خبر

شهرستان ها

شهرستانها

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان:

نگاهویژهایبههنروفرهنگتایباد
به دلیل مرزی بودن صورت می گیرد
کلثومیان  /اولین دیدار مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی
استان ومعاونان وی در سالن اجتماعات فرمانداری
تایباد باحضورهنرمندان  ،روسای انجمن های فرهنگی
وهنری وهنرمندان تایباد انجام شد.دکتر مروارید مدیر
کل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان رضوی باتقدیر
ازهنرمندان وپیش کسوتان حوزه هنر در تایباد گفت:
تایباد  ،شهر قرآن ومهد موسیقی مقامی وسنتی جنوب
خراسان رضوی است  .وی با اشاره به این که دربرنامه
های فرهنگی به دلیل مرزی بودن شهرستان تایباد
نگاه ویژه ای به حوزه هنر وفرهنگ شهرستان صورت
خواهد گرفت ،گفت :ازجمله سیاست های فرهنگ
وارشاد اسالمی استان  ،تکریم هنرمندان وتجلیل
ازپیش کسوتان حوزه فرهنگ وهنر استان است .وی
افزود :امسال تالش می کنیم تا رضایت هنرمندان
تایباد واستان را درحد توان جلب کنیم  ،درشهرستان
تایباد زمینه های مشترک فرهنگی بین برادران تشیع
واهل سنت وجود دارد که همین زمینه های مشترک
بین فرهنگ وهنر استان وکشورافغانستان وجود دارد که
باید تالش کنیم زمینه های مشترک فرهنگی دوکشوررا
تقویت وازتوان هنرمندان دراین خصوص استفاده کنیم .
عباس برزو رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی تایباد
هم گفت  :شهرستان تایباد هنرمندان وچهره های
هنری وفرهنگی بین المللی دارد ومی طلبد درتقویت
فرهنگ اصیل تایباد که برمحور(وحدت )است  ،تالش
مضاعفی صورت گیرد .شرافتی راد فرماندار تایباد هم
گفت :ازمدیرکل جدید که ازچهره های فرهیخته استان
است  ،انتظارداریم که به حوزه فرهنگ وهنر تایباد توجه
خاصی داشته باشند.شیری رئیس انجمن موسیقی
مقامی تایباد ومدرس موسسه آموزشی موسیقی تایباد
هم گفت  :موسیقی مقامی که درجنوب خراسان وتوسط
استاد نظرمحمد سلیمانی ترویج شده است ،موسیقی
عرفانی است واین موسیقی با گوشت وپوست مردم
شهرستان تایباد عجین است وی گفت  :انتظارداریم
که جایگاه موسیقی مقامی ومحلی درتایباد به استان
وکشورشناسانده شود .پس ازاین نشست  ،مدیرکل
فرهنگ وارشاد اسالمی استان  ،نشستی هم با آیت ا...
محمد محدثی امام جمعه شهرستان تایباد وموالنا توکلی
امام جمعه اهل سنت تایباد داشت.

اخبار حوادث
شهرستانها

درگیری 3جوان در تربت جام
یکقربانیگرفت

حقدادی /فرمانده انتظامی تربت جام گفت :درگیری
بین سه جوان در روستای رباط سمنگان تربت جام به
خاطر اختالفات قبلی منجر به قتل جوان  ۲۶ساله شد.
سرهنگ هوشنگ کیانی افزود :در پی اعالم درگیری
سه جوان ۲۶،۲۹و ۳۰ساله در روستای رباط سمنگان ،
ماموران پاسگاه مالکی در محل وقوع حادثه حاضرشدند
وتحقیقات اولیه حاکی است که در این درگیری جوان
 ۲۶ساله جان خود را از دست داده و جوان  ۳۰ساله
نیز مجروح شده و در مراکز درمانی تحت مراقبت های
پزشکی قرار گرفته است .وی تصریح کرد :ماموران
انتظامی جوان ۲۹ساله را دستگیرکردند و تحقیقات
درباره پرونده همچنان ادامه دارد.

کشفخمرههایتاریخی
دردامسکتربتحیدریه
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مشاهدهیکقالدهپلنگدرمنطقه
شکارممنوعریوندداورزن
کالته -رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار
گفت:برای نخستین بار یک گونه نادر «پلنگ» در
دوربین های تله ای مستقر در منطقه شکار ممنوع ریوند
شهرستان داورزن به ثبت رسید .حمیدرضا صادقی
در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به مشاهده یک
قالده پلنگ در منطقه شکار ممنوع ریوند شهرستان
داورزن ،اظهارکرد :این «پلنگ» هفته پیش با چشم
مشاهد شده بود و دیروز صبح نیز این حیوان در دوربین
های تله ای ثبت شد .وی افزود :پلنگ از گونه جانداران
رو به انقراضی است که برای ادامه حیات وحش حفاظت
از آن ضروری است و مشاهده پلنگ در این منطقه بیانگر
موقعیت آب و هوایی و تنوع حیات وحش بسیار غنی آن
است .وی بیان کرد :وجود معادن،صنایع آالینده و چرای
غیر مجاز دام از مشکالت منطقه شکار ممنوع ریوند
است که حیات وحش را تهدید جدی می کند .صادقی
با اشاره به قرار گیری محور سبزوار – شاهرود در مسیر
عبور یوزپلنگ و پلنگ ایرانی ،یادآور شد :نصب عالیم و
تابلو های هشدار دهنده نقش مهمی در کاهش برخورد
وسایل نقلیه با حیوانات دارد.
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همزمانبادومینسالروزدرگذشتاستادحمیدسبزواریانجامشد

آغازعملیات مرمتمنزلقدیمیپدرشعرانقالب
گزارش
کالته

همزمان با دومین سالروز درگذشت استاد حمید
سبزواری ،عملیات مرمت و به سازی منزل قدیمی
پدر شعر انقالب آغاز شد .به گزارش خراسان
رضوی ،مراسم آغاز عملیات مرمت و به سازی منزل
قدیمی پدر شعر انقالب صبح دیروز با حضور جمعی
از مسئوالن در زادگاهش  ،شهرسبزوار برگزار
شد .مسئول فنی دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه این مراسم در
گفتوگو با خراسان رضوی اظهار کرد :در قالب
انعقاد تفاهمنامهای میان خانواده مرحوم استاد
سبزواری و دانشگاه حکیم سبزواری به مدت 15
سال منزل قدیمی پدر شعر انقالب به دانشگاه
واگذارشده است .مجتبی کاویان بابیان این که
در این مدت دانشگاه حکیم سبزواری موظف
به اجرای عملیات مرمت و بهر هبرداری از منزل
قدیمی استاد سبزواری بهعنوان خانه شعر انقالب
است ،افزود :اجرای عملیات مرمت و به سازی
منزل قدیمی استاد سبزواری حدود چهار سال
زمان نیاز دارد و اقداماتی همانند محوطهسازی،
دیوارچینی ،اجرای دوباره طاق ،سبکسازی
پشتبام ،جداره سازی و غیره در این منزل انجام
میشود .وی بابیان این که سه بنای شرقی ،غربی
و مرکزی در منزل قدیمی استاد سبزواری وجود
دارد که بنای شرقی به دلیل قدمت باال و فرسودگی
بهصورت کامل تخریبشده است ،افزود :همچنین
در سمت بنای شرقی سالن روبازی برای برگزاری
همایش ها و جلسات ایجاد میشود .مسئول فنی
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم
سبزواری قدمت منزل پدر شعر انقالب را مربوط
به دوران اوایل قاجار اعالم کرد و ادامه داد :با
توجه به معماری بنا امکان دارد منزل بخشی
از حسینیه یا مدرسه باشد که در دوره پهلوی به
کاربری مسکونی تبدیلشده است .کاویان بیان
کرد :با توجه به حجم گسترده ویرانی و آسیبهای

بنا برای تکمیل عملیات مرمت و به سازی منزل
قدیمی استاد سبزواری به بیش از دو میلیارد ریال
اعتبار نیاز داریم که هزینههای موردنیاز از محل
اعتبار پژوهشی ،وزارت علوم و دیگر نهادهای
مربوطه تأمین میشود.

•بنیاد استاد حمید سبزواری در تهران
تشکیلشده است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار
نیز در گفتوگو با خراسان رضوی گفت :پس از
مراحل تهیه و تدوین اساسنامه ،بنیاد استاد حمید
سبزواری در تهران تشکیلشده است و فرزند
ارشد وی مدیرمسئولی این بنیاد را بر عهده دارد.
محمدعلیآبادی احداث یادمان و المان استاد
سبزواری را یکی از مهمترین مطالبات اهالی
فرهنگ و هنر شهرستان سبزوار دانست و افزود:
احداث المان سبزواری در شورای اسالمی شهر
سبزوار به تصویب رسیده است که قرار بود دو
میلیارد ریال اعتبار به این موضوع اختصاص یابد
ولی تاکنون محقق نشده است .وی همچنین با
اشاره به همکاری نکردن شهرداری سبزوار برای
واگذاری ساختمان خانه فرهنگ آبشار ،بیان کرد:
در این مکان مقررشده بود که خانه شعر انقالب

راهاندازی شود ولی از سوی شهرداری واگذار نشد.

• لزوم ثبت روز ملی شعر انقالب

وی بر لزوم ثبت روز ملی شعر انقالب به نام و یاد
استاد سبزواری در تقویم رسمی و فرهنگی کشور
تأکید کرد و ادامه داد :هم اکنون این مطالبه مردم و
اهالی فرهنگ از سوی مسئوالن شهرستان سبزوار
در حال پیگیری است.

•  800شعر استاد سبزواری تاکنون به
چاپ نرسیده است

فرزند ارشد استاد سبزواری نیز با اشاره به آغاز
اجرای عملیات مرمت و به سازی منزل قدیمی پدر
شعر انقالب از سوی دانشگاه حکیم سبزواری،
گفت :پس از اتمام عملیات مرمت و به سازی در
این محل فعالیتهای فرهنگی در حوزه شعر و
شاعری برگزار میشود .محسن ممتحنی در پاسخ
به تحقق مطالبات اهالی فرهنگ و هنر مبنی بر
ایجاد المان استاد سبزواری ،ایجاد موزه ،راهاندازی
بنیاد بینالمللی و  ...افزود :باگذشت دو سال از
فوت استاد سبزواری هیچکدام از مطالبات اهالی
فرهنگ و هنر این شهرستان محقق نشده است و
خانواده مرحوم استاد سبزواری درجریان مشکالت

استانداردرجلسهشورایاداریفریمانخبرداد:

بازگشت 2/7میلیارد تومان اضافه دریافتی به مردم در بازرسی ها از سطح بازار

اصغری /استاندار با هدف بررسی مشکالت فریمان
و رفع موانع برای چهارمین بار در جلسه شورای
اداری فریمان حضور یافت.به گزارش خراسان
رضوی استاندار در این جلسه با تاکید بر برخورد
قاطع با هر گونه افزایش قیمت کاالهای اساسی،
خاطر نشان کرد :بازرسی ها از سطح بازار استان
منجر به بازگشت  2.7میلیارد تومان اضافه
دریافتی از مردم به آنان و تشکیل پرونده برای
متخلفان شد .وی گفت :هم اکنون  ۲۶۰هزار
نفر جویای کار در استان وجود دارد که با توجه
به ظرفیت های بی نظیر و موجود باید برای رفع
این چالش برنامه ریزی شود .رشیدیان در بخش
دیگری از سخنانش با اشاره به هدف گذاری ایجاد
 110هزار فرصت شغلی جدید در سال  97تصریح
کرد :سهم فریمان از این میزان ،دو هزار و 239
شغل است که با توجه به ظرفیت های این منطقه
تحقق بیشتر از تعهد شهرستان انتظار می رود.

• بررسی واگذاری مجموعه آبگرم
شاهان گرماب به بخش خصوصی

غضنفری /رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری
تربت حیدریه از کشف چندین خمره تاریخی در نخستین
کاوش باستان شناسی محوطه تاریخی دامسک تربت
حیدریه خبرداد.علی محمدی گفت:دراین بررسی و
کاوش که با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی خراسان
رضوی و گروه باستان شناسی دانشگاه تربت حیدریه از
اوایل خرداد آغاز شده بود ،با کشف مجموعه ای از خمره
های تاریخی روبه رو شدیم که در نوع خود تاکنون در
کشور بی سابقه بوده است .وی افزود:این خمره های
تاریخی مکشوفه طبق بررسی اولیه مربوط به ذخیره
آذوقه و قدمت آن ها به قبل از اسالم برمی گردد که نتایج
آن نقش مهمی در روشن شدن زوایای تاریک تاریخ
منطقه و استان خواهد داشت.
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بررسی واگذاری مجموعه آبگرم شاهان گرماب به
بخشخصوصییکیازموضوعاتاینجلسهبودکه
رئیسهاللاحمراستان بهعنوانمتولیامراظهار

کرد :با مجوز شورای عالی هالل احمر این مجموعه
به مدت  ۲۰سال به بخش خصوصی و سرمایه گذار
داده شد که در روزهای آینده پروژه به طور کامل
واگذار میشود .دکتر احمدی گفت :با حجم
سرمایهگذاری  ۱۰میلیارد تومان در این مکان،
امیدواریم این پروژه موجب توسعه گردشگری و
سیاحتی شهرستان فریمان بشود .نماینده مردم
فریمان نیز گفت:پروژه آسفالت مسیر سد فریمان
به طول  ۷کیلومتر با مشارکت راه و شهرسازی
استان و راهداری و شهرداری فریمان تا پایان
تابستان امسال به اتمام می رسد و همه دستگاهها
هم با همت و انجام کار جهادی با یکدیگر همکاری
داشته باشند .قاضیزاده هاشمی واگذاری بنای
تاریخیسنگی بهصندوقاحیای بخشخصوصی
را یکی دیگر از دستاوردهای مهم سفر استاندار به
فریمان بیان کرد و افزود :امیدواریم این امر موجب
توسعه صنعت گردشگری و اقتصاد شهرستان
فریمان شود.قاضی زاده از آغاز احداث درمانگاه
شبانه روزی فریمان در محل بیمارستان قدیم
فریمان(امام خمینی(ره)) با زیربنای یک هزار
و  800متر در سه طبقه و شامل کلینیک های
مختلف پزشکی خبر داد و گفت :کلنگ احداث
این درمانگاه به زمین خورد و با اعتباری حدود

 ۴میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان ظرف مدت ۱۸
ماه به اتمام خواهد رسید .فرماندار فریمان نیز
در این جلسه گفت :با حضور استاندار در این
جلسه تصمیمات خوبی در حوزه صنعت ،راه و در
حوزه گردشگری و کشاورزی گرفته و مقرر شد در
راستای کنترل سیالبها و روان آب هایی که بر
اثر بارش های موسمی ایجاد میشود بندهایی در
منطقهسفیدسنگوفرهادگردبههمتادارهمنابع
طبیعیاستاندرفریمانایجادشودتابتوانیمسفره
های آب زیرزمینی را مدیریت کنیم .صفایی گفت:
اعتبار خوبی برای احیا و مرمت قنات ها و هزار و
 100هکتار آبیاری تحت فشار در آینده نزدیک
به منظور توسعه باغ ها و محصوالت گلخانه ای
به مدیریت آب و کشاورزی شهرستان اختصاص
یافت.شایان ذکراست این جلسه شورای اداری
فریمان به یاد شهیدان علی محمد و علی اصغر علی
نژاد برگزار شد.

وکمبود اعتبار دولت هستند و در خصوص تحقق
نیافتن مطالبات از سوی مسئوالن دستگا ههای
اجرایی بههیچعنوان گالیهمند نیستند .فرزند
ارشد استاد سبزواری با اشاره به تحقق نیافتن
وعده سردار نقدی فرمانده سابق سازمان بسیج
مستضعفین برای چاپ آخرین کتاب پدر شعر
انقالب ،بیان کرد :سردار نقدی در نشستی با
خانواده مرحوم وعده داده بود که آخرین کتاب
استاد سبزواری به چاپ برسد ولی متأسفانه
این وعده محقق نشد .ممتحنی تصریح کرد:
در این نشست سردار نقدی به منتظری رئیس
بسیج هنرمندان کشور دستور اداری دادند که
آخرین کتاب استاد سبزواری با همکاری بسیج
مستضعفین چاپ شود و کتاب به مرحله چاپ
رسیده بود ولی از سوی مسئوالن مربوطه اعالم
شد سازمان بسیج مستضعفین اعتباری برای چاپ
این کتاب ندارد .وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این
که چه تعداد اثر از استاد سبزواری برجا یمانده
و به چاپ نرسیده است؟ گفت :حدود  800شعر
چاپنشده از استاد سبزواری برجایمانده و استاد
به دنبال این بود که آخرین دفتر شعر بهعنوان
آخرین سرود به چاپ برسد .فرزند ارشد استاد
سبزواری یادآور شد :تمامی وسایل بهجای مانده
استاد سبزواری برای بازدید عالقهمندان به
بهزودی به زادگاهش منتقل میشود .شایان ذکر
است برنامههای دومین سالگرد پدر شعر انقالب
در قالب شب شعر ،نشست تخصصی شعر انقالب
و برنامه مردمی گرامی داشت استاد سبزواری با
حضور شاعران برجسته کشوری سه شنبه شب در
سبزوار برگزار شد .حسین آقا ممتحنی معروف به
حمید سبزواری ،شاعر معاصر که پدر شعر انقالب
لقب گرفته ،سحرگاه شنبه  22خرداد  1395در
 91سالگی دریکی از بیمارستانهای تهران چشم
از جهان فروبست که در روز  26خرداد در بوستان
جانبازان شهر سبزوار به خاک سپرده شد .از آثار
استاد سبزواری میتوان به دیوان اشعار ،کاروان
سپیده ،یاد یاران ،سرود درد ،گزیده ادبیات معاصر
و سرود سپیده اشاره کرد.

آغاز احداث پد فرود بالگرد
اورژانس هوایی در بجستان
سلیمی /دکترصادقی نسب ،رئیس شبکه
بهداشت و درمان شهرستان بجستان
گفت:پیرو تحویل بالگرد پایگاه اورژانس هوایی
گناباد و به منظور آماده شدن شرایط الزم برای
استفاده بیماران شهرستان بجستان از این
ظرفیت مهم ،عملیات تسطیح  ،آماده سازی
و احداث پد فرود بالگرد اورژانس هوایی در
بیمارستان آیت ا ...مدنی آغاز شد و به همت
مسئوالن شبکه بهداشت و درمان شهرستان
و دانشگاه علوم پزشکی گناباد ظرف یک ماه
آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

از میان خبرها
شهرستا نها

مدیرکلراهوشهرسازی استاناعالمکرد:

بهره برداری از 31کیلومتر بزرگراه
در محور های مواصالتی استان

مدیرکل راه و شهرسازی استان از بهره برداری از31
کیلومتر بزرگراه با 550میلیارد ریال اعتبار طی امسال
خبرداد.به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی
استان« ،اخوان عبداللهیان» افزود :هم اکنون عملیات
احداث  31.1کیلومتر راه و کنارگذر  به عنوان بخشی از
احداث بزرگراه مشهد  -سنگ بست  -فریمان – تربت
جام –تایباد – دوغارون در حال اجراست.وی درباره
پروژه های به بهره برداری رسیده گفت :پروژه قطعه
چهارم محور تربت جام -فریمان به عنوان بخشی از
احداث بزرگراه مشهد  -سنگ بست  -فریمان – تربت
جام –تایباد –دوغارون تکمیل شده و در سال 1395
به طول  15کیلومتر به بهره برداری رسیده است.
اخوان عبداللهیان ادامه داد :برای این پروژه که 15
کیلومترطول دارد170میلیارد ریال اعتبار هزینه شده
است.وی گفت :بهبود شاخص هایی نظیر افزایش طول
بزرگراه و راه شریانی استان به ازای هر  1000کیلومتر
راه برون شهری ،افزایش تعداد مسافر عبوری به ازای
هر کیلومتر راه برون شهری ،کاهش تعداد تصادفات و
متوفیات به ازای هر 1000کیلومتر راه برون شهری
 ،افزایش سرعت حمل و نقل کاال و مسافر ،تاثیر بسیار
زیاد بر شاخص های اجتماعی ،اقتصادی ،گردشگری و
صنعتی استان و همچنین از لحاظ حمل و نقل کاالهای
ترانزیتی ،حمل محصوالت کشاورزی و عبور مسافران از
اهداف اجرای این پروژه بوده است.

طرحهایجامعکاهشحوادث
درونوبرونشهریرانندگیاستان
تهیهمیشود

کمیسیون ایمنی حمل و نقل و ترافیک استان در پی ابالغ
مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور،
تصویب کرد که طرح های جامع جداگانه ای برای کاهش
حوادث درون و برون شهری رانندگی خراسان رضوی تهیه
شود.بهگزارشروابطعمومیاستانداریمعاونهماهنگی
امورعمرانیاستانداریدرجلسهاینکمیسیوناظهارکرد:
طرح های مذکور باید با هماهنگی دستگاه های مربوط و
با محوریت دفترفنی استانداری ( درخصوص طرح جامع
کاهش حوادث درون شهری ) و محوریت اداره کل راه و
شهرسازی استان ( درخصوص طرح جامع کاهش حوادث
برون شهری ) تهیه و امسال اجرا شود تا شاهد کاهش
20درصدیآمارقربانیانناشیازحوادثرانندگی(نسبت
به مدت مشابه درسال ) 96باشیم.محمدمقدوری یادآور
شد  :ارتقای ایمنی محورهای درون و برون شهری و حفظ
جان زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع) از بزرگ ترین
خدماتی است که دستگاه های متولی ایمنی حمل و نقل و
ترافیک باید انجام دهند.

تصویب 29طرحاشتغالزایی
طرقبهشاندیزدرکمیتهفنیاستان
ناسخ 29 /طرح از  ۳۲طرح اشتغال زایی طرقبه شاندیز
درکمیته فنی استان به تصویب رسید.فرماندار طرقبه
شاندیز به خراسان رضوی گفت:اعتبار اختصاص داده
شده به این شهرستان به منظور اعطای تسهیالت
روستایی و اشتغال فراگیر مبلغ یک میلیارد تومان بود
که  ۱۰برابر این اعتبار پروژه اشتغال زایی در این باره
به تصویب رسید.حسینی افزود:هم اکنون  ۲۹طرح
اشتغال زایی از  ۳۲طرحی که در شهرستان به تصویب
رسیده به تصویب کمیته فنی استان رسیده که اعتبار این
طرح ها شش میلیارد و  ۶۵میلیون تومان است.

