اخبار
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گوناگون

برگزارینخستینیادوارهشهدای
آتشنشان استانو کشوردرنیشابور
شجاعی مهر-باحضورجمعیازمسئوالن،خانوادههای
شهدای آتش نشان و عموم مردم نخستین یادواره شهدای
آتشنشاناستانوشهدایآتشنشانکشوردرسال ۹۷در
سالنجهاددانشگاهینیشابوربرگزارشد.
شهردار نیشابور در این مراسم گفت :این مراسم تجلیل
از شــهــدای آتــش نشان در سطح ملی و استانی است
که مهمانانی از شهرهای مختلف کشور مانند ساری،
کرمانشاه و مشهد داریم و همچنین از ۳۴شهید استان که
ن در مراسم هستند تجلیل خواهد
خانوادههای این عزیزا 
شد .علی نجفی هدف از برگزاری این همایش را نمایان
کردنمظلومیتاینقشرزحمتکشکهباایثارجانخود،
جان شهروندان را نجات میدهند اعــام کرد و افــزود:
تقاضای ما از مسئوالن کشوری این است که ملزومات
اولیهای راکه سازمانهای آتش نشانی ما در اختیار ندارند
فراهمکنندتابتوانیمخدمتشایستهایبهمردمارائهدهیم.
ویافزود:خودرویفوماتیکوتجهیزاتاطفایحریقبرای
کامیونهایحاملسوختنداریم،باتوجهبهافزایشساخت
و ساز و ارتفاع ساختمانها متاسفانه نردبان هیدرولیک
نداریم و اگر مشکلی در ساختمان باالی  ۴طبقه به وجود
بیاید عمال کار امداد رسانی را نمی توانیم انجام دهیم .در
ناستان
پایاناینمراسمازخانوادههایشهدایآتشنشا 
وهمچنینشهدایسال ۹۷کشورتجلیلوتمبریادبوداین
عزیزانباحضورمسئوالنوخانوادههایشهدارونماییشد.

مدیرعاملموسسهنصرقرارگاه
سازندگیخاتماالنبیاخبرداد:
پیشرفت ۲۵درصدیساخت
تونلا...اکبر
مــرتــضــی رحــمــانــی مطلق مــدیــر عــامــل مــوســســه نصر
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) در گفت وگو با باشگاه
خبرنگارانجوان اظهارکرد :هماکنونساختتونلا...اکبر
 ۲۵درصد پیشرفتفیزیکیدارد و ۷۵درصدآنباقیمانده
است .وی افزود :اعتبارات اختصاص یافته به تونل کفایت
الزم برای ادامه کار را ندارد و ضروری است برای تسریع در
کارحفاریاعتباراتبیشتریبهاینپروژهاختصاصیابدکه
برای ساخت و بهره برداری از محور فوق به اعتباری حدود
 ۸۰۰میلیارد تومان نیاز است .وی دسترسی سریع بین
شهرهایدرگز،قوچانوهمچنیناتصالجمهوریاسالمی
ایران برای ترانزیت کاال و حمل و نقل بین المللی به آسیای
میانه را یکی از اهداف مهم دانست و یادآور شد :این پروژه
شامل یک میلیون و  ۶۵۰هزار متر مکعب خاک برداری و
یک میلیون و ۳۵۰هزار متر مکعب خاک ریزی و احداث سه
دستگاه تونل در مجموع به طول  ۴هزار و  ۱۴۴متر است
که بلندترین تونل این پروژه به طول  ۳هزار و  ۷۷۶متر یکی
ازمهمترینفعالیتهایمهماینطرحمحسوبمیشود.

سرپرستفرمانداریبردسکنخواستارشد:

مدیرکلکتابخانههایعمومیاستان
وضعیتکتابخانهمرکزیبردسکنرا
تعیینتکلیفکند
علینوری-سرپرستفرمانداریبردسکنبااشارهبهناتمام
رها شدن چندین ساله پــروژه کتابخانه مرکزی بردسکن
از مدیرکل نهادکتابخانههای عمومی استان خواست
وضعیتاینپروژهراهرچهسریعترتعیینتکلیفکند.دکتر
ابراهیم قاسم پور در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی
این شهرستان گفت :شعار امسال ما در روز  17اسفند باید
مشارکتخیرانومردمدرامورکتابخانههاباشدوبایدبستری
فراهم شود که مردم را در این حوزه سهیم کنیم .وی اظهار
کرد :بدون وجود خیران و مشارکتهای عمومی نمی توان
در حوزه کتابخانهها موفق عمل کرد .سرپرست فرمانداری
بردسکن با اشاره به اعالم آمادگی آستان قدس رضوی برای
ساختیکبابکتابخانهعمومیدربردسکنازشهرداریو
شورایاسالمیخواستدربحثجانماییزمیناینمجموعه
فرهنگیهرچهسریعتراقدامونتیجهآنرااعالمکنند.

حوادث
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سارق دریچههای چدنی آب ،فاضالب
وگازدرتربتجامدستگیرشد
حقدادی-فرماندهانتظامیتربتجامگفت:درپیوقوعچند
فقره سرقت دریچههای چدنی آب  ،فاضالب و گاز درداخل
شهر تربت جام و بروز مشکالت برای شهروندان ماموران
با بررسی میدانی در نهایت یک واحد صنفی خریدو فروش
ضایعاتی را که اقدام به خرید اقالم کرده بود ،شناسایی و با
هماهنگیمقامقضاییدربازرسیازمغازهمقادیرقابلتوجهی
دریچههایچدنیوسیموکابل،شیرآالت،تنهموتورسیکلت
ومیلگردکشفکردند.سرهنگکیانیافزود:دراینزمینهدو
نفرمالخروسارقحرفهایشناساییودستگیرشدندوسارق
دربازجوییهایبهعملآمدهبههشتفقرهسرقتدریچههای
چدنیاعترافکردوتحویلمراجعقضاییشد.

کشف 36راسدامقاچاقدرنیشابور
شجاعی مهر-فرماندهانتظامیشهرستاننیشابورازکشف
 36راس دام قاچاق به ارزش  700میلیو ن ریــال در این
شهرستانخبرداد.سرهنگپاسدار”حسین دهقانپور“ گفت:
ماموران گشت پاسگاه انتظامی بلهرات از توابع بخش میان
جلگه شهرستان نیشابور در اجــرای طرح مقابله با قاچاق
احشامحینکنترلخودروهایعبوریدرمحورنیشابور-تربت
حیدریه به یک دستگاه کامیونت حامل دام زنده مشکوک
شدند و خودرو را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.وی
افزود:مامورانپسازبررسیمدارکرانندگانودربازرسیاز
این خودرو 36راس گوسفند زنده قاچاق و فاقد هرگونه مجوز
بهداشتیوحملراکشفکردند.ویبابیاناینکهکارشناسان
ارزش احشام کشف شده را حدود  700میلیون ریال برآورد
کرده اند ،اظهار کرد :در این زمینه یک متهم دستگیر و پس از
تشکیلپروندهمقدماتیبهمراجعقضاییمعرفیشد.
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غباربیتوجهیبرکویگلستان
گزارش
کالته

بازسازی و بازآفرینی بافت فرسوده کوی
گلستان واقع در مرکز شهر سبزوار با وجود
ظــرفــیـتهــای بسیار خــوب بـــرای جذب
گردشگر همچنان بالتکلیف مانده است.
به گزارش خراسان رضوی ،کوی گلستان
محلهایکوچک با اهالی خونگرم در قلب
و مرکز شهر تاریخی سبزوار است که برای
دیــدن بافت فــرســوده ،خانههای در حال
تخریبونبودامکاناترفاهیمطلوبدراین
محله باید چندین پله پایین تر از سطح شهر
قدم بگذاریم .بافت فرسوده کوی گلستان
بهوسعتهشتهکتارو باسکونتجمعیتی
بیش از چهار هزار نفر سال هاست که مورد
بیتوجهی مسئوالن شهری قــرار گرفته
است و هم اکنون حدود  70واحد خراطی و
آهنگریدربازارسنتیاینمحلهفعالاست
کهدرصورتبهسازیومرمتکویگلستان
عــاوه بر توسعه کسب و کار اهالی ،سبب
رونقگردشگرینی زمیشود.کویگلستان
سبزوار گنجینه ارزشمندی از هنر و صنایع
دستیوفرهنگکاروتالشاستواهالیاین
محله چشم انتظار اقدام جهادی مسئوالن
شهریبرایساماندهیوبهسازیهستند.

•شهرداریسبزواردرکوی
گلستانکوتاهیکردهاست

رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و
گردشگری شــورای اسالمی سبزوار در
خصوص مشکالت اهالی کوی گلستان
به خراسان رضوی گفت :در داستان کوی
گلستانهمهمامقصرهستیمونبایدتوپرا
درزمیندیگریبیندازیموبایددرخصوص
مشکالت کوی گلستان پاسخ گو باشیم.
مسعود پسندیده با بیان این که طی پنج
ســال اخیر پیگیر مشکالت اهالی کوی
گلستان سبزوار بــوده ام ،افــزود :بنده به
عنوانعضوشورایاسالمیشهرسبزواربه

میراث فرهنگی کاری ندارم و با شهرداری
سبزوار کار دارم .شهرداری سبزوار در
خصوص کــوی گلستان کوتاهی کــرده
اســت و کسانی که مخالف صحبتهای
بنده هستند ،هنگام بارش باران به محله
کــوی گلستان مراجعه کنند .وی ادامــه
داد :هیچ کدام از معابر این محله در شأن
یک کوچه در محدوده خیابان اصلی شهر
نیست و همچنین کوتاهی شــهــرداری
سبزواردرخصوص جمع آوری زبالههای
اهالیکویگلستانمشهوداست.وی بیان
کرد :در گذشته پارک کوچکی در محله
کوی گلستان وجود داشت ولی متاسفانه
شهرداری سبزوار آن را اجاره داده و مانع
استفادهاهالیازپارکشدهاست.پسندیده
تاکیدکرد:مدیرانشهریازگذشتهتاکنون
درخصوصکویگلستانکوتاهیکردهاند
وشهرداریواعضایشورایاسالمیشهر
سبزواربایدوظیفهخودرادرخصوصکوی
گلستاناداکنند.وی گفت:دربازآفرینی،
به سازی و نوسازی کوی گلستان موضوع
تملک و تخریب این محله رد شده و هیچ
فــردی بــا ایــن اقـــدام مــوافــق نیست ولی
میتوانیم به موضوع بازآفرینی ورود کنیم.
ایــن عضو شــورای اسالمی شهر سبزوار
ادامــه داد :اگر بتوانیم در کوی گلستان
تنها یک معبر را اصالح کنیم ،اهالی برای
بازآفرینی پای کار میآیند .پسندیده با
بیان این که در دوران دکتر طالبی شهردار
سابقسبزواربهدنبالاین بودیمکهسرای
معمارزادهواقعدرکویگلستانخریداری
شود ولی اکنون بالتکلیف مانده است،
افــزود :اگــر ســرای معمار زاده به صورت
کامل از سوی شهرداری سبزوار تملک
شــود ،رونــق و توسعه کوی گلستان را به
دنبال دارد ولــی متاسفانه ایــن موضوع
جزو اولویتهای فعلی شهرداری نیست.
وی با اشــاره به جایگاه گردشگری کوی
گلستان سبزوار ،تاکید کرد :اگر مهمانی
بهشهرستانسبزوارمراجعهکند،پیشنهاد
میکنمازکویگلستانبازدیدکندچراکه

•مخالفتمیراثفرهنگیباطرح
تخریبوبازسازیشهرداریدر
کویگلستان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری
سبزوار نیز با اشاره به طرح تفصیلی این
شهربهخراسانرضویگفت:دراینطرح
تخریب معابر کوی گلستان پیشبینی
شدهچراکهخیابانهاومعابر 12متری،
 10مــتــری و 8مــتــری دارد .مرتضی
احمدی با بیان این که طرح شهرداری
سبزواردرخصوصکویگلستانتخریب
و بازسازی است ،افزود :برای بازگشایی
کوچه ها ،بنا باید تخریب شود و در نقشه

شهرستانها

کشف 2گورستان دوره ساسانی در
سبزوار
مدیر میراث فرهنگی داورزن گفت :دو گورستان مربوط
به اواخــر حکومت اشکانیان و عصر ساسانیان در منطقه
ششتمد از توابع شهرستان سبزوار کشف شد .به گزارش
روابطعمومی میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
خراسان رضوی محمد عبد ا ...زاده ثانی با بیان این مطلب
افــزود :قدمت گورستانهای کشف شده مربوط به حدود
هزارو 800تادوهزارسالقبلوزمانیاستکهمردممنطقه
بهآیینزرتشتیاعتقادداشتهاند.

گزارشیازمعطلماندنبازسازییکیازمحالتقدیمیباجاذبههایگردشگریدرقلبسبزوار

اینمحلهجاذبهگردشگریبیشترینسبت
به دیگر آثار تاریخی این شهر دارد ولی باید
از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
پسندیده گفت :در کوی گلستان با بافت
زنده مواجه هستیم و هنری در این محله
وجودداردکهدرجهانکمنظیراستوپس
از گذشت چندین سال پیشرفت فناوری
در ایــن محله کسانی حضور دارنــد که با
زوربــازو ،آهن گداخته و پتک ،میخ و داس
میسازند بنابراین این مجموعه سبزوار
بینظیر اســت .رئیس شــورای اسالمی
شهرستانسبزوارنیزگفت:مشکالتکوی
گلستانودیگرمحالتشهرسبزواربایدبه
صورت علمی بررسی و پیگیری شود و اگر
هرکسیدرخصوصکویگلستاننظری
دهد،نظراتسلیقهاینمیتواندبرایاین
محلهکارسازوموثرباشد.علیاکبرفروغی
افــزود :مطالعات علمی کوی گلستان از
سوی دانشگاه حکیم سبزواری در دست
انجام است و پس از بررسیهای علمی
برای اجرایی شدن باید به مدیران شهری
منتقل شود .وی بیان کرد :دربــاره کوی
گلستان سبزوار باید نگاهی گردشگری با
حفظ قابلیتهای میراث فرهنگی داشته
باشیم و به صورت کارشناسی و علمی از
لحاظ تاریخی ،میراث فرهنگی و تاریخی
تصمیمگیریکنیم.

از میان خبرها

انتقادامامجمعهبایگازاورژانس
وپزشکیقانونیتربتحیدریه

طرح تفصیلی این گونه پیش بینی شده
اما میراث فرهنگی اعــام کــرده است
که به دلیل اهمیت خاص کوی گلستان
امکان تخریب و بازسازی در این محله
وجــود نـــدارد .وی ادامـــه داد :میراث
فرهنگی در خصوص کوی گلستان به
دنبال ارائه طرح مرمت و نوسازی است
ودرطرحمیراثفرهنگیکوچههایکم
عرض تخریب نمی شود و اجازه تعریض
وجودندارد.معاونشهرسازیومعماری
شهرداری سبزوار در پاسخ به این سوال
که آیا تاکنون طرح میراث فرهنگی در
خصوص کوی گلستان ابالغ شده است
یا خیر؟ گفت :میراث فرهنگی در یک
سال گذشته قرارداد را منعقد کرده ولی
تاکنون این طرح را به شهرداری سبزوار
ابــاغ نکرده و تا زمانی که طــرح ابالغ
نشود ،براساس طرح تفصیلی در این
محله اقــدام میکنیم .احمدی افــزود:
متاسفانهساکنانکویگلستانبهدلیل
ارائــه نشدن طــرح میراث فرهنگی در
بالتکلیفیبهس رمیبرند.وییادآورشد:
در طرح میراث فرهنگی ساکنان این
محله برای نحوه ارائــه خدمات همانند
اورژانـــس ،آتــش نشانی و  ...با مشکل
مــواج ـه میشوند و مسئوالن میراث
فرهنگی باید به این موضوع توجه داشته
باشند.
سرپرست پایگاه میراث فرهنگی شهر
تاریخی سبزوار نیز به خراسان رضوی
گفت :اهالی کــوی گلستان فرهنگی
خــاص دارن ــد کــه باید همگی در کنار

یکدیگر زندگی کنند .محسن برآبادی
با اشاره به طرح شهرداری سبزوار برای
کوی گلستان ،افــزود :این طرح تعداد
زیــادی از ساکنان این محله را در شهر
پخش میکرد و همچنین در این طرح
مقرر شــده بــود کــه در مــدت مشخص
خیابان اســرار مسدود شود که این کار
امکان پذیر نیست .وی با تاکید بر این که
طرحشهرداریسبزواربرایساماندهی
کوی گلستان قابلیت اجرایی نداشته
و میراث فرهنگی با اجــرای ایــن طرح
مخالفتکردهاست،ادامهداد:همچنین
با اجــرای طــرح بــازســازی و بازآفرینی
شهرداری سبزوار کل محله را با خاک
یکسان و به ساختمانها و مجتمعهای
تجاری و مسکونی تبدیل میکرد ولی
کویگلستانبایدباهمانفرهنگفعلی
و آداب و رســوم حفظ و به ســازی شود.
سرپرست پایگاه میراث فرهنگی شهر
تاریخی سبزوار کوی گلستان را یکی از
قابلیتهای ویژه گردشگری در سبزوار
دانست و بیان کرد :میراث فرهنگی نیز
برای سامان دهی کوی گلستان طرحی
در دستور کار قرار داده و هم اکنون در
حال انجام مطالعات است و با مطالعات
صمیشودکهماچقدرحقمداخله
مشخ 
در این محله را داریم .برآبادی افزود :با
توجهبهحساسیتمحلهوفرهنگحاکم
متاسفانه تاکنون فردی به عنوان مشاور
برای طرح گرفته نشده ولی قــراردادی
بهزودیمنعق دمیشودتامطالعاتاولیه
درکویگلستانسبزوارراانجامدهیم.

بخشی-بهدنبالحادثهتصادفروزچهارشنبههفتهگذشته
محوربایگبهتربتحیدریهکهمنجربهفوتپدر ۷۰سالهوبه
کما رفتن پسر ۳۸ساله شد ،امام جمعه بایگ درسخنانی
ازعملکرد اورژانــس  ۱۱۵تربت حیدریه به خاطر حضور
نیافتن به موقع سرصحنه حادثه و حضور نداشتن پزشکی
قانونیدرروزپنجشنبهبرایتحویلجنازهبهشدتانتقادکرد.
حجتاالسالمحصاریافزود:حادثهدرپنجکیلومتریتربت
حیدریهاتفاقمیافتدامااورژانس۱۱۵تربتحیدریهباتاخیر
طوالنی سرصحنه حضو ر مییابد که اعتراض شدید مردم را
به همرا ه میآورد .وی تصریح کرد :اورژانس ۱۱۵درکمال
ناباوریزمانحضورخودرابعدازاولینتماس۱۶دقیقهوعلت
تاخیرراترافیکپایانسالاعال ممیکنددرصورتیکهباتوجه
به تعطیلی مدارس وبارش برف درلحظه حادثه شهر خلوت
ترین لحظات خودرا تجربه کرده بود واین پاسخ تنها توجیه
کوتاهی درعملکرد است .امام جمعه بایگ افزود :به دنبال
فوتیکیازسرنشیناناینحادثهصاحبانعزاروزپنجشنبه
برایتشییعجنازهاطالعرسانیعمومی  میکنندامادراین
روزبهعلتحضورنداشتنپزشکقانونی اعال ممیشودکهتا
شنبهجنازهتحویلدادهنمیشود.وی تصریحکرد:مسئوالن
شهرستانبایدجوابگوباشندکهچرادرروزپنجشنبه پزشک
قانونینباید درمحلکارشحضورداشتهباشد.

۳۹آموزشگاهدرفیروزهاز
بخاریهاینفتسوزوغیراستاندارد
استفادهمیکنند
شجاعیمهر-معاونتوسعهمدیریتوپشتیبانیآموزشو
پرورشفیروزهگفت:هماکنون ۳۹آموزشگاهدرشهرستان
فیروزه از بخاریهای نفت سوز غیر استاندارد استفاده
میکنند که با توجه به بهره مندی از نعمت گاز در منطقه به
دنبالتغییرسیستمگرمایشیآنهاهستیم.ایروانیافزود:
 ۳۰آموزشگاه دارای سیستم گرمایشمرکزی نفت سوز
بودهاندکهباآغازسالتحصیلیجدیدگازسوزشدهاندو۱۱
مرکزجدیدنیزبهسیستمگرمایشمرکزیمجهزشدهاندکه
برایآنها ۳۵۰میلیونتومانهزینهشدهاست.

