ازمیان خبرها

اخبار

گوناگون

مدیرکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدساستان:

Thu،May 16،2019، No.4130

فضایفرهنگیوتبلیغیتربتجام
نباید از راه و یادشهداخالی باشد

۵

شهرستان ها

مقبره امام زاده شعیب (ع) سبزوار
بهکمربندیشهرمتصلمیشود

پنج شنبه  2۶اردیبهشت  . 139۸شماره 4130

فاز اول جلوخان آرامگاه فردوسی با حضور شهردار مشهد به بهره برداری رسید

احیای توس یک گام به جلو

همزمــان بــا فرارســیدن  25اردیبهشــت روز
بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی فــاز
نخست پروژه سامان دهی و بازپیرایی جلوخان
آرامگاه فردوسی شامل سه هکتار  -معادل ۶۰
درصد کل پــروژه -با اعتبار حــدود  10میلیارد
تومانبهبهرهبرداریرسید.بهگزارشخراسان
رضوی ،رهبر معظــم انقالب در جریان ســفر به
شــهر تاریخی توس در تیرماه ســال ،75بر لزوم
احیای این شــهر و رســیدگی ویژه به این منطقه
تاکیدکردندکهمتاسفانهطیاینسالهااتفاق
خاصیدراینزمینهنیفتاد.برایناساسموضوع
بهسازیتوسدردستورکارپنجمیندورهشورای
اسالمی شهر و شــهرداری مشــهد قرار گرفت.
با پیگیریهای مدیریت شــهری و شــورای شهر
مشهد در اردیبهشــت ۹۷تفاهمنامه سهجانبه
بازپیرایــی جلوخان آرامگاه فردوســی از ســوی
شهردار وقت مشهد ،رئیس شورای شهرمشهد
ع دســتی و
و مدیــرکل میــراثفرهنگــی ،صنای 
گردشــگری خراســان رضــوی بــه امضا رســید
و ششماهپسازامضایاینتفاهمنامهوباانجام
فعالیتهای مقدماتی ،عملیات اجرایی سامان
دهی جلوخان آرامگاه فردوسی در 26آبان97
با حضور اعضای شورای شــهر و مدیران شهری

و اســتانی در این محل آغازشــد .پروژه ســامان
دهی و بازپیرایی جلوخان آرامگاه فردوســی در
محدوده ای به وسعت هفت هکتار از  42هکتار
اراضی تحت مالکیت ســازمان میراث فرهنگی
 ،صنایع دستی و گردشــگری موسوم به پردیس
توس در دست اجراست .این پروژه با مبلغ اولیه
قــرارداد 16میلیارد و پانصد میلیــون تومان در
دو فاز با مــدت زمان 18ماه در حال اجراســت و
دیروز همزمانباروزبزرگداشتحکیمابوالقاسم
فردوسی فاز نخست این پروژه شامل سه هکتار
 معــادل ۶۰درصــد کل پــروژه -آماده ســازیشده و با اعتبار حدود  10میلیارد تومان به بهره
برداری رســید .این محدوده که حکم جلوخان
آرامگاه فردوسی را دارد ،از طرح مصوب شورای
عالی میراث فرهنگی کشــور تبعیــت می کند و
به صورت ره باغ و بوســتان طراحی شده است.
این بخش شامل اجزای مختلفی همچون پیاده
راه  ،فضای سبز ،آبنما  ،هفت میدان موضوعی،
مقبــرة الشــعرا ،مســیر ســواره روی پیرامونی و
سرویس های بهداشتی اســت .پیش بینی می
شود با تکمیل این پروژه زمینه ثبت جهانی شهر
تاریخی توس و آرامگاه فردوســی فراهم شــود و
آغازی بر به سازی مســیر پردیس توس باشد .از

عکس  :شهرداری

حقدادی /مدیر کل حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع
مقدس اســتان گفت :نباید غفلت ســراغ مــان بیایدو
فضایفرهنگیوتبلیغیتربتجامنبایدازراهویادونام
شهدا خالی باشدو این فضای معنوی باید حفظ شود.
سردارحسینعلیزاده درجلسهتشکیلشورای حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در تربت جام افزود:
امروزدفترحفظآثاروارزشهایدفاعمقدسدرتربت
جام تاسیس شد و الزم است مدیران اجرایی و نظامی
درتقویت،تجهیز،پشتیبانیونیرویانسانیمساعدت
و همراهی کنند .وی با اشاره به احداث نشدن یادمان
شهدای دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام خاطرنشان
کرد :درباره احداث یادمان شــهدای گمنام دانشگاه
هیچ کاری انجام نشــده و به صورت قبــر معمولی رها
شده است ،بنابود شهدا تعظیم و تکریم بشوند ،اما دو
قبر معمولی در گوشه ای از دانشگاه قرارگرفته است .
ویبیانکرد:مزارشهدامحلحضورمومنانوعارفانو
مکانیبرایبرگزاریمجالسمعنویوفرهنگیاست
و باید در خورشأن شهدا ساخته شودولی تا االن به این
دو شهید گمنام بی توجهی شــده است و اگر دانشگاه
۲۰درصد هزینه ســردر را به یادمان شهدا اختصاص
بدهد ما راضی هســتیم  .وی با اشــاره به تدوین و سند
ســازی تاریخ دفاع مقدس در تربت جام یادآورشد :در
حوزه مستندســازی و کار علمی و پژوهشــی درحوزه
دفاع مقــدس ،تربت جام عقب افتادگــی جدی داردو
کارانجام شده منســجم ندارد .باید کاردانش نامه ای
انجام شــودو مراکز آمــوزش عمومی  ،عالــی ،حوزوی
ونخبگان و پیش کســوتان جهاد و شــهادت وارد عمل
شوند .وی ادامه داد :دانش نامه دفاع مقدس در تربت
جامپسازتدوینبایددردسترسمدیرانوهمگانقرار
گیرد ،سندی که پیشینه تاریخی ،انقالبی و ارزشمند
شهرســتان را دربرداشــته باشــدو جای این ســند در
شهرستان خالی است  .وی درپایان مرتضی حمیدی
فرماندار تربت جام و علــی اکرامی رابه عنوان رئیس و
مسئولدفتر دراینشهرستانمعرفیکرد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

اخبار

جملهویژگیهایطرحمیتوانبهرعایتاصول
باغ سازی ایرانی ،هماهنگ بودن هندسه طرح
با باغ آرامگاه فردوسی ،استفاده از مصالح تماما
سنگیدرکفسازیواحداثآبنماهاواستفاده
از مصالح بوم آورد نظیر سنگ کریستال گناباد،
گرانیت نیریز وســنگ قلوه رودخانه ای نیشابور
اشارهکرد.
در عیــن حال اجرای ســنگفرش در مســاحتی
معادل  20هزار متر مربع و تیشــه کاری دستی
 15هــزار متر مربــع از آن ،بازیافت ســنگ های
حجمــی قدیمی در اجــرای جــداول باغچه ها و
ســنگفرش ،با هدف حفظ ارزش هــای تاریخی
و رعایت اصول معماری پایــدار و ایجاد اختالف
سطوح انسان ســاخت با روش باغ سازی ایرانی
به جهت نمایــش بهتر آبنماهــا و ایجــاد تنوع در

گذر اصلی از دیگر ویژگی های این پروژه است.
پیش بینی رواق هایی به طول بیش از 100متر
در طرفین بخــش میانی به جهت تامین ســایه و
استقرار گونه های گیاهی متنوع ،احداث مسیر
ســواره روی پیرامونی بــرای تــردد خودروهای
برقــی ،کالســکه و خودروهــای امــداد رســان و
خدماتــی و احداث مخــزن 200متــر مکعبی و
 6000مترلولهگذاریبرایآبیاریفضایسبز
نیزدراینزمینهقابلذکراست.همچنینایجاد
بستر فضای ســبز در ســطحی معادل  10هزار
متر مربع و کاشت انواع بوته گل فصلی و دایمی،
نصب50عددنیمکتازسنگیکپارچهگرانیتی
وتامینروشناییمحدودهجلوخانبانصب100
پایهچراغونورپردازیفضایسبزنیزدیگرویژگی
هایاینپروژهمحسوبمیشود.

همزمانباروزبزرگداشتفردوسیصورتگرفت؛

رونمایی از 2یادمان دایمی با محوریت داستان های شاهنامه در مشهد
به مناســبت  25اردیبهشت روز بزرگداشــت فردوســی ،دو یادمان دایم شــهری که روایتگر داستان های
شاهنامه هستند ،در مشهد رونمایی شــدند .به گزارش خراســان رضوی ،طراحی و ساخت این المان ها
در چارچوب جشــنواره خانه بهار  ۹۸و با توجه به نیازسنجی های انجام گرفته ،مصوب شــده بود و در روز
بزرگداشت فردوسی با حضور شهردار ،اعضای شورای شهر ،فردوسی پژوهان و استادان ادبیات رونمایی
شد .این المان ها با نام های «رستم و رخش» و «رستم و اژدها» با ارتفاع  5.5متر و از جنس فایبرگلس و فلز
هستند .در طراحی این المان ها و برای تطابق آن ها با روایت های شاهنامه ،از دیدگاه استادان برجسته
اینحوزهنظیردکترراشد،دکتریاحقیو...استفادهشدهاست.همچنیندرالمانرستمواژدهابااستفاده
از نظرات اســتادان نام آشــنایی همچون دکتر یاحقی و برداشــت آزاد از خان ســوم که همان نبرد رستم و
اژدهاست ،طراحی المان انجام گرفته است.

مرمت یک بنای تاریخی در سبزوار
سرپرستپایگاهمیراثفرهنگیشهرتاریخیسبزوار
گفت:خانهامینالتجارمشهدیباهزینهیکمیلیارد
و  300میلیون ریال در سبزوار مرمت و به سازی شد.
محســن برآبادی در گفت و گو با ایرنــا افزود :عملیات
مرمتیاینبنایدورهقاجارشاملمرمتاستحفاظی
وتزئیناتدرونیبود.

ســبزوار – کالته /رئیس شــورای اسالمی شــهر سبزوار
گفت:مقبرهامامزادهشعیب(ع)سبزوارباهدفرونق
گردشگریواشتغالزاییبهکمربندیشهرمتصلمی
شودوبرایاجرایطرحاختصاصهشتهکتارزمین
معوضبهشهرونداندرمراحلنهاییاست.بهگزارش
خراسانرضوی،علیاصغرمحمدییکشنبهشبدر
نشستیخبریبااصحابرسانهسبزواربابیاناینکه
طرح تفصیلی این شهر مربوط به ســال  1384است
و با توجه به نیازهای جدید شهر تدوین طرح تفصیلی
جدید ضروری است و خوشبختانه این موضوع محقق
شــده ،اظهار کرد :طرح تفصیلی جدید پس از تدوین
برایتصویببهاستانارسالشدهاست.وی بیانکرد:
یکیازرویکردهایشورایاسالمیشهرسبزوارتوسعه
گردشگریاستکهدراینزمینهبازگشاییخانههای
تاریخیطی دوسالاخیردردستورکاربودهاست.وی
بابیاناینکهایجادنمایشگاهدایمیبا 30هکتارزمین
دردستورکارقراردارد،تصریحکرد:هماکنونفرایند
واگذاریزمینبرایایجادایننمایشگاهدرحالانجام
است و نمایشگاه در ضلع جنوبی ورزشــگاه  15هزار
نفریسبزوارجانماییشدهاست.

پاسخرئیسمرکزتوسعه نوغانداری
درباره علتمشکلپیلهچینی
نکردن کرم های ابریشم در مه والت
بخشی /رئیس مرکز توســعه نوغان داری کشور درباره
علت مشــکل پیله چینــی نکــردن کرم های ابریشــم
درشهرســتان مه والت وتلفات تعــدادی ازجعبه های
نوغــان دربایــگ وروســتاهای تربت حیدریــه گفت:
براساس گزارش های ارائه شده تا به حال ۴۰۰جعبه
دراین مناطق با مشکل مواجه شده اند و تیم های دام
پزشکی،دانشگاهفردوسیومرکزتوسعهنوغانداری
برای انجــام آزمایش های الزم اقدام کــرده اند که تا به
حال عامل بیماری دراین کرم ها محرز نشــده اســت.
"عدیل سروی" درحاشیه بازدید از سالن های پرورش
کرم ابریشــم بایگ درگفت وگو باخبرنگاران افزود :تا
اعالم نتایج نهایی گروه های مختلف نمی توان درباره
منشــأ این مشــکل مطلبی را مطرح کرد امــا به عنوان
متولــی ازطریق مراجــع قانونی پیگیری مــی کنیم تا
درصورت امکان خســارت افراد دراین حوزه پرداخت
شود .وی درپایان با اشاره به رشد  ۸۵درصدی توزیع
تخمنوغاندرخراسانرضویگفت:ایناستان دومین
تولیدکنندهپیلهکشوراست.
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نرخ کرایه تاکسی در تربت حیدریه
 ۲۰درصد افزایش یافت

 ۲واحد صنعتی نیمه تعطیل در سبزوار
به چرخه تولید بازگشت

شــعبانی /مدیر عامل ســازمان مدیریــت و حمل و نقل شــهرداری تربت
حیدریه با تایید خبــر افزایش نــرخ  ٢٠درصدی کرایه تاکســی در این
شهر،گفت:روندافزایشنرخکرایهطبققانونفرایندمشخصیدارد.
قندهاریافزود:اینسازماندراسفندهرسالکارشناسینرخهایکرایهتاکسیراانجاممیدهدو
سپسبهصورتالیحهازسویشهرداریبهشورایاسالمیشهرارسالمیشودوپسازتصویبشورا
بهفرمانداریارسالودرنهایتپسازتصویبدرفرمانداری،اینمصوبهاجراییمیشود.

ایرنا-رئیسادارهصمتسبزوارگفت:ازابتدایامسالدوواحدصنعتی
راکدونیمهتعطیلدرمجموعهشهرکصنعتیاینشهرستانبهچرخه
تولیدبازگشت.امیدبخش افزود:وضعیتایندوواحدصنعتیبادریافت
 12میلیاردریالتسهیالتبهبودیافتو 21فرصتشغلینیزایجادشد.ویاضافهکرد:طییکسال
گذشتهتاکنون51واحدتولیدیسبزواربرایدریافتتسهیالتدرسامانهبهینیابثبتنامکردندکه
بیشتراینواحدهادرمراحلکمیتهبررسی،ارجاعبهشعبهوتکمیلمدارکقراردارند.

تولید شکر سفید در جوین
آغاز شد
رئیس جهاد کشــاورزی جوین گفت :با جــذب  13هزار تن شــکر خام،
تولید شکر سفید در کارخانه قند این شهرســتان آغاز شد که این فرایند
برای 250نفراشتغالدایمیایجادکردهاست.هاشمآبادیدرگفتوگو
با ایرناافزود:کارخانهقندجوینبرمبنایظرفیتتولیدخودسفارش 100هزارتنشکرخاموارداتیرا
ثبتکردهکهتاکنون13هزارتنآنواردکارخانهشدهاست.ویاضافهکرد:کارخانهقندجوینظرفیت
تولیدروزانههزارو 100تنشکرسفیدراداردکهاینموضوعنقشموثریدراشتغالدارد.

باخبرنگاران

باند تولید و توزیع مواد مخدر در گلبهار منهدم شد
دادستان عمومی و انقالب گلبهار گفت :باند تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی
دراین شهر منهدم شد و پنج عضو این باند دستگیر شدند .خلیلا ...برزنونی در
گفت و گو با ایرنا افزود :در پی گزارش ها و اطالعات بهدستآمده از فعالیت باند
تولید مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه در شهر گلبهار بالفاصله دستور قضایی
الزم صادر شــد و در اقدامی ضربتی با حضور ســربازان گمنام امــام زمان(عج)
و مأمــوران پلیس مبارزه با مــواد مخدر هر پنــج عضو این بانــد در مخفیگاه خود
دستگیرشدند .وی ادامه داد :حدود ســه کیلوگرم مواد مخدر شیشه ب ه صورت
بست هبندیوآمادهفروشو 100کیلوگرمموادپیشسازتولیدمادهمخدرشیشه
به همراه البراتوارهای مخصوص تولید این ماده مخدر در این عملیات کشــف و
ضبط شد .دادســتان گلبهار گفت :از اعضای این باند یک قبضه کلت جنگی به
همراهتعدادیفشنگویکدستگاهپولشمارومبلغ157میلیونریالوجهنقد
حاصلازفروشموادمخدرکشفوضبطشد.برزنونیافزود:براساساطالعات
به دست آمده ،اعضای این باند ،ماده مخدر شیشه را در گلبهار تولید و با استفاده
از سه دستگاه خودرو در مشهد و برخی شهرهای استان توزیع میکردند که در
این زمینه سه دستگاه خودرو نیز توقیف شد .وی اضافه کرد :تمامی اعضای این
باند با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

دستگیری سارق سابقه دار درقوچان

ایشــان زاده /فرمانده انتظامی قوچان ازدستگیری یک ســارق حرفه ای وکشف
۱۳فقره سرقت درشهرستان خبرداد .ســرهنگ مصرخانی افزود :درپی وقوع
چند فقره سرقت کنتورآب وسیم وکابل مخابراتی ،موضوع دردستورکارپلیس
قرارگرفت که ماموران دایره تجسس کالنتری  ۱۱دربررسی وتحقیقات خود به
یک سارق سابقه دارمشکوک شــده و پس از هماهنگی بامقام قضایی  ،این فرد
دستگیرشد.ویادامهداد:متهمدربازجوییهابه ۱۳فقرهسرقتدرشهرستان
اعتراف کردکه ازمخفیگاه او مقدارزیادی از ســیم وکابل و شــش کنتور آب نیز
کشف و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

شکارچیان غیرمجاز در بینالود دستگیر شدند

رئیسادارهحفاظتمحیطزیستچنارانگفت:دوشکارچیغیرمجازدرمنطقه
حفاظتشدهبینالوددستگیرشدند.هادیموسیپوردرگفتوگوباایرناافزود:
این متخلفان همراه  12قطعه کبک و دو رشــته دام دستگیر و برای سیر مراحل

قضایی تحویل پاسگاه انتظامی گلمکان شدند .وی گفت :طبق ماده 12قانون
شــکار و صید ،شــکارچیان غیرمجاز در داخل مناطق حفاظت شده ب ه مجازات
 3میلیون تا  50میلیون ریال
حبس از سه ماه تا ســه ســال یا به جزای نقدی از  0
محکوممی شوند.

دستگیریباندسارقانموتورسیکلتدرتربتحیدریه

فرمانــده انتظامــی شهرســتان تربــت حیدریــه از دســتگیری بانــد ســارقان
موتورســیکلت و کشــف ۳۰فقــره ســرقت خبــر داد .بــه گــزارش خبرگــزاری
صداوســیما ،ســرهنگ علی اکبر کیانی گفت :در پــی وقوع چند فقره ســرقت
موتورســیکلت در تربت حیدریه؛ جمعه بــازار  ،محدوده خیابان بــاغ ملی و امام
رضا(ع) شهرستان دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان
پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفــت .وی افزود :مامــوران پلیس آگاهی با
جمع آوری اطالعات اولیه از شیوه و شگرد ســارقان و تحقیقات گسترده به یک
باب منزل مسکونی در یکی از روستاهای حاشیه شهرستان که محل تردد افراد
ناشناس بود ،مشکوک شدند .ســرهنگ کیانی تصریح کرد:با هماهنگی مقام
قضایی منزل مد نظر بازرسی که تعداد زیادی وسایل و قطعات موتور سیکلت به
همراه تنه موتور کشف شد و دو نفر در این زمینه دستگیر شدند .وی بیان کرد :در
بازجویی های تکمیلی و با توجه به اســناد و مدارک ارائه شده متهمان که هر دو
برادر بودند دستگیرشدند و به30فقره سرقت موتور سیکلت با همدستی دو نفر
دیگرازدوستانشاناعترافکردند.سرهنگکیانیافزود:دریکاقدامضربتی
دومتهمدیگرهمدستگیرشدندوبهاینسرقتهاوفروشآنهابهیکنفرمالخر
اقرار کردند .فرد مالخر نیز شناسایی و دستگیر و در نتیجه بازرسی از محل تعداد
زیادیلوازمموتورسیکلتسرقتیکشفشد .بهگفتهویمتهمانپسازتکمیل
پرونده به دادسرا معرفی شدند.

جاعل اوراق بهادار در تایباد دستگیر شد

تایباد .کلثومیــان /فرمانده انتظامی تایباد گفت :فردی کــه اقدام به جعل امضاء
بر برگه های ســفته و جعل اوراق بهادار می کرد در این شهرستان دستگیر شد.
سرهنگ علی اکبر قربانی افزود :در پی وصول شکایتی مبنی بر جعل امضاء بر
روی برگه های ســفته و دریافت مبلغ مد نظر در این برگه اوراق بهادار مراتب در
دستور کار پلیس آگاهی تایباد قرار گرفت و پس از تحقیقات گسترده یک نفر در
اینبارهدستگیرشد.ویادامهداد:اینفردپسازمواجههبامدارکودالیلجمع
آوریشده،بهاتهامخودمبنیبرجعلامضای 300میلیونریالیرویبرگههای

سفتهاعترافکردلذابرایسیرمراحلقانونیبهمرجعقضاییتحویلدادهشد.

کامیون حامل دارو بدون مجوز در داورزن توقیف شد

داورزنی/رئیــس شــبکه دام پزشــکی داورزن از توقیــف کامیون حامــل دارو در
محل پست قرنطینه دامی شهرســتان خبرداد .علیرضا داورزنی در گفت وگو
با خبرنگارخراســان رضوی در داورزن اظهــار کرد:کامیون حامــل داروی دام
که بدون دریافت مجوز قانونی از تبریز به ســمت مشــهد در حــال حرکت بود با
همکارینیرویانتظامیداورزن،درمحلپستقرنطینهدامیشهرستانتوقیف
شــد .وی افزود :خودروی مذکور حامل انواع داروی دام به ارزش 120میلیون
تومان بود کــه با هدف نظارت و جلوگیــری از ورود داروهای غیــر مجاز و قاچاق
به چرخه دام پزشــکی ،درمحل پست قرنطینه دام پزشــکی شهرستان داورزن
متوقف شــد و محموله مذکور مورد پیگــرد قانونی قرارگرفــت  .داورزنی با ابراز
این که پس از بررســی داروهــای موجود مجوز حمــل صادر شــد ،افزود:پس از
بررسی،هماهنگیهای الزم با شرکت فروش دارو و اطمینان از سالمت داروها
ودریافتمجوزقرنطینهایمعتبرازشبکهدامپزشکیشهرستانمبدأ،خودروی
مذکور رفع توقیف و اجازه تردد از طرف شبکه دام پزشکی داورزن صادر شد.

سارقان دام در سبزوار دستگیر شدند

فرمانده انتظامی سبزوار گفت :با شلیک گلوله ماموران پلیس ،دو سارق دام در
این شهرستان دستگیر شدند.
به گزارش ایرنا ،سرهنگ سیدمحمد هاشمی در گفت و گو با خبرنگاران افزود:
در پی گزارش ســرقت احشام در روســتاهای بخش روداب ســبزوار ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی اضافه کرد :کارآگاهان پلیس آگاهی در بررسی های اولیه خود ،متهم سابقه
داری را که سابقه چند فقره شــرارت و نزاع را در کارنامه خود داشت ،شناسایی
کردنــد و پــس از هماهنگی مقام قضایی دســتگیری ایــن فرد را در دســتور کار
خود قرار دادند .فرمانده انتظامی سبزوار گفت :ماموران با اشراف اطالعاتی و
تحقیقات گسترده میدانی ،محل اختفای متهم و همدستش را شناسایی کردند
و در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی هر دو نفر را که با ســاح سرد قصد مقاومت در
برابر پلیس داشتند با شلیک سه گلوله هوایی دستگیر کردند.
هاشمی افزود :متهمان در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به سرقت  20راس
گوسفندازروستاهایبخشرودابشهرستانسبزواراعترافکردندوتحقیقات
در این باره ادامه دارد.

شهرستان ها

امام جمعه تربت جام :عجله در تغییر
مدیران ،بی ربط به انتخابات نیست

حقدادی/امامجمعهتربتجامدرمراسمتودیعومعارفه
رئیس مجتمــع عالی کشــاورزی و دامپــروری گفت:
عجله در تغییر مدیران ،بی ربط به انتخابات نیســت و
این رفتار به رشــد علمی شهرســتان تربت جام ضربه
خواهدزد.بهگزارشخراسانرضوی،حجتاالسالم
والمسلمینمحمدجوادطاهریباتاکیدبراینکهجابه
جایی در دستگاه های اجرایی تحرک ایجاد می کند،
افزود :تغییــرات مدیریتی در آســتانه امتحانات پایان
ترم دانشجویان مجتمع عالی کشاورزی و دامپروری
ضــروری نبــوده و الزم اســت در زمان مناســب انجام
می گرفت و این رفتار اســتقالل تنها دانشگاه دولتی
تربت جام را به حاشیه می کشــاند .وی با اشاره به این
که چرا مدیــری که طــی دوران مدیریتی خــود خوب
عمل کرده باید جا به شــود؟ گفت :عجله در تغییرات
مدیران،بیربطبهانتخاباتنیستواینرفتاربهرشد
علمی شهرســتان تربت جام ضربه خواهد زد و باید به
جایفتحکرسیهایمدیریتیبهعزتمردمومنطقه
بیشترتوجهکنند .طاهریبهدانشجویانتوصیهکرد:
شما دانشجویان باید تحرک بیشتری درباره وضعیت
پیرامون خود داشته باشید چون عملکرد شما با توجه
به درآمد مردم از کشــاورزی منطقه می تواند در رونق
تولیدنقشبهسزاییداشتهباشدوهمچنینازفضای
پیرامونیجامعهومنطقهغافلنباشیدونگذاریدفضای
علمیدانشگاهبهمحیطتبلیغاتیآلودهشودتااستقالل
دانشگاه حفظ شــود .امام جمعه اظهار کرد :مجتمع
عالی کشــاورزی و دامپروری تربت جــام تنها مجتمع
عالیدولتیشهرستاناستکهبایدمنشأخدمتباشد
و این مکان علمی نیازمند حمایت همه دستگاه های
دولتیاستتابهتوسعهشهرستانورونقتولیدمنطقه
درحوزهکشاورزیکمکشایانیمیکند.

