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شهرستان ها

مدیرامورتوسعهطرحهایمنابعآبآبفایاستان:

طرح تامین آب 30شهر استان با
 24میلیارد اعتبار انجام می شود

مدیرامور توسعه طرح های منابع آب آبفای خراسان
رضوی ازعملیات در دســت اجرای حفر  22حلقه
چاه و تجهیز 28حلقه چاه با اعتبــار 240میلیارد
ریال در30شهر استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی آبفای خراسان رضوی،
علی باقرآبادی تعدادی از این شــهرها را گلبهار،
رضویه ،باخرز ،بردسکن ،شــهرآباد ،کاریز ،تربت
جام ،احمدآباد صولــت ،تربت حیدریــه ،کدکن،
چنــاران ،خلیــل آباد ،ســبزوار ،شــاندیز ،طرقبه،
فریمان ،قوچــان ،کاشــمرو نیشــابوراعالم کرده
اســت که با بهره برداری از این تعداد چاه مشکل
تامین آب شهرهای مواجه با تنش آبی رفع خواهد
شد.
وی افزود :در ســال گذشــته هــم  19حلقــه چاه با
اعتبار 253میلیــارد ریال(بدون احتســاب هزینه
اجرای خطوط انتقال و ساخت مخازن ذخیره) در
16شهر استان حفر که منجر به افزایش توان تولید
آب به میزان 323لیتر برثانیه شد.
وی خاطر نشــان کــرد :همچنیــن با احیــا و مرمت
چاه های موجود با اســتفاده از دستگاه "ایر شوک"
110لیتر برثانیه به ظرفیت تولید آب استان اضافه
شد.
باقرآبادی تصریح کــرد :به رغم این کــه در ابتدای
ســال  97حدود  30شهر اســتان در شرایط تنش
آبی یا نقطه سربه ســرقرار داشــتند اما با مجموعه
اقدامــات صــورت گرفتــه اعــم از حفــاری چــاه
جدید،جابه جایی ،تجهیز ،احیای چاه های موجود،
اجرای خطوط انتقــال و ...موفق به عبــور از پیک
مصرف( تابســتان ) بدون قطعی یا جیره بندی آب
در شهرهای استان شدیم.
وی با بیــان این که برای اجــرای برنامه میان مدت
تامینآبشهرهایاستان400میلیاردریالاعتبار
مورد نیاز است ،اظهار کرد :با توجه به این که تقریبا
تمامی آب مورد نیاز  73شهراستان ازمنابع آب زیر
زمینی تامین می شــود ،یافتن مکان مناسب برای
حفر چاه با توجه به ممنوعه و ممنوعه بحرانی بودن
دشت های اســتان ،یکی از چالش های موجود در
تامین آب است.
وی کمبود منابع مالی ،تخصیــص نیافتن به موقع
اعتبارات مورد نیاز و کاهش تمایــل پیمانکاران به
اجرای پروژه های حفــاری وتجهیز به دلیل تبدیل
منابع نقدی به اسناد خزانه را از دیگر مشکالت این
بخش نام برد.
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وعده استاندار در مراسم آغاز ساخت واحد های مسکونی سیل زده بردسکن :

واحدهایمسکونیسیفآبادطی 3ماهآیندهبازسازیمیشود

نوری ،مهدیان /اســتاندار در سفربه شهرستان
هایکاشمروبردسکنضمنافتتاحواحدتولید
تخممرغواقامتگاهبومگردیدرکاشمروکلنگ
زنــی ســاخت واحدهای مســکونی خســارت
دیده ازســیل در روستای ســیف آباد بردسکن
گفت  :به زودی طی ســه ماه آینــده واحدهای
مسکونی در روســتای ســیف آباد بردسکن با
کمکمردمبازسازیخواهدشد .رزمحسینی
دربخش دیگــری ازصحبــت هایــش افزود:با
افزایــش حجم ذخیره ســد دوســتی بــه800
میلیون مترمکعب ،مشــهد تا ســه ســال آینده
از بحران کم آبی نجــات پیدا کرد .بــه گزارش
خراســان رضــوی ،اســتاندار گفت :بــه غیر از
بردسکن،کالت،سرخس،شاندیز و طرقبه که
بیشترین خسارت را داشته است در سایر نقاط
استان فقط در حوزه کشــاورزی خسارت دیده
ایم .وی افــزود :درحالی که ســه دهه سراســر
استاندرگیرخشکسالیوامسالنیزبابحران
آب شــرب مواجه بود و میلیارد ها تومان هزینه
داشتکهآبشربمردمراتامینکنیمبهاراده
خداوند بارندگی ها کل اســتان را فرا گرفت و
سفره های زیرزمینی پرشــدو با افزایش حجم
ذخیرهسددوستیبه 800میلیونمترمکعب
تا سه سال آینده شهر مشــهد از بحران کم آبی
نجات یافت .رزم حسینی گفت :تخریب هایی
رانیزبراثرسیلداشتهایمکهعمدهاینتخریب
ها ناشی از دســت اندازی انســان ها به حریم و
بستر رودخانه ها بوده است .اســتاندار افزود:
با گذشــت حدود یک ماه از وقوع سیل ،کلنگ
ساختمنازلخسارتدیدهاستاندربردسکن
به زمین زده شد و عملیات بازسازی و نوسازی
منازل تخریبــی آغاز گردیــد و ان شــاءا ...طی
60روز آینده و حداکثر 90روز به بهرهبرداری
خواهد رسید .مهندس ســید رضا موسوی نیا
مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیخراسان
رضوی نیــز گفت :بردســکن در مقاوم ســازی

•افتتاح 2واحدتولیدتخممرغوبومگردی
درکاشمر

واحد های مسکونی روستایی نصف میانگین
کشــوری اســت .وی افــزود :در بارندگی های
اخیر 26شهرستان اســتان شامل615نقطه
روستاییدچارسیلزدگیشدکهدربردسکن
هــزار و  109واحد مســکونی خســارت دید و
از ایــن تعــداد971واحد مســکن روســتایی و
313مسکن شــهری تخریب شــد .وی گفت:
هم اکنــون50واحد مســکونی آوار بــرداری و
تعدادی آرماتور بندی شده و با حضور استاندار
عملیات آغاز ساخت تمام واحدهای مسکونی
خســارت دیده اســتان در بردســکن آغــاز می
شود .موســوی نیا با تاکید بر اســتفاده مردم از
تســهیالت مقاوم ســازی بنیاد مسکن انقالب
اسالمیگفت:واحدهاییکهبرایمقاومسازی
اقدام کرده بودند به هیچ عنوان در ســیل اخیر
خسارتندیدهاند.ویافزود:اگرمردمپایکار
باشندوهمکاریکنندطیدوماهآیندهتمامی
منازل تخریبی نوسازی و تحویل مالکان آن ها
خواهد شــد .اســتاندار گفت :عمده خسارت
های ســیل اخیــر در شهرســتان های اســتان
نتیجهدستاندازیمابهرودخانههاوساختو
سازهایغیرمجازدرمسیلهاست.
•  61معیناقتصادیدراستان

استاندار در حاشــیه بازدید از فاز دوم کارخانه

نساجی مدرس بردسکن به خبرنگار ما گفت:
 61شرکت و موسســه ملی استانی مسئولیت
معیــن هــای اقتصــادی را در شهرســتان های
اســتان برعهــده دارنــد .رزم حســینی گفــت:
درایــن باره شــش گام طراحی شــده اســت که
هــر معیــن اقتصــادی ایــن شــش گام را اجــرا
کنــد و هدف از تشــکیل معین هــای اقتصادی
ایجاد اشــتغال پایــدار در روستاهاســت که ان
شــاءا ...بعداز مــاه مبــارک رمضان با تشــکیل
جلسهستاداقتصادمقاومتیدربردسکنمعین
های اقتصادی این شهرستان نیز مشخص می
شود .استاندار افزود:کارخانهنساجیمدرس
بردسکن از ماشــین آالت مدرن و از فناوری روز
برخوردار اســت و ایــن کارخانه ایــن ظرفیت را
دارد که روزانــه 30تن پنبه را به نخ تبدیل کند.
رزمحسینیتصریحکرد:باتوجهبهقولمساعد
مدیرعامل بانک صنعت و معدن مبنی بر تزریق
نقدینگی برای راه اندازی فاز دوم این کارخانه
امید اســت ظرف دو ماه آینــده ایــن کارخانه با
اشتغال زایی  250نفر وارد چرخه تولید شود.
وی بــا توجه بــه ظرفیــت و قابلیت شهرســتان
بردسکندرحوزهمعادنونساجیخاطرنشان
کرد :امید اســت با راه اندازی پارک نســاجی و
معدنی ،شــاهد تکمیل زنجیره تولید در این دو
بخشباشیم.

اســتاندار که بــه منظــور افتتاح دو طــرح در
بخش طیور و گردشگری به کاشمر سفر کرده
بود ،در بــدو ورود با حضور در گلزار شــهدای
مدفون شده در زیارتگاه شهید مدرسبا قرائت
فاتحه و نثار شاخه های گل به مقام شهیدان و
بزرگمرد عرصه دین و سیاســت ادای احترام
کرد .رزم حســینی در ادامه حضورش پس از
افتتاح سومین سالن مرغ تخم گذار پرطالیی
در زنجیره تولید کشت و صنعت پیشرو صالح
کاشــمر با زیربنای هــزار و  500متــر مربع و
ظرفیت  100هزار قطعه با  60میلیارد ریال
هزینه گفــت :امروز در شــرایط ویــژه ای قرار
داریم پــس بــرای حفــظ اســتقالل ،آزادی و
تصمیمات مســتقل ،مجبوریم با اســتقامت و
مقاومت متحمل هزینه شویم .وی افزود :اگر
کســی امروز بتواند با ایجاد شــغل به تعدادی
از افــراد حقــوق پرداخــت و هزینــه هایش را
تامین کنــد در واقع یــک بار بزرگــی از دوش
دولت برداشته است .وی از مدیریت مجموعه
مجتمع کشــت و صنعت پیشــرو صالح تقدیر
و اذعان کرد :این مجموعه یــک کار ماندگار،
ارزشــمند و یــک صدقــه جاریــه اســت کــه با
فعالیت های چشــمگیر به یکــی از واحدهای
نمونه ارزش افزوده در اســتان و کشور تبدیل
شده اســت .اســتاندار در ادامه حضورش در
کاشمرششمیناقامتگاهبومگردیواقامتگاه
گردشــگری «تنســگل» در روســتای فروتقــه
از توابــع بخش مرکــزی کاشــمر را در زمینی
به مســاحت  660متر مربــع و زیربنای 760
متر مربع و هزینه ای حــدود پنج میلیارد ریال
افتتاح کــرد .این بنــای قدیمی دارای شــش
اتاق اقامتی ،ســه فروشــگاه صنایع دســتی،
مــوزه و آتلیه اســت که نقش مهمــی در جذب
گردشگر دارد.

اخبار
گوناگون

رئیسبهزیستیتربتحیدریهمطرحکرد:

شورای زکات گزارشی درباره
کمک به نیازمندان تحت پوشش
بهزیستی ارائه نکرده است

شــعبانی/رئیس بهزیســتی تربــت حیدریــه در
گفت و گو با خراســان رضوی گفت:هنوز شــورای
زکاتگزارشیمبنیبرپرداختزکاتبهنیازمندان
تحت پوشش بهزیستی ارائه نکرده است.
وی افزود :در طول  19ماه گذشته به رغم عضویت
ثابــت اداره بهزیســتی در شــورای زکات شــهر اما
حتی یک بار هم به این جلسه دعوت نشده ام.
زهره اقبــال نیــا  اداره بهزیســتی را در کنار کمیته
امداد امــام خمینــی (ره ) یک نهاد خدمت رســان
به محرومان دانســت و گفت :خیلــی از مددجویان
بهزیستی از جمله زنان سرپرست خانوار و معلوالن
جزو مصادیــق افرادی هســتند که زکات بــه آن ها
تعلق می گیرد.وی با اشــاره به جمــع آوری بیش از
یک میلیارد زکات سال  ۹۷در تربت حیدریه افزود:
هنوز شورای زکات هیچ گزارشی مبنی بر پرداخت
زکات به نیازمندان تحت پوشــش بهزیســتی ارائه
نکرده اســت و تاکنــون پاســخی برای این مســئله
نداشــته انــد.وی در ادامه گفت :ســال گذشــته از
من خواســتند تا صــورت جلســه شــورای زکات را
امضا کنم ،اما وقتی با درخواســت بنــده برای ارائه
گزارش سهم زکات به مددجویان بهزیستی مواجه
شدند،تصمیم گرفتند از امضای بنده صرف نظر و از
ارائه گزارش امتناع کنند.

 50اثرخوشنویسیخواجه
اختیارمنشیگنابادیبهنمایش
گذاشتهشد
صفــری /نمایشــگاه آثــار خواجــه اختیــار منشــی
گنابادی از اســتادان شــاخص خوشنویســی قرن
دهم هجری قمری شنبه شب همزمان با آغاز هفته
میراث فرهنگی با حضور مسئوالن و صاحبنظران
در گنابــاد گشــایش یافــت .در این نمایشــگاه 50
اثــر خوشنویســی خــط تعلیــق از خواجــه اختیــار
منشــی گنابادی در موزه مردم شناســی گناباد به
صورت دایمــی در معــرض دید عموم قــرار گرفت.
قربانی فرماندار گناباد در این مراسم گفت :دولت
دوازدهم توجه خاصی به زنده نگه داشــتن میراث
معنوی و صیانــت از آثار تاریخــی دارد و ایــن امر را
ســرلوحه فعالیت هــای فرهنگــی خود قــرار داده
است.

چهرهها وخبرها
مدیرکلامورعشایرخراسانرضوی:

لونقلجادهایتایبادخبرداد:
رئیسراهداریوحم 

رئیسدانشکدهعلومپزشکیتربتجام:

پرداخت ۸۳میلیارد تومان
تسهیالتبهعشایراستان

بارندگیها  5720میلیون ریالبهحوزه
راهداری تایباد،خسارت واردکرده است

بیش از۲۵درصدجمعیت تربت جام
دچار فشار خون باالهستند

کالته /مدیرکلامورعشایرخراسانرضویگفت:درسالگذشتههزار
و ۳۵۰فقرهانواعتسهیالتبهمیزان ۸۳میلیاردتومانبهعشایراستان
پرداختشدکهبیشترینمیزانتسهیالتدرکشوربودهاست.محمدنبویفرددرگفتوگوباخراسان
رضوی با بیان این که عشایر نیم درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند ،اظهار کرد :هفت هزار و
پنجخانوارعضوشرکتتعاونیعشایریاستانهستندکه ۹۹۵هزارراسدامسبکدراختیاردارند.

انفجار تانکر سوخت در مرز
دوغارون یک مصدوم
به جا گذاشت
مدیر کل گمرک دوغارون در تایباد گفت :بر
اثر انفجار یک دستگاه تانکر ســوخت در مرز
دوغارون یک نفر مصدوم و راهی بیمارستان
شــد.محمد کوه گــرد در گفــت و گو بــا ایرنا
افزود :در پی اعالم یک فقره انفجار ،گروهی
از نیروهــای انتظامــی ،امــدادی و آتــش
نشــانی به محــل وقــوع حادثه اعزام شــدند.
وی اظهــار کــرد :در این حادثه یک دســتگاه
تانکر ســوخت که در بازارچه مــرزی در حال
بارگیری گازوئیل بود بر اثر فشــار گاز داخل
آنمنفجرشد.
وی گفــت :بر اثــر شــدت انفجــار ایــن تانکر
ســوخت ،راننــده آن مصــدوم و بــه اطــراف
پرتاب شــد که با کمک نیروهای امــدادی به
بیمارســتان خاتم االنبیا (ص) تایباد انتقال
یافت.
کوهگردبابیاناینکهحالمصدوماینحادثه
مساعد اســت ،افزود :علت وقوع آن در دست
بررسیاست.

تصادف 2موتور سوار یک
کشته به جا گذاشت
حسین نوری /دو موتور سوار در مسیر برگشت
از جاده آبگرم به سمت داخل شهر خلیل آباد
که هر دو دریک مســیر تردد داشــتند ،با هم
تصادف کردندکهراکبیکیازموتورسیکلت
هــا کــه بــه همــراه فرزنــد خردســالش بود،

متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان خلیل
آباد و ســپس به بیمارســتان کاشــمر به علت
شــدت صدمات وارد شــده فوت کرد و راکب
دیگر وفرزند خردســال راکب فوت شــده در
بیمارستان کاشمر بستری شدند .سرهنگ
رحمت اســدی ،فرمانــده پلیس راه کاشــمر
با تایید برخــورد این موتور ســوارها افزود :در
این تصادف فردی به نام امیر نخعی پناه فوت
کردهاست.

سارقآیفونهایمنزلدر
نیشابوردستگیرشد
شــجاعی مهر /فرمانــده انتظامی شهرســتان
نیشابورازشناساییودستگیریسارقحرفه
ایآیفونهایمنزلبا 12فقرهسرقتدراین
شهرستانخبرداد.
  ســرهنگ" حســین دهقانپور " گفت :در پی
وقوع چند فقره ســرقت آیفون های لمســی
منزل در مناطقی از شهر نیشــابور ،پیگیری
موضوع در دستور کار کالنتری 11طالقانی
اینفرماندهیقرارگرفت.
وی افزود :ماموران دایره تجســس کالنتری
در بررســی هــای میدانــی و تحقیقــات خود
بــا بازبینــی تصاویــر ضبــط شــده دوربیــن
های مداربســته متهــم را شناســایی و پس از
هماهنگی با مقام قضایی این فــرد را در یک
اقدامغافلگیرانهوضربتیدستگیرکردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت:
متهم در مواجهه بــا ادله و مســتندات پلیس
تاکنونبه 12فقرهسرقتآیفونهایلمسی
منزل اعتراف کرده اســت و تحقیقات در این
بارهادامهدارد.

لونقل جــادهای تایباد گفت :از ابتدای
کلثومیان/رئیس راهداری و حم 
امسالتاکنونبارندگیهاوجاریشدنسیالبها 5720میلیونریال
بهراهو ابنیهفنیحوزهاستحفاظیاینشهرستانخسارتواردکردهاست.علیاصغرکرباسی،بابیان
اینمطلباظهارکرد:باتوجهبهاعالمگزارشهاواخطارهایهواشناسیبرایجلوگیریازواردشدن
خسارتهایاحتمالیجلساتمکررستادبحراندرفرمانداریشهرستانبرگزارشد.

حقــدادی  /رئیس دانشــکده علوم پزشــکی تربت جام گفــت :بیش از
۲۵درصد جمعیت شهرستان تربت جام دچار فشار خون باال هستند
کهبایدمورددرمانوپایشقرارگیرند .دکترافکارافزود:شعارامسالبهداشتجهانی"فشارخون
بدانیم واقدام کنیم " است .درسال ۲۰۱۷حدود۱۰میلیون جمعیت جهان براثر فشار خون باال و
نحدود۹۷هزارنفربراثرفشارخونجانخودراازدستدادند.
درایرا 

زنده یاد قهرمان ناشناخته درزادگاه
شــعبانی ۲۸/اردیبهشــت ســالروز درگذشــت
استاد محمد قهرمان از شاعران بنام کشورمان
بــود .وی در دهمیــن روز تیر ماه ســال ۱۳۰۸
در تربــت حیدریه به دنیــا آمد .محمــد قهرمان
پژوهشــگر ،مصحح و شــاعر بنام خراسانی بود
که عالقه وی در سرودن شــعر در غزل و بهویژه
سبک هندی به اندازهای بود که یکی از شاعران
مطرح غزلسرا شد .او زبان بومی تربت حیدریه
را به خوبی میدانســت و بســیاری از اشعار وی
که به زبان محلی ســروده شــده ،در ردیف اول
شــعر بومی قرار دارد.با گذشــت حدود شــش
ســال از درگذشــت این شــاعر بزرگ درحالی
که درشــهرهای مشــهد و تهران خیابــان هایی
را برای پاسداشــت به نــام او ثبت کــرده اند اما
در زادگاهــش تربــت حیدریــه هنــوز دریــغ از
اقدامی و حتی خیابانی به نام وی ! هرچند دبیر
شورای نظارت بر نام گذاری اماکن و معابر تربت
حیدریه خبر از نام گذاری یکی از معابر یا محل
زادگاه محمد قهرمان تا کمتر از دو ماه دیگر می
دهد اما استاد در زادگاهش ناشناخته تر از بقیه
شهرهاست.
•چشمه فیاض شعر فاخر خاموش شد

محمــد قهرمــان در بیســت و هشــتمین روز از
اردیبهشــت  ۹۲بر اثر بیماری دار فانی را وداع
گفت.
رهبر معظم انقالب نیز در پیامی درگذشت این
شاعر فرهیخته را تسلیت گفتند .بخشی از متن
نامه رهبر انقالب به این شــرح است« :خاموش
شدن این چشم ه فیاض شعر فاخر و غزل پرنکته
و آراسته ،هر آشنای شــعر و ادب معاصر را دچار
تأســف و اندوه میســازد و آشنایان شــعر ممتاز
او و خود آن شــخصیت متیــن و باوفــا و آن ذهن

شهر تهران خیابان چهارم در محدوده کالهدوز
(منطقــه۳شــهرداری تهــران) بــه اســم محمد
قهرمان نام گذاری شد .اما متاسفانه غفلت و بی
توجهیشوراینامگذاریاماکنتربتحیدریهو
همچنینمدیرانارشداینشهردربیتوجهیبه
اینشخصیتادبیونامگذاریمحلیدرشهربه
نام وی ،این سوال را از پنج سال گذشته به ذهن
دوستداران این شاعر اندیشمند متبادر می کند
کهنشانیخیابانیامیدانیاکوچهمحمدقهرمان
درشهرزادگاهشتربتحیدریهکجاست؟ازاین
روخبرنگارخراسانرضویبهدنبالپاسخیبرای
اینسوالازمسئوالنمربوطاست.
• چالش نام گذاری در تربت حیدریه

مواج و ژرفبین و مضمونیاب را بســی بیشتر»
اســتاد محمدرضا شــفیعی کدکنی نیــز درباره
محمد قهرمان میگوید« :در این خصوص حتی
ملکالشــعرای بهــار آن خصوصیت یک شــاعر
محلی را بهصــورت کامل ،آن گونــه که قهرمان
دارد ،ندارد».
• در پی نشانی محمد قهرمان در زادگاهش
تربت حیدریه

خــرداد  ۹۶مرکز آثار مفاخر و اســناد دانشــگاه
فردوسیمشهد باهمکاریشورایاسالمیشهر
مشهد و با هدف توجه به ذخایر فرهنگی ،هویت
بخشی به نسل جوان و شناساندن بیشتر و بهتر
بزرگمردان عرصه ادب و فرهنگ ،خیابان منزل
استاد قهرمان واقع در بولوار وکیل آباد ،خیابان
معاد ۳رابهاسمایناستادبزرگنامگذاریکرد.
همچنین فروردین امســال برابر مصوبه شورای

رئیس شورای اسالمی شــهر تربت حیدریه در
گفت وگو با خراسان رضوی در پاسخ به این که
چرا تاکنون اقدامی برای این نام گذاری صورت
نگرفته اســت؟ می گوید :از دیرباز دغدغه همه
برای زنده نگه داشــتن نام مفاخر و شــخصیت
هــای ارزشــمند در حوزه هــای مختلــف تربت
حیدریه وجود داشته است اما اصوال نام گذاری
میدان ها،خیابان ها و کوچه ها در تربت حیدریه
با چالش هایی رو به روست ،که یکی از مهم ترین
آن ها استقبال نکردن و به اصطالح جا نیفتادن
آن نام جدید بین مردم این شهر است .وی تغییر
نام محلی را که اکنون بین مردم نام مشــخصی
دارد کار درستی نمی داند و با اشاره به تغییر نام
میدان باغ ســلطانی به میدان امام علی(ع) در
چند ســال پیش می گوید :هنوز بعد از چندین
ســال مردم همان نام قدیمی این میــدان را در
گفت و گو های بین خود بر زبان می آورند و این
موضــوع در دیگر نقاط شــهر هم صادق اســت.
محمد امانــی از نام گــذاری های تکــراری هم

گله مند است و می گوید :متاســفانه در بعضی
نقاط شهر یک نام را برای هم میدان ،هم خیابان
و هم پارک شهری اســتفاده کرده ایم و این کار
دست شورای نام گذاری اماکن و معابر را برای
نــام گــذاری هــای جدیــد محدودتر مــی کند.
وی با اشاره به شخصیت بسیار ارزشمند محمد
قهرمان در زبان و ادبیات پارســی ایران زمین،
افزود :اســتاد محمــد قهرمان از مفاخــر بنام نه
تنها این شهر بلکه متعلق به کل کشور عزیزمان
اســت و نباید در تربت حیدریه ،شــهری که او به
دنیا آمده اســت،کوچه ای را به اســم ایشان نام
گذاری کرد؛چرا که شخصیت و شأن این استاد
فرهیخته واالتر از آن است.
وی خاطــر نشــان می کند :شــورای اســامی
شــهر به عنوان یک عضو از اعضای شــورای نام
گذاری اماکــن و معابر تربــت حیدریه در تالش
اســت که یکی از میدان ها یا معابر تازه تاسیس
شهری را به اسم استاد محمد قهرمان در آینده
نام گذاری کند.
• نام گذاری کمتر از  2ماه دیگر

امــا احســان کریمــی دبیر شــورای نظــارت بر
نام گذاری اماکــن و معابر تربــت حیدریه از نام
گــذاری یکــی از معابــر یــا محــل زادگاه محمد
قهرمان تــا کمتــر از دو ماه دیگــر خبرمی دهد.
معــاون امور هماهنگــی و عمرانــی فرمانداری
تربت حیدریه نیز افزود :در شــورای نام گذاری
گروهــی بــرای بررســی و پیشــنهاد اســامی
فرهیختگان و نام آوران شهر تشکیل شده است
تابعدازپیشنهادمحلآن،اقداماتالزمپیگیری
شود که در حوزه فرهنگ و ادب یکی از استادان
دانشگاه در رشته ادبیات مســئولیت این کار را
بر عهده دارد.

