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کنگره بزرگداشت۱۲۴شهید
اهل سنت وشیعه درتایباد
برگزار می شود

اعزام ۸۰پزشک متخصص به
شهرستان های استان
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد از اعزام
 ۸۰پزشک متخصص در شهرســتان های زیر پوشش
این دانشگاه به منظور گســترش کیفی خدمات خبر
داد.بهگزارشوبدا؛دکترشاپوربدیعیبابیاناینکه
پزشکانمتخصصبراساساولویتونیازهرشهرستان
و در قالــب ســامانه ای در چند روز گذشــته به مناطق
مختلفاستاناعزامشدهانداظهارکرد:بااجرایاین
طرح خدمات تخصصی با کیفیت در دســترس عموم
مردم قرار می گیرد کــه این امر گام مهمی در توســعه
عدالت در سالمت محسوب می شود.همچنین دکتر
عطار کارشــناس امــور متخصصیــن دانشــگاه علوم
پزشکیمشهدنیزاظهارکرد:بااعزاماینتعدادپزشک
در ۱۳شبکهبهداشتودرمانزیرپوششایندانشگاه
،تعدادنیروهایمتخصصبه حدود ۳۰۰نفررسید.

رشد ۲۰۰درصدی جذب منابع
اشتغال پایدار روستایی در مه والت
پوریوسف /جلســه کارگــروه اشــتغال و ســرمایه
گــذاری مــه والت با حضــور فرمانــدار و مســئوالن
ادارات مرتبط در محل فرمانداری این شهرســتان
برگــزار شــد.فرماندار مــهوالت از رشــد ۲۰۰
درصدی جذب منابع اشــتغال پایدار روستایی در
این شهرســتان خبر داد و افزود :ســهمیه مهوالت
ســه میلیارد و  ۵۶۰میلیون تومان بوده که تاکنون
مبلــغ هفــت میلیــارد و ۵۱۷میلیون تومــان برای
 ۱۵۳طرح و  ۲۹۰نفر اشــتغال انجام شــده است.
.مســعود رنجبر افزود :از ابتدای شروع طرح یعنی
از اواخر سال  ۹۶مبلغی حدود  ۷۹میلیارد و ۷۹۳
میلیون تومان بــرای  ۷۱۳طــرح با اشــتغال زایی
هزار و  823نفر پرداخت شده است .وی همچنین
افزود :طرحهای در دست بررسی ۲۲۵موردوطرح
های مصوب شــده در بانــک ها  ۱۵۵مــورد و طرح
های منعقد شده در بانک  ۱۵۴طرح با اعتبار ۱۳
میلیارد و  528میلیون تومان با اشتغال  ۳۳۸نفر
در دســت اقدام اســت.وی با بیان این که بر اساس
ســامانه رصد رتبه ســوم استان خراســان را کسب
کرده ایم افزود :ما موظف به تامین معیشت و کمک
به ایجاد شغل پایدار در شهرستان هستیم.
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تردد کامیون ها در مرز دوغارون به
حالت عادی بازگشت
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کلثومیــان /مدیرگمــرک دوغارون  گفت:تــردد
کامیون ها در مرز دوغارون ایران با افزایش ساعت
کاری دو گمرک مرزی دوغارون ایران و اسالم قلعه
افغانستان روان شد و به حالت عادی خود بازگشت.
کــوه گرد افزود:پارکینگ های گمرک اســام قلعه
خاکی اســت وزیر ســاخت هــای حمل ونقــل برای
ترانزیت در کشــور افغانســتان در مواقع بارندگی با
مشکلمواجهمیشود .کریمنوایی،مدیرپایانهمرزی
دوغارون در خصوص این مشــکل مــی گوید:بارش
شدیدبرفوبارانوآبگرفتگیپارکینگهایاسالم
قلعهافغانستان چهارروزبودکهامکانترددرامحدود
کردهبودوبهدلیلگلوالیزیادتریلرها درپارکینگ
هایاسالمقلعهگیرکردندولیکارترخیصباانجام
پیگیری های زیاد ،شروع شده اســت.مدیر اجرایی
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد نیزبا اشــاره به
اینکهوضعیتترددکامیونهادردوغارونبهحالت
عادی بازگشته است در گفت و گو با ایرنا بیان کرد:
طیچندروزگذشتهبارشبرفدرتایبادوپایینبودن
ظرفیت پذیرش گمرک افغانستان و ناهمخوانی آن
با میزان خروجــی کامیون از مرز دوغــارون ،موجب
کندی تردد شــده و صف های انبوهی از کامیون در
معبر رسمی دوغارون ایجاد شــده بود.سید حسین
آقایی افــزود :هم اینک ســاعت کاری این دو گمرک
از ساعت هفت صبح تا  ۲۰شب ادامه دارد و تا مدت
زمانیکهنیازباشداینروالادامهدارد.

گزارشی درباره سرنوشت ساخت پردیس سینمایی تربت حیدریه

15سال محرومازسینما

شعبانی/حدود  ۱۵سال است که از تخریب
سینمای  ۲۲بهمن تربت حیدریه می گذرد و
مردم تربت حیدریه از داشــتن سینما محروم
هســتند .چند سالی اســت البته ســالن تئاتر
اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد با ظرفیت حدود
 ۲۵۰نفــری خود ،ســینمای یک شــهر ۲۳۰
هزار نفری شده! که این مکان نیز با مشکالت
ومحدودیت هایی روبه رو بود.

تصویری از زمین سینمای تخریب شده تربت حیدریه

کلثومیان  /نشست برنامه ریزی ستاد دهه فجر ویژه
کمیتهایثارگرانستاددههفجر برگزارشد.
درایننشستعلویرئیسبنیادشهیدوامورایثارگران
با اشــاره به اعالم آمادگــی ایثارگــران در چله انقالب
گفــت :بــرای اولین بــار در دهــه مبارک فجــر کنگره
۱۲۴شهیدشیعهواهلسنتتایبادتحتعنوانکنگره
نکوداشت شهدای وحدت با همکاری ستاد دهه فجر
انقالب اسالمی  ،دفتر امام جمعه  ،فرمانداری  ،سپاه
پاســداران  ،آموزش وپرورش  ،شــورای اسالمی شهر
،شهردارانسهشهرتایبادونهادهاینظامیوانقالبی
موثردردوراندفاعمقدسبرگزارمیشود.
در این نشست حجت االسالم ملکی امام جمعه تایباد
گفت :فعال بــودن  ،دغدغه مندبــودن و پیگیری امور
مرتبط با انقالب  ،سه اصلی اســت که باید ایثارگران
راجع به انقــاب رعایت کنند و به طور ویژه در دســتور
کارشــان باشــد  .وی افزود :روح والیــت حادثه کربال
و نینواستکهبامهاجرتشروعشدوباشهادتآبیاری
وبابیاناتحضرتزینب(س) روایتوماندگارشد.وی
گفت:نبایدبگذاریمانقالببهفراموشیسپردهشود.
وی بر تولیــد محتــوا و مدیریت فضای مجــازی تاکید
کرد .وی تفکر شیطانی ترامپ را در مقابله با تفکر دین
دانستوگفت:دشمندنبالفتنهاستوفرهنگایثارو
شهادتروحانقالباستکهبایدبهآنتوجهویژهشود.
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•انعقادقراردادساختپردیسسینمایی با
حضور معاون سازمان سینمایی

به گزارش خراسان رضوی ،از ابتدای امسال
تربتحیدریهنیزدرمیان ۲۰شهرستانهدف
ساخت پردیس سینمایی امید قرار گرفت.
و ابتدای تیرماه امسال  ،معاون توسعه مدیریت
و منابع انســانی سازمان ســینمایی کشور در
بازدید از نقاط مختلف پیشنهادی برای مکان
یابی محل ساخت و بعد با شرکت در جلسه ای
با مدیران شــهری  ،اعضای شــورای اسالمی
شــهر و با حضــور مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی خراســان رضوی ،تفاهم نامه اولیه
ای بین شــهرداری تربــت حیدریه و ســازمان
ســینمایی کشــور  ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی خراســان رضوی و وزارت کشــور به
مبلغ یک میلیارد و  300میلیون تومان امضا
کرد که ایــن بازدید مقدمات احــداث پردیس
سینماییامیدرادرمکانپیشنهادییعنیباغ
ملی فراهم آورد.
•موافقت نکردن شورای شهربا جانمایی
پردیس سینمایی در باغ ملی

اما چند ماه بعد رمضانپور ،رئیس کمیســیون
عمرانی شــورای شــهر که در روز ورود معاون
ســینمایی وزارت فرهنــگ در جلســه غایــب
بود؛ از موافقت نکردن شــورای اسالمی شهر
با جانمایی ایــن پردیس ســینمایی خبر داد و
گفت :با توجــه به این کــه معاونت ســینمایی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکان پردیس
ســینمایی را در فضای پارک و بوستان در نظر

دلیل تمایل نداشــتن
گرفته بود ،از ســویی به
ِ
برای دســتکاری در میراث ماندگار شهرمان
یعنــی "بــاغ ملی"،ایــن مــکان برای ســاخت
پردیس سینمایی منتفی شــد و پارک مینو در
شهرک ولی عصر (عج) به عنوان گزینه نهایی
از طرف شــورای اسالمی شــهر برای ساخت
پردیس سینمایی اعالم می شود.
•طرح ساخت پردیس سینمایی درباغ ملی
از تهران ارسال شد؛ شورا مخالفت کرد

چندی بعد معاون امور هنری و سینمایی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
ت وگو با فارس گفت :بعد از امضای
نیزدر گف 
این تفاهمنامه ،برای بازدید مکان پیشنهادی
اول یعنی باغ ملی از تهران کارشناسان آمدند
و مکان پیشنهادی مورد بازدید قرار گرفت .او
افــزود :همچنین یک طرح اولیه پیشــنهادی
فرســتاده شــد و قرار بر این بود که طی مدت
چنــد ماه ســاخت یــک پردیس با ســه ســالن
به اتمام برســد ،امــا ناگهان اعضای شــورای
اسالمی شــهر تربت حیدریه مطرح می کنند
که ما با ســاخت پردیس سینمایی در باغ ملی
این شهر بنا به دالیلی موافق نیستیم و زمین
دیگری را پیشــنهاد دادند که مــورد موافقت
قرار نگرفت.

•وزارتباپارکمینومخالفتکرد؛پردیس
دوبارهبهداخلشهرآمد

حــاال پــس از موافقــت نکــردن وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی بــا مــکان پیشــنهادی پارک
مینو شــهرک ولی عصر (عج) ،در جلســه اخیر ،
اعضای شــورای اســامی شــهر با شــرایطی به
احداثپردیسسینماییدرداخلشهرموافقت
میکنند.
•تصویبالیحهفراخوانسرمایهگذاریبرای
ساختپردیسشهرداریدرشورا

مهســا رمضان پــور ،رئیــس کمیســیون عمران
شورایاسالمیشهردرتوضیحاینمصوبهمطرح
می کند :بــه دلیــل مخالفــت اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی خراســان رضوی با این مکان
در نهایت در جلســه شــانزدهم دی ماه شــورای
اسالمیشهر،الیحهارائهشدهازسویشهرداری
مبنی بر فراخوان ســرمایه گذاری برای ساخت
پردیس ســینمایی امید در داخل شــهر تصویب
شد.
نــادر ســلیمانی،رئیس کمیســیون اقتصــادی
شورایشهرنیزگفت:شهرداریالیحهفراخوان
ســرمایه گذار را ارســال کرده اســت که تصویب
شد  ،حال باید منتظر نتیج ه فراخوان شهرداری
باشیمکهچهکسیودرچهمنطقهایازشهربرای

کش و قوس های ایجاد گذر فرهنگ و هنر در سبزوار

کالتــه /فرمانــدار ســبزوار در خصــوص ایجاد
گذر فرهنگ و هنر در این شهرستان از همکاری
ضعیــف و غیــر قابــل قبــول شــورا و شــهرداری
انتقاد کرد .بــه گزارش خراســان رضوی ،احمد
بــرادران در دیدار بــا مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمیاستانبااشارهبهقدمتتاریخیسبزوار،
اظهار کرد :شهرســتان ســبزوار دارای ظرفیت
و توانمندی هــای متعددی در حــوزه فرهنگی و
تاریخی اســت و ایجاد گذر فرهنگ و هنر بســتر
های مــورد نیــاز شــکوفایی فرهنگــی را محقق
می کند .وی بــا تاکید بر اهمیت گــذر فرهنگ و
هنر در ســبزوار ،افزود :از طریق گــذر فرهنگ و

هنر مکان هایــی همانند نمایشــگاه ،نگارخانه،
تماشاخانه ،و دیگر بخش ها ایجاد می شود .وی
افزود :اراده ای از ســوی شهرداری سبزوار برای
انتخاب مکان مناســب برای ایجاد گذر فرهنگ
و هنر وجود ندارد.مدیریت ارتباطات شهرداری
سبزوار در پاســخ به اظهارات فرماندار سبزوار با
انتشارمتنیگفتهاست:درسال 1397شهردار
و رئیس وقت شــورای اســامی شهر ســبزوار با
حضوردروزارتفرهنگوارشاداسالمیبا ایجاد
گذر فرهنگ و هنــرو تایید مــکان آن در محوطه
اداره فرهنگ ســبزوار موافقت کردند .در ادامه
متن اشاره شده است :بخشی از اعتبارات مورد

نیاز مشــروط به جمع آوری دیوار های این اداره
در اســتناد بند ب تبصره  3بودجه عمومی سال
 1398شــهرداری لحاظ شد و با وجود پیگیری
هایمتعددازسویادارهفرهنگوارشاداستان
موافقتی اعالم نشده است .همچنین اداره کل
فرهنگوارشاداسالمیطبقدستوروزیرارشاد
بهتعهداتخودعملکند،ایناقدامموردحمایت
شهرداریاست.

سرمایه گذاری در زمین و مشــارکت در ساخت
پردیس ســینمایی اعالم آمادگــی خواهد کرد!
گفتنی است سید مهدی وقفی ،ریاست شورای
شهر پیشتر بیان کرده بود  ،در صورتی که مکان
پیشنهادیبهتاییدکارشناسانمعاونتسینمایی
وزارت فرهنگ و ارشــاد برسد ،طبق تفاهم نامه
مبلغ ۲/۱میلیاردتومانکمکبالعوضازسوی
این معاونت اعطاء می شود و بقیه هزینه ساخت
را شــهرداری یا از محــل ســرمایهگذاری بخش
خصوصیتامینمیکندیاازتسهیالتکمبهره
ســازمان همیاری شــهرداری ها برای ســاخت
پردیسسینماییامیداستفادهخواهدکرد.
•نکتهمهمدرفراخوان

شورایاسالمیپنجمشهرتربتحیدریه،پساز
آنکهادارهکلفرهنگوارشاداسالمیخراسان
رضویبااحداثپردیسسینماییامیددرپارک
مینوشهرکولیعصر(عج)مخالفتکرد،الیحه
ارسالیشهرداریبرایفراخوانعمومیسرمایه
گذار برای ســاخت پردیس ســینمایی در بافت
داخل شــهر را تصویب کرد و فراخوان و شرایط
یمنتشرشدهاست.
ساختدریکآگه 
اماآنچهدرفراخوانسرمایهگذاریمطرحشده
اســت آورد ه زمیــن (حداقــل ۱۰۰۰مترمربع)
توسطسرمایهگذاراست.بهنظرمیرسددونکته
در این فراخوان مغفول مانده اســت .اول آن که
آورده شهرداری ؛ که براساس الیحه پیشنهادی
شــامل :تســهیالت اعطایــی  ۲/۱میلیــاردی
سازمان شــهرداری ها و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی  ،پروانه ساخت و احداث و بهره برداری
نیامده اســت .ثانیا بــه آورد ه غیر ملکــی و مالی
سرمایه گذار  ،عالوه بر زمین که بر اساس الیحه
پیشــنهادی؛تأمین ســرمایه الزم بــرای تکمیل
پردیــس تــا مرحله بهــره بــرداری پــس از جذب
تسهیالتاعطایی"است؛اشارهاینشدهاست.
حال باید دید که روند جذب ســرمایه گذار برای
ساختپردیسسینماییامیدچقدرزمانخواهد
برد و آیا مردم تربت حیدریه بعد از سال ها شاهد
احداثسینمادرشهرشانخواهندبود؟
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باحضوراستاندارخراسانرضوی

 ۳تفاهمنامه اقتصاد مقاومتی
شهرستان فیروزه به امضا رسید

جلسه بررسی عملکرد معینهای اقتصاد مقاومتی
شهرســتان فیــروزه بــا حضور اســتاندار خراســان
رضوی برگزار شــد و در این جلســه ســه تفاهمنامه
معیــن اقتصــاد مقاومتی این شهرســتان بــه امضا
رســید.به گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری،
در جلســه بررســی عملکــرد معینهــای اقتصــاد
مقاومتی شهرســتان فیروزه که با حضور استاندار
خراسان رضوی در دفتر اســتاندار برگزار شد ،سه
تفاهمنامه معین اقتصاد مقاومتی این شهرســتان
به امضا رسید.علیرضا رزمحســینی در این جلسه
اظهار کرد :به منظور پیشــبرد ســریعتر اقدامات از
پیش تعیین شــده در قالب مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی در شهرستانها ،باید موانع و مشکالت سر
راه اجرا به نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان
رضوی اطــاع داده شــود.وی افــزود :معینهایی
که در قالب مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی کار
میکننــد ،در وهله اول باید به ایــن مدل اقتصادی
اعتقاد داشــته باشــند تا در گام دوم بتوانند از تمام
ظرفیت خود برای پیشبرد آن استفاده کنند.
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