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رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر خبر داد:

تبدیل بخشی از ورزشگاه کاشمر
به فضای تجاری

مهدیان/رئیسادارهورزشوجوانانکاشمربااشاره
بهپیگیریهایمستمروتوافقانجامشدهبامسئوالن
شهرستانی و اســتانی گفت :با دســتور مستقیم وزیر
ورزش و جوانان با تبدیل قســمتی از ورزشــگاه آزادی
کاشمر که در حاشــیه یکی از خیابان های اصلی شهر
واقع شــده اســت به فضــای تجــاری موافقت شــد .به
گزارش خراسان رضوی ،رضا شهنازی در صد و پنجاه
و هشتمین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به فعال
شــدن مجمع خیرین ورزشیار کاشــمر از حدود شش
ماه قبل در این شهرستان اظهار کرد :با گرد هم آمدن
افراد دلسوز و عالقه مند به توســعه و ارتقای فضاهای
ورزشیوحمایتوپشتیبانیازورزشکاران،اینمجمع
با انتخاب اعضا ،شروع به کار کرده است و تاکنون نیز
قدمهایخوبیدراینحوزهبرداشتند.ویبااشارهبه
قرار گرفتن ورزشگاه آزادی کاشمر در حاشیه خیابان
اصلی شهر گفت :با توجه به بدون استفاده بودن ضلع
شرقیورزشگاهوباپیشنهادمجمعخیرینوارائهطرح
وجلبنظرمسئوالنشهرستانیواستانی،موفقشدیم
دســتور مســتقیم وزیر را در خصوص احداث 26باب
واحدتجاریونیز26دفترکاربرایهیئتهایورزشی
درطبقهفوقانیاینواحدهایتجاریباحفظمالکیت
ورزش و جوانــان اخــذ کنیــم .وی خاطر نشــان کرد:
امیدواریمبابهرهگیریازظرفیتوتوانخیرانبتوانیم
عالوه بر تکمیل پروژه های ناتمــام ،در زمینه کمک به
ارتقایجایگاهورزششهرستاندرحوزههایمختلف
گام های خوبی برداریم .در این جلســه که هفت عضو
شورایشهرکاشمرحضورداشتندباالیحهشهرداری
درخصوصصدورپروانهساختمانیبهصورترایگانتا
زمانیکهملکاحداثیازحیثبهرهبرداریودرآمدبه
صورتمجزابهنامهیئتهایورزشیباشدبرایکمک
بهحوزهورزششهرستانموافقتکردند.

بامشارکتآموزشوپرورشوکمیتهامدادامام
خمینی(ره)شهرستانکالت

 110دستگاه تبلت به دانش آموزان
نیازمند کالت اهدا می شود

با مشــارکت آموزش و پرورش و کمیتــه امداد امام
خمینــی (ره) شهرســتان کالت  110دســتگاه
تبلت به دانش آموزان نیازمند این شهرستان اهدا
خواهد شــد.به گــزارش روابط عمومــی آموزش و
پــرورش خراســان رضوی ،رمضــان پروانــه رئیس
آمــوزش و پــرورش شهرســتان کالت بــا اشــاره به
ضرورت اســتمرار فرایند آموزش دانش آموزان از
همکاری مشترک آموزش و پرورش و کمیته امداد
امام خمینی (ره) شهرستان کالت برای تهیه 110
دســتگاه تبلــت ویــژه دانشآموزان تحت پوشــش
این نهاد خبــر داد و گفت :در ایــن خصوص 110
دستگاه تبلت با اعتبار سه میلیارد و 200میلیون
ریال ویژه دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد
امــام خمینــی (ره) بــه زودی خریــداری و توزیــع
خواهد شد.

2

پنج شنبه  25دی  .1399شماره 4605

اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر تربت حیدریه مطرح شد :

کتابخانه ای در تربت حیدریه
طی 25سال گذشته احداث نشد

شــعبانی/رئیس کمیســیون فرهنگــی
،اجتماعــی و ورزشــی شــورای اســامی
شهر تربت حیدریه گفت :متأسفانه در این
شهرســتان از  ۲۵ســال قبل یعنی ،ســال
 ۱۳۷۴هیچ کتابخانه ای احداث نشــده و
سطح ســرانه کتابخانه های عمومی تربت
حیدریهنسبتبهجمعیتبسیارپاییناست.
به گزارش خراســان رضــوی  ،علی محمد
ا ...یــاری در جلســه کمیســیون فرهنگی
و اجتماعی شــورای اســامی شــهر تربت
حیدریــه که با هــدف بررســی چالش های
پیش روی حوزه کتاب و کتــاب خوانی این
شهرســتان برگزار شــد ،گفت :بــاال رفتن
ســرانه مطالعــه در بین قشــرهای مختلف
مردم موجب رشــد فرهنگــی و اجتماعی و
کاهشمشکالتمیشود.دراینجلسهکه
باحضورشهردارتربتحیدریه ،شهرداران
وروسایشوراهایاسالمیشهرها،رئیس
ادارهفرهنگوارشادورئیسکتابخانههای
عمومی تربت حیدریه برگزار شد،این عضو
شورای شهر گفت :بســیاری از معضالت و
مشکالت کنونی جامعه در همه حوزه ها را
می توان با اقدامات و برنامه های فرهنگی
وافزایشسطحآگاهیجامعهبرطرفکرد.
ا ...یاری تصریح کرد :ترویــج و رونق کتاب
خوانی یکی از راهکارهای افزایش ســطح

آگاهی و فرهنگ اجتماعی است و استفاده
از ظرفیت نیم درصد سهم شهرداری ها در
بخش کتابخانه ها مــی تواند کمکی به این
حوزهباشد.ویافزود:تخصیصزمینبرای
احداث کتابخانه یا کمک در احــداث آن از
دیگراقداماتیاستکهشهرداریمیتواند
انجام دهد .رئیــس کتابخانه های عمومی
شهر تربت حیدریه نیز گفت :پیگیری های
خوبی برای زمیــن احداث کتابخانه،ایجاد
کتابخانه ســیار و کتابخانه های روســتایی
انجام شده اســت.صفری از اهدای زمینی
برای احداث کتابخانه توســط خیری نیک
اندیش و با قول مساعد یکی دیگر از خیران
خبرداد.دراینجلسهشهردارتربتحیدریه
از آمادگی شــهرداری برای ایجــاد بازارچه
اختصاصی کتــاب در ســرای امین،تجهیز
کتابخانه هیئت ثارا ...و احداث کافه کتاب
خبر داد.

سرپرست فرمانداری سبزوار هشدار داد:

موجچهارمکرونادرکمینسبزوار

سرپرست فرمانداری سبزوار گفت :در پی
کاهش حساسیت شهروندان ،موج چهارم
شیوع کرونا در کمین این شهرستان است.
حسین شاد در نشست ستاد مقابله با کرونا
در ســبزوار افــزود :چنــان چه شــهروندان
پروتکلهای بهداشــتی را رعایــت نکنند و
تجمع در فضاهای بســته شکل بگیرد موج
چهارم کرونا اواخر بهمــن رخ خواهد داد.
وی با بیــان این کــه ســبزوار هــم اینک در
وضعیــت زرد از نظر کرونا قــرار دارد خاطر
نشان کرد :بازگشــاییهای عجوالنه و غیر
کارشناســی برخــی صنوف نگــران کننده
است.سرپرست فرمانداری سبزوار گفت:
بــا توجه بــه شناســایی مــواردی از ویروس
کرونای جهش یافته در کشور و قرار گرفتن

از میان خبرها

در فصل ســرما بازگشــایی اماکن مختلف
همچــون تاالرهــا نیازمند بررســی بیشــتر
است.وی افزود :بازگشــایی تاالرها باید از
طریق ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شود
و در شرایط کنونی بازگشایی این مکانها
در شهرستان ســبزوار ممنوع است و طبق
قانون تخلف محسوب می شود.شاد ادامه
داد :تاکنون مصوبه ای مبنــی بر برگزاری
مراســم عروســی و عزا از سوی ســتاد ملی
مقابله بــا کرونــا دریافت نشــده و برگزاری
هرگونه تجمع در شهرســتان غیــر قانونی
است.شــایان ذکراســت مرکــز آموزشــی،
درمانی واسعی در شهر سبزوار به طور ویژه
برای پذیرش بیماران مشکوک به کرونا در
نظر گرفته شده است.
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باحضور رئیس کمیته امداد کشور انجام شد

آغازاحداث 400واحدمسکونی
برایمددجویانچناران

باقری  /همزمان با ســفر بختیــاری رئیس
کمیته امــداد امــام خمینی (ره) کشــور به
شهرســتان چناران کلنگ احــداث 400
واحــد مســکونی بــرای مددجویــان تحت
پوششایننهادبرزمینزدهشد.بهگزارش
«خراســان رضــوی» رئیــس کمیتــه امداد
کشــور در این مراســم گفــت :زمیــن مورد
نیاز این طــرح در چناران از ســوی مجتمع
اقتصادی کمیته امداد امــام خمینی (ره)
که از مجموعه های خود کمیته امداد است
تامین و یک پــروژه  400واحــدی درمدت
دو ســال ســاخته و بهره برداری می شود.
بختیاری افــزود  :ازاین تعــداد  200واحد
تا دهه فجــر  1400و  200واحد دیگر در
سال 1401احداث و تحویل خانواده های
مددجویان تحت پوشــش می شود .رئیس
کمیته امداد کشــور اظهار امیــدواری کرد
با مساعدت شهرداری  ،فرمانداری و دیگر
دســتگاه های متولی در شهرســتان و حل
مســائل پروانه و انشــعابات آب  ،برق ،گاز و
تهیه زیر ساخت ها ،این پروژه در کمتر از دو

ســال یعنی  18ماه احداث و تحویل شود.
ویهمچنینبهظرفیتشهرستاندرزمینه
اشتغالبرایمددجویاناشارهکردوگفت:
با توجه به ظرفیت امالک و اراضی مجتمع
اقتصادی در شهرســتان آمادگی داریم در
زمینه اشتغال هم مساعدت کنیم.
•افتتاح  14واحد مسکونی در
روستای علی آباد بهمن

بختیاری در ادامه سفر به چناران به همراه
مسئوالناستانیوشهرستانیبهروستای
علی آباد بهمــن جان عزیمــت و  14واحد
مسکونی احداثی از ســوی این نهاد برای
مددجویان این روستا را افتتاح کرد و کلید
آن را تحویــل مددجویــان داد .خیرخــواه
رئیس کمیته امدادچنــاران در آیین بهره
برداری از این واحدهای مســکونی گفت:
این واحد ها هرکــدام  60متر مربع زیر بنا
دارد و برای هر واحد آن 600میلیون ریال
ازسویکمیتهامدادهزینهوتوسطایننهاد
ساختهشدهاست.

آغاز به کار قرارگاه فرهنگی والیت
در تربت حیدریه
صبح دیروز در مراســمی قــرارگاه فرهنگی والیت
با ریاســت حجــت االســام عصمتی امــام جمعه
تربت حیدریه آغاز به کار کرد.به گزارش خراســان
رضوی ،امام جمعه تربت حیدریه در مراسم آغاز به
کار قرارگاه فرهنگی والیت که با حضور مسئوالن
فرهنگی شهرســتان برگزار شــد ،گفــت :فرهنگ
زیربنــای همه تالش های ماســت و بــه همه تالش
های ما سمت و سو و جهت می دهد و این جای هیچ
تردیدی نیست.حجت االسالم محمدرضا عصمتی
افزود :قرارگاه فرهنگی باید خیلی قبل تر تشکیل
مــی شــد و امیدواریم کــه این اقــدام آغــازی برای
انجام کارهای شیرین در حوزه فرهنگ باشد .وی
خاطر نشان کرد :مطلبی در این قرارگاه فرهنگی
باید برای ما یک اصل و اســاس و همــه اقدامات ما
در جهت آن باشــد .خداوند راه نفوذ کفــار را برای
مومنان از هر جهت و جایگاهی مسدود کرده است
و مورد قبول خداوند متعال نیســت .یکی از نکاتی
که باید فرهنگ ســازی شــود این اســت که تعریف
از کفار و دشــمنان ممنوع اســت و نباید در جامعه
حرفی مطرح شــود که فرضا غربی هــا در فالن جا
درست تر عمل کردند.

امضایتفاهمنامهاحداثکانون
پرورشفکریدرشهرجدیدبینالود
مدیرکل کانــون پرورش فکری خراســان رضوی و
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدیــد بینالود به
منظور احــداث مرکز فرهنگــی هنــری کانون در
شــهرجدید تفاهمنامه همــکاری امضــا کردند.به
گزارش روابــط عمومــی اداره کل کانــون پرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان رضــوی،
روز گذشته جلســه مشــترکی برای امضای تفاهم
نامه همــکاری در خصــوص احــداث و راه اندازی
مرکــز فرهنگی هنــری کانــون پرورش فکــری در
شــهر جدیــد بینالــود در محــل اداره کل کانــون
برگــزار شــد.ابراهیم زره ســاز مدیــرکل کانــون
خراســان رضــوی ضمــن تشــکر از نــگاه فرهنگی
مســئوالن شــهر جدید بینالود گفت :ریشه بیشتر
مشکالت اجتماعی ما به مقوله فرهنگ و اقدامات
فرهنگی برمی گردد و جای خرســندی اســت که
مسئوالن شــهر جدید بینالود در کنار احداث شهر
به فکر فرهنگ و پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هستند.

