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رئیس هالل احمر تربت حیدریه خبرداد:

فوت 2نفر در تصادف  2پراید

رئیس هالل احمر تربت حیدریه گفت :بر اثرتصادف
دو دســتگاه پرایــد در محــور کدکن به رباط ســنگ
متاســفانه  ۲نفر فوت کردند و  ۲نفر مصدوم شدند.
به گزارش روابط عمومی هالل احمر تربت حیدریه،
فکــوری اظهــار کــرد :طــی اعــام مرکــز کنتــرل و
هماهنگــی عملیــات اســتان مبنــی بر تصــادف دو
دستگاه سواری در کیلومتر  ۳۰محور رباط سنگ به
کدکن عوامل پایگاههای امداد و نجات بین جادهای
شــهدای کامه و گرماب بــا خودروهــای آمبوالنس و
نجات به محل اعزام شدند.وی افزود :پس از رسیدن
نیروها و ارزیابی مشخص شد که دو سرنشین سواری
پراید  ۱۴۱بهدلیل شدت جراحات واردشده در دم
جان باخته و دو سرنشــین ســواری پرایــد نیز دچار
مصدومیــت شــدهاند،دو فوتی ایــن حادثــه تحویل
عوامل انتظامی حاضر در محل و مصدومان توســط
اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

دستگیریعاملبرداشتغیرمجاز
ازحساببانکیشهروندبردسکنی
علــی نوری-فرمانــده انتظامــی بردســکن گفــت:
فــردی کــه  ۴۲میلیون ریــال به صــورت غیرمجــاز از
حساب بانکی یکی از شــهروندان برداشت کرده بود
شناسایی و دســتگیر شد .ســرهنگ مختاری افزود:
در پی رســیدگی به شکایت یکی از شــهروندان مبنی
بر برداشــت غیرمجاز از حساب بانکی اش ،رسیدگی
به پرونده در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامــه داد :کارشناســان دریافتنــد کالهبــردار
ساکن یکی از شهرستانهای همجوار است که در پی
جاماندن کارت روی دســتگاه خود پــرداز  ،اطالعات
کارترابهدستآوردهومبلغ ۴۲میلیونریالازکارت
مربوطبرداشتکردهاست،پروندهمذکورتکمیلشدو
باهماهنگیمقامقضاییبهشهرستانمقصدارسالو
این فرد در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
مدیرجهادکشاورزی فریمان خبرداد:

برداشت رایگان رسوبات سد فریمان
اصغری-مدیرجهادکشاورزی فریمان گفت :به منظور
کاهش رسوب های سد فریمان در یک اقدام جهادی
برداشت رسوب های سد برای کشــاورزان و مردم به
صورترایگانانجاممیشود.کاظمیفریمانیافزود:
انبوهی از رســوب در پشت آن جمع شــده است .وی
گفت:بهعلتاینکهرسوبات،حاصلفرسایشخاک
هایباالدستیهستندمملوازموادغذاییبهخصوص
فســفر فرســایش یافته و به عنوان کودهای دوستدار
طبیعت مطرح هســتند و می تواننــد نیازهای اصلی
و فرعی گیاه را به صــورت کودهای ماکــرو ()N،P،K
و میکرو (دیگر عناصر مورد نیاز گیاه) فراهم کنند.
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با حضور وزیر بهداشت در تربت حیدریه انجام شد

بهره برداری از بیمارستان  ۲۷۲تختخوابی با  250میلیارد اعتبار
شعبانی-باحضوروزیربهداشتدرتربتحیدریه
بیمارستان آموزشی درمانی  ۲۷۲تختخوابی
امام حســین(ع) ،شــامل  ۶طبقــه و دارای ۱۴
بخشوبیشاز ۱۰واحدپشتیبانکه بااعتباری
حدود ۲۵۰میلیاردتومان،تکمیلوتجهیزشده
است به بهره برداری رسید .به گزارش خراسان
رضوی؛دکترعینالهی،وزیربهداشت،درسفر
به تربت حیدریه در گفت وگو با خراسان رضوی
در محــل بیمارســتان ۲۷۲تختخوابــی امــام
حســین(ع) اظهارکرد :بیمارســتان آموزشی
درمانی ۲۷۲تختخوابیتربتحیدریهامکانات
خوبی دارد و امیدواریم با تجهیز کامل از لحاظ
ادوات  ،وســایل و نیروی انســانی ،خدمت گزار
مردم خوب این دیار باشیم.
•بیمارستان  ۲۷۲تختخوابی
قطب درمان جنوب خراسان رضوی

بیمارســتان امــام حســین(ع)عالوه بــر قطب
درمانــی در جنــوب اســتان کــه مــی توانــد به
حدود نیــم میلیون نفر خدمات ارائــه بدهد ،به
عنوان یک قطب آموزشــی در تربیت پزشــکان
و متخصصان آینده نقش آفرین اســت.با توجه
به این کــه این پروژه در شــاهراه اصلی شــمال
به جنوب واقع شــده اســت به عنوان یک مرکز
ترومــا عمــل خواهد کــرد و عــاوه بــر خدمت
رســانی در حوزه درمانی و بهداشتی در بخش
آموزشی نیز کمک شــایانی به منطقه می کند.
ایــن بیمارســتان شــامل  ۶طبقــه و دارای ۱۴
بخــش و بیــش از  ۱۰واحــد پشــتیبان اســت و
طبقه منهای یک شامل نمازخانه ،آزمایشگاه،
دیالیز ،ســرور و فناوری اطالعات ،موتورخانه،
آشپزخانه ،رختشوی خانه و انبارهاست ،این
بیمارســتان با اعتباری حدود  ۲۵۰۰میلیارد
ریال ،تکمیل و تجهیز شــده است.ســاخت این
بیمارستان در  ۲۲دی ماه ســال  ۸۸آغاز شد.
این مرکــز درمانــی در زمینی به مســاحت ۶۰
هــزار مترمربــع و در ســاختمانی به مســاحت
 ۱۷هــزار مترمربــع بــا ظرفیــت واقعــی ۲۷۲
تختخــواب شــامل بخــش هــای آی.ســی.یو،
داخلــی ،جراحــی ،زنــان و زایمــان ،اطفــال و
کودکان ،دیالیز ،مراقبت های ویژه ،اورژانس،
بیوشیمی ،پاتولوژی ،انگل شناسی ،میکروب
شناســی ،بانــک خــون ،فیزیوتراپــی ،حرکت
درمانی و هشــت اتــاق عمل و آزمایشــگاههای
مختلف تکمیل شــده و  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد
ریــال از محل اعتبــارات ملــی برای ســاخت و
تجهیز این بیمارستان هزینه شده است.

•افتتاح اورژانس جاده ای تربت حیدریه

•پیوست عدالت در وزارت بهداشت
خدمت رسانی به مناطق محروم است

عیــن الهی گفــت :پیوســت عدالــت در وزارت
بهداشــت ،خدمت رســانی در مناطــق محروم
استوامیدواریمباتالششبانهروزیکارکنان،
این مهم نسبت به گذشته بیشتر تحقق یابد.وی
افزود :محرومیت زدایی تنها به منابع اقتصادی
مربــوط نیســت بلکــه جنبــه هــای فرهنگــی و
اجتماعی دارد و وجود دانشگاه در پیشرفت هر
منطقه موثر است و وقتی در یک منطقه محروم
دانشگاه ایجاد می کنیم جوانان آن منطقه بهتر
درس میخواننــد و زمینــه رشــد آن هــا فراهم
میشودمثالیکجواناهلتربتحیدریههمان
اســتعداد جوان شــهرهای بزرگ را دارد و باید
با ایجاد زیرســاخت های الزم ،زمینه رشد همه
مناطق محروم کشــور را فراهم کــرد.وی ادامه
داد :نزدیکــی تربــت حیدریه به دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد امکان همکاری آن دانشگاه با
دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه را فراهم
کرده و این مهم زمینه طی کردن راه ۱۰۰ساله
در یک شب است.
•ارائه خدمت بیمارستان امام حسین(ع)
به  ۵۰۰هزار نفر

در همین زمینــه ،زنگنــه نماینده مــردم تربت
حیدریــه ،زاوه و مــه والت در مجلــس گفت :با
افتتاح این بیمارســتان بیــش از  ۵۰۰هزار نفر
از مردم جنوب اســتان تحت پوشــش قــرار می
گیرنــد و عالوه بــر آن ویژگــی این بیمارســتان
حضور در کریدور اصلی جاده جنوب کشــور به
مشهد است و می تواند خدمات خوبی در جهت
کاهش آالم مــردم در حوزه درمان و بهداشــت
مردمداشتهباشد.زنگنهافزود:باتوجهبهاینکه
این بیمارستان در کریدور شمال به جنوب واقع
شده و ســاالنه  ۱۶میلیون زائر و مســافر از این
مســیر تردد می کنند می تواند به زائران حریم

قدس رضوی نیز خدمات شایسته ارائه دهد.
•اختصاص  ۱۵میلیارد تومان اعتبار
برای تکمیل بیمارستان شهرستان زاوه

زنگنه گفت :پیرو سفر وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی به تربت حیدریه با درخواست
ما مبنی بر اختصــاص  ۱۵۰میلیارد ریال برای
تکمیلبیمارستانشهرستانزاوهموافقتشد.
وی افزود :در سال گذشــته نیز با پیگیری های
انجام شــده؛ مبلــغ  ۱۴۰میلیــارد ریــال برای
تکمیلبیمارستانراشدزاوهازمحلتبصره۱۴
قانون بودجه (هدفمندی یارانه ها) اختصاص
یافت و به حساب دانشــگاه علوم پزشکی تربت
حیدریــه واریــز شــد .زنگنه گفــت ۱۰ :پــروژه
درمانــی دانشــگاه علوم پزشــکی ایــن منطقه
در شهرســتان هــای تربــت حیدریــه ،زاوه و مه
والت نیازمند  ۴۵میلیارد تومان اعتبار اســت و
امیدواریم در سفر وزیر بهداشت توجه خاصی به
این پروژه ها بشــود.وی یکی از مهم ترین پروژه
هــا را بیمارســتان راشــد شهرســتان زاوه بیان
کرد و افزود :این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۸۶
درصد نیازمند  ۲۰میلیارد تومان اعتبار است و
امیدواریم با مساعدت وزیر بهداشت این پروژه
ضروری مردم زاوه در دهه فجر امســال به بهره
بــرداری برســد.زنگنه از جذب هیئــت علمی
مســتقل بــرای دانشــگاه علوم پزشــکی تربت
حیدریه به عنوان ســومین مطالبه حوزه درمان
یادکردوگفت:باتوجهبهظرفیتموجودازوزیر
بهداشت درخواســت کردیم که برای دانشگاه
علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه هیئــت علمی
مستقل جذب شود.این نماینده مجلس افزود:
در سال ۹۵دولت به تعدادی از دانشجویان این
منطقهاعالممیکندکهبهداشتدهانودندان
بخوانند تا بورســیه شــوند امــا متاســفانه هنوز
اتفاقی نیفتاده و امیدواریم وزیر بهداشت نیز در
این باره مساعدت داشته باشند.

همچنینباحضوروزیربهداشتپایگاهاورژانس
جاده ای ثامن االئمه (ع) تربت حیدریه به بهره
بــرداری رســید.نوزدهمین پایــگاه اورژانــس
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در زمینی
به مســاحت  ۱۲۰۰مترمربع و زیربنای ۳۲۰
متر مربع و با هزینه  ۲میلیارد تومان توسط وزیر
بهداشت به بهره برداری رسید.زمین اهدایی
این پایگاه توســط خیــر نیک اندیــش مرحومه
نصرت نوریان به دانشگاه واگذار شده و اعتبار
ســاخت این پــروژه از محــل اعتبــارات وزارت
بهداشت هزینه شده است .این پایگاه اورژانس
جنب پلیس راه تربت حیدریه روبه روی کارخانه
کاشی واقع شده است.
•انعقاد  ۵۰میلیارد تفاهم نامه با خیران
برای توسعه پردیس علوم پزشکی

شــرافتی راد ،فرماندار تربت حیدریه در آیین
افتتاح بیمارستان امام حسین (ع) گفت :برای
توســعه پردیس دانشــگاه علوم پزشــکی تربت
حیدریه  ۵۰میلیارد تومان تفاهم نامه با خیران
منعقد شده است.وی افزود :از وزیر بهداشت
تقاضا داریم در تسریع احداث پردیس دانشگاه
و دانشکده های پزشــکی و سلف سرویس سبز
که سومین مجموعه سلف های دانشگاه های
علوم پزشکی کشور است عنایت خاصی به این
منطقه داشته باشــند.همچنین با حضور وزیر
بهداشت از خانواده شهید مدافع سالمت دکتر
مهرداد حیــدری متخصص مغــز واعصاب که
به علت بیمــاری کرونــا در بیمارســتان تامین
اجتماعی تربت حیدریه بستری بود و به درجه
رفیع شهادت رسید ،تجلیل شــد.این پزشک
بســیجی و عضو گــروه جهــادی قافلــه خاکی
تربت حیدریه همه ساله با حضور در روستاهای
محروم و دور افتاده این شهرســتان به مداوای
رایگان مردم محروم می پرداخت و پیگیر امور
درمان محرومان بود.

شهرستان ها

بزرگداشت « استاد قدسی» مرد
خستگیناپذیرموسیقیتربتجام

حقدادی -آیین بزرگداشــت مرد خستگی ناپذیر
حوزه شناسایی  ،ضبط و ثبت موسیقی منطقه تربت
جام اســتاد غالم حیدر قدســی با حضــور مدیران
اســتانی  ،شهرســتانی  ،هنرمنــدان و قشــرهای
مختلــف مــردم هنردوســت در محل تــاالر جامی
ایــن شهرســتان برگزار شــد .اســتاد غــام حیدر
قدســی در ســال  ۱۳۲۵در روســتای اوســتای از
توابــع شهرســتان باخــرز از پــدرو مــادری اصالتا
خوافی متولد شــد و در جوانی به تهــران رفت ودر
شــرایط بســیار خوب مشــغول به کار و زندگی شد
که همــکاری با چنــد اســتودیوی مطــرح آن زمان
بخشــی از فعالیت های اســتاد بود ،امــا جرقه ای
موســیقایی برای جوان شوریده خراســانی کافی
بود تــا تمام شــرایط مناســب را رهــا کند و بــه دیار
جام که پــدرو مادرش نیــز در آن جا ســکنی گزیده
بودند بازگردد.وآن اتفاق مبارک شــنیدن صدای
اســتاد درپــور بــود در تلویزیــون منزلــش  ،جــوان
عاشــق خراســانی با رویاهــای بزرگ به جــام آمد.
استاد قدسی اولین استودیوی ضبط را به نام ملند
روج در ســال ۱۳۵۱تاســیس و اولین کاست را با
همکاری استاد درپور روانه بازار کرد.دیری نپایید
که نوابغ هنری دیار جام ،استادانی چون زنده یاد
غالم حیدر پورعطایی  ،ذوالفقار عســکریان  ،حاج
مرادعلی ســاالر احمدی و کریم کریمی ودر ادامه
اســتادان غفاری  ،امینــی  ،تخــم کار ،دامن پاک ،
برنا ،احمدی  ،صوفــی و  ....به دعوت مرد فرهنگ
دوســت منطقه لبیک گفتنــد و اتفاقــات بزرگی را
با کمک هم رقم زدند که بیشــترین حظ و ســودش
نصیب عالقه مندان موسیقی جام شد و در دهه۵۰
و  ۶۰دیگر تمام مردمان منطقه منتظر بودند تا هر
چند وقت شاهکاری از موسیقی جام را بشنوند که
در اکثر آن ها نقش مرد خســتگی ناپذیر موسیقی
منطقه ،غالم حیدر قدسی ملموس بود.
•آثار استاد قدسی

آخرین آلبــوم رســمی اش را درســال  ۱۳۵۸ودر
اســتودیوی قدس ضبــط کــرد و پــس از آن به قول
خودش فضــارا برای جوانــان مهیا کرد تــا به نقش
آفرینی ادامــه دهند.کاررســمی اش چند ســالی
اســت که در حوزه موســیقی به ظاهرتمام شده اما
دغدغه اش کماکان موســیقی اســت و موســیقی
 ...لحظــه لحظــه زندگــی اش را کمــاکان عشــق
به موســیقی جام رقــم زده و خواهد زد زیرا عشــق
را پایانــی نیســت ...قائــم مقــام اداره کل فرهنگ
و ارشاداســامی خراســان رضــوی درمراســم
بزرگداشــت اســتاد قدســی با تجلیــل و قدردانی
از تالش های اســتاد غــام حیدرقدســی درحوزه
شناســایی ،ضبط وثبــت آثارهنــری خوانندگانو
نوازندگان خطه تربت جام گفت  :وحدت اسالمی
شــعار و آرمان انقالب اســت و پیام انقالب وحدت
کلمه و رمز پیروزی بود و تربت جام الگوی وحدت
اســامی درکشــور و جهان اســام اســت .امینی
افــزود :هنر خطــه تربت جــام محدود به خراســان
و ایــران نیســت .هنرمندان ایــن منطقه ســفیران
فرهنگی هســتند که در گذشــته هنر ایــران زمین
را بــه کشــورهای جهــان معرفــی کردند.درپایان
مراســم بزرگداشــت از ســوی وزارت فرهنــگ و
ارشاداســامی لوح ســپاس به اســتاد غالم حیدر
قدســی اهدا شــد و از خدمات چندین ساله وی در
حوزه شناسایی  ،تشــویق  ،ضبط  ،مستندسازی و
انتقال به نسل های بعدی تجلیل به عمل آمد.

