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فرماندارکالتخبرداد:

پیش بینی خسارت 200میلیاردی
سیل به شهرستان کالت

بهبودی-فرماندار شهرستان کالت گفت  :با توجه
به خســارت های اعالم شــده از ســوی دهیــاری ها و
بخشــداری هــای شهرســتان ،پیشبینی میشــود
برآورد هزینه خســارت وارد شده از ســیل در چند روز
آینده به دو هزار میلیارد ریال برســد .علی صالحی،
فرماندار شهرســتان کالت بــا اعالم ایــن خبر گفت:
کارشناسانماهمچناندرحالبررسیخسارتهای
وارد شده در همه حوزهها هستند اما به دلیل وسعت
شهرســتان و پراکندگی منطقه ،این بــرآورد زمان بر
است و هر روز خسارت های جدیدی اعالم می شود.
فرماندار گفت :طی پنج نوبت بارندگی اردیبهشــت
ماه،حدود ۹۰میلیمتربارشداشتهایمکهموجبات
خوشحالیکشاورزانودامدارانرادرپیداشتهاست.
وی افزود:متاســفانه با توجه به شــیب تنــد ارتفاعات
منطقه و خصوصیات ژئوفیزیکی کــه دارد در هر پنج
نوبت بارندگی شــاهد جاری شــدن ســیل و خسارت
بودهایم.رئیسکمیتهبحرانشهرستانکالتگفت:
بیشترینخسارتیکهدراینپنجنوبتسیل،متحمل
شــده ایم  ،پس از تلفات انســانی در حوزه کشاورزی و
دامداری بــوده که بیش از ۷۰میلیــارد تومان برآورد
شده است و این رقم همچنان در حال افزایش است.
صالحــی ادامــه داد :در حــوزه راهــداری و راههــای
روســتایی بیش از  ۱۵میلیارد تومان ،در حــوزه آب و
فاضالبوابنیهآنبیشاز 10میلیاردتومان،درحوزه
خودرو و ادوات کشاورزی حدود دو میلیارد تومان ،در
حوزه شهرداری ها و ابنیه شهری و روستایی حدود۵
میلیارد تومان خســارت دیده ایم که هیچ کدام از این
اعدادقطعینیستوهمچناندرحالافزایشاست.

استقبال از 6قهرمان کشوری
کاراته فریمان
اصغری/مراســم اســتقبال از قهرمانــان کشــوری
مســابقات کاراته با حضور مــردم و عالقــه مندان به
کاراته در میدان امام رضا(ع) فریمان برگزار شد .به
گزارشخراسانرضوی،رئیسادارهورزشوجوانان
فریماندراینبارهگفت:درایندورهازمسابقاتتیم
کاراتهفریماندرمسابقاتکشوریسبککیوکوشین
کاراته،ماتسوشــیما در تهران در بخش کاتا چندین
ســکوی مختلف کشــوری را از آن خود کرد.صیامی
گفت:امیرعباساژدریمقاماول،مبیننظریانمقام
دوم ،مبین اطاقی مقام دوم ،محمد حسین حسینی
مقامسوم،وحیدمظفرنیامقاماولدرکومیتهویونس
عاشوریانمقامسومراکسبکردند.

آغاز عملیات اجرایی فاز اول موزه
مردم شناسی بردسکن
علی نــوری /به مناســبت هفتــه میــراث فرهنگی
نشســت صمیمی با حضور  ۴۰نفــر از اعضای فعال
انجمــن هــای میــراث فرهنگــی و هنرمنــدان برتر
صنایع دستی در ســاختمان اداره میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی و موزه مردم شناسی
شهرستانبردسکنبرگزارشد.
احمد صابری زارع مدیر میراث فرهنگی شهرستان
بردسکن افزود :عملیات مرمتی بنای قدیمی خانه
علمی که به ثبت آثار ملی رســیده  ،در راستای طرح
جدیدموزهمردمشناسیبردسکنآغازشدوهمزمان
بااینفعالیتمرمتی،تجهیز،طراحیوتکمیلغرفه
های مربــوط از جمله نصب دوربیــن های حفاظتی
و گردآوری وســایل مردم شناســی و نسخ قدیمی در
دست اقدام اســت  .وی یادآوری کرد :تکمیل نهایی
ســاختمان پایگاه گردشگری شهرســتان بردسکن
در ورودی غربی شــهر و جنب پارک ارم و در راستای
تفکیک و جانمایــی بخش اداری از ســاختمان موزه
مردمشناسینیزدرحالانجاماست.
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اجتماعی-اقتصادی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

فرماندار نیشابور در اولین نشست خبری مطرح کرد:

اعتبار ۶۰۰میلیاردیسفرریاست
جمهوریبرایتوسعهنیشابور

معطلی طرح تفصیلی نیشابور برای ۲میلیارد تومان!
شجاعی مهر /معاون استاندار و فرماندار
ویژهنیشابورگفت:درسفرریاستجمهوری
بهخراسانرضویمیزاناعتباردرنظرگرفته
شدهبرایپروژههاینیشابور  ۶۰۰میلیارد
تومانبودهکهالبتههنوزاعتباراتاینسفر
به طور رسمی ابالغ نشــده است.ابوطالب
جواندراولین نشستخبری باخبرنگاران
گفــت ۵۶ :میلیــارد تومان در ســرفصل به
سازیوروکشآسفالتمحورهاینیشابور،
 ۱۲میلیارد تومان بــرای تکمیل طرحهای
ناتمامبهداشتیوعمرانی۳۰،میلیاردتومان
برایتکمیلیکیازدانشکدههایدانشگاه
نیشــابور ۱۵ ،میلیارد تومان بــرای تکمیل
ورزشــگاه ۱۶ ،میلیارد تومان برای تکمیل
طرحهایهادینیشابور ۱۸،میلیاردتومان
برای تجهیز مراکــز آموزشــی ۱۱ ،میلیارد
بــرای فنــی و حرفــهای ۱۸،میلیــارد برای
اســتخرهای ذخیره آب جهاد کشــاورزی،
هفــت میلیــارد تکمیــل بندهــاو ...در نظر
گرفته شده اســت.وی افزود :پارسال از۳۰
میلیارد تومــان اعتبار نماینــدگان مجلس
بــه عــاوه  ۱۱۶میلیــارد تومــان اعتبارات
شهرستاننیشابورحدود۹۰میلیاردتومان
ن میزان اعتبار برای ۱۹۵
محقق شــده و ای 
طــرح عمرانی بــوده کــه حــدود۸۵درصد
پیشرفت داشته اســت.وی اظهار کرد :این
اعتبار از محل اعتبارات تملــک دارایی ۳۴
میلیاردتومان،ماده ۱۸۰حدود ۱۷میلیارد
تومان،طرحهایازمحلجرایمراهنماییو
رانندگییکمیلیاردو ۹۵۰میلیونتومان،
طرحهای خشکســالی پنج میلیــارد تومان
بــرای آب و فاضــاب و ۳۶۰میلیون تومان
برای جهاد کشــاورزی و اعتبــارات مناطق
محروم ۵۷میلیاردتومانبودهاست.
•بهزودیکنسرتدرنیشابوربرگزار
میشود

فرمانــدار نیشــابور در پاســخ بــه ســوال
خبرنگاراندربارهلغوکنسرتحجتاشرف
زاده هنرمنــد نیشــابوری و نظــر او در بــاره
فعالیت های موسیقی و اجرای کنسرت در
شهر فرهنگی نیشــابور گفت :من دوستدار
این حوزه هستم و به شخصه خودم به نشاط
عالقه دارم و آن را دوســت دارم ولی بسته به
شرایط کمی جلوتر که برویم حتما خواسته
خبرنگارانومردمدراینحوزهتامینخواهد
شــد یعنی این اتفاق(برگــزاری برنامه های
موسیقیوکنسرت)درنیشابوررخمیدهد
ومیتوانیمکارهایبزرگتریانجامدهیم.
جوان در بــاره نحوه برگــزاری روزهای ملی
نیشــابور نیز گفــت :بایــد بــه دنبــال ایجاد
دبیرخانهدایمیبزرگداشتمفاخرنیشابور

ا ز میان خبر ها

باشیمتابتوانیمبرنامههایبهتریرادرطول
سالبرنامهریزیودربازههایزمانیمدنظر
اجراکنیم.
•وضعیتعجیبخانههایسازمانیدر
نیشابور

فرمانــدار نیشــابور دربــاره وضعیــت منازل
سازمانی نیشــابور که پیش از این دادستان
نیشابور در جلســه شــورای اداری به منظور
تعیینتکلیفآنهابرایادارهراهوشهرسازی
ضرباالجــل تعییــن کــرده بــود گفــت :در
نیشابور ۶۸واحد ســازمانی داریم که از این
تعداد ۴۲واحددرشهرنیشابور،هشتواحد
درشهرعشقآباد،هشتواحددرچکنه،پنج
واحد در فدیشــه و پنج واحد در گلبو اســت و
طی چهار ماه گذشته از این تعداد پنج واحد
ســازمانی تخلیه کامل و برای هشــت واحد
توســط مرجع قضایی برای تخلیه اخطاریه
صادرشدهاست.ابوطالبجوانخاطرنشان
کرد[:متصرف]یکیازاینواحدهاکهحاضر
به اطاعت از قانون نشده بود با حضور ضابط
قضایی اثاثیــهاش تخلیه شــد.وی با اشــاره
به این که مرجع قضایی به مــورد ورود کرده
گفت :صالح نیست نام این فرد گفته شود و
این برخــورد تا گرفتن خســارت کامل ادامه
خواهد داشــت و بین ایــن واحدهــا موردی
بوده که تا  ۱۳سال سکونت داشتهاند و این
روند اشتباهی از گذشــته بوده که این خانه
ها از طریق روال قانونی منتقل نشده است.
ویدرپاسخبهسوالیدربارهآخرینوضعیت
طرح تفصیلی نیشابور که چند سال از به روز
رسانیآنگذشتهاستگفت:سالگذشتهبا
حضورمعاونوزیرراهدرنیشابورمصوبشد
هزینه ۲میلیارد تومانی برای طرح تفصیلی
نیشــابور را وزارتخانه مربوط تامین کند .در
همین باره مشاورمربوطاواخر سالگذشته
انتخاب شــد و در حــال انجــام فعالیت های
کتابخانه ای اســت ولــی به دلیــل پرداخت
نشدنمبلغمربوطهنوزواردمرحلهعملیات
میدانی نشــده اســت.در پایان این مراســم
معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور طی
حکمی اســماعیل تازیکــی یکــی از فعاالن
رسانهاینیشابوررابهعنوانمشاوررسانهای
فرمانداریمنصوبکرد.
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درشورایفرهنگعمومیتربتجاممطرحشد

همکاریمردمومدیرانبرایبرگزاری
همایشهزارهشیخاحمدجامی

حقــدادی  /شــورای فرهنــگ عمومی با
محوریت برگــزاری همایش بیــن المللی
هزاره شیخ االسالم احمدجامی با حضور
مســئوالن اجرایــی ،قضایــی  ،نظامــی ،
انتظامــی و شــورای سیاســت گــذاری
همایش شــیخ جام در فرمانداری تشکیل
شــد و برگزاری هرچه باشــکوه ترهمایش
درخور شــأن شــیخ احمــد جامــی و مردم
منطقه مورد تاکیــد قرارگرفت.امام جمعه
گ عمومــی تربت
و رئیس شــورای فرهنــ 
جام با یادی از مرحوم عثمان محمدپرست
گفت:درادبیاتفارسیفرهنگرابه۱۷۰
معنا تعریــف کردند و مدیــران ازفرهنگ و
ماهیــت کار فرهنگی شــناخت و اطالعی
ندارند که برای هر فعالیتی بسته فرهنگی
پیوســت کنند .دربرخــی کشــورها مردم
درصف کتاب هستندولی مردم ما در صف
مرغقرارمیگیرندوکمترینسرانهمطالعه
را درجهــان داریم.معتمدی فر با اشــاره به
برگزاری همایش بین المللی هزاره شــیخ
االســام احمد جامی گفت :هزاره شــیخ
احمدجامیبایددرشأنشیخومردممنطقه
برگزار و کارعلمی و فرهنگی انجام شــود.
وی ادامــه داد :بــزرگان و شــخصیت های
اسالمی را بزرگکنید وسابقه خوبی برای
شهرســتان رقم بزنید و بامعرفی آثارشیخ
جامی به جوانان هویت بدهید.امام جمعه
بااشارهبهاینکهشخصیتدزدیدرجهان
باب شــده اســت اظهار کرد :تالش شود با
برگزاریهمایششیخجامبهدنبالجذب
ســرمایه گذاردرحوزه جهان گــردی وبوم
گردیباشید.
فرماندار تربت جام با اشــاره به وقایع سوم
خــرداد کــه نقطــه عطفــی درنظــام شــد و
برگزاری همایش بین المللی شــیخ احمد
جامی گفت :تمامامکانــات و ظرفیت های
شهرســتان برای برگزاری هرچه باشــکوه
ترهمایش بین المللی شــیخ احمد جامی
دراختیار ســتاد اجرایی همایــش قرار می
گیرد.حســین جمشــیدی افــزود :ازتمام
ظرفیــت هــا و امکانــات و مجموعــه اداری
اســتفاده شــود تــا اتفــاق خــوب فرهنگی
درشهرســتان شــکل بگیرد.رئیــس
دادگســتری تربت جــام گفــت :زمانی که
گ رسانه از کاه کوه می سازد
دشمن در جن 
و نبایدهــا را به صورت باید جلــوه می دهد،
برگزاری همایــش بین المللی شــیخ جام
کاربسیار با ارزشی است که درحوزه رسانه
تبیینشود.حجتاالسالمنجفزادهافزود:

تالششودهمایشدرخورشأنشیخاحمد
جامــی برگــزار و ظرفیت های شهرســتان
در حوزه صنایع دســتی  ،هنری و موسیقی
مقامی به جامعه معرفی شــود.امامجمعه
اهلسنتوتولیتمزارشیخاالسالماحمد
جامی گفــت :شــیخ احمدجامی درســال
 ۴۴۰درنامــغ کاشــمرمتولد شــد و تا ۲۳
ســالگی هیــچ رابطــه ای بــا دین نداشــت
اما بــا یک اتفــاق توبه مــی کند و ۱۸ســال
درکوه های نامغ و تربت جام به تزکیه نفس
مــی پــردازد .مولوی شــرف الدیــن جامی
االحمــدی افــزود :شــیخ احمــد جامــی
دراینمدت مطالعه در حــوزه بزرگان دین
را شــروع مــی کنــد و بــا اســتفاده از آیات و
روایات بــه تالیفات می پــردازد و۱۴دیوان
شعر دارد.وی ادامه داد :شیخ احمد جامی
خیرخواه مردم بــود و بــرای اصالح جامعه
تالش می کرد .دبیراجرایی همایش شیخ
جام گفــت  :مهمان نــوازی و فرهنگمردم
تربتجامبرآمدهازمیراثشیخاحمدجامی
است .دکترحسن جامی االحمدی افزود:
همایــش بیــن المللی هــزاره شــیخ احمد
جامی در تاریــخ ۲۲و 23تیرمــاه با حضور
اندیشمندانخارجیوداخلیدرتربتجام
برگزارمی شود.وی با اشــاره به اهداف این
همایش ادامه داد :ایجاد روحیه خودباوری
و اعتماد به نفــس درمردم منطقــه  ،دعوت
اندیشمندانبهکشوربرایمعرفیبزرگانی
همچونشیخجامی ،الگوسازیفرهنگی
برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمن و این
که شیخ جامی به عنوان محورهمبستگی
و وحدت بین کشــورها  ،به کشــور و جهان
معرفیشود.دبیرعلمیهمایشگفت:تربت
جامدرخیلیازشاخصهایفرهنگ،ادب
و عرفان وهنرســرآمد اســت و شــیخ احمد
جامیبذرهمبستگی،وحدتوآزاداندیشی
راکاشتهاست.دکترعلیرضاقیامتیافزود:
با توجه به این که بر اثر وقایع  ،زبان و ادبیات
فارسی درخطراست ،نگاه و توجه به تقویت
و ترویج زبان فارســی شــیخ جامــی بزرگ
ترین الگو دراین راستاست که مریدانی در
سایرکشورهادارد.

 2انتصاب در آموزش و پرورش
استان
بهــره مند /روز گذشــته مراســم تکریــم و معارفه
معــاون ســوادآموزی آمــوزش و پــرورش اســتان و
مشــاور اجرایی مدیرکل آموزش و پــرورش برگزار
شــد .به گزارش «خراســان رضوی» در این مراسم
طی حکمی از ســوی مدیــر کل آمــوزش و پرورش
خراســان رضــوی ،احمــد آزادمنــش بــه عنــوان
سرپرســت معاونت ســوادآموزی اســتان منصوب
شد .احمد آزادمنش ،فوق لیسانس روان شناسی
و ســابقه خدمت به عنــوان رئیــس اداره آموزش و
پرورش فاروج و رئیس اداره ســنجش و ارزشــیابی
ســوادآموزی خراســان رضــوی را در کارنامه خود
دارد .پیــش از ایــن مصطفــی اســدی ،معاونــت
ســوادآموزی آموزش و پرورش خراســان رضوی را
بر عهده داشته است.
همچنین طی حکمی از ســوی مدیرکل آموزش و
پرورش خراسان رضوی ،محمد حسین عبداللهی
به عنوان مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش
خراسان رضوی منصوب شد.

توفاناستانرادرنوردید
وزش بادهای شدید و توفان در  48ساعت گذشته
اکثر بخش هــای اســتان را تحــت تاثیر خــود قرار
داد اما بنابر اعالم متولیان ،خســارت چشمگیری
نداشــت .براســاس گزارش های هواشناسی ،در
 48ســاعت اخیر توفان در بخش بزرگی از مناطق
استان گزارش شده اســت .قائنی پور ،کارشناس
هواشناسی استان دراین باره به «خراسان رضوی»
گفت :استان خراسان رضوی در  48ساعت اخیر
تحت تاثیــر وزش بادهای شــدیدی قرار داشــته و
رکــورددار ســرعت وزش بادهــای شــدید و توفان
در اســتان ،بردســکن بــا ســرعت  97کیلومتر در
ساعت بود .وی افزود :ســرخس با  90و سبزوار با
 83کیلومتر در ساعت بیشترین ســرعت توفان را
داشتند و سرعت توفان در مشهد نیز به 70کیلومتر
در ساعت رسیده بود .قائنی پور تصریح کرد :اداره
هواشناسی مشهد برای این شهر در صبح دوشنبه
افزایش دما را پیش بینی کرده که تا روز ســه شنبه
دمای هــوای مشــهد بــه  36درجــه ســانتی گراد
خواهد رسید.
مجید فرهادی ،مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و
خدمات ایمنی شهرداری مشهد نیز درباره خسارت
های احتمالی توفان در مشــهد اظهار کــرد :از پنج
شنبهگذشتهتاشنبهدرمشهد 10فقرهآبافتادگی
منازل بــه دلیل مشــکالت فنی و ســاخت منازل در
برخی نقاط رخ داده و ســه فقره نیــز افتادن درخت
روی خــودرو گزارش شــده اســت .محســن نجات،
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری نیــز در این
زمینه به «خراســان رضوی» گفت :خوشــبختانه در
 48ساعت اخیر هیچ مورد ویژه و خاصی از خسارت
توفان در اســتان گزارش نشــده یا هنــوز گزارش آن
از شهرســتان هــا به دســت ما نرســیده اســت اما به
همه فرمانداری های استان اعالم شده که هرگونه
خســارت در شهرســتان ها را در روزهای اخیر به ما
اعالمکنند.ویافزود:متاسفانهروزجمعهبراثرسیل
خسارتهاییبهبرخیازشهرستانهاواردشدهودر
شهرستان کالت میزان این خسارت ها بیشتر بوده
و به تلفاتی نیز منجر شــده که هنوز گــزارش دقیق و
نهایی آن به دست ما نرسیده است.

