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مدیر میراث فرهنگی بردسکن خبر داد:

ثبت اثر معنوی علم گردانی بردسکن در فهرست ملی
علی نــوری /مدیر میــراث فرهنگــی  ،صنایع
دســتی و گردشگری بردســکن گفت :اگرچه
آیین های عاشورایی از جمله سنت سینه زنی
دور علم  ،ســفره حضرت ابوالفضل (ع)  ،نخل
گردانی ،تعزیه خوانی و بزباش روســتای باب
الحکم در دهه اول ماه محرم برگزار می شــود
ولــی تنها اثــر معنوی کــه تاکنون در فهرســت
آثار معنوی کشور به ثبت رســیده علم گردانی

روستای نظام آباد بوده است .حسین علیزاده
افزود :تاکنــون پرونده ثبتی بزباش روســتای
بــاب الحکــم تکمیــل و پرونــده تعزیــه خوانی
شهرســتان و ســنت ســینه زنی دور علــم نیز
در دســت اقدام اســت .وی اظهار کــرد :مردم
شهرستان بردسکن با سنت های دیرین خود،
جلوههایی از دلدادگی و ارادت قلبیشــان را
به سرور آزادگان جهان نشان میدهند و یکی

وعده فرماندار شهرستان

استقرار نمایندگی آب منطقه ای تا آبان ماه در بردسکن

فرماندار بردسکن با اشــاره به این که بردسکن
حدود 30سال از شهرستان شدنش می گذرد
ولــی هنــوز اداره آب منطقــه ای نــدارد  ،گفت:

با قول مدیر عامــل آب منطقه ای اســتان مقرر
شــد نمایندگــی آب منطقــه ای تــا آبان مــاه در
بردسکن اســتقرار یابد .دکتر علی دهقان زاده

از آیین ها ســنت ســینه زنی دور علم اســت که
در پایان عزاداری این ســنت را اجرا می کنند
و ســنت آیینی «دور علم» در بردســکن قدمتی
 150ساله دارد.علیزاده گفت :قدمت طوالنی
سنتهای آیینی محرم در بردســکن ریشه در
فرهنگ غنی این مرز و بوم دارد و امید اســت
بتوانیم دیگر آیین هــای عاشــورایی را نیز در
فهرست آثار معنوی کشور به ثبت برسانیم.
افزود:شهرستان بردسکن بیش از  400حلقه
چاه کشاورزی دارد و متاسفانه طی سال های
گذشــته اداره آب منطقــه ای نداشــته اســت و
کشــاورزان منطقه برای انجــام کار اداری خود
مجبوربودند مسیررفت وبرگشتبیشاز 100
کیلومتریبردسکنتاکاشمر راترددکنند.

یک فوتی بر اثر برق گرفتگی با کولر آبی
فرمانــده کل انتظامــی شهرســتان بردســکن
از مرگ فــردی  39ســاله بر اثر بــرق گرفتگی
هنگام تعمیر کولر آبی در یکی از روستاهای این
شهرستانخبرداد.سرهنگ"محمودمختاری"
افزود :در پی اعالم خبری به مرکز فوریت های
پلیســی  110مبنی بر یک مورد برق گرفتگی
در یکی از روستاهای بخش شهرآباد شهرستان
بردســکن ،مامــوران انتظامــی بــه همــراه
نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شــدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بردسکن افزود:
با حضــور مامــوران در محل و در بررســی های
بخشداررضویهمطرحکرد:

ممنوعیت پیاده روی
در مسیر جاده میامی

خانچوپانی /بخشــدار رضویه گفــت :با توجه
به عرض کم مســیر جاده میامی از شهر رضویه
تا امام زاده یحیی بن زیــد (ع) میامی و احتمال
تصــادف و حادثه ناگــوار بــرای عابــران پیاده،
هرگونهعزاداریبهطورپیادهرویدراینمسیر
به صورت انفرادی،گروهی ،دسته روی ،هیئت
و  ...تا آخر ماه های محرم و صفر ممنوع اســت.
کاظمیافزود :بنابراین کلیهمسئوالناجرایی
ونظارتی،عواملانتظامی،بسیجیانودهیاران
درصورتمشاهدهبهدلیلجلوگیریازصدمات
جانیبرابرضوابط مانعازتردد افراد میشوند.

اولیهمشخصشداینفرد 39ساله حینتعمیر
کولر آبــی منزلش ،دچــار برق گرفتگی شــده
اســت که بالفاصله توســط نیروهــای امدادی
به مراکــز درمانی اعزام شــد  ،اما متاســفانه به
رغم تالش هــای تیم پزشــکی جان خــود را از
دســت داد .فرمانده کل انتظامی شهرســتان
بردســکن تصریح کــرد :رعایت اصــول ایمنی
در کار تــا حــد زیــادی از وقــوع حــوادث تلــخ و
جبران ناپذیر پیشگیری میکند که امید است
شهروندان رعایت آن را مقدم بر کارها بدانند.
دکتر محمدرضا رضانژاد مدیر شبکه بهداشت و

درمان بردسکن نیز گفت :پس از تماس با مرکز
فوریت های پزشکی تیم اورژانس ۱۱۵بر بالین
مصدوم حاضر و اقدامــات اولیه و عملیات احیا
آغاز شد اما متاسفانه موثر واقع نشد و فرد دچار
برق گرفتگــی جان خود را از دســت داد .مدیر
شبکه بهداشت و درمان بردسکن افزود با توجه
بــه گرمای فصل تابســتان و افزایش ســرویس
کولرها بالطبع برق گرفتگی ها و حوادث ناگوار
با کولر بیشتر می شود که می طلبد همشهریان
نــکات ایمنــی را رعایت کننــد تا شــاهد چنین
حوادث ناگواری نباشیم.
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