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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس
خبر داد:

مذاکره با 4کشور خارجی برای
سرمایه گذاری درطرح های صنعتی

گزارشی از مشکالت ودغدغه های عشایر در ارتفاعات صعب العبور چناران

تمدن /مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت:
در چندماه اخیر تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه
گذاری در حوزه انرژی این منطقه چند برابر ش��ده است
که اخیرا با سرمایه گذاران خارجی از کشورهای روسیه،
مولداوی ،چین و ترکیه برای سرمایه گذاری در طرح های
صنعتی منطقه ویژه اقتصادی سرخس وارد مذاکره شده
ایم که در برخی موارد توافق هایی نیز حاصل شده است.
به گزارش خراس��ان رض��وی و به نق��ل از رواب��ط عمومی
منطقه ویژه اقتصادی سرخس  ،احمد صادقی گلمکانی
با اش��اره به واحد در حال احداث مینی پاالیشگاه منطقه
ویژه اقتصادی س��رخس گفت :دو س��رمایه گذار روسی و
گرجس��تانی هم اکنون در حال احداث ی��ک واحد مینی
پاالیش��گاه هس��تند که فاز نخس��ت آن تا پایان امس��ال به
بهره برداری می رس��د .وی با اش��اره به وجود امکانات و
زیرساختهایمنطقهویژهاقتصادیسرخسبرایجذب
سرمایه گذاران خارجی ،گفت :فرودگاه بسیار مجهز ،راه
های ریلی ،آب مناسب و فراوان در این منطقه و مهم تر از
آن هم جواری با مناب��ع گازی ،از جمله زیر س��اخت های
ارزشمند این منطقه به شمار می رود .گلمکانی ادامه داد:
از طرفی ،منطقه ویژه اقتصادی س��رخس ،بهترین مکان
برای احداث صنایع پتروشیمی است که باید تالش های
سریع ،گسترده و فراوانی را در زمینه استقرار این واحدها
با کمک س��رمایه گذاران خارجی انج��ام داد .مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی سرخس افزود :آستان قدس رضوی
با رس��الت محرومی��ت زدایی ،کم��ک به اقتص��اد و بهبود
معیشت محرومان ،تا کنون افزون بر  500میلیارد تومان
در این منطقه سرمایه گذاری کرده اس��ت که از آن جمله
می توان به احداث زیرساخت های مهم و با اهمیتی چون
ریل عریض و نرمال و سایر امکانات اشاره کرد.

عشایر چناران در انتظار کوچ مشکالت
گــزارش
باقری

عش��ایرمردمانی س��خت کوش  ،پرت�لاش  ،قانع،
بااس��تقامت ،دلیروش��جاع  ،ص��ادق وصمیم��ی
هس��تند که باتحمل مش��کالت عمرخ��ود را وقف
تولید می کنند .نوعی از زندگی که ش��اید تحمل
لحظات��ی ازآن ب��رای بس��یاری ازشهرنش��ینان
غیرممکن باش��د .ب��ه عب��ارت دیگ��ر ،کار و تالش
ب��ا زندگی عش��ایر آمیخته ش��ده اس��ت و ازس��وی
دیگرنوع تولیدات عش��ایر چون مبتنی برطبیعت
وخودکفایی اس��ت مصداق اقتصاد مقاومتی هم
می تواند باش��د .در یکی از روزهای گرم تابستان
برای تهی��ه گ��زارش از مش��کالت و دغدغ��ه های
عش��ایران به همراه مدیر کل امورعشایرخراسان
رضوی و مسئوالن شهرس��تان چناران عازم یکی
ازمحالت عش��ایری در ارتفاعات بینالود ش��دیم.
پس از ط��ی طری��ق دو س��اعته از مقابل روس��تای
حکیم آباد درکیلومتر  23محور چناران -قوچان
و پس از گذشتن از مسیر صعب العبور به محله "توه
جان" و "داش��بالغ" با طبیعتی بکر و سرس��بزمی
رسیم که تعدادی از عشایر در این محل زندگی می
کنند.عشایر این منطقه در گفت وگو با خبرنگار ما
از دغدغه های خود همچون وجود دالالن و مشکل
فروش محصوالت خود گفتند.

••دالالن و به یغما بردن محصوالت

"محمد محمدی" یکی از عشایر مستقر در منطقه
داش��بالغ و توه جان بینالود اس��ت که عمده ترین
مش��کل عش��ایر را عرضه و ف��روش محص��ول می
داند و در این باره می گوید :عشایر شش ماه برای
رسیدن محصوالت تولیدی خود تالش می کنند،
اما متاس��فانه در هنگام عرض��ه محصوالت  ،چون
بازار مش��خصی نداری��م دالالن معم��وال محصول
تالش عش��ایر را به یغم��ا می برند .وی با اش��اره به
بروز برخ��ی بیم��اری ه��ا نظیرتب برفک��ی گفت:
امسال متاسفانه تب برفکی امان دامداران رابرید
و خسارت زیادی واردکرد به طوری که واکسن یا
پیدا نمی شد و یا اگرهم بودگران بود .دام پزشکی
هم حمایتی از ما نکرد.
"مقیمی" یکی دیگر از اعضای عشایرکه تب برفکی

50راس دام او را تلف کرده اس��ت ،از بی کیفیتی
واکسن های تب برفکی گالیه داشت و گفت:چرا
دولت و دام پزش��کی برای بروز این بیماری پیش
بینی الزم را نکردند که به موقع واکسن ها تحویل
دامداران داده ش��ود ت��ا آن ها متحمل خس��ارات
فراوان نشوند.
"صوفی" یکی دیگر از عش��ایر به مش��کالت مسیر
کوچ اشاره کرد و افزود :در سال های اخیر در مسیر
ییالق و قشالق گاهی با ممانعت روستاییان مواجه
می شویم  .به گونه ای که ناچاریم گوسفندان را با
کامیون جابه جا کنیم که ای��ن موضوع هزینه ما را
چند برابر افزایش می دهد.
"بیداری" یک��ی دیگر از عش��ایر به تص��رف مراتع
توسط برخی افراد اش��اره و اظهار کرد :با توجه به
شرایط سال بعضی مواقع کوچ با تاخیر انجام می
ش��ود یا اصال انجام نم��ی گیرد ک��ه در این صورت
مرتع را برخی افراد تصرف می کنند و مش��کالتی
برای عشایر ایجاد می شود.

••ضرر و زیان دامدار

"رحیمی" مدیرعامل ش��رکت تعاونی عشایر هزار
مس��جدکه بی��ش از ه��زار و  200خان��وار را تحت
پوش��ش دارد به کمبود نقدینگی برای تهیه آذوقه
وگرانی آن اشاره و اظهار کرد :با توجه به وارداتی
بودن برخ��ی اق�لام جی��ره غذایی و خشکس��الی
ه��ا ض��رورت دارد که دول��ت درتهی��ه علوف��ه دام
کمک کند.حمای��ت نکردن دول��ت باعث جوالن
دالالن وگرانی علوفه دام و حتی باعث ضرر وزیان
دامدارمی شود .ارائه تسهیالت دولتی با بهره کم
و بلند م��دت و همچنین خرید محصوالت بس��یار
می تواند به دامداران عشایری کمک کند.

•• 35هزار عشایر

مدی��ر کل ام��ور عشایرخراس��ان رض��وی نیز پس
از بازدی��د از منطق��ه عش��ایری گف��ت :بر اس��اس
آمار رس��می بی��ش از  35هزار نف��ر در قالب هفت
ه��زار خان��واده عش��ایری در اس��تان خراس��ان
رضوی زندگی می کنند .حس��ین صفرپور افزود:
عشایرخراس��ان رضوی ب��ا دراختیارداش��تن یک
میلیون راس دام سبک استان معادل ساالنه 25
هزارتن گوشت قرمز استان راتولید می کنند .وی
زندگی و فعالیت عش��ایر را تولید محور و مصداق
عمل��ی اقتصادمقاومت��ی توصی��ف و اظه��ار کرد:

زندگی قش��ر زحمت کش عش��ایر مبتن��ی برکوچ
نش��ینی یعن��ی اس��کان وانتق��ال در دوره زمان��ی
یک ساله در ییالق –قشالق اس��ت.البته این نوع
زندگی مش��کالت زیادی را ب��ه آن��ان تحمیل می
کند .اما عشایر نقش بسیار مهمی در تولید و تامین
امنیت غذایی و اقتصادکشور برعهده دارند.
وی اف��زود :ه��م اکن��ون ح��دود  500خان��وار از
عش��ایربرای قش�لاق به خارج اس��تان رفت��ه اند و
بقیه در مناطق قش�لاقی و ییالقی داخل اس��تان
زندگی می کنند.

••درخواست  50میلیارد تومان
تسهیالت

وی تصری��ح کرد :ای��ن اداره کل به عن��وان متولی
تمام امور و مسائل مرتبط با عشایر خدمات زیادی
را ب��رای تداوم فعالی��ت تولیدی عش��ایرانجام داد
که می توان به احداث بیش از  5هزارکیلومتر راه
اصل��ی اختصاصی دسترس��ی عش��ایربه محالت
در مناطق ییالقی و قش�لاقی و مرمت و نگهداری
حداق��ل س��االنه دو نوبت ای��ن راه ها اش��اره کرد.
حس��ین صفر پور تامین آذوقه  ،آب رسانی  ،کمک
به تامین برخ��ی مایحتاج از قبیل آرد و س��وخت و
ارائه تسهیالت مناسب را به عنوان بخش دیگری
از خدمات این اداره کل به عشایر برشمرد .وی به
توزیع  24میلیارد تومان تسهیالت پرواربندی از
محل صندوق توسعه ملی و ارائه تسهیالت ارزان
قیمت ب��ا پرداخت آس��ان تر اش��اره ک��رد و گفت :
امسال هم درخواس��ت جذب  50میلیارد تومان
تس��هیالت از محل این صندوق را ارائه داده ایم و
پیگیر آن هستیم تا با توزیع آن مشکالت نقدینگی
عش��ایر حل ش��ود و زمینه فعالیت دالالن کاهش
یابد .وی درب��اره گالیه عش��ایر در عرضه و فروش
تولیدات و جوالن دالالن با اش��اره ب��ه توزیع بیش
از  12هزار تن جو در س��ال گذش��ته گف��ت :اداره
کل امور عش��ایر اس��تان در اجرای سیاست های
کالن ط��رح هایی را ب��ه منظور س��اماندهی خرید
و ایجاد امنی��ت برای ف��روش تولیدات عش��ایر در
دست اجرا دارد.

••تغییر نگرش از سنتی به مدرن

وی ضرورت اصالح و تغییر نگرش عشایر از شیوه
س��نتی به مدرن را یاد آور ش��د و افزود :امروزه در
آمیختن علم روز با تجرب��ه برای افزایش بهره وری

فرماندارکالتخواستارشد

عکس :باقری

ادارهکلامور
عشایراستان،
طرحهایی
رابهمنظور
ساماندهیخرید
وایجادامنیت
برایفروش
تولیداتعشایر
دردستاجرا
دارد

تولید در فعالیت عش��ایر ضروری و اجتناب
ناپذیر است که بر این اساس اداره کل امور
عش��ایر خراس��ان رض��وی آمادگ��ی دارد به
هر میزان که عش��ایر بخواهند مس��اعدت و
همکاری کند.

••ضرورت ساماندهی فروش
تولیدات

مدی��ر کل ام��ور عش��ایر خراس��ان رض��وی
ضرورت ساماندهی عرضه و فروش تولیدات
عش��ایر را یادآور ش��د و گفت :با توجه به این
که بحث عرضه و ف��روش یک مقوله پیچیده
وآخرین حلقه تکمیل کنن��ده زنجیره تولید
اس��ت ،اداره کل امورعشایراس��تان ب��ه این

موضوع ورود پیدا کرده ت��ا با انعقاد قرارداد
ف��روش وعرض��ه تولیدات گوش��ت عش��ایر
به برخ��ی نهاده��ا و س��ازمان ها ای��ن کار را
س��اماندهی کن��د .مدی��ر کل ام��ور عش��ایر
خراسان رضوی درباره مشکالت عشایر به
هنگام کوچ با توجه به بروز برخی مشکالت
به ویژه در س��ال های اخیر گفت  :این اداره
کل طرح ساماندهی راه های عشایری را در
دست اقدام دارد .وی همچنین خاطر نشان
کرد  :براساس آیین نامه ساماندهی عشایر
همه دستگاه های اجرایی موظفند در حیطه
وظایف شان خدمات مورد نیاز عشایر را در
زمینه فعالیت خود تامین کنند و در صورت
کوتاهی کردن پاسخ گو باشند.

مهلت به کشاورزان و دامداران
برای باز پرداخت وام های اعطایی

ناس��خ /فرماندار کالت درخواس��ت کرد که به کشاورزان
و دامداران در ب��از پرداخت وام های اعطای��ی مهلت داده
شود.موس��وی تبار در گفت و گو با خراسان رضوی گفت:
امسال شاهد خس��ارت س��یل و بیماری ها به کشاورزان و
دامداران بودیم که در جلس��ه کارگروه آب و کش��اورزی با
حضور اعضای کارگروه این موضوع بحث و بررس��ی شد و
دراینجلسهخواستاراستمهالبرایبازپرداختوامهای
اعطاییبانکهابهکشاورزانودامدارانشدیم.ویافزود:
بیمه محصوالت کشاورزی و تهیه دفترچه های مخصوص
واکسیناس��یون دام ها از جمله محوره��ای دیگر بحث در
کارگروه بود که پیشنهاد شد به منظور جبران خسارت ها
برای دامداران و کشاورزان ،این موضوع پیگیری شود.

چهرهها وخبرها
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی:

نماینده تربت حیدریه،زاوه و مه والت:

 ۶۵درصد مساحت استان در خطر
زلزله است

شوراها در عرصه خدمت رسانی
گرایش سیاسی خود را کنار بگذارند
نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه ،زاوه و مه والت در مجلس گفت:
اعضای شورای اسالمی در مسیر خدمت رسانی به مردم ،سالیق و گرایش
های سیاسی و جناحی خود را کنار بگذارند.
به گزارش ایرنا ،سعید باستانی در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکالت شوراهای اسالمی مه والت با ابراز
تاسف از برخی نارضایتی ها که از عملکرد شوراهای اسالمی وجود دارد ،افزود :باید این مشکل را پذیرفت و
باوفاقوهمدلیدرصددرفعآنبرآمدواعضایشورایاسالمیبایدبدانندکهشورایشهرداریهانیستند
و باید به مشکالت مردم رسیدگی کنند.

اخبار
شهرستان ها

کمک 50میلیون ریالی خانواده
خیربهبیمارستانبردسکن

نوری /در اقدامی خداپس��ندانه  ،فرزن��دان مرحوم حاج
ذبیح ا ...بانیانی بخش��ی از هزینه س��الگرد آن مرحوم به
مبلغ  50میلیون ریال را صرف تامین تجهیزات پزشکی
در بیمارستان ولیعصر(عج) بردسکن کردند.
دکتر محمد حسین زاده ،مدیر ش��بکه بهداشت و درمان
بردسکن ضمن تقدیر از این حرکت خداپسندانه خیران،
در تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش های درمانی
بیمارس��تان با اعالم ای��ن خبر گف��ت :ای��ن فعالیت های
تاثیرگذار در س��طح شهرستان بردس��کن دستاوردهای
مهمی را به دنبال داشته است که با تالش مجمع خیران
س�لامت این فعالیت ها هدفمند ش��ده و بخش عظیمی
از مش��کالت حوزه بهداش��ت و درمان شهرس��تان را رفع
کرده است.
وی از افزای��ش رضایت بیم��اران در بخش ه��ای درمانی
خبر داد و افزود  :تمام این افزای��ش رضایتمندی مرهون
لطف خدا  ،تالش مجمع خیران  ،پرس��نل خدوم و کمک
هم��ه جانبه خی��ران بزرگوار اس��ت ک��ه تالش م��ی کنند
بیمارستان ولیعصر(عج) هر روز نسبت به روز قبل جایگاه
بهتری پیدا کند.

فرماندارگنابادخبرداد:

جشنثبتجهانیقنات قصبهدر
گناباد برگزار می شود

صفری  /فرماندار گناباد گفت:جشن ثبت جهانی قنات
قصبه در آینده برگزار می شود .محمد علی نبی پور افزود:
در همین زمینه جلسه ای برای برگزاری یک جشن بزرگ
با مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی و فرمانداری گناباد
برگزار شد.
وی افزود  :از سالن های شهر گناباد برای برگزاری جشن
ثبت جهانی قنات قصب��ه بازدید به عمل آم��د و می توان
گفت امکانات بس��یار خوب��ی برای برگزاری یک جش��ن
بزرگ در این شهرستان فراهم است.

مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری گفت ۶۵ :درصد مساحت استان در
خطر زلزله است .به گزارش تسنیم ،حجت علی شایانفر در جلسه مدیریت
بحران تربتجام با بیان این که  65درصد مس��احت اس��تان در خطر زلزله
است و  350رودخانه و مسیل در استان داریم ،اظهار کرد :از ابتدای امسال تاکنون  75حادثه در استان
داشتیم که  57واقعه آن مربوط به س��یلها و بخش زیاد دیگری از آن مربوط به آتشسوزی بوده است.وی
افزود :خسارات استان تاکنون 460میلیارد تومان بوده که 80درصد آن خسارات در بخش کشاورزی بوده
است و حجم زیادی از خسارات بخش کشاورزی توسط بیمهها پرداخت میشود.

برگزاری نخستین مراسم نکوداشت شارح
نهج البالغه در ششتمد

مدیر کل کار استان :شایعات درباره قطع یارانه
افراد دهک متوسط صحت ندارد

پورسخاوت/نخستینمراسمنکوداشتابوالحسنعلیبنزیدبیهقیملقب
به"ابنفندق"بزرگترینشارحنهجالبالغهیکشنبهشبگذشتهدرآرامگاه
اودرشهرششتمدسبزواربرگزارشد.بهگزارشخراسانرضوی،عضوهیئت
علمی دانشگاه فردوسی مش��هد در این مراسم گفت :ابوالحسن علی بن زید
بیهقی ملقب به ابن فندق بهترین و بزرگ ترین ش��ارح کت��اب نهج البالغه در
عصر خود بود .سلمان ساکت با اش��اره به این که این حکیم و فیلسوف ایرانی
بیش از  83اثر در زمینه های مختلف دینی،تاریخی و فقهی،نجوم و انس��اب
شناسی تالیف کرده است تصریح کرد :متاسفانه در طول تاریخ کتب این مرد
بزرگهدفهجمهقرارگرفتهوازمیانآثارارزشمنداوفقطشش اثرباقیمانده
است .ویبابیاناینکهکتابمعارجنهجالبالغهوتاریخبیهقازمهمترینآثار
این تاریخ شناس و شارح نهج البالغه است ،گفت :شیوه تاریخ نگاری بیهقی
دربین تاریخ نگاران اس�لامی و ایرانی بی نظیر است .س��اکت با اشاره به 10
مرداد ماه زاد روز ابوالحسن علی بن زید بیهقی گفت :ثبت این روز در سالنامه
رسمی کشور یک مطالبه جدی است و ما در دانش��گاه فردوسی مشهد آماده
هرگونههمکاریدراینزمینههستیم.عضوشورایاسالمیشهرسبزوارنیزدر
اینمراسمگفت:بزرگانونامآورانسبزواریموردغفلتواقعشدهوبهخوبی
معرفی نش��ده اند .مهدی مقصودی با اش��اره به این که سبزوار فرهیختگانی
مانندحمیدسبزواری،دکترعلیشریعتی،کاشفیسبزواری،حاجمالهادی
سبزواریوابوالفضلبیهقینگارندهکتابتاریخبیهقیداردکهروزیدرتقویم
رسمیکشوربهناماینبزرگانوجودندارد،گفت:اینگونهاز مراسمدرراستای
آشناییمردمومسئوالنباشخصیتهاونامآوراناینمنطقهبرگزارمیشود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر سبزوار ادامه داد :ما در شورا
پیگیریزیادیبرایثبتروزیبهنامیکیازفرهیختگانسبزواریدرسالنامه
رسمیکشورکردهایمکهمتاسفانهباوجودتصویبدرشورایفرهنگ عمومی
شهرستانواستانبابیمهریمسئوالنکشوریروبهروشدیم.

نش��تیفانی  /مدیر کل تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی خراس��ان رضوی گفت:
دول��ت برنامه ای ب��رای قط��ع یارانه اف��راد دهک متوس��ط ندارد و ش��ایعات
درباره قطع یارانه ها صحت ندارد .محمود احمدی در جلسه تودیع و معارفه
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان باخرز که صبح دیروز در
فرمانداریباخرزبرگزارشد،گفت:جمعآوریوساماندهیسرمایههایخرد
در قالب تعاونی ها و فعال کردن بخش تعاون ،یکی از مهم ترین اولویت های
دولت است و این موضوع در شهرستان ها باید به صورت جدی دنبال شود.
وی افزود:توجه به بخش معادن و کشاورزی ،کشت محصوالت کم آب طلب
همچون محصوالت گلخانه ای و استفاده بهینه از آب از دیگر نکاتی است که
باید به آن توجه شود ،چرا که این موضوع می تواند عالوه بر اشتغال زایی ،روند
رشد مهاجرت از روستاها را کاهش دهد .وی با اشاره به شایعات درباره حذف
یارانه برخی افراد ادامه داد:در هفته های اخیر شایعاتی درباره حذف یارانه
های افراد دهک متوسط پخش شده است که این موضوع به هیچ وجه صحت
نداردوبهجزسهدهکباال،یارانهافراددیگرهمچنانواریزخواهدشد .حسن
زاده ،فرماندار شهرستان باخرز گفت:یکی از مهم ترین اولویت های مجموعه
دولت در باخرز ،اشتغال زایی است و نقش اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
این موضوع بسیار مهم است .در پایان جلسه  ،علی محمدی به عنوان رئیس
جدید اداره کار و رفاه اجتماعی باخرز معرفی شد.
در حاشیه:
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراس��ان رضوی ک��ه صبح دیروز برای
تودیع و معارفه رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باخرز به این شهرستان
س��فر کرده بود به خاطر چند دقیقه معطلی پش��ت در اتاق فرماندار باخرز با
حالت قهر از فرمانداری خارج شد و جلسه مربوطه با یک ساعت تاخیر برگزار
شد.البته ناگفته نماند که مدیر کل کار نیز با یک ساعت و نیم تاخیر وارد شهر
باخرز شده بود.

سخنگوی شورای شهرستان مشهد:

تامین آب شرب حاشیه شهر مشهد در جلسه ای
با استاندار بررسی می شود
ناسخ -مشکلتامینآبشربمناطقوروستاهایحاشیهشهرمشهددرجلسه
ایباحضوراستانداربررسیمیشود.سخنگویشورایشهرستانمشهدبابیان
این مطلب به خراس��ان رضوی گفت :در نود و یکمین جلسه شورای شهرستان
مشهد که با حضور برخی مدیران آب و فاضالب ش��هری و روستایی شهرستان
مشهد برگزار شد طرح واگذاری تامین امور آب روستا های حاشیه شهر مشهد

از آب وفاضالب روس��تایی به آب و فاضالب شهری توس��ط این شورا مطرح شد
که در نهایت مدیران آب و فاضالب شهری مشهد این موضوع را نپذیرفتند.وی
افزود :متعاقب این موضوع شورای شهرستان مشهد در جلسه دیگری بررسی
این موضوع و همچنین بررس��ی مشکل تامین آب ش��رب شهرستان مشهد را با
برگزاری نشستی با استاندار تصویب کرد.بادیانی گفت :بر این اساس مکاتباتی
با استانداری انجام گرفته است تا این جلسه با حضوراستاندار ،مدیران شرکت
های آب و فاضالب شهری و روستایی استان وش��رکت آب منطقه ای و اعضای
ش��ورای شهرس��تان برگزار ش��ود تا در این جلس��ه هم موضوع تامین آب شرب
روستا های حریم مشهد و هم بهره برداری از چاه های آب غیر مجاز بررسی شده
و تصمیماتی در این باره اتخاذ شود.

عضو شورای شهر رشتخوار تأکید کرد:

ضرورت راه اندازی اداره ثبت اسناد
و امالک در رشتخوار

خاکشور  /عضو شورای شهر رشتخوار راه اندازی اداره ثبت اسناد و امالک
در این شهرس��تان را از مطالبات مردم منطقه ذکر کرد و گفت:اکثر ادارات
به جز این اداره هنوز در رشتخوار مستقل نشده است .محمد نجفی با ذکر
این که رفت و آمد مردم برای رفتن به تربت حیدریه عالوه بر مشکالت و تلفات جاده ای هزینه های زیادی
برای مردم دارد ،افزود:چندین سال است که برای استقرار این اداره در رشتخوارمسئوالن وعده های پوچ
داده و به قول های خود عمل نکرده اند .وی افزود :مردم مثل سابق برای اسناد مسکونی و امالک خود باید
مسافت  50کیلومتری به تربت حیدریه را طی کنند.

دستگیری عامل اختالس 8میلیارد
و 500میلیون ریالی در نیشابور

فرد شیادی که با سوء اس��تفاده از موقعیت ش��غلی خود هش��ت میلیارد و  500میلیون ریال
اختالس کرده بود ،به همت پلیس شهرستان نیشابور شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور در تشریح این خبر گفت:
با ارائه گزارشی مبنی بر اختالس در یکی از بانک های شهرستان نیشابور کارآگاهان پلیس
آگاهی این فرماندهی برای بررسی موضوع وارد عمل ش��دند .سرهنگ اکبر آقابیگی افزود:
در بررسی های اولیه یکی از شکات پرونده که فردی از کس��به است مشخص شد که این فرد
در اواخر س��ال  93با راهنمایی یکی از کارمندان این بانک مبلغی حدود سه میلیارد ریال را
بابت خرید سهام سپرده گذاری می کند و در موعد مقرر شاکی سود حاصل از سرمایه گذاری
را دریافت و پس از مدت دو سال که برای بازپس گیری اصل سرمایه اولیه در نبود این کارمند
به بانک مراجعه می کند ،متوجه اختالس می شود.
وی اظهار کرد :کارآگاهان دایره مب��ارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با همکاری بازرس��ان
سرپرستی این بانک در استان خراس��ان رضوی این پرونده را به صورت دقیق بررسی کردند
و پس از چند ماه تحقیقات گس��ترده روی اسناد و مدارک این شاکی و مش��تریانی که متعاقب ًا
ش��کایت مش��ابهی را ارائه کرده بودند ،کارمند متخلف ب��ا هماهنگی مقام قضایی دس��تگیر
ش��د .س��رهنگ آقابیگی تصریح کرد :متهم  41س��اله در بازجویی های به عمل آمده تاکنون
به اختالس هشت میلیارد و  500میلیون ریالی از هشت نفر از کس��به و انتقال اصل سرمایه
به این افراد به حس��اب های بانکی دیگر اعتراف کرد .فرمانده انتظامی شهرس��تان نیشابور
با اشاره به ادامه تحقیقات در این زمینه خاطرنش��ان کرد :متهم پس از تشکیل پرونده با قرار
صادر شده روانه زندان شد.

کشته شدن کودک  3ساله جغتایی در تصادف با پژو 405
گفتی  /فرمانده نیروی انتظامی جغتای گفت :کودک سه ساله جغتایی به خاطر بی احتیاطی
والدین در برخورد با پژو 405کشته شد .مجتبی موهبتی در جمع خبرنگاران افزود :در پی
اعالم مرکز فوریتهای پلیس  110مبنی بر تصادف جرحی درخیابان امام خمینی (ره) این
شهرستان بالفاصله مأموران کالنتری مرکز در محل وقوع حادثه حاضر شدند.
وی افزود :دربررس��ی های به عمل آمده مش��خص ش��د پس��ربچه ای س��ه س��اله که به همراه
پدرومادر خود درحال تردد بوده ناگهان به خیابان رفته وبا یک دستگاه پژو 405تصادف کرده
وبه بیمارستان ولی عصر(عج) منتقل شده است .موهبتی گفت :متأسفانه تالش کادرپزشکی
برای نجات جان پس��ر بچه نتیجه ای نداش��ت و این کودک در بیمارستان ولی عصر(عج) این
شهرستان جان باخت .فرمانده نیروی انتظامی جغتای تصریح کرد :کارشناسان پلیس راهور
علت تصادف را ترکیب وتقارن دوخطای بی احتیاطی و نبود توجه کافی به جلو توسط راننده
پژو 405و قصور والدین در رهاکردن کودک درسطح معابراعالم کردند.

