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برگزاری مراسم یادبود مادرشهید
صیادشیرازی دربایگ

بخشی  /به مناسبت درگذشت مادر شهید سپهبد صیاد
شیرازیمراسمیادبودیدرمسجدامامخمینیشهربایگ
باحضورخانوادهاینشهیدبرگزارشد.بهگزارشخبرنگار
ما در این مراسم که از سوی تیپ مستقل177ارتش تربت
حیدری��ه وش��ورای اداری بخش بای��گ برگزار ش��د ،مردم
والیتمدار ش��هر بایگ درکنار نیروهای نظامی و انتظامی
شهرس��تان تربت حیدریه ی��اد و خاط��ره این مادرش��هید
را گرام��ی داش��تند .درپایان این مراس��م حجت االس�لام
والمسلمینیوسفیازروحانیونحوزهعلمیهقمدرسخنانی
بااشارهبهجایگاهواالیشهیدصیادشیرازیدرهشتسال
جنگتحمیلیگفت:شهیدصیادشیرازیهمهتوانمندی
هاواستعدادخودرامدیونفداکاریهایمادرمهربانیمی
دانست که وی را در دامان خود پرورانده بود.

مادر شهیدان عباسپور به
فرزندان شهیدش پیوست
نوری /رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان
خلیل آباد گفت :مرح��وم نازنین طاهری مادر ش��هیدان
محمدتقی و محمد حس��ن عباس��پور خلیل آب��اد به علت
کهولت س��ن و بیماری در  85س��الگی دار فان��ی را وداع
گفت و ب��ه دیدار فرزندان ش��هیدش پیوس��ت.جواد زارع
پور اف��زود :پیکر پاک مرح��وم طاهری با حض��ور خانواده
های معظم شهدا  ،جانبازان و مسئوالن تشییع و در مزار
شهدای شهرس��تان در کنار فرزندان ش��هیدش به خاک
س��پرده ش��د .وی افزود :ش��هید محمد تقی عباسپور در
سال 1343به دنیا آمد و در منطقه عملیاتی سومار در18
سالگیبهشهادترسیدوشهیدمحمدحسنعباسپوردر
س��ال  1342به دنیا آمد و در منطقه عملیاتی میمک در
 21سالگی به شهادت رسید.

بخشدار مرکزی تربت جام

مسئوالن برای رفع مشکالت
واحدهای تولیدی کمک کنند
حق��دادی  /بخش��دار مرک��زی ترب��ت جام ب��ا اش��اره به
مش��کالت واحدهای تولیدی گفت:مدیران با دید مثبت
و مس��اعدت درب��اره رفع مش��کالت واحد ه��ای تولیدی
تش��ریک مس��اعی کنند تا ب��ه اه��داف اقتص��اد مقاومتی
برس��یم .داوودی��ان تصری��ح ک��رد :در راس��تای اقتص��اد
مقاومتی خیلیازموانع خواسته یاناخواسته بایدبرداشته
شود .رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت تربت جام نیز با
اشاره به مش��کالت واحدهای تعطیل شده ،خاطرنشان
کرد :از مجموع 22واحد تولیدی تعطیل شده  17واحد
درخواست دریافت تس��هیالت دارند و چهار واحد هم بر
اساس اولویت بندی پرونده به کارگروه استان ارسال و به
بانک معرفی شدند.
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ش��د ،محل اس��تقرار فرمانداری جدید شهرستان
زبرخ��ان در ص��ورت ارتقا در محلی بین س��ه ش��هر
خرو  ،قدمگاه و دررود از س��وی فرمانداری نیشابور
ب��ه وزارت کش��ور پیش��نهاد و از س��وی نمایندگان
پیگیری شود.

راسخی نیا

بخش زبرخان از توابع شهرستان نیشابور محسوب
می ش��ود که با جمعیتی ح��دود  60ه��زار نفر پس
ح ارتقای آن در وزارت
از  13س��ال از نخس��تین طر 
کشور در آستانه ارتقا به شهرستان قرار گرفته است.
بخش زبرخان با س��ه دهس��تان اردوغش ،اسحاق
آباد و زبرخان شامل سه شهر دررود ،قدمگاه و خرو
است .نمایندگان شهرستان نیشابور دو هفته قبل
به دیدار وزیر کش��ور در تهران رفتند و قول مساعد
«عبدالرضا رحمانی فضلی» برای حمایت از اجرای
طرحتقسیماتکشوریرادراینشهرستانگرفتند
و سپس در نشست خود با «محمدحسین مقیمی»
معاون سیاسی وزیر کش��ور موافقت این وزارتخانه
را با ارتقای بخش زبرخان به شهرس��تان و در نوبت
ارتقا قرار گرفتن بخشهای میانجلگه و سروالیت
جلب کردند.

••رایزنی با وزارت کشور

حمید گرمابی ،نماینده مردم نیشابور در مجلس به
خراسان رضوی گفت :مقیمی معاون سیاسی وزیر
کشور در کارگروه تقسیمات کشوری وزارت کشور
نظر موافق خ��ود را درب��اره ارتقای بخ��ش زبرخان

••اعزام هیئت کارشناسی

به شهرستان اظهار کرده اس��ت ولی وزارت کشور
معتقد است که شوراهای این بخش و شهرهای آن
باید تفاهم مکتوب خ��ود را در زمین��ه ارتقا و تعیین
مرکز شهرستان جدید آماده کنند.
وی درب��اره تصمی��م نهای��ی در زمینه تعیی��ن مرکز
برای شهرستان جدید افزود :طبق توافقات انجام
شده طرح نهایی این مس��ئله با هماهنگی اعضای
ش��وراهای ش��هرهای بخش زبرخان و فرمانداری

شهرستان انجام خواهد شد و از طریق نمایندگان
در وزارت کشور این موضوع رایزنی می شود.

••پیگیری مرکز شهرستان
هاجر چنارانی دیگر نماینده نیشابوری نیز در گفت
و گو با خبرنگار ما گفت:با موافقت اعضای شورای
شهرهای خرو  ،قدمگاه و دررود و همچنین اعضای
ش��ورای بخش زبرخان و شهرس��تان نیشابور مقرر

غالمحسین مظفری فرماندار نیش��ابور نیز درباره
آخری��ن تصمی��م مس��ئوالن محلی بخ��ش زبرخان
گفت :در آخرین جلس��ه با مسئوالن بخش زبرخان
مقرر ش��د که درخواس��ت اعزام هیئت کارشناسی
از وزارت کش��ور برای بررس��ی طرح امکانسنجی
مح��ل اس��تقرار س��اختمان فرمان��داری در محلی
مناسب در مرکزیت شهرهای دررود ،قدمگاه و خرو
به وزارت کشور ارسال شود .این در حالی است که
رئیس شورای شهرستان نیش��ابور نیز در خصوص
شهرس��تان ش��دن بخ��ش زبرخ��ان نظ��ر متفاوتی
دارد.وی در این باره به خبرنگار ما گفت :بر اساس
جلس��اتی که تاکن��ون در شهرس��تان برگزار ش��ده
اس��ت  ،قرار بود منطقه ای از بخ��ش زبرخان برای
مرکزیت شهرس��تان جدید زبرخان انتخاب ش��ود
که مسئوالن به تفاهم نرسیدند .سید حسین علوی
نسب افزود :نتیجه جلسات بر این شد ،مکانی را که
خود کارشناسان وزارت کشور انتخاب می کنند به
عنوان مرکز شهرستان جدید انتخاب و فرمانداری
هم همان جا مستقر شود.

معاون امور عمرانی فرماندار سبزوار مطرح کرد:

تصفیهخانه فاضالب شهرک صنعتی سبزوار معطل اعتبارات
معاون امور عمرانی فرماندار سبزوار گفت :عملیات اجرایی سیستم
فاضالب صنعتی در شهرک صنعتی س��بزوار به دلیل کمبود اعتبار،
نیمه تمام رها ش��ده است .حسن ش��اد در گفت و گو با مهر با بیان این
که مهم ترین چالشی که در حوزه پسماند سبزوار وجود دارد موضوع
تفکیک زباله به صورت کامل اس��ت ،اظهار کرد :متاسفانه این کار به
صورت دستی در مبدا انجام می شود .وی ادامه داد :برای رسیدن به
شاخص استاندارد ،نیازمند فعالیت بیشتر سازمان پسماند در زمینه
فرهنگ س��ازی و ورود بخش خصوصی هس��تیم تا در تفکیک درست
زباله از مبدا  ،کاهش تولید زباله و استفاده بهتر از زباله های خشک که
قابلیت مصرف در چرخه های دیگر را دارد ،گام برداشته شود« .شاد»
میزان تولید زباله در س��بزوار را روزانه  ۱۵۰تن اعالم کرد و افزود :از
این رقم  ۱۲۰تن زبال��ه خانگی ،بیش از  ۲۵تن زبال��ه صنعتی و بقیه
پسماندهای پزشکی است.

معاون امور عمرانی فرمانداری سبزوار یکی از معضالت مهم شهرک
صنعتی سبزوار را نداش��تن تصفیه خانه فاضالب اعالم کرد و گفت:
به لحاظ مش��کالت عدی��ده ای که فاض�لاب این ش��هرک دارد ،آب و
فاضالب مانع ورود پسماندهای صنعتی به سیستم تصفیه خانه شهر
می شود.
وی اظهار کرد :طبق بازدیدهای کارشناس��ان استانی محیط زیست
از شهرک صنعتی ،فاضالب این مجموعه خطری برای طبیعت است
و به لحاظ این که عملیات اجرایی سیس��تم فاض�لاب صنعتی در این
ش��هرک به دلیل کمبود اعتبار ،نیمه تمام رها ش��ده است مقرر شد تا
زمان تکمیل ،هر واحد صنعتی فاضالب های صنعتی خود را مدیریت
کند و پس از رفع خطر از آن ،با هماهنگ��ی آب و فاضالب وارد تصفیه
خانه شهر شود.
«شاد» درباره نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی نیز گفت :عملیات بی
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امامجمعهاهلسنتتایباد:

دهه کرامت فرصتی برای ترویج
فرهنگ رضوی است

ارتقای زبرخان به شهرستان و موانع پیش رو
گــزارش

اخبار

خطر سازی پسماندهای پزشکی در محل بیمارستان با نصب دستگاه
های زباله سوز انجام می شود همچنین مطبهای پزشکی نیز مکلف
به تفکیک زباله های عفونی از غیر عفونی هستند .
وی اظهار کرد :تمامی مطبهای پزش��کی و کلینیک ه��ای ویژه زیر
ذرهبین تیم نظارتی بازرسان بهداشت محیط هستند و در صورتی که
همکاری الزم انجام نشود ،اخطاریه ای برای پزشک صادر و به عنوان
متخلف بهداشت عمومی معرفی خواهد شد .
معاون امور عمرانی فرمانداری سبزوار غیر استاندارد بودن فاضالب
های رها شده در کشتارگاه دام س��بزوار را از دیگر چالش ها برشمرد
و گفت :اندامها ،ضایعات و خونابههای حاصل از کش��تار از گذش��ته
تاکنون از طری��ق جویهای تعبیه ش��ده وارد حوضچ��ه های محوطه
کشتارگاه می شود که متاس��فانه این فرایند عالوه بر آلودگی محیط
زیست منبعی برای تجمع حیوانات وحشی در محل می شود.

امامجمعهاهلسنتتایبادگفت:فرهنگاهلبیت(ع)فراتر
ازبحثمذهبوقومیتاست.بنابرایندههکرامتفرصتی
برایترویجفرهنگرضویوهویتبخشیبهجامعهاست.
مولوی غالم نب��ی توکلی در گفت و گو با ایرنا افزود :س��یره
امام رضا(ع) مطابق سیره و رفتار جد بزرگوار ایشان رسول
اکرم(ص)واهلبیت(ع)استکهنمونهوحدتهستند.وی
ادامهداد:برهمیناساسبایدشیعهواهلسنتاززندگی
و سیره آن بزرگواران درس بگیرند و وحدت را بیش از پیش
در جامعه تحکیم و تعمیق بخشند .این روحانی اهل سنت
گفت :در دهه کرامت باید از برکات بیش��تر ش��ناخت اهل
بیت(ع)استفادهکردوجامعهمیتوانددرایندههکهباامام
رضا(ع)وحضرتفاطمهمعصومه(س)پیوندخوردهبیشتر
جذب عرف��ان و اخالق آن بزرگواران ش��ود.وی اف��زود :در
حالیکهدشمناناسالمتمامسعیوتالششانبرایناست
کهمردمراازمعنویت،ائمهمعصومین(ع)وشناختفضایل
واعتقاداتراستیندورکنند،میطلبدایننوعبرنامههابا
شکوهوگستردگیهرچهبیشتربرگزارشود.

استقبال از کاروان پیاده 450نفری
در بخش زبرخان
نجمالشریعه/کاروانپیاده450نفریبسیجیاناعزامی
ازپایگاه بسیج شهید شجیعی س��بزوار عصر دیروز به بقعه
امام زاده یحیی(ع)باغشن زبرخان رسید و مورداستقبال
مردم قرارگرفت .مس��ئول ای��ن کاروان زم��ان حرکت این
کاروانراروزپنجشنبه7مردادازسبزواراعالمکردوگفت:
پنجشنبه14مردادهمزمانباوالدتحضرتمعصومه(س)
وآغازدهه کرام��ت باط��ی مس��یر230کیلومتری به حرم
مطهررضویمشرفمیشویم".محمدشمسآبادی"تاریخ
شروع اولین سال پیاده روی این کاروان را اربعین شهدای
بمب گذاری ح��رم مطهررض��وی باحضورمرحوم "حجت
االسالمابوترابی"درسال73بیانکردوگفت:ازآنسالاین
کاروانمرتببهصورتپیادهبهمشهدالرضامشرفمیشود.

مدیرجهادکشاورزیجوین:

جوین مقام برتر تولید کلزا در
استان را کسب کرد
شمس آبادی /مدیرجهاد کشاورزی جوین گفت :کشت و
صنعت«جوین»درشهرستانهایجوینوجغتای با تولید
هزار و  200تن کلزا مقام برتر را در خراسان رضوی کسب
کرد.مهندسهاشمآبادیدرگفتوگوباخبرنگارخراسان
رضوی،افزود:حدود 700هکتارازاراضیکشتوصنعت
جوین به کشت کلزا اختصاص یافته بود .وی گفت :باید با
اقدام و عمل و مدیریت جهادی در راس��تای افزایش تولید
دانههایروغنیوکاهشوابستگیکشورحرکتکنیم.

چهرهها وخبرها
فرماندار سبزوار خبر داد:

امام جمعه سرخس:

کاهش  6درصدی طالق
از ابتدای امسال در سبزوار

تثبیت نشدن مدیریت  ،عامل توسعه
نیافتگی منطقه سرخس است

محمودی  /امام جمعه سرخس با اشاره به ظرفیت ها و منابع عظیم انرژی
در این شهرستان ،عامل توسعه نیافتگی منطقه را تثبیت نشدن مدیریت ها
دانست .به گزارش خراسان رضوی ،حجت االسالم ارژنگ با اشاره به نقش
مدیریت ها در توسعه شهرستان گفت:متاسفانه مدیران مجموعه راهبردی ما در کوتاه مدت در حال تغییر
هستندوبههمیندلیلنگاههاازعدالتمحوریبهسمتبازیهایسیاسیوسیاسینگاریمعطوفشده
است .وی با انتقاد از وضعیت بیکاری در شهرستان افزود :اشتغال وکار مقوله ای است که باید درخصوص
آن فرهنگ سازی شود ،اما متاسفانه مسئوالن در این خصوص ضعیف عمل کرده اند.

اخبار
شهرستان ها

اهدای اعضای بدن سرباز
نیشابوری به بیماران نیازمند

راسخی نیا 12 /عضو "محمد حصاری"سرباز نیشابوری
به بیماران نیازمند اهدا شد .به گزارش خراسان رضوی،
س��رباز وظیفه "محمدحص��اری روز دوش��نبه  28تیرماه
امس��ال بر اثر س��انحه تصادف در یگان خدمت��ی خود در
بخش نشتارود شهرستان تنکابن به شدت مصدوم و پس
از  10روز دچ��ار مرگ مغزی ش��د که با رضای��ت خانواده
 12عض��و ب��دن وی در بیمارس��تان ام��ام (ره) ته��ران به
افراد نیازمند اهدا شد .سرهنگ اکبر آقابیگی  ،فرمانده
انتظامیشهرستاننیشابوردردیدارباوالدیناهداکننده
اعضای سرباز وظیفه "محمد حصاری" گفت :اهدای 12
عضو بدن "محمد" مصداق عملی امر به معروف و نش��انه
تعهدوتقوامداریاست.درایندیدارمادرمرحومحصاری
گفت :وقتی که مرگ مغزی پسرم توسط پزشک معالج وی
مطرح شد ،بدون هیچ گونه درنگی به نیت دوازده امام با
اهدای  12عضو بدن تنها پسرم موافقت کردم.

معاونداروییمنطقه 9دانشگاههایعلوم
پزشکیکشوراعالمکرد:

بدهی دانشگاه های علوم پزشکی
به شرکت های دارویی

غضنفری /مع��اون دارویی منطقه  9دانش��گاه های علوم
پزش��کی کش��ور از بدهی دانش��گاه های علوم پزش��کی به
شرکت های داروس��ازی خبرداد و گفت :در حال پرداخت
مطالبات شرکت ها هس��تیم ،اما در بیمارستان ها کمبود
دارووتجهیزاتپزشکینداریم.
محمد ابراهیم شوش��تری در تربت حیدریه اف��زود :هدف
اصلی از برگزاری این نشست بررسی اساسنامه داروخانه
هایسنتی،طبیعیورفعتوزیعمشکلدارودرشهرستان
های خراسان بزرگ اس��ت که باید با هماهنگی های بین
بخشینحوهتوزیعداروهاتوسطشرکتهایداروسازمورد
ارزیابیقرارمیگرفت.

فرماندار خلیل آباد به منظور جلوگیری از
قاچاق تاکید کرد:

پورسخاوت /فرماندار سبزوار گفت :از ابتدای امسال تاکنون شاهد کاهش
 6درصدی طالق در شهرستان هستیم .به گزارش خراسان رضوی،احمد
برادران افزود:از ابتدای امس��ال تاکنون تعداد  315طالق در شهرس��تان
به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش خوبی برخوردار بوده است .وی با بیان این
که در این مدت نیز هزار و  448فقره ازدواج به ثبت رسیده اس��ت،افزود :در این مدت نیز تعداد ازدواج ها
نسبت به مدت مشابه 2درصد رشد داشته است .وی خاطرنشان کرد:متاسفانه بیشترین طالق ثبت شده
در شهرستان مربوط به زوج هایی است که در پنج سال نخست زندگی از یکدیگر جدا شده اند.

ضرورتایجادایستگاهایستو
بازرسیدر محوربجستان-خلیلآباد
نوری /فرماندار خلیل آباد گفت :با توجه به اهمیت کنترل بیش��تر محورهای
مواصالتی این شهرستان در حوزه های متعدد و جلوگیری از مبارزه جدی با
قاچاقکاالوموادمخدر،ایجادایستگاهایستوبازرسیدرمحوربجستان-خلیلآبادبایدباجدیتپیگیریشود.
چراکهخلیلآباددرحاشیهکویرواقعشدهوامنیتاینمنطقهبایدموردتوجهبیشتریقرارگیرد.مجتبیشاکری
افزود:درحوزهاستحفاظیبجستانبهخلیلآبادوبردسکنخالء ایستوبازرسیاحساسمیشودکهمیتواند
درزمینهجلوگیریازقاچاقکاالومبارزهباموادمخدرکمکشایانیبرایایجادنظموامنیتپایدارمنطقهباشد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:

خشکسالی 500هزار هکتار زمین هایکشاورزی را از عرصه کشت خارج کرد

صفری /قائ��م مقام وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور مجلس گفت :به
دلیل خشکسالی های سال های گذشته  500هزار هکتار از زمین
های کشاورزی کشور از عرصه کشت خارج شده اند .خلیل آقایی روز
گذشته در جمع مسئوالن و فعاالن بخش کش��اورزی گناباد افزود:
معضل خشکس��الی یک پدیده غیر قاب��ل پیش بینی اس��ت و مقابله
با آن نیازمند برنام��ه ریزی صحیح و اصولی اس��ت .وی اجرای طرح
های آبیاری نوین تحت فش��ار را از راهکارهای مهم مقابله با معضل
خشکسالی و کمبود منابع آبی ذکر و بر ترویج آن ها تاکید کرد .وی
اظهارکرد:وزارتجهادکشاورزیبهفعاالناجرایطرحهایآبیاری
مدرنوتحتفشارکهمنجربهکاهشاستفادهازبهرهبرداریمصرف
آب در بخش کشاورزی ش��وند تا  85درصد تسهیالت پرداخت می
کند .قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی گفت :بر اساس مصوبه دولت
 20هزارمیلیاردریالتسهیالتبرایآبیاریتحتفشاربهمتقاضیان
در س��طح کش��ور پرداخت می ش��ود .وی گفت :بر خالف سال های
گذشتهکهمحدودیتهاییدرپرداختتسهیالتخریدماشینآالت
کشاورزی وجود داشت هم اکنون این وزارتخانه بدون محدودیت تا
 80درصد از قیمت این ماش��ین آالت تس��هیالت پرداخت می کند.

رئیس جمعیت هالل احمر قوچان خبر داد:

نجات زن باردار که در بیابان قوچان
گم شده بود

رئیس جمعیت هالل احمر قوچان گفت :با اعالم پاسگاه و اهالی
روستای سلیم آباد قوچان مبنی بر خروج خانم باردار  ۲۸ساله از
منزل بدون اطالع خانواده و بس��تگانش ،تیم های امداد و نجات
هالل احمر قوچان به محل اعزام شدند.به گزارش سایت محلی
قوچانخبر،سعیدفکورافزود:باتوجهبهگستردگیمنطقه،چهار
تیم امدادی متش��کل از  ۱۷نفر از امدادگران و نجاتگران جاده و
کوهستان هالل احمر ،از ساعت  ۲۲:۳۰عملیات نجات را آغاز
کردند و عملیات جست و جو با همکاری اعضای شورای روستا تا
ساعت  ۳:۴۰بامداد ادامه یافت اما باتوجه به تاریک بودن منطقه
و خطر حمله حیوانات وحشی ادامه عملیات میسر نبود .وی ادامه
داد:بالفاصله با مرکز امداد و نجات استان هماهنگی الزم انجام
شد و تیم "آنس��ت" به همراه س��گ های زنده یاب به محل حادثه
اعزام شدند و جست و جوها ادامه یافت.خوشبختانه با حضور تیم
"آنست" و سگ های زنده یاب ،در کمتر از یک ساعت این زن باردار
پیدا شد و به منزل بازگشت.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد :در ابتدای دولت تدبیر و
امید فقط  50هزار تن کود برای مصرف بخش دام و طیور در کش��ور
وجود داشت ولی با حمایت های دولت و با وجود خسارت های بسیار
خشکسالی هم اکنون هیچ گونه محدودیتی در تامین کود در کشور
وجود ندارد .آقایی گفت :همچنین برای حمایت از بخش کشاورزی
مجوز میزان صادرات این بخش برداشته شده و صادر کنندگان می
توانند به هر میزان کاالها و دام خ��ود را بعد از گذراندن تاییدیه های
الزم توسط مسئوالن مربوط صادر کنند .معاون امور تولیدات دامی
وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت :خشکسالی و کمبود منابع آبی به
بخش دام و طیور مانند س��ایر محصوالت بخش کشاورزی خسارت
ه��ای بس��یاری وارد ک��رده اس��ت و دولت س��عی می کند ب��ا تکمیل
زیرس��اخت ها و اختصاص اعتبار الزم از فع��االن این بخش حمایت
کند .حسن رکنی گفت :خرید تضمینی شیر مانند دیگر محصوالت
بخش کشاورزی با همکاری سازمان تعاون روستایی اقدام دیگری
برای حمایت از دامداران در مقابله با معضل خشکسالی است .وی
همچنین خواستار افزایش مشارکت بخش خصوصی برای مقابله با
شیوع بیماری تب برفکی در کشور شد.

رئیسدانشگاهپیامنوراستان:

 80درصد دانشجویان پیام نور وضعیت
مالی خوبی ندارند

مهدیان  /رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی گفت :هرچند
افرادیکهدردانشگاهپیامنورتحصیلمیکنندبهلحاظفرهنگی
در سطح بس��یار باالیی هستند اما 80درصدش��ان به لحاظ مالی
وضعیت خوب��ی ندارند.به گزارش خراس��ان رض��وی ،محمدعلی
داوریار در مراسم معارفه ریاست جدید دانشگاه پیام نور کاشمر که
در سالن اجتماعات این واحد دانش��گاهی برگزار شد ،با بیان این
که دانشگاه پیام نور کاشمر نسبت به سایر دانشگاههای استان از
آرامش و امنیت خاطر بیش��تری برخوردار اس��ت و این جای تقدیر
دارد ،اف��زود :اکنون در کش��ور 550واح��د و در اس��تان 30واحد
دانشگاه پیام نور فعال هستند.وی با اعالم این که افتخار داریم در
سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» به دولت تدبیر و امید کمک
میکنیم،خدمتدرپیامنوررانوعیعبادتدانستوگفت:تازمانی
کهازجنسدانشجویاننباشیمنخواهیمتوانستبرآنهاتاثیرگذار
باشیم.وی از مس��ئوالن شهرس��تان خواس��ت در توزیع اعتبارات
توجهیبهاینواحددانشگاهیداشتهباشند.

مرگ دلخراش دختر 3ساله زیر چرخ خودرو

در حادثه ای دلخراش دختر بچه سه س��اله به نام نازنین زیر چرخ های خودروی پدرش جان باخت.به گزارش پایگاه
خبری پلیس ،جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان قوچان در تشریح این خبر گفت :در پی اعالم یک واقعه تصادف
فوتی در روستای «ددانلو» به مرکز فوریت های پلیسی  110اعالم شد و بالفاصله مأموران پاسگاه «دیزادیز» به همراه
نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند .سرهنگ سیدعلی اکبر حسینی افزود :در بررسی های به عمل آمده در
محل حادثه مشخص شد راننده  38ساله یک دستگاه وانت نیسان هنگام خروج از منزل به صورت دنده عقب ،دختر
سه ساله اش به نام نازنین را زیر گرفته است .وی تصریح کرد :متأسفانه این کودک خردسال به علت شدت جراحات
وارده در دم فوت کرد و با تأیید نیروهای امدادی جسدش به سردخانه منتقل شد.

تصادف  2تریلی یک کشته
و یک مجروح بر جای گذاشت

آرزومند /فرمانده انتظامی شهرس��تان خواف گفت:با
اعالم یک فقره تص��ادف فوتی در مح��ور قاین-خواف به
مرکزفوریتهایپلیسی 110بالفاصلهمامورانپاسگاه
انتظامیمزنآبادخوافبههمراهدیگرنیروهایامدادی
به محل حادثه اعزام ش��دند .س��رهنگ قربانی گفت :در
بررس��ی های عوامل انتظامی در محل حادثه مش��خص
ش��د یک دس��تگاه تریلی که از قاین به س��مت خ��واف در
حرکت بود با یک دستگاه تریلی حامل سنگ آهن که در
جهت مخالف در حرکت بود به صورت رخ به رخ برخورد
کرده اس��ت .وی افزود:در ای��ن حادثه راننده  33س��اله
تریلی که به سمت خواف در حرکت بود هنگام انتقال به
بیمارستان جان باخت و راننده تریلی حامل سنگ آهن
نیز در بیمارس��تان  22بهمن خ��واف تحت درم��ان قرار
گرفت .سرهنگ قربانی اظهار کرد:کارشناس پلیس راه
علت تصادف را انحراف به چپ تریلی که به سمت خواف
در حرکت بود ،اعالم کرده است.

دستگیری سوداگر مرگ با 11کیلوگرم تریاک
غضنفری /فرمان��ده انتظامی تربت حیدریه از کش��ف
ودس��تگیری یک س��وداگر مرگ با  11کیلوگرم تریاک
خبرداد.س��رهنگ ابوالقاس��م حیدری مقدم در تشریح
این خب��ر گفت:مام��وران پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر

شهرس��تان با اطالع از جابه جایی مواد افیونی توس��ط
فردی میانس��ال ب��ا یک دس��تگاه پ��ژوی  405از ش��هر
کاشمر به تربت حیدریه ،بالفاصله وارد عمل شدند.وی
افزود :خودروی حامل مواد مخدر در شهرک ولی عصر
تربت حیدریه شناس��ایی ودر یک اقدام ضربتی متوقف
ش��د .حیدری مقدم بیان کرد:در بازرس��ی از خودروی
یادش��ده،مقدار  11کیل��و گ��رم تری��اک ک��ه در بدنه آن
جاسازی ش��ده بود،کشف ش��د ومتهم به همراه پرونده
تش��کیل ش��ده به مرجع قضایی اعزام وخودروی حامل
مواد نیز توقیف شد.

کشف  140کیلوگرم موادمخدر
خاکشور /رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان
رشتخوار گفت 140 :کیلو گرم مواد مخدر ازنوع تریاک
طی عملی��ات تعقیب و گریز در رش��تخوار کش��ف ش��د.
س��رهنگ ابوالحس��ن وفایی در گفت و گو با خبرنگار ما
اظهار کرد:ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان
رضوی و رش��تخوار طی عملیات تعقیب و گریز در محور
خواف  -رشتخوار توانس��تند از یک خودرو پژوی 405
که به علت ب��ی توجهی راننده به فرمان پلیس با س��تون
برق در میدان شهید ساداتی رشتخوار دچار آتش سوزی
شده بود ،مقدار 140کیلو گرم مواد مخدر کشف کنند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر رشتخوار افزود :در این
ماموریت دو قاچاقچی زخمی شدند و مواد مخدر تحویل
نیروی انتظامی رشتخوار شد.

