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اخبار
شهرستان ها

مراسمگرامیداشت 45شهید
روستای نوده خوشاب برگزار شد
یادواره 45شهید روستای نوده خوشاب همراه با
محفل انس با قرآن با حضور اهالی روستا برگزار شد.
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی ،مراسم
گرامیداشت شهدای روستای نوده شهرستان خوشاب
همراه با محفل انس با قرآن با حضور مقصودی نماینده
مردم سبزوار و خوشاب در مجلس ،ابارشی فرماندار
خوشاب  ،مهری سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران
 ،جمع کثیری از خانواده شهدا و ایثارگران در حسینیه
شهدای روستای نوده برگزار شد .امام جمعه شهرستان
خوشاب اظهار کرد :شهدا با تربیت قرآنی مادران و پدران
پرورش یافتند و با گذشتن از جان خود به مقام رفیع
شهادت رسیدند .حجت االسالم حیدرعلی یوسفزاده
بیان کرد :نقش قرآن در تربیت معنوی نسل انقالب
و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار اهمیت دارد.
درخور ذکر است روستای نوده از توابع شهرستان
خوشاب است که در دوران دفاع مقدس  ۴۵شهید تقدیم
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده است .

معاونتوانبخشیادارهکلبهزیستیاستان:

ب سازی
افزایش 3برابری اعتبارات مناس 
منزل و خودرو معلوالن استان
پورسخاوت -معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان
گفت :امسال  13میلیارد ریال اعتبار برای مناسبسازی
منزل و خودروی معلوالن این استان تخصیص یافت که
این رقم نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش دارد.
به گزارش خراسان رضوی ،فیروزی دیروزدر همایش
مناسب سازی مبلمان شهری و روستایی برای افراد
دارای معلولیت در سبزوار ،با اشاره به این که مناسب
سازی منزل معلوالن در توانمند سازی آنان نقش مهمی
دارد ،اظهار کرد :در سه ماهه نخست امسال  3میلیارد
و 700میلیون ریال در این موضوع هزینه شد .وی افزود:
سال گذشته با همکاری دستگاه های اجرایی و مسئوالن،
خراسان رضوی از رتبه  30در کشور به رتبه دوم مناسب
سازی محیط برای معلوالن رسید.

افزایش 40درصدیتسهیالت
صندوقکارآفرینیامیدسبزوار
پورسخاوت-مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید سبزوار
گفت:امسال اعتبارات اختصاص داده شده به این
صندوق برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان ،حدود
 40درصد افزایش یافته است .قاسم کیقبادی در گفت
وگو با خراسان رضوی اظهار کرد :امسال  50میلیارد
ریال اعتبار برای ارائه تسهیالت به این شهرستان
اختصاص داده شد که این میزان در سال گذشته حدود
 28میلیارد ریال بود.
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گزارشیازمشکلعبوروسایلنقلیهسنگینازداخلشهر بردسکنبهدلیلتکمیلنشدنکنارگذر

کنارگذر بردسکن؛ 68درصد پیشرفت پس از12سال
گزارش
نوری

بردسکن از جمله شهرهای استان خراسان رضوی
است که فاقد کنار گذر است و متاسفانه تمامی
وسایل نقلیه سنگین که از استان های جنوبی
کشور قصد عزیمت به شمال و یا مشهد مقدس را
دارند باید از داخل شهر عبور کنند .بردسکن که در
سال  74به شهرستان ارتقا پیدا کرد اکنون دارای
 3بخش مرکزی ،انابد و شهرآباد است و بیش از
 300پارچه آبادی و روستا را با جمعیت  80هزار
نفر در خود جای داده است .مردم بردسکن ازاین
که شهرستان در مسیر ترانزیتی چندین استان
کشور قرار گرفته است خوشحال هستند اما به علت
نبود کنار گذر متاسفانه عبور وسایل نقلیه سنگین از
چهارراه فجر و بولوار  13آبان و قدس مشکالتی را
برای ساکنان این منطقه به وجود آورده است و هر
ازچند گاهی شاهد تصادف هایی دراین محدوده
هستیم.پروژه کنارگذر بردسکن که ازسال 84
آغاز شده است با وجود گذشت  12سال هنوز فقط
 68درصد پیشرفت داشته است وبرای تکمیل به
بیش از  20میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در این
باره گفت وگوهایی با مردم و مسئوالن انجام دادیم
که درادامه می خوانید .

•عبور تریلی ها از داخل شهربردسکن
وسلب آسایش شهروندان

علی کامل یکی از ساکنان شهربردسکن از سلب
آسایش خود وخانواده اش به دلیل عبور تریلی ها
ازداخل شهر بردسکن می گوید و می افزاید :در
تمام طول شبانه روز شیشه ها و در ودیوار ساختمان
ها با عبور تریلی ها به لرزه در می آیند و خواب
راحت به چشممان نمی آید .احمدی یکی دیگر از
ساکنان بردسکن می گوید :متاسفانه وسایل نقلیه
سنگین با عبور از یکی ازمیالن های این بولوار که
منطقه شلوغی است و مسجد امام حسن عسکری
(ع)در آن محدوده قرار دارد جان ساکنان به ویژه
کودکان را به خطر می اندازند .رحیمی یکی از
مغازه داران چهار راه فجربردسکن می گوید :به
رغم اینکه بردسکن درسال  74به شهرستان ارتقا
پیدا کرده است متاسفانه هنوز کنار گذر ندارد و

پروژه کنار گذر آن از قدمتی  12ساله برخوردار
است که همچنان نیمه تمام رها شده است.این
مشکل به قدری دامنه دارد که امام جمعه بردسکن
نیز در خطبه های نماز جمعه به مسئوالن تذکر داد
تا هرچه سریع تر این پروژه به بهره برداری برسد.
امام جمعه بردسکن از راکد ماندن پروژه کنار
گذر این شهرستان انتقاد کرد .حجت االسالم
علی اصغر امینی در گفت و گو با خبرنگار ما می
گوید :متاسفانه این پروژه بیش از  12سال قدمت
دارد و با گذشت این مدت هنوز به بهره برداری
نرسیده است .وی عنوان کرد :نبود کنار گذر در
بردسکن ،باعث شده است تمامی وسایل نقلیه
سنگین از چهارراه فجر و منطقه مسکونی بولوار
 13آبان و قدس تردد کنند که این امر ،باعث سلب
آسایش و امنیت ساکنان این منطقه شده است.
امام جمعه بردسکن می گوید :به رغم این که این
پروژه بیش از  60درصد پیشرفت فیزیکی دارد
و هزینه های زیادی برای آن صرف شده است
به دلیل نبود اعتبار ،چندین سال است متوقف
شده است .وی عنوان می کند :با تخصیص قطره
چکانی اعتبارات که نمی توان پروژه ای را اجرا کرد
و تاکنون مسئوالن استانی و کشوری از این پروژه
بازدیدهایی داشته و قول هایی نیز داده اند اما فقط
در حد حرف باقی مانده است و تاکنون کارخاصی
برای این پروژه انجام نشده است .وی از وزیر راه و
شهر سازی خواست ازپروژه کنار گذر بردسکن
بازدید و برای رفع این مشکل چاره اندیشی کند و
اعتبارات ویژه ای را تخصیص دهد.

•پروژه ازسال  84آغاز شده است

مهندس مهدی هنرور شهردار شهرستان
بردسکن هم عنوان کرد :عملیات اجرایی این
پروژه از سال  84آغاز شده و با گذشت  12سال
هنوز به بهره برداری نرسیده است .وی با بیان
این که بردسکن در مسیر محور ترانزیتی  8استان
کشور قرار گرفته است گفت :روزانه وسایل
نقلیه سنگینی که از جنوب کشور یا بالعکس
وارد بردسکن می شوند به دلیل نبود کنارگذر
مجبورند از داخل خیابان های شهدا ،نبوت،
شهید یوسفی ،فجر شرقی و غربی ،بولوار دانش
آموز 13 ،آبان و قدس تردد کنند که این مسئله به
یک معضل اساسی تبدیل شده است.

از میان خبرها
شهرستان ها

مرکز اورژانس اجتماعی در فریمان
افتتاحشد
اصغری -رئیس اداره بهزیستی شهرستان فریمان از راه
اندازی اولین مرکز اورژانس اجتماعی به مناسبت هفته
بهزیستی در فریمان خبر داد.سعید بردبارگفت:در
راستای اجرای برنامه ششم توسعه و سند توسعه ملی،
اولین مرکز اورژانس اجتماعی با هدف مداخله در
بحران های فردی ،اجتماعی و خانوادگی راه اندازی
شد.بردبار با بیان این که ارائه خدمات در این مرکزشبانه
روزی و رایگان است ،گفت:خودکشی ،همسرآزاری
و کودک آزاری از آسیب هایی است که شهروندان در
صورت مشاهده می توانند آن را از طریق تلفن 123
گزارش دهند.

 ۲۶۰مددجویبهزیستیدرانتظار
تسهیالتاشتغالزایی

•خسارت  2میلیارد تومانی به زیرساخت
خیابان ها براثر عبور وسایل نقلیه سنگین

شهردار بردسکن افزود :مسیری که در داخل شهر
وسایل نقلیه سنگین از آن تردد می کنند بیش از 6
کیلو متر است که ساالنه بیش از  2میلیارد تومان به
زیرساخت ها و آسفالت این خیابان ها و بولوارها
خسارت وارد می شود .وی اظهار کرد :تخصیص
اعتبارات به صورت قطره چکانی باعث شده است
این پروژه بیش از  12سال به طول بینجامد و اگر
ردیف اعتباری خاصی به این پروژه تعلق نگیرد
همچنان راکد خواهد ماند.

•پیشرفت  68درصدی پروژه

مهندس مهدی حسینی رئیس اداره راه و شهرسازی
بردسکن و کاشمر در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:
عملیات اجرایی پروژه کنار گذر بردسکن سال
 84آغاز شد که در طول این مدت اعتباراتی به
آن تزریق شد و تاکنون این پروژه از یک پیشرفت
 68درصدی برخوردار است ولی متاسفانه به
خاطر کمبود اعتبارات این پروژه با گذشت 12
سال هنوز به بهره برداری نرسیده است.وی اظهار
کرد :متاسفانه امسال نیز ریالی به پروژه کنار گذر
بردسکن اختصاص پیدا نکرده است .وی گفت :با
پیگیری های دکتر بنیادی نماینده مردم شهرستان
در مجلس شورای اسالمی ،به دنبال این هستیم که
زمینه حضور وزیر راه و شهرسازی در آینده نزدیک
به منطقه فراهم شود تا از نزدیک در جریان وضعیت
این پروژه و پروژه دوبانده شدن محور بردسکن به
خلیل آباد قرار گیرد .حسینی عنوان کرد :با توجه
به این که بردسکن دروازه خراسان رضوی محسوب

می شود و روزانه شاهد تردد وسایل نقلیه سبک و
سنگین از این شهرستان هستیم به خاطر نبود کنار
گذر ،خودروهای سنگین مجبورند از برخی خیابان
ها و بولوارهای شهر که مسیر ورود و خروج آن هاست
تردد کنند.

•نیازمند  20میلیارد تومان اعتبار هستیم

وی اظهار کرد :برای تکمیل این پروژه مهم باالی
 20میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امید است در
سفر آتی وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل محترم راه و
شهرسازی تصمیم نهایی ای برای این پروژه و پروژه
دوبانده شدن محور بردسکن به خلیل آباد گرفته
شود .به دلیل نبود کنار گذر دربردسکن ،روزانه
 1500دستگاه وسایل نقلیه سنگین ازمسیرهای
تعیین شده درون شهری در شهر بردسکن تردد
می کنند.فرمانده انتظامی بردسکن در گفت و گو
با خبرنگار ما گفت :باید به تردد کامیون ها و دیگر
وسایل نقلیه سنگین در شهر بردسکن به عنوان
یک بحران ترافیکی نگاه کرد و این معضل باعث
می شود هر لحظه امکان وقوع یک حادثه دلخراش
و منجر به مرگ در مسیر تعیین شده درون شهری
بردسکنوجودداشتهباشد.سرهنگهوشنگکیانی
عنوان کرد:پروژه کنار گذر شهرستان بردسکن به
عنوان کریدور جنوب به شمال کشور و مسیر تردد
تمامی وسایل نقلیه شرق کشور و یکی از دروازه های
خراسان رضوی نباید با وجود گذشت 10سال ،هنوز
ناتمام رها شده باشد .وی افزود :براساس گزارش
کارشناسان پلیس راهور بردسکن 23 ،درصد از
تصادفات حوزه درون شهری بردسکن در سال
گذشتهدرمسیرترددوسایلنقلیهسنگینبودهاست.

نشتیفانی -رئیس اداره بهزیستی باخرز گفت۲۶۰ :
مددجوی تحت حمایت بهزیستی در انتظار دریافت
تسهیالت اشتغالزایی قرار دارند .قاسم وفادار با اشاره
به میزان اعتبارات دریافتی این اداره در سال  ۹۵برای
اشتغال مددجویان گفت :در سال گذشته ،اعتبارات
ابالغی به اداره بهزیستی باخرز ۳ ،میلیارد و  500میلیون
ریال بود که با جذب صد درصدی آن ،برای  ۳۹نفر از
مددجویان تحت حمایت بهزیستی ،اشتغالزایی انجام
شد .وی به برنامههای اداره بهزیستی شهرستان باخرز
در سال جاری اشاره کرد و افزود :هم اکنون  ۲۶۰نفر
از مددجویان تحت حمایت بهزیستی در انتظار دریافت
تسهیالت اشتغالزایی قرار دارند که تاکنون برای ۱۵۹
نفر از آن ها ،مراحل آمادهسازی شغلی طی شده است.

1000مرکزآموزشیوفنی
وحرفهایدر استان فعالیتدارد
بخشی زاده -معاون آموزشی و پژوهشی مدیر کل فنی
وحرفه ای خراسان رضوی در جلسه کارگروه اشتغال
و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات فرمانداری
طرقبه وشاندیز برگزار شد ،گفت  :بیش از  1000مرکز
آموزشی فنی وحرفه ای هم اکنون در استان فعالیت
دارند که پنج درصد از این تعداد دولتی هستند و در
حوزه آموزش نیروی کار فعالیت دارند وخدمات ارائه
میدهند.خراسانی افزود  :عالوه بر آن طرح های
متنوعی در این سازمان در حوزه آموزش ،از قبیل طرح
مهارت آموزی در محیط کار واقعی وجودداردکه زمینه
را برای مهارت آموزی فراهم کرده است.معاون آموزشی
فنی و حرفه ای استان در ادامه اظهار کرد :دولت در این
راستا تسهیالت خاص و ویژه ای برای کارآموزان و واحد
های فعال در این طرح مد نظر قرار داده است که بنگاه ها
ی مختلف اقتصادی می توانند برای مشارکت به اداره
های فنی و حرفه ای سراسر استان مراجعه کنند .

چهرهها وخبرها
نماینده مردم قوچان:

رئیساجرایطرحهایشرکتگازاستانخبرداد:

تزریق گاز در 9روستای نیشابور
باموفقیتانجامشد

مدیرکلنوسازیوتجهیزمدارس استان:

دولت به تعیین شرایط اعطای
تسهیالت درمناطق محروم مکلف شد

رئیس اجرای طرحهای شرکت گازخراسان رضوی گفت  :مراحل تزریق
گاز در 9روستای نیشابور موفقیت آمیزبود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی ،سید محمد جواد طباطبایی از موفقیتآمیز
بودن مراحل تزریق گاز در 9روستای نیشابور خبر داد و گفت :مراحل را هاندازی و تزریق گاز 9
روستای محور فدیشه شهرستان نیشابور با احداث و راهاندازی دو ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری"
 "TBSبه ترتیب با ظرفیت  5هزار و  2هزار و  500متر مکعب بر ساعت و یک ایستگاه حفاظت کاتدیک
""CPSانجام شد.

فضاهای آموزشی خراسان رضوی
از شرایط مطلوب فاصله دارد

ایشان زاده  -نماینده مردم قوچان وفاروج باتاکید بر حمایت از توسعه
وایجاداشتغال پایداردرمناطق روستایی وعشایری گفت :بااستفاده ازمنابع
صندوق توسعه ملی ،دولت به تعیین شرایط اعطای تسهیالت برای ایجاد اشتغال درمناطق محروم مکلف
شد .شوشتری تصریح کرد :آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف وسهم هریک از دستگاه های
اجرایی دراین زمینه  ،چارچوب وشرایط عقد قرارداد عاملیت باسپرده گذاری نرخ سود متناظر بخش
های هدف  ،همچنین دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح و سازوکار تزریق تدریجی منابع وپذیرش
طرح های پیشنهادی دیگر دستگاه هاست.

نوری -مدیرکل نوسازی و تجهیزمدارس استان گفت :فضاهای آموزشی
استان از شرایط مطلوب فاصله دارد«.حسین پور» در مراسم کلنگ زنی
پروژه ساختمان صدف شهرستان بردسکن گفت :سرانه فضای مطلوب آموزشی برای هر دانش آموز
باید در کشور  8متر مربع باشد که این رقم در کشور  5و دو دهم مترمربع و در خراسان رضوی  4و نیم متر
مربع است.وی عنوان کرد :در مجموع سرانه فضای آموزشی در خراسان رضوی نسبت به میانگین کشور7
دهم مترمربع عقب تر است .وی اظهار کرد :بیش از 40درصد فضاهای آموزشی خراسان رضوی تخریبی
است و به نوسازی نیاز دارد که همین رقم نیز برای فضاهای آموزشی شهرستان بردسکن   وجود دارد.

خبر

با خبرنگاران
شهرستان ها

حقدادی -رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی تربت جام
گفت :بی توجهی به قوانین و مقررات در برگزاری جشن
ها موجب اعتراض شهروندان وخالف قانون است.
ایشان زاده -دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
،جایگاه  ۹دربین دانشگاه های ایران ،رتبه  ۳کشوری
دربین دانشگاه های تابع وزارت علوم ورتبه اول استانی
را دراجرای طرح ضیافت اندیشه استادان ونخبگان ،
درسال  ۹۵به دست آورد.
پوریوسف -فرماندار مه والت گفت:شهرستان به آرامش
نیاز دارد ،دوران تبلیغات تمام شده است و سخنرانان
جلسات شهرستان از ورود به مسائلی که تفرقه ونفاق
برانگیزباشد باید پرهیز کنند.
فیض عارفی -رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری کاشمر با اشاره به ارزش واالی فرش دست
باف کاشمر بر لزوم راهاندازی موزه تخصصی فرش در این
شهرستان تأکید کرد.
حقدادی -امام جمعه تربت جام گفت :رسانه ها نقش
اساسی در اطالع رسانی ایفا می کنند که الزم است
برای مطالبه گری عمومی مردم را آموزش دهند که هدف
اصلی مطالبه گری کمک به مدیران است.
برزویی -مراسم تودیع و تکریم سروان دولت آبادی
فرمانده نیروی انتظامی روداب با حضور سرهنگ
هاشمی فرمانده انتظامی سبزوار و جمعی از فرماندهان
انتظامی این شهرستان وهمچنین امام جمعه  ،مسئوالن
ومعتمدان شهر و بخش روداب برگزار شد .
نوری -فرماندار خلیلآباد گفت :در مدت خدمت دولت
تدبیر و امید  112طرح و پروژه با اعتباری حدود 38
میلیارد تومان در زمینههای آموزشی ،بهداشتی و
درمانی ،راه و عمران شهری و روستایی ،کشاورزی و
آبرسانی و احداث ساختمان دهیاریها در شهرستان
اجرا شده است.
محمودی -مدیر جهاد کشاورزی سرخس از توزیع قوچ
خالص شده نژاد قره گل در بین دام داران به منظورحفظ
ژنتیکی این گوسفند در منطقه خبر داد.
صفری -رئیس اداره فرهنگ وارشاد گناباد گفت :بانک
اطالعات هنرمندان گناباد در تمامی حوزههای هنری
در این شهرستان تا پایان سال راهاندازی میشود.

واژگونی خودروی پارس یک کشته
و 3مصدوم بر جا گذاشت

واژگونی یک دستگاه پژوپارس در محور سبزوار – بردسکن
یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.سرهنگ سیدمحمد
هاشمی ،فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار با اعالم این
خبر گفت :ساعت  16روز شنبه خبری مبنی بر واژگونی یک
دستگاه پارس در محور سبزوار – بردسکن به مرکز فوریت
های پلیسی  110گزارش شد و بالفاصله گروه هایی از عوامل
انتظامی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود :در
بررسی های مأموران فرماندهی انتظامی بخش ششتمد
سبزوار مشخص شد ،یک دستگاه پژوپارس در کیلومتر 35
محور سبزوار – بردسکن واژگون شده است.سرهنگ هاشمی
ادامه داد :در این حادثه ،راننده و  3سرنشین خودرو به شدت
مصدوم و با خودروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند
که یکی از سرنشینان که خانمی 42ساله بود به علت شدت
جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.فرمانده انتظامی
شهرستان سبزوار تصریح کرد :کارشناسان پلیس راه علت
این حادثه را خستگی و خواب آلودگی راننده خودروی پارس
اعالم کرده اند.

مدیرکمیتهامدادتربتجامخبرداد:

پرداخت بیش از 16میلیارد ریال
خسارتبهمددجویانتربتجام

برقگرفتگیجانیکنفررا
در خوشاب گرفت
فرمانده انتظامی شهرستان خوشاب از برق گرفتگی مردی
66ساله در اراضی کشاورزی روستای رباط جز خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان خوشاب با اعالم این خبر گفت:
فردی اوایل بامداددیروز در تماس با فوریت های پلیسی 110
از برق گرفتگی مردی 66ساله در اراضی کشاورزی روستای
رباط جز خبر داد که مأموران انتظامی در محل موردنظر
حاضر شدند.سرهنگ دوم مرادی علی آبادی افزود :بررسی
های اولیه مأموران انتظامی نشان می داد ،ازآن جا که برق
چاه عمیق قطع شده بود ،مرد 66ساله به منظور وصل کردن
برق ،باالی تیر برق رفته و دچار برق گرفتگی شده است.وی
خاطرنشان کرد :پیکر نیمه جان مرد 66ساله بالفاصله توسط
گروه اورژانس  115به بیمارستان انتقال یافت اما تالش
پزشکان بی نتیجه بود و وی جان خود را از دست داد.
سرهنگ علی آبادی گفت :با دستور مقام قضایی تحقیقات
درباره علت و چرایی وقوع حادثه ادامه دارد.

کشف274کیلوگرمموادمخدردرجنگل

پلیس مبارزه با موادمخدر استان با ردزنی محموله مواد
افیونی274 ،کیلوگرم تریاک در حوالی شهرستان رشتخوار
کشف کرد.فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اعالم این خبر
گفت :گروه های مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر
استان در اقدامی اطالعاتی به سرنخ هایی از قاچاق محموله
تریاک از استان های جنوبی کشور به خراسان رضوی و مشهد
دست یافتند.سردار بهمن امیری مقدم افزود :گروه های مرکز
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از ردزنی های
گسترده ،خودروی سواری پژوپارس حامل مواد افیونی را
شناسایی کردند و تحت تعقیب قرار دادند.وی گفت :مأموران

حقدادی -مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)
شهرستان تربت جام گفت :از ابتدای سال جاری
بیش از  16میلیارد ریال خسارت ناشی از زلزله
و سیل به دو هزار خانوار تحت پوشش این نهاد
پرداخت شده است .شیرمحمد شاکربرآبادی

مبارزه با مواد مخدر استان در اقدامی هماهنگ با فرماندهی
انتظامی شهرستان رشتخوار شب گذشته در مسیر عبور
خودروی حامل مواد افیونی کمین کردند.وی گفت :راننده
خودروی سواری در رویارویی با مأموران انتظامی به سرعت
از محل متواری می شود و پس از طی مسافتی در محلی به
نام جنگل ،خودروی سواری را رها می کند و با سوءاستفاده از
تاریکی شب متواری می شود.سردار امیری مقدم تصریح کرد:
مأموران انتظامی پس از جست و جو در محل ،خودروی پژو را
پیدا و در بازرسی از آن274 ،کیلوگرم تریاک کشف کردند.
وی گفت :جست وجوهای پلیس برای دستگیری متهم فراری
در منطقه ادامه دارد.

کشف150رأس دام قاچاق در داورزن

فرمانده انتظامی شهرستان داورزن ،از کشف  150رأس
دام قاچاق از دو دستگاه کامیون بنز نارنجی رنگ در این
شهرستان خبر داد.سرهنگ سیدجمال معتمدالشریعتی در
تشریح این خبر گفت :مأموران پاسگاه انتظامی صدخرو این
فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور داورزن
به شاهرود (رو به روی پاسگاه انتظامی صدخرو) به دو دستگاه
کامیون بنز نارنجی رنگ مشکوک شدند و خودروها را برای
بازرسی متوقف کردند.وی با اشاره به این که در بازرسی از
خودروها150 ،رأس دام کشف شد ،افزود :در بررسی های
اولیه مشخص شد ،رانندگان دو خودروی کامیون هیچ گونه
مجوزی برای جابه جایی و انتقال این دام ها نداشته اند و با
حضور کارشناس دام پزشکی شهرستان مشخص شد این
محموله دام قاچاق است.وی با بیان این که ارزش محموله
کشف شده 800میلیون ریال برآورد شده است ،اظهار
کرد :در این رابطه ،دو دستگاه خودرو توقیف شد و متهمان
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند و دام های قاچاق نیز به قرنطینه دام پزشکی
داورزن تحویل داده شد.

افزود:از مجموع اعتبارات پرداخت شده به
خسارت دیدگان ،بیش از  14میلیارد و 290
میلیون ریال خسارت زلزله به هزار و  700خانوار
و مبلغ یک میلیارد و  690میلیون ریال بابت
خسارت سیل به  306خانوار پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)تربت جام
افزود :کلیه منازل مسکونی ملکی مددجویان
با حضور مددکاران امداد و ماموران بیمه برآورد
خسارت شد و پس از بررسی بیش از دو هزار واحد
مسکونی این میزان خسارت پرداخت شده است.

شهرستا نها

رئیسدادگسترینیشابوراعالمکرد:

کمبودنقدینگیعرصهرابرصنعت
نیشابورتنگکردهاست

راسخینیا -رئیس دادگستری شهرستان نیشابور در
شورای اداری این شهرستان اعالم کرد :واحدهای
صنعتی ما در شرایط کنونی با مشکل کمبود نقدینگی
روبه رو هستند و من از مسئوالن میخواهم که سهم خود
را در ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد ادا کنند تا با هماهنگی
دستگاه های اداری و بانکها در راستای حمایت از
صنعت قدمهای اساسی برداریم.
به گزارش خراسان رضوی ،غالمحسین حکمتیفر
خطاب به مسئوالن اداری نیشابور گفت :دستگاه اداری
که با بخش خصوصی قراردادی منعقد میکند این
قرارداد باید طبق ضوابط اداری و با نظارت دستگاه در
طول مدت آن باشد .اکنون شرکتی داریم که  10ماه
است حقوق برخی کارگران خود را نداده و بیمه آنها
را نیز نپرداخته است! فرماندار نیشابور هم با انتقاد
از همکاری و حمایت نکردن اعضای شورای اداری
شهرستان از دانشنامه  14جلدی «نیشابور» گفت:
نیشابور زمانی به الگوهای موفق توسعه دست مییابد
که همگرایی مردم ما بیش از گذشته شود .سعید شیبانی
همچنین افزود :گروهی در دانشگا ههای گوناگون
داخل و خارج و با بررسی اسناد کتابخانه ملی تالش
می کنند این دانشنامه به مرحله انتشار برسد و من
معتقدم دستگاه اداری مکلف است از چنین رویدادهایی
حمایت کند .نماینده عالی دولت در نیشابور همچنین
اظهار کرد :ما در دولت آینده با توجه به سرجمع اعتبار
50میلیارد تومانی کنونی دولت در سال جاری و
کمبود آن برای رفع چالشهای وسیع شهرستان قریب
به نیم میلیون نفری خودمان ،طرح بررسی ارتقای
درجه اداری فرمانداری که موجب افزایش اختیارات و
اعتبارات شود یا طرح ارتقای بخشهای شهرستان را
پیگیری میکنیم .این مقام اداری همچنین خواستار
تقویت حمایت از ایثارگران در دستگاه اداری شهرستان
و خواهان تقویت فعالیت کمیتههای عفاف و حجاب و
حقوق شهروندی شد.

