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نجم الشریعه  /پیکر مطهر شهید مدافع حرم  ،محمد
اسدی ساعت 11صبح دیروزبا حضور باشکوه مردم
ومسئوالن در حاجی آباد زبرخان تشییع وبعد از طواف
در بقعه امام زاده سید حبیب حاجی آباد به مشهد
مقدس منتقل شد.شهید مدافع حرم محمد اسدی،
فرمانده گردان غالمان عباس لشکر فاطمیون بود
که سال گذشته در سوریه به شهادت رسید .این
شهید  ۳۲ساله سال گذشته در روز اول ماه مبارک
رمضان( )۹۵/۳/۱۷در شهر خلصه در جنوب حلب
کشور سوریه در حالی که قصد آوردن پیکر دیگر شهدا
را داشت به کمین تکفیر یها خورد و با دهان روزه به
شهادت رسید.
پیکر بی سر این شهید پس از گذشت بیش از  ۱۵ماه،
چند روز گذشته به وطن بازگشت  .شهید اسدی قبل
از رفتن به سوریه  ،چهار دوره در مناطق جهادی عراق
شرکت کرده بود.صبح دیروز پیکراین شهید پس
از تشییع در نیشابور و اقامه نماز در مسجد جامع ،
به روستای حاجیآباد زبرخان آورده و پس از طواف
بقعه امام زاده سید حبیب این روستا ،به مشهد مقدس
محل زندگی این شهید منتقل شد .شایان ذکر است
پیکر مطهر این شهید صبح امروز در مشهد مقدس
تشییعمی شود.

پیکرسربازشهیدقاسمدرگاهی
امروزدرزادگاهشتدفینمیشود
باقری /پیکر سرباز شهید قاسم درگاهی پس از  34سال
غربت ،امروز در زادگاهش روستای بقمچ از توابع بخش
مرکزی چناران آرام می گیرد .مراسم تشییع این شهید
عزیز امروز پس از اقامه نماز ظهر و عصر از مقابل مسجد
امام رضا (ع) محل اعزام رزمندگان دفاع مقدس با حضور
امت حزب ا ...چناران برگزار و پس از انتقال به زادگاهش
در  38کیلومتری شهر چناران در ارتفاعات هزار مسجد
و در جوار دیگر شهدای بقمچ به خاک سپرده می شود.
شهید قاسم درگاهی متولد دوم شهریور  1346از
سربازان ارتش جمهوری اسالمی در دوران دفاع مقدس
بود که در عملیات خیبر در تاریخ  3اسفند  1362به فیض
شهادت نایل آمد .شایانذکر است روستای شهیدپرور
بقمچ با تقدیم  ۵۸شهید پس از فردوی قم ،در رتبه دوم
ایثار و شهادت در کشور قرار دارد.

گزارش میدانی
پور سخاوت

شهرک کارگاهی و خدماتی سبزوار ،مجموعه ای
صنعتی است که اراضی آن در سال  1370به
صورت تهاتر به تعدادی از صنعت گران و فعاالن
اقتصادی واگذار شد .با وجود گذشت  20سال
از واگذاری اراضی این شهرک به صاحبان کارگاه
ها و واحدهای خدماتی ،هنوزاین شهرک از
برخی خدمات زیر ساختی نظیر کنتور آب و شبکه
فاضالب و آسفالت راه ها محروم هستند.

•گالیه صاحبان مشاغل از مشکالت
زیرساختی شهرک

ابوالفضل تقدسی از فعاالن این شهرک خدماتی
و کارگاهی است که به تعمیر ماشین آالت سنگین
اشتغال دارد .وی در گفت وگو با خراسان رضوی با
اشاره به تولید روزانه نیم تن زباله صنعتی و
کارگاهی در این شهرک گفت :هیچ دستگاهی
خود را متولی معدوم کردن این زباله ها نمی داند
و زمانی که کسبه اقدام به معدوم کردن این زباله
ها می کنند ،با اخطارهای اداره محیط زیست
شهرستان روبه رو می شوند .نماینده کسبه شهرک
کارگاهی سبزواربا بیان این که برخی از واحد های
فعال در شهرک بدون کنتور آب هستند ،خاطرنشان
کرد :شهرک بدون شبکه فاضالب است و بخشی از
فاضالب شهر نیز از خیابان اصلی شهرک عبور می
کند که بوی نامطبوعی را برای کسبه ایجاد کرده و
محل تجمع حیوانات موذی و حشرات شده است.
وی بیان کرد:شهرک دارای پنج خیابان فرعی و
سه خیابان اصلی است که هیچ کدام آسفالت و نام
گذاری نشده و این موضوع دردسرهای زیادی را
برای کسبه به وجود آورده است.

•پسماندها جمع آوری نمی شود اما قبض
صادر می شود

مالک یکی از کارگاه ها دراین شهرک که تمایلی
به درج نامش ندارد نیز با بیان این که این منطقه با
وجود قرار داشتن درحاشیه شهر سبزوار از کمترین
خدمات برخوردار است ،تصریح کرد:پسماندهای
تولیدی در این شهرک را شهرداری جمع آوری نمی

کند و با این وجود قبوض پسماند برای کسبه صادر
می شود.همچنین راه دسترسی خروجی و ورودی
شهرک نیز از یک مسیر می گذرد که مشکالت
ترافیکی رابرای کسبه به وجودآورده است .وی
افزود:با وجود این که این مجموعه به عنوان یک
شهرک صنعتی شناخته می شود ،اما هزینه برق
زیادی از کسبه دریافت می شود که این موضوع
نیز مشکالت مالی را برای کسبه به وجود آورده
است .وی با اشاره به حضور مسئوالن شهرستان و
نماینده مردم سبزوار برای رسیدگی به مشکالت
این مجموعه کارگاهی خاطرنشان کرد :مشکالت
شهرک در حضور مسئوالن مطرح و قول هایی برای
رفع بخشی از این مشکالت داده شد که امید است
به زودی شاهد رفع آن باشیم.

•شهردار سبزوار :پسماند صنعتی
برعهده شهرداری ها نیست

شهردار سبزوار با اشاره به مشکالت شهرک
خدماتی و کارگاهی سبزوار اظهارکرد :یکی از
مهم ترین درخواست ها و انتظارات کسبه این
شهرک آسفالت معابر اصلی و فرعی این مجموعه
است .سید علی کوشکی با بیان این که اراضی
این شهرک هنوز به کسبه واگذار نشده است،
افزود :با توجه به واگذارنشدن اراضی ،شهرداری
نمیتواند معابر این مجموعه را آسفالت کند ،اما به
دلیل درخواست های مکرر کسبه ،آسفالت یکی
از سه معبر اصلی و نام گذاری خیابان های فرعی
این شهرک در دستورکار شهرداری قرار دارد .وی
تصریح کرد :براساس قانون ،جمع آوری پسماند
صنعتی برعهده شهرداری ها نیست که با توجه به
این موضوع دستور داده شد تا قبوض پسماند برای
فعاالن شهرک صادر نشود و مبالغ دریافتی نیز در
قالب مشارکت های مردمی برای عمران و آبادی
همین مجموعه و شهرستان هزینه شود .شهردار
سبزوار با بیان این که هزینه عوارض دریافتی از
فعاالن این شهرک براساس قانون دریافت می
شود ،خاطرنشان کرد:به محض واگذاری اسناد
مالکیت شهرک ،موضوع تکمیل فضای سبز این
مجموعه نیز در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت سبزوار نیز
گفت :حدود  250واحد کارگاهی و خدماتی در
این شهرک کارگاهی قرار دارد .علی امید بخش
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قطار گردشگری هزار و یک شب از
مرز سرخس وارد مشهد می شود
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گفت :قطار گردشگری هزار و یک شب اول مهر ،از
مرز سرخس وارد مشهد می شود.به گزارش روابط عمومی
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی ،محمد رحیم رهنما ،مدیر کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان صبح دیروز با اعالم
این خبر اظهار کرد :بنابر اعالم دفتر خدمات مسافرتی
و گردشگری آیتو ،قطار گردشگری هزار و یک شب با
57گردشگر از کشورهای اروپایی و آسیایی اول مهر از
مرز خانگیران سرخس وارد مشهد می شود.

•بازدید گردشگران ازمشهد،یزد ،اصفهان
و شیراز

با بیان این که این مجموعه یک شهرک صنعتی
نیست ،تصریح کرد :در توافقاتی که در گذشته
بین کسبه و بخش خصوصی صورت گرفته این
مجموعه به عنوان شهرک صنعتی فرودگاه نام
گذاری شده است .وی با بیان این که واحدهای
مستقر در این شهرک صنفی ،خدماتی و کارگاهی
هستند ،افزود :نام گذاری اشتباه روی این مجموعه
کارگاهی سبب شده است تا کسبه و فعاالن با
مشکالت مختلفی روبه رو شوند .امید بخش بیان
کرد:با توجه به فعالیت صنفی و خدماتی که در
شهرک انجام می شود ،نام این مجموعه تغییر می
کند تا بخشی از مشکالت فعاالن این مجموعه که به
دلیل نام گذاری اشتباه است ،رفع شود.مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب سبزوار نیز گفت :اجرای
طرح شبکه آب و فاضالب در شهرک کارگاهی و
خدماتی فرودگاه این شهرستان در دستور کار قرار
دارد .حسین ریاضی اظهارکرد :در بازدیدی که از
این شهرک صورت گرفت درخواست ها و مطالبات
کسبه و فعاالن این مجموعه در دستور بررسی قرار
گرفت و مقرر شد تا سه ماه آینده این مشکالت رفع
شود .وی بیان کرد :با وجود مشکالت موجود در
تامین تجهیزات ،موضوع نصب انشعاب آب و کنتور
برای این شهرک در دستور کار قرار گرفت که در
کمترین زمان این طرح نیز اجرا می شود.

•هیچ بهانه ای برای رفع مشکالت
شهرک قابل قبول نیست

فرماندارسبزوارنیزگفت:مسئوالنشهرستانبرای
رفع مشکالت شهرک کارگاهی و خدماتی سبزوار
اقدام کنند .احمد برادران اظهارکرد :مشکالت

کسبه این مجموعه از نزدیک بررسی شد و دستورات
الزم برای رفع آن داده شده است .وی با بیان این که
صنعت گران ،سرمایه گذاران ،کارآفرینان و فعاالن
اقتصادی شهرستان نباید مشکلی داشته باشند،
افزود :وظیفه همه ادارات شهرستان رفع مشکالت
این افراد درکم ترین زمان ممکن است و هیچ بهانه
ای در این زمینه پذیرفتنی نیست .برادران با بیان
این که بخش مهمی از اشتغال شهرستان مربوط به
بخش خدمات است ،تصریح کرد:زیبنده شهرستان
سبزوار نیست که یک مجموعه خدماتی و کارگاهی
اینشهربا 250کسبهفعال،آنهمدرحاشیهشهربا
این مشکالت روبه رو باشد .وی با اشاره به مشکل راه
دسترسی این مجموعه گفت :این شهرک دارای یک
راه ورودی و خروجی است که همین موضوع سبب
بروزتصادفاتومشکالتترافیکیمیشودوباتوجه
به قرار گرفتن این شهرک در محدوده کمربندی
سبزوار ،از اداره راه و شهرسازی شهرستان خواسته
شدتاراهدسترسیاینشهرکرااصالحومسیرتردد
کسبهراتسهیلکند.نمایندهمردمسبزواردرمجلس
گفت :وضعیت فعلی شهرک صنعتی فرودگاه این
شهر در شأن فعاالن این مکان نیست .رمضانعلی
سبحانی فر نیز با اشاره به مشکالت این مجموعه
اظهار کرد :انتقال نیافتن سند زمین این شهرک از
مهم ترین مشکالت این مجموعه است .وی افزود:
سند زمین این مجموعه در اختیار فرودگاه سبزوار
است که در توافقی بین یک موسسه خصوصی و
فرودگاه بایدانتقال می یافت که با توجه به دولتی
بودناراضی،امکانانتقالاینمجموعهوجودندارد
وبایدباگذراندنمراحلقانونیواگذارشودتامشکل
صنعت گران این مجموعه حل شود.

وی افزود:این گردشگران در یک سفر هشت روزه
پس از بازدید از شهرهای مشهد،یزد ،اصفهان و
شیراز در تاریخ 9مهر کشورمان را ترک خواهند کرد.
رهنما تصریح کرد:حضور قطارهای گردشگری به شهر
مشهد در معرفی ظرفیت ها و زیرساخت های ریلی
گردشگری کشور به ویژه شهرهای هدف گردشگری
در سطح ملی و بین المللی نقش به سزایی دارد.
وی گفت18 :نفر از گردشگران استرالیایی این قطار
پس از حضور هشت روزه این قطار در ایران ،سفر خود
را با قطار اختصاصی دیگری به مدت دو روز ادامه می
دهند و از سواد کوه و باغ ملی گیاه شناسی در تهران
بازدید می کنند.

بهرهمندی 150دانشآموزازطرح
مهرتحصیلیدرنیشابور
راسخی نیا /رئیس اداره اوقاف شهرستان های نیشابور
و فیروزه از توزیع  150بسته اقالم تحصیلی ویژه دانش
آموزان بی بضاعت خبر داد  .جعفر نوائیان سررود ،رئیس
اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان های نیشابور و
فیروزه در گفت و گو باخبرنگار افتخاری اداره کل اوقاف
وامورخیریه استان از توزیع  150بسته اقالم تحصیلی
ویژه دانش آموزان بی بضاعت خبر داد .
وی گفت  :تعداد  150بسته تحصیلی شامل کیف ،
دفتر  ،خودکار  ،مداد  ،مدادرنگی  ،پاک کن  ،تراش و
جامدادی در دو رده سنی ابتدایی و متوسطه در قالب
طرح مهرتحصیلی بین دانش آموزان بی بضاعت توزیع
شد .نوائیان تصریح کرد :با هدف تحقق سیاست های
اقتصاد مقاومتی این بسته ها از محصوالت با کیفیت
ایرانی با نماد های اسالمی و موضوعات مرتبط با وقف
تهیه شده است  .وی بیان کرد :هزینه این بسته ها از
محل موقوفه شریعتمدار با ارزش حدود  150میلیون
ریال تأمین شده است .قابل ذکر است طرح مهر تحصیلی
همزمان در سراسر کشور آغاز شد و شهرستان های
مشهد ،نیشابور  ،تایباد ،سبزوار و تربت حیدریه مجری
طرح در استان خراسان رضوی هستند.

چهرهها وخبرها
مدیرمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
بردسکنتشریحکرد:

مدیرحفظنباتاتجهادکشاورزیخبرداد:

پرداخت 60درصدی یارانه دولت برای
مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی

ویژگی های غار ثبت ملی شده «درونه»

نوری /مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بردسکن گفت:
بردسکن دارای پنج غار است که تنها غار درونه به عنوان یک اثر طبیعی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده
است .صابری زارع به معرفی «غار سیر» پرداخت و تصریح کرد :غار سیر در روستای سیر از توابع بخش
مرکزی بردسکن قرار دارد و این غار ،در میانه یک دیواره به ارتفاع حدود  ۸۰متر و در ارتفاع  ۱۶۰۸متر
باالتر از سطح دریا قرار گرفته است .وی گفت :دهانه غار حدود  ۱۵متر باالتر از پای دیواره و حدود ۱۵۰
متر باالتر از کف دره است .صابری افزود :این غار در دوران گذشته مسکونی بوده و به عنوان پناهگاه از آن
استفاده می شده و در داخل آن دیواره های سنگی و ساروجی مربوط به اتاق و منبع آب باقی مانده است.

با خبرنگاران
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صفری  /در مراسمی در دفتر فرماندار شهرستان گناباد
حجت االسالم حسن تقوی به عنوان رئیس جدید اداره
امور اوقاف و خیریه گناباد معرفی و از زحمات و تالش
حجت االسالم سعید غیرتمند رئیس سابق این اداره
تکریم و تجلیل شد.
مهدیان /تیم جراحی اتاق عمل بیمارستان حضرت
ابوالفضل(ع) کاشمر به سرپرستی دکتر امیر امینی
نوایی متخصص و جراح مغز و اعصاب موفق به انجام عمل
جراحی تومور مغزی هیپوفیز به روش آندوسکوپی از
طریق بینی برای اولین بار در این شهرستان شد.
غضنفری /رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری
تربت حیدریه ازشناسایی محوطه ای تاریخی در اطراف
روستای بکاول بخش مرکزی تربت حیدریه خبرداد.
صفری /معاون فرماندار گناباد از حضور نداشتن
سرپرست شهرداری گناباد یا نماینده این شهرداری در
جلسه مناسب سازی محیط برای معلوالن و جانبازان
انتقاد کرد.
اصغری /رئیس شبکه دام پزشکی فریمان گفت :طرح
واکسیناسیون دام های سبک فریمان ،علیه بیماری
خطرناک و واگیردامی طاعون نشخوارکنندگان کوچک
آغاز شد.
غضنفری /مدیرحوادث و فوریت های پزشکی تربت
حیدریه ازمصدوم شدن شش نفر دراثرواژگونی یک
دستگاه خودرو خبرداد.
ایشان زاده /رئیس هالل احمرقوچان گفت  :درتصادف
خودروی پراید با موتورسیکلت درکیلومتر  ۱۵محور
قوچان  -فاروج دو نفر مصدومشدند.
اصغری /مراسم جشن شکوفهها با حضور دانش
آموزان پایه اول ابتدایی مدرسه دخترانه شهیدان
عالی مقدم ،معلمان و مدیر آموزش و پرورش فریمان
برگزار شد.
پورسخاوت /با بازگشایی مدارس پنج هزارو 113دانش
آموز کالس اولی وارد مدارس شهرستان سبزوارشدند.
نوری /مدیر شبکه بهداشت و درمان خلیلآباد از تکمیل
پروژ ههای بهداشتی این شهرستان خبر داد و گفت:
تا  15آبان ماه تمام پروژههای بهداشتی در شهرستان
بهبهرهبرداری میرسد.

مدیرکلراهآهنشرقخبرداد:

 150هزار تن گندله توسط راه آهن شرق
به دو استان حمل می شود

محمودی /مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان از پرداخت 60
درصدی یارانه دولت برای مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی خبر داد .به گزارش خراسان رضوی ،محمد
سمیعی در جمع بهره برداران بخش کشاورزی با اشاره به نحوه مبارزه با کرم غوزه پنبه گفت:مدیریت
تلفیقی مبارزه با آفت ها با هدف تولید محصول سالم است که در این مبارزه سعی می شود محصول
خسارت نبیند ،محیط زیست سالم باشدوحشرات موثر در چرخه طبیعت از بین نرود .وی افزود:در طبیعت
هر بیماری وآفتی خود عامل کنترلی دارد اما مابا سوء استفاده وافزایش سطح زیر کشت و به کارگیری
سموم مختلف در زمان های غیر علمی ،نظم طبیعت ومحیط را بر هم می زنیم.

غضنفری /مدیرکل راه آهن شرق از حمل  150هزار تن گندله در آینده نزدیک
توسط راه آهن شرق به فوالد اصفهان ،هرمزگان یا خراسان خبرداد .حسن ماسوری در تشریح این خبر
گفت:با احداث خط فرعی فوالد سنگان ،روزانه سه هزار تن گندله این مجتمع جذب خواهد شد که در
فاز اول  150هزار تن گندله به مراکز یادشده حمل خواهد شد .وی اظهار کرد :با توجه به اتصال شرکت
احیای سپاهان به شبکه ریلی و شروع بارگیری از خطوط داخلی سایت این شرکت با هدف مشتری
مداری ،هزینه های حمل ترکیبی کاهش می یابد و مشتری دیگر مجبور نیست بار خود را  30کیلومتر با
حمل جاده ای به ایستگاه خواف منتقل کند.

نمایندههیئتامنایقناتقصبهگنابادمطرحکرد:

خبر

هشدار درباره عواقب تاخیر در الی روبی قنات قصبه

صفری-در حالی که میزان آب قنات قصبه گناباد
بهعلت الی روبی نشدن در سال های اخیر در
حال کم شدن است وعده های مسئوالن تا کنون
نتوانسته است جلوی مرگ تدریجی این قنات دو
هزار و 500ساله را بگیرد .سال گذشته جشن ثبت
جهانی قنات قصبه گناباد نیز بر پا شد اما اگر روند
کنونی برقرار باشد چند سال دیگر باید در عزا و
سوگ مرگ قنات قصبه بنشینیم.
نماینده هیئت امنای قنات قصبه گناباد گفت:
در چندسال اخیر از میزان آب دهی قنات قصبه
 22لیتر در ثانیه کم شده و دلیل این کاهش الی
روبی نشدن مسیر آن است .حاج غالمرضا نبی
پور افزود  :به تازگی با اعتباری که مالکان و اداره
اوقاف تامین کرده اند 500 ،متر الی روبی شده
است اما به دلیل کمبود اعتبار ،کار متوقف شد.
وی بابیان این که رسوب الی در دیواره و بستر
قنات باعث تنگ شدن مسیر آب و باال آمدن آن
در باال دست شده است ،افزود  :رسوبات به مرور

زمان باعث ایجاد الیه های سخت و زمخت در
دیواره ها و بستر قنات می شود و از طرفی با باال
آمدن آب در باال دست ،دیواره های قنات شروع
به ریزش می کند و هر روز بر میزان خسارت وارد
شده می افزاید .نبی پور با انتقاد از آستان قدس
رضوی گفت  :با این که  850فنجان آب قنات
قصبه گناباد متعلق به آستان قدس رضوی است
اما این نهاد تا کنون هیچ کمکی به الی روبی قنات
نکرده است.
وی افزود  :البته قول هایی مبنی بر تامین هفت
میلیون تومانی هزینه الی روبی از طرف آستان
قدس داده شده اما تا کنون به آن عمل نشده است.
نبی پور ادامه داد  :نماینده شهرستان های گناباد
و بجستان در مجلس نیز از تصویب یک میلیارد و
 800میلیون تومان برای مرمت کل قنوات گناباد
خبر داده اما آن چه که ابالغ شده  300میلیارد
تومان بوده که آن هم تخصیص نیافته است .وی
ادامه داد  :توقف و تاخیر در الی روبی قنات قصبه

فرماندارشهرستانکالتخبرداد

زلزله ۳/۳ریشتری کالت خسارت
جانینداشت
بهبودی  -ساعت بیست و یک و دو دقیقه و پنجاه و هفت ثانیه
سه شنبه شب گذشته زلزله ای به بزرگی  ۳/۳ریشتر که کانون
آن عمق ۸کیلومتری زمین بود کالت را لرزاند.موسوی تبار
فرماندار شهرستان کالت در این باره گفت  :زلزله هیچ گونه
خسارت جانی نداشته و تنها دیوار برخی منازل دچار ترک
خوردگی شده است.اربابی رئیس هالل احمر کالت نیز از
اعزام تیم ارزیاب جمعیت هالل احمر کالت به روستاهای این
شهرستان خبر داد.

شهرستان ها

نمایندهمردمتایباد،تربتجام،باخرز
وصالحآبادازاستانداردرخواستکرد

پیگیری برای احداث فرودگاه در
تایبادوبهکارگیرینیروهایبومی

در آینده چنان فاجعه ای در منطقه ایجاد خواهد
کرد که جبران آن ناممکن خواهد بود.نبی پور
گفت  :به صورت اضطراری چهار کیلومتر از سوق
قنات قصبه گناباد باید الی روبی شود که برای
اجرای آن به دومیلیارد تومان اعتبار نیاز است.
قنات قصبه گناباد با طول 33کیلومتر ،طویل ترین

کالهبرداری ۶میلیارد ریالیدرفریمان
دستگیریدرمشهد
اصغری /پلیس فریمان عامل مزاحمتهای سایبری و
کالهبرداری شش میلیارد ریالی از  ۱۵شهروند در شهرستان
فریمان را شناسایی و دستگیر کرد.فرمانده انتظامی فریمان
در گفت وگو با خراسان افزود :در پی چندین فقره شکایت
شهروندان فریمانی از کالهبرداری میلیاردی در خصوص
مزاحمت اینترنتی از طریق شبکههای مجازی ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا و پلیس آگاهی شهرستان
قرار گرفت.سرهنگ قربانی گفت :مأموران پلیس فتا پس از
ردگیری های مستمر با انجام مهندسی اجتماعی سرنخی از

قنات جهان است که به ثبت جهانی رسیده است،
مدار این قنات بر بیست و چهار شبانه روز می گردد
که این بیست و چهار شبانه روز  ،چهار هزار و 16
فنجان (واحد محلی میزان آب تقریبا معادل هشت
دقیقه) است که از این مقدار  850فنجان متعلق به
آستان قدس رضوی است.

حضور متهم در شهرستان مشهد به دست آوردند و مخفیگاه
متهم را که در بولوار اندیشه مشهد بود شناسایی و با گذاشتن
قرار صوری با متهم بالفاصله وی را با هماهنگی قضایی دستگیر
کردند .وی بااشاره به انتقال متهم به پلیس فتای فریمان
گفت :این کالهبردار با توجه به این که کارمند کمیته امداد
شهرستان بود با وعده های دروغین معرفی افراد برای دریافت
وام و با شگردهای مختلف مبلغ شش میلیارد ریال از  ۱۵نفر
از شهروندان کالهبرداری کرده و به مدت یک سال متواری
شده بود.قربانی گفت:متهم  ۴۴ساله با مشاهده مستندات در
پلیس فتا ،به ایجاد مزاحمت و همچنین در بازجویی های فنی و
تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان به بزه انتسابی خود
و چندین فقره کالهبرداری اعتراف کرد.وی گفت:متهم پس از
تحویل به مراجع قضایی با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.

کلثومیان /نشست شورای اداری شهرستان مرزی
تایباد با حضوراستاندار خراسان رضوی ،امامان جمعه
تشیع واهل سنت تایباد و دیگر مسئوالن ،درمحل سالن
جلسات پیامبراعظم فرمانداری تایباد با موضوع اقتصاد
مقاومتی ،تولیدواشتغال برگزارشد .دراین نشست
دکتررحیمی ،نماینده مردم شهرستان های تایباد،
تربت جام ،باخرز وصالح آباد با انتقاد ازسود زیاد بانک ها
برای واحدهای تولیدی گفت  :صندوق کار آفرینی مهر
باید تقویت شود تا واحدهای تولیدی وتولید کنندگان
بتوانند با بهره کمتر درشهرستان مرزی تایباد ایجاد
اشتغال کنند .وی افزود :مواردی همچون استفاده
نکردن از نیروهای بومی شهرستان از بحث های جدی
این منطقه است که باید نیروهای گمرک از تایباد به
کارگرفته شوند و مردم باید در طرح های اقتصادی
سهام دار باشند .نماینده مردم تایباد ادامه داد :احداث
فرودگاه برای تایباد یک موضوع مهم است که ان شاءا...
با حضور استاندار در تایباد این مسئله پیگیری می شود.
دکتررحیمی درادامه درخواست های خود دراین
نشست گفت  :یکی دیگر از خواسته های مهم مردم این
شهرستان ،تبدیل تایباد به منطقه آزاد است که پیگیری
استاندار را می طلبد .وی درادامه خطاب به استاندار
خراسان رضوی افزود :جناب استاندار ،تایباد را دریابید
چون مردم فقیر و بی بضاعت و بیکار زیادی دارد .آرزوی
همه مردم این است که روزی تایباد بیکارنداشته باشد
وبیکاری به صفر برسد؛ هرچند کارمشکلی است واین
آرزوی همه مردم تایباد است .دراین نشست رشیدیان
استاندار گفت  :کسانی که در منطقه ویژه سرمایه گذاری
کردند جای کسی را تنگ نکرده اند ،بلکه باید ظرفیت
های بالقوه منطقه ویژه ،را گسترش بدهیم .رشیدیان
افزود :وجود  ۲۰۰هزار بیکار در استان مشکل بزرگی
است که نیاز به برنامه ریزی دارد .

