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اخبار
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عطرافشانیمزارشهدادرقوچان
ایشان زاده /به مناسبت هفته دفاع مقدس ،درمراسمی با
حضور مردم ومسئوالن وخانواده های شهدا وایثارگران
در گلزار شهدای قوچان  ،مزار شهیدان غبارروبی
وعطرافشانی و با نثار شاخه های گل برمزار شهدا به مقام
واالی آنان ادای احترام شد.

برگزارییادوارهشهدایداس زبرخان

نجم الشریعه  /مراسم یادواره چهار شهید روستای داس
زبرخان پنج شنبه شب با حضورمردم این روستا در
مسجد جامع داس برگزار شد .روستای داس با 150
درودی  ،حیدر
خانوار در بخش زبرخان قرار دارد و محمد ّ
داسی  ،محمود خسروی تبار و غالم رحمانی چهار شهید
این روستا هستند .در پایان مراسم به خانواده شهدای
روستا تصاویر شهدا و از طرف آموزش وپرورش زبرخان
به دانش آموزان نوشت افزار رایگان اهدا شد.

نمایندهتربتحیدریه:

اختیارات کافی به استاندار داده نشود،
نمیتوان کار خارقالعادهای انجام داد

نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس گفت :تا نگاه
کشور به استان تغییر نکند و اختیارات کافی به
استاندار جدید داده نشود ،استاندار قادر نیست کار
خارقالعادهای انجام دهد.سعید باستانی در گفتوگو
با ایسنا با اشاره به این که در خصوص تغییر استاندار
اختال فنظرهایی وجود دارد ،اظهار کرد :ریشه این
اظهار نظرها مربوط به صحبتهایی در خصوص حضور
ایشان در یک پست دولتی دیگر بود.وی با اشاره به این
که وظیفه استاندار هماهنگی بین بخشی و رسیدگی
به امور مشهد و دیگر استانهاست ،افزود :با این وجود
هنوز در هیچ استانداری برنامهای مشخص برای تفکیک
این موارد و مشخص کردن مسائل داخلی مشهد با
این میزان باالی بلعیدگی کار و بودجه وجود ندارد.
در صورت پیشروی با این مشی و منوال نیازی به تغییر
نیست اما اگر بنا باشد تغییر درستی در دیدگاه کاری
اتفاق بیفتد ،در این صورت تغییر برای استان مفید
خواهد بود .نماینده مردم تربتحیدریه گفت :باید از
طرف رئیس جمهور به استانداران و به ویژه استاندار
خراسان رضوی اختیارات متناسب داده شود .ندادن
اختیارات ویژه به استاندار باعث میشود استاندار نتواند
نقش جدی خود را ایفا کند.
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سعیدجلیلیدرهمایشروزروستادررشتخوار:

اگرموفقیتیدرروستا رقممیخورد
باید بهعنوانالگودرکشورحمایتشود

امامجمعهدرگزدرخطبههاینمازجمعه:

صحبتهایبیپایه،نهایتحماقترئیسجمهورآمریکارانشانداد
نماز جمعه
مقصودی

حجت االسالم ایروانی امام جمعه درگز درخطبه
های نمازجمعه این هفته به مواضع ضد ایرانی
رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت :صحبت
های سست و بی پایه ،نهایت حماقت وی را نشان
داد و ملت و نخبگان آمریکا از داشتن چنین رئیس
جمهوری شرمنده هستند .شخص دیوانه ای که
حرف زدن خود را نمی فهمد ،نه جایگاه بینالمللی
را می فهمد و نه کنترل برصحبت خود دارد و این
حقانیت فرمایش امام (ره) بود که فرمود آمریکا
شیطان بزرگ است.حجت االسالم ایروانی امام
جمعه درگز با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت:دفاع
مقدس دانشگاهی انسان ساز بود و ظرفیت عظیمی
را به وجود آورد و خاطرات هشت سال دفاع مقدس
ثروت عظیم ملی است که باید حفظ و نگهداری شود
و ضروری است که نسل جوان ما کتاب های دفاع
مقدس را مطالعه کنند و بدانند که درزمان دفاع
مقدس چه اتفاقاتی رخ داد و دشمن تادندان مسلح
با حمایت های شرق و غرب دربرابرتقوای این ملت
شکست خورد  .امام جمعه درگز در بخش دیگری
از صحبت هایش به دیدار اعضای مجلس خبرگان
بارهبر معظم انقالب اشاره کرد و افزود :مطالبه
گری عمومی باید از مسئوالن انجام بگیرد ودولت و
نهادهای مسئول درباره آرمان های انقالبی درحوزه
اقتصادی و فرهنگی پاسخ گو باشند.
باقری  /حجت االسالم مظفر تاجی  ،خطیب جمعه
چناران با اشاره به حلول ماه محرم گفت  :محرم و
صفر به طورعام و عاشورای حسینی بهطور خاص
ازجمله فرصت های بسیار ویژهای است که به رغم
همه تالش ها و پژوهش ها ،هنوز ابعاد و ظرفیت
های مهمی از آن ناشناخته مانده و به عبارتی آن
چه تاکنون به آن توجه شده ،مربوط به کیفیت و
چگونگی برپایی عزای حسینی (علیهالسالم) و
رونقیافتگی محافل و هیئت ها و کم و کیف ظاهری
آن بوده و کمتر به عمق و هویت و راهبردهای ژرف و
تحول آفرین آن عنایت شده است.
عابد خراسانی /حجت االسالم ایزدی امام جمعه
طرقبه درخطبه های این هفته نماز بااشاره به
واقعه کربالگفت:شما برادران و خواهران عزیز و

همه ملت بزرگ ایران باید بدانید که کربال الگوی
همیشگی ماست .کربال مثالی است برای اینکه
در مقابل عظمت دشمن ،انسان نباید دچار تردید
شود .این ،یک الگوی امتحان شدهاست.
صفری/حجت االسالم صادقی امام جمعه گناباد در
خطبه های نماز جمعه گفت :ملت و نظام و انقالب
اسالمی با خون شهیدان بیمه شد هاند و تا
سرمایهای گرا نبها همچون شهید حججیها،
باکر یها ،بسیجیان و مرزدارانی هوشیار زیر
سایه والیت فقیه و رهبری مقتدر و مدبر و فرزانه در
کشور هست ،هیچ نااهلی نمیتواند به فکر ایجاد
ناامنی باشد.
ایشان زاده/حجت االسالم دستجردی امام جمعه
قوچان درباره سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا
گفت :وی آن چه را شایسته خود بود به ما نسبت
داد.امروز معلوم است چه کسانی داعش وتکفیری
ها را ایجاد کرده وراه انداخته اند.
بهره مند/حجت االسالم بختیاری امام جمعه صالح
آباد گفت :امروز عاشقان حسینی با لبیک به ندای
حسینی در جبهه مقاومت چنان کمر استکبار و
حامیان آنان را شکسته اند که از شدت عصبانیت
اراجیف و سخنانی زشت بر زبان جاری کردند و باعث
شرمساری بعضی دولت مردان آمریکایی شدند.
برزویی/حجت االسالم داوود زاهدی امام جمعه
روداب درخطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره
به سخنان رئیس جمهور آمریکا درجمع نمازگزاران
گفت:هیچ علقه ودوستی بین شما مستکبران
ومردم انقالبی ما نیست .شما کجا و مردم با عزت
،متدین و خداپرست ما کجا ؟ که به فارسی به مردم
ما می گویید ،ما دوست شما هستیم.
اصغری/حجت االسالم ایزدی یزدان آبادامام جمعه
فریمان گفت:جریان سیدالشهدا(ع)از چنان
عظمتی برخوردار است که هر سال که می گذرد،
قوی تر و پرشور تر از گذشته دنبال می شود و این
درحالی است که در هر دوره کسانی بوده اند و
هستند که با آن مخالفت می کنند.
پوریوسف /حجت االسالم میری امام جمعه فیض
آبادگفت:ترامپ با سخنان سخیفی در بزرگ
ترین مجمع رسمی جهانی ،دهان به یاوه گویی
می گشاید و با توهین به ملت بزرگ ایران ،ما را
به حمایت از تروریسم متهم میکند در حالی که
خودشان مولد و حامی تروریست ها در سطح

جهان هستند و رئیس جمهور ما جواب مقتضی را
در سازمان ملل به سخنان ترامپ داد.
بهبودی /حجت االسالم صاحبی امام جمعه
کالت درباره اظهارات اخیر ترامپ بیان کرد
رئیس جمهوری که خودش مظهر شرارت و یاغی
گری است ،چگونه می تواند درباره ایران اسالمی
قضاوت کند و آن را مظهر شرارت و یاغی گری
بنامد؟ وی افزود :دلیل این سخنان ابلهانه و سخیف
ترامپ سرپوش گذاردن بر شکست های اخیر
آمریکا در منطقه به واسطه ایران است.
مرشدلو /حجت االسالم غالمی به آغاز هفته دفاع
مقدس اشاره کرد و گفت  :امروز به برکت خون
شهدا دفاع ما از کشور خارج شده و فراتر از مرزها
رفته است و ما برای فراموش نشدن رشادت های
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و انتقال
رشادت های آ نها به نسل های جدید ،باید به
مطالعه کتاب های دفاع مقدس بپردازیم .
نجم الشریعه  /حجت االسالم حجتی نیاامام جمعه
در ود در آستانه سال تحصیلی جدید وبازگشایی
ّ
مدارس  ،اهتمام به تعلیم وتربیت توسط معلمان
را یادآوری کرد و از آنان خواست در زمینه تربیت
انسان های بزرگ وارزشمند تالش و از ورود به
مسائل وجریان های حاشیه ساز پرهیز کنند .
مهدیان /حجت االسالم طباطبایی امام جمعه
کاشمر گفت :کار رئیسجمهور آمریکا در حقیقت
سیاست و مدیریت نیست و پس از انتخاب شدنش
بهعنوان رئیسجمهور ،در آمریکا مردم علیه
برنامههای وی راهپیمایی و به خوی نژادپرستی
او اعتراض میکنند.
محمودی /حجت االسالم ارژنگ ،خطیب جمعه
سرخس در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره

به سخنان ترامپ در سازمان ملل گفت:امروز آمریکا
با همه تالشهایی که در ادوار مختلف داشته است
تا خود را کشوری صلح طلب معرفی کند ،با سخنان
ترامپ در سازمان ملل رسوا شد وهمه دانستند
پشت این چهره به ظاهر آرام چیزی جزاندیشه ای
نامتعادل ،کینه توزانه وجنگ طلب نیست.
نوری /حجت االسالم علی ناهیدی امام جمعه
خلیل آباد گفت :طرح های آمریکا در منطقه
شکست خورده و ترامپ با سخنان جاهالنه خود در
سازمان ملل به دنبال جبران این شکست هاست.
غضنفری/حجت االسالم محمدرضا عصمتی امام
جمعه تربت حیدریه گفت :حاصل رشادت ها و
جانفشانی های رزمندگان اسالم در هشت سال
دفاع مقدس ،صدور تفکر و اندیشه انقالب اسالمی
به اقصی نقاط دنیا بود.
پورسخاوت/حجت االسالم غالمرضا مقیسه امام
جمعه سبزوار گفت :رئیس جمهوری در سخنرانی
در مجمع عمومی سازمان ملل با بیان مواضع
جمهوری اسالمی ایران ،شجاعانه به یاوه گویی
های ترامپ پاسخ داد.
حقدادی  /حجت االسالم طاهری خطیب جمعه
تربت جام با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا
در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر تروریست
خواندن ایران و نبود دموکراسی در ایران گفت:
رئیس جمهور آمریکا با دروغ پردازی و تهدید ،ایران
را به تروریسم و نداشتن دموکراسی متهم می کند
در حالی که جمهوری اسالمی ایران بیشترین
آسیب را از ترور دیده است و بیش از  17هزار شهید
دارد و در انتخابات امسال خبرنگار های غربی
دموکراسی واقعی را در میدان عمل دیدند واین
گونه سخنان ترامپ باعث رسوایی آمریکا می شود.

خاکشور -با حضور سعید جلیلی نماینده رهبری در
شورایعالیامنیتملیوعضومجمعتشخیصمصلحت
نظام وجمعی از مسئوالن ومردم ،همایش روز روستا در
روستای کریم آباد رشتخوار برگزارشد .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام در جمع روستا ییان بخش
مرکزی که در روز روستا در کریم آباد شهرستان رشتخوار
گرد هم آمده بودند ،با اشاره به خود اتکایی روستاییان
در تحقق شعار های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:توجه
به این فرهنگ غنی حاکم در مناطق روستایی در تمام
امور می تواند باعث شکوفا شدن استعداد ها و موفقیت
های زیادی شود و به عنوان الگو در امور تولیدی اشتغال
و غیره قرار گیرد .وی به رهنمودهای رهبر معظم انقالب
و شعار اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال اشاره و بیان
کرد :اگر موفقیتی در یک روستا رقم می خورد باید در
جامعه و برای مسئوالن ترویج و به عنوان الگو در کشور
حفظ و حمایت شود .عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام همچنین در دیدار با امام جمعه و اعضای شورای
اسالمی شهر رشتخوار بر مشارکت مردم در تکمیل طرح
های عمرانی برای پیشرفت شهرها و روستاها تاکید و
بیان کرد :باید طرح های مورد نیاز هر شهر و روستا بر
اساس اولویت بندی با مشارکت دولت و مردم اجرا شود.
رئیس شورای شهر رشتخوار نیز در این دیدار به بیکاری
و آسیب های اجتماعی از جمله طالق و اعتیاد در منطقه
اشاره کرد و خواستار توجه مسئوالن به حل مشکالت این
شهرستان با فعال سازی حوزه صنعت شد .محمد چوپی
همچنین گفت :روستاهای بخش مرکزی رشتخوار در
اختیار آستان قدس رضوی است و آستان قدس ده ها
چاه کشاورزی و هزاران راس دام سبک و سنگین در
اختیار دارد اما نیروی انسانی محلی در این مجموعه به
کار گرفته نمی شود .درآمد تولیدات نیز در این منطقه
هزینه نمی شود بنابراین خواستار مشارکت این نهاد
در پروژه های عمرانی شهرستان رشتخوار هستیم .در
این مراسم از تعدادی از اهالی روستا که در زمینههای
مختلف فرهنگی ،هنری ،مذهبی و ...فعالیت داشتند،
تقدیر و تجلیل به عمل آمد و لوح سپاسی از طرف دهیاری
روستا به آنان اهدا شد .همچنین در این مراسم جلیلی و
همراهان ،از قلعه تاریخی کریم آباد که جزو آثار ملی ثبت
شده در کشور است ،بازدید کردند .شایان ذکر است،
روستای کریم آباد رشتخوار  ۱۱۰خانوار دارد که شغل
اغلب مردم در این روستا کشاورزی و دامپروری است.

چهرهها وخبرها
معاونامدادمستضعفانآستانقدسخبرداد:

مدیرکلآموزشوپرورش استانخبرداد:

 1000بسته غذایی در میان سیلزدگان
شهرستانکالتتوزیعشد
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی از توزیع  1000بسته غذایی در
میان سیلزدگان روستاهای کالت خراسان رضوی خبر داد.به گزارش آستاننیوز ،مصطفی خاکسار
قهروردی با بیان این خبر گفت :با حضور خدام حرم مطهر رضوی و با همکاری سپاه پاسداران ،آستان
قدس رضوی  1000بسته غذایی را در میان ساکنان مناطق سیلزده کالت توزیع کرد.وی با بیان این
که این بستههای غذایی شامل برنج ،روغن ،ماکارونی ،حبوبات و دیگر مواد غذایی و مایحتاج یک ماه
خانوادههای مناطق سیلزده است ،افزود :این بستهها با حضور خدام حرم مطهر رضوی و حجتاالسالم
صاحبی امام جمعه موقت شهرستان کالت بین ساکنان  40روستای سیل زده شهرستان توزیع شد.

با خبرنگاران
شهرستان ها

کلثومیان /حجت االسالم علیپور رئیس اداره تبلیغات
اسالمی تایباد درحاشیه نشست هماهنگی وآموزشی
مداحان و هیئت امنای مساجد وتکایای شهرستان های
تایباد وباخرز گفت  :دردهه اول محرم 135نفرازمبلغان
برادروخواهر در97هیئت مذهبی شهرستان های تایباد
و باخرز دهه اول ودوم محرم را به ترویج معارف امام
حسین (ع )می پردازند.
باقری /در آستانه ماه محرم همایش پرچمداران حسینی
 ،منادیان بصیرت با حضور روحانیون  ،مداحان  ،هیئت
امنا و مسئوالن مواکب و کاروان های پیاده شهرستان
چناران برگزار شد .در این همایش که با هدف تبیین
برنامه های محرم و صفر و هماهنگی و ساماندهی
مراسم هیئت مذهبی برگزار شده بود ،مدیر کل تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی هیئت مذهبی را یکی از بزرگ
ترین تشکل های مذهبی شیعه دانست.
غضنفری /فرماندار تربت حیدریه با تاکید بر این که
موفقیت رزمندگان اسالم در دفاع مقدس مرهون تبعیت
از فرهنگ عاشورا بود ،افزود :تبعیت از این فرهنگ جهان
را وادار کرده است ،تا در برابر عظمت ملت ایران سر
تعظیم فرود بیاورد.
اصغری /مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور
فریمان گفت:به مناسبت هفته دفاع مقدس و ماه محرم
نمایشگاه عکس و پوستر در محوطه دانشگاه برپا شد.
محمداحمدی گفت:در این نمایشگاه  50عکس و
پوستر در خصوص دفاع مقدس  ،محرم وعملکرد بسیج
دانشجویی دریک سال گذشته به صورت تصویری به
نمایش گذاشته شده است.
نوری/معاون فرماندار بردسکن گفت :وجود سگهای
ولگرد در شهرستان به یک معضل تبدیل شده است و
میتواند بیماریهای خاصی را ایجاد کند.
حقدادی/همزمان با فرارسیدن شب اول ماه محرم وایام
سوگواری سید وساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع)
و 72تن از یاران باوفایش مراسم دیرینه و محفل معنوی
علم بندان با حضور عزاداران حسینی و قشرهای
مختلف مردم عصر روز پنج شنبه درمحل گلزار شهدای
گمنام تربت جام واقع دربوستان معلم با شکوه خاصی
برگزارشد.

مسئولصندوقکارآفرینیامیدخبرداد

10دستگاهسمندتاکسیبهروستاییان
فریمانتحویلشد

تحصیل۷هزار دانش آموز در مدارس
عشایری
ایشان زاده /مدیر کل آموزش وپرورش استان باحضور درمراسم نواختن زنگ
مهر مدارس عشایری استان درمنطقه عشایری «سرزو» قوچان  ،از تحصیل نزدیک به هفت هزار دانش
آموز این استان در  ۲۲۱مدرسه عشایری خبر داد .کاظمی بابیان این که قوچان بیشترین سهم دانش
آموزان عشایر وکوچ رو را در استان دارد ،افزود :تعداد ۵۵مدرسه عشایری کوچ رو در استان وجوددارد،
به طوری که دراین میان عشایر کوچ رو درقوچان درفصل کوچ  ،مسافتی حدود  ۵۰۰کیلومتر را تا مراوه
تپه در استان گلستان می پیمایندوفرزندان این عشایر نیز مدت بیشتری از سال تحصیلی را درمدارس
عشایری این منطقه می گذرانند.

اصغری/مسئول صندوق کارآفرینی امید شهرستان فریمان گفت 10:دستگاه
تاکسی سمند زرد با ارائه تسهیالت صندوق کارآفرینی تحویل روستاییان بخش مرکزی و بخش قلندرآباد
فریمان شد.
ابراهیم زاده مسئول صندوق کارآفرینی امید شهرستان فریمان تصریح کرد :این تاکسی ها در
مسیرهای روستایی تا شهر فریمان به روستاییان خدمات رسانی می کنند.ابراهیم زاده افزود:از
مبلغ 31میلیون و 700هزار تومان قیمت هر سمند 25میلیون تومان به عنوان وام قرض الحسنه به
روستاییان داده شد.

استاندار درمراسم آغاز بهره برداری از چند واحد روستایی دررضویه :

خبر

 1738واحد مسکونی روستایی به زلزله زدگان استان تحویل داده می شود
تعدادی واحد مسکونی بازسازی شده در
روستاهای زلزله زده بخش رضویه شهرستان
مشهد با حضور استانداربه صاحبان آن ها تحویل
و کلنگ اجرای تعدادی طرح هادی روستایی
و احداث دامداری در منطقه مذکور ،به زمین
زده شد.به گزارش روابط عمومی استانداری،
رشیدیان در حاشیه این مراسم گفت :تا نیمه پاییز
امسال ساخت هزار و  738واحد مسکن روستایی
آسیب دیده از زلزله  16فروردین امسال در استان
به پایان می رسد و به ساکنان آن تحویل داده
می شود.وی افزود :زلزله  16فروردین به حدود
دو هزار واحد مسکونی در شهر و روستای چهار
شهرستان فریمان ،تربت جام ،مشهد و سرخس
آسیب رساند.وی اظهار کرد :پس از انجام کارهای
کارشناسی و بررسی میزان آسیب واحدها ،مقرر
شد برای هر واحد تخریب شده  50میلیون ریال

کمک بالعوض 200 ،میلیون ریال تسهیالت
و  20میلیون ریال کمک بالعوض برای لوازم
منزل از دست رفته هر خانه اختصاص یابد.
علیرضا رشیدیان خاطر نشان کرد :همچنین
حدود  12هزار تن سیمان از سوی بنیاد
مستضعفان 10 ،میلیارد ریال از سوی نماینده
ولی فقیه در خراسان رضوی و کمک های بالعوض
دیگر از سوی دستگاه های مختلف امداد و دستگاه
های متولی زیرساخت ها به بازسازی واحدهای
آسیب دیده از زلزله اختصاص یافت.
وی گفت :از مجموع دو هزار واحد آسیب دیده
ناشی از زلزله در چهار شهرستان استان ،برای
هزار و  738واحد پرونده تشکیل شد که از این
تعداد هزار و  537واحد به مرحله اسکلت بندی
و هزار و  175واحد به مرحله سقف رسیده و
 214واحد نیز به متقاضیان تحویل شده است.

فرماندهانتظامیسبزوارخبرداد:

دستگیری 19نفردریکپارتیشبانه

پورسخاوت /فرمانده انتظامی سبزوار گفت  ۱۹ :نفر در یک
مهمانی شبانه دستگیر و پس از تشکیل پرونده روانه زندان
شدند .سرهنگ سید محمد هاشم زاده هاشمی در گفت وگو
با خراسان رضوی اظهار کرد :در عملیات نیروی انتظامی
سبزوار ،در یک پارتی شبانه  ۱۹نفر شامل  ۱۰مرد و  ۹زن
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
این مراسم در یکی از باغ تاالرهای شهرستان سبزوار برگزار
شده بود .هاشم زاده خاطرنشان کرد :برگزار کننده این
مراسم فردی است که در دوهفته گذشته بهدلیل برگزاری
تورهای تفریحی مختلط غیرمجاز دستگیر وپس از دوهفته
بازداشت با وثیقه آزاد شده بود  .وی بیان کرد :این فرد پس از
آزادی ،به برگزاری پارتی مختلط اقدام کرده است .هاشم زاده

وی افزود :در جلسه ای که با رئیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کشور داشتیم ،مقرر شد ،کل
واحدهای بازسازی شده تا نیمه اول پاییز به مرحله
نازک کاری برسد و ساخت بخش های داخلی آن
را خود مردم انجام بدهند که با توجه به روند کار تا
نیمه پاییز امسال سقف هزار و  738واحد نصب
خواهد شد.

•طرح هادی در  ۴۰روستا اجرا می شود

رشیدیان گفت :در کنار آن ،مقرر شد در 40
روستای آسیب دیده از زلزله در چهار شهرستان
فریمان ،سرخس ،تربت جام و مشهد ،از محل
اعتبارات بنیاد مسکن و اعتبارات استانی؛ طرح
هادی اجرا شود که امروز عملیات اجرایی آن ها
آغاز شد.وی بیان کرد :همچنین در کنار اجرای
طرح هادی ،امروز عملیات اجرایی ساخت

شهرستان ها

دامداری در روستاهای زلزله زده شامل 400
دامداری در روستاهای بخش رضویه مشهد400 ،
دامداری در روستاهای تربت جام 170 ،دامداری
در فریمان و  30دامداری در سرخس آغاز شد.
استاندار خراسان رضوی گفت:در توافقات
انجام گرفته مقرر شد به ازای هر واحد دامداری
در اندازه  40مترمربع 100 ،میلیون ریال وام
قرض الحسنه از سوی بانک کشاورزی و به
ازای هر واحد دامداری در اندازه بیشتر از 40
مترمربع ،افزون بر وام  100میلیون ریالی،
 50میلیون ریال وام برای هر واحد از سوی
بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شود.
در این مراسم استاندار خراسان رضوی از روند
بازسازی مسکن روستایی در روستاهای کالت
حاج علی و صالح خانی از توابع بخش رضویه
شهرستان مشهد بازدید کرد.

خاطرنشان کرد :این باغ تاالر نیز تا اطالع بعدی به دستور مقام
قضایی پلمب شد.

کشفجسددرارتفاعاتفلسکه
شهرستانبینالود

ایشان زاده /فرمانده انتظامی قوچان گفت :درپی سرقتی از
یک مکان دولتی ،تیم مبارزه با سرقت پلیس آگاهی وارد عمل
شد که سارق با استفاده از تصاویر دوربین مداربسته نصب شده
درمحدوده محل سرقت ،شناسایی شد .سرهنگ قدمگاهی
افزود :پس ازشناسایی سارق  ،باهماهنگی مقام قضایی  ،وی در
یکیازروستاهاینزدیکبهشهردستگیرواقالمیازلوازممختلف
مسروقه از مخفیگاه او کشف شد که متهم سرانجام دربازجویی ها
به شش فقره سرقت از اماکن دولتی و منازل درشهر اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی بااشاره به معرفی متهم سابقه دار به دادسرا  ،از
شهروندانخواستتاباتدابیرامنیتیهمچوننصبدوربین،قفل
ضدسرقت وحفاظ  ،از سرقت ها جلوگیری کنند.

دادستان شهرستان بینالود گفت :کوهنوردان جسد مرد
جوانی را در ارتفاعات فلسکه این شهرستان کشف کردند.
قاضی شاکری در گفت و گو با ایرنا افزود :تعدادی کوهنورد
هنگام صعود به قله فلسکه به جسد مردی حدود  35تا  40ساله
برخورد کردند و موضوع را اطالع دادند.وی با بیان این که جسد
مزبور در ارتفاع سه هزار متری کشف شده است ،اظهار کرد:
بازپرس قتل پس از حدود سه ساعت پیاده روی در محل حاضر
شد و پس از مشاهدات وی ،جسد به پزشکی قانونی منتقل شد.
قاضی شاکری گفت :جسد مزبور دچار جمود نعشی شده و
تحقیقات برای شناسایی آن و روشن شدن نکات مبهم پرونده
ادامه دارد.

دستگیری سارق حرفه ای در قوچان

معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندار
درمراسمابقایشهردارسبزوار:

شهرداری سبزوار با 80سال قدمت
 40شهردار به خود دیده است

پورسخاوت  -آیین معارفه شهردار سبزوار با حضور معاون
هماهنگی امورعمرانی استاندار،علوی مقدم مدیرکل
دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی
و مدیران شهری در سالن اجتماعات شهرداری سبزوار
برگزار شد و سید علی کوشکی درسمت شهرداری
سبزوار ابقا شد  .معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار
خراسان رضوی در این مراسم گفت :شهرداری سبزوار
با  80سال قدمت  40شهردار را به خود دیده که عمر
متوسط دو ساله مدیریت شهری در سبزوار در مقایسه
با سرانه کشور و شهرهای استان از یک متوسط مقبول و
قابل اتکا برخوردار است .محمد مقدوری افزود :طوالنی
شدن دوره های مدیریت در سبزوار نشانگر انسجام ،یک
پارچگی و نگاه جامع هم افزایی مدیران و مایه خوشحالی
است .وی اظهار کرد :اداره امور شهرها کار سخت
وپیچیده ای است  .در بین همه مسئولیت ها ،تنوع کاری
مدیریت شهری در قالب سازمان مدیریت شهرداری ها
از جنسی است که با گستره وسیع تر و تنوع بیشتر همراه
است .معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار خراسان
رضوی گفت :سبزوار از سال  85تا  95با رشد جمعیت
 13.5درصدی و رشد مساحت  29درصدی در شرایط
خاصی قرار دارد که برای ایجاد توازن در زمینه رفاه
شهروندان به نگاه ویژه ای در مدیریت شهری نیاز دارد.
مقدوری همچنین یکی از بزرگ ترین مشکالت سبزوار
را چهره ناموزون سیمای شهری بیان کرد و گفت :انتظار
می رود سبزوار با همه ظرفیت و قابلیت ها با توجه به
سابقه قبلی شهردار منتخب ،این مشکل را برطرف کند.
سید علی کوشکی افزود :در اصول حاکم بر برنامه ها
حفظ حقوق بیت المال ،تسهیل و تکریم ارباب رجوع،
اعتمادسازی ،اتحاد و انسجام و ارتقای مشارکت مردم
در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه در  50هفته
 128برنامه اقدام را در دستور کار قرار داد.

