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راهکارهاینجات
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رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور اعالم کرد

صفحه3

شهرستان ها

شهرستان ها

نجم الشریعه -حجت االسالم معادی مسئول
دفتــر شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه
خراســان رضوی در مراســم اربعین شــهدای
گمنام و یادواره  26شهید قدمگاه گفت :زبان
حال دنیــا محکم گفتن اســت ودشــمن از این
بابت در مقابل اقتدار جمهوری اسالمی ایران
درمانده شده است.
نوری -فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در
آیین معرفی سرهنگ عباس نظافتی به عنوان
فرمانــده جدیــد نیــروی انتظامی شهرســتان
بردسکن ،با اشاره به ســفر ساالنه  27میلیون
زائر و مســافر از اقصی نقاط کشــور به مشــهد
مقدس گفت 97:درصد این سفر ها ،جاده ای
است.
بهبودی  -مســتند کوتاه مراســم سنتی "قوچ
گذار" به همــت هنرمندان شهرســتان کالت
تولید شد .قلیپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
شهرســتان کالت با اعالم این خبــر گفت:این
مستند  15دقیقه ای شرح چگونگی برگزاری
مراســم آیینــی و قدیمــی قوچ گــذار اســت که
اجرای آن از دیر باز در روســتا های شهرستان
کالت رایج بوده است.

در دیدار سران طوائف تایباد ،تربت جام و خواف با فرمانده مرزبانی استان صورت گرفت

تقدیر امامان جمعه اهل سنت از زحمات مرزبانان

کلثومیــان -ســردارجان نثارفرمانــده مرزبانی اســتان
خراســان رضوی درمحل ســالن اجتماعات فرماندهی
مرزبانــی تایبــاد ،درجمــع ســران طوائــف وقبایــل ســه
شهرســتان مــرزی و امامــان جمعــه اهــل ســنت تایبــاد
وســمع آباد تربت جــام ،بــا تقدیــر ازحضورمرزنشــینان
استان خراسان رضوی؛ شهرستانهای تایباد ،تربتجام
و خــواف در ایــن نشســت گفــت :طی مــدت یک ســال،
مرزبانان استان خراســان رضوی اقدام به کشف یک تن
و100کیلوگرم مواد مخدرودستگیری دو هزارو200تن
متجاوز مــرزی کرده اند که بیش از90درصد کشــفیات
متعلق به مرزبانی هنــگ مرزی تایباد اســت .وی افزود:
خیلی ازماموریت های مرزبانی ازچشــم مردم پوشــیده
اســت وشــهدای مرزبانــی مظلوم ترین شــهدای کشــور
هستند.دراین نشست موالنا غالم نبی توکلی امام جمعه
اهل ســنت تایباد با تقدیــر ازتالش هــای مرزبانان هنگ
مرزی تایباد گفت :مطابق حدیث پیامبر (ص )دوچشــم
درروزقیامت گریان نمی شوند درحالی که بقیه چشم ها
گریــان هســتند ،وی ایــن دوگروه را افرادی دانســت که

مطابق حدیث پیامبــر (ص) ،یا درراه خــدا وازترس خدا
دردنیا گریان بوده اند یا این که درراه حفاظت وحراست
ازمرز هــای کشوراســامی نگهبانــی داده انــد .وی کار
وارزش عمل مرزبانان را ستود وگفت :اگر امروزخواسته
باشیم به برقراری امنیت درمرزها وشهرستانهای مرزی
نمره ای بدهیم وارزیابی داشــته باشیم ،باید نمره  20به
برقــراری امنیت درشهرســتان های مــرزی بدهیم ،این
امنیت درحالی است که کشــور های اسالمی دراطراف
ما به واســطه دخالــت نیرو های بیگانــه درتالطم ناامنی
به ســر می برند .دراین همایش مولوی برزگر امام جمعه
ســمع آباد تربت جام هم با تقدیرازفعالیت های مرزبانان
هنگ مرزی گفت :مرزکشورافغانســتان امنیــت الزم را
ندارد ،گاهی من برای بازدید ازفعالیت های مرزبانان به
نقاط صفر مرزی سفر ومشاهد ه میکنم ،چقدرمرزبانان
هنگ مرزی درهوای گرم وسرد ،برای حفاظت ازمرزهای
کشــورتالش می کنند .درپایــان این نشســت ازخانواده
شهید هنگ مرزی (ولی محمد زاده) تقدیرشد.

تمرکزبر کاهش محرومیت وایجاد اشتغال در سرخس

توانمندسازیکارگاههایکوچکوزودبازدهدرسطحملی
برنامهریزیشدهاستاماعمدهبرنامههایمادرسهاستان
خراســان رضوی شــمالی وجنوبی و به خصوص خراسان
رضویبهخاطرحضورزائرانعلیبنموسیرضا(ع)است.
وی اظهارکرد :وجود آمار بیش از  19درصدی بیکاری در
شهرستان ســرخس که باالترین آمار در استان است جای
تاســف دارد چرا که ظرفیتهای اشــتغالزایی در منطقه
بسیار چشمگیر است برهمین اســاس مایلیم با حمایت و
مشارکتازطرحهایاشتغالزابهصورتتشکیلتعاونیها
در کاهش شش درصدی بیکاری ،همکاری الزم را داشته
باشیم.وی افزود:دراین مدت کوتاه توانستیم چند کارگاه
کوچکدررشتههایمختلففنیوحرفهایرافعالکنیم.
همچنین باایجاد بازارهای مشترک درعرضه محصوالت
کشاورزی مشارکت داشته باشیم 57 ،گروه جهادی را به
نقاطمختلفاستاناعزامکنیموخدماتیدرامورپزشکی،
توزیعبستههایغذاییویژهمادرانشیردهوباردار،اعطای
بستههای فرهنگی شــامل لوازم تحریر و ...داشته باشیم
کهالبتهاینرونددرمناسبتهایمختلفادامهدارد.

اعتراضکارگران معدن «آق دربند» مقابلاستانداری

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان :مدیرمعدن متعهد شده به شرطی که کارگران سر کار خود برگردند ،مشکل آنها را حل کند
رضا میــرزاده  -تعــدادی از کارگران معدن زغال ســنگ
آق دربند ســرخس ،صبح روز گذشــته مقابل اســتانداری
خراسان رضوی تجمع کردند .به گزارش خراسان رضوی،
کارگران حاضر در این تجمع ،ضمــن گالیه از بی توجهی
مسئوالن به وضعیت کارگران معدن زغال سنگ آق دربند
ســرخس ،خواستار رســیدگی مســئوالن و حل مشکالت
کارگران شــدند .یکی از کارگران در گفت وگو با خبرنگار
ما گفت :از مهر سال گذشته ،حقوقمعوقه داریم و از ابتدای
خرداد امسال تاکنون نیز هیچ حقوقی به ما پرداخت نشده
اســت .وی می افزاید :بیش از چهار ماه است که حق بیمه
ما واریز نشده است و پاسخ قانع کننده ای به ما نداده اند و
حتی دفترچههای درمانی ما نیز تمدید اعتبار نمیشود.
یکی دیگر از این کارگران گفت :بعضی از کارگران معدن،
مدت زیادی است که بازنشسته شدهاند و با وجود این ،هنوز
هم مجبورند به معدن بیایند تا تکلیف بیمه و بازنشستگی
آن ها روشن شــود .وی افزود :یکی دیگر از کارگران نیز با
اشاره به مشــکالت کاری معدن گفت :با دریافت ماهیانه
حدود یک میلیون و  500هزار تومان ،زندگی خود را اداره
می کردیم که چند ماه است همین مبلغ هم به ما پرداخت
نشــده اســت .وی افزود :با توجه به این کــه مدیران معدن
حق بیمه ما را واریز نکرده اند ،بیمه نیز اعالم کرده که اگر
سانحه ای اتفاق بیفتد ،پاسخگو نیســت .وی خاطرنشان
کرد :با این که تجهیزات معدن به شــدت کهنه و فرســوده
اســت ،بدون هیچ تجهیزات ایمنی در عمق  290متر و در
تونلهای افقی به طول  1300متر در معدن کار میکنیم
و کاله و کفش مناسب و حتی ماســک هوا نیز در اختیار ما
قرار نمی گیرد و حتی مســئول ایمنی در معدن ندیده ایم.
یکی دیگر از آنان نیز با اشاره به این که این تجمع ،سومین
تجمع اعتراضی کارگران معدن از ابتدای امســال است،
گفت :فقــط وعــده داده و رفته اند و مشــکل ما حل نشــده
اســت .وی افــزود :امــروز هم یــک نفــر از بخــش حقوقی
استانداری به سراغ ما آمد و گفت که در جلسه ای که هفته

حل مشکل کارگران در قبال بازگشت آنها به عرصه
کار است
اما مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان به خبرنگار
ما گفت :همه مطالبات گذشته کارگران ،به آنها پرداخته
شــده و آن چه باقی مانــده ،مربوط به پنج ماه اخیر اســت.
"محمود احمدی" با اشاره به انجام تغییرات در هیئت مدیره
شرکت افزود :در جلســه برگزار شــده ،قرار است مدیران
شرکت ،منابع مالی شرکت را معرفی کنند تا حقوق معوقه
کارگران پرداخت شــود .وی خاطرنشان کرد :هفته آینده
نیــز مدیرعامــل در پرداخت مطالبــات کارگــران ،با آن ها

ثبتبهتریننتیجهتاریخفوتبال
ایران توسط سرمربی مشهدی!
بهــروز -ســرمربی بــا اخــاق مشــهدی ،بهتریــن نتیجه
تاریخ فوتبــال ایــران را در جام جهانــی نوجوانــان رقم زد
و این ،افتخــار بســیار بزرگی برای ورزش اســتان اســت.
بــه گزارش"خراســان رضــوی" ،پیــروزی شــگفتی آفرین
شــاگردان"عباس چمنیان"با نتیجه چهار بــر صفر مقابل
تیم ملی آلمان باعث ثبت این رکورد شده ،چراکه در تاریخ
نزدیک به یکصد ســاله فوتبال کشــور ،ایران هیچ وقت در
جامهای جهانی ردههای سنی مختلف صاحب دو پیروزی
در مرحله گروهی نشــده بود ،اما ســرمربی خراسانی این
افتخار بــزرگ را به دســت آورده اســت.در خور یــادآوری
است ،حضور"محمد بابایی" (یکی از دستیاران چمنیان)
و"ســبحان خاقانی" (بازیکــن نوجوان تیم ســیاه جامگان
مشــهد)نیز در رقابت های جــام جهانی نوجوانــان ،باعث
شده تا پرچم خراسانیها در این رقابتها در اهتزاز باشد.
شاگردان عباس چمنیان در آخرین دیدار مرحله گروهی
روز جمعه به مصاف کاستاریکا میروند.

شکستسنگین"فرشآرا"درتهران
پیروز -هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور
با شکست سنگین تیم فرش آرای مشــهد ،در تهران پایان
یافت.به گــزارش فارس ،تیــم "تاسیســات دریایی تهران"
با غلبــه بر فــرش آرا به صدر جــدول نزدیک تر شــد.در این
مسابقه ،شاگردان "وحید شمسایی" با نتیجه  ٧بر 3مقابل
تیم مشهدی به برتری رسیدند.

اخبار کوتاه

آینده با حضور مدیرکل کار ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت،نمایندهتأمیناجتماعی،مدیرانشرکتونماینده
کارگران خواهیم داشت ،موضوع را بررسی میکنیم.
در صورت عزم جدی مدیران شرکت ،استانداری به
صورت کامل حمایت میکند
تالش ما برای ارتبــاط با مدیر معــدن آق دربند ،نتیجه ای
نداشت .لذا این موضوع را از مسئوالن استانی جویا شدیم.
سرپرســت معاونــت اقتصــادی اســتانداری در پاســخ بــه
خبرنگار ما درباره رسیدگی به این مشکل گفت :از ابتدای
ســال ،با پیگیری های انجام شــده و مســاعدت دســتگاه
قضایی ،منابعی بــرای تأمین بدهی های شــرکت حاصل
و بخشی از این بدهی ها نیز پرداخت شــد .علی رسولیان
افزود :اســتانداری نیــز برای حمایــت کامــل از این واحد
اعالم آمادگی کرده است و حتی آمادگی داریم مشکالت
معوقه هــای آن هــا را نیز برطــرف کنیــم؛ اما مدیــران این
مجموعه هم باید پای کار بوده و عزم کافی برای کار داشته
باشــند .وی خاطرنشــان کرد :از رئیس ســازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان هم خواســته شــده که در جلسه با
مدیران شرکت ،تعیین تکلیف کنند که برنامه مدیران برای
آینده شرکت چیست.

صفحه2

ورزش

مدیر برنامه ریزی معاونت امدادمستضعفان آستان قدس خبر داد

محمودی -مدیربرنامهریزی معاونت امدادمســتضعفان
آســتان قدس رضــوی از اجــرای طرحهای اشــتغالزایی
ومشــارکت در کاهش بیکاری تا شــش درصد در سرخس
خبــر داد .داوود پرچمی وهیئــت همراه در ســفری که به
شهرستانسرخسداشتدرگفتوگوباخراسانبااشاره
به ســاختارهای جدیــدی که درآســتان قــدس رضوی به
وجود آمده است ،گفت:تمرکز معاونت امداد مستضعفان
برکاهــش محرومیت وایجــاد زمینههــای اشــتغال ورفع
بیکاری اســت.وی با تاکید برمشارکت در کاهش بیکاری
تا شــش درصد در شهرســتان ســرخس افزود:بــا توجه به
مالکیت آستان قدس در کل اراضی شهرستان ،متاسفانه
در بعضی از زمینهها مشکالتی وجود دارد که تالش داریم
پسازبررسیهایالزموهمکاریخوبدیگردستگاههای
اداری ،موانــع را برطــرف کنیــم وبا همکاری ومســاعدت
مــردم وخیرانظرفیت نهادهــا درامر اشــتغال را افزایش
دهیم وموجب کاهش آمار بیکاری شــویم .وی یاد آور شد:
در تشــکیالت جدید به وجود آمده از ســوی تولیتآستان
قدسرضویبیشترفعالیتماتمرکزبراشتغالبهخصوص

کشف
50تن
برنجتقلبی
درسهماه
گردونه

اخبار

شهرستان ها

اخبارکوتاه

عکس:میثم دهقانی
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اخبار

غضنفری فرماندهی انتظامی تربت حیدریه از
یک فقره تیراندازی در ســه شنبه شب گذشته
در یکــی از خیابان هــای شــهر تربــت حیدریه
خبرداد .سرهنگ اکبرآقابیگی درتشریح این
خبر گفت:سه شنبه شــب یک نفر با مراجعه به
بنگاه معامالت ماشین به دلیل اختالف مالی
با صاحب بنگاه به منظورترســاندن وی دست
به اســلحه بــرد وبایک قبضه اســلحه شــکاری
تیر اندازی کــرد .وی با بیان این کــه این اقدام
موجب رعــب و وحشــت افراد حاضــر در بنگاه
شــد افزود :با تــاش مامــوران انتظامــی این
شهرســتان چهــار نفــر از عامــان ایــن حادثه
دستگیر شــدند وماموران به دنبال دستگیری
دیگر عوامل موثر در صحنه حادثه که هم اکنون
متــواری شــده اند ،هســتند .آقابیگی یــادآور
شد:دراینحادثه،خوشبختانهبهکسیآسیبی
وارد نشده است.
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 18تنبرنجتقلبیدیگر
شناساییشد

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید پوشاک ایران

عواملاصلیتیراندازیدر
تربتحیدریهدستگیرشدند

صفحه 3

تشییع باشکوه پیکر
شهید برات زاده
دردرگز

صفحه3

یادداشت

نوری -یادواره 14شهید و2شهید گمنام شهر
کندر از توابع شهرســتان خلیل آبــاد با حضور
خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم در میدان
امام حسین(ع) این شهر برگزار شد .به گزارش
خراسان رضوی از خلیل آباد ،علیرضا دلبریان
راوی دفاع مقدس اظهار کرد:تمام یادواره ها
و مراسم های مذهبی برای رسیدن به ایمان و
اعتقاد است و شهدا پلههایی هستند که ما را به
خدا نزدیک میکنند.

استاد« محمدپرست»


روزگذشتهصورتگرفت

یادواره 16شهید
در شهر کندر برگزار شد

توضیحاتمیراثفرهنگی
درباره شکسته شدن اولین
کاشی ماندگاراستان

دردلهاماندگاراست

صفحه 4

نساجی،صنعتیاستکهنباسابقهحدودپنج
هــزار ســاله در ایــران وتامین کننــده یکــی از
اولیهترین نیازهای حیاتی بشر .سابقه صنعتی
این رشته در کشورنیز به بیش از یک صد سال
می رســد و از اولین صنایعی اســت کــه پس از
انقالب صنعتی در اروپا ،به کشور ما وارد شد.
صفحه 4
...

کاهش 2/7درصدی
نرخ بیکاری استان در
صفحه 2
تابستان 96

به توافــق خواهد رســید .احمــدی تأکید کرد :متأســفانه
کارگران طی چند ماه گذشــته ،کار اســتخراج از معدن را
انجــام نداده اند و فقــط ،باطله های چند ســال اخیــر را از
اطراف معدن جمــع آوری کــرده و به عنــوان ماحصل کار
خود تحویل داده انــد .وی افزود :البته بــا هماهنگی های
انجام شــده ،بیمه کارگران بدون وجه رد شــده و دفترچه
بیمه آن ها نیز باید تمدید اعتبار شود .احمدی تأکید کرد:
مدیرعامل شرکت در جلسه با وی ،متعهد شده است که به
شرطی که کارگران به سر کار خود برگردند ،مشکل آن ها
را حل خواهد کرد.
لزوم تغییرات اساسی در فرایند تولید معدن
دبیر خانــه صنعت ،معــدن و تجارت اســتان نیز با اشــاره به
این که مشــکالت این معدن ریشــه در گذشــته دارد گفت:

با حمایــت مدیریت اســتان ،اقدامات خوبی طی یک ســال
گذشتهباحضورمدیرجدیداینمجموعهانجامشدهوفوالد
خراساننیزکمکخوبیبهاینمجموعهداشتهاست".فیروز
ابراهیمی"بااشارهبهلزومنوسازیدرحوزهتولیداینمعدن
افزود:باوجودتالشکارگرانوافزایشتولیدمعدندرسال
گذشته ،این معدن هم اکنون ســوددهی ندارد که به دلیل
کهنگی و فرسودگی در فرایند تولید اســت و باید درباره آن
تجدیدنظر اساســی انجام شــود .وی خاطرنشــان کرد :در
ضمــن ،بدهیهای ایــن واحد ،حداقــل باید به میــزان پنج
سالفریزشودودرضمن،تسهیالتیبانرختوجیهدار،بهآن
اختصاصپیداکند.ابراهیمیافزود:البتهباتوجهبهاینکه
بخشی از سهام این معدن نیز متعلق به آستان قدس رضوی
است ،این نهاد نیز میتواند در زمینه مشکالت ،وارد میدان
شودوبهحفظاینسرمایهملیواستانیکمککند.
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