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کاهش 30درصدی تولید زعفران
درخراسان رضوی

غضنفری-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی از کاهش 30درصدی زعفران خشک دراین استان
خبرداد.مزروعی در حاشیه بازدید از مراحل خرید توافقی
زعفران توسط سازمان تعاون روستایی تربت حیدریه گفت:
سرمای شدید آذرماه گذشته و پراکنش نداشتن بارندگی
در مزارع استان در کنار گرمای تابستان ،تولید زعفران را
تا  ۳۰درصد کاهش داده است .وی افزود :با هدف حمایت
ازتولید کنندگان و کشاورزان و همچنین رعایت حداقل
قیمت زعفران وتنظیم بازار،سازمان تعاون روستایی بنا
به ابالغ وزارت جهاد کشاورزی اقدام به خرید توافقی و
حمایتی زعفران از تولید کنندگان کرده است.ویتصریح
کرد :تاکنون هشت مرکز خرید در شهرستان هاکار خرید
توافقی زعفران از کشاورزان را دنبال می کنند و تا هفته
آیندهدومرکزخریددرشهرهایتایبادونیشابوردایرخواهد
شد.وی با بیان این که خرید توافقی زعفران تا پایان مراحل
برداشت این محصول ادامه دارد ،گفت :تمام تالش خود را
معطوف به حمایت از کشاورزان و نگه داشتن قیمت تعیین
شده یعنی بین ۴۴تا ۵۵میلیون ریال کرده ایم.وی گفت:با
توجه به کاهش سطح تولید در داخل کشور و ثابت ماندن
میزان تقاضا در بازارهای جهانی پیش بینی می شود قیمت
زعفران به همان قیمت نرمال سال های قبل بازگردد و
چنانچهسودیدراینتجارتحاصلشودبهیقینکشاورزان
و تولید کنندگان و بازرگانان از آن منفعت خواهند برد.
مزروعی میزان تولید سال گذشته استان را  256تن اعالم
وپیش بینی کرد در امسال این رقم به حدود180تن برسد.

عضوکمیسیونعمرانمجلس:

مناقصهاحداثترمینالفرودگاه
گنابادآغازشد
صفری -عضو کمیسیون عمران مجلس از آغاز رسمی
فرایند مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال،
ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه گناباد خبر داد.
حمید بنایی افزود :شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران در نظر دارد پروژه احداث ساختمان ترمینال،
ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه گناباد را براساس
قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو
مرحلهای به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند .وی با بیان
این که با تکمیل این پروژه ،فرودگاه گناباد آماده پرواز
هواپیماهای مسافربری سبک می شود ،افزود :پروژه
فرودگاه گناباد یکی از مهم ترین پروژه های منطقه است
که با گذشت حدود  20سال به مرحله افتتاح نرسیده
است ،این فرودگاه تا به امروز پیشرفت های بسیار خوبی
داشته و نیاز بود برای تثبیت و را هاندازی این پروژه
پیگیری هایی انجام شود .وی افزود :در صورت تأمین
اعتبارات الزم و همکاری مسئوالن شهرستان ،پروژه
فرودگاه گناباد تا پایان سال  97آماده پرواز خواهد شد.
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گزارشی از مشکالت بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان8ماه پس از افتتاح

ازکمبودکادرپشتیبانیتانبودبرخیتخصصهایپزشکی
گزارش
اصغری

اگر خدای نکرده روزی بیمار شوی و یا اگر قرار
باشد با آمبوالنس از شهر فریمان به بیمارستان
بروی باید ترافیک خودروهایی را که در خروجی
پلیس راه قرار دارند(البته در برخی مواقع)
تجربه کنی .هر چند فرماندار فریمان قول جابه
جایی پلیس راه را در مکان جدید بعد از پلیس
راه فعلی داده ،اما هنوز اجرایی نشده است.از
پلیس راه فریمان که عبور می کنی وارد جاده
ترانزیتی و پر تردد فریمان به تربت جام می شوی
پس از طی کردن یک سرعتکاه در این جاده
ترانزیتی به بیمارستان 64تختخوابی حضرت
زهرا(س) فریمان می رسی که پس از کش و
قوس های فراوان در واپسین روزهای سال  95با
حضور وزیر بهداشت افتتاح شد و به بهره برداری
رسید.بیمارستان64تختخوابی فریمان در
زمینی با زیربنای  10هزار متر مربع در پنج طبقه
ساخته شده است .اما اگر چه بیمارستان حضرت
زهرا(س)دارای سه اتاق عمل ،رادیولوژی،
فیزیوتراپی ،سالنهای بستری مردان ،بخشهای
مراقبت های ویژه  ICU،CCUو  ،NICUجراحی
بزرگ ساالن ،دندان پزشکی ،زنان ،اطفال ،دیالیز
و درمانگاه تخصصی است  ،اما بعضا نبود پزشک
متخصص در تمامی روزهای هفته ،نبود روشنایی
و عالیم هشداردهنده در مسیر ورود و خروج
بیمارستان و ...بر دردهای بیماران می افزاید.

•مشکل روشنایی مسیر بیمارستان

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
شهرستان فریمان در پاسخ به ایمنی نداشتن
ورودی و خروجی بیمارستان و نداشتن روشنایی
این مسیربه خراسان گفت:متولی احداث ورودی
و خروجی بیمارستان ،اداره راه و شهرسازی
است و طبق نقشه آن را انجام داده است و با توجه
به عجلهای که در افتتاح بیمارستان انجام شد
اعتباری برای روشنایی آن نداریم  ،اما در بازدید
هفته گذشته مدیرکل مقرر شد در همین ماه
روشنایی جلوی بیمارستان با همکاری بیمارستان
انجام شود.حسین خیرخواه بااشاره به این که

با نصب سرعت گیر در دو طرف مسیر ورود به
بیمارستان ایمنی آن باال رفته است ،گفت:متولی
احداث روگذر و یا زیر گذر برای عبور عابران پیاده
به داخل بیمارستان اداره راه و شهرسازی است که
نماینده ای در فریمان ندارد و پیگیری امور آن بر
عهده استان است .وی گفت:کار اداره راهداری و
حمل و نقل جاده ای نگهداری راه ها ست.نماینده
مردم فریمان در مجلس با اظهار گالیه و نارضایتی
شهروندان از کمبود ها وبرخی نارساییها در
بیمارستان جدید و ارائه ندادن خدمات پزشکی
در بیمارستان قدیم فریمان که در مرکز شهر
قراردارد ،گفت:با پیگیری های انجام شده مقرر
شد ،بخش درمان سرپایی و عمومی بیماران و
نیز حضور پزشک در بیمارستان قدیم فریمان تا
10شب احیا و مجدد راهاندازی شود و پس از این
ساعت ،با انتقال تکنسین و سرویس رایگان به
بیمارستان حضرت زهرا(س) دیگر دغدغهای در
زمینه ارائه خدمات درمانی در شب وجود نداشته
باشد.دکترسیداحسان قاضی زاده هاشمی با
بیان این که بیمارستان جدید خارج شهر است
و بیمارستان قدیمی باید کارکرد و جایگاه خود
را حفظ کند و به فعالیتهای سابق خود ادامه
دهد،گفت:با رایزنیهای انجا مشده درمانگاه
تامین اجتماعی فریمان نیز تجهیز میشود که
با انجام این اقدامات فریمان به قطب سالمت
استان خراسان رضوی تبدیل خواهد شد .دکتر
قاضیزاده هاشمی با بیان این که بیمارستان
جدید فریمان مرکز بستری و ارائه خدمات پزشکی
از قبیل رادیولوژی و سونو گرافی است ،افزود:
دستگاه سی تی اسکن به بیمارستان واردشده
بنابراین با توجه به ظرفیت عظیم وامکانات و

تجهیزات پیشرفته ،این بیمارستان به عنوان قطب
و معین گردشگری سالمت استان به شمار میرود.

• نسبت به بسیاری از شهرستان های
دیگر در وضعیت خوبی قرار داریم

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان
در گفت وگو با خراسان با بیان این که پزشک
عمومی در تمام طول هفته در بیمارستان حضور
دارد ،گفت:از نظر میزان حضور پزشکان متخصص
در بیمارستان جدید حضرت زهرا(س) نسبت
به بسیاری از شهرستان های دیگر در وضعیت
خوبی قرار داریم .در چهار بخش اصلی درمان که
شامل متخصص زنان ،اطفال ،داخلی و جراحی
عمومی است  ،هر روز پزشکان متخصص در
بیمارستان حضور دارند ،ضمن این که متخصص
قلب ،رادیولوژی ،روان پزشکی،پاتولوژی ،چشم
پزشکی و سونوگرافی نیز در بیمارستان مستقر
است.دکتر محمدعلی پاینده با بیان این که
پزشک رادیولوژی در هفته قبل به دلیل مشکل
حقوقی و اداری در بیمارستان حضور نداشت
و اکنون مشکل رفع شده است ،گفت :واحد
سونوگرافی به طور متوسط  30تا  40بیمار را
پذیرش میکند و همچنین اگر پزشک معالج
برای بیمار ،سونوگرافی اورژانسی تجویز کند
بیمار خارج از نوبت پذیرش خواهد شد .دکتر
پاینده درباره نحوه حضور پزشکان متخصص نیز
گفت :پزشکان به طور قانونی  23روز از ماه را در
بیمارستان مشغول فعالیت هستند که برنامه
حضور آن ها در درمانگاه مشخص است و حتی
به روستاها نیز اعالم کرده ایم که بیماران با نبود
پزشک مواجه نشوند .پاینده در ادامه اظهار کرد:

در تمام طول ایام هفته پزشک عمومی به صورت
شبانه روزی در بیمارستان حاضر است و در صورت
نیاز اورژانسی به پزشک متخصص ،پزشک در
بیمارستان حاضر می شود و در صورت نبود
پزشک متخصص بیماران اورژانسی به مشهد اعزام
میشوند.وی با اشاره به این که برای تهیه دستگاه
سی تی اسکن یک میلیارد و 600میلیون تومان
هزینه شده است ،اظهار کرد :این بخش نیز راه
اندازی شده و به بیماران خدمات رسانی می شود
و فقط دستگاه پرینتر و برخی لوازم جانبی آن باقی
مانده که حداقل  85میلیون تومان هزینه در بر
دارد.دکتر پاینده درباره مشکالت جاده و ورودی و
خروجی بیمارستان با بیان این که شبکه بهداشت
فقط متولی پیگیری امور داخلی بیمارستان
است ،گفت :در جلسه ای که با حضور مسئوالن
شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد ،مقرر
شد تقاطع غیرهمسطح ،روشنایی و دوبانده شدن
جاده در دستور کار قرار گیرد.

•درکادرپشتیبانی باکمبود مواجهیم

وی در ادامه گفت :از لحاظ کادر پرستاری در
وضعیت خوبی قرار داریم اما درکادر پشتیبانی با
کمبود مواجه هستیم که با همکاری و تعامل خوب
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به زودی  30نیروی
پشتیبانی و  40نیروی درمانی به کادر بیمارستان
افزوده می شوند.دکتر پاینده در پایان از احیای
بیمارستان امام خمینی(ره) فریمان خبر داد و
گفت :با توجه به قرارگرفتن بیمارستان قدیمی در
مرکزشهر،اینبیمارستاندرصورتموافقتباطرح
نوسازی آن به صورت کلینیک شبانه روزی با دو هزار
متر زیربنا به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد
که امیدواریم هرچه سریع تر مراحل اجرایی این
طرح آغاز شود.سردار قادر کریمی فرمانده انتظامی
استان خراسان رضوی هم در گفت وگو با خراسان
درباره جابه جایی پلیس راه فریمان که با ساخت
بیمارستان جدید حضرت زهرا(س) شهرستان
فریمان در داخل شهر قرار گرفته و مشکالتی برای
رفت و آمد شهروندان و بیماران به بیمارستان به
وجود آورده است ،افزود :در صورتی که فرماندار
فریمان قطعه زمینی را در سمت مشهد مقدس در
اختیار پلیس قرار دهد ساخت پلیس راه جدید در
برنامه سال آینده پلیس قرار می گیرد.

اخبار
فرهنگی

غبارروبیمزارشهدایگمنام
درشهرستانچناران
باقری -همزمان با گرامی داشت هفته بسیج جمعی از
اعضای پایگاه های بسیج به همراه مسئوالن اجرایی
در محل گلزار شهدای گمنام پارک ملت چناران حضور
یافته و ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا با آرمان
های آنان تجدید میثاق کردند.

اهدایعضودختریکهدچارمرگ
مغزیشدهبود
اصغری -قلب «سیده زینب حسینی»دختر18ساله
فریمانی که درتصادف با خودروی مزدا در مسیر پیاده
روی تاحرم مطهر رضوی(کاروان پیاده) دچارمرگ مغزی
شده بود ،با موافقت خانواده اش اهداشد.

اولینجلسهکمیتهسیماومنظر
شهرداریطرقبهبرگزارشد
عابد خراسانی -اولین جلسه کمیته سیما ومنظر
شهرداری طرقبه در این شهر برگزار شد .مسئول
شهرسازی شهرداری طرقبه دراین جلسه بابیان این که
شهرطرقبه نیازمند هماهنگی وتناسب نما بانما های
شهری است ،افزود :براساس سند چشم انداز توسعه
شهرستان که گردشگری است نماهای ساختمان باید
هماهنگ با سند چشم انداز باشد".محمودی"ایجاد
ضوابط جداره ونمای مسکونی را ازاهداف این کمیته
دانست و گفت :باتوجه به وجود باغ های زیاد طرقبه
اجرای شناسنامه باغ ها و ضوابط جداره باغ ها
درشهرستان الزامی است.

تصویب 7طرحاشتغالزایی
درحوزهصنایعدستیخواف
مدیر اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری
شهرستان خواف گفت :هفت طرح اشتغال زایی در حوزه
صنایع دستی شهرستان خواف توسط کارگروه اشتغال
شهرستان مصوب شده است.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی،صنایع دستی
وگردشگری خراسان رضوی ،محمود باعقیده صبح
دیروز اظهار کرد :این طرح ها در رشته های رودوزی
های سنتی ،نمد مالی ،روبان دوزی ،گلدوزی وکار با
چرم ارائه شده بود که بعد از بازدید نمایندگان ادارات
مربوط وتصویب کار گروه اشتغال برای ارائه به بانک های
عامل معرفی شد.
باعقیده افزود :مبلغ مصوب شده  1200میلیون ریال
است که از محل تسهیالت مشاغل خانگی در اختیار این
افراد قرار خواهد گرفت وپیش بینی می شود  27نفر در
این حوزه مشغول به کار شوند.

چهرهها وخبرها
فرماندهناحیهمقاومتبسیج گنابادخبرداد:

رئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعهکشور:

پرداخت 5میلیاردریالتسهیالت
اشتغالزاییتوسطبسیجگناباد

مدیرکلثبتاسنادوامالکاستانخبرداد:

طالببایدهرروزبهسرمایهعلمیخود
بیفزایند

صفری -فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی گناباد گفت:
از ابتدای امسال تاکنون پنج میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی توسط این نهاد به  20نفر از بسیجیان و
افراد دارای شرایط در این شهرستان پرداخت شده است .سرهنگ ابراهیم زاده افزود :این تسهیالت تا پایان
امسال به  10میلیارد ریال و تعداد استفاده کنندگان از آن به  60نفر خواهد رسید .وی افزود :تسهیالت
مزبور با مشارکت آستان قدس رضوی تامین و پرداخت شده است .وی گفت :سال گذشته نیز بیش از 60
شغل توسط بسیج در گناباد ایجاد شد.وی ،به سازی و مرمت هفت مدرسه ،اعزام  12گروه جهادی به مناطق
محروم و روستایی و پرداخت چهار میلیارد ریال برای کمک به اقشار نیازمند را طی امسال برشمرد.

فعالیتبیشاز 800دفترخانهاسناد
رسمی در استان

غضنفری -رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت :طالب و
روحانیان باید ازفرصت های موجود برای انجام رسالت اصلی خود در فهم و نشر معارف دین و پاسداری از
مرزهای اسالمی بیشترین استفاده را ببرند .حجت االسالم سید رضا تقوی در دیدار با طالب و روحانیان
و ائمه جمعه جنوب خراسان رضوی افزود :تحصیل و باال بردن فهم دینی از معارف اسالم نخستین
مسئولیت طالب و روحانیان است که باید این رسالت را در حوزه های علمیه بیاموزند.وی تصریح کرد:
طالب باید هر روز به سرمایه علمی خود بیفزایند و دست مایه های آینده را امروز مهیا سازند و این مهم
مستلزم فهم عمیق از دین به معنی یک فقیه است که می تواند در خدمت اجتماع باشد.

علی نوری -مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی از فعالیت بیش از 800
دفترخانه اسناد رسمی  ،ازدواج و طالق در استان خبرداد .عبدالحسین رامشی در حاشیه آیین معرفی
غالمرضا گنج بخش به عنوان رئیس جدید اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسکن گفت :اداره کل
ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی با  30واحد ثبتی  504 ،دفترخانه اسناد رسمی 222 ،دفترخانه
ازدواج و  107دفترخانه طالق در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ،سیاست های بلند
مدت قوه قضاییه  ،برنامه های جامع سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وظایف ذاتی و ابالغی برای تثبیت
حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی به مردم شریف استان خدمت رسانی می کند.

با خبرنگاران
شهرستان ها

نوری -رئیس نهاد کتابخانه های عمومی خلیل آباد
گفت:خلیل آباد با توجه به جمعیت  ۵۰هزار نفری هم
اکنون تنها یک کتابخانه نهادی و دو کتابخانه مشارکتی
در شهرستان دارد که پاسخ گوی جمعیت نیست.
مرشدلو  -حسین قدمیاری رئیس شورای اسالمی شهر
خرو گفت  :با انتخاب اعضای شورای اسالمی مصطفی
قدمیاری به عنوان گزینه شهردار شهرخرو به استانداری
خراسان رضوی معرفی شدکه بعد از تایید نهایی وی به
عنوان شهردار خرو معرفی شد.
راسخی نیا -کارکنان تالشگر بخش کارخانه فوالدسازی
 ۲فوالد خراسان در ادامه روند افزایش تولید و ثبت
رکورد ،در این واحد که در اردیبهشت ماه امسال به بهره
برداری رسیده است موفق شدند به رکورد ریخته گری
روزانه  13ذوب در آبان ماه  1396دست یابند.
*مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی سبزوار گفت:
همزمان با فرارسیدن هفته بسیج ،بیمارستان صحرایی
دردهستانشامکانبخشششتمدازتوابعاینشهرستان
با حضور 22پزشک متخصص استقراریافته است.
فیض عارفی -مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر از
انجام ماهانه حدود هزار عمل جراحی و انجام  300عمل
مغز و اعصاب در یک سال اخیر خبر داد.
گفتی-رئیس جمعیت هالل احمر جغتای گفت  :تاکنون
مردم این شهرستان حدود  130میلیون تومان وجه نقد
به صندوق های شهر واریز کرده اند وبیش ازیک کامیون
اقالم غیرنقدی برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور
جمع آوری شده است.
اصغری -جشن پیروزی ملت های مسلمان بر داعش با
حضور پرشور دانش آموزان و معلمان آموزشگاه طالقانی
فریمان برگزار شد.
مرادی -جشنواره پخت انواع غذاهای محلی سنتی
خانگی در نصرآباد برگزار شد.
*رئیس میراث فرهنگی شهرستان خواف گفت :با
مشارکت میراث فرهنگی وشهرداری چهار اثر تاریخی
در این شهر مرمت شده است.
خاکشور -مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار
گفت :برداشت پنبه از سطح یک هزار و  850هکتار از
مزارع این شهرستان آغاز شد.

اخبار

گروگانگیری ۱۰۰میلیونی ۱۰ساعته
خاتمهیافت

سه جوان که برای رسیدن به پول میلیونی اقدام به ربودن
نوجوان مشهدی کردند پس از  10ساعت زمانی که پلیس را
در یک قدمی خود دیدند به رها کردن طعمه خود اقدام کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس سردارقادر کریمی فرمانده
انتظامی استان با اعالم این خبر گفت :ماموران پلیس تربت
جام در جریان ربوده شدن جوان  17ساله ای به نام دانیال
قرار گرفتند و با توجه به حساس بودن موضوع تیمی از ماموران
پلیس آگاهی با هدایت سرهنگ کیانی رئیس پلیس شهرستان
تربت جام برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند.سردار
کریمی افزود :کارآگاهان با اقدامات فنی و اطالعاتی خیلی
زود یکی از اعضای این باند آدم ربایی را که جوان  22ساله
ای است شناسایی کردند و در اقدامی غافلگیرانه این جوان
دستگیر شد.وی ادامه داد :متهم پس از این که در برابر مدارک
و شواهد پلیسی قرار گرفت به ناچار دو همدست دیگرش را لو
داد و ادعا کرد که نقشه آدم ربایی را از چند روز قبل طراحی
کردند ،دانیال را که طعمه این نقشه بود روز  30آبان ماه در
مسیر مدرسه اش ربودند و در تماس با خانواده اش خواستار
پرداخت  100میلیون تومان در ازای آزادی فرزندشان
شدند.وی گفت :ماموران با توجه به اطالعات به دست آمده
دو متهم دیگر پرونده را شناسایی کردند و آدم ربایان وقتی
پلیس را در یک قدمی خود دیدند پس از  10ساعت از زمان
آدم ربایی ،گروگان خود را رها کردند و پسر نوجوان به آغوش
خانواده اش بازگشت.سردار قادر کریمی افزود :ماموران
در گام بعدی موفق به دستگیری دومین عضو این باند آدم
ربایی شدند اما سومین عضو این گروه موفق به فرار شد.
دانیال  17ساله طعمه گروگان گیران درباره جزئیات ربودنش
به ماموران پلیس آگاهی تربت جام گفت :زمانی که آدم ربایان
مرا ربودند به بستن چشم هایم اقدام کرده و با اسلحه ای که در
دست داشتند بارها مرا تهدید کردند و حتی برای ترساندن
من به تیراندازی هوایی اقدام کردند.سردار کریمی گفت:با
توجه به اظهارات پسر نوجوان تحقیقات از دو متهم دستگیر
شده وارد مرحله دیگری شد و آن ها به ناچار اعتراف کردند
که یک اسلحه کلت نیز در اختیار داشته اند که در این شاخه از

تحقیقات ،ردیابی های پلیسی برای دستگیری متهم و اسلحه
کلت جنگی و همچنین کشف دیگر جرایم اعضای باند آدم
ربایی مسلحانه ادامه دارد.

افزایش 41درصدی کشف مواد مخدر
درگناباد

صفری -فرماندار گناباد گفت :میزان کشف مواد مخدر در
این شهرستان از ابتدای امسال با افزایش  41درصدی نسبت
به مدت مشابه پارسال به  765کیلوگرم رسیده است «.نبی
پور» افزود :همچنین در این مدت  222متهم و قاچاقچی
مواد مخدر با تالش ماموران انتظامی دستگیر شدند و 33
دستگاه خودروهای آنان توقیف شد .وی گفت :به دلیل برخی
ناآگاهی های مردم و مسائل و مشکالت فرهنگی برخی ادارات
و متولیان ترک اعتیاد ،معتادان در گناباد با تنگناهایی در این
بخش مواجه هستند که این مسئله برخی اعتراضات را در
جامعه به دنبال دارد.

قاتلخاموشقربانیگرفت

زنی  ۷۳ساله در روستای خشت از توابع شهرستان کالت
بر اثر گاز گرفتگی جان باخت .سرهنگ سید خلیل شفایی
فرمانده انتظامی شهرستان کالت در گفت وگو با پایگاه
خبری پلیس گفت :یک فقره مرگ مشکوک در روستای
خشت به مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰گزارش شد و
بالفاصله تیمی از عوامل انتظامی به همراه نیروهای امدادی
به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود :در بررسی های به
عمل آمده در محل حادثه مشخص شد خانمی  ۷۳ساله و
پسر  ۴۲ساله اش در پی انتشار گاز منواکسید کربن دچار گاز
گرفتگی شدند که زن سال خورده به علت مسمومیت شدید
در محل فوت کرده و پسرش با کمک نیروهای امدادی به
بیمارستان امام حسن مجتبی علیه السالم کالت منتقل شد.
سرهنگ شفاهی تصریح کرد :پس از انتقال مصدوم به
بیمارستان و مداوای اولیه مشخص شد که این فرد برای
عیادت به منزل مادرش که به تنهایی زندگی میکرده مراجعه
کرده که با پیکر بیجان مادرش در گوشه ای از اتاق روبه رو
میشود و قصد انتقال مادرش به بیرون منزل را داشته که بر

اثر نشت شدید گاز مایع که برای گرمایش آبگرم کن استفاده
میشده دچار گاز گرفتگی شده است.

واژگونی وانت مزدا جان راننده را گرفت

واژگونی یک دستگاه وانت مزدا در محور تربت جام-فریمان
مرگ راننده خودرو را رقم زد.سرهنگ هوشنگ کیانی فرمانده
انتظامی شهرستان تربت جام در گفت وگو با خبر نگار پایگاه
خبری پلیس گفت :در پی تماس با مرکز فوریت های پلیسی
 ۱۱۰و گزارشی مبنی بر تصادف جرحی در محور تربت جام-
فریمان تیمی از ماموران کالنتری  ۱۲شهید بهشتی و پلیس
راه به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی اظهار کرد :در بررسی های عوامل انتظامی در محل حادثه
مشخص شد یک دستگاه خودروی وانت مزدا به رانندگی
مردی  ۵۶ساله واژگون شده است.سرهنگ کیانی تصریح
کرد :در این سانحه راننده خودروی وانت مزدا مصدوم و به
بیمارستان سجادیه شهر تربت جام منتقل شد که به علت
شدت جراحات وارد شده با وجود تالش تیم پزشکی فوت کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام بیان کرد :کارشناس
پلیس راه علت تامه حادثه را بی توجهی به جلو از سوی راننده
وانت مزدا اعالم کرده است.

دوچرخهسوار،قربانیبیاحتیاطی
رانندهپرایدشد

دوچرخه سوار  47ساله بر اثر بی احتیاطی و بی توجهی
به جلو از سوی راننده یک دستگاه پراید ،جان خود را از
دست داد.سرهنگ برات اویسی فرمانده انتظامی چناران
گفت :فردی با مراجعه به پلیس راه چناران ،اظهار کرد " :در
جاده روستای اخلمد با دوچرخه سواری که در طول مسیر
در حال حرکت بوده به شدت برخورد کرده است".پس از آن
گشت کالنتری  11به همراه عوامل پلیس راه و اورژانس به
محل اعزام شدند.با حضور مأموران در محل مشاهده شد،
متأسفانه دوچرخه سوار  47ساله که به شدت آسیب دیده،
قبل از رسیدن ماموران ،جان خود را از دست داده است.
کارشناسان پلیس راه ،علت تصادف را بی توجهی به جلو از
سوی راننده پراید دانسته اند.

شهرستان ها

مشاورفرماندهیسپاهامامرضا(ع):

اتحادویکپارچگی امت اسالمیدر
منطقهعاملسرنگونیداعششد
مقصودی  -صبح دیروز همایش یاران آسمانی با حضور
بیش از  300نفر از رزمندگان بسیجی هشت سال دفاع
مقدس در حسینیه ثارا ...ناحیه مقاومت بسیج درگز
برگزار شد.در این همایش سردار حسینعلی یوسف
علیزاده مشاور فرماندهی سپاه امام رضا(ع) ضمن گرامی
داشت فرارسیدن ماه ربیع االول ،ماه شادی و سرور اهل
بیت(ع) ،تقارن آن با هفته بسیج را مایه خرسندی بیان
کرد و گفت :ما باید از تمامی توان خود برای هرچه با شکوه
تر برگزار کردن این ایام و نمایش اقتدار بسیج و قدردانی
از زحمات بسیجیان استفاده کنیم.

رئیسادارهبهزیستیسبزوار:

جشنوارهملی«شعربهتوان
آسمان» در سبزوار برگزار می شود
رئیس اداره بهزیستی سبزوار گفت :نخستین جشنواره
ملی شعر به توان آسمان با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در این شهرستان برگزار میشود .به گزارش
خراسان رضوی ،مرضیه کسرائی فر در نشستی خبری با
اصحاب رسانه شهرستان سبزوار بابیان این که سازمان
بهزیستی متولی امور معلوالن و توانمندسازی نیازهای
این اقشار جامعه است ،اظهار کرد :هم اکنون حدود
شش هزار معلول در شهرستان سبزوار وجود دارد که
برای نقشآفرینی آنان در جامعه باید توانمند یهای
معلوالن به مردم شناسانده شود.وی درباره نخستین
جشنواره ملی شعر به توان آسمان در سبزوار گفت:
این جشنواره نخستین رویداد ملی برای شناساندن
استعدادهای معلوالن جامعه است که توانمند یهای
معلوالن به وسیله برگزاری فعالیتها و جشنوارهها به
جامعه منتقل میشود.

