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محکومیت متهم زمین خواری به
ارزش 350میلیارد ریال در سبزوار

اما واگرها در خصوص بدهی128
میلیاردتومانیشهرداریتربتحیدریه
غضنفری/رئیس شورای شهر تربت حیدریه درسی ودومین
جلسه شورای اسالمی شهرازآخرین توافقات با بانک شهر
درخصوص بدهی128میلیارد تومانی شهرداری خبرداد.
نادر سلیمانی در جلسه شورای شهر گفت :با توجه به این که
بانکشهرمدعیطلب128میلیاردتومانیبابتتسهیالت
ارائه شده به شهرداری تربت حیدریه بود،پیگیری های
فراوان وجدی در سال آخر شورای چهارم و بدو شروع به کار
دوره پنجم شورای شهر صورت گرفت.وی افزود :در آخرین
مذاکراتورایزنیهاییکهبااینبانکصورتپذیرفت،بانک
شهر موافقت کرد چنان چه شهرداری در مدت  9ماه به
پرداخت مبلغ  94میلیارد و 500میلیون تومان بابت اصل
بدهیاقدامکند( 87میلیاردتومانمربوطبهاوراقمشارکت
بافت فرسوده و هفت میلیارد و 500میلیون تومان مربوط
به تسهیالت دریافتی شهرداری از بانک شهر مشهد) بانک
شهرازسودوجرایمیکهمشمولاینمبلغمیشود،گذشت
کندوچنانچهشهرداریقادربهمستهلککردنواممذکور
درمدت  9ماه نشود،باید اصل بدهی وسود حاصل از آن را
به بانک شهر بپردازد.سلیمانی یادآورشد:شهرداری باید
درمدتی که استمهال ازبانک شهر گرفته است ،به فروش
امالکوتسویهبدهیخوداقدامکند،درغیراینصورتتمام
اینسودبهاصلبدهیافزودهخواهدشد.
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شهرستان ها

نخستینهمایششعریارانیکدل
درتربت جام برگزارشد
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معاونوزیرراهوشهرسازیبااشارهبهتعیینپیمانکارمسیرراهآهنیونسیبهگنابادخبرداد:

گاماولبرایاحداثراهآهنمشهد-چابهاردرخراسانرضوی
گزارش
صفری

پـروژه راه آهن مشـهد ،زاهـدان ،چابهـار که یکی
از مهم ترین پروژه های ریلی شـرق کشـور اسـت و
باتکمیل آن مسـیر مطمئن  ،اقتصـادی و مقرون به
صرفه ای برای انتقال کاال و مسـافر از حوزه دریای
عمـان و شـهرهای مسـیر پـروژه در سـه اسـتان
سیستان وبلوچستان  ،خراسان جنوبی و خراسان
رضـوی بـه کشـورهای آسـیای میانـه وافغانسـتان
ایجـاد مـی شـود؛ در خراسـان رضـوی بـا انتخـاب
پیمانـکار بـرای احـداث ریـل در مسـیر یونسـی
بجسـتان تا گنابـاد تکمیل پـروژه راه آهن مشـهد
 ،زاهـدان  ،چابهـار وارد فـاز تـازه ای شـدکه طبـق
وعده معـاون وزیـر راه وشهرسـازی کلنـگ احداث
آن بـه زودی بـه زمیـن می خـورد.
بـه گـزارش خراسـان رضـوی ،امیـر امینـی ،
معـاون برنامـه ریـزی و مدیریـت منابـع وزارت راه و
شهرسـازی در حاشـیه بازدید از راه هـای ارتباطی
گنابـاد در جمـع خبرنـگاران گفـت  :در خصـوص
تکمیـل راه آهـن مشـهد بـه چابهـار  ،ایـن خـط ریل
از طـرح های ملی برای توسـعه شـرق کشـور اسـت
و همـان طور کـه شـاهد بودیـد روز یک شـنبه هفته
جـاری در بنـدر چابهـار بـا ظرفیـت  ۸.۵میلیـون
تـن و اعتبـار  ۱.۲میلیـارد بـه بهـره برداری رسـید.
وی تصریـح کـرد :بـه منظـور این طـرح و توسـعه آن
مذاکراتی با کشـورهای هنـد و افغانسـتان صورت
گرفتـه و تفاهـم نامـه هایـی نیـز بـه امضـا رسـیده
اسـت کـه مـی توانـد باعـث رونـق در شـرق کشـور
شـود .امینـی افـزود :بـرای شـروع ایـن پـروژه در
حوزه خراسـان رضوی نیز پیمانکار مشـخص شده
و بـه زودی در منطقـه یونسـی بجسـتان بـا حضـور
مقامات عالـی رتبه کلنگ زنی خواهد شـد .وی در
خصوص تامیـن اعتبـار این پـروژه نیـز اظهـار کرد:
یک کنسرسـیوم از پیمانـکاران توانمنـد به صورت
بـی ال تـی تفاهـم نامـه ای را ثبـت کـرده انـد و ایـن
موضـوع بـه بانـک هـای عامل ارسـال شـده کـه اگر
مـورد توافق باشـد  ،صندوق توسـعه ملـی اقدامات
بعـدی آن را انجـام خواهـد داد .معـاون وزیـر راه

و شهرسـازی بـا اشـاره بـه هزینـه سـنگین اجـرای
ایـن ریـل بیـان کـرد :ایـن طـرح  ۲۷۳کیلومتـری
از سـمت بیرجنـد بـه گنابـاد حـدود  ۱0۸میلیـون
دالر سـرمایه گـذاری نیـاز دارد کـه امیدواریـم ۱۵
درصـد پیـش پرداخـت توسـط صنـدوق توسـعه
ملـی و بقیـه از طریـق کنسرسـیوم تامیـن شـود.
امینـی افزود:توسـعه کمـی و کیفـی خطـوط و
اتصـال مناطـق و شـبکه هـای تولیـد و حمـل و نقل
بـار بـه شـبکه ریلـی از اولویـت هـای ایـن وزارت
خانـه در سـال  96اسـت .وی گفـت  :نـگاه وزارت
راه ،نـگاه اتصـال گنابـاد بـه خـواف بـرای یـک راه
ترانزیتـی اسـت و در قـدم اول تبدیـل راه هـای
روسـتایی آن به راه های اصلی اسـت البته اولویت
وزارت ،خطـوط ریلـی اسـت ولـی در حـوزه بنـادر
نیـز اقدامـات زیـادی انجـام شـده و اتصـال شـبکه
های ریلـی انتقـال بار عمـده از اصلـی تریـن برنامه
هـای ماسـت .گنابـاد در مسـیر ارتباطـی شـمال
و جنـوب کشـور  ،از لحـاظ قدمـت و نقـش مهـم آن
در تولیـد صنایـع معدنـی شهرسـتان هـا بسـیار
اهمیـت دارد و ترافیـک سـنگین ترانزیتـی در ایـن
شهرسـتان باعث شـده اسـت محورهـای آن نیاز به
ارتقـا داشـته باشـد.

• راه و شهرسازی در حال پرداخت
 ۱۸۰۰میلیارد تومان بدهی این وزارت به
طلبکاران بانکی

وی افـزود :در بازدیـد صورت گرفته مشـخص شـد
برخـی راه هـای روسـتایی به روکـش آسـفالت نیاز
دارد کـه دسـتورهای الزم صـادر شـده و اعتبـار
آن نیـز تخصیـص خواهـد یافت.معـاون وزیـر راه و
شهرسـازی گفت :وزارت راه و شهرسـازی در حال
پرداخـت هـزار و  800میلیـارد تومـان بدهـی ایـن
وزارت بـه طلبـکاران بانکـی اسـت.امینی افـزود :
بیشـتر شـبکه راه هـای مـا راه روسـتایی اسـت کـه
دولـت توجـه الزم را بـه ایـن موضـوع داشـته اسـت
و پیمانـکاران نیـز فعالیـت هـای خوبـی دارنـد و
هـم اکنـون مطالبـات پیمانـکاران روسـتایی هـزار
و  800میلیـارد تومـان اسـت کـه در حـال برنامـه
ریـزی و پرداخـت آن هسـتیم و بـرای راه هـای
روسـتایی در سـال گذشـته نیـز افزایـش اعتبـار

عکس تزئینی است

کالته /شهردار سبزوار از پایان پرونده زمین خواری بزرگ به
ارزش 350میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و گفت:
برایاینپروندهدردادگاهبدویرایبهنفعشهرداریصادر
شدومتهمعالوهبررداصلمال،بهچهارسالحبستعزیری،
منعخروجازکشوروتبعیدبهیکیازشهرستانهایجنوبی
کشور محکوم شده است .سید علی کوشکی با بیان این
که طبق پیگیری های وکالی حقوقی شهرداری سبزوار از
زمین خواری بزرگ و خسارت به بیت المال جلوگیری شده
است ،اظهارکرد :سال گذشته فردی با ادعای مالکیت یکی
ازخیابانهایشهرسبزواراقدامبهتخریبخیابانکردهبود.
وی افزود :پس از اعتراض مجدد به حکم صادره ،این پرونده
در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت و با صدور رای به
نفعشهرداریسبزوارازخسارتبیشاز 350میلیاردریالی
بهبیتالمالجلوگیریشدهاست.شهردارسبزواربیانکرد:
طبق رای قطعی صادره عالوه بر رد اصل مال ،پرداخت 14
میلیاردو 320میلیونریالبهدلیلواگذاریدوقطعهزمین
به شهرداری ،رد اصل مسیر خیابان و معابر در قبال دریافت
مجوز و تفکیک اراضی و دریافت سند از ناحیه متهم در حق
شهرداری و جزای نقدی معادل بهای مالی که اخذ کرده به
میزان  ۳۳7میلیارد و  960میلیون ریال در حق صندوق
دولتبهچهارسالحبستعزیری،منعخروجازکشوروتبعید
بهمدتدوسالبهیکیازشهرستانهایجنوبیکشورومنع
انجامهرگونهمعاملهمحکومشدهاست.
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در نظـر گرفتـه شـده اسـت .وی در خصـوص رفـع
مشـکالت راه های روسـتایی نیز افـزود :مهم ترین
نکتـه در راه های روسـتایی بحـث ایمنی ،اسـتقرار
پلیـس و نظارت بـر ترافیک اسـت کـه در ایـن حوزه
ضعیـف هسـتیم ولـی بـا نظـارت بهتـر توانسـته ایم
طـی دو سـال گذشـته میـزان تلفـات جـاده ای راه
های روسـتایی را کاهش دهیم .معـاون وزارت راه
و شهرسـازی در پایـان خاطرنشـان کـرد :قسـمت
عمـده قیـر پاالیشـگاه هـا بـه راه هـای روسـتایی
تخصیص داده شـده و در شـرق کشـور وضعیت راه
هـای روسـتایی مناسـب تـر اسـت.

•  100هزار میلیارد ریال مطالبات
پیمانکاران احداث راه های کشور

وی افـزود :از مجموع بیـش از  100هـزار میلیارد
ریـال مطالبـات پیمانـکاران احـداث راه هـای
کشـور 18 ،هزار میلیـارد ریـال مربوط بـه راه های
روسـتایی اسـت کـه سـامان دهـی ایـن مطالبـات
نیـز در دسـتور کار اسـت .وی ادامـه داد :بـا وجـود
کاهـش اعتبـارات دولـت در بودجـه سـال آینـده،
اعتبـارات احـداث و بـه سـازی راه هـای روسـتایی
افزایش یافته اسـت .معاون وزیر راه و شهرسـازی،

ایمنـی و نظـارت ضعیـف پلیـس راه بـر حمـل و نقل
و تردد وسـایل نقلیـه در جـاده هـای روسـتایی را از
مشـکالت مهـم ایـن بخـش ذکـر کـرد .وی گفـت:
گنابـاد بـا توجـه بـه موقعیـت و تـوان خـاص خـود از
ظرفیـت ویـژه ای در زمینه حمـل و نقـل منطقه ای
برخـوردار اسـت و راهگـذر توسـعه محـور شـرق بـه
عنـوان مهـم ترین راهگـذر شـمال به جنوب کشـور
از این شهرسـتان عبـور می کند .وی افـزود :بخش
عمـده جـاده هـای ارتباطـی شهرسـتان گنابـاد از
جملـه جـاده هـای روسـتایی آن نیازمنـد ارتقـا و به
سـازی هسـتند .امینـی افـزود  :بـا توجـه بـه تـردد
بسـیار وسـایل نقلیـه از جملـه کامیـون و تریلـی در
جـاده گنابـاد بـه خـواف ،مطالعـات ارتقـای ایـن
جاده از راه روسـتایی بـه راه اصلی در دسـت انجام
اسـت .وی در بازدید از جاده های روستایی گناباد
بـرای تامیـن بیـش از  20میلیارد ریـال بـرای ارتقا
و بـه سـازی ایـن محورهـا قـول مسـاعد داد .حدود
 14هـزار کیلومتـر شـبکه ریلـی در کشـور فعـال
اسـت و احـداث خـط آهـن مشـهد بـه زاهـدان و
چابهـار از طریـق گنابـاد و بیرجنـد نقـش مهمـی
در توسـعه مبـادالت منطقـه ای و بیـن المللـی
ایفا می کند.

حقدادی /نخستین همایش شعریاران یکدل به همت بنیاد
شعروادبیات داستانی ایرانیان وهمراهی اداره فرهنگ و
ارشاداسالمیوانجمنادبیجامجهانبیندرشبخجسته
میالد بابرکت پیامبررحمت ومهربانی وامام جعفرصادق
(ع) در محل مجتمع فرهنگی وهنری والیت تربت جام با
شکوه خاصی برگزارشد.دراین محفل ادبی ووحدتی پس
از اجرای چند برنامه هنری توسط گروه های هنری ابتدا
نعمت ا ...فیاض رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
تربت جام گفت :قرن هاست پیروان مکتب نبوی مردم
شیعه و اهل سنت این خطه بامهربانی و یکدلی ومودت
درکنار هم زندگی می کنند واین دیار وحدت درگذشته و
حال ادیبان و شاعران بزرگی را به جامعه اسالمی تقدیم
کرده است .وی ادامه داد:ازمجموع آثاررسیده به دبیرخانه
۱۶اثرمنتخب کشوری و محلی برای قرائت در همایش
انتخاب شد .درادامه مراسم ،معاون فرهنگی بنیاد شعرو
ادبیات داستانی ایرانیان با قدردانی از مهمان نوازی مردم
شعر دوست تربت جام گفت:هرکسی که اول با پای خودش
به دیارخراسان می آید در دفعات بعدی با دل پا به این دیار
گذارد .جاللی افزود:بنیاد شعروادبیات داستانی ایرانیان
این آمادگی را دارد در سال های آینده در شهرستان های
تلفیقی همایش شعر یاران یکدل را برگزارکند .درپایان
این محفل ادبی به چهار برگزیده همایش شعر یاران یکدل،
محمدعبدی،شعبانعلییازرلو،محمدصادقآتشیوقاسم
بایلوحسپاسوتندیساهداشد.

مراسمروزدانشجودردانشگاه
پیامنورفریمانبرگزارشد
اصغری /مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور امام
جمعه ،فرماندار ،جمعی ازمسئوالن و مدیران شهرستان
و فرماندهان نظامی و انتظامی در محل سالن اجتماعات
دانشگاه پیام نور مرکز فریمان برگزار شد .به گزارش
خراساندراینمراسمکهجمعزیادیازدانشجویانحضور
داشتند،فرماندارفریمانبااشارهبهاینکهدانشگاهکانون
آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در جامعه است ،خطاب به
دانشجویان گفت :از شما می خواهم تاریخ فکری جریان
های سیاسی را مطالعه کنید و ببینید نیروهای متعهد
انقالبی چطور با انگیزه  ،تالش و توکل به خدا مقدمات
پیروزی انقالب را رقم زدند به طوری که پیشرفت امروز
کشورعزیزمانثمرهتالشومجاهدتآناناست.امامجمعه
فریماننیزدراینمراسمبابیاناینکهآگاهیازجملهابزار
تمامانسانهاستافزود:طبقفرمایشمقاممعظمرهبری
دانشجوبایدآگاه،منطقیومتدینباشدتابهموفقیت دست
یابد.حجتاالسالممحمدحسینایزدیافزود:تاکیداتی
که در آموزه های دینی به فراگیری علم شده شاید درهیچ
مکتبینداشتهباشیم.حجتاالسالمایزدیگفت:هرچند
که علم به انسان شتاب می دهد اما آموختن آن به تنهایی
کافینیست.

چهرهها وخبرها
رئیسادارهفرهنگوارشاداسالمیگنابادخبرداد:

معاوندرمانوزیربهداشتوعدهداد:

تکمیل کادر درمانی بیمارستان32
تختخوابیخلیلآباد

راهیابیفیلمهایفیلمسازانگنابادی
بهجشنوارههندوستان

رئیسادارهفرهنگوارشاداسالمیگنابادگفت:دوفیلمساختهشدهتوسطفیلمسازان
گنابادیبهجشنوارهبینالمللیهندوستان راهیافت.مهدویمقدمدرگفتوگوبا مهر اظهارکرد:جشنوارهای
باموضوعکودکآذرماهامسالدرهندوستانبرگزارمیشودکهدوفیلمکوتاه«تایم»و«تولدیکاحساس»ساخته
فیلم سازان گنابادی موفق شدند به این رویداد هنری راه یابند .وی افزود :فیلم «تایم» نگاهی نمادین به موضوع
زندگیتامرگداردوکارگردانی،تدوینوصداگذاریآنرابهزادومحمدبرادرانبرعهدهداشتهاند .ویتصریح
کرد:همچنینفیلمکوتاه«تولدیکاحساس»بهموضوعمشکالتخانوادگیونیازکودکانبهمحبتپرداختهاست.

اخبار کوتاه
شهرستان ها

صفری/رئیسدانشگاهفنیوحرفهایخراسانرضویگفت:
 ۲۳هزار فارغ التحصیل فنی و حرفه ای با برنامه ریزی های
صورتگرفتهواردبازارکارشدند.
غضنفری/جانشینفرماندهانتظامیشهرستانتربتحیدریه
از برگرداندن کیف پول ومدارک به صاحبش خبرداد.
سرهنگ غالمرضا خرقانی در تشریح این خبر گفت :یکی از
کارکناناینمجموعهکهبامرخصیبههمراهخانوادهبهزیارت
امام مهربانی ها ثامن الحجج(ع) مشرف شده بود در اطراف
حرم مطهر یک عدد کیف پول به همراه مدارک شخصی را
پیدامیکند.ویافزود:اینافسروظیفهشناسپسازبررسی
محتویات کیف که داخل آن تعدادی عابر بانک،گواهی نامه
رانندگی،بیمه نامه خودرو و تعداد سه فقره چک به مبلغ
 900میلیون ریال بوده  ،با پیگیری وشناسایی مالک کیف
آنرا تحویلویمیدهد.

از میان خبر ها
شهرستان ها

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان:

بدون تحقیققضاوتنکنیدوانتقاد
آگاهانه داشته باشید
ایشان زاده /رئیس دانشگاه صنعتی قوچان درمراسم
بزرگداشتمقامدانشجو،درجمعدانشجویانایندانشگاه
گفت :بدون تحقیق درباره هیچ مسئله وموضوعی قضاوت
نکنید و راجع به مسائل اطراف خود ،انتقادآگاهانه داشته
باشید .دکتربهشتی ،توجه دانشجویان به مسائل جامعه به
ویژه مسائل اجتماعی را یکی از وظایف دانشجویان دانست
وافزود :به طورقطع امروز وظیفه دانشجو با  ۶۵سال قبل
متفاوتاستچراکهدرآنزمانکشور،تحتسلطهواستعمار
قدرتهایاستکباریبودهوشرایطباوضعیتکنونیتفاوت
داشته است و امروز به برکت انقالب اسالمی وآگاهی ملت ،
دراستقاللوامنیتقرارداریم.اگرچههنوزهمدشمنبزرگ
ما همان کشورهای استکباری ازجمله آمریکا و دولت های
غربیهستندوتمامتالشخودرادرناامیدکردنجامعهمابه
کارگرفتهاندوازهیچاقدامخصمانهایفروگذارنمیکنند.

رئیس میراث فرهنگی نیشابور خبرداد:

علی نوری  ،مهدیان /معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی
استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای اداری
شهرستان بردسکن از محقق شدن بیش از  90درصد
تعهد اشتغال استان در سال  96خبرداد .سید جواد
حسینی با بیان این که سهم اشتغال استان امسال
 160هزار فرصت شغلی است ،گفت :تاکنون بیش از
 150هزارفرصتشغلیآندراستانمحققشدهاست.
وی بیان کرد :در خراسان رضوی  300هزار نفر افراد
جویای کار داریم که تاکنون نتوانستیم برای آن ها شغل
ایجادکنیم .وی به اشتغال زایی دو میلیون و 100هزار
نفر دراستان تاکنون اشاره کرد و گفت :با این اشتغال
زاییتوانستهایمنرخبیکاریاستانرااز 14درصدبه 10
ویکدهمدرصدکاهشدهیم.معاوناستاندارخراسان
رضوی به سال اقتصادمقاومتی ،تولید و اشتغال اشاره
کرد و گفت :در مجموع طی یک سال اخیر  184هزار
فرصتشغلیدراستانایجادشدهکهاینرقممعادل23
درصد اشتغال کشور است .وی اظهارکرد :طبق هدف
گذاریانجامشدهبایدنرخبیکاریاستاندرطولبرنامه
ششمتوسعه به 7/5درصدکاهشمییافتدرحالیکه
هدفگذاریاستان 7درصد است.حسینی بیانکرد:
درحوزهکسبوکار  خراسانرضویسالقبلرتبه 21را
دربیناستانهایکشوردارابودکه امسالبهرتبه سوم
ارتقا پیدا کرده و در حوزه واردات  4درصد کاهش و در

نوری/دکترقاسمجانباباییدرسفربهشهرهایبردسکن،کاشمروخلیلآباد،باحضور
در بیمارستان 32تختخوابی خلیل آباد  ،ضمن بازدید از قسمت های مختلف این بیمارستان تازه تاسیس ،برای
تکمیلکادردرمانیبیمارستاندرسریعترینزمانممکنقولمساعدداد .مجتبیشاکریفرماندارخلیلآبادبه
خبرنگارماگفت:ساختمانبیمارستانوتجهیزاتآنباصرفبیشاز 20میلیاردتومانانجامشدهاستبنابراین
از آن جا که هنوز کادر درمانی وپرسنلی با کمبود نیرو مواجه است  ،معاون وزیر قول داد در جلسه ای که به زودی با
حضوروزیربهداشت درمشهدبرگزارمیشود،اینمشکلبررسیونیرویموردنیازاینبیمارستانتکمیلشود.

واحدهای غیر مجاز در مناطق
گردشگرینیشابورپلمب شدند

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری نیشابور از پلمب واحدهای غیر
مجازدرمناطقگردشگرینیشابورخبرداد.بهگزارشروابطعمومی میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
خراسان رضوی ،هادی شریفان ،رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور اظهار کرد :در چند روستای گردشگری
نیشابور تعدادی از منازل شخصی که به صورت غیر مجاز و بدون مجوز به فعالیت و پذیرش گردشگر و مسافر
اقدام می کردند ،پلمب شدند .وی افزود :این واحدهای غیر مجازهیچ یک از شرایط پذیرش گردشگر ،مجوز و
استانداردهایالزمرانداشتندوباهمکارینیرویانتظامیوادارهاماکنپلمبشدند.

معاون استاندار خراسان رضوی در شورای اداری بردسکن اعالم کرد:

کارخانه فراوری کنسانتره مس استان را از مهم ترین
اقدامات انجام شده برشمرد .وی همچنین از افتتاح
معدن طالی سه بندون بیجورد با سرمایه گذاری 70
میلیاردتومانیبخشخصوصیتاپایانامسالخبرداد.

بیش از 90درصد تعهد اشتغال استان امسال محقق شد
صادرات 13درصدافزایشداشتهاست.

•تغییرنامپارلمانمشورتیزنانبهمجمع
مشورتیزنان

ویازتغییرنامپارلمانمشورتیزنانبهمجمعمشورتی
زنان خبرداد و گفت :این مجمع گامی برای مشارکت
نظام مند زنان در امر تصمیم گیری است .وی افزود:
این مجمع در  28شهرستان استان تشکیل شده است
وبیشازهزارو 300نفرعضودارد .ویبهفعالیت400
تشکل مردم نهاد طی دوسال اخیر در استان اشاره کرد
وگفت:ازاینتعداد 120تشکلآن درحوزهآسیبهای
اجتماعی فعالیت دارند .وی همچنین از فعالیت یک
تشکل برای بهبود معتادان دراستان خبرداد و گفت:
اینتشکلتاکنونتوانسته استتعداد 800نفررابهبود
بخشدوتحتپوششقراردهد.

•  12درصدجمعیتکشوردچارمعلولیت
هستند

حسینی با بیان این که  12درصد جمعیت کشور دچار
معلولیت هستند ،افزود :طی سه سال اخیر در استان
فقط  10درصد از معابر و  30درصد از فضاهای اداری
استان برایترددمعلوالنمناسبسازیشدهاست .وی
همچنین از افزایش پنج برابری اعتبارات دانش آموزان
استثنایی استان از  22میلیارد تومان به  96میلیارد
تومان طی چهار سال اخیر خبرداد و گفت :در سال92
در بحث کاالهای قاچاق  25میلیارد تومان در استان
داشتیم که با اقدامات انجام شده این رقم به بیش از پنج
میلیارد تومان رسیده است .معاون استاندار خراسان
رضوی درادامه به اجرای طرح روستای پاک در 100
روستای استان اشاره کرد و گفت :این طرح در هشت
محورارزیابیمیشودکهتاکنون 65روستای استان از
اعتیادودخانیاتپاکشدهاست .ویروستاهایکبودان
بابالحکموکالتهنوازتوابعشهرستانبردسکنرا جزو
طرح روستاهای پاک در استان اعالم کرد .حسینی
افزود :برایاولینبارپسازانقالبنرخطالقدرخراسان
رضویدرپنجماههاولامسالبیشاز 13درصد کاهش

یافته است .وی برگزاری جشنواره های بومی محلی در
روستاهای استان را از دیگر طرح های فرهنگی دانست
و گفت :با برگزاری این گونه برنامه ها در روستاها می
توانیم روستاهاییراکهدرمعرضآسیبهایاجتماعی
هستند ،تحتپوششقرار دهیم .وی بهبرگزاریبرنامه
های فرهنگی که از اول تا هفتم دی ماه دراستان برگزار
می شود ،اشاره کرد و گفت :بردسکن جزو شهرستان
هاییاستکهمیتوانددراینجشنواره شهرستانرادر
بعدفرهنگیمعرفیکند.

• تزریق 300میلیاردتوماناعتبار دردولت
یازدهم درحوزههایمختلفشهرستان

براتعلینیادرادامهجلسهشورایاداری ازتزریق300
میلیارد تومان اعتبار طی دولت یازدهم به بخش های
مختلف این شهرستان خبرداد و گفت 150 :میلیارد
تومان آن توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده
است .رئیس شورای اداری بردسکن گازرسانی 100
درصدیبهروستاهایبخششهرآباد وافتتاحبزرگترین

کشف10کیلوگرمحشیشدربجستان

فرماندههنگمرزیتایباد:

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بجستان از کشف  ۱۰کیلوگرم حشیش
که به طور ماهرانه ای در سیلندر  CNGخودروی پراید جاسازی شده بود خبر داد.
به گزارش خراسان ،جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بجستان ،سرهنگ
دوم محمد علی صنعتی افزود :ماموران پلیس مبارزه بامواد مخدر در حین کنترل
خودروهای عبوری در محور بجستان به فیض آباد به یک دستگاه خودروی سواری
پراید مظنون شدندکه برای بررسی بیشتر به ستاد فرماندهی انتقال یافت و مورد
بازدید قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :مواد کشف شده به طرز ماهرانه ای در سیلندر  CNGدر استان
کرمانجاسازیشدهبودومتهماندرپوششخانوادگیقصدداشتندآنرابهشهرستان
کاشمردراستانخراسانرضویمنتقلکنندکهباحضوروهوشیاریمامورانخودروی
حاملموادتوقیفشدودونفرنیزدستگیرشدند.

فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت ۳۵:متجاوز غیرقانونی در مرز تایباد دستگیر شدند.
سرهنگ مجید پویان در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :مرزداران هنگ مرزی تایباد
در ایست و بازرسی 17شهریور با هوشیاری و دقت بسیار در انجام ماموریتهای خود
موفقشدندمقادیرزیادیموادمخدرراکشفکنند.فرماندههنگمرزیتایبادافزود:
مرزداران این هنگ در ایست و بازرسی گروهان مرزی 17شهریور موفق شدند 29
کیلو و 500گرم مواد مخدر از نوع هروئین و شش هزار و  100لیتر سوخت قاچاق از
نوعگازوئیلراازوسایلنقلیهعبوریکشفکنند.ویبیانکرد 100:لیتراسیدازیک
خودروی افغان که به صورت خیلی ماهرانه جاساز شده بود کشف و برای بررسیهای
کاملتربهمراجعذیصالحارجاعدادهشد.

 ۳۵متجاوزغیرقانونیدرمرزتایباددستگیرشدند

•جاده کاشمر به سهراهی شادمهر در شأن
مردم کاشمر نیست

معاوناجتماعی،سیاسیوامنیتیاستانداریدرکاشمر
باانتقادازشیوهپرداختیارانهدرکشورواینکهپرداخت
یارانه به این صورت در دنیا منتفی شده گفت :پرداخت
یارانه به صورت نقدی تنها در کشورهای عقبافتاده به
طور یکسان،برابروبدونشرطوشروطانجاممیشود.به
گزارشخراسانرضوی،سیدجوادحسینیدرنخستین
مجمععمومیسالمتخراسانرضویدرکاشمراظهار
کرد :کاشمر همواره در طول تاریخ جزو شهرهای پیشرو
در عرصه هوش و اندیشه در خراسان رضوی است و
خوشحالیم اولین مجمع عمومی سالمت در استان در
اینشهرستانتشکیلشدهاست.ویبابیاناینکهاولین
وظیفه ما ارتقای سالمت و کاهش آسیبهای اجتماعی
توأم با مشارکت نظاممند مردم است ،افزود :معتقدیم
اگر سالمت وزندگی و مبارزه با آسیبهای اجتماعی
را اجتماعی نکنیم باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم و
نتیجهکمتریهمبگیریم.

مالخری که دزد اجیر می کرد!
پلیسشهرستانبینالودمالخریراکهبااجیرکردنسارق،اقدامبهسرقتازباغویالهامی
کرد،شناساییودستگیرکرد.سرهنگ«حسیندهقانپور»،فرماندهانتظامیشهرستان
بینالود گفت :مأموران گشت انتظامی کالنتری شاندیز هنگام گشت زنی در روستای
حصارسرخ،مردیجوانراکهبایکپتکدرحالتخریبوسرقتدروپنجرهباغویالهابود،
شناساییودراقدامیغافلگیرانهدستگیرکردند.ویافزود:اینسارقدربازجوییهای
انجامشدهاعالمکردکهازمدتیقبلازمعابروخیابانهااقدامبهجمعآوریآهنآالتو
ضایعاتمیکردهوبهیکضایعاتیدرمشهدمیفروختهکهاینفردضمنترغیبوآموزش
سرقتباغویال،ازویخواستهاستاقالمواموالارزشمندتریراجهتفروشبرایشببرد.
اینسارقگفت:درطولاینمدتنیزباشناساییباغویالها،زمینهایزراعیوساختمان
هایدرحالساختبدوندوربینهایاستانداردونگهباناقدامبهسرقتکردهودریک
فقرهتمامیلولههاوتجهیزاتآبیاریقطرهایراسرقتکردهاست.

