شهرستان ها

از میان خبرها
شهرستان ها

استانداردرسبزوارخبرداد:

پروژه خودروسازی سبزوار
درمرحلهجانماییزمین
کالته -استاندار از قرار داشتن پروژه خودروسازی
سبزوار در مرحله جانمایی زمین خبر داد.به گزارش
خراسان رضوی ،رشیدیان در نشست ستاد اقتصاد
مقاومتی شهرستان سبزوار با اشاره به اظهارات
اخیر رئیسجمهور آمریکا مبنی بر معرفی قدس بهعنوان
پایتخت رژیم صهیونیستی ،بیان کرد :سیاستهای
کلی جهان اسالم با محوریت جمهوری اسالمی ایران
سبب شده است امروز اتحادیه اروپا از همراهی با
سیاستهای آمریکا خودداری و مخالفت خود را با
موضوع پایتختی رژیم صهیونیستی اعالم کند .وی از
اختصاص  50میلیارد تومان تسهیالت توسعه روستایی
طی امسال به استان خبر داد و گفت :از این میزان حدود
 36میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفیشد هاند
که تاکنون  12میلیارد تومان تسهیالت به روستاییان
استان اختصاصیافته است .رشیدیان تصریح کرد :برای
رونق و توسعه مشاغل کوچک نیز تسهیالت ارزانقیمت
مشخص به مبلغ  24میلیارد تومان ،کمکهای فنی و
اعتباری ،تسهیالت یارانهای ،سرمایه ثابت و سرمایه
در گردش برای بخش تولید در نظر گرفتهشده است.
وی با اشاره به طرح روستاهای پاک عاری از طالق،
اعتیاد ،بیکاری و  ،...یادآور شد :تاکنون  63روستای
پاک در استان مشخصشدهاند .وی همچنین با اشاره
به صدور مجوز احداث کارخانه خودروسازی با ظرفیت
تولید ساالنه  120هزار خودرو و اشتغا لزایی برای
بیش از دو هزار نفر ،گفت :هم اکنون زمین موردنیاز این
پروژه جانمایی شده است و پس از تایید زمین عملیات
اجرایی شروع میشود .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر
این که منطقه ویژه اقتصادی سبزوار چند سال پیش به
تصویب رسیده ولی تاکنون اجرایی نشده است ،بیان
کرد :درگذشته جانمایی زمین منطقه ویژه اقتصادی
سبزوار بهخوبی انجام نشد و اکنون نیازمند مطالعات
محیط زیستی است.برادران ،فرماندار سبزوار نیز در این
نشست گفت :هم اکنون نرخ بیکاری در این شهرستان
 10.9درصد است و  10هزار و  607جوینده کار در این
شهرستان وجود دارد.

• دیدار استاندار با خانواده شهید مدافع حرم

همچنین استاندار در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم
مهدیموحدنیاگفت:زندگیومنششهدایدفاعمقدس
و مدافعان حرم اهلبیت (ع) برای تمامی بازماندگان
دنیوی درس ایثار ،شجاعت و ازخودگذشتگی است.
رشیدیانافزود:امروزنسلجوانجامعهبایدبداندکهنظام
جمهوری اسالمی ایران و انقالب اسالمی با ریختن خون
شهدا تثبیتشده است .وی بیان کرد :مهمترین وظیفه ما
حفظ دستاوردهای نظام و انتقال به دیگر نسلهای جامعه
اسالمی است .استاندار همچنین در مراسم واگذاری
تاکسی روستایی به متقاضیان شهرستان شرکت کرد
که در این مراسم  50تاکسی سمند روستایی و  27وانت
نیسان به ارزش 20میلیارد ریال تحویل شد.
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گزارشیازپایینبودنکیفیتناندرداورزن

توپ کیفیت پایین نان درزمین نانوا
گزارش
داورزنی

نان یکی از اصلی ترین غذاهای مردم در سراسر
جهان است و به طور معمول از آرد گندم به دلیل
داشتن میزان بسیار زیاد گلوتن (که سبب حالت
اسفنجی و تردی نان میشود) در تهیه نان استفاده
میشود .نان نه تنها در میان مردم از ارزش غذایی
زیادی برخوردار است ،بلکه در دیدگاه دین و
اسالم و ائمه نیز بر جایگاه ارزشمند آن تاکید
فراوان شده است .رسیدگی به کم و کیف این
نعمت خدادادی و استفاده درست از آن از نکات
بسیار مهمی است که هر کس در هر جایگاهی
باید آن را به جا آورد و تهیه آن از زمان کاشت گندم
تا فراوری آرد و آماده سازی برای مصرف ،نیازمند
یک فرهنگ انسانی و دینی و بر عهده هر مسئول
یا کسی است که دراین پروسه نقش آفرینی می
کند.این روز ها گله مندی ها و شکایات فراوانی
در زمینه کیفیت نان وجود دارد و این موضوع چند
روزی است که در شهرستان داورزن به اوج خود
رسیده است .کیفیت نان درشهرستان داورزن
طی چند روز گذشته به گونه ای کاهش یافته است
که بررسی های میدانی خبرنگار ما نشان می دهد
در تمام شهرستان به طور یکنواخت نانوایی هایی
که از آرد یک دوره مشترک استفاده کرده اند ،به
این مشکل دچار شده اند و تمام شاطران و خبازان
علت کیفیت پایین نان را کاهش کیفیت آرد در این
چند روز می دانند .پیگیری این موضوع از سوی
فرمانداری شهرستان و اعضای شورای اسالمی
داورزن منجر به تشکیل جلسه برای بررسی علل
کاهش کیفیت نان در شهرستان شد .جلسه
بررسی علل کاهش کیفیت نان درشهرستان
داورزن با حضور جمعی از اعضای شورای آرد

گازرسانی به  33روستا
درشهرستان قوچان
اجرایی می شود
ایشان زاده -پروژه گازرسانی به  ۳۳روستا در

•ارتقای سطح آموزشی نانوایی ها و
شاطران در پخت نان

و نان،متصدیان نانوایی ها و اعضای شوراهای
اسالمی در سالن اجتماعات فرمانداری داورزن
برگزار شد .فرماندار داورزن اظهار کرد:وضعیت
کیفی نان به ویژه در هفته گذشته گالیه های
زیادی را در شهرستان درپی داشته است .رضا
فالحی افزود :نبود نظارت درست بر عملکرد
نانوایی ها و کیفیت پایین آرد از مهم ترین عوامل
بی کیفیتی نان در داورزن اعالم شده است.
متصدیان نانوایی ها نیز در اظهاراتی در این
جلسه همگی معتقد بودند کیفیت نان به کیفیت
آرد بستگی دارد و در هفته گذشته شاطران نیز
از عهده پخت آن به سختی بر می آمدند و این مهم
در تغییر کیفیت آرد طی چند روز گذشته مشهود
بوده است.متصدیان حاضر در این جلسه معتقد
بودند70:درصد کیفیت نان به آرد بستگی دارد
و 30درصد عوامل تولید نان در نانوایی ها دخیل
هستند .اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستاها
نیز به طور دایم از شکایت مردم خبر می دهند که
برای رسیدگی به وضعیت نامناسب نان به دفاتر
شوراها مراجعه می کنند.

فالحی ،فرماندار داورزن نیز در ادامه گفت :در
این جلسه تصمیم گرفته شد تهیه آرد سهمیه

بخش های مرکزی وباجگیران درشهرستان
قوچان به مرحله اجرایی رسید .بخشدارمرکزی
قوچان گفت :پس از پیگیری های شهرستان ،
سرانجام جلسه هماهنگی این پروژه باحضور
مسئوالن برگزار و تصمیمات الزم برای چگونگی
اجرای طرح گرفته شد که باتجهیز کارگاه طی

روزهای آینده  ،عملیات اجرایی آغاز می شود.
ریحانی افزود:با اجرای این پروژه تعداد  ۱۹روستا
در بخش مرکزی و ۱۴روستا دربخش مرزی
باجگیران گازرسانی می شود.خطوط انتقال
این طرح  ۲۶۰کیلومتر ومجموع اعتبار پروژه
حدود  ۲۴میلیارد تومان است .وی با بیان این که

رئیس اداره غله و بازرگانی نیز با بیان این که همه
کیفیت آرد را نشانه گرفته اند تصریح کرد:ارتقای
سطح آموزشی نانوایی ها و شاطران در پخت نان
بسیار حائز اهمیت است .مهدی فاضلی نیا در
ادامه گفت:اجرای برخی از اصول پخت نان باید
در دستور کار نانوایی ها قرار گیرد به طوری که در
بازدید های انجام شده مشخص شد اغلب نانوایی
ها آرد را الک و هواگیری نمی کنند .وی استفاده از
خمیرترش برای ورآمدن خمیر و رعایت مدت زمان
تهیه خمیر تا زمان پخت را یکی دیگر از مسائل
مربوط به تهیه نان مرغوب دانست و افزود:نظارت
بر عملکرد نانوایی ها از مهم ترین وظایف کارگروه
آرد و نان شهرستان است که باید هرچه سریع تر
اقداماتی انجام گیرد.

•برخورد با متخلفان

بندی شده نانوایی ها از شش مرحله در ماه به سه
مرحله کاهش یابد و نانوایی ها سهمیه ماهانه را
در سه مرحله تهیه کنند.وی اظهار کرد:بازرسی
های ماهانه توسط تیم مشترک بازرسی
متشکل ازنمایندگان فرمانداری،بخشداری
ها ،اصناف،بهداشت،شورای آرد و نان،شرکت
غله،اداره صنعت،معدن و تجارت و شوراهای
اسالمی شهر و روستاها و دهیاری ها در شهرستان
انجام خواهد شد.
وی گفت:شوراها و دهیاری ها و نماینده دفتر
اصناف موظف شده اند وضعیت پخت و زمان پخت
را زیرنظر بگیرند و گزارش آن را به فرمانداری و
کارگروه بدهند تا با متخلفان برخورد شود .وی
ادامه داد:دوره آموزشی بازآموزی ویژه شاطران و
متصدیان نانوایی ها با همکاری اداره غله،صنعت،
معدن و تجارت و بخشداری ها برگزار خواهد شد.
فالحی ابراز امیدواری کرد :با تالش های انجام
شده کیفیت نان داورزن بهبود یابد ،در غیر این
صورت نانوایی های متخلف جریمه می شوند و از
سهمیه آرد آنان کم و به نانوایی های دیگر اضافه
خواهد شد.
وی افزود :رعایت نکردن اصول بهداشتی و فنی،
منجر به جریمه های سنگین یا پلمب واحد متخلف
خواهد شد .فرماندار گفت:درصدد هستیم ابتدا
رعایت اصول کار را از خودمان در شهرستان شروع
و سپس در صورت بهبود نیافتن وضعیت مراحل
کیفیت آرد را نیز پیگیری کنیم .وی در ادامه
از بازنگری سهمیه آرد روستاهایی که افزایش
جمعیت دارند خبر داد و گفت:طبق آمار برخی
از روستاهای شهرستان با افزایش جمعیت روبه
رو بوده اند که نیازمند آرد بیشتری برای پخت نان
هستند.شایان ذکراست ،طبق بررسی های به
عمل آمده آرد شهرستان داورزن ازکارخانه آردی
در سبزوار تامین می شود.
با اجرای این طرح  ۱۰۰درصد روستاهای بخش
مرکزی تحت پوشش قرار می گیرد ،خاطرنشان
کرد :دربخش باجگیران تنها  ۱۲روستا باقی
خواهد ماند که در مرحله بعدی این روستاها و
شهرمرزی باجگیران نیز از نعمت گاز بهره مند
خواهند شد.

اخبار
شهرستا نها

مدیرکلدفترامورشهریوشوراهایاستانداری:

شهرداریهاباشگاهسیاسینشوند

نوری-مدیرکل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری
خراسان رضوی گفت :شهرداری ها اصال وابدا باشگاه
سیاسی نیستند که موجب ارتقای فردی باشند بلکه
شأن ومنزلت شهرداری ها خدمت بی منت به مردم
است .به گزارش خراسان از خلیل آباد ،مجتبی علوی
مقدم در جلسه شورای اداری شهرستان خلیل آباد که
فرماندار وکلیه اعضای شورای اداری ،شورای تامین
وامام جمعه وتنی چند از خانواده های معظم شهدا،
جانبازان وآزادگان شرکت داشتند ،اظهار کرد :سعی
کنید فضای خدمت گزاری به مردم را در شهرداری ها
آلوده به کار سیاسی نکنید .فرماندار خلیل آباد با تاکید بر
این که مدیران و شهرداران خلیل آباد و کندر برای جذب
اعتبارات تالش کنند افزود :اعتبارات ابالغی در سال
 96از محل تملک دارایی پنج میلیارد و 500میلیون
تومان  ،اعتبارات ماده  180شهرستان سه میلیارد
و  100میلیون تومان واعتبارات ملی هشت میلیارد
و 800میلیون تومان است که جمعا  17میلیارد و 400
میلیون تومان در قالب  22فصل 48 ،برنامه و 98پروژه
می شود و نسبت به اعتبارات سال 95با  92میلیارد ریال
اعتبار  89درصد رشد داشته ایم .شاکری افزود :تا کنون
 46درصد اعتبارات استانی و  44درصد اعتبارات ماده
 180تخصیص یافته است که می طلبد مدیران برای
جذب اعتبارات ،تقاضای سهم شهرستان را از مدیران
کل داشته باشند .وی به حوزه اشتغال شهرستان اشاره
و اظهار کرد :حدود 500میلیون تومان اعتبارات مشاغل
خانگی برای اشتغال 100نفر در شهرستان تخصیص
یافته است .وی با اشاره به این که سهم شهرستان خلیل
آباد در اشتغال فراگیر  782نفر است گفت :امسال
با توجه به هد فگذاری صورت گرفته ،ایجاد 160
هزار فرصت شغلی در استان پیشبینی شده که سهم
شهرستان خلیل آباد  782نفر است و سهم دستگاه های
اداری نیز به تفکیک مشخص شده است .در این جلسه ،
علوی مقدم با تقدیر از زحمات علیرضا یاوری شهردار
قبلی خلیل آباد ،هادی گوهریان را به عنوان سیزدهمین
شهردار این شهر وعلی شمسایی را به عنوان شهردار
کندر به حاضران معرفی کرد.

کارخانهخوراکدامباخرزپلمبشد
نشتیفانی -تنها کارخانه خوراک دام باخرز به دلیل
رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی دام پزشکی
پلمب شد .محسن مهرآوران رئیس شبکه دام پزشکی
باخرز با اعالم این خبر گفت:در پی بازدیدهای انجام
شده و با وجود تذکرات قبلی ،کارخانه خوراک دام باخرز
به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی
دام پزشکی توسط این شبکه پلمب شد و تا رفع نواقص
موجود اجازه فعالیت نخواهد داشت .وی افزود:
همچنین یک مرغداری بدون پروانه در یکی از روستاهای
شهرستان باخرزبه دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی
و فنی و نداشتن پروانه بهداشتی دام پزشکی پلمب شد.

چهرهها وخبرها
شهرداربردسکنخبرداد:

شهردارمزداوند:

سازمانحملونقلهمگانیدرونشهری
دربردسکنتشکیلمیشود
نوری /شهردار بردسکن از تشکیل سازمان حمل و نقل همگانی درون شهری
در آینده نزدیک خبرداد «.مدیح» گفت :اساسنامه این سازمان توسط شورای شهر مصوب و برای تایید
نهایی به استان ارسال شده است .وی بیان کرد :با فعالیت این سازمان ناوگان حمل و نقل عمومی درون
شهری سامان دهی و تمامی مسیرهای داخل شهر دارای خط خواهد شد .وی بر ترغیب مردم به استفاده
از دوچرخه تاکید کرد و گفت :برنامه داریم که سه شنبه های بدون خودرو را در بردسکن اجرایی کنیم تا
شهروندان نیز به این سمت ،سوق پیدا کنند .وی گفت :سیاست شهرداری در برنامه ها با رویکرد فرهنگ
سازی است تا مردم را در همه حوزه ها به آرامش برسانیم و بردسکن را به شهر مهربانی ها تبدیل کنیم.

امامجمعهتربتجام:

حضورداعشدرافغانستان
وتاجیکستانحتمی است

طرحتوجیهیدهکدهگردشگری
«غار مزداوند» در دست تهیه است
تمدن /شهردار مزداوند با اشاره به این که طرح توجیهی دهکده گردشگری و
تفریحی «غار مزداوند» در دست تهیه است ،گفت :دهکده تفریحی و گردشگری «غار مزداوند» با اولویت یک
در ردیف پروژههای سرمایهگذاری شهر مزداوند قرار گرفت .محمد گل محمدی  ،بابیان این که طرح توجیهی
دهکده گردشگری و تفریحی «غار مزداوند» در دست تهیه است ،اظهار کرد :با توجه به اهمیت بهرهبرداری
از ظرفیتهای موجود برای سرمایهگذاری ،احداث دهکده تفریحی و گردشگری «غار مزداوند» در هیئت
عالی سرمایهگذاری شهرداری مزداوند به تصویب رسید .وی افزود :برابر ارزیابیهای انجام شده دهکده
تفریحی و گردشگری غار مزداوند با اولویت یک در ردیف پروژههای سرمایهگذاری شهر مزداوند قرار گرفت.

حقدادی /امام جمعه تربت جام در اجتماع معتمدین پیروان والیت که در مسجد امام
حسن مجتبی (ع) برگزار شد گفت :حضور داعش در افغانستان و تاجیکستان پس از شکست در عراق و سوریه
حتمیاستوآنانباکسبدرآمدهایباالدرایندوکشورمسکنخریدهوصاحبخانهشدندکهاینموضوعکار
را بسیار سخت تر از گذشته کرده است .حجت االسالم طاهری افزود  :تربت جام با کشور افغانستان هم مرز و در
نزدیکی تاجیکستان است که در این دوره زمانی بیش از هر وقتی به وحدت و فعال کردن پایگاه های بسیج نیاز
داریم .وی ادامه داد :حضور داعش یک تحلیل صرف نیست و پشتوانه خبری دارد که باید در این منطقه تلفیقی
افراطیون دو طرف که جایگاهی ندارند کنترل شوند و از حرکات آنان با جدیت پیشگیری شود.

خبر

با خبرنگاران
شهرستان ها

صفری /رئیس مرکز فوریت های پزشکی گناباد گفت:
بر اثر انحراف و برخورد یک دستگاه خودروی پژو 405
با تیرچراغ برق در این شهرستان سه نفر مصدوم شدند.
نوری /مدیر کل دفتر امور شهری استانداری گفت :تا
کنون 68شهردار در استان معارفه شدند  ،سه شهردار در
مرحله صدور حکم قرار دارند و دو شهر هم هنوز شهردار
معرفی نکرده اند.
باقری  /رئیس شبکه دام پزشکی چناران گفت :سگ
های صاحبدارشهرستان چناران به صورت رایگان علیه
بیماری هاری واکسینه می شوند.
صفری /دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان
رضوی گفت:امر به معروف ونهی از منکر یک مقوله
گسترده در تمام ابعاد زندگی انسان هاست.
راسخی نیا /نمایشگاه تخصصی ماشین آالت ،لوازم و
تجهیزات کشاورزی ،باغی ،دام و طیور با وسعت سه
هزارمترمربع در نیشابور گشایش یافت.
محمودی /فرماندار سرخس از برگزاری همایش معرفی
کشت انگور به منظور ترویج الگوی کشت وبهینه سازی
مصرف آب در شهرستان خبر داد.
حقدادی /معاون بهداشت و درمان دانشکده علوم
پزشکی تربت جام گفت :یکی از مهم ترین دغدغه های
مدیریت شهری دفن اصولی پسماند تولیدی درمانگاه
ها،آزمایشگاه ها و مطب پزشکان است که هنوز این زباله
های پزشکی بدون بی خطر سازی دفن و باعث آلودگی
زیست محیطی می شود.
اصغری /رئیس شبکه دام پزشکی فریمان اظهار کرد:با
اجرای طرح واکسیناسیون دام سنگین در شهرستان
فریمان از ابتدای آبان ماه امسال بیش از هفت هزار
راس گاو و گوساله به طور کامال رایگان علیه این بیماری
خطرناک واکسینه شدند.
حقدادی /معاون فرماندار تربت جام گفت :مدیران عضو
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری برای جذب صد در
صدی اعتبارات مشاغل خانگی کمر بندها را محکم
ببندند و اجازه ندهند تسهیالت برگشت داده شود.
محمودی/رئیس اداره محیط زیست شهرستان سرخس
ازکشف وتوقیف ادوات صید پرندگان وحشی در منطقه
شکارممنوع در محدوده مرزی خبر داد.

عامالنکالهبردارییکمیلیاردریالی
درسایتدیواردستگیرشدند
دو پسر جوان که با سوء استفاده از سایت دیوار و به بهانه
فروش وام های ویژه بانکی از شهروندان کالهبرداری
می کردند دستگیر شدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس،
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت :در پی دریافت پرونده
ای از دادسرا مبنی بر این که فردی با اغفال شهروندان در
سایت دیوار اقدام به کالهبرداری های سریالی کرده است،
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی
خراسان رضوی به دستور بازپرسی شعبه  230مشهد
تحقیقات خود را از یک شاکی پرونده که ساکن روستایی در
شهرستان بردسکن بود آغاز کردند .وی افزود :شاکی پرونده
ادعا کرد در سایت دیوار با آگهی هایی مبنی بردریافت وام های
 210-180-120میلیون تومانی روبه رو شده و با فرد مد
نظر تماس گرفته و قرار مالقات گذاشته است .شاکی در ادامه
اظهاراتش گفت :متهم که «علی» نام دارد با چرب زبانی اعتماد
او را جلب کرده و با دریافت مبالغ از پنج میلیون ریال تا 730
میلیون ریال به منظور عقد قرار داد ،وعده های واهی برای
دریافت وام داده و سپس متواری شده است .سردار کریمی
افزود :کارآگاهان پلیس آگاهی ضمن ترسیم چهره فرضی
متهم و اقدامات پلیسی ،با استفاده از سامانه های اطالعاتی
مخفیگاه عامل این کالهبرداری های مجازی را در منطقه
سیدی مشهد شناسایی و او را دستگیر کردند .وی گفت:
متهم  22ساله که بیکار است و به مواد مخدر اعتیاد دارد ،در
بازجویی های اولیه همدست خود را نیز معرفی کرد .وی با
اعالم این که تاکنون شش مال باخته در این خصوص شناسایی
شده اند بیان کرد :در بررسی انجام شده ارزش ریالی این
پرونده بیش از یک میلیارد ریال برآورد شد.

نزاعخونینمنجربهقتلدرسرخس

محمودی -دادستان عمومی و انقالب سرخس گفت :در پی نزاع
خونین دوشنبه شب در یکی از خیابانهای شهر سرخس یک
نفر جان خود را از دست داد .حمید علیزاده افزود :این نزاع در
خیابان ثارا ...شهر سرخس رخ داد و در این حادثه یک نفر جان
خود را از دست داد .ضاربان چهار نفر پراید سوار بودهاند که با

انگیزه شخصی و با سروصورت بسته با یک موتورسوار درگیر
میشوند و با چندین ضربه چاقو وی را از پا درمیآورند .وی
تصریح کرد :متأسفانه فرد حادثهدیده که مورد حمله این ضاربان
قرار میگیرد ،پس از اعزام به بیمارستان جان خود را بر اثر شدت
جراحات وارد شده از دست میدهد .علیزاده با تأکید بر این که
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان به دنبال شناسایی و
دستگیری متهمان این حادثه است ،تصریح کرد :در ساعات اولیه
این حادثه برخی مظنونان این درگیری خونین دستگیر شدهاند و
پلیس به دنبال دستگیری دیگر متهمان این حادثه است.

 2کشتهو 3مجروح
حاصلبیاحتیاطیرانندهپراید

فرمانده انتظامی تربت جام از وقوع حادثه رانندگی با  2کشته
و  3مجروح در محور« تربت جام  -باخرز» خبر داد.
سرهنگ« کیانی» به پایگاه خبری پلیس،گفت:در پی
اعالم مرکز فوریت های پلیسی  110مبنی بر وقوع حادثه
رانندگی در محور«تربت جام -باخرز»بالفاصله مأموران
به محل اعالمی اعزام شدند.وی گفت:ماموران با حضور
در صحنه مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پراید و یک
خودروی تیبا که از محور باخرز به تربت جام در حال حرکت
بوده اند ،در  15کیلومتری تربت جام با یک دستگاه تریلی
برخورد کرده اند که بر اثر این سانحه راننده و سرنشین
 45ساله و  55ساله پراید در دم جان باختند و دو سرنشین
دیگر پراید و راننده خودروی تیبا نیز به شدت مجروح و
توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
وی افزود  :علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه
انحراف به چپ خودروی پراید اعالم شد.

دستگیری زوج جوان به اتهام
کالهبرداریاینترنتی

پلیس فتای کاشمر ،عامالن کالهبرداری های اینترنتی در
فضای مجازی را دستگیر کرد.سرهنگ «ابوالقاسم باقری»
فرمانده انتظامی کاشمر گفت :در پی وصول یک فقره شکایت
مبنی بر کالهبرداری در فضای مجازی ،ماموران پلیس فتای
کاشمر وارد عمل شدند .وی ادامه داد :کارشناسان پلیس

فتای این فرماندهی با انجام یک سری اقدامات فنی در فضای
سایبر ،عامل این کالهبرداری را شناسایی و با هماهنگی مقام
قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند و به پلیس فتا
انتقال دادند .سرهنگ باقری افزود :متهم که جوانی  19ساله
است ،پس از انجام بازجویی های فنی به بزه انتسابی مبنی
بر کالهبرداری از دو نفر در کشور در قالب فروش اینترنتی
گوشی تلفن همراه با همکاری همسرش اعتراف کرد.

واژگونی خودرو در سبزوار
یککشتهداشت

مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت :واژگونی خودروی نیسان
در جاده سبزوار  -شاهرود یک کشته بر جای گذاشت.سعید
فکور در گفت و گو با ایرنا افزود :در پی این حادثه که در کیلومتر
 20جاده سبزوار  -شاهرود روی داد ،نیروهای امدادی سر
صحنه حاضر شدند .وی اظهار کرد :راننده  44ساله این
خودرو بر اثر جراحت شدید در دم جان باخت.از ابتدای آذر ماه
جاری  10حادثه رانندگی در جاده های سبزوار رخ داده که بر
اثر آن ها شش نفر کشته و  35نفر مصدوم شده اند.

آتش سوزی کارخانه آرد در نیشابور
مهارشد

راسخینیا-آتشسوزییککارخانهآردواقعدرجادهفیروزهعصر
روز دوشنبه به سامانه  125آتش نشانی نیشابور اعالم شد.مدیر
عامل آتش نشانی در این باره گفت :بالفاصله پس از این تماس
دو تیم از آتش نشانان ایستگاه های یک و دو و همچنین مدیران
منطقهومسئوالنایندوایستگاهبهمحلاعزامشدند.سیدمهدی
حسینی در ادامه گفت :فرمانده اعزامی به محل پس از بررسی
موقعیت آتش سوزی به سرعت نیروها را سامان دهی کرد تا یک
گروه با استفاده از دستگاه تنفسی وارد انبار شوند و دو کارگری
را که برای خاموش کردن آتش اقدام کرده بودند نجات دهند .
همزمان تیم دوم برای خاموش کردن آتش اقدام و یک تیم نیز
عملیات جداسازی را با استفاده از نوار نقاله و کامیون آغاز کردند
.وی افزود  :خوشبختانه سرعت عمل آتش نشانان موجب شد
آتش به سرعت مهار و از سرایت آن به دیگر نقاط جلوگیری شود .

شهرستان ها

نواختهشدنزنگسینمادرنیشابور
همایش زنگ سینما ویژه مدارس شهرستان نیشابور
با حضور مدیران ،مربیان و معاونان پرورشی مدارس و
مسئوالن در پردیس سینما شهر فیروزه برگزار
شد.رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی نیشابور
در این همایش اظهارکرد :زنگ سینما زنگ تفریح
نیست ،دانش آموز ما در طرح زنگ سینما تفکر و نگرش
جدیدی به سینما پیدا خواهد کرد و امروز اگر هنرمندان
نیشابوری مانند ابوالحسن داوودی،عبدالرضا کاهانی،
هادی حاجتمند و دیگران در صنعت سینمای کشور یکه
تازی می کنند ،به دلیل وجود و رشد این نگرش به سینما
بوده است.عباس کرخی گفت :سینما به هنر هفتم
معروف است ولی تمام دنیا معتقدند به عنوان تاثیرگذار
ترین هنر ،هنر اول محسوب و در واقع با درخشش بعضی
از فیلم ها در دنیا ،حرف یک جامعه منتقل می شود.وی
خاطرنشان کرد :اگر امروز دانش آموز ما همراه با کتاب
و مدرسه ،فیلم مناسب را نیز در برنامه های خود قرار
دهد ،به طور یقین آثار خوب ومطلوبی را به دنبال خواهد
داشت.ابوالفضل شکیبا ،کارگردان وهنرمند نیشابوری
به عنوان یکی از عوامل اجرایی این طرح ،چگونگی و
شیوه اجرای طرح زنگ سینما را برای حاضران در جلسه
تشریح واذعان کرد :طرح زنگ سینما برای دانش آموزان
دوره ابتدایی در سینما شهر فیروزه برگزار خواهد شد.

نیازشهرستانباخرزبهاستقرار
صندوقکارآفرینیامید
نشتیفانی/فرماندار باخرز گفت:استقرار صندوق کار
آفرینی امید از ضروریات باخرز است چرا که بیشترین
مراجعات مردم به صندوق تایباد از منطقه باخرز است.
جواد حسن زاده فرماندار باخرز دیروز در دیدار با آبیلی
مدیر صندوق کار آفرینی امید استان در فرمانداری این
شهرستان ،با اشاره به اهمیت نقش صندوق کارآفرینی
امید در ایجاد اشتغال در منطقه گفت:استقرار صندوق
کار آفرینی امید از ضروریات شهرستان باخرز است.

