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دادستانشهرستان سرخسخبرداد:

پرداخت 85درصد از وجوه
سپردهگذارانشعبهپستبانک

پرداخت 132میلیاردو 200میلیون
ریالتسهیالترونقتولیددرسبزوار
کالته /رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت سبزوار گفت:
از ابتدای امسال تاکنون حدود  132میلیارد و 200
میلیون ریال تسهیالت برای رونق تولید به متقاضیان
پرداخت شد که سبزوار رتبه چهارم استان را کسب کرده
است .امیدبخش در گفتوگو با خراسان رضوی اظهار
کرد :هم اکنون  214فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی
با سرمایهگذاری حدود سه هزار میلیارد ریال و اشتغال
بیش از چهار هزار و  600نفر در سبزوار صادرشده است
که نسبت به شاخص استانی رتبه سوم راداریم.

نخستینسامانهتاکسیاینترنتیدر
سبزوارتاپایانسالراهاندازیمیشود
شهردار سبزوار گفت :سبزوار یکی از شهرهای پیشروی
استان درزمینه تاکسی بیسیم است که برای ارتقای
خدماترسانی به شهروندان ،تا پایان امسال نخستین
سامانه تاکسی اینترنتی در سبزوار راهاندازی میشود .به
گزارش خراسان رضوی ،سید علی کوشکی ظهر دیروز
در مراسم تقدیر از تالشگران صنعت حملونقل سبزوار
که با حضور جمعی از مسئوالن در سالن جلسات سازمان
حملونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار برگزار شد ،اظهار
کرد :روزانه حدود  100هزار مسافر درون شهری توسط
بیش از هزار و  180دستگاه تاکسی در سبزوار جابهجا
میشوند که از این تعداد 140تاکسی بیسیم هستند.
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درجلسه معاون آب منطقه ای و نماینده مردم مشهد با روستاییان دارای زمیندر حاشیه رودخانه کارده تاکید شد

آزادسازی حریم کارده به شرط حفظ حقوق مردم
گزارش
مسلمی

آب منطقه ای خراسان رضوی قصدداردتا پایان
سال حریم رودخانه کارده را ساما ندهی و
بازگشایی کند اما مشکلی که دراین میان وجود
دارد این است که حدود  400نفراز کشاورزان وباغ
داران پنج روستای کارده ،کوشک آباد ،بحره ،آل و
گوش که در حریم این رودخانه به کشاورزی وباغ
داری مشغول هستند ،با اجرای این طرح ،زمین
هایا بخشی اززمین های خودراازدست می دهند
ودراین خصوص ازسوی آب منطقه ای استان به
آن ها اخطارداده شده است.به گزارش خراسان
رضوی «حمید میر قاسمی» مدیر رودخانه و سواحل
شرکت آب منطقه ای استان گفت :ساماندهی
و بازگشایی حریم و بستر رودخانه کارده شامل
نقشه برداری و مطالعات میدانی را آب منطقه
ای استان انجام داده است.به گفته وی عملیات
اجرایی این طرح در فاز نخست قرار است تا پایان
سال اجراییشود و در این زمینه از  90کیلومتر
حریم رودخانه کارده  43کیلومتر در پنج روستای
کارده ،کوشک آباد ،بحره ،آل و گوش در فهرست
اولویتهای اجرا قرار دارند .البته این مقام مسئول
به این موضوع نیز اشاره کرد که به منظور اجرای
این طرح به  400نفر از زمین داران و کشاورزان
رودخانه کارده اخطار داده شده است.در همین
زمینه هفته گذشته حجت االسالم و المسلمین
بحرینی نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس و
حمید میر قاسمی مدیر رودخانه و سواحل شرکت
آب منطقه ای استان درجمع مردم روستاهای
گوش و آل رفتندو از نزدیک در جریان مشکالت
اجرای این طرح قرار گرفتند.در این بازدید موضوع
ساماندهی و بازگشایی حریم و بستر رودخانه
کارده و ایجاد مشکالت برای اهالی روستاها
از جمله موضوعاتی بود که کشاورزان و زمین
داران مطرح کردند .درآغاز بازدید به روستای
«گوش» یکی از روستاهای محدوده کارده رفتیم.
«مبرا » یکی از اعضای شورای اسالمی این روستا در
جریان این بازدید با بیان این که اهالی روستاهای
محدوده رودخانه کارده با اجرای طرح ساماندهی
و بازگشایی حریم و بستر رودخانه کارده مخالف

عکس:آرشیو

محمودی-دادستان عمومی وانقالب سرخس از پرداخت
 85درصد وجوه سپرده گذاران پست بانک خبر داد .به
گزارش خراسان رضوی به دنبال پیگیری جلسه بررسی
مال باختگان پست بانک که در ماه گذشته توسط دادستان
شهرستان با حضور فرماندار ،مدیر عامل پست بانک
استان و متهمان پرونده وشکات برگزار شد ،مقرر شد
دفترچه های سپرده گذاران بررسی وظرف مدت دو ماه
وجوه آنان پرداخت شود .براین اساس دادستان سرخس
اظهار کرد:با پیگیری های صورت گرفته خوشبختانه
مدیریت پست بانک به تعهدات خود در مرحله اول عمل کرد
وتاکنون  85درصد سپرده گذاران وجوه خود را دریافت
کرده اند.علیزاده با اشاره به پرداخت  42میلیارد ریال به
شکات افزود:با این اقدام عمال  70درصد مال باختگان از
فهرست شاکیان پرونده خارج شدند وبه حقوق قانونی خود
رسیدند.دادستان سرخس یاد آور شد :دیگر شاکیان این
پرونده ( 30درصدباقی مانده) مربوط به مطالبات شخصی
از متهم ردیف اول هستند وبخشی هم اسنادی را شامل
می شود که نیاز به کار کارشناسی دارد که با اعالم نظریه
کارشناسان طبق تعهد پست بانک به آن متعهد خواهد بود.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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نیستند  ،افزود :در بدترین شرایط بارندگی دبی این
رودخانه به پنج متر مکعب هم نمی رسد اما با نقشه
هایی که کارشناسان آب منطقه ای برای حریم
و بستر حریم رودخانه مشخص کرده اند ،حقوق
تعداد زیادی از کشاورزان و زمین داران ضایع
می شود.وی افزود :اگر در ساماندهی و تعیین
بستر و حریم رودخانه فصلی کارده تصمیمات
درست و صحیحی گرفته نشود ،تعداد زیادی از
ساکنان مشاغل خود را از دست می دهند و زندگی
و معیشت آن ها دچار مشکل می شود.

•نگرانی مردم

یکی از بانوان روستای آل که همسرش را از دست
داده و تنها درآمد او از زمینی است که در آن به
کشاورزی می پردازد ،گفت :آب منطقه ای به
ما اعالم کرده که زمین من در محدوده حریم
و بستر رودخانه قرار گرفته است و باید عقب
نشینی کنم .این زمین از آبا و اجداد به من ارث
رسیده است  .درآمدی غیر از این زمین کشاورزی
ندارم و اگر این زمین را از من بگیرند ،چه کنم.
یکی دیگر از اهالی روستای آل نیز با انتقاد از
اجرای طرح ساماندهی حریم و بستر روخانه کارده
بیان کرد" :به ما گفته اند که برای اثبات مالکیت
زمین سند منگوله دار بیاورید .کدام یک از زمین
های این جا سند دارند؟ سند ما همین درختانی
است که بیش از  100سال قدمت دارد و ما دراین
زمین ها کشاورزی می کنیم.در حاشیه بازدید
از این روستا سراغ « حمید میر قاسمی» مدیر
رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای استان
رفتیم.مدیر رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه

ای استان در گفت و گو با خراسان رضوی اظهار
کرد :عملیات اجرایی ساماندهی و بازگشایی
رودخانه کارده هنوز آغاز نشده است اما این را با
قطع و یقین میگویم که اجرای این طرح پس از
رسیدگی به اعتراض افراد و جلب رضایت شاکیان
تا پایان سال اجرایی میشود.

•5روستا درمرحله اول

به گفته مدیر رودخانه و سواحل شرکت آب
منطقه ای استان ،در طول  90کیلومتر عملیات
ساماندهی و بازگشایی رودخانه کارده بیش از 11
روستا قرار دارد که در مرحله اول ،ساماندهی پنج
روستا به طول  43کیلومتر تا پایان سال اجرایی
خواهد شد .ضمن این که بازگشایی و آزاد سازی
هر کیلومتر رودخانه کارده هشت تا  10میلیون
تومان هزینه دارد.وی همچنین در جمع اهالی
این روستا توضیحاتی برای اخطارهای داده شده
به کشاورزان و زمین داران داد وگفت :اخطارها
صرفا به عنوان اطالع رسانی است و طبق قانون
به فردی که حریم رودخانه را تصرف کرده است
اخطار داده می شود ،ضمن این که  15روز بعد از
اخطاریه افراد فرصت اعتراض دارند  .این اعتراض
در یک کمیسیون بررسی می شود اگر اشتباهی
صورت گرفته باشد قابل تجدید نظر خواهی است
و اگر به رای کمیسیون هم اعتراض داشتند،
سه ماه بعد از آن در دیوان عدالت قابل فرجام
خواهی است تا حق و حقوق فردی ضایع نشود.
وی ادامه داد :وقتی از حق و حقوق صحبت
می شود ،یک طرف حقوق مردم و یک طرف
آن بیت المال است .اگر ثابت شد که زمین

در بستر رودخانه قرار دارد و افراد هم سند
مالکیت دارند ،تا زمانی که رضایت مردم را
کسب نکنیم ،برای آزاد سازی اقدام نمی کنیم.
اما «بحرینی» نماینده مردم مشهد در مجلس در
جمع مردم روستای گوش درباره حریم رودخانه
کارده گفت :اصل این که حریم و بستررودخانه
ساماندهی شود محل اختالف نیست و مطالبه
مردم این نیست که این کار متوقف شود ،مطالبه
مردم این است که اجرای این طرح با درایت
صورت بگیرد تا آسیب کمتری به مردم وارد شود.

•تنها عامل مالکیت مردم درباره زمین یا
منزل مسکونی سند منگوله دار نیست

وی افزود :تنها عامل مالکیت مردم درباره زمین
یا منزل مسکونی سند منگوله دار نیست  ،اگر
دالیل دیگری همچون استشهاد محلی باشد
که اثبات کند فردی مالک زمین است ،بسیاری
از مشکالت مردم حل میشود.بحرینی تاکید
کرد :اگر زمین مردم در بستر رودخانه قرار
دارد و مالکیت آن مشخص است ،برای اجرای
طرح باید رضایت مردم کسب شود و اگر حریم
رودخانه ای نیز غیر قانونی تصرف شده است،
باید طبق قانون برای رفع تصرف آن اقدام کرد.
وی همچنین در میان اهالی «روستای آل» که
مشابه روستای گوش با مشکل تعیین حریم و بستر
رودخانه کارده مواجه بودند ،گفت :پیشنهاد می
کنم قبل از اجرای طرح نمایندگان روستاهای
حریم رودخانه کارده و نماینده آب منطقه ای
جلسه ای در دفتر من برگزار کنند .با بازنگری در
نقشه ممکن است بسیاری از اختالفات حل شود.
بحرینی ادامه داد :اگر زمین مردم در بستر
رودخانه قرار گرفت در این حالت یا سازمان به
لحاظ فنی حاضر می شود که محل بستر رودخانه
را عوض کند یا اگر از لحاظ فنی این تغییر امکان
پذیر نبود ،در صورتی که مالکیت فرد اثبات شده
باشد ،تا ریال آخر باید حق و حقوق مردم پرداخت
شود و این چیزی نیست که بتوان از آن کوتاه آمد .
وی با بیان این که برای انجام و اجرای هر پروژه ای
اعتراضاتی به وجود می آید ،تصریح کرد :باالخره
سازمان آب منطقه ای بعد از سال ها یادش آمده که
این جا رودخانه ای وجود دارد و باید برای آن حریم
و بستری تعیین شود این از بدبختی های ماست.

اخبار
شهرستا نها

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان:

 ۵۷درصد اعتبارات بازسازی مناطق
زلزلهزدهاستانتخصیصیافت

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسا نرضوی
گفت :تاکنون  ۵۷درصد اعتبارات بازسازی مناطق
زلزلهزده در خراسانرضوی تخصیص یافته و فرایندهای
آن را سازمان مدیریت بحران انجام می دهد.رضا
جمشیدی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :هنگام
سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به خراسانرضوی،
مسئوالن استانی در زمینه بودجه زیارت پیگیریهایی
داشتند و آقای نوبخت هم اعالم کرد که در حد مقدورات
برای این موضوع بودجه در نظر گرفته میشود.

نمایندهمردمگنابادوبجستاندرمجلس:

حتی یک ریال از بودجه اشتغال
زنانتخصیصنیافتهاست

صفری /نماینده مردم گناباد وبجستان در مجلس گفت :
سال گذشته مجلس  ۲۰میلیارد تومان بابت اشتغال زنان
تصویب کرد که متاسفانه یک ریال آن تخصیص نیافته
است .بنایی افزود  :امسال برای اشتغال زنان بودجه ای
اختصاص یافته است که امیدواریم دولت محترم اعتبارات
آن را تخصیص دهد .وی با اشاره به کارهای مطلوبی که
زنان گنابادی در چند سال اخیر در حوزه اشتغال انجام
داده اند ،افزود  :اگر زنان روستایی را توانمند کنیم ،شاهد
کوچ معکوس به روستاها خواهیم بود.

اجرایطرحهرروستایکمحصول
درروستایبسکازتوابعبایگ
بخشی/باهدفجلوگیریازمهاجرتروستاییانبهشهرها
وایجاد تحرک در اشتغال مردم وپایدارسازی مشاغل
روستایی ،طرح هر روستا یک محصول در روستای بسک
از توابع بخش بایگ به عنوان روستای هدف اجرا شد.
مسئول صندوق کارآفرینی امید تربت حیدریه با اعالم این
مطلب گفت:با توجه به تولید  70درصد ابریشم کشور در
بایگ از آن جا که شغل اکثر مردم روستای بسک نیز ابریشم
کشی است با هدف حمایت از صنعت ابریشم کشی ،این
روستا به عنوان روستای هدف تعیین شد .احسان خدابنده
بایگی افزود :در همین زمینه دو میلیارد ریال تسهیالت
ارزان قیمت قرض الحسنه به  20واحد ابریشم کشی
برای تجهیز کارگاه ها وخرید مواد اولیه واگذار شد .وی
تصریح کرد :با اجرای این طرح  20نفر به صورت مستقیم
و 20نفر نیز به صورت غیر مستقیم در روستای بسک
مشغول فعالیت شدند .مسئول صندوق کارآفرینی امید
تربت حیدریه افزود :با توجه به وظیفه ذاتی این صندوق که
حمایتازکسبوکارهایخردوکوچکاست،اینصندوق
آمادگی دارد با هدف حمایت از این مشاغل ،تسهیالت
قرض الحسنه به متقاضیان اعطا کند.

چهرهها وخبرها
مدیرجهادکشاورزیسبزوار :

مدیرآموزشوپرورشتربتحیدریهخبرداد:

 47کیلومترپروژهانتقالآببالولهطی
امسال در سبزوار اجرایی شد

کالته /مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت :طی امسال  47کیلومتر پروژه انتقال
آب با لوله در  32منبع آبی با یک میلیارد و  683میلیون تومان اعتبار در این شهرستان اجرایی شده است.
منصور برغمدی در گفتوگو با خراسان رضوی گفت :امسال در زمینه توسعه کشتهای گلخانهای 18
میلیارد تومان اعتبار برای احداث  15هکتار گلخانه در این شهرستان اختصاصیافته است .وی اظهار
کرد :هماکنون  19طرح با تسهیالت  9میلیارد و  70میلیون تومان در سطح هفت هکتار و 3500
ی و تاکنون چهار طرح با تسهیالت یک میلیارد و  687میلیون تومان در
مترمربع به بانک کشاورزی معرف 
سطح دو هکتار به متقاضیان پرداختشده است.

با خبرنگاران
شهرستان ها

مقصودی /ازسوی اداره اوقاف وامورخیریه
درگزباهمکاری هیئت امنای امام زاده عبدالرحیم
معروف به امام زاده بابانیستان واقع درمحدوده روستای
دولتشانلو از توابع بخش نوخندان ،مراسم تجلیل از
خیران و معتمدان این امام زاده برگزار و لوح تقدیربه
آنان اهدا شد.
حقدادی /نخستین دوره مسابقات منطقه ای سازه
های پل ماکارونی و نجات تخم مرغ با حضور  ۶۳تیم از
شهرستان های تربت جام ،تایباد،باخرز،فریمان و صالح
آباد به همت موسسه آموزش عالی وحدت در دوبخش
دانشجویی ودانش آموزی به مدت یک روز در این واحد
دانشگاهی برگزار شد.
صفری /مسئول پژوهش حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد
گفت :امروز باید در انجام پژوهش ها و سیاست های
آن تغییر نگرشی صورت گیرد .حجت االسالم عباس
قالیبافان افزود :مراکز علمی باید در سراسر کشور با
یکدیگر تبادل اطالعات داشته باشند و نشست های
مشترکی برگزار کنند.
کالته/رئیس حفاظت محیطزیست شهرستان سبزوار
از دستگیری یک متخلف حوزه شکار و صیدکه یک آهو
را به صورت غیرمجاز شکار کرده بود در شهرستان
سبزوار خبر داد.
باقری /رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای
چناران گفت:با تعامل وهمکاری خوب شورای ترافیک
و پلیس راه ،میزان فوت شدگان ناشی از تصادفات در
محورهای شهرستان در هفت ماه اول امسال در مقایسه
با هفت ماه اول سال قبل  50درصد کاهش یافته است.
* مدیر کمیته امداد خوشاب گفت :از ابتدای امسال
تاکنون 20واحد مسکونی روستایی با هزینه پنج
میلیارد و 600میلیون ریال به مددجویان کمیته امداد
خوشاب واگذار شده است .ابراهیم خطیب در گفت
وگو با خراسان رضوی با اشاره به واگذاری  20واحد
مسکن روستایی طی امسال به مددجویان کمیته امداد
خوشاب اظهارکرد :برای احداث هر یک از این واحدها
 100میلیون ریال کمک بالعوض از طرف کمیته امداد
و  180میلیون ریال تسهیالت بنیاد مسکن در اختیار
مددجویان قرار گرفته است.

تفاهمنامه 5/5میلیاردریالیآموزش
وپرورش تربت حیدریه با خیران

نیاز به احداث پست امداد و نجات
هواییدربردسکن

غضنفری/مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه گفت :با مشارکت خیران مدرسه ساز
دوفضایآموزشیجدیددراینشهرستانبهارزشپنجمیلیاردو 500میلیونریالاحداثمیشود.نیروییدر
حاشیه انعقاد این تفاهم نامه ها اقدامات خیران مدرسه ساز در توسعه فضاهای آموزشی را نوعی توفیق الهی و
بسیار ارزشمند برشمرد .وی افزود :این فضاها شامل توسعه فضای آموزشی دبیرستان دخترانه آزاده با هزینه
چهار میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال و مشارکت ۵۰درصدی خیر"ایمان سلطانی" است .نیرویی گفت :یک سالن
چند منظوره با زیربنای  ۱۱۰مترمربع با هزینه  ۶۰۰میلیون ریال با مشارکت خیر "عذرا ضیاءالحق"پیش
کسوت آموزش و پرورش از تهران در آموزشگاه امام رضا(ع) روستای نوغاب احداث می شود.

انتقاد امام جمعه جوین از فروش سهام یک موقوفه درجوین
شمس آبادی /امام جمعه جوین از اجرای
طرح های فرهنگی موقوفات در مرکز
استان از طریق واگذاری سهام های
مختلف وقف بین مردم شهرستان های
دوردست استان انتقاد کرد.حجت
االسالم دلیری پور اظهار کرد :تابستان
گذشته در نماز جمعه این شهرستان
برگه های سهامی را به نام موقوفه بین

فرمانداربردسکنخبرداد:

نمازگزاران توزیع کردند و مبالغ زیادی
از وجوهات وقفی را از طریق سهام های
 50هزار تومانی جمع کردند و به مشهد
بردند! وی با اشاره به نیاز شدید بخش
فرهنگی این شهرستان به این گونه کمک
های وقفی گفت :باید درآمدهای این گونه
سهام های وقفی درجوین هزینه شود.
وی با اشاره به طرح جدید «واقفان قرآنی»

واژگونیزانتیا راننده رابه کام مرگ
کشاند
واژگونی یک دستگاه زانتیا در کمربندی شهر نقاب سرنشین
 26ساله را به کام مرگ کشاند.سرهنگ «مهدی غالم زاده»
فرمانده انتظامی شهرستان جوین در گفت و گو با پایگاه خبری
پلیس گفت :روز گذشته در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی
 110مبنی بر یک فقره واژگونی در کمربندی شهر نقاب،
بالفاصله گشت کالنتری مرکز و عوامل امدادی و پلیس راه در
محل حاضر شدند .وی افزود :در بررسی های عوامل انتظامی
در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه زانتیا از جاده منحرف
و واژگون شده است .سرهنگ غالم زاده تصریح کرد :در این
حادثه سرنشین خودرو (مهرداد 26ساله) مصدوم شد که پس
از انتقال به بیمارستان توسط نیروهای امدادی به علت شدت
جراحات وارد شده فوت کرد .وی خاطر نشان کرد :کارشناس
پلیس راه علت دقیق حادثه را ناتوانی راننده در کنترل وسیله
نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرده است.

دستگیریعاملفیشینگوصفحات
جعلیدرفضایسایبر

پلیس فتای تربت حیدریه عامل فیشینگ و صفحات جعلی
در فضای سایبر را شناسایی و دستگیر کرد.سرهنگ «اکبر
آقابیگی» فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه در گفت

آموزش و پرورش جوین نیز که همچون
طرح های قبلی برای مرکز استان جمع
آوری می شود ،بیان کرد  :تابستان گذشته
مدیران اوقاف استان س ِر ما شهرستانی
ها کاله گذاشتند و پول های جمع آوری
شده را در طرح های وقفی مشهد هزینه
کردند که هیچ فایده ای برای اهالی این
شهرستان ندارد.

و گو با پایگاه خبری پلیس گفت :در پی شکایت مردی جوان
مبنی بر برداشت غیرمجاز هشت میلیون ریال از حساب بانکی
اش ،رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از کارشناسان
پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت .شاکی پرونده اعالم
کرده ،تمامی اقدامات امنیتی را برای حفاظت از کارت و رمز
عبور اول و دوم خود انجام داده و تنها مورد مشکوک این بوده
که چند روز قبل قصد خرید اینترنتی یک دستگاه گوشی تلفن
همراه را به قیمت بسیار پایین داشته که پس از ارسال اطالعات
در صفحه خرید با تراکنش ناموفق اینترنتی مواجه شده است.
سرهنگ آقابیگی افزود :کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی
دقیق اظهارات مال باخته و سرنخ های موجود ،با استفاده از
تحقیقات فنی در فضای سایبر دریافتند که برداشت غیرمجاز
از حساب شاکی به روش فیشینگ صورت گرفته است .وی
بیان کرد :تیم رسیدگی کننده پرونده محل اختفای متهم
را در شهر اراک ردزنی کردند و وی را که جوانی  23ساله و
دانشجوی رشته رایانه است و سوء سابقه اینترنتی دارد ،با
نیابت قضایی دستگیر کردند .فرمانده انتظامی شهرستان
تربت حیدریه تصریح کرد :در تحقیقات مشخص شد این پرونده
در استان های دیگر نیز شاکی دارد و مبالغ کالهبرداری
شده رقم قابل توجهی است که کارشناسان پلیس فتا در حال
بررسی موضوع هستند.وی خاطر نشان کرد :خرید اینترنتی
مزایای بی شماری از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه دارد
اما نکته قابل توجه وجود کالهبرداران فضای سایبری است
که با جعل برخی صفحات و دادن پیشنهادهای اغوا کننده،
سعی بر کالهبرداری از کاربران آن دارند .بنابراین باید هنگام

نوری /فرماندار بردسکن براحداث پست امداد و نجات هوایی در این شهرستان
تاکید کرد .علی نیا در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به این که گسل دورنه که در این شهرستان قرار دارد،
یکی از قویترین و قدیمیترین گسلهای ایران محسوب میشود ،گفت :مرکز لرزهنگاری ایران طی سال
گذشته  34 ،زلزله را دربردسکن به ثبت رسانده که بزرگی برخی از آن ها به  4.9ریشتر نیز رسیده است.
وی بیان کرد :بیش از  70درصد منازل روستایی بردسکن غیر مقاوم هستند .وی افزود :با توجه به این که
بردسکن روی خط زلزله قراردارد و گسل درونه یکی از مخاطرات شهرستان است و با توجه به فعال بودن
این گسل ،ممکن است هرلحظه خسارات جبران ناپذیری متحمل شهرستان و حتی ترشیز بزرگ شود.

فعاالنطرحشهیدپژوهیدرفریمانتجلیلشدند
اصغری /مراسم تجلیل از فعاالن ودانش آموزان طرح شهید پژوهی با
حضور رئیس اداره امورشاهد و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش
استان خراسان رضوی،مدیرآموزش و پرورش و رئیس بنیاد شهید
وامورایثارگران فریمان و نیز دانش آموزان قطب شهید دهقان در محل
دبستان شاهد شمیم الزهرا(س) فریمان برگزار شد .به گزارش خراسان،
در این مراسم ،از  33دانش آموز برتر شرکت کننده در طرح شهید پژوهی
و 13معلم راهنمای طرح شاهد پژوهی وشش کارشناسان قطب شهید
دهقان تجلیل شد.

خرید اینترنتی با اصول و قواعد کار آشنا باشیم و قبل از وارد
کردن اطالعات حساب بانکی یا کاربری خود در صفحه ای در
اینترنت از اصالت آن سایت یا درگاه بانکی یا فروشگاه اینترنتی
با خبر شویم .وی تاکید کرد :هنگام اتصال به درگاه بانکی
عالوه بر کنترل آدرس بانک مربوط در قسمت نوار آدرس ،قفل
ابتدای نوار آدرس و پروتکل امنیتی  httpsرا که ( )Sانتهایی به
معنای امنیت  Securityو اصالت درگاه است ،کنترل کنید تا
شاهد تکرار این کالهبرداری ها نباشیم زیرا هم برای کاربران
وهم پلیس «زمان بر و مشمول هزینه» است.

کشف 14هزارلیترسوختقاچاق

پلیس شهرستان تربت جام در بازرسی از یک انبار ضایعاتی
 14هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کرد.سرهنگ «هوشنگ
کیانی» فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام در گفت و گو
با پایگاه خبری پلیس گفت :روز گذشته یکی از تیم های گشت
کالنتری  12این فرماندهی هنگام گشت زنی در حاشیه شهر
به یک دستگاه وانت تانکردار در حال تخلیه سوخت در یک
کارگاه ضایعاتی مشکوک و برای بررسی موضوع وارد عمل
شد .وی افزود :ماموران کالنتری شهید بهشتی پس از بررسی
اظهارات راننده خودرو و مالک کارگاه ضایعاتی ،در بازرسی
از محل  14هزار لیتر نفت سفید قاچاق و خارج از شبکه توزیع
کشف کردند .فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام تصریح
کرد :ارزش سوخت های قاچاق  140میلیون ریال برآورد شده
است .افراد متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل
قانونی روانه دادسرا شدند.

خبر
شهرستان ها

دادستانبجستانخبرداد:

رانندگی بدون گواهی نامه درصدر
جرایمشهرستانبجستان

دادستان عمومی بجستان گفت :همه مردم باید برای
پیشگیری از سوانح رانندگی همکاری کنند و اگر در آن
موفق باشیم وظایف ما سبک تر خواهد شد.به گزارش
خراسان ،سید محسن مهاجریان مقدم دادستان
عمومی بجستان گفت :سیاست اول ما پیشگیری است
زیرا پیشگیری بهتر از درمان است و در تالش هستیم
مردم را در این زمینه سهیم کنیم تا بر این موضوع نظارت
داشته باشند.
مهاجریان مقدم  10جرم اول شهرستان در شش ماهه
اول امسال را به ترتیب رانندگی بدون گواهی نامه ،بی
احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی ،ایراد ضرب
و جرح عمدی ،توهین به اشخاص عادی ،سرقت ،حمل
و نگهداری مواد ،ترک انفاق ،تخریب ،تهدید و استعمال
مواد مخدر اعالم کرد و گفت :با توجه به این که بجستان
مردمی متدین و مومن و انقالبی دارد ،اکثر مرتکبان
جرایم افراد غیر بومی هستند .
به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرستان که دروازه ورودی
از طرف استان های جنوبی و شرقی است این جرایم پیش
می آید.مهاجریان تصریح کرد :سامانه سجام که به معنی
سامانه جامع اطالعات مردمی نام گذاری شده از این
پس یکی از مقوله های بهره گیری از فناوری اطالعات
و ارتباطات مردمی است که مردم را برای شناسایی
مجرمان به کمک می طلبد.
این سامانه متعلق به مردم است و دستگاه قصد دارد
بخشی از اقدامات پیشگیری خود را از طریق این سامانه
و توسط مردم انجام دهد به این صورت که همه افراد با
هر گرایش و تفکر در هر مکانی از شهرستان ،می توانند
در این سامانه به آدرس اینترنتی sajam.adliran.ir
به عنوان دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم وارد شوند
.مهاجریان گفت :اعضا می توانند گزارشات خود را از
طریق سامانه ارسال کنند.شایان ذکر است این سامانه از
هفته گذشته در بجستان راه اندازی شده است.

