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کاهش 47درصدی بودجه پیشنهادی
تاسیسات فاضالب9شهراستان

عرفانیان -رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
از کاهــش  47درصــدی بودجه پیشــنهادی تاسیســات
فاضالب  9شــهر خراســان رضوی در الیحــه بودجه 97
نســبت به ســال  96خبــر داد .دکتر جمشــیدی ،رئیس
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی درپاسخ
به این سوال که یکی از مشکالت شهرستان های استان
تاسیسات فاضالب شــهری اســت وضعیت اعتبار ایجاد
تاسیسات فاضالب شهرهای تایباد ،تربت جام ،سبزوار،
طرقبه ،قوچان ،گناباد و بیدخت ،نیشــابور و ...درالیحه
 97چگونه است ؟گفت:پیش بینی اعتباری حدود 206
میلیارد ریال برای ایجاد تاسیســات فاضالب شــهرهای
تایبــاد ،تربت جــام ،ســبزوار ،طرقبــه ،قوچــان ،گناباد و
بیدخت ،نیشابور ومشــهد در الیحه بودجه سال 1397
شده است که این طرح ها درالیحه بودجه  96مبلغ 390
میلیارد ریال اعتبار دارند .وی درپاســخ به این سوال که
اعتباراحداث ورزشگاه 15هزار نفری در سبزوار که برای
مردم وبه خصوص جوانان این شهرستان موضوعیت دارد
چقدراســت ؟ افــزود  :احداث ورزشــگاه 15هــزار نفری
در سبزوار که در ســال  96برابر  10میلیارد ریال اعتبار
مصوب داشته در الیحه ســال 97برابر  40میلیارد ریال
اعتبار برای آن پیش بینی شده است .

فرمانده بسیج طالب استان تاکید کرد :

ضرورت انقالبی ماندن حوزه های
علمیه

غضنفری/فرمانــده بســیج طالب خراســان رضــوی بر
انقالبی ماندن حــوزه های علمیــه تاکید کــرد و افزود:
امروز رســالت اصلی طالب حــوزه های علمیــه تحلیل
و تبییــن به حــق مســائل و حــوادث اخیــر نظام اســت.
حجت االســام مجید فاطمی ارفع در اجتماع طالب و
روحانیون حوزه های علمیه تربــت حیدریه گفت :نظام
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران در طول  ۴۰ســال
گذشته برای رسیدن به قله سعادت با موانع خرد و کالن
مواجه بوده کــه بــا تحلیل هــای صحیح ایــن موانع می
توان راه را برای رسیدن به قله هموار تر کرد .وی گفت:
برخی در داخل کشور گمان می کنند دعوای ما با آمریکا
سیاسی است ،بنابراین تحلیل غلط باعث شده ،به دنبال
راهکارهای دیپلماتیک و میز مذاکره باشیم ،به طوری که
این ایده و تفکر هم با شکست مواجه شده است.فاطمی
ارفع بیان کرد :دعوای ما با آمریکا سیاسی نیست؛ بلکه
مبنایی و ایدئولوژیک و بر اساس مبارزه با طاغوت است.
وی گفــت :امــام راحــل از آغاز ابتــدای نهضــت انقالب
اسالمی خط مشــی همه را مشــخص کرده و اگر مبارزه
ای با رژیم پهلوی داشــته ،به واســطه پادویی و مزدوری
پهلوی در داخل این کشور بوده ،پس ما در حال مبارزه با
استکبار جهانی هستیم.

امام جمعه بردسکن:

حضور به موقع مردم بساط فتنه  96را جمع کرد
نماز جمعه
علی نوری

امــام جمعه بردســکن در خطبــه های نمــاز جمعه
این هفته که با حضور قشــرهای مختلــف مردم در
محل مسجد جامع و مصالی این شــهر برگزار شد
از حضور به موقع و با بصیرت مردم در حوادث اخیر
کشور تقدیر کرد .حجت االسالم علی اصغر امینی
تصریح کرد :حضــور به موقع و با بصیــرت مردم در
روزهای اخیر بســاط فتنــه  96را جمع کــرد .وی
افزود :با این که مردم از عملکرد و ناکارآمدی برخی
از مسئوالن گالیه داشــتند ولی آن ها را از مدیران
کارآمد و دلسوز و ارزشــی انقالب جدا کردند و می
طلبد مدیران دنبال تحقق مطالبــات به حق مردم
باشــند .امام جمعه بردســکن افزود :ملت ایران با
لبیک به فرامین مقــام معظم رهبــری و به صورت
خودجوش در اقصی نقاط کشور به صحنه آمدند و
پاسخ دندان شکنی به فتنه گران و اغتشاش گران
دادند .حجت االسالم امینی بر خدمت رسانی بی
منت توســط مســئوالن تاکید کرد و گفت :مدیران
بایدتالشکنندکهمطالباتبهحقمردمرادرحوزه
معیشتی و اقتصادی پاسخ گویند .وی همچنین ید
واحده بودن احزاب سیاسی  ،محدود کردن فضای
مجــازی تلگرامــی و موفق عمــل کــردن نیروهای
امنیتی و اطالعاتی را در این حوادث مهم توصیف
کرد .حجت االسالم امینی با اشاره به یاد و خاطره
شهیدان فداییان اســام شــهیدان نواب صفوی ،
طهماســبی ،واحدی و ذوالقدر گفت :شهدا پرچم
مبارزه و جهاد را تا شــهادت علم کردنــد و از میهن
اســامی دفاع کردند و هیــچ گاه لقمه حــرام وارد
زندگی آن ها نشد.
غضنفری /حجت االسالم محمدرضا عصمتی امام
جمعه تربت حیدریه گفت :مردم با حضور به موقع و
اثر گذار خود در صحنه های مختلف نظام دین خود
را ادا کردند و شایســته قدردانی اند و اکنون نوبت
مسئوالن نظام است.
کالته/حجتاالسالم غالمرضا مقیسه امامجمعه
ســبزوار بابیان این که امروزه نبایــد در عرصههای
روابط بینالمللی به رفتارهای فریبکارانه دشــمن
خوشبیــن و خوشخیــال باشــیم ،افــزود :برخی

از مســئوالن در کشــور ما به دنبال ایجــاد برقراری
ارتباط با آمریکا و کشــورهای اروپایی هستند ولی
نبایــد توطئههــای دشــمن طی چنــد ســال اخیر
فراموش شود.
ایشان زاده /حجت االسالم دستجردی امام جمعه
قوچان گفــت :دشــمنان نظــام هیچ گاه دســت از
توطئه درضربه زدن به جمهوری اسالمی برنداشته
اند و همچنــان درایــن زمینه تــاش وبرنامه ریزی
می کنند .چه در فتنه  ۸۸وچــه ناآرامی های اخیر
درکشــورمان کــه اســتکبارجهانی درپــی آشــوب
اســت اکنون نیز مردم ما با وحدت وهوشیاری باید
هرگونه فتنه ودسیســه ای راخنثی کنندومملکت
را از هرآسیبی مصون نگه دارند.
* حجت االســام حســین وحیــدی امــام جمعه
بجســتان گفت :آمریکاییها بدانند ما در دهه ۵۰
آمریــکا را از ایــران و در دهــه  ۹۰از منطقــه بیرون
کردیم و تا به امروز هیچ غلطی نکردند و نمیتوانند
بکنند.امــام جمعــه بجســتان خاطــر نشــان کرد:
آمریکایی ها ادعا کردند نظام ایران از مردم و آمریکا
می ترسد ،نظام ایران مردمی است و مردم از مردم
هراسی ندارند ،آمریکاییها بدانند ما در دهه ۵۰
شما را از ایران بیرون کردیم و در دهه  ۹۰از منطقه
و تا به امروز هیچ غلطی نکردید و نمی توانید بکنید.
گفتــی  /حجــت االســام موحــدی پورامــام جمعه
جغتای گفــت :مســئوالن باید به مطالبــات به حق
مردم پاسخ دهند و مشکالت آن هارا رفع کنند .وی

گفت:هدف اصلی و اساسی این کشورها سرنگون
کردن نظام جمهوری اســامی اســت؛ آرزویی که
البته آن را با خود به گور خواهند ُبرد و پیشینیان آن
ها نیز نتوانستند به این آرزو جامه عمل بپوشانند.
بهبودی /حجت االسالم صاحبی امام جمعه کالت
با بیان این که دشمنان مانند مگس روی زخم های
ناشی از مشکالت و ضعف ها می نشــینند ،افزود:
مسئوالن باید برای رفع مشکالت ارتباط با مردم را
بیشتر کنند و ضمن پیگیری خواسته ها و مطالبات
آنان برای رفع شان تالش کنند.
داورزنی /حجتاالســام جــواد علیزاده امــام
جمعه داورزن گفت:امروز همه سرنوشت ذلت بار
نوکری مستکبران را در منطقه به وضوح می بینند.
حجتاالسالم جواد علیزاده در خطبه نماز جمعه
که در مصالی موقت شهرستان برگزار شد با اشاره
به فــرار شــاه در ســال  57اظهــار کرد:محمدرضا
پهلوی بعد از عمری خیانت به ملت ونوکری آمریکا
از کشور فرار کرد و به کشــورهای مختلف پناهنده
شد .وی افزود:سرنوشــت نوکری استکبار چیزی
جز ذلت نخواهد بود .
بهره مند/حجــت االســام محمد بختیــاری امام
جمعه صالح آباد گفــت :رهنمودهای مقام معظم
رهبری هشــداری به مســئوالن برای جــزم کردن
عزم خود در رفع مشکالت معیشــتی مردم است و
کشوری که چنین رهبری و چنین مردم پا به رکابی
در خدمت رهبر داشته باشد بدانید دشمنان آرزوی

تسلط بر این کشور را به گور خواهند برد.
اصغری /حجت االسالم محمد حسین ایزدی یزدان
آباد امام جمعه فریمان گفت:احیای روحیه انقالبی
همــان روحیــه مجاهــدت و راه پیشــرفت انقالبی
اسالمی است .وی با بیان این که کینه ورزی دشمن
نباید موجب شــود مسئوالن از قشــرهای محروم و
ضعفا غافل شوند ،افزود :دشمن از ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی به فکر ضربه زدن به نظام جمهوری
اسالمی بوده و با ایجاد فتنه برای نظام در سال ۷۸
و  ۸۸و فتنه اقتصادی در سال  ۹۶به دنبال تفرقه و
چنددستگی در کشور است.
پوریوسف /حجت االســام میری امام جمعه فیض
آباد گفت:مســئوالن و دولتمردان باید پاسخ گوی
مطالبات منطقــی مردم باشــند و البتــه دولت هم
کارهایی را برای ارتقای ســطح زندگی قشــرهای
ضعیف در دست انجام دارد .وی افزود :دولتمردان
هم فرصــت خدمت را غنیمت بشــمارند و مبارزه با
فساد ،قاچاق ،مفاسد اجتماعی و حرکت به سوی
اقتصاد مقاومتی از سوی دولت باید در دستور کار
قرار گیرد .
عابد خراسانی /حجت االسالم والمسلمین ایزدی
امام جمعــه طرقبه تأکیــد کرد :ایســتادگی و نبرد
«ملت با ضد ملــت»« ،ایران با ضد ایران» و «اســام
با ضد اســام» همچــون  40ســال گذشــته ادامه
خواهد داشــت اما کینه ورزی دشمن نباید موجب
شود مسئوالن از ضعف ها و مشکالت مردم و به ویژه
طبقات ضعیف غافل شوند.
صفری /حجت اال سالم حســن صادقی امام جمعه
شهرســتان گنابــاد گفــت  :وظیفه همه مســئوالن
قدردانــی از ملت و پیگیری مطالبات مردم اســت.
وی افزود  :به لطف خدا و حضــور آگاهانه مردم ،در
فتنه  96تیر آمریکا به سنگ خورد و بینی استکبار
به خاک مالیده شد.
شــمس آبادی/حجــت االســام دلیــری پــور امام
جمعه جویــن بــا انتقــاد از پرداخت نکــردن وجه
محصــول چغندر قند کشــاورزان این شهرســتان
گفت :کشــاورزان این شهرســتان به دو محصول
عمده متکی هســتند یکی گنــدم که پــول آن را با
گذشت شــش ماه و تدریجی دریافت کردند و پول
چغندر نیز کــه همچون گنــدم تا کنــون پرداخت
نشده است .

اخبار
شهرستان ها

پیام وزیر بهداشت به یادواره شهدای هویزه

راه شهدای مظلوم هویزه برای
حفظ و ماندگاری نظام جمهوری
اسالمی تداوم پیداکرده است

کالته /وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در پیام
تصویری خود به ســی و هفتمین یادواره شهدای مظلوم
هویزه و  43شــهید جهادگر درســبزوار گفــت :امروز آن
چه برای ملت ایران اسالمی ارزشــمند است ،این است
که راه شهدای مظلوم هویزه برای حفظ و ماندگاری نظام
جمهوری اســامی گم نشــده و تداوم پیداکرده است .به
گزارش خراسان رضوی ،سید حسن قاضیزاده هاشمی
پنج شنبهشب در ســی و هفتمین یادواره شهدای مظلوم
هویزه و 43شهید جهادگر به ویژه پنج شهید سبزواری که
با حضور جمعی از مسئوالن کشــوری و استانی در سالن
جهاد کشــاورزی ســبزوار برگزار شــد بابیان این که این
مراسم هرسال با همکاری مسئوالن و مردم شریف سبزوار
به یادبود رشادت و جوانمردیهای شهدای مظلوم هویزه
برگزار می شود ،اظهار کرد :برگزاری این یادوارهها نقش
مهمیدرگرامیداشتیادشهداوانتقالارزشهاینظام
جمهوری اسالمی به نســلهای جوان کشــور دارد .وی
افزود :شــجاعت و ارزش کار گروه اخالص از شهرســتان
ســبزوار فراموش نمیشــود و تعدادی از ایــن رزمندگان
به درجه رفیع شــهادت نایل آمده اند .فرمانده دانشــگاه
افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) بیان کرد :امروز
اگر پشتیبان والیتفقیه باشیم ،هیچگونه آسیبی کشور را
تهدید نخواهد کرد و برخی از چالشهای کشور به دلیل
بیتوجهی به بیانات صریح مقام معظم رهبری است.

رئیسحوزهریاستشورایسیاستگذاری
ائمهجمعهکشور

شیعهانگلیسیوسنیآمریکایی
قاتلاسالمهستند

حقدادی /رئیس حوزه ریاست شورای سیاستگذاری ائمه
جمعه کشور با اشاره به دشمن مشــترک شیعه و اهل سنت
گفت :شــیعه و اهل ســنت دو دشــمندارند که بایــد آنان را
بهخوبیبشناسندوازنفوذشیعهانگلیسیوسنیآمریکایی
جلوگیریکنندکههردوقاتلاسالمهستند.حجتاالسالم
طباطباییباتأکیدبرلزومشناختدشمنافزود:شیعهواهل
سنتیکدشمنسرسختبهنامآمریکادارندکهباپشتیبانی
مالیازگروههایتروریستیهمچونداعشبهدنبالایجاد
اسالمهراسیوهمچنینقتلعاممسلماناناست.ویافزود:
برای پاسخ گویی به شــبهات منطقه باید قرارگاه فرهنگی و
علمیدرشهرستانراهاندازیشودتادفاععاقالنه،آگاهانه،
هوشیارانهوعالمانهازمکتباهلبیت(ع)صورتگیردزیرا
تاکنوندشمنازجهلماسوءاستفادهکردهاست.طباطبایی
افزود :در دین مبین اســام برای انجــام واجبات هیچگونه
مخالفتیوجودنداردویاسکارشیطاناست.ویهمچنین
ازراهاندازیموسسهتحقیقاتیتقریبدلهاوشبکهآموزش
غیرحضوریقرآنیدرتربتجامخبرداد.

چهرهها وخبرها
رئیس میراث فرهنگی تربت حیدریه خبرداد:

بافت تاریخی تربت حیدریه به محور
گردشگری تبدیل می شود

غضنفری/رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشــگری تربت حیدریه از تبدیل
بافتتاریخیشهربهمحورگردشگریخبرداد.محمدیگفت:بخشیازبافت
تاریخیشهرشاملبناهایتاریخیوشاخصازجملهحمامحاجیرئیس،رباطالری،بازارسنتیکاریز،مقبره
الری،سراهای امین وقیصریه وبازارچه صنایع دستی وهنرهای ســنتی که دریک منطقه نزدیک به هم قرار
دارد،به محور گردشگری تبدیل می شود.وی افزود:بامساعدت وکمک اعضای انجمن میراث فرهنگی،این
بخش ازشــهر تاحد امکان به صورت ســنتی درخواهد آمد واز ترددوســایل نقلیه جلوگیری وبه صورت پیاده
راه تبدیل می شود تاضمن جلوگیری از خطرات وحوادث ترافیکی به بناها،حال وهوای سنتی حفظ شود.

باخبرنگاران
شهرستا نها

علی نــوری /مســئول میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری بردسکن گفت :میراث فرهنگی بردسکن با
گذشت  22سال از شهرستان شدن آن به لحاظ ساختار
اداری و نیروی انسانی حالت نمایندگی دارد.
* با حضــور فرمانــدار و مدیــر شــبکه بهداشــت ودرمان
بردسکن طرح سالمت تغذیه اجرا شد.فرماندار بردسکن
گفت  :سالمت جامعه اهمیت بســیاری دارد چرا که اگر
افراد جامعه سالم نباشند قادر به کار نخواهند بود و نمی
توان مســیر توســعه را پیمود بنابراین همه ما باید به سهم
خود در این زمینه تالش کنیم.
* مسئول ستاد نمازجمعه بردسکن از گزینش تعدادی از
جوانان خواهر و برادر در ستاد نماز جمعه این شهرستان
خبرداد .حجــت االســام محرم مصــوری گفت :ســتاد
نمازجمعه بردســکن یکی از ســتادهای موفق در استان
اســت و برخی از طرح ها و برنامه های این ستاد به عنوان
یــک طــرح کشــوری بــه سراســر ســتادهای نمازجمعه
بخشنامه شده است.
صفری /دبیر خانه صنعت و معدن گنابــاد گفت:دوری از
بازارهای مصرف و مواد اولیه هزینه های تولید در گناباد را
افزایش داده و در این شرایط نگاه یکسان در وضع قوانین و
ابالغ دستورالعمل ها در همه نقاط کشور و نبود معافیت
و مشوق های الزم ،سرمایه گذاران در این شهرستان را با
تنگناهایی مواجه کرده است.
صفری /مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت
مهندسی آب و فاضالب گفت 250 :هزار دانش آموز در
کشــور از ابتدای امســال تاکنون با برگزاری «جشــنواره
ملی نخســتین واژه آب» آموزش صحیح مصرف این ماده
حیاتی را فرا گرفتند.
محمودی /معاون فرماندار در جلسه ستاد امور جوانان از
افزایش آمار ازدواج طی  9ماه گذشــته خبر داد .حسین
غریب گفت:از ابتدای امسال برنامه های خوبی در بخش
اشتغال ،ازدواج وامور مربوط به جوانان انجام شده است.
گفتی /رئيس جمعيــت هالل احمر جغتــای گفت :بيش
از  80نفر از مردم اين شهرســتان برای کمک به بيماران
نيازمند ،خون اهدا کردند.
*فرمانــده انتظامــی بجســتان گفــت :پــس از چنــد روز
عملیات شناســایی و اطالعاتی سارقان احشام بجستان
شناسایی و دستگیر شدند.

فرماندار بردسکن مطرح کرد :

مدیر جهاد کشاورزی جغتای:

 75درصد از قنات های جغتای
نیازمند مرمت و بازسازی است

گفتی/مدیر جهاد کشاورزی جغتای با اشاره به وضعیت نابه سامان و کمبود
منابع آبی در این شهرســتان اظهار کرد  :بیش از  75درصد قنات ها در این
شهرستان نیازمند مرمت و بازسازی اســت  .دستورانی گفت :در جغتای  161رشــته قنات وجود دارد که
متاسفانه اغلب این قنات ها سالیان زیادی است که به حال خود رها شده و نیازمند مرمت و بازسازی است و
اعتبار الزم برای احیای آن ها حدود  150میلیارد ریال است .وی از شروع احیا و مرمت رشته قنات هایی با
همکاریجهادکشاورزی،آستانقدسوسپاهدرچندروستایاینشهرستانخبردادوافزود:خوشبختانهبا
شروعاینکارشاهدپیشرفتهایخوبیدرزمینهاحیاومرمتاینقناتهاوبهجریانافتادنآنهابودهایم.

درخواست استقرار اداره تعزیرات
حکومتی در بردسکن

نوری /فرماندار بردســکن خواســتار اســتقرار اداره تعزیــرات حکومتی دراین
شهرستانشد.علینیابااشارهبهاینکهبردسکندرسال 74بهشهرستانارتقا
پیدا کرده است و هم اکنون 80هزار نفر جمعیت دارد ،گفت :امروز بردسکن در یک چهارراه ارتباطی قرار گرفته
است و به عنوان گلوگاه مبارزه با کاالی قاچاق استان محسوب می شود و ضرورت دارد اداره تعزیرات حکومتی
در بردسکن استقرار پیدا کند .وی اظهارکرد :یک اداره با سه نفر نیرو در کاشمر به هیچ وجه پاسخ گوی مراجعان
و پرونده های متعدد از شهرستان های بردسکن ،خلیل آباد و مه والت نیست که دراین زمینه باید متولیان تدابیر
الزم را اتخاذ کنند که تاکنون پیگیری ها و مکاتباتی با مسئوالن استان انجام شده ولی نتیجه ای نداشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خبرداد:

خبر

رفع مشکالت  58واحد صنعتی و تولیدی در استان

کالته /معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم
دادگســتری خراســان رضــوی با اشــاره بــه انجام
 116فقــره بازدیــد از واحدهــای صنعتی اســتان
برای بررسی مشکالت سرمایهگذاران طی سه ماه
اخیر ،گفت :در این مدت با همکاری دادگســتری
مشــکالت  58واحد تولیدی و صنعتی در اســتان
رســیدگی و رفع شــده اســت .به گزارش خراسان
رضوی ،مرتضوی در مراسم افتتاح دفتر کمیسیون
حل اختالف و حمایــت قضایی از ســرمایهگذاران
شــهرک صنعتــی ســبزوار که بــا حضــور جمعی از
مسئوالن استانی برگزار شد اظهار کرد :در ابتدای
امســال بخشــنامهای مبنــی بــر حمایــت قضایــی
از ســرمایهگذاران بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن
برنامههــای دادگســتری اســتان تعیین شــد .وی
افزود :در شــهریور امســال دســتور تشــکیل ستاد

پیگیــری دســتورالعمل اجرایی سیاســت اقتصاد
مقاومتــی در دادگســتری اســتان صــادر شــد که
برنامههــای درون ســازمان برای مقامــات قضایی
وابســته به قوه قضاییه اعالمشــده است .مرتضوی
بابیان این که طی ســه ماه اخیر  116فقره بازدید
از واحدهای صنعتی استان برای بررسی مشکالت
سرمایهگذاران انجامشده است ،افزود :همچنین
در این مــدت  19فقــره بازدید نیز توســط مقامات
قضایی اســتان از واحدهــای صنعتی انجامشــده
اســت .وی گفت :در این بازدیدها به مشکالت 58
واحد تولیدی و صنعتی طی سه ماه اخیر دراستان
رسیدگی و رفع شــده اســت .مرتضوی با بیان این
که در شهرســتان ســبزوار و داورزن چندین واحد
تولیدی در تملک بانکها قرار دارد و با فرسودگی
تجهیزات میزان اشتغالزایی تعدادی از بین رفته

 2کشته و 6مجروح در تصادف خونبار
جاده مرگ

پوریوسف-برخوردســواری ســوناتا با کامیون حمل دام وطیور
در کیلومتر  25محور مه والت  -گناباد دو کشته و شش مجروح
برجا گذاشــت.این حادثه که در ســاعت  28دقیقــه بامداد پنج
شنبه درکیلومتر۲۵محورمه والت –گناباد رخ داد منجر به کشته
شدن دونفر و مصدوم شدن شش نفر شد.رئیس شبکه بهداشت

شهرستان ها

است،تصریحکرد:اینیکیازمهمترینبرنامههایی
است که دادستان این شهرستانها بهعنوان مقام
مدعیالعموم به موضوع تعییــن تکلیف واحدهای
تولیدی و صنعتی توقیفی ورود میکند .وی ادامه
داد :این امــوال توقیفی جزو بیتالمال محســوب
میشود بنابراین تعیین تکلیف این واحدها در قالب
برگزاری نشســتهایی بــا حضور ســرمایهگذاران
در خراســان رضوی انجام شده اســت .مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی خراســان رضوی نیز
با اشاره به فعالیت دو شرکت صنعتی در شهرستان
ســبزوار ،گفــت :در شــهرک صنعتــی شــماره یک
ســبزوار  75واحد صنعتی انعقاد قرارداد شده که
از این تعداد  60واحد صنعتی افتتــاح و  15واحد
دیگر هنوز در حال احداث اســت .مســعود مهدی
زاده افزود :در شــهرک صنعتی شــماره  2سبزوار

نیز  35واحــد صنعتی انعقــاد قرارداد شــده که به
دلیل نوپایی این شهرک فقط  15واحد فعال است
و دیگر واحدها در مرحله احداث قرار دارد .وی یکی
از سیاستهای کلی امســال شهرکهای صنعتی
اســتان را شناســایی واحدهــای صنعتــی تعطیل
دانست و گفت :از ابتدای امسال تاکنون  56واحد
صنعتی راکد در استان شناســایی شده و به چرخه
تولیــدی بازگشــته و هماکنــون طرح سرشــماری
واحدهای صنعتی اســتان در حال انجام است که
آخرین وضعیت صنعت استان ،واحدهای صنعتی
نیمه تعطیل و تعطیل به روزرســانی شود.فرماندار
ســبزوار نیز گفت :هماکنون  10واحد صنعتی در
شهرســتان ســبزوار وضعیت بحرانی و مشــکالتی
دارند که بــا افتتاح کمیســیون حمایــت قضایی از
تولید و سرمایهگذاری برطرف میشود.

و درمان مه والت گفت :در ســاعت  28دقیقه بامداد پنج شنبه،
حادثه واژگونی کامیون حمــل مرغ زنده و برخــورد با خودروی
سوناتا در کیلومتر  25جاده مه والت به گناباد به مرکز اورژانس
 115اعالم شد که بالفاصله با ارسال یک دستگاه آمبوالنس از
پایگاه اورژانس مهنه و یک دستگاه از مرکز فیض آباد ،همچنین
نجاتگران هالل احمر مه والت به محل حادثه اعزام شــدند.وی
افزود :متاســفانه در این حادثه راننده و سرنشین کامیون در دم
جان باختند و شش سرنشین خودروی ســوناتا که سه نفر خانم
و سه نفر آقا بودند مصدوم شــدند.مدیر شبکه بهداشت و درمان
مه والت تاکید کرد :مصدومان حادثه سه نفر به بیمارستان نهم
دی تربت حیدریه ،یک نفر به بیمارستان بهلول گناباد و دو نفر به
بیمارستان امام رضا (ع) شهر فیض آباد اعزام شدند.

مبنی بــر مزاحمت هــای فردی ناشــناس در شــبکه اجتماعی
تلگرام موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیــس فتای این
فرماندهــی قــرار گرفت.ســرهنگ قربانــی گفت :در بررســی
اظهارات شاکی پرونده مشخص شد ،فردی ناشناس با انتشار
محتوای غیــر اخالقــی در شــبکه هــای اجتماعی علیــه وی و
خانواده اش ،موجب هتک حیثیت شــده است .قربانی افزود:
کارشناســان پلیس فتا پس از تحقیقات فنی در فضای ســایبر
متهم را شناســایی و بــا هماهنگی مقــام قضایی او را دســتگیر
کردند.وی بیان کرد :متهم که مردی جوان اســت در بازجویی
های اولیه منکر هر گونه مزاحمتی بود،اما با مشــاهده اسناد و
مدارک غیر قابل انکار پلیس به جرم خود اعتراف کرد و مشخص
شد این فرد پسر خاله و خواستگار شاکی پرونده است .

اصغری/فرمانده انتظامی فریمــان گفت :عامل مزاحمت های
سایبری برای دختر جوان در فریمان شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ علی اکبر قربانی گفت :در پی شکایت خانمی جوان

ایرنا -به گزارش روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی نیشابور
پنج شــنبه شــب جســد مردی حدود  ۵۰ســاله در یک استخر
کشاورزی در حومه شهرستان نیشابور کشف شد.

مزاحم اینترنتی ،پسرخاله از کار در آمد

مرگ یک مرد 50ساله دراستخر کشاورزی

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی
کشور خبرداد:

پرداخت 50درصد مطالبات
زعفران کاران

غضنفری /رئیس ســازمان مرکزی تعاون روســتایی کشــور
از پرداخــت  50درصد مطالبــات زعفــران کاران خبرداد.
علی اوســط هاشــمی در جمع زعفران کاران منطقه تربت
حیدریه(تربت حیدریه،رشــتخوار،زاوه ومــه والت)درتاالر
جهاد کشــاورزی تربت حیدریــه گفت :زعفــران کارانی که
تاکنونبخشیازطلبخودراوصولکردهاند50درصدطلب
تا امروز(روزگذشــته) به حساب آنان واریز شــد.معاون وزیر
جهادکشاورزیومدیرعاملسازمانتعاونروستایی،باتاکید
براین که ایران 85درصد زعفران جهان را تولید می کند ،از
راه اندازی بــورس جهانی زعفران در آینــده ای نزدیک خبر
داد و افزود :برای ایجاد بورس جهانی زعفران حتی با دپوی
محصول در داخل کشور ،جهان را تشــنه محصول زعفران
میکنیموآنهاراملزمبهتعیینقیمتجهانیتوسطایران
خواهیم کرد.وی به گردش مالی این محصول در بازارهای
جهانی اشــاره کرد و گفت :با توجه به گــردش مالی و ارزش
افزوده هشــت میلیــارد دالری ایــن محصــول در بازارهای
جهانی،عمالایرانبهعنوانتولیدکنندهسهمچندانیندارد
و اگر بتوانیم حداقل سه میلیارد دالر آن را به چرخه اقتصاد
کشور برگردانیم در ســال  12هزار میلیارد تومان از خروج
ارز جلوگیری می شود و چنان چه این اعتبار در بخش تولید
و اشتغال همین اســتان هزینه شــود ،تحول در این حوزه را
همگانشاهدخواهندبود.ویازمذاکراتباسفیراسپانیابه
عنوانبزرگترینکشوریکهبازارجهانیاینمحصولرادر
اختیاردارددرآیندهاینزدیکخبردادوافزود:بازارجهانی،
دانش و تکنولوژی در اختیار اسپانیاست و مواد اولیه نیز در
کشور ایران اســت بنابراین عمال اگر محصولی از این کشور
خارج نشــود بازاری برای خارجی ها وجود نخواهد داشت،
از این رو به دنبال یک سیاست اقتصادی برد -برد هستیم تا
همهازآنبهرهمندشوند.ویدربخشیدیگرگفت:بایدبرای
خروجزعفرانازکشورمحدودیتایجادشودوچنانچهتجار
یا افرادی قصد خروج این محصــول را دارند باید در گمرک
عوارضخروجراباقیمتجهانیپرداختکنند.

