از میان خبرها

شهرستان ها

شهرستان ها

دادستان انقالب مرکز استان هشدار داد

برخورد با مدیرانی که در موضوع
تخریبمحیطزیستاخلمد
کوتاهی کردهاند

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکز خراســان رضــوی از
دســتور پیگیری موضوع تخریب محیط زیست در منطقه
اخلمد شهرستان چناران خبر داد.غالمعلی صادقی دبیر
شــورای حفظ حقوق بیت المال در اراضــی ملی و منابع
طبیعی در گفتوگو با میزان با بیان این که در پی گزارش
ســمنها از تخریب طبیعت در منطقه اخلمد شهرستان
چناران بالفاصله موضوع از دستگاههای مسئول مطالبه
شد و منتظر پاسخ این دســتگاهها هستیم ،افزود :در این
زمینه از دادستان چناران خواسته شده است ضمن انجام
اقدامات الزم پیشــگیرانه در جهت جلوگیــری از تخریب
بیشــتر اراضی ملی و منابــع طبیعی ،با مدیــران متخلف
که در انجام وظایف خود کوتاهــی کردهاند برخورد الزم
صورت پذیرد و نتیجه را نیز به اطالع عموم مردم برسانند.
وی از عمــوم مــردم خواســت تا گــزارش های مربــوط به
تخریب منابع طبیعی ،محیط زیست ،تصرف اراضی ملی
و تخلفات دســتگاه های اجرایی در اجرا نکردن درســت
و به موقع قانون را در اســرع وقت از طریق ســامانه سجام
بــه آدرس  sajam.adliran.irارســال کنند تا دســتگاه
قضایی اقدامات الزم را انجام دهد.

امامجمعهتربتجام:

تعداد زیادی از روستاهای
تربت جام جاده مناسب ندارند
حقدادی-حجــت االســام طاهــری امــام جمعــه تربت
جام در جمع مســئوالن و معتمــدان با اشــاره به خدمات
صــورت گرفته در شهرســتان گفــت :کارهــای خوبی در
شهرستان مانند گاز رسانی و خدمات پزشکی به روستاها
در سایه وحدت و همدلی صورت گرفته است که باید شکر
گزار باشــیم اما خیلی از روســتاها جاده ندارند و مردم با
مشکالت عدیده ای مواجه هستند.

پایینآمدنسناعتیادوافزایش
جمعیتمعتادیندربانوانوجوانان
غضنفری/رئیس اداره بهزیســتی تربــت حیدریه از پایین
آمدن سن اعتیاد وافزایش آن درجمعیت بانوان وجوانان
این گــروه خبــرداد .دکترزهــره اقبــال نیــا گفت:اکران
فیلم های آموزشــی با موضوع ناهنجاری های اجتماعی
قبــل از اکــران فیلــم هــای اصلــی در ســینمای تربــت
حیدریه،استفاده ازتلویزیون شهری وهمچنین برگزاری
جلسات آموزشی و چهره به چهره با مدیران باشگاه های
ورزشــی ،مراکز عرضه داروهای گیاهی و آرایشگاه های
زنانه برای آگاهی بخشی آن ها از جمله مصوبات کارگروه
کمیته فرهنگی و پیشگیری بوده است.
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گالیه کشاورزان از پرداخت نشدن خسارت سرمازدگی وتحت پوشش بیمه نبودن برخی از محصوالت کشاورزی

یک سال گذشت ،ریالی از خسارت سرمازدگی بردسکن پرداخت نشد
گزارش

حوزه بخش کشاورزی بیمه بودن محصوالت است.

نوری

• محصول انجیر تحت پوشش بیمه نیست

درپی وقوع سرمازدگی آذرماه پارسال ،شهرستان
بردسکن در بین شهرستان های استان بیشترین
خســارت ســرمازدگی را داشــت که با گذشت یک
ســال از این خســارت تاکنون ریالی بــرای جبران
خســارت به شهرســتان اختصــاص نیافته اســت.
مســئوالن میزان خســارت ســرمازدگی را 338
میلیارد تومان اعالم کردند که از مجموع  36هزار
هکتار سطح کشت باغ ها و مزارع بردسکن تنها20
درصد آن تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی
اســت .به گزارش خراســان رضوی ،کشــاورزان و
مســئوالن آذرماه پارســال را به خوبی به یاد دارند
کــه براثر ســرمازدگی بــه چهــار محصــول عمده و
استراتژیک این شهرستانخسارتوارد شد ودراین
زمینه تمامی باغ های انجیر و انار منطقه کف برشد و
محصول زعفران و چغندر قند کشاورزان نیز دچار
سرمازدگی شــد و هیچ محصولی برداشت نشد .با
توجه به این که یک ســال از این موضوع می گذرد،
کشــاورزان به ویــژه انجیــرکاران در انتظــار کمک
دولت هستند که متاسفانه تاکنون ریالی به عنوان
غرامت به آن ها پرداخت نشده است.

•تا 2سال دیگر باغ ها به درآمد زایی
واقعی خود دست پیدا نمی کنند

زارعی یکی از انجیــرکاران روســتای ابراهیم آباد
گفت :انجیر بردسکن در کشور شناخته شده است
و تنها قطب تولید انجیر استان شهرستان بردسکن
محسوب می شود که با کف برشدن درختان انجیر
تا دوســال دیگر باغ ها بــه درآمدزایــی واقعی خود
دستپیدانمیکنندوبایدمسئوالنفکراساسیدر
بحثبیمهاینمحصولداشتهباشند.عظیمییکی
دیگر ازانجیرکاران روستای باب الحکم گفت :بنده
بارها به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مراجعه
کرده ام و متولیان اعالم کرده اند که محصول انجیر
در ســبد بیمه محصوالت قــرار نــدارد درحالی که
بردسکن اولین تولید کننده انجیر در استان است.
فرماندار بردســکن گفت :این شهرستان رتبه اول
در کشــت و تولید انجیــر و رتبه دوم در تولید پســته
خراســان رضــوی را دارد .مهندس بــرات علی نیا

گفت :این شهرســتان با بیــش از  40هــزار هکتار
بــاغ و اراضــی در اکثر محصــوالت باغــی و زراعی
در اســتان رتبه دارد و با توجه به این که  85درصد
مردم این شهرستان به شغل کشاورزی و باغداری
مشــغول هســتند در این زمینــه قطب کشــاورزی
استان محسوب میشــود .وی تصریح کرد :دراین
زمینــه مکاتبات الزم با مســئوالن اســتانی صورت
گرفتــه و امید اســت مســئوالن صنــدوق بیمه این
محصول را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند.

•تنها راه پرداخت غرامت بیمه است

مهندس برات علی نیا فرماندار بردسکن دراین باره
افزود :اگر چه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی،
سال های قبل عملکرد خوبی در پرداخت غرامت به
کشاورزان نداشته است اما اکنون درصد پرداخت
خســارت ها توســط صندوق بیشــتر شــده است و
نیاز اســت دراین باره فرهنگ سازی صورت گیرد.
وی از کشــاورزان خواســت با توجه به ایــن که تنها
راه پرداخت غرامت ،بیمه اســت محصــوالت و تنه
درختان را نیز بیمه کنند تا در صورت بروز حوادث
غیر مترقبه از کمک های دولت برخوردار شوند .وی
با اشاره به این که بردسکن بیش از  15سال است با
خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند و بیش از85
درصد شــغل مردم منطقه کشــاورزی و دامپروری
اســت و از آن طرف در ســال زراعی جاری تاکنون
میزان بارندگی بردسکن کمتر از  5میلی متر است
امید است متولیان تسهیالت بالعوض را به منظور

کمک به خسارت دیدگان ناشــی از سرمازدگی به
شهرستان اختصاص دهند .مدیر جهادکشاورزی
بردسکن نیز با بیان این که خسارت  338میلیارد
تومانی ســرمازدگی آذرماه ســال قبل هنوز تامین
اعتبــار نشــده اســت ،خواســتار پرداخــت غرامت
کشــاورزان خســارت دیده ناشــی از ســرمازدگی
آذرماه سال قبل شد.محمدی گفت 338 :میلیارد
تومــان به بخش کشــاورزی شهرســتان بــه ویژه به
چهــار محصــول عمــده و اســتراتژیک شهرســتان
از جمله انجیــر ،زعفــران  ،انار و چغندرقنــد پاییزه
خسارت وارد شد و کشاورزان شهرستان همچنان
منتظر پرداخت غرامت هستند .وی با بیان این که
بردسکن با بیش از  200هکتار باغ های انجیر رتبه
اول اســتان را به خود اختصاص داده است ،افزود:
متاسفانه این محصول در ردیف محصوالت بیمه ای
قرار ندارد که باید متولیان دراین باره چاره اندیشی
کنند .وی از مســئوالن بیمه اســتان و شهرســتان
درخواســت کرد در حوزه بیمه محصــوالت اطالع
رســانی جامع و دقیق در زمینه توجیه کشــاورزان
در انتخــاب گزینــه های مناســب داشــته باشــند.
محمدی تاکیــد کــرد :از مجموع  36هــزار هکتار
مزارع و باغ های شهرســتان بردسکن بیش از 80
درصد آن فاقد بیمه محصوالت کشاورزی است که
می طلبد کشاورزان برای تحت پوشش قرار دادن
محصوالت زراعی و باغی خود اقــدام کنند چرا که
تنها راه پرداخت غرامت به خسارت دیدگان ناشی
از سرمازدگی و تگرگ و دیگر حوادث غیر مترقبه در

معاونبیمهبانککشاورزیخراسانرضویازتحت
پوشــش نبودن محصول انجیر در استان خبرداد.
«فرزانــه» گفت :متاســفانه محصــول انجیرتحت
پوشــش بیمــه محصــوالت قرارنــدارد .وی افزود:
درجلسه ستاد بیمه شهرستان این موضوع مطرح
و مقرر شــد مکاتبه ای انجام و از طریق اســتان این
درخواســت بــه ســتادمرکزی ارجــاع و در کمیتــه
ویــژه ای بحــث بیمه ایــن محصول بررســی شــود
کــه درصــورت تاییــد ایــن محصــول نیــز در ردیف
محصوالت بیمه ای قرار بگیرد .وی گفت :ازابتدای
ســال زراعی (مهرمــاه  96تا مهرمــاه  )97بیش از
هفتهزارهکتارازمحصوالتپاییزهاستانازجمله
گندم و جو ،کلزا و چغندرقند تحت پوشش بیمه قرار
گرفته است و پیش بینی می شود تاپایان امسال این
رقم به بیش از  100هزار هکتار افزایش پیدا کند.
فرزانه به اجرای طرح مدیریت منابع و مصارف برای
اولین بار در کشور به صورت آزمایشی (پایلوت) در
خراســان رضوی اشــاره کرد و گفت :خوشبختانه
این طرح در بحث محصوالت بهاره با موفقیت انجام
شد و در طول سال زراعی برای همه زیربخش های
چهار گانه این طرح اجرا می شود .وی تاکید کرد:
اجرای طــرح مدیریت منابــع و مصارف در اســتان
باعث شده آمار و ارقام تحت پوشش بیمه محصوالت
نسبت به دیگر استان های کشــور باالتر باشد .وی
بیمه پایه را یکی از طــرح های جدید بیمه ای اعالم
کرد و گفــت :این طــرح جدید بیمه خســارت های
فاجعه آمیز را تحت پوشش قرار خواهد داد به طوری
که اگر خسارت وارد شده موجب افت 50درصدی
تولیدات در یک منطقه شــود این نــوع بیمه با حق
بیمه کم بــا حداکثر تعهــد برای پرداخــت مطلوب
اقدام خواهد کرد .فرزانه از پرداخت  240میلیارد
ریال غرامت بهره برداران بخش کشاورزی استان
مربوط به بدهی ســال های قبل در اردیبهشت ماه
امســال خبرداد و گفت :با کمک دولت توانســتیم
 100درصد خسارت وارد شــده را پرداخت کنیم.
وی اظهــار کــرد :آن چــه از بدهــی ها باقــی مانده
مربوط به ســال زراعی  95و  96است که در مسیر
پرداخت قرار دارد.

اخبار
فرهنگی

مادرشهيد زارعي دعوت حق
را لبيک گفت

علی نوری /مرحومه حاجیه خانــم معصومه طحانی مادر
شــهید غالمرضا زارعی از روستای شفیع آباد شهرستان
بردســکن دعوت حق را لبیــک گفت .ایــن مرحومه براثر
کهولت در ســن  105ســالگی پس از ســال هــا دوری از
فرزند شهیدش دار دنیا را وداع گفت و به فرزند شهیدش
پیوست .مراسم تشــییع جنازه این مادر شــهید با حضور
قشرهایمختلفمردمومسئوالنواهالیروستایشفیع
آباد برگزار شد و پس از اقامه نماز بر پیکر این مرحومه وی
در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت.

مدیرکلبنیادشهیداستانتاکیدکرد:

تسریع در سامان دهی گلزار
شهدای شهرستان رشتخوار

خاکشــور /حجــت االســام حســین معصومی مدیر کل
بنیاد شهید خراسان رضوی در دیدار با فرماندار ورئیس
بنیاد شهید رشتخوار گفت :مهم ترین اهداف سفرهای
شهرســتانی بررســی وضعیت جامعه ایثارگران ،ارتقای
همکاری با ادارات  ،اشــتغال فرزندان شهدا و ایثارگران
است که رفع مشکالت جامعه ایثارگران باید تسریع یابد.
وی به  84گلزار شــهدای رشــتخوار اشــاره کرد و افزود:
سامان دهی گلزار شهدا باید در راس ترویج فرهنگ ایثارو
شهادت قرار بگیرد که در این شهرستان 8 4گلزار سامان
دهی نشده و هفت گلزار در دست اقدام است و این امر باید
هر چه سریع تر با همکاری دســتگاه های ذی ربط انجام
شود.رئیس بنیاد شــهید رشــتخوار نیزگفت :مطالبات
و مشــکالت پیش روی خانــواده شــهدا و ایثارگــران این
شهرستان؛ اشتغال فرزندان شــهدا و ایثارگران ،سامان
دهی گلــزار شــهدا ،نبــود بودجه کافــی بــرای برگزاری
مراسم ها و مناسبت ها در خصوص زنده نگه داشتن نام و
خاطره شهداست.

تفاهمنامههمکاریدانشگاهحکیم
سبزواری با 3دانشگاه معتبر

کالته /فرماندار سبزوار گفت :بر اساس اعالم وزارت علوم
دانشگاهحکیمسبزواریدربرقراریارتباطاتبینالمللی
جزو هفت دانشگاه برتر کشــور قرار دارد و با دانشگاههای
معتبر دنیا همانند لیون فرانسه ،تورین ایتالیا و پاریس13
تفاهمنامه همکاری منعقدشده است .به گزارش خراسان
رضوی،احمدبرادرانظهردیروزدرمراسمتکریمومعارفه
رئیس جدید دانشگاه حکیم سبزواری که با حضور جمعی
ازمسئوالندرتاالردکترعلیشریعتیدانشگاهبرگزارشد
اظهار کرد :افزایش تولید دانــش ،ارتباطات بینالمللی،
طرحهای ارتباط با جامعــه ،افزایش منابــع مالی ،کیفی
سازیآموزشیوتوسعهتجهیزاتآزمایشگاهی،ایجادمرکز
رشد واحدهای فناور ،گســترش فعالیتهای اجتماعی و
فرهنگی طی چند سال اخیر به خوبی در دانشگاه حکیم
سبزواری انجام شده است.

چهرهها وخبرها
شهردار بردسکن خبر داد:

تامین 1200تن قیر برای آسفالت معابر
شهری در بردسکن

نوری /شــهردار بردســکن از تامین هزار و  200تن قیر برای آســفالت معابر
شــهری خبرداد «.مدیح» گفــت :این میزان قیر برای آســفالت شــهرکها و
خیابانهای شهر بردسکن اســت که یکی از نقاط بولوار امام رضا (ع) ست .وی اظهار کرد :فضاهای سبز یا
میادینیکهدارایطراحیاستباداشتنبیشاز 10سالعمر،دیگربرایمردمجذابیتنداردبنابراینباید
اینفضاهاتخریبومرمتوبازسازیشودومردمشاهدتحولیدرشهرباشندوعملیاتمیدانمرکزیشهربا
نصب نماد پرچم ایران و فضای سبز زیبا بهزودی به پایان خواهد رسید.وی افزود :کارخانه آسفالت شهرداری
عالوه بر بازسازی و شبکه گازی شدن آن با حدود 100میلیون تومان ،برای تولید مشکلی نخواهد داشت.

رئیس میراث فرهنگی سرخس:

نیمی از بناهای ثبت شده در سرخس
نیازمند مرمت است

مدیر آموزشوپرورش سبزوار خبرداد:

رئیس میراث فرهنگی سرخس گفت :نیمی از بناهای ثبت شده در سرخس
نیازمند مرمت هستند و هم اکنون چهار بنای تاریخی در حال مرمت است.
مجید حسینی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :روستاهای سرخس بهعنوان روستاهای گردشگری دارای
ظرفیتهای خاصی هستند و میتوانند بهعنوان روستای بوم گردی نیز مطرح باشند اما فعال واحد اقامتی
بوم گردی در ســرخس دایر نشــده اســت.وی تصریح کرد :روستاهای هدف گردشــگری سرخس شامل
روستای بزنگان ،روستای آق دربند ،روستای شورلق ،روستای پسکمر و روستای گنبدلی است و تاکنون
 120اثر در شهرستان شناسایی شده که از این تعداد 25اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

اختصاص 2/5میلیارد تومان اعتبار
برای توسعه فضای آموزشی سبزوار

کالته /مدیر آموزشوپرورش سبزوار گفت :امســال بر اساس شاخصهای
توســعه بــرای استانداردســازی فضــای آموزشــی در ایــن شهرســتان
نیازمند5/2میلیارد تومان اعتبار هستیم که امسال برای توسعه فضای آموزشی از محل اعتبارات تملک
و دارایی حدود 2/5میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد .به گزارش خراسان رضوی ،حسن محرابی
با اشاره به وجود 12پروژه عمرانی نیمهتمام احداث مدرسه در این شهرستان ،اظهار کرد :برای تکمیل این
پروژه به حدود پنج میلیارد و  200میلیون تومان اعتبار نیاز داریم که تعهدات خیران برای احداث مدرسه
اجرایی شده ولی تاکنون تعهدات دولتی پرداختنشده است.

اخبار

با خبرنگاران
شهرستا نها

 9مصدوم در حادثه رانندگی
در محور گناباد به قائن

صفری /برخورد ســه خــودرو در محــور گناباد بــه قائن 9
مصدوم برجاگذاشــت .رئیس مرکز فوریت های پزشکی
گناباد گفت :ســه شنبه شــب بر اثر برخورد ســه دستگاه
خودروی ســواری در کیلومتــر پنج محور گنابــاد به قائن
 9نفر مصدوم شــدند .دکتر امین زمانی افزود :به دنبال
اعــام این ســانحه رانندگــی کــه در کیلومتر پنــج محور
گناباد به قائن رخ داد ،گروه های امدادی از مرکز فوریت
های پزشــکی و هالل احمر به محل حادثه اعزام شــدند.
وی افــزود :مصدومــان بــه همــت نیروهــای اورژانس به
بیمارستان عالمه بهلول گنابادی انتقال یافتند.

کارهایمطالعاتیاحیایتفرجگاه
چهلمیردردستانجاماست
مقصودی/به دنبال جاری شــدن ســیل عظیم امسال در
تفرجگاه چهل میر و از بین رفتن بخشی از زیرساخت های
آن  ،تالش هایی از سوی مسئوالن اســتانی و شهرستان
درگز برای آماده سازی و رفع مشــکالت زیرساختی این
منطقه درحال انجام است .اصالحی ،رئیس اداره محیط
زیســت درگز افزود :پس از جاری شدن سیل چندین بار
مدیر کل محیط زیســت از منطقه بازدید کردوهم اکنون
کارهای مطالعاتی این تفرجگاه دردست انجام است ودر
نظر داریم موضوع گردشگری از حالت متمرکز خارج و به
صورت گسترده و فراگیر انجام شود .

درگذشتناگهانینجاتگر
نیشابوریهاللاحمراستان
روابــط عمومــی هــال احمر-ســینامتقی  ،نجاتگــر دوم
جمعیت هالل احمرخراســان رضوی براثر ایســت قلبی
در پایگاه امداد ونجات جاده ای امام رضا (ع) شهرستان
نیشابور درگذشت.

فرمانده انتظامی تایباد خبرداد:

دستگیریعاملقتل
نوجوان 17ساله تایبادی

فرمانــده انتظامــی
تایبــاد گفــت :بــا تالش
پلیــس آگاهــی ایــن
شهرســتان ،فــردی که
در نیمــه مــاه جــاری ،
در درگیــری خیابانــی
نوجــوان  17ســاله ای
را با ضربــات قمه به قتل
رســانده بود ،دســتگیر
شد.ســرهنگ پاســدار
حســن ناگهانــی در
گفت و گو با ایرنا افزود:
کارآگاهــان پلیــس طی
پایــش هــای اطالعاتــی و اقدامــات پلیســی ،هویــت قاتــل
را شناســایی کردنــد و در یــک عملیــات ضربتــی وی را
در یکــی از شهرســتان هــای همجــوار بــه دام انداختنــد.
وی اظهار کرد :این متهم بامداد دیروز در حالی که در مخفیگاه
خود خوابیــده بود با هماهنگــی مقامات قضایی دســتگیر و به
تایباد منتقل شــد.وی گفت :پیــش از ایــن در خصوص همین
پرونده ،پنج تن از عوامــل اصلی این درگیری ،که دارای ســوء
سابقه بودند ،شناسایی و دستگیر شده و از محل اختفای آن ها
تعدادی سالح سرد کشف شده بود.شایان ذکر است این نزاع
منجر به قتل جمعه شــب پانزدهم دی ماه در تایباد روی داد که
بر اثر آن نوجوانی  17ساله از ناحیه گردن به شدت زخمی شد
که در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت.

انهدامباندتوزیعچکپولجعلی
باقــری /فرمانــده انتظامــی چنــاران گفــت :پلیــس آگاهــی
شهرســتان چناران یــک باند توزیع چــک پول هــای جعلی را
در شهرســتان ،شناســایی  ،منهدم و مقــدار  47میلیون ریال
چک پول جعلی را از آنان کشــف کرد .ســرهنگ برات اویسی

افزود :در پی اطالع از توزیع چک پول جعلی در شهر چناران،
موضوع شناسایی و دستگیری عامالن آن در دستور کار دایره
مبارزه با جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی قــرار گرفت .وی
افزود :در این خصوص یکی از متهمان در شــعبه مرکزی یکی
از بانک های شهر ،شناسایی و دســتگیر و در بازرسی بدنی از
وی ،تعداد  22برگ چک پول یک میلیون ریالی جعلی ،کشف
شد .اویسی اظهارکرد :متهم  35ســاله برای ادامه تحقیقات
به پلیــس آگاهی منتقل شــد و در بازجویی اولیــه به تهیه چک
پول ها از اشــخاصی دیگر ،اعتراف کرد .وی بیان کرد :پس از
تحقیقات کامل و اقدامات خاص پلیسی ،مخفیگاه همدستان
وی شناســایی و دردو عملیات مجزا ســه نفر متهــم  27 ،25و
 28ساله دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان نیز تعداد 46
برگ چک پول پانصد هــزار ریالی و  2برگ چــک یک میلیون
ریالی ( در مجموع به مقدار چهل و هفت میلیون ریال ) کشف
شد .اویسی در پایان با اشــاره به این که تحقیقات در خصوص
شناسایی و دستگیری عامالن چاپ چک پو ل ها ،ادامه دارد،
از شــهروندان خواست در این زمینه هوشــیار باشند و هرگونه
مورد مشکوکی را به واســطه مرکز فوریت های پلیسی ،110
به اطالع پلیس برسانند.

دستگیری 2سارقخودروویکمالخر
با 6فقرهسرقتدرتربتحیدریه
*فرمانده انتظامی تربت حیدریه گفت :در پی گزارش دو فقره
سرقت خودرو در یکی از مناطق حاشیه شهر تربت حیدریه تیم
تجسس کالنتری  12شهرک ولی عصر(عج) با بررسی سرقت
و یک سری تحقیقات میدانی به فردی سابقه دار مظنون شدند
و پس از جمع آوری مســتندات و ادله کافی بــا هماهنگی مقام
قضایی او را در یکی از روستاهای حاشیه شهر دستگیر کردند.
ســرهنگ اکبر آقابیگی افزود:متهم (هادی  32ســاله) که در
ابتدا منکر هرگونه ســرقتی بود در مواجهه با ادله و مســتندات
کشف شده لب به اعتراف گشــود و به یک فقره ســرقت پراید و
پنج فقره سرقت محتویات خودرو در شهرستان تربت حیدریه
با همدستی یکی از دوستان ندامتگاهی خود اعتراف کرد.وی
افزود:در ادامه این عملیات ،ماموران کالنتری 12با هماهنگی
مقامقضاییهمدست 45سالهمتهمویکنفرمالخررادستگیر

و در بازرســی از مخفیگاهشــان تعداد زیادی وســایل مسروقه
شامل انواع آچار آالت ،الســتیک زاپاس ،پخش،باتری و دیگر
محتویات خودرو کشف کردند.

فرماندارگنابادخبرداد:

افزایش 60درصدی کشف مواد مخدر
در گناباد

صفری /فرماندار گناباد گفت :کشــف انواع مــواد مخدر در این
شهرســتان از ابتدای امســال تاکنون نســبت به مدت مشــابه
سال گذشــته  60درصد افزایش یافته است .نبیپور در جلسه
کارگروه مبارزه با مــواد مخدر افــزود  :در بحث مبــارزه با مواد
مخدرموفقیتهایبسیارارزشمندیدرگنابادوکشوربهدست
آمده ،اما متاسفانه ما در فرایند پیشگیری از اعتیاد و درگیر شدن
با مواد مخدر به اندازه مبارزه با مواد مخدر موفق نبودهایم .وی
با بیان این که اولین اولویت ما در گناباد در جریان پیشــگیری
آموزش اســت ،افــزود :کارگــروه مبــارزه با مــواد مخــدر برای
آموزشدهی به همه جمعیت این شهرستان دسترسی ندارد،
اما میتوان با تمرکز بر جمعیت در دسترس مانند خانوادههای
کارمندان ،کارگران و دانشجویان حداقل نصف جمعیت گناباد
را تحت آموزشهای خاص پیشگیری از اعتیاد قرار داد.

محکومیتیکشکارچیبهتحمل
 2سالخدماتدرادارهمحیطزیست
غضنفری/رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت تربت حیدریه
از محکومیــت یک شــکارچی قوچ بــه تحمل دو ســال خدمات
عمومــی در این اداره خبــرداد.داوود نورمحمــدی گفت:یکی
ازاهالی بخش کدکن تربت حیدریه که اقدام به شــکاروفروش
قوچ وحشــی کرده بود ،با صدور حکم قاضی دوســتدار محیط
زیست ،به انجام دو ســال خدمات عمومی در این اداره محکوم
شد.وی افزود:باقری رئیس شعبه 102دادگاه کیفری دو تربت
حیدریه با استناد به مواد  10و  12قانون شکار و صید همچنین
این متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هجده میلیون ریال
محکوم کرده است.

اقتصادی

 66حلقه چاه غیر مجاز تاکنون
در سرخس مسدود شده است

محمــودی /مدیــر امور منابــع آب ســرخس از وجود 230
حلقــه چــاه غیــر مجــاز خبــر دادکــه تاکنــون 66حلقــه بــا
همــکاری دادســتانی ،نیــروی انتظامــی وفرمانــداری
شهرســتان انســداد وتخریــب شــده اســت .بــه گــزارش
خراســان رضــوی عبــادی نــژاد بــا اشــاره بــه آخریــن
وضعیــت آبــی منطقــه گفت:کشــاورزی شهرســتان را
تامیــن مــی کنــد.وی بــا بیــان ایــن کــه در بــاور بســیاری
از زارعــان منطقــه ایــن تصــور وجــود دارد کــه شــیب
آب بــه ســوی ترکمنســتان اســت افزود:ایــن امــر در
حرکــت ســیالب هــای ســطحی کــه بــه تجــن مــی ریــزد
امــر طبیعــی مــی باشــد امــا در خصــوص آب هــای تحــت
العرضــی ایــن امــر ثابــت نشــده و تحقیقاتــی در دســتور
کار اســت کــه بــه زودی اعــام مــی شــود.
عبــادی نــژاد اضافــه کرد:متاســفانه ایــن تفکــر در
گذشــته موجــب شــده چــاه هــای غیــر مجــاز در ســرخس
حفــر وبرداشــت بــی رویــه آب افزایــش یابــد.

استقبالاندکواحدهایتولیدی
گنابادازطرحکارورزی
صفــری /رئیــس اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و دبیــر
کارگروه اشــتغال شهرســتان گناباد بــا انتقاد از اســتقبال
کــم واحدهــای تولیــدی و خدماتــی از طــرح کارورزی
دانــش آموختــگان دانشــگاهی ،گفــت :از مجمــوع 320
متقاضــی معرفی شــده به ایــن واحدهــا از ابتدای امســال،
فقــط  12نفــر جــذب شــده اند.محســن نوریــان نوقابــی
رئیــس اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و دبیــر کارگروه
اشــتغال شهرســتان گناباد افــزود :طــرح کارورزی دانش
آموختــگان دانشــگاهی بــا هــدف افزایــش توانمنــدی و
ایجــاد زمینــه اشــتغال آنــان از نیمــه نخســت امســال در
گنابــاد آغــاز شــده کــه انتظــار داریــم متصدیــان واحدهای
تولیــدی و خدماتــی شهرســتان بــه ایــن طــرح توجــه
بیشــتری داشــته باشــند.

