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پیکر مطهر30شهید گمنام همزمان
با ایام شهادت حضرت زهرا (س)
در استان تشییع می شود
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بازگشتپرستوها

علی نــوری /مســئول بخش شــهدای گمنام بنیــاد حفظ
آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس خراســان رضوی از
تشییع پیکر 30شــهید گمنام در ایام شــهادت حضرت
زهرا (س) در اســتان خبرداد و گفت :پیکر این شــهدا در
سالروز شهادت حضرت زهرا(س) از میدان شهدا تا حرم
مطهر درمشهد تشییع می شــود .علی داوری گفت :این
شهدا  26بهمن با حضور مســئوالن کشوری و لشکری و
مسئوالن استان در فرودگاه شــهید هاشمی نژاد مشهد
مورد استقبال قرار می گیرند و براساس برنامه زمان بندی
شــده از  28بهمن تا چهارم اســفند در  15مکان استان
شامل لطف آباد ،چاپشــلو ،نوخندان ،دانشگاه های آزاد
اســامی واحد بردســکن ،تایباد و قوچان ،چکنه ،همت
آباد ،یونسی  ،مشــهد ریزه ،کاریز ،نیل شهر ،فرهادگرد،
تیپ  38زرهــی ارتش در تربــت جام و حــوزه علمیه امام
جعفر صادق (ع) مشهد تشییع و تدفین می شوند .داوری
همچنین از تشییع دو شهید گمنام در روز چهارشنبه دوم
اسفند در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسکن خبرداد و
گفت :دراین زمینه برنامه ریــزی های الزم صورت گرفته
است .داوری از یادمان نداشــتن مزار شهدای گمنام در
 45نقطه استان خبردادو گفت :تاکنون پیکر 262شهید
گمنام در  72نقطه استان تشــییع و تدفین شده که فقط
 27نقطه آن دارای یادمان شهداست .وی از هیئت امنای
بخش شــهدای گمنام شهرستان های اســتان خواست
برای این موضوع مهم پیگیری الزم را داشــته باشند .وی
با بیان این که  30نقطه دیگر استان درخواست تشییع و
تدفین شــهدا را دارند ،افزود :تاکنون  16مکان آن مورد
تایید مسئوالن مرکز و استان قرار گرفته و بقیه هنوز تایید
نشدهاست.سرهنگمحبیفرماندهسپاهبردسکنگفت:
تاکنون در بوستان ولی عصر بردسکن و شهرهای انابد و
شهرآباد شش شهید گمنام تشییع و تدفین شده اند و در
ایام فاطمیه نیز با موافقت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس کشور و استان دو شهید گمنام دیگر تشییع
و در دانشــگاه آزاد اسالمی شهرســتان تدفین میشوند
که با این دو شهید پرونده شهدای گمنام بردسکن بسته
خواهد شد.

بهرهمندیهزارزنسرپرستخانواراز
حقبیمهتأمیناجتماعیدرسبزوار
کالته -رئیس اداره بهزیســتی سبزوار از بهرهمندی هزار
نفرزن سرپرســت خانوار از حق بیمه تأمین اجتماعی در
این شهرستان خبر داد و گفت :از ابتدای امسال تاکنون
 720میلیون تومان برای حق بیمه تأمین اجتماعی زنان
سرپرســت خانوار پرداختشده اســت .مرضیه کسرائی
فر اظهار کرد :هم اکنون ســه هزار زن سرپرست خانوار و
افراد دارای معلولیت در این شهرستان مستمری ماهانه
دریافــت میکنند کــه  320میلیون تومان مســتمری به
افراد زیرپوشش بهزیستی سبزوار پرداخت میشود.

احداث سد سلما وخشکسالی 2 ،عامل مهم کاهش حقابه کشاورزان سرخس از سد دوستی

کام کشاورزان سرخسی خشک تر شد
گزارش
تمدن

قرن هاســت دشــت ســرخس توســط رودخانــه های
هریرود و کشــف رود تغذیه می شــود ،با ســاخت ســد
دوستی امیدهای کشــاورزان «حقابه بر» چند برابر و
روند مهاجرت از روستاهای سرخس به مشهد مقدس
معکوس شد .کشــاورزان سرخســی هم با آب تنظیم
شده از «سد دوســتی» مســاحت زیادی از زمین های
منطقه سرخس را زیرکشــت بردند ،هنوز چند سالی
از این امیدواری نگذشته بود که «آورده » هریرود و آب
پشت سد دوستی کاهش چشمگیری یافت .دبیر نظام
صنفیکشاورزیسرخسمیگوید:ازچهارسالپیش
تا کنون کشاورزان سرخســی آب چندانی از رودخانه
هریرود دریافت نکــرده اند و «حقابه» مردم ســرخس
به مشــهد منتقل می شــود .صفائیان مــی افزاید :آب
منطقه ای استان قرار بود برای جبران حقابه ،خسارت
کشاورزان را بدهد اما تا کنون ریالی خسارت پرداخت
نکرده است؛ با کاهش آب سد دوســتی و انتقال همه
حقابه مردم سرخس به مشهد  ،تغذیه دشت سرخس
هم کاهش یافتــه  ،به طوری که میــزان آبدهی چاه ها
ی کشــاورزی کمتر و آب شــورتر شــده و این شــرایط
بحرانی که نه حقابه و نه خسارت آن پرداخت می شود
مشــکالت فراوانی بــرای کشــاورزان به وجــود آورده
اســت .وی گفت :شــرکت آب منطقه ای استان چند
سالی است «حقابه» سرخس را می برد و خسارت نمی
دهد؛ گرچه ما راضی به بردن حقابه مان برای شرب و
بهداشت مشــهد هستیم ولی چرا خســارت ما را نمی
دهد و به شکایت ما رسیدگی نمی کند ؟

•دالیل محقق نشدن حقابه از نظر نماینده مجلس

ســید احســان قاضــی زاده هاشــمی نماینــده مردم
ســرخس ،فریمان ،احمد آباد و رضویــه در مجلس به
خراسان گفت  :هر ســدی سه نوع تقســیم بندی آب
دارد؛ شرب ،کشاورزی و صنعت.وی افزود :ظرفیت
مخزن ســد دوســتی یک میلیــارد و  200متر مکعب
اســت و االن حجم آب پشــت ســد دوســتی بــه 400
میلیون مترمکعب هم نمی رســد و امســال هم آورده
آب هریرود نزدیک به صفر بوده و کمتر و کمتر می شود
در صورتی که میزان بهره برداری ما هم نصف آن است
چون از میزان  400میلیون متر مکعب نیمی متعلق

به ایران و نیم دیگر متعلق به ترکمنستان بوده است و
آن حجمی که می ماند  30تا  40درصدش رسوبات
است و اکنون میزان بهره برداری کشورمان از این آب
ممکن است  100میلیون متر مکعب هم نباشد و اگر
آورده هریرود با همین وضع ادامه داشــته باشــد این
عدد خیلی ناچیزی می شود .وی با بیان این که حقابه
ای که برای آن روی سد دوستی تنظیم شده در شرایط
ایده آلی که ما پشت سد  900میلیون متر مکعب آب
داشته باشــیم ،مقدار 450میلیون متر مکعب سهم
ایران اســت ،مــی افزاید :از ایــن میــزان  54میلیون
متر مکعب ســهم کشــاورزی ســرخس و پنج میلیون
متر مکعب سهم شرب ســرخس در سال است و سهم
های دیگری هم وجود دارد .اما عمال چون رقم 900
میلیون متر مکعب آب پشت سد دوستی محقق نشده
ودرحقیقتبینیکسومتانصفآنمحققشدهاست
به همین نسبت میزان حقابه کم می شود .

•امسال  10میلیون متر مکعب آب برای
کشاورزان سرخس گرفتیم
نماینده سرخس یادآورشــد :اتفاقی که در این چهار
ســال اخیر به علت بحران آب شــرب در مشهد افتاده
باعث شــده اســت ســهم آب کشاورزی ســرخس هم
اصــا تخصیــص نیابد و مــا امســال با پیگیــری های
زیادی کــه انجام دادیم موفق شــدیم  10میلیون متر
مکعب آب برای کشــاورزان ســرخس بگیریم که این
میزان بخشی از روستا های ســرخس را پوشش داد؛
حدود  11روستای سرخس که در چهار سال گذشته
هم آب شان قطع بوده توانســتند با همین میزان ،آب
مورد نیاز برای کشاورزی خودشــان را از اردیبهشت
ماه امســال تاکنون تامین کنند و این میزان هم قطعا
تکافوی کل کشــاورزی ســرخس را نمی دهد .وی به
تنش های آبی اشاره کرد و گفت :پس ما دو تنش آبی
داریم یکی وجود سد سلما و احتماال بند های دیگر در
افغانســتان و دیگری تنش خشکســالی که به معنای
واقعی است .وی بیان کرد :در مالقاتی که وزیر خارجه
افغانســتان با رئیس مجلس کشــور مان داشت گفته
شددر توافق احداث سد دوستی ،نماینده افغانستان
حضور داشته و یک تعهد و قرار داد بین المللی است و
بر اســاس ضوابط و حقوق بین الملل که یک موردش
همین بحث آب اســت باید به تعهداتی کــه داده اند،
پایبند باشند .وی در پاسخ این ســوال که آیا طی این

چند ســاله که مردم کشــاورز ســرخس آبــی دریافت
نکرده اند مبلــغ ریالی به آن ها پرداخت شــده گفت:
مبلغ ریالی به کشــاورزان پرداخت نشــده ولی تهاتر
با تعاونی هــای« آب بران» بوده اســت .نمونه آن ،این
آبی است که امسال رها سازی شده بر اساس حساب
و کتاب آب منطقه ای اســتان این را به حســاب قبلی
گذاشته اند هرچند که بر اســاس تخصیص ،یعنی ما
باید این را به نسبت تقســیم کنیم و روزنامه خراسان
باید این را به جد پیگیری کند فعــا باید دعا کنیم که
«آورده» هریرود بیاید و چنان چه شرایط بارندگی که
از اول مهــر تا االن وجــود دارد ادامه پیــدا کند اصل و
اساس همه موضوعات منتفی می شود.

•رود خانه هریرود  2ماه از سال آب دارد

محمد حســین جعفری مدیــر عامــل آب منطقه ای
اســتان هم گفت :وضعیت رود خانه هریرود به گونه
ای اســت که دو ماه از ســال ایــن رودخانــه آب دارد
در گذشــته هم همین بــوده و فقــط از ماه اســفند تا
اردیبهشت سیالبی عبور می کرده است که بخشی
از آب هــا را مردم می توانســتند در گذشــته بــا انهار
ســنتی مهار کنند و فقط حجم کمی از آب اســتفاده
می شــد .با هماهنگی ترکمنســتان قرارشد آب سد
دوســتی  50، 50تقسیم شود .از ســال  1384که
سد دوستی به بهره برداری رسیده آمار های مختلفی
از آورده آب از هریرود داریــم در این مدت حدود پنج
میلیارد متر مکعب آب پشــت این ســد جمع شــده و
بعــد از احداث ســد  150،میلیــون مترمکعب برای
شــرب و  30میلیون متر مکعب برای صنعت مشهد
در نظــر گرفتــه شــده و در ســرخس هشــت میلیون
متر مکعب بــرای صنعت و پنــج میلیــون متر مکعب
برای شــرب و حدود  114میلیون متــر مکعب برای
کشاورزی ســرخس بوده اســت .وی افزود :اولویت
اول آب منطقه ای اســتان در تخصیص آب بر اساس
مصوبات ،اول برای شرب اســت یعنی ما باید با 95
درصد اطمینان پذیری آب شرب را تامین کنیم بعد
مراتب بعــدی صنعت ،باغداری و کشــاورزی اســت
که در بعضی از ســال ها بیشــتر از میزان مقرر آب به
کشــاورزی اختصاص پیدا کرده است ،در وضعیتی
که سد دوستی در ســال های  89و  90سرریزکرده
میــزان زیــادی آب ،هم در بخش ســرریز ،هــم برای
محیط زیست رها سازی شد.

•جمع جبری آبی که به کشاورزان داده شده
نسبت به حقابه شان عدد باالتری است

در حالی که نماینده سرخس از تخصیص  10میلیون
مترمکعــب به کشــاورزان خبــر داده بــود و دبیرنظام
مهندســی گفته هیچ گونه حقابــه ای به کشــاورزان
اختصــاص نیافتــه اســت جعفــری افــزود :در ســال
گذشــته که با کاهــش شــدید آب مواجــه بودیم فقط
توانســتیم  14میلیون مترمکعب به بخش کشاورزی
سرخس بدهیم و متناســب با «آورد» رودخانه این آب
را تقسیم و توزیع کنیم .جعفری در حالی که نماینده
ســرخس از برداشــت  100میلیون مترمکعب آب از
سد دوستی توســط کشــورمان خبرداده بود ،گفت:
از حدود  300میلیون مترمکعب آبی که پشــت ســد
دوستی آمده 150میلیون متر مکعب متعلق به کشور
ترکمنســتان بوده و  ۱۵۰متر مکعب متعلق به ایران
بوده و این نسبت هایی که من گفتم اگر محاسبه کنیم
همین میزان 10تا  12میلیون متر مکعب حقابه آب
کشاورزی سرخس می شود و با وجود این که اولویت
در بحث شــرب هم بود ولی مســاعدت کردیم و آب را
به کشــاورزی ســرخس دادیم درباره آب کشــاورزی
منتظریم ببینیم امســال چه می شود ،تا االن که هیچ
آبی نیامده که حقابه ای برقرار شود اگر آبی پشت سد
ذخیره شد؛ ما به همان نسبت ها و ضرایبی که ذکر شد
تخصیص می دهیم .وی تصریح کرد :جمع جبری آبی
که به کشاورزان داده شده نسبت به حقابه شان عدد
باالتری است ؛ ولی اگر بخواهیم ساالنه محاسبه کنیم
ممکن است برخی سال ها کمتر حقابه های شان را به
آن ها داده باشیم چون اولویت بخش شرب بوده است
ولی بعضی ســال ها هم بیش از حقابه های شــان آب

به کشــاورزی اختصاص پیدا کرده است .وی تصریح
کرد:عمر مفید سد دوستی  50سال است.

•اسناد معتبری دال بر توافق با افغانستان
درخصوص هریرود نداریم

فرماندارسرخسهمگفت:درطولتاریخمردمسرخس
از هریــرود و کشــف رود همیشــه بهــره مند بــوده اند ،با
احداث سد دوستی قرار شده «حقابه» کشاورزان تامین
شود در توافق نامه ذکر شده است که بر اساس آورده سد
دوستی در اوج وباالی  900میلیون متر مکعب«آورده»
دریکسالآبی 54،میلیونمترمکعبسهمکشاورزان،
 60میلیون متر مکعب سهم آستان قدس و حدود49.5
میلیون متــر مکعب هم آب برای محیط زیســت باید رها
سازی شود .سنجرانی افزود :متاســفانه با خشکسالی
سال های گذشته مواجهیم و در نهایت احداث سد سلما
در باال دست هریرود و سد دوستی ،که سد سلما دو سال
پیش به بهره برداری رســیده و با بیــش از  625میلیون
متر مکعب ظرفیت ذخیره میتواند آب های هریرود را تا
 2میلیون متر مکعب در حوزه افغانستان مدیریت کنند.
وی با اظهار تاســف گفت :نه کشــورما و نه ترکمنســتان
حتی در زمان شوروی ســابق هیچ گونه اسناد معتبری
دال بر توافق با کشــور افغانســتان نداریم.وی گفت :در
بحث «حقابه» بخــش بزرگی از کشــاورزان مــا از جمله
افرادی که در شــیرتپه و روســتای اطرافش هم ســاکن
هستند از این حقابه بهرهمند نشده اند حتی کشاورزانی
که در پایین دســت سد دوســتی هم هســتند مثل« قره
سنگی» و روستا های «شــوراب ها» هم حقابه ای ندارند
و این مسئله اعتراضات مردمی را به دنبال داشته و جزو
مطالبات مردم است.

چهرهها وخبرها
رئیس شورای شهر کاشمر:

مدیرعامل آبفار استان :

نباید منتظر اعتبارات دولتی برای
توسعه گردشگرینشست

شهرستان ها

سوژه خود را برایصفحهپیگیریحرف مردم تلگرام کنید

کالته /مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب ســبزوار از اختصاص  40میلیارد
تومان اعتبار طی امسال به اجرای پروژههای آب و فاضالب در این شهرستان
خبر داد و گفت :از این میزان اعتبار  21میلیارد تومان در بخش آب و  19میلیارد تومان در بخش فاضالب
این شهرســتان انعقاد قرارداد شــده است .حســین ریاضی در گفتوگو با خراســان رضوی بابیان این که
هم اکنون  93هزار مشــترک آب و  77هزار اشــتراک فاضالب در شهرســتان ســبزوار وجود دارد ،اظهار
کرد :پوشش فاضالب سبزوار حدود  82درصد است که بیشــترین میزان پوشش خراسان رضوی در این
شهرستان قرار دارد .وی افزود:ظرفیت استحصال آب در سبزوار حدود  900لیتر بر ثانیه است.

حقدادی /مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان گفت :به برکت انقالب
اســامی امروز  92درصد جمعیت روســتایی در اســتان از آب شرب سالم
وبهداشتی برخوردار هستند و این در صورتی است که قبل از انقالب9درصد جمعیت روستایی از آب شرب
سالم بهره مند بودند.دانشــگر افزود :با اجرای پروژه آب رسانی به دهســتان موسی آباد مردم روستاهای
کمرچه سفلی و علیا ،تلخک ،کالته قاضی ،کاریزدره که در گذشته به وسیله تانکر آب رسانی می شد اکنون
از طریق شبکه لوله کشی از آب سالم بهره مند شده اند .وی تصریح کرد :فاز ششم و هفتم مجتمع آب رسانی
موسی آباد با تامین اعتبار صورت گرفته در هفته دولت به بهره برداری می رسد .

شهردار کاشمر خبر داد :

سینمای کاشمر پس از  12سال تعطیلی تا آخر سال بازگشایی می شود
مهدیــان  /شــهردار کاشــمر از بازگشــایی ســینمای
کاشمر پس از  12سال تعطیلی و تا پایان امسال خبر
داد و گفت :تنها ســینمای کاشمر از ســال  84که در
مدیریــت جمعیت هالل احمــر بود به دلیل فرســوده
بودنساختمانوتجهیزاتنمایشفیلمعمالتعطیلو
بدوناستفادهماندهبود.مهندسسلیمانیبابیاناین
کهبهدلیلنیازشهرستانبهداشتنسینما،باپیگیری
های انجام شده ساختمان فرســوده و فاقد استحکام

ســینما به شــهرداری واگــذار شــد ،افزود :بــا اجرای
ستون ،کالف و نیز سبک سازی ســقف استحکام بنا
تقویت شده است .وی با اشاره به فرسوده و نامناسب
بودن فضای البی سینما بیان کرد :بنای مذکور جمع
آوری و البی جدید در فضای  300متر مربعی ورودی
ســالن ســینما احداث شده اســت .شــهردار کاشمر
افزود :طراحی مجموعه ســینما به گونه ای اســت که
می توان از آن بــرای برگزاری همایش ها ،جلســات،

تصادف اتوبوس با تریلی و پراید
2کشته و 31مصدوم برجا گذاشت

آمفی تئاتر و برپایی نمایشگاه ها نیز استفاده کرد .وی
با تأکید بر این که ســینمای کاشــمر با ظرفیت 170
نفر هــم اکنــون از پیشــرفت  80درصــدی برخوردار
است ،یادآور شــد :تا کنون  300میلیون تومان برای
ســاختمان ســینما هزینه شــده و برای خرید و نصب
تجهیزات و امکانات نظیر صندلی ،اتاق فرمان ،نور و
صوتبه 200میلیونتوماندیگرنیازاست.سلیمانی
بااشارهبهاینکهبارایزنیهاوپیگیریهایانجامشده

از مجمــوع مصدومان انتقالی بــه این بیمارســتان یک نفر پس
از عمل جراحی(شکســتگی) هم اکنــون در ریــکاوری و آماده
انتقال به بخش جراحی اســت و بقیه پس از سیر مراحل درمان
مرخص شدند.

یک کشته و 2مجروح در برخورد پژو
 405با گاردریل

برخــورد شــدید پــژو  ۴۰۵بــا گاردریل در جــاده رجکــو معدن
سنگ آهن سنگان یک نفر کشته و دو مجروح برجا گذاشت .به
گزارش ایرنا ،رئیس شبکه بهداشت و درمان خواف گفت :بر اثر
برخورد یک دستگاه پژو  405با گاردریل در معدن سنگان این
شهرستان یک نفر کشته شد و دو نفر مجروح شدند.
غضنفری/مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی دانشــگاه
علوم پزشــکی تربت حیدریه از کشــته شــدن دو نفــر ومصدوم
شــدن  31نفــر براثرتصادف یــک دســتگاه اتوبوس بــا تریلی و
پرایددرکیلومتــر  ١٥محور تربــت حیدریه به مشــهد خبرداد.
دکتر جوادامیری گفت:این حادثه در ساعت  57دقیقه بامداد
روز گذشــته رخ داد کــه پیامــد آن  ٣١مصدوم و دوکشــته بوده
اســت.وی افزود ٢٤ :مصــدوم این حادثــه به بیمارســتان نهم
دی و هفــت مصدوم به بیمارســتان رازی منتقل شــدند و تحت
مداوا قرارگرفتند .دکتــر امیری یادآورشــد:در حادثه برخورد
اتوبوس با یک دســتگاه تریلــر از مجموع مصدومــان انتقالی به
بیمارستان نهم دی  11نفر هم اکنون تحت درمان هستند ،یک
نفر نیز به مشــهد اعزام شــده و بقیه پس از انجام مراحل درمان
مرخص شــدند ودو نفر متوفی که یک خانم ویک آقا هســتند به
سردخانه بهشــت جواد منتقل شــدند.همچنین ارجمندمدیر
بیمارســتان رازی(تامین اجتماعی) تربت حیدریه اعالم کرد:

تصادف زنجیره ای محور مه والت به
گناباد 12مصدوم برجا گذاشت

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان مه والت گفــت :حادثه تصادف
زنجیــره ای پرایــد بــا ال ،90پــارس و ســمند در محــور مهنه -
گناباد 12نفر مصدوم برجا گذاشــت.دکتر عبدالعلی حبیبی
در گفــت وگو با خراســان رضــوی اظهــار کرد :حادثــه تصادف
زنجیره ای خودرو پراید با خودرو ســمند ،پژو پارس و ال  90در
کیلومتر  25ســه راهی مهنه  -گناباد به مرکــز اورژانس 115
اعالم شــد که دو دســتگاه آمبوالنــس از پایگاه هــای اورژانس
مهنــه و فیض آبــاد بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.وی افزود:
راننــده پراید بــه علت جراحــت به وســیله آمبوالنــس اورژانس
 115فیــض آباد به بیمارســتان عالمه بهلــول گنابادی منتقل
شــد.حبیبی تصریــح کــرد :دو مصــدوم دیگــر حادثــه توســط
آمبوالنس هالل احمر مــه والت و همچنین دو مصدوم توســط

بخشــی از تجهیــزات الزم را وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی تأمین می کند ،خاطرنشان کرد :تالش مان
بر این است که تا پایان سال سینمای کاشمر تکمیل و
بهره برداری شود .شهردار کاشمر با اشاره به دریافت
مصوبات کمیسیون بند  2و  5یادآور شد :پس از نصب
صندلیهاوآمادهشدنمجموعه،باتشکیلکمیسیون
بهره برداری مجوز نهایی برای فعالیت و اکران فیلم در
سینمای کاشمر صادر می شود.

آمبوالنس اورژانس 115گناباد به بیمارســتان امــام رضا (ع)
شــهر فیض آباد منتقل شــدند.مدیر شــبکه بهداشــت و درمان
مه والت با بیان ایــن که دو مصــدوم دیگر حادثه نیــز به صورت
ســرپایی در محل مداوا شــدند ،تصریح کرد :پنج مصدوم دیگر
توســط آمبوالنس پایــگاه اورژانــس  115مهنه به بیمارســتان
امام رضا (ع) شــهر فیض آباد منتقل شــدند که یک نفر به علت
شدت جراحت به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه منتقل شد.
سرهنگذوالفقاریفرماندهیانتظامیمهوالتنیزگفت:علت
این حادثه را کارشناسان پلیس دردست بررسی دارند.

برخوردموتورسیکلت باسواری
 ۲مصدوم برجا گذاشت

ایشان زاده /رئیس هالل احمر قوچان گفت :درحادثه برخورد
موتور سیکلت با پراید درکیلومتر ۱۰محورقوچان -فاروج دو نفر
مصدوم شدند .فکوری افزود :عوامل امدادی پایگاه شهرکهنه
به محل اعزام شدند و پس از اقدامات اولیه درمانی ،مصدومان
به بیمارستان قوچان انتقال یافتند.

هنرمندموسیقیآیینیتایباد
براثرانتشارگاز منواکسید کربن درگذشت

حامد سلیمانی از هنرمندان موسیقی آیینی تایباد قربانی گاز
گرفتگی شد.به گزارش خراسان رضوی ،استاد حامد سلیمانی
هنرمند موسیقی آیینی شهرستان تایباد بر اثر گاز گرفتگی در
تایباد جان خودرا ازدســت داد.شــایان ذکراســت این هنرمند
موســیقی آیینی براثر انتشارگاز منواکســید کربن ازآبگرم کن
در محیط منزل دچار مســمومیت و خفگی شــد و جــان خود را
از دست داد.

خبر
شهرستان ها

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان
ونوجوانان خراسان رضوی:

آموزشهای کانون پرورش فکری مطابق
با کشورهای پیشرفته است

عکس:آرشیو

*در مراسمی با حضور رئیس اداره شاهد و ایثارگر استان
و مدیر آموزش و پرورش بردســکن با خانواده شــهید گل
محمد عابدینی و هادی صاحبی از معلمانی که در بســتر
بیماری قرار دارند دیدار به عمل آمد.
نوری /مدیر آموزش و پرورش بردسکن از برگزاری 200
یادواره و یادبود شهدا در مدارس خبرداد.
فیــض عارفــی /سرپرســت فرمانــداری کاشــمر از ارائــه
تســهیالت صندوق کارآفرینی به  112نفر و تســهیالت
مشــاغل خانگی بــه  23فعال فرش دســت باف کاشــمر
خبر داد .مرادعلی احمدزاده به خراســان رضوی گفت:
امسال تاکنون توســط صندوق کارآفرینی امید به تعداد
 112نفر بــا اعتبار 16میلیــارد و  489میلیــون و 900
هزار ریال تسهیالت اشتغال و همچنین تعداد  30نفر با
اعتبار سه میلیارد و  100میلیون ریال تسهیالت ازدواج
پرداخت شده است.
* در مراسمی با حضور فرماندار و نماینده مردم بردسکن
در مجلس شورای اسالمی چند طرح هادی در روستاهای
بخش شــهرآباد کلنگ زنی و افتتاح شــد .احسان میری
مدیر بنیاد مسکن انقالب اســامی بردسکن گفت :این
طرح ها شامل آغاز عملیات اجرایی طرح هادی روستای
زنگینه با اعتبــار  200میلیون تومــان و عملیات اجرایی
طرح هــادی روســتای قوژدآباد بــا اعتبــار  173میلیون
تومان اســت که بــا پیگیری هــای فرماندار شهرســتان و
نماینده مردم در مجلس اعتبارات این پروژه ها تامین شد.
حقدادی /شــهردار تربــت جام گفــت :در زمینــه اقتصاد
مقاومتی و با مصوبه شورای اســامی شهر حوزه خدمت
رســانی به ســمت مناطق محروم شــهر خواهد بــود که با
صرف هزینه بیش از  20میلیارد ریال پروژه های عمرانی
اجرا شده است.
ایشــان زاده /رئیس دام پزشــکی قوچان گفت :ازابتدای
سال تاکنون شش هزارو ۳۶۸قالده سگ ،علیه بیماری
هاری دراین شهرستان واکسینه شده اند.

اختصاص 40میلیارد تومان اعتبار به
اجرای پروژههای آب و فاضالب سبزوار

92درصد جمعیت روستایی
از نعمت آب شرب سالم برخوردارند

فیض عارفی -رئیس شــورای شــهر کاشــمر با اشــاره به این که شهرستان
کاشمر با داشــتن ســاالنه  3.5میلیون زائر و مســافر ،دومین شهر زیارتی
استان به حساب میآیدو تأکید بر مشارکت بخش خصوصی در حوزه گردشگری اظهار کرد :برای توسعه
این صنعت نباید منتظر اعتبارات دولتی نشست .خباززاده اظهار کرد :گردشگری ،موضوع بسیار مهمی
اســت که تأثیر فراوانی بر اقتصاد دارد .وی ادامه داد :هم اکنون  26اثر ثبت شــده فرهنگی و تاریخی در
کاشمر وجود دارد که  17اثر ویژهتر است اما متأسفانه در برخی موارد حتی خود شهروندان کاشمری هم
با این آثار آشنا نیستند که باید با برنامهریزی الزم زمینه استفاده از این ظرفیتها را فراهم کرد.

با خبرنگاران

مدیرعامل آب و فاضالب سبزوارخبرداد:

آموزشهای غیررســمی کانون پــرورش فکری کودکان
و نوجوانــان مطابــق بــا شــیوه آموزشهــای رســمی در
کشورهای پیشرفته اســت ودر کلیه فعالیتهای کانون
آزادی به عنوان اولین اصل به چشــم میخورد.مدیرکل
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان خراسان رضوی
در آیین بازگشــایی مرکــز فرهنگی هنری شــماره یک و
سیار نیشــابوراظهارکرد :هم اکنون در حوزه فرهنگی و
آموزشی ،کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان
یک فرصت طالیی برای کشور به حساب میآید و معتقدم
نظام آمــوزش و پرورش رســمی ما بایــد هر چــه زودتر از
ایــن گنجینه و ذخیره بســیار غنی اســتفاده کنــد و بهره
خیــر نیکوکار
ببرد.محقق نیشــابوری با تشــکر از اقدام ّ
محمدرضــا حکمــت کانونســازکه مبلغــی حــدود یک
میلیارد و  700میلیون ریال بابت بازســازی و به ســازی
مرکز اختصــاص داد تصریح کــرد :مبلــغ  ۴۰۰میلیون
ریال بابت تعمیــر و تجهیز مرکز فرهنگی هنری شــماره
یک و کتابخانه سیار ،تامین وســیله نقلیه برای کتابخانه
سیار روستایی شهرستان مبلغ  ۳۰۰میلیون ریال و برای
خریداری کتاب و لوازم ســمعی و بصری به میزان ۳۰۰
میلیــون ریال که در مجمــوع یک میلیارد ریال میشــود
برای مراکز شهرستان نیشابور اختصاص دادیم و امسال
نیز اعتباری برای ســاخت فروشــگاه در نظر گرفته شده
است که برای تکمیل آن به کمک دیگران نیاز داریم.

