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شهرستان ها

اقتصادی

نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس:

Thu،Feb،15،2018، No.3789

پروژه های راه سازی تایباد و
تربت جام نیمه کاره رها شده است

مدیرکمیتهامدادتربتجامخبرداد:

شناسایی 1400کودک زیر 6سال
دارای سوء تغذیه درتربت جام

حقــدادی -مدیر کمیته امــداد تربت جام گفــت :بیش از
 1400کودک زیر شــش سال در شــهر شناسایی شدند
که سوء تغذیه دارندوکمیته امداد توانسته به150کودک
ســبد کاال با نظارت مرکز بهداشــت تحویل دهد  .شــاکر
برآبادی افزود :کمیته امداد تعداد  370بیمار زمین گیر
تحت پوشش دارد که هزینه های سنگینی بر دوش کمیته
امداد گذاشــته و برای تامین برخی تجهیزات پزشــکی،
بیماران نیازمند کمــک نهادها و خیران هســتند  .وی با
اشاره به تامین نشدن سبد کاالی زنان باردار خاطر نشان
کرد :بــرای تامین ســبد کاالی زنان بــاردار کمیته امداد
با مشکل مواجه اســت که برای اولین بار ســبد غذایی به
میــزان  150هزار تومان بــه تعدادی از ایــن زنان تحویل
شد که انتظاراست به صورت وسیع تری عمل شود تا آنان
دچار مشکل نشوند.
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اجتماعی

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان:

پنج شنبه  26بهمن  .1396شماره3789

تصمیم شورای عالی آموزش و
پرورش تحقق عدالت آموزشی بود

مهدیان  /معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و
پرورش خراســان رضــوی با ابــراز خرســندی از حذف
آزمون تیزهوشان گفت :تصمیم شورای عالی آموزش و
پرورش رفع چالش بزرگ حوزه ابتدایی و تحقق عدالت
آموزشی در راستای سند تحول بنیادین بود .ابوالحسن
حقیقی با اشــاره به این که امروز والدین نمی توانند از
مدارس ابتدایی بازخواســت کنند که چــرا در مدارس
تیزهوشان قبولی ندارند ،افزود :متأسفانه نظام مقایسه
ای اولیــا تنها درصد قبولی در مدارس تیزهوشــان بود
و از  94هدفی کــه در حوزه آموزش ابتدایی در هشــت
قسمت اخالقی ،اعتقادی ،سیاسی ،اجتماعی ،علمی
و آموزشــی ،فرهنگــی و هنــری ،زیســتی و اقتصــادی
تعیینشــده بــود تنهــا هــدف علمــی وآموزشــی مورد
توجه قرار گرفته اســت .وی با تأکید بر لــزوم پرداختن
به مهارت های زندگــی در مقطع ابتدایی یادآور شــد:
امیدواریم بــا رفع چالــش ها و عبــور از ســنگالخ ها به
توســعه همه جانبه در آموزش بنیادین دست یابیم و در
جایگاه واقعی قرار بگیریم.

در نشست تخصصی مشترک علمای شیعه و اهل سنت مناطق تلفیقی استان مطرح شد

وحدت و همگرایی درنقاط مرزیازمتنکشورهم بیشتراست
گزارش جلسه
میرزاده

چهارمین نشست تخصصی مشترک علمای شیعه و
اهل سنت اســتان با موضوع "آسیب های اجتماعی
و رسالت علمای اســام در مقابله با آن" صبح دیروز
در مشهد برگزار شــد .به گزارش خراســان رضوی،
مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان در این نشســت
با اشــاره به این که آســیب هــای اجتماعــی موجود،
محصول خود اجتماع اســت گفت :این آسیب های
اجتماعی ،کــج روی در گفتــار ،رفتار و کــردار را نیز
به دنبال دارد .حجت االســام و المســلمین "کاظم
لطفیــان" افزود :این آســیب ها قابل کنترل اســت و
باید تالش کنیم نســخه مناســب با این آســیب ها را
ارائه کنیــم .وی خاطرنشــان کرد :در گام نخســت،
باید علت بروز آسیب های اجتماعی را یافت و سپس
به اقتضای علت ،به صــورت جامعه محور یا حکومت
محور ،بــرای رفع آن اقــدام کــرد .لطفیان با اشــاره
به نقش مهــم روحانیــت در برخورد جامعــه محور با
آســیب های اجتماعی افــزود :باید تــاش کنیم که
این مشــکالت ،در حوزه های مأموریتی روحانیان و
مبلغانانجامشود .مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستان
دربارهجزئیاتبرگزاریایننشستنیزبهخبرنگارما
گفت:درایننشستدوروزه،بهموضوعاتاجتماعی
در مناطــق تلفیقی مــرزی و نقش عالمــان دینی در
آن پرداخته می شــود .حجت االســام و المسلمین
لطفیان افزود :موارد مورد توجه در هر شهرســتان،
بر اســاس اقتضائات بومی همان شهر در نظر گرفته
و هماهنگــی هــای الزم نیــز بــا مســئوالن اجرایــی
شهرستان انجام می شود .وی خاطرنشان کرد :طی
برگزاری این همایش ،چهارکارگــروه با موضوعات
قاچاق و اعتیــاد ،جریان شناســی افــراط گرایی در
جهان اسالم ،بررسی آسیب های اخالقی اجتماعی
و فرصت ها و چالش هــای فضای مجــازی نیز برای
ائمهجمعههفتشهرتلفیقیاستانبرگزارمیشود.

•پاسخ "نه" مقاوم و انقالبی برادران اهل
تسنن به تالش شبکه های معاند
معاون اســتاندار نیز در این نشست گفت :با وجود
تنوع قومی ،دینی و زبانی موجود در جامعه ایران،
اتحــاد ،یکپارچگی و وفــاق اجتماعــی میان مردم

درمجمعسالمتفریمانمطرحشد

عکس:بیات

نماینــده مــردم تایبــاد و تربــت جــام در مجلــس گفــت:
متاسفانه بســیاری از پروژههای راهســازی تایباد و تربت
جام نیمه کاره رها شده است.جلیل رحیمی در گفتوگو
با تســنیم با بیان این که در حوزه انتخابیه تایباد و تربت
جام مشــکالت متعددی در حوزه راه ســازی وجود دارد
اظهار کرد :در بخشهای مختلفی از حوزه انتخابیه بنده
جادههای اصلی دسترســی مردم روســتا به شــهر هنوز
خاکی است و ظرف  20ماهی که بنده نماینده این حوزه
انتخابیه هســتم وزارت راه و شهرســازی نه تنها عملکرد
قابل قبولی نداشــته بلکه در بســیاری از مــوارد پروژهها
به صورت نیمه کاره رها شــده اســت.وی ادامــه داد :در
بخش محروم صالــح آباد از حــوزه انتخابیــه بنده حدود
 200کیلومتر جاده اصلی خاکــی وجود دارد و اگر برف
یا بارانی ببارد راه ارتباطی روستا به شهر قطع میشود و
امکان دسترســی آن ها به خدمات بهداشتی یا خدمات
شــهری از بین میرود.وی با بیان این که در بســیاری از
مناطق مــرزی ،جادههایی خاکی و صعبالعبور اســت،
یادآور شــد :این سبب شــده روســتاهایی که جادههای
ارتباطی آن ها خاکی است تمایل به کوچ روستاها و تخلیه
روستاهای مرزی داشــته باشــند که این عامل به امنیت
مناطق مرزی آســیب میرســاند.وی افزود :بسیاری از
جادهها همانند جاده دوباندهای کــه تربت جام به تایباد
دارد و یا تربــت جام به مشــهد و جاده ارتباطــی باخرز به
تایبــاد کار چندانــی نشــده و مــردم نارضایتی شــدیدی
از عملکــرد حــوزه راهســازی دارنــد.وی با بیــان این که
اعتباراتی که تقسیم شده یا اختصاص می یابد به صورت
ناعادالنه توزیع میشــود ،تصریــح کرد :به هیــچ عنوان
اولویت مناطق محروم و مرزی در دســتور کار وزارت راه
و شهرسازی نیست.

اخبار

ایران ،امــری بــی بدیل اســت .دکتر "ســید جواد
حسینی" از مرز و اقلیت به عنوان دو مقوله حساس
به لحاظ امنیتی و انســجام نــام برد و افــزود :با آن
که اقلیت های دینی و مذهبی نیــز در نقاط مرزی
کشــور گســترده هســتند و زمینــه هــای واگرایی
زیــادی در مرزهای ایران وجود دارد ،اما شــاخص
هــای همگرایــی و وحــدت در مرزهــای ایــران ،از
متن و مرکز ایران بیشــتر اســت .حســینی گفت:
در انقالب اســامی ،ســه عامل اعتقــادات دینی،
اقتدار رهبــری و قدرت عقالنیــت و قانون ،موجب
وفــاق مــردم و شــکل گیری انقــاب شــد و همین
عوامل نیز باید برای حفظ وحدت و انسجام تقویت
شود.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
افزود :در جریــان وقایع مهم انقــاب مانند جنگ
تحمیلی برادران اهل تســنن و اهل تشیع از اقوام
مختلف ،هشت ســال دفاع مقدس را اداره کردند
و شــهدای دفاع مقدس نیز مربوط بــه همه اقوام و
مذاهب و ادیان بود .وی افزود :در مقوله ســازمان
انحرافــی داعش که ســازمان دهی مرکــزی آن به
یمن مقاومت برادران اهل شــیعه و اهل تســنن در
هم شکست ،افتخار می کنیم در استان با برادران
اهل تســننی مواجه ایم که حتی یک مورد از آن ها
با گروه منحرف داعــش همراهی نکردند و علمای
اهل تســنن اســتان ،همگام با علمای اهل تشــیع

داعــش را کوبیدنــد و این تفکــر انحرافــی را برای
هموطنان ما تشــریح کردند .وی تأکید کرد :درود
بر برادران نجیب و متدین اهل تســنن ما و علمای
آن ها که بــا وجود تالش شــبکه هــای معاند و ضد
انقالب ،پاسخ "نه" مقاوم و انقالبی به آن ها دادند.
حســینی افــزود :در اســتان هفــت شــهر تلفیقی
داریــم کــه در آن  51درصــد اهالــی اهل ســنت و
 49درصد شــیعه هســتند و باید تالش کنیم که با
رویکرد عدالت ترجیحی ،امکانات را در اختیار آن
ها قرار دهیم.وی با اشــاره به اقامــه هفتگی بیش
از  58نمــاز جمعه اهــل تســنن در اســتان افزود:
 3704نفــر از کارمنــدان اداری اســتان را اهــل
سنت تشــکیل میدهند که در این میان 10نفر به
عنوان شهردار و  67نفر نیز در سایر امور مدیریتی
شــهرهای تلفیقی مشغول به کار هســتند .معاون
استاندار تأکید کرد :میانگین نرخ وقوع آسیب های
اجتماعی در مناطق تلفیقی ،از میانگین اســتانی
ما پایین تر اســت و امیدواریم تالش هــا در کنترل
آسیب های اجتماعی و ایجاد وحدت ،بیش از پیش
صورت بگیرد.

•فاصله گرفتن مردم از دین و اخالق ،باید
توسط عالمان دینی برطرف شود
در ادامه این نشســت ،امام جمعه اهل سنت تایباد

نیز با اشاره به نقش عالمان دینی در اصالح آسیب
های اجتماعی گفت :متأســفانه با پیشــرفت های
صنعتی در جوامع ،مردم از دین و اخالق و مذهب
فاصله گرفته اند و این مشکل ،باید توسط عالمان
دینی برطرف شود.
مولــوی «غالم نبــی توکلی» افــزود :ائمــه جمعه و
جماعات باید تالش کنند تا در ادامه رســالت انبیا
برای از بین بردن فســاد در جامعه ،ایــن وظیفه را
به انجام برســانند .وی پایبند نبودن خانواده ها به
آموزه های دینی ،آشــفتگی کانــون خانواده ،طرد
اجتماعی ،نوع شــغل ،بیــکاری ،فقر و مشــکالت
معیشــتی ،دوســتان نابــاب ،محیط زندگــی ،فقر
فرهنگی و رســانه ها و وســایل ارتباط جمعی را از
جمله مهم ترین عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی
دانست.
مولوی توکلی با تأکید بر ضرورت تالش ائمه جمعه
و جماعات برای اصالح امور اجتماعی گفت :امروز
یکی از مســائلی که موجب می شــود ما نتوانیم به
خوبی با جوانــان ارتباط برقــرار کنیم ،این اســت
که متأسفانه بین روحانیت و جوانان فاصله افتاده
است .وی تأکید کرد :ائمه جمعه نباید تنها به همان
چند نفری که پشت سر آن ها نماز می خوانند اکتفا
کنند در حالی که خیلی از جوانان با مسائل شرعی
و دینی بیگانه اند.

تالش برای اقدامات موثر
درحوزه سالمت جامعه

اصغــری -اولیــن جلســه مجمع ســامت شهرســتان
فریمــان با حضــور دکتــر خدایــی قائــم مقــام رئیس
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد ،فرماندار  ،بخشداران
بخش مرکزی و قلندرآباد و برخی مســئوالن و خیران
ســامت در ســالن اجتماعــات فرمانــداری فریمــان
برگزارشــد.فرماندار فریمــان در این جلســه گفت :با
هدف نهادینه کردن بحث ســامت در همــه حوزه ها
تفاهم نامــه ای بین وزارت کشــور و وزارت بهداشــت
منعقد شده است .مهندس صفایی گفت:در این تفاهم
نامه وظایفی برای شهرســتان ها در نظر گرفته شــده
اســت که امیدواریم با اســتفاده از توان همه دســتگاه
ها و بخش خصوصی در همه حوزه هــا به خصوص در
بحث پیشگیری از آسیب ها  ،مسائل اجتماعی  ،تغذیه
و بخش هایی که به نوعی با سالمت جامعه ارتباط دارد
گام هــای خوبــی برداریم.قائم مقام رئیس دانشــگاه
علوم پزشــکی استان در امور مشــارکت اجتماعی نیز
با بیان این کــه شهرســتان فریمان دو خیــر بزرگ در
سطح ملی دارد گفت:استاد شــهید مرتضی مطهری
فریمانی ،خیر فرهنگی و دینی کشــور محســوب می
شــود و دکتر قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشــت که
گذشــته از خدمــات بزرگی کــه در حوزه ســامت در
کشور انجام داده اند  ،عضویت ایشان در بنیاد نوآوران
سالمت است و این بنیاد یکی از بزرگ ترین بنیادهای
خیریــه کشــوردر بخــش ســامت اســت و در مناطق
محروم به مردم ارائه خدمت می کند.

چهرهها وخبرها
مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:

مدیر آموزش و پرورش کاشمر:

رتبه برتر بردسکن در جذب اعتبارات
اشتغال و جمع آوری زکات

علی نــوری /مدیرکل کمیته امداد اســتان از کســب رتبه برتر بردســکن در
جذب اعتبارات اشتغال و جمع آوری زکات در استان خبرداد .مسعودیان
راد گفت :با این که بردسکن به لحاظ خشکسالی و وضعیت جوی و قرار گرفتن آن در حاشیه کویر شرایط
مناسبی ندارد ولی عملکرد کمیته امداد آن بین شهرستان های استان مطلوب است .وی به دستاوردهای
کمیته امداد در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت :امروز خوشحال هســتیم که با اقدامات انجام شده
چرخه فقر در کمیته امداد متوقف شد .وی افزود :این نهاد کانون توجه به محرومین و مستضعفین است و
امروز با پای کار بودن تمامی دستگاه ها توانسته ایم خانواده ها را به یک نهاد توانمند تبدیل کنیم.

کمبود معلم با بازنشستگی 100نفر در
کاشمرسال آینده تشدید می شود

حقدادی /فرماندار تربت جام در جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت
غذاییباتاکیدبرسالمتوامنیتغذاییجامعهگفت:سالمتجامعهامنیت
انسان ها را تامین می کند و با همه تالش های انجام شده آب وفاضالب روستایی وضعیت آب شرب در برخی
روستاها قابل قبول نیست و برخی روستاها آب شرب سالم و بهداشتی ندارند  .مرتضی حمیدی با اشاره به
صرف هزینه  18میلیاردی در بخش تامین آب مردم دهستان موسی آباد و محمود آباد تصریح کرد :خیلی
ازبیماری ها متاثر از آب شرب ناسالم و غیر بهداشتی است و آبی که مردم مصرف می کنند باید مورد تایید
آزمایشگاه باشد و تامین آب شرب سالم و بهداشتی کمترین توقعی است که مردم روستا از مدیران دارند.

مهدیــان /مدیر آموزش و پرورش کاشــمر کمبــود نیرو ،کمبــود فضا ،وجود
معلمان ناکارآمد و حضور نیروهای ســایر مقاطع را از مهمترین چالشهای
حوزه ابتدایی در ســال تحصیلی جاری دانســت وگفت :با بازنشســته شــدن  100نفر از همکاران مقطع
ابتدایی مشکل کمبود نیرو در این مقطع تشدید می شود .دکتر طاهریان در آیین تکریم و معارفه معاون قدیم
و جدید آموزش ابتدایی کاشمر با بیان این که برای رفع این مشکل نیازمند همراهی و حمایت های اداره کل
هستیم افزود :مهم ترین دغدغه آموزش و پرورش کمبود نیروی انسانی است به طوری که یکی از همکاران
به هر دلیلی نتواند یک یا چند روز در مدرسه حاضر شود برای آن جایگزینی نداریم.

قاب

وزش باد وگرد وغبار مدارس نوبت عصر فریمان ،نیل شهر ومنطقه کاریزنوی تربت جام راتعطیل کرد
وزش باد همراه با گردو خاک شــدید در شهرهای
سبزوار  ،فریمان  ،تربت جام ،شهرآباد و روستاهای
تابعه موجب کندی عبور و مرورودربرخی شــهرها
تعطیلی مدارس شد  .به گزارش خراسان رضوی،
توفــان وگردوخــاک شــدید کــه ازصبــح دیــروز
درتربت جام شــروع شــده بود مدارس منطقه نیل
شــهرومنطقه کاریزنوی تربــت جام را بــه تعطیلی
کشــاند .دکتربهرامپــور ،مدیرآمــوزش وپــرورش
تربــت جــام بــه خراســان رضــوی گفــت  :ازصبح
دیروزدرمنطقــه تربــت جــام توفــان وگردوخــاک
شدید شروع و باعث شــد مدارس منطقه نیل شهر
ومنطقه کاریزنوی باالجام تربت جام تعطیل شود.
همچنین گرد و غبار و بادشدید که از صبح دیروز در
فریمان آغاز شد زندگی مردم و رفت و آمد عابران را
با مشکل مواجه کرد.شدت باد در فریمان به حدی
بود که شــاخه های برخی درختان شکســته شد و
در بخشــی از باغ ملی فریمان ســه درخــت تنومند
ســپیدار از ریشــه درآمدنــد .بــه گزارش خراســان
،رئیس اداره هواشناسی شهرستان فریمان در این
باره گفت:ســرعت باد در بیشترین ســاعت به 86
کیلومتر در ســاعت رســید و به تدریج از شدت این
روند کاسته می شود و شدت باد در بیشترین ساعت
به  54کیلومتر در ســاعت خواهد رســید.مهندس
ســید علی مروت گفت:همچنین توده کم فشاری
احتمــاال برای روزهای یک شــنبه و دوشــنبه هفته
آینده همراه با باد و بارش پراکنده منطقه فریمان را
فرا می گیرد .علی درستکار مسئول روابط عمومی
آموزش و پرورش فریمان به خراسان گفت:با توجه
به شدت باد و گرد و غبار و احتمال بروز حادثه برای
دانش آموزان ،مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول
نوبت عصرروزگذشته تعطیل شد.

•وزش توفان شدید مانع فرودهواپیمای
مسافربری شد

رئیــس اداره هواشناســی ســبزوار گفــت :وزش
توفان شــدید با ســرعت  75کیلومتر بر ساعت این
شهرستان را درنوردید و کاهش دید افقی به کمتر

عکس ها:میزان

محمودی/تفاهم نامه بررسی ومطالعه شاخص های عدم
آسایش بین شهرداری واداره هواشناسی سرخس امضا
شــد .به گزارش خراســان رضوی ،صبح دیــروز با حضور
فرمانــدار ،رئیــس اداره هواشناســی ،شــهردار ورئیــس
شورای شهر سرخس تفاهم نامه بررسی ومطالعه شاخص
های عدم آســایش در شهرســتان به امضا رســید.در این
نشست احمد صفایی شهردار ســرخس با اشاره به نتایج
این تفاهم نامه گفت:از آن جا که شهرداری فعالیت های
عام المنفعــه دارد،هزینه این طــرح تحقیقاتی را برعهده
گرفته و عمال پیمانکار این پژوهش است .
نوری /مدیــر آموزش و پرورش بردســکن از امضای تفاهم
نامه برای تکمیــل ســاختمان جدید آموزشــگاه فاطمیه
درونه با خیرنیکوکار مهندس ســید حمید موســوی نژاد
خبرداد .غالمحســین غفــوری گفت :با توجه بــه این که
این آموزشــگاه شش کالســه چند ســال به خاطر کمبود
اعتبارات درحد اســکلت باقــی مانده بود بــا آمادگی این
خیر مقرر شــد برای  70درصد ســاخت این آموزشگاه به
مبلغ  230میلیون تومان مشــارکت کند کــه این تفاهم
نامه بــه امضــای مدیریت آمــوزش و پــرورش با ایــن خیر
نیکوکار رسید.
صفری /جشنواره فرهنگســازی ترویج زایمان طبیعی و
تغذیه با شیر مادر در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
گنابادگشایشیافت.دراینجشنوارهکهبههمتمعاونت
درمان ،معاونــت بهداشــت ،معاونت آموزشــی ،معاونت
فرهنگی و دانشجویی ،شورای امور بانوان ،حوزه ریاست
و روابط عمومی دانشــگاه برگزار شــده اســت ،مطالب و
پیامهای آموزشی با موضوع ترویج زایمان طبیعی و تغذیه
با شیر مادر در قالب پوستر ،پمفلت ،بنر ،نمونک ،تیزر و ...
در معرض دید عالقهمندان قرار گرفته است.
ایشــان زاده /رئیس دام پزشــکی قوچان گفت :باتوجه به
اهمیت بهداشــت عمومی جامعه و پیشــگیری از سرایت
بیماری های دامی  ،ازابتدای ســال تاکنون هشت هزارو
 ۹۸۸مجوزبهداشــتی قرنطینــه ای حمــل دام ســبک
وسنگین  ،طیورزنده وفراورده های خام دامی برای حمل
به نقــاط مختلف کشــور صادرشــده اســت .دکترقدرتی
افزود :تمــام خودروهای حمــل دام وفــراورده های خام
دامی وطیور موظف به دریافت مجوز هستند وبا دارندگان
خودروهای بدون مجوز  ،برخوردقضایی خواهدشد.

وضعیت آب شرب برخی روستاها
قابلقبولنیست

استاندرغبار

اخبار کوتاه
شهرستان ها

فرماندار تربت جام:

گرد و غبار روز گذشته در سبزوار

از  400متر رسید .محمد عطار سیاح اظهار کرد:
وزش توفان شدید با سرعت  75کیلومتر بر ساعت
ظهر دیروز سبزوار را درنوردید و کاهش دید افقی به
کمتر از  400متر رسید .وی افزود :به دلیل کاهش
دید افقی رانندگان خودروهای ســواری و سنگین
باید به هشــدارهای الزم توجه کننــد .رئیس اداره
هواشناسی سبزوار ادامه داد :این سامانه تا فردا با
وقوع رگبار پراکنده در برخی از مناطق شهرستان
ســبزوار بهصورت کامل خارج میشود .همچنین
مدیر فرودگاه ســبزوار نیــز گفت :وزش باد شــدید
مانع فرود پرواز شماره 3700هواپیمایی آسمان از
مبدأ تهران به سبزوار شد و این هواپیما در فرودگاه

مشهدبهزمیننشست.علیاصغرروشنبینافزود:
با توجه به شــرایط جوی موجود پرواز روز گذشــته
در ســاعت  13:30به شــماره  3701هواپیمایی
آســمان از مبدأ ســبزوار بــه مقصد تهران لغو شــد.
مهدی احمدی راد مدیرعامل سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری سبزوار نیز گفت :به دلیل
توفان شــدید در این شهرستان ســقوط دو درخت
به سازمان آتشنشــانی گزارش شــد که هیچگونه
خسارتی به دنبال نداشته است.

•وزش باد با سرعت 58کیلومتر بر ساعت
شهرستان گناباد را فرا گرفت

توفان گرد و خاک با ســرعت  ۵۸کیلومتر بر ساعت

از اولیــن ســاعات دیــروز آغــاز شــد .رئیــس اداره
هواشناسی گناباد گفت :هوای گناباد ابری همراه
با وزش بــاد وگردوخــاک و احتمال بــارش پراکنده
خواهد بود .داریوش شیبانی افزود :از پنج شنبه به
طور موقت کاهش ابر و از روز جمعه به تدریج افزایش
ابر خواهیــم داشــت .وی گفــت :روزهــای ابتدایی
هفتــه آینــده نیــز ابری بــا احتمــال بارندگــی پیش
بینی می شــود ودمای هوا دیروز ظهــر به  ۲۳درجه
سانتیگرادرســید و فردا(امــروز) افزایــش خواهد
یافت و شاهد روزهای زمستانی گرمی خواهیم بود.
وی میــزان بارش در ســال زراعی جــاری را تا کنون
 ۲/۸میلی متر اعالم کرد .ســید علی موسوی فرد
بخشدارشهرآبادنیزگفت:درحالیکهسهمشهرآباد
از بارش بــاران تا کنون کمتر از ســه میلــی متر طی
پاییــز و زمســتان جــاری بوده اســت قطرات بســیار
کم باران در ســاعات ابتدایی دیروز موجب شــادی
کشاورزان منطقه شد اما همین بارش کم هم دوامی
نداشــت و جای خود را به باد شــدید همراه با ذرات
ریز گردوغبار داد .وی افزود  :تاکنون آمار دقیقی از
میزان خسارات این باد شدید گزارش نشده است.

•وضعیت محورهای مواصالتی

رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامی خراســان
رضــوی گفــت :مســیربرخی جــاده هــای واقع در
شــرق این اســتان که پیش از ظهر امروز (دیروز) به
خاطر توفان شــن و کاهش دید مســدود شــده بود
بازگشایی شد.سرهنگ هادی امیدوار در گفت و گو
با ایرنا افزود :جاده هــای تایباد  -باخرز ،تربت جام
 باخرز ،تربت جام  -فریمــان ،تربت جام  -تایباد وتربت جام  -صالح آباد به دلیل توفان شــن مسدود
بود که با مساعد شدن شــرایط ،این مسیرها برای
رفت و آمد خودروها باز شده است.به گزارش مرکز
مدیریــت راه های اداره راهداری ســاعت 15:50
روز گذشته شاهد بارش برف در محورهای قوچان،
درگز (گردنه تیوان) و قوچان ،باجگیران (امام قلی)
بودیم که در ســاعت  18:50دیروز به دلیل ریزش
برف محور قوچان ،درگز مسدود شد.

فرهنگی

پیوند ازدواج در قطعه سرداران بی پالک

صفــری -زوج جــوان بیدختــی زندگی مشــترک خود را
در کنار مزار شــهدای گمنام بیدخت گناباد آغاز کردند.
فهیمه دولتخواه و مهدی محمدیان زوج بیدختی زندگی
مشــترک خود را در مزار شــهدای گمنام بیدخت گناباد
آغاز کردند و نشــان دادند که راه و رســم شــهدا فراموش
نشدنی است.

شبشعربانویبهشتدرتربتجام
برگزارشد
حقدادی/در آســتانه فرارسیدن سالروز شــهادت حضرت
زهرا(س) مراســم شب شعر بانوی بهشــت با هدف عوامل
وزمینه های تقویت وحدت فرق و مذاهب اسالمی و ترویج
ســیره دختر نبی مکرم اســام باتــاش دبیرخانــه کنگره
شعراهل بیت (ع) وبه همت اداره تبلیغات اسالمی و کانون
مداحان در تربت جام با شکوه خاصی برگزار شد.

 40درصدبناهایدانشگاه
فرهنگیاننیازمندبازسازیاست
کالته /مجتبوی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان گفت:
هم اکنون  40درصد بناهای دانشگاه فرهنگیان استان
با عمری باالی  30سال نیازمند بازسازی و مقاومسازی
اســت و برای احیای بناهای این دانشگاه نیازمند تأمین
اعتبار هستیم.

