از میان خبرها

شهرستان ها

فرهنگی

معاون سوادآموزی  ،آموزش و پرورش استان :

استانبهلحاظتعدادمراکزیاددهی و
یادگیریرتبهاولکشوررادارد

نوری /معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پرورش
خراســان رضوی از رتبه اول استان خراســان رضوی به
لحاظ تعداد مراکز یاددهی و یادگیری درکشور خبرداد.
دکتر مصطفی اســدی گفت :در اســتان  74مرکز فعال
وجود دارد که این استان امسال رتبه اول کشو را به خود
اختصاص داد.
وی افزود :هدف گذاری ســازمان تعــداد  100مرکز در
سال  97با تعداد 7000نفر است .وی با بیان این که این
مراکز هم مراکز یاددهی و هم یادگیری هستند ،افزود:
همه نوع آموزش های مفید هم برای بانوان و هم در سطح
خانواده و جامعه در برنامه کاری این مراکز قرار داده شده
که از جمله آن می توان به برگزاری کالس های آموزشی
حفظ قــرآن و احــکام نمــاز اشــاره کــرد .وی همچنین،
برگزاری کالس های آموزشــی در حوزه مشاغل خانگی
که باعث ایجاد شــغل برای هنر جویان شرکت کننده در
این کالس ها شده اســت و مشــاغلی مانند چرم دوزی،
کیــف دوزی ،تولیــد شــیرینی هــای محلــی و خانگی را
ازدیگر خدمات و فعالیت های مراکز یاددهی و یادگیری
اعالم کرد .اسدی گفت :شهرستان بردسکن با توجه به
عملکرد بسیار خوب در دوره های ســوادآموزی در سال
96جزو ســه شهرســتان برتر اســتان در جذب افراد بی
سواد و کم سواد است.

رئیس اداره ثبت احوال سبزوار خبرداد:

کاهش  10درصدی ثبت ازدواج
در سبزوار

کالتــه /رئیــس اداره ثبتاحــوال ســبزوار میــزان ثبت
ازدواج از ابتــدای امســال تاکنــون در ایــن شهرســتان
را ســه هــزار و  179فقــره اعالم کــرد و گفــت :در مدت
مشابه ســال گذشــته ســه هزار و  551فقره ازدواج در
این شهرستان به ثبت رســیده بود که حدود  10درصد
کاهشیافته است.
سعید ابهری در گفتوگو با خراسان رضوی اظهار کرد:
از ابتدای امسال تاکنون شش هزار و  367فقره والدت
در شهرســتان ســبزوار به ثبــت رســیده که ایــن میزان
در مدت مشــابه ســال گذشــته شــش هزار و  725فقره
بوده بنابراین کاهش  5درصدی واقعه والدت را نشــان
میدهد .وی همچنیــن از افزایش حــدود یکدرصدی
واقعــه وفات طی امســال نســبت به مدت مشــابه ســال
گذشته در سبزوار خبر داد و افزود :در این مدت دو هزار
و  73فقره وفات در این شهرســتان به ثبت رسیده که در
مدت مشابه سال گذشته دو هزار و  58فقره بوده است.
رئیس اداره ثبتاحوال سبزوار میزان ثبت ازدواجهای
امسال را ســه هزار و  179فقره دانســت و بیان کرد :در
مدت مشــابه سال گذشــته ســه هزار و  551فقره واقعه
ازدواج در این شهرســتان به ثبت رســیده بود که حدود
 10درصد کاهشیافته است.
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امام جمعه بایگ :

معیشتواشتغالجوانانبایددراولویتمسئوالنقرارگیرد
نمازجمعه
بخشی

حجت االســام رمضانعلی حصاری خطیب جمعه
بایگ در خطبه های نمازجمعه این هفته در مسجد
هاشم زاده شهر بایگ بااشاره به درپیش بودن سال
جدید وآغاز بهار طبیعت گفت:نیــاز امروزجامعه ما
مطرحکردنمسائلنظرینیستبلکهاقتصادمردم
 ،معیشت ،اشتغال جوانان وتحقق اقتصادمقاومتی
بایددراولویتدولتومسئوالنقرارگیرد .ویافزود:
همانطورکهدراینایامبهدنبالتغییراتظاهریدر
زندگیخودهستیمبایدحالدرونیخودرانیزتغییر
دهیم.حجتاالسالمحصاریافزود:عیدنوروزبهانه
ایبرایبههمنزدیکشدنوبهجاآوردنسنتحسنه
صله ارحام است .پس در این ایام تالش کنیم از گناه
واسرافوچشموهمچشمیهایبیدلیلخودداری
کنیمونیازمندانجامعهبیشترموردتفقدوکمکقرار
گیرند .خطیب جمعه بایگ به ســخنان رهبرمعظم
انقالب در جمع اعضای مجلس خبرگان اشاره کرد
وگفت :ماهیت انقالب ما مردمی و فرهنگی است از
همین رو حرکات وموضع گیری های مســئوالن نیز
باید بر محور دین ومبانی امام ورهبری باشــد ونباید
فالنمسئولارزشهایاسالموضروریاتدینرابه
چالش بکشد .حجت االسالم حصاری تصریح کرد:
نیازامروزجامعهمامطرحکردنمسائلنظرینیست
بلکهاقتصادمردم،معیشت،اشتغالجوانانوتحقق
اقتصادمقاومتی باید اولویت دولت ومسئوالن قرار
گیرد.ویافزود:مردمایراناسالمیشایستهبهترین
خدمات هستند ودولت در سال  97باید تالش کند
با عزم وهمت بیشــتر کارنامه قبولی خود را ازدست
مردمیکهخودکارنامهقابلقبولیدرانقالبدارند
دریافت کند .امام جمعه بایگ همچنین با اشــاره به
همزمانشدنشهادتامامهادی(ع)باروزاولنوروز
گفت:شیعیانایراناسالمیبایدحرمتاینمناسبت
مذهبــی را در روز اول عید رعایت کنند تا خدا نکرده
خدشهایبهاصولمذهبیودینیماواردنشود.
داورزنی/حجتاالســام جواد علیزاده امام جمعه
داورزن سفر به سرزمین نور را یک ظرفیت فرهنگی
ومعنویدانستوگفت:سفربهسرزمینراهیاننور
یکظرفیتفرهنگیومعنویاستکهموجبتحول
دردرونانسانمیشود .
نجم الشریعه  /حجت االسالم حجتی نی َا امام جمعه

درود دعای تحویل سال نو را دارای اهمیت وویژگی
ّ
زیادی دانســت وبابیــان این کــه این ذکــر فقط دعا
نیســت و نیاز به عمل دارد ،افزود :حرف های خوب
زیادی نوشــته می شــود و وقتی حرف خــوب همراه
عمل باشدزیباست.
باقری  /حجت االســام مظفر تاجی خطیب جمعه
چنارانگفت :بیکاریمعضلبزرگجامعهماستکه
بههمراهخودپیامدهایناخوشایندیرابرایخانواده
یاماالمراضهمه
وفردبیکارمیآورد؛درواقعبیکار 
مشکالتیکجامعهاست.
مهدیــان /حجــت االســام طباطبایی امــام جمعه
کاشمر با اشــاره به فرا رســیدن ماه رجب ،این ماه را
فرصتیمناسببرایکسبفضیلتوبرکتدانست
وگفت:مومنانیکهماهرجبرادرککنندوبشناسند
قطعادرروزقیامتجزورجبیونقرارمیگیرند.
عابد خراسانی /حجت االســام والمسلمین ایزدی
ن ها بســیار
امــام جمعه طرقبــه گفت :بعضی انســا 
مهربان اند و زود بدیها را فراموش میکنند و هیچ
گاهبهدنبالانتقامنمیروندوباهمهمهربانورئوف
اند .وی افزود :سال جدید درراه است بنابراین طبق
سنتحسنهبهپدرومادرخودمحبتوبهاطرافیانو
همسروفرزندانتاننیکیکنید.
ایشان زاده/حجت االسالم دســتجردی امام جمعه
قوچان گفت :درهرحال برخی مســائل ومشکالت
شهرســتان به رئیس قوه مقننه گزارش شــد که وی
بانگاهی مثبت  ،قول های مساعدی دادوالزم است
مسئوالنشهرستانپیگیریهایجدیتریداشته
باشند.
نشتیفانی/حجت االسالم والمسلمین امجدی زاده
امام جمعه شهرســتان باخرز گفت :مشــکل امروز
کشــور ما وجود دشــمنان داخلی اســت که صدای
دشمن از دهان این افراد خارج می شود و بیشتر این
افراد ،کسانی هستند که چهره انقالبی به خودشان
میگیرند ولی با کم کاری و ناامیــد کردن مردم می
خواهندآنهارابهانقالبونظامبدبینکنند.
بهرهمند/حجتاالسالممحمدبختیاریامامجمعه
صالح آباد گفــت :از لحظات طالیی این ماه و ســفره
خصوصی حق تعالی ،کمال اســتفاده را برای قرب
بهخداببرید.
محمودی /حجت االســام علیرضــا ارژنگ خطیب
جمعهشهرستانسرخس،دینرامهمترینموضوع
امروزجامعهدانستکهمیتوانبادستورعملهای

آنمشکالتمعیشتیمردمرارفعکرد.
اصغری /حجت االسالم محمد حسین ایزدی یزدان
آباد گفت:حملهبهسفارتایراندرانگلیسهمزمان
باسفربنسلمانوزیرامورخارجهعربستانبهلندن
صــورت گرفت و ایــن حرکت نوعی خــوش خدمتی
انگلیــس به عربســتان بود تــا به ایــن بهانه قــرارداد
چندصدمیلیاردیسالحراباعربستانامضاکند.
کلثومیــان  /حجت االســام والمســلمین مرتضی
محدثی ،امام جمعه موقت تایباد گفت :انســان باید
همیشهکاردرستوآنچهمرضیدرگاهالهیاست
انجام دهد و به این نگاه نکند که دیگران خوش شان
میآیدیاخیر.یاامروزجامعهاینکاررامیپذیردیانه!
کاردرستوالهیبایدانجامشود.
غضنفری/حجت االســام محمدرضا عصمتی امام
جمعه تربــت حیدریه خاطر نشــان کــرد :بدعهدی
های نظام سلطه و آمریکا در سالی که گذشت تجربه
ای برای آیندگان انقالب اسالمی شــد که هیچ گاه
نبایدبهآمریکااعتمادکردوبرتوانمندیداخلیباید
تکیهکرد.
*حجت االسالم مصطفویان امام جمعه شهرستان
زاوهبابیاناینکهنبایداقتدارمجلسزیرسوالبرود
ازعملکرد اخیرمجلسدراستیضاحسهوزیرکار،راه
وکشاورزیبهعنوانطنزتلخمجلسیادکردوپیامآن
را تایید وضعیت کار ،کشــاورزی وراه کشور از سوی
نمایندگانمجلسدانست.
صفری /حجت االســام حســن صادقی نسب امام
جمعه گناباد گفت :تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
وافزایشاقتدارملیدربخشهایمختلفازعوامل

مقابلهباترفندهاوزیادهخواهیهایاستکبارجهانی
است.
کالته /حجتاالســام غالمرضا مقیسه امامجمعه
سبزوارگفت:نخستینتخلفبرگزاریکنسرتفرزاد
فرزینرارئیسادارهفرهنگوارشاداسالمیسبزوار
انجام داده و بهعنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی،
مصوبهاینشورارازیرپاگذاشتهاست.ویاظهارکرد:
حضورنیافتننوازندهخانمدرکنسرت،اجرایبرنامه
در فضای روشن و جلوگیری از خاموشی نور سالن،
دریافت تعهدات الزم از برگزارکننــده برای موازین
قانونی و اســامی ،ممنوعیت حق فروش اینترنتی
بلیت کنســرت به تصویب اعضــای فرهنگ عمومی
سبزوار رســیده اســت .وی افزود :یکی از مهمترین
تخلفات برگزاری کنسرت فرزاد فرزین فروش بلیت
بهصورتاینترنتیبودهاست.
مرشــدلو  /حجت االســام و المســلمین غالمی به
کوتاهی مســئوالن در خصوص ســاخت یادمان دو
شهیدگمنامدراینشهراشارهکردوگفت:باگذشت
شش سال از تدفین این دو شهید گمنام در این شهر
متاسفانهساختیادمانایندوشهیدگمنامهمچنان
موردبیمهریمسئوالنقرارگرفتهوآنهابهتعهدات
خوددرقبالاینشهداعملنکردهاند.
مقصودی/حجــت االســام ایروانــی امــام جمعــه
درگزگفت :ایســتادگی ملت ایران در مقابل هجمه
دشــمنان ناشــی ازبرکت ایمــان و تقوی     در قشــر
عظیمی ازجامعه ماســت و با وجود این هجمه های
فراوان ملت قهرمان ایران با روحیه انقالبی و تقوی
درعرصهدفاعازنظامحضوردارد.

گزارش جلسه
اجتماعی

دادستانمشهد:

سالمت مردم شوخی نیست
و در این راه جدی هستیم

محمد حسام مســلمی  /دادســتان عمومی و انقالب مرکز
استان ضمن قدردانی از اقدامات پیشگیرانه دام پزشکی
وسایردستگاههادرزمینهپیشگیریازبیماریآنفلوآنزای
پرندگانگفت:اگرگاهیپیگیریواخمیمیشودمنظور
ما این است که با سالمت مردم شــوخی نداریم و در این راه
جدیهستیم.
به گزارش «خراسان رضوی» ،غالمعلی صادقی در مراسم
افتتاحیهطرحتشدیدنظارتبهداشتیدامپزشکیبرمراکز
تولیدوعرضهفراوردههایخامدامیدرنوروزسال 97که
پنج شنبه گذشته در مشهد برگزار شد اظهار کرد :حمایت
های دستگاه قضایی از دام پزشــکی استان وجود داشته و
خواهد داشــت و این حمایت را وظیفه خود می دانیم .وی
تصریح کــرد :درجمع هــا و اســتان های دیگــر مخاطرات
و صدمــات آنفلوآنــزای پرنــدگان را شــنیدیم و دیدیــم در
خراسانرضویاقداماتخوبیبهویژهدرزمینهپیشگیری
از آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان انجام شــد و این به خاطر
تالشدامپزشکیاستانوحمایتهایاستانداری،نیروی
انتظامی و دســتگاه های قضایی و ســایر نهادهای مرتبط
بود.دادستانمشهدخطاببهمدیرکلدامپزشکیاستان
گفت :طی مدت کوتاه حضور شــما دیدیم که خیلی جدی
وارد شدید و در ارتباط با تخلفات با کســی تعارف ندارید و
هیچ اغماضی نمی کنید و این بسیار عالی است و ما هم در
اینراههمراهشماهستیم.
صادقیافزود:همهتولیدکنندگانومصرفکنندگانباید
بدانند دام پزشکی با هیچ کس تعارف ندارد و افراد دارای
ایرادمیفهمندکهبایدایراداتخودرارفعکنند.
همچنین «سید جواد حســینی» معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی نیز در این مراســم گفت :این استان هم اکنون
به عنوان سالم ترین استان کشــور در عرضه فراورده های
دام و طیور مطرح است .وی افزود :آسیب پذیری خراسان
رضوی از نظر ابتال به آنفلوآنزای پرندگان بســیار باالســت
زیرا ساالنه 20هزار قطعه پرنده مهاجر از پنج مسیر به این
استانمهاجرتمیکنندو 43نقطهخطرپذیرازاینبابت
دراستانشناساییشدهاست.
همچنیــن دکتر احمــد شــریعتی مدیــرکل دام پزشــکی
استان نیز در این مراســم گفت :این استان کمترین تلفات
بیماری آنفلوآنزای پرندگان را در کشــور دارد به طوری که
تنها یک دهم درصد از مجموع تلفات ناشی از این بیماری
پرندگان مربوط به خراســان رضوی اســت .وی ادامه داد:
خراسانرضویعالوهبرتامیننیازداخلی،تامینتخممرغ
حدود هفت استان کشور را بر عهده دارد بنابراین بیماری
آنفلوآنزای پرندگان که بیشتر مرغ های تخم گذار را درگیر
میکند،درایناستانتهدیدبزرگیدرکشورمحسوبمی
شود .به گفته مدیرکل دام پزشکی استان در طرح نوروزی
تشدیدنظارتها ۱۲۰،اکیپبازرسیباحضورنمایندگان
دامپزشکی،دانشگاهعلومپزشکی،دستگاهقضایی،نیروی
انتظامی،سازمانصنعت،معدنوتجارتواتاقاصنافدر
اســتان فعال اســت که از این تعداد ۲۲اکیپ آن در مشهد
خواهدبود.

چهرهها وخبرها
مدیر فرودگاه سبزوار خبرداد:

افزایش 18/3درصدی تعداد پروازها
در فرودگاه سبزوار

کالته /مدیر فرودگاه ســبزوار ،از افزایــش 18.3درصدی تعــداد پروازها در
فرودگاه ســبزوار نســبت به مدت مشابه ســال گذشــته خبرداد .علیاصغر
روشنبیناظهارکرد:ازابتدایامسالتاکنون 28هزارو 789نفرازخدماتپروازیفرودگاهسبزواربهرهمند
شدهاندکهنسبتبهمدتمشابهسالگذشته 20.68درصدافزایشیافتهاست.ویافزود:دراینمدت187
هزارو 39کیلوگرمبارورودیوخروجیازطریقفرودگاهسبزوارجابهجاشدکهنسبتبهسال 95رشدحدود
 14درصدیرانشانمیدهد.ویازافزایش 18.3درصدیتعدادپروازهادرفرودگاهاینشهرستان خبرداد.

اخبار
حوادث

واژگونی خودروی سواری
در داورزن 2کشته برجا گذاشت

داورزنی/فرمانده انتظامی داورزن از واژگونی خودروی
پژو پارس با دو کشــته در محور شــاهرود به داورزن خبر
داد.
ســرهنگ ســیدجمال معتمدالشــریعتی در گفت وگو با
خراســان رضوی اظهــار کرد :خــودروی ســواری با پنج
سرنشــین درکیلومتر 5محور شــاهرود به داورزن بعد از
روستای کاهک دچار حادثه شد.
وی گفت:در این حادثه دو زن  57و  25ساله جان خود را
از دست دادند و سه سرنشین دیگر مصدوم و با اورژانس
هوایی بــه بیمارســتان امدادی ســبزوار منتقل شــدند.
وی علت حادثه واژگونــی را بی توجهی به جلو ناشــی از
خستگی وخواب آلودگی راننده ذکر کرد.

دستگیری متهم فراری پرونده
قتل در یک عروسی در فریمان
اصغــری  /فرمانــده انتظامــی شهرســتان فریمــان از
دســتگیری متهم فراری پرونده قتل در یک عروســی در
روستای کاریز حاج محمدجان فریمان خبر داد.
به گزارش خراســان رضوی،ســرهنگ علی اکبر قربانی
گفت:ایــن درگیری ســال گذشــته بین چند جــوان و به
خاطر اختــاف هــای قبلــی رخ داد کــه متاســفانه مرد
۲۸ســاله ای بر اثر اصابت ضربــه چاقو مصدوم شــد و با
وجود تالش تیم پزشکی بیمارســتان فریمان جان خود
را از دست داد.
ســرهنگ قربانی گفت:کارآگاهان پلیــس آگاهی ابتدا
یکی از متهمان پرونده را دستگیر کردند اما همدست او
متواری شد و به خارج از کشور فرار کرد.
قربانی گفت:کارآگاهان با تحقیقات علمی و ردزنی های
گسترده دریافتند متهم به کشور بازگشته است بنابراین
پلیس این جوان ۲۵ساله را در یکی از روستاهای فریمان
دستگیر و برای ســیر مراحل تخصصی پرونده به مراجع
قضایی معرفی کرد.

رئیس میراث فرهنگی فریمان خبرداد:

کشف آثار معماری بیش از هزارساله
در محوطه تاریخی سنگ بست

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری شهرستان فریمان
گفت :در پی گمانه زنی و الیه نگاری برای تعیین عرصه و حریم شــهر تاریخی
سنگبستآثارمعماریبیشازهزارسالهدراینمحوطهتاریخیکشفشد.
بهگزارشروابطعمومیمیراثفرهنگیاستان،گیاهیاظهارکرد:درپیگمانهزنیوالیهنگاریبرایتعیین
عرصهوحریمشهرتاریخیسنگبستکهبهسرپرستیحسینعباسزادهازباستانشناسانباتجربهدرحال
انجاماست،بقایایمعماریکهبهاحتمالقویمتعلقبهمسجدشبستانیشهرتاریخیمذکوراست،آشکارشد.

کلنگ زنی ۵واحد آموزشی خیر ساز در جلگه رخ تربت حیدریه

غضنفــری /درآســتانه فصــل بهار،کلنگ پنج
واحــد آموزشــی خیر ســازبا مشــارکت 100
درصدی خیران در جلگه رخ تربت حیدریه به
زمین زده شــد .مدیرآموزش و پرورش منطقه
جلگه رخ در مراسم کلنگ زنی گفت:عملیات
اجرایی پنج مدرســه بــا  ۱۱کالس درس و دو

شهردارتایباد :

باب خوابگاه دانش آمــوزی به ظرفیت بیش از
 ۲۵۰نفر در روستاهای نسر ،سرباال و اسد آباد
با هزینه بیش از ۲۰میلیارد ریال آغاز شد و مهر
 ۹۷به بهره برداری خواهد رســید.در مراسم
کلنگ زنی این پروژه ها احمــد علی موهبتی
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه

به اهمیــت وجایگاه خیــران در ابعــاد مختلف
اشــاره کرد وگفت :بی شــک کار ایــن عزیزان
نزد پــروردگار متعال از ثواب و پــاداش واالیی
برخوردار اســت و اقدامات این افراد در تامین
فضاهای آموزشــی مناطق محروم پســندیده
ب خواهدشد.
واز باقیات الصالحات محسو 

تایباد رتبه اول سرانه فضای سبز را
درکشوربه خود اختصاص داده است

کلثومیان  /مهندس ایوب ســید الحســینی شــهردارتایباد گفــت  :دربین کلیه
شهرداریهایکشور،سرانهفضایسبزشهرتایبادباالتراست.ویافزود:سرانه
فضای سبزمیانگین کشوری14متر ولی درتایباد سرانه فضای سبز16متر به ازای هر نفراست .شهردارتایباد
افزود :برای اولین بارآبیاری فضای سبزتایباد ازآب شرب شهری جداسازی می شود وبزرگ ترین پروژه تجاری،
اداریتایبادباپیشرفت50درصدییکطبقهآندرسال 97بهبهرهبرداریمیرسد.ویگفت:شهرداریبرای
ایجاددرآمدپایداراقدامبهساختواجارهدادنبیشاز45مغازهدرشهرکردهاست.

ساخت 36واحد مسکن ویژه سیل زدگان روستایی تایباد

کلثومیان /رئیس کمیته امداد تایباد گفت :به منظور بازسازی
منازل مددجویان خســارت دیده ازســیل پایان سال گذشته،
تعداد 36واحد مســکن ویژه مددجویان ســیل زده شهرستان
مرزی تایباد با کمک های بالعوض کمیته امداد مراحل پایانی
ســاخت خود را طی می کنــد .غالمرضا التفاتــی اظهار کرد:
به منظور بازســازی منازل مددجویان خســارت دیده ازســیل

پایان ســال گذشــته تعداد 36واحد مســکن ویژه مددجویان
سیل زده شهرستان مرزی تایباد با کمک های بالعوض امداد
درروســتاهای دوغارون ،حاجــی آباد ،فرمــان آباد ،اســد آباد
دربند ،کوه آبــاد ،آبقه ،شــیزن ،چهاربرجی وشــهرهای کاریز
ومشــهدریزه مراحل پایانی خودرا طی می کنــد وتعدادی نیز
تکمیل وتحویل مددجویان تحت پوشش شده است.

