ازمیان خبرها

شهرستان ها

فرهنگی

مدیر آموزش و پرورش بردسکن خبرداد:

مجتمع آموزشی امام رضا (ع) انابد
با حضور قائم مقام آستان قدس
کلنگ زنی می شود

نــوری /مدیر آمــوزش و پــرورش بردســکن از کلنگ زنی
پروژه مجتمع آموزشــی امام رضا (ع) شهر انابد با حضور
بختیاری قائم مقام آســتان قدس رضوی در هفته جاری
خبرداد .غالمحسین غفوری به خراسان رضوی گفت:
با توجه به کمبود شــدید فضای آموزشــی در شهر انابد و
دو نوبته بودن برخــی از مدارس برآن شــدیم با مکاتبات
صورت گرفته با آستان قدس رضوی یک فضای آموزشی
در شــهر انابد احداث شــود .وی تصریح کرد :زمین این
مجتمع آموزشی چهار هزار متر مربع و با زیربنای 1900
متر مربع در دو طبقه با اعتبار ســه میلیارد تومان توسط
آستان قدس رضوی ساخته می شود.
مدیر آمــوزش و پــرورش بردســکن با بیــان این کــه این
مجموعــه در قالــب  12کالس آموزشــی  ،نمازخانــه ،
کتابخانه  ،کارگاه آزمایشــگاهی و سالن ورزشی احداث
می شود گفت :با پیگیری های الزم همچنین یک فضای
آموزشی شش کالسه دیگر به همت بنیاد برکت در یکی
دیگر از مناطق شهر انابد ساخته می شود که مجوز آن نیز
گرفته شده است .غفوری اظهار کرد :با ساخت این پروژه
ها تا  10سال دیگر کمبود فضای آموزشی در شهر انابد
نخواهیم داشت.

حقدادی /همزمان با عید ســعید مبعث نبی مکرم اسالم
همایش پیش کسوتان جهادو شهادت بازنشستگان تیپ
 ۳۸زرهی تربت جام با حضورخانواده هایشــان درمحل
تاالرکوثرشهرستان برگزارشد.
دراین مراسم پس از مولودی خوانی و اجرای چند برنامه
شــاد و متنوع به مناســبت عیــد مبعث فرمانــده تیپ ۳۸
زرهی تربت جام با تبریک ۲۹فروردین ،روز ارتش گفت :
بازنشستگان آینه تمام نمای شاغالن هستند و همسران
آنان در طول دفاع مقدس فرزنــدان راتربیت و به وظیفه
خود عمل کردند.
ســرهنگ ایــرج دبیرنظامــی افــزود :حماســه آفرینــی و
ایثارگری پیش کســوتان جهادو خون و شهادت در پیچ و
خم زندگی به هیچ عنوان فراموش نخواهد شد.
وی تصریح کرد:هرچقدر وضع بازنشستگان کشور بهتر
باشد کارکنان فعلی با دلگرمی بهتری کار می کنند .
همچنین بازنشســتگان ســرمایه و ذخیره اندوخته برای
کشور و ملت هستند و مدیران اجرایی قدر زحمات پیش
کسوتان را می دانند.
در ادامــه مراســم ســرهنگ غالمیان مســئول کانــون
بازنشســتگان ارتــش بــا قدردانــی از همراهــی فرمانده
و پرســنل تیــپ در رفــع مشــکالت بازنشســتگان گفت:
مســئوالن تیپ  ۳۸زرهی با اخالق مداری خواسته های
بازنشســتگان را انجام می دهند .در پایان این مراسم به
تعدادی از پیش کسوتان هدایایی تقدیم شد.
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مشهدرکوردداربارشبارانطی2روزاخیر

گزارشی از میزان خسارات بارش های اخیر در خراسان رضوی
گزارش
شهرستان ها

معاونادارهکلمدیریتبحرانخراسانرضویدرباره
بارندگی های اخیر در مشــهد گفت :روز شنبه به طور
متوســط حدود  18.7میلــی متر در مشــهد بارندگی
داشــتیم که با این میزان بارندگی در کشــور رتبه اول
بودیم.ویافزود:بیشترینمیزانبارندگیدرایستگاه
شــهرک امام علی(ع) حدود  32.2میلی متر بود و در
ایستگاه قاسم آباد حدود  24میلی متر و در کل مشهد
به طــور میانگیــن حــدود  18.7میلی متــر بارندگی
داشتیم .یاوری تصریح کرد :خســارت های بارندگی
هایاخیردراستاندرحدانتظاربودهاستودربرخی
شهرها و مشــهد آب گرفتگی معابر را داشتیم .یاوری
افزود :تنها محور ارتباطی مسدود شده تا صبح دیروز
محور ســامی-خواف بود که به دلیل عبور سیالب از
روی جاده این محور مسدود شده بود .وی در خصوص
میزان خسارت های وارد شده به مناطق روستایی و راه
های روستایی نیز گفت :دستگاه های مرتبط در حال
جمع آوری اطالعات و آمار از روســتاها هستند و جمع
بندی آن ها حداقل 48ساعت زمان می برد.
معاونادارهکلمدیریتبحرانخراسانرضویافزود:
فعال رقــم ریالی میزان خســارت وارد شــده بــه منازل
روســتایی بر اثر بارش های اخیر را نمــی توانیم اعالم
کنیم و کارشناسان بنیاد مســکن باید تک تک منازل
روستاییخسارتدیدهرابررسیکنند.
وی افزود :در شهرســتان های تایباد ،خواف ،باخرز و
تربت جام آب گرفتگی گزارش شده است.
یاوریافزود:درخصوصاخباریدربارهفوتیکخانم
براثر تخریب یک منزل روســتایی در منطقه ششــتمد
ســبزوار نیز تا زمان اعــام نظر قطعی پزشــک قانونی
نمیتواننظرقطعیداد،زیراایشانشنبهشبسالماز
منزل روستایی تخریب شده بیرون آورده شدند و علت
دقیقفوتهنوزاعالمنشدهاست.
وی تصریح کرد :پیش بینی های هواشناســی حاکی
از سرد شــدن هوا و حتی بارش برف در برخی مناطق
سردسیراست.
شایان ذکراست میزان بارش ها در 24ساعت منتهی
بهصبحروزگذشتهبراساسگزارشهواشناسیاستان
درشهرهایمختلفاستانبهاینشرحاست:
قوچــان  ،6.2ســرخس  ،2.8ســبزوار ،1.8گلمکان

،11.5مشهد ،18.7نیشــابور  ،17.2تربت حیدریه
،1.4کاشــمر ،9.2گنابــاد  ،6.3تربت جــام ،8درگز
،2.1فریمان،4.3خواف،5.1جغتای،0.1بردسکن
،9.4تایباد،5.7بجستان،4.6کالت7.9

توسط کارشناسان جهاد کشــاورزی در حال بررسی
اســت .وی افزود :بــه رغم خســاراتی که بــه باغداران
روستاهایبخشکوهسنگیواردشدهاینبارشباعث
خوشحالی کشاورزان تایباد شده است  .زمانی رئیس
هواشناسیتایبادمیزانبارندگیهایتایباددردوروز
گذشتهرابیشاز۱۰میلیمتراعالمکرد.

بخشدار ششتمد از تخریب  9منزل روستایی به دلیل
بارش شــدید باران طی دو روز گذشــته در روستاهای
بخش ششــتمد از توابع شهرستان ســبزوار خبر داد.
مجیدکریمیدرگفتوگوباخراسانرضویبااشارهبه
تخریب 9منزلروستاییبهدلیلبارششدیدباراندر
روستاهای بخش ششتمد از توابع شهرستان سبزوار،
اظهار کرد :بارش شدید باران سبب ایجاد سیالب در
روستای کالته ســادات بخش ششتمد سبزوار شد که
تخریب و خســارت به هفت منزل مسکونی این روستا
را به دنبال داشته است .وی افزود :بارش شدید باران
و ســیالب ســبب مصدوم شــدن یــک بانوی ســالمند
ساکن روستای کالته سادات ششتمد شد که با حضور
بهموقــع نیروهــای اورژانــس  115بــه یکــی از مراکز
درمانی ســبزوار منتقل شــد .بخشدار ششــتمد بیان
کرد :همچنین به دلیل بارش شــدید تگرگ بخشی از
جاده روستایی حســینآباد و دو منزل مسکونی دچار
تخریبشد.ویتصریحکرد:بارشباران سببمسدود
شدنراههایزیادیازمناطقروستاییبخشششتمد
از توابع شهرســتان ســبزوار شــد که با همکاری اداره
راهداری و حملونقل جادهای سبزوار بازگشاییشده
است .بخشدار ششــتمد یادآور شــد :میزان خسارت
بارش شــدید باران به روســتاهای این بخش از ســوی
کارشناسان در حال بررسی است.

• ۷۰۰هکتار از اراضی نیشابور و
فیروزه زیر آب رفت

•تخریب 9منزل روستایی به دلیل بارش
شدید باران در بخش ششتمد سبزوار

•تگرگ در روستاهای تایباد خسارت وارد
کرد

بارش باران وتگرگ در روستاهای جوزقان ،حسینی
و شیزن خساراتی به محصوالت باغی وارد کرد .دکتر
جواد اعتضــادی معاون فنــی جهاد کشــاورزی تایباد
در پاســخ به خبرنــگار خراســان رضوی گفــت :بارش
باران وتگرگ که از روز شــنبه در تایباد آغاز شــده بود
در اکثر روســتاها ومرکز شــهرتایباد به صــورت باران
موثر ودربخشی از روستاهای دهستان کوه سنگی به
صورت تگرگ بوده است و بارش تگرگ به محصوالت
ســر درختی روســتاهای جوزقان  ،شــیزن و حسینی
خســارت وارد کرده اســت که میزان دقیق خســارت

معاون عمرانی فرمانداری فیروزه به خراسان رضوی
گفت 10 :فقره آب گرفتگی در روســتاهای امیرآباد،
قطنآبــاد دهنو ســربر ،پژوهــان ،فیضآباد ،شــهرک
در بخــش مرکــزی و مهرآبــاد و حصارســرخ در بخش
میانجلگه گزارش شــده اســت .عبدالناصر عربپور
افزود :پنج جاده شهرستان دچار حادثه شده است که
خسارت آن حدود سه میلیارد ریال برآورد میشود.
معاونعمرانیفرمانداریفیروزهتاکیدکرد:مسیرراه
روستایی چهارباغ آسیب دیده بود که به همت عوامل
راهداری بازگشایی شد .وی افزود :چهار خط انتقال
برقبا ۵۰۰مشترکوبرقشهرباردچارقطعیشدکه
به سرعتتوسطادارهبرق،مشکلایجادشدهحلشد.
عربپورافزود:همچنینترانسبرقروستایدیزباداز
بین رفته است که خسارت آن حدود یک میلیارد ریال
برآورد میشود .معاون فرماندار با اشاره به آسیبهای
واردشدهدربخشکشاورزیتصریحکرد ۳۰۰:هکتار
مزارعگندم،جو،یونجهوپستهنیزآسیبدید.

•خسارت سیل در میان جلگه

عزتا ...ســلیمانی بخشــدار میانجلگه در گفتوگو
با خراسان رضوی با اشــاره به بارش شنبه شب و بروز
سیلدربخشمیانجلگهنیشابوراظهارکرد:روستای
حصارسرخازساعت ۱۲شنبهشببابارشباراندچار
سیل شــد و تحت محاصره آب قرار گرفت و تعدادی از
حیاط منازل به زیر آب رفت.
ویخاطرنشانکرد:باهمکاریبخشداریومردم،آب
روستاتخلیهوتعدادیازانبارهایعلوفهدچارخسارت
شدهاست.بخشدارمیانجلگهگفت:باهدفتخلیهآب
روستا و خارج کردن آن از محاصره ،مجبور به شکافتن
جادهمواصالتیاینروستاازسهقسمتشدهایم.
ســلیمانی با اشــاره بــه این که روســتای حصارســرخ
غربیترین روستای نیشابور اســت ،تاکید کرد :بیش
از  ۶۰۰هکتار از اراضی این منطقــه که بیش از ۳۵۰
هکتار آن زیر کشت کشاورزی بود به زیر آب رفته است

وخوشبختانهباهوشیاری
مــردم هیــچ گونــه تلفات
جانی و دامی نداشتهایم.
وی تاکید کرد :همچنین
راه مواصالتی روســتایی
شــهرآباد از همین بخش
از بیــن رفت که بــا حضور
مســئوالن اداره راه و
شهرسازیعالمتگذاری
مسیرصورتگرفت.
ســلیمانی گفت :راههای
روســتاهای
خاکــی
پابــاز،
دهحســینی،
کالتهحســنآباد و محــور
عشــقآباد بــه فدیشــه
تخریــب شــده اســت.
فرمانــدار فیــروزه نیــز در
گفــت و گــو بــا خراســان
تصریح کرد :شنبه شب و
پــس از شــروع بارشهــا
که احتمــال ســیل وجود
داشت  ،جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزه
برگزار شــد و هماهنگیهــای دســتگاههای اجرایی
صورت گرفت .محمد حســین صالحی ادامــه داد :در
شهرفیروزهشاهدهشتفقرهآبگرفتگیمعابربودیم.
وی ادامــه داد :همچنیــن زیــر گذرهــای روســتاهای
حسنآباد سفلی و شــوری بزرگ بر اثر بارش دچار آب
گرفتگیشد.
فرماندار فیــروزه تاکید کــرد ۱۰۰ :هکتــار از اراضی
کشاورزی شمسآباد و شــوری بزرگ به زیر آب رفت و
یکرشتهقناتفعالنیزمسدودشد.
شایان ذکر اســت بارش باران در روستای کرات تایباد
باعث گرفتار شدن خودروی پژو  405در سیالب شد
کهخوشبختانهتلفاتجانیدرپینداشت.

• شورای مدیریت هماهنگی بحران
شهرستانفریمانتشکیلشد
همزمــان با کاهــش محســوس دمــا در اســتان و بروز
شــرایط جوی ویژه ،فرماندار فریمان دســتور تشکیل
جلسه فوق العاده شــورای هماهنگی مدیریت بحران
را صادر کرد.به گزارش خراسان رضوی،در این جلسه
فرماندارضمن ابراز خرســندی از نتایج مانور مقابله با

عکسها از ذباح

همایشپیشکسوتانجهاد
وشهادتدرتربتجامبرگزارشد

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

۷

زلزلهکهدرسالروزوقوعزمینلرزهسفیدسنگبرگزار
شــد گفت :بهترین نوع جبران خســارت ،پیشــگیری
از وقــوع آن تــا حد امکان اســت و بــا توجه به شــرایط و
تحوالت جوی که در شهرســتان حاکم شــده ضروری
اســت تا پیش از وقــوع هر حادثــه احتمالــی ،آمادگی
الزم در میان دســتگاه های بحران محور ایجاد شــود.
عباســعلی صفایی گفت:در ســاعات و روزهای آینده
کاهش محســوس دما و حتی بارش برف در ارتفاعات
و نقاط روســتایی نیز انتظار می رود و از ظهر سه شنبه
فرایندبازگشتدماشکلخواهدگرفت.صفاییتاکید
کرد،هماهنگــی بــرای مدیریت بحران تعطیــل بردار
نیســت و پذیرفته نخواهد بود که مدیر نهاد یا اداره ای
به علت واقع شدن زمان مانور یا رخداد حادثه طبیعی
در ساعات غیر اداری در مانور ها و اعالم وضعیت های
پیشدستانهحضورپیدانکند.

•بارش شدید باران راه ارتباطی روستای الغور
بخش قلندرآباد فریمان را تخریب کرد

به گزارش خراســان،در پی بارش های اخیر در سطح
شهرســتان فریمان بخشــی از راه روســتای الغــور به
روســتای دوقلعــه براشــک تخریب شــد و مســئوالن
راهداری فریمان به محل اعزام شدند .

چهرهها وخبرها
رئیس ارشاد اسالمی بردسکن خبرداد:

مسئولادارهتعاون،کارورفاهاجتماعیخلیلآباد:

بیش از 5هزار کارگاه کشاورزی و
باغی در خلیل آباد فعالیت می کنند

شهرستانها

راه اندازی کلینیک سیار دندان
پزشکی در مناطق محروم گناباد

صفری/معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیگنابادازراه
اندازیکلینیکسیاردندانپزشکیدرمناطقمحروماین
شهرستانخبرداد.ایرجمرادیافزود:ارائهخدمتشست
وشوی دهان به 11هزار و ۶۰۴دانش آموز مقطع ابتدایی
به منظور پیشگیری از ایجاد پوسیدگی دندان های دانش
آموزان انجام شد .معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
گنابادهمچنینبهراهاندازیکلینیکسیاردندانپزشکی
درنیمهسالگذشتهاشارهکردوگفت:راهاندازیکلینیک
سیاردندانپزشکیبهمنظورارتقایسالمتدهانودندان
برایساکنانمناطقکمبرخوردارودوردستتحتپوشش،
یکیازخدماتطرحتحولنظامسالمتدرحوزهبهداشت
بودکهخوشبختانهثمراتخوبیداشتهاست.

رئیسدانشکدهعلومپزشکیتربتجام
خبرداد:

ارائه  54هزار خدمات دندان
پزشکی در تربت جام

اعلمی /رئیس دانشکده علوم پزشــکی تربت جام درگفت
وگو با خراســان رضــوی ازارائــه 54هزار خدمــات دندان
پزشکیطییکسالگذشتهدرمنطقهتربتجامخبرداد.
دکترمحمدافکارهمچنین افزود  :دانشکده علوم پزشکی
تربت جام طی یک ســال گذشــته توانسته اســت خدمات
مطلوبی درحوزه بهداشت دهان ودندان ارائه کند وحدود
 26هزار نفر بــه مراکز خدمــات دهان ودنــدان تربت جام
مراجعه کرده اند .وی تصریح کرد  :درســال گذشته بیش
از 16مرکز دندان پزشکی درمنطقه تربت جام ایجاد شده
اســت و به طور متوســط از هرنفر مراجعه کننــده به مراکز
خدماتی دو نفر خدمات دریافت کرده اند.وی اظهارکرد:
کلینیک سیار دندان پزشکی تربت جام در سال گذشته به
شش هزار و  539نفر خدمات داده که بیشتر این خدمات
درمناطقمحروموروستاییصورتگرفتهاست.

آغاز طرح واکسیناسیون رایگان
شاربن دام در شهرستان چناران

اختصاص یک میلیارد ریال برای
راه اندازی تنها سینمای بردسکن

نوری /مسئول اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خلیل آباد گفت :بیش از پنج
هزار کارگاه بزرگ ،متوســط و کوچــک در زمینه های کشــاورزی و باغی در
شهرستان خلیل آباد فعالیت می کنند .به گزارش خراسان ،صدیقی در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت
هفته کاروکارگر از 5تا 11اردیبهشت امسال اظهار کرد :با توجه به شعار حمایت از کاالی ایرانی  ،کارگران
در خط مقدم تولید ملی و داخلی قرار دارند .وی افزود :حمایت از کاالی ایرانی به دســت توانای کارگران و
تالشکارفرمایانشدنیاستکهدرهمینزمینهبایدتولیدکاالیباکیفیترادرکشورمدنظرقراربدهیم.

اخبار

رئیسشبکهدامپزشکیچنارانخبرداد:

نوری/رئیسفرهنگوارشادبردسکنازتخصیصیکمیلیاردریالاعتباربرای
تجهیز و راه اندازی تنها سینما دراین شهر خبرداد .حسینی گفت :مبلغ یک
میلیاردریالتوسطاداره فرهنگوارشاداسالمی،برایتجهیزسینمااختصاصیافتهکهامیداستبهزودی
باتکمیلتجهیزاتسالن،شاهدبهرهبرداریازاینمکانبرایاجرایبرنامههایسینماییباشیم.ویازبهره
برداری تنها سینمای بردسکن در شش ماه اول امســال خبرداد و گفت :سینمای بردسکن که قرار بود سال
گذشتهافتتاحشود،درنیمهاولامسالباتجهیزکاملسالن،افتتاحمیشود.

سومین انتخاب شورای شهر گلبهار هم ناکام ماند

باقری /ســومین انتخاب شــورای اســامی شــهر
جدیــد گلبهار هم پــس از طــی مراحــل قانونی از
سوی استانداری تایید نشد.
رئیس شــورای اســامی شــهر گلبهــار گفت:این
شــورا تاکنون برابر قانون و در مهلــت های تعیین
شــده افرادی را به عنــوان شــهردار انتخــاب و به
اســتانداری معرفــی کــرده امااین افراد رد شــده
اند و دریافــت پاســخ از اســتانداری هــم طوالنی
شده است.
رئیــس شــورای اســامی شــهر جدیــد گلبهــاراز

انتخاب سرپرست جدید برای شهرداری این شهر
خبرداد و گفت:پس از توقف فعالیت ســید ســعید
ســجادی شــهردار و سرپرست سابق شــهرداری،
آقای سید محمدرضا هاشمیان مسئول شهرداری
به عنــوان سرپرســت جدید تــا برگزیدن شــهردار
انتخاب شده است.
مهدی جان علی زاده افزود:سید سعید سجادی،
شهردار این شــهر بوده که پس از رد انتخاب قبلی
به عنوان سومین انتخاب این دوره از شورای شهر
به استانداری معرفی شــده بود که به دلیل این که

مرگ جوان 25ساله در باخرز براثربرق
گرفتگی

مردی جوان در شهرســتان باخرز دچار برق گرفتگی شــد و جان
باخت.سرهنگ «علی میرجردوی» فرمانده انتظامی شهرستان
باخرز گفت :یک فقره مرگ مشکوک در روستای «ارزنه» به مرکز
فوریت های پلیسی 110اعالم شــد .وی افزود :با اعالم این خبر
ماموران پاسگاه انتظامی ارزنه به همراه عوامل امدادی ،به محل
اعزامشدند.ویتصریحکرد:دربررسیهایبهعملآمدهدرمحل
مشخصشدجوانی 25سالهبهناماصغردرپیبارششدیدباران
برای بازکردن راه آب و جلوگیری از جمع شدن آب به پشت حیاط
منزلشکهمتصلبهخانههمسایهاسترفتهوبهعلتاتصالسیم
کنتوربرقباآبدچاربرقگرفتگیشدهوفوتکردهاست.

کشف یک میلیارد و 350میلیون ریال
پودر بدن سازی قاچاق

فرمانده انتظامی خراســان رضوی از کشــف یک میلیارد و350
میلیون ریال پودر بدن ســازی قاچاق در شــهر نیشــابور خبرداد.
ســردار «قادر کریمی» بــا اعالم این خبــر گفت :با کســب خبری
مبنی بر انباشــت مقادیر زیادی پودرهای بدن ســازی قاچاق در
انبار یک منزل مســکونی در محدوده خیابان امــام خمینی (ره)
شــهر نیشــابور موضوع در دســتور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان دایــره مبارزه با قاچاق کاالی پلیس آگاهی

اخبار

وی بازنشسته نیروی انتظامی است و حکم اعاده
به خدمت دریافت نکرده حکم وی صادر نشد.
وی با اشــاره به اصرار شــورا بر انتخاب خود ادامه
داد :در پــی اعــام این کــه ســجادی نمــی تواند
شــهردار باشــد اعتراضــی از ســوی شــورای حل
اختالف پنج نفره استان که متشکل از نمایندگان
مجلس،دادگســتری و اســتانداری اســت ارائــه
کردیم که این شورا ادامه فعالیت سجادی را منوط
به ارائه حکم اعاده به کار دانست.
وی تصریح کرد :اگر ســجادی نتوانــد حکم اعاده

شهرستان نیشــابور در بازرســی از انبار منزل مقادیر زیادی پودر
بدن ســازی قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیــارد و 350میلیون
ریالکشفکردند.

واژگونی پراید یک کشته و 3مصدوم
به جا گذاشت

فرماندهانتظامیشهرستانداورزنازواژگونییکدستگاهپراید
با یک کشته و سه مصدوم خبرداد .سرهنگ «سید جمال معتمد
الشــریعتی» با اعالم این خبر گفت :خبری مبنی بر واژگونی یک
دستگاهپرایددریکیازمحورهایفرعیروستای«نامن»بهمرکز
فوریت هــای پلیســی 110گــزارش و بالفاصله تیمــی از عوامل
انتظامی و امدادی به محل اعزام شــد .وی خاطرنشــان کرد :در
بررسی ماموران پاســگاه انتظامی «باشــتین» مشخص شد ،یک
دستگاهخودرویپرایدباچهارسرنشینازجادهمنحرفوواژگون
شدهاست.ویبابیاناینکهدراینحادثهراننده 65سالهخودرو
در دم فوت کرد و ســه سرنشــین دیگر خودرو نیز مصدوم شدند،
افزود :نیروهای امدادی مصدومان حادثه را به بیمارســتان شهر
ســبزوار منتقل کردند .کارشــناس پلیس راه علت ایــن حادثه را
خستگیوخوابآلودگیرانندهخودرویپرایداعالمکردهاست.

دستگیری  2نوجوان سارق با  8فقره
سرقت در تربت جام

حقدادی  /فرمانده انتظامــی تربت جام گفت :در پــی وقوع چند
فقرهسرقتازمنازلمسکنمهرمامورانکالنتریشهیدبهشتی

باقری /رئیس شبکه دام پزشکی با اشــاره به آغاز طرح واکسیناسیون رایگان
شاربندامدرشهرستانچنارانگفت:دراجرایاینطرحپیشبینیمیشود
درسالجاریبیشاز 250هزارراسگوسفندوبزوبیشاز8هزارراسگاوعلیهبیماریشاربنواکسینهشوند.
دکتر سیاح افزود :بیماری شاربن یا سیاه زخم از بیماریهای مشترک انسان و حیوان و فوق العاده خطرناک
است که اغلب پستانداران به ویژه گاو ،گوسفند ،بز و اسب به آن مبتال میشوند .همچنین این بیماری در90
درصدمواردموجبمرگدردامهامیشودودرصورتانتقالبهانساننیزمیتواندبسیارخطرسازباشد.

خدمت خود را دریافت کند فــرد دیگری به عنوان
چهارمین انتخاب این دوره برای ســمت مدیریت
شهرداری شهر گلبهار انتخاب خواهد شد .مهدی
جان علی زاده با اشــاره به وضعیت شرایط خاص
شهر گلبهار و تازه تاسیس بودن شهر و شهرداری
این شهر و مشکالت عدیده سامان دهی مدیریت
شهرداری را یک ضرورت دانست وافزود:شورای
شهر گلبهار خواستار مساعدت بیشتر و ویژه ای از
سوی اســتانداری برای تسریع در معرفی شهردار
این شهر است.

تربتجام پس از بررسی سرقت هاو تحقیقات میدانی ،بخشی از
اموالسرقتیرادریکیازضایعاتیهایحاشیهشهرکشفکردندو
فردمالخردربازجوییهایبهعملآمدهبهخریداموالسرقتیاز
دونوجواناعترافکرد.سرهنگهوشنگکیانیافزود:ماموران
با اطالعات به دست آمده متهمان ۱۲و۱۳را دستگیر کردند که
در بازجویی های پلیســی به هشت فقره ســرقت از منازل مسکن
مهراعترافکردندوپسازتشکیلپروندهتحویلدادسراشدند.

 8فقره سرقت در کارنامه سارقان شب رو

نوری /فرمانده انتظامی بردســکن از انهدام باند حرفه ای سرقت
دراین شهرستان خبرداد .ســرهنگ عباس نظافتی به خراسان
رضوی گفت :در پی وقوع چندین فقره ســرقت از ساختمان های
درحال ساخت درحاشــیه شهر بردســکن موضوع در دستور کار
ماموران تجســس کالنتری مرکزی شهرستان با همکاری تیمی
از پلیس آگاهی قرار گرفــت  .وی تاکید کرد :ماموران به ســارقی
ســابقه دار مظنون شــدند و پس از جمــع آوری ادله و مســتندات
کافی با هماهنگی مقام قضایی شهرســتان او را دستگیر کردند.
وی افزود :متهم دربازجویی های به عمــل آمده در مواجهه با ادله
و مستندات کشف شده پلیس به هشت فقره سرقت از ساختمان
هایدرحالساختباهمدستیدوتنازدوستانشاعترافکرد.
سرهنگنظافتیگفت:درادامهتحقیقاتماموراناینفرماندهی
همدستاناینمتهمرادستگیرکردندودربازرسیازمخفیگاهآنان
تعداد 25عددکندویزنبورعسلبههمراهزنبور،سنگفرز،دلر
برقی،چشمیدوربینمداربسته و...کشفوضبطشد.

شهرستانها

بازدید اعضای شورای تامین سرخس
از منطقه عشایری خانگیران
محمودی/اعضای شــورای تامین شهرســتان سرخس از
منطقهعشایریخانگیرانبازدیدکردند.
فرماندار ســرخس در بازدید از منطقه عشایری خانگیران
حفاظتازمراتعراموضوعیملیدانستوبرحفظمناطق
قــرق تاکید کــرد .به گــزارش خراســان رضوی ،حســین
سنجرانی با همراهی دادستان ،رئیس دادگستری ،امام
جمعه،فرماندهانتظامیشهرستانوجمعیازکارشناسان
ومسئوالن مربوط در بازدید از منطقه عشایری خانگیران
با اشاره به پایان قشالق گذرانی عشایر در منطقه سرخس
اظهار کرد:این شهرستان هرسال میزبان صدها خانواده
عشــایر به همراه 100هزار گوســفند اســت که با توجه به
امکانات محدود دفتــر نمایندگی در شهرســتان خدمات
الزم ودر حد مقدور ارائه می شــود .وی با اشــاره به تخریب
مراتع از سوی بعضی افراد ســود جو در منطقه افزود:ما به
جدپیگیربرخوردباافرادقانونشکنهستیمبهطوریکهدر
این زمینه افرادی را شناسایی کردیم و با همکاری دستگاه
انتظامی،قضاییومنابعطبیعیپیگیرپروندهایتشکیل
شده هســتیم .فرماندار واعضای شــورای تامین در ادامه
بازدیدازمنطقهدرنشستیباعشایرضمنبررسیمشکالت
ونیاز های آنان قول پیگیری وبه نتیجه رساندن موضوعات
مطرح شــده را دادند وتاکید کردند ،دراعتبارامســال هم
حفاظت از مراتع ورفع موانع ونیاز های عشــایر در دستور
کار قرار دارد.

فرماندهتیپ۳۸زرهیتربتجام

تیپ۳۸زرهی۲۹فروردین اقتدار و
توان رزمی خود را به نمایش می گذارد
حقدادی /سرهنگایرجدبیرنظامیفرماندهتیپ۳۸زرهی
تربت جام گفــت:روز  ۲۹فروردین یگان هــای نمونه تیپ
 ۳۸زرهی توان  ،آمادگی ،تخصص ،تعهد،قدرت ،اقتدارو
جدیدترین تجهیزات رزمی خود را در تربت جام به نمایش
میگذارند.

