اخبار

شهرستان ها

شهرستانها

یادواره شهدای حاجی آباد زبرخان
برگزارشد

نجم الشریعه  -امام جمعه قدمگاه روز گذشته در مراسم
یادواره شهدای حاجی آباد زبرخان که به همت شورای
اسالمی  ،دهیاری وآموزش وپرورش در حسینیه روستا
برگزار شده بود شرط سپربالی ملت شدن ودل دادن در
راه آزادی را صبر داشتن واطاعت از خداوند بیان کرد.
حجت االسالم گرمابی در جمع با شکوه دانش آموزان
روستا ،مقدم بودن صبر برنماز در منابع اسالمی را مهم
ترین دلیل اهمیت این موضوع بیان کرد وگفت  :شهدای
اسالم ازصدر تاکنون با صبر ودل دادگی درراه خداوند
پیروز شده اند وبرخود تسلط داشته ومراقبت کرده اند.
وی به خاطره ای از "شهید شعبانی" اشاره کرد وگفت :این
شهید عزیز پس از مراسم عروسی در آن زمان مبلغ 1200
تومان جمع کرده بود که  200تومان برای خود نگه داشت
و بقیه رابین دوستان تقسیم کرد واین کار نمونه گذشتن
از مال در دفاع مقدس از جان برای مردم هم وطن خود
بود.روستای حاجی آباد زبرخان در کیلومتر  25جاده
نیشابور -مشهد در حاشیه جاده قرار دارد وتعداد 10
شهید دفاع مقدس وسه ایثارگر ویک شهید مدافع حرم به
نام محمد اسدی را در کارنامه پرافتخار خود دارد.

 3طرحبهداشتیودرمانیدرتایباد
بهبهرهبرداریرسید
کلثومیان /سه طرح بهداشتی و درمانی شهری و
روستایی طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،فرماندار و امامان جمعه شیعه و اهل
سنت تایباد در شهرستان تایباد بهره برداری شد.مدیر
شبکه بهداشت و درمان تایباد در مراسم بهره برداری
ازاین طرح ها ،مرکز خدمات جامع سالمت روستایی
قلعه نو آبقه بخش مرکزی را یکی از این طرح ها ذکر
و بیان کرد :این مرکز در زمینی به مساحت  525متر
مربع با هزینه شش میلیارد و  200میلیون ریال از محل
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ساخته شده
است.سید محمد موسوی افزود :این مرکز خدمات
جامع سالمت روستایی هفت هزار نفر از ساکنان
روستاهای پشته ،رهنه ،کوه آباد و قلعه نو آبقه را زیر
پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار داده است.
وی ادامه داد :هم اینک چهار مرکز بهداشتی و درمانی
شهری و روستایی و دو مرکز خدمات جامع سالمت
روستایی در تایباد دایر است و با توجه به سکونت 70
هزار نفر از جمعیت شهرستان تایباد در روستاها به
سه مرکز خدمات جامع روستایی دیگر نیاز است.مدیر
شبکه بهداشت و درمان تایباد بهره برداری ازدستگاه
آندوسکوپی کلینیک ویژه را از دیگر طرح های بهره
برداری شده اعالم و بیان کرد :برای تجهیز بخش
داخلی کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان و خرید
دستگاه آندوسکوپی دو میلیارد و  500میلیون ریال
هزینه شده است.به سازی و محوطه سازی کلینیک
ویژه شبکه بهداشت و درمان تایباد با هزینه یک میلیارد
و  500میلیون ریال سومین طرح بهره برداری شده بود.
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اختتامیهکنگره«ازتوستانیشابور»باحضوروزیرارشادوخیامشناسانبرگزارمیشود

آرامگاهخیامفرداگلبارانمیشود
خبر

شهرستا نها

بر اساس برنامه ریز یهای انجام شده ،امسال
برنامههای بزرگداشت روز ملی خیام که به عنوان
هفته فرهنگی خیام از  24اردیبهشت ماه آغاز شده
است تا فردا ادامه خواهد داشت .در مراسم اصلی
بزرگداشت خیام که فردا برگزار می شود ،دکتر
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
حضور خواهد داشت و همزمان با این روز ،اختتامیه
کنگره «از توس تا نیشابور» نیز با حضور جمعی
ازشعرای برگزیده و برجسته کشور و خیام شناسان
برگزار می شود.اعطای نشان و جایزه خیام به
شخصیتهای صاحب فعالیت مستمر و شاخص در
این حوزه نیز از دیگر برنامه های این روز است.

•زنگ خیام در نیشابور نواخته شد

چارانه و ریاضی خیام که در سطح دوره ابتدایی در
محل مقبره خیام برگزار شده است ،تجلیل به عمل
آمد.گفتنی است اجرای موسیقی هم نوازی ،نواخته
شدن زنگ خیام ،شعرخوانی و تجلیل از دانش آموزان
از جمله برنامه های اجراشده در این مراسم بود.

به مناسبت روز ملی بزرگداشت خیام نیشابوری
زنگ خیام در دبیرستان ماندگار خیام با حضور
مسئوالن و فرهنگیان و اهالی ادب و هنرنیشابور
نواخته شد.معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش
نیشابوراظهارکرد :خیام و فردوسی باید به نسل جوان
معرفی شوند و خوشحالیم در روزهایی که به هزاره
خیام نام گذاری شده است میزبان شما در برگزاری
این مراسم هستیم.حسین مهرآبادی افزود :سال
 97برای نیشابور و خراسان رضوی منشا خیر وبرکت
است ،بزرگانی چون خیام و فردوسی آن چنان که
باید ،برای نسل جوان شناخته نشده اند و این گونه
مراسم ملی می تواند عالوه بر ارج نهادن به جایگاه این
شخصیت های علمی ،نسل جدید را نیز به این چهره
های جهانی نزدیک تر کند.وی خاطرنشان کرد:در
این مراسم از  70دانش آموز برگزیده مسابقات چله

•خیام یکی از برجستهترین جلوههای
فرهنگ فاخر و انسانسازنیشابور است

سفالنیشابورمیراثیکهنوپرمایه

شکیبا رهنما-صنعت سفالگری در نیشابور پیشینه
ای به بلندای تاریخ مکتوب این سرزمین دارد و توجه
به طراحی روی سفال ،اهمیت دادن به گوشه ای مهم
از اقتدار گذشته نیشابور است.این شهر روی دشتی
بنا شده است که تنوع خاکی فراوانی دارد زیرا آبرفت
های دره های مشرف به این دشت ،در طول هزاران
سال مصالح این پیشه را فراهم کرده و طبع شاعران
و کالم حکیمانه متفکران این سامان به یاری دستان

چیره هنرمندان گمنام نقوشی را بر ظرف ها و لوح
های سفالین پدید آورده اند که هر کدام از این آثار را
امروز می توان سندی معتبر درباره تاریخ شکوهمند
ابرشهر نیشابور دانست.استادان سفالگر ایستاده بر
پای چرخ ،زبردستانه ظروفی را ساخته و آن ها را در
کوره ها به اسبابی بادوام مبدل می کردند و سپس
نوبت طبع شاعرانه و کالم حکیمانه نخبگان شهر
بود که همراه نقوش و نگارینه های مختلف توسط

خیام نیشابوری دانشمندی است بلندنظر و باریک
بین که همنشینی نام بلندش با تقویم جاللی به
عنوان یکی از ارزندهترین گاه شمارهای جهان و نیز
شان علمی وی در طرح و حل پیچیده ترین مسائل
ریاضی ،از او شخصیتی جهانی ساخته است.شیبانی
فرماندار نیشابور اظهار کرد :امروزه معرفی و شناخت
شخصیتی جامع همچون حکیم عمر خیام نیشابوری
میتواند نمونه شایسته ای را فراروی تمام پژوهندگان

علم و دانش و ادب به ویژه نسل جوان کشور قرار دهد.
وی افزود:روز جمعه 28اردیبهشت  97همزمان
با بزرگداشت روز ملی خیام نیشابوری وماه مبارک
رمضان ساعت  20:30بعد از افطار مردم وفرهنگ
دوستان بر گرد آرامگاه خیام جمع شده وپس از گلباران

مقبره ،مراسم اختتامیه کنگره بین المللی شعر «
ازتوس تا نیشابور» با حضور دکتر صالحی وزیر فرهنگ
وارشاد اسالمی و نیز شاعران مطرح ایرانی و خارجی
در محل باغ مصفای خیام برگزار می شودکه از عموم
مردم دعوت می کنیم در این مراسم شرکت فرمایند.

هنرمندان و نگارگران گمنام نیشابور بر ظروف و
الواح طراحی و سپس در کوره ها تثبیت می شد.از
آن جا که در گذشته های دور خرید و تهیه کاغذ مانند
امروز به آسانی امکان پذیر نبود و تولید سفالینه ها
نیز به گونه انبوه معمول بود ،نگارگران و خطاطان،
سطوح ظرف ها و کوزه ها را میدان ممارست و عرضه
هنر قرار دادند و تا بدان جا پیش رفتند که خطوط
و الفبای عربی را که آن زمان به خط کوفی مشهور
بود به تکامل و ترقی رساندند و از حالت خشک و
بی روح و زاویه دار که می رفت جنبه ای کامال خاص
و دیوانی بگیرد از انحصار خارج کردند و آن را به
صورت هندسی و طبیعت گونه و در عین حال مانوس
با روحیات مردم این سرزمین درآوردند.سفالگران
به یاری خطاطان با ذوق و نوگرا که از میان مردم
برخاسته بودند ،پایه های هنر خوشنویسی امروز را
بنا و روی ظروف ثبت کردند و این هنر توسط همین
ظروف به میان خانه های مردم راه یافت.در واقع
میتوان گفت خطاطی بر روی سفالینه ها سبب
تکامل الفبای عربی و بالطبع فارسی شد که امروز
به شکل نستعلیق و نسخ جلوه می کند و بیانگر فراز
و فرود و لطافت و خشکی جهان هستی است.از
گذشته های دور تا پیش از حمله وحشیانه مغوالن
به نیشابور ،سفالگران نیشابوری به اندازه ای پویا
و پرکار بوده اند که به جرئت می توان گفت صدور

سفالینه هایی که شاعران و کالم عارفان و سخن
بزرگان شهر را بر خود داشته اند باعث جهانگیر شدن
شهرت بسیاری از آنان شده است .برای مثال در 10
سال پیش در حفاری های اطراف مسجد االقصی
در فلسطین تکه سفال شکسته ای پیدا شد که این
مصرع از اشعار خیام را بر خود داشت« :دستی است
که بر گردن یاری بوده است».باستان شناسی که در
این حفاری حضور داشت با توجه به آشنایی با خط
فارسی آن را به آزمایشگاه فرستاد تا تست کربن 14
روی آن انجام شود .پس از نتیجه آزمایش در کمال
شگفتی دریافت که این کوزه متعلق به  900سال پیش
و دقیقا زمان زندگی حکیم عمر خیام بوده است .یعنی
این کوزه باید از همان کوزه هایی باشد که به دست
سفالگران نیشابوری ساخته و سپس توسط کاروان ها
یا به صورت تحفه و هدایا به نقاط مختلف جهان صادر
شده است.مکمل صنعت سفالگری در نیشابور کارگاه
های متعدد شیشه گری است که سفالگران از وجود آن
ها برای تنوع در رنگ و لعاب براق و شیشه ای و استفاده
بهینه از انرژی گرمایی برای کوره های گاه مشترک با
سیستم گرما در گرما استفاده می کردند.در حقیقت
سفالگران و شیشه گران به نوعی همزیستی و همکاری
برای ارتقای کار خود و صرفه جویی در مصرف انرژی
دست یافته بودند .پیشه سفالگری به گونه ای در شهر
نیشابور رواج و رونق داشته که الهام بخش بسیاری از

رباعی های حکیم عمر خیام بوده است.سفالگری در
نیشابور حدود صد سال پس از خیام در اوج و شکوه
خود بود تا آن که با یورش مغوالن به یک باره از میان
رفت .هنرمندان سفالگر یا کشته شدند یا به تبعید
رفتند یا برای انجام کارهای خاص به بردگی و بیگاری
گرفته شدند .کارگاه ها ویران شد و معدود کوره هایی
که بر جا مانده بود در خدمت مرمت و آبدیده کردن تیغه
های شمشیر مغوالن به کار گرفته شدند.زردپوستان
بیابان گوبی (مغولستان) که در مدت کوتاهی متحد
و قدرتمند شده و از انزوای استپ های سرد و خشک
بیرون آمده بودند برای یک تمدن درخشان ،کهن و
ریشه دار هیچ اهمیتی قائل نبودند .حمله مغوالن نه
تنها بزرگ ترین کشتار مردم نیشابور را رقم زد بلکه
باعث بزرگ ترین فجایع فرهنگی در این شهر شد که
یکی از آن ها خط بطالن بر صنعت سفال و شیشه در
این دیار بود .تا این که قرن ها پس از استیالی مغوالن
بر سرزمین مان اینک شاهد سربرآوردن هنرمندانی
هستیم که یادآور گوشه هایی هرچند کوچک از اقتدار
فرهنگی هستند و امروزه آن را در قالب نمایشگاه و
آثار هنری عرضه می کنند.امید که مسئوالن شهر
نیشابور با وسعت افق اندیشه به خصوص در عرصه
های فرهنگی و اجرایی ،توانمندی ها و قدمت این
حرفه و هنر را به نمایش بگذارند و زمینه گسترش این
پیشه را فراهم کنند.

چهره ها و خبرها
معاونبهرهبرداریآبفارخراسانرضوی:

مدیرکمیتهامدادبردسکنخبرداد:

روستاهای خراسان رضوی با
جیرهبندی آب روبه رو نمیشوند

توزیع 2هزاربستهغذایی

معاون بهره برداری آبفار خراسان رضوی با اشاره به این که تمام کمبود آب
روستاهای استان با تانکر برطرف میشود گفت :جیره بندی آب روستایی
اصال نداریم.سهرابی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :در روستاهای استان
به هیچ عنوان بحث جیرهبندی آب نداریم،حتی اگردر تمامی روستاها کمبود باشد از طریق تانکر سیار آب
رسانی خواهد شد.وی گفت :در فروردین ماه روستاهایی که دچار کمبود آب هستند احصا شده و قرارداد
الزم را برای آب رسانی به این روستاها منعقد میکنیم.سهرابی افزود :هرچه میزان تنش آبی بیشتر باشد،
روستاها نیز با این مسئله بیشتر درگیر میشوند ،از تانکرهای خودمان و بخش خصوصی برای آب رسانی
سیار استفاده میکنیم و نظارت و کنترل دایمی و نمونهگیری از آب را نیز در دستور کار داریم.

باخبرنگاران
شهرستانها

نوری /مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بردسکن گفت :با همکاری پایگاه
های مقاومت بسیج ،طرح «همیان موال» به پیروی از امام علی(ع) ،موالی
متقیان با هدف گسترش فرهنگ احسان در بردسکن اجرا شد .محسن
حالجی از توزیع دو هزار کیسه همیان موال در شهرستان بردسکن خبر داد
و بیان کرد :همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و با هدف گسترش فرهنگ انفاق و احسان بین مردم
و به منظور مشارکت تمام خانواده ها در کمک به نیازمندان ،طرح همیان موال در بردسکن اجرا شد.وی
تصریح کرد :برای مشارکت در این طرح معنوی خانواده ها می تواند با توجه به توان مالی خود اقالمی
مانند برنج ،روغن ،حبوبات ،چای ،قند و شکر را به همراه کیسه همیان موال به رابطان جلسات دوره های
قرائت قرآن در هر محله یا مراکز نیکوکاری تحویل دهند.

مدیر عامل مجمع خیرین خراسان رضوی خبرداد:

کمک 157میلیاردی خیران به حوزه سالمت استان
مدیر عامل مجمع خیرین استان خراسان رضوی
از کمک  157میلیارد تومانی به حوزه سالمت
این استان خبر داد.به گزارش ایسنا ،دکتر سید
مرتضی احتشام فر ظهر دیروز در شورای مشارکت
های اجتماعی و خیرین سالمت کاشمر که در
فرمانداری برگزار شد ،با تقدیر از اقدامات انجام
شده در حوزه سالمت این شهرستان ،گفت:
معتقدم کسی می تواند خیر باشد یا از مال خودش
بگذرد که همه را همانند خانواده خود بداند.وی با
اشاره به این که هر کسی از مال خود نمی تواند به
راحتی بگذرد ،اظهار کرد :این توفیقی است که

نصیب هر کسی نمی شود.احتشام فر با اعالم این
که خیران بسیاری داریم که میلیاردی در حوزه
سالمت هزینه می کنند و امروز به مراکز مهمی در
کشور تبدیل شده اند ،بیان کرد :طی چند سال
اخیر تحول عظیمی در حوزه سالمت ایجاد شده
است.وی جایگاه خدمات ارائه شده را قابل تعریف
ندانست و گفت :توسط یکی از خیران ،بزرگ
ترین آی سی یو کشور در بیمارستان امام رضا(ع)
مشهد با  120تخت و  14میلیارد تومان هزینه
ساخته شده است.مدیر عامل مجمع خیرین استان
خراسان رضوی با بیان این که برخی افراد حتی

تصادفتریلیباسمنددرمحور
سبزوار– اسفراینیکقربانیگرفت

کالته /مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریتهای
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت :برخورد یک
دستگاه تریلی با یک دستگاه خودرو سواری سمند در کیلومتر
 40محور سبزوار – اسفراین یک کشته و یک مصدوم به جا
گذاشت .سعید فکور در گفتوگو با خراسان رضوی با اشاره
به برخورد یک دستگاه تریلی با یک دستگاه خودرو سواری

حاضر به کمک  10هزارتومانی نیستند ،اظهار
کرد :امرخیراین نیست که بخواهیم پول اضافی
را بیرون بریزیم.وی با اشاره به این که امر خیر حد
و مرز ندارد و در حد بضاعت می توان کمک کرد،
افزود :از سال  92تاکنون خیران کاشمری بیش
از  13.5میلیارد تومان به صورت نقدی و غیر
نقدی به حوزه سالمت کمک کرده اند.احتشام فر
با اعالم این که  8.5درصد کمک های خیران در
استان مربوط به کاشمر است ،بیان کرد :از سال
 92تاکنون در کل استان بیش از  157میلیارد
تومان به حوزه سالمت کمک شده است.وی با
بیان این که درشرایط موجود و وضعیت اقتصادی
به رغم تمایل و حمایت هایی که تاکنون دولت از
حوزه سالمت داشته ،توانایی این را ندارد که حوزه
سالمت را به سرانجام برساند ،افزود :بدون شک

سمند در کیلومتر  40محور سبزوار – اسفراین ،اظهار کرد:
این حادثه ظهر دیروز به وقوع پیوست و نیروهای امدادی
اورژانس  115سبزوار به محل حادثه اعزام شدند .وی بابیان
این که در این حادثه سرنشین خودروی سمند به علت شدت
جراحت جان خود را از دست داد ،افزود :سرنشین تریلی
دچار مصدومیت شده بود که بهصورت سرپایی مداوا شد.
مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بیان کرد :دالیل وقوع حادثه را
کارشناسان مربوط در دست بررسی دارند.

عکس:تزئینی

ایشان زاده-رئیس دام پزشکی قوچان گفت :باتوجه به
اهمیت تولید وعرضه بهداشتی فراورده های خام دامی
درسالمت جامعه ،یک خودروی حمل شیر فاقد مجوز
قرنطینه ای دام پزشکی  ،توسط عوامل نظارت وبهداشت
متوقف و با معرفی به تعزیرات حکومتی به پرداخت ۳۵
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
گفتی -رئیس زندان سبزوار گفت:مسابقات قرآن
مددجویان زندان های خراسان رضوی که به میزبانی
سبزوار برگزار شده بود با موفقیت به پایان رسید .به
گزارش خراسان رضوی ،رئیس اداره زندان سبزوار
از پایان یافتن مسابقات قرآن مددجویان زندان های
خراسان رضوی که به میزبانی سبزوار برگزار شده بود
خبر داد .محمد بسکابادی اظهار کرد :از  72شرکت
کننده  31نفر موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند که
رتبه های اول در هر رشته به مسابقات کشوری راه پیدا
خواهند کرد.
* رئیس جمعیت هالل احمر خواف از اجرای طرح نیابت
در هفته هالل احمر در سطح این شهرستان خبر داد
و گفت :طرح نیابت یکی از طر حهای حوزه داوطلبان
جمعیت هالل احمر است که به منظور شناسایی و کمک
به سالمندان و نیازمندان اجرا میشود.
هادی رمضانی با اشاره به برگزاری طرح نیابت دراین
شهرستان اظهار کرد :هدف از اجرای طرح نیابت کمک
و شناسایی افراد نیازمند و مستحق است.
کلثومیان /باحضور شهردار واعضای شورای شهر
تایباد مشکالت منطقه محروم برق مزار بررسی شد.
درنشستی که به همین منظور بعد از نماز مغرب وعشا
سه شنبه شب در مسجد موسی بن جعفر(ع )برگزار شد،
حجت ا السالم نظری امام جماعت مسجد موسی بن
جعفر (ع) گفت :مهم ترین مشکالت منطقه بیکاری
جوانان و نیاز به تامین آب وبرق واحدهای دامداری در
بیرون شهر برای جلوگیری از بیکار شدن کسانی است
که دامداری شان را به بیرون شهر منتقل کردند .در این
نشست رئیس شورای شهر تایباد و نایب رئیس شورای
شهر به نمایندگی از سایر اعضای شورای شهر قول
مساعد دادند تا مشکالت منطقه را پیگیری کنند .دراین
نشست شهردار تایباد هم قول مساعد داد مشکالتی که
به شهرداری در این محل مرتبط است به زودی رفع شود.

مدیرجهادکشاورزیسبزوارخبرداد:

اعضای باندسارقان دوربین های
مداربستهدرتربتجامدستگیرشدند

حقدادی/فرمانده انتظامی تربت جام گفت :در پی گزارش
دوفقره سرقت دوربین های مداربسته درسطح شهر ماموران
کالنتری  ۱۱با بررسی سرقت ها و آثاربه جامانده به فردی
سابقه داربه نام الیاس مظنون شدند و پس هماهنگی با مقام
قضایی اورا دستگیر کردند.
سرهنگ هوشنگ کیانی افزود:متهم پس ازمشاهده
اسنادومدارک به شش فقره سرقت دوربین های مداربسته

اختصاص 20میلیاردتومانتسهیالت
برای اجرای پروژههای آبیاری نوین

کالته -مدیر جهاد کشاورزی سبزوار از اختصاص  20میلیارد تومان
تسهیالت برای اجرای پروژههای آبیاری نوین و انتقال آب با لوله طی سال
گذشته در شهرستان خبر داد و گفت :از این میزان تسهیالت حدود 17
میلیارد تومان تسهیالت بالعوض دولتی و سه میلیارد تومان خودیاری مردمی بوده است .منصور برغمدی
اظهار کرد :در سال گذشته طرح آبیاری نوین اراضی کشاورزی درسه هزار و  153هکتار بااعتباری حدود
 14میلیارد و  500میلیون تومان تسهیالت بالعوض دولتی و خودیاری مردم در سبزوار اجرایی شد
که نسبت به سال  1392حدود  14برابر افزایش یافت .وی افزود :طی چهار سال اخیر سیستم آبیاری
کمفشار و تحتفشار در حدود پنج هزار هکتار از اراضی شهرستان سبزوار اجرایی شده است.
حوزه سالمت بسیار پر هزینه است.احتشام فر با
اشاره به این که هر اندازه کاشمر و شهرستان هایی
این چنینی تقویت شوند در واقع باری از روی دوش
مشهد برداشته می شود ،بیان کرد :وقتی کاشمر
از تجهیزات و بیمارستان های مجهز و متخصصان
برخوردار باشد نیازی به مراجعه به شهرهای دیگر
نیست و از بسیاری مشکالت کاسته می شود.وی با
اعالم این که در بسیاری شهرستان ها بیمارستان
های  96تختخوابی نیمه کاره وجود دارد ،اظهار
کرد :این مردم هستند که باید سرنوشت خودشان
را تعیین کنند نه این که منتظر باشند تا دیگران
بیایند کمک کند.احتشام فر با تاکید براین که
مجمع خیرین سالمت را نباید به سمت دولتی
شدن برد ،گفت :هر عاملی که این مجمع را به
سمت دولتی شدن سوق دهد باید حذف کرد.

به ارزش ۳۰میلیون ریال با همدستی دو جوان ۳۴و  ۳۵ساله
اعتراف کرد.
وی اضافه کرد:در ادامه این عملیات تیم تجسس کالنتری
۱۱با اطالعات به دست آمده دوهمدست سارق رادستگیر
کردندومتهمان که اعتیاد شدید به مواد افیونی داشتند پس
از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

کشف محموله دام قاچاق با ارزش
 1/34میلیارد ریال در بردسکن

نوری /فرمانده انتظامی بردسکن گفت :یک محموله دام
قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در این شهرستان
توقیف شد.سرهنگ عباس نظافتی افزود :ماموران ایستگاه
بازرسی درونه کامیون حامل  120راس گوسفند قاچاق را در
جاده طبس به بردسکن متوقف کردند.
وی گفت :همچنین ماموران این ایستگاه انتظامی در بازرسی
از دو کامیونت دیگر  67راس گوسفند قاچاق کشف کردند.
مجموع ارزش دام های کشف شده یک میلیارد و  340میلیون
ریال برآورد شده است .متخلفان پس از بازجویی و تشکیل
پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

گزارشجلسه
شهرستانها

فرماندهپدافندهواییشرقکشور:

 300نقطه پدافندی در شرق کشور
فعالشدهاست

صفری /فرمانده پدافند هوایی شرق قائم آل محمد گفت:
طبق برنامه ریزی انجام شده در راستای حفاظت از
آسمان کشور  ۳۰۰نقطه پدافندی در شرق ایران فعال
شده است .امیرسرتیپ ستاد علی اکبر عباسی تجدد در
جلسه شورای اداری گناباد گفت  :منطقه پدافند هوایی
شرق کشور حدود  ۴۳۰هزار کیلومتر مربع از آسمان
خراسان جنوبی ،قسمتی از سیستان و بلوچستان ،
نیمی از خراسان رضوی و کرمان را تحت پوشش دارد.
وی افزود :برای حفاظت از آسمان کشور و رفع تهدیدات
در شرق کشور  ۳۰۰نقطه پدافندی تعریف و فعال شده
است .فرمانده پدافند هوایی شرق قائم آل محمد تصریح
کرد :آمریکا در حال از بین بردن سرمایه های خاورمیانه
و ایجاد همان دهکده جهانی با کدخدایی خود در منطقه
است .وی افزود  :دشمن در حال جایگزین کردن داعش
به جای طالبان در افغانستان است تا مرزهای شرق را
مانند غرب کشور ناامن کند ولی نیروهای نظامی کشور
با بیداری مقابل این توطئه خواهند ایستاد.
وی با اشاره به رخداد های اخیر در کشور و جهان افزود:
امروز اتحاد در داخل کشور از هر زمان دیگری مهم تر
است زیرا دشمن به دنبال ایجاد تفرقه در کشور بوده
است و در طول یکسال گذشته حتی به دنبال تفرقه بین
ارتش و سپاه بود که با هوشمندی فرماندهان این دو نهاد
تیر دشمن به سنگ خورده است .وی خاطر نشان کرد:
یکی از هدف هایی که دشمن دنبال می کند برنامه ریزی
برای تاثیری گذاری در نسل جوان است که با انتقال
فرهنگ هشت سال دفاع مقدس به نسل امروزی جلوی
این کار گرفته خواهد شد .وی در خصوص مرکز پدافند
هوایی شهید عالیی گناباد اظهار کرد :در این مرکز
سایت راداری و سایت موشکی راه اندازی شده و چند
سایت دیگر نیز راه اندازی خواهد شد .فرمانده پدافند
هوایی شرق کشور گفت :با اقدامات صورت گرفته و
پیشرفت  ۸۰درصدی  ،به زودی مرکز آموزشی پدافند
هوایی در گناباد راه اندازی خواهد شد.

