اخبار

شهرستان ها

شهرستانها

معاونحفاظتواموراراضیادارهکلمنابع
طبیعیخراسانرضویخبرداد:

رفع تصرف 3هزار هکتار اراضی ملی
از چنگال زمین خواران در استان

نوری /معاون حفاظت و اموراراضی اداره کل منابع
طبیعی خراسان رضوی از خلع ید و رفع تصرف سه هزار
و  670هکتار از اراضی ملی از چنگال زمین خواران
طی سال های اخیردر استان خبرداد .مهندس امید
طهماسبی به خراسان رضوی گفت :یکی از موضوعات
مهمی که درحوزه حفاظت از اراضی ملی  ،دولتی
و موقوفات طی سال های اخیر و با حمایت قاطع
دادگستری و دادسرای عمومی استان خراسان رضوی
محقق شده ورود شورای حفظ حقوق بیت المال و توجه
دادن قضات به اراده حاکمیت دربرخورد با سودجویان
و زمین خواران بوده است .وی تصریح کرد :خوشبختانه
سال  96یکی از موفق ترین سال ها دراعاده حقوق
بیت المال و حفظ این حقوق در استان بوده است و در
شهرستان بردسکن با توجه به داللت آگاهانه دادستان
استان و کمیته پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری های
مطلوب رئیس دادگستری شهرستان بردسکن دو هزار
و  670هکتار از اراضی ملی طبق رای دادگاه اعاده شد
و موضوع اخذ سند دولت درپالک مظفری که از اراضی
ارزشمند داخل در محدوده شهرستان بردسکن است با
حمایت دادگستری شهرستان اواخر سال گذشته منجر
به نتیجه شد.وی گفت :در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد
و اراضی بسیار ارزشمند داخل محدوده و حریم شهر و
مجاور شهر مشهد نیز بیش از هزار هکتار از اراضی ملی
که به صورت گپ(فاصله) بین پالک های ثبتی قرار
گرفته و در معرفی سوء استفاده زمین خواران بود در
سال  97شناسایی شد و سند آن به نام سازمان جنگل
ها و مراتع کشور دریافت و قسمت های داخل محدوده و
حریم شهر به سازمان مسکن و شهرسازی برای برطرف
کردن نیازهای توسعه ای شهر تحویل شد .طهماسبی
ارزش این اراضی را حدود چهار هزار میلیارد تومان
اعالم کرد.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستان:

شهرکهننیشابورقابلیتثبت
در میراث جهانی را دارد
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گفت:شهرکهن نیشابور بر اساس شاخص های
تعریف شده توسط سازمان یونسکو ،قابلیت ثبت در
میراث جهانی را دارد.به گزارش روابط عمومی میراث
فرهنگی استان ،مکرمی فر در جلسه شورای اداری
استان که در فرمانداری نیشابوربرگزار شد با بیان این
مطلب افزود :بزرگ ترین عرصه باستانی کشور به وسعت
بیش از  ۴۵۰۰هکتار در نیشابور قرار دارد.وی گفت:
بیش از  ۴۵۰اثر تاریخی که تعداد  ۱۲۵اثر آن در فهرست
آثار ملی کشور ثبت شده در این شهر وجود دارد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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بدرود میراث دارقنات قصبه
گزارش
صفری

استاد حاج غالمرضا نبی پور یکی از برترین ناجیان
آب کشور و فردی که نام وی به عنوان یکی از
قدیمیترین مقنیان ایران ثبت و همین قدمت باعث
شده است تا در فهرست مفاخرملی قرار بگیرد و
اسم و رسمش ،به عنوان میراث ناملموس کشور در
سال  93به ثبت برسد ،دعوت حق را لبیک گفت و
چهره در نقاب خاک کشیدو پیکر پاکش دیروزدر
قصبه گناباد تشییع و درزادگاهش قصبه به خاک
سپرده شد.به گزارش خراسان رضوی ،استاد حاج
غالمرضا نبی پور قنات دار نمونه کشورو مقنی کهنه
کار گنابادی ،یار دیرین آب و قنات قصبه که بیش
از  80سال تجربه کاری در زمینه قنات داشت در
 95سالگی درگذشت.مرحوم استاد حاج غالمرضا
نبی پور قنات را بافرهنگ وتمدن کشور ما آمیخته
می دانست و همواره از آن به عنوان نمادی از هویت
فرهنگی کشور یاد می کرد .مرحوم استاد حاج
غالمرضا نبی پور متولد  10مرداد ماه 1302
در گناباد و از استادان بنام کشور در فنون بومی
و سنتی و دانش پایش قنات است .وی سراسر
عمر خود را برای یادگیری مهارتهای حفر قنات
از استادان و بعدها برای به کار بردن این دانش
صرف کرد و این دانش بومی را به نسلهای آینده
انتقال داد و همواره دانستهها و تجربیات خود را
در اختیار جوان ترها قرار میداد .این مقنی کهنه
کار گنابادی از نوادر استادان قنات کار بود که از
دوران نوجوانی با شاگردی نزد استادکاران قدیم
این دانش بومی و باستانی را آموخت و برای حفر
و پایش قنات در گناباد به کار گرفت و ثبت نام این
استادکار قنات در فهرست مفاخر حامل میراث
ناملموس کشور و نشانگر غنای تاریخی و فرهنگی
گناباد در عرصه ملی است .مرحوم نبی پور از
اطالعات بسیار ارزشمندی در حفر قنات برخوردار
بود و بدون هیچ گونه تجهیزات همه مراحل حفر
قنات را به صورت تجربی انجام می داد .معاون
میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی استان
در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت این استاد
عالی مقام آورده است :وی در شناسایی ،حفاظت،
معرفی و در فرایند آماده سازی پرونده میراث

•ناجی «آب»

در این سا لهایی که بر او گذشته ،میرا ثدار
یکی از مهمترین میرا ثهای تاریخی کشور بوده
است؛«قنات قصبه».غالمرضا نبی پور ،به عنوان
یکی از قدیمیترین مقنیکاران ایران شناخته
میشود و همین قدمت باعث شده است تا در
فهرست مفاخرملی قرار بگیرد و اسم و رسمش به
عنوان میراث ناملموس کشور در سال  93به ثبت
برسد.این مرد آن قدر سرزنده است که برایمان از
الاقل بخشی از تاریخ این قنات ،روزگاری که بر او
رفته و حرفهای که او به مدت  85سال به آن مشغول
بوده است ،بگوید.

•عاشق مقنی کاری بودم چون به گنج
«آب» می رسیدیم

آقای نبیپور میگوید :فقط هشت سال داشتم که کار
حفر ،نگهداری و...قناتها را کنار دست پدربزرگم
آموختم .خاطرم هست آن زمان ،رتق و فتق امور

شهرستا نها

درراستایتوسعهمبادیمواصالتیاستان
صورتگرفت

بهره برداری از 10کیلومتر باند دوم
محورتایباد-تربتجام

استادنبیپورناجیپیشکسوتآبکشوردارفانیراوداعگفت

جهانی قنات قصبه گناباد زحمات بسیاری را بر
دوش کشید و با غیرت و همت بی نظیری به دفاع
از این فرهنگ و هویت منطقه گناباد پرداخت.
محمدحسن طالبیان در این پیام با اشاره به این
که نام استاد نبی پور همیشه در تاریخ ایران زمین
جاودان است ،درگذشت این بزرگمرد عرصه قنات
و پدر قنات های گناباد را به خانواده وی ،اهالی
فرهنگ و دوستداران قنات تسلیت گفت.دربخش
دیگری از این پیام آمده است ،انتقال این دانش
بومی به نسل های آینده از مهم ترین دغدغه های
استاد نبی پور بود .او خود را مسئول می دانست
و همواره دانسته ها و تجربیاتش را در اختیار
جوانان عالقه مند قرار می داد.درادامه پیام آمده
است :پرونده «دانش بومی حفر قنات در گناباد»
بر پایه مصاحبه با استاد نبی پور و علی صدیقی
از سوی دفتر ثبت آثار ملی خراسان رضوی تهیه
و پس از ارائه در شورای سیاست گذاری ثبت ،به
شماره  80در تاریخ  11اسفند  1393در فهرست
میراث ناملموس به ثبت رسیده است.به مناسبت
درگذشت این استاد کهنه کار عرصه قنات گفت و
گویی را که با وی به عنوان قدیمیترین مقنی ایران
درمهر سال 95انجام دادیم ودرصفحه  8روزنامه
خراسان رضوی چاپ شده بود ،بازنشر می کنیم .

از میان خبرها

قنات قصبه به پدربزرگم سپرده شده بود .اجازه
بدهید بگویم که او برای شش دهه این مسئولیت را
بر عهده داشت و من هم برای مدت زیادی در کنارش
به عنوان کارشناس مشغول به کار بودم .اگرچه
اصل کار ما زراعت بود اما من به کار حفر قنات عالقه
ویژ های داشتم ،شاید چون نهایت کار به گنجی به
نام «آب» میرسیدیم .این تقال برای یافتن این گنج،
برایم ارزشمند بود.او برایمان توضیح میدهد
که«در گذشته کار حفر قنات بسیار دشوار و زمانبر
بود و حتی مقنیها چندین سال را صرف این کار
میکردند اما حاال به مدد فناوری ،قناتها یکساله
حفر میشود ،هر چند دیگر کمتر کسی مشتری
ایجاد قنات است و این حرفه تقریبا نفسهای آخر
خود را میکشد».او برایمان توضیح میدهد :قنات
قصبه 40سال است که کار نکرده ،اگرچه حاال در
فهرست یونسکو قرار گرفته است اما نیازمند توجه
و رسیدگی جدی است .چنین میراثی را باید مردم
جهان بشناسند.او درباره این قنات تصریح میکند:
در برههای بررسیهایی از این قنات به عمل آمد که
نشان میداد« ،قصبه» دو هزار و  500سال عمر دارد
و در دوره هخامنشیان حفر شده است ،بنابراین حرفه
مقنیگری و حفاری از آن زمان وجود داشته است و
عمال یکی از مشاغل تاریخی جهان به شمار میآید.
او که خودش با 85سال سابقه ،قدیمیترین
مقنیکار گناباد است ،می گوید:رسم بود که
این حرفه سینه به سینه و نسل به نسل به میراث
برسد ،چنان که با همین شیوه من نیز از پدربزرگم
مقنیگری را آموختم .در سا لهای گذشته تالش
زیادی کردم با توجه به محدود شدن ظرفیتهای این
کار ،آن را به جوان ترها بیاموزم تا آن چه به دشواری
به دست آمده است ،به سادگی از یادها محو نشود.

•احساس مسئولیت نسلهای مختلف در
قبال قناتها

این چهر ه ماندگار تاریخی ،قنا تها را بخشی

از هویت زندگی تاریخی مردمان این سرزمین
میداند و میگوید :فکرش را بکنید ،همین قنات
قصبه 33کیلومتر طول دارد و میگویند که 400
سال حفر آن به طول انجامیده است ،این یعنی هر
بار نسلی احساس مسئولیت کرده است تا این مسیر
را جلوتر ببرد و بر طول آن بیفزاید .در نهایت آن چه
حاصل آمده ،افتخار تاریخی و جهانی نسل حاضر
است.وی ادامه میدهد :کار مقنیگری ساده
نیست ،در طول هشت دههای که به این کار مشغول
بودم ،آدمهای زیادی را سراغ دارم که حین انجام
این کار جان خود را از دست دادند.

•ماجرای زلزله گناباد و تخریب قصبه

اما حرف را میبریم سمت خانواده آقای نبیپور ،او
میگوید که صاحب شش فرزند است که همه آنها
تحصیالت دانشگاهی دارند و توفیقات خوبی در
زندگی کسب کرد هاند .خودش اما تحصیالت
مکتبی دارد با وجود این با هر دشواری که شده
تالش میکند کتابهای مورد عالقهاش را مطالعه
کند.وی میگوید :ذهنم برای مرور خاطرات
گذشته ،یاری نمیکند اما یک خاطره در ذهنم
خوب ثبت شده است و آن تلخ کامی تخریب قنات
قصبه بر اثر زلزله بود .تا چند وقت بعد هم منطقه
اطراف آن به متروکه بدل شده بود .بعد از چندین
سال مالکان برای بازسازی آن اقدام کردند و در
این راه موفق شدند.در واقع اگر همت آن روزشان
نبود ،امروز از «قصبه» نشانی باقی نمانده بود.آقای
نبیپور تاکید میکند همه قناتهایی را که در این
سا لها حفر کرده یا مسئول نگهدار یشان بوده
است ،دوست دارد چرا که لبهای تشنه زیادی
را سیراب کرده است؛«من تقریبا یک قرن عمر
کردهام و نمیدانم تا کی میتوانم از قصبه و قنات
های گناباد دفاع کنم ،امیدوارم نسل جوان این
راه را ادامه دهند چرا که آب وابسته به قنات است و
این میراث ارزشمند نیاکان ما نباید از دست برود».

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت :در راستای بهبود
وضعیت مبادی ورودی از کشور افغانستان  10کیلومتر
از باند دوم محور تایباد -تربت جام که قبال افتتاح شده
بود به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،محمدرضا
اخوان عبداللهیان با بیان این مطلب افزود :پروژه قطعه
یک باند دوم محور تایباد به تربت جام که  10کیلومتر
طول دارد ،با اعتبار  165میلیارد ریال هزینه کرد به
بهره برداری رسید.وی ادامه داد :در این پروژه 157
هزار مترمکعب خاک برداری 134 ،هزار مترمکعب
خاک ریزی 50 ،هزار مترمکعب زیراساس 21 ،هزار
مترمکعب اساس و  13هزار مترمکعب ( 30هزار تن)
آسفالت انجام شده است.اخوان عبداللهیان تصریح
کرد :برای ارتقای کیفیت جاده و افزایش ایمنی مسیر
در این پروژه  36دستگاه ابنیه فنی نیز اجرا شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی یادآور شد:
طول محور تایباد – تربت جام  56کیلومتر است که برای
ارتقای ایمنی مسیر احداث باند دوم نیز آغاز شده و 10
کیلومتر از آن در سفر ریاست جمهوری افتتاح شد و قطعه
دوم نیز به طول  23کیلومتر در شرف انعقاد پیمان است
و قطعه سوم نیز به طول  23کیلومتر پس از تأمین اعتبار
در دستور کار قرار خواهد گرفت.به گفته وی ارتقای
ایمنی مسیر ،تقویت شبکه ترانزیتی کشور و بهبود مبادی
ورودی از کشور افغانستان ،افزایش ظرفیت های مسیر
و ارتقای سطح سرویس راه و کمک به توسعه متوازن
مناطق مرزی و محروم استان از جمله مزیت ها و ویژگی
های اجرای باند دوم در این محوراست.

رصدلکههایخورشیدیبرایاولین
باردردانشگاهپیامنورفریمانانجامشد
اصغری /دبیر انجمن فیزیک دانشگاه پیام نور فریمان در
گفت وگو با خراسان از رصد لکه های خورشیدی برای
اولین بار در این مرکز آموزشی خبر داد و اظهارکرد:
با حضور اسماعیل مرادی ،پژوهشگر و محقق بومی،
دانشجویان پیام نور فریمان پس از گذراندن جلسه
آموزشی پیام نور فریمان به رصد لکه های خورشیدی
پرداختند .فاطمه عاشوری افزود :در این روزها،
رصد لکه های خورشیدی به علت فعالیت های زیاد
خورشیدی امکان پذیر است که این رویداد هر 11سال
یک بار رخ می دهد .عاشوری با بیان این که هر چه لکه
های خورشیدی بیشتر باشد فعالیت خورشید نیز بیشتر
است ،اظهار کرد :ایمنترین روش برای رصد خورشید
استفاده از فیلتر مایالر و  NDاست چرا که نگاه کردن به
خورشید با ابزاری مانند دوربین دوچشمی ،تک چشمی،
تلسکوپ و حتی دوربین عکاسی می تواند به کوری چشم
منجر شود.

چهره ها و خبرها
مدیرفرودگاهسبزوار  خبرداد:

مدیرجهادکشاورزیجوینخبرداد:

لغو پروازهای آسمان به فرودگاه
سبزوار به مدت 31روز

کالته /مدیر فرودگاه سبزوار گفت :تمامی پروازهای شرکت هواپیمایی
آسمان به دلیل مشکالت ناوگان از اول تیر تا پایان تیرماه امسال در مسیر
تهران  -سبزوار و برعکس لغو شد .روشن بین در گفت وگو با خراسان
رضوی اظهار کرد :شرکت هواپیمایی آسمان طی نامه ای به شماره  7375به دلیل مشکالت ناوگان اقدام
به باطل کردن  30مسیر پروازی از اول تیر تا پایان تیرماه امسال کرد که پرواز های روز چهارشنبه فرودگاه
سبزوار به مقصد تهران نیز در این مسیرها قرار دارد .وی افزود :فرودگاه سبزوار در تمامی روزهای هفته در
مسیر تهران  -سبزوار پرواز دارد که از سوی شرکت های هواپیمایی آسمان  ،ماهان و آتا انجام می شود.وی
افزود :پروازهای روزهای دوشنبه و چهارشنبه فرودگاه سبزوار را شرکت هواپیمایی آسمان برعهده دارد.

باخبرنگاران
شهرستانها

حقدادی -رئیس اداره ارشاداسالمی تربت جام
گفت :نمایش کمدی موسیقی هرمان کاری از گروه
هنری رامش به سرپرستی محمد درویش رحیمی  ،به
کارگردانی حسین ابراهیمیان در سالن ارشاد اسالمی
تربت جام روی صحنه رفت .
*پلیس شهرستان سبزوار در بازرسی از یک دستگاه
کامیون  21کیلوگرم تریاک کشف کرد.
ناسخ-جشن های ویژه هفته مبارزه با مواد مخدر با هدف
آگاه سازی مردم و پیشگیری از اعتیادهفته آینده در
شهرهای طرقبه و شاندیز برگزار می شود.

متالشیشدنباندسارقان
حرفهایطیور
فرمانده انتظامی خواف از متالشی شدن باند سارقان
حرفه ای طیور از کامیون های حمل بار خبرداد.سرهنگ
«قربانعلی قربانی» فرمانده انتظامی شهرستان خواف به
پایگاه خبری پلیس گفت :در پی وقوع چند فقره سرقت
طیور از کامیون های حمل مرغ زنده در محور خواف-
تربت حیدریه ،تیمی از کارکنان دایره مبارزه با سرقت
پلیس آگاهی وارد عمل شد.

•تحقیقات میدانی برای دستگیری

وی افزود :ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
پس از تحقیقات میدانی گسترده چهار عضو این باند
را شناسایی و با هماهنگی قضایی طی عملیات مجزا
دستگیر کردند.
سرهنگ قربانی تصریح کرد :متهمان که بین  19تا 23
سال دارند در ابتدا منکر هرگونه جرمی بودند اما در
بازجویی های پلیس به شش فقره سرقت طیور از کامیون
های حمل مرغ زنده در محور تربت حیدریه -خواف و پنج
فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهر خواف با استفاده
از دو دستگاه موتورسیکلت اعتراف کردند .فرمانده
انتظامی شهرستان خواف خاطر نشان کرد :متهمان پس
از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی با صدور حکمی
روانه زندان شدند.

رئیسادارهامورعشایربردسکنخبرداد:

افزایش ۳برابری جذب اعتبارات
لوله گذاری آب کشاورزی در جوین

شمس آبادی /مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین با اشاره به اجرایی
شدن  52کیلومتر عملیات انتقال آب با لوله در این شهرستان گفت:
 100درصد اعتبارات تخصیص یافته جذب شده واعتبارات نسبت به
سال گذشته سه برابر افزایش یافته است  .مهندس علی رضا هاشم آبادی استفاده بهینه از آب کشاورزی
و بهبود بهره وری انتقال آب آبیاری در راستای مقابله با خشکسالی را از جمله اهداف اجرایی این طرح
دانست و افزود :از  2000کیلومتر نیاز این شهرستان تاکنون فقط  800کیلومتر اجرایی شده است  .
وی تصریح کرد :باید در جهت اختصاص اعتبار 1200کیلومتر نیاز این شهرستان مساعدت الزم از طرف
دولت محترم صورت گیرد.

تخصیصبیشاز 19میلیاردریال
تسهیالتبهعشایربردسکن

نوری /رئیس اداره امور عشایر بردسکن از تخصیص بیش از  19میلیارد
ریال تسهیالت به عشایر این منطقه خبرداد .خاکشور گفت :طی سال 96
تاکنون به جز اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری که مبلغی از محل
آن اعتبارات تخصیص یافت  ،مبلغ  16میلیارد ریال تسهیالت  10درصد یک ساله و مبلغ  3.5میلیارد ریال
تسهیالت  4درصد با بازپرداخت  5ساله به عشایر بردسکن اختصاص یافته است.وی از توجه ویژه دولت و
پیگیری های فرماندار بردسکن و مدیرکل امور عشایر استان به حوزه عشایر این شهرستان تقدیر کرد و گفت:
در گذشته اگر تسهیالتی به دامداران روستاها و شهرها اختصاص می یافت تا زمانی که عشایر از موضوع
مطلع میشدند این تسهیالت به پایان رسیده بود اما اکنون تسهیالت ویژه عشایر جداگانه اعالم میشود.

خبر

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی خبرداد:

شناسایی 1750معتاد بی سامان در استان
کالته /معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی
خراسان رضوی گفت :هم اکنون حدود هزار و
 750نفر معتاد متجاهر یا بیسامان در استان
شناساییشده است که در  11مرکز نگهداری،
درمان و بازتوانی مشهد نگهداری میشوند.
به گزارش خراسان رضوی ،مسعود هنر بخش
صبح دیروز در حاشیه نشست پایگاههای سالمت
اجتماعی اداره بهزیستی خراسان رضوی که در
تاالر فرهنگیان سبزوار برگزار شد ،بابیان این که
هم اکنون  32پایگاه سالمت اجتماعی در استان

وجود دارد ،اظهار کرد :در سال  95حدود پنج
پایگاه در استان فعال بود ولی طی یک سال و نیم
اخیر به  27پایگاه سالمت اجتماعی در استان
افزایشیافته است .وی افزود :پایگاههای سالمت
اجتماعی در خصوص فعالیتهای پیشگیرانه
اولیه از آسیبهای اجتماعی همانند معلولیت،
اعتیاد و ...از ظرفیتهای مردمی در محالت
استفاده میکنند .معاون پیشگیری اداره کل
بهزیستی خراسان رضوی همچنین به افزایش 25
درصدی اعتبار این نهاد طی امسال نسبت به سال

فرماندارتایبادخبرداد:

۳باندتهیهوتوزیعموادمخدردرتایباد
متالشیشد

کلثومیان /نشست شورای مبارزه با موادمخدر شهرستان تایباد به
ریاست فرماندار تایباد برگزارشد .حسین شرافتی راد فرماندار
تایباد از انهدام سه باند مهم مواد مخدر در شهرستان مرزی تایباد
خبر داد وگفت  :دو باند توزیع مواد مخدر به صورت ترانزیت
کارمی کردند که یکی از باندها با رصد اطالعاتی سربازان گمنام
امام زمان (عج) وباهمکاری نیروی انتظامی وهنگ مرزی و باند
دیگر که از خارج استان قصد توزیع مواد در استان خراسان
رضوی را داشت به همت نیروی انتظامی متالشی شد .فرماندار
تایباد افزود :سومین باند توزیع کنندگان قرص های اعتیاد آور
و روان گردان به همت اداره اطالعات شناسایی و متالشی شد.
وی از تالش های نیروهای امنیتی وانتظامی شهرستان تقدیر
کرد و از اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر خواست در جهت
کاهش آسیب های اجتماعی تالش جهادی وانقالبی کنند  .در
این نشست سرهنگ حسن ناگهانی فرمانده انتظامی شهرستان
تایباد هم گفت  :کشف مواد مخدر در شهرستان تایباد نسبت به

شهرستانها

گذشته در حوزه پیشگیری از معلولیت اشاره کرد
و گفت :در سال گذشته سه میلیارد تومان اعتبار
به حوزه پیشگیری از معلولیتهای بهزیستی
استان اختصا صیافته است .هنربخش بابیان
این که مراکز ماده  16یا سامان دهی معتادان
متجاهر در سال گذشته به سازمان بهزیستی
واگذار شد ،افزود :هم اکنون حدود هزار و 750
نفر معتاد متجاهر یا بیسامان در خراسان رضوی
شناساییشده اند که در  11مرکز نگهداری،
درمان و بازتوانی مشهد نگهداری میشوند .وی

مدت مشابه سال قبل دوبرابرشده است.

پلمب پاتوق سوداگران مرگ در بردسکن

نوری /پلیس بردسکن با هماهنگی مقام قضایی شهرستان
پاتوق پرخطر فروشندگان مواد مخدر در شهر انابد را پلمب
کرد .فرمانده انتظامی بردسکن به خراسان رضوی گفت :درپی
دریافت گزارش های مردمی مبنی بردایر شدن پاتوق دریکی
از خیابان های شهر انابد موضوع در دستورکار ماموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت .وی افزود :در
بررسی به عمل آمده مشخص شد یک باب منزل مسکونی  ،پاتوق
معتادان پرخطر و خرده فروشان مواد افیونی و موجب مزاحمت
اهالی محل شده است.
سرهنگ عباس نظافتی تصریح کرد :پس از هماهنگی قضایی،
پلیس مبارزه با مواد مخدر با همراهی ماموران پاسگاه انابد در
عملیاتی غافلگیرانه پاتوق مدنظر را بازرسی و ضمن دستگیری
گرداننده  60ساله محل  ،مرد جوانی را نیز درحال استعمال
مواد مخدر دستگیر کردند .وی با اشاره به کشف مقادیری مواد
افیونی و آالت و ادوات استعمال دراین عملیات خاطرنشان
کرد :به منظور حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی با دستور مقام

گفت :اداره کل بهزیستی استان بهتنهایی در
خصوص نگهداری معتادان متجاهر نمیتواند
انجا موظیفه کند بلکه نیازمند همکاری دیگر
دستگاههای اجرایی است .معاون پیشگیری اداره
کل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به پلمب 80
مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد طی سال گذشته در
استان ،افزود :مردم هنگام مشاهده فعالیت مراکز
غیرمجاز و فاقد تابلوی سازمان بهزیستی درزمینه
نگهداری معتادان باید بالفاصله این مراکز را به
اداره بهزیستی محل سکونت خود اطالع دهند.

قضایی پاتوق پلمب شد و متهمان پس از تشکیل پرونده روانه
دادسرا شدند.

معاونفنیجهادکشاورزیتربتجامخبرداد:

آتش گرفتن 10هکتارمزارع گندم
تربت جام به دست افراد ناشناس

حقدادی  /معاو ن فنی مدیریت جهاد کشاورزی تربت جام
به خراسان رضوی گفت :از ابتدای برداشت محصول گندم در
این شهرستان به دالیل نامعلومی تاکنون  10هکتار از مزارع
گندم کشاورزان منطقه به دست افراد ناشناس به آتش کشیده
شده و خسارت مالی به کشاورزان منطقه وارد کرده است.علی
ممیزی افزود:آتش زدن گندم زارها در چهار مزرعه متفاوت
منطق ه و در چهار نوبت توسط افراد ناشناس و بااستفاده ازتاریکی
شب بوده است که نیروهای امنیتی به جدوبه صورت عملیاتی
پیگیر موضوع برای شناسایی و دستگیری افراد متخلف و
مجرم هستند.وی تصریح کرد :پس از آتش گرفتن مزارع گندم
کشاورزان با استفاده ازنیروهای مردمی و تجهیزات و ادوات
کشاورزی از ادامه آتش سوزی ممانعت به عمل آمد.

روزجهانیپناهندهدر
مهمانشهرتربتجامبرگزارشد
حقدادی /همزمان با روز جهانی پناهنده با شعار«یک
خانواده مجبوربه گریزبه دلیل جنگ هم زیاد است»
مراسمی با حضور مشاوراستاندارو مدیرکل اتباع
خارجی ،ریاست کمیساریای عالی سازمان ملل
درامور پناهندگان استان وشرکت مهاجرین در مسجد
مهمانشهر برگزار شد.دراین مراسم مشاور استاندار و
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان با گرامی
داشت روز جهانی پناهنده گفت :ایران و کمیساریای
سازمان ملل در امور پناهندگان درسه اولویت آموزش
،بهداشت و درمان و معیشت پناهندگان گام های مهم
و اساسی برداشته و شرایط پناهندگان نسبت به گذشته
خیلی متفاوت شده است .محمد اعجمی افزود:بیش
از  ۴۲۰هزاردانش آموز دارای مدرک اقامتی معتبردر
مدارس دولتی به رایگان عرصه را برای علم آموزی همه
پناهندگان فراهم کرده است و عالوه بر آن برگزاری
کالس های سوادآموزی برای بازماندگان از تحصیل
همه طالبان علم را دعوت به سواد آموزی کرده است .وی
افزود:برگزاری دوره های حرفه آموزی و توانمندسازی
فنی و حرفه ای پناهندگان و ایجاد کارگاه های تولیدی
در مهمانشهراز جمله اقدامات اساسی برای معیشت
پایدار پناهندگان است .در ادامه این مراسم ریاست
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان استان
با قدردانی از حمایت های نظام اسالمی از پناهندگان
گفت  :برای داشتن زندگی ،شغل ،منبع درآمدو احساس
تعلق پناهنده به یک جامعه نیازمندتالش و کمک همگان
هستیم.مولوگتا افزود:میزان مهاجرت به دالیل مختلف
در تمام نقاط جهان قابل مشاهده است .وی تصریح
کرد:جامعه بین الملل و کمیساریای سازمان ملل از
حمایت هاو مساعدت های نظام جمهوری اسالمی
ایران از پناهندگان قدردانی کرده و بر این باور است که
کمک های ارائه شده در بخش های آموزشی ،فرهنگی
بهداشتی  و معیشتی و...برای پناهندگان متناسب
بانیازهای آنان بوده و ضرورت جلب و جذب کمک های
بیشتربین المللی را می طلبد.

