اخبار

شهرستان ها

شهرستانها

نمایندهسبزواردرمجلسخبرداد:

کمک 125میلیون تومانی وزارت
آموزش وپرورش به مدارس سبزوار

کــاتــه /نماینده ســبــزوار در مجلس از کمک 125
مــیــلــیــون تــومــانــی وزیــــر آمــــوزشوپــــرورش از محل
اختیارات این وزارتخانه بهحساب  125مدرسه در
حوزه انتخابیه این شهرستان خبر داد .مقصودی در
گفتوگو با خــراســان رضــوی با اشــاره به دیــدار اخیر
با وزیــر آموز شوپرورش،فرماندار ویــژه سبزوار ،مدیر
آمــوز شوپــرورش سبزوار و نماینده مــردم سبزوار در
مجلس شورای اسالمی ،گفت :طی این نشست موضوع
قلعوقمع آموزشگاه نماز سبزوار با حضور مالکان این
آموزشگاه بررسی و مقرر شد خسارت سه میلیارد و
 500میلیون تومانی از سوی وزارت آموزشوپرورش به
مالکان آموزشگاه پرداخت شود .وی افزود ۸۰۰ :میلیون
تومان برای پرداخت قسط اول مالکیت مدرسه نماز
بهحساب آموزشوپرورش شهرستان سبزوار واریزشده
است .وی بیان کرد :همچنین کمک یکمیلیون تومانی
از محل اختیارات وزارت آمــوز شوپــرورش بهحساب
 ۱۲۵آموزشگاه حوزه انتخابیه سبزوار بزرگ واریزشده
است .مقصودی تصریح کرد :مشکالت آموزش و پرورش
شهرستا نهای ســبــزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب،
داورزن ،ششتمد و روداب در حوزههای احداث مدارس،
تکمیل پروژ ههای نیمهتمام ،بازسازی مدارس و غیره
بررسی شد و وزیر آموزشوپرورش دستورات الزم برای
حل مشکالت شهرستانها را داد.

پسازحادثهآتشسوزیچادرحسینیه
قنادهاصورتگرفت

تحویل چادری با قدمت ۶۰سال
بهحسینیهقنادهایسبزوار

کالته /با توجه به حریق بامداد روز دوشنبه که چادر
تاریخی حسینیه قنادهای شهرستان سبزوار به صورت
کامل در آتش سوخت ،هیئت امنای حسینیه ابوالفضلی
(دبــاغ هــا) تصمیم گرفتند که چــادر هیئت خــود را با
قدمتی بیش از  ۶۰ســال طی بــرگــزاری مراسمی به
هیئت امنای حسینیه قنادها تحویل دهند .به گزارش
خراسان رضوی ،هیئت دباغ ها (حسینیه ابوالفضلی
کوی نقابشک) به عنوان قدیمی ترین حسینیه فعال در
عزاداری سید و ساالر شهیدان حسین بن علی(ع) عصر
دیروز در اقدامی فرهنگی چادر هیئت خود را با قدمتی
بیش از  ۶۰ســال ،به حسینیه قنادهای سبزوار اهدا
کرد .جواد امین زارعین ،عضو هیئت امنای حسینیه
ابوالفضلی کوی نقابشک سبزوار در این خصوص گفت:
چــادر اهــدا شده بــرای برپایی در هیئت قنادها بسیار
نفیس و تاریخی است که مانند چادر قدیمی حسینیه
قنادها قدمت دارد .گفتنی است ،چادر تاریخی حسینیه
قنادهای سبزوار با قدمتی حدود  ۱۰۰سال بامداد روز
دوشنبه در آتش سوخت.
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بهرهبرداریاز11طرحعمرانیدرشهرجدیدگلبهار
گزارش

شهرستا نها
بهره برداری از 11طرح عمرانی با هزینه کرد حدود
 80میلیارد تومان روز گذشته با حضور مدیر عامل
شرکتمادرتخصصیعمرانشهرهایجدیدکشور
واستاندار در شهر جدید گلبهارآغازشد .همچنین
عملیات اجرایی چهار پروژه عمرانی روزگذشته
شروع شد .مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید
گلبهاردر مراسم آغازبهره بــرداری از 11طرح
عمرانی گفت 11 :پــروژه در زمینه حمل و نقل
و ترافیک ،به ســازی راه ،مسکن مهر ،بوستان
و مسجد در شهر جدید گلبهار به بهره بــرداری
رسید و عملیات اجرایی چهار پروژه در حوزه قطار
شهری ،آرامستان ،آماده سازی اراضی و مجموعه
ورزشــی آغاز شد.هومن گریوانی افــزود :خرید و
نصب تجهیزات کنترل ترافیک با هزینه دو میلیارد
و  855میلیون ریــال ،ایمن سازی و نصب عالیم
ترافیکی با هزینه هفت میلیارد و  870میلیون
ریال و راه انــدازی مرکز کنترل ترافیک با هزینه
هشت میلیارد و  500میلیون ریال از جمله پروژه
های به بهره برداری رسیده در حوزه حمل و نقل
گلبهار است.وی اظهار کرد :ساختمان اورژانس
به مساحت  386مترمربع و هزینه سه میلیارد و
 800میلیون ریال ،زمین ورزشی روباز به مساحت
پنج هــزار مترمربع و هزینه دو میلیارد و 800
میلیون ریال ،پیاده رو سازی و محوطه سازی به
مساحت  29هزار مترمربع با هزینه دو میلیارد
و  800میلیون ریال 40 ،هزار و  500مترمربع
آسفالت و سه هکتار آماده سازی و  4.5کیلومتر
مسیر دوچرخه با هزینه  31میلیارد ریال نیز در
گلبهار به بهره برداری رسید.گریوانی پارک محله
 11به مساحت  17هزار مترمربع و کتابخانه ویژه
کودکان به مساحت  250مترمربع با هزینه 37
میلیارد ریال ،مسجد محله  11به مساحت هزار و
 254مترمربع با هزینه  17میلیارد و  800میلیون
ریال و  880واحد مسکن مهر به مساحت  88هزار
مترمربع و هزینه  660میلیارد ریــال را از دیگر
پروژه های بهره برداری شده در گلبهار برشمرد.
وی گفت :عملیات اجرایی بخشی از مسیر قطار
سریع السیر برقی با اعتبار هزار و  500میلیارد
ریــال ،آرامستان شهر جدید گلبهار به مساحت

 10هکتار و اعتبار دو میلیارد ریــال ،دو هــزارو
 700واحد مسکونی با اعتبار  20میلیارد ریال و
مجموعه ورزشی استخر و سونا به مساحت  15هزار
مترمربع و اعتبار  150میلیارد ریال نیز در گلبهار
آغاز شد.استاندار اظهار کرد :در دولت یازدهم و
دوازدهم بیش از  60هزار واحد مسکن مهر ساخته
و افتتاح شد و آن چه از این پروژه مورد تعهد دولت
بود ،به اتمام رسیده و آن چه باقی مانده مربوط به
تعاونی هاست که دولت خود را مکلف به اتمام آن
می داند.استاندار گفت:با پیگیری های اداره کل
نوسازی مدارس و اختصاص اعتبار از سوی شرکت
عمران شهر جدید گلبهار ،سه مدرسه از این تعداد
تا اول مهر ماه و سه مدرسه دیگر در آبان ماه آماده
بهره بــرداری می شود.استاندار گفت :دربــاره
توسعه زیرساخت های حمل و نقل ،تفاهمی بین
شرکت عمران شهر جدید گلبهار و شهرداری انجام
شده تا چند دستگاه اتوبوس جدید برای مردم این
شهر تامین شود.وی با بیان این که آزادراه مشهد -
چناران  -قوچان در چهار قطعه در دست اجراست
افــزود :به تازگی از سوی وزارت راه و شهرسازی
 4.5میلیارد ریال برای تونل دوغایی در مسیر این
آزادراه و پنج میلیارد ریال برای راه های روستایی
خــراســان رضــوی ابــاغ شــده است.رشیدیان با
اشاره به سهم  70درصدی آستان قدس رضوی
در ساخت آزادراه مشهد – چناران – قوچان ،اظهار
امیدواری کرد :عملیات اجرایی این پروژه سرعت
گیرد و همزمان با آغاز ساخت ایستگاه قطار سریع
السیر گلبهار – مشهد ،ریل گذاری این مسیر نیز

آغاز شود.وی اظهارکرد :مطالعات امتداد مسیر
ریلی گلبهار – مشهد به سوی چناران نیز انجام
شده و امید است طی یک ماه آینده مصوبه آغاز
عملیات اجرایی آن نیز از سوی دولت صادر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی نیزدراین مراسم گفت:
بحث حملونقل یکی از اولویتهای اساسی شهر
جدید گلبهار است که به توجه ویژهای نیاز دارد.به
گزارش ایسنا ،حبیبا ...طاهر خانی اظهار کرد:
دو بحث مهم آزاد راه و حمل و نقل را پیش رو داریم
که امیدواریم در این زمینه برای تسریع کارها به
ما کمک شود چرا که این کار نیازمند توجه ویژ ه
اســت.وی افــزود :در بحث قطار برقی که از سال
 91شروع شده ،اساس کار نیز این بوده است که
این پــروژه از طریق فاینانس تامین شود که باید
گفت خوشبختانه اقداماتی هم در این زمینه انجام

شده است ،از جمله این که پیمانکار و تامین کننده
مالی آن مشخص شده و امیدواریم از محل صندوق
توسعه ملی بتوانیم آن را تامین کنیم.طاهر خانی
تصریح کرد :آخرین مورد هم بحث ایستگاه گلبهار
است که بخشی از قطعه پنجم مربوط به قطار برقی
مشهد -گلبهار و چناران است که خوشبختانه
کارهایی شــروع شــده و پیمانکار هم تجهیزاتی
را فراهم کرده است که اگر فاینانس هم اجرایی
شود در بخش سیویل باید کارمان را تمام کنیم .در
واقع هدایت فاینانس به سمت برق سیگنالینگ
و ...است.وی ادامه داد :این بخش از کار زمان بر
است و با توجه به تجربهای که در احداث قطارهای
برقی داریم بحث تملک ،زیرسازی ،احداث ابنیه
مسیر ،مسائل مربوط به پل ها و ...موضوعاتی
هستند که به نوعی نیاز به زمان زیادی دارند ،اما
حوزهای که زمان بر نیست و به منابع مالی عظیمی
نیاز دارد ،حوزههای برق و سیگنالینگ کار است
که با اجرایی شدن فاینانس میتوان آن بخش را
هم به سرعت انجام داد .وی اظهار کرد :ویژگی
این پروژه این بوده که با وجود این که منابع مالی
بیش از حد فاینانس بود ،هم اکنون قراردادی که
امروز با اعتباری حدود  135میلیارد تومان محقق
خواهد شد در واقع پنجمین قراردادی است که در
حوزه سیویل قطار برقی گلبهار -چناران -مشهد
اجرایی میشود و فرایند خوبی را پیش برده است
که حتی اگر فاینانس هم اجرایی میشد بازهم
زمان طوالنی را باید سپری میکرد.مدیرعامل
شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد :با توجه
به این که مجموعه آستان قدس هم وارد کار شده،
امیدواریم این بخش از کار هم به خوبی پیش برود.

کتابخانهعمومی«هشتبهشت»درگلبهارافتتاحشد

کتابخانه عمومی «هشت بهشت»در گلبهار با حضورمعاون وزیر راه ،استاندار و مدیرکل کتابخانههای
عمومی استان افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی،
کتابخانه عمومی«هشت بهشت» در شهر جدید گلبهار چناران با حضور طاهرخانی معاون وزیر راه،
رشیدیان استاندار و حجت االسالم سبزیان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان افتتاح شد.معاون
وزیر راه در حاشیه مراسم افتتاح این کتابخانه بر توجه به حوزه فرهنگی در الگوی ساخت شهرهای
جدید و پروژه های عمرانی کشور برای استفاده مردم به ویژه کودکان و نوجوانان وخانواده ها تاکید
کرد.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت :کتابخانه عمومی«هشت بهشت» در شهر جدید
گلبهاردر محدوده مسکن مهر این شهر ،با زیربنای  207متر مربع و هزینه ای حدود سه میلیارد ریال
آماده بهره برداری شده است.

از میان خبرها
شهرستا ن ها

کشف8میلیاردتومانکاالی
احتکارشدهدرنیشابور
رئیس اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان نیشابور
از کشف انواع لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم خانگی،
مواد غذایی و خشکبار به ارزش بیش از  57میلیارد ریال
دراین شهرستان خبر داد .همچنین فرمانده انتظامی
شهرستان نیشابور از کشف  30میلیارد و  600میلیون
ریال انواع لوازم بهداشتی و خانگی احتکار شده از پنج
انبار در این شهرستان خبر داد.سعید ایمانی رئیس
اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان نیشابور اظهار
کرد :در پی دریافت گزارش های مردمی ،بازرسان اداره
صنعت،معدن وتجارت طی اقــدام مشترک با نیروی
انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی ،موارد مذکور را به
ارزش بیش از  57میلیارد ریال در انبارهای واحدهای
صنفی شهرستان کشف کردند.وی افزود :در بازرسی
های صورت گرفته از انبارهای مزبور انواع لوازم خانگی،
گندم ،برنج ،کلید و پریز ،نخود ،آرایشی و بهداشتی،
پوشک و دستمال مرطوب و پــودر شوینده کشف و با
هماهنگی دادستان نیشابور محموله های مذکور توقیف
شد.ایمانی با بیان این که در شهرستان نیشابور تیم
های مشترک با دیگر دستگاه ها به طور ویژه ،نظارت بر
انبارها را برعهده دارند ،تاکید کرد :مالکان انبارها ملزم
به اعالم موجودی کاالهای مشمول به صورت ماهانه
و ثبت در سامانه جامع انبارها هستند و ارسال نکردن
اطالعات و موجودی کــاال تخلف محسوب و منجر به
تشکیل پرونده می شود.درهمین باره فرمانده انتظامی
نیشابور از کشف  30میلیارد و  600میلیون ریال انواع
لــوازم بهداشتی و خانگی احتکار شده از پنج انبار در
شهرستان نیشابور خبر داد.سرهنگ «دهقان پور» گفت:
در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار مقدار زیادی انواع
لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم در انباری در محدوده
یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان ،گروهی از
ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی موضوع را
به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود:
ماموران با اشراف اطالعاتی و تحقیقات به عمل آمده
موفق به شناسایی این انبار و پس از هماهنگی با مقام
قضایی با همراهی کارشناسان اداره تعزیرات ،اداره
صنعت ،معدن و تجارت به محل اعزام شدند.وی گفت:
ماموران در بازرسی از این انبار انواع لوازم بهداشتی
شامل ،پوشک ،چسب زخم و کیسه های آب گرم به ارزش
 25میلیارد ریال را کشف کردند.این مقام انتظامی با
اشاره به شناسایی و کشف چهار انبار دیگر لوازم خانگی
و بهداشتی در محدوده خیابان های نور ،بولوار بعثت،
 22بهمن غربی و سید جمال الدین اسدآبادی گفت:
در بازرسی از این انبارها دو میلیارد و  300میلیون ریال
پوشک و سه میلیارد و  300میلیون ریال انــواع لوازم
خانگی توسط ماموران کشف شد.در مجموع طی پنج
مرحله بازرسی از پنج انبار ،حدود  30میلیاردو 600
میلیون ریال انواع لوازم خانگی و بهداشتی کشف و ضبط
و تمامی انبارها با دستور قضایی پلمب شد .همچنین پنج
نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل
قانونی ،به مراجع قضایی معرفی شدند.

چهره ها و خبرها
مدیرسازمانتعاونروستاییخراسانرضوی:

استانرتبهاولتعاونیتولید
روستایی و کشاورزی زنان را دارد

باقری -مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت:خراسان
رضوی رتبه اول تعداد شرکت های تعاونی تولید روستایی کشاورزی زنان
را در کشور دارد .محسن اسفندیاری که در جلسه هم اندیشی تشکل های
روستایی شهرستان چناران سخن می گفت ،افزود :هم اکنون  655تشکل تعاون روستایی در استان
خراسان وجود دارد که قریب به  85درصد این تشکل ها فعال و بقیه در حال فعال سازی یا انحالل هستند
و بیش از 655هزار نفر از روستاییان در این تشکل ها عضویت دارند .وی به فعالیت  30شرکت تعاونی
تولیدی روستایی کشاورزی زنان در استان اشاره کرد ،افزود:این شرکت ها در حوزه های تولید فراورده
های دامی و کشاورزی،صنایع دستی و اشتغال در حوزه معیشت روستایی فعالیت دارند.

مدیرجهادکشاورزیسبزوار  خبرداد:

مدیرجهادکشاورزیسرخس:

 30درصدمزارعپنبهشهرستان
سرخس خسارت دیده است

محمودی /مدیر جهاد کشاورزی سرخس از خسارت  30درصدی به مزارع
پنبه در سرخس به علت استفاده از بذر غیراستاندارد خبر داد .رهنما با بیان
این که بخشی از مزارع پنبه شهرستان دچار خسارت در زمان داشت شده
است ،افزود:در بازدیدی که به همراه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی از مزارع پنبه داشتیم ،بخشی
از محصول پنبه کشاورزان دهستان تجن دچار خسارت شده که بر اساس آمار حدود  30درصد است .وی
با اعالم این که سطح زیر کشت پنبه امسال منطقه دو هزارو  800هکتار است ،افزود:متاسفانه با بررسی
های صورت گرفته ،کشاورزان خسارت دیده به علت این که بذر کشت شده خود را از واسطه ها واز ارقام غیر
استانداردواختالط با بذرهای دیگر تهیه کردند ،محصول آن ها به مرحله گل دهی وغوزه دار شدن نمی رسد.

آغاز برداشت پسته از 2600هکتار
از باغ های سبزوار

کالته /مدیر جهاد کشاورزی سبزوار از آغاز برداشت پسته از سطح دو هزار
و  600هکتار از باغ های این شهرستان خبر داد .منصور برغمدی در
گفتوگو با خراسان رضوی با اشاره به آغاز برداشت پسته از حدود سه هزار
و  500هکتار باغ های پسته در سبزوار ،اظهار کرد :از این میزان دو هزار و  600هکتار از باغ های پسته
بارده است و امسال پیشبینی میشود باوجود افت محصول حدود دو هزار تن پسته در ارقام احمد آقایی،
کله قوچی ،بادامی و فندقی از سطح باغ های سبزوار برداشت و روانه بازار شود .وی افزود :امسال برداشت
پسته از باغ های سبزوار  50درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و تناسب آب و هوایی سبزوار سبب
شده این محصول جایگاه ویژهای در الگوی کشت این شهرستان داشته باشد.

باخبرنگاران
شهرستانها

توزیع 500بستهنوشتافزاربین
دانشآموزانروستاهایبردسکن
نوری 500 /بسته نوشت افزار بین دانش آموزان محروم
روســتــای بــاب الحکم و مناطق عشایری شهرستان
بردسکن توزیع شد .رئیس شورای اسالمی روستای باب
الحکم از توابع شهرستان بردسکن گفت :این اقالم به
همت دو نفرازخیران
ارزش  30میلیون تومان است که به ّ
در بین دانش آموزان محروم و بی بضاعت این روستا و
مناطق عشایری این شهرستان توزیع شده است .سید
علی حسینی ،هدف از این حرکت فرهنگی را کمک به
خانواده های نیازمند برای تأمین نوشت افزار مورد نیاز
فرزندان آن ها اعالم کرد و گفت :پنج سال متوالی است
که این لــوازم با همکاری شــورای اسالمی و دهیاری و
روحانی روستای باب الحکم درآستانه بازگشایی مدارس
بین دانش آموزان توزیع می شود.

قربانی دیگر در جاده خواب آور

حادثه رعایت نکردن حق تقدم ازفرعی به اصلی از جانب راکب
موتورسیکلت اعالم شد.

واژگونی خودروی ال  ۹۰در محور سبزوار  -شاهرود یک کشته و  ۴مصدوم به جا گذاشت

دستگیریباندسارقانطالفروشیهای
مشهددرگلبهار

عکس:تزیینی است

نوری /کارشناس فرهنگی ،قرآنی و اجتماعی اداره اوقاف
وامــور خیریه بردسکن ،از برگزاری مراسم عــزاداری
محرم و صفر با عنوان «بصیرت عاشورایی» در بارگاه
ملکوتی امامزادگان سید طاهرالحسینی(ع) بردسکن
و سیدهاشم(ع) شهر انابد خبر داد.زاهدیان به خراسان
رضوی گفت :مراسم عــزاداری محرم و صفر با عنوان
«بصیرت عاشورایی»در شهرستان بردسکن و در بارگاه
ملکوتی امامزادگان سیدطاهرالحسینی(ع) و سید
هاشم(ع) شهر انابد برگزارمی شود.
گفتی /همایش روز فلفل برای اولین بار در شهرستان
جغتای برگزار شد.مدیر جهاد کشاورزی جغتای در
حاشیه مراسم روز فلفل با اشاره به جایگاه شهرستان در
زمینه کشت فلفل اظهار کرد :امسال در جغتای سطح
زیر کشت  260هکتار فلفل را داشتیم که موفق به کسب
مقام دوم در استان شدیم.
نوری /معاون فرماندار خلیل آبادازپرداخت 81میلیارد
ریال تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان در روستاهای
مختلف این شهرستان خبرداد.
* خیری ،ساکن روستای کاظم آباد از توابع شهرستان
بردسکن بنای زینبیه را در زادگاهش احداث کرد.

از میان خبرها

کالته /محور سبزوار -شاهرود که به دلیل طوالنی بودن مسیرو
کویری بودن محیط وکمبود تعداد استراحتگاه های بین راهی
باعث خواب آلودگی و حوادثی نظیر واژگونی تعدادزیادی از
خودروها طی چند سال وچندماه گذشته شده است ،بازهم
قربانی گرفت  .درحادثه روزگذشته براثر واژگونی یک دستگاه
خودروی سواری ال  ۹۰در کیلومتر  ۸۰محور سبزوار  -شاهرود
یک نفرکشته شد و چهارنفر مصدوم شدند .شایان ذکراست،
درایــن محور فقط طی امسال بیش از 155حادثه رانندگی
داشتیم که منجربه کشته شدن  23نفر و مصدوم شدن  90نفر
شده است .رئیس جمعیت هالل احمر سبزوار گفت :واژگونی
یک دستگاه خــودروی ســواری ال  ۹۰در کیلومتر  ۸۰محور
سبزوار  -شاهرود یک کشته و چهار مصدوم به جا گذاشت.
محمد علی جباری ثانی در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره
به واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ال  ۹۰در کیلومتر
 ۸۰محور سبزوار  -شاهرود ،اظهار کرد :این حادثه ظهر دیروز
رخ داد و پس از اطالع رسانی ،نیروهای امداد رسان جمعیت
هالل احمر سبزوار به محل اعــزام شدند .وی افــزود :در این
حادثه یکی از سرنشینان خــودرو به دلیل شدت جراحت در
سرصحنه حادثه جان خود را از دست داد .رئیس جمعیت هالل
احمر سبزوار ادامه داد :همچنین چهار سرنشین دیگر خودرو

دچار مصدومیت و پس از خدمات اولیه برای ادامه روند درمانی
توسط آمبوالنس های اورژانس  ۱۱۵و جمعیت هالل احمر به
بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

ناسخ -رئیس دادگستری گلبهار از دستگیری اعضای باند
سرقت از طالفروشی هــای مشهد در گلبهار خبر داد .سید
جوادمحمودی گفت:اعضای ایــن باند هفت نفره که شامل
دو زن و پنج مرد بودند ،مدت ها در مشهد اقدام به زورگیری و
سرقت از طالفروشی ها می کردند و تحت تعقیب قضایی بودند.
وی افزود:این افراد از مشهد متواری و در یکی از آپارتمان های
مسکونی در شهر گلبهار مخفی شده بودند که بنابر تحقیقات
پلیسی و اطالعات مردمی ،محل اختفای آن ها شناسایی شد.
ایــن افــراد در حالی دستگیر شدند که مقادیری از طالهای
سرقتی و پول نقد نیز همراهشان بود.وی افزود :از آن جا که برای
دستگیری این سارقان نیابت قضایی به دادگستری گلبهار داده
شده بود ،پرونده اعضای این باند خشن تکمیل و برای رسیدگی
به مشهد ارسال شد.

یککشتهدرتصادفمحور
بجستان-فیضآباد

دستگیری 20سارقوخردهفروش
موادمخدردرسبزوار

سلیمی -تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با خــودروی پژو
پارس در محور بجستان به فیض آباد مرگ راکب موتورسیکلت
را به دنبال داشــت .سرهنگ محمدعلی صنعتی جانشین
فرماندهی انتظامی شهرستان بجستان در تشریح این خبر بیان
کرد  :پیرمرد  ۷۰ساله ای که ساکن بجستان بود ،پس ازیک
روز تالش در زمین های کشاورزی ،با موتورسیکلت به سمت
منزلش درحرکت بود که هنگام ورود به محور اصلی بجستان به
فیض آباد با یک دستگاه خودروی پژو پارس که از استان کرمان
عازم مشهد مقدس بود تصادف کرد و این تصادف منجربه مرگ
وی شد .سرهنگ صنعتی افزود :راکب موتورسیکلت در محل
وقوع حادثه به علت شدت جراحات وارد شده به سرش در دم
فوت کرد و برابر نظریه کارشناسان پلیس راه ،علت وقوع این

کالته /فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار از دستگیری ۲۰
سارق و خرده فروش مواد مخدر در اجرای طرح امنیت محله
محور در این شهرستان خبر داد .سرهنگ سید محمد هاشمی
به خراسان رضوی گفت :طرح امنیت محله محور با هدف پاک
سازی نقاط آلوده و جرم خیز شهر و برخورد با هنجارشکنان طی
 24ساعت گذشته در سبزوار به اجرا در آمد .فرمانده انتظامی
سبزوار افــزود :در اجرای این طرح ضربتی  9قاچاقچی مواد
مخدر 10 ،معتاد و بیش از  350گرم انواع مواد مخدر سنتی
و صنعتی کشف شد .هاشمی با اشــاره به دستگیری یک نفر
سارق به عنف طی اجرای این طرح ،بیان کرد :کلیه اماکن خرید
ضایعات با هدف پیشگیری از جرم مالخری و کاهش سرقت در
این طرح پایش شد.

شهرستانها

فرماندهسپاهبردسکنخبرداد:

ساخت  130سرویس بهداشتی
و حمام خانگی در روستاهای
محروم بردسکن
نوری -فرمانده سپاه بردسکن از ساخت بیش از 130
سرویس بهداشتی و حمام خانگی و انفرادی در مناطق
روستایی و عشایری این شهرستان خبرداد .سرهنگ
محبی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی
و انتظامی و مسئوالن و بسیجیان شرکت کننده در
رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول ا ...این
شهرستان گفت :با اعزام گروه های جهادی به مناطق
محروم 100 ،چشمه سرویس بهداشتی و حمام خانگی
و  30باب حمام انفرادی به صورت کانکسی احداث و
تحویل روستاییان در مناطق روستایی و عشایری بخش
انابد شده است.
وی از برپایی نمایشگاه تهیه جهیزیه آسان برای زوج هایی
که به لحاظ اقتصادی مشکل دارند ،در محل زائر سرای
علی بن موسی الرضا (ع) این شهر خبرداد و گفت :دراین
نمایشگاه  16قلم کاالی اساسی و مورد نیاز زوجهای
جوان به نمایش گذاشته شده است که در مجموع ارزش
آن پنج میلیون و  600هزار تومان است .خانواده ها
میتوانند ضمن بازدید ،در صورت نیاز این اقالم را با این
قیمت خریداری کنند.
فرمانده سپاه بردسکن همچنین از اجرای طرح شهید
بهنام محمدی با همکاری آموزش و پرورش ازابتدای
سال تحصیلی جدید خبرداد و گفت :این طرح با عنوان از
خانه تا مدرسه و از مدرسه تا مسجد با کمک ائمه جماعات
و مــدیــران م ــدارس بــا هــدف پــررنــگ کــردن نمازهای
یومیه در مساجد اجرا می شود .وی به طرح همگام با
کشاورز نیز اشاره کرد و گفت :خوشبختانه دراین باره
نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است .سرهنگ
محبی به تخصیص یک میلیارد و  100میلیون تومان
اعتبار درحــوزه اشتغال توسط بسیج سازندگی این
ناحیه اشاره کرد و گفت :خوشبختانه  100درصد این
تسهیالت جذب شده است.

