گزارش خبری

شهرستان ها

شهرستانها

کلنگزنیفازاولساختبیمارستان
 60تختخوابیدرخوشاب
ملکی،کالته -قائم مقام وزیر بهداشت با سفر به خوشاب
عصر جمعه کلنگ فــاز اول ساخت بیمارستان 60
تختخوابی را در این شهرستان به زمین زد.ایرج حریرچی
با بیان این که ساخت و تکمیل این پروژه در افق 1404
دیده شده و دارای فازهای مختلفی است ،افــزود :هم
اکنون به ازای هر هزار نفر  1.6تخت بیمارستانی وجود
دارد که با استاندارد جهانی فاصله قابل توجهی داریم.
وی با اشــاره به این که برای سال  1404نقشه جامع
درمانی در کشور تهیه شده است ،افزود :در این برنامه
مناطق مختلف کشور به قسمتهای مختلفی تقسیم
و مناطق محروم سطح بندی شد هاست.معاون وزیر
بهداشت با اشــاره به ایــن که ساخت بیمارستان 60
تختخوابی خوشاب در این برنامه قرار گرفته ،گفت :در
فاز اول ساخت این بیمارستان ،هزار متر به مجموعه
درمان بستر شهرستان خوشاب اضافه خواهد شد.وی
تصریح کرد :در پنج سال گذشته دو هزار خانه بهداشت
در کشور افتتاح شده و تقریبا تمام نقاطی که باید خانه
بهداشت در آن ها ساخته میشد تکمیل شده است.
حریرچی افزود :حدود  270مرکز بهداشتی درمانی
روستایی در این مدت افتتاح شد و پوشش پزشکان
از  4500پزشک به  6600پزشک رسیده است.وی
اضافه کرد :در این برنامه با تقسیم بندی فواصل انجام
شده سعی شده است هر روستا با فاصله مناسب به
مراکز تخصصی و درمانی دسترسی داشته باشد.در
این مراسم همچنین دکتر علیرضا مسلم ،رئیس شبکه
بهداشت و درمان دیار سربداران گفت :با ساخت کامل
این بیمارستان در فازهای مختلف ،پنج هزار متر مربع به
فضای درمانی و بیمارستانی شهرستان خوشاب اضافه
خواهد شد.وی افزود :درمان بستر شهرستان خوشاب
هم اکنون دارای  10تخت اســت که خدمات اولیه
نظیر تزریقات و پانسمان ،آزمایشگاه و خدمات پزشک
عمومی در آن انجام میشود و در بعضی از روزهای هفته
برخی از پزشکان متخصص در این مجموعه خدمات
رسانی می کنند.

•وجود  1.6تخت بیمارستانی به ازای
هر هزار نفر در کشور

قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
به ازای هر هــزار نفر جمعیت  1.6تخت وجــود دارد
که هنوز با استاندارد جهانی فاصله داریم و برای سال
 1404نقشه جامع درمان تهیه و سطح بندی مناسب
برای مناطق محروم مشخص شده است.
ایرج حریرچی افزود :برای شهرستان خوشاب نیز برای
این افق بیمارستان  60تختخوابی پیش بینی شده که
در فاز اول در مساحت هزارمتر کلنگ زنی و با انتخاب
پیمانکار اجرا می شود .قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی تاکید کرد :با رساندن تعداد پزشکان از
 4500پزشک به  6600پزشک؛ شرایطی فراهم شده
تا هر روستای با فاصله مناسب دسترسی به خدمات
عمومی و تخصصی داشته باشد.
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امامجمعهدررود:

اطمینانکاملبهجوانانراهبردنظاماسالمیاست
نماز جمعه
نجم الشریعه

امــام جمعه دررودجــمــلــه امــام راحــل درابــتــدای
پیروزی انقالب اسالمی مبنی بر وجود سربازان
انقالب در گهواره وتاکیدات مقام معظم رهبری
ازجمله درمراسم اخیردر دانشگاه نظامی نوشهر
مبنی براطمینان کامل بــه جــوانــان را راهبرد
نظام اسالمی و نقطه قــوت نظام اسالمی بیان
کردوگفت:توقع ایــن اســت که جــوانــان درهمه
ابعاد حضور پررنگ داشته باشندودر شرایط
فعلی علی رغم مشکالت اقتصادی که پذیرش
حق به نحو چشمگیری ازسوی نسل جوان مورد
توجه است والدین وعناصرموثرجامعه اهتمام
داشته باشند و همچنین با توجه به هنرمندان به
خصوص افــرادی که درزمینه فیلم های انقالبی
فعالیت کــرده اند و با تقدیر و تماشای آثــار آنان
موجب قوت قلب شان شویم.امام جمعه دررود
بابیان این که قیام امام حسین(ع) حرکتی کامال
سیاسی وبرمبنای دستورات دین بــود ،افــزود:
اهــل دیــن باید توانایی ابــاغ ایــن پیام را داشته
باشندو تمام حوادث آن زمان رابانسل کشی زمان
حال در کشورهای مسلمان تطبیق دهند ومردم
دشمنان زمان حال را بشناسند.حجت االسالم
حجتی نیا یکی ازنتایج تاکید تنها برشور حسینی
را مشاهده تصاویر قمه زنی وشمشیرزنی هنگام
جست وجوی کلمه«شیعه» در اینترنت بیان کرد و
گفت :باهمراه کردن   شعوربا شور حسینی دشمن
در برداشت منفی از دین ناکام می شودوحرکت
دراین مسیر ما را به سمت جامعه ای که به فرج بقیة
ا ...االعظم (عج)سوق می دهد ،می برد.خطیب
جمعه دررود بااشاره به این که زیباترین و باارزش
ترین صحنه ها درقیام عاشورا بــود افــزود :این
حقیقت را می شود در کالم حضرت زینب کبری
(س) وآن چه باید ازجانب ابا عبدا ...به ذات حق
تقدیم شد مشاهده کرد واین زیباست که جوانان
ماپس ازسال ها ازآن قیام درهمان مسیرحرکت
می کنند.امام جمعه دررود به قطعی طوالنی
مدت و اختالل موجود در تلفن های ثابت شهرو
نا مناسب بودن راه دسترسی ومعابر مسکن مهر
این شهر به عنوان دو معضل کنونی دررود اشاره
کرد و خواستار تسریع در برطرف کردن آن ازسوی

مسئوالن مربوط شد.
عابدخراسانی /حجت االسالم والمسلمین ایزدی
امام جمعه طرقبه تصریح کرد :اگر عاشورا نبود،
اگر در جامعه ما ،عشق به امام حسین(ع) و یاد او و
ذکر مصایب و حوادث عاشورا معمول و رایج نبود،
معلوم نبود که نهضت با این فاصله زمانی و با این
کیفیتی که پیروز شد ،به پیروزی می رسید.
حقدادی /حجت االســام جواد طاهری خطیب
جمعه تربت جام گفت :دشمن در پشت مرزها
به دنبال آشــوب است مدیران بــرای مــردم وقت
بگذارند و به آنان امید بدهند و یکی از منکرات،
کم کاری مدیران است .وی تاکید کرد:ملت ایران
از تهدید نمی ترسد و نمی لرزدبلکه از کم کاری
مدیران می ترسد .
محمودی /حجت االســام ارژنگ خطیب جمعه
سرخس گفت:مهم ترین درس عاشورا سازش
ناپذیری در قبال حاکمیت شیطانی وطاغوتی
زمان بود و امام حسین (ع)یک لحظه هم سازش با
باطل را برنمی تابید وجلوی سازش کاری عناصر
فرومایه را می گرفت.
پوریوسف /حجت االسالم میری امام جمعه فیض
آباد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره
مشکالت اقتصادی گفت:دشمن به دنبال القای
شکست برنامه اقتصادی در نظام اسالمی و بزرگ
نمایی اعتراضات اســت .باید حواسمان باشد
ضمن پیشگیری از اسراف هوشیار باشیم و به دام
دشمن و شایعات آن ها نیفتیم.
داورزنی/حجتاالسالم جواد علیزاده امامجمعه

داورزن گفت:فعالیت گسترده دشمن در جبهه
رسانهای است .وی اظهار کرد :یکی از موضوعاتی
که جبهه رسانهای دشمن فعالیت گسترد های
برای آن انجام میدهد تالش برای ایجاد تفرقه و
جدایی دوکشور شیعه ایران وعراق است.
کلثومیان/حجت االسالم مرتضی محدثی خطیب
نماز جمعه تایباد به آسیب های عــزاداری اشاره
کرد وگفت  :گاهی نوحه خوانی ها در سبک هایی
خوانده می شود که مشکل دار است و موجب وهن
عــزداری است  .وی گفت  :صــدای بلندگوهای
بیرون نباید برای مردم مزاحمت ایجاد کند.
*حجت االسالم یعقوبی امام جمعه نیشابور با اشاره
به تالش دشمنان بــرای ایجاد ناامنی در کشور به
وسیلهتهدیدوتحریمگفت:مردممابهاما محسین(ع)
متصل و متوسل هستند و در این  40سال همانند
جنگ تحمیلی پشتیبان انقالب بودهاند.
اصغری/حجت االسالم محمد حسین ایزدی یزدان
آبادامام جمعه شهرستان فریمان بااشاره به این
که درس امام حسین(ع) این بود که اگر تعدادمان
کم باشد اما با خلوص و صداقت در راه خداوند گام
برداریم پیروزی و موفقیت با ما خواهد بود ،گفت:
درس امام حسین(ع) درس آزادگی  ،انسانیت و
ایستادگی در برابر ظلم و ستم بود.
مرشدلو/حجت االسالم غالمی امام جمعه شهر
خرو به آسیب های تلگرام در فضای مجازی اشاره
کرد و گفت  :تلگرام همچون تیر وکمان حرمله
زمــان امــام حسین (ع) است که کانون خانواده
های مارا هدف قرار داده و در فکر فروپاشی کانون

خانواده هاست .وی از کاربران فضای مجازی
خواست که تلگرام را که نرم افزار جاسوسی دشمن
اســت از گوشی هــای خــود حــذف و پیام رســان
سروش را جایگزین آن کنند .
ملکی/حجت االسالم دهقانی امام جمعه خوشاب
با تاکید بر احیای امر به معروف و نهی از منکر در
جامعه گفت :القای یأس و ناامیدی در جامعه از
عواملی است که در زمان امام حسین(ع) نیز وجود
داشته و امروز دشمن درصدد استفاده از این ترفند
است.حجت االسالم دهقانی با اشاره به این که
تضعیف والیــت فقیه از اهــداف دیگری است که
دشمن به دنبال آن است ،افزود :مردم باید بصیرت
داشته باشند ودر زمین دشمن اقدام نکنند.
پرورش/حجت االسالم فرمانبرخطیب جمعه شهر
ملک آباد گفت:ماه محرم ،ماه خون وایثاروشهادت
و آغاز هفته احیای امر به معروف ونهی از منکر است
که قــوام دیگر دستورات دینی به امر به معروف
ونهی از منکر است.
علی نــوری /حــجــت االســـام امینی امــام جمعه
بردسکن اظهار کرد :امروز رسانه های غربی تالش
می کنند که آمریکا را مقتدر جلوه دهند و تحریم
های تاریخی را علیه کشورها از جمله کشور ما اجرا
کنند و نظام اسالمی ما را ناکارآمد جلوه دهند.
بخشی  /حجت االسالم حصاری امام جمعه بایگ
گفت :هدف از قیام امام حسین(ع) زدن تلنگر به
جامعه بود تا جامعه اسالمی درباره مسائل سیاسی
واجتماعی خود بی تفاوت نباشد.
باقری  /حجت االسالم مظفر تاجی خطیب جمعه
چــنــاران با اشــاره به تصمیم کشورهای چین،
روسیه ،هند ،ترکیه و ...برای حذف دالرازمعامالت
تجاری گفت :تحلیل گــران بر این باورند که به
موجب این اقــدام ارزش دالر در یک دهه آینده
افول می کند و آمریکا را وارد چالش های عمیق
اقتصادی و سیاسی خواهد کرد .
نــوری /حجت االســام علی ناهیدی امــام جمعه
خلیل آباد گفت :در این وضعیت اقتصادی همه
باید با گوش دادن به سخنان مقام معظم رهبری
و با حفظ وحدت واتحاد در جهت حل مشکالت
مردم حرکت کنیم.
کالته /حجت االسالم مقیسه اما مجمعه سبزوار
گفت :گرانی مسکن و افزایش اجاره بها ،کاهش
قدرت خرید مردم و تغییر نکردن درآمدهای آن ها
زندگی مردم را دشوار کرده است.

از میان خبرها
شهرستا ن ها

معاونتوسعهبورسکاالیایرانخبرداد:

 46تن طالی سرخ در بورس کاالی
ایرانمعاملهشد

غضنفری/معاون توسعه بورس کاالی ایران گفت :امسال
در حوزه گواهی سپرده زعفران و همچنین بازار فیزیکی در
مجموع  46تن طالی سرخ در بورس کاالی ایران معامله
شده است.اکبر میرزاپور در حاشیه برگزاری جلسه هم
اندیشی زعفران در تربت حیدریه به خبرنگاران گفت:
بورس کاالی ایران از سال  95تا  97در سه حوزه وارد بازار
زعفران شده ،که در مرحله نخست ابزارهایی مانند بازار
گواهی سپرده را راه اندازی کرده و در ادامه با سیاست
های حمایتی یا همان خرید توافقی بستر سازی برای
ایجاد یک بازار نوین را شکل داده است.وی یادآورشد:
در حوزه گواهی سپرده زعفران میزان معامالت در سال
 97حدود  3تن بوده،که در کنار بازار فیزیکی که همان
خرید سازمان تعاون روستایی با  43تن را شامل می شود
میتوان گفت که در مجموع  46تن معامله در بورس کاالی
ایران به وقوع پیوسته است .معاون توسعه بورس کاالی
ایران خاطر نشان کرد :مجموع معامالت گواهی سپرده
زعفران در سال  95حدود  8کیلوگرم بود که با اجرای
سیاست های حمایتی دولت از زعفرانکاران این میزان در
سال  96به  1162کیلوگرم افزایش و امسال نیز به  3تن
ارتقا یافت .وی مزیت این اقدام را در تعیین قیمت جهانی
زعفران دانست و گفت :با توجه به این که  90درصد تولید
این محصول در ایران انجام می شود این حق مسلم متعلق
به این خطه است که قیمت داخل و خارج از کشور را تعیین
کند بنابراین این بازار می تواند به عنوان یک مرجع در
تعیین قیمت داخل و خارج نیز عمل کند.معاون باغبانی
وزیــر جهاد کــشــاورزی نیز گفت :بــرای بهبود وضعیت
زعفران باید زنجیره تولید و عرضه زعفران تشکیل شود تا
بتوانیم بازار جهانی را هم از نظر تولید و هم قیمت رقابتی
در اختیار داشته باشیم.محمد علی طهماسبی تصریح
کرد :این زنجیره تولید باید در منطقه شکل بگیرد و اگر
می بینیم گردش مالی زعفران در جهان هشت میلیارد
دالر است و تنها حدود  400میلیون دالر آن نصیب ایران
می شود به این دلیل است که نتوانستیم زنجیره تولید
و عرضه و به تناسب آن صنایع تبدیلی این محصول را در
داخل ایجاد کنیم.رئیس جهاد کشاورزی استان نیزگفت:
ورود دولت به خریدوفروش زعفران نه تنها اشکال ندارد
که حتی عین وظیفه دولــت اســت .مزروعی درپاسخ به
نگرانی فرماندار زاوه در خصوص مصرف آب کشاورزی
تصریح کرد :ما حدود  85درصد بودجه بالعوض برای
کشاورزان برای مصرف بهینه آب می دهیم که این اقدام
در دنیا بی نظیر است .نماینده تربت حیدریه ،مه والت و
زاوه در مجلس گفت:اگر زنجیره تولید و عرضه زعفران در
قالب یک شیوه مدون باشد نباید دولت به آن ورود کند لذا
سازمان تعاون روستایی با درک این خأل به خرید توافقی و
حمایتی از محصول کشاورزان اقدام کرد.سعید باستانی
بیان کرد :زعفران به عنوان یکی از پنج کاالی اساسی
حوزه صــادرات بخش کشاورزی اهمیت دارد و اگر قرار
است صادراتی انجام شود ما باید برای آن تعریف مشخص
و برنامه ریزی شده داشته باشیم.

چهره ها و خبرها
رئیسادارهتبلیغاتاسالمیبردسکنخبرداد:

بهره مندی 99درصد روستاها و
مناطقعشایریازحضورمبلغان

نوری 99 /درصد روستاها و مناطق عشایری بردسکن در دهه اول ماه محرم
از نعمت روحانی بهره مند هستند .رئیس اداره تبلیغات اسالمی بردسکن
به خبرنگار ما گفت :امسال با برنامه ریزی های انجام شده برای اولین
سال  150نفر مبلغ و مبلغه در راستای ترویج و نشر اسالم ناب محمدی و فرهنگ متعالی عاشورا و نشر
و گسترش معارف اسالمی و نیز ارتقای بینش و آگاهی های دینی ،فرهنگی و سیاسی مردم ،در دهه اول
ماه محرم به روستاها و مناطق عشایری بردسکن اعزام شدند.حجت االسالم سید کاظم ساالری افزود:
ازاین تعداد مبلغ و مبلغه  35نفر آن ها روحانیان طرح مستقر و هجرت و بقیه آن ها روحانیان اعزامی و
بومی منطقه هستند.

رئیسشبکهدامپزشکیداورزنهشدارداد

وقوعبیماریتببرفکی
در برخی دامداریهای داورزن

نمایندهمردمکاشمر،بردسکنوخلیلآباد:

داورزنی /رئیس شبکه دام پزشکی داورزن از وقوع بیماری تب برفکی دام
در برخی دامــداری های شهرستان داورزن خبر داد .علیرضا داورزنی
اظهارکرد:با توجه به مشاهده بیماری تب برفکی در برخی دامداریهای
شهرستان داورزن،دامداران شرایط بهداشتی و قرنطینه ای را با حساسیت بیشتر در واحدهای دامداری
خود اعمال کنند .وی به دامداران در خصوص وقوع بیماری تب برفکی در بین دامهای سطح شهرستان
هشدار دادو افزود:بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی است که مخصوص حیوانات زوج سم بوده و
در همه دام های زوج سم اهلی ( گاو ،گاومیش ،گوسفند ،بز و خوک ) و همچنین دام های زوج سم وحشی
( گراز ،گوزن و آهو ) مشاهده میشود .

آماراشتغالکشوربایدخالصبه
مردم بیان شود

نوری/نماینده کاشمر ،بردسکن و خلیل آباد گفت :باید همیشه آمار اشتغال
خالص را به مردم گزارش داد چراکه متقاضیان دریافت تسهیالت هنوز وام
را نگرفته  ،اسم آن ها در سامانه اشتغال ثبت می شود در حالی که هنوز نه
وامی گرفته و نه کاری انجام داده اند .بنیادی اظهار کرد :در جلسات متعدد تاکید شده است که تسهیالت
ارائه شده به متقاضیان اول باید به نتیجه نهایی برسد و بعد کمیته نظارت تصویب بکند و بعد از آن آمار
اشتغال ایجاد شده را بیان کنیم .وی با بیان این که هم اکنون هنوز پرونده متقاضی وام به مراحل تفاهم
بانکی نزدیک می شود  ،دستگاه ها آن را در سامانه به عنوان اشتغال ایجاد شده ثبت می کنند که اشتباه
است ،افزود :باید همیشه آمار اشتغال خالص گزارش شود.

اخبار
شهرستانها

بازدید استاندار از برخی واحدهای
تولیدیوصنعتیدرشهرک
صنعتیکاویانفریمان

خبر

درگیری باجناق هامنجربه قتل شد
و پلیس موفق به توقیف خودرو در چناران و دستگیری متهم
به قتل شد.همچنین یکی دیگر از همراهان متهم که رانندگی
خودرو را در زمان حادثه بر عهده داشته است در مشهد دستگیر
شد.وی بیان کرد:متهم به قتل در بازجویی ها درگیری با مقتول
را پذیرفت اما اعالم کرد:ضربه چاقو را وی بر پیکر باجناق خود
فرود نیاورده است.محمودی در ادامه گفت:متهمان این پرونده
روانه زندان شدند و تحقیقات در این زمینه تا مشخص شدن
زوایای پنهان این جنایت ادامه دارد.

اصغری /استاندار غیر منتظره و ســرزده در نمازجمعه
فریمان حضور یافت.به گ ــزارش خــراســان رضــوی ،
استاندار در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص علت
حضورش در فریمان اظهار کــرد :با توجه به اوضــاع
و شرایط اقتصادی کشور صبح از برخی واحدهای
تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی کاویان فریمان
بازدیدی انجام شد و قرار است در بعدازظهر(روزگذشته)
نیز از بــرخــی روســتــاهــای کــم بــرخــوردار شهرستان
فریمان(روستاهای زلزله زده سفیدسنگ) بازدید به
عمل آوریم و مشکالت احتمالی مردم بررسی شود.

اهدای 1100بستهلوازمتحریر
بهدانشآموزاننیازمندمنطقه
صالحآباد

بهره مند /آستان قــدس در اقــدامــی مشترک با سپاه
پاسداران انقالب اسالمی وبسیج دانش آموزی واداره
آمــوزش وپــرورش منطقه صالح آباد در اولین مرحله و به
مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی هزار و صد بسته لوازم
تحریر ویژه آغاز سال تحصیلی را به دانش آمــوزان یتیم و
نیازمند منطقه صالح آباد اهدا کرد .رئیس اداره آموزش و
پرورشمنطقهصالحآبادضمناعالماینمطلببهخبرنگار
خراسان رضوی گفت :آستان قدس ،بسیج دانش آموزی،
سپاه و اداره آموزش و پرورش منطقه صالح آباد به صورت
مشترک این اقدام ارزشمند را انجام دادند که جای تقدیر و
تشکر دارد « .سید خلیل صدر » خاطر نشان کرد :در منطقه
صالح آباد در مجموع دو هزار و  300دانش آموز نیازمند
و یتیم وجود دارد و برای اهدای بسته آغاز سال تحصیلی
به یک هزار و  200دانش آموز نیازمند دیگر منطقه ،در
انتظار الطاف مهربانانه خیران و نیکوکاران استان هستیم
تا اولیای دانش آموزان نیازمند در منطقه برای آغاز سال
تحصیلی فرزند خود دغدغه ای نداشته باشند.

انبارلوازم یدکی ظن به احتکار به ارزش
 ۵میلیاردتوماندرسبزوارکشفشد

ناسخ-درگیری دو باجناق در یکی از روستاهای بخش گلبهار
منجر به قتل یکی از باجناق ها و در نهایت دستگیری و زندانی
شدن باجناق دیگر شد.رئیس دادگستری گلبهار با اعالم این
مطلب به خبرنگار ما اظهار کرد:این دو باجناق از مدت ها قبل
بر سر برخی موضوعات بایکدیگر اختالف و درگیری داشتند
که در همین زمینه پرونده ای هم در خصوص موضوع درگیری
تهدید و ضرب و شتم در دادگستری تشکیل شده بود و روند
رسیدگی به آن ادامه داشت.قاضی سید جواد محمودی اظهار
کرد :اختالفات این دو باجناق در حالی همچنان ادامه داشت
که این دو بار دیگر در روستایشان باهم رو به رو می شوند و مجدد
درگیری بین آن ها آغاز می شود و سپس شدت می یابد.وی
افزود:پس از شدت یافتن درگیری یکی از باجناق ها که جثه ای
ریزتر داشته باجناق دیگررا که درشت اندام بوده با ضربه چاقو
هدف قرار داده که بررسی ها نشان داده است ضربه مذکور
به قلب وی وارد و موجب قتل شده است .رئیس دادگستری
چناران افزود :پس از این حادثه ،متهم به قتل با خودرو متواری
شد که تحقیقات و جست و جو های کارآگاهان برای دستگیری
وی آغاز و دستورات قضایی برای توقیف خودروی مذکور صادر
شد.محمودی اضافه کرد :بررسی ها سرانجام به نتیجه رسید

کالته /رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سبزوار
گفت :انباری شامل  300قلم از انواع لوازم یدکی ظن به احتکار
به ارزش حدود پنج میلیارد تومان در این شهرستان کشف و
ضبط شد.علی امید بخش در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار
کرد :براساس گزارش های مردمی انباری شامل  300قلم از
انواع لوازم یدکی به ارزش حدود پنج میلیارد تومان شناسایی و
با همکاری مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان
پلمب شده و مدارک مربوط به پرونده در حال رسیدگی است.

کشف 14میلیارد ریال روغن
و «ام دی اف» احتکار شده در نیشابور

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از کشف بیش از 14
میلیارد ریال روغن و "ام دی اف"احتکار شده از دو انبار در سطح
شهرستان نیشابور خبر داد .سرهنگ "حسین دهقان پور" در
تشریح این خبر گفت :در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار
روغن در یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی خیام بخش
زبرخان نیشابور بالفاصله گروهی از ماموران کالنتری 15
شهر خرو برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.وی افزود:
ماموران کالنتری پس از شناسایی انبار با همراهی دادستان
بخش به محل اعزام شدند.سرهنگ دهقان پور گفت :ماموران

انتظامی در بازرسی از این واحد تولیدی  320تن روغن کلزا به
ارزش تقریبی یک میلیارد و  350میلیون تومان کشف کردند،
این در حالی است که این واحد صنعتی ،تولیدروغن خود را
صفر اعالم کرده بود.وی خاطر نشان کرد :همچنین در عملیات
دیگری با دریافت خبری مبنی بر احتکار "ام دی اف" و چوب
مالمینه در یکی از باغ های حاشیه شهرستان ماموران دایره
نظارت بر اماکن عمومی با همراهی دادستان و کارشناسان
اداره صنعت و معدن به محل مراجعه کردند که در بازرسی از آن
حدود یک میلیارد ریال "ام دی اف" کشف و انبار مربوط پلمب
شد.سرهنگ دهقان پور اظهار کرد :در مجموع طی دو مرحله
بازرسی از دو انبار ،ارزش ریالی کاالی احتکار شده حدود 14
میلیاردو  500میلیون ریال برآورد شده است و با دستورمقام
قضایی هر دو انبار پلمب شده و دو متهم دستگیر شدند که
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند.

زمین لرزه 4/4ریشتری در 66کیلومتری
تایبادخسارتمالیوجانینداشت

کلثومیان  /زمین لرزه ای به بزرگی  4/4ریشتر ساعت 7:22
صبح روزگذشته در عمق  19کیلومتری زمین ودرفاصله
 66کیلومتری تایباد در خــاک افغانستان به وقــوع پیوست
که خوشبختانه خسارت مالی وجانی در شهرستان تایباد
و روســتــاهــای م ــرزی بــه دنــبــال نــداشــت .بــه گـــزارش مرکز
لرز هنگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،این
زمین لرزه درخاک افغانستان ودرفاصله  66کیلومتری تایباد و
 66کیلومتری کاریز و 88کیلومتری سمیع آبــاد دراستان
خراسان رضوی به وقوع پیوست.غالمرضا صیادی دبیرستاد
بحران و رئیس هالل احمرتایباد به خراسان رضوی گفت:زلزله
صبح جمعه در تایباد خسارت جانی ومالی نداشت.وی افزود :
به محض اعالم خبر زلزله از طریق ستاد بحران گروه های امداد
ونجات تایباد به روستاهای نقاط مرزی تایباد در نزدیک ترین
نقطه به کانون زلزله اعزام شدند و ضمن کسب اطالع وتماس
با دهیاران درجمع بندی گزارش ها اعالم شد تا لحظه مخابره
خبر ،این زلزله هیچ گونه خسارت مالی وجانی برای شهرستان
تایباد نداشته است  .وی گفت :کانون اصلی زمین لرزه در خاک
افغانستان بوده است.

اقتصادی

مدیرعاملمنطقهاقتصادیسرخس:

 2پروژهمهمریلیدرمنطقهویژه
سرخسافتتاحخواهدشد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت :با افتتاح
دو پروژه مهم ریلی ،ارسال کاال و صادرات از این منطقه
شتابی روزافزون خواهد گرفت.به گزارش آستان نیوز،
احمد صادقی گلمکانی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
سرخس بیان کــرد :بــا حضور مــدیــران ارشــد سازمان
اقتصادی رضوی و تعدادی از مدیران راه آهن جمهوری
اسالمی ایران و همچنین مسئوالن استانی و سرخس،
دو پروژه همجوارسازی خط ریل عریض و نرمال و سایت
باراندازی و کانتینری این منطقه افتتاح و موجب شتاب
بیشتر ارسال کاال و صادرات خواهد شد.وی ادامه داد:
موقعیت ممتاز و استراتژیک این منطقه می طلبد که
برنامهریزی اصولی برای استفاده حداکثری از توان و
ظرفیت ریلی این منطقه انجام شود.صادقی گلمکانی با
اشاره به تاثیر پروژههای مذکور بر افزایش ترانسشیپمنت
گفت :با افتتاح این دو پروژه توان ترانسشیپمنت کاال از
عریض به نرمال به میزان چندین برابر افزایش خواهد
یافت.وی افزود :همچنین طی مذاکرات صورت گرفته
میان منطقه ویــژه اقتصادی سرخس و شرکتهای
بینالمللی حمل و نقل ریلی در ایــران و آسیای میانه،
ظرفیت سایت کانتینری این منطقه را نیز فعال خواهیم
کرد.مدیرعامل منطقه ویــژه اقتصادی سرخس ادامه
داد :با تالشی که صورت گرفته امیدواریم ظرفیت تخلیه،
بارگیری و صــادرات کاال از این منطقه به بیش از 500
هــزار تن در سال آینده افزایش یابد که این خود باعث
ایجاد تحولی عظیم در این نقطه از کشورمان خواهد شد.

