اخبار

شهرستان ها

شهرستانها

برگزاری مراسم وداع با شهید
گمنام در آرامگاه یاسر و ناصر(ع)

ناسخ /پیکر پاک یکی از شهدای گمنام هشت سال دفاع
مقدس باحضور مسئوالن و اجتماع عظیم بانوان طرقبه
شاندیز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در جوار بارگاه
ملکوتی امامزادگان یاسر و ناصر(ع) روی دستان عاشقان
حسینی تشییع و مراسم وداع برگزار شد.به گزارش خراسان
رضــوی ،در مراسم تشییع پیکر پــاک ایــن شهید گمنام،
مسئوالنی از ادارات شهرستان طرقبه شاندیز ،سپاه و بسیج
و خیل کثیری از بانوان والیتمدارحضور داشتند و پیکر
این شهید گران قدر درهفته دفاع مقدس در جوار بارگاه
امامزادگانیاسروناصر(ع)طیمراسمباشکوهیتشییعشد.

پیکرمطهریکیازشهدایحادثه
تروریستیاهوازدرسبزوارتشییع
وخاکسپاریمیشود

کالته /رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سبزوار
گفت :پیکر مطهرشهید روحانی حجتاالسالم حاج
محمد افچنگی رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند
جنوب غــرب که در حادثه تروریستی اهــواز به درجه
رفیع شهادت نائل آمد ،فردا در این شهرستان تشییع
و خا کسپاری میشود .مهدی محتشم در گفتوگو
با خــراســان رضــوی اظهار کــرد :پیکر شهید روحانی
حجتاالسالم حــاج محمد افچنگی رئیس عقیدتی
سیاسی منطقه پدافند جنوب غــرب که روز شنبه در
حادثه تروریستی اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمد،
امروز پس از تشییع پیکر شهدای حادثه در اهواز و حرم
مطهر رضوی به زادگاهش منتقل میشود .وی افزود:
طبق برنامهریزیهای اولیه ،پیکر شهید حجتاالسالم
افچنگی فرداسهشنبه در شهرستان سبزوار از محل
مسجد جامع به سمت میدان کارگر تشییع و سپس برای
خاکسپاری به گلزار شهدای روستای افچنگ سبزوار
منتقل میشود .وی افزود :شهید روحانی حجتاالسالم
حاج محمد افچنگی در سال  1356در روستای افچنگ
سبزوار به دنیا آمده است .گفتنی است ،بر اساس اعالم
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در حادثه
تروریستی اهــواز  25نفر به درجه رفیع شهادت نائل
آمدند و  60نفر نیز زخمی شدند.

توزیع ۱۲۰۰بستهمهرتحصیلیبین
دانشآموزاننیازمندباخرزی
فرمانده سپاه باخرز گفت :همزمان با آغاز سال تحصیلی
جدید ،هزار و  ۲۰۰بسته مهر تحصیلی بین دانش آموزان
نیازمند باخرزی تقسیم شد .سرهنگ پاسدار اسماعیل
جامی ،فرمانده سپاه شهرستان باخرز ،در حاشیه مراسم
اهدای  ۱۲۰۰بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند
که صبح دیــروز به صورت نمادین و با حضور جمعی از
مسئوالن شهرستان در دبیرستان شهید صادقی برگزار
شد ،گفت :با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و نیاز
مبرم دانش آموزان بی بضاعت به نوشت افزار ،توزیع
بستههای شامل اقالمی مانند کیف مدرسه ،دفتر ،مداد
رنگی خط کش و خودکار میتواند کمکی هر چند ناچیز
به این دانش آموزان در مناطق محروم منطقه بکند.

رئیسآموزشوپرورشخوشاب:

 50درصد مدارس خوشاب فرسوده است

ملکی -رئیس آم ــوزش و پ ــرورش خــوشــاب گفت50 :
درصد مدارس خوشاب فرسوده هستند و نیاز به مرمت
و بازسازی و ساخت مجدد دارنــد .بیات با بیان این که
در برخی روستاها مانند رباط جز و ابروان از کانکس به
عنوان کالس آموزشی استفاده می کنیم ،افزود:با افتتاح
مدرسه چهار کالسه شیخ بهایی سلطان آباد کانکس این
مدرسه جمع آوری شد .وی اضافه کرد :در برخی روستاها
از جمله بلقان آباد در حال ساخت مدرسه هستیم و با
ساخت و تکمیل هفت پروژه ،برای مرمت و اصالح بقیه
مدارس و ساخت مدارس در دیگر نقاط اقدام می کنیم.
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باحضورفرمانده سپاه امام رضا(ع) انجام شد

افتتاح 224پروژه در 6دهستان خراسان رضوی
گزارش
غضنفری

فرمانده سپاه امــام رضـــا(ع) ،ســردار یعقوبعلی
نظری ،روزگذشته در حاشیه بهره ب ــرداری از
پروژه های عمرانی دهستان ساق شهرستان زاوه
گفت :در دومین روز هفته دفاع مقدس و به صورت
همزمان ۲۲۴ ،پروژه عمرانی قرارگاه پیشرفت و
آبادانی سپاه با صرف هزینه  ۷۵میلیارد ریال در
شش دهستان این استان به بهره برداری می رسد.
سردار نظری افزود :با هدف تحقق منویات مقام
عظمای والیت و محرومیت زدایی از مناطق محروم،
قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در شش منطقه
این استان به مردمان  ۸۰روستای محروم خدمات
عمرانی ،اشتغال زایی ،فرهنگی و آموزشی ارائه
می کند.نظری یادآورشد:پروژه ها شامل احداث،
مرمت و تکمیل  ۱۵۲باب مدرسه ،احیا و مرمت ۲۵
قنات ،سه استخر کشاورزی ،سه کانال آب رسانی
و همچنین دو بند خاکی و دو پروژه بیابان زدایی در
روستاهای محروم شش دهستان استان خراسان
رضوی به بهره برداری می رسد.فرمانده قرارگاه
پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا (ع) گفت :از آن
جایی که خشکسالی به عنوان یکی از مشکالت
اساسی این استان به شمار می رود ،از مجموع
 ۳۱۴پروژه تعریف شده قرارگاه ،پیشرفت و آبادانی

 ۹۰پروژه معادل  ۳۰درصد به احیای قنوات و پروژه
های آب رسانی برای توسعه کشاورزی در دهستان
های هدف اختصاص داده شده است .فرمانده
سپاه امام رضا(ع)خاطر نشان کرد :هم اکنون از
مجموع  ۳۱۴پروژه تعریف شده توسط قرارگاه،
 ۲۲۴پروژه این هفته به بهره بــرداری می رسد و
عالوه بر این ،چندین پروژه اشتغال زایی در دست
اقدام است که به محض تکمیل گزارش نهایی آن
ارائه خواهد شد.

•ایجاد  ۱۲شبکه دام سبک و سنگین و
مرغ تخم گذار

مسئول اجرای طرح دهستان آباد زاوه نیز گفت:
دهستان ساق شهرستان زاوه با هشت روستای
زیر مجموعه و  ۱۷هزار نفر جمعیت  ۴۰شهید را
در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام اسالمی کرده
و از مناطق کم برخوردار است که باید مورد توجه
قــرار بگیرد.مصطفی حسن نــژاد در خصوص
اجــرای طرح دهستان آبــاد در این منطقه اظهار
کرد :در این طرح  ۵۸پروژه شامل ارائه تسهیالت
اشتغال زایی و هدفمند به مشاغل خانگی ،ایجاد
 ۱۲شبکه دام سبک و سنگین و مرغ تخم گذار،
سه باب فضاهای آموزشی در حال احداث ،احیای
 ۱۶رشته قنات و ساخت سه باب خانه عالم بخشی
از عرصه های بهره بــرداری شده «طرح دهستان
آب ــاد» زاوه در دهستان ســاق اســت.بــه گــزارش

مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاستانخبرداد:

آمارگیری از ۴۲۳روستای خراسان رضوی توسط بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان از
اجرای طرح آمارگیری از  ۴۲۳روستای این استان
خبر داد.به گزارش مهر ،موسوی نیا اظهارکرد:
طبق برنامه ریــزی انجام شــده ،طرح آمارگیری
از مسکن  ۴۲۳روســتــا از  ۲۰مهر همزمان با
دیگر استان های کشور در خراسان رضوی اجرا
میشود.وی افزود :جمعآوری اطالعات در زمینه
امکانات عمومی ،امکانات عمرانی ،ویژگی های
سکونتی و بهداشتی ،برنامهریزی برای پیشبرد
طرح جامع به سازی و نوسازی مسکن روستایی،
بهبود و سامان دهی امکانات رفاهی و معیشت
روستانشینان ،برنامه ریزی دقیق دستگاه های

اجرایی برای توسعه و عمران مناطق روستایی از
اهداف این طرح است.وی تصریح کرد:روستاهای
شهرستان های بردسکن ،تایباد ،باخرز ،تربت
جــام ،تربت حیدریه ،جغتای ،جوین ،چناران،
خواف ،درگز ،رشتخوار ،زاوه ،سبزوار ،خوشاب،
ســرخــس ،بجستان ،طرقبه شاندیز ،فریمان،
قوچان ،کاشمر ،خلیل آباد ،کالت ،گناباد ،مشهد،
مه والت و نیشابور در این طرح ارزیابی و آمارگیری
خواهند شد.موسوی نیا گفت :در قالب این طرح،
اطالعات مالکانه و فنی واحدهای مسکونی نظیر
مساحت ،عمر ساختمان ،تعداد طبقات و نوع
مصالح ساختمانی جمع آوری می شود.

هالکت ۲قاچاقچی در مرزهای خراسان رضوی
فرمانده مرزبانی استان از کشف بیش از  26کیلوگرم مواد مخدر و هالکت دو قاچاقچی خبر
داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان  ،سردار جان نثار فرمانده
مرزبانی استان گفت :با هدف برخورد با قاچاقچیان و جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل
کشور ،مرزبانان هنگ تایباد با اشرافیت اطالعاتی از ورود یک گروه قاچاقچی مواد مخدر
به داخل کشور جلوگیری کردند.وی افزود :مرزبانان این فرماندهی مستقر در نقطه صفر
مرزی با گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر درگیر و موفق شدند دو نفر از آن ها را به هالکت
برسانند و بقیه آن ها با استفاده از تاریکی شب به آن سوی مرز متواری شدند .وی در تکمیل
این خبر افزود :مرزداران هنگ مرزی تایباد هنگام پاک سازی محل درگیری،موفق شدند
 26کیلو و 500گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.وی در پایان به تمام قاچاقچیان
مواد مخدر این نکته را یادآورشد که مرزداران و مرزبانان این استان ،در تمام طول شبانه روز،
از برقراری نظم و امنیت و حراست و حفاظت از مرزها غفلت نمی کنند و نخواهند گذاشت که
هیچ یک از قاچاقچیان نقشه شوم خود را در مرزهای این استان عملی کنند.

شکارچیانقوچوحشیدستگیرشدند
بهبودی -دو شکارچی متخلف حامل الشه قوچ وحشی دستگیر شدند .علیرضا میرزاییان
رئیس محیط زیست شهرستان کالت با اعالم این خبر گفت :حین گشت و پایش یگان
حفاظت محیط زیست کالت در منطقه حفاظت شده ارس سیستان هزار مسجد ،دو نفر
شکارچی غیرمجاز به همراه یک رأس قوچ وحشی و یک قبضه اسلحه گلوله زنی دستگیر
شدند.میرزاییان اظهار کرد 10 :عدد تیر گلوله زنی ،دو دستگاه دوربین شکاری و سه
عدد چراغ قوه نیز از این متخلفان کشف و ضبط شد.وی همچنین افزود :در همین گشت
مأموران یگان حفاظت کالت موفق به کشف یک دستگاه موتور سیکلت و همچنین ابزار و
ادوات شکارچیان صید پرندگان شکاری در محل کوخک های کنده شده توسط آن ها شدند
که این گروه از شکارچیان در لحظه ورود مأموران متواری شده بودند.

کشف۲قطعهشیءتاریخیدرنیشابور
رئیس میراث فرهنگی نیشابور از کشف دوقطعه شیء تاریخی در نیشابور خبر داد.به گزارش
روابط عمومی میراث فرهنگی ،نیشابور ،اعتمادی افزود :شخصی که قصد فروش این
اشیای تاریخی حاصل ازحفاری را داشت ،توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی نیشابور
با هماهنگی و همکاری نیروهای حفاظت اطالعات نیروی انتظامی و پس از چند روز کار
اطالعاتی ،شناسایی و درحین فروش این اشیا دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.وی
گفت :براساس کارشناسی انجام گرفته ،اشیای مذکور متعلق به دوره سلجوقی و از منطقه
تاریخی شهر کهن نیشابور به دست آمده است.اعتمادی یادآور شد :طبق تبصره 2ماده
562قانون مجازات اسالمی هر گونه خرید و فروش اموال تاریخی جرم محسوب می شود
و متهمان به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند.

 ۳۹سکهتاریخیدرجغتایکشفشد
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان از کشف  39عدد سکه تاریخی درایستگاه راه
آهن جوین در محدوده شهرستان جغتای خبر داد.به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی
استان سرهنگ مجید کیانی مقدم گفت :بر اساس خبر دریافتی از شهروندان مبنی بر
انتقال اشیای تاریخی به تهران توسط فردی از طریق راه آهن در شهرستان جغتای ،عملیات
رهگیری و رصد متهم آغاز شد.وی افزود :با تعقیب متهم وی در حالی که قصد داشت محل را
از طریق قطار ترک کند با همکاری ماموران انتظامی راه آهن بازداشت شد.سرهنگ کیانی
مقدم اظهار کرد :در بازرسی از این متهم  39سکه تاریخی کشف و ضبط و وی به مراجع
قضایی معرفی شد.وی افزود :بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی ،سکه های کشف
شده مربوط به دوره های ناصرالدین شاه قاجار ،پهلوی دوم و معاصر است.

فارس ســردار نظری فرمانده سپاه امام رضا(ع)
درحاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت:
 152مدرسه در شش دهستان به سازی و تکمیل
و همچنین 19 ،کــاس ساخته شد و امــروز در
اختیار دانشآموزان قرار گرفت ،همچنین مرمت
و به ســازی  13قنات در روستاهای شهرستان
زاوه در دهستان ساق توسط قرارگاه پیشرفت و
آبادانی انجام شد.از دیگر برنامههای روزگذشته
که با حضور فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان
رضوی انجام شد ،افتتاح دبیرستان سه کالسه
شهید قائمی روستای نصرآباد زاوه بودکه این

دبیرستان توسط جهادگران بسیجی احــداث
شــده اســت .توزیع  13هــزار بسته نوشت افــزار
ب ـهارزش  10میلیارد ریال بین دانـشآمــوزان در
شش دهستان خراسان رضــوی توسط قرارگاه
پیشرفت و آبادانی سپاه ،توزیع دو هزار و  500بسته
نوشت افزار بین دانشآموزان روستاهای دهستان
ساق زاوه بـهارزش  175میلیون تومان ،احداث
کانا لهای آب رسانی ،الی روبی دو بند خاکی
مربوط بهپروژههای آب رسانی ،پروژههای عمرانی
وغیرعمرانی و دو پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری
ازجمله طرح هایی بود که دیروز افتتاح شد.

مدیرکلارشاددرسوگوارهپردهخوانیخراسانبزرگمطرحکرد:

نبودحمایتازهنرپردهخوانیوسوگوارههایحسینیدر کشور

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از نبود
حمایت ازهنر پرده خوانی و سوگواره های حسینی
در کشور انتقاد کرد و گفت :متاسفانه از هنر پرده
خوانی و سوگواره های حسینی به عنوان تلفیقی از
هنر ایرانی و اسالمی که به روایت عاشورا و مصائب
اهل بیت (ع) می پردازد ،غفلت شده است.جعفر
مروارید شنبه شب در اختتامیه جشنواره پرده
خوانی استان هــای خــراســان در تربت حیدریه
اظهار کرد :ازجشنواره و سوگواره های حسینی به
عنوان تلفیقی از هنر ایرانی و اسالمی که به روایت
عاشورا و مصائب اهل بیت (ع) می پردازد ،غفلت
شده است.وی افزود :هنر پرده خوانی یک سنت

قدیمی با هنرنمایی پیش کسوتان پرده خوان به
عنوان وارثان گذشتگان ماست که به طرق مختلف
باید از آن حمایت کنیم.مروارید اضافه کرد :در
پرده خوانی دو عنصر پرده و پرده خوان داریم که
یک متن و تصویر و نمادی از گذشته به ارث رسیده
که در زمــان حاضر هنرمندان این عرصه تفسیر
خودشان را از این هنر بنا به ظرفیت مخاطب با
زبان هنر منتقل می کنند.وی بیان کرد :متاسفانه
از هنر پرده خوانی در کشور حمایت نشده و اندک
پیش کسوتانی که در این سوگواره ها و جشنواره ها
حضور دارند ،نیازمند حمایت هستند تا بتوانند این
سبک ایرانی را به آیندگان منتقل کنند.

از میان خبرها
شهرستا ن ها

رئیسبنیادشهیدسبزوارخبرداد:

اخاذی از خانواده شهدا و جانبازان
سبزواربهبهانهحقوقبازنشستگی

کالته /رئیس بنیاد شهید و امــور ایــثــارگــران سبزوار
گفت :افرادی سودجو از حدود  30نفر از خانوادههای
معظم شهدا و جانبازان این شهرستان به بهانه حقوق
بازنشستگی شهدا و افزایش حقوق بازنشستگان جانبازان
اخاذی کردهاند و این موضوع از سوی نهادهای اطالعاتی
و امنیتی در حال پیگیری است .محتشم با اشاره به اخاذی
افراد سودجو به اسم حقوق بازنشستگی شهدا و افزایش
حقوق جانبازان در شهرستان سبزوار ،اظهار کرد :مدتی
است که افرادی سودجو با خانواده شهدا و جانبازان تماس
میگیرند و اعالم میکنند که قرار است پول بازنشستگی
یا حقوق شهید یا جانباز پرداخت شود که برای تشکیل
پرونده باید مبلغی را به شماره کارتهای اعالمی واریز
کنند .وی بابیان ایــن که بر اســاس پیگیر یهایی که
انجا مشده این کار تها به اسم چند نفر بوده است که
مبالغ متفاوتی را از خانوادهها درخواست کردهاند ،افزود:
باالترین میزان اخاذی حدود  280هزار تومان بوده و بقیه
مبالغ را بهصورت متفرقه از خانوادههای معظم شهدا و
جانبازان سبزوار اخاذی کردهاند.

فرماندارطرقبهشاندیزمطرحکرد:

ارتقایطرقبهشاندیزازرتبهآخربه
رتبهاولجذبتسهیالتاشتغال
بهنام -طرقبه شاندیز در زمینه جذب تسهیالت اشتغال
روستایی رتبه اول استان را کسب کــرد.بــه گــزارش
خبرنگار ما ،فرماندار طرقبه شاندیز با اعالم این خبر
در جلسه شــورای اداری ایــن شهرستان که با حضور
بخشداران و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد،
گفت :سهمیه و ظرفیت این شهرستان برای تسهیالت
اشتغال روستایی چهار میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
بود که به علت برخی مشکالت در پرونده های تسهیالت
اشتغال روستایی متقاضیان ،نبود برخی هماهنگی ها
و توجیه نبودن شعب بانک های عامل نتوانستیم این
مبلغ را جذب کنیم و به همین دلیل در حدود یک ماه
پیش رتبه آخر استان را در جذب این تسهیالت به دست
آوردیم .همین موضوع سبب شد جلساتی را با اعضای
کارگروه اشتغال شهرستان و با حضور مدیران شعب
عامل بانک ها در مشهد و طرقبه شاندیز برگزار کنیم
که این جلسات در دو مرحله برگزار و همه پرونده های
درخواست تسهیالت بررسی شــد.وی اف ــزود:در این
بررسی ها ایراداتی که بانک ها گرفته بودند بازبینی و بر
طرف شد و مدیران بانک ها نیز در زمینه تسهیل پرداخت
وام ها توجیه شدند و دستورالعمل های مربوط در همین
زمینه نیز به آن هاگوشزد و از مدیران شعب خواسته شد
تا نهایت همکاری و سهل گیری در پرداخت تسهیالت
اشتغال روستاییان را داشته باشند و در زمینه وثایق
روستاییان سختگیری بی مورد نکنند.

