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شهادت یکی ازپرسنل نیروی
انتظامی درزاهدان

حقدادی/سرگردغالمحسنجام
دوستسهشنبهشبهنگامانجام
ماموریت در شــهر زاهدان توسط
اشــرار بــه درجــه رفیع شــهادت
نایل آمد .فرمانده انتظامی تربت
جام در جلسه هماهنگی تشییع
پیکر پاک و مطهرســرگرد شهید
غالمحســن جام دوست ســاکن روســتای ابدال آباد گفت :
سرگرد شهید غالمحســن جام دوســت هنگام ماموریت در
شهر زاهدان ساعت ۲۰سه شنبه شب از سوی اشرار مسلح
مورداصابتگلولهقرارمیگیرد وبهدرجهرفیعشهادتنایل
می شود .سرهنگ هوشنگ کیانی افزود:پیکر مطهر شهید
جام دوســت صبح امروزبا هواپیما به مشــهد مقدس انتقال
مییابدوسپسبرایتشییعوتدفینبهشهرستانتربتجام
منتقل خواهد شد .وی تصریح کرد:دراین حادثه یک سرباز
هممجروحشدکهدربیمارستانزاهدانبستریشدهاست.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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سخنگوی سپاه در نخستین یادواره ۵۷شهید عملیات کربالی ۴و۵درتربت جام :

برخیآغشتهبهمسائلسیاسیحوادثجنگراتحلیلمیکنند
ادامه داد:سپاه پاســداران انقالب اسالمی مردمی
ترین نهاد کشــور است و بیشــترین ارتباط را با مردم
داردو بیشترین رفاه و آسایش را به مردم داده و سپاه
با تمام وجود مدیران کشور را کمک می کند تا از این
مشکالتعبورکنیموبگذریم.

گــزارش
حقدادی

ســخنگوی ســپاه پاســداران دریادواره  ۵۷شــهید
عملیــات کربــای  ۴و ۵گفــت :برخــی آغشــته
بــه مســائل سیاســی حــوادث جنــگ را تحلیــل
مــی کنندکــه ظلــم بــزرگ و نابخشــودنی اســت.
نخســتین یــادواره ۵۷شــهید عملیــات کربــای
۴و ۵با حضــور ســخنگو و مســئول روابــط عمومی
ســپاه پاســداران انقالب اســامی کشــور و شرکت
امامــان جمعــه وجماعــات ،فرماندار،مســئوالن
اجرایی،نظامی ،انتظامی،امنیتی،خانواده شهداو
ایثارگران،بسیجیانوقشرهایمختلفمردمشیعه
واهل ســنت با شــکوه خاص و در فضــای معنوی در
مصالیالغدیرتربتجامبرگزارشد.
درایــن محفــل معنــوی و ایثارگــری پــس از اجرای
سرود،قرائتدلنوشته،مداحیونوحهسراییسخنگو
ومســئول روابــط عمومی ســپاه پاســداران انقالب
اسالمیکشورباقدردانیازبرگزارکنندگانیادواره
۵۷شهید عملیات کربالی ۴و  ۵گفت:بزرگ ترین
مطالبه شهدا از ملت ادامه راه آنان است که به خوبی
اینمسیرتداومیابدودرمحفلشهدازیباترینکارنگاه
وتوجهبهتمثالشهداستکهآنانزندهوناظربراعمال
ما هستند .سرداررمضان شریف افزود:شهدادر یک
مقطعیهمههستیوباالترینهدیهخداوندی،جان
خودرادرراهآرمانهای اسالم،قرآن،انقالب،تعالیم
پیامبر اعظم (ص) و امــام (ره) تقدیــم کردند .وی با
اشارهبهفرارسیدنچهلمینسالگردپیروزیانقالب
تصریــح کرد:درآســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی
انقالب قرارداریم انقالبی که برگرفته از احکام قرآن
بودکهتوسطرهبریحکیم،فرزانهوشجاعبهعنوان
احیایدیننامگرفتوجریانیزندهکهبهدنبالحق
وحقیقتبودشکلگرفت.
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح
کرد:بــه برکــت شــهدا و اعتراف دوســت و دشــمن
امروز اسرائیل درضعیف ترین شــرایط قرار گرفته و
رزمندگان فلســطین ولبنان در اوج آمادگی و پایان
دادن به رژیم ننگین صهیونیســتی قــرار دارند و این
دیگریک شعار نیست  .سردار رمضان شریف اضافه
کرد:روزگاری همه شــاهد بودیم اسرائیل می گفت

برگزارییادوارهشهیدحریمیدر دررود
نجمالشریعه/مراسمیادوارهبسیجیشهیدیدا...حریمی
وگرامی داشــت شــهدای کربالی 4و 5سه شــنبه شب با
حضور مردم وطــاب حوزه علمیه جواد االئمــه (ع) دررود
وقرائت دعای توســل در بقعه امام زادگان عین علی وزین
علیاینشهربرگزارشد.

اختالل برق باعث قطعی 12ساعته
آب آشامیدنی در بجستان شد
سلیمی/صبح روز ســه شــنبه با اختالل برق پســت سردق
که بــرق شهرســتان بجســتان از آن جــا تامین می شــود آب
آشــامیدنی بجســتان بــرای مــدت ۱۲ســاعت قطع شــد.
بهگــزارش خبرنــگار ما  ،پســت ســردق کــه در فاصلــه ۳۰
کیلومتری بجســتان قــرار دارد دچار مشــکل در تامین برق
شدواینقطعیدرشهرستانیکساعتطولکشیدوبرای
وصل مجدد چاره ای جز این که اداره برق از سمت گناباد به
تغذیه برق در ســطح شــهر اقدامکند وجود نداشت و با توجه
به این که گناباد در فاصله ۵۰کیلومتری بجستان قرار دارد
افتولتاژمشکالتیازقبیلقطعووصلمتوالیبرقدرشهر
به وجــود آورده بود و مــردم از این موضوع گالیه داشــتند در
نهایت در ساعت ۱۶بعد ازظهر پست برق سردق مجدد برق
شهرستانراتامینکرد.ازآنجاکهآبشهربجستانازدشت
هایمنصوریکهدرفاصله ۴۵کیلومتریبجستانقراردارد
تامین می شــود با توجه به نبود بــرق در روســتای منصوری
پمپاژ آب میسر نبود .دانشــوری رئیس آبفای شهری اظهار
کرد:باتوجهبهقطعبرقوپمپاژنشدنآبتا ۵ساعتمخازن
بجستانباتامینآبمشکلینداشتاماباقطعیطوالنیبرق
کهحدود ۱۲ساعتطولکشیدمخازنماخالیشدودچار
بیآبیدرشهرستانشدیم.

•راهپیمایی۲۲بهمنامسالباحضور
حماسیمردمشیعهواهلسنتتماشایی
خواهدبود

اگرتمامارتشهایعربیودیگرکشورهاباهمجمع
شوندنمیتواننداسرائیلرادرنبردنظامیشکست
دهنداماامروزباالهامبخشیازشهیدان،رزمندگان
شــرایط را به گونه ای پیش بردندکه مــردم محصور
غزه کمتر از۲۴ســاعت رژیم صهیونیســتی را وادار
به التمــاس کردند؛ رژیمی که۷۰ســال قلدری می
کردامروزبه خواریوذلتافتادهاست.ویادامهداد:
دشمنانهرنقشهوفتنهایکهبراینابودیجمهوری
اســامی ایران طراحی می کنند با یک ســخنرانی
مقام معظــم رهبری بی نتیجــه می شــود وماباید به
رهبر معظم انقــاب افتخــار کنیم  .مســئول روابط
عمومی سپاه پاسداران گفت :تفنگداران آمریکایی
پیش پای فرزندان انقالبدرخلیجفارس زانو زدندو
آمریکا و رژیم سعودی با پنج ســال ایجاد فتنه و آتش
افروزی،تخریبمنازل،آوارهکردنمردموکشتنزن
وکودکوپیروجوان درسوریهچهچیزیبرایگفتن
دارندوآمریکادرهیچصحنهایبرندهنشدهاست.وی
افزود:آمریکااعالمکردکهبهایننتیجهرسیدهکشتن
ســرباز در خارج از مرزها بس اســت و باید از ســوریه
خارج شــویم همه بدانند کــه آمریکا بزرگ نیســت .
سردارشریفتاکیدکرد:آمریکادرعراق،سوریهویمن
هیچ دستاوردی نداشــته وبی آبرویی وبیحیثیتی
خودش را به جا گذاشــته اســت .وی با بیــان این که
برندهجنگدریمنمردمباایمانهستندوآیندهیمن
دردستمردماست،افزود:تازمانیکهفرهنگدینی
حاکمباشد،بنیانخانوادهمستحکمباشدوپشتیبان
والیــت فقیه باشــیم ما پیروزیم ودشــمن بــه صورت

ظاهری سروصدا می کند .سردار شریف ادامه داد:
دشمنازطریقفضایمجازیبنیانخانوادهراهدف
گرفته وبه دنبال ایجادشــکاف و اختالف بین ملت و
رهبری،روحانیتومردماستکههمهبایدهوشیارو
مراقبباشیمودرجهتتقویتواستحکامخانوادهاز
فرهنگدینیوقرآنیکمکبگیریم.
وی گفــت :درآینده نزدیــک از آل ســعود هم خبری
نخواهــد بــود .وی تاکیدکرد:بــا وجــود رهبــری و
پشتیبانی ملت والیتمدار کشــتی انقالب باسرعت
دراین منطقه پر تالطم وناامن هدایت می شــود و به
پیشمیرودوافتخارمیکنیمبعداز ۴۰سالایرانبه
عنواننگینیدرخلیجفارسوخاورمیانهمطرحاست
ومیدرخشد.سردارشریفگفت:بدونحضورایران
هیچمعادلهومعاملهایقابلحلنیستواینقدرتو
اقتداردفاعیازشهیدانبهماارثرسیدهوامروزقادر
هستیم با قدرت از مردم و سرزمین و حامیان انقالب
درهرکجادفاعکنیمواینیکواقعیتمسلماست.
وی اظهار کرد:ژنرال های آمریکایی به ترامپ نهیب
میزنندکهقبولکنارادهجبههمقاومت باخطدهی
ایرانبودکهشکستخوردیم.ویادامهداد:دشمنان
مارانمیتوانندمتوقفکنندآنانچهقدرتیدارندکه
در این  ۴۰ســال انقالب به رخ ما نکشــیدند .دست
دشمنبههیچچیزبندنیستوملتقهرمانوانقالبی
ایران دفــاع مقــدس را فراموش نمی کندودشــمن
بداندتحریــم اقتصــادی را ماننــد دفــاع مقــدس به
یک فرصت مانــدگار تبدیل خواهیم کرد تا دشــمن
نتواندبهانه تحریم رابــه زبان بیاورد .سردارشــریف

مســئول روابــط عمومی ســپاه پاســداران بااشــاره
بــه فرارســیدن ایــام ا ...دهــه فجــر و ۲۲بهمــن
گفت:دشمنان اعالم کردنداجازه نمی دهیم مردم
ســالگرد پیروزی انقالب راجشــن بگیرند دشــمن
بداند به فضل الهی امسال با حضور حماسی مردم
والیتمدار ایران اسالمی شاهد ۲۲بهمن تماشایی
خواهیمبودوبقیهامیددشمنراناامیدخواهیمکرد.
سخنگویسپاهپاسدارانبااشارهبهعملیاتکربالی
۴و ۵گفت :امروز برخی دانســته یا نادانسته و حتی
آغشتهبهمسائلسیاسیحوادثجنگراتحلیلمی
کنندکه ظلم بزرگی به کشور و ســرمایه های نظام و
ظلمبزرگیبهمحضرشهداستونابخشودنیاست
که با مطالعــه دوتا کتاب جنــگ را تحلیل می کنند.
آن ها سخت در اشتباه هستند و این کارآنان مرضی
رضایخداوندوشهیداننیست.آنانبدانندکهجنگ
را امام و یاران امام اداره کردند .وی تاکید کرد:شرم
بادبرکسانیکهبرایمنفعتمادیواقتصادیدوران
دفاعمقدسرازیرسوالمیبرندوتعداد ۴۰میلیون
نفرکهجنگراندیدندآنانراواداربهشکوتردیدمی
کنند در حالی که رزمندگان ما با لشکرهای آموزش
دیده نظامی شرق و غرب روبه رو بودند ،فرماندهان
و یــاران امام دردفاع مقــدس جنگ جهانــی را اداره
کردندو پیروز شــدند .این افتخار بزرگ را دررســانه
ها مــورد ظلــم قرارمــی دهند کــه مایه شرمســاری
است  .سردار شــریف تاکید کرد:هشــت سال دفاع
مقدس جای تفسیر در دانشگاه های نظامی توسط
متخصصان را دارد نه در عرصه های فضای مجازی
کهجوانانخالیازذهنیکهدفاعمقدسراندیدهاند
واین ظلمبزرگیاستکهارزشکارشهداوزحمات
فرماندهاندفاعمقدسورزمندگاناسالمراتشریح
کنند .وی گفت:مردم وصیت شهدا را عملی کنندو
باهمانعینکیکهشهدانگاهمیکردندنگاهکنند.

خبر
حوادث

یک سارق ،قربانی دیگر ژئوممبران
باقــری /اســتخرهای
کشــاورزی موســوم به
«ژئوممبــران» طی ماه
هــای گذشــته تعــداد
قابــل توجهــی از افراد
را به کام مرگ کشــید.
در آخریــن حادثــه
فردی که برای سرقت
به اطــراف یکــی از این
اســتخرها رفتــه بــود
بــر اثــر ســقوط داخل
استخر کشاورزی کشته شد .با حادثه مرگ روز گذشته
یک مرد مسن در یک استخر ذخیره آب کشاورزی از نوع
ژئوممبــران چهارمین مــرگ در  40روز گذشــته دراین
استخرهای کشاورزی رقم خورد .به گزارش خبرنگار ما،
دادستان عمومی و انقالب چناران در این باره گفت:روز
گذشــته در پی اعالم غرق شــدن مردی نســبتا مسن در
یــک اســتخر کشــاورزی در روســتای گهــوه ،بازپرس و
عوامل انتظامی به محل اعزام شدند و به بررسی موضوع
و معاینه محــل پرداختنــد .نظرجانی افزود:در بررســی
اولیه و باتوجه به وجود آالت و ابزار مربوطه مشخص شد
که فرد مذکور در ســاعات اولیه صبح در حال کندن پایه
های فلــزی و فنس های اطراف اســتخر و ســرقت آن ها
بوده که به درون اســتخر ســقوط کــرده و در نهایت غرق
شــده اســت .وی با اشــاره به این که فرد متوفــی دارای
سابقه کیفری نیز بوده گفت:در بررسی ها مشخص شده
که اقدامات حفاظتــی و ایمنی در زمینه احــداث و بهره
برداری از اســتخر از ســوی مالک رعایت شــده و مشکل
خاصی نداشته است.
وی با اشــاره به ادامه تحقیقات و بررسی ها افزود:جسد
متوفی بــه منظور بررســی علــت تامــه فوت به پزشــکی
قانونی منتقل شد .گفتنی اســت نهم آذرماه امسال نیز
ســه نفر از اعضای یک خانواده در یک اســتخر مشابه در
روستای ماسی ماسکانلو غرق شدند .دادستان عمومی
و انقــاب چناران گفــت :در موضوع پرونــده مرگ افراد
در استخر های آب کشاورزی موســوم به ژئوممبران اگر
قصوری از ســوی مالکان اســتخر یا کارشناســان جهاد
کشاورزی باشد حتما سهم قصور آنان لحاظ خواهد شد.
نظرجانی افزود:ماهیت و فیزیک این اســتخرها به گونه
ای اســت که دارای کف پوش پالســتیکی لغزنده،شیب
تند،فاقد حاشــیه بعد از فنس و عمق زیاد هستند چنان
که اگر کســی به داخل آن ســقوط کند بدون ابزار نجات
به هیــچ وجه نمــی توانــد خارج شــود لــذا بایــد مالکان
اســتخرها حتم ًا نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کنند.
وی با اشاره به مسئولیت اعطای مجوز بهره برداری از این
استخر ها از سوی جهادکشاورزی نیز افزود:کارشناسان
جهادکشاورزی هم باید در اعطای مجوز به رعایت نکات
ایمنی از قبیل فنس کشــی چهار طرف آن از پایین و باال
و نصــب میله های فلزی طبــق قانون توجــه کنند در غیر
این صورت هنگام وقوع حادثه هرگونه قصوری از ســوی
مالکان یا کارشناس مربوطه پس از تعیین میزان قصور از
سوی کارشناس دادگستری در پرونده لحاظ می شود.

سوژه ها و خبرها
فرماندار باخرز :

شهردار تایباد خبرداد:

رئیس اداره تعاون تربت حیدریه خبرداد:

اولینکتابخانهسیارشهرستان
باخرز راه اندازی می شود

بهرهبرداری از 4طرح عمرانی
همزمان با دهه فجر آغاز می شود

تحقق  68درصدی ایجاد
اشتغال در تربت حیدریه

نشــتیفانی /فرماندار شهرســتان باخرز گفت:با تأمین اعتبــار الزم ،به
زودیاولینکتابخانهسیارشهرستانباخرزراهاندازیمیشود .احمد
شــافعی فرماندار باخرز در جلســه انجمن کتابخانه های عمومی این
شهرســتان با تاکید بر اهمیت دسترســی قشــرهای مختلــف مردم به
خدمات کتابخانه های عمومی گفت :کتابخانه سیار شهرستان باخرز
به منظور پوشش دادن روستاهای بزرگ شهرستان راه اندازی می شود
و به زودی کار خود را در روستاهای شهرستان آغاز خواهد کرد.

خبر
حوادث

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تشریح کرد :

جزئیات پرونده آدم ربایی در سبزوار

فرمانده انتظامی خراســان رضوی گفت :ساعت 23
جمعه گذشــته یکــی از اهالی شهرســتان ســبزوار از
منزل خارج شد و دیگر خبری از بازگشت وی به منزل
نشد؛پسازنیمساعتفردیناشناسبامنزلاینفرد
تماس گرفت و گفت وی به خانه بازنمیگردد .سردار
تقوی در گفتوگو با تسنیم گفت :خانواده فرد مفقود
شدهبالفاصلهبامرکزفوریتهایپلیسی 110تماس
گرفتند و خواستار پیگیری ســریع موضوع شدند .وی
اظهار کرد :با توجه به اهمیت موضوع دســتورات الزم
به فرماندهی انتظامی سبزوار صادر شد و کارآگاهان
مبارزهباجرایمجناییپلیسآگاهیبرایپیگیریسریع
پرونده وارد عمل شــدند .فرمانده انتظامی خراســان
رضوی تصریح کرد :تحقیقــات اولیه در ایــن زمینه به
سرنخهاییرسیدکهیکدستگاهخودرویسواریال
نود را در محل ربایش همسر شــاکی پرونده نشان می
داد.سردارتقویخاطرنشانکرد:ربایندگانکهتصور

نمیکردند پلیس آن ها را شناســایی کرده باشد دیگر
با خانواده گروگان تماس نگرفتند اما کارآگاهان زبده
پلیسآگاهیباردزنیهایاطالعاتیدوتنازمتهمان
رادراینزمینهشناساییودراقدامیغافلگیرانهآنها
را دســتگیر کردند .وی افزود :تحقیقات پلیس نشان
میدادفردربودهشدهبهنیشابورمنتقلشدهاماپلیس
به این ســرنخها اکتفا نکرد و تحقیقات بعدی پلیس را
به سمت استان کرمان رهنمون کرد؛ متهم پرونده که
احساس خطر میکرد فرد ربوده شده را در کهنوج رها
کرد که این موضــوع از طریق خانواده فرد ربوده شــده
به پلیس گزارش شد .سردار تقوی گفت :تالش پلیس
برای دســتگیری متهم اصلی این پرونده ادامه دارد و
تحقیقات اولیه بیانگر این است که اختالف حساب در
پی یک معامله در بیرجند و پرداخت نکردن اقســاط از
ســوی متهم ،انگیزه اصلی این اقدام بوده و تحقیقات
تکمیلیدراینزمینهادامهدارد.

کلثومیان/شهردارتایبادگفت:درراستایتوسعهوآبادانیشهری،همزمان
با دهه فجر امســال این شــهرداری چهار طرح عمرانی را به بهرهبرداری
خواهد رســاند .ایوب سیدالحســینی افزود :این پروژهها شــامل تکمیل
پارکطبیعت،پارکخطی،ادامهپیستسالمتوافتتاحبازارداخلپایانه
مسافربریاست.ویاظهارکرد:مبلمانشهریوتأمینامکاناترفاهیدر
اماکنعمومینیازتوسعههرمنطقهاستواینشهرداریدرنظرداردبرای
رفاههمشهریانایناقداماتموثرراانجامدهد.

غضنفــری /رئیــس اداره تعــاون ،کار ورفــاه اجتماعی تربــت حیدریه
ازتحقق  68درصدی ایجاد اشــتغال طی امســال در این شهرستان
خبرداد.اســماعیل پناه در جلسه کارگروه اشــتغال وسرمایه گذاری
افزود:تعهد شهرستان در ایجاد اشتغال جدید و ثبت در سامانه رصد
طی امسال سه هزارو 264نفر بوده که تاکنون تعداد هزارو 608نفر
در سامانه رصد ثبت شده است.وی همچنین به جذب  100درصدی
سهمیه مشاغل خانگی در مرحله اول اشاره کرد .

ورود دستگاه قضایی به اختالفات شورا و شهرداری کاشمر

اتمام حجت دادستان با اعضای شورا و شهردارکاشمر
دادستان کاشمر :هیچ تخلفی در عملکرد شهردار به اثبات نرسیده است

محمد فیض عارفی -شــورای شهر کاشــمر پس از این که
چندین هفته متوالی بدون حضور خبرنگاران و در پشــت
درهای بسته تشکیل جلسه داد ،سهشنبه شب این هفته
شاهدحضوراصحابرسانهبود؛امااینبارنهبادعوتشورا
بلکه با دعوت دادستانی! دعوت دادستانی شهرستان از
خبرنگاران برای حضور در جلسه شــورای شهر با حضور
دادســتان ،حاکــی از آن بود که در این جلســه قرار اســت
موضوعمهمیمطرحشود.موضوعیکهشایدنویدبخش
آرامشوتعاملدرحرکتآیندهشوراوشهرداریباشدوبه
حرفوحدیثهایچندماههاخیرودرگیریهاوتنشها
پایان دهد.طالعی دادستان کاشمر گفت :پنجمین دوره
شورای شهر کاشــمر در حالی حیات سیاسی خود را آغاز
کردکهمنتخبانشورادردوگروهاکثریت 4نفرهواقلیت3

نفره دستهبندی شدند ومردم کاشمر بسیار هوشمندانه
انتخاب کرد ه و به لیســتهای سیاســی رأی ندادهاند اما
متأسفانه آن گونه که باید میشد ،نشد .دادستان کاشمر
یادآور شد :از همان ابتدای کار ،شورا تبدیل به محل نزاع
شد و سیاستزدگی حاکم بر دو طیف اکثریت و اقلیت در
همان جلســه اول که با حضور مسئوالن ارشد شهرستان
تشکیل شد خود را نشــان داد به گونهای که اکثریت قبل
از آن کــه صحبتها به پایان برســد آرای خــود را روی میز
گذاشتندواقلیتهماقدامبهترکجلسهکردندواینپایه
و مبنای پنجمین دوره شورای شــهر کاشمر شد! طالعی
افزود :علــت اصلی اختالفــات از ابتدا این بــود که اقلیت
مخالف تداوم حضور شــهردار در این مسند بود و اکثریت
موافــق حضــور وی و به هر جهــت ،اکثریت بــه این نتیجه

رسیدندونظامپارلمانیهمهمیناستکهوقتیاکثریت
به موضوعی رأی دادند همه باید تبعیــت کنند .وی ادامه
داد :اختالفات موجود در شــورای شهر کاشــمر از اواخر
سال گذشته نمود بیشــتری پیدا کرد چرا که با تغییر نظر
یکی از اعضای اکثریت نسبت به شهردار ،اکثریت تبدیل
به اقلیت و اقلیت تبدیل به اکثریت شدند ومشکالت وارد
مرحله جدیدی شد تا این که در نهایت استیضاح شهردار
نیز انجام شــد اما با توجه به نتیجه آرا ،شــهردار منطبق بر
قانونبهکارخودادامهداد.ویتصریحکرد:چوناعضای
شورادرچارچوبشورانتوانستندبهخواستهخودبرسند
گرفتار حواشــی و از وظایف اصلی و قانونی خارج شدند و
فرصتیکهبایدصرفخدمتبهمردموآبادیشهرمیشد
تبدیلبهتنش،هتکحرمتوانتساباتهاماتبهیکدیگر،

ایجاد جنجال ،ترک جلسات و ...شــد .دادستان کاشمر
افزود:دستگاهقضاییودادستانیمکرراعالمکردکهاگر
تخلفواتهامیعلیهشهرداریاعلیههرکدامازاعضادارید
بهمااعالمکنیدتابررسیورسیدگیکنیم.طالعیاظهار
کرد :سازمان بازرسی ،بازرسان ویژه خود را به شهرداری
اعزام کــرده و آنها بررســیهای الزم را انجــام داده و بعد
از چند ماه نتیجه بررســیهای خود را اعــام کردهاند که
در هیچ کدام از آن موارد تخلفی برای بازرســان ســازمان
بازرسی که متخصص این امر و مســئول رسیدگی به این
امورهستندوآنجاشعبهایمخصوصشهرداریهاوجود
دارد،احرازنشدهاستوالبتهتوصیههاییهمبهشوراوهم
بهشهرداریداشتهاند.
دادستانکاشمرتصریحکرد:متأسفانهبازهمبعدازاینکه
نظر سازمان بازرسی هم آمد اکتفا نکردند و مباحث ادامه
پیدا کرد.وی با قرائــت نامه ای خطاب به رئیس شــورای
شهرکاشمرمواردیرابرایبرگزاریضابطهمند جلسات
شوراگوشزدکردودرخصوصبرخوردباتخلفاتاحتمالی
اتمامحجتکرد.

