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امامجمعهبردسکندرخطبههاینمازجمعهمطرحکرد:

هزینهمذاکرهبادشمنبیشترازهزینههایمقاومتاست
حقدادی/پیکرمطهر شهیدسرهنگ دوم راهور غالمحسن
جامدوستروزپنجشنبهپسازطوافوتشییعدرحرممطهر
رضوی در مشهد به تربت جام انتقال یافت و توسطمردم
شیعه و اهل سنت تربت جام تشییع و روز گذشته نیز پیکر
مطهر این شهید در روستای ابدال آباد تربت جام طی
مراسمی با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئوالن
خاک سپاری شد  .به گزارش «خراسان رضوی» ،مراسم
تشییعپیکرمطهرشهیدغالمحسنجامدوستکهدرحین
ماموریت درشهر زاهدان توسط اشرار مسلح به درجه رفیع
جشنبهگذشتهباحضور
شهادتنائلآمدهبودبعدازظهر پن 
امامان جمعه و جماعات  ،فرماندهان وکارکنان نیروهای
نظامی و انتظامی ،مسئوالن و کارکنان ادارات و نهادها
بسیجیان ،خانواده شهدا و ایثارگران وقشرهای مختلف
مردمتربتجا مازمحلپلیسراهوراینشهربهسمتمیدان
ولیعصر(عج) شهرستانتشییعشد.شایانذکراست،پیکر
شهید جامدوست پس از تشییع به محل هیئت رزمندگان
اسالمانتقالیافتومراسموداعباشهیدباشرکتگسترده
مردمقدرشناساینشهرستان،برگزارشد.صبحدیروزنیز
بعد از قرائت دعای پرفیض ندبه ،پیکر شهید به زادگاهش
روستای ابدال آباد انتقال یافت کهپس از تشییع وخاک
سپاری درجواردیگرشهدایروستاآرامگرفت.

استاندارنخستینروزکاریخودرا
باادایاحترامبهشهداآغازکرد
استاندارجدیدخراسانرضویروزپنجشنبهدرنخستینروز
کاریخودباحضوردرگلزارشهدایبهشترضا(ع)مشهدبه
مقامشامخشهدایانقالباسالمی،نظامجمهوریاسالمی
ایرانودفاعمقدسادایاحترامکرد.بهگزارشایرنا،علیرضا
رزم حسینی در این برنامه همراه با مدیرکل بنیاد شهید و
ایثارگرانخراسانرضویومعاوناناستانداربرمزارشهدای
آرمیده در بهشت رضای مشهد حاضر شد و با قرائت فاتحه و
نثار شاخه گل بر مزار شهیدان با آرمان های مقدس انقالب
تجدید پیمان کرد  .استاندار خراسان رضوی همچنین با
حضوردرمنزلسردارشهیدمحمودکاوهبامادروخانوادهاین
سرداررشیدسپاهاسالمدیداروگفتوگوکرد .رزمحسینی
درایندیدارگفت:خودرامدیونشهداوایثارگرانمیدانیم
وانشاءا...خداوندبهبرکتخونشهداودعایخیرمادران
ایشانبهخدمتگزارانمردمتوفیقخدمتبیشتروصادقانه
رامرحمتکندتابتوانیمراهشهیدانراادامهدهیم  .

نمازجمعه
نوری

امام جمعه بردسکن در خطبه های این هفته نماز
جمعه گفت :امروز هزینه مذاکره و سازش با دشمن
بیشتر از هزینه های مقاومت است .حجت االسالم
امینی اظهار کرد :انقالب اسالمی در  40سال
گذشته حقایق زیادی را برای مردم آشکار کرده
است و مردم ما به این حد از بصیرت و آگاهی رسیده
اند که نباید به کمک دشمنان دل خوش باشند.
وی افزود :کسانی که از مذاکره و سازش با آمریکا
دم می زنند بدانند تجربه نشان داده است دشمن از
هر توطئه ای استفاده می کند تا کشور را نابود کند
و هر جا به دشمن اعتماد کرده ایم از همان جا ضربه
خورده ایم .خطیب جمعه بردسکن  ،داشتن اعتماد
به نفس و روحیه انقالبی را عامل پیشرفت کشور
دانست و افزود :مدیرانی که خود را دست کم می
گیرند و روحیه انقالبی ندارند کشور را به عقب بر
می گردانند .وی رمز عبور از بحران ها و مشکالت
ایجاد شده در کشور را فصل الخطاب قرار دادن
بیانات مقام معظم رهبری دانست و افزود :مادامی
که از مقام معظم رهبری تبعیت کنیم هیچ آسیبی
به کشور وارد نخواهد شد.
امام جمعه بردسکن به بحث های ایجاد شده اخیر
شهرستان در خصوص حــذف ولیمه از مراسم
ختم متوفیان نیز پرداخت و گفت :این که عده ای
از معتمدان و متنفذان شهرستان دور هم جمع
شده اند و میثاق نامه امضا کــرده اند تا مراسم
ختم درگذشتگان فقط در بعدازظهرها برگزار و
به تبع آن ولیمه ناهار نیز از روی دوش صاحبان
عزا برداشته شود فکر خوبی است و باعث کاهش
اضطراب و استرس خــانــواده عــزادار می شود.
این طرح در شهرهای همجوار نیز اجرایی شده و
نتیجه خوبی داشته است .وی افزود :امروز مخارج
ولیمه اموات که مغایر با سخنان ائمه (ع) است
برای برخی از مردم کمر شکن شده است و اگر
این هزینه ها صرف امور خیریه و عام المنفعه شود
کار بسیار ماندگار و باقیات الصالحات خواهد بود.
خطیب جمعه بردسکن حضور مسئوالن و کارکنان
ادارات در ساعت اداری بــرای عرض تسلیت به
صاحبان عزا را گرفتن وقت مردم و تضییع حق
الناس اعالم کرد و گفت :با انتقال مراسم ختم به

بعدازظهر ها عالوه بر حذف ولیمه  ،این مشکل نیز
برطرف خواهد شد.
خاکشور /حجت االسالم جهانشیری امام جمعه
رشتخوار گفت :ملت ایران با پیروی از مقام معظم
رهبری تمام توطئه هــای دشمنان و استکبار
جهانی را خنثی می کنند.
برزویی /حجت االسالم حسنی نسب امام جمعه
روداب گفت:برخی گمان می کنند آمریکایی ها از
دستگاه های تحلیلی و خطا ناپذیری برخوردارند
ولی اشتباه می کنند و نشان دادند دستگاه های
تحلیلی آن ها خطا کار است.
کالته /حجت االسالم مقیسه امام جمعه سبزوار
گفت :دولتمردان در مقابل آمریکایی ها با شجاعت
و عقالنیت رفتار کنند و فریب لبخند ،امضا و تحلیل
آن ها را نخورند.
پوریوسف/حجت االسالم میری امام جمعه فیض
آباد با اشــاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری
در قم گفت :نباید به قول و قرار و امضای غربی ها
اعتماد کرد چرا که تاکنون جز خلف وعده از آن
ها ندیده ایم.
سلیمی  /حــجــت االســـام وحــیــدی ام ــام جمعه
بجستان گفت:برخی از مهم ترین حقایقی را که
می تواند چراغ راه آینده کشور باشد می توان در
موارد زیر خالصه کرد -۱:باید به جوانان اعتماد
کرد  -۲تحقق آرمان ها با نقشآفرینی همه ملت
اتفاق میافتدکه نیازمند صبر است و با توجه به
ظرفیت ها می توان با برنامه ریزی طوالنی گام به
گام مسیر پیشرفت را شاهد بود-۳به دشمن نباید
اعتماد کرد-۴باید مدیریت جهادی داشت.

ایــشــان زاده /حــجــت االســـام دســتــجــردی امــام
جمعه قوچان بااشاره به حضورنیروهای آمریکایی
درعراق ومنطقه گفت :این برنامه ها وتهدیدات
پوچ آمریکا صرفا برای این است که امتیازگیری
کند واین که دولت های منطقه را تضعیف و رژیم
صهیونیستی راتقویت کند وهمه را زیرسلطه
اشغالگرقدس قراردهد.
اصغری /حجت االسالم ایــزدی یــزدان آباد امام
جمعه فریمان گفت :حضرت زینب (س) با این
که فرزندان خود را در حادثه عاشورا از دست داد
اما هیچ گاه اظهار عجز و ناتوانی نکرد و با صبر و
بردباری به پرستاری زنان و کودکان و نیز دفاع از
حریم والیت پرداخت.
نوری/حجت االسالم ناهیدی امام جمعه خلیل آباد
گفت:امروز مهم ترین وظیفه مسئوالن نظام توجه
به معیشت مردم ودر مقابل مهم ترین وظیفه مردم
هم به عنوان پشتیبان انقالب اسالمی حضور در
صحنه های مختلف کشور است.
ملکی/حجت االسالم دهقانی امام جمعه خوشاب
با انتقاد از ضعف دستگاه های نظارتی و ضعف
کنترل بازار گفت :مسئوالن را مردم انتخاب می
کنند و آن ها نیز نگران وضعیت معیشت مردم
هستند.
صفری /حجت االسالم صادقی نسب امام جمعه
گناباد گفت  :مقام معظم رهبری در دیدار با مردم
م فرمودند که دست متجاوزان به منافع مرد م باید
ق
قطع شود و خطاب ایشان به دولت بود و دولت باید
به دستور مقام والیت عمل کند.
مقصودی/حجت االســام ایــروانــی امــام جمعه

درگز گفت:توجه به معیشت مردم همان طور که
حضرت آقا گفتنداولین وظیفه مسئوالن نظام
اســت و ام ــروز دانستن مشکالت کافی نیست
بلکه باید به فکر حل مشکالت مــردم بــود و این
اساسی ترین کار است که مسئوالن باید به آن
عمل کنند.
حقدادی /حجت االســام طاهری خطیب جمعه
تربت جام گفت :ملت انقالبی ایــران بــرای حفظ
حــراســت از دســتــاوردهــای نظام اســامــی جان
خود را تقدیم کردندو امروز شهدا بهترین الگوی
مردم هستندودشمنان مابدانندمردم باپیروی از
رهبرشان و وصیت شهدا در میدان ها حضور دارندو
در این ۴۰سال انقالب پاسخ فتنه های دشمن را
محکم داده اند و منافقین ،آمریکاو حکومت های
دست نشانده آنان را رسوا کرده اند.
کلثومیان/حجت االسالم ملکی امام جمعه تایباد
با تبریک میالد فرخنده حضرت زینب (س) و روز
پرستار گفت :زینب کبری (س) عالوه بر قهرمانی
که در واقعه کربال داشت  ،قهرمان فصاحت وبالغت
بود ومانندپدرش امام علی (ع) خطبه می خواند.
پرورش /حجت االســام فرمانبر خطیب جمعه
شهر ملک آبـــاد گــفــت :آمــریــکــا هیچ اعتباری
نــدارد دولتمردان آمریکا تهدیدشان ،قولشان
وامضایشان هیچ کدام اعتبار ندارد .حضور آمریکا
وداعش به همراه منافقین در عراق یکی دیگر از
توطئه های دشمن علیه انقالب است.
داورزنی/حجتاالسالم جواد علیزاده امام جمعه
داورزن گفت:مردم ما ومسئوالن عزیز در مقابل
این تحریمهای دشمنان باید با زیرکی وبصیرت
برخورد کنند.
عابد خراسانی /حجت االسالم ایزدی امام جمعه
طرقبه درخطبه هــای ایــن هفته نماز جمعه با
تمدنی انقالب
دشمنی استکبار با پدیده
اشاره به
ِ
ِ
دشمنی عمیق دانست و خاطرنشان
اسالمی آن را
ِ
کرد :برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر ،علت
دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فالن مسئول
علیه آمریکا میدانند.
شجاعی مهر /حجت االسالم یعقوبی امام جمعه
نیشابور با انتقاد از عمل نکردن اروپایی ها به
تعهدات خــود در  ۹مــاه گذشته در قبال برجام
گفت :آمریکا با برجام به اهداف شیطانی خود در
قبال ایران نرسید و به همین دلیل از آن خارج شد.

اخبار
فرهنگی

اعالم برنامه های جشن والدت
حضرت زینب (س) در حرم رضوی

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس گفت :در آستانه
فرارسیدن پنجم جمادی االول ،جشن والدت حضرت
زینب(س) در حرم مطهر برگزار میشود.به گزارش
آستان نیوز ،حجتاالسالم حسینی افزود :مراسم
فرخنده میالد حضرت زینب(س) روز شنبه با سخنرانی
حجتاالسالم حمیدی در رواق امام خمینی(ره) از
ساعت  ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰برپا می شود.وی تصریح
کرد :در این مراسم مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) به اجرای مولودی خوانی و مدیحهسرایی در
وصف این بانوی بزرگوار میپردازند ،همچنین اجرای
گرو ههای سرود و تواشیح سیر ةالنبی و شعرخوانی
از دیگر بخشهای جشن این میالد باشکوه است.
وی بیان کرد :در روز میالد ویژه برنامه جشنی نیز در
رواق حضرت زهرا(س) ویژه خواهران تدارک دیده
شده است که قبل از نماز ظهر با اجرای برنامههای
متنوعی چون حلقه معرفت ،مدیحه سرایی و سخنرانی
برگزار میشود.

ماجرایتکراریاحتماللغو،نازتهیه
کنندگانبرایجشنوارهفجر مشهد
شـــرکـــت اول-مــــعــــاون
هـــنـــری و ســیــنــمــایــی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی
در واکنش به اظهارات
دبـــیـــر شــــــورای عــالــی
تهیهکنندگان مبنی بر
احتمال لغو اکــران آثار
سی و هفتمین جشنواره
فجر در شهرستان ها،
گفت :براساس آخرین
صحبتی کــه بــا رئیس
سازمان سینمایی کشور
انجام شده قرار است جشنواره در همه استان های کشور
با اختصاص دو سالن در مرکز هر استان برگزار شود.
محمدرضا محمدی در گفت و گو با «خراسان رضوی»
افزود :البته موضوع تامین اعتبار اکران های استانی
موضوعی است که هر سال وجود داشته و تا لحظات آخر
نیز مرتفع شده است و امیدواریم که این اتفاق امسال نیز
بیفتد.وی با بیان این که تامین اعتبار برای اکران های
استانی توسط سازمان سینمایی انجام می شود ،ادامه
داد :سازمان سینمایی هر سال تعدادی فیلم را خود
برای اکران در استان ها تعیین می کند و عالوه بر آن ما
به التفاوت آثار انتخاب شده تا سقف تعیین شده  22فیلم
برای اکران در هر استان را استان ها می توانند با جلب
اسپانسر ،اعتبارات استانی یا توسط سینماهای انتخاب
شده برای اکران تامین کنند.محمدی با اشاره به وجود
مشکالت تا لحظات آخر در سال گذشته و حل و فصل آنها
پیش از آغاز جشنواره ،گفت :در حال انجام هماهنگی
هایی برای اکران  22فیلم در مشهد هستیم و می توانم
به طور تقریبی قول بدهم که این اتفاق امسال می افتد.

سوژه ها و خبرها
مدیردامپزشکیخلیلآبادخبرداد:

سومینشبشعرچلچراغدر
شهرقنوتوقنات برگزارشد
صفری -در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی ایــران ،سومین شب شعر انقالب از سلسله نشست های
شعری چلچراغ در شهرستان گناباد برگزار شد .در این مراسم قاسم
صرافان از شاعران شهیر کشوری و مهدی آخرتی و احمد حیدری
از شاعران استانی در کنار شاعران خوش قریحه گنابادی به قرائت
شعر پرداختند .حمیدرضا مهدوی مقدم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان گناباد ضمن تشکر از حضور مسئوالن شهرستانی
در این مراسم ،خواستار برگزاری چنین جلسات ادبی با محوریت این شهرستان ادب پرور شد.

باخبرنگاران
شهرستانها

حقدادی  /معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی
تربت جام گفت :برای ارتقای هرچه بیشتر سطح علمی
دانشجویان ،سامانه نوید در دانشکده علوم پزشکی
شهرستان راه اندازی شد.
*رئیس آموزش و پرورش تربت جام گفت :ازدواج ومسائل
اقتصادی نقش اساسی درترک تحصیل دانش آموزان
دارد وآموزشوپرورش تربت جام رتبه دوم استان را در
جذب دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده بودند ،دارد.
کالته /فتح ا ...جعفری بنیان گذار یگان زرهی سپاه
پــاســداران گــفــت :امـــروزه دو خطر ب ــزرگ تحریف و
فراموشی دوران  8سال دفاع مقدس را تهدید می کند .

خبر

رئیسارشاداسالمیتربتجامخبرداد:

تنهاسینمایتربتجامدر
دههفجرآغازبهکارمیکند

تولید بیش از 140تن تخم مرغ
طی یک ماه در خلیل آباد

حقدادی-حیدربیگی رئیس ارشاداسالمی تربت جام با اشاره به راه
اندازی مجدد تنها سینمای تربت جام پس از یک وقفه ۲۰ساله اظهار
کرد :یکی از کارهای مهم ارشاداسالمی در حوزه سینمایی پیگیری
مجدد فعالیت سینمای تربت جام بود که با تعاملی که با شورای شهر
و شهرداری صورت گرفت با نظر مثبت کمیسیون ماده  5و آمادگی
شهرداری وفرهنگ وارشاد برای شروع به کار سینما پیگیر تجهیزات
صوتی وتصویری از وزارتخانه هستیم که ان شاءا ...فعالیت سینما
پس از  ۲۰سال وقفه و با به سازی ساختمان توسط شهرداری در دهه فجر آغاز به کار می کند .

حسین نوری /مدیر شبکه دام پزشکی شهرستان خلیل آباد گفت:
خلیل آباد یکی از قطب های تولید تخم مرغ در منطقه و استان است.
وحید احمدی اظهار کرد :بیش از  ۱۴۰تن تخم مرغ در طول ماه در
شهرستان خلیل آباد تولید می شود .احمدی همچنین در ادامه
بیان کرد :تخم مرغ یک فراورده خام دامی پر مصرف ،مفید و در عین
حال فساد پذیر است که در صورت رعایت نکردن موازین بهداشتی از
طرف تولید کننده می تواند انتقال دهنده بیماری های مختلفی چون
سالمونال  ،آنفلوآنزای مرغی و  ....باشد .

معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

اخبار

الزام برنامه ریزی برای دو خطه شدن مسیر خواف -رشتخوار

خاکشور /معاون وزیــر راه و شهرسازی گفت:با
وجــود ترافیک سنگین محور خــواف -سنگان-
رشتخوار ومحدودیت اتصال مسیر ریلی راه آهن
به سنگ معدن سنگان بایدبرای دوخطه شدن این
مسیر برنامه ریــزی شــود .خــیــرا ...خادمی در
سفرش به رشتخوار و خواف در بازدید از وضعیت
ترافیک سنگین محور رشتخوار به خواف و عرض
کم جاده با تاکید بر اهمیت محور رشتخوار -تربت
حیدریه -سنگان در ترانزیت بار گفت :همان طور
که توسعه معدنی سنگ معدن سنگان در حال
انجام است زیرساخت های حمل و نقل در محور
سنگان  -خواف -رشتخوار توسعه می یابد .وی

گفت:به منظور تسریع در عملیات اجرایی این
محور احداث  ۲۷کیلومتر این محدوده با برآورد
اعتباری 86میلیارد تومان به مناقصه گذاشته می
شود  .وی گفت :محور تربت حیدریه -رشتخوار-
خ ــواف -سنگان یکی از مهم ترین محورهای
مواصالتی استان خراسان رضوی است که با توجه
به وجود بزرگ ترین معدن سنگآهن خاورمیانه
در سنگان و تردد باال در این محور ،تکمیل هرچه
سریع تر آن در اولویت قرار دارد .وی اعتبار مورد
نیاز برای به سازی و چهار خطه کردن این جاده را
سه هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :مطالعات
مرحله نخست این طرح انجام شده و مرحله دوم آن

شهرستانها

در دست اقدام است .معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت هم در این سفر به خبرنگار ما گفت :سرمایه
گذاری  20هزار میلیارد تومان در مجتمع سنگ
آهن سنگان خواف چشم انــداز آینده ماست که
تاکنون  10هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
شده و قرار است  40میلیون تن سنگ آهن معادل
 25درصــد مجموع تولید کشور در ایــن منطقه
استخراج شود .خداداد غریب پور از تشکیل کمیته
توسعه سنگان با هدف بررسی مسائل و مشکالت و
موانع سرمایه گذاری این منطقه در وزارت صنعت،
معدن و تــجــارت خبر داد .رئیس هیئت عامل
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

ایران (ایمیدرو) افزود :اولویت ما اشتغال نیروی
انسانی بومی و رعایت حقوق کارگران شرکت
های تابعه مجتمع سنگ آهن سنگان خواف است
و واحدهای صنعتی فعال باید حقوق کارگران
را رعایت کنند .وی خواستار مشارکت سرمایه
گــذاران در مسائل مربوط به توسعه زیرساخت
های مجتمع سنگان خواف شد و تاکید کرد :حفظ
حقوق دولتی و عامه مردم در اولویت اقدامات قرار
دارد .معاونان وزیر راه و شهرسازی و صنعت ،معدن
و تجارت در سفر یک روزه به خواف از زیرساخت
ها و معادن فعال مجتمع سنگان این شهرستان
بازدید کردند.

شهرستانها

مدیرعاملانجمنحمایتاززندانیان
نیشابورخبرداد:

نجات ۹نفر از پای چوبه دار
از ابتدای امسال

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان نیشابور گفت:از
ابتدای امسال  ۹نفر محکوم به اعدام با جلب رضایت
اولیای دم از دار مجازات نجات یافتند و هنوز پنج نفر
دیگر از این افــراد در زنــدان به سر می برند و در سال
 ۹۶نیز  ۱۱نفر از مجازات اعدام رهایی یافتند.احمد
همت آبادی در نشست خبریمسئوالن انجمن حمایت
از زندانیان شهرستان نیشابور گفت :از تیر ماه  ۸۷تا
پایان سال  ۹۶تعداد  ۸۸۷نفر از زندانیان جرایم غیر
عمد توسط این انجمن از زندان آزاد شده اند و این آمار
از ابتدای امسال  ۳۱نفر بــوده اســت.وی با اشــاره به
افزایش تعداد زندانیان مهریه با توجه به افزایش قیمت
سکه افزود :با دستورالعمل جدید قوه قضاییه و همکاری
نهادها در آبان ماه امسال  ۵۳زندانی مهریه از زندان آزاد
شده اند.همت آبادی بیان کرد ۸۸۳ :خانواده زندانی
تحت پوشش این انجمن قرار دارند که ماهیانه  ۵۰۰هزار
ریال مستمری میگیرند و انواع خدمات فرهنگی و بسته
های غذایی دریافت میکنند.

تکرارحوادثخونینرانندگیاینباردرجادهجغتای

تصادف مرگبار پراید با کامیون
 ٨کشته برجای گذاشت

ابویسان هشت نفر جان باختند ،قربانیان حادثه که سه مرد ،
سه زن و دو کودک بودند به دلیل شدت جراحات در محل حادثه
قبل از اعزام فوت کردند .رئیس جمعیت هالل احمر جغتای
به خراسان رضوی گفت:پس از اعالم حادثه تیم امدادی این
جمعیت به محل حادثه اعزام شدند و برای ارزیابی و ایمن سازی
صحنه حادثه اقدام کردند .میرجهانگیری افزود :متاسفانه در
پی این حادثه خونین ،هشت نفر از اهالی شهرستان جغتای در
صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.

تعدادیگوسفنددرهمانساعاتاولیهشدهاستوتعدادیازآنها
ذبح شدند و گوشت استحصالی تا زمان اعالم نتیجه آزمایش ضبط
شد.وی در پایان با اشاره به رصد مداوم سالمت دام های شهرستان
گفت :خوشبختانه سازمان دام پزشکی از نظر دارو و واکسن بسیار
غنیاستودامپزشکاندردامداریهاوکشتارگاههاچهخصوصی
و چه دولتی حضور دارند و به صورت مداوم سالمت دام ها را رصد
میکنند.ویافزود:اتفاقاتیازایننوععمومابهعلتسهلانگاری
دامداران رخ می دهد.

مقصودی /سرپرست شبکه دام پزشکی درگز گفت :پیرو اعالم
یکی از دامداران در خصوص تلفات ناگهانی تعدادی از گوسفندان
دامداریوی،کارشناسانشبکهدامپزشکیبرایبررسیموضوع
اعزام شدند .دکتر شمس افزود :با توجه به احتمال مسمومیت،
نمونههایی از کبد و دیگر احشا ،محتویات شکمبه و خــوراک
مشکوک به آزمایشگاه ادار ه کل دام پزشکی ارسال شد .سرپرست
شبکه دام پزشکی درگز بیان کرد :علت اولیه تلفات با توجه به نتایج
آزمایشگاه اداره کل دام پزشکی مسمومیت بوده که باعث اتالف

مقصودی /عصر روز چهارشنبه گذشته زنی  32ساله  ،درچهارراه
کالت شهردرگز قصد عبور از مسیر خط کشی شده عابر پیاده را
داشتکهباخودرویپرایدتصادفکردوپسازانتقالبهبیمارستان
و سپس انتقال به مرکز استان جان سپرد .سرهنگ کارگری رئیس
پلیس راهور درگز با تایید این خبر علت این حادثه را رعایت نکردن
حق تقدم توسط راننده پراید اعــام کرد و گفت :ضــروری است
رانندگان هنگام عبور از گذرگاه عابر پیاده ،حق تقدم عابر پیاده را
رعایت کنند تا شاهد بروز چنین حوادث ناگواری نباشیم.

مسمومیت باعث اتالف 80راس
گوسفنددردرگزشد

گفتی/کمتر از یک هفته از دو تصادف خونین در جاده فریمان
که منجر به کشته شــدن 9نفر شــد ،گذشته اســت که بازهم
تصادفی خونین ووحشتناک این بار با هشت کشته ودر تصادف
پراید با کامیون در جــاده جغتای  -ابویسان تکرار شــد .به
گزارش خراسان رضوی ،حدود ساعت  ١٧:٢٨پنج شنبه ١٩
دی  ٩٧بر اثر تصادف پراید با کامیون در محور جغتای به سمت

عابرپیاده در تصادف با سواری پراید
جانباخت

باران در 21شهرستان
خراسان رضوی بارید

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کــل هواشناسی
خراسان رضوی گفت :باران از چهارشنبه شب گذشته
تا ظهر پنج شنبه گذشته در  21شهرستان استان و بیشتر
در نیمه جنوبی خراسان رضوی باریده است .آیدا فاروقی
در گفت وگو با ایرنا افزود :بیشترین بارش طی این مدت
در رشتخوار با  24میلی متر و پس از آن در شهرستان
های باخرز و گناباد به ترتیب با  22و  20میلی متر ثبت
شد .شایان ذکر است قوچان با کمینه دمای صفر درجه
سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای  20درجه به ترتیب
سردترین و گرم ترین شهرهای خراسان رضوی طی 24
ساعت منتهی به ظهر پنج شنبه بودند.

دادستاننیشابورمطرحکرد:

ایمنی پایین زندان
نیشابوردربرابر زلزله

دادستان عمومیو انقالب نیشابورگفت :زندان نیشابور
 ۳نفر را دارد که هماکنون با توجه به
ظرفیت  ۳۰۰تا  ۵۰
این که سه برابر ظرفیتش زندانی را در خود جای داده
است ،مشکل شدید فضا و امکانات دارد.وی همچنین
با اشــاره به مشکالت ایمنیاین زنــدان گفت :هشدار
می دهم در صورت بروز زلزله کوچک در نیشابور تلفات
زیادی در این مرکزخواهیم داشت.حجت االسالم اکبری
مقدم افزود :زندان نیشابور بدترین زندان استان ازنظر
فضاست و بازرسان مختلف هنگام بازدیدهای خود
به این موضوع اذعان دارند و میگویند از مرکز بودجه
تزریق می کنیم اما خبری نمیشود.وی افــزود :برای
احداث زندان جدید نیشابور  40هکتار زمین اختصاص
یافته اما از سال  ۹۰بودجه ای برای ساخت آن پرداخت
 ۵زندانی زن در
نشده است .وی با بیان این که کمتر از  ۰
نیشابور وجود دارند ،افزود :با توجه به کمبود امکانات
و فضا زندانیان با جرایم سنگین تر را به شهرهای دیگر
می فرستیم.

