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فرماندهسپاهامامرضا(ع)درمجمععمومیمعتمدینتربتجام:

حقدادی-فرماندهسپاهامام
رضا(ع)دراجتماعبیشازسه
هزار نفراز معتمدین وبزرگان
تربت جام در مصالی الغدیر
شهرستان با اش ــاره به این
که نظام اسالمی با تکیه بر
مــردم دارای قــدرت وقاعده
شده است ،گفت :در جریان
نهضت و حــرکــت اسالمی
قاعده مــردم بودند و احــزاب ،گــروه ها وجناح ها هیچ کدام
نبودندکه ادعــا کنند قبل ازپیروزی درجریان نهضت امام
(ره) بودندوبعداز استقرار نظام اسالمی قدرت نظام مردم
هستند .سرداریعقوب علی نظری افــزود:مــردم برای نظام
جان فشانی و سختی ها را تحمل کردند و تاامروز پای انقالب
ایستاده انــد و از دستاوردهای نظام محافظت و حراست
میکنندو در گسترش تفکر انقالب در آن سوی مرزها مشغول
انجام وظیفه اندو هرکجا مردم باشند سپاه حضور دارد .وی
ادامه داد:هرکجا تفکر و نگاه انقالب اسالمی باشد با افتخار
وظیفه داریــم باشیم و هستیم  .فرمانده سپاه امام رضا (ع)
با قدردانی از حرکت انقالبی معتمدین تربت جام تصریح
کرد:معتمدین فارغ از هر گروه و جناح ،حرکتی انقالبی را آغاز
کردندو آن چه برایشان مهم وارزشمنداست اسالم ،اعتقادات
ومنافع مردم است .
وی تصریح کرد:حضور معتمدین مورد اعتماد وحمایت همه
مردم است وبدانیداین سرمایه اجتماعی را به صورت طبیعی و
نه با تبلیغات کسب کردیدکه سرمایه بسیار بزرگ در مسیر حق
ودرخدمتانقالباسالمیاست کهمردمجوانانخودراتقدیم
کردند  .فرمانده سپاه امام رضا(ع)خاطرنشان کرد:حرکت
معتمدین کار بسیار ارزشمندی است که ما در مقاطع مختلف
ازآنغافلشدیموقتیجریانمردمیایجادشودبرایاقدامات
فرهنگی،سیاسی،اجتماعیواقتصادیاصالت باحرکتهای
مردمیواندیشهانقالباسالمیهمراهمیشود.سردارنظری
تاکیدکرد:جریان اصیل مردم تشکیل همین دور هم جمع
شدن هاست که در خدمت مردم باشدو هر جا جریان مبتنی
بر اندیشه انقالب اسالمی باشد وظیفه داریم حضور داشته
باشیم و حمایت کنیم و هرکاری برای مردم ازدست سپاه برآید
با افتخار انجام می دهیم  .وی ادامه داد:مدیران اجرایی خارج
از شعارها و سیاست بازی ها باید از حرکت هاو جریان های
مردمی که درهرعرصه فعال می شود ،حمایت کنند .وی بیان
کرد:وقتی یک حرکت مردمی به صورت صادقانه ،مخلصانه
و در مسیر شهدا و انقالب و با دلسوزی ،دغدغه هاو مطالبات
به حق مردم را دنبال می کندارزشمند است  .وی با اشاره به
فرارسیدن ایام پیروزی انقالب اسالمی گفت:برخالف همه
امیدهای باطل و شیطانی دشمنان  ،انقالب و نظام اسالمی
 ۴۰ساله شد و به کوری چشم دشمنان پیروزی انقالب را مردم
جشن می گیرند .وی تاکیدکرد :به کوری چشم دشمنان و با
همهتوطئههاوفتنههاکهعلیهنظامانجامدادندجشنسالگرد
انقالب را با حضور چشمگیر مردم برگزار می کنیم و به عنوان
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جمهوریاسالمیباتکیهبرمردم
دارای قدرت شده است

مقدمه آغاز راه آینده و یک
افق  ۵۰ساله که رهبری
مــعــظــم انــقــاب ترسیم
کردند انقالب اسالمی را
به انقالب جهانی حضرت
ولــیــعــصــر(عــج)  مــتــصــل
خواهیم کرد و  ۴۰سالگی
انقالب تازه اول راه است
و مردم تجارب راه انقالب
را پیدا کردند .سردارنظری تاکید کرد:شعارهای پایه ای امام
(ره )جریان استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی بودواین
کشور و نظام اسالمی در حوزه استقالل سیاسی مستقل ترین
کشور دنیاست  .وی اظهار کرد:با استقالل دفاعی که داریم
استکبار جهانی ،آمریکا وایادی اش جرئت رویارویی باانقالب
 ،مردم ونظام را ندارند و تااالن درهر کجا درگیر شدند شکست
خوردند .سردارنظری یادآورشد:شعارپایه ای مردم در جریان
انقالب به زیبایی محقق شده و به استقالل علمی رسیدیم
وانرژی هسته ای نماد قدرت و اقتدارکشورشده است.

•برای رسیدن به استقالل باید مبارزه کرد نه مذاکره

فرمانده سپاه امــام رضــا(ع)بــااشــاره به مشکالت اقتصادی
گفت:در حوزه اقتصادی گیر داریم وباید استقالل این حوزه
م و برای رسیدن به استقالل باید مبارزه کرد نه
راجشن بگیری 
مذاکره چرا که از ابتدای انقالب مبارزه ما را به پیروزی رساند.
وی ادامه داد :مذاکره نمی تواند جایگزین مبارزه شودنباید
اشتباه کرد آن چه تاکنون به دست آوردیم نتیجه مبارزه مردم
بودهاستومبادادشمنمارافریبدهدوروحیهمبارزاتیمردم
را با الفاظ کاهش دهیم این مردم گلخانه ای نیستند و سختی
را تحمل کردندو اهل مبارزه و میدان هستند .وی افزود:انتظار
اســت مدیران اهــل مبارزه باشند و هرجا مبارزه مبتنی بر
اعتقادات باشد پیروز شدیم و دیگر کشورها از مبارزات مردم ما
الگو گرفتندوکسانی که ادعا می کنند آزادی در کشور نیست
معنی و مفهوم حقیقی آزادی را یا نمی دانند یا مقاصددیگری
دارند .وی گفت:درطول ۴۰سال انقالب به جمهوریت نظام
خدشه ای وارد نشده است ودشمن با عملیات روانی اخالل
ایجاد می کندکه برخالف واقعیت است واگراشکالی در برخی
جاها می بینیم باید توسط مردم حل شودو اگر بحثی درباره
اسالمیت هست که عقب هستیم نخبگان ،علما و بزرگان برای
پیادهسازیمبانیاعتقادیواصولاسالمتالشکنندتاسعادت
دنیا و آخرت هر دو رقم بخورد .وی اظهار کرد :خدمت دهنده
و خدمت گیرنده در حوزه های مختلف بایددرمسیر تعالی و
مبتنی بر اعتقادات باشند تا درافق آینده بتوانیم درراه خدمت
به مردم بساط جناح ها،گروه ها و احزاب که با نظام سازگاری
ندارندجمع کنیم احــزاب چه کاره اند که تعیین تکلیف می
کنندجوش و خروش بر پایه مردم است وآنان دور کسانی جمع
می شوند که اعتماد دارند .سردارنظری تاکیدکرد:راهپیمایی
۲۲بهمنامسالدر۴۰سالگیانقالببهکوریچشمدشمنان
باشرکتحماسی مردمتماشاییخواهدشد.

۷

سهشنبه  ۲بهمن .1397شماره ۴۰۴۹

با اعتبار 10میلیاردتومانوباحضور 15خیرنیک اندیشدرشهرستانسبزوارانجامشد

بهره برداری از 10مدرسه خیرساز در سبزوار
گزارش
کالته

 10مدرسه خیرساز در قالب  100کالس درس و
با اعتباری بیش از  10میلیارد تومان طی مراسمی
با حضور  15خیر نیک اندیش مقیم خارج از کشور
در شهرستان سبزوار به بهره بــرداری رسید .به
گــزارش خراسان رضــوی ،آیین بهره بــرداری از
 10مدرسه خیرساز ظهر دیروز با حضور  15خیر
نیک اندیش مقیم خارج از کشور ،معاون اداره کل
نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی ،معاون
استاندار و فرماندار ویژه سبزوار و دیگر مسئوالن
شهری در تــاالر کاشفی ایــن شهرستان برگزار
شد .معاون مشارکت های نوسازی و مدارس غیر
دولتی خراسان رضوی در این مراسم گفت :خیران
مدرسه ساز جریان ریشه داری هستند که در طول
تاریخ انقالب اسالمی وجود داشته اند و در دوره
جدید خــود در ســال  87تشکیل شــده و فعالیت
بیشتری را به نمایش گذاشته اند .محمد صادق
قاری افــزود :بیش از پنج هزار پــروژه در خراسان
رضوی با مشارکت خیران نیک اندیش ساخته شده
استودرتمامیشهرستانهایاستانآثارخدمات
و مشارکت خیران را مشاهده می کنیم .وی ادامه
داد:خیرانمدرسهسازتنهادستبهاحداثمدرسه
نمی زنند بلکه خود معلمی بــرای دانــش آمــوزان
هستند و فرزندان ما آموزش ایثارگری را از آنان می
آموزند و امروز با برگزاری این آیین همه جمع شده
ایم تا از کار با شکوه و عظمت خیران نیک اندیش
قدردانی کنیم .معاون مشارکت های نوسازی و
مدارس غیر دولتی خراسان رضوی با بیان این که
خراسان رضوی به مشارکت خیران نیک اندیش
نیاز شدیدی دارد ،تصریح کرد :استان از سرانه
فضای آموزشی کشور حداقل یک متر کمتر است
و در مجموع به  916هزار متر مربع فضای آموزشی
در استان نیاز داریــم بنابراین  26هــزار کالس
درس در استان نسبت به فضای آموزشی دیگر
استان ها کمبود داریم .قاری تصریح کرد :در سال
گذشته اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان
رضوی به همت خیران نیک اندیش وبا اختصاص
اعتبارات دولتی مقام نخست کشور را کسب کرده
و بیش از هــزار کــاس را تحویل داده اســت .وی
گفت :با وجود ادامــه همین روند رتبه نخست در
کشور پس از گذشت  26سال دیگر می توانیم به

سرانه فضای آموزشی کشور برسیم بنابراین همت
مضاعف خیران نیک اندیش و نهضت جدیدی
را در حوزه مدرسه سازی در خراسان رضوی می
طلبد .معاون مشارکت های نوسازی و مدارس
غیر دولتی خراسان رضوی افــزود :انتظار داریم
که روز به روز با شکوه تر ،صمیمی تر و با انسجام
بیشتری با کمک خیران نیک اندیش کمبود فضای
آموزشی در خراسان رضوی را جبران کنیم و به آن
چه شایسته استان است ،دست یابیم .قاری تاکید
کــرد :خوشبختانه همت وسیعی در شهرستان
سبزوار برای احداث مدرسه خیر ساز ایجاد شده
و  10پروژه خیرساز با زیربنای هفت هزار و 700
متر مربع با مشارکت خیران نیک اندیش در این
شهرستان اح ــداث شــده اســت .وی بیان کــرد:
خیران ما در خراسان رضوی طی چند سال اخیر
نشان دادند که از هیچ کوششی برای رفع نیازها
در حوزه فضای آموزشی ،تجهیز مدارس و کمک به
دانشآموزان محروم دریغ نکرده اند.

•  30درصد مدارس سبزوار را خیران
نیکاندیش می سازند

مدیر آموزش و پرورش سبزوار نیز گفت :حدود 30
درصد از  57مدرسه ای که در سه سال گذشته در
این شهرستان به بهره بــرداری رسیده با کمک و
مشارکت خیران ساخته شده است .حسن محرابی
افزود :برای احداث  45فضای آموزشی سبزوار در
سال های  95و  96خیران  95میلیارد ریال کمک
کردندوامسالنیز 12طرحآموزشیباهزینهحدود
 150میلیارد ریال تا پایان سال به بهره برداری
میرسدکه 30درصداینهزینهبامشارکتخیران

تامین شده است .وی ادامه داد :حدود  40درصد
فضاهای آموزشی در این شهرستان فرسوده است
که تخریب و نوسازی آن ها  530میلیارد ریال نیاز
دارد.مدیرآموزش و پرورش سبزواربیان کرد:ایجاد
پایگاه های ورزشی و فرهنگی در مناطق حاشیه
شهر سبزوار نیز ضرورتی است که تالش مضاعف
مسئوالنشهریرامیطلبد.مدیرآموزشوپرورش
سبزوار تصریح کرد :امروز  10مدرسه خیر ساز با
اعتباری بیش از  10میلیارد تومان در شهرستان
سبزواربهبهرهبرداریمیرسدکهازاینتعدادشش
مدرسهبرایسالتحصیلیجاریدانشآموزجذب
کرده اند و چهار مدرسه دیگر برای سال تحصیلی
آینده دانش آموز جذب می کنند.

• آغاز عملیات احداث  48کالس درس

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار نیز در
این مراسم گفت :این مجمع با دریافت مجوز های
رسمی با هدف حمایت از مدرسه سازی و به عنوان
تشکل غیر دولتی و غیر سیاسی در راستای اهداف
اساسنامهدرمهرماهسال92تشکیلشد.علیمهری
افزود :شعار اصلی و سرلوحه مجمع خیرین مدرسه
ساز سبزوار مدرسه سازی حتی با یک آجر و کمک
به دانش آموز حتی با یک مداد است .وی ادامه داد:
مدرسههاییبانام حسنمشایخی،طاهرهمشایخی،
زنده یاد صدیقه مشایخی ،اکرم مشایخی ،حسن
مشایخی ( ،)۲خانه کودک ایتام دانش آموزان به نام
اکرم مشایخی ،خانه کودک دانش آموزان متوسطه
دوم ،خانه کودک حسینی ،زنده یاد میان آبادی،
افشار پور ،جباری ،آمنه توحید شهر ،محمد باغانی
و قلعه نویی روداب ،مدرسه روستای ایزی ،مدرسه

روستای خسروجرد و  ...با مشارکت خیران نیک
اندیش در سبزوار احداث یا در مرحله احداث قرار
دارد .مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار
بیانکرد:همچنین 12مدرسهازسویجامعهیاوری
در روستاهای شهرستان سبزوار احداث شده است.
مهری تصریح کرد :روز یک شنبه عملیات احداث
 48کــاس درس با مشارکت خیران و اداره کل
نوسازی،توسعهوتجهیزمدارسطیبرگزاریآیینی
با حضور اعضای بنیاد مشایخی در این شهرستان
آغاز شد .وی یــادآور شد :این کالس های درس در
قالب سه واحد آموزشی است که برای ساخت آن ها
 38میلیارد ریال هزینه میشود .مدیرعامل بنیاد
مشایخی نیز در این مراسم گفت :سه سال پیش در
شهرستانسبزوارحضوریافتهبودم،خانوادهماعالقه
خاصی به سبزوار دارند و ما به احداث مدرسه در این
شهرستان ادامه می دهیم .حسن مشایخی افزود:
افتخار می کنیم که دیار سربداران را برای ساخت
مدرسه انتخاب کرده ایم و ما خیران به دنبال حل
مشکالت آموزش و پرورش هستیم .وی ادامه داد:
ما به عنوان خیرین مدرسه ساز در شهرستان سبزوار
حضور پیدا کرده ایم و نیاز داریم تا مسئوالن همگام
با خیران حرکت کنند .مدیرعامل بنیاد مشایخی
تاکید کرد :در شأن ایران اسالمی نیست که دانش
آموزان این مرز و بوم در کانکس به تحصیل بپردازند
و براساس مبانی دینی هر کسی باید در حد توان
خود کمک کند و باید همه همت داشته باشیم که
دانش آمــوزان در محیط آموزشی مناسب تحصیل
کنند .مشایخی با بیان این که خوشحال هستیم
که  10پروژه در شهرستان سبزوار افتتاح می شود،
تاکید کرد :سبزواری ها باید برای احداث فضاهای
آموزشیبرایآیندهسازانکشورمانمشارکتداشته
باشند تا هیچ گونه کمبود فضای آموزشی در شهر و
حاشیه شهر نداشته باشیم .وی تصریح کرد :بنیاد
مشایخی با هدف کمک به آموزش و پرورش و دانش
آموزان سبزواری طی سال آینده یک مدرسه جدید
میسازد.مشایخیافزود:امیدواریمبهزودیبهجایی
برسیم که دیگر دانش آموزان شهرستان سبزوار در
کانکس درس نخوانند و در محیط آموزشی مجهز و
مناسب به تحصیل بپردازند .وی بیان کرد :اکنون
جنگتکنولوژی،صنعتوفناوریاستو15مدرسه
توسطبنیادمشایخیدرسبزوارهوشمندسازیشده
وبایدبهسمتوسویافزایشکیفیتآموزشیدراین
شهرستانحرکتکنیم.

سوژه ها و خبرها
مدیرگمرکدوغارونخبرداد:

باحضورمسئوالنانجامشد

افزایش  95درصدی صادرات
سوخت از گمرک دوغارون

کلثومیان/مدیرگمرکدوغارونتایبادگفت:ازابتدایامسالتاکنون
بیش از  110هزار تن انواع سوخت به کشور افغانستان صادر شده که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی  95درصد و به لحاظ
دالری 150 ،درصد افزایش یافته است.محمد کوه گردافزود :ارزش این
میزان سوخت صادر شده بیش از  70میلیون دالر بوده است .مدیرکل
گمرکدوغارونتایبادگفت:سالگذشتهبیشاز 71هزارتنانواعفراورده
هاینفتیبهارزش 33میلیوندالرازگمرکدوغارونبهافغانستانصادر
شد .ویگفت:هماکنونسوختبهعنوانیکیازمهمتریننیازهایکشورافغانستانمحسوبمیشود.

از میان خبرها
شهرستانها

انعقاد تفاهم نامه همکاری
بین دانشگاه حکیم سبزواری
و پژوهشگاه ملی ژنتیک

رئیس دانشگاه حکیم ســبــزواری گفت :تفاهم نامه
همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگاه
ملی ژنتیک و زیست فناوری با هدف ایجاد گسترش،
همفکری و همکاری دوجانبه منعقد شد .به گزارش
خــراســان رضــوی ،علی اصغر مولوی صبح دیــروز در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :این تفاهم نامه در راستای
همکاری دوجانبه در خصوص ارائه خدمات آزمایشگاهی
متقابل و تبادل تجربیات و انجام آزمایش های تخصصی
مورد نیاز یکدیگر بین مرکز خدمات تخصصی زیست
فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
و دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید .وی ادامه
داد :همکاری دو جانبه در زمینه آزمون های مربوط به
مقایسه های بین آزمایشگاهی ،همکاری متقابل در
خصوص آموزش تکنسین های آزمایشگاهی یکدیگر
در زمینه پیاده سازی و رعایت استاندارد ایزو" آی ای
سی"۱۷۰۲۵و همکاری متقابل در زمینه تعمیر و ارتقای
تجهیزات از جمله مفاد این تفاهم نامه است .مولوی
همکاری دوجانبه در خصوص تبادل نمونه و مشتری
مرتبط با خدمات آزمایشگاهی ،مشارکت متقابل در
کارگروه های تخصصی دستگاهی و نظارت دقیق بر
کیفیت آزمون ها و همکاری متقابل در خصوص ارسال
به موقع نتایج و گزارش ها را از دیگر زمینه های همکاری
بین دو طرف در این تفاهم نامه برشمرد.

افتتاح 2کتابخانه روستایی با
 ۱۳۰۰جلد کتاب در نیشابور

شجاعی مهر /باحضور معاون استاندار و رئیس اداره آموزش و پرورش
نیشابور کتابخانه دانش آموزی روستای باغشن گچ و میرآباد نیشابور به
همت انجمن های کتاب خوانی و مشارکت ۱۴۰میلیون ریالی خیران با
هزار و ۳۰۰جلد کتاب افتتاح شد .معاون استاندار و فرماندار نیشابور در
اینمراسمگفت:سازمانهایمردمنهادوانجمنهایمردمیزمینهپیوند
هر چه محکم تر ملت و دولت را فراهم می کنند.سعید شیبانی فرماندار
نیشابور افزود :در حوزه کتاب و کتاب خوانی دو سمن و چهار انجمن در
نیشابورفعالاستوازهفتکتابخانهعمومیمشارکتیاینشهرستاندوکتابخانهدربخشروستاییاست.
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نبودزیرساختهابرایاقامت
مسافراندرکاشمر

فیض عارفی -نبی پور ،فرماندار کاشمر در دیدار با معاون گردشگری
میراثفرهنگی استاناظهارکرد:توجهبهحوزهگردشگریازمواردمورد
تاکید به مدیران شهرستان بوده است .وی با بیان این که در شهرستان
کاشمر با وجود زیارتگاه ها و آرامگاه شهید مدرس ساالنه پذیرای سه
میلیون زائر هستیم افزود :به رغم ظرفیت های گردشگری به ویژه در
حوزه زیارت اما زیرساخت های الزم برای ماندگاری مسافران و زائران
درشهرستانکاشمرفراهمنیست.نبیپورگفت:بایدحضورمسافران،
زائران و گردشگران برای شهرستان درآمدزایی داشته باشد.

هیئتوزیرانتصویبکرد:

کمک 24میلیارد ریالیبهشهرستان هایسیل زدهخراسان رضوی
هیئت وزیــران در جلسه  19دی ماه به پیشنهاد
وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور
و به استناد اصــل  138قانون اساسی تصویب
کرد؛ «مبلغ  24میلیارد و  650میلیون ریال به
صــورت هزینه ای از محل منابع مــاده  12قانون
تشکیل سازمان مدیریت و بحران کشور موضوع
بند (م) ماده  28قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای جبران
خسارات و بازسازی اماکن مسکونی و تاسیسات
زیربنایی خسارت دیده ناشی از سیل در شهرستان
هایخراسانرضویدراختیاربنیادمسکنانقالب

اسالمی قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه
شود».
بهگزارش خراسانرضوی،هیئتوزیرانهمچنین
تصویب کرد ؛ « مبلغ  87میلیارد و  200میلیون
ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد
 4درصد در مناطق روستایی و  5درصد در مناطق
شهری از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد
مسکن بین آسیب دیدگان ناشی از سیل خراسان
رضــوی بــه منظور بــازســازی و تعمیر واحــدهــای
مسکونی روستایی و شهری پرداخت شود».
همچنین مقرر شده است «سازمان برنامه و بودجه

 ۹فرد گرفتار در ارتفاعات
روستای ساق نجات یافتند
مسئول امــداد و نجات هالل احمر شهرستان تربت حیدریه
در گفت و گو با خراسان رضــوی گفت  ۹ :فــرد گرفتار شده
در ارتفاعات روستای ســاق از توابع شهرستان زاوه نجات
یافتند«.پوراومی» گفت:این افــراد به قصد طبیعت گردی
و با موتورسیکلت به منطقه رفته بودند که به علت خرابی
موتورسیکلت ،گرفتار شدندو  با تــاش تیم جست و جو به
سالمت نجات پیدا کردند.

رئیسادارهزنداننیشابور:

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

فرماندارکاشمرمطرحکرد:

 ۵زندانی در نیشابور بر اساس طرح
سامان دهی زندانیان آزاد شدند
شجاعی مهر /رئیس اداره زنــدان نیشابورگفت :دادستان
دادسرای عمومی و انقالب نیشابور با حضور در اندرزگاه مردان

کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین
شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول
و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود
تسهیالت اعطایی به خسارت دیدگان را تضمین و
تعهدنمایدکههزینههاییادشدهپسازاعالمبانک
مرکزیدرالیحهبودجهسالبعدپیشبینیومنظور
و به شبکه بانکی پرداخت شود و این تضمین نافی
مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالباتشان
نیست و بنیاد مسکن موظف به گزارش عملکرد این
تصویب نامه در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان
برنامه و بودجه کشور است».

در زندان نیشابور و گفت و گو با  37نفر از زندانیان به مواردی
چون اعطای مرخصی ،انتقال به زندان باز ،آزادی مشروط و
تخفیف مجازات آنان رسیدگی کرد.محمد رضا رجبی افزود:
در این دیدار پنج نفر از زندانیان دارای شرایط نیز بر اساس طرح
سامان دهی زندانیان ،از زندان آزاد شدند.وی گفت :حضور
دادستان در زندان و دیدارچهره به چهره با زندانیان ،عالوه بر
ارتقای جنبه روحی و روانی و رعایت حقوق شهروندی؛ باعث می
شود مشکالت قضایی آنان به حداقل برسد.

خیانتدرامانتوسرقت ۵تن گوشت
ایشان زاده /فردی که باخیانت درمال صاحبکار خود درنوبت
های متعدد  ،درمجموع  ۵تن گوشت مرغ را سرقت کرده بود
سرانجام به دام افتادو دستگیر شد .فرمانده انتظامی قوچان
درایــن بــاره گفت :درپــی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر
سرقت تدریجی  ۵تن گوشت مــرغ از محل فــروش وتوزیع،
پیگیری موضوع دردستور کار پلیس آگاهی قرارگرفت .سرهنگ
مصرخانی افزود :پلیس پس از بررسی شیوه های وقوع سرقت
و تحقیقات خود به کارگر فروشگاه مظنون و درهماهنگی

بامقام قضایی برای دستگیری وی اقدام شد به طوری که متهم
دربازجویی ها بامشاهده مستندات ،به این سرقت به صورت
تدریجی وطی نوبت های متعدد اعتراف کــرد .متهم پس از
تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شده است.

اخبار
شهرستانها

رئیسبنیادشهیدوامورایثارگرانفریمان:

11یادواره شهدای انقالب و دفاع
مقدس درفریمانبرگزارمیشود

اصغری-رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فریمان در
گفت وگو با خراسان رضوی ویژه برنامههای دهه مبارک
فجروسالروزورودامامخمینی(ره)بهمیهناسالمیرااعالم
کرد .قاسم رحیم زاده عطرافشانی مزار شهدای شهرستان،
برگزاری  11یادواره شهدای انقالب و شهدای هشت سال
دفاعمقدسدرشهروروستاهایفریمانوهمچنینبرگزاری
یــادواره شهدای دانشآموز و اولین مراسم گرامی داشت
شهدای مدافع حرم فریمان را از جمله ویژه برنامههای دهه
فجرشهرستانفریمانبرشمرد .ویدرخصوصبرنامههای
فرهنگی و مذهبی در این ایام گفت :دیدار با خانواده شهدا
و ایثارگران ،تجلیل از دانش آمــوزان برتر شاهد و ایثارگر
شهرستان نیزازدیگربرنامههاخواهدبود.

نوزاد عجول سبزواری
در آمبوالنس به دنیا آمد
کالته-رئیس اورژانـــس ســبــزوار از تولد نــوزاد دختر در
آمبوالنس در ایــن شهرستان خــبــرداد .علی شریفان در
گفتوگو با خراسان رضوی گفت :عصر یک شنبه در پی
تماستلفنیبامرکزپیاماورژانس ۱۱۵سبزوارمبنیبردرد
زایمانمادرباردار 31سالهدریکیازروستاهایششتمد یک
دستگاهآمبوالنسبهمحلاعزامشد.ویافزود:پسازانجام
اقدامات درمانی الزم هنگام انتقال مادر به بیمارستان و
تشدید درد زایمان به کمک تکنسین های اورژانس و مامای
مرکز ششتمد ،نوزاد دختردر آمبوالنس به دنیا آمد .رئیس
اورژانــس سبزوار بیان کرد :مادر و نوزاد در سالمت کامل
و تحت مراقبت به مرکز آموزشی درمانی شهیدان مبینی
منتقلشدند.وییادآورشد:مرکزمدیریتحوادثوفوریت
هایپزشکیسبزواربا 26پایگاهاورژانسشهریوجادهای
 30،دستگاهآمبوالنس،یکدستگاهاتوبوسآمبوالنس،یک
دستگاه موتور آمبوالنس و یک بالگرد ،ارائه خدمات درمانی
پیشبیمارستانیرادرغربخراسانرضویبرعهدهدارد.

