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گوناگون

آیینتکریممادرانوهمسرانشهدا
در سبزوار و خرو برگزار شد

سنگنگارههای 4هزارسالهدر
داورزنکشفشد
م دیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
داورزن گفت :سنگ نگاره هایی منقوش به تصاویر شیر،
بز و قوچ با قدمت چهار هزار سال مربوط به عصر مفرغ و
آهن در سه مکان تاریخی این شهرستان کشف شد.به
گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان رضوی محمد عبدا ...زاده ثانی
با بیان این مطلب افــزود :این تصاویر که به روش کوبه
ای بر سنگ منقوش شده اند طی بررسی میدانی و به
صورت غیرسیستماتیک شناسایی شده اند .وی افزود:
نخستین سنگ نگاره مشابه با کشفیات اخیر  23سال
پیش در منطقه سبزوار شناسایی شده بود .وی گفت :این
شهرستان با بهره مندی از آثار تاریخی و طبیعی فراوان،
قرار گرفتن در مسیر جاده تاریخی ابریشم و جاده تهران -
مشهد و عبور ساالنه  25میلیون مسافر و زائر بارگاه مطهر
حضرت امام رضا(ع) از این مسیر ،شرایط مناسبی برای
جذب گردشگران دارد .وی آسیاب های آبی و بادی،
کــاروان سراهای تاریخی بین راهی ،مساجد قدیمی،
یخدان ها ،آتشکده آذربرزین مهر ،روستاهای قدیمی
مزینان و باشتین ،مناطق ییالقی و آبشارهای منطقه بفره
و کویر را از جمله آثار تاریخی و طبیعی داورزن برشمرد.
داورزن  150اثر تاریخی ،طبیعی و معنوی دارد که 80
اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.
مرکز شهرستان  21هزار نفری داورزن در فاصله 310
کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.
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گزارشیازمشکالتبخشاحمدآباد ،بینالودوملکآباد همزمانباسفراستاندار

ازشوریآببینالودتانبوداعتباربرایطرحهایهادی
گزارش
پرورش

اســتــانــدار خــراســان رض ــوی درادامــــه سفرهای
استانی خود امروز به بخش احمدآباد با  57روستا
و آبــادی و دو شهر ملک آبــاد وشهر جدید بینالود
می رود تا ضمن مشخص کردن معین این مناطق
اقتصادی از نزدیک در جریان مشکالت و همچنین
ظرفیت های اقتصادی این مناطق قرار گیرد .در
همین باره در گفت وگو با شهروندان  ،روستاییان و
مسئوالنبخشاحمدآباد،شهرجدیدبینالودوشهر
ملکآبادبهمشکالتوخواستههایآنانپرداختیم
بخش احمد آباد با  ۵۷روستا وآبادی و دو شهر ملک
آباد و شهر جدید بینالود از توابع شهرستان مشهد
مقدس است.

•ساکنان محله مسکن مهر شهر جدید
بینالود از کمبود امکانات رنج می برند

طیبهحسینمنشبه خراسانرضویگفت:یکیاز
مشکالتاساسیشهرجدیدبینالودمشکلآبشور
اینشهراستکههممزهشورداردوهمدارایامالح
فراوان است و مردم برای تامین آب شرب از چشمه
های اطراف آب میآورند همچنین محله مسکن
مهر فاقد بانک و عابر بانک است و مردم باید برای
خدمات به روستای اوارشک بروند.
آقایتوحیدییکیدیگرازشهروندانبینالودگفت:
درمانگاه شبانه روزی نداریم و محل مسکن مهر
فاقد داروخانه است ورودی شهر جدید بینالود نیاز
به شبکه روشنایی معابر دارد تا مسافران در ورودی
شهر سرگردان نشوند .مدیرعامل شرکت عمران
شهر جدید بینالود نیز گفت :مهم ترین مزیت شهر
جدید نسبت به شهرهای دیگر صنعتی بودن آن
است که  ۵۰درصد محدوده اش کاربری صنعتی
است به عبارت دیگر چالشی که در شهرهای جدید
دیگر وجــوددارد که خوابگاهی هستند در این جا
وجــود نــدارد .مهندس یزدانی افــزود :دسترسی
های این شهر خوب است چون در حاشیه اتوبان
و خط آهن قرار دارد و این راه های مواصالتی به
پیشرفت صنعت کمک می کند .مزیت دیگر این

ویژه

شهر هوای پاک است و با توجه به آزاد راهی که در
آینده اجرا خواهد شد  ۱۵کیلومتر مسیر را کوتاه تر
خواهدکرد.ویافزود:بااجرای ۷کیلومترخطآهن
قطار حومه شهر جدید بینالود راه اندازی می شود
و در خصوص مشکل آب شرب با هماهنگی آبفای
استان با حفر چاه در بینالود و با یک خط انتقالی
از سد طرق که بناست در برنامه درازمــدت آبفای
خراسان پیش بینی شود مشکل حل می شودو
در بحث درمانی برای احداث مرکز کمک کردیم و
زمین را در اختیارشان قرار دادیم که اگر درمانگاه
فوق شبانه روزی شود و خدمات بهتری انجام دهد
به سکونت بیشتر در این شهر کمک خواهد کرد.

•نبود اعتبار برای اجرا و بازنگری طرح های
هادی

بخشدار احمد آباد نیز درخصوص مشکالت این
بخش گفت :بخش احمد آبــاد در جنوب غرب
کالن شهر مشهد مقدس ساالنه میزبان بیش از
 ۱۵میلیون زائر بارگاه امام رئوف است شهروندان
و روستاییان بخش احمدآباد با میزبانی در دهه آخر
صفر نشان داده اند که می توانند بهترین خدمات را

حتیباامکاناتمحدودارائهکنند.حمیدمرادخواه
افزود :این بخش ها و ظرفیت های عالی سرمایه
گــذاری در حــوزه صنعتی ،دامــداری و کشاورزی
متاسفانه با تنگناهای قانونی مواجه شده است که
باعث میشود روستاییان و شهروندان برای ادامه
زندگی یا توسعه و اشتغال زایی به مشهد مهاجرت
کنند .وی اظهار کرد :متاسفانه کارگاه های نمد
مالی و قالی بافی و کارگاه های تولید جواهر به
حاشیه مشهد انتقال می یابد .وی اهم مشکالت
شهروندان و روستاییان را نبود اعتبار برای بازنگری
طرح های هادی و اجرای آن دانست به نحوی که
زیرساخت های آسفالت راههای روستایی و معابر
داخــل محدوده روستاها در حال تخریب است.
رئیس شورای اسالمی بخش احمدآباد گفت :مهم
ت ر ی ن مشکل در بخش احمدآباد کمبود شدید
آب کشاورزی و نبود شعبه های بانک کشاورزی
و ملی اســت .محمد خــان چوپان افــزود :اجــرای
طرح های آبخیزداری برای کمبود آب کشاورزی
باید در اولویت کار مسئوالن شوراهای اسالمی
و دهیاران قرار گیرد .مهدی رحمانی عضو دیگر
شورای اسالمی بخش احمدآباد گفت :یکی از مهم
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برگزاریجلسه طرحمثلثاقتصادی
با حضور سرمایه گذاران و مدیران
دولتیدرطرقبه-شاندیز

سفر
استان

دار

ترین خواستههای بهحق روستاییان برخورداری
از امکانات درمانی شبانه روزی است که متاسفانه
اکثریت مراکز درمانی امکانات شبانه روزی ندارند.
سخنگوی شورای اسالمی بخش احمدآباد گفت:
یکی د یگر از مشکالت روستاییان مشکل طرح
هــادی و منازل خــارج از بافت روستایی است که
بــرای دریــافــت خدمات آب ،بــرق و گــاز با مشکل
مواجه شدهاند.

تصویری از پروژه ناتمام آسفالت زیرگذر

کالته ،مرشدلو-همزمان با سالروز وفــات حضرت
ام البنین(س) آیین تکریم از مادران و همسران شهدا
صبح دیروز در شهر سبزوار با حضور خانواده های معظم
شهدا برگزار شد .به گزارش خراسان رضوی ،مسئول
دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه مقاومت سبزوار در
این مراسم گفت :مادران شهدا الگوی صبر ،استقامت و
سند افتخار جمهوری اسالمی هستند .حجت االسالم
علی خداشاهی با اشــاره به نقش و اهمیت مــادران و
همسران شهدا افــزود :امــروز امنیت انقالب اسالمی
مرهون از خودگذشتگی این عزیزان است .وی تصریح
کرد :بر مبنای روایــات ،بهشت زیر پای مــادران است و
شهدا با بوسه کف پای پدر ومادر به درجه رفیع شهادت
رسیدند و فرزندان شایسته ای برای والدین خود بودند.
وی همچنین با گرامی داشت یاد شهدای مدافع حرم
افزود :این شهدا در غربت و مظلومیت با بصیرت شهادت
را برگزیدند و اجر بزرگی نزد خداوند دارند .همچنین در
شهر خرو تعدادی از دانشآموزان آموزشگاه وکیلی 11
شهرخروبه اتفاق مدیران آموزش و پرورش و امام جمعه
و فرمانده حوزه بسیج امام رضا (ع) و اعضای شورای
اسالمی خرو به دیــدار تعدادی از مــادران و همسران
شهدا رفتند .
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•سرگردانی متقاضیان احداث مسکن در
شهر ملک آباد

رئیس شورای اسالمی شهر ملک آباد نیز گفت:
در سال  ۱۳۸۵شهرداری ملک آباد حدود ۳۰۰
قطعه زمین را که در داخل محدوده شهر بود به
تعاونی ها و مــردم عــادی واگ ــذار کــرد .در سال
 ۱۳۹۲اراضــی که در طــرح جامع داخــل حریم
قرارگرفته از بافت خــارج شــده و مجوز ساخت
نمی دهند که باعث سرگردانی مردم شده است.
حسین شکوهی فر افزود :پارک زائر شهر در سال
 ۱۳۹۳در شــورای استان و کمیته فنی تصویب
شده و معاونت زیــارت استان از سال  ۹۵اعتبار
می داده که  ۱۰۰درصد سرویسهای بهداشتی
و  ۵۰درصد مسجد ساخته شده ولی اکنون حکم
قلع دادهاند .خانم فاطمه حسین زاده عضو دیگر
شورا گفت :یکی از مشکالت اساسی شهر ملک
آباد مشکالت خدمات بهداشتی درمانی است که
با عنایت به مرکزیت بخش با وجود آزادراه شهید
شوشتری نیازمند امکانات داروخانه  ،تزریقات
شبانه روزی آزمایشگاه و پزشکان متخصص است.
مهندس محمد علی پاکدل شهردار شهر ملک آباد
گفت :شهر ملک آباد در  30کیلومتری شهرستان
مشهد مقدس واقــع شــده و بــه لحاظ موقعیت
متقاضیان زیــادی بــرای سکونت وجــود دارد که
متاسفانه به علت خارج کردن زمین های واگذار
شده به متقاضیان ازبافت و ارائــه نشدن مجوز
ساخت  مشکالت زیادی برای متقاضیان به وجود
آمده است .با توجه به پیگیر یهای انجام شده و
دیدار با نماینده مجلس و معاونت استانداری وقت
و ارسال نامه به کمیته امور زیربنایی استان ارائه
مجوز را منوط به تامین آب شرب پایدار کردند.

جلسه ویژه طرح مثلث اقتصادی با حضور سرمایهگذاران
ب خ ش خصوصی و مدیران دولتی در طرقبه-شاندیز به
ریاست فرماندار برگزار شد .به گزارش خراسان رضوی در
این نشست که پس از سفر استاندار و با حضور نماینده ای از
استانداری برگزار شد موانع،مشکالت و تنگناهای سرمایه
گذاری  ،اشتغال و تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
و بر رفع موانع سرمایه گذاری و تولید تاکید شد.سید حسن
حسینی فرماندار طرقبه -شاندیز این مسائل و مشکالت
را از دو زاویه خرد و کالن تشریح کرد و گفت :در حوزه کالن
می توان به مقررات زاید و دست و پا گیر ،شفافیت نداشتن
قوانین و بوروکراسی اداری اشاره کرد که ضروری است با
مقررات زدایی و ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها  ،تقویت
دولــت الکترونیک و شفاف ســازی قواعد و مقررات برای
تسهیل سرمایه گــذاری و تولید و اشتغال گام برداشت که
این مهم در حیطه وظایف تصمیم گیران و تصمیم سازان
است.نماینده عالی دولت در طرقبه -شاندیز با اشــاره به
طرح مثلث اقتصادی که توسط استاندار مطرح شد ،اضافه
کرد :در سطح خرد نیز متاسفانه عملکرد جزیره ای ادارات ،
مــوازی کاری ها ،تداخل وظایف و همپوشانی ها در حوزه
های مختلف و تصدی گری های غیر ضروری از یک طرف
موجب سخت گیری ها در برخی موارد و خأل های قانونی در
موارد دیگر شده است که امیدواریم در بسته راهبرد عملیات
مثلث اقتصادی بخش اعظمی از این مشکالت و تعارضات
موجودحلوفصلشود.درادامهجلسهسرمایهگذارانبخش
خصوصی و تعاونی از جمله چالیدره  ،پنج دره ،شرکت پدیده
نلک  ،شهرداری شاندیز و شرکت توسعه و عمران طرقبه به
بیاننقطهنظراتوخواستههایخودباهدف تسهیلسرمایه
گذاری پرداختند .آن ها در این جلسه خواستار تسریع در
صدور مجوزها  ،بازنگری اسناد باال دستی و ضوابط اداری
،ترک تشریفات دولتی ،تقویت و افزایش اختیارات مدیران
محلی و منطقه ای و جلب اعتماد عمومی شدند .این سرمایه
گذاران همچنین پاره ای از مشکالت خود در خصوص صدور
مجوز و موانع سرمایه گذاری را به اطالع فرماندار و همچنین
نماینده استاندار رساندند .در ادامه نشست درباره راهکار
هایحلبرخیازموانعومشکالتسرمایهگذاریکهمربوط
به شهرستان طرقبه -شاندیز بود تصمیم گیری شد و برخی
مشکالتدیگرنیزدرصورتجلسهایذکرشدتابرایتصمیم
گیریبهاطالعاستانداررساندهشود.

سوژهها و خبرها

پیشگیریازآسیبهایاجتماعی
نیازمندتغییررویکرداست
صفری -رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گناباد
گفت:پیشگیریازآسیبهایاجتماعینیازمندتغییررویکردوانجاماقدامات
هوشمندانه وعلمیبهجایفعالیتهایسادهوغیرکارشناسیاست.دکتر
ازقندی دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای پیشگیری از آسیب های
اجتماعیاعتیاددرگنابادافزود:باگسترشوافزایشآسیبهایاجتماعی
انجاماقداماتسادهوناکارآمدگذشتهقادربهپیشگیرینیستوبرایکاهش
چالشهایاجتماعیبایدازظرفیتهایموجوداستفادهکرد.

مراسمبزرگداشت۲۷شهیدامنیت
در تربت جام برگزارشد
حقدادی -مراسم بزرگداشت ۲۷شهید امنیت که توسط ایادی
آمریکا در سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند با
حضورمسئوالن و مردم در مسجد مهدیه تربت جام برگزارشد .دراین
محفل معنوی پس از قرائت آیات الهی حجت االسالم چهکندی نژاد
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کاشمرگفت :دشمنان
وقتی نمی تواننداقتدارو قدرت ایران را تحمل کنند روباه صفتانه
دست به جنایت می زنند تا به اهداف شوم خود برسند.

خبر
شهرستانها

شناساییوثبتگونهنادر
اردک تاجدار در آبگیرهای نیشابور

ش ج ا عی مهر-رئیس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان نیشابور گفت :کارشناسان این اداره و اعضای
سمن انجمن آوای طبیعت نیشابور در حال بررسی
عرصه های آبی نیشابور برای بررسی وضعیت بیماری
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بودند که موفق به ثبت گونه
اردک تاجدار با نام علمی Netta rufinaبرای اولین
بار در حوزه شهرستان نیشابور شدند .محمد مهدی
نوربخش افــزود :اردک تاجدار از گونه های زمستان
گذران است که در نیزارهای اطراف دریاچه های آب
شیرین و مرداب های لب شور زیست می کند و به دلیل
تعداد بسیار اندک شکار آن در طبیعت استان خراسان
رضوی ممنوع است .وی بیان کرد:در این بررسی میدانی
گونه هایی از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی از جمله
مرگوس سفید ،باکالن سیاه ،حواصیل سفید ،حواصیل
خا کستری ،کشیم کوچک ،خوتکا ،اردک سر سبز،
اردک سرحنایی ،سنقر تاالبی ،یلوه آبی نیز مشاهده و
شمارش شد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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جمعآوریمعتادانمتجاهرشهرچناران
باقری-فرماندهیانتظامیچنارانگفت:باهدف اجرایطرحارتقای
امنیت اجتماعی 51نفر از معتادان متجاهر شهر چناران جمع آوری
شدند .سرهنگ برات اویسی افزود:این افراد که همگی مرد و بین
 25تا 50سالدارندباهمکاریدادستانی،شهرداریوشورایشهر،
بخشداریمرکزی،جهادکشاورزیوصنعتومعدنوتجارتبهمراکز
ترک اعتیاد معرفی می شوند تا دوران طرح اعتیاد را سپری کنند .وی
گفت:حضور و تردد معتادان متجاهر چهره شهر را نا زیبا کرده است
سرقتهایخردوتکدیگریرادرپیداشتوشهروندانگالیههای
زیادیداشتند.فرماندهانتظامیچنارانافزود:تنهاجمعآوریمعتادان
متجاهربهعهدهنیرویانتظامیاست ونگهداریآنهابهعهدهدیگر
نهادهاست بنابراین در صورت همکاری دیگر نهادها و ادارات اجرای
طرحادامهمییابد.رئیسبهزیستیچنارانهمدراینبارهگفت:تأمین
هزینه ترک و نگهداری معتادان متجاهر به عهده شــورای شهر و
شهرداری است و از آن جا که در شهرستان کمپ ماده 16وجود ندارد
بنابراین افراد جمع آوری شده با تأمین اعتبار و همکاری ادارات به سه
کمپبخشخصوصیموجودشهرستانمعرفیمیشوند.

کشف 2محموله لوازمآرایشیوبهداشتی
قاچاق با ارزش 120میلیون تومان در نیشابور
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از کشف یک میلیارد و 200
میلیون ریال لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در این شهرستان خبر
داد .سرهنگ «حسین دهقان پور» در تشریح این خبر گفت :در پی
دریافت خبری مبنی بر ورود دو محموله لوازم آرایشی و بهداشتی
قاچاق به یکی از باربری های شهر نیشابور ،پیگیری موضوع در
دستور کار ماموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی این
شهرستان قرار گرفت .وی افزود :ماموران پس از صحت موضوع با
هماهنگی مقام قضایی ،در بازرسی از این باربری در مجموع تعداد
هزار و  620قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و فاقد مدارک
گمرکی به ارزش یک میلیارد و  200میلیون ریال را کشف کردند.
سرهنگدهقانپوربااشارهبهدستگیریدوفردسودجودراینزمینه،
تصریح کرد :متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به
منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیسبیمارستانعالمهبهلولگنابادی:

 8نفر از معلمان حادثه واژگونی مینی بوس از
بیمارستانمرخصشدند
بعدازظهردوشنبه مینی بوس سرویس معلمان روستای گیسور از
توابع شهرستان گناباد به دلیل نقص فنی از جاده منحرف و واژگون
شد که بر اثر آن  11معلم مصدوم و روانه بیمارستان شدند .رئیس
بیمارستان عالمه بهلول گنابادی دیروز گفت :حال عمومی همه
معلمان مصدومشده در حادثه واژگونی مینیبوس خوب است .عباس
توگو با ایسنا،اظهار کرد :تاکنون هشت نفر از معلمان
عبادی در گف 
پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدهاند و سه نفر دیگر نیز تحت
مراقبتهای حمایتی قرار دارند و به دلیل حساسیت موضوع ،تمام
کادر درمانی این بیمارستان اعم از پزشک و پرستار در حال انجام روند
درمان این معلمان بزرگوار هستند .رئیس بیمارستان عالمه بهلول
گنابادی گفت :تعدادی از این معلمان پس از بهبودی تا فردا (امروز) از
بیمارستانترخیصمیشوندکهالبتهحالعمومیهمهآنهامطلوب
اعالم شده و حال هیچ یک از آنان وخیم نیست.

دستگیریعاملتوزیعدالرهایتقلبیدر
نیشابور

شجاعی مهر-فرمانده انتظامی نیشابور از شناسایی و دستگیری
عامل توزیع دالرهــای تقلبی درایــن شهرستان خبر داد .سرهنگ
پاسدار «حسین دهقان پور» گفت :در پی کسب اطالعاتی مبنی بر
کالهبرداری با دالرهای تقلبی از واحدهای صنفی و با توجه به اهمیت
موضوع کارآگاهان مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی نیشابور
برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند .وی افزود :کارآگاهان پلیس
آگاهیدرتحقیقاتاولیهدریافتندفردیبامراجعهبهیکیازمغازههای
شهر نیشابور یک فقره اسکناس دویست دالری تحویل داده و در ازای
آن جنس تحویل گرفته است .وی خاطر نشان کرد :پلیس در پیگیری
این پرونده با اقدام های گسترده اطالعاتی عامل این اقدام مجرمانه را
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی اورادستگیر کرد .سرهنگ
دهقان پور اظهار کرد :از این متهم 200دالر تقلبی دیگر نیز کشف و
متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد .فرمانده
انتظامی نیشابور اظهار کرد :تحقیقات در این باره ادامه دارد.

یادواره ۶۳شهید مدفون در بقاع
متبرکهتربتحیدریهبرگزارشد
غضنفری-پیشکسوتعرصهجهادوشهادتوازیادگاراندفاعمقدسدر
یادواره ۶۳شهیدمدفوندربقاعمتبرکهمنطقهتربتحیدریهبااشارهبهاین
موضوعگفت:ایننظاموامنیتواقتداریکهامروزشاهدآنهستیممدیون
شهدای واالمقام انقالب اسالمی است که همگان باید قدردان آن باشیم.
سردار محمود باقرزاده به بیانیه گام دوم انقالب اشاره کرد و افزود :گام
دوم انقالبدر آغاز دهه پنجم یعنی انقالبی دیگر در درون انقالب اسالمی
کهبتوانیمباگامهایاستواروشتاببیشتریبهقلههایسعادتبرسیم.

