اخبار

شهرستانها

شهرستان ها

جانباز نیشابوری به همرزمان
شهیدشپیوست

شجاعی مهر /پیکر مطهر شــهید حاج حسین حشمتی
طی مراسم با شــکوهی در نیشــابور با حضور مسئوالن و
مردم شهید پرور نیشابور تشییع شد.شهید حشمتی در
ســال  1364در منطقه عملیاتی فاو از ناحیه پای چپ و
دســت چپ مجروح و پای وی قطع شــده بود .جانباز ۷۰
درصد نیشابوری پس از سال ها تحمل درد و رنج ناشی از
جراحات وارد شده در جبهه های حق علیه باطل ،دعوت
حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.پیکر
ن شــهید واال مقام پــس از اقامه نماز توســط امام
مطهر ای 
جمعه نیشابور  ،روز گذشته تشییع و در محل زادگاهش
روستای چناران بخش زبرخان به خاک سپرده شد.

۸نقطهازاستانبهزودیمیزبان
شهدایگمناممیشود
کلثومیــان /ســردار حســینعلی یوســف علیــزاده
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهــای دفاعمقدس
خراسانرضوی گفت :اکنون در  ۹۵نقطه استان ،شهید
گمنام دفن شــده اســت و  ۱۰۰درصد شهرســتانهای
اســتان از این نعمــت برخوردارنــد مگر شــهرهایی که به
تازگی مستقل شدهاند .وی همچنین تصریح کرد  :هشت
نقطه در اســتان برای تدفین شــهدای گمنام تأیید شده
است که به زودی میزبان شهدای گمنام خواهند شد.

جادهخوابآوربازهمقربانیگرفت

 2کشته بر اثر واژگونی پراید
در جاده خواب آور

کالتــه /رئیــس جمعیــت هــال احمــر ســبزوار گفت:
واژگونی یک دســتگاه خودرو ســواری پراید در کیلومتر
 ۳۰محور شاهرود به سبزوار (جاده خواب آور ) دو کشته و
دو مصدوم برجای گذاشت.محمد جباری ثانی در گفت
وگو با خراسان رضوی با اشــاره به واژگونی یک دستگاه
خــودرو ســواری پرایــد در کیلومتــر  ۳۰محور شــاهرود
به ســبزوار ،اظهــار کرد :ایــن حادثــه ظهردیــروز رخ داد
و نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر سبزوار به محل
اعزام شدند.وی افزود :در این حادثه دو نفر از سرنشینان
خودرو به دلیل شدت جراحت در صحنه حادثه جان خود
را از دســت دادند.رئیس جمعیــت هالل احمر ســبزوار
بیان کــرد :همچنین دو نفــر دیگر از سرنشــینان خودرو
دچار مصدومیت و پس از خدمات اولیــه برای ادامه روند
درمانی توســط آمبوالنس به بیمارســتان منتقل شدند.
جبــاری ثانی تصریــح کــرد :محور ســبزوار  -شــاهرود و
برعکس یکی از پرترددترین جاده های کشــور اســت که
واژگونی ،بیشترین نوع حادثه در این محور محسوب می
شود.شایان ذکر است؛ روزنامه خراسان رضوی در سلسله
گزارش هایی بر لزوم ایجادوســاخت اســتراحتگاه های
بین راهی و درنظرگرفتن تمهیداتی برای کاهش سوانح
ناشی از خواب آلودگی دراین محور پرتردد پرداخته و در
سفراستاندار به سبزوار نیز سامان دهی این محور از سوی
مردم مطالبه شده است.

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسان

رضویخبرداد:

 ۸۰۰هکتار از زمین های ملی استان
امسال رفع تصرف شد

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانرضویگفت:
امسال  ۸۰۰هکتار از زمینهای ملی در خراسان رضوی
رفعتصرفشد.علیرضاصحراییدرگفتوگوباتسنیم در
بازدیــد از طرحهای آبخیزداری شهرســتان خوشــاب به
اجرای عملیات بیابان زدایی با مشارکت مردم و ساکنان
محلی اشاره و اظهار کرد :این مهم با نهالکاری گونههای
مناسب صورت گرفت تا این مناطق به جنگلهای بیابانی
تبدیل شــوند.وی بــا بیان ایــن کــه جغرافیای خراســان
رضوی 15 ،کانون فرســایش بادی دارد و بر این اســاس
یــک میلیــون و  576هــزار هکتــار از عرصههــای منابع
طبیعــی اســتان در معرض فرســایش بادی اســت ،ادامه
داد :امسال همچنین با جذب  30میلیارد تومان از محل
اعتبارات صندوق توسعه ملی و منابع استانی 113،طرح
آبخیزداری در استان اجرا شده است.
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نماز جمعه
ابراهیم بای

در خطبه های نماز جمعه این هفته تعدادی از ائمه
جمعه شهرســتان ها از برخورد ضعیف مسئوالن با
گرانی ها انتقاد کردند .امام جمعه بایگ با انتقاد از
مسئوالن به دلیل ضعف در کنترل قیمت ها گفت:
قیمت ها از حــد انتظار مردم فراتر رفته اســت.امام
جمعه ملک آباد نیــز گفت :مبارزه بــا گرانی در گرو
همکاریمردمومسئوالناستپسمسئوالنهمت
کنندعیدبهواسطهگرانیهابرمردمتلخنشود.امام
جمعه بردسکن نیز گفت :سوء مدیریت ها در برخی
حوزه ها باعث شده است که دولت نتواند گرانی ها
را کنترل کند.امام جمعه خواف نیز در خطبه های
نمازجمعه گفت :نشست هایی با استاندارخراسان
رضوی آقای رزم حسینی داشتیم و از وی خواسته
بودیم تکلیــف فرمانــدار خواف را مشــخص کنند و
قولی داده بودند مبنی بر این که تا پایان ســال همه
فرمانــداران شهرســتان هایــی را که با سرپرســت
اداره می شوند مشخص خواهند کرد اما متاسفانه
هنوز این قول عملی نشــده اســت.حجت االسالم
سید ذبیح ا ...شمســیان ضمن آرزوی توفیق برای
اســتاندار گفــت :از اســتاندار می خواهیــم در این
چند روز باقی مانده سال به قولی که داده اند عمل
و شهرســتان را از بالتکلیفــی خارج کننــد تا مردم
بیشتر از این متضرر نشــوند و امیدواریم اوایل سال
جدید کارها را با فرماندار جدید دنبال کنیم.وی با
اشــاره به این که امروزه در شهرها و روستاها بیشتر
جوانان در مراسم اعتکاف شرکت می کنند ،ادامه
داد :ثروتمندان در روزهای پایانی ســال با کمک به
محرومان که کلید بهشــت و لذت بخش ترین عمل
انسانی است ،کار نیک انجام دهند.حجت االسالم
شمسیانمتذکرشد:دراینزمینهکاسبانباانصاف
نیز باید میدان دار شوند و فرصت را از گران فروشان
بگیرند و این موضوع نیز مهم است که ارزان فروشی
نبایدمنجربهکمفروشیشودومردمرافریبدهند.
وی به انتصاب حجت االسالم رئیسی به ریاست قوه
قضاییه نیز اشاره کرد و افزود :انتظار است بر اساس
طرح پیشــنهادی تحول قوه قضاییــه و توصیههای
هشــت گانه مقام معظم رهبری در این بــاره گامی
مؤثربرداشتهشودتاعدالتقربانیمصلحتنشودو
ملت عدالت را با برخورد قاطع و بدون تعارف با دانه
درشتهای مفاسد اقتصادی به عینه ببینند.
داورزنی/حجتاالسالمجوادعلیزاده ،امامجمعه
داورزنگفت:مسئوالنپیگیرمصوباتسفراستاندار
بهداورزنباشند.وی اظهارکرد:درخواستمردماز
مسئوالنپیگیریواجرایمصوباتسفراست.
باقری /حجت االسالم مظفر تاجی  ،خطیب جمعه
چناران با اشــاره به اعطای نشــان ذوالفقار از سوی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

در خطبه های نمازجمعه مطرح شد:

انتقادائمهجمعهازبرخورد
ضعیفمسئوالنباگرانیها

فرماندهمعظمکلقوابهسردارسلیمانیگفت:مقام
معظمرهبریوفرماندهیمعظمکلقوادرهفتهای
که گذشت با اعطای نشان ذوالفقار ،باالترین نشان
افتخارنیروهایمسلحکشورمانبهسردارحاجقاسم
سلیمانیفرماندهرشیدودالورسپاهقدس،ازیکیاز
جهادگران و جان برکفان ســپاه اسالم تقدیر کردند
که بخش اخروی و معنوی آن بر اســاس وعده الهی،
بهشتبرینومنزلتجاودانهاست.
شمسآبادی/حجتاالسالممحمدتقیدلیریپور
امام جمعه جوین بااشارهبهسفراخیررئیسجمهور
به عراق و مقایســه آن با سفر رئیس جمهور آمریکا به
عراقگفت:ورودرئیسجمهورآمریکابابیاعتناییو
محکومیتدولتعراقمواجهشددرحالیکه رئیس
جمهور ایران با احترام کامل و اســتقبال گســترده
دولتمردان عراق مواجه شد که ثمرات بسیار خوبی
برایایرانوجهاناسالمداشت.
حقدادی  /حجت االســام جــواد طاهری ،خطیب
جمعه تربــت جام با اشــاره به آیــات الهــی مربوط به
معامالت اقتصادی و معیشت مردم گفت :معامالت
اقتصادیکهدرآنازشیوههایحاللاستفادهشود
وبرایخداباشد،نتایجمثبتیدرزندگیدنیاوآخرت
افرادداردوانسانهاازآسیبهایاجتماعیوامنیتی
مصونخواهندشد.
سلیمی/حجتاالسالموالمسلمینحسینوحیدی
امامجمعهبجستانگفت:باتوجهبهفرارسیدنسال
جدید از عمــده وظایف ما مســلمانان این اســت که
محرومانرادریابیمتاسفرههایعیدرابرابرکنیم واز
مسئوالنمیخواهیمبرایازبینبردناینفاصلهها

تالشکنندوازکاسبانباانصافیکهدررفعنیازهای
مردم قدمبرمیدارندحمایتکنند.
محمودی/حجت االسالم محمد بختیاری خطیب
جمعه شهرستان سرخس با اشــاره به اهدای نشان
ذوالفقاربهسردارسلیمانیگفت:اینکارنشانهتقدیر
ازخانوادهمعظمشهدایمدافعحرموتجلیلازهمه
رزمندگان جبهه مقاومت اعم از فاطمیون ،زینبیون
،جوانانانقالبیلبنانوحشدالشعبیاستکهجانانه
در مقابل داعش و اربابانش یعنی آمریکای جنایتکار
ورژیمکودککشصهیونیستیایستادند.
شجاعی مهر /حجت االســام یعقوبی امام جمعه
نیشابورباانتقادازوضعیتتوزیعگوشتدرنیشابور
گفت :نحوه توزیع ما مشکل دارد ،از رئیس جمهور تا
فرماندار این را میگویند ولی نمی دانیم چه کســی
بایــد این مشــکل را حــل کند.وی بــا اشــاره به صف
طوالنی تشکیل شده برای این موضوع گفت :مردم
چند ساعت در سرما در صف ایســتاده اند! با عزت و
آبروی شهر و کشورمان بازی نکنید ،.مصرف ماهانه
نیشــابور ۵۰۰تن گوشــت اســت ،آن وقــت ۱۰تن
گوشتمیخواستندتوزیعکنن دچهافتضاحیبهبار
آمده.آنراهمنمیدادید.
بخشــی زاده  /حجت االســام بهمنی امــام جمعه
شــاندیز گفت  :امروز بعد از 40سال کشــور ما مورد
طمع دشمنان اســت واین را بدانید که اگر آن ها به
این کشور دســت پیدا کنند ،این سرزمین را تکه تکه
خواهندکرد.
بخشی/حجت االسالمحصاری ،امامجمعهبایگ  با
انتقادازمسئوالنبهدلیلضعفدرکنترلقیمتها

در نشست رئیس مجمع نمایندگان و مدیرعامل آبفای استان در مشهد مطرح شد:

راهکار توزیع آب بسته بندی در شهرهای بحرانی روی میز مدیرعامل آبفای استان
وضعیت کمــی و کیفی منابع آب شــرب شــهرهای
خراسان رضوی در نشست رئیس مجمع نمایندگان
و مدیرعامل آبفای اســتان در مشــهد بررســی شد و
مدیرعامل آبفای استان به  ارائه چند راهکار از جمله
توزیع آب بســته بندی در برخی شــهرها پرداخت و
خواســتار تامین و تســریع در تخصیص منابع مالی
مورد نیاز طــرح ها و پروژه های تامین آب در اســتان
با مساعدت و پیگیری مجمع نمایندگان شد.در این
جلســه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراســان
رضوی با تشــریح شــرایط تامین آب  ،از ناهمخوانی
تولید و مصرف ،پایین بودن تعرفه آب ،هزینه سنگین
اجرای پــروژه هــا  ،درآمد پاییــن و افت ســفره های
زیرزمینی به عنوان چالش های بخش آب در این
اســتان پهناور نام برد.ســید ابراهیم علوی ،توجه
ویــژه رئیس مجمع نماینــدگان به مقولــه آب را به
فال نیک گرفت و به برگزاری هفته ای یک جلسه
با مدیران آب منطقه ای به منظور رفع مشــکالت
موجود آب اشاره کرد که با اولویت شهرهای مواجه

با تنش آبی تشکیل می شود.وی پیش بینی کرد :در
تابستان  98و پیک مصرف  30شهر استان با کمبود
آب مواجه شــوند که از ایــن تعداد گلبهــار ،قوچان ،
رضویه ،نیشــابور و شــاندیز به لحاظ برخورداری از
منابع آب شــرب در شــرایط قرمز و 25شــهر هم در
موقعیــت زرد قــرار دارند.وی بــه ارائه چنــد راهکار
از جملــه توزیع آب بســته بنــدی در برخی شــهرها
پرداخــت و خواســتار تامیــن و تســریع در تخصیص
منابع مالی مورد نیاز طرح ها و پروژه های تامین آب
در استان با مســاعدت و پیگیری مجمع نمایندگان
شــد.رئیس مجمع نمایندگان اســتان نیز از برنامه
ها و طــرح های تامین آب شــرکت آبفــا حمایت کرد

و برای پیگیری و رفع مشــکالت و مطالبات موجود
قول مساعد داد .حمید بنائی از آمادگی نمایندگان
بــرای پیگیــری موضــوع تامین پایــدار آب شــهرها
خبــرداد و در همین باره بــر اســتفاده حداکثری از
ظرفیتمردمیومسئوالنتاکیدکرد.نمایندهمردم
شهرهای گناباد و بجســتان همچنین خاطرنشان
کرد:مجمع نمایندگان از هیچ کوشــش و تالشــی
برای رفع دغدغه های آبی مــردم کوتاهی نخواهد
کرد.وی بــا حمایت ازسیاســت راهبردی تشــکیل
جلســات مشــترک آبفا و آب منطقه ای  ،به ظرفیت
سد دوستی اشــاره و اظهار کرد:منابع آبی این سد
می تواند بــرای رفع مشــکل کم آبی شــهرهای مد
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گفت :قیمت ها از حد انتظار مردم فراتر رفته ومردم
قدرتخریدحتیکاالهایاولیهراندارندومتاسفانه
دولت و مسئوالن تاکنون در کنترل قیمت ها موفق
عملنکردهاند.
برزویی/حجت االسالم حسین حسنی نسب ،امام
جمعــه روداب گفت :ســفر رئیس جمهور به کشــور
عراق که یک سفر سیاســی بود به جهانیان موقعیت
ایــران را اعالم کــرد و عظمت و شــوکت ایــران را در
جهاننشانداد.
علی نوری /حجت االســام علی اصغر امینی امام
جمعه بردسکن نیز گفت :سوء مدیریت ها در برخی
از حوزه ها باعث شده اســت که دولت نتواند گرانی
هاراکنترلکند.
مرشــدلو  /حجــت االســام والمســلمین غالمی
امام جمعه خــرو ضمن انتقــاد از کمبــود امکانات
ورزشی در بخش زبرخان و شهر خرو گفت  :تا کنون
جوانانفراوانیازاینبخشدررشتههایگوناگون،
مقام های اســتانی و کشــوری و حتی جهانی کسب
کرده اند ولی متاســفانه درخصوص تامین امکانات
ورزشــی این بخش آن چنان که باید توجهی صورت
نگرفته و سالن ورزشی خرو همچنان بالتکلیف رها
شدهاست.
ایشان زاده /حجت االسالم دستجردی امام جمعه
قوچان با اشــاره بــه مســائل ومشــکالت اقتصادی
درجامعــه و ناتوانی بســیاری از مــردم درخرید عید
وضرورتافزایشحمایتهایسازمانهاونهادهای
حمایتی وهمچنیــن خیــران از قشــرهای ضعیف ،
افزود :درهرحال در شــرایط تحریم قرارداریم و باید
مشکالت راتحمل کرد .دشــمنان هم چه آمریکایی
وچه اروپایی با هدف واحد و برای زمین گیرکردن ما
بهمیدانآمدهاند.
کالته/حجت االســام غالمرضا مقیسه امام جمعه
سبزوارگفت:امروزدشمنباتمامتوانشوباظرفیت
رسانهای،سیاسیواقتصادیبهمیدانآمدهکهباید
با همدلی و انسجام از جنگ اقتصادی دشمن عبور
کنیم.وی اظهار کرد :دشمن برای تضعیف انقالب
اسالمی،اتاقجنگاقتصادیتشکیلدادهودربرابر
مکروتوطئهدشمن،بسیجعمومیمسئوالنومردم
شکلگرفتهاست.
ملکی/حجتاالسالمسیدقاسمدهقانیامامجمعه
خوشاب در خطبه های نماز جمعه این شهرستان با
اشارهبهسخنانرهبرمعظمانقالبگفت:مسئوالن
کشــور از انداختن تــوپ مشــکالت مردم بــه زمین
همدیگر خودداری کننــد و به دنبال این نباشــد که
همدیگررامقصرجلوهدهند.
پرورش/حجتاالسالمفرمانبر،خطیبجمعهشهر
ملکآبادگفت:مبارزهباگرانیدرگروهمکاریمردم
ومسئوالناستپسمسئوالنهمتکنندکهعیدبه
واسطه گرانی ها بر مردم تلخ نشــود .مردم هم سعه
صدرداشتهباشندوشادیهارابینهمتقسیمکنند.
نظر به کار گرفته شود .وی با بیان این که میلیاردها
تومان صرف اجرای خط انتقال آب به گناباد شــده
است ،تصریح کرد :رفع مشکل این خط و استفاده از
آب قنات ها می تواند در تامین آب گناباد موثر باشد.
به گفته بنائی رفع کم آبی گناباد و بجستان با توجه
به قول مساعد وزیر نیرو از جمله مطالبات مردم این
شهرهاست.وی همچنین بر استفاده حداکثری از
عنصر زمان در اجرای پروژه ها به منظور جلوگیری
از افزایش قیمت وسایل و تجهیزات تاکید کرد.

از میان خبرها
شهرستان ها

با حضور استاندار انجام شد

امضای تفاهم نامه معین اقتصادی
چناران با آستان قدس رضوی

باقری/پنج شــنبه گذشته با سفر اســتاندار به شهرستان
چنــاران درجلسه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی
خراســان رضــوی ،تفاهــم نامه معیــن اقتصــاد مقاومتی
چناران با آســتان قدس رضوی به امضا رسید.به گزارش
خراســان رضــوی ،در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصاد
مقاومتی استان که با حضور اســتاندار در چناران برگزار
شــد ،آســتان قدس رضوی به عنوان معین مثلث توســعه
اقتصــادی فرهنگــی ایــن شهرســتان معرفی شــد .این
تفاهم نامه بــا امضای اســتاندار خراســان رضــوی ،قائم
مقام تولیت آســتان قدس رضــوی ،امام جمعــه چناران،
نماینده مردم طرقبهشــاندیز در مجلس شورای اسالمی
و رئیس دادگســتری شهرســتان منعقد شــد.بر اســاس
الگوی مثلث توســعه اقتصادی فرهنگــی ،معین اقتصاد
مقاومتــی وظیفه شناســایی ظرفیــت های محلــی برای
رونق ســرمایه گــذاری و توانمندســازی مــردم را برعهده
دارد و دستگاه های اجرایی هم بســترهای الزم را فراهم
خواهند کرد .در ادامه جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی خراسان رضوی 76 ،ســند همکاری با سرمایه
گذاری 19هزار و  600میلیارد تومان به امضا رسید که با
اجرای آن ها 5369،فرصت شغلی در شهرستان چناران
ایجاد خواهــد شد .اســتاندار در جمع مردم  ،مســئوالن
اجرایی و کارآفرینان در مصالی نماز جمعه چناران گفت:
طی  ۴۰ســال پس از انقالب ،کارها و خدمــات زیادی به
روســتاییان شــده اســت اما باید بپذیریم در حوزه توسعه
مناطق روســتایی کاســتی هایی داشــتیم .رزم حسینی
افزود :اگرچه همه امکانات را به روستا بردیم اما در زمینه
معیشتواشتغالفرزندانروستاییانوماندگارشدنآنان
درروستابیتوجهیشدهاست.ویافزود:امروزکهدردهه
پنجم انقالب اسالمی هســتیم ،اگر روش دولت در اداره
کشورهمچونگذشتهباشدوهمانندگذشتهپولنفترابه
یارانه و خدمات دیگر اختصاص دهند ،قطع ًا اداره مملکت
ممکــن نیســت .رزمحســینی پرداخت ســاالنه هــزاران
میلیارد تومان یارانه نقدی را خالف عزت اسالمی و ایرانی
دانست و افزود :ضروری است با مردم با صداقت صحبت
کنیم  ،علما کمک کننــد نهضت فرهنگی ایجــاد کنند تا
مردمراتوانمندسازیموکشوربهسبکجدیدادارهوتوسعه
پایدار ایجاد شــود .تا کی می توانیم مردم را در شــهرهای
بزرگ جمع کنیم و مدام مجبور شویم پول نفت را به ریال
تبدیل کنیــم و یارانه بدهیــم؟ انقالب نکردیم که آســیب
های اجتماعــی و بیکاری فراوان شــود .حجتاالســام
مظفر تاجی ،امام جمعه چناران هم نگاه محض اقتصادی
در توسعه را نا موفق دانست و گفت  :ضروری است در کنار
هر کار اقتصادی و نگاه سرمایهگذاری ،پیوست فرهنگی
هم به عنوان زیربنای توسعه دیده شود.

با خبرنگاران
قنبری  /نشــت گاز موجب تخریــب  100درصدی یک
باب منزل مسکونی در روستای عظیم آباد از توابع بخش
شهرآباد شــدکه خوشــبختانه به دلیل خالی بودن منزل
مسکونی ،خسارت جانی به همراه نداشت.
حقدادی /معاون ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان
خراسان رضوی در جمع طالیه داران معروف تربت جام
با اشــاره به اهمیت و ضرورت اجرای ماموریــت آمران به
معروف گفــت  :درنظام عقیدتی اســام ،امربه معروف از
جایگاه ویژه ای برخوردار اســت که متاســفانه در جامعه
امروزی از آن غفلت شده است .
اصغری /عملیات اجرایی فاز دوم جاده سالمت با حضور
نماینده مردم فریمان در مجلس  ،امام جمعه ،فرماندار و
جمعی از مردم و مسئوالن فریمان برگزار شد.

