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تکریم خبرنگار به روز خبرنگار
محدود نشود

مهدیــان /رئیــس ســازمان بســیج رســانه خراســان
رضوی با بیان این که نباید تکریــم و حرمت جایگاه
خبرنگار تنها بــه روز و هفته خبرنگار خالصه شــود
بلکه باید این روند در ایام مختلف سال ادامه داشته
باشد ،افزود :امروز در آستانه جنگ بزرگ تمامعیار
اقتصادی قــرار داریم که در آن از بســتر رســانهها و
فضای مجازی سختیهای زیادی به مردم تحمیل
میشــود ،بنابرایــن بــا توجــه به ایــن که ســنگرها
عوضشــده بهطوریکه بــا تغییــر مرزهــا ،هویت و
باورهــا ،ســنگر جنگ ســخت امــروز در جنــگ نرم
تعریفشده است ،ضرورت دارد فعاالن رسانه تالش
کنندیأس و ناامیدی که دشــمن به جامعه و کشــور
تزریق میکند بــر مبنای حقایق ،انصــاف و عدالت
به امیــد تبدیــل شود.ســرهنگ عبــاس محمدیان
در نشســت هماندیشی با اصحاب رســانه و اعضای
ســازمان بســیج رســانه شهرســتانهای کاشــمر،
خلیلآباد و بردســکن با تأکیــد بر این که در مســیر
انجام رسالت خطیری که بهعنوان خبرنگار بر عهده
داریم ،نباید جریانات سیاسی و حزبی را دخیل کرد،
ادامــه داد :نباید از اختالفســلیقههای سیاســی،
اختالف عقیده درســت کرد.محمدیان با اشاره به
پژوهش انجامشــده در  32نقطه شــهر مشهد ابراز
کرد 97 :درصد از متولدان سه دهه اخیر در کشور،
رســانههای داخــل را نمیشناســند بهطوریکه از
جامعه آماری هزارنفری تنها  108نفر ســه روزنامه
بزرگ مشهد و  21نفر خبرگزاریها را میشناسند.

معاوندانشکدهعلومپزشکیتربتجام:

بیمارستانطالقانی تربت جام
آماده بهره برداری است

حقــدادی /معــاون درمان دانشــکده علوم پزشــکی
تربت جــام درجمع خبرنــگاران ،از اتمــام عملیات
ســاختمانی و بازســازی بیمارســتان طالقانــی
خبــردادو گفــت :عملیات بازســازی ســاختمانی
بیمارستان طالقانی پایان یافته و آماده بهره برداری
است.دکتر هومن محمدزاده افزود :بخش عمرانی
و ساخت و ساز بیمارستان طالقانی پایان یافته وبه
زودی بهره بــرداری می شــود.وی ادامــه داد :هم
اکنون مراحل تکمیل تجهیزات پزشکی را طی می
کنیم تا بیمارستان به زودی راه اندازی شود ومردم
منطقه از خدمات این بیمارستان بهره مند شوند.
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امام جمعه تربت جام درخطبه های نمازجمعه مطرح کرد :

آزاد سازی نفتکش ایرانی نشانه افزایش قدرت ایران است
گزارشجلسه
کلثومیان

خطیب جمعه تربت جام با اشاره به مقاومت
مقتدرانه ایران درآزاد ســازی نفتکش ایرانی
توســط انگلیس گفت :پس از توقیف نفتکش
انگلیســی توسط ســپاه اســام ،تحلیل های
متفاوتــی ارائه شــد که هــر کــدام از زاویه ای
خاص به این حادثه نگاه کردنــد ولی در نگاه
راهبردی تر بایــد آن را نشــانه افزایش قدرت
و اقتدار نظام اســامی ایران به حساب آورد.
حجت االسالم جواد طاهری افزود :شکست
راهبرد فشار آمریکا،تقویت روحیه خودباوری
و امکان گشــایش اقتصادی ،ارتقــای موازنه
قــدرت و بازدارندگــی بــه «ضربــه متقابــل»
نتیجــه اقــدام مقتدرانــه جمهوری اســامی
ایــران در توقیف نفتکــش انگلیســی بود که
در ادامه ایــن اقتدارو مقاومــت موجب آزادی
ســازی نفتکــش ایــران در جبل الطارق شــد
.وی ادامــه داد:دریک تقســیم بنــدی میزان
تاثیر گذاری و توانایی اعمال قدرت کشورها
در نظام بیــن الملــل برپایــه قدرت وابســته،
بازدارندگی،ضربــه متقابل،ضربــه اولیــه
و قــدرت دفــاع ملــی اســت.حجت االســام
طاهری تصریح کرد:ورود ایران به اینسطح
قــدرت دارای مزایــای مختلــف از جملــه
شکست راهبردی فشار آمریکا ،تقویت روحیه
خودبــاوری در داخــل و ایجاد گشــایش های
مختلف در منطقه و جهان است .وی خطاب
به مدیران اجرایی یادآور شد :مسئوالن نظام
اســامی در مقابــل تهدیدات دشــمنان یک
صدا از اقدام ایران دفاع کننــد و نباید ذره ای
تردید در دل خود راه بدهند و در صورت تجاوز
کشــورهای متخاصــم پاســخ هــای قاطعانه
بدهند به گونــه ای که موازنه قــدرت به وجود
بیاورنــد و دشــمن را از اقــدام خود پشــیمان

کنند تــا دشــمنان نیز پاســخ محکــم و قاطع
دریافت کنند.
خاکشــور/حجت االسالم حســن جهانشیری
امام جمعه رشــتخوار گفت:واقعه غدیر ،روح
والیت علوی ،جــان بخش شــریعت مقدس،
زنده کننــده و نگه دارنــده و اســتمرار بخش
اسالم راستین است.
مهدیان /حجت االسالم سید کاظم طباطبایی
امامجمعهکاشمر بابیاناینکهنحوهبرگزاری
برخی از مراســم عروســی در تاالرهای سطح
شهر منجر به ابراز گالیه مردم مومن و خانواده
هایشهدادراینشهرشدهاست،خاطرنشان
کرد :متأسفانه برخی افراد نامحرم در مراسم
عروسی با همدیگر می رقصند.
بخشــی/حجت االســام حصاری امــام جمعه
بایگ با اشــاره بــه دیداررهبری بــا گروهی از
جنبــش انصــارا ...یمــن گفــت :بــا توجــه به
اهمیت موضــوع ،این دیــدار در صــدر اخبار
رسانههای منطقهای و بینالمللی قرار گرفت
و اندیشکدههای مختلف به صورت تحلیلی بر
مفاد این دیدار مهم متمرکز شدند .

پرورش /حجت االسالم فرمانبر خطیب جمعه
شــهر ملک آبــاد گفــت :خطبه غدیــر وصیت
پیامبر اکرم (ص)برای بشــریت اســت و عید
سعید غدیر خم باید مثل عاشورا جهانی شود
همان طور که در اربعین حسینی  ۲۰میلیون
نفــر در کربالی معلــی جمع می شــوند برای
عید ســعید غدیر هــم باید این چنین شــوری
ایجاد شود.
کلثومیان/حجت االسالم حسین ملکی ابرده،
خطیب نماز جمعــه تایبــاد گفت:مافیایی در
مــرز دوغــارون وجــود دارد .همه مســئوالن
شهرستان و اســتان کمک کنند و همه همت
کنند تا روان سازی کار در مرز دوغارون انجام
شود و برای رفع بیکاری راه حلی پیدا شود.
باقری  /حجت االســام مظفــر تاجی ،خطیب
جمعه چنــاران بــا اشــاره بــه دیدارهیئتی از
انصارا ...یمن بــا رهبر معظــم انقالب گفت:
یمن طی پنج ســال اخیر ،یکی از کانونهای
اصلی بحران در منطقه و جهان بوده اســت و
ائتالف آمریکایی – ســعودی میلیونها نفر را
آواره ،هزاران نفر را زخمی کرده یا به شهادت

رسانده که بسیاری از آن ها را زنان و کودکان
تشکیل میدهند.
محمــودی /حجــت االســام بختیاری خطیب
جمعه ســرخس گفت :اگر می بینید جنبش
انصارا ...یمن پنج ســال اســت در مقابل 17
کشور ایستادگی کرده به برکت والیت پذیری
وغدیر است.
ملکی/حجت االســام ســید قاســم دهقانی،
امام جمعه خوشــاب با تاکید بر این که اگر در
مکتب حضرت علی(ع) هســتیم نباید برخی
از مشکالتی را که در جامعه وجود دارد امروز
شاهد باشیم ونباید فساد اداری و فساد جزایی
را ببینیــم ،گفــت :از دســتگاه قضا خواســتار
جدیت در مبارزه با فساد هستیم.
برزوئی/حجت االســام حسین حسنی نسب
امــام جمعــه روداب گفــت :پیام غدیــر خم،
برقراری عدالت وآزادگی اســت .پیام غدیر،
توزیع عادالنه امکانات در کل کشــور است و
کارگزاران ما باید دنبال این عدالت باشــند
اما یک مقایســه بکنیم ببینیم توزیع امکانات
در بعضی بخش هــا مثل شهرســتان چگونه
اســت؟ آیا عدالت این اســت که روداب شش
ماه است بخشدار ندارد؟
حســین نوری/حجت االســام علــی ناهیدی
امام جمعه خلیل آباد گفت :آمریکا تالش کرد
که صادرات نفت را به صفر برساند ولی تالشی
که هیچگاه به نتیجه نرسید و دست آمریکا در
تحریم ملت ایران خالی شده است.
علــی نوری/حجت االسالم محرم مصوری امام
جمعه موقت بردســکن با تبریک فرارســیدن
عید غدیر خــم گفت :پیام اصلــی غدیر والیت
پذیری ووالیت مداری اســت .حجت االسالم
محرم مصوری در خطبه های نماز جمعه این
شهرســتان به اهمیت و عظمت عید غدیرخم
اشاره کرد و گفت :دراین روز 36اعمال مورد
سفارش و تاکید قرار گرفته است.

اخبار
گوناگون

 ۱۲۰میلیارد ریال کاالی احتکار
شده در نیشابور کشف شد
شــجاعی مهر /فرمانده انتظامی استان از کشف تعداد
زیــادی قطعــات یدکــی خــودرو و لــوازم آشــپزخانه
احتکاری به ارزش  120میلیارد ریال در شهرستان
نیشابور خبر داد.سردار «محمدکاظم تقوی» گفت:
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان نیشابور در یک
ســری تحقیقات گســترده میدانی بــه اطالعاتی در
خصوص دپوی مقادیر زیادی کاالی احتکار شده در
دو انبار بزرگ در حاشیه شهر نیشابور دست یافتند.
وی افزود :کارآگاهان پلیس با شناسایی این مکان ها
باکنترلنامحسوسواطمینانازصحتموضوع،پس
از هماهنگی قضایی ،به همراه تیمی از اداره تعزیرات
حکومتــی در بازرســی از ایــن انبارها  80هــزار عدد
لوازم یدکی خودرو و ســه هزار عدد لوازم آشپزخانه و
بلورجات احتکار شده و از یک دستگاه کامیونت 13
هزار پاکت سیگار قاچاق را کشف کردند.

واکنشهابهنحوهجلوگیریازساخت
یکواحدمسکونیغیرمجاز
مهدیــان /انتشــار تصاویــر ریختــن ســنگ در یــک
واحــد مســکونی توســط شــهرداری کاشــمر به
منظور جلوگیــری از ســاخت و ســاز ،واکنــش
هایــی را در فضــای مجــازی بــه دنبــال داشــت.
دادســتان کاشــمر به خراســان رضوی گفت :در
قانون ،نحوه جلوگیری از ســاخت و ســاز مشخص
نشــده اســت اما تخلیه ســنگ در داخل یک واحد
مسکونی ،نامتعارف است .غالمرضا طالعی خاطر
نشان کرد:از شــهرداری خواسته شــد ضمن پاک
سازی منزل از ســنگ ها،در این باره توضیح دهد.
حاجی زاده ،مالک این واحد ساختمانی نیز با اشاره
به این که شهرداری برای صدور مجوز ساخت 20
میلیون تومان مطالبه کرد ،افزود :شهرداری اعالم
کرد که یک سوم این مبلغ را به صورت نقد و بقیه را
به صورت اقساطی پرداخت کنید اما اعالم کردم که
امکان پرداخت سه میلیون تومان را دارم و مراجعاتم
بی نتیجه ماند .اما شهردار کاشمر مدعی است که
اقدام خارج از عرفی در برابر تخلفات ســاختمانی
انجام نداده اســت .جعفر ســلیمانی افزود :پرونده
ساخت و ساز این ملک چندین مرتبه در کمیسیون
ماده  ۱۰۰حکم مهر و موم گرفته اما مالک بر انجام
کار خالف خود اصرار دارد به طوری که پلمب و مهر
و مــوم را شکســته و کار را به مرحله ای رســانده که
امکان تخریب را ناممکن ساخته است.

سوژه ها وخبرها

کلنگ احداث بزرگ ترین نیروگاه
خورشیدی استان به زمین خورد

اصغری-آیین کلنگ زنی بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدی استان با
حضور معاون اقتصادی اســتاندار ،امام جمعه فریمــان ،فرماندار
فریمان و برخــی مســئوالن ادارات به زمیــن زده شــد.به گزارش
خراســان رضوی ،این پروژه  15هکتــاری با ســرمایه گذاری 12
میلیون دالر فاینانس خارجی حداکثر در مدت دو سال احداث خواهد شد.در این نیروگاه 10
مگاواتی  15نفر به صورت مستقیم و 100نفر درحین احداث نیروگاه به صورت غیر مستقیم
مشغول کارخواهند شد.

زنده سوزی مادر و فرزند
در پیکان

شــجاعی مهر /تصادف خودروی پژو  206و پیکان
درکیلومتــر  5جــاده نیشــابور به مشــهد به آتش
گرفتن پیــکان منجــر شــد و دو سرنشــین پیکان
(مــادر وفرزنــد) زنــده در آتــش ســوختند .به
گزارش خراســان رضوی ،در تصادف خودروی
پژو ۲۰۶با پیکان درجاده نیشابور ،مادر و فرزندی
که در خودروی پیکان گیر کرده بودند ،پس از آتش
گرفتن این خودرو به طرز دلخراشی جان سپردند
وچهار نفر دیگر از سرنشــینان دو خودرو مصدوم
شدند .مدیر عامل ســازمان آتش نشانی نیشابور
در این باره گفت :با تماس شهروندان و اعالم خبر
تصــادف دو خــودروی  206و پیــکان و در پی آن
آتش سوزی پیکان در محدوده روستای سعدآباد،
آتــش نشــانان ایســتگاه  5و نجاتگــران ایســتگاه
مرکزی نیشابور به محل اعزام شدند.سید مهدی
حسینی افزود  :از زمان اطالع به آتش نشانی تا
زمانی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند،
 5دقیقه زمان صرف شــده اســت و آتش نشــانان
با رسیدن به محل با اســتفاده از خاموش کننده،
حریق را مهــار و با اســتفاده از آب خودرو را ســرد
و با اســتفاده از ســت هیدرولیک در خودرو را باز
و اجســاد را خارج کردنــد.وی بیان کــرد:در این
حادثه چهار نفر مصدوم شدند که توسط کارکنان
اورژانس به بیمارســتان منتقل شدندو متاسفانه
به علــت حجم بــاالی آتــش ،مــادر و فرزنــدی که

داخل خودروی پیکان محبوس شده بودند ،فوت
کردند.وی خاطر نشان کرد :در این حادثه یکی از
آتش نشــانان نیز از ناحیه صورت دچار سوختگی
ســطحی و به اورژانس منتقل شد.حسینی ادامه
داد :اگــر خودروهــای عبــوری خامــوش کننده
داشتند و طرز اســتفاده از آن را بلد بودند ،از بروز
این فاجعه جلوگیــری می شــد .وی تصریح کرد:
بارها دربــاره وجود خاموش کننده هــا در خودرو
مخصوصا هنــگام دریافت گواهی نامــه و آموزش
های هنگام دریافــت گواهی نامه تذکــر داده ایم
ضمن این که بازهم مردم با تجمع و گرفتن فیلم و
عکس باعث کندی کار امدادگران شدند.فرمانده
انتظامی نیشــابور نیز در این باره گفت :با حضور
ماموران در محل وبررسی های اولیه مشخص شد
یک دستگاه خودروی پژو  206به علت نامعلومی
از جاده منحرف ودر مسیر مخالف بایک دستگاه
سواری پیکان به شــدت تصادف کرده که موجب
آتش سوزی پیکان شده است.سرهنگ دهقانپور
افزود :علت حادثه توسط کارشناسان بی توجهی
به جلو از سوی راننده پژو  206وناتوانی در کنترل
وسیله نقلیه اعالم شده است.

خرید شارژ اینترنتی 24میلیون
برای شهروند آب خورد

ایشــان زاده /عامــل کالهبــرداری  ۲۴۰میلیــون
ریالی از شهروندقوچانی ازطریق فضای مجازی
باپیگیری پلیــس فتای قوچان شناســایی شــد.
فرمانده انتظامی قوچان گفــت :پلیس فتا درپی
شــکایت یکی از شــهروندان ازیک فردناشــناس
مبنی برکالهبرداری به مبلغ ۲۴۰میلیون ریال ،
به پیگیری موضوع پرداخت .سرهنگ مصرخانی
افــزود :درتحقیقات پلیس فتا مشــخص شــد که
شاکی یک فقره خرید شارژتخفیف داراینترنتی
ناموفق ازیــک شــبکه اجتماعی داشــته که پس
ازمدتی متوجــه شــده،مبلغی از حســاب بانکی
اوبرداشــت شــده اســت کــه پــس از هماهنگــی

 ۹۰درصد مرحله اول احداث فرودگاه
نیشابور به اتمام رسید

شجاعی مهر /نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس گفت :طرح
احداث فــرودگاه نیشــابور در ســه مرحله تعریفشــده اســت و 90
درصد مراحل اول کار انجام و عم ً
ال هفته گذشــته قــرارداد مجری
امکانسنجی بست ه شد و آزمایش مکانیک خاک نیز در محل مدنظر
انجامشده است .حمید گرمابی در نشست خبری با خبرنگاران افزود :یک سرمایهگذار حاضر
به سرمایهگذاری  100میلیارد ریالی برای ایجاد تاکسی هوایی درفرودگاه شده است .مجموع
کارهایی را که در یک فرودگاه بشود انجام داد ،عملیاتی می کنیم.
قضایی ،متهم در بوشهر شناسایی شد.

واژگونی ون در محورسبزوار
-شاهرود ۸مصدوم به جا گذاشت

رئیــس اورژانــس ســبزوار گفــت :واژگونــی یک
دســتگاه خــودروی ون در کیلومتــر  ۱۰محــور
سبزوار ـ شاهرود هشــت مصدوم به جا گذاشت.
عباس کافی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار
کرد :صبح دیروز یک دســتگاه خودروی سواری
ون حامل زائــران عراقــی ،در کیلومتر  ۱۰محور
سبزوار ـ شاهرود واژگون شــد .وی افزود :پس از
اعالم گزارش به مرکز پیام اورژانس سبزوار ،چهار
دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس سبزوار بیان کرد :هشت مصدوم
این حادثه پس از انجــام اقدامــات درمانی اولیه

در محل ،به مرکز آموزشــی درمانی امداد شهید
بهشتی ســبزوار منتقل شدند.سرهنگ فتحی،
رئیــس پلیــس راه ســبزوار ،علــت حادثــه را بی
توجهی به جلو توسط راننده ون ذکر کرد.

سقوط از باالی جرثقیل جان
کارگر را گرفت

اصغری-فرمانــده انتظامــی فریمــان گفــت :یــک
کارگر بر اثر سقوط از روی جرثقیل جان خود را از
دست داد.به گزارش خراســان رضوی ،سرهنگ
جوادخرسند گفت:با حضور گروه گشت انتظامی
پاســگاه ســنگ بســت در محل وقوع حادثــه و در
بررسی های اولیه مشخص شــد ،کارگر  38ساله
ای بر اثر سقوط از باالی جرثقیل در محل کارش،
جان خود را از دســت داده است.وی گفت:جسد

 80چاه کشاورزی سبزوار برق مازاد
برتعرفهمصرفمیکنند

کالته -مدیر شــرکت برق ســبزوار گفت :حدود  ۸۰چاه کشــاورزی
شهرستان سبزوار برق اضافی و مازاد بر تعرفه مشخص مصرف می
کنند .سید حمید شهرآیینی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار
کرد :از مجموع  ۵۸۰حلقه چاه کشاورزی فعال در این شهرستان،
 ۸۰مورد آن مازاد بر تعرفه مشخص مصرف برق دارند .وی افزود :مصرف برق این چاه ها مازاد
بر پروانه بهره برداری است که در مرحله نخست اخطارهای الزم برای اصالح پروانه ها به مالکان
و بهره برداران این چاه ها داده می شود.
این فرد پس از تشــکیل پرونده برای بررسی های
الزم به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

تصادف پراید با تریلی
 ۳کشته به جا گذاشت

کالته-مســئول روابط عمومی اورژانس ســبزوار از
سه کشته و یک مصدوم بر اثر تصادف پراید با تریلی
در مســیر جاده حکم آباد به سمت ســبزوار حوالی
روستای بید خبر داد.مســلم فائق نیا در گفت وگو
با خراسان رضوی با اشــاره به حادثه تصادف پراید

با تریلی در مســیر جاده حکم آباد به سمت سبزوار
حوالی روســتای بید ،اظهار کرد :ایــن حادثه ظهر
دیروز رخ داد و نیروهای اورژانس  ۱۱۵سبزوار به
محل اعزام شدند.وی افزود :در این حادثه سه نفر
به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست دادند
و یک مصدوم توســط آمبوالنس اورژانس  ۱۱۵به
بیمارســتان امداد شــهید بهشتی ســبزوار منتقل
شد.مســئول روابط عمومی اورژانس سبزوار بیان
کرد:دالیلوقوعحادثهازسویکارشناسانمربوط
در دست بررسی است.

