اخبار

شهرستان ها

گوناگون

محفل هم اندیشی و ارتقای همدلی
و وحدت در تربت جام برگزارشد

فرماندهناحیهمقاومتبسیجشهرستان
نیشابورمطرحکرد:

تعلل 7ساله مسئوالن در تکمیل
یادمان شهدای گمنام شهر خرو
مرشدلو /فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان
نیشابور گفت  :دو شهید گمنام هفت سال است که
مهمان مردم شهر خرو هستند ولی تکمیل یادمان
گلزار این دو شهید همچنان ناتمام رها شده است.
سرهنگ ســید علی اکبر حســینی افزود  :تاکنون
تعداد زیادی از شهدای گمنام در شهرهای مختلف
توسط خانواده هایشــان شناسایی شــده اند و اگر
روزی خانواده این دو شهید گمنام شناسایی شوند
ما شــرمنده خانواده آن ها خواهیم شد .وی گفت :
نعمت امنیتی که هم اکنون بر کشور ما حاکم است
قطعا حاصل رشــادت هــا و ایثارگری هــای همین
شهداســت و این درســت نیســت که ما در ســاخت
یادمان این دو شهید عزیز این گونه بی مهری کنیم .
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کشف7میلیارد ریال ارز قاچاق
در مرزتایباد
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درپی انتشار خبر خراسان رضوی انجام شد

وصلگاز50مدرسهدرفریمان

اصغری /پس از انتشــار خبر قطع شــدن گاز
 50مدرســه درفریمــان بــه دلیــل بدهــی به
شرکت گاز در روزنامه خراسان رضوی ،مدیر
آموزش وپــرورش فریمان از وصل شــدن گاز
تعدادی ازاین مدارس ازروز گذشته خبرداد.
رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش فریمــان روز
یک شــنبه در گفــت وگو بــا خراســان رضوی
خبردادکهمتاسفانهباوجوداینکهفرمانداری
گفت وگوهای زیــادی بــا اداره گاز داشــته اما
گاز بیــش از ۵۰مدرســه فریمــان قطع شــده
و در مــواردی نیــز کنتورهــای گاز مــدارس
جمع آوری شــده اســت.احمد یزدانی تصریح
کردهبود:دانشآموزان ۱۵مدرسهبزرگشهر

فریمان و  ۳۵مدرسه در روستاهای فریمان به
علت ســردی هوا و قطعی گاز با مشکل روبه رو
هستند و این موضوع نارضایتی دانش آموزان
و خانواده های آنان را در پی داشــته است .وی
توضیــح داده بــود کــه از ۲۲۰میلیــون تومان
بدهی مدارس شهرســتان فریمان به شرکت
گاز ۱۶۰میلیــون تومــان آن با کمــک خیران
پرداخت شده اما گاز  ۵۰مدرسه فریمان قطع
شــده اســت.رئیس آموزش و پــرورش فریمان
با اشــاره به تاثیــر انتشــار خبر قطع شــدن گاز
50مدرســه در روزنامــه خراســان رضــوی
گفت:خوشــبختانه پس از انعکاس این خبر از
ابتدایصبحدیروزکارکنانشرکتگازفریمان

ٰ
عکس:آرشیو

حقدادی /درآســتانه فرارســیدن هفتــه وحدت
محفــل هم اندیشــی وارتقــای همدلــی و وحدت
به همــت جوانــان و باحضــور فرمانــدار ،مدیران
اجرایــی ،نظامــی ،انتظامــی ،امام جمعــه ،علما
و قشــرهای مختلف مردم شــیعه و اهل ســنت در
مســجد میرقوام الدین تربت جام باشکوه خاصی
برگزار شــد.دراین محفل وحدتی پــس از اجرای
تواشیح ،نت خوانی وســرود یکی از فرهیختگان
اهــل ســنت تربت جــام با اشــاره بــه ســیره نبوی
گفت :نبی مکرم اسالم (ص) اشــرف مخلوقات ،
منادی وحدت وکمال انسانی بودند .ناصر جامی
االحمــدی افزود:همــه باید از ســجایای اخالقی
اشــرف مخلوقات پیامبر اعظم (ص)درس و الگو
بگیریم و در زندگی فــردی و اجتماعی به صورت
عملی پیاده کنیم .در ادامه فرماندار تربت جام با
تبریک فرارسیدن هفته وحدت بااشاره به مسئله
نشــاط اجتماعــی گفت :به هــر میزان که نشــاط
اجتماعی در جامعه افزایــش یابد به همان میزان
مســائل روحی و روانی و آســیب هــای اجتماعی
کاهش مــی یابد.مرتضــی حمیدی خاطرنشــان
کرد:اگــر درزندگــی نشــاط اجتماعــی اتفــاق
بیفتدآثار مثبت ایجاد می کند و جواناناحساس
تعلق به جامعه و اجتمــاع پیدا می کنند و خدمات
به مردم رونق بیشتری می گیرد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

از میان خبرها

به ســرعت در حال وصل کردن گاز مدارســی
هســتند که گاز آن ها قطع شــده است .احمد
یزدانی گفت :امیدواریم در آینده شــرکت گاز
در صورت ضرورت تعامــل و هماهنگی با این
اداره داشــته باشــد .یزدانی تصریح کرد:قطع

 13کیلومتر از گذرگاه خونین به صورت موقت بهره برداری شد
مهدیــان /پــس از گذشــت  13ســال از
مصوبــه دولــت و نیز عملی نشــدن قــول ها و
وعده های متعدد مسئوالن کشوری ،استانی
و شهرســتانی طــی این ســال ها ،ســرانجام
 13.800کیلومتــر از گــذرگاه خونیــن کــه
از ماه ها قبــل عملیات آســفالت آن بــه اتمام
رســیده بود با انجام تمهیدات ایمنی نسبی
که به تأیید پلیس راه کاشــمر رسیده است  ،از
روز گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت .به

گزارش خراسان رضوی ،عملیات اجرایی 5
کیلومتر از این محور توسط شرکت پیمانکار
از آبان سال  94و  8.800کیلومتر نیز توسط
شــهرداری در قالب تفاهم نامه ســه جانبه از
آذرماه ســال 95آغاز شــد و قرار بود در هفته
دولــت ســال  96بــه بهره بــرداری برســدکه
ســرانجام با تأخیر  26ماهه از روز گذشته به
صــورت موقت زیــر بارترافیکی رفــت .رئیس
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کاشمر

با اشــاره به این کــه انجام عملیات زیرســازی
و آســفالت این محور در قالــب دو قطعه تحت
نظارت اداره کل راه و شهرســازی انجام شده
اســت گفــت :مجموعــه راهــداری و حمــل و
نقل جاده ای مســئولیت نصــب عالیم ایمنی
و هشــداردهنده ،تابلوهــا و خــط کشــی را
برعهده داشته است به طوری که برای فراهم
کردن ایمنی نسبی و شــرایط الزم برای بهره
برداری موقت حدود  30میلیارد ریال از محل

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام :

سیل ۳۰میلیارد ریال به بیمارستان سجادیه تربت جام خسارت زد

حقــدادی /رئیس دانشــکده علوم پزشــکی
تربت جــام گفت:براثــر بارش شــدید تگرگ
و بــاران شــب جمعــه گذشــته بیــش از۳۰
میلیــارد ریال به بیمارســتان ســجادیه تربت
جــام خســارت وارد شــد .دکتر محمــد افکار
افزود:بارش شدید باران و تگرگ به مدت ۲۰

دقیقه در اطراف شــهرتربت جام و روســتای
بزد بــه میــزان ۲۰میلــی متر موجــب جاری
شدن سیالب به داخل شهر تربت جام و ورود
آن از ضلــع غربی بیمارســتان به تاسیســات
زیــر بنایــی و برخــی از بخــش هــای درمانی
بیمارســتان ســجادیه تربت جــام و ایجاد آب

گرفتگی شدید در بیمارستان شد.وی تصریح
کرد:خسارتواردشدهبهبیمارستانسجادیه
شامل زیر ساخت ها ،فضای ســبز ،آسفالت ،
تاسیسات  ،تخریب وسایل برقی  ،الکترونیکی
 ،وسایل دفتری  ،اداری و....است که بیش از
30میلیارد ریال برآورد شده است.

شــدن گاز مدارس تصویر ناخوشــایندی را در
ذهن دانش آمــوزان ایجــاد کرد .وی بااشــاره
به این که البته گاز برخی مــدارس هنوز وصل
نشده اســت ،گفت :امیدواریم گاز این مدارس
نیزباتوجهبهکاهشدمایهوازودتروصلشود.
اعتبارات داخلی ایــن اداره کل هزینه شــده
است .مهدی حقیقی با بیان این که اعتبارات
مورد نیــاز و تکمیلــی برای احــداث زیرگذر،
پارکینگ و جدا کننده میانی در این قسمت به
زودی ابالغ خواهد شد خاطر نشان کرد :هم
اکنون بهره بــرداری از  13.800کیلومتر از
قســمت ابتدایی جاده کاشــمر به ســمت سه
راهی شادمهر به عنوان راه اصلی چهارخطه
با ایمنی نسبی به صورت موقت بهره برداری
شده که حداکثر ســرعت در روز  95و در شب
 85کیلومتر در نظر گرفته شده است.
•سیل ۲۴میلیاردریال به بخش کشاورزی
تربت جام خسارت وارد کرد

دکتــر اصغر خوشــخو مدیر جهاد کشــاورزی
تربت جامبا اشــاره به خســارت وارد شــده به
بخش کشاورزی این شهرستان گفت  :در پی
بارش رگباری تگرک و باران در شــب جمعه
گذشــته و جاری شــدن ســیل در شهرستان
بیش از  ۲۴میلیارد ریال به بخش کشــاورزی
این منطقه خسارت وارد شد.

فرمانده مرزبانی اســتان خراســان رضوی از کشف
بیش از هفت میلیارد ریال ارز قاچاق در مرزهای این
فرماندهی خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی ،سردار
"ماشاءا...جاننثار" فرماندهمرزبانیاستانخراسان
رضوی گفت :پرسنل هنگ مرزی تایباد در ایست و
بازرسی 17شــهریور ،قاچاقچیان ارز و کاال را به دام
انداختند.ســردار جان نثارافــزود :مأموران هنگام
بازدید و بازرسی مسافران وخودروهای خروجی که
از مبدأ ایران به سمت افغانستان درحرکت بودند به
فردی افغانستانی مشــکوک و پس از بازرسی دقیق
وی موفق شــدند حدود  12میلیون روپیه پاکستان
به ارزش هفت میلیارد ریــال را که به صورت ماهرانه
ای داخل وســایلش بود ،کشــف کنند.شــایان ذکر
استمتهمبههمراهارزقاچاقبرای تکمیلپروندهبه
مراجعذیربطتحویلدادهشد.

محورهایمواصالتیخراسان
رضویلغزنده است

جانشــین رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی
خراسانرضویازلغزندهبودنسطحعمدهمحورهای
مواصالتی اســتان خبر داد.ســرهنگ احسانبخش
در گفتوگــو بــا تســنیم اظهــار کــرد :هم اکنــون به
دلیل بارندگیها ســطح تمامی جادهها و محورهای
مواصالتی استان لغزنده است.وی با اشاره به این که
درکنارلغزندگیجادههاشاهدمهگرفتگیدربرخی
محورها هســتیم بیان کرد :در محدوده شــریفآباد،
محور مشهد به ســرخس و محور فرهادگرد و در رباط
سنگوجادهکالتشاهدمهگرفتگیغلیظهستیم.

صدوراولینسند
دردفتراسنادوامالکرشتخوار

خاکشور /رئیسادارهاوقافوامورخیریه رشتخوار
گفت  :در پی اســتقرار اداره ثبت اسناد و امالک در
رشــتخوار ســند موقوفه حســین کاخکی با قدمت
 100ساله صادر شــد .محمد رضا محســن آبادی
گفــت :   صــدور ســند موقوفــه حســین کاخکــی
شامل سند  ۶۳ســهم از  ۳۸۴ســهم عرصه مزرعه
کوشــکآباد ســفالی رشــتخوار معادل  ۲۸هکتار
اســت که به نیت حضرت سیدالشــهدا(ع) در اداره
ثبت رشــتخوار به عنوان اولین سند به ثبت رسیده
است و بیش از  ۱۰۰سال قدمت دارد.

