از میان خبرها

شهرستان ها

گوناگون

دل نوشته به سرداردل ها
شهیدحاجقاسمسلیمانی
حقــدادی -شــهردار تربت جــام گفت :به مناســبت
گرامی داشت ایام ا ...دهه فجر و بیست و دوم بهمن
کهمصادف با چهلمین روز شــهادت ســرداردل ها
سپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی است شهرداری
مسابقه شــعر و دل نوشته با موضوع ســردار دل ها
برگزار مــی کند.ســید علی حســینی افــزود :این
مسابقه با هدف ثبت احساسات و الگو پذیری هرچه
بیشــتر مــردم از شــهیدمقاومت سردارســلیمانی
که شــهادت این عزیز بــه عنــوان ایاما ...از ســوی
مقام معظــم رهبری اعالم شــد دراین شهرســتان
برگزارمی شــود.وی ادامه داد:عالقــه مندان می
توانند دل نوشــته هــای خودرادرقالب ۱۰ســطر
به همراه مشــخصات فردی تــا  ۱۲بهمــن به خانه
فرهنگ شهرداری ارســال کنند.وی تصریح کرد:
به مناســبت ایام ا ...دهه فجر به  ۲۲اثر برتر در سه
رده سنی جوایز نقدی اهدا می شود.

ارسالکمکهایدانشآموزان
فریمانیبهمناطقسیلزده
سیستانوبلوچستان

اصغــری -بــه همــت دانــش آمــوزان و فرهنگیــان
فریمانی ،محموله کمک های نقدی و غیرنقدی به
ارزش 250میلیون ریــال راهی مناطق ســیل زده
استانسیستانوبلوچستانشد.بهگزارشخراسان
رضــوی  ،رئیس اداره آمــوزش و پــرورش فریمان در
حاشیه این مراســم به خراسان رضوی گفت :دانش
آموزان و فرهنگیان نیکوکار شهرســتان فریمان در
کوتاه ترین زمان ،توانستند نزدیک به  250میلیون
ریال هدایــای نقدی وغیــر نقدی خود را که شــامل
وســایل گرمایشــی ،خوراکی ،کنســروجات ،لوازم
تحریر ،وســایل شــوینده و غیره بود به منظور کمک
به مردم و به ویژه دانش آموزان ســیل زده سیســتان
و بلوچســتان به این مناطق ارســال کننــد .یزدانی
ضمن تقدیر از همدلی وهمیاری فرهنگیان ودانش
آموزان افزود :این کمک ها شامل 48میلیون و500
هزار ریال کمک نقدی و حــدود  200میلیون ریال
غیرنقدی است که به این مناطق ارسال شد.
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امام جمعه بردسکن درخطبه های نمازجمعه مطرح کرد :

مردم فریب سفرههای پر زرق و برق برخی کاندیداها را نخورند
علــی نــوری -امام جمعــه بردســکن در خطبه
های نماز جمعه این شهرستان با تسلیت ایام
شهادت حضرت زهرا (س) گفت :مردم فریب
تبلیغــات و ســفره های پــر زرق و بــرق برخی
کاندیداها را نخورند.حجت االســام امینی
بر اجتماع پرشــور فاطمیون در روز شــهادت
حضرت زهــرا (س) تاکید کــرد و گفت :مثل
سال های گذشته در روز شهادت آن حضرت
مراســم دســته روی هیئــت هــای عــزاداری
در شــهر  ،مراکز بخــش ها و روســتاها برگزار
می شود.وی با اشــاره به برگزاری انتخابات
یازدهمیــن دوره مجلــس در دوم اســفندماه
گفــت :مــردم نباید فریــب تبلیغات پــر زرق و
برق و ســفره های رنگین برخی کاندیداها را
بخورند بلکه باید بابصیرت و آگاهی کاندیدای
اصلح را انتخــاب کــرد .وی همچنین گفت:
برخی از کاندیداها و طرفداران آن ها ممکن
است در ایام تبلیغات با اردو کشی در خیابان
ها موجب جلب آرای مردم شوند ولی ما نباید
فریب ایــن ترفندهــا را بخوریــم  .وی تصریح
کرد :مــا بایــد در انتخــاب خود طــوری عمل
کنیم که بعداز انتخابات درباره انتخاب خود
پشــیمان نشــویم  .امام جمعه بردسکن بیان
کرد :در انتخابات نباید گرفتار حزب و جناح
بازی های سیاسی شویم بلکه باید کارآمدی
و توانمندی و والیــت مداری افــراد را در نظر
گرفت تا مجلســی در تراز انقالب اســامی و
گام دوم انقالب تشکیل شود.
شــمس آبادی -حجت االســام دلیری پور امام
جمعه جوین با اشاره به اهمیت انتخابات پیش
رو و دقت در اجــرای قانون انتخابات و راهکار
های قانونی تایید صالحیت ها در خطبه های
این هفته نمــاز جمعــه گفت :کســانی که رد
صالحیت خود را به مســائل خطی و جناحی
نســبت می دهند و اتهــام به یــک طرفه بودن
شــورای نگهبان می زنند باید بدانند که یکی
از قوانیــن همیــن حکومــت اســامی درباره

تصادف پراید و تیبا در صالح آباد یک
کشته به جا گذاشت
بهره مند-بر اثر تصادف یک خودروی ســواری پراید با یک دستگاه
خودرویسواریتیبایکنفرکشتهوهفتنفرزخمیشدند.فرمانده
انتظامیصالحآبادگفت:متاسفانه تصادف رخبهرخخودرویپراید
با خودروی تیبا در حد فاصل روستای نعتو و کل ملک آباد در محور
صالح آباد  -مشهد روی داد و یکی از سرنشــینان خودروی پراید (
جوان بیست ساله ) بر اثر شــدت ضربات وارد شــده جان خود را از
دست داد و راننده و سرنشین دیگر خودروی پراید و پنج سرنشین
خودروی تیبا زخمی شدند.ســرهنگ ابراهیمی افزود :خودروی
آتش نشانی برای کمک به خارج کردن مصدوم ازداخل خودرو به
صحنهتصادفنیامدو مصدومانباتالشکارکنان اورژانس۱۱۵
روستاینعتوازخودرویپرایدبیرونآوردهشدند.

دستگیری سارقان وسایل داخل منازل
وخودرو درقوچان
ایشــان زاده -فرمانــده انتظامی قوچان ازدســتگیری دو ســارق
محتویات داخل خودرو و سارق سابقه دار لوازم منازل مسکونی
دراین شهرستان خبرداد .سرهنگ مصرخانی گفت :باپیگیری
مامــوران تجســس کالنتــری  ۱۱طالقانــی  ،ســارق محتویات
داخل خودروها وهمدست اوشناسایی ودستگیر شدند و به پنج
فقره ســرقت ازخودروها اعتراف کردند .وی افــزود  :همچنین
بادستگیری یک سارق سابقه دار توسط ماموران کالنتری ۱۲
و کشــف هشــت فقره ســرقت ازمنازل و دستگیری ســه مالخر،
دربازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیری از اموال سرقتی نیز به
دست آمد و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

سارق باتری در دام پلیس
حســین نوری-فرمانده انتظامی خلیلآباد از دســتگیری ســارق
باتری و قطعات موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد و گفت:
متهم دستگیرشده در بازجوییهای پلیسی به چهار فقره سرقت
قطعات در این شهرستان اعتراف کرد .ولی ا ...غالمی ،فرمانده
انتظامیخلیلآباداظهارکرد:درپیچندینفقرهسرقتقطعات
خودرو و موتورســیکلت در نقاط مختلف شهرســتان موضوع در
دســتور کار مأموران تجســس کالنتــری مرکز قــرار گرفت .وی
همچنین ادامه داد :مأموران تجسس کالنتری با انجام اقدامات
اطالعاتی موفق شدند سارق را شناسایی کنند و در استعالمهای
صورتگرفتهمشخصشدکهمتهمازسارقانحرفهایوسابقهدار
اســت .فرمانده انتظامی خلیلآباد با بیان این که مأموران موفق
شدند متهم را در مخفیگاهش دستگیر کنند ،خاطرنشان کرد:
متهم در بازجوییهای پلیسی به چهار فقره سرقت قطعات در این
شهرستاناعترافکردوپروندهبرایسیرمراحلقانونیوتحقیق
درباره جرمهای ارتکابی دیگر ،تحویل پلیس تخصصی شد.

نماینده ها التزام عملی به اسالم است.
پوریوســف-حجت االســام اســامی،امام
جمعه فیــض آبــاد گفت:تنها راه بــرون رفت
از مشــکالت توانمند شدن اســت چنان که از
نظر نظامی بــه حد باز دارندگی رســیده ایم و
در بحث اقتصــاد هم بایــد توانمند شــویم که
مولفههای قــدرت توانمند شــدن در اقتصاد
،علم و اقتدار ملی است.
بخشی زاده-حجت االســام بهمنی امام جمعه
شاندیز گفت  :ازدواج یک امر دینی و اسالمی
است که می تواند فحشــا و منکرات را از جامعه
دور کند و آن هایی که ازدواج سفید را تبلیغ می
کنند خودشانمیدانندکهدراینگونهازدواج
ها هیچ گونه تعهد و آرامشی وجود ندارد و مایه
ناامیدی است؛ به همین دلیل است که اسالم
تشکیل خانواده را مقدس بر شمرده است   .
شعبانی-حجت االسالم عصمتی،امام جمعه
تربــت حیدریــه گفت :آن چــه امــروز انقالب
اســامی را به این اقتدار و عظمت رســانده،
مذاکره و ســازش با غرب نبــوده ،بلکه منطق
مقاومت در مقابل استکبار و توجه به خداوند
و ارزش های واالی معنوی و حضور در صحنه
مردم بوده است.
مرشدلو-حجت االسالم برزو امام جمعه شهر
خــرو در خطبه های نمــاز جمعه ایــن هفته به
بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه هفته
قبل اشــاره کرد و گفت  :بیانــات مقام معظم

 ۴۰سنگ قبر تاریخی در چناران کشف شد
مدیر میــراث فرهنگی چنــاران گفت :تاکنون  ۴۰قطعه ســنگ
قبر تاریخی در نقاط مختلف این شهرســتان کشــف و شناسایی
شده که در اختیار این اداره است.طاهریان در گفت و گو با ایرنا
افزود :با توجه به قدمت تاریخی قبرســتانهای این شهرســتان
اغلب سنگ قبور کشف شده متعلق به دوران صفوی و قبل از آن
است.وی ادامه داد :تاکنون بیش از  ۴۰سنگ قبر صندوقچهای
در قبرســتانهای قدیمی این شهرســتان کشــف شــده اســت و
پیشبینــی میشــود بیش از  ۲۰ســنگ قبــر دیگر نیز بــا قدمت
تاریخی بســیار شناســایی شــود.وی گفت :بــا توجه بــه ظرفیت
موجود در ایــن شهرســتان ایجاد مــوزه تخصصی ســنگ قبر در
چناران میتواند از جذابیت بســیار برای گردشــگران برخوردار
باشــد.طاهریان افزود :با توجه به موقعیت جغرافیایی ،خشکی
آب و هوا ،پیشــینه تاریخی چنــاران و نزدیک بــودن آن به توس و
مراکز تاریخی شناســایی شده ،این شهرســتان از جذابیتهای
تاریخــی ،فرهنگی و طبیعی بســیار برخــوردار اســت.وی ادامه
داد :هم اکنــون بیش از  ۵۰روســتای هدف گردشــگری در این
شهرستان شناسایی و معرفی شده است .وی گفت :هم اکنون در
 ۱۰روستای این منطقه قبرستان تاریخی وجود دارد که یکی از آن
ها به نام قبرستان روستای دولتآباد در بخش گلبهار شهرستان
چناران در فهرســت آثار ملی ثبت شــده اســت.طاهریان افزود:
دیگر قبرستانهای تاریخی این شهرستان نیز با توجه به ظرفیت
و قدمت تاریخی خود قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارند.

قاتلنامرئیجانیکنفررادرفریمانگرفت
اصغــری -بخشــدار مرکزی فریمان گفت :مســمومیت با گاز دی
اکســیدکربن جان یک نفر را در روســتای قلعه ســنگی فریمان
گرفت .به گزارش خراسان رضوی ،تیموری گفت:در این حادثه
یک مرد  ۶۰ساله بر اثر شدت مســمومیت جان خود را از دست
داد و همسر ۵۰ساله وی پس از انجام عملیات احیا به بیمارستان
حضرت زهرا (س) فریمان منتقل و در بخش مراقبت های ویژه
بستری شد.

 ۱۵نفر بر اثر گاز گرفتگی درجلگه رخ
تربت حیدریه راهی بیمارستان شدند
شــعبانی-مدیر روابط عمومی اورژانس تربت حیدریه گفت :پنج
شــنبه گذشــته  ۱۵نفر بر اثر گاز گرفتگی در مســجد روســتای
کوهی جلگه رخ راهی بیمارستان شدند.حسین زاده افزود:در
این حادثه که حدود ســاعت  ۲۰:۴۵در مسجد روستای کوهی
از توابع جلگه رخ به وقوع پیوســت  ،آمبوالنس های پایگاه رباط
ســنگ و اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند و تمامی
افــراد در بیمارســتان رازی تربــت حیدریه مــورد پذیــرش قرار
گرفتند.

رهبری در نماز جمعه باعث شــد که بعد از دو
هفته آرامــش به قلب هــای مردم بــاز گردد و
حضور در صحنــه ،صابر بــودن و اســتقامت،
تــاش ســخت ،پرهیــز از سســتی و تنبلــی و
داشتن اتحاد را رمز پیروزی بیان کردند.
نجم الشریعه-حجت االســام حجتی نیا امام
جمعــه درود گفــت :برخــاف تصــور و توهم
دشــمن ،روز بــه روز قــوی تــر شــده ایــم .وی
افزود :ملت ایــران تمــام عالم را خیــره کرده
اســت و به تبع آن عصبانیت آمریکا و استکبار
را بر انگیختــه و در انــواع و اقســام تحریمها و
مشکالت به فضل الهی سر پا ایستاده و عالوه
بر آن ملجا و پناهگاه مسلمانان عالم است.
بهره مند-حجت االسالم ساجدیان امام جمعه
صالح آباد در خطبه های نماز جمعه صالح آباد
گفت :حضرت فاطمه زهرا (س) یک شخص
نیست ،بلکه یک مکتب بزرگ است که پیروی
از آن مکتب باعث عزت و ســعادت انســان در
دنیا و آخرت می شود.
باقری-حجــت االســام تاجــی امــام جمعــه
چناران گفت :مراجعه به تاریخ اســام نشان
می دهد پس از ارتحال پیامبــر اکرم (ص) ج ّو
اجتماعی سیاسی با بحران جدی روبه رو شد؛
خطری سه گانه و مثلث وار آیین اسالم را تهدید
می کرد ،یک ضلــع این خطر امپراتــوری روم
بود؛ خطر دیگر امپراتوری ایران و خطر ســوم
منافقان و احزاب و اق ّلیت های داخلی بودند.

بخشــی -حجت االســام حصاری امام جمعه
بایگ گفت :حضرت فاطمه(س) الگویی تمام
عیاردرهمهزمینههاستکهاگرزنانجامعهما
آن را الگو قراردهند آثار مثبتش همه جامعه را
دربرمی گیرد.
امــام جمعــه بایــگ افــزود :فاطمــه(س) در
دفاع از والیت وحق مردانــه وار درصحنه بود
ودرعبادت ،حجاب وخیرخواهی نمونه ای از
یک مسلمان واقعی بود.
ســلیمی -حجت االســام وحیدی امام جمعه
بجســتان گفت :طبق ســخنان مقــام معظم
رهبــری روزهــای بعــد از شــهادت ســردار
ســلیمانی را باید ایــام ا ...نامید کــه میتوان
این طور تفسیر کرد که چشــم های غبار آلود
باز شــد و زنده بودن انقالب بــه رخ جهانیان
کشیده شد.
کالته-حجــت االســام مقیســه اما مجمعه
ســبزوار گفت :هدف شــورای نگهبان ایجاد
مجلس انقالبی اســت نه مجلســی که برخی
نمایندگان آن فســاد اخالقی داشته یا به فکر
پر کردن جیب خود و فرزندان شان باشند.
ملکی-حجــت االســام دهقانی امــام جمعه
خوشاب در خطبه های نماز جمعه سلطان آباد
با تاکید بر این که برخــی افراد به دنبال ضربه
زدن به مقام معظم رهبری و ستونهای نظام
اسالمی هستند گفت :اگر نتوانند به رهبری
ضربه بزنند به دنبال ضربه زدن بر شاخه ها و
ستون های انقالب هستند.
محمودی-حجــت االســا مبختیاری امــام
جمعه سرخس در تشريح عنوان «رزمندگان
بدون مرز» گفت :دشمن خيال کرد با شهادت
ســردار ســليمانی ســپاه قدس ضعيف شــده
وديگر توان گذشته را ندارد اما اين بيان مقام
معظــم رهبری به ســپاه قــدس لرزه بــر اندام
اســتکبار انداخــت وامــروز جبهــه مقاومــت
حوزه ســپاه قدس از منطقه به سراســر جهان
گسترش پيدا کرده است.

از میان خبرها
گوناگون

اعزام گروه جهادی تربت جام به
مناطق سیل زده استان گلستان
حقــدادی -فرمانــده حــوزه مقاومــت بســیج صیــاد
شــیرازی تربت جام گفــت  :یک گروه از بســیجیان
متشکل از  ۱۵نفر حرکت جهادی خود رابه استان
گلســتان  ،شهرســتان گرگان روســتای ملک علی
تپه آغــاز کردند.میثــم مختــاری افــزود :اردوهای
جهادی مخصوص افرادخاصی نیســت وهرکســی
که قلبش برای نظام و انقالب اســامی می تپد می
توانددراردوهای جهادی بســیج شــرکتکند.وی
اضافه کرد :گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج صیاد
شیرازی متشکل از  ۱۵نفر از بسیجیان به مدت یک
هفتهدراستانگلستانو شهرستانگرگانروستای
ملک علی تپه به مردم خدمت رسانی خواهند کرد.
وی بیان کرد :هدف از اردوهای جهادی خود سازی
و محرومیت زدایی است.

فرماندارکالتدرشورایاداریمطرحکرد:

جلوگیری از مهاجرت نیازمند
اقدامات عملی مسئوالن است

بهبودی -فرماندار کالت در دهمین جلسه شورای
اداری شهرســتان ضمن قدردانــی از حضور آحاد
مردم در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی با ابراز
گالیه از بی توجهی عــدهای از مدیران اســتانی به
نیازهای شهرســتان گفت :اگر مســئوالن در مقام
عمل اعتقــاد بــه تثبیت جمعیــت مرزی دارنــد و با
مهاجرت از روستاها و شهرهای مرزنشین به مراکز
استان مخالف هســتند ،انتظار است در این عرصه
بیش از قبل در میدان باشــند .ناصری با اشــاره به
مشــکالت کم آبی یا کــم کیفیتی آب شــرب برخی
روستاها و روکار بودن شــبکه انتقال آب روستایی
که در بارش ها در معرض تخریب سیل و در زمستان
دچار یخ زدگی هســتند ،گفت :انتظار داریم با یک
مطالعه مناســب از چندباره کاری پرهیز شود .وی
افزود :هــر چنــد در برخی نقاط اصالحــات خوبی
انجام شده یا در شرف انجام است ولی کافی نیست
و منتظر حضــور و تصمیمگیــری به موقــع مدیران
استانی در این حوزه هستیم.وی همچنین با تاکید
بر موقعیت ممتاز کالت از نظر دارا بودن منابع آبی
شهرستان و وجود پنج رودخانه و سه سد بزرگ در
این منطقــه و برخورداری از شــرایط بهــره برداری
آب در دشــت آزاد درباره ممنوعیت کشت برنج در
کالت گفت :اجرای یک مصوبه بدون توجه به برخی
مقدمات اجرایی آن میسر نخواهد بود.

