اخبار

شهرستان ها

گوناگون

درگذشت شاعر خوشابی
در زادگاهش
ملکی -علی اصغر اقتداری،
ملقــب بــه حرمــان کــه از
شــاعران پیــش کســوت
شهرستان خوشاب بود ،در
 ۶۴سالگی دارفانی را وداع
گفت.رضــا شــجاع مقــدم
،رئیس اداره فرهنگ وارشاد اســامی سبزوار در
این باره گفت :علی اصغر اقتداری ،از شاعران نامی
و آیینی ســبزوار بود که بر اثر ابتال به ویروس کرونا
درگذشــت.وی با بیان این که علی اصغر اقتداری
متولد سال  ۱۳۳۵روســتای علیک از روستاهای
شهرســتان خوشــاب بود که ســالهای زیادی در
عرصــه زبــان و ادبیــات فارســی فعالیت داشــت،
افزود:ایــن شــاعر علیکی طــی دهههای گذشــته
در ســه انجمن رسمی شعر ســبزوار با نام های ابن
یمین ،اســرار و مشــکات ســبزوار فعالیت داشت.
وی اضافه کرد :بیشتر اشــعار این شاعر سبزواری
در قالــب غزل اســت و دو کتاب شــعر «زمزمههای
خاکســتری» و «از دل به کاغذ» ،از آثار ماندگار وی
است.شــجاع مقدم تصریح کرد :با هماهنگی این
نهاد و شورای اسالمی شهر ســبزوار ،زمینه خاک
ســپاری این شــاعر فقید در قطعه هنرمنــدان این
شــهر فراهم شــد اما به اصرار خانواده این شــاعر،
وی در زادگاهش روستای علیک خوشاب به خاک
سپرده می شود.

خریدحمایتی  618کیلو زعفران
درتایباد

کلثومیان-رئیــس اداره تعــاون روســتایی تایبــاد
گفت:تاکنون  ۶۱۸کیلو گــرم زعفران در تایباد از
آغاز طرح خرید حمایتی زعفــران از زعفرانکاران
خریداری شــده اســت.اعتضادی افــزود :زعفران
خریــداری شــده صرفا پوشــال مرغــوب یــا نگین
بــوده وحداکثــر زعفــران قابــل تحویل توســط هر
کشاورز 10کیلوگرم است.وی تصریح کرد :ارزش
زعفــران تحویلی بیــش از  ۷۰میلیارد ریال اســت
واین مقدار زعفران توســط  ۱۵۹کشــاورز تحویل
شده است.شــایان ذکراســت پس از خرید ،نمونه
ها برای بررسی به آزمایشــگاه های طرف قرارداد
فرســتاده و حداکثر طی ســه روز جــواب آزمایش
ارسال میشــود.اعتضادی اظهار کرد :مقرر شده
حداکثر ظرف مدت یک هفتــه پس از تایید قطعی
 ۳۰درصد وجه زعفران واریز شود.

دستگیری  ۵قاچاقچی
با  225کیلوگرم موادمخدر
فرمانــده مرزبانــی اســتان خراســان رضــوی از
کشــف  225کیلو موادمخــدر و دســتگیری پنــج
قاچاقچــی خبــر داد.بــه گــزارش پایــگاه اطالع
رسانی فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی،
ســردار«مجید شــجاع» فرمانــده مرزبانی اســتان
خراســان رضوی گفــت :با هــدف برخــورد قاطع
بــا قاچاقچیــان ،مرزبانان ایــن فرماندهــی موفق
شدند از ورود مقادیری مواد مخدر به داخل کشور
جلوگیری کنند.سردار «شجاع» با اشاره به این که
بخش زیادی از این کشفیات با تعامل با استان های
جنوبی به دست آمد ،خاطرنشــان کرد  :مرزبانان
این فرماندهی طی چند عملیــات جداگانه موفق
شــدند از قاچاقچیان  225کیلوگرم مــواد مخدر
از نوع تریاک ،شیشــه و کریســتال را کشف کنندو
در این زمینــه دو خــودرو توقیف و پنــج قاچاقچی
دستگیر شدند.
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یک مدیر برای نهاد کتابخانه های
عمومی  3شهرستان !
علــی نوری-امــام جمعــه بردســکن از
مدیرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومی
اســتان خواســت برای معرفــی رئیس
اداره نهاد کتابخانه های عمومی دراین
شهرســتان اقدام کند .حجت االسالم
امینی گفت :با گذشت  7ماه از معرفی
رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی
بردسکن به عنوان رئیس اداره کتابخانه
هایعمومیکاشمر،نامبردهسرپرستی
اداره کتابخانه های عمومی بردســکن
را نیز برعهده دارد و هفتــه ای یک یا دو
روز به بردسکن می آید .وی اظهارکرد:
اگرچه با وضعیت قرمــز کرونا کتابخانه
های عمومی تعطیل هستند ولی نباید
اینمهمباعثشودکهکتابخانهعمومی
بردسکن به رئیس نیازی نداشته باشد.
امام جمعه بردســکن گفــت :کتابخانه
عمومــی ،نهــادی فرهنگــی اســت و با
توجه به هجمه های دشــمنان در حوزه
فرهنگی ضــرورت دارد که متولیان امر
با برنامــه ریــزی دقیق در جهــت ترویج
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی گام های
موثریرابردارند.ویمطرح کرد:وقتی
که مقام معظم رهبــری در بحث کتاب و
کتاب خوانی در کشــور دغدغه دارند و
اعالم می کنند که هر شــب خانواده ام
با مطالعه کتاب می خوابند برماست که
دراین حوزه بیش از پیــش برنامه ریزی
مدونی داشــته باشــیم تا فرمایش های
مقام معظم رهبری را تحقق ببخشــیم.
حجتاالسالمامینیگفت:برنامهریزی
شــده بود در هفته کتاب و کتاب خوانی
بازدیدی از کتابخانه عمومی بردسکن

3

داشته باشم که متاســفانه مسئول نهاد
کتابخانههای عمومی گفت :من رئیس
اداره کاشمر هستم و هفته ای دو روز در
بردسکن با حکم سرپرستی حضور دارم
و اکنون نیز به خاطر مشــکوک بودن به
کرونــا در قرنطینه خانگی هســتم  .وی
از مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی
اســتان خواســت تکلیف رئیــس جدید
نهــاد کتابخانه های عمومی بردســکن
را روشــن کند چــرا کــه نباید یــک نهاد
فرهنگی در شهرستان با گذشت  7ماه
بدون رئیس باشد .خبرنگار ما در بازدید
میدانــی از وضعیت کتابخانــه عمومی
اســتاد احمــد آرام بردســکن اطــاع
یافت .دربسته بود که کتابدار کتابخانه
بــا حضــور خبرنــگار در را باز کــرد .وی
گفت:متاسفانه 7ماهاستکهبردسکن
رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی
ندارد و آقای زراعی که رئیس کتابخانه
بردســکن بودند به عنوان رئیــس اداره

کتابخانه های عمومی کاشــمر معرفی
شده اند و سرپرستی کتابخانه عمومی
بردســکن را هم برعهــده دارنــد و از آن
طرف با شهرستان شدن کوهسرخ می
بایســت کارهای حوزه کتاب کوهسرخ
را نیــز انجام دهنــد .وی بیان کــرد :هر
روزد ِرکتابخانــه اســتاد احمــد آرام بــا
یک نفر کتابــدار بدون حضــور مراجعه
کنندگان باز است و کارهای عقب مانده
را انجام می دهیم .وی مطرح کرد :اداره
ای که مدیری نداشــته باشد نمی تواند
به اهــداف مهمی کــه برای آن ترســیم
شده اســت ،دســت پیدا کند و در این 7
ماه فقط در را باز کــرده ایم و کار خاصی
برایترویجفرهنگکتابوکتابخوانی
صورت نگرفته اســت .وی تعداد کتاب
های موجود در کتابخانه اســتاد احمد
آرام را بیش از 37هزار نسخه اعالم کرد
و افزود :هم اکنون بیــش از دو هزار نفر
عضو فعال دارد  .
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رئیس شبکه دام پزشکی بردسکن :

مردم ازخریدگوشت های
بدون مهردام پزشکی
خودداریکنند

رئیــس شــبکه دام پزشــکی بردســکن گفت:مــردم از خرید
گوشــت های بدون مهر و برچســب دام پزشــکی خودداری
کنند.دکتر ابتدایی افزود :اگر گوشت فاقد مهر دام پزشکی
در قصابیها موجود باشــد باید این موضــوع به این مجموعه
اطالع داده شود تا برخورد قانونی در این زمینه صورت گیرد.
وی اظهار کرد :به تازگی مشــاهده شده اســت که در برخی
قصابی های روستای ابراهیم آباد که بیشترین قصابی را در
سطح شهرستان دارد گوشــت هایی بدون مهر دام پزشکی
به فروش می رسد که در این خصوص عالوه بر نظارت جدی
کارشناسان دام پزشکی ،موضوع را به دادستان شهرستان
گزارش داده ایــم و در صورتــی کــه دام هایــی را در خارج از
کشتارگاه ذبح کنند وگوشت های آن فاقد مهر دام پزشکی
باشد در خصوص پلمب آن اقدام خواهیم کرد.رئیس شبکه
دام پزشکی افزود :برای پیشگیری از بیماری های مشترک
انســان و دام مثل تــب مالــت و تب کریمــه کنگــو نگهداری
گوشت به مدت  ۲۴ساعت در یخچال با درجه سرمای باالی
صفر در کشــتارگاه اجباری اســت تا ویروسهای موجود در
گوشت از بین برود .وی از مردم خواست برای حفظ سالمت
خود و خانواده ،از خرید گوشتهای فاقد مهر و برچسب دام
پزشــکی که خارج از کشــتارگاه ها ذبح می شوند خودداری
کنند .دکتر ابتدایــی با بیان این که گوشــتهای مورد تأیید
دام پزشکی به اندازه کافی و نیاز مردم در قصابی های سطح
شــهر وجود دارد ،افزود :خرید گوشــت از اماکنــی که دام را
خارج از کشــتارگاهها ذبح می کنند چه از لحاظ بهداشــتی
و چه از لحاظ صرفه اقتصــادی ،قابل توجیه و تأیید نیســت.
رئیس شبکه دام پزشکی بردســکن همچنین گفت :برخی
دامداران به دلیل نیاز مالی ،دام آبستن خود را برای کشتار
در میدان دام به فروش می رسانند و برخی قصاب ها به دلیل
صرفه اقتصــادی که بــرای شــان دارد تمایل به کشــتار دام
آبســتن یا ماده دارند .دکتر ابتدایی مطرح کرد :برای حفظ
سرمایه ها و ذخایر ژنتیکی دامی کشور کشتار دام ماده مولد
و آبســتن ممنوع است و به اطالع می رســاند به این منظور از
دیروز در کشتارگاه دام شهرداری بردسکن از کشتار دام ماده
جلوگیری به عمل آمده است و در صورت مشاهده با متخلفان
برخورد قانونی می شود.

کشف10تن چوب جنگلی قاچاق توسط مرزبانان هنگ درگز
فرمانــده هنــگ مــرزی درگز از کشــف و
توقیف  10تن چوب جنگلی قاچاق توسط
مرزبانان این فرماندهی خبر داد.سرهنگ
«فرج قنبری» فرمانــده هنگ مرزی درگز
در اینبــاره گفت :بــا هدف اجــرای طرح
مبارزه با قاچاق ،مرزبانان این فرماندهی
موفق به کشف و توقیف یک محموله چوب
جنگلی قاچاق شــدند.وی در تشریح این
خبــر افــزود :در پی کســب خبــر از منابع
مردمــی مبنی بــر قاچــاق محموله چوب

جنگلی ،یک تیم گشت خودرویی به محل
اعزام شد که پس از شناسایی یک محموله
چوب قاچاق که در یک دستگاه کمپرسی

بارگیری شــده بود بــا هماهنگی بــا مقام
قضایی به توقیــف محموله مذکــور اقدام
کردند.فرمانده هنگ مرزی درگز اظهار
کــرد :طی بررســی بــه عمل آمده توســط
کارشناســان منابع طبیعی مشخص شد
دو نفــر از متهمان مقــدار تقریبی  10تن
درختان جنگلــی را به صورت غیــر مجاز
قطع و بارگیــری کرده اند ،کــه متهمان و
کاالی مکشوفه برای سیر مراحل قانونی
به مراجع ذی صالح تحویل داده شدند.

از میان خبرها
شهرستان ها

مدیرامور منابع آب تربت جام خبرداد:

تخریب  15بند خاکی غیرمجاز
در3شهرستان
حقــدادی -مدیرامور منابــع آب تربتجام گفت:
با پیگیــری گروههــای امور منابــع آب تربــت جام
وحســب دســتورات دســتگاه قضایی بــا همکاری
نیروهای انتظامی ،بازگشــایی مسیلهای دشت
رســولآباد و میانسرای تربتجام ،شــیزن تایباد و
درازآب صالحآباد انجام شدوتخریب  ۱۵بندخاکی
غیرمجاز ،یک مورد پل غیراصولی و احداث باغ در
بســتر رودخانهاز دیگر اقدامات بوده است.یوسف
اختری افزود :عالوه بر موارد فــوق ،اعاده به وضع
ســابق تخریب بســتر و دریافت خســارات وارده از
تجهیــزات متخلــف توقیــف شــده حین برداشــت
غیرمجاز شــن و ماســه نیز پیگیــری و انجام شــده
اســت.وی تصریح کرد :بــا همــکاری فرمانداری،
بخشــداری ها و دیگردســتگاه ها وبا توجــه به آغاز
فصــل بارندگــی ،اقدامــات پیشــگیرانه در زمینه
کاهش مخاطرات سیالب همچنان ادامه دارد.

برپایی ایستگاه سالمت درخوشاب

ملکی-همزمــان بــا آغــاز هفتــه بســیج ،ایســتگاه
سالمت در روستاهای نودهان و داشخانه از بخش
نوده انقالب شهرســتان خوشــاب بر پا شد.در این
ایســتگاه ها که به صــورت داوطلبانه بــا همکاری
شــبکه بهداشــت خوشــاب و حوزه هــای مقاومت
بســیج حضــرت فاطمه(ســام ا ...علیهــا) و امــام
جعفــر صادق(علیــه الســام) برپاشــد  ،معاینات
پزشکی ،ارزیابی قندخون ،فشارخون و تب سنجی
رایگان انجام شد.بســیج شــهدای روســتای شــم
آباد حــوزه امــام جعفر صــادق(ع) با نــذر دو راس
گوســفند بــرای ســامتی امــام زمان(عج)،رهبر
معظــم انقالب(مدظله العالی) ،شــفای بیماران و
رفع بیماری کرونا نذر خود را ادا و دو راس گوسفند
قربانــی کردند.بنا بــه این گــزارش گوشــت های
حاصل از این قربانی بیــن  90خانواده نیازمند در
روستاهای بخش نوده انقالب توزیع شد.

