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شهرستان ها

حوادث

 ۶مخل نظم و امنیت درنیشابور
دستگیر شدند
شــجاعی مهر -فرمانده انتظامی نیشابور از شناسایی
و دستگیری شــش نفر از مخالن نظم و امنیت دراین
شهرســتان خبر داد.سرهنگ«حســین دهقان پور»
گفت:درپی دریافت گزارش هایی مبنی بر تیراندازی
با اسلحه شکاری در دو منطقه شهرستان نیشابور که
باعث ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شده بود،
پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت
عمومــی قــرار گرفت.ســرهنگ دهقان پــور تصریح
کرد:تیمرسیدگیکنندهبهپروندهدرادامهتحقیقات
فنی و با اشراف اطالعاتی شش متهم را در این زمینه
شناســایی و باهماهنگی مقام قضایی این افراد را در
دوعملیات جداگانه دستگیر کردند.

مهارآتشسوزییکسردخانه
درخلیلآبادپساز3ساعت
توسطآتشنشانی
سرپرست آتش نشانی خلیل آباد گفت  :آتش سوزی
در ســرد خانــه روســتای میرآبــاد از طریــق ســامانه
فرماندهی  ۱۲۵اعالم شــد که در پی آن تیم اطفای
حریق از ایســتگاه های خلیــل آباد و نقاب بــه همراه
تانکر آب رســان به محل اعزام شدوبعد از تالشی سه
ســاعته آتش مهار و خاموش شد .ســید هادی بنام به
خراسان اظهار کرد  :با توجه به گستردگی حریق ،دو
دستگاهخودرویاطفایحریقازآتشنشانیکاشمر
نیز در جریان کمک به عملیات اطفا شرکت کرد وبعد
از تالشی سه ســاعته آتش مهار و خاموش شد .وی با
اشاره به شدت آسیب و گستردگی آتش سوزی بیان
کرد  :میزان خسارت و علت حریق توسط کارشناسان
آتش نشانی در حال بررسی است.

دستگیریسوداگرمرگیکه
موادمخدربلعیدهبود
فرمانده هنــگ مرزی ســرخس از کشــف  490گرم
مواد مخدر در معده یکی از سوداگران مرگ خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی
خراسان رضوی ،سرهنگ «حمزه قاسمی» فرمانده
هنگ مرزی سرخس گفت :با هدف تشدید اقدامات
کنترلی به منظور شناسایی و دستگیری قاچاقچیان
و حاملین مواد مخدر ،ماموران مبــارزه با مواد مخدر
هنگ مرزی سرخس پس از شناسایی یک قاچاقچی
مواد مخدر بــا هماهنگی قضایــی اقدام به بازرســی
ازمنزل وی کردند.ســرهنگ «قاســمی» افــزود :در
بازرسی از منزل متهم  60گرم مواد مخدر تریاک که
به صورت بلعی بســته بندی شــده بود ،کشف شد که
پس از انتقال متهم به یگان ،مقدار  430گرم تریاک
به صورت بسته بندی و جاســاز بلعی از معده این فرد
کشف شد.فرمانده هنگ مرزی سرخس خاطرنشان
کــرد :در ایــن عملیــات کــه بــه صــورت مشــترک با
فرماندهــی انتظامی ســرخس اجرا شــد درمجموع
 490گرم تریاک کشف و فرد قاچاقچی دستگیر و با
تشکیل پرونده ،تحویل مراجع قضایی شد.

کشفتلویزیونهایقاچاق
دربردسکن
علــی نــوری -فرمانــده انتظامی بردســکن از کشــف
محموله  ۴۵۰میلیون ریالی تلویزیون قاچاق دراین
شهرســتان خبر داد .ســرهنگ محمود مختاری در
تشــریح این خبر گفت :ماموران ایســتگاه بازرســی
درونــه هنــگام کنتــرل خودروهــای عبــوری محور
طبس به بردســکن بــه یک دســتگاه ســواری پراید
مشکوک شــدند .وی افزود :ماموران انتظامی پس
از بررسی مدارک راننده ،تعداد  ۵دستگاه تلویزیون
ال ای دی قاچاق و فاقــد هرگونه مجوز گمرکی را از
خودروی مد نظر کشــف و در این زمینه ســه متخلف
را دستگیر کردند .این مقام انتظامی با بیان این که
ارزش ریالی محموله کشف شده  ۴۵۰میلیون ریال
برآورد شــده اســت،تصریح کرد :افراد متخلف پس
از تشــکیل پرونده به منظور ســیر مراحــل قانونی به
مراجع قضایی معرفی شدند  .
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امام جمعه کاشمر درخطبه های نمازجمعه مطرح کرد :

دولت جدید آمریکا از سرنوشت ترامپ عبرت بگیرد
ســید هادی مهدیــان -امام جمعه کاشــمر
با اشاره به این که امروز دشــمنان مسلمانان
جهان در بدبختی و نکبت قــرار دارند ،گفت:
رسوایی های امروز آمریکا که نشان از وحشی
گری تمــدن آنان اســت بایــد از آن بــه عنوان
جاهلیت مدرن تعبیر کرد .به گزارش خراسان
رضوی ،حجت االسالم سید کاظم طباطبایی
در خطبه های نماز جمعه کاشــمر با بیان این
که هیئت حاکمــه آمریکا بایــد از حمایت ها و
پشــتیبانی هایی کــه از ترامپ طی این ســال
هــا داشــتند ،خجالــت بکشــند ،یادآور شــد:
هیئت حاکمــه آمریکا فــردی را به جــان ملت
ایران و مردم بی دفــاع در نقــاط مختلف دنیا
انداخت که امروز آمریکا از گزند ،شــرارت ها
و رســوایی هایش در امان نیست .وی با تأکید
بر این کــه شــرارت و خباثت ترامــپ به حدی
اســت که خودشــان از تعبیــر مــرد خطرناک
و موجــودی وحشــی ،روانــی و شــرور برایش
اســتفاده میکننــد ،ابــراز کرد :این وحشــی
زنجیری طی این ســال هــا تصمیماتی اتخاذ
کــرد و به مردم مظلوم فلســطین ،غــزه ،یمن،
عــراق ،ایــران و تمامــی مســلمانان خیانت و
ظلم کرد .امام جمعه کاشــمر با اشــاره به این
که کمتر از یک هفته دیگــر از دوران ظلمانی
ترامپ باقی مانده و قرار است در همین مدت
کوتاه در کشورش استیضاح شود ،تأکید کرد:
این اقدام در واقع نشــان دهنده از بین نرفتن
خون حاج قاســم ها و شــروعی بــرای نابودی
آمریکاست ،بنابر این دولت جدید آمریکا باید
از سرنوشــت ترامپ و رســوایی های او عبرت
بگیرند و بیش از این کشورشــان را به افتضاح
نکشانند .وی در ادامه با تسلیت ایام شهادت
مظلومانه حضــرت فاطمة الزهــرا(س) از بی
توجهی و کوتاهی متولیان و دست اندرکاران
در ســیاهپوش کردن چهره شــهر در این ایام
انتقاد کرد و گفــت :انتظار داریم چهره شــهر
مذهبی کاشــمر یک چهره محرمی و فاطمی
در ایام دهه فاطمیه باشد ،چرا که این حداقل
کاری اســت که مــی توانیم بــرای همراهی با
امیرالمومنین(ع) و یتیمان حضرت زهرا(س)
انجام دهیم .وی با ابراز تأسف از این که چهره
شــهر نشــان دهنــده عــزای فاطمی نیســت،
خاطر نشــان کــرد :اگرچه بــه خاطر شــرایط
کرونا در امر برگــزاری محافــل و مجالس عزا
محدودیت داریــم ،اما در ســیاهپوش کردن،
نمادها و شــعائر دینی که محدودیتی نداریم،
لذا ضروری اســت عالوه بر ســیاهپوش شدن
چهره شــهر ،مردم نیز بر ســردرِ منازل و محله
هایشان نســبت به برافراشتن بیرق عزا همت
کنند تا مورد شــفاعت حضرت زهــرا(س) در
دنیا و آخرت قرار گیریم.
باقری -حجــت االســام تاجی امــام جمعه
چنــاران گفــت :یکــی از بخــش هــای مهــم
مبــارزات حضــرت زهــرا(س) مبــارزه بــا
خواص بــود .خواصی که نقش مهــم و تعیین
کننــده در جامعه اســامی داشــتند .از این
رو بخــش دیگــری از مبــارزات حضــرت در
جهت روشنگری خواص و به چالش کشاندن
اقدامات صورت گرفته توسط آن ها بود.
کالته-حجت االســام مقیســه امام جمعه
ســبزوار گفت :رفع تحریمهــای ظالمانه هر
چند مهم است اما مبنا و اساس رفع مشکالت
اقتصادی کشور خنثی ســازی تحریم است.
وی اظهار کرد :بیش از  ۸۰درصد مشکالت
کشور با بی اثر کردن تحریم دشمنان برطرف
می شود و برداشتن تحریمها تنها  ۲۰درصد
در این موضوع اثر گذار است.

اصغری -حجت االسالم معلمی امام جمعه
شهرســتان فریمــان گفــت :متأســفانه در
روزهای اخیر ،آمریکایی ها بــا اعزام بیش از
ح کردن
 ۱۰۰زندانی به مرزهای عراق و مسل 
آنان قصــد دارند بــه مواضع ارتش ســوریه و
همپیمانان آن در بیابانهای ســوریه و عراق
حمله کننــد .حجــت االســام ســیدمهدی
معلمــی گفــت :هــدف آمریکایــی هــا از این
اقدامات بازفعال ســازی هســتههای داعش
در ســوریه اســت تا برای حضــور غیرقانونی
خودشان در منطقه بهانه ای داشته باشند.
بخشــی-حجت االســام حصــاری خطیب
جمعه بایگ گفت :متاســفانه امروز بســیاری
از مســئوالن اجرایــی کشــور تمام مشــکالت
را بــه تحریم هــا گره مــی زنند درحالــی که به
گفته کارشناســان تنها  ۲۰درصد مشکالت
موجود وابســته به تحریم هاســت.وی تصریح
کرد :رفتن ترامپ وآمدن بایدن هیچ تغییری
درسیاست ما ایجاد نمی کند چرا که این آمدن
ورفتن ها تنها تغییر در جایگاه افراد اســت اما
درعمل سیاست ها تغییری نمی کند.
نجم الشریعه  -حجت االسالم سجادی زاده
امام جمعــه دررود گفت:تجربه های مختلف
نشــان داده دشــمن هیــچ گاه بر وعــده خود
صادق نبوده و تحریم آســتان قــدس رضوی
و مجموعههای وابســته به آن کــه در راه خدا
و کمک به مــردم ســتمدیده گام برمیدارند
اهمیت واقــع بینی مارا بیشــتر میکند تا در
شناخت دشمن هوشیار باشیم.
مرشــدلو  -حجت االســام برزو امام جمعه
شــهر خرو به بازگشــت پیکر پاک شهید سید
ابوالفضل حســینی اشــاره کرد و گفت  :این
شهید  ۱۶ســاله در عنفوان جوانی ،جان
خــودش را بــرای اســام و کشــورداد که
همه ما باید ادامه دهنده راه شــهدا باشیم
و زندگی آن ها را الگوی خود قرار دهیم.
صفری-حجــت االســام صادقــی امــام
جمعه گناباد گفت :درست است که بایدن
وعده داده به برجــام برگردد امــا وعده او
برگشت به برجام روی کاغذ و با امضاست
اما ما این گونه بازگشت را نمی خواهیم ما
بازگشــت به معنای اقدام فوری برای رفع
تحریم ها را می خواهیم.
محمــودی -حجــت االســام بختیــاری
امــام جمعــه ســرخس از قــدرت موشــکی
ونظامــی کشــوربه عنــوان یکــی ازمبانــی
تغییــر محاســبات دشــمن در منطقــه یــاد
کردوگفت:اگــر مــا تحریــم را خنثــی کنیم
بیشاز 80درصدازمشکالتماحلخواهد
شد .اما اگرتنها رفع تحریم در ذهن ما باشد
فقط می توانیم نفت بیشــتر بفروشیم یا در
خریدهایمان آزاد باشیم وال غیر.

پوریوســف -حجت االسالم اســامی امام
جمعه فیض آباد با اشــاره به اوضاع سیاســی
و انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا گفت:
این رسوایی مدعیان دموکراسی است و این
کشوری اســت که دم از آزادی بیان می زند و
با همین ادعا به دیگر کشور ها حمله می کند.
حقدادی  -حجت االسالم معتمدی فرامام
جمعه تربت جام گفــت :امروز متن و فرهنگ
همه دنیا برقوی شــدن اســت و باید قوی شد
و حق را باید با زورگرفت حتی اگر در میادین
ورزشــی باشــدو دفــاع موشــکی مــا برابربــا
فرهنــگ قرآنی اســت .وی بــا اشــاره به فرق
تحریم و خنثی ســازی تحریم ها خاطر نشان
کرد :برای رفع تحریم باید نفت بفروشیم واما
برای خنثی سازی تحریم ها باید بسازیم.
شــعبانی-حجت االســام عصمتی،امــام
جمعــه تربــت حیدریــه بــا تاکیــد بر ایــن که
خنثی ســازی تحریم ها باید اولویت نخست
مســئوالن کشــور باشــد ،افــزود :در خنثی
سازی تحریم ها از دشمن امتیاز می گیریم و
کشور قوی می شود اما در رفع تحریم باید به
دشمن امتیاز بدهیم.
علی نوری -حجت االسالم امینی امام جمعه
بردســکن ایجاد اختالف و درگیری دربرخی
از خانواده ها را فاصله گرفتن از سبک زندگی
ائمه اطهار به ویژه حضرت زهرا (س) دانست
و گفت :امروز متاسفانه آتش این اختالفات به
فرزندان آن ها سرایت کرده است.
ملکی -حجت االســام دهقانی امام جمعه
خوشاب گفت :اگر کسی وقتی برای پیگیری
مشــکالت مردم و رســیدگی به آن هــا ندارد
وارد میــدان انتخابــات نشــود و مســئولیت

قبول نکند.
وی با انتقــاد از پروازی بودن اکثر مســئوالن
شهرستان خوشاب افزود :چرا باید مسئولی
در شهرستان وجود نداشته باشد و ساعت۱۰
شب ،مردم برای حل مشکلشان د ِرخانه امام
جمعه شهرستان را بکوبند.
خاکشور -حجت االسالم جهانشیری امام
جمعه شهرســتان رشــتخوار گفــت :والیت
پذیری و تبعیــت از آموزههــای معنوی مهم
ترین عامــل تحقــق دســتاوردهای انقالب
ِ
ممنوعیت
اسالمی اســت.وی در خصوص
خرید واکســن آمریکایی و انگلیســی گفت
این از مقاطــع عزتمندانه انقالب اســامی
است که نظام اسالمی با تکیه بر دانشمندان
و تولید داخلی دســت رد به ســینه آمریکا و
انگلیس میزند.
بهره مند -حجت االســام ســاجدیان امام
جمعه صالــح آباد گفت :مــدارا در لغت عرب
بــه معنــای مالطفــت و مالیمــت اســت و در
اسالم بسیار توصیه شــده است تا مسلمانان
در زندگــی با دیگران مدارا داشــته باشــند.
وی افزود :تربیت فرزندان ابتــدا از خانواده
شــروع می شــود و ســپس در مدرســه ادامه
پیدا میکنــد و در مســجد تکمیل می شــود
و باید بین این ســه نهاد مهــم ارتباط موثری
برقرار باشد.
ایشــان زاده -حجت االســام دســتجردی
امام جمعه قوچان گفت :زمانــی برجام معنا
پیدا می کند که تحریــم ها ازبین برود و آن ها
به تعهدات خودعمل کنند .این درحالی است
که درایــن زمینه باید درجهت خنثی ســازی
تحریم ها حرکت کنیم چرا که بااین حرکت،
به خود متکی می شــویم وازهر وابســتگی به
خــارج رها مــی شــویم و اعتماد بــه خودمان
افزایش می یابد درصورتی که دررفع تحریم
ها باید امتیاز بدهیم  .
حســین نوری -حجت االســام ناهیــدی امام
جمعه خلیل آبــاد اظهار کــرد :افول آمریــکا از ابر
قدرتیچیزینیستکهقابلکتمانباشدآمریکای
کنونی نهتنها در منطقه و جهان تنهامانده بلکه در
داخل کشور خود ،درگیر حوادث انتخابات شده
که نشان از افول این کشور دارد.

اخبار
شهرستان ها

مدیرشبکهبهداشتودرمانکاشمرخبرداد:

افزایش نگران کننده تعداد
مبتالیان به کرونا در کوهسرخ

مهدیان -مدیر شــبکه بهداشــت و درمان کاشــمر از
افزایــش تعداد بیمــاران بســتری و مبتالیان مثبت
کرونایــی در کوهســرخ ابــراز نگرانــی کــرد .دکتر
محمد جــواد یزدانی با اشــاره بــه افزایــش معنادار
تعداد بیماران بســتری کرونا در بیمارستان شهید
مدرس کاشمر که از شهرستان کوهسرخ هستند،
یادآور شد :در شــرایطی که جمعیت کاشمر  6برابر
جمعیت کوهسرخ است ،اما تعداد بیماران بستری
شده کوهسرخی در بیمارســتان این شهرستان از
کاشــمر بیشــتر اســت .وی با بیان این که بر اساس
آخرین آمار ارائه شــده از سوی استان ،کوهسرخ در
بین شهرستان های خراســان رضوی از نظر تعداد
افراد مبتالی مثبت جدیدکرونا نسبت به جمعیت،
رتبهاولرادارد،ازشهروندانمنطقهترشیزخواست
با توجه به شــرایط کرونایی از ســفر به کوهسرخ در
روزهای آینده پرهیز کنند.

ثبت 4آیینمذهبیداورزن
درفهرستآثارملیکشور
چهار اثر فرهنگی مرتبط با آیین عزاداری ماه محرم
شهرستان داورزن در غرب خراسان رضوی با تایید
شــورای ثبت میراث ناملموس کشــور در فهرست
آثار ملی ثبت شــد.رئیس اداره میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی داورزن به ایرنا گفت:
این آثار شــامل مراســم نخل گردانی روســتاهای
مزینان و چشام و آیین ســنگ زنی و آیین عزاداری
حســن ،حســین (ع) این شهرســتان است.محمد
عبــدا ...زاده ثانــی افزود :نخــل گردانــی مزینان
بیش از پنج قرن قدمت دارد و نمادی از تشییع پیکر
شهدای کربالست که روز عاشورا با آیین خاصی در
این شهرستان برگزار می شود.

اهدای ۵۳سریکمکجهیزیهبه
نیازمنداندرتربتحیدریه
شــعبانی-در مجمــوع شــش مرحلــه رزمایــش کمک
مومنانه مرکــز نیکــوکاری حضرت رقیــه(س) تربت
حیدریــه  ۵۳ســری جهیزیــه بــه نوعروســان اهــدا
شد.مســئول مرکــز نیکــوکاری حضرت رقیــه (س)
تربــت حیدریه گفــت :در لبیک به نــدای مقام معظم
رهبری برای تــداوم اجرای کمک هــای مومنانه و به
همت خیران و نیکوکاران در ششــمین مرحله از این
کمک ها  ۱۸سری کمک جهیزیه به نوعروسان اهدا
شــد.طاهری افزود :تاکنــون در مجموع  ۵۳ســری
جهیزیه به نوعروسان اهدا شده و برای هر جهیزیه به
طور میانگین هشت میلیون تومان هزینه شده است.

