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رئیسدادگستریتربتجامخبرداد:

راه اندازی اولین دفتر
خدمات قضایی در تربت جام
حقدادی-عارفی نیا رئیس دادگستری تربت جام
در مراسم راه اندازی اولین دفتر خدمات قضایی با
اشاره به مزایای خدمات الکترونیک قضایی گفت:
یکی از درگاه های ورود به ســامانه های هوشمند
قضایی و دریافت خدمات که به ویژه برای مراجعان
غیر حرفــه ای بســیار موثر اســت ،دفاتــر خدمات
الکترونیک قضایی است که حاکمیت بر آن نظارت
دارد ،افراد متخصص در بخش خصوصی خدمات
قضایی ارائه می دهنــد و مردم از باالترین ســطح
کیفی خدمت بهره مند می شوند.
وی ادامــه داد :راه انــدازی دفاتــر خدمــات
الکترونیــک قضایی بــا اهدافی از جمله تســریع،
تکریــم و خدمــت بــه مــردم اســت .ایــن دفاتــر از
یــک ســامانه هوشــمند جامــع برخوردارنــد تا به
لحاظ شــکلی اوراق قضایــی بدون نقــص تنظیم
شــوند.عارفی نیا تصریح کرد :بر اســاس نظرات
کارشناســان ،دادرســی الکترونیکــی مــی تواند
بیش از ۵۰درصد زمان رســیدگی بــه پرونده ها
را کوتاه کند.

توزیع ۱۳۱بستهآموزشی،بهداشتی
بیندانشآموزاننیازمندزبرخان
مرشدلو -به همت موسسه خیریه نیکوکاران راز و با
همکاری آموزش و پرورش شهرستان زبرخان تعداد
 ۱۳۱بسته آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی به دانش
آموزاننیازمندمدارسشهرستانزبرخاناهداشد.
مدیر موسســه خیریه نیکــوکاران راز گفت۱۳۱ :
بسته آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی به ارزش ۲۲۰
میلیون ریال تهیه شــد و این هدایا به رسم یادبود و
با این هدف که نشــان دهد مجموعــه خصوصی به
فکر آینده فرزندان ایران زمین هست ،با همکاری
آمــوزش و پرورش زبرخــان بین دانــش آموزان کم
برخوردار این شهرستان توزیع شد.
داود امیراحمدی با اشاره به اهداف و برنامه های
این موسســه افزود  :بچــه ها نیاز به تصویرســازی
بــرای آینــده دارند ،ایــن تصویــر ســازی از طریق
داســتان هایی کــه بــرای بچهها روایت می شــود
اتفــاق میافتــد ،یکــی از بهتریــن روش هــا برای
تصویرســازی کتاب های داستان اســت که ما در
کنار کتاب هــای داســتان ،دفتر و لوازم نقاشــی
آماده کردیــم و از دانش آمــوزان عزیز خواســتیم
با توجــه بــه روایت هایــی کــه از طریــق معلمان و
کتابهای داستانی به آن ها تقدیم کردیم ،آینده
خودشــان را پیشبینی کنند و آینده و آن چه را در
رویای خــود دارند ،نقاشــی و آثار خــود را برای ما
ارسال کنند.
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در سایه بی توجهی به ورزش اتفاق افتاد

تبدیل تنها زمین چمن شهرخرو به چراگاه دام
توجه بــه این کــه زبرخــان ارتقا یافتــه و خود
شهرستانی مستقل شده اســت ،در روزهای
آینده سرپرست اداره ورزش و جوانان معرفی
می شود و باید مشکالت ورزشی خرو از طریق
اداره همان شهرستان پیگیری شود.

مرشــدلو -شــهر خــرو بــا چهــار محلــه علیــا،
ســفلی ،شــهرک امام رضا (ع) و ســاحل برج
و جمعیتــی بیــش از  15هــزار نفــر از کمبود
فضاهای ورزشــی و خشک شــدن تنها زمین
چمن شهرستان زبرخان که تبدیل به چراگاه
دام شــده اســت و ناتمام رها شــدن ساخت
سالن چند منظوره این شهر رنج می برد .این
مشــکالت باعث گالیه فراوان ورزشــکاران و
ورزش دوستان شده است.

•شهرداری و شورای اسالمی خرو
همکاری های فراوانی برای ایجاد زمین
چمن داشتند

•گالیه خروی ها

رحمانی یکی از جوانان ورزشــکار شــهر خرو
گفــت :این شــهر بیــش از  1000ورزشــکار
دارد و تاکنــون جوانان و نوجوانان این شــهر
همچون حسین رحمانی مقام اول جهانی در
رشته ووشو ،علی مرشدلو مقام دوم دوچرخه
سواری آسیا و جواد رحمانی در رشته کشتی
در رده پهلوانــی مقــام اول جهان را در ســال
های اخیر برای کشورمان کســب کرده اند و
تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان هم در سایر
رشته ها مقام های اســتانی و کشوری کسب
کرده اند که متاســفانه بی توجهی مسئوالن
ورزشی استان به این شــهر باعث شده است
خیلی از استعدادهای ورزشی این شهر نهفته
بماند و قابلیت بــروز و ظهور نیابــد .رحیمی
یکی دیگر از ورزشکار ان خرو گفت:چند سال
قبل زمین چمنی در این شهربه بهرهبرداری
رسید اما بعد از مدت کوتاهی چمن این زمین
خشــک شــد و در واقع بدون اســتفاده ماند و
اکنون این زمین چمن تبدیــل به چراگاه دام
شده است.
حســینی جوان دیگری هم گفت :تنها سالن
ورزشــی که متعلق بــه اداره ورزش و جوانان
است ،یک سالن غیر اســتاندارد است که هر
چند وقت کالس های ورزشی مانند تکواندو
 ،کاراتــه و ووشــو در آن جــا برگزار می شــود

که به علــت نامناســب بــودن فضا اســتقبال
از ایــن کالس هــا کــم شــده و رو بــه تعطیلی
اســت .قدمیاری ورزشــکار دیگر هــم گفت:
محلــه علیــای این شــهر یکــی از محلــه های
پرجمعیت است ولی هیچ گونه فضای ورزشی
در این محله وجود ندارد و نوجوانان و جوانان
بهتریــن دوران ســنی خــود را بــه بیهودگی
مــی گذراننــد و اگر والدین خواســته باشــند
فرزندشــان در کالس های ورزشــی شرکت
کند باید به نیشــابور بروند و بعد مسافت خرو
تا نیشــابور و تردد هر روزه اصال امــکان پذیر
نیســت.یکی از خانــم های ســاکن خرو هم
از وضعیت فراموش شــده ورزش این شــهر
گالیــه کرد و گفــت :متاســفانه در خــرو هیچ
سالن یا مکان اختصاصی برای ورزش بانوان
وجود نــدارد و افــراد بااســتعداد از امکانات
ورزشــی محــروم هســتند .فتاحــی یکــی از
جوانان شــهر خرو هم گفت :بعــد از چندین
سال چشم انتظاری شاهد ساخت یک سالن
چند منظوره ورزشی در شــهر خرو بودیم که
باعث خوشــحالی جوانان و نوجوانان شد اما
بعد از مدت کوتاهی ادامه ســاخت این سالن

هم به وضعیت زمین چمن مبتال شد و تنها دو
دیوار این سالن باال رفت و متوقف شد که اگر
تکمیل این ســالن ادامه نیابد همان دو دیوار
ســاخته شــده هم بر اثر برف و بــاران تخریب
خواهد شد و باز سر ورزش دوستان شهر خرو
بی کاله خواهد ماند.
• اعتبارات قطره چکانی است

محســن کاوه آهنگر ،رئیــس اداره ورزش و
جوانان شهرستان نیشــابور گفت :متاسفانه
اعتبــارات قطره چکانــی و پیمانکار ســاخت
ســالن چند منظوره خرو ،بســیج ســازندگی
اســت .وی درباره زمین چمن خشــک شــده
خرو هم گفت :اگر اعتبار تخصیص یابد ،چمن
زمین ورزشی خرو را اصالح خواهیم کرد ولی
برای این که زودتر امکان اصالح و استفاده از
زمین چمن مهیا شــود ،مدتی قبل جلسه ای
در دفتر امام جمعه شــهر خرو برگــزار و مقرر
شــد هزینه آب بهای مصرفی زمیــن چمن را
ما پرداخت کنیم و اصــاح و نگهداری چمن
را شــهرداری خرو انجــام دهد که ایــن اتفاق
نیفتــاد .کاوه آهنگــر همچنین ادامــه داد :با

شهردار شهر خرو هم در خصوص مشکالت
ورزشی این شــهر گفت :تاکنون شهرداری و
شورای اسالمی شــهرخرو برای ایجاد زمین
چمن و این اواخر هم در ساخت سالن ورزشی
چند منظوره با اداره ورزش و جوانان و بسیج
ســازندگی همکاری هــای فراوانی داشــته و
دارند .مصطفــی قدمیاری افزود :در جلســه
ای که برای احیای زمین چمــن خرو برگزار
شــد ،مقرر شــد اداره ورزش و جوانان با یکی
از شهرستان های خراسان رضوی هماهنگ
کند تا نشاء زمین چمن را ما از آن ها تهیه کنیم
و پس از یک سال نشــاء دریافتی را به صورت
معــوض تحویــل بدهیم تــا زمین چمــن احیا
شود که در تماس ما آن ها مبلغ  100میلیون
تومان وجه نشاء را از ما درخواست کردند .با
توجه به شرایط موجود شهرداری خرو ،امکان
پرداخت مبلغ نبود که ایــن باعث بالتکلیفی
و خشــک شــدن زمین چمن شــد .همچنین
هادی زاده ناظر پیمانکار بسیج سازندگی در
ساخت سالن ورزشی چند منظوره خرو گفت:
تخصیــص اعتبــارات مرحله به مرحله اســت
که قسمت اول اختصاص اعتبارات تا همین
مرحله ســاخت بــوده کــه بعــد از اختصاص
مرحله بعدی ،ادامه ســاخت این ســالن آغاز
خواهــد شــد البتــه کارهــای انجــام مناقصه
صورت گرفتــه و در مرحلــه آگهــی روزنامه و
انتخاب پیمانکار است.

اخبار
شهرستان ها

جلوگیری از خروج یک میلیارد
ریال پول ایرانی از مرز تایباد
مرزبانــان هنــگ تایبــاد موفــق شــدند دو قاچاقچی
افغانســتانی را قبــل از خــروج از کشــور شناســایی و
دستگیروازخروجمبلغ  یکمیلیاردو 95میلیونریال
وجهرایج ایرانازمرزجلوگیریکنند .بهگزارشپایگاه
اطالع رســانی فرماندهی مرزبانی استان  ،مرزبانان
هنگ تایباد در ایســت و بازرسی و کنترل مرزی هفده
شــهریور با شناســایی دو تبعه افغانســتانی و بازرسی
وســایل همراه آن ها موفق به کشف مبلغ یک میلیارد
و  95میلیون ریال وجه رایج جمهوری اسالمی ایران
شــدند.با توجه به ممنوعیــت خروج غیــر قانونی پول
ایرانی از کشور ،دو تبعه افغانستانی پس از دستگیری
توسط مرزبانان هنگ تایباد برای سیر مراحل قانونی
بهمراجعذیصالحفرستادهشدند.

صادراتگوجهفرنگیگلخانهای
دررودبه روسیه
نجم الشــریعه /محصــول گوجه فرنگی کشــت گلخانه
ای دررود به روسیه صادر شــد.مدیر جهادکشاورزی
نیشــابور با حضور در گلخانه  6هزارمتر مربعی شــهر
دررود زبرخــان گفــت :ایــن مجموعــه که با ســازه ای
بســیار حرفه ای وجدید بنا شــده اســت ،تــوان تولید
محصول گوجه فرنگــی به میــزان  60تن درســال را
دارد.فرهمند راد افزود :از اول آبان امسال مقدار 35
تن محصول گوجه فرنگی از دو رقم خوشه ای و نترو از
این گلخانه برداشت و به کشور روسیه صادر شده و ارز
آوریمناسبیداشتهاست.مدیرجهادکشاورزیبابیان
این که دنبال کشــاورزی قراردادی در کشــت گلخانه
ای هســتیم ،افزود :به همین منظور بــه گلخانهدارها
توصیهمیکنیمقبلازفکرتوسعه،بهدنبالبازارفروش
باشندوباطرفهایصادرکنندهقراردادتنظیمکنند.
با توجه به ایــن که هدف ازکشــت گلخانه ای توســعه
صادرات اســت ،میتواند به ارزش افــزوده ،ارزآوری و
افزایش ثروت ملی منجر شــود.وی سیاست و رویکرد
جهادکشاورزی این شهرستان را باتوجه به بحران آب
درکشور،توسعهوحمایتازطرحهایگلخانهایبزرگ
و کوچک مقیاس اعالم کرد و افزود :جهادکشــاورزی
نیشابورآمادگیآموزش،ترویجومعرفیافرادعالقهمند
برایدریافتتسهیالتارزانقیمتبانکیوهمچنین
اشتغالزاییمناسببهصورتمستقیموغیرمستقیم
رادارد.ویتصریحکرد:تولیدمحصوالتکشاورزیبا
توجه به قیمت آن در خارج از فصل مرســوم ،می تواند
تضمینخوبیبرایادامهوتوسعهاینصنعتباشد.

