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فرماندارقوچانخبرداد:

خسارت 28/5میلیاردی زلزله
به کشاورزی و آب شرب روستایی

ایشــان زاده -فرمانــدار قوچــان بــا اشــاره بــه زلزلــه
5.2ریشــتری صبــح دوشــنبه گفــت :بــا برآوردها و
بررسی های اولیه خسارت های زمین لرزه دوشنبه
گذشــته،میزان خســارت ها در حوزه کشاورزی وآب
شــرب روســتایی و عشــایری شهرســتان به رقم ۲۸
میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان رســیده اســت.مرآتی
افــزود :این میزان خســارت به اســتثنای خرابی ها و
آسیبدیدگیهای ۷۰۰واحدمسکونیاستکهباید
برآورد شود و ساخت و تعمیر آن در جای خود رقم قابل
توجهی را شامل خواهد شد .وی گفت :به جز آسیب
دیدگی واحدهای مسکونی ،خسارت های زیادی به
زیرساخت های حوزه کشاورزی و آب شرب روستایی
و عشایری وارد شــده که در برخی از مخازن و خطوط
انتقال آب ،تخریب ها جدی بوده و الزم است در مرمت
و جایگزینی ها تســریع صورت گیرد به طــوری که به
 ۳۰چشمه  ۵۸ ،قنات و  ۳۰کیلومتر خط انتقال آب و
چندین مخزن آسیب رسیده است.

خسارتیکمیلیاردیآتشسوزی
بهکارخانهپنبهکاشمر
مهدیــان -رئیس اداره آتشنشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری کاشــمر با اشــاره به وقوع آتشسوزی در
کارخانه پنبه این شهرستان گفت :بر اثر حریقی که
در ســوله نگهداری پنبهها در ایــن کارخانه رخ داد،
یک میلیارد تومان خسارت وارد شد.امیر نژادرحیم
خاطر نشان کرد  :در پی گزارش مشاهده دود غلیظ
از میان انبارهای کارخانه پنبه توســط همشــهریان
و ثبت آن در ســامانه  ۱۲۵نیروهای آتشنشــانی به
محل اعزام شــدند.وی بابیان این که در این حادثه
آتشنشانان حدود سه ســاعت با شعلههای سرکش
آتش در جــدال بودنــد و ســرانجام موفق بــه مهار و
اطفای آن شــدند ،خاطر نشان کرد :براثر این حریق
تمام محصول پنبه که در ســوله نگهداری میشــد،
از بین رفت ،بهطوریکه به گفته مســئوالن کارخانه
براثر ایــن آتشســوزی بیش از یــک میلیــارد تومان
خسارت وارد شــده اســت.نژادرحیم با بیان این که
پیشبینی میشــود محصول از بین رفته حدود سه
تا چهار تن باشد ،افزود :بر اساس بررسیهای اولیه
علت حادثه به دلیل بیاحتیاطی کارگران کارخانه
بوده اما دلیل اصلی این حادثه توســط کارشناسان
سازمان در دست بررسی است.
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گالیه پاکبانان تربت حیدریه
از تاخیر در پرداخت حقوق

رئیس شورای شهر تربت حیدریه :به زودی
حقوق پاکبانان شهرداری پرداخت خواهد شد

امام جمعه خلیل آباد ،در خطبه های نماز جمعه :

سمپاشی دشمنان برای ایجاد نا امیدی درملت است
حســین نوری-امام جمعه خلیل آباد ،در خطبه های نماز جمعه
گفت :به رغم تحریم ها و مشکالت داشتن امید می تواند منشأ
خیر و پیشــرفت باشد و سم پاشــی دشــمنان به ویژه استکبار
جهانی برای بــه وجود آوردن یــأس و نا امیــدی در ملت ایران
اســت .وی ناامیدی و مایوس بودن را ویژه دشــمنان دانست
و گفت :امیــدواری کلید حل موفقیــت ها در تمامــی زندگی
هاســت و آیات قرآن هم بندگان خود را در همین مسیر یعنی
امید  ،یک گام به جلو خوانده اند.ناهیدی حل مشکالت و رفع
تحریم های دشــمنان را جز با امید به آینده کــه در کالم مقام
معظم رهبری ودیگر خادمان اســت میســر ندانســت و افزود:
پیشرفت امروز کشــور ما در زمینه های مختلف مرهون تالش
های همه آحاد مردم و داشتن امید و دوری از یاس و نا امیدی
بوده است.حجت االســام علی ناهیدی در خطبه های نماز
جمعه شهرستان با اشاره به تاثیر امید در زندگی ،با بیان این
که امید کلید اساســی همه قفلهاســت و اگر می خواهیم در
عرصه های مختلف پیروز شویم باید امید را سرلوحه کار خود
قرار دهیم ،گفــت :امید داشــتن یکی از اوصاف انســان های
الهی است و وقتی انسان خدا را سرچشمه تمام نعمت ها می
داند به آینده امیدوار می شــود .وی اظهار کرد :به رغم تحریم
ها و مشــکالت داشــتن امید می تواند منشــأ خیر و پیشــرفت
باشــد .وی ناامیدی و مایوس بودن را ویژه دشــمنان دانست
و گفت :امیــدواری کلید حل موفقیــت ها در تمامــی زندگی
هاســت و آیات قرآن هم بندگان خود را در همین مسیر یعنی
امید  ،یک گام به جلو خوانده اند .ناهیدی حل مشکالت و رفع
تحریم های دشــمنان را جز با امید به آینده کــه در کالم مقام
معظم رهبری و دیگر خادمان اســت میسر ندانســت و افزود:
پیشرفت امروز کشــور ما در زمینه های مختلف مرهون تالش
های همه آحاد مردم و داشتن امید و دوری از یأس و نا امیدی
بوده است .وی سم پاشی دشــمنان به ویژه استکبار جهانی را
برای به وجود آوردن یأس و نا امیدی در ملت ایران ذکر کرد و
گفت :مرد راه هیچ وقت نباید مایوس شود و بنده خدا با داشتن
امید به آینده رو به جلو حرکت می کند .وی یأس و ناامیدی را از
صفات شیطان مطرح کرد و افزود :امید از صفات انسان های
مسلمان و بال و سر منشأ همه خوبی های خدای متعال است
 .وی در ادامه خطبه های نماز جمعه به موضوع نسل جوان در
کالم مقام معظم رهبری اشــاره و اظهار کرد :امروز اعتماد به

نسل جوان و داشتن امید به آینده دشمنان ایران را بیش از این
خسته ونا امید می کند .امام جمعه خلیل آباد با تاکید بر این که
امید می تواند چراغ راه حرکت به ســمت قیام حضرت مهدی
(عج) باشد و در مقابل یأس و نا امیدی هیچ گاه عامل پیشرفت
نخواهد بود ،افزود :مقام معظم رهبری همیشه جوانان و نسل
امروز را به آینده امیدوار می کنند و می فرمایند که آینده از آن
شما جوانان است.
بخشــی/حجت االسالم حصاری ،خطیب جمعه بایگ با اشاره
به مشکالت اقتصادی کشور مهم ترین معضل فعلی جامعه را
معیشــت مردم بیان کرد و گفت  :مســئوالن باید با هدف حل
دغدغه های اقتصادی کشــور تــاش کنند و در کنــار توجه به
معیشت مردم باید فرهنگ عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.
کالتــه /حجت االسالم مقیسه امام جمعه سبزوار گفت :انتظار
می رود دولت ســیزدهم در انتخاب مسئوالن و مدیران کشور
همچون انتخاب اعضای کابینه ،دقت و توجه کافی را داشــته
باشد و موضوع تخصص و تعهد را در اولویت قرار دهد.
اصغــری  /حجــت االســام معلمــی امــام جمعــه فریمــان
گفت:پیشــرفت علم و فناوری به پیشــرفت اقتصاد کمک می
کند و بنگاههایی که دانشبنیان هستند می توانند به اقتصاد
ملی کمک کنند.

علی نوری /حجت االســام امینی امام جمعه بردســکن گفت:
رفع تبعیض تحقق بخش عدالت اســت و اعتماد آســیب دیده
و تقویت آن نیازمند گســترش و تعمیق عدالت در تمامی ابعاد
است .وی با بیان این که برای رسیدن به اجرای عدالت فاصله
زیادی داریم گفت :اگر موضوع عدالت تحقق پیدا نکند قطعا
این مهم به گســل های فرهنگی و اجتماعی در جامعه تبدیل
خواهد شد.
حقدادی  /حجــت االســام معتمدی فــر خطیب جمعــه تربت
جام گفت :دشــمنان به دنبال تحریف دفاع مقدس هســتند،
سخنوران ،مداحان  ،راویان و همه باید واقعیات جنگ را بیان
و تبیین کنند و هرچه از جنگ کم و زیاد کنیم تحریف و خیانت
است از دستاوردهای دفاع مقدس هرچه بوده بایدتبیین شود
و هر تحریفی از جنگ مردود است.
بهره مند/حجت االسالم ساجدیان امام جمعه صالح آباد گفت:
در آستانه سال تحصیلی جدید الزم است تا خیران ،نیکوکاران
و افرادی که اســتطاعت مالی دارنــد با پرداخــت هزینه های
خرید کتاب و لوازم تحریر زمینــه حضور دانش آموزان محروم
شهرستان صالح آباد را در مدرسه فراهم کنند.
مرشدلو  /حجت االســام برزو امام جمعه شــهر خرو خطاب به
شــورای اســامی شــهر گفت :دیگر تعلل در انتخاب شهردار
پذیرفتنی نیســت هرچه زودتر ظــرف هفته آینده شــهردار را
انتخاب کنید چرا که هر روز برای پیشــرفت و عمران شهر دیر
اســت و شــهرداری را انتخاب کنید که اصلح  ،مدیر ،شجاع و
کارامد باشد.
ایشــان زاده /حجت االســام هراتی مطلــق امام جمعــه قوچان
با اشــاره به وقوع زلزله هفته گذشــته در قوچــان و خرابی ها و
آسیب آن دربسیاری از روستاها از جمله واحدهای مسکونی از
مسئوالن امر خواست تا در رفع خرابی ها و مشکالت روستاییان
در این خصوص تالشی هر چه جدی ترداشته باشند و انجام امور
در این زمینه تسریع و خسارت ها به هر نحو جبران شود.
نجم الشریعه  /حجت االسالم محمدرضا بابایی امام جمعه قدمگاه
در آســتانه بازگشــایی مدارس در مهر ماه همت رئیس جمهور
محترم برای ورود واکسن در مقدار زیاد به کشور در مدت  ۲ماه
به اندازه یک ســال و نیم تالش دولت قبلی را یادآور شــد و ابراز
امیدواری کرد همه برای واکسنزدن اقدام کنند تا ان شاءا...
مدارس ،دانشگاهها و مراکز علمی و ...بازگشایی شود.

شــعبانی-اذان ظهــر را میگویند ،پاکبانــان نارنجی
پوش جاروهایشــان را روی زمین گذاشــته انــد و زیر
سایه درختان کاج حوالی ســازمان خدمات شهری
شــهرداری تربــت حیدریــه روی زمین نشســته اند.
حدود  ۱۰۰نفری می شوند که حدود  ۲ماه می شود
که حقوق نگرفته انــد و از حــدود  ۱۱میلیون تومانی
که طلب دارند فقط یــک میلیون دریافت کــرده اند.
به گزارش خراســان رضوی؛ حدود یــک صد پاکبان
شــهرداری تربت حیدریه ظهر پنج شــنبه گذشته با
تجمع در مقابــل کارخانه قند تربــت حیدریه حوالی
ســازمان خدمات شــهری شــهرداری تربت حیدریه
راجع بــه دریافــت نکردن حقــوق معوق خــود گالیه
دارند.یکی از پاکبانان میگوید :از حدود  ۲ماه پیش
که پرداخــت حقوق ما پاکبــان ها به دســت پیمانکار
حقوق
مربوط افتاده اســت ،پس از  ۵ســال پرداخت
ِ
تقریبامنظمما؛حاالپرداختحقوقمابهتعویقافتاده
اســت و متاســفانه فقط یک میلیون تومان واریزی از
جمع حــدود  ۱۱میلیون تومان حقــوق در این دو ماه
داشتهایم .او می افزاید :زندگی سخت است و ما نمی
توانیم از پس مخــارج زندگی در این شــرایط برآییم.
در همیــن باره نکویــی نماینده شــرکت پیمانــکار به
خبرنگار ما گفت :بــه دلیل خریــد ادوات و تجهیزات
مربوط به پیمان در دو ماه گذشته متاسفانه پرداخت
حقوق پاکبــان ها با مشــکل روبه رو شــد و تالش می
کنیم با همراهی شــهرداری تربت حیدریه بتوانیم با
دریافت تســهیالت بانکی نســبت به پرداخت حقوق
معوق این عزیزان تا پایان شهریور ماه اقدام کنیم.او در
خصوصپرداختحقوقپاکبانانمیگوید:شهرداری
مســئول پرداخت حقوق این نیروهاســت و شــرکت
ما فقط فهرســت کارکرد پاکبان ها را به حســابداری
شهرداری تحویل می دهد!رئیس شــورای اسالمی
شــهر تربتحیدریه بــه خراســان رضــوی میگوید:
جلسهای به صورت ویژه در شهرداری برگزار میشود
و تصمیمات الزم برای پرداخت حقوق معوق کارکنان
شــهرداری تربت حیدریه با اولویــت پرداخت حقوق
پاکبانــان عزیز گرفتــه خواهــد شد.اردشــیر ریاحی
افزود :متاسفانه این مشکل به این دلیل پیش آمده که
در زمان شهردار سابق برنامه مناسبی برای دریافت
درآمدهای شــهرداری از جمله عوارض ســاختمانی
و غیره وجود نداشــته اســت و امروز دچار این مسئله
شده ایم.وی خاطر نشــان کرد :به زودی این مشکل
حل خواهد ش د و حقوق پاکبانان عزیز و زحمت کش
شهرداری تربتحیدریه پرداخت خواهد شد.

