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شهرستان ها

مدیرکلمحیطزیست استانخبرداد:

ثبتتصویرپلنگایرانیدرمنطقه
حفاظت شده جنگل خواجه سرخس

امام جمعه کاشمردرخطبه های نماز جمعه :

ملکی -رئیس جمعیت هالل احمر خوشاب گفت:
بــه علــت ریــزش قنــات در روســتای داراب از توابع
شهرســتان خوشــاب دو نفــر فــوت کردند .فاطمه
محسنی در گفت وگو با خراســان رضوی با بیان این
که به علت ریــزش قنات آب روســتای داراب از توابع
شهرســتان خوشــاب که در حال نصب گلویی و الی
روبی بودنــد دو کارگــر حدود  ۵۰ســاله از ســلطان
آباد و داراب در دم جان باختنــد ،اظهار کرد :یکی از
کارگران که نفر سوم حادثه بود با فرار به موقع از محل
حادثه نجات یافت.محسنی با بیان این که با کمک
نیروهای آتش نشانی سلطان آباد در مرکز شهرستان
خوشاب و شــهر مشــکان و تیمی از هالل احمر نوده
انقالب و بقیه مراکز بــه صحنه حادثه اعزام شــدیم،
افزود:فردسومجراحتخاصینداشتولیبهشدت
ترســیده بود که با آمبوالنس اعزام شد.رئیس هالل
احمر خوشاب گفت :بعد از بیرونآوردن جنازه فوت
شدگان ،اینقناتبهعلتریزشیکهداشتهونمناک
بودن دیواره ها و احتمال خرابی و ریزش بیشتر با قرار
دادنتختههایچوبیدرجلویورودیآنبستهشد.

دستگیری  ۴مخل نظم و امنیت
در فیروزه
گلســتانی-فرمانده انتظامی شهرســتان فیروزه از
دســتگیری  ۴نفر از مخــان نظم و امنیــت در این
شهرســتان خبر داد.سرهنگ خوشــخو گفت :در
پی تماس تلفنی شــهروندان با مرکــز فوریت های
پلیســی  ۱۱۰مبنــی بــر این کــه افــرادی در یکی
از محالت شــهر فیــروزه اقدام بــه قــدرت نمایی و
اخالل در نظم و آسایش عمومی میکنند ،پیگیری
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی افزود:
بــا حضــور مامــوران کالنتــری  ۱۱شهرســتان در
محل و در تحقیقات اولیه مشخص شد این افراد با
قدرت نمایی و با سالح سرد برای شهروندان ایجاد
مزاحمت می کنند و به امنیت عمومی خدشه وارد
می سازند.وی تصریح کرد :تیم تجسس کالنتری
 ۱۱امــام رضــا (ع) در این عملیــات ضربتی  ۴نفر
از مخالن نظم و امنیــت را به اتهام قــدرت نمایی و
تشــویش اذهان عمومی با هماهنگی مقام قضایی
دستگیر کردند.وی افزود :متهمان پس از تشکیل
پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل
مراجع قضایی شدند.

تفکر بسیجی انسان را ازسختی ها نجات می دهد
مهدیان/حجتاالسالمطاهری امامجمعهکاشمر
با اشــاره به این کــه مــردم و مســئوالن و هر کس
به ســهم خودش باید طمــع خود را کنتــرل کند،
گفت :آن چه یک انســان را از ســختی هــا نجات
می دهد ،تفکر بسیجی است ،اگر امروز کشور ما
با مشکالت زیادی مواجه است ،به تفکر بسیجی
توجه کند پیروز است چرا که ســبک زندگی یک
بسیجی قدرت تولید می کند .امام جمعه کاشمر
با بیان این کــه فضای فعلی مصــای نماز جمعه
برای حضــور نمازگــزاران کوچک اســت ،اظهار
کرد :فضای آســتانه امامزاده سید حمزه که چند
وقتی اســت نماز جمعــه را در آن اقامــه می کنیم
کافی نیســت ،لذا انتظار داریم مجموعه اوقاف،
شبستانهای اطراف را گســترش دهد و میراث
فرهنگــی نیــز در ایــن راســتا کمــک و همراهی
کند تا یک مــکان ثابت برای اقامــه نماز جمعه در
شهرســتان ایجاد شــود .وی تصریح کرد :اگر در
اداره ای کارمندی به وظیفــه اش عمل نمی کند
درمقابلشبایستیدچراکهوظیفهاشکارکردنو
پاسخگوییبهاربابرجوعاست.منتهاتذکردادن
و مطالبهگری باید در چارچوب خودش انجام و از
تخریب پرهیز شــود .وی افزود :متأسفانه گاهی
مسئولیدرشهرستانتغییرمیکندکهحتیامام
جمعه شــهر را مطلع نمی کنند .حجت االســام
طاهری با تأکید بــر این که به امــام جمعه تکلیف
شده که در عزل و نصب ها دخالت نکند ،گفت :به
مسئولهمگفتهشدهکهمشورتکند،همانطور
که به مســئول اختیار عزل و نصب دادند ،نه این
که هر جور دلشان خواست هر کسی را خواستند
بدون این که کار به تبعات منطقه داشــته باشند،
دســت به تغییرات بزنند و وقتی هــم که اعتراض
میکنیم به دنبال فریب دادن هستند .وی افزود:
دکتریزدانیمسئولشبکهبهداشتکاشمرسال
ها در این شهرســتان خدمــت کرد و اکنــون قرار
است تودیع شود ،حرف مردم را به استان منتقل
ودنبالکردیمامااعتراضمااینبودفردیکهیک
سال دیگر بازنشسته میشود چه عجله ای برای
تودیع وی دارید؟
شــمس آبادی/حجت االســام بوژمهرانی امام
جمعه جوین گفت  :ویژگی های مختلفی در
تفکر امام فقید و رهبر معظــم انقالب درباره
بسیج ذکر شده است از جمله آن ها بصیرت و

دشمن شناسی است .
اصغــری /حجــت االســام معلمی امــام جمعه
فریمــان گفــت :تســریع در رونــد دادرســی
پروندههایواحدهایتولیدی،شفافیتقوانین
و رفع ابهام از قوانین  ،برخورد قاطع و به موقع با
مفسدین اقتصادی  ،پیگیری قضایی ترک فعل
و احقاق حقــوق کارگــران از مهم تریــن عوامل
پشتیبانی حقوقی و قضایی از تولید است.
نشــتیفانی /حجتاالســام زاهدی امام جمعه
باخرز با تاکید بر لزوم برکناری مدیران نجومی
بگیر گفــت :برخورد بــا حقوقهــای نجومی و
نجومی بگیــران که مــورد مطالبه مقــام معظم
رهبریومردماستبایدباقدرتصورتبگیرد.
کالته /حجت االسالم اخباری امام جمعه موقت
سبزوار گفت :حقوقهای نجومی زیبنده نظام
جمهوری اسالمی نیست و پذیرش این موضوع
برای مردم و اقشار پایین جامعه دشوار است.
ملکــی /حجــت االســام تیجانــی امــام جمعه
خوشابگفت:وظیفهبسیجی،تشخیصغافل
و خائن و منافق از همدیگر است .
علی نــوری /حجت االســام امینی امــام جمعه
بردسکن گفت :نمایندگان مجلس باید شهید
مدرس را الگو و اســوه خود قرار دهند و در همه
کارها به این شهید اقتدا کنند.
نجــم الشــریعه  /حجــت االســام ســجادی
زاده امام جمعه دررود با بیان این که حقوق
های میلیونی و نجومی برخی مدیران اگر
چه تعدادشــان اندک اســت اما هجمه به
ارزش هاســت ،افزود :در صورت برخورد
نکردن با این موضوع مردم اعتمادشان به
نظام کم رنگ می شود بنابراین سران قوا

باید به این موضوع ورود کنند.
مرشــدلو  /حجت االســام برزو امام جمعه شهر
خرو ضمن اشــاره به برگزاری یادواره شهدا در
شــهر خرو توســط بســیجیان از حضور نیافتن
مســئوالن شهرســتان زبرخان در این یــادواره
گالیه کرد و گفت :حدود ۵۰مسئول از زبرخان
به این یادواره دعوت شده بودند که تنها دو امام
جمعهشهرهایقدمگاهودررودوبخشداربخش
مرکزی در این مراسم حضور داشتند.
حقدادی  /حجتاالسالممعتمدیفر اما مجمعه
تربت جام گفت  :تشــکیل بســیج ریشه قرآنی
دارد و آیات فراوانی در قرآن در خصوص اهمیت
بسیجآمدهاستوبسیجخانهبهدوشومدافعی
است که مرز نمی شناسد و سلمان فارسی یک
بسیجی والیتمدار و اما م پسند بود.
نجــم الشــریعه /حجــتاالســام بابایــی امام
جمعه قدمگاه تشــکیل بسیج مستضعفان به
فرمان امام راحل را یادآور شد و افزود :امروز
شــاهدیم فرهنگ و تفکر بســیجی گسترش
یافته و این بسیج بود که انقالب اسالمی ما را
به جهان صادر کرد.
ایشان زاده /حجت االسالم هراتی مطلق امام
جمعه قوچان درخصوص تغییرات مدیریتی
درشهرســتان تاکید کــرد :انتخــاب مدیران
باید براســاس توانایی  ،کارآمــدی و انقالبی
بودن افراد و اولویــت انتخاب نیز از نیروهای

کارآمد بومی باشد.
مــرادی /حجت االســام مظاهری امــام جمعه
نصرآباد با اشــاره به این که بحمدا ...در راس
دولت روحیه و تفکر بسیج حاکم است ،گفت:
حل مشــکالت نیازمند یک انقالب ساختاری
و تحــول جــدی در عرصــه مدیریتــی و بدنــه
کارشناسی کشور است.
بخشی/حجت االســام حصاری خطیب جمعه
بایــگ درآســتانه ســالروز شــهادت بســیجی
دانشمند شهید محسن فخری زاده اظهار کرد:
سال هاست دشمنان فهمیده اند توان تقابل رو
در رو با جمهوری اســامی را ندارند لذا دست
به ترور نیروهای متخصص و انقالبی می زنند.
بهره مند /حجت االسالم ساجدیان امامجمعه
صالح آباد گفت :یکی از برنامه های دشــمن
القای ناتوانی و ما نمی توانیم به جامعه است
ولــی ملت ایــران نخبــگان زیــادی در تمامی
عرصه ها دارد که سبب شده تا دستاوردهای
زیادی برای کشور حاصل شود.
حســین نوری /حجــت االســام  ناهیدی امام
جمعه خلیلآباد گفت :نمایندگان مجلس باید
خط و مشی شهید مدرس را دنبال کنند ،شهید
مدرس مرد عمل و در سیاســت هم یکه تاز بود
و باید همه نمایندگان مجلس ســاده زیســتی و
اقتصاد مدرس را سرلوحه کار خود قرار دهند.
گلســتانی/حجت االســام طاها  خطیب نماز
جمعه فیروزه گفت :بسیج به کیفیت بخشی
روز افزون نیازمند است ،جوانی که در نیروی
مقاومت بســیج خــود را خدمت گــزار اهداف
انقــاب و آرمــان های انقــاب می دانــد باید
ســازندگی علمی ،اخالقی ،معنوی ،فکری و
سیاسی داشته باشد.
محمــودی /حجــتاالســام بختیاری خطیب
جمعه ســرخس با بیان این کــه اجماع ضعیف
آمریکا علیه ایران شکست خورده است ،تصریح
کرد :برای این که اهداف متعالی انقالب پیش
برود ،مردم از دولت انقالبی حمایت کنند.

محمودی-مدیر کل محیط زیســت اســتان از حضور
پلنــگ در مناطــق حفاظــت شــده جنــگل خواجه
سرخس خبر داد و گفت :دوربین های تله ای نصب
شــده در محدوده امن منطقه حفاظت شده جنگل
خواجه ســرخس تصویری واضــح از پلنــگ را ثبت
کرده اســت .به گزارش خراســان رضوی به نقل از
روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان  ،تورج
همتی اظهار کرد :دوربین های تله ای نصب شــده
در محدوده امن منطقه حفاظت شده جنگل خواجه
سرخس تصویری واضح از پلنگ را ثبت کرده که این
خبر امیدی تــازه را به منطقه می دهــد.وی افزود:
حضور این گونه ارزشــمند  ،نشــانه خوبی از غنای
تنوع زیســتی حاکــم در منطقــه و شــرایط مطلوب
زیســتگاهی اســت و بی شــک تالش محیطبانان و
دوستداران محیط زیست برای استمرار این شرایط
مناسب به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

تصادفپرایدوسمندیکقربانیگرفت
اصغری -رئیــس هالل احمر فریمــان گفت :تصادف
دو دستگاه خودروی ســواری پراید و ســمند در محور
فریمان به مشهد  5مصدوم و یک فوتی به جا گذاشت.
عابدپور افزود :پــس از اعالم مرکز کنترل و هماهنگی
عملیات اضطراری استان مبنی بر تصادف دو دستگاه
خــودروی ســواری در کیلومتــر  ۴۰محــور فریمان به
مشــهد ،عوامل مســتقر در پایــگاه امداد و نجــات بین
جــادهای شــهید مطهــری فریمــان بــا یــک دســتگاه
آمبوالنسبهمحلحادثهاعزامشدند.ویافزود:عوامل
پایگاه امداد و نجات شــهید مطهری پس از رســیدن و
ارزیابی صحنه برای تثبیت صحنه و رهاسازی مصدوم
اقدام کردند اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارد
شدهیکنفرازمصدومانکهتوسطعواملپایگاهشهید
مطهری بــه مراکز درمانــی در حال انتقال بــود قبل از
رســیدن به مرکز درمانی فوت کــرد و  ۵مصدوم دیگر
توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

