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فرمانده سپاه بردسکن :

رویکرد سند اعتالی  10ساله
بسیج تربیتی است

معاون درمان علوم پزشکی تربت جام:

درمانگر قالبی شناسایی و به
مراجع قضایی معرفی شد

حقدادی  -معاون درمــان علوم پزشــکی تربت جام
گفت :شخصی که بدون داشــتن هیچ گونه مدرک
پزشکی مدعی درمان نازایی بود و اقدام به پذیرش
و به اصطالح درمان افراد با سابقه نازایی می کرد به
مراجع قضایی معرفی شد.دکتر معلم زاده افزود :با
مراجعه چندنفر از شاکیان به اداره نظارت بردرمان
و با ارجاع موضوع به دفتر امور حقوقی دانشــکده،
علیــه فردی کــه با بخــور دادن طــی چند جلســه با
محلولی که مشخص نبود از چه موادی تشکیل شده
و در انتهای جلســه به فرد اعالم میکــرد که باردار
اســت و نیازی به اقدامات تشخیصی نیست ،اعالم
جرم شد.وی ادامه داد :این درمانگر قالبی درقبال
اقداماتش ازهر شخص یک تاسه میلیون تومان نیز
دریافت می کرده است.مدیر امور حقوقی دانشکده
علوم پزشکی نیز گفت :متاســفانه آگاهی نداشتن
مردم ســبب مراجعات مکرر به این شــخص شده و
تاکنــون  ۲۱نفر شــاکی به دفترحقوقی دانشــکده
مراجعه کرده اند و پرونده هم در دادسرا در مراحل
رســیدگی است.ســعید خوافــی افــزود :شــخص
مداخله گر یاد شــده حسب اظهارات شــکات قرار
بوده که جشن صد تایی بارداری برپا کند!
وی ادامه داد :از مردم درخواست می کنیم ،فریب
چنین اقدامات غیرعلمی و خالف واقع را نخورند و
برای درمان ناباروری به موسسات پزشکی درمانی
مربوط مراجعه کنند.
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رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور:

بودجه امسال ورزش نیشابور صفر است!
سرانه ورزشی نیشابور با میانگین کشوری فاصله زیادی دارد

شــجاعی مهــر -رئیــس اداره ورزش و جوانان
نیشابور گفت :بودجه سال گذشته این اداره
تنها  ۲۷۰میلیــون تومان بــوده در حالی که
این عدد طی امسال صفر شده است .سرانه
ورزشی شهرستان  ۴۱ســانتی متر است که
در مقایســه با سرانه کشــوری که  ۷۱سانتی
متر اســت ،فاصله زیادی دارد.محســن کاوه
آهنگر در نشست روسای هیئت های ورزشی
نیشابور افزود :از این  ۴۱سانتی متر فقط ۷
ســانتی متر در اختیار اداره ورزش و جوانان
است ۲۲ ،درصد متعلق به دیگر نهادها و ۱۲
ســانتی متر مربوط به بخش خصوصی است
که اگر در اختیار ورزشــکاران قــرار نگیرد با
مشــکالت فراوانی روبه رو می شــویم.وی با
اشاره به ظرفیت های نیشابور در حوزه ورزش
قهرمانی افزود :این کمبود امکانات در حالی
است که ورزشــکاران ما در یک سال گذشته
 ۱۷مدال آسیایی ۹۶ ،مدال کشوری و ۳۱۳

نمایی از ورزشگاه ناتمام نیشابور

علی نوری -فرمانده ســپاه بردســکن در اجتماع
میقات صالحین این شهرستان گفت :رویکرد سند
اعتــای بســیج تربیتی اســت .ســرهنگ جنیدی
افزود :برنامــه های این ســند از نیمه دوم امســال
آغاز شده اســت که اساســی ترین بخش آن تربیت
اســت ،یعنی عالوه بر این که شــبکه صالحین باید
احیا شــود ،بایــد رویکرد وســیع و تربیــت محور در
دســتور کار قرار گیرد و رویکرد نظام تربیتی بسیج
توســعه پیدا کنــد .وی با اشــاره بــه فعالیــت بیش
از  300هــزار حلقــه صالحیــن در کشــور گفــت:
حلقههــای صالحین با ایجــاد یک نظــام معرفتی،
تربیتــی و بصیرتــی در قالــب حلقههای منســجم
و اســتفاده از ظرفیتهــای علمــی و معنــوی نظام
اســامی ،موجبات ارتقــای آحاد بســیجیان را در
ابعــاد مختلف فراهــم میکند .ســرهنگ جنیدی
با اشــاره به اهمیت تشــکیل حلقههــای صالحین
در پایگاههــا اظهار کــرد :حلقههای شــجره طیبه
صالحین یکی از مهم ترین ارکان پایگاهها محسوب
میشــود و حلقههای صالحین با ایجــاد یک نظام
معرفتــی ،تربیتی و بصیرتــی در قالــب حلقههای
منســجم و مرتبــط در ســطوح مختلف بســیجیان
و اســتفاده از ظرفیتهــای علمــی و معنــوی نظام
اســامی ،موجبات ارتقــای آحاد بســیجیان را در
ابعاد مختلف فراهم میکند .وی افزود :یکی دیگر
از برنامههایــی کــه در حلقههای صالحیــن دنبال
می کنیم مباحث آســیب های اجتماعی اســت که
بتوانیم با برگزاری جلســات و نشســت هایی برای
کاهش آسیب های اجتماعی اقدام کنیم .مسئول
تعلیم و تربیت سپاه بردســکن نیز گفت :هر پایگاه
بســیج خواهر و برادر دارای یک حلقه صالحین در
سطوح مختلف اســت که در بردسکن حدود 250
حلقه صالحین به تعداد سه هزار نفر فعالیت دارند.
حجت االسالم احمدزاده افزود :اگرچه کرونا باعث
شد جلسات حلقه های صالحین کمتر در مساجد و
پایگاههای مقاومت بسیج برگزار شود ولی اعضای
حلقههای صالحین در حوزه توزیع ماســک ،بسته
های معیشتی و طرح سنگر مسجد سالمت شهید
حاج قاسم سلیمانی موفق عمل کردند.

از میان خبرها

مدال استانی به دست آورده اند.
•بودجه ورزشی امسال نیشابور صفر است!

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشــابور اظهار
کــرد :بودجه ســال گذشــته ایــن اداره تنها
 ۲۷۰میلیــون تومان بــوده درحالــی که این
عدد طــی امســال صفــر اســت.کاوه آهنگر

سارق لوازم خودرو در چنگال قانون
شــجاعی مهر -فرمانده انتظامی نیشــابور از دســتگیری
ســارق خــودرو و وســایل آن کــه اقــدام بــه ســرقت در
شهرســتان های نیشابور و ســبزوار کرده بود ،خبر داد.
سرهنگ «حسینعلی زاده» در تشریح این خبر بیان کرد:
در پی شــکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر ســرقت
لــوازم و قطعات داخــل خــودروی آن ها در شهرســتان
نیشــابور ،پیگیــری موضــوع در دســتور کار کارآگاهان
پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افزود :ماموران انتظامی
در بررسی های اولیه و میدانی دریافتند تمامی سرقت
ها با یک دســتگاه خودروی پراید انجام شــده اســت که
تیم رســیدگی کننده به پرونده در ادامه تحقیقات فنی
خود متوجه شــدند پراید استفاده شــده در سرقت ها از
ســبزوار ســرقت و متهم با همین خودرو مرتکب سرقت
در این شهرســتان شــده اســت.وی گفــت :کارآگاهان
پلیس حین گشت زنی در شهر نیشابور ،خودروی پراید
سرقتی را شناسایی و در یک اقدام ضربتی آن را متوقف
و متهم را دستگیر کردند.این مقام انتظامی با بیان این
که مامــوران انتظامی در بازرســی از خــودروی مدنظر
لوازم و قطعات ســرقتی را داخل خودرو کشف کردند،
تصریح کرد :متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس

ادامه داد :بــا این وضعیت امکانــات و بودجه
در یک سال گذشته  ۵۴ورزشکار نیشابوری
از  ۱۱هیئت ورزشــی به اردوهــای تیمهای
ملی دعوت شده اند که  ۳۴نفر مرد و  ۲۰نفر
خانم بوده انــد و تمام این افتخــارات مربوط
بــه هیئت هــای ورزشــی نیشــابور اســت که
از جیــب شــخصی هزینــه کــرده اند.رئیس

اداره ورزش و جوانان شهرســتان نیشابور با
انتقــاد از بی توجهی به شهرســتان ها گفت:
تمام امکانات اســتان برای نگه داشــتن تیم
فوتبال پدیــده در لیگ برتر بســیج شــده اند
امــا نماینده نیشــابوری اســتان در لیگ برتر
زنان مشــکالت زیادی دارد و مــا حتی برای
میزبانــی مشــکل داریــم.کاوه آهنگــر ادامه
داد :سال گذشــته  ۱۳۵اعزام استانی و ۷۳
اعزام کشــوری داشــتیم و هم اکنون  ۱۳تیم
نیشابوری در لیگ های کشوری حضور دارند
ولی امکانات ما واقعا پاســخگوی نیاز ورزش
نیشابور نیست.وی خاطر نشــان کرد :بعداز
 ۲۵سال فوالد نیشابور در ورزش قهرمانی و
همچنین سال گذشته والیبال در لیگ دسته
اول شرکت کرد و امسال خبری از آن نیست و
باید کمک های فوالد و دیگر نهادها هدفمند
و با هماهنگی هیئت های ورزشــی باشد که
کارشناسان ورزش هستند.

شهرستان ها

سرپرست یگان حفاظت اراضی ملی زمین
و مسکن خراسان رضوی خبرداد:

خلع ید و رفع تصرف 1500مترمربع
از اراضی ملی در طرقبه شاندیز
سرپرست یگان حفاظت اراضی ملی زمین و مسکن
اســتان از خلع ید و رفــع تصــرف  1500مترمربع
از اراضــی ملی در طرقبه شــاندیز بــه ارزش 150
میلیارد ریــال خبرداد.به گــزارش اداره ارتباطات
و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرسازی استان،
ســتوان یکم حاتمی گفــت :طی گشــت زنی های
یگان حفاظت ملی زمین و مســکن طرقبه شاندیز
مشاهده شد که یک عدد دیوار نیوجرسی (متعلق
به یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و مســکن) به
آدرس طرقبه ،انتهــای طرقدر ،جنب بــام طرقبه،
حاشیه خیابان (پالک  10اصلی بخش  )6توسط
یک دســتگاه بیل مکانیکی شکسته شده است که
متصــرف با اقــدام به ایــن کار قصد تصــرف و نهال
کاری در  1500مترمربــع از اراضــی دولتــی بــه
ارزش ریالــی هــر مترمربــع  100میلیــون ریال و
جمعا به مبلغ  150میلیارد ریال را داشــته است.
حاتمی افزود :در اجرای مصوبات شورای حقوقی
بیتالمال ،دستگاه بیل مکانیکی برای سیرمراحل
قضایی بــه پارکینــگ بینالــود شهرســتان طرقبه
منتقل شــد و از تصــرف  1500مترمربــع اراضی
دولتی جلوگیری به عمل آمد.وی همچنین به نقش
مهم گزارش های مردمی در جلوگیری از تصرفات
اراضی دولتی اشــاره کرد و گفت :گشت حفاظت
اراضی ایــن اداره کل به صورت مســتمر مشــغول
بازدید از حوزه استحفاظی است و با هرگونه تصرف
اراضی ملی به شدت برخورد می کند.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان
خبر داد:
تاکنون به سرقت یک دستگاه خودروی پراید از سبزوار
و  10فقره ســرقت لوازم و قطعات داخل خودرو در این
شهرستان اعتراف کرده است.فرمانده انتظامی نیشابور
با اشاره به ادامه تحقیقات برای کشف دیگر سرقت های
احتمالی به شــهروندان توصیه کرد :وســایل نقلیه را به
وســایل ایمنی مجهز و از پــارک کردن خــودرو در نقاط
خلــوت و تاریک به مــدت طوالنــی پرهیز کننــد ،ضمن
این که شهروندان از گذاشــتن هرگونه اشیای قیمتی و
مدارک در داخل خودرو اکیدا خودداری کنند.

کشف  ۲۰۰قلم اموال مسروقه
ودستگیری یک مالخر در تربت جام

حقدادی -فرمانده انتظامی تربت جام از دســتگیری
یک مالخر و کشــف حدود  200قلم کاالی ســرقتی از
مخفیگاه او خبــر داد.وی گفت :در پی وقــوع چند فقره
سرقت وسایل خانه در تربت جام ،شناسایی و دستگیری
ســارق یا ســارقان احتمالــی در دســتور کار پلیس قرار
گرفت.سرهنگموهبتی افزود :ماموران دایره تجسس
کالنتــری  11بــا انجــام تحقیقــات ،مالخــر مدنظــر را
شناســایی و با هماهنگی قضایــی او را در مخفیگاهش
دســتگیر کردنــد.وی بــا بیــان ایــن کــه در بازرســی از
مخفیگاه متهم حدود  200قلم کاالی ســرقتی کشــف

شــد ،تصریح کرد :تاکنون  15مال باخته در این زمینه
شناسایی شده و برای شناسایی اموال خود به کالنتری
ت کرد:
 11مراجعه کرده اند.وی از شهروندان درخواس 
در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک ،مراتب را از
طریق سامانه  110به پلیس اعالم کنند.

دستگیری 2متهم به سرقت
موتورسیکلتدرکاشمر

مهدیان -فرمانده انتظامی کاشمر از دستگیری دو متهم
به سرقت و کشــف پنج دستگاه موتورســیکلت مسروقه
در این شهرســتان خبر داد .ســرهنگ احمــدی افزود:
در پی وقوع چند فقره ســرقت موتورسیکلت در کاشمر،
شناسایی و دســتگیری سارق یا ســارقان به صورت ویژه
در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــی و کالنتری 12
شهرســتان قرار گرفت .وی یادآور شــد :ماموران پلیس
آگاهی با هماهنگی نیروهای کالنتــری  12با اقدامات
تخصصی موفق شدند در این خصوص دو متهم به سرقت
موتورســیکلت را شناســایی و پس از هماهنگــی با مقام
قضایی آنان را دســتگیر کنند .فرمانده انتظامی کاشمر
با اشاره به این که متهمان در تحقیقات اولیه به پنج فقره
سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند ،گفت :در بازرسی
از مخفیگاه آنان پنج دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

افزایش میزان تسهیالت
اشتغالزایی و تولید

دبیر شــورای هماهنگی بانکهای خراسانرضوی
گفــت :در مجمــوع طی هفــت مــاه امســال ۲۷۵۰
میلیارد و  ۳۲۵میلیون ریال تسهیالت به بخشهای
مختلفاقتصادیاستانبرایاشتغالزاییاختصاص
دادهشدکهاینمیزاننسبتبهسالگذشتهرشد۷۶
درصدی داشــته اســت .صفایی نیکو در گفتوگو با
ایسنا درباره اعطای تسهیالت به بخشهای مختلف
اقتصادی اســتان بــرای اشــتغالزایی طی امســال
اظهار کرد :این تســهیالت به مشــاغل تحت پوشش
مجموعههاییمانندکمیت هامداد،بهزیستیومشاغل
خانگی مرتبط بوده اســت .وی با اشاره به تسهیالت
اختصاص داده شده به بخش تولید استان نیز گفت:
طی همین مــدت  ۱۸۷هــزار و  ۹۳۰میلیــارد ریال
تسهیالت به بخش صنعت و معدن استان اختصاص
داده شــد که این رقم نیز در مقایســه با ســال گذشته
افزایش  83/2درصدی را نشان میدهد.

