ا ز میان خبر ها
گوناگون

مدیرجهادکشاورزیجوینخبرداد:

پرداخت 300میلیارد مطالبات
چغندرکاران جوین
کالته /مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت :در سال
زراعی جاری و اواخر مهر ماه امســال  ۲۴۴هزار تن
چغندر قند از سوی کشــاورزان تحویل کارخانه قند
این شهرستان شده که سه هزار و۲۷۰میلیارد ریال
بابت خرید آن به چغندرکاران پرداخت شــده است.
علیاکبر قــارزی در گفت و گــو با خراســان رضوی
افزود :ســطح زیرکشــت چغندرقند در شهرســتان
جوین پنج هــزار و  ۲۰۰هکتار اســت که بــا توجه به
میانگین برداشت حدود ۵۰تن چغندر در هر هکتار
 ۲۶۰هزار تن از این محصول تولید شــده است.وی
ادامه داد :شهرستان جوین قطب تولید چغندر قند
درخراسانرضویاستوفصلبرداشتاینمحصول
زمینه اشــتغال فصلی چهار هزار نفر از شــهروندان
را فراهم کرده اســت.مدیر جهاد کشــاورزی جوین
خاطرنشان کرد :کشــت چغندرقند فرصت طالیی
رونق اقتصــادی در جوین اســت و همزمــان با فصل
برداشــت آن فعالیت کشــاورزان ،کارگران و ناوگان
حمل و نقل آغاز می شــود و چرخ کارخانه های قند و
اسیدسیتریکشهرستانبهحرکتدرمیآید.

اهدای ۱۵سریجهیزیهبه
مددجویاننوعروسدرسرخس
محمودی/سرپرســت اداره بهزیســتی سرخس از
اهدای ۱۵سریجهیزیهبهمددجویاننوعروس این
شهرســتان خبر داد .محمد علیمیرزایی سرپرست
بهزیســتی درگفت وگــو با خراســان رضــوی اظهار
کــرد :درراســتای طرح ســردار شــهید حاج قاســم
سلیمانی  ۱۵ســری جهیزیه به ارزش یک میلیارد
و 800میلیــون ریــال به نوعروســان تحت پوشــش
این نهــاد اهدا شــد.وی افــزود :جهیزیه هــای تهیه
شــده طی مراســمی با حضور فرماندار شهرســتان
ســرخس ،امام جمعه موقت ســرخس و چنــد نفر از
مسئوالن به نوعروســان مددجو اهدا شد که شامل
پتو ،اجاق گاز ،بخاری،جارو برقی ،فرش و ســرویس
ظروف اســت.علیمیرزایی بــا بیان این کــه بیش از
۳هزارو ۵۰۰پرونده توان بخشــی با معلولیت های
مختلف و مددجویان زنان سرپرست خانوار را تحت
پوشــش داریم ،تصریح کرد:بــا همکاری خیــران و
موسسهقرآنوعترتنیزتوانستیمدرچندروزگذشته
تعدادی بخاری و پوشــاک زمستانی بین نیازمندان
شهرستانتوزیعکنیم.
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سرپرست معاونت سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استانداری خبر داد :

معرفیفرمانداراناستانتاپایانماه
علــی نــوری /سرپرســت معاونت سیاســی ،
امنیتیواجتماعیاستانداریخراسانرضوی
درجلسهمعارفهسرپرستفرمانداریبردسکن
گفت:ازمجموع 33فرمانداردراستانتاکنون
 16فرماندارمعرفیشدندو 17فرمانداردیگر
تاپایاندیتعیینتکلیفمیشوند.
دکتر سید هادی طباطبایی در جلسه شورای
اداری بردســکن اظهــار کــرد :تاکنــون حکم
 16فرماندار اســتان صادر شــده اســت و در
جلسات شــورای اداری معرفی شــده اند و در
شــانزدهمین حکم فرمانداران استان  ،علی
دهقان زاده به عنوان سرپرســت فرمانداری
بردســکن معرفی و از زحمــات و خدمات 31
ماهه مجتبی شــاکری فرماندار قبلی تجلیل
شــد .وی افــزود :از مجمــوع  33فرماندار در
اســتان تاکنون  16فرماندار معرفی شــدند و
 17فرماندار دیگر تا پایان دی تعیین تکلیف
مــی شــوند .وی خدمــت کــردن بــی منت،
انقالبی گــری ،جهــادی بودن و دســت پاک
بودن را از مهم ترین شــاخصه هــا در انتخاب
فرمانداران اعالم کرد و گفت :ســعی ما براین
اســت که از ظرفیت و پتانســیل بانوان نیز در
جایگاه های مدیریتی استان استفاده کنیم.
طباطبایــی از فرمانــداران خواســت ارتبــاط
تنگاتنگی با اصحاب رســانه داشــته باشند و
از توان و پتانســیل خبرنگاران بــه عنوان یک
مشــاور اســتفاده کنند و خبرنــگاران عالوه
بر ایــن کــه عملکــرد دولتمــردان را بــه نحو
احســن منعکس مــی کننــد از آن طــرف نیز
باید مشــکالت و مطالبات مردم را به مدیران
گوشــزد کنند تا مدیران بتوانند بــه بهترین
نحو پیگیر حل مشــکالت مردم باشند .وی از
طرح ارتقای دهســتان ها بــه بخش و بخش
ها به شهرستان در برخی از مراکز بخش ها و
دهستانهاخبرداد وگفت :اگرمواردقانونی
لحاظ و براســاس ضــرورت ها و شــاخصه ها

اقدامات بررسی شــود تا پایان امسال در یکی
دونقطهازاستان ارتقای بخش وشهرستانرا
خواهیمداشت.دهقانزاده ،سرپرست جدید
فرمانداری بردسکن را نیرویی والیی ،آشنا به
مسائل اقتصادی  ،صنعتی و معدنی دانست و
افزود:حقیقتادکترشاکریفرمانداربردسکن
یکیازچهرههایارزشیوانقالبیوازمدیران
توانمنداست ودرصورتصالحدیدمیتوانیم
وی را در سنگر دیگری به کارگیری کنیم.
•انتقاد امام جمعه از برخی از پروژه های
نا تمام بردسکن با قدمت بیش از  15سال

حجت االسالم علی اصغر امینی  امام جمعه
بردســکن نیز از ناتمام ماندن برخی از پروژه
هــای عمرانــی شهرســتان از جملــه پــروژه
کنارگذر بردسکن با قدمت بیش از  15سال
و سفر های برخی از مدیران کل که در ساعت
خســتگی خود وارد شهرســتان می شــوند،
انتقاد کرد .حجت االسالم امینی اظهارکرد:
متاســفانه بردســکن هزار کیلومتــر راه دارد
ولــی دریغ از یــک کیلومتــر راه دوبانــده و از
مطالبــات بــه حق مــردم اســت کــه مدیران
وضعیت راه های شهرستان را تعیین تکلیف

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی با اشاره به آمار ساالنه خبر داد:

تشکیل  170هزار پرونده در پزشکی قانونی استان

حقدادی  /مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در حاشیه مالقات
عمومی با مردم تربت جام در گفت وگو با خراسان رضوی گفت :در سال
 ۱۷۰هزار پرونده در پزشکی قانونی تشکیل می شود و کار کارشناسی
درحوزه های مختلف فوتی ،کمیسیون  ،معاینات  ،آزمایشگاه و ...روی
پرونده هــا صورت می گیرد.دکتــر حجازی افزود :در برخــی پرونده ها
ممکن اســت به دلیل مدت زمانی که نیاز به خدمات داشته باشد  ۴تا ۶
ماه و حتی تا یک سال طول بکشد ولی پاســخ گویی به روز است و وقتی
ارباب رجوع به پزشــکی قانونی مراجعه می کند ســعی می شود خیلی
کار ارباب رجوع بــه تعویق نیفتــد.وی با اشــاره به صدور مجــوز دفن از
سوی پزشکی قانونی در مراکز تصریح کرد :مواردی که نیاز باشد متوفی
در مرکز ارزیابی وآزمایش و به مشــهد انتقال داده می شــود و جلســات
کارشناســی و کمیته های ارزیابی برای تعیین علت فوت یا کمیســیون
های تخصصی تعیین علت فوت دارند و ممکن است بین  3تا  ۹ماه زمان
ببرد تا پرونده فوتی جمع شــود.وی افــزود :درحوزه آزمایشــگاه ،انواع
آزمایش ها در زمینه سم شناســی و ژنتیک به خصوص در تربت جام که
تعدادی اتباع خارجی زندگی می کنند وپرونده های مربوط به اثبات
نســب فرزندان مادرانایرانی مزدوج با اتباع خارجی مطرح اســت در
پزشکی قانونی ارزیابی می شــود و اگر نیاز باشد بعدها آزمایش ژنتیک
و...به عمل می آید .وی با اشاره به دغدغه غالب ادارات پزشکی قانونی
در شهرستان ها تصریح کرد :خدمات پزشکی قانونی مانند سایر ادارات

در زمان اداری اســت مگر در موارد خاص که با صالحدید مقامقضایی
در خارج از وقت اداری باشــد که با احضار پاســخ گو خواهیم بود .دکتر
حجازی افــزود  :پزشــکی قانونی تکلیف ندارد در شــبانه روز پاســخ گو
باشد و خارج از وقت اداری فقط باحکم قضایی خدمات انجام می دهد
و برای متوفی خارج از وقت اداری کاری در بقیه سازمان ها صورت نمی
گیرد.مدیرکل پزشــکی قانونی با اشــاره به کمبود تجهیزات و امکانات
پزشکی قانونی گفت  :برای رفع مشکالت تجهیزات و امکانات پزشکی
ن مجلس صورت گرفته و برای توسعه و عمران
قانونی رایزنی با نمایندگا 
و آبادانی پزشکی قانونی باید از اعتبارات برای تجهیز و امکانات پزشکی
قانونی درشهرســتان ها تخصیص دهند تا خدمات مطلوب تر به ارباب
رجوع ارائه شود.دکتر حجازی خاطرنشان کرد :ساختمان های مراکز
اســتیجاری  ،ملکی و غیراســتاندارد در اختیار پزشــکی قانونی است و
خودروی کار در مراکز نداریم و پزشکان از وسیله شخصی درماموریت
ها اســتفاده می کنند و تربت جامبا  ۲۵۰هزار نفر جمعیت یک پزشک
و یک کارمند کــم دارد.وی ادامه داد  :در اســتان  ۱۵کارمند و تعدادی
هم پزشــککم داریم و فقط شــهرهای تربت حیدریه ،کاشمر و نیشابور
دارای دو پزشک هستند و در قوچان و بجســتان پزشک نداریم و مراکز
تعطیل شده است و در برخی شــهرها که مرکز پزشــکی قانونی نداریم
مانند رشتخوار مراجعان به خواف و شهرهای همجوار مراجعه می کنند
که برای آنان هزینه بر است.

کننــد  .وی افــزود :طــی  10ســال گذشــته
تاکنون بیــش از  250نفر در جــاده ها براثر
تصادف جــان خــود را از دســت داده اند که
اکثرا نیز جــوان بوده انــد .وی گفت :هر کجا
مدیری کم کاری کند امــام جمعه بدون هیچ
گونه تعارفی انتقاد خواهد کرد ولی انتقادی
از روی دلسوزی و سازنده تا شاهد پیشرفت
و توسعه شهرستان باشیم.
• همه باید در خدمت به مردم جهادی و
انقالبی عمل کنیم

سرپرست فرمانداری بردسکن گفت :دوران
منم منم به پایان رســیده است و همه باید در
خدمت کردن به مردم جهادی و انقالبی عمل
کنیم .علی دهقــان زاده خاطرنشــان کرد:
امروز مردم به انــدازه کافی گرفتاری دارند و
توقع مردم از مدیران این است که به فکر حل
مشکالت آن ها به صورت میدانی و عملیاتی
باشــند .وی اظهار کرد :مردم ولی نعمت ما
هســتند و باید در حوزه ادارات بــا مهربانی و
عطوفت با آن هــا برخورد کنیــم .وی افزود:
نباید در بحث خدمت رســانی به مردم   وقت
را تلــف کنیم و بایــد از امروز آســتین خدمت
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را بــاال بزنیــم   و به اعتقــاد من بــرای خدمت
کردن به مردم فردا دیر اســت .دهقان زاده
گفت :مــن بــرای پیگیــری و حل مشــکالت
شهرستان بردســکن کفش آهنی به پا کردم
و کار را از همیــن امروز آغاز مــی کنم .وی از
بخشداران خواســت گزارش کتبی وضعیت
بخــش هــای خــود را در قالب یــک عملکرد
 10ماهه به وی ارائه و مدیــران ادارات نیز
مشــکالت و توانمنــدی هــای شهرســتان را
تهیه کننــد و تحویــل او دهند .دهقــان زاده
تصریح کرد :ســعی می کنم طی دو ماه آینده
از همــه روســتاها بازدیــد کنــم و بــا توجه به
ظرفیت و پتانسیل شهرستان بردسکن برای
جذب ســرمایه گذاران دســت آن هــا را می
بوسم و برای آن ها فرش قرمز پهن می کنم.
وی گفت :در حوزه جذب ســرمایه گذاران به
منطقه هیچ قصوری را از مدیران نمی پذیرم
و همه باید بستر الزم را برای جذب صاحبان
ســرمایه فراهم کنند .سرپرست فرمانداری
بردســکن حمایــت خــود را از خبرنــگاران
اعالم کرد و گفــت :در اتاق من بــه روی همه
مــردم به ویــژه خبرنــگاران باز اســت و هیچ
ابایــی از مصاحبــه نــدارم .درایــن جلســه،
مجتبی شــاکری فرماندار قبلی بردسکن به
خدمات ارائه شــده در طول  31ماه خدمت
در فرمانداری بردســکن اشــاره کرد و گفت:
حقیقتــا در ســایه تعامل و همدلــی مجموعه
مدیریتی شهرستان پروژه های بسیار خوبی
در حوزه آب رسانی  ،گازرسانی  ،برق رسانی
و جاده ها اجرا و طی دو سال گذشته بیش از
 100میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی
در شهرستان پرداخت شد  .
در پایان ،علــی دهقان زاده طــی حکمی به
عنوان سرپرست فرمانداری بردسکن معرفی
و از زحمــات و خدمــات  31ماهــه مجتبــی
شاکری تجلیل شد.

یادواره شهید اهل سنت
دفاع مقدس در تربت جام
حقدادی  /یادواره چهل و یکمین ســالروز شــهادت
شهید اهل ســنت دفاع مقدس شــهید محمد عثمان
سروراحمدیبههمتآموزشوپرورش،تیپ۳۸زرهی
و به میزبانــی معلمان و دانش آموزان مدرســه شــهید
ســرور احمــدی در محل مزار شــهید بــا حضــور امام
جمعه اهل ســنت  ،جمعی از مدیران اجرایی  ،نظامی
و انتظامی  ،بســیجیان  ،خانواده شــهدا و ایثارگران و
دانش آموزان و معلمان مدرســه شهید سروراحمدی
در مجموعه مزار شیخ االسال م احمد جامی تربت جام
برگزار شــد.در اینمحفل معنوی پس از تالوت قرآن ،
قرائت زندگی نامه و وصیت نامه شــهید توسط دانش
آموزان و اجرای چند سرود حماســی توسط گروه رزم
نوازان تیــپ  ۳۸زرهــی  ،آریامنــش رئیس آمــوزش و
پرورشتربتجامگفت:تکلیفداریمرسالتخودمان
را به شــهدا ادا کنیم.در ادامه فرمانده تیپ ۳۸زرهی
تربت جام با تجلیل و تکریم از ۲۳۸هزار شــهید دفاع
مقدساظهارکرد:شهداجانخودرادرطبقاخالص
گذاشــتند و امروز آبرو ،عزت  ،آرامش  ،امنیت  ،شــرف
و اقتــدار نظام را مدیون جان فشــانی شــهدا هســتیم
.ســرهنگ مهدی ســعیدیان بــا قدردانــی از حضور و
همراهیمعلمانودانشآموزانافزود:فرهنگایثارو
شهادتبایددربیننسلجوانونوجواننهادینهو آینده
ن مراسم لوح
کشور به دســت آنان اداره شــود.در پایا 
سپاس به پدر شهید سروراحمدی تقدیم و مزار شهید
با حضور دانش آمــوزان  ،معلمان و شــرکت کنندگان
درمراسمعطرافشانیوگلبارانشد.

توزیع ۴۳۰بستهمعیشتیبین
نیازمندانروستاینسر
 ۴۳۰بســته معیشــتی بین نیازمندان روســتای نسر
بخشرختوزیعشد.بهگزارشخبرگزاریصداوسیما
فرماندهپایگاهمقاومتبسیجامامرضا(ع)نسرگفت:
در ادامــه رزمایــش کمک هــای مومنانه  ۴۳۰بســته
معیشتیشاملبرنج،مرغ،روغن،ماکارونیوحبوبات
تهیه و بین نیازمنــدان و افراد تحت پوشــش نهادهای
حمایتیدرنسرتوزیعشد.عمادیافزود:هزینهخرید
این بســتهها در مجموع ۱۷۲میلیون تومــان و ارزش
هربستهکمکمعیشتی ۴۰۰هزارتومانبرآوردشده
است،این بســتهها به همت حوزه مقاومت بسیج امام
رضا (ع) نسر و بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج
ســپاه تربت حیدریه و با مشــارکت خیران و موسسات
خیریهتهیهوتامینومیاناینخانوادههاتقسیمشد.

