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مدیر آموزش و پرورش داورزن خبرداد:

حکمجایگزینحبس؛ خرید 50بسته
پوشاک برای دانش آموزان نیازمند
کالته /مدیر آموزش و پــرورش داورزن گفت :آرای
جایگزین حبس دو محکوم در این شهرستان ،صادر
و50بسته ملزومات پوشــاک تهیه و بین  50دانش
آموز محروم و نیازمند این شهرســتان توزیع شد  .به
گزارش خراســان رضوی ،محمد حســین خــرم پور
افزود:دادگستریشهرستانداورزنطیرسیدگی
به پرونده دو متهم در اقدامی شایسته و با استفاده از
مجازاتهایجایگزینحبس،حکمبهخریدپوشاک
برای دانــش آموزان محــروم داد .وی اظهــار کرد :با
ابالغ این حکم ،آموزش و پرورش داورزن پس از نیاز
سنجی ۵۰بستهملزوماتپوشاکراتهیهو بین50
دانشآموزمحرومونیازمنداینشهرستانتوزیعکرد.

مدارسابتداییفریمانوچنارانبه
دلیلبرودتهواتعطیلشد

مدیرکل آمــوزش و پرورش خراســان رضــوی گفت:
عالوهبرتعطیلیمدارسچندینشهراستان،مدارس
ابتداییشهرستانهایچنارانوفریمان نیزدرنوبت
صبحدیروزبهعلتبرودتهواتعطیلشد.قاسمعلی
خدابنده در گفــت وگو بــا ایرنا افــزود :فعالیت های
آموزشیوپرورشیدرمدارسیکهبهعلتبرودتهوا
تعطیلهستندبهشکلغیرحضوریوازطریقشبکه
شاد انجام میشــود.پیش از این نیز با توجه به بارش
برفوبرودتشدیدهواتماممدارسمقطعابتداییدر
نواحیهفتگانهمشهدوتبادکانومناطقاحمدآبادو
رضویهوشهرستانهایطرقبهشاندیز،خوافوگناباد
روزشنبهدرنوبتصبحتعطیلاعالمشدهبود.

کمک60میلیونیخیرسالمتبه
اورژانس ۱۱۵جاده ای بیجورد
علینوری/مدیرشبکهبهداشتودرمانشهرستان
بردسکنگفت :باپیگیریهایصورتگرفتهتوسط
دکترحسینمحزونمعاونمدیریتحوادثوفوریت
های پزشکی دانشگاه علومپزشکی مشهد یک عدد
دســتگاه  AEDبــا هزینــه ای حــدود  600میلیون
ریالتوسطخیرنیکاندیشحاجمحمدکرامتیدر
ادامه کمک های وی به حوزه سالمت خریداری شد
.دکتر محمد رضا رضا نژاد افزود :این دستگاه برای
آمبوالنسپایگاهاورژانس ۱۱۵بیجوردمورداستفاده
بیمارانقرارمیگیرد.
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درجلسه ای با حضور مسئوالن شهر خرو مطرح شد :

افتتاحیادمانشهدایگمنام،خردادسالآینده

مرشدلو  /درجلســه ای با حضور مسئوالن
شــهرخرو  ،امــام جمعــه شــهر خرو گفــت :
برنامه ریزی می کنیم تا  3خرداد سال آینده
یادمان شهدای گمنام را افتتاح کنیم.
فروردیــن مــاه ۱۳۹۲و همزمــان بــا ســالروز
شــهادت حضرت فاطمــه (س) پیکر پــاک دو
شــهید گمنــام در شــهر خرو بــا حضــور مردم
ومســئوالن تشــییع و تدفین شــد اما ساخت
یادمان این دو شهید گمنام پس از هشت سال
همچنانناتمام ماندهاست ،درپیاینموضوع
فرماندار شهرســتان زبرخان به معضل ناتمام
ماندن یادمانشهداورودکردومقررشدتکمیل
یادمان شــهدای گمنام خــرو در اولویت کاری
شهرداری قرارگیردوبههمینمنظوربخشدار
مرکزی با تشکیل جلسه در بخشداری تکمیل
یادمانشهداراپیگیریکرد.مسئولحفظآثار
و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستانهای
نیشــابور و زبرخــان گفت  :با گذشــت هشــت
ســال از تدفین این دو شهید گران قدر تاکنون
جلساتمتعددیبرایساختیادمانشهدای
گمنامتشکیلشدهاماآنچنانکهباید،ساخت
ایــن یادمان پیشــرفت خوبی نداشــته اســت.
ســرهنگ نوری افــزود  :یادمان این دو شــهید
گمنامهمچوننگینیاستبرایشهرخروکه
درطرحاینیادمانیکطرحجامعفرهنگیهم
دیدهشدهاستوتکمیلیادمانشهدایگمنام
جزومطالباتاصلیخانوادهشهداوشهروندان

شهر خرو است اما متاسفانه تاکنون قولهای
فراوان مسئوالن برای تکمیل آن محقق نشده
است.ویدربارهمیزانکمکبنیادحفظآثارو
نشر ارزشهای دفاع مقدس به ساخت یادمان
شــهدای خرو هم گفت :مــا هیچ گونــه ردیف
اعتباری در این خصــوص نداریم و تنهــا در دو
مرحلهدرمجموعمبلغ ۱۰میلیونتومانبرای
ساختیادمانکمککردهاند.امامجمعهشهر
خروگفت:ازبدوورودبهاینشهرهموارهتکمیل
یادمانشهدایگمنامبهیکدغدغهاصلیبرای
منتبدیلشدهاستوتاکنونساختیادماناز
پیشرفتخوبیبرخورداربودهویادمانشهدای
گمنام یکی از پیچیده تریــن طرح های یادمان
هایشهدایکشوراست.

حجتاالسالموالمسلمینبرزوافزود:تاکنون
شــورای اســامی و شــهرداری خرو در زمینه
واگذاری زمین که یکــی ازمرغوب ترین زمین
های شهر و ارزش آن حدود  ۱۰تا  ۱۵میلیارد
تومان است بیشــترین مشــارکت را کرده اند،
از ظرفیــت دو نماینــده مردم شهرســتانهای
زبرخان نیشــابور و فیروزه در مجلس شــورای
اسالمی هم باید استفاده کرد و کمک گرفت و
این درست نیست که همه هزینه ها را به گردن
شورای اسالمی و شهرداری بیندازیم .رئیس
شــورای اسالمی شــهر خرو هم گفت :ساخت
یادمان بــرای شــهدا کوچک تریــن وظیفه ای
اســت که ما در قبال شــهدای گران قدر انجام
میدهیم.

حجت االسالم والمسلمین برزو گفت  :برنامه
ریزی می کنیم تا 3خرداد سال آینده یادمان
شهدایگمنام راافتتاحکنیم.
ســید محمد حســینی ضمن انتقــاد از برخی
مســئوالن در زمینــه کمک به ســاخت یادمان
شــهدای گمنام خرو گفت  :متاسفانه برخی از
مســئوالن فقط حرف می زنند و عملی در کار
خودندارند،فقطبهفکرگرفتنعکسیادگاری
هستندوتاکنونبرخیازمسئوالنبرایساخت
یادمانهیچکمکینکردهاند.شهردارخروهم
گفت  :تاکنون شــورای اســامی و شهرداری
کمک های فراوانی برای ساخت یادمان کرده
اند .سید حســن حســینی افزود  :هر چند که
بودجــه ســرفصل فرهنگی شــهرداری خیلی
ناچیز اســت اما ما برای تکمیل یادمان شــهدا
آمادگی کامل داریــم تا به محض آماده شــدن
طرح ساختمحوطهگلزارشهداراشروعکنیم
چراکههموارهماخودرامدیونخونشهدامی
دانیم  ،آن ها بهترین سرمایهزندگی خود را که
همانجانشانبوددرطبقاخالصگذاشتندو
امنیتوآرامشرابرایمابرقرارکردند .الیاسی
مقدم بخشــدار مرکزی هــم گفت  :مــا هم این
آمادگی را داریم تا با استفاده از ظرفیت خیران
وبازدیدهایمیدانیهمانطورکهامامجمعه
قول داده اند تا خرداد ســال آینده و همزمان با
سومخردادماهسالروزآزادیخرمشهریادمان
شهدایاینشهرراافتتاحکنیم.

ثبتدرخت 400سالهروستای«داس»درفهرستمیراثطبیعیملی
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی خراســان رضوی گفت :درخت
چنار400ساله روســتای «داس» از درختان
کهنسالشهرستانزبرخاننیشابورباشماره
 915مــورخ  1400/8/18در فهرســت
میراث طبیعی ملی ایران ثبت شد.به گزارش

روابطعمومیمیراثفرهنگیخراسانرضوی،
سیدجوادموسوی افزود:جنبهاعتقادیبهاین
درخت کهن ســال باعث شده که مردم محلی
برای آن احتــرام خاصی قائل باشــند.او ادامه
داد:ایناثردر 150متریشمالشرقیوکنار
قبرستان روستای داس در این شهرستان قرار
دارد.همچنینمحمودطغراییمدیردفترثبت
آثارتاریخیوطبیعیادارهکلمیراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی خراســان رضوی
در توصیف وضعیت اثر اظهار کرد :این درخت
کهن ســال با قطر تنه ای به اندازه  8/40متر

و ارتفــاع تقریبــی  20متر قدمتــی در حــدود
 400سالدارد .اوادامهداد :همچنیناهالی
روســتا در ماههای محرم ،صفر یا رمضان برای
سینهزنیوعزاداریوپختآشنذریبهپایاین
درخت میآیند.توجه ویژه مردم به حفاظت از
آنوجاریبودنیکرشتهقناتدایمیدرکنار
ریشههایآنازجملهدالیلماندگاریطوالنی
شگونهایاین
ایندرختاست .طغراییبهارز 
درختاشارهکردوگفت :درختچنارازجمله
درختان بومی ایران است و از دوران باستان به
عنوانیکدرختباطولعمرزیاد موردتقدس

ایرانیــان بــوده و موجــب برکت و نعمت ســایر
درختانمحسوبشدهاست.

پیکرخبرنگارپیشکسوت «خراسان»
در بهشت رضا(ع) آرام گرفت
پیکر محمدحســین ملکی ،معلــم و خبرنگار پیش
کسوت روزنامه خراسان که شامگاه پنجشنبه 30
دی در  ۹۰سالگی د رگذشته بود ،شنبه دوم بهمن
در قطعه هنرمندان و خبرنگاران بهشــت رضا(ع)
مشــهد به خــاک ســپرده شــد .افشــین تحفهگر،
معــاون فرهنگــی و مطبوعــات اداره کل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســتان در گفتوگــو بــا ایســنا
اظهار کرد :محمدحســین ملکی از استادان پیش
کســوت مطبوعات و رســانههای خراسان رضوی
بود که ســالها ســابقه خبرنگاری در روزنامههای
استان از جمله روزنامههای خراسان و قدس را در
کارنامه داشت .وی با اشاره به این که پیش کسوتان
حوزههــای مختلــف فرهنگــی گوهرهــای گــران
بهایی هســتند که از دســت دادنشــان ضایعهای
جبرانناپذیر خواهد بود ،افزود :این هفته همچنین
نجمــه مولــوی ،فعال حــوزه ادبیــات ،نویســنده و
پژوهشگر و عضو شورای سیاســت گذاری ادبیات
داستانی استان را به علت بیماری از دست دادیم.
برای تمامــی پیش کســوتان اســتان طــول عمر و
سالمتی آرزومندم.
محمد حسینزاده ،مدیر کل ارشــاد نیز طی پیامی
درگذشــت معلــم و خبرنــگار پیش کســوت مرحوم
محمد حسین ملکی را تسلیت گفت.

تامینجهیزیه ۲۰۰زوج
وآزادی ۲۵زندانیبههمتواقفان
دبیر ســتاد هماهنگی امــور خیریه اوقاف اســتان
گفــت :در قالــب طــرح میــاد تــا میــاد ،از محل
اجرای نیت موقوفه حــاج مالمحمد (فرامرز خان)
و مســاعدت خیران ،بخشــی از جهیزیه  200زوج
جوان نیازمند تامین شــد و  25زندانی جرایم غیر
عمد از زندان آزاد شدند .به گزارش روابط عمومی
اداره کل اوقاف ،حجت االســام جمــال ایزدی با
بیان این که طرح «میالد تا میــاد» با هدف تامین
جهیزیــه و آزادی زندانیان جرایم غیــر عمد برگزار
شد ،افزود :این طرح از والدت حضرت زینب(س)
آغازشده و تا والدت حضرت زهرا(س) ادامه دارد.
وی ادامه داد :در این طرح بخشی از جهیزیه 200
زوج جوان نیازمند تامین شــد که این اقالم شامل
یخچال ،اجاق گاز ،فرش و ظروف آشپزخانه است.
ایزدی افزود :افراد واجد شــرایط توسط مساجد،
مؤسسات خیریه و بقاع متبرکه شناسایی و به ستاد
هماهنگی امور خیریــه اوقاف اســتان معرفی می
شــوند .وی تصریح کرد :با همکاری ستاد مردمی
رســیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
استان و موقوفه حاج مالمحمد 25 ،زندانی جرایم
غیرعمد از زندان های استان آزاد شدند.

