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سفر یک روزه «علی دایی» به شهرستان مرزی صالح آباد

کشف ۱۸۰۰کیلوگرممرغفاسد
درسبزوار
کالته /رئیس شــبکه دام پزشکی سبزوار گفت :در
بازدید کارشناســان نظارت بهداشتی این شبکه از
یک مرکز بســته بندی گوشت در ســبزوار۱۸۰۰ ،
کیلوگرم گوشت مرغ تازه با تاریخ منقضی و دارای
بوی فساد ،کشف شد .به گزارش خراسان رضوی،
ولــی ا ...جغتایــی دیــروز در جمــع خبرنــگاران با
اشــاره به کشــف  ۱۸۰۰کیلوگــرم مرغ فاســد در
ســبزوار ،اظهار کرد :ایــن میزان مرغ فاســد که در
قســمت های مختلف مرکز بســته بندی نگهداری
شده بود ،در حالی کشف شد که کارگران مشغول
باز کردن بستههای آن و قطعه بندی مجدد و انجماد
بودند! وی افزود :با هماهنگی با دادستان و تاکید
وی مبنی بر برخورد شــدید با مخــان تهدید علیه
بهداشــت عمومی ،این محموله جمع آوری ،ضبط
و معدوم شــد و پرونــده متخلف ،در اختیــار مراجع
قانونی قرار گرفت .رئیس شبکه دام پزشکی سبزوار
با بیان این که در بررسیهای انجام شده ،مشخص
شد این گوشتهای مرغ برگشتی ،توسط تعدادی
از توزیع کنندگان به صورت غیرمجاز و غیرقانونی،
برای قطعه بندی و انجماد به آن مرکز ،انتقال داده
شده بود ،تصریح کرد :شهروندان حتما باید هنگام
خرید گوشــت و مــواد پروتئینی ،به مهر بهداشــتی
دام پزشکی ،تاریخ تولید و انقضای محصول عرضه
شده توجه کنند.

رمزگشاییاز 7فقرهسرقتوسایل
خانهدربردسکن
علی نوری /فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن
از دســتگیری متهم به سرقت وســایل خانه با هفت
فقره ســرقت در این شهرســتان خبر داد .سرهنگ
« محمــود مختاری» گفــت :در پی وقــوع چند فقره
ســرقت وســایل خانــه در شهرســتان بردســکن،
دســتگیری ســارق یا ســارقان احتمالی در دستور
کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفــت .وی افزود:
مامــوران پلیس آگاهــی پس از بررســی جغرافیای
زمانی و مکانی سرقت های صورت گرفته و شباهت
شگرد سارقان در تمامی سرقت ها ،موفق شدند در
اینزمینهیکمتهمسابقهدارراشناساییودستگیر
کنند .این مقام انتظامی اظهارکرد :متهم دستگیر
شــده در تحقیقات به عمــل آمده با مشــاهده ادله و
مستندات پلیس به هفت فقره سرقت وسایل خانه
از نقاط مختلف شهرســتان بردسکن اعتراف کرد.
ســرهنگ مختاری تصریح کرد :ماموران انتظامی
در بازرســی از مخفیگاه متهم مقادیر قابل توجهی
وسایل خرد شامل دو دستگاه کولر آبی ،دو دستگاه
موتــور کولر ،یک دســتگاه چای ســاز ،پلوپــز ،پنکه
رومیزی ،پیک نیک ،د ِر آلومینیومی و ...را کشــف
کردند .فرمانده انتظامی شهرســتان بردســکن با
اشاره به دستگیری سه مالخر در این زمینه و معرفی
متهمان به مراجــع قضایی بــه شــهروندان توصیه
کرد؛ مراقبتهــای الزم در خصوص پیشــگیری از
ســرقت را به عمل آورند و هرگونه مورد مشکوک را
از طریــق مرکز فوریتهای پلیســی  110به پلیس
اعالم کنند.

اسطوره فوتبال درکنار
دانش آموزان مناطق محروم

بهره منــد /علی دایی اســطوره پیش کســوت و چهره
سرشــناس فوتبال کشــورمان و نازی صفــاری ،بانوی
خیــر مدرســه ســاز مقیــم آمریــکا در ســفر به
ایرانــی و ّ
شهرســتان محروم و مرزی صالــح آباد از چهــار فضای
آموزشی این شهرستان بازدید کردند.
علی دایی در بازدید از آموزشگاه دخترانه شش کالسه
خیرســاز ســید صبــور معینــی گفــت :مناطــق محروم
نیازهای آموزشــی زیادی دارند که می توان به توســعه
فضاهای آموزشــی و تجهیزات مناســب آموزشــگاهی
اشاره کرد.
وی خاطرنشــان کرد :آمــوزش به کــودکان و نوجوانان
مناطق محروم نباید کم ارزش تلقی شود ،باید به مسئله
آموزش در مناطق محروم کشور اهمیت بیشتری داده
شــود و فرزنــدان مناطق محــروم نیازمنــد نگاهی ویژه
هستند.
وی اظهــار کــرد :در مناطق و شهرســتان هــای محروم
دانــش آمــوزان مســتعد زیــادی وجــود دارنــد و ایــن
دانش آموزان آینده ساز و افراد تاثیرگذار فردای جامعه
هستند .
علی دایی افــزود :انتظار مــی رود نهادهایــی همچون
آســتان قدس رضوی از دانش آموزان شهرســتان های
محرومی همچون صالح آباد حمایت بیشــتری داشــته
باشند.
فرماندار و رئیس شــورای آموزش و پرورش شهرســتان
صالح آباد نیز در این بازدید گفــت :از علی دایی ،چهره
بزرگ و پهلوان نامدار ورزش کشــور تشــکر می کنم که
خانم نازی صفاری ،خیر مدرســه ســازی را که اصالتی
صالح آبادی دارند در سفر به صالح آباد همراهی کردند.
محمد علیمردانی خاطرنشــان کرد :آموزش و پرورش
شهر صالح آباد دارای کمبودهای فضا و خوابگاه است
و خوشــبختانه این خیر ارجمند برای احــداث خوابگاه
دانش آمــوزی ویــژه دختــران مقطــع نمونه متوســطه
اول و بررســی چگونگی کمــک به وضعیت جــاده های
شهرستان قول مساعد داد.
وی اظهار کرد :از همه خیــران و نیکوکاران می خواهم
به هر شهرســتان محرومی که می خواهند کمک کنند
حتما ابتدا آن شهرستان را از نزدیک ببینند و شهرستان
صالح آباد از جمله شهرستان های محروم و کمتر توسعه

دوشنبه  ۲خرداد  .  ۱۴۰۱شماره ۴۹۷۳

یافته اســت که خیــران می تواننــد با کمک هــای خود
مشکالت زیادی از شهرستان را برطرف کنند.
یاسر رســولی ،رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان
صالح آبــاد نیز در ایــن بازدید گفت :از دایی ،ورزشــکار
پیش کسوت و نمونه کشور و همچنین خانم صفاری خیر
نیکاندیشمدرسهسازتشکرمیکنمکهباسفربهصالح
آباد ثابت کردند که به مســئله توسعه فضاهای آموزشی
و رفــع نیازهــای دانش آمــوزان شهرســتان صالــح آباد
فکر می کنند که این موضوع بسیار ارزشمند است.
وی افزود :آقای علی دایی و خانم صفاری خیر مدرســه
ســاز با حضــور در صالــح آباد و طــی مســافتی طوالنی
موجب دلگرمی فرزندان و مردم این سرزمین شدند.
شــایان ذکــر اســت  ،علــی دایــی ( به همــراه خانــواده
گرامی شــان) از ســه آموزشــگاه و یک نمازخانــه که در
ســال های گذشــته توســط خانم نــازی صفــاری ،خیر
هموطن مدرسه ســاز مقیم آمریکا در روستای آزادده و
شهر صالح آباد ساخته شده اســت بازدید کردند ،البته
خانم صفــاری در این ســال هــا از این مــدارس و دانش
آموزانش به طور مداوم حمایت و پشتیبانی کرده است.

نصبکاشی ماندگار
بر سر د ِر منزل استاد بهاری

مسئول نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چناران
گفت« :پانزدهمین کاشی ماندگار استان بر سر د ِر منزل استاد علیاکبر
بهاری پیش کسوت موسیقی مقامی همزمان با هفته میراثفرهنگی با
حضور امام جمعه ،فرماندار ،شهردار ،اعضای شورای شهر چناران ،مدیر
دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان و جمعی از مسئوالن نصب شد».
ث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
ط عمومی ادار ه کل میرا 
به گزارش رواب 
دستی خراســان رضوی ،محمد طاهریانمقدم با اعالم این خبر افزود:
اســتاد علیاکبر بهاری پیش کســوت موســیقی مقامی چنــاران یکی از
گنجینههای موســیقی شهرستان اســت که در سازهای قشــمه ،سرنا،
کمانچه ،تار و  ...مهارت دارد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چناران
ادامه داد« :استاد بهاری از عاشقهای شهرستان چناران است که مهارت
نوازندگی و ساخت سازهای سنتی را از کودکی بهصورت موروثی از پدر
خود آموخته است».
طاهریانمقدم تصریح کرد« :استاد بهاری پنج فرزند دارد که همگی در
نوازندگی و ساخت ساز مهارت دارند».
وی افزود « :استاد علی اکبر بهاری متولد سال  ۱۳۳۷است که از سال
 ۱۳۵۰فعالیت در زمینه نواختن سازهای سنتی را آغاز کرد».
وی یادآور شد« :استاد بهاری به عنوان گنجینه زنده بشری به شماره 37
در تاریخ اول اسفند سال 1397در فهرست نادره کاران و کامالن میراث
فرهنگی ناملموس ثبت شده است».
ایــن کاشــی پانزدهمین کاشــی مانــدگار نصب شــده در حــوزه میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان خراســان رضوی است
و پیــش از این نیز کاشــیهای ماندگار دیگری بر ســر در منــازل عثمان
محمدپرســت ،یعقوب دانشدوســت ،محمد جعفر یاحقی ،سیدجالل
شمســینژاد ،ســید محمد میرقاســماخویان ،محمد علی فضلینژاد،
رجبعلــی لبــاف خانیکــی ،زهرا محسنی،ســید حســن موســوی ،اکبر
عباسنژاد فرسنگی ،غالمعلی عسکری  ،محمد فاروق کیانیپور  ،زهرا
آخرتی و  ...نصب شده است.

فرمانده سپاه بردسکن تشریح کرد:

فتح خرمشهر الگویی برای فتح جبهه اقتصادی
علــی نــوری /فرمانــده ســپاه بردســکن بــا
گرامــی داشــت ســوم خردادمــاه ســالروز
آزاد سازی خرمشــهر در عملیات غرور آفرین
بیــت المقــدس و یــاد و خاطره شــهدای این
عملیــات گفت:حماســه فتــح غرورآفریــن
خرمشــهر قهرمــان ،بایــد الگویی بــرای فتح
جبهههــای دیگــر و بهویــژه جبهــه اقتصادی
باشد .ســرهنگ علیرضا جنیدی با بیان این
که فتح خرمشــهر بــه عنوان یــک روز ملی در
تاریخ انقالب ثبت و ضبط شــده است ،افزود:
بعداز پیروزی غرور آفرین رزمندگان در ســوم
خردادماه سال  61در عملیات بیت المقدس
 ،رزمندگان در دیگر عملیات ها پیروز میدان

شــدند و در حقیقت عملیات بیت المقدس
بارقه امیدی را در دوران هشــت ســال دفاع
مقــدس ایجاد کــرد .وی اظهار کرد :ســالروز
حماسه فتح خرمشــهر قهرمان از بزرگترین
اعیاد ملی مــردم ایران محســوب میشــود و
امید اســت که با الگــو گرفتن از این حماســه
بــزرگ و ماندگار ،خرمشــهرهای اقتصادی و
اجتماعی پیش رو نیز با سربلندی فتح شود.
وی با اشاره به سخن امام (ره) مبنی براین که
خرمشــهر را خدا آزاد کرد ،گفت :آزادسازی
خرمشــهر ازچنــگال رژیــم بعثی نمونــه بارز
امدادهای الهی و غیبی در دوران هشت سال
دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه بردسکن به برنامه های این روز
در شهرســتان اشــاره و اظهار کرد :برگزاری
مراســم صبحگاه مشــترک نیروهای نظامی
و انتظامــی بــا حضور بســیجیان و مســئوالن
دســتگاه هــای اجرایــی ،عطرافشــانی مــزار
شــهدا ،دیدار با خانواده های معظم شهدای
عملیات بیت المقدس ،افتتاح پایگاه مقاومت
بسیج در مدیریت برق  ،مراسم مهمانی الله ها
بر سر مزار شــهید افتاده در روستای خالی از
سکنه ملک بابو ،اجرای سرود سالم فرمانده
یادواره شهدای دانش آموز شهر بردسکن در
آموزشگاه شهید اسالمی مقدم ،مراسم شب
شــعر مقاومت و ایثار و در هر پایــگاه مقاومت

ضرب االجل صمت طرقبه شاندیز به نانوایان متخلف
 2واحد متخلف نانوایی درطرقبه شاندیز پلمب شدند

میثــاق اشــرافیان /رئیس اداره صمــت
شهرســتان طرقبــه شــاندیز از پلمــب دو
واحد متخلــف نانوایی در این شهرســتان
خبر داد و گفت  :با دســتور مقام قضایی با
اختالل گران در شــبکه توزیع آرد یا پخت
نان برخورد جدی خواهیم کرد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،در پــی
گــزارش مردمــی مبنــی بــر ازدحــام در
صفــوف نانوایــی و همچنیــن اتمــام نان و
مشــکل در تامین این مــاده غذایی اصلی
ســفره مردم در شهرســتان طرقبه شاندیز
علت ایــن معضل را از رئیــس اداره صمت
شهرستان طرقبه شــاندیز جویا شدیم .
مهدی مقدســی در این بــاره بــه خبرنگار
ما گفت :نــرخ آزاد آرد بــا افزایــش قیمت
مواجه شده اســت و برخی از صنوف آشپز
و آرد پز نیز قصد دارنــد آرد مورد نیاز خود
را از شــبکه رســمی تهیه کننــد و از طرفی
هیجانــات کاذب بازار باعث شــد عده ای
تصــور کننــد کــه قیمــت نــان مــی خواهد
افزایــش پیــدا کند یــا عرضــه آن بــه علت
کمبود آرد با مشکل روبه رو شده است .

رئیس اداره صمت طرقبه شــاندیز تصریح
کــرد  :از همیــن رو بــه دو دلیل یاد شــده
در چنــد روز گذشــته شــاهد پــاره ای از
مشــکالت در ایــن حــوزه بودیــم امــا هــم
اکنون با تمهیداتی که در نظر گرفته شده
این مشکل برطرف شده است .
وی تاکیــد کــرد  :بــه مــردم خاطرنشــان
می کنیم کــه قیمت نان در ســال 1401
به هیچ عنــوان افزایش نخواهد داشــت و
هیچ کمبــودی از لحــاظ تامیــن آرد مورد
نیاز شــبکه رســمی نانوایی ها بــرای تهیه
نــان مــردم نداریــم و نخواهیــم داشــت و
هــم اکنون مقــدار آرد توزیع شــده در بین
نانوایــی هــای ایــن شهرســتان حتی یک
گرم نســبت به ماه های گذشــته کم نشده
و ازدحــام موجــود در صــف هــای نانوایی
بیشــتر حاصــل هیجانــات ناشــی از خرید
نان است .
مقدســی افــزود :از هفتــه گذشــته کــه
تیم های بازرســی ما به طور مستقیم بازار
را رصــد می کننــد در حــوزه شــهر طرقبه
کامــا شــرایط بــه ســمت عــادی ســازی

گوناگون

فوت پیرمرد پس از سقوط
در دره  100متری

همزمان با هفته میراث فرهنگی انجام شد :

عکس  :خبرگزاری میزان

مرشــدلو  800 /تــن کاالی احتــکاری شــامل
300تن آرد خبازی  400 ،تن ســبوس و  100تن
کود شــیمیایی توســط ســربازان گمنــام اداره کل
اطالعات خراسان رضوی و پلیس اطالعات و امنیت
مشهد دریکسولهدربخشاحمدآبادمشهدکشف
شــد ،همچنین دادســتان شهرســتان زبرخــان از
کشف انبار احتکار روغن خوراکی با بیش از 300
تن روغن خبرداد.
مصطفــی ســهرابی بــازرس جهــاد کشــاورزی
شهرســتان مشــهد گفت :در یک اقدام اطالعاتی
توســط ســربازان گمنــام اداره کل اطالعــات
خراســان رضوی و پلیس اطالعات و امنیت مشهد
بیــش از  ۸۰۰تــن کاالی احتــکاری از یــک ســوله
در محــدوده بخش احمدآباد مشــهد کشــف شــد.
وی افزود  :این کاالها شــامل بیش از حدود ۳۰۰
تن آرد خبازی و  ۴۰۰تن سبوس و همچنین ۱۰۰
تن کود شیمیایی یارانه ای است که با حضور معاون
دادســتان مشــهد در محل ســوله نگهــداری اقالم
احتکاری پلمب و پرونده برای ســیر مراحل قانونی
تحویل مراجع قضایی شد.
دادستان شهرستان زبرخان اظهار کرد  :با اقدامات
اطالعاتی و عملیاتی به عمل آمده توســط سربازان
گمنام امام زمان (عج) انبار احتکار روغن خوراکی
به میزان بیش از  300تن کشف شد.
سید محمد رســولی افزود  :این روغن ها از یکی از
کارخانجات تولید روغن این شهرســتان کشــف و
توقیف و متهم در محل بازداشت شد و پرونده نیز در
حال تکمیل و رسیدگی است.

۳

اخبار

رفته و در شــهر شــاندیز نیز توزیع نان طی
روزهای اخیر بســیار وضعیت بهتری پیدا
کرده اســت و بــه نظر می رســد بــه زودی
شــاهد بازگشــت به وضعیت عادی ســابق
باشیم.
وی ادامــه داد :طی بازرســی هایی که
از واحدهــای نانوایــی ایــن شهرســتان
انجــام شــد دو واحــد متخلــف نانوایــی
بــا محو ر یــت ا د ا ر ه جهــا د کشــا و ر ز ی
پلمــب شــده اســت و در زمینــه تامیــن
نان مردم بــا هیچ کــس تعارف نداریم و
یقینا با افــراد معدودی که قصــد تخلف
درعرضــه نــان مــردم دارنــد  ،برخورد
جــدی خواهیم کرد .
رئیــس اداره صمــت شهرســتان طرقبــه
شــاندیز خاطرنشــان کــرد :بــه ما از ســوی
مسئوالن قضایی این مجوز داده شده است
که بدون تشــریفات قانونی با افرادی که در
کار عرضــه و توزیــع شــبکه آرد و همچنیــن
پخت و عرضه نان مردم قصد ایجاد اختالل
داشــته باشــند بــا حمایــت کامل دســتگاه
قضایی برخورد خواهیم کرد .

بســیج یک برنامه شــاخص را از دیگــر برنامه
های ســالروز فتح خرمشهر دراین شهرستان
برشمرد .وی از همکاری همه جانبه دستگاه
های اجرایــی و خدماتی و اصحاب رســانه در
اجــرای برنامه های بســیج در طول ســال نیز
تقدیر کرد.
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بهبــودی -پیرمــرد ۶۰ســاله ای کــه در ارتفاعات
قله زو از توابع شهرســتان کالت به چوپانی مشغول
بود بــه درون دره هــای عمیق این روســتا بــا ارتفاع
حــدود  ۱۰۰متــر ســقوط کــرد و جــان باخــت.
امینوظیفه،سرپرستهاللاحمرشهرستانکالت
باتاییداینخبرگفت:طبقاعالمشاهدان؛نزدیکان
و خانواده متوفــی که از بازگشــت دیرهنگام پیرمرد
نگران میشــوند به دنبال وی ،منطقه را جست وجو
میکنند که پس از یک روز جست وجو و پیدا نکردن
او ،موضــوع را بــه هــال احمــر شهرســتان گزارش
میدهنــد .وی افزود :همــکاران مــا در هالل احمر
کالت ،دیروز پس از چندین ساعت کنکاش ،جسد
پیرمردرادردوکیلومتریروستا؛درمنطقهایمعروف
بهاوالنکلوخدرداخلدرههایعمیققلهزوباارتفاع
تقریبی  ۱۰۰متر پیدا کردند و جســد پیرمرد پس از
انتقالتحویلمراجعقانونیشد.

رئیسادارههواشناسیبردسکن:

توفان با سرعت 98کیلومتر
 100اصله درخت را شکست
علینوری /مدیحشهرداربردسکنگفت:وزشتوفان
شنبه شــب که با ســرعت 98کیلومتر برســاعت بود
باعثشکستهشدنوازبینبردن بیشاز 100اصله
درخت در معابر شهری شد.رئیس اداره هواشناسی
بردســکن گفــت :طــی  24ســاعت منتهی بــه ظهر
دیروز  ،بردســکن با  98کیلومتر برســاعت بیشترین
سرعتتوفاناستان رابهنامخودشثبتکرد .جواد
مصطفــوی در گفت و گــو با خبرنــگار ما اظهــار کرد:
طی دو هفته گذشته نیز وزش توفان با سرعت 112
کیلومتر برســاعت بود که متاسفانه خســارت هایی
به بخــش های مختلــف از جملــه بخش کشــاورزی،
تاسیسات برقی ،سازه های سبک و درختان و فضای
شــهری وارد کرد .وی افزود :در توفان شنبه شب نیز
خسارت هایی به سازه های سبک  ،درختان و فضای
شــهری وارد شــد.در همین بــاره مهدی مســروری
معاون فنی جهاد کشــاورزی بردســکن خاطرنشان
کــرد :توفان شــنبه شب خســارت هایــی را به بخش
کشــاورزی شهرســتان وارد کرده که کارشناسان به
مناطق مختلف اعزام شــده اند ولی تاکنون گزارش
قابلتوجهی بهاینمدیریت اعالمنشدهاست.

