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در آن برگزار شده ،افزود :در همین
زمینه ۱۵جلسه کمیسیون قضایی
حمایت از تولید در نیشــابور برگزار
و مشــکالت قضایــی کارآفرینــان
و مجموعــه هــای تولیدی بررســی
شده که نتایج مطلوبی نیز به همراه
داشته است.
•کاهش یک درصدی سرقت در
نیشابور

مدیرجهادکشاورزیفریمانخبرداد:

تعدادزندانیاننیشابوربیشاز 2برابرظرفیتزندان!
پیکر فرمانده یــگان حفاظــت اداره منابع طبیعی
چنــاران در قطعه شــهدای بهشــت رضای مشــهد
به خاک ســپرده شــد.به گزارش ایرنا ،پیکر «جواد
غالمی طبسی» فرمانده یگان حفاظت اداره منابع
طبیعــی چنــاران که پنــج شــنبه گذشــته در حین
اجرای حکم قلــع و قمع و به منظور رفــع تصرف از
اراضــی ملی این شهرســتان به ضــرب گلوله جان
باخت پس از ادای احترام در محل اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تشییع شد.
•پیکر حافظ منابع طبیعی چناران در خاک
آرام گرفت

پیکر مرحوم غالمی پس از تشییع و اقامه نماز میت
در حرم مطهر رضوی برای خاک سپاری به بهشت
رضا(ع) منتقل شد«.جواد غالمی طبسی» فرمانده
یــگان حفاظــت اداره منابــع طبیعــی شهرســتان
چنــاران ظهــر روز دوم تیــر بــرای اجــرای احــکام
قضایی قلع و قمع به منطقه «منیژان» شهرســتان
چناران اعزام شــد اما فرد متصرف اراضی ملی در
محل اجرای حکم با ایجاد درگیری مسلحان ه به وی
شــلیک کرد.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی
شهرستان چناران برای رفع تصرف از اراضی ملی
به وسعت  ۲هزار مترمربع که توسط فردی تبدیل به
باغ و شخصی سازی شده بود به این محل مراجعه
کرده بود.
نیــروی انتظامــی پــس از شــلیک گلولــه قاتــل را
دســتگیر کرد و تحویل مراجع قضایــی داد .جواد
غالمــی طبســی فرمانــده یــگان حفاظــت محیط
زیست چناران متولد سال  ۱۳۶۸و جزو نیروهای
تازه اســتخدامی این یگان بود.او که متاهل بود در
آزمــون مقطع دکترا موفق به کســب رتبه نخســت
رشته مرتعداری شــده بود .از مجموع  ۱۱میلیون
و  ۳۰۰هزار هکتار مســاحت خراســان رضوی8 ،
میلیون و  ۲۰۰هزار هکتــار عرصه منابع طبیعی و
حوزه فعالیتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
این استان است.

زمینلرزه 4.8ریشتریرشتخوار
بهخیرگذشت
خاکشــور  /فرماندار رشــتخوار گفت :زمین لرزه
 4.2ریشتری ،در شهرستان رشــتخوار هیچ گونه
خسارت مادی و تلفات جانی نداشته است .حسین
باهوش افــزود :این زلزلــه در عمــق  8کیلومتری
زمیــن در طــول جغرافیایــی  59.6و عــرض
جغرافیایی  35.08در ســاعت  23:10رخ داد و
با رشتخوار  ۱۲کیلومتر ،با دولت آباد  ۲۳کیلومتر
و با تربت حیدریه  ۴۱کیلومتر فاصله داشت.وی با
اشاره به ادامه دار بودن بررسی ها توسط تیم های
ارزیاب در این شهرستان گفت :طبق بررسی های
اولیه خوشبختانه گزارشــی مبنی بر بروز خسارت
در این شهرستان اعالم نشده است.
•آماده باش نیروهای هالل احمر تربت حیدریه

به گزارش خبرگزاری صدا وســیما ،فکوری رئیس
جمعیت هالل احمــر تربت حیدریه گفــت :در پی
وقوع زلزله  2.4ریشــتری که در تربت حیدریه هم
احساس شــد ،ســه پایگاه امداد و نجات ،تیمهای
تخصصی و تیمهای پشتیبان جمعیت هالل احمر
شهرســتان در حالــت آمــاده باش کامل هســتند.
وی افزود :هم اکنــون تیمهای ارزیابــی محلی در
حال بررسی خسارات هستند و تاکنون خساراتی
از این زمین لرزه گزارش نشده و اخبار تکمیلی در
ساعات آینده اعالم خواهد شد.

 ۵۵مصوبه برگزار شده و همچنین
در شــورای حفــظ حقــوق بیــت
المال پنج جلســه بــا  ۳۷مصوبه و
در شــورای حمایــت از تولیــد ۳۰
جلســه با  ۷۱مصوبــه در این مدت
داشته ایم.
وی اظهــار کــرد :از ابتــدای ســال
 ۱۴۰۰تا کنــون  ۱۴هــزار و ۴۰۴
پرونــده در مجموع شــعب دادیاری
و بازپرســی وارد شــده که  ۱۴هزار
و  ۳۸۲پرونــده آن مختومــه اعــام
شده اســت و این در حالی است که
متوســط زمان رســیدگی در شعب
دادیاری و بازپرســی  ۶۴روز است.
حســینی با بیان این که ســه شــعبه
بازپرســی و شــش شــعبه دادیاری
فعال در نیشابور وجود دارد ،خاطر
نشان کرد :میانگین ماهانه پرونده
های وارد شده به بازپرسی  ۶۴فقره
و متوســط زمان رســیدگی  ۹۰روز
است و میانگین پرونده های ورودی
به دادیاری  ۱۲۲پرونده با متوسط
زمانی رسیدگی  ۵۴روز است .وی
ادامه داد :طی همین مدت هشــت
هــزار و  ۵۵۰فقــره پرونــده به ســه
شــعبه اجرای احکام وارد شــده که
هشت هزار و  ۷۳۷مورد آن مختومه
شده و متوســط زمان اجرای احکام

نیز  ۲۱۲روز بوده است.
•توهین ،تهدید و سرقت در
صدر جرایم نیشابور

دادســتان نیشــابور بــا اعــام ۱۰
جــرم دارای بیشــترین فراوانی در
شهرستان نیشابور گفت :به ترتیب
جــرم هــای توهیــن با پنــج هــزار و
 ،۲۱۰تهدید با چهار هزار و ،۵۱۸
سرقت تعزیری با ســه هزار و ،۴۷۴
ایراد ضرب و جــرح و صدمه عمدی
بــا دو هــزار و  ،۶۷۴ایــراد صدمــه
بدنی غیرعمــدی با دو هــزار و ،۹۲
کالهبرداری با هزار و  ،۳۶۸جرایم
مربوط به موادمخدر با هزار و،۲۰۷
تخریــب ،اتــاف و تحریق امــوال با
هــزار و  ،۳۷افترا بــا  ۹۳۷و جعل و
تزویر با  ۷۹۹فقره بیشترین جرایم
رخ داده طــی یــک ســال اخیــر در
نیشابورهستند.
حســینی با اشــاره به رســیدگی به
وضعیــت خانه هــای ســازمانی در
نیشــابور اظهار کرد :با تذکری که
به اداره راه و شهرسازی داده شد،
تمامی سکنه منازل سازمانی برای
قانونــی شــدن ســکونت و تصــرف
منزل ســازمانی خود اقدام کردند
و وضعیت این منازل ســامان دهی

شــد .همچنیــن دســتور تخلیــه
برای افرادی که بیش از پنج ســال
سکونت داشتند ،صادر شده است.
وی با اشــاره به کاهش آمار سرقت
در نیشــابور گفــت :آگاهــی مردم،
سامان دهی مرخصی به زندانیان
محکوم به ســرقت و تعییــن و تغییر
نوع مجازات برای ســارقان در این
کاهش موثر بوده است.
•برگزاری  ۱۵۰دادگاه آنالین
در ماه گذشته

رئیــس دادگســتری شهرســتان
نیشــابور نیــز در این جلســه گفت:
بــا توجــه بــه گســترش روز افــزون
امکانــات ارتباطــات برخــط و
الکترونیک هم اکنــون  ۲۵درصد
خدمــات دادگســتری بــه صــورت
الکترونیــک و برخــط اســت و در
همین راســتا طی یک ماه گذشــته
 ۱۵۰دادگاه در نیشابور به صورت
برخط برگزار شده است.
ابراهیمابراهیمزادهبابیاناینکهبا
توجهبهظرفیتصنعتی
شهرســتان ،نیشــابور
اولین شهرستان پس از
مشهد است که جلسات
حمایت قضایی از تولید

منتظربودجهننشینید
ترسول /گردهمایی نمایندگان ایثارگران دستگاه
های اجرایی خراســان رضوی با هدف رســیدگی به
مشکالتایثارگرانوتکریمخانوادههایآنهابرگزار
شــد که در این گردهمایی مســائل و دغدغه هایی از
جملهتبدیلوضعیتنشدنفرزندانشهدا،نبودپست
هایخالیدرسازمانها،بیتوجهیبهترویجفرهنگ
ایثار و شهادت در ادارات و رضایت نداشتن ایثارگران
از تســهیالت مورد مطالبه قرار گرفت و مشــاور وزیر
اقتصاد در امور ایثارگران نیز در پاسخ به این مطالبات
گفت :نمایندگان ننشــینند تا پول ،بودجه و امکانات
بیاید و بعد مشــکالت را حــل کنند ،شــما باید به دل
مسئله بروید .به گزارش «خراســان رضوی» ،حجت
االسالم ثقفی اظهار کرد :در شبکه اقتصادی کشور
بیش از  80هزار خانواده شــهید و ایثارگر مشــغول
کار هســتند ،فرزندان شــهدای ســازمان را معرفی و
تصاویر شــهدا را در ســازمان نصب کنید ،نشستی به
صورت مستمر با فرزندان شــهدا و ایثارگران برگزار
کنید و اجــازه بدهید طرح ها و پیشــنهادهای خود را
مطرح کنند .امرا ...شــمقدری ،مشــاور استاندار در
امور ایثارگران نیز در این گردهمایی گفت :می دانید
که بــزرگ ترین مجموعه هــای اقتصــادی در اختیار
بنیاد شهید و شرکت شاهد بود ،مدیرانش هم همان
هایی بودند که از سال  76و سال  92مدیریت کشور
را به عهده گرفتند و همیــن االن هم اکثر مجموعه ها
در دســت همین هاســت .آیا از ایثارگــران بچه های
نخبه ای پیدا نمی شوند که مدیریت این ها را به عهده
بگیرند؟ حداقل 40شرکت بزرگ اقتصادی و صدها
مجموعهتجاریدراختیاربنیاداست.یکدورهبرخی
از این مدیران در همین اســتان اســتاندار هم شدند،
ســفرهای خارجی را رفتنــد ،حقوق هیئــت مدیره و
پاداش آخر سال و مســئولیت بیمه دی و خیلی دیگر
از مسئولیت ها را گرفتند .آقای قاضی زاده! دوست
عزیز من به این ها توجه کن.

دادستاننیشابورخبرداد:

شجاعی مهر /دادستان عمومی
و انقــاب شهرســتان نیشــابور در
نشســت خبری به مناســبت هفته
قوه قضاییــه از ظرفیت کــم زندان
نیشابور و چالش جدی ایجاد شده
در این زمینــه خبــر داد و گفت :در
حالی که فعال حدود  ۸۰۰محکوم
به زندان در نیشــابور وجــود دارد،
ظرفیت زندان نیشــابور تنها ۳۴۰
نفــر اســت و تــاش داریــم زنــدان
جدیــد را در خــارج از شــهر ایجــاد
کنیم که همت بیشــتر مسئوالن را
می طلبد .ســیدمحمد حسینی با
بیان ایــن که شهرســتان نیشــابور
پرجمعیــت و مهاجرپذیــر اســت،
افــزود :بــه همیــن دلیــل خــرده
فرهنــگ هــای زیــادی در داخــل
شهرســتان وجــود دارد کــه باعث
افزایش و تنــوع جرم ها می شــود.
وی با بیــان این که ســعی کرده ایم
جمعیت کیفری شهرستان و فشار
روی زنــدان نیشــابور را کاهــش
دهیم ،خاطر نشان کرد :در همین
راستا حدود  ۳۰۰تا  ۴۰۰محکوم
قطعی را به تنها اردوگاه کاردرمانی
اســتان در چنــاران اعــزام کردیم.
حســینی اظهــار کــرد :همچنیــن
تعــدادی از زندانیــان را بــه زندان
های دارای ظرفیت خالی اســتان
نظیــر قوچــان و تربــت حیدریــه و
برخی محکومان جرایم غیرعمد و
مالــی را نیز بــرای کاهش جمعیت
زندان به بند باز فرستاده ایم و برای
تعدادی نیز مرخصی در نظر گرفته
شــده اســت .دادســتان نیشــابور
افزود :با وجــود این باز هــم زندان
نیشابور فضا کم دارد و در حالی که
فعال حدود  ۸۰۰محکوم به زندان
در نیشــابور وجــود دارد ،ظرفیــت
زندان نیشابور تنها  ۳۴۰نفر است
و تالش داریــم زندان جدیــد را در
خارج از شهر ایجاد کنیم که همت
بیشتر مسئوالن را می طلبد.
حســینی در بخــش دیگــری از
ســخنانش گفــت ۱۵ :جلســه در
شورای پیشــگیری از وقوع جرم با

مشاوروزیراقتصاددرامورایثارگران:

رئیــس دادگســتری شهرســتان
نیشــابور با بیان این که سرقت ها
در کل کشور افزایش داشته است
اما در نیشــابور یک درصد نسبت
به ســال قبل شــاهد کاهــش آمار
بوده ایــم ،افــزود :اقتــدار نیروی
انتظامــی در برخورد با ســارقان،
کمک گشت های رضویون بسیج
به نیــروی انتظامــی و راه اندازی
کمپ هــای تــرک اعتیــاد مردان
و زنــان و جمــع آوری معتــادان
متجاهر از دالیــل کاهش این آمار
در نیشابور است.

افزایش هزار هکتاری سطح زیر
کشت گندم در فریمان

اصغــری  /مدیر جهــاد کشــاورزی فریمــان گفت:
سطح زیر کشت گندم شهرســتان فریمان به میزان
 ۱۰۰۰هکتار به نســبت ســال قبل افزایــش یافت.
به گزارش خراســان رضوی ،علی کاظمی فریمانی
گفت :امسال در سطح  7هزار و  ۵۰۰هکتار ،گندم
آبی در شهرستان فریمان کشت شده است و با توجه
به افزایش قیمت گندم ،کشــاورزان رغبت بیشتری
به کشت این محصول پیدا کردهاند .قیمت گندم در
ســال قبل هفت هزار و  ۵۰۰تومان بود و امسال نیز
 ۱۱هزارو ۵۰۰توماناست.

