ا ز میان خبر ها
گوناگون

مشهدالرضا
در سوگ ابن الرضا (ع)

ویژه برنامههای ایام شهادت ابن الرضا ،امام جواد(ع)
اعالمشد.بهگزارشآستاننیوز،برنامههاییدرشب،
روز و شــام شــهادت امام جواد(ع) برای عموم زائرانی
که برای عرض تسلیت شــهادت آن حضرت به محضر
پدر بزرگوارشــان حضرت رضا(ع) مشرف میشوند،
تدارک دیده شده است .در روز شهادت امام جواد(ع)
(پنجشنبه 9تیرماه)مراسمعزاداریباسخنرانیآیت
ا...علمالهدیومرثیهسراییذاکرانخاندانعصمت
و طهارت از ساعت  10:30در رواق امام خمینی(ره)
برگزار میشــود .مراســم شــام شــهادت نهمین امام
شیعیاننیزقبلازنمازمغربوعشاباسخنرانیحجج
اسالموالمسلمینسیدحسینمومنیوراشدیزدیدر
صحنپیامبراعظم(ص)بههمراهمرثیهسرایی،روضه
خوانیوسینهزنیپیشبینیشدهاست.
مرثیهســرایی ذاکران اهلبیت عصمت و طهارت(ع)
در ســوگ شــهادت ابنالرضــا(ع) و برپایی جلســات
ســخنرانی با موضوع بررسی ابعاد مختلف شخصیت
امام جواد(ع) در مسجد گوهرشــاد ،رواق دارالحجه ،
دارالهدایه ورواقحضرتزهرا(س)ازدیگربرنامههای
تدارکدیدهشدهبهمناسبتشهادتآنحضرتاست.
همچنینویژهبرنامهعزاداریوسوگواریبرایزائران
عربواردوزبانیکهازکشورهایمختلفدراینایامبه
قدارالرحمه
حرممطهررضویمشرفمیشوند،درروا 
وصحنغدیرتدارکدیدهشدهاست.
•عرض تسلیت  14کاروان زائران پیاده
به محضر امام رئوف

همزمانباایامشهادتحضرتجواداالئمه(ع)بیشاز
 800زائر پیاده عراقی و ایرانی در قالب 14کاروان از
شهرهای سبزوار ،شیراز ،اصفهان  ،نیشابور ،فریمان
و سه شهر کربال ،نجف و کاظمین برای تشرف به حرم
رضــوی و اقامه عــزای ابن الرضــا (ع) در روز شــهادت
وارد مشــهد می شــوند .رضایی ســخنگوی جمعیت
خدمتگزاران زائران پیاده امام رضــا (ع) در این زمینه
به «خراســان رضوی» گفــت :همچنیــن هیئت های
عزاداریزائرانپیادهدر 47شهرکشوروششمنطقه
مشــهد ضمن برگزاری مراســم عــزاداری ،بــا ایجاد
ایســتگاه های صلواتی ،ضمــن خدمت به عــزاداران
حضرتجواداالئمه،درطرحملیپخت۹پرسغذادر
خانه و توزیع بین همسایگان به نیت امام نهم شيعيان
جهان مشــارکت دارنــد .همچنین معــاون فرهنگی
هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
ازاجتماععظیممردمیشهادتحضرتامامجواد(ع)
در روز پنــج شــنبه 9تیرمــاه از ســاعت 18در عرصــه
میدان شهدا خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شهرداریمشهد،اسماعیلزادهاظهارکرد:تورزیارتی
تشــرف به حرم رضــوی ویــژه ســالمندان و غبارروبی
مزار شــهدا در میدان نمایشــگاه از جملــه برنامههای
روز شــهادت اســت .وی ضمن اشاره به مشــارکت در
برگزاری مراسم عزاداری افزود :مراسم شهادت امام
نهم شیعیان در منطقه یک در فضای باز و مراسم
عزاداری دیگر در مســاجد منتخــب برپا خواهد
شد،همچنینمجوزبرپاییایستگاههایصلواتی
درمسیرخیابانهایبهجتوامامرضا(ع)صادر
شدهاست.

گذشتاولیایدمازقصاصقاتل
فرزندشاندررشتخوار
خاکشــور /با تالش بیش از یک ســاله رئیس
دادگستری شهرســتان رشــتخوار ،فرماندار
ســابق شهرســتان ،خدام حرم امام رضا (ع)،
آقای «ع -ا» که بیش از پنج سال قبل در نزاعی
دســته جمعی مرتکب قتل شــده بود ،با رافت
خانواده میش مست از قصاص رهایی یافت .
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اراضیآبیودیمتایباد
مستعدکشتگیاهاندارویی،نیازمندصنایعتبدیلی

کلثومیان /شهرســتان تایباد به دلیل داشتن
اقلیمی خاص ،برای توســعه کشــت آبی و دیم
گیاهــان دارویــی اســتعداد ویــژه ای دارد .بــه
دلیــل همین ویژگــی کــم آب طلب بــودن این
کشت؛ جهاد کشاورزی زمینه ترویج ،توسعه و
جایگزینیآنرادرشهرستانتایبادفراهم کرده
کهبهدلیلحمایتوآموزشهایالزمهماکنون
بیشاز ۱۰هزارهکتارازاراضیکشاورزیاین
شهرستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص
یافتهاستوبهگفتهمدیرجهادکشاورزیچهار
هزاربهرهبرداردراینبخشفعالیتدارند.
نوپا بودن این کشــت ونبود صنایــع تبدیلی در
شهرســتان مــا را برآن داشــت تا گفــت وگویی
داشته باشیم با کشاورزان و کارشناسان که در
ادامهمیخوانید.
رجبعلی زاده یکی از کشــاورزانی کــه اقدام به
این کشت در شهرستان کرده است ،می گوید:
چون کشت گیاهان دارویی در شهرستان قبال
مرسوم نبوده ،کشــاورزان کمتر از آن استقبال
می کنند و نیاز اســت برای ترویج و توســعه این
محصول ،برای بــازار خرید و صنایع تبدیلی آن
چارهاندیشیشود.مرادیازکشاورزانتایبادی
مــی گویــد :زعفــران ،گل محمــدی ،رزماری،
گلرنگ،گلگاوزبان،آویشن،نعناعوزرشکاز
گیاهانداروییاستکهدرتایبادکشتمیشود
ونیازمندصنایعتبدیلیوحمایتاست.
رسولیایلهایدیگرکشاورزتایبادیکهاقدامبه
کشتگیاهانداروییکردهاست،میگوید:از

بینگیاهانداروییآبیفقطگلمحمدیآفت
سرشاخه خواری دارد و بقیه گیاهان دارویی به
دلیل آب و هوای خاص تایباد ،خوب جواب می
دهد و کشــت آن مقرون به صرفه است .خاصه
این که شــرکت مدبر کشــت وابســته به ســتاد
فرامین امــام( ره) قــرارداد و تفاهــم نامه برای
خریدمحصولمنعقدمیکندوکشاورزدغدغه
فروشهمندارد.
مهندسکاظمعلیخواجه،کارشناسگیاهان
دارویی جهاد کشــاورزی تایباد بــه خبرنگار ما
می گوید :اقدامات موثری برای توســعه کشت
گیاهان دارویی در شهرستان ،توسط مدیریت

رئیس دادگستری بردسکن اعالم کرد:

 90درصد طالق های بردسکن توافقی است

علی نوری/رئیسدادگستریبردسکن
گفت :متاســفانه برخی از وکال بــا دامن
زدن به پرونــده ها عالوه بر ایــن که باعث
تعدد پرونده ها می شــوند ،صدور احکام
رانیزبهتاخیرمیاندازند.حجتاالسالم
محمد پوراسدا ...اظهار کرد :وکال برای
اینکهدوطرفپروندههارامحکومکنند،
به دالیل مختلــف به دنبــال نقطه ضعف
در پرونده ها هســتند و این موضوع باعث
تشکیل پرونده های متعددی می شود به
طوری که برای یک پرونده طالق بیش از
 45پرونده تشکیل شــده و هنوز که هنوز
اســت به طالق منتهی نشــده است .وی
با بیان ایــن کــه  90درصد پرونــده های
طالق در شهرســتان توافقی یــا از ناحیه
زوج اســت ،گفت :اکثر این طــاق ها به
خاطر اعتیاد ،سوء رفتار و بداخالقی ها یا

مجازات حبس ابد است .حجت االسالم
پوراسدا...ازتشکیلکارگروهاجتماعیو
خانوادهباهدفجلوگیریازورودپرونده
هاوکاهشآسیبهایاجتماعیازجمله
اختالفــات خانوادگــی در دادگســتری
خبرداد و افزود :هسته اولیه این کارگروه
که 10نفرازمشاورانوروحانیانهستند،
تشــکیل شــده اســت و ادارات آموزش و
پرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حوزه
علمیه و مرکز بهداشت نیز همکاری الزم
را دراین زمینــه دارند.وی بیــان کرد :بنا
داریــم فعالیت ایــن کارگــروه را در حوزه
هایمختلفگسترشدهیموباهمکاری
هنرمندان و دیگر دستگاه های فرهنگی
در اماکن عمومی ایســتگاه های مشاوره
فرزند پــروری ،مشــاوره قبــل از ازدواج و
طالقرا راهاندازیکنیم.

جهاد کشــاورزی انجام شــده کــه از جمله می
توانیمبهاحداثمزرعهالگوییگیاهاندارویی
با اعتباری معادل ۲۳میلیون ریال باهمکاری
صندوقکارآفرینیامیداشارهکنیم.
خانم دکتر رضایی ،کارشــناس ترویج مدیریت
جهاد کشــاورزی هم می گوید :انعقاد قرارداد
برای خرید گیاهان دارویی کشاورزان ،توسط
شــرکت مدبرکشــت و آموزش چهار هــزار نفر
روز ،همکاری با کمیته امداد و بهزیستی برای
توانمندســازی مددجویان با آموزش و کشــت
اینگیاهان،همزمینهاشتغالوهمزمینهتولید
گیاهانداروییرافراهممیکند.

وی مــی افزایــد :برخالف تصــور عامــه مردم،
گیاهــان دارویــی به دلیــل داشــتن ترکیباتی
موجب دفع آفت ها و کمتــر به آفت زدگی دیگر
کشتهامبتالمیشود.
دکتر جــواد اعتضــادی مدیر جهاد کشــاورزی
تایباد هم از حمایت از این کشت در تایباد خبر
می دهد و می گوید :به دلیل این که شهرستان
تایباد با بحران آب مواجه اســت ،ترویج کشــت
گیاهان دارویی به صورت دیم و آبی در دســتور
کار کارشناسان این شهرســتان است .وی می
گوید :کارشناســان این مدیریت برای ادارات،
نهادها ،هنگ مرزی و کشــاورزان کالس های
متعدد ترویجی گذاشــته اند و کشــت گیاهان
داروییراترویج و دراینخصوصازطریقمنابع
طبیعی در مراتع اقدام به انعقاد قرارداد کشت
گیاهان دارویی مــی کنند تا هــم باعث تقویت
مراتعوهمتولیدگیاهانداروییشوند.ویمی
افزاید:درخصوصصنایعتبدیلیهمشهرستان
آمادگی دارد بــرای افراد متقاضی ،تحصیالت
کمبهرهدرنظربگیردتااینکشتدرشهرستان
توسعهبیشتریپیداکند.
مدیــر جهــاد کشــاورزی تایبــاد ،اراضــی ایــن
شهرستانرابرایتوسعهکشتگیاهاندارویی
مناسبمیداندومیگوید:شرکتمدبرکشت
وابستهبهستادفرامینامام(ره)آمادگیداردتا
زمینه انعقاد قرارداد خرید گیاهان دارویی را با
کشــاورزان فراهم کند و هر مقدار تولید داشته
باشندبهنرخمناسب بخرد.

کالهبرداری 223میلیونریالیباترفندفروشکاالدربجستان
گروه اســتان ها -فرمانده انتظامی شهرســتان
بجســتان از شناســایی متهمــی کــه از طریق یک
ســایت واســطه گر اقدام بــه کالهبــرداری 223
میلیون ریالی از شــهروندی کرده بــود ،خبر داد.
ســرهنگ «احمدرضــا شــهنواز» در گفــت و گو با
خبرنگار پایــگاه خبری پلیس در تشــریح این خبر
اظهار کرد :در پی مراجعه فردی بــه پلیس فتا که
ادعا می کرد قصــد خرید کاالیــی را از طریق یک
ســایت واســطه گر داشــته و مبلــغ 223میلیون
ریال توســط فــردی ســودجو از وی کالهبرداری
شده اســت ،بالفاصله پیگیری موضوع در دستور
کار کارشناســان پلیس فتا قــرار گرفت.این مقام
انتظامــی افــزود :با بررســی های صــورت گرفته
توسط کارشناســان پلیس فتا مشــخص شد مال
باخته بــه دنبال خرید کاالیــی در فضای مجازی،
توجهش به یک آگهی در ســایتی واسطه گر جلب
می شــود و پس از تماس با صاحــب آگهی ،بدون
هیــچ گونــه شــناختی از وی مبلــغ  223میلیون

ریال را به حســابش واریز می کند و طی تماســی
که با فروشــنده می گیــرد ،متوجه می شــود از او
کالهبرداری شده است.
سرهنگ شهنواز تصریح کرد :کارشناسان پلیس
فتا پــس از بررســی دقیق اظهــارات مــال باخته،
فردی را کــه وجه مدنظر به حســابش واریز شــده
بود ،شناسایی کردند و با هماهنگی مقام قضایی،
حســابی را که وجه ســرقتی به آن واریز شده بود،
مسدود و وجه سرقتی را به حساب شاکی مسترد
کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بجستان با اشاره به
این که بــا هماهنگی مقــام قضایــی پیگیری الزم
برای دســتگیری متهم در دســتور کار پلیس قرار
دارد ،از شــهروندان خواســت بــه منظــور معامله
در ســایت های اینترنتی ،از اعتماد زودهنگام به
طرف مقابل پرهیز و حتما پس از مراجعه حضوری
با رویت کاال و انجام مراحل قانونی و استعالم های
مربوط اقدام به خرید کنند.

بهره برداری از ۳۰هزارمترمربع
در مرحله اول نهضت آسفالت
تربت جام

حقدادی۳۰ /هزار مترمربع مســیر آســفالته در
مرحله اول نهضت آســفالت بــا حضــور فرماندار،
امام جمعه و جمعی از مســئوالن اجرایی و نظامی
درخیابان شــهید علی اکبر دهقان بــه بهره داری
رسید.
شــهردار تربــت جــام در این مراســم اظهــار کرد:
نهضت آســفالت از ابتدای امســال در شهر شروع
شده و با تامین قیر تااالن بیش از  ۳۰هزار مترمربع
عملیات آســفالت در مرحله اول اجرا شــده است.
اصغر خوشخو افزود :این متراژ آسفالت در خیابان
های شــهید دهقان ،تیپ  ۳۸زرهی ،خلیج فارس
معدآباد ،امیرکبیر ،عبدالرحمان جامی و  ...اجرا
شده است و نهضت آسفالت همچنان ادامه دارد.
امام جمعه تربت جام نیز با قدردانی از تالش های
فرماندار ،شــورای شهر و شــهردار برای تامین قیر
و اجرای نهضت آســفالت معابر شــهری بــا گرامی
داشت یاد و خاطره شهید بهشتی و دهقان نماینده
مــردم تربت جــام در حادثــه هفتم تیر گفــت :همه
باید شــیفته خدمت به جامعه باشــند و شــهرداری
درخصوص اجرای پروژه ها شــفاف سازی کند که
هزینه ها از مســیر عــوارض ،تامیــن و پرداخت می
شود تا مردم شــهرداری را کمک و همراهی کنند.
حجت االســام معتمدی فر افزود :شورای شهر و
شهرداری در حوزه آسفالت همه شهر را ببینند.

جادهترانزیتیخوشاببازهم
کشتهداد
ملکــی /فرمانــده انتظامی شهرســتان خوشــاب
گفــت :در تصادف یــک دســتگاه خــودروی پراید
و یــک دســتگاه ال  ۹۰در محــور ترانزیتــی و بیــن
المللی شهرســتان خوشــاب به قوچان در قسمت
خروجی شهر مشــکان یک نفر کشته شــد و دو نفر
زخمی شدند .سرهنگ نوروزی افزود :مصدومان
این حادثه به دلیل نبود بیمارســتان در شهرستان
خوشاب به وسیله اورژانس به سبزوار اعزام شدند.
علت حادثــه توســط پلیس راه در دســت بررســی
اســت .وی بیان کرد :جــاده ترانزیتی شهرســتان
خوشاب بیش از  ۴۰ســال قدمت دارد و عرض کم
و پیچهای خطرناک باعث حادثه و از دســت رفتن
جان انسان می شود.

فرصتدوبارهحیاتبهمتهم
محکومبهقتلدرنیشابور

شــجاعی مهر /رئیس اداره زندان نیشابور گفت:
زندانی محکــوم به قصــاص نفس با تــاش کمیته
صلح و سازش زندان فرصت زندگی و حیات دوباره
پیدا کرد.به گزارش خراسان رضوی ،رجبی بیان
کرد :زندانی «م.گ» حدود دو ســال قبــل به اتهام
قتل عمد مرد مســلمانی بــه زندان معرفی شــده و
پس از سیر مراحل قضایی پرونده در دادگاه بدوی
شهرستان و محاکم قضایی استان ،وی به قصاص
نفس محکوم شده بود اما در ادامه خانواده اولیای
دم در زنــدان حضــور یافتنــد و با زندانــی مالقات
کردند .این خانواده طی توافق اولیه و اعالم شروط
خود به قاتل با مهلتی دوماهه فرصت دوباره حیات
به زندانی بخشیدند.

