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دولت سیزدهم به خدمت گزاری
در مکتب امام (ره) افتخار می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :دولت سیزدهم
در مســیر نهضت انقالب اســامی گام نهاده است
و به خدمــت گــزاری در مکتــب امام خمینــی (ره)
افتخار می کند .به گزارش روابط عمومی اداره کل
ارشاد ،محمد مهدی اســماعیلی در آیین افتتاحیه
طرح والیت در حرم مطهر امام رضا (ع) اظهار کرد:
مکتب امــام خمینی (ره) بــه نحوی بود که ایشــان
بدون تامل با غرب زدگی و تحجر مبارزه و با روشــن
فکری ،جریان نو اندیش دینی و جریان غرب زده را
از یکدیگر جدا کردند .وی ادامه داد :جریان مبارزه
با غرب زدگی بــا همراهی بزرگانی چــون آیت ا...
مطهری ،آیت ا ...بهشتی ،آیت ا ...مصباح یزدی و
حضرت آیت ا ...خامنه ای همراهی و مرزبانی شد
و در دهه های مختلف عالوه بر چیرگی بر دسیســه
ها و جریان های مریض ضد انقالب ،سبب صیانت
از اندیشه های والیت نیز شد .وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :آیت ا ...مصباح یزدی که طرح والیت
با رهنمود های این عالم ربانی بنیان گذاشته شد،
به همت جوانان دلسوز موفق به معرفی فرهنگ ناب
اسالم و مبارزه با اندیشه های باطل و انحرافی شد
و انقالب اســامی را از گزند جریان های انحرافی
حفظ کرد .اســماعیلی با بیان این کــه طرح والیت
در دهه های اخیر نقــش مهمی در ارتقای پایه های
فکری و معرفتی جوانان داشــته است افزود  :طرح
والیت اکنون پس از گذشــت دو دهه از آغــاز به کار
آن ،بــه خط مشــی برای بصیــرت افزایــی و معرفی
صحیح نهضت انقالب تبدیل شده است و می تواند
در آینــده مســیر انقــاب را از گزندهــای احتمالی
محفوظ بدارد.

مسئولبسیجرسانهخراسانرضوی:

رسانه محله محور خراسان رضوی
فعال می شود
حقدادی /مســئول بسیج رســانه خراسان رضوی
در همایش فعاالن رســانه تربت جام گفت :با توجه
به ضرورت جایگاه رســانه درجامعه «رســانه محله»
با ســاختاری چابک و منسجم درمحالت  ،مساجد،
دانشگاه  ،مدارس و...به عنوان رسانه های محلی
کوچک درشهرســتان های خراســان رضوی فعال
می شود.به گزارش خراســان رضوی ،مهدی شاد
افــزود :با توجه بــه اهمیت وضــرورت ایجاد رســانه
«محله محــور» که بــه انســجام و توانایــی قطعی در
محله ها  ،مدارس و ...کمکمی کند ،امامانجمعه
و جماعات و مدیران به فعالیت های رسانه محالت
توجه ویژه داشــته باشــند.وی بیان کــرد :مهم ترین
دســتاورد فعاالن رســانه محلــی درشهرســتان ها و
محالت ،ایجاد پایگاه های خبری مســئله شناســی
اســت و مهم تریــن توقــع این اســت که در شــناخت
چالشهای شهرستان کوشا باشــند .در حوزه های
مختلف اجتماعی ،فرهنگی،درمانی  ،گازرســانی ،
آبرسانی،کارتحقیقی،تحلیلی،میدانیو...باقلم
وزبانفعاالنمحالتراحتترمیشودکارراجلوبرد.
شاد بااشاره به تغییرات اساســی در جشنواره رسانه
ای ابوذرخاطرنشــان کرد:جشــنواره ابــوذر یکی از
برنامههایاصلیومحفلتخصصیفعاالنرسانهای
است که دریک تراز باالتر آثار داوری می شود و اعتبار
خوبیبهفعاالنرسانهمیدهد.خبرنگارانبانهایت
عشقوخلوصمشغولبهکارندومطالبهگریدارند
که برای یکمدیر هزینه بردار است و مجبور می شود
هزینه بدهــد.وی گفت :درجشــنواره ابوذر امســال
میدانجدیبرایشهرستانهابازشدهاست،نقش
آفرینیرسانههایشهرستاندرجشنوارهابوذربسیار
مهم است چرا که با بضاعت کم و حداقل تجهیزات با
نهایتخلوصوعشقمشغولبهکارهستند.

کسبرتبهاولقرآنیمنطقهتوسط
تیپ 38زرهیتربتجام
حقدادی /رئیس عقیدتی سیاسی تیپ  ۳۸زرهی
تربتجامگفــت :خانــواده قرآنی تیــپ  ۳۸زرهی
تربت جام مقام اول مسابقات منطقه ای قرآن کریم
را بیــن یگانهــای گلســتان،مازندران ،ســمنان ،
خراسان شمالی و خراســان رضوی کسب کردند.
به گزارش خراسان رضوی ،حجت االسالم عالمی
با تبریــک این عنوان بــه خانواده هــای قرآنی تیپ
 ۳۸زرهی بیان کرد :کسب این مقام معنوی بیانگر
تعهد ،کارامدی ،لیاقت و شایستگی های بر جسته
خانواده قرآنی تیپ ۳۸زرهی تربت جام در منطقه
و ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
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گزارشخبرنگارخراسانازاردویجهادییکماههدربخشبایگخراسانرضوی

روایتازخودگذشتگیدرطرحاردوهایجهادیبایگ
بخشــی/عرق از ســر و رویشــان جاری است،
صورت شــان ســرخ و آفتاب سوخته شــده اما
خســتگی در جانشــان راه ندارد و همــه توان
شــان را گذاشــته اند تا در مدتی که به روســتا
آمده اند ،خدمتی شایســته به اهالی آن کنند
و حسرتی برایشــان باقی نماند .این روزها که
گرم ترین روزهای ســال را تجربــه می کنیم و
شاید بســیاری از ما حتی در خنکای کولر هم
کالفه از گرماییم ،هســتند کســانی که دل از
دیار خــود کنده و بــا هدف خدمت بــه همنوع
به مناطق محروم آمده انــد .جهادگرانی که با
اراده ای آهنین وتنهــا با هدف قرب الهی پا به
میدان گذاشته اند تا شاید بتوانند در اردوهای
جهــادی گل لبخنــد را بر لبــان خانــواده ای
محروم شکوفا کنند.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،مــردم بخش
بایگ در گرمای ســوزان خردادوتیــر میزبان
جهادگرانــی هســتندکه از صدهــا کیلومتــر
آن طرف تــراز دانشــگاه دولتی امام حســین
علیه الســام تهران آمده اند تا روحیه ایثارواز
خودگذشــتگی را این جا تفســیر کنند .برای
تهیه گزارش از این اردوی جهادی ما هم عازم
روســتاهای هدف در بخش بایگ شــدیم تا از
نزدیک با فعالیت های این گروه آشنا شویم.
•خدمت به محرومان بهترین حس زندگی
است

راهی روستای محروم فدیهه شدیم ودر جمع
دانشجویانی قرار گرفتیم که در حال ساخت
خانه برای پیرزنی روستایی بودند که سرپناه
مناســبی نداشــت .با یکی از جهادگران که
از زیــر کاله آفتــاب گیر نیــز آفتاب تابســتان
صورتــش را ســوزانده هــم ســخن شــدیم،
همچنان که خــاک هــا را جا به جا مــی کند،
می گوید :از کرج آمده ام وخدمت در مناطق
محروم را بهترین حس زندگی می دانم.
یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه امام حسین
(ع)کــه از اهــواز آمــده ،آجرهــا را مــی چیند
تا ســرویس بهداشــتی عمومی برای روســتا
بسازند و می گوید :این اولین تجربه همراهی

من با اردوی جهادی اســت ،واقعــا فکر نمی
کردم مناطق محرومی به این شکل در کشور
ما وجود داشته باشــد .ای کاش مسئوالن ما
ایــن مناطق را بیشــتر ببینند و بــرای کاهش
محرومیت این مردم نجیب تالش کنند.
مجتبــی قربانــی فرمانــده پایــگاه آیــت ا...
مقدســیان شــهربایگ نیــز کــه چنــدروزی
باجوانــان بســیجی پایــگاه خــود در طــرح
اردوهــای جهــادی شــرکت کرده اســت ،در
گفت وگــوی ما بــا دانشــجویان اردو ســهیم
می شــود و می گویــد :ایــن اردوهــا فرصتی
برای خودشناســی وخودسازی است .لمس
محرومیت ها وتالش برای رفع این محرومیت
آن هم برای نسل جوانی که شاید کمتر چنین
شــرایطی را تجربه کرده باشــد ،مــی تواند به
ترویــج فرهنــگ ایثــار واز خودگذشــتگی در
جامعه کمک کند.
علی اکبــر شــیر افکن هم کــه یکــی از اهالی

چراهیئتهایورزشینظارتنمیشوند؟
علیترابی/بیشکهیئتهایورزشیدرهر
استانینقشویژهوتاثیرگذاریدرتوسعهورزش
و پرورش قهرمانان دارنــد .نقش بی بدیلی که
بازوی قوی برای فدراسیون ها و اداره های کل
ورزش و جوانان هر شهری محسوب می شوند
امااینکههیئتهایورزشیکهتعدادآنهادر
هر استانی به حدود  50هیئت هم می رسد به
وظایفقانونیخودبهنحواحسنپایبندهستند
ودرجهتموفقیتوپیشرفتآنرشتهورزشی
تالش می کنند ،جای سوال و تامل دارد .قطعا
همه هیئت های ورزشی به یک میزان و در یک
ســطح نیســتند .متاســفانه این حوزه به محل
رفتوآمدافرادیتبدیلشدهاستکهبیشتربه
دنبالمنافعشخصییامسائلسیاسیهستند
و به جای این که دلســوز ورزشــکاران باشــند،
بیشتر دنبال سالیق شــخصی هستند .حتی
افرادی به بدنه هیئت های ورزشی رسوخ می
کنندکهاصالتخصصالزمدرآنرشتهورزشی
را ندارند و فقط بــه دلیل ارتباطــات و حمایت
ها مســئولیت یک هیئت ورزشــی را بــر عهده
می گیرند و بعد از مدت چهار سال بدون هیچ
دستاوردی خداحافظی می کنند.این روزها
هم بسیاری از هیئت های ورزشی در خراسان

رضویکمکارهستندوفعالیتخاصیندارند
و از طرفی نظارتی هم بر عملکرد این هیئت ها
صورت نمی گیــرد .اگر هیئت های ورزشــی
بدانند کــه زیــر ذره بیــن هســتند و رصد می
شــوند ،قطعا در عملکرد خود تجدید نظر می
کنند.این در حالی اســت که خیلی از روسای
هیئت ها حتی آمار درست و صحیحی از تعداد
مربی  ،داور و قهرمانان مدال آور خود ندارند.
برخی هم اصال در این زمینه کار نکرده اند که
بخواهندآمارداشتهباشندواینموضوعبهیک
رویهعادیتبدیلشدهاستوکسیهمازآنها
بازخواستی نمی کند .حتی مشخص نیست
که هیئتهای ورزشی برای توســعه  ،ترویج و
همگانی کردن رشــته تحت مدیریت خود چه
اقداماتی انجــام دادهانــد یا چــه برنامههایی
بــرای هیئتهای خــود دارنــد که متاســفانه
حتــی گاه دیده می شــود تخلفاتــی در زمینه
اخالقی و مالی هــم دارند که بــه راحتی از آن
گذر مــی کننــد .در این بیــن نقــش اداره کل
ورزش و جوانان خیلی مهم است که متاسفانه
در مدیریت های مختلف هیچ برنامه ای در این
زمینه پیاده سازی نشده اســت و هر کسی هر
طور دلش می خواهد عمل می کند.

روستای فدیهه است ،ضمن قدردانی از تالش
های بی دریــغ این گــروه جهادی جــوان می
گوید:درچندروزیکهشاهدفعالیتنیروهای
بسیجی در روستا بودیم ،نور امید در دل اهالی
روستا و به ویژه افراد مسن که توان رسیدگی به
کارهای شان را نداشتند روشن شد.
دهیــار روســتای حصــار نیــز دربــاره
فعالیــت جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه
امامحسین(ع)دراینروستابیانمیکند:واقعا
جای تقدیر دارد از کســانی که در این بحبوحه
مشــکالت از وقت وزندگی خودشــان گذشته
وآمده اند بــه همنوع خود خدمــت کنند .علی
عظیمی می افزایــد :با فعالیت گــروه جهادی
در حصــار کار مرمت یک باب منزل مســکونی
وساخت یک حمام وسرویس بهداشتی انجام
شد.
مسئول گروه جهادی بخش بایگ نیزدر گفت
وگویی کوتاه به اهداف ایــن برنامه در بخش

بایگ اشــاره می کنــد و می گوید :بــا توجه به
انتخاب بخش بایگ به عنوان یکی از مناطق
کم برخــوردار برای اجــرای طــرح اردوهای
جهــادی ،شناســایی روســتاهای هــدف در
دســتور کار قرار گرفت و روســتاهای حصار،
رودمعجن ،رزگ ،فدیهه ،بسک وبخش هایی
از شــهر بایگ برای انجام فعالیت جهادگران
انتخاب شد.
سرگردصادقیادامهمیدهد:تعداد 50نفراز
بسیجیان بخش بایگ در مدت دوهفته وتعداد
 50نفرازدانشجویاندانشگاهامامصادقعلیه
السالمتهراننیزبهمدت 10روزدرروستاهای
هــدف و عرصه هــای مختلــف تعیین شــده به
خانوادههاینیازمندخدمتکردند.
ســرهنگ خســروی ،فرمانده حوزه مقاومت
بســیج ظفر بایــگ نیزمــی گویــد :در یک ماه
فعالیــت گروه جهــادی بخش بایــگ فعالیت
هــای مختلفــی در عرصــه هــای عمرانــی،
فرهنگی وآموزشی انجام شد .ساخت منزل
مســکونی ،حمام ،سرویس بهداشــتی ویژه
چند خانواده نیازمند و رنگ آمیزی مســاجد
وبرگزاری کالس هــای فرهنگی ومذهبی از
جمله اقدامات انجام شده در این اردوی یک
ماهه بود.
جاهــدی ،مســئول روابــط عمومــی گــروه
معدنی زرمهر نیز در گفت وگــو با خبرنگار ما
ضمن تقدیر از این حرکــت خیرخواهانه می
گوید :گروه معدنی زرمهر در راســتای انجام
مســئولیت اجتماعی وفعالیت خیرخواهانه
با مشارکت در طرح اردوهای بسیج در بخش
بایگ به عنوان پشــتیبان مالی بــا اختصاص
مبلغ یــک میلیاردریــال به ســاخت یک باب
منزل مســکونی  ،ســاخت یک باب ســرویس
بهداشــتی وحمــام ومرمــت یک بــاب منزل
مســکونی در روســتای فدیهه اقدام کرد .در
ادامه ایــن مســیر نیز شناســایی چنــد اقدام
عمرانی در روســتاهای دیگر بخش بایگ در
دســتور کار قرار گرفته اســت که ان شــاءا...
با هماهنگــی انجام شــده در چنــد روز آینده
اجرایی خواهد شد.

سرپرست امور آب و فاضالب تربت جام وعده داد:

حلمشکلآبشربتربتجامازچاهمحفوره

حقدادی /سرپرست امور آب و فاضالب تربت
جــام گفت :درآینــده بــا عملیاتی شــدن پروژه
آب رســانی از چاه محفوره درحاشــیه جام رود
واحداث مخزن و ایستگاه های پمپاژ مشکالت
آبیاینمنطقهمرزیرفعخواهدشد.بهگزارش
خراسانرضوی،محمدرضاجعفریبیانکرد:
فصل گرما و قصه بی آبی باعــث آزردگی مردم
شــهر ســمیع آبــاد و روســتاهای بخــش پایین
جام شده اســت.درمدت کوتاه سرپرستی آبفا
درشهرستانبراساسشناختیکهازمشکالت
داشتیمباتالششبانهروزیهمکارانواستفاده
از تمــام ظرفیت هــا پیگیــر رفع مشــکالت آب
شرب مناطق شدیم تا ازمشکالت بی آبی مردم
بکاهیم ،هرچند اعتبارات محدود ومحرومیت
زیاد اســت واقدامات آبفا پاسخ گوی حجم زیاد
محرومیت نیســت.وی ادامه داد :حفردوحلقه
چاه عمیق در بخش پایین جــام ،یک حلقه چاه
دراراضی پایین دســت جنوب شهر سمیع آباد
و یک حلقه چاه عمیق در روستای محمدآباد از
اقدامات اساســی برای تامین آب شــرب مردم
شریفاینخطهمرزیدرکمترازششماهاخیر

بوده اســت.جعفری افزود :تجهیــز اضطراری
وبهــره بــرداری از چــاه آب شــرب محمدآباد و
رفع مشــکل بی آبی طوالنی مدت این روســتا
بامشــارکت قریــب بــه 20درصــدی شــورای
اســامی ،خیران ،نیکــوکاران و مردم شــریف
روســتای محمد آبــاد وســرمایه گــذاری بیش
از 80درصدی امــور آبفای تربت جام بخشــی
ازاقداماتی اســت که دراین مــدت کوتاه انجام
شده است.وی خاطر نشــان کرد :درخصوص
مشکل آب شرب شهر ســمیع آباد و روستاهای
شهرستانکوشهدآبادکهباتنششدیدآبیروبه
روهستند،مطالعاتآبیابیانجامومیدانآبی
خوبیدرجنوبشهرسمیعآبادشناساییشده
که مجوز حفریک حلقه چاه عمیق ازامورمنابع
آب شهرســتان دریافت شــده و چــاه از کمیت
وکیفیتمناسبیبرخورداراست.جعفریبیان
کرد :به منظور تکمیل طرح آب رســانی سمیع
آبادوروستاهایمجتمعنیازبهتملکزمینبرای
احداثمخزنوایستگاهپمپاژبودامامتاسفانهبه
رغمرایزنیهایانجامشدهموفقبهتملکزمین
وتکمیلطرحنشدیم.

اخبار
حوادث

جان باختن مادر و کودک 3ساله
در سانحه رانندگی سبزوار
کالته /فرمانده انتظامی سبزوار گفت :بامداد روز
گذشته برخورد یک خودروی سواری 405با سمند
در این شهر دو کشته و چهار مصدوم به جا گذاشت.
به گزارش خراســان رضوی سرهنگ حسین بیات
مختاری افزود :این حادثه در بولوار سربداران شهر
ســبزوار رخ داد که در پی اعالم مرکــز فوریتهای
پلیسی  ، 110بالفاصله گشت تصادفات به همراه
نیروهای امــدادی بــه محل حادثــه اعزام شــدند.
وی بیان کرد :در ایــن حادثه دو نفر از سرنشــینان
خودروی پژو  405که خانمی  38ســاله و کودکی
 3ساله بودند به علت شدت جراحات جان باختند و
چهار مصدوم دیگر توسط تیم فوریت های پزشکی
به بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار انتقال
یافتند  .ســرهنگ بیات مختاری علت این حادثه را
بی احتیاطی از جانب راننــده خودروی پژو  405و
ناتوانی در کنترل وســیله نقلیه با تخطی از سرعت
مطمئنه اعــام کرد و گفت :شــهروندان بــا رعایت
قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی ،از بروز
چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند.

مراقب تب کشنده کریمه کنگو
باشید
حقدادی /رئیس دام پزشــکی تربت جــام با توجه
به افزایش احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو
درفصول گرم سال همزمان با فصل فعالیت مخزن
بیماری (کنه هــا) گفت :عموم مردم بــه ویژه گروه
های در معرض خطر شــامل دامــداران ،کارکنان
کشــتارگاه ها ،قصابان  ،کشــاورزان و روستاییان
و عشــایر گرامی که به نحوی با دام سر و کار دارند
و شــهروندانی که برای تفریح به اطراف شــهرها و
گردشــگاه های طبیعی می روند گوشت مصرفی
خــود را صرفــ ًا از مراکز عرضــه فراوردههــای خام
دامی مجاز کــه تحت نظارت دام پزشــکی اســت،
تهیه کنند.
دکتــر معتمدی افــزود :از نــکات مهم اســتفاده از
دســتکش هنــگام خــرد کــردن گوشــت در مراکز
عرضــه و منازل ،خــودداری از خرید گوشــت های
بدون نظارت دام پزشکی  ،خودداری از کشتار دام
خارج از کشــتارگاه و خودداری از مصرف گوشت
تازه (گوشت تازه ذبح شده خارج از کشتارگاه باید
به مدت حداقل  ۲۴ســاعت در یخچال تا  ۴درجه
سانتی گراد نگهداری و سپس مصرف شود) است.
وی ادامــه داد :خــودداری از مصرف جگــر خام یا
نیم پز ،اجتناب کودکان و روســتاییان و دامداران
از لمس کنه ها ،خودداری از جــدا و له کردن کنه
های بدن دام هنگام پشم چینی از دیگر نکات مهم
برای پیشگیری از تب کریمه کنگو است .همچنین
از دامداران مــی خواهیم دام هایــی را که به قصد
کشــتار عید قربان به بازار عرضه مــی کنند،حتما
چند روز قبل ســم پاشــی کننــد یا حمــام ضد کنه
دهند.

کشف بیش از  381میلیارد ریال
کاالی قاچاق در خرداد
موفقــی /کارشــناس مســئول بازرســی ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی از کشف
بیش از  381میلیارد ریال کاالی قاچاق در خرداد
امسال خبر داد.
بخــش علــی بیاتــی قلــه زو ،کارشــناس مســئول
بازرســی ســازمان صمت اظهــار کــرد :درخرداد
امســال هــزار و  415مــورد بازرســی از انبارها و
مراکــز نگهــداری کاال  ،باراندازهــای کاال ماننــد
باربری ها  ،مراکز عمده فروشــی و خرده فروشــی
واحدهــای تولیــدی صنعتــی انجام شــد .ارزش
ریالی کشفیات در  73صورت جلسه کشف بیش
از  381میلیارد ریال ،تعداد  37پرونده حدود50
میلیــون ریــال و تعــداد  36پرونــده کمتــر از 50
میلیون ریال بوده است .بیاتی قله زو تصریح کرد:
عمده کاالهای مکشوفه شامل انواع مواد غذایی،
پوشاک ،دستگاه استخراج رمز ارز ،سیگار و لوازم
خانگی است.

