اخبار
جامعه

معابر محروم ترین روستای کاشمر
آسفالت می شود
مهدیان  /فرماندار کاشــمر از آغاز آســفالت معابر
اصلیروستایگندمبربهعنوانمحرومترینروستای
شهرستان در آستانه هفته دولت خبرداد.به گزارش
خراســان رضوی ،امیــر دایــی صــراف ،در بازدید از
اجــرای پروژه آســفالت روســتای گنــدم بر کــه تنها
روستای عشایریشهرستان است ،گفت :خدمات
رســانی به نقاط محروم به ویــژه روســتاها و خدمت
به مــردم از اولویت ها و سیاســت هایدولت اســت .
خدمت به مــردم قطعا نشــاط و امیــد را در جامعه در
پی خواهد داشــت و ما وظیفه داریم از هیچ تالشــی
فروگذار نکنیم.فرماندار کاشــمر خاطرنشان کرد:
پروژه آسفالت این روســتا از محل اعتبارات دهیاری
وامورعشایروقیررایگاندولتیاجرامیشودوبرای
اجرای این پروژه اعتباری بیــش از 19میلیارد ریال
هزینه شده است که امیدواریم در هفته دولت شاهد
آغاز اجرای آسفالت 2کیلومتر از 14کیلومتر محور
اصلی راه روســتایی گندم بر باشــیم  .در ایــن پروژه،
مساحت 8000متر مربع به طول 550متر از معبر
اصلیروستاآسفالتمیشود .

گاوداریهایتربتحیدریه عاریاز
سلوبروسلوز(تبمالت)
شعبانی/رئیس شبکه دام پزشکی تربتحیدریه
اعــام کــرد :گاوداری های شهرســتان عــاری از
بیماری های مشــترک سل و بروســلوز(تب مالت)
هستند.به گزارش خراسان رضوی ،سیدین افزود:
از ابتدای امسال تاکنون تعداد  3500راس گاو از
نظر بیماری سل وبروسلوز ارزیابی شدند که عاری
از بیماری بودند.
واحدهای پرورش دام شهرســتان به طور مســتمر
از نظر بیماری های ســل ،بروســلوز ،تــب برفکی،
جنون گاوی و لمپی اســکین مورد پایش ومراقبت
فعال کارشناســان شــبکه قرار دارند.به گفته وی،
سل و بروسلوز(تب مالت) از مهم ترین بیماری های
عفونی و مشترک بین انسان ودام هستند که عالوه
بر کاهش تولید و ضرر و زیان اقتصادی به دامداری
هــا باعث بیماری در انســان می شــوند و ســامت
جامعه را به خطر می اندازند.

کشف 23هزارلیترسوختقاچاق
دربردسکن
علینوری/فرماندهانتظامیشهرستانبردسکناز
کشف 23هزارلیترسوختقاچاقدراینشهرستان
خبــر داد.بــه گــزارش خراســان رضوی ،ســرهنگ
«محمود مختاری» در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار
کرد :ماموران انتظامی مســتقر در ایستگاه بازرسی
ســه راهی درونه حین کنتــرل خودروهــای عبوری
محوربردسکنبهطبسبهیکدستگاهتریلرکشنده
مشکوک شــدند و این خودرو را برای بررسی بیشتر
متوقــف کردنــد .وی افــزود :مامــوران انتظامی در
بررسیدقیقاینتریلر 23هزارلیترگازوئیلقاچاق
وفاقدهرگونهمدارکقانونیوگمرکیراکهبهصورت
حرفهایدرتانکریدرزیربارگچساختمانیجاسازی
شده بود ،کشــف کردند .ســرهنگ مختاری گفت:
ماموران انتظامی در این زمینه یک متهم را دستگیر
و پس از تشــکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل
قانونیبهمراجعقضاییمعرفیکردند.
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به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی

نقبیبهخاطرات آزادگان جوینیازاسارت

شــمس آبــادی /ســالروز ورود
آزادگان بــه میهن اســامی ،از آن
دسته وقایعی است که هنوز حرف
های ناگفته بســیاری در دل دارد،
از آزادگانی که هنوز لب به ســخن
بازنکرده اند ،بگیر تا خانواده هایی
که هنوز هم چشم به راه اند تا شاید
روزی پــاره تــن شــان از فهرســت
مفقوداالثرهــا ،بــه جمــع آزادگان
قدم بگذارد و چشم شان را روشن
کند .در این گــزارش خبرنگار ما با
آزادگان ســرافراز جوینی صحبت
کرده و گریزی به روزهای اســارت
زده اســت ،در ادامه شما را مهمان
این خاطرات شنیدنی می کنیم.
•فاتحه ای در جواب یک نامه

به گزارش خراسان رضوی ،اولین
هــم صحبــت مــا آزاده قهرمــان،
سهراب نقابی است که در کارنامه
خــود بیــش از پنــج ســال اســارت
را ثبــت کــرده و بــرای اولیــن بــار
خاطراتش را نقل می کنــد .او می
گوید :اولین نامه ای که در اسارت
برایــم رســید از یکــی از همســایه
هایمــان در جوین بــود .او نوشــته
بود :سهراب جان دیشــب رفتم به
منزل شما و با پدرت صحبت کردم
و گفتم غصه نخورد ان شــاءا ...که
تو صحیح و ســالم برمی گردی...
علی اکبر خیلــی در این نامه به من
دلــداری داده بود تا غصــه نخورم،
ایــن محبتش همیشــه در دلم بود،
بعــد از پنــج ســال اســارت وقتــی
باالخره بــه میهــن برگشــتیم ،در
ذهنم بــود که به ســراغ علــی اکبر
بروم تا دیداری تازه و از او قدردانی
کنم .یادم هست اولین جایی که ما
را بردند گلزار شــهدای نقاب بود.
به جای یک مزار شــهید کــه در روز
رفتنم به جبهه داشتیم ،حاال هفت
مزار بــود و یکباره چشــمم به اســم
آشــنایی خورد ،علی اکبر وکیلی،
نامش بر یکی از مزارها ثبت شــده
بود .دلم پر از حســرت شــد ،کاش
می شد جواب نامه اش را بدهم .با

چشمان پر از اشک بر مزارش رفتم
و یــک فاتحه در پاســخ بــه نامه پنج
سال قبل نثارش کردم.
•دردسر احوال پرسی عباس
امام

ســهراب نقابی خاطــره دیگری هم
از همیــن نامــه هــای دریافتی اش
در اســارت دارد ،نامه ای که این بار
دردسرساز شده و مشت و لگد بعثی
ها را به سویش روانه کرده بود .او می
گوید :دومین نامه ای که در اسارت
به دستم رســید ،از ســوی خانواده
ام بــود .بنــدگان خــدا در یک جای
نامه نوشته بودند که سهراب جان،
عباس امام هم سالم دارند خدمت
شــما! همین یک کلمه امــام برای
بعثی های کج فهم بهانه ای شــد تا
حسابی مرا اذیت کنند .تا به خودم
آمدم دیدم از استخبارات بغداد تیم
ویژهایآمدهبهاردوگاهونامه ایهم
دستشان اســت .افسر استخبارات

توسطیکمترجمبهمنتفهیماتهام
کرد و گفت :این امام شما کیست و
با شما چه نســبتی دارد؟! من هم
که اصال ماجرا را متوجه نشده بودم،
یک جوری حالی شان کردم که من
از امام اطالعی ندارم .همین شد که
افسر استخبارات مرا به باد مشت و
لگد گرفت و حسابی از خجالتم در
آمد .آخر ســر هم نامه را نشانم داد و
فهمیدم چوب چاق ســامتی یکی
از بستگان به نام عباس را می خورم
که در محل ما به عباس امام معروف
اســت .خالصه این که پس از نوش
جان کردن کتک هــای بی امان ،به
هر شکلی بود به آن ها فهماندم که
اسم یکی از اقوامم در ایران ،عباس
امام است و آن ها هم رهایم کردند.
•آسمانی به وسعت کف دست

هــم صحبــت بعدی مــا حــاج علی
محمدیانیاست،دیگرآزادهجوینی
که به تازگی کتابی به نام آسمانی به

وســعت کف دست را منتشــر کرده
اســت ،از او می پرســم کتاب شــما
درباره چیســت؟ و این اســم به چه
چیزی اشاره دارد؟ وی می گوید :در
اردوگاه موصــل چند اصله درخت
بزرگ بــود .ایــن درختــان را از بیخ
بریدند تا مبادا اسرا سوار بر درخت
شــوند و از روی دیوار فرار کنند یا از
بــاالی درختــان آن جا محیــط دور
و بر را دیــد بزنند و از چیــزی با خبر
شــوند .در مدت چند ســاله حضور
در اردوگاه موصــل؛ فقط آســمان
مــا را همراهی مــی کرد .حاج علی
می گوید :سهم ما از طبیعت در آن
اردوگاه فقــط قطعــه ای از آســمان
بــود و بــس .هیــچ چیــز از جلــوی
چشــممان نمی گذشت ،حتی یک
باد درســــت و حســابی نمــی وزید
که خار و خاشــاکی برایمــان هدیه
بیاورد.هرچهدرهشتسالاسارت
من بود همین آســمان خالــی بود.
ما در حسرت دیدار ماه بودیم چون
شب را زیر سقف اردوگاه به سر می
بردیم .راســتی یــادم رفــت ،به جز
«آسمان» که فقط روزها و آن هم در
هر ماه چنــد روزی مهمان چشــــم
های ما می شــد ،یک نقطه کوچکی
از قله کــوه هم ،هــر از چنــد گاهی
دیده می شــــد ،باید به گوشه ای از
محوطه اردوگاه مــی رفتی و بر یک
بلندی ســوار می شدی و آن هم در
صف و نوبتی تا نقطه کوچکی از آن
قله را مــی دیدی!قلــه صبرمان که

لبریز می شــد ،می رفتیم و در صف
انتظار می ایستادیم تا نوبتمان شود
و از همه دنیا و هستی فقط نوک آن
قله را می دیدیم!داســتان ما در این
هشت سال همین بود .آسمان را در
این هشت ســال فقط به اندازه یک
کف دست می دیدیم.
•همنشینی با سید آزادگان

محمدیان که توفیق هم اردوگاهی
یک دهه ای با مرحوم فقید ابوترابی
را داشــته اســت ،می گوید :اگرچه
تمــام دوران اســارت ســختی و
مشقت بود اما همنشینی با مرحوم
ابوترابــی و دیگــر دوســــتان آزاده
و عارف ،ایــن دوران را برای من به
دورانی شــیرین تبدیل و تحمل آن
را برایم آسان کرد .یکی از آرزوهای
دیرینه من پس از آزادی از اســارت
این بود که بتوانم حماسه خاطرات
دوران دفــاع مقــدس و مخصوصــا
ایام اسارت را که چون دانشگاهی
انسان ســاز بود ،در قالب یک کتاب
تهیــه و تدوین کنــم تــا آن فرهنگ
ایثــار و مقاومــت را در زندگــی
شــهری و روســتایی خود ســاری و
جاری کنیــم و با ذکر بخــش هایی
از زندگی جمعی در اســارت که با
تدبیــر و رهبــری مرحوم ابوترابــی
انجام مــی شــد،بتوانم نمونه ای از
فرهنــگ مقاومــت و ایثــار و صبر را
به نسل های امروز و فردای جامعه
منتقل کنم.

بهداشت و درمان و اجاره مسکن،
مهم ترین مشکالت مددجویان
کمیته امداد نیشابور

شجاعی مهر /مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره)
شهرستان نیشابور گفت :با توجه به افزایش قیمت
اقالم بهداشــتی و درمانی و اجاره مســکن ،امروز
مهم تریــن چالش مــا بــرای مددجویــان ،موضوع
تامین اقالم بهداشــتی و اجاره مسکن مددجویان
تحت پوشش این کمیته است.
به گزارش خراسان رضوی ،ذبیح ا ...حاجتمند در
نشســت با خبرنگاران افزود ۲۱ :هزار و  ۴۹۱نفر
در قالب  ۱۵هزار و ۷۴خانوار تحت پوشش کمیته
امداد نیشابور هســتند که از این تعداد ۱۳،هزار و
 ۲۳خانوار معیشــت بگیر هســتند و دو هزار و ۵۱
خانواده از خدمات چند خدمتی استفاده میکنند.
وی بیان کرد ۳۰۰ :مددجوی بیمار صعب العالج،
تحت پوشــش کمیتــه امــداد نیشــابور هســتند که
امسال به دلیل گران شدن اقالم بهداشتی به خوبی
نتوانسته ایم خدمات مورد نیازشان را تامین کنیم.
۴۰درصــد از تعــداد کل زنــان ســاکن شهرســتان
نیشــابور که همسرشــان فوت کــرده و ۴۹درصد از
زنــان مطلقه  ،تحت پوشــش کمیته امداد هســتند و
هم اکنون به طــور کلی ماهانــه ۱۳میلیــارد تومان
به عنــوان حقوق بــه مددجویان پرداخت میشــود.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نیشــابور اظهار
کــرد ۸۶۲ :یتیم توســط  ۱۳هــزار و  100حامی و
هزار و  ۶۹۰فرزند در طرح محســنین توسط هزار و
 ۶۸۵حامی حمایت می شــوند که ســرانه دریافتی
هر یتیم در کشــور  ۷۰۰هــزار تومان و ایــن عدد در
نیشابور  ۵۶۰هزار تومان اســت که دلیل آن تعداد
زیاد ایتام اســت و به کمــک و همیاری مــردم در این
زمینه نیازمندیم.حاجتمند با بیان این که جمع کل
کمکهای نقدی و غیر نقدی این مجموعه طی یک
ســال اخیر  ۷۸۷میلیــارد ریال بوده اســت ،افزود:
 ۶۵۵مورد در بحث عمران و مسکن و  ۴۶۸فقره وام
اشتغال به مددجویان اختصاص یافته است.

برنامهریزیبرایاستقبال
اززائرانپیادهآخرصفر
دبیر ســتاد اجرایی خدمات سفر اســتان خراسان
رضوی از تــدارک و برنامهریزی برای اســتقبال از
زائران پیاده در دهه آخــر صفر خبر داد .به گزارش
روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی ،موســوی
گفت :بخش احمدآباد ورودی و پیشانی شهر مشهد
از مسیرهای جنوب کشور است و با توجه به افزایش
تعداد زائران و تجمیع زائران پیاده که از مسیرهای
مختلف به ســمت مشــهد در حرکت هســتند ،این
محدوده از اهمیــت ویــژهای برخوردار اســت و به
خدمات بیشتری نیاز دارد.

