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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
درگفت وگو با خراسان رضوی خبر داد:

مدیرعامل قطارشهری مشهد
خبرداد:

موافقت وزارتکشور باانتشار
اوراق مشارکت 700میلیاردی برای خط 3
باابالغحکمقضاییپرونده
برجسلمان

رئیس سابقاداره ارشاد
مشهدتبرئه شد صفحه 5
با حضورمعاوناول رئیس
جمهور و وزیرنیرو انجام شد:

امضایقرارداد 300
میلیاردیتکمیلشبکه
فاضالبتربتحیدریه

کشف 56انبارکاالی مظنون
به احتکاردرخراسان رضوی

Thu. 13 Sep .2018. No3944

خاطرات خواندنی محمود
رعیتنژاد ازدوران اسارت

پنج شنبه  22 /شهریور  3 / 1397محرم ١٤40
8صفحه/شماره  / 3944قیمت 300 :تومان

وعده افتتاح باغموزه ،اینبارخرداد 98
سردار نجاتی :مسئوالن اصفهان امسال10میلیارد تومان اعتبار ملیگرفتند

ازمشهد تا کاخ صدام
صفحه7

صفحه5

اجتماععزاداران
حسینیدرشهرک
شهیدرجایی

لبیک یا حسین

صفحه 1

مدیرعاملشرکتپاالیشگاز
شهیدهاشمینژادخبرداد:

انعقادقرارداد با
 3سرمایهگذارداخلی
برای فراوریگوگرد

صفحه 1

یادداشت

رسول فرزادفر

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان

قاچــاق پدیــده شــوم و چندوجهــی اســت که
صدمــات فراوانــی را بــر پیکــره اقتصــاد ملی
صفحه 8
کشــورمان وارد کــرده و...

اخبار

شهرستان ها
نوری /مســئول کانون تعزیه شهرستان خلیل
آبــاد گفت :بــرای پنجمین ســال متوالی ورود
نمادیــن کاروان امــام حســین (ع) و اهل بیت
ایشــان به کربال در شهرســتان خلیلآباد اجرا
شد.
* رئیس شورای هیئتهای مذهبی بردسکن
گفــت :همزمان بــا سراســر کشــور و در اولین
جمعــه از مــاه محــرم همایــش شــیرخوارگان
حســینی در  ۲۰نقطــه شهرســتان بردســکن
برگزار می شود.
* رئیس گروه موزه های استان گفت  :مجسمه
استاد نبی پور پیش کســوت میراث ناملموس
خراســان رضــوی  ،ســاخته و در مــوزه مــردم
شناسی گناباد به نمایش گذاشته می شود.
حقدادی/نماینــده مــردم تربت جــام ،تایباد ،
باخرزو رئیس فراکســیون اهل ســنت مجلس
شورای اســامی باگرامی داشــت هفته دفاع
مقدس ویادو خاطره ۲۲۰هزار شــهیدگفت :
در جنگ تحمیلی رزمندگان اسالم باسربازان
چندین کشوردرجنگ بودند ورژیم بعث عراق
بــا دالرهــای ســعودی ،آمریکایی،کویتی و...
جنگ را اداره مــی کرد و این جنــگ مظلوم در
برابر ظالم بود.
*فرمانــده انتظامــی شهرســتان نیشــابور از
شناســایی و دســتگیری عامــل برداشــت غیر
مجاز دو میلیاردو  ۴۴۰میلیــون ریالی دراین
شهرستان خبرداد .
ناسخ-شهرداری های دو شهر طرقبه و شاندیز
بــا هــدف افزایــش کیفیــت و بهبود شــاخص
هابرای زندگی امن موظف به تهیه طرح جامعه
ایمن شدند.
*فرمانده انتظامی شهرســتان تایباد از کشف
75رأس گوســفند قاچاق در این شهرســتان
خبر داد.
*فرمانده انتظامی شهرســتان باخــرز از آتش
ســوزی یک انبــار علوفــه در دامــداری یکی از
روســتاهای این شهرســتان وخســارت 4 00
میلیون ریالی این آتش سوزی خبر داد.
نوری /دو سارق حرفه ای موتورسیکلت و آهن
آالت در بردسکن دستگیر شدند.
کالته /رضا شــجاع مقدم طی برگزاری آیینی
با حضور سرپرســت اداره امور شهرستان های
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان
رضوی به عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی سبزوار معرفی شد.
ناســخ/فردی به اتهام تولید مشــروبات الکلی
دست ساز در منزلش واقع در گلمکان دستگیر
و  ۲۵۰لیتر مشروب از وی کشف شد.
* محمودی فرمانده انتظامی سرخس از پلمب
چند واحد مســکونی متخلف ودستگیری 25
نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر خبر داد.
نشتیفانی /سرپرســت امــور آب و فاضــاب
روســتایی شهرســتان باخــرز از احیــای چــاه
های آب با فنــاوری ضربه هوای فشــرده برای
نخستین بار در این شهرستان خبر داد.
* دردوازدهمینجشنوارهموسیقیملیجوان
کشور که شهریور امسال در تاالر وحدت تهران
برگزارشــد،امیر حســین خانلقی؛ دانــش آموز
نوجوان آموزشگاه حضرت ولی عصر(عج) شهر
فیروزه با هنرنمایی خود ،توانست با شایستگی
مقامدومکشوردربخشآوازموسیقیدستگاهی
درگروهسنیالفراکسبکند.
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جـاده
خوابآور
3واژگونی
در 5روز

گزارش میدانیخراسانازنمایشگاه
فروش پاییزه مشهد

استقبالاز
فروشکاالهای
احتکارشده
درنمایشگاه
پایــیــزه

8نفرازهموطنانمانطی
5روزگذشته درحوادث جاده
سبزوار-شاهرودکشته شدند

این جا نمایشــگاه پاییزه مشــهد در ســال 97
اســت .همهمه و شــلوغی بهگونهای اســت که
انگار قرار اســت اتفاق خاصــی رخ دهد .تصور
می کــردم که چون اســمش نمایشــگاه عرضه
مستقیم است؛ حتم ًا تخفیفهای خاصی برای
کاالها وجود دارد.جلوتــر میروم «دفتر 100
برگ  5هزار تومان!» چه خبر است؟نارضایتی
صفحه 3
پــدری کــه همــراه دختــر...

عکس:میثم دهقانی

مبارزهباقاچاقکاالمستلزم
مشارکت همگانی

(ع)

اخبار

شهرستان ها

اقتصادی

با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو انجام شد

جاده خواب آور؛  3واژگونی در  5روز

8نفراز هموطنانمان طی 5روز گذشته در حوادث رانندگی جاده سبزوار-شاهرود کشته شدند
کـــــاتـــــه /بـــــا افـــــزایـــــش
تعدادمسافرت ها درروزهای
پایانی شــهــریــور ،متاسفانه
شاهدتکرار حوادث واژگونی
خودرو در محور پرتردد سبزوار
شاهرود (جاده خواب آور)هستیم بــه طـــوری کــه طی
پنج روز گذشته ســه حادثه
واژگونی خودرو در این محور
داشتیم که منجر به کشته شدن  8نفر از هموطنان مان
شده است.روزگذشته واژگونی خودروی برلیانس دراین
محورمنجربه کشته شدن یک نفر ومصدومیت سرنشین
این خودرو شد،دراین محور طوالنی ودرمحیط کویری که
فاقد استراحتگاه بین راهی است ،طبق آماراعالم شده
فقط امسال بیش از 156حادثه رانندگی داشتیم که به
کشته شدن  24نفر و مصدوم شدن  91نفر منجر شده است
وسریال تکراری واژگونی خودروها دراثرخواب آلودگی
سرعت غیرمجاز و بی توجهی به جلو دراین مسیرهمچنان
ادامه دارد.
رئیس جمعیت هالل احمر سبزوار گفت :واژگونی یک

از میان خبر ها

دستگاه خـــودروی ســواری
برلیانسدرکیلومتر ۴۵محور
ک کشته و
سبزوار  -شاهرود ی 
یک مصدوم برجای گذاشت.
محمد علی جباری ثانی در
گفت وگو با خراسانرضوی با
اشاره به واژگونی یک دستگاه
خودروی سواری برلیانس در
کیلومتر  ۴۵محور سبزوار
 شاهرود ،اظهار کرد :این حادثه بامداد امروز رخ داد ونیروهای امداد جمعیت هالل احمر سبزوار به محل اعزام
شدند .وی افزود :در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو
به دلیل شدت جراحت در سرصحنه جان خود را از دست
داد .رئیس جمعیت هالل احمر سبزوار ادامه داد :یکی از
سرنشینان خودرو نیز دچار مصدومیت و پس از اقدامات
اولیه توسط آمبوالنس به بیمارستان امداد شهید بهشتی
سبزوار منتقل شد .جباری ثانی بیان کرد :محور سبزوار -
شاهرود به دلیل عبور ساالنه  ۲۰میلیون زائر یکی از پر تردد
ترین جاده های خراسان رضوی است که واژگونی خودرو
بیشترین نوع حادثه در این محور محسوب می شود.

امضای قرارداد 300میلیاردی تکمیل شبکه و اجرای تصفیه خانه
فاضالب تربت حیدریه
امضای قرارداد تکمیل شبکه و اجرای تصفیه خانه فاضالب
تربت حیدریه به ارزش 300میلیارد تومان با سرمایه گذاری
بخش خصوصی با حضــور معاون اول رئیــس جمهور و وزیر
نیرو به انجام رسید.
به گزارش ایســنا به نقل از روابــط عمومی دفتــر ارتباطات
مردمی نماینده مردم تربت حیدریه  ،قرارداد تکمیل شبکه
فاضالب و احداث تصفیه خانه فاضالب شهر تربت حیدریه
به ارزش ســه هزار میلیارد ریال با حضــور معاون اول رئیس
جمهــور ،وزیر نیــرو و نماینده مــردم شهرســتانهای تربت
حیدریه ،مهوالت و زاوه در مجلس شورای اسالمی در تهران
امضا شد.عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
مدل اجرای این طرح را بیع متقابــل ( )BUY BACKاعالم
کرد و با بیان این که تاکنون حدود 43درصد جمعیت شهر
تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب
قــرار گرفته اســت ،افزود :با تکمیل شــبکه فاضــاب تربت
حیدریه تعداد مشترکین تحت پوشش از  43درصد فعلی به
 100درصد و ظرفیت تصفیه خانه فاضالب هم از 150لیتر
برثانیه به  300لیتر برثانیه افزایش خواهد یافت.

باســتانی افــزود :ایــن طــرح ظــرف چهــار ســال تکمیل و
مشترکین تحت پوشــش از 43درصد فعلی به 100درصد
افزایــش مییابــد و در مقابــل پســاب تولیدشــده بــه مدت
25سال و بهطور متوسط هر ســال  6.9میلیون متر مکعب
در طول دوره بهرهبــرداری تجاری در اختیار ســرمایه گذار
قرار خواهد گرفت.وی این قرارداد را شــامل احداث مدول
تصفیه خانه به ظرفیــت  12هزار متر مکعب در شــبانه روز،
100کیلومتــر شــبکه و نصب 22هــزار انشــعاب فاضالب
دانســت و اظهار کرد :همچنیــن مبلغ  900میلیــارد ریال
در بازه زمانی شــش ســاله از محل منابع این قرارداد صرف
آب رســانی  ،تعــادل بخشــی و اصالح شــبکه آب این شــهر
خواهد شد.
نماینــده مــردم تربــت حیدریــه ،مــه والت و زاوه در مجلس
شــورای اســامی هزینههای جاری ماهانه بهرهبــرداری و
نگهداری از شــبکه و تصفیه خانه فاضالب تربت حیدریه را
حدود  10میلیارد ریال اعالم کرد کــه آبفای تربت حیدریه
ایــن مبلــغ را بــا عملیاتی شــدن قــرارداد صــرف بخش آب
(اصالح و کاهش هدر رفت) خواهد کرد.

مدیرعاملشرکتپاالیشگازشهیدهاشمینژادخبرداد:

انعقاد قرار داد با 3سرمایه گذار داخلی برای فراوری گوگرد

تمــدن /مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی
نــژاد از حضــور ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی برای
فــراوری گوگــرددر منطقــه عملیاتــی خانگیران ســرخس
خبر دادوگفت:تاکنــون برای تبدیل گوگــرد به محصوالت
با ارزش افزوده باالتر ،با ســه ســرمایهگذار داخلی قرارداد
منعقد و با واگــذاری زمین و امکانات مورد نیــاز برای نصب
تجهیزات و دســتگاه های فــراوری گوگــرد ،از تولید داخل
حمایت شــده اســت .به گزارش خراســان رضــوی و به نقل
از روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد،
سید مجید منبتی با اعالم این خبر افزود :مدیران برخی از
شرکت های داخلی برای سرمایه گذاری و احداث تاسیسات
فراوریگوگرددرمنطقهعملیاتیخانگیرانسرخسحضور
یافتند .این مقام مسئول تاکید کرد :در این مجتمع گازی،
گوگرد با درجه خلوص بســیار باال تولید میشــود و تاکنون
برای تبدیــل گوگرد به محصوالت با ارزش افــزوده باالتر ،با

سه ســرمایهگذار داخلی قرارداد منعقد و با واگذاری زمین
و امکانــات مورد نیاز بــرای نصب تجهیزات و دســتگاه های
فراوری گوگرد ،از تولید داخل حمایت شــده است .منبتی
خاطرنشان ســاخت :عالوه بر جذب ســرمایهگذار داخلی،
در حال مذاکره با ســه ســرمایهگذار خارجی و ســه شرکت
ایرانی دیگر هستیم .مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز شهید
هاشــمی نژاد ادامــه داد :بــرای جلوگیری از خام فروشــی
گوگرد ،از نیمه دوم امســال صرفا بر فــروش داخلی گوگرد
هدف گذاری کــرده ایم .وی در پایان اظهــار امیدواری کرد
که از سال آینده با تأمین خوراک از سوی اولین سرمایهگذار
داخلی و تولید گوگرد به محصــوالت با ارزش افزوده باالتر،
ضمن ایجاد اشتغال ،گام های موثری در جهت تحقق چشم
انداز شرکت که همانا سرآمدی در افق  ،1404تولید پایدار
و ثروتآفرینی از طریق ارائه محصــوالت و خدمات با ارزش
افزوده است ،برداشته شود.

 60میلیاردریالبرایطرحهایدرمانیبیمارستانیخوشاب،داورزن
وسبزواراختصاصیافت
کالته /نماینده مردم ســبزوار در مجلس شــورای اسالمی
گفت :وزارت بهداشت  60میلیارد ریال اعتبار برای احداث
و تکمیل چهار طرح درمانی و بیمارستانی به شهرستان های
خوشــاب ،داورزن و ســبزوار واقع در غرب خراسان رضوی
اختصاص داد .حســین مقصودی در گفت وگو با خراســان
رضوی اظهار کرد :با موافقت وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی  50میلیارد ریال برای توســعه مراکز درمان بستر
خوشــاب و داورزن و نیز احــداث یک مرکز درمان بســتر در
مسیر جاده سبزوار -بردسکن اختصاص یافت.
وی افــزود :همچنیــن بــرای تکمیــل بیمارســتان بیماران
خاص حضرت علیاصغر(ع) سبزوار مبلغ 10میلیارد ریال

موافقت شد که به حســاب این بیمارســتان واریز میشود.
نماینده مــردم ســبزوار در مجلس شــورای اســامی ادامه
داد :بیمارســتان بیماران خاص حضرت علیاصغر(ع) که
با مشارکت بخش خصوصی در دست احداث است به سبب
کمی اعتبــارات ،نیمه تمام مانــده که برای تکمیــل آن باید
همکاری بنیــاد علوی و بنیــاد مســتضعفان و کمک خیران
را جلب کــرد .مقصودی بیان کــرد 37 :مرکز بهداشــتی و
درمانی 194 ،خانه بهداشت و شش بیمارستان زیر پوشش
دانشگاه علوم پزشــکی سبزوار در شهرســتان های جوین،
جغتای ،خوشــاب و داورزن واقع در غرب خراســان رضوی
فعالیت می کنند.

معاونفنیواجراییشرکتمهندسیآبوخاکقدسرضویخبرداد:

مشارکت  70درصدی آستان قدس رضوی در اجرای پروژه
قطارسریعالسیرگلبهار-مشهد

معاون فنی و اجرایی شرکت مهندسی آب و خاک قدس
رضــوی از مشارکت  70درصــدی آستان قدس رضوی
در اجرای پروژه قطار سریعالسیر برقی گلبهار-مشهد
خبر داد.
به گزارش آستان نیوز ،مبین رجبی معاون فنی و اجرایی
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی در حاشیه آغاز
عملیات اجرایی احداث ایستگاه قطار سریعالسیر برقی
شهر جدید گلبهار که با حضور علیرضا رشیدیان استاندار
خراسان رضوی ،مسئوالن عمرانی آستان قدس رضوی
و جمعی از مدیران استانی در شهر گلبهار برگزار شد ،با
بیان این که ایستگاه متروی گلبهار و بخشی از گالری این
مترو با اعتبار  1500میلیارد ریال توسط شرکت مسکن و

عمران قدس رضوی و شرکت مهندسی آب و خاک قدس
رضوی اجرایی خواهد شد ،اظهار کرد :آستان قدس رضوی
در اجــرای پــروژه قطار سریعالسیر برقی گلبهار-مشهد
مشارکت  70درصدی دارد.وی افزود :این پروژه با هدف
تسهیل در تردد و تشرف آسان ساکنان شهرستا نهای
چناران و گلبهار به مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی با
مشارکت آستان قدس رضوی درحال ساخت است.رجبی
گفت :در خصوص موضوع تالقی چهار کیلومتر از این پروژه
با زمینهای آستان قدس رضــوی نیز این آستان کمال
همکاری را داشته است تا به ساده ترین روش این زمینها
در اختیار این پروژه قرار گیرد و منافع آن در نهایت به مردم
و زائران بارگاه رضوی برسد.

با افزایش تعدادمسافرت ها درروزهای پایانی
شــهریور ،متاســفانه شــاهدتکرار حــوادث
واژگونــی خــودرو در محــور پرتــردد ســبزوار
شــاهرود (جاده خواب آور )هستیم به طوریصفحه 1
که طی پنج روز گذشــته سه...

اخبار
جامعه

معاون هماهنگی امورعمرانی
استانداری اعالم کرد :

آموزشدهیارانموجب
کاهش20درصدیمتوفیان
درحوادثرانندگیشد
معــاون هماهنگــی امورعمرانــی اســتانداری
اعالم کــرد  :آمــوزش دهیاران موجــب کاهش
20درصــدی متوفیــان در حــوادث رانندگــی
محورهــای روســتایی شــده اســت.به گزارش
روابط عمومی اســتانداری ،مقدوری در جلسه
کمیسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
استان گفت  :از اسفند  96که آموزش دهیاران
شــروع شــده تعداد تلفات حوادث رانندگی در
محورهــای روســتایی در پنج مــاه اول ســال از
61نفر به  49نفر ( در مقایسه با مدت مشابه در
سال گذشته ) رسیده و 20درصد کاهش یافته
است.وی افزود  :کاهش متوفیان به رغم افزایش
ترددها گامی مثبت اســت ولی اقدامات منجر
به ایمن ســازی محورهــا و کاهش نقــاط حادثه
خیز باید ســرعت بگیرد.مقــدوری تصریح کرد
 :اولویت ما در اســتان محور کاهک – سبزوار –
نیشابور است که دســتگاه های مسئول مکلف
شــده اند تا ســه ماه آینــده اقدام اساســی برای
ارتقای ایمنــی این محــور انجــام دهند.رئیس
پلیــس راه اســتان نیز در این جلســه خبــر داد :
میزان ســفرهای جاده ای به خراسان رضوی از
ابتدای امسال تا پایان مرداد 13درصد افزایش
یافت که در این مدت  ،برخورد با تخلفات حادثه
خیز 14درصد بیشــتر شــد و در نتیجــه  ،تعداد
متوفیان حوادث رانندگی در محورهای استان
2درصد کمترشد.ســرهنگ امیدوار همچنین
اعالم کرد 35 :درصد از متوفیان بر اثر واژگونی
خودرو جان خود را از دست می دهند که اغلب
ایــن تصادفــات در محــور کاهــک – ســبزوار –
نیشابور رخ می دهد و این محور در اولویت آرام
سازی و رفع نقاط حادثه خیز قرار دارد.

تیمسایبریبسیج
فیروزه 18سایت
آمریکاییراهککرد

تیم سایبری بسیج فیروزه همزمان با رزمایش
بزرگ عاشــورایی سپاهیان رســول ا(...ص)
شهرســتان فیــروزه  37ســایت از جملــه 18
سایت آمریکایی را هک کرد.سرهنگ آقاجانی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان
فیروزه در گفت و گو با خراســان رضوی ضمن
اعالم این خبــر ،حضور پررنگ قشــر جوان در
قالــب دو گردان بیــت المقدس( بــرادران) و
دو گــردان کوثــر ( خواهــران) را در رزمایــش
عاشورایی سپاهیان رسول ا( ...ص) از نکات
بارز رزمایش اعالم کرد.وی راه اندازی بخش
سایبری بسیج را همزمان با برگزاری رزمایش
که طی عملیات نفوذ به روش دیفیس موفق به
هک  37ســایت از جمله  18سایت آمریکایی
شــد ،از جملــه برنامــه های ویــژه انجام شــده
معرفی کرد.

