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شهرستان ها

مدیر حوزه علمیه خراسان اعالم کرد:

Sun ،Aug. 7، 2016، No.3351

رفع مشکل فضاهای آموزشی
مدارس حوزه علمیه خراسان
طی 2سال آینده

ن��وری /مدی��ر ح��وزه
علمیه خراسان رضوی
ب��ا اش��اره ب��ه کمب��ود
فضاه��ای آموزش��ی در
م��دارس ح��وزه علمیه
به ویژه در ش��هر مشهد
گف��ت :امس��ال ب��رای
حوزه علمیه خراسان،
س��ال مدرس��ه س��ازی
اس��ت و امید اس��ت با کمک خی��ران ،آحاد م��ردم و همت
مس��ئوالن ح��وزوی ،مش��کل وج��ود فضاهای آموزش��ی
کافی و با کیفیت مطلوب را در سطح سه استان خراسان
حل کنیم.حجتاالس�لام والمس��لمین عاملی با حضور
در شهرس��تان بردس��کن افزود :خوش��بختانه در س��طح
شهرستان ها به لحاظ فضا مش��کل خاصی نداریم و چند
طرح نیمه تمام در دست احداث است که نیاز شهرستان
ها به لحاظ کمبود فضا رفع می شود.
وی از کلنگ زنی چندین پروژه مدرس��ه س��ازی در ش��هر
مش��هد در آین��ده نزدی��ک خب��رداد و گفت :اح��داث یک
اردوگاه نیز با ظرفی��ت بیش از  600نفر ب��رای برگزاری
برنامه ها در طول سال در گلبهار ساخته می شود که امید
است با کمک خیران و اعتبارات تخصیصی تاپایان سال
 96این پروژه ه��ا تکمیل ش��ود و به بهره برداری برس��د.
معاونفرهنگیتبلیغیحوزهعلمیهخراساننیزازپذیرش
بیش از دو هزار طلبه در مدارس علمیه خراسان در سال
تحصیلی جدید خبرداد .حجت االسالم مجتبی مهدوی
افزود :امسال بیش از  12هزار متقاضی حضور در حوزه
های علمیه را داشته ایم که از این تعداد پس از دوره های
تثبیتی و کسب نمره قبولی دو هزار و  200نفر در مدارس
مشغول به تحصیل می شوند.

آغازسیونهمیندورهمسابقات
قرآنیاستاندرتربتحیدریه
غضنفری /س��ی ونهمین دوره مس��ابقات قرآن خراسان
رضوی جمعه شب گذش��ته با حضور جمعی از مسئوالن
وعالقه من��دان در مزار بی بی حس��نیه شهرس��تان تربت
حیدریه به مدت سه روزآغازشد.
مع��اون فرهنگی،اجتماع��ی اداره کل اوق��اف وام��ور
خیریه خراس��ان رضوی در مراس��م افتتاح این مسابقات
گفت:این دوره از مسابقات با شرکت 472نفرازخواهران
وبرادران از شهرستان های خراسان رضوی در رشته های
ترتیل،معارف،حف��ظ کل 10، 20،و 5ج��زء قرآن ،اذان
وقرائت برگزار می ش��ود.حجت االس�لام ای��زدی افزود:
رقابت برادران در مرحله کش��وری در هفت��ه آخر مهرماه
ورقابت خواهران در هفته نخست آبان ماه سال جاری به
میزبانی شهرستان رشت برگزار خواهد شد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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اهدای  ۳۰سریکمک هزینه ازدواج
به نوعروسان تحت پوشش

یک شنبه  17مرداد  .  1395شماره 3351

خاکش��ور /مدیر کمیته ام��داد رش��تخوار از اهدای ۳۰
س��ری کمک هزینه ازدواج به نوعروس��ان تحت پوش��ش
این نهاد ب��ه ارزش بیش از  ۶۰۰میلیون ری��ال خبر داد.
حس��ن تجرد فریمانی ب��ه خبرنگار ما گفت :به مناس��بت
دهه کرام��ت عالوه ب��ر کم��ک هزین��ه خری��د جهیزیه به
نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد ،بیش از  ۱۰کمک
هزینه ازدواج نیز به دامادها به ارزش  ۱۰۰میلیون ریال
تعلق گرفت.

گزارشی از برج تاریخی رادکان شگفتی معماری خواجه نصیرالدین توسی

گنجآجریدردست فراموشی

گــزارش
باقری

رادکان یکی از دهس��تان های شهرس��تان
چن��اران در فاصل��ه  23کیلومتری ش��مال
غربیاینش��هرقرارگرفتهاس��ت.
براساس شواهد تاریخی این منطقه قدمتی
چندی��ن ه��زار س��اله دارد و درگذش��ته از
عظمتی شگرف برخوردار بوده است .چرا
که درمقطع��ی ازتاری��خ درکنار ش��هرهای
طرقبه ،تابران و توس ،رادکان یکی از چهار
شهربزرگ خراسان قدیم بوده است .برخی
قدمت رادکان را بیش از هفت هزار سال هم
تخمی��نزدهان��د.
برای��ن اس��اس آث��ار تاریخ��ی متع��ددی از
گذش��تگان در ای��ن منطقه به ج��ا مانده که
می توان به برج رصد خانه نجومی رادکان،
اثرمنجم و ریاضی دان شهیرایرانی خواجه
نصیرالدین توس��ی س��اخته ش��ده در سال
( 607قمری)ب��ا کارک��رد کام�لا نجوم��ی
اش��اره ک��رد .ب��رج رادکان با ویژگ��ی های
منحص��ر ب��ه ف��رد خ��ود ه��ر س��ال پذیرای
گردشگران خارجی و داخلی زیادی است
که افتخار ایرانیان اس��ت.
در س��ال  87نیز با تصویب هیئت وزیران ،
رادکان به عنوان منطقه نمونه گردشگری
معرفیش��د.
ارتفاع این برج  35متر ،قطر داخلیاش 14
متر و قطر خارجی آن  20متر اس��ت .نمای
بیرونی بن��ا تا ارتف��اع  2/5متری به ش��کل
 12ضلعی و از آن جا تا زی��ر گنبد به صورت
 36ترک نیم ستونی ساخته شده است .برج
رادکان گنبد مخروطی شکل دارد .احداث
پارک  20هکتاری از سوی منابع طبیعی و
آسفالت مسیر برج در سال های اخیر ،گرچه
رادکان را در آستانه تحول بزرگی قرار داده
اس��ت ،اما همچن��ان برخی ب��ی توجهی ها
وناهماهنگی هایی درب��اره این اثر تاریخی
وجود دارد ک��ه در آین��ده برای ای��ن منطقه
تاریخی می تواند مشکل ساز باشد.

••توجه به زیر ساخت های منطقه
گردشگری

معاون فرماندار تربت جام:

اعتبارات برگشتی حوزه اشتغال
باید به تربت جام بازگردد

مدی��ر می��راث فرهنگ��ی ،صنای��ع دس��تی
وگردشگری چناران در این باره به خبرنگار
ما گفت :منطقه رادکان در اردیبهش��ت ماه
سال  87به عنوان منطقه نمونه گردشگری
ب��ه تصوی��ب هیئ��ت وزی��ران دولت رس��یده
اس��ت .ج��واد زنگن��ه ابراهیمی با اش��اره به
برخ��ی ظرفی��ت ه��ای تاریخ��ی و طبیع��ی
منطق��ه رادکان نظیر ب��رج نجوم��ی ،پارک
جنگل��ی ،رودخان��ه و آث��ار تاریخ��ی در ای��ن
منطق��ه اف��زود :ضروری اس��ت زیرس��اخت
ه��ای اصل��ی وامکان��ات اقامت��ی  ،پذیرایی
وتفریح��ی در این منطقه بیش��تر پیش بینی
ش��ود تا ام��کان اس��کان وبهره من��دی برای
گردش��گران میسرش��ود .وی ب��ه اح��داث
مجتمع دام پ��روری وکارخانج��ات لبنی در
مجاورت منطقه گردش��گری رادکان اشاره
کرد و افزود:در س��ال  90و قب��ل از مصوب
شدن طرح گردش��گری  ،مجوز احداث یک
دام��داری  200راس��ی صادر ش��ده بود که
قبل از بهره ب��رداری مجوز آن نیز لغو ش��ده
اس��ت .وی افزود:همچنی��ن ف��ردی ب��رای
احداث ی��ک مجتمع دامداری هزار راس��ی
به همراه کارخانه کمپوست و فراورده های
لبنی اقدام کرده بود که با توجه به جانمایی
طرح گردش��گری رادکان با صدور مجوز آن
مخالفت و کار تعطیل شده است.

حقدادی  /معاون فرماندار تربت جام در کارگروه اشتغال
گفت :اعتبارات برگش��تی حوزه اش��تغال توس��ط برخی
بانک های عامل با هر قیمتی باید به شهرستان بازگردد.
احمد ش��افعی اف��زود :ثب��ت نکردن ب��ه موق��ع اقدامات
حوزه اشتغال در سیستم ،کار را با مش��کل رو به رو کرده
است که مدیران سعی کنند طی س��ه روز آینده آمار را در
حوزه اش��تغال ثبت و ب��ه فرمانداری گ��زارش دهند .وی
اضافه کرد :در حوزه طرح های پش��تیبان و توسعه پایدار
روس��تایی از قابلیت ها و ظرفی��ت ها باید اس��تفاده بهتر
و مفیدتر ص��ورت گیرد و م��ا هنوز از ای��ن وضعیت راضی
نیستیم.

••مجوز احداث دامداری

مدی��ر می��راث فرهنگ��ی ،صنای��ع دس��تی و
گردش��گری چن��اران افزود :مح��ل احداث
مجتم��ع دام��داری ازمح��ل جانمایی طرح
گردش��گری هزار و  300کیلومت��ر و با برج
نجومی ح��دود  5/5کیلومت��ر فاصله دارد.
اگرچه ای��ن طرح اقتص��ادی در خارج حریم
این اثر تاریخ��ی قرار دارد ،اما ممکن اس��ت
درآینده بوی تعفن متصاعد شده از مجتمع
دامداریواحداثکارخانهکمپوستمنطقه
را تح��ت تاثیر قرار ده��د .بنابرای��ن با صدور
مجوز مخالفت کرده ایم.
زنگن��ه اف��زود :البت��ه ب��ه منظ��ور حمایت از

سال گذشته
 80میلیون
تومان برای
محوطه سازی
و حصار کشی
برج رادکان
هزینه شده
است

س��رمایه گذاری واش��تغال و با توج��ه به این
که متقاضی در س��ال  90و قبل از جانمایی
طرح گردش��گری مج��وز اح��داث دامداری
 200رأس��ی را دریافت کرده است،باید در
ش��ورای فنی میراث فرهنگی بررسی شود
و ممکن اس��ت با این طرح موافقت شود .اما
برای توس��عه حتما بای��د این ط��رح جابه جا
ش��ود .وی به تعطیلی احداث یک دامداری
کوچک دیگر در نزدیکی برج نجومی اشاره
کرد و گفت  :ای��ن دامداری ب��دون مجوز در
حال احداث بود که تعطیل ش��ده و به مالک
آن ابالغ ش��ده تا س��ازه های ایجاد ش��ده را
جمع آوری کند.

••شناسایی توسعه حریم برج
رادکان

مدی��ر می��راث فرهنگ��ی ،صنای��ع دس��تی و
گردش��گری چناران درباره تحصیل توسعه
حریم ب��رج رادکان هم گفت :س��ه نوع حریم
برای برج رادکان در نظر گرفته ش��ده اس��ت

انتقاد امام جمعه سبزوار از
اعطای مجوز به کنسرت ها

که ب��ا توجه ب��ه اثب��ات کاربری نجوم��ی برج
و تعری��ف حری��م جدی��د نجومی باید هر س��ه
طرح س��اماندهی و دقیق سازی شود.براین
اساسطرحدقیقحریمبرجدردستمطالعه
اس��ت تا فضای مناس��بی برای فعالیت های
نجومی و احداث رصد خانه فراهم شود .وی
همچنین به ض��رورت س��اماندهی و تکمیل
طرح محوطه س��ازی برج رادکان اشاره کرد
وگفت :در سال گذش��ته  80میلیون تومان
برای محوطه س��ازی و حصار کشی از محل
اعتب��ارات اضطراری هزینه ش��ده اس��ت اما
برای تکمیل ط��رح و احداث س��رویس های
بهداش��تی حداقل  20میلیون تومان دیگر
نیاز است .وی با اشاره به حضور گردشگران
خارجیدرمحلبرجونیزفعالیتهایشبانه
رصدستارگانبهضرورتاحداثاقامتگاهدر
این منطقه اش��اره و اظهار کرد :برای اقامت
برون گردی با بخش خصوصی وارد مذاکره
شده ایم و بر این اساس اقامتگاه برون گردی
در ارگ رادکان در حال احداث است.

پورس��خاوت  /امام جمعه س��بزوار از لغو کنسرت ها در
سبزوار تقدیر کرد.
به گزارش خراس��ان رضوی،حجت االس�لام ابراهیمی
دیروز در دیدار با جمعی از مردم سبزوار گفت :متاسفانه
عده ای با برگزاری برخی مراسم مانند کنسرت ها سعی
در ترویج فس��اد در جامعه دارن��د .وی با بی��ان اینکه این
کنسرت ها با هدف خاصی برگزار می شود تصریح کرد:
متاسفانه در این مراسم شعائر اسالمی رعایت نمی شود
و عده ای ب��ه بهانه برگ��زاری این مراس��م به این مس��ائل
توهین می کنند.
ام��ام جمع��ه س��بزوار ب��ا تقدی��ر از داد گس��تری و نیروی
انتظامی ای��ن شهرس��تان در زمینه برخورد ب��ا برگزاری
کنسرت اخیر ساالر عقیلی افزود:برخی آقایان بدون در
نظر گرفتن شرایط اقدام به دادن مجوز برای برگزاری این
مراس��م می کنند که باید نظارت های بیشتری بر صدور
مجوزها نیز انجام شود .وی خاطرنش��ان کرد:امروز اگر
دستگاه قضا با این برنامه ها برخورد نکند فردا باید شاهد
برگزاری مراسم دیگری باشیم که از عرف اجتماعی نیز
خارج است.

چهرهها وخبرها
نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز:

نماینده مردم سبزوار در مجلس:

بیمارستان گلبهار با وجود مصوبه
دولت هنوز کلنگ زنی نشده است

برخی مناطق آزاد معبری برای ورود
کاالهای قاچاق شده است
سخنگویکمیسیونمبارزهبامفاسداقتصادیمجلسشورایاسالمیگفت:
برخی از مناطق آزاد تجاری کش��ور معبری برای ورود کاالهای قاچاق ش��ده
است.بهگزارشایرنا،حسینمقصودیافزود:وارداتبرخیکاالهایقاچاق
درسایهمجوزهایقانونیدرسالهایگذشتهضرباتزیادیبرپیکرهاقتصادکشورواردکردهاست.حسین
مقصودیبااشارهبهقاچاققطعاتخودروبهکشورافزود:متاسفانهبخشیازاینقاچاقکاالازطریقبرخی
مناطقآزادتجاریبهکشورانجاممیشودواینموضوعتنهامتوجهبخشقطعهسازیکشورنیستبلکهشاهد
وارداتبرخیدیگرازکاالهایمصرفیمردمنظیرپوشاک،لوازمآرایشیو...هستیم.

با خبرنگاران
شهرستان ها

غضنفری /مدیر ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی
منطقه تربت حیدریه گفت:مصرف سی ان جی در  4ماه
نخست امسال  11درصد رشد داشته است.
حقدادی/رئیسشورایاسالمیشهرستانتربتجامدر
آستانه فرارسیدن برگزاری همایش جهانی عبدالرحمن
جامی در گفت و گو با خراسان رضوی گفت :این همایش
خاتم الش��عرای ش��عر فارس��ی با اهداف تروی��ج فرهنگ
سبک زندگی ایرانی اس�لامی و وحدت و همدلی در این
شهرستان برگزار می شود.
ن��وری /فرماندار شهرس��تان خلیل آباد گف��ت :آموزش و
ترویج تولی��د ماهی در بین کش��اورزان می توان��د یکی از
مصداق های اقتصاد مقاومتی باشد.
نش��تیفانی  /سرپرست ش��بکه دام پزش��کی شهرستان
باخرز از توقیف یک خودروی حامل مرغ غیر بهداشتی در
این شهرستان خبر داد.
نش��تیفانی /سرپرست امور آبفای روس��تایی شهرستان
باخرزگفت:کیفیتآبشربروستاهایشهرستانباخرز
در وضعیت مطلوبی است.
مقصودی  /سرپرس��ت جهاد کش��اورزی درگ��ز گفت :با
بارش های مناسب و به موقع باران امسال و فراهم بودن
زمینه از سوی کشاورزان مقدار  14هزار هکتار ازاراضی
کشاورزی درگز زیرکش��ت دانه روغنی کنجد قرارگرفته
است .
فیض عارفی  /مسابقه بزرگ فرهنگی قرآنی «رویین دژ»
با شرکت شش هزار نفر در کاشمر برگزار شد.
قالیباف  /فرمانده انتظامی تایباد گفت :ماموران پاسگاه
انتظامی کرات در بازرسی از یک دستگاه وانت سایپا 45
راس بزغاله قاچاق کشف وضبط کردند.
صف��ری  /رئی��س اداره آموزش و پ��رورش گناب��اد گفت:
همزمان با دههکرامت و در قال��ب اردوی رهرواننبوی،
 ۴۰نفر از دانش آموزان دختر گنابادی برای زیارت بارگاه
امام رضا (ع) به مشهد مقدس اعزام شدند.
نش��تیفانی  /سرپرست ش��بکه دام پزش��کی شهرستان
باخرز از واکسیناس��یون 60هزار رأس دام سبک در این
شهرستان علیه بیماری تب برفکی خبر داد.
غضنفری /معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش تربت
حیدریه از کسب رتبه اول مسابقات کشوری قرآن توسط
دانش آموز رضا حسنی خبر داد.

فرماندار گناباد:

خوشایندنیستکهدانشآموزان
گنابادیدرکانکسدرسبخوانند

عابد /نمایندهمردمچنارانوطرقبهشاندیزدربارهبیمارستانگلبهار گفت:با
وجوداینکهبیمارستانگلبهارمصوبدولتومجلسشورایاسالمیاست،
اما به دلیل برخی از اختالف نظرها متاسفانه کلنگ اجرایی این بیمارستان
تاکنونبهزمینزدهنشدهاست.دهقانافزود:درسال 94یکونیممیلیاردتومانبرایشروععملیاتاجرایی
بیمارستانگلبهاراختصاصیافتهو 100درصداعتبارآنبهدانشگاهعلومپزشکیمشهدتحویلشدهاست،اما
علومپزشکیمشهدبهدلیلپایینبودنمساحتزمینبیمارستانازشروععملیاتآنخودداریکردهاست.
ویتصریحکرد :زمینیباحداقلهشتهکتارمساحتبرایبیمارستانگلبهاردرنظرگرفتهشود.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت گناباد خبر داد:

اختصاص سه میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال برای تکمیل زیرساختهای صنعتی گناباد

صفری  /رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت گناباد از اختصاص سه
میلیاردو ۶۰۰میلیونریالازمحلاعتبارهایعمرانیبرایتکمیل
زیر س��اخت های ش��هرک و نواحی صنعتی این شهرس��تان در سال
جاری خبر داد .هادی ایزدی افزود :با هدف اصالح الگوی مصرف و
کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از قاچاق سوخت تاکنون بیش
از  ۹۰درصد واحدهای صنعتی از جمله کوره های آجر فش��اری این
شهرستان به شبکه گاز طبیعی متصل ش��د.وی افزود  :همچنین از
مجموع  ۲۴واحد صنعت��ی که به دلیل مش��کالت مدیریتی ،کمبود

بخشدار رضویه خبر داد:

سرقت آب با شکستن خط لوله آب
شرب سد دوستی

ناسخ  /بخشدار بخش رضویه مش��هد از سرقت آب توسط برخی
افراد با شکستن خط لوله آب شرب سد دوستی خبر داد .زارعی
کالت در گف��ت و گ��و با خراس��ان رض��وی گف��ت :تا کن��ون بارها
مشاهده شده است که افرادی به منظور آبیاری اراضی کشاورزی
و باغ های خود اقدام به تخریب قسمتی از خط لوله آب شرب سد
دوستی کرده اند.وی افزود :این اقدام خالف و خطرناک در مسیر
خط لوله مذکور در روس��تا های چلغی ،میر بنگ��ش ،خادم آباد و
میامی رخ داده است .بخش��دار بیان کرد :به منظور مقابله با این
پدیده نیازمند همکاری مردم هستیم.

حضورعکاساننیشابوریدرجشنواره
"مونتهنگرو"
راس��خی نیا /دو هنرمند ع��کاس نیش��ابوری به عن��وان داور در
جش��نواره عکس « 2016مونتهنگرو» حضور خواهند داش��ت.
سرپرس��ت انجمن س��ینمای جوان نیش��ابور گفت« :محمدرضا
چایف��روش» و «علی س��امعی» دو ع��کاس بینالمللی این ش��هر
توانستهاند با حضور خود در مقام داوری این جشنواره ،جلوهای
دیگر از توان هنرمندان جهانی این سرزمین را به نمایش بگذارند.
سلیمانیاضافهکرد:پذیرشسهعکسازمرتضیامینالرعایایی
در جش��نواره بینالمللی عکس  PSA - PIDآمری��کا  2016نیز
موقعیت هنری جوانان این شهر را دیگر بار مطرح می کند.

نقدینگی و سرمایه تولید در پنج سال قبل تعطیل شده بودند ،چهار
واحد صنعتی از ابتدای امس��ال دوباره فعال ،دو واحد واگذار شده و
چهار واحد تغییر فعالی��ت داده اند و بقیه واحدها نیز تا پایان امس��ال
تعیین تکلیف می ش��وند .وی گفت  ۶۱ :واحد صنعت��ی گناباد برای
استفادهازتسهیالترونقتولیدبهمبلغ ۷۱۵میلیاردریالبهکارگروه
استانی و شهرستانی معرفی شدند که از این تعداد ۳۴واحد به مبلغ
 ۵۱۹میلی��ارد ریال در مرحل��ه پرداخت و عق��د ق��رارداد در بانک ها
هستند و ۲۷طرح هم در حال طی مراحل ثبت نام قرار دارند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی سبزوار:

سبزوار با کمبود شدید کتابخانه عمومی
مواجه است

پورسخاوت  /رئیس اداره کتابخانه های عمومی سبزوار با اشاره
بهاینکهتوسعهکتابخانهزیرساختفرهنگیاست،گفت:کمبود
شدید کتابخانه عمومی مشکل این شهرستان است .زیبا باغانی
در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار خراس��ان رض��وی با اش��اره ب��ه تمرکز
کتابخانه ها در نقاط نزدیک به هسته مرکزی شهر سبزوار اظهار
کرد :برنامه ری��زی برای توزیع پراکندگ��ی کتابخانه ها به منظور
دسترسی بیشتر یکی از مطالبات شهروندان سبزواری است.

اعتراضمردمدرگزبهتعطیلی 10روزه
جایگاهسیانجی
مقصودی  /تنها جایگاه سی ان جی شهر درگز از حدود  10روز
قبل تعطیل شده و این وضعیت باعث بروز مشکالت و نارضایتی
مردم درگز شده است .غفاریان یکی ازشهروندان درگزی دراین
باره گفت :از حدود دو هفته قبل جایگاه سی ان جی درگز تعطیل
شده است و رانندگان برای تهیه سوخت به شهر نوخندان مراجعه
می کنن��د و این رفت و آم��د موجب اتالف وقت و بروز مش��کالتی
برای مردم شده است«.محمد علی گل میمی» از اعضای شورای
شهر درگز دراین باره گفت :دس��تگاه سی ان جی این شهر دچار
نقص فنی شده است و قطعات مورد نیاز باید از تهران خریداری
ش��ود .هم اکنون نیز متخصصان مربوطه در حال تعمیر دستگاه
هستند.

صفری  /فرماندار گناباد گفت :زیبنده نیست که دانش آموزان ما در برخی
روس��تاها مثل رحمت آباد و بیلن��د درکانکس درس بخوانن��د .محمد علی
نبی پور درجلسه شورای اداری آموزش و پرورش افزود :فضاهایی بدون استفاده دولتی در روستاهای بیلند
ورحمتآباد وجودداردکهمیتوانددراختیارآموزشوپرورشقرارگیرد.ویگفت:مشکلهدایتتحصیلی
دانش آموزان و دستورالعمل جدید یک مشکل کشوری است که درشهرستان گناباد هم وجود دارد .وی
افزود :هدایت تحصیلی یعنی این که نباید اجباری در کار باشد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کرد.

کویت هم مقصد صادراتی فوالد خراسان شد
راسخی نیا /دومین محموله صادراتی مجتمع فوالد خراسان به
همسایگان غربی کشور امسال به کشور کویت ارسال شد .رئیس
صادرات ش��رکت فوالد خراس��ان با بی��ان این خبر به «خراس��ان
رضوی» افزود :این محموله هزارتنی که از طریق س��امانه حمل و
نقل ریلی بارگیری شد ،هفته اول مرداد ماه به بندر خرمشهر حمل
و از آن جا به کویت ارسال شد.
ش��نوایی ب��ا بیان ای��ن که ای��ن محمول��ه صادرات��ی در ب��ر دارنده

انواع میلگردهای تولیدی ش��رکت اس��ت ،افزود :استقبال تجار
کشورهای همس��ایه با توجه به کیفیت محصوالت مجتمع فوالد
خراس��ان ،نوید بخش تحقق هدف صادراتی تعیین شده شرکت
در سال جاری است .وی افزود :برون گرایی اقتصادی و صادرات
محصول در شرایط فعلی بازار محصوالت فوالدی ،مسیری است
که کارشناس��ان تولی��د و تجارت برای عب��ور از مرحله گ��ذار برآن
تاکید می کنند.

با برخورد خودروهای پراید،سوناتا و  2تریلی اتفاق افتاد

 5کشته در تصادف مرگبار محور فریمان – تربت جام
تصادف زنجیره ای چهار خودرو در محور فریمان – تربت
جام پنج کشته و سه مجروح بر جای گذاشت.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری پلی��س ،فرمان��ده انتظامی
شهرس��تان فریمان با اعالم این خبر گفت :س��اعت 19
جمعه گذش��ته خبری مبنی بر تصادف زنجیره ای چند
خودرو در کیلومتر هش��ت مح��ور فریم��ان – تربت جام
حوالیروستایقلعهنوبهمرکزفوریتهایپلیسی110
اعالم شد و با توجه به تعداد زیاد مجروحان تیم هایی از
کالنتری مرکزی ،پاس��گاه انتظام��ی قلندرآباد و پلیس
راه به همراه دیگر نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام
شدند .س��رهنگ افش��ار نجاتی افزود :در بررسی های
عواملانتظامیدرمحلحادثهمشخصشدیکدستگاه
پراید با هفت سرنش��ین (همگی اعض��ای یک خانواده)
که از مس��یر تربت جام به س��مت فریمان در حرکت بود
با یک دس��تگاه تریلی ولوو که از سمت فریمان به سمت
تربت جام در حرکت ب��وده برخورد می کن��د .وی ادامه
داد :با منحرف ش��دن خودروی تریلی ،جاده مس��دود و
یک دس��تگاه تریلی بن��ز ترانزیتی که از تایب��اد به مقصد
مشهد در حرکت بود با تریلی ولوو برخورد و متعاقب آن
یک دستگاه سواری س��وناتا با خودروی بنز برخورد می
کند .وی تصریح ک��رد :در این س��انحه راننده خودروی
تریلی بنز (عطامحمد 40ساله) راننده پراید (حسن30
ساله) و دو سرنشین خودروی پراید (فهیمه  25ساله و

ابوالفضل سه ساله) در دم فوت کردند و چهار سرنشین
دیگر پراید و راننده خودروی تریلی ولوو به شدت مجروح
و با کمک تیم های امدادی به مراکز درمانی شهر فریمان
منتق��ل ش��دند .وی ادامه داد :متأس��فانه یک��ی دیگر از
سرنشینان خودروی پراید (بیتا پنج س��اله) نیز به علت
شدتجراحاتباوجودتالشتیمپزشکیدربیمارستان
امام خمینی(ره) فوت کرد .فرمانده انتظامی شهرستان
فریمان با ابراز تأسف از این س��انحه مرگبار اظهار کرد:
رعایت س��رعت مطمئنه هنگام رانندگی همواره نقش
بس��یار کلیدی در پیش��گیری از وقوع تصادف��ات دارد و
همیشه باید به یاد داشته باش��یم که دیر رسیدن بهتر از
هرگز نرسیدن است .سرهنگ نجاتی خاطرنشان کرد:
علت دقیق این س��انحه دلخراش از س��وی کارشناسان
پلیس راه در دست بررسی است.

