از میان خبرها

شهرستان ها

شهرستانها

باحضورمسئوالندرایستگاهشادمهر
صورتگرفت

آغاز عملیاتاجراییدوخطهشدن
راهآهن خواف  -بندر عباس

پوریوسف  -کلنگ عملیات اجرایی کمربندی راه آهن
شادمهر در شهرستان مه والت به ایستگاه ساالر در
شهرستان رشتخوار ،با حضور معاون فنی و مدیر توسعه
خطوط راه آهن کشور ،معاون استاندار و فرماندار تربت
حیدریه و فرمانداران شهرستانهای مهوالت و رشتخوار
و جمعی از مسئوالن شهرستان مهوالت در محل ایستگاه
راه آهن شادمهر به زمین زده شد  .معاون فنی و مدیر
توسعه خطوط راه آهن کشور با بیان این که صنعت ریلی
کشور با رشد  2درصدی در بعد از انقالب کمترین رشد
را نسبت به دیگر صنایع داشته است گفت:در دولت
یازدهم با تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور
وهمکاری خوب مجلس اهتمام ویژهای برای توسعه ریلی
انجام گرفته و تمهیدات و برنامه های ویژه ای دیده شده
و عملیات اجرایی پروژه های زیادی آغاز شده است که به
خاطر خشک سالی مالی هنوز به پایان نرسیده است.
مهندس یزدانی افزود:پروژه کمربندی راه آهن شادمهر
به ساالر آغاز عملیات اجرایی دو خطه کردن راه آهن
خواف به بندر عباس محسوب می شود که در این مرحله
زیرسازی برای دو خط اجرایی و یک خط آن اجرا میشود
و با تامین مالی خط دوم آن نیز اجرایی خواهد شد که
بیش از  120میلیارد تومان هزینه در بردارد و پیشبینی
می شود طی یک سال به بهره برداری برسد.
وی همچنین خاطر نشان کرد 3:پروژه راه آهن نیز
در داخل خاک افغانستان در حال اجراست و اگر با
برنامه ریزی انجام شده بتوانیم حمل سنگ آهن سنگان
افغانستان را نیز به این سمت بکشانیم دیگر به سایر
بار ها نیازی نخواهد بود .یزدانی همچنین از انعقاد
قرارداد های جدید در حوزه حمل و نقل ریلی خبر داد
و افزود :حدود  7میلیارد یورو قرارداد در این حوزه با
سرمایه گذاران در شرف انعقاد است که با شروع آن ها
تحول عظیمی را شاهد خواهیم بود .مدیر کل راه آهن
خراسان رضوی با اشاره به عمر  11ساله بهره برداری
از راه آهن هزار کیلومتری شرق کشور گفت :فکر
نمی کردیم که بعد از این مدت به مشکل ترافیک حمل
بار بخوریم و این کمر بندی برای رفع مشکل ترافیک
بار در ایستگاه تربت حیدریه احداث می شود .مهندس
اقبالی افزود :با نگاه به چشم انداز برنامه  20ساله در
افق  1404برای منطقه حدود  27میلیون تن حمل
بار پیش بینی شده است .این در حالی است که در سال
گذشته حدود  40میلیون تن در کل ،حمل و نقل ریلی و
جابه جایی بار داشته ایم که حدود  5میلیون تن آن سهم
اداره کل راه آهن شرق کشور بوده است .وی افزود:بر آن
شدیم که برای رفع مشکل ترافیک این مسیر احداث شود
که ضمن کاهش مسیر  30کیلومتری از توقف  6ساعته
بار در ایستگاه تربت حیدریه نیز جلو گیری می شود  .به
گزارش ایسنا روز گذشته همچنین دو پروژه تعریض و
بهسازی ورودی تربت حیدریه به مشهد و ایمن سازی
ورودی تربت حیدریه از سمت زاوه کلنگ زنی شد.
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امامجمعهکاشمرمطرحکرد:

دشمنبهدلیلهوشیاریمردم،جراتجسارتندارد
نماز جمعه

سید هادی مهدیان

امام جمعه کاشمر با اشاره به نزدیک شدن زمان
برگزاری انتخاباتریاست جمهوری و پنجمین دوره
انتخابات شورا های اسالمی شهر و روستا ،موضوع
انتخاباترایکیازمسائلمهموحساسفعلیکشور
دانست و گفت :اصل حضور و شرکت در انتخابات
یک واجب شرعی و سیاسی است و همه ما به عمل به
این تکلیف الهی موظف هستیم .به گزارش خراسان
رضوی ،حجت االسالم سید کاظم طباطبایی در
اجتماعنمازگزارانجمعهکاشمربااشارهبهفرمایشات
رهبرمعظمانقالبدرزمینهانتخاباتافزود:انتخابات
دراقتداروعظمتکشورنقشداردواگرامروزدشمن
واهمه دارد و جرات جسارت به مردم و این کشور را
نداردودرمقابلعقبنشینیمیکندبهجهتداشتن
فرهنگسیاسیوهوشیاریاینملتاست.ویبابیان
این که ملت قهرمان ایران اسالمی همواره با حضور
و مشارکت در عرصه های حساس نشان داده اند،
نسبتبهسرنوشتخودشانبیتفاوتنیستندخاطر
نشان کرد :بار دیگر مردم ایران اسالمی هوشمندانه
و هوشیارانه پا در عرصه انتخابات می گذارند و از
حق مسلم خوددفاع میکنند چرا که معتقد هستند
حضورشان در عرصه و اطاعت از ولی فقیه باعث
قدرتمندیآنهاشدهاست.
داورزنی  -امام جمعه داورزن در خطبه های نماز
جمعهدرمحلمصالیموقتاینشهرستانبهنقض
برجامتوسطآمریکااشارهکردوگفت:نهتنهاتحریمها
برداشته نشد بلکه آمریکا تحریم های جدیدی علیه
ایران اسالمی اعمال کرد .حجت االسالم محمود
مداحی با اظهار بیاناتی از مقام معظم رهبری درباره
بدعهدی آمریکا گفت:رهبر انقالب بار ها یادآور
شدهاندکهاینهابدعهدند.
باقری-حجتاالسالممظفرتاجیامامجمعهچناران
بااشارهبهایامانتخاباتورقابتهایانتخاباتیضمن
دعوت ازکاندیداهاوطرفدارانشان به تقوای سیاسی
گفت:آنچهبیشازهرچیزاهمیتداردرعایتاخالق
درعرصهرقابتهاوتبلیغاتانتخاباتیاست.
اصغری-حجتاالسالممحمدحسینایزدییزدانآباد
امامجمعهشهرستانفریماندرخطبههاینمازجمعه
این هفته ،خود و همه نمازگزاران را به تقوای الهی و
ترک گناه توصیه کرد و گفت:فرد مؤمن باید با کسی

کهازاوبریدهوبهاوبدیکردهاستارتباطبرقرارکرده
وبهنیکیبااورفتارکند.
بخشیزاده-حجتاالسالمبهمنیامامجمعهشاندیز
در بخشی از خطبه های نماز جمعه شاندیز با اشاره
به شهادت چند تن از کودکان در شهر کفریا به دست
تکفیری ها گفت تکفیری ها مورد حمایت آمریکا
واسرائیل هستند و آن هایی که دم از حقوق بشر
می زنند همه دیدند که این کودکان بی گناه را به
شهادترساندند.
خاکشور -حجتاالسالم مهدی بهرهمند امام جمعه
رشتخوار گفت :حضور و مشارکت در انتخابات یک
وظیفه شرعی و ملی است و آحاد مردم باید در این امر
مهموسرنوشتسازشرکتکنند.
ایشان زاده-حجت االسالم دستجردی امام
جمعه قوچان دربحث انتخابات ریاست جمهوری
گفت:کسانی که صالحیت آن هاتایید نشده است
میتوانند از طریق قانون پیگیری کنند و نامزدهایی
کهصالحیتشانتاییدوواردعرصهانتخاباتمیشوند
باید بدون تخریب دیگران ،برنامه های خودرا برای
مردمبیانکنندوازخودسخنبگویندوصادقباشند.
عابد خراسانی -خطیب جمعه طرقبه درخطبه های
این هفته نماز جمعه ،با اشاره به زمان انتخابات و
تشویقمردمبهشناختکاندیداهاگفت:روزگاربسیار
حساسکنونی،هوشیاریوعزمراسخهمگانبهویژه
شما مردم را میطلبد.پیشرفتکشور هدف اساسی

است .امام جمعه طرقبه گفت:پیشرفت صوری و
منهایاستقاللوعزّتملی،پذیرفتهنیست.
راسخی نیا -حجت االسالم سید قاسم یعقوبی امام
جمعه نیشابور درباره اخالق انتخاباتی گفت :امام
کاظم(ع)فرمودهاندکهدربرابرحقتواضعکن.تسلیم
شدنوتواضعدربرابرقانوننشانهعقلاست.
نجم الشریعه  -حجت االسالم حجتی نیا امام جمعه
دررود ازمهم ترین وظایف سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در آستانه دوم اردیبهشت ماه را حفظ و
حراست ازنظام وتوسعه وترویج فرهنگ انقالب
اسالمی وانقالبی گری در بیرون مرز ها بیان کرد
وگفت:درهرجاوهرزمینهایاگرکسانیبخواهندیا
قرارباشدانقالبرابهبیراههببرندیکیازنهادهایی
که باید ایستادگی کند وازبدو تاسیس با جدیت این
وظیفهذاتیرابهعهدهداردسپاهپاسداراناست.
بخشی -حجت االسالم حصاری امام جمعه بایگ با
اشارهبهپایانیافتنکارتاییدصالحیتکاندیداهای
ریاستجمهوریتوسطشوراینگهبانگفت:شورای
نگهباندراقدامیانقالبیوقاطعکارتاییدنامزدهای
ریاست جمهوری را به پایان رساند که جادارد از این
قاطعیتشوراینگهبانتقدیرکرد.
نوری -حجت االسالم علی اصغر امینی امام جمعه
بردسکن گفت:سپاه وبسیج هر دو در بطن انقالب
بودهوهستندوازیکدیگرجدانیستند.
مرشدلو  -حجت االسالم والمسلمین غالمی امام

جمعه شهر خرو به مناسبتهای هفته و روز تاسیس
سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت :سومین نهادی
که بعد از پیروزی انقالب اسالمی توسط امام راحل
ایجاد شده ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی است
سپاه پاسداران نهادی است که درزمینههای نظامی
 اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی خوب وارد شده وموفقبودهاست.
غضنفری -امام جمعه تربت حیدریه در خطبه های
این هفته به اهمیت انتخابات پیش رو اشاره کرد
وگفت:کاندیدا های انتخابات در ریاست جمهوری
وشورا باید اخالق انتخاباتی را به معنای واقعی کلمه
رعایتکنند.حجتاالسالمعصمتیافزود:همهباید
برمحورحق وحقیقت وپرهیز ازبزرگ نمایی حرکت
وآنچهواقعیتاستبهمخاطبانبازگوکنند.
مقصودی  -حجت االسالم ملکی امام جمعه درگز
گفت:کشورماکشورصاحبالزماناستوطرحهای
دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل دراین کشور
موفقنخواهدشدچراکهاینکشورزیربارمستکبران
نخواهدرفت وملت ما با مقاومت همیشه پیروز است
ویافزود:انتخاباتبرایکشورماسرنوشتسازاست
و باید خیلی مراقب ومواظب باشیم چرا که کسانی
هستندکه میخواهند اوضاع رابه هم بریزندوازاین
اوضاعبهنفعخوداستفادهکنند.
نوری -امام جمعه خلیل آباد گفت :ارتش همزمان با
بهثمررسیدنانقالباسالمیبهندایآسمانیرهبر
انقالب لبیک گفت و همصدا و همراه با امت اسالمی
دربراندازیرژیمستمشاهیوستیزبادشمنانداخلی
و خارجی نظام تالش کرد .وی ادامه داد :ارتش در
جهت تحقق اهداف و آرمانهای جمهوری اسالمی
ایرانتالشهایمستمریرابافداکاریوایثاردرابعاد
مختلفآغازکرد.
نشتیفانی-حجتاالسالموالمسلمینمهدیامجدی
زاده ،امام جمعه شهرستان باخرز در خطبههای این
هفته نماز جمعه در مسجد جامع امام علی(ع) ،با
سفارش به تقوای الهی و دوری از گناه و تسلیت ایام
شهادتامامموسیبنجعفر(ع)گفت:وجودحضرت
امام موسی کاظم(ع) به عنوان باب الحوائج ،دری
برای ارتباط عمیق با خداست.ایشان در اوج غربت
و مظلومیت ،ظلم های فراوانی را تحمل کردند .وی
به مبعث پیامبر اسالم (ص) اشاره کرد و افزود :عید
مبعث ،روز بر افراشته شدن پرچم اخالق انسانی و
تجدیدانسانیتاست.

گردونه
ورزش

وعدهحضورقدرتمنددرلیگبرتر
والیبالکشور
پیروز -رئیس هیئت والیبال استان وعده داد :امسال
شاهد حضور تیمی قدرتمند از خراسان رضوی در
مسابقات لیگ برتر کشور خواهیم بود".هادی حسین
زاده" در گفت وگو با فارس با اشاره به مذاکرات موفق
هیئت با بخش صنعت استان و کشور اضافه کرد :این امر
با هدف ایجاد شرایط مناسب برای ورود نماینده خراسان
رضوی در لیگ برتر امسال انجام شد.

انتخابرئیسجدیدبرایهیئت
ورزشهای رزمی استان

نایب رئیس فدراسیون:باید برای رزمی کاران
استان سرمایهگذاری شود
پیروز" -وحید اسحاقی" با کسب  16رای از میان 17
رای ،به مدت 4سال سکان ریاست هیئت ورزش های
رزمی استان را در دست گرفت .به گزارش فارس ،نایب
رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی ،پنجشنبه گذشته در
مجمع انتخاب رئیس این هیئت بر لزوم سرمایه گذاری
خراسان رضوی برای حضور ورزشکاران رزمی این
استان در بازیهای آسیایی  2018تأکید کرد".علیرضا
امینی" ادامه داد :خراسان رضوی ظرفیت خوبی در این
رشته از نظر جایگاه قابل توجه ورزشکاران دارد.در ادامه
نیز کوروش صبوریان ،مدیرکل ورزش استان با اشاره
به اهمیت سلیقه های مختلف بیان کرد :این رشته ها
به دلیل گستردگی و تنوع باال نیاز مند مدیریت قوی و
کارآمد است.

انتقادووشوکارملیپوش
ازمسئوالننیشابور
پیروز -قهرمان ملی پوش ووشوی استان گفت :در
شهری مانند نیشابور ،اگر فردی در زمینه های
دیگر موفقیت کسب کند ،به او اهمیت می دهند،
اما متاسفانه ورزش ،جایی در برنامه های بسیاری از
مسئوالن ندارد".امیر فضلی" در گفت وگو با ایسنا،
جایگاه ورزش را در شهرستان نیشابور نامناسب
دانست و اظهار کرد :در نیشابور ورزش ،جایی
ندارد و حتی ورزشکاران جهانی و المپیکی نیز در
این شهر جایی ندارند واگر ببینم اوضاع به همین
شکل می ماند ،به جایی می روم که حداقل پیشرفت
خود را رقم بزنم.وی که به تازگی قهرمان مسابقات
بین المللی جام پارس شده است ،افزود :تعداد
ورزشکاران ملی پوش در نیشابور انگشت شمار است،
آیا بها دادن به این تعداد اندک قهرمان که نام این شهر
را نیز مطرح می کنند ،خیلی سخت است؟ ! وی عنوان
کرد :متاسفانه ورزش ،اولویتی برای برخی مسئوالن
نیشابور ندارد و این که به ورزشکاران بها داده نشود،
به نظر من خیانت است.

چهره ها و خبرها
رئیسانجمنمددکاریاجتماعیایران:

مدارایاجتماعیبابخشنامهوزور
محققنمیشود

صفری-رئیسانجمنمددکاریایرانگفت:مدارایاجتماعیرابابخشنامهو
زورنمیتوانمحققکردچراکهماسالهابااعتیادبهشکلانتظامیوامنیتی
برخوردکردیموحتیمجازاتاعدامهمبرایقاچاقچیاناجراشداماباوجود
این،شاهدکاهشسناعتیاد،ورودخانمهابهحوزهاعتیادورفتنبهسمتاعتیادبهموادشیمیاییخطرناک
هستیم.دکترموسویچلکدرهمایشمددکاریاجتماعیومدارایاجتماعیگنابادکهدرتاالرکوثرشهر
بیدخت برگزار شد ،گفت :در قرآن کریم  70بار کلمه صبر و حلم آمده و عالوه برآن در آیات و احادیث نیز به
موضوعصبروکرامتتاکیدشدهاستوازنشانههایعقالنیتبعدازایمانبهخدا،مداراکردنبامردماست.

باخبرنگاران

ثبت 2وقف جدید به ارزش300
میلیونریالدرگناباد

صفری  /رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد از ثبت دو وقف جدید در
روستا های موسیرز و رهن گناباد به ارزش  300میلیون ریال خبر داد.
حجت االسالم سعید غیرتمند افزود :وقف و فرهنگ وقف از اموری است
که مردم گناباد از گذشته به این موضوع اهتمام داشته اند و بیشترین رقبه های گناباد به عزاداری
اهلبیت(ع) ،کمک به فقرا و مستمندان ،مساجد و حسینیهها و آبانبارها اختصاص دارد .وی به ثبت یک
وقف برای آب شرب مردم در سال جاری اشاره و تصریح کرد :یکی از خیران روستای موسیرز یک فنجان
آب شرب به ارزش  100میلیون ریال برای آب شرب اهالی روستای خود وقف کرده است.

ارتقایمعیشتیمردمدرسندملی
راهبردیشهریدردستورکارقرارگیرد

نوری/فرماندارخلیلآبادگفت:ارتقایوضعیتاقتصادی،معیشتی،اجتماعی
وفرهنگیمردمدرسندملیراهبردیاحیا،بهسازی،نوسازیوتوانمندسازی
بافتهایفرسودهوناکارآمدشهریبایددردستورکارهمهدستگاههایاداری
قرارگیرد .مجتبیشاکریدرجلسهستادبازآفرینیشهریاظهارکرد:مناطقدورافتادهوحاشیهشهرکهاز
چشم مسئوالن شهری مغفول مانده باید احیا شود تا توسعه عدالت اجتماعی محقق شود و جذب مشارکت
مردمیوبخشخصوصیمیتواندروندبهسازیونوسازیشهرویکمحلراتسریعبخشدویافزود:مشارکت
بخشخصوصیوبهکارگیریمشارکتاهالیهمانمحلقطعامیتواندثمرهخوبیداشتهباشد.

خبر

خبر

پورسخاوت

شهرستانها

مهدیان /سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن ،عترت و
نماز دانش آموزان پسر خراسان رضوی در گروه دوم به
میزبانی کاشمر با معرفی نفرات برتر پایان یافت.
* به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ برات اویسی
فرمانده انتظامی شهرستان گلبهار ،ازدستگیری  9تن
ازعامالن شرارت های سریالی در شهرگلبهار خبرداد.
* رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کالت گفت:
همزمان با هفته فرهنگی کالت نوزدهمین همایش
دبیران ،کارشناسان و سرگروههای تاریخ خراسان بزرگ
برگزارمیشود.
حقدادی /دو تن از جانبازان به نمایندگی از ایثارگران در
جلسه برنامهریزی روز بزرگداشت جانباز ،با ابراز گالیه از
نگاهمدیرانبیانکردند:برخیمدیراناجراییدرتریبونها
فقطشعارمیدهندکهباعثبیحرمتیهادرجامعهنسبت
بهایثارگرانمیشودواینموضوعمارارنجمیدهد.
ایشان زاده /سرهنگقدمگاهی،فرماندهانتظامیقوچان،
گفت :درپی دو فقره سرقت از منازل درمنطقه شهرک؛
گروهیازمامورانتجسسکالنتری11واردعملمیشوند
که دربررسی ها به فردسابقه داری که درآن محدوده
تردد داشته است ،ظن میبرند .در ادامه متهم شناسایی
ودستگیر میشود .باهماهنگی مقام قضایی ،از مخفیگاه
متهمبازرسیودرپیآنبخشیازلوازممسروقهکشفشد.
*باحضورمعاونهنریوسینماییادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمی خراسان رضوی ،کارشناسان تئاتر ومسئوالن
انجمن های هنر های نمایشی استان ،نخستین مجمع
تخصصی تصمیم گیری تئاتر شهرستان های خراسان
رضویدرنیشابوربرگزارشد.
مقصودی /آزمون ورودی مسابقات سنجش دانش آموزان
UCMنخبه رده سنی 6تا 13ساله با شرکت  120نفر در
هنرستان مالک اشتر درگز برگزار شد و دانش آموزان به
رقابتپرداختند.
*مراسمافتتاحیهسیوپنجمیندورهمسابقاتقرآن،نمازو
عترتبهمیزبانیآموزشوپرورشمنطقهاحمدآبادبرگزارشد.
علیاحسنیمرغزاررئیسآموزشوپرورشمنطقهاحمدآباد
در این مراسم ضمن خوش آمد گویی به مهمانان گفت:
یکی ازبهترین مصداقهای تحقق بخشی به تعلیم وتربیت
چندساحتیکه درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،به
آناشارهشده،برگزاریمسابقاتقرآن،عترتونمازاست.

رئیسادارهاوقافوامورخیریهگنابادخبرداد؛

فرماندارخلیلآباد:

واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده سبزوار-
شاهرودسببکشتهشدن11نفرومصدومشدن22
نفر از هموطنانمان شد .به گزارش خراسان رضوی
جاده سبزوار-شاهرود به طول  275کیلومتر جزو
 10جادهپرحادثهکشورمحسوبمیشود.

•تغییرمسیرناگهانیعلتاصلیحادثه

فرمانده پلیس راه سبزوار در گفت وگو با خبرنگار
خراسان رضوی با اشاره به وقوع حادثه واژگونی
اتوبوس در جاده سبزوار-شاهرود اظهار کرد:
این حادثه در ساعت  20:08چهارشنبه شب
درکیلومتر  25این محور مواصالتی در محدوده
روستای ریوند رخ داد که به کشته شدن هفت
نفر در محل حادثه و چهار نفر در بیمارستان
امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار منجر شد.
سرهنگ علی فتحی با بیان این که در این حادثه
 22نفر از هموطنانمان نیز مصدوم شدند،
تصریح کرد:مصدومان این حادثه با حضور به
موقع تیم های امداد و نجات به بیمارستان و
مراکز درمانی شهرستان منتقل شدند .وی با
اشاره به علت وقوع حادثه یادآورشد :براساس
بررسی ها و اعالم کارشناسان پلیس راه سبزوار
تغییر مسیر ناگهانی کامیونی که در جلوی
اتوبوس در حال حرکت بوده است سبب بروز
این حادثه تلخ و خونبار شده است .فتحی با
اشاره به تشدید نظارت ها در سطح محور های
مواصالتی شهرستان خاطرنشان کرد :هم اکنون
 10تیم گشتی محسوس و نامحسوس در سطح
محور های مواصالتی شهرستان به خصوص در
جاده سبزوار-شاهرود اضافه شده است .وی
همچنین در راستای رعایت قانون در زمینه بستن
کمربند ایمنی توسط سرنشینان خودرو ها افزود:
تمام اتوبوس ها و وسایل نقلیه توسط ماموران و
افسران پلیس راهدر سطح محور کنترل میشوند و
با رانندگان خودروهایی که سرنشینان آن از بستن
کمربند ایمنی خود داری کرده باشند برخورد
می شود .فرمانده پلیس راه سبزوار با بیان این که
این اتوبوس دارای 45مسافر و از مشهد عازم

واژگونیاتوبوسدرجادهسبزوار-شاهرود11کشتهو22مصدومبرجایگذاشت

اتوبوسمرگ

شهرستانها

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
اورژانس 115سبزوارنیزبهخبرنگارخراسانرضوی
گفت:درمجموعپنجدستگاهآمبوالنس،یکدستگاه
اتوالنس و 13تکنسین برای کمکرسانی به حادثه
دیدگاناعزامشدند.هادیعباسآبادییادآورشد:
در راستای ارائه خدمات مناسب به مصدومان،
هماهنگی های الزم با بیمارستان امداد شهید
بهشتی سبزوار انجام شد که مصدومان با انجام18
عملیاتبهمرکزدرمانیمنتقلشدندوخدماتمورد
نیاز به آنان ارائه شد .وی خاطرنشان کرد :با وجود
تالش های تیمهای درمانی و امدادگران اورژانس
 115چهارتنازمصدوماناینحادثهبهدلیلحجم
جراحاتواردهجانخودراازدستدادند.

•دستور صریح فرماندار سبزوار برای ارائه
خدمات به مصدومان حادثه

اصفهان بود ،خاطرنشان کرد :یکی از مهم ترین
دالیل افزایش تلفات این حادثه رانندگی نبستن
کمربند ایمنی توسط سرنشینان و مسافران این
وسیله نقلیه بود.

•حضور تیمهای امداد ونجات هالل احمر و
آتش نشانی در محل حادثه

معاون مدیر عامل و رئیس جمعیت هالل احمر
سبزوار به خبرنگار خراسان رضوی گفت :پس از
اعالمپلیسراهسبزوارمبنیبرواژگونییکدستگاه
اتوبوس در جاده سبزوار-شاهرود چهار دستگاه
آمبوالنسازپایگاههایامدادونجاتشهدایابراهیم
آباد ،شهدای کاهک ،شهید حسینی مهری و ستاد
فرماندهی و یک دستگاه خودروی نجات به محل
حادثه اعزام شد .محمد علی جباری ثانی با بیان
این که این حادثه در شب رخ داده بود ،عنوان کرد:
تاریکیشبوواژگونیخودرووافتادناتوبوسروی

برخیازمسافرانازمهمتریندالیلیاستکهسبب
شدشناساییتعدادمصدومانوکشتهشدگانبسیار
سختشود.وییادآورشد:اینموضوعسببشدتا2
دستگاهجرثقیلنیزبرایرهاسازیمصدومانوتغییر
وضعیتاتوبوساعزامشود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سبزوار نیز گفت :سه دستگاه خودروی
آتش نشانی سنگین و سبک برای امداد رسانی به
مصدومان این حادثه به محل اعزام شد .مهدی
احمدی راد اظهار کرد :این حادثه از دلخراشترین
اتفاقاتی بود که در سطح این محور در طول
سال های گذشته رخ داده است .وی با بیان این که
با تالش آتش نشانان در این حادثه حریقی رخ
نداد ،افزود :با تالش آتش نشانان افراد گیر افتاده
در داخل اتوبوس با رعایت مسائل ایمنی خارج
و تحویل تیم های اورژانس  115شدند که چهار
مصدوم در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

معاوناستانداروفرماندارویژهسبزوارنیزبهخبرنگار
خراسان رضوی گفت :این حادثه ضایعه ای اسف
بار برای هموطنان عزیزمان محسوب می شود که
این موضوع نشان می دهد رعایت و توجه به قانون
باید مورد توجه باشد .احمد برادران ضمن قدر
دانی از تالشهای پرسنل بیمارستان امداد شهید
بهشتی ،اورژانس  ،115جمعیت هالل احمر و
سازمان آتش نشانی سبزوار گفت :دستورات الزم
برای ارائه خدمات درمانی و رفاهی به مصدومان
این حادثه و همراهان آنان صادر شده است .وی
خاطرنشان کرد :حضور به موقع ،سریع و ارائه
خدمات مناسب توسط نیرو های اورژانس ،115
جمعیتهاللاحمروسازمانآتشنشانیوخدمات
ایمنیشهرداریسبزوار،سببشدحادثهدیدگانبه
سرعتبهبیمارستانمنتقلشوند.
براساس آمار ها ساالنه حدود  450نفر
در محورمواصالتی سبزوار -شاهرود جان خود را
از دست می دهند .حدود  95کیلومتر از این جاده
در محدوده  2شهرستان سبزوار و داورزن واقع
شده است و ساالنه بیش از  25میلیون زائر ومسافر
از این محور مواصالتی برای رسیدن به شهر مشهد
عبور می کنند.

باحضورمدیرکلبنیادمسکناستانانجام
شد

افتتاح پروژه طرح هادی روستای
ابراهیم خان شاندیز
بخشیزاده-افتتاحپروژهطرحهادیروستایابراهیمخان
شاندیزوکلنگزنیجادهابراهیمخانبهشاندیز،بهسازی
آرامستانروستا،ساختماندهیاری،یکبابمدرسه،خط
انتقال آب و بهرهبرداری از منبع آب و بولوار ورودی روستا
از جمله پروژه هایی بود که پنجشنبه گذشته درابراهیم
خان شاندیز افتتاح ویا کلنگ زنی شد .مدیر کل بنیاد
مسکن استان در حاشیه افتتاح پروژه ها وطرح هادی
روستای ابراهیم خان شاندیز گفت :بیش از  300هزار
واحد مسکن روستایی در استانکم دوام یا بی دوام است
که امیدواریم با همکاری خوب همه مسئوالن استان و
تسهیالت و وام های قرض الحسنه که بانک ها در اختیار
روستاییانقرارمیدهنداینعددبهحداقلبرسد.موسوی
نیا افزود :بنیاد مسکن تا کنون توانسته است  820طرح
هادیروستاییراافتتاحکندکهدرسال 94صددرصدکار
انجامومطالعهومصوبشدهاستودرسال 95ازمیانگین
کشورکه  90درصد است  10درصد با یک سال پیش آمد
جلوتر هستیم که درنتیجه همکاری همه مسئوالن بوده
است .مدیر کل بنیاد مسکن استان اظهار کرد :با توجه به
گستردگی روستا های استان و محدودیت اعتبارات یک
فاز طرح اجرا وفاز بعدی در مرحله ای دیگر انجام خواهد
شد.سیدرضاموسوینیااذعانکرد:روستایابراهیمخان
در  2کیلومتری شهر شاندیزبا جمعیتی حدود  600نفر
و 160خانوار،تنهاروستایکردزباندرشهرستانطرقبه
وشاندیزاست.مدیرکلبنیادمسکناستان،فرمانداروامام
جمعه ودیگر مسئوالن شهرستان در افتتاح و کلنگ زنی
چند پروژه عمرانی در این روستا شرکت داشتند .افتتاح
پروژه طرح هادی روستا و کلنگ زنی جاده ابراهیم خان
به شاندیز ،بهسازی آرامستان روستا ،ساختمان دهیاری،
یکبابمدرسه،خطانتقالآبوبهرهبرداریازمنبعآبو
بولوارورودیروستاازجملهپروژههاییبودکهافتتاحشدو
بهبهرهبرداریرسید.

