اخبار

شهرستان ها

شهرستانها

وعدهمدیرگمرکدوغارون:

600کامیون معطل در مرز درصورت
مساعدتافغانستان
طی 2روزعبورمیکنند

مدیر گمرک دوغارون گفت 600 :کامیون در این
مرز پرتردد متوقف شده اند که در صورت مساعدت
طرف افغانستانی طی دو روز از مرز خارج می شوند و
به افغانستان می روند.محمد کوه گرد ،دیروز در بازدید
خبرنگاران از پایانه مرزی دوغارون افزود :مشکل اصلی
توقف کامیون ها در این مرز مربوط به گمرک افغانستان
است زیرا زیرساخت های الزم برای پذیرش کامیون های
ترانزیتی و صادراتی ایران را ندارد.وی اظهار کرد :هم
اکنون  10باسکول در گمرک منطقه ویژه دوغارون و
بازارچه مرزی دوغارون فعال است و از سه طریق کامیون
های ترانزیتی و صادراتی را به افغانستان ارسال می کند
اما گمرک افغانستان تنها یک دستگاه باسکول در اختیار
دارد که این موضوع باعث ازدحام کامیون ها در پشت مرز
شده است.کوه گردگفت :دیروز  200دستگاه کامیون
از گمرک دوغارون 120 ،دستگاه کامیون از منطقه
ویژه دوغارون و  40دستگاه کامیون از بازارچه مرزی
این منطقه به افغانستان رفتند.وی همچنین با اشاره به
مذاکرات انجام شده با مسئوالن گمرک افغانستان در
زمینه افزایش فعالیت در ثبت بارنامه بین المللی رانندگان
ترانزیت گفت :یکی از دالیل طوالنی شدن فرایند ترانزیت
و خروج کامیون ها از گمرک ،نبود درگاه سامانه ثبت به نام
«سی.ام .آر» در گمرک افغانستان است که امیدواریم این
سامانه به زودی در گمرک مزبور فعال شود.

نمایندهمردمسبزواردرمجلسخبرداد:

موافقتفرماندهانتظامیکشوربا
راه اندازی یگان امداد انتظامی در سبزوار
کالته -نماینده سبزوار در مجلس ،با اشاره به دستاوردهای
دیدار اخیر با فرمانده انتظامی کشور در خصوص مشکالت
حوزه انتخابیه ،گفت :در این دیدار با درخواست راهاندازی
یگان امداد انتظامی این شهرستان موافقت شد و بهزودی
اعتبار موردنیاز اختصاص مییابد .مقصودی با اشاره
به دستاوردهای دیدار اخیر با سردار اشتری فرمانده
انتظامی کشور ،درباره بررسی کمبودهای حوزه انتخابیه
سبزوار اظهار کرد :شهرستا نهای جوین ،جغتای،
خوشاب و داورزن بهتازگی از شهرستان سبزوار جدا
شدهاند و به دلیل گستردگی این مناطق و فاصله زیاد تا
مرکز سبزوار ،افزایش جرایم رایانهای و اینترنتی در فضای
مجازی و توسعه این شبکهها ،راهاندازی پلیس فتا در این
شهرستا نها مورد موافقت فرمانده انتظامی جمهوری
اسالمی قرار گرفت .وی افزود :همچنین در این دیدار،
با توجه به محرومیت و روستایی بودن بافت شهرستان
خوشاب و کوهستانی بودن برخی مناطق ،یک دستگاه
خودرو سواری سمند و تویوتا هایلوکس به فرماندهی
انتظامی این شهرستان اختصاص یافت.
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گزارشیمیدانیازوضعیتنامناسبجادهمیامی

جادهایروستاییبا کاربریشهری
گزارش

شهرستا ن ها

تردد بیش از چهار میلیون زائر ایرانی وخارجی که
به زیارت امامزاده یحیی (ع) در روستای میامی
میروند ،از جاده مشهد  -میامی انجام می شود   اما
این جاده به علت کم عرض بودن و نداشتن شانه
خاکی مناسب در بخشی از مسیر ،جزو جاده
های پرتردد و نیازمند به سازی و توسعه است.
به گزارش خراسان رضوی ،آرامگاه امامزاده
یحیی (ع) در روستای میامی در بخش رضویه که
در50کیلومتری شهرمشهد قرار دارد ،ساالنه
پذیرای بیش از چهار میلیون زائر ومسافر است
وزائران این زیارتگاه وهمچنین ساکنان روستای
میامی و کارکنان چرم شهر باید از جاده ای عبور
ومرور کنند که به علت عرض کم و همچنین تردد
خودروهای سنگین ،سایه ترس و حادثه را برسر آن
ها می گستراند.

•جاده دوطرفه وانبوه تانکرهای فاضالب

از مشهد به سمت شهر رضویه حرکت
میکنیم ،مسیر یک طرفه است .از شهر رضویه
عبورمیکنیم وبعد از پلیس راه رضویه ،جاده
میامی از سرخس جدا می شود .در این جاده
که دوطرفه است ،انبوه تانکر های فاضالب که
روزانه در این مسیر تردد می کنند ،خودنمایی
می کنند .ورودی نامناسب تصفیه خانه اولنگ
ازجاده میامی و بوی مشمئز کننده فاضالب و
تانکرهایی که فاضالب های خانگی وبیمارستانی
را در بستر کشف رود می ریزند ،در ابتدای
مسیرجاده میامی بدجوری توی ذوق مسافران
این مسیر می زند.بعد از طی مسافتی کم ،به
روستای قازقان می رسیم .از ابتدای روستای
قازقان ،رود کشف می گذرد .بوی تعفن ومشمئز
کننده فاضالب آزارمان می دهد .بعد از روستای
قازقان به تصفیه خانه در حال احداث چرم شهر
می رسیم ،بوی پساب متعفن چرم شهر غیر قابل
تحمل است .تریلرها و کامیون های حامل زباله،
در حال حرکت به سمت ایستگاه پسماند هستند.
شیرابه ها و سرریز زباله هایی که بر اثر وزش باد
ازروی کامیون ها بر سطح جاده می ریزد ،سطح
جاده را لغزنده وخطرناک می کند.

• 12کیلومتر مسیر خطرناک است

احسان شنیط از رانندگان خط مشهد-میامی
که زائران خارجی را به زیارتگاه میامی می برد،
می گوید  12 :کیلومتر ازمسیر مشهد -میامی
بسیار نامناسب وخطرناک است وقتی پلیس راه
دستور توقف می دهد ،به علت نداشتن شانه خاکی
جاده ،توقف مشکل است.وی می افزاید  :مسیر،
دست انداز ها وسرعت گیر های زیادی دارد و عالیم
راهنمایی و رانندگی در مسیر کم است.حسین
خلیلی که از مغازه داران حاشیه جاده است ،می
گوید :متاسفانه به دلیل عرض کم جاده ،شاهد
حوادث منجر به فوت در این محور هستیم وهمیشه
بوی تعفن ناشی از تخلیه فاضالب مسافران و
زائران را آزار می دهد.وی می افزاید  :زباله ها از
خودروهای حمل زباله که در این مسیر تردد دارند،
به زمین می ریزد.محمد رحیمی راننده اتوبوس
خط مشهد -میامی با اشاره به کم عرض بودن جاده
می گوید :دو دستگاه خودروی سنگین در مسیر،
همزمان به سختی از کنار هم رد می شوندو جاده
هرچه به سمت میامی می رویم ،باریک تر می شود.
وی تصریح کرد :در روزهای تعطیل ،تردد بسیار
زیاد است .ماموران پلیس راه در چند نقطه حادثه
خیز مستقر می شوند که نقش مهمی در کاهش
تصادفات دارند.یکی از کارکنان واحدهای
تولیدی مستقر در چرم شهر ،از وضعیت جاده گالیه
منداست و می گوید :ما که در این جاده ،هر روز تردد
می کنیم ،امنیت جانی نداریم .درفصل زمستان
مجبوریم با  ۲۰کیلومتر سرعت حرکت کنیم.وی
می افزاید :وسایط نقلیه سنگین  ،مقررات را رعایت
نمی کنند و آسفالت جاده به دلیل رفت وآمد زیاد
مستهلک شده است وترک های زیادی دارد.

•جاده ای روستایی با میزان رفت وآمد باال

جعفر میری ،دهیار روستای قازقان گفت:این
جاده روستایی با عرض کمی که دارد ،تردد بسیار
زیادی دارد و مباحث فنی اصال در این جاده رعایت
نشده است .وی افزود :در بعضی از روزهای خاص
تا  ۴۰۰۰خودرو در این جاده تردد می کنند واین
میزان رفت وآمد متناسب با یک جاده روستایی
نیست وباعث بروز حوادث رانندگی منجر به جرح
وفوت می شود.میری ادامه داد :متاسفانه در
موضوع حمل مواد زاید ،روزانه یک هزار وپانصد
تن زباله از مشهد به ایستگاه پسماند حمل می
شود که کنترلی بر سرعت کامیون ها ،تناژ ومحافظ
روی زباله ها نیست.مهدی زارع بخشدار رضویه
گفت:بیشترین مشکل جاده در مسیر رفت جاده
میامی است چون کامیون های با    ۲۰تا    ۵۰   
تن وزن در این محور تردد دارند ،فشار زیادی به
آسفالت وارد می شود ،به همین دلیل مسیر رفت
نسبت به بر گشت مشکالت بیشتری دارد.مهدی
زارع ادامه داد :شیرابه هایی که از کامیون های
حمل زباله می ریزد ،جاده را لغزنده می کند وبر
اثر سرعت باال ونداشتن محافظ مناسب ،زباله ها
در اطراف جاده پراکنده می شود و چهره جاده را
نامناسب می کند وتخریب محیط زیست را در پی
دارد.پارسا ،مدیر ساخت وتوسعه راه های اداره
کل راه وشهرسازی استان نیز می گوید :پروژه به
سازی واحداث محور مشهد -میامی (رضویه) از
پروژه های مشارکتی اداره راه وشهر سازی است
که برای پنج کیلومتر آن قرارداد بستیم ،از پنج
کیلومتر ،در یک کیلومتر اول به دلیل این که باید
با آستان قدس هماهنگ کنیم ،کار تعطیل است.
و یمی افزاید:یک کیلومتر را خالی گذاشتیم،

از  ۴کیلومتر دیگر  ۲کیلومتر در حد الیه بیس و
 1/5کیلومتر درحد الیه ساب بیس انجام شده و
در  ۵۰۰متر دیگر آن ،یکی از مالکان جلوی کار را
گرفته است.وی تصریح می کند :برای احداث این
پروژه ،تا کنون مبلغ  ۱۵میلیارد ریال هزینه شده و
پیمانکار چهار میلیارد ریال طلبکار است.سرهنگ
حسین پور فرمانده پلیس راه جاده مشهد-سرخس
(رضویه )با اشاره به این که جاده میامی ،جاده ای
روستایی است ،گفت :در جاده میامی ،یک تردد نا
همگن وجود دارد .تانکرهای فاضالب ،کامیون
های حمل زباله ،اتوبوس های شرکت واحد و مینی
بوس وسواری حامل زائران در این مسیر تردد می
کنند.وی می افزاید :آستانه تحمل رانندگان کم
است وچون وسایط نقلیه سنگین با سرعت کم
حرکت می کنند ،سواری ها سبقت می گیرند
وچون جاده کوهستانی است باعث بروز حادثه
می شود.وی افزود :در بعضی ایام خاص 3500
خودرو تردد می کنند که تنها راه حل مشکل،
عریض کردن راه است.وی افزود :در دو ماه ابتدای
سال،نسبت به سال قبل کاهش حوادث داشتیم و
فقط یک حادثه جرحی ویک فقره خسارتی داشته
ایم .در ایام تعطیلی که تردد زیاد است ،در چندین
نقطه گشت پلیس راه مستقر می شود.هادی
غالمی ،مدیریت امام زاده یحیی بن زید(ع) گفت:
ساالنه بیش از چهار میلیون زائر از ایران و۱۴
کشور خارجی (اروپایی و حاشیه خلیج فارس)
برای زیارت به میامی مشرف می شوند و متاسفانه
چندین سال است ،اتفاقات نا گواری در این جاده
می افتد.غالمی افزود:در سفر وزیر کشوربه
استان و بازدید از جاده ،مصوب شد جاده دو بانده
شودویک میلیارد اعتبار به آن تخصیص یافت.
استاندار هم که شرایط حاد جاده را دیدند ،بخشی
از هزینه را متقبل شدند.در قسمت هایی از مسیر،
امالک آستان قدس قرار دارد که با قائم مقام آستان
قدس آقای بختیاری صحبت کردیم تا درباره پذیره
موقوفات مساعدت کنند چون در قراردادهای
بعدی هم قسمتی از جاده در اراضی آستان قدس
واقع شده است که به مشکل بر خورد می کنیم.وی
افزود :زائران به شدت گالیه مندند ،از طرفی بوی
نا مطبوع در مسیر واز طرف دیگر ترافیک سنگین
وکم عرض بودن جاده مشکالتی را ایجاد کرده که
ان شاءا ...با همت مسئوالن مرتفع خواهد شد.

از میان خبرها
شهرستا نها

مراسم دومین سالروزاستاد سبزواری
در زادگاهش برگزار می شود

کالته -فرماندار سبزوار گفت :مراسم دومین سالروز
استاد سبزواری ،طی دو نوبت صبح و عصر  22 ،خرداد
ماه امسال در زادگاهش برگزار می شود .به گزارش
خراسان رضوی ،برادران در نشست ستاد برگزاری
دومین سالروز پدر شعر انقالب که در محل سالن جلسات
فرمانداری برگزار شد ،اظهارکرد :استاد حمید سبزواری
یکی از بزرگان و مفاخر ادبی کشور به شمار می رود و
برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم سالروز استاد سبزواری،
باید مورد توجه دستگاه های اجرایی این شهرستان قرار
گیرد .وی بر لزوم ایجاد خانه موزه و المان استاد سبزواری
در زادگاهش تاکید کرد و افزود :با اختصاص اعتبارات
مورد نیاز ،باید زمینه های احداث این دو مطالبه خانواده
استاد سبزواری و اهالی فرهنگ محقق شود .فرماندار
سبزوار با اشاره به برگزاری مراسم دومین سالروز استاد
سبزواری طی دو نوبت صبح و عصر در روز  22خرداد ماه
امسال ،بیان کرد :همچنین نواختن زنگ شعر انقالب
در مدارس ،برگزاری نشست های ادبی و شعرخوانی و
همچنین برگزاری محفل ادبی با حضور شاعران برجسته
کشوری ،از دیگر برنامه های دومین سالگرد استاد
سبزواری در زادگاهش است.

رئیسدادگستریبردسکنمطرحکرد:

 150پرونده اختالفات خانوادگی در
بردسکن،منجربهسازششدهاست
علی نوری /رئیس دادگستری بردسکن از صلح و سازش
 150پرونده اختالفات خانوادگی دراین شهرستان
خبرداد .عبدا ...زاده در گفت و گو با خراسان رضوی
گفت :از مجموع  200پرونده اختالفات خانوادگی،
تنها  50پرونده آن منجر به صدور حکم طالق شده و
بقیه در شورای صلح و سازش ،حل و فصل شده است.
وی با بیان این که در جشن گلریزان سال قبل ،خیران
بردسکنی  65میلیون تومان برای آزادی زندانیان
جرایم غیر عمد کمک کردند ،افزود :امسال بردسکن
چهار زندانی محکوم مالی دارد که برای آزادی آن ها
 167میلیون تومان نیاز است که می طلبد خیران به
منظور حمایت از خانواده های زندانیان و آزادی آن ها در
جشن گلریزانی که هفته آینده برگزار می شود ،شرکت
چشمگیری داشته باشند .رئیس دادگستری بردسکن
از کاهش 50درصدی پرونده های ورودی و مختومه
خبرداد و گفت :یک سوم پرونده های ورودی و مختومه
در شعبه اول حقوقی ،مربوط به پرونده های اختالفات
خانوادگی است .عبدا ...زاده به رسیدگی و صدور رای
برخی از پرونده های تصرف اراضی درشهرستان خبرداد
و گفت :یکی از سیاست های دستگاه قضا ،حفظ حقوق
بیت المال است که درباره زمین های موقوفه عام که در
چند نقطه شهرستان در تصرف افراد بود ،به نفع اداره
اوقاف و امورخیریه حکم صادر و  19هزار و  549متر
مربع زمین به این اداره واگذار شد.

چهره ها و خبرها
رئیسمیراثفرهنگیتربتحیدریهخبرداد:

تصویباحیایحمامصفائیان
درانجمنمیراثفرهنگی

رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدریه اعالم کرد :احیای حمام
صفائیان در انجمن میراث فرهنگی شهرستان تصویب شد .محمدی از
تصویب احیای حمام صفائیان( گودی) این شهرستان خبرداد.به گزارش
روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی« ،محمدی» افزود :این حمام
متعلق به دوره قاجار است که به شماره  11922در سال  1384در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد :حمام صفائیان در خیابان فردوسی جنوبی ،کوچه شیرچهارسوق واقع شده و براساس
مصوبه انجمن میراث فرهنگی شهرستان ،قرار است توسط بخش خصوصی احیا شود.

باخبرنگاران
شهرستانها

نجم الشریعه  /رئیس اداره آموزش وپرورش زبرخان
گفت ۱۵ :نفرازکارکنان آموزش و پرورش ،کارت اهدای
عضو دریافت کردند.
نوری /مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) بردسکن از
کمک  300میلیون ریالی نیکوکاران برای اطعام ایتام
درماه مبارک رمضان خبرداد.
ایشان زاده /فرمانده انتظامی قوچان از کشف ۸۲
کیلوگرم مواد مخدر ازنوع تریاک  از داخل خودروپژو
 ۲۰۶درمحور چناران به قوچان خبرداد.
اصغری  /با حضور مدیر آموزش و پرورش و سرپرست
بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان فریمان ،از دانش
آموزان طرح پراکنده شاهد فریمان تجلیل شد.
اصغری /پلیس فتای شهرستان فریمان مردی جوان را
که به صورت غیرمجاز شش میلیون ریال از حساب بانکی
دوستش برداشت کرده بود ،شناسایی و دستگیر کرد.
*پلیس فریمان با دستگیری دو سارق حرفهای ،پنج فقره
سرقت منزل را کشف کرد.
صفری /فرماندار گناباد گفت :در حوزه گردشگری این
شهرستان مشکالت مختلف ساختاری وجود دارد که
باید با همکاری همه دستگاهها و ادارات مربوط حل و
فصل شود.
غضنفری /جانشین فرماندهی انتظامی تربت حیدریه
ازشناسایی ومتالشی شدن باند کیف قاپ و کشف هفت
فقره سرقت خبر داد.
کالته /فرمانده انتظامی سبزوار از دستگیری عامل
تهدید و انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی در
این شهرستان خبر داد.
*معاون فرماندار شهرستان خواف از برگزاری بیش از
شش کارگروه در سال  96خبر داد.
نوری /مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد گفت :با فرا
رسیدن فصل بهار  ،برداشت برگ انگور از تاکستان های
شهرستان خلیل آباد آغاز شد .به گزارش خراسان از
خلیل آباد ،مجید طاهر پور اظهار کرد :هرساله از ابتدای
اردیبهشت ماه ،برگ های انگور چیده می شود و بعد
از سورت و بسته بندی به استان های دیگر به خصوص
تهران برای تهیه دلمه که یک نوع غذای لذیذ و خوشمزه
است و دیگر صنایع مانند کنسرو برگ و استفاده دارویی
ارسال می شود.

مدیرجهادکشاورزیتربتجام:

رئیسبنیادشهیدبردسکنخبرداد:

 250میلیون تومان اعتبار برای پروژه
ناتماممجتمعفرهنگیگلزارشهدا

نوری /رئیس بنیادشهید و امورایثارگران بردسکن ،به پروژه نا تمام مجتمع
فرهنگی گلزار شهدای بردسکن اشاره کرد و گفت :سال قبل با پی گیری
های انجام شده و توجه فرماندار شهرستان 250 ،میلیون تومان از منابع
دولتی به این پروژه اختصاص یافت که تاکنون  70میلیون تومان آن جذب شده است .حسین سلیمانیان
با بیان اینکه این پروژه از یک قدمت  13ساله برخوردار و تاکنون فقط  40درصد پیشرفت فیزیکی داشته
است ،افزود :برای تکمیل این پروژه  700میلیون تومان اعتبار نیاز است .وی اظهارامیدواری کرد با
اعتبار درنظر گرفته شده برای این پروژه ،کف پوش و در و پنجره های آن نصب و سقف آن به سازی شود.

۱۰۰۰هکتاراز مزارع گندم تربت جام
برای مبارزه با ملخ ،سم پاشی شد

حقدادی/مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت :عملیات مبارزه باهجوم
ملخ به مزارع گندم ،از ابتدای اردیبهشت در منطقه شروع شده است و
هنوز هم ادامه دارد .وی افزود:تاکنون در بیش از ۱۰۰۰هکتار از اراضی
گندم منطقه ،مبارزه علیه هجوم ملخ به مزارع آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.اصغر خوشخو
افزود:کارشناسان جهاد کشاورزی پس از بررسی کانون های تولید و تخم گذاری ملخ در منطقه ،کار
مبارزه و سم پاشی را در مراتع آغاز کردند.مدیر جهاد کشاورزی تربت جام تصریح کرد  :سم پاشی درمحل
کانون ها انجام می شود تا از تولید و هجوم ملخ جلوگیری شود.

مدیرکلبهزیستیاستان:

از میان خبرها

 ۹۰درصد جمعیت استان تحت پوشش اورژانس اجتماعی است
ایشان زاده /مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت :حدود
 ۹۰درصد جمعیت استان تحت پوشش اورژانس اجتماعی
قرارداردکه درسال  ۹۶تعداد این اورژانس ها دراستان از  ۹به
 ۲۰مرکز افزایش یافته است .دکتر پوریوسف با بیان این مطلب
درمراسم تکریم ومعارفه مدیران بهزیستی قوچان افزود :باتوجه
به حدود ۱۶۰فعالیت وبرنامه بهزیستی درکشور ،ارائه خدمات
همواره درسایه همگرایی وتعامل با دیگرسازمان ها ودستگاه
ها وهمچنین همکاری ومشارکت مردم به نتیجه رسیده ،به
طوری که درسازمان بهزیستی  ۸۰تا ۹۰درصد این فعالیت ها به
مراکزغیردولتی واگذارشده واین مراکز ،بازوان مجموعه بهزیستی
است وخیران نیز هم تراز آن هستند .وی خاطرنشان کرد :فعالیت
های توانمند سازی ،پیشگیری های اولیه ومداخله آسیب های
اجتماعی  ،سه اولویت موجود دربهزیستی است که در بخش

پیشگیری اولیه  ،درسال های  ۹۵و ۹۶برای اولین بار درخراسان

شهرستانها

رضوی  ،آمار طالق روندی کاهشی پیدا کردو همچنان روبه کاهش
است ،اگرچه هنوز هم کاهش ازدواج ،یکی از مشکالتی است که
اگر مدیریت نشود ،تبدیل به معضل خواهدشد وباید در افزایش
میزان ازدواج تالش جدی شود .دراین مراسم ،رئیس قبلی
بهزیستی قوچان نیز با اشاره به انجام حدود  ۷۰درصد فعالیت
ها وبرنامه های بهزیستی دراین شهرستان گفت :درحوزه توان
بخشی توانستیم مراکز توان بخشی ،را از  ۳به  ۶مرکز افزایش
دهیم .نیک افشار افزود :طبقه بندی معلولیت ها درسیستم جهانی
معلوالن نیز انجام شده است و معلوالن شهرستان کد دار شده اند
و برای آنان کارتی صادر شده که در سراسر جهان قابل ارائه است .
دربخش پایانی این مراسم  ،طی حکمی براتعلی دیانت به ریاست
بهزیستی قوچان منصوب و از ناصر نیک افشار رئیس قبلی این
اداره تقدیر شد.

فرماندارسرخسخبرداد:

واگذاری جنگل های پسته وحشی سرخس به شرکت های تعاونی روستایی
محمودی /فرماندار سرخس از سامان دهی جنگل
های پسته وحشی شهرستان وواگذاری آن به
روستاییان در قالب شرکت های تعاونی خبر داد .به
گزارش خراسان رضوی ،حسین سنجرانی با اشاره
به بازدید اخیری که از مناطق جنگلی پسته وحشی
شهرستان داشت ،با بیان این که اهالی روستاهای
حاشیه جنگل ،حافظان واقعی این مناطق هستند،
اظهار کرد:متاسفانه طی ادوار گذشته در بحث
بهره برداری از جنگل های پسته  ،با یک رسم غلط
روبه رو بودیم که این منابع خدادادی به افراد خاص
وشرکت های خصوصی واگذار می شد .وی افزود
:با رایزنی های صورت گرفته وبا توجه به رویکرد
جدیدی که آستان قدس در بحث محرومیت زدایی
دارد ،فسخ قرار دادهای قبلی با شرکت های
خصوصی را در دستور کار قرار داده وبرای کمک
وایجاد اشتغال و.....با روستاهای حاشیه جنگل
در قالب ایجاد شرکت های تعاونی روستایی به

تفاهم رسیده است .فرماندار سرخس با بیان این
که تفاهم نامه ای بین منابع طبیعی و آستان قدس
برای نظارت بر جنگل های پسته و.....به امضا
رسیده است ،اضافه کرد:واگذاری جنگل های
پسته به روستاییان حاشیه این مناطق ،در ایجاد
اشتغال پایدار ،کاهش ناهنجاری های اجتماعی و
مهاجرت معکوس نقش اساسی داردو موجب رونق
واحیای مناطق تخریبی جنگل می شود .رئیس
شورای تامین شهرستان با اشاره به اختالفات
جغرافیایی در حوزه جنگل های خواجه کالت
یاد آور شد ،در پی رایزنی های یک سال گذشته
موافقت شد این مناطق نیز بر اساس سهم هریک
از دو شهرستان ،با ایجاد شرکت های تعاونی به
مردم وروستاییان آن مناطق واگذار شود به طوری
که سهم سرخس  ، 40کالت  45وعمومی  15در
صد می شود که با نظارت منابع طبیعی اجرایی
خواهد شد.

رئیسادارهاوقافوامورخیریهسبزوارخبرداد:

وقف زمین 1000متری برای احداث
مسجدوحسینیه

کالته /رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار گفت :یک
وقف جدید به ارزش  510میلیون ریال ،برای احداث
مسجد و حسینیه در این شهرستان به ثبت رسید .حجت
االسالم حسین نیساری در گفت وگو با خراسان رضوی
با اشاره به ثبت وقف جدید در شهرستان سبزوار ،اظهار
کرد :واقف خیراندیش ،یک قطعه زمین به مساحت
 1029متر مربع را برای احداث مسجد و حسینیه در این
شهرستان وقف کرد .وی افزود :ارزش ریالی این وقف
جدید حدود  510میلیون ریال پیش بینی شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار بیان کرد :از
ابتدای امسال تاکنون ،شش موقوفه به ارزش حدود 10
میلیارد و  400میلیون ریال در سامانه جامع موقوفات
شهرستان های سبزوار و خوشاب به ثبت رسیده است.

توزیع 6قلمکاالیاساسیمردمبا
تعرفهدولتیوحمایتیدرسبزوار
کالته-معاون برنامه ریزی و اداری فرماندار سبزوار ،از
پخش و توزیع شش قلم کاالی اساسی مورد نیاز مردم در
ماه رمضان با قیمت دولتی و با رویکرد حمایت از مردم،
در این شهرستان خبر داد .به گزارش خراسان رضوی،
پارسی پور ،صبح دیروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار
سبزوار که در محل فرمانداری برگزار شد ،با بیان این
که نوسانات ارز روی قیمت های بازار نیز تاثیر گذاشته
است ،اظهارکرد :باید با تشدید بازرسی ها و نظارت بر
بازار ،افرادی که قصد سوء استفاده از این موقعیت را
دارند ،شناسایی و با آن ها برخورد کنیم .وی با اشاره به
ماه رمضان و وضعیت بازار در این ایام ،افزود :دولت برای
شش قلم کاالی اساسی به وزن  114هزار تن با قیمت
دولتی و حمایتی برای ماه رمضان برنامه داشت که از این
مقدار ،سهمیه استان خراسان رضوی هفت هزار تن بود
که به استان ابالغ و در شهرستان ها توزیع شد.

