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معاون سیاسیاستاندار:

بدترینچالش،تخریبخادمان
مردمتوسطعناصرتندروست

کلثومیان-معاون سیاسی  ،اجتماعی وامنیتی استاندار
در شورای اداری تایباد گفت :هم اکنون بدترین چالش
درکشورندای چندصدایی وایجاد اختالف وتخریب
خادمان مردم توسط عده ای ازعناصر تندرودرداخل
کشوراست که متاسفانه عناصر ناآگاه داخلی به تحقق
اهداف دشمن کمک می کنند.وی صبح دیروز وارد
تایباد شد وضمن بازدیدازفعالیت های اقتصادی
گمرک بین المللی دوغارون ،بازارچه مرزی و منطقه
ویژه اقتصادی دوغارون با روند فعالیت های ترانزیتی
شهرستان آشناشد وبا حضوردرپاسگاه مرزی کالسنگ
کلنگ طرح آب رسانی به چند پاسگاه مرزی را به زمین
زد .دراین بازدید فرماندار  ،اعضای شورای تامین تایباد
 ،فرمانده هنگ مرزی شهرستان  ،مدیر کل امور اتباع
خارجه استانداری وجمعی ازمسئوالن شهرستان معاون
استاندار را همراهی کردند .نشست شورای اداری تایباد
باحضورمعاون سیاسی  ،اجتماعی وامنیتی استاندار
خراسان رضوی در سالن اجتماعات پیامبر اعظم (ص)
فرمانداری تایباد وباحضورامامان جمعه تشیع وتسنن
واعضای شورای اداری وفعاالن سیاسی واجتماعی
تایباد برگزارشد .دراین نشست  ،نوروزیان معاون
سیاسی  ،اجتماعی وامنیتی استاندار خراسان رضوی
باتحلیلی ازاوضاع سیاسی واجتماعی کشوردرطول
تاریخ  ،ملت ایران راملت هوشمند وآگاه توصیف
کرد وگفت :هم اکنون بدترین چالش درکشورندای
چندصدایی وایجاد اختالف وتخریب خادمان مردم
توسط عده ای ازعناصر تندرودرداخل کشوراست که
متاسفانه عناصر ناآگاه داخلی به تحقق اهداف دشمن
کمک می کنند .وی افزود :باید همه جناح ها  ،گروه ها و
اقوام درشرایط فعلی جامعه که دشمن برای به هم زدن
نظم وامنیت کشورنقشه کشیده است  ،باهوشمندی ،
دشمن مشترک را هدف قراردهند وازتخریب وایجاد
اختالف داخلی بپرهیزند .نوروزیان پس ازنشست
شورای اداری درنشست فعاالن سیاسی واجتماعی
شهرستان ونشست شورای تامین تایباد شرکت کرد.

برگزاریمراسمراهپیمایی
روزعفافوحجابدرجوین
شمس آبادی/مراسم راهپیمایی روز عفاف و حجاب در
شهرستان جوین با حضور یک زن تازه مسلمان آمریکایی
برگزار شد.به گزارش خراسان رضوی ،در پایان این
مراسم که از میدان امام حسین (ع) تا مسجد جامع شهر
نقاب برگزار شد ،این خانم تازه مسلمان که نام زیبای
رقیه را انتخاب کرده است ،سخنرانی کرد .

عواملنزاعدستهجمعیدریکیاز
روستاهایقوچاندستگیرشدند
ایشا ن زاده -عوامل نزاع دسته جمعی دریکی از
روستاهای قوچان که موجب ترس و وحشت اهالی شده
بودند  ،دستگیرشدند .فرمانده انتظامی قوچان گفت:
طبق تحقیقات وبررسی ماموران انتظامی علت این نزاع
اختالفات ملکی بین عده ای از روستاییان بوده که منجر
به درگیری چهار نفر ازجوانان با طرف های مقابل شده
است به طوری که آن ها ضمن اقدام به تیراندازی با یک
سالح شکاری وایجاد وحشت با یک خودروی سواری
متواری می شوند .سرهنگ مصرخانی افزود :پلیس این
خودرو را درکمربندی قوچان -درگز مشاهده می کند که
بدون توجه به دستور ایست پلیس با سرعت زیاد دور می
شود و راننده کنترل خودرو را ازدست می دهد و خودرو
واژگون می شود.
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80هکتارازمراتع پارکتندوره درآتش نبود امکانات سوخت
مقصو د ی  -مد یرکلحفا ظتمحیطز یست
استا نگفت 80:هکتار از گستره مراتع و
پوشش گیاهی پارک ملی «تندوره» در محدوده
شهرستان درگز در آتش سوخت.تورج همتی به
ایرنا اظهار کرد :این آتش سوزی در ارتفاعات
پارک ملی تندوره در کیلومتر  88محور قوچان
 درگز به دالیل نامعلومی آغاز شده بود.وی بیان کرد :اگرچه دامنه آتش با کمک موثر
عشایر منطقه و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان درگز مهار شد اما دست کم  80هکتار
از مراتع و جنگل های منطقه در آتش سوخته است.
همتی گفت :برآورد میزان خسارات این آتش سوزی
در دست انجام است ،هرچند خسارات زیادی به
درخت های ارزشمند ارس در منطقه وارد نشده،
اما پوشش گیاهی مراتع منطقه به صورت کامل
از بین رفته است.وی در خصوص علت وقوع آتش
سوزی گفت :علت حادثه در دست بررسی است
اما با توجه به این که در روز تعطیل شاهد حضور

گردشگران در منطقه بودیم ،به احتمال زیاد عوامل
انسانی در بروز آتش نقش داشته است.رئیس اداره
منابع طبیعی درگز نیز گفت :مقارن ساعت4
عصر روز جمعه به اداره منابع طبیعی گزارش
شد که قسمتی ازمراتع ارتفاعات تیوان درپارک
ملی تندوره درحال سوختن است و پس از اطالع
از بروز این حادثه نیروهای اطفای حریق سازمان
دهی و به منطقه اعزام شدند.شرفخانی افزود :با
تالش های انجام شده و بااستفاده از توانمندی
های مردمی موفق شدیم پس از  8ساعت تالش بی
وقفه آتش سوزی رامهار و خاموش کنیم .وی با موثر
خواندن نیروهای مردمی دراطفای حریق افزود:
نیروی مردمی بهترین و موثرترین نیروها در اطفای
حریق هستند و معموال قبل از حضور نیروهای
امدادی در محل آتش سوزی حضور می یابند  .وی
درباره میزان خسارت وارد شده به مراتع گفت:
موضوع دردست بررسی است ودلیل حادثه هنوز
مشخص نشده است و خوشبختانه به درختان ارس

که درختان ارزشمندی هستند آسیبی نرسیده
است.وی یکی از مشکالت اطفای حریق مراتع را
کمبود امکانات ذکر کرد و افزود :هم اکنون این
اداره مجهز به  10دستگاه فلس بک ( آتش خاموش
کن پشتی ) است که جواب گوی نیاز این اداره در
مواقع آتش سوزی نیست .رئیس منابع طبیعی درگز

تجهیز روستاییان و ایجاد پایگاه های روستایی برای
حراست از منابع طبیعی راضروری دانست و افزود:
هم اکنون درروستاهای تیرگان و محمدتقی بیک و
یکی از روستاهای میانکوه پایگاه آتش نشانی ایجاد
شده است که نقش موثری در اطفای به موقع حریق
مراتع دارد.

روزپرحادثهدرخراسانرضوی

یک کشته و59مصدوم در۳حادثه رانندگی
مصدوم و روانه بیمارستان شدند.دهقان پور گفت:
با تالش ماموران کالنتری راه آهن ،متخصصان و
تعمیرکاران راه آهن و دیگر عوامل انتظامی پس از
تعمیر ریل مسیر حرکت قطار بازگشایی و با دستور
قضایی پرونده تشکیل شد و تحقیقات درخصوص
دستگیری راننده متواری کامیون ادامه دارد.

گزارش
کالته

روز گذشته در سه حادثه تصادف اتوبوس
مسافربری با دوکامیون و واژگونی پراید در
محور سبزوار-شاهرود و همچنین برخورد
قطار مسافربری با کامیون در حوالی نیشابوریک
نفرکشته شد و  59نفرمصدوم شدند.درهمین
باره معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی
سبزوار گفت :تصادف یک دستگاه اتوبوس با دو
دستگاه کامیون در کیلومتر  ۱۰محور سبزوار -
شاهرود یک کشته و  ۴۸مصدوم به جا گذاشت.
هادی عباس آبادی در گفت وگو با خراسان رضوی
با اشاره به برخورد یک دستگاه اتوبوس با دو
دستگاه کامیون در کیلومتر  ۱۰محور سبزوار -
شاهرود ،اظهارکرد :این حادثه بامداد دیروز رخ
داد و نیروهای امدادی اورژانس و آتش نشانی
به محل اعزام شدند .وی افزود :دراین حادثه
شاگرد راننده کامیون به دلیل شدت جراحت
در صحنه تصادف جان باخت و  ۴۸سرنشین
دیگر مصدوم شدند که  ۱۱مصدوم توسط هفت
دستگاه آمبوالنس به بیمارستان امداد شهید
بهشتی سبزوار انتقال یافتند و دیگر مصدومان به
صورت سرپایی مداوا شدند .معاون مرکز حوادث و
فوریت های پزشکی سبزوار بیان کرد :این اتوبوس
حامل اتباع افغانستان بود که از مسیر اصفهان به
سمت مشهددرحال حرکت بودند .مسئول روابط
عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سبزوار نیز گفت :پس از اطالع رسانی

• 5مصدوم بر اثر واژگونی پراید در محور
سبزوار  -شاهرود

شش آتش نشان و دو دستگاه خودرو به محل اعزام
شدند .محمد همتی مدت زمان انجام عملیات رها
سازی مصدومان و باز کردن محور را حدود یک
ساعت و  ۴۵دقیقه اعالم کرد .سرهنگ فتحی،
رئیس پلیس راه سبزوار نیز در خصوص علت
حادثه گفت :در این حادثه ابتدا کامیون خاور با
یک دستگاه اتوبوس تصادف وسپس یک کامیون
دیگربه علت بی توجهی راننده به جلو با کامیون
خاور و اتوبوس برخورد می کند.

•برخورد قطار مسافربری با کامیون
 6مصدوم به جا گذاشت

فرمانده انتظامی نیشابور نیز از برخورد قطار
مسافربری با کامیون در حوالی این شهرستان و
مصدوم شدن شش نفر خبرداد.به گزارش پایگاه

خبری پلیس ،سرهنگ «حسین دهقان پور»گفت:
ساعت  22شنبه شب در پی اعالم مرکز 110
مبنی بر یک فقره حادثه برخورد کامیون با یک
دستگاه قطار مسافربری در مسیر روستای دولت
آباد بخش زبرخان ماموران کالنتری راه آهن
به همراه ماموران انتظامی پاسگاه قدمگاه به
محل اعزام شدند.سرهنگ حسین دهقان پور
خاطر نشان کرد :ماموران انتظامی و نیروهای
امدادی به محل حادثه اعزام شدند و در بررسی
های اولیه و میدانی مشخص شد یک دستگاه
کامیون باری حامل بار علوفه قصد عبور از روی
ریل راه آهن را داشته که در داخل ریل گیر و با
قطار مسافربری مسیر مشهد -ساری برخورد
می کند.وی افزود :دراین حادثه متاسفانه شش
مسافر  ،سه نفر مرد و سه نفر خانم به صورت جزئی

همچنین رئیس جمعیت هالل احمر سبزوار
گفت :واژگونی یک دستگاه خودروی سواری
پراید در کیلومتر  65محور سبزوار  -شاهرود پنج
مصدوم به جا گذاشت .محمد علی جباری ثانی در
گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به واژگونی
یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر
 65محور سبزوار  -شاهرود ،اظهارکرد :این حادثه
صبح دیروز رخ داد و بالفاصله امدادگران جمعیت
هالل احمر سبزوار و اورژانس  ۱۱۵به محل اعزام
شدند .وی افزود :در این حادثه پنج سرنشین
خودرو مصدوم شدند و پس از اقدامات اولیه
برای ادامه روند درمانی توسط آمبوالنس های
جمعیت هالل احمر و اورژانس ۱۱۵به بیمارستان
امداد شهید بهشتی سبزوار انتقال یافتند .رئیس
جمعیت هالل احمر سبزوار ادامه داد :دالیل وقوع
حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است.
جباری ثانی بیان کرد :محور سبزوار  -شاهرود و
برعکس یکی از پر تردد ترین جاده های کشور است
و واژگونی خودرو یکی از شایع ترین حوادث در این
محور محسوب می شود.

از میان خبرها
شهرستان ها

درراستایطرحتوسعهحرمامامزادگان
یاسروناصر(ع)انجامشد

وقفبینالمللیبامشارکت
 2هزار و 327واقف

ناسخ /به همت دو هزار و  327واقف خیراندیش از
سراسر جهان  554مترمربع زمین به ارزش یک میلیارد
و  108میلیون تومان برای توسعه حریم آستان مقدس
امامزادگان یاسر وناصر(ع )طرقبه وقف شد.به گزارش
خراسان رضوی ،از  ۱۶مرداد ماه سال  ۹۵تاکنون به
همت دو هزار و  327واقف از کشورهای مختلف جهان
در طرح وقف مشارکتی آستان ملکوتی امامزادگان
یاسر و ناصر( ع) طرقبه 554 ،متر مربع زمین به ارزش
یک میلیارد و 108میلیون تومان خریداری و برای
توسعه حریم حرم ملکوتی این امامزادگان واالمقام
وقف شد.حجت االسالم علی خیاط ،مدیر دفتر مشاوره
وقف آستان مقدس امامزادگان یاسر و ناصر(ع) طرقبه
در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به استقبال
خوب از طرح وقف مشارکتی این بقعه متبرکه گفت:
عالوه بر زائران ایرانی ،زائران کشورهای مختلف جهان
از جمله بحرین ،کویت ،استرالیا ،افغانستان ،پاکستان،
عربستان ،لبنان ،قطر ،سوئد ،عراق ،امارات ،آلمان،
عمان ،هلند و انگلستان نیز در این طرح مشارکت
داشته اند.
وی بیان کرد :بیشترین مشارکت در وقف توسعه حریم
این بقعه متبرکه از سوی زائران شهرهای تهران،
خرمشهر ،اهواز ،کرمان،اصفهان ،قم و مشهد و زائران
شهرهای کربال ،نجف و کاظمین کشور عراق و زائران
کشورهای کویت ،لبنان و بحرین انجام گرفته است.
مدیر دفترمشاوره وقف امامزادگان طرقبه تصریح
کرد :بهره مندی زائران بارگاه مطهر امامزادگان یاسر
و ناصر( ع) از صحن توسعه یافته حضرت زهرا(س)
واقع در ورودی این بقعه متبرکه از برکات وقف جمعی
این واقفان است.

فرماندهانتظامیتربتجامخبرداد:

سرقتباکمکدخترصاحبخانه!

حقدادی -فرمانده انتظامی تربت جام گفت:در پی
گزارش سرقت منزل به پلیس آگاهی ،ماموران در
بررسی های فنی و تخصصی به عمل آمده با توجه به
نحوه و نوع خاص سرقت از منزل به آشنایان مال باخته
مشکوک شدند و دختر شاکی مورد بازجویی فنی و
پلیسی قرار گرفت .سرهنگ هوشنگ کیانی افزود :این
متهم ۲۳ساله پس از تناقض گویی متعدد اعتراف کرد
که با فردی به نام افشین رابطه داشته و با وعده ازدواج و
به بهانه نداشتن پول برای تهیه مخارج عروسی تحریک
شده و کلید منزل را به وی داده که افشین در فرصت
مناسب با همدستی مادرش اقدام به سرقت جواهرات
کرده و مقداری از اموال سرقتی رابه وی داد.وی اضافه
کرد :متهمان با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و روانه
زندان شدند.
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