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تشییعشهیدعیسیزهیامروزدر
سرخسانجاممیشود
تمدن -مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حسن عیسی
زهــی شهید تــازه تفحص شــده که پس از  32ســال به
زادگاهش شهرستان سرخس وارد شد ،روز گذشته
در شهر مزداوند سرخس با حضور انبوه اقشار مختلف
و مسئوالن سرخس و مزداوند برگزار شد .شایان ذکر
است ،مراسم تشییع و خاک سپاری این شهید امروز
در سرخس از چهارراه امام خمینی(ره) به سمت مزار
شهدای این شهر انجام می شود.

بازدیدازپروژههایعمرانیوطرح
تغذیهرایگاندهستانآباد
ابراهیم بــای  /معاون هماهنگی مدیر کل آمــوزش
وپرورش استان ،دستیار ویژه معاونت امداد مستضعفین
آستان قدس ،جانشین قرارگاه تعلیم و تربیت سپاه امام
رضا (ع)،رئیس کارگروه تعلیم و تربیت و نماینده دهستان
آباد در راستای نهضت بازسازی مدارس ،از پروژه های
عمرانی و طرح تغذیه رایگان دهستان آباد بازدید کردند.
دکتر مسعودیان دستیار ویژه معاونت امداد مستضعفین
آستان قدس در جمع دانش آموزان و همکاران آموزشگاه
شهید کریمی بنیاباد گفت :امام رئوف و بزرگوار ،آقا امام
رضا(ع) ،ما را مامور کرد تا سفره پربرکت و مملو از مهربانی
اش را دراین دهستان بگسترانیم تا دانش آموزان این
منطقه محروم از برکات و الطاف امام مهربانی ها بهره
مند شوند .مسعودیان با اشاره به این نکته که ما مسئوالن
تنها عامل و وسیله این برکات هستیم ،افزود :شما دانش
آموزان عزیز مورد توجه آقا علی بن موسی الرضا (ع)بوده
اید زیرا از تمام مدارسی که در کشور ،استان و خواف وجود
دارد ،منطقه کیبرکوه (دهستان آباد) شامل الطاف این
حضرت شده است.

افتتاحخیریهنیکوکاریدررود
نجمالشریعه /با حضور نمایندگان در مجلس ،خیریه
نیکوکاری جواداالئمه(ع) شهر دررود افتتاح شد .این
خیریه نیکوکاری در مسجد جواداالئمه(ع) در مکانی با
زیربنای  50مترمربع فعالیت دارد وبرای آغاز به کار آن
«خانم هاجر چنارانی»نماینده مردم در مجلس مبلغ یک
میلیون تومان اهدا کرد .محمدیان رئیس کمیته امداد
نیشابورگفت :تامین اعتباراین مراکز توسط خیران
ونیکوکاران است و با مصوبه کمیته امداد امام خمینی،
 21خیریه نیکوکاری قرار است در شهرها وبخش های
شهرستان نیشابورایجاد شود .از این تعداد مراحل مختلف
 14خیریه تمام شده که خیریه نیکوکاری دررود هفتمین
خیریه ای است که در شهرستان نیشابور افتتاح می شود.
وی افزود :خیریه های نیکوکاری با ترکیب هیئت امنایی
اداره می شود و امام جمعه هر شهر برآن نظارت دارد و کلیه
فعالیت های کمیته امداد را انجام می دهد.
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گزارش
شجاعی مهر

در دهه های اخیر پیامدهای زیست محیطی متأثر از
برداشت بی رویــه منابع آب زیرزمینی بر اثر افزایش
جمعیت،همراهبافعالیتهایکشاورزیوصنعتیزیان
هایجبرانناپذیریرابرپیکرهمحیطزیستواردکرده
است .یکی از این پیامدها نشست زمین است که باعث
ترکخوردنزمینوایجادشکافهایبزرگبهعمقده
هامتروطولدههاکیلومترمیشود.بهگزارش خراسان
رض ــوی ،دشــت نیشابور یکی از دشــت هــای حاصل
خیز شرق کشور است که به علت استفاده نادرست از
منابع آبی آن طی سال های گذشته دارای شکاف های
متعددی شده که عالوه بر مخاطرات زیست محیطی
گوناگونبهنظرمیرسدباگسترشروزافزوناینپدیده،
زیرساختهایمختلفمنطقهازجمله جادهها،خطوط
راه آهن ،پل ها ،خطوط انتقال گاز ،مواد نفتیو آب ،سد
هایخاکی،کارخانجاتبزرگ،نیروگاههاوسایرموارد
در معرض خطر جدی قرار دارند و کوچک ترین اتفاق
کبحرانشدیدشود.
برایآنهامیتواندتبدیلبهی 

گزارشیدربارهنشستدشتنیشابور

لبخندتلخزمینبه
تهایبیرویهآب
برداش 

یک شنبه  30دی .1397شماره 4047

نیشابور واقع شده ،در روستای بشرو است که شکافی
جواناستوحدودهفتسالپیشایجادشدهوهرسال
نیز از نظر عمق و طول در حال رشد است .این شکاف
از قسمت های مهمی مانند اراضی متعدد کشاورزی،
گاوداریها،کالفصلیبشرو،راهروستایی،خطانتقال
سراسری میعانات نفتی و چندین قنات عبور کرده و در
بازدیدچندوقتپیشگروهتحقیقاتیمنابعآبنیشابور،
انتهای شکاف به نیم متری خطوط انتقال راه آهن
سراسریرسیدهاست.عبوراینشکافازخطوطانتقال
انرژیوراهآهنمیتوانددرآیندهاتفاقاتهولناکیرارقم
بزند.شکافعمیقومهمدیگردشتنیشابوردرروستای
خوجان است که چندین شاخه می شود و در بعضی
قسمت ها عمقی بیشاز ۵۰متر دارد .شکاف روستای
بهمان که در جنوب آرامگاه خیام قرار دارد در سال ۹۴
شناسایی شده و روبه گسترش است و چندین انشعاب
دارد.شکافروستایدهحسینی،ابراهیمآبادچغوکی،
شورقلعه،روستایقاسمی،فتحآبا دوجنوباردمهنیزاز
دیگرشکافهایمهمشناساییشدهدرنیشابوراست.

•جدیدترینشکافنیشابور
بسیارخطرناکاست

یزمینچیست؟
• علتایجادشکافها 

کارشناس منابع آب زیرزمینی امور منابع آب نیشابور
دراینبارهبهخراسانرضویگفت:علتاصلینشست
زمینبرداشتبیرویهازآبهایزیرزمینیاست.خلیل
حسنی افزود :از دهه  ۴۰تا کنون با حفر زیاد چاه های
عمیق،سفرههایزیرزمینیازآبخالیشدهاندووقتی
آبالبهالیاجزایزمینتخلیهشودمثلهرجسمدیگری
خشکمیشود،نشستمیکند،سپسترکمیخورد
و در ادامه تبدیل به شکاف هایی عظیم میشود .شکاف
هایایجادشدهمخاطراتجدیبرایزیرساختها(راه
ها ،منازل مسکونی ،زمین های کشاورزی و )...در پی
خواهدداشت،همچنیننشستزمینباعثتراکمغیر
قابلبازگشتآبخوانهامیشودکهاینبدانمعنیاست
کهبرایهمیشهآبخوانآبزیرزمینیازبینخواهدرفت.
وی با انتقاد از حفر فراوان چاه در دشت نیشابور گفت:
وقتیبهطورمیانگیندرهر ۲کیلومتریکچاهحفرشده
وفقطجاهاییکهامکانحفرچاهنبودهایناتفاقنیفتاده،
دیگرجانورمقیبرایدشتباقینمیماند؛بهطوریکه
هماکنونمتوسطافتساالنهسطحآبزیرزمینیدردشت
نیشابوریکمتراست.ویبیانکرد:درتمامدشتنیشابور
نشستداریماماترکهاباتوجهبهبافتوخاکمنطقهفرق
میکنندبهطوریکهدرنواحیشمالیدشتبهعلتدانه
درشتبودنخاک،نشست زمینتاکنونمنجربهشکاف
نشدهاستولیدرسایرنواحیکهاجزایخاکدانهریزتر
هستندایننشستهاتبدیلبهترکوسپسشکافمی
شود و شکاف ها باعث جابه جایی های عمودی و افقی
زمینمیشودبهطوریکهاندازهگیریهایایستگاههای
جیپیاسسازماننقشهبرداریکشوردرایستگاهاداره

۷

هواشناسیبرایجابهجاییزمینازسال۲۰۰۵تا۲۰۱۴
نشانمیدهددرحالتعمودیزمینهایدشتنیشابور
۸میلیمترنشستکردهاست.
 ۰۰

یاولیننشانهفرونشستدشتها
• لولهزای 

ویتصریحکرد:نشستزمیندرروستاهاوبینکشاورزان
به اسم لوله زایی مشهور است زیرا هنگامی که زمین
نشست می کند به طور یکدست پایینمیرود و لوله چاه
های عمیق به دلیل اتصال به اعماق زمین ،بدون تغییر
ثابت باقی می ماند ،به گونه ای که در نگاه اول تصور
می شود که لوله چاه از زمین بیرون آمده و این از اولین
آثاری است که نشان می دهد یک دشت در حال نشست
است.کارشناس ارشد آب های زیر زمینی افزود :برخی
معتقدند،اینترکهادرگذشتهنیزوجودداشتهدرحالی
که نه در جایی ثبت شده و نه آثارش باقی ماندهاست .پر
کردنوتسطیحشکافهاعم ً
البیفایدهاست،هماکنون
دراراضیکشاورزیروستایمظفرآبادشکافهاراپرمی
کنند اما با آبیاری زمین ها دوباره شکاف ها باز می شود،
پسآثارآنبهراحتیقابلپاکشدننیست .افرادمحلی
معتقدند که شکاف ها در مواردی بر اثر برخورد صاعقه
تشکیل می شود اما آیا به راستی چنین است؟حسنی
ادامه داد :در جدیدترین بررسی هایی که به وسیله تیم
فنی امور منابع آب نیشابور صورت گرفت متوجه شدیم،
بیشتر شکاف ها بعد از بارندگی ها نمایان می شود.
بارندگی باعث مستعد کردن زمین از نظر تراکمی برای

ایجاد شکاف است و در حقیقت یک تنش کوچک مانند
سیالبباعثنمایانشدنشکافنهفتهدرزیرزمینمی
شود.اگردرمنطقهایسیالبدرسطحزمینجاریشود،
حجم و وزن زیاد سیل باعث می شود زخم قدیمی سرباز
کند و شکاف در سطح زمین دیده شود ،مانند سیالب
خــرداد  97و نمایان شدن شکاف روستای پیرکماج،
سیالب اردیبهشت 95در روستای ده حسینی و نمایان
شدن شکاف های زیاد و سیالب سال  91و دیده شدن
شکافروستایخوجان.ویتصریحکرد:اینگونهاست
نو سیل صاعقه ایجاد می شود و پس
که چون هنگام بارا 
از آن ممکن است شکاف ها نمایان شود ،روستاییان
فکرمیکنند صاعقه علت اصلی به وجود آمدنشکاف
هاست .حسنی که بررسی های میدانی بسیاری درباره
شکاف های دشت نیشابور انجام داده است ،در این باره
گفت:ازدهه 60و 70ترکهاییدردشتنیشابورداشته
م که به خاطر عمیقنبودن مورد توجه قرار نگرفته اما
ای 
در سال های پیش رو به دلیل افزایش برداشتآب های
زیرزمینی ترک ها افزایش یافته و تبدیل به شکاف شده
که سراسر دشت را فراگرفته اند .اولین و بزرگ ترین
شکافنیشابورشکافبازوبنددرغربشهرستانفیروزه
است که از شرق روستای احمدیه شروع شده و از اراضی
روستای بازوبند عبورکرده و تا روستای اردمه (در بخش
میانجلگه)ادامهیافتهوهمچناننیزروبهگسترشاست
و کارشناسان طول تقریبی آن را تا  ۳۲کیلومتر تخمین
می زنند .یکی دیگر از شکاف های مهم که در دشت

حسنی درباره جدیدترین شکاف نیشابور میگوید:
جدیدترین شــکــاف ایــجــاد شــده کــه بــه نظر مــن از
خطرناک ترین شکاف هاست ،شکاف شمال روستای
پیرکماج در بخش مرکزی شهرستان نیشابور است که
بعد از سیالب اواخر خرداد  97نمایان شد .این شکاف
نزدیک ترین شکاف به بافت شهری نیشابور است که
با شهر نیشابور تنها  ۷کیلومتر فاصله دارد و اولین
شکاف در شمال شهر است و می تواند یک نشانه باشد
که شکاف ها به سمت شهر در حال پیشروی هستند
و می توانند تاسیسات مهمشهری را با خطر روبه
روکنند .نکته دیگر این شکاف جوان که در چند جهت
در حال گسترش است ،فاصله نزدیک و  ۷کیلومتری
آن با نیروگاه بزرگ سیکل ترکیبی نیشابور و فاصله
 ۲۰کیلومتری آ نبــا مجتمع فــوالد خراسان است
که می تواند در آینده خطر مهمی برای این دو غول
صنعتی و مهم باشد .حسنی در پاسخ به این سوال که
برای کاهش اینمشکل چه باید کرد؟ گفت :کاهش
برداشت از آب هــای زیــر زمینی باعث کندی روند
ایجاد فرونشست دشت و شکاف ها می شود .طبیعت
از انسان قوی تر است و اگر به آن ظلمیکنیم انتقامش
را از ما خواهد گرفت ،شکاف ها انتقام طبیعت به خاطر
برداشت زیاد آب است ،پس باید خودمان را با طبیعت
سازگارکنیم .در همین باره سیاست وزارت نیرو نیز
در راستای سازگاری با کم آبی است و در کارگروه
های فنی استانی بحث و تصمیم گیری ها در حال
انجام استتا با همراهی سازمان های مختلف و بهره
برداران از منابع آب زیرزمینی ،برداشت آب ها را کم و
به ویژه در بخش کشاورزی مصرف آب را بهینه کنیم.

• شکافهاتهدیدجدیبرایزیستگاههای
حفاظتشدهاست

رئیسادارهمحیطزیستنیشابورنیزدربارهپدیدهشکاف
ها گفت :اینشکاف ها برای کشاورزی ،نحوه آبیاری و
استفاده از ادوات مشکل ایجاد و آب را از دسترس خارج
میکند.نوربخشافزود:شکافهامیتوانندسیالبها
راازمسیراصلیخارجکنندبهطوریکهاگردرگذشتهاین
آبهادرحوضهآبریزوآبخوانبودهاستدیگرنخواهدبود
وآبخوانراتغذیهنمیکند.ویبیانکرد:اگرایناتفاقات
درزیستگاههایخاصومناطقحفاظتشدهرخدهدکل
زیستگاهمنطقهراتحتتاثیرقرارمیدهدوآنراتخریب
میکندوبرگونههایجانوریوگیاهیتاثیرمیگذارد.
خوشبختانهتاکنوندرمناطقحفاظتشدهگزارشیاز
اینرویدادنداشتهایمامادرآیندهاحتماالبامشکالتیدر
این خصوص روبه رو خواهیم شد.رئیس منابع طبیعی و
آبخیزدارینیشابوردربارهاینمعضلبهخراسانرضوی
گفت :از مهم ترین اقدامات برای جلوگیری از پیشروی
این شکاف ها و ایجاد نشست های دیگر اجــرای پروژه
هایآبخیزداریاست.سهلیافزود:اینشکافهاممکن
است حوضه آبخیز یک منطقه را تغییر دهد و سیستم
طبیعی را به هم بزند و مسیر آب ها را عوض کند .وی
بیانکرد :دو مشکل مهم در کشور داریم که یکی مسئله
ریزگردها و دیگری آب است که تنها راه حل آن ها اجرای
پروژههایآبخیزداریاست.امسالنیزبههمیندلیلاز
محلصندوقتوسعه،اعتباراتمناسبیبرایکلکشور
وهمچنیننیشابوراختصاصدادهشدهوبرایسالآینده
نیزپیشبینیشدهاست.ویافزود:پروژههایآبخیزداری
باعثمیشودسفرههایزیرزمینیتغذیهشودونشست
هایزمیناتفاقنیفتدودرعینحالمیتواندبهکلاکو
سیستم منطقه کمک کند .سهلی بیانکرد :پروژه های
آبخیزداریشاملعملیاتبیولوژیکمانندکاشتبوتهو
بذر از باالدست و ارتفاعات است که در نیشابور نیز انجام
شده و عملیات بیومکانیک بذر پاشی همراه با عملیات
خشکهچینیدرمسیرآبهاست.وی تصریحکرد:ایجاد
بندهایخاکینفوذیدرپاییندستنیزکهباعثتغذیه
سفره های زیرزمینی شود ،در این زمینه از اقدامات موثر
استکهدرنیشابورطیامسالچندینپروژهدراینحوزه
انجام شده است .زلزله خاموش و محاصره شدن دشت
ییابد
نیشابورتوسطشکافهاییکههرلحظهگسترشم 
و حتی به بافت شهری نزدیک میشود ،وجود یکزلزله
خاموش را در دشت نیشابور فریاد می زند که میتواند
زنگخطریبرایمسئوالنمربوطباشد.بهنظرمیرسد
عالوهبراجرایطرحهاییبرایکاهشبرداشتازمنابع
آبی ،افزایش بهره وری در محصوالتکشاورزی و تقویت
سفره های زیر زمینی در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
مدتاقدامیسریعبرایکاهشیاجلوگیریازخطرات
ناشیازایجادوپیشرویشکافهایزمینصورتگیردتا
درصورتبروزمشکلدرزیرساختهابحرانهایهزینه
برگریبانگیرجامعهنشود.

سوژه ها و خبرها
رئیس کتابخانههایعمومیگناباد:

رئیسراهداریخوشاب:

 50درصدکتابخانههایعمومی
گنابادفرسوده است

صفری /رئیس نهاد کتابخانه های عمومی گنابادگفت 50 :درصد
کتابخانه های عمومی این شهرستان فرسوده و نیازمند بازسازی است
کهاینموضوعهزینهنگهداریآنهاراافزایشدادهاست.احمدمظلوم
افزود :مجموع درآمد ماهانه 13کتابخانه عمومی و مشارکتی گناباد از
حق عضویت و اشتراک اینترنت و امثال آن  10میلیون ریال است ،در
حالی که بیشتر از آن بابت قبوض خدماتی از قبیل آب ،برق و گاز این
اماکن پرداخت می شود .وی افزود :برای تجهیز کتابخانه های گناباد
به بخش کودک یک میلیارد ریال و برای تجهیز هفت کتابخانه به پیشخوان 250میلیون ریال نیاز است.

 25کیلومتر از راه های آسفالت
خوشاب روکش شد

ٰ مدیرجهادکشاورزیخواف:

ملکی/رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای خوشاب اظهار کرد:
از ابتدای سال  97تا کنون 25 ،کیلومتر از جادههای این شهرستان
روکش آسفالت شده اند.خلیل ا ...محقق نژاد با بیان این که در همین
مدت 150کیلومتر نیز خط کشی داشتیم ،افزود :برای رفع نقاط حادثه
خیز جاده سلطان آباد به سبزوار در پیچ کنار جاده کارخانه سیمان40 ،
هزارمترمربعخاکبرداریشد.رئیسادارهراهداریوحملونقلجاده
ای خوشاب خاطر نشان کرد :هشت کیلومتر از جاده مرکز شهرستان
خوشاببهسبزواردرمناطقپرتگاهیحریمایجادو 150مترنیزگاردریلدرکنارپلهایباارتفاعبلندنصبشد.

اختصاص ۱۷میلیاردریالاعتبار
بالعوض برای انتقال آب در خواف

ابراهیم بای /مدیرجهادکشاورزیخوافبهخراسانرضویگفت:طی
امسال  ۱۷میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های لوله گذاری منابع
آبیاینشهرستاناختصاصیافتهاست.مهندسرحماندادپوربیانکرد:
با توجه به خشکسالی های اخیر و به منظور مدیریت و بهره وری آب های
زیرزمینی،اجرایپروژههایانتقالآبباهدفجلوگیریازهدررفتآب
دردستورکارقرارگرفتهاست.ویافزود:ایناعتباربرایاجرایحدود۴۰
کیلومتر لوله گذاری در منابع آبی شهرستان اختصاص یافته که عملیات
انتقالکلیهلولههابهمحلپروژههاانجامشده وحدود 40درصدازاینپروژههابهبهرهبرداریرسیدهاست.

باخبرنگاران

نماینده مردم نیشابور و فیروزه از آغاز مطالعات رسمی احداث فرودگاه نیشابور خبر داد

خبر

شهرستانها

۲میلیارد ریال برای طرح امکان سنجی فرودگاه نیشابور اختصاص یافته است

شهرستانها

مدیرکلثبتاحوالاستانخبرداد:

 40درصد پست های ثبت احوال
استانبدونمتصدی

صفری/مدیرکلثبتاحوالاستانگفت:مهمتریندغدغه
ومشکالتخدماترسانیثبتاحوالکمبودنیرویانسانی
است .هم اینک  40درصد پست های سازمانی ثبت احوال
استانمتصدیاست.سیدحسیننیریروزشنبهدرحاشیه
مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ثبت احوال گناباد افزود:
با وجود این سعی شده است با افزایش حجم کاری نیروهای
موجود،خللیدرارائهخدماتثبتاحوالبهمراجعانایجاد
نشود.نیریدرادامهبهشناساییدوهزارو 500فردمشکوک
التابعه در استان نیز اشاره و بیان کرد :تعیین تکلیف هویت
افراد مشکوک التابعه با همکاری مسئوالن و دستگاه های
اجرایی ذی ربط در اولویت قرار دارد .وی گفت :گناباد از
مناطقی است که افراد فاقد هویت و مشکوک التابعه ندارد و
 93درصدوالدتهایاینشهرستاننیزدرزمانمقرروظرف
 10روزنخستوالدتثبتمیشوند.فرماندارگنابادهمدر
مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ثبت احوال گناباد گفت:
در نظام جمهوری اسالمی مسئولیت ها فرصت مناسبی
برای خدمت به مردم است و باید از حداکثر زمان تصدی
برای خدمت صادقانه بهره گرفت .حامد قربانی افزود :اداره
ثبتاحوالگنابادازجملهاداراتیاستکهباکمترینمیزان
نارضایتی ،خدمات محوله را به مردم ارائه می دهد .طی این
مراسم،جوادمحمدیبهعنوانرئیسادارهثبتاحوالگناباد
معرفیوازخدماتحسینسعیدیقدردانیشد.

تصادفزنجیرهایمحورقوچان-
مشهد۶مصدومبهجاگذاشت
ایشان زاده  -رئیس هالل احمر قوچان از مصدوم شدن
شش نفر درحادثه تصادف زنجیره ای محورقوچان-
مشهد خبرداد.فکوری گفت :دراین حادثه دربرخورد
پراید وپژو ۴۰۵درمسیر مشهد-قوچان ۱۰ ،کیلومتری
قوچان ،شش نفر از سرنشینان خودروها مصدوم وبه
بیمارستان قوچان منتقل شدند.

شجاعی مهر /نماینده مردم نیشابو ر و فیروزه در مجلس گفت :مطابق
تحقیقاتیکهیکتیمعلمیدرنیشابورانجامدادهاست،احداثفرودگاه
در نیشابور کامال توجیه پذیر است و از  ۴۰فرودگاه کشور ظرفیت
بیشتری دارد و مطابق صحبت های انجام شده ،وزارت راه و شهرسازی
مبلغدومیلیاردریالبرایمطالعهرسمیامکانسنجیفرودگاهنیشابور
تخصیص داده که بخش خصوصی برای ورود به آن نیز اعالم آمادگی
کرده است.گرمابی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بودجه
استان در سال  ۹۷گفت :بودجه استان نسبت به جمعیت اش بیش از
 ۲درصد کمتر شده و در نیشابور نیز وضعیت همین است.وی وضعیت
بهداشت و آموزش عالی نیشابور را مناسب ندانست و افزود :در حوزه
بهداشت و آموزش عالی ،شرایط در شأن نیشابور نیست به طوری که
هیچ شهری با جمعیت نیشابور دارای دانشکده پزشکی نیست و همه
دانشگاه دارند .وی ادامه داد :اجرای  ۳ناحیه صنعتی جدید و مشارکت
 ۳۰۰میلیارد ریالی بنیاد برکت برای اجرای طرح های صنعتی ،تالش

دستگیری سارق حرفه ای اماکن
خصوصی در کاشمر
فیض عارفی -فرمانده
انــتــظــامــی کــاشــمــر از
دســـتـــگـــیـــری ســــارق
حــــــرفــــــهای امــــاکــــن
خصوصی بــا  ۱۲فقره
سرقت در این شهرستان
خبر داد.سرهنگ باقری
بـــه خــــراســــان رضـــوی
گفت :در پی وقــوع یک
فــقــره ســرقــت از اماکن
خــصــوصــی در یــکــی از
مناطق حاشیه ای شهر

هایی است کهبا توجه به کمبود منابع آبی برای توسعه صنعتی مناطق
کمتر برخوردار در نظر گرفته شده است .عضو کمیسیون صنایع مجلس
در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان رضوی درباره وضعیت نا به سامان
شرکت اگزوز خودروی خراسان گفت :از سال  ۹۳طرح های توسعه این
کارخانه به شهر دیگری منتقل شده و از سال گذشته به مدیران یاپکو
تذکر دادم که این مسئله در آینده باعث ضرردهی کارخانه می شود که
کار اشتباهی بوده و خالف منافع است .از طرفی نبود هیچ فرد بومی
در هیئت مدیره این کارخانه ،ارتباط با شهرستان و کارگران را ضعیف
می کند.متاسفانه با این وضعیت بعید می دانم مدیریت فعلی آن بتواند
ادامه دهد .مشکالت را به وزیر صنعت و دیگر مسئوالن انتقال داده ایم.
وی افزود :درباره حضور یکفرد بومی در هیئت مدیره فوالد خراسان
نیز تذکر داده ام و باید مجتمع فوالد مسئولیت اجتماعی اش را بیشتر
انجام دهد تا حضور فوالد را در شهر حس کنیم .به تازگی هیئت مدیره
فوالد با ایجاد مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی موافقت کرده اند که در

کاشمر ،دستگیری ســارق یا سارقان احتمالی در دستور کار
ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی این فرماندهی قرار
گرفت .وی افزود :کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی سرقت
انجام شده با اشــراف اطالعاتی به یکی از مجرمان سابقه دار
مظنون شدند و وی را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
سرهنگ باقری تصریح کرد :مأموران پس از چند روز اقدامات
گسترده میدانی به مــدارک مستدلی مبنی بر ارتکاب سرقت
توسط این متهم سابقهدار دست یافتند و با هماهنگی مقام
قضاییدریکعملیاتغافلگیرانهویرادستگیرکردند.اینمقام
انتظامیگفت:متهم 30سالهکهاعتیادبهموادافیونیداردوچند
سابقهکیفریرادرکارنامهخودیدکمیکشد،ابتدامنکرهرگونه
جرمی بود ولی با مشاهده دالیل غیر قابل انکار پلیس به ناچار
لب به بیان حقیقت گشود و به  ۱۲فقره سرقت اماکن خصوصی
اعتراف کرد که یک مالخر نیز در همین خصوص شناسایی و
دستگیر شد .فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر با اشــاره به
تحویل متهم به مراجع قضایی خاطرنشان کرد :در بررسی سرقت

حال بررسی و اختصاص زمین آن هستیم.گرمابیضمن حمایت از طرح
استانی شدن انتخابات ،پررنگ شدن نقش احزاب به عنوان نمادهای
مردم ساالری ،حضور چهره های ملی و مطرح تر و افزایش سطح کیفی
مجلس را از نقاط مثبت این طرح دانست .عضو فراکسیون امید مجلس،
برجام را تنها یک آتش بس اقتصادی نامید و گفت :دولت خیلی آن را
بزرگ کرد و انتظارات را باالبرد .وی بیانکرد :مجموعه نظام  FATFرا
پذیرفته اند و بنده نیز با بررسی جوانب مختلف ،آن را ضروری می دانم.
گرمابی عزم مجلس را دربــاره پروژه انتقال آب از دریای عمان جدی
دانست و گفت :پیش بینی میشود تا پنج سال آینده ،وضعیت تامین
آب شرب شرق کشور با مشکل مواجه شود ،از همین رو مطالعات طرح
انتقال آب از دریای عمان به سه استان سیستان و بلوچستان ،خراسان
جنوبیورضویانجامشدهبهطوریکههفتهزارو ۵۰۰میلیونلیتردر
سال حجم آب رسانی آن است که سرمایه گذارانخارجی نیز برای انجام
آن اعالم آمادگی کرده اند.

های انجام شده ،سهل انگاری و غفلت مال باختگان یکی از دالیل
اصلی وقوع جرم تعیین شده است.

 180مسافر در روستاهای سبزوار و
خوشاب امداد رسانی شدند
ملکی -رئیس جمعیت هالل احمر سبزوار گفت :در پی بارش
شدید برف روز جمعه در سبزوار و شهرستانهای اطراف180 ،
مسافر گرفتار در برف و کوالک جاده های روستایی شهرستان های
سبزوار و خوشاب امداد رسانی شدند.محمدعلی جباری ثانی
با اظهار این که این مسافران با  65خودروی سبک و سنگین در
جاده های روستایی طبس ،سبزوار ،نوده انقالب و چرو شهرستان
خوشاب گرفتار شده بودند و امدادگران هالل احمر به کمک آنان
شتافتند ،افزود 15 :نجاتگر هالل احمر سبزوار در سه گروه به
مسافران خدمت رسانی کردند.

ماجرای پردردسر احداث سایت
تلفنهمراهشاندیز
ادارهمخابراتطرقبهشاندیزبهمنظوربرخورداریساکنان
مسکن مهر و بخش مهمی از شاندیز و روستاهای هم
جــوار آن درصــدد احــداث سایت بی تی اس() BTSتلفن
همراه است و در این راه با موانعی مواجه اســت،از قبیل
نگرانی مردم از احداث دکل در نزدیکی محل سکونت
شان وایجادتشعشعاتیکهبرای سالمتیآنهامضراست.
یکی دیگر از مشکالت ،سرقت رول بولت ها یا همان پایه
های پیچ و مهره ای فنداسیون نصب دکل است .خزائی
رئیسادارهمخابراتطرقبهشاندیزدربارهمشکالتاحداث
دکل به خبرنگارما گفت :از سال گذشته درصدد بتن ریزی
برای سایت مذکور بودیم که با ممانعت عده ای از ساکنان
مسکن مهر شاندیز مواجه شدیم چرا که می گفتند احداث
دکل تلفن همراه سبب ایجاد تشعشعاتی می شود که برای
سالمتیشانمضراستوازهمهمهمترموجبعقیمسازی
مردانمیشود.ایندرحالیاستکهچنینموضوعیاصال
صحتنداردوسازمانانرژیاتمینیزچنینادعاهاییرارد
کرده است.خزائی اضافه کرد:پس از این موضوع امسال با
تالش و هماهنگی های فراوان اقدام به بتن ریزی در محل و
نصب پایه ها یا همان رول بولت ها کردیم که در این عملیات
حجم وسیعی از بتن به مقدار هفت متر در زیر زمین ریخته
و پایه ها نصب شد اما عده ای شبانه اقدام به بریدن پایه ها
کردند و خسارت فراوانی به بیت المال زدند به گونه ای
که همه بتن ریزی ها نیز به هدر رفت.وی افزود:پس از این
موضوع،بهدنبالراهکاردیگریرفتیمتابهچنینماجراهایی
غلبهکنیموکاررابهسرانجامبرسانیمتادکل۴۵متریسایت
وتاسیساتآنرارویسازهایمقاومبناکنیمکهمتعاقبآن
۸۰تنسازهبتنآمادهرارویمحلبتنریزیقبلیقراردادیم
ودکلرابرپاکردیمودرمدارفعالیتقراردادیمکهاینموضوع
اقدامی کم نظیر به شمار می رود به گونه ای که هیچ فرد یا
افرادیقادربهجابهجایییاتخریباینحجمازبتننیستند.
رئیسادارهمخابراتطرقبهشاندیزگفت:پروژهسایتBTS
تلفن همراه در مسکن مهر شاندیز مجهز به آخرین فناوری
های روز است که مراحل نصب دکل ،تجهیزات ،فیبر و راه
اندازیسایتفقطدرمدت ۷۲ساعتانجامشد.

