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گوناگون

راه اندازی مجدد پروژه احداث تونل ا ...اکبر با اعتبار
 40میلیاردی
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از راهاندازی
مجددتونلا...اکبربادرنظرگرفتناعتبار 400میلیاردریالیدرسال 98برایاین
پروژهخبرداد.بهگزارشروابطعمومیاینادارهکل،محمدپارساافزود:پروژهتونل
ا...اکبردریکبازهزمانیبهدلیلتخصیصنیافتناعتباراتتعطیلشدامااکنون
اینپروژهبادرنظرگرفتناعتبار 400میلیاردریالیمجددراهاندازیشدهاست.
ویادامهداد:حدود50میلیاردریالازایناعتباردرقالباوراقبهپیمانکارپرداخت
شده اســت و با توجه به عوامل ،ماشــین آالت و مصالحی که وارد کارگاه میشود،
شــروع خوبی برای این پروژه محسوب میشــود.معاون اداره کل راه و شهرسازی
خراسانرضویبابیاناینکهاحداثتونلوگذرازارتفاعاتا...اکبر،سختترین،
زمانبرترینوپرهزینهترینقسمتاینپروژهخواهدبودکهقرارگاهخاتماالنبیابرای
احداثآنورودکردهاست،تصریحکرد:برایاتمامپروژهنمیتوانزمانقطعیرا
پیش بینی کرد اما بازهم به چگونگی تخصیص اعتبارات بستگی دارد.وی یادآور
شد :از منظر پیمانکاری ،فنی و اجرایی مشکلی وجود ندارد و به محض تزریق پول
میتوانازدهانهدیگرتونل 3هزارو 700متریواردشدوحتیشیوهتزریقاعتبار
میتواندبهپیشرفتپروژهودردستورکارقرارگرفتنتونلهایبعدیکمککند.

آغازساخت فاز اول اماکن مسکونی سیل زده سرخس

محمودی/سرپرستفرمانداریسرخسازاجرایفازاولساختاماکنسیلزده
درسهروستایشهرستانخبرداد.بهگزارشخراسانرضوی،حسینغریبافزود:
با پیگیری وتالش های انجام شــده و دستوراستاندار درتسریع بازسازی وساخت
واحد های مسکونی آسیب دیده از سیل فروردین 98از منابع داخلی استانی که
مد نظر قرار گرفته است  ،مراحل تشکیل پرونده بیش از 100متقاضی سیل زده
کهواحدهایمسکونیآنهابین 80تا 100درصدآسیبدیدهپایانیافتهوبرای
دریافت اعتبار مورد نیاز  ،فاز اول عملیات ســاخت آن ها آغاز می شود.سرپرست
فرمانداری سرخس یاد آور شد:عملیات ساخت 46واحد مسکونی مددجویان
کمیتهامدادو 13نیازمندشناساییشدهمناطقسیلزدهبهزودی آغازمیشود.

فرماندارتربت جام  :مشکل عدیده دارو و درمان
خانواده شهدا در 2روز آینده رفع می شود
حقدادی/فرماندارتربتجام گفت:طبققولیکهرئیسبنیادشهیدوامورایثارگران
تربت جام درجلســه کمیســیون رفع موانع و مشــکالت فــراروی خانواده شــهدا و
ایثارگرانداد،مشکلعدیدهداروودرمانخانوادهشهدادردوروزآیندهرفعمیشود.
حمیدی  درپاسخبهسوالخراسانمبنیبرحلمشکلهزینهداروودرمانخانواده
شهدا و ایثارگران که مدت هشت ماه اســت پرداخت نمی شود و موجب مشکالت
عدیدهبرایآنانشدهاست،افزود:پرداختنشدنهزینهداروودرمانخانوادهشهدا
و ایثارگران از سوی بیمه و بنیاد شهید به یک معضل اساسی در شهرستان تبدیل
شده است.وی با تایید مشکل دارو و درمان خانواده شهدا و ایثارگران گفت  :بابت
مشــکل پیش آمده در زمینه دارو و درمان خانواده شــهداو ایثارگران شرمنده آنان
هستیم و این مشکل به قراردادی که بین بنیاد و بیمه دی منعقد شد بازمی گردد،
مسائلداروودرمانایثارگرانشاغلوبازنشستهبهعهدهسازمانهایمربوطبودکه
مجددباتصویبمجلسبهبنیادشهیدبرگشتودرحالرفعموانعاست.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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انتقاد شهروندان جوینی از کمبود فضای سبز

بسیاری از مردم جوین برای گذران اوقات فراغت به مزارع کشاورزی مردم یا
شهرهای مجاور می روند
گزارش
جوین ،شمس آبادی

شهرستانجوینباجمعیتحدود 60هزار
نفری،عالوهبرنداشتنیکشهربازیساده
ازکمبوددیگرامکاناتتفریحیمثلفضای
سبزوبوستانهایمناسبنیزرنجمیبرد.
کمبود اماکن تفریحی در شهرستان جوین
مهمترین مشکل برای سپری کردن اوقات
فراغتجوانانوخانوادههابهشمارمیرود؛
به طوری که شــهروندان جوینی همواره از
اینموضوعابرازگالیهمیکنند.
یکــی از شــهروندان جوینــی در گفــت وگو
باخراسان اظهار کرد  :نبود اماکن تفریحی
و گردشــگری در جوین موجب شــده است
شــهروندان جوینی یــا به شهرســتان های
مجاوربروندیادرمزارعوکشتزارهایمردم
اتراق کننــد که این امر در شــأن مــردم این
شهرستاننیست.
مالیجــردی افــزود :حضور شــهروندان در
مناطــق تفریحی شهرســتان هــای دیگر،
بیانگــر کمبودهایی اســت کــه تاکنــون از
سوی مسئوالن و مدیران اجرایی مرتبط در
شهرستان،مغفولماندهاست.
وی گفت :باید از مســئوالن شهرســتان که
دغدغه مقابله بــا آســیبهای اجتماعی را
دارند پرســیده شــود که آیا فکــر نمیکنند
کمبودفضاهایتفریحیمهیجوبرنامههای
فرهنگیباعثمیشودکهجوانانبهسمت
وسویباتالقآسیبهایاجتماعیکشیده
شوند؟
این شــهروند جوینی اظهار کرد :وقتی که
جوانــان و نوجوانان مــکان خاصــی برای
گذراندناوقاتفراغتخودنداشتهباشند،
خواه ناخواه به تفریح های نامناســب روی
می آورند و همین امر می تواند زمینه ســاز
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افزایش آسیب های اجتماعی باشد.
محمــد نقابــی یکــی دیگــر از شــهروندان
جوینــی در این بــاره گفت :کمبــود اماکن
تفریحی در جوین موجب شده است شادی
و نشــاط اجتماعی دراین شهرستان کمتر
جلوه کند.
وی افــزود :انتظار اســت مســئوالن همت
بیشــتری در ارتقــای ســطح فرهنگــی و
تفریحی شهرستان داشته باشند و با تالش
مجدانهدرساختمراکزتفریحیبکوشند؛
چراکه نبــود آن در خور شــأن شهرســتان
جویننیست.
قدر آبادی یکی دیگر از شهروندان جوینی
هم بــه خراســان رضــوی گفت :خانــواده
ها در ایــام تابســتان بــه تفرج وســرگرمی
هــای مفید نیــاز دارنــد اما فضــای خوب و
مناسبی برای گذراندن تابســتانی پربار و
نشــاط آور در جوین وجود ندارد ،به همین
دلیل شــهروندان برای تفریح مجبورند به
شهرســتان های دیگــر بروند یــا در مزارع

کشــاورزان اتــراق کننــد که ایــن موضوع
موجب نارضایتــی کشــاورزان و صاحبان
مزارع کشاورزی شده است.
یکی از دبیران تربیت بدنی این شهرستان
هم با گالیــه از کمبــود امکانات و وســایل
ورزشــی در این شهرســتان گفت :اگرچه
چند ســالن ورزشی بســیار محدود در این
شهرستان و آن هم متعلق به دستگاه های
اداریوجوددارد،ولیمشکالتگرمایشی
و سرمایشی و مسائل بهداشتی این سالن
ها موجب بی رغبتی جوانان به این اماکن
ورزشی شده است.
تکتــم حکــم آبــادی افــزود :در ایــن گونه
شهرستان ها که به دلیل کمبود جمعیت،
بخش هــای خصوصــی و مردمــی رغبتی
بــه ســاخت اماکــن ورزشــی خصوصــی
ندارند ،بایــد دولــت نــگاه ویژه ای بــه این
شهرستان ها داشته باشد.
حجــت االســام موحــدی پــور یکــی از
روحانیــون نیــز از مســئوالن شهرســتان
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خواســت تــا بــه شهرســتان هــای جوین و
جغتای کــه به جز دشــت های کشــاورزی
و منابــع طبیعی مــکان تفریحی مناســب
دیگری ندارند ،توجه بیشتری کنند.
عضو هیئت امنای امامزاده بیدخور جوین
و عضو شــورای این روستا که تنها روستای
هدف گردشگری این شهرستان است هم
در این باره به خراسان گفت :فضای سبز در
کنارامامزادهاحمدبنموسیبنجعفر(ع)
موجب شده است که بســیاری از خانواده
های شهرســتان  ۶۰هزار نفــری جوین با
طی مســافت حدود  30کیلومتــری برای
تفریح و گذراندن اوقات فراغت از این مکان
استقبالکنند.
علی اکبر بیدخوری با اشــاره به جواب گو
نبــودن فضــای  ۳هکتــاری ایــن مجموعه
تفریحــی و گردشــگری افــزود :در صورت
مســاعدت مســئوالن و توســعه فضای این
مجموعه امــکان برگزاری همه جشــن ها
و مراســم اداری و بومــی و اردوهای دانش
آموزی در آن وجود دارد.
وی ادامه داد :امکانات خدماتی ،اقامتی و
تفریحیهمچوناستخرشنا،سوئیتهای
اقامتی ،اسب و درشکه و شهربازی توسط
هیئت امنای این مجموعه پیشــنهاد شده
اســت و منتظر تصویب و اجرای آن توسط
میراث فرهنگی اســتان خراســان رضوی
هستیم.
ناصر بیدخوری یکی دیگر از اعضای هیئت
امنــای ایــن مجموعه هــم گفــت :در طول
مدتیکهاینمکانبهعنوانروستایهدف
طرح گردشگری انتخاب شده ،مبالغ قابل
توجهی برای آماده ســازی فضا و امکانات
تفریحی هزینه شده است.
وی افــزود :انتظار اســت مســئوالن برای
فراهــم کــردن دیگــر امکانــات فرهنگی و
ورزشی در تنها مجموعه گردشگری جوین
اقدام کنند.
رئیسآموزشوپرورشجویننیزگفت:هم
اکنون بیشتر اردوهای آموزشی و تفریحی
شهرســتان به این مکان ســوق داده شــده
است.

عبــاس پویــان مهــر بــا بیــان این کــه همه
آموزشــگاه هــای ایــن روســتا را موظف به
پذیرش گردشــگر و زائــر در ایام تابســتان
کــرده ایــم ،افــزود :در طــول ســال نیــز از
امکانات آموزشــگاه های این روســتا برای
غنی سازی این مرکز استفاده می کنیم.
مهدی فر یکــی دیگــر از زائران ایــن مرکز
هم با انتقاد از نبود تابلوی مناسب در کنار
جاده و ورودی ایــن مجموعه گفت :یکی از
بهترین زمینه های رشد و توسعه این مرکز
گردشگری و زیارتی بهینه سازی راه های
منتهی به آن است.
•پاسخ مسئوالن

فرماندار جویــن در گفت و گو با خراســان
در این بــاره اظهار کــرد :وجود بوســتان و
اماکن تفریحی یکی از الزامات هر شهر و از
کمبودهایی است که در شهر نقاب( مرکز
شهرستان جوین) وجود دارد.
حســین جمشــیدی با بیان این کــه وجود
پارک و اماکن تفریحی ،به افزایش نشــاط
خانواده ها بســیار کمک می کنــد ،افزود:
پیگیری های الزم برای ساخت پارک پنج
هکتاری در شــهر نقاب انجام گرفته است
ولــی حداقل  5ســال زمــان الزم اســت تا
فضای سبز مناسب در این جا آماده شود.
وی گفــت :بودجــه ای از اعتبــارات تملک
داراییبرایساختاینپارکپنجهکتاری
پیش بینی شده است و شهرداری و شوراها
بایدهرچهزودترمقدماتساختاینپارک
را فراهم کنند.
شــهردار نقاب نیز در این بــاره اظهار کرد:
توســعه فضای تفریحــی و گردشــگری در
شهرســتان از مهم ترین برنامــه های پیش
روی شهرداری است.
محمدامینعلیخان افزود:گسترشپارک
خطی شــهر نقــاب ،توســعه پــارک محلی
شمس آباد و ایجاد پارک ها و بوستان های
محلــی در محالت شــهر با توجه بــه تراکم
ساخت و تناسب جمعیت آن محله ،از مهم
ترین برنامه های شــهرداری برای توســعه
فضای گردشگری در شهرستان است .

دریچه خبرها

کمک250میلیونیآستانقدسوبسیج
درقالب سبد غذایی بین سیل زدگان

یک خانه باغ تاریخی در نیشابور
تخریبشد
رئیسمیراثفرهنگینیشابورگفت:یکخانهباغتاریخیدراینشهرکه
قدمتآنبهدورهپهلویاولبازمیگرددتخریبشد.اعتمادیدرگفتو
گوبا ایرناافزود:اینخانهدرخارجازبافتتاریخینیشابورقرارداشتو
مالکآنتصمیمبهتخریبگرفت.باهمکاریشهردارینیشابوردوشنبهازتخریباینخانهجلوگیری
شد ولی مالک خانه ســه شــنبه آن را تخریب کرد.این خانه یادگار محمد ابراهیم صانعی معروف به
معمارباشیسازندهعمارتامیناالسالمی،خانهمجتهدزادهودبیرستانخیامدرنیشابوربود.

علی نوری /فرمانده سپاه بردســکن گفت :به همت آستان قدس رضوی
و بسیج سازندگی بردسکن  700بسته غذایی به مناسبت ماه رمضان
بینمناطقسیلزدهشهرستانتوزیعشد.سرهنگمحبیبهخبرنگار
ماگفت:اینبستههاشامل 14قلمکاالازجملهبرنج،گوشتقرمز،حبوبات،ماکارونی،رب،روغن،
قند،آبمعدنی،چایوموادشویندهاست.ویاظهارکرد:ارزشاینتعدادسبدغذایی 250میلیون
توماناستکهدرقالبششگروهدرمناطقسیلزدهشهرستانوبینخانوادههاینیازمندتوزیعشد.

چشم امید زندانیان جرایم غیر عمد
به دستان خیران
گفتی /رئیس زندان ســبزوار از برگزاری جشن گلریزان برای آزادی
زندانیان جرایم غیر عمد حوزه های قضایی سبزوار ،جوین،جغتای،
داورزن ،خوشاب و ششــتمد خبر داد.محمد بســکابادی در جلسه
هماهنگی با مسئوالن ستادی جشن گلریزان شهرستان سبزوار تعداد زندانیان جرایم غیرعمد
را اکنون  44نفر با مبلغ بدهی حدود چهار میلیارد و 600میلیون تومان اعالم کرد و افزود :این
افراد به خاطر مهریه  ،نفقه و محکومیت مالی غیرعمد در زندان به سر می برند .

دادستان کاشمر:

فروریختن دیوار منجر به مرگ کودک
 ۵ساله شد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی اعالم کرد:

کشف 60سکه و صندوقچه قدیمی
درفریمان
فرمانــده یــگان حفاظــت
اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایع دســتی و گردشگری
خراســان رضوی از کشــف و
تحویل 60سکه و صندوقچه
قدیمــی بــه اداره میــراث
فرهنگــی فریمان خبــرداد.
به گزارش روابط عمومی این
اداره کل ،ســرهنگ کیانــی
مقدم افزود :فــردی در زمین
کشــاورزی مشــغول شــخم
زدنبودهکهبهصندوقچهای
برخورد مــی کند .این شــهروند صندوقچه و تعــداد 60قطعه
ســکه قدیمی را کــه داخل ایــن صندوقچه قرار داشــته اســت
به دســتور مقام قضایــی تحویل نیــروی انتظامی داده اســت.

کشف 3محموله داروی قاچاق در تایباد

توقیف خودروی توزیع کننده روغن
سویای تقلبی در سبزوار

تایباد-کلثومیان/فرماندهانتظامیتایبادگفت:چهارهزارو160
قلم انواع داروی قاچاق و کمیاب توســط کارآگاهــان مبارزه با
قاچاقکاالوارزپلیسآگاهیاینشهرستانکشفوضبطشد.
ســرهنگ علی اکبر قربانــی افــزود :در پی دریافــت خبری
مبنی بــر خــروج داروی کمیــاب از مــرز دوغارون به کشــور
افغانستان ،تیمی از ماموران پلیس آگاهی و مبارزه با قاچاق
کاال به گمرک دوغارون اعزام شد.وی اظهار کرد 90 :درصد
داروهای کشف شده در این گمرک از نوع داروهای کمیاب
اســت که از داروخانه های مشهد تهیه شده است.وی گفت:
ارزش داروهای کشف شده بیش از  400میلیون ریال برآورد
شده است.
ســرهنگ قربانی افزود :در این زمینه ســه متهم از اتباع کشور
افغانستاندستگیروبهمراجعقضاییمعرفیشدند.

حکمی جالب برای شکارچی متخلف در
تربتحیدریه
شــعبانی /به گفتــه رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت تربت
حیدریه،فردیکهچندیپیشتوسطمامورانحفاظتمحیط
زیست به جرم شــکار غیرقانونی پرندگان دستگیر شده بود ،با
رای دادگاه به ۲۷۰ســاعت انجام خدمت رایگان در این اداره
محکومشد.
داوودنورمحمدیافزود:ازاینصیاد،الشهسهقطعهکبک،سه
قطعه تیهو و دو قطعه کبک زنده به دست آمده بود که بر اساس
این حکم وی متعهد به به سازی و انجام تعمیرات وسایل نقلیه

سبزوار  -کالته /رئیس شبکه دام پزشکی ســبزوار از توقیف یک
دســتگاه خودروی توزیع کننده روغن ســویای تقلبــی در این
شهرستانباهمکاریپلیسآگاهیخبرداد.
ولی ا ...جغتایی در گفت وگو با خراســان رضوی افزود :در پی
شکایت یکی از مرغداران شهرســتان سبزوار در خصوص بروز
تلفــات در واحد مرغداری ،بــا توجه به گزارش دام پزشــک تیم
کارشناسیاینشبکهواردعملشد.
وی ادامه داد :خوراک مصرفی مورد بررســی قــرار گرفت و در
نهایتبهروغنسویایاستفادهشدهدراینواحدمشکوکشدند
و نمونهبرداریبرایآزمایشهاانجامشدهاست.
رئیسشبکهدامپزشکیسبزواربیانکرد:نتایجآزمایشگاهی
حاکی از وجود روغن های معدنی و مشــتقات نفتی در ترکیب
اینروغنبودوروغن سویای خریداریشدهتوسطمرغدارفاقد
هرگونهچربیگیاهیوحیوانیاست.
جغتاییتصریحکرد:باتوجهبهسرنخهایموجودوانجامبرخی
فعالیت هــای اطالعاتی خودروی توزیع کننده روغن ســویای
تقلبی با همکاری پلیس آگاهی سبزوار به چنگال قانون افتاد
و توقیف شــد.وی ادامه داد :راننده خودرو نیز به دســتور مقام
قضاییشهرستانسبزواربازداشتشدهاست.
رئیس شبکه دام پزشکی ســبزوار با بیان این که پرونده تخلف
برای این فــرد تشــکیل و به همــراه شــکایت مرغــداران برای
رسیدگیبهدادگستریارسالشد،افزود:بهمحضکشفابعاد
تازه ای از این تقلب پیچیده اطالعات الزم در اختیار رســانه ها
قرار میگیرد.

دادستان کاشمر گفت :با تدابیر و تصمیمات گرفته
شــده ،ابتدا ویالهای مسئوالن و پزشــکانی که در
کالتهبزی بــه طور غیر مجاز احداث شــده ،تخریب
میشود.غالمرضا طالعی در حاشیه تخریب دیوار
یکی از ویالهای غیر مجاز در کالتهبزی در گفتوگو
با ایســنا افزود :دســتگاه قضا در برخورد با کسانی
که با تصرف زمینها و تغییر غیــر مجاز کاربری باغ
ها اقدام به ساخت ویال کردهاند ،تعارف ندارد.وی
ادامــه داد :آماده هرنــوع برخورد جدی با کســانی
هســتیم که اقدام به ســاخت و ســازهای غیر مجاز
کردهانــد و به صراحــت اعــام کردهایم ابتــدا باید
ویالهــای میلیاردی پزشــکان و مســئوالن تخریب
شود؛ در غیر این صورت اگر بخواهند از مردم شروع
کنند ،مجوز تخریب نخواهیم داد.
دادســتان کاشــمر اظهار کــرد :شــهرداری باید به
این موضوع وارد شود و با دریافت حکم ماده 100
اقدام به تخریب کنــد و ما هم به عنوان دادســتان و
مدعیالعموم در این زمینه همراه خواهیم بود.
وی ادامه داد :افــرادی که به دلیل تصرفات شــان
موجب انحــراف ســیالب از مســیل اصلی شــده و
خسارتهایی را به جادهها و بخشهای دیگر وارد
کردهاند ،باید جواب گو باشــند و جبران خســارت
کنند.طالعی بیــان کرد :در حریم و بســتر مســیل
کســی اجازه صدور مجوز نداشــته و همه تصرفات
تخریب میشود و اگر به اشــتباه مجوزی در بستر و
حریم رودخانه صادر شده باید ابطال شود.
وی تاکید کرد :راهداری و حمل و نقل جادهای باید
برای مطالبه خســارتی که وارد شــده دادخواست
بدهد و این موضوع پیگیری خواهد شد.
دادستان کاشمر گفت :متاسفانه برخی مجوزهایی
که قبال صادر شده ناصحیح بوده به طوری که غیر از

عکس :آرشیو

شجاعیمهر/رئیسمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکی
نیشابور گفت :بر اثر فروریختن دیوار یک منزل مسکونی واقع
درروستایشادابیکنفرجانباخت.دکترقاسممشارموحد
افزود :به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵و اعالم
اینموضوعبالفاصلهیکتیمازپایگاه ۳شهریاورژانسبهمحل
حادثهاعزامشد.ویخاطرنشانکرد:هنگامریختندیوارکسی
متوجهحضوراینفردزیرآوارنشدهبودومتاسفانهپسازاطالع
و حضور نیروهای اورژانس این کودک پنج ساله به دلیل شدت
جراحاتفوتکردهبود.

وی ادامه داد :پس از سیر مراحل قانونی صندوقچه و 60سکه
قدیمیبهادارهمیراثفرهنگیشهرستانفریمانتحویلشده
است.ویبابیاناینکهمراتبدرحالرسیدگیقضاییاست،
افزود:پسازبررسیهایکارشناسیقدمتصندوقچهوسکه
هااعالمخواهدشد.

موتوریمتعلقبهسازمانحفاظتمحیطزیستبهجایشش
ماهحبسشدهاست.
وی ادامه داد :صدور آرای جایگزین بر اســاس ماده  ۷۹قانون
مجازات اســامی عالوه بر برخورد با متخلفان و تنبیه آنان می
تواندکمکشایانیبهحفاظتمحیطزیستمنطقهکند.

ویالهای غیر مجاز مسئوالن و پزشکان
در کالته بزی کاشمر تخریب می شود

حریم رود حریمهای دیگر را هم نقض کرده است.
وی ادامــه داد :در برخی مناطق کابلهای فشــار
قــوی حریــم رود را نقــض کردهاند ،در همیــن باره
اعالم میکنیم در احیای حقوق عامه ،دادســتانی
با کســی تعارف نــدارد و در ایــن حوزه به جــد وارد
میشود و کار را با جدیت انجام می دهیم و به نتیجه
میرسانیم.
طالعــی اظهــار کــرد :با توجــه به ایــن که از ســوی
کارشناسان اعالم شده ساخت و ساز در شمال شهر
کاشمر چون در مسیر سیالب اســت اشتباه بوده و
باید متوقف شود ،از شهردار انتظار داریم ممنوعیت
ساخت و ساز در این مناطق را پیگیری کند.
دادســتان کاشــمر گفت :اگر از نظر علمی ساخت
و سازهای شمال شهر بخواهد شــهر را در آینده در
وضعیت بحرانی و بدتری قرار دهد ،باید جلوی این
ساخت و سازها در مناطق اعالم شده ،گرفته شود.
وی همچنین تاکید کرد :شهرداری باید نقشههای
شهری و کانالهای دفع آبهای ســطحی را ارائه
دهد تا بررسی و بانک اطالعاتی تشکیل شود.

