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مدیر دفترکنترلسیالبوآبخوانداریسازمان
جنگلها،مراتعوآبخیزداریکشورخبرداد:

Thu.Jun.13.2019. No.4150

بهره برداری از50پروژه بخش
سیالب در کشور

مدیرکلدفترکنترلسیالبوآبخوانداریسازمان
جنگلها،مراتعوآبخیزداریکشوردرحاشیهبازدید
از پروژه کنترل ســیالب و آبخوان داری شهرســتان
بجســتان خراســان رضوی ضمن ابراز خرسندی از
جانماییمناسبوکیفیتاجراییپروژهبیانکرد:این
پروژهبهدلیلواقعشدندرباالدستشهربجستانبا
کنترلسیالبمحیطامنیبرایساکنانشهرایجاد
کرده و بــا کنتــرل روان آب های منطقه و نفــوذ آن به
داخلزمین،موجبتقویتسفرههایآبزیرزمینی
و بهبــود آب دهی قنوات پایین دســت خواهد شــد.
حســین پور همچنین گفت:طی یک ســال گذشته
بیــش از 50پروژه بخش ســیالب در ســطح کشــور
اجرا شــده و به بهره برداری رسیده است .به گزارش
پایگاه اطالع رســانی منابــع طبیعــی و آبخیزداری
خراســان رضوی ،ابوالقاسم حسین پور همچنین با
اشاره به اثربخشی مطلوب طرح های آبخوان داری
در کنترل سیالب های اخیر و کمک به تغذیه منابع
آبیکهرضایتمندیمردمرادرمناطقمختلفکشور
به دنبال داشته است ،افزود :اجرای بیشتر این طرح
ها در برنامه ریزی و دستورکار دفتر کنترل سیالب و
آبخوانداریسازمانقرارگرفتهاست.

معاونسیاسیاستاندار:

مرتضی محبی فر ،فرماندار
شهرستانجغتایشد

جعفری ،معاون سیاســی اســتاندار گفت :با حکم
وزیر کشــور مرتضی محبی فــر به عنــوان فرماندار
شهرستان جغتای منصوب شد.

معاوندرمانیدانشکدهعلومپزشکی
تربتجامخبرداد:

اهدای عضو کودک 7ساله تربت
جامی به 3بیمار جان دوباره بخشید

حقدادی /معاون درمانی دانشکده علوم پزشکی
تربــت جــام گفــت :اهــدای عضــو توســط کودک
هفت ســاله مرگ مغزی تربت جامی به نام فاطمه
دارمــی به ســه بیمار جــان دوبــاره بخشــید.دکتر
هومــن محمــدزاده افــزود  :اهدای عضــو حرکتی
خداپســندانه برای حفظ زندگی انسان هاست که
بایددر این زمینه فرهنگ سازی الزم صورت گیرد .
سرپرست بیمارستان ســجادیه تربت جام با تشکر
و قدردانــی از خانواده ایــن کودک هفت ســاله که
با اهدای عضــو عزیز خود به دیگر بیمــاران زندگی
دوباره ای بخشیدند ،گفت :بعد از تایید مرگ مغزی
توسطمتخصصانبیمارستانسجادیهوهماهنگی
با بیمارســتان منتصریه مشــهد  ،انتقــال پیکر این
کودک انجام شــد و مراحل اهدای اعضا شامل دو
کلیه وکبد انجام گرفت .

اقامتگاههایغیرمجازدراخلمد
بهزودیساماندهیمیشود
مدیــر میــراث فرهنگــی چنــاران گفــت10 :
اقامتگاه غیر مجاز در روســتای گردشگری اخلمد
شناســایی شــده اند و بــه زودی ســامان دهی می
شــوند.به گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری خراســان
رضوی ،محمد طاهریان مقدم افزود :در پی دریافت
گزارش ها و گالیه هایی ازســوی شهروندان مبنی
بر پرداخت هزینــه اقامت به مراکــزی غیرمجاز در
روســتای هدف گردشــگری اخلمد ،اقدامات الزم
برای سامان دهی این واحدها آغاز شد.وی با بیان
این که نداشــتن مجوز و نرخ نامه و متناسب نبودن
هزینه هــای پرداخت شــده با خدمــات دریافتی از
مهــم ترین گالیه هــای شــهروندان در ایــن منطقه
بوده اســت ،ادامه داد :تاکنون 10واحد غیر مجاز
شناسایی شــده اند که ســامان دهی و اســتاندارد
سازی آن ها در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندهانتظامیتایبادخبرداد:

رشد94درصدی نزاع دسته جمعی
و عادی در تایباد نسبت به مدت
مشابهسالقبل

کلثومیان/فرماندهانتظامیتایباددرنشستخبری
گفت:تایبادشهر وفاق ،همگرایی وهم افزایی است
و نقش رســانه ها در این روحیه قابل ستایش است.
ســرهنگ قربانی گفت :نزاع دسته جمعی و عادی
در تایباد در 80روز اول امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل 94درصد رشد داشته است.وی با هشدار
به مالکان منازل در شهر مرزی تایباد گفت:اگر خانه
ای در اختیار اتباع بیگانه گذاشته شود جرم است و
شــهروندان و بنگاه های امالک حق اجاره وفروش
امالک را به اتبــاع بیگانه ندارند .ســرهنگ قربانی
افزود :اگــر فردی در تایبــاد به اتبــاع خارجی منزل
خود را اجاره دهد یا قــرارداد اجاره یا فــروش به نام
اتباع خارجی تنظیم کند ،از ســوی نیروی انتظامی
به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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باگذشت ۳سالازکلنگزنی

بانددومتربتحیدریه -زاوه همچنانخاک میخورد
به برچیــدن پل هــای آبــرو بتنــی و برگرداندن
به ســطح قبلی جاده شــده اســت؟ در تماس با
شهردار تربت حیدریه خواستار توضیح این مقام
مسئول به عنوان نماینده کارفرما شده و ساعتی
بعد در همان مسیر به گفت وگوی حضوری با وی
پرداخته است.

گزارش
شعبانی

محور تربت حیدریــه -زاوه از جــاده های مهم و
پرترددشهرستانتربتحیدریهاستکهبهدلیل
وقوع چندیــن تصادف درســال های گذشــته
درخواست های مردمی برای دوبانده شدن این
محور را در پی داشته اســت ،ازسال  95بود که
کار دوبانده شــدن این محور شروع شد اما حاال
پس از سپری شدن حدود سه سال از زمان آغاز
پروژه طبق اظهارات شــهردار تربت حیدریه به
دلیل مطالعات اشــتباه صورت گرفته در ســال
های قبل ،تراز خاکریزی پیش بینی شده و تعداد
پل های اجرا شده به صورتی بوده که واحدهای
تجاری مجاور دچار مشکل شــده اند .در نتیجه
اکنــون اقدام به جمــع آوری خاک هــای از قبل
ریخته شــده در مســیر و جمــع آوری پــل های
بتنی ساخته شده کرده اند؛ اشتباه محاسباتی
که با اصالح آن  500میلیون تومان در پروژه
صرفه جویی شده هرچند تخریب پل ها حدود
 20میلیون تومان هدررفت منابع از بیت المال
را درپی داشته است.
به گزارش خراســان رضوی  ،یکی ازمحورهای
مهم شهرســتان تربــت حیدریــه جــاده تربت
حیدریه  -زاوه اســت .مــردم هردو شهرســتان
ســال هاســت در انتظــار یــک طرفه شــدن این
مسیرنشســته اند و آمار تلفــات تصادفات جاده
ای هم دلیل موجهی برای دو طرفه شدن جاده
مذکوراست.
اگر ازســال گذشــته تاکنون ازتربت حیدریه به
زاوه رفته باشــید،در ســمت راســت جــاده ودر
ابتدای مســیر،تعدادی پل بتنی آبرو می بینید
که از ســال  ۹۵احداث شــده و اختالف ســطح
بســیار زیاد بیــن این پــل هــا و جاده فعلــی ،هر
مســافری را بــه تعجــب وا مــی دارد .بر اســاس
اظهــارات مســئوالن ومــردم ایــن موضــوع

•مطالعات اولیه طرح اشتباه بوده است

اعتراض اهالی روســتای صومعه تربت حیدریه
و کســبه واحدهای تجاری حاشــیه ابتدای این
جاده را به دنبال داشــته اســت .ازســوی دیگر
طبــق مشــاهدات خبرنــگار خراســان
رضوی مدتی اســت که شــهرداری بــا ادوات و
ماشــین آالت جاده ســازی نظیر بولدوزر اقدام
به جمــع آوری خاک هــای از قبل ریخته شــده
در مســیر و تخریب پل های بتنی ســاخته شده
کرده است.
•از همان ابتدا معترض بودیم اما کو گوش
شنوا؟

اســدا ...زاده صاحــب تعمیرگاه ماشــین آالت
کشــاورزی در گفت وگو بــا خراســان رضوی از
اعتــراض اهالی روســتای صومعه و کســبه می
گویــد.او تاکید مــی کند کــه در همــان ابتدای
اجرای طــرح ،مــردم بــه اختالف ســطح ایجاد
شــده بین بانــد دوم دردســت احداث بــا جاده
فعلی معترض بودند اما پیمانکار بر اساس طرح
شرکت مشاور کار خودش را انجام داده و اکنون
پس از سه سال این انتقادها باعث تغییر طرح و

نمایندهمردمبردسکن،کاشمروخلیلآباددرمجلسشورایاسالمی:

مدیران ارشد استان نگذارند بودجه های کشوری برگشت بخورد
حســین نوری /نماینده مردم خلیل آباد در
مجلس گفــت :بعضــا در گزارش ها شــنیده
میشود بودجه های کشــوری که به سختی
به استان اختصاص مییابد عالوه بر این که
به نحوی شایســته جذب نمی شود برگشت
میخورد که پسندیده نیست .بهروز بنیادی
در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد :در سال
گذشــته  ۵۰میلیارد تومان از محــل بودجه
های مالیات بر ارزش افزوده به ورزش استان
اختصاصیافتهاستکهشاهدبهرهبرداریاز
تعدادی از طرح های ناتمام ورزشی در سطح
اســتان هســتیم .نماینده مــردم در مجلس
شــورای اســامی با اظهار تاســف از این که
بودجه و اعتبارات وزارت ورزش و جوانان در
حدجایگاهوسیعیکهاینوزارتخانهدرکشور
دارد نیســت گفت :مجلس شورای اسالمی

پیشــنهاد داد وزارت ورزش خــاص ورزش
ایجاد و ســازمان ملی جوانان نیز برای توجه
بیشــتر به امور جوانان تشکیل شود.بنیادی
بر توزیع درست اعتبارات در کشور و استان با
توجهبهسختیاختصاصبودجههایدرنظر
گرفتهشدهبرایاستانیاشهرستانهاتاکید
کرد و افزود :مدیران ارشد استان همت کنند
بودجه هایی که به ســختی وارد اســتان می
شود در جای خودش هزینه کنند و نگذارند
این بودجهها برگشت بخورد.وی بر وسواس
مدیران کل در جذب بودجه اختصاص داده
شده به استان تاکید و اظهار کرد :کمکهای
مناسبی به ورزش شهرســتانهای کاشمر،
خلیلآباد و بردسکن شــده ولی اندک است
ونیازاستکمکهایبیشتریبهاینموضوع
اختصاص یابد.

کاهش اختالف سطح شده است.
•رفت و آمد برای ما زحمت داشت

یکــی از اهالی روســتای صومعه هم از ســختی
رفــت و آمــد روســتاییان بــه آن طرف جــاده که
زمین های کشاورزی آن ها در آن جا قرار دارد،
گله مند است .او اذعان دارد که در زمستان سال
گذشــته در زمان بارندگی ،آب بسیار زیادی در
اطراف جــاده جمع شــده و رفــت و آمــد اهالی
روستا را با مشــکل مواجه کرده اســت .او اقدام
فعلی شــهرداری مبنی بر اصالح طرح قبلی را
مثبت دانســته اما از هدر رفتن پول بیت المال
و تخریب پل های آبرو ســاخته شده در آن سال،
ابراز ناراحتی می کند.
•شهردار پاسخ می دهد

خراسانرضویدرپیاینسوالکهعلتتخریب
و جمع آوری پل ها پس از ســه ســال چیســت و
این که آیا درباره این طــرح مهم مواصالتی بین
شــهری مطالعات فنی صورت نگرفتــه که االن
در صورت خطــای محاســباتی فرضــی ،اقدام

محمدصادق مجتهدی در واکنش به جمع آوری
پل های ابتدای جاده تربــت حیدریه به زاوه می
گوید :متاســفانه بر اســاس مطالعات اشتباهی
که در خصوص ابتدای جاده برون شهری تربت
حیدریه به زاوه در ســال های قبل بــدون توجه
به وضعیت موجــود صــورت گرفته اســت ،تراز
خاکریزی پیش بینی شده و تعداد پل های اجرا
شده به صورتی بود که واحد های تجاری مجاور
دچار مشــکل شــده و علت توقف پروژه تاکنون
همیــن موضوع بوده اســت.وی مــی افزاید :در
این مدت توانســته ایم با انجــام اصالحات فنی
الزم و البته تامیــن اعتبارات پــروژه ،کار را آغاز
کنیم و با توجه به کد ارتفاعی قبل که حدود 1.5
متر از جاده فعلی فراتر بود ،بر اساس اعتراضات
به حق مردمی و برای جلوگیری از صرف هزینه
های بیشتر پروژه اقدام به تخریب دو پل ابتدایی
جاده کردیم و همچنین از احداث شش پل دیگر
و هدر رفت بیشتر سرمایه جلوگیری شد.
•نیم میلیاردتومان صرفه جویی درهزینه ها

مجتهدی تاکید مــی کند:حدود یک مترارتفاع
راکاهش داده ایم و اگر این اصالح را انجام نمی
دادیــم و طرح قبلی اجرامی شــد حــدود ۵۰۰
میلیون تومــان به هزینه های کل پــروژه افزوده
می شد.مجتهدی در تشریح این نکته که طرح
قبلی مساعد بستر پروژه نبوده است ،می گوید:
نکته مهم دیگر نگرش غلط مشاوردرطرح قبلی
پروژه بوده که فقط بر اســاس ضوابط راه سازی

بین شــهری بــوده ومتاســفانه هیــچ توجهی به
معبرهای درون شــهری ابتدای جاده نداشــته
اســت واین که خط ارتفاعــی پــروژه باالدرنظر
گرفته شده و درمحل های خط القعرنیزپل زده
تاآب فقط ازسمتی به ســمت دیگر منتقل شود
یک ایرادبــزرگ برای معابرشــهری اســت.وی
ادامه مــی دهــد :در طراحی ها و معابرشــهری
بایــداز خاکریزی اجتنــاب شــودوبا هدایت آب
های ســطحی به کانال ها یامســیل هامشــکل
حل خواهد شد.
شــهردارتربت حیدریــه طــول پــروژه مربوط به
شــهرداری را که مجری طرح بوده از حدفاصل
میدان ۲۲بهمن تــا اولین پل غیرهم ســطح به
طرف زاوه حــدود  2کیلومتر و هزینــه هر پل را
 ۱۰۰میلیون ریال اعالم کرد.به گفته مجتهدی
در جریان اصالح جــاده و اجرای طرح جدید دو
پل تخریب می شود ولی از احداث حداقل شش
پل دیگر و ادامه پل های موجود تا آن طرف جاده
جلوگیری شــده اســت یعنی در تخریــب پل ها
حدود ۲۰۰میلیون ریال هدر رفت بودجه وجود
داشته اما از طرفی با کاهش اختالف ارتفاع پنج
میلیارد ریــال از حجم کل پروژه کــه حدود ۴۵
میلیارد ریال بوده کاسته شده است.
•درخواست اجتماعی ،عامل اصالح

مجتهدی خاطرنشان می کند :وقتی خط پروژه
باالدرنظرگرفته می شود،آثار ســوئی به لحاظ
مبلمــان شــهری،پیاده روهاوجابــه جایی های
اطراف دارد.
او همچنیــن بــه اهمیــت توجــه بــه خواســته
اجتماعــی مــردم این منطقه اشــاره مــی کند و
مــی گوید:اهالــی بــه دلیــل تجربه قبلــی خود
درخصــوص پــل چهــار راه خــواف که بــه وقوع
پیوست دراین مدت بااصرارزیاد تقاضای اصالح
مسیر داشته اندکه ما نیز براساس خواسته مردم
این مسیر را اصالح کرده ایم.

