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مدیرعاملشرکتعمرانشهرجدیدگلبهار:

امتداد مسیر قطار سریع السیر
گلبهار به چناران تصویب شد

طرح مطالعاتی امتداد ســاخت مســیر قطار سریع
الســیر برقی مشــهد  -گلبهار به ســمت چناران در
نشست روزگذشته شــورای عالی هماهنگی حمل
و نقل و ترافیک کشــور به تصویب رسید.مدیرعامل
شــرکت عمران شــهر جدید گلبهار بــه ایرنا گفت:
در نشســت اخیر شــورای عالی هماهنگــی حمل و
نقل و ترافیک کشــور روند اجرای پروژه قطار سریع
السیر مشهد -گلبهار -چناران بررسی شد و در این
چارچوب مشــاور طرح ،مطالعــات در جهت امتداد
این مســیر ریلی را از گلبهار به چناران تشریح کرد.
هومن گریوانی افزود :تاکنون پیگیری زیادی برای
شــتاب بخشــی به اجرای پروژه قطار ســریع السیر
مشــهد  -گلبهــار صــورت گرفته کــه پیــرو آن طرح
مطالعاتی امتداد مسیر به ســمت چناران نیز برای
توسعه حمل و نقل عمومی تدوین شد.وی ادامه داد:
بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی کارشناسی
طول مسیر ریلی گلبهار به چناران در این پروژه شش
کیلومتر اســت که پس از دریافت مجوز در شــورای
حمل و نقل و ترافیک خراســان رضوی در نشســت
دیروز شورای عالی همتای کشور نیز بررسی شد و
مورد تصویب قرار گرفت.مدیرعامل شرکت عمران
شهر جدید گلبهار گفت :امیدواریم برنامه ریزی الزم
برای تملک مسیر اجرای خط ریلی گلبهار تا چناران
و اجرای ابنیه فنی در طول آن به زودی انجام شود.
وی افزود :اجرای کل پروژه قطار سریع السیر مشهد
 گلبهــار تاکنــون  ۳۷درصد و عملیات زیرســازیو ابنیه فنــی این مســیر  ۴۰کیلومتــری  ۷۰درصد
پیشــرفت اجرایی دارد .کل این خط ریلی از مشهد
تا چناران برای راه اندازی قطار ســریع الســیر ۴۶
کیلومتراست.ویتصریحکرد:شهرجدیدگلبهارکه
برای جمعیت  ۲۰۰هزار نفر و قابل توسعه تا ۴۰۰
هزار نفر اجرا شــده ،با وســعت چهار هزار هکتار در
 ۳۵کیلومتری شمال غربی مشهد در امتداد جاده
مشهد  -چناران واقع شده است.

 500اثرتاریخیدرخراسانرضوی
ثبتملیمیشود
خاکشور /مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستی
و گردشــگری اســتان خراســان رضوی گفت :طی
امسال  ۵۰۰اثر تاریخی در استان خراسان رضوی
ازجملهموزهتاریخیقرائیرشتخواردرفهرستآثار
ملی قرار می گیرد .ابوالفضل مکرمی فر در بازدید
ازموزهتاریخیقرائیرشتخوارمربوطبهدورهقاجار
بیان کرد :امســال  3هــزار و  500میلیــارد تومان
تســهیالت و اعتبــارات یارانــه ای با ســود  4درصد
به حوزه میــراث فرهنگی و گردشــگری اختصاص
یافته اســت.وی بــا اشــاره به ایــن که گردشــگری
صنعت بدون دود است گفت :یکی از شاخص های
اعتبارات ،ثبت آثار ملی است .مدیر میراث فرهنگی
و گردشگری رشــتخوار نیزبا تقدیر از پیگیری   ثبت
موزه تاریخی قرائی در فهرست آثار ملی اظهار کرد:
موزه هویت مــردم این شهرســتان در دوره تاریخی
گذشته است و مورد استقبال گردشگران داخلی و
خارجی قرار می گیرد.کاظم کامیاب تصریح کرد:
هم اکنون شش اقامتگاه بوم گردی و گردشگری در
روستاهای  شهرستان رشــتخوار راه اندازی شده
اســت.وی با بیان این که ظرفیت های گردشگری
خوبی در شهرســتان وجــود دارد ،افــزود :طرح راه
اندازی اقامتگاه های بوم گردی در رشتخوار برای
ترویج و معرفی آداب و رسوم و فرهنگ غنی مردمان
این مرز و بــوم به گردشــگران بوده اســت.کامیاب
خاطرنشان کرد :امروزه بوم گردی و گردشگری به
عنوان یک صنعت پردرآمد در جامعه شناخته شده
اســت و ابنیه و آثار تاریخــی و فرهنگــی این منطقه
نشانگر پیشــینه و هویت مردم رشــتخوار است.وی
گفت :رشتخوار ۳۰۰اثر تاریخی و گردشگری دارد
که ۲۵اثر آن در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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ارسالپروندهقطعدرختانسبز تربتجامبهدادستانیمشهد
روایتبازپرسپروندهازابعادپیداوپنهانماجرا

گزارش
حقدادی

پس ازچاپ چند گزارش از وضعیت نامناسب
پارک جنگلی تربت جام که حکایت از خشک
شــدن درختــان این پــارک بــر اثر کمبــود آب
داشــت وهمچنین گزارش چهارشنبه 26تیر
که از قطع درختان ســبز و 40ســاله این پارک
بر اثر بی دقتی پیمانکار بخش خصوصی خبر
مــی داد ،روز گذشــته فرماندارتربت جــام در
شــورای اداری این شهرســتان گفــت :درباره
پارک جنگلی  ۴۵هکتاری شــهید عظیمی تا
کنون مطالــب و اعتراضــات به حق زیــادی از
مردمشنیدهاموروزگذشته(سهشنبه)بههمراه
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان
خراسانرضویومدیرمنابعطبیعیتربتجام
ازنزدیکازپارکبازدیدکردمومشکالتپارک
مجدد بحث و بررســی شــد .مرتضی حمیدی
افزود:به دنبالمطالباتبهحقمردمیدرباره
رسیدگیبهمشکالتپارکوجلوگیریازادامه
روندخشکشدندرختانپارکجنگلیشهید
عظیمیازاعتباراتابالغی مبلغ ۳۰۰میلیون
تومان برای حفر چــاه آب به پــارک اختصاص
یافت و دراین باره هماهنگــی الزم با اداره آب
منطقه ای شهرســتان   انجام گرفت تا هرچه
زودتر چاه حفر شود.وی تصریح کرد:اساسی
ترین مشــکل پارک جنگلی شــهید عظیمی،
تامیــن آب اســت کــه با حفــر چاه مشــکل آب
برطرف خواهــد شــد.قنبری راد ،دادســتان
عمومــی و انقــاب تربــت جام نیــز با اشــاره
به مشــکالت پــارک جنگلی شــهید عظیمی
گفت:درباره مشکالت پیش آمده برای پارک
جنگلی شهید عظیمی تربت جام و همچنین
کوتاهی مدیران منابع طبیعــی پرونده ای در
دادستانی شهرستان تشکیل و روند تحقیقات
تکمیلواقداماتاولیهانجامشدهاستوچون
رســیدگی پرونده درصالحیت دادگســتری
شهرســتان نیســت ،به مرکز اســتان ارســال
شــده اســت و اگر نیابت به ما دادند در همین
شهرستان رسیدگی خواهد شد.
•روایت بازپرس پرونده از تخلفات انجام
شده درپارک

بازپرس پرونده پارک جنگلی شهید عظیمی

تربــت جــام گفــت :تاریــخ پانزدهــم تیرمــاه
شــهرداری تربت جام علیه افــرادی که اقدام
به قطع درختان سبزپارک کردند شکایتی به
دادستانیتحویلدادندودستگاهقضاییبرابر
صورتجلسهازمسئولفضایسبزشهرداری
که تعداد ۷۵اصله درخت با قدمت  ۴۰ســال
قطع شده اســت اعالم جرم کرد.سرگلزایی
افزود :برابر تحقیقات انجام شــده از اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان رضوی
طی قراردادی موضوع قطع درختان خشک
شــده پارک جنگلی را به یک خانم برای قطع
،بــرش و حمــل و خروج چــوب از پــارک می
دهنــد.وی ادامــه داد :دراین قــرارداد تاکید
شده درختان خشک بریده شود که متاسفانه
مشاهدات حاکی از آن است که عالوه بر قطع
درختان خشــک تعــدادی از درختان ســبز و
زنده هم قطع شده است که موضوع در دست
بررسی اســت .ســرگلزایی اضافه کرد :مدیر
منابع طبیعی تربــت جام مدعی شــد درخت
سبز و زنده قطع نشــده که بازپرسی به همراه
دادســتانی در محل حاضر شــدند و مشاهده
کردنددرختان ســبز و زنده قطع شــده اســت
و تصویربــرداری هــم انجام گرفــت  ،وضعیت
اســفناکی بود و با چشــم غیر مسلح مشخص
بود درختان ســبز و زنده قطع شده است .وی
تصریح کرد :رئیــس منابع طبیعــی را دعوت
کردیم که توضیــح دادند درخت زنده و ســبز
تعاریفــی دارد .کارشــناس از اســتان بیایــد و
صحبت های آنان را هم بشنویم که چه درختی
خشک و چه درختی ســبز است! کارشناسان
اســتانی آمدند و پس از بازدید متوجه شدیم  

پاک سازی 3محله آسیب پذیر تربت حیدریه
از معتادان و اراذل و اوباش
شــعبانی/فرمانده انتظامی تربــت حیدریه
از پاک سازی سه محله و دســتگیری  ۶۷نفر
در اجرای طرح پاک ســازی محله محور خبر
داد .ســرهنگ علــی اکبــر کیانی در تشــریح
این خبر گفت :با هدف ارتقای امنیت محله،
طــرح تشــدید مقابله بــا معتــادان پــر خطر و
اراذل و اوبــاش توســط گروهــی متشــکل از
ماموران پلیس مبــارزه با مــواد مخدر،پلیس
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آگاهی،پلیــس اطالعــات ،یــگان امــداد و
کالنتری ۱2،۱1و ۱۳این فرماندهی هفته
گذشتهبهاجرادرآمد.ویافزود:گروهاعزامی
در اجــرای ایــن ماموریت ضربتی توانســتند
 ۶۲نفر از معتادان پر خطر  ،مزاحمان و اراذل
و اوباش،خرده فروشــان و پنج ســارق را طی
چند عملیات در کوی بازرگان و کوی چمران
وهمچنینمحلهعدالتومهردستگیرکنند.

فعال ۱۱درخت زنده به طور مسلم قطع شده
است و بررســی درباره ســایر درختان هم در
دستور کار بود.
ســرگلزایی بیان کرد :پیمانکار قطع درختان
خشــک را دعــوت کردیــم و تحقیقــات از نــام
برده انجام شــد و مطالبی بیان کــرد که جای
تامــل داردو برخــی مباحــث ظاهر کار اســت
و برخــی مباحث پشــت قضیه اســت کــه باید
تحقیق بیشــتری صــورت گیــرد.وی یــادآور
شد :برابرقانون ،رســیدگی به جرایم مدیران
ادارات دولتی مستقیم در مرکز استان انجام
می گیرد که در این باره دادستان مکاتباتی با
مرکز استان داشتند و درخواست نیابت شده
تاسریعتربهپروندهرسیدگیشود.سرگلزایی
افزود :پرونــده پــارک جنگلی دردادســتانی
درحال بررســی دقیق تر بوده و مفتوح اســت
البتــه تناقضاتــی هــم وجــود دارد ونیازمنــد
تحقیقات بیشــتر از پیمانــکار و مدیرانمنابع
طبیعی است و مامنتظر مجوز نیابت از استان
هســتیم .نیابــت کــه اعطــا شــد تحقیقــات و
بررسی های بیشتری انجا م می گیرد.
•اظهارات مدیرکل منابع طبیعی استان
درباره پارک جنگلی تربت جام

صحرایــی ،مدیــرکل منابــع طبیعــی و
آبخیزداری اســتان درباره پارک جنگلی تربت
جام گفت  :پارک جنگلــی تربت جام همزمان
با 25پارک جنگلی دیگر در اســتان خراســان
رضــوی ،در راســتای سیاســت هــای ابالغــی
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور و
در اجرای بند «ج» ماده  147قانون برنامه پنج

ساله کشــور در خالل ســال های  94تا  96به
شهرداری ها در حریم شهرها و سرمایه گذاران
بخش خصوصی در خــارج از حریم شــهرها به
منظــور افزایش بهــره وری پــارک هــا و اجرای
سیاستخصوصیسازیدولتواگذارشد.وی
تصریح کرد :پارک جنگلی تربت جام  به دلیل
عدم اجرای کامل تعهدات مجری و مشــکالت
به وجود آمده درفضای سبز و همچنین خشک
شدنچاهآبپارکدرنیمهدومسال 97ازبهره
بردارخلعیدشدومراحلدریافتخسارتوارد
شدهدرحالبررسیاست.بهدلیلخشکشدن
بخشــی از درختان پارک در مدت قرارداد بهره
برداریولزومایمنسازیپارکازحیثافتادن
درختانخشکبهدلیلحضورمردموهمچنین
جلوگیری از وقوع حریق های احتمالی مراتب
قطع و بــرش درختان پارک در ســامانه ســتاد
دولتبهمناقصهعمومیگذاشتهوپارکمذکور
برایاجرایقراردادوقطعدرختانخشکیدهبه
پیمانکار واگذار شد.در حالی که روز سه شنبه
مدیر منابع طبیعی تربت جام از قطع ۷۵اصله
درخت کاج کــه اغلب حــدود  ۴۰ســاله بودند
خبر داد ،صحرایی گفت :متاسفانه با این اداره
کل در خصوص تعداد و سن درختانی که بر اثر
بی توجهی پیمانکار به سرعت قطع شده است
هماهنگیالزمنشدهاستوبرابرگزارشکمیته
فنیاینادارهکل،تعداددرختانبسیارکمتراز
تعداد مندرج در گزارش اســت .ضمنا به دلیل
تخلف پیمانــکار ،قرارداد منعقد شــده فســخ و
مراتبرسیدگیبهپروندهنامبردهدردادستانی
شهرســتان در دســت بررسی اســت.مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت:ضمنا
برای حل مشــکل چــاه آب پارک ،اعتبــار الزم
تامیــن و عملیــات ژئوفیزیک برای مــکان یابی
محل چــاه جدید انجام شــده که پــس از صدور
مجوز حفر ،در اسرع وقت برای حفر چاه مذکور
که دارای پروانه بهره بــرداری 22لیتر در ثانیه
اســت ،اقدام می شــود و در این مدت از ابتدای
فصلآبیاریامسالپارکمذکورباچهاردستگاه
تانکر آب متعلق به این اداره کل در حال آبیاری
استوپسازعملیاتحذفدرختانخشکیده،
جایگزینی گونه های جدید جنگل متناسب با
شــرایط اقلیمی منطقه و گونه های مقاوم تر به
کمآبیانجامخواهدشدتاهموطنانعزیزتربت
جامیبتوانندازفضایپارکاستفادهکنند.

۶سارق اینترنتی درتربت جام شناسایی ودستگیرشدند
حقدادی/فرماندهانتظامیتربتجامگفت:
درپی شــکایت چند تن از شهروندان مبنی بر
برداشت غیر مجازاز حساب های بانکی آنان
توسطفردیاافرادی،مراتبتوسطکارشناس
پلیسفتاپیگیریومشخصشدبرداشتهااز
طریقخریدهایاینترنتی،پرداختقبوضو
شارژتلفنهمراهبودهاست .سرهنگکیانی
افزود:مامورانبایکسریاقداماتتخصصی
و بــا اشــراف اطالعاتی موفــق به شناســایی

متهمانشدندکهازنقاطمختلفکشوروتربت
جام بودند.ســپس با هماهنگی مقام قضایی
یکمتهمشهرستانیکهمبلغ۱۵میلیونریال
برداشتکردهبود،دریکعملیاتغافلگیرانه
در مخفیگاهش دستگیرشــد.وی ادامه داد:
دیگر متهمان که در خارج از شهرستان بودند
مبلغ ۱۰۶میلیون و۹۹هزار ریال از حساب
هایشهروندانبرداشتکردندکهتحقیقات
برایدستگیریآنهاتوسطپلیسادامهدارد.

اخبار
گوناگون

مقبرهشهیدگمنامشهر
سفیدسنگ سامان دهی می شود
اصغــری /جلســه مشــترک بنیــاد شــهید و امــور
ایثارگران و شهرداری سفیدســنگ با هدف ترویج
فرهنگ ایثــار وشــهادت در بنیــاد شــهید فریمان
برگزار شــد .بــه گزارش خراســان رضــوی  ،رئیس
بنیاد شــهید و امور ایثارگران فریمان در این جلسه
با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت :رسیدگی
به وضعیــت آثار مربوط بــه فرهنگ ایثار و شــهادت
نیاز به همــکاری و همیــاری همه مســئوالن دارد.
قاسم رحیم زاده با بیان این که برنامه های متنوعی
با هدف ترویج فرهنگ ایثارو شــهادت در بوســتان
شهر سفیدسنگ برگزار می شود ،افزود :رسیدگی
به گلزار شــهدای سفید ســنگ و ایجاد فضای سبز
و تفریحــی بــرای خانــواده هــا ،تعویــض بنرهــای
فرســوده ،برگزاری یــادواره هــا ،دیدار بــا خانواده
شــهدا و ایثارگران ،برگــزاری اردوهای ســیاحتی
و زیارتــی والدین شــهدا و تقبل کمک هزینه ســفر
توســط شــهرداری ،تهیه و اعطای هدیه بــه جامعه
ایثارگری شهر سفید ســنگ ،ایجاد المان و سامان
دهی مقبره شهید گمنام این شهر از جمله فعالیت
هایی است که با همراهی شــهرداری سفیدسنگ
انجام می شود.

مدیرکلحفظآثارونشرارزشهایدفاع
مقدسخراسانرضوی:

کشتیهایانگلیسشهامت
بارگیرینفتوعبورازدریاراندارند

ملکی/ســردار یوســفعلی زاده ،مدیرکل حفظ آثار
ونشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی در
بین مسئوالن شهرستان خوشاب با تاکید بر این که
دزدی دریایی انگلیس بی پاسخ نخواهد ماند گفت:
ملتی که ضعیف باشد حقش پایمال می شود.وی با
بیان این که دوران بزن در رو تمام شده است افزود:
حدود دو هفته است کشتی های انگلیس در دریای
عمان گرفتارند و جرئت بارگیری نفت و عبور از دریا
را ندارند.وی با تاکید بر سخنان رهبر معظم انقالب
با اشــاره به این که انگلیس سیلی ســختی از ایران
خواهد خورد گفت :مــا باید قوی و مقتدر باشــیم تا
بتوانیم از منافع کشــورمان دفاع و کرامت انســانی
مان را حفــظ کنیم.وی با بیــان این که گاو شــیرده
عربستانوژاندارممنطقهکهدرزمانپهلویبهایران
می گفتند هر دو یک معنا و مفهوم دارد خاطر نشان
کرد :برخی افــراد با تحلیــل غلط مــردم را مرعوب
می کنند ،مــا وظیفه داریــم آثــار و ارزش های دفاع
مقدس و شــهیدان را حفظ کنیم.سردار یوسفعلی
زاده با تاکید بر ایســتادگی و مقاومت ملت ایران که
بیشتر مدیران و مسئوالن با آن موافق هستند گفت:
حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس یک کار مردمی،
جهادی و انقالبی اســت.وی با بیان ایــن که در ۹۸
نقطه اســتان خراســان رضوی  ۳۰۵شــهید گمنام
تدفین شده اســت افزود :برخی روســتاها تقاضای
تدفین شــهدای گمنام را دارند کــه از نظر قانونی به
دلیل این که تدفین شهدای گمنام در شهرها و مرکز
استانهامجازشمردهشده،امکانندارد.ویدرباره
نوشتن دانشنامه شهدای استان در یک بازه زمانی
چهارساله بیان کرد :روستاهایی مانند نوده انقالب،
شــم آباد و رباط جز در کشــور از نظر ایثار و شــهادت
سرآمد هستند.مسئول حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس خراسان رضوی افزود :ما روی خرمنی
از اطالعات درباره شهدا و ایثارگران قرار داریم که تا
کنونتجزیهوتحلیلوتدویننشدهاندوسازمانیافته
کار نشده که با مستقر شدن نمایندگی حفظ آثار در
شهرســتان های خراســان امیدواریم هر چــه زودتر
این دانشنامه با انسجام بخشی و علمی تدوین شود.

