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شهرستان ها

پیکرشهید هادی کاظم نژاد
در خلیل آباد به خاک سپرده شد
حســین نــوری -هــادی
کاظمنژاد بعد از تحمل
 32سال رنج جانبازی
به همرزمان شــهیدش
پیوســت .وی کــه 70
درصد جانبازی داشت
و معلم بود ،در 50سالگی پس از تحمل سال ها رنج
جانبازی در بیمارستان فارابی مشهد دعوت حق را
لبیک گفت .پیکر جانباز شهید هادی کاظمنژاد روز
گذشــته بر دوش مردم خلیل آباد  ،از مسجد جامع
این شهر تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به
خاک سپرده شد .رزمی  ،رئیس بنیاد شهید خلیل
آباد گفت :شــهید کاظــم نژاد در عملیــات کربالی
 8در محور شــلمچه براثر استنشــاق گاز خردل در
بمباران شیمیایی به شدت مجروح شده بود.

یادواره 9شهیدگمنامامروز
دربردسکنبرگزارمیشود
علی نوری /به همت دفتر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
های دفــاع مقدس بردســکن و با همــکاری کمیته
جوانــان ســتاد نمازجمعه ایــن شهرســتان ،اولین
یــادواره  9شــهید گمنــام شهرســتان بردســکن با
حضور مســئوالن محلی ،یــادگاران دفاع مقدس و
خانوادههای معزز شــهدا ،امروز  31مرداد ساعت
 21در یادمــان دو شــهید گمنام «بردســکن» واقع
در پارک حضرت ولیعصر (عج) برگزار میشود.

فعالیت 6هزارنفرروزدراردوی
هجرتدانشآموزیاستان
نجم الشــریعه  -مســئول بســیج دانش آموزی استان
گفت :در تابستان امسال حدود شــش هزار نفر روز
اردوی هجرت دانش آموزی داریم .حجت االســام
جعفری در آیین تقدیر از ۷۰دانش آموز طرح جهادی
بخش زبرخــان در کانــون فرهنگی تربیتی شــهید
مطهری قدمگاه اظهــار کرد :هم اکنــون این دانش
آمــوزان در قالب اردوهــای جهادی مشــغول به کار
هســتند .وی افزود :این اردوها در قالب بازسازی و
به سازی مدارس شامل رنگآمیزی ،تعمیرصندلی،
نیمکت و فضاســازی مدرسه توســط دانش آموزان
دختر و پسر این استان درحال انجام است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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ضلع جنوبی و شمالی بازاررضا(ع) پیادهمحور میشود اما هتلداران و کسبه از مسدود شدن خیابان گالیه مندند

اما و اگرهای پیادهمحور شدن یک خیابان

شهرداری :خودروی برقی ،دوچرخه و تاکسی ،راه های رساندن مسافران به فروشگاه و هتل در خیابانهای پیادهمحور است

گزارش
محمد بهبودی نیا

شاید بتوان ضلع شمالی و جنوبی خیابان امام
رضــا(ع) را بــ ه دلیــل جغرافیــا و تردد زائــران و
مسافران ،یکی از خیابان های مهم شهر مشهد
دانســت .خیابانی کــه هــر از گاهی به واســطه
تصــادف خودروهــا بــا عابــران و زائــران ،پیاده
روهای باریــک و بار ســنگین ترافیک در بعضی
ســاعات روز ،خبرســاز می شــود .مدتــی بود از
طریق پیــام و تمــاس تعــدادی از کســبه و هتل
داران ایــن خیابــان ،باخبر شــدیم شــهرداری
منطقه 7مشهد قصد دارد برای حذف مشکالت
اینچنینی ،این مسیر را با سنگفرش کردن ،به
خیابانی پیادهمحـــور تبدیل کند .تصمیمی که
اگرچه مزایایی دارد و اجرای آن ها می تواند به
مدیریت ترافیک در بهینه ســازی تردد زائران و
مجاوران کمک کند اما باعــث بروز گالیه هایی
نیز می شود .همچون گالیه برخی کسبه و هتل
داران این منطقه که روز گذشته همزمان با آغاز
گودبرداری خیابان شیخ طوسی تجمع کردند.
•روز گذشته تعدادی از کسبه و هتلداران
تجمع کردند

پس از اطالع از این تجمــع ،صبح دیروز به بازار
رضــا(ع) ســری زدیم تــا شــنونده حــرف های
معترضــان باشــیم .یکی از کســبه که ســال ها
در ایــن بازار مشــغول اســت ،می گویــد« :چند
روزی اســت ســر و تــه کوچــه را بــرای اجــرای
پیاده راه مســدود کرده اند و مســیرهای فرعی
دسترسی به این خیابان را هم بسته اند .امروز
(روز گذشــته) هم بیــل مکانیکــی آورده بودند
تا کارشــان را شــروع کنند .من نمی دانم با چه
منطقی مــی خواهند ایــن خیابان را کــه روان
کننده ترافیک خیابان امام رضا(ع) ،محل رفت

و آمد تاکســی ها به هتل ها و همچنین بارانداز
مغازه ها ســت  ،مســدود کنند! وقتی اعتراض
می کنیم می گویند قرار است این جا تبدیل به
خیابان پیاده محور شــود .مغازه داران هم می
توانند از ســاعت  10شــب تا صبح تخلیــه بار را
انجام دهند .با این کار شــهرداری ،همه کسبه
حاشــیه خیابان بــرای تخلیه بار دچار مشــکل
می شــوند ».یکی از هتل داران هم بــا گالیه از
اجرای ایــن طرح ادامــه میدهد« :هــم اکنون
تمام خیابانهای فرعی منتهــی به این خیابان
را با جک هیدرولیکی مســدود کــرده اند ،تنها
مسیر خیابان دانش و تنها خروجی کوچه شیخ
طوســی  7بود که آن را هم مســدود کــرده اند.
تاکســی هایی که از خیابان دانش می آیند هم
با مشــکالت زیاد مــی توانند به خیابــان اصلی
برگردند .بــه همین دلیــل ،راننده تاکســی ها
دیگر حاضر به همکاری با هتل ها نیســتند .در
همین روزهایــی که خیابــان مجاور بــازار رضا
را بســته اند کار و کاســبی ما فلج شــده؛ همین
دیروز که روز عید بود و جزو شلوغ ترین روزهای
مشهد از  100تخت فقط حدود  20تخت رزرو
شــد .ما نمی دانیم به چه دلیل شهرداری قصد
فلج کردن اقتصاد این منطقه را دارد ».هتلدار
دیگری هم میگوید« :شــهرداری بــه ما اعالم
کرده بود قرار است این خیابان پیاده محور شود
و ما فکر کردیم قرار است فقط پیاده رو تعریض
شود .نمی دانستیم هدف شــهرداری مسدود
کردن کل خیابان است .در این محدوده حدود
 300هتل و  1600پالک مغازه وجود دارد که
در صورت اجرای طرح ،فعالیــت اقتصادی آن
ها به خطر مــی افتد .ما می گوییــم محل پارک
الیت را جمع کنند و یک متر بــه پیاده رو اضافه
کنند نه این که به بهانه حل ترافیک و تصادفات،
ایــن خیابــان را مســدود کنند ».تعــدادی از
هتلدارانی کــه در ضلع جنوبی بــازار رضا(ع)
مشــغول فعالیت انــد ،میگوینــد« :آنطور که

ما شــنیده ایم ،حین و پس از اجــرای این طرح،
دیگر هیچ خودرویی اجازه تردد در این خیابان
را ندارد .با این توصیف ،زائران و مسافران ما که
گاهی دارای معلولیت و کهولت سن هستند یا
آن ها که بار زیاد و چمدانهای بزرگ و سنگین
دارند ،چطور رغبت می کنند یک مسی ِر طوالنی
را پیاده تــا جلوی در هتــل بیایند؟ میترســیم
بدون خــودرو ،برای رفــت و آمد دچار مشــکل
شــوند و مجبور شــویم کرکــره هتلهایمــان را
پایین بکشیم».
•پیگیری شهرداری برای بازگشایی مسیر
پشتی دسترسی به هتلها
ِ

«کوروش باوندی» شهردار منطقه 7در گفتوگو
با مــا و در این خصــوص میگوید« :بدون شــک
ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری،
مطالعــه دقیقــی روی طــرح داشــته و مطمئنــا
بدون تایید پلیس راهــور هیچ طرحی را مصوب
نمیکند .همه دسترســی های ایــن هتل ها از
خیابان های پشت است و پلیس راهور به صورت
موقت اقــدام بــه مسدودســازی خیابــان های
پشت هتل ها کرده اســت .ما در جلسات بعدی
با پلیس راهــور این موضــوع را بررســی و حل و
فصل می کنیم چون اگر قرار باشد با اجرای این
پیاده راه ،مسیرهای دسترسی خودروها به این
خیابان بســته شــود حتما باید دسترسی کوچه
های پشت باز باشد و کسبه و هتل دارها بتوانند
از ایــن مســیرها اســتفاده کننــد؛ امــا همزمان
شــدن مســدود ســازی این خیابان و دسترسی
خیابان های پشت به نظر بنده هم اشتباه است
و نباید این اتفاق می افتاده .این طرح را سازمان
ترافیک و مدیریت طراحی شــهری با همکاری
هم انجام و طرح مصوب را برای اجرا به ما تحویل
داده انــد و بدون شــک قبل از نهایی شــدن این
طرح برای مسدودسازی این خیابان چندین بار
موضوعات مختلف بررسی شده است».

•در اولویت بودن عابران پیاده؛ مهمترین
دلیل اجرای این طرح

«امیرســیاوش حجــازی» معاون فنــی و اجرایی
شهرداری منطقه  7مشهد نیز در توضیح دالیل و
جزئیاتاینطرحگفت«:اینپروژه،طرحمصوبی
است که از سه ســال پیش توســط پلیس راهور،
ســازمان ترافیــک شــهرداری مشــهد و معاونت
شهرسازی شــهرداری مورد توجه و بررسی قرار
گرفته و بــه زودی اجرایی می شــود .یــک پروژه
15هزار متر مربعی که طی یک بازه زمانی شش
ماهه در ضلع جنوبی بازار رضا(ع) اجرا می شود.
کل معبــر ضلــع جنوبی متناســب با نمــای بازار
رضا(ع) ســنگ فرش خواهد شــد و اجــرای پایه
چراغ ،مبلمان شــهری و فضای سبز جزئی از آن
اســت ».حجازی درباره دالیل اجــرای این طرح
هم میگوید« :تعداد زیــادی از زائــران و عابران
تا امروز بــه دلیل نبود پیاده روی مناســب در این
مسیر گالیه های زیادی مطرح کرده اند؛ مسئله
ای که باعث می شــود در زمانهای پرترافیک به
هیچعنوانامکانپیادهرویدراینخیابانوجود
نداشته باشد و مرز خیابان و پیاده رو گم شود .هم
اکنون پیاده روی این مســیر تقریبا یک متر و نیم
اســت و عمال پاســخ گوی این حجم از رفت و آمد
مســافر نیســت و همه اینها باعث بروز حوادث
رانندگی است .حجم زیاد رفت و آمد ،تعداد زیاد
عابرانپیادهنسبتبهسوارهوترافیکهمیشگی،
شهرداری مشهد را بر آن داشت که برای حل این
مسائل ،این طرح را در این مسیر کلید بزند».

•با مطالعه اقدام کردیم و همه جوانب را
سنجیدیم

«جمشــید جعفــری» مدیر توســعه حمــل و نقل
انسانمحور سازمان ترافیک شهرداری مشهد،
ی هتلداران از اجرای این طرح
در پاسخ به نگران 
میگوید« :مــا اجرای چنــد طرح پیــاده محور و
پیاده مدار در سطح شهر مشهد را خواهیم داشت
که برخــی از آنهــا عبارتنــد از :ضلع شــمالی و
جنوبیبازاررضا(ع)،کوچهتعبدی،بازارسرشور
و کوچه شــاهین فر .اما این به آن معنا نیست که
این مســیرها برای تردد خودرو به صورت کامل
مسدود می شوند .ما هیچ کدام از این خیابانها
را کامال مسدود نمیکنیم ،بلکه برای دسترسی
به فروشــگاهها و هتلهای واقع در ایــن نقاط با
خــودرو ،تمهیداتی اندیشــیدهایم .اســتفاده از
خودروهــای برقــی ،دوچرخهها ،تاکســی ها و
همچنین ون های برقی برای رساندن مسافران
به فروشگاه و هتل مدنظرشان ،یکی از این طرح
هاســت و عالوه بر ایــن ،قصــد داریم بــا اجرای
ایدههایی از قبیل ایجاد فضای سبز و نورپردازی،
جــذب زائر و مســافر و گردشــگر به ایــن نقاط را
پررنگتر کنیم و به این ترتیب ،شرایط اقتصادی
واحدهای تجــاری ایــن مناطق ،صــد در صد به
شــکل مثبت ،متحول می شــود .ضمــن این که
برای انجام این طرح ،بررسی و مطالعات زیادی
روی خیابانهــای پیــاده محور شــهرهای دیگر
از قبیل تبریــز و همدان انجام دادیــم و با در نظر
گرفتن همه جوانب ،اقدام کردیـــم».

سوژه ها وخبرها

 ۷۰۰چاه غیر مجاز در خراسان رضوی
مسدود شد
کالته -مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت :سهمیه امسال
این نهاد برای انســداد چاه های غیر مجاز دو هزار و  ۲۰۰حلقه چاه
مشخص شــده که از ابتدای امســال تاکنون  ۷۰۰چاه غیر مجاز در
استان مسدود شده است.علوی در نشست شورای حفاظت آب سبزوار اظهار کرد :هفت هزار و
 ۲۰۰حلقه چاه غیر مجاز آب کشاورزی در استان شناسایی شده است.وی افزود :سهمیه امسال
امور آب منطقه ای استان برای انسداد چاه های غیر مجاز دو هزار و  ۲۰۰حلقه چاه مشخص شده
که از ابتدای امسال تاکنون  ۷۰۰چاه غیر مجاز مسدود شده است.

نصب پنل های خورشیدی
در 33بقاع متبرکه استان
نجم الشــریعه  /معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف خراســان
رضوی در بازدید از بقعــه متبرکه امامزادگان عیــن علی وزین علی
(ع)درود گفت :طرح انرژی پاک و استفاده از پنل های خورشیدی
در  33نقطه بقاع متبرکه این اســتان اجرا می شود .ســعید رضایی با بیان این که هم اکنون در
امامزاده یحیی(ع) میامی و موقوفه عبدا ...رضوی شــاندیزپنل انرژی خورشــیدی راه اندازی
شده است افزود :طی چهار ماه آینده انرژی الکتریکی  ٣٣بقعه متبرکه استان توسط پنل های
خورشیدی تأمین می شود.

سرنوشت درختان روستای کامه علیا همچنان نامشخص

فرماندار تربت حیدریه  :هفته آینده برای جمع بندی ،نشستی با پیمانکار پروژه داریم
شعبانی-پس از انتقاد وگالیه تعدادی از کشاورزان
روســتای کامه علیای تربت حیدریــه در خصوص
خطر قطع حدود  800درخــت در صورت اجرای
پروژه حفر خط لوله گاز از میان باغ های روستاییان
و انتشار گزارش های روزنامه خراسان رضوی که
منجر به دســتور فرماندار برای توقف موقت پروژه
شد حاال برخی مالکان خبر از دریافت پیامکی می
دهند که پیمانکار برای بعضی از آن ها ارسال کرده
است .متن پیامک حاکی از این است که پیمانکار
در حــال تشــکیل پرونده بــرای هر یــک از مالکان
اراضی و درختان این منطقه بوده و از آن ها مدارک
خواسته است.
•اصرار ما بر این است که راهی جدید برای
انتقال لوله ها پیدا کنیم

در پــی ارســال پیامــک از ســوی پیمانــکار بــرای
کشــاورزان  ،فرمانــدار تربــت حیدریه در پاســخ به
سوال خراســان رضوی مبنی بر این که باالخره چه
راهبردی برای این پروژه پیش بینی شــده اســت؟
می گوید :اصرار ما همچنان بر این است که بتوانیم
راه دیگری برای خط انتقال پیدا کنیم؛ اما پیمانکار
معتقد اســت مکان یابی جدیدی مقدور نیست و ما
اساســا فرصت چنین کاری را نداریم و کل طراحی
خط به هم می خــورد و اگر بنا باشــد تغییری ایجاد
کنیم ،با توجه به ایــن که پــروژه را از دو طرف به این
نقطهرساندهایم،دچارمشکالتیخواهیمشد.علی
رســتمی می افزاید :ما در هفته آینده یک نشســت
دیگری با پیمانکار این پروژه داریم تا بتوانیم به یک
جمع بنــدی منطقــی و تصمیم نهایی برســیم.وی
با اشــاره به این که حدود ســه میلیارد تومان هزینه
تخریب ها و تملیــک باغ ها و اراضی می شــود ،می

گوید :احقاق حقوق مردم یک بحث اســت اما اصل
موضوع بحث دیگری است که آن نقطه دچار آسیب
می شود و در حال کار روی پروژه هستیم زیرا واقعا
حیف اســت آن درختــان ارزشــمند و مثمــر از بین
برود.مهندس رســتمی ادامه می دهــد :ضایعه ای
احتمالی کــه در آن جــا رخ خواهــد داد و باعث می
شود که راهی باز شود برای آسیب رساندن به بقیه
باغ های مردم که در تالش هســتیم که با کمترین
ضایعه مســیری بهتر پیدا کنیم تا مشکالت کاهش
پیدا کند.وی مــی افزاید :فقط مســئله خط انتقال
گاز نیســت و باید بدانیم که یک شــکاف در بین باغ
ها ایجاد می شود و مسیر و محل ترددی خواهد شد
و گردشگران وارد باغ های مردم شده و آسیب وارد
خواهند کرد .باید تالش کنیم تا منازعات را در این
منطقهکاهشبدهیم.ویازدستورخودبهپیمانکار
مبنیبرانجامدقیقمطالعاتهمخبرمیدهدومی
گوید :به پیمانکار گفته ام که مطالعات دقیق خود را

 ۲۴۰میلیارد ریال اعتبار برای
افتتاح ۸۲پروژه درتایباد

انجامبدهدوکارشناسیهایمربوطبهدرختانهم
صورت بگیرد و در نهایت اگر نتوانستیم راه جدیدی
پیدا کنیم،حق مردم کامل پرداخت شود.فرماندار
تربت حیدریه خاطر نشان کرد :پروژه نباید در این
نقطه متوقف بشود؛ زیرا ما در حال نزدیک شدن به
زمستان هستیم و باید این پروژه ملی اجرا شود.وی
می افزاید :راه های دیگری که بررسی شده است،
ممکن اســت حــدود  ۳۰درصــد از قطــع درختان
کاهش پیدا کند اما تاکنون هیچ نقطه ای نیست در
این محل در دو مسیر یعنی یکی کنار ارتفاعات که به
لحاظ فنی محدود است و جواب نمی دهد و مسیر
دوم یعنی از پشــت روســتا اگر بخواهیم طی مسیر
کنیم هم ،ممکن اســت باز بــا اعتراضاتی از ســوی
مالکان آن اراضی روبه رو باشیم.رستمی گفت :من
شخصا چندین بار بدون اطالع اهالی به این منطقه
رفته و از نزدیک بررسی کرده ام و این نیست که اگر
بگوییم تغییر مســیر بدهیم کامال تلفاتمان کاهش
پیدا می کند.وی افزود :اگر مسیر جدیدی را البته
طبــق ارزیابــی های فنــی آن چــه دهیــار و اعضای
شورای اسالمی روســتا پیشــنهاد داده اند یعنی از
پشت روستا ممکن باشد ،این کاهش قطع درختان
ممکناستاتفاقبیفتدامامادرآنزمینهامعارض
داریم که به راحتی بشود خط را آن جا اجرا کرد و این
مشکلرادرواقعبهجایدیگر منتقلخواهیمکرد.
•هنوز اطالعات دقیق نیست!

وی از نبود اطالعــات دقیق ارزیابــی تعداد تلفات
درختــان خبر مــی دهد و مــی گوید :ما هنــوز آمار
دقیقی از میزان وتعداد تخریــب درختان نداریم و
خواســته ام که تعداد دقیق درختان آســیب دیده
برآورد شود .

کلثومیان-جلسهبرنامهریزیهفتهدولتتایباددرمحلدفترفرمانداری
با حضور مســئوالن و مدیــران ادارات شهرســتان برگزار شد .ســیاح
فرماندارتایبادگفت:درایامهفتهدولت،حدود 82پروژهدرحوزههای
کشاورزی،دامداری،گردشگریو...افتتاحیاکلنگزنیخواهدشد.ویضمنگرامیداشتهفته
دولت ،گفت ۸۲:پروژه با اعتبار حدود ۲۴۰میلیارد ریال افتتاح و شش پروژه نیز کلنگ زنی خواهد
شد.وی افزود :در ایام هفته دولت با حضور دولتمردان شهرستان در نماز جمعه گزارشی از عملکرد
دولت را به اطالع شهروندان عزیز تایباد خواهیم رساند.

دستگیری سارق شیک پوش
در تربت حیدریه

کشف بیش از۱۴کیلوگرم
شیشه درتربت جام

نزاع در روستای زاونگ فیروزه
یک قربانی گرفت

شــعبانی-فرماندهی انتظامــی تربــت حیدریه
از دســتگیری ســارق شــیک پــوش و حرفه ای
در این شهرســتان خبــر داد .ســرهنگ کیانی
در تشــریح این خبــر گفــت :در پی وقــوع چند
فقره ســرقت خودرو در تربت حیدریــه و زاوه به
روش بی هوشــی وکشــف متعاقــب خودروها
بعد از دو تا ســه روز درشهرستان های اطراف ،
دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت
ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی
قــرار گرفــت .وی افــزود :مامــوران تجســس
کالنتری  ۱۲بــا آگاهی از ایــن موضوع و جمع
آوری اطالعات اولیه از شــیوه و شــگرد سارق و
با اشــراف اطالعاتی و اظهارات مال باختگان،
موفق به شناســایی و دستگیری ســارق سابقه
دار در ایــن زمینه شــدند و وی را بــا هماهنگی
مقام قضایی دستگیر کردند.سرهنگ کیانی با
اشاره به اعتراف متهم به  ۶فقره سرقت خودرو
درشهرستانهایتربتحیدریه،زاوهونیشابور
تصریح کــرد :در نتیجــه بازجویی هــای فنی و
پلیسی ،متهم لب به اعتراف گشود و بیان کرد
با استفاده ازظاهری آراســته و شیک و معرفی
خودبهعنوانکارمندخریدسازمانهایدولتی
به جلب اعتماد مــال باختگان اقــدام کرده و با
خورانــدن داروی بی هوشــی درون بســتنی،
خودرو و مدارک شناسایی آنان را ربوده است.
وی در ادامه اظهار کرد :متهم به هویت «مهدی
–ه» پس از اوراق کردن خودروها و فروش لوازم
خــودرو آن هــا را در شهرســتان هــای اطــراف
رهــا کــرده و گاهــی ازمــدارک مــال باختگان
سوء اســتفاده نیز می کرده است .متهم پس از
تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

حقدادی-سرهنگکیانیفرماندهانتظامیتربت
جام گفــت :ماموران پلیس امنیــت در عملیاتی
مشــترک با ســربازان گمنام امــام زمــان (عج)
به ســرنخ هایی از قاچــاق محموله مــواد مخدر
صنعتی شیشــه با خودروی ســواری پــژو ۴۰۵
دســت یافتنــد و در عملیات پوششــی به محض
ورود محموله بــه حوزه اســتحفاظی دراقدامی
غافلگیرانــه آن را متوقــف کردنــدو دربازرســی
ازخودرو موفق شدندمقدار ۱۴کیلو و۵۵۰گرم
مواد مخدر صنعتی شیشه کشف کنند و در این
خصوص یک سوداگرمرگ دستگیر شد.

شجاعیمهر-براثرنزاعدستهجمعیدرروستای
زاونگ شهرســتان فیــروزه یک نفر با اســلحه
شکاری هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته
شــد .یک منبــع آگاه در گفت وگو با خراســان
رضوی با تایید این خبر گفت :در این نزاع دسته
جمعــی که ســر منشــأ خانوادگی داشــته فرد
دیگرینیزبهوسیلهچوببهشدتآسیبدیده
و در بخش  ICUیکی از بیمارستان ها بستری
شده اســت .شــنیده ها حکایت از این دارد که
ضارب شناســایی شــده اما هم اکنون متواری
است و پیگیری ها در این خصوص ادامه دارد.

تصادف اتوبوس
باموتورسیکلت
 2کشته به جا گذاشت

شــجاعی مهر-در تصادف اتوبــوس و موتور
ســیکلت در محــور نیشــابور به مشــهد دو
نفر کشــته شــدند .رئیس جمعیت هالل
احمر نیشــابور گفــت :در پــی اعالممرکز
 EOCجمعیــت هالل احمر اســتان مبنی
بر تصــادف یک دســتگاه موتور ســیکلت
با یــک دســتگاه اتوبــوس در کیلومتر ۳۵
محور نیشابور به مشــهد نجاتگران پایگاه
امدادونجــات بین شــهری امــام رضا(ع)
هالل احمر نیشابور به محل اعزام شدند.
اسماعیل شــاه بیگی افزود :متاســفانه با
وجود تالش نجاتگران و انجام  ،CPRیکی
از راکبان موتور ســیکلت پس از انتقال به
مرکزدرمانیجانخودراازدستدادوفرد
دیگر به دلیل شدت جراحات وارد شده در
محل حادثه جان سپرد.

