اخبار

اقتصادی

شهرستان ها

انتقاد فرمانده پلیس راه تربت جام
از وضعیت خط کشی جاده ها
حقدادی-فرماندهپلیسراهتربتجامبااشارهبهضعیف
بودن خط کشی جاده های مواصالتی  ،گفت :ضعف
خط کشــی جاده هــای مواصالتی تربت جــام موجب
افزایش چشم گیرحوادث جاده ای شده است .سرگرد
عرفانی در جلسه شورای ترافیک تربت جام با اشاره به
رها کردن پروژه کنارگذر محور جــاده باخرز به تایباد،
افزود :چند سال از احداث زیرســاخت های کنار گذر
محــور باخرز به تایبــاد می گــذرد  .هــر چقدرکه زمان
بگذردبرایادامهعملیاتساختمانیپروژههزینههای
سنگین تری را می طلبد و باید هر چه زودتر اعتبارات
خوبی در نظر گرفته شــود.وی با اشاره به احداث کنار
گذر اطراف پاسگاه پلیس راه و شهر احمدآباد تصریح
کرد.برای جانمایی ساختمان فرماندهی پلیس راه تا
االن کاری انجام نشده و تخلفات بسیار زیادی دراین
محور صورت می گیرد .چون ســاختمان پلیس راه با
فاصله زیادی از کنار گذر قرار گرفته است و با توجه به
جاده ترانزیتی  ،رانندگان مرتکب تخلفاتی می شوند.
وی با اشــاره به تخلفات خودروهای پالک قرمز اداری
تاکید کرد :خودروهای پالک قرمز اداری بیش ازحد
تخلفات ترافیکی دارند و از این پس به شــدت توســط
پلیس اعمال قانون می شوند.

فرماندارگناباد:

هفته دفاع مقدس متعلق به جناح
خاصینیست

صفری-فرمانــدار گنابــاد گفت :هفتــه دفاع مقدس
متعلق به هیچ جناح و گروه سیاســی نیســت و نباید
آن را متعلق بــه جریان خاصی دانســت بلکه به همه
مردم تعلق دارد که با روحیه بسیجی در دفاع از میهن
اسالمی و مقابله با دشمن متجاوز بعثی نقش آفرین
بودند .حامد قربانی در نشســت تبییــن برنامه های
هفته دفاع مقدس در گناباد ،ترویج فرهنگ و روحیه
جهادی متاثر از ارزش های دفاع مقدس را ضرورت
مقابله بــا جنــگ و ترفندهــای اقتصادی دشــمنان
دانست و اظهار کرد :همان طور که نیروهای مسلح
و آحاد مختلف مــردم بــا فرهنگ و روحیه بســیجی
و جهــادی متاثــر از فرهنگ ایثــار و شــهادت و قیام
عاشورای حســینی در مقابل دشــمن متجاوز که از
سویکشورهایاستکباریحمایتمیشد،ایستاده
و ســربلند بیــرون آمدنــد ،اکنــون نیز ایــن فرهنگ
الزمه موفقیــت در عرصه ایســتادگی در برابر جنگ
اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمنان است.
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گزارشی از کمبود آب شرب در روستاهای بخش احمدآباد و رضویه

تشنگی  ۳۵روستا در35کیلومتری مشهد
گزارش
پرورش

دراین روزهای پایانی فصل تابستان اگر بخواهیم
گذری بــه برخی از نقــاط مختلف کشــور به ویژه
شهرهای مختلف اســتان داشته باشیم خواهیم
دید ،با وجود بارش های فراوان امســال و تدابیر
مدیریتی صورت گرفتــه دراین خصوص ،برخی
نقاط شهری و روســتایی در این استان با کمبود
منابــع آبــی مواجــه اند .بــه گونــه ای کــه نزول
برکات آسمانی نیز جواب گوی نیازها و خواسته
شهروندان در شهرها و روستاهای استان به ویژه
در بخش احمدآباد و رضویه نبوده و زندگی مردم
این دیار را با مشکالت جدی مواجه کرده است.
با این حال نباید از ذکر این نکته مهم غافل شد که
با توجه به شرایط آب و هوایی و خشکسالی های
اخیر که همراه با برداشت های بی رویه از آب های
سطحی و زیرزمینی بوده ،خشک شدن رودخانه
ها و فرسایش خاک ،کاهش کیفی آب را به دنبال
داشــته و پراکندگــی روســتاها ،فرســوده بودن
تأسیسات ،پایین بودن سطح بهداشت عمومی،
توزیــع و پایــش کیفیت آب شــرب روســتاها را با
مشکل مواجه کرده اســت.بی انصافی است اگر
به این نکته مهم توجه نداشته باشیم که استفاده
از آب شرب مناسب کمترین حق مردم است و به
همین منظور باید در رفع این کمبود اقدام جدی
صورت گیرد.بخــش هــای احمد آبــاد و رضوی
بیش از  120روستا دارند و در این بین حدود 35
روستا از این مجموع با مشکل کمبود منابع آبی و
تاسیساتی مواجه هستند که مردم این روستاها
با مشکالت زیادی رو به رو شده اند.در حالی که
حدود  ۳۵تا  ۴۰کیلومتر با مشهد فاصله دارند.
•مشکالت به وجود آمده

به گفته یکی از اهالی بخــش احمدآباد ،کمبود

آب باعث بروز مشــکالت متعددی بــرای اهالی
منطقه شــده است چرا که ســال هاست طراوت
و شــادابی را از روســتاییان گرفته و تعــدادی از
روســتاها بــه دلیــل کمبــود آب در حــال تخلیه
هستند .یکی از اهالی روستای جالل آباد نیز با
اظهار گالیه از کمبود آب در روســتاهای منطقه
می گوید :متأسفانه مردم روستا به اندازه کافی
بــرای اســتحمام و شســت وشــو آب ندارنــد ،از
طرفی بیماری های پوســتی و گوارشی در سال
های گذشــته نیز شــیوع پیــدا کرده و بــه همین
دلیل خانــواده هــا مجبورند برای اســتحمام به
مشــهد بروند که این کار بسیار ســخت و دشوار
است .یکی از اعضای شورای اسالمی روستای
امام تقی نیــز مــی گوید:کیفیت آب شــرب این
روســتا بســیار پاییــن و غیر قابل شــرب اســت.
«صادقی» می افزاید :دســتگاه آب شیرین کنی
را نیز که در روســتا نصب کرده انــد ،کیفیت آب
آن بســیار پایین اســت به همین علت هر ســال
فیلترهــای آن را باید خودمــان تعویض کنیم که
هیچ درآمدی برای انجام این کار نداریم .رئیس
شورای روستای رباط ســفید می گوید :کمبود
آب در این روستا مشــکالتی را برای خانواده ها
به وجود آورده و در قســمت هایی از روســتا اکثر
اوقات آب شــرب قطع اســت  .با توجه به این که
اداره آب و فاضــاب در برنامــه دهگردشــی که
با فرماندار مشهد در روســتا داشتند قول تامین
منبع آب برای روستا را دادند ،اما فقط یک تانکر
پنج هزار لیتری آورده اند که جواب گو نیســت،
به همین منظــور قول تامیــن آب با تانکــر را نیز
داده اند که ظرف مدت سه ماه فقط سه بار آب به
روستا آورده اند.عضو شورای روستای ابرش هم
می گوید :در شبانه روز فقط یک یا دو ساعت آب
داریم و هفته ای یک تانکر  22هزاری به روســتا
می آورند.ابراهیمی می افزاید :ســال گذشــته
گزارشی داده شــد که مشــکل کم آبی روستای

ابرش و درخت ســپیدار با احداث شبکه و از آب
بینالود حل شود ،اما با گذشت شش ماه از سال
هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
•بحران کم آبی

عضــو شــورای اســامی بخــش احمدآبــاد نیز
در ایــن بــاره میگویــد :در خصــوص مشــکل
کمبــود آب بحــران وجــود دارد  .روســتای
باغچــه در ســال  ۱۳۷۴حــدود  ۴۰خانــوار
جمعیت داشــت ،درصورتــی کــه االن بیش از
 ۲۰۰خانــوار   جمعیت داریم .محمــد چوپانی
گفت :آب مصرفی روســتا از چاه مستقیم آب به
خانه ها می رود کــه از نظر بهداشــتی غیرقابل
شرب و بهداشتی نیســت .همچنین تامین آب
تانکری در این روستا   پاســخ گوی جمعیت آن
نیست  .وی افزود :امکانات اداره آب و فاضالب
روستایی بسیار ضعیف است به طوری که برای
تعویــض پمپاژ آب روســتا بیــش از دو روز قطع
بود .همچنیــن به گفتــه دهیار روســتای رباط
خاکستری  ،با توجه به بارش های اخیر به علت
انجــام نشــدن لوله کشــی صحیــح دربعضی از
قسمت های روستا به پایین دست آب نمی رسد.
•تشدید کم آبی

بخشدار احمدآباد نیز با اشاره به سوابق دیرینه
مشــکالت کم آبی در ایــن بخش مــی گوید :با
توجه به وقــوع بارندگی های مطلوب امســال
امیدوار بودیم که مشــکالت کمبود آب در این
منطقه کاسته شــود ،اما به دلیل این که از یک
سو در چاه های تأمین آب شرب روستاها آبراه
های ســطحی وجــود داشــته و از ســوی دیگر
مخــازن نگهــداری آب کوچک بود ،بــه همین
دلیل پاســخ گوی جمعیت و انشــعابات نبوده
و اصالح شــبکه های آب رســانی روستایی نیز
مشــکالت را دو چنــدان کــرده اســت .حمید

مرادخواه افزود :متأســفانه با حضــور نیافتن
پیمانکار آبفای روســتایی در مدیریت حداقلی
آب موجود ،شاهد تشدید کم آبی در روستاها،
آن هم در شــرایطی که به لحاظ میــزان بارش
که مطلــوب رودخانههای فصلی اســت ،بوده
ایم .وی اظهار کرد :در شرایط فعلی تأخیر در
رفع اتفاقات و آب رسانی نامنظم قطع ًا منجر به
ایجاد مشکالت بهداشتی نیز خواهد شد .وی
تصریح کرد :می توانیم با ادغام آبفای روستایی
و شهری نگاه متوازنی در شهرها و روستاها در
زمینه رسیدگی به مشکالت آبی داشته باشیم
 .نایب رئیس شــورای اسالمی مشــهد نیز می
گوید :برخی از روستاهای بخش رضویه با تانکر
حمل می شود  .با وجود بارندگی های اخیر به
نظر می رسد عالوه بر مشکل کم آبی بیشترین
مشکل مربوط به سرقت آب و استفاده از آب در
باغ ویالهای بخش رضویه باشــد کــه از طریق
آب شــرب آبیــاری مــی شــود.عبدا ...دهقان
افزود :برخی از مشکالت نیز تأخیر در اتفاقات
به خاطــر تأمیــن لــوازم مــورد نیاز تأسیســات
شبکه های روستایی است و ساعت ها به طول
میانجامد که الزم است مدیریت جدی اعمال
شود .رئیس شورای اسالمی بخش احمدآباد
نیز گفــت :تاکنون جلســات متعدد بــا حضور
مدیران بخش و شهرســتان برگزارشــده است
ولی به دلیل سطحی بودن بستر آب روستاهای
بخش احمــد آباد،کمبود اعتبارات و از ســوی

دیگــر آب رســانی تانکری که پاســخ گــوی آب
شــرب مصرفی روستاییان نیســت  ،نارضایتی
های زیادی را در پی داشته است .حسن رجبی
افــزود :با توجــه به خشکســالی هــای اخیر در
منابع آبی مشکالت زیادی در کمیت و کیفیت
آب روســتاییان ایجاد شــده و راه حل آن تامین
آب از طریــق مجتمع های آب رســانی اســت.
بخشــدار رضویه نیــز در گفت و گو بــا خبرنگار
ما اظهــار کرد :در بخــش رضویه  ۷۰روســتا با
کد آبــادی داریم که  ۵۷روســتا تحت پوشــش
آب و فاضالب اســت کــه تامین آب شــرب ۳۲
روستا از مســیر انتقال سد دوســتی انجام می
شــود .قاســمعلی طالبــی افــزود :حــدود ۲۵
روســتا در بخش رضویه به علت کمبــود منابع
آب زیــر زمینــی و فرســوده بودن تاسیســات با
مشکل مواجه هستند که تامین آب  ۱۳روستا
در بخش رضویه به صورت ســیار با تانکر انجام
میشود .وی تصریح کرد  :برای رفع مشکالت
آب شرب روستاها در کوتاه مدت نیاز به اصالح
و احداث  ۱۵کیلومتر شــبکه آب رســانی و در
میان مدت نیــاز به اصالح  ۴۰کیلومتر شــبکه
آب رسانی در بخش رضویه اســت که به تامین
اعتبار نیــاز دارد.در پی این مســائل به ســراغ
مسئوالن اداره آب و فاضالب روستایی استان
رفتیم که با وجود پیگیری های فراوان مدیران
آب و فاضالب روســتایی پاســخ گوی سواالت
خبرنگار ما نبودند.

سوژه ها وخبرها

 2هزار و  519ماموریت اورژانسی
در بردسکن

علی نوری -مدیرشــبکه بهداشت و درمان بردســکن گفت :ازابتدای
امســال تاکنون دو هزار و  519مــورد ماموریت توســط پایگاه های
اورژانس  115شــهری و جاده ای در بردســکن انجام شــده اســت.
دکتر عاقلتر با گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد تاسیس اورژانس
کشور و روز اورژانس و فوریت های پزشــکی گفت :طی شش ماه اول ســال  98حدود دو هزار و
 519مأموریت توســط پایگاه های اورژانس  115شــهری و جاده ای بردســکن ثبت شده است
که از این تعداد مأموریت هزار و  147مورد مرتبط با پایگاه شهری کد یک و کد دو و تعداد هزار و
 372مأموریت هم توسط اورژانس های جاده ای انابد  ،بیژورد،شهرآباد و درونه انجام شده است.

آغاز عملیات پروژه گازرسانی
به روستاهای«جنگل»

خاکشــور  /عملیات پروژه گازرسانی به روســتاهای دهستان بخش
«جنگل» از توابع رشتخوار آغاز شــد  .به گزارش خبرنگار ما  ،طول
کل این پروژه  36کیلومتر اســت که با پنج میلیــارد و  331میلیون
تومان از اعتبارات داخلی شــرکت ملی گاز استان خراسان رضوی
عملیات گاز رسانی در روســتاهای بخش جنگل از توابع شهرستان رشــتخوار آغاز شده است.
خالقداد عرب  ،فرماندار شهرستان رشتخوار در این باره گفت :گاز رسانی در روستاهای بخش
جنگل از شش روستای دهستان اجرا می شود و  448خانوار را از نعمت گاز برخوردار می کند.
وی افزود :هم اکنون در بخش جنگل  ۱۱روستا از نعمت گاز بهره مند هستند.

کمک 25میلیونی به گروه های
جهادی

علی نوری /فرمانده سپاه بردسکن گفت :به همت اتاق اصناف مشهد
و با همکاری بســیج اصناف ســپاه امام رضا (ع) خراســان رضوی،
 25میلیون تومان ابــزار آالت مورد نیاز بنایی بــه اردوهای جهادی
بردســکن اهدا شــد .ســرهنگ محبی افزود :این لوازم شامل 80
عددفرقان ،بیش از  150جفت دستکش استادی و کارگری 105 ،عدد بیل 40 ،عدد کلنگ،
 18توپ شیلنگ و  80عدد استامبولی است که ارزش آن  25میلیون تومان است .وی با اشاره
به فعالیت  18گروه جهادی در بردســکن گفت :در پی وقوع ســیل فروردین ماه بیش از هزار و
 100واحد مسکونی در بیش از  30روستای بردسکن دچار خسارت شد.

اخبار
شهرستان ها

برخورد مرگبارتریلی و پراید درگذرگاه خونین

برخورد یک دستگاه تریلی اسکانیا با سواری
پراید در گذرگاه خونین کاشمر منجر به آتش
سوزی پراید و مرگ راننده خودروی سواری
شــد .به گزارش خراســان رضوی ،برخورد
یک دستگاه تریلی اســکانیا با سواری پراید
در گذرگاه خونین کاشــمر که صبــح دیروز
در کیلومتــر ســه جاده کاشــمر به شــادمهر
اتفــاق افتــاد ،منجــر به آتــش ســوزی پراید
و کشــته شــدن راننده شــد .در ایــن حادثه

تریلی اســکانیا که از سمت شادمهر در حال
حرکت بود در کیلومتر ســه گذرگاه خونین
با سواری پراید که از ســمت کاشمر در حال
تردد بود به صورت رخ به رخ برخورد کرد .با
حضور عوامل آتش نشانی اعزامی از ایستگاه
مرکزی شــهید چمــران در صحنــه حادثه،
عملیــات اطفای حریق و رهاســازی جســد
ســوخته راننده پراید از البه الی آهن پاره ها
انجام شــد .کارشناســان پلیس راه کاشــمر

دستگیری باند سرقت های سریالی احشام

شــجاعی مهر-فرمانده انتظامی نیشــابور از شناســایی و
دستگیری باند شــش نفره ســارقان حرفه ای احشام در
این شهرستان خبر داد .دهقانپور در این باره گفت :در پی
گزارش سرقت های سریالی احشام از روستاهای بخش
مرکزی شهر نیشابور ،پیگیری این موضوع به صورت ویژه
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان قرار
گرفت .وی افزود :در بررســی میدانی کارآگاهان پلیس
آگاهی از سرقت های صورت گرفته مشخص شد سارقان
شبانهبااطالعکاملبهمحلنگهداریاحشامدرروستاها
رفته و پس از سرقت با خودروی نیســان از محل متواری
شــده اند .این مقام انتظامی گفــت :کارآگاهان پلیس با
اشــراف اطالعاتی دو متهم را در این زمینه شناسایی و با
هماهنگی مقام قضایی آن ها را در یک اقدام غافلگیرانه
و ضربتی دستگیر کردند.ســرهنگ دهقانپور بیان کرد:
متهمــان دستگیرشــده در مواجهه بــا ادله و مســتندات
پلیس به  11فقره سرقت احشام از چهار روستای بخش
مرکزی با کمک و همدستی چهار نفر دیگر اعتراف کردند

برگزاری کنفرانس ملی شیمی
در قوچان

پس از بررسی دقیق صحنه تصادف انحراف
به چپ سواری پراید را علت بروز این حادثه
اعالم کردند.درخور ذکر اســت ،این حادثه
رانندگــی دقیقا در محلــی از این جــاده رخ
داده است که با وجود اتمام عملیات اجرای
بانــد دوم ،بــه دلیل نصــب نکــردن عالیم و
بدقولیهــای مکرر مســئوالن که قــرار بود
هفته دولت به بهره برداری برسد اقدامی در
این خصوص انجام نشده است.

که دیگر همدستان متهمان دستگیر شدند و دو دستگاه
خودروی نیسان حمل احشام سرقتی نیز توقیف شد.

 3کشته و مصدوم در تصادف جاده ای

رانندگی که دوشنبه شــب گذشــته و در کیلومتر  9جاده
کاشمربهشهرریوشرخداد،یکدستگاهتاکسیزردرنگ
که به سمت کاشمر در حال حرکت بود از روبه رو با سواری
سمندبهشدتبرخوردکرد.درجریاناینحادثهسرنشین
سواری سمند در صحنه جان باخت و دو مصدوم حادثه نیز
برای مداوا به بیمارســتان حضرت ابوالفضل(ع) کاشــمر
منتقلشدند.کارشناستصادفاتپلیسراهکاشمرتجاوز
به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز در محل سبقت ممنوع از
سوی تاکسی زرد رنگ را علت این حادثه اعالم کرد.

کشف ۴۰کیلو تریاک

مهدیان /برخورد یک دســتگاه تاکســی با ســواری سمند
در جاده کاشــمر به کوهســرخ یک کشــته و دو مصدوم به
جا گذاشــت .به گزارش خراســان رضــوی ،در این حادثه

علی نوری-جانشین فرماندهی انتظامی بردسکن گفت:
با هوشیاری ماموران گشت کالنتری مرکزی شهرستان
بردسکن  ۴۰کیلوگرم تریاک از یک دستگاه سواری پژو
پارس کشف شد.سرهنگ محمدتقی قربانی افزود :تیم
گشت کالنتری مرکز این فرماندهی حین گشت زنی در
شهر بردسکن به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک
و به منظور بررســی بیشــتر وارد عمل شــدند.وی افزود:

ماموران پس از کنترل مدارک راننده در بازرســی دقیق
مقــدار  ۴۰کیلوگرم مواد افیونــی از نوع تریــاک را که به
طرز ماهرانهای در بدنه خودرو جاسازی شده بود  ،کشف
کردند .سرهنگ قربانی با اشاره به دستگیری دو متهم در
این زمینه گفت :متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی منتقل شدند.

انهدام باند زورگیری

ایشانزاده-فرماندهانتظامیقوچانازشناساییودستگیری
یــک بانــد زورگیــری و ســرقت طــا اززنــان ســالخورده
درشهرستانخبرداد.سرهنگمصرخانیدرتشریحاینخبر
گفت :درپی سرقت طال وجواهر زنان سالخورده به صورت
زورگیری درقوچان  ،پلیــس آگاهی باپیگیری موضوع ،یک
سارق سابقه دار را شناسایی ودستگیر کرد .وی افزود :متهم
دربازجویی به دو مورد سرقت طال از سالخوردگان به ارزش
 ۵۰۰میلیون ریال باهمدســتی ســه نفردیگر اعتراف کرد
که درعملیات پلیسی همدستان وی وهمچنین یک مالخر
دستگیر و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

ایشان زاده /ششــمین دوره کنفرانس ملی زئولیت
انجمن شیمی ایران از دیروز به میزبانی دانشگاه
صنعتــی قوچــان آغــاز شــد و امروز بــه پایــان می
رسد .رئیس دانشــگاه صنعتی شهرستان قوچان
درحاشــیه ایــن مراســم گفــت :برگــزاری چنین
کنفرانسی برای اولین بار در قوچان  ،مایه افتخار
و نشــان دهنــده اعتمــاد بســیاری ازمراکزعلمی
کشــور به دانشــگاه صنعتــی قوچان وجایــگاه آن
اســت .دکتربهشــتی افــزود :درایــن کنفرانس ،
مهمانان واستادانی از دانشگاه های معتبر کشور
همچون شریف ،علم وصنعت و دانشگاه خاورمیانه
ای ترکیه شــرکت کرده انــد .این درحالی اســت
که صنعتگــران ومدیرانــی از واحدهــای صنعتی
شهرستان حضور یافتند.

کمک ۲۰۰میلیونریالیخیران
نیشابوریبهدانشآموزان
شــجاعی مهر /رئیس اداره بهزیستی نیشابور گفت:
در آستانه سال تحصیلی جدید  ،خیران نیشابوری
 ۲۰۰میلیون ریال به دانش آموزان تحت پوشــش
بهزیســتی کمک کردند که با جمع آوری این مبلغ
لوازم تحریر ،کیف و کفش ویــژه مدارس خریداری
شده است که به زودی توزیع خواهد شد .علی صدر
افزود :هم اکنون حدود  ۱۰هزار دانش آموز تحت
پوشش اداره بهزیستی شهرستان نیشابور هستند
و از این تعداد ۴۲۰دانش آموز دارای معلولیت های
مختلف هستند که نیاز به حمایت های ویژه دارند.

