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شهرستان ها

اقتصادی

مجری طرح اجتماع محور بنیاد برکت استان:

بنیاد برکت 300فرصت شغلی
در 14روستای بردسکن ایجاد می کند
علی نوری -مجری طرح اجتمــاع محور بنیاد برکت
خراســان رضوی گفت :بنیاد برکت در مرحله اول
 300فرصت شــغلی را در  14روستای شهرستان
بردســکن ایجاد خواهد کــرد و باید حداقــل در هر
روستا 25فرصت شغلی ایجاد شود .حجت االسالم
داوود حمیدی در جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتی و
کارگروه اشتغال شهرستان بردسکن افزود :بنیاد
برکــت حداقــل پنــج ســال در حــوزه اشــتغال در
شهرستانبردسکنفعالیتخواهدکردودرصورت
موفقیتاجرایطرحهابهسهمیهشهرستانافزوده
خواهد شد و از سهمیه شناور استان نیز جذب می
شود .وی از مسئوالن بردسکن خواست در اجرای
طرح هــای بنیــاد برکــت کار جهــادی ،پشــتوانه و
صداقت الزم را داشته باشــند تا بنیاد برکت بتواند
گام های بهتری را در حوزه اشــتغال بردارد .وی از
فرماندار بردســکن و دیگر روسای ادارات خواست
برای تشــکیل کمیتــه اشــتغال در روســتاها اقدام
کنند تا بنیاد برکت بتواند پس از شناســایی افراد و
تشکیل پرونده توسط تسهیل گران تسهیالت الزم
را پرداخت کند.
حجت االســام حمیــدی ســقف اعتبــارات برای
طرح های اشتغال زایی را  40میلیون تومان اعالم
کرد و گفــت :بنیاد برکت  12میلیــارد تومان برای
ایجاد  300فرصت شــغلی در ســطح  14روستای
شهرســتان بردســکن در مرحلــه اول اختصــاص
خواهــد داد .وی اظهار کــرد :بنیاد برکــت نیز این
آمادگــی را دارد برای اجــرای طرح های اشــتغال
زایــی معین های اقتصــادی به هر میــزان که آن ها
قصد سرمایه گذاری داشته باشند 4 ،برابر آن را نیز
کمک خواهد کرد .وی همچنین گفت :موسسات
خیریه که قصد احداث درمانگاه یا فضای آموزشی
داشته باشــند نیز بنیاد برکت  4برابر آن را سرمایه
گذاری خواهد کرد.
حجت االسالم حمیدی تصریح کرد :درصورتی که
 2درصد تسهیالت پرداختی اقســاط آن به تعویق
بیفتد بنیاد برکت فعالیت خود را از آن شهرســتان
تعطیل خواهد کرد .وی بیان کــرد :بنیاد برکت در
 12شهرستان خراسان رضوی طرح اجتماع محور
را اجــرا کرده اســت .مجتبــی شــاکری ،فرماندار
بردســکن ضمــن قدردانــی از ورود و فعالیت بنیاد
برکــت در ایــن شهرســتان ،آمادگی فرمانــداری و
ادارات زیرمجموعــ ه آن را بــرای همــکاری بیشــتر
اعالم کرد.
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گزارشی درباره مطالبه قدیمی فرهنگ دوستان سبزوار

انتظار15ساله برای احداث کتابخانه مرکزی سبزوار

اســت و کتابخانه های موجود در شهرستان
از لحاظ پراکندگی استاندارد نیست ،افزود:
مناطق حاشیه و پایین شهر با این که جمعیت
زیادی دارند اما کتابخانه ندارند.

گزارش

میالد کالته

۱۵سال از زمزمههای اولیه احداث کتابخانه
مرکــزی در ســبزوار میگــذرد .بخــش قابل
توجهی از فضاهای کتابخانهای در سبزوار را
خیران ایجاد کرده اند که متاسفانه اغلب این
فضاهــا اســتانداردهای الزم را ندارنــد .بــه
گزارش خراسان رضوی ،کمبود سرانه فضای
مطالعاتــی در ســبزوار ،تحصیل حــدود ۳۰
هزار دانشجو در دانشگاههای این شهرستان،
تعدد دانشگاه ها و فرهنگ غنی سبزوار لزوم
احداث کتابخانه مرکزی در این شهرستان را
به عنوان یک مطالبه یــادآوری میکند .پس
از گذشــت  15ســال ازاولین وعــده ها برای
احداث کتابخانه مرکزی درسبزوار در نهایت
از دو سال گذشته عزم جدی میان مسئوالن
شهرســتان بــرای تعییــن تکلیــف کتابخانــه
مرکزی در ســبزوار ایجاد شــد و باالخره پس
از معرفــی چندین زمین ،در کمتــر از یک ماه
گذشته زمینی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰
متــر مربــع معرفــی و انتخاب شــد و بــه تایید
نهاد کتابخانه ها رسید .ســال گذشته پروانه
ســاخت این کتابخانــه دریافــت و مبلغی هم
برای آن تعریف شده بود اما امسال در بودجه
ســال  ۹۸اعتباری بــرای آغــاز بــه کار پروژه
پیــش بینی نشــده که ایــن موضــوع نیازمند
پیگیــری نماینــدگان شهرســتان در مجلس
شورای اسالمی و دیگر مسئوالن شهرستانی
و استانی است.
• اختصاص زمین احداث کتابخانه

پــس از چندیــن ســال انتظــار رئیــس اداره
کتابخانههــای عمومی ســبزوار در گفت وگو
با خراسان رضوی با اشــاره به نبود کتابخانه
مرکزی در این شهرســتان گفت :بــا توجه به
حضور حدود  30هزار دانشجو در شهرستان

• اختصاص  5میلیارد ریال از محل
اعتبارات شهرستانی برای ساخت
کتابخانه مرکزی

ســبزوار و مراکز متعــدد دانشــگاهی در این
شهرســتان نبود کتابخانه مرکــزی به عنوان
یک خأل در شهرســتان محســوب می شــود.
معصومه فالحی با بیان این که نبود کتابخانه
مرکزی خأل بزرگی در شهرســتان فرهنگی
و علمــی ســبزوار اســت ،افــزود :هــم اکنون
حدود  4700مترمربع فضــای کتابخانه ای
در ســبزوار وجــود دارد .وی بــا تاکیــد بر این
که سبزوار تا ســال  ۱۴۰۰باید از نظر سرانه
زیربنای کتابخانه ای به مساحت۷۰۰۰متر
مربع برســد و در صورتی این موضوع محقق
می شود که ساخت کتابخانه در سبزوار کلید
بخــورد ،ادامــه داد :ضــرورت نیــاز کتابخانه
مرکزی بــه عنوان تنهــا کتابخانه اســتاندارد
وقتی بیشتر احساس می شود که هم اکنون
از  ۹کتابخانــه موجــود در شهرســتان فقــط
دو کتابخانــه بــا اســتاندارد و شــاخص های
کتابخانه ای آن هم در سال  ۷۲ساخته شده و
بقیه کتابخانه ها را بیشتر خیران ساخته اند.
رئیــس اداره کتابخانه های عمومی ســبزوار
بیان کرد :در بحث توزیع جغرافیایی کتابخانه
ها در مناطق مختلف و بر اســاس پراکندگی
جمعیتــی عمــا دخالتی نداشــته باشــیم و
برای مثال هــم اکنون در توحید شــهر با ۳۰
هزار نفــر جمعیت ،در شــهرک ابــوذر  ،غرب

سبزوار ،حاشیه های شهر و به ویژه 40متری
هیــچ کتابخانــه ای وجــود نــدارد .فالحی با
تاکیــد بر این کــه پس از گذشــت  15ســال،
زمین کتابخانه مرکزی ســبزوار به مســاحت
چهار هزار و 500متر مربع و زیربنای دوهزار
متر مربع به همــت راه و شهرســازی باالخره
مشخص شد ،گفت :از  15سال گذشته بحث
کتابخانه مرکزی در سبزوار مطرح بود که در
نهایت از دو سال و نیم گذشته پیگیری جدی
بــرای احــداث ایــن کتابخانه در شهرســتان
انجام شــد و زمینی که مطابق شــاخص های
نهــاد کتابخانه ها باشــد ،معرفی و مشــخص
شد .وی ادامه داد :سال گذشته  20میلیارد
ریال از محل اعتبــارات تملــک دارایی برای
احداث کتابخانه مرکزی در سبزوار اختصاص
یافت و پروانه ساخت کتابخانه دریافت شد اما
متاسفانه امسال هیچ اعتباری برای احداث
کتابخانه مرکزی ســبزوار در بودجــه در نظر
گرفته نشده است .فالحی گفت :سبزوار یک
شهر فرهنگی اســت و زمانی که کتابخانه ها
به عنوان پاتــوق فرهنگی معرفی می شــوند
باید اســتانداردهای الزم را هم داشته باشند
تا به کارکردهای واقعی برسند .رئیس اداره
کتابخانه های عمومی سبزوار با بیان این که
ســرانه و فضای کتابخانه ها در سبزوار پایین

معاون فرماندار ســبزوار نیز گفت :امســال
بــرای اجــرای پــروژه کتابخانــه مرکــزی
ســبزوار پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات
شهرســتان ســبزوار اختصاص یافته است.
اســماعیل نصرآبــادی بــا بیان ایــن که پس
از دو ســال پیگیری مســتمر زمیــن احداث
کتابخانه مرکزی در ســبزوار مشخص شد،
افزود :بعــد از این کــه با همــکاری اداره راه
و شهرســازی شهرســتان چندیــن زمیــن
بــرای احــداث کتابخانــه مرکــزی معرفی
شــد ،در نهایــت زمینی بــه مســاحت چهار
هــزار و  500متر مربــع با زیربنــای دو هزار
متر مربع توسط نهاد کتابخانه ها تایید شد.
وی با بیان این که این کتابخانه در دو طبقه
ساخته میشود تصریح کرد :پیمانکار تهیه
نقشه ها مشخص شــده اســت و نقشه های
اولیه توسط اســتان به تایید رســیده است.
وی بــا بیان این کــه مبلغ پنج میلیــارد ریال
از اعتبــارات شهرســتانی بــرای ایــن پروژه
پیش بینی شده است ،خاطرنشان کرد :این
درحالی است که امسال در بودجه اعتباری
بــرای کتابخانه مرکزی ســبزوار پیش بینی
نشده اســت .نصرآبادی اضافه کرد :اعتبار
پنج میلیارد ریال برای آغاز کار پروژه ناچیز
است و نمایندگان مجلس ،نهاد کتابخانه ها
و شــهرداری باید در این حوزه کمک کنند.
وی تصریح کــرد :باید بــه دنبــال اعتبارات
اســتانی و ملی باشــیم و تامین اعتبار مورد
نیاز از توان شهرستان خارج است.

از میان خبرها
شهرستان ها

یادواره شهیدان فکوری ،نامجو
جهان آرا ،کالهدوزو فالحی
درتربت جام برگزارشد

حقدادی -یادواره پنج شــهید واالمقام ســپاه اسالم
و دفــاع مقدس شــهیدان فکــوری ،نامجــو ،جهان
آرا،کالهدوزو فالحی به همت حوزه مقاومت بسیج
حضــرت زینــب (س) باحضورفرماندار،مســئوالن
اجرایــی ،نظامی،خانــواده شــهداوایثارگران
،یادگاران هشــت ســال دفــاع مقدس ،بســیجیان
و قشــرهای مختلــف مــردم شــیعه و اهل ســنت در
حسینیه حضرت زینب (س)تربت جام برگزار شد.
درپیانتشارگزارشخراسانرضویانجامشد

آغاز روند اصالح سپتیک های
آالینده چالیدره

ســه شــنبه هفته جاری بــود که گزارشــی بــا ارائه
مستنداتی مبنی بر ورود فاضالب سرریز سپتیک
هــای مجموعــه گردشــگری چالیــدره طرقبــه به
آب این ســد با عنــوان «تکرار فاجعه کشــف رود در
چالیدره » منتشر شد .در این گزارش آلودگی آب
سد به وسیله فاضالب سرریز شده از سپتیک های
موجود در ایــن مجموعه توســط شــیرزور ،رئیس
یــگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان طرقبه
شاندیز تایید شد و همزمان با انتشار این گزارش،
خبرهایــی مبنــی بــر تشــکیل جلســه اضطــراری
توسط شهرداری طرقبه و مســئوالن سد چالیدره
بــه تحریریــه روزنامه خراســان رضوی رســید .در
نهایــت ظهر روز گذشــته بــود که ازچند شــهروند
خبرنــگار فیلــم هایــی بــه دســتمان رســید  .فیلم
های ارســالی خبر از اصالح شــبکه ســپتیک می
داد .برای آگاهــی بیشــتر ازنحوه انجــام عملیات
اصالح این شــبکه فاضــاب با عبــدی مدیر عامل
مجموعــه گردشــگری چالیــدره تمــاس گرفتیم.
وی ضمن تاییــد شــروع عملیات اجرایــی اصالح
ســپتیک ها به منظور جلوگیــری از ورود فاضالب
تولیدی واحدهــای فعال در این ســد اعالم کرد«:
گزارش تکمیلی نحوه عملکرد برای آگاهی بیشتر
عموم مــردم در روزهای آینده بــه تحریریه روزنامه
خراسان ارسال می شود»
فیلــم اصــاح ســپتیک
های چالیدره را درکانال
اخبار خراســان مشاهده
کنید.
@akhbaarekhorasan

سوژه ها وخبرها

نشست برنامه ریزی موکب دوغارون
برای پذیرایی از زائران اربعین
کلثومیان-جلســه ســتاد اربعین بــا محوریــت ایجاد موکــب اربعین
حسینی در گمرک دوغارون ،در دفتر فرماندار تایباد برگزار شد .در
ی ربط شهرستان
این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های ذ 
برگزار شــد ،ســیاح ،فرماندار تایباد گفت :آغاز هفته ناجا را به تمام حافظــان امنیت و پایه های
اقتدار نظام تبریک می گویم و آرزوی توفیق روزافزون برای دالوران مرزبان و توانمندان نیروی
انتظامی دارم.وی گفت :در بازدید میدانی از مرز و محل ایجاد موکب ،به این نتیجه رسیدیم که از
تمام ظرفیت های شهرستان بهره ببریم تا میزبان خوبی برای زائران اربعین حسینی (ع) باشیم.

اخبار
شهرستان ها

مهاجرت درناهای خاکستری به تایباد

کلثومیان -رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد
گفت :نخستین گروه درناهای خاکستری در قالب
مهاجرت زمســتانی پرندگان از مناطق سردســیر
به نواحی گرمســیر در عرصه های این شهرســتان
واقع در شــرق خراســان رضوی بر زمین نشستند.
سیدعلی قیصری افزود :دشــت های کاریز تایباد
از بهترین زیســتگاه های پرندگان به ویژه پرندگان
شکاری و تنها زیستگاه درنای خاکستری در شرق
کشــور اســت از این رو هر ســال با آغاز کوچ درنای
خاکســتری بیش از هزار قطعه از این نــوع پرنده به
تایباد مهاجرت مــی کند.وی ادامه داد :هر ســال
اواســط مهر از ســیبری به منطقه تایبــاد مهاجرت
می کنند و تا پایان فروردین مهمان دشت های این
بخش از خراسان رضوی هستند.

معدومسازی ۳۸تنموادغذایی
غیرقابلمصرفدرکاشمر
مهدیــان -رئیس مرکز بهداشــت کاشــمر از معدوم
ســازی  ۳۸تن انواع مواد غذایی غیــر قابل مصرف
در این شهرستان خبر داد و گفت :این مواد غذایی
طی یک سال گذشته توسط کارشناسان بهداشت
محیط در بازدید از اماکن عرضه و توزیع مواد غذایی
کشف و ضبط شده اســت .دکتر قائمی با بیان این
که انقضای تاریخ مصرف و فساد ظاهری و نداشتن
مجوزهای بهداشــتی الزم از جمله موارد تخلف در
عرضه این مواد غذایی اســت افزود :انواع دلســتر،
نوشــابه ،دوغ ،شــکالت ،پفک ،چیپــس ،آبمیوه،
کیک ،کلوچه ،بیســکویت ،ســس و فــراورده های
گوشتی از جمله این مواد غذایی فاسد است.

 15میلیارد ریال ارزش ناخالص
گردوی نیشابور
شجاعی مهر-مدیر جهاد کشاورزی نیشــابور گفت :با توجه به ارزش
ناخالص قابــل توجه گردو امســال از محل فروش گــردو از باغهای
نیشــابور بیش از  15میلیارد ریال درآمد عاید باغداران ســطح این
شهرســتان می شــود.محمد علی فرهمند راد مدیر جهاد کشاورزی نیشــابور افزود :میانگین
تولید گردو در هر هکتار باغ بارور  1000کیلوگرم است و امسال مقدار  300تن محصول گردو
از باغهای این شهرستان برداشت می شود که نسبت به سال قبل به دلیل بروز سرمای دیر رس
بهاره و سرمازدگی  ۱۰۰تن کاهش پیدا کرده است.

اهدای 8هزار بسته آموزشی
رایگان در خوشاب
ملکی -رئیس آموزش و پرورش خوشــاب با اشاره به برگزاری جشن
عاطفه ها همزمان با دومین هفته از شروع سال تحصیلی در خوشاب
گفت:هشــت هزار بســته کمک آموزشــی و تحصیلی بــرای دانش
آموزان خوشاب تا کنون اهدا شده است.علی بیات افزود :ارزش این بسته ها ۶۳۰میلیون تومان
است.وی با اشاره به اینکه  100بســته این کمک ها از طرف دفتر امام جمعه خوشاب و 500
بسته از طرف خیران آموزش و پرورش است ،اضافه کرد :قرار است این بسته های کمک آموزشی
و تحصیلی در بین دانش آموزان نیازمند خوشاب به ویژه در روستاهای کم برخوردار توزیع شود.

جوابیه آب وفاضالب روستایی درباره گزارش تشنگی  35روستا در 35کیلومتری مشهد
شــرکت آب وفاضــاب روســتایی اســتان با
ارســال جوابیه ای در خصوص گــزارش چاپ
شده در تاریخ  98.6.27در روزنامه خراسان
رضــوی باتیتــر «تشــنگی  35روســتا در 35
کیلومتری مشــهد» توضیحاتی ارائــه کرد.در
جوابیه آبفار آمده اســت :بیشــتر منابع آبی در
بخش احمدآباد به دلیل ســطحی بــودن و باال
بودن ســنگ بستر و خشکســالی های چندین
ســاله دچار کاهش آبدهی شــده اند و بررسی
های انجام شــده توسط کارشناســان آبیابی
در خصــوص منابــع آبــی جدید هم مشــخص
کرده است که حفر چاه جدید آبدهی بیشتری
نخواهد داشــت چراکه به دلیل خشکســالی و
عدم نزول بــرف و باران مناســب ،منابع آبی در
حد مناسب تغذیه نشدند و بارندگی های سال
جدید هم چون به صورت باران های ســیل آسا
بوده کمتر باعث تغذیه منابع آبی شده و آبدهی
آن ها به طور موقتی افزایش پیدا کرد .درادامه
جوابیه آمده است :در روستای رباط سفید در
سالجدیددومرحلهنسبتبهکفشکنیوالی
روبی و ایجاد گالرهای جدید در چاه آب شرب
روستااقدامصورتگرفتوآبدهیچاهافزایش
پیــدا کرد امــا بــه دلیــل مصــارف غیرمتعارف
اســتفاده از آب شــرب برای آبیــاری درختان و
حقدادی -خوشــخو ،مدیــر جهاد کشــاورزی
تربــت جام بــا اشــاره به توقــف کشــت پاییزه
چغندرقند گفت :این شهرســتان در کشــت
پاییزه چغندر قند در ســطح کشــور و استان
پیشگام بود ولی متاســفانه به دلیل عملکرد
ضعیف و نامطلــوب مدیــران کارخانــه قند و

مصارف غیرشــرب کمبود آب در روســتا اتفاق
افتاده به طوری که آب به باالدست روستا نمی
رســد و این کمبود با آب رسانی ســیار در حال
جبران است .در روســتای باغچه در چند سال
اخیر شش حلقه چاه دستی حفر شده است که
آبدهی مطلوب نداشــته و کارشناســان منابع
آبی چنــد نوبت از ایــن منطقه بازدید داشــته و
اعالم کردند که آب مناسبی از نظر کمی در این
منطقه وجود ندارد .هم اکنــون یک حلقه چاه
دستی ،آب شرب روستا را تامین کرده و کمبود
آنباتانکرهایسیارجبرانمیشودآباینچاه
با توجه به نمونه برداری های مستمر توسط این
امور از نظر میکروبی و شــیمیایی کامال سالم و
بهداشتی بوده و از نظر کیفی قابل شرب است،
به دلیل فقر منابــع آبی در روســتای ابرش نیز
حفر سه حلقه چاه مشکل کم آبی روستا را حل
نکرده و کمبــود آب روســتا با تانکرهای ســیار
جبــران می شــود.طی پیگیــری هــای متعدد
شرکتآبوفاضالبروستاییخراسانرضوی
در ســال های گذشــته و توافق با شــرکت آب و
فاضالباستانمقررشدیکانشعابآبازشهر
بینالود به روســتاهای درخت ســپیدار و ابرش
اتصال یابد .با توجــه به نیاز به اجــرای چندین
تاسیسات آب رســانی ،امید است با تخصیص

اعتبار الزم این مهم تحقق یافته و بتوانیم آب را
بهاینروستاهابرسانیم.درخصوصاستفادهاز
دستگاه های آب شیرین کن که نمونه ای از آن
چندسالیاستدرروستایامامتقی(ع)نصب
شده است ،راهبری و نگهداری آن به دهیاری
و شــوراهای اسالمی روستا ســپرده شده که با
فروش آب ،هزینه های راهبر و راهبری دستگاه
را تامین می کنند .امور آبفار مشــهد برای رفع
مشــکل کم آبی در روســتاهای جــال آباد در
بخش رضویه اقدام به حفر یک حلقه چاه جدید
کرده است که اجرای خط انتقال آن در مراحل
پایانی است و پس از اجرای خط انتقال و شبکه
گذاری برق ،چاه وارد مدار شده و مشکل مردم
روستا رفع خواهد شــد.انجام آب رسانی سیار
برای روســتاهایی که مشــکل کم آبی دارند یا
از نظر کیفی برای شــرب مناسب نیستند ،یک
اقدام موثر بوده و در تمام روستاهایی که با این
مشکل مواجه هستند انجام می شود.در تمام
بخش های شهرســتان مشهد هر ســاله پروژه
هایی برای آب شرب روستاها تعریف و مشخص
میشودکهباتوجهبهدرصدتخصیصاعتبارات
الزمبرایهرروستا،کاراجراییانجاممیشود.
در پایان ،اعــام می دارد تمام مســئوالن آبفار
همیشه پاســخ گوی مردم و خبرنگاران بوده و

مدیر جهادکشاورزی تربت جام با اشاره به عملکرد ضعیف مدیران کارخانه قند:

کشت پاییزه چغندرقند درتربت جام متوقف شد

نبســتن قرارداد با کشــاورزان کشــت پاییزه
چغندر قنددرتربت جام متوقف شد .حمیدی
فرماندارتربــت جــام بــا اشــاره به مشــکالت

عدیده کارخانه قند شــهید علی اکبر دهقان
گفت :یکــی از دغدغه های مهم شهرســتان
وجود مشکالت عدیده کارخانه قند است که

خواهند بود و مطلبی که در این خصوص ،عدم
پاسخ گویی عنوان شده است ،صحت ندارد.
خراسان رضوی :
-1هدف از انتشار این گزارش توجه بیشتر به
آب رسانی به روستاها به خصوص روستاهایی
است که درنزدیکی کالن شهر مشهد مقدس
هستند .بدیهیاستکهوقتیساکنانزحمت
کش وشریف روستاها درتامین نیازهای اولیه
زندگــی نظیر آب شــرب با مشــکالتی روبه رو
باشند شاهد مهاجرت روســتاییان به حاشیه
کالن شهرها وخالی ازســکنه شدن روستاها
خواهیم بود که تبعــات اجتماعی واقتصادی
بســیار زیادی خواهد داشــت -2.چنان چه
مدیر محتــرم آب وفاضالب روســتایی درپی
تماس های مکرر خبرنگار روزنامه خراســان
رضــوی توضیحاتی دربــاره اقدامــات انجام
شــده مــی دادنــد مخاطبــان روزنامــه نیــز
بهتــر درجریــان اقدامــات انجــام شــده قرار
مــی گرفتند-3.متاســفانه مدتــی اســت که
شــرکت آبفارکه وظیفه خطیر آب رســانی به
روستاهای استان را بر عهده دارد با سر پرست
اداره میشــود کــه ایــن موضوع خود نشــان
دهنده عدم توجه کافی به موضوع تامین آب
آشامیدنی روستاییان است
برای حل مشکالت از طریق دستگاه قضایی
ورود کردیــم و جلســه ای بــا حضــور معــاون
دادگســتری  ،نماینــده اســتاندار و مدیــران
کارخانــه امــروز در اداره کل دادگســتری
مشــهد برگزارمــی شــود تــا دســتور قضایی
رابرای حل مشکالت کارخانه داشته باشیم .

خبر
حوادث

فرماندهپلیسراهچنارانخبرداد:

راننده تریلر و شرکت صادرکننده
پروانه عبور و بارنامه  ،مقصران
حادثهپلگلبهارشناختهشدند
باقری-عصر روز شنبه ششــم مهر ماه جاری سقوط بار
تریلی روی یک دستگاه خودروی پراید در ورودی شهر
گلبهار حادثه آفرید امــا راننده به طور معجزهآســایی
نجات یافــت .فرمانده پلیس راه چنــاران راننده تریلر
و شــرکت صادر کننده پروانه عبــور و بارنامه را مقصر
حادثــه برخــورد بــار ترافیکــی و محموله ســنگین به
پل گلبهار اعالم کرد .ســرگرد مرادی افــزود :در این
حادثه راننــده تریلر به علــت رعایت نکــردن مقررات
حمل محموله های ســنگین و شــرکت صــادر کننده
پروانه عبور و بارنامه به علت نظــارت نکردن و کنترل
بر حمــل محموله های ترافیکــی از لحــاظ ارتفاع بار
مقصر شناخته شده اند .رئیس اداره راهداری چناران
گفت:براســاس آیین نامه و قوانین ،رانندگان حامل
بارهــای ترافیکی بــا ارتفاع بیــش از پنج متــر موظف
هستند با هماهنگی پلیس راه و اداره راهداری و حمل
و نقل جاده ای هر منطقه این گونه بارها را از کنارگذر
عبور دهند .آقایــی افزود:در حادثه مذکور براســاس
پروانهصادرشدهازسویشرکتحملونقلارتفاعبار
پنجمترو 40سانتیمتربودهکهبنابرآییننامهمربوط
از سوی راننده رعایت نشده اســت .وی گفت :در این
حادثهرانندهیاشرکتمربوطمیتوانستهباهماهنگی
بارترافیکیراازکنارگذریاراهفرعیموجوددرمنطقه
یا حتــی از منتهــی الیه ســمت راســت پل کــه ارتفاع
بیشتری داشته عبور دهد.وی درخصوص افتادن بار
روی پراید هم گفت:براساس اعالم کارشناس ،راننده
پراید هم فاصله طولی را رعایت نکرده است .

