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 80درصد بهره برداران کشاورزی
در استان خرده مالک هستند
مهدیــان /رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
خراسان رضوی گفت :با توجه به این که  80درصد
بهرهبرداران بخش کشــاورزی در استان خراسان
رضوی خرده مالک هستند ،وظیفه داریم این قشر
از جامعه را به درستی راهنمایی کنیم .محمدرضا
اورانی در آیین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید
جهاد کشــاورزی کاشــمر ،حفظ کاربــری اراضی
کشــاورزی ،جلوگیری از تخریــب و تصرف اراضی
دولتی و منابع طبیعــی را یکــی از وظایف اصلی و
ذاتی جهاد کشــاورزی مطرح کرد و افزود :با توجه
به این که کاشمر شهرستانی روبه توسعه است ،اگر
در این توســعه نتوانیم نقش خودمــان را در بخش
کشــاورزی متناســب با موازین قانونی به درستی
ایفا کنیم در رشد متعادل شهرستان مشکل ایجاد
خواهد شد.
وی با بیــان این که اگــر در زمینه تخریــب و تصرف
اراضــی کوتاهی کنیم بدون شــک هر شهرســتان
رو بــه رشــدی در آینــده بــرای اجــرای طرحهــای
توسعهای با مشکل مواجه خواهد شد ،یادآور شد:
آب به عنــوان یک ثــروت ملی متعلق به نســلهای
آینده اســت و زمین نیز همیشــه یکی از پنــج ابزار
قدرت محســوب میشــود ،اما متاســفانه بسیاری
از مســائل امروز جامعــه به دلیل تصــرف و تخریب
اراضی است.در این جلسه از زحمات و خدمات پنج
ساله سید ابوالقاسم موسوی در کسوت مدیرقبلی
جهادکشاورزی کاشمر تجلیل و حسین محمدی به
عنوان مدیر جدید جهادکشاورزی این شهرستان
معرفی شد.

دومینوی ۱۶هزار قطعهای
در نیشابور رکورد زد
شــجاعی مهر /همزمان با هفته تربیــت بدنی و با
حضــور مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان رکورد
دومینوی  ۱۶هزار قطعه ای در ورزشــگاه انقالب
نیشابور ثبت شد.
این دومینو متشکل از  ۱۶هزار قطعه بود به روش
تاپ لینگ و بــه متــراژ  ۶۰۰متر چیده شــده بود.
بــرای چینش ایــن دومینو ســه نفر در  ۱۲ســاعت
قطعــات را کنــار همگذاشــته بودنــد و در حضــور
داور رســمی ثبت رکوردهای ورزشــی فدراسیون
ورزش هــای همگانی بــا موفقیت ریــزش و رکورد
آن ثبت شد.
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گزارشی درباره مشکالت جاده نیشابور-کدکن-تربت حیدریه

محورارتباطی 21روستا درقرق تریلی ها !
گزارش
شجاعیمهر
مســیر ارتباطــی نیشــابور-کدکن-تربت
حیدریــه یکــی از محورهــای مواصالتی مهم
و قدیمی نیشــابور اســت .این محــور عالوه بر
این که نیشابور و تربت حیدریه ،دو شهرستان
بزرگ اســتان را به هم متصل مــی کند ،مرکز
اســتان را به جنــوب خراســان و اســتان های
جنوبی متصــل می کند و تنها محــور ارتباطی
 ۲۱روستادرنیشابوراست.بهگزارشخراسان
رضــوی ،این محــور روســتایی حــاال تبدیل به
یک مسیر اصلی شــده که عالوه بر عبور و مرور
خودروهای ســواری ،وســایل نقلیه ســنگین
زیادی نیز در آن تردد می کننــد و به هیچ وجه
با ظرفیت این جاده همخوانی ندارد.عمر ۲۰
ســاله روکش آســفالت این محور ،وجود چاله
های فراوان ،عرض کم و نبود عالیم راهداری
مناسبباعثکندیعبورومروروتعددحوادث
جاده ای در این محور شده است.
•تنها محور ارتباطی  ۲۱روستا با جمعیت
 ۱۲هزار نفر

بخشــدار بخش میان جلگه نیشــابور در گفت
وگو با خراســان رضوی درباره محور ارتباطی
نیشــابور-کدکن-تربت حیدریــه گفت :تنها
راه ارتباطــی و محور مواصالتی  ۲۱روســتای
دهســتان بلهــرات در بخــش میــان جلگــه
شهرســتان نیشــابور که  ۱۲هزار نفر جمعیت
دارد همین جاده اســت.عزت ا ...سلیمانی با
اشاره به شرایط نامناسب این جاده گفت :این
جاده پر از چاله های خطرناک است که گاهی
توســط اداره راه لکــه گیری شــده اســت ولی
احتیاج به روکش آسفالت دارد چرا که با اولین
بارندگی شرایط بدتر از قبل هم می شود.وی
ادامه داد :حدفاصل روستای باقریه تا روستای

ساالریکه ۱۰کیلومترمیشود دیگروضعیت
فاجعه آمیز و تردد بسیار سخت است.
•مردم منطقه از شرایط این جاده بسیار
ناراضی هستند

ســلیمانی خاطر نشــان کــرد :مــردم منطقه
از شــرایط این جاده بســیار ناراضی هســتند
و از روســتاهای مختلــف مکاتبــات زیــادی
بــا بخشــداری کــرده انــد .مکاتبــات را بــه
فرمانــداری ،راهداری و نماینــدگان مجلس
منعکس کرده ایم ولی اعتبــار می خواهد و تا
کنــون اتفاقی نیفتاده اســت.وی اظهار کرد:
متاسفانه محورهای بخش میان جلگه ضعیف
ترین جاده ها در منطقه را دارد .این جاده هم
جاده مهمی اســت و رفت وآمد بســیار زیادی
در آن صورت میگیرد و هم روســتایی است و
ظرفیت اینحجم تردد را ندارد و باید به جاده
اصلی و بین شهری تغییر وضعیت دهد و ارتقا
یابد.بخشــدار میان جلگــه گفــت :باتوجه به
عرض کم ،کمبود عالیم ،خرابی جاده و عبور
زیاد وســایل نقلیه ســنگین تصادفات زیادی
در ایــن محــور داریــم .همچنین وجــود چاله
های زیاد باعث می شود خودروهای سواری
یا در آن هــا بیفتند و واژگون شــوند یا برای رد

کردن آن ها تغییر مسیر دهند و به خودروهای
عبوری مقابل برخورد کنند .همین چند وقت
پیش یک خودروی پراید داخل یکی از چاله ها
افتاد و به سمت بیرون جاده پرت شد .از طرفی
این جاده اصال بــرای کامیــون و خودروهای
ســنگین نیســت و کشــش الزم را هم نــدارد.
رئیس اداره راهــداری نیشــابور گفت :محور
خیام ،گلبو و کدکن محور ارتباطی نیشــابور
به تربت حیدریه شده است و عمال مسیر تردد
بین شــهری در این مســیر داریم و بــا توجه به
این که تعداد زیادی روســتا نیــز در این محور
قــرار دارد عبــور و مرور زیــادی در ایــن جاده
صورت می گیرد ولی متاسفانه با این شرایط
مشــخصات این محور راه روســتایی اســت و
همچنــان برای مــا از نظــر فنــی و اجرایی راه
روستایی محسوب می شود و از لحاظ عرض،
ابنیه فنــی و دیگر مشــخصات نیز روســتایی
است .مفیدی فر افزود :در این محور کامیون
های سنگین تردد زیادی دارند که یک دلیلش
وجود معادن زیاد است و یک دلیل هم نزدیک
تر شدن به تربت حیدریه اســت و این موضوع
باعث تخریب آسفالت و از بین رفتن رویه این
راه شده است .وی ادامه داد :این محور بسیار
قدیمی است و عمر روکش آسفالت آن حدود

 ۲۰سال است.وی با اشاره به کمبود اعتبارات
عمرانی گفــت :روکش آســفالت هــم اکنون
اعتبــار زیادی میخواهــد یا بایــد اعتبار آنرا
اختصاص دهند یا قیر رایــگان در اختیارمان
قرار گیــرد .وی ادامــه داد :با وجــود پیگیری
های مــا و نمایندگان و فرمانداری متاســفانه
هنوز گشایشی حاصل نشده است.مفیدی فر
اظهار کرد :تنها به صورت مسکن و مقطعی با
امکاناتی که در اختیار داریم ســعی می کنیم
حداقل چالــه ها را پــر کنیــم ۲۰ .کیلومتر را
با توجه بــه امکانات مان به صــورت مقطعی با
ماسه و آسفالت سرد پوشــش داده ایم اما این
محور احتیاج به روکش دارد و پیگیر هســتیم
که اعتبار یا قیر رایــگان دریافت کنیــم تا این
محور را از این وضعیت نجات دهیم.وی افزود:
این جاده کمبود عالیم راهداری نیز دارد که
به مرور زمان عالیم آن فرسوده یا سرقت شده
و بــا توجه بــه کمبود اعتبــارات نتوانســته ایم
عالیم جاده را تکمیل کنیم.نماینده نیشابور
در مجلس بــا بیان ایــن که این محور شــرایط
مناسبی ندارد ،افزود:از آقای نوبخت و معاون
وزیر راه درخواست کرده ایم درجه این مسیر
را ارتقا دهند و با ارتقای درجه آن بســیاری از
موارد مربوط به آن حل خواهد شــد.گرمابی
افــزود :از طرفــی معاون وزیــر قــول دادند به
محض این که قیــر دریافت کننــد مقداری به
این مســیر اختصاص دهند.جانشــین پلیس
راه نیشابور نیز گفت :این محور روستایی بوده
ولی هم اکنون به عنوان بین شهری استفاده
می شــود و حتی تریلی های فوالد نیــز از این
مســیر رفت و آمد می کنند و امــکان منع آمد
و شــد در این جا نیز فراهم نیســت .سرهنگ
عرفانی پور افزود :این جاده باید تعریض شود
تا مشــکالت حوادث جاده ای آن از بین برود
و از آن جایی که محور روســتایی است امکان
نظارت بیشتر برای ما فراهم نیست.

از میان خبرها
شهرستان ها

رئیساتاقاصنافتربتجامخبرداد:

اجرای طرح «یک کاسب و یک
دانش آموز نیازمند» در تربت جام
حقدادی /رئیس اتاق اصناف تربت جام گفت :به
همت کاســب کاران طرح «یک کاسب و یک دانش
آموز نیازمنــد» با همراهــی و همدلــی ۲۰۰نفر از
مجامع امورصنفی تربت جام اجرایی شد.
رضا رضایی افــزود :طرح یک کاســب و یک دانش
آموز با هدف کمک بــه دانش آمــوزان نیازمند ،بی
بضاعت و بازمانده از تحصیل به کمک بازاریان اجرا
شــد و در این طرح  ۲۰۰کاسب تعداد ۲۰۰دانش
آموز و خانواده وی را برای حل مشــکالت معیشتی
و اقتصادی و تحصیلی تحت پوشش قرار دادند.
وی تصریح کــرد:در اجــرای این طرح فرد کاســب
اقدام به تهیه نوشت افزار و پوشاک می کند و به نام
یک شهید شهرســتانی و بدون واســطه اقالم را در
اختیار خانــواده نیازمند قرار می دهــد و طرح یک
کاسب و یک دانش آموز برای پذیرش دیگر بازاریان
ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد:طرح یک کاسب و یک دانش
آموز تا ســال تحصیلی آینده ادامــه دارد و این بدان
معنی اســت که بازاریــان افــراد نیازمنــد جامعه را
فراموش نکردند ودر کنار دیگر خدمات نیکوکاری
اجرای این طرح را هم به عهده گرفتند.

همایش «زن و توسعه گردشگری
روستایی» در کاشمر برگزار شد
مهدیــان /سرپرســت دفتــر امــور بانــوان و خانواده
استانداری خراسان رضوی با اشاره به حضور ساالنه
 30میلیون زائر در مشــهد گفت :در مجمع مشورتی
زنان اســتان مقرر شــد مجموعهای از آن چــه زنان به
خصوص زنان روســتایی تهیه میکننــد در قالب یک
بســته به زائــران و گردشــگران عرضه شــود .طاهره
طهماســبی در چهارمیــن همایــش «زن و توســعه
گردشــگری روســتایی» که بــه میزبانی کاشــمر و در
دانشگاه پیام نور این شهرســتان برگزار شد ،به نقش
اثرگذار زنان در توسعه روستایی اشــاره کرد و افزود:
به منظور بهره مندی از این ظرفیت از ســه ســال قبل
طرح توانمندسازی بانوان روســتایی با هدف توسعه
ســواد بانوان ،رفــع بیســوادی ،مســائل اجتماعی،
فرهنگــی و اقتصادی مــورد توجه قرار گرفته اســت.
ســاقی فرماندار کاشــمر هم گفــت :توجه به روســتا
و کشــاورزی باعث توســعه برنامــه های اقتصــادی و
فرهنگیونیزخودکفاییوپیشرفتمیشود.

سوژه ها وخبرها

راه اندازی بزرگ ترین بازار گل
زعفران شرق کشور در تربت حیدریه

عزیمت کاروان های پیاده از بخش
شهرآباد به مشهد الرضا(ع)

پرداخت تسهیالت بانکی
در قبال زعفران در استان

شعبانی-مدیرسازمانحملونقلشهرداریتربتحیدریهازراهاندازی
بزرگ ترین بازار فروش گل زعفران در شرق کشور خبر داد.قندهاری
افزود :با توجه به شــروع فصل برداشــت زعفران که یکی از مهم ترین
محصوالت استراتژیک بخش کشاورزی تربت حیدریه است ،بازار خرید و فروش گل زعفران امسال
از مورخ  ۲۳مهر در محل پایانه مسافربری این شــهر آغاز به کار کرده است.وی افزود  :این بازار هر
سالهبهمدت ۵۵روزبامساحتحدود هشتهزارمترمربعودرقالب ۷۱غرفهبهمتقاضیانواگذار
شده است.وی در پایان گفت :بازار گل زعفران هر روزه از ساعت  ۹صبح تا  ۲۱دایر است.

صفری-مدیرسازمان تعاونروستاییاستانگفت:پرداختتسهیالت
بانکی در قبال زعفران از رویکردهای امسال دولت و تعاون روستایی
برای حمایت از زعفران کاران اســتان اســت .ناصری مقدم در جمع
مسئوالن اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی گناباد افزود :بر این اساس بانک های عامل،
امسالزعفرانکشاورزانرابهعنوانضمانتبانکیقبولودرقبالآنبهزعفرانکارانتسهیالت
با ســود ۱۲درصد پرداخت می کنند .وی افزود:دو بــازار بورس اوراق بهادار خراســان رضوی در
شهرهایمشهدوتربتحیدریهدرمجموعباظرفیت ۵۵تنراهاندازیشدهاست.

قنبری -بیش از  10سال است که قرارشان شده است پیاده روی تا
حرم موالیشان علی ابن موســی الرضا (ع) و امسال هم پرشور تر از
سال های گذشته قدم در این راه گذاشــته اند  10.کاروان پیاده از
روستاهایبخششهرآبادهمزمانبااربعینحسینیعزیمتخودبهمشهدراآغازکردند.مراسم
بدرقه این کاروان ها با حضورمردم ومسئوالنمحلیشهرآبادازمحلبوستانشهدای گمناماین
شهر با قرائت زیارت عاشورا و صرف صبحانه شروع شد  .این کاروان ها از شهرآباد و روستاهای
اطراف مسیر  300کیلومتری شهرآباد تا مشهد را در مدت زمان هشت روز طی می کنند .

درجلسه ای باحضوررئیس دادگستری فریمان انجام شد

کشف جسد یک مرد در ارتفاعات
ژرف باخرز
نشتیفانی-جسد مردی که چندی پیش از منزل خارج شده بود ،در
ارتفاعات منطقــه ژرف باخرز کشــف شد.ســرهنگمیرجردوی
فرمانده انتظامــی باخرز افــزود:در پی اعالم مرکــز فوریت های
پلیســی  ۱۱۰مبنی بر مشــاهده جســدی مذکر که دچار فســاد
نعشی شده در ارتفاعات تنگل ژرف باخرز ،ماموران پلیس آگاهی
و پاسگاه انتظامی ارزنه این فرماندهی در محل حاضر شدند و پس
ازهماهنگیقضایی،صحنهوجسدموردبررسیدقیققرارگرفت
که در نتیجه مشخص شد جسد مربوط به یکی از اهالی روستای
تورانه است که سابقه اختالل حواس و بیماری داشته که در چند
روز گذشــته منزل را بدون اطالع خانواده ترک کــرده و به مقصد
نامعلومی خارج شده است.وی افزود:خانواده این فرد نیز با توجه
به این که فرد بیمار چندین مرتبه ســابقه ترک منزل را داشته ،از
اعالم مفقود شــدن وی به پلیس خودداری می کنند.وی افزود:
جسداینمردبرایبررسیبیشتروتشخیصعلتمرگبهپزشکی
قانونی فرستاده شده است تا نحوه فوت وی برای دستگاه قضا و
پلیس مشخص شود.

 ۲۵درخت  40ساله در آتش سوزی
سعادت آباد رشتخوار سوخت

خاکشو ر-فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
رشتخوار گفت :طبق گزارش های رســیده مبنی بر آتش سوزی
در منطقــه معروف به تنــگل درخت جــوزا در ارتفاعات روســتای
ســعادت آباد رشــتخوار  ۲۵اصله درخت بید حدود 40ســاله در
آتش ســوختند.غالمی گفت :در پی گزارش مردمی به نیروهای
یگان حفاظتی منابع طبیعی شهرستان مبنی بر آتش سوزی،این
نیرو با کمک و همراهی همیاران افتخاری در محل حاضر شدند
و با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود اقدام به اطفای حریق
کردند.وی گفت :عملیات اطفای حریق پنج ساعت طول کشید
که متاسفانه در این حادثه تعداد  ۲۵اصله درخت ِ
بید حدود ۴۰

ساله طعمه حریق شد.

قاتل نامرئی جان نوعروس ۱۸ساله
را در تربت جام گرفت

حقدادی-فرمانده انتظامــی تربت جام گفت :قاتــل نامرئی جان
نوعــروس ۱۸ســاله را در نیلشــهر تربــت جــام گرفــت و شــوهر
۱۹ساله اش را روانه بیمارستان سجادیه تربت جام کرد.سرهنگ
قهســتانی افزود :در پی اعــام یک فقــره گازگرفتگــی در منزل
مســکونی دریکی از خیابان های نیلشــهر «دهالویــه» به فوریت
های پلیسی  ۱۱۰ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند
که طبق بررسی های به عمل آمده مشخص می شودکه زن و شوهر
جوان که فقط چهارماه از زندگی مشترک شان سپری شده است
دچار گازگرفتگی با منواکسیدکربن ناشی از چراغ خوراک پزی
شدند.وی ادامه داد :دراین حادثه متاســفانه نوعروس ۱۸ساله
جان خود را از دست می دهد وشوهرش توسط نیروهای امدادی
به بیمارستان سجادیه انتقال می یابدکه برابر گزارش رسیده حال
عمومی وی رو بهبهبودی است.

 400راس دام در صالح آباد بر اثر مسمومیت
تلفشد

بهره مند 400 -راس دام در صالح آباد به ارزش تقریبی دو میلیارد
تومان بر اثر مسمومیت تلف شــد.فرمانده انتظامی صالح آباد به
خراسان رضوی گفت :تلف شدن تعداد زیادی دام در صالح آباد
که روز جمعه اتفاق افتاده ،در دست بررسی است و در همین زمینه
شــش نفر مظنون بازداشت شــده اند.ســرهنگ جواد ابراهیمی
اظهار کرد :بررسی اولیه تلف شدن ۴۰۰راس گوسفند (ماده)،
حاکی از خصومت شــخصی در این اتفاق اســت که البته موضوع
با جدیت توســط مراجع قضایی و انتظامی پیگیری می شود.وی
خاطرنشان کرد :به محض اعالم گزارش با هماهنگی انجام شده
با مقامات قضایی ،کارکنان شبکه دام پزشکی و بهداشت در محل
حضور یافتند و اقدامات الزم در خصوص معدوم کردن احشام تلف
شده ،انجام شد.

بررسی مشکالت فوالد کاویان فریمان

اصغری-سرپرســت اداره صنعــت ،معــدن و
تجــارت فریمــان گفــت :جلســه ای بــه منظور
بررســی مســائل و مشــکالت مالــی و تولیــد
شــرکت فوالد کاویان فریمان بــا حضور رئیس
دادگستریفریمان،معیناقتصادیشهرستان
و مالک این واحــد تولیدی برگزار شــد .هادی
اکبری افزود :در این جلسه تعدیل نیروی واحد
فوق بررسی و مقرر شــد تا دو ماه آینده فعالیت

شرکت توسط سرمایه گذار ادامه داشته باشد.
اکبری گفت :مالک واحد تولیدی ،ظرف چند
روز آینده مبلغ دو میلیارد تومان به ســرمایه در
گردش واحد تولیدی اضافه می کند .وی گفت:
به منظور رفــع محدودیت های ابالغی توســط
امور مالیاتی ،معین اقتصادی شهرستان جلسه
ای را با اداره کل امور مالیاتی اســتان با حضور
هیئت مدیره برگزار می کند.

سارقان سیم و کابل با 13فقره سرقت درتربت جام دستگیر شدند
حقــدادی -فرمانــده انتظامی تربت جــام گفت:
در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت ســیم وکابل
برق و مخابــرات ،ماموران پلیــس آگاهی موفق
به شناســایی دو متهــم شــدند کــه در عملیاتی
غافلگیرانه هر دو سارق را دستگیر و در بازرسی
از خــودروی آن ها مقادیــر قابل توجهی ســیم و

کابل مسی کشــف کردند.ســرهنگ قهستانی
افزود :متهمان در تحقیقــات و بازجویی های به
عمل آمده به ۱۲فقره ســرقت سیم  ،کابل برق و
 ...با همدستی فردی دیگر در شهرستان اعتراف
کردند که همدست ســارقان نیز دستگیر و پس
از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

اخبار کوتاه
شهرستان ها

ايشان زاده  /سرپرســت هالل احمر قوچان از توزيع
لوازم تحرير به ارزش  ۵۰ميليــون ريال بين دانش
آمــوزان نيازمنــد ايــن شهرســتان به همــت واحد
داوطلبان اين شعبه وهمکاری خيران خبرداد.
حقدادی /مشاور امور زنان بخشداری بوژگان تربت
جام گفــت  :بانــک اطالعات زنــان بخــش خانوار
بوژگان آماده بهره برداری است.
شجاعیمهر/باحضورمسئوالنمنطقهطیمراسمی
سرهنگ خوشخو به عنوان فرمانده جدید انتظامی
شهرستان فیروزه معرفی شد و از زحمات سرهنگ
سید محمد باقری تجلیل به عمل آمد.

