اخبار

شهرستان ها

شهرستان ها

کلنگ زنی ۲واحد صنعتی
در ناحیه صنعتی داورزن
کالته-باحضوررئیسسازمانصنعت،معدنوتجارت
خراسانرضوی،فرماندارداورزنومسئوالنشهری
کلنگ کارخانــه ذوب آهــن و ریخته گری با ســرمایه
گذاری ۱۸میلیارد تومان و اشتغال زایی برای۲۰۰
نفروواحدصنعتیتولیدسیموکابلباسرمایهگذاری
هفت میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۱۵۰نفر به
زمینزدهشد.مسفروشگفت:طیششماهنخست
امسالیکمیلیونو ۷۸۴هزارتنکاالبهارزش۷۷۶
میلیون دالر کاالهای غیرنفتی از گمرکات خراسان
رضویصادرشدهکه ازنظرارزش ۳۰درصدکاهش
داشتهاست.بهگزارشخراسانرضوی،رئیسصمت
در نشســتی با اعضای اتحادیه اتاق اصناف ســبزوار
گفت:صادراتکاالازگمرکاتاستاننسبتبهشش
ماه نخست ســال گذشــته به لحاظ وزنی  ۳۰درصد
افزایشوازنظرارزش ۳۰درصدکاهشداشتهاست.

 87میلیاردتوماناعتباربرای
گازرسانیبه ۳۰روستایسرخس
محمودی-نماینــده حــوزه انتخابیــه از تخصیــص
 87میلیــارد تومــان اعتبــار پــروژه انتقــال گاز به
30روســتای پــر جمعیــت ســرخس خبــر داد .به
گزارش خراسان رضوی ،سید احسان قاضی زاده
هاشــمی درحاشــیه بازدید میدانی از روستاهای
حوزه مرزداران با اشــاره به پروژه های گاز رسانی
درحال اجرای شهرستان گفت :تا پایان دوره نهم
مجلس  35درصد روستاهای سرخس از نعمت گاز
برخوردار بودند اما با تالش های صورت گرفته طی
این مدت ،پنج روســتای پر جمعیت حوزه مرکزی
(شیر تپه ،ســنگر ،صمد آباد ،کالته مره ای و نوروز
آباد)از این نعمت برخوردار شدند وازابتدای امسال
نصب علمک ها درحال اجراســت .وی با بیان این
کــه در بحــث گاز رســانی همچنان مشــکالتی در
ســطح شهرســتان داریم ،افزود :در همیــن زمینه
پیگیر اتصال گاز به ســه روستای زالوغال ،شورلق
وچکودر کــه بیش از  70درصد پیشــرفت فیزیکی
داشــته و کلنــگ آن در شــهریور  96بــه زمین زده
شــد نیز بودیم و امیدواریم در ماه آینده گازرسانی
به خانه های اهالی این روســتاها انجام شــود .وی
با وعده گاز رســانی به 30روســتای باقی مانده تا
دوســال آینده یادآور شــد :هم اکنون چهار روستا
در بخش مرکزی و 26روســتا در بخش مرزداران
فاقد گاز هستند.
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گزارش خراسان رضوی درباره نبود آسفالت  ،مدرسه وفضای سبز درمسکن مهر تربت جام

مسکن مهر تربت جام ،محروم از امکانات شهری
گزارشمیدانی
رضا اعلمی
بــرای احــداث دوهزارواحــد مســکن مهر در
شهرســتان تربــت جــام  80هکتارازاراضــی
باغســنگان درنظرگرفتــه شــده بــود کــه 50
هکتــارآن برای ســاخت واحدهای مســکونی و
 30هکتاردیگربــرای احــداث مراکز ورزشــی،
آمــوزش عالــی وســاختمان هــای عمومــی
درنظرگرفته شــده اســت.با این کــه واحدهای
مســکونی آن تقریبــا مراحــل پایانــی راطــی
میکند ولی نبودامکانات تفریحی  ،ســرگرمی
آســفالت وفضاهــای آموزشــی موجــب گالیــه
ساکنان مسکن مهرشده اســت .در همین باره
خبرنگارمادرتربت جــام با چندنفر ازســاکنان
واحدهــای مســکن مهروهمچنیــن مســئوالن
گفت وگوهایی انجام داده است که می خوانید.
•دریغ از آسفالت

عســکری یکــی ازســاکنان مســکن مهردرتربت
جام که مدت پنج ســال اســت درآن جا ســکونت
داردمــی گوید :مــا مشــکالت عدیــده ای داریم.
خیابــان هاآســفالت نیســت و تــردد خودروهــا
گردوخاک عجیبی به پا می کند .حتی دراین جا
یک دستگاه عابربانک وجودندارد .این باعث می
شود برای هرگونه عملیات بانکی نیاز به مراجعه
به داخل شهرداشــته باشــیم .نبودفضای سبز و
فضای آموزشی هم ازدیگرمعضالت ما درمسکن
مهراست .
•نبود مدرسه

یکــی دیگرازســاکنان مســکن مهــر مــی گوید:
مشــکالت ما درمســکن مهر یکی ودوتا نیست.
فقط آمــده اند خانه ســاخته انــد وبــس  ،ولی از
زیرســاخت ها دراین جا هیچ خبری نیســت .نه
ازفضای سبزخبری است ونه ازفضای آموزشی

برای تحصیــل فرزندانمــان! عبــدا ...نوروزی
همچنین می افزاید  :حتی یک سطل زباله دراین
پروژه نیســت که ما زباله هارا درآن خالی کنیم.
آیا این درست است که ما در واحدهای مسکونی
مسکن مهر زندگی کنیم ولی فرزندانمان برای
رفتن به مدرسه باید به داخل شهربروند؟ عالوه
بر این درشهرثبت نام مشکل است چون افرادی
را در مدرسه ثبت نام می کنند که خانه های آنان
درمحدوده آن مدرسه باشدوبازبه خاطرحل این
معضل باید قولنامه ای تنظیم کنیم.
•گناه شهروندان ساکن درمسکن
مهرچیست ؟

مدیرعامــل مســکن مهرفرهنگیــان تربــت جام
بابیان این که هیچ گونه فضای ســبز ،آموزشــی
وتجاری درمسکن مهرتربت جام وجودندارد ،می
افزاید :درسایت مسکن مهرتربت جام حدود دو
هزارواحدمســکن مهرپیش بینی شده است که
ازاین تعداد تنها  60واحد ازمجموعه واحدهای
فرهنگیان ویک  50واحدی ازارتش ناتمام مانده
اســت .وی می افزایــد :ازهرکــدام ازواحدهای
احداثی درســایت مســکن مهرتربت جــام بابت
هزینهآمادهسازیزیرساختهامبلغ 10میلیون
ریــال دریافت شــده ولــی متاســفانه هیــچ گونه
امکانــات رفاهی ،آموزشــی وتفریحی درســایت
مسکن مهرشهرستان احداث نشده است.
•اظهارات شهردار تربت جام درباره مشکالت

شــهردار تربت جام می گوید :محــدوده اراضی
مســکن مهر تربت جــام در ســال  86به نقشــه
تفصیلی شهر الحاق شــده که برای استفاده از
خدمات شــهری طبق قانون زمین شــهری باید
ابتدا توســط متولی آن ،اداره راه و شهرســازی
اقداماتی از قبیل آماده سازی معابر ،فضای سبز،
زمین ها و زیرســاخت های زیربنایــی و روبنایی
تکمیــل شــود .ســید علــی حســینی همچنین

افزود :برابــر آیین نامــه اجرای قانون ســازمان
دهی و حمایــت از تولید عرصه مســکن مصوب
سال  1387ماده  8فصل دوم کلیه هزینه های
آماده سازی به عهده متقاضیان بوده که ظاهرا
مبلغ  10میلیــون ریــال دریافت شــده اولیه از
متقاضیان به همین منظور بوده است.
•منکر مشکالت نیستیم

رئیس راه وشهرســازی تربت جام مــی گوید :از
مبلــغ جمــع آوری شــده مقــداری صــرف پیاده
روســازی وجــدول گــذاری شــده اســت ویــک
مقدارهــم بابــت آســفالت طبــق قراردادمنعقد
شــده به شــهرداری پرداخت شــده اســت  .علی
مظفری همچنیــن افزود :مامنکراین مشــکالت
نیســتیم و حرف من این اســت که ازآبــان  95که
راهداری ازراه وشهرسازی جدا شــدآیا اداره راه
وشهرســازی درتربــت جام رئیســی نداشــت که
این مشــکالت رابرطرف کند؟وی اظهارکرد  :ما
ازسال گذشته فضا سازی رادرمسکن مهر شروع
کردیم وبراساس نقشــهای که ترسیم شده بایک
شــرکت مشــاوره ای درباره احداث فضای ســبز
ونصب المان صحبت کردیم ودرباره قدرالســهم
،جلســات متعددی داشتیم ومشــکالتی که سر
راه مابودازطریــق اســتان وتهــران حــل کردیم.
همچنیــن درآینده ای نزدیک قراراســت جلســه
ای دراســتان تشــکیل ومبلغــی بــه حســاب
واریزشــودتا بــرای رفــع مشــکالت فضــای
سبزوآســفالت اقدامــات الزم صــورت گیــرد تــا
کال پرونده مســکن مهردرتربت جام بســته شود
وبرآوردما دراین زمینه مبلغ  9میلیاردریال است
وباواریزاین مبلغ می خواهیم اولین شهرستانی
دراســتان خراســان رضــوی باشــیم کــه ســایت
مســکن مهــرراکال ببندیم.مظفــری همچنیــن
گفت  :براساس گفته های تیموری رئیس اتحادیه
مســکن مهرتربت جام تاکنون مبلغ یک میلیاردو
 400میلیون تومان ازواحدهای مسکونی جمع

آوری شــده اســت .اگربقیــه مالــکان واحدهــای
مسکونی هم مبلغ آورده ابتدایی خودرا پرداخت
کننددیگرنیازی نیست که ما منتظرپول ازتهران
باشــیم .باهمیــن مبلــغ پرداختــی دیگرواحدها
مــی توانیــم ایــن کاررا انجــام دهیــم  .وی درباره
زمان تحویل مسکن مهربه شــهرداری می گوید:
تــا زمانی که ســایت مســکن مهربــه اتمام نرســد
و وزیرومدیــرکل راه و شهرســازی دســتورویژه
ونامــه کتبــی ندهندمانمیتوانیــم واحدهــای
مســکونی را تحویل شــهرداری بدهیم .پس باید
تمامی زیرســاخت ها را که آمــاده کردیم آن وقت
ایــن واحدهــا را تحویــل شــهرداری یــا دفترفنی
اســتانداری بدهیم.وی افزود :درباره واحدهای
آموزشی ما زمین های آنان را به آموزش وپرورش
تحویل دادیم وآموزش وپرورش هم باید به دنبال
ساخت این دوواحدآموزشی درمسکن مهرباشد
ضمن این کــه قرارداداحــداث کتابخانه عمومی
به مساحت ســه هزارمترمربع منعقد شده است و
پول پروانه ساخت را به شــهرداری پرداختیم وبه
کارشناســان ارجاع شــده وتاکید کردیــم هرچه
زودترعملیات احداث آن شروع شود.
•دولت درراستای زیرساخت ها به وظایف
خود عمل کرده است

فرماندارتربت جام نیز می گوید :دولت درسایت
مســکن مهرتربت جــام زیرســاخت هــا ازجمله
انتقــال آب ،گاز وبــرق را البتــه باپیشــرفت 95
درصدانجــام داده و  5درصــد باقــی مانــده کــه
درســایت مســکن مهر هم ثبت اســت .حمیدی
همچنیــن افــزود :درمســکن مهرشهرســتان ما

دوواحدآموزشیدخترانهوپسرانهدرحالساخت
باپیشــرفت فیزیکی  50درصد وهمچنین مغازه
ونانوایی ومسجدداریم .مجتمع فرهنگی هنری
و پژوهشکده موســیقی نیز درحال ساخت است
اما آن قســمت هایی کــه مــردم گالیــه دارند که
آســفالت وفضــای ســبزوجودنداردحق بــا آنان
است ودرست می گویند چرا که مربوط به همان
قســمت هایی اســت کــه زمین بــه آن هــا واگذار
شــده وازکالن شــهرها آمده اندکه بــه علت نبود
مشــارکت همچنــان بالتکلیــف مانــده اســت .
حمیدیبهمشکالتمسکنمهرفرهنگیاناشاره
کردوگفت:بخشیازمشکالتمادرسایتمسکن
مهرشهرستان،مسکنمهرفرهنگیاناست.آنها
هم به دلیل اختالفاتی که بین خودشان دارندآن
آورده را پرداخت نمی کنند وتا زمانی هم که آنان
به تعهدات خود عمل نکنندو واحدهای مسکونی
تکمیــل نشــود .نــه آســفالتی در آن جــا انجــام
می شود ونه فضای ســبزی .وی افزود :ما اکنون
آمادگــی ایــن را داریــم اگرنیازبــه ورودفرماندار
باشــد هرکــدام ازتعاونی ها کــه اعــام آمادگی
کنند برای حل مشــکالت آنان و رفــع اختالفات
به وجودآمده حاضریم جلساتی را با هیئت مدیره
آن ها برگزارکنیم .حتی دســتگاه های خدماتی
 ،بانک و راه وشهرســازی را درجلسات برای رفع
مشــکالت به وجودآمده دعوت کنیم  .وی افزود:
درسایت مسکن مهرتربت جام هم واحدآموزشی
پیش بینی شــده وهم آســفالت  ،فضای سبز و...
منتهــا تازمانی کــه ایــن واحدها تکمیل نشــود و
اعضا به تعهدات خود عمل نکنند خدمات رسانی
صورت نمی گیرد.

سوژه ها وخبرها

نخستین برف سال زراعی جدید
در ارتفاعات نیشابور

تسهیالتاشتغالمانعبازگشت
معتادان به اعتیاد میشود

شجاعی مهر -رئیس اداره هواشناسی نیشابور گفت :نخستین بارش
برف سال زراعی جدید در ارتفاعات بینالود و شیرباد نیشابور اتفاق
افتاد که این ارتفاعات را سفیدپوش کرده است .بلوکی در گفت وگو
با خراسان رضوی افزود :نخستین بارش ها در سال زراعی جدید در اغلب مناطق کوهپایه ای
بخش زبرخان و سروالیت نیشــابور مانند بوژان ،درود ،کلیدر ،سلطان میدان و سلیمانی بین
یک تا هفت میلی متر بوده است .وی بیان کرد :بیشــترین بارش در روستای بقیع  ۷میلی متر
ثبت شده استو از یکشنبه هفته آینده شاهد موج جدید بارش ها در نیشابور خواهیم بود.

قتلدرمیدان بارتربت جام

صفــری -فرمانــدار گنابــاد گفــت :پرداخــت تســهیالت اشــتغال و
کارآفرینی بــه افــراد معتاد موجــب کاهــش تبعات معضــل اعتیاد
در جامعه میشــود .قربانی افــزود :مراکز فنی و حرفه ای و دســت
اندرکاران ذی ربط باید با افزایش دوره های آموزشی و مهارتی و کارآفرینی برای معتادان بهبود
یافته در کاهش تبعات این معضل در جامعه نقش آفرین باشند .وی گفت :باید به معتادان بهبود
یافته از معضل اعتیاد که مهارت و کارآفرینی الزم را کســب کرده باشــند بعد از تایید مسئوالن
مربوط و مطرح شدن در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ،تسهیالت اشتغال پرداخت شود.

ملکی -رئیس اداره تبلیغات اسالمی سبزوار در گفت وگو با خراسان
رضوی با اظهار این که 55کاروانپیادهبرایسفربهمشهدالرضا(ع)
در اواخر ماه صفر در این شهرســتان ثبت نام کرده اند ،بیان کرد :از
این تعداد  20کاروان ازسبزوار 17 ،کاروان از ششتمد و  14کاروان پیاده از شهرستان خوشاب
هستند .حجت االسالم سید «جواد سجادی نژاد» با اشاره به این که در مجموع  11هزار و 177
نفر ثبت نام شده اند که نسبت به ســال گذشــته افزایش تقریبا  20درصدی را نشان می دهد،
افزود :حدود هفت هزار نفر از این تعداد را بانوان و بقیه را آقایان تشکیل میدهند.

کالهبرداری از مردم تحت پوشش اعطای وام

خودروی مد نظر را شناسایی کردند و به راننده دستور ایست دادند
که راننده خودرو با مشــاهده ماموران انتظامــی از صحنه فرار کرد
و در نهایت قاچاقچیان ،خودرو را در یکی از خیابان های شهر خرو
رها کردندو با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شدند.سردار
محمد کاظم تقوی تصریح کرد  :ماموران در بازرسی از خودروی پژو
 269کیلوگرم تریاک را که به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود
کشف کردند.

شکارچیغیرمجازدستگیرشد

حقدادی-فرمانده انتظامی تربت جام گفت  :در درگیری دونوجوان
درمیــدان تره بــار تربت جام یــک نفر به قتــل رســید«.غالم محمد
قهستانی» افزود :براثردرگیری که بین دو نوجوان ۱۶و ۱۹ساله در
میدان تره بار تربت جام رخ داد نوجوان ۱۹ساله با وارد کردن چند
ضربه چاقو به قلب نوجوان ۱۶ساله وی را به قتل رساند و از صحنه
جرم متواری شد.فرمانده انتظامی تربت جام تصریح کرد  :نوجوان
16ساله که در میدان تره بار شاغل بود با نوجوان 19ساله که برای
خرید میوه مراجعه کــرده بود ،به دالیل نامعلومی بــا هم درگیر می
شوند و در این صحنه درگیری نوجوان ۱۶ساله بهقتل می رسد .وی
خاطر نشان کرد  :قاتل شناسایی و از صحنه جرم متواری شده است
و تالش برای دستگیری وی ادامه دارد.

رئیس محیط زیست تربت جام گفت :یک شــکارچی غیرمجاز که در
منطقه شــکار ممنوع ارتفاعات روستای بزد به قصد شــکار وارد شده
بود از سوی کارکنان یگان حفاظت محیط زیست تربت جام دستگیر
شد«.دامن پاک» افزود :در پی گشــت و کنترل مناطق تحت مدیریت
تربت جام ،کارکنان یگان حفاظت در منطقه شــکار ممنوع روستای
بزدبهیکنفرشکارچیغیرمجازبرخوردکردندکهقصدشکارجانوران
وحشی راداشت.وی بیان کرد :شکارچی مزبور با مشاهده ماموران
محیط زیست از محل متواری می شود و سالح خود را مخفی می کند
که با تالش ماموران فرد متخلف دستگیر و سالح مزبور نیز که البه الی
درختان ارس مخفی شده بود به همراه مهمات مربوط کشف و ضبط
می شود.دامن پاکیادآورشد :منطقه شکار ممنوع بزد یکی از مناطق
مستعد شهرستان تربت جام با مساحتی بیش از  ۴۱هزار هکتار بوده
که در ۱۸کیلومتری غرب تربت جام واقع شده است.

شجاعی مهر-فرمانده انتظامی استان از کشف 269کیلوگرم تریاک
در نیشابور خبر داد.سردار «محمد کاظم تقوی» در تشریح این خبر
گفت  :درپی کســب خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی پژو
 405حامل مواد مخدر در محور مشهد  -نیشابور ،پیگیری موضوع
به صورت ویژه در دســتور کار مامــوران پلیس مبارزه بــا مواد مخدر
شهرستان نیشابور قرار گرفت.وی افزود  :یگان های عملیاتی پلیس

ایشان زاده -فرمانده انتظامی قوچان از دســتگیری سارق حرفهای
وســایل ســاختمان های ناتمــام دراین شــهر خبــر داد .ســرهنگ
«مصرخانی» گفت :با پیگیری ماموران دایره تجسس کالنتری ،۱۱
سارق حرفه ای وسایل ســاختمان های ناتمام شناسایی ودستگیر
شد که متهم دربازجویی به  ۱۰فقره ازاین سرقت ها اعتراف کرد و
تعدادی از وسایل سرقتی نیز از مخفیگاه وی کشف شد.

ناکامی سوداگران مرگ
در انتقال ۲۶۹کیلوگرم تریاک از استان

اعزام 11هزار زائربه مشهد
از دیار سربداران

دستگیری سارق وسایل ساختمان های
ناتمام درقوچان

شــجاعی مهــر -فرمانــده انتظامی نیشــابور از
شناسایی و دســتگیری فردی سودجو که در
پوشش اعطای وام از شهروندان کالهبرداری
کرده بود خبر داد.سرهنگ «دهقانپور» گفت:
در پی چند فقرهشکایت شهروندان در پلیس
آگاهی نیشــابور مبنی بر کالهبــرداری از آن
ها ،پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان
پلیس آگاهــی قرار گرفت.وی افــزود  :فردی
ســودجو که در یک واحد صنعتــی در یکی از
خیابان های سطح شهر مشغول کار بود پس
از اعتماد سازی مشتریان با وعده اعطای وام
در قبال تشکیل یک صندوق خانگی اقدام به
عضوگیــری و دریافت مبالــغ متفاوتی از 30
تا  50میلیون تومان از افراد کرده اســت.وی

گفت  :در ادامــه تحقیقات کارآگاهــان دایره
مبارزه با جعــل و کالهبرداری پلیس آگاهی،
مشخص شــد این فرد پس از دریافت مدارک
هویتی و ...با طرح ادعاهای واهی ،همچنان
به فعالیت های مجرمانه اش ادامه می دهد.
ویافزود:کارآگاهانپلیس،مخفیگاهمتهمرا
شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتی
وی را بــا هماهنگــی مقــام قضایی دســتگیر
کردند.وی بیان کرد :متهم دستگیر شده در
بازجویی های به عمل آمده و در مواجهه با مال
باختگان و مســتندات پلیس به کالهبرداری
از پنج نفر به مبلغ یک میلیارد و  500میلیون
ریال اعتراف کــرد و تحقیقــات از متهم برای
کشف دیگر جرایم احتمالی ادامه دارد.

خبر
شهرستان ها

واژگونی چانگان یک کشته
برجای گذاشت
جانشــین فرمانده انتظامــی داورزن از واژگونی یک
دســتگاه چانگان در محــور «داورزن – میامی» با یک
کشته و ســه مصدوم خبر داد .ســرهنگ «کاملی» به
پایگاه خبری پلیس ،گفت :در پی اعالم خبری مبنی
برواژگونیدستگاه چانگاندرمحورداورزن-میامی
به مرکز فوریت های پلیسی  ،110گشت تصادفات
به محل حادثه اعزام شــدند.وی افزود :بابررســی ها
مشخص شد یک دســتگاه ســواری چانگان به علت
نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده است.

