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کلثومیان ۱۳ /رشــته قنات با هزینــه ای حدود
شــش میلیــارد ریال از ســوی قــرارگاه پیشــرفت
و آبادانــی ســپاه امــام رضــا (ع) و مشــارکتهای
مردم در دهستان کرات تایباد الی روبی و مرمت
شد.مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام
رضا (ع) در دهستان کرات تایبادگفت :سطح زیر
کشــت مزارع کشاورزی روســتاهای آبقه ،فرزنه،
کرات و پشــته قبل از احیا و مرمــت قنوات ۶۰۰
هکتار بود که این رقم بــا الی روبی قنوات به هزار
و  ۵۰۰هکتار رسید.یاسر زنگنه به افزایش سطح
زیر کشت مزارع زعفران در روستاهای زیرپوشش
قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه امــام رضا (ع)
اشاره کرد و گفت :با برگزاری دورههای آموزشی
در حوزه کشــت زعفران و مرمت ایــن تعداد قنات
در پنج روســتای دهســتان کرات مــزارع زعفران
این منطقه از  ۴۰۰هکتار به  ۸۹۰هکتار افزایش
یافته است.

اخطارآستانقدسبهمتخلفان
تغییرکاربریدر«عارفی»
معاون امالک و اراضی آستان قدس گفت :در حال
بررســی پرونده هایی هســتیم که تغییر کاربری آن
ش شده اســت و اخطار
ها در روســتای عارفی گزار 
فرســتادیم تا به حالت اولیــه بــاز گردد.حقیقی در
گفتوگو با فــارس  ،در خصــوص اقدامات صورت
گرفته توسط آستان قدس درباره کوه خواریهای
عارفی ،گفت :در این زمینه دو اقدام انجام دادهایم،
ابتدا گشــت هماهنگی که با یــگان حفاظت انجام
شــده برای بحث کنترل و حضــور در محل مراقبت
ها ،تشــکیل دادیم.وی درباره دومین اقدام اظهار
کرد :گام بعدی آستانقدس این بود که در خصوص
اسنادیکهبرایمستاجرانوافرادصادرشده،دقت
کردهایمکهخارجازضابطههاییکهجهادکشاورزی
اعالم می کند سندی صادر نشود.

نمایندهتربتجام،تایباد،باخرزوصالحآباددر
شورایاداریمطرحکرد

90درصد عملیات اجرایی تبدیل
دوغارون به منطقه آزاد انجام شد

کلثومیان /در نشست شورای اداری تایباد ،دکتر
رحیمــی نماینده تربــت جام،تایبــاد و صالــح آباد
گفت 90 :درصــد عملیات اجرایــی تبدیل منطقه
دوغارون به منطقه آزاد انجام شده و طی هشت ماه
آینده ،ان شاءا ...مصوبه ازمجلس وشورای نگهبان
برای اجرا ،ابالغ وعملیاتی شــدن امور اجرایی به
منطقه دوغارون اعالم خواهد شــد  .وی از شــروع
عملیات اجرایــی پاالیشــگاه درمنطقــه دوغارون
درآینده نزدیک خبر دادوگفت  :با سرمایه گذاری
550میلیــون دالری ازطریــق پتروشــیمی خلیج
فارس وکمک بانک های داخلی به زودی عملیات
اجرایی پاالیشــگاه دردوغارون آغاز می شود .وی
از تجهیز کارگاه پیمانکار راه بــرای دوبانده کردن
باقی مانده جــاده تربت جام به دوغــارون به زودی
خبر داد وگفت 100 :میلیــارد تومان اعتبار برای
این جاده دیده شــده کــه ،اوراق قرضه دوســاله به
پیمانــکار داده شــده اســت ،ولی به دلیل مشــکل
نقدینگــی پیمانکار با مســئوالن راه و شهرســازی
و برنامه و بودجــه تعامل کرده ایم کــه فعال کار این
پیمانــکار آغــاز و عملیــات اجرایی بانــد دوم جاده
منتهی به دوغارون ازسمت تربت جام شروع شود .

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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در بازدید جانشین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی مطرح شد

مهلت ۶روزه برای رفع نواقص باندجدیدگذرگاه خونین
گزارش
مهدیان

جانشــین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی
در بازدیــد از  13.8کیلومتر ابتدایی گذرگاه
خونیــن کاشــمر که بــه صــورت موقــت مورد
بهــره بــرداری قــرار گرفته اســت گفــت :اگر
چه وضعیت فعلی جــاده به طــور کامل ایمن
نیست ،اما با توجه به اجرای عملیات اجرایی
و گسترش جاده ،چاره ای نداشتیم و از شرایط
بد و بدتر ،شــرایط بــد را انتخــاب کردیم .وی
افزود:تــا  20آبــان مهلــت شــش روزه بــرای
رفع نواقــص داده شــد و مجدد بــرای بازدید
از جاده ورفــع نواقص خواهم آمد .ســرهنگ
احسانبخش با تأکید بر این که موضوع ایمنی
حرف اول را می زند ،افــزود :بخش عمده ای

از نواقصی که پیشتر از سوی پلیس راه مطرح
شده بود رفع شــده اســت اما میدان فرودگاه
کــه در شــورای ترافیک اســتان هــم مصوب
شده ،احداث نشده اســت .وی با بیان این که
شــرایط فعلی جاده برای تردد در مقایســه با

گذشته بهتر شــده است ،یادآور شــد :با توجه
به این که باید دو الین رفت و برگشت به وسیله
جدا کننده فیزیکی از هم جدا شــود ،به اداره
راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای و شــرکت
پیمانکار ابــاغ کردیم تا نصب آیلنــد میانی،

حد فاصل میدان خروجی شهر تا پلیس راه را
به وسیله خاکریزی از هم جدا کنند .جانشین
فرمانده پلیس راه اســتان با اشاره به تعدد راه
های فرعــی منتهــی به ایــن محــور ،حداکثر
سرعت مجاز وسایل نقلیه در این محور را 85
و  75اعــام کرد و یــادآور شــد :اگرچه هزینه
ســنگینی برای تســهیل عبور و مــرور در این
محور تــا کنــون پرداخت شــده و تــا حدودی
بستر برای تردد آماده شــده بود اما متأسفانه
به دلیل مهیا نشدن شرایط بهره برداری ،باز
شاهد تردد بودیم ،بنابر این ضمن موافقت با
بهره برداری از این مسیر به راهداری و حمل
و نقل جاده ای و شرکت پیمانکار ابالغ کردیم
تا به رفع نواقص مدنظر اقدام کنند .وی تأکید
کــرد 20 :آبــان مهلت داده شــده بــرای رفع
نواقص پایان می یابد و مجــدد برای بازدید از
جاده ورفع نواقص خواهم آمد.

جوابیه شرکت گاز استان درباره قطع گاز  50مدرسه درفریمان و پاسخ خراسان
روابط عمومی شرکت گاز استان در خصوص
خبرهای منتشــر شــده در روزنامه خراســان
رضوی مــورخ  13آبــان به شــماره  4264با
تیتر«قطع گاز 50مدرسه فریمان» و همچنین
خبرمنتشــر شــده درتاریــخ  14آبان بــا تیتر
«وصل گاز  50مدرســه فریمــان» توضیحاتی
به شــرح ذیــل ارائــه کــرده اســت .در جوابیه
شرکت گاز استان آمده است  ،مبالغ پرداختی
قبوض گاز به طور مستقیم به خزانه واریز می
شــود و در ادامه برای اجرای طــرح های ملی
همانند طرح هدفمندســازی یارانــه ها مورد
اســتفاده قرار می گیرد و هر گونه کوتاهی در
پرداخت به موقع هزینــه های گاز بها ،موجب
کند شــدن روند خدمت رســانی به مردم می
شود،درخصوص مطالب منتشر شده ،ضمن
تشــکر از حســن توجه روزنامه وزین خراسان

رضوی به این موضوع کــه در حال حاضر یک
دغدغه جدی برای شــرکت گاز نیز محسوب
می شــود مدارس شهرســتان فریمان دارای
بیشــترین حجم بدهــی معوقه بــا حداقل دو
ســال تاخیر ناشــی از عدم رضایــت مدیریت
مصرف گاز در اســتان اســت و  131مدرســه
این شهرســتان بدهــی معوقه ای بالغ بر ســه
میلیــارد ریــال بــه شــرکت گاز دارند کــه این
موضوع از سال های گذشــته و طی مکاتبات
و پیگیری های متعددی بــه آموزش و پرورش
اطالع رسانی شده است.درادامه جوابیه آمده
است :در آستانه بازگشایی مدارس در مهرماه
و روزهای ابتدایی شروع سال تحصیلی جدید
تعداد  89مدرســه این شهرســتان با مراجعه
به اداره گاز ناحیه فریمان و پرداخت نقدی یا
اقساطی نسبت به تعیین تکلیف بدهی معوقه

موزه قلب پروفسور صادقی در نیشابور افتتاح شد
شجاعی مهر /با حضور مسئوالن و شخصیت
های برجسته کشوری به پاس سال ها خدمت
به مــردم جهــان ،موزه قلــب جراح شــهیر قلب
دنیــا پروفســور حســین صادقــی در مجموعه
افالکنمایخیامنیشابورافتتاحشد .شیبانی
فرماندار نیشــابور در مراســم افتتاح این موزه
گفت :پروفســور صادقی از چهره های ماندگار
نیشابوروتاریخآناستوبهعنوانمیراثگران
بهای علمی و فرهنگی در جهان شــناخته می
شــود و به منظور تجلیل و قدردانــی از چندین
دههتالشهایاینشخصیتجهانیاینموزه
افتتاح می شود.پروفســور صادقی نیــز در این
مراســم گفت :به دلیل عالقه ام به نیشابور این
موزه در این مکان احداث شــد تا همشهریانم و
دیگرمردمپسازمشاهدهصورفلکیوعظمت
آندرافالکنمایخیامباقلباینعضوشگفت

انگیز نیز آشــنا شــوند و امراض آن را ببینند که
چگونهآنهاشناساییمیشوندوعملجراحی
روی آن هــا صــورت می گیــرد.وی افــزود :این
مجموعه شــامل برخــی تجهیــزات ،عکس ها
و اســناد اســت که قلب ،امــراض و شــیوه های
درمان را نشان می دهد و عالوه بر گردشگران،
دانشــجویان و محققــان نیــز مــی تواننــد از آن
استفاده کنند و به مرور زمان تجهیزات دیگر به
آن اضافه خواهد شــد.در حاشــیه این مراسم،
استادکیوانساکتپسازاجرایزنده قطعاتی؛
مجموعهایازکتابهایخودرابهپاسفعالیت
های پروفســور صادقی به وی اهــدا کرد.مدیر
اجرایی مجموعــه افالک نمــای خیــام درباره
جزئیــات این موزه گفــت :ایــن مجموعه۳۰۰
مترمربعمساحتداردودرضلعشرقیمجموعه
افالکنمایخیامساختهشدهاست.

اقدام کردند کــه در زمینه دریافــت گازبهای
معوقاینمدارسبهصورتاقساطی،حداکثر
مســاعدت و همکاری الزم انجام شد .در این
بین متاسفانه مدیران و مسئوالن  40مدرسه
هیچ گونه مراجعه یا اقدامی برای روشن شدن
وضعیت گازبهای مجموعه خود انجام ندادند
و قابــل توجه این کــه مدارس صرفا تا ســقف
رعایت الگوی مصرف تعیین شده در قانون از
پرداخت گازبها معاف هســتند و این معافیت
شامل مدارســی که رعایت ضوابط و مقررات
ابالغی در زمینه الگوی مصرف را نکنند ،نمی
شــود .در ادامه جوابیه آمده است :از مدیران
محترم مــدارس فوق ،بــه عنوان پیشــگامان
الگوسازی در جامعه انتظار می رود در رعایت
الگوی مصرف که توســط مراجــع ذی صالح
و با نظر نمایندگان وزارت آمــوزش و پرورش
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تعیین و ابالغ شده اســت کوشا بوده و با رفتار
عملی در این حوزه نیز همانند سایر عرصه ها
الگو و سرمشق باشند .شایان ذکر است ،هم
اکنون با توجه به هماهنگی های به عمل آمده
جریــان گاز طبیعی کلیه مدارس شهرســتان
فریمان برقرار است.
خراســان رضــوی :اگرچــه اقــدام قانونــی
درخصــوص اخــذ گازبهــا و بدهــی هــا برای
شرکت گاز محفوظ است اما بهتر بود شرکت
گاز به جای انتخاب آســان ترین راه حل یعنی
قطــع گاز مدارس بدهــکار ،از طریــق مبادی
قانونــی با مدیــران مدارســی که در ایــن باره
کوتاهی کرده بودند برخورد و مطالبات خود
را نقد می کرد تا در این حین قطع گاز مدارس
خللی در زمینه مسائل آموزشی دانش آموزان
ایجاد نکند.

اخبار
اقتصادی

استانداردردیدارسفیرایراندرهندمطرحکرد

پیگیری برای راه اندازی پرواز
مشهد-حیدرآباد

اســتاندار از پیگیــری راه انــدازی پــرواز مســتقیم
بیــن مشــهد و حیدرآبــاد مرکــز ایالــت تلنگانــای
کشــور هند و همچنیــن آمادگی خراســان رضوی
برای خواهرخواندگی این اســتان با ایالت تلنگانا
خبر داد .بــه گزارش روابــط عمومی اســتانداری،
«علیرضــا رزم حســینی» در دیدار ســفیر ایــران در
هند ،اظهار کــرد :همچنین آمادگــی داریم در یک
زمان مشخص ،نمایشگاه فرهنگی و ظرفیت های
اقتصادی خراسان رضوی در شــهر حیدرآباد هند
برگزار شود .سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند
هم در این دیدار بر ظرفیت باالی خراســان رضوی
در زمینه جذب گردشگری زیارت و سالمت تاکید
کرد و گفت :بــرای جذب شــیعیان هند بــه منظور
زیارت بارگاه منــور امام رضا(ع) بایــد برنامه ریزی
های الزم انجام شــود« .علــی چگنی» بــا بیان این
که خراســان رضوی زمینه های بسیار خوبی برای
جذب گردشگر و سرمایه گذار دارد ،افزود :می توان
نمایشــگاهی از فرهنگ و رســوم خراســان رضوی
در کشــور هند برگــزار کــرد و در کنــار آن صنایع و
محصوالت استان به نمایش گذاشته شود.

دبیرستادامربهمعروفخراسانرضوی:

مردم منتظر ادامه پرونده پدیده و
مجازاتمدیرانمتخلفهستند

دبیر ســتاد امر به معــروف و نهــی از منکر خراســان
رضوی گفــت :محاکمــه مدیرعامل پدیــده ،اگرچه
گام بســیار بلند و قابل تقدیری اســت اما تمــام کار،
این نیســت و به نظر ما پرونده پدیده هنوز باز اســت و
مردم منتظر ادامه پرونده و مجازات مدیران متخلف
هســتند و ســتاد امر به معروف خراســان رضوی هم
از ایــن مطالبه بــه حق ،حمایــت میکند« .عبــدا...
ارجاعی» در گفــت وگو با فارس با تاکیــد بر ضرورت
بررســی خطاها و کوتاهــی های برخی دســتگاه ها
و مدیــران در شــکل گیری ماجــرای پدیــده تصریح
کرد :ما افــرادی را در این زمینه به دســتگاه قضایی
معرفیکردهایماماتازمانیکهجرمشانبرایدستگاه
قضاییروشننشود،نمیتوانیماعالمعمومیکنیم.
وی تصریح کرد :حتی اگر در پرونده پدیده ،کســانی
درون دستگاه قضایی هم کوتاهی کرده باشند ،باید
ازطریقسیستمهاینظارتیدرونقوهکهخیلیهم
قویهستند،رسیدگیومحاکمهشوند.

