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مدیرآبفایقوچانمطرحکرد:

تنش آبی در ۹۰روستای قوچان
ایشــان زاده -مدیر آبفای قوچــان گفت :دربیش
از  ۹۰روســتای ایــن شهرســتان تنــش کمبــود
آب شــرب وجــود دارد و اهالــی آنها با مشــکالتی
مواجه شــدهاند .ســعادتی  درگفتوگو با خراسان
رضوی،بااعالم اینکهحدود ۱۵هزارخانوار ،ساکن
این روستاها هستند ،افزود :ازاین تعداد روستا ۲۸
مورد به عنوان تکروستا تلقی شده و آب شرب بقیه
درقالبمجتمعهایآبرسانی تامینمیشود.وی
بااشــاره به وجود۱۸۰روســتا درشهرستان قوچان
یادآورشــد۳۳ :روســتای بــاالی  ۲۰خانــوار و۲۱
روســتای زیر ۲۰خانوار درشهرستان نیز از خدمات
آبفامحرومهستندکهازاینتعدادبه ۱۰روستاباتانکر
آبرسانی می شود .ســعادتی بابیان اینکه ازمدتی
پیشاقداماتوبرنامههایکوتاهمدتیبرایکاهش
مشکالت آب شــرب در روستاهای یادشده همچون
افزایش تانکرهای آبرســانی ،شیببندی و ورود به
مدار انجام شده است ،افزود :برای رسیدن به نتایج
بهتر وموثر ،نیاز به تامین اعتبارات الزم در این بخش
است .وی گفت :چندین پروژه نیز درحال اجراست
که برای تکمیــل آن به بیــش از  ۵۰۰میلیــارد ریال
اعتبارنیازاستکهانتظارمیرودباهمتومساعدت
مسئوالنامر وتامینوجذباعتبارات،هرچهزودتر
گامهای اساسی برای رفع مشکالت آب شرب مردم
روستاهادرشهرستانبرداشتهشود.

 13/5درصدبانوانروستایی
خراسانرضویبیمههستند
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشــایر خراســان رضــوی با بیــان ایــن کــه در حوزه
زنان ضعیــف کار کردهایم ،تصریح کــرد :اهمیت این
موضوع زمانی بیشــتر میشــود که بدانیم از مجموع
 ۵۰درصــد جمعیت هدف ما که بانوان هســتند ،تنها
13.5درصدشانزیرپوششبیمهاجتماعیروستاییان
قــرار گرفتهاند.محمود کاظمی در نشســت بررســی
بیمه روســتاییان تربتحیدریه افزود :ضــرورت دارد
در حوزه زنان جدیتر کار و در حوزه جذب جوانان نیز
راهبردهای عملیاتیتری را دنبال کنیــم.وی با بیان
اینکهبرابرسرشماریسال ۹۵رتبهنخستجمعیت
تحت شمول بیمه اجتماعی کشور به خراسان رضوی
اختصاصدارد،ادامهداد:بابررسیهایصورتگرفته
ش از ۵۱۶هزار خانوار روستایی
این اســتان دارای بی 
اســت .مدیر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان،
روستاییان و عشایر خراســان رضوی گفت :بیشترین
بهرهبردارانکشاورزینیزدرخراسانرضویهستند
وجمعیتزیرپوششبیمهدراستان ۱۶۴هزارو۴۰۰
خانوارومیانگینپوششبیمهنیز ۳۲درصداست.

خبر
تربت حیدریه

توسطقرارگاهمحرومیتزداییسپاهانجامشد:

اهدای ۲۳سری کمک جهیزیه
به نوعروسان تربت حیدریه
شعبانی -ســرهنگ پاســدار علی نیک یاد ،فرمانده
ســپاه تربت حیدریــه صبــح دیــروز در مراســمی ،به
ماموریتهایدوگانهسپاهپاسدارانانقالباسالمی
در کشور و منطقه اشاره کرد و افزود :ماموریت نخست
سپاه مقابله با تهدیدات سخت است که بخش عمده
آن توسط نیروهای سه گانه و سپاه قدس و بخشی نیز
توسط بسیج انجام می شود اما ماموریت دوم مقابله با
تهدیدات نرم است که به صورت کامل به بسیج واگذار
شده و سپاه نقش هدایتی و نظارتی را ایفا می کند.
وی تصریح کرد :اقدامی که در بسیج بیش از همه
مهم است ،عمق بخشی داخلی است که با محوریت
محرومیت زدایی ایفای نقش می کنــد و بر همین
اســاس بســیج به عنوان یک نیــروی مردمــی پا به
میدان می گذارد.
نیــک یاد بــه اقدامــات انجام شــده طــی چهــار ماه
اخیر اشاره کرد و افزود :با شــیوع ویروس منحوس
کرونا بیشــتر تمرکز و ماموریت های بسیج به سمت
همــکاری و تعامــل بــا دســتگاه هــای بهداشــتی و
درمانی و ســایر نهادهای مرتبط سوق داده شد و بر
همین اســاس طی این مدت بیش از  15هزار بسته
معیشتی بین نیازمندان شهرستان توزیع شده است
و این کمک های مومنانه نیز همچنان ادامه دارد.
وی از تولیــد و توزیع بیــش از  200هــزار لیتر مواد
ضدعفونی در شهرستان خبر داد و افزود :همچنین
در این ایام بیــش از  50هزار پک بهداشــتی و مواد
ضدعفونی در شهرستان توزیع شده است.
فرمانده ســپاه تربــت حیدریه از ضــد عفونی منازل
مبتالیان به کرونا و ساخت و مرمت منازل مسکونی
افراد تحــت پوشــش کمیته امــداد و بهزیســتی ،به
عنوان بخشــی دیگــر از اقدامات ســپاه و بســیج در
رزمایش کمک مومنانه یاد کرد.
نیک یاد گفت :امــروز همزمان با ایــام با عظمت دهه
کرامــت 23 ،ســری کمک جهیزیه توســط قــرارگاه
محرومیت زدایی و بسیج سازندگی سپاه و همچنین
خیرین به نوعروسان نیازمند تربت حیدریه اهدا شد.
وی خاطر نشان کرد :این اقالم شامل دو تخته فرش،
لباس شویی ،اتو ،اجاق گاز و سرویس های مورد نیاز
زندگی اســت که به صورت شــبانه و با رعایت شــأن و
منزلت خانواده ها به آن ها اهدا می شود.
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با 5رای مثبت اعضای شورای شهر

شهردارتربتحیدریهاستیضاحشد

مجتهدی :اعتراضم را به طی نشدن روند قانونی استیضاح به وزارت کشور ارسال کردم

خواف بــا کمترین هزینه ،بازگشــایی هایی که
ســال ها معطل مانده بــود و به موقــع پرداخت
کردن حقوق کارمنــدان و کارگران هــم دور از
انصاف است.وی گفت :چرا در خصوص بافت
فرسوده که پس از 10سال تعیین تکلیف شد،
واقعیترابهمردمنمیگویید؟

گزارشجلسه
شعبانی

پس از شنیدن سخنان اعضای موافق و مخالف
اســتیضاح شــهردار تربــت حیدریه،پنــج عضو
شــورای شــهر تربــت حیدریــه در غیــاب رئیس
این شــورا در نهایــت رای بــه اســتیضاح محمد
صادق مجتهــدی دادند.بــه گزارش خراســان
رضوی ،جلســه علنی اســتیضاح محمد صادق
مجتهــدی ،شــهردار تربــت حیدریه ،بــا حضور
هفت عضــو شــورای شــهر ،شــهردار ،معاونین
شهردارواصحابرسانهدرمحلسالنجلسات
شورای شهرتربتحیدریهبرگزارشد.
پس از شنیدن سخنان اعضای موافق و مخالف
استیضاح شهردار تربت حیدریه ،پنج عضو این
شورا در نهایت رای به اســتیضاح محمد صادق
مجتهدی دادند.ســید مهــدی وقفــی ،رئیس
شورای شــهر و محمد امانی ،رئیس کمیسیون
فرهنگیواجتماعیشوراکهازابتداموافقادامه
کارمجتهدیبودنددراعتراضبهرعایتنشدن
روال و فرایند قانونی اســتیضاح مبنی بر این که
بایداستیضاحدرکمیتهتطبیقشهرستانمورد
تایید قرار گیرد ،جلسه را ترک کردند.در ادامه
مهســا رمضانپــور ،نایب رئیس شــورای شــهر،
ریاستجلسهرابهعهدهگرفتورایگیریبرای
ماندن یا رفتن شــهردار انجام شــد که در نهایت
هر پنج عضو ســوال کننده و حاضر در جلسه به
استیضاحشهرداررایمثبتدادند.
•اظهارات نماینده موافقان استیضاح

در ابتــدا نــادر ســلیمانی بــه نمایندگــی از
موافقــان اســتیضاح اظهارکــرد :این کــه گفته
میشــود اشــتباه گذشــتگان را نباید من پاسخ
بدهم و به مــن ارتباطی ندارد ،مطلب درســتی
نیست،ماشهرداریانتخابکردیمتامشکالت
را برطرف کند.سلیمانی با بیان این که در ادامه
کارمسائلیپیشآمدکهالبتهسعیشدبامشورت
ومذاکرهحلشود،افزود:اوایلآذرسالگذشته
برنامه استیضاح مطرح شــد ولی به علت برخی
توصیه ها ،انتخابات نمایندگان مجلس و برنامه
ای که شــخص شــهردار تــا پایان ســال فرصت
خواسته بود ،اســتیضاح به بعد موکول شد .این
عضو شورای شهر با بیان این که به جایی رسیده
ایم که دیگــر نمی توانیم بــا شــهردار کار کنیم،
به موارد اختــاف پرداخت و افــزود :در ابتدای
انتخابشهردارباتوجهبهاینکهایشانبرنامهای
به شورا ارائه نکرد 55 ،برنامه اولویت دار و مهم
را اعالم کردیم اما از این تعداد برنامه تنها بخش
جزئیازآنهااجراشد وبقیهعملیاتینشد،چرا
 4میلیاردو 200میلیونتومانپروژه (n2یکی
از پروژه ها در بافت فرسوده تربت حیدریه )در
بودجهسال 98بایددرجایدیگریهزینهشود

• هدفاستیضاحکنندگان برکناریمناست

درحالیکهباتماملوایحارسالیشهرداریبرای
پیشرفت پروژه موافقت شــد؟این عضو شورای
شهرادامهداد:بهرغمتاکیداعضایشورایشهر
مبنی بر اتمام پروژه زعفرانیه که انتظار می رفت
در سال  96به پایان برســد ،با ورود شهردار این
پروژهتعطیلشد.
سلیمانی گفت :شــهردار درخواســت فروش
امالک تجاری پروژه  n2را ارائــه کرد و اعضا با
این درخواســت موافقت کردند امــا این پروژه
تعطیلشدوزیانهایمالیرامتقبلشدیم.
•طرح بافت فرسوده را شهردار تغییر داد

عضو شورای شهر با اشــاره به این که طرح بافت
فرســوده را شــخص شــهردار تغییر داد ،افزود:
بافت فرســوده تبدیــل بــه معضلی شــده که در
شأن مردم شــهر تربت حیدریه نیست ،همه می
گویند تربتی ها قادر به جمع کردن آن نیستند.
سلیمانی بیان کرد :متاســفانه این طرح هم در
تیرماه سال 98معطل ماند ،بهانه آن هم میراث
فرهنگی بــود؛ در جلســه ای که بــا معاونت کل
میــراث فرهنگی برگزار شــد ،برای بازگشــایی
معبردرمانگاهموسیبنجعفر(ع)بهسمتابوذر
غفاری خیلی امیــدوار شــدیم.وی درخصوص
تخریب پل چهارراه خواف گفت :قراربود این پل
با مشارکت کامل مردم تخریب شود ولی اکنون
مالکان اطراف پل تخریب شــده برای واگذاری
ملکشانپولزیادیمیخواهند.سلیمانیحذف
کمربندی پیشکوه ،واگذاری بخشی از پیشکوه
بهبخشخصوصی،تعریضنشدنخیابانآبشار
و آسفالت نشــدن خیابان ها را بخش دیگری از
دالیلاستیضاح شهرداراعالمکرد.
•روند استیضاح غیر قانونی است

محمدعلیامانی،دیگرعضوشورادرمخالفتبا
استیضاح شهردار گفت :دفاع من در یک جمله
خالصه مــی شــود و آن این کــه شــهردار حدود
دوسالاستدرتمامیجلساتشوراوکمیسیون
هــای آن اســتیضاح مــی شــود.وی خطــاب به

موافقان اســتیضاح گفت :نگوییــد طبق قانون
شهردار را اســتیضاح می کنیم چراکه این روند
از پایه اشتباه و غیر قانونی اســت بنابراین من از
کلمهبرکناریاستفادهمیکنم.امانیدرتشریح
این روند افزود :در تاریخ سوم خرداد استیضاح
کنندگان نامه ای به رئیس شورای شهر نوشتند
که(پنجعضوموافق)باانتقادازعملکردشهردار
سواالتی رامطرحکردندتادراولینجلسهشورا
( 7خرداد) شــهردار به آن ها پاســخ دهد ،یعنی
اعضای فوق به جای رونــد قانونی که ابتدا تذکر
دادناست،بایکجهشواردطرحسوالشدند،
چراکه تذکر را باید رئیس شورا به شهردار ابالغ
کند ولی شــما هیچ گونه تذکری نداده اید.وی
گفت :روند طرح ســوال هم غیر قانونی بود چرا
که برای پاسخ دادن شــهردار  10روز وقت الزم
است ولی شما ســوم خرداد سواالت را به رئیس
شورامیدهیدکهدوروزبعداز آنتعطیالتعید
فطر بود و شهردار فقط چهار روز فرصت داشت
تا به 21سوال مطرح شده پاسخ دهد ،در حالی
که قانون می گوید اگر شهردار به تذکرات عمل
نکرد ،موضوع باید به شکل ســوال مطرح شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای شهر تربت
حیدریه بیان کرد :استیضاح کنندگان با عجله
هر کدام چهار ،پنج ســوال را تهیه کردند و حتی
بهتناقضاتآنهمدقتنکردند،براینمونهیکی
از سواالت درباره تعیین تکلیف نشدن زعفرانیه
است درحالی که فراموش کرده بودند زعفرانیه
دوهفته قبل از طرح ســوال تعیین تکلیف شده
بود.امانی خطاب به استیضاح کنندگان گفت:
شمافقطقصدداشتیدروندبرکناریشهرداررا
دنبالکنیدبههمیندلیلاولسرپرستتعیین
و بعد ســوال ها را مطرح می کنیــد ،حتی به من
گفتیدکاریکنکهشهردارخودشاستعفاکند.
ویافزود:ایناستیضاحرابهدلیلرعایتنشدن
قانــون و تذکر نــدادن و کلــی گویی ســواالت،
قانونینمیدانم.ازفرماندارنیزگلهدارمکهچرا
جوابنامهقانونییاغیرقانونیبودناستیضاح
را نداده اســت.امانی ادامه داد :کتمان و انکار
کارهایانجامشدهمانندجمعآوریپلچهارراه

مجتهدی شهردار تربت حیدریه گفت :هرچند
معتقدم دیگر با این شورا نمی شود کار کرد ولی
وقتی احساســات و حمایت های مردم را دیدم،
نظرم را عوض کردم بنابراین تصمیم را به شــورا
واگذار می کنم واعتراضم را به طی نشدن روند
قانونیاستیضاحبهفرماندار،رئیسشوراودفتر
امور شهری وزارت کشور ارسال کردم.شهردار
ادامه داد :هدف استیضاح کنندگان قانع شدن
نیست چون عزمشان را برای برکناری من جزم
کرده اند.مجتهدی گفت :برای حقوق دیگران
نمی شــود تعیین تکلیف کرد 21،سوال مطرح
کردید و بازخورد اجتماعی آن را در شــبکه های
مجازی و رســانه ها دیدید ،حتی به خود زحمت
ندادیدبرخیسواالتتابلوراحذفکنید.
وی اظهار کرد :چرا این دغدغه ها در گذشته
نبود؟ چــرا چشــمانتان را به آن چه گذشــته،
بســته اید؟ کاش حداقل از مردم عذرخواهی
می کردید که درگذشــته وظایفتــان را خوب
انجــام ندادیــد ،عذرخواهــی مــی کردید که
نتوانستید مطالبات کارگران را با تخفیف 40
درصد عوارض بدهید ،من مطلب مستندی در
موارد استیضاح کنندگان ندیدم.
شــهردار گفت :مــاده قانونی را که شــورا می
تواند در امور اداری شهرداری و پرسنلی و عزل
و نصب کارکنان و مدیران دخالت کند ،نشانم
دهیــد.وی ادامــه داد :درخصــوص پیشــکوه
که ظاهرا این همه دغدغــه دارید که به بخش
خصوصی واگذارشــده ،قضیه این است که ما
گفتیم از  800هکتار پیشکوه  63هکتار را در
اختیار ســرمایه گذار بگذاریم تا در آن فعالیت
کنــد و بقیه  700هکتــار در اختیــار خودمان
باشد ،حاال می گویند شهردار قصد داشته کل
پیشکوه را به بخش خصوصی بدهد!
•برخی برایملکمردمارزشیقائلنیستند

مجتهدی درخصوص تعریض نشــدن خیابان
آبشــار اظهار کرد :خیابان آبشار مسیر قانونی
خودش را طی کرده ،تعریض آن 100میلیارد
تومان هزینــه دارد ،به جــای آن می شــود با دو
میلیارد تومــان پلی آن طرف تر احــداث کرد تا
مشکلورودیپیشکوهنیزحلشودولیبرخی
هابرایملکمردمارزشیقائلنیستند.
پسازبرگزاریجلسهاستیضاحمهدیعلیان،
به عنوان سرپرست شــهرداری تربت حیدریه
انتخاب شد.

اخبار
گوناگون

فرماندهسپاهبردسکنخبرداد:

توزیع7هزار سبد غذایی بین
نیازمندان آسیب پذیر از کرونا

علی نوری -فرمانده سپاه بردسکن گفت :طی یک
سال گذشته  105سری جهیزیه به زوج های جوان
این شهرستان اهدا شده و تاکنون حدود هفت هزار
سبد غذایی بین خانواده های نیازمند و اقشار آسیب
پذیر از کرونا توزیع شــده اســت .ســرهنگ علیرضا
جنیــدی در گفت و گــو با خراســان رضــوی ضمن
گرامی داشت دهه کرامت اظهار کرد :بسیج امسال
هم مانند سال گذشته برنامه اهدای جهیزیه به زوج
های جوان محروم و آسیب دیده از کرونا را در دستور
کارخودداردوامیداستبتوانیمتاپایانامسالبرای
حل مشکل مســکن محرومان و تامین جهیزیه زوج
های جوان گام های موثری برداریم .وی به برگزاری
رزمایش مواسات و همدلی در شهرستان بردسکن
اشارهکردوگفت:درپیتاکیداتمقاممعظمرهبری
مبنی بر رزمایش مواسات و همدلی و کمک مومنانه،
قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی (ع) با مسئولیت
امام جمعه شهرستان و دبیری سپاه تشکیل شد که
خوشــبختانه تاکنون حدود هفت هزار سبد غذایی
بین خانواده های نیازمند و اقشار آسیب پذیر از کرونا
توزیع شده و قرار است در مرحله سوم آن ،هزار سبد
غذایی دیگر را در شهرستان توزیع کنیم.

مدیرکلبنیادشهیداستان:

جمعیتایثارگراننیشابور
با 7استان کشور برابری می کند

شجاعی مهر-مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
خراســان رضوی در دیدار با فرماندار نیشــابور گفت:
جمعیــت ایثارگران نیشــابور با هفت اســتان کشــور
برابریمیکندوازفرمانداراینشهرستانمیخواهم
تمامهمتخودرابرایرفعمشکالتجامعهایثارگری
این دیار به کار بندد.حجت االسالم حسین معصومی
افزود:سالگذشتهبنیادجلساتمتعددیدرخصوص
اشتغالجامعههدفباشرکتهاوکارخانجاتبرگزار
کرده است و در همین راستا ۱۲نفر در دانشکده علوم
پزشکی ۲۲،نفر در آموزش و پرورش ۲۰،نفر در آتش
نشانی و پنج نفر در امور زندان ها مشغول کار شده اند
و هشت نفر از منابع داخلی وام خوداشتغالی دریافت
کردهاند.ویدرخصوصگلزارهایشهداخاطرنشان
کرد :شهرستان نیشــابور دارای ۱۷۶۷مزار و ۲۱۱
گلزارشهیداستکهکاربهسازی ۴۸گلزارتکمزاری
شهید تا پایان سال  ۱۳۹۸به پایان رســیده و دو تا سه
مزار شهید که در پنج گلزار روستاهای این شهرستان
واقعشدهاستنیزتاپایانامسالباکمکبخشداریو
دهیاریها بهسازیمیشود.

فرماندارفیروزهبااشارهبهآمار۵ماههخبرداد:

ایجاد 256فرصت شغلی توسط
معین های اقتصادی

فرماندار فیروزه در جلســه اقتصاد مقاومتی استان
اعــام کرد:معیــن های اقتصــادی این شهرســتان
با ارائــه۴۲طرح اقتصــادی در قالــب110میلیارد
تومــان ،تعهدایجاد۹۲۶فرصت شــغلی را داده اند
و طیپنجماهاخیر۲۵۶فرصتشغلیپایدارتوسط
معین های اقتصادی در فیروزه ایجاد شــده اســت.
دکتر حکیم پور خاطر نشــان کرد:در مــدت مذکور
۲۷پروژهفرهنگیواجتماعینیزتوسطمعینهادر
فیروزهآغازشدهاست.ویافزود:ازمجموع۱۶طرح
ناتمامتفاهمشدهبامعینها،باسرمایهگذاریبیش
از400میلیاردتومان،دوطرحدرسالگذشتهوپنج
طرحدرسالجاریبهبهرهبرداریخواهدرسید.

خبر

تصادف 2تریلی محور
بردسکن  -طبس را2ساعت مسدود کرد

علــی نــوری -فرمانــده انتظامــی بردســکن گفــت :بی
احتیاطی راننده تریلی در ورودی استان خراسان رضوی،
کیلومتر  55محور بردســکن به طبس ،حوالی دهســتان
درونــه بخش انابــد باعث تصــادف رخ به رخ دو دســتگاه  
تریلی کشــنده شــد وایــن دو تریلــی را به
آتــش کشــید و محور ترانزیتی بردســکن
به طبس 2ســاعت مسدودشــد  .سرهنگ
عباس نظافتی به خراســان رضوی گفت:
این حادثه زمانــی رخ داد کــه راننده تریلی
حامل خاک آهن از سمت انابد و تریلی دیگر
حامــل گندلــه آهن از ســمت طبــس در این
محور در حرکت بودند که متاسفانه براثر بی
احتیاطی راننــده تریلی حامل خــاک آهن،
تصــادف رخ بــه رخ   اتفــاق افتاد .فرمانــده
انتظامی بردسکن گفت :این تصادف منجر
به آتش سوزی شد و ماموران پاسگاه انتظامی
درونــه و پلیــس راه و نیروهــای آتش نشــانی
ایســتگاه درونه و شــهر انابد برای اطفا و مهار
آتش سوزی اقدام کردند .سرهنگ نظافتی علت
وقوع این تصادف را طبق نظر کارشناســان پلیس
راه ،انحراف بــه چپ راننــده تریلــی حامل خاک
آهن اعالم کرد .وی افــزود :اگر چه برخورد این دو
دستگاه تریلی شاخ به شــاخ و بسیار هولناک بود
ولی خوشبختانه دو راننده از این حادثه جان سالم
به در بردنــد و از مرگ حتمی نجات پیــدا کردند.
به گفتــه وی ،براثر ایــن تصادف دو ســاعت محور
ترانزیتی بردسکنبهطبسمسدودشدوخودروها
از حاشیه جاده به کندی تردد می کردند .پس از

مهار آتش و انتقال کامیون ها محور بازگشایی شد.
محور بردســکن به طبس ،یکــی از محورهــای ترانزیتی و
دروازهخراسانرضوی بهشمارمیآیدومتاسفانه کمعرض
و بدون شانه خاکی است.

فرماندهانتظامیبردسکناعالمکرد:

کشف 6/7کیلوگرم هروئین
از 2قاچاقچی در بردسکن

علی نــوری -فرمانــده انتظامی بردســکن گفت:پلیس
مبارزه بامواد مخدر ایــن فرماندهــی از دو قاچاقچی در
محور بردســکن به ســبزوار شــش کیلو و  750گرم مواد
مخدر از نوع هروئین کشف کرد .سرهنگ عباس نظافتی
به خبرنگار ما گفت :ماموران پلیــس مبارزه با مواد مخدر
این فرماندهی ،حین کنترل خودروهــای عبوری محور
بردســکن به ســبزوار به یک دســتگاه ســواری پژو پارس
مشکوک شدند و برای بازرســی دقیق خودرو را متوقف
کردنــد .وی تصریــح کــرد :سرنشــینان این خــودرو که
دو مرد جوان بودند ،پــس از بازجویی و بازرســی مقدار
شــش کیلو و  750گــرم هروئیــن را که به طــرز ماهرانه
ای در بدنــه خودرو جاســازی شــده بود ،کشــف و ضبط
کردنــد .وی گفت :ایــن دو قاچاقچــی در اســتان های
جنوبی کشور این مقدار مواد را جاســازی کرده بودند و
قصد حمل آن را به اســتان های شمالی کشــور داشتند
که به دام افتادند .وی افزود :در این خصوص پرونده ای
تشکیل شد و پس از بازجویی ،متهمان برای سیر مراحل
قانونی به دادسرا معرفی شدند.

بردسکن

مدیرامورآبوفاضالبشهرستانبردسکن
خبرداد:

تامین آب شرب 21روستا و منطقه
عشایریبردسکنباتانکر

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بردسکن گفت:
از مجموع  75روستای تحت پوشش ،آب شرب 21
روستاومنطقهعشایریشهرستانبردسکنباتانکر
تامین می شود .مهندس حسین مهدوی اولیایی به
خراسان رضوی گفت :بیشتر این روستاها به لحاظ
کیفیت آب شــرب مشــکل دارنــد و به طور متوســط
روزانه 40هزار لیتر آب شــرب به این مناطق با تانکر
سیار حمل می شــود.وی با بیان این که شرکت آب و
فاضالبمتولیتامینآبشربانسانهاست،تصریح
کرد:متاسفانهبرخیمشترکین،آبشربرابرایدام
هامصرفمیکنندبهطوریکه30درصدمشترکین
 70درصدآبشربتولیدیشهرستانرامصرفمی
کنند.مدیرامورآبوفاضالبشهرستانبردسکنبا
اشارهبهبیشاز 35هزارمشترکشهریوروستایی،
گفــت 50:درصد مشــترکین این امور در روســتاها
هســتند و هم اکنون 75روســتا و 3نقطه شــهری از
خدماتآبوفاضالببرخوردارند.مهندساولیایی
طول شــبکه های توزیع را  570کیلومتــر و خطوط
انتقــال آب را  490کیلومتر اعالم کــرد و گفت :آب
شرب استحصال شده از منابع آبی این مدیریت 33
لیتر در ثانیه است .وی با توجه به وضعیت منابع آبی
و گرمای بیش از حد هوا ،از مردم خواست در مصرف
آبصرفهجوییالزمراداشتهباشند.

