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معاونهنریارشاداستان:

حال استاد عثمانمحمدپرست
رو به بهبود است

معاونهنریادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستان
بااشارهبهپیگیریدرماناستادعثمانمحمدپرست،
از روند رو به بهبود وضعیت ســامتی وی خبر داد .به
گزارش ایســنا ،محمدرضا محمدی در بــاره آخرین
وضعیت سالمتی اســتاد عثمان محمدپرست ،پیش
کسوت دوتار نواز خراسان ،اظهار کرد :خوشبختانه
حال عمومی استاد محمدپرســت رو به بهبود است.
جلوی خونریزی معده گرفته شده و اقدامات درمانی
برای ایشان در حال انجام است ،استاد محمدپرست
در هوشیاری کامل هســتند و قرار است آندوسکوپی
معده انجام شود.شــایان ذکر اســت ،اســتاد عثمان
محمدپرســت ،پیش کســوت دوتــار نواز و موســیقی
مقامی خراسان که بعد از عمل جراحی ستون فقرات
با استفاده از صندلی چرخدار حرکت میکرد ،دو روز
قبل به دلیل خونریزی معده در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارســتان  ۲۲بهمن خواف بستری شد که در
پی وخامت اوضاع جسمانی و برای ادامه روند درمان
به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل شد.

مسئولامورنمایندگیعشایریسرخس
خبرداد:

آغازطرح مطالعاتی آب رسانی
به مناطق عشایری سرخس
ازسدچهچهه

محمودی-مســئول امور نمایندگی عشایری سرخس
از آغاز طرح مطالعاتی آب رسانی به محالت عشایری
شهرستان خبر داد.به گزارش خراسان رضوی ،اکبر
احمدیبااشارهبهحضورهفتطایفهعشایریخراسان
رضوی در منطقه ســرخس گفت:سرخس همه ساله
از دی ماه هر ســال وبر اســاس پروانه بهره بــرداری از
مراتع پذیرای عشــایر اســتان در مناطق طاغــون دره
،گردنه سبز ،مراتع خواجه ،آب تلخ ،دوزخه و...است
که تا پایــان فروردین ماه قشــاق گذرانــی می کنند.
وی بــا بیــان ایــن کــه مــا در شهرســتان ســرخس
عشــایر بومی ثبت شــده در ســامانه جمعیتی نداریم
افزود:عشــایرکوچ روی مهمــان بــا جمعیتــی حدود
چهار هــزار نفر وحدود 90هــزار دام ،ایام زمســتان را
که هــوای تقریبــا مالیم تری نســبت به دیگــر مناطق
خراســان رضوی دارد ،در ســرخس قشــاق گذرانی
می کنند .مســئول امور عشــایری ســرخس از تامین
اعتبار طــرح مطالعاتی انتقــال آب از ســد چهچهه به
مناطق عشــایری وحتی پاســگاه های مرزی خبر داد
واظهار کــرد :این پــروژه که یکــی از مطالبــات جدی
وچندینسالهعشایروروستاهایمرزیسرخساست،
می تواند به چالش هر ساله آب رسانی با تانکر که تنها
 50درصد جمعیت عشایر را پوشــش می دهد  ،پایان
دهد .اکبر احمدی خاطر نشــان کــرد :با تالش های
انجام شــده هم اکنون محله های آب تلخ بــاال وپایین
از نعمت بــرق برخوردارنــد واقداماتی در حــال انجام
اســت که برق مناطق طاغــون دره ،خواجــه ودوزخه
را بــا اســتفاده از پنل های خورشــیدی تامیــن کنیم.
مسئولامورعشایریسرخسگفت:مسیرکوچعشایر
شهرســتان حدود  262کیلومتر اســت که با توجه به
ِ
نبود بارندگی وسیالب های فصلی ،مشکل چندانی
در مرمت محورهای فرعی نداریــم ،اما قرارداد مرمت
جاده هــای اصلــی بــا توجــه بــه دســتورالعمل اداره
کل و ازمحــل اعتبــارات ارزش افــزوده بســته شــده
اســت  .احمدی در پایان بــا تاکید برایــن که کمک به
عشایر مطلوب اما ناکافی است ،تصریح کرد:خدمت
رســانی بــه عشــایر بــا هــم افزایــی وهمــکاری بیــن
دستگاههامیسراست.
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مدیربنیادمسکن بردسکن اعالم کرد:

اجرا نشدن طرح هادی
در  36روستای بردسکن

علینوری-مدیربنیادمسکنبردسکنگفت:
شهرستان بردسکن 71روستای باالی20
خانوار دارد که برای تمام این روستاها طرح
هادی تهیه شــده اســت .مهندس احســان
میــری در گفت و گــو با خبرنــگار مــا افزود:
تاکنون در  35روستا طرح هادی اجرا شده
ودر 36روســتای دیگــر بــه دلیل شــاخص
جمعیتی ،این طرح اجرا نشــده اســت .وی
اظهارکرد :خوشبختانه بردسکن در اجرای
طرح هادیازشاخصاستان 3درصدباالتر
اســت به طــوری که شــاخص اجــرای طرح
هادی در بردســکن  43درصــد و میانگین
اســتانی  40درصد اســت .وی با بیــان این
که هــم اینک طــرح هــادی در روســتاهای
بیشــتراز  150خانوار اجرا می شود افزود:
 5روستای سیف آباد ،فیروزآباد ،زمان آباد،
قوژدآبــاد و زنگینه طرح هــادی آن ها باالی
 80درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد که در
فروردین ســال آینده تکمیل و بهره برداری
خواهنــد شــد .وی تصریح کــرد :از مجموع
 22روســتای بخــش مرکــزی بردســکن
فقــط طــرح هــادی  10روســتا اجرا شــده
اســت و در بخش انابــد از 31روســتا تنها7
روســتا و در بخش شــهرآباد از  18روســتا ،

۳

 13روســتا از اجرای طرح هــادی بهره مند
هستند .مدیر بنیاد مسکن بردسکن اظهار
کرد :یکی از برنامه های اولویت دار این نهاد
در سال 1400اجرای عملیات طرح هادی
در روستاهای برجک ،کاســف ،جالل آباد و
خرمآباداستکهامیدواریمبامشارکتبسیار
خوب مــردم بتوانیم این طرح هــا را درموعد
مقررتکمیلکنیموبهبهرهبرداریبرسانیم.
ویاینخبرراهمدادکههماینک 200هزار
مترمربع از معابر  15روســتای شهرســتان
جدول گذاری و زیرسازی آن اجرا شده است
و در صــورت تامین قیــر رایگان بــا همکاری
دهیاری ها و مشارکت مردم در سه ماهه اول
سالآیندهآسفالتمیشوند.میریبااشاره
بهاینکهازمجموع 71روستایشهرستان،
 20روستاطرحهادیآنبازنگریشدهاست
گفت :هم اکنون  7روســتای دیگر نیز طرح
هادی آن بازنگری شــده و به تصویب رسیده
کهدرحالنقشهبرداریاست.ویهمچنین
بیانکرد 20:روستایدیگرنیزافق 10ساله
طرحهادیآنهابهاتمامرسیدهاستوبرای
بازنگریحداقلبهیکمیلیاردتوماناعتبار
نیازدارندکهمیطلبدازطریقاعتباراتملی
بهاینمهمتوجهویژهایشود .

دستگیری  2متهم با  15فقره
کالهبرداری از شهروندان کاشمری
مهدیــان -فرمانــده انتظامی کاشــمر از دســتگیری دو
متهم به  15فقــره کالهبــرداری از شــهروندان به ویژه
مغازه داران روستاها در این شهرستان خبر داد .حسین
احمدی افزود :در پی شکایت چند شهروند مبنی بر این
که دو نفر با حضور در روستاها پس از خرید مواد غذایی
از مغــازه ها به بهانه نداشــتن کارت عابــر بانک متواری
شدند ،پیگیری موضوع به منظور شناسایی و دستگیری
متهمان در دســتور کار ماموران کالنتری  12قائم قرار
گرفت.وی گفــت :مأموران کالنتــری  12با تحقیقات ،
دو متهم به کالهبرداری را شناسایی و پس از هماهنگی
با مقام قضایــی در عملیاتــی ضربتی آن ها را دســتگیر
کردند .وی یادآور شد :افراد دستگیرشده در تحقیقات
انجام شــده به  15فقره کالهبرداری با ترفند و شــگرد
خرید مواد غذایی از مغازه های روســتاهای شهرستان

سه شنبه 5اسفند .1399شماره 4636

اظهارات 2مقام مسئول دوغارون درباره
بازگشتگمرک اسالم قلعه به هرات

کلثومیان-به تازگــی تصویر نامــه ای در فضای
مجازی منتشــر شــده کــه براســاس آن طبق
دســتوررئیس جمهــور افغانســتان  ،گمــرک
اســام قلعــه در مجــاورت گمــرک دوغــارون
بــه هــرات افغانســتان منتقــل می شــود ،این
خبــر در شهرســتان مــرزی تایباد کــه گمرک
بین المللی دوغــارون با قدمت بیــش از 100
سال درآن واقع شــده اســت  ،بازتاب فراوانی
داشــته اســت وایــن پرســش را که سرنوشــت
تجــارت در مــرز دوغــارون پــس از حادثه آتش
سوزی در گمرک اسالم قلعه چه خواهد شد ؟
در پی داشــته اســت دراین باره با کارشناسان
ومدیران دســت انــدرکار مرز دوغــارون گفت
وگو شــده که درادامــه مــی خوانید.کوهگرد
مدیرکل گمرک دوغــارون تایباد  ،با اشــاره به
فعالیت های تجاری قابل توجه از مرز دوغارون
به اســتان هــرات  ،ایــن تجــارت را مســبوق به
ســابقه طوالنــی وتاریخــی دانســت و واقعــه
آتش ســوزی در گمرک اســام قلعه را موجب
خســارت به تجار ومایه تاســف خواند وگفت :
اســتان هــرات مهــم تریــن اســتان اقتصادی
افغانســتان بــوده ودروازه مبــادالت کاالهای
متعدد از طریق دیگر کشــورها و از مســیر بندر
عباس به دوغارون ودر نهایت به اســتان هرات
است  .این که گمرک وسیستم اداری به روزنک
یا جایی دیگر منتقل شــود  ،تاثیــری خاص بر
روند تبــادالت مــرزی نخواهد داشــت چرا که
قبــل از آتش ســوزی ودر ســنوات قبــل ،محل
گمرک ،اســام قلعــه نبــوده و مدت دوســال
است که گمرک از هرات به اسالم قلعه منتقل
شده اســت بنابراین گمرک در هرات یا اسالم
قلعه باشــد تاثیری بر تجارت اســتان از طریق
مرز دوغارون نــدارد .وی معتقداســت  ،دلیل
بی تاثیربودن آن این است که این مرز نزدیک
ترین وامن ترین مسیر وراه زمینی به شهرهرات
افغانســتان اســت.آخوند زاده مدیــر اجرایــی

کاشمر ،اعتراف کردند.فرمانده انتظامی کاشمر ادامه
داد :متهمان پس از تشــکیل پرونده مقدماتی به منظور
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مخالن نظم و امنیت
در چنگال قانون

شــجاعی مهر /فرمانــده انتظامــی نیشــابور از شناســایی و
دســتگیری مخالن نظم و امنیــت متــواری و تحت تعقیب
در این شهرستان خبر داد .سرهنگ«حسین دهقان پور»
گفت :در پی رصدهــای اطالعاتی پلیــس امنیت عمومی
شهرســتان نیشــابور مبنی بر ورود دونفر از مخالن نظم و
امنیت عمومی تحت تعقیب به این شهرستان ،دستگیری
آنــان در دســتور کار مأموران پلیــس امنیت عمومــی قرار
گرفت.وی افزود :مأموران دایره عملیات ویژه پلیس امنیت
عمومی ،مخفیگاه متهمان را که به اتهــام اخالل در نظم و
امنیت عمومی ،تخریب خودروی شــهروندان ،ســرقت به

منطقه ویژه دوغارون گفت :با فــاز دوم منطقه
اقتصادی دوغارون موافقت شــده اســت وبه
زودی در زمینــی بــه مســاحت ۸۰۰هکتــار
بار انــداز  ،مســیر های تــردد وجانمایــی های
مختلفانجامومشکالتفعلیترافیکحلمی
شود.وی افزود:گمرک اسالم قلعه ظرفیت این
میزانزیادکاال رانداشت،ازحدوددوسالقبل
،گمرک ازهرات به اسالم قلعه منتقل شده بود
ومجددبههراتبرگشته ،وایناتفاقازقبلهم
بهدلیلساختارضعیفدراسالمقلعهمشخص
بود .وی معتقداســت  ،مســیر تردد دوغارون
بــه هــرات بهتریــن مســیر اســت وتجــاری که
می خواهنــد از حمل ونقل جاده ای اســتفاده
کننــد  ،بهتریــن مســیر ،دوغــارون بــه هــرات
اســت .نوایی مدیــر پایانه مرزی دوغــارون هم
گفت:دســتوری از طــرف ریاســت جمهــوری
افغانستان روز گذشــته مالحظه کرده ایم که
رونوشــت اش را داریــم  ،درایــن دســتور ونامه
محــل گمــرک را مانند ســابق در شــهرهرات
اعالم کرده است وخودروها پس از ورود به مرز
اســام قلعه برای امور گمرکی به هرات اعزام
می شوند.درباره زیر ساخت بارانداز وپارکینگ
در گمرک هرات از مدیر پایانه سوال کردیم که
اظهار کرد:گمرک قبال هم در هرات بوده و زیر
ساخت آن از اسالم قلعه مناسب تراست آخوند
زاده هــم دراین باره گفت:به محــض خروج بار
از مــرز دوغــارون  ،کاالی تجــار با اســکورت به
گمرک هرات منتقل می شــود و از دیــروز مرز
بازشده است وکامیون ها در اسالم قلعه توقفی
نخواهند داشت.

عنف و ...تحت تعقیب بودند شناسایی و پس از هماهنگی
با مقام قضایی آن ها را در عملیات های غافلگیرانه دستگیر
کردند.فرمانده انتظامی شهرســتان نیشــابور با اشاره به
معرفی متهمان به مراجع قضایی از همکاری شــهروندان
وهمچنین حمایت دستگاه قضایی از پلیس ،تقدیر کرد.

کشف  100هزار عدد قرص قاچاق
در مرز تایباد

مرزبانان هنگ تایباد ،طی ایســت و بازرســیهای مداوم،
موفق به کشف بیش از100هزار عدد قرص قاچاق شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان
خراســان رضوی ،مرزبانــان هنــگ مــرزی تایبــاد هنگام
بازرسی خودروهای ترانزیتی موفق شــدند اقالم دارویی
قاچاق شــامل 37هزار عدد قرص ناپروکسن و  68هزار و
 520عدد انواع قرص قاچاق را کشــف کنند که متهمان
دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

اخبار
شهرستان ها

رئیسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارخبرداد:

شناسایی 3بیمارمشکوکمبتال
به کرونای انگلیسی در سبزوار
کالته-رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار از
شناسایی سه بیمار مشکوک مبتال به ویروس کرونای
انگلیســی در ایــن شهرســتان خبــر داد .بــه گزارش
خراسان رضوی ،دکتر علیرضا مسلم ،دیروز در جمع
خبرنگاران اظهارکرد :ســه بیمار مشــکوک مبتال به
ویروسکرونایانگلیسیدرسبزوارشناساییشدند.
وی گفــت :این بیمــاران مشــکوک مبتال بــه ویروس
جهش یافته ،افرادی میان سال هستند که هم اینک
در مرکز آموزش درمانی واســعی بســتری هســتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ســبزوار با بیان این که
همه اعضای خانواده این بیماران مشــکوک مبتال به
ویروسجهشیافتهدرقرنطینهبهسرمیبرند،افزود:
آزمایش هــا و نمونهبرداری از این افــراد انجام و برای
تاییدنهاییبهانستیتوپاستورایرانارسالشدهاست.

اظهاراترئیساوقافوامورخیریه
سبزواردربارهقطعدرختانمحوطه
امامزادهشعیب(ع)بدونمجوز
کالته-درختــان محوطــه آســتان مقــدس امامــزاده
شــعیب (ع) بدون دریافت مجوز های الزم واز ســوی
هیئت امنای این آستان قطع شده است .به گزارش
خراسان رضوی ،یکی از شهروندان سبزواری اعالم
کــرد  ،در اقدامی عجیب حــدود  ۲۵اصله درخت در
محوطه امامزاده شعیب (ع) قطع شده است.
حجت االسالم جعفر مهدی خواه رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه سبزوار در پاسخ به سوال خراسان درباره
خبر قطع  ۲۵اصله درخت درمحوطه آستان مقدس
امامزادهشعیب(ع)،گفت:ازاینماجرامطلعهستم.
وی با تایید قطع درختان در آســتان مقدس امامزاده
شعیب (ع) ســبزوار ،افزود :آمار دقیق درختان قطع
شــده را نــدارم و فقــط میدانم چند درخت خشــک
شــده بود و تعدادی دیگر هم قطع شده است .رئیس
اداره اوقــاف و امــور خیریــه ســبزوار ادامــه داد :هم
اکنون جزئیات بیشــتر این اتفاق  ،در دســت بررسی
است .مهدوی خواه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار
خراسان درباره این که آیا تخلف صورت گرفته درباره
قطع درختــان در آســتان مقــدس امامزاده شــعیب
ی اداره اوقاف و امور خیریه ســبزوار
(ع) بــا هماهنگــ 
بوده یا خیر؟ بیان کرد :خیر بدون هماهنگی با اداره
اوقاف و از سوی هیئت امنای آستان مقدس امامزاده
شعیب (ع) انجام شده است.

