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حوادث

با استفاده از روش های مشاوره ای انجام شد

نجات شهروند نیشابوری
که قصد خودکشی داشت

رئیس آتش نشانی سبزوار خبرداد:

آتش سوزی تریلی چوب محور
سبزوار -جوین را مسدود کرد

رئیــس آتش نشــانی ســبزوار گفت :شــنبه شــب بر
اثــر آتــش ســوزی تریلــی حامــل چــوب در محــور
ســبزوار -جوین – اســفراین ،این محور بــرای چند
ســاعت مســدود شــد که با انجــام عملیــات اطفای
حریــق توسط آتشنشــانی ایــن محــور بازگشــایی
شد.معصومی صدر به ایرنا گفت :با تالش ماموران
آتش نشــانی ،آتــش ســوزی تریلــی حامــل چوب
در محــور ســبزوار بــه جوین پــس از چهار ســاعت
مهــار شــد.وی تصریح کــرد :پــس از گــزارش این
حادثه با وجود خارج بودن محل وقوع آتش سوزی
از محــدوده و حریــم شــهر ســبزوار ،بعــد از انجام
هماهنگــی هــای الزم چهــار دســتگاه خــودروی
ســنگین و  ١۵آتش نشــان به محــل حادثــه اعزام
شدند.وی افزود :ماموران آتش نشانی پس از چند
ساعت تالش و استفاده از حدود  ۲۵هزار لیتر آب،
آتش را مهار کردند و این محور مواصالتی که برای
ساعاتی مسدود شده بود ،بازگشایی شد.وی ادامه
داد :برای انجام این عملیات یک دستگاه خودروی
نیمه ســنگین از ایســتگاه آتش نشــانی حکــم آباد
جوین به محل حادثه اعزام شده بود.

فرماندهمرزبانیاستانخبرداد:

کشف 3هزارکیلو روغن قاچاق
در مرز تایباد

فرمانده مرزبانی استان از کشف محموله های کاالی
قاچاق به ارزش 90میلیون تومان شامل 3هزار کیلو
روغن و  1720کیلو آرد در حوزه اســتحفاظی هنگ
مرزی تایباد خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
فرماندهی مرزبانی استان ،سردار «شجاع»فرمانده
مرزبانی اســتان گفــت :مرزبانان هنــگ تایباد ،طی
ایســت و بازرســی های مداوم ،موفق به کشف قریب
یافزود:
به  900میلیون ریال کاالی قاچاق شدند.و 
بــرای پیشــگیری از قاچــاق انــواع کاال و حمایــت از
تولیدات داخلــی ،مرزبانــان هنگ مــرزی تایباد ،در
پســت کنترل و مراقبت مــرزی هفده شــهریور ،طی
ایست و بازرسی های جداگانه موفق به کشف 883
میلیون و 490هزار ریال کاالی قاچاق شامل 2تخته
قالیچه 3 ،هزار و  11کیلوگرم روغــن 25 ،کیلوگرم
رب 193 ،کیلوگــرم مــواد شــوینده ،هــزار و 720
کیلوگرم آرد 73 ،کیلو مرغ و ...از  85نفر شدند.
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فرماندار شهرستان خبر داد:

تحقق  60درصد مصوبات سفر استاندار به خوشاب

پنجماه پس از ســفر اســتاندار به خوشاب برای
پیگیری میزان تحقق مصوبات ســفر استاندار
با فرمانــدار و مســئوالن شهرســتان خوشــاب
گفتوگــو کردیم .فرمانــدار خوشــاب بــا بیان
اینکهدربخشاعتباراتیکهاستاندارقولداده
بودند  100درصد محقق شدهاست ،افزود :با
توجه به ارزیابی انجام شده  60درصد مصوبات
سفر اســتاندار در خوشــاب تحقق یافته است.
امــان ا ...خدمتگــزار در گفتوگو با خراســان
رضوی با بیــان اینکــه در بخــش مالقاتهای
عمومی اســتاندار با مددجویــان کمیته امداد،
بهزیســتی و بررســی مشــکالت جانبــازان بــا
مردم  100درصد مشــکالت بررسی شده و به
نتیجه رسیده است گفت :در بخش هماهنگی
بیــن ادارات مشــکالت حــل شــده و برخــی از
هماهنگیهــا مربــوط به مســئوالن اســتانی و
کشوری است که در حال پیگیری هستند.
•  5ماه ازسفر استاندار گذشت

بعــد از گذشــت پنجمــاه از ســفر اســتاندار بــه
خوشــاب در اواخر اردیبهشت امسال ،به سراغ
 53مصوبه استاندار در این شهرستان میرویم.
مصوباتی که برخی از آنها مانند ورودی شــهر
مشــکان و برخــی از پروژههــای آب منطقهای
روی کاغذ مانده و برخی منتظر نظر کارشناسی
است و بعضی منتظر دریافت اعتبار و مجوز؛ اما
برخیدیگرپیشرفتخوبیداشتهاست.یکیاز
مصوبات سفر استاندار توسعه شهرک صنعتی
ســلطانآباد و اجرای فاز دو و ســه این شــهرک
بود.ذاکــری ،مســئول شــهرک هــای صنعتی
ســبزوار ،با بیان اینکه آگهــی مناقصه تکمیل
باند خروجی ناحیه صنعتی سلطانآباد در یکی
از روزنامه های کشور منتشر شدهاست ،گفت:
تفاهمنامهای با اداره مخابرات برای اجرای فیبر
نوری شهرک صنعتی منعقد و پیمانکار مربوط
نیز معرفی شده است.
•واگذاری  76هکتار زمین ادارات
خوشاب به اداره راه و شهرسازی

نورآبــادی ،رئیــس اداره منابــع طبیعــی
شهرستان خوشــاب درباره واگذاری زمین
برای ادارات شهرســتان با بیان اینکه 17
هکتــار از اراضــی ســلطانآباد در محدوده
شهریو 59هکتاردرمحدودهحریمشهری
مطابق جلســه  22شــهریورماه به اداره راه
و شهرســازی واگذار شده اســت ،در پاسخ
به سوال خراســان درباره اختالف مالکان
زمیــن های شــهرک ســجاد و برخــی دیگر
از زمین های ســلطان آباد بــا منابع طبیعی
گفت :منابع طبیعی فرصت ســهماهه داده
تا مردم از طریق دادگســتری اگر شــکایتی
دراینباره دارند ،پیگیری کنند.

تصویری از پروژه ناتمام بولوار ورودی خوشاب

شــجاعی مهر-فرمانــده انتظامــی نیشــابور گفــت :با
اســتفاده از روش هــای مشــاوره ای مــردی حــدود
30ســاله که به علت نامعلومی قصد داشت از ارتفاع
خود را به پایین پرتاب و خودکشی کند ،از تصمیمش
منصرف شد .ســرهنگ حســینعلی زاده افــزود :روز
گذشــته در پی تمــاس تلفنی یکــی از شــهروندان با
پاسگاه انتظامی خواجه آباد بخش سروالیت مبنی بر
این که مردی حدود  ۳۰ســاله در یکی از روستاهای
بخش قصد دارد بــه علت نامعلومــی از ارتفاع خود را
به پایین پرتاب و خودکشــی کنــد  ،فرمانده انتظامی
پاســگاه به همراه تیم گشــتی به محل اعزام شد.وی
گفت:باتالش پلیسوهمچنیناستفادهازروشهای
مشــاورهای در نهایت پس از گذشــت یک ساعت مرد
جوانازتصمیمخودمنصرفشدوبهزندگیبازگشت
کهاینحرکتوتدبیرمأمورانانتظامیمورداستقبال
و خوشــحالی خانواده و اهالی محل قرار گرفت.وی
افزود:همچنینشامگاهشنبهشب درپیآتشسوزی
یک دستگاه خودروی ســواری دوو در یکی از خیابان
های اصلی شهر نیشابور استوار یکم وظیفه صمدیه
جمعی پلیــس راهور بــا یک دســتگاه کپســول آتش
نشانی حریق خودرو را مهار و راننده نجات پیدا کرد.

اخبار

وی دربــاره مشــکالت زمیــن بیمارســتان
ســلطانآباد و تعیینتکلیــف آن کــه از دیگــر
مصوبات سفر اســتاندار به خوشاب بودهاست،
گفت :بر اســاس آخرین تصمیمات اواخر سال
گذشته مصوبات به استان ارسال شده و منتظر
تصمیمونظرهیئتکارشناسیسهنفرههستیم
تا سهم افراد و بخش منابع طبیعی اعالم شود.
بعد از ارائه نظر هیئت کارشناســی زمین های
منابع طبیعی به علوم پزشــکی واگذار میشود
و بقیــه صاحبــان زمیــن بایــد بــا توافق شــورا و
شــهرداری مشــکل را حل کنند.در همین باره
امــانا ...خدمتگزار ،فرمانــدار با بیــان اینکه
ســاخت بیمارســتان ســلطانآباد از نظــر مــن
مشــکلی ندارد ،گفــت :نامهنگاری هــای الزم
در این زمینــه با وزارت بهداشــت و بنیاد برکت
انجام شده است و منتظر شروع کار هستیم.وی
با اظهار اینکه یکی از مصوبات شکایت نکردن
علوم پزشکی و منابع طبیعی از همدیگر است،
افزود :بعد از ســاخت بیمارســتان توسط بنیاد
برکت تجهیز بیمارستان و بهرهبرداری و تامین
نیروی آن برعهده علوم پزشکی است.
•شروع الی روبی قنات ها

ابراهیــم رودســرابی مدیــر جهــاد کشــاورزی
خوشــاب با بیان اینکه در مصوبه اســتانداری
اعتبــار قنــات هــا و رودخانــه دره یــام حــدود
یــک میلیــارد تومان بــود که بــا پیگیــری انجام

شــده این اعتبار بــه  15میلیارد ریــال افزایش
یافت ،گفت :هشــت میلیارد ریال از این اعتبار
تخصیص یافته و برای قنات روستاهای روکی،
یحییآبــاد ،دیوانــدر ،عنبرســتان و روســتای
سیمان هزینه خواهد شد.وی درباره مشکالت
تولیدکننــدگان بــا محیط زیســت شهرســتان
نیــز گفت :بــه دلیل فراهــم نبودن زیر ســاخت
های الزم قرار شده اســت محیط زیست در این
باره ســختگیریهای زیادی نداشــته باشد و
مانع فعالیــت تولیدکننــدگان تا فراهم شــدن
زیرســاختها نباشــد.در حالی که رودسرابی
درباره رودخانه دره یام بیان میکند اختصاص
اعتبــار از نظر مــا مشــکلی نــدارد امــا نماینده
آب منطقــه ای دراینبــاره اظهــار مــی کنــد،
نقشــهبرداری و بازدید میدانی از آن تمام شده
است و منتظر نظر کارشناسان هستیم.
•نابسامانی شبکه تلفن همراه و اینترنت

نیکومنــش ،رئیــس اداره مخابــرات ســبزوار با
بیان اینکه برای تامین پوشش اینترنتی بلوک
تکاب متاســفانه پیمانــکار کار را رها کــرده و با
فسخ قرارداد به دنبال پیمانکار جدید هستیم،
گفت :از استان قول دادهاند بااختصاص اعتبار
جداگانه به ما فوری کمک کنند و بخش زیادی
از تجهیزات باید درمسیر ارتباطی اصلی وصل
شود.وی درباره احداث سایت روستای سراجه
نیز گفت :اداره فناوری سایت USOرا از همراه

اول پس گرفته و ابالغی برای پیگیری ما صادر
نشدهاستکهکارراادامهبدهیمیانه.ویگفت:
در روســتاهای طالبــی ،فوجی و ورکــی از نظر
اینترنت ADSLمشــکلی نداریم و پیگیر توسعه
آن خواهیم بود.
•اگر شرایط آب و هوایی مناسب باشد

در ادامــه مســئول شــرکت گاز نیــز دربــاره
گازرسانی به  18روستای شهرستان خوشاب،
با بیان اینکه پیگیر هســتیم تا پایان ســال اگر
شرایط آب و هوایی اجازه بدهد و مشکل دیگری
نداشته باشیم گازرســانی تمام شود ،گفت :در
عباسآبادو روستایسیمانمجوزلولهکشیبه
خانه ها را صادر کرده ایم.وی افزود :در روستای
اردنج با توجه به مشــکالت اجتماعی موجود با
نیروی انتظامی و دادگســتری هماهنگ شده
اســت و آب منطقهای برای بهرهبــرداری از آب
چــاه که قبــا مجــوز جابهجایــی چــاه را صادر
کردهاند ،باید تعیینتکلیف کند.در همینباره
فرماندار خوشاب با بیان اینکه با توجه به هزینه
های چندمیلیاردی صرفشــده در این منطقه
جابهجایی چــاه منتفی شدهاســت ،گفت :آب
منطقه ای سریع نامه مربوط برای بهرهبرداری
از چاه را صادر کند.در ادامه رئیس اداره آموزش
و پــرورش با بیان اینکــه تا پایان ســال مدارس
کانکسی در خوشــاب جمع خواهد شد ،درباره
اقدامات مصوبه اســتاندار در ســفر به خوشاب
گفت :مدرسه س ه کالسه سدی آباد به  6کالسه
تبدیلمیشودوپیمانکارآنبااقدامبنیادبرکت
مشخصشدهاست.برایمدرسه 9کالسهرباط
ســه زمین  900متری 5 ،هزار متــری و  2هزار
متری داریم ولی مشــکالتی در بیــن راه وجود
داردکهبایدبرطرفشود.درحسینآبادمدرسه
یک کالسه در حال تکمیل اســت  ،در رباطجز
خیــران پــای کار آمدنــد و بــرای تجهیز ســالن
ورزشی نوده و مشکان در حال رایزنی هستیم و
اقدامات خوبی انجام شده است.

شهرستان ها

مسئول تعلیم و تربیت سپاه تربت جام خبرداد:

اهدای ۲۹۰۰بسته لوازم تحریر و
کیف به دانش آموزان نیازمند

حقدادی -مســئول تعلیــم و تربیت ناحیــه مقاومت
بسیج سپاه تربت جام گفت  :همزمان با شروع سال
تحصیلی بیش از  ۲۹۰۰بسته لوازم تحریر و کیف
در قالب پویش دستان یاری گر صالحین به دانش
آموزان نیازمند در تربت جام اهدا شد.
حجت االســام ربانی افــزود :در قالــب این پویش
بیش از  ۲۹۰۰بســته لوازم تحریر و کیف به همت
مربیان حلقــه هــای صالحیــن و خیرین تهیــه و به
دانشآموزان شهرستان اهدا شد.

آغاز به کار سازمان مردم نهاد
کتاب خوانان درفیروزه
بــا حضــور فرماندار،اصحــاب قلــم واندیشــه و
عالقهمندان به فرهنــگ و ادب  ،همزمــان با آغاز
فعالیت ســازمان مردم نهاد انجمن کتاب خوانان
کمال در شهرســتان فیروزه ،از کتــاب  50چهره
علمی و فاخر خراسان بزرگ رونمایی شد .فرماندار
فیروزه اظهار کرد:ایجاد و توســعه سمن ها  ،زمینه
تحــول در بخــش هــای مختلــف را بــا اســتفاده از
ظرفیت های مــردم فراهــم و توســعه را پایدار می
کند.حکیم پور گفت :از زمان تاســیس شهرستان
تا سال گذشته،متاسفانه هیچ گونه سازمان مردم
نهادی در فیروزه وجود نداشت و از سال گذشته با
تشــویق،ترویج و حمایت از عالقه منــدان در حوزه
های مختلف،تاکنون ســه ســازمان مــردم نهاد در
زمینه خانواده،محیط زیست و کتاب پروانه فعالیت
گرفته اند و یک ســمن دیگر در حوزه کودک نیز در
شرف دریافت پروانه است.حکیم پور تصریح کرد:
همزمان با آغاز به کار رســمی سمن کتاب خوانان
کمــال  ،محفــل ادبــی راز خلوتیــان در راســتای
بزرگداشــت روز حافــظ  ،با حضور اســتادان حوزه
فرهنگ و ادب اصحاب قلم و فعاالن دراین عرصه
،از کتــاب  50چهره فاخر خراســان بــزرگ تالیف
استاد جمال مدیر شــانه چی رونمایی شد .قرائت
اشــعار محلی با گویش نیشــابوری توســط اســتاد
عباسعلی حشــمتی ،طرح موضوع ارزش کتاب و
کتاب خوانی توسط استاد نعیمی وبررسی حقوق
بشر از دیدگاه حافظ توســط استاد محمد حقیقت
خــواه از دیگر برنامــه های ایــن محفل ادبــی بود.
در پایان این مراســم ،پروانه فعالیت ســمن کتاب
خوانان کمال فیروزه ای توسط فرماندار شهرستان
به اعضای هیئت مدیره سمن اعطا شد.

