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افزایش ورود مسافر از افغانستان
به دوغارون برای تردد ناوگان
تجاری مشکل ایجاد کرد
سرپرســت اداره ترانزیــت راهــداری و حمل و نقل
جادهای استان گفت :افزایش ورود مسافران پیاده
از افغانستان به منطقه مرزی دوغارون ایران موجب
شــد دیروز برای چند ســاعت خروج کامیون های
ایرانی و افغانستانی از ایران به خاک افغانستان با
مشکل مواجه شود.مرتضی مجردی در گفت و گو
با ایرنا افزود:پیش از این به مدت  ۲هفته به واسطه
محدودیت های ناشی از کرونا ،ورود اتباع خارجی
به کشــورمان از مرزهای زمینی ممنوع بــود اما به
تازگی این ممنوعیت لغو شده است.وی ادامه داد:
پس از لغو ممنوعیت ورود مســافر از مرز دوغارون،
طی چند روز گذشــته با افزایش شــمار مســافران
زمینی در این مرز مواجه شدیم که دیروز این تردد
بیش از روزهای گذشــته بود.وی گفت :هم اکنون
روزانه به طور متوسط حدود  ۴۰۰دستگاه ناوگان
تجاری بــه صــورت ورودی و خروجی از ایــن پایانه
مرزی مهم تردد دارند.

تعطیلی مدارس سرخس
به دلیل هجوم ریزگردها
محمودی-ازساعات پایانی جمعه شب وروزشنبه به
تدریج وضعیت حرکت شن های روان در حد فاصل
روستای گنبدلی تا شورلق ســرخس ،دید افقی را
برای رانندگان با مشــکل روبه رو کرد .درســاعات
پایانی شــنبه شــب هجــوم ریزگردها بــه اوج خود
رسید وتا ساعات بامداد یک شــنبه ادامه داشت به
طوری که آموزش و پرورش در اطالعیه کلیه مدارس
ســرخس به جز مرزداران را روزگذشته ( ۲۶دی )
تعطیل کرد .شــایان ذکر اســت طی ماه جاری این
ســومین مرحله هجوم ریزگردها به ســرخس بوده
که آالیندگی هوا را به شدت افزایش داده است.

مدیر جهاد کشاورزی مه والت خبرداد:

توقیف  8تن نهاده دامی
خارج از شبکه توزیع

پوریوســف-حدود  8تن نهاده دامی خارج از شبکه
توزیــع در شهرســتان مــه والت کشــف و توقیــف
شد.مدیر جهاد کشاورزی مه والت گفت :در گشت
بازرسی و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی مه
والت و مرکز جهاد کشاورزی شادمهر ،حدود  8تن
نهاده دامی که به صورت خارج از شــبکه توزیع در
حال عرضه بود،کشف و توقیف شد.هادی ساربان
افزود :پس از شناسایی و کشــف نهادههای دامی
غیرمجاز ،پرونــده قضایی برای متخلفان تشــکیل
شــد و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.ساربان
ارزش ریالی کاالهای توقیف شده را  451میلیون
ریال بیان کرد.وی تصریح کرد :برخورد با متخلفان
و اخاللگــران حوزه بــازار در اولویــت کاری جهاد
کشاورزی شهرستان مه والت قرار دارد و در صورت
مشــاهده هرگونه تخلف بدون هیچ گونه اغماضی
برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

با حضور استادان دانشگاه انجام شد

برگزاری همایش پسته
در شهرستان فیروزه

گلســتانی-مدیر جهاد کشــاورزی فیــروزه گفت :با
توجه به هزار و  ۸۰۰هکتار زمین زیر کشت پسته در
شهرستان فیروزه همایش پسته در این شهرستان
با هدف افزایش ســطح آگاهی کشــاورزان برگزار
شد که با توجه به کاهش نزوالت جوی در سالهای
اخیــر ،کشــاورزان رغبــت بیشــتری بــه کاشــت
محصوالتــی ماننــد پســته و زعفــران داشــتهاند.
وی افــزود :هم اکنون ســطح زیر کشــت پســته در
شهرســتان فیروزه  ۱۸۰۰هکتار اســت که از این
مقدار  ۸۰۰هکتار بارور و بقیه غیر بارور است.این
همایش که بهصورت کارگاه آموزشی  ،توسط دکتر
حکمآبادی محقق برجســته پســته کشــور و استاد
دانشگاه برگزار شــد ،با استقبال بســیار خوبی از
طرف باغداران پسته شهرستان روبه رو شد.

توزیع300بسته کمک معیشتی
بین نیازمندان بخش بایگ
بخشــی-با هــدف اجــرای رزمایــش کمکهــای
مومنانه بــه همت حوزه مقاومت بســیج ظفر بایگ
تعداد  300بسته کمک معیشــتی بین نیازمندان
بخــش بایــگ توزیــع شــد.به گــزارش خراســان
رضوی،جانشین حوزه مقاومت بســیج ظفر بایگ
گفــت :دراجــرای رزمایش کمــک هــای مومنانه
تعداد  300بسته غذایی شامل برنج ،مرغ ،روغن،
ماکارونی وحبوبات تهیه وبا شناسایی افراد نیازمند
دربیــن آن ها توزیع شد.ســرگرد صادقــی ،ارزش
ریالی این بســته ها را یک میلیــارد و 500میلیون
ریال بیــان کرد و افــزود :هزینــه های اجــرای این
طرح با مشارکت خیران و بسیج سازندگی تامین
اعتبار شده است.

از میان خبرها

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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درپی بارش باران در تعدادی از شهرستان ها رخ داد

مسدودشدن برخی راه های ارتباطی براثرسیالب

بـارش هـای بسـیارخوب بـاران در
شهرسـتان هـای جنـوب وجنـوب شـرق
خراسـان رضـوی موجـب مسـدود شـدن راه
ارتباطـی تایباد-باخـرز و تایبـاد  -مشـهد
ریـزه و همچنین مسـدود شـدن مسـیر
ارتباطی  ۴روسـتا در باخـرز و درتعـدادی
ازشهرسـتان هـا اعلام آمـاده بـاش شـد.
فرماندار تربت جام با اشـاره به ورود سـیالب
بـه شـهر احمدآبـاد گفـت  :بـه علـت تصـرف
عدوانـی حریـم بسـتر رودخانه توسـط برخی
افراد ،بنـد خاکـی ،شکسـته و موجـب وارد
آمدن خسـارت به مردم شـده اسـت و اعضای
کارگـروه شـورای مدیریـت بحـران در حـال
تخلیـه آب از زیـر گـذر هسـتند .به گـزارش
خراسـان رضـوی در آخریـن روزهـای اولیـن
ماه فصل زمسـتان بارش بـاران در تمام نقاط
استان آغاز شده است و تا روز چهارشنبه این
هفتـه نیـز ادامـه خواهـد داشـت،آهنگر زاده
کارشـناس هواشناسـی اسـتان از احتمـال
وقـوع سـیالب و آب گرفتگـی در مناطـق
جنـوب و جنـوب شـرقی اسـتان خبـر داد و
گفت :بیشـترین بارش ها طی  24سـاعت در
شهرسـتان های جنوب و جنوب شرق استان
؛ کاخـک ،باخـزر ،تایبـاد ،رشـتخوار ،خواف و
تربـت جـام بـه ترتیـب،31 ،23 ،40 ،55.1
 50و 31میلـی متـر گـزارش شـده اسـت و
همچنـان در ایـن مناطق ،میـزان بـارش ها به
تناوب افزایـش پیدا خواهـد کـرد .وی افزود:
کاهش دید در مناطق جنوب و جنوب شرقی
را نیز پیـش بینی مـی کنیـم ،همچنیـن از روز
سـه شـنبه ،وزش بـاد در اسـتان شـدت مـی
گیـرد و احتمـال آسـیب بـه سـازه هـای موقت
وجـود دارد چـرا کـه خسـارات بـاد در ایـن
مناطـق گـزارش شـده اسـت.
•سیالب جاده تایباد  -باخرز را مسدود کرد

رئیــس اداره راهــداری و حمل و نقــل جاده
ای تایبــاد گفت :در پــی بارش شــدید باران
که از شنبه شــب در این شهرستان آغاز شده
اســت و جــاری شــدن ســیالب راه ارتباطی
شهرســتان تایباد – باخــرز تا اطــاع ثانوی
( ســاعت 16دیروز ) مســدود شد.مســعود
ســروری افزود :تردد در این مســیر از سوی
شهرســتان باخرز بــه تایباد هم امــکان پذیر
نیســت و نیروهــای امــدادی و انتظامــی در
محدودههــای جــاری شــدن ســیل مســتقر
شدهاند.وی ادامه داد :اعضای کمیته بحران
این شهرســتان در حال آماده باش هســتند
و هیچ خســارتی ناشــی از بارندگــی در این
شهرســتان گــزارش نشــده است .ســروری
رئیــس راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای
تایباد از مسدودشــدن دوجاده بین شــهری
درمحورهای اصلی تایباد خبر داد.وی گفت:
به علت جاری شدن ســیل وطغیان رودخانه
محورتایباد-باخــرز وتایباد-مشــهد ریــزه
مسدود اســت .وی از مردم خواست از تردد
تا اطــاع ثانــوی در این دومحــور خودداری
کنند ودر دیگر محورهای منتهی به تایباد با
احتیاط رانندگی کنند.

شهرســتان تربت جام ســیالب جاری شده
اســت و می طلبد که مردم از نزدیک شــدن
به حاشیه رودخانه ها و مسیلها خودداری
کنند.
•قرار گرفتن روستای حسین آباد پایین
جام در محاصره سیل

•مسدود شدن مسیر ارتباطی  ۴روستا
در باخرز بر اثر سیل

بــارش بــاران و جاری شــدن ســیل ،موجب
مســدود شــدن مســیر ارتباطی  ۴روســتا در
باخرز شد .عباس حسننژاد فرماندار باخرز
با اعــام این خبر افــزود :در پــی بارندگی در
شهرستان باخرز  ۳۶ ،میلی متر بارندگی در
ایستگاه شهر باخرز و  ۴۱میلی متر بارندگی
در ایســتگاه قلعهنــو علیا ثبت شــده کــه این
میــزان بارندگی موجب جاری شــدن ســیل
در مســیل های این شهرســتان شــده است.
وی با اشــاره به آمــاده باش ســتاد بحران این
شهرســتان گفت :با توجه به حجم بارش ها،
مســیر ارتباطی  ۴روســتای منج ،دشــتاب،
تنگل مــزار و نوبهار کردیان بر اثر ســیل قطع
شــده که با فروکش کردن جریان آب ،مجدد
امکان بازگشایی مسیر وجود خواهد داشت.
حســن نژاد افــزود :هنوز خســارتی از ســیل
و بــاران در ایــن شهرســتان گزارش نشــده و
وضعیت شهرســتان توســط ســتاد بحران به
دقت در حال رصد و بررسی است.
•آب گرفتگی شهر احمد آباد  

دادســتان عمومــی و انقــاب تربــت جــام
در جمــع اعضــای ســتاد مدیریــت بحــرانبا
اشــاره بــه آب گرفتگی و مســدود شــدن زیر
گذر شــهراحمدآباد گفت :مدیــران درانجام
تکالیف و رسالتی که برعهده دارند عمل کنند
ن پیشگیری کنیم و
و وظیفه داریم از بروز بحرا 
م و با قبول
به عنوانمدیر باید مرد میدان باشی 
مسئولیت به نحو مطلوب انجام وظیفه کنیم.
وزیری با اشاره به بســته بودن زیرگذر از اول
صبح دیروز براثر آب گرفتگی و جاری شــدن
ســیالب افزود:اگر قبــل از آبگیــری زیرگذر
شــهراحمدآباد موانع برطرف می شد که این
میزان خسارت را نداشــتیم و اینمسیر بسته
نمی شــد.وی با اشــاره به اتفاق ناگــوار براثر
بارش باران برای برخی مردم شهراحمدآباد
به علت جاری شدن سیالب ادامه داد :مردم
ولی نعمت ما هستند و نباید آرامش و آسایش
آنان سلب شود و دادستانی با مدیران تعارف
ندارد در صورت مشــاهده کــم کاری مدیر با
قاطعیت برخورد می شــود .وی خاطرنشــان
کرد :برای حفظ و حراست از اموال بیتالمال
همه مدیرانپای کار باشند و با برنامه ریزی از
بحران ها پیشگیری کنند.

•آماده باش دستگاه های اجرایی ونظامی

فرمانــدار تربــت جــام بــا اشــاره بــه ادامــه
بارندگی ها تا پایــان هفتــه درمنطقه تاکید
کرد :مدیــران عضو ســتاد مدیریــت بحران
،حق خارج شــدن از شهرســتان را ندارند و
منطقــه را رصد و نظــارت و ازبروز خســارت
پیشــگیری کنند.حســین جمشــیدی
بــا اشــاره بــه شــدت بــارش هــا و ســرمای
زیر صفــر روزهــای آینــده در منطقــه افزود
:تما مامکانــات و تجهیــزات دســتگا ههای
اجرایــی ،نظامــی و انتظامــی و همچنیــن
بــه لحــاظ نیــروی انســانی بایــد در آمــاده
باش کامل باشــند.وی با اشــاره بــه این که
بیــش از  30میلی متــر بارندگی داشــتیم،
تصریــح کــرد :تمهیــدات الزم توســط
مدیــران اندیشــیده شــود و خســارت هایی
که خشکســالی به مراتع وارد کرده است با
بارش باران و ســیالب جبران میشود .وی
با اشــاره به این کــه حفاظت از جــان و مال
مــردم را برعهــده داریــم خاطرنشــان کرد:
مرمــت و الی روبــی مســیل هــا و رودخانــه
ها بایــد باســرعت انجــام شــود و از احداث
بندهــای خاکی کــه غیرمجاز توســط افراد
احداث میشــود جلوگیری و تخریب شود.
وی تاکید کــرد :در جهت رفع مشــکالت از
ظرفیت مردم باید استفاده شود و هرکجا که
مردم پای کار بودند موفــق ترعمل کردیم و
خسارت ها و آسیب ها کمتر وارد شده است.
وی ادامه داد :نقاط حادثه خیزشناسایی و
درجهت رفع نواقص آنسریع اقدام شود و تا
اعالم وضعیت عادی مدیرانپای کار باشند
و خســارت های احتمالی را در سامانه ثبت
کنند.فرمانــدار تربت جام با اشــاره به ورود
ســیالب به شــهر احمدآبــاد گفــت  :تصرف
عدوانی حریم بستر رودخانه توسط برخی،
باعث شــده که بند خاکی بشــکند و موجب
خســارت به مردم بشــود اعضــای کارگروه
شــورای مدیریت بحران در حــال تخلیه آب
زیر گــذر هســتند .وی افــزود :از رانندگان
محور تربت جام به تایباد درخواســت داریم
که بااحتیاط الزم تردد و با ســرعتمطمئنه
حرکــت و بــه هشــدارهای پلیــس راه کامال
توجه کننــد تا احیانــا دچار خســارت جانی
ومالی نشــوند .وی اظهار کرد :براثربارش
شــدید بــاران در کلیــه کانالهــا ،رودخانه
ها و مســیلهای اطراف شــهر و روستاهای

رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کاشمر خبر داد:

مرمت بناهای تاریخی کاشمرنیازمند۱۰میلیارد اعتبار
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری کاشــمر گفــت :مرمــت ابنیــه
تاریخی این شهرســتان نیازمند تامین ۱۰۰
میلیــارد ریال اعتبار اســت.رضا یوســفی در
گفت و گــو با ایرنــا اظهــار کرد :بیــش از ۹۰
درصد بناهای تاریخی این شهرستان موقوفه
اســت که برخی احتیاج به مرمت دارند که از
جمله برای مرمت اثر شاخصی چون «مدرسه
ســلطان العلما» به تنهایــی  ۴۰میلیارد ریال
اعتبار نیاز است.وی گفت :عالوه بر آن ،برای
خرید حریم آثار و آزادســازی بناهای تاریخی
بیــش از  ۲۰۰میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد
نیاز اســت.وی با اشــاره به ضرورت همراهی
اداره اوقــاف و امــور خیریه در مرمــت و حفظ
بناهای تاریخی موقوفه ،افزود :با مشــارکت
این اداره و میــراث فرهنگی ،امســال مرمت
گنبد و گلدسته امامزاده ســیدحمزه کاشمر
عملیاتی می شود.یوسفی بر ضرورت مرمت
اضطراری و بامســازی خانه تاریخی دانش و
مدرسه ســلطان العلمای کاشــمر تاکید کرد
و گفت :زیرســاخت اصلــی گردشــگری این
شهرســتان بر محور زیارت قرار دارد و باید از
این ظرفیت نهایت بهره برداری صورت گیرد.
وی اظهار کرد :موزه ها جزو زیرســاخت های

گردشــگری هســتند اما باید اذعــان کرد که
کاشمر در این زمینه توفیقات کمتری به دست
آورده است.وی با اشــاره به فعالیت پنج دفتر
خدمــات مســافرتی و  ۹اقامتــگاه بومگردی
در دو شهرستان کاشــمر و کوهسرخ ،افزود:
اگرچــه بحــران کرونــا ایــن اقامتگاه هــا را از
رونق انداختــه امــا دو اقامتگاه دیگــر در این
منطقــه در مرحلــه دریافــت مجــوز هســتند.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری کاشــمر گفــت :پارســال ۱۳
متقاضــی برای اســتفاده از تســهیالت کرونا
در حوزه گردشــگری و صنایع دســتی در این
شهرســتان نام نویســی کرده بودند و امسال
هم  ۱۶نفر معرفی شــده اند که پرونده آن ها
در ســامانه کارا در حــال بررســی اســت.وی
از نبود هتل در شهرســتان به عنــوان یکی از
ضعــف هــای زیرســاختی حوزه گردشــگری
یاد کرد و افزود :باوجــود ظرفیت ها و قابلیت
های خوب خطه ترشیز برای جذب گردشگر
و زائر ،ایــن ظرفیت ها چندان معرفی نشــده
است.یوســفی دیگــر چالــش هــای حــوزه
صنایع دستی و گردشــگری این منطقه را در
کنار نبود زیرســاخت هــای مورد نیــاز ،نبود
افراد متخصص و آموزش دیــده در این حوزه

برشــمرد.وی اظهارکــرد :اکنون در کاشــمر
سه سمن فعال در حوزه گردشگری داریم اما
در حــوزه صنایع دســتی به دلیــل مهجوریت
آن هیچ سمنی فعال نیست که ضرورت دارد
فعاالن ایــن حوزه وارد عمل شــوند و فعالیت
خود را پر رنگ تر کنند.
• ۲۶اثر تاریخی ثبت ملی شده است

 ۲۶اثــر تاریخی و ســه اثر معنوی شهرســتان
کاشــمر تاکنون در فهرســت آثار ملی به ثبت
رســیده و  ۳۰اثر تاریخــی ۲۸ ،اثــر معنوی و
۲۵اثــر طبیعی هــم شناســایی شــده اند که
پرونــده آن ها بــرای ثبت در دســت بررســی
است .کاشــمر یکــی از شــهرهای زیارتــی
سیاحتی است که قدمت  ۲۵۰۰ساله دارد.
مســجدجامع ،مدرســه علمیه حاج سلطان،
بند شاهی ،یخدان فروتقه ،آبگرم کریز ،مسیر
ییالقی کوهســرخ ،بقاع متبرک امامزادگان
ســیدحمزه ،ســیدمرتضی و ســیدمحمد و
آرامگاه شــهید مــدرس از جمله آثــار تاریخی
و جاذبــه های طبیعی و گردشــگری کاشــمر
هستند و فرش دســت باف و فرت بافی نیز از
جمله صنایع دســتی برجســته این منطقه به
شمار میروند.

صدیق تنهایی نماینده شورای بخش اسالمی
پایین جام از شکسته شدن پل الیق و سرازیر
شدن ســیل به روستای حســین آبادخبرداد
وگفــت :بارندگی هــا باعث شــد تا پــل الیق
شکســته شــود و جمعیت هزار و 500نفری
روستای حسین آباد در خطر سیل قرار گیرند.
صدیــق تنهایــی افــزود :باتــاش بخشــدار،
شــورای اســامی و با همکاری بســیار خوب
اهالی روســتای حســین آباد از ورود سیل به
سمت روستاجلوگیری به عمل آمد .
•آماده باش ادارات در پی بارندگی
55میلی متری در گناباد

مدیر جهــاد کشــاورزی گناباد گفــت :بیش
از  ۲۰ســال اســت که شهرســتان گنابــاد با
خشکسالی دست و پنجه نرم میکند در این
مدت بســیاری از قنوات این شــهر با کاهش
آبدهی روبه رو شده اند.نعمت غفوری افزود:
بارندگیهای اخیــری که منجر به ســیالب
شــده در قنوات کم عمق کــه در رودخانهها
یا حاشیه رودها واقع شــده اند اثر مضاعفی
داشته و در بازه زمانی بسیار کوتاهی این اثر
بخشــی نمایان میشــود.وی گفت  :قنواتی
که باالدست آنها سازههای آبخیز احداث و
آبگیری شده باشند قنوات پایین دست آنها
دارای افزایــش دبــی چند برابــری خواهند
شد.رئیس اداره هواشناســی گناباد افزود:
در هفته گذشــته برف خوبی در شهرســتان
داشــته ایــم و در روســتای زیرجــان بیش از
 ۴۰سانتی متر برف بارید.داریوش شیبانی
گفــت :بــرف در بخــش کاخــک بــه نســبت
خوب بوده و در خود شــهر گنابــاد بارندگی
داشــتهایم که پس از چند ســال خشکسالی
ایــن بارندگیهــا نویــد رو زهــای امیــدوار
کنندهای را مــی دهــد .وی افزود:طی ۲۴
ساعت در بخش کاخک گناباد (سد کاخک)
بیش از  ۵۵میلی متربارندگی داشــته ایم و
دیگر روســتاهای شهرســتان نیز تحت تاثیر
همیــن ســامانه بــوده اند.شــهردار گنابــاد
گفت :براســاس هشــدارهای داده شده در
سطح اســتان و شــهر گناباد پیش بینیهای
الزم صــورت گرفتــه و  ۵تیــم آب گرفتگــی
در ســطح شــهر فعال شــده اند.حمید زارع
حســینی افزود:با توجــه به میــزان بارشها
در بــاال دســت شــهرگناباد روان آب در
رودخانههــای فصلــی راه افتــاده کــه تحت
کنتــرل اســت و ۱۰مــورد آب گرفتگــی در
سطح شــهر رفع شــده و تیمها فعال هستند
و در حالت آماده باش قرار داریم .همچنین
برای بررســی میزان خســارات وارد شده با
مدیریت بحران اســتانداری تمــاس گرفتیم
که تماس ما منجر به مصاحبه نشد.

شهرستان ها

معاونوزیرصمتدردیداربااستاندار:

طرح جامع استقرار مواد اولیه
و زیرساخت منطقه سنگان
تهیه می شود

معــاون وزیر صمــت و رئیس هیئت عامل ســازمان
توســعه و نوســازی معــادن و صنایع معدنــی ایران
(ایمیــدرو) بــا اســتاندار دیــدار و گفت و گــو کرد و
گفت:معــادن ســنگان خــواف ظرفیتــی دارند که
با یک مدیریت واحد توســعه بهتری پیــدا خواهند
کــرد لذا بنــا شــد طــرح جامعــی از نظر اســتقرار،
مواد اولیــه و زیــر ســاخت برای ایــن منطقــه تهیه
و بــرای تصویب به اســتان ارائــه شــود.به گزارش
روابــط عمومــی اســتانداری ،وجیــه ا ...جعفــری
معــاون وزیر صمــت بــا یعقوبعلی نظری اســتاندار
در محــل دفتر اســتاندار دیــدار و گفت و گــو کرد.
یعقوبعلی نظری در این دیدار اظهار کرد :استقرار
یک مجموعه مدیریت واحد در معادن ســنگ آهن
خواف بســیار اهمیــت دارد و میتواند زمینه ســاز
تسهیل اقدامات شود.استاندار با اشاره به ضرورت
اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در معادن
افزود :در کنار فعال ســازی این ظرفیت ،دســتگاه
حکومتی هم زمینه سازی و مراقبت میکند ،از این
رو نیاز اســت که از ظرفیتهای بخــش خصوصی
در حوزه معادن بیشتر اســتفاده شود.وی در قالب
پیشــنهادی گفت :تحت عنوان مدیریــت واحد در
جغرافیای منطقه معادن ســنگان خواف میتوان
نیازهای زیرســاختی را وسعت بخشــید و با تعریف
پروژههــای مکمــل بــرای تولیــد بــرق ،آب و حتی
مســکن نقش آفرینــی کرد.وجیــه ا ...جعفری در
این دیدار با اشــاره به ظرفیتهای برجسته استان
و معادن ســنگ آهن خــواف ،اظهار کــرد :معادن
ســنگان خواف ظرفیتــی دارد که با یــک مدیریت
واحد توسعه بهتری پیدا خواهد کرد بنابراین بنا شد
طرح جامعی از نظر استقرار ،مواد اولیه و زیرساخت
برای این منطقه تهیه و برای تصویب به استان ارائه
شود.وی همچنین افزود :واحدهای مستقر در این
منطقه ظرفیتهــای خوبی دارند کــه میتوان در
قالب آنها برای اجرای مسئولیتهای اجتماعی
به واسطه همان مجموعهها برنامه ریزی کرد.

دادستان بردسکن اعالم کرد:

اجرای طرح برخورد با رانندگان
پرخطر و حادثه ساز

علــی نوری-دادســتان بردســکن گفــت کــه طــرح
برخورد بــا رانندگان پر خطــر و حادثه ســاز به پلیس
راه شهرســتان ابــاغ شــده اســت و از جــاده هــای
شهرستان بازدید میدانی خواهد داشت.درودی نیا
از قاطعیت دادســتانی در برخورد بــا تخلفات حادثه
ســاز در جادههای شهرســتان خبــر داد .وی افزود :
در وقوع تصادف ســه عامل وســیله نقلیه ،مشکالت
زیرســاختی همچون جاده و خطای انســانی دخیل
اســت و در مواردی که علت وقوع تصادف را حســب
بررسی کارشناسان نواقص زیر ساختی جاده  ،عالیم
و  ...بدانیم به یقین الزم است درصد تقصیر مقامات
مسئول محاســبه شــود و برخورد کیفری مقتضی با
اهمال کنندگان در انجام وظایف صورت گیرد .وی
همچنین گفــت :در مــواردی که تخلفــات و خطای
انسانی عامل وقوع تصادف است اوال راننده مسبب
حادثهمقصراستوثانیامامورانیکهالزمبودهبارصد
شبانه روزی راه ها و اعمال قانون راجع به متخلفان از
وقوع چنین مواردی پیشگیری کنند.وی اعالم کرد
با توجه به این که متخلفان و رانندگان پر خطر عمال با
سبکرانندگیخویشاینپیامرامیرسانندکهبرای
جان خویش و افراد همراه خود اهمیتی قائل نیستند
با تخلفات خودشــان جــان دیگــران را نیــز به خطر
میاندازند بنابراین الزم است ماموران پلیس راه۲۴
ساعته جاده های زیرنظر حوزه استحفاظی را در نظر
داشته باشند و با هرگونه تخلفات مهم حادثه ساز که
تاکنون علل وقوع تصادفات منتهی به صدمه بدنی و
فوتبودهاستبهلحاظاهمیتحفظسالمتیوجان
شهروندان قاطعانه و بدون تسامح ،برخورد جدی و
اعمال قانون کنند.

