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سرپرستفرمانداریبردسکن:

معاون پارلمانی رئیس جمهور
 5شنبه به بردسکن سفر می کند
علــی نــوری -سرپرســت فرمانــداری بردســکن در
اولین نشست خبری با اصحاب رسانه از سفر سید
محمد حســینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در
روز  5شنبه (فردا) به این شهرستان خبرداد .علی
دهقــان زاده ضمن تشــکر از حجت االســام نیک
بین نماینده مردم شهرســتان در مجلس شــورای
اســامی به خاطر دعوت معــاون پارلمانی رئیس
جمهور بــه منطقــه افــزود :دراین ســفر یــک روزه
معاون پارلمانی رئیــس جمهور عالوه بــر دیدار با
نخبگان شهرســتان جلســاتی نیز درباره مسائل و
مشکالت شهرستان برگزار خواهد کرد .وی بیان
کرد :مطالبات شهرســتان درحوزه هــای مختلف
جمع بندی شــده اســت کــه امیداســت این ســفر
دستاوردهای خوبی را به دنبال داشته باشد.

ازابتدایامسالانجامشد:

رفع تصرف و خلع ید از 173هکتار
اراضی ملی درتربت جام

بیش از  173هکتــار از اراضی ملــی در تربت جام
رفع تصرف  ،خلع ید و اخذ خســارت شد.توســلی
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت جام با
بیان این خبر افزود :با توجه به وظیفه منابع طبیعی
و آبخیــزداری در حفظ و حراســت ،احیا ،توســعه و
بهره برداری از اراضی ملی و به رغم استفاده از همه
ظرفیت های موجود در حفاظت ومراقبت گاهی با
افراد سودجو مواجهیم که با ساخت و سازهای غیر
مجاز و با هــدف تصرف اراضی ملی  ،بــه این منابع
آســیب وارد می کنند.وی افــزود :در همین زمینه
و با حکم دادستانی عمومی و انقالب تربت جام به
تازگی چهار واحد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی
مربوط به پــاک در منگــی و بیدک رفــع تصرف و
در حضور نیــروی انتظامی و یــگان حفاظت قلع و
قمع و به وضع ســابق اعاده شد.رئیس اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری تربت جام خاطر نشان کرد :با
هماهنگی و حمایت دستگاه قضا  ،نیروی انتظامی
و مردم محلی و تالش شــبانه روزی نیروهای یگان
حفاظــت منابــع طبیعــی هرگونه دخــل و تصرف
در اراضــی ملی رصد و بــا متخلفــان مطابق قانون
برخورد می شود.

شرکتگازاستان:

 ۴درصد مشترکان خانگی
پرمصرفهستند

سرپرست واحد بهینهســازی مصرف گاز شرکت گاز
خراســان رضوی گفت4 :درصد مشــترکان خانگی
استان پرمصرف هستند و حدود  12.5درصد حجم
گاز خانگــی خراســان رضــوی را مصــرف میکنند.
حمیدرضاافشوندرگفتوگوباایسنااظهارکرد:این
 4درصد معادل ۸۰هزار مشترک است که شناسایی
شده اند و پیامک اطالع رسانی نیز برای آنها ارسال
شدهاست.ویدرخصوصاعمالتعرفهپلکانیگازدر
استان نیز افزود :میزان مصرف مشترکان خانگی به
 ۱۲پلهتقسیممیشودکهمشترکانپرمصرفبینپله
 ۱۰تا  ۱۲قرار دارند ،براساس مصوبه هیئت وزیران
تعرفه گاز این مشترکان افزایش پیدا کرده است.

سرپرستجهادکشاورزیدرگزخبرداد:

برداشت  ۱۴۰۰تن وش پنبه
در درگز

سرپرســت جهاد کشــاورزی درگز گفــت۱۴۰۰ :
تن وش پنبــه در درگز برداشــت و تحویــل کارخانه
شــد.به گــزارش روابط عمومــی جهاد کشــاورزی
درگز ،یونســی گفت :با وجود پیشــینه درخشــان
ایران در تولید گیاه پنبه و صنایع نســاجی  ،اکنون
تولید ایــن گیاه بســیار مهــم بــه دالیلی در کشــور
کمرونق وخشکســالی باعث کاهــش عملکرد این
محصول شــده اســت و به همیــن علت عایــدی که
کشــاورزان پنبه کار به دســت آوردند ،عمال جواب
گــوی هزینههــای آنهــا نیســت .در ســال زراعی
 99-۱۴۰۰در درگز  ۵۰۰هکتار پنبه کشت شد
که  ۱۰۵هکتــار آن مکانیزه بوده اســت واکنون به
منظور افزایش عملکــرد و بهــرهوری این محصول
ترویج کشت مکانیزه ،کشت ارقام زودرس ،رعایت
تاریــخ کشــت مناســب و تغذیــه گیاهی بــا جدیت
پیگیری میشــود.وی با بیان این که افزایش شدید
بیمــاری و آفــات پنبه در ایــران یکــی از دالیل توقف
کشــت پنبه در کشــور بود ،اظهار کــرد :این موضوع
باعث شــد تولید پنبه از حالت اقتصــادی خارج و به
ضرر تبدیل شــود امــا امروز ایــن آســیبها از طریق
مهندسی ژنتیک و تولید پنبههای تراریخته در دنیا از
بین رفته است ،به طوری که کشورهای تولیدکننده
پنبه تراریخته مشکل آفت پنبه را ندارند .وی گفت:
بــه منظــور شناســایی ارقــام زودرس پرمحصــول و
سازگار با شرایط آب و هوایی شهرستان طرح مقایسه
ارقام در ســه ســال پیاپی اجــرا و امســال هفت رقم
خورشید ،ساجدی ،ارمغان ،خرداد ،شایان ،ورامین
و  AGNکشت شد که ارقام ورامین ،خورشید و AGN
باالترین عملکرد را داشته و برای تامین بذر پنبه سال
آینده این موارد مدنظر خواهد بود.

از میان خبرها
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حفر«ا َبر استخر»دراراضی ملی شاندیز

مسئول گشت مشترک حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان :با امکانات موجود
به گرد پای زمین خواران نمی رسیم
محمــد بهبــودی نیا-مســئول گشــت مشــترک
حفــظ حقــوق بیــت المــال در امــور اراضی و
منابــع طبیعی خراســان رضــوی از مســلوب
المنفعه کردن اســتخری بزرگ (ابراســتخر)
در ابعادی بــه طــول 120متردر عــرض 80
متر و با عمق  25متر که قابلیت آبگیری 150
هزار متر مکعب را دارد ،در اراضی ملی کالته
ابراهیــم خــان شهرشــاندیز خبــرداد وگفت :
این اقدام به دلیل تعرض به این اراضی ،زمین
خواری به شمار میآید و این کار توسط فردی
انجام شــده که بارهــا از ســوی ادارات مربوط
اخطارهایــی را دریافت کرده امــا همچنان به
زمین خواری و تصرف ها ادامه داده اســت.به
گزارش خراسان رضوی  ،فردی که از سال ها
قبل اقدام به تصرف اراضی ملــی کرده بود  ،با
نهال کاری در این زمین هــا و دریافت مبالغی
از خریــداران وعــده هایی در خصــوص تامین
آب و بــرق برای زمین هــا داده بود ،ایــن فرد با
وجود ورود منابع طبیعی شهرستان و مجموعه
قضایی طرقبه شاندیز ســاخت یک ابر استخر
در کنار زمین های تصرفی را ادامه داده بود تا
این که روزدوشــنبه با حضور دادستان ،گشت
مشترکحفظحقوقبیتالمالدراموراراضی
و منابع طبیعی و مسئوالن اداره منابع طبیعی
شهرستان دستور مسلوب المنفعه کردن این
استخر صادر شد و اقدامات الزم در دستور کار
قرار گرفت.رمضانی در گفت و گو با خراســان
رضوی گفت:این استخرفوق العاده بزرگ در
کالته ابراهیم خان شهرشــاندیز اســت که در
ابعادی به طول 120متردر عرض  80متر و با
عمق  25متر حفرشده وقابلیت آبگیری 150
هزار متر مکعب را دارد.
•با امکانات فعلی به گرد پای زمین
خواران نمی رسیم

وی گفــت  :ایــن اســتخر در اراضــی ملی حفر

تصرف شــده اقدام کنیم.وی افزود:فردی که
این استخر را ایجاد کرده ،در همین حد بسنده
نکرده اســت و زمین های اطراف این اســتخر
را در ازای  10میلیــون تومــان از خریــداران
دریافت کرده تا آب و برق را تامین کند.
•پرونده تخلف در دستگاه قضا
در حال رسیدگی است

شــده اســت وایــن اقــدام به دلیــل تعــرض به
ایــن اراضی زمیــن خواری به شــمار مــی آید
و توســط فردی انجام شــده که بارها از ســوی
ادارات مربــوط اخطارهایــی را دریافت کرده
بود امــا همچنــان به زمیــن خــواری و تصرف
هــا ادامــه داده اســت.وی خاطرنشــان کرد:
دادســتان طرقبه شــاندیز کــه در این گشــت
مشــترک حضور پیــدا کــرده بود اعــام کرد
که بنــا به گــزارش هــای مردمــی ســه مرتبه
شــخصا به این محل مراجعه کرده اما با وجود
دستورات قضایی فرد زمین خوار به اقدامات
خود همچنان ادامه داده است.مسئول گشت
مشــترک حفــظ حقــوق بیــت المــال در امور
اراضی و منابع طبیعی استان در پاسخ به این
سوال که آیا در مجموعه گشت مشترک حفظ
حقوق بیت المال و دســتگاه های رســیدگی
کننده از جمله منابع طبیعی و جهاد کشاورزی
در اســتان امکانــات الزم بــرای رصــد زمیــن
خواری ها وجود دارد؟گفت:ما هیچ تجهیزاتی
برای رصد هوایی نداریم و با تجهیزات کنونی
نیز به گــرد پــای زمیــن خواران نمی رســیم.
گشت های مشــترک حفظ حقوق بیت المال
در امور اراضــی و منابع طبیعــی هفته ای یک
بار بنا به درخواست ادارات عضو شورای حفظ
حقوق بیــت المال برگــزار می شــود و اگر هر

هفته همه ادارات عضو در گشت شرکت کنند
 9خــودرو همــراه مــی شــوند.ادارات مربوط
مانند جهــاد کشــاورزی و منابــع طبیعی باید
به این موضوعات رســیدگی کننــد و دلیل کم
کاری در رسیدگی به تخلفات را باید خودشان
پاسخ دهند که قطعا یکی از موضوعات مهم در
رسیدگی نشدن به این تخلفات همین کمبود
شدید امکانات است.
• 13هزارمتر زمین خواری عالوه
بر ساخت ابر استخر

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری طرقبــه شــاندیز دربــاره تعییــن
تکلیــف ابــر اســتخر ســاخته شــده در ایــن
شهرستان گفت:طبق دستور دادستان طرقبه
شاندیز باید اســتخر به صورت کامل پر شود و
عملیات از روز دوشنبه آغاز شده است و تا زمان
پر شــدن کامل این اســتخر فعالیت همکاران
ما ادامــه پیدا مــی کند.مهدی خانــی از دیگر
زمین خواری های ایــن فرد در مجــاورت این
استخر پرده برداشت و گفت:این فرد متخلف
در مجاورت این استخر  13هزارمتر در اراضی
ملی اقــدام بــه درخــت کاری و تصــرف کرده
است که باید در این محدوده نیز با هماهنگی
دادســتان برای رفع تصرف این حجم از زمین

خانی گفت:در ایــن محدوده تعــداد دیگری
نیز اراضــی ملی را تصــرف کرده انــد که این
افراد را هم شناســایی کــرده ایــم و اگر حتی
این افراد زمین هــای ملی را فروخته باشــند
به عنوان فروش مال غیر از این افراد شکایت
می کنیم و زمیــن ها را بــه منابع ملــی برمی
گردانیــم .فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع
طبیعی و آبخیزداری طرقبه شــاندیز تصریح
کرد:ما پس از شناسایی این اراضی که تصرف
شده رای دستگاه قضا مبنی بر خلع ید را نیز
گرفته ایــم و محدوده هــای احتمالی تصرف
شده دیگر در حال شناسایی است.
•اعتبارو ردیف بودجه مستقلی
برای اجرای احکام نداریم

مهدی خانی در پاسخ به این سوال که به دلیل
فاصله کم شهرستان طرقبه شاندیز با مشهد
و جذابیت این منطقه گردشگری برای زمین
خواران چرا اقدامات مقابله با زمین خواری به
کندی پیش می رود گفت 115 :هزار هکتار
اراضی شهرستان است که نظارت بر مقداری
از این اراضی برعهده راه و شهرسازی است و
امکانات ما در بحث رســیدگی به منابع ملی
محدود است  ،اعتبارو ردیف بودجه مستقلی
برای اجرای احکام نداریم واز طرفی بیشــتر
تصرفــات در حوزه شــهرها و روستاهاســت و
اقدامــات راه و شهرســازی در ایــن زمینه نیز
کافی نیست.

شهرستان ها

رمز گشایی از  5فقره سرقت
و دستگیری  3متهم در گناباد
صفری-فرمانده انتظامی گناباد از دســتگیری سه
متهم وکشــف پنج فقره ســرقت در این شهرستان
خبر داد .ســرهنگ قربانعلی قربانی افزود :در پی
وقوع چند فقره ســرقت از مغازه ها در شهر گناباد،
دســتگیری ســارق یا ســارقان احتمالی به صورت
ویــژه در دســتور کار مامــوران کالنتــری  11قرار
گرفت.وی گفت :ماموران تجســس کالنتری 11
شهرســتان با جمع آوری اطالعات اولیه از شیوه و
شگرد سرقت های صورت گرفته موفق به شناسایی
سه متهم در این زمینه شدند و پس از هماهنگی با
مقام قضایی آن ها را در عملیاتی ضربتی دستگیر
کردند.ایــن مقام انتظامــی گفت :متهمــان که در
ابتــدا منکر هرگونــه جرمــی بودنــد ،در مواجهه با
ادله و مســتندات پلیس ،به پنج فقره سرقت مغازه
در شــهر گناباد اعتراف کردند.فرمانــده انتظامی
گناباد اظهار کرد :متهمان پس از تشــکیل پرونده
مقدماتی به منظور ســیر مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی شدند.

فرماندهانتظامیکاشمرخبرداد:

دستگیری سارق  300تابلوی
هشدار دهنده جاده

مهدیــان  -فرمانده انتظامی کاشــمر از دســتگیری
متهم به سرقت تابلوهای هشــدار دهنده جاده در
این شهرســتان خبر داد و گفت  :متهــم به 250تا
 300فقره سرقت تابلوهای هشداردهنده اعتراف
کرده و از مخفیــگاه وی بیش از  150تابلو کشــف
شده است .سرهنگ حســین احمدی اظهار کرد:
در پی سرقت های مکرر تابلوهای اداره راه در حوزه
اســتحفاظی این شهرســتان موضوع شناســایی و
دستگیری ســارق یا ســارقان احتمالی در دستور
کار مأموران پلیس آگاهی قــرار گرفت.وی افزود:
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی بــا انجــام تحقیقات و
اشــراف اطالعاتــی بــا همــکاری اداره راهــداری
و حمــل و نقل جــاده ای شهرســتان موفق شــدند
متهم به ســرقت تابلوهای هشــدار دهنده جاده را
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی وی را
در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی
منتقل کنند.ســرهنگ احمدی گفت :از مخفیگاه
متهم دستگیر شده بیش از  150عدد تابلو کشف
شد و در بازجویی های صورت گرفته وی به 250
تا  300فقره سرقت تابلوهای مذکور اعتراف کرد.
وی با اشــاره به معرفــی متهم به مراجــع قضایی از
شهروندان خواســت در صورت مشــاهده هرگونه
مورد مشکوک مراتب را از طریق ســامانه  110به
پلیس اطالع دهند .

اطفای حریق  ۲کارگاه نجاری
در نیشابور
آتــش ســوزی در دو کارگاه نجــاری در نیشــابور با
اقدام بــه موقع آتش نشــانان مهار شــد.به گزارش
خبرگزاری صدا و سیمای خراســان رضوی ،مدیر
عامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی
شهرداری نیشــابور گفت :با اعالم آتش سوزی در
کارگاه تولیــد مبــل در روســتای چاه بلند حاشــیه
بولوار امام رضا(ع) نیشابور دو گروه از آتش نشانان
ایستگاه شهید درودی به محل اعزام شدند و حریق
را مهــار کردند.ســید مهــدی حســینی افــزود:در
آتش ســوزی دیگری نیز که صبح دیروز در کارگاه
نجاری واقع در روســتای اردمه در  ۴۰کیلومتری
نیشابور روی داده بود ،آتش نشانان از دو ایستگاه
شهید مبارکی و عشــق آباد ،حریق را مهار کردند.
وی گفت :در این دو حادثه خوشــبختانه به کســی
خســارت جانی وارد نشــد و برآورد خســارت مالی
در دست بررســی است.مدیر عامل ســازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت:با
توجه به ســردی هوا و اســتفاده از لوازم گرمایشی
غیــر اصولــی و غیراســتاندارد بــرای گــرم کــردن
کارگاه ها ،از جمله اســتفاده از بخاریهای دست
ساز با ســوخت چوب و خاک اره خطر آتش سوزی
افزایش می یابد.

شهردارانابدخبرداد:

اجرای پروژه به سازی آرامستان
انابد با اعتبار300میلیون

علــی نوری-شهردار انابد از اجرای فازاول به سازی
آرامســتان انابــد بــا هزینــه  300میلیــون تومــان
خبرداد واظهــار امیدواری کرد این پــروژه در دهه
فجرامســال به بهره برداری برسد .شــهردار انابد
در بازدید از آرامستان این شــهر با اشاره به حضور
چشمگیر مردم در بعدازظهر های پنج شنبه و ایام
خاص در این آرامستان گفت  :متاسفانه آرامستان
انابد فاقد فضای مناســب برای برگزاری مجالس
است ،به ویژه ورودی و محوطه اطراف گلزار شهدا
در شأن شهدای واالمقام نیســت بنابراین تصمیم
گرفتیــم درفــاز اول ،محوطــه ،ورودی و خروجــی
آرامستان را به ســازی کنیم.حمید عمارلو افزود:
هزینه اجرای این پروژه  300میلیون تومان برآورد
شــده اســت .وی اظهار امیدواری کرد فاز اول این
پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

