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فرماندهانتظامیخراسانرضویدرشورایتامین
تربتجام:

با استقرار یگان تکاوری
در تربت جام در جمع آوری اراذل
واوباش موفق بودیم

حقدادی/فرمانده انتظامی خراســان رضوی در
جمع اعضای شــورای تامین تربت جام با اشاره به
ابراز رضایت مردم و مســئوالن از عملکرد میدانی
فرمانــده انتظامــی این شهرســتان گفــت :نیروی
انتظامی با استقرار یگان تکاوری در تربت جام در
حوزه امنیت پایدار و جمــع آوری اراذل و اوباش به
اعتراف بزرگان شهرستان موفق عمل کرده است .
ســردارتقوی افــزود :فرمانــده انتظامــی تربــت
جــام باهــدف حفــظ امنیــت پایــدار از ظرفیــت
خوب یگانتکاوری کــه دراختیار دارنــد به خوبی
درماموریت ها استفاده و کمبودها را جبران کنند.
ویباقدردانیازوحدتارزشمندمردم شیعهواهل
سنت و تعامل بسیار خوب با نیروی انتظامی تصریح
کرد :مردم خوب شــیعه و اهل ســنت تربــت جام به
ن مردم
انقالب و نیروی انتظامی وفادار بوده اند و ای 
شایسته خدمت هستند.سردار تقوی خاطرنشان
کــرد :نهادهای دولتــی و مردمــی به ویــژه خیران
امنیت ساز برای توسعه زیرســاخت های انتظامی
در شهرســتان تربت جام مشــارکت بیشــتری را به
عمل آورند.وی با اشاره به امنیت پایدار در مرزها که
باحضورنیروهایمسلحایجادشدهاست،ادامهداد:
نگرانی درحوزه امنیت فرامرزی وجود دارد ،برخی
می خواهنــد باندهای قاچــاق غیرمجاز کــه درآمد
خوبی دارد راه اندازی کنند که به این دسته از افراد
اخطار می دهیم به ســمت تخلف نرونــد که نیروی
انتظامی و دســتگاه قضایی با مجرمان قاطعانه و به
شدتبرخوردمیکند.ویافزود:کمکوحمایتاز
مردم افغانستان دردستور کار دولت بوده و براساس
تدبیر انجام می شــود و نباید از راه غیــر مجاز انجام
بشــود که با حمایت دیگر دســتگاه ها با قاطعیت با
افراد متخلــف برخورد می شــود.فرمانده انتظامی
خراسان رضوی با اشاره به این که مردم ولی نعمت
ما هستند،گفت :افرادی که سالح و مهمات مجاز یا
غیرمجاز دارند نخواهیم گذاشــت کــه برای ترس و
وحشت از سالح استفاده کنند  .فرمانده انتظامی
تربت جام نیز اظهار کرد :با اســتقرار یگان تکاوری
درتربت جام تعدادی از اراذل و اوباش وهمچنین در
حوزه تیراندازی مجرمان دستگیر و تحویل دستگاه
قضایی شــدند و التهاب اولیه خاموش شــده است.
گ موهبتی افزود :از ابتدای امسال درحوزه
سرهن 
کشــفیات مواد مخــدر و کاالی قاچاق و ســرقت ها
۱۵۰درصد افزایش کشــفیات داشــتیم و عامالن
 ۵فقــره قتل هم شناســایی و دســتگیر شــدند.وی
تصریح کرد :با راه اندازی کمپ ماده ۱۶تعدادی از
معتادان متجاهر جمع آوری و تحویل کمپ شدند و
این مرکز نیاز به حمایت مردم و خیران دارد.
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مدیرکل امور عشــایری خراســان رضوی گفت :به
منظور حمایت از دامپروران عشایر و عبور از بحران
خشکسالی ،از ابتدای امسال  ۷۵هزار تن علوفه و
نهاد ه دامی بین عشایر این استان توزیع شده است.
محمد نبویفرد در حاشــیه بازدید از مراکز پرورش
دام عشــایری روداب ســبزوار در گفت و گــو با ایرنا
افزود :از مجمــوع این نهادههای دامــی حدود ۴۰
هزار تن ،کنسانتره ویژه بوده است.وی ادامه داد :با
توزیع کنسانتره ویژه بین دامداران عشایری هزینه
تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز به وسیله آنان نسبت
به دیگر دامداریهای این استان ۳۵درصد کاهش
یافته است.مدیرکل امور عشایری خراسان رضوی
گفت :مصــرف کنســانتره ویــژه دام های عشــایر و
اجرایطرحپرواربندیبهافزایشسوددهیودرآمد
عشــایر خراســان رضوی منجر شــده که این امر در
جلوگیری از مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها
نقش مهمی ایفا کرده است.

کمک۲۵میلیونیخانوادهخ ّیر
کاشمریبهحوزهسالمت
خیرین ســامت
مهدیــان /مدیــر عامل مجمــع ّ
کاشــمر از کمک۲۵میلیــون تومانــی خانــواده
شادروان حاج علی مدرســی به حوزه سالمت این
شهرســتان خبر داد.دکتر امیدرضــا میر جردوی
گفــت :در اقدامی خداپســندانه خانــواده مرحوم
مدرســی در اولین ســالگرد درگذشــت پدرشــان
شــادروان حاج علــی مدرســی قســمتی از هزینه
مراســم ترحیم را به حوزه ســامت کاشــمر اهدا
کردند.وی یادآور شــد :این خانواده نیک اندیش،
در ســال گذشــته هــم قســمتی از هزینــه مراســم
ترحیــم این مرحــوم را صــرف خریــد تابلــوی برق
برای اکسیژن ساز بیمارستان شهید مدرس(ره)
کاشــمر به ارزش  ۵۰میلیون تومان کــرده بودند.
خیرین ســامت کاشمر اذعان
مدیر عامل مجمع ّ
کرد :این مبلغ با توجه به اولویت های حوزه درمان
شهرستان کاشمر و با توجه به خواست این خانواده
نیک اندیش در بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)
کاشمر هزینه خواهد شد.
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چالشتامین زمینبرایمسکنملیدرکاشمر
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خبرداد اما فرماندار می گوید با توجه به نزدیکی کاشمر به گسل درونه و وجود معاونت امداد به این زمین نیاز داریم
مهدیان/درجلســه ای که باحضور مدیرکل
راه وشهرســازی خراســان رضوی در کاشمر
برگزارشد،چالشتامینزمیندرکاشمربرای
احداث مســکن در طرح نهضت ملی مسکن
مطرح شــد وفرماندار کاشــمر گفت :مخالف
بازپسگیریزمین  پایگاهامدادیهاللاحمر
کاشــمر برای احداث مســکن هســتیم چون
معاونت امداد در آن جا مســتقر شــده است و
به صــورت مکتوب هــم اعــام میکنیم چون
کاشــمر به درونه دومین گســل بزرگ کشــور
نزدیک اســت و با توجه به زلزلهخیزی منطقه
به چنین ظرفیتهایی بیشتر نیازمند هستیم
امــا از ســوی دیگر معــاون امــاک و حقوقی
اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضــوی
گفت  :طی سالهای گذشــته زمینهایی به
ادارات و ســازمانهای مختلف واگذار شــده
است اما چون طی مدت سه ســال بهرهبردار
اقدام به احداث نکرده است با توجه به ضوابط
سازمان ملی زمین و مسکن و ماده  ۱۲تبصره
یک بخشــنامه نهضت جهش مســکن موظف
هســتیم بر مبنای قرارداد واگذاری ،زمین را
بازگردانیم .
حجت ابراهیم نیا افزود :در ســال  ۸۵حدود
 ۱۳هکتار زمین برای احداث پایگاه امدادی
بــه هاللاحمــر کاشــمر واگــذار شــده ولی
متأســفانه تاکنون هیچ اقدامی جــز احداث
یک سوله در آن صورت نگرفته است.
وی ادامه داد:در شــرایط فعلی خواســتهایم
کــه  ۱۰هکتــار از زمیــن پایــگاه امــدادی به
هاللاحمر کاشمر را برای اجرای طرح اقدام
ملــی بازگردانند که طبــق قانون اگــر انجام
ندهیم تخلف کردهایم و باید این اتفاق بیفتد.
ابراهیــم نیا افــزود :قانــون جهش مســکن به
صراحت اعالم کرده که ظرف یک سال تمامی
قراردادهایی که انجام نشده ،بازگردانده شود
در غیراین صــورت فرد متخلف بــه انفصال از
خدمت محکوم می شود.
به گــزارش خراســان رضــوی  ،مدیــر کل راه
و شهرســازی خراســان رضــوی در شــورای
مسکن کاشــمر(قرارگاه اجرایی نهضت ملی
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مسکن) که در سالن همایش های فرمانداری
این شهرســتان برگــزار شــد ،افــزود :اگرچه
سهمیه اختصاص یافته برای کاشمر در طرح
نهضت ملی مســکن  2هزار واحد تعیین شده
اســت ،ولی تاکنــون  5هــزار نفر در این شــهر
ثبت نام کردند که با پاالیــش اولیه 2هزار نفر
واجــد شــرایط شــناخته شــدند.نژادصفوی
با بیــان این کــه تاکنون ثبــت نام هیــچ یک از
ثبــت نــام کننــدگان در کاشــمر تاییــد نهایی
نشــده اســت ،افزود :به لحاظ تأمیــن اراضی
مسکونی تا  10سال آینده در کاشمر مشکلی
وجــود نــدارد ،ولی بــا توجه بــه مســتثنیات و
افرادی کــه دارای اراضی هســتند می توانند
به صــورت خودمالکی از این تســهیالت برای
ساخت مســکن اســتفاده کنند .مدیر کل راه
و شهرســازی خراســان رضوی با تأکید بر این
کــه مکلف هســتیم بر اســاس ظرفیــت اعالم
شــده اراضی مورد نیاز برای ســاخت مسکن
متقاضیانــی کــه ثبــت نامشــان تاییــد نهایی
شــده اســت ،اقدام کنیم ،خاطر نشــان کرد:
در صورتی که افــراد واجدشــرایط ،مدارک و
مســتندات را برای تایید نهایی ارائه ندهند بر
اســاس قانون مجبور به حــذف آن ها خواهیم
شــد .وی با اشــاره به این که بر اســاس قانون
مصوب دولت مکلف به فراهم کردن شــرایط
برای هر خانواده ایرانی برای احداث یک خانه
است ،ابراز کرد :در چندسال اخیر با توجه به

تورم و شرایط اقتصادی ناشــی از سودجویی
ها در حوزه معامالت ،مسکن خانواده ها تحت
تاثیر قرار گرفت و در این زمینه نیز دولت سال
گذشــته برای کاهش بار این مشکل و کاهش
تبعات اجتماعی بیش از  6هزار میلیارد برای
رهن خانه هــای مســتاجران پرداخــت کرد.
نژادصفوی با اذعان به ایــن که یک اراده قوی
در بدنه نظام برای خانه دار کردن مستاجران
وجــود دارد و در ایــن زمینــه هــر گونه ســهل
انــگاری یــک ظلــم در حق افــرادی اســت که
منتظــر امضا و پاســخ فرد مســئول هســتند ،
خاطر نشان کرد :در هر جایی که زمین ملی و
دولتی باشد مکلف به واگذاری آن هستیم و به
دلیل نبود زمین اجازه پاسخ منفی نداریم چرا
که اراده دولت خانه دار کردن تمام مستاجران
است .وی با اشــاره به فراهم شدن بسترهای
الزم در تمامی دستگاه های ذی ربط از جمله
بانک ها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن
تصریح کرد :زمین هایی که در اختیار دستگاه
ها و ســازمان های مختلف گذاشــته شده اما
تاکنون به هر دلیلی مورد استفاده قرار نگرفته
اســت بایــد بازگردانده شــود .مدیــرکل راه و
شهرســازی خراســان رضوی اذعان کــرد :بر
اســاس قانــون ،تمامی دســتگاه هایــی که از
دولت زمیــن دریافت کردند بایــد ظرف  3ماه
امور اولیه آن را انجام دهند در غیر این صورت
زمین باید بازگردانده شود.

در این جلســه فرماندار کاشــمر نیز با اشــاره
به ایــن که در طــرح نهضت ملی مســکن باید
تالش شود با بهره گیری از تجربیات مسکن
مهر ،در روند اجرا ،احداث و کاهش هزینه ها
مدیریت شــود ،گفت :در شهرستان نیز برای
اجرای این طــرح جانمایــی و انتخاب زمین
به صورت کارشناســی انجام شده است تا در
آینده با مشــکل مواجه نشــویم .مسلم ساقی
با تاکید بــر این کــه وضعیت امالک کاشــمر
شــرایط خاص دارد بــه طوری کــه امالک به
لحاظ قیمت بعــد از مشــهد ،باالترین قیمت
را دارد ،تصریح کرد :در این زمینه تالش می
کنیم با بهره گیــری از ظرفیــت طرح نهضت
ملی بیشترین استفاده را برای خانه دار شدن
افراد فاقد مسکن در شهرستان انجام دهیم.
وی با تاکیــد بر این کــه تمامــی ادارات برای
تامین زمین مورد نیاز مکلــف به اعالم زمین
های مازادشان شدند ،یادآور شد :به تمامی
ادارات کاشــمر ابــاغ کردیم که بــه صورت
مکتوب در این زمینه پاسخ دهند و در صورتی
هم که دستگاهی درباره این موضوع کتمان
یا قصوری انجام دهد ،علیه آن مدعی خواهیم
شد .فرماندار کاشمر با اشــاره به اعالم اداره
کل راه و شهرســازی خراســان رضوی مبنی
بر بازگرداندن زمیــن تحویلی به هالل احمر
کاشمر اظهار کرد :با توجه به نیاز شهرستان
و نزدیکــی آن به گســل معــروف درونــه و نیز
اســتقرار معاونــت امــداد در زمین مــد نظر،
مخالف بازپــس گیری آن هســتیم و این مهم
را هم به صورت مکتوب اعالم خواهیم کرد.
معــاون امــاک و حقوقــی اداره کل راه
و شهرســازی خراســان رضــوی هــم در این
نشست گفت :هر چند طی سالهای گذشته
زمینهایی به ادارات و سازمانهای مختلف
واگذار شــده امــا چون طی مدت ســه ســال
بهرهبــردار اقــدام به احــداث نکرده اســت با
توجه به ضوابط سازمان ملی زمین و مسکن و
ماده  ۱۲تبصره یک بخشنامه نهضت جهش
مســکن موظف هســتیم بــر مبنای قــرارداد
واگذاری زمین را بازگردانیم.

فرماندارتربتحیدریهخبرداد:

تربت حیدریه در وضعیت نارنجی
کرونا

ت حیدریه گفت :طی روزهای گذشته
فرماندار ترب 
متاســفانه عادیانــگاری در برخــورد بــا بیمــاری
کرونا ابتدا وضعیــت شهرســتان را زرد کرد و صبح
دیــروز رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان نارنجــی
شــد.علیاکبر کیپــور در گفتوگو با ایســنا اظهار
کرد :تاکنون طبق اعالم سامانه ماسک  ۱۷۷هزار
و  ۶۰۲نفر در این شهرستان واجد شرایط دریافت
واکسن کرونا هستند که از این آمار تنها  ۲۰درصد
سهدوزواکسنرادریافتکردهاند.ویگفت97.1:
درصد جمععیت هــدف دوز اول 83.5 ،درصد دوز
دوم و 20.1درصد دوز سوم واکسن کرونا را دریافت
کردهاند،همچنین ۹۱درصددانشآموزاندرنوبت
اول و  ۸۲درصــد در نوبت دوم واکســینه شــدهاند.
کیپور با بیــان این کــه  ۸۹درصــد مــادران باردار
دوز اول و  ۷۴درصــد دوز دوم واکســن را دریافــت
کردهاند ،افــزود :هم اینــک مادران بــاردار زیر ۱۲
هفته بارداری با تمایل شخصی میتوانند واکسینه
شــوند ،در صورتی که تا هفته گذشته مادران باالی
 ۱۲هفته بــارداری فقط واکســینه میشــدند.وی
تصریح کرد :بارها از طریــق مراجع قانونی ،فضای
مجازی ،تریبــون نماز جمعــه و نمازهــای جماعت
رعایت پروتکلهای بهداشتی و تشویق مردم برای
دریافت ســه نوبت واکســن کرونا اعالم شده است
اما هنوز برخی شهروندان شدت شــیوع ویروس را
جدی نگرفتهاند و با همیــن عادیانگاری وضعیت
به نارنجی تغییر پیدا کرد.کی پور گفت :تا زمانی که
کلیه شهروندان واجد شرایط دریافت واکسن کرونا
برای واکسینه شدن سه دوز اقدام نکنند ،خطر ابتال
به ویروس و وارد شدن به پیک ششم وجود دارد.

مدیرامورمنابعآبسبزوارخبرداد:

ذخیره آب سد سنگرد ۸میلیون
مترمکعبکمترازسالگذشته

کالته  /مدیر امور منابع آب ناحیه ســبزوار گفت:
حجم آب پشــت ســد ســنگرد واقع در شهرســتان
ششــتمد طبــق آخریــن پایش بــه پنــج میلیــون و
300هزارمترمکعب رســیده که این میزان هشت
میلیون کمتر از زمان مشــابه ســال گذشته است.
محمد ثابتیمقدم افزود :سد ســنگرد شهرستان
ششــتمد پنج میلیون و  ۳۰۰هــزار مترمکعب آب
دارد کــه ایــن میزان ســال گذشــته افــزون بر ۱۳
میلیون مترمکعب بوده اســت .وی اظهــار کرد :بر
مبنای اطالعــات هواشناســی ســبزوار از ابتدای
امســال تاکنــون بیــش از  73میلیمتــر بارندگی
در این شهرســتان ثبت شــده که این میزان نسبت
به مدت مشــابه ســال گذشــته  67درصد کاهش
داشته است.

