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گزارشی از مشکالت و نواقص  2محورحادثه خیز برون شهری صالح آباد

پیگی

«غالم محمد م��رادزاده» می افزاید :با توجه به این
که مردم منطقه صالح آباد برای امور اداری ،درمان
بیماران و  ...نیاز زی��ادی ب��رای سفر به تربت جام
(مرکز شهرستان ) دارند وجود یک جاده مطلوب از
نیازهای اساسی منطقه پرجمعیت و محروم صالح
آب��اد اس��ت .ام��ام جمعه منطقه صالح آب��اد درب��اره
وضعیت جاده ها ضمن هشدار به مسئوالن در رفع
نقاط حادثه خیز و خطرناک ج��اده ها می گوید:
جاده های نامناسب برون شهری در منطقه صالح
آباد باعث ضررهای مالی و تلفات جانی می شود و
الزم است تا مسئوالن شهرستان و خراسان رضوی
این جاده را ترمیم و بهسازی کنند«.حجت االسالم
محمد بختیاری» می اف��زای��د :وسعت ج��اده های
روستایی و برون شهری منطقه صالح آباد حدود
هزار و  150کیلومتر است و نیاز به توجه ویژه ای
برای برطرف کردن نواقص جاده ای دارد.
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▪ ▪معایبمحور

عکس:بهره مند

صالح آب��اد ،بهره مند /محورهای ب��رون شهری
صالح آب��اد وضعیت بسیار نامناسبی دارن��د و این
محورها ع�لاوه بر کیفیت نامناسب و فرسودگی
آسفالت  ،دارای معایب فراوان دیگری هم هستند
که برای رانندگان و مسافرانی که در این محورها
ت��ردد می کنند سوانح و خطرات زی��ادی را در پی
داشته و متاسفانه در این سوانح افراد زیادی مجروح
شده و یا جان خود را از دست داده اند.محور صالح
آب��اد -تربت ج��ام و محور صالح آب��اد – سه راهی
مشهد -سرخس دو محوری هستند که مردم منطقه
صالح آباد به واسطه کارهای اداری ،درمانی ،شغل،
سفرهای ضروری و  ...در این مسیرها تردد زیادی
دارند و به دلیل نواقص جاده های برون شهری و
نامناسب بودن محورها گالیه های زی��ادی مطرح
شده که مدت ها است بدون پاسخ مانده است.
▪ ▪وعده های بی عمل
یکی از رانندگانی که سال ها است در محور صالح
آب��اد  -س��ه راه��ی مشهد  -سرخس ب��ه جابجایی
مسافران می پ���ردازد درب���اره وضعیت ای��ن محور
میگوید :در  10سال اخیر در محور صالح آباد -
سه راهی مشهد  -سرخس تصادفات منجر به جرح و
فوت زیادی رخ داده است که در بیشتر این تصادفات
ن��واق��ص ج��اده ای نیز دخیل ب��وده اس��ت«.ب��ه��روز
احمدی فرد» می افزاید :وجود چاله های فراوان،
عبور سیالب از جاده ،کم عرض بودن ،غیراستاندارد
بودن پل ها و کیفیت نامناسب آسفالت از معایب

عمده محور صالح آباد – سه راهی مشهد  -سرخس
است .وی خاطرنشان کرد :پل های محور صالح
آباد – سه راهی مشهد  -سرخس حدود سی سال
قبل ساخته شده و با جاده همخوانی ندارد .وی با
بیان این که مسئوالن درب��اره بهسازی محورهای
صالح آباد -سه راهی مشهد -سرخس و صالح آباد-
تربت جام وعده های زیادی داده اند  ،می افزاید:
مسئوالن در طول دو دهه اخیر وعده های زیادی
داده اند که تاکنون این قول ها محقق نشده است و
بهسازی محورهای برون شهری صالح آباد با وقفه و
خیلی کند انجام می شود.
▪ ▪جاده خطر ساز
یکی دیگر از ران��ن��دگ��ان محور صالح آب��اد – سه
راه��ی مشهد  -سرخس ضمن انتقاد از وضعیت
بسیار نامناسب این محور به خبرنگار ما می گوید:
رانندگان خودروهای مسافربری محورهای برون
شهری صالح آباد برای این که مسافران از صدای
خرابی جلوبندی خودروها کالفه نشوند صدای
ضبط خ��ودرو را بلند می کنند و شغل جلوبندی
سازی در صالح آباد به یکی از شغل های پردرآمد
تبدیل شده است«.احمد رض��ازاده» می افزاید :در
سایر محورهای خراسان رضوی رانندگان معموال
هر هشت ماه الستیک خودرو را تعویض می کنند،
ولی در محورصالح آباد هنوز دو ماه نشده ،الستیک
خ��ودروه��ا غیر قابل استفاده می ش��ود و ناچاریم
آنها را تعویض کنیم .وی با بیان این که در محور

با خربنگاران
نوری«-شاکری» فرماندار خلیل آباد در بازدید از مرکز
فنی و حرفه ای شهرستان گفت :آموزش های فنی و حرفه
ای می تواند نقش موثری در رونق اشتغال داشته باشد.
تایباد« -التفاتی» مدیرکمیته امداد تایباد از بهره مندی
 397نفر از متقاضیان و مجریان طرح های اشتغال از
آموزش های فنی وحرفه ای خبر داد.
نوری-علی نیا فرماندار بردسکن گفت :با توجه به
ارزیابی های ص��ورت گرفته توسط ح��وزه فنی معاونت
عمرانی استانداری خراسان رض��وی  ،آب و فاضالب
روستایی برای سومین سال متوالی عنوان «رتبه برتر
در ارزیابی کمی و کیفی پروژه های عمرانی» را در بین
دستگاه های اجرایی شهرستان بردسکن از آن خود کرد.
*حجت االسالم «علی اصغر امینی» امام جمعه بردسکن
گفت :با توجه به این که بردسکن فاقد مصالی نماز جمعه
بود ب��رآن شدیم با کمک خیرین استارت طرح توسعه
مصالی نماز جمعه را در شهرستان بزنیم.
* مدیر ام��ور آب و فاضالب روستایی بردسکن از بهره
برداری و کلنگ زنی  3پروژه آبرسانی در ایام دهه مبارک
فجر دراین شهرستان خبرداد.
*رئیس اداره محیط زیست بردسکن از کویر بردسکن به
عنوان کانون و عامل ریزگردها یاد کرد .مهندس مهدی
ذوالفقاری ضمن گرامی داشت  29دی ماه روز جهانی
هوای پاک به خراسان گفت :شعار امسال هفته هوای
پاک«نقش من در حفظ هوای پاک» است که دراین رابطه
کمیته ه��وای پاک با دستگاه های متولی با محوریت
فرمانداری برگزار شد.
نجم الشریعه-جلسه س��ت��اد ده��ه فجر زب��رخ��ان با
حضورمسئوالن ادارات و نهادها درسالن اجتماعات
بخشداری زبرخان برگزارشد.
خاکشور /یک زوج جوان رشتخواری در راستای اجرای
طرح ترویج ازدواج آسان با  5سکه بهار آزادی ازدواج
کردند .حجت االسالم «حسن خاکشور» رییس سازمان
تبلیغات اسالمی رشتخوار با تایید خبر ازدواج یک
جوان با  5سکه بهار آزادی در مسجد جامع رشتخوار
گفت :مهریه این دختر یک سکه بهار آزادی بود اما به
اصرار پدر داماد  5سکه شد.
*فرماندار رشتخوار گفت :هدف ما برگزاری انتخابات
سالم و به دور از هرگونه شائبه است«.خالقداد عرب»
در نشست مشورتی با دهیاران با محوریت انتخابات
بر بی طرفی کامل فرمانداری و مجموعه های وابسته
تاکید کرد و گفت :رای مردم حق الناس است و بر اساس
منویات مقام معظم رهبری هدف ما برگزاری انتخابات
سالم و به دور از هرگونه شائبه است.
*فرماندار تایبادگفت :جوانان محور حرکت و توسعه
جامعه هستند و مسئولین باید در ایجاد بسترهای مناسب
برای رشد و شکوفا شدن استعدادهای جوانان تالش
کنند و اق��دام شایسته انجام دهند .شرافتی در جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان به موقعیت مهم
و استراتژیک شهرستان تایباد و همجواری با تهدیداتی که
از سوی مرز افغانستان ،جامعه جوان و نوجوان شهرستان
را مورد هدف قرار داده است اشاره کرد.
غضنفری /رییس ستاد ده��ه فجر تربت حیدریه از
برگزاری  180برنامه در حوزه های مختلف در طول دهه
مبارک فجرخبرداد.

صالح آباد -سه راهی مشهد  -سرخس خط کشی
مناسبی وجود ندارد اظهار می دارد :خط کشی نا
مناسب  ،کمرنگ و در برخی قسمت ها نبود خط
کشی در محور باعث می شود هنگام شب و یا در
مواقع مه آلود بودن هوا رانندگی به سختی صورت
گیرد .وی می افزاید :مسئوالن باید نام جاده های
صالح آب��اد را به ن��ام ج��اده ه��ای م��رگ و خطر نام
گذاری کنند .جاده هایی که در بیشتر اوقات برای
رانندگان خطرساز بوده و حوادث خونین فراوانی
را ب��رای آنها رقم زده است .یک راننده خ��ودروی
مسافربری عمومی نیز در این زمینه به خبرنگار
ما می گوید :خرابی های جاده های برون شهری
صالح آباد قابل شمارش نیست.کارشناسان باید
تمامی ای��ن خطرات را بررسی ک��رده و ب��رای رفع
آنها تالش کنند«.غالمرضا مشهدی» می افزاید:
کمتر نقطه ای در محورهای صالح آباد -سه راهی
مشهد -سرخس و صالح آباد -تربت جام را می توان
یافت که در آن سانحه ای روی نداده باشد یا فرد و
افرادی در آن زخمی و کشته نشده باشند.
▪ ▪پیچ های فراوان
یکی از فرهنگیان منطقه صالح آباد در رابطه با محور
صالح آب��اد -تربت جام می گوید :کم عرض بودن
جاده ،وجود پیچ های فراوان ،ایمن نبودن پیچ ها
و نداشتن دید مناسب به همراه آسفالت نامناسب و
فرسوده از جمله معایب محور صالح آباد -تربت جام
است که لزوم توجه مسئوالن را ضروری می سازد.

فرمانده پلیس راه تربت جام درب��اره محور صالح
آباد – سه راهی مشهد  -سرخس می گوید :به لحاظ
حوزه انتظامی و راهور تنها  65کیلومتر از این محور
در حوزه شهرستان تربت جام است ( با ذکر این نکته
که به لحاظ حوزه راه��داری محور صالح آب��اد -سه
راهی مشهد -سرخس در حوزه اداره راه و شهرسازی
منطقه صالح آب��اد اس��ت ) و در ای��ن  65کیلومتر
نداشتن شانه آسفالت در  55کیلومتر این محور ( از
کیلومتر  10به بعد) ،کمبود عالیم افقی جاده (خط
کشی محور) ،ایمن سازی نشدن مناطق روستایی و
نبود ماشین امداد و نجات در محور صالح آباد -سه
راه��ی مشهد -سرخس از جمله معایب این محور
هستند«.سرگرد علی شریفی» در خصوص محور
صالح آباد -تربت جام نیز می افزاید :این محور دارای
معایبی از قبیل نداشتن شانه خاکی ،کم عرض بودن
ج��اده ،نداشتن خط کشی و نداشتن گاردریل در
برخی قسمت های محور است .وی اظهار می دارد:
اوایل مهر ماه سال جاری به رئیس قبلی اداره راه و
شهرسازی منطقه صالح آباد درباره نداشتن عالیم
و تجهیزات ایمنی مناسب حین عملیات راهسازی
و نحوه عملیات راهسازی«چیپ سیل» تذکر دادم
ولی متاسفانه روز بعد از آن ،طی یک تصادف دو نفر
از هموطنانمان از منطقه صالح آباد جان خود را از
دست دادند که در این تصادف اداره راه و شهرسازی
منطقه صالح آباد  50درصد مقصر اعالم شد.
▪ ▪تنها یک دستگاه آمبوالنس
وی درباره امکانات امدادرسانی محورهای برون
شهری صالح آب��اد خاطرنشان می کند :در محور
صالح آب��اد – تربت ج��ام خ��ودروی ام��داد و نجات
وج��ود ن��دارد .تنها یک دستگاه آمبوالنس هالل
احمر مستقر است که بیشتر برای نجات در برف
فعالیت می کند و پایگاه اورژان��س صالح آب��اد نیز
تنها یک دستگاه آمبوالنس دارد که به لحاظ وسعت
و جمعیت منطقه صالح آب��اد ای��ن امکانات کافی
نیست .وی با بیان این مطلب که در محور صالح

مدیر جهاد کشاورزی فریمان مطرح کرد:

قطع  100اصله درخت درکارخانه قند فریمان بدون مجوز
اص���غ���ری-روز گذشته بیش از  100اصله
درخ��ت در کارخانه قند فریمان که در فاصله
بسیار کوتاهی از بندتاریخی فریمان قرار دارد
بدون هماهنگی و کسب مجوز از ادارات مرتبط
قطع شد.مدیر جهاد ک��ش��اورزی فریمان نیز
که در محل حاضر بود با اشاره به قطع بیش از
 100اصله درخت به خبرنگار خراسان گفت:
درخت به عنوان ریه و تصفیه کننده هوا است
و از یک طرف سالمت محیط زیست به درخت
ارتباط پیدا می کند لذا تمامی تغییراتی که
در باغ ها و در بحث کشاورزی انجام می شود
حتما باید با نظارت جهاد ک��ش��اورزی صورت
پذیرد .حتی اگر ملک خصوصی باشد.مهندس
«سیدعبدا ...پرهیزگار» با بیان این که قطع
درختان و یا از ریشه در آوردن آن ها باید با
نظارت کارشناسان کشاورزی و باغبانی انجام
ش��ود گفت :اگ��ر درختی به دلیل سن زی��اد یا
آفت زدگی و  ...خطری ایجاد می کند باید با
نظر مساعد جهادکشاورزی اق��دام به قطع آن
درخت کرد.مهندس پرهیزگارگفت:حتی اگر
بحث احیای باغات ،جایگزینی درختان غیر
مثمر و یا بحث غیراقتصادی ب��ودن آن مطرح
باشد بایدکارخانه قند با مجوز جهاد کشاورزی
اقدام به قطع درختان می کرد .لذا این موضوع

را پیگیری می کنیم تا دلیل جابجایی و در
آوردن ریشه درختان مشخص شود.رئیس اداره
محیط زیست شهرستان فریمان در این زمینه به
خبرنگار خراسان گفت :پس از اطالع از قطع و
از ریشه در آوردن حدود100اصله از درختان
باغ های کارخانه قند جلوی ادامه این کار گرفته
شد .چرا که قطع درختان کارخانه قند مصداق
تغییر کاربری اس��ت و به نظر می رس��د بدون
مجوز این کار انجام شده است.مهندس «حسن
اکبری» با بیان این که قطع درختان کارخانه قند
غیر قانونی است و هیچ مجوزی را برای این کار
ارائه نکرده اندگفت:کارخانه قند باید مجوز الزم
را از منابع طبیعی و یا جهادکشاورزی دریافت
میکرد.در این زمینه خبرنگار خراسان چندین
بار با مسئوالن کارخانه مربوطه تماس گرفت اما
متاسفانه حاضر به پاسخ گویی نبودند.

آباد -سه راهی مشهد -سرخس نیز تنها در روستای
«نعتو» یک دستگاه آمبوالنس ویژه اورژانس 115
وج��ود دارد می افزاید :در محور صالح آب��اد -سه
راهی مشهد  -سرخس نیز خودروی امداد و نجات
وجود ندارد و هنگام بروز سوانح یا خودروی امداد
و نجات از شهرستان تربت جام باید اعزام شود و یا
توسط ادارات محلی صالح آباد از قبیل شهرداری و
با امکانات آنها افراد از میان خودروها بیرون آورده
شوند .فرمانده پلیس راه شهرستان تربت جام اظهار
می دارد :اداره کل راه و شهرسازی به محورهای
برون شهری صالح آباد به عنوان محورهای فرعی و با
عرض  6متر نگاه می کند و به همین لحاظ اعتبارات
محدودی برای این منطقه مد نظر قرار می دهند که
امیدواریم با ارتقای منطقه صالح آباد به شهرستان
شاهد بهبود وضعیت راه های این منطقه باشیم.
▪ ▪نقاط حادثه خیز
رئیس اداره راه و شهرسازی منطقه صالح آباد که
کمتر از دو ماه است فعالیت خود را آغاز کرده است
درباره وضعیت راه های برون شهری می گوید :محور
صالح آباد -سه راهی سرخس -مشهد دارای پیچ
های تند و پرتگاه های خطرناک ،عرض کم آسفالت
با مشخصات راه روستایی ،روی��ه آسفالت خراب،
کسری عالیم ،تابلو و گاردریل است« .علی اصغر
کرباسی» می افزاید :روستاهای طول مسیر« ،گوش
الغر»« ،نعتو» و «یکه باغ» که محور صالح آباد -سه
راهی مشهد  -سرخس از میان آنها عبور می کند و
نقاط حادثه خیز هستند ،نیازمند احداث کمربندی
در نقاط حادثه خیز می باشند.همچنین پوشش
نامطلوب آنتن دهی تلفن همراه و نبود ایستگاه
های هالل احمر و پلیس راه و کمبود اورژان��س از
دیگر نواقص ای��ن محور محسوب می شوند .وی
درب��اره محور صالح آباد-تربت ج��ام خاطرنشان
میکند :این محور دارای نواقصی همچون پیچ ها
و پرتگاه های خطرناک ،عرض کم راه با مشخصات
راه روستایی ،قوس های افقی و عمودی تند ،گردنه
های خطرناک و روی��ه آسفالتی فرسوده و خراب
است که کسری عالیم ،تابلو ،گاردریل ،خط کشی،
پل های کم عرض ،نقاط حادثه خیز زیاد و نداشتن
شانه راه در بعضی از قسمت ها از دیگر معایب این
محور به شمار می رود .وی اظهار می دارد :محور
صالح آباد -تربت جام نیازمند پوشش دهی تلفن
همراه و استقرار پلیس راه و اورژانس جاده ای نیز
است .کرباسی درباره وضعیت بهسازی محور صالح
آباد -سه راهی مشهد -سرخس می گوید :تاکنون
 ۱۵کیلومتر از مسیر  ۹۰کیلومتری صالح آباد-
سه راهی مشهد -سرخس با مشخصات راه اصلی
بهسازی و تعریض شده که  ۸کیلومتر آن آسفالت
و باقیمانده آن آم��اده آسفالت اس��ت .اما به دلیل
عدم تخصیص اعتبار الزم و با توجه به مطالبات
زیاد پیمانکار فعال پروژه متوقف بوده و با پیگیری
های اخیر مقرر شده است چنانچه بخشی از بدهی
به پیمانکار پرداخت شود پیمانکار آمادگی شروع
پروژه را دارد.

 3ماه پس از افتتاح ،رئیس ایستگاه راه آهن نیشابور خبر داد:

احتمال حذف قطار محلی نیشابور  -مشهد قوت گرفت
راسخی نیا 14 -مهرماه امسال سوت نخستین
قطار محلی در مسیر نیشابور – بینالود – مشهد
در حالی به صدا درآمد که مقامات راه آهن کشور
بهترین امکانات را در اختیار این مسیر قرار دادند
هرچند که همان موقع بسیاری زمان حرکت این
قطار را نامناسب ارزیابی می کردند ،ولی کسی
گمان نمی کرد مهلت آزمایشی حرکت این قطار
به فرجام نرسیده ،سخن از حذف آن به میان
آید .هنوز سه ماه و نیم از آغاز حرکت این قطار
نگذشته که رئیس ایستگاه راه آهن نیشابور اعالم
می کند :قطار جدید محلی نیشابور  -مشهد با
خطر حذف از ایستگاه نیشابور و یا تغییر مبداء
پس از پایان دوره آزمایشی روبه رو است.

▪ ▪قطار محلی نیشابور -مشهد روزانه 15
مسافر دارد
«هادی نوری» در گفت و گو با خراسان تاکید کرد:
اکنون روزان��ه تنها  15مسافر به طور میانگین
از این قطار استفاده می کنند که این برای راه
آهن توجیه پذیری اقتصادی ندارد .این در حالی
است که معاون مسافری راه آهن کشور در هنگام
افتتاح این قطار محلی تصریح کرد :راه اندازی
قطار حومه ای نیشابور – مشهد با دستور مستقیم
وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته است .رئیس

ایستگاه نیشابور همچنین به خراسان میگوید:
 3قطار محلی نیشابور – مشهد طی سال های
گذشته در این مسیر فعالیت خود را آغاز کردند
که متاسفانه به خاطر پایین بودن ضریب اشغال
مسافر پس از دوره آزمایشی ح��ذف ش��ده و یا
مبداء آنها تغییر کرد و این تغییر مبداء مشکالت
فراوانی را به وجود آورد« .نوری» همچنین اعالم
کرد :قطار محلی نیشابور – بینالود – مشهد در
دو طبقه با ظرفیت  216نفر به صورت اتوبوسی
با  7میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسیده
است .وی یادآور شد :بر اساس برنامه ریزی انجام
ش��ده ،هر روز یک رام قطار از نیشابور ساعت
 5:45صبح حرکت می کند و در ساعت 7:20
وارد مشهد می شود که بازگشت آن نیز در ساعت
 17همان روز از مشهد و ورودش به نیشابور
مقارن ساعت  18:30است.

آژیر
طریق این محور به مشهد داشتند که برنج های خارجی قاچاق
توقیف شد .وی ارزش این مقدار برنج کشف شده قاچاق را
 234میلیون تومان اعالم کرد و گفت :دراین رابطه  4راننده
متخلف برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

انهدام باند سرقت قطعات خودرو در چناران

کشف  58تن برنج خارجی قاچاق در بردسکن
نوری /فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن از کشف و ضبط
یک محموله برنج خارجی قاچاق به میزان  58تن درای��ن
شهرستان خبرداد .سرهنگ هوشنگ کیانی افزود :ماموران
مبارزه با کاالی قاچاق و ارز این فرماندهی حین کنترل وسایط
نقلیه عبوری محور طبس به بردسکن در ایستگاه ایست و
بازرسی سه راهی درونه این شهرستان به یک دستگاه تریلی
و  3دستگاه کامیون حامل برنج مشکوک شدند و آنها را برای
بازرسی بیشتر توقیف کردند.وی گفت :با استعالمات انجام
شده مشخص شد هیچ یک از خودروها مدارک الزم گمرکی
برای حمل برنج ها را ندارند که برای بررسی بیشتر به ستاد
فرماندهی منتقل شدند .سرهنگ کیانی گفت :این محموله از
استان های جنوبی کشور بارگیری شده و قصد حمل آن را از

باقری /با تیزبینی ماموران کالنتری  11چناران باند حرفه ای
سرقت قطعات خودرو در این شهرستان متالشی شد  .فرمانده
انتظامی شهرستان چناران با اع�لام این خبر گفت:ساعت
 3:30بامداد روز شنبه گذشته یکی از تیم های کالنتری 11
این فرماندهی هنگام گشت زنی در یکی از خیابان های حاشیه
شهر چناران به  4مرد جوان که در حال باز کردن کاپوت یک
دستگاه پراید بودند مشکوک شدند .سرهنگ قربان صنعتی
افزود  :با نزدیک شدن تیم گشت پلیس ،این افراد با استفاده
از یک دستگاه خودرو پراید متواری شدند و ماموران کالنتری
به تعقیب خودرو پرداختند .وی ادامه داد :پس از طی مسافتی
تعقیب و گریز سارقان عرصه را بر خود تنگ می بینند و با رها
کردن خودرو متواری می شوند که ماموران گشت با استفاده
از شلیک تیر هوایی دو نفر از آنها را زمین گیر کردند .صنعتی
تصریح کرد  :تحقیقات از دو متهم پرونده برای کشف سرقت
های احتمالی و شناسایی همدستان آنان ادامه دارد .فرمانده
انتظامی شهرستان چناران خاطر نشان کرد  :در همین راستا
 6سارق خیابانی دیگر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

پاکسازی مناطق جرم خیز کویر در بردسکن
نوری-فرماندهی انتظامی بردسکن از اجرای طرح پاکسازی
مناطق آل���وده و ج��رم خیز حاشیه کویر درای���ن شهرستان
خبرداد .سرهنگ هوشنگ کیانی افزود :با هماهنگی و برنامه
ریزی قبلی مناطق وسیعی از کویر شهرستان پاکسازی شد.
سرهنگ هوشنگ کیانی افزود :هدف از این عملیات ارزیابی
توان عملیاتی و رزمی نیروها و نیز بررسی وضعیت امنیتی و
ترددهای احتمالی از حاشیه کویر این شهرستان بود که با
موفقیت انجام شد.

دستگیری  2سوداگر مرگ دربردسکن

نوری /فرماندهی انتظامی بردسکن از دستگیری دو قاچاقچی
توزیع کننده مواد مخدر دراین شهرستان خبرداد .سرهنگ
کیانی افزود :ماموران مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با
کسب یک سری اطالعات در دو عملیات جداگانه در یکی از
مناطق سطح شهر بردسکن توانستند در بازرسی از مخفیگاه
قاچاقچیان مقدار  11کیلو و  200گرم تریاک را کشف و ضبط
کنند .وی گفت :در این رابطه یک زن و مرد دستگیر شدند و
یک دستگاه خودروی  405و یک دستگاه موتورسیکلت و دو
دستگاه گوشی تلفن همراه نیز که در امر توزیع مواد از آنان
استفاده می شد توقیف و به ستاد مبارزه با م��واد مخدر این
فرماندهی انتقال داده شد.

سوال ازشما
پیگیری ازما
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پیامك2000999  :
تلفن051 3 7617000:

چه سوالی از مدیران بنیاد مسکن انقالب
اسالمی دارید؟
روز چهار شنبه این هفته میزگردی با حضور مدیران
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با محوریت
ب��ررس��ی ک��م و کیف ط��رح ه��ای ه��ادی روستایی،
ساخت و س��از ها در روستاها ،حریم روستایی،
تفکیک اراض��ی ،صدور پروانه ساختمانی و  ...در
تحریریه روزن��ام��ه خ��راس��ان ب��رگ��زار م �یش��ود .در
این میزگرد عالوه بر مدیران بنیاد مسکن برخی
متولیان امور روستایی و صاحب نظران نیز حضور
خواهند یافت .بدین منظوربه اط�لاع هم استانی
ها و به خصوص روستاییان عزیز می رسانیم چنان
چه در باره اقدامات و خدمات بنیاد مسکن انقالب
اسالمی سواالتی داری��د ،می توانید تا ساعت 9
روز چهارشنبه همین هفته مشکالت خ��ود را به
شماره  2000999پیامک کنید تا پاسخ آن را از
زبان مدیران بنیاد مسکن جویا شویم .لطفا ابتدای
پیامک خود عبارت «بنیاد مسکن» را بنویسید.

از میان خربها

تخریب و حفاری غیر مجاز یک اثر تاریخی
و اظهارات مسئول میراث فرهنگی تایباد
گروه شهرستان ها  /طی چند روز گذشته مزار شیخ
ظهیرالدین و شیخ خواجه شهابالحق در روستای
تاریخی «جوزقان» ازتوابع بخش میان والیت شهرستان
تایباد مورد حفاری های غیر مجاز قرار گرفت که رییس
میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری تایباد با تایید
این مطلب به خراسان گفت :از منطقه ای که مورد حفاری
غیر مجاز قرار گرفته است بازدید شده و برای شناسایی
عوامل حفاری غیر مجاز انجام شده از این مزار ،شکایتی
نیز به دادستانی ارس��ال شده است«.مجید حسینی»
با بیان این که در حفاری های انجام شده هیچ سرقتی
صورت نگرفته است،افزود :فقط حفاری وتخریب یک اثر
تاریخی صورت گرفته است.وی اظهار داشت  :حفاری
آثار و ابنیه تاریخی موضوع جدیدی در شهرستان تایباد
نیست.متاسفانه هر از چند گاهی شاهد چنین اقداماتی
حتی در نقاطی هستیم که به هیچ عنوان ارتباطی با آثار
تاریخی هم ندارند.متاسفانه افراد سودجو و کالهبردار
نیز از هیجان و طمع برخی اف��راد سوءاستفاده کرده و
با وعده ثروتمند شدن و طی ره صدساله با قیمت های
نجومی مبادرت به فروش کاغذ پاره هایی به نام گنج نامه
و یا نقشه گنج می کنند که هیچ یک از آنها صحت علمی
ن��دارد و قابل استناد نبوده و تنها فریبی بیش نیست.
سرهنگ «روحی» فرمانده انتظامی تایباد هم دراین باره
گفت :کار شناسایی سارقین وکسانی که اقدام به تخریب
اث��ر فرهنگی درروس��ت��ای ج��وزق��ان ک��رده ان��د دردس��ت
پیگیری پلیس اس��ت ک��ه ب��ه زودی ب��ا همکاری م��ردم
شناسایی وتحویل مقامات قضایی خواهند شد.وی گفت:
سارقین میراث فرهنگی که مدتی قبل درشهرستان اقدام
به تخریب میراث فرهنگی دراقصی نقاط شهرستان کرده
بودند  ،شناسایی وپس ازدستگیری روانه زندان شدند
ومقام قضایی نیز برای آنها حبس وج��زای نقدی پیش
بینی کرده است.

مدیرکلبانوانوخانوادهاستانداریخبرداد:

افزایش زنان سرپرست خانوار در استان
قالیباف -مدیر کل بانوان و خانواده استانداری خراسان
رضوی گفت :تعداد زنان سرپرست خانوار استان خراسان
رض��وی نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر شده و رو به
افزایش است.به گزارش خراسان«،فرشته سلجوقی» در
جلسه شورای اداری تایباد گفت :فقیرترین فقرا در استان
زنان و خانواده هایی هستند که سرپرستی خانواده بر
عهده آنهاست.وی گفت :باید زمینه حضور سالم زنان در
جامعه فراهم شود و توجه ویژه ای صورت گیرد چرا که
سالمت جامعه درگرو سالمت خانواده است.شرافتی راد
فرماندار شهرستان مرزی تایباد ضمن تبریک پیروزی
هسته ای گفت :نقش زنان از صدر اسالم تا کنون در همه
عرصه های جامعه اثر گذار بوده و خواهد بود .الزم به ذکر
است امامان جمعه تشیع و اهل سنت شهرستان تایباد
نیز در این جلسه به نتیجه رسیدن دیپلماسی وشکست
تحریم ها را حاصل مقاومت مردم وخون شهدا دانستند
وای��ن پیروزی را به ملت ودول��ت ومقام معظم رهبری
تبریک گفتند.

اخطار محیط زیست خواف به معادن و
صنایع آلوده کننده هوا
ناسخ /رییس اداره محیط زیست خواف گفت:درآستانه
روز ه��وای پ��اک به صنایع و معادنی که ضوابط زیست
محیطی را رعایت نکرده و موجب آلودگی هوا شده اند
اخطار داده شد.طاهریان با بیان این مطلب که بیشتر
آلودگی ه��ای زیست محیطی از ناحیه معادن دولتی
صورت می گیرد ،اف��زود:در آستانه روز ملی هوای پاک
همه معادن و صنایع این شهرستان توسط کارشناسان
محیط زیست و صنعت  ،معدن و تجارت پایش شد که
در این بین به برخی معادن دولتی به دلیل مالچ پاشی
نکردن جاده های معدنی و آلودگی محیط زیست اخطار
های الزم داده شد.وی افزود :به منظور بررسی وضعیت
محیط زیستی و چگونگی رعایت ضوابط و مالحظات
محیط زیستی معادن خواف کارشناسان ادارات حفاظت
محیط زیست و صنعت  ،معدن و تجارت شهرستان خواف
به پایش از شرکت های معدنی و صنایع فوالدی پرداختند
که اخطارهایی به معادن دولتی سنگ آهن داده شد.

