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گزارشیازمشکالتکمبودآبشربدربرخیروستاهایجغتای

گالیه روستاییان جغتای از قطعی مکررآب آشامیدنی

کالته،قنبری  /پیکر شهیدروحانی حجت االسالم حاج
محمد افچنگی رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند
جنوب غرب که در حادثه تروریستی اهواز به شهادت
رسید ،با حضور پرشور مردم در سبزوار تشییع شد.به
گــزارش خراسان رضــوی ،پیکر مطهر شهید روحانی
حجت االســام حــاج محمد افچنگی رئیس عقیدتی
سیاسی منطقه پدافند جنوب غرب صبح دیروز با حضور
پرشورخانواده معظم شهدا ،جانبازان ،ایثارگران،
روحانیون ،مسئوالن و قشرهای مختلف مردم از محل
مسجد جامع به سمت میدان کارگر سبزوار تشییع شد.
پیکرمطهر شهید حجت االسالم افچنگی پس ازتشییع
درشهرستان سبزوار برای خاک سپاری به زادگاهش
گــلــزار شــهــدای روســتــای افچنگ در سبزوارمنتقل
شد.شهید روحانی حجتاالسالم حاج محمد افچنگی
در سال  56در روستای افچنگ سبزوار به دنیا آمد و در
 ۳۱شهریور امسال در حادثه تروریستی اهواز به درجه
رفیع شهادت نایل شد.

• برگزاری پانزدهمین دوره طرح
«هر شهید آبروی محله ،افتخار کوچه»

پانزدهمیندورهطرح«هرشهیدآبرویمحله،افتخارکوچه»
به میزبانی خانواده شهید سید احمد موسوی از روستای
فیروز آباد بخش شهرآباد بردسکن با حضور پر شور خانواده
های شهدا  ،بسیجیان و مسئوالن محلی برگزار شد.

امامجمعهشهرمشهدریزهباصدورپیامی
حملهتروریستیاهوازرامحکومکرد
مولوی عبدالکریم علی بائی ،امام جمعه شهرمشهدریزه
با صدور پیامی ،ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در
اهواز  ،با بازماندگان شهدای این حادثه ابراز همدردی
و بــرای مــجــروحــان آرزوی بهبودی کــرد .دربخشی
ازپیام امام جمعه شهرمشهدریزه آمده است « :خبر تلخ
و ناگوار حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز
و شهید و مجروح شدن جمعی از مردم مظلوم و بی دفاع و
نیروهای نظامی کشورمان باعث تاسف و تالم شدید این
جانب شد».درادامه پیام آمده است «:این جانب ضمن
محکوم کردن این اقدام تروریستی شهادت این عزیزان
را تسلیت می گویم و از خداوند منان برای شهدا رحمت
و غفران واسعه الهی و بــرای مجروحان شفای عاجل
مسئلت دارم ».

گزارش
گفتی

قطعی مکرر آب آشامیدنی تعدادی ازروستاهای
جغتای و خشک شدن چاه ها ،قنات ها و چشمه
ها ،بروز پدیده مهاجرت به شهرها رابه دنبال داشته
است .یکی از اهالی روستای جبله درشهرستان
جغتای به خراسان رضــوی گفت :این روستا به
شدت از کمبود آب آشامیدنی در مضیقه است و
میزان آب موجود پاسخ گوی مردم روستا نیست.
علی جبله گفت :متاسفانه اکثر اوقــات با کمبود
یا قطعی آب آشامیدنی روبه رو هستیم که باعث
ناراحتی اکثر مردم روستا شده است .یکی دیگر
ازاهالی روستا با اشــاره به مشکالت موجود در
خصوص آب آشامیدنی گفت :اکثر اوقات با کمبود
آب مواجه هستیم که امیدواریم مسئوالن برای
رفع این مشکالت اقدام کنند .علی اکبر سلیمی
افـــزود:از اسفند مــاه ســال گذشته به طــور مکرر
قطعی آب داشته ایم و فشار آب در مناطق باالی
روستا به نسبت پایین روستا خیلی پایین است .وی
افزود :تاکنون در خصوص کم آبی در این روستا به
مسئوالن مربوط گزارش های زیادی داده ایم ولی
اقدام خاصی صورت نگرفته است .یکی دیگر از
اهالی روستانیز گفت :چند سالی است مشکل کم
آبی داریم و مشکل جدیدی که به آن اضافه شده
قطعی مکرر آب اســت .مرتضی ظهیری فر یکی
دیگراز روستاییان در گفت و گو با خبرنگار ما درباره
مشکالت مردم روستا در این خصوص گفت  :چند
سالی است که مردم روستا با مشکالت کمبود آب
دست به گریبان اند و صدایشان به جایی نمی رسد
به طوری که بارها اعتراض کرده اند ولی اقدام
خاصی برای برطرف شدن مشکالت آن ها انجام
نشده است .وی گفت:روزانه با قطعی آب روبه رو
هستیم به طوری که مردم مجبورند از مناطق دیگر
همچون چاه های کشاورزی آب تهیه کنند که این
زیبنده مردم روستا نیست .وی افــزود :فشار آب
در این روستا خیلی پایین است و به برخی مناطق
اصال آب نمی رسد و این موضوع باعث نارضایتی
مردم شده است.عباسی یکی از اعضای شورای
روستای کهنه گفت  :اداره آب روستایی جغتای
برای تامین آب شرب روستاهای کهنه و اله آباد

اقدام به اجرای شبکه آب رسانی به صورت رزرو
از مجتمع جبله نو کردند و مبلغ کالنی صرف شد
که جای تقدیر دارد ولی متاسفانه دقیقا زمانی که
این دو روستا با کم آبی مواجه هستند تزریق آب
از طریق این شبکه رزرو انجام نمی شود چرا که
روستاهای خود آن مجتمع به مشکل بر می خورند
و سوال این جاست که چرا قبل از اجــرای چنین
کــاری این کار کارشناسی نشد که شاهد صرف
چنین مبالغی از بیت المال نباشیم .وی افزود  :یکی
دیگر از مشکالت ما در خصوص آب  ،تعلل پیمانکار
مربوط است که هم اکنون مشغول تعویض شبکه
آب روستاست و چون شبکه آب روستا قدیمی بود
با مشکالتی مثل شکستگی و افت فشار روبه رو
بودیم که هم اکنون این کار به کندی پیش میرود.
مدیر آب و فاضالب روستایی جغتای در گفت و گو
با خبرنگار ما در خصوص مشکالت مطرح شده
مردم اظهار کرد:روستاهای مجتمع خیبر شامل:
عبدل آباد ،ریواده  ،فشانجرد  ،خسروشیر  ،گوری و
سامقان  1700مشترک دارد که طبق سرشماری
سال  95تعداد جمعیت خانوار از تعداد جمعیت
اشتراک ما کمتر است یعنی تعداد اشتراک های ما
از تعداد خانوارهای ما بیشتر است .محمد قربانی
گفت:بعضی از خانوارها دو امتیاز آب دارند و شامل
کسانی است که برای مغازه و منزل یا دامــداری
خود اشتراک دریافت کرده اند .وی افزود :آن چه
به صورت استاندارد پیش بینی شده به ازای هر
 100خانوار یک لیتر بر ثانیه آب الزم است ولی ما
در مجتمع خیبر باید به تناسب جمعیتی که دارد
حدود  16تا  18لیتر آب تولید کنیم تا جواب گوی

جمعیت  1700خانواری آن ها شود .وی افزود:
متاسفانه به رغم تولید زیادی که داریم با کمبود
آب مواجه شدیم که آن هم علت های گوناگونی
دارد که مهم ترین آن آبیاری فضای سبز موجود
در منازل روستایی است که متاسفانه مردم روستا
در حیاط های خود هر کدام باغچه هایی دارند که
آن را آبیاری می کنند و برخی نیز به دلیل رعایت
نکردن الگوی مصرف ،اضافه برداشت دارنــد و
بعضی خانوارها نیز برای تامین آب دام هایشان
بیشتر از ظرفیت مجاز آب بهره برداری می کنند.
وی یکی دیگر از علت های قطعی مداوم آب را در
این روستاها قطعی برق منطقه اعالم کرد و افزود
 :هر زمــان که ما با قطعی بــرق مواجه میشویم
ساعت ها منتظر وصل شدن آن هستیم که در این
مدت پمپ های ما کار نمیکند و همزمان هم مردم
از ذخایر موجود استفاده می کنند و آبی ذخیره
نمی ماند که مردم استفاده کنند و با وجود مشکل
کمبود اعتبار تالش خواهیم کرد حجم آب ارسالی
به روستا ها را افزایش دهیم .مدیر آب و فاضالب
روستایی جغتای اعالم کرد :در روز های پیش رو
و با سرد شدن نسبی دما مشکالت ما هم در زمینه
قطعی و کمبود آب کاهش پیدا می کند و امیدواریم
به طور کلی این مشکالت برطرف شود .وی با اشاره
به مشکالت آب در روستای جبله گفت :در روستای
جبله  3.7لیتر بر ثانیه آب تولید می کنیم که این
روستا  185خانوار دارد که تعداد اشتراک فعال
آن  210نفر است و طبق الگوی مصرف ما باید 2
لیتر بر ثانیه به آن ها آب تحویل دهیم ولی متاسفانه
مشترکان الگوی مصرف را رعایت نمی کنند و

معموال یک و نیم برابر آب مصرف می کنند که باز
هم جواب گوی مردم نیست و از جمله اقدامات در
حال انجام در این روستا ساخت مخزن است که در
بازه زمانی کوتاهی به بهره برداری رسید  ،تعویض
شبکه فرسوده آب بود که انجام شد  ،نصب شیر
فلکه هایی برای مدیریت آب بود که انجام شد و نیز
الیروبی قنات روستا هم انجام شد که امیدواریم
با این اقدامات مشکل کم آبی این روستا به کلی
برطرف شود .وی درخصوص مشکالت روستای
کهنه و اله آباد نیز گفت  :در این دو روستا برای 500
اشتراک حدود  5لیتر آب نیاز داریم که طبق الگوی
مصرف آن را تامین می کنیم و حتی قناتی که در
آن روستا وجود دارد نیم لیتر آب تولید می کند که
اضافه بر الگوی مصرف است ولی متاسفانه باز هم
مردم بیش از الگوی مصرف آب مصرف می کنند.
وی با اشاره به مشکالت آب در روستای منیدر نیز
گفت  :تنها روستایی که به نسبت اشتراک هایمان
کاهش تولید داشته ایم روستای منیدر است و
خوشبختانه بخشی از لوله های فرسوده در روستا
تعویض شده است و امسال نیز بخشی دیگر از آن
تعویض میشود .وی در خصوص مشکالت آب
آشامیدنی در روستای حطیطه نیز گفت :ما مشکل
خاصی در این روستا نداریم و تنها مشکل اصلی آن
به اضافه برداشت مشترکان بر می گردد که آن هم
با مدیریت مصرف خود مشترکان حل می شود .وی
با اشاره به اقدام جالب برخی مشترکان در استفاده
بهینه از آب مصرفی گفت :جای بسی خوشحالی
است که برخی مشترکان از آب فاضالب حمام و
ظرف شویی به طور بهینه برای مصارف باغچه خود
استفاده می کنند و به نوعی مصرف آب را مدیریت
کرده اند که امیدواریم بقیه مشترکان هم از این
روش های ساده مدیریت مصرف آب بهر هگیری
کنند .وی یــادآور شــد :از مــردم تقاضا داریــم در
مصرف آب صرفه جویی کنند تا خدای ناکرده با
مشکل کمبود آب مواجه نشویم .وی گفت :ما در
شهرستان جغتای تعداد 15هــزار مشترک آب
داریم که شامل  51روستاست و فقط یک روستای
 10خانواری داریم که ان شاءا ...آن هم امسال از
نعمت آب بهداشتی بهره مند می شود .وی افزود :
ما در شهرستان  20حلقه چاه  7 ،چشمه  5 ،قنات
 32 ،منبع آب  110 ،کیلومتر خط انتقال و 350
کیلومتر شبکه توزیع آب داریم.

از میان خبرها
شهرستا ن ها

یادواره ۵۰شهید روحانی
شهرستاننیشابوروفیروزه
ویکشهیدمدافعحرمبرگزارشد
یــادواره شهید مدافع حرم حجت االســام والمسلمین
علوی نسب و  ۵۰شهید روحــانــی شهرستان نیشابور
و فیروزه در جــوار امــامــزاده مــحــروق(ع) با حضور مردم
والیتمدار نیشابور برگزار شد.حجت االسالم و المسلمین
ذوالنور در این یادواره با اشاره به نقش برجسته روحانیت
شیعه و اهل سنت در زمــان جنگ تحمیلی گفت :نقش
آفرینیروحانیتدرجبهههارامیتواندرچندمحورتبیین
کرد .وی افزود:محور اول آن نقش آفرینی کالن روحانیون
در انقالب و جنگ تحمیلی بود که اختصاص به امــام و
روحانیون بزرگ و تاثیر گذار نظام دارد.عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد :محور دوم
نقش پشتیبانی روحانیون در قالب ائمه جمعه برای تهییج
و بسیج مردم در جبهه های جنگ تحمیلی بود و محور سوم
نقش مسئولیتی روحانیون در دفاع مقدس در قالب حضور
واحدهای عقیدتی ،تبلیغی و نماینده امام و  ...در کنار
یگان های رزمی بود .وی محور چهارم را نقش فرماندهی
روحانیون دانست و افزود :این مورد از فرماندهی کل قوا تا
فرماندهیمحورها،دستههاوگروهانهاتوسطروحانیون
در جبهه جنگ را شامل میشد و محور پنجم نقش آفرینی
روحانیت در بخش تبلیغی جبهه های جنگ تحمیلی بود.

•یادواره  8شهید روستای سده بخش سالمی
برگزار شد

یـــادواره هشت شهید روســتــای ســده بخش سالمی
شهرستان خواف همزمان با هفته دفاع مقدس در مسجد
جامع روستای سده با حضور مسئوالن و مردم شهید پرور
این روستا برگزار شد.

مدیرکلتبلیغاتاسالمیخراسانرضوی:

مشکل صدورمجوز موسسات
وخانه های قرآن به زودی حل می شود
ملکی -مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اظهار کرد:
با توجه به ادغام موسسات قرآنی زیر مجموعه سازمان
تبلیغات اسالمی و وزارت ارشــاد مشکل صدور مجوز
موسسات قرآنی جدید تا یک ماه آینده دراستان حل
خواهد شد.حجتاالسالم لطفیان ،با بیان ایــن که
 260موسسه و خانه قرآن در استان در حال فعالیت
است،گفت :برای صدور مجوزها بیشتر مشکالت حل
شده و برخی از اختالف نظرهای جزئی مانده است که
امیدواریم هر چه سریع تر این مشکالت نیز برطرف شود.
وی افزود :برای شهرستانهایی نظیر خوشاب که از هیچ
موسسه وخانه قرآن برخوردار نیستند از اختیارات ویژه
برای صدور مجوز استفاده خواهیم کرد .وی افزود :برای
تاسیس خانه قرآن و موسسات قرآنی در سلطانآباد با
امام جمعه خوشاب در این باره تصمیماتی گرفته شده
است که به زودی تا نیمه دوم مهر ماه اعالم خواهد شد.

چهره ها و خبرها
رئیسجهادکشاورزیطرقبهشاندیزخبرداد:

رئیسادارهبهزیستیگناباد مطرحکرد:

گناباددومینشهرسالمندکشور

صفری/رئیس اداره بهزیستی گناباد گفت :از مجموع 88هزار نفر جمعیت این
شهرستان 12درصدراسالمندانتشکیلمیدهندوگنابادازنظرپیریجمعیت
دومینشهرسالمندکشورمحسوبمیشود«.آراسته»افزود:مسائلومشکالت
قشرسالمندبهویژهدرعرصههایفرهنگیواجتماعیبایددراولویتقرارگیرد
واین وضعیت در گناباد نگران کننده است .وی افزود :به دلیل تداوم پدیده خشکسالی و پیامدهای اجتماعی و
اقتصادیآنمهاجرتازاینشهرستانبهدیگرنقاطاستانوکشورافزایشیافتهوجمعیتسالمندانگنابادطی
سالهایاخیربسیارباالرفتهاست.ویگفت:خانوادهوبستگانبیشترسالمندانگنابادیدردیگرنقاطکشور
ساکنهستندامااینقشربهدلیلتعصبوعالقهمندیبهزادگاهشاندراینشهرستانماندهاند.

اعطایتسهیالتبالعوضبرای
اجرایسیستمهاینوینآبیاری

ناسخ/رئیس جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز از اعطای تسهیالت بالعوض به
کشاورزان برای اجرای سیستم های نوین آبیاری خبر داد.نادری گفت:برای
اجرایسیستمهایکمفشاروتحتفشارآبیاریباغهاومزارعهیچمحدودیت
مالی نداریم و به کشاورزان در این زمینه تسهیالت بالعوض پرداخت می کنیم.وی افزود:برای اجرای سیستم
های کم فشار و تحت فشار آبیاری تسهیالتی از  7.5تا  10میلیون تومان به کشاورزان پرداخت می شود.وی
گفت:در صورت تجمیع زمین های کشاورزی برای هرهکتار اجرای سیستم کم فشار پنج میلیون تومان و برای
خط انتقال آب نیز به ازای هر کیلومتر پنج میلیون تومان وام بالعوض به متقاضیان پرداخت می شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگو خبر داد:

موافقت اولیه با تسهیل در واگذاری واحدهای
تحتتملکبانکهابهمتقاضیان

حمیدی /پیش جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی
و دولت ،تشکیل شد تا در زمینه طرح دو موضوع مصوب
در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در استان
درباره واحدهای اقتصادی در تملک بانکها و بند (و)
مــاده  16قانون بودجه  97در جلسه شــورای گفت و
گوی بخش خصوصی و دولت تصمیمگیری شود.رئیس
دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت
در استان در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد :در
استان حدود  200واحد اقتصادی در تملک بانک ها
قرارگرفتهاند .در این جلسه بحث واگذاری این واحدها
به خارج از سیستم بانک مطرح شد.لبافی گفت :این
واحدها درواقع بعدازاین که به تملک بانکها درآمدند ،نه
برای خود بانکها و نه برای استان مزیت اقتصادی دارند.
از سوی دیگر ،در واگــذاری این واحدها به متقاضیان،
بانکها رویــه مشخص و مدونی نــدارنــد .رویــه معمول
بانکها بدین گونه بود که متقاضی باید  20درصد ارزش
روز واحد را بهصورت نقدی و بقیه را در اقساط پنج ساله
به بانک پرداخت کند و واحد را به تملک خود درآورد.در
این جلسه ،بنا شد ابتدا درصد پیشپرداخت متقاضی
بین  5تا  10درصد کمتر شود و مدتزمان بازپرداخت
بقیه مطالبات بانک برای تملک واحد توسط متقاضی به
 10تا  15سال افزایش یابد تا هم واحد از حالت غیرفعال
خارج شود و هم متقاضی رغبتی برای خرید و راهاندازی
مجدد آن داشته باشد.وی موضوع دیگر بررسیشده
را بخشودگی جرایم بنگاههای اقتصادی که در بند(و)
ماده  16قانون بودجه سال  97آمده است ،اعالم کرد
و گفت :بر این اساس بنگاههای اقتصادی که به سیستم
بانکی بدهکار هستند و میزان بدهی آنها تا پایان سال
 96مشخصشده است فرصت داشتند تا پایان شهریورماه
در صورت تعیین تکلیف یا پرداخت بدهیهای خود به
سیستم بانکی ،از مزیت بخشودگی جرایم بانکی بهره
ببرند.همچنین پیشنهاد شد مهلت استفاده از این
بخشودگی تا پایان امسال تمدید شود.

برگزاری تور 2روزه خواف گردی برای
گردشگران اروپایی

ابراهیم بای/مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان خواف گفت :همزمان با
گرامی داشت هفته گردشگری تور دوره ای خواف گردی برای گردشگران
اروپایی برگزار شد .محمود باعقیده در گفت و گو با خراسان رضوی بیان
کرد :طی برگزاری این تور دوروزه تعداد  11نفر از گردشگران اروپایی عالوه بر بازدید از مهم ترین جاذبه
های تاریخی شهرستان خواف از جمله مدرسه غیاثیه خرگرد ،کوشک سالمی ،آسبادهای نشتیفان و
مسجد ملک زوزن بااقامت شبانه در اقامتگاه بوم گردی غیاثیه از نزدیک با آداب ورسوم مردم منطقه از
جمله غذاهای سنتی  ،پوشاک وموسیقی محلی خواف آشنا شدند.

درخواست کارگران معدن آق دربند سرخس برای رسیدگی به مطالبات معوق

خبر
اقتصادی

مدیرادارهمیراثفرهنگیخوافخبرداد:

واژگونیموتورسیکلتیککشتهبرجاگذاشت

فرمانده انتظامی بردسکن از واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در محور روستایی کوهپایه
و مرگ راکب آن در این حادثه خبر داد.سرهنگ نظافتی گفت :در این حادثه به علت واژگونی
یک دستگاه موتورسیکلت ،راکب 76ساله آن به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.

دستگیری سارق حرفه ای 216قطعه پرنده زینتی در قوچان

فرمانده انتظامی شهرستان قوچان از دستگیری سارق حرفه ای  216قطعه پرنده زینتی
طی پنج فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ قدیر
مصرخانی گفت :در پی وقوع چند فقره سرقت پرندگان زینتی ،پیگیری موضوع به منظور
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستورکار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.وی
افزود :کارآگاهان پلیس آگاهی ،به یک سارق سابقه دار 37ساله مظنون شدند و با هماهنگی
مقام قضایی این فرد را دستگیر کردند .متهم به سرقت 216قطعه پرنده زینتی طی پنج فقره
سرقت اعتراف کرد.

تصادفنیسانباتریلردرزبرخانیکقربانیگرفت

نجم الشریعه /تصادف وانت نیسان با تریلردر بخش زبرخان یک کشته برجا گذاشت .فرمانده
انتظامی نیشابور با بیان این خبر گفت :براثرتصادف یک دستگاه وانت نیسان با یک دستگاه
تریلر درکیلومتر  30محور نیشابور به مشهد مقابل روستای حاجی آباد بخش زبرخان ،
سرنشین خودروی نیسان که فرزند راننده بود در دم فوت کرد .سرهنگ دهقان پورافزود:
علت این تصادف بی توجهی به جلو از سوی راننده نیسان اعالم شده است.

یک کشته در واژگونی وانت پیکان

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از واژگونی یک دستگاه خودروی وانت پیکان با یک
کشته و یک مصدوم در این شهرستان خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ
دهقان پور گفت :با حضور مأموران در محل ،مشخص شد به دلیل بی احتیاطی راننده وانت
پیکان وبی توجهی به جلو ،این خودرو واژگون شده است که بر اثر آن سرنشین فوت کرد و
راننده نیز به شدت مصدوم و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

امحای بیش از ۴تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

نوری /مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلیل آباد گفت :به مناسبت چهارم مهرماه
روز جهانی بهداشت محیط مقدار چهار تن و  347کیلوگرم اقالم خوردنی  ،آشامیدنی ،
آرایشی و بهداشتی تاریخ مصرف گذشته و فاسد مکشوفه در خلیل آباد امحا شد .به گزارش
خراسان رضوی ،سید محمد هاشمی به خبرنگارماگفت :مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته
و غیر بهداشتی توسط بازرسان بهداشت محیط طی یک سال گذشته توقیف و جمع آوری
شد که پس از کسب دستور مقام قضایی شهرستان و با حضور نماینده دادستان به روش
جداسازی و تفکیک مواد  ،از چرخه مصرف انسانی خارج شد .

محمودی /صبح دیروز جمع کثیری از کارگران معدن
زغال سنگ آق دربند سرخس به همراه خانواده های
خود در مقابل فرمانداری سرخس تجمع کردند .به گزار
ش خراسان رضوی ،تجمع کنندگان که ازکارگران
بخش خصوصی معدن هستند به علت محقق نشدن
وعده های مسئوالن معدن درباره معوقات حقوق 16
ماهه کارگران این معدن  ،با در دست داشتن پالکارد

ودست نوشته هایی ضمن اعتراض به رسیدگی نشدن
به حقوق معوقه شان  ،درخواست رسیدگی مسئوالن
شهرستان به این موضوع را داشتند.غریب سرپرست
فرمانداری سرخس در جمع کارگران معدن زغال
سنگ آق دربند با اشاره به پیگیری های صورت گرفته
گفت :طی تماس هایی که با مدیر عامل معدن انجام
گرفته است نامبرده در جلسه ای که برگزار می شود

درجمع نمایند گان کارگران حضور می یابد و درباره
آخرین اقدامات مد نظر در خصوص پرداخت بخشی از
مطالبات گفت وگو می کند.وی افزود:البته مقرر شد
چند واحد مسکونی متعلق به شرکت در مشهد فروخته
شود تا بتوان بخشی از آن را برای پرداخت مطالبات
کارگران ومبلغی را در راستای زیر ساخت های شرکت
که بتوان تولید را افزایش داد ،هزینه شود .

