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انتقادرئیسشورایشهرستان
مه والت از پرداخت نشدن حقوق
کارگران شهرداری
پوریوسف  /رئیس شورای مه والت در نطق انتقادی خود
در شــورای اداری از وضعیت موجود شهرستان گالیه
کرد .سید جابر هاشمی در ابتدا با انتقاد از پرداخت
نشدن مطالبات کارگران شهرداری خطاب به شهردار
گفت:سه ماه است کارگران شهرداری حقوق نگرفته
انــد .وی افــزود:مــا در جریان اعتبارات ،سه ماه است
نتوانستیم حق وحقوق رفتگران شهرداری رابدهیم.
وی گفت:بارها بامدیران کل در استان جلسه داشتیم تا
کارها را مدیریت کنیم ولی گاهی کار گیر دارد واعتباری
برای شهرداری اختصاص داده نشده لذا در اولین باری
که کارگران برای حقوقشان به من گفتند جلسه ای به
فوریت برگزار کردیم وقرار براین شد تا وام علی الحساب
از بانک ملی گرفته و مشکل شهر حل شود.

رفعتصرفازموقوفه
 ۴میلیاردریالیدرطرقبهشاندیز
ناسخ /با کمک بخش حقوقی اداره اوقاف وامور خیریه
طرقبه شاندیز ،بزرگ ترین موقوفه قرآنی استان واقع
در شهرستان طرقبه شاندیز به ارزش چهار میلیارد ریال
رفــع تصرف شد.به گــزارش خراسان رضــوی ،حجت
االسالم صادقی طرقی رئیس اداره اوقاف وامورخیریه
طرقبه شاندیز گفت :رقبه موقوفه" محمدناصرخان
ظهیرالدوله" بزرگ ترین موقوفه قرآنی استان واقع در
شهرستان طرقبه شاندیز به ارزش  ۴۰۰میلیون تومان  
است که بعد از هشت سال رفع تصرف شد.

فرماندارخوشاب:

اداره ثبت احوال در سلطان آباد
مستقرمیشود
فرماندار خوشاب گفت :بعد از بازدید مدیر کل ثبت
احوال استان از خوشاب و جلساتی که با وی داشتیم
مقرر شد اداره ثبت احــوال در خوشاب مستقر شود.
ابارشی با بیان این که برای استقرار این اداره ساختمانی
در سلطان آباد به طور موقت اجاره شده است ،تصریح
کرد :بعد از راه اندازی اداره و ارائه خدمات به مردم به
مرور ساختمان اصلی این اداره بعد از تامین زمین مربوط
ساخته میشود.وی درخصوص گزارش خراسان رضوی
دربــاره درخــواســت مــردم بــرای استقرار بانک ملی و
ادارات مرتبط در سلطان آباد بعد از گذشت هشت سال از
شهرستان شدن این شهر بیان کرد :بعد از انتشار گزارش
مجدد اسناد مربوط را برای مدیران استان ارسال کردیم
و منتظر پاسخ مسئوالن هستیم.وی همچنین افزود:
برای استقرار پایگاه هالل احمر در این شهرستان تالش
می کنیم و در این باره پیگیری های الزم انجام شده است.
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مدیرآبوفاضالبسلطانآباد:

چهارشنبه  18مهر .1397شماره 3965

پروژه آب شیرین کن سلطان آباد
تا 2سالدیگربایدتکمیلشود

گزارشی از مشکل آبیاری تانکری مزارع زعفران گناباد

طالی سرخ درعطشکمآبی
گزارش
صفری

فصل آبیاری مــزارع زعفران رسیده اســت و باز
زعفران کاران تنها مانده اند ،چون دولت اعتباری
بــرای آب رســانــی بــه م ــزارع زعــفــران اختصاص
نداده است  .این روزها که خشکسالی و کم آبی
بر تمام استان ومخصوصا جنوب خراسان رضوی
سایه افکنده تنها امید کــشــاورزان شهرستان
گناباد به محصول زعفران است؛ هر چند در این
ایام که فصل آب رسانی به مــزارع زعفران است
کمبود آب باعث استرس و ناامیدی کشاورزان
شده است.به گزارش خراسان رضوی ،کاهش
بــارنــدگــی ،خشکسالی و کــم آبــی در گناباد به
داستان تلخی تبدیل شده است که از حدود دو
دهــه پیش شــروع شــده و همچنان ادامــه دارد و
هم اکنون به مرز بحران رسیده است؛ سرزمین
طالی سرخی که امروز ترکهای خشکسالی و کم
آبی بر تمامی ابعاد وجودی اش زخم نهاده و این
زخمها کشاورزی این منطقه کویری استان راتحت
تاثیرقرار داده است .زعفران کاران روستاهای
کوهپایه شهرستان گناباد ازهزینه های سنگین
آب رسانی با تانکرهای سیاربه مزارع زعفران خود
گالیه دارند  .در نزدیکی فصل برداشت زعفران
 ،تبعات خشکسالی بیشتر خود را نشان می دهد
و دغدغه کشاورزانی می شود که با هزاران امید
و آرزو اقــدام به کشت و کــار کــرده انــد .زعفران
کاران گنابادی در فصل برداشت این محصول
استراتژیک ناچار به پرداخت هزینه های گزاف
برای سیراب کردن مزارع خود می شوند.

•بهای حمل آب با تانکر یک میلیون و
 500تا یک میلیون و  800هزارتومان

یک زعفران کار روستای سقی هزینه آب رسانی
با تانکر به مزارع را بسیار سنگین و برای کشاورز
کمرشکن دانست وگفت  :بهای حمل آب به ازای
هر تانکر یک میلیون و  500تا یک میلیون و 800
هزار تومان بوده که البته این هزینه در مسیرهای
طوالنی و صعب العبور بیشتر است .علی محمدنژاد
نیاز مزرعه اش در دوره اول آبیاری را  50تا 60
دستگاه تانکر اعالم کرد وافزود :هر سال باید چند
میلیون تومان برای این نوع آبیاری هزینه کرد و بر

این اساس خیلی از کشاورزان هر سال این مبلغ
را قرض می گیرند و بعد از برداشت زعفران بدهی
خود را تسویه می کنند .وی گفت :دولت تا چند سال
قبل ،از طریق جهاد کشاورزی برای آبیاری مزارع
به کشاورزان کمک و بخشی از هزینه حمل آب را
پرداخت می کرد اما دو سالی است که هیچ کمکی
به کشاورزان نمی شود و حتی یک ریال به طرح
آبرسانی مزارع زعفران اختصاص نمی یابد .یکی
دیگر از زعفران کاران براکوه شهرستان گناباد از
هزینه های سرسام آور آب رسانی به مزارع زعفران
با تانکر گالیه کرد و گفت که برای کاهش هزینه
ها ،آبیاری را در نهایت با صرفه جویی و ناقص انجام
می دهد طوری که مزرعه ای را که پنج تانکر آب
نیاز دارد با سه تانکر آبیاری می کند .ملک خانی
افزود :برای تامین هزینه آب رسانی با تانکر باید50
میلیون تومان پرداخت کند که توان مالی اش اجازه
پرداخت چنین هزینه ای را نمی دهد .عبداللهیان
با اشاره به افت محصول در منطقه افزود:در گذشته
از هر هکتار  3تا  4کیلوگرم زعفران خشک برداشت
می شد امــا اکنون به علت کمبود بارندگی ها و
سیراب نشدن زمین ها ایــن رقــم به یک چهارم
کاهش یافته است .وی با بیان این که تــداوم 18
سال خشکسالی وضعیت سخت معیشتی را برای
کــشــاورزان منطقه رقم زده اســت ،افــزود  :برخی
روستاییان به دلیل قــادر نبودن پرداخت هزینه
تانکرهای آب ،حتی به فروش دام های خود برای
تامین این هزینه ها اقدام می کنند .وی گفت:چند
سال پیش حدود یک چهارم هزینه آب به کشاورزان

برگشت داده می شد اما از آن زمان هیچ هزینه ای
برای خرید آب از سوی دولت پرداخت نمی شد.

•گناباد مقام دوم تولید زعفران دراستان

مدیر جهاد کشاورزی گناباد در این باره گفت:
باتوجه بــه بــحــران خشکسالی و اســتــمــرار آن،
آبرسانی به مزارع زعفران با تانکر تنها راه نجات
و روزنه امید برای رفع عطش مزارع زعفران است.
حسین زاده با اشاره به این که گناباد با سطح زیر
کشت سه هزارو 500هکتار و تولید 15تن زعفران
مقام دوم تولید را در استان به خود اختصاص داده
است ،افزود  :بیش از 60درصد از سطح زیر کشت
شهرستان به زعفران اختصاص دارد و معادل150
هکتار از مــزارع زعــفــران شهرستان در مناطق
کوهپایه ای واقــع شده که  650نفر بهر هبردار
مستقیم با کاشت و برداشت زعفران امرار معاش
می کنند .وی گفت :با توجه به هزینه های سنگین
آب رسانی ،کشاورزان آبیاری را در نهایت صرفه
جویی و ناقص انجام می دهند این درحالی است
که چنان چه آبیاری به مزارع زعفران انجام نشود
یا به صورت ناقص انجام شود پیاز زعفران از بین
خواهد رفت و با کاهش عملکرد تولید زعفران در
واحد سطح مواجه خواهیم بود.

•هیچ اعتباری برای آب رسانی مزارع
زعفران در اختیار کشاورز قرار نمی گیرد

مدیر جهاد کشاورزی گناباد افزود :هیچ اعتبار
دولتی برای آب رسانی مزارع زعفران در اختیار

کشاورز قرار نمی گیرد واعتبارات موجود صفر
است فقط هماهنگی بــرای برداشت آب ازچاه
هاست .وی گفت :با توجه به این که  150هکتار
از مزارع زعفران گناباد در مناطق کوهپایه ای قرار
دارد و باید با تانکر آبیاری شود براساس پیش بینی
تا پایان فصل برداشت زعفران حدود  450تانکر
معادل  450هزار مترمکعب عملیات آب رسانی به
مزارع زعفران باید انجام شود .وی گفت  :در چند
سال اخیر اعتباری از سوی ستاد مدیریت بحران
برای آب رسانی به مزارع زعفران اختصاص نیافته
و کشاورزان با هزینه شخصی برای آب رسانی به
مزارع زعفران اقدام کرده اند .وی گفت :آبرسانی
به مزارع زعفران از  15مهرماه آغاز می شود و تا
پایان فصل برداشت زعفران به طول می انجامد.
وی افــزود :با توجه به این که بیشتر درآمــد مردم
روستاهای کوهپایه ای از محصول زعفران است
اگر حمایت های الزم در زمینه آب رسانی به مزارع
زعفران انجام نشود مزارع در عطش بی آبی نابود
خواهد شد و از بین خواهد رفت و شاهد مهاجرت
مردم از روستاها خواهیم بود  .وی گفت  :با توجه به
تغییر اقلیم منطقه ،بحران خشکسالی و استمرار
این پدیده وکم شدن آب قنات ها تعداد زیادی از
آن ها به خصوص در نواحی کوهپایه ای شهرستان
خشک شده اند .حسین زاده گفت :آبیاری مزارع
زعفران فقط امید وپایداری را در روستا زنده می
کند وگرنه از نظر اقتصادی به صرفه نیست .وی
بر ضــرورت پیگیری به موقع و تامین اعتبار الزم
بــرای آب رسانی به مــزارع زعــفــران شهرستان
تاکید کرد وافزود  :اگر به موقع برای آبیاری مزارع
زعفران اقــدام نشود به طور قطع خسارت های
قابل توجهی به زعفران کاران تحمیل می شود.
رئیس آب منطقه ای گناباد نیز گفت  :آب رسانی
به مــزارع زعفران با تانکر تنها راه نجات و روزنه
امید برای برطرف کردن عطش مــزارع زعفران
روستاییان است .احمد تمامگر افزود:با توجه به
بحران خشکسالی و استمرار این پدیده وکم شدن
آب قنات ها و خشک شدن تعداد زیادی از آن ها به
خصوص در نواحی براکوه شهرستان گناباد باید با
تانکر به مزارع آب رسانی شود .وی افزود  :با حضور
مسئوالن بخش کاخک در محل بخشداری این
شهر جلسه ای برگزار و مقرر شده است ادارات
آبفای شهری و روستایی و آب منطقه ای در تأمین
آب همکاری کنند.

ملکی/مدیر آب و فاضالب سلطان آباد اظهار کرد :برای
حل مشکل آب این شهر از دستگاه تصفیه و آب شیرین
کن استفاده خواهد شد.پرویز آسیایی در گفتوگو با
خراسان رضوی با بیان این که این پروژه با اعتبار یک
میلیارد تومان در مرکز شهرستان خوشاب در حال
اجراست و تا دو سال دیگر باید تکمیل شود ،گفت :در
این پروژه بعد از تصفیه  50درصد آب خارج شده از چاه،
این آب مجدد وارد شبکه آب رسانی می شود و از شوری و
امالح آن کاسته خواهد شد.وی با بیان این که در تابستان
به دلیل مصرف زیاد آب با کمبودهایی در برخی از نقاط
شهر و افت فشار در شبکه آب رسانی روبــه رو بودیم،
افزود 32 :تا  40لیتر در ثانیه مصرف مشترکان آب در
پیک تابستان بود که با  20لیتر در ثانیه آب به دست آمده
از مخازن آب فاصله زیادی داشت.آسیایی تصریح کرد:
از راهکارهای دیگر برای حل مشکل کمبود آب شرب
شهر سلطان آباد احداث چاه سوم این شهر در محل جدید
است که در حال پیگیری و عملیاتی کردن آن هستیم.
وی با اشاره به این که از محل بودجههای سفر ریاست
جمهوری به استان مبلغ  500میلیون تومان برای
بازسازی و اصالح شبکه آب شهرستان اختصاص یافته
است ،افزود :هم اکنون آب به دست آمده از چاه های آب
برای مصرف  1500مشترک این شهر است و ذخیرهای
در برخی از زمانها وجود ندارد.

رئیس راهداری سبزوارخبرداد:

شناسایی ۸نقطهپرتصادف
در جاده های سبزوار
کالته /رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جــاده ای
سبزوار از شناسایی هشت نقطه پر تصادف طی امسال
در جاده های بین شهری سبزوار خبر داد و گفت :تاکنون
پنج میلیارد ریال اعتبار برای رفع نقاط پر تصادف در
جــاده هــای سبزوار به نیشابور ،سبزوار به شاهرود،
سبزوار به بردسکن و سبزوار به اسفراین اختصاص
یافته است .مهدی رحمتی با بیان این که ایمن سازی و
ارتقای ایمنی جاده های زیر پوشش شهرستان سبزوار
در دستور کار قرار دارد ،اظهار کرد :طی امسال هشت
نقطه به عنوان مناطق پر تصادف در جاده های سبزوار
به نیشابور ،سبزوار به شاهرود ،سبزوار به بردسکن و
سبزوار به اسفراین شناسایی شده است .وی از اختصاص
پنج میلیارد ریال اعتبار طی امسال برای رفع نقاط پر
تصادف جاده های شهرستان سبزوار خبر داد و افزود:
در این مدت اقداماتی همانند تامین روشنایی ،نصب
گاردریل ،نیوجرسی مفصلی ،تهیه و نصب تابلو های
هشدار دهنده ،نصب چراغ چشمک زن ،ایجاد شیار های
لرزاننده اکستروژن و آسفالتی  ،نصب چشم گربه ای و ...
در نقاط پرتصادف شهرستان سبزوار انجام شده است.

چهره ها و خبرها
مدیرآموزشوپرورشچنارانخبرداد:

رئیس تبلیغاتاسالمیخوافخبرداد:

کمک 960میلیونریالیخیران
مدرسه یار چنارانی به دانش آموزان

باقری /مدیر آموزش و پرورش چناران گفت:خیران مدرسه یارچنارانی
 960میلیون ریال در قالب طرح «مهر مهربانی»برای خرید نوشت افزار
دانش آموزان نیازمند مدارس شهرستان کمک کردند .کلیدری افزود:از
این میزان  140میلیون ریال به صورت نقدی و  820میلیون ریال دیگر به صورت بسته یا سبد نوشت افزار
مورد نیاز تهیه و بین دو هزار دانش آموز محروم 180مدرسه شهرستان توزیع شده است .وی به مشارکت
معلمان و همکاران فرهنگی در این امر خیر اشاره کردو افزود:بیش از یک سال است که همکاران فرهنگی
این شهرستان در قالب گروهی در فضای مجازی با عنوان "عطر خدا" یاریگر دانش آموزان نیازمند هستند
و تاکنون بیش از  200میلیون ریال برای تامین نیازهای آموزشی این دانش آموزان پرداخت کرده اند.

استقرار روحانیون در 98درصد
روستاهایشهرستانخواف

رئیساداره میراثفرهنگینیشابور:

ابراهیم بای  /رئیس اداره تبلیغات اسالمی خواف گفت :در  98درصد
روستاهای خواف روحانی مستقر شده است .حجت االســام زنگنه در
گفتوگو با خبرنگار ما بیان کرد :با کمک مسئوالن استانی توانسته ایم در
 ۹۸درصد روستاهای شهرستان خواف روحانی مستقر کنیم .وی افزود :با توجه به این که کلیه روستاها
نیاز به مبلغ و روحانی مستقر در روستاها دارند باید تالش شود تا در تمام روستاها روحانی مستقرشود.
وی افزود :حضور روحانی در روستا باعث می شود تا مشکالت اجتماعی وفرهنگی به مراتب کمتر شود و
همچنینمشکالتخانوادگینیزکاهشپیداکند.ویگفت:روحانیوندرروستاهازبانمردمهستندومی
توانند مشکالت منطقه و روستا را با مسئوالن شهرستانی در میان بگذارند و در جهت رفع آن مشکل برآیند.

موزهباستانشناسینیشابورپساز
یکسالتعطیلی بازگشاییشد

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نیشابور گفت:
موزه باستان شناسی این شهر پس از یک سال تعطیلی به دلیل مسائل
امنیتی با صرف هزینه دو میلیارد ریالی توسط این اداره و شهرداری
نیشابور برای بازدید عالقه مندان بازگشایی شد.اعتمادی افزود :عالوه بر  200قطعه شیء تاریخی از
هزاره چهارم پیش از میالد تا دوران قاجار شامل ظروف سفالی ،مسکوکات اشکانی تا سلجوقی ،ظروف
سنگی و شیشه ای ،یک اسکلت مکشوفه از تپه برج نیشابور در این موزه وجود دارد.وی خاطر نشان کرد:
اهمیت این اسکلت که بیش از پنج هزار سال قدمت دارد قطعات فیروزه ای است که به همراه آن کشف
شده و نشانگر قدمت صنعت فیروزه تراشی در نیشابور است.

باخبرنگاران
شهرستانها

فیض عارفی -بخشدار مرکزی کاشمر از برپایی نمایشگاه
توانمند یهای روستاهای بخش مرکزی کاشمر و
دســتــاوردهــای یک ساله دولــت در روستاهای بخش
مرکزی به روایــت تصویر با رویکرد حمایت از کاالی
ایرانی خبر داد.
اصغری /رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فریمان با
جمعی از خانواده های شاهد و ایثارگر دیدار کرد.
*فرمانده انتظامی نیشابور از کشف بیش از  820میلیون
ریال کاالی احتکار شده از دو انبار خبر داد.

شکارچیانکبکدرکوهسرخ
به دام افتادند
فیض عارفی -رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشمر از
دستگیری شکارچیان متخلف در این شهرستان خبر داد.
مهدی جمعهپور در گفت وگو با خراسان رضــوی گفت :سه
شکارچی متخلف که در زیستگا ههای حیات وحش در حوزه
روستای اکبرآباد بخش کوهسرخ اقدام به شکار  ۱۰قطعه کبک
کرده بودند ،دستگیر شدند .وی ادامه داد :از متخلفان دو قبضه
سالح ساچمه زنی و فشنگهای مربوط به همراه سایر ادوات
شکار و صید کشف و ضبط شد که کلیه موارد پس از صورتجلسه
تحویل پاسگاه انتظامی بخش کوهسرخ شده است .رئیس اداره
حفاظت محیط زیست کاشمر با اشاره به این که طی امسال سه
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نفر نیروی محیط بان در بخش کوهسرخ مستقر شدهاند ،گفت:
با همراهی مجموعه قضایی و حضور شبانه روزی مأموران در
بخش کوهسرخ با هر گونه تخلفات شکار و صید در این حوزه،
برخورد بازدارنده می شود.

فرماندهانتظامیکاشمرخبرداد:

افزایش  38درصدی تصادفات
درکاشمر
فرمانده انتظامی کاشمر از افزایش  38درصدی تصادفات در
کاشمر خبر داد .سرهنگ پاسدار ابوالقاسم باقری به مناسبت
هفته نیروی انتظامی گفت :در شش ماه ابتدای امسال بیش
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از  16هزار و  482مورد تماس مردمی با مرکز فوریت های
پلیس  110داشته ایم که  10هزار و  908مورد راهنمایی و
ارشاد 240 ،مورد مزاحمت و پنج هزار و  334مورد عملیاتی
شده است که این آمــار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
100درصد افزایش دارد.
وی همچنین از  256مورد تماس با دفتر نظارت همگانی که
وظیفه رسیدگی به انتقادها ،پیشنهادها ،شکایات و تجلیل
از عملکرد پلیس را دارد خبر داد و افزود :از این تعداد 107
مورد درخواست تقدیر 39 ،مورد انتقاد و  110مورد پیشنهاد
و شکایت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 3
درصدی برخوردار است .فرمانده انتظامی کاشمر خاطرنشان
کرد :از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در
شهرستان در حوزه تصادفات 38درصد،کشف مواد مخدر
35درصد ،جرایم خرد 12درصد ،دستگیری ها  48درصد و

کشف جرایم 28درصد افزایش داشته ایم.

واژگونیکامیوندرجادهنیشابور
یککشتهبهجاگذاشت
مدیر اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
شهرستان نیشابور گفت :واژگونی یک دستگاه کامیون در محور
نیشابور -سبزوار یک کشته و یک مصدوم بر جا گذاشت.دکتر
مشار موحد افزود :این حادثه صبح سه شنبه در  ۴۰کیلومتری
نیشابور روی داد که با اعزام یک دستگاه آمبوالنس مصدوم پس
از ارائه خدمات اولیه برای تکمیل روند درمان به بیمارستان ۲۲
بهمن نیشابور انتقال یافت.وی گفت :علت وقوع این حادثه در
دست بررسی است.

