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گزارش خراسان رضوی درباره وضعیت باغداران روستای کامه علیا پس ازقطع درختان

بالتکلیفیباغداران،سکوتمسئوالن

مرجعتقلیدشیعیانافغانستاندرنجف
ضمندیداربامدیرانشهریمشهد:

خدمات رسانی شهرداری مشهد به
زائران اربعین بسیار شایسته است

معــاون شــهردار ،رئیــس ســتاد اربعین شــهرداری
مشــهد و رئیس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعی،
شورای شهر مشهد به همراه معاون هماهنگی امور
زائران اســتانداری خراســان رضوی  بــه دیدار آیت
ا ...محمد اســحاق فیاض از مراجع تقلید شــیعیان
افغانستانرفتندکهدرنجفاشرفساکناست.آیت
ا ...فیاض درایــن دیدار با تقدیــر از اقدامات کاروان
خــدام الحســین(ع) در این شــهر ،گفــت :خدمات
رسانی شهرداری مشــهد به زائران اربعین حسینی
بسیار شایسته است.وی با تقدیر از اقدامات کاروان
خدام الحسین(ع) در این شهر ،اظهار کرد :خدمات
رسانی شهرداری مشــهد به زائران اربعین حسینی
بسیار شایسته است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری مشــهد ،آیت ا ...العظمی محمد اسحاق
فیاضدردیداربارضاخواجهنائینیمعاونشهردارو
رئیسستاداربعینشهرداریمشهدواحساناصولی
رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی ،گردشگری،
زیارت و رسانه شورای اســامی شهر مشهد ،افزود:
کارنظافتوحملونقلزائرانازاهمیتبسیارباالیی
برخورداراستودرمجموعاینکاررابایددولتعراق
انجام دهد بنابراین اقدام شــهرداری مشــهد در این
حوزههابسیارشایستهاست.
•هدف کاروان خدام الحسین(ع) خدمات
رسانی به زائران است

رضــا خواجه نائینــی معاون شــهردار و رئیس ســتاد
اربعین شهرداری مشهد نیز در این دیدار ضمن ارائه
گزارشیازاقداماتانجامشدهازسویکاروانخدام
الحسین(ع)شهرداری،گفت:اربعینامسالهمانند
چندسالگذشتهدردوحوزهخدماتشهریوحمل
و نقل در شهر نجف اشرف در حال خدمات رسانی به
زائران هســتیم.وی اضافه کرد :بر این اساس 600
پاکبانشهرداریمشهدرفتوروبرینگاصلیحرم
مطهر امیرالمومنین علی(ع) و خیابان پیرامونی در
نجف قدیم را برعهده دارند.خواجه نائینی افزود :در
حوزهحملونقلنیز 103دستگاهاتوبوسشهرداری
مشــهد به همــراه  320اتوبوســران و عوامــل فنی و
اجرایی درحال جابه جایی زائران حسینی در مسیر
شــوملی –نجف هســتند که امیدواریم این خدمات
موردقبولخدایمتعال،حضرتامیرالمومنین(ع)
ورضایتزائراناربعینقرارگیرد.
•خدمات رسانی شهرداری مشهد و  ۷۸موکب
استان به زائران اربعین

براتی معــاون هماهنگی امور زائران اســتانداری
خراســان رضوی نیز با تقدیــر از خدمات رســانی
شــهرداری مشــهد به زائران اربعین حســینی در
نجف اشــرف ،اظهارکرد :شــهرداری مشهد طی
سال های گذشــته خدمات رســانی مناسبی را به
زائران در شهر نجف داشته است.
•پیش بینی حضور  5میلیون زائر در روزهای
پایانی صفر درمشهد

براتی اضافــه کرد :بعد از رویداد اربعین حســینی،
مشــهد درروزهای آخر صفر پذیرای تعــداد زیادی
زائر اســت کــه بــرای زیــارت و عــزاداری شــهادت
امــام رضــا(ع) به این کالن شــهر ســفر مــی کنند.
وی تصریــح کــرد :روزهــای پایانــی صفــر ســال
گذشــته  435هزار زائر پیاده و تعــدادی زائر دیگر
با خودروهای شخصی ،اتوبوس ،قطار و هواپیما به
مشهد ســفر کردند که پیش بینی می شود امسال
این رقم به بیش از پنج میلیون نفر افزایش پیدا کند.

5هکتارازمراتعمنطقهژرففریمان
درآتشسوخت
اصغری -دود و آتش در دره علی حسین بین منطقه
کله منــار و ســنگ نقره(منطقه ژرف) شهرســتان
فریمان ،مأموران یگان حفاظت این اداره محیط
زیســت را از منطقه کلیالق و آبشــار چهارتکاب به
این منطقه کشــاند .رئیــس اداره حفاظت محیط
زیســت فریمــان گفــت :با مشــاهده آتش توســط
مأمــوران بــه اداره منابــع طبیعی و آتش نشــانی
فریمــان گــزارش داده و درخواســت کمــک شــد
اما متاســفانه با گذشــت حدود چهار ساعت هیچ
گونه کمکی صورت نگرفت .جواد ســتوده گفت:
مامــوران بــا کمــک دو نفــر از همیاران روســتای
چهارتــکاب آتــش را خامــوش و از پیشــرفت آتش
جلوگیری کردنــد .وی با بیان این کــه علت آتش
سوزی نامعلوم است ،افزود :در ساعت  15آتش به
طور کامل مهار شد .ســتوده گفت :متأسفانه پنج
هکتار از مراتع بکر منطقه و تعداد دو اصله درخت
ارس ،هشــت اصلــه درختچــه زرشــک و نســترن
کوهی و تعداد زیــادی از انواع گیاهان و درمنه در
این آتش سوزی سوخت.

تومان در سال ،تر فروشی کرده ام  ۲۸۰هزار
تومان کارشناسی کرده اند!

گزارش
شعبانی

اهمیتاجرایپروژههایعمرانیوزیرساختی
برکســی پوشــیده نیســت و مردم ومســئولین
همگی در کمــک به تســهیل اجرای پــروژه ها
اجمــاع دارند.یکــی از پروژه های زیرســاختی
دراستان گازرســانی و احداث خطوط انتقال
گازاســت که گاهی عبــور آن ها ازمیــان باغ ها
و زمین هــای کشــاورزی ممکن اســت ســبب
بروز مشــکالتی بــرای کشــاورزان وباغــداران
شــود درهمین باره چندی پیش گزارش عبور
خط انتقال گاز از روســتای کامــه علیای تربت
حیدریهکهموجببروزمشکالتیبرایباغداران
شــده بــود وناگزیــر بایــد حــدود  800درخت
کشاورزان قطع شود ،منتشرشد .اما مسئوالن
در نهایت اعــام کردند که امکان تغییر مســیر
لوله انتقــال گاز وجود نــدارد و راهــی جز قطع
درختان نیســت.پس از آن 27شهریورامسال
دادستان تربت حیدریه دســتور قطع تعدادی
از درختــان روســتای کامه علیا را که درمســیر
خط انتقال لولــه گاز بودند صادر کــرد وپس از
درخواستباغدارانبرایدادنمهلتیبهمنظور
جداکردن میوه های درختــان ،فرماندار تربت
حیدریه اعالم کرده بــود که مهلتی پنج روزه به
باغداران بــرای جداکردن میوه ها داده شــده
است .حاال پس از گذشــت بیش از سه هفته به
روستایکامهعلیامیرویمتاازنزدیکوضعیت
باغداران را مشــاهده کنیم وببینیم آیا اقدامی
برای پرداخت پول باغداران انجام شده است یا
خیر.بهمرکزروستارسیدموآنجایکیازاهالی
را دیدم .دربــاره قطع درختانش گفت:دو ســه
روزی خبری از ماموران قطع درختان نبود؛اما
ناگهان در یک غروب باز دوباره پیدایشان شد.
به آن ها گفتــم بگذارید تا چند روز دیگر ســیب
هایدرختمرابچینم؛امابهحرفمگوشندادند.

•پاسخمسئوالن

این پیرمرد اهــل کامه علیا می افزایــد :اگر می
دانستیم که قرار است بعد از چند روز دوباره به
این جا بیایند ،همان مقدار اندک ســیب را هم
برداشــت می کردیم .وی مدعی می شــودکه
حدود چند تن ســیب و  ۴۰۰کیلو گردوی این
باغداربعدازقطعدرختان ازبینرفته است.
•بقایایدرختاندرکنارجادهجمعشده
است

پیرمردیدیگرجلومیآیدودرددلیدارد.اومی
گوید :از ابتدا ما گفتیم مســیر گازرسانی عوض
شودکهنشد!بعدگفتیمبگذاریدمحصولخود
را از روی درختــان باز کنیم،بعــد قطع کنید که
نگذاشتندواینهمنشد!
ماازسرسالزحمتکشیدهایموحاالدستمان
خالی از محصول است و نه میوه ای و نه امیدی
بــه باغی و تــا آینده هــای طوالنی دیگــر این جا
باغی نداریم.گردو ،زرد آلو،ســیب تابستانی و
زمســتانی،گالبی بادام و آلو میوه هایی اســت
که از باغ به بار می آمده اســت .وی در پاســخ به
ســوال خبرنگار خراســان رضوی در خصوص
دریافــت وجهی برای درختان قطع شــده خود

پزشکیقانونیتایباداعالمکرد:

غرق شدگی؛ علت فوت دانشآموزتایبادی

درپی فوت دانش آموز تایبــادی که در اردویی به
استخر شــنا در شــهر تایباد رفته و داخل آن غرق
شده بود ،پزشــکی قانونی شهرستان تایباد پس
از انجام مراحــل قانونی ،علت فــوت دانش آموز
تایبادی را غــرق شــدگی و عوارض ناشــی از آن
اعالم کرد .به گزارش خراسان رضوی،مسئول
پزشــکی قانونی شهرســتان تایباد بــا اعالم این
مطلب به خراسان رضوی افزود :علت فوت دانش
آموز تایبادی (عرفان پرویزساالری)غرق شدگی
و عوارض ناشــی از آن بــوده اســت.دکتر محمد
سلیمانی افزود :این جانب درباره مدت زمان این
که دانش آموز متوفی چند دقیقه در زیر آب مانده،
بــا کســی صحبتــی نکــرده ام.همچنیــن روابط

عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی
درباره مقدار زمانی که دانش آموز تایبادی در زیر
آب بوده گفت :با توجه به این که جسد روز بعد از
حادثه معاینه شده ،نمی توان مقدار دقیق مدت
زمانی را که دانش آموز زیر آب بوده ،تعیین کرد.
رئــوف ذباح افــزود :جزئیــات و اعــام چگونگی
کامل نحوه فــوت در حیطه کاری دادسراســت و
پزشــکی قانونی ،علت اصلی فوت را همان غرق
شدگی و عوارض ناشی از آن اعالم کرده است.
وی اظهار کرد :از آن جا کــه متوفی کودک بوده
است و زمان غرق شدگی کودکان از بزرگ ساالن
کمتر است ،احتمال دارد متوفی حدود دو دقیقه
یا کمتر از آن در زیر آب بوده است.

شهردارتربتجامخواستارشد

هماهنگی بین دستگاه های خدمات رسان شهرستان
اعلمــی  -یکــی از مشــکالت شــهری تربــت جــام
ناهماهنگیبهوجودآمدهبیناداراتخدماترسان
اینشهرستاناست.مدتیاستدرتربتجامشاهد
به سازی معابرشهری هستیم به طوری که آسفالت
و تایل فرش کوچه ها و خیابان ها ،حال و هوای تازه
ای به شهربخشــیده اســت ولی بعضا شــاهد کنده
کاری آسفالت و تایل فرش های جدید احداث شده
دراینخیابانهابهعلتنبودهماهنگیبینادارات
خدمات رســان دراین شهرستان هستیم که نیاز به
هماهنگی بیشتر بین دستگاه های خدمات رسان
مانندشهرداری،برق،آبوگازدارد.دراینخصوص
شهردار تربت جام به خبرنگارما می گوید :به دلیل
فرسودگی شبکه های آب رســانی درشهر اتفاقات
مکرررخ می دهــد و تمام اقدامات شــهرداری در به
سازیوآسفالتمعابروخیابانهانیزبههدرمیرودو
موجببدبینیمردمبهشهرداریمیشود.حسینی
افزود :به رغم کاهش درآمدها و مشکالت مالی که

شهردار این روزها با آن دست به گریبان است پروژه
هایعمرانیمدیریتشهریدرنقاطمختلفتربت
جامهمچناناجرامیشودومیتوانگفتتربتجام
دراینروزهابهیککارگاهعمرانیدرحوزهمدیریت
شهری تبدیل شده است .وی درپاسخ به این سوال
کهچرابعدازآسفالتمجدد،خیابانهاکندهکاری
می شود ،گفت :شهرداری قبل ازهراقدام عمرانی
ازجمله آســفالت ،تایل فــرش یا جدول گــذاری به
دستگاه های خدمات رسان به خصوص شرکت آب
وفاضالب شــهری اعالم می کند بــرای جلوگیری
از تخریــب مجدد ،اقــدام به اصالح شــبکه های آب
رسانیکندتادچاردوبارهکارینشویمکهمتاسفانه
بهدلیلاعالمکمبوداعتباراتشرکتآبایناقدام
انجام نمی شــود و بعد از مدت کوتاهی شاهد کنده
کاری هستیم که تعمیر و مرمت مجدد قسمت های
تخریب شده باعث می شود این معابر دیگر زیبایی و
یکدستبودناولیهرانداشتهباشد.

رئیس حفاظت محیط زیست تربت جام خبرداد:

کشف ۱۲قطعه پرنده وحشی درتربت جام

حقدادی-رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت
تربــت جــام گفــت  :در پایــش برخــی از پرنــده
فروشیهایتربتجام،ششقطعهسهرهطالیی
دو قطعه مینا و چهار قطعه طرقه چکاوک کشف و
ضبط شد .دامن پاکافزود :پایش مستمر مراکز
عرضه پرندگان در شهرستان برای جلوگیری از

تجارت گونههای وحشی در دستور کار است و از
کلیه شهروندان درخواســت می شود در صورت
مشــاهده و اطالع از هر گونه تخلف در این زمینه
مراتب را به ماموران یــگان اداره حفاظت محیط
زیست تربت جام اطالع دهند تا برای حفظ تنوع
زیستی شهرستان اقدام الزم صورت گیرد .

میگوید:درقبالقطعدرختانباغمهنوزهیچ
پولی نداده اند .او می افزاید ۶۳ :اصله درخت
ازمنقطعکردهاند.اوگلهمنداستکهارزشی
برای درختان قائل نشــده اند .بینــا می گوید:
برای حدود  ۶۰۰متر زمین و  ۶۳اصله درخت
مثمــر گفتــه اند،حــدود ۶۸میلیون تومــان به
شما خواهیم داد؛این در صورتی است که فقط
سه میلیون تومان میوه زردآلو روی درختانم در
لحظه قطع شــدن یا چهار میلیون تومان گردو
فقطدریکدرختگردویمنبهبارنشستهبود.
این  ۶۸میلیون تومان پول دو سال محصوالت
باغ من اســت و اصال این قیمت گذاری عادالنه
نیست.
•گالیههاازپرداختنشدنپولدرختان

کشــاورز دیگر مدعــی می شــود  :چطور می
شــود قیمت یــک درخت گــردو را که ســالی
حــدود  ۴۰۰کیلو محصول داشــته به همراه
زمیــن آن فقط هشــت میلیون تومــان برآورد
کــرده انــد؟ یــا یــک درخــت ســیب را ۳۰۰
هزارتومان ارزش گذاری کــرده اند؟ درخت
زردآلویی را که مــن از آن حدود ســه میلیون

رســتمی ،فرماندار تربــت حیدریه در پاســخ به
این سوال که چه اقداماتی پس از قطع درختان
روستای کامه علیا انجام شده است؟ می گوید:
خبری از آن جــا نــدارم ونظــری ندارم.قربانی
،بخشدارمرکزیتربتحیدریهنیزدربارهاینکه
چهاقداماتیپسازقطعدرختانروستایکامه
علیاانجامشدهاست؟میگوید :مشکلخاصی
نیستوراهبازگشاییشدهتامحلیبهنامکالته
قوچه و در آن جا مقداری زمین زعفران است که
بهتازگیطبقنقلقولآقایدهیارجدیدمشکل
بارضایــت مالــکان حل شــده اســت .درهمین
باره ،هاشــم نقیبی ،مدیر امور باغبانی سازمان
جهاد کشــاورزی اســتان میگوید :برای قطع
درختــان اصوال بر اســاس ضوابط موجــود باید
مجوز دریافت شــود و در کار گروهی متشکل از
نماینــده فرمانداری،نماینده منابــع طبیعی و
نمایندهجهادکشاورزیضمنبازدیدازباغهاو
بررسیموضوعتصمیمگیریمیشود.ویمی
گوید:دراینخصوصتاکنونهیچکسبهجهاد
کشــاورزی مراجعه نکرده و مجوزی از ســوی ما
برای قطع درختان صادر نشده است .اگر قطع
این درختان در محدوده روستا بوده باشد ،باید
دهیــاری این موضــوع را پیگیــری کند امــا اگر
مالکیت درختــان از اهالی آن روستاســت،باید
مردم بــه جهــاد کشــاورزی مراجعــه و تقاضای
خسارت کنند .ما بررسی می کنیم و نظرمان را
اعالمخواهیمکرد.اودرپاسخبهاینکهمردمبعد
ازدرخواستخسارتازجهادکشاورزی،آیاباید
منتظر وصول خسارت ها از سوی شما باشند؟
می گوید :نه ما نمی توانیم خسارت را از شرکت
پیمانکارطلبکنیم.ماقاضینیستیم ،نقشما
یکنقشکارشناسیدراینموضوعاست.

اخبار
گوناگون

مدیرکلکارورفاهاجتماعیاستانخبرداد:

رشد 5درصدی نرخ مشارکت
اقتصادی در استان

کالته-مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
گفت :نرخ مشــارکت اقتصادی اســتان در تابستان
امســال 47درصــد اعالم شــد که نســبت بــه مدت
مشابه سال گذشــته  5درصد افزایش داشته است.
سنجری در کارگروه اشتغال سبزوار افزود :افزایش
نرخ مشــارکت اقتصادی اســتان حاصــل مدیریت،
برنامه ریزی مناســب و اجرای طرح مثلث اقتصادی
بوده اســت .وی افزود :همچنین بر مبنای آمار مرکز
آمار ایران ،نرخ بیکاری این استان در آخر تابستان9
درصداعالمشدکهنسبتبهمدتمشابهسالقبل2
درصد کاهش یافته است .وی گفت :به منظور تداوم
تولید ،ایجاد اشــتغال و حمایت از تولیــدات داخلی
ایجاد 78هزار و 618فرصت شــغلی در این استان
طیامسالهدفگذاریشدهاست.سنجریافزود:
از ابتدای امســال تاکنــون 45هــزارو 108فرصت
شــغلی در اســتان ایجاد شــده که بیانگر تحقق57
درصدیمیزاناشتغالاست.

۵قنات در روستاهای بخش
مرکزی رشتخوار احیا شد
  خاکشــور-رئیس اداره فنــی و زیــر بنایــی جهــاد
کشاورزی رشــتخوار گفت  :طی امسال تاکنون پنج
قنات در روســتاهای فتح آباد،دولت آباد،ملک آباد،
شهررشــتخوارو فهندراز توابع رشــتخوار احیــا و به
سازی شده اند.محمد جان نثار به خبرنگار ما گفت:
این قنــات ها از محــل اعتبار تملــک دارایــی و فنی
اعتباری و مشــارکت مردمی به سازی شده وبیش از
۶۴۳میلیون تومان هزینه در بر داشــته اســت.وی
گفت :طی ۱۵ســال گذشــته ،بیــش از 54قنات از
۸۵قنات موجود در رشــتخوار دایر شده است .جان
نثار اظهار کرد :بودجه امســال برای به سازی قنات
های رشتخوار۱۴۵میلیونتوماناستکهدوقنات
فتحآبادودوستآبادشهرستانبهسازی شدهاست.
ویافزود:درقناتفتحآباد 150میلیونتومانبرای
 1350مترودرقناتدوستآباد 155میلیونتومان
برای 1150متر ،از محل اعتبــارات فنی و اعتباری
جهادسازندگی هزینه شــده و عملیات باربرداری،
کول گــذاری و طوقه چینــی در این قنات هــا انجام
شده است.شــایان ذکراســت ،رشــتخوار ۳۲هزار
هکتار اراضی کشاورزی وباغی دارد که بیش از10
هزاربهرهبرداردرایناراضیاشتغالدارند.

