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شهرستان ها

شهرستان ها

حکم خلع ید ۵۳۰۶متر از اراضی
ملی در سبزوار صادر شد
رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری ســبزوار
گفت :با اجرای پنج فقره حکــم قضایی ،پنج هزارو
 ۳۰۶مترمربع از اراضی ملی شهرستان سبزوار از
دست متصرفان خارج و خلع ید شد.
کیانیفرداظهارکرد:ایناراضیدرمنطقهششتمد
و روســتای قز ســبزوار از ســوی ســودجویان مورد
تصرف قرار گرفته بــود و متصرفــان در این اراضی
اقدام به ویالسازی ،کاشــت نهال ،احداث استخر
و ساخت و ساز غیر قانونی کرده بودند که در پی آن
 ۲۰۹میلیون ریال خســارت به منابع طبیعی وارد
شــده بود.وی تصریح کرد :از ابتدای امسال ۱۷۵
پرونــده تخریــب و تصرف زمیــن های ملــی در این
شهرستان تشکیل شده که تاکنون  ۶۴مورد آن به
میزان  ۷۹هکتار رفع تصرف شده است.کیانی فرد
گفت :تخریب و تصــرف عدوانی ،چــرای غیرمجاز
دام ،تخلفــات عرصه هــا و از بیــن بردن تــاغ زارها
بیشترین موارد تصرف اراضی ملی در سبزوار بوده
است.وی افزود :ســامانه  ۱۵۰۴یگان حفاظت به
صورت شبانه روزی فعال است و مردم می توانند در
صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرصه های منابع
طبیعی از طریق این سامانه اطالع رسانی کنند.

 ۵۲۶زندانی جرایم غیرعمداستان
چشم انتظار کمک خیران
ایشــان زاده -معــاون اداره کل اوقــاف وامورخیریــه
استانگفت ۵۲۶:زندانیجرایمغیرعمددراستان
داریم که برای بازگشــت به آغوش خانــواده لحظه
شــماری می کنند و نیازمند کمــک وهمت خیران
ونوع دوســتان هســتند .حجــت االســام ذاکری
درمراســم طرح "به رســم ابرار" کــه در آرامــگاه آقا
نجفی قوچانی ازســوی اوقاف وامورخیریه قوچان
باحضور خیران برگزارشده بود  ،افزود :درهرحال
این عده از زندانیان به طور ناخواســته گرفتار شده
و از خانواده دورمانده انــد و کمک خیران درآزادی
این گونــه زندانیان موثر بوده اســت .دراین زمینه،
اگرچه موقوفاتــی برای کمک بــه نیازمندان داریم
اما موقوفــه ای که برای آزادی زندانیان نیت شــده
باشــد وجودندارد.وی گفت :طرح به رســم ابرار به
مناســبت میالد پیامبر اکرم(ص) برگزار می شــود
و درایــن طــرح نیکــوکاران بــرای آزادی زندانیان
جرایم غیرعمــد کمک می کنند کــه در مرحله اول
طرح درایام عید غدیر  ۹زندانی جرایم غیرنقد آزاد
شدند .شاکری رئیس اداره زندان قوچان نیز گفت:
هــم اکنــون  ۲۰زندانی جرایــم غیر نقــد در زندان
قوچان گرفتار شده اندکه درمجموع بدهی آنان به
حدود یک میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان می رسد و
به همت خیران می توان آنــان را به آغوش خانواده
هــا بازگردانــد وعــده ای را از مشــکالت ونگرانــی
های ناشــی از این جدایی رهایی بخشــید .شایان
ذکراست ،قبل ازاین  ۲۰نفر دیگر باکمک خیران
 ،ستاددیه اســتان و همکاری مددکاران زندان و با
جلب رضایت شاکیان آزاد شده اند.

دستگیریسارقانحرفهایهنگام
سرقتدربردسکن
فرمانده انتظامی بردسکن گفت :گروه مرکز گشت
بردســکن هنگام گشــت زنی های هدفمند در شهر
به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکی که در
حالت روشن و بدون سرنشین رها شده بود مشکوک
شــدند و تحقیقات خود را بــه طور نامحســوس آغاز
کردند.ســرهنگ نظافتی افزود :مأموران انتظامی
بــا بررســی واحدهــای صنفی محــدوده مــد نظر به
حضور دو جوان در مغازه ای مشکوک و برای بررسی
بیشــتر وارد عمــل شــدند.وی افــزود :این افــراد به
محض رویارویی با پلیس متواری شــدند .ســرهنگ
نظافتی با بیان این کــه در اقدامی ضربتی این افراد
دستگیر شدند ،تصریح کرد :دو متهم پیش از این نیز
سوابق کیفری داشــتند و در بازجویی های اولیه به
هفت فقره انواع سرقت وسایل خانه و مغازه اعتراف
کردنــد ،همچنیــن مقادیــری وجــه نقد ،طــا ،یک
دســتگاه لپتاپ و  ...نیز از صندوق عقب خودروی
آن ها کشف شد .وی با اشاره به دستگیری دو سارق
حرفهای و کشــف هفت فقره سرقت گفت :متهمان
پس از تشــکیل پرونده مقدماتی برای ســیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی منتقل شدند.

افزایشقیمتکوداورهوتوقف
فروشکودفسفاتدرخوشاب
ملکی-در حالی که این روزها کشــاورزان شهرستان
خوشاب به کود شــیمیایی برای کاشت محصوالت
کشــاورزی نیاز دارند ،افزایش قیمت ناگهانی انواع
کودها آن ها را شوکه کرده است .ابوالقاسم حیدری،
مدیر عامل شــرکت تعاونی روستایی خوشاب گفت:
قیمتکوداوره(سفید)باافزایشحدود 30درصدی
توســط دولت به  54هزار تومان رســید.وی با اشاره
به افزایش قیمت دیگر اقالم کود کشــاورزی از جمله
سوپر فســفات و سولفات پتاســیم ،افزود :در این باره
مقامات اســتانی دســتور دادهاند از فــروش این نوع
کود کشاورزی فعال خودداری شود تا قیمت جدید که
نسبت به گذشته افزایش دارد اعالم شود.
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کشت زعفران بدون آب و خاک
در بردسکن به ثمر نشست

گزارشی درباره مشکالت ناوگان اتوبوسرا نی

فرسودگی  90درصد اتوبوس های شهری در سبزوار
تومان مشــکالت آن ها رفع شده و درخطوط
درون شهری فعال هستند.

گزارش
کالته

تعداد 74دســتگاه اتوبوس درون شهری در
ناوگان اتوبوسرانی شهر ســبزوار وجود دارد
که بیش از  90درصد آن فرســوده اســت .به
گزارش خراسان رضوی ،ناوگان حمل و نقل
درون شــهری یکی از ضرورت های هر شــهر
برای خدمات رســانی مطلوب به شهروندان
است چراکه روزانه تعداد زیادی از مردم برای
جابه جایی از یک نقطه شهر به نقطه ای دیگر
از ناوگان اتوبوســرانی و تاکسیرانی استفاده
می کننــد .براســاس بررســی هــای صورت
گرفتــه ،روزانــه  30هزار نفــر از شــهروندان
ســبزوار ازناوگان حمل و نقل درون شــهری
اســتفاده می کنند که بیانگر ضــرورت توجه
بــه نــاوگان اتوبوســرانی اســت .طــی ســال
های اخیر ،فرســودگی ناوگان اتوبوســرانی
شــهر ســبزوار گالیــه منــدی شــهروندان را
بــه دنبال داشــته اســت .دودزا بــودن برخی
اتوبوس هــا یکــی از عواقــب فرســودگی آن
هاست و ناوگان اتوبوسرانی باید هرچه سریع
تر نوسازی وبا اتوبوس های جدیدی جایگزین
شود .طبق اعالم رئیس سازمان حمل و نقل
بار و مسافر شهرداری سبزوار  ،خریداری یک
دســتگاه اتوبوس درون شــهری نیازمند یک
میلیارد و  700میلیون تومان اعتبار اســت و
با توجه به این که یارانه دولتی از ســال  89به
شهرداری ها پرداخت نشده ،امکان خریداری
اتوبوس های جدید وجود ندارد.
• تاثیرات منفی اتوبوس های دودزا بر
سالمت و جان شهروندان

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت ســبزوار
در خصــوص تاثیــرات منفــی فرســودگی
ناوگان اتوبوسرانی بر شهروندان به خراسان

•از سال  89یارانه دولتی در سراسر
کشور قطع شده است

رضوی گفت :این نهاد اعتــراض خود درباره
فرســودگی ناوگان اتوبوســرانی را به اطالع
شــهرداری ســبزوار و دادســتانی رســانده و
مقرر شــده که پیگیری های الزم انجام شود.
حمید رضــا صادقی با بیــان این که از ســوی
شهرداری سبزوار اعالم شــد به دلیل کمبود
بودجه امکان خریــداری اتوبوس های جدید
یا نوسازی آن ها وجود ندارد ،افزود :اتوبوس
های با عمر باالی  10ســال فرســوده است و
باید اتوبوس های جدید جایگزین شــود .وی
با بیان این که اتوبوس های شهری سبزوار به
علت فرســودگی باال دودزا شده است ،تاکید
کرد :دود های سمی ،منواکسید کربن و گاز
های آالینده در دود اتوبوس های فرسوده وارد
محیط می شــود و غلظت آالینده های هوای
سبزوار افزایش می یابد .رئیس اداره حفاظت
محیــط زیســت ســبزوار ادامــه داد :افزایش
غلظــت هــوا ســبب بیمــاری هایــی از جمله
سرطان می شود و جان شــهروندان را تهدید
می کنــد .صادقــی تصریح کرد :شــهروندان
چندین بــار گالیه هــای خــود را در خصوص
آالیندگــی اتوبوس های شــهری ســبزوار به
اطالع اداره حفاظت محیط زیســت ســبزوار
رسانده اند و همچنین یکی از وظایف این نهاد
نظارت بر جلوگیری از آالیندگی هواست.

بارشنخستینبرفپاییزیدراستان

خزان سفید پوش

نخســتین برف پاییزی در جغتای ،از عصر روز
جمعهشروعشدوبخشهایی ازاینشهرستان
را سفیدپوش کرد.به گزارش خراسان رضوی،
در پی بارش شدید برف پنج راه در روستاهای
زمنــد ،فریمانــه ،ابوچنــاری ،زرقــان و منیدر
مسدودشدهبودکهباتالشنیروهایراهداری
بازگشاییورفتوآمدخودروهادراینمسیرها
امکان پذیر شده است.

روستاییان بردسکن درگفت و گو با خراسان رضوی مطرح کردند

گالیه ها ازکمبود گازمایع
علی نــوری -هــر ســال بــا فرارســیدن فصل
ســرما شــاهد داســتان تکراری کمبود گاز
مایع هســتیم و مردم بــه ویژه روســتاییان و
عشایر شهرستان بردسکن نیز  50روز است
که با کمبود گاز مایع مواجه هستند.
•گالیه روستاییان

داودی یکی از اهالی روستای کاسف از توابع
بخــش مرکــزی بردســکن گفت :متاســفانه
مدتی است که گاز مایع در بردسکن کم است
و هــر از چند گاهی یک محمولــه گاز مایع به
شهرســتان حمل میشــود که جــواب گوی
نیاز مردم نیســت .مرادی یکــی از دامداران
منطقه می گوید :برای تامین یک سیلندر گاز
چند روز اســت که به تنها تاسیسات گاز مایع
شهرستانمراجعهمیکنمامااعالممیکنند
گاز نداریم .حاال با توجه به شرایط اقتصادی
و معیشــتی که دارم بایــد چه کار کنــم؟ چرا
مسئوالن یک فکر اساســی برای این مشکل
نمی کنند؟ طاهری یکی دیگــر از دامداران
که در مناطق عشایری ســکونت دارد گفت:
مدتی اســت که متاســفانه در شهرستان گاز
مایع وجود نــدارد و وقتــی گاز مایــع می آید
صف های طوالنی شکل می گیرد که به همه
گاز نمیرسد و باید یک هفته دیگر صبر کنیم
تا گاز مایع به شهرستان حمل شود .کرامتی
یکی از مغازه داران بردســکن که صافکاری
دارد نیزگفت :با توجه به کاری که انجام می
دهم ،به گاز مایع نیاز دارم اما متاسفانه مدتی
اســت گاز مایــع به شهرســتان مرتــب حمل
نمی شــود که می طلبد متولیان تدابیر الزم
را اتخاذ کنند .درهمین زمینه خبرنگار ما به
ســراغ محزون متصدی تاسیســات گاز مایع
بردسکن رفت و نظر وی را جویا شد .وی بیان

کرد :حــدود  50روز اســت که شهرســتان با
کمبود گاز مایع مواجه است و از هفته گذشته
تاکنون تنها یک تانکر گاز مایع به شهرستان
حمل شده اســت که به هیچ وجه پاسخ گوی
نیاز مراجعــه کننــدگان نیســت .وی افزود:
به طور متوســط هر ماه بیش از  180تن گاز
به عنوان ســهمیه به شهرســتان حمل و نیاز
روســتاییان برای پر کردن ســیلندرهای گاز
تامین میشــد کــه متاســفانه از اول این ماه
تاکنون تنها  80تــن گاز مایع به شهرســتان
حمل شــده اســت و هــر روز شــاهد مراجعه
تعداد زیادی از روســتاییان و عشــایر منطقه
به تاسیســات گاز مایع شهرســتان هستیم.
محــزون گفــت :گاز بردســکن از پاالیشــگاه
های داخلی از جمله تهران  ،اراک و اصفهان
تامین می شــود ولی مدتی است که شرکت
های موزع به تعهدات خود عمل نمیکنند و
گازموردنیازرابهشهرستانحملنمیکنند.
وی افــزود :اگرچــه بــه برخی از روســتاهای
شهرســتان گازرســانی شــده اســت ولــی با
توجه به ایــن که بیــش از  90درصد جمعیت
شهرستان به شــغل کشــاورزی و دام پروری
مشغول هستند ،بیشتر برای تامین گرمایش
یا پخــت و پز خــود در محــل چــاه موتورهای
کشــاورزی یا اماکــن دام پــروری از گاز مایع
اســتفاده میکنند،همچنین بیش از  4هزار
خانوار روســتایی دیگــر شهرســتان از جمله
مــردم منطقــه کوهپایــه بردســکن از نعمت
گاز برخــوردار نیســتند که کمبــود گاز مایع
مشکالتی را برای آن ها به وجود آورده است.
وی گفت :هرروزشــاهد حضور روستاییان و
عشایر منطقه برای گرفتن سیلندر گاز مایع
هســتیم ولی متاســفانه بــه خاطر نبــود گاز
سرگردان می شوند.

• بیش از  90درصد ناوگان اتوبوسرانی
سبزوار فرسوده است

رئیــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر
شــهرداری ســبزوار نیــز با بیــان ایــن که 73
دســتگاه اتوبوس در ناوگان این شــهر وجود
دارد و تا سال  89ورودی اتوبوس داشته ایم،
افزود :بیش از  90درصد ناوگان اتوبوسرانی
از عمــر فرســودگی آن هــا گذشــته اســت.
غالمرضا فردوســی افــزود :براســاس اعالم
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت خودروهای
دیزلی درون شــهری  10ســال زمان می برد
که به سن فرسودگی برســند .وی بیان کرد:
اتوبوس هــای درون شــهری ســبزوار دیزلی
هستند و تنها هشــت دستگاه اتوبوس عمری
کمتر از  10سال دارند .رئیس سازمان حمل
و نقل بار و مسافر شهرداری ســبزوار با تاکید
بر این که نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در حد
توان ما نیســت ،ادامــه داد :بــرای حدود 60
درصد از اتوبوس های درون شــهری امسال
رفع پوسیدگی و رنگ آمیزی انجام و در واقع به
سازی شده است .فردوسی با اشاره به انجام
اقدامات صورت گرفته برای نوسازی ناوگان
اتوبوسرانی شهر سبزوار ،تصریح کرد :شش
دستگاه اتوبوس نیز به تعمیرات اساسی نیاز
داشــت که با هزینه ای حــدود  200میلیون

وی در پاســخ به ســوالی در خصــوص این که
چرا طی چند سال اخیر اتوبوس جدید برای
ناوگان حمــل و نقل درون شــهری خریداری
نشــده اســت؟ گفت :در ســال های گذشــته
وزارت کشور و سازمان شهرداری ها به منظور
خدمــات عمومی از شــهرداری هــا حمایت و
 82.5درصد یارانه دولتی پرداخت می کرد
و تنهــا  17.5درصد از ســوی شــهرداری ها
پرداخت می شد اما از سال  89یارانه دولتی
در سراســر کشــور قطع شــده اســت .رئیس
ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شهرداری
سبزوار افزود :برخی کالن شهرها که توانایی
مالی بیشــتری داشــته انــد ،طی چند ســال
اخیر به ناوگان اتوبوســرانی خــود افزوده اند
ولی سبزوار و شهرستان های هم تراز امکان
خریــداری اتوبــوس های جدیــد را نداشــته
اند .فردوســی ادامه داد :خرید یک دســتگاه
اتوبوس درون شــهری نیازمند یک میلیارد و
 700میلیون تومان هزینه اســت که در توان
سازمان نیســت .وی بیان کرد :امسال قولی
در خصوص اختصاص اعتبار برای به ســازی
اتوبوس های درون شهری داده شده بود ولی
تاکنون این وعده محقق نشده و این سازمان
با توانایــی محدود پنج دســتگاه اتوبوس را به
سازی کرده است .درهمین باره چندی پیش
علی اصغر محمدی ،عضو شــورای اســامی
شــهر ســبزوار در جمع خبرنــگاران از ایجاد
جایگاه ســوخت برای ســازمان حمــل و نقل
شــهرداری ســبزوار خبر داده بود تا درآمدآن
به نوســازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
اختصاص داده شود.

علی نوری /به همت یک کارآفرین بردسکنی محصول
زعفران بدون آب و خــاک به بار نشســت و به مرحله
تولید رســید .خانم اعظــم روایتــی در گفــت و گو با
خبرنــگار ما اظهــار کــرد :کشــت این محصــول در
منزل مســکونی ام و در فضــای  30متــر مربع اجرا
و در مجمــــوع  ۵۰۰کیلــــو گــرم پیــــاز زعفــــران
خالــص وارد مجموعـه شـده اســـت .وی بیان کرد:
برداشـــت زعفران از نیمـــه آبـــان تـــا نیمـــه آذر مـاه
انجـام و از هــر یــک کیلــو گل زعفران شامل هزار و
 170عـدد گل ،بیـن 18تـا  22گـرم سـرگل(کالله
خشک)برداشــتمیشــودولــیدرکاشــتســنتی
از هـر کیلـو گل کـــه تعـــداد آن دو هزار و  170عـدد
است ،بیـن  12تـا  13گـرم کالله خشـک برداشـت
می شـود .وی افزود :ایـن کشـــت از نـوع آیروپونیک
و بـــدون آب و خاک است و عیار باالیی دارد و عطـــر
بهتـری از زعفرانی که در زمین کشت می شود دارد.
روایتـی افـــزود :فقـط از سـایت هـــای اینترنتـی و از
دوسـتان خـــود ایـــن روش را یـــاد گرفتم و اجرایـی
کردم .روایتـــی بـــا اشـاره بـــه این کـــه در سـال 93
بـــرای اولیـــن بار در استان کشـــت زعفـــران به این
روش در بردسکن اجرایـی شدگفـت :هزینــه اولیــه
برای اجرای این طرح  12میلیــــون تومــــان بــوده
اسـت و در صورت حمایت مسئوالن قصد توسعه آن
را در شهرســتان دارم .شــاکری فرماندار بردسکن
دربازدیدی که به اتفاق تعدادی از روســای ادارات و
اعضای مجمع مشــورتی زنان و مشــاور فرماندار در
امور زنان و خانواده ازاین طرح داشت گفت :با توجه
به محدودیــت های منابــع آبی و شــرایط اقتصادی
اجرای این گونه طرح ها در حوزه مسائل اقتصادی
و کارآفرینی کار بسیار ارزشمندی است .وی از این
بانویکارآفرینبردسکنیخواستباپیوستمطالعه
 ،پژوهش و دانش روز و اســتفاده از نظر کارشناسان
برای توسعه و افزایش راندمان در تولید این محصول
اقدام کند .وی افــزود :اجرای این گونــه طرح های
کوچــک اقتصادی در رونــق اقتصاد خانــواده نقش
تاثیر گذاری دارد و خوشبختانه دولت نیز تسهیالت
خوبی برای احداث گلخانه ها اختصاص داده است.

