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همزمان با هفته دفاع مقدس

کلنگ ساخت خانه جهاد وشهادت
در فریمان به زمین زده شد

اصغری-همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس کلنگ
ســاخت خانه جهاد وشــهادت در فریمان به زمین
خورد.بــه گزارش خراســان رضــوی ،همزمــان با
هفته دفاع مقدس در مراسمی با حضور فرماندار و
مسئوالن ادارات فریمان  ،کلنگ ساخت خانه ایثار
وشــهادت در جوار گلزار شــهدای پنج شهید شهر
فریمان به زمین زده شــد .فرماندار فریمان در این
مراســم گفت:امروز باید بیش از پیش تالش کنیم
تا فرهنگ جهاد وشــهادت در بین نسل ها نهادینه
شود وخوشــبختانه این امر در شهرســتان فریمان
به همت دســتگاه هــای مختلف به خوبــی در حال
پیشرفت اســت  .صفایی افزود:امیدوارم به همت
شــهرداری و دســتگاه هــای فرهنگی شهرســتان
در کمتریــن زمــان ممکــن شــاهد ســاخت و بهره
برداری از ایــن مکان مقــدس که خوشــبختانه در
جوار شهدای گمنام شهرستان قرار دارد ،باشیم.

موافقت شورای شهر کاشمر
با استعفای شهردار منتخب
مهدیان«-محمــد صادقی»کــه در جلســه هفتــه
گذشــته شــورای شــهر کاشمر(23شــهریور) بــا
 4رأی اعضــا و ترک جلســه ســه عضــو در اعتراض
بــه اجرانشــدن مصوبه جلســه نهــم مبنی بــر رأی
گیری انتخاب شــهردار طی ســه مرحلــه به عنوان
چهــل و پنجمیــن شــهردار کاشــمر انتخاب شــده
بــود ،اســتعفایش را تقدیــم شــورای شــهر کــرد.
رئیــس شــورای اســامی شــهر کاشــمر در گفــت
وگو با خراســان رضوی با تأیید دریافت اســتعفای
محمدصادقی گفت :در دوازدهمین جلسه شورای
شهر ،متن استعفای شهردار منتخب کاشمر مطرح
که با  6رأی موافق و یــک رأی ممتنع با آن موافقت
شــد .مرادزاده بــا اشــاره به ایــن که جلوگیــری از
بــروز اختــاف در شــورای شــهر علــت اســتعفای
محمــد صادقــی بیان شــده اســت یــادآور شــد :با
نظر اکثریــت اعضا و بــه منظــور انتخاب شــهردار
جلســه فوق العــاده روز شــنبه برگــزار می شــود.
گزارش خراسان حاکی اســت ،محمد صادقی که
پس از  17ماه تکیه زدن بر مســند شهرداری شهر
چهار هزار و 500نفری میامی اســتان سمنان در
اردیبهشــت  98از ســمت خود اســتعفا کرده بود،
یکی از  30گزینه تصدی شــهرداری کاشــمر بود.
در جلســه هفته گذشته شورای شــهر که قانونی یا
غیرقانونــی بودن آن با حاشــیه هایی همــراه بود،
بهطوریکه با وجود خروج ســه عضو شــورا قبل از
رأیگیری از جلسه ،رای گیری با حضور چهار عضو
برای انتخاب شهردار انجام و محمدصادقی با چهار
رأی بهعنوان شــهردار انتخاب شــد .این در حالی
است که شنیده میشــود صورتجلسه این جلسه
به دلیل خــودداری  4عضــو از امضــای آن هنوز به
فرمانداری ارسال نشده است.

معرفی فرمانده جدید پلیس راه
شهرستان چناران
باقــری -طی مراسمی با حضور فرماندار ،مسئوالن
نظامــی و انتظامی و تعــدادی از مســئوالن اداری
شهرســتان چناران و جانشــین پلیس راه اســتان،
سرگرد «علیرضا شعباتی» به عنوان فرمانده جدید
پلیس راه چناران معرفی و از زحمات سرهنگ دوم
«بلوری» تقدیر شد.
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مصائب تامین آب شرب در روستای گرو

رئیس اداره آب و فاضالب روستایی کالت :بیشترآب مصرفی برای ۱۵هزاردام اهالی روستا استفاده می شود
محمــد بهبــودی نیا«-فوت یکــی از اهالی روســتای گرو کالت
درصف آب» ،این خبری اســت که توسط نایب رئیس شورای
روســتای گرو به روزنامه خراســان رضوی اعالم شد و معاون
فرماندار شهرســتان کالت با تایید این خبر اعالم کرده بود:
«طبق بررســی های میدانی انجام شــده و نظر پزشــک ،این
که این خانم بر اثر ســکته قلبــی و در صف برداشــت آب فوت
کــرده  ،قطعی اســت اما این که در تجمع ســکته کرده اســت
یا خارج از آن ،جای بررســی دارد و باید منتظر نظر پزشــکی
قانونی بود».نایب رئیس شورای روســتای گرو درباره دالیل
کم آبی روســتای گرو درگفت وگو با خبرنگار ما مدعی شــد:
به دلیل کاهش دبی آب چاهی که منبع اصلی تامین آب این
روستاســت ،الی روبی و کف شکنی چاه در دســتور کار آب و
فاضالب روستایی قرار گرفت ولی به دلیل ریزش چاه ،به یک
باره روستا دچار مشکل شد تا این که چند روز گذشته زنی در
صف آب و در شلوغی آن درگذشت .
•استفاده از آب شرب برای دام ها دلیل اصلی کم آبی «گرو»

رئیس اداره آب و فاضالب روستایی کالت درباره مشکل کم آبی
در روستای گرو و ادعای مرگ یکی از شهروندان این روستا در
صف آب گفت :مشکل کم آبی کنونی روستای گرو از سه هفته
قبل و در نتیجــه کاهش دبی چــاه محل تامین آب ایجاد شــد .
برای حل این مشکل کف شکنی چاه شروع شده است و موضوع
ریزش چاه را تکذیب می کنیم .رضا رمضانپور افزود :هم اکنون
شبانه حدود  200لیتر آب از همین چاه به روستا پمپاژ می شود
که در صورت رعایت الگوی مصرف این میزان آب پاســخگوی
نیاز مردم روستاســت  .پیــش از آغاز عملیات کف شــکنی چاه
روزانه به دلیل پایین آمدن میزان دبی چاه یک تانکر به روستا
اعزام می شد که پس از شــروع عملیات ترمیم چاه تعداد تانکر
ها به  5تانکر رسیده است.در این روســتا  500خانوار زندگی
میکنند کــه بیش از  15هــزار دام دارنــد و بیشــتر آب را برای
ســیراب کردن دام ها اســتفاده می کنند .ما متولی تامین آب
شرب اهالی روستا هستیم نه دام هایشــان  .درباره تامین آب
شرب برای دام ها جهاد کشاورزی باید ورود کند.
•شلوغی صف آب ،عامل مرگ نبوده است

رئیــس آب و فاضــاب روســتایی کالت دربــاره برخــی

عنوان عامل اصلی کم آبی روستاهای استان ،افزود :امسال
در اســتان  60درصــد کاهــش بارندگــی داشــتیم و کاهش
بارندگی باعث شد روستاهایی که از چشمه ،قنات و چاه کم
عمق به عنوان آب شرب استفاده می کردند دچار مشکالتی
شوند که روستای گرو و خشت در کالت از جمله این روستاها
هستند.مهدی جهان طلب خاطرنشان کرد :اقداماتی برای
تامیــن آب پایدار روســتای گــرو در دســتور کار قــرار گرفته ،
گروهی در کالت مســتقر شــده اند تا چاه جدیدی حفر شود
ما در استان نیز در حال پیگیری هســتیم .در گام بعد اگر آب
مورد نیاز تامین نشود ازمنابع آبی شهر کالت برای این روستا
استفاده خواهد شد.
• 450روستا در وضعیت بحرانی کمبود آب

ادعاها مبنی بر جان باختن زنی  70ســاله زیر دســت و پا در
صف آب گفت :ما تانکر را در ورودی روســتا به شــورا و دهیار
میدهیم تا آب را بین مردم توزیع کنند و مدیریت الزم را انجام
دهند  .درباره مرگ یکی از روستاییان ،ذکر این توضیح الزم
است که این فرد مشکل قلبی ،فشار خون و بیماری زمینه ای
داشــته و ازدحام در صف آب به حدی نبوده اســت که این زن
ســالخورده زیر دســت و پا بیاید و عامل مرگ را شلوغی صف
آب بدانیم و گفته های ما را دهیار روســتا نیــز تایید می کند،
ما این موضوع را که این فرد بر اثر ازدحام جان باخته تکذیب
می کنیم.رمضانپورهمچنین درباره فرســودگی شدید خط
لوله انتقال آب و زمان دقیق رفع مشــکل کم آبی این روســتا
خاطرنشان کرد:با توجه به کف شکنی چاه مذکور،در صورت
افزایش دبی آب ،مشــکل طــی پنج روز آینده حل می شــود و
اگر دبی آب باالتــر نرفت ما مجبوریم عملیات کف شــکنی را
تعطیل کنیم ومثل دیگر روســتاهای اســتان با تانکر آب را به
این روستا برسانیم  .در کنار این اقدامات از شهر کالت آب این
روستا و روستای خشت را تامین کنیم .برای ترمیم شبکه آب
روستای گرو نیاز به  8میلیارد تومان اعتبار است  .همچنین
معاون بهره برداری و توسعه آبِ آب و فاضالب استان در گفت
و گو با خراســان ضمن بیان کاهش  60درصدی بارندگی به

معاون بهره برداری و توسعه آبِ آب و فاضالب استان همچنین
به تنش آبی در روستاهای استان اشاره کرد و گفت :در استان
دوهــزار و 950روســتا داریــم کــه  450روســتا در وضعیــت
بحرانی قــرار دارند و با تانکر ســیار آب رســانی می شــوند .از
طرفی مقادیر زیادی از شــبکه آب رســانی دچار فرســودگی
است .در استان  30هزار کیلومتر شبکه و خط انتقال داریم که
برای تعویض هر کیلومتربه طور متوسط 500میلیون تومان
اعتبار الزم است و اگر  35درصد از شبکه فرسوده باشد استان
نیازمند تامین اعتبار باالیی است.
•سهم صفر درصدی استان از اعتبار آب رسانی

وی در پاســخ به ایــن ســوال کــه از کل اعتبارات کشــوری چه
میزان اعتبار به اســتان داده اند ؟گفت78 :میلیارد تومان کل
اعتبارات اســتانی مورد نیاز در زمینه آب رسانی و بهرهبرداری
پیش بینی شــده کــه هنــوز تخصیــص داده نشــده اســت .در
بحث اصالح شبکه و نگهداری روســتا نیز در استان حدود 35
میلیارد تومان تصویب شــده که این رقم به هیچ وجه پاســخگو
نیســت و مشــکلی را حل نمی کنــد البته ایــن مبلــغ را هنوز به
استان تخصیص نداده اند .جهان طلب تصریح کرد :برای حل
این مشکالت سعی کردیم از مســیرهای دیگری تامین اعتبار
کنیم که یکی از موارد دریافت اعتبارات محرومیت زدایی است
که در بخش اصالح شبکه ها با مبلغی حدود  19میلیارد تومان
تصویب شده که این مبلغ نیز هنوز به استان نرسیده است.

خیرنیشابوریانجامشد
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شجاعی مهر -رئیس هیئت مدیره بیمارستان خیریه
خیر و
قمر بنی هاشم(ع) نیشــابور گفت :به همت ّ
فرهنگی بازنشســته دســتگاه پیشــرفته نمایشگر
وضعیــت بیمار(مانیتورینگ) عمــل جراحی تهیه
و در ایــن بیمارســتان راه اندازی شــد.دکتر ســید
خیر
علی اکبر مالنوروزی با اشــاره به این کــه این ّ
نیشــابوری تمایلی به اعالم نامش نداشــته افزود:
این دســتگاه که مجهز بــه نرم افــزاری خاص بوده
قادر است از روی پوست و بدون وارد کردن سوزن
به بدن بیمار مقــدار غلظت خــون ،عملکرد قلب و
حجم داخلی عروق را هنگام جراحی اندازه گیری
کند.وی با بیان این که این دستگاه برای نخستین
بار در نیشابور در بیمارستان قمر بنی هاشم(ع) به
کارگیری میشود خاطر نشــان کرد :این دستگاه
که یکی از پیشرفتهترین تجهیزات پزشکی در نوع
خود است می تواند کمک قابل توجهی به پزشکان
هنگام عمل های جراحی انجام دهد.

رئیس منابع طبیعی صالح آباد خبرداد:

رفع تصرف 112هکتار از اراضی
ملی در صالح آباد

رئیس منابع طبیعی صالح آباد گفت  112 :هکتار
از اراضی ملی در صالح آباد (پالک شــهره علیا) با
حکم قضایی خلع ید و رفع تصرف شــد.به گزارش
روابط عمومی منابع طبیعی استان ،حامد رضاپور
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
صالح آباد با بیان این خبــر افزود :با حکم قضایی و
همکاری نیرو های یگان حفاظت در حضور شورای
اسالمی و دهیار روستا  112 ،هکتار از اراضی ملی
در منطقه شــهره علیا که هزار و  100نفر جمعیت
دارد خلع ید و رفع تصرف شد.وی گفت :صالح آباد
 350هزار هکتار وسعت دارد که  280هزار هکتار
آن اراضــی ملی اســت .رضاپــور افزود :مســاحت
روستای شــهره علیا  2645هکتار است که مراتع
آن قادرند  4400رأس دام سبک روستا را در طول
ســال تعلیف کنند.رضاپــور افــزود :منابع طبیعی
و آبخیــزداری بــا اعمــال مدیریت صحیــح همواره
از ایجــاد تنش بــرای دامــداران بر ســر اختالفات
مرتع جلوگیــری و با کمــک نیــروی انتظامی اکثر
اختالفات در مراتع را برای چرای دام با وساطت به
مصالحه ختم می کند.

