گزارش جلسه

اخبار

تولیت آستان قدس رضوی:
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هیچ کس در هیچ جایگاهی
حق ندارد مردم را ناامید کند

تولیت آســتان قــدس رضــوی گفت :تــاش همــه مدیران،
مســئوالن و دســت انــدرکاران کشــور بایــد در جهــت
خدمتگــزاری خالصانه بــه مــردم و افزایش امیــد و اعتماد
عمومیبهنظاماسالمیباشد.
به گزارش آســتان نیوز ،حجتاالســام و المســلمین سید
ابراهیم رئیســی در دیــدار مســئوالن و کارگــزاران نظام در
استان خراسان رضوی که در حرم مطهر رضوی برگزار شد،
به اهمیت اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اســامی اشاره
و اظهار کرد :مهــم ترین مؤلفــه امنیت ملی کشــور ،اعتماد
عمومیبهنظاموارزشهایانقالباسالمیاستکهدشمن
میخواهداینمؤلفهامنیتملیرامخدوشکند.
وی با بیان این که امیــد آفرینی در جامعه تأثیر به ســزایی در
افزایــش امنیت ملــی دارد ،تصریح کرد :هیچ کــس در هیچ
جایگاهی حق ندارد چه با زبان و چــه در عمل مردم را ناامید
کند ،همه مسئوالن وظیفه دارند امید مردم را به کارآمدی و
خدمتگزارینظاماسالمیافزایشدهند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با توصیه به مسئوالن
به هماهنگی ،همراهی و انسجام بیشتر برای رفع مشکالت
مردم ،افزود :فتنه امروز دشــمن ،فتنه ناامید کردن مردم از
کارآمدی نظام ،مســئوالن و دســت اندرکاران کشور است،
دشمنتالشمیکندنقصوکاستیدرگوش ههاییازکشور
رابزرگکندوبهکلنظامتعمیمدهد.
ویتصریحکرد:قطع ًانقص،کوتاهی،مشکلوکاستیهایی
در گوشــه و کنار کشــور وجود دارد اما تعمیم دادن آن به کل
نظام مقدس اســامی و مردم را در مقابل نظام نشان دادن،
فتنهدشمناست.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامــه ،موضوع فرهنگ را
ت آســتان قدس رضوی معرفی و اظهار
محوریترین مأموری 
کرد :مأموریت فرهنگی اســاس تمــام اقدامات این آســتان
نورانیاستوتمامبخشهایمشهدواستانخراسانکهدر
محضرعالمآلمحمد(ص)توفیقخدمتدارند،بایدبهامور
فرهنگیاهتمامداشتهباشند.
ویخدمتبهنیازمندانومستضعفانراازدیگررسالتهای
آســتان قدس رضوی دانســت و تأکیــد کرد :به هیــچ عنوان
فقر زیبنده کشور اسالمی ما نیست ،تالش همه بخشهای
امدادرســان در ایــن زمینــه همچــون کمیتــه امــداد امــام
خمینی(ره) ،بهزیستی ،سازمان اوقاف و امور خیریه ،بنیاد
مستضعفان،ستاداجراییفرمانامام،مؤسساتخیریهو...
قابلتقدیروتشکراستاماآنچهمیشودباآنچهبایدبشود
متفاوت است؛ همه بخشها و دســتگاهها باید با همراهی و
همکاری در زمینه رفع مشکالت نیازمندان کوشش کنند،
تالش و همــکاری بخشهــای مختلف اســت کــه میتواند
کارسازشود.
تولیت آســتان قدس رضوی افزود :امروز انســجام ،وحدت،
یکپارچگی ،هم افزایی و هماهنگی بین بخشهای مختلف
یکاصلراهبردیواساسیبرایپیشبرداموروکارآمدیدر
ایناستاناست،لذاضرورتداردائمهجمعه،ائمهجماعات،
مبلغان ،مسئوالن در حوزههای مختلف برای رفع مشکالت
مردمبایکدیگرهمدلوهمراهباشند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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اخبار
اقتصادی

کارشــناس مســئول اداره نظارت و بازرسی
سازمان صنعت استان خبرداد:

کشف 137هزار نخ سیگار طی ۲ماه

رشد157درصدی ثبت سفارش واردات در خراسان رضوی

گزارش
مسعود حمیدی

نوسانات ارزی طی ما ههای پایانی سال گذشته
و دو ماه ابتدایی امســال به شــدت بازار واردات
کشــور را تحت تأثیر قرارداد.به طوری که میزان
ثبت سفارشها برای واردات در استان از 157
میلیــون دالر در دوماهه ســال  96به رقم 397
میلیون دالر در دوماهه امســال یعنی فروردین و
اردیبهشت رسیده است؛ این یعنی ثبت سفارش
واردات رشــدی معــادل  157درصــد را تجربــه
کرده است؛ از سوی دیگر تعداد پروندههایی که
در دوماهه اول ســال گذشــته برای ثبت واردات
بــه اســتان تنظیــم شــده 1197 ،پرونــده بوده
درحالیکه این رقم در دوماهه امسال به دو هزار
و  26پرونده رسیده است.
مدیر بازرگانی خارجی ســازمان صنعت ،معدن
و تجــارت اســتان ایــن رشــد را ناشــی از تفــاوت
قیمتــی نــرخ ارز دولتــی یعنــی  4200تومــان
نســبت به نرخ ارز خــارج از فراینــد توزیع دولتی
میداند و به خراسان رضوی میگوید :به همین
دلیل واردکنندگان برای اســتفاده از ارز دولتی
 4200تومانــی میزان ســفارش را بیــش از نیاز
واقعــی اعالم مــی کننــد؛ بــرای مثال اگر ســال
گذشــته یک محموله یک تنی سفارش میدادند
امسال محموله سفارشی را دو تن اعالم کردهاند
که این بههیچوجه بر اســاس نیاز واقعی نیســت
و ایــن حجــم از ثبت ســفارشها ناشــی از همین
نوسانات ارزی چند ماه اخیر است.
امیر فخریان تأکید کرد :البته هر ثبت سفارشــی
به معنای این نیست که ارز موردنیاز متقاضی در
اختیار وی قرار خواهــد گرفت بلکــه هما نگونه
که بارها اعالم شد اولویت دولت تخصیص ارز با
کاالهای اساسی و نیازهای اساسی است و قطع ًا
بــرای همه ســفارشهای ثبتشــده ارز وارداتی
تخصیص نمییابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اســتان در
واکنش به این آمار ضمن انتقاد از سیاســتهای
ارزی دولــت اظهــار کــرد :بــا این سیاســتهای

کاسبیبا ارز4200

دولــت در خصــوص تعییــن نــرخ ارز 4200
تومانــی ،وضعیــت بهگونــهای شــده اســت کــه
کســانی که تا دیروز هیچگونــه فعالیتی در حوزه
واردات کاال نداشتهاند ،وارد این عرصه شدهاند
و ثبت سفارشها را تا این حد افزایش داده اند.
پور فتح ا ...تصریح کــرد :درواقع واردکنندگان
که امــروز با طمــع به ایــن عرصه ورود کــرده اند
کاالهــا را بــا نــرخ ارز دولتــی وارد میکننــد و با
نرخ ارز آزاد به مردم میفروشــند و کسب درآمد
میکنند؛ اگرچه دولت اعالم کرده است که این
ارز فقط به کاالهای اساسی تخصیص مییابد اما
افزایش میزان ثبت ســفارش هــا از تالش برخی
ســودجویان برای ســوء اســتفاده از ایــن فرصت
بنز آلمانــی پــژو فرانســوی ،تلویزیــون و یخچال
یکــی از مخالفان بخشــنامه ارزی دولت اســت،
حکایت دارد.
کر های و ســفرهای تفریحی و غیرتفریحی بدون
پیش از این با انتشــار یادداشــتی به بیان عواقب
ایــن عضــو اتــاق و نایبرئیــس ســابق اتحادیــه
محدودیــت را شــامل میشــود توســط دولت به
دســتکاری و مداخله در ســاختارهای اقتصادی
واردکننــدگان اســتان افــزود :درحالیکــه
قیمت  ۴۲۰۰تومان تامین میشود .این که چرا
پرداختــه و گفتــه اســت« :دولــت پیــش از ابالغ
کارخانههــا و واحدهــای تولیــدی نیازمنــد
و بــا چه هدفــی بایــد تولیدکننــده و صادرکننده
این بخشــنامه بایــد با فعــاالن بخــش خصوصی
کاالهــای اولیــه هســتند و در تأمیــن نیازهــای
زعفــران و پســته و دیگــر محصوالت کشــاورزی
هماهنگیهــای الزم را انجــام مــیداد .هــر
اساســی خود با مشکل مواجه شــدهاند ،عدهای
و صنعتــی کوچــک ارز حاصــل از صــادرات این
ارزی کــه از محــل صــادرات نفتــی ،غیرنفتــی،
امروز واردکننده کاالی اساسی شدهاند و این به
کا الهــا را بــه قیمــت  ۴۲۰۰تومــان بــه دولــت
دولتــی ،خصولتــی ،خصوصــی و  ...حاصــل
اقتصاد مملکت ضربه وارد میکند .این موضوع
بفروشــند تا دولت آن را به قیمت  ۴۲۰۰تومان
شــود ،از آن دولت اســت و باید به قیمت ۴۲۰۰
نیازمنــد نظــارت جد یتــر دولــت بــر عملکــرد
در اختیــار واردکننــدگان عروســک چینــی و
تومــان در اختیــار دولــت قرار گیــرد و تمــام ارز
واردکنندگان کاالها و خدمات است.
گوشــی موبایل آمریکایی و خودروی فرانســوی
مورد نیاز و مصرف کشــور که طیف گســتردهای
پورفتــح ا ...افــزود :متأســفانه ایــن سیاســت
قرار دهد نیز مشخص نیست».
از جملــه عروســک چینــی ،موبایــل آمریکایــی،
اشــتباه دولــت در خصــوص نــرخ ارز باعــث
رواج سوءاســتفاد هها و حتــی صــدور
کار تهــای بازرگانــی بــرای کســانی
مقایسه سفارش واردات ثبت شده استانی( فروردین ،اردیبهشت) 96و 97
می شــود که واردکننده نیســتند؛ زیرا
درصد تغییرات نسبت به سال 96
فروردین و اردیبهشت 97
فروردین و اردیبهشت 96
این تفــاوت نــرخ ارز دولتی با بــازار ارز
ارزش
تعداد
تعداد پرونده ارزش دالری
تعداد پرونده ارزش دالری
برای عده زیادی ،فرصتی برای کســب
152
69
397.221.418
2026
157.853.561
1197
درآمدهای نامشروع خواهد شد.
مقایسه سفارش واردات ثبت شده کشوری( فروردین ،اردیبهشت) 96و 97
این فعــال اقتصادی بیان کــرد :اگرچه
درصد تغییرات نسبت به سال 96
فروردین و اردیبهشت 97
فروردین و اردیبهشت 96
تزریــق نــا امیــدی در بین مــردم روش
صحیحــی برای حل مشــکالت نیســت
ارزش
تعداد
تعداد پرونده ارزش دالری
تعداد پرونده ارزش دالری
اما دولــت بایــد مشــکالت اقتصادی را
_28
51 16.085.010.587
73733 22.243.188.183
48855
با مردم در میان بگــذارد و هرچه زودتر
مقایسه سفارش واردات ثبت شده استانی(اردیبهشت) 96و 97
تصمیمــات خــود را در حوزه سیاســت
درصد تغییرات نسبت به سال 96
اردیبهشت 97
اردیبهشت 96
های ارزی تغییر دهد.
ارزش
تعداد
تعداد پرونده ارزش دالری
ارزش دالری
تعداد پرونده
محمدحسین روشــنک ،رئیس اتحادیه
167
113
285.594.387
1533
106.780.787
720
صادرکنندگان خراســان رضوی نیز که

شــرکت اول  /کارشــناس مســئول اداره نظارت و بازرسی
سازمانصنعت،معدنوتجارتخراسانرضویگفت:طی
دوماهابتداییامسالمجموعکشفیاتبازرسانمادرحوزه
ســیگار 137 ،هزار نخ بوده اســت که این میزان با تشکیل
 32پرونده کشف و ضبط شد و ارزش مجموع این کشفیات
 654میلیونریالبودهاست.مهدیمقدسیدرگفتوگو
با خبرنگار خراسان رضوی با اشاره به قانون جامع کنترل و
مبارزه ملی با دخانیات ،افزود :برای دریافت این عاملیت،
بایدفاکتورهایخاصیرادارابود؛بیشترواحدهایصنفی
خواربار فروشی و ســوپر مارکت ها در حالی که این مجوز را
ندارند ،اقدام به عرضــه می کنند و با توجه بــه قانون جامع
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ،همکاران ما در دانشــگاه
علوم پزشکی و بهداشت ،متولی اصلی مقابله با این عرضه
های غیرقانونی هستند .کارشناس مســئول اداره نظارت
و بازرسی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با تاکید
بر ایــن که یکــی از برنامــه هایی که باید امســال بــه اجرا در
آیــد ،جلوگیری از عرضــه مواد دخانی توســط افــراد بدون
مجوزاست،افزود:درهمینبارهبایدگفتتمامیدکههای
مطبوعاتفعالدرمشهد،مجوزعرضهمواددخانیراندارند
وباتوجهبهشرایطوقوانینموجود،احتمالمیرودهیچگاه
نتواننداینمجوزرادریافتکنند.مقدسیدرپاسخبهسوالی
دربارهچرایینبودبرخوردقانونیباایندکههانیزبیانکرد:
وظیفه ما مبارزه با عرضه سیگار و مواد دخانی قاچاق است
که ما به مسئولیت مان عمل می کنیم و سیگارهای قاچاق
را جمع آوری و مطابق قانون با متخلفان برخورد می کنیم.
ویادامهمیدهد:اتحادیهایندکههانیزبابیاناینکهدکه
هادرآمدچندانیازفروشجرایدومطبوعاتندارند،اقدام
درخوریبرایجلوگیریازعرضهسیگاربدونمجوزانجام
ندادهاندوایندرحالیاستکهبیشترافرادیکهبرایاولین
بار به سراغ خرید و تجربه سیگار کشیدن رفته اند ،از طریق
همیندکههایفروشمطبوعاتبوده است.

رئیسکمیسیونعمرانشورایشهرمشهدبیانکرد:

رونق صدور مجوز ساختمانی با همافزایی
دولت ،استانداری و شهرداری
رئیــس کمیســیون عمــران و طرحریزی شــهری شــورای
اسالمی شهر مشــهد گفت :صدور مجوزهای ساختمانی
با همافزاییهای صــورت گرفته رونق پیدا کرده اســت .به
گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،محمد
هادی مهدینیا اظهار کرد :از زمــان صدور ابالغیه و ابالغ
آنبهاستانها،شیوهنامهمحلیاجراییدراختیاراستانها
قرارگرفتهوهماکنونتعاملوهمکاریمثبتیبیندولت،
معاونتفنیوعمرانیاستانداریخراسانرضوی،مدیریت
شهری ،شورای شهر و سازمان نظام مهندسی شکل داده
است.وی در ادامه بیان کرد :به اذعان وزارتخانه نیز استان
خراســان رضوی جزو معدود استانهایی اســت که دارای
انسجاممثالزدنیاستوراهبردیکالنرادنبالمیکند.

چهرهها وخبرها
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخبرداد

بهره برداری از پروژه آبرسانی
فاز 4شهرک صنعتی مشهد

اقتصادی

معاون دادستان مشهد خبرداد:

شناسایی ملک 1500میلیاردی
تعاونی« وحدت» در تهران

معاون دادســتان مرکز اســتان درباره وضعیت تســویه
حســاب ســپرده گذاران تعاونــی وحدت گفــت  :منابع
شناساییشــده تعاونــی وحــدت ،تکافــوی ایــن میزان
پرداختــی یعنــی  4700میلیــارد تومــان را خواهــد
داد زیــرا فقط در یــک فقره امــوال شناساییشــده این
تعاونی ملکی در تهران به ارزش  1500میلیارد تومان
قراردارد.
قاضی حســن حیدری در گفت وگو با خراســان رضوی
گفت :گــزارش اولیه تخلــف در تعاونی وحــدت مربوط
بــه گــزارش یکــی از کارکنــان ایــن تعاونــی مبنــی بــر
جابه جایی غیرقانونی مبلغ  100میلیون تومان در این
تعاونی بود کــه با پیگیریهــای انجامشــده و همکاری
اطالعات ســپاه ما به تخلف  2700میلیــارد تومانی در
این تعاونی رســیدیم کــه در اولیــن اقدام مدیــران این
تعاونی را بازداشــت کردیم ،اموال آنها را شناســایی و
آنها را ممنوع المعامله کردیم.
معاون دادستانی مشهد افزود :کســانی در این تعاونی
فعالیت داشــتند که در ابتــدا کارگر و مســتأجر بودند و
وضعیت مالی خوبی نداشــتند اما بهجایی رســیدند که
دارای شرکت هواپیمایی و از این قبیل ثروتها شدند.
قاضــی حیــدری افــزود :تمــام تالش مــا این اســت که
همه امــوال را به خــود تعاونــی وحــدت بازگردانیم که
هم اکنون در اختیار موسســه اعتباری ملــل قرارگرفته
اســت؛ تاکنــون ایــن موسســه پرداختیهای تا ســقف
 100میلیــون تومــان ســپردهگذاران تعاونــی وحدت
را انجــام داده و از روز دوشــنبه هفتــه جــاری پرداخت
سپردههای تا سقف یک میلیارد تومان را نیز آغاز کرده
است.
معاون دادســتان مشــهد دربــاره میزان بدهــی تعاونی
وحدت به ســپردهگذاران گفت :االن موسسه اعتباری
ملل با تعدیل حق اعتبار بایــد  4700میلیارد تومان به
سپردهگذاران تعاونی وحدت پرداخت کند.

معاونسازمانجهادکشاورزی:

صدور   38فقره پروانه بهره برداری
صنعتی از ابتدای سال97

خراسان رضوی ظرفیت افزایش تولید
تخم مرغ را دارد

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستان،ازبهرهبرداریپروژهآبرسانیفاز
 4شهرکصنعتیمشهدخبرداد.بهگزارشباشگاهخبرنگارانمهدیزادهمقدم
گفت:بهرهبرداریازاینپروژهبهطول 16کیلومتربااعتباریبیشاز 4میلیاردو 700میلیونریالدرطولمدت
شش ماه از محل اعتبارات پروژههای عمرانی به انجام رسید .وی افزود :تکمیل و توسعه متوازن زیرساختهای
عمرانی از جمله وظایف شــرکت شــهرکهای صنعتی و یک ضرورت برای توســعه صنعتی اســت و امیدواریم با
تالشهایشبانهروزیبتوانیمسهممناسبیازسرمایهگذاریرادرشهرکهاونواحیصنعتیاستانداشتهباشیم.

خبر

رئیسسازمانصنعتاستانخبرداد:

رئیس سازمان صنعت ومعدن اســتان گفت :طی دوماهه اول امسال  38فقره
پروانهبهرهبرداریباسرمایهگذاری 6818میلیاردریال واشتغال1030نفردر
استانصادرشدهاست.بهگزارشروابطعمومیسازمانصنعت،راضیهعلیرضاییاظهارکرد :دربینپروانههای
صادرشدهدرماههایفروردینواردیبهشتامسال دراستان،بخشساختفلزاتاساسیبااختصاص5833
میلیاردریال( 80.7درصدازکلسرمایهگذاری)،بیشترینسهمرادربینصنایعداشتهاست.استاندرمیزان
سرمایهگذاریپروانههایبهرهبرداری،رتبهدومکشوررابهخوداختصاصدادهاست.

معاونجهادکشاورزیاستانگفت:ظرفیتافزایشتولیدتخممرغدرایناستان
برای تامین بخشی از نیاز کشور وجود دارد .حاجی مجتهد در گفت و گو با ایرنا
افزود:سالگذشتهباشیوعبیماریآنفلوآنزایمرغیومعدومسازیبسیاریازمرغهایتخمگذاردربرخینقاط
کشور ،استان با افزایش 16درصدی تولید تخم مرغ در تامین نیاز کشور به این ماده غذایی سهم خوبی داشت.
امسالنیزآمادگیافزایشتولیدتخممرغدرایناستانوجوددارد.ظرفیتکنترلیتولیدتخممرغدرخراسان
رضوی 94هزارتندرسالاستکهپارسالباتوجهبهنیازکشوراینمیزانبهبیشاز 120هزارتنافزایشیافت.

استاد گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی مطرح کرد

فاجعه اَبَر خشکسالی در راه استان

استاد گروه آموزشی علوم مهندســی آب دانشکده
کشــاورزی دانشــگاه فردوســی مشــهد گفــت :بــه
خشکســالیهایی کــه بیشــتر از دو دهــه طــول
بکشد ،ابرخشکسالی گفته میشــود و واقعا هم ابر
خشکسالی نگرانکننده است و در خراسان رضوی
اگر همچنان خشکســالی ادامه پیدا کند ،احتمال
خشکسالیبلندمدتهستواگراتفاقبیفتدفاجعه
میشود.
داوری در میزگــرد "وضعیت دشــتهای مشــهد و
بحران آبی در خراســان رضوی"کــه در خبرگزاری
فارس برگزار شــد ،با بیــان این مطلب اظهــار کرد:
خشکسالی بسته به شدتی که دارد ،باعث میشود
منابع تجدیدپذیر دیگر شکل نگیرد و بسیار کاهش
یابد .بایــد منابــع آب تجدیدپذیر را دســت نخورده
ط خشکســالی جدی
باقی بگذاریــم و برای شــرای 
قبل از وقوع بحران برنامهریزی کنیم چرا که اگر ابر
خشکســالی و خشکســالی بلند مدت در راه باشد،
خراسان رضوی آمادگی مقابله با آن را ندارد.

در مدیریت دشتها مشارکت کنند و باید در بستن
چاههایغیرمجازاولویتبندیصورتگیرد.

•سالهای آینده بدون شک دچار مشکل
خواهیمشد
در ادامــه ایــن میزگــرد دبیــر کمیتــه تحقیقــات
آب منطقــهای خراســان رضــوی دربــاره مقابلــه با
خشکســالی و راه برون رفت از بحــران آب گفت :در
دنیا میزان آب مصرفی از آب تجدیدپذیر  40درصد
است ولی ما با توجه به تمرکزی که به آب زیرزمینی
داریم اینعددرا 75درصدتعیینکردهایمودرواقع
 25درصد آب تجدیدپذیر در مواقع ترسالی ذخیره
شده اســت و برای خشکســالیهای ناگهانی مورد

مصرف قرار میگیرد .احمــد قندهاری تاکید کرد:
ذخیرهسازی  25درصدی آب تجدیدپذیر در کشور
با توجه به مبنا و جهتگیری کــه وزارت نیرو دارد ،با
شدت بیشتری باید انجامشود و چاههای غیر مجاز
در خراســان رضوی با سرعت بیشــتری باید بسته و
پر شود .قندهاری اشاره کرد :متاسفانه ورودی آب
به سد دوستی  30میلیون مترمکعب است و این در
حالی است که انتظار ما از ورودی آب به سد دوستی
 70میلیون مترمکعب بود؛ بــا این حال ما همچنان
میتوانیمازسددوستیبرداشتکنیمامادرصورت
برداشت ســالهای آینده بدون شــک دچار مشکل
خواهیم شد و در واقع سهم ما از سد دوستی کاهش
یافتــه و افت کرده اســت و به تدریج هــم این کاهش

برداشــت بیشــتر میشــود .وی در پاســخ به این که
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی چه برنامهای
برای جلوگیــری از خشکســالی و بحــران آب دارد،
گفت :کارگروه ســازگاری با کم آبی و خشکســالی
تشکیلشدهاستکهخراسانرضویاولینکارگروه
را تشــکیل داد و بارش در فروردین کمی نســبت به
قبل بهتر شد اما همچنان فعالیت های این کارگروه
بامحوریتآبمنطقهخراسانرضویدرحالانجام
است .مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب
منطقهای خراســان رضوی در ادامــه صحبتهای
خودخبرداد:سدپاشدانبا 334میلیون مترمکعب
ظرفیت ذخیرهســازی در آســتانه ســاخت اســت و
خاکبرداری آن در حال انجام است.

استاد دانشگاه فردوسی در دیدار با رهبر معظم انقالب مطرح کرد

هشدارهای آبی

کامــران داوری ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،یکی از اســتادان دعوت شده
برای دیدار با رهبــر انقالب بــود.وی در این دیدار
هشدارهاییرادربارهکمبودآبدرکشوروبهویژه
مشــهد بیان کرد .كامران داوری در این جلســه با
طرح این ســوال که چگونه باید به تعادل بخشی و
سازگاریباکمآبیبرسیم،پاسخداد:دراینرابطه
باید بگوییم سیاست گذاری در این حوزه عالوه بر
نقشآفرینیمسئوالنحضورمردمرانیزمیطلبد
لذا ســاختار فعلی دولتی که به جــای هماهنگی
عمدتا متمرکز بر مناهنگی بوده و امتحان خود را
پسدادهاست،برایمدیریتاینعرصههامناسب
نیست و باید تغییرات چشــمگیری کند .تغییر در
ساختاروسیاستهانیزبایدبهنحویصورتگیرد
کهمنطبقبرنیازهایمحلیباشد.

سیاسی

معاوناستاندارخراسانرضوی:

خبر مرتبط

• 3راه حل فوری برای مقابله با بحران آب

معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشــجویی دانشگاه
فردوســی مشــهد درباره فوریتریــن کاری که باید
بــرای جلوگیــری از بحــران آب انجام شــود ،گفت:
استفادهازفناوریهایکاهشمصرف،فناوریهای
بازچرخانــی و جلوگیری از آلودگــی آب فوریترین
کاری اســت که باید بــرای جلوگیری از بحــران آب
انجام شــود و در واقع بازچرخانی کمک بسیاری در
تامینآبمیکند.
وی اظهار کرد :کمتر از 20سال دیگر با شوریهای
وحشتناک آب روبهرو خواهیم شــد و مبنای شوری
آب در خراســان رضوی هم اکنون سه برابر شده که
نگرانکنندهاست.
استاد گروه آموزشی علوم مهندســی آب دانشکده
کشــاورزی دانشگاه فردوســی مشــهد تاکید کرد:
بستنتمامیچاههایغیرمجازنمیتواندمشکلیرا
حلکندوبهدلیلنیازکشاورزانمجددبرخیازاین
چاهها باز میشود ،پس چه بهتر است که کشاورزان

گزارشجلسه

ویهمچنینبهتدوینسندتدبیرآبمشهداشاره
کرد و گفت :این سند سال 93با هدایت دانشگاه
فردوسی مشهد و مشــارکت 35نهاد خصوصی و
مردمی و با بیش از 4800نفر ســاعت خردورزی
جمعی به انجام رســید که حاصل آن ســندی بود
که برای حوضه آبریز کشــف رود به تعادل منابع و
مصارف در افق 1420رســید .این ســند دوسال
معلق شــد امــا در انتهای ســال گذشــته شــورای
هماهنگی حوضه آبریز کشــف رود تاســیس شــد
و سیاســت های آن در حــال تدوین اســت  .وی در
ادامه به چهار مخاطره و مشــکل اصلی آب مشهد
اشاره کرد و گفت :اولین مشــکل شوری آب های
زیرزمینی اســت که در حال رشد اســت و کمتر به
آن پرداخته شــده است و ممکن اســت ناگهان در
کمتراز 20سالآیندهآبدشتمشهدبرایشرب

که نه برای کشــاورزی هم مناسب نباشد.مشکل
دیگررشدمصارفآبباکاهشبرگشتآباست.
اتفاقی که در آبیاری تحت فشــار افتاد در این نوع
آبیاری به دنبال افزایش بهــره وری بودیم اما بهره
وری ،مصــرف را باال بــرد و به آب هــای زیرزمینی
آسیب زد .در این رابطه الزم است پروانه های بهره
برداری تغییر کند .وی سومین مشکل آب مشهد
را عدمتوجهبهمسئلهگرمایشجهانیبیانکردو
گفت:بیتوجهیبهاینموضوعماراازکاهشروان
آبهایسطحیغافلکردهاستواگراینمسئله
را در برنامه های خود نبینیم برنامــه های ما برای
تعادلبخشیبهنتیجهنمیرسد،نکتهچهارمنیز
تخصیص پســاب ها به مصارف جدید است که در
برنامهسومبهصراحتبهآنپرداختهشدتابهجای
آنچاههابستهشودامابهفراموشیسپردهشد.

بخش قابل توجهی از نارضایتی مردم
ناشی از کم توجهی به کرامت آن هاست

معاون سیاســی  ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری خراسان
رضویگفت:دشمناننظامبااهدافواغراضسیاسیعالوه
بر بزرگ نمایی مشکالت مردم ،عمده مسائل را اقتصادی و
معیشتی نشان می دهند؛ در حالی که بخش قابل توجهی
از نارضایتی و مشکالت مردم ناشی از کم توجهی به حقوق
و کرامت آن هاســت .به گزارش روابط عمومی استانداری،
محمد رحیم نوروزیان در جلسه ستاد فرهنگی  ،اجتماعی
مدیریتوساماندهیآسیبهایاجتماعیاستانبااشاره
بهآسیبهاییکهامروزتهدیدکنندهجامعهاست،افزود:از
جمله آن ها آسیب های اجتماعی است که به دلیل اهمیت
باالی آن طی یکی  ،دو ســال اخیر جلسات مربوط به آسیب
هایاجتماعیدرمحضرمقاممعظمرهبریبرگزارمیشود.
وی بیان کرد  :انتظار اســت مدیران استانی نیز به تبعیت از
رهبرمعظمانقالببهاینموضوعتوجهویژهایداشتهباشند
وخودشخصادرجلساتستادمدیریتوساماندهیآسیب
هایاجتماعیحضوریابند.
ویگفت:بهطوربدیهی،توجهکافینداشتنبهآسیبهای
اجتماعیمیتواندکشوررابابحرانمواجهکند،ازاینروطی
دوسالاخیرباتاکیداتوپیگیریهایمقاممعظمرهبریقوا
ودستگاههایمختلفبراینموضوعتمرکزیافتهاند.
ویبااشارهبهطرحتقسیمکارملیپیرامونکاهشوکنترل
آســیب های اجتماعــی بیــان کــرد  :در این طــرح کنترل و
کاهشآسیبهایاجتماعی،کاهشطالق،اعتیاد،مفاسد
اخالقی ،حاشــیه نشــینی و دیگر آســیب ها هــدف گذاری
شده است بر این اســاس فقط در سال گذشته بیش از شش
میلیارد تومان اعتبار به 11دســتگاه مرتبط اســتان در این
زمینهاختصاصیافت.
ویافزود:تخصیصاعتباراتامسالحوزهکنترلوکاهش
آســیب هــای اجتماعی بر اســاس اطلس و نقشــه اســتانی
آســیب های اجتماعی خواهد بود و ســهم هر شهرستان از
اعتبارات نیز باید مشــخص شــود .وی تصریح کرد :نظارت
ویژهبرمصرفصحیحاعتباراتنیزازطریقدفتراجتماعیو
فرهنگیاستانداریانجاممیشودوعالوهبرآنخودمدیران
موظفاندنظارتوکنترلبیشتریاعمالکنند.

