اخبار

شهرستان ها

اجتماعی

ثبت 2اثرطبیعینیشابوردر
فهرستمیراثطبیعیوملی کشور
شــجاعی مهر /رئیس میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی نیشابور گفت :دو اثر طبیعی نیشابور
در فهرســت میــراث طبیعــی و ملی کشــور به ثبت
رســید.اعتمادی افزود :این دو اثر آبشار روســتای
هدف گردشگری بوژان و چشــمه و آبشار بار واقع
در بخش مرکزی نیشابور هســتند .وی با بیان این
که آبشار بوژان به شماره  522و چشمه و آبشار بار
به شماره  521در فهرســت میراث طبیعی کشور
ثبت شده اند خاطر نشان کرد :دو اثر مذکور ضمن
رعایت حقوق مالکانه  ،تحت نظارت و حمایت اداره
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بوده
و تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین عرصه و حریم این
آثار به عهده این نهاد است و هر گونه دخل و تصرف
و اقدام یا عملیاتی که منجر به تخریب در اصالت این
آثار شود ،ممنوع است .

فرماندارخوشابتغییرکرد

ملکی -فرماندار خوشاب در حالی که شایعات تغییر
و رفتن اش تکذیب شــده بود تغییرکــرد و فرماندار
جدید منصوب شد.روزگذشته با حضور محمدعلی
نبیپــور مدیرکل سیاســی اســتانداری خراســان
رضوی ،امان ا ...خدمتگزار فرماندار سابق فاروج
به عنوان فرماندار جدید شهرستان خوشاب معرفی
و منصوب شد.نبی پور در گفت و گویی کوتاه بدون
اشــاره به علت تغییــر فرمانــدار خوشــاب گفت :از
ابارشی فرماندار قبلی خوشاب در پست های دیگر
دولتی استفاده خواهد شد.

رئیساتاقبازرگانیایران:

نبود آینده نگری  ،نتیجه ای
جز اتالف منافع کشور ندارد

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران گفت :هر گامی که با هدف توسعه در کشور
برداشته می شود ،اگر مطالعه الزم برای آن نشود،
نتیجه ای جز اتالف منافع کشور نخواهد داشت،
بنابراین رویکردهای توسعه محور ما باید به مطالعه
عمیق و آینده نگری مجهز شوند.به گزارش روابط
عمومی اتاق بازرگانی خراســان رضوی ،شافعی
که در دبیرخانه معیــن اقتصادی گناباد و در جمع
مسئوالن و سرمایه گذاران طرح های گردشگری
این شهرستان سخن میگفت متذکر شد :صنعت
گردشگری به لحاظ جذب سرمایه گذاران ،میزان
اشــتغال ایجاد شــده و ارزآوری ،در شــرایط فعلی
کشــور ،مزیت ها و ظرفیت های فراوانی دارد و به
همین دلیل باید از سرمایه گذاریهایی که در این
عرصه انجام می شود ،حمایت الزم صورت بگیرد.
در ادامه دینــاری ،معاون ســرمایهگذاری و تأمین
منابع میراثفرهنگی اســتان با اشــاره به این که
گناباد ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه صنایع
دســتی و گردشــگری دارد،افزود :طــرح «500
نقطه _  500هتل» به اســتان ابالغ شــده اســت.
در پایــان این جلســه کــه با حضــور همــه مدیران
شهرســتان گنابــاد و بــه ویــژه مســئوالن مرتبــط
بــا حــوزه گردشــگری اســتان در اتــاق بازرگانی
خراســان رضوی برگــزار شــد ،همزمــان صورت
جلسه مذاکرات شامل تعهداتی که مسئوالن برای
حمایت از سرمایه گذار در این جلسه دادند ،آماده
شد و به امضای طرف ها رسید.

فرماندهسپاهخلیلآبادخبرداد:

50پروژه احداث وبه سازی
واحدهای سیل زده در روستاهای
خلیلآباد

حسین نوری /فرمانده ســپاه ناحیه خلیل آباد گفت:
 50پروژه احداث وبه سازی واحدهای سیل زده در
مناطــق روســتایی شهرســتان خلیــل آبــاد وجود
دارد که سپاه خلیل آباد در بحث تأمین نیروی کار
همــکاری الزم را دارد .ابوالفضــل فتوحی،اظهــار
کــرد :ســال  ۹۸در کنــار مأموریــت هــای ابالغی
سازمان ،نهضت خدمت رسانی به محرومان جامعه
توسط سپاه ناحیه خلیل آباد دنبال می شود.

واژگونیپژوپارسدرجاده
باخرز-تایبادیکقربانیگرفت
نشتیفانی-واژگونی یک دســتگاه خودروی سواری
پژو پارس در کیلومتر  ۱۲محور باخرز_تایباد ،یک
کشته و چهار مجروح به جا گذاشت.ابراهیم صباغ
مسئول ایســتگاه آتش نشانی شــهر باخرز با اعالم
این خبر گفت :در پی تماس تلفنی با ایستگاه آتش
نشــانی باخرز مبنــی بر اعــام یک فقــره واژگونی
خودروی ســواری ،تیــم امــدادی آتش نشــانی به
محل حادثه اعزام شد.وی با بیاناین که اینحادثه
در کیلومتر  ۱۲محــور باخرز به تایباد و نرســیده به
روستای اشــتیوان رخ داده است ،افزود :متاسفانه
در این حادثه ،یکی از سرنشینان سواری پژوپارس
فوت کرده اســت ،چهــار نفر دیگــر نیز مجــروح وبا
اورژانس  ۱۱۵باخرز به بیمارستان منتقل شدند.
علت اصلی این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه
در دست بررسی است.
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خطرتکرارمسمومیت با ورود فاضالب به رودخانه جاغرق
رئیس اداره محیط زیست طرقبه شاندیز :سر ریز فاضالب چاه ها وارد رودخانه جاغرق می شود

گزارش
شهرستانها

در پــی تمــاس هــای تلفنــی مــردم بــا روزنامه
خراســان رضــوی مبنــی بــر ورود فاضــاب به
رودخانه جاغرق و کالته آهن و برای جلوگیری
ازتکرار حوادث مشــابهی همچون مســمومیت
 700نفــری چندی پیــش تعدادی از ســاکنان
روستای ابرده شاندیز به علت آلودگی آب شرب
آن روســتا و بررســی وضعیت راهی روســتای
جاغــرق شــدیم و باچند نفــر از اهالــی جاغرق
گفــت وگــو کردیــم .بــوی نامطبــوع فاضــاب
قابــل استشــمام اســت و از آن ها علــت را جویا
میشوم و می پرسم این بو از فاضالب رستوران
های منطقه اســت؟ همگی آن هــا مجهز بودن
رســتوران هــا بــه ســپتیک را تاییــد مــی کنند
ومیگویند که این بــو از فاضالب رســتوران ها
نیســت  .یکی از آن ها در پاســخ میگوید :چند
وقتی است نظارت بر رستوران ها مناسب است
و همــه رســتوران ها موظــف هســتند فاضالب
خود را در سپتیک تخلیه کنند .وی در خصوص
علت انتشــار این بــو می گویــد :هنــگام غروب
وقتــی میزان شســت وشــوی خانگــی افزایش
می یابد ســرریز چاه فاضالب روســتای جاغرق
وارد آب رودخانه می شــود .متاســفانه به دلیل
اختالف نظر هایی کــه وجود دارد ،طــرح اگو و
هدایت فاضالب این روستا اجرایی نشده است.
ازیکی ازافراد بومی می پرســم:آیا فاضالب هم
وارد رودخانه می شــود؟ او به مــن دریچه ای را
درســت زیر پل اصلی رودخانه جایــی که کامال
دور از چشــم اســت ،نشــان می دهد .در کمال
تعجب و تاســف ورود آب تیره فاضالب به داخل
رودخانه جاغــرق را نظــاره می کنم .حســینی
فرماندار طرقبه شاندیز نیزمی گوید:با قاطعیت
اعالم می کنیم هیچ رســتورانی در شهرســتان
ما وجود ندارد که مجهز به ســپتیک نباشد .وی
ادامه میدهد :اما ممکن است در بعضی از این
سپتیک ها نشت فاضالب وجود داشته باشد که
برای این منظور یک کارگروهعملیاتی تخصصی

تشکیل شده است تا به طور مداوم این سپتیک
ها را از لحاظ مقاومت بتن و نشــت فاضالب در
داخل رودخانه ها بررسی کند .حسینی با اشاره
به اهمیت بحث احداث سیســتم دفع فاضالب
در این شهرســتان متذکر شــد:با توجــه به این
که بخش مهمی از آب شــربی که به شهر مشهد
می رســد از این شهرســتان عبــور میکند الزم
وضروری است هر چه سریع تر شبکه استاندارد
دفع فاضالب در تمام شهرستان طرقبه شاندیز
اجرایی شــود.ویتصریح کرد :هــم اکنون تنها
بخش محدودی از شهر شــاندیز و مسکن مهر و
همچنین مسکن مهر و شهر طرقبه به شبکه دفع
فاضالب وصل شــده اســت اما متاسفانه بخش
عمده ای از بافت سنتی و شهری طرقبه و شاندیز
به اضافه روستاهای مجاور این دو شهرستان به
شبکه فاضالب متصل نیستند.
•سپتیک کالته آهن در مجاورت رودخانه

بخشــدار طرقبــه در خصوص نشــت فاضالب
دررودخانــه روســتای کالتــه آهــن و جاغــرق
گفت:به دلیل توپوگرافی روستای کالته آهن
امکان حفــر چاه جذبی نیســت اما چند ســال
است که سپتیک فاضالب کالته آهن در نقطه
ای در مجــاورت رودخانــه قرار گرفتــه و مرتب
تخلیه می شــود.قربانی با رد نشت فاضالب از
این سپتیک خاطر نشان کرد :شهرداری به طور
مداوم مسیر رودخانه های جاغرق و عنبران را
از لحاظ دفع فاضالب بررسی و کنترل می کند
اما مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در
باره دفع فاضالب به داخــل رودخانه حتما آن
را بــه مراجع ذی صــاح همچون بخشــداری،
شــهرداری،محیط زیســت و دهیــاری اعــام
کنند تا ضمن رسیدگی به این تخلفات حتما با
کنترل های نامحسوس خود مانع تکرار دوباره
آن شویم.به بخشدارطرقبه مشاهدات میدانی
خودم را مبنی بر ورود فاضالب چاه روستا بیان
مــی کنــم .وی از وجود ایــن دریچــه اظهار بی
اطالعی می کند و می گوید  :موضوع را بررسی
و پیگیری می کنم .در مکالمه تلفنی روز بعد با

بخشدارطرقبه وی درستی این مطلب را تایید
کرد و افزود:طی مکاتباتی که انجام دادیم هم
بهداشــت و هم محیط زیست و دهیاری را وارد
این قضیــه کردیم تــا وضعیت را بررســی کنند
و گزارش دهند که چــه اقدامی بــرای هدایت
و مدیریت صحیــح فاضالب روســتای جاغرق
مــی تــوان انجــام داد .وی ادامــه داد :یکــی از
راهکارهای خوبی که داده شد اتصال فاضالب
روستای جاغرق از طریق یک لوله به فاضالب
شــهر طرقبه بود  .البته باید این پیشنهاد ابتدا
از طرف بهداشــت و محیط زیست شهرستان و
شهرداری طرقبه تایید شــود و سپس اقدامی
صورت گیرد.

جلــوی ورود فاضالب خام گرفته شــده اســت و
االن بیــش از  80تــا  90درصد رســتوران ها به
چاه ایزوله شده یا سپتیک مجهز هستند و دیگر
تخلیه فاضالب مستقیم ندارند.وی ضمن تایید
وقــوع تخلفات احتمالــی تصریح کرد:شــاید در
ساعاتی دور از چشم ماموران ما و شبکه بهداشت
این تخلف صورت بگیرد و حتی بعضی از افراد با
خودرو و تانکر اقدام به تخلیه فاضالب در داخل
رودخانه کنند اما این که مســتقیم بخواهند این
تخلف را انجــام دهند امــکان پذیر نیســت و من
بــه صراحــت آن را رد می کنــم .شــیرزور گفت:
با توجــه بــه شــرایط توپوگرافی این شهرســتان
احتمال نشت فاضالب های انسانی که در مراکز
ســکونتی و جمعیتی وجــود دارد ،بــه داخل آب
رودخانه ها دور از انتظار نیست.

رئیس اداره محیط زیست طرقبه شاندیز با اشاره
به اولویتــی که در این شهرســتان لحــاظ کرده
است ،گفت:اولویت ما در این شهرستان مدیریت
فاضــاب و کنترل خروجی فاضالب رســتوران
ها بود .بــه همین منظــور خوشــبختانه تاکنون
بیش از  70درصد رســتوران هــا و مجتمع های
پذیرایی که در این شهرســتان وجود دارد مجهز
به سپتیک هســتند  .وی ادامه داد :خوشبختانه

•فاضالب سرریز متاسفانه از زیر پل وارد
رودخانه می شود

•بیش از 70درصد رستوران ها ومجتمعهای
پذیرایی مجهز به سپتیک هستند

شــیرزور از وجــود دریچه فاضــاب اظهار بی
اطالعی کرد و گفت که در اسرع وقت به موضوع
رسیدگی می کند.وی بعد از بررسی های خود
در این بــاره تصریح کرد:دو روســتای جاغرق و
زشک در این خصوص شرایط خاصی دارند.در
روستای جاغرق چندین سال است که پیگیری

می کنیــم تــا آب آن در اختیار آبفای روســتایی
قرار بگیرد .وی ادامه داد  :تا زمانی که مدیریت
مصــرف آب نباشــد عمــا بــرای فاضــاب هم
اقدامی انجام نمی شــود و فاضــاب چاه های
این روســتا ســرریز و خروجی اش متاســفانه از
زیر پــل وارد رودخانه می شــود.وی تاکید کرد
 :بــا توجه بــه این کــه شــیب زمین در روســتای
جاغرق بــه طرف رودخانــه اســت و از آن جا که
زمیــن ســنگالخی اســت و تعــدادی از منــازل
مسکونی به حالت سنتی فاضالب خود را دفع
می کنند بخشــی از این فاضالب به مســیل ها
منتقل میشود .وی اظهار کرد :یک قسمت از
منبع پذیرنده در چالیدره اســت و یک قســمت
هم در چاه فاضالب این روســتا کــه از آن جا به
داخل رودخانه سرریز می شود  .شیرزور با بیان
این که اخطاریه بــرای بهره بــردار در چالیدره
و دهیاری روســتای جاغرق صادر شــده است،
خاطر نشان کرد :رونوشــت این اخطاریه برای
فرمانداری و بخشداری شهرستان ارسال شده
اســت تا هر چه زودتر اقدامــات مقتضی در این
باره انجام شود.وی اظهار امیدواری کرد48 :
ساعت فرصت داده شده است تا از طریق تعبیه
یــک کانــال ،آب فاضالب بــه ســپتیک هدایت
شــود .شــایان ذکر اســت جای خالی اداره آب
منطقه ای بــه عنوان یکــی از متولیان اصلی در
بحث حفــظ بســتر و حریــم رودخانه هــای این
شهرستان و پاکیزگی آن به شدت احساس می
شــود ،همچنین امیدواریم با برنامه ریزی های
هر چه بهترو ســریع تر مسئوالن این شهرستان
به ویژه در بخش آبفای شهری و روستایی شبکه
فاضالب و طرح اگو در تمامی مناطق مسکونی
اجرا شود تا آلودگی منابع آبی به حداقل برسد
و دیگر شــاهد وقــوع حــوادث تلخــی همچون
مســمومیت اهالی روســتای ابرده نباشــیم وبا
رعایت بیشتر نظافت و توقف رها سازی زباله در
رودخانه و طبیعت از سوی مردم و همت بیشتر
دهیاران روستاها در جمع آوری زباله های بستر
رودخانه ها  ،شــاهد رودخانه های زیبا و عاری
ازهرگونه زباله و آلودگی در این منطقه باشیم.

فرماندارشهرستان طرقبه شاندیز:

مشکالت شرکت شاندیزبذرحل شد
سید حسن حســینی فرماندار شهرستان طرقبه
شــاندیز در مصاحبــه با خراســان با بیــان این که
شرکتشاندیز بذردراراضیاینمنطقه ۱۲سال
پیش استخر پرورش ماهی را با حجم  ۱۸۰هزار
متر مکعب احداث کــرده و امــروز صاحب 400
هکتار زمین اســت ،افزود :این شرکت با شرکت
آب منطقهای ،اداره منابع طبیعی و شــرکت برق
مشکالتی داشت که در جلسه کارگروه رفع موانع
تولید به این مسائل پرداخته شــد.وی ادامه داد:
در حوزه برق رســانی مشــکالت متعددی وجود
داشــت که با حضور مدیر کل برق منطقه ای رفع
و رجوع شد.فرماندار شهرســتان طرقبه شاندیز
با بیــان ایــن نکته کــه مشــکالت منابــع طبیعی

این مجموعه به صورت تلفنی بــا مدیر کل منابع
طبیعی مطرح شــد ،تصریــح کرد :بــا مذاکره ای
که انجام شــد مقرر شــد کــه مدیر عامل شــرکت
شاندیز بذر مدارک الزم را روز شنبه به اداره منابع
طبیعی اســتان ارائه دهد و مجوزهای الزم برای
وی صادر شود.سید حسن حسینی در خصوص
مشــکالت آب این مجموعــه گفــت :در بحث آب
چون دو مســئله مهم اعــم از وجودبعضی اراضی
در بســتر رودخانه و همیــن طور بهره بــرداری از
آب و تخصیص سهم آب این مجموعه مطرح بود،
مقرر شد برابر با حق آبی که طبق اسناد و اراضی
است ،بررسی های الزم انجام شود تا این شرکت
بتواند بــر اســاس حــق و حقوقــش آب را ذخیره

کنــد.وی خاطرنشــان کــرد :موضوع اکســیژن
آب برای افزایــش تولید ماهی از دیگر مســائلی
بود که در این جلســه مطرح و مقرر شــد برق را به
این منطقه انتقال دهند تا بتوانند با اســتفاده از
دستگاه اکسیژن ساز میزان تولید ماهی خود را
به ۳۵۰تن در سال برسانند.فرماندار شهرستان
طرقبه شــاندیز با بیان ایــن که امروز بــرای رونق
بخشــی به این فضــا ،ســازمان جهاد کشــاورزی
مسابقه ماهیگیری برگزار کرده که خوشبختانه
شاهد حضور ۲۵۰شرکت کننده هستیم ،یادآور
شد :شرکت کنندگان این مسابقه زیر نظر هیئت
ماهیگیری شهرســتان در فضایی شــاد از لحاظ
اجتماعی با هم به رقابت میپردازند.سید حسن

کشف۷۳هزار و۲۷۱عدد قرص غیر مجاز در تربت جام
حقدادی-فرمانــده انتظامــی تربت جــام گفت ۲۷۱ :عــدد قــرص و داروی قاچاق و غیــر مجاز
درپی کســب خبــری مبنــی براین کــه افرادی را کشــف کنند.ســرهنگ کیانی افزود :در این
ســودجو تعداد زیادی قرص و داروی غیر مجاز
را در انباری در یکی از مناطق شــهری انباشت
کرده اند ،ماموران کالنتری ۱۱پس از اطمینان
از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضایی در
بازرســی از این مــکان موفق شــدند ۷۳هزار و

زمینه دو فرد متخلف دستگیر و با تشکیل پرونده
تحویل دادسرا شدند.

حســینی در پاســخ به ســوال خبرنگار خراســان
در خصوص ســاخت و ســازهای غیــر قانونی در
اراضی با کاربــری زراعی و کشــاورزی گفت :در
شهرســتان ما به دلیل موقعیت هایی که اراضی
دارند تمامی مالــکان به دنبال انتفاع ســازی در
اراضی خود هستند اما مسئله مهم این است که
بتوانیم کاربــری هایی را که در ایــن اراضی مقرر
شــده ،به نحوی تنظیم کنیم که انتفاع مالکان به
نحواحسنتامینشود.ویافزود:حتم ًاباتخلفات
برخورد خواهد شد همین طور که اکنون برخورد
میشود اما به جرئت میتوانم بگویم که هیچ یک
از شهرداری ها و دهیاری ها مجوز خالفی در این
حوزه صادر نکرده اند.فرماندار شهرستان طرقبه

شاندیز با بیان این نکته که متاسفانه در دورههای
گذشته حدود  ۵۰۰شرکت تعاونی به امید آن که
به اعضای خود مســکن بدهند ،زمیــن خریده و
شروع به ساخت و ساز کرده اند ،اظهار کرد :تنها
مســئله ای که در اولویت اول مورد بحث اســت،
برخوردبامتخلفانوتخلفاتسرزدهازآنهاست.
اما مرحله دوم احیای کاربری هاســت که عمده
احیای کاربری ها در ارتباط با بحث گردشــگری
است.حســینی افزود :ما تــاش میکنیم مانند
مجموعهچالیدرهکهیکمنطقهطبیعیاستوبه
مجموعهگردشگریتبدیلشده،تمامیاراضیو
مجموعه ها را با محوریت گردشگری و کشاورزی
احیاکنیم.

