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دست جوانان خراسانی را می بوسم

استاندار خراســان رضوی
از مردم و رسانه های استان
بــه دلیــل حفــظ امنیــت
اســتان در پی اتفاقات پس
از گرانــی بنزیــن قدردانی
کرد .به گزارش «خراســان
رضــوی» ،رزم حســینی بــا
تقدیر از مردم و جوانان اســتان که فضای چند روز
اخیــر را عاقالنــه مدیریــت کردند ،گفت :مــا مردم
خوبی داریم ،مردم فداکار و ایثارگری داریم که پای
این نظام به هر شــکلی ایســتاده اند  .ای کاش ما از
مردم یاد می گرفتیم که از آن ها عذرخواهی کنیم.
ای کاش گذشت ،فداکاری ،ایثارگری و عقالنیت
را از مردم یاد میگرفتیم .وی افزود :برای حرکتی
که در این هفتــه جوانان خراســانی انجــام دادند،
من دســت آن ها را می بوسم چرا که اگر این امنیت
نباشد اقتصاد نیز دچار مشکل خواهد شد.

فرماندارکاشمر:

تصاویر ارسال شده از کاشمر به
شبکههای بیگانه درخصوص
افزایش قیمت بنزین صحت ندارد
فرمانــدار کاشــمر گفــت :اگرچــه طــی چنــد روز
گذشته برخی افراد از کاشــمر اخبار و تصاویری از
برخورد نیروی انتظامی با افراد معترض به افزایش
قیمت بنزین برای شــبکههــای خارجــی و بیگانه
ارســال کرده بودند اما هیچ کــدام از آن ها صحت
نداشــت.به گزارش ایسنا مسلم ســاقی در جلسه
شــورای ســامت و امنیت غذایی ،افزود :با وجود
این که این تصاویر موجب ایجاد حساســیت حتی
در ســطح ملی شــده بود ،اما با توجه به مستندات
ارســالی به اســتان ،صحت نداشتن مســائل طرح
شده از سوی این افراد اعالم و موضوع طی کمترین
زمان مبنی براین که هیچ گونه درگیری نبوده حل
شد.وی به موضوع تخلیه نخاله های ساختمانی در
نقاط مختلف شهر اشــاره و اظهار کرد :شهرداری
کاشــمر در یــک مهلــت زمانــی  10روزه بــه نصب
تابلوهای تخلیه نخاله ممنوع و تعیین مکانی برای
تخلیه آن اقدام کند و پــس از آن نیروی انتظامی با
خودروهایی که به حمل و تخلیه غیرمجاز آن اقدام
می کنند برخورد کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

قانون جامع آب پاسخگوی نیازکشورنیست
گزارش جلسه
کالته

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست گفت :طی یک ســال آینده ،باید
نســخه کاملی برای نجات کامل آب تهیه شود،
قوانین مرتبط با آب به ســال  61بــاز میگردد
که در آن زمــان وضعیت منابع آبی مــا با اکنون
متفاوت بوده اســت بنابراین پاســخ گــوی نیاز
کنونــی کشــور نیســت.به گــزارش خراســان
رضــوی ،عیســی کالنتــری در همایــش ملــی
«راهبردهــای ســازگاری با کم آبــی در مناطق
خشــک و نیمه خشــک» کــه در تاالر شــریعتی
دانشگاه حکیم ســبزواری برگزار شــد ،اظهار
کرد :با استفاده از علم و تخصص صاحب نظران
کارشناسان و سیاســیون طی یک سال آینده،
باید نســخه کاملی برای نجات آب تهیه شــود.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با تاکید
بر این که آب در کشــور ما ارزش زیــادی دارد و
یکی از عوامل توســعه پایدار اســت ،افــزود :به
دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمه خشک
بایــد بــرای محوریتهای رســیدن به توســعه،
برنامهریزی انجام شود.
•آب ،یکی از عوامل توسعه کشور

کالنتری افزود :در گذشته مشکل آب در ایران
وجود نداشــت ،چراکه تقاضا برای آب نســبت
به عرضــه کمتر بــود اما با پیشــرفت فنــاوری و
افزایش جمعیت با مشکل کمآبی مواجه شدیم.
معاون رئیس جمهور یکی از مولفههای توسعه
کشور را منابع آبی دانســت و افزود :در گذشته
جمعیت ایــران  23میلیــون نفر بــود و نیاز آبی
ما نســبت به اکنون بســیار کمتر بود ،اما امروز
موضوع با گذشــته کامال متفاوت شده ،آخرین
قانون جامــع آب در ســال  61تصویب شــده و
در آن دوران از نظــر منابع آبــی وضعیت خوبی

داشــتیم .وی بیان کرد :متاســفانه بــا افزایش
تدریجی جمعیت ،شــاهد افزایــش مصرف آب
هســتیم ،با وجود این که نســبت به گذشــته با
محدودیتهــای بســیاری روبــه رو شــدیم ،اما
سیاستهای ما تغییر نکرده و در مسیر درستی
حرکت نکرده است .کالنتری آب را جامعتر از
مسائل سیاسی دانســت و یادآور شد :کشور ما
دارای تمدنی بیش از هفت هزار ســال اســت،
برای نســلهای آینده هــم باید ایــن منابع آبی
حفظ شود ،متاســفانه سیاســتهای آبی طی
چند سال اخیر به صورت جامع تدوین نشده و
در آیندهای بســیار نزدیک با مشکالتی بیش از
اکنون مواجه میشویم .رئیس سازمان حفاظت
محیط زیســت با تاکید بــر این کــه در حوزه آب
سیاســتگذاریها ،بیشــتر جزیــرهای بــوده
است ،گفت :در هیچ کجا این مدل سیاستها
پاسخ گو نیست ،بنابراین باید نگاهی جامعنگر
و سیاســتگذاری جدیــدی انجــام شــود .وی
تصریــح کــرد :سیاســتها در حــوزه تولیــد و
تمامی بخشهــا بــدون جامعنگــری در حوزه
آب انجام نمیشــود ،چراکــه آب مانند مادری
برای مردم است و نباید قربانی شود .کالنتری
با بیان این که کشــور ما بــا محدودیتهای آبی

بســیاری مواجه اســت ،خاطرنشــان کــرد :در
حوزه کشــاورزی باید به حوزه بهــرهوری توجه
شــود تا میزان مصــرف آب کاهــش و بهرهوری
افزایش یابد .معاون رئیــس جمهور ادامه داد:
حفظ حقوق آب برای نســلهای بعد را باید در
نظر بگیریــم ،این موضــوع یکی از چهــار اصل
مهم توسعه کشور است و جزیرهای عمل کردن
عواقب ســختی برای ما بــه دنبــال دارد .وی با
اشــاره به طــرح انتقــال آب از دریــای عمان به
خراســان رضــوی  ،تصریح کــرد :با ایــن طرح
نمیتوانیــم بگوییــم  100درصــد مشــکل آب
برطــرف میشــود و بخــش خصوصی بــه هیچ
عنوان در این زمینه سرمایهگذاری نمیکند.
•صرف  9هزار میلیارد برای احیای دریاچه
ارومیه

کالنتری افزود :محاسبات حقابه دریاچه ارومیه
دریافت شده و در پنج سال اخیر  9هزار میلیارد
تومانبرایاحیایایندریاچههزینهشدهاست.
وی با اشاره به این که مردم از گرد و غبار در رنج
هســتند ،متذکر شــد :یکی از علل این موضوع
تک بعدی نگــری در سیاســتهای آب کشــور
اســت .کالنتری افزود:برداشــت منابــع آبی از

دشتها عواقب بســیاری دارد و مسئوالن باید
به این نکته توجه کنند.

سرما بیشــتر از بنزین ،دســتگاههای گازوئیل
سوز در آلودگی هوا موثر است.

•سهمیهبندی و افزایش نرخ بنزین در
کاهش آلودگی هوا تاثیر دارد

•لزوم قرارگیری سبزوار در مسیر انتقال
آب از دریای عمان به خراسان

معــاون رئیــس جمهــور همچنیــن در جمــع
خبرنگاران گفت :یکی از مهمترین موضوعات
افزایــش آلودگی هوا در کالنشــهرها افزایش
مصرف بنزین است که سهمیهبندی و افزایش
نرخ آن در کاهش آلودگی تاثیر دارد .کالنتری
در خصــوص تاثیرگــذاری ســهمیهبندی و
افزایــش نرخ بنزیــن در کاهــش آلودگی کالن
شــهرها ،گفت :این اقــدام تاثیــر دارد و قبل از
سهمیهبندی و افزایش نرخ بنزین روزانه نزدیک
به  ۱۰۰میلیــون لیتر بنزین در کشــور مصرف
میشــد و کالن شــهرها با آلودگی هــوا مواجه
بودند .وی افزود :یکــی از مهمترین موضوعات
افزایش آلودگی هوا در کالن شهرها ،افزایش
مصرف بنزین است که سهمیهبندی و افزایش
نرخ آن در کاهش آلودگی تاثیر دارد .وی بیان
کرد :در تیرماه ســال گذشــته به مدت  ۱۰روز
اوزن سطح پایین ،باالی  ۱۵۰داشتهایم که به
دلیل ســمی بودن برسالمت شــهروندان تاثیر
داشــته اســت .کالنتری تصریح کرد :درفصل

ســبحانی فرنماینــده ســبزوار نیز گفــت۱۵۰ :
میلیون دالر برای اجرای طرح های آبخیزداری از
سویمجلساختصاصیافتهکهبایدبهمنطقهبفره
سبزوار توجه شــود .وی افزود :هم اکنون موضوع
انتقال آب از دریای عمان به خراسان مطرح است
و به صورت جدی در کمیسیون کشاورزی و وزارت
نیرو در دســتور کار قــرار دارد و با توجه بــه این که
ســبزوار در منطقه خشک اســت ،انتظار داریم در
مسیر انتقال آب قرار گیرد.
•مسدودی۱۲۰۰حلقه چاه غیر مجاز در استان

عالیــی مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان نیز
گفــت ۷۴۰۰ :حلقه چــاه غیر مجاز در اســتان
داریــم و ســهمیه امســال اســتان انســداد دو
هزار حلقــه اســت .وی افــزود :تاکنــون حدود
 ۱۲۰۰حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است.
مدیرعامل آب منطقهای اســتان افــزود :حدود
 ۶۰درصد مخازن سدهای اســتان آب دارد که
در مدت مشابه پارسال بسیار کمتر بوده است.

فرا خبر
پیگیری سامان دهی کشف رود در دولت توسط رئیس سازمان محیط زیست
یکی از موضوعات زیست محیطی مهم شهر مشهد کشــف رود است که سامان دهی آن پیگیری
ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را می طلبد .روز گذشته عملیات
اجرایی سامان دهی کشف رود با فرماندهی شهرداری مشهد آغاز شد که گزارش آن در صفحه
 4روزنامه امروز منتشر شده است همچنین عصر دیروز جلسه کارگروه نجات کشف رود با حضور
رئیس سازمان محیط زیست در مشهد برگزار شد که البته عیســی کالنتری در این زمینه وعده
پیگیری داد.بدون شک پیگیری جدی معاون رئیس جمهور الزمه تحقق سامان دهی این مشکل
زیست محیطی در مجاورت کالن شهر مشهد مقدس است.

سوژه ها وخبرها

 38المان شهدای گمنام در استان
همچنان نا تمام است

علی نوری -مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس
استان در حاشیه برگزاری شــورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس بردسکن گفت 29:شهرستان استان دارای
شهدای گمنام هستند که تاکنون  305پیکر شــهید گمنام در  98نقطه استان تدفین شدهاند.
سردار یوسفعلی زاده افزود :تاکنون  60مورد از یادمان های شهدای گمنام تکمیل شده و به بهره
برداری رسیده اســت و  38نقطه دیگر همچنان در حد فونداســیون و طراحی نقشه باقی مانده
است .وی افزود :متاسفانه برخی از شهرستان های استان طبق تفاهم نامه ای که قبل از تدفین
شهدای گمنام با آن ها بسته شده است در ساخت المان های شهدای گمنام عمل نکرده اند .

نمایندگیسازمانتبلیغاتاسالمی
خلیل آباد شروع به کار می کند

حســین نوری  /رئیس ســازمان تبلیغات اســامی کاشــمر گفت:دفتر
نمایندگی این سازمان در شهرســتان تا زمان استقرار اداره تبلیغات
اسالمی در خلیل آباد  ،فعالیت می کند واین دفتر نمایندگی به زودی
فعالیت خود را شــروع می کند .حجت االســام صداقتی افزود  :فرمانداری وشورای شهر ودیگر
ادارات تمهیدات الزم برای استقرار این اداره را در شهرستان فراهم کرده اند.بنا به گفته وی،حجت
االســام کاظم ســاالری ،مســئولیت دفتر نمایندگی خلیل آباد را به عهده خواهد داشــت .خانم
افتخاری ،رئیس ارشاد اسالمی خلیل آباد گفت :ایجاد گذر فرهنگی در خلیل آباد در کارگروهی
با شرکت رئیس اداره شورای شهر،میراث فرهنگی ودیگر اعضا در اداره ارشاد اسالمی برگزار شد.

 ۵شهر استان در وضعیت تنش آبی
قرار دارند

شــجاعی مهر /مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب شــهری خراســان
رضوی گفت :شهرهای نیشابور ،قوچان ،فریمان ،شاندیز و گلبهار
در وضعیت تنش آبی قراردارند و  ۲۵شــهر نیز در نقطه ســر به ســر
هستند که برای حل اینموضوع هشت میلیارد تومان از اعتبارات
متمرکز گرفته ایم که البته با توجه به گستردگی استان و وجود  ۷۴شهر پاسخ گو نیست .سید
ابراهیم علوی افزود :امسال  ۵۰هزار دانش آموز استان تحت آموزش های مصرف صحیح آب
قرار می گیرند و با ســاخت پویانمایی ،ســریال تلویزیونی و اســتفاده از مطبوعات نیز به دنبال
ایجاد فرهنگ صحیح مصرف آب هستیم.

گزارشی درباره مشکالت کشاورزی وباغداری

ازکمبودکود شیمیاییتا پایین بودن ساعات کارکرد چاه های آب در بردسکن
هیچ محموله کود شیمیایی ظرف2ماه اخیر به بردسکن حمل نشده است
علــی نــوری /دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی کشــاورزی
شهرســتان بردســکن گفت :با توجه به آغاز فصل کاشت
محصــوالت پاییــزه از جملــه گنــدم و جــو در شهرســتان
بردسکن متاســفانه ظرف دوماه اخیر هیچ محمولهای از
کود شیمیایی به شهرســتان حمل نشــده است وکمبود
کــود شــیمیایی کشــاورزان وباغــداران را نگــران کرده
اســت .مرتضــی مزروعــی در گفــت و گــو بــا خراســان
رضوی گفت :کشاورزان منطقه برای کاشت محصوالت
زراعی و باغی خود نیاز مبرم به انواع کودهای شــیمیایی
دارنــد و باید متولیان امــر تدابیر الزم را اتخــاذ کنند .وی
افزود :بحث کمبود کود شــیمیایی یک مشــکل استانی
اســت ولی برای مناطقی چون بردســکن کــه اقتصاد آن
برپایه کشــاورزی اســت نباید کشاورزان مشــکل کمبود
کود داشته باشــند .دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی
بردســکن همچنین گفت :حتــی باغداران نیــز برای آب
زمستانی باغ های خود نیاز به کود فسفاته و پتاسه دارند
که باید مســئوالن اقــدام و عمــل کنند .مزروعــی گفت:
طی هفته گذشته حواله های کود شــیمیایی صادر شده
اســت ولی هیــچ محموله ای به شهرســتان حمل نشــده
ودراین زمینه نامه ای به فرماندار شهرستان ارسال شده
اســت که از ناحیه وی این مهم پیگیری و هرچه ســریع تر
تعیین تکلیف شــود.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی
بردسکن گفت :منطقه ای مثل بردســکن که اقتصاد آن
برپایه کشاورزی است و بیش از  90درصد جمعیت آن به
نوعی به شغل کشاورزی و دام پروری مشغول هستند باید
آب منطقــه ای در اجرای طرح خاموشــی چاه موتورهای
کشاورزی منطقه ای عمل کند .مزروعی افزود :بردسکن
در اقلیم خشک قرار گرفته است و در تابستان گرمای آن
به باالی  45درجه می رســد برداشــت چهار هزار ساعت

آب منطقه ای ســاعات کارچاه هــای کشــاورزی را برای
مناطقی چون بردسکن افزایش ندهد در آینده نه چندان
دور اشــتغال در بخش کشــاورزی کاهش خواهد یافت و
شــاهد پایین آمدن کیفیــت محصوالت و بــروز آفتها در
منطقه خواهیم بود.
•مشکل کمبود کود را از استان پیگیری کرده ایم

آب در طول ســال به هیچ عنــوان برای مــزارع و باغ های
بردســکن جواب گو نیســت .وی با اشــاره به ســال رونق
تولید و اشتغال گفت :بردســکن قطب کشاورزی استان
محسوب می شود و متاســفانه به خاطر افزایش برداشت
آب همه ســاله کشــاورزان منطقــه متحمــل جریمه های
سازمان آب منطقه ای می شوند .وی اظهار کرد :بیش از
پنج سال اســت که مکاتباتی با آب منطقه ای و مسئوالن
استانانجامشدهولیتاکنونهیچنتیجهاینداشتهاست
و همچنان نظر خود را اعمال می کننــد .مزروعی افزود:
جریمههاییکهکشاورزانمنطقهبهخاطراضافهبرداشت
آب می شــوند به حســاب آب منطقه ای واریز می شــود و
مسئوالن آب منطقه ای مدعی هســتند که این جریمه به
خزانه دولت واریز می شــود ،این پیشــنهاد و درخواســت
را داریم که جریمه های حاصل شــده از اضافه برداشــت
های آب را مســئوالن آب منطقه ای در حوزه شهرســتان
و صرف کارهای زیربنایی آب کننــد و میزان آب مصرفی
چاه موتورهای کشــاورزی را از چهار هزار ساعت به شش
هزار ساعت در سال افزایش دهند تا مشکل کم آبی مزارع
و باغ های شهرستان بردســکن رفع شود .وی افزود :اگر

درهمین زمینه مجتبی شاکری فرماندار بردسکن گفت:
مشکل کمبود کود را از استان پیگیری کرده ایم و با توجه
به قول های داده شده امید است ظرف هفته آینده کمبود
کود شیمیایی در شهرستان رفع شــود .وی درباره طرح
خاموش کــردن چاه هــای کشــاورزی در اســتان گفت:
یکی از مطالبات جدید کشاورزان منطقه افزایش ساعت
کارکرد چاه موتورهای کشــاورزی است و باید آب منطقه
ای و جهادکشــاورزی در مرکز اســتان به تفاهم برسند و
این مشــکل چندین ســاله را برای کشــاورزان بردسکن
رفــع کننــد .فرمانــدار بردســکن افــزود :اگرچه شــاهد
نزوالت جــوی در فروردین ماه امســال بودیــم ولی هنوز
شهرستان بردسکن با خشکســالی مواجه است و شاهد
افت منابع آبی هســتیم .وی اظهار کرد :نسخه ای که آب
منطقه ای بــرای اجرای طــرح خاموش کــردن چاه های
کشــاورزی پیچیده اســت برای مناطقی چون بردسکن
نیاز به بازنگری دارد و باید هرچه ســریع تر آب منطقه ای
برای این چالش تصمیــم جدیدی بگیرد کــه بیش از این
کشاورزیشهرستانبردسکندچارآسیبنشود.شاکری
گفت :بخش کشاورزی در بردسکن بیشترین اشتغال را به
خودش اختصاص داده است و نیاز دارد که ساعت کارکرد
چاه های کشــاورزی منطقه از چهار هزار ساعت در طول
سال به شش هزار ساعت افزایش یابد.

فرمانده انتظامی بردسکن :

قاتل جوان 30ساله روستایی
دستگیرشد
علــی نوری-فرمانــده انتظامــی بردســکن گفــت :قاتل
جوانی که چند روز پیش با شلیک گلوله شکاری دریکی
از روســتاهای بردســکن به قتل رسید ،دســتگیر شد.
سرهنگ نظافتی در گفت و گو با خراسان رضوی گفت:
پس از اعــام وقوع یــک فقره قتــل در روســتای کاظم
آباد از توابع بردسکن  ،پلیس ســرصحنه حضور یافت و
تحقیقات گسترده ای را دراین باره آغاز کرد و به فردی
مظنون شــدند .وی افزود :پلیس پس از تحقیقات خود
به ســرنخ هایی دســت یافت و پس از مظنون شــدن به
فردی که با مقتول اختالف داشته است ،در یک عملیات
ضربتی او را دستگیر و پس از مستنداتی که پلیس راجع
به او ارائه داد به قتل این جوان با ضرب گلوله شــکاری
اعتراف کرد .وی انگیزه قاتل از این اقدام را اختالفات
قبلی بیان کرد .وی افزود :این جوان  30ســاله متاهل
بوده و یک فرزند داشته است و هنگامی که قصد داشته
ماشــینش را در پارکینــگ منزلــش پارک کند توســط
قاتل به قتل رسیده است.

دستگیری 2شکارچی متخلف در
منطقهحفاظتشدهجنگلخواجه

محمودی/رئیس اداره محیط زیست سرخس از دستگیری
دو شــکارچی متخلــف در منطقه حفاظت شــده جنگل
خواجه و ارتفاعات تخته بلند سرخس خبر داد.به گزارش
خراســان رضوی ،موســی غالم زاده رئیس اداره محیط
زیســت ســرخس گفت :ماموران یــگان حفاظت محیط
زیســت ســرخس در حین گشــت زنی و کنترل منطقه با
بیتوتــه شــبانه در منطقه حفاظت شــده جنــگل خواجه

و ارتفاعــات تختــه بلندبا توجه به ســردی هــوا از حضور
دو شــکارچی متخلــف خبــر دادنــد.وی افزود:ماموران
با شــنیدن صدای شــلیک گلوله و پایش منطقه ،متوجه
حضــور دو شــکارچی متخلف و مســلح در منطقه شــکار
ممنوعشدندکهدراقدامیغافلگیرانهاقدامبهدستگیری
آنان کردند.غالم زاده افزود :خوشبختانه قبل از آن که
متخلفان اقدامبهشکارغیرمجازکنند دستگیرشدند واز
آنان یک قبضه ســاح گلوله زنی مجهز بــه دوربین ،یک
دســتگاه دوربین چشمی ،قطار فشــنگ حاوی 19عدد
فشنگ گلوله و یک تیغه چاقو کشف و توقیف شد.

 4سرنشین پراید در سانحه رانندگی
جاده سرخس جان باختند

ســانحه رانندگــی در یکــی از راههــای روســتایی
سرخس چهارکشتهبهجاگذاشت.جانشینرئیسپلیس
راهفرماندهیانتظامیاستان به ایرناگفت:دراینحادثه
که دوشــنبه شــب روی داد ،یک دســتگاه کامیون و یک
دستگاه خودروی سواری پراید در جاده روستایی«جاده
زرد»بــا یکدیگر تصادف کردند.ســرهنگ احســانبخش
افزود :در این حادثه چهار سرنشین خودروی پراید در دم
جان باختند و یک نفر نیز به شــدت مصدوم شد.وی علت
این حادثه را انحراف به چپ کامیون اعالم کرد.

