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مدیرعامل آب منطقه ای استان:

 5000لیتردرثانیه کسریاحتمالی
مخازن آب در سال 1401
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
با بیــان این که تمــام منازل مشــهد باید بــه لوازم
کاهنده مصرف آب مجهز شــود تا شــاهد کاهش
چشــمگیر مصرف آب باشــیم ،اظهار کرد :میزان
خالــص آب شــرب در ســال  ۱۴۰۱باید توســط
شرکت آب و فاضالب مشهد به تفکیک نوع منبع و
تعیین نیاز آبی خالص شرب و بهداشتی مشخص
شود .اگر در مصرف آب صرفه جویی نشود 5متر
مکعب معادل  ۵هزار لیتر در ثانیه کسری مخازن
آب خواهیم داشت که این آمار بسیار نگران کننده
اســت .به گزارش فارس ،عالیی افزود :فهرســت
چاههــای موجــود در شــهر مشــهد کــه متعلق به
دســتگاههای مختلــف دولتــی و اجرایی اســت و
همچنین چاههای کشاورزی حاشیه شهر مشهد
که قابلیت استفاده برای مصرف شرب و بهداشتی
را دارد ،در صــورت لزوم باید در طــرح اضطراری
تامین آب شــرب کالن شــهر مشــهد ارائه شــود.
همچنین چاه غیرمجاز و چاه هــای دارای اضافه
برداشــت محــدوده مطالعاتــی مشــهد در ســال
 ۱۴۰۰پر میشــوند یــا از اضافه برداشــت آن ها
جلوگیری میشود.

رئیس حزب اتحاد ملت در استان مطرح کرد:

تحقق دولت سایه نیازمند
تجدیدنظر در نقشآفرینی احزاب

رئیــس حــزب اتحــاد ملــت در خراســان رضــوی
با تاکیــد بر ایــن که دولــت ســایه تنهــا در صورتی
میتواند محقق شــود که درخصوص نقشآفرینی
احزاب مختلف در عرصههای سیاسی تجدید نظر
شــود ،گفت :هــم اکنون ممکــن اســت ائتالفی از
اصالحطلبان تشکیل شــود و برای حل مشکالت
کشــور برنامهریــزی کند امــا نمیتوان اســم آن را
دولت ســایه گذاشــت چراکه در شــرایط سیاسی
فعلی اساســا دولت ســایه معنا نــدارد .ناصر آملی
در گفتوگــو با ایســنا با بیــان این که دولت ســایه
اصطالحــی اســت کــه در چارچــوب نظامهــای
دموکراتیــک تعریف میشــود ،اظهار کــرد :وقتی
در کشــوری رقابت سیاســی جریان دارد و احزاب
و گروهها فعالیتهای آزادانه دارند و میتوانند در
عرصه سیاسی موثر باشند ،دولت ســایه معنا پیدا
میکند .این فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره به
تصمیم حزب کارگزاران برای تشکیل دولت سایه،
اظهارکرد :در این خصوص دو مسئله وجود دارد،
اوال کارگزاران نماینده تمام اصالحطلبان نیست
و به تنهایی ظرفیت تشــکیل دولت ســایه را ندارد،
ثانیا در کشــور ما احزاب نمیتواننــد نقشآفرینی
چندانی در عرصه چرخش قدرت داشــته باشند و
در چنین شرایطی هم اساســا دولت سایه چندان
معنا و مفهومی ندارد.

کشف ۲میلیارد ریال
لوازم خانگی قاچاق در مشهد
کارشــناس مســئول بازرســی ســازمان صنعــت،
معدن و تجارت خراســان رضوی گفت :در اجرای
طرح تشــدید نظــارت بر بــازار لــوازم خانگی۴۷ ،
دســتگاه انواع لوازم خانگی برقی به ارزشی بیش
از دو میلیــارد ریــال در بازار مشــهد کشــف شــد.
به گزارش ایســنا ،بیاتــی اظهار کرد :در راســتای
رســیدگی بــه اخبــار دریافتــی ســامانه  ۱۲۴و با
اقدام مشترک بازرسان معاونت بازرسی و نظارت
ســازمان صنعت ،معدن و تجــارت و نماینده اداره
نظارت بــر اماکــن عمومــی فرماندهــی انتظامی
استان و با هماهنگی قضایی در بازرسی از دو واحد
صنفی لوازم خانگی واقع در شهر مشهد مقادیری
لوازم خانگی برقی قاچاق کشــف شد .وی افزود:
اقالم کشف شده شامل چرخ گوشت ،مخلوط کن،
قهوه ســاز ،ســرخ کن ،جارو برقی و یخچال دوقلو
و آب میوهگیــری بوده اســت که به ســازمان اموال
تملیکی منتقل و پرونده آن تنظیم و برای رسیدگی
به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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پس از دستورتولیت و پیگیری های رسانه ای خراسان کلید خورد

 5هکتارزمینرهاشده
آستانقدسدرمسیربهرهوری

پروژه مســکونی  1000واحدی رضوان در تقاطع
بولوار فردوســی و شــهید موســوی قوچانــی کلید
خورد و بــه ایــن ترتیــب  4.8هکتــار از زمین های
رها شده آســتان قدس رضوی در مشــهد در مسیر
بهره وری قرار گرفت .سامان دهی و تعیین تکلیف
اراضــی رها شــده آســتان قــدس رضوی همیشــه
یکــی از مطالبــات اصلی مــردم و رســانه هــا بوده
که نتیجه ایــن مطالبات به دســتور تولیت آســتان
قدس رضوی نیز منتج شــد که در فروردین امسال
به بنیــاد بهره وری موقوفــات این نهاد دســتور داد
برای ساماندهی اراضی رها شــده آستان قدس،
تدبیرهای الزم را بیندیشــند .روزنامه خراسان نیز
پیگیــر این موضــوع بود و در گزارشــی کــه اول آذر
امسال با عنوان «پیگیری ساماندهی اراضی رها
شده آستان قدس ،هفت ماه پس از دستور تولیت»
منتشر شد ،به پیگیری این دستور تولیت پرداخت و
جزئیات سامان دهی اراضی رها شده آستان قدس
رضوی را پیگیــری و مطالبه کــرد.در همین زمینه
روز گذشــته آســتان قدس رضوی از کلید خوردن
پروژه هزار واحدی «رضوان» در شــهر مشــهد خبر
داد و اعالم کرد« :در راســتای افزایش بهرهوری از
اراضی موقوفه در مشهد و کمک به نهضت ساخت
مسکن ،آستان قدس رضوی اراضی  4.8هکتاری
تقاطع بولوار فردوسی و بولوار موسوی قوچانی را
برای احداث حدود هزار واحد مسکونی اختصاص
داده اســت که با تأمیــن زمین و پروانه و مشــارکت
بخــش خصوصــی در ســاخت پــروژه ،یــک محلــه
مســکونی با کیفیت ایجاد خواهد شد ».به گزارش
آســتان نیــوز ،معــاون بهــرهوری امــاک و اراضی
بنیــاد بهــرهوری موقوفات آســتان قــدس رضوی،
در تشــریح جزئیات این پــروژه گفت :بعــد از انجام
بررسیهای الزم و ارزیابی سرمایهگذاران ،شرکت
ســرمایهگذاری مسکن شمال شــرق ،زیرمجموعه
گروه سرمایهگذاری بانک مسکن ،بهعنوان طرف
دوم انتخــاب و مقدمات اجرای طرح مشــارکتی با
نام اولیه «پــروژه هــزار واحدی رضوان» آغاز شــد.
حقیقی ادامه داد :هم اکنون این مشــارکت نهایی
شــده و در یک پروژه پنج ســاله ،حدود هــزار واحد
مســکونی در ایــن اراضی احــداث خواهد شــد که
تأمین زمین و پروانه به عهده آستان قدس رضوی و
ساخت پروژه به عهده سرمایهگذار خواهد بود .وی
به اهمیت ایجاد ارزش افزوده برای اراضی موقوفه
آستان قدس رضوی نیز اشاره و تصریح کرد :بخش
قابل توجهی از هزینههای موردنیــاز برای اجرای

طرحهای حمایتی در آستان قدس رضوی از محل
ارزش افــزوده تعریف شــده بــرای اراضــی موقوفه
تأمین میشــود و به همیــن دلیل تالش شــده این
بهرهوری به بهترین شــکل ممکن رقم بخورد .وی
تصریح کرد :تالش میکنیم با برنامهریزی مناسب
بــرای افزایــش بهــرهوری و ایجــاد ارزش افــزوده
در اراضــی موقوفــه ،ضمن تأکیــد بر نیــت واقفان
و توجــه دقیق بــه آن ،منابــع مالی مورد نیــاز برای
توسعه خدمترسانی آستان قدس را فراهم کنیم.
معاون بهرهوری امــاک و اراضی بنیــاد بهرهوری
موقوفات بــه برخی از ایــن طرحهــای حمایتی نیز
اشاره کرد و گفت :اعطای زمین برای ساخت هزار
واحد مســکونی محرومان در حاشــیه شهر مشهد،
مشــارکت در ســاخت مســکن زوجهای جــوان در
شهرستان محروم ســرخس و مساعدت در ساخت
مسکن برای خانوادههای فاقد مسکن در روستای
حسینآباد جنگل ،برخی از این طرحهای حمایتی
است که وارد مرحله اجرا شده است.
•پرهیز از واگذاری اراضی موقوفه بهصورت خام

جعفرنژاد مدیر مشارکتها و سرمایهگذاری بنیاد
بهرهوری موقوفــات نیز در این بــاره گفت :با توجه
بــه تأکیدات صــورت گرفته بــر افزایــش بهرهوری
موقوفات ،این رویکرد اتخاذ شده است که اراضی
موقوفه به صــورت خام واگذار نشــود بلکه طرحها
و پروژههایــی را برای آنها تعریــف کنیم که ارزش
افزوده داشته باشد ،به همین دلیل اولویت اول ما
در تعریف پروژههای مشــارکتی و ســرمایهگذاری
در بنیــاد بهــرهوری موقوفــات ،این موضــوع بوده
اســت .وی افزود :دومین هدف ما در تعریف پروژه
مســکونی رضوان ،کمک به تولید مســکن در شهر
مشهد برای طبقات مختلف اجتماعی بوده که یکی
از اقدامات بــرای تحقق این اهــداف ،تعریف طرح
و پروانه بــرای زمین  4.8هکتاری مذکور اســت تا
بتوانیم با همکاری سرمایهگذار بخش خصوصی،
در نهضــت تولید مســکن مشــارکت کنیــم .وی به
برخی ویژگیهای پروژه مذکور هم اشاره و تصریح
کرد :پروژه رضوان ،هم از نظر طراحی و هم از نظر
مصالــح و متریال ،یک پروژه مســکونی با کیفیت و
الگو خواهد بود که شــاخصههایی همچون متمایز
بودن از نظر طراحی شــهری ،فضای ســبز ،فضای
ورزشــی و ظرفیت پارکینگ کافی خواهد داشت،
ضمن آن کــه توجه به ویژگیهــای فرهنگی نیز در
این پروژه مدنظر قرار داشته است.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خبرداد:

 75درصد آب شرب بردسکن در اختیار  60درصد مشترکین
علــی نــوری -مدیــر امــور آب و فاضــاب
بردسکن در جشــنواره فراگیری نخستین
واژه آب این شهرســتان که با همکاری مدیر
آموزش و پرورش و مدیر و معلمان آموزشگاه
پســرانه شــاهد شــهید علــی عاشــوری و با
حضور دانــش آمــوزان برگزار شــد ،گفت:
 75درصــد آب شــرب بردســکن در اختیار
 60درصد مشــترکین پر مصرف است که
الگویمصرفرارعایتنمیکنند .اولیایی
افزود :از مجموع  34هزار و  800مشترک
آب در بردســکن  60درصــد آن هــا الگوی
مصرف را رعایت نمــی کنند .وی همچنین
گفت :طبق ارزیابی های انجام شده به طور
متوسط مشترکین خانگی 22درصد آب را
بیشترهدرمیدهندکهاگرهنگاماستفاده

۳

 ،صحیح مصــرف کنند در تامین آب شــرب
پایدار شهرســتان می توانند نقش مهمی را
ایفا کننــد .وی به کاهــش بارندگی ها طی
امســال اشــاره کرد و گفت :از مجموع 30
منبعآبیکهشامل 25درصد منابعآبیکل
شهرستان است ،از طریق قنات ها ،چشمه
ســارها و دیگر منابــع زیرزمینی آب شــرب
مناطق کوهپایه ای و بخش انابد تامین می
شود و متاســفانه 80درصد آن ها با کمبود
دبی شــدید آب مواجه شــده اند .وی افزود:
اکنون به  34روســتای بردســکن توســط
تانکرسیارآبرسانیمیشود واگربارندگی
ها به ایــن روند ادامــه پیدا کند در تابســتان
سال آینده آب رسانی روستاها با تانکر سیار
افزایشپیداخواهدکرد.
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استاندار اعالم کرد:

اولویت نخست دولت
حل مشکالت معیشتی مردم

اســتاندار گفــت :ماموریــت و اولویت
نخست ما به عنوان نمایندگان دولت
حل مشــکالت معیشــتی و اقتصادی
مردم است .به گزارش ایرنا ،یعقوبعلی
نظری در جمع تشــکل هــای مردمی
و انقالبــی مشــهد در حســینیه قرآن
و عتــرت افــزود :دیگر امــور هم محل
خود را دارنــد و نمــی توانیــم از آن ها
غافل شــویم و آن ها را حذف کنیم اما
متمرکز بر حل مشــکالت معیشتی و
اقتصادی هســتیم .وی ادامه داد :در
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
بین مردم و مســئوالن حتی در حرف
نیز نباید جدایی باشد و نظام اسالمی،
مردمی است و باید باشد .استاندار در
خصوصجوانگراییهمگفت:جوان
گرایی را مبتنی بر تحقق ماموریت ها
انجام می دهیم و در خصوص انتصاب
مدیران خاص نیز به هیچ عنوان تحت
فشار و ســفارش پذیر نیستیم .نظری
افزود :حضور در تشکلهای مردمی،
کادرســازی و نیروســازی اســت،
تشــکلهای مردمــی را بایــد ســامان
دهیــم و پایگاه هــای بســیج را تقویت
کنیم و همه این ها ظرفیت نیروسازی
و آماده کردن جوانان برای مسئولیت
اســت .وی ادامــه داد :معتقدیــم کــه
بخش های مختلف باید توســط مردم
اداره شود و دســتگاههای حاکمیتی
نباید تصدی گری کننــد و باید زمینه
را بــرای حضــور تشــکلهای مردمی
فراهم کرد و دســتگاههای حاکمیتی
و دولــت باید بــه ایــن ســمت هدایت
شوند که موانع را از مسیر جریان های
مردمی بردارند و روان ســازی کنند.
نظری در خصوص پذیرش مسئولیت
استانداری خراسان رضوی نیز گفت:
برای اســتانداری داوطلــب نبودم اما
با توجه به درخواست و اقبالی که شد
و با این نگاه که تکلیف شــد و میتوانم
منشــاء اثــر باشــم ایــن مســئولیت را
پذیرفتم .وی در خصوص صدور مجوز
برای تجمعات مردمی نیز اظهار کرد:
مســئوالن برای صــدور مجــوز نگران
ســوء اســتفاده هســتند همچنان که
در تجمــع کشــاورزان اصفهانــی این

اتفــاق رخ داد و سوءاســتفادههایی
شد.شــایان ذکــر اســت ،مــواردی از
قبیل نداشــتن ارتباط کافی مدیران
با مسئوالن شرکت های دانش بنیان
و درخواســت ارتباط نزدیــک و چهره
به چهره ،اهمیت مهــارت محوری در
آموزشعالی،استفادهازظرفیتهای
مردمــی ،انتخــاب مدیــران توانمند،
رفع کمبود فضا و اســتاد در دانشگاه
فرهنگیــان ،توجه به مدارس مســجد
محــور ،توجــه بــه موضــوع عفــاف و
حجاب در ورزش ،لزوم وجود پیوست
عدالت بــرای همه فعالیتهــا و توجه
به جریــان هــای مطالبــه اجتماعی و
همچنین روســتاها از موضوعاتی بود
کــه مســئوالن تشــکلهای مردمی و
انقالبی در این جلسه مطرح کردند.
•فرمانداران اراضی مورد نیاز
نهضت ملی مسکن را شناسایی کنند

اســتاندار همچنین در جلسه شورای
مسکن استان ،از فرمانداران خواست
تا هرچه ســریع تــر برای شناســایی و
معرفی اراضی مورد نیاز طرح نهضت
ملی مســکن اقدام کننــد .به گزارش
روابط عمومی اســتانداری ،نظری بر
لــزوم تامیــن و تخصیص زمیــن برای
آغاز طرح نهضت ملی مسکن تاکید و
اظهار کرد :اداره کل راه و شهرسازی
اســتان به عنوان متولی اجرای طرح
نهضــت ملــی مســکن موظف اســت
پیگیــر اجرای طــرح و تامیــن اراضی
مــورد نیاز بــا همــکاری فرمانــداران
باشد که بر اساس ضوابط ،الزم است
فرمانداران برای شناســایی و معرفی
اراضی مناســب به میزان متقاضیان
موثر هر شهرســتان به اداره کل راه و
شهرسازی به عنوان قرارگاه اجرایی
نهضت ملی مسکن اقدام کنند.

مدیرجهادکشاورزیشهرستاناعالمکرد:

مشهد رتبه نخست پرورش ماهی زینتی در استان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد
گفت :مشهد رتبه نخست تولید ماهیان
زینتــی در خراســان رضوی را بــه خود
اختصاص داده است .به گزارش ایسنا،
خوش قامت اظهار کرد :پرورش ماهیان
زینتی کسبوکاری پرسود و رنگارنگ
اســت کــه میتــوان آن را در فضــای
کوچــک راهانــدازی کــرد و گونههــای
مختلــف گیا هخــوار و گوشــتخوار
را پــرورش داد .وی افــزود :ســاالنه در
خراســان رضوی بیش از  ۱۰میلیون و
 ۵۰۰هزار قطعه ماهــی زینتی پرورش
داده میشــود .در مشــهد  ۴۷واحــد
مرکــز پــرورش ماهیــان زینتــی وجود
دارد که  ۶۰درصــد تولید ماهی زینتی

اســتان معــادل شــش میلیــون و ۲۶۸
هــزار قطعه را بــه خود اختصــاص داده
که از این تعــداد دو میلیــون و  ۲۲هزار
قطعه زنــدهزا و چهــار میلیــون و ۲۴۶
هــزار قطعــه تخمگذار هســتند .ســال
گذشته سهم مشهد از صادرات ماهیان
زینتی  ۷۰۰هزار قطعه به کشــورهای
افغانستان ،عراق ،ترکمنستان و ترکیه
بوده اســت .وی تصریح کرد ۸۴ :واحد
مرکز پرورش ماهیان زینتی در خراسان
رضــوی فعالیــت میکننــد .پــرورش
ماهیان زینتی تجارتی پرســود و ارزآور
بوده و شهرســتان مشــهد با کسب رتبه
اول به قطب تولید ماهیان زینتی استان
خراسان رضوی تبدیل شده است.

خبر
شهرستان ها

ناظر گمرکات خراسان رضوی خبرداد:

کاهش 35درصدی ارزش کاالهای
صادراتی استان به افغانستان
ناظر گمرکات خراســان رضوی گفــت :در هفت ماه
امســال  ۵۹۶هــزار تــن انــواع کاال بــه ارزش ۳۱۶
میلیون دالر از این اســتان به افغانســتان صادر شده
که در مقایســه با مدت مشابه پارســال از لحاظ وزنی
 ۴۶درصــد و از لحــاظ ارزشــی  ۳۵درصــد کاهــش
داشــته اســت  .به گزارش ایرنا  ،امیــد جهانخواه در
جلسه رفع موانع و تسهیلگری در مرز دوغارون که با
حضور مشاور رئیس جمهور در امور افغانستان برگزار
شد ،افزود :میزان کاالی صادر شده امسال خراسان
رضوی به کشور افغانستان در مقایسه با مدت مشابه
پارسالازلحاظوزنی ۴۶درصدوازلحاظارزشی۳۵
درصد کاهش داشته است  .وی گفت :در همین بازه
زمانی میزان کل کاالهای صادراتی کشور به مقصد
افغانســتان  ۲هزار و  ۷۸۹تن به ارزش یک میلیارد و
 ۱۲۵میلیون دالر و سهم خراسان رضوی از این رقم
معادل ۲۱درصدبودهاست.جهانخواهگفت:بیشاز
 ۵۰درصد کل صادرات کشور از مرز دوغارون انجام
می شود که برای افزایش مبادالت با افغانستان ،این
گذرگاهبینالمللیبایدازنظرتامیننیروتقویتشود.
•بازدید مشاور ویژه رئیس جمهور در امور
افغانستان از مرز دوغارون

مشاور ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان صبح
دیروز برای بازدید از گمرک مــرزی دوغارون وارد
این معبر زمینی شد و  از مناطق مختلف اقتصادی
دوغارون ،همجوار با کشور افغانستان بازدید کرد.
به گــزارش ایرنــا ،حســن کاظمی قمــی از منطقه
ویژه اقتصادی دوغارون ،گمــرک مرزی دوغارون
 ،محلهای تخلیه و بارگیری انواع مشتقات نفتی
و ذخیرهسازی انواع کاالهای صادراتی و ترانزیتی
بازدید کرد .در این ســفر یکروزه کاظمی قمی از
نزدیک از حوزههای مختلف تجاری و شرکتهای
مختلــف اقتصادی در مــرز دوغارون و نیــز از نقطه
صفر مرزی ایران و افغانســتان بازدید کرد.معاون
هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری خراســان
رضوی و برخی از مدیران اجرایی استان خراسان
رضــوی کاظمــی قمــی را در ایــن ســفر همراهی
کردند.شــایان ذکراست ســاالنه  1/5میلیون تن
کاال به ارزش افــزون بــر دو میلیــارد دالر از طریق
گمرک و گــذرگاه مرزی دوغــارون به افغانســتان
صــادر میشــود ،همچنین هر ســال بیــش از یک
میلیــون مســافر از طریق ایــن گذرگاه مــرزی بین
کشورهای ایران و افغانستان رفت و آمد دارند.

