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کاهش ۴۲میلیون
مترمکعبازمنابعآب
زیرزمینیتایباد

هجومنفسگیرهابهمشهد

طبق پیش بینی ها ،ریزگرد های قره قوم نیز موجب تشدید وضعیت آلودگی هوای
مشهد خواهد شد
محمد حســام مســلمی /ریزگردهــا با بی
رحمی تمــام پــس از از نفس انداختــن مردم
اســتان های تهران ،نواحی غربــی و مرکزی
کشور در حال حرکت به سمت نواحی شرقی
کشورومشهدهستند،دیروزهوایمشهدپس
از چند هفته طراوت بهاری با ورود ریزگردها
آلوده شــد و در وضعیت هشــدار قرار گرفت.
وزش بادهای شــدید نیز در این میان قوز باال
قوز شــده و بیشــتر گــرد و غبــار و ریزگردها را
به سمت مشــهد کشانده اســت ،هواشناسی
اســتان هشــدار داده گرد و غبار هم از نواحی
جنوبیاستانمثلگنابادوهمازسمتشمال
اســتان ماننــد بیابانهای قــر ه قــوم و منطقه
سرخسمیخواهدمشهدرامحاصرهکندمگر
این که باز هــم باران به داد هوا برســد و نجات
بخش باشد .مسئول مرکز پایش آالینده های
محیط زیست شهرداری مشــهد نیز در گفت
و گو بــا خراســان رضــوی از افزایــش غلظت
آالینده هــای هوای مشــهد خبرداده اســت.
 20فروردین امســال ریزگردها وحشــیانه از
ســمت جنوب غرب کشــور حمله ور شــدند،
به نحوی که هــوای تهران و چند شــهر بزرگ
دیگر کشــور مثل مشــهد به شــرایط اضطرار
رســید و شــاخصهای ســنجش آلودگی هوا
از وضعیــت بحرانی خبر می دادنــد .حاال هم
دوباره ریزگردها آســمان چند شــهر کشور را
تیره کرده و عالوه بر تهران ،شــهرهای برخی
اســتان های غربی را نیز به تعطیلی کشــانده
اســت ،ریزگردهایی که حاال حضورشــان در
مشــهد نیز مشــهود شــده و طبق پیــش بینی
متولیــان انتظار مــی رود طی روزهــای آینده
بر حجم آن ها افزوده شــود .البتــه آن طور که
از گفته های اسماعیلی مســئول مرکز پایش
آالینده های محیط زیســت شهرداری مشهد
پیداست،بهنظرمیرسدمیزانغلظتآالینده
هادرروزهایآیندهمثلوضعیتفروردینماه
نباشد .وی می گوید :ما در شهرداری وظیفه
رصــد مانیتورینــگ را داریــم ،این کــه با این

عکس  :دهقانی

حقدادی /مدتی اســت که یک طرفه شــدن یکی
از خیابان هــای اصلی تربت جام باعث مشــکالت
ترافیکی و گالیه شــهروندان شــده اســت با وجود
درخواســت مردم برای بازگشــایی مسیر برگشت
خیابــان  22بهمن ایــن موضوع تاکنــون به دلیل
در مســیر قرار داشــتن یک مدرسه و ســالن آزمون
پلیس راهور محقق نشــده اســت  ،در همیــن باره
فرماندار تربت جام با اشــاره بــه مصوبات کارگروه
حمــل و نقــل و ترافیک گفــت :برابــر قولــی که به
مطالبــات مردمــی دادم در جلســه قبــل کارگروه
مبنی بربازگشایی مسیر برگشت خیابان ۲۲بهمن
به مطالبه شــهروندان پاسخ داده شــد و مکاتبات
الزم و همچنین جلســات حضوری بــا مدیران کل
آموزش و پرورش  ،نوسازی و تجهیز مدارس و سردار
تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی درخصوص
بازگشــایی مســیر برگشــت خیابــان ۲۲بهمن به
میدان شهدا انجام گرفت وموافقت های الزم برای
بازگشایی این مسیر وصول شده است .
حسینجمشیدی افزود :در دومین جلسه مصوب
شــد تا پایان اردیبهشــت پلیس راهــور و آموزش و
پرورش ،مدرســه محمودیه و ســالن آزمون پلیس
راهور را که در مسیر تخریب قرار دارد تخلیه کنند
و اقدامات الزم انجام گیرد و شــهرداری نیز ظرف
مدت یک ماه تا پایان خرداد ماه نســبت به تخریب
سرویس بهداشتی مدرسه محمودیه ،سالن آزمون
پلیس راهور و احداث دیوار و آســفات این دومکان
اقدام کند.حســین جمشــیدی افزود :بــا توجه به
تخریب ســالن آزمون پلیس راهور تــا اطالع ثانوی
برای برگزاری آزمون های پلیس راهور سالن های
دانشگاه های شهر مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامــه داد :درقبــال واگــذاری زمین مدرســه
محمودیه به خیابان ،شــهرداری  ۲۴۰۰مترمربع
زمین و همچنیــن در زمینــه تغییرکاربری و صدور
پروانه کلینیک فرهنگیــان  ،دارالقرآن و  ۱۰۰متر
مربع تجــاری به آمــوزش وپرورش مســاعدت الزم
را اعمــال کند.فرمانــدار با اشــاره به درخواســت
اهالی مناطق روســتایی برای اعزام اتوبوس واحد
شــهرداری برای ایاب و ذهاب مــردم تصریح کرد:
با توجه بــه دســتورالعمل هیئــت وزیــران و قانون
شــرکت ها و موسســات مســافربری و عدم صدور
صــورت حســاب بــرای ایــن واحدهــا و همچنیــن
خطرات احتمالی با شــعاع بیــش از  ۲۰کیلومتر و
مصوبه  ۱۱۸ایمنی راه ها جهت پیشــگیری از هر
گونه حوادث جــاده ای مبنی بر عدم پاســخ گویی
بیمــه شــخص ثالــث بیــش از شــعاع  ۲۰کیلومتر
ســازمان قادر بــه ســرویس دهی بــه ایــن مناطق
نیست.

پس از ورود ریزگرد ها به تهران ،مناطق غربی و مرکزی کشور

وضعیت جلســه کارگروه اضطراری آلودگی
هوای مشهد تشکیل خواهد شــد یا نه باید از
محیطزیستسوالکنید.ویادامهمیدهد:
تودههواباغلظتآالیندهباالکهازکشورعراق
وارد شهرهای غربی کشور شــده بود استان
های مرکزی و غربی را درگیر کرده و به سمت
شرق کشــور در حال حرکت است ،به نحوی
کهبانداشتنپوششگیاهی مناسبدرشرق
کشور این توده ها تقویت خواهد شد.
•باد از قره قوم وزیدن خواهد گرفت!

همچنین مبشرینســب ،کارشــناس مرکز
هواشناســی خراســان رضوی در این زمینه
گفــت :طی روزهــای آینــده ضمــن افزایش
شــدت وزش باد و گردوخاک شاهد کاهش
کیفیت هوا در اغلب نقاط اســتان هســتیم.
اکنون هم گردوغبار در آسمان مشهد وجود
دارد .وی در گفت و گو با «خراســان آنالین»
افــزود :جهــت وزش بــاد در اســتان از روی
صحرای ترکمنستان اســت و منشأ ریزگرد و
گردوغبــار نیز صحرای قرهقــوم خواهد بود.
ضمناازچهارشنبهگسترشجریاناتشمالی
باعث افزایــش ابرناکــی و وقــوع بارشهای
رگبــاری توأم بــا رعدوبرق با احتمــال بارش
تگــرگ ،آب گرفتگــی و ایجــاد روانآب در

نواحیشمالیوشمالغرباستانمیشود.
از آن جــا کــه همیشــه در ماجــرای آلودگی
هوای ناشــی از ریزگردها در مشهد پای قره
قوم در میان است ،روزنامه خراسان سال ها
پیگیری دیپلماتیک برای حل این مشکل را
دنبال کرده است ،در ســفری هم که امسال
سخنگوی وزات امور خارجه به مشهد داشت
روزنامه خراســان این موضــوع را از خطیب
زاده جویــا شــد  ،وی تاکید کرد که در ســفر
رئیــس جمهــور ترکمنســتان به کشــورمان
موضــوع زیســت محیطــی میــان دوکشــور
مطرح خواهد شد تا بتوان به نتایجی در این
زمینه دست یافت.
•امان از سکوت متولیان

امروز که بــا ورود گرد و غبــار و ریزگردها هوای
مشــهد در وضعیت هشــدار قرار گرفته و پیش
بینیهاازاحتمالتقویتاینوضعیتحکایت
دارد ،بارها با مســئوالن محیط زیست استان
تمــاس گرفتیــم کــه تمهیــدات آن هــا بــرای
پیشــگیری و البتــه مواجهــه بــا ایــن وضعیت
را جویا شــویم امــا دریغ از پاســخ! امــان از این
سکوتهایبیوقتمسئوالن.روزیکهبایدبه
افکارعمومیپاسخگوباشندسکوتمیکنند
وتماسهایخبرنگاررابیپاسخمیگذارند.

برگزاری اولین کنگره شعر محلی
خراسان در طرقبه

کلثومیان/مدیــر امــور منابــع آب تربــت
جــام گفــت ۴۲ :میلیــون و ۴۰۰هــزار متر
مکعب در ســال زراعی گذشــته از منابع آب
زیرزمینی تایباد کاهش یافته است.یوســف
اختری گفت :از  ۴۲میلیون کســری مخزن
آب زیرزمینــی که هر ســال کم میشــود و به
آن اضافــه نمیشــود ۱۹ ،میلیــون و ۶۰۰
هزار متر مکعب مربوط به دشــت تایباد و۲۲
میلیــون و ۸۰۰هــزار متر مکعــب مربوط به
دشــت کرات اســت.وی گفت :هر ســاله در
دشــتهای تایباد و کرات به ترتیب نیم متر و
 ۲مترارتفاعمنابعآبزیرزمینیکممیشود
وشهرستانتایبادرابهمنطقهممنوعهتبدیل
کرده اســت که از ســال ۱۳۵۸دیگــر پروانه
حفر چاه صادر نمیشــود.اختری گفت :در
ســال ۱۴۰۰تعداد ۲۸حلقه چاه غیر مجاز
درتایبادمسدودشدکه ۲۳۸هزارمترمکعب
صرفهجوییآبیشد،همچنینبهازایهرمتر
مکعب آب چاه غیر مجــاز ،مبلغ ۱۰۰تومان
جریمهنقدییاحبستعزیرینصیبمتخلف
میشــود که ایــن بازدارنده نیســت.اختری
گفت :برآورد میشــود حدود هزار حلقه چاه
غیر مجاز در حوزه شهرســتان باخــرز وجود
داشته باشد که فقط ۱۵حلقه چاه از ابتدای
امسالدراینشهرستانمسدودشدهاست.
ویگفت:عمدهبرداشتومصرفآبیتایباد
از آبهــای زیرزمینی اســت کــه  ۹۵درصد
مصــارف کشــاورزی ،آشــامیدنی ،صنعت و
خدماتوابستهبهزیرزمینهستند.ویگفت:
بهرهبردارانوکشاورزانمیتوانندبامراجعه
شرکت آب منطقهای مجوز ساخت بند یا تله
سیالبدرمسیلخروجیرابگیرندبهشرطی
که بهمنابعآبزیرزمینیپاییندستمسیل
لطمهنزند.

میثاق اشــرافیان  /دبیر اولین کنگره شعر محلی
خراســان بزرگ از حضور  40شــاعر محلی ســرا با
انواع گویش های خراسانی در این کنگره خبر داد و
گفت:هدفازبرگزاریاینکنگرهتجلیلازشاعران
محلی سرایی است که در طول سالیان در این حوزه
فعالیت داشــته اند اما هیچ تجلیلی از آن ها به عمل
نیامده اســت  .به گزارش خراســان رضوی مراســم
اختتامیه اولین کنگره شــعر محلی خراسان بزرگ
و ســیزدهمین نشســت ماهانه شــاعران خراســان
در شــهر طرقبه دیروز عصــر برگزار شــد  .دبیر این
کنگره به خراســان رضوی گفــت :بــرای اولین بار
افتخار میزبانی از مفاخر عرصه شعر و ادبیات کشور
و استادان بنام این حوزه همچون دکتر رضا اشرف
زاده  ،دکتریاحقی و اســتاد قطب الدیــن صادقی و
سهیل باقری و اســتاد مصطفی معززی و همچنین
استاد آریانفر از کشور افغانســتان را داشته باشیم.
قاسم رفیعا افزود :درخور ذکر است ما در این کنگره
میزبان شعرای محلی ســرای خراسان بزرگ از سه
استان خراسان رضوی  ،جنوبی و شــمالی بودیم و
حدود 40شاعر با انواع گویش های محلی خراسان
بزرگ و زبان فارسی در طول این مراسم اشعار خود
را خواندند .وی ادامه داد :با توجه به این که رویکرد
این کنگره به هیچ عنوان رقابتی نیست از همین رو
به تمام استادان و شعرایی که در این کنگره شرکت
داشــتند ،تندیس ایــن کنگره بــه همــراه هدایایی
شامل سوغاتی های شــهر طرقبه اهدا خواهد شد.
رفیعا هــدف از برگــزاری این کنگره را شناســایی و
تقدیر از چهره هایی دانست که در حوزه شعر محلی
خراسان فعالیت داشتند اما متاسفانه در طول این
سال ها هیچ تجلیلی از زحمات آن ها به عمل نیامده
است و ابراز امیدواری کرد این کنگره در سال آینده
با حمایت شهرداری شهر طرقبه در سطح ملی و بین
المللیبرگزارشودوشاهدتشکیلدبیرخانهدایمی
این کنگره در شهرداری این شهر باشیم.

