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معاونآموزشمتوسطه
آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد:

فرماندار کاشمر
در شورای اداری :

آشفتگی در بازار مردم را
بیشتر از گرانی آزار میدهد
رئیسسازماننظامپزشکی
مشهد:

ابتالی ۳۰درصد باالی
 ۱۸ساله ها به قاتل
خاموش
صفحه2
معاونوزیرخبرداد:

حمایت وزارت نیرو از
احداث دومین نیروگاه
بیوگازسوزمشهد

65درصد از بازماندگان ازتحصیل
جذب مراکز آموزشی نشدند

Sun . 22 . May .2022. No.4972

گزارشی از وضعیت
لبنیاتیهایمشهدبعد از
تغییراتقیمتی

یک شنبه اول خرداد  20 /1401شوال 1443
 4صفحه/شماره  / 4972قیمت 600 :تومان

کاهشچشمگیرمشتریاننانهایحجیم وساندویچی

نانفانتزیهابهتعادلرسید

کاهش تقاضا در بازار
لبنیات
صفحه3

واکنشمرتضایی
به برکناری از تیم ملی
فوتسال افغانستان!

صفحه۳

صفحه4

صفحه2

پیگیریمطالبهقدیمی
شهرستانبردسکن

معاونوزیردادگستری
درمشهدخواستارشد:

وحدت رویه دادگاهها
در پروندههای کودکان
صفحه2

پل عابرپیادهای
که بودجه گرفت
اما ساخته نشد!

صفحه2

ماراتن دونده های
طالیی در مشهد

گزارشی درباره تاثیر
بارندگیهای بهاره
برذخیره بزرگترین
سد استان

درگردهماییتخصصی
باحضورسفرای 10کشور و
سازمانهایجهانیانجامشد

ذخیره
سد دوستی
فقط  27درصد!

عکس :خراسان-آرشیو

مسابقاتبینالمللی
دوومیدانیجامامامرضا با
حضور10تیمخارجیاز7خرداد
(ع)

برققطبمعدنی
استانلنگ110
میلیارداعتبار!

صفحه4

پیگیریمطالبهقدیمی
شهرستانبردسکن

برق قطب معدنی استان
لنگ 110میلیارد اعتبار !

علی نوری /شهرســتان های خراسان
رضوی سرشــار از ظرفیت هــا و منابع
معدنی هســتند که با ایجاد زیرســاخت
هــا و اختصــاص اعتبار می تــوان عالوه
بر ایجاد اشــتغال و افزایش درآمد ملی
به بهبود شــرایط اقتصادی مردم بومی
منطقــه کمک کــرد ،بــا توجه بــه وجود
12معدن فعال در شهرستان بردسکن
و ایــن کــه از گذشــته مشــکل بــرق این
معادن جزو مطالبات مــردم این منطقه
بوده مدیرعاملبرقمنطقهایخراسان
در ســفر به بردســکن گفت  :براســاس
تفاهم نامه  امضا شــده  ،اجــرای پروژه
پســت بــرق  132کیلــو ولــت برعهده
وزارت نیرو و ایمیدروســت ولــی هنوز
طرحاحداثاینپستتهیهنشدهوبرای
اجراوخطتغذیهآن 110میلیاردتومان
اعتبار نیاز است.
به گــزارش خراســان رضوی ،حســین
محمــودی مدیرعامــل بــرق منطقه ای
خراســان در ســفر به بردســکن و دیدار
بــا علــی دهقــان زاده فرمانــدار ایــن
شهرستان اظهار کرد :اجرای این طرح
بــرای تامین بــرق معــادن بخــش انابد
ضروری اســت وبا اجرای این پروژه برق
پایداری در منطقه خواهیم داشت.
ویبابیاناینکهدرشهرمشهد بیشاز2
هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده در
بحث تامین برق مطمئن و پایدار در حال
اجراست،افزود :درشهرکهایصنعتی
وپروژههایتامینبرقمردم وصنایع ،این
پروژههای مرتبطدرحالاجراست.
وی بر مدیریــت مصرف بــرق در زمان
اوج مصرف تاکید کرد و از مشــترکین
خواســت برای این کــه با قطعــی برق
مواجه نشوند همکاری الزم را در طول
ســه مــاه فصــل گرما داشــته باشــند.
مدیر عامــل بــرق منطقه ای خراســان
ظرفیت منصوبه ســه استان را  5هزار
و  600مگاوات و قدرت عملی آن را 4
هزار و  700مگاوات اعــام کرد .وی
خاطرنشــان کرد :در خراسان رضوی
نســبت بــه تــراز تولیــد و مصــرف وارد
کننــده بــرق از شــبکه هســتیم و تراز
استان منفی است.

محمد علی تمدن /بارش های اردیبهشت امسال
شــاید این تصور را بــرای برخــی از مردم بــه وجود
بیاورد که ذخیره آبی مناســبی در ســد دوســتی به
عنوان بزرگ ترین سد استان و تامین کننده بخشی
از آب شــرب مشــهد داشــته ایم اما مدیــر عامل آب
منطقه ای خراسان رضوی گفت :هم اکنون ذخیره
سد دوســتی  324میلیون متر مکعب است و سال
قبل حدود  41درصد مخزن سد دوستی پر بوده اما
امسال  27درصد مخزن سد دوستی پر است .وی
درباره این که آیا سهم آب ترکمنستان از سد دوستی
خریداری شده است پاسخ منفی داد.
فرماندار ســرخس هم اظهــار کــرد :بارندگی های
بهاری تاثیر چندانی در حوضه آبریز ســد دوستی و
ذخیره موجود آب سد دوستی نداشته است.
به گزارش خراسان رضوی  ،امسال هر چند بارش
های بهــاری نســبتا خوبی داشــتیم اما در اســتان
خراسان رضوی که در تنش آبی به ســر می برد و از
جمله در حوضه آبریز بزرگ ترین ســد استان یعنی
«سد دوستی» آورده قابل مالحظه ای نداشته است.
از ســوی دیگــر در انجــام وظیفــه اطــاع رســانی
شــاهد بــی مهــری هایــی از طــرف مســئوالن آب
منطقه ای و از همه بدتر سکوت خبری و جلوگیری از
اطالع رسانی برای سد هایی که بخشی از آب آن به
خارج از مرزها می رود ،هستیم .همچنین تعطیلی
پروژه های شــبکه های یــک و دو کــه وظیفه دولت
است به نگرانی های مردم و بهره برداران پایاب سد
دوستی افزوده است.
روزنامه خراســان تالش می کند تا با ارائه گزارش
هایی به استفاده بهینه و درست منابع موجود آبی
کمک کند امــا گاهــی برخوردهای غیر رســانه ای
موجب می شــود تا مردم از اطالعاتی که دانســتن
آن ،هم به دولت و هم به مردم کمک می کند محروم
بمانند؛ برخوردهایی که از طرف مسئوالن رده های
مختلف با خبرنگار خراسان برای تهیه این گزارش
شد باعث شد تا همین اطالعات محدود با کندی به
مخاطبان برسد .به عنوان مثال در تهیه این گزارش
پــس از دو بار مراجعــه حضوری خبرنگار خراســان
به شــرکت آب منطقه ای خراســان و موافقت اولیه
مدیر عامل این شرکت در مصاحبه چهره به چهره و
معطلی چند ساعته خبرنگار خراسان پشت در اتاق
مدیر عامل و سپس به رغم تماس های مکرر با مدیر
روابــط عمومی ،مدیر عامــل و مدیر دفتر ســرانجام
آقــای غفوریــان از دفتــر مدیــر عامــل شــرکت آب
منطقه ای استان در تماس تلفنی مطالب ذیل را در
پاسخ به سواالت خراســان خواند و از قول مهندس
«علیرضا طاهری» مدیر عامل اعالم کرد :هم اکنون
ذخیره سد دوستی  324میلیون متر مکعب است و
سال قبل  41درصد مخزن سد پر بوده و امسال 27
درصد مخزن سد پر است.
وی دربــاره الی روبــی ســد دوســتی گفــت :انجام
الی روبــی در طرح ســد به شــکل مکانیکــی پیش
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بینی شده است ولی به لحاظ هیدرولیکی از طریق
تخلیه تحتانی بخشــی از رســوب خارج می شــود و
همچنین امسال حقابه ای به کشاورزان پایاب سد
دوستی داده نشــده اســت .غفوریان درباره این که
آیا ســهم آب ترکمنستان از سد دوســتی خریداری
شده پاسخ منفی داد و درخصوص این که آیا رایزنی
برای رهاسازی آب از سوی افغانستان در پشت «سد
سلما» صورت گرفته است یا خیر ،نیز گفت  :مواردی
در دست پیگیری در حوزه های وزارت نیروست.
•سد دوستی آبی ندارد کال به خشکی خورده

فرماندار سرخس هم گفت :سد دوستی آبی ندارد
کال به خشــکی خــورده ،به ِگل نشســته و مــا با این
وضعیت تنش آبی حرفی برای گفتن نداریم ما یک
پروتکلی هم با مدیران آب داریم« .حسن نوری زاده»
اظهار کرد :بارندگی های بهــاری تاثیر چندانی در
حوضه آبریز سد دوستی و ذخیره موجود آب این سد
نداشته است اما در سد شوریجه کشاورزان توانسته
اند بخشی از آب های حاصل از سیالب های بهاری
را به اراضی کشاورزی منتقل کنند.
نماینده مردم سرخس ،فریمان ،احمد آباد و رضویه
در مجلس به خراســان گفت :واقعیت این است که
امســال به علــت خشکســالی ،در بحــث تامین آب
کشــاورزی مشــکل وجود دارد .در دو سال گذشته
باالترین دبی آب و حقابه را کشاورزان گرفتند حتی
حقابه کشاورزی سرخس از میزان آب شرب مشهد
بیشــتر شــد حتی در ســال  1399ما مقدار 120
میلیون متر مکعب آب سهم کشاورزی داشته ایم و
در سال  1400هم داشتیم اما به علت خشکسالی
این میزان کاهش یافت.آمــار دقیقی ندارم اما 50
میلیون متــر مکعــب را حتما داشــته ایم شــاید هم
بیشــتر ،اما امســال به علت کاهش ورودی و بارش
ها ،هم بحث کشــاورزی و هم تامین آب شرب ما را
دچار چالش می کند.
دکتر«سیداحسانقاضیزادههاشمی»دربارهخرید
ســهم حقابه آب ترکمن ها از سد دوستی و مذاکره با
افغانستان برای رها سازی آب پشت سد سلما افزود:
منمیدانممذاکراتیبرایخریدحقابهسهمترکمن
ها بوده آن را هــم در حد مذاکراتش مطلع هســتم و
دو ســه دور مذاکره وجود داشــته اســت اما راجع به
افغانســتان با توجه به تحوالت سیاسی باید ببینیم
حکومت جدید آن جا چه تدبیری اندیشیده ،چیزی
که من مطلع هستم و شنیدم امسال به علت کاهش
بارش ها حتی پشــت «ســد ســلما» هم ورودی ویژه
ای نداشته که بخواهد راجع به آن اقدامی صورت
بگیرد و آن جا هم دچار بحران آب هستند ،یک سری
ذخایر اســتراتژیک تا حدی برای سد دوستی حفظ
می شود اما ان شــاءا ...که ورودی ســد خوب باشد
یا ذوب برف داشته باشــد و هر آن چه اتفاق بیفتد در
ارتفاعات افغانستان اگر ذوب برفی رخ بدهد ریز این
اطالعات را آب منطقه ای دارد.

•مشکالت حذف ردیف اعتبار اجرای شبکه
پایاب سد دوستی و تعطیلی پروژه

رئیس شــورای اســامی شــهر ســرخس و نماینده
شــورای شهرســتان در اســتان بــا انتقــاد از حذف
ردیف اعتبار شبکه پایاب سد دوستی و تعطیلی این
پروژه به خراســان گفت :در اوج ناباوری ردیف تنها
پروژه ای که می توانست به ماندگاری مردم در نقطه
صفر مرزی کمک کند ،حذف شد.
«غالمرضا اللوی» افزود :پروژه شبکه مهم پایاب سد
دوســتی که براســاس قانون باید همزمان با شروع
عملیات اجرایی ســد دوســتی به منظور اســتفاده
حداکثری از عمر مفید دریاچه عظیم دوستی شروع
می شــد با تاخیر چند ســاله در اجرای این شــبکه،
اکنون پس از کش و قوس های دوســاله متاســفانه
در اراضــی حقابه بــر کشــف رود و هریــرود تعطیل
شــده اســت.وی ادامه داد :در پایاب ســد دوستی
بیش از ۱۵هــزار هکتار زمین کشــاورزی آبرفتی و
بهره بردارانی که سابقه ای بیش از چندین قرن در
استفاده از آب این دو رودخانه داشتند ،وجود دارد
ولی متاســفانه به حقوق مردمان پایین دســت سد
دوستی براساس قانون توزیع عادالنه آب در حوزه
شرب و کشاورزی توجه نشده است.
عضو شورای اسالمی شهرستان سرخس همچنین
از روند پروژه آب شــرب شهر ســرخس ازمحل «سد
دوســتی» گالیه کرد و گفت :جا داشت وزارت نیرو
و مدیریت منابــع آب همچنان که خــود را مکلف به
تامین آب کالن شهرها می دانند درخصوص حقوق
شهرســتان ها نیز احســاس وظیفــه کنند چــرا که
بی توجهی به شهرســتان ها به خصوص شــهرهای
مرزی عــاوه بر تحمیل هزینه مالی زیاد به حاشــیه
نشینی کالن شهرها موجب خالی شدن مرزها نیز
می شود.
وی افــزود :در حوزه ســد ســازی همزمان با شــروع
عملیات اجرایی ســدها باید عملیات اجرایی شبکه
های انتقال آب در حوزه شــرب و کشــاورزی شروع
شود تا در اولین آبگیری سد امکان استفاده درست
و علمــی از ذخیره آبــی به راحتی میســر باشــد که
درخصــوص ســد دوســتی تنهــا پــروژه انتقــال آب
شرب کالن شهر مشــهد در ابتدای آبگیری به بهره
برداری رسیده ولی پروژه آب شرب سرخس و حوزه
کشاورزی شهرستان مرزی سرخس هنوز هم بعد از
گذشت 15سالنتوانستهاستساکنانپاییندست
سد دوستی در سرخس و حقابه بران را از نعمت آب
شرب برخوردار کند و تنها به صورت محدود در حوزه
کشاورزی در قالب کانال های انتقال آب به صورت
سنتی و قرون وسطایی برخورداری حداقلی را برای
کشاورزان داشته است.
وی از حذف ردیف اعتباری و بالتکلیفی پروژه شبکه
سد دوستی آن هم در اراضی پایین دست که دارای
حقابه قانونی از رودخانه هریرود و کشف رود هستند
به شدت گالیه کرد و افزود :با حذف ردیف و تعطیلی

این پروژه عــاوه بر خارج شــدن بخــش عظیمی از
اراضی غنی کشــاورزی (بیش از  6هــزار هکتار ) ،
در آینده نزدیک شــاهد مهاجرت گســترده با توجه
به تراکم جمعیت دهستان کندکلی بخش مرکزی
سرخس خواهیم بود.
رئیس شورای اسالمی شهر سرخس اجرای شبکه
های پایاب ســد دوســتی را حق قانونی کشاورزان
منطقه دانست و رها سازی و تعطیلی پروژه انتقال
دهنده مدرن آب یا ( )WPC2به طول ۲۰کیلومتر
در یکی از فازهای شــبکه انتقال ســد دوستی را که
اکنون بیــش از  ۸۰درصد پیشــرفت فیزیکی دارد،
هدر رفت سرمایه های ملی دانست و خواستار ایفای
نقش و دخالت دستگاه های نظارتی برای ادامه کار
این پروژه تا زمان بهره برداری شد.
وی به تعلل صورت گرفته در استان برای این پروژه
اشــاره کرد و گفت :در ســال  ۹۷شــرکت مدیریت
منابع آب ایران برآورد ریالی تکمیل ۲۰کیلومتر از
پروژه  WPC2را از شــرکت آب منطقه ای خراسان
رضــوی مطالبه کــرد و همــه مبلغ درخواســتی نیز
بر اســاس اوراق قرضــه تخصیص داده شــده اما در
برآورد استانی متاســفانه نرخ تعدیل محاسبه نشد
و در سال  ۱۳۹۹برای بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰از
ســوی مدیریت منابــع آب ایــران این پــروژه حذف
ردیف شــد ولــی بــا پیگیری های مســتمر شــورای
اســامی شهرســتان و کمــک نماینــده مجلس در
بودجه ۱۴۰۰تــا ۱۴۰۱ردیــف آن پایدار شــد اما
متاســفانه مجدد در پیــش بینی بودجــه ۱۴۰۱با
حذف ردیــف مواجه و امیــد مردمان ســخت کوش
سرخسی به ناامیدی مبدل شد.
عضو شــورای اسالمی شهرستان ســرخس افزود:
بر اساس اعالم مدیر عامل ســازمان آب منطقه ای،
شــرکت آب منطقه ای اســتان پیشنهاد ســه پروژه
(پساب مشهد ،سد شــوریجه و شبکه دوستی) را در
سفر هیئت دولت به اســتان داد که برای این پروژه
مبلغ  ۵۰میلیارد تومان پیشــنهاد و اعالم شده بود
قطعا با این پروژه موافقت می شــود ولی متاسفانه
این پــروژه در ابالغ مصوبات ســفر دیده نمی شــود
و پروژه ای که می توانســت منافع کشــاورزی مردم
را به همراه داشته باشــد همه روزنه های امید روی
مردمان این سامان بسته شد.وی با اظهار امیدواری
گفت :انتظار می رود مسئوالن شهرستان و استان
به خصوص مدیران ارشــد در وزارتخانه های نیرو و
جهاد کشــاورزی که باید صدای قشــر تولید کننده
باشند برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی
و کمک به معیشت خانوار آن هم در نقطه صفر مرزی
تدبیری شایســته و در تراز نظام جمهوری اسالمی
و دولــت خدمتگزار داشــته باشــند تا این پــروژه به
سرانجام مطلوب در حوزه اعتباری برسد و ما منتظر
تامین آب و نان این قشــر حاشیه نشــین کالن شهر
مشهد در آینده نزدیک نباشیم و برای تامین امنیت
مرزها چاره اساسی بیندیشیم.

دیپلماسی
سالمت از
قلبمشهد

صفحه2

معاونآموزشمتوسطهآموزش و
پرورش خراسان رضوی خبر داد:

65درصد از بازماندگان
از تحصیل جذب مراکز
آموزشی نشدند

حســین نوری /معاون متوســطه اداره
کل آموزش و پرورش خراســان رضوی
گفت :از  ۴۰هــزار بازمانده از تحصیل
در سال گذشته فقط ۱۴هزار نفر مجدد
جذب دستگاه آموزش و پرورش و مراکز
تحصیلی شدند.
معــاون متوســطه اداره کل آمــوزش و
پرورش خراسان رضوی روز گذشته در
جلســه تودیع و معارفه مدیران آموزش
و پــرورش شهرســتان خلیــل آبــاد در
سخنانی با بیان این که کمیته ای برای
جذبجاماندگانازتحصیلبامحوریت
شــورای آمــوزش و پــرورش تشــکیل
می شــود ،اظهار کــرد :در ایــن کمیته
بایــد برنامههای خانه به خانه ،مدرســه
به مدرســه و خانواده به خانــواده برای
افــرادی کــه از تحصیــل بازماندهانــد،
پیگیــری شــود .رضایی افزود :مشــوق
هایی هم برای ایــن موضوع اختصاص
یافته که از جمله برای دانش آموزان بی
بضاعت بحث بیمه و خدمات آموزشــی
رایگانونیزشناسنامهبرایاتباعبیگانه
در نظر گرفته شده است .وی رتبه بندی
معلمــان را هم یکــی از برنامههای مهم
دولت برشمرد و گفت  :هم اکنون طرح
رتبه بندی فرهنگیان در دولت در دست
بررسی است و به محض تصویب و ابالغ
جدید فرهنگیان طــرح رتبهبندی آنان
انجام خواهد شد .
وی با بیان این که از شــهریور مــاه ابالغ
جدید فرهنگیان به آنان داده میشــود،
افزود :ارتقایشوراهایآموزشوپرورش
در رشــد و محوریــت ایــن دســتگاه قرار
دارد.در مراســم تودیع و معارفه مدیران
آمــوزش و پرورش شهرســتان کــه دکتر
ابراهیم قاســم پور فرماندار شهرستان
خلیل آباد ،فرهنگیان این شهرســتان
و جامعــه معلمــان شــرکت داشــتند با
تقدیــر و تشــکر از زحمات چهار ســاله
محمود روشندل به عنوان مدیر آموزش
و پــرورش در این شهرســتان ،علیرضا
برمکی به عنــوان مدیر جدیــد آموزش
و پــرورش شهرســتان خلیــل آبــاد بــه
حاضران معرفی شد.

