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 36هزارهکتاراراضیآزادفیروزهمحیطبانندارد!

 9تنمحصوالتلبنیغیربهداشتی
درنیشابورمعدومشد
شــجاعی مهر /سرپرســت معاونت غــذا و داروی
دانشکده علوم پزشکی نیشــابور از معدوم کردن ٩
تن محصوالت لبنی غیربهداشتی در این شهر خبر
داد.به گــزارش خراســان رضوی ،مجید خجســته
پور اظهارکرد :با توجه بــه نتایج نمونه برداری های
صورت گرفته و بررسی کارشناســان اداره نظارت
بــر موادغذایــی و آشــامیدنی ایــن معاونــت ٩ ،تن
محصوالت لبنی کــه صالحیت مصرف انســانی را
نداشــت ،معدوم شــد .برای اجرایی کردن اهداف
حوزه ســامت ،کارشناســان اداره نظارت بر مواد
غذایــی و آشــامیدنی معاونت غــذا و دارو به صورت
روزانه و در ســاعات اداری و غیراداری از کارگاه ها
و کارخانجات موادغذایی و آشــامیدنی بازدید می
کنند.
وی تصریــح کرد :شــهروندان در صورت مشــاهده
هرگونه تخلف ،موضــوع را برای پیگیــری از طریق
شــماره تماس  190به واحد رسیدگی به شکایات
معاونت غذا و دارو اطالع دهند.

گلستانی،ترسول/شهرستانفیروزهبازیستگاه
های حیات وحــش ،عرصه هــای طبیعی ،گونه
های گیاهی نادر ،چشم اندازهای زیبا و مناطق
بکریکهدارد،متاسفانهفاقدپاسگاهمحیطبانی
و نیروی محیط بان است و پیگیری ها برای قرار
گرفتن این مناطق در فهرست مناطق حفاظت
شدهاستانتاکنونناموفقبودهاست.
به گــزارش خراســان رضوی ،ثبــت فیــروزه در
فهرســت مناطق حفاظت شــده منوط بــه تایید
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است که
به دلیل وجود تعارضاتی ماننــد معادن و اراضی
کشــاورزی ،محدودیت اراضی ملــی ،وضعیت
توپوگرافی ،پوشش گیاهی و منابع آبی تاکنون
به سرانجام نرسیده و موجب شده تا این منطقه
با مســاحت 26هزار هکتار که باید بــه آن حریم
حفاظتیدرختکهنسالفیروزهبامساحت10
هکتارراهماضافهکرد،هنوزمحیطباننداشته
باشدودربسیاریازضروریاتکارشلنگباشد.
•فیروزهبدونمحیطبان

دراینبارهبارئیسنمایندگیحفاظتازمحیط
زیســت شهرســتان فیروزه گفت و گو می کنیم.
جوانبختبهخبرنگارخراسانرضویمیگوید:
درشهرستانفیروزهعرصههایطبیعی،مناظر
وچشماندازهایزیباییوجوددارندکهبهعنوان
مناطقآزادوتفرجگاهیاستفادهوالبتهزیستگاه
انــواع حیات وحش نیز محســوب می شــوند .از
جمله این مکان ها ســد بار ،انجیر زو سلیمانی،
ارتفاعاتومناطقییالقیروستاهایسلیمانی،
بتو ،گرمــاب شــاهزاده ،فهنه ،نســک ،اردالن،
کارجیومعدنفیروزهاست.دراین مناطقگونه
هایجانوریباارزشینظیرقوچومیشاوریال،
کفتار ،گرگ ،روباه ،شــغال ،تشــی ،گراز ،گربه
وحشی ،انواع پرندگان شکاری ،انواع پرندگان
آبزیوکنارآبزیومهاجرثبتشدهاست.
وی می افزاید :با همه ایــن اوصاف به رغم تالش
هایی که بــرای ثبت فیروزه در فهرســت مناطق
چهارگانهشدهاست،تاکنوندراینزمینه موفق
نبودیــم ،زیرا تعارضاتــی مانند معــادن ،اراضی
کشــاورزی مــردم ،محدودیــت اراضــی ملــی،
وضعیتتوپوگرافی،پوششگیاهیومنابعآبی
در منطقه داریم که نمی گذارد کار به ســرانجام
برسد.
جــوان بخت دربــاره دیگر مشــکالت ایــن اداره
می افزایــد :ما دو نیــرو داریم که شــامل رئیس و
کارشناس محیط زیست اســت و نیروی محیط
بان نداریم ،در این شرايط رئیس اداره به عنوان
فرمانده یگان حفاظت شهرستان به تنهایی بار

عکس :اداره محیط زیست شهرستان فیروزه

نشــتیفانی  /بــا انســداد  ۳۲حلقه چــاه غیرمجاز
در همتآبــاد باخرز طی یــک ماه گذشــته مجموع
چاههای پرشــده این روستا با مشــارکت مالکان به
 80حلقه رسید .به گزارش خراسان رضوی ،مدیر
منابع آب ناحیه شرق خراســانرضوی با اعالم این
خبر گفت :چاههای موصوف بیش از  ۵۰متر عمق
داشتند که میشــود توقع داشــت از محل رفع این
تخلفات آبی ساالنه دست کم  500هزار مترمکعب
در آبهای زیرزمینی دشت شهرنوی باخرز صرفه
جویی شود.
یوســف اختری تصریــح کــرد :از ســال  ۹۸طــرح
انســداد چاههــای غیرمجــاز باخــرز با مشــارکت و
تعامل اهالی شــریف این شهرستان کلید خورد که
در طول این مدت مردم شهیدپرور و والیتمدار این
ّ
خطه با همکاری مدافعان آب ،حفاریهای متعدد
غیرقانونی را جمعآوری کردند.
اختــری اضافه کــرد :بــا درک بســیار بــاالی مردم
انقالبی باخرز ،روستاهای باقیمانده نیز همکاری
کردند تا مطابق آن چه مدنظر خادمانشــان در این
نهاد اســت ،یعنــی نبود پیگیــری قضایــی و حضور
نداشتن نیروهای انتظامی ،به منظور حفظ کرامت
انسانی و اخالقی آحاد جامعه ،حداکثر حفاظت از
منابع بسیار محدود آبی انجام شود.

مسئولادارهزیستگاههاوامورمناطقحفاظتازمحیطزیستاستان:پیگیرهستیمکهظرف
یکیدوسالآیندهیکمحیطبانبرایفیروزهجذبکنیم

مســئولیت محیط بانــان را به دوش می کشــد.
در چارت ســازمانی پنج نیرو از جملــه دو نیروی
محیط بان تعریف شــده اســت ولی متاسفانه به
دلیلکمبودشدیدمنابعمالیونیرویانسانی،
ســازمان محیط زیســت کشــور قادر به جذب و
اســتخدام محیط بان به تعــداد کافــی در اغلب
شهرستانهاازجملهفیروزهنیستوکلیهمناطق
حفاظت شــده ،عرصه های طبیعی و زیســتگاه
های حیــات وحــش در معرض خطــرات جدی
هستند.
وی ادامــه می دهد :بر اســاس اســتانداردهای
جهانــی بــه ازای هر هــزار هکتــار مناطق تحت
مدیریت ،یک نیروی محیط بان پیش بینی شده
در صورتی که در کشــور ما در خوشبینانه ترین
حالت هر محیط بان بیش از  13برابر یعنی 13
هزارهکتارراکنترلمیکند!
•پساز 13سالهنوزملکادارهاستیجاری
است

رئیــس نمایندگــی محیط زیســت شهرســتان
فیروزه همچنین به استیجاری بودن ملک اداره
حفاظت از محیط زیست فیروزه اشاره می کند و
میگوید ۱۳:سالازتاسیساینادارهمیگذرد
اما همچنــان ملک دولتــی نداریم و ســاختمان
اداره استیجاری است که مشــکالت عدیده ای
رابهوجودآوردهومانعخدمترسانیمطلوببه
جامعه هدف شده است .از طرفی هم متاسفانه
با کمبود امکانات ،تجهیزات موتــوری و کمبود
اعتبارمواجههستیم.
فرماندار شهرســتان فیــروزه نیز دربــاره محیط
زيست شهرستان و تامین نیروی محیط بان می
گوید:اراضیمنابعطبیعیشهرستانفیروزه۶۸
هزار هکتار اســت که  ۳هزار هکتار آن را منطقه
بیابانی دارای درختچه تاغ و بقیــه را گونه های
جانوریوگیاهینادروحفاظتشدهدربرگرفته
ونیازمندحفاظتاست.

•حفاظتازمحیطزیستفیروزه
باکمکهایمردمی

مهدی باغیشنی می افزاید :با توجه به تاغزارها
و گونه های نادر جانوری موجود در این اراضی،
بــرای جلوگیــری از ورود قاچاقچیان تــاغ ،نیاز
جدیبهمحیطباندرشهرستانداریمزیراحفظ
زیست جانوران به حفظ پوشش گیاهی منطقه
گره خورده اســت .تاکنون مکاتبــات و پیگیری
های زیادی در این زمینه انجام شده ولی نتیجه
ای نداشته اســت .هم اکنون با کمک نیروهای
مردمیواداراتدولتیپروژههایینظیرکمربند
حفاظتی به صورت کانال و شیار احداث شده تا
مانعخروجتاغازشهرستانشویم.
•گرهوزارتصمتوجهادکشاورزیبرحفظ
محیطزیستفیروزه

در ادامه این گزارش ،با مسئول اداره زیستگاه
ها و امــور مناطــق حفاظــت از محیط زیســت
اســتان گفت و گو می کنیم .حســن خواجوی
می گوید :شهرستان فیروزه فعال جزو مناطق
آزادی اســت که حفاظت آن بر عهده ماســت و
مقررات صید و شکار را بر آن حاکم کرده ایم .ما
روی دو منطقه از این شهرستان کار کرده ایم،
یکی منطقه فیروزه و دیگری درخت کهن سالی
که با عنوان اثر طبیعی ملی مدنظر است .برای
ارتقای ایــن مناطق و دریافت مصوبه شــورای
حفاظــت از محیط زیســت  ،نیاز بــه اظهارنظر
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت و وزارت جهاد
کشــاورزی داریم .حســن خواجوی ادامه می
دهد :وزارت صمت به دلیل تعارضات و حقوق
معادنی کــه از قبل در منطقه ایجاد شــده یا در
شرف ایجاد خواهد بود ،پاســخ درستی تا این
لحظه به ما نداده اســت .جهاد کشــاورزی هم
برای حق و حقــوق دامــداران ایــن منطقه که
پروانه چــرا به آن ها داده شــده ،جــواب مثبت
نداده است.

امام جمعه خوشاب:

آزادیرسانههادرغربطنزولطیفهاست

ملکی /امام جمعه شهرســتان خوشــاب در جمع خبرنگاران بــا بیان این
که آزادی رسانه ها در غرب به یک طنز و لطیفه شبیه اســت ،افزود :اگر در
تولیدات برخی فیلم هایشــان مثلث ســرعت ،هیجان و سرگرمی جنسی
وجودنداشتهباشد،مجوزتولیدنمیدهند.حجتاالسالممرتضیتیجانی
با بیان این که همه دنیا صداقت ،شجاعت و ایثار را خوب می دانند ،افزود:
اگر خبر درست و تولید محتوای سالم وجود نداشته باشد ،دشمن به جای
آن،خبرمدنظرخودشومحتواییراکهدوستداردبهمردمارائهمیدهد.
امامجمعهخوشاببااشارهبهاینکهدولتدرحالانجامکارهایزیربنایی
استوبرخیکارهازمانبراست،گفت:انقالبیگریراباحرفوشعارنمی
شوددید،انقالبیگریدرکفمیدانودررفتارانسانهاقابلمشاهدهاست
نهدرشعارها.برخیفقطشعارمیدهندوسخنرانخوبیهستند،رسانه
هاگاهیبهجایحلمشکالتبادادنحالخوشمانندمسکنعملودرد

را ساکت می کنند.حجتاالســام تیجانی با بیان این که آمریکا و غرب با
اسالمتوخالیازواقعیتهاوتوخالیازمکتباسالمواقعیکاریندارند،
اظهار کرد :غرب با کشوری که نام مسلمانی دارد و اسالم خالی از مکتب و
ایدئولوژیکه ۸۰نفررادریکروزگردنمیزندوبرخیانسانهاراقطعه
قطعهمیکند،کاریندارد.غرببامکتباسالموایدئولوژیمانندانقالب
اســامی ایران مخالف اســت.وی با انتقاد از برخی مدعیان انقالبی که از
حضور و دفاع از اســام و انقالب در فضای مجازی می ترسند و شجاعت و
شهامتدفاعراندارند،افزود:جواناندربسترفضایمجازیورسانهفعاالنه
عملکنندومنفعلنباشند.خبرنگارانوفعاالنرسانهبایددرعلومدنیویو
معنویبهروزباشندوخودسازیوارتباطباخدارافراموشنکنند.دردفاع
ازانقالبنبایدخستهشویدونبایدوسطراهکمبیاورید،درجامعهبهدنبال
ایجادامیدآفرینیباشید.

وی می گوید :مــا در این منطقــه دو نیرو داریم
بــرای اجــرای مقررات صیــد و شــکار و خدای
ناخواســته این طور نیســت که بــه مناطق آزاد
فیــروزه بــی تفــاوت باشــیم .خواجــوی تاکید
مــی کنــد :بــه عنــوان مثــال حریــم حفاظتی
درخت کهن سال فیروزه حداقل شعاع 500
متری دارد اما اطــراف این درخت پر از اراضی
کشــاورزی مردم اســت و اگر قــرار باشــد این
درخت بــه عنــوان اثر طبیعــی معرفی بشــود،
دیگر مردم نمی توانند این جا کشاورزی کنند،
بنابراین در این باره وزارت جهاد کشاورزی باید
به ما پاسخ مثبت بدهد که بتوانیم جلوی کشت
و کار را بگیریم.
•هر 17هزارهکتاراراضی،تحتمدیریت
یکمحیطبان

وی در خصوص قوانین مربــوط به تعداد محیط
بان مورد نیاز به ازای محیط های تحت حفاظت
میگوید:استانداردایناستکهدرمحیطهای
تحت مدیریت ما بــه ازای هر 3هــزار هکتار باید
یک محیط بان داشته باشیم ولی ما در استان به
ازایهر 17هزارهکتاریکمحیطبانداریم،در
کل اســتان حدود یک میلیون و 50هزار هکتار
عرصه تحت مدیریت داریم که فیــروزه از این ها
مستثناست.
خواجویدرخصوصبدونمحیطبانبودن36
هزار هکتار اراضی آزاد فیــروزه اظهار می کند:
برای چارت فیروزه یک محیط بــان دیده ایم که
ظرف شاید یک یا دو سال آینده جذب بشود .هر
سال سهمیه استخدامی داریم که فیروزه هم در
اولویتماست.
ساالری ،مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت
از محیط زیســت خراســان رضــوی نیــز درباره
استیجاریبودنملکنمایندگیاینادارهکلدر
فیروزهمیگوید:بودجهمحیطزیستمتاسفانه
خــوب نیســت و این مشــکل سراســری اســت،
انشاءا...مابتوانیمبودجهخوبیدریافتکنیم
و در فیــروزه زمین یا ســاختمانی بخریم .فعال با
وضعیتبودجهایکهداریموضعیتهمیناست
اماداریمکارراانجاممیدهیمولنگنمیماند.

اخبار
گوناگون

کمبود ۵۴۳معلم در آموزش و
پرورش تربت حیدریه
شــعبانی /معاون مدیرکل و مدیر آمــوزش و پرورش
تربتحیدریه گفت :مدارس ما مهر امسال با کمبود
 ۲۵۰معلــم در مقطــع متوســطه و  ۲۹۳معلــم در
مقطع ابتدایی مواجه هســتند .به گزارش خراسان
رضوی ،حجت صالحی در نشست خبری بیان کرد:
برای رفع کمبود بایــد تعدادی از نیروهــای انتقالی
بــه تربتحیدریه ،تعــدادی از دانشــگاه فرهنگیان و
تعدادیراازطریقاستخدامدرآموزشپرورشوبقیه
کمبود نیرو را با توجه به وجود ۳۸مدرسه چرخشی،
بــا پرداخــت اضافــه کار به شــاغالن و بازنشســتهها
جبران کنیم ،زیــرا تا این لحظه مجــوزی برای خرید
خدمات دریافت نکردهایم.وی با بیان این که اکنون
 ۱۱مدرســه فرســوده در شهرســتان داریم ،افزود:
همچنینهفتپروژهآموزشیشهریوروستایی رادر
دستساختداریمکهبرایتکمیلآنها 80میلیارد
ریال اعتبار نیاز است و با پیگیریهای صورت گرفته
از وزارتخانه ،تا بهمن امسال به بهرهبرداری خواهند
رســید.صالحی افزود :مشــکالت موجــود در پیکره
آموزش و پرورش تربتحیدریه زمانی بیشتر مشهود
میشودکههمگانبدانندمهرامسالدستکمهزار
دانشآموز به مقطع ابتدایی کــه به ۳۰تا ۳۵کالس
نیازدارند،اضافهخواهندشد.

برداشت ُسماقدرگنابادآغازشد
صفری  /مدیر جهاد کشاوری گناباد گفت :برداشت
سماق از هزار و  ۳۵۰هکتار از زمین های کشاورزی
اینشهرستانبهعنوانقطبتولیدسماقکشورآغاز
شد.به گزارش خراسان رضوی ،رمضانعلی قاسمی
در حاشــیه بازدید خبرنگاران از مناطق زیر کشــت
گناباد افزود :این شهرستان ظرفیت های شاخصی
در تولید محصول سماق دارد و بیشترین سطح زیر
کشــت ســماق در کشــور را به خود اختصاص داده
است .روستای خانیک از توابع بخش کاخک گناباد
بیشترین مقدار سطح زیر کشت را در بین روستاها و
مناطق اطراف دارد.
وی اظهار کرد ۶۰۰ :خانوار به صورت مستقیم به
تولید و فراوری محصول ســماق در گناباد اشتغال
دارند .با توجه به بارندگی های خوب امسال پیش
بینی می شــود ســه هزار و  ۵۰۰تن خوشه و ۱۶۰
تن پودر سماق در این شهرستان برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی گناباد به ظرفیت تولید عسل
در گناباد نیز اشاره کرد و گفت :هفت هزار کندوی
زنبور عســل در ایــن شهرســتان وجــود دارد و این
بخش زمینه اشتغال مستقیم  ۱۴۰نفر را در گناباد
فراهم کرده است.قاسمی با اشاره به برداشت ۲۵
تن عســل طی سال گذشــته در شهرســتان گناباد
ابــراز امیــدواری کــرد بــا توجه بــه بارندگــی های
خوب ابتدای امســال میزان برداشت عسل در این
شهرستان به  ۴۵تن افزایش یابد.

