
 اگرچه آب منطقه ای اســتان از  کاهــش 463 میلیون مترمکعبی برداشــت آب از منابع 
زیرزمینــی خبــر می دهــد امــا هیدروگرافــی آبخوان هــای اســتان در ســال98 و حتی 
کارشناسان این میزان صرفه جویی را تایید نمی کنند و میزان کسری مخازن آبی استان 

همچنان معماست...

 چاه های استان 
 4 هزار   متر

گودتر شدند!
 با وجود شرایط بحرانی 34 دشت از 3۷ دشت استان

  آب منطقه ای طی ۲ سال اخیر برای چاه های  رسمی مجوز کف شکنی
 صادر کرده است

کشف 46 هزار بطری ماده ضدعفونی کننده 
تقلبی از چندین برند مختلف

ِمهر عالمتاب هفتم، کاظم است

از ابتدای شیوع کرونا در مشهد صورت گرفت

پرونده محلول ضدعفونی کننده تقلبی "راشل" به دادستانی ارجاع شد

میالد با سعادت امام موسی کاظم )ع(  تهنیت باد

 صفحه4

 صفحه4

فعالیت تمام مراکز 
تجمعی عمومی در 

مشهد همچنان ممنوع

 مدارس استان
  از ۲۰ مرداد هر روز

 دایر است

افزایش ۷۰ تا ۸۰ 
درصدی قیمت مسکن 

در مشهد

آغاز عملیات اجرایی 
هنرستان مجتمع 

آموزشی مهر علوی

فوت نخستین پرستار 
 مشهدی بر اثر ابتال 

به کرونا

غیبت ۳۲ درصدی 
داوطلبان کنکور ارشد 

در دانشگاه فردوسی

دانشگاه علوم پزشکی 
هشدار داد:

مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی:

رئیس اتحادیه صنف 
مشاورین معامالت امالک 

اعالم کرد:

با حمایت شورای شهر مشهد 
و مشارکت خیران انجام شد 

خبر

جامعه

انتقاد معاون نظام پزشکی 
مشهد از تعرفه های پزشکی

معاون آموزشی و برنامه ریزی سازمان نظام 
پزشکی مشهد گفت: با وضع تعرفه های 
ناعادالنه ،دست پزشکان از سرمایه گذاری 
در حوزه ســامت کوتــاه خواهد شــد.  به 
گزارش فارس، اصغر حاتمی اظهار کرد: 
در موضــوع کرونا پزشــکان و کادر درمان 
مــا شــجاعانه ایســتادگی کردنــد امــا در 
همین اوضــاع وحشــتناک که پزشــکان 
بــا گــذر از جانشــان وارد میــدان خدمت 
شــده اند؛ چالش های فراوان دیگری نیز 
گریبان جامعه پزشــکی را گرفته اســت، 
وضــع تعرفه هــای ناعادالنه یکــی از این 
چالش هــای بزرگ اســت که در شــرایط 
کرونا تحمل و اجرای آن بار ســنگین تری 
را نسبت به سال های گذشته روی دوش 
پزشــکان گذارده اســت.  وی ادامــه داد: 
متاسفانه سیستم بهداشت و درمان ما با 
برقراری رابطه مالی بین پزشک و بیمار، 
وضع تعرفه هــای ناعادالنه و عــدم اتخاذ 
سیاست مناسب برای سرمایه گذاری در 
عرصه پیشگیری، شرایط بدی را هم برای 

پزشکان و هم مردم رقم زده است.

 رئیس شورای هیئت های مذهبی استان 
تاکید کرد:

 واکنش رئیس هالل احمر کشور به حواشی
 امدادرسانی در حادثه بیروت:

ضرورت توجه هیئت های مذهبی به حفظ 
سالمت مردم در مراسم عزای حسینی

 سیاست در هالل احمر و امدادرسانی 
دخیل نیست

۲

افتتاح 110 طرح 
اشتغال زایی، واگذاری 

 110 واحد مسکونی 
 و  توزیع 200 هزار 

بسته    معیشتی 

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه۲

 صفحه۲

 صفحه۲

 صفحه۳

۳

۲

معاون اقتصادی استاندار:

همزمان با  اجرای مرحله دوم 
 رزمایش مواسات و همدلی 

در استان انجام شد

آیت ا... علم الهدی: اجاره های 
سرسام آور برخی از  افراد   را 

مستأصل کرده است

 صفحه۳

 توان و  اختیارات 
 ما برای کنترل 

بازار بیش از  این 
نیست!
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مراسم تکریم و معارفه شهرداران مناطق 1 ، ۸ و 9 مشهد برگزار شد
با حضور محمدرضا کایی شهردار مشهد و جمعی از 
اعضای شورای شــهر و مدیران شهری مراسم تکریم 
و معارفه شــهرداران مناطــق یک، 8 و 9 برگزار شــد. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی شــهرداری مشــهد، 
کایی شهردار مشهد در مراسم تکریم و معارفه شهردار 
منطقه یک گفــت: کار کــردن در منطقه یک بســیار 
سخت است و مردم توقع باالیی دارند و جزو مناطقی 
است که شاهد عبور ومرور افراد زیاد و مختلفی است 
و اگر کمی اســتانداردها کاهش یابــد، همه معترض 
خواهند شد. وی همچنین در مراسم تودیع و معارفه 
شهردار منطقه 8 نیز اظهار کرد: بخشی از اولویت ها 
مانند طرح تفصیلی در حوزه جنوب شرق، بخشی از 

توافقات انجام شده با آستان قدس و موضوعات مرتبط 
با ارتفاعات مشهد از موارد مربوط به امسال است که 
باید به جد به دنبال آن باشیم. کایی در مراسم تودیع 
و معارفه شهردار منطقه 9 نیز نکاتی درباره اقدامات 
مورد انتظار در این منطقه بیان کرد. همچنین محمد 
هادی مهدی نیا، حمید رضا موحــدی زاده ، علیرضا 
شــهریاری و جمعی از اعضای شــورای شــهر مشهد 
نیز در مراســم تودیع و معارفه نکاتی را مطرح کردند. 
شایان ذکر است، بر اساس احکام صادر شده، کوروش 
باوندی به عنوان شهردار منطقه یک، حسین عبدا... 
زاده شهردار منطقه 8 و جواد اصغری به عنوان شهردار 

منطقه 9 انتخاب شده اند.

اخبار کوتاه

شهرستان ها

* اصغــری/ ســرهنگ جــواد خرســند فرمانــده 
انتظامــی شهرســتان فریمان گفــت: برخورد یک 
دســتگاه تریلر با یــک دســتگاه موتورســیکلت در 
فریمان یک کشته و یک مجروح به جا گذاشت. علت 
این حادثه بی احتیاطی راکب موتورسیکلت نسبت 

به رعایت نکردن حق تقدم بود.
* حقدادی / مسئول خیریه آبشار عاطفه ها در تربت 
جام گفت: با همراهی بنیاد بین المللی خیریه آبشار 
عاطفه هــا تعداد ۱4۷۰ بســته معیشــتی تهیــه و به 
نیازمندان تربت جام ، تایبــاد، باخرز، فریمان ، صالح 

آباد و روستاهای جنت آباد، نعتو و پل بند اهدا شد.

هوای استان گرم می شود
کارشــناس مرکــز پیش بینــی اداره کل 
هواشناســی اســتان گفــت:  پیش بینی 
می شــود، دمای هوای نســبی در استان 
افزایش یابد. اثمری در گفت و گو با ایرنا 
افزود: بر همین اســاس آســمان اســتان 
صاف تا کمی ابری است که در بعدازظهر 

سرعت باد افزایش خواهد یافت.

امروز والدت با سعادت امام موسی کاظم )ع( 
پدر بزرگوار حضرت علی بن موسی الرضا )ع( 
اســت؛ والدت امام حلم و بردباری، ســخاوت 
و بخشــش و عبادت و بندگی. به مناسبت این 
والدت با سعادت نیز، جشــن ها و برنامه های 
مردمــی در مناطــق مختلــف اســتان البتــه با 
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 
همچنین به این مناســبت جلسه مجازی شعر 
با موضــوع »والدت امــام کاظــم)ع(« به همت 
انجمــن ادبی رضــوی مؤسســه آفرینش  های 
هنری آســتان قدس رضوی برپا می  شــود. به 

گــزارش آســتان نیــوز، چهاردهمیــن جلســه 
از ســری جلســات مجازی انجمن  های شــعر 
رضوی سراســر کشــور به همــت انجمن ادبی 
رضوی در قالب ارتباط با انجمن شــعر رضوی 
اهواز، دوشــنبه، ۲۰ مرداد 99 از ساعت ۱8 
به صورت پخش زنــده در اینســتاگرام برگزار 
خواهد شد. این محفل ادبی مجازی با حضور 
محمد جواد غفورزاده)شــفق( استاد جلسه و 
محمد کاظم کاظمی مجری کارشناس همراه 
با ارتباط ویژه با سید محمد جواد شرافت از قم 

و معرفی کتاب برپا می  شود.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



همزمان با اجرای مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی در استان انجام شد 

افتتاح 110 طرح اشتغال زایی، واگذاری 110 واحد 
مسکونی و توزیع 200 هزار بسته معیشتی 

آیت ا... علم الهدی: اجاره های سرسام آور برخی از افراد را مستأصل کرده است

اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی 

مشق همدلی مردم و مسئوالن در جای جای 
اســتان ادامــه دارد، در مرحلــه دوم رزمایش 
مواســات مــردم دوبــاره دســت در دســت 
مســئوالن، خیران و متولیان دادند تا غمی از 
دل مســتمندان بزدایند و خنده بر لبان آن ها 
بنشــانند، دیروز بیت همدلــی در کوچه پس 
کوچه های شهرها و روستاهای استان سروده 
شد تا ســفره هایی خالی نباشــد و نیازمندی 
گرســنه ســر بر بالین نگــذارد، دیــروز مرحله 
دوم رزمایــش اســتانی مواســات و همدلی با 
عنوان»نهضت تعاون و احسان« از کنار مضجع 
شریف علی بن موسی الرضا )ع( آغاز شد و در 
این مرحله توزیع 200 هزار سبد مواد غذایی 
ویــژه مددجویان کمیته امداد و ســایر اقشــار 
نیازمند، 110 ســری جهیزیــه، افتتاح 110 
طــرح اشــتغال زایــی، واگــذاری 110 واحد 
مسکونی با تمرکز بر خانواده های دارای فرزند 
یتیم و کلنگ زنی 24 واحد مسکونی از جمله 

برنامه های این رزمایش بود.
 بــه گــزارش »خراســان رضــوی«، آیــت ا... 
علم الهدی نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه مشــهد در این مراســم که با مشــارکت 
کمیته امــداد، اداره کل اوقاف و امــور خیریه، 
ســپاه امام رضا )ع( و مرکز رســیدگی بــه امور 
مســاجد اســتان برگزار شــد ،گفت: برگزاری 
رزمایش مواســات ، اعالم اجــرای یک وظیفه 
 نسبت به اقتدا به امیرالمومنین علی )ع( است، 
بزرگ ترین نشــان شــیعه گری مــوال، عمل به 
سیره حضرت است، در کنار شخصیت جهادی 

حضرت، شــخصیت با عظمت احســانی تمام 
مراحل زندگی آن حضــرت را فرا گرفته بود، با 
وجود این عالی ترین نوع تشــیع و پیروی از آن 
حضرت، اقتدای عملی به اوست. وی در ادامه 
با اشــاره بــه فرمان مقــام معظم رهبــری برای 
برگزاری رزمایش مواسات گفت:  مرحله اول در 
ماه مبارک رمضان در استان با گستره عظیمی 
اجرا شــد، این رزمایش یک قدم ارزشــی برای 
آســیب دیدگان از بیماری کرونا یا قشر آسیب 
پذیر جامعه است، همچنین از خیران محترم که 
با اخالص به این عرصه جهادی قدم گذاشتند 
تشــکر و قدردانی می کنم. وی اظهــار کرد: بر 
حســب فرمایش مقام معظم رهبری رزمایش 
مواسات تنها یک مرحله و دو مرحله نیست، امر 
فرمودند که قرارگاه رزمایش مواسات تشکیل 
شــود، ایجاد این قرارگاه در حقیقت اعالم یک 
پشتوانه قوی برای اقشــار آسیب پذیر است که 
بدانند یک جریان عظیم انقالبی به فرمان رهبر 
انقالب پشتوانه زندگی آن هاست. امام جمعه 
مشــهد با بیان این که مرحله دوم این رزمایش 
مرحله آخر آن نیست، تصریح کرد: ان شاء ا... 
در ایام محرم به عشق ســید الشهدا )ع( شاهد 

مرحله بعدی رزمایش مواســات خواهیم بود. 
وی همچنین به جزئیات رزمایش مواسات در 
مرحله دوم اشــاره کرد و افــزود: در این مرحله 
حدود یک میلیون و 100 هــزار اطعام به فقرا 
و نیازمندان صورت گرفتــه ، همچنین دو هزار 
قربانــی در روز عید قربــان و 200 هزار بســته 
معیشــتی در میــان افراد آســیب پذیــر جامعه 

تقسیم شده است.

اجاره های سرسام آور برخی از افراد را 	 
مستأصل کرده است

آیت ا... علم الهدی با بیان این که مشــکالت 
مردم تنها به معیشت آن ها خالصه نمی شود 
افزود: بخشــی از مــردم جامعه فاقد مســکن 
هســتند و اجــاره هــای سرســام آور آن هــا را 
مســتاصل کرده اســت، از همین رو ســاخت 
110 واحد مســکونی در اســتان و شهرهای 
مختلف آغــاز می شــود، همچنین بــا توجه به 
مشــکالت بیکاری، 110 طرح اشتغال زایی 
نیز آماده بهره برداری اســت که جوانان بیکار 
در آن مشــغول به کار شــوند و بتوانند زندگی 
مشــترک خود را شــروع کنند. وی از ساخت 

24 واحد مسکونی در شهرستان صالح آباد در 
منطقه مرزی استان  خبر داد و گفت: ساخت 
این 24 واحد مسکونی از یک شنبه آغاز شد، 
همچنین چندین سری جهیزیه برای جوانان 
که منتظر تشکیل زندگی خود هستند در کنار 
200 بسته معیشتی به این خانواده ها تقدیم 
می شــود کــه زندگــی خودشــان را در کمال 
آرامش آغاز کنند. امام جمعه مشــهد تصریح 
کرد: این عشــق و دلدادگی به ساحت والیت 
و معصومــان تنها شــعار نیســت بلکــه اجرای 
عملیاتی و جهــادی واقعــی در قالب رزمایش 
مواســات با نام امیر المومنیــن )ع( انجام می 
گیرد، با تداوم این رزمایش آسایش خاطر مهیا 
و دغدغه قشــر آســیب پذیر رفع خواهد شــد، 
ضمن این که ایــن حرکت جهادی یک ســند 
و یک مــدرک قطعی عشــق به مــوال علی )ع( 
است. وی همچنین از مسئوالن در نهادهایی 
همچون کمیته امداد ، اوقــاف و امور خیریه و 

سپاه امام رضا)ع( قدردانی کرد.

توزیع بسته های معیشتی تا پایان 	 
شهریور ادامه دارد

همچنین حبیب ا...  آســوده مدیر کل کمیته 
امداد اســتان نیز در حاشــیه این مراســم و در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا توســط کمیتــه امداد اســتان و 
مراکز نیکوکاری 375 هزار بســته معیشتی 
تهیه شده و تا پایان شــهریورماه امسال توزیع 
می شــود. وی با بیان این که توزیع سبدهای 
کاال تــا پایــان شــهریور ادامــه دارد، افــزود: 
مددجویان نقاط شهری با مراجعه به فروشگاه 
های طرف قرارداد سبدکاالی خود را دریافت 
 می کننــد و بــرای مددجویــان روســتایی نیز

 بسته های معیشتی با مراجعه به محل زندگی 
شــان به آن ها تحویل مــی شــود. وی با اعالم 
این کــه از ابتــدای شــیوع کرونا تا پایــان دهه 
والیت بیش از سه میلیون و 500 هزار اطعام 
نیازمنــدان صورت گرفته اســت، ادامــه داد: 
در مرحلــه اول اجرای رزمایــش، دو میلیون و 
500 هزار پــرس غذای گــرم و در مرحله دوم 
یک میلیون و 100 هزار پرس غذای گرم طبخ 

و بین نیازمندان توزیع شد.

اخبار

جامعه 

 فوت نخستین پرستار مشهدی 
بر اثر ابتال به کرونا

نخستین پرســتار مشهدی 
 بــر اثــر ابتــال بــه بیمــاری 
کووید 19 فوت کرد. رئیس 
ســازمان نظــام پرســتاری 
مشهد به ایرنا گفت: محمد 
شکری پرســتار شــاغل در 
بهــداری زنــدان مرکــزی 

مشــهد و بیمارســتان ثامــن االئمــه )ع( وابســته به 
نیروهای مســلح بود کــه هنگام خدمت بــه بیماری 
کووید 19 مبتال شــد. محســن گــچ پزان افــزود: با 
وجود تالش های پزشکان و کادر درمانی وی بر اثر 
ابتال به این بیمــاری جان خود را از دســت داد. وی 
ادامــه داد: تاکنون پرســتاران بســیاری در مشــهد 
هنگام خدمت به بیماری کووید 19 مبتال شــده اند 

که سیر بهبودی را طی کرده اند.

با حمایت شورای شهر مشهد و مشارکت 
خیران انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی هنرستان 
مجتمع آموزشی مهر علوی

عملیات اجرایی ساخت هنرستان مجتمع آموزشی 
مهر علوی با حمایت شورای شهر مشهد و مشارکت 
خیران آغاز شــد. به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
 شــورا، رئیــس شــورای شــهر مشــهد در حاشــیه 
کلنگ زنی این پروژه گفت: براساس مصوبه شورای 
شهر مشــهد، زمینی به مســاحت 1400 مترمربع 
برای ساخت هنرستان ویژه ایتام، در اختیار مجتمع 
آموزشــی مهــر علــوی قــرار گرفتــه و هزینــه صدور 
پروانه نیز رایگان اســت که امیدواریــم با همراهی و 
همیاری خیران، این مجموعه هرچه زودتر فعالیت 
خــود را آغاز کنــد. محمدرضا حیــدری اظهارکرد: 
در اوایــل فعالیــت شــورای پنجــم، مجموعــه مهــر 
علوی درخواست و تقاضایی مبنی بر توسعه فضای 
آموزشــی خود ویــژه آموزش هــای فنی وحرفه ای و 
هنرســتان مطرح کرد، شــورا نیز با توجه به اهمیت 
این موضوع و رســالتی که در این حــوزه برای خود 
قائل اســت، در کنار خیــران قرار گرفت و به شــکل 
مشارکت، با مصوبه خود زمین مجاور این مجموعه، 
به مســاحت 1400 مترمربــع را در اختیار مجتمع 
مهر علــوی قــرار داد، هزینــه صدور مجوز ســاخت 
رایــگان خواهــد بــود و شــهرداری هیــچ وجهی را 

دریافت نخواهد کرد.

ا ز میان خبر ها

گوناگون 

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان تاکید کرد:

ضرورت توجه هیئت های مذهبی 
 به حفظ سالمت مردم 

در مراسم عزای حسینی
رئیس شــورای هیئت هــای مذهبی اســتان گفت: 
عزاداری امام حسین)ع( باید به شیوه ای انجام شود 
که ســالمتی اعضای هیئت و مردم بــه خطر نیفتد. 
ســید مهدی طباطبایی در گفت و گو با مهــر افزود: 
مراســم عزاداری در ماه محرم فقط در فضاهای باز و 
با رعایت کامل مسائل بهداشــتی بدون هیچ منعی 
برگزار می شود، فضاهای باز شامل استفاده از ظرفیت 
فضای باز مــدارس دولتی و خیابان ها می شــود، اما 
باید درنظر داشت که نحوه عزاداری مزاحمتی برای 
دیگران ایجاد نکند. وی با بیان این که بر ما واجب است 
عزاداری امام حسین )ع( را برگزار کنیم، اظهار کرد: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا نحوه عزاداری باید طوری 
باشد که افراد با شرکت در این مراسم بیمار نشوند لذا 
عزاداری امام حسین )ع( باید به شیوه ای انجام شود 
که سالمتی اعضای هیئت و مردم به خطر نیفتد، اگر 
فردی در مراسم عزاداری بیمار شد، برگزارکنندگان 
آن مراســم در مقابل به خطر انداختن سالمتی فرد 
مســئول خواهند بود، لذا هم باید مسئولیت شرعی 
جان مردم و هم انجام مهم ترین فریضه الهی و شعائر 

مذهبی در نظر گرفته شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت 
امالک اعالم کرد:

 افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی
 قیمت مسکن در مشهد

رئیس اتحادیــه صنف مشــاورین معامــالت امالک 
مشــهد گفت: ارزیابی دقیقی از تاثیر افزایش قیمت 
مصالح ســاختمانی بر قیمت تمام شــده مسکن در 
مشهد انجام نگرفته است اما شواهد نشان می دهد 
که طی چهار ماه نخســت امســال قیمت مسکن در 
مشهد نســبت به مدت مشــابه ســال قبل بین 70 تا 
۸0 درصد رشد داشته است. مرادزاده افزود: در این 
مدت معامالت مسکن درخصوص واحدهای بیش 
از یک میلیارد تومان در مشهد کاهش زیادی داشته 
اما معامالت واحدهای کمتر از یک میلیارد تومان با 
مســاحت بین 50 تا 90 مترمربعی خواهان زیادی 
دارد که البته تعداد این واحدها در برابر تقاضای باالی 
آن کم است. وی تصریح کرد:  نرخ اجاره و رهن مسکن 
نیز در مشهد طی چهار ماه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۸0 درصد افزایش یافته است.

ن
سا

را
 خ

س :
عک

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد:

۲۵ هزار کارگر از طریق جایگاه های سامان دهی مشغول کار شدند
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: 
از ابتدای راه اندازی طرح سامان دهی کارگران 
بیــش از 25 هزار کارگر مشــاغل ســاختمانی، 
از طریــق تمــاس تلفنــی یــا مراجعــه حضــوری 
شهروندان، مشغول کار شدند. به گزارش روابط 

عمومــی معاونــت خدمات شــهری شــهرداری 
مشــهد، یعقوبی افزود: اقدامات گسترده ای از 
جمله ایجاد پنج جایگاه سامان دهی کارگران، با 
امکانات رفاهی و به کارگیری آن ها در پروژه های 
عمرانی شــهری صــورت گرفــت و در این مدت 

حدود 2600 نفر از ایــن کارگران هم در برخی 
پروژه های شهری مشغول کار شدند. وی تصریح 
کــرد: از 5600 کارگــری کــه در جایگاه هــای 
ســامان دهی کارگران ثبت نام کردند، 2200 
نفر کارگر متخصص و ماهر و دارای کارت مهارت 
از سازمان فنی و حرفه ای و بقیه کارگران ساده 
اما شناسنامه دار هســتند که مورد تایید انجمن 

صنفی کارگران قرار دارند. 
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اجتماعی

واکنش رئیس هالل احمر کشور به حواشی 
امدادرسانی در حادثه بیروت:

سیاست در هالل احمر و 
امدادرسانی دخیل نیست 

شــجاعی مهر/ رئیــس جمعیــت هالل احمر کشــور 

بــا اشــاره بــه حواشــی به وجودآمــده در مــورد 
کمک هــای هالل احمــر در حادثــه بیــروت گفت: 
در بحــث هالل احمــر و امــداد سیاســت دخیــل 
نیســت؛ کشــورهایی کــه بــا ما مشــکل سیاســی 
دارند، در حــوادث  مختلف به ما کمــک کرده اند و 
ما نیز اقداماتی داشــته ایم، مردم لبنان که دوست 
و مسلمان هســتند. به گزارش »خراسان رضوی« 
کریم همتی در آییــن افتتاح طرح های توســعه ای 
شرکت کشــت و صنعت هالل در نیشــابور، با بیان 
این که کمک های انجام شــده به لبنان اقالم مورد 
نیاز فعلی ما نیســت، افــزود: در کمتر از ۸ ســاعت 
9۵ تن محموله برای این حادثه آماده شــد. رئیس 
جمعیت هالل احمر کشــور همچنین گفت: برای 
بهبود سرعت در امدادرســانی در نقاط دوردست 
کشــور به ۳7 هزار خانــه هالل روســتایی احتیاج 
داریم. وی تصریح کرد: اگر سرعت در امدادرسانی 
را باال ببریم و افراد را در محیط های مختلف آموزش 
دهیــم، می توانیــم آســیب های ناشــی از حوادث 
مختلــف را به شــدت کاهــش دهیم کــه خانه های 
هالل مــا را به ایــن هــدف طالیی می رســاند. وی 
ادامه داد: در همین زمینــه 1۵00 خانه هالل در 
هفته دولت به بهره برداری می رسد که 20 خانه در 
نیشابور اســت و ۸ خانه هم تاکنون به بهره برداری 

رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

 مدارس استان از ۲۰ مرداد
 هر روز دایر است

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: 
مدارس استان از روز دوشنبه 20 مرداد )امروز( هر 
روز دایر است و پاسخ گوی والدین و مجری ثبت  نام 
باقی مانــده دانش آمــوزان بــرای ســال تحصیلی 
جدید خواهــد بود. خدابنــده در گفت وگــو با ایرنا 
افزود: سال تحصیلی جدید براساس تصمیم ستاد 
ملی مبارزه بــا کرونا و بــا تمام تمهیــدات الزم آغاز 
خواهد شــد. وی افزود: تاکنون حدود 90 درصد 
دانش آمــوزان اســتان در ســامانه ســناد ثبت نــام 
شده اند و امیدواریم طی روزهای باقی مانده، بقیه 

آنان نیز اقدام به ثبت نام کنند.

شهردارمشهد: 

 اقدامات ما درایام محرم و صفر
 باید هماهنگ و موثرباشد 

شــهردار مشــهد که پس از چند روز قرنطینه 
خانگی به دلیل ابتال به کرونا، دوباره در محل 
کارش حاضر شــده، در جلسه ســتاد خیران 
شــهر یار حضور یافت و در اظهاراتی با اشاره 
به مناسبت های پیش رو از جمله محرم و صفر 
گفت: مناسبت های زیادی همچون ایام ماه 
محرم و صفر در پیش رو اســت امــا با توجه به 
شیوع ویروس کرونا، امکان برگزاری مراسم 
به صــورت ســنتی همچــون گذشــته وجود 
ندارد؛ اما این امکان وجود دارد که مجموعه 
اقدامات خود را به سمت یک کار هماهنگ، 
موثر و برندساز سوق دهیم. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شــهرداری مشهد، محمدرضا 
کالیی درباره دستورالعمل نذر نان و ماسک 
که در ایــن جلســه مطرح شــد، اظهــار کرد: 
در مشــهد یک ســری خیریه و مجموعه های 
خیران وجود دارد که ستاد خیران »شهر یار« 
فرصت مناســبی بــرای پشــتیبانی، حمایت 
و هماهنگی از آنان اســت. وی افــزود: برای 
نهادینه کردن برند خیران »شــهر یــار«، باید 
اقداماتــی ورای یــک مجموعه خیریــه انجام 
بگیرد؛ بدین گونه که اقدامات آن باید دارای 
گستره اثرگذاری اجتماعی بیشتری باشد. 
شــهردار مشــهد تصریح کــرد: اوایل شــیوع 
ویــروس کرونــا از شــورا درخواســت کردیم 
تا اجازه انجــام اقداماتــی را به مــا بدهند که 
به این وســیله افراد حســاس جامعــه متوجه 
حمایت ما از آنان بشــوند؛ در ایــن زمینه 6۵ 
هزار بسته معیشتی توزیع شد. کالیی یادآور 
شد: همچنین با توجه به این که 4۵0 نانوایی 
در حاشــیه شــهر وجــود دارد که حــدود یک 
میلیون و 100 هزار نفر را تحت پوشش خود 
قرار می دهد، عرضه نان به صورت رایگان یا با 
۵0 درصد کاهش قیمت، از دیگر برنامه های 
درخواستی ما بود که پس از بررسی به دلیل 

این کــه رایگان کــردن نــان زمینه اســراف را 
فراهم می کند، مقرر شــد نان بــا ۵0 درصد 

کاهش عرضه شود.

حمایت 50 درصدی شهرداری از 	 
پروژه های شهری با همکاری خیران

همچنین معاون مالی و پشتیبانی شهرداری 
مشــهد نیــز در ایــن جلســه گفــت: اگــر در 
موضوعات مورد نیاز شــهری، خیران پا پیش 
بگذارند و تمایل به همکاری داشــته باشــند، 
۵0 درصد هزینه ها توسط شــهرداری و بقیه 
آن توســط خیران پرداخت خواهد شــد. رضا 
خواجه نائینی اظهار کرد: ســتاد خیران شهر 
یار، پیرو مصوبه شــورای اسالمی شهر مشهد 
تشکیل شده است و دارای یک وظیفه مشخص 
مبنی بــر کمک گرفتــن از خیران شــهری در 
موضوعات خدمات شــهری است. وی افزود: 
بنا بر مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد، اگر 
در موضوعات موردنیاز شهری، خیران پا پیش 
بگذارند و تمایل به همکاری داشته باشند، ۵0 
درصد هزینه ها توســط شــهرداری و بقیه آن 
توسط خیران پرداخت خواهد شد. وی تصریح 
کرد: همچنین بســیاری از خیــران به صورت 
خودجوش برخــی پروژه ها را آغــاز کرده اند و 
ممکن است در ادامه کار با مشکالتی از جمله 
اخذ زمین، پروانه، پایــان کار و نحوه برقراری 
ارتباط مواجه شوند که مشکالت آنان در این 

جلسات مطرح می شود.

دانشگاه علوم پزشکی هشدار داد: 

 فعالیت تمام مراکز تجمعی عمومی
 درمشهد همچنان ممنوع 

 اعمال قانون 2 سینما در مشهد به دلیل بلیت فروشی
 با وجود اعمال محدودیت ها 

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد اظهار کرد: بر اســاس مصوبه ستاد 
ویژه پیشــگیری و مقابلــه با کرونا اســتان، 
فعالیت تمامــی مراکز تجمــع عمومی در 
مشهد و تمامی شهرســتان های با شرایط 
قرمــز همچنان ممنوع اســت. بــه گزارش 
خبرگزاری فارس، دکتر قلیان اظهار کرد: 
بر ایــن اســاس فعالیت تمامی ســینماها، 
تئاتــر، ســالن های اجتماعــات، همایش، 
گردهمایی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، 
زبان ســراها و دیگــر آموزشــگاه های آزاد و 
کتابخانه هــای عمومی همچنــان تعطیل 
اســت. وی تاکید کرد: ناظران و بازرســان 
بهداشــت محیط به طــور ویــژه از تمامــی 
مراکز بازدید می کنند و درصورت مشاهده 
هرگونه تخلف با صاحبان و مسئوالن مراکز 
برخــورد جــدی می شــود. قلیان بــا بیان 
این که حضور در اجتماعات یکی از عوامل 
زمینه ســاز ابتال به بیماری کووید-19 به 
شمار می رود، افزود: مردم عالوه بر رعایت 
نکات بهداشتی اعم از استفاده از ماسک، 
مــواد ضــد عفونی کننــده و فاصله گذاری 
اجتماعــی، از حضــور در اجتماعــات و 

دورهمی ها اجتناب کنند.

اعمال قانون ۲ سینما در مشهد	 
همچنیــن مدیــر بهداشــت محیط و کار 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد نیز از اعمــال قانون دو ســینما در 
مشــهد خبر داد و گفت: در روز عید غدیر 
دو ســینما در مشــهد بــا وجــود ابالغیــه 
دستورالعمل ستاد استانی مقابله با کرونا 

مبنی بر تعطیل بودن ســینماها، اقدام به 
فــروش بلیت کردنــد که مطابــق قانون با 
آن ها برخورد شد. حسنی در گفت وگو با 
وب دا افزود: با توجه به عود دوباره بیماری 
کرونــا، ســینماها مجــاز بــه بازگشــایی و 
فروش بلیت نیســتند و بــا مراکز تفریحی 
متخلف برابر قانون برخورد می شود.طبق 
آنچه بابا خانی رئیس گروه سالمت محیط 
دانشــگاه علوم پزشــکی به ایرنا خبر داده 
اســت دو ســینمای آفریقا و هویزه مشهد 
تعطیل شده اند.حسنی همچنین درباره 
نحــوه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و 
فاصله گــذاری اجتماعــی در آزمون های 
کارشناســی ارشــد، دکتری و دستیاری 
بهداشــت محیط  کارشناســان  گفــت: 
هــم قبــل از برگــزاری آزمون و هــم حین 
برگــزاری از مراکــز برگزار کننــده بازدید 
پروتکل هــای  خوشــبختانه  و  کردنــد 
بهداشــتی رعایت شــد، برخــی از مراکز 
برگزارکننده آزمون بســیار عالی و برخی 
به خوبی پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کردند. شــرکت کننــدگان در آزمون نیز 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کردند 
و با ماسک و تجهیزات بهداشتی در آزمون 

حاضر شدند.

از میان خبرها

گوناگون

معاون اقتصادی استاندار:

توان و اختیارات ما برای کنترل 
بازار بیش از این نیست!

معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتاندار درباره 
اقداماتی که برای کنترل قیمت ها در بازار انجام شده 
است، اظهار کرد: مردم از قیمت ها و نحوه تنظیم بازار 
رضایت ندارند، زیرا قیمت ها در حال افزایش اســت، 
مناسب نیست و مردم هم اذیت می شوند. خود ما نیز 
از بازار رضایت نداریم اما توان، ظرفیت و اختیارات ما 
بیشتر از این نیست. به گزارش ایسنا، رسولیان افزود: 
آن چه ما در تنظیم بازار در استان به عنوان هدف تلقی 
کردیم، این است که کمبودی در بازار نباشد و قیمت ها 
در حد متوسط قیمت کشوری یا پایین تر باشد؛ استان 
ما بیشترین فاصله را از بنادر دارد، بنابراین قیمت های 
حمل و نقل کاال در اســتان باالســت، بــه همین دلیل 
این تعهد را برای خود درست کردیم که قیمت در حد 
متوســط باشــد. وی افزود: در حال راه اندازی فرایند 
عرضه گوشت مستقیم هســتیم. افرادی که به ما دام 
دهند، به آن ها نهاده می دهیم تا بتوانیم در بخشی از 
بازار عرضه مستقیم انجام دهیم؛ در ماه رمضان مقدار 
زیادی برنج در بازار عرضه کردیــم و االن هم موافقت 
وزارت صمت را گرفتیم تا عرضه مستقیم برنج داشته 

باشیم تا با عرضه در بازار، قیمت را کنترل کنیم.

تبریک روز خبرنگار توسط 
برخی مسئوالن استان

پیام های تبریک مسئوالن به مناســبت روز خبرنگار 
همچنان ادامه دارد. در همین زمینه دکتر شــریعتی 
مدیــرکل دام پزشــکی اســتان، افشــین رحیمــی 
گل خندان مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان 
رضــوی، کانــون کارآفرینــان خراســان رضــوی، 
احسانی مهر سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان، 
حسینقلی زاده مقدم مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی 
مشهد، محمد بهشتی منفرد رئیس نمایندگی وزارت 
امور خارجه در شمال و شــرق کشور، امید جهانخواه 
ناظــر گمــرکات خراســان رضــوی، عــرب احمــدی 
شهردار منطقه11 مشهد، سرپرست مخابرات منطقه 
خراسان، کارخانجات چینی مقصود، رحیمی مدیر 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه 
فردوسی، دکتر رمزی سرپرست بیمه سالمت استان، 
نظام مهندسی کشــاورزی و ایرج ناصری مقدم مدیر 
تعاون روستایی در پیام های جداگانه ای روز خبرنگار 

را به خبرنگاران »خراسان« تبریک گفتند.

توسط خدام دربان حرم رضوی انجام شد

توزیع نان رایگان در حاشیه مشهد 
بــه همت خــدام دربــان حــرم، نــان رایــگان در 49 
واحــد نانوایی حاشــیه شــهر مشــهد توزیع شــد. به 
گزارش آستان نیوز، آقائی کبیر، سرکشیک دربانان 
کشیک ششــم حرم مطهر در این زمینه گفت: پخت 
صددرصدی نان به تعــداد 121 هزار و 7۳۳ قرص 
نان در 49 واحد نانوایی حاشــیه شهر مشهد توسط 
کشیک ششــم خدام دربان انجام گرفت. وی هزینه 
این کار خیر را  بیش از 641 میلیون ریال بیان کرد.

غیبت ۳۲ درصدی داوطلبان کنکور ارشد در دانشگاه فردوسی
نماینده تام االختیار سازمان سنجش آموزش کشــور گفت: کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه 
فردوسی طی روزهای 16، 17 و 1۸ مردادبا ثبت بیش از ۳2 درصد غیبت در 11 دانشکده برگزار 
شد. دکتر جواد ساده در گفت وگو با ایسنا، درباره برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد طی 
سه روز گذشته در دانشگاه فردوسی مشــهد، اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد در تمام کشور 
بیش از 694 هزار، در خراســان رضوی حدود 49 هزار، در مشــهد حدود ۳۵ هــزار و ۵00 و در 

دانشگاه فردوسی مشهد 16 هزار و ۵7 داوطلب داشت.



وضعیت مخازن آبی استان  است. عالوه بر این نمودار 
هیدروگرافی دشت ها طی سال 98 با همان شیب 
رو به کاهش است در حالی  که اگر بناست وضعیت 
کسری مخازن بهبود یافته باشد شیب هیدروگرافی 
باید یا مثبت شــود یا حداقل تعدیل  شــده باشد.

منبع گزارش ساالنه آب منطقه ای استان	 
جمشیدی توضیح می دهد: با هدف سازگاری با 
کم آبی، شورای عالی آب کشور در سال 96  برای 
کل کشور نسخه ای پیچیده است که بر مبنای آن 
طی 20 سال باید میزان برداشت آب از دشت ها 
به 75 درصد کاهش یابد و این محل اختالف بین 

مدیران آب استان با کشور است.

راهبرد اشتباهی به نام کف شکنی و جابه 	 
جایی چاه ها

عالوه بر این  اشتباهی که وزارت نیرو طی سال ها 
انجام داده بحث »کف شکنی« و »جابه جایی« چاه 
هاست. یعنی اگر به کشاورزی در 30 سال پیش 
مجوز دادیــم که تا عمق 100 متری 20 لیتر بر 
ثانیه آب از چاه برداشت کند اما االن به دلیل پایین 
رفتن دشت ها این میزان آب مندرج در پروانه از 
عمق 100 متری برداشت نمی شود و کشاورز به 
آب منطقه ای  مراجعه می کند و مجوز کف شکنی 
برای عمق بیشتر و حتی جابه جایی برای برداشت 
سهمیه 20 لیتر بر ثانیه به او داده می شود. یعنی 
در این شرایط ما عالوه بر این که آب آبخوان ها افت 
کرده است مجوز کف شکنی بیشتر و جابه جایی 
چاه را به کشاورز می دهیم که آب برداشت کند. 
درحالی  که وقتی آبخوان با کاهش شدید آب مواجه 
شده و دشت افت کرده است نباید مجوز برداشت 
آب داده شود. مدیرعامل آب منطقه ای استان اما 
در دفاع از اظهارات خود با ذکر این مقدمه که وظیفه 
وزارت نیرو مدیریت منابع است و نه تأمین منابع 
آب، به خراسان رضوی می گوید: بنده به صورت 
جدی مخالف تخصیص جدید آب هستم و حتی 
با تخصیص آب به خدمات و صنعت مخالفم زیرا 

دشت های استان در وضعیت بحرانی قرار دارد.

جلوگیری از اضافه برداشت پروانه اولیه	 
محمد عالیی می گوید: اولویت اصلی ما در آب 
منطقه ای جلوگیری از اضافه برداشت چاه های 
مجاز است. در این راهبرد دو مسئله کلیدی وجود 
دارد؛ ابتدا این که با وجود پروانه های اولیه ای که 
بیش از 40 سال پیش صادر شده  اند و در طول زمان 
جابه جا شده یا تعدیل شده اند ولی دشت مشهد با 
کاهش شدید دبی آب مواجه شده است.  هم اکنون 
از کسری مخزن متوسط 10 ساله استان که معادل 
860 میلیون مترمکعب است حدود 590 میلیون 
مربوط به »اضافه برداشت پروانه های اولیه چاه ها« 
اســت. درصورتی که کل برداشت  آب چاه های 
غیرمجاز استان حدود 180 میلیون مترمکعب 
است. وی می افزاید : برای اجرای این راهبرد با 
تشکل های کشاورزی  به توافق رسیدیم که در گام 
اول این اضافه برداشت 590 میلیون مترمکعبی 
در سال کاهش یابد و  قطع شود. در گام دوم برنامه 
ما این است که با توجه به این که سفره های آب 

زیرزمینی در حال افت هستند، باید برداشت آب 
از چاه ها به پروانه های » فعلی« تقلیل یابد و در گام 
سوم با توجه به وضعیت بحرانی دشت ها » برداشت 
پروانه های کنونی« هم »تعدیل« شود. مدیرعامل 
آب منطقه ای استان می گوید: در استان 4603 
حلقه چاه از پروانه اولیه خود اضافه برداشت حدود 
590 میلیون مترمکعبی دارند که در توافقی که در 
سال 98 با کشاورزان داشتیم 2212 چاه اضافه 
برداشت حدود401 میلیون مترمکعبی را کاهش 
دادند. در سال 99 برنامه این است که باقی مانده 
حدود 200 میلیون مترمکعب اضافه برداشت دیگر 
چاه ها را کاهش دهیم. در مرحله بعد باید میزان 
برداشت از چاه ها از پروانه های اولیه به پروانه های 
فعلی کاهش یابد اما این که انتظار داشته باشیم 
همه این دو گام را یک  باره برداریم غیرممکن است. 
وی می افزاید: وزارت نیرو اعالم می کند که باید 50 
درصد برداشت پروانه ها را کاهش دهیم ولی این 
ممکن نیست نمی توان به کشاورزی این طور فشار 

وارد کنیم و به تولید آسیب بزنیم.

معمای اضافه برداشت چاه ها	 
عالیی می گوید: بنده این را نگفتم که 401 میلیون 
مترمکعب»کسری مخزن« کم شده است. دوستان 
می گویند حاال که از 401 میلیون اضافه برداشت 
را کاهش دادید و 62 میلیون مترمکعب هم با بستن 
چاه های غیرمجاز صرفه جویی کردید یعنی بیالن 
آب زیرزمینی که کاهش 460 میلیونی داشته 
االن با این صرفه جویی به 400 میلیون مترمکعب 
کاهش یافته است که این درست نیست. زیرا ممکن 
است برخی چاه ها کمتر برداشت کرده و چاه های 
دیگر بیشتر برداشت کرده باشند.  مدیرعامل آب 
منطقه ای استان با بیان این که استان خراسان 
رضوی با 1200 میلیون مترمکعب کسری مخزن 
بلندمدت در کشور رتبه نخست را داراســت، می 
افزاید: این کسری در یک گام برطرف نخواهد شد 
این که 463 میلیون مترمکعب در سال 98 کاهش 
برداشت داشتیم به معنی کاهش کسری مخزن 
نیست و باید آب تجدید شونده را در نظر گرفت. 
عالوه بر این میزان کف شکنی و جابه جایی چاه ها 
در دو سال اخیر کاهش محسوسی داشته است. 

ــای زیرزمینی  میزان شــدت کاهش سطح آب ه
ــت، کمتر شده  دشت های استان  به جز دو دش
است. دشت مشهد االن به سه بخش تقسیم  شده 
است و در غرب دشت مشهد در  محدوده سه راه 
فردوسی شاهد افت شدید دشت هستیم و وضعیت 
فوق العاده بحرانی داریم. در دو بخش دیگر وضعیت 
کمی متفاوت تر است. وی تأکید می کند: این که 
می گویند قبل از کاهش اضافه برداشت چاه ها و 
بستن چاه های غیرمجاز بروید پروانه کسانی  را که 
بر اساس پروانه آب برداشت می کنند تعدیل کنید 
ظلم است. این حرف نه منطقی است و نه اخالق 
دارد و نه انصاف.بنابراین باید گام های اول، دوم و 
سوم را تا سال 1405 برداریم سپس بحث تعدیل 

پروانه ها را انجام دهیم.

مجوز کف شکنی 4 هزار متری طی 2 سال!	 
در پایان اگرچه بر اساس آماری که آب منطقه ای در 
اختیار روزنامه خراسان قرار داده میزان کف شکنی 
چاه ها در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش حدود 
20 درصدی داشته  است اما با این حال در این سال 
1807 متر به عمق چاه های اســتان افزوده  شده 
است و درمجموع دو سال بیش از 4هزار متر به عمق 
چاه های آبی استان اضافه  شــده آن هم با مجوزی  
که شرکت آب منطقه ای استان به متقاضیان داده 
است در حالی  که وضعیت آبخوان ها و دشت های 
استان با وضعیت بحرانی روبه روست چگونه است 
که طی دو سال متوالی مدیریت منابع آب استان 
اجازه داده است 4 هزار متر به عمق چاه های آبی 
اســتان اضافه شــود؟  عالوه بر این بر اساس این 
آمار میزان جابه جایی چاه ها در سال 98 نسبت 
به سال پیش از آن کاهش 17 درصدی داشته در 
عین  حال می توان مالحظه کرد که طی دو سال 
به حدود 300 متقاضی اجازه جابه جایی چاه را 
داده است. این آمارها فارغ از میزان جابه جایی ها 
و کف شــکنی های غیرمجاز اســت و بــه این آمار 
می توان حفر چاه های غیرمجاز جدید در استان 
را اضافه کرد. به همین دلیل است که اگرچه آن 
چه مدیران آب منطقه ای اعالم می کنند مثبت به 
نظر می رسد اما میزان کسری واقعی مخازن آبی 

استان همچنان معماست.

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

منطقه ای  آب  اگرچه  حمیدی/  مسعود 
استان از  کاهش 463 میلیون مترمکعبی 
بــرداشــت آب از مــنــابــع زیــرزمــیــنــی خبر 
ــا هــیــدروگــرافــی آبــخــوان هــای  مــی دهــد ام
ــال98 و حتی کارشناسان  اســتــان در سـ
این میزان صرفه جویی را تایید نمی کنند و 
میزان کسری مخازن آبی استان همچنان 
معماست.به گزارش »خراسان رضوی«، 34 
دشت از 37 دشت استان خراسان رضوی 
در وضعیت بحرانی قــرار دارد و بر اساس 
گزارش شرکت آب منطقه ای در سال 97 این 
استان با کسری 1081 میلیون مترمکعبی 
ــد کل  مخازن روبــه رو بــوده اســت) 20درص
کسری مخازن آبی کشور( و هیدروگرافی 
آبخوان های استان با شیب تند، تراز مطلق 
آب زیرزمینی را نشان می دهد. بنا بر اذعان 
آمــارهــای هــواشــنــاســی و آب منطقه ای، 
بارندگی های ســال هــای 97 و 98 باعث 
شد میزان ذخایر سدهای استان به بیش از 
1100 میلیون مترمکعب برسد)تقریبًا دو 
برابر سال96(. اما این ترسالی دوساله چه 
تأثیری بر ذخایر زیرزمینی آب استان گذاشته 
است؟  مدیرعامل آب منطقه ای استان، اول 
تیر امسال، در یک نشست خبری اعالم کرد 
"با اقدامات انجام شده سال گذشته 463 
میلیون مترمکعب آب کمتر از منابع زیرزمینی 
در خراسان رضوی برداشت شده است که 
401 میلیون مترمکعب از آن ها را کشاورزان 
کمتر برداشته اند و 62 میلیون متر هم از 
طریق انسداد بیش از دو هزار چاه آب صورت 
گرفته است") ایرنا(. کاهش 463 میلیون 
مترمکعبی برداشت آب از منابع زیرزمینی 
استان در سال 98 طی یک سال یعنی یک 
اتفاق بزرگ آبی در استان خراسان رضوی و 
درنتیجه آن باید هیدروگرافی آبخوان های 
استان با شیب تند مثبت شــده و افــت آب 
دشت های استان از روند نزولی شدید روند 

صعودی مثبت گرفته باشد.

منبع گزارش ساالنه آب منطقه ای استان	 
اما آیا واقعًا کسری مخازن استان به نصف 
بهبود یافته است؟ آیا کشاورزان استان سال 
گذشته 400 میلیون مترمکعب کمتر آب 
ــد؟ مدیر عامل جمعیت  ــرده ان بــرداشــت ک

ناجیان آب در واکنش به آمار آب منطقه ای 
دربـــاره کاهش 463 میلیون مترمکعبی 
بــرداشــت آب از منابع زیرزمینی در سال 
98 به خراسان رضوی می گوید: اظهارات 
مدیرعامل آب منطقه ای استان بر این اساس 
ــاورزان حـــدود 700  ــش ــت کــه برخی ک اس
میلیون مترمکعب، مازاد بر» پروانه اولیه« که 
بعضًا 30 سال پیش صادر شده است، آب از 
چاه ها برداشت می کنند و ظاهراً آب منطقه ای 
هم که روی چاه ها کنتور هوشمند نصب  
کرده است به  رغم این که سال های گذشته 
بابت مازاد برداشت کشاورزان را »جریمه« 
می کردندآن ها را متقاعد کردند که مازاد بر 
پروانه اولیه از چاه ها برداشت نکنند که این 
مهم به لطف بارندگی های دو ســال اخیر 
است،اما معنی و مفهوم این اعداد این نیست 
که اتفاقی در دشت های استان رخ  داده است و 
دبیرخانه »همیاران آب« استان در حال راستی 
آزمایی اعداد و ارقام اعالم  شده هستند که چه 
میزان از این کاهش ناشی از بارندگی های دو 
سال اخیر بوده و چه میزان متأثر از مدیریت آب 

منطقه ای بوده است.

کسی آمار آب منطقه ای را قبول نکرده 	 
است

ــاره این که آیا کسری  مهدی جمشیدی درب
مخازن استان از 1050 میلیون مترمکعب به 
559 میلیون مترمکعب کاهش یافته است؟ 
می گوید: کسی این آمار را قبول نکرده است، 
اتفاقًا حتی مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری 
شرکت مدیریت منابع آب کشور هم این عدد 
400 میلیون مترمکعب مطرح شده توسط 
مدیرعامل آب منطقه ای استان را قبول نکرده 
است و متعجب شده  و اعالم کرده اند میزان 
صرفه جویی 40 میلیون مترمکعب بــوده ، 
حال سوال می کنیم این 40 میلیون از کجا 
آمده است؟ مدیرعامل جمعیت ناجیان آب 
می افزاید: عــالوه بر این برداشت کمتر آب 
به معنی کاهش کسری مخازن اســت، زیرا 
کسری مخازن زیرزمینی از طریق» آب های 
تجدیدشونده« به تعادل می رسد بنابراین باید 
ببینیم چه میزان آب در این مدت در سفره های 
زیرزمینی استان نفوذ   داشته و انباشته  شده 
است. در واقع »آبنمود« دشت هاست که بیانگر 

گزارش جیبی

زنده روحیان

از ابتدای شیوع کرونا در مشهد صورت گرفت 

 کشف 46 هزار بطری 
 ماده ضدعفونی کننده تقلبی 

از چندین برند مختلف 
 پرونده محلول ضدعفونی کننده تقلبی »راشل« 

به دادستانی ارجاع شد 

هفته گذشته گزارشی با عنوان »به اسم ضدعفونی، اما 
ــک محلول  ــروش ی ــه از فـ ــم ک ــردی ــت« چـــاپ ک ــالم ــد س ض
ضدعفونی کننده تقلبی در بازار تجهیزات پزشکی حکایت 
داشت و رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی وجود این ماده 
ــالم کــرد کــه طبق  ضدعفونی کننده تقلبی را تایید و اع
بررسی های آزمایشگاهی کنترل کیفیت در آن از ماده سمی 
متانول استفاده شده است. در ادامه پیگیری محلول های 
ضدعفونی غیراستاندارد از مرجع اصلی این حوزه یعنی 
دانشگاه علوم پزشکی به یک خبر قابل تامل دیگر دست یافتیم؛ 
کشف 46 هزار بطری ماده ضدعفونی کننده غیراستاندارد از 
چند برند مختلف! البته با وجود هماهنگی های صورت گرفته 
از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با معاونت 
غذا و داروی این دانشگاه، و با وجود حضور خبرنگار خراسان 
در ساختمان مربوط، دکتر موفق معاون غذا و دارو از هرگونه 
مصاحبه ای  امتناع کرد و خبرنگار خراسان رضوی را به دفتر 
خود راه نداد. انتظار می رفت، مسئول این معاونت در مواجهه با 
مواردی که به صورت مستقیم سالمت جسمی و روانی جامعه 
را درگیر کرده است، پاسخ گویی مناسب تری داشته باشند. 
نگاه داشتن خبرنگار پشت در بسته مشکلی را حل نمی کند! 
با این حال دکتر حمیدرضا رحیمی، دبیر کمیته اطالع رسانی 
ویروس کرونا در استان با اعالم جزئیاتی بیشتر دراین باره 
گفت: طبق اعالم مدیریت اداره نظارت، از اسفندماه سال 
گذشته تاکنون بیش از 46 هزار مورد کشفیات این مدیریت 
درخصوص ماده های ضدعفونی کننده تقلبی بوده است .وی 
افزود: این 46هزار بطری ماده ضدعفونی کننده از چندین 
برند مختلف بوده که در اندازه های مختلفی از 50 سی سی تا 
4 لیتر در بازار عرضه می شده است و در آن موادی مانند تینر، 
متانول یا  آلودگی های دیگر وجود داشته که با آزمایش های 
کنترل کیفیت مشخص شــده اســت .رحیمی پس از این 
تصریح کرد: ماده ضدعفونی کننده »راشل« )که هفته گذشته 
گزارش آن در روزنامه خراسان منتشر شد( یکی از همین مواد 
ضدعفونی کننده است که توسط بازرسان دانشگاه کشف 
شده و بدون هیچ مجوز بهداشتی با نام و آرم های تقلبی به بازار 
عرضه شده بود که به دلیل حساسیت موضوع به دادستانی 
مشهد به عنوان مدعی العموم ارجاع شده است تا برخورد 
قضایی و الزم با آن صورت گیرد.وی تاکید کرد: به هیچ عنوان 
درخصوص جان و سالمت مردم تعارف نداریم و به هیچ وجه از 
این موضوعات به سادگی عبور نخواهیم کرد و همچنان که همه 
موارد قبلی به وزارت بهداشت و دادستانی و مقامات قضایی 
معرفی شده اند، از این پس نیز با جدیت و بدون گذشت با موارد 

مشابه برخورد و به مردم معرفی می کنیم.
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 شماره  4476

گزارش

چاه های استان ۴ هزار متر گودتر شدند !
با وجود شرایط بحرانی 34 دشت از 37 دشت استان، آب منطقه ای طی 2 سال اخیر برای چاه های  رسمی مجوز کف شکنی صادر کرده است
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