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اخبار
سردبیر روزنامه مردم مشهد خبر داد:

افزایش سطح تعامل
شهرآرا با رسانههای
پاکستان

انتقال آب سد دوستی
برای یک هفته متوقف می شود

ریزگردهابیخگوشاستان

سارا رنگیان 45 -درصد مساحت خراسان رضوی
را عرصههای بیابانی در بر گرفته و پنج میلیون و 550
هزار هکتار از  11میلیون و  700هزار هکتار مساحت
کل استان را بیابانها تشکیل میدهند .بدون تردید
این عرصهها میتوانند نقش مهمی در ایجاد پدیده
گرد و غبار داشته باشند .در این میان خشکسالی
هم مزید بر علت شده و بستر فرسایش بادی را فراهم
کرده است .بیشترین گرد و غبار در نواحی شرق ،غرب
و جنوب خراسان رضوی است و بنابراین مشهد نیز
در معرض گرد و غبار حاصل از این کانونهاست .در
چنین وضعیتی ،هوای نفسگیر خوزستان باید تجربه
و هشداری برای مسئوالن در راستای پیشگیری از
فعالیت ریزگردها باشد تا حال و روز خراسان رضوی هم
مانند خوزستان نشود .باید برنامههای مدون و مؤثری
برای مدیریت کانو نهای گرد و غبار و پیشگیری از
وقوع ریزگردها وجود داشته باشد و اعتبارات الزم در
این زمینه نیز به موقع اختصاص یابد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
در گفتوگو با شهرآرا ،با بیان اینکه پنج میلیون و 550
هزار هکتار از  11میلیون و  700هزار هکتار مساحت
کل استان را عرصههای بیابانی تشکیل داد هانــد،
اظهار میکند :یک میلیون و  576هــزار هکتار از
اراضی استان ،تحت فرسایش بادی و  768هزار هکتار
آن را کانونهای بحران گرد و غبار تشکیل میدهد.
علیرضا صحرایی با اشــاره به سهم  45درصــدی
عرصههای بیابانی از مساحت کل استان ادامــه
میدهد :اقلیمهای شکننده و تحت تأثیر بادهای
 120روزه سیستان در استان ،منطقه خواف ،تایباد
و مـهوالت را در برمیگیرد و تا سیستان ادامــه دارد.
 16کانون نیز در نیشابور ،سبزوار ،کاشمر ،بردسکن،
بجستان ،جغتای ،خلیلآباد ،گناباد ،م ـهوالت،
رشتخوار ،تایباد ،تربتجام و سرخس متمرکز شده
است.وی میگوید :اقدامات مختلفی با هدف تثبیت
کانونهای گرد و غبار ،در مناطق مسکونی ،خطوط
مواصالتی و حفاظت از تأسیسات پاالیشگاه سرخس
انجام شده است.مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره
به فعال بودن کانونهای گرد و غبار استان در دهههای
 40و  ،50بیان میکند :وضعیت کانونهای گرد و غبار
نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده و تا امروز  570هزار
هکتار از عرصه کانونهای گرد و غبار را باتاغکاری مهار

احتمال افت فشارآب
دربرخیمناطق

افتخاری -مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش
همگانی شرکت آب و فــاضــاب مشهد از
احتمال افت فشار و کمآبی در برخی مناطق
این شهر از روز سهشنبه به مدت یک هفته خبر
داد.
محمد محمدزاده در گفتوگو با شهرآرا ،علت
این موضوع را بازرسیها و تعمیرات دورهای
در خطوط انتقال و تأسیسات سد دوستی
اعالم کرد و افزود :از شهروندان درخواست
میشود با مصرف بهینه آب و پرهیز از مصارف
غیرضروری ،شرکت آب و فاضالب مشهد را در
انجام وظیفه یاری کنند.
وی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای تأمین
آب موردنیاز شهروندان اندیشیده شده
است ،گفت :به دلیل توقف انتقال آب از سد
دوستی به مدت یک هفته ،مقرر شده است آب
موردنیاز از دیگر سدها یا چاههای زیرزمینی
تأمین شود .وی اظهار کرد :برنامهریزیهای
الزم برای به وجود نیامدن مشکل در روند ارائه
خدمت به شهروندان مشهدی انجام گرفته
است اما با این حال ،همکاری مردم و رعایت
الگوی صحیح مصرف میتواند نقش بسزایی
در این راستا داشته باشد.

ترخیص  50واگن
خط  2قطارشهری مشهد
از گمرگ

گروه خبر -مدیرعامل شرکت قطارشهری
مشهد گفت 50 :واگــن باقیمانده خط2
قطارشهری که به دلیل پرداخت نشدن حقوق
گمرکی ترخیص نشده بود با تسویه حساب
گمرک ،تحویل شهرداری شد.
به گــزارش پایگاه اطال عرسانی شهرداری
مشهد ،کیانوش کیامرز بیان کرد :این 50
واگن به دلیل نبود اعتبار 40میلیاردتومانی،
حق گمرک و ارزش افزوده ،از گمرک ترخیص
نشد که خوشبختانه با پیگیریهای شهردار
مشهد ،این مبلغ تأمین شده است .وی ادامه
داد :اکنون  25دستگاه از این واگنها برای
مونتاژ به تهران حمل شده است و مابقی طی
 15روز آینده ترخیص خواهد شد.
کیامرز دربــاره زمــان انتقال این واگنها به
مشهد نیز اظهار کرد :از اردیبهشتماه سال
 97نیز این واگنها به مشهد منتقل خواهد
شد تا در خط 2قطارشهری مورد استفاده قرار
بگیرد .مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد
افــزود :از تعداد  100دستگاه واگــن خط2
قطارشهری مشهد 75 ،دستگاه در مسیر خط
مورد استفاده قرار میگیرد و  25دستگاه دیگر
نگهداری خواهد شد.

عکس :ایرنا

یوسف زاده -سردبیر روزنامه شهرآرا از لزوم
افزایش سطح تعامل این مجموعه رسانهای
با رسانهها و مطبوعات بهنام و شناخته شده
کشور پاکستان خبر داد.
به گزارش شهرآرا ،توحید آرشنیا در دیدار با
همتای پاکستانی خود در روزنامه «نیشن»
پاکستان که در روزنامه شهرآرا انجام شد ،با
اشاره به ظرفیتهای بسیار باالی رسانهای
بین مشهد و شهرهای بزرگ پاکستان گفت:
مشهد به عنوان دومین کالنشهر ایــران،
جایگاه بسیار باالیی را در روند رسانهای این
کشور دارد و در همین راستا آمادگی خود را در
راستای افزایش سطح تعامالت مطبوعاتی با
کشورهای همجوار اعالم میکند.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای متعدد
شــهــرآرا به عنوان روزنــامــه مــردم مشهد در
حوزههای مختلف بیان کرد :در این روزنامه،
خبرنگاران و دبیران متخصص در حوزههای
مختلف رسانهای فعالیت میکنند که نگاهی
کارشناسانه به موضوعات روز دارند.
همچنین شفقت علی ،سردبیر روزنامه نیشن
که یکی از مشهورترین روزنامههای پاکستان
است ،در این جلسه با ابراز خرسندی از حضور
در مشهد و بازدید از تحریریه روزنامه شهرآرا
گفت :روزنامه نیشن با تیراژ  100هزار نسخه
در روز ،یکی از مهمترین مطبوعات این کشور
به شمار میآید که سهم بسیار باالیی را در
اطالعرسانی بهموقع و مناسب در شهرهای
مختلف پاکستان دارد.

 16کانون گرد و غبار در خراسان رضوی وجود دارد

کردهایم که خوشبختانه با این کار معضلی در زمینه
ریزگردها نداریم .صحرایی با بیان اینکه در سالهای
گذشته ،گناباد تنها شهری بود که کانونهای گرد و
غبار آن فعال شد ،ادامه میدهد :سال گذشته فعال
شدن بخش کوچکی از کانونهای گناباد منجر به گرد
و غبار پنج روزه شد ،اما با اقدامات صورتگرفته در این
زمینه مشکل مهار شد و امسال نیز در این خصوص
گزارشی نداشتیم.وی میگوید :اقدامات پیشگیری
از فعالیت کانونها در مرحله برداشت صورت میگیرد
که خوشبختانه با اجرای برنامههایی در این خصوص،
اکنون کانون فعالی که بتواند در خطوط مواصالتی یا
مناطق مسکونی استان اختالل ایجاد کند ،نداریم.

تأثیر خشکسالی بر افزایش کانونها

مــدیــرکــل منابع طبیعی اســتــان بــا بــیــان اینکه
خشکسالیهای اخیر در گسترش عرصههای بیابانی
تأثیرگذار است ،اظهار میکند :خشکسالی و اراضی
رهاشده که به صورت دیم زیر کشت بوده ،از مواردی
است که در تشدید و گسترش کانونهای گرد و غبار
موثر است .صحرایی میگوید :مالچپاشی و عملیات
بیولوژیک از طریق کاشت گیاهان مقاوم شامل طاق،
آتریپلکس و گونههای کویری که متناسب با وضعیت
اقلیمی عرصه هستند ،از اقداماتی است که در این
خصوص انجام میشود.

وی با اشــاره به تأمین بخشی از اعتبار پروژ ههای
بیابا نزدایی از بودجه اختصاص یافته برای تثبیت
شنهای روان ،اظهار میکند :به دلیل کاهش
اعتبار در سالهای اخیر ،به همکاریهای مشترک
روی آوردهایم و در این راستا از سال  76کار مشترکی
را با آستان قــدس در زمینه اقــدامــات پیشگیرانه
برای سرخس و حفاظت از تجهیزات گاز و خطوط
مواصالتی آن آغاز کردهایم .همچنین در این خصوص
اقدامات دیگری با مشارکت سازمانهای مردمنهاد
انجام شده است.

کاهش اعتبارات کنترل کانونهای بحرانی

وی کاهش اعتبارات در زمینه کانونهای گرد و غبار و
بیابانزدایی را طبیعی میداند و میگوید :در وضعیتی
که هزینه اجرای عملیات ،بنا به دالیل مختلف افزایش
یافته ،اعتبارات در این خصوص در نظر گرفته میشود،
اما به صورت  100درصدی تخصیص داده نمیشود.
صحرایی تصریح میکند :برای مثال اعتبارات ملی
طرح جامع مقابله با بیابانزایی استان در سال 92
مبلغ دو میلیارد و  681میلیون تومان بود که از این
رقم  38درصد تخصیص یافت .همچنین امسال این
رقم  16میلیارد و  643میلیون تومان تعیین شد که
تاکنون  35درصد آن تخصیص یافته است.صحرایی
اظهار میکند :خراسان رضوی در حاشیه کویر مرکزی

قرار دارد و رخساره بیابانی ما پنج میلیون هکتار است
و شهرهایی مانند مشهد ،نیشابور و تربتحیدریه در
حاشیه کویر هستند .در نتیجه کانونهای فعال ،کل
استان را نیز تحت تأثیر قرار داده است .وی با اشاره
به لزوم توجه ویژه به معضل ریزگردها ،میگوید :در
صورت وجود اعتبارات به اندازهای که بتوانیم عملیات
احیا را متناسب با افزایش سطح کانو نها افزایش
دهیم ،جای نگرانی نخواهد بود .صحرایی در خصوص
تأثیرات کانونهای گرد و غبار در آلودگی هوای مشهد
میگوید :کانو نهای گرد و غبار سهم آنچنانی در
آلودگی هوای مشهد ندارند .همچنین در راستای
کاهش تأثیرگذاری ،سعی میکنیم از فعا لشدن
کانونها جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اجرای  21طرح در دست اجرا در زمینه
مدیریت جنگلهای دستکاشت بیابانی در استان،
اظهار میکند :عالوه بر این ،مطالعات اجرایی 43
طرح در مساحت یک میلیون و  576هزار و  613هکتار
که تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارد ،انجام شده و
متناسب با اعتبارات نیز در حال اجراست.

 16کانون بحران گرد و غبار در استان

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست
استان نیز در گفتوگو با شهرآرا میگوید :اکنون
 16کانون بحران گرد و غبار در استان وجود دارد که
نیازمند مدیریت است.محمد عرفانی ادامه میدهد:
کانونهای بحران ریزگرد داخلی و کشورهای همسایه
شمالی و شرقی ،از عوامل موثر در بروز پدیده گرد و
غبار و آلودگی هوای کالنشهر مشهد است .وی اضافه
میکند :منطقه کویری قرهقوم در ترکمنستان و نیز
بخشهایی از افغانستان به عنوان دو کانون گرد و
غبار دیگر در همسایگی خراسان رضوی وجود دارد
که شهرهای مشهد و سرخس را تحت تأثیر جدی قرار
میدهند.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست
استان میگوید :سازمانهای متولی باید نسبت به
مدیریت کانونهای گرد و غبار داخلی در استان اقدام
و از گسترش روزافزون این کانونها جلوگیری کنند.
به گفته عرفانی بیابا نزدایی یکی از اقدامات موثر
در جلوگیری از افزایش میزان ریزگردها و آلودگی
هواست.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان :

پارلمانمشورتیجواناندراردیبهشت 97راهاندازیمیشود
زهــرا اسکندریان« -پارلمان مشورتی جوانان
خــراســان رضــوی در اردیبهشت  97راهانـــدازی
میشود ».این خبر خوشی بود که معاون جوانان
اداره کل ورزش و جوانان استان روز گذشته در
هشتمین جلسه کارگروه زنــان خراسان رضوی
مطرح کرد .استفاده از زنان و جوانان از مسائلی
است که دولــت تدبیر و امید همواره بر آن تأکید
داشته است و حاال در خراسان رضوی این تأکیدات
و وعدهها گام به گام عملی میشود .مصداق این
مدعا هم تشکیل مجمع مشورتی زنــان خراسان
رضوی است که با همت زنان استان صورت گرفت
و حاال در گام بعد گویا قرار است پارلمان مشورتی
جوانان استان در اردیبهشت سال آینده راهاندازی
شود.
به گزارش شهرآرا ،معاون جوانان اداره کل ورزش و
جوانان خراسان رضوی در این جلسه که در سازمان
جهاد کشاورزی استان برگزار شد ،اظهار کرد:
اکنون در  12شهرستان ،پارلمان مشورتی جوانان
تشکیل شده است و در اردیبهشت  97مصادف با
هفته جوان ،این پارلمان به صورت رسمی در استان
تشکیل خواهد شد.مجید پوررضایی سهم زنان را در
پارلمان جوانان  50درصد اعالم کرد و گفت :جوانان
 15تا  29ساله که بیشتر در سمنها فعال هستند،
در این پارلمان حضور خواهند داشت.وی بیان کرد:
مجمع ملی پارلمان مشورتی جوانان برای اولین

 8.6درصد جمعیت جوان کشور ،یعنی بازه سنی
 15تا  29سال ،در خراسان رضوی سکونت دارند و
از نظر تعداد جوانان ،خراسان رضوی بعد از تهران
رتبه دوم را دارد.

گسست بین نسلی در جامعه

بار در شیراز برگزار و در آن مراسم از اساسنامه این
پارلمان با حضور جهانگیری ،معاون رئیس جمهور
رونمایی شد.

ضرورت کاهش میانگین سنی مدیران

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد:
 25درصــد جمعیت استان ،یعنی یک میلیون و
 616هزار و  861نفر را جوانان تشکیل میدهند.
سیدجواد حسینی افـــزود :باید شاخص سنی

مدیران را به انــدازه هشت سال کاهش دهیم تا
جوانان در این زمینه سهم بیشتری را شامل شوند.
وی بیان کــرد :اکــنــون  35درصــد فــرمــانــداران
خراسان رضوی متولد دهه  10 ،50درصد معاونان
فرمانداران متولد دهه  60و  56درصد از آنان متولد
دهه  50هستند .حسینی با بیان اینکه هفت درصد
از بخشداران استان متولد دهه  60هستند ،گفت:
همچنین  66درصد از آنان متولد دهه  50بوده و در
شورای اداری استان نیز سه مدیرکل سن پایینی
دارند .معاون استاندار خراسان رضوی اضافه کرد:

وی با بیان اینکه تعامل با جوانان از طر حهایی است
که در راستای طرح جامع تعامالت گرم با قشرهای
مختلف طراحی شده است ،گفت :اکنون با گسست
بین نسلی در جامعه مواجه هستیم که باید برای رفع
آن چارهاندیشی شود .زیرا در غیر این صورت جنبه
اجتماعی آن به سیاسی تبدیل میشود و تعارض
نسلی را به دنبال خواهد داشت.
حسینی با تأکید بر اینکه کارشناسان و خبرگان باید
در اجرای طرح تعامل و گفتوگو با جوانان از نظر
زمانبندی ،محتوا ،قشربندی و آموزش ،بررسیها
و تصمیمگیر یهای الزم را داشته باشند ،افزود:
این طرح باید گسست نسلی و شکاف بین نسلی را
کاهش دهد و گوش و هوش قوی برای شنیده شدن
جوانان باشد.
همچنین در این کارگروه ،طبق دستور معصومه
ابتکار ،معاون رئیسجمهور در حقوق شهروندی،
طرح گفتوگوی ملی خانواده ،تنظیم و به تصویب
رسید .در این طرح به افزایش روابط در خانوادهها
تأکید میشود.

اخبار

اقامه نماز باران
در حرم مطهر رضوی

گروه خبر -با حضور زائران و مجاوران بارگاه
منور امام هشتم(ع) نماز طلب باران به امامت
حجتاالسالم والمسلمین خزاعی در صحن
جمهوری اسالمی اقامه شد.

باد و گرد و خاک درمشهد
گروه خبر -کارشناس مسئول پیشبینی
اداره کل هواشناسی خراسان رضــوی از
احتمال وزش باد بسیار شدید و گرد و خاک
در مشهد و مناطق بادخیز استان خبر داد.
آیدا فاروقی در گفتوگو با شهرآرا ،اظهارکرد:
بــررســی نقشههای پیشیابی و تصاویر
مــاهــواره ،نشا ندهنده افزایش تدریجی
شدت ناپایدار یهای جوی است و بر این
اساس رگبار پراکنده باران و همچنین برای
مناطق بادخیز ،وزش باد شدید پیشبینی
مـیشــود .وی ادامــه داد :از امــروز شدت
ناپایداریهای جوی محسوس است و وزش
باد بسیار شدید با احتمال گرد و خاک در
مناطق بادخیز نوار شرقی استان دور از انتظار
نیست.فاروقی با بیان اینکه روز چهارشنبه بر
وسعت و میزان بارشها افزوده خواهد شد،
بیان کرد :امروز هوای مشهد قسمتی ابری تا
ابری ،همراه با افزایش شدت باد بوده و اواخر
وقت رگبار پراکنده باران را شاهد خواهیم بود
و حداقل و حداکثر دمای امروز نیز سه و 17
درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی
اعالم کرد

پیشرفت  40درصدی
پروژههای حاشیه مشهد
گروه خبر -مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
رضوی از پیشرفت  40درصدی پروژههای
حاشیه شهر مشهد خبر داد .به گزارش روابط
عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضــوی ،محمدرضا اخــوان عبداللهیان
اظهارکرد :ردیف بودجه خاص حاشیه شهر
مشهد در قانون بودجه سال  96پیشبینی
شد و بر این اساس  265میلیارد تومان برای
حاشیه شهر مشهد در نظر گرفته شده که
تاکنون  103میلیارد تومان آن تخصیص پیدا
کرده است.
وی با اشاره به پیشبینی  56پروژه مختلف
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی
شامل  48پروژه زیربنایی و  8پروژه روبنایی
در ستاد بازآفرینی استان برای رفع مشکالت
حاشیه شهر مشهد ،بیان کرد :در حوزههای
مختلف ،مناقصه اجـــرای ایــن پــروژ ههــا
برگزار شد و در مدت پنج تا شش مــاه40 ،
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .وی
تصریح کــرد :در بودجه ســال آینده نیز با
تــاش نمایندگان مجلس حداقل  70تا
 100میلیارد تومان به حاشیه شهر مشهد
اختصاص یافته است.
از  15اسفند در مشهد صورت میگیرد

افزایش ساعت فعالیت
مراکز معاینه فنی خودرو
گروه خبر -مدیرعامل سازمان حمل و نقل
و ترافیک شهرداری مشهد از افزایش ساعت
فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو مشهد از
 15اسفندماه خبر داد.بــه گــزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشهد ،سیدمهدی
امامی میبدی گفت :مراکز معاینه فنی
خودرو غیر از روزهای کاری هفته ،در روزهای
جمعه نیز از ساعت  9تا  14پذیرای شهروندان
هستند .همچنین این مراکز در روزهــای
شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7:15تا  13و 14
تا  16و روزهای پنجشنبه نیز از ساعت 7:30
تا  13فعال است.
وی در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی
خــودرو در اسفندماه بیان کرد :برای ارائه
خدمت مطلو بتر به شــهــرونــدان ،از 15
اسفندماه مراکز معاینه فنی خودرو تا ساعت
 20فعال خواهند بود.
امامی میبدی با بیان اینکه اکنون پنج مرکز
معاینه فنی خودروی آزادی ،مفتح ،حافظ،
ربــاط طرق و بهمن در مشهد فعال است،
اظهار کرد :دارندگان خودروهای شخصی
و دولتی باید بعد از چهار سال از تولید آن و
خودروهای عمومی سالیانه باید نسبت به
اخذ معاینه فنی اقدام کنند.

