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دفاع مقدس

مــعــاون وزیــر نیرو در جلسه 
ــت از بحران  راهــبــرد بــرون رف
آب و تعادل بخشی حوضه 
ــا هــدف  ــز کـــشـــف رود بـ ــریـ آبـ
پایایی مشهد افــزود: بعضی 
از تصمیمات اشتباه گذشته 
مانند ساخت برخی از سدها در حوزه آب شرایط 
را در این حوزه سخت کرده است و اکنون مجبور 

به ادامه آن هستیم.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی استانداری 
خراسان رضــوی، محمد جوانبخت ادامــه داد: 
افزایش مصرف آب نتیجه بسیاری از اقدامات 
انجام شده در حوزه آب است که در سال های 

گذشته به اشتباه انجام شده است. 
مــعــاون وزیــر نیرو بــا بیان اینکه اکــنــون الگوی 
مصرف در بخش کشاورزی نیازمند مدیریت 
است افزود: صیانت از منابع آبی، از مهم ترین 
اهــداف ماست. هم اکنون زمــان آن رسیده که 
دولـــت تــصــدی گــری در ایــن حـــوزه را رهــا کند و 
وظایف نظارتی خویش را انجام دهد. تفویض 
اخــتــیــارات در حــوزه آب در هــر اســتــان از دیگر 

رویکردهای وزارت نیرو است.
وی اظهار کرد: برطرف کردن مشکالت حوزه آب 
در برخی از مناطق کشور چیزی شبیه معجزه 
اســت و با توجه به تصمیمات گرفته شــده در 

سال های گذشته این کار امکان پذیر نیست.
وی در خصوص حــوزه مدیریت پسماندهای 

شهری مشهد هم گفت: باز تخصیص پساب ها 
به سرمایه گذار مدنظر وزارت نیرو است. ساخت 
تصفیه خانه با اعتبارات دولتی، اقدام مناسبی 
نیست و نیازمند سرمایه گذاری های محلی است.

آب، دغدغه مشترک تمام نهادهاست ◾
استاندار خراسان رضوی هم گفت: نگاه جامع 
ــای مختلف باشد و  به موضوع آب باید از زوای

برای هر بخش یک برنامه مدون مدنظر قرار گیرد 
و در این مسیر هر دستگاه نیازمند یک نقشه 
راه و هم افزایی است که باید به سرعت وارد فاز 

عملیاتی شود.
نظری ادامــه داد: تأمین منابع مالی، مهم ترین 
الزامی است که از وزارت نیرو انتظار داریم و بقیه 
موارد را در حوزه استان اجرایی خواهیم کرد. اصالح 
شبکه آب، استانداردسازی انشعابات و توسعه 

شبکه و خطوط انتقال فــاضــالب از مهم ترین 
اولویت هایی است که دنبال می کنیم.

استاندار خــراســان رضــوی با اشــاره به مسئله 
کشف رود گفت: دستگاه ها در ایــن خصوص 
منتظر اعتبارات دولتی نباشند و وظایف خود را 

انجام دهند تا اعتبارات دولتی فراهم شود.
رئــیــس کمیسیون اصـــل ۹0 مجلس شـــورای 
اسالمی هم با بیان اینکه تصدی گری دولت در 
موضوع آب همانند دیگر موارد مثمر ثمر نبوده 
ــزود: برداشت های غیرمجاز، یکی از  اســت، اف

دغدغه های حوزه آب در خراسان رضوی است.
حجت االسالم نصرهللا پژمانفر افزود: به لحاظ 
فنی در استان زیرساخت های کافی وجود دارد 
که بتوانیم آن را مدیریت کنیم و این کار تنها 
نیازمند تفویض اختیار و برنامه ریزی دقیق 

دستگاه هاست.
وی گفت: عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب های 
سطحی و زیرزمینی در کمیسیون اصل ۹0 در 
حال بررسی و ارائه پیشنهاد است. متأسفانه 
اطالعات حوزه آب مربوط به چندین سال پیش 
اســت و چــون تصمیمات بــر اســاس آن گرفته 

می شود، قابل اتکا و اثربخش نیست.
وی گفت: کشف رود بیش از ۱0 سال است که 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ اما اجرا نشدن 
طــرح اگــو، اســتــانــدارد نبودن تصفیه خانه ها و 
نساختن تصفیه خانه سبب معطل ماندن پروژه 

ایمن سازی آب کشف رود شده است. 

معاون وزیر نیرو در جلسه راهبرد برون رفت از بحران حوضه آبریز کشف رود مطرح کرد

ساخت تصفیه خانه ها نیازمند سرمایه گذاری  محلی

خبرخبر
روزروز

کوتاهی دستگاه های دولتی برای ایمن سازی ساختمان ها
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند گفت: دستگاه های 
اجرایی در انجام وظیفه خــود در حــوزه رعایت موازین 

قانونی ایمن سازی ساختمان های خود کوتاهی می کنند.
ــزارش مــهــر، رضـــا حسنی صفت افــــزود: مـــردم به  ــ بــه گ
دلیل اینکه پایانکار می گیرند، بــرای رعایت ایمن سازی 
قــانــون مــدارتــرنــد و دستگاه های دولــتــی نــه تنها پایانکار 

نمی گیرند، بلکه برای ایمن کردن ساختمان های خود کوتاهی 
می کنند. وی بیان کرد: آتش نشانی از جمله مشاغلی است 
که تعطیلی نــدارد و هرچند کار عاشقانه ای است؛ اما در 
مقایسه با دیگر مشاغل با وجود سختی های بسیار آن، 

در گرفتن حداقل ها از ادارات دیگر کمتر دریافت می کنند.
وی ادامه داد: مسئوالن کشور و استان در تأمین امکانات 

و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی مرکز استان باید به این 
مورد توجه کافی داشته باشند که آن ها به همه خراسان 

جنوبی خدمات می دهند.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آتش نشانی بیرجند 
و اینکه استانداری همکاری الزم را در این خصوص ندارد، 
گفت: زمانی که حادثه در مرز ماهیرود اتفاق می افتد، 

همین مسئوالن به آتش نشانان مرکز استان دستور 
می دهند که در آنجا خدمات ارائه کنند.

رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند اظهار کرد: وجود تنها 
یک باالبر با توجه ایجاد ساختمان های مرتفع در شهر 300 
هزار نفری بیرجند، خدمات رسانی به چند نقطه شهر در 

زمان وقوع حوادث را با مشکل مواجه کرده است.

خبر
خراسانشمالی

  خام فروشی؛ 
چالش صنایع معدنی و کشاورزی

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: نبود و ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی در 

بخش های مختلف استان موجب خام فروشی شده 

است و ارزش افزوده کمی نصیب تولیدکنندگان 
می شود. علی جدی اظهار کرد: خام فروشی در 

حوزه های مختلف کشاورزی و معدنی استان 
زیاد است و کارخانه آلومینای ایران، تنها فرصت 

برای فراوری معدن در این استان است و بقیه مواد 

معدنی به صورت خام از استان خارج می شود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره 
خام فروشی در بخش کشاورزی و دامپروری 

استان گفت: ساالنه ۸۰۰ هزار رأس دام به صورت 
زنده از استان خارج می شود. اگر این تعداد دام در 

استان کشتار شود، ارزش افزوده مناسب نصیب 
تولیدکننده می شود.

باید واحدهای مربوط به فراوری پوست و پشم 
حاصل از کشتار دام در استان ایجاد شود تا ارزش 

افزوده برای استان فراهم شود.

مدافع حرم »رضا بخشی« 

والدت: 1365/۷/9
متولد: مشهد

شهادت: 1393/1۲/9
محل شهادت: سوریه 

عملیات آزادسازی تل قرین در حومه درعا
مزار: بهشت رضا مشهد

سرور یزدی   ســـردار شهید مــدافــع حرم 
»رضــا بخشی« با نــام جهادی فاتح در تاریخ 
۱3۶۵/۷/۹ در مشهد در خانواده ای متدین و 

مذهبی به دنیا آمد.
در دوره دبیرستان به عنوان دانش آموز نمونه 
شناخته شــد و در تمامی مسابقات قرآنی، 
تفسیر، نهج البالغه و... در زمـــره برترین ها 
محسوب می شد و مقام های بسیاری کسب 
کرد و به ورزش فوتبال عالقه شدیدی داشت و 
اهل شنا نیز بود. شهید بزرگوار که تحصیالت 
حوزوی و دانشگاهی را مکمل هم می دانست، 
در ادامه وارد جامعةالمصطفی العالمیه شد و در 
رشته علوم قرآن و حدیث و کارشناسی ارشد فقه 
و معارف اسالمی ادامه تحصیل داد و به عنوان 
دانشجوی برتر نخبه در زمینه های پژوهشی از 
او دعوت به همکاری شد. او همچنین مسلط به 
سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی بود و موجب 
شــد بورسیه تحصیلی اش بــرای تحصیل در 
مسکو قطعی شــود؛ اما در همین زمــان بود که 
خبر تهدید حرم حضرت زینب)س( را شنید و 
برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( با نام جهادی فاتح 
عازم سوریه شد و در عتیبه، ملیحه، درعا، غوطه 

شرقی و حلب رشادت های زیادی انجام داد.
ــت، اعتماد  ــت و پشتکاری کــه داشـ او بــا درایـ
فرمانده ابوحامد را جلب کرد و او را به عنوان 
جانشین خــود انتخاب کــرد. یک بــار از ناحیه 
بــازو مــورد اصابت گلوله قــرار گرفت و مجروح 
شــد حتی بــرای مـــداوا و بهبودی بــه مرخصی 
نرفت. او خود را برای ادامه دادن تحصیالتش 
در مقطع دکترا در رشته حقوق آماده می کرد. 
در سن 2۷ سالگی روز شنبه ۹ اسفند ماه سال 
۱3۹3 و در حال و هوای ایام فاطمیه در درگیری 
با تروریست های تکفیری در جریان عملیات 
آزادسازی تل قرین در حومه درعا دعوت حق را 
لبیک گفت و در کنار فرمانده ابوحامد جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. روحش شاد.

امیرشاطری در یادواره شهدای بشرویه:

دسیسه دشمنان 
با وحدت خنثی می شود

مرتضوی   ارشد نظامی ارتش در خراسان 
جنوبی گفت: شهیدان ما همه از خون خود 
گذشتند و زیر بار ظلم نرفتند تا یک وجب از 

این خاک به دست دشمن نیفتد.
امیر شاطری در یادواره شهدای بشرویه افزود: 
ــد و امــروز  رزمندگان به ما درس آزادگـــی دادن
اقتدار جمهوری اسالمی ایران به حرمت همین 
خون شهداست و دسیسه های دشمنان برای 
ناآرام کردن جامعه به لطف وحدت ایجاد شده 

در کشور مانند همیشه خنثی می شود.
فرمانده لشکر 30 ارتــش جمهوری اسالمی 
ــران در خــراســان جنوبی بــیــان کـــرد: مــا نیز  ایـ
همچون همه سربازان این نظام، مدافع نظام 
و امنیت مــردم هستیم و نخواهیم گذاشت 
لحظه ای در دل مردم احساس ناامنی ایجاد 
شود و در کنار مردم و ملت با اقتدارتر از گذشته 

ایستاده ایم.
وی در پایان گفت: یادواره شهدا یک تلنگر به 
همه ماست که بدانیم این نظام آسان بدست 

نیامده است.

پژمانفر : عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب های ســطحی و زیرزمینی در 
کمیسیون اصل 9۰ در حال بررسی و ارائه پیشنهاد است. متأسفانه اطالعات 
حوزه آب مربوط به چندین سال پیش است و چون تصمیمات بر اساس آن 

گرفته می شود، قابل اتکا و اثربخش نیست.
گزيدهگزيده

سینما قــدس فـــردوس بــه عــنــوان قدیمی ترین 
سینمای خراسان جنوبی با ۵0 سال قدمت، چند 
سالی است که تعطیل شده و قرار است با همکاری 
نهاد های متولی، از ظرفیت دیگر سالن ها برای 

اکران فیلم استفاده شود.
این سینما در سال ۱3۸۸ بازسازی شده و تا سال 
ــران  شده  ۹۷ نیز فعال بــوده و در آن ۱۱۸ فیلم اک
است. حاال چهار سال است که این سینما تعطیل 
شــده و تعدادی از صندلی های آن نیز از سالن 
خارج شده است. بر اساس پیگیری ها، قرار است 
آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی دوباره 

این سینما را راه اندازی کنند.

ــردوس بــه باشگاه  ــ یکی از شــهــرونــدان شهر ف
خبرنگاران گفت: دلیلی که برای بسته بودن این 
مکان عنوان می شود، استحکام نداشتن بنا و نیاز 

به بازسازی آن است.
او افــزود: تا سال ۹۷ که این مجموعه فرهنگی و 
تفریحی در شهرستان فعال بود، استقبال خوبی 
از سوی نوجوانان و جوانان برای اکــران فیلم های 

مختلف وجود داشت.
اکبری؛ شهردار فردوس گفت: به آموزش و پرورش 
ــراردادی 20 ساله،  اعــالم کرده ایم که بر اســاس قـ
بهسازی و بهره برداری از این سالن را به ما بسپارد.
اما بر اساس پیگیری های صورت گرفته قرار است 

طرح دیگری برای بازسازی و بهره برداری از سالن 
سینما قدس فردوس اجرایی شود.

ــردوس در  ــ ــرورش ف ــ ــوزش و پ ــ رحــیــمــی؛ مــدیــر آم
خصوص نبود نیمی از صندلی های سینما قدس 
گفت: ۱2۶ صندلی این مجموعه ترمیم شده و در 

سالن دیگری در حال استفاده است.
او افزود: آموزش و پرورش مالک سینما قدس 
است و قصد داریم با همکاری خیران و صندوق 
ذخیره فرهنگیان، دربــاره بــازســازی ایــن مکان 
اقدام کنیم. رحیمی از دریافت مجوز واگذاری 
سیستم پخش فیلم برای فعالیت آن در سالن 

شهید آوینی خبر داد.

تلنگر تلنگر 

تعطیلی 4 ساله 
سینما قدس 

فردوس

ــان رضــــوی بـــا صـــدور  ــراسـ هــواشــنــاســی خـ
اطالعیه ای دربــاره وزش باد شدید همراه با 

گرد و خاک هشدار سطح زرد صادر کرد.
بنا به اعــالم اداره کل هواشناسی خراسان 
رضوی، هوای استان تحت تأثیر جریان های 
ــرار می گیرد کــه پیامد آن،  نــاپــایــدار جــوی ق
افزایش شدت وزش باد همراه با گرد و خاک و 
احتمال بروز خسارت در بیشتر نقاط استان 

خواهد بود.
افزایش شدت وزش باد همراه با گرد و خاک، 

وقوع بارش های رگباری همراه با رعد و برق 
در نیمه شمالی استان با احتمال آبگرفتگی 
ــوا تــا صبح  ــای هـ ــ و کــاهــش مــحــســوس دم

سه شنبه پیش بینی شده است.
همچنین در این اطالعیه توصیه شده است 
تمهیدات الزم برای جلوگیری از خسارت های 
احتمالی ناشی از شــدت وزش بــاد در نظر 
گرفته شود و همچنین شهروندان از توقف 
و تــردد در حاشیه رودخــانــه هــا و صعود به 

ارتفاعات خودداری کنند.

مــدیــر عــامــل آتش نشانی بجنورد گفت: 
بـــازرســـی از ســاخــتــمــان هــای بلندمرتبه 
مرکز استان منجر به شناسایی ۱2۸ بنای 
مسکونی ناایمن بــه لحاظ رعــایــت مــوارد 

آتش نشانی شد.
به گزارش روابط عمومی آتش نشانی خراسان  
شمالی، محمد حسن صحراگرد اظهار کرد: 
عمده این ساختمان های بلندمرتبه در بافت 
فرسوده شناسایی شده است و اخطار الزم 
برای رعایت نکته ها و ضوابط ایمنی در این 

ساختمان ها به مالکان داده شد.
مــدیــر عــامــل آتــش نــشــانــی بــجــنــورد افـــزود: 
شناسایی ساختمان های اداری که مشکل 
ایمنی دارند هم در دست اقدام بوده و تاکنون 
۷0 درصد از این بناها مورد بازدید و نظارت قرار 
گرفته که در این باره اخطار الزم به مالکان و 

مسئوالن داده شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۷0 مورد اخطار ایمنی 
به مالکان واحدهای تجاری و 20 مورد اخطار 

به مالکان تاالرهای بجنورد داده شده است.

شناسایی ۱۲۸ ساختمان ناایمن در بجنوردهشدار سطح زرد هواشناسی 


