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خبر
روز

بدقولی شرکت
هواپیمایی
برای افزایش
پروازها

عظیم طهماسبی،
مدیرکل
فرودگاههای
خراسانجنوبی
گفت :شرکت
هواپیمایی ایرانایر
قول داده بود یک
پرواز دیگر از بیرجند
به مشهد را در برنامه
پروازی قرار دهد،
اما پس از گذشت
نزدیک دو ماه هنوز
این شرکت به قول
خود عمل
نکرده است.

مدیر توسعه و ارتقای شبکه سالمت معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :در دو هفته اخیر
میزان تستهای مثبت پیسیآر کرونا در استان از۴درصد
به۱۹درصد رسیده که نشانگر سیر صعودی ابتال به بیماری
کووید ۱۹است.
به گزارش وبدا ،دکتر محمدحسن درخشان با اشاره به

خبر

اینکه مراجعه بیماران مشکوک به کرونا به مراکز منتخب
فعال در استان افــزایــش یافته اســت ،اف ــزود :مراجعات
مردمیدرمناطقزیرپوششدانشگاهعلومپزشکیمشهد
افزایش یافته که این افزایش در شهرستانهای رشتخوار،
بینالود (طرقبه و شاندیز) ،فریمان ،گلبهار و مشهد سرعت
بیشتری دارد.

شناسایی  245فراورده بدون عالمت
استاندارد در خراسان شمالی

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی از شناسایی
245فراورده بدون عالمت استاندارد در استان
خبر داد.

وی ادامــه داد :متأسفانه مردم با گمان اینکه با انجام
واکسیناسیون ،مجاز به برگزاری دورهمی و مراسمهای
مختلف هستند ،درخصوص رعایت شیو هنامهها و
دستورالعملهای بهداشتی بیتوجه شدهاند که همین
عامل ،موجب سرعت گرفتن رونــد ابتال به کرونا در
جامعه شده است.
وی با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندی و
احقاق حقوق مصرفکنندگان ،افزود :تمامی
محصوالت تولید داخل مشمول رعایت
استاندارد اجباری ،ملزم به درج كد  10رقمی
منحصربهفرد در زیر نشان استاندارد روی

به گزارش قدس آنالین ،فهیمه مهماننواز
گفت :از ابتدای سال جاری تا کنون ،تعداد245
فراورده (3هزارو509کاال) بدون عالمت
استاندارد و فاقد كد 10رقمی شناسایی ،توقیف
و جمعآوری شد.

بررسی آمار منابع آبی استان پس از بارندگیهای اخیر

هاشم رسائیفر کاهش
شدید بــارنــدگــی و خشکسالی
که سال گذشته و تا پایان پاییز
امــس ــال ادام ـ ــه داشـ ــت سبب
نگرانی خیلیها شــد .تــا جایی
یســاب ـقــه ب ــودن
ک ــه حـ ــرف از ب ـ 
بیبارانیها در چند دهه اخیر به میان آمد و هشدارها
هر روز بیشتر میشد .با شروع زمستان اما قدری از
این نگرانیها کاسته شد و بارشهایی در حد نرمال در
خراسان رضوی را شاهد بودیم .گرچه این بارندگیها
در بسیاری از نقاط کشور فراتر از حد معمول بود و
سیل و سیالبهای زیادی با خود به همراه داشت.
در مجموع آنچه از بارندگیهای دیماه عاید کشور
و استان شده پس از دورهای بیبارانی قابل قبول و تا
حدی قابل توجه بوده است.

وی درخصوص به پایان رسیدن عمر برخی از سدهای
استان گفت :با اینکه برای هر سدی عمری در نظر
گرفته میشود اما در حال حاضر به جز سدی که
در شهرستان بردسکن است و از رده خارج شده و
آبگیری نمیشود سد دیگری نداریم که عمر استفاده
از آن پایان یافته باشد.

ذخایر آبی همچنان
در وضعیت قرمز

◾

◾

◾افزایش آب پشت سدها با بارندگیهای اخیر
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
دربــاره بارندگیهای زمستانی امسال و تأثیر آن بر
ذخیره آب پشت سدهای استان به قدس گفت :با
اینکه در شروع سال آبی و در پاییز گذشته یکی از
خشکترین پاییزهای سالهای اخیر را شاهد بودیم
امــا با شــروع زمستان بــارشهــای خوبی در استان
شاهد بودیم.
محمد عالیی افــزود :هرچند نباید فراموش کرد که
این بارندگیها در تمام استان پراکندگی یکدستی
داشته است و دربرخی از شهرستانها نیز مقدار
بارندگی کمی را شاهد بودیم ،اما از ابتدای زمستان
تاکنون میانگین بارشی خوبی در خراسان رضوی
شاهد هستیم .با ایــن تفاسیر مقدار ذخیره آب
پشت سدهای استان نیز افــزایــش داشته است
هرچند پس از دوره بیبارانی که شاهدش بودیم هنوز
تا حد مطلوب مورد نظر فاصله داریم .امیدواریم این
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کرونا مثبتها پنج برابر شدند
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بارندگیها تداوم داشته باشد و برای ماههای پیشرو
ذخیره آبی ما بهتر و بهتر شود.

◾

◾سدهای استان مشکل فرسودگی
و انباشت رسوب ندارند

وی در واکـنــش بــه ایــن پرسش کــه گفته میشود
وضعیت سدهای استان به لحاظ انباشت رسوب
پشت آنها ،در شرایط مطلوبی نیست ،اظهار کرد:
هیچ سدی در استان نداریم که با مشکل رسوب
مواجه باشد فقط سد فریمان تا حــدودی انباشت
رسوب دارد که این موضوع نیز قابل مدیریت است.
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سال سی و پنجم

شماره 9732

ویژهنامه 4111

چون کشاورزان خودشان بهرهبردار اصلی آب سد
فریمان هستند تصمیم داریم مدیریت این موضوع
به آنها واگذار شود و با برداشت رسوب و انتقال آن
به زمینهای کشاورزیشان زمینه رفع این موضوع
را فراهم آورند .اما درخصوص سایر سدهای استان
مشکلی وجــود نــدارد و حتی زمــان ورود سیالب به
پشت سد ،دریچههای پایینی آنها باز میشود تا
از انباشت بیش از حد رسوب جلوگیری شود .نکته
دیگر اینکه شرکت آب منطقهای این آمادگی را دارد تا
با کشاورزانی که تمایل به برداشت از رسوبات پشت
سدهای استان دارند با دریافت مجوز همکاری کند.

◾برنامههایی برای مقابله با کم آبی
عالییهمچنیندربارهموضوعسازگاریباخشکسالی
و اقدامهایی که برای تحقق این طرح توسط شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی در حال انجام است ،بیان
کرد:نبایدفراموشکنیمکهکشورواستانمادرشرایط
خشکسالی شدید است و برای مقابله با این موضوع
ناگزیریم شرایط را به سمتوسویی ببریم که با این
موضوع سازگاری پیدا کنیم برای همین منظور چند
فصل مهم را در این حوزه مد نظر داریم که ازجمله آن
میتوانیم به مجهز نمودن تمامی چاههای کشاورزی
به کنتور هوشمند و مدیریت آنها توسط شرکت آب
منطقهای ،مقابله با اضافهبرداشت تمامی چاههای
موجود در استان ،جداسازی آبیاری فضای سبز در
شهرهای بزرگ بهویژه در مشهد از آب شرب و آبیاری
آن با پساب ،استفاده از پساب در نیروگاههای برق و
صنایع آبطلب و توسعه کشت گلخانهای و آبیاری
مــدرن تحت فشار در تولید محصوالت کشاورزی
اشاره کنیم که این برنامهها به جد پیگیری میشود تا
در آینده نزدیک موضوع سازگاری با کمآبی در خراسان
رضوی محقق شود.

◾

◾آمار نگرانکننده حجم آب سدهای استان

 19سد در خراسان رضوی وجود دارد که بیشتر آنها
ماهیت تأمین آب کشاورزی مــورد نیاز کشاورزان
استان را دارند نه استفاده به عنوان آب شرب ،جز
چند سدی که اطراف شهر مشهد قرار دارند و شرایط

WWW.QUDSONLINE.IR

مــدیــر تــوســعــه و ارت ــق ــای شــبــکــه ســامــت مــعــاونــت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :پرهیز
از برگزاری دورهمیها ،جدیت در استفاده از ماسک،
تکمیل واکسیناسیون و حفظ فاصلهگذاری اجتماعی
میتواند در کاهش آمار ابتال به بیماری تأثیر فراوانی
داشته باشد.
بستهبندی كاال هستند كه با ارسال این كد
به سامانه  ،۱۰۰۰۱۵۱۷اطالعاتی شامل نام
واحد تولیدی ،نام محصول ،وضعیت پروانه
كاربرد عالمت استاندارد و تاریخ انقضای آن به
مصرفكنندگان اعالمشود.

برای استفاده آب آنها درخصوص مصارفی غیر از
کشاورزی نیز وجود دارد.
با نگاهی به آمار و ارقام ذخیره فعلی این سه سد به
واقعیتی تلخ میرسیم آن هم اینکه در حال حاضر
مجموع ذخیره آب پشت سدهای طــرق ،کــارده و
ارداک حتی به 30درصد میزان حجم مخازن آنها
هم نمیرسد!
حجم کل سد طرق در زمان آبگیری کامل 36میلیون
مترمکعب اســت که در حــال حاضر 13میلیون و
650هزار مترمکعب آب پشت این سد وجود دارد که
با وجود بارندگیهای اخیر حتی 20هزار مترمکعب
نیز افت مخزن در یک هفته اخیر داشته است.
وضعیت سد ارداک بدتر از سد طرق است .این سد
پسازبارندگیهایاخیر230هزارمترمکعبازحجم
آبش در هفته گذشته کم شده و ذخیره فعلی آن
9میلیون و 430هزار مترمکعب است .ظرفیت کامل
ارداک که رقم30میلیون مترمکعب را نشان میدهد
حتی کمتر از 30درصد آب پشت ارداک وجود دارد!
شرایط سد کارده حتی وخیمتر از طرق و ارداک است.
این سد با اینکه در یک هفته گذشته حدود700هزار
مترمکعببهآبپشتآنافزودهشدهامابا5میلیون
و  830هزار مترمکعب آبی که پشت سد وجود دارد
کمتر از یک ششم حجم کامل سد36میلیونی کارده
آب دارد!
اوضاع سایر سدهای استان نیز به نسبت چندان
تعریفی نـ ــدارد و تنها ســد س ــده خـ ــواف پــس از
بارندگیهای اخیر حجم ذخیرهاش از یک میلیون
و 30هزار مترمکعب در هفته گذشته به 3میلیون و
 240هزار مترمکعب رسیده است .سد دهقان نیز
با ورودی یک میلیون و 300هــزار مترمکعب پس از
بارندگیهای هفته گذشته به عنوان دومین سد در
زمره سدهای استان با بیشترین میزان آبگیری قرار
گرفته است.

