
 فرماندار: آبخیزداری و آبخوانداری،کاشمر را 
از خطر سیل نجات داد

 قول وزیر دادگستری 
برای حل مشکل پدیده 

ایرنا: فرماندار کاشــمر در بازدید از بندهای 
آبخیــزداری و آبخوانداری ارتفاعات شــمال 
این شهر گفت: اقدام های خوبی که سال های 
گذشته در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری در 
کاشــمر صورت گرفته است از بروز سیل در 
این شهرســتان جلوگیری کرد. محمد علی 

نبی پور در حاشیه این بازدید ...

 عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
از بررســی موضــوع پدیده با حضــور وزیر 
دادگســتری در نشســت روز گذشته خبر 
داد. محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی 
و قضایی، با اشاره به نشست این کمیسیون 
گفت: ســؤاالت چند نماینده از آوایی وزیر 

دادگستری در جلسه ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2

مهر تأیید معاون شهردار به اشتباه در ساخت کمربند جنوبی
قدس از بالتکلیفی حساس ترین نهاد 

معیشتی خراسان رضوی گزارش می دهد

 جهاد مسئوالن 
برای انتخاب سکاندار 

جهاد کشاورزی 

.......صفحه 2

پس از 15 سال کش و قوس های فراوان بین مدیران شهری مشهد و دوستداران محیط زیست

.......صفحه 3

 روایت قدس از آخرین اخبار سیل 
در خراسان رضوی

از خانه خرابی 
روستاییان تا  تماس 

رئیس جمهور با استاندار 

 دی ماه گذشــته بود که خبر بازداشــت رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی منتشر شد. همراه با بازداشت مزروعی 
چند تن از مدیران ارشــد این سازمان هم دستگیر شدند تا عماًل 

رده های باالی پست های مدیریتی ...

بارندگی های چند روز گذشته خراسان رضوی در حالی ادامه 
دارد که میزان خسارت ها هر روز بیش از گذشته اعالم می شود.

فرماندار بجســتان روز گذشته اعالم کرد: سیل چهار روستای 
بخش یونسی این شهرستان را فرا گرفت.ابراهیمی گفت: در پی 

.......صفحه 4تشدید بارش ظرف چند ساعت ...
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در پی بارش رحمت الهی

سد گلستان 
سرریز شد

در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    سوژه از شما / پیگیری از ما
در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عصویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف فرش 
دستباف و مواد مصرفی مشهد «  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 97/12/22 کمیسیون نظارت بر سازمانهای 
صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فرش دستباف و مواد 
98/01/31  ظرف مدت 15  مورخ  روز شنبه  از  میشود  ، دعوت  ذیل  دارندگان شرایط  مصرفی  شهرستان مشهد 
اصناف  ایرانیان  درسامانه  ابتدا    ، ذیل  مدارک  با  شخصًا   98/02/17 مورخ  شنبه  روزسه  تا  حداکثر   ، کاری  روز 
iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با 
درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا با 
ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( 
، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .

شرایط الزم :
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران        

2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد                        
7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان اصناف 
به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیئت 

اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت 
نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 

اتحادیه ، الزامی است .        
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 4فرهنگیان »نوبت اول«
به شماره ثبت 1019

بدینوس��یله از کلیه اعضاء هیئت مدیره و س��هامداران ش��رکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع 
عموم��ی عادی نوبت اول که در روز دوش��نبه تاریخ1398/2/10 در س��اعت 19 بعدازظهر در محل س��الن 
تربی��ت آم��وزش و پرورش در خیابان تایب��اد جنب اداره آموزش و پرورش برگ��زار می گردد حضور به 

عمل برسانند.
دستور جلسه:

*گزارش هیئت مدیره و بازرس      *طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 93تا 97     
*بودجه پیشنهادی سال 98      *پاداش هیئت مدیره         *انتخاب هیئت مدیره      *انتخاب بازرس

- با توجه به اتمام دوره هیئت مدیره از متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی خواهشمند است 
جهت ثبت نام حداکثر تا یک هفته پس از انتش��ار این آگهی به دفتر ش��رکت واقع در خیابان قبا پروژه 

90واحدی مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. )از ساعت 8صبح تا 13(
- هر عضو می تواند عالوه بر رای خود با وکالت نامه که در حضور هیئت مدیره توسط اعضای دیگر به وی 

داده می شود تا 3وکالت نامه در انتخابات هیئت مدیره و بازرس شرکت کرده  و رای دهد.
محل تشکیل جلسه: سالن تربیت آموزش و پرورش

مقام دعوت: هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر شماره 4فرهنگیان تربت جام
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با عنایت به اینکه یک دس��تگاه تلویزیون 
 VESTEL ال س��ی دی 42 اینچ رسیوردار به مارک
متعل��ق به آقای ازیت چوپان تبعه کش��ور ترکیه و 
کاال از نوع ممنوعه می باشد صورتمجلس ضبط کاال 
برای آن تنظیم گردیده اس��ت لذا به اس��تناد ماده 
35 قانون امور گمرک��ی ظرف مهلت 2 ماه از تاریخ 
درج این آگهی مهلت داده می ش��ود جهت هرگونه 
اعتراض به مرجع قضایی محل مراجعه نماید در غیر 

اینصورت کاال به ضبط قطعی دولت در می آید .
امیر فتاحی -مدیر گمرک باجگیران  /ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی حمل و نقل الجورد 
اختر کیهان توس نوبت اول

بدینوس��یله از کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول که 
در ساعت 19/30 عصر روز شنبه مورخه 98/02/21 در محل چهارراه راه آهن بلوار مجلسی حسینیه بیت الحسن 

برگزار میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت در خصوص اقدامات انجام شده
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1397

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1398
4- تصمیم گیری در خصوص ورود و خروج عضو جدید

5- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تذکر: در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
دیگر واگذار نماید. عضو متقاضی می تواند به همراه نماینده قانونی خود در تاریخ های 1 و 98/02/2 در ساعات 
اداری به آدرس چهارراه معلم سیدرضی 20 پالک 280 مراجعه و برگ وکالت خود را دریافت نمایند. در اینصورت 
هر فرد عضو عالوه بر رأی خود می تواند وکالت س��ه نفر را داش��ته باشد و غیرعضو یک رأی همچنین افرادی که 
تمایل به کاندیداتوری بازرسی را دارند می توانند در تاریخ های 1 و 98/02/2 در ساعات اداری به آدرس محل 

برگزاری مجمع مراجعه و فرم مربوطه کاندیداتوری را تکمیل نمایند. 
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قدس: مدیرکل ثبت اســناد و امالک خراسان رضوی گفت: در سال ۱3۹۷، 
۶۰۸ مورد شکایت از ادارات و دفاتر استان واصل شده که پس از بررسی توسط 
اداره بازرســی برای تعداد 2۸2 نفر از سردفتران و دفتریاران پرونده انتظامی 

تشکیل شد.
بهادر افزود: از 2۸2 پرونده  واصله به دادگاه بدوی سردفتران و دفتریاران استان 
برای 2۷2 مورد آن رأی صادر شده و سایر پرونده های باقی مانده نیز در دست 

بررسی و در مراحل قانونی خود جهت صدور رأی نهایی است.
وی با تأکید بر اجرای دقیق و به موقع وظایف ذاتی و ابالغی و نیز اولویت های 
سازمانی در اجرای تکالیف قانونی و تحقق اهداف بلندمدت، ثبت آنی و خدمات 
الکترونیکی در استان، نظارت و بازرسی از نحوه عملکرد واحدهای تابعه و دفاتر 

اسناد را یکی از اولویت های ثبت اسناد و امالک استان برشمرد.
وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به موقع به شکوائیه های ارسالی اشخاص 

حقیقــی و حقوقی به منظور صیانت از حقوق شــهروندی و قانونی افراد، 
گفت: در ســال گذشــته با انجام ۱۷۸2 مورد بازرسی تالش کردیم تا با 
آموزش هــای الزم و تذکرات مورد نیاز از وقوع اشــتباهات و تخلفات در 

استان پیشگیری کنیم.
بهادر افزود: در ســال قبل ۶۰ مورد بازرســی از واحدهای ثبتی تابعه استان، 
تعداد ۶3۹ مورد بازرســی از دفاتر اسناد رسمی با بررسی بیش از ۸۸2 هزار 
برگ اسناد مختلف ثبت شده، 3۱۷ مورد بازرسی دفاتر ازدواج با بررسی بیش 
از ۷۸ هزار برگ از اســناد وقایع ازدواج و ۱5۸ مورد بازرسی از دفاتر طالق با 
بررسی بیش از 5۱ هزار سند مرتبط با وقایع طالق ثبت شده در دفاتر اسناد 
رسمی طالق استان توسط اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات ثبت اسناد و 

امالک خراسان رضوی انجام گرفته است.

قدس: فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از دستگیری 
دو قاچاقچی مسلح و کشف یک قبضه سالح جنگی و 
مقادیری موادمخدر توسط مرزبانان هنگ تایباد خبر 

داد.
ســردار ما شااهلل جان نثار گفت: در راستای جلوگیری از 
ورود موادمخدر و برخورد قاطع با قاچاقچیان، مرزبانان 
این فرماندهی با اشــرافیت اطالعاتی موفق شدند طی 

عملیاتی دو قاچاقچی مسلح را دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در یک 
درگیری مسلحانه و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی 
و اپتیکی موفق شدند دو قاچاقچی مسلح موادمخدر را 
دستگیر کنند. وی با اشاره به هوشیاری و اقتدار مرزبانان 
در این عملیات، بیان کرد: مرزبانان در این عملیات موفق 
شــدند از قاچاقچیان یک قبضه سالح جنگی کالش به 
همراه مهمات مربوطه و 34 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 

هروئین پودری و فشرده را کشف کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خبر داد
تشکیل پرونده انتظامی برای ۲۸۲ سردفتر و دفتریار خراسان  رضوی

دستگیری 2 قاچاقچی مسلح 
و کشف موادافیونی در خراسان رضوی

قدس: در پی بارش رحمت الهی در روزهای 
اخیر در استان خراسان رضوی سد گلستان 

سرریز شد.
در پی سرریز شدن این سد از چند روز پیش 
دریچه های ســد باز شد تا تراز آب ورودی و 
خروجی سد هماهنگ شود.حجم آب ورودی 
به حوضچه سد گلستان حدود ۱/5 مترمربع 

بر ثانیه برآورد شده است.
بخشی از آب رود جاغرق، دیگر رودخانه های 
منطقه شــامل دهبــار و ازغــد در رودخانه 
گلســتان تجمیع شــده و به دریاچه پشت 
ســد گلستان می ریزد ســپس آب خروجی 
از دریچه ها از محل کال چهل بازه مشــهد 

می گذرد.
 این سد که از موقوفات آستان قدس رضوی 
می باشــد،دارای قدمتی بیش از 5۰۰ سال 

است.



قدسازبالتکلیفیحساستریننهادمعیشتیخراسانرضویگزارشمیدهد

جهاد مسئوالن برای انتخاب سکاندار جهاد کشاورزی 
خبر

هاشمرسائیفر  دی ماه گذشته بود که خبر 
بازداشت رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی منتشر شــد. همراه با بازداشت مزروعی 
چند تن از مدیران ارشد این سازمان هم دستگیر 
شدند تا عمالً رده های باالی پست های مدیریتی 

جهاد کشاورزی استان خالی شود.
بعد از ایــن جریان با اینکه ماه های آخر ســال 
97 در پیش بود و ترافیک فعالیت دستگاه ها از 
جمله جهاد کشاورزی که ارتباط مستقیمی در 
سبد غذایی و معیشتی مردم داشت اما اقدامی از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی برای معرفی رئیس 
جدید نشد. چنانچه اگرمدیر این سازمان مهم و 
تأثیرگذار معرفی می شد شاید می شد با تصمیم 
ســازی حتی جلو افزایش افسار گسیخته نرخ 

گوشت سفید و قرمز را گرفت.
اکنون که بیش از 3 ماه از جریان بازداشت مدیران 
ارشد سازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی 
می گذرد اما هنوز که هنوز اســت سرنوشت این 
پست مشخص نشده و مدیریت کشاورزی استان 

همچنان در بالتکلیفی به سر می برد.

  شرایط موجود و بالتکلیفی ادامه دار
با شــروع ســال 98 و آغاز به کار ادارات در سال 
جدید همه چیز به سمت و سوی تدوین برنامه ها 
و ایجــاد راهکارهــای الزم بــرای موفقیت در 
زمینه های مختلف کاری هستند. اما داستان در 
سازمان جهاد کشاورزی استان به شیوه دیگری 
پیش می رود. این سازمان مهم چندین ماه است 
که با سرپرستی اداره می شود و به جهت محدود 
بودن اختیارات هر سرپرستی قطعاً امورات روزمره 
جهاد کشــاورزی استان به سختی می گذرد چه 
برسد به اینکه بشود برنامه ریزی بلند مدت کرد. 
از این جهت برای بهبود شــرایط قطعاً انتخاب 
ومعرفی مدیر برای ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراسان رضوی از هر اقدامی با اهمیت تر به نظر 

می رسد.
ابتدای سال 98 با موجی از بارش نزوالت آسمانی 
همراه بود که به اعتقاد کارشناسان این میزان از 
بارش در طول ســال های گذشته کم نظیر بوده 
است. اینکه بارندگی برای حیات کشاورزی امری 
ضروری است شکی در آن نیست در شرایطی این 
حیات تداوم بیشــتری می تواند داشته باشد که 
بتوانیم از آب ناشی از بارندگی ها به نحو مطلوب 
بهره برداری کنیم. مورد دوم که همان بهره برداری 
بهینه از این نزوالت است قطعاً نیاز به همراهی 
و برنامه ریزی در حوزه ســازمان جهاد کشاورزی 
دارد. در شرایط فعلی که جهاد کشاورزی استان 
چند ماهی است که مدیر ندارد و بالتکلیف است 
چگونه می شود به آینده کشــاورزی و دامداری 

استان امید بست و با برنامه جلو رفت؟

  تذکراتی که پژمانفر به وزیر داد
طوالنی شدن پروســه انتخاب و معرفی رئیس 
جدید جهاد کشاورزی استان حتی واکنش برخی 
از نماینــدگان مجلس از جمله حجت االســالم 

نصراهلل پژمانفر را نیز در پی داشته است.
پژمانفر در تذکری به وزیر جهاد کشــاورزی در 
این خصوص گفته بود: دســتگیری و بازداشت 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی بــه همراه 
تعدادی از معاونان، قائم  مقام 
ادارات  کل  مدیــران  و  وی 
وابســته و همچنیــن مدیر 
کشــاورزی شهرستان  جهاد 
مشهد و تعدادی از کارشناسان 
ستادی به دلیل اخالل در نظام 
کشــاورزی  بخش  اقتصادی 
توســط قوه قضائیه در حال 
رسیدگی اســت که به دلیل 
باندی،  و  گســترده  تخلفات 

رســیدگی کامل آن به طول می انجامد که این 
بالتکلیفی در مجموعه بخش کشاورزی استان، 
خســارت ســنگینی به اعتبــار جهادگران و 
بخش کشاورزی اســتان بوده و خسارت های 
جبران  ناپذیری را به بخش کشاورزی تحمیل 
می کند و موجب ســرگردانی ارباب  رجوع و 

تولید کنندگان شده است.
وی ادامــه داد: گرچه طبق معمــول دیر یا زود 
مسئوالن دیگری انتصاب خواهند شد اما نگرانی 

از این بابت است که ابتدا فرد دیگری را از همان 
قماش برای سرپوش گذاشتن به خطاها و تخلفات 
مدیران قبلی توســط وزارت جهاد کشــاورزی 
منصوب و معضالت گذشــته اســتمرار یافته و 

مضاعف شود.
چنان  که در پنج سال قبل در زمان شروع دولت 
یازدهم در خصوص انتصاب رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی از سوی دلسوزان و 
مسئوالن اســتانی مشکالتی 
پیــش  آمده و بــا پیش  بینی 
تذکراتی  تخلفــات،  احتمال 
بــه مســئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی داده شد و از سوی 
دستگاه های نظارتی و متولی 
نیــز انتصاب مشــارالیه مورد 
مخالفت قرار گرفت و متأسفانه 
این مهــم مورد توجــه قرار 
نگرفت، به  نحوی  که علیرضا 
رشــیدیان، اســتاندار وقت تا 
چندین ماه از پذیرش رئیس 
انتصابی جهاد کشاورزی در جلسات شورای اداری 
اســتان و جلسات استانی منع و دالیل مخالفت 
خود را بصورت کتبی به دولت منعکس کرده که 
متأسفانه با اصرار شخص وزیر و بنا به لجاجت های 

سیاسی انتصاب انجام  گرفته است.
پژمانفر اذعان داشت: بنابراین ضمن عذرخواهی 
از تصدیــع صورت گرفته امید اســت که به هر 
صورت که مصلحت می دانید مراتب دل  نگرانی 

و دغدغه هــای جهادگران و پیشکســوتان را به 
مسئوالن مربوط گوشزد فرمایید تا در این مرحله 
با انتصاب مدیری مؤمن، انقالبی، توانمند و دلسوز 
و پاک دســت ) از هر جناحی که باشد( آبروی 
ازدست  رفته دولت و جهادگران عرصه سازندگی 
و تولید تسکین شود، یقیناً با انتصاب مدیر انقالبی 
و با رویکرد مدیریت جهادی التیام  بخش و قابل  

ترمیم است.

  نارضایتی هایی از جنس کشاورزان
ایــن در حالی اســت کــه گالیه مندی ها از 
بالتکلیــف ماندن پســت مدیریت ســازمان 
جهاد کشــاورزی خراسان رضوی به نوعی در 
بین کشــاورزان نیز ساری شده است. یکی از 
کشاورزان در این زمینه می گوید: من تا قبل 
از جریان دســتگیری هایی که اتفاق افتاد به 
دنبال راه انــدازی واحد تولید و بســته بندی 
محصوالت کشــاورزی برای بحــث صادرات 
مســتقیم بودم بــا اینکه اکثــر کارهایی که 
می بایست انجام می شد را به سرانجام رساندم 
اما بــا اتفاقی که افتاد عماًل تمام کارهای من 
متوقف شد اکنون که پیگیر مسائل باقیمانده 
هستم همیشه با این پاســخ مواجه می شوم 
که تا زمانی که رئیس ســازمان سرنوشــتش 
مشخص نشــود نمی شود در این مورد کاری 
انجام داد.سؤال من این است که مگر معرفی 
یک نفر چقدر وقــت از آقایان می برد که این 

کار را نمی کنند تا کار مردم زمین نماند.

درحوالیامروز2

دهقاندرتشریحنشستکمیسیونحقوقی
مجلسعنوانکرد

قولوزیردادگستری
برایحلمشکلپدیده

باشگاهخبرنگاران:عضو کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس از بررسی موضوع پدیده با حضور وزیر دادگستری 

در نشست روز گذشته خبر داد. 
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، با اشاره 
به نشست این کمیســیون گفت: سؤاالت چند نماینده از 
آوایی وزیر دادگســتری در جلسه دیروز مورد بررسی قرار 

گرفت.
وی با اشــاره به اینکه اولین ســؤال مطرح شــده در این 
کمیســیون درباره پروژه پدیده شاندیز بود که قاضی پور 
نماینده ارومیه آن را بیان کرد، افزود: قاضی پور اعالم کرد 
چرا به شــکایات ۱3۶ هزار نفر سهامدار پدیده در وزارت 
دادگســتری توجهی نمی شــود، همچنین اصل موضوع 
پدیــده و اینکه چــه اتفاقاتی افتاد و این شــرکت دچار 
اشــکاالتی شــد، هم به طور مفصل مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی تأکید کرد: موضوع پدیده 
تنها یک مســئول قضایــی صرف نبود بلکــه دارای ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی هم بود البته در این دولت 

دارای بُعد سیاسی شد.
نماینــده مردم طرقبــه و چناران اظهار کرد: سیســتم و 
بحث روانی که در زمان وزارت راه دوره آخوندی به وجود 
آمده بود موجب شد تا موضوع تخلفات ساختمانی پدیده 

بزرگ نمایی شود بر این اساس مشکالتی به وجود آمد.
عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: قرار 
شــد آوایی وزیر دادگســتری هیئتی را برای پیگیری این 
موضوع مشخص کند تا در کنار احقاق حقوق سهامداران 

پدیده، از بروز مشکالت در آینده جلوگیری شود.
وی بیان کرد: بنده طی پنج جلســه با استانداری خراسان 
رضــوی و وزیــر اقتصاد دربــاره موضوع پدیــده بحث و 
بررســی های بســیاری را انجام دادیم و به ابتکار استاندار 
جدید خراســان یک مســیر امید بخش برای حل مشکل 
پدیده ایجاد شده که دادگســتری هم حاضر به همکاری 

است.

معاونشهرداردرگفتوگوباقدسآنالین
عنوانکرد

احتمالنشستزمیندرمشهد
پسازبارندگیهایاخیر

وحیــداکرمی:معاون حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری مشــهد گفت: احتمال اینکه کانال های 
جمع آوری آب های ســطحی معیوب و زیرساخت هایی که 
به صورت پراکنده ایجاد شده اند، موجب ورود آب به سطح 
زیرین آسفالت شوند و این کار موجب نشست زمین شود، 

زیاد است. 
خلیــل اهلل کاظمی در گفت و گو با قدس آنالین گفت: یکی 
از مهم ترین دالیل نشســت زمین در شهر مشهد، وجود 
تعداد زیاد قنات در این شــهر است. قنات ها در سال های 
گذشــته برای رفع نیاز آبی مردم حفر شده و سال ها دایر 
بوده اند. اما مدت هاســت که به دالیل مختلف فاقد آبدهی 
بوده و نیز به علت تغییر شــیوه آبرسانی شهری عماًل این 
قنات ها کاربردی نداشــته اند، اما همچنان ساختار و آثار 
قنات ها در زیر سطح شــهر موجود است و یکی از عوامل 

بالقوه نشست زمین هستند. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل نشســت زمین، وجود 
حجم زیادی از تأسیســات آب، بــرق و گاز و مخابرات در 
زیر آســفالت و خیابان های شــهر اســت. به همین دلیل 
حفره ها و کانال های زیادی در شهر ایجاد شده است و هر 
ازچند گاهی نیز به دلیل نگهداری یا تعمیر این تأسیسات 

حفره های جدیدی ایجاد می شود. 
وی اظهــار کرد: احتمــال اینکه کانال هــای جمع آوری 
آب های ســطحی معیوب و زیرساخت هایی که به صورت 
پراکنده ایجاد شده اند، موجبات ورود آب به سطح زیرین 
آســفالت را فراهم آورند و این کار موجب نشســت زمین 

شود، زیاد است. 
کاظمی در پاســخ به این ســؤال که برخی هــا معتقدند 
فعالیت شرکت قطار شهری مشــهد در زیر زمین عاملی 
برای نشست هایی اســت که هفته های گذشته در مشهد 
رخ داده اســت، گفت: با آزمایش های فنی که انجام دادیم 
مشخص شد که فقط در مورد نشست بلوار جانباز فعالیت 
قطار شهری دخیل بوده است و در دیگر موارد حفاری های 

این شرکت نقشی در نشست زمین نداشته است. 
وی بیان کرد: تنها راهی که برای پایان دادن به نشســت 
زمین درمشــهد وجود دارد، احــداث تونل انرژی در تمام 
شــهر اســت. باید با یک برنامه ریزی و مدیریت مناسب، 
تونل انرژی را در تمام شــهر حفر کرده و تمام تأسیسات 
خدماتی به آن منتقل شــود و کنده کاری های متفرقه نیز 

متوقف شود. 
وی گفــت: واضح اســت که تنهــا با مرمــت کانال های 
جمع آوری آب های ســطحی نمی توان از نشســت زمین 
جلوگیــری کرد و باید دســتگاه های دیگــر نیز وارد گود 

شوند.

معاونفرهنگیوزیرارشاددرگفتوگوباقدس
عنوانکرد

احتمالبرگزارینمایشگاهکتاب
استانیدرنیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس:معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اظهار امیدواری کرد نمایشگاه کتاب استانی با 

توجه به خواسته مردم نیشابور در این شهر برگزارشود.
محســن جوادی درحاشیه همایش روز ملی عطار نیشابوری 
در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: امیدواریم بتوانیم خواســته 
مردم نیشابور مبنی بر برگزاری نمایشگاه کتاب استانی در این 

شهرستان را انجام دهیم.
وی افزود: امیدواریم با پیگیری اهالی رسانه و کمک نمایندگان 
و مســئوالن شهرستان این امر محقق شود و مطمئن باشید 

کوتاهی از سمت ما نخواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: تالش می کنیم رویدادی مناســب نام 
نیشابور در حوزه فرهنگ و ادبیات همچون جشنواره های شعر 
و ادبیات داستانی طبق پیشنهاد فرماندار نیشابورایجاد کنیم و 

حتماً پیشنهاد این کار را در تهران پیگیری خواهم کرد.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در خصوص 
مشکالت ناشران برای چاپ کتاب با توجه به افزایش قیمت ها 
تصریح کرد: عمده ناشــران کاغذ ارز دولتی دریافت کرده اند 
و در بعضــی موارد فقط حجم تقاضای آن ها برآورده نشــده 
است و ما تالش کرده ایم این تقاضاها برآورده شود، ولی چون 
قیمت کتاب عالوه بر کاغذ به موارد دیگری نیز بستگی دارد، 
سعی کردیم با افزایش یارانه های دانشجویی و دانش آموزی و 
به صورت کلی مصرف کنندگان از ناشران حمایت کنیم؛ ولی تا 

حد انتظار هنوز فاصله است و امیدواریم این فاصله پر شود.
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قدس  جمعی از استادان و اعضای دانشگاه های مشهد 
صبح روز گذشــته در دیدار با فرمانده سپاه امام رضا)ع( 

خراســان رضوی، حمایت و پشــتیبانی خود را از سپاه 
پاسداران اعالم کردند.

فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی در این دیدار با 
بیان اینکه استکبار به خاطر شکست توطئه هایش بسیار 
عصبانی اســت، گفت: دشمن نماد خنثی سازی همه این 
نقشه ها را سپاه پاسداران می داند، چراکه سپاه دارای تفکر 
انقالبی و بر پایه قدرت مردمی مشخصه اصلی سپاه است.

سردار سرتیپ پاسدار یعقوبعلی نظری با بیان اینکه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی نماد تلفیق قدرت مادی و معنوی 
است، افزود: اعالم حضور و حمایت استادان دانشگاهی را 
به حساب ارادت و تمســک و تعلق خاطر به راه و مسیر 

انقالب می گذاریم.
وی گفت: دشــمنان در طول این 40 ســال توطئه ها و 
نیرنگ های مختلف علیه انقالب به کار بستند، اما همه این 

توطئه ها به ســرعت گسترش انقالب اسالمی منجر شده 
است و اکنون عمق راهبردی نظام اسالمی تا دروازه های 

اسرائیل است.
ســردار نظری گفت: سپاه پاسداران افتخار می کند که بر 
اساس اصول و مبانی انقالب و متکی بر قدرت مردم است و 
در حفظ، حراست و گسترش انقالب اسالمی عمل می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اســالمی خراسان رضوی هم در این 
مراسم گفت: هر جا دشمن بخواهد خللی وارد کند برای 
حفظ انسجام و پیوستگی که قدرت و قوه بازدارنده انقالب 
اسالمی است دانشگاهیان حضور دارند و حمایت می کنند. 
علی سروری مجد افزود: در همه عرصه ها به توصیه قرآن 
نیازمندیم که تمام نیروی خود را برای بازدارندگی، حفظ 
ارزش ها و استعدادها و امکانات توسعه دهیم و قدرت خود 

را بیشتر کنیم.

دردیداربافرماندهسپاهامامرضا)ع(خراسانرضویصورتگرفت

اعالم حمایت دانشگاهیان مشهد از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

برای بهبود شرایط قطعًا 
انتخاب ومعرفی مدیر 

برای سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان 

رضوی از هر اقدامی 
با اهمیت تر به نظر 

می رسد

بــرش

خبر

جزئیاتنشستمجمعنمایندگان
خراسانرضویبارئیسمجلس

قدس:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به تشریح راهکار ارائه 
شــده در نشست مجمع نمایندگان خراســان رضوی با رئیس 

مجلس برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان پرداخت.
رضا شیران خراسانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در نشست 
استاندار خراسان رضوی و اعضای مجمع نمایندگان این استان 
با رئیس مجلس شورای اسالمی در مورد نحوه جبران خسارات 
وارد شده به مناطق سیل زده، گفت: در این نشست که با حضور 
استاندار خراسان رضوی و اعضای مجمع نمایندگان این استان و 
رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شده بود، مباحث کالنی در 
حوزه اقتصاد در استان خراسان مطرح شد و مدل اقتصادی که از 
طریق آن بتوان از سرمایه هایی که در اختیار بخش خصوصی بوده، 

استفاده کنیم، مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: حدود 90 هــزار میلیارد تومان اندوخته مردم در بانک های 
این اســتان قرار دارد که نشان می دهد از حجم نقدینگی باالیی 
برخوردار هســتند؛ بنابرایــن باید به گونه ای رفتــار کنیم که 
اعتمادزایی شود و تسهیالت در نظر بگیریم و در صدور مجوزهای 
کســب و کار سرعت دهیم تا این رقم در حوزه اقتصادی بخش 
واقعی خود را پیدا کند. شیران خراسانی با تأکید بر ضرورت حفظ 
منابع آبی حاصل از بارندگی های اخیر، تصریح کرد: ما اگر بتوانیم 
در حوزه اقتصادی پویا باشیم، قطعاً در زمینه استفاده بهینه از آب، 
آبخیزداری و آبخوانداری هم بخش خصوصی را فعال می کنیم که 

هم بتواند آب را نگه دارد  و هم از آن استفاده کند.

افتتاحنخستینموقوفهمشارکتی
مهدویدرآستانهنیمهشعبان

قدس:نخستین موقوفه مشارکتی مهدوی خیمه االنتظار مشهد 
الرضا)ع( در خراسان رضوی همزمان با اعیاد نیمه شعبان افتتاح 
می شود.حجت االسالم ســعید آخوندی، مدیر کانون فرهنگی 
مذهبی خیمه االنتظار، در نشست خبری افتتاح نخستین موقوفه 
مشارکتی مهدوی بیان کرد: نخستین موقوفه مشارکتی مهدوی، 
با قیمت 2 میلیارد تومان، توسط واقفین و خیرین گرامی در قالب 
سهم های 50 هزار تومانی خریداری شده است که این کار از سال 
۱394 کلید خورده اســت. وی گفت: به مناسبت نیمه شعبان 
و با آغاز جشن ها با شــعار »تا انقالب مهدی نهضت ادامه دارد« 
مکان به صورت رسمی افتتاح می شود. حجت االسالم آخوندی 
بیان کرد: در کنار شــعبه اصلی واقع در مطهری شمالی 4۶، دو 
شعبه در مناطق کم برخوردار مشهد واقع در روستای خلق آباد و 
خیابان توس 97 افتتاح شــده و فعالیت های فرهنگی و مذهبی 
انجام می دهنــد. مدیر کانون تأکید کرد: بعد از نیمه شــعبان 
فعالیت های مجموعه در کانون های تخصصی مهدویت، شهدای 
مهدوی، نشاط معنوی، ارتباطات ورسانه و فضای مجازی، اقتصاد 
مقاومتی، آســمانی ها بارویکرد برنامه ویــژه کودکان ونوجوانان 
و کانــون تخصصی خادمیاران به صورت تخصصی ادامه فعالیت 
می دهند. وی با اشــاره به اینکه با توجه به سیل های اخیر در 
کشــور و برای کمــک به هموطنان و دغدغــه اعضای جامعه 
مهدوی کمک به ســیل زدگان در دستورکار قرار گرفته است، 
ادامه داد: برپایی ایستگاه های جمع آوری اقالم و کمک های مالی 
و ساماندهی هشت گروه جهادی و اعزام به مناطق سیل زده را 
داریم که تاکنون 25 میلیون تومان جمع آوری و ارســال شده 
است و پیش بینی می شــود که طی برگزاری جشن ها مبالغ و 
اقالم بیشتری جمع آوری شود. مراسم جشن از 28 فروردین آغاز 

و تا یکم اردیبهشت ادامه دارد.
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هاشمرســائیفر:فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در آستانه روز ارتش برنامه های 
گرامیداشــت این روز را تشریح کرد. امیر سرتیپ دوم ستاد 
رضا آذریان در این جلســه که با حضور اصحاب رسانه برگزار 
شد، اظهار داشت: نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران از 
توان باالی دفاعی در منطقه و جهان برخوردارهستند. فرمانده 
قرارگاه عملیاتی منطقه شمال شــرق نیروی زمینی ارتش با 
اشاره به اینکه پس از دفاع مقدس، امام)ره( در پیامی در سال 
۶8 فرمودند که با تجربه دوران دفاع مقدس اقدام دیگری را 
در بحث جهاد خودکفایی انجام دهیم و در بُعد دفاعی خودکفا 
شویم. وی اظهار داشت: بالفاصله سازمان جهاد خودکفایی در 
ارتش تشکیل شد که با استفاده از نخبگان، جوانان و تجربه 
دفاع مقدس توانستند در ابتدا تعدادی از تجهیزات و تسلیحات 
نظامی را بســازند و در رزمایشات از آن استفاده کنند. تانک 
ذوالفقار اولین وسیله ای بود که ساخته شد، هواپیمای صاعقه، 

آذرخش و اخیراً هواپیمای کوثر بهینه سازی شد. 
وی ادامــه داد: درحــال حاضــر ارتش هیچ وابســتگی به 
کشــورهای دیگر نــدارد و تمام تجهیزات خود را توســط 
جوانان انقالبی بومی سازی کرده است. وی افزود: در حادثه 
ســیل اخیر استان گلستان یگان های مهندسی، بالگردها و 
بیمارســتان صحرایی ارتش جزو اولیــن گروه هایی بودند 
که به کمک مردم مناطق ســیل زده اعزام شــدند. آذریان 
تصریح کرد: یگان های قرارگاه شمال شــرق چهار پل بزرگ 
در مناطق ســیل زده استان گلستان احداث کردند. فرمانده 
قرارگاه عملیاتی منطقه شمال شــرق نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ضمن دعوت مردم برای شرکت در 
رژه روز ارتش، تصریح کرد: مردم بار دیگر در 40 ســالگی 
پیام تاریخی در رژه 29 فروردین که ساعت 8:30 پنجشنبه 
29 فروردین در بلوار نماز، حدفاصل ســیدی و بلوار ارتش 
برگزار می شود، شرکت کرده و حمایت خود را اعالم کنند. 

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت 29 فروردین کمک ها، اقالم 
و بسته هایی را برای پشتیبانی به گلستان اعزام خواهیم کرد. 
رژه 29 فروردین امسال در مناطق سیل زده، اهدای هدایا به 
سیل زدگان در ساعت رژه است که در دورترین نقاط ایران نیز 
انجام خواهد شــد. امیر آذریان در خصوص تغییر محل رژه، 
عنوان کرد: امســال با باز شدن بلوار نماز و برای جلوگیری از 
ایجاد مزاحمت برای مردم، کسبه و زائران، با تصویب شورای 
تأمین صالح دانستیم که محل رژه تغییر پیدا کند. فرمانده 
قرارگاه عملیاتی منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش در 
خصوص تروریست نامیدن سپاه از سوی ترامپ، تصریح کرد: 
صحبت رئیس جمهور آمریکا در تروریست اعالم کردن سپاه، 
احمقانه بود. سیاستمداران آمریکا باید به ترامپ بگویند که 
ارتش و سپاه در نظام جمهوری اسالمی ایران نیروهایی الهی 
هستند و از یک نفر فرمان می گیرند. اشتباه احمقانه ترامپ 
سبب شد که عالوه بر اینکه بار دیگر پشتیبانی خود را از سپاه 
اعالم کردیم، دوباره دســت در دست سپاه قرار داده و اعالم 
کردیم که هیچ گاه دست خود را جدا نخواهیم کرد، گوش به 
فرمان فرماندهی معظم کل قوا خواهیم بود و صحبت احمقانه 

ترامپ را محکوم می کنیم. 

  سرنوشت انتقال پادگان های داخل شهر 
فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه شمال شرق نیروی زمینی 
ارتش همچنین در پاسخ به پرسش قدس درباره سرنوشت 
انتقال پادگان های داخل شهر به خارج از محدوده شهری 
گفــت: این پادگان )پــادگان ارتش واقع در داخل شــهر 
مشهد( به خارج شهر منتقل شده است و دیگر پادگانی در 
داخل شهر وجود ندارد. امیر آذریان افزود: اینجا فقط من 

هستم و بقیه همه منتقل شده اند.

فرماندهقرارگاهمنطقهایشمالشرقنزاجا:

ارتش از توان باالی دفاعی برخورداراست
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سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  

را پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.

شماره پيامک:   300072305
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خبر

نشست شورا
با مصوبه شورای شهر مشهد

 رسیدگی به اختالفات اشخاص با 
شهرداری در کمیسیون ماده 77 پولی 

می شود

علی محمدزاده: شورای شهر مشهد دیروز مصوبه ای داشت 
که براساس آن رسیدگی به اختالفات در مورد عوارض بین 
اشــخاص حقیقی و حقوقی با شهرداری که تاکنون رایگان 

بوده، پولی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما در جلســه علنی روز گذشته شورای 
شهر مشهد اعضای شورا به الیحه ای رأی دادند که در صورت 
عدم مخالفت فرمانداری با آن اجرا خواهد شــد و اشخاص 
حقیقی و حقوقی که در میزان عوارض یا تقسیط آن ادعایی 
دارند باید برای پذیرش درخواست خود در کمیسیون ماده 

77 مبلغی را پرداخت نمایند.
هرچند مخالفان این الیحه معتقــد بودند که این الیحه با 
فلســفه وجودی کمیســیون ماده 77 که قانونگــذار آن را 
مرجعی رایگان برای حل اختالفات دانسته مخالف است، اما 
در نهایت این الیحه به تصویب رســید و به استناد جدول 
ضمیمه این الیحه، مبلغ در نظر گرفته شده برای پرونده های 
مختلف متفاوت است و برای موضوعات نوسازی و عمرانی و 
کسب و پیشه 2 میلیون ریال، موارد بیمه ای و هواپیمایی 10 
میلیون ریال، عوارض ســاختمانی 9 میلیون ریال و قطع و 
جابه جایی درختان و نمای ساختمان 5 میلیون ریال در نظر 
گرفته شده است.  دستور جلسه دیگر شورا در خصوص نحوه 
اخذ مطالبات شهرداری از شهروندان بود که براساس مصوبه 
دیروز سامانه ای تحت عنوان تهاتر در شهرداری ایجاد خواهد 
شد و بدهکاران می توانند اموال منقول و غیرمنقول خود را با 
ذکر قیمت کارشناسی در این سامانه ثبت نمایند و طلبکاران 
شــهرداری هم می توانند در ازای طلب خود از شهرداری به 
انتخاب خود اموالــی را انتخاب کنند تا تهاتر صورت بگیرد 
و ضمن وصول بخشــی از مطالبات، مبلغــی از بدهی های 
شــهرداری هم پرداخت شود. در این جلسه اعضای شورای 
شــهر مشهد به الیحه ای در خصوص اختصاص 26 میلیارد 
ریال اعتبار برای خرید و تجهیز دو دســتگاه ون به منظور 
استفاده در آسایشگاه جانبازان امام خمینی)ره( مشهد رأی 
موافق دادنــد و نیز تخصیص اعتباری خاص برای تجهیز و 
بهسازی تعدادی از تاکسی های مشهد برای استفاده معلوالن 
از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنین به استناد مصوبه 
دیگر جلسه دیروز شورا به سازمان اتوبوسرانی اجازه داده شد 
جهت تسریع در عبور و مرور، جابه جایی شهروندان و زائران 
در نیمه شعبان برابر با یکم اردیبهشت تمامی خطوط عبوری 

یا منتهی به حرم رایگان سرویس دهی کنند.
همچنین مقرر شد سرویس دهی رایگان برای مناسبت های 
دیگری مانند میالد امام رضا)ع(، راهپیمایی روز قدس و 22 
بهمن و روز 12 بهمن و 13 آبان و همچنین تماشاچیان لیگ 
برتر نیز محقق شود. در یکی دیگر از مصوبات، نمایندگان مردم 
در شــورای شهر مشهد با کمک 4 میلیارد تومانی شهرداری 
مشهد به مناطق سیل زده از محل صرفه جویی منابع جاری و از 

محل تأمین اعتبارات استانی رأی مثبت دادند.
الزام شــهرداری به پیگیری رفع نواقص ابالغ مدارک طرح 
جامع شهر مشهد با قید دو فوریت با 11 رأی اعضای حاضر 
هم به تصویب رسید. طبق این مصوبه شهرداری ملزم است 
برای برطرف ساختن »نواقص ابالغ مدارک طرح جامع شهر 

مشهد« پیگیری ها و اقدام های الزم را دربر داشته باشد.
الزم به ذکر اســت که محمدرضا حیدری، رئیس شــورای 
شــهر مشهد در ابتدای جلســه علنی روز گذشته »مبارزه با 
فســاد، تعیین تکلیف طرح های تفصیلــی، کاهش نابرابری 
حقوق، تعامــل هدفمند و مبتنی بر حقوق مــردم، ارتقای 
نشاط اجتماعی، توجه به آموزش فرهنگ شهروندی، توسعه 
عمرانی به خصوص در حوزه جمع  آوری آب های ســطحی و 
توسعه حمل و نقل عمومی« را مهم ترین اهداف امسال مدیریت 

شهری کالنشهر مشهد برشمرد.

 قیمت برنج ایرانی در بازار قد کشید

رضــا طلبی: معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی گفت: برای تأمین کاالهای 
اساسی در ماه مبارک رمضان برنامه های ویژه ای در استان در 

نظر گرفته شده است.
علی رسولیان در گفت و گو با قدس آنالین اظهار داشت: بر اثر 
سیالب ها و خسارت هایی که زمین های کشاورزی در شمال 
کشور در بر داشته اند، قیمت برنج ایرانی به طور میانگین هر 
کیلو 2000 تومان در بازار افزایش قیمت داشــته است، ولی 
برنج های پاکستانی و هندی تغییر قیمت محسوسی در این 
مدت نداشته اند و در حال حاضر در بازار به طور میانگین هر 
کیلو برنج ایرانی 19، برنج پاکســتانی 12 و برنج هندی نیز 

8000 تومان عرضه می شود.
وی با بیان اینکه بازرسان کارگروه تنظیم بازار در حال نظارت 
بر بازار و کنترل انبارها هســتند، تصریح کرد: اگرچه عرضه 
برنج در بازار در چند روز گذشته کاهش داشته است و برنج 
ایرانی نیز چون جزو اقالم تنظیم بازار نیســت و قیمت آن 
براساس عرضه و تقاضا در بازار مشخص می شود، اما موجودی 
برنج استان خراسان رضوی از حیث برنج پاکستانی، هندی 
و اروگوئه ای مناســب اســت و در صورت احساس هرگونه 
کمبودی به ســرعت در زنجیره فروش توزیع خواهند شد و 

مردم استان از این حیث نگرانی نداشته باشند.
رسولیان با اشــاره به اینکه برای تأمین کاالهای اساسی در 
ماه مبــارک رمضان نیز برنامه های ویــژه ای در نظر گرفته 
شده است، افزود: اگرچه میانگین قیمت کاالهای اساسی در 
استان از میانگین کشوری پایین تر است، اما چهارشنبه هفته 
جاری نیز جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به منظور عرضه 
کاالهای اساسی همچون گوشت در آستانه ماه مبارک رمضان 
برگزار خواهد شــد و بنا داریم که توزیع این کاالها براساس 
شــماره ملی و به صورت عادالنه در فروشگاه های زنجیره ای 

صورت بگیرد.
وی در مــورد توزیــع کاالهــای اساســی در برخــی 
فروشگاه های تعاونی سازمان های خاص همچون صمت و 
جهاد کشاورزی نیز ابراز داشت: این موضوع مصوبه تهران 
را دارد که به صراحت اعالم کرده اســت توزیع کاالهای 
اساسی با اولویت تعاونی های کارگری و کارمندی صورت 
بگیــرد که در اســتان نیز ابتــدا اولویت بــا تعاونی های 
کارگری و سپس در مرحله بعدی تعاونی های کارمندی و 

فروشگاه های زنجیره ای اعالم شد.
رسولیان در مورد نوسانات قیمت پیاز و تناقض بین آنچه از 
سوی مسئوالن اعالم می شود با آنچه به طور واقعی در بازار 
وجود دارد، نیز اظهار داشت: طبق اطالعات دقیقی که به طور 
مستقیم از کشاورزان در جیرفت دریافت کرده ایم قیمت هر 
کیلو پیاز در ســرزمین کشاورزی 7500 تومان است، از این 
رو با هزینه باربری و موارد دیگر قیمت آن در بازار در حدود 
10الی 12 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد و چون 
پیاز جزو کاالهای تنظیم بازار نیست قیمت آن صرفاً براساس 
عرضه و تقاضا مشخص می شود، اما در هرحال با کسانی که 
سعی داشته باشند با احتکار آن بر قیمت این محصول در بازار 

تأثیر بگذارند برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
 ۱۰ سد خراسان رضوی سرریز 

یا در آستانه سرریز شدن است
قدس: مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی 
گفت: در نتیجه فعالیت ســامانه بارشــی مســتقر بر روی 
شهرستان های استان، 10 ســد سرریز یا در آستانه سرریز 

شدن است.
حجت علی شایانفر با بیان اینکه بارش های اخیر موجب 
افزایش حجم ذخایر ســدها شده است، ادامه داد: شرکت 
آب منطقه ای به صورت دقیق ورودی و خروجی ســدها 
را رصد می کند تا تهدیدی متوجه شــهرها و روستاهای 

پایین دست نباشد.

  599 ميليون مترمکعب آب پشت سدها جمع شده
همچنین مدیر بهره برداری و نگهداری تأسیسات آبی شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 38درصد از مجموع 20 
ســد شاخص اســتان وضعیت پر و یا نیمه پر دارند که این 

میزان همین موقع در سال گذشته 23 درصد بوده است.
رضا نــوروززاده افزود: در مجموع میــزان 272.28 میلیون 
مترمکعب ورودی ســدهای شاخص اســتان بوده که سد 
دوستی با 193.89 میلیون مترمکعب بیشترین ورودی را به 

نسبت سدهای دیگر استان داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضــر 449.83 میلیون مترمکعب 
حجم آب در ســد دوستی ذخیره شده که در سال گذشته 

این میزان در حدود 252.78 میلیون مترمکعب بوده است.
وی با اشــاره به اینکه 104درصد از مخزن ســد کمایستان 
پر اســت، عنوان کرد: حجم این سد در تراز نرمال در حدود 
1.47 میلیون مترمکعب بوده که در حال حاضر 1.53 میلیون 
مترمکعب در این سد ذخیره شــده که این میزان در سال 

گذشته در حدود 0.79 میلیون مترمکعب بوده است.
مدیر بهره برداری و نگهداری تأسیســات آبی شــرکت آب 
منطقه ای خراســان رضوی تصریح کرد: سد یام در سبزوار 
وضعیتی مشابه سد کمایستان داشته این سد با حجم مخزن 
1.4میلیون مترمکعــب در حال حاضر حدود 1.36 میلیون 

مترمکعب آب در مخزن این سد ذخیره شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون حجم آب جمع شــده پشــت 
سدهای خراسان رضوی 599 میلیون مترمکعب است، گفت: 
در سال گذشته این میزان در حدود 358 میلیون مترمکعب 
بوده اســت، همچنین 453 میلیون مترمکعب آب از ابتدای 

سال آبی تاکنون وارد سدهای استان شده است.
الزم به ذکر اســت که آمار ارائه شده تاکنون از مجموع 20 
سد شاخص استان از جمله دوستی، یعقوبی، تبارک، طرق، 
کارده، ارداک، زاوین، سنگرد، درونگر، سده، دهقان، فریمان، 
کمایستان، چالیدره، یام، دولت آباد، قره تیکان، چهچه و بار 

محاسبه شده است.

زاویه تصویر

الیروبی کال اسماعیل آباد مشهد

رخ رد رخ
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  كرايه ها افزايش يافت ولی خدمات نه!
چرا فرمانداری در دو ســال گذشته اجازه 
افزایش بی قاعده و قانون کرایه اتوبوس ها 
را بیشتر از نرخ تورم داد؟ فقط تو این دو 
سال کرایه اتوبوس از 300 تومان به 650 
تومان افزایــش یافت، اما کیفیت خدمات 
اتوبوس هــا بخصوص درBRT نصف قبل 

شده است.
۹۳6...6۱5۸

  چرا خط 57 حذف شد؟
همزمان با افتتاح بازار دوم فردوســی در 
انتهای طالب و افزایش تقاضا برای خرید از 
آن اتوبوسرانی خط57 را جمع آوری کرده 
و تعدادی مینی بوس جایگزینش کرده! این 
درحالی اســت که هیچ خطی غیر از این 

خط )میدان شهدا به طالب( وجود ندارد.
۹۳6...6۱5۸

  درخواست كارگران از شهردار
ما کارگران فضای ســبز در بوســتان بهار و دیگر بوستان های ســطح مشهد از شهردار 
استدعا داریم نسبت به حقوق اضافه کاری شیفت و بخصوص واریزحق بیمه دقیق توسط 

پیمانکاران نظارت دقیق تری صورت پذیرد.
۹۱5...۹۰۹6

  چرا كانال  ها اليروبی نمی شود؟
با توجه به بارندگی های اخیر چرا کال های 
فرعی منتهی به کشــف رود بازگشایی و 
الیروبی نمی شــود، مثــل کال علی آباد و 
سیاســک و کنوگرد یا گوندوک طالقانی، 

لطفاً پیگیری شود.
 ۹۱5...۹۰۹6

احتکار خرما
در آســتانه نیمه شعبان و شب های برات در خراســان... احتکارگران، خرما را به قیمت 
گزاف به مردم تحمیل می کنند. مســئوالن مربوط قیمت خرید فصل قبل و فروش امروز 

را پیگیری کنند.
۹۱5...۸2۸۰

 انديشه 83 )مشکينی( را دريابيد
ما ساکنان اندیشه 83 )مشکینی33( باید 
روی قبض آب، آبونمان فاضالب شــهری 
را پرداخت کنیم در صورتی که سیســتم 
از  فاضالب شــهری نداریم. یکــی دیگر 
مشکالتمان این اســت که بیشتر منازل 
پالک شهرداری ندارند. از مسئوالن تقاضا 
داریم به مشــکالت این محله رســیدگی 

کنند.
۹۱5...۱2۴۹
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مهــدی کاهانی مقدم   پــروژه آزادراه و 
کمربند جنوبی شهر مشهد که با 27 کیلومتر 
طول، از انتهای بلوار شــهید برونسی تا اتوبان 
مشهد - باغچه امتداد دارد، با گذشت بیش از 
15 سال از آغاز طرح مطالعاتی، انجام تشریفات 
اداری و ساخت بخش هایی از آن، همچنان در 

بالتکلیفی و سردرگمی گرفتار است.
عملیات ســاخت این پروژه که در سال 91 به 
بهانه کاهش بار ترافیکی شهر مشهد و ایجاد 
رفاه بیشــتر برای مجــاوران و زائــران بارگاه 
ملکوتی حضرت رضا)ع( آغاز شد، پس از چند 
ســال کش و قوس های فراوان و اعتراضات و 
گالیه هــای متعدد مردمــی، حامیان محیط 
زیست و رسانه ها، سرانجام اواسط سال گذشته 
با ورود و قاطعیت دستگاه قضایی و دادستان 
مرکز اســتان متوقف شــد. در این مدت اما 
مدیران شهری، از رئیس شورای اسالمی شهر 
مشهد گرفته تا اعضای این شــورا، شهردار و 
معاونانش، هریک با استفاده از هر فرصتی که 
دســت می داد، با ارائه اطالعات گاه نادرست و 
توجیهات برگرفته از سالیق و عالقه مندی های 
شــخصی خود، تالش هــای فراوانــی برای 
غیرمنطقی و حتی غیرقانونی جلوه دادن حکم 
دادستانی مشهد مبنی بر توقف عملیات اجرایی 
کمربند جنوبی را داشته و براینکه این عملیات 

باید از سرگرفته شود، تأکید کرده اند.

 جلوی ضرر را از هركجا بگيريم،
 منفعت است

این درحالی اســت که معاون شهرســازی و 
معماری شــهردار مشهد شــب دوشنبه در 
گفت و گویی با صدا و ســیمای مرکز خراسان 
رضــوی، با اظهاراتی جالب بر اینکه ســاخت 
کمربند جنوبی مشهد حالل مشکل ترافیکی 

این کالنشهر نیست، تأکید کرد.
محمدرضا حســین نژاد، همچنیــن با تأیید 
منطقی بودن توقف ســاخت این کمربندی، 
گفت: در زمان تصویب طرح ساخت کمربند 
جنوبی مشهد در سال 1382، با اینکه نماینده 
ســازمان محیط زیســت در جلســه شورای 
عالی ترافیک حضور داشــته، اما به دلیل نبود 
حساســیت های کنونی برروی مسائل زیست 

محیطی، این طرح تصویب شده است.
وی تأکید کرد: هرچند این اقدام خسارت های 
مالی به دنبال داشته است، اما جلوی ضرر را از 

هرکجا بگیریم، منفعت است.
وی درپاســخ به این شائبه 
که شهرداری مشهد، ساخت 
کمربند جنوبی مشهد را به 
این دلیل که به دنبال کسب 
سود و منفعت از قبیل فروش 
اراضی اطراف ایــن پروژه و 
ارزش افزوده این اراضی پس 
از افتتاح کمربندی بوده، آغاز 
داشت:  اظهار  اســت،  کرده 
این کــه برخــی می گویند 
اراضی اطراف پروژه را »فریز« 
می کنیم و اجازه ســاخت و 

ساز و... نمی دهیم، این طور نیست و چنانچه 
کمربند راه بیفتد، بدون تردید سایر موارد هم 

به تدریج راه می افتد.
وی درهمیــن حــال از جایگزینی یک طرح 
گردشگری در محل احداث کمربندی جنوبی 
مشــهد خبر داد و گفت: براســاس این طرح 
که هم اکنون مدنظــر قرار گرفته، مراحلی از 
کمربندی که تاکنون ســاخته شده به طرح 

گردشگری الحاق می شود.
از سوی دیگر مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی هم با بیــان اینکه درحال حاضر هیچ 
اجماعی بین مسئوالن و دستگاه های اجرایی 
برای ادامه ساخت کمربند جنوبی مشهد وجود 
ندارد، خواســتار لغو این مصوبه شورای عالی 

ترافیک، از ســوی شــورای 
شهر و شهرداری مشهد شد.

یک اســتاد دانشگاه و فعال 
محیط زیســت هم در این 
با  کــرد:  باره خاطرنشــان 
ســاخت کمربنــد جنوبی 
این  گیاهی  پوشش  مشهد، 
منطقه بــه عنوان مهم ترین 
عامل جلوگیری از ســیل از 
بین رفته و یا خواهد رفت و 
راه سیل به سمت خانه های 

شهروندان باز خواهد شد.
دکتر مهــدی کالهی گفت: 
اکنون وضعیت محیط زیست بسیار وحشتناک 
است و تمام زنگ های خطر برای محیط زیست 
کشور به صدا درآمده است و راهی برای اینکه 
حاال یک جــاده ای هم بزنیم وجــود ندارد و 
طبیعت در همین هفته های اخیر نشان داد که 

چه انتقام سختی از ما می گیرد.

  جاده راهکار رفع مشکل ترافيک نيست 
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 
خطاب به مدیریت شهری مشهد اظهار داشت: 
شــما اگر می خواهید مشکل ترافیکی شهر را 
حل کنید، باید به فکر توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی و رایگان کردن آن برای شهروندان 

باشید و گام بردارید.

وی خاطرنشان کرد: درحالی که کشورهای دیگر 
به این باور رسیده اند که جاده راهکار رفع مشکل 
ترافیک نیست، متأســفانه مسئوالن و مدیران 
شــهری ما درســت برخالف این باور حرکت 
می کنند و طرح های متعدد راه و جاده ســازی 
مؤید این نکته اســت که گاه خسارات فراوانی 
برای محیط زیست و مردم به همراه داشته است. 
دکتر کالهی در همین حــال ادارات حفاظت 
محیط زیست و منابع طبیعی را همانند گوشت 
قربانی عنوان کرد و افزود: درحالی که نماینده 
محیط زیست در جلسات تصمیم گیری مدیریت 
شهری و فعالیت های عمرانی، می بایست حق وتو 
داشته باشد و طرح های مخرب و آسیب رسان 
به طبیعت را وتو کند، همــواره به عنوان یک 
عضو عادی دارای یک رأی می باشــد. او گفت: 
بدتر از همــه اینکه برخی از مدیران این ادارات 
و ســازمان ها هیچ اشرافی به مسائل حوزه خود 
ندارند؛ همچنان که رئیس سازمان محیط زیست 
اخیراً به این مسئله اقرار کرد و این درحالی است 
که این مدیران باید از بیش از 80 درصد اراضی 

کشور حفاظت و حراست کنند.

پس از ۱5 سال کش و قوس های فراوان بین مدیران شهری مشهد و دوستداران محیط زیست

مهر تأييد معاون شهردار به اشتباه در ساخت كمربند جنوبی

اين كه برخی می گويند 
اراضی اطراف پروژه 
را »فريز« می كنيم و 

اجازه ساخت و ساز و... 
نمی دهيم، اين طور 

نيست و چنانچه كمربند 
راه بيفتد، بدون ترديد 

ساير موارد هم به تدريج 
راه می افتد

بــرش

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار مشهد
واحدنوع کاال

متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12250

72,000

80000

93000

7200

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )ران بدون چربی( 

تخم مرغ

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شــماره 

300072305 پیامک کنید.



چشم سوم روایت قدس از آخرین اخبار سیل در خراسان رضوی

از خانه خرابی روستاییان تا  تماس رئیس جمهور با استاندار 
گذشــته  روز  چند  بارندگی های  قدس  
خراســان رضوی در حالی ادامــه دارد که 
میزان خســارت ها هر روز بیش از گذشته 

اعالم می شود.

  4 روستای بجستان گرفتار در سیل
فرماندار بجســتان روز گذشــته اعالم کرد: 
ســیل چهار روســتای بخش یونســی این 

شهرستان را فرا گرفت.
ابراهیمی گفت: در پی تشــدید بارش ظرف 
چند ســاعت سیالب در روســتاهای سردق، 
فخرآبــاد، ابراهیم آبــاد و منصــوری موجب 
آبگرفتگــی معابــر عمومــی و تعــدادی از 

واحدهای دامداری شده است. 
وی با بیــان اینکه گروه های امــدادی در این 
روســتاها مشغول امدادرســانی به روستاییان 
هستند، افزود: سیل جاده ارتباطی روستاهای 

فخرآباد، منصوری و ابراهیم آباد را بسته است.

  تخلیه چند روستا وعذرخواهی 
سرپرست فرمانداری بردسکن از مردم

در پی وقوع ســیل در روستای ســیف آباد از 
توابع بخش مرکزی بردسکن دستور تخلیه این 

روستا صادر شد.
روستاییان توسط چندین دستگاه مینی بوس 
به زائرسرای علی بن موسی الرضا)ع( بردسکن 

منتقل و در این مکان اسکان داده شدند.
به گزارش رســیده همچنین روز گذشــته 
نیمــی از منــازل روســتای کالتــه نو در 

بردسکن تخلیه شدند.
سرپرســت فرمانداری بردسکن در این باره 
گفت: در پی جریان سیالب دیروز روستای 
کالته نو این شهرســتان در محاصره سیل 
قــرار گرفــت؛ بنابراین ۵۰ درصــد منازل 

مسکونی آن تخلیه شدند.
ابراهیم قاســم  پور در بازدید از مسیر روستای 
کالته نو در این شهرســتان از مردم این روستا 
به خاطــر حجم ســیل و تأخیــر در مهار و 
کنترل آن عذرخواهی کرد و گفت: متأســفانه 
بر اثر جاری شــدن سیل در مناطق باالدستی 
بردسکن، سیل به جنوب این شهرستان جریان 
پیدا کرد و روســتای کالته نــو از توابع بخش 

مرکزی بردسکن را در محاصره خود قرار داد.
وی افزود: از یکشــنبه شــب گذشته تمامی 
دســتگاه های اجرایــی، خدماتــی و امدادی، 
نیروهای مردمی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی 
با اســتفاده از ظرفیت بخــش خصوصی برای 
جلوگیری از ورود سیل به داخل روستا اقدامات 

مؤثری را انجام داده اند.
وی بیان کرد: بر اثر چندین فرونشست زمین در 
محور بردسکن به شهرآباد با همت شهرداران و 
راهداران شهرستان نسبت به ترمیم و اصالح آن ها 
اقدام شد و در حال حاضر با توجه به طغیان سیل 
در روستای کالته نو تا فروکش کردن سیل این 
محور مسدود شده که می  طلبد روستاییان فعاًل 
تردد نکنند که احتمال هر گونه فرونشست زمین 
دراین محور وجود دارد. سرپرســت فرمانداری 
بردسکن افزود: خوشبختانه با مدیریتی که انجام 
شــد و پای کار بودن اعضای شورای هماهنگی 
مدیریت بحران این شهرســتان هیچ خســارت 
جانی در بردسکن نداشته ایم. قاسم پورافزود: در 
پی بارش های دو روز گذشته تاکنون ۸۰ میلیمتر 

باران در بردسکن ثبت شده است.
 

  تخلیه یک روستا در خلیل آباد 
فرماندار خلیل آباد نیــز در این باره گفت: در پی 
افزایش حجم سیالب ناشی از بارندگی مستمر 
اخیر روزگذشته با هدف حفظ جان مردم دستور 
تخلیه روستای شوراب واقع در بخش ششطراز 
این شهرســتان صادر و ســاکنان آن با تالش 
امدادگران هالل احمر در حسینیه روستای مجاور 

اسکان یافتند.
شــاکری افزود: تاکنون به روســتای شــورآباد 

خسارتی وارد نشده با این حال سال ها پیش بند 
خاکی در این منطقه ســاخته شده اما به خاطر 
وجود تپه ماهور در اطراف روستای شوراب الجرم 

آب به سمت این روستا هدایت می شود. 
به گفته وی در این شــرایط که با سر ریز شدن 
همزمان بند خاکی همراه شد وضعیت خطرناک 
ارزیابی شد؛ بنابراین ساکنان شورآباد به روستای 

جعفرآباد انتقال داده شدند. 
تــداوم حجم باالی بارش ســبب آبگرفتگی در 
روستاهای کویری شهرستان خلیل آباد از جمله 
مهدی آبــاد و برخی معابر و منازل در روســتای 

سعدالدین شده است. 

  تخلیه منازل مسکونی روستای 
دوغارون تایباد 

منازل مســکونی 24 خانوار از اهالی روستای 

دوغارون در بخش مرکزی تایباد تخلیه شد.
فرمانــدار تایباد گفــت: این تخلیــه با توجه 
بــه پیش بینــی بارش های شــدید و با هدف 
پیشــگیری از بــروز مخاطرات انســانی این 

شهرستان انجام شد.
حسین شرافتی راد افزود: با توجه به حرکت 
شــدید رواناب در مســیل ها و دشت های 
شهرستان، این روستا آسیب پذیر تشخیص 

داده شده است.

  4۰ مورد آبگرفتگی در مشهد
سرپرســت معاونت خدمات شهری شهرداری 
مشــهد هم با بیان اینکه براثــر بارندگی های 
24 ســاعت گذشــته 4۰ مورد آبگرفتگی در 
سطح شــهر مشهد گزارش شــده است، اعالم 
کرد: باتوجه به شدت و استمرار بارندگی و عدم 
جوابگویــی ظرفیت کانال ها دربرخی ســاعات 
که باران شــدید و رگباری بــود، ضمن جاری 
شــدن روانــاب و تجمع آب در برخــی معابر، 
نقاطی از سطح شهر دچار آبگرفتگی شد که با 
حضورعوامل خدمات شــهری موارد رفع شد و 
این فعالیت ها با توجه به استمرار بارندگی، تداوم 
دارد. وی خاطرنشــان کرد: همچنین در طول 
این مدت 4۱ مورد عملیات توســط همکاران 

آتش نشانی صورت پذیرفته که ۱2 مورد مربوط 
به آبگرفتگی منازل، کارگاه و معابر بوده است.

  خسارت 2 میلیاردی سیالب به بخش 
کشاورزی رشتخوار 

فرماندار رشتخوار گفت: بارش شدید باران و وقوع 
ســیالب روز گذشــته 2 میلیارد ریال به بخش 

کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرد.

خالقداد عرب در نشســت شــورای هماهنگی 
مدیریت بحران شهرســتان افزود: در اثر بارش 
شدید باران و جاری شدن سیل در جاده روستای 
»درریــز« بخش مرکزی رشــتخوار، مدارس این 
روستا روزگذشته تعطیل شدند. وی اظهار داشت: 
با توجه به تالش اعضای ستاد مدیریت بحران و 
اقدامات صورت گرفته از جمله مرمت، ترمیم و 
بهسازی سیل بند ها هیچ گونه تلفات انسانی ناشی 
از سیل در این شهرستان گزارش نشده است. وی 
با بیان اینکه از یکشنبه شب گذشته تا دیروز ۱۱ 
میلیمتر باران در رشتخوار به ثبت رسید، گفت: 
از ابتدای امســال تاکنون 2۰۰ میلیمتر باران در 
رشتخوار باریده است که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۱۸۱میلیمتر افزایش داشته است.

  ریزش کوه در جاده نغندر به کنگ 
بخشدار طرقبه گفت: در پی بارندگی های چند 
روز گذشــته، جاری شــدن آب و سست شدن 
خاک، یکشــنبه شب گذشته در مسیر نغندر به 

کنگ کوه ریزش کرد.
محمد قربانی ادامه داد: خوشــبختانه با کمک 
دهیاری منطقه و نیروهای شهرداری و راهداری 

طرقبه به سرعت مسیر پاکسازی شد.
وی با بیان اینکه با توجــه به آخرین گزارش ها 
در فروردین ماه در این شهرســتان ۹۰ میلیمتر 
بارندگی اتفاق افتاده اســت، تصریــح کرد: این 
بارندگی ها نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش 
داشته است. بخشدار طرقبه با اظهار خرسندی 
از وضعیت مســیل ها در این شهرســتان، بیان 
کرد: با توجه به اخبار اخیر، مردم از اقدامات آب 
منطقه ای نسبت به پاکسازی حاشیه رودخانه ها، 
بنا ها و تصرفات  غیرمجــاز در اطراف رودخانه ها 
اســتقبال کرده اند. قربانی خاطرنشان کرد: آب 
منطقه ای طرقبه هر روز نسبت به تخریب پل ها و 
ساخت و ساز های غیر مجاز و رفع معبر در سطح و 
حاشیه تمامی رودخانه های منطقه اقدام می  کند.

  تردد به سمت مشهد تا اطالع ثانوی از 
مسیر »کرمان- یزد - طبس«

فرماندار شهرستان راور نیز گفت :با توجه به حجم 
رواناب های حاصل از سیل در سطح منطقه فعاًل 

راه جایگزین مسیر »راور - دیهوک« وجود ندارد.
اژدری افزود: تا اطالع ثانوی تردد به سمت مشهد 
از »کرمان- یزد - طبس« انجام می شود تا سیل 
فروکــش کند و بتوانیم راه دسترســی در کنار 

رودخانه ایجاد و پل کالیشور ساخته شود.
وی تصریح کرد : شدت آب از مسیر پل زیاد است 
و نمی  شود ریسک کرد و اجازه عبور خودروها را 
داد. گزارش های ارسالی همچنین خبر از تخریب 
پل مسیر جنگل خواجه چهچهه در شهرستان 

کالت می دهد.

آب و هوا
  پیش بینی افزایش دمای هوا و کاهش 

بارندگی ها در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: از صبح امروز 
تا ظهر فردا در ســطح اســتان بارندگی به شــکل گسترده 
نخواهیم داشــت و بارش ها بسیار خفیف و پراکنده و بیشتر 
در نواحی کوهستانی رخ خواهد داد اما در ساعات بعدازظهر 
روز چهارشنبه به بعد ابتدا در بخش های شمالی و شمال غربی 
اســتان و سپس در روزهای پنجشنبه و جمعه در اکثر نقاط 
استان به شکل رگبار و رعد و برق بارندگی خواهیم داشت که 
در نواحی مستعد بارش ها احتماالً به شکل تگرگ نیز خواهد 
بود ضمن اینکه در روزهای پنجشنبه و جمعه سرعت وزش 
باد در سطح استان گاهی شدید و در بخش هایی از استان با 
گرد و خاک همراه می باشد. همچنین از امروز تا روز پنجشنبه 

دمای هوا در غالب نقاط استان روند افزایشی خواهد داشت. 

  87/4 میلیمتر؛ بردسکن رکورددار 
بارندگی در خراسان رضوی شد

قدس: هواشناسی خراسان رضوی آخرین میزان بارندگی ها 
در استان را طی شبانه روز گذشته اعالم کرد.

بر اســاس آمار ارائه شده بیشترین میزان بارش های خراسان 
رضوی در شهرستان بردسکن به میزان ۸7/4 میلیمتر گزارش 

شده است.
این گزارش حاکی اســت میزان بارش ها در مدت یاد شــده 
نیز در شــهرهای قوچان 4۱/۱، سرخس 2۹/7، سبزوار ٣٣، 
گلمکان 2۸/۵، مشــهد )فــرودگاه( 2۸/۵، نیشــابور 24/2، 
تربت حیدریه 2۵/4، کاشمر ٣2/۸، گناباد 2۱، تربت جام ٣/٣4، 
درگز 22/۹، فریمان 2۸/۸، خواف ۱2/٣، جغتای6/۵، بردسکن 
۸7/4، تایباد ٣٣/7، رشــتخوار ۱۱/4، بجستان ۱۹/7، کالت 
2۸/۹، باخرز 22/۱، مه والت 2۰/2، جوین 2٣، دانشگاه بینالود 
٣٣، کاخک ٣4، خلیل آباد ٣٣/۵، ریوش ۵4، خوشاب ٣٣/6 و 

داورزن 6/4 میلیمتر بوده است. 

هث روی  خط حاد
  یک مجتمع تجاری آتش گرفت

قدس: یک مجتمع تجاری چهارطبقــه واقع در خیابان دانش 
مشهد گرفتار آتش سوزی شد. 

سرپرســت یکی از ایســتگاه های منطقه ثامن ســازمان 
آتش نشــانی مشــهد با اعالم این خبر گفت: کانون حریق 
طبقــه دوم مجتمع بود که طــی آن یک باب انبار حدوداً 
2۰ متری به علتی نامعلوم آتش گرفته بود. احمد مرندی 
افزود: شعله های آتش بخش کوچکی از انبار را دربر گرفته 
بــود و در حال ســرایت به دیگر قســمت های آن بود که 
آتش  نشــانان به ســرعت ضمن باز کردن در انبار، نسبت 
بــه مهار آتش اقدام و از ســرایت آن به مغازه های مجاور 

جلوگیری کردند.
وی یادآور شد: این آتش سوزی خسارت جانی نداشت و علت وقوع 

آن در دست بررسی است.

  یک ساختمان ویالیی فرو ریخت

قدس: مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: یکشنبه شب 
گذشته یک ساختمان ویالیی در مشهد فرو ریخت.

 امیر عزیزی افزود: این ساختمان ویالیی در خیابان ارشاد الرضا 
به دلیل گودبرداری غیراصولی در زمین مجاور ریزش کرد.

وی اضافه کرد: خوشــبختانه حین وقوع حادثه هیچ یک از 
اهالی ساختمان در منزل حضور نداشتند و این حادثه تلفات 
جانی در بر نداشت. مدیرعامل ســازمان آتش نشانی مشهد 
گفت: تیم امداد و نجات و پیشگیری سازمان پس از عملیات 
کاوش و رفع خطر با تحویل محل به عوامل انتظامی و پلیس 

ساختمان به ایستگاه های خود بازگشتند.

  کارگاه چوب داخل زندان وکیل آباد 
طعمه حریق شد 

قدس: شب گذشته کارگاه چوب داخل زندان وکیل آباد طعمه 
حریق شــد. معاون عملیات ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری مشهد در خصوص این حادثه گفت: با حضور 
آتش نشــان ها در محل حادثه واقع در بلوار وکیل آباد، حریق که 
قســمت کوچکی از کارگاه را در بر گرفته بود، در همان لحظات 

اولیه مهار و اطفا شد. 
آتشپاد دوم مهدی رضایی ادامه داد: بروز این آتش سوزی که علت 

آن در دست بررسی می باشد، خسارت جانی در بر نداشت.

قدس واکاوی کرد
  سیل تغییر کاربری اراضی بدون 

سیل بند دستگاه های نظارتی

علــی محمدزاده : چند روز پیش نامه ای به دســتمان 
رســید که یکی از شــهروندان با ارائه برخی مستندات از 
غفلت عمدی مسئوالن و دستگاه های نظارتی حوزه تغییر 
کاربری اراضی گالیه داشــت و نوشــته بــود علت اصلی 
افزایش ویال ســازی ها در دشت مشهد و شهرهای اطراف 
نبود برخورد مناسب و قاطع از سوی سازمان های متولی و 

دستگاه قضایی می باشد. 
هرچند نمی توان با قطعیت تمام نظر این شهروند را قبول 
کرد اما آنچه مسلم است در سال های اخیر ویال سازی های 
غیرمجاز که به طورکامل با تغییر کاربری اراضی زراعی در 
دشت مشهد ایجاد شــده اند مانند سیلی ویرانگر در حال 
از بین بردن کشاورزی منطقه و مصرف بی قاعده آب های 

زیرزمینی است.

  ویال به جای همه چیز
کمتر از یک ســال پیش از مســیرجاده قدیم فاصله بین 
تقاطع جاده قدیم با بلوار شــاهنامه تــا چناران را طی و 
گزارشــی هم منتشــر کردیم که متأســفانه بیانگر عمق 
فاجعه بود، اینکه زمین های مستعد کشاورزی قطعه بندی 
شــده و ویالهای کوچک و بزرگ جایگزین گندم و سایر 

محصوالت این زمین ها شده دردآوراست.
آنچه مســلم اســت هر پدیده و رفتــار اجتماعی دارای 
الیه های مختلفی است که باید از سوی افراد متخصص در 
بخش های مختلف مورد تحلیل و بررســی قرار بگیرد. در 
خصوص تب ویالسازی هم باید روان شناسان اجتماعی به 
این ســوال پاسخ دهند که چرا جامعه ایرانی در یک دهه 
اخیر دچار این پدیده شده است و چرا به نحوی ساماندهی 
نشده تا به جای تغییر و تخریب زمین های زراعی و تصرف 
اراضی ملی برای ایجاد ویال افراد متقاضی و مشتاق داشتن 
باغ راهی روستاهای نزدیک شهر بشوند تا موجب آبادانی 

روستاها بشوند.
ســاخت ویال بر روی زمین زراعی تنها بخش ظاهر ماجرا 
اســت و به گفته کارشناسان الیه های پنهان این اقدام در 
برخی مواقع به آســیب های اجتماعی ختم می شــوند که 

باید در مبحثی جدا به آن پرداخت. 
اما یکی از الیه های دیگر این موضوع مســئله تأمین آب 
هزاران باغ ویال و اســتخرهای این مجموعه ها می باشد و 
همچنان که دستگاه های دخیل در موضوع می دانند وجود 
صدها چاه عمیق غیرمجاز در دشت مشهد و چناران قابل 
تصور اســت که شــاید یکی از دالیل افت سطح آب های 
زیرزمینی دشــت مشــهد وجود همین باغ ویالها در این 

منطقه باشد. 
با تمام این اوصاف در بررسی علل سرعت گرفتن این رفتار 
در ســال های اخیر در کنار ســودآور بودن آن و تقاضای 
لجام گســیخته داشــتن ویال در میان شهروندان بی شک 
نمی توان از قصور دستگاه های متولی نظارت چشمپوشی 

کرد . 
نمی توان تصور کرد چند هکتار زمین کشــاورزی شــبانه 
قطعه بندی و دیوارکشــی و ساخته شوند مگر می شود در 
دشــتی مســطح به یکباره ویالهای رنگارنگ از دل خاک 
ســر در بیاورند و مأموران دستگاه های متولی متوجه آن 

نشده باشند. 
آنچه مسلم است سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی 
این بخــش از اراضی هم پرونده های متعــددی دارد که 
برای پیگیری تخلفات تشــکیل داده و بی تردید از تغییر 
کاربری های متعددی پیشــگیری کرده است ولی با تمام 
این اقدامات نمی توان منکر تخلفات وســیع تغییر کاربری 
اراضی در اطراف مشــهد بود و نمی توان بهانه هایی چون 
کمبود نیرو آورد چرا که اگر قانون قاطعانه و بدون استثنا 
اجرا شــود و ســازنده هر ویالیی بداند بنایی که می سازد 
به محض دیده شــدن از سوی کارشناسان دستگاه متولی 
و البتــه به حکم قانون تخریب می شــود دیگر ریســک 

هزینه های میلیونی را بر خود نمی پذیرد. 
بنابراین با اندکی کنکاش در موضوع متأسفانه به مواردی 
از قانون گریزی هایی می رســیم کــه باز عده ای خاص به 
اشــکال مختلف توانســته اند قانون را دور بزنند یا کاری 
بکنند که حکم قانون در مورد آن ها اجرا نشود و همین امر 
موجب ترغیب غیر مستقیم افرادی شده که از این طریق 

سودهای کالن به جیب می زنند. 
اگر معیار قانون باشد و اصل بر این باشد که زمین زراعی 
نبایــد تغییر کاربری داده شــود و هیچ اســتثنایی وجود 
نداشــته باشد بی شک دشــت های زراعی شــهرها برای 
آیندگان می ماننــد در غیر این صورت چند دهه بعد باید 
برای نشان دادن یک خوشه گندم به کودکان ساعت ها از 

شهرها دور شد. 
خالصه اینکه با مقایســه تصاویرهوایی چند ســال اخیر 
دشــت مشــهد می توان به خوبی فاجعه رخ داده را لمس 
کرد همچنین در ســیل اخیر هم شاهد تخریب گسترده 
خانه هایــی بودیم که درنتیجه همین تب ویال ســازی در 

دره های سرسبز ایجاد شده بودند. 
ویالهایی که بیشــتر در حاشــیه رودها و البته با تعرض 
به حریم رودخانه ها ســاخته شــده اند و با اندکی سیالب 
خطــرات بســیاری را ایجــاد می کنند بنابرایــن به زبان 
ســاده می توان گفــت امیدواریم ســیل های اخیر اندکی 
 موجب بیداری متولیان نظارتی در این حوزه نیز بشــود و 
ســاخت وســازهای کاماًل خالف در حریــم رودخانه ها و 
اراضی کشــاورزی بیش از پیش کنترل شــود و بی هیچ 

اغماضی بناهای غیرمجاز تخریب شود.
شــاید با نگاهی به قانــون بتوان قضــاوت راحت تری در 
خصوص کم کاری دســتگاه های نظارتی داشــت چرا که 
قانون مصادیق تخلفات را به روشنی بیان کرده و با انطباق 
آن با موارد عینی به خوبی قصور عده ای آشــکار می شود 
که امیدواریم دستگاه قضایی به تمام تقصیرات پایان دهد. 
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ایرنا: فرماندار کاشــمر در بازدید از بندهای آبخیزداری و 
آبخوانداری ارتفاعات شمال این شهر گفت: اقدام های خوبی 
که سال های گذشته در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری در 
کاشمر صورت گرفته است از بروز سیل در این شهرستان 
جلوگیری کرد. محمد علی نبی پور در حاشیه این بازدید 
در جمع خبرنگاران گفت: همچنین در راســتای هدایت 
و کنترل ســیالب در غرب شهر کاشــمر تمهیدات الزم 
اندیشیده شد و خاکریزهایی توسط شهرداری ایجاد شد 
تا سیالب در مسیر اصلی خود جریان داشته باشد و برای 

مجموعه مسکن مهر این شهر نگرانی به وجود نیاید.
وی ادامه داد: با وجود حجم باالی بارش ها از عصر یکشنبه 
تا دیروز با تدابیر اتخاذ شده مشکل خاصی در کاشمر وجود 
نداشــته است و سیالب از سمت غرب شهر در حال عبور 
است. فرماندار کاشمر گفت: ماشین آالت شهرداری مسیر 
سیالب را هدایت کردند و عمالً سیالب در مسیر رودخانه 
قرار دارد. نبی پور افزود: تاکنون میزان بارندگی در ایستگاه 
تنورچه 6۸ میلیمتر گزارش شده است و متوسط بارندگی 

از روز گذشته تا کنون 4۰ میلیمتر ثبت شده است.

وی ادامه داد: در برخی مناطق، آبگرفتگی معابر شهر کاشمر 
و چند روســتا رخ داده اســت که آسیب و خسارت مالی 
آنچنانی بر جای نگذاشــته است و امیدواریم طی ساعات 
آینده هم مشــکل خاصی در شهرســتان به وجود نیاید. 
فرماندار کاشــمر گفت: پیرو هماهنگی شورای مدیریت 
بحران استان چهار دستگاه ماشین آالت شامل لودر، بیل 
مکانیکی و بیل بکهو به همراه یک دستگاه کامیون و وانت 
مزدا به همراه 6 نفر نیروی انسانی شامل راننده و تعمیرکار 

به مناطق سیل زده استان گلستان اعزام شدند.

فرماندار:

آبخیزداری و آبخوانداری،کاشمر را از خطر سیل نجات داد

قدس: رئیس جمهور در گفت وگوی 
تلفنی با اســتاندار خراسان رضوی از 
آخرین اقدام های ستاد مدیریت بحران 
استان و تمهیدات اندیشیده شده برای 
مقابله با خســارت های ناشی از وقوع 
ســیل اطالع پیدا کرد. دکتر روحانی 
صبح روز گذشــته در تماس تلفنی با 
علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان 

رضوی، آخرین وضعیت خسارت های ناشی از وقوع سیل در نتیجه فعالیت سامانه بارشی 
بر روی استان را پیگیری کرد. رئیس جمهور در این گفت وگوی تلفنی برای جلوگیری از 

ورود خسارت به مردم درنتیجه بارش های رگباری دستورات الزم را صادر کرد.
روحانی در ادامه گفت  وگوی تلفنی با استاندار خراسان رضوی، پیگیر مسائل اقتصادی 
استان و برنامه های رزم حسینی برای ایجاد تحول اقتصادی و توسعه منطقه ای شد و بر 
ضرورت برقراری ارتباط نزدیک با علما بویژه نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی 

و تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد.
علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی هم در جریان این گفت وگو، ضمن ارائه 
گزارشی از عملکرد ستاد مدیریت بحران استان و برنامه ریزی های انجام گرفته برای مقابله 
با خسارت های ناشــی از وقوع سیل، پیگیری های رئیس جمهور را موجب دل گرمی 

نیروهای عملیاتی خدمت رسان به مردم دانست.

در گفت وگوی تلفنی روحانی با استاندار مطرح شد
 اطالع رئیس جمهور از اقدام های ستاد مدیریت بحران

 در خراسان رضوی

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱
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