
روایت حیدری از 
سخت ترین تصمیم و 

غیرمنتظره ترین اتفاق 
شورای پنجم مشهد

کشف ۲۹۹ دستگاه 
استخراج ارز دیجیتال 

در مشهد

سرپرست معاونت 
عمرانی استانداری 

منصوب شد

 CNG کاهش مصرف
پس از شیوع کرونا

هوای استان 8 درجه 
خنک می شود

ژئو ممبران ۲ جوان 
دیگر را به کام مرگ 

کشاند 

نماینده مدیرکل ارشاد 
در شهرستان مشهد 

منصوب شد

 وقوع حریق در
 ۲۰ هکتاراز ارتفاعات 

قله زو

سرپرست معاونت بازرسی و 
نظارت سازمان صمت خبر داد:

اخبار کوتاه

گوناگون

* ایســنا/ رئیس خانه صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان گفت: هنوز برنامــه خاصی برای توســعه 
صنعتی اســتان نداریــم و برنامه ای وجــود ندارد 
کــه مشــخص کنــد اســتان بایــد در چه مــواردی 

سرمایه گذاری کند.
* پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد/ 
معاون عمــران، حمل و نقل وترافیک شــهرداری 
مشهد گفت: با نصب اولین قطعه از عرشه چپ گرد 
غیرهمســطح تقاطــع چهــار ســطحی آزادگان، 

عملیات سگمنت گذاری این چپ گرد آغاز شد.

* مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر 
تاکسیرانی شهرداری مشهد از آغاز طرح نوسازی 
ناوگان این سازمان به همراه پرداخت وام نوسازی 

تا سقف 700 میلیون ریال خبرداد.
* فارس/ مسئول جهاد کشــاورزی رخ گفت: کار 
برداشــت گندم از یک هزار و۹۵0 هکتار ســطح 
قابل برداشــت مزارع گندم آبــی و دیم این منطقه 

آغاز شد.
* ایرنــا/ رئیــس اتحادیه صنــف نانوایان مشــهد 
گفت: بازرسان اتحادیه همراه با بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان رضــوی و اتاق 
اصناف مشهد روزانه عملکرد نانوایی ها را ارزیابی 

می کنند.
* تسنیم/ مسئول بسیج کارگری خراسان رضوی 

از توزیع بیش از ۱۲000 بسته معیشتی در میان 
نیازمندان توسط بسیج کارگری خراسان رضوی 

خبر داد.
* ایکنــا/ معــاون اوقــاف اســتان گفــت: طــی 
شــش مرحله رزمایش کمــک مؤمنانــه در اعیاد و 
مناســبت های مذهبی، ۶0 هزار بسته غذایی به 
ارزش ۱۲ میلیارد تومان از محل موقوفات مرتبط 

و نذورات مردمی تهیه و توزیع شد.
* وبدا/ مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد، از آمادگی این دانشــگاه بــرای برگزاری 
آزمون سراســری امســال خبر داد و گفت: تمامی 
تمهیــدات الزم بــرای برگــزاری آزمونــی ایمن  با 
رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی به بهترین 

شکل ممکن در نظر گرفته شده است.

 رئیس هیئت مدیره بنیاد علوی 
خبر داد:

 رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد
 خراسان اعالم کرد:

 رشتخوار منطقه هدف آبادانی
 و پیشرفت بنیاد مستضعفان

 آمادگی 8۵۰۰ مسجد 
برای عزاداری های ماه محرم

۳

۵۸ هزار تبعه 
خارجی در استان 

تحصیل می کنند

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه2

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه2 

2

2

قصاب های  خلیل آبادی
 فعال به کاشمر بروند!

تخته گاز مسکن در نیشابور 
 صفحه4

طرح تفصیلی 14 ساله  و اجرا نشدن طرح  اقدام،  قیمت مسکن در نیشابور   را  تا   5 برابر افزایش داد

6 گود 
 تعیین تکلیف   شد

خطر 121 گود 
همچنان در کمین

 پیگیری های »خراسان رضوی« 
 درباره  تعیین تکلیف گودهای 

خطری مشهد 

  صفحه2

مدیرکل امور اتباع و مهاجران 
خارجی استانداری:

 صفحه4

ماجرای 
تعطیلی 

کشتارگاه 
خلیل آباد   پس از سال ها پیگیری مستمر، باالخره 

با تالش ها و اقدامات شهرداری مشهد، 
شــش گود در مشــهد رفع خطر شــد اما 
خطر ۱۲۱ گود دیگر در شــهر همچنان 

در کمین است...
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پیگیری های »خراسان رضوی« درباره تعیین تکلیف گودهای خطری مشهد 

  6 گود تعیین تکلیف شد
 خطر  121 گود همچنان در کمین

اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

2
Sun.Aug.16.2020. No.4481  4481  یک شنبه 26 مرداد 1399.   شماره

گزارش

محمد حسام مسلمی 

پس از سال ها پیگیری مســتمر، باالخره با تالش ها و اقدامات 
شهرداری مشهد، شش گود در مشــهد رفع خطر شد اما خطر 
121 گود دیگر در شــهر همچنان در کمین اســت. به گزارش 
»خراســان رضوی«، چهار ســال پیش بود که روزنامه خراسان 
در گزارشــی با عنوان »همزیســتی با گودالی عظیم« به پرونده 
گودال هــای رها شــده و خطر نــاک ورود کرد. در مرداد ســال 
97 نیز روزنامه خراسان در گزارش دیگری با عنوان »گودهای 
خطرناک« بــه وجــود گودهای خطرناک رها شــده در مشــهد 
پرداخت. طبــق آماری کــه خود مســئوالن در آن زمــان اعالم 
کردند، حدود 40 گودال بزرگ در مشــهد رها شــده بود که از 
این تعداد پنج گــودال در وضعیت بحرانی قرار داشــت. حتی 
حساسیت و خطرات ناشــی از این گودال ها به حدی  بود که با 
واکنش دادستانی همراه شد، به نحوی که دادستان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان به این موضوع ورود و اواخر سال 96 طی 
مکاتبه ای با نواحی شــهرداری مشــهد اعالم کرد که دستگاه 
های مسئول برای تعیین تکلیف گودهای خطرناک شهر اقدام 
کنند . این اقدام دادستانی به تشکیل تیم مشترک بین مناطق 
شهرداری برای تعیین تکلیف این گودها منجر شد. همچنین 
در گزارشی که در آذر ماه سال گذشته با عنوان »خطر 78 گود 
در کمین شهر« در روزنامه خراسان رضوی منتشر شد، دوباره از 
ضرورت تعیین تکلیف گودهای خطرناک شهر و خطری گفتیم 
که در کمین شهروندان اســت. با این حال روز گذشته مسعود 
ایاز مدیرکل نظارت بر ساخت و ســازها و کمیسیون های ماده 
100 شهرداری مشــهد اعالم کرد که »از ابتدای امسال شش 
گود از 127 گود موجود در مناطق شهری رفع خطر شده است، 

همچنین  121 مورد آن نیز در حال پیگیری است.«

رفع خطر از گودها فرایندی مستمر است	 
ایاز در گفت و گو با »خراسان رضوی« با بیان این که رفع خطر 

از گودها در شــهر یک فرایند مســتمر اســت، اظهــار کرد: هر 
پروژه ساختمانی که پروانه ساخت می گیرد و فعالیت خود را 
آغاز می کند، به تبع آن گود برداری هم صورت می گیرد، این 
که بگوییم در یک بازه زمانی این گودبرداری ها تمام می شود، 
این گونه نیســت و موضوعی اســت که ادامه دارد، اما در عین 
حال باید برای هر گود بــرداری اقدامات ایمنی انجام شــود. 
وی با بیان ایــن که بــرای گودهای خطری فرایند مشــخصی 
تعریف شده است، تصریح کرد: تیم مهندسی برای تشخیص 
گودهای خطری تشکیل می شــود، اگر مالک برای رفع خطر 
اقدام نکرد، پرونده به کمیسیون ماده 100 ارسال می شود، 
اگر مالک باز هم اقدامی نکرد شهرداری مستقیم خودش ورود 
و هزینه های آن را نیز از مالک دریافــت می کند، همچنین به 
دلیل اهمیت موضوع، اداره کل نظارت برســاخت و ســازها و 

کمیسیون ماده 100 شهرداری مشهد از ابتدای سال گذشته 
با همکاری دستگاه قضایی، اقدامات جدی تری را برای رفع 

خطر از این گودها شروع کرده است.

تعیین تکلیف بزرگ ترین گود خطرناک مشهد در 	 
میدان حافظ 

ایاز در ادامه به گود میدان حافظ مشــهد به نام الماس اشــاره 
کرد و یادآور شــد:  این گودال با 74 هزار متر عرصه و 20 متر 
ارتفاع تقریبا یکی از بزرگ ترین گودهای شــهر مشهد بود که 
رفع خطر و با خاک پر شد. همچنین در نزدیکی میدان شهدا، 
نزدیک سازمان قند و شــکر ، گودال بزرگی بود که شهرداری 
برای رفع خطر آن، ســاختمان ها و ملک مجــاور آن را خریده 
و رفع خطر شــده اســت. همچنین اولویت  ما برای رفع خطر 
با گودهایی اســت که رها شــده و مالک آن را به حال خود رها 
کرده اســت. وی همچنین در پاســخ به این ســوال که گودال 
واقع درخیابان توحید، کوچه رضوی ها که چندین سال است 
به حال خود رها شده چه زمانی تعیین تکلیف می شود؟ گفت:  

پرونده آن در حال پیگیری است.
ایاز در ادامه به تعداد گودهای رها شــده و اقدامات انجام شده 
برای رفع خطر آن اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
شش گود از 127 گود موجود در مناطق شهری رفع خطر شده 
اســت. گود برداری های میــدان حجاب فالحــی 2.9، نبش 
امامیه 16 در منطقــه 10 و گودبرداری انتهــای بولوار مفتح، 
پنجتــن 72.5 در منطقه 4 و گــود برداری بین کوشــش 24 و 
26 در منطقه 4  از جمله شــش گودی است که برای رفع خطر 
آن ها اقدام شده است و برای دیگر گودها نیز اقدامات در حال 
انجام است و هر کدام مراحل خود را طی می کند. وی تصریح 
کرد: هم اکنون گود قدیمی خطرناکی که رفــع خطر برای آن 
صورت نگرفته باشد در مشهد وجود ندارد، مگر این که به صورت 
مصداقی به ما بگویید که ما رســیدگی کنیم، ضمن این که اگر 
گودبرداری هم باشــد، موضوعات رفع خطر آن انجام شده اما 

دیگر مسائل آن هنوز باقی است و گود بالتکلیف نداریم.

اخبار

فرهنگی 

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان 
اعالم کرد:

 آمادگی ۸۵۰۰ مسجد 
برای عزاداری های ماه محرم

رئیــس مرکز رســیدگی بــه امور مســاجد خراســان 
گفت: در هشــت هزار و 528 مســجد اســتان های 
خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی 
نماز جماعــت با رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی و 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود و برای 
برپایی مراسم عزاداری ماه محرم نیز آمادگی ایجاد 
شده است. حجت االسالم مجتبی مهدوی ارفع در 
گفت و گو با ایرنا افزود: از این تعداد پنج هزار و 892 
مسجد در استان خراسان رضوی است که هزار و 14 
مسجد در شهر مشهد فعال است. وی ادامه داد: رهبر 
معظم انقالب فرمودند، اگر قواعد سخت گیرانه ای هم 
برای مقابله با کرونا وضع شود، مردم مؤمن و مسجدی 
ما بیشــتر از دیگران به این قواعد عمل و مسجدی ها 
به دقت مسائل را مراقبت می کنند. وی گفت: طبق 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا مدت برگزاری مراسم 
در اماکن سربسته یک ساعت و در محیط باز 2 ساعت 
خواهد بود و ممنوعیت ورود افراد دارای تنگی نفس 
و تب، ضدعفونی اماکن، اســتفاده از ماسک از دیگر 

مواردی است که رعایت آن ها الزم است.

 نماینده مدیرکل ارشاد 
در شهرستان مشهد منصوب شد

طی مراســمی با حضــور مدیرکل ارشــاد اســتان، از 
زحمات محمد جواد اســتادی به عنوان رئیس سابق 
اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی مشهد تقدیر و جلیل 
سروری به عنوان نماینده مدیرکل در شهرستان مشهد 
منصوب شــد. به گزارش فارس، مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان در این مراسم با اشاره به حذف 
ساختار ادارات ارشــاد شهرستان در مراکز استان ها 
گفت: طبق مصوبه وزارت ارشــاد، ادارات فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان ها در مراکز استان ها حذف 
شد، اما با پیگیری های انجام شده این اداره به فعالیت 
خود ادامه داد و اکنون نیز به صورت نماینده مدیرکل 
فعالیت خواهد کرد. جعفر مروارید افزود: امسال سال 
کمک بــه اصحاب فرهنــگ و هنر، توجه به معیشــت 
هنرمندان و رونق تولید است. وی با اشاره به ثبت نام 
حداکثری اصحاب فرهنگ و هنر در سامانه کارا افزود: 
در سامانه کارا بعد از تهران بیشترین جذب را استان 
خراســان رضوی داشته اســت و باید با پیگیری های 

مجدانه این تسهیالت جذب شود.

اخبار

جامعه 

 همکاری نظام مهندسی استان 
با شهرداری منطقه ثامن مشهد

 ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان و 
شــهرداری منطقه ثامن مشــهد در گستره ساخت  
و ســازهای پیرامــون حرم مطهر رضــوی همکاری 
می کننــد. بــه گــزارش تســنیم، بــه نقــل از روابط 
عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، 
در راستای تفاهم نامه  منعقد شده  به  منظور ایجاد 
بســتری بالنده و تخصص مدار در گســتره ساخت  
و ســازهای پیرامــون حرم مطهر رضوی، جلســات 
تبادل نظر بین شــهرداری منطقه ثامن و ســازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان در سطح مدیران 

مربوط از سر گرفته شد.
 نعمتــی شــهردار منطقــه ثامــن و شــرکاء رئیــس 
نظام مهندسی ساختمان اســتان طی دیداری، بر 
شــکل گیری جلســات مشــورتی دو طرف با هدف 
ارتقا و اعتالی کیفیــت ساخت وســازها و پرهیز از 
هرگونه اتــالف منابع ســرمایه ای ســازندگان این 
منطقــه در چارچــوب مقــررات ملــی ســاختمان، 

تاکید کردند.

مدیرکل امور اتباع استانداری:

۵۸ هزار تبعه خارجی در استان 
تحصیل می کنند

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری 
گفت: 58 هزار دانش آموز از اتباع خارجی در قالب 
دو هــزار کالس درس در مقاطع مختلف تحصیلی 
استان مشغول تحصیل هســتند. به گزارش ایرنا، 
هاشــمی افزود: ایــن تعداد دانــش آمــوز در قالب 
طرحی مشــترک با آمــوزش و پــرورش در مدارس 
مختلف استان و در کنار دیگر دانش آموزان ایرانی 

مشغول تحصیل هستند. 

هوای استان ۸ درجه خنک می شود
روند کاهشی دمای هوای اســتان از روز یک شنبه 
آغاز می شــود که تا روزهای پایانــی هفته جاری به 
طور میانگین 8 درجه سلسیوس کاهش می یابد. 
کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان به 
ایرنا گفت: بیشــینه دمای هوای مشهد تا روزهای 
پایانی هفته جــاری بــه 30 درجه خواهد رســید. 
فریدون سنگچولی افزود: در روز دوشنبه با افزایش 
گذر ابر شــاهد بارش های پراکنده بــاران همراه با 

رعد و برق در برخی مناطق استان خواهیم بود.

اخبارکوتاه

شهرستان ها 

 کالته/آیین ارتقای بخش ششــتمد به شهرستان و 
معارفه سرپرست فرمانداری  شهرستان ششتمد دیروز 
با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
و مدیرکل تقسیمات کشوری استانداری  برگزار شد.

 مهدیــان/ ســرهنگ شــاکری فرمانــده پلیس راه 
کاشــمر از  تصــادف ســواری پرایــد با یک دســتگاه 
موتورسیکلت در کیلومتر 3 جاده کاشمر به روستای 
کســرینه خبر داد و گفــت: بر اثــر این حادثــه راکب 
موتورسیکلت به دلیل استفاده نکردن از کاله ایمنی 
و ضربه به ســر در صحنــه جــان باخت و در بررســی 
کارشــناس، انحراف به چپ از سوی موتورسیکلت 

علت وقوع این حادثه مطرح شد.
 کلثومیان/ســرهنگ قربانــی فرمانــده انتظامی 
تایباد گفت: در حادثــه قرار گرفتن  دو کشــاورز در 
زمین های کشاورزی  در مســیر حرکت لودر، یکی 

از آن ها فوت کرد.
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از میان خبرها

اقتصادی

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان 
صمت خبر داد:

 کشف ۲۹۹ دستگاه استخراج
 ارز دیجیتال در مشهد

سرپرســت معاونــت بازرســی و نظــارت ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان گفــت: 299 
دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال )ماینر( قاچاق به 
ارزش 90 میلیارد ریال در مشــهد کشف و توقیف 
شــد. محمدجــواد ســاعدی اظهارکــرد: در پــی 
انجام گشت مشــترک بازرســان معاونت بازرسی 
و نظارت سازمان صمت اســتان با ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی در یکی از مناطق مشــهد، تعداد 
299 عدد دستگاه استخراج ارز دیجیتال )ماینر( 

کشف شد.

سرپرست معاونت عمرانی 
استانداری منصوب شد

استاندار در حکمی سرپرست معاونت هماهنگی 
امــور عمرانــی اســتانداری را منصــوب کــرد. به 
گزارش روابط عمومی استانداری، رزم حسینی، 
مهدی ســالیانی را به عنــوان سرپرســت معاونت 
هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری خراســان 
رضوی منصوب کرد. در نشســت شورای مدیران 
ســتادی اســتانداری کــه ظهــر دیــروز در ســالن 
سپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی برگزار شد، 
حکم انتصــاب مهدی ســالیانی به وی ابالغ شــد 
و از تالش هــا و زحمات احمــد یزدان پنــاه معاون 
پیشــین هماهنگی امور عمرانی اســتانداری نیز 

تقدیر به عمل آمد.

CNG کاهش مصرف 
 پس از شیوع کرونا

رئیــس امــور جایگاه های CNG شــرکت پخش 
فراورده های نفتی خراســان رضوی گفت: پس 
از افزایش قیمــت بنزیــن، در اوایــل آذر 98، تا 
۱8 درصــد افزایــش مصــرف داشــتیم اما پس 
از شــیوع ویــروس کرونا مصــرف CNG کاهش 

داشته است.
 محمدحســین مدبــر در گفت وگو با ایســنا افزود: 
براســاس ارزیابــی کارشناســان شــرکت پخــش 
فراورده هــای نفتــی و اداره اســتاندارد، تمــام 
جایگاه های CNG در منطقه و مشــهد اســتاندارد 

است.
 وی درباره تعداد جایگاه های منطقه و شهرســتان 
مشــهد اظهار کرد: در منطقه ای که زیرنظر ما قرار 
دارد، ۱۳۵ جایگاه CNG وجود دارد که ۷8 مورد 
آن در شهرستان مشهد واقع شده است. این میزان 

در تمام استان به حدود ۱90 جایگاه می رسد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران 
ایران مطرح کرد:

صادرکنندگان زعفران خواستار 
کاهش نرخ پایه گمرکی صادرات

رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان زعفــران ایــران 
گفت: صادرکنندگان ایــن محصول برای حمایت 
از صادرات و تسویه حســاب ارزی با بانک مرکزی، 
خواســتار کاهــش نــرخ پایــه گمرکــی درنظــر 
گرفته شده هســتند.  غالمرضا میری در گفت وگو 
با ایرنا افزود: نرخ پایه گمرکی درنظر گرفته شــده 
برای صــادرات هر کیلوگرم زعفران در ســال های 
9۷ و 98 یک هزار و ۳00 دالر بــود؛ این در حالی 
است که میزان صادرات این محصول در سال های 
یادشده با نرخ پایه گمرکی ۵00 تا ۷00 دالر برای 
هر کیلوگرم زعفران انجام می شد که مورد وثوق و 

تایید سازمان امور مالیاتی نیز بود.

محمدرضــا حیــدری ،رئیــس شــورای شــهر مشــهد، 
در گفت وگویــی با ایســنا به تشــریح اقدامات انجام شــده 
در شــورای پنجــم پرداخــت و از ســخت ترین تصمیــم و 
غیرمنتظره ترین اتفاق در پنجمین دوره شورای شهر مشهد 

گفت که مهم ترین اظهارات وی در ادامه می آید:
* سخت ترین تصمیم  در شورای پنجم: اعالم بازنشستگی 
قاســم تقی زاده خامسی، نخستین شــهردار شورای شهر 
پنجم، ما را با شــرایط خــاص و غیرقابل پیش بینی مواجه 
کرد. انتخاب شهردار فرایندی ســخت و طوالنی دارد که 
حرف و حدیث هایی پشت آن وجود دارد که مدیریت کردن 
آن سخت است، اما با همت دوستان از این موضوع سخت 

به خوبی عبور کردیم.
* غیرمنتظره ترین اتفاق شورای پنجم: حذف امیر شهال از 
سیستم شورای شهر، اتفاق ناگواری برای شورای اسالمی 

شهر مشهد بود.
* منصفانه تریــن انتقــادی کــه بــه شــورا وارد اســت: 
موضوعاتــی در رابطــه بــا مداخلــه شــرکای اجتماعی در 
فرایند تصمیم گیری و تصمیم ســازی، مهم ترین انتقادی 
بود که به شورا وارد شده است. شورای شهر ذی نفعانی در 
شهر دارد. یکی از موفقیت ها در حوزه شهری این است که 
سهم بسیار زیادی در فرایند تصمیم سازی به عوامل ذی نفع 

واگذار شود.
* شــورا بر اتمــام پروژه های نیمه تمــام شــهرداری تاکید 
دارد، به جز پروژه قطارشهری که زمان براست و همان طور 
که از دوره های پیشــین آغاز شــده، ما نیز بخشــی از آن را 
تکمیل می کنیم؛ البته اصرار داریم سه ایســتگاه خط ســه 
قطارشهری در محدوده حرم تا سال ۱400 افتتاح شود. 
رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی که به حقوق 
شهروندان مربوط می شــود، باید  در یک سال باقی مانده 
مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در حوزه عمرانی و خدمات 
شهری نسبتا اقدامات خوبی در سطح شهر صورت گرفته 
اســت. طرح های تفصیلی در حوزه شهرسازی ان شاءا... 
تا پایان سال آماده خواهد شد. به دنبال تسهیل فرایندها 
هستیم تا مردم پاسخ گویی بهتر و سریع تری در شهرداری 
بگیرند که ایــن موضوع در قالــب شــهرداری الکترونیک 

دنبال می شود.
* بهتریــن  و بدترین تصمیمات شــورا: ســعی کرده ایم که 

تصمیم بدی در شورا نگیریم. از بهترین تصمیماتی که اخیرا 
اتخاذ شده، الیحه مشــوق  محالت هدف بازآفرینی است. 

این الیحه از افتخارات شورای پنجم است.
* در پاســخ به این ســوال که آیا الیحه ای بوده که دوســت 
داشــتید رای بیــاورد امــا تصویــب نشــده اســت؟: بــرای 
رونق گردشــگری ســالمت مصوبه ای داشــتیم که باید از 
گردشــگران عوارض گرفته می شــد. این عوارض را برای 
منابع شــهرداری نمی خواســتیم بلکه می خواستیم از آن 
برای توسعه ظرفیت ها و امکانات زائران استفاده کنیم، اما 

مصوبه در  هیئت تطبیق فرمانداری رد شد.
* ما با یک برچسب مشخصی در رقابت انتخاباتی شرکت 
کرده ایم که آن هم جریان اصالح طلبی و لیست امید است؛ 
اما پــس از مشخص شــدن نتایج اعــالم کردیم کــه فضای 
رقابت تمام شــده و اکنون وارد فضای رفاقت، تعامل و کار 
شده ایم. اگر فضای سیاسی بر کار غالب شود، مورد پسند 
مردم نخواهد بــود. مردم به خدمت نیــاز دارند. تقابل ها و 
تعارضات سیاســی، مــردم را می رنجاند. در فضای شــورا 
تالش کردیم که وارد این فضا نشویم. این کار به این معنی 
نبوده که از مواضــع و دیدگاه مان عدول کرده باشــیم، اما 

نخواستیم وارد تقابل سیاسی شویم.
حیــدری همچنیــن در گفت وگویی بــا ایکنــا درخصوص 
طرح حرم شــهر گفت: این موضوع در بحث مشــاور جدید 
طرح تفصیلی اطراف حرم مطهر در قالب یک ایده مطرح 
شده است که ما شــهر را به شــکلی منســجم در قالب این 
موضوع ببینیــم. هنوز بحث هــای مربوط بــه آن خیلی باز 
نشده که چه اقداماتی قرار است، صورت بگیرد؛ اما به نظر 
محور اصلی ایــن طرح به این کــه کانون توجه مــا به لحاظ 
مرکزیت عمومیتی و هویتی شهر مشهد، حرم مطهر است، 

بازمی گردد و به این طرح توجه شده است. 

اخبار
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رئیس هیئت مدیره بنیاد علوی خبر داد:

 رشتخوار منطقه هدف آبادانی 
و پیشرفت بنیاد مستضعفان

خاکشــور- رئیــس هیئــت مدیره بنیــاد علوی کشــور 

بــه همــراه معــاون اســتاندار، فرمانــدار و امام جمعه 
رشتخوار، در ســفر به روســتاهای محروم رشتخوار، 
از تعدادی از روستاها بازدید کرد و گفت: تفاهم نامه 
انتخاب رشــتخوار بــه عنــوان منطقه هــدف آبادانی 
وپیشرفت بنیاد مستضعفان امضا می شود. منصوری 
مدیرعامل بنیاد علوی گفت: طی سه سال آینده این 
بنیاد برنامه هایی با اولویت بندی طرح های اقتصادی 
برای رفع محرومیــت و فقرزدایی و عمــران و آبادانی 
روستاهای محروم طراحی کرده است.  وی در دیدار 
با مردم با بیان  این که  بنیاد مســتضعفان در خدمت 
محرومان و مستضعفان است، افزود: هر تالشی در هر 
بخشی از بنیاد مستضعفان انجام می گیرد، باید با نیت 

کمک به طبقه مستضعف جامعه باشد.

 ژئوممبران۲ جوان دیگر را
 به کام مرگ کشاند

شــعبانی/ معاون جمعیــت هالل احمــر تربت حیدریه 

گفت: دوجوان در استخر ذخیره آب کشاورزی )دارای  
پوشــش  عایق  موســوم به ژئوممبــران( در روســتای 
قلعه نو جلگه رخ تربت حیدریه غرق شــدند. پور اومی 
افزود: طی اعالم مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات 
اســتان به پایگاه امداد و نجات بین جــاده ای گرماب 
مبنی بر غرق شدن دونفر در استخر ذخیره آب عوامل 
به همراه دو خودرو عملیاتی به محل اعزام شدند. وی 
افزود: متاســفانه دو جوان به دلیل آشــنایی نداشتن 
با فنون شــنا در استخر غرق شــدند که توسط عوامل 

آتش نشانی و نیرو های مردمی از آب خارج شدند.

 وقوع حریق در ۲۰ هکتار
 از  ارتفاعات  قله زو

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شــهرداری مشهد 
گفت: روز جمعه حریق گسترده ای در قله زو واقع در 
ارتفاعات جنوبی مشهد به مساحت حدود 20 هکتار 
اتفاق افتاد. عزیزی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
به علت وزش باد، اطفای این حریق حدود سه تا چهار 
ساعت طول کشید. وی با بیان این که در ارتفاعاتی 
که دچار حریق شده بود شهروندان حضور نداشتند، 

ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.

 روایت حیدری از سخت ترین تصمیم
 و غیرمنتظره ترین اتفاق شورای پنجم مشهد 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد: 

 انجام۵۰ هزارآزمایش سرپایی
 از ابتدای شیوع کرونا 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: از ابتدای شیوع 
کرونا بیش از ۵0 هزار تســت کرونا از مراجعان ســرپایی مراکز خدمات 
جامع سالمت ۱6 ساعته دریافت و برای بررسی به آزمایشگاه های مرجع 
ارسال شده است. دکتر قلیان در گفت وگو با وب دا با بیان این که بیماران در 
صورت ابتال به بیماری کرونا زیرپوشش خدمات مراقبتی و دارویی مراکز 
خدمات جامع ســالمت قرار می گیرند، اظهار کرد: همچنین در صورت 
نیاز به خدمات تخصصی و تصویربرداری، بیماران به ۱8 مرکز سطح دو 
ارجاع و در صورت نیاز به خدمات بســتری به مراکز بیمارستانی انتقال 
داده می شوند. وی افزود: آزمایش طبی ویروس کرونا روی شهروندان به 
طور معمول از بین افراد مراجعه کننده  با عالیم مشکوک تنفسی، افراد با 

بیماری های زمینه ای و شهروندان باالی 60 سال گرفته می شود.

آغاز مرحله سوم غربالگری کرونا در استان	 
همچنین قلیان از آغاز مرحله ســوم غربالگری کرونا در استان برای 
تمامی گروه های ســنی هدف شــامل ســالمندان، مــادران باردار، 
کودکان و افراد در معرض خطر خبــر داد. وی در ایــن زمینه به ایرنا 
گفت: این گروه های سنی در مراکز بهداشــتی زیرپوشش دانشگاه 
پرونده الکترونیک ســالمت دارند و به طور مســتمر خدمات مربوط 
را دریافــت می کننــد. وی افزود: در اجــرای این طرح کارشناســان 
بهداشتی از طریق تماس با تمامی گروه های هدف آنان را در زمینه 
بیماری کرونا غربالگری می کنند و افراد مشکوک را تحت بررسی و 
پیگیری قرار می دهند. وی ادامه داد: در این مرحله از غربالگری بر 
خدماتی که باید به صورت حضوری انجام شود، مانند واکسیناسیون 
تاکید می  شود و از طرف دیگر خدماتی که نیاز به حضور مراجعان در 
مراکز بهداشــتی ندارد، به صورت تلفنی پیگیری  و خدمات مربوط 
در پرونــده الکترونیک ســالمت افراد ثبــت می شــود.دبیر قرارگاه 
مرکزی دانشگاهی مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 
اظهار کرد: مثلث جبهه مبارزه با کرونا در قالب ۳ ضلع تیم سالمت، 
رسانه ها و مردم در حال مبارزه با ویروس منحوس است. رحیمی در 
گفت وگو با وب دا، اظهار کرد: تیم سالمت به کمک 2 ضلع دیگر بسیار 
امیدوار است تا در مسیر ریشه کنی کووید -۱9 یاری گرش باشند و 
اگر هر یک از اضالع این مثلث نقش خود را به خوبی ایفا نکند، اضالع 
دیگر آن دچار مشکل می شوند. وی تصریح کرد: رسانه های گروهی 
و مردم مهم ترین نقش را در مثلث مبارزه با کرونا ایفا می کنند و نقش 
رســانه ها در اطالع رســانی دقیق و آموزش و فرهنگ سازی خوب و 

نقش مردم در رعایت توصیه ها، هشدارها و دستورالعمل هاست.



گزارش

حسین نوری

کشتارگاه ذبح دام در خلیل آباد که تامین کننده گوشت 13 
هزار نفر از شهروندان خلیل آباد است، در پی بازدیدهای 
مکرر دست اندرکاران بهداشت ودام پزشکی به دلیل رعایت 
نشدن مسائل بهداشتی تعطیل شد. سید حسین رضایی یکی 
از قصابان این شهرستان در باره وضعیت کشتارگاه می گوید: 
از شهردار وشورای شهر تقاضا داشتیم که برای رفع نواقص 
این مکان اقدام کنند که به دلیل هزینه های باال اقدامی نشده 
است. اکنون کشتارگاه اصال برق ندارد و برق موقتی آن با 
نصب موتور برق تامین می شود که احتمال دارد گاهی روشن 
نشود یا همان موقع بنزین نداشته باشد. رضایی با بیان این که 
پیش سرد کن کشتارگاه در داخل شهرداری قراردارد افزود: 
از شهرداری وشورا خواسته ایم اما اقدامی برای رفع مشکالت 
نداشتند وازچند روز گذشته توسط دام پزشکی این مکان 
تعطیل شده است. وی گفت: گاهی آب نداریم که توسط تانکر، 

آب مورد نیاز را تامین می کنیم.

اداره کشتارگاه برای بخش خصوصی مقرون به صرفه 	 
نیست

 سید محمد هاشمی مدیر شبکه بهداشت ودرمان خلیل آباد 
هم گفت: حوزه فراورده های دامی مربوط به اداره دام پزشکی 
است وشبکه بهداشت یکی از اعضای بازدید کننده مشترک 
چندین دستگاه در شهرستان از این مکان است . وی به یک 
سری قوانین سخت گیرانه دام پزشکی اشاره واظهار کرد: این 
کشتارگاه سنتی است و تاکید دارند که بخش خصوصی این 
کشتارگاه را قبول کند که بخش خصوصی هم با این شرایط 

صرفه اقتصادی برایش ندارد.

هزینه کرد در کشتارگاه توسط شهرداری ها ممنوع	 
 هادی گوهریان شهردار خلیل آباد هم اظهار کرد: شهرداری 
ها وظیفه دارند ساختمان وتجهیزات الزم برای کشتارگاه 
را تهیه کنند وبه بخش خصوصی برای فعالیت بسپارند ولی 
اکنون طبق نامه وزارت کشور، هرگونه هزینه کرد در کشتارگاه 
توسط شهرداری ها ممنوع شده است وحتما باید از طریق 
برون سپاری احداث یا تکمیل شود. شهردار خلیل آباد افزود: 
تمام امور عمرانی تابع اعتبارات دولتی است و در خلیل آباد 
مشارکت مردم در پرداخت عوارض مختلف به شهرداری آن قدر 
کم است که این مبلغ جواب گوی هزینه های تامین برق پارک 
ها نیست یا کفاف یک اقدام کوچک در شهرداری را نمی دهد. 
وی با بیان این که از 4 هزار و 500 قبض صادر شده عوارض 
پسماند، شهروندان فقط 50 قبض خود را که ساالنه رقمی 
به مبلغ 75 هزار تومان بود، پرداخت کرده اند خاطرنشان 
کرد: این رقم های ناچیز مانع از اجرای طرح های بزرگ یا 
رفع نواقص کشتارگاه می شود و همین موضوع باعث شده 
شهرداری در تامین خدمات خود که مستلزم هزینه کرد منابع 
داخلی است به شدت مشکل داشته باشد. گوهریان افزود: 
کشتارگاه فعلی اکنون به پیمانکار سپرده شده است ومنفعتی 
برای شهرداری ندارد بلکه ضررهم دارد بنابراین اگر نواقصی 
هم دارد باید پیمانکار درصورت داشتن  توان مالی  انجام دهد 
و برای خود ایجاد درآمد کند. شهردار خلیل آباد گفت:االن 
شهرداری در یک شرایط دو طرفه قرار گرفته است و قطعا 
بهداشتی بودن کشتارگاه محل اشکال است و نظارت به نحو 

خوبی انجام نمی شود. وی افزود: کشتارگاه خارج از محدوده 
شهر خلیل آباد است و توصیه ما استفاده از ظرفیت کشتارگاه 
کاشمر است که امکانات کاملی دارد و در 3 کیلومتری این 
کشتارگاه واقع شده است. گوهریان گفت: شهرداری کاشمر 
هم اعالم آمادگی کرده است همکاری الزم را با قصابان شهر 
خلیل آباد داشته باشد. وی هزینه رفع نواقص فعلی کشتارگاه 
را رقمی بیش از 1/5 تا 2میلیارد تومان ذکرکرد که شهرداری 
توان هزینه کرد این مبلغ را در کشتارگاه ندارد وصرفه اقتصادی 
وتوجیه هم ندارد. وی از دستور کمیته سامان دهی کشتارگاه 
درباره تعطیل شدن کشتارگاه خبرداد واعالم کرد: تازمان رفع 
نواقص قصابان خلیل آبادی با توجه به هماهنگی به عمل آمده با 

کشتارگاه صنعتی کاشمر از این مکان استفاده کنند.

ایرادهای کشتارگاه از نظر اداره محیط زیست	 
شفیعیان ، رئیس اداره محیط زیست در خلیل آبادهم گفت: بر 
اساس آخرین بازدید کارشناسان از کشتارگاه دام شهرستان 
خلیل آباد که فاقد مجوز زیست محیطی نیز است ، نبود مدیریت 
فاضالب در این واحد مشاهده و با ارسال اخطاریه به شهرداری 
در خصوص دریافت مجوزهای الزم و نیز رفع آلودگی مهلتی 
14 روزه داده شد که با وجود اخطاریه هیچ اقدام و پاسخ مثبتی 
توسط شهرداری یا بهره بردار تحت مدیریت آن ها انجام نشد. 
سعید شفیعیان درباره آلودگی زیست محیطی کشتارگاه خلیل 
آباد افزود: فاضالب ناشی از فعالیت کشتارگاه ها مخلوطی از 
خونابه دام کشتار شده و فاضالب ناشی از شست وشوی الشه 
و محتویات و فضوالت شکمی احشام است . این فاضالب به 
دلیل وجود مواد آلی باال، چربی ها و میکروارگانیسم ها از آلوده 
ترین فاضالب ها به شمار می رود. شفیعیان گفت: با تشکیل 
کارگروه سامان دهی کشتارگاه شهرستان خلیل آباد و جلسات 
فرعی بعدی سایر کمبودهای کشتارگاه نیز احصا شد. وی با 
بیان این نکته که برای نهادهای نظارتی و شهروندان قبل از هر 
نکته ای سالمت و بهداشت گوشت و فرایند تهیه محصولی که 
به دست شان می رسد اولویت دارد گفت: در مجموع دو راهکار 
در این جلسات مطرح شد؛ دریافت مجوزهای الزم، سامان 
دهی و ایجاد حداقل استانداردهای مورد تایید بهداشت، دام 
پزشکی و محیط زیست در کشتارگاه دام  یا استفاده از ظرفیت 
کشتارگاه صنعتی شهرستان مجاور که در فاصله کمی نسبت به 
این کشتارگاه قرار دارد. سعید شفیعیان گفت: مسئله با اهمیتی 
که به حفظ سالمت و محیط زیست جامعه ربط دارد را نباید با 
موضوع احساسی و غیر کارشناسی مرتبط ساخت. ابراهیم 
قاسم پور فرماندار خلیل آبادهم با بیان این که کشتارگاه دام 
خلیل آباد به هیچ وجه شرایط کشتار و امکانات مطلوبی ندارد، 
افزود: شهرداری، شورای اسالمی، اتاق اصناف و شبکه دام 
پزشکی باید نشستی برای حل مشکل کشتارگاه برگزار کنند. 
دکتر محمد احمدی رئیس دام پزشکی خلیل آباد هم گفت: 
با توجه به   نواقص موجود دستور تعطیلی وفعالیت نکردن 
کشتارگاه صادر شده است بنابراین تا رفع نواقص هیچ فعالیتی 
دراین مکان انجام نخواهد شد. احمدی با بیان این که جان 
مردم برای ما از همه چیز مهم تر است ، اظهار کرد: مشکالت 
 موجود درکشتارگاه و مشکل حمل گوشت، از مهم ترین

 مشکالت موجود در کشتارگاه است که باید برطرف شود. 

ماجرای تعطیلی کشتارگاه خلیل آباد 
قصاب های خلیل آبادی فعال به کاشمر بروند  !

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

گزارش

شجاعی  مهر 

مشکل مســکن امروزه به یکی از دغدغه های اصلی مردم 
در سراسر کشور تبدیل شــده و رشــد روز افزون قیمت آن 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی فراوانی ایجاد کرده است. 
قیمت مسکن در شهر نیشابور با شیب تندی افزایش یافت. 
اما عالوه بــر عواملــی نظیر تــورم ،افزایش قیمــت زمین و 
مصالح و دســتمزد نیروی کار ، صادر نشدن پروانه ساخت 
مســکن بیش از 4 طبقــه در متراکم ترین نقاط نیشــابور از 
ابتدای امسال، کاهش 1۹ درصدی محدوده شهر نیشابور 
در طرح جامع، به روز نشدن طرح تفصیلی پس از 14 سال، 
کمبود زمین های قابل ساخت، کمبود زمین های دولتی و 
نبودن نام نیشــابور در طــرح اقدام ملی مســکن از دالیلی 
است که موجب افزایش افســار گسیخته قیمت مسکن در 

نیشابور شده است.

کاهش ۱۹ درصدی اراضی داخل محدوده شهر 	 
نیشابور

شهردار نیشــابور در این باره می گوید: نیشابور با توجه به 
ظرفیت های اقتصادی که در حوزه های صنعت و کشاورزی 
دارد به عنوان یکی از شــهرهای جاذب جمعیت شــناخته 
می شود که برخالف بسیاری از شــهرهای کشور و استان 
که مهاجر فرست هستند، مهاجر پذیر است و طبیعی است 

که جمعیت شــهر رو به افزایش باشــد.علی نجفــی افزود: 
متاسفانه برخالف روند جمعیتی نیشابور که شامل افزایش 
جمعیت و مهاجرپذیر بودن می شود در آخرین طرح جامع 
نیشابور نه تنها گستره شهر نیشــابور افزایش نیافته ، بلکه 
از 4200 هکتار محدوده شــهر بــه 3400 هکتار کاهش 
یافته است. وی ادامه داد: یکی از نقاط بارز آن هم در محور 
شمالی شهر و پشت بیمارســتان حکیم است که در داخل 
محدوده بوده و حتی در ســال های قبل اقشــار مختلف از 
جمله بازنشســتگان آمــوزش و پرورش و نیــروی انتظامی 
آن جا زمینی خریده اند، همه جا زمین مــی خرند و بعد به 
محدوده شهر وارد می شود. این بندگان خدا دارو ندارشان 
را فروخته و زمینــی خریده اند که در محدوده شــهر بوده و 
حاال از محدوده خارج شــده اســت! این یک فرایند غلط و 
اشتباه اســت که در بحث طرح جامع نیشابور اتفاق افتاده 
اســت و از طرفی بــا کارشناســی قطعا باید محدوده شــهر 

افزایش یابد.

افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن از ابتدای 	 
امسال در نیشابور

شهردار نیشابور اظهار کرد: حاال محدوده را کاهش داده 
اند ولی  ارتفاع باید افزایش یابد، هیچ ابزار قانونی و طرح 
اصالحی برای افزایش ارتفاع در نیشابور پیش بینی نشده 
اســت. این دو موضوع باعث شــده عرضه کاهــش و تقاضا 
افزایش یابد، به طوری که از ابتدای امسال تا کنون شاهد 
رشد 300 تا 500 درصدی قیمت مسکن در نقاط مختلف 
نیشابور هستیم . این موضوع در افزایش اجاره ها و قیمت 

تمام شــده ســکونت در نیشــابور نیز تاثیر می گذارد و آثار 
اقتصادی منفی بسیار بدی را نصیب شهر خواهد کرد.وی 
با انتقاد از طرح هایی که وزارت راه و شهرســازی در زمینه 
مسکن سازی و مرتفع سازی مصوب کرده است گفت: هیچ 
کدام از این طرح ها از جانب ســرمایه گذاران در نیشــابور 
مورد استقبال قرار نگرفته است که نشان می دهد این طرح 

ها تئوریک است و فقط به درد برخی شهرها می خورد.

در متراکم ترین نقطه نیشابور فقط ۴ طبقه می توان 	 
ساخت

شــهردار نیشــابور با اشــاره به صادر نشــدن پروانــه برای 
واحدهای بــا ارتفاع بــاالی 4 طبقــه از ابتدای امســال در 
نیشــابور گفت: در سراســر کشــور 30 درصد هزینه های 
ســاخت و ســاز برای دریافت مجوزها و عوارض شهرداری 
قابل قبول است که در نیشابور 5 تا 7 درصد بود. به همین 
دلیل الیحــه ای به شــورا دادیم تــا بازنگری کننــد و بعد از 
تصویــب در آن جا کمیته انطبــاق به آن  ایرادهــای قانونی 
گرفت  و آن را لغو کردندکه باعث شــد عالوه بــر آن  اجرای 

مصوبه سال ۹۶ما نیز در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

دخالت های غیرکارشناسی و تمرکزگرای آقایان 	 
در تهران

نماینده مردم نیشابور در مجلس نیز در این باره به خراسان 
رضوی گفت: در حوزه شهرســتان و قســمت هــای خارج 

از محــدوده های شــهری قطعــا مشــکل زمیــن نداریم اما 
مشکالتی از قبیل خارج محدوده بودن و کاربری های غیر 
مســکونی داریم که آن ها باید از طریق طــرح های جامع و 
تفصیلی حل شود.احسان ارکانی افزود: طرح های جامع 
و تفصیلی در نیشابور انجام شده اما متاسفانه دخالت های 
غیر کارشناســی و تمرکزگــرای آقایان در تهــران از طریق 
شورای عالی شهرسازی باعث شده این مشکالت با کاهش 
محدوده شهری برای نیشــابور پیش بیاید.وی بیان کرد: 
طرح های جامــع و تفصیلی در نیشــابور قطعا کفاف وضع 
موجود را نمی دهد و در این خصوص پیگیری خواهیم کرد 
و در صورت نیاز از شــخص وزیر در مجلس ســوال، تذکر و 
بازخواست خواهیم کرد.چنارانی دیگر نماینده نیشابور در 
مجلس نیز به خراسان رضوی گفت: طرح جامع و تفصیلی 
نیشــابور مشــکل دارد و کمبود زمین داریم که باعث بروز 

مشکالت زیادی از جمله طرح اقدام ملی شده است.

تاکنون موفق به ثبت نیشابور در طرح اقدام ملی 	 
مسکن نشده ایم

رئیس راه و شهرسازی نیشابور نیز گفت: طرح جامع باید 
نیازهای 10 ساله شهر را پاسخ گو باشد ، در این باره مشاور 
مربوط بررسی می کند و تصمیم می گیرد و در نیشابور به 
این نتیجه رسیده اند که محدوده شهر گسترش پیدا نکند 
و کم شود. محمود کاووسی نیا با اشاره به آخرین وضعیت 
تامین زمین مسکن طرح اقدام ملی نیشابور افزود: برای 
طــرح اقدام ملی یــا بایــد از زمین هــای راه و شهرســازی 
که کاربری مســکونی دارند اســتفاده شــود، یا از اراضی 

مسکونی یا غیر مسکونی نهاد های دولتی در محدوده شهر 
ها یا  از اراضی اشخاص حقیقی با کاربری های مختلف در 
داخل محدوده شهر استفاده شود که موفق نشدیم به هیچ 
کدام از این موارد دســت یابیم. وی با بیان این که حداقل 
3 هکتار زمین برای این طرح نیاز داریم خاطر نشان کرد: 
راه آخر پیدا کردن اراضی چســبیده به محدوده است که 
بازهم متاســفانه اراضی دولتی نداریم و به دنبال توافق با 
مالکان هستیم ، از آن طرف نیز باید آن را به کمیسیون ماده 
5 برد تا به محدوده الحاق کند که کار بسیار سختی است 
ولی چاره ای نداریــم.  وی اظهار کرد: تا زمانــی هم که ما 
نتوانیم زمین را تامین کنیم امکان ثبت نام عمال در نیشابور 
وجود ندارد و در زمانی هم  که می شــد در ســامانه مربوط 
ثبت نام کرد متاســفانه نام نیشــابور به همین دلیل وجود 
نداشت، البته مطابق قانون شهرهایی که مردم نتوانستند 
ثبت نام کنند در نزدیک ترین شهر می توانند ثبت نام کنند 
که نزدیک ترین شهر به نیشابور نیز بینالود است.وی ادامه 
داد: ســهمیه نیشــابور در این طرح 1۹۸2 ســهمیه است 
و البته 704 ســهمیه در بازآفرینی شــهری نیز داریم که با 
اجرای آن ها می توانستیم بخش مهمی از تقاضای مسکن 
در نیشابور را کاهش دهیم و به تعادل قیمت ها کمک کنیم. 
کاووســی نیا با بیان این که زمین های ما در طرح مســکن 
مهر صفر شــده افزود: در داخل محدوده در سایر کاربری 
ها نیز زمین های متعلق به راه و شهرسازی در بعضی موارد 
صفر و در برخــی نزدیک به صفرشــده، به عنــوان مثال دو 
سال اســت هیچ زمینی با کاربری اداری در اختیار نداریم 
که به مســئوالن نیز گفته ایم.وی اظهار کــرد: البته زمین 
با کاربری آموزشی و ورزشــی داریم ولی ادارات آموزش و 
پرورش و ورزش و جوانان تمایلی بــه دریافت آن ها ندارند 
چون اعتبارات الزم را برای ساختن آن ها در اختیار ندارند.

طرح تفصیلی نیشابور دیگر پاسخ گوی مطالبات 	 
مردم  نیست

قامتی ،فرماندار نیشــابور نیز در این خصوص گفت: طرح 
جامع سال ۹۶ ابالغ شــده اما به تبع آن طرح تفصیلی نیز 
باید تغییر یابد کــه این اتفــاق رخ نداده و ما هنــوز در حال 
اعمال طــرح تفصیلی ســال ۸5 در شهرســتان هســتیم. 
علیرضــا قامتــی افــزود: 14 ســال از آن موقــع گذشــته و 
تغییراتی که در بافت و مناطق نیشــابور ایجاد شــده پاسخ 
گوی مطالبات مردمی نیست. وی بیان کرد: مجبوریم در 
مقابل شورای شهر و شهرداری در کمیته انطباق بایستیم 
آن هم با قوانینی که 14 ســال پیش وضع شده است. وی 
اظهار کرد: از طرف میراث فرهنگــی محدودیت هایی در 
شــهر نیشــابور داریم که ده هــا مشــکل و محدودیت برای 
شهروندان ما ایجاد کرده است، از طرفی شرایط فعلی در 
حوزه ارتفاع ســازی ها با رویکرد فرهنگی مــردم در بحث 
ساخت و ساز، سکونت گاه ها و واقعیت های اجتماعی که 

در آن قرار داریم مطابقت ندارد.

اند	  بازنگری   قابل  تفصیلی  و  جامع  های  طرح 
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان نیز در خصوص مشکل 
نیشــابور در بخش طرح های تفصیلی و جامع به خراسان 
رضوی گفت: تصویب طرح جامع و تفصیلی شهرها سلسله 
مراتب خود را دارد،ما پیشنهاد را از شهرستان می گیریم و 
به سلســله مراتب انتقال می دهیم. قدرت ا... ابک افزود: 
طرح های جامع و تفصیلی زمانی دارد که این مدت زمان 
بسته به شــرایط شــهر و جمعیت پذیری آن قابل بازنگری 
است. وی خاطر نشان کرد: نیاز است که مشاور این موضوع 
را بررسی کند و اگر نیاز شهر محرز شد، در طول 10 سال 
این افزایش محدوده در مجرای قانونی خود انجام خواهد 
شــد.وی با اشــاره به جلســه خود با مدیران شــهر نیشابور 
گفت: مشــاور مربوط تا یک ماه آینده در شــهر مستقر می  
شــود و گزارش های خود را ارائــه می دهد و نظــرش را به 
کمیسیون ماده 5 اعالم می کند  و آن جا با حضور استاندار 
این موضوع بررسی می شــود و اگر شــهر واقعا نیاز داشته 
باشد تایید می کنند.وی درباره طرح  اقدام ملی مسکن در 
نیشابور نیز گفت: مابه دنبال تهیه و پیدا کردن زمین برای 

طرح اقدام ملی در نیشابور هستیم.

طرح تفصیلی ۱۴ ساله و اجرا نشدن طرح اقدام قیمت مسکن در نیشابور را تا ۵ برابر افزایش داد 

تخته گاز مسکن در نیشابور
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گزارش

پاسخ شرکت گاز به گالیه شهروند از حواشی یک پروژه عمرانی 
بهبــودی نیــا – در پــی وارد آمدن خســارت به 
ســاختمان های مجاور یک طرح اجرایی، مدیر 
مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان 
اظهــار کرد:مــا ناچار می شــویم  فقــط در قبال 
پرداخت خسارت با مردم به تعامل برسیم.دیوار 
بعضی از واحدهــای آپارتمانی ترک برداشــته و 
تعدادی از ســنگ های نمای ســاختمان ریخته 
،لرزش هــای حاصــل از انجام برخــی تعمیرات 
لوله هــای فلــزی و انشــعابات اصلــی گاز باعث 
وارد آمدن این آسیب ها به یکی از آپارتمان های 
واقع در خیابان امامت مشــهد شده است.بنا به 
ادعای یکی از ســاکنان ،پیمانکار شرکت گاز از 
چند ماه قبل برای انجام برخی تعمیرات و ایجاد 
تاسیســات ایمنی لوله های گاز در این منطقه از 
ساعت ۸ صبح تا 20 به کار مشــغول است. این 
شهروند می گوید:»از بوی بد دود دستگاه های 

حفاری بگیریــد تا آلودگــی صوتی این ماشــین 
های غول پیکر همه دست به دست هم داده اند 
تا چند ماه آسایش را از زندگی ما بگیرند. چندین 
بار به مسئوالن شــرکت گاز تذکر داده ایم و قرار 
بود پیمانکار در روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ 
تا 14 و 17 تا20 مشــغول به کار شود که بیشتر 
مواقع این قانون را هم رعایــت نکردند. به چهار 
واحد این آپارتمان خسارتی معادل 5/5 میلیون 
تومان وارد شــده و قرار بوده خسارت ترک های 
دیوار و کاغذ دیواری را بدهند بخشــی از هزینه 
هــای تعمیــرات را متقبل شــده اندو بخشــی را 
هم قول داده اند که تا نیمه شــهریور بپردازند.« 
ســید مصطفی حیدری مدیر مهندسی و اجرای 
طرح هــای شــرکت گاز اســتان در گفــت و گو با 
خراســان رضوی  می گوید:»مــا در این محل در 
حال ســاخت ایســتگاه هایی برای محافظت از 

شبکه های فوالدی در مقابل خوردگی هستیم 
.طول عمر شبکه های فوالدی در برخی از نقاط 
شهر مشهد زیاد است و  برای جلوگیری از انفجار 
و وارد آمدن خســارت های بعدی قرار شــده که 
تعــداد این ایســتگاه ها بــرای اصالح شــبکه ها 

افزایش یابد. «

با وجود وارد آمدن خسارت به اموال مردم 	 
طرح همچنان اجرا می شود

وی می افزاید : ممکن است دستگاهی در دنیا  
باشد که بدون آسیب رساندن به ساختمان های 
مجاور این اقدامات را انجام دهد ولی من در این 
زمینه اطالعاتی نــدارم. ما ازبهترین امکانات 
موجود در کشور بهره گرفته ایم و مقررات ایمنی 
را رعایت می کنیم و در حد امکانات کشور این 

عملیات را انجام می دهیم.

وی ادامه می دهد: الیه های زمین از نظر سختی 
و نرمی قابل پیش بینی نیست و ممکن است 
دستگاه ضربه محکم تری وارد کند که منجر 
به ایجاد خسارت در ساختمان هــای اطــراف 
شود و این موضوع برای ما قابل کنترل نیست . 
همان طور که گفتم پیمانکار مطابق استاندارد 
ها عمل کرده و ما  متاسفیم که این اتفاق برای 
هم استانی ها می افتد . تالش ما این است که 
کمترین صدمه به اموال مردم وارد شود و ناچار 
می شویم  فقط در قبال پرداخت خسارت با مردم 

به تعامل برسیم.«
وی درباره اجرا نشدن دستورات مربوط به تغییر 
ساعت کار توسط پیمانکار می گوید:»این طور 
به ما منتقل کرده اند که ساعات کار را تغییر داده 
اند که بررسی های الزم را در این زمینه انجام 

خواهیم داد. «
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