
شهردار تربت حیدریه 
استیضاح  شد

 با 5 رای مثبت اعضای 
شورای شهر

مجتهدی: اعتراضم را به طی نشدن 
روند قانونی  استیضاح به وزارت 

کشور ارسال کردم

اخبار

گوناگون

انتقاد کریمی قدوسی از 
پژمان فر درباره تهیه و  

ارسال نامه به رهبر  انقالب 
درباره طرح  بافت اطراف حرم

جواد کریمــی قدوســی نماینــده مردم 
شــورای  مجلــس  در  کالت  و  مشــهد 
اسالمی ،  روز گذشــته با انتشار مطلبی 
در اســتوری صفحه منتســب بــه وی در 
اینســتاگرام، توضیحاتــی دربــاره نامــه 
ارسالی جمعی از نمایندگان مجلس به 
رهبر معظم انقالب درباره بافت اطراف 
حرم ارائه کرد. وی در این زمینه نوشت: 
»همکار محترم ما آقــای پژمانفر در حال 
تنظیم نامه ای با موضوع بافت پیرامونی 
حرم مطهر رضوی و جمــع آوری امضا از 
نمایندگان مجلس و تقدیم نامه به محضر 
مقام معظم رهبری بودند. بنده به ایشان 
تاکید کردم این نامه را ارسال نکنید زیرا 
موضوع در این ســطح نیست، متاسفانه 
با ایــن حــال نامــه را رســانه ای کردند و 
خبرگــزاری خانــه ملــت هــم گزارشــی 
را منتشــر کرد و بــا جعل خبــر خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت در حالی که با بنده 
هیچ گونــه مصاحبه ای صــورت نگرفته 
بود، مواضــع آقای پژمانفــر را که در نامه 
درج شده بود به نام بنده منتشر کردند.«

 اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه 
به نوعروسان در مشهد

براتی، معاون هماهنگی و مدیریت امور 
زائــران اســتانداری خراســان رضوی 
گفت: به همت بنیاد بین المللی خیریه 
آبشــار عاطفه ها و همزمان بــا ایام دهه 
کرامــت، مراســم اهدای ۵۰۰ ســری 
جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این 
خیریه در فرهنگســرای قــرآن و عترت 

مشهد برگزار شد. 

خبر

فرهنگی

میزبانی از زائران به مناسبت 
 والدت حضرت رضا)ع( 

بدون هیچ برنامه  تجمعی 
مدیر امــور خدمه آســتان قدس با اشــاره 
بــه آمادگــی 6۰ هــزار خدمــه و خادمیار 
برای خدمت رسانی به زائران و مجاوران 
همزمان بــا ســالروز میــالد امام هشــتم 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا طی 
امســال هیچ گونه برنامه  تجمعی برگزار 
نخواهد شد اما خدام در قالب شیفت های 
سه و چهار ســاعته برای خدمت به زائران 
حضور پیدا می کنند. »محمد توکلی« در 
گفت وگو با آســتان نیوز، افــزود: به دلیل 
شــیوع این بیمــاری منحــوس، شــرایط 
خدمت خادمان سخت تر و مسئولیت شان 
سنگین تر شده است. شایان ذکر است، بر 
اساس اعالم ستاد دهه کرامت استان، با 
مصوبه ستاد اســتانی مبارزه با کرونا، در 
شب والدت امام رضا)ع( جشن هایی در 

2۵ نقطه مشهد برگزار خواهد شد.

 رئیس کمیسیون حقوقی شورای 
شهر مشهد :

 تولیت آستان قدس با اشاره به 
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بار دیگر، نسیم شــهادت در فضای مشــهد پیچید و 
در ایام دهه کرامت، پیکر مطهر شهیدی از شهدای 
گران قدر هشت سال دفاع مقدس، مشهد الرضا)ع( 
را عطرآگیــن کرد. پیکر شــهید »نســیم افغانــی« از 
مجاهدان مهاجر افغانستانی که پیکر مطهرش پس از 
سال ها در منطقه عملیاتی والفجر یک در فکه تفحص 
و به ایران انتقال داده شــد، صبح دیروز با اســتقبال 
جمعی از خانواده های شــهدای افغانستانی مدافع 
حرم، مســئوالن و فرماندهــان نظامــی و انتظامی، 
سرکنسول جمهوری افغانستان در مشهد و جمعی 
از مردم شهیدپرور مشهد و مهاجران افغانستانی وارد 
مشهد شد. مراســم وداع با این پیکر مطهر نیز عصر 
دیروز در رواق امام خمینــی)ره( حرم مطهر رضوی 

برگزار شــد و پیکر این شــهید واالمقام، صبح امروز 
طبق فرمان ولی امر مســلمین، رهبر معظم انقالب 
اسالمی، در حرم مطهر امام رضا)ع( به خاک سپرده 

می شود.

»نسیم افغانی«؛ نسیم وحدت ایران و 	 
افغانستان

شاید حکمتی در کار بود تا ۳۷ سال پس از شهادت 
»نســیم افغانی«، امــروز پیکــر مطهرش بــه ایران 
منتقــل و در حــرم مطهر رضــوی به خاک ســپرده 
شــود. در روزهایی که برخی دشــمنان، مغرضانه 
ســعی در اختــالف افکنی میــان دو ملــت ایران و 
افغانســتان دارند، پیکر مطهر این شهید می آید تا 

سندی باشــد بر اتحاد دیرین این دو ملت در دفاع 
از ارزش های دینی. همان گونــه که رهبر انقالب 
اســالمی نیز در اســفند ۹۷ و در دیدار با خانواده 
شــهدای مدافع حــرم فرمــوده بودند: »بــرادران 
و خواهران عزیــز افغانــی و خاوری های مشــهد و 
خراسان و این ها، در همه  مراحل انقالب اسالمی 
نقش ایفا کردند؛ هــم در پیروزی انقــالب، هم در 
دفاع مقدس و دوران جنــگ تحمیلی، هم در همه  
حوادث بعدی، حاال هم کــه در قضیه دفاع از حرم 
های اهل بیت)ع(، پدرها و مادرها، این جوان های 
مثل دســته  گل را فرســتادند برای دفــاع از حریم 
اهل بیت. بنده از قدیم نسبت به برادران هزاره ای 
عزیزمــان در افغانســتان، نــگاه ستایشــگرانه ای 

داشــتم... در دفاع مقدس، عده زیادی از برادران 
هزاره  مــا جزو شــهدا بودنــد. بعد هم کــه قضایای 
سوریه و حرم حضرت زینب )س( و حرم های مطهر 
اهل بیت در عراق و مسئله داعش و این ها پیش آمد، 
باز یکی از مجموعه هایی که پیشــقدم شدند برای 
دفاع، برادران هــزاره ما بودند؛ هم خوب شــرکت 
کردنــد، هم خــوب جنگیدنــد و بعد هــم جمعی از 
این ها به شــهادت رســیدند. ما برای شهدای شما 
خیلی ارزش قائلیم. این ها کســانی هستند که در 
پاسخ به احســاس وظیفه  دینی شــان،  در پاسخ به 
احساسات شــیعی و والیی شــان، وارد یک میدان 
ســخت شــدند، امتحان خوبی دادند و بعضی هم 
.»)khamenei.ir : به شهادت رسیدند... )منبع

نصب تصاویر خدام الرضا)ع( در شهر
 به مناسبت دهه کرامت، تصاویر تعدادی از خدام آستان قدس 
در برخی مناطق شهر مشهد نصب و اکران شده است. به گزارش  
تسنیم، در میان این قاب ها برخی چهره های آشنا برای مردم 
از جمله شــهید حاج قاســم ســلیمانی و زنده یاد حــاج محمود 

اکبرزاده، مداح و شاعر آیینی، با لباس خادمی حضرت رضا)ع( به چشم می خورند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

وضعیت قرمز در مشهد محدودیت ها را بازمی گرداند
مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد گفــت: بــا توجــه بــه قرمــز بــودن وضعیت 
مشهد و با صدور مجوز توســط رئیس جمهور برای 
تصمیم گیری در ســتادهای استانی محدودیت ها 
اعمال می شــود.محمدرضا رحیمی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به وضعیت قرمز 

مشهد امکان بازگشــت محدودیت ها وجود دارد، 
از همین رو در ســتاد دانشــگاهی و ســتاد استانی 
پیشــنهادهایی را آماده خواهیم کــرد و تصمیمات 
آماده شــده در جلســه ای با حضور اســتاندار ارائه 
خواهد شــد و زمانی که به تصویب ســتاد اســتانی 

برسد، محدودیت اعالم عمومی خواهد شد.

زیباسازی مشهد با المان های شمسه یا امام رضا)ع(
مدیــرکل هماهنگی و نظــارت بر خدمات شــهری 
شهرداری مشهد گفت:  به مناسبت میالد حضرت 
رضا)ع( زیباســازی ویــژه ای به وســیله المان های 
شمســه یا امام رضا)ع( در شــهر مشــهد انجام شده 
اســت. به گزارش روابط عمومــی معاونت خدمات 

شهری شهرداری، »علیرضا صحراگرد« اظهار کرد: 
در آستانه فرا رسیدن والدت امام رضا)ع(، ۳۴ المان 
شمسه با تزیین ۳۵۰۰ متر طول چراغ ریسه سوزنی 
و شــش المان تبریک عید، آذین بندی شــده با گل 

شاخه بریده، در شهر مشهد اکران شده است. 

رونمایی از کتاب »سبک زندگی اسالمی«، تالیف آیت ا... علم الهدی
طی مراسمی در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس، از کتاب »سبک زندگی اسالمی« تألیف آیت 
ا... »ســید احمد علم الهدی« که توســط انتشارات 
بــه نشــر انتشــار یافتــه، رونمایی شــد. بــه گزارش 
alamolhoda.com، آیــت ا... علــم الهــدی در 
آیین رونمایی از این کتاب، با اشاره به جایگاه بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس اظهار کرد: بنیاد 

پژوهش ها از برکات خالصانه مرحوم آیت ا... واعظ 
طبســی اســت و صحن هدایتی که در آن دانشگاه 
علوم رضوی، کتابخانه و بنیاد پژوهش ها قرار دارد 
به عنوان یک نماد علمی و فرهنگی در محضر امام 
رضا)ع( اســت. وی افــزود: میدان فکــر و فرهنگ، 
میدان وسیع جهاد در راه خداســت و ما باید کاری 

کنیم که در این عرصه به درد امام عصر بخوریم.  

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد:

باید در مشهدالرضا)ع( همه عقاید و سلیقه ها مجال سخن داشته باشند
رئیس کمیســیون حقوقی شــورای شــهر مشــهد 
با اشــاره به ایــن که گفت وگــو محــوری از ویژگی 
هــای امام رضــا)ع( بــوده اســت، اظهار کــرد: در 
مشــهدالرضا)ع( نیز باید همه عقاید و ســلیقه ها 
مجال سخن و طرح ایده ها و نظرات خود را داشته 
و از امنیــت و آرامــش روان برخــوردار باشــند. در 
همین زمینه منشــور حقــوق شهرنشــینی تالش 
فراوان دارد تا برای تبییــن این مهم همه را مجاب 

کند.
 بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــورای شــهر 
مشهد، »سیدمحسن حسینی پویا« افزود: مشهد، 
شــهری که منســوب اســت به امام رضــا)ع(، باید 

در کرامت انســانی و اخــالق رضوی الگو باشــد، 
ازاین رو در شــورا همواره به دنبــال تدوین حقوق 
شــهروندی بــرای تکریم شــخصیت شــهروندان 
و حرمت گــذاری به ذات انســانی ایشــان بودیم. 
منشــور حقــوق شهرنشــینی نیــز بــا این نیــت در 
شورای پنجم مشهد آماده و تصویب شد. وی یادآور 
شد: مدارا از ســلوک حضرت ثامن بوده و همیشه 

بر تعامل به عنوان یکی از سه خصلت مهم 
برای مومن تاکید داشــته انــد. بنابراین 
تعامل و خویشتنداری از اصولی است که 
در جای جای منشور حقوق شهرنشینی 

بر آن تاکید شده است.
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گزارش

وحید تفریحی 

پروژه پرمناقشه کمربند جنوبی مشهد در چه تاریخی 
متولد شد؟ احداث کمربند جنوبی مشهد که تسهیل 
در تردد و کاهش بــار ترافیکی در محورهای جنوبی 
شــهر از جمله اهداف اولیه ایجاد آن بیان شده بود، 
در ســال 1390 و در دوران شــهرداری سید محمد 
پژمان در دستور کار معاونت فنی و عمران شهرداری 
مشهد قرار گرفت و تملک اراضی واقع در این محور 
نیز به سازمان زمین و مسکن شهرداری واگذار شد. 
این پروژه که مدافعان و طراحان، از آن به عنوان یکی 
از حیاتی ترین شاهراه های ارتباطی در جنوب مشهد 
نام می برند، از انتهای بولوار شهید برونسی تا اتوبان 
باغچه و حــدود 2۷ کیلومتــر پیش بینی شــده و راه 
دسترسی از طرقبه و شــاندیز به سمت غرب و شرق 
مشهد را فراهم می کند. بر اســاس طرح اولیه، قرار 
بود 10 تقاطع غیرهمسطح، پنج تقاطع همسطح و 
هشت دوربرگردان غیرهمسطح در این مسیر ایجاد 
شود تا هم تردد در مسیر جنوب شهر آسان تر شود و 
هم بار ترافیکی بیشتری  را کاهش دهد. پس از انجام 
مقدمات این پروژه، دی ماه سال 91 بود که عملیات 
اجرایی فاز نخســت پروژه کمربند جنوبی مشهد به 
طول 12 کیلومتر بر اساس آن چه شهرداری مشهد 
اعالم کرده است، پس از اخذ مصوبات الزم از جمله 
مصوبات کمیسیون ماده 5، شــورای عالی ترافیک 
شهرهای کشــور و شــورای برنامه ریزی استان آغاز 
به کار کرد. اقدامات اجرایی برای ساخت این پروژه 
در طول ســال هــای مختلف )یــک ســال در دوران 
شهرداری سید محمد پژمان، حدود 4 سال در دوران 
شــورای چهارم و شهرداری ســید صولت مرتضوی 
و کمتــر از یــک ســال نیــز در دوران شــورای پنجم و 
شهرداری قاسم تقی زاده خامسی(  نیز ادامه داشت 
تا این که در آخریــن روزهای ســال  1396 )دوران 
مدیریت شهری تقی زاده خامسی(، پس از پیشرفت 
بیش از 80 درصدی فاز یک پروژه و همچنین هزینه 

کرد بودجه حدود 1800 میلیارد ریالی، این پروژه 
به دنبال تشــدید اعتراضــات گروه ها و ســمن های 
زیست محیطی و با دستور دادستان وقت مشهد و با 
تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال متوقف شد. 
شنیده می شد اختالف نظرها بین تقی زاده خامسی 
شــهردار وقت مشــهد و قاضــی صادقی دادســتان 
وقت مرکز اســتان از دالیل صدور دستور توقف این 

پروژه بود.

مخالفان و معترضان درباره کمربند جنوبی چه 	 
می گویند؟

و اما حرف و علت مخالفت بــا اجرای پروژه کمربند 
جنوبــی چه بــود؟ ســمن هــای محیط زیســتی به 
عنوان یکی از مخالفان جدی اجرای پروژه کمربند 
جنوبی معتقد بودند که ســاخت این کمربند منجر 
به تخریب کوه ها، منابع طبیعی و ارتفاعات جنوبی 
شــهر می شــود. یکی از مواضــع انتقــادی و محور 
مخالفت ها با اجرای کمربند جنوبی مشــهد، نبود 
پیوســت زیســت محیطی در این پروژه بود. فعاالن 

محیــط زیســتی اعتقــاد داشــتند که ســاخت این 
کمربند و تخریب کوه هــای اطراف موجب افزایش 
ریزگرد ها و گسترش آلودگی هوا در مشهد، تقویت 
امکان وقوع سیالب و از بین بردن منابع طبیعی از 
جمله آبراهه ها و چشــمه های موجود در ارتفاعات 
می شود. از سویی دیگر مدیران و مسئوالن اجرایی 
و همچنین مدافعان اجــرای این پروژه ضمن قبول 
ضرورت تهیه پیوست زیست محیطی برای احداث 
کمربندجنوبی این پرسش را مطرح کردند که اگر 
این طرح مشــکالتی برای محیط زیست دارد، چرا 
در زمان مطالعات ابتدایی آن، این مشکالت بررسی 
نشــد و چــرا در طول پنج ســال اجــرای ایــن پروژه 
مخالفتی صــورت نگرفت؟ و این کــه چرا مخالفت 
هایی که بــه توقف پــروژه انجامیــد در زمانی  طرح 
شد که فاز نخســت آن بیش از 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــت و 180 میلیارد تومان نیز برای آن 

هزینه شده بود؟

مخالفت هایی که رنگ و بوی سیاسی گرفت	 
 به هرحال توقــف طرح، ماه ها ادامــه یافت و بیم آن 

می رفت کــه ایــن توقــف موجــب هدررفــت مبلغ 
هنگفتــی از بیــت المال و ســرمایه شــهر شــود؛ از 
همیــن رو مدیریــت شــهری در دوران شــهرداری 
محمدرضــا کالیــی تصمیم بــه تعییــن تکلیف این 
پــروژه گرفــت؛ تصمیمــی کــه در نهایت بــا مصوبه 
ســتاد تدبیر )متشــکل از دســتگاه هایــی از جمله 
اســتانداری، دادگســتری، مدیریت شــهری و...( 
منجــر بــه تعریــف کاربــری تفرجگاهــی بــه جای 
کاربــری ترافیکــی در این پــروژه شــد و عمال بحث 
ادامــه ســاخت پــروژه کمربندجنوبــی منتفــی 
شــد. با آغاز بــه کار دوبــاره اقدامــات اجرایی برای 
مهیا کــردن ملزومــات مدنظــر در این پــروژه برای 
تبدیل آن بــه کاربری تفرجگاهی از جمله ســاخت 
پارکینگ، ســرویس های بهداشــتی، مســیرهای 
 دوچرخــه و پیــاده روی و... دوبــاره اعتراضــات 
گروهی از ســمن های محیط زیســتی آغاز شد که 
معتقد بودند ایــن اقدامات پوششــی بــوده و برای 
ادامه پروژه کمربند جنوبی انجام می شود و تخریب 
محیط زیست و کوه را به دنبال دارد. شهردار مشهد 
پس از این اعتراضات در جمع فعاالن محیط زیستی 

و مخالفان حضور یافت و در جلسات مختلف بر این 
موضوع تاکید کرد که شهرداری مشهد در این دوره 
هیچ تصمیمی بــرای ادامه پــروژه کمربند جنوبی 
ندارد و اقدامات اجرایی در این پــروژه برای فراهم 
کردن یک تفرجگاه جدید برای مردم مشهد است؛ 
تفرجگاهی که از آن با عنوان »کوه پارک« یاد کرد. 
کالیی شهردار مشــهد در اظهارات متعدد خود در 
این زمینه تاکید کرده است که تا زمانی که پیوست 
زیســت محیطی پروژه کمربند جنوبی آماده نشود 
اقدامــی بــرای کمربندجنوبی انجام نخواهد شــد 
اما تا زمان تهیه پیوست زیســت محیطی به منظور 
استفاده بهینه از ظرفیت ایجاد شده در این منطقه، 
مردم از آن به عنوان یک منطقه تفرجگاهی با عنوان 
کوه پارک اســتفاده کنند.با وجود تاکید شــهردار 
مشهد به تصمیم قطعی شهرداری در تبدیل پروژه 
کمربند جنوبــی و ارتفاعات جنــوب به تفرجگاهی 
برای تمام مردم مشهد تا زمان اتمام مطالعات زیست 
محیطی، اما حجت االسالم والمسلمین پژمان فر 
یکی از نمایندگان مردم مشهد در مجلس با مواضع 
مخالف همچنان علیــه اقدامات شــهرداری در راه 
اندازی »کوه پارک« برای مردم مشــهد موضع می 
گرفت؛ مواضعی که با وجود شفافیت مدیران شهری 
در بیان جزئیات اقدامات اجرایی در پروژه کمربند 
جنوبی، رنگ و بوی مخالفت سیاسی به خود گرفت.
غالمعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان که 
زمانی دستور توقف پروژه کمربند جنوبی را صادر 
کرده بود،18 خردادامســال در نشســت پرســش 
و پاســخ قرارگاه دانشــجویی صیانــت از ارتفاعات 
جنوبی مشــهد گفت: شــخصا از کمربنــد جنوبی 
بازدید کردم و طبق نظارت های ما و گزارش هایی 
که از مجری این عرصه دریافت می شود، تناقضی با 

مصوبات ستاد تدبیروجود ندارد.
همچنیــن تــورج همتــی مدیــرکل محیط زیســت 

خراسان رضوی نیز در گفت و گویی با پایگاه اطالع 
رسانی شهرداری مشهد که 2 تیرماه امسال منتشر 
شد، با اشاره به اقدامات شهرداری مشهد در توسعه 
فضای ســبز و ایجاد »کــوه پــارک« اظهار کــرد: در 
بازدیدی که از ارتفاعات جنوبی داشتیم فضاهای 
ســبز این منطقه از سوی شــهرداری مشهد توسعه 
بسیار خوبی داشتندو خوشبختانه در آینده شاهد 
یک تنفــس گاه جدیــد برای نفس کشــیدن شــهر 
خواهیــم بود.حجــج اســالم بحرینی و پژمــان فر و 
همچنین کریمی قدوسی و رحمانی چهار نماینده 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی نیز 
در بازدید عصر یک شنبه گذشته از پروژه کوه پارک 
که بــا حضور جمعــی از مدیران شــهری و اســتانی 
برگزار شد، بر ضرورت حفظ پروژه کوه پارک برای 
اســتفاده مردم از آن و دوری از کاربری ترافیکی در 
این پروژه تاکید کردند.نهادهای نظارتی و دستگاه 
های ذی ربط طی روزهای گذشــته در بازدیدهای 
خود از پروژه کوه پارک، بر اقدامات شــهرداری در 

تبدیل این منطقه به یک تفرجگاه صحه گذاشتند.

مصالح شهر ذبح دعواهای سیاسی نشود	 
روزنامه خراسان در این زمینه از گذشته ضمن تاکید 
بر ضرورت توجــه به دغدغه های محیط زیســتی و 
لزوم تهیه پیوست زیست محیطی برای این پروژه، 
مطالبه گر تعیین تکلیف این پروژه بــر زمین مانده 
بوده اســت تا ســرمایه مردم که بعد از این ســال ها 
بیــش از 80 درصد پیشــرفت فیزیکــی در فاز یک 
داشته ، خاک نخورد. هم اینک نیز این مطالبه وجود 
دارد که تا زمان تهیه پیوست زیست محیطی برای 
پروژه کمربند جنوبی ، استفاده بهینه از بستر ایجاد 
شده در این منطقه به عنوان کوه پارک  و منطقه ای 
تفرجگاهی برای مردم مشــهد ، مد نظر قرار گیرد 
و نتایج مطالعات زیســت محیطی کمربند جنوبی 
هر چه بود، همگان به آن تمکین کنند. اما حاال که 
تمامی تصمیم گیــران، متولیــان و دســتگاه های 
نظارتی هم نظر شــده اند که از این بســتر به عنوان 
ظرفیتی برای ایجاد یک منطقه تفرجگاهی جدید 
برای مردم مشهد استفاده کنند، پژمان فر نماینده 
مردم مشــهد و کالت در مجلس و  برخی رســانه ها 
بدون پیشنهادی عملیاتی و اجرایی همچنان ساز 
مخالف کوک می کنند و مخالفــت خود را ابراز می 
کنند؛ مخالفت هایی که گویی رنگ و بوی سیاسی  
یا باج خواهی به خود گرفته است. بنابراین حال که 
این اجماع متولیان و ناظران صورت گرفته و دستگاه 
هایی از جمله محیط زیســت، دادســتانی، برخی 
نمایندگان مشهد و مدیریت شهری نظرات مشترک 
و نزدیک را درباره این پروژه دنبــال می کنند، باید 
پروژه ای را که قرار اســت برای مردم مشــهد باشد 
اجرایی کرد و از سیاسی بازی دوری جست، نباید 

مصالح شهر ذبح دعواهای سیاسی شود.

مصداق انتقادات مقام معظم رهبری درباره ارتفاعات جنوب چه بود؟
»در مشــهد - شــهر ما - من رفتم دیدم طــرف ارتفاعات جنوب شــهر کــه درواقع مرکز 
تنّفس شــهر اســت، دارند افرادی آن باال خانه می ســازند، هتل می ســازند، ساختمان 
های چند طبقه می ســازند؛ این ها بد اســت، این ها غلط اســت؛ جرم بدانیــد این ها را. 
یکی از کارهای اساســی »جرم انگاری« در قانون اســت؛ ایــن ها را باید جرم دانســت در 
قانون و این کســانی که این کارها را می کننــد تعقیب قضایی کرد. ِصــرف این که بروند 
 قلع بنــا بکنند، کافی نیســت؛ کــه آن را هم متأّســفانه در مــواردی نمی کننــد، کوتاهی 
می کنند.« بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن و فعاالن محیط زیست، منابع طبیعی 

و فضای سبز – 1۷ اسفند 93
یکی از مواردی که مخالفان در بیان مخالفت شان با پروژه کمربند جنوبی مطرح می کنند، بیانات 
مقام معظم رهبری در این زمینه بوده است. برآیند فرمایش های رهبری در اسفند 93 جلوگیری 
از ساخت و سازهای تجاری و مسکونی در ارتفاعات جنوبی شهر با تمرکز بر پروژه آبادگران بوده 

است نه هر فعالیت عمرانی در ارتفاعات جنوب مشهد.
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سفارش می پذیرد
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محمد حســام مسلمی- بررســی و تصویــب لوایحی 

دربــاره شــرایط واگــذاری قراردادهــا در حــوزه 
خدمات شــهری، دوفوریتــی انتشــار اوراق مالی 
اسالمی برای طرح های حمل ونقل شهری و فاز5 
خط 3 قطار شــهری و موضع گیری رئیس شورای 
شــهر در خصــوص بافــت پیرامــون حــرم رضوی، 
ازجمله مهم تریــن موضوعات مطرح شــده در نود 
و ششمین جلســه علنی شورای شــهر مشهد بود.

به گزارش خراســان رضــوی، محمدرضا حیدری 
رئیــس شــورای شــهر در ابتــدای نود و ششــمین 
جلسه علنی شورای شهر با اشــاره به رویدادهای 
هفته و تبریــک هفته قوه قضاییه اظهــار کرد: آغاز 
این دهه  با والدت حضرت معصومه )س( و انتهای 
آن با والدت امام رضا )ع( است. شــرایط حاکم بر 
فضای عمومی شهر شــاید اجازه نداده که مراسم 
و جشن ها برگزار شود و آن چه تالش کردیم و باید 
انجام دهیم، ترویج اندیشه فرهنگ رضوی است.

حیدری از تالش ها و اقدامات شــهرداری مشــهد 
برای برجســته کردن دهــه کرامــت و والدت امام 
رضا)ع( در فضای اکران تبلیغات شــهری تشــکر 
کرد و گفــت: زمان بنــدی فضاآرایی های شــهری 
بهتر اســت به نحــوی باشــد کــه دســتاویز برخی 
بهانه جویــان و عناصری کــه صرفــًا به ظاهر توجه 
می کننــد، نشــود. وی بابیــان این کــه در موضوع 
تبلیغــات شــهری، مســئولیت تنهــا با شــهرداری 
نیســت، افزود: نهادهای فرهنگــی دیگری نیز در 
این زمینه مســئولیت دارند که نقش خــود را باید 
ایفا کنند، شهرداری مشهد در مناسبت های ملی 
و مذهبــی فراتــر از تــوان خــود ورود می کند ولی 
درعین حال، برنامه ریزی و طراحی های شهرداری 
باید با مالحظات بیشــتر و با سرعت باالتری انجام 

شود تا اندک راه بر بهانه جویان بسته شود.

حقوق مردم در طرح بافت پیرامونی حرم 	 
رعایت نشود، شورای شهر مشهد آن را تایید 

نخواهد کرد 
طرح نوسازی و به سازی بافت پیرامونی حرم مطهر 
رضوی، محور دیگــر صحبت های رئیس شــورای 
شهر مشهد بود و حیدری بابیان این که چند ماهی 
اســت این موضــوع در محافــل علمــی، تخصصی 
و مدیریــت شــهری و اســتان بحث و بررسی شــده 
و جامعه نیز نســبت به آن حســاس اســت، افزود: 
رسانه ها در این زمینه نقش به سزایی دارند و باید با 

آگاهی بخشی و اطالع رسانی عمومی، شرح آن چه 
را اتفاق خواهد افتاد،بیان کنند.وی بابیان این که 
بیش از 20 ســال از اجرای طرح گذشته و اکنون 
نیمــی از طــرح پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت، 
افزود: طرح اجراشــده مســیر قانونی خود را طی 
کرده و تأییدیه شورای عالی معماری و شهرسازی 
را هم دریافت کرده اســت؛ وزیر وقت هم این طرح 
را به عنوان رهاوردی بزرگ به مردم معرفی کرد و 
اجرای طرح در 2 قطــاع نیز به عهــده وزارت راه و 
شهرسازی گذاشته شــد.حیدری افزود: پس از 2 
دهه، ارادتمندان و عالقه مندان به بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( به این نتیجه رســیده اند که آن چه در 
این طــرح تاکنون اجراشــده، فاقد پیونــد معنوی 
و هویتی با مضجــع منور رضوی اســت.وی تأکید 
کرد: در ضرورت بازنگری و اصالح طرح نوسازی 
و به ســازی بافــت پیرامونی حــرم مطهــر رضوی، 
در ســطح ملی و اســتانی اتفاق نظر وجــود دارد و 
آن چه محــل بحث بــوده، شــیوه و روش برخورد با 
این موضوع اســت.حیدری بابیان این که شورای 
پنجم شهر مشــهد و مدیریت شــهری در این دوره 
هیچ مســئله خاصی با بازنگری طرح ندارد و از آن 
حمایت می کنــد، افزود: شــورای عالی معماری و 
شهرسازی یک بار اصالح طرح را با رویکرد آمرانه 
و یک سویه تحت عنوان طرح مهرازان تجربه کرد؛ 
طرحی کــه خالف نظــر کمیســیون مــاده 5 بود و 
یک سویه ابالغ شد، لذا موفقیتی کسب نکرد.وی 
تصریح کرد: شــورای شهر مشــهد در آغاز فعالیت 
خود درخواست بررســی طرح، پیش از ابالغ را به 
شــورای عالی معمــاری و شهرســازی مطرح کرد 
ولی هیــچ اعتنایی بــه این درخواســت نشــد؛ لذا 
طرح مهرازان 3سال معطل ماند و هیچ آثاری هم 
نگذاشت.رئیس شورای شهر مشهد بابیان این که 
شورای عالی معماری و شهرسازی بازهم رویکرد 
آمرانــه و یک ســویه را انتخاب کرده اســت، افزود: 
در شــرایطی که بر اســاس تصمیم مدیریت عالی 
اســتان، اعضای شورای شــهر در کمیسیون های 
تخصصــی مشــغول بررســی طــرح بــرای اعــالم 
پیشــنهاد ها و نظــرات اصالحــی بودنــد، طــرح و 
شــیوه نامه به یک باره ابالغ شــد که به ذهن همان 
نگاه یک ســویه را متبادر می کند.حیــدری تأکید 
کرد: طرحی که در آن حقوق مردم اعم از ساکنان 
و کارآفرینان نادیده گرفته شود، مورد تایید شورای 
شــهر مشــهد نیســت و آن را امضــا نخواهــد کرد.

وی در ادامه گفت: بدعت هایی که شــورای عالی 
معماری و شهرســازی در خصوص طرح نوســازی 
و به ســازی بافت پیرامونــی حرم مطهر گذاشــته، 
در تاریخ بی سابقه است و از تمامی صاحب نظران 
دعــوت می کنیم تــا اگــر نمونه هایی وجــود دارد، 
به آن اشــاره کنند.حیدری بابیان این که شــورای 
عالی معماری و شهرسازی، تشخیص تخلف را به 
عهده مجموعه ای دانشگاهی گذاشته درحالی که 
مرجع قانونی واصلی رســیدگی بــه این تخلفات، 
کمیســیون مــاده 100 اســت، افــزود: چنیــن 
تصمیمی بدون شک مشــکالت مختلفی را در پی 
خواهــد داشــت.وی همچنین خاطرنشــان کرد: 
شورای شهر مشهد بر اصالح طرح تأکید دارد ولی 
ظرفیت و توان مدیریت شهری، جدا از مشاور، باید 
در رده های استانی و کمیسیون ماده 5 دنبال شود 
و آن چه وظیفه شــورای شهر اســت، اعمال شود.
حیدری بابیــان این که ضرورت اطالع رســانی به 
مردم و کارآفرینان را جدی می دانیم و شــهرداری 
باید در ایــن زمینــه پیش قدم شــود، اظهــار کرد: 
موضع رســمی شــورای پنجم همین گفته هاست 
و مشــکالت ناشــی از اجرای این مصوبــه را ابالغ 
کنندگان آن باید به عهده بگیرند.وی خاطرنشان 
کرد: یکی از جهت گیری های شورای پنجم، حفظ 
ساکنان بومی و جلب مشارکت مردم در بافت است 
که در همین زمینه 5 دفتر تسهیل گری فعال شده و 
از سوی دیگر به دنبال احیای راستاهای تاریخی، 
تملــک خانه های با قدمــت در راســته های هویت 
تمدنــی و دینــی منطقــه هســتیم کــه اقدامــات 
ارزشــمندی نیز در این جهت اجرایی شده است.
حیدری بابیان این که مدیریت شهری در این دوره 

پیوســته بــرای تغییر رویــه مهاجرت تــالش کرده 
است، افزود: جهت گیری ما تثبیت ساکنان بومی 
بــوده و در همین راســتا، پاســخگویی بــه امالک 
ریزدانه به مراتب بیشتر از امالک بزرگ بوده است.
وی افــزود: فضاهای مذهبی ایجادشــده در بافت 
پیرامونی حرم مطهر، طی 3 ســال اخیر، دو برابر 
و مساحت فضای سبز احداث شــده نیز 1.5 برابر 
دوره پیشین مدیریت شهری است.رئیس شورای 
شهر مشهد بابیان این که رویکرد مدیریت شهری 
در این دوره بــر مبنای اصالح و تغییر بوده اســت، 
افزود: لــذا در تعامل با ســازمان بودجه بــه دنبال 
اخذ اوراق مشــارکت بــرای تأمین زیرســاخت ها 
بوده ایم و نه خرید ملک؛ شهرداری زیرساخت ها را 
فراهم می کند و مابقی طرح را شهروندان و مردم 
پیش خواهند بــرد، در چنین فضایی، برخی افراد 
و عناصری با اهــداف و نیاتی مشــخص، به دنبال 
فضاســازی های رسانه ای و سیاســی هستند.وی 
تصریح کرد: بر اساس طرح دوفوریتی که اخیرًا به 
تصویب شورای شهر رســید، ظرفیت های قانونی 
به شــهردار برای توقف طرح تفویض شــده است و 
چنان چه مشــاور، حقوق مــردم را نادیــده بگیرد، 
شــهردار بایــد از اختیــارات خــود اســتفاده کند.
وضعیت قرمز مشهد و خراسان ازنظر آمار مبتالیان 
و فوتی های کرونا، آخرین موضوعی بود که رئیس 

شورای شــهر مشــهد به آن اشــاره کرد و گفت: بر 
اســاس گزارش هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی، 
تعداد بیمــاران در حــال افزایش اســت؛ مدیریت 
شهری مشهد همچون موج اول، آمادگی دارد که 
مصوبات ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا را دنبال و 
برخی محدودیت ها را برای بهبود شــرایط مجدد 
اعمــال کند.اولیــن دســتور کار اعضای شــورای 
شهر بررسی الیحه دوفوریتی نام گذاری ایستگاه 
آتش نشــانی واقع در بولوار مجد به نام آتش نشان 
فداکار »امیرمحمد زارع« بود که به تصویب رسید.

اوراق هزار میلیاردی برای قطار شهری	 
تصویــب الیحــه دوفوریتــی انتشــار اوراق مالی 
اســالمی برای فاز 5 پــروژه خط 3 قطار شــهری 
دومیــن دســتور نمایندگان شــورای شــهر بود. 
الیحه دوفوریتــی انتشــار اوراق مالی اســالمی 
برای طرح های حمل ونقل شهری مصوبه بعدی 
شــورای شــهر در ایــن جلســه بــود، همچنین بر 
اساس ماده واحده این الیحه به شهرداری مشهد 
اجازه داده می شود به اســتناد بند )د( تبصره 5 
قانون بودجه سال 13۹۹ کل کشور و به منظور 
تأمیــن بخشــی از منابــع مالی مــورد نیــاز برای 
اجرای فاز پنجم پروژه خط 3 قطار شهری، نسبت 
به انتشار اوراق مالی اســالمی به مبلغ 10 هزار 
میلیارد ریال با سود علی الحساب مورد توافق با 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران با رعایت 

تبصره هایی اقدام نماید.
کالیی شهردار مشــهد که در صحن علنی شورای 
شــهر حضور یافته بود، در خصوص انتشــار اوراق 
از ســوی دولت بــرای حمل ونقل گفــت: موضوع 
تأمین مالی پروژه های  شــهرداری در سال ۹۹ از 
اهمیت خاصی برخوردار اســت. من فکر می کنم 
همــه بایــد دست به دســت هــم بدهیــم، مدیریت 
شــهری در مشــهد یکپارچــه اســت، شــهرداری و 
شــورای شــهر روی ایــن موضوعــات تأکیددارند، 
امیــدوارم نماینــدگان عالــی دولــت در اســتان، 
نمایندگان مردم در مجلس و ســایر کسانی که در 
شهر مسئول هســتند ذره ای از این موضوع کوتاه 
نیایند.وی بابیان این کــه هزینه های مترو در حال 
افزایش یافتن اســت تصریح کرد: منطقی نیســت 
درحالی که هزینه های مترو سه برابر افزایش یافته 
اســت، چراکه مــا 700 یــا 800 میلیــارد تومان  
اوراق مشــارکت می گرفتیم و با افزایش هزینه ها 
میــزان اوراق افزایش نیافته اســت، فکــر می کنم 
نمایندگان در مجلس شــورای اســالمی تدبیری 
کنند، زیرا ما می توانیم گلیم خــود را از آب بیرون 
بکشــیم ولی سایر شــهرها با این روند قطعًا امکان 
فعالیت نداشــته واالن هم ندارند... کالیی ادامه 
داد: صحبــت در شــعار بــرای حمایــت از توســعه 
شــهر مشــهد بیش ازاندازه اســت که باید به اقدام 

عملی تبدیل شود و مهم ترین نمود آن حوزه ریلی 
و تأمیــن مالی آن اســت، مدیریت شــهری را نباید 
تنهــا بگذارند.شــهردار مشــهد بابیــان این کــه با 
صراحت اعالم می کنم با نوساناتی که در موضوع 
ویــروس کرونــا وجــود دارد، چرخه زیــارت به این 
زودی ها آن چنان کــه باید برای موضوع اشــتغال 
فعال نخواهد شــد یــا فعالیــت آن کفــاف گردش 
مالی تأمین کننده رشد اقتصادی نخواهد داشت 
تصریح کــرد:  اگرچه همــه باید تــالش کنیم که با 
رعایت پروتکل ها آن ها را به ســرانجام برســانیم،  
پروژه های شهری می تواند اشــتغال ایجاد و رشد 
اقتصادی را حفظ کند که در انجام این مهم و تأمین 
مالی نیازمند حمایت دولت و مجلس هستیم. وی 
ادامه داد: ۶00 میلیارد تومان اوراق مشارکت با 
پرداخت اصل و ســود دولت پیش بینی شده است 
که امیدواریم در 10 تا 15 روز آینده محقق شود؛ 
800 میلیارد تومان کمک به بافت فرسوده اطراف 
حرم نیز از سال گذشته تاکنون انجام شده که هنوز 
وصول نشده اســت، ما نمی توانیم اعالم کنیم که 
سامان دهی بافت اطراف حرم اهمیت دارد اما در 
راستای انتشار اوراق مشارکت که مراحل آن یک 
ســال اســت که انجام شــده، اعداد قطعی شــده و 
دولــت در بنــد دال تبصره پنج ســال ۹8 بــه ارائه 
۶00 میلیارد تومان با 50 درصد اصل وسود تعهد 
داده اســت، گامی برنداریم.پنجمین دســتور کار 
نمایندگان شــورای شهر مشــهد نیز به نام گذاری 
برخی از معابــر و بوســتان ها در مناطــق ثامن و 7 

اختصاص یافته بود که به تصویب رسید.

39 هزار میلیارد ریال برای فعالیت های 	 
فرهنگی و هنری آسیب دیده از کرونا

در ادامه اعضای شــورای شــهر به بررســی الیحه 
حمایــت از فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری که از 
موضــوع کرونــا آســیب دیده بودنــد، پرداختنــد. 
با تصویــب آن بــه شــهرداری مشــهد اجــازه داده 
می شــود، در اجــرای بنــد ۶ مــاده 55 قانــون 
شــهرداری نســبت به مســاعدت و کمک به مراکز 
فرهنگــی و هنری در قالــب خرید خدمــت، جمعًا 
تا ســقف مبلــغ ســی ونه میلیــارد ریــال در ســال 
13۹۹اقدام نماید.هفتمین دســتور کار اعضای 
شــورای شــهر تصویــب الیحه شــرایط واگــذاری 
قراردادهــای حــوزه معاونــت خدمــات شــهری 
بــرای دوره های تا ســه ســال الیحــه بود.حیدری 
همچنیــن در حاشــیه صحن علنی شــورای شــهر 
درباره جایگزینی امیر شهال برای شورای شهر نیز 
گفت: در رابطه با این موضوع با توجه به حکمی که 
برای عضو شورای شهر پیش آمده ما به فرمانداری 
منعکــس کردیم، بــا توجه بــه  اجرای حکــم عماًل 
این اجرا مانع وظیفه وی در شــورا می شــود و باید 

فرمانداری در این خصوص تصمیم گیری کند. 

انتقاد صریح رئیس شورای شهر از شورای عالی شهر سازی
رئیس شورا: طرحی را که در آن حقوق ساکنان و کارآفرینان در بافت اطراف حرم نادیده گرفته شود، امضا نخواهیم کرد
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اخبار

شهرستان ها

مدیر آبفای قوچان مطرح کرد: 

تنش آبی در۹۰ روستای قوچان 
ایشــان زاده-  مدیر آبفای قوچــان   گفت: دربیش 
از ۹۰ روســتای ایــن شهرســتان تنــش کمبــود 
آب  شــرب  وجــود دارد  و اهالــی آن ها با مشــکالتی 
مواجه شــده اند.   ســعادتی  درگفت وگو با  خراسان 
رضوی،بااعالم  این که حدود ۱۵ هزار خانوار،  ساکن 
این  روستاها هستند، افزود: ازاین تعداد روستا  ۲۸ 
مورد به عنوان تک روستا تلقی شده و آب شرب بقیه 
درقالب مجتمع های آب رسانی  تامین می شود. وی 
بااشــاره به وجود ۱۸۰روســتا درشهرستان قوچان 
یادآورشــد: ۳۳روســتای بــاالی ۲۰ خانــوار و۲۱ 
روســتای زیر ۲۰ خانوار درشهرستان نیز از خدمات 
آبفا محروم هستند که ازاین تعداد به۱۰ روستا با تانکر 
آب رسانی می شود. ســعادتی بابیان این که ازمدتی 
پیش اقدامات وبرنامه های کوتاه مدتی برای کاهش 
مشکالت آب شــرب در روستاهای یادشده همچون 
افزایش تانکرهای آب رســانی، شیب بندی و ورود به 
مدار انجام شده است، افزود: برای رسیدن به نتایج 
بهتر وموثر، نیاز به تامین اعتبارات الزم در این بخش 
است. وی گفت: چندین پروژه نیز درحال اجراست 
که برای تکمیــل آن به بیــش از ۵۰۰ میلیــارد ریال 
اعتبار نیاز است که انتظار می رود با همت و مساعدت 
مسئوالن امر  و تامین وجذب اعتبارات ، هرچه زودتر 
گام های اساسی برای رفع مشکالت آب شرب مردم 

روستاها درشهرستان برداشته شود.

13/5 درصد بانوان روستایی 
خراسان رضوی بیمه هستند 

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر خراســان رضــوی با بیــان ایــن کــه در حوزه 
زنان ضعیــف کار کرده ایم، تصریح کــرد: اهمیت این 
موضوع زمانی بیشــتر می شــود که بدانیم از مجموع 
۵۰ درصــد جمعیت هدف ما که بانوان هســتند، تنها 
۱۳.۵درصدشان زیر پوشش بیمه اجتماعی روستاییان 
قــرار گرفته اند.محمود کاظمی در نشســت بررســی 
بیمه روســتاییان تربت حیدریه افزود: ضــرورت دارد 
در حوزه زنان جدی تر کار و در حوزه جذب جوانان نیز 
راهبردهای عملیاتی تری را دنبال کنیــم.وی با بیان 
این که برابر سرشماری سال ۹۵ رتبه نخست جمعیت 
تحت شمول بیمه اجتماعی کشور به خراسان رضوی 
اختصاص دارد، ادامه داد: با بررسی های صورت گرفته 
این اســتان دارای بیش  از ۵۱۶ هزار خانوار روستایی 
اســت. مدیر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر خراســان رضوی گفت: بیشترین 
بهره برداران کشاورزی نیز در خراسان رضوی هستند 
و جمعیت زیرپوشش بیمه در استان ۱۶۴ هزار و ۴۰۰ 

خانوار و میانگین پوشش بیمه نیز ۳۲ درصد است. 

اخبار

گوناگون

فرمانده سپاه بردسکن خبرداد: 

توزیع 7هزار سبد غذایی بین 
نیازمندان آسیب پذیر از کرونا 

علی نوری- فرمانده سپاه بردسکن گفت: طی یک 
سال گذشته ۱۰۵ سری جهیزیه به زوج های جوان 
این شهرستان اهدا شده و تاکنون حدود هفت هزار 
سبد غذایی بین خانواده های نیازمند و اقشار آسیب 
پذیر از کرونا توزیع شــده اســت. ســرهنگ علیرضا 
جنیــدی در گفت و گــو با خراســان رضــوی  ضمن 
گرامی داشت دهه کرامت اظهار کرد: بسیج امسال 
هم مانند سال گذشته برنامه اهدای جهیزیه به زوج 
های جوان محروم و آسیب دیده از کرونا را در دستور 
کار خود دارد و امید است بتوانیم تا پایان امسال برای 
حل مشکل مســکن محرومان و تامین جهیزیه زوج 
های جوان گام های موثری   برداریم. وی به برگزاری 
رزمایش مواسات و همدلی در شهرستان بردسکن 
اشاره کرد و گفت: در پی تاکیدات مقام معظم رهبری 
مبنی بر رزمایش مواسات و همدلی و کمک مومنانه، 
قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی )ع( با مسئولیت 
امام جمعه شهرستان و دبیری سپاه تشکیل شد که 
خوشــبختانه تاکنون حدود  هفت هزار سبد غذایی 
بین خانواده های نیازمند و اقشار آسیب پذیر از کرونا 
توزیع شده و قرار است در مرحله سوم آن، هزار سبد 

غذایی دیگر را در شهرستان توزیع کنیم. 

مدیر کل بنیاد شهید استان : 

 جمعیت ایثارگران نیشابور
 با 7 استان کشور برابری می کند 

شجاعی مهر-مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی در دیدار با فرماندار نیشــابور گفت: 
جمعیــت ایثارگران نیشــابور با هفت اســتان کشــور 
برابری می کند و از فرماندار این شهرستان می خواهم 
تمام همت خود را برای رفع مشکالت جامعه ایثارگری 
این دیار به کار بندد.حجت االسالم حسین معصومی 
افزود: سال گذشته بنیاد جلسات متعددی در خصوص 
اشتغال جامعه هدف با شرکت ها و کارخانجات برگزار 
کرده است و در همین راستا ۱۲ نفر در دانشکده علوم 
پزشکی، ۲۲ نفر در آموزش و پرورش، ۲۰ نفر در آتش 
نشانی و پنج نفر در امور زندان ها مشغول کار شده اند 
و هشت نفر از منابع داخلی وام خوداشتغالی دریافت 
کرده اند.وی در خصوص گلزارهای شهدا خاطر نشان 
کرد: شهرستان نیشــابور دارای۱۷۶۷  مزار و ۲۱۱ 
گلزار شهید است که کار به سازی۴۸ گلزار تک مزاری 
شهید تا پایان سال ۱۳۹۸ به پایان رســیده و دو تا سه 
مزار شهید که در پنج گلزار روستاهای این شهرستان 
واقع شده است نیز تا پایان امسال با کمک بخشداری و 

دهیاری ها  به سازی می شود.

فرماندار فیروزه با اشاره به آمار ۵ماهه خبرداد: 

 ایجاد 256 فرصت شغلی توسط 
معین های اقتصادی 

فرماندار فیروزه در جلســه اقتصاد مقاومتی استان 
اعــالم کرد:معیــن های اقتصــادی این شهرســتان 
با ارائــه ۴۲طرح اقتصــادی در قالــب ۱۱۰میلیارد 
تومــان، تعهدایجاد۹۲۶فرصت شــغلی را داده اند 
و طی پنج ماه اخیر ۲۵۶فرصت شغلی پایدار توسط 
معین های اقتصادی در فیروزه ایجاد شــده اســت.
دکتر حکیم پور  خاطر نشــان کرد:در مــدت مذکور 
۲۷پروژه فرهنگی واجتماعی نیز توسط معین ها در 
فیروزه آغاز شده است. وی افزود:از مجموع ۱۶طرح 
ناتمام تفاهم شده با معین ها، با سرمایه گذاری بیش 
از ۴۰۰میلیارد تومان ،دو طرح در سال گذشته و پنج 

طرح در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

خبر

تربت حیدریه

توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه انجام شد: 

 اهدای 23 سری کمک جهیزیه
 به نوعروسان تربت حیدریه 

شعبانی- ســرهنگ پاســدار علی نیک یاد، فرمانده 
ســپاه تربت حیدریــه صبــح دیــروز در مراســمی، به 
ماموریت های دوگانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در کشور و منطقه اشاره کرد و افزود: ماموریت نخست 
سپاه مقابله با تهدیدات سخت است که بخش عمده 
آن توسط نیروهای سه گانه و سپاه قدس و بخشی نیز 
توسط بسیج انجام می شود اما ماموریت دوم مقابله با 
تهدیدات نرم است که به صورت کامل به بسیج واگذار 

شده و سپاه نقش هدایتی و نظارتی را ایفا می کند.
وی تصریح کرد: اقدامی که در بسیج بیش از همه 
مهم است، عمق بخشی داخلی است که با محوریت 
محرومیت زدایی ایفای نقش می کنــد و بر همین 
اســاس بســیج به عنوان یک نیــروی مردمــی پا به 

میدان می گذارد.
نیــک یاد بــه اقدامــات انجام شــده طــی  چهــار ماه 
اخیر اشاره کرد و افزود: با شــیوع ویروس منحوس 
کرونا بیشــتر تمرکز و ماموریت های بسیج به سمت 
همــکاری و تعامــل بــا دســتگاه هــای بهداشــتی و 
درمانی و ســایر نهادهای مرتبط سوق داده شد و بر 
همین اســاس طی این مدت بیش از ۱۵ هزار بسته 
معیشتی بین نیازمندان شهرستان توزیع شده است 

و این کمک های مومنانه نیز همچنان ادامه دارد.
وی از تولیــد و توزیع بیــش از ۲۰۰ هــزار لیتر مواد 
ضدعفونی در شهرستان خبر داد و افزود: همچنین 
در این ایام بیــش از ۵۰ هزار پک بهداشــتی و مواد 

ضدعفونی در شهرستان توزیع شده است.
فرمانده ســپاه تربــت حیدریه از ضــد عفونی منازل 
مبتالیان به کرونا و ساخت و مرمت منازل مسکونی 
افراد تحــت پوشــش کمیته امــداد و بهزیســتی، به 
عنوان بخشــی دیگــر از اقدامات ســپاه و بســیج در 

رزمایش کمک مومنانه یاد کرد.
نیک یاد گفت: امــروز همزمان با ایــام با عظمت دهه 
کرامــت، ۲۳ ســری کمک جهیزیه توســط قــرارگاه 
محرومیت زدایی و بسیج سازندگی سپاه و همچنین 
خیرین به نوعروسان نیازمند تربت حیدریه اهدا شد.

وی خاطر نشان کرد: این اقالم شامل دو تخته فرش، 
لباس شویی، اتو، اجاق گاز و سرویس های مورد نیاز 
زندگی اســت که به صورت شــبانه و با رعایت شــأن و 

منزلت خانواده ها به آن ها اهدا می شود.

خبر

بردسکن

مدیر امور آب وفاضالب شهرستان بردسکن 
خبرداد: 

تامین آب شرب 21 روستا و منطقه 
عشایری بردسکن با تانکر 

 مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بردسکن گفت: 
از مجموع ۷۵ روستای تحت پوشش، آب شرب ۲۱ 
روستا و منطقه عشایری شهرستان بردسکن با تانکر 
تامین می شود. مهندس حسین مهدوی اولیایی به 
خراسان رضوی گفت: بیشتر این روستاها به لحاظ 
کیفیت آب شــرب مشــکل دارنــد و به طور متوســط 
روزانه ۴۰ هزار لیتر آب شــرب به این مناطق با تانکر 
سیار حمل می شــود.وی با بیان این که شرکت آب و 
فاضالب متولی تامین آب شرب انسان هاست،تصریح 
کرد: متاسفانه برخی مشترکین، آب شرب را برای دام 
ها مصرف می کنند به طوری که ۳۰ درصد مشترکین 
۷۰ درصد آب شرب تولیدی شهرستان را مصرف می 
کنند.مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بردسکن با 
اشاره به بیش از ۳۵ هزار مشترک شهری و روستایی، 
گفــت: ۵۰ درصد مشــترکین این امور در روســتاها 
هســتند و هم اکنون۷۵ روســتا و ۳ نقطه شــهری از 
خدمات آب و فاضالب برخوردارند.مهندس اولیایی 
طول شــبکه های توزیع را ۵۷۰ کیلومتــر و خطوط 
انتقــال آب را ۴۹۰ کیلومتر اعالم کــرد و گفت: آب 
شرب استحصال شده از منابع آبی این مدیریت ۳۳ 
لیتر در ثانیه است. وی با توجه به وضعیت منابع آبی 
و گرمای بیش از حد هوا، از مردم خواست در مصرف 

آب صرفه جویی الزم را داشته باشند.

۴شهرستان ها
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گزارش جلسه

 شعبانی

پس از شنیدن سخنان اعضای موافق و مخالف 
اســتیضاح شــهردار تربــت حیدریه،پنــج عضو 
شــورای شــهر تربــت حیدریــه در غیــاب رئیس 
این شــورا در نهایــت رای بــه اســتیضاح محمد 
صادق مجتهــدی دادند.بــه گزارش خراســان 
رضوی، جلســه علنی اســتیضاح محمد صادق 
مجتهــدی، شــهردار تربــت حیدریه، بــا حضور 
هفت عضــو شــورای شــهر، شــهردار، معاونین 
شهردار و اصحاب رسانه در محل سالن جلسات 

شورای  شهر تربت حیدریه برگزار شد.
پس از شنیدن سخنان اعضای موافق و مخالف 
استیضاح شهردار تربت حیدریه، پنج عضو این 
شورا در نهایت رای به اســتیضاح محمد صادق 
مجتهدی دادند.ســید مهــدی وقفــی،  رئیس 
شورای شــهر و محمد امانی،  رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورا که از ابتدا موافق ادامه 
کار مجتهدی بودند در اعتراض به رعایت نشدن 
روال و فرایند قانونی اســتیضاح مبنی بر این که 
باید استیضاح در کمیته تطبیق شهرستان مورد 
تایید قرار گیرد، جلسه را ترک کردند.در ادامه  
مهســا رمضانپــور،  نایب رئیس شــورای شــهر، 
ریاست جلسه را به عهده گرفت و رای گیری برای 
ماندن یا رفتن شــهردار انجام شــد که در نهایت 
هر پنج عضو ســوال کننده و حاضر در جلسه  به 

استیضاح شهردار رای مثبت دادند.

اظهارات نماینده موافقان استیضاح 	 
در ابتــدا نــادر ســلیمانی بــه  نمایندگــی از 
موافقــان اســتیضاح اظهارکــرد: این کــه گفته 
می شــود  اشــتباه گذشــتگان را نباید من پاسخ 
بدهم و به مــن ارتباطی ندارد، مطلب درســتی 
نیست، ما شهرداری انتخاب کردیم تا مشکالت 
را برطرف کند.سلیمانی با بیان این که در ادامه 
کار مسائلی پیش آمد که البته سعی شد با مشورت 
و مذاکره حل شود، افزود: اوایل آذر سال گذشته 
برنامه استیضاح مطرح شــد ولی به علت برخی 
توصیه ها، انتخابات نمایندگان مجلس و برنامه 
ای که شــخص شــهردار تــا پایان ســال فرصت 
خواسته بود، اســتیضاح به بعد موکول شد. این 
عضو شورای شهر با بیان این که به جایی رسیده 
ایم که دیگــر نمی توانیم بــا شــهردار کار کنیم، 
به موارد اختــالف پرداخت و افــزود: در ابتدای 
انتخاب شهردار با توجه به این که ایشان برنامه ای 
به شورا ارائه نکرد،  ۵۵ برنامه اولویت دار و مهم 
را اعالم کردیم اما از این تعداد برنامه تنها بخش 
جزئی از آن ها اجراشد  و بقیه عملیاتی نشد، چرا 
۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پروژه  n۲)یکی 
از پروژه ها در  بافت  فرسوده  تربت  حیدریه (در 
بودجه سال ۹۸ باید در جای دیگری هزینه شود 

در حالی که با تمام لوایح ارسالی شهرداری برای 
پیشرفت پروژه موافقت شــد؟این عضو شورای 
شهر ادامه داد:به رغم تاکید اعضای شورای شهر 
مبنی بر اتمام پروژه زعفرانیه که انتظار می رفت 
در سال ۹۶ به پایان برســد، با ورود شهردار این 

پروژه تعطیل شد.
سلیمانی گفت: شــهردار درخواســت فروش 
امالک تجاری پروژه n۲ را ارائــه کرد و اعضا با 
این درخواســت موافقت کردند امــا این پروژه 

تعطیل شد و زیان های مالی را متقبل شدیم.

طرح بافت فرسوده را شهردار تغییر داد	 
عضو شورای شهر با اشــاره به این که طرح بافت 
فرســوده را شــخص شــهردار تغییر داد، افزود: 
بافت فرســوده تبدیــل بــه معضلی شــده که در 
شأن مردم شــهر تربت حیدریه نیست، همه می 
گویند تربتی ها قادر به جمع کردن آن نیستند.
سلیمانی بیان کرد: متاســفانه این طرح هم در 
تیرماه سال ۹۸ معطل ماند، بهانه آن هم میراث 
فرهنگی بــود؛ در جلســه ای که بــا معاونت کل 
میــراث فرهنگی برگزار شــد، برای بازگشــایی 
معبر درمانگاه موسی بن جعفر)ع( به سمت ابوذر 
غفاری خیلی امیــدوار شــدیم.وی درخصوص 
تخریب پل چهارراه خواف گفت: قراربود این پل 
با مشارکت کامل مردم تخریب شود ولی اکنون 
مالکان اطراف پل تخریب شــده برای واگذاری 
ملکشان پول زیادی می خواهند.سلیمانی حذف 
کمربندی پیشکوه، واگذاری بخشی از پیشکوه 
به بخش خصوصی، تعریض نشدن خیابان آبشار 
و آسفالت نشــدن خیابان ها را بخش دیگری از 

دالیل استیضاح  شهردار اعالم کرد. 

روند استیضاح غیر قانونی است	 
محمد علی امانی، دیگر عضو شورا در مخالفت با 
استیضاح شهردار گفت: دفاع من در یک جمله 
خالصه مــی شــود و آن این کــه شــهردار حدود 
دوسال است در تمامی جلسات شورا و کمیسیون 
هــای آن اســتیضاح مــی شــود.وی خطــاب به 

موافقان اســتیضاح گفت: نگوییــد طبق قانون 
شهردار را اســتیضاح می کنیم  چراکه این روند 
از پایه اشتباه و غیر قانونی اســت بنابراین من از 
کلمه برکناری استفاده می کنم.امانی در تشریح 
این روند  افزود: در تاریخ سوم خرداد استیضاح 
کنندگان نامه ای به رئیس شورای شهر نوشتند 
که )پنج عضو موافق( با انتقاد از عملکرد شهردار 
سواالتی  را مطرح کردند تا در اولین جلسه شورا 
)۷ خرداد( شــهردار به آن ها پاســخ دهد، یعنی 
اعضای فوق به جای رونــد قانونی که ابتدا تذکر 
دادن است، با یک جهش وارد طرح سوال شدند، 
چراکه تذکر را باید رئیس شورا به شهردار ابالغ 
کند ولی شــما هیچ گونه تذکری نداده اید.وی 
گفت: روند طرح ســوال هم غیر قانونی بود چرا 
که برای پاسخ دادن شــهردار ۱۰ روز وقت الزم 
است ولی شما ســوم خرداد سواالت را به رئیس 
شورا می دهید که دو روز بعد از  آن تعطیالت عید 
فطر بود و شهردار فقط چهار روز فرصت داشت 
تا به ۲۱ سوال مطرح شده پاسخ دهد، در حالی 
که قانون می گوید اگر شهردار به تذکرات عمل 
نکرد، موضوع باید به شکل ســوال مطرح شود. 
رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای شهر تربت 
حیدریه بیان کرد: استیضاح کنندگان با عجله 
هر کدام چهار، پنج ســوال را تهیه کردند و حتی 
به تناقضات آن هم دقت نکردند، برای نمونه یکی 
از سواالت درباره تعیین تکلیف نشدن زعفرانیه 
است درحالی که فراموش کرده بودند زعفرانیه 
دوهفته قبل از طرح ســوال تعیین تکلیف شده 
بود.امانی خطاب به استیضاح کنندگان گفت: 
شما فقط قصد داشتید روند برکناری شهردار را 
دنبال کنید به همین دلیل اول سرپرست تعیین 
و بعد ســوال ها را مطرح می کنیــد، حتی به من 
گفتید کاری کن که شهردار خودش استعفا کند.
وی افزود: این استیضاح را به دلیل رعایت نشدن 
قانــون و تذکر نــدادن و کلــی گویی ســواالت، 
قانونی نمی دانم. از فرماندار نیز گله دارم که چرا 
جواب نامه قانونی یا غیر قانونی بودن استیضاح 
را نداده اســت.امانی ادامه داد: کتمان و انکار 
کارهای انجام شده مانند جمع آوری پل چهارراه 

خواف بــا کمترین هزینه، بازگشــایی هایی که 
ســال ها معطل مانده بــود و به موقــع پرداخت 
کردن حقوق کارمنــدان و کارگران هــم دور از 
انصاف است.وی گفت: چرا در خصوص بافت 
فرسوده که پس از ۱۰سال تعیین تکلیف شد، 

واقعیت را به مردم نمی گویید؟

 هدف استیضاح کنندگان  برکناری من است	 
 مجتهدی شهردار تربت حیدریه گفت: هرچند 
معتقدم دیگر با این شورا نمی شود کار کرد ولی 
وقتی احساســات و حمایت های مردم  را دیدم، 
نظرم را عوض کردم بنابراین تصمیم را به شــورا 
واگذار می کنم واعتراضم را به  طی نشدن روند 
قانونی استیضاح به فرماندار،رئیس شورا و دفتر 
امور شهری وزارت کشور ارسال کردم.شهردار 
ادامه داد: هدف استیضاح کنندگان قانع شدن 
نیست چون عزمشان را برای برکناری من جزم 
کرده اند.مجتهدی گفت: برای حقوق دیگران 
نمی شــود تعیین تکلیف کرد، ۲۱ سوال مطرح 
کردید و بازخورد اجتماعی آن را در شــبکه های 
مجازی و رســانه ها دیدید، حتی به خود زحمت 

ندادید برخی سواالت تابلو را حذف کنید.
وی اظهار کرد:  چرا این دغدغه ها در گذشته 
نبود؟ چــرا چشــمانتان را به آن چه گذشــته، 
بســته اید؟ کاش حداقل از مردم عذرخواهی 
می کردید که درگذشــته وظایفتــان را خوب 
انجــام ندادیــد، عذرخواهــی مــی کردید که 
نتوانستید مطالبات کارگران را با تخفیف ۴۰ 
درصد عوارض بدهید،  من مطلب مستندی در 

موارد استیضاح کنندگان ندیدم.
شــهردار گفت: مــاده قانونی را که شــورا می 
تواند در امور اداری شهرداری و پرسنلی و عزل 
و نصب کارکنان و مدیران دخالت کند، نشانم 
دهیــد.وی ادامــه داد: درخصــوص پیشــکوه 
که ظاهرا این همه دغدغــه دارید که به بخش 
خصوصی واگذارشــده، قضیه این است که ما 
گفتیم از ۸۰۰ هکتار پیشکوه ۶۳  هکتار را در 
اختیار ســرمایه گذار بگذاریم تا در آن فعالیت 
کنــد و بقیه ۷۰۰ هکتــار در اختیــار خودمان 
باشد، حاال می گویند شهردار قصد داشته کل 

پیشکوه را به بخش خصوصی بدهد!

برخی  برای ملک مردم ارزشی قائل نیستند	 
مجتهدی درخصوص تعریض نشــدن خیابان 
آبشــار اظهار کرد: خیابان آبشار مسیر قانونی 
خودش را طی کرده، تعریض آن ۱۰۰ میلیارد 
تومان هزینــه دارد، به جــای آن می شــود با دو 
میلیارد تومــان پلی آن طرف تر احــداث کرد تا 
مشکل ورودی پیشکوه نیز حل شود ولی برخی 

ها برای ملک مردم ارزشی قائل نیستند.
پس از برگزاری جلسه استیضاح مهدی علیان، 
به عنوان سرپرست شــهرداری تربت حیدریه 

انتخاب شد.

   تصادف 2  تریلی محور
 بردسکن - طبس را 2ساعت مسدود کرد 

علــی نــوری- فرمانــده انتظامــی  بردســکن گفــت: بی 
احتیاطی  راننده تریلی در  ورودی استان خراسان رضوی، 
کیلومتر ۵۵ محور بردســکن به طبس، حوالی دهســتان 
درونــه  بخش انابــد باعث تصــادف رخ به رخ  دو دســتگاه   
تریلی  کشــنده شــد وایــن دو تریلــی  را به 
آتــش  کشــید و محور ترانزیتی  بردســکن 
به طبس ۲ســاعت مسدودشــد  . سرهنگ 
عباس نظافتی به خراســان رضوی  گفت:  
این حادثه زمانــی رخ داد کــه راننده تریلی 
حامل خاک آهن از سمت انابد و تریلی دیگر 
حامــل گندلــه آهن از ســمت طبــس در این 
محور در حرکت بودند که متاسفانه  براثر بی 
احتیاطی راننــده تریلی حامل خــاک آهن، 
تصــادف  رخ بــه رخ   اتفــاق  افتاد. فرمانــده 
انتظامی بردسکن گفت: این تصادف  منجر 
به آتش سوزی شد و ماموران پاسگاه انتظامی 
درونــه و پلیــس راه و  نیروهــای آتش نشــانی 
ایســتگاه درونه و شــهر انابد برای اطفا و مهار 
آتش سوزی اقدام  کردند. سرهنگ نظافتی  علت 
وقوع این تصادف را طبق نظر کارشناســان پلیس 
راه، انحراف بــه چپ راننــده تریلــی حامل  خاک 
آهن اعالم کرد. وی افــزود: اگر چه برخورد این دو 
دستگاه تریلی شاخ به شــاخ و بسیار هولناک  بود 
ولی خوشبختانه دو راننده از این حادثه جان سالم 
به در بردنــد  و از مرگ حتمی نجات پیــدا کردند.  
به گفتــه وی، براثر ایــن تصادف  دو ســاعت محور 
ترانزیتی  بردسکن به طبس مسدود شد و خودروها 
از حاشیه جاده  به کندی تردد می کردند. پس از 

مهار آتش و انتقال  کامیون ها محور بازگشایی شد.
محور بردســکن  به طبس، یکــی از محورهــای ترانزیتی و 
دروازه خراسان رضوی  به شمار می آید و متاسفانه کم عرض 

و بدون شانه خاکی  است.

فرمانده انتظامی بردسکن اعالم کرد: 

 کشف 6/7 کیلوگرم هروئین 
از 2 قاچاقچی در بردسکن 

علی نــوری-  فرمانــده انتظامی بردســکن گفت:پلیس 
مبارزه بامواد مخدر ایــن فرماندهــی  از دو قاچاقچی در 
محور بردســکن به ســبزوار شــش کیلو  و ۷۵۰ گرم مواد 
مخدر از نوع هروئین کشف کرد. سرهنگ عباس نظافتی 
به خبرنگار ما گفت: ماموران پلیــس مبارزه با مواد مخدر 
این فرماندهی، حین کنترل  خودروهــای عبوری محور 
بردســکن به ســبزوار به یک دســتگاه ســواری پژو پارس 
مشکوک شدند و برای بازرســی دقیق  خودرو را متوقف 
کردنــد.  وی تصریــح کــرد:  سرنشــینان این خــودرو که 
دو  مرد جوان بودند، پــس از بازجویی و بازرســی  مقدار 
شــش  کیلو و ۷۵۰ گــرم هروئیــن  را که به طــرز ماهرانه 
ای  در بدنــه  خودرو جاســازی شــده بود، کشــف و ضبط 
کردنــد.  وی  گفت:  ایــن دو قاچاقچــی در اســتان های 
جنوبی کشور این مقدار  مواد  را جاســازی کرده بودند و 
قصد حمل آن را به اســتان های شمالی کشــور  داشتند 
که   به دام افتادند.  وی افزود: در این خصوص پرونده ای 
تشکیل شد و پس از بازجویی، متهمان  برای سیر مراحل 

قانونی به دادسرا معرفی شدند.

شهردار تربت حیدریه استیضاح شد
با ۵رای مثبت اعضای شورای شهر 

مجتهدی: اعتراضم را به طی نشدن روند قانونی استیضاح به وزارت کشور ارسال کردم



گروه ورزش/ مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی تعداد پروژه های ناتمام 
دراســتان را 150 پــروژه اعــام کرد. 
فرزاد فتاحی در سفر به بردسکن وخلیل 
آبــاد و بازدیــد از اماکــن ورزشــی ایــن 
شهرســتان ها در گفت و گو با خبرنگار 
ما گفت: برای تکمیل این تعداد پروژه 
ناتمام ورزشــی 500 میلیــارد تومان 
اعتبار نیاز اســت، ولی هــدف گذاری 
ما طی امســال تکمیل و بهــره برداری 

90 پروژه ناتمام تا پایان امسال است. 
وی بیان کرد: احداث 50 زمین چمن 
مصنوعی ، 12 خانه جــوان و تعدادی 
استادیوم ورزشی از مهم ترین این پروژه 
هاست. وی با اشاره به این که اعتبارات 
سال گذشته ورزش استان اصا خوب 
نبود، افزود: اعتباراتی که امسال برای 
حوزه ورزش اســتان به تصویب رسیده 
اســت از محل اعتبــارات اســتانی 80 
میلیارد تومان است که نسبت به سال 

گذشته خوب اســت ، ولی باید منتظر 
بمانیــم وضعیــت تخصیص هــا چطور 
خواهد بــود. وی افــزود: پیش بینی ما 
براین است اعتبارات کل استان از محل 
اعتبارات اســتانی و شــرکت توسعه به 
150 میلیارد تومان برســد. مدیرکل 
ورزش و جوانــان خراســان رضــوی 
از پیگیــری تخصیــص 800 میلیــون 
تومان اعتبــار برای احداث اســتادیوم 
و چمــن مصنوعــی مجموعه ورزشــی 

شهید اســماعیلی بردســکن از طریق 
وزارت ورزش و جوانان خبرداد و گفت: 
برای این کــه اســتادیوم آبرومندی در 
بردســکن احــداث شــود، حداقل یک 
میلیارد و 600 میلیون تومــان اعتبار 
نیاز است که می طلبد نماینده مردم در 
مجلس شورای اســامی نیز برای این 
موضوع پیگیری کند.مدیرکل ورزش 
و جوانان خراســان رضوی کمبود نیرو 
در ادارات ورزش و جوانان شهرســتان 
ها را یک معضل اساســی اعــام کرد و 
گفت: متاسفانه برخی از ادارات ورزش 
و جوانان استان فاقد نیرو و برخی اداره 
ها نیز با یــک یا دو نفر اداره می شــوند. 

وی اظهار کرد: امســال هم 3 شــهر در 
اســتان به شهرســتان ارتقا پیدا کرده 
است که هنوز برای تامین نیروی ادارات 
ورزش و جوانان این شهرستان ها هیچ 
فکری نشده است و حداقل 50 نیروی 
جدیــد نیــاز اســت در ادارات ورزش و 
جوانان شهرســتان ها بــه کارگیری و 
جذب شوند.وی یکی دیگر از مشکات 
ورزش در شهرستان ها را نداشتن سالن 
های تخصصی اعام کرد و گفت: اکثر 
شهرستان های استان فاقد سالن های 
تخصصی در رشته های مختلف ورزشی 
هســتند و ورزشــکاران نمــی توانند با 

خیال راحت ورزش کنند.

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

اخبار ورزشی

سه شنبه
10 تیر 1399

8 ذی القعده 1441
4 صفحه  |    شماره  4442

10 تیر 1365 | آزادسازی مهران10تیر1392 | بزرگداشت صائب تبریزی
میرزا محمدعلی صائب تبریزی، پایه گذار سبک اصفهانی در شعر  است. تأثیرگذاری وی در شعر 
فارسی چنان است که هنوز در انجمن های شعری، صدرنشیِن محفل بسیاری از شاعران است. بر 
اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی سال 92، دهم تیر به عنوان»روز صائب تبریزی« نام گذاری شد.

ساعت 22:30 نهم تیرماه، عملیات کربای  یک برای آزادسازی مهران با رمز»یا ابوالفضل 
العباس)ع( ادرکنی« آغاز شد و فردای آن روز، مهران آزاد شد. اولین حمله رژیم بعث به 

مهران در سال 59 بود و در سال 64 بعثی ها، مهران را در ازای فتح فاو، اشغال کردند.

یک روایت، یک درس

آیین برادری
امام رضا)ع( فرمودند:»کسی که به برادر مسلمانش خیانت کند، یا به او ضرری وارد آورد، یا وی را 
عیون اخبارالرضا)ع( فریب دهد، از ما نیست.« 
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دور دنیا   

خانه  پرندگان بر بناهای دوره عثمانی 
آناتولی| در تمدن عثمانی که آداب ترک و اسامی را از سلجوقیان 
به ارث بــرده، به زندگــی انســان ها و همــه موجــودات، از جمله 
حیوانات و پرندگان اهمیت بســیاری داده می شود و در ساخت 
بناها برای مــردم و بهره برداری عمومی، النه هــای زیبایی برای 
پرندگان در نظر گرفته می شد تا در کنار انسان ها مامن و پناهی 

داشته باشند. نمونه ای از این آشیانه ها را   می بینید.

آلودگی جیوه به قعر گودال های اقیانوس ها رسید
ایندیپندنت| دانشمندان می گویند آلودگی جیوه دســت ساز بشر به قعر عمیق ترین گودال های 
اقیانوس ها رسیده است. آن ها جیوه را در دستگاه گوارش آبزیانی یافتند که بیش از 11 هزار متر زیر 
سطح آب اقیانوس آرام زندگی می کنند و گفته اند:»این واقعا غیرمنتظره است. در تحقیقات قبلی 
فکر می کردیم که جیوه، فقط تا عمق چند صد متری اقیانوس پیدا می شود، که موجب تجمیع جیوه 
در اندام آبزیان نبود. اما جیوه از جو زمین بر ســطح اقیانوس باریده و بعد از طریق غرق شــدن الشه 
ماهیان و رسوب مقادیر اندک به مناطق عمیق تر راه یافته و در زنجیره غذایی آبزیان، به گردش درآمده 

است. این فلز در مقادیر باال، سمی است و می تواند برای رشد جنین خطرناک باشد.«

زنگ تفریح

انگشتر برای شکموها
سوزو کریشن، هنرمند خاق ژاپنی که بسیار هم خوش خوراک است، انگشترهایی را طراحی می 
کند که به شکل انواع شیرینی، دسر، نوشیدنی و غذاهای هوس برانگیز هستند. دست سازه های 

وی با ظرافت تمام و با جزئیات دقیق ساخته شده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی اعالم کرد:

150 پروژه ورزشی ناتمام در استان

سرمربی تیم شهرخودرو:

 بازیکنانم 20 دقیقه درگیر داوری بودند
تیم فوتبال شــهرخودروی خراســان 
که مخالــف شــروع بازی هــای لیگ 
برتر بود، توانست در افتتاحیه دوباره 
لیگ، یک برد خوب را به دست بیاورد 
و مقابــل ذوب آهن در خانــه با نتیجه 
2 بر یک به پیروزی برســد که این برد 
برای شــاگردان مجتبی سرآســیابی 
اهمیــت زیــادی داشت.ســرمربی 
تیم شــهرخودرو درباره بازی تیمش 
مقابل ذوب آهن گفــت: بازی خیلی 
سنگینی در برابر یک تیم سختکوش، 
تاکتیکی و پرمهره داشتیم .  تیم ذوب 
آهن فوتبال خیلی قشنگی بازی کرد 

در مجمــوع دو تیم فوتبــال زیبایی را 
اجرا کردنــد. تنهــا در 20 دقیقه ای 
که کمی درگیر مسائل داوری شدیم، 
خــوب نبودیــم. ایــن اتفــاق نباید در 
تیم ما بیفتــد. تمرکزمان را از دســت 
دادیم و همان جا هم ضربه خوردیم. 
مجتبــی سرآســیایی افــزود: بین دو 
نیمه بــا بازیکنان صحبــت کردیم که 
با آرامش به زمین برگشتند. در نیمه 
دوم فوتبــال خیلــی بهتــری را از تیم 
شاهد بودیم. خدا را شکر به 3 امتیاز 
ختم شــد، امــا واقعــا حریف ســختی 
داشتیم.وی درباره داوری این بازی  

اظهار کــرد: چنــد اتفــاق رخ داد که 
به نظرم باید بــه نفع ما می شــد. این 
طبیعی است که هر کسی بگوید باید 
به نفع ما می شــد. هر سوتی زده می 
شــد، بازیکنان ما زیاد به این موضوع 
پرداختند. ما باید تمریــن کنیم که با 
تمرکز کامل بــازی کنیــم. بچه های 
ما اگر تمرکز داشــتند، با فوتبالی که 
بــازی کردند، باید بیشــتر بــه حریف 
گل می زدند. وی درباره نقش مهدی 
رحمتی در این پیروزی گفت: در یک 
جمله می توانم بگویم مهدی رحمتی 

تمام شدنی نیست.

جایگاه برتر هیئت انجمن های ورزشی 
استان در کشور

هیئت انجمن های ورزشــی خراسان 
 رضوی برای ســومین ســال پیاپی در 
جایگاه نخســت رده بندی فدراسیون 
انجمن های ورزشــی قــرار گرفت. به 
گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی، فدراسیون 
بنــدی  رده   ورزشــی  انجمن هــای 
هیئت های برتر در سطح کشور را اعام 
کرد که بر این اساس هیئت انجمن های 
ورزشی خراسان رضوی با کسب امتیاز 
900 توانســت در جایــگاه نخســت 
ارزیابی عملکرد ســاالنه فدراســیون 

انجمن های ورزشی جمهوری اسامی 
ایران قرار بگیرد. این ارزیابی هرساله به 
منظور بررسی فعالیت های هر هیئت و 
با هدف بهبود عملکرد و آگاهی نسبت 
بــه نقــاط ضعف منتشــر شــد و هیئت 
انجمن های خراسان رضوی توانست 
برای سومین سال پیاپی عنوان اول را 
کسب کند.در این انتخاب معیارهایی 
میزبانی هــا،  اعزام هــا،  همچــون 
ورزشــکاران ملی پوش، فعالیت های 
فرهنگی، ترویجــی و همگانــی مورد 

ارزیابی قرار گرفت.

اخبار

تولیت آستان قدس با اشاره به موانع 
پیش پای تولید داخلی : 

سوداگران و دالالن در بخش  
های مختلف البی پرنفوذ دارند 
تولیــت آســتان قدس رضوی بــا بیــان این که 
امروز در عرصــه تولید داخلی در نبــرد با وارد 
کنندگان، سوداگران و دالالن هستیم، گفت: 
متأســفانه تولیدکننــدگان با موانع بســیاری 
روبــه رو هســتند، واســطه گران، ســوداگران 
و دالالن کــه در بخش هــای مختلــف البــی 
پرنفــوذ دارنــد، نمی خواهنــد تولیــد داخلی 
کــه موجــب به خطرافتــادن منافــع آن هــا 
می شــود، پابگیــرد، امــا نبایــد ناامیــد شــد و 
میدان را ترک کــرد. به گزارش آســتان نیوز، 
حجت االسام والمسلمین »مروی« در مراسم 
افتتاح نخســتین مجتمع دام پروری، اصاح 
نژاد و تولید فراورده های ژن دار شــرق کشور 
که در دام پروری صنعتی آستان قدس برگزار 
شد، تصریح کرد : وقتی جلسات هماهنگی و 
پشتیبانی میان تولیدکنندگان در عرصه های 
مختلــف صنعتی و کشــاورزی شــکل بگیرد، 
قطعًا در کشــور اثرگذار خواهد بود و می توان 
در برابــر مافیــای عجیب و غریبی کــه در همه 
جا نفوذ دارد و ایــن نفوذ آن هــا را تاکنون نگه 
داشته است، ایســتاد. وی با بیان این که نباید 
حــوزه مســائل معنــوی را تنهــا به یک ســری 
مناســک و اعمال خاص محدود کنیم، افزود 
: تمــام اقدامــات و فعالیت هایــی کــه موجب 
رفع نیازهای کشــور و مردم می شــود، به یک 
معنا رنگ معنــوی و دینی دارد و ایــن امر را از 

آموزه های قرآن و ائمه اطهار)ع( آموخته ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد: 

آغاز طرح برخورد با تورهای 
گردشگری غیرمجاز در مشهد 
مدیــرکل میــراث فرهنگی،گردشــگری و 
صنایع دســتی خراســان رضوی از آغاز طرح  
برخورد با تورهــای غیرمجاز گردشــگری در 
اســتان خبر داد.بــه گــزارش روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی اســتان، ابوالفضل 
مکرمی فــر افــزود: بــا پیگیری های مســتمر 
درخصــوص جلوگیری از فعالیــت گروه های 
غیرمجــاز کــه بیشــتر در قالــب تورهــای 
طبیعت گردی فعالیت می کنند، خوشبختانه 
بــا موافقــت دادســتانی تیمــی متشــکل از 
مأمــوران نیــروی انتظامــی و به ویــژه پلیــس 
امنیت اخاقی، نماینده تعیین شده از جانب 
اداره کل گردشگری استان و نماینده هیئت 
کوهنــوردی در هفتــه گذشــته در اداره کل 
میراث اســتان تشــکیل و پس از برگزاری دو 
جلســه با حضور نمایندگان مذکــور در محل 
پلیس امنیت اخاقــی تصمیم برخورد قاطع 
با متخلفان و سرگروه های تورهای غیرمجاز 
اتخاذ شد.او تأکید کرد: ازاین پس با عزمی که 
در دستگاه های متولی وجود دارد، این طرح 
به صورت مســتمر و به ویژه در روزهای پایانی 
هفته تا سامان دهی کامل ادامه خواهد یافت.

اخبار

با 5 رای مثبت اعضای شورای شهر

شهردار تربت حیدریه 
استیضاح  شد

مجتهدی: اعتراضم را به طی نشدن روند 
قانونی استیضاح به وزارت کشور ارسال کردم 

شعبانی/ پس از شنیدن سخنان اعضای موافق 
و مخالف استیضاح شــهردار تربت حیدریه،پنج 
عضو شورای شهر تربت حیدریه در غیاب رئیس 
این شورا در نهایت رای به استیضاح محمد صادق 
مجتهدی دادند. به گــزارش خراســان رضوی، 
جلسه علنی استیضاح محمد صادق مجتهدی، 
شهردار تربت حیدریه، با حضور هفت عضو شورای 
شهر، شهردار، معاونین شهردار و اصحاب رسانه 
در ســالن جلسات شــورای  شــهر تربت حیدریه 
برگزار شد.پس از شنیدن سخنان اعضای موافق 
و مخالف استیضاح شــهردار تربت حیدریه، پنج 
عضو این شورا در نهایت رای به استیضاح محمد 
صادق مجتهدی دادند.سید مهدی وقفی،  رئیس 
شــورای شــهر و محمد امانی،  رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورا که از ابتدا موافق ادامه 
کار مجتهدی بودند در اعتراض به رعایت نشدن 
روال و فرایند قانونی استیضاح مبنی بر این که باید 
استیضاح در کمیته تطبیق شهرستان مورد تایید 

قرار گیرد، جلسه را ترک کردند.
 ادامــه ایــن گــزارش را در صفحــه 4 مجازی 

در سایت khorasannews.com  بخوانید.

مدیر آبفای قوچان مطرح کرد: 

تنش آبی در90 روستای قوچان 
ایشــان زاده/ مدیر آبفای قوچان  گفت: دربیش 
از 90 روســتای این شهرســتان تنــش کمبود آب 
شــرب وجــود دارد و اهالــی آن هــا بــا مشــکاتی 
مواجه شده اند. سعادتی  درگفت وگوبا  خراسان 
رضوی،بااعــام  این که حــدود 15 هــزار خانوار 
ســاکن در روســتاها هســتند، افزود: ازاین تعداد 
روستا  28 مورد به عنوان تک روستا تلقی شده و آب 
شرب بقیه درقالب مجتمع های آب رسانی  تامین 
می شــود. وی بااشــاره بــه وجــود 180روســتا 
درشهرســتان قوچــان یادآورشــد: 33روســتای 
باالی 20 خانــوار و21 روســتای زیــر 20 خانوار 
درشهرستان نیز از خدمات آبفا محروم است.  ادامه 
 ایــن خبــر را در صفحه 4 مجــازی در ســایت

 khorasannews.com  بخوانید.
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