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اداره کل هواشناسی هشدار داد

پیش بینی وزش باد شدید در استان

اداره کل هواشناســی اســتان با صدور اطالعیــه ای درباره
وزش باد شــدید و گرد و خاک در اغلب نقاط اســتان به ویژه
نوار شرقی و شهر مشــهد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه
هشدارداد.یحییقاینیپوررئیسادارهپیشبینیادارهکل
هواشناسی استان در گفت و گو با «خراسان رضوی» در این
بارهگفت:براساسبررسینقشههاوالگوهایهواشناسی،
ازروزگذشتهاستانتحتتاثیرامواجناپایدارجویقرارگرفته
که با توجه به افزایش گرادیان فشار ،انتظار میرود بر شدت
وزش باد در استان افزوده شــود.وی افزود :طی 48ساعت
آینده به ویژه روز چهارشنبه ،وزش باد در بیشتر نقاط استان
بهویژهنوارشرقیشدیدودربرخینقاطتوامباگردوخاکو
کاهشکیفیتهواواحتمالبروزخسارتخواهدبود.قاینی
شهایرگباریاز
پورتصریحکرد:برپایههمینگزارش،بار 
نوار شمالی و غربی استان که از روز گذشته آغاز شده است،
طی امروز سهشــنبه و فردا چهارشنبه در غالب نقاط استان
گسترشخواهدیافت.وییادآورشد:همچنینآسمانامروز
(سه شنبه) شهرستان مشهد قسمتی ابری تا ابری همراه با
افزایش شدت باد و در اواخر وقت ،رگبار پراکنده باران پیش
بینیمیشود.دمایهوایامروزمشهدنیزدرگرمترینزمان
به 18درجهسانتیگرادخواهدرسیدکهدرسردترینزمان
به 5درجهسانتیگرادکاهشمییابد.

•هوایمشهددروضعیتهشدار

خبیری/کیفیتهوایمشهدروزگذشتهبامیانگینشاخص
 ،103در وضعیت هشــدار بــرای گروه های حســاس قرار
گرفت .به گزارش «خراسان رضوی» و بر اساس اطالعات
ایستگاه های مرکز ســنجش آالینده های زیست محیطی
شــهرداری مشــهد ،کیفیت هوای مشــهد روز گذشــته در
ایستگاههایآوینیباشاخص،117خیامشمالی،خاقانی
وکریمیباشاخص،110امامیهباشاخص 109وایستگاه
مفتحوسرافرازانباشاخص 102دروضعیتهشداربرای
گروههایحساسقرارداشت.

عکس ها:ذباح

شورایشهرمشهد،طرحدوفوریتیاصالح«بهایخدمات
آتش نشــانی» از  5برابر تا ســقف  9درصد برابر تــورم را در
قبوضعوارضنوسازیسال 96شهرداریمشهدتصویب
کرد.به گزارش خراسان رضوی ،طرح دو فوریتی تعدادی
از اعضای شورای شهر درباره کنترل میزان بهای خدمات
آتشنشانیوایمنیدرقبوضعوارضنوسازیسال 96در
دستورکارجلسهروزگذشتهشورایشهرقرارگرفت.بتول
گندمی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورا در این باره
گفت :شورای چهارم مصوبه ای داشت که باعث افزایش5
برابری عوارض خدمات آتش نشــانی و ایمنی و در مجموع
افزایش  30درصدی قبوض عوارض ســال  96نســبت به
سالگذشتهمیشد.ویتصریحکرد:باتوجهبهاینکهفیش
هایعوارضنوسازیدرحالآمادهشدناست،اینطرحبه
صورتدوفوریتیبرایکمکبهشهروندانوکاهشعوارض
به صحن علنی آورده شــده تا جلوی افزایش بهای خدمات
ایمنیوآتشنشانیطبقمصوبهشورایچهارمگرفتهودر
مقابل اجازه افزایش تا سقف 9درصد مطابق با نرخ تورم بر
اساسمحاسباتسال 95دادهشود.پسازبحثوبررسی،
اینطرحبدونمخالفتوبا15رایموافقبهتصویبشورای
شهرمشهدرسیدکهبراساسآن،بهایخدماتآتشنشانی
نسبت به مصوبه شــورای چهارم کاهش یافت اما نسبت به
سال 95بهمیزان 9درصدبرابرنرختورمافزایشپیداکرد.
درادامه جلسه علنی روزگذشــته ،طرح تعدادی از اعضای
شورای شــهر درخصوص حمایت از مجموعه داران و موزه
داران بخش خصوصی ،بررســی و با تصویب شورای شهر،
شهرداری مکلف شد حداکثر ظرف ســه ماه برای اجرایی
کردن ایجاد مجتمع بزرگ گردشــگری ویژه مــوزه داران،
مجموعــه داران و صاحبــان آثار هنــری ،اقدامــات مندرج
در مصوبــه را اجرایی کند و قطعــه زمینی را بــه این منظور
اختصــاص دهد.همچنیــن در جلســه علنی روز گذشــته
شورایشهرمشهد،اصالحومتممبودجهسال 96چهارده
سازمان شهرداری مشهد بررسی شد و به تصویب شورای
شهر مشهد رســید و درباره حضور نداشتن برخی معاونان
و مدیران شهرداری برای ارائه نظرات شهرداری درصحن
علنی توسط رئیس شــورای شــهر تذکر داده شــد.در این
جلسه ،شورای شهر ،شهرداری مشهد را مکلف کرد برای
تهیه گزارش عارضه یابی و آســیب شناسی دالیل کاهش
میزان رضایتمندی مردم و کاهش اســتفاده شهروندان از
حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) و همچنین راهکارهای
اصالحی پیشــنهادی ،اقــدام و نتایــج آن را حداکثر ظرف
مدتسهماهبهشورایشهرارائهکند.همچنینمحمدرضا
حیدریرئیسشورایشهرمشهدنیزدراینجلسهازحضور
باشکوهمردمدرراهپیمایی 22بهمنتشکروقدردانیکرد
وقهرمانیتیمفوتسالایرانرادرآسیاتبریکگفت.

اخبار

گزارشی از ساخت و سازهای غیر مجاز در محله جانباز کارخانه قند آبکوه مشهد

بلبشوی ساخت و سازدر«جانباز

»

وعده شهردار منطقه برای برچیدن بساط متخلفان ساختمان

گزارشمیدانی
محمد حسام مسلمی

شــهرداری ،ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز محله
کارخانه قند آبکــوه واقع در بولــوار جانبازرا پلمب
کرده است اما مالکان برخی ساختمان ها بی توجه
به پلمب شهرداری  ،همچنان تخلفات ساختمانی
را ادامه می دهند .مردم محل میگویند پلمبهای
شــهرداری صوری اســت و گرنه چرا پشــت پلمب،
ســاخت و ســاز ادامه دارد! شــهردار قبلــی هم در
لفافه میپذیرد که رشــته کار از دســت خارج شده
است؛ حتی شهردارقبلی منطقه در گفت وگو با ما
محدودیتهای شهرداری برای برخورد با متخلفان
را مطرح می کنــد و می گویــد« :اگر مــردم منطقه
گفته انــد شــهردار منطقه قــدرت برخــورد ندارد،
درست گفتهاند .شــهرداری در برخورد با تخلفات
ســاختمانی اختیارات محدودی دارد ».حدود دو
ماهی هم است که شهردار جدید روی کار آمده و بر
خالف شهردار سابق به افراد متخلف ضرب االجل
داده که بساط خودشان را جمع کنند و گفته است
اگر نیاز باشــد در منطقه آبکوه ســاکن می شــوم تا
جلوی کار متخلفان را بگیرم .اما با این حال باز هم
ساخت و ســاز پشــت دیوارهای بتنی و پلمب های
آهنی جریان دارد و بلبشویی در این محله بر پاست.
گزارش پیش رو ،گزارش روزنامه مردمی خراسان
از محله کارخانه قند آبکوه واقــع در بولوار جانباز و
ساخت وسازهای آن ،در گشت و گذاری یک و نیم

روزه در این محله اســت.یکی از شهروندان ساکن
در این محل در تماس با روزنامه خراسان رضوی ،از
ساخت و سازهای غیر مجاز خبر می دهد.
با این شهروند به محله کارخانه قند آبکوه مشهد می
رویم  .خودروی پلیس ساختمان نیز جلوی یکی از
ساختمان های پلمب شده مستقر شــده است و از
فعالیت کارگــران ممانعت می کنــد .وقتی پلیس
ساختمان محل را ترک می کند ،کارگران به محل
ساختمان باز می گردند و فعالیت خود را از سر می
گیرند. ...
کمی جلوتر به خیابان وصال می رویم ،ساختمانی
را می بینیــم که بــرای پلمب کــردن ،بلــوک بتنی
بزرگی را جلوی آن قرار داده اند ولی ساخت و ساز
آن به خوبی پیش می رود  .ازجوشــکار ســاختمان
دربــاره جوشــکاری در ســاختمانی کــه توســط
شــهرداری پلمب شــده اســت ســوال می کنم که
با خنــده می گویــد :این پلمــب ها الکی اســت و با
پرداخت پول مشکل برطرف می شود .
کارگر دیگری نیز می گوید :شهرداری زیاد گیرنمی
دهد ،گاهی پلیس ساختمان و ماموران شهرداری
ساختمان ها را پلمب می کنند تا شهردار منطقه به
آن ها گیر ندهد ،دوباره که برای بازرســی مراجعه
می کنند ،فقــط تذکر می دهند و مــی روند .کاری
به کار ما ندارند.

•همه پلمب ها صوری است
یکی از کســبه محل هم کــه به گفته خــودش چند
سالی است در این منطقه سکونت دارد ،می گوید:

همهاینپلمبهاصوریاستونمیدانمچهدلیلی
دارد که شهرداری از ادامه فعالیت ساختمانی بعد
از پلمب جلوگیــری نمی کند .ســاختمانی که من
در آن ســکونت دارم در هفت طبقه ســاخته شده،
در حالی که مالک آن مجوز ســاخت چهار طبقه را
داشته است.
وارد یکــی از دفاتر مشــاورین امالک می شــوم .از
مسئول آن درباره ســاخت و ســاز ها در ساختمان
های پلمب شده می پرسم که می گوید 90 :درصد
ســاختمان های ایــن محــل وکالتی اســت و وقتی
ماموران به این جا مراجعه می کنند ،خود سازنده
جواب آن هــا را می دهــد و با «پرداخــت خالفی»
مشکل برطرف می شود.یکی دیگر از افرادی که در
دفتر مشاورین امالک کار می کند ،می گوید :افراد
این محله همدیگر را می شناسند و در خرید و فروش
مشکلی پیش نمی آید و ماموران پلیس ساختمان
می آیند  ،وسایل کارگاه را جمع آوری می کنند ،در
کمیسیون ماده 100جریمه می شوند و با پرداخت
این جریمه دوباره به کار شان ادامه می دهند.
یکی از مشــاوران امالک می گوید ســاختمانی در
یکــی از خیابان ها با بلوکه ســیمانی پلمب شــد در
حالی کــه افــرادی در آن ســاکن بوده انــد .اهالی
ســاختمان نیز پلمــب بتنــی را از پیــاده رو جابه جا
کردند تــا راحت تر وارد ســاختمان شــوند .یکی از
اهالی ســاکن در این ســاختمان می گوید :امکان
ثبت سندملکی وجود ندارد اما فروشنده به خریدار
وکالت بالعزل بــرای نقل وانتقال ســند می دهد.
در این منطقه پلمب های شــهرداری الکی است و
کاری نمی تواند بکند  .این ساختمان مجوز ساخت
شــش طبقه را داشــته که ســازنده یک طبقه به آن
اضافه کرده است .

•ساخت و ساز های غیر مجاز توسط
برخی افراد سودجو
شــهروند دیگری که در همین محله بــه دنیا آمده و
با چالش ها و مشــکالت این محله کامال آشناست
ساخت و ســاز های غیر مجاز را توسط برخی افراد
خاص و ســود جو بیان می کند و مدعی می شود:
افراد سود جو ساکنان این محله را اغفال می کنند
تا به ســود سرشار خودشان برســند .آن ها با وعده
ســود بیشــتر ســاکنان را مجاب می کنند که خانه
هایشــان را تخریب و اقدام به ســاخت و ســازهای
غیر مجاز کنند .برای مثال ارزش زمین های سند
دار در این منطقه حدود ســه میلیون تومان است ،
همان ملک توســط همین افراد خــاص به صورت
«وکالتی» ساخته می شــود تا به سود سرشار خود
دست یابند.
وی ادعــا مــی کنــد:از طرفی ایــن افراد ســود جو،
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خالفکارانی را که در زندان بودند و هم اکنون آزاد
شــده اند ،اجیر می کنند و برای برخــورد با پلیس
ســاختمان و شــهرداری و  ...از آن ها برای پیشبرد
اهداف خود استفاده می کنند.

•دریافت رشوه موضوعی عادی است

این شــهروند که یکی از دوســتانش قبال در پلیس
ساختمانفعالیتمیکردهاست،اززباناواینگونه
نقل قول می کند و مدعی می شود" :پلیس جرئت
ندارد با سازندگان برخورد کند و دریافت رشوه یک
موضوع عادی و ورود دســتگاه هــای امنیتی به این
منطقهضروریاستوخودمردممنطقههیچنقشی
در این چالش های به وجود آمــده ندارند؛ این عده
معدود این منطقه را به این حال و روز درآورده اند".

•سازندگان متخلف به دستگاه قضایی
معرفی می شوند

به ســراغ شــهردار منطقه  2می رویم کــه حدود دو
مــاه اســت ســکاندار شــهرداری این منطقه شــده
است«  .جالل قربانی» با بیان این که در حال جمع
بندی پرونده ها و بررسی وضعیت موجود هستیم،
تصریح می کند :سازندگان حرفه ای متخلفی که
اهالی منطقه را اغفال می کنند ،شناسایی و آن ها
را به مراجع قضایی معرفی کردیم.
وی خطاب به اهالی محله جانباز کارخانه قند آبکوه
درباره سوء استفاده سازندگان متخلف نیز هشدار
مــی دهد و مــی افزایــد :این افــراد همان کســانی
هستند که مالکان ساختمان را فریب می دهند و با
وعده های سود باال ،سود واقعی را به جیب می زنند.
ضمن این که افرادی که به دلیل قیمت پایین ،خانه
های قولنامــه ای می خرند ،خانه های آن ها ســند
دار نخواهد شد.
وی ادامه می دهــد :در همین منطقه ســاختمانی
وجــود دارد که  17مرحله پلمب و فک پلمب شــده
است ،اکنون  27ساختمان غیر مجاز را که بیشتر
آن ها هم در هفت طبقه ســاخته شــده و باالی 10
مرحله پلمب و فک پلمب شــده اســت ،بــه مراجع
قضایی معرفی کردیم و برای برخی از متخلفان نیز
حکم جلب صادر شده است.

•متخلفان بساط خودشان را جمع کنند
قربانی تصریح می کند :به هر حال با این وضعیتی
که وجــود دارد از طریق مجــاری قانونی پیگیر حل
مشکل این منطقه هســتیم و اگر نیاز باشد خانه ام
را به این منطقه خواهم برد و از االن این هشدار را به
کسانی که متخلف هستند می دهم که به طور جد
در مقابلشان ایستادگی می کنیم  ،کار قانونی انجام
می دهیم و برخورد مــی کنیم و به نظر من از همین
االن بروند بساط خودشان را جمع کنند".

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

پیشرفت 40درصدی پروژه های
حاشیهشهرمشهد

مدیرکل راه و شهرسازی خراســان رضوی ،از پیشرفت40
درصدی پروژه های حاشیه شهر مشهد خبر داد .به گزارش
روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضوی،
«محمدرضا اخوان عبداللهیان» در برنامه گفت و گوی ویژه
خبریسیمایخراسانرضویگفت :باکمکدستگاههای
متولی در حوزه های مختلــف ،مناقصه اجرای پــروژه های
حاشیهمشهدهمینامسالبرگزارشدهودرمدت 5تا 6ماه
ازآغاز،اینپروژهها 40درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاست.
وی افــزود :همچنین با تــاش نمایندگان مجلس شــورای
اســامی ،عــاوه بــر ردیــف بودجــه حاشــیه شــهرهای
مذهبــی ،ردیــف بودجــه ای خــاص بــرای حاشــیه شــهر
مشــهد در قانــون بودجــه ســال  96پیــش بینــی و در
مجمــوع 265میلیــارد تومان برای حاشــیه شــهر مشــهد
در نظــر گرفته شــده کــه تاکنــون  103میلیارد تومــان آن
تخصیــص یافته اســت .مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان
همچنین درباره وضعیت مســکن مهــر اظها کــرد :اراده بر
این اســت که با بهره بــرداری از باقی مانده مســکن مهر ،در
نیمه اول ســال  97پرونده مسکن مهر اســتان بسته شود.

باهزینهبیشاز 40میلیاردتومان

 50واگن خط 2قطارشهری مشهد
از گمرک ترخیص شد

مدیرعامل قطارشــهری مشــهد از ترخیص 50واگن خط
 2قطارشــهری که در گمرک متوقف شــده بــود ،خبر داد.
کیانوش کیامــرز در گفت وگو با «خراســان رضوی» گفت:
برای تامین ناوگان خط  2قطارشــهری مشــهد ،قــرارداد
خرید 100دســتگاه واگن به مبلــغ 98میلیون یــورو را با
طرف چینی و مشــارکت واگن ســازی تهران به صورت ال
سیبااستفادهازمنابعصندوقتوسعهملیمنعقدکردیمکه
بازپرداختآنازسالآیندهوبهمدتپنجسالآغازمیشود.
ویافزود:ازاینتعداد 40،واگندردورهقبلترخیصوپس
ازمونتاژدرواگنسازیتهرانبهمشهدارسالشدکهاکنون
درحالفعالیتاستو 10واگندیگرنیز اوایلدورهجدید
مدیریت شهری ترخیص شــده و هم اکنون درحال مونتاژ
اســت اما 50واگن دیگر که از چین وارد بندرعباس شــده
و به دلیل عــوارض و ارزش افزوده در گمرک متوقف شــده
بود ،هفته گذشته با پرداخت بیش از  40میلیارد تومان از
گمرکترخیصشد.کیامرزتصریحکرد:واگنسازیتهران
قول داده است از اردیبهشت ماه سال آینده هر ماه دو قطار
راکههرکدامشاملپنجواگناست،بهمشهدارسالکند.

اصالحیه
در خبر درج شده با عنوان «وضعیت قرمز انتقال خون» که
 18بهمن در همین صفحه منتشر شد ،در بخشی از متن،
هزینه ســاخت پایگاه اهدای خون در اطــراف حرم مطهر،
 400تا 500میلیارد تومان درج شده بود که بدین وسیله
به«میلیونتومان»اصالحمیشود.

