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بررسی عملکرد  2ساله معاونت امالک
واراضی آستان قدس

قصه «آقا جهان »
وآن لبخند همیشگی

اظهارات معاون امالک آستان قدس
درباره حفظ باغ ها  ،ارتفاعات جنوب و
اراضی سرخس

« زنده دل»

فوتبال استان
« زندهیاد» شد...

اعتراضفعاالنمحیط
زیست بهادامهپروژه
کمربندجنوبی
صفحه1
حسنتفتیان:

میخواهمدر« جاکارتا»

و المپیک 2020
تاریخ سازشوم

صفحه6

Sat. 17 Mar .2018. No3813

جانشین ستاد
تنظیم بازاراستان

شنبه  26 /اسفند  28 /1396جمادی الثانی ١٤39
8صفحه/شماره  / 3813قیمت 300 :تومان

تخممرغ طی 4روز
 1000تومان ارزانشد

معاون عمرانی استانداراز تفاهم 3جانبه برای احداث راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان خبر داد:

مشهد -گرگان روی ریلقرارداد

صفحه3

طبق پیش بینیهواشناسی:

مشهد 96بارانیتمام
صفحه1
میشود

صفحه3

دادستان مرکزاستان:

سالمت مردم شوخی
نیست و دراین راه
جدی هستیم
صفحه7
یادداشت

محمدمحب خدایی
معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگیکشور

رونقگردشگری زیارت؛
بایدها و نبایدها

سهم دولت برای برقی
کردن قطار تهران -
مشهد واریز شد

افتتاح7کتابخانه
آستان قدسدر
مساجدمشهد
حجت االسالم والمسلمین
رئیسی:آستان قدسکتابخانههایی
دراستان های خراسان رضوی
جنوبی وشمالی احداث میکند
آیین بهرهبــرداری از هفــت کتابخانه آســتان
قدس رضــوی با حضــور تولیت این آســتان در
کتابخانه امام رضا(ع) قاسمآباد مشهد برگزار
شــد .به گزارش آســتان نیوز ،همزمــان با این
کتابخانــه ،شــش کتابخانــه دیگــر بــا اولویت
مناطــق محروم توســط ســازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آســتان قدس رضوی در
صفحه 5
مناطــق مختلــف مشــهد...

اخبرا

اخبار

جامعه

رئیس کمیسیون حمل و نقل و
ترافیک شورای شهر اعالم کرد

افزایش 350هزارنفری
مسافر با اتصال خط یک و
دو قطار شهری مشهد

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای
شهر مشــهد گفت :با اتصال خط یک و دو قطار
شــهری مشــهد در میــدان شــریعتی ،میــزان
جابهجاییمسافربه 350هزارنفردرروزافزایش
خواهد یافت .بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی
شورای شهر مشــهد ،مجتبی بهاروند در بازدید
از اجــرای پــروژه خــط دو قطار شــهری مشــهد
گفت :کمی پیش از انتخابات شــورای شهرها،
خط دو قطار شهری مشهد از طبرسی تا میدان
شهدا با عجله افتتاح شد از همین روی سیستم
ســیگنالینگ خــط دو دارای نواقصــی بــود که
ضریب ایمنی را درآن پایین می آورد .وی یادآور
شد:هماکنونایستگاههایناقصتکمیلشده
ونواقصسیستمسیگنالینگنیزرفعشدهاست.

رئیسمرکزتحقیقاتراه،مسکن
وشهرسازیخبرداد

افزایش  60درصدی لرزش
الیه های زمین طی سال
 96در کشور
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
گفت:درسال 96بهطورمتوسطشاهدافزایش
 60درصدی لــرزش الیه های زمین در ســطح
کشــور بوده ایم .به گزارش روابط عمومی اداره
کلراهوشهرسازیاستان،محمدشکرچیزاده
در جلسه کارگروه مخاطرات زلزله ،لغزش الیه
هایزمین،ابنیهساختمانوشهرسازیاستان،
باتاکیدبرساختهنشدنساختمانهایخطرزا
و مهم نظیر بیمارســتان ها در حریم گسل های
شهرمشهدگفت:اینمحدودیتدراردیبهشت
ماه  پس از تایید شــورای فنی و تصویب شورای
عالی شهرسازی و معماری و درج در نقشه های
تفصیلی شــهر و با اولویت بافت هــای ناکارآمد
شهریاعمالخواهدشد.

کاشتبیشاز750هزاربوتهگل
فصلی در منطقه یک مشهد
شهردار منطقه یک مشهد از کاشت  750هزار
بوته گل فصلی در سطح منطقه همزمان با ایام
نــوروز 97خبــر داد .به گــزارش روابط عمومی
شــهرداری منطقه یک ،جــواد اصغــری گفت:
عملیاتگلکاریبهارانهمنطقهدربولوارهایی
از جملــه احمدآباد ،ســجاد ،فلســطین ،خیام،
جانبازودرمیادینسطحمنطقهشاملشریعتی،
راهنمایــی ،صاحــب الزمــان (عــج) ،تختــی و
بوستانهایمنطقهاجراشد.
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بازار فروش اسکناس نو در
آستانه نوروز دوباره داغ شد

عکسaqr.ir:

امروزه صنعت گردشــگری یکی از بزرگ ترین
منابع اقتصادی جهان محسوب می شود .این
صنعــت تاثیــر مهمــی بــر افزایــش اشــتغال،
درآمدهای مرتبــط با مکان هــای اقامتی و نیز
درآمدهــای دولتــی دارد .بــر همیــن اســاس
بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده،
در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود
از این بخش هســتند .به باور کارشناسان امر،
اقتصاد پایدار مرهون توســعه صنایعــی از این
صفحه 8
دست است .نمونه هایی از...

عضو هیئت مدیره راه آهن:

جامعه

هواشناسی استان درباره آب گرفتگی و سیالبی شدن مسیل ها هشدار داد

مشهد 96بارانی تمام می شود

خبیری /اداره کل هواشناســی با صدور اطالعیه ای برای
اغلبنقاطاستانازجملهمشهدبارشرگبارباران،تگرگ،
رعد و برق و وزش باد شــدید را پیش بینی کرد و درباره آب
گرفتگیمعابروسیالبیشدنمسیلهاهشدارداد.یحیی
قاینی پور ،رئیس اداره پیش بینی هواشناســی استان در
گفت وگو با «خراســان رضوی» اظهار کرد :از امروز شــنبه
اســتان تحت تاثیر امــواج ســامانهناپایدار جــوی فعال در
نواحی غربی کشــور قرار خواهد گرفت که انتظار میرود
با گسترش این سامانه شــاهد افزایش ســرعت وزش باد،
افزایش ابرناکی ،بارش های رگباری همراه با رعد وبرق و

احتمالبارشتگرگدرسطحاستانباشیم.ویافزود:آغاز
شهاازبعدازظهرشنبه(امروز)بهشکلرگباروازناحیه
بار 
غربوجنوبغرباستانخواهدبودکهباگسترشسیستم
پیشبینیمیشودطیروزیکشنبهدراغلبنقاطاستان
بارشها به شــکل رگبار همراه با رعد و برق ادامه یابد که با
توجهبهحجمبارشهااحتمالآبگرفتگیمعابروسیالبی
شدنمسیلهادورازانتظارنیست.ویافزود:بارشباران
ازاواخروقتشنبه(امروز)درمشهدآغازمیشودوروزیک
شنبهودوشنبهبهصورترگبارادامهخواهدداشتومشهد
سال 96رابارانیبهپایانمیرساند.

اعتراضفعاالنمحیطزیستبهادامهپروژهکمربندجنوبی
علینژاد-سازمانهایمردمنهادمحیطزیستیدراعتراض
بهادامهپروژهجادهکمربندجنوبیمشهددرارتفاعاتجنوبی
مشهدتجمعکردندوخواستارتوقفاجرایاینپروژهشدند،
همچنیندوستدارانمحیطزیست،کوهنوردانودوچرخه
ســواران پس از این ،در محل ســایت ســنگ نوردی «سنگ
سیاه»تجمعکردندوخواستارآزادسازیورفعتصرفپالک
سنگ سیاه شدند .به گزارش «خراســان رضوی» ،صبح روز
گذشــته تعدادی از ســازمان های مــردم نهــاد در ارتفاعات
جنوبی مشهد تجمع کردند و خواســتار توقف اجرای پروژه
جاده کمربند جنوبی شــدند .یکی از فعاالن محیط زیســت
حاضر در ایــن تجمع ،به مصوبه شــورای حفــظ حقوق بیت
المال برای توقــف ادامه پروژه کمربند جنوبی اشــاره کرد و
مدعی شد :از زمانی که مصوبه این شــورا اعالم شده ،ادامه
پروژه و تخریب ارتفاعات متوقف نشــده بلکه به صورت ســه
نوبته شده است .همچنین نظام دوســت ،مسئول کارگروه
محیط زیست هیئت کوهنوردی اســتان با اشاره به ترافیک
مسیرهایطرقبه-شاندیزاظهارکرد:جنوبوشرقمشهد
کهظرفیتگردشگریباالییمانندطرقبهوشاندیزداردباید
مورد اســتفاده قرار گیرد تا مردم برای تفریح فقط به طرقبه
و شــاندیز نروند .وی افزود :چرا مسیر جاده کمربند جنوبی
از دامنه کوه انتخاب شــده اســت؟ این جاده می توانست از
پشت کوه های جنوبی و مسیر تخت مایان عبور کند تا دیگر
بااینحجمتخریبهمراهنباشد.یکیدیگرازفعاالنمحیط
زیستنیزبهمسدودشدنچشمههایآبارتفاعاتجنوبی
اشارهکردوگفت:باایجاداینجادهاکوسیستممنطقهوشهر
مشهددچارمشکلمیشود.همچنینحجتاالسالمپژمان
فر نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
کهدرجمعمعترضانحضوریافتهبود،گفت:مردمدرمقابل

فاجعهایبزرگکهدرجنوبمشهدرخمیدهد،تجمعکرده
اند،وظیفهمیدانماینموضوعرادرمجلسازطریقوزارت
کشور پیگیری کنم  .وی یادآور شد :چند روز قبل هم درباره
برخی اتفاقات که در شهر مشهد افتاده و پیوست فرهنگی و
اجتماعیوزیستمحیطینیزندارد،طرحسوالازوزیرکشور
کردم ،تا از این طریق از ایــن کار جلوگیری کنیم ،ما مخالف
توسعهنیستیمامابرابرقانون،توسعهبایدپیوستهایالزمرا
داشتهباشدکهایجاداینبزرگراهآثارفرهنگیمخربیدارد،
بایدبررسیشودودرصورتیکهپیوستوجودنداشتهباشد
نبایداجراشودکهبرایاینپروژهنیزپیوستالزموجودندارد.
پژمانفرگفت:اینکارخالفقانوناستوقطعاجلویکاررا
خواهیمگرفت.
تجمع و درخواست رفع تصرف از سایت سنگ
نوردی سنگ سیاه
همچنین در تجمع دیگری که بعد از ایــن تجمع در انتهای
خیابانخلجودرکنارسایتسنگنوردی«سنگسیاه»انجام
شد،معترضانحدودیکساعتباحضوردرنزدیکی سایت
سنگنوردیسنگسیاهپالکاردهاییمبنیبررفعتصرفاز
پالکسنگسیاهرادردستداشتندوخواستاررفعتصرف
و آزادســازی این پــاک شــدند .رضایی از مربیــان قدیمی
کوهنوردی و ســنگ نوردی باشــگاه آزادگان اظهــار کرد:
سایتسنگنوردیسنگسیاهازدهه 40تادهه 70مکانی
برایسنگنوردیوصخرهنوردیبودهاستامادردهه70
تصرفشدهواطرافآننیزسیمخاردارکشیدهشدهاست.
وی یادآور شــد :تا همین چند ماه قبل مســیری بــرای تردد
کوهنوردانوجودداشتاماآنمسیرنیزمسدودشدهوسیم
خاردارهایجدیدنصبشدهاست.
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