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تخریب شبکه آبرسانی  5روستا و یک شهر و خسارت
یک میلیاردی به محورهای مواصالتی

ســیالب تابســتانی عصــر پنجشــنبه گذشــته ضمن
آسیبرســاندن بــه شــبکه آبرســانی پنــج روســتای
شهرســتانهای کالت و درگز ،موجــب تخریب خط
انتقال چاه قرهسو به کالت شد و همچنین وارد آمدن
خســارات حدود یک میلیــارد تومانی بــه محورهای
مواصالتی درگز و باجگیران را در پی داشت .مدیرکل
دفتر مدیریت بحران استانداری در این زمینه گفت:
سیالب عصر پنجشنبه گذشــته ،شبکه آبرسانی پنج
روستای شهرستانهای کالت و درگز و خط انتقال
چاه قرهســو بــه شــهر کالت را تخریب کرده اســت.
شــایانفر در گفتوگو با ایرنــا افزود :این شــبکههای
آبرســانی در شهرســتانهای درگــز و کالت تخریب
شده است .وی ادامه داد :تخریب خط انتقال و شبکه
آبرســانی روســتاهای «گپــی ،خادمانلو ،دهشــت و
دربندی علیا» در شهرستان درگز و همچنین تخریب
خطانتقالآبروستای«درهخشت»شهرستانکالت
خســارت زیادی به تاسیســات توزیع آب این مناطق
وارد کرده اســت .وی مجموع جمعیت این روستاها
را  ۵۰۰خانوار اعالم و بیان کرد :تخریب شبکه توزیع
به دلیل ســیالب ،آب برخــی از این روســتاها را قطع
کرده اســت .همچنین نصــری مدیرکل راهــداری و
حمل و نقل جادهای استان نیز در این زمینه گفت :در
پی بارشهای روز پنجشنبهگذشــته  ۹راه روستایی
در شهرستانهای کالت ،خوشاب و قوچان مسدود
شد که با تالش راهداری بازگشایی شد.عفتی رئیس
راهداری و حمل ونقل جادهای قوچان نیز اعالم کرد:
براثر بارشهای شدید و جاری شدن سیالب در بخش
باجگیــران و محور قدیــم قوچان  -درگــز  ،همچنین
بلندیهای تیوان درمحور ترانزیتی قوچان -درگز،
یکمیلیــارد تومان خســارت به ابنیه فنی وآســفالت
وارد شده است.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای
خراسان رضوی خبر داد:

افزایش  38/9درصدی پرداخت
تسهیالت بانکی در استان
دبیــر شــورای هماهنگی بانکهــای اســتان گفت:
پرداخت تســهیالت بانکی ظرف ســهماهه نخســت
امسال در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 38/9درصــد افزایــش یافــت .حمیــد صفایینیکو
در گفتوگــو بــا ایرنــا افــزود :بانکهــا در خراســان
رضوی ظــرف ایــن مــدت  ۹۷هــزار و  ۲۲۵میلیارد
ریال تســهیالت پرداخت کردند؛ این در حالی است
که میزان پرداختی بانکها در سهماهه نخست سال
گذشــته  ۶۹هزار و  ۹۸۱میلیارد ریــال بود .صفایی
افزود :مانده کل تســهیالت در نظام بانکی خراسان
رضوی که در طول ســهماه نخست امســال پرداخت
نشد نیز به ۷۳۵هزار و ۶۱۱میلیارد ریال رسید .وی
میزان سپرده موثر نظام بانکی استان را در این مدت
یکمیلیــون و  ۱۸۵هزار و  ۹۲میلیــارد ریال اعالم و
بیانکرد:اینحجمسپردهموثرنسبتبهمدتمشابه
پارسال 8/9درصد بیشتر است.

محمد رضاکالیی درقرنطینه خانگی از طریق الیو اینستاگرام با مردم مشهد صحبت کرد

آخرین خبرهای شهردار از پارک  72هکتاری،کوهستان پارک و چهل بازه
•وعده شهردار برای آماده سازی پارک
ملت  2تا نوروز

شــهردار مشــهد که این روزها به دلیــل ابتال به
کرونا در قرنطینه خانگی به سر می برد ،شامگاه
چهارشــنبه در پاســخ به خواست شــهروندان و
در اولین الیــو اینســتاگرامی خود پاســخ گوی
ســواالت مردم شــد و با دســت پری از خبرهای
جدیــد دربــاره کوهســتان پــارک ،پــارک 72
هکتاری اراضــی پــادگان ارتش ،پــارک چهل
بازه ،حریم شهر مشهد و ...با مردم سخن گفت.
•خبر خوب برای اهالی شهرک های
شهید رجایی و شهید بهشتی

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشــهد ،محمدرضــا کالیــی در پاســخ بــه
درخواســت شــهروندان برای توجه به شهرک
های شهید رجایی و شهید باهنر گفت :درحال
انجام یــک کار مهم بــا همکاری آســتان قدس
رضــوی برای ســند دار کــردن اراضــی این دو
شهرک هستیم که خوشــبختانه تولیت آستان
قدس نیــز بــا آن موافق اســت .وی افــزود :در
منطقه قلعه ساختمان از بولوار شهید عباسپور
تا انتهای شهرک شــهید رجایی و شهید باهنر
با مشــکل ترافیک ســنگین روبه رو هستیم که
برای کاهش آن چند برنامه درحال اجراست،
یکی از این برنامه هــا دوبانده کردن  75متری
رضــوی بود کــه پیــش از ایــن ســال  63آغاز و
سال  65متوقف شــده بود .وی با بیان این که
اجرای این پروژه در حــوزه ما نبود ،اظهارکرد:
اما معین اقتصادی بودن شهرســتان مشــهد و
همچنین کشته شدن  40-50نفر ازمردم در
هر ســال باعث شــد ،پروژه دو بانده کردن 75
متری رضوی را اجرا کنیم کــه تا دو هفته دیگر
آماده بهره بــرداری خواهد بود .کالیی تصریح
کرد :اقدام دوم ،دوبانده کردن بولوار حر ،حد
فاصل شهرک شــهید رجایی تا شهرک شهید
باهنر بود که این کار نیز سال گذشته انجام شد.
شهردارمشهد به ســومین برنامه برای کاهش
ترافیک بولوار حر اشــاره کرد و ادامــه داد :در

حال اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح مصلی
هســتیم که با بهره برداری از آن دسترســی به
مصلی ایجاد و شــهرک شــهید رجایی و شهید
باهنر از بن بست خارج خواهد شد.
•طرح شهرداری برای توقف زوج و فرد
در هسته مرکزی

شــهردار مشــهد یادآور شــد :بــرای ایــن که در
شرایط کنونی مردم کمتر از حمل ونقل عمومی
استفاده کنند ،طرحی را به ستاد کرونا و شورای
ترافیک اســتان به منظور متوقف شدن اجرای
طرح تردد زوج وفرد خودروها درهسته مرکزی
شهر ارائه داده ایم که طی روزهای آینده برای آن
تصمیم گیری خواهد شد.
•تکلیف حریم مشهد چه می شود؟

کالیــی همچنین درپاســخ بــه پیــام دیگری
درخصــوص تعییــن تکلیــف حریــم مشــهد و
شهرستان طرقبه و شاندیز گفت :در مجموع
ســه موضوع در ایــن میــان وجــود دارد ،اول
تقسیمات کشوری که در آن مرز شهرستان ها
را مشخص می کند که طبق آن یک مرز برای
این دو شهر مشخص شد ،دوم مربوط به طرح
جامع شهر مشهد است که در آن مرز دیگری

مشخص شــده که براســاس آن محور مهدیه
حد غربی شهر مشهد است که براساس آن ما
پایانه بزرگ غرب مشهد ،ایستگاه خط  3قطار
شهری و محل اتصال قطار شــهری گلبهار به
مشــهد را طراحی کرده ایم .سومین موضوع
تقســیمات سیاســی اســت که بر اســاس آن
مرز و محدوده برای شــهر مشهد و شهرستان
طرقبه شاندیز تعریف شــده است .وی افزود:
اکنون میان مــرز تصمیمات سیاســی و طرح
جامع مشهد اختالف وجود دارد که معتقدم
باید با توافق حل شــود .به دلیل بالتکلیفی،
برخی در این محدوده زمین خواری کرده اند
که در این خصوص دستگاه های نظارتی باید
ورود کنند ،اتفاق بد دیگر این است ،مسیری
که برای توسعه مناسب است بالتکلیف مانده
اســت .وی با بیان این کــه بیش از یک ســال
اســت که به دنبال حل این مشــکل هســتیم
اظهارکرد :این موضوع مهم و خارج از قدرت
مدیریت شهری اســت و باید در وزارت کشور
جمع شود.وی درپاسخ به پیام دیگری درباره
تعییــن تکلیــف کارخانه نــوآوری نیــز گفت:
معتقدم که احداث کارخانه نوآوری درمشهد
یک جهــش در این حوزه اســت کــه امیدوارم
این کارخانه تا مهرماه به بهره برداری برسد.

شهردار مشهد در پاســخ به یکی دیگر از پیام ها
در خصوص اجرای ادامه پارک چهل بازه گفت:
تصمیــم قاطع داریم کــه ادامه پــارک چهل بازه
را اجــرا کنیم ،برای ایــن کار تا قبل از پل شــهید
ستاری مشکل خاصی وجود ندارد و با تفاهم کار
پیشمیروداماازپلشهیدستاریتاپلدانشجو
اراضیوجودداردکهبخشیفضایسبزوبخشی
غیر انتفاعی است که حاضریم بخش فضای سبز
را تملک کنیم که این کار باعــث بهبود وضعیت
اراضی تعاونی ها می شود .وی افزود :درمجموع
مادراینمحدودهتنهابهدنبالایجادفضایسبز
و ادامه پــارک چهل بازه هســتیم.کالیی درباره
احداث پارک بزرگ در اراضی پادگان ارتش نیز
اظهار کرد :کار برای ایجاد این پارک پیشــرفت
خوبی داشته اما هنوز مناسب نیست ،هم اکنون
نقشه های این پارک تدقیق شده و طی چند روز
آینده به شــورای عالی شهرسازی برده می شود
و امیدواریــم مهرماه بخش قدیمی فضای ســبز
پادگان ارتش را دراختیار بگیریم و تا عید امسال
یک پارک زیبــا ،قدیمــی و نوســتالژیک را برای
استفاده مردم آماده کنیم.
•تعیین تکلیف کوهستان پارک منتظر
تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال

کالیی در پاسخ به ســوال یکی ازشهروندان در
خصوص تعیین تکلیف کوهستان پارک شادی
نیــز گفــت :ســال  96بــرای دراختیــار گرفتن
این مجموعه بــا بانک دی وارد مذاکره شــدیم،
اما وقتی بــه مرحله نهایی رســیدیم اعالم شــد
که بخشــی از اراضــی آن موقوفه اســت که باید
مالکیــت آن مشــخص شــود .مباحــث حقوقی
مرتبط بــا این موضــوع پیچیده و زمانبر اســت،
شــرایط را به اســتاندار اعالم کردیــم که گفتند
موضوع بــرای پیگیری به شــورای حفظ حقوق
بیت المال ارائه خواهد شد.

اخبار
فرهنگی

مراسمدعایعرفهدرحرمامامرضا برگزارشد
(ع)

شکوه بندگی در حرم رضوی

زائران و مجاوران بارگاه منور حضرت امام رضا(ع)
در روز عرفه نمایش باشکوهی از بندگی و تقرب به
ذات اقدس ربوبــی را به اجرا گذاشــتند و یکصدا
لبیک ال شــریک
«لبیــک ال ّل ّ
با زمزمــه َّ
هــم َّ
لبیــکَّ ،
لبیک» ،دســتان نیاز خود را به ســوی آســتان
لک َّ
بینیاز پــروردگار بلنــد کردنــد .به گــزارش ایرنا،
زائــران ،مجــاوران و خدمه آســتانقدس با رعایت
پروتکلهای بهداشــتی و فاصلهگذاری اجتماعی
در این مراسم شرکت کردند.
صحن جامع رضوی بهنحوی مفروش شده بود که
ضمن رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،هر خانواده
بتواند روی یک فرش قرار بگیرد .شایان ذکر است
روز گذشته نماز عیدقربان در  15شهرستان استان
اقامه شد .همچنین با وجود این که پیشتر دانشگاه
علوم پزشــکی تربت جام از برگزار نشدن نمازعید
قربــان در این شهرســتان خبــر داده بود امــا نماز
دراین شهرستان برگزار شد.

اعالمویژهبرنامههایصداوسیمای
استاندردههامامتووالیت
مدیــرکل صداوســیمای اســتان از تولیــد و پخش
ویژهبرنامههای این مرکز برای دهه والیت و امامت
خبــر داد .به گــزارش ایکنــا ،نصرپــور اظهارکرد:
ویژه برنامــه «عیدانه» در  ۳قســمت  ۹۰دقیقهای
با بخشهای متنوعی همچون موسیقی ،مسابقه
و خاطرات زائــران با حضور مهمانان ویــژه در ایام
عیدقربان و عیدغدیر تولید و پخش میشــود .وی
افزود :با هدف تکریم شعائر دینی و تبیین جایگاه
ائمــه معصومین(ع) ،ویژه برنامــه «عید والیت» در
 ۱۰برنامه  ۶۰دقیقهای تولید و پخش میشود.
همچنین برنامه «شکوه والیت» نیز در  ۱۰قسمت
 ۶۰دقیقــهای بهمنظــور پوشــش ویژهبرنامههای
حرم مطهــر بــه صــورت زنــده مهمــان مخاطبان
سیمای استانی خواهد بود.
عــاوه بــر ایــن در برنامههــای روتیــن مرکــز
ویژهبرنامههایی بــا موضوع امامــت و والیت نظیر
«صبــح خراســانی»« ،شــب شــرقی» و موضــوع
بازخوانی تاریخ اســام نیز در برنامه «تا آســمان»
در ایــام دهــه والیــت تولیــد و پخش خواهد شــد.
وی همچنیــن از تولیــد و پخــش ویژهبرنامههــای
دههوالیــت در صــدای خراســان رضــوی و رادیو
زیارت خبر داد.

