3

۳

رئیس اداره صنایع معدنی صمت استان
خبر داد:

رئیس سازمان تعاون روستایی از اجحاف
به کشاورزان توسط دالالن گالیه کرد

کاهش چشمگیر صادرات سیمان
بهافغانستان

آفت شبکه داللی بر جان
تولیدات کشاورزان

فرماندهنیرویدریاییارتش
درمشهد:

دشمن آرزوی خود را
به گور خواهد برد

صفحه۳

مدیرکلاموراقتصادی
و دارایی اعالم کرد:

حضور ۲۹کشور برای
سرمایه گذاری
در استان
صفحه3

فرماندهسپاهامامرضا(ع):
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دشمن در مدارس
و دانشگاهها خاکریز
بنا کرده است

نگاه متناقض مسئوالن و کارشناسان به طرح «آمو دریا» و «هزار مسجد»

 2طرحاصلیتامینآبمشهد؛سرابیاسیرآب

صفحه۲

انتقاد فرماندار از
فقراداری در بردسکن

نبایدمردمبرایانجام
برخیازکارها راهیشهرستان
دیگرشوند

صفحه4

صفحه1

یکفعالسیاسیاصالحطلب:

در راستای دفاع
از مصرف کننده

احزاب تنها در بخشی
از پازل قدرت حضور
دارند
صفحه۳

توپپر
معاون وزیر

چالشتامینزمین
برایمسکنملی
درکاشمر
صفحه۱
اعتباراتعمرانیخراسان
رضویدرالیحهبودجه
،1401کفافنیازپروژههای
نیمهتماماستان را نمیدهد

صفحه۳

انتقاد فرماندار از فقر اداری
در بردسکن
نباید مردم برای انجام برخی از کارها
راهی شهرستان دیگر شوند
علــی نــوری /فرمانــدار بردســکن
گفت :بــا گذشــت  25ســال از ارتقای
شهرســتان بردســکن هنــوز برخی از
ادارات در بردســکن وجــود ندارنــد یا
اجاره نشین هستند.
علــی دهقــان زاده در گفــت و گــو بــا
خراســان رضــوی یکــی از مشــکالت
اساســی این شهرســتان را نبود برخی
از ادارات دانســت و اظهار کــرد :هنوز
برخی ادارات در این شهرستان مستقر
نشدند یا اجاره نشین هســتند که باید
مدیــران کل هرچه ســریع تــر این مهم
را تعیین تکلیف کننــد و نماینده عالی
دولــت در شهرســتان نیــز همــکاری
الزم را در رابطــه بــا ادارات کل خواهد
داشت .وی افزود :دولت سیزدهم آیت
ا ...رئیســی ،دولتی مردمی و هدفش
خدمت رســانی مطلوب تر و آسان تر به
مردم اســت و نبایــد مردم بــرای انجام
برخی از کارها راهی شهرســتان دیگر
شوند.
وی ســفر مدیران کل به شهرســتان را
مهــم توصیف کــرد و گفت :متاســفانه
در گذشــته برخی از مدیران کل حتی
برای یک بار هم به شهرستان بردسکن
ســفر نکرده اند که امید اســت در دوره
جدید مدیریتی در ســطح مدیران کل
سفرهای شهرستانی خود را از مناطق
دور استان شروع کنند.

نهایاستان
اجرایکنسرتدردیگرشهرستا 
منعیندارد

در اولین نشست خبری شهردار مشهد مطرح شد

اظهاراتارجائیدربارهبودجه ،ساختمانهای
ناایمن و برخیحواشی

صفحه۲

صفحه۲

معاون حقوقی راه وشهرسازی استان از درخواست بازگرداندن10هکتار از13هکتار زمین پایگاه امداد کاشمر برای ساخت مسکن ملی خبرداد اما فرماندار می گوید
با توجه به نزدیکی کاشمر به گسل درونه و وجود معاونت امداد به این زمین نیاز داریم

مهدیان/درجلســه ای کــه باحضور مدیــرکل راه
وشهرســازی خراســان رضوی در کاشــمر برگزار
شــد ،چالش تامین زمین در کاشــمر برای احداث
مســکن در طرح نهضت ملی مســکن مطرح شــد
وفرمانــدار کاشــمر گفــت :مخالف بازپــس گیری
زمین  پایــگاه امــدادی هاللاحمــر کاشــمر برای
احداث مسکن هســتیم چون معاونت امداد در آن
جا مستقر شده است و به صورت مکتوب هم اعالم
میکنیم چون کاشمر به درونه دومین گسل بزرگ
کشور نزدیک است و با توجه به زلزلهخیزی منطقه
به چنین ظرفیتهایی بیشتر نیازمند هستیم اما از
ســوی دیگر معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و
شهرسازی خراسان رضوی گفت  :طی سالهای
گذشتهزمینهاییبهاداراتوسازمانهایمختلف
واگذار شــده اســت اما چون طی مدت ســه ســال
بهرهبــردار اقــدام به احــداث نکرده اســت با توجه
بــه ضوابط ســازمان ملــی زمیــن و مســکن و ماده
 ۱۲تبصــره یک بخشــنامه نهضت جهش مســکن
موظف هســتیم بر مبنای قــرارداد واگذاری زمین
را بازگردانیم .
حجــت ابراهیــم نیــا افــزود :در ســال  ۸۵حــدود
 ۱۳هکتــار زمین برای احــداث پایگاه امــدادی به
هاللاحمــر کاشــمر واگذار شــده ولی متأســفانه
تاکنون هیچ اقدامــی جز احداث یک ســوله در آن
صورت نگرفته است.
وی ادامه داد:در شــرایط فعلی خواستهایم که ۱۰
هکتار از زمین پایگاه امدادی به هاللاحمر کاشمر
را برای اجرای طرح اقدام ملی بازگردانند که طبق
قانون اگــر انجام ندهیم تخلف کردهایــم و باید این
اتفاقبیفتد.

ابراهیم نیا افزود :قانون جهش مسکن به صراحت
اعالم کرده که ظرف یک سال تمامی قراردادهایی
که انجام نشده ،بازگردانده شود در غیراین صورت
فرد متخلف به انفصال از خدمت محکوم می شود.
بــه گــزارش خراســان رضــوی  ،مدیــر کل راه و
شهرســازی خراســان رضوی در شــورای مسکن
کاشــمر(قرارگاه اجرایی نهضت ملی مسکن) که
در ســالن همایش های فرمانداری این شهرستان
برگزار شد ،افزود :اگرچه سهمیه اختصاص یافته
برای کاشــمر در طرح نهضت ملی مســکن  2هزار
واحد تعیین شده است ،ولی تاکنون  5هزار نفر در
این شــهر ثبت نام کردند که با پاالیش اولیه 2هزار
نفرواجدشرایطشناختهشدند.نژادصفوی بابیان
اینکهتاکنونثبتنامهیچیکازثبتنامکنندگان
در کاشمر تایید نهایی نشده است ،افزود :به لحاظ
تأمین اراضی مسکونی تا 10سال آینده در کاشمر
مشــکلی وجود ندارد ،ولی با توجه به مســتثنیات
و افــرادی که دارای اراضی هســتند مــی توانند به
صورت خودمالکی از این تســهیالت برای ساخت
مســکن اســتفاده کنند .مدیر کل راه و شهرسازی
خراسان رضوی با تأکید بر این که مکلف هستیم بر
اساس ظرفیت اعالم شــده اراضی مورد نیاز برای
ساخت مســکن متقاضیانی که ثبت نامشان تایید
نهایی شده است ،اقدام کنیم ،خاطر نشان کرد :در
صورتی که افراد واجدشرایط ،مدارک و مستندات
را بــرای تایید نهایــی ارائه ندهند بر اســاس قانون
مجبور به حــذف آن ها خواهیم شــد .وی با اشــاره
به این که بر اســاس قانون مصــوب دولت مکلف به
فراهم کردن شرایط برای هر خانواده ایرانی برای
احداث یک خانه اســت ،ابــراز کرد :در چندســال

ویژه بین دامداران عشایری هزینه تولید هر
کیلوگرم گوشت قرمز به وســیله آنان نسبت
به دیگر دامداریهای این استان  ۳۵درصد
کاهش یافته است.
مدیرکلامورعشایریخراسانرضویگفت:
مصــرف کنســانتره ویــژه دام های عشــایر و
اجرای طرح پرواربندی به افزایش سوددهی
و درآمد عشایر خراسان رضوی منجر شده که
این امر در جلوگیری از مهاجرت روستاییان و
عشایربه شهرها نقش مهمی ایفا کرده است.

اخیر با توجه به تورم و شــرایط اقتصادی ناشــی از
ســودجویی ها در حوزه معامالت ،مسکن خانواده
ها تحت تاثیر قرار گرفت و در ایــن زمینه نیز دولت
سال گذشته برای کاهش بار این مشکل و کاهش
تبعات اجتماعی بیش از  6هزار میلیارد برای رهن
خانه های مستاجران پرداخت کرد .نژادصفوی با
اذعان به این که یک اراده قــوی در بدنه نظام برای
خانهدارکردنمستاجرانوجودداردودراینزمینه
هر گونه سهل انگاری یک ظلم در حق افرادی است
که منتظر امضا و پاسخ فرد مسئول هستند ،خاطر
نشــان کرد :در هــر جایی کــه زمین ملــی و دولتی
باشد مکلف به واگذاری آن هستیم و به دلیل نبود
زمین اجازه پاسخ منفی نداریم چرا که اراده دولت
خانه دار کردن تمام مستاجران است .وی با اشاره
به فراهم شدن بســترهای الزم در تمامی دستگاه
های مربــوط از جمله بانــک ها برای اجــرای طرح
نهضت ملی مسکن تصریح کرد :زمین هایی که در
اختیار دستگاه ها و سازمان های مختلف گذاشته
شــده اما تاکنون به هــر دلیلی مورد اســتفاده قرار
نگرفته است باید بازگردانده شــود .مدیرکل راه و
شهرسازی خراســان رضوی اذعان کرد :بر اساس
قانون ،تمامی دســتگاه هایــی که از دولــت زمین
دریافتکردندبایدظرف 3ماهاموراولیهآنراانجام
دهنددرغیراینصورتزمینبایدبازگرداندهشود.
در این جلســه فرماندار کاشمر نیز با اشــاره به این
که در طرح نهضت ملی مســکن باید تالش شود با
بهره گیری از تجربیات مســکن مهر ،در روند اجرا،
احــداث و کاهش هزینــه ها مدیریت شــود ،گفت:
در شهرســتان نیز برای اجرای این طرح جانمایی
و انتخاب زمین به صورت کارشناســی انجام شده

اســت تا در آینده با مشــکل مواجه نشــویم .مسلم
ســاقی با تاکید بر این که وضعیت امالک کاشــمر
شــرایط خاصی دارد به طوری که امالک به لحاظ
قیمت بعد از مشهد ،باالترین قیمت را دارد ،تصریح
کرد :در این زمینــه تالش می کنیم بــا بهره گیری
از ظرفیت طرح نهضت ملی بیشــترین استفاده را
برایخانهدارشدنافرادفاقدمسکندرشهرستان
انجام دهیم .وی با تاکید بر این کــه تمامی ادارات
برای تامیــن زمین مورد نیاز مکلف بــه اعالم زمین
های مازادشان شدند ،یادآور شد :به تمامی ادارات
کاشــمر ابالغ کردیم که به صورت مکتــوب در این
زمینه پاســخ دهند و در صورتی هم که دستگاهی
درباره این موضــوع کتمان یا قصــوری انجام دهد
علیــه آن مدعی خواهیم شــد .فرماندار کاشــمر با
اشــاره به اعالم اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضوی مبنی بر بازگرداندن زمین تحویلی به هالل
احمر کاشمر اظهار کرد :با توجه به نیاز شهرستان
و نزدیکی آن به گســل معروف درونه و نیز استقرار
معاونت امــداد در زمین مــد نظر ،مخالــف بازپس
گیری آن هستیم و این مهم را هم به صورت مکتوب
اعالم خواهیم کرد.
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی
خراسان رضوی هم در این نشست گفت :هر چند
طی ســالهای گذشــته زمینهایــی بــه ادارات و
ســازمانهای مختلف واگذار شــده امــا چون طی
مدت سه ســال ،بهرهبردار اقدام به احداث نکرده
است با توجه به ضوابط سازمان ملی زمین و مسکن
و مــاده  ۱۲تبصــره یــک بخشــنامه نهضت جهش
مسکن موظف هستیم بر مبنای قرارداد ،واگذاری
زمین را بازگردانیم.

مدیرعاملآبمنطقهایاستاناعالمکرد:

توزیع ۷۵هزار تن نهاده دامی بین عشایر استان از ابتدای امسال

 398میلیون مترمکعب؛ میزان آب ذخیره شده در سدهای استان
عشایر خراســان رضوی شــامل  ۳۵طایفه،
جمعیتی افزون بر هفت هزار و  ۵۰۰خانوار
را تشکیل میدهند و  ۹۹۰هزار راس دام در
اختیار دارند و بــا تولید ســاالنه  ۱۲هزار تن
گوشت قرمز ۱۷ ،هزار تن انواع فراوردههای
دامی شامل شیر ،روغن ،پشــم ،کرک و کود
حیوانیوهمچنین ۴۱هزارو ۸۰۰مترمربع
صنایع دستی شــامل گلیم ،قالیچه ،فرش و
تابلو فرش ،نقشی بســزا در اقتصاد خراسان
رضوی دارند.

با افزایشتعدادبستریها
وکرونامثبتها،مشهد
در وضعیت زردقرارگرفت
صفحه۲

مدیرکل راه آهن:

چالش تامین زمین برای مسکن ملی درکاشمر

مدیرکلامورعشایریخراسانرضویخبرداد:

مدیرکلامورعشایریخراسانرضویگفت:
به منظور حمایت از دامپروران عشایر و عبور
از بحران خشکسالی ،از ابتدای امسال ۷۵
هزار تن علوفه و نهاد ه دامی بین عشــایر این
استان توزیع شده است.
محمد نبویفرد در حاشــیه بازدیــد از مراکز
پرورش دام عشایری روداب سبزوار در گفت
و گو با ایرنا افــزود :از مجموع این نهادههای
دامی حــدود  ۴۰هــزار تن ،کنســانتره ویژه
بوده است .وی ادامه داد :با توزیع کنسانتره

مشهد
زرد شد

عکس :میثم دهقانی

اعتبارات عمرانی
استان؛ یک مویز
وچهلقلندر

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی:
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مدیرعامــل شــرکت آب منطقهای خراســان رضوی
گفــت :میزان آب ذخیره شــده در ســدهای اســتان
طی سال گذشــته  ۷۹۳میلیون متر مکعب بوده که
این عدد امســال به  ۳۹۸میلیون متر مکعب رسیده
است .عالیی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :مقدار
آب ذخیره شده در سدهای استان طی سال گذشته
 ۷۹۳میلیون متر مکعــب بوده که این عدد امســال
به  ۳۹۸میلیون متر مکعب رســیده است .همچنین
در مدت مشــابه سال آبی گذشــته حدود  ۵۰درصد
از ســدهای اســتان پر آب بــوده که این عدد امســال

به  ۲۵درصــد کاهش پیــدا کرده اســت .وی افزود:
مقدار ورودی آب به سدهای استان در ابتدای سال
آبی جــاری  17.8میلیــون متر مکعــب و در ابتدای
ســال شمســی  ۶۱میلیون متر مکعب بوده اســت.
وی افــزود :از مجمــوع  ۲۳هــزار و  ۸۲۶حلقــه چاه
فعال در استان سهم چاههای مجاز  ۱۶هزار و ۵۱۲
حلقه و سهم چاههای غیر مجاز  ۷۳۱۴حلقه است.
طی امسال تعداد  ۲۶۷حلقه چاه با مقدار برداشت
معادل  ۷۴میلیون متر مکعب آب در استان اصالح و
تعدیل پروانه شده است.

افزایش  3.5برابری حمل
کاالی اساسی به استان
از طریق راه آهن
مدیــرکل راه آهــن گفــت :حمــل گنــدم و
نهادههــای دامــی بــه خراســان رضــوی از
طریق راه آهن طی  ۱۰ماه امســال نســبت
به مدت مشابه سال گذشــته بیش از ۲۵۰
درصد افزایش داشته است.
نصیــری ورگ در گفــت و گو با ایرنــا افزود:
در این مدت  ۲۸۰هزار تن کاالی اساســی
شــامل  ۱۷۰هزار تــن گنــدم و  ۱۱۰هزار
تن نهاده دامــی از بنادر امــام خمینی (ره)
و شــهید رجایی به خراســان رضــوی حمل
شده اســت .وی ادامه داد :انبارهای جهاد
کشــاورزی در محــدوده باغچه شهرســتان
تربتحیدریه و سیلوی مشهد به شبکه ریلی
متصــل هســتند .وی افــزود :شــرکت های
بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام
در بنادر مبدأ برای حمل کاالهای اساســی
باید نســبت به تخصیــص ســهمیه حمل به
شبکه ریلی اقدام کنند و ســهم شبکه ریلی
و حمل و نقل جــاده ای از این جابه جایی ها
مشخص شود.

مدیر امور منابع آب سبزوار خبر داد:

ذخیره آب سد سنگرد
 ۸میلیون مترمکعب کمتر از
سال گذشته
کالته  /مدیر امور منابع آب ناحیه ســبزوار
گفت :مقدار آب پشت سد ســنگرد واقع در
شهرســتان ششــتمد طبق آخرین پایش به
پنج میلیون و 300هزارمترمکعب رســیده
که این میزان هشــت میلیون کمتر از زمان
مشابه سال گذشته است.
محمــد ثابتیمقــدم افــزود :ســد ســنگرد
شهرســتان ششــتمد پنــج میلیــون و ۳۰۰
هزار مترمکعب آب دارد که این میزان سال
گذشته افزون بر  ۱۳میلیون مترمکعب بوده
اســت .وی اظهار کرد :بر مبنــای اطالعات
هواشناســی ســبزوار از ابتــدای امســال
تاکنون بیــش از  73میلیمتــر بارندگی در
این شهرســتان ثبت شــده کــه ایــن میزان
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته 67
درصد کاهش داشته است.

