خبر

اقتصادی-سیاسی

گزارش جلسه

مدیرعامل شرکت آبفای مشهد:

تمام انشعابات باغ ویالها خارج
از محدوده شهر مشهد غیرمجاز
است

•فروش پساب کشف رود

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای خراســان رضوی
درباره وضعیت کشف رود بیان کرد :قاطعانه می
گویم در هیچ جای کشــف رود فروش فاضالب
نداریم اما فروش پســاب داریم .البته پسابی که
به لحاظ فیزیکی و شــیمیایی ماننــد تخم انگل
و...تصفیهشده است .در کشف رود بیش از هزار
و  500هکتار بستر آزادشــده داریم که از غرب
مشهد تا تقاطع کشف رود با پل کنارگذر شمالی
حدود  99درصد هیچ کشــت و کار غیرمجازی
نداریم ،اما بعدازآن مقداری داریم.
•انتقاد از کمکاری شهرداری

وی دربــاره وضعیت کشــف رود که شــهرداری
عهدهدار ســامان دهی آن اســت ،اظهــار کرد:
از شــهرداری میخواهم بــه تفاهمی کــه با آب
منطقهای دارند ،پایبند باشــند .مــا اگر ببینیم
تعهدات شــهرداری دربــاره این موضــوع دچار
خلل شده قطع ًا در آن تفاهم تجدیدنظر میکنیم
چراکه به تازگی مقداری کم رنگ شــده اســت.
وی افزود :تصفیهخانه سپتاژ حدود  45درصد
و تصفیهخانــه چرم شــهر  60درصد پیشــرفت
فیزیکی داشته است.
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براساسگفتههایرئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستاندربارهنرختورمخردادماهمشخصشد:

سفرهمردم 82درصدگرانترازپارسال

حمیــدی /بنا بــر اذعــان مدیــرکل ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان ،نــرخ تــورم
نقطهبهنقطه اســتان در خردادمــاه به بیش از
 55درصدرسیدوایننرخدرگروهموادغذایی
و دخانیات بیش از  82درصد بوده اســت .به
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان مدیریت و
برنامهریزیاستان،رضاجمشیدیگفت:نرخ
تورم نقطهبهنقطه استان در خردادماه امسال
 55.2درصد بوده که این رقم در مقایسه با ماه
قبل از آن  18.3درصد افزایشیافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان
رضوی افزود  :نرخ تــورم نقطهبهنقطه خانوار
در نقــاط شــهری اســتان  53.8و در مناطق
روســتایی  60.4درصــد بــوده کــه در نقــاط
شهری نســبت به ماه قبل  17.5و در مناطق
روستایینیز 21.4درصدافزایشیافتهاست.
جمشیدی بابیان این که در خردادماه امسال
نــرخ تــورم نقطهبهنقطــه خانوارهای کشــور
نیــز  52.5درصد اســت افزود :این شــاخص
در مقایســه بــا مــاه قبــل از آن  13.2درصــد
افزایشیافتــه اســت ،همچنین این شــاخص
بــرای خانوارهــای شــهری کشــور  51.4و
خانوارهای روســتایی  58.2درصد است که
نســبت به ماه قبل بــه ترتیــب  12.2و 18.1

عکس تزیینی است

بهاره موفقی /مدیرعامل شــرکت آبفای مشهد با
اشــاره به انشــعابات غیرمجاز آب باغ ویالها گفت:
ما در مسیر خطوط انتقال آب شرب مشهد در خارج
از محدوده شــهر برای بــاغ ویالها تقریب ًا انشــعاب
قانونی نداریم ،یعنی اگر انشــعابی وصل اســت به
خطــوط انتقال آب شــرب مشــهد فــرض را بــر این
بگیرید که انشعاب قطع ًا غیرمجاز است .به گزارش
خراسان رضوی ،نشستی خبری به مناسبت هفته
صرفهجویی برق و آب با حضور مدیرعامل شــرکت
آب منطقهای خراســان و مدیرعامل آبفای مشــهد
در روز یک شنبه برگزار شــد .حسین اسماعیلیان،
مدیرعامل شرکت آبفای مشــهد در پاسخ به سؤال
خبرنــگار خراســان دربــاره جرایــم بــاغ ویالهــا و
انشعابات غیرمجاز گفت :ســال گذشته  10هزار و
 400فقره انشــعاب غیرمجاز را شناسایی و تعیین
تکلیف کردیــم .از همین تریبون اعــام میکنم که
در خطوط انتقال آب شرب مشهد ما تقریب ًا انشعاب
قانونی نداریم ،یعنی اگر انشــعابی وصل اســت به
خطــوط انتقال آب شــرب مشــهد فــرض را بــر این
بگیرید که انشعاب قطع ًا غیرمجاز است .ما سامانه
سوت زنی را در این زمینه طراحی کردیم.
علیرضا طاهری ،مدیرعامل شرکت آب منطقهای
خراســان نیز درباره چاههای غیرمجــاز گفت :باغ
ویالها را بهشدت برای غرب مشهد مضر می دانم.
تانکرهــا بــا قیمتهــای بــاال در ویالها آبرســانی
میکننــد .در اســتان از ســال  1392تــا 1399
تعداد  13هزار و  354حلقه چاه غیرمجاز ،در سال
 1400هــزار و 508حلقه چاه غیرمجاز و امســال
تاکنون  240چاه غیرمجاز را بستهایم.
طاهری درباره رودخانه هریرود نیز بیان کرد :آورده
متوسط ساالنه رودخانه هریرود حدود یک میلیارد
مترمکعب در محل سد دوســتی برآورد شده است.
حدود  18سال اســت که این ســد بهطور مشترک
بین ایــران و ترکمنســتان بهرهبرداری میشــود و
حدود  5هزار و  300میلیون مترمکعب تاکنون دو
کشــور از آورده این رودخانه استفاده کردهاند .وی
افزود :سفر هیئت افغانستانی هم درباره رودخانه
هیرمند بود .گفــت وگوهایی که بــه تازگی بین دو
کشــور صورت گرفت درباره معاهده سال 1351
بود .ما در ارتباط با اســتفاده از آورده سد دوستی،
قراردادهایمان با کشور ترکمنستان است که باهم
در حال تعامل هستیم .البته امسال خیلی وضعیت
خوبی حتی حوزه باالدست افغانستان هم ندارد.

۳

درصد افزایشیافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان
رضویخاطرنشانکرد:نرختورمنسبتبهماه
قبــل درکل خانوارهای اســتان در خردادماه
امســال 15.6درصد بــوده که نســبت به ماه
قبــل از آن  11.5درصد افزایشیافته اســت.
وی این شــاخص را برای خانوارهای شــهری
اســتان  15.2و نقاط روستایی  17.3درصد
اعالم کــرد که بــه ترتیــب  11و  13.7درصد
افزایشیافته است.
جمشیدی بابیان اینکه در خردادماه امسال

 ،نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای
کشور نیز  12.2درصد است که نسبت به ماه
قبل  8.7درصــد افزایشیافته اســت تصریح
کرد :این شــاخص بــرای خانوارهای شــهری
کشــور  11.5و نقاط روســتایی 15.8درصد
اســت کــه بــه ترتیــب  7.8و  13درصــد
افزایشیافته است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
خراســان رضوی نرخ تــورم  12ماهه منتهی
به خــرداد امســال در کل خانوارهای اســتان
 38.3درصد است که نسبت به ماه قبل 0.9

درصد افزایشیافته است .وی این شاخص را
برای خانوارهای شهری استان  37.7و نقاط
روستایی 40.5درصد اعالم کرد که به ترتیب
 0.9و 1.3درصد افزایشیافته است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی استان
با اشــاره به اینکه نرخ تــورم  12ماهه منتهی
به خردادماه امسال در خانوارهای کل کشور
 39.4درصد است که نســبت به مدت مشابه
 0.7درصد افزایشیافته اســت اظهــار کرد :
این شــاخص برای خانوارهای شــهری کشور
 38.9و نقاط روستایی  41.8درصد است که
به ترتیب 0.6و یک درصد افزایشیافته است.
جمشــیدی تأکید کرد :در خردادماه امسال ،
تورم نقطهبهنقطه کل خانوار اســتان در گروه
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات ،82.8
پوشاک و کفش  ،50.2مسکن  18.2و گروه
بهداشــت و درمان  39.8درصد بوده اســت.
وی این ارقام را برای کشــور به ترتیب ،81.6
 31.9 ،48.7و  36.9درصد اعالم کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان
رضوی اضافه کرد :شــاخص قیمــت کاالها و
خدمات مصرفی برای کل خانوارهای استان
 ،484.1مناطــق شــهری  462.5و نقــاط
روستایی  578.2است.

اعالم برنامه های گرامی داشت شهدای هفتم تیر در مشهد
حالجیان /رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی
خراســان رضوی از مراســم بزرگداشت شــهدای هفتم تیر
در رواق امــام خمینــی حرم مقــدس در روز سهشــنبه  7تیر
با ســخنرانی حجتاالســام منتظری دادســتان کل کشور
خبر داد.
به گزارش خراســان رضــوی ،حجتاالســام ســلطانی در
نشست خبری روز گذشته با اصحاب رسانه ،گفت :در بیش
از  43ســال از پیــروزی انقــاب اســامی ایران ،اســتکبار
جهانی به ســرکردگی شــیطان بــزرگ آمریــکای جنایتکار
همیشــه در حــال اجرای نقشــههای شــوم بــرای براندازی
ایــن انقالب بــوده اســت کــه نتیجه آن هشــت ســال جنگ
تحمیلی و ویرانی ،ترور بیش از  17هزار نفر از شخصیتها
و ســرمایههای کارامد انقالب و فاجعه هفتم تیر و شــهادت

مظلومانــه آیــت ا ...دکتــر بهشــتی(ره) و  72تــن از یــاران
صدیق امام(ره) و انقالب نمونه بارز آن است.
وی بیان کرد :مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در رواق
امام خمینــی حرم مقدس روز سهشــنبه  7تیر با ســخنرانی
حجتاالسالم منتظری دادستان کل کشور برگزار خواهد
شد.
حجتاالسالم ســلطانی گفت :همایشــی با عنوان «دیالمه
نیاز امروز» روز سهشــنبه هفتــم تیرماه در مجتمع شــهدای
سالمت از طرف دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد برپا خواهد
شد.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان
اظهار کــرد :مراســم و همایشهــای متعدد دیگر در ســایر
شهرستا نهای استان برگزار خواهد شد.

خبر
شهرستان

دادستان نیشابور خبر داد:

تعداد زندانیان نیشابور
بیش از ۲برابر ظرفیت زندان!

شجاعی مهر/دادستان عمومی و انقالب شهرستان
نیشابوردرنشستخبریبهمناسبتهفتهقوهقضاییه
ازظرفیتکمزنداننیشابوروچالشجدیایجادشده
در این زمینه خبر داد و گفــت :در حالی که فعال حدود
 ۸۰۰محکومبهزنداندرنیشابوروجوددارند،ظرفیت
زنداننیشابورتنها ۳۴۰نفراستوتالشداریمزندان
جدید را در خارج از شــهر ایجاد کنیم که همت بیشتر
مسئوالنرامیطلبد .سیدمحمدحسینیبابیاناین
که شهرستان نیشابور پرجمعیت و مهاجرپذیر است،
افزود :به همین دلیــل خرده فرهنگ هــای زیادی در
داخل شهرســتان وجود دارد که باعث افزایش و تنوع
جرم ها می شــود.وی با بیان این که ســعی کــرده ایم
جمعیتکیفریشهرستانوفشاررویزنداننیشابور
را کاهش دهیــم ،خاطر نشــان کرد :در همین راســتا
حدود ۳۰۰تا ۴۰۰محکوم قطعــی را به تنها اردوگاه
کاردرمانیاستاندرچناراناعزامکردیم.
حسینیاظهارکرد:همچنینتعدادیاززندانیانرابه
زندان های دارای ظرفیت خالی استان نظیر قوچان و
تربتحیدریهو برخیمحکومانجرایمغیرعمدومالی
رانیزبرایکاهشجمعیتزندانبهبندبازفرستادهایم
و برای تعدادی نیز مرخصی در نظر گرفته شده است.
دادســتان نیشــابور افزود :با وجود این باز هــم زندان
نیشــابور فضا کم دارد و در حالی که فعال حدود ۸۰۰
محکومبهزنداندرنیشابوروجوددارند،ظرفیتزندان
نیشابورتنها ۳۴۰نفراستوتالشداریمزندانجدید
رادرخارجازشهرایجادکنیمکههمتبیشترمسئوالن
رامیطلبد.
حســینی در بخش دیگری از ســخنانش گفت۱۵ :
جلســه در شــورای پیشــگیری از وقــوع جــرم با ۵۵
مصوبه برگــزار شــده و همچنیــن در شــورای حفظ
حقوق بیــت المــال پنج جلســه بــا  ۳۷مصوبــه و در
شــورای حمایت از تولید  ۳۰جلسه با  ۷۱مصوبه در
این مدت داشته ایم.وی اظهار کرد :از ابتدای سال
 ۱۴۰۰تا کنون  ۱۴هزار و  ۴۰۴پرونده در مجموع
شــعب دادیاری و بازپرسی وارد شــده که  ۱۴هزار و
 ۳۸۲پرونده آن مختومه اعالم شــده اســت و این در
حالی اســت که متوســط زمان رســیدگی در شــعب
دادیاری و بازپرسی  ۶۴روز است.
حســینی با بیان این که ســه شــعبه بازپرسی و شش
شعبه دادیاری فعال در نیشــابور وجود دارد ،خاطر
نشــان کرد :میانگین ماهانه پرونده های وارد شــده
به بازپرسی  ۶۴فقره و متوســط زمان رسیدگی ۹۰
روز است و میانگین پرونده ورودی به دادیاری ۱۲۲
پرونده با متوسط زمانی رسیدگی  ۵۴روز است .وی
ادامه داد :طی همین مدت هشت هزار و  ۵۵۰فقره
پرونده به سه شعبه اجرای احکام وارد شده که هشت
هزار و  ۷۳۷مورد آن مختومه شــده و متوســط زمان
اجرای احکام نیز  ۲۱۲روز بوده است.

باحضوردادستانعمومیوانقالبشهرستاننیشابورصورتگرفت

تقدیرازاقداماتایرانخودرویخراساندرحمایتازخانوادهزندانیان
دادســتان شهرســتان نیشــابور بــه همــراه
رئیس دادگســتری و اعضــای هیئت مدیره
انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان از
مدیرعامل شرکت ایران خودروی خراسان
بابت حمایــت از خانواده زندانیــان نیازمند
تقدیر کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایران
خــودروی خراســان ،همزمان بــا اولین روز
هفته قــوه قضاییــه ،دادســتان شهرســتان
نیشابور به همراه رئیس دادگستری ،مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از
زندانیان این شهرستان ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت ایران خودروی خراسان از مدیرعامل
این شرکت بابت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند تقدیر کردند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نیشابور با اشاره به تالش های شرکت ایران خودروی خراسان
درراستایتوجهبهآسیبهایاجتماعیونگاهویژهمدیرعاملاینشرکتبهمقولهحمایتازخانواده
گفت :طی جلســه ای که هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان نیشابور با مدیرعامل
شــرکت برگزار کردند و بازدیدی که از زندان نیشــابور به عمل آوردند همکاری های اثربخشــی در
جهت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند این شهرستان به وجود آمد.
سید محمد حسینی افزود :در راستای این همکاری و با تالش انجمن ،کارگاه تولیدی کیف دوزی
و خیاطی در انجمن ایجاد شد که اولین سفارش ،تولید کیف برای استفاده کارکنان شرکت تحویل
داده شــده اســت و باتوجه به رضایت از کیفیت محصول دومین ســفارش نیز به زودی تحویل داده
خواهد شد.رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نیشابور خاطر نشان کرد :از
مدیرعاملشرکتایرانخودرویخراسانبابتاشتغالزاییوکمکبهتجهیزکارگاهانجمنحمایت
از زندانیان نیشابور تشکر می کنم.
مدیرعامل شــرکت ایران خــودروی خراســان ضمن تبریــک هفته قــوه قضاییه گفت :در راســتای
مسئولیت های اجتماعی با توجه به ایجاد زیر ساخت مناسب توسط دادگستری شهرستان نیشابور
به حمایت از خانواده زندانیان نیازمند این شهرستان پرداختیم.
بیژن زاهدی فرد افزود :این همکاری از حدود دو ماه پیش آغاز شده است و در تالش هستیم با ترسیم
راهبرد مناسب به تداوم و توسعه این همکاری بپردازیم.
وی خاطر نشان کرد :این همکاری با هدف حمایت از خانواده های زندانیان اتفاق افتاده اما امیدوارم
در آینده با گسترش بیشتر تولید ،باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه باشیم.

