جامعه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان
دوشنبه  28دی  7 . 1394ربیعالثانی  . 1437شماره 3200

شورای شهر تصویب کرد

پیامك2000999  :

فروشقبردر رهباغهایمنتهیبهحرممطهر

▪ ▪روح این الیحه ایجاد قبرستان است
بعد از این اظهارات« ،سیدجالل فیاضی» در مخالفت با کلیات
این الیحه گفت :روح این الیحه ،ایجاد قبرستان جدید در مرکز
شهر است .درست نیست در شرایطی که با مشکل مالی و کمبود
نقدینگی مواجه هستیم ،تصمیم به ایجاد قبرستان در داخل شهر
بگیریم .حتی در روستاها هم قبرستان را در مرکز روستا نمی سازند.
نباید فضای داخلی حرم را با دیگر نقاط شهر یکی کنیم.
وی ادامه داد :نباید تصمیمی بگیریم که سال ها و قرن ها بعد به
حساب شورای چهارم نوشته شود .در این الیحه قرار است با ایجاد
قبرستان و فروش آن به مردم برای شهرداری ایجاد درآمد شود.

▪ ▪تبدیل فضای تجاری به فرهنگی
«حسنعلی اخالقی» در موافقت با این الیحه اظهار کرد :روح این
الیحه ،جبران یک خطای بزرگ گذشتگان است که در اطراف حرم
فضای تجاری ایجاد کرده بودند و حاال قرار است به جای فضای
تجاری بیشتر ،فضاهای فرهنگی ایجاد شود .در این طرح در طبقه
منهای یک که قبال برایش کاربری تجاری تعریف شده بود ،پس از
این فضای فرهنگی ایجاد خواهد شد.
وی گفت :ما ساالنه  2میلیون زائر خارجی داریم که همیشه به آن

کلیات این الیحه با  12رای موافق و  9رای مخالف به تصویب
رسید .هم چنین بندهای الیحه نیز به رای گذاشته و تصویب شد.
دومین دستور کار جلسه علنی روز گذشته ش��ورای شهر مشهد
درباره تفاهم نامه معاوضه دارایی های شهرداری با مجتمع اداری
کاوش پی بود .در این الیحه که کلیات آن به تصویب رسید ،مقرر
شد در ازای ارائه بخشی از زمین و پروانه های شهرداری ،مجتمعی
تجاری اداری در خیابان موسوی قوچانی و در مقابل تقاطع 35
متری هدایت و موسوی قوچانی به شهرداری واگ��ذار شود تا با
فروش این ملک ،بخشی از بدهی شهرداری به بانک ها و طلبکاران
پرداخت شود .در بررسی این الیحه ،پیشنهاد واگ��ذاری نیمی از
این ساختمان برای موسسه فرهنگی شهرآرا مورد قبول و موافقت
اعضای شورا قرار نگرفت.

▪ ▪تذکر عضو شورا به استاندار

عکس  :صادق ذباح

عسکری -با تصویب شورای شهر و طبق الیحه توسعه فضاهای
فرهنگی ،معنوی و خدمات زائر در محدوده پیرامون حرم مطهر
رضوی ،قرار است ضمن ایجاد ره باغ در مسیرهای منتهی به حرم
مطهر رضوی ،آرامستان جدیدی با ظرفیت  8500قبر در نزدیکی
حرم مطهر رضوی ایجاد شود.
به گ��زارش خراسان ،با طرح این الیحه در نود و هفتمین جلسه
علنی ش��ورای شهر مشهد ،که با اب��راز مخالفت و موافقت های
متعددی همراه ب��ود ،به ش��ه��رداری مشهد اج��ازه داده می شود
در راستای توسعه فضاهای فرهنگی ،معنوی و خدمات زائر در
بافت شهری پیرامون ح��رم مطهر رض��وی ،از راه بهره گیری از
ظرفیت های اقتصادی روسطحی و زیرسطحی ره باغ های منتهی
به حرم مطهر و با در نظر گرفتن رعایت موازین شرعی و مالحظات
فرهنگی ،معنوی و خدمات زائر 2 ،هزار میلیارد تومان اوراق وقف
طی  5سال منتشر شود و منابع حاصله از فروش این اوراق برای
آزادسازی اراضی ره باغ و احداث فضای فرهنگی استفاده شود و
واقفان نیز به تناسب میزان مشارکت خود ،به عنوان پاداش از اجازه
خاکسپاری در آرامستان های احداثی جدید برخوردار شوند.
ره باغ های خیابان ها زیرسطحی است که از  8خیابان منتهی به
حرم در زیر زمین آغاز و به حرم ختم می شود .آنگونه که توسط برخی
اعضای شورا اعالم شده ،در دو سطح یا دو طبقه از این خیابان ها
قرار است فعالیت های فرهنگی همانند کتابفروشی یا فرهنگسرا
و فعالیت های مشابه آن دایر شود و در سطح یا طبقه منهای  3نیز
آرامستان ایجاد شود .شهروندان و زائران می توانند با ورود به این
مسیرها که به صورت پیاده راه است ،به حرم مطهر رضوی برسند.
برخالف نام این خیابان ها ،اطالق نام ره باغ به معنای وجود فضای
سبز در این خیابان های زیر سطحی نیست .برای آزادسازی معابر و
مهیا کردن فضای ره باغ ،شهروندان و زائران می توانند با مشارکت
وقفی خود و خرید بخشی از اوراق مشارکت  2هزار میلیارد تومانی
طی  5سال ،عالوه بر فراهم کردن هزینه آزادس��ازی معابر برای
ایجاد ره باغ ها ،به عنوان پاداش از فضای خاکسپاری آرامستان ها
استفاده کنند.
با ارائه این الیحه« ،مهدی ذاکر الحسینی» پیشنهاد مسکوت ماندن
را مطرح و اظهار ک��رد :هم مشاور طرح جامع و هم مشاور طرح
تفصیلی مخالف بارگذاری های جدید در اطراف حرم هستند .برای
ایجاد آرامستان جدید باید به مسائل زیست محیطی و سطح ارتفاع
آب های زیر زمینی هم توجه کرد ،بنابراین بهتر است تا زمانی که
کمیسیون ماده  5در این مورد اظهار نظر نکرده است ،این الیحه
مسکوت بماند.
در مقابل «علی اصغر نخعی» در مخالفت با مسکوت ماندن این
الیحه اظهار کرد :مشاور ،تمام ایرادهایی را که به طرح گرفته شده
پاسخ داده است ،ضمن اینکه بسیاری از ایرادها سلیقه ای است
و عالوه بر آن ،ب��رای ایجاد آرامستان جدید ،تا زمانی که موافقت
مراجع گرفته نشده ،این آرامستان ایجاد نخواهد شد.

ها فضاهای تجاری اطراف حرم و سوغات چینی را عرضه کرده ایم،
اما حاال قرار است  18هزار متر فضای فرهنگی ایجاد شود .با توجه
به عشق و عالقه مردم به امر وقف ،زمینه برای سرمایه گذاری مردم
ایجاد شده و تأکید ائمه اطهار(ع) نیز بوده است که مردم باید با
حوزه پس از مرگ آشنا شوند.

▪ ▪ 3دلیل برای مخالفت با ساخت آرامستان
یکی دیگر از مخالفان ایجاد آرامستان در نزدیکی حرم« ،فاطمه
غیور» بود .وی گفت :در طرح جامع مشاور «فرنهاد» که به تازگی
به تصویب رسیده  ،مرکز شهر مشهد به عنوان یکی از بحرانی ترین
نقاط مشهد معرفی شده است .ایجاد این آرامستان باعث افزایش
بار ترافیکی و مشکالت زیست محیطی خواهد شد.
وی افزود :از ابتدای سال  94تا  21دی  ،در مرکز شهر مشهد تنها
 22روز پاک وجود داشته در حالی که در کل شهر در همین بازه
زمانی ،روزهای پاک به  37روز رسیده است ،ضمن اینکه روزهای
ناسالم مرکز شهر برای گروه های حساس  57روز بوده و در کل
شهر این روزها  27روز بوده است.
وی گفت :با اج��رای این طرح ،با توجه به اختالف قیمت میان
قبرهای موجود در حرم و قبرهای موجود در آرامستان شهرداری،
تقاضای مردم برای استفاده از آرامستان شهرداری افزایش می یابد
و درخواست سفر به مرکز شهر نیز با افزایش رو به رو می شود.

▪ ▪همهمقصرند
«مجید فاطمی ارفع» رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز گفت:
ق��رار نیست ای��ن آرامستان روی زمین باشد ،ضمن اینکه برای
وضعیت فعلی اطراف حرم مطهر رضوی آستان قدس ،شهرداری و
شوراهای گذشته و کمیسیون ماده  5همه مقصرند .عمده کاری که
قرار است ایجاد شود فضای فرهنگی است.

▪ ▪آیا فقط قبرستان فضای فرهنگی است؟
«عبدالکریم جوادی» دیگر عضو شورای شهر نیز در مخالفت با این
الیحه گفت :باید اشتباهات رخ داده در فضای اطراف حرم را مورد
بازنگری قرار دهیم .سوال من این است ،آیا فقط با ایجاد قبرستان
می توانیم فضای معنوی ایجاد کنیم .برای این مهم ،صالحیت
مشاوری که طرح را تأیید کرده است مورد تأیید نیست .اینکه هر نفر
 50میلیون تومان بدهد و یک قبر دریافت کند ،آیا این درآمدزایی
نیست؟

▪ ▪حتی یک ریال برای شهرداری نیست
«علی اصغر نخعی» رئیس کمیسیون اقتصادی و مشارکت های

پیراهن کاپیتان مرحوم پرسپولیس برای کمک به دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست حراج شد

گ��روه جامعه -پیراهن مرحوم ه��ادی ن���وروزی کاپیتان
پرسپولیس با حضورهمسر و فرزندانش و برخی هنرمندان
در مشهد ب��رای کمک به دان��ش آم��وزان بی سرپرست و بد
سرپرست به حراج گذاشته شد و به مبلغ  36میلیون تومان
فروخته شد .به گزارش خراسان  ،مراسم حراج پیراهن هادی
نوروزی شامگاه شنبه این هفته که با همت مؤسسه فرهنگی
داراالک��رام حضرت ابوالفضل العباس (ع) -مؤسسه فردا با
حضور همسر و فرزندان مرحوم نوروزی و هنرمندانی از جمله
مجید مظفری ،مرجانه گلچین و داریوش ارجمند و بازیکنان
سابق تیم فوتبال پرسپولیس چون مجتبی محرمی ،مهرداد

شورای شهر نیز ابراز کرد :از راه این وقف قرار نیست حتی یک
ریال به شهرداری برسد .قرار است با پول این اوراق ره باغ ایجاد
شود ،ضمن اینکه در نجف و بیرون از مرقد ام��ام ع��ل��ی(ع) نیز
بزرگ ترین قبرستان به نام وادی السالم قرار دارد که این قبرستان
روی زمین است .قرار است مجوزهای الزم از تمام مراجع گرفته
شود .با ساخت این آرامستان حتی ترافیک کمتر می شود.

▪ ▪دچار اشتباه دیگری می شویم
«محمود هراتی» دیگر عضو شورا نیز گفت :قرار نیست برای یک
تصمیم اشتباه ،نقد اشتباه هم داشته باشیم .ما خودمان را شورایی
فرهنگی می دانیم .متأسفم برای شورایی که برای تأمین منابع
کارهای فرهنگی قبرستان فروشی می کند .آیا فرهنگ وقف تا
این اندازه ضعیف شده است؟ یعنی هیچ روش دیگری نداریم که با
فروش قبرستان قرار است فرهنگسرا ایجاد کنیم و فرهنگ رضوی
را تبلیغ کنیم؟ کجای قبرستان سازی تولید فرهنگ است؟

▪ ▪گذشته ها را به یاد بیاورید
«محمدکمال سرویها» نیز در موافقت با این الیحه گفت :زمانی بود
که  12دستور شورا در یک ساعت رأی گیری می شد .ابراز موافقت
و مخالفت ها نشانه پویایی شورای شهر است.
وی افزود :هر ایراد منطقی که قرار است به ایجاد این آرامستان
بگیریم به آرامستان حرم هم وارد است .با ایجاد این کار پاسخی
خواهیم داد به سیل مشتاقانی که می خواهند در اط��راف حرم
رضوی آرامگاه داشته باشند.

روز گذشته و قبل از ورود ب��ه دس��ت��ور ک��اره��ای جلسه ن��ود و
هفتم« ،محمدحسین جهانبخش» با تذکر به استاندار درب��اره
جلسه روز شنبه ستاد بازآفرینی استان ،گفت :وقتی جلسه ای در
استانداری درباره ساماندهی حاشیه شهر برگزار شده است چرا
نباید شهردار و رئیس شورای شهر در آن جلسه شرکت کنند .در آن
جلسه  41برنامه برای حاشیه شهر تصویب شده است .آیا شهرداری
و شورای شهر متولیان اصلی حاشیه شهر نیستند؟
«غالمحسین صاحبی» دیگر عضو شورا گفت :چند روز قبل نیز
هیئتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده بودند ،اما ما از آن
بی خبر بودیم .درباره آزادسازی کشف رود نیز وزیر نیرو از همه نام
برده ،اما نامی از شهرداری که هزینه های زیادی در آن انجام داده
به میان نیاورده است.
«حسن قدیری طرقی» نیز گفت :توجه شورای شهر و شهرداری
فعلی به حاشیه شهر را هیچ کدام از شوراهای گذشته نداشته اند.
تا به حال هیچ اعتباری هم از طرف دولت به حاشیه شهر نرسیده
است.

«نخعی» نیز با اشاره به اظهار نظر چند روز قبل مدیرکل آموزش
و پ��رورش استان که اع�لام ک��رده بود شهرداری و ش��ورا  5درصد
ع��وارض آم��وزش و پ��رورش را از م��ردم دریافت می کنند ،اما این
عوارض را به آموزش و پرورش نمی دهند ،گفت :اگر قرار بود این
ع��وارض را بگیریم ،باید آن را روی پروانه ها منظور می کردیم.
مسئوالن آم��وزش و پ��رورش هم می توانند در این باره از مجلس
شورای اسالمی استفساریه بگیرند تا متوجه شوند ما این عوارض
را دریافت نکرده ایم.

▪ ▪مسدود شدن پل جمهوری اسالمی به دلیل تعمیرات
«فیاضی» نیز در خصوص علت بسته شدن پل جمهوری اسالمی
گفت :این پل به دلیل تعمیرات مسدود شده است .درزهای اصلی
این پل که باعث ایجاد لرزش در بدنه پل می شد ،در حال ترمیم
است .درزگیرها وارداتی است و به تازگی به مشهد تحویل شده و
با هماهنگی سازمان ترافیک در حال نصب است:.

در حاشیه

شهرداری
» »شهرداری منطقه سه ناحیه چهار ،سال  93هزینه آسفالت
حکمت  10جاده سیمان را از اهالی محل جمع آوری کرده
است ولی نمی دانیم چرا به وظیفه خود برای آسفالت عمل
نمیکند.
» »حتما باید بولوار فرودگاه به کشتارگاه تبدیل شود که
مسئوالن نسبت به نصب سرعتکاه و یا چراغ های راهنمایی
اق��دام کنند؟ داخ��ل خیابان های مرکزی شهر با وجود
ترافیک سنگین پر از سرعت گیر و ...اس��ت لطفا صدای
اهالی منطقه فرودگاه را هم بشنوید.
» »لطفا شهرداری چاله قبل از چهارراه پیروزی به سمت
میدان حافظ راپرکند.
» »لطفاشهرداریالهیهفکریبهحالگودالبزرگسرتاسری
وسطبولوارنقویهبرداردکهخیلیخطرناکاستمگرحتما
باید کسی کشته شود؟ عالج واقعه را پیش از وقوع بکنید.
» »چرا نظارتی برکارپارکبانان الیت نیست واقعا قانونی و
شرعی از شارژ مردم کم می کنند؟

متفرقه
» »قابل توجه شرکت برق محله خضرایی منش ،پیروزی
76خیلی تاریک است.
» »از بنیاد مسکن سوال فرمایید نقشه طرح های هادی روستا
تا چند سال معتبر است ؟ هرچند سال باید به روز شود؟
تکلیفمردمبرایدریافتمجوزآب،برقوگازچهمیشود؟
» »لطفا مقایسه ای بین مسافت و کیفیت و قیمت اتوبان های
کشور انجام دهید تا مشخص شود اتوبان باغچه گران ترین
اتوبان کشور است.
» »مدت دوسال از مجتمع تجاری صنعتی میثاق  34متعلق
به شرکت جهاد نصر ،تعداد  300قطعه ب��رای مشاغل
صنعتی صنف تراشکارها خریداری شده ،بعد از دو سال
فهمیدیم سند ملک مربوطه در رهن بانک صادرات است و
کسی جوابگو نیست خواهش می کنیم استانداری به فکر
این قشر زحمتکش باشد وپیگیری کند.
» »ازمسئوالنمحترمدانشگاهعلومپزشکیمشهدخواستاریم
به اوضاع نابسامان درمانگاه های زنان و اطفال بیمارستان
خاتم االنبیا (ص ) تایباد رسیدگی فرمایند.

شهرستانها
» »توسعه طرح هادی روستای نصیر آباد شهرستان زاوه ،هنوز
اجرا نشده در حالی که نقشه کشی آن انجام شده است و
پول هم توسط مردم به حساب بنیاد واریز شده است ،ولی
هنوزاین روستاها وارد طرح نشده و چندین زوج جوان
برای ساخت با مشکل مواجه شده اند .لطفا این مشکل را
حلکنید.
» »چرا طرح بازنگری روستای همت آباد زمانی شهرستان
فیروزه پس از  19سال از تهیه طرح قدیمی اج��را نمی
شود؟
» »ازشهرداری تربت حیدریه تقاضا داریم سری به خیابان امام
رضا ۳۷بزنید ببینید باچه مجوزی درمنطقه مسکونی آهن
فروشی باز شده است.

اتوبوسرانی
» »ازسازمان اتوبوسرانی مشهدخواهش می کنیم درروزهای
پنجشنبه وجمعه ازپایانه خواجه ربیع به سمت بهشت رضا
(ع) چنددستگاه اتوبوس رابرای سرویس دهی قراردهد.

خرب

* ودر هنگام بررسی دومین الیحه در مورد معاوضه بخشی از دارایی های شهرداری« ،حسین پژمان» اعالم کرد :جلسات هماهنگی
مبنای قانونی ندارد.
* پس از آن که «فاطمی» در خصوص عنوان الیحه «توسعه فضاهای فرهنگی ،معنوی و خدمات زائر در محدوده پیرامون حرم مطهر
رضوی با تمرکز بر ره باغ ها» و تغییر آن به نام «الیحه ایجاد آرامستان در پیرامون حرم مطهر رضوی» انتقاد کرد« ،براتعلی خاکپور»
رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر درصدد پاسخگویی به این الیحه برآمد ،اما «محسن انتظاری هروی» با تالش برای آرام کردن جو
ایجاد شده گفت :بهتر بود برای این موضوع ،مرکز پژوهش ها در چندین ماه گذشته و زمانی که الیحه در کمیسیون ها مطرح می شد
ورود پیدا می کرد و جلودار می بود و نه در جلسه علنی که برآیند نظر جلسه هماهنگی بود که ساعت های زیادی هم روی آن وقت
گذاشته شده بود.
وی سپس در پاسخ به گزارش چند روز قبل خراسان در نقد جلسات هماهنگی شورا که با عنوان «قبال هماهنگ شده» منتشر شد،
گفت :روزنامه محترمی هم درباره جلسات هماهنگی انتقادی کرده بود که جوابش را به موقع دریافت خواهد کرد.

حریم شهر جدید بینالود ابالغ شد

میناوند ،ادموند بزیک ،بهروز رهبریفرد ،نیما نکیسا،
سهراب بختیارزاده و بهنام ابوالقاسمپور برگزار شد .در
ادامه مراسم توپ فوتبالی توسط پیشکسوتان حاضر
در همایش امضا شد و به مبلغ  5میلیون تومان فروخته
شد و همچنین لباس حسن کامرانیفر کمکداوربین
المللی خراسانی نیز  5میلیون و  400هزار تومان
فروخته شد .متاسفانه در این مراسم برخی اعضای
گ��روه تشریفات مراسم با برخی از عکاسان خبری
برخورد نامناسبی داشتند که اعتراض تعدادی از
خبرنگاران و دیگر عکاسان را به همراه داشت.

تلفن051 37617000:

برای اطالع مسئوالن

▪ ▪عوارض آموزش و پرورش را نمی گیریم

با ارسال نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به استاندار خراسان رضوی صورت گرفت:
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دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی با ارسال نامهای به
استاندار خراسانرضوی مصوبه حریم شهر جدید بینالود
را ابالغ کرد .به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه
و شهرسازی ،پیروز حناچی دبیر شورای عالی معماری در
نامه ای به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه
استان ،حریم شهر جدید بینالود را اب�لاغ ک��رد .در متن
این نامه آمده است :شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران در جلسه مورخ  94.9.11مغایرت حریم شهر جدید
بینالود (مربوط به کاهش  ۴۷۰هکتار از جنوب حریم شهر
بینالود و افزایش  ۶۴۰هکتار در ضلع شمال غربی) را مورد

بررسی قرار داد و با قید اصالحات به شرح زیر مصوب کرد:
 .۱اراضی الحاق شده به حریم در شمال غربی تحت پهنه
حفاظت قرار گیرد و ضوابط مجاز ،مشروط و ممنوع استقرار
فعالیت در آن مطابق ضوابط وزارت جهاد کشاورزی باشد.
 .۲عدم تداخل بخشهای اضافه شده به حریم با تقسیمات
کشور (مرزبخش) توسط دبیرخانه شورایعالی کنترل
شود .۳ .هر گونه استقرار صنایع در عرصههای جنوبی با
استعالم و اخذ نظر موافق سازمان حفاظت محیطزیست
و وزارت نیرو (به جهت بررسی موقعیت آبخوان و منابع آب
زیرزمینی و امکان تامین آب صنعت) انجام گیرد.

قاب
نامه معصومه یکی از دختران مرکز
نگهداری همدم به خداداد عزیزی
در بازدید از این موسسه

 /94433669م

تماشای تئاتر عمارت خانه با دختران همدم

انجام موفقیت آمیز یک عمل نادر در
بیمارستانرضویمشهد

ع��م��ل ابلیشن ض��رب��ان ن��اب �هج��ای بطنی ( )PVCروی
دریچ ه مصنوعی بیولوژیک آئ��ورت در بیمارستان فوق
تخصصی رضوی مشهد با موفقیت انجام شد .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی آستان قدس رض��وی ،دکتر"مهدی
طاهرپور "اینترونشنالالکتروفیزیولوژیستقلببیمارستان
رضوی در خصوص این عمل گفت :این عمل روی بیمار 76
ساله با سابق ه دیابت ،فشارخون ،بایپس کرونر و تعویض
دریچ ه آئورت از نوع بیولوژیک انجام شده است .وی با اشاره
به اینکه این عمل تاکنون بر اساس جست وجوهای انجام
شده در هیچ کجای دنیا روی بافت دریچ ه مصنوعی انجام
نگرفته است ،افزود :بروز  PVCبا منشاء دریچ ه بیولوژیک
بسیار نادر بوده و در هم ه موارد گزارش شده تاکنون ابلیشن
در بافتهای زیرین دریچه انجام شده است.

آب وهوا
هواشناسی استان اعالم کرد:

پیش بینی افزایش نسبی دما ،تشکیل مه و
وزش باد

هواشناسی استان افزایش نسبی دما ،تشکیل مه و وزش باد
را پیش بینی کرده است .به گزارش اداره کل هواشناسی
خراسان رضوی براساس نقشه ها و مدل های هواشناسی با
خروج امواج ناپایدار جوی در اواخر وقت دیروز ( یکشنبه ) ،
طی امروز و فردا ضمن افزایش نسبی دما  ،پدیده های غالب
جوی در سطح استان برای ساعات شب و اوایل وقت تشکیل
مه و کاهش دید و وزش باد نسبت ًا شدید (به ویژه در نیمه
شمالی و نوار شرقی استان گاهی وزش باد شدید ) پیش بینی
می شود  .بر این اساس هوا در نواحی شمالی استان قسمتی
تا نیمه ابری ،در پاره ای نقاط اوایل وقت مه آلود توأم با وزش
باد نسبتا شدید ( پاره ای نقاط گاهی شدید ) و در نواحی
مرکزی استان کمی تا قسمتی ابری  ،در پاره ای نقاط اوایل
وقت مه آلود گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید و در نواحی
جنوبی استان کمی تا قسمتی ابری ،در پاره ای نقاط اوایل
وقت مه آلود ،گاهی با وزش باد نسبتا شدید و گرد و غبار
پیشبینیشدهاست.هوایامروزشهرستانمشهدنیزصاف
تا قسمتی ابری  ،اوایل وقت مه آلود گاهی همراه با وزش باد
نسبتا شدید پیش بینی شده است .گزارش وضع هوا در 24
ساعت منتهی به  9صبح روز گذشته حاکی است :جوین با
حداقل دمای منفی  4درجه سلسیوس ،سردترین و  خلیل
آب��اد  ب��ا حداکثر دم��ای  16درج��ه سلسیوس گ��رم ترین
شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند .طی این مدت
حداقل و حداکثر دمای  مشهد  بین  2و  6درجه سلسیوس
در نوسان بوده است  .بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه
هواشناسی کالت نادر به مقدار 1.2میلی مترو بیشترین
سرعت وزش باد از ایستگاه های هواشناسی بردسکن و
تایباد به میزان 50کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

