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خراسان رضوی ،جزو  3استان دارای بیشترین پرونده قاچاق کاال

آمادگی برای اجرای قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران
آمده بــود  :اجــرای قانون مذکــور در دســتور کار
جدی این اداره کل قرار داشته و قطعا مورد غفلت
نبوده است ،علت تاخیر در اجرای قانون مذکور تا
حدود زیادی تحت تاثیر شــرایط ویژه کالن شــهر
مشهد مقدس و کمبود شدید زمین های دولتی،
بالمعارضوفاقدتعهددراینشهراست،همچنین
بنیاد شهید محترم می بایســت نسبت به پاالیش
اعضای محترم واجد شــرایط مطابق بــا جزء جزء
قانون فوق اقدام و فهرست نهایی پاالیش شده را
جهت بررسی نهایی به این اداره کل ارسال نماید
تا به محض رفع موانع تامیــن زمین ،اقدام قانونی
صورت پذیرد».
پس از انتشــار این گزارش خبری ،اداره کل بنیاد
شهیدوامورایثارگراناستان،توضیحاتیتکمیلی
در واکنــش بــه پاســخ اداره کل راه و شهرســازی
اســتان به تحریریه خراســان رضوی ارســال کرد
که مشروح آن به شرح زیر اســت  «:مطابق تبصره
یک از ماده ســه قانــون جامع خدمات رســانی به

ایثارگــران ،مشــموالن دریافت خدمات مســکن
عبارتنــد از همســران ،فرزندان و والدین شــهدا،
اســرا و مفقوداالثران ،جانبازان بــا اولویت درصد
جانبازی و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای
مسکن نامناسب می باشند که این امر در معرفی
واجدین شــرایط بــه آن اداره محتــرم مدنظر قرار
گرفته و فهرست معرفی شدگان بر این اساس و بر
مبنای سبز بودن فرم (ج) ایشان تنظیم می شود،
به نحوی که تنها در شــهر مشــهد مقــدس بالغ بر
 2500نفر واجد شرایط در مرحله اول مورد تایید
آن اداره کل ،در انتظار خانه دار شدن می باشند.
ضمن این که توجه این اداره مبنی بر شرایط ویژه
کالن شــهر مشــهد و کمبــود زمین دولتــی قابل
قبول نمی باشد چرا که در هیچ یک از شهرستان
های اســتان به جز شهرســتان چنــاران که تعداد
معدودی زمین واگذار شــده ،در ســنوات گذشته
و حال ،واگذاری صورت نپذیرفتــه و همواره نبود
زمین دولتی مورد اســتناد راه و شهرســازی بوده

اســت .مع ذلک بدین وســیله عــدم رضایتمندی
بنیادشهیدوامورایثارگرانبهعنوانمتولیاصلی
پیگیری مطالبات به حق ایثارگران از روال معمول
اعالم می شود ،چرا که در موارد معدودی که بحث
واگــذاری زمین جهــت تامین مســکن ایثارگران
در ســنوات گذشــته صــورت پذیرفته متاســفانه
اراضی مشــکل دار و دارای معارض جهت این امر
معرفی شده ،بنا نیست به واسطه وجود ایثارگران
و خانواده معظم شهدا مشکالت حقوقی و قضایی
فی ما بین سایر دستگاه های اجرایی مرتفع شود.
در پایــان اعالم مــی داریم علیرغــم پیگیری های
متعدد که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده بنیاد
شــهید و امور ایثارگــران به جهت احقــاق حقوق
قشر معظم ایثارگران که همه آحاد جامعه مدیون
فداکاری و ایثارگری آن ها هســتند آماده هرگونه
همکاری در این زمینه بــوده و امیدواریم موضوع
به نحو شایسته در داخل استان به نتیجه مطلوب
برسد».

 27روز از آغاز سال آبی 99-98سپری شد

سال آبی جدید ،استان فعال بدون باران
بر اساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع
آب ایران ،طی روزهای ســپری شده از ســال آبی جدید ،فقط هفت
نقطه از کشور بدون باران بوده که خراسان رضوی یکی از هفت نقطه
است .به گزارش خراســان رضوی ،آمار ثبت شــده در پایگاه اطالع
رســانی دفتر مطالعات منابع آب ایران بیانگر آن است که از ابتدای
ســال آبی جدید که از اول مهرماه آغاز شده است ،تا ساعت 18:30
مــورخ  26مهرماه ،هیچ بارشــی در اســتان های خراســان رضوی،
خراسانجنوبی،اصفهان،ایالم،خوزستان،سمنانوکرمانشاهثبت
نشدهواعدادثبتشدهمقابلنامایناستانهادرجدول،عدد«صفر»
اســت .این در حالی است که ســال گذشــته در همین مدت ،میزان
بارندگی در خراسان رضوی  7میلی متر ثبت شده است .همچنین
بارندگیهایخراسانرضویطیاینمدتدرارزیابیدرازمدتهم
 1/9میلی متر بوده که بر این اساس در سال آبی جدید ،میزان بارش
ها از میزان متوسط دراز مدت هم کمتر بوده است.
با وجود این ،اداره کل هواشناســی استان ،پاییز امسال در خراسان
رضــوی را پاییزی پربــارش پیش بینــی و اعــام کرده اســت میزان
بارش ها در ماه های مهر ،آبان و آذر  98در حد نرمال و بیش از نرمال
خواهد بود .اگرچه این پیش بینی هنوز محقق نشده و طی روزهای
سپری شده از مهرماه ،براســاس اعالم دفتر مطالعات پایه منابع آب

شــرکت مدیریت منابع آب ایران میــزان بارش در خراســان رضوی
صفر بوده است ،اما امید است طی روزهای آینده شرایط آب و هوایی
در استان متفاوت باشد .در همین زمینه اداره کل هواشناسی برای
برخی نقاط استان در روزهای پیش رو ،احتمال بارش رگبار پراکنده
پیش بینی کرده است.
آمار رســمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب
ایران نشــان می دهد از ابتدای ســال آبی جاری (ابتــدای مهر )۹۸

بیســت و پنجم این ماه ،در مجموع  5.3میلی متر بارش در کشور به
ثبترسیدهاست.در ۲۵روزنخستسالآبیجاری،میزانبارشها
در حوضه آبریز دریای خزر به 24.8میلی متر ،در حوضه آبریز خلیج
فارس و دریای عمان به 5.1میلی متر ،در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
به  3.5میلی متر ،در حوضه آبریز فالت مرکزی به  1.9میلی متر ،در
حوضه آبریز مرزی شرق به 3.6میلی متر و در حوضه آبریز قرهقوم به
 0.1میلی متر رسید.

استان های با میزان بارندگی تجمعی صفر از ابتدای سال آبی تا ساعت 18:30مورخ ۲۶مهر
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سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد:

ادارهکلبنیادشهیدوامورایثارگراندرپاسخبهگزارشکارادارهکلراهوشهرسازیاعالمکرد
اداره کل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران اســتان،
با انتقــاد از اجرایی نشــدن قانــون جامع خدمت
رسانی به ایثارگران ،توضیحاتی را درباره عملکرد
اداره کل راه و شهرســازی اســتان درایــن حــوزه
ارائــه کرد .بــه گــزارش خراســان رضــوی ،هفته
گذشــته بود کــه مدیــر کل بنیاد شــهید اســتان،
با گالیــه از روند اجــرای ایــن قانون در خراســان
رضوی گفت « :طبق قانون جامع خدمات رسانی
به ایثارگران،ادارهکلمسکنوشهرسازیاستان
باید به ایثارگران یک قطعه زمیــن واگذار کند که
بیش از  15ســال است ،متاســفانه اقدام خاصی
صورت نگرفته اســت و تعداد  11هزار و  500نفر
از خانواده هــای شــهدا و ایثارگران به جــز تعداد
اندکی در شهرســتان چناران ،پس از گذشت سه
دهــه از این حق برخوردار نشــده انــد ».اداره کل
راه و شهرسازی استان نیز در پاســخ به این گالیه
توضیحاتی را در اختیار روزنامه «خراسان رضوی»
قرار داد که در آن با تاکید بر اجرای صحیح قانون،

آتش نشانی
بهبیمارستان
می رود

عکس :فارس

کاربری دیگری جز
فضایسبزوتفرجگاه
برای کشف رود
نمیپذیریم
صفحه4

ضرورتهماهنگی
نهادهابرای
برگزاریکنگره
18هزارشهیداستان
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۱.۴
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۴.۸

ســخنگوی ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال بــا بیان
این کــه در پنج مــاه امســال  ۴۸هــزار و  ۶۵فقره
پرونده متشکله مظنون به قاچاق داشتیم ،افزود:
اســتان هــای سیســتان و بلوچستان ،خراســان
رضــوی و هرمــزگان بیشــترین تعــداد پرونــده را
داشتند« .حمیدرضا دهقانی نیا» در گفت و گو با
مهر افزود :در پنج ماه امسال تعداد ۴۸هزار و۶۵
فقره پرونده متشکله مظنون به قاچاق داشتیم که

ارزش این پرونده ها 58.217میلیارد ریال است
که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر رشد را
نشان می دهد .سخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه
با قاچاق کاال و ارز افزود :با بررســی ها مشــخص
شــد که در همین مدت اســتان های سیســتان و
بلوچستان ،خراسانرضویوهرمزگانبیشترین
تعداد پرونده را داشتند که این پرونده ها اغلب به
خروج سوخت و فراورده های نفتی مربوط بود.

وضعیت معادن خراسان رضوی اعالم شد

 850معدن فعال ۲۰ ،معدن متروکه
سرپرســت معاونت امور معادن و صنایع معدنی
ســازمان صمت اســتان گفت :خراســان رضوی
دارای  ۸۵۰معــدن فعــال و  ۲۰معــدن فلزی و
غیرفلــزی غیر فعــال و متروکه اســت« .محبعلی
ترکاشــوند» در گفت و گو با ایرنا افزود :زمانی که
پنج ســال از پایان اعتبار پروانه بهره برداری یک
معدن بگذرد و در این مــدت هیچ فعالیتی در آن
صورت نگیــرد معدن متروکه تلقی خواهد شــد.
وی ادامــه داد :از عللی کــه باعث می شــود یک
معدن متروکه تلقی شــود این است که یا صاحب
آن قادر به پرداخت حقوق دولتی نیست یا ذخایر
آن به اتمام رسیده یا مسئول فنی نداشته و توسط
دولت برای ادامه فعالیت ســلب صالحیت شده
اســت .سرپرســت معاونت امور معادن و صنایع
معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

رضوی گفت :هم اینک مطالعات پهنه اکتشافی
ژئوفیزیــک هوایــی در هشــت پهنــه معدنــی در
شهرستان های سبزوار ،جغتای ،خواف و گناباد
در حــال انجــام اســت که یک ســوم از مســاحت
اســتان را شــامل مــی شــود .ترکاشــوند افزود:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مســئولیت انجام
مطالعــات اکتشــافی را برعهده شــرکت دولتی
ایمیدرو گذاشته و این ســازمان با کمک شرکت
های بخش خصوصی در حال شناســایی ذخایر
معدنی در هشــت پهنه مزبور به وسعت  ۳۹هزار
کیلومترمربع اســت .وی ادامه داد :هدف عمده
این مطالعات اکتشــافی شناسایی بیشتر ذخایر
معدنی فلزی در خراســان رضوی اســت که این
استان به لحاظ برخورداری از این گونه ذخایر به
ویژه سنگ آهن شرایط مناسبی دارد.
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