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شماره 2335

خبر
عضو شهر مشهد در واکنش به اخبار ضد و
نقیض آغازبهکار شوراهای شهر:

۱۲شهریور،زمانقطعی
شروعشورایپنجم

باز هم تأخیر در پروازهای فرودگاه مشهد

مسئوالنفرودگاهبه
بازپرسیاحضارشدند

گروه خبر -مسافران پــرواز مشهد به
تهران هواپیمایی زاگرس بیش از هفت
ساعت در فرودگاه مشهد بهدلیل نقص
فنی سرگردان بودند .بهگزارش شهرآرا،
رئیس شرکت هواپیمایی زاگــرس در
فرودگاه مشهد علت تأخیر هفتساعتۀ
پرواز مشهد  -تهران این شرکت را نقص
فنی هواپیما اعالم و تصریح کرد« :این
پــرواز قــرار بود ساعت  20:30جمعه
انجام شــود ،امــا بهدلیل وجــود نقص
فنی در چند مرحله اعالم تأخیر صورت
گرفت و سرانجام این پرواز با هواپیمای
جایگزین ساعت  3:45بامداد شنبه
انجام شد .».جواد علیپور ادامه داد:
«ابتدا مدت تأخیر پــرواز ازســوی تیم
فنی یکونیم ساعت اعالم شد .ازاینرو
تمهیداتی برای اسکان مسافران صورت
نگرفت ،ولی پس از اعالم دوبارۀ تأخیر،
پذیرایی الزم از مسافران انجام شد.».
همچنین قاضی اصولیصفار ،بازپرس
ویــژۀ فرودگاه شهید هاشمینژاد ،از
احضار مسئوالن فرودگاه به بازپرسی
خبر داد.

ارائۀپیشنهادافزایش
تعدادخطوطقطارشهری

گــروه خبر -مــدیــرعــامــل شــرکــت
قطارشهری مشهد گفت« :پیشنهاد
افــزایــش تعداد خطوط قطارشهری
مشهد بــه شـــورای همتا ارائـــه شــده،
اما هنوز به تصویب نرسیده اســت.».
کیانوش کیامرز تصریح کرد« :برنامۀ
اولیه برای توسعۀ خطوط قطارشهری در
شهر مشهد 4 ،خط در افق سال1405
بوده که در دورۀ فعلی مدیریت شهری
پیشنهاد ایجاد چند خط جدید در طرح
جامع حملونقل پیشنهاد شــده ،اما
هنوز به تصویب نرسیده اســت .».وی
ادامه داد« :اگر چه در سال 95بهدلیل
مناسبنبودن شرایط اقتصادی ،امکان
تأمین منابع مالی برای احداث خطوط
قطارشهری فراهم نبود ،اما با تدبیر
مدیران شهری ،هزارمیلیارد تومان اوراق
مشارکت منتشر شد و منابع حاصل از
آن بــرای توسعۀ خطوط قطارشهری
اختصاص یافت.».

امیرعلی قاسمیمقدم -د ا ســتــا ن تصمیما ت
عجیبوغریب شــورای عالی شهرسازی و معماری
کشور سر درازی دارد؛ از تصویب یهویی طر حهای
شهری بــدون کسب نظر از مدیریت شهری مشهد
گرفته تا ابالغ مصوبات غیرقانونی و مغایر با اختیارات
این شورا.
پس از معطلی چندینوچندماهۀ طرح جامع شهر
مشهد در این شورای عریض و طویل و عدم ابالغ آن به
دالیل نامعلوم ،همین چندوقتپیش بازنگری طرح
نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در غیاب
نمایندۀ شهرداری و شورای اسالمی شهر مشهد به
تصویب اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری
رسید تا عیبها و نواقص آن همچنان نهفته بماند.
از اینها که بگذریم ،میرسیم به اظهارات جالبتوجه
آقای معاون استاندار .مقدوری در گفتگو با پایگاه
اطالعرسانی وزارت راه و شهرسازی ،با چشمپوشی
ً
از مصوبات بعضا غیرقانونی و غیرکارشناسی شورای
عالی شهرسازی و معماری ،در حد توان خود ،از این
شورا تعریف و تمجید کرده است.
مدیران شهری بارها درقالب نامههای اعتراضی به
استانداری خراسان رضوی ،گالیۀ خود از مصوبات
گاهوبیگاه شورای عالی شهرسازی و معماری را مطرح
کرد هاند ،اما بیتوجهی آقایان مسئول به اعتراض
نمایندگان پارلمان شهری ،کار را به جایی رساند که
ً
شهردار مشهد روز گذشته شخصا به دکتر حسن
روحانی ،رئیسجمهور ،نامه بنویسد و از تصمیمات
غیرقانونی و نگرا نکننده دربــارۀ بهسازی بافت
پیرامون حرم مطهر رضوی شکایت کند.

بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم
بدون مشورت مدیریت شهری

سیدصولت مرتضوی در این نامه ضمن اشاره به مصوبۀ
اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور درزمینۀ
بازنگری طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر
رضوی ،به بیان برخی از مشکالت و نواقص این طرح
پرداخته و نسبت به عواقب اجرای آن هشدار داده
است.
در این نامه آمده است« :همانگونه که مستحضرید،
پس از انتقادات فــراوان به طرح نوسازی و بهسازی
بافت پیرامون حــرم مطهر هـمزمــان با آغا زبهکار
شورای اسالمی شهر مشهد در دورۀ چهارم ،فرصتی
تاریخی فراهم شد تا طرح مذکور و تبعات اجرای
آن ،بهطو رجدی به نقد و اصــاح گذاشته شود.
شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ،به
نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی بهعنوان پیمانکار
سا لها اجــرای طرح مذکور را به عهده داشته ،اما
در میانۀ شدتیافتن انتقادات به طرح ،وزارت راه و
شهرسازی ،بهصورت خودخوانده و خودخواسته،
ً
بدون درنظرگرفتن موازین قانونی و جایگاهها ،رأسا
و بــدون جلب موافقت و همکاری مدیریت شهری
مشهد به موضوع بازنگری طرح وارد شد .باوجود همۀ
این موارد که بهطور مکرر مورد اعتراض قرار گرفته،

بهطورناگهانی از طریق جراید و رسانههای عمومی
مطلع شدیم که در جلسۀ شورای عالی شهرسازی و
معماری مورخ  96/4/19بازنگری طرح نوسازی و
بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر بدون اطالع و حضور
شهرداری و شورای اسالمی شهر مشهد به تصویب
رسیده است.».
شهردار مشهد در این نامه ضمن اعتراض شدید به
رویۀ غیرقانونی و بهدور از شئونات اداری دبیرخانۀ
شورا یعالی شهرسازی و معماری ،به برخی از
موارد مورد اعتراض مدیریت شهری پرداخته است:
«براساس بند( )1-8آییننامۀ نحوۀ بررسی و تصویب
طر حهای توسعه و عمران ...مصوب  1378بازنگری
طرح بهسازی ،نوسازی ،بازسازی بافت پیرامون حرم
مطهر امامرضا(ع) ،طرح تفصیلی است بهاینترتیب به
استناد بند ( )3مادۀ ( )1قانون تغییرنام وزارت آبادانی
و مسکن مصوب 1383و مــادۀ ( )5قانون تصویب
شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب،1351
طرح مذکور نوعی طرح تفصیلی است ،میبایست به
تأیید و تصویب شهرداری و شورای اسالمی شهر برسد
که متأسفانه چنین نشده است.».
شهردار مشهد خاطرنشان کرده است« :همچنین
براساس بند 34مادۀ 71قانون شوراها مصوب1375
طر حهای تفصیلی پس از بررسی و تأیید شورای
اسالمی شهر ،توسط شورا برای تصویب به مراجع
ذیربــط قانونی ارســال میشود .عدم تأیید بخش
مهمی از طرح ،قبال طی نامههای /4/23981ش
 95/12/28و / 4/5403ش مورخ  96/4/12اعالم
شده است.».

اشکاالت بازنگری
طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم را مکرر اعالم کردیم

مرتضوی در این نامه تأکید کرده است« :طرح مذکور
علیرغم عدم تأیید در کمیسیون مــادۀ 5استان و
اعالم نیاز به تکمیل مطالعات و رفع نواقص در مصوبۀ
مربوطه ،برخالف روال پیشبینیشده در قانون،
به شورا یعالی شهرسازی و معماری ارســال شده
ً
و متعاقبا بدون حضور شهرداری مشهد به تصویب

نیز رسیده است .شایان ذکر است نامهای ازسوی
شورا یعالی شهرسازی معماری مبنیبر دعوت
شهرداری مشهد برای حضور در جلسۀ مذکور ،توسط
شهرداری واصل نگردیده است .بازنگری انجام شده
که عمدۀ آن تکرار مطالب طرح قبلی است ،نهتنها مورد
تأیید مدیریت شهری مشهد نیست که بهطورمکرر
اشکاالت و نقایص آن نیز توسط شهرداری و مراجع
علمی و دانشگاهی شهر نیز اعالم شده است.».
در این نامه خطاب به رئیسجمهور عنوان شده است:
«فرایند انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با ابهامات و
چالشهایفراوانمواجهاستوبیمآننیزبهطورجدی
وجود دارد که هزینۀ چندمیلیاردی این فرایند که
از بیتالمال پرداخت شده ،بهدلیل بیتوجهی به
قانون عدم رعایت شئونات علمی و حقوقی ،بیفایده
و بالاثر باشد .فارغ از مباحث قانونی ،عمدهمخالفت
شهرداری ،بهدلیل اشکاالت متعدد فنی طرح مذکور
در زمینۀ مبانی ،محتوا و فرایندهاست.».
شهردار مشهد ضمن اشــاره به برخی از مشکالت
فنی بازنگری طــرح بهسازی بافت پیرامون حرم
مطهر رضوی درزمینۀ مبانی خاطرنشان کرده است:
«عدم توجه کافی به نقدهای وارده به طرح قبلی و
مصوبات شــورای عالی شهرسازی که زمینۀ اصلی
بازنگری طرح بوده و الزام به " تجدیدنظر بنیادین"
هم بهلحاظ نظری و هم در عمل را بههمراه داشته،
کمتوجهی به تأکیدات و الزامات باالدستی و قانونی،
نادیدهگرفتن و بازیچهانگاشتن حقوق مکتسبۀ قبلی
و عدم توجه به تبعات آن و نحوۀ جبران حقوق مکتسبۀ
نادید هانگاشتهشده ،عــدم رعایت سلسلهمراتب
فضایی و برنامهریزی ،بسندگی به یک طرح کالبدی
و مغفو لماندن جدی و مؤثر موضوعات فرهنگی
و غیرکالبدی و نامشخص و ناکافیبودن مبانی
سناریوسازی ،ارزیابی سناریوها و عدم تحلیل هزینۀ
منفعت سناریوها درجهت تأمین اهداف و چشمانداز
تعیینشده ازجمله مشکالت فنی طرح بهشمار
میرود.».
در ادامۀ این نامه تصریح شده است« :نقصان جدی
و مؤثر مرحلۀ شناخت و بسندگی به شناخت اسنادی

علیرغم نیاز به شناخت و درک واقعی ناشی از حضور
و ارتباط با انسان ،فضا و فعالیت در این بافت و استناد
ً
به مطالعات انجامشده در سالهای نسبتا دور با وجود
تغییر فرضهای آن مطالعات (مثل مطالعات ترافیکی
ً
که به مطالعات زیرسطحی استناد میکند) که بعضا
مغایرت بارز با نظرسنجی سالیانۀ دانشگاه فردوسی
دارد ،یکی از این مشکالت به لحاظ محتوایی است.».
شهردار مشهد با انتقاد از عدم تهیۀ نقشهای بهروز از
وضع موجود و پیشنهاد طرح مصوب مالک عمل تأکید
کرده است« :بالتکلیفی جایگاه شریانهای ارتباطی
(عدم تعیینتکلیف برخی از موضوعات اساسی ماندن
زیرگذر حرم و عدم پیشبینی گزینههای مدنظر)،
اشتباهات در محاسبۀ تراز مالی طرح و عدم ارائۀ تراز
مالی قابل تحقق و عملیاتی (پیشنهادات خیالی
و غیرقابلتحقق برای درآمدها) و ایــرادات متعدد و
گسترده در مطالعات و خروجیهای طرح هم بهلحاظ
موضوعی و هم به لحاظ تلفیق مطالعات و تدوین
خروجیها (نظیر عدم ارائۀ پیشنهادات شهرسازی
تحققپذیر ،عدم شفافیت مقیاس طرح ،عدم مطابقت
راهبردها و پیشنهادات و )...از دیگرمشکالت طرح
جدید در حوزۀ محتوایی است.».

بهفوریت مصوبۀ طرح بافت پیرامون حرم
کانلمیکن شود

مرتضوی درخصوص مشکالت طرح جدید بهسازی
بافت پیرامون حرم مطهر رضــوی بهلحاظ رویـهای
هم عنوان کــرده اســت« :نامشخصبودن مرجع
راستیآزمایی استنادات و پیشنهادات مشاور
(ناهماهنگی و نادیدهانگاشتن نظرات شهرداری در
فرایند انعقاد قرارداد ،تهیه و تصویب طرح و عدم اجابت
درخواستهای متعدد برگزاری جلسات کارشناسی
مشترک) ،بیتوجهی عملی به ضرورت و اهمیت جلب
مشارکت فکری نخبگان و فراهمکردن زمینۀ اجماع
نخبگانی علیرغم تأ کیدات شفاهی ،بیتوجهی
به دانش شهرسازی و سرمایۀ انسانی موجود در شهر
علیرغم تالش یکسویۀ ایشان ،عدم ارائۀ اطالعات
و اسناد پشتیبان قابلبررسی در فرایند تهیه و ارائۀ
خروجیها (نقشه با فرمت مناسب ،محاسبات
مالی و اقتصادی و )...و عدم تعریف ناظر و مرجع
بررسیکنندۀ تخصصی برای کنترل و راستیآزمایی
ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و غیرکالبدی طرح ازجملۀ
این مشکالت است.».
در بخش پایانی نامۀ شهردار مشهد خاطرنشان شده
است« :ضمن ابرازتأسف فــراوان از چنینرویهای و
اصــرار بر تصویب طرحی با این حجم از اشکاالت و
مخالفتها ،همراه با اعالم نگرانی شدید از مداخله و
اعمالنظرات گسترده در فرایندهای قانونی که موجب
مخدوششدن وجهۀ قانون و اعتماد عمومی خواهد
شد ،مستدعی است دستور فرمایید در چهارچوب
اجرای قانون و حفظ اعتبار و حیثیت مراجع قانونی،
بهفوریت مصوبۀ مذکور کانلمیکن شده و موضوع به
فرایند قانونی خود بازگردد.».

تولیت آستان قدس رضوی در گردهمایی اصحاب رسانه و تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم:

رسانۀدشمنتالشداردحقراباطلوباطلراحقجلوهدهد

بنیامین یوسفزاده -گردهمایی اصحاب رسانه با
حضور تولیت آستان قدس رضوی در مؤسسۀ فرهنگی
قدس برگزار شد .بهگزارش شهرآرا ،تولیت آستان
قدس رضوی در این مراسم موضعگیری شجاعانه و
فهم شجاعانه را ویژگی رسانۀ انقالبی دانست و گفت:
«رسانهها نقش مهمی در امیدآفرینی و آگاهیبخشی
در جامعه دارنــد که موضوع بسیار حائزاهمیتی
اســت .».حجتاالسال موالمسلمین سیدابراهیم
رئیسی ،فهم صحیح و شجاعانۀ موضوعات،
سمتگیری بهنگام ،و سرعت بههمراه صحت و
دقت در عمل را از ویژگیهای رسانۀ انقالبی برشمرد
و ابراز کرد« :جریان شایعهسازی در جامعه تالش
دارد حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد و باعث
انحراف اذهان مردم جامعه شود .».وی با بیان اینکه
سیاسیبودن یک رسانه ،بهمعنای شناخت اقتضائات
زمان و متناسب با این اقتضائات و شرایط ایفای نقش
و وظیفهکردن است .اظهار کرد« :امپراتوری رسانهای
دشمن تالش دارد حق را باطل و باطل را حق جلوه
دهد و از هیچ کاری درجهت وارونهنشاندادن حقایق
فروگذار نیست .دراینمیان نقش رسانههای مستقل
و حقیقتگو در فضای آلوده که رسانههای مستکبر

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

مدیرعامل شرکت قطارشهری
مشهد خبر داد

گرفتار بازیبازنگری

شهرداری مشهد اعتراض خود را نسبت به وجود اشکاالت متعدد در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر اعالم کرد

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

گروه خبر -عضو شورای اسالمی شهر
مشهد گفت« :هنوز قانون آغا زبهکار
شــورای شهر و روستا در روزنــام ـهای
رسمی منتشر نشده و ۱۲شهریورماه،
زمان آغاز فعالیت شورای پنجم است.».
بهگزارش خبرنگار شهرآرا ،علیاصغر
نخعیراددرواکنشبهاخبارمنتشرشده
درخصوص آغازبهکار شورای پنجم از
ابتدای شهریور ،بیان کرد« :براساس
مادۀ ۲قانون مدنی ،قوانین  ۱۵روز پس
از انتشار در سراسر کشور الزماالجراست
و بهموجب مادۀ ۳همین قانون انتشار
قوانین باید از طریق رسانۀ رسمی
کشور صــورت گــیــرد .».وی افــزود:
«رئیسجمهور آغازبهکار شورای پنجم
را در نــامـهای داخلی به وزیــر کشور
اعالم کرده و هنوز در روزنامهای رسمی
منتشر نــشــده اســــت .».نخعیراد
تصریح کــرد« :تا زمــان انتشار قانون
در روزنامۀ رسمی ،قانون همان زمان
معتبر و الزماالجــرا بوده و قانون فعلی
۱۲شــهــریــورمــاه را مــاک قــرار داده
اســت .».عضو شــورای اسالمی شهر
مشهد با بیان اینکه باید تمام ابالغهای
قانونی ،آرای دیوان عدالت اداری و ثبت
شرکتها در روزنامۀ رسمی جمهوری
اسالمی آ گهی شود ،افــزود« :انتشار
ابالغیۀ رئیسجمهور به وزیر کشور در
روزنامههای کثیراالنتشار و صداوسیما
کفایت نمیکند و باید در این روزنامه
آ گهی شـــود .».بــه گفتۀ نخعیراد،
علت عــدم انــتــشــار قــانــون ازســوی
رئیسجمهور بهدلیل اتمام فرصت
۱۵روزه است تا طبق قانون قبلی در
تاریخ ۱۲شهریورماه صورت گیرد .وی
در پایان یادآور شد« :برگزاری مراسم
تحلیف ،تصویب برنامه و پرداخت زودتر
از موعد ابالغ رسمی قانون در روزنامۀ
رسمی غیرقانونی است.».

خبـــــ ــر

غالمرضا نجاتی ،دبیر ستاد اسکان ادارۀ کل آموزشوپرورش خراسان رضوی با بیان اینکه از آغاز اسکان تابستانی
مسافران در مدارس این استان تاکنون 225هزار و  804نفر در مدارس اقامت کردهاند ،افزود« :این تعداد در قالب
62هزارو 723خانوار از  25خرداد گذشته تا پایان 21مرداد جاری در  411مدرسۀ این استان پذیرش شدهاند.».

ایجاد کردند ،بسیار مهم است.».
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه رسانهها
باید با شجاعت و صداقت ،به بیان حقایق بپردازند و
با توجه به حساسیتهای روز جامعه عمل کنند،
عنوان کرد« :امروز کشورهای استکباری ،خودخواه
و خودبین بهدنبال کسب ثــروت ،قــدرت و کسب

منافع خود با چپاول ملتها هستند و در این راه به
هر جنایت ،خو نریزی و ضایعکردن ابتداییترین
حقوق ملتها کــه همان حــق تعیینسرنوشت
خود است ،دست میزنند .».وی رسانهها را نقطۀ
اطمینان جامعه در بازگویی حقایق دانست و عنوان
کرد« :هر قلم و هر مسطوری مورد سوگند و احترام

پروردگار متعال نیست .قلمی مــورد احترام است
که از آن معرفت ،بصیرت ،امید ،آ گاهیبخشی و
روشنگری برای انسانها برخیزد .».تولیت آستان
قدس رضوی افــزود« :رسانههای استکباری برای
اینکه ملتها را از آگاهیبخشی واقعی به دور کنند،
آنها را درگیر آگاهیهای پوششی میکنند و برای
اینکه آ نها را دچار یأس کنند ،امیدهای کاذب را
القا میکنند .».وی با بیان اینکه استکبار قصد دارد
ندانستن را به جامعۀ امروز القا کند ،گفت« :آنها از
رو شهایی استفاده میکنند که نشاط را از مردم
بگیرند تا جامعه دچار یأس و ناامیدی شود .».رئیسی
در پایان به شهادت شهید حججی اشاره و ابراز کرد:
«چهرۀ مصمم این شهید عزیز که همچون شیری در
دستان کفتارها اسیر بود ،خود پیا مهای بسیاری
داشت؛ زندهنگهداشتن یاد شهدا بهمعنای ادامۀ راه
آنهاست .».در این مراسم از خانوادۀ شهدای مدافع
حرم شهید جواد جهانی و شهید محسن خزائی تقدیر
و به پنج نفر از پیشکسوتان عرصۀ خبر نشان خادمیار
رسانهای اهداء شد .همچنین در ادامــه ،کتابخانۀ
تخصصی رسانه و مدرسۀ روزنامهنگاری قدس افتتاح
شد.

خبر
سیل روز جمعۀ استان  ۸کشته و ۳۸نفر
مفقودی درپی داشت

جانومالمردم،قربانی
سهلانگاریمتولیان!

مهدویان -عملیات امدادرسانی به
مناطق ســیــلزدۀ خــراســا نرضــوی
همچنان ادامــه دارد و درهمینراستا
شمار زیــادی از مسئوالن استانی از
استاندار گرفته تا نمایندگان مجلس
بــا حــضــور در ایــن مــنــاطــق ،از رونــد
امــدادرســانــی به سیلزدگان بازدید
کردند .بهگزارش شهرآرا ،بارندگیهای
روز جمعه در استان خراسا نرضوی
سبب سیالب در برخی مناطق استان
ازجمله کالت شد و تاکنون  ۸کشته
بر جای گذاشته و تعدادی نیز مفقود
هستند .طبق اطــاعــات ارائ ـهشــده
ازســوی هال لاحمر خراسان رضوی
بیش از  ۶۰نفر در حادثۀ سیل خراسان
رضوی مفقود شده بودند که این تعداد
در بعدازظهر روز شنبه به  ۳۸نفر کاهش
یافت.بههمینمنظورعلیرضارشیدیان،
استاندار خراسانرضوی که در ساعات
اولیۀ سیل شهرستانهای کالت و درگز
در محل مناطق سیلزده حاضر شده
بود ،دراینزمینه اظهار کرد« :شورای
مدیریت بحران شهرستا نها درحال
آمادهباش است و روند کار امدادونجات و
جستجو طی جمعهشب گذشته تاکنون
بهطور مستمر ادامه یافته و وقفهای در
این عملیات ایجاد نشده است .».وی
با بیان اینکه  450نفر از گرفتاران در
سیل اسکان یافتند ،بیان کرد« :همۀ
نیازهای مربوط به تغذیه و اقامت آنها
در شهرستانهای کالت و درگز تأمین
و تعداد قابلتوجهی از وسایل نقلیۀ
گردشگران هم از میان گلوالی خارج
شده است.».

امدادرسانی هاللاحمر
در مناطق سیلزده

ســخ ـنگــوی جمعیت هــا لاحــمــر
خــراســا ن رضــوی نیز دراینخصوص
گــفــت« :عملیات امــدادرســانــی به
مناطق سیلزدۀ شهرستانهای درگز،
کــات ،سرخس و نیشابور همچنان
ادامه دارد.».مجتبی محمودی افزود:
«براساس آخرین آمار و اطالعات38 ،
نفر همچنان بر اثر سیل روز جمعه مفقود
هستند که عملیات جستجو برای یافتن
آ نهــا ادامــه دارد .».وی خاطرنشان
کــرد« :ازایــن تعداد  25نفر مربوط به
روستاهای کــات 12 ،نفر مربوط به
روستاهای سرخس و  1نفر مربوط به
یکی از روستاهای فریمان هستند.».

دستور ویژۀ معاون رئیسجمهور
به استاندار

معاوناول رئیسجمهور نیز طی ابالغی
به استانداران خراسان رضوی و گلستان
خــواســتــار رسیدگی هرچهبیشتر و
تالش حداکثری برای امدادرسانی به
سیلزدگان این استانها شد.
اســحــاق جهانگیری از اســتــانــداران
خراسان رضوی و گلستان خواست با
بسیج همۀ امکانات استان ،رسیدگی
هرچهبیشتر به سیلزدگان را بهطورویژه
در دستورکار خود قرار دهند و حداکثر
توان نیروهای امــدادی را برای یافتن
مفقودین و جبران خسارات وارد شده
بهویژه به زیرساختها به کار گیرند.
معاون دادستان مشهد نیز درخصوص
سیل اخیر استان گفت« :هــر چند
در دو ســال گذشته آ بمنطقهای در
زمینۀ آزادســـازی مسیلها گا مهایی
را برداشته ،اما این اقدامات هنوز در
ابتدایراهاست .».قاضیبخشیمحبی
افزود« :جان و مال مردم در خطر است و
ً
مسلما درصورتیکه علت سیالب ،عدم
ً
نظارت متولیان خصوصا آبمنطقهای
ﺑﺎشــد ،کارشناسان ،بخشی از تقصیر
را متوجه مــدیــران مربوطه خواهند
دانست .».وی افزود« :مطابق تبصرۀ
مادۀ ١٤٥قانون مجازات اسالمی ،هر
بیاحتیاطی و بیمباالتی از مصادیق
تقصیر خواهد بود و دادسرا با مقصران
برخورد الزم را خواهد داشت.».

