
بهره بردارى از قطار برقى مشهد - گلبهار
تا سال 1400

همت جهادى، از اشتغالزايى براى بانوان 
تا بهسازى خانه هاى حاشيه شهر مشهد

مدير عامل شركت عمران گلبهار خبر داد  

مدير عامل شركت عمران گلبهار خبر داد   گروه جهادى شهيد «سخندان» مقام اول امدادگرى در كرمانشاه را به دست آورد

قدس   مدير عامل شركت عمران گلبهار از 
بهره بردارى مترو گلبهار مشهد تا سال 1400 
خبر داد. هومن گريوانى كه روز گذشته پس 
از اولين بازديد خبرنگاران از عمليات احداث 
خط قطار برقى مشــهد گلبهار در نشســت 
مطبوعاتى حاضر شده بود، گفت: خوشبختانه 

تملك 36 كيلومتر ...

قدس  گــروه جهادى شــهيد مدافع حرم 
محمد ســخندان با فعاليت حدود هفت ساله 
خود توانسته نقش مهمى در رفع محروميت از 
نقاط محروم خراســان رضوى و به طور خاص 
حاشيه شهر مشهد داشته باشد به گونه اى كه 
اكنــون نام اين گروه جهــادى در بين برترين 
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 با حضور نماينده ولى فقيه در 
خراسان رضوى صورت گرفت 

بهره بردارى 
از 5 مسجد 

در بوستان هاى 
شهر مشهد  یاددا�ت

حفظ ارتفاعات جنوب
و استدالل هاى علمى كه سانسور شد

معاون محترم برنامه ريزى شــهردارى مشهد، با خبرگزارى 
ايسنا درباره مسائل شهردارى مشهد مصاحبه اى داشته اند 
و در اين مصاحبه ضمن برشمردن كمربند جنوبى به عنوان 
يكى از كارهاى بسيار خوب! كه برخورد مناسبى با آن نشده، 
ضمن پوپوليست و سانتى مانتال دانستن مواضع منتقدان 
ساخت و ســاز در ارتفاعات جنوبى، چند سؤال از منتقدان 
اين پروژه كرده اند. ضمن اســتقبال از طرح اين پرسش ها، 

توجه ايشان را به چند نكته جلب مى كنم...

دكتر سعيد شعرباف تبريزى
قدس  همزمان با روز مساجد و در آستانه 
عيد قربان پنج مســجد در بوستان هاى شهر 
مشــهد با حضور آيت اهللا علم الهدى نماينده 
ولى فقيه در خراســان رضوى به بهره بردارى 

رسيد.
اين مســاجد با عناوين شــهيد كمالى، شهيد 
اعتدالى، آسمان، آفرينش و ملك در 5 بوستان 

شهر مشهد افتتاح  شد. 
اولين نماز جماعت مسجد شهيد كمالى نيز به 

امامت آيت اهللا علم الهدى اقامه شد.



گروه جهادى شهيد سخندان مقام اول امدادگرى در كرمانشاه را به دست آورده است  

همت جهادى، از اشتغالزايى براى بانوان تا بهسازى خانه هاى حاشيه شهر مشهد 
�و��ون

فاطمه معتمدى گروه جهادى شهيد مدافع 
حرم محمد سخندان با فعاليت حدود هفت ساله 
خود توانسته نقش مهمى در رفع محروميت از 
نقاط محروم خراســان رضوى و به طور خاص 
حاشيه شــهر مشهد داشته باشد به گونه اى كه 
اكنون نــام اين گروه جهــادى در بين برترين 

تالشگران عرصه سازندگى استان مى درخشد.

 تمركز براى رفع محروميت در حاشيه شهرمشهد
ســعيد خدايى به عنوان مسئول گروه جهادى 
شــهيد مدافع حرم، «محمد سخندان» با اشاره 
به تشكيل اين گروه جهادى در سال 90 هدف 
اين گروه را محروميت زدايى، ايجاد اشتغال،امداد 
رسانى و ارائه خدمات بهداشتى و درمان در نقاط 
محروم استان دانست. وى با بيان اينكه فعاليت 
گروه در سطح استان اســت، افزود: در كنار آن 
گروه تمركز ويژه اى در حاشيه شهر مشهد دارد.

وى اعضاى ثابت گروه را50 و شــمار جهادگران 
غيرثابــت را كه با گروه همكارى دارند 200 نفر 
اعالم و اضافه كرد: فعاليت گروه شناسايى مناطق 
محروم و خيريــن و مرتبط كردن اين دو با هم 
اســت ضمن اينكه گروه نيز اقدام هاى حمايتى 
براى رفع محرومين و نياز مردم در نقاط محروم 

و حاشيه شهر مشهد انجام مى دهد.

 ساخت 60 واحد مسكونى،
خانه عالم و غسالخانه

وى در خصوص بارزترين كارهاى انجام شــده 
توسط اين گروه ازسال 90 تاكنون تصريح كرد: 
مرمت و زيباسازى مدارس در روستاهاى حاشيه 
شهر، كمك به ســاخت 60 واحد مسكونى در 
بخش زلزله زده رضويه، ساخت حمام، غسالخانه 
و خانه عالم از جمله كارهاى انجام شده توسط 

اين گروه در مناطق محروم بوده است.

 مرمت و بهسازى 40 واحد تا پايان تابستان
وى بــا بيان اينكــه اكنون مرمت و بهســازى 
خانه هاى معســرين در حاشــيه شهر مشهد با 
همكارى بهزيســتى،كميته امداد و بســيج در 
دســتور كار و برنامــه اين گروه جهــادى قرار 
دارد،اضافه كرد:در حال حاضر 20 واحد مسكونى 

در برنامه كارى قــرار دارد كه در صورت تأمين 
اعتبار، اين تعداد تا پايان تابســتان به 40 واحد 

افزايش خواهد يافت.
خدايى با اشــاره به اينكه بين 60 تا 70 درصد 
اعتبار مورد نياز توسط خيرين 20 تا 25 درصد 
توســط كميته امداد و مابقى نيز از سوى سپاه 
ســازندگى امام رضا(ع) تأمين مى شود، گفت: 
هزينه مرمــت و بهســازى 40 واحد خانه هاى 
معسرين بين 150 تا 300 ميليون تومان برآورد 
شده است. وى درباره شمار نيكوكارانى كه با اين 
گروه جهادى همكارى دارند، گفت: تعداد آن ها 
ثابت نيست و بسته به اوضاع اقتصادى و معيشتى 
شمار اين افراد كم و زياد مى شود. با اين حال در 

مجموع بين 30 تا 70 نفر متغير هستند.

 عمده ترين چالش در حاشيه شهر مشهد
مسئول گروه جهادى شــهيد مدافع حرم محمد 
سخندان عمده ترين چالش و معضل را در حاشيه 
شــهر مشهد بيكارى، فرســودگى زياد واحدهاى 
مســكونى و كمبود خدمات درمانى اعالم كرد و 
گفت: گروه، اكنون در منطقه همت آباد مســتقر 
است و خدمات درمانى در اين بخش از شهر بشدت 
پايين اســت و خانواده ها قدرت تأمين هزينه هاى 

درمان بيمارى ها بخصوص نوع واگير را ندارند.

 ويزيت و تحويل داروى رايگان
 براى 400 خانوار

وى ادامه داد: براى كمك به رفع بخشــى از اين 
چالش با گروه جهــادى ذوالفقار و نيز امداگران 
هالل احمر هماهنگى الزم انجام شد و در قالب 
آن 30 پزشك و پرستار در منطقه مستقر و براى 
بيــش از 400 خانوار ويزيــت و تحويل داروى 

رايگان انجام شد.

 محروميت هاى غيرقابل باور
وى كه متولد سال 63 و داراى مدرك كارشناسى 
جغرافياى شهرى اســت، درباره تأثير اقدام هاى 
اين گروه جهادى خاطرنشــان كــرد: ارائه اين 
خدمات جهادى ضمن اينكه مردم را به انقالب 
و نيروهاى انقالب دلگرم تر كرده اســت، باعث 
مى شود جوانانى كه با اين گروه همكارى دارند 
و از اقصى نقاط شــهر به اين مناطق مى آيند از 
نزديك با اوج محروميــت اين مناطق كه براى 
بسيارى غيرقابل باور است، آشنا شوند و بشدت 
پيگير رفع كمبود ها و در بسيارى از موارد كمك 

كننده در اين بخش هستند.

 مساجد بدر
خدايى در ادامه يادآورشد: گروه جهادى شهيد 
مدافع حرم محمد ســخندان با همكارى بسيج 
مساجد، كار گروهى به نام «مساجد بدر» ايجاد كه 
در قالب آن بين 10 تا 12بانوى كاربلد و هنرمند 
در مســاجد، كانون هاى فرهنگى و حسينيه ها 
برحسب اطالع رســانى گروه، آموزش هاى الزم 
در رشته هايى مانند خياطى، سفالگرى و ساخت 
زيور آالتى مانند دســتبند را به زنان و دختران 

منطقه و متقاضى ارائه مى دهند.
وى ادامه داد: كار به اين گونه است كه محصوالت 
توليد شــده توســط اين بانوان را گروه، به فروش 
مى رســاند تا زمانى كه  بتوانند مستقالً وارد بازار 

شوند.

 مقام اول كشور
خدايى با بيان اينكه تاكنون 24 بانو آموزش هاى 
ياد شده را فراگرفته اند، گفت: گروه جهادى شهيد 
مدافع حرم محمد سخندان به خاطر عملكرد در 
منطقه زلزله زده كرمانشاه با عنوان تأثيرگذارترين 
گروه به جهت حضور و كميت و كيفيت كار سال 
گذشــته در كشــور عنوان مقام اول را كســب 

كرد.

در حوالى امروز2

 تشديد خشكسالى در روستاهاى 
«دربندى» و «گرنى» درگز

درگز- خبرنگار قدس: بارش ها هرساله نسبت به سال هاى 
قبل كمتر مى شود. خشكسالى، پايين افتادن دبى آب در رودخانه 
گرنى و خشك شــدن چاه هاى آب در پايين دست رودخانه، 
موجب شده تا خسارت هايى به باغداران اين منطقه وارد شود. 
محمد يكى از اهالى اين منطقه گفت: تقســيم ناعادالنه آب و 
كشت زمين هاى ملى از سوى برخى اهالى روستا و حصاركشى 
آب در منطقــه گرنى موجب درگيرى شــديد بين اهالى اين 
چند روســتا شــده به طورى كه عده اى را روانه بيمارســتان 
كرد ه اســت. همچنين مشكالت باغداران اين منطقه موجب 
شــده تا زنان خانواده نيز در اين تنش هــا و درگيرى ها براى 
تقسيم آب شركت كنند به طورى كه اكثر مسئولين درگز براى 
رسيدگى به اين مسئله عازم منطقه شده و با تمام پيگيرى ها 
هنوز آب به طور عادالنه تقسيم نشده و مشكالت باغداران براى 
آبيارى باغ ها همچنان پا برجاســت. ابوالفضل بزرگى مديريت 
اداره آبيارى شهرستان درگز در گفت و گو با خبرنگار قدس افزود: 
افت ســطح آب در برخى چاه هاى منطقه دربندى و خشكى 
چاه ها كه البته بعضــى از آن ها بدون مجوز فعاليت مى كنند، 
موجب شــده تا آب طلبى ساكنين روستاهاى دربندى بيشتر 
شده و با توجه به مشكالتى از قبيل سرمازدگى باغ هاى گردو و 

سيب منجر به تنش آب در ميان مردم منطقه شود.

 شناسايى 45 انشعاب آب غيرمجاز 
در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون مشتركين و درآمد شركت 
آب و فاضالب خراســان شمالى از شناسايى 45 انشعاب آب 

غيرمجاز طى چهار ماه نخست سال 97 در استان خبر داد.
محمدرضا شيردل گفت: در قانون مجازات استفاده كنندگان 
غيرمجــاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضالب مصوبه 10 خرداد 
ماه ســال 96 مجلس شوراى اسالمى بصراحت بيان شده كه 
هركس بدون پرداخت حق انشــعاب و اخذ انشــعاب آب و 
فاضالب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آن ها 
كند، عالوه بر جبران خسارت وارده به جزاى نقدى معادل يك 

تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
وى ادامه داد: طى چهارماه ابتداى امســال 45 فقره انشعاب 
غيرمجاز در استان شناسايى شــده كه بعد از شناسايى اين 
گونه انشعاب ها، انشعاب قطع و سپس به مشترك براى خريد 
انشــعاب مجاز اخطار داده مى شــود و اگر خسارتى از سوى 
مشترك به شــبكه آب وارد شده باشــد، جريمه هاى آن از 
مشــترك اخذ و درصورت تداوم اين عمل به مراجع قضايى 
ارجاع داده مى شود. وى افزود: از تعداد 45 انشعاب غيرمجاز، 
10 فقــره در شهرســتان بجنورد، 19 فقره در شهرســتان 
شــيروان، 6 فقره در شهرســتان اسفراين، هشــت فقره در 
شهرســتان فاروج، يك فقره در شهرستان گرمه و يك فقره 
در شهرستان راز و جرگالن شناسايى شده است كه تعدادى 
با پرداخت حق انشعاب تبديل به انشعاب مجاز شده اند و باقى 
مانده اين گونه انشــعابات قطع و اخطارهاى الزم به صاحبان 
اين گونه انشعاب ها داده شده است.  وى يادآور شد: طى اين 
مدت در شهرهاى جاجرم و آشخانه انشعاب غير مجاز شناسايى 

نشده است.

استاندار خراسان شمالى:
 خروج سرمايه سرمايه گذاران از استان 

پذيرفتنى نيست

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراســان شمالى در 
ديدار مديركل اقتصاد و دارايى و مديران اين حوزه با تأكيد بر 
اينكه درراستاى افزايش منابع بانكى استان، خروج اين منابع 
توسط سرمايه گذاران به هيچ عنوان پذيرفتنى نيست، گفت: 
نبايد سرمايه گذاران نسبت به دريافت تسهيالت از اين استان 
اقدام كنند، اما سرمايه آنان در شهرهاى ديگر مورد استفاده 
قرار گيرد. محمدرضا خباز در اين ديدار با تأكيد بر اين نكته 
كه منابع استان بايد در خود استان به كارگيرى شود، اظهار 
داشت: بانك هاى استان بايد در ارائه تسهيالت به افراد متقاضى 
و سرمايه گذاران دقت و توجه بيشترى داشته باشند زيرا شرط 
ســرمايه گذارى در اين استان به كارگيرى تسهيالت در خود 

استان و با تأكيد بر استفاده از نيروهاى بومى است.

 يك بيمارستان فوق تخصصى 
چشم پزشكى در مشهد افتتاح مى شود

 بيمارستان تخصصى و فوق تخصصى چشم پزشكى 
بينا در منطقه شــرق كشور با حضور وزير بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكى در مشهد افتتاح مى شود. 
مديرعامل اين بيمارستان در گفت و گو با قدس آنالين با اعالم 
اين خبر اظهار داشت: اين واحد بهداشتى، درمانى جديد كه 
توســط بخش خصوصى و با حمايت وزارت بهداشت ساخته 
شده اولين بيمارستان روزآمد و مطابق استانداردهاى جهانى 

در شرق كشور و در كالنشهر مشهد مقدس است.
عليرضا اسماعيلى با اشاره به اينكه براى ساخت اين بيمارستان 
اعتبارى بيش از 50 ميليارد تومان هزينه شده، افزود: استفاده 
از ظرفيت گردشــگرى سالمت در مشهد يك فرصت مغتنم 
براى منطقه محســوب مى شود و با توجه به همكارى وزارت 
امور خارجه و وزارت بهداشت در ايجاد امكان سفر بيماران از 
كشورهاى منطقه به كشورمان بايد از اين امكانات روزآمد در 
اين حوزه بهره بگيريم. او همچنين افزود: بيمارســتان چشم 
پزشكى بينا به عنوان يكى از بيمارستان هاى تخصصى است 
كه در زمينه گردشگرى سالمت فعاليت خواهد كرد و با توجه 
به اينكه از اول شهريور ماه امسال بيمارستان هايى كه مجوز 
(آى پى دى) وزارت بهداشت را نداشته باشند پذيرش بيماران 
از ساير كشور ها براى آن ها ممنوع شده است اين بيمارستان با 

استقبال بيشترى رو به رو خواهد شد.

معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و 
پرورش در مشهد:

  مهم ترين سرمايه اين معاونت، حوزه 
قرآن، عترت و نماز است

صاحبى: معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش 
در اولين گردهمايى هيئت انديشه ورز اين معاونت كه در محل 
كانون فارابى اداره آموزش و پرورش ناحيه دو مشــهد برگزار 
شد، گفت: برنامه ريزى هاى ستادى بايد مطابق با نيازهاى روز 
معلمان باشــد. عليرضا كاظمى با بيان اينكه خراسان رضوى 
چند برابر ســاير استان ها، حجم كارى دارد افزود: اين استان 
به بركت مضجع شــريف رضوى همواره ميزبــان رويدادها 
و مســابقات ملى مهم بوده و به تنهايى در سال گذشته 36 
برنامه ملى اجرا كرده است. وى افزود: بزرگ ترين و مهم ترين 
سرمايه معاونت پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش، حوزه 
قرآن، عترت و نماز است و با توجه به فضاى موجود در كشور، 
نيروهاى پرورشى در آموزش و پرورش به عنوان افسران جنگ 

نرم و سخت وظيفه بسيار سنگينى دارند.
وى ايجــاد ارتباط با معلمان در كالس درس را بهترين روش 
براى شــناخت نياز و مشــكالت آموزش و پرورش دانست و 
يادآور شــد: در شــرايط كنونى به دنبال راه حل هاى جديد 
هستيم و بازخورد فعاليت ها در مدارس براى ما اهميت زيادى 
دارد زيرا معلمان مى توانند مسيرهاى اصلى برنامه ريزى را به 

ما نشان دهند.  

 اختصاص جايگاه برتر كشور به 
دانش آموزان نيشابورى

نيشابور- خبرنگار قدس: معاون پرورشى و تربيت بدنى 
آموزش و پرورش نيشــابور از كسب مقام هاى برتر كشور در 
سى و ششمين دوره مسابقات فرهنگى و هنرى توسط دانش 

آموزان دبيرستان شهيد بهشتى اين شهرستان خبر داد.
اسماعيل ســليمانى اظهاركرد: مهدى رحمانى دانش آموز با 
استعداد نيشابورى از دبيرستان شهيد بهشتى موفق شد در 
مســابقات قرآن، عترت و نماز، مقام دوم كشــورى در رشته 
انشاى نماز را كسب كند. وى گفت: همچنين محمد ضابطى 
دانش آموز هنرمند نيشابورى از دبيرستان شهيد بهشتى موفق 
شــد پس از كسب مقام اول اســتان در مسابقات فرهنگى و 
هنرى در رشته تك نوازى ســنتور به عنوان نماينده استان 
خراسان رضوى به مرحله كشورى اين مسابقات كه در اردوگاه 

باهنر تهران برگزار شد، راه پيدا كند.
وى خاطر نشــان كرد: دانش آموزان با اســتعداد و هنرمند 
نيشابورى موفق شدند در مرحله كشورى نيز با غلبه بر رقباى 

خود مقام هاى برتر كشور را از آن خود كنند.

 تئاتر «جابر» روى صحنه رفت
نيشابور- خبرنگار قدس: 
«جـابـــر»،  ارزشــى  تئاتر 
روايتــى چنــد اپيــزودى 
از زندگــى يك دانشــمند 
«جابر»  نــام  به  هســته اى 
اســت كه در فرهنگسراى 
وكيلى نيشــابور ويژه بانوان 
بــه روى صحنه رفت. مدير 
حــوزه علميه الزهــرا(س) 
خواهران نيشابور اظهاركرد: 
تئاتر  نمايش جـابـــر يك 
كامالً مذهبــى و تخصصى 
اســت كه به وســيله «كانون نورالهدى» قم تهيه شده است 
كه با متد اســالمى طراحى شده است. كهنموى افزود: تئاتر 
جـابـر، روايتى چند اپيزودى از زندگى يك دانشمند هسته اى 
به نام «جابر» اســت كه در حدود 2 ســاعت و با 14 پرسوناژ 
اصلى به روى صحنه رفت، جابر دانشجوى بسيجى فعال و پر 
انگيزه اى است كه دغدغه جهاد دارد؛ هم در عرصه علم، هم 
در حوزه فرهنگ است.  وى عنوان كرد: تئاتر جـابـر با موضوع 
جهاد علمى فرهنگى نوشته شده و ذيل منويات و دغدغه هاى 
رهبر معظم انقالب در موضوعات جهاد علمى، جهاد فرهنگى، 
ســبك زندگى اســالمى، نقش زن در نظام خانواده، تهاجم 
فرهنگى، زنده نگه داشتن ياد شهادت و مقام شهيد و... اجرا 

مى شود.

ا�بار

سه شنبه  30 مرداد 1397
 9 ذى الحجه 211439 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8764  ويژه نامه 3149 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى 

وظيفه خود مى داند در 
جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى 

خوانندگان  عزيز    
در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و 
منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
شماره پيامك:   300072305

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

حنانه شــيبانى: معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع انسانى در خصوص كنترل بازار 
كاالها و ارزاق مورد نياز مردم براى مقابله با گران فروشى و احتكار اظهار داشت: طبق برنامه دولت 
تمامى كاالها در چهار گروه تقسيم شده است كه مهم ترين آن گروه اول شامل كاالها و اقالم اساسى 

و زيربنايى است كه حسب اهميت آن با ارز 3800 و 4200 تومانى وارد و تأمين و توزيع مى شود.
 سفارش 4 ميليون تن نهاده دامى

قربان ميرزايى با بيان اينكه اصلى ترين سياست دولت كنترل اين بازار است، افزود: به عنوان نمونه 
در حوزه نهاده هاى دام و طيور 4 ميليون تن سفارش واردات انجام شده است كه تاكنون بخشى از 

آن وارد كشور شده است لذا در اين حوزه هيچ گونه كمبود و مشكلى وجود ندارد.
 ذخيره حداقل 200 روزه گندم

وى در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه كرد: در خراسان رضوى نيز با توجه به تدابير اتخاذ شده در 
حوزه هايى مانند گندم خوشبختانه شرايط در وضعيت خوبى به سر مى برد و هم اكنون ذخيره گندم 
براى حداقل 200 روز موجود و سيلو ها پر است لذا خراسان رضوى از جمله استان هايى است كه 

عالوه بر تأمين نياز خود مى تواند در صورت نياز به استان هاى ديگر هم كمك كند.
 واردات ادامه دار گوشت گرم گوسفندى از استراليا

وى با اشــاره به ذخيره سازى مناسب در استان در حوزه اقالمى مانند شكر و برنج يادآور شد: در 
بخش گوشت مرغ و قرمز موجودى استان كافى است، ضمن اينكه گوشت گرم قرمز نيز به صورت 

مستقيم از استراليا وارد و به قيمت تنظيم بازار عرضه و توزيع مى شود.
 واردات 10 درصدى مرغ و گوشت

وى مصرف روزانه گوشــت در استان را 210 تا 220 تن اعالم كرد و يادآور شد: معادل 10 درصد 
اين نياز به عنوان ســربار از طريق واردات تأمين مى شود چرا كه نمى خواهيم با واردات به دامدار 
آسيب وارد شود؛ در حوزه مرغ نيز بخشى به عنوان سربار در قالب مرغ منجمد با هدف تنظيم بازار 

وارد و به بازار عرضه مى شود.
معاون استاندار ادامه داد: بايد توجه داشت كه قيمت ها در مشهد و استان همواره از متوسط كشور 

پايين تر است.
 130 هزار بازديد، تشكيل 9000 پرونده و 35 ميليارد ريال جريمه

وى با اشاره به اولويت داشتن تنظيم بازار در استان و به دنبال آن برگزارى مرتب جلسات به رياست 
استاندار و نيز برپايى هر روزه جلسه در بدنه كارشناسى براى كنترل و رصد بازار خاطر نشان كرد: 
تاكنون بيش از 130 هزار بازديد و بازرسى از واحدهاى صنفى انجام شده كه خروجى آن تشكيل 

9000 پرونده و تعيين جريمه 35 ميليارد ريالى براى متخلفان بوده است.
ميرزايى ادامه داد: از سوى ديگر بايد توجه داشت كه صنوف نيز با مشكالتى مواجه اند كه بايد اين 
موارد را در نظر گرفت اگر به مرغدار بدون توجه به مشكالت آنان فشار بيش از حد وارد شود تا مرغ 
را به قيمت مشخص شده اى به بازار عرضه كنند اين موضوع و پافشارى منجر به افزايش هزينه هاى 
جوجه ريزى و قيمت تمام شــده توليد در اين بخش مى شود لذا ممكن است اين صنعت آسيب 

ببيند، بنابراين بايد هم بخش مصرف و هم حوزه توليد با هم در نظر گرفته شود.
وى با اشــاره به نياز 19 تا 20 ميليون جوجه ريزى در اســتان يادآور شد: ايجاد تعادل امر بسيار 
مهمى اســت با اين توضيح كه صنعت دام و طيور سهم مهمى در حوزه اشتغال و سرمايه گذارى 

در استان دارد.
 كنترل ورود و خروج كاال در استان

وى درباره مقابله با احتكار كاالها و اقالم مورد نياز مردم با هدف افزايش قيمت ها در بازار توسط 
عده اى سودجو اذعان داشت: كميته مبارزه با احتكار همانند كشور در استان نيز شكل گرفته است 

و اكنون شناسايى تمامى انبارها و كنترل ورود و خروج كاال به اين انبارها در حال انجام است.
 شناسايى انبار كاالها در استان

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع انسانى استاندار خراسان رضوى اظهار داشت:اجازه 
نمى دهيم كاال و اقالم با ارز دولتى وارد و تأمين شــود اما خارج از قاعده توزيع و به فروش برسد؛ 
اين موضوع كنترل مى شود. وى با بيان اينكه در حال حاضر شناسايى انبارها در حال انجام است، 
گفت: در حوزه كشاورزى نيز خريد تضمينى اقالم از جمله شير، گوشت قرمز و مرغ مازاد نيز در 
دستوركار است و البته همه اين اقدامات با هدف ايجاد تعادل در بازار است. وى درباره بازار داللى 
ارز نيز خاطرنشان كرد: با ورود بازار ثانويه ارز و نيز صحبت هاى اخير رئيس جمهور و رئيس كل 

بانك مركزى به طور حتم بازار داللى ارز جمع خواهد شد.

معاون اقتصادى استاندار با اشاره به كنترل ورود و خروج  كاالها، 
به قدس خبر داد

انبارهاى خراسان رضوى زير ذره بين

اســت كه به وســيله «كانون نورالهدى» قم تهيه شده است 

چشم پزشكى در مشهد افتتاح مى شود

قدس: مسئول سازمان بسيج رســانه خراسان رضوى از 
برگزارى ســومين دوره جشنواره رسانه اى ابوذر در مشهد 
خبر داد. عباس محمديان اظهار داشت: جشنواره رسانه اى 
ابوذر امسال براى ســومين سال متوالى برگزار مى شود و 
در سال گذشــته يكى از بهترين جشنواره هاى رسانه اى 
در مشــهد بود كه حضور چشمگيرى از اصحاب رسانه را 
شاهد بوديم. وى ادامه داد: بنا بر ضرورت درصدد هستيم 

جشنواره امسال با توان مضاعف ترى برگزار شود.
وى خاطرنشان كرد: يكى از شاخصه  هاى جشنواره امسال 
حضور رسانه هاى آزاد و شهروند خبرنگار و ورود جشنواره 

نشريات دانشجويى و توجه به كيفى بودن آثاراست.
وى در ادامه بيان داشــت: امسال شوراى سياست گذارى 
با رويكردى خاص با حضور همه مديران رسانه ها تشكيل 
داديم. محمديان تبيين و نهادينه سازى مواضع گفتمان 
اصولى انقــالب در مواجهه با نفــوذ و جنگ همه جانبه 
دشــمن، بصيرت بخشــى آحاد مردم، حمايت از توليد 
فاخر رسانه اى ارزشــى و انقالبى در عرصه رسانه، تقويت 
روحيه خودباورى اصحاب رسانه، افزايش توليدات متناسب 
با اهداف انقالب در رسانه هاى اســتان را از اهداف اصلى 

جشنواره برشمرد.

مسئول سازمان بسيج رسانه خراسان رضوى خاطرنشان 
كرد: بايــد آثار توليدى شــركت كننــدگان در يكى از 
رسانه هاى مكتوب، ديدارى شنيدارى و مجازى كه داراى 
مجوز است درج شده باشد و ارسال اثر منتشر شده نبايد 
به صورت بريده نشريه باشد. در رسانه هاى مجازى كه آثار 

بى نام منتشر مى شود ذكر كد مطلب ضرورى است.
محمديان با بيان اينكه محدوديتى در تعداد آثار ارســالى 
نداريم، تأكيد كرد: بازه زمانى آثار ارسالى از 30 آبان ماه 96 

تا 30 آبان 97 است.
مسئول سازمان بسيج رسانه خراسان رضوى در خصوص 

محورهاى ارســال آثار گفت: چهلمين ســالگرد انقالب 
اسالمى ايران با زيرمجموعه دستاوردهاى انقالب اسالمى، 
بصيرت افزايى، دشــمن شناســى، خدمات اجتماعى و 
محروميت زدايى؛ زيارت و فرهنگ رضوى و شهروندى با 
زيرمجموعه هاى فرهنگ ميزبانى زيارت، مسائل مربوط به 
امور زائران و فرهنگ شهروندى؛ حمايت از كاالى ايرانى با 
زير مجموعه حمايت از توليد داخلى و اقتصاد مقاومتى و 
مبارزه با آسيب هاى اجتماعى و مسائل و مشكالت استان 

محور سومين جشنواره رسانه اى ابوذرمى باشد.
وى يادآور شــد: در 10 حوزه مدنظر جشــنواره سه نفر 
برنده خواهيم داشــت كــه به نفر اول مبلــغ 2 ميليون 
تومــان و تنديس افتخار، به نفــر دوم يك ميليون تومان 
و لوح افتخار و نفر ســوم 500 هــزار تومان و لوح يادبود 
تعلــق مى گيرد و در كنار اين جوايز بيش از 100 ميليون 
تومان جايزه نقدى پيش بينى شده است. وى عنوان كرد: 
عالقــه مندان مى توانند آثار خود را از طريق پيام رســان 
ســروش بــه آدرسaboozarfestival@ و يا ايميل 
Aboozarfestival.com ارسال نمايند و براى كسب 
اطالع بيشتر با شــماره 09361350040 تماس حاصل 

فرمايند.

مسئول سازمان بسيج رسانه خراسان رضوى:
سومين دوره جشنواره رسانه اى ابوذر برگزار مى شود

��ر  ��اسان



یاددا�ت
 حفظ ارتفاعات جنوب

و استدالل هاى علمى كه سانسور شد
معاون محترم برنامه ريزى شهردارى مشهد، با خبرگزارى ايسنا 
درباره مسائل شهردارى مشهد مصاحبه اى داشته اند و در اين 
مصاحبه ضمن برشــمردن كمربند جنوبــى به عنوان يكى از 
كارهاى بســيار خوب! كه برخورد مناسبى با آن نشده، ضمن 
پوپوليست و ســانتى مانتال دانستن مواضع منتقدان ساخت 
و ســاز در ارتفاعات جنوبى، چند سؤال از منتقدان اين پروژه 
كرده اند. ضمن استقبال از طرح اين پرسش ها، توجه ايشان را 

به چند نكته جلب مى كنم:
1. كاش معاون محترم مطالعات و برنامه ريزى شــهردارى كه 
در جايگاه مديريت بحث هاى علمى و گفت و گوهاى آكادميك 
قرار دارند؛ اين گونه منتقدان طرح را با الفاظى چون پوپوليست 
و ســانتى مانتال خطاب قرار نمى دادند. اگر چه در اين سال ها 
به الفاظ بسيار ســخت ترى نواخته شده ايم و تا حد زيادى به 
اين گونه برچسب ها عادت كرده ايم، اما شنيدن آن از متوليان 
گفت و گــو و مباحثه هاى علمى آن هــم در باب يك موضوع 

تخصصى قابل تأمل است!
2. با اينكه سال هاست كسى پاسخگوى علمى سؤاالت منتقدان 
دانشگاهى اين پروژه نبوده است و با اينكه على القاعده بر مبناى 
«البينه على المدعى» آنانى كه تاكنون نزديك به 200 ميليارد 
تومان در اين محور هزينه كرده اند و بناست ده ها ميليارد ديگر 
هم هزينه كنند، بايد اسناد مطالعاتى و تبيينى براى ادعاهايى 
مثل كاهش 10 درصدى آلودگى هواى شهر در صورت افتتاح 
اين پروژه بياورند، اما از آنجا كه به هر طريقى دوستان متولى 
امر، حاضر به يك بحث مفصل علمى شوند، خود اتفاق مباركى 
است، چند نكته كوتاه در باب سؤال هاى ايشان ذكر مى شود كه 

هر يك مى تواند آغازگر يك بحث تفصيلى باشد.
3. پرسيده اند: «كدام مطالعه زيست محيطى نشان داده است 
كه اجراى اين پروژه به شــهر آسيب مى زند؟» توجه ايشان را 
به مطالعات پيوســت پهنه هاى بلندمرتبه سازى مشاور طرح 
جامع فرنهاد كه در آن بصراحت ساخت و ساز در اين محدوده 
از حيث صدماتى كه به نظام طبيعى و زيســت محيطى وارد 
مى كند داراى بيشترين سطح محدوديت (در ميان سطوح پنج 
گانه) معرفى شده است، ارجاع مى دهم؛ بماند كه تنها اين يكى 
از داليل است و اين منطقه داراى بيشترين محدوديت به لحاظ 
تخريب نماى بصرى شهر و ممنوعيت مطلق بلندمرتبه سازى 
به داليل مختلف همچون قرار گرفتن در حريم گسل هاى مهم 
منطقه نه جنوب مشهد هم هست. بگذاريد طور ديگرى عنوان 
كنم؛ در تمامى مقاالت و تحقيقاتى كه در اين محدوده شــهر 
صورت گرفته (تمامى آن هايى كه در دســترس بوده است) و 
تقريباً با هر مالكى كه ســاخت و ساز در اين محدوده بررسى 
شده، اين منطقه (يعنى مناطق چسبيده به كمربند جنوبى و 
ارتفاعات) داراى ممنوعيت و يا بيشترين محدوديت ساخت و 
ساز بوده است(به عنوان نمونه دوم خوب و نسبتاً كامل از يك 
متن علمى مرتبط با اين محدوده شما را ارجاع مى دهم به مقاله 
«مكان يابى ساختمان هاى بلند مرتبه با تأكيد بر نظريه رشد 
هوشــمند شهرى در منطقه 9 شهردارى مشهد، نوشته دكتر 
رحيم رهنما و دكتر رزاقيان در مجله آمايش جغرافيايى فضا؛ 
سال سوم؛ پاييز 92 و پيوست «بلند مرتبه سازى» طرح جامع 
مشهد كه به طور تفصيلى و در قالب نقشه هاى متعدد، تمامى 
اين ادعاها و حتى جمع بندى نهايى را نيز براى عدم ســاخت 

وساز در اين منطقه اشاره كرده اند).
4. فرموده اند: «باد غالب از ســوى جنوب مشهد نداريم»، اگر چه 
اين امر يك موضوع فرعى است اما باز هم به شهادت مطالعات طرح 
جامع، بارها در گزارش ها به وجود بادهاى غالب جنوب شرقى به 
شمال غربى و شرق به غرب در مشهد اشاره شده و اين امر تقريباً 
در تمامى مقاالت مرتبط با اين بحث هم تكرار شده است. اگر چه 
به شخصه بعيد نمى دانم كه بر مبناى تفسير متفاوتى از باد غالب و 
يا به روز شدن تحقيقات اين امر مورد شبهه واقع شده باشد؛ اما اصل 

اينكه چنين ادعايى اصالً وجود نداشته است محل اشكال است.
5. فرموده اند اگر ســاخت و ســازها در اين محــدوده (اطراف 
كمربند جنوبى) نباشــد، كجا باشد؟ ســؤال خوبى است كه 
تاكنون پاسخ هاى مختلفى به آن داده شده است. اگر از مطالعات 
مشــاوران پارت كه كمى قديمى شده است صرف نظر كنيم، 
چندين كار علمى كه بر مبناى مسيرهاى توسعه فيزيكى آينده 
شــهر مشهد و يا مكان هاى مناسب براى بلند مرتبه سازى در 
شــهر مشهد انجام شده اســت، غرب مشهد (محدوده انتهاى 
وكيل آباد، الهيه و...) را مناسب ترين مكان جهت توسعه مشهد از 
مجموع جهات مى داند. براى اينكه اين موضوع هم بدون مرجع 
نماند بد نيست به پايان نامه دكترى جناب دكتر كامران وثوق 
كه از قضا چند مدتى است سرپرست مديريت ارتفاعات جنوب 
شهر مشهد هم هستند نگاهى بيندازيد. تقريباً نتايجى كه ايشان 
در باب محور اصلى توسعه ساخت  و سازها و بلند مرتبه سازى 
در مشهد به آن رسيده اند، در چند كار ديگر هم تكرار شده است. 
پس براى «چه بايد كرد» و «كجا باشد» هم راه هايى هست، اگر 

سؤال واقعى باشد!
پ.ن: چندين بار ديگر هم گفته شده كه ارتفاعات جنوبى مشهد 
بزرگ ترين فرصت گردشگرى خطى و تفريح خانوادگى در مشهد 
است، يك تأمل ساده در جغرافياى مشهد براحتى اين امر را ثابت 
مى كند. كمربند جنوبى و بارگــذارى غير علمى و غير منطقى 
وسيع در اين محدوده بى شك اين فرصت بزرگ نشاط و شادى 
سالم را از شهر خواهد گرفت و اين امر دامان همه كسانى را كه در 
اين موضوع دخيل بوده اند، خواهد گرفت. باور كنيد اگر بخواهيم، 
بــدون تخريب پروژه هم مى توانيــم آن را براى يك هدف ديگر 

بازطراحى كنيم. اگر عزمى باشد و جسارتى براى تغيير!
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 2000 زوج خراسانى متقاضى فرزندخوانده هستند
ايرنا: مديركل بهزيســتى خراســان رضــوى گفت: 2000 زوج در اين اســتان متقاضى 
فرزندخوانده هســتند، اما يكى از مشــكالت در اين زمينه آن است كه حدود 90 درصد 
اين كودكان، بدسرپرست هستند. بنابراين سپردن آن ها به خانواده هاى متقاضى فرزند با 

مشكل روبه روست و مسائل قضايى و حقوقى دارد.
حميدرضا پوريوســف ديروز در آستانه هفته دولت در جمع خبرنگاران افزود: با اين وجود 
امسال شرايط فرزندخواندگى كوتاه تر و سهل تر مى شود. هم اكنون 95 مركز شبه خانواده 
در كنــار دو مركز دولتى و حاكميتى در خراســان رضوى 2100 كودك بدسرپرســت و 

بى سرپرست را نگهدارى مى كنند.

 ايجاد27 هزار و 592 فرصت شغلى در خراسان رضوى
قدس: مديراجتماعى اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى خراسان رضوى گفت: براى امسال 
110 هزار فرصت شــغلى در استان هدف گذارى شــد كه تاكنون 27 هزار و 592 مورد 

آن محقق شده است.
محمود حكمتى پور افزود: همچنين از ابتداى امســال تاكنون 3669 درخواست شكايت 
كارگر و كارفرما در خراسان رضوى ثبت شده در حالى كه پارسال در همين مدت 4524 

شكايت صورت گرفته بود.
وى گفت: همچنين 58 هزار كارگر ساختمانى در سطح خراسان رضوى بيمه شده اند كه 

با افراد زيرمجموعه خود جمعيتى 140 هزار نفرى را تشكيل مى دهند. 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

هنگامه طاهرى: رئيس پنجمين دوره شــوراى 
شهر مشهد در دومين انتخابات دوباره بر كرسى 

رياست تكيه زد.
در ســى و ســومين جلسه علنى شــوراى شهر 
مشــهد كه با انتخابات رئيس شــوراى شــهر و 
اعضاى كميســيون ها همراه بود تركيب شوراى 

شهر به شكل قبل باقى ماند. 
در اين جلسه محمد رضا حيدرى رئيس شوراى 
شــهر به مناسبت اولين ســالگرد شورا مصادف 
با اول شــهريور ماه گفت: يك ســال از انتخاب 
هوشمندانه شوراى شهر توسط مردم مى گذرد؛ 
در ايــن مــدت ما ســعى كرديم با انســجام و 
پايبندى به شــعارهايمان از منافع شهر حمايت 
كنيم، در اين راستا تالش كرديم پروژه هاى نيمه 
تمام را به پايان رســانده و در ارتباط مستقيم با 
مردم مشــكالت آن ها را پيگيرى كنيم، بنا بر اين 
مشكالت باقى مانده حاصل مديريت 100 سال 
گذشته شهر اســت كه حل آن ها نيازمند زمان 

است.
او گفت: كارهايى را در جهت اصالحات شــروع 
كرديم كه در آينده نتايج آن را شــاهد خواهيد 
بــود. وى بابت كمبودها و مشــكالت در مقابل 

مردم ابراز شــرمندگى كرده و بيان داشــت: ما 
متوجــه رنج مردم هســتيم و اميدواريم بتوانيم 
شــعار محورى مان را مبنى بر رشــد و توسعه 
متوازن عدالت محور در اداره شــهر جامه عمل 

بپوشانيم.

 مشكل آلودگى و ترافيك
محمدحسين موحدى زاده عضو شورا نيز در اين 
جلسه اظهار داشت: برنامه اى كه ما در شهردارى 
دنبــال كرديم مبارزه با رانت و رشــوه بود و در 

همين راستا از شفاف سازى بهره جستيم.
ما قول داديم ســكان شــهر را به مديرى عاشق 
مشــهد و كارآمد بدهيم؛ كارشناسان را به مدار 
تصميم گيرى آورديم و با گفتمان ســعى كرديم 
جامعه اى تك صدا داشــته باشيم. او بيان داشت: 
ما اهل تعامل هســتيم و براى دفــاع از حقوق 
شــهروندان تعامل با دستگاه هايى كه با ما تفكر 
همسويى نداشتند، نيز در دستور كار قرار داديم 
و در اين راستا حتى كارشناسان زبده اى را كه در 
دوره قبل هم در شهردارى مشغول به كار بودند، 

نگه داشتيم تا از تجربيات شان استفاده كنيم.
وى افزود: اولين مشــكل شــهر مــا آلودگى و 

ترافيك اســت كــه روى آن متمركز شــده ايم. 
گسترش پاركينگ ها از جمله تدابيرى است كه 
براى كاهش ترافيك انديشــيده ايم و در همين 
راستا پاركينگ فردوسى را با 5000 گنجايش به 
بهره بردارى رسانديم و ميدان آزادى را در دست 
اقدام داريم كه تا دو ســال ديگر به بهره بردارى 

مى رسد.
وى همچنين با اشاره به پرداخت بدهى سنگين 
شهردارى به بانك ها يادآور شد: گسترش خطوط 
مترو صنعت پر خرجى اســت كه از طريق اوراق 
بهــادار و ارتباطات كارآمد مهنــدس تقى زاده 
خامسى توانستيم چرخ قطار شهرى را به حركت 

در آوريم.
او در همين خصوص بــه دريافت 700 ميليارد 
تومــان از دولت در پايان ســال 96 و حفر تونل 
قطار شــهرى تا باب الجــواد(ع) و امتداد آن به 

كوهسنگى نيز اشاره داشت.
وى خاطر نشان كرد كه شوراى شهر و شهردارى 
بنا دارند با توجه به كــم هزينه تر بودن خطوط 
بــى آر تى در مقايســه بــا قطار شــهرى آن را 
گســترش دهند و عالوه بــر آن تراموا و حمل 
و نقل ريلى ســبك را در دســتور كار خود قرار 

داده اند.
وى از دستگاه هاى مرتبط خواست براى بهسازى 
2302 هكتار بافت فرســوده در مشهد پاى كار 
بياينــد، با اين حال وى از افزايش محدوديت در 
اختيارات شوراى شهر و شهردارى گاليه و ابراز 

اميدوارى كرد كه به شــورا بــه عنوان ظرفيتى 
براى خروج از بحران هاى اجتماعى نگاه شــود. 
در اين جلسه همچنين به تفريغ بودجه سازمان 
پايانه ها، شركت اليت، سازمان پارك ها و فضاى 

سبز نيز پرداخته شد.

تركيب قبلى حفظ شد

حاشيه و متن سى و سومين جلسه شوراى شهر مشهد دكترسعيد شعرباف تبريزى
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حل جدول شماره قبل

اسفندماه   15 شرط-  ادات  از   -1
اين  به  خير  كار  اين  بر  تاكيد  براي 
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رمارم در واكنش به نتيجه انتخابات سال دوم شورا:
  عملبرخالف رأى  گيرِى استمزاجى، تحميلى بود

ايسنا: عضو هيئت رئيسه شوراى اسالمى شهر مشهد 
در اعتراض به نحوه برگزارى انتخابات كميسيون هاى 

شورا در سال دوم در رأى گيرى شركت نكرد.
شــهناز رمارم با اعتراض به رونــد برگزارى انتخابات 
سال دوم هيئت رئيسه و كميسيون ها اين انتخابات را 
تحميل شده از سوى برخى اعضا و برخالف رأى گيرِى 

استمزاجى هفته گذشته عنوان كرد.
وى در حاشيه سى وسومين جلسه علنى پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر مشهد ، با 
اعتراض به روند انتخابات هيئت رئيسه و كميسيون هاى شورا در سال دوم، اظهار كرد: 
طبق روال سال گذشته كه قبل انتخابات هيئت رئيسه و كميسيون ها و اعضاى شورا 
به منظور وحدت رويه و انسجام با هم مى نشستند و استمزاج مى كردند، امسال هم بر 
همان رويه تصميم گرفته شد كه بعد از جلسه صحن علنى هفته گذشته، همه اعضا 

بنشينند و براى وحدت نظر و اتفاق ديدگاه با هم نشستى داشته باشند.
وى ادامه داد: البته از قبل مصوب شده بود كه در روز 29 مرداد ماه به دليل پايان يافتن 
سال اول شورا، اعضاى هيئت رئيسه و كميسيون ها بر طبق آيين نامه رأى گيرى شود و 
پيشنهاد رئيس شورا اين بود كه پيش از آن و در كمترين فاصله تا اين روز رأى گيرى 
استمزاجى در اين زمينه داشته باشيم، اما به دليل اينكه برخى اعضاى شورا گرفتارى 
داشتند و امكان اينكه نشستى با حضور همه 14 نفرى كه در مشهد حاضر هستند، 

برگزار شده و رأى گيرى استمزاجى حاصل شود وجود نداشت، تصميم گرفته شد اين 
نشســت در روز 22 مرداد برگزار شود. رمارم تصريح كرد: اين نشست برگزار شد و با 
توجه به اينكه پيش از آن برگه هايى براى نامزدى افراد در انتخابات توزيع شده بود و 
افراد براى سال جديد خواهان تغييراتى بودند و توانمندى هاى خود را شناخته و با شورا 
بيشتر آشنا شده بودند يا دلشان مى خواست در كميسيون هاى ديگرى نقش آفرينى 
كنند، برگه ها را پر كرده بودند، براى نمونه رئيس كميسيون سرمايه گذارى مى خواست 
در كميسيون خدمات شهرى نيز عضو باشد تا در سرمايه گذارى هايى كه در اين حوزه 
انجام مى شود، نقش آفرينى كند يا دوستان ديگرى در كميسيون هاى ديگر به همين 
صورت جابه جا شوند. وى خاطرنشان كرد: پس از اينكه همه اين افراد اعالم كردند كه 
مى خواهند به چه كميسيون هايى بروند، براى سه كميسيون بيشتر از پنج نفر ثبت نام 
كرده بودند و رأى گيرى براى اعضاى آن كميسيون ها برگزار و ثبت شد و همه اعضاى 
حاضر در جلسه آن را امضا كردند. اين عضو شوراى اسالمى شهر مشهد با بيان اينكه 
در دل اين امضا، هيئت رئيسه هم بود، بيان كرد: آقاى حيدرى اعالم كرده بودند كه 
مايل نيســتند نامزد رياست شوند، آقاى موحدى زاده هم مايل نبودند براى سال دوم 
نايب رئيس باشــند. من هم ديگر نمى خواستم به عنوان منشى ثبت نام كنم. با اين 
وجود در آن جلسه اعضاى شورا گفتند كه نظر ما اين است هيئت رئيسه كماكان به 

شكل قبلى باقى بمانند و به اتفاق آرا 14 نفر حاضر به هيئت رئيسه قبلى رأى دادند.
وى با اشــاره به اينكه صبح امروز(ديروز) مجدداً جلســه اى برگزار شد، گفت: در اين 
جلسه كه شهردار نيز در آن حاضر بود، رئيس و چند نفر از اعضاى شورا پيشنهاد دادند 
كه به تركيب يك سال گذشته در كميسيون ها برگرديم. اين نظر مخالفينى هم داشت 

كه مى گفتند اگر قرار بود به تركيب يك ســال گذشته بازگرديم چرا فرم پركرديم و 
دو ســاعت براى آن نشســت برگزار كرده و وقت گذاشتيم. تغييرات آنچنانى هم در 
كميسيون ها صورت نگرفته و اين تغييرات الزمه كار است. رمارم با اشاره به تغييراتى 
كه در جلســه هفته گذشته انجام گرفته بود، يادآور شد: براى نمونه آقاى اصولى در 
كميسيون خدمات شهرى حضور نداشتند، آقاى نوروزى به كميسيون خدمات شهرى 
اضافه شده بودند، خانم گندمى به كميسيون حقوقى و فرهنگى اضافه شده بودند. بنده 
در كميســيون فرهنگى ثبت نام نكرده بودم و نمى خواستم در آن كميسيون باشم و 
امسال مى خواستم كميسيون فرهنگى را به كسانى كه مدعى فرهنگ هستند، واگذار 

كنم و براى عضويت در كميسيون برنامه و بودجه رأى آورده بودم.
وى تصريح كرد: در پايان خرد جمعى مجدداً پيشنهاد آقاى حيدرى را پذيرفتند، اما 
از نظر من اين پيشــنهاد از طرف طيفى كه نظرات خود را در شــورا غالب مى كنند، 
تحميل شد. از نظر من اين كار تحميلى بود و شيوه درستى نبود و بر خالف شيوه يك 
سال گذشته بود كه وقتى به استمزاج و نظر جمعى مى رسيديم، حتى اگر مخالف نظر 
شــخصى مان بود به آن تن داده و با كمال رغبت سكوت مى كرديم، اما برخى حاضر 
نيستند هنگامى كه يك نظر جمعى كه مكتوب و امضا مى شود به آن تن دهند و امروز 
پيشنهادى آوردند كه همكاران من آن را پذيرفتند و به آن رأى دادند، اما من به شخصه 

اين را حق خود مى دانستم مردم را در جريان اين روند بگذارم.
رمارم با تأكيد بر اينكه به اين دليل در انتخابات شــركت نكردم، اضافه كرد: به نظر 
من هنگامى كه چيزى رأى گيرى و امضا شده است، آيين نامه هم مى گويد تا 6 ماه 

نمى توانيد رأى گيرى كنند.



روی �ط حاد� مدير عامل شركت عمران گلبهار خبر داد  

بهره بردارى از قطار برقى مشهد - گلبهار تا سال 1400
مهناز خجســته نيا  مدير عامل شركت 
عمــران گلبهار از بهره بــردارى مترو گلبهار 

مشهد تا سال 1400 خبر داد.
هومــن گريوانى كــه روز گذشــته پس از 
اولين بازديد خبرنــگاران از عمليات احداث 
خط قطار برقى مشــهد-گلبهار در نشست 
مطبوعاتى حاضر شده بود، گفت: خوشبختانه 
تملك 36 كيلومتر از مســير 40 كيلومترى 

مسير اين قطار انجام شده است.
وى با اشــاره به اتمام عمليات زيرسازى 30 
كيلومتر از مسير خط متروى مشهد-گلبهار 
افزود: اين در حالى اســت كــه زمانبرترين 
مســئله در ساخت مترو، زيرسازى و ساخت 

ابنيه است.
وى همچنين از تصويب امتداد مسير اين قطار 
تا چناران خبر داد و اظهار داشــت: با افزوده 
شدن اين قطعه (حدفاصل گلبهار - چناران)
 6 كيلومتر به طول مســير اين قطار افزوده 

خواهد شد.
وى با بيان اينكه زيرسازى قطعات اول و دوم 
مســير قطار برقى گلبهار- مشهد به طول به 
ترتيب 8/5 و 10 كيلومتر به اتمام رســيده 
و تحويل قطعى شــده، گفت: قطعه ســوم 
مســير اين قطار حد فاصــل كيلومتر 21 تا 
3 كيلومترى مشهد نيز توسط شركت آب و 
خاك آستان قدس رضوى در حال اجراست.

به گفته وى گرچه عمليات احداث قطار برقى 
مشهد-گلبهار از سال 91 كليد خورده است 
اما اجراى پروژه پيشــرفت قابل قبولى دارد 
و با وجود طوالنى شــدن از برنامه زمانبندى 

عقب نيست.

 افتتاح 880 واحد مسكن مهر
مدير عامل شــركت عمران گلبهار در ادامه 
از افتتــاح 880 واحد مســكن مهــر و آغاز 
عمليات اجرايى آرامستان گلبهار به ميمنت 
هفته دولت خبر داد و گفت: در اين هفته در 
مجمــوع 800 ميليارد ريال پروژه در گلبهار 
افتتــاح و 1700 ميليــارد ريال پــروژه نيز 

كلنگ زنى خواهد شد.
گريوانى احداث آرامســتان گلبهار را يكى از 
مطالبــات جدى مردم عنوان كــرد و افزود: 
براى اين آرامستان 50 هكتار زمين در نظر 
گرفته شــده كه فــاز اول آن در 10 هكتار 

ساخته خواهد شد.
وى راه اندازى مركز كنترل ترافيك را از ديگر 
پروژه هاى هفته دولت در گلبهار عنوان كرد 
و اظهار داشت: گلبهار در استان خراسان بعد 
از مشــهد و نيشابور سومين شهر و در ميان 
شهرهاى جديد كشــور اولين شهر است كه 

صاحب مركز كنترل ترافيك مى شود.

به گفتــه وى احداث مجموعــه آبى، پارك 
80 هكتارى، افتتاح اورژانس، زمين ورزشى 
روباز و آغاز مطالعات پــارك بانوان از ديگر 
پروژه هاى در دســت اجراى شركت عمران 

گلبهار است.

 آخرين وضعيت مسكن مهر گلبهار
مديرعامل شــركت عمران گلبهار در تشريح 
آخرين وضعيت مســكن مهر گلبهار نيز به 
آمار 39 هزار و 833 واحد مســكن مهر در 
اين شهر اشاره كرد و گفت: تاكنون 28 هزار 
و 682 واحد افتتاح شده و 880 واحد هم در 

هفته دولت به بهره بردارى مى رسد.
وى در خصوص ارتقــاى كيفيت واحد هاى 
مســكن مهر گلبهــار اظهار داشــت: طبق 
وعده هاى قبلى مســكن مهر بدون كيفيت 
ديگــر در گلبهار مــورد بهره بــردارى قرار 

نمى گيرد.
وى ضمن تأييد مشــكالت فنــى برخى از 
واحدهاى مســكن مهر در گلبهــار از ورود 
دســتگاه قضايى خبر داد و اظهار داشــت: 
قرار بــود در هفتــه دولت امســال 1102 
واحد مســكن مهــر به بهره بردارى برســد 
كه به علت كســب نكردن اســتانداردهاى 
الزم ايــن ميــزان بــه 880 واحــد كاهش 

يافت.
به گفتــه وى در بحث مســكن مهر گلبهار 
كم كارى شده و هست بنابراين مديران بايد 

پاسخگو باشند.

  خبرهاى يك خطى 
مدير عامل شــركت عمــران گلبهار در اين 
جلســه و در پاسخ به پرســش خبرنگاران 
گفت: تا امروز نه تنها هيچ پروژه اى در گلبهار 
تعطيل نشــده بلكه پروژه هاى جديدى نيز 

شروع شده است.
گريوانــى درخصــوص تأمين واگــن مورد 
نياز قطار مشــهد- گلبهار نيز اظهار داشت: 
تأمين واگــن اصًال در قراردادهاى شــركت 

عمران نبوده و فاينانس هم فقط تا عمليات 
ريل گذارى بوده اســت. وى با رد بدهكارى 
شــركت عمران براى اجراى پروژه خط قطار 
مشهد- گلبهار نيز افزود: ما هيچ پيمانكارى 
نداريم كه از ما مطالبه داشــته باشــد ولى 
آنچه بــه عنوان طلبكارى مطرح اســت در 
خصوص بده و بســتان هاى پيمانكاران ما و 
پيمانكاران جزء مى باشد. مدير عامل شركت 
عمران گلبهار آمار واحدهاى مسكونى بدون 
متقاضى در اين شــهر را صفــر اعالم كرد و 
اظهار داشت: در مجتمع هاى انبوه ساز هيچ 
واحد بدون متقاضى نداريم اما اگر هم باشد 
مربوط به مجتمع هاى شــركت تعاونى است 

كه آمارش در اختيار اداره تعاون است.
گريوانى از شــركت عمران گلبهار به عنوان 
يك شــركت 100 درصــد دولتى ياد كرد و 
گفت: تمام حساب و كتاب اين شركت توسط 

ديوان محاسبات حسابرسى مى شود.
وى جمعيت فعلى گلبهار را حدود 75 هزار 
نفر اعالم كرد و افزود: سرشــمارى رســمى 
جديــدى در گلبهار انجام نشــده و اين آمار 
مطابق انشعابات واحدهاى مسكونى تخمين 

زده شده است.   

آب و �وا
  پيش بينى احتمال رگبار پراكنده 

باران در خراسان رضوى 
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: طبق بررسى 
نقشه ها و مدل هاى هواشناسى نواحى شمالى و مركزى استان 
براى امروز ســه شــنبه نيمه ابرى تا ابرى با احتمال رگبار 
پراكنده باران و رعدوبرق، غبار آلود بتدريج افزايش شدت باد 

خواهد بود.
همچنين نواحى جنوبى استان نيز امروز صاف و درمناطقى 
از شرق قسمتى تا نيمه ابرى با احتمال رگبار پراكنده باران 
و رعد و برق، غبارآلود بتدريج افزايش شــدت باد پيش بينى 

مى شود.
كمينه و بيشــينه دماى مشهد نيز به ترتيب 21 و31 درجه 

سلسيوس خواهد بود. 

یاددا�ت
  سرعتگيرهاى نامرئى دردسر جديد 

رانندگان مشهدى

على محمدزاده: اگر از مخاطبان روزنامه قدس بوده باشيد، 
قطعاً به خاطر داريد كه در ماه هاى اخير چند بار در خصوص 
فراوانى سرعت گير يا سرعتكاه هاى متعارف و غيرمتعارف شهر 

مطالبى را نوشته ايم.
اينكه به اذعان كارشناســان و متوليان حــوزه حمل ونقل 
وترافيــك اســتفاده از موانع فيزيكى براى كنترل ســرعت 
وسايل نقليه در معابر شــهرى ديگر در دنيا منسوخ شده و 
به جــاى آن از ابزار الكترونيكى اســتفاده مى شــود، امرى 
قطعى اســت، ولى به داليل مختلف و بــه طور خاص نبود 
اعتبارات الزم براى اســتفاده از سيستم هاى نوين نمى توان 
اميــدوار بود در آينده نزديك شــاهد تغييراتى در اين حوزه 

باشيم.
اما با اين وصف حتى اگــر بپذيريم كه چاره اى جز رفتن به 
ســراغ راهكارهاى منسوخ نداريم، به نظر مى رسد بايد قواعد 
اوليه اى را رعايت كنيم كه تبعات منفى اين اقدام را به حداقل 

برسانيم.
به بيان ديگر حاال كه قرار است معابر شهرمان پر از سرعتگير 
با اشكال مختلف باشــد، بايد الزاماتى را نيز انجام دهيم كه 

متأسفانه مدتى است اندكى به فراموشى سپرده شده است.
بــا گذرى در چند خيابان بى ترديد تعداد زيادى از پيچ هايى 
راخواهيد ديد كه پس از شكستن سرعتكاه هاى پالستيكى 
در سطح معبر از آسفالت بيرون زده اند و به الستيك خودروها 

آسيب مى رسانند.
اما مشــكل ديگر سرعتگيرهاى شــهر مربوط به سازه هاى 
سيمانى است كه ارتفاع نسبتاً بيشترى دارند وهمواره مورد 
انتقاد ساكنان و مسافران شــهر بوده و هست كه اين روزها 
ديگر رنگ و نشانه هاى روزهاى اول را ندارند و بايد مراقب بود 

كه به يكباره با يكى از اين سازه هاى خطرناك روبه رو نشد.
اينكــه واژه خطرناك را به كار مى بريم به اين دليل اســت 
كه بارها ديده شــده كه راننده خودرواى كه متوجه نزديك 
شــدن به ســرعتگير نشــده و براى پرهيز از صدمات عبور 
بــا ســرعت از روى آن ها ترمــز گرفته يــا موجب تصادف 
شــده و يا خسارت هايى به خودرو و سرنشــينان وارد شده

 است.
بنابراين به نظر مى رسد رنگ آميزى سرعتگيرهاى سيمانى 
اولويتى فراموش شــده است كه در كنار آن حتى بايد عاليم 
رنگى ســطح معبر كه در فواصل خاصى پيش از اين موانع 
وجود داشــته، بايد مجدد احيا شــود، نه اينكه خودرواى با 
سرعت 60 كيلومتردر فاصله چند مترمانده به سرعتگير تازه 

متوجه وجود چنين مانعى شود.
نكته پايانى اينكه همان گونه كه در بحث استفاده از كمربند 
ايمنى با شــيوه هاى مختلف ســرانجام فرهنگ استفاده از 
كمربند ايمنى همگانى شد، در اين حوزه نيز بايد متوليان به 
دنبال يافتن راه حل هاى جديد براى ترويج رانندگى با سرعت 

مطمئنه وحذف موانع فيزيكى باشند.

 كشف انبار لوازم خانگى 6 ميلياردى

بجنورد- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامى شهرستان مانه و 
سملقان از كشف يك انبار غيرمجاز با بيش از 6 ميليارد ريال 
لوازم خانگى احتكار شده و دستگيرى سه متهم در اين زمينه 

خبر داد.
سرهنگ على حسين رختيانى با اعالم جزئيات اين خبر گفت: 
در پــى اعالم خبرى مبنى بر اينكه افــرادى با هويت معلوم 
اقــدام به نگهدارى تعداد قابل توجهــى لوازم خانگى در يك 
انبار غيرمجاز مى كنند كه بالفاصله موضوع با جديت در دستور 

كار مأموران پليس آگاهى قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه مأمــوران با هماهنگى مقام قضايى به 
همراه كارشناســان مربوطه به محل مورد نظر اعزام شدند، 
افزود: مأموران در بازرســى از اين انبار موفق به كشف 500 

دستگاه انواع لوازم خانگى غيرمجاز شدند.
اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه در بررسى هاى انجام شده، 
ارزش اين كاالها 6 ميليارد ريال اعالم شد، خاطرنشان كرد: در 
اين عمليات مأموران موفق شدند، سه نفر را دستگيركنند و 

براى تكميل تحقيقات به مقر انتظامى انتقال دهند.

 دستبند پليس  بر دستان كالهبرداران  
12 ميلياردى

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى 
از دستگيرى كالهبردار حرفه اى با 2 ميليارد و 600 ميليون 

ريال در مركز استان خبر داد.
سردار عليرضا مظاهرى گفت: در پى اعالم يك مورد شكايت 
مبنــى بر اينكه فردى با هويت معلوم اقدام به كالهبردارى با 
ترفند جعل سند و جعل امضا از وى نموده، بالفاصله موضوع با 
جديت در دستور كار مأموران پليس آگاهى استان قرار گرفت.
وى با اشاره به اينكه مأموران با انجام اقدام هاى فنى و پليسى و 
همچنين بررسى اظهارات شاكى، محل اختفاى فرد مورد نظر 
را شناسايى كردند، افزود: با هماهنگى مقام قضايى فرد مورد 
نظر در يك اقدام غافلگيرانه دستگير و براى تكميل تحقيقات 

به مقر انتظامى منتقل شد.
اين مقام ارشــد انتظامى در استان با تأكيد بر اينكه متهم در 
بازجويى هاى انجام شده به بزه انتسابى اعتراف كرد، يادآور شد: 
متهم بعد از تشكيل پرونده براى انجام مراحل قانونى تحويل 

مراجع قضايى شد.
وى همچنين از دســتگيرى دو كالهبــردار حرفه اى با 10 

ميليارد ريال كالهبردارى در استان خبر داد. 
سردار عليرضا مظاهرى گفت: در پى اعالم هفت مورد شكايت 
مبنى بر اينكه افرادى با ســوء استفاده از اعتماد شهروندان با 
ترفندهاى مختلف اقدام به كالهبــردارى كرده اند، بالفاصله 
موضوع با جديت در دستور كار مأموران اداره مبارزه با جعل و 

كالهبردارى پليس آگاهى استان قرار گرفت. 
وى با اشاره به اينكه مأموران با انجام اقدام هاى فنى و پليسى 
و همچنين بررسى اظهارات شاكيان پرونده موفق به شناسايى 
محل اختفــاى كالهبرداران شــدند، افــزود: در يك اقدام 
غافلگيرانه، مأموران موفق شدند دو كالهبردار حرفه اى را در 

اين زمينه دستگير كنند و به مقر انتظامى انتقال دهند.
اين مقام ارشد انتظامى با اشاره به اينكه متهمان بعد از مواجهه 
با مستندات و ادله كافى به هفت مورد كالهبردارى به ارزش 
10 ميليارد ريال اعتراف كردند، خاطرنشان كرد: متهمان بعد 
از تشــكيل پرونده براى انجام مراحل قانونى تحويل مقامات 

قضايى شدند.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

خطه خورشيد4
سه شنبه  30 مرداد 1397

 9 ذى الحجه 1439 21 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8764  ويژه نامه 3149 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
   شماره پيامك: 300072305

300 هزار نفر در خراسان شمالى 2 دفترچه بيمه دارند! 
خبر

بيمه  مديركل  قدس:  خبرنگار  بجنورد- 
سالمت خراسان شمالى درخصوص اهداف و 
برنامه هاى بيمه سالمت در سال جارى گفت: 
بيش از 631 هزار نفر بيمه شــده در استان 
داريم كه از اين تعداد، سهم كاركنان دولت 
57 هزار نفر، بيمه شدگان همگانى 131 هزار 
نفر، روستايى 420 هزار نفر، ساير اقشار 20 

هزار نفر و ايرانيان 1600 نفر است.
وى با بيان اينكــه 463 نفر بيمار خاص در 
اســتان هم تحت پوشــش بيمه ســالمت 
هســتند، افزود: از اين تعــداد 53 نفر بيمار 
هموفيلى، 30 نفر بيمار تاالسمى، 145 نفر 
بيمار دياليزى، 107 نفر بيمار پيوند كليه و 

128 نفر بيمار  ام اس هستند.
وى با بيان اينكه برقرارى نظام ارجاع و پزشك 
خانواده باعث كاهش بسيارى از هزينه هاى 

درمانى مى شــود، گفت: اين قانون تا ســال 
1400 به صورت كامل اجرايى خواهد شد كه 

به موجب آن بيمار با مراجعه به يك پزشك 
مرجع نياز اصلى خود را دانسته و به پزشك 
متخصص آن حوزه مراجعه مى كند، اين كار 
باعث خلوت شدن كلينيك هاى تخصصى در 
آينده و مراجعه دقيق بيماران به پزشــكان 
مورد نيازشــان وكاهــش پرداخت از جيب 
بيمه شــدگان و صيانت از حقوق ايشــان 
مى شــود. رعنايى بيمه شــدگان داراى دو 
دفترچه را باعث آسيب به نظام مالى بيمه و 
رسيدن ضرر آن به برخى بيمه شدگان ديگر 
دانست و خاطرنشان كرد: متأسفانه در استان 
قريب به 300 هزار بيمه شده كه داراى دو يا 
بيشتر از دو دفترچه هستند، داريم كه يكى از 

برنامه هاى دولت رفع همپوشانى هاست.
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قرار بود در هفته دولت امسال 
1102 واحد مسكن مهر به 

بهره بردارى برسد كه به علت 
كسب نكردن استانداردهاى 

الزم اين ميزان به 880 واحد 
كاهش يافت

بــرش

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت خدمات علمی صنعتی استان 

خراسان )سهامی خاص(به شماره ثبت 9106
بدینوسیله از کلیه س��هامداران محترم شرکت 
خدمات علمی صنعتی خراس��ان دعوت می نماید 
تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در 
س��اعت 15 مورخ 97/6/17 که در محل ش��رکت 
واق��ع در بلوار س��جاد- خیاب��ان مول��وی )نمر( 

شماره 76 برگزار می شود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- انتخ��اب هیئ��ت مدی��ره و ب��ازرس قانونی و 

روزنامه کثیراالنتشار
مجم��ع  صالحی��ت  در  ک��ه  م��واردی  س��ایر   -3

می باشد.
هیئت مدیره

/ع
00
00
00
0

عید سعید قربان مبارک

همه هفته شبهای شنبه با غذای گرم پذیرای 
350 نفر از ایتام و مستمندان هستیم ،خیرین 
محترم می توانند از این مراسم بازدید نموده 
و در صورت تمایل بانی یک یا چند هفته در 

سال باشند 

لذا نیازمند کمک های نقدی )فردی و گروهی(

شما مردم نیکوکار و گوسفند قربانی هستیم

ضمنا با کمک های مادی و معنوی به ایتام

 و مستمندان جهت اسکان موقت زوجهای

 تحت پوشش ، اقدام به ساخت خانه های 
کوچک نموده ایم

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات 

شماره کارت 4618 9024 6919 6037
)خیریه مولود کعبه(

خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 
جنب مسجد امام رضا )ع(

09151135325 و 37413316-7

شماره ثبت
خیریه مولود کعبه 1111

9ع
70
81
42

آگهی مزایده 
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز  ش��ورای اس��المی شهر نسبت  به 

واگ��ذاری  به ص��ورت اجاره دو باب غرفه واقع در ضلع ش��رقی ترمینال به  ش��ماره 
ه��ای  19 و 47  ب��ا  قیمت پایه  اج��اره  1/200/000 ریال  و  مبلغ  2/000/000 ریال حق  
ودیعه  از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا الزم است متقاضیان جهت 
دریافت اس��ناد مزایده وکسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه 

نمایند . 
ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 1/500/000 ریال می باشد . 

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97/05/22 لغایت 97/06/10 
مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا ساعت 14 مورخ 97/06/10 

زمان بازگشایی پاکات 97/06/11 در محل دفتر شهردارتایباد .
شهرداری در رد یا  قبول  پیشنهادات  مختار است .  و در صورتی که برندگان  اول 
تا س��وم مزایده  از پیش��نهادات خود  عدول نمایند  سپرده آنان  به  ترتیب  به نفع  

شهرداری  ضبط خواهد شد . 
محل تحویل اسنادمزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد. متقاضیان محترم می 
توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54536525-051 تماس حاصل 

نمایند
ایوب سید الحسینی  شهردار تایباد

/ع
97
07
69
0

)) آگهی تجدید مزایده((نوبت دوم
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسالمی ش��هر نسبت به واگذاری 

به صورت اجاره اماکن مش��روحه ذیل با قیمت پایه اجاره قید شده از طریق برگزاری مزایده 
عمومی اقدام نماید ،لذا الزم اس��ت متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مزایده و کسب اطالعات 

الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97/05/22لغایت 97/06/10

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ97/06/10
زمان بازگشایی پاکات 97/06/11در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است  و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده 
از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 

ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد
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  ضمانت شرکتمبلغ پایهتعدادنام محلردیف
در مزایده

1
 قطعات شماره 30و34 بازار شهروند2 شرقی و قطعات

  شماره 18و27و35و37
 هرمتر مربع6 قطعه شهروند2 غربی جهت نصب دکه

67/0002/000/000

52/000/0002/600/000غرفهغرفه های 3و4و5 و6 و11 بازارمیوه فروشی بلوار مالصدرا2

33/100/0004/000/000 قطعه دفاتر و شرکت های داخل پایانه3

 هر متر مربع15 قطعهقطعات زمین در محل تیرپارک جهت نصب کانکس4
210/0003/500/000
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