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پست

شماره کدپستی برای انجام مراحل گرفتن کارت ملی جدید
الزماستولیمتاسفانهدرپیامکیکهقبلازمراجعهبهادارهپست
میآیدفقطاصلشناسنامهرامیخواهندوپسازمراجعهبهاداره
پســت تازه متوجه می شــوی که نیاز به کد پستی هم هست .مبلغ
 ۲۴۰۰تومانبرایگرفتنکدپستیمیگیرندکهرویتمامقبض
های تلفن وجود دارد و اگر از قبل بگویند مردم کدپستی را همراه
خودشانمیبرندونیازبهپرداختوجهبرایاینکارنیست.

پیگیری دالیل حذف تخفیف های دارویی به بیماران خاص در مشهد

درد افزون بیمارانخاص
گزارش
عقیلرحمانی

َ

وی می افزاید :امــکان دارد ماه بعد هــم نتوانیم
ایــن حمایــت را انجام بدهیــم چرا که ایــن اقدام
به کمک خیران بســتگی دارد اما هــم اکنون و با
همین اوضاع اگر داروخانه مشخص کند بیماری
نیــاز مبــرم بــه دریافــت دارو دارد ،این افــراد به
برخی خیریه ها معرفی می شوند تا در حد امکان
حمایت شوند.

•دانشگاهعلومپزشکی:حمایتهااز
محلکمکخیرانتامینمیشود
برایپیگیریموضوعبامدیراموردارووموادمخدر
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان متولی این
امر گفت و گو می کنیم .دکتر شوشتری در تشریح
دالیل قطع کمک دارو به بیماران خاص در مشهد

عکس تزیینی است

«چرا ســازمان غذا و داروی مشهد ،تخفیف دارویی
بیماران خاص را حذف کرده است؟ غصه بی پولی را
همبایدبهمریضیماناضافهکنیم؟»
«بیماراماسهستم.مدتیاستکهدیگرتخفیفها
و کمک های دارویی که به ما می شد قطع شده است
لطفاپیگیریوبررسیکنیددلیلایناقدامچیست؟

برخی از شهروندان مبتال به بیماری های خاص با
ارسالپیامکودرتماسباگروهحرفمردمروزنامه
«خراســان رضوی» از حذف کمک های دارویی به
بیماران خاص گالیــه کرده و خواســتار پیگیری و
بررسیچراییایناقدامشدهاند.
برای اطالع از جزئیات بیشــتر ابتدا بــا یکی از این
شــهروندان تماس می گیریم که وی در این زمینه
مدعی می شود :یکی از اعضای خانواده من بیمار
سرطانی اســت که داروی شیمی درمانی مصرف
میکند،بههمیندلیلهرماهدوبارداروخریداری
می کند و هر بار هم حدود 700هزار تومان هزینه
دارو مــی شــود .وی می افزایــد :تا چنــد روز پیش
معاونتغذاودارویدانشگاهعلومپزشکیمشهد
حــدود 20درصد هزینــه دارو را تامیــن می کرد و
زمانیکهبرایدریافتداروبهداروخانهمراجعهمی
کردمحدود 550هزارتومانپرداختمیکردماما
چند روز پیش که برای تامین دارو به داروخانه22
بهمن مشــهد مراجعه کردم هیــچ تخفیفی درکار
نبودوهزینهراتماموکمالپرداختکردم.ویمی
گوید :این کمک و تخفیف هرچند اندک برای من
کهکارمندسادهایهستموتامینهزینهداروکاری
دشواراست،بسیارباارزشوباعثدلگرمیبود.

متفرقه

توجلوگیریازبرداشتغیرمجاز
مسئوالنتادیرنشدهبعدازنجا 
یه مب هکوههایزیباید هغیبیبزنند.همهکوه
معادنشنتوس،سر 
ش آهاز نهاد هربینند ه ایبلن د می شود.
ها را تراشــیده اندکهبادیدن 

می گوید :تخفیفــات دارویــی از محل کمک های
خیران جمع آوری می شود ،گاهی امکان دارد در
یک ماه بتوانیم از خیری  10میلیون تومان کمک
دریافت و جذب کنیم ولــی گاهی هم هیچ جذبی
نداشتهباشیم.
ویتصریحمیکند:تخفیفاتداروییهمبستگی
به کمک های خیران دارد ،پیگیــری هایی در این
زمینه انجام شــده اما متاســفانه هنوز نتواسته ایم
کمکی جذب کنیم اما این موضــوع ادامه پیدا می
کندوپیگیردریافتکمکهستیم.مدیرامورداروی
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد یادآور می شــود:
بیماران عزیز این را هــم باید بدانند کــه این اقدام
حقی نیست که باید حتما به آن ها تعلق بگیرد .در
این زمینه بیمه بین 90تا 95درصد از هزینه دارو
را تقبل می کند و باقی مانده را هم باید خود بیمار
پرداخت کند که ما اعالم کردیم در این باره ســعی
می کنیم کمک کنیم اما مقدار کمک را مشــخص
نکردیم چرا که برخی مواقع توان تقبل 20درصد
اینهزینهراداریموگاهیهم 70درصدراپرداخت
میکنیم.شوشتریتاکیدمیکند:اینروشکمک
به بیماران خــاص را همچنــان ادامه مــی دهیم و
درتالش هستیم تا از سازمان ها،نهادها ،خیران و
هرجاییکهتوانستیمکمکیجذبکنیم.

•دولت پول ندارد!
وی درپاسخ به این سوال که آیا دولت نمی تواند در

این زمینه حمایتی از بیماران خاص داشته باشد؟
می گوید :دولت دراین زمینه کمک می کند ولی
باتوجه به این که دولت هم مشکل نقدینگی دارد
در این زمینه دچار مشکل شده است اما باز هم به
دنبال دریافت نقدینگی هستیم.وی می افزاید:
حتیدولتدرزمینهمطالباتمراکزتامینکننده
دارو نیز وجه نقدی پرداخت نمی کند و مطالبات
آن ها از طریق اوراق پرداخت می شود.
شوشــتری تصریح می کنــد :در ایــن زمینه نمی
توانیم در ازای تخفیف های دارویی به داروخانه
و ...اوراق بدهیــم ،ضمــن این که تا بــه امروز نیز
بــرای پرداخــت کمــک هزینــه هــای دارویــی با
داروخانه های  22بهمن ،بیمارستان قائم (عج)
و داروخانه دکتر نوری فرد قرارداد داشته ایم.

•پول برسد دوباره کمک ها برقرار می
شود
مدیر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی
مشهد درباره ســرانجام وضعیت پیش آمده برای
کمک هــای دارویــی به بیمــاران خــاص نیز می
گوید :اگر در این زمینه پولی به دســت ما برســد
به داروخانــه ها اعــام خواهیم کرد تا بــه عنوان
مثال  20درصد از هزینه دارویی بیماران خاص
کسر شود اما گاهی امکان دارد مثل این ماه هیچ
پولی به دست ما نرسد که بتوانیم کمک دارویی
داشته باشیم.

آموزشوپرورش

مندبیربازنشستهسال ۸۸هستمکهمبلغدومیلیونتومان
ازپاداشپایانخدمتطلبکارم.چراپرداختنمیکنند؟

شهرداری

حدودیکسالپیشبرایپلعابرپیادهمیدانمعراجآسانسور
نصب شد که فقط چند روز وصل بود و االن ماه هاست که خاموش
است .بارها با شهرداری تماس گرفتم ولی هیچ اقدامی نکردند.
واقعاهدفازنصباینآسانسورچیست؟
بنده سال هاســت مســافر اتوبوس های داخل شهر هستم؛ به
خصوص میدان شــهدا دقیقا می دانم ســاعت ها و روزهای مختلف
وضعیتترافیکیآنچگونهاست.ازوقتیکهمسیرخط 3بی.آر.تی
اجرایی شده در ساعت ها و روزهایی که هیچ گونه ترافیکی نبود ،در
اینمسیرترافیکبسیارسنگینیایجادشدهونهتنهااستفادهمردماز
وسایلشخصیکمنشدهبلکهبیشترهمشدهاست.تابستانوباوجود
میلیونهازائربایدمنتظرقفلشدنگرهترافیکیاینمسیرباشیم.
بیــن شــهرداری و اتوبوســرانی هیچ گونــه هماهنگــی وجود
ندارد؟متاسفانهروزجمعهدرچهارراهخواجهربیعیکساعتمنتظر
اتوبوسهایخط 23بودمامااتوبوسنیامد.بعدازاینکهدلیلشرا
جویا شــدم گفتند مســیر عملیــات عمرانی داشــته ،بــدون این که
شــهرداری با اتوبوســرانی هماهنگی کنــد .ضررش را مســافر باید
متحملشود.
در خیابــان دانش آموز در حال ســاختن منزلــی هفت طبقه
هســتند .از ســاعت 6:30صبح تا 17در تمام ایام هفته حتی روز
جمعه مشغول به کار ،جوشکاری و ســروصدا هستند که این سر و
صدای زیاد بــرای اهالی مزاحمت ایجاد کرده اســت .متاســفانه
شهرداریهیچرسیدگینمیکند.آسایشمردمرابههمزدهاند.
لطفاپیگیریکنید.

•مجمع خیران سالمت :پای دولت
درمیان است نه خیران!

در ادامــه بــا مدیرعامــل مجمع خیرین ســامت
اســتان نیز گفت وگو مــی کنیم .دکتر احتشــام
فر در تشــریح دالیل قطــع کمک هزینــه دارویی
بیماران خاص به «خراسان رضوی» می گوید :این
موضوع اصال ارتباطی به مجمع خیرین سالمت
نــدارد ،این موضــوع مربــوط به وزارتخانه اســت
چراکه وزارتخانه بودجه ای را برای بیماری های
خاص تخصیص داده بود که درصدی از هزینه را
پرداخت می کرد .وی تصریح می کند :هم اکنون
هم دولت با چالش اعتباری رو به رو شــده است،
خیران هم در مقاطــع مختلف کمک هایی مانند
خرید زمین برای بیمارســتان ،تخت ،ســاخت و
ساز و ...انجام می دهند که همچنان ادامه دارد.

•این کمک از توان خیران خارج است

دکتر احتشــام فر می افزاید :کمک های خیران
در این حوزه نبــوده چرا که وزارتخانــه متولی آن
بوده اســت ،این امکان وجــود دارد که خیران در
برخی مراکز هم به بیماران کمــک های مالی به
صورت محدود ارائه دهند ولی آن قدر نیست که
در ماه بتواند کمک هزینه تمامی بیماران را تامین
کند چرا که این اقدام از توان خیران خارج است.
مدیــر عامــل مجمــع خیرین ســامت خراســان
رضــوی راه حلی بــرای رفــع مشــکالت دارویی
مطرح می کنــد و می گوید :برای رفع مشــکالت
دارویی بایــد فکر دیگــری کــرد .با توجه بــه این
که مشــهد در زمینه داروســازی یکی از قطب ها
محســوب می شــود باید بحث پژوهش را توسعه
بدهیم تا بتوانیم کاالی ملی تولید کنیم و تحریم
های دارویی و ...باعث گرانی و کمبود دارو نشود.

شهرستانها

مسئوالن شهرداری سبزوار مرتب اخطاریه تخریب و جریمه
میلیونی برای خانه های ساخته شده حاشــیه شهر می فرستند و
آرامشماراگرفتهاند.
لطفاازجادههایرشتخوار،تربتوخوافگزارشیتهیهکنید.
جادههابهحدیخراباستکهجلوبندیخودروراخرابمیکند.
همچنینازبسقیرپاشیکردهاندانعکاسنورخورشیدرویقیرها
موجبآزاررانندگانمیشود.
قبوضآبتربتحیدریهگرانشدهاست؟لطفابررسیکنید.
به جای ردیف تبصــره ۳دو ردیــف دیگر با عنوان تبصــره قانونی و

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

تبصره ۶اضافهشدهاست.
گزارشــی از ترافیک ســنگین شــهر تربــت جام تهیــه کنید.
راهنماییورانندگینظارتشضعیفاست.
بهمسئوالنشهرداریسبزواربگوییدسریبهکوچهزینبیه۱۴
بزنند،پرازچالهوحفاریاست.چرارسیدگینمیشود؟

بهداشتودرمان

چرابیمارستانفارابیاینقدرشلوغاست؟سقفیکوتاهدارد
وتهویهآنهمضعیفاستکهموجبآزاربیمارانمیشود.باوجود
جمعیت زیاد مراجعان اما پزشکان دیر می آیند و زود می روند.چه
کسیرسیدگیمیکند؟

بازار

همشــهریان عزیز مراقب باشــید از این فروشــگاه هایی که با
تخفیفهایگزافمحصوالتخودرامیفروشندخریدنکنید.من
از یک هایپرمارکت با همین گونه تخفیفــات خرید کردم که بعد از
بررسیمتوجهشدمبرخیکاالهاگرانترازبازاربهفروشمیرسد.

آبوفاضالب

آب و فاضالب اگر خودش آب کشــف رود را بفروشــد ایرادی
ندارد ولی اگر کشــاورزان اســتفاده کنند جــرم اســت! جوانان و
کشاورزانروستاهایحاشیهکشفرودبیکارشدهاند.

اتوبوسرانی

رانندهاتوبوسخط 30، 90دیماهدیرتربهایستگاهآمدهبود
وقتی اعتراض کردیم ،طلبکارانه ،بی ادبانــه و بی نزاکت برخورد
کرد.لطفارسیدگیکنید.
خواهش می کنم دستور بدهید که خط اتوبوس 37این قدر
الک پشــتی حرکت نکند .به وقت مــردم احترام بگذاریــد .با این
شرایطمجبورمباخودرویتکسرنشینبهمحلکارمبروم.

بانکها

پنج شــنبه یکی دیگر از بزرگتریــن بدهــکاران بانک تجارت
شناســایی و طبق اظهارات تلفنی مســئوالن بانک تجارت شعبه
آزادشهر مشهد ،پرونده او به دفتر حقوقی بانک ارسال و مبلغ حق
الوکالهنیزبهبدهیاینبدهکاربانکیاضافهشد؛اینشخصکسی
نیستجزگیرندهوامازدواجکهاکنوندرجمعبیکارانقرارداردو
چندماهاستکرایهخانهاشعقبمانده.

اصناف

نانوایی مجتمع پردیس وکیل آباد با  ۱۰۰۸واحد آپارتمان،
روزهایجمعهنبایدتعطیلباشد.

تاکسیرانی

توجیه مدیرعامل تاکسیرانی مشــهد به این دلیل است که از
تاکسیهایگردشینمیتواندآبونمانبگیرد.

بازتاب

در مطلب چاپ شده در روز 27دی ماه درباره سالگرد محمد
اعظمدرروزنامه«خراسانرضوی»تیترزدهشده 15امینسالگرد
ولیسالفوتراسال 85ذکرکردهایدکهدراینصورت11امین
سالگردمرحوماست.پاسخدهیدلطفا.
گروه ورزش  :با عرض پوزش ،تاریخ صحیح درگذشــت محمد اعظم
سال 1381استکهبدینوسیلهاصالحمیشود.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

گله سگ های ولگرد در دالوران!

جانمایی غیراستاندارد پل عابرپیاده

یکی از شــهروندخبرنگاران با ارســال این عکس به کانال اخبار خراســان
( )@akhbaarekhorasanبه جانمایی این پل عابر پیاده در خیابان حر
عاملیاعتراضکردهوگفتهاست:اینپلعابرپیادهرادرخیابانحرعاملی،
نبوعلیمشهدنصبکردهاند.سوالمازمدیرانیکهزحمت
کناربیمارستا 
نصباینپلراکشیدهاندایناستکهپلکانپلراکجامیخواهندجانمایی
کنند؟ چرا که اگر پلکان در پیاده رو جانمایی شود ،پیاده رو مسدود و عبور
عابرانپیادهبازحمتانجامخواهدشد.

تعجب نکنید ،این جا خیابانی در داخل شــهر اســت و همان طور که می
بینید گله ای از ســگ های ولگرد در حوالی خیابــان دالوران  34وجود
دارد که آســایش را از ما اهالی گرفته اســت .این اتفاق تقریبا در بیشــتر
ساعات روز رخ می دهد و محدود به شب یا ساعات کم تردد نیست .گاهی
این ســگ های ولگرد برای مــا و فرزندان مان مشــکالتی را به وجود می
آورند .از شهرداری منطقه خواهش می کنم فکری برای این مشکل بکند
تا آسایش و آرامش به اهالی این منطقه برگردد.

یــادداشــتخــوانــنــدگــان

شهرستان ها

شاکری

رضا شیدا

تکمیل ظرفیت دکتری96
و امیدی که ناامید شد

درددلیدارمکهمیخواهمبهگوشمسئوالندانشگاهآزادرسانده
شود.چندروزپیشمرکزسنجشوپژوهشدانشگاهآزاداعالمکرد
کهبرایهماهنگیباوزارتعلومدرمقطعدکتری ۹۶برایورودی
نیمسالدوم،دانشجونمیپذیردکهواقعاموجبتاسفمنوناامید
شدن امیدهایم شــد؛ امیدهایی که بیش از شــش ماه و حتی بیشتر
از آن در سر داشــتم .بنده پس از مصاحبه که به گفته مسئوالن۱۴،
نفر دعوت شده بودند ،رتبه  ۷را کســب کردم که با وجود اعالم نظر
دانشــگاه ،هفت نفر باید پذیرفته می شدند ولی پنج نفر را پذیرفتند
واینجانبباکسبرتبه ۷موفقبهورودنشدم.مهرماهمنتظراعالم
تکمیل ظرفیت بودم که بر اســاس تصمیم خود دانشــگاه ،مبنی بر
استانیشدنمصاحبههابندهبهدلیلاعالمنکردنتکمیلظرفیت
واحد مربوطــه ،دوباره نیز ناامید شــدم و منتظر بهمن ماه شــدم که
متاسفانهاعالمکردنددربهمنتکمیلظرفیتبرایمقطعدکتری
وجود نخواهد داشت .حال سوال من از مسئوالن دانشگاه آزاد این
اســت که اگر قرار بر هماهنگی با وزارت علوم بود چرا فقط دانشگاه
آزادمرحلهمصاحبهرابهصورتاستانیبرگزارکردکهیکیمثلبنده
درتکمیلظرفیتمهرماهباوجودظرفیترشتهوگرایشمنتوانستم
سایرواحدهاراانتخابکنم؟
خواهش می کنم با این اقدامات که ممکن اســت کارشناسی شده
نباشدامیدیراکهافرادیمثلمنباتالشبهدستآوردهاندناامید
نکنید.ازمسئوالندانشگاهآزادمشهدخواهشمیکنمدراینزمینه
پاسخگوباشندودلیلایناقداماتخودرابرایروشنشدنموضوع
اطالع رســانی کنند .امیدوارم این درد دل ها به گوش مســئوالنی
که تصمیم گیرنده هستندبرسد تا در تصمیم گیری های خود تمام
جوانبرادرنظربگیرند.
ســتون یادداشــت خوانندگان به بیان نظــرات و حرف های
مردم در حوزههای مختلــف میپردازد که الزامــا مورد تأیید
روزنامه نیســت .شــما مخاطبان گرامــی روزنامه خراســان
رضوی میتوانید مطالب ،یادداشتها و دلنوشتههای خود
رابرایماارسالکنیدتادرهمینستونمنتشرشود .مطالب
خود را به شــماره تلگرام  09393333027ارسال کنید.

«چراهیچمسئولیبهفکربازکردنگرهترافیکیشهرنیشابورنیست؟تنهاپلعابرپیاده
مکانیزهشهرکهدرستمقابلشهرداریاست،مدتهاستبهرویمردمبستهشدهاست.
چرا مسئوالن به فکر نیستند؟ با بازگشایی این پل ،تردد مردم از عرض خیابان ها کم می
شودوترافیکنیزکاهشمییابد».

پاسخشهردارنیشابوربهگالیهازمسدودبودنپلعابرپیادهپرترددشهر

نوروز؛ پایان بازسازی تنها پل عابرپیاده مکانیزه نیشابور

یکی از شــهروندان ساکن نیشــابور با ارسال
پیامکــی بــه ســامانه حــرف مــردم روزنامــه
«خراســان رضــوی» ،از خرابــی و انســداد
چندساله تنها پل عابرپیاده مکانیزه این شهر
گالیه کرده و خواستار رسیدگی مسئوالن به
این موضوع شده است.

•انسداد پل به دلیل کیفیت پایین

گالیهاینشهروندراازشهردارنیشابورپیگیری
میکنیم،علینجفیباتأییدگالیهمطرحشده،
به«خراسانرضوی»میگوید:اینپلنخستین
پل مکانیزه ای بوده که در شهر نیشابور نصب
شــده و به دلیل تجربــه کمتر در ایــن زمینه ،از
کیفیــت الزم برخــوردار نبــوده و پارامترهای
کنترلینیزبهخوبیدرآنرعایتنشدهاست.
ویمیافزاید:عالوهبراینکهتجهیزاتنصب
شــده در پل از کیفیــت الزم برخــوردار نبوده،
برخیافرادنیزمتأسفانهباشیطنتوقراردادن

موانع در مســیر پله ،باعث تســریع در تخریب
تجهیزات پل شــده اند کــه در نهایت بــه از کار
افتادنپل منجرشدهاست.نجفیتصریحمی
کند:همکارانمادرگذشته،بارهابرایتعمیر
پلاقدامکردهانداماعواملذکرشدهباعثشد
کهاینتعمیراتنتیجهاینداشتهباشد.

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مسئوالنومدیرانروابطعمومیسازمانهامیتوانندپاسخهایخودبهپیامکهایمردمراازطریق
پستالکترونیکیkho.razavi@gmail.comبهروزنامهخراسان رضویارسالکنند.پاسخ مسئوالن
بهپیامکهایمردمی،روزانهدرهمینستونمنتشرخواهدشدوبهاستحضارمردمخواهدرسید.

اتوبوسرانی

«برخــی اتوبوس هــای پایانــه آزادی مشــهد با
وجود این که همیشه روشن است اما داخل آن سرد
و غیرقابل تحمل است .زمستان از راه رسید  ،آیا نمی
خواهید برای بخاری و سیستم گرمایشی اتوبوس ها
فکری کنید؟ هوا قرار اســت سرد و ســردتر شود و
برای ما که از اتوبوس برای حمل و نقل درون شهری
استفاده می کنیم تحمل سرما سخت خواهد بود».

به استحضار شــهروند محترم می رساند قبل از
آغاز فصل ســرما بخاری کلیه ناوگان مورد تســت
و بررســی قــرار گرفتــه و راه اندازی شــده اســت
همچنیــن برنامــه دوره ای بازدید از بخــاری تمام
اتوبوس ها(سازمانی و بخش خصوصی) در دستور
کار همکاران مسئوالن خط و انتظامات قرار دارد
تا در صورت مشاهده خرابی ،اتوبوس از خط خارج
و پس از رفع نقص مجدد در خط به کارگیری شود.
به هرحال از آن جا که اتوبوس ها شب ها در فضای
باز متوقف می شــوند در ســاعت اولیــه صبح گرم

کردن اتــاق فلزی اتوبوس به مســاحت حدود 32
مترمربع با ســه بخــاری کف (بعضا بخاری ســقف
در اتوبــوس هــای مجهز بــه بخاری ســقف) کمی
زمان براست.
الزم به توضیح است به جهت کاهش آلودگی هوا
راننــدگان در پایانه ها باید پــس از توقف ،اتوبوس
خود را خاموش کنند.
درپایان از همکاران اتوبوسران تقاضا می شود در
صورت مشــاهده نقص فنی در سیستم گرمایشی
به سرعت برای رفع نقص اقدام کنند.
«چرا خط  1093تا آخر بولوارنماز نمی رود؟ ما
مردم چشــمه پونه به ایــن دلیل باید یــک کیلومتر
پیاده برویم»

به استحضار شهروند محترم می رساند با توجه به
وجود برخی مشکالت در مسیر چشمه پونه مکاتبه
الزم با شــهرداری منطقه جهت رفع مــوارد انجام
شــده و مقرر اســت پس از رفع نواقــص ،مراتب به
سازمان اعالم شود تا اقدامات الزم صورت پذیرد.

•بازسازی پل تا نوروز به پایان می رسد

شهردار نیشــابور در پاســخ به این سوال که
آیا برنامه ای برای بازســازی کامــل این پل
وجود دارد یا خیــر؟ می گوید :هــم اکنون،
تشریفات قانونی برای سپردن بازسازی پل
به پیمانکار انجام شــده اســت و امور انعقاد
قــرارداد نیــز در جریــان اســت تــا اقدامات
اجرایــی در این باره انجام شــود .وی یادآور
می شــود :ان شــاءا ...کار اجرایــی این پل
تا نوروز به پایان می رســد و شــهروندان می
توانند از آن استفاده کنند.

0939-3333027

@k h o r a s a n e r a z a v i

