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شهرداری

عضو هیئت مدیره کارخانه مطرح کرد:

وعدهآغازبهکاردوباره«مشهدنخ» ازابتدایخرداد
گزارش

زیادیازموجودیانباربهفروشرفتهوتنها 100تن
دیگرنخدرانبارهاباقیماندهاست.عضوهیئتمدیره
مشهدنخدربارهچگونگیرونقتولیددراینکارخانه
نیز اظهار کرد :با توجه به افزایش قیمت دالر ،قاچاق
برای بسیاری از اجناس مقرون به صرفه نیست و می
توانبهرونقبیشترتولیدداخلامیدواربود،هرچند
کهنوساناتقیمتباعثشدهاستبرخیخریداران
هنوزبرایخریددچارتردیدباشند.

مهدیعسکری

درآستانهاولینسالگردتعطیلیکارخانهمشهدنخ،
عضوهیئتمدیرهاینکارخانهازآغازفعالیتدوباره
آنازابتدایماهآیندهخبرداد.
اول خرداد ســال گذشــته ،به دنبال تداوم دو ســال
ضرر و زیــان کارخانه «مشــهد نــخ» ،از تعطیلی این
کارخانه بزرگ و بیــکاری 300کارگر این مجموعه
با تیتر «دومینوی تعطیلی کارخانه ها به مشــهد نخ
رســید» ،نوشــتیم .کارخانه ای بزرگ که 27ســال
قبل با توان تولید ســه هزار تن نخ پنبــه ای و1500
تن نخ آکریلیک شــروع به فعالیت کرد اما رفته رفته
همانندبسیاریدیگرازواحدهایتولیدی،باافزایش
واردات محصــوالت بی کیفیت چینــی ،روزگار این
واحد تولیدی نیز به کسادی رسید و حدود 700تن
تولیداتاینواحدنیزدرانبارهاماند.
در ادامــه پیگیری هــای روزنامــه خراســان رضوی
در  4خرداد ســال گذشــته با عنوان «گره مشهد نخ
در تهران باز می شــود؟» بــه وعده فرمانــدار طرقبه
شــاندیز رســیدیم؛ وعده ای که حکایــت از پیگیری
برای رسیدگی به تخلفات کســانی داشت که با دور
زدن قانون ،اقدام به واردات نخ از چین کرده بودند.
عــاوه براین ،مســئوالن اســتانداری در جلســه ای
ضمن استماع مشکالت این کارخانه ،برای فروش
محصوالت کارخانه وعده هایــی داده بودند .دو ماه
بعد از آن و در تیر ماه سال گذشته ،از تداوم مشکالت
این کارخانه با تیتر «گره مشهدنخ باز نشد» ،به بیان
گالیههایمدیرعاملاینکارخانهپرداختیم؛گالیه
هایی که علی رغــم دعوت چنــد بــاره از مدیرعامل
این کارخانه برای بیان مشــکالت ،از تحقق نیافتن
کمک ها به کارخانه مشــهد نخ و تداوم تعطیلی این
کارخانهحکایتداشت.درچهارمینگزارشروزنامه
خراســان رضــوی در 23شــهریور نیز بــه امیدهای
تازه ای برای رفع مشکل مشــهد نخ ،با تیتر «وام25
میلیاردیبرایگرهگشاییازمشهدنخ»اشارهکردیم
وازوعدههایپیگیرینمایندهمردمطرقبهشاندیزدر
مجلس،نمایندگانسازمانصنعت،معدنوتجارت
استان ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اداره
کل تامین اجتماعی نوشتیم و این که قرار است25

•فعالیت  730نفر در مجموعه مشهد نخ

میلیاردتومانبرایجبرانبخشیازکسریسرمایه
درگردش،دراختیارمدیراناینکارخانهقرارگیرد،
ضمن این کــه وعده داده شــد برای رفع مشــکالت
صدورمجوز فعالیت زیرمجموعه این کارخانه در تپه
سالمنیزاقداماتیانجامشود.درآخرینگزارشنیز
در14آبانسالگذشتهنوشتیم«25میلیاردنرسید،
گرهمشهدنخکورترشد»وبهبیاناظهاراتمدیرعامل
اینشرکتکهگفتهبودبانکهاقراراستسرمایهدر
گردشاینکارخانهراهمبازپسبگیرند،پرداختیم.
ازسویدیگررئیسسازمانصنعت،معدنوتجارت
اســتان در آن گزارش اعــام کرد با توجــه به مصوبه
کارگروه ماده 8استانداری درباره ارائه پاسخ مثبت
به استعالم محیط زیست شرکت مشهد نخ واقع در
جیم آباد ،مانعی برای صدور پروانه بهره برداری این
واحــد در آن منطقه وجود نــدارد و بــه محض صدور
پروانه فعالیت مشــهدنخ در تپه ســام ،مدیران این
کارخانه می توانند تســهیالت 25میلیــارد تومانی
دریافتکنند.

• 25میلیاردتوماننرسید

در همین باره ،روز گذشته «شهریار بادامچی» عضو
هیئت مدیره و ناظر اجرایی این کارخانه به خبرنگار
ماگفت 25:میلیاردیکهوعدهدادندبههیچطریقی
عملیاتیوپرداختنشد.
بادامچــی اظهــار کــرد :بــا هــدف اشــتغال مجدد
کارگران در این مجموعه ،بخشی از کارخانه مشهد
نخ را فروختیم و بخش های دیگر را هم اجاره دادیم،
بههمینمنظوربابنکدارانمطرحکهسالهاخریدار
محصوالتمابودند،مذاکرهوآنهارابهتولیددعوت
کردیم.وی افــزود :تعدادی قبول کردند با ســرمایه

گذاری در کارخانه ،موجبات فعالیت دوباره و زمینه
بازگشــت  110نفر از کارگران را به کارخانه فراهم
کنند.بادامچیادامهداد:بههمینمنظورازابتدای
خرداد ماه ،دوباره تولید در کارخانه مشــهد نخ آغاز
خواهدشدوامیدواریمرفتهرفتهبتوانیماینظرفیت
راافزایشدهیموبهسالهایاوجتولیدبازگردیم.

•تصویبواگذاریکارخانهنساجیجیمآباد

بادامچیدرپاسخبهسوالیدربارهسرنوشتکارخانه
تپه ســام (جیم آباد) به عنوان یکــی از زیرمجموعه
های مشــهد نخ ،اظهار کرد :مجموعه جیــم آباد که
قرار بود تولید محصوالت نساجی را عهده دار باشد،
متأسفانه به فرجام نرســید و با تصمیم هیئت مدیره
قرار اســت این مجموعــه واگذار شــود.عضو هیئت
مدیــره مجموعه مشــهد نخ دربــاره نحــوه واگذاری
این کارخانه نیز گفت :این مســئله فعال در حد طرح
است و پس از نهایی شدن ،از سرمایه گذاران بخش
خصوصی برای خرید و مزایده دعوت خواهیم کرد.
بادامچی افزود :در کارخانه شادیلون به عنوان یکی
دیگر از زیرمجموعه های مشهد نخ نیز از اسفند ماه
و پس از شش ماه تعطیلی 100،نفر در بخش پلوش
(تولیدخزمصنوعی)ودربخشنخنیز 70نفردوباره
مشــغول به کار شــدند.وی اظهار کرد :در مجموعه
«نوبافت شادیلون» از دیگر زیرمجموعه های مشهد
نخ که در شهرســتان فریمان به بافت پتو اختصاص
دارد نیز  460نفر مشــغول به کار هستند البته این
کارخانــه از زمــان راه انــدازی در ســال 82تاکنون
تعطیلینداشتهاست.ویدرباره 700تننخموجود
در انبارهای مشــهد نخ که در گزارش های گذشــته
خراسان رضوی به آن اشاره شد نیز بیان کرد :بخش

وی ادامــه داد :مجموعــه کارخانه های مشــهد نخ تا
چندسالقبلوبافعالیتهرسهکارخانه 1300،نفر
نیروی کار داشــت و بزرگ ترین واحد تولیدی کشور
محسوب می شد اما اکنون با احتساب  460نیروی
فعــال در نوبافت شــادیلون 170 ،نفر در شــادیلون
و  100نفری کــه از ابتــدای این ماه ،چــرخ کارخانه
مشــهد نخ را به حرکت در می آورند ،شمار کارگران
این مجموعه بــه  730نفر خواهد رســید.بادامچی
ابرازکرد:دستگاههاونهادهایدولتیبرایدریافت
پروانه،همکاریهاییانجامدادندامادربارهکارخانه
جیم آباد کار به سرانجام نرسید .وی در پاسخ به این
ســوال که چرا مجموعه اقداماتی را کــه منجر به راه
اندازی مجدد کارخانه شــد در ســال گذشته انجام
ندادید ،اظهار کرد :سال گذشــته به جای واگذاری
بخش هایی از دســتگاه ها و بخش هایی از کارخانه
به ســرمایه گذاران بیــرون از کارخانــه ،تمام تالش
مان معطوف به راه اندازی آن توســط خودمان بود و
برایاینمنظوربهحمایتدولتیوجذباعتبار25
میلیاردتومانینیزامیدواربودیم.
بادامچیادامهداد:باتوجهبهافزایشقیمتدالردر
بازار ،واردات اجناس خارجی برای بنکداران پارچه
سوددهی چندانی ندارد و در عوض تولید در داخل
باسوددهیبیشتریتوأمخواهدبود،بنابراینبرای
تولیدتمایلپیداکردند.
وی در پاســخ به ســوال دیگر ما در بــاره برنامه های
پیشروبرایدعوتبهکارتعدادبیشتریازکارگران
کارخانه مشــهد نخ ،گفت :در مشــهد نخ با توجه به
فروشبرخیدستگاهها،دیگرجاییبرایواگذاری
بیشــتر نمانده اســت و در کارخانــه نوبافــت به فکر
توسعهبیشترهستیموامکانداردازکارگرانسابق
استفادهکنیم.

درختان و شمشادهای مجاور مجتمع مسکونی پردیس
در بولوار وکیل آباد به دلیل آبیاری نشدن و رسیدگی نکردن
در حال خشک شدن است ،از شهرداری منطقه می خواهم
برای تیمار و آبیاری این موجودات زنده اقدامی کند تا قبل از
این که به طور کامل از بین بروند.
مسیر پیاده روهای خیابان فکوری  11یا همان خیابان
شقایق ،بسیار ناهموار و خطرآفرین اســت ،لطفا شهرداری
فکری برای بازسازی این پیاده روها بکند.
تعداد ســطل هــای زبالــه در شــهر مشــهد کم اســت و
جوابگوی این تعداد زائر و شــهروند نیســت ،به ویژه در نقاط
پرتراکم تر شهر که باعث رهاســازی زباله ها در کنار کوچه و
خیابان شده است.
لطفا درباره مسیر خط  2قطار شهری و ایستگاه های آن
در روزنامه مطلبی منتشــر کنید تا مردم با این خط نیز آشــنا
شوند.
چند سالی است درباره انتقال کارخانه کوکاکوال ،تنها
حرف و وعده از مســئوالن دریافت کرده ایم ،پس این انتقال
چه زمانی قرار است انجام شود؟
یک ماه اســت کوچــه معــراج ،حوالــی باقرخــان برای
آسفالت زیرسازی شده ولی بعد از آن به حال خودش رها شده
و به دلیل بــاران های اخیر ،به مرور این زیرســازی در حال از
بین رفتن اســت ،لطفا شــهرداری قبل از هــدر رفتن هزینه
زیرسازی ،برای آسفالت آن اقدام کند.
ســرعت گیرهایی کــه در محــدوده میدان خرمشــهر و
میدان دفاع مقدس وجود دارد ،غیراســتاندارد است .لطفا
شــیب و ارتفاع این ســرعت گیرها را ترمیم کنید ،جلوبندی
بیشتر خودروهایی را که در این مسیر تردد می کنند  ،خراب
کرده است.
چهارراه ولیعصر(عــج) ،تقاطع بولوار هدایــت و بولوار
ابوطالبتاپارکحجاب،تقریب ًادرتمامطولسالحفاریمی
شود و مسیر مســدود است که نشــانه ناهماهنگی نهادهای
مختلف اســت .لطفا پیگیری کنید چه زمانی قرار است این
حفاری ها تمام شود؟
شهرداری برای به سازی پیاده روی بولوار گاز تا خیابان
گاز  5اقدام و این محدوده را ســنگ فــرش و نیمکت گذاری
کرده اســت ولی هیچ خبــری از ادامه این کار نیســت ،دلیل
توقف آن چیست؟
چرا برای شــهرک شادیلون رضاشــهر که از شهرک های
قدیمی مشــهد اســت ،هیچ فضای بازی یا ورزشی ایجاد نمی
شود؟بازیبچههادرکوچهوخیابان،مزاحمتایجادمیکند.
از شهرداری می خواهم در همه نقاط شهر ،زمین های
خالی را رایگان برای ورزش جوانان در اختیارشان قرار دهد.
در شهر زمین های بازی والیبال ،فوتبال ،بسکتبال و اسکیت
کم داریم.
از کارشناسان ترافیک شهرداری منطقه  9درخواست
رسیدگی به وضعیت تقاطع هاشمیه  ۶۵و بولوار کشوری را
دارم .در این مسیر به ویژه شــب ها ،به علت نبود چراغ خطر
گره ترافیکی شدیدی ایجاد می شود.

تاکسیرانی

تاکســی ها پول خرد ندارند و ســازمان تاکسیرانی هم

نمابر05137009129 :

برای تجهیز تاکسی ها به دستگاه کارت خوان برخالف وعده
هایی کــه داده ،هیچ اقدامی نکرده اســت و این باعث شــده
برخی راننــدگان تاکســی باقی پــول مســافران را بــه آن ها
برنگردانند که این نوعی حق الناس است.

اتوبوسرانی

تابلوی هوشمند ایستگاه پردیس وکیل آباد خراب است.
مسئوالن مربوط در سازمان اتوبوسرانی برای تعمیر آن اقدام
کنند.

علوم پزشکی

در بیمارســتان ابن ســینا ،پســت و جایگاه ها براساس
لیاقت و عملکرد افــراد تعیین نمی شــود ،از دانشــگاه علوم
پزشــکی می خواهم بــه این موضــوع ورود کند تا حــق افراد
مستحق ضایع نشود.

شهرستان ها

در گلبهار برای خرید انشعاب گاز به تازگی دریافت کد
پســتی را اجباری کرده اند .ایــن کار عالوه بــر هزینه ،تاخیر
اداره پست در اختصاص کد پستی و تعلل های چند هفته ای
را به دنبال دارد و بیش از زمان نصب انشعاب گاز ،باید منتظر
اعالم کد پستی باشیم .لطفا مسئوالن مربوط فکری به حال
این فرایند وقت گیر بکنند.
مسئوالن استان لطفا فکری به حال ایجاد اشتغال برای
مردم شهرستان درگز بکنند ،ما دوست نداریم محل زندگی
مان را ترک کنیم ولی به دلیل نبود شغل ،مجبور به انجام آن
می شویم.
خواهشمیکنمیکیازمسئوالنبهطوردقیقاعالمکند
آمارکشتههاوتصادفاتورودیجادهسرخسبهمشهدبایدبه
چه تعداد برسد که 10کیلومتر باقی مانده در مسیر سه راهی
میامیبهمشهدآسفالتشود؟

متفرقه

چرا پالک 176متأسفانه توسط برخی نهادها و دستگاه
هایدولتیتصرفشدهاست؟
چرامرکزبهداشتنامجوازمراجعانپولمیگیردورسید
نمیدهد؟
دوستعزیزیکهفرمودهبودیدبهدلیلطرحبیآرتینمی
توانید با دوچرخه به حرم مشــرف شــوید باید عــرض کنم عده
زیادیبااجرایاینطرحبهسهولتبهحرممطهررضویتشرف
پیدامیکنند.

بهداشتودرمان

خدماترایگاناتوبوسدیابتبهتراستدرتمامیمناطق
شهرداریوفرهنگسراهایشهرمشهدومراکزبهداشتارائه
شود.

ایرانسل

شارژ مکالمه اعتباری ایرانســل خیلی زود تمام می شود
دوستاندیگرمنهمتجربهاینمشکلرادارند.

شورایشهر

چرا برای شورایاران جدید در شهرداری مشهد کد تعلق
نگرفتهوکارتصادرنمیشود؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
محمدرضا فیضی /شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

چرای دام در یک قدمی منازل مسکونی

فرهنگی که باید اصالح شود

درست اســت که محله موعود یکی از محالت حاشیه شــهر است اما این
دلیل نمی شود در مناطق مسکونی ،چرای دام آزادانه انجام و مشکالت
بهداشــتی و زیســت محیطی فراوانــی برای شــهروندان و ســاکنان این
محالت ایجاد شــود .متأســفانه گویا برخــورد با دامداری های ســیار در
دستور کار مســئوالن قرار ندارد و نمی توانیم به برخورد قانونی جدی با
این رویه امیدوار باشیم .امیدوارم با انتشار این عکس ،مسئوالن جدی تر
به این مشکالت رسیدگی کنند.

این روزها پارک خودرو در پیاده رو ،در حال تبدیل شدن به یک موضوع
عادی است .تخلفی تکراری که حتی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی
نیز کمتر بــا آن برخورد می شــود .دیگر کالفه شــده ایم از ایــن همه بی
قانونی .البته این مشکل مربوط به ماموران راهنمایی و رانندگی نیست
بلکه خود مردم بایــد وارد کار شــوند و با اصالح رفتــار و رعایت فرهنگ
رانندگــی ،ایــن مشــکل و دیگر مشــکالت ناشــی از فرهنگ نادرســت
رانندگی را در شهر حل کنند.

پیگیری

پیگیری

بهبودی نیا

محمدامین شرکت اول

«چرا به وضعیت کدهای دستوری رسیدگی جدی نمی شود؟ برخی از این شرکت ها فقط قصد پول

«امتحانات میان ترم شروع شده و استادان نمرات را در سیستم جامع دانشگاهی

جدا کردن از مردم را دارند و با تبلیغ در شبکه های مختلف تلویزیون از بچه ها می خواهند با گرفتن

«گلستان» ثبت می کنند ولی ما امکان مشاهده آن ها را به دلیل بروز مشکل در این

شماره ها را می گیرند و دقیقه ای از هزار تا دو هزار تومان روی فیش تلفن ثابت ما اضافه می شود .تا

اعتراض به نمره میان ترم وجود ندارد و به همین دلیل حق ما ضایع می شــود ،لطفا

تعدادی شماره ،عضو این ســرویس ها شــوند و بچه های کوچک یا نوه های ما هم بدون اطالع ما این

زمانی هم که فیش تلفن به دستمان نرسد متوجه ماجرا نمی شویم .وقتی هم فیش ها ارسال می شود،

متوجه می شویم مبالغ غیر متعارف زیادی روی فیش ها اضافه شده است .کاری به سودهای کالن این
شرکت ها ندارم اما وقتی به مخابرات زنگ می زنیم و اعتراض می کنیم می گویند برای لغو آن ،باید به

دفاتر پیشخوان بروید و فرم پر کنید ،تازه برای دوره بعد هم همین فیش دوباره برای شما صادر می

شود و بعد از پرکردن فرم ،از دو دوره بعد این ســامانه غیر فعال می شود .سوال من این جاست؛ چرا

برای غیر فعال کردن هم یک کد قرار نمی دهند تا با شماره گیری آن ،کد دستوری مد نظر غیر فعال
شود؟ چرا برای فعال کردن ،نوه ها و فرزندان ما با یک شماره تماس می توانند این کار را انجام دهند
اما برای غیر فعال کردن ،فقط مالک خط باید در دفاتر پیشخوان حضور داشته باشد؟»

گالیه شهروندان از کدهای دستوری و پاسخ ناتمام مخابرات

این کدهای دستوری دردسر ساز

این حاصــل تماس و گفت وگــوی تلفنی یکی از
شــهروندان با خبرنگار حرف مردم بــود .بعد از
باخبر شــدن از این موضوع بــرای پیگیری آن با
روابط عمومی مخابرات استان خراسان رضوی
تماس گرفتیم و بعد از دو روز پیگیری« ،حســن
پور» مدیــر روابــط عمومــی مخابرات اســتان با
اعالم این که امکان مصاحبه تلفنی با مسئوالن
مخابــرات وجــود نــدارد ،با ارســال نمابــری به
بخشی از پرسش های ما پاسخ گفت.

•سه روش برای لغو کد دستوری
در بخشــی از این پاســخ هــا آمده اســت :هزینه
مربوط به کدهای دستوری ،در صورتی در قبض
ها محاسبه می شود که کد مذکور توسط فردی
از خانواده فعال شده باشــد و مخابرات در فعال
ســازی ها هیچ نقشــی ندارد .چنان چــه بعد از
مدتی ،مشترکان بنا به هر دلیلی قصد غیرفعال
کردن این کدها را داشته باشند ،به سه روش می

توانند این سرویس ها را لغو کنند :در روش اول
مشترکان می توانند با مراجعه به پرتال شرکت
مخابرات ایران و قسمت «مخابرات من» سرویس
مد نظر را لغو کنند.
در روش دوم مشــترکان مــی تواننــد بــرای
غیرفعال کردن سرویس های خود و مخصوصا
ســرویس هــای چنــد رســانه ای ،بــه دفاتــر
پیشــخوان دولت در سراســر اســتان مراجعه و
برای غیرفعــال کردن آن هــا اقــدام کنند و در
روش سوم مشترکان می توانند از طریق تماس
با همان شماره ای که قبال فعال کرده اند ،این
خدمات را لغو کنند.
اما درباره ســوال دیگر ما «به چه دلیل برخی از
مراکز پیشــخوان دولــت ،قطع این ســرویس ها
را بعد از مراجعه مشــترک بــه یک یــا دو ماه بعد
موکول می کنند؟» علی رغــم پیگیری خبرنگار
ما طی چند روز ،پاســخی از ســوی مدیــر روابط
عمومی مخابرات به این پرسش داده نشد.

سیستم نداریم ،وقتی هم که کالس ها تمام شود ،دیگر دسترسی به استادان برای

پیگیری کنید تا کی وضعیت به این منوال است؟»
«من دانشجوی شهرستانی دانشگاه پیام نور مشهد هستم ،االن که سایت گلستان
با مشکل مواجه شده اســت ،من برای تعیین محل امتحانات پایان ترم بالتکلیفم و
نمی دانم آیا مــی توانم امتحاناتم را در شــهر خودم برگزار کنم یــا خیر؟ می گویند
سایت در حال به روزرسانی است ،آخر مگر زمان پایان ترم که همه دانشجوها با این
سایت کار دارند ،زمان به روز رسانی است؟»

اختالل در سایت دانشگاه پیام نور و پاسخ روابط عمومی دانشگاه

مشکل به زودی رفع می شود ،دانشجویان
نگراننباشند

بر اســاس خبرهای غیررســمی ،سامانه
«گلستان» دانشــگاه پیام نور از تاریخ 19
اردیبهشــت ماه دچار اختالل شده است
و امکان استفاده دانشــجویان از آن وجود
ندارد،بنابراینباتوجهبهنزدیکبودنایام
پایانترموامتحانات،نگرانیهاییازقبیل
انتخاب محــل آزمون یا پرداخت شــهریه
در موعد مقرر و دریافــت برنامه امتحانی
برای دانشجویان ایجاد شده است.برای
پیگیریاینموضوع«،امیرحسینبهروز»
مدیــر روابــط عمومی پیــام نور خراســان
رضوی ضمن تأیید مشکالتی در سامانه
های «سهبا» و «گلســتان» ،گفت :تعیین
محل آزمون از دوم تا هفدهم اردیبهشت
انجام شــد که در آن بازه هیچ مشکلی در
فعالیت سایت گلستان وجود نداشت اما
در زمــان تمدید شــده ،چند روزی اســت
که سایت های سهبا و گلستان به دلیل به
روزرسانیتجهیزاتشرکتهایپشتیبان

این دو ســامانه ،دچار مشــکالتی شــده
اند که ظــرف روزهــای آتی این مشــکل
برطــرف خواهــد شــد.وی ادامــه داد:
ظرفیت پذیرش دانشــجو برای شــرکت
در امتحانــات کالن شــهرهای کشــور و
برخی از مراکز اســتان ها ،در همان بازه
اول تعیین و قبل از بروز مشکل در سامانه
ها ،پر شــده بود و اگر هم ســایت مشکلی
نداشت باز هم امکان انتخاب آن ها نبود.
بهروز تصریح کرد :درباره شهرهای دیگر
که اغلب ،شهرستان های محل سکونت
برخی دانشجویان است نیز اطمینان می
دهیم واحدها دارای ظرفیت خواهند بود
و پر نخواهند شــد.وی گفت :اگر تا پایان
بازه دوم تعیین شــده مشــکالت سامانه
گلستانرفعنشود،فرصتمجددیبرای
تعیین محل آزمون به دانشــجویان داده
خواهد شــد و از ایــن بابت جــای نگرانی
وجود ندارد.

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مســئوالن و مدیران روابــط عمومی ســازمان ها می توانند پاســخ های
خود به پیامک های مردم را از طریق پست الکترونیکی @kho.razavi
gmail.comبهروزنامه خراســان رضوی ارســال کنند .پاسخ مسئوالن
به پیامک های مردمی ،روزانه در همین ســتون منتشــر خواهد شد و به
استحضار مردم خواهد رسید.
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با توجه به پیگیری هــای صورت گرفتــه در این خصوص با قاضی شــریعت یار
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد ،تاکنون
نتیجــه ای به ایــن اداره ابالغ نشــده اســت .بنابراین شــهروندان محتــرم توجه
داشته باشند شــهرداری منطقه برای رفع مشــکل پارکینگ ،ساخت پارکینگ
زیرسطحی در خیابان منتظریه را پیشــنهاد داده که در طراحی مدیریت شهری
در حال بررسی است.
کاشت گیاه بعد از چهارراه دانشجو

شهروند محترم آدرس مذکور را به طور دقیق ذکر نکرده اند ولیکن در چهارراه
دانشجو و حاشیه ها ،الگوی کاشت شامل پرچین و درخت است و فضای خالی
برای کاشــت گونه های گیاهی متنوع وجود ندارد .در آیلنــد میانی ،گونه های
گیاهی دایمی است و در بولوارمعلم ،باغچه های گل فصلی وجود دارد که با توجه
به تغییر فصل ،نوع گل نیز تغییر می کند و در سمت بولوار دانشجو نیز گل دایمی
ُرز است و تمام باغچه ها وضعیت مطلوبی دارند.
سم پاشی درختان اقاقیای حاشیه بولوار جالل آل احمد

سم پاشی درختان در آدرس مذکور ،به دلیل اعالم احتمال وقوع بارندگی در
روزهای گذشته انجام نشده بود که اکنون انجام شده است.

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
گالیه ساکنان شهرک نور شرقی نیشابور

منازل مســکونی شــهرک مزبور خارج از محــدوده خدمات این شــرکت بوده
اما برای رفاه حال ســاکنان محترم در ســال  85یک فقره انشعاب آب به شماره
اشتراک  90015توســط این شــرکت در محل فوق که دارای  75خانوار بوده
نصب گردید و برابر مقررات و آیین نامه مصوب شرکت های آب و فاضالب (-54
 )4آب بهای انشعاب موقت براساس تعرفه آزاد محاســبه شده و این شرکت نیز
با رعایت قوانین اقدام به صدور صورتحساب مانند سایر مشترکان نموده است.
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