۳

۴

آیت ا ...علم الهدی
درخطبه های نماز جمعه مشهد:

در یادواره «شهدایگردان روح ا»...
مطرح شد:

نیروهای امنیتی  ،انتظامی  ،بسیج
و قضایی جلوی احتکار را بگیرند

بخش عمده مشکالت ما
ریشه درضعف مدیریت دارد
استاندارخبرداد

پیگیریمبادلهریالی
باکشورهایهمسایه
صفحه 3

اختالف نظرها
برسرگرانی الیت

ازبگومگویمجازی عضوشورا و
مدیرعامل تا واکنش رئیسشورا

صفحه4

مشاورشهردارمشهد
خبرداد

Sat. 15 Sep .2018. No3945

با حضورخانواده شهدای
خرداد1373برگزارشد

شنبه  24 /شهریور  5 / 1397محرم ١٤40
8صفحه/شماره  / 3945قیمت 300 :تومان

اولینیادواره شهدای
عاشورایحرم رضوی

گزارش خراسان ازشگرد عجیب ترخیص خودروهای توقیفیدرفضای مجازی

رفع توقیف خودروهای لیزینگی
بدون پرداخت بدهی!

صفحه 5

 3000تن برنج احتکار
شده درنمایشگاهپاییزه
صفحه 1
توزیع میشود

صفحه2

صعود نماینده فوتبال استان با
سرمربی«متخصص جام حذفی»
به یک هشتم نهایی

پایانتدوین منشور
حقوق شهرنشینی
تا ۴ماهآینده

«پدیده» و سالحی
به نام «سعید صادقی» !

صفحه5

یادداشت

احمد بالندری

عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مواد غذایی
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

کشور پهناور ما به دلیل برخورداری از تنوع آب
صفحه 8
و هوایــی ،بســتر مطلوبــی...

نذرشیرخواره
کربال

صبح دیروز ،همزمــان با دیگر نقــاط جهان و
ایران اســامی ،همایــش «شــیرخوارگان» در
نقــاط مختلف اســتان برگــزار شــد و همچون
همیشــه ،حرم مطهر رضوی کانون برپایی این
محفل بــود .به گــزارش آســتان نیــوز ،در این
مراســم که با حضور جمــع زیادی از مــادران و
فرزندان شیرخوار آن ها در صحن جامع رضوی
صفحه 5
برگــزار شــد ،ذاکــران اهل...

عکس:میثم دهقانی

توسعهکشتگیاهان
دارویی ،بسترسازاشتغال
وصادرات

همایش شیرخوارگانحسینی
درسراسر استان برگزارشد

از میان خبر ها

خراسان رضوی ،قهرمان کبدی نوجوانان دختر کشور
افزایش قیمت سبب میشود سودجویان بیشتر به احتکار
روی بیاورند ،خاطرنشان کرد :همه تالش تیمهای نظارت
و بازرســی بر این اســت که کاالهایی که به عنوان احتکار
کشف میشــوند ،دوباره در چرخه توزیع قرار گیرند.وی
ادامه داد :هم اکنون بخشــی از شــکری که در انبارهای
مختلف وجود داشــت و به عنوان احتکار ضبط شده بود،
دوبــاره در چرخه توزیــع قرار گرفته اســت کــه به کاهش
التهاب بازار بسیار کمک میکند.

شهردارمشهد دردیدارباخراسانیهایاعزامیبه پاراآسیایی:

 5مجموعه ورزشی برای جانبازان و معلوالن مناسبسازی میشود

پیروز -شــهردار مشــهد در نشســت با اعضای مشهدی
اعزامی به بازیهای پاراآسیایی و در پاسخ به درخواست
آن ها برای استفاده از مجموعههای ورزشی شهرداری
مشــهد گفــت :آمادگــی داریــم پنــج مجموعه ورزشــی
شــهرداری را بــرای اســتفاده مناسبســازی کنیم.بــه
گزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری "،تقــی زاده
خامســی" افزود :ایــن کــه بخواهیم مجموعــهای کامل

ویــژه جانبــازان و معلــوالن احــداث کنیــم؛ با شــرایط
کنونی ،ســالها زمان میخواهد ،بنابراین بهتر اســت
دنبال مناسبسازی فضاهای ورزشــی موجود باشیم.
وی ادامه داد :االن آمادگی داریم پنج مجموعه و سالن
ورزشی متعلق به شهرداری مشهد را با همکاری هیئت
ورزش هــای جانبــازان و معلوالن مناسبســازی کنیم
تا جانبــازان و معلــوالن نیــز در کنــار دیگر شــهروندان

صفحه7

ورزش

 3هزار تن برنج احتکار شده در نمایشگاه پاییزه توزیع می شود
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :ســه هزار تن برنج که از انبارهای
احتکار در مشــهد کشف شــده بود ،در نمایشــگاه عرضه
مســتقیم کاال در مشــهد به فروش میرســد.علی باخرد
در گفتوگو با تســنیم افزود :در مرحله سوم گشتی که به
منظور کشف انبارهای احتکار صورت گرفته بود 80 ،تن
شکر کشف شــد.وی ادامه داد :در همین گشت سه هزار
لیتر روغن موتور و حدود دو هزار لیتــر روغن خوراکی در

درگیری
باجناقها
منجر
بهقتلشد

اخبار

گوناگون

بســته بندیهای مختلف نیز کشــف شــده اســت که این
کاالها جزو کاالهای اساسی به حساب می آید و به محض
گرفتن مجوزهای مربوط به آن ،به بازار تزریق میشــود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی گفت :همچنین  21هزار و  360جعبه
پودر مخصوص شستوشوی دستی و ماشین لباسشویی
در انباری در مشــهد کشف شــد که به آن هم ظن احتکار
وارد شده است.باخرد با بیان این که برخی شایعات درباره

بتواننــد از ایــن فضاهــای ورزشــی اســتفاده کننــد.
وی اظهار کرد :همچنین آمادگی داریم که مجموعه آبی
مجهزی را در منطقه پنجتن مشــهد با همــکاری هیئت
برای اســتفاده جانبــازان و معلوالن نیز مناسبســازی
کنیم.تقیزاده خامسی گفت :با مذاکره با سازمان نظام
مهندسی ،مشکل موجود در احداث خوابگاه جانبازان
و معلوالن را نیز برطرف خواهیم کرد.

نمایندهمردمخلیلآباد:

پیروز -مسابقات کبدی دختران نوجوان کشور پنج شنبه
گذشته در اراک به پایان رسید و خراسان رضوی با پیروزی
مقابلگلستاندرفینال،قهرمانایندورهازمسابقاتشد
و بــا اختالفی قاطع ،حریف را شکســت داد و جــام را باالی
سر برد .به گزارش فارس  ،تیم خراســان رضوی که در این

دوره عملکرد چشمگیری داشت و تمام مسابقات خود را با
اختالف حداقل 20امتیاز برده بود ،موفق شــد در فینال،
قهرمان ادوار گذشته کشور(گلستان) را با نتیجه  54بر 4
و اختالف  50امتیازی شکست دهد و بر سکوی قهرمانی
بایســتد.آیناز فرامرزی ،آیناز فرزانه فر ،زهرا عابدی ،زهرا

نادرینژاد،فاطمهمعلمی،سهیالقربانی،ساراحشمتی،
ســحر عباس آبادی ،زینب جانگداز ،مهتــاب مرتضی پور،
فهیمه فرهمند و سمیرا قادری جوان اعضای تیم خراسان
رضوی باهدایتسمانهافخمدرایندورهازمسابقاتبودند.

مشهد،قهرمانکشتیفرنگیجواناناستانشد
پیروز-دبیرهیئتکشتیخراسانرضویگفت:مسابقات
کشتیفرنگیجواناناستانپنجشنبهگذشتهباقهرمانی
تیم مشهد ( الف)به پایان رسید".خسرو علیزاده" در گفت
و گو با ایرنا بــا بیان این که تیم های قوچــان و فریمان هم به
ترتیبدوموسومشدند،افزود:دراینمسابقات 78کشتی
گیر در 10وزن و در قالب 13تیــم با هم رقابت کردند.وی

اظهار کرد :در پایان مسابقات ،ابوالفضل رازقندی در وزن
 55کیلوگرم از سبزوار ،سهراب نعمت شاهی در وزن 60
کیلو گرم از سرخس ،ســینا رضایی در وزن 63کیلو گرم از
فریمان و عباس مقدسی در وزن  67کیلو گرم از قوچان به
مقامقهرمانیدستیافتند.علیزادهگفت:همچنینعرفان
ولیــزاده در وزن  72کیلو گرم از تیم مشــهد «الف»  ،ســید

مهدیهاشمیدروزن 77کیلوگرمومحرابمهماندوست
در وزن  82کیلوگرم از قوچان ،جواد محمدی در وزن 87
کیلوگرمازتیممشهد«الف»،حمیدحسنزادهدروزن97
کیلو گرم از قوچان و شایان حدادی در وزن 130کیلو گرم
از تیم مشــهد «الف» نیز عنوان نخســت وزن های خود را به
دستآوردند.

تساوی6گله«هبلکسرضوی»درقم
پیروز -تیم فوتسال " هبلکس رضوی"در هفته دوم لیگ
دسته اول کشور در قم ،تیم "الماس شهر" را 3بر3متوقف
کرد .به گــزارش خانه فوتسال،شــاگردان وفایــی که در

این دیدار کار ســختی مقابل مهمان مشــهدی داشتند؛
نتوانستند پیروز شوند تا دومین تساویمتوالی شاگردان
"صالوری" نیز رقم بخورد .گلزنان این مسابقه :ابوالفضل

رضایی (۲گل)  ،محمد فالمرزی (برای تیم قمی) و محمد
زارعی  ،کمال نــادی و مصطفــی عباس زاده (بــرای تیم
هبلکس مشهد)بودند.

دوبانده شدن محور خلیل آباد ،بردسکن به سبزوار از اولویت خارج شد
حسین نوری/نمایندهمردمبردسکن،کاشمروخلیلآباد
در مجلس شورای اســامی گفت :با توجه به اولویت های
بودجه ای کشور 50 ،درصد اعتبارات طرح های عمرانی
کشور توسط ریاست جمهوری در ســال  97کاهش یافته
است وطرح دوبانده شــدن محور بردســکن به سبزوار که
دارای ردیف بودجه ای بــود هم اکنون از اولویت ســاخت
خارج شده اســت ومشخص نیســت چه زمانی مورد توجه
قرار گیرد .بهروز بنیادی  ،در گفت وگو با خراسان رضوی
اظهار کرد :با توجه به اقدامــات مربوط به تحریم ها وتوجه
دولت به طرح های شاخص در کشــور ،امسال  50درصد
اعتبارات پروژه های عمرانی کاهش یافت وطرح دوبانده

شدن محور بردسکن به سبزوار که دارای ردیف بودجه ای
بودهماکنونازاولویتساختخارجشدهاستومشخص
نیســت چه زمانی مورد توجــه قرار گیــرد .وی از داشــتن
ردیف بودجــه ای برای دوبانده شــدن محور بردســکن به
ســبزوار خبرداد و افزود :از آن جا که هــم اکنون با کاهش
بودجه کشور مواجه هســتیم ،زمان اجرای دوبانده شدن
این محور قابل پیش بینی نیست  .بنیادی گفت :با مضیقه
اعتباری درکشورمواجه هســتیم وباید در صرف هزینه ها
نهایتدقتراداشتهباشیم.ویازتعطیلیکارگاهعملیات
اجرایدوباندهشدنمحوربردسکنتاخلیلآبادیابالعکس
که ادامه کار دوبانده شــدن محور بردســکن تا شادمهر در

این قطعه اســت ،اظهار بی اطالعی کــرد وافزود :نماینده
درخصوص جذب اعتبــارات کالن  ،پیگیری گلوگاه های
کاری در اجــرای طرح ها ودریافت اعتبــارات کار می کند
و بنابراین جذب اعتبارات یــا تعطیلی یک پروژه در منطقه
به فرماندار ودیگر مســئوالن شهرســتان مرتبط است که
باید پاسخ گو باشــند .بنیادی نظارت ودقت در اجرای کار
توسط مســئوالن محلی را ضروری دانســت و اظهار کرد:
نباید طرح های بزرگ مورد غفلت قرار گیرد وبه حال خود
رها شود .وی افزود :هر دســتگاهی که با سرپرست اداره
می شــود ،هم کارکنان وهم مردم از خدمات آن وزارتخانه
متضررمیشوند.

نگرانیکارگرانشهردارینیشابورازواگذاریخدماتشهری
منطقه 2شهرداریبهبخشخصوصی
درحالــی کــه اواخرهفتــه قبــل مطابــق هــر هفتــه
جلسه شورای شــهر نیشــابور در آســتانه تشــکیل بود
تعداد زیادی از کارگران خدمات شــهری شــهرداری
نیشــابور همــراه بــا خانــواده هایشــان مقابــل ســالن
جلســات این نهاد تجمع کردند و پس از لحظاتی وارد
صحن علنی جلسه شورا شدند.
این اتفــاق در حالــی رخ داد که مــاه ها رونــد واگذاری
خدمات شهری منطقه  2شهرداری به بخش خصوصی
در جلســات مختلف شــورای شهر و شــهرداری بررسی
شده و سرانجام در جلسه دو هفته قبل شورا به تصویب
رسیده بود.
کارگــران معترض کــه خانــواده هایشــان نیــز در این
تجمــع شــرکت کردنــد نگرانــی هــای خــود را از این
واگذاری ها بــه بخش خصوصی اعــام کردند .از بین

رفتــن امنیت شــغلی ،کاهش حقــوق و مزایــا ،نگرانی
از تکــرار شــدن تجربــه تلــخ واگــذاری های گذشــته،
تبعیض بیــن کارگــران مختلف شــهرداری و پرداخت
نشــدن بدهی هــای گذشــته شــهرداری بــه کارگران
،بخشــی از مطالبات کارگران بود .شــهردار نیشــابور
نیز که در جلســه شــورا حضور داشــت همراه بــا دیگر
اعضا پاسخ گوی شــبهات کارگران شــد.الزام قانونی
بــه خصوصــی ســازی ،صرفــه جویــی در هزینــه هــا،
بهره وری در امــور ،افزایش کیفیــت خدمات ،آموزش
مســتمر کارکنــان ،افزایــش ماشــین آالت و بهبــود
شرایط در زمینه مکانیزاسیون و عدالت در رتبه بندی
و پرداخت ها دالیل ذکر شده برای این طرح است.
شــهردار نیشــابور همچنین در جمع معترضــان گفت:
پیمانکار موظف است تمام نیروهای شهرداری را به کار
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گیری کند و اخراج کارکنان نیز در شــورایی متشکل از
نمایندگان کارگران ،شهرداری و شورا بررسی خواهد
شد .وی افزود :شــرکت های خصوصی پذیرفته شده از
معتبرترین شرکت های ایران هستند که پروژه هایی از
این قبیل را در شــهرهای بزرگ کشــور اجرا کرده اند و
وثیقه های الزم برای جلوگیری از بروز هرگونه مشــکل
نیز از آن ها دریافت خواهد شــد و مطابــق قراردادهای
منعقد شــده حقــوق پایه کارکنــان کمتر نخواهد شــد و
منطبق بــر حق قانونــی و عدالت ســعی در بهبــود روند
پرداخت ها داریم.
شــایان ذکر اســت قــرارداد پیمانــکار خدمات شــهری
منطقه  ۲شهرداری نیشــابور سه ســاله و با رقم تقریبی
 ۲۵۰میلیارد ریال با تصویب شــورای شــهر نیشابور به
زودی به طور رسمی منعقد خواهد شد.
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