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انتقاد مدیر کل ثبت اسناد از بی توجهی
دستگاه های دولتی به اجرای قانون کاداستر:

آیت ا ...علم الهدی:

بیمه های تکمیلی به رقبای دولت
و دانشگاه ها تبدیل شده اند

بارش اولین باران
پاییزی در مشهد

وقتی دولتی ها اهتمام ندارند
از مردم چه انتظاری می توان داشت
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دبیرکارگروهنجاتکشف
رود خبر داد:

تعامل دستگاه ها با
شهرداری برای
ساماندهیکشف رود
تعیینتکلیفمیشود

شهرداردربازدیدمعاون
رئیسجمهورخبرداد:

سه شنبه  30 /مهر  23 / 1398صفر 1441
8صفحه/شماره  / 4256قیمت 600 :تومان

نوروز  ،99بهره برداری
از کارخانه نوآوری
مشهد
صفحه5

پاسخهایشفافمدیرکلبهپرتکرارترینسواالتوشایعاتدربارهکمیتهامداددربیستوششمینگزارش«سرزده»

کمیتهامداد،نیازمند امدادمالی

شهرخودرومقابلذوبآهن
پیروزشد

سوغات 3امتیازی
از اصفهان
صفحه6

صفحه2

صفحه4

متهم فراری استان در کرج
بازداشت شد

دربازدیدشهرداراعالمشد:

 9میلیاردفرار
مالیاتیبادریافت
کارتبازرگانی

مهر99؛ بهرهبرداری
از آخرین ایستگاه
خط2

3
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دبیرمجمعنیروهایخط
امام(ره) در استان:

رونداصالحطلبانبرای
رسیدن بهلیستواحد
مناسباست
صفحه3
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اخبار
جامعه

معاونخدماتشهریشهرداری
خبرداد:

ایجاد معبر پاییزی در
بوستانهایمنتخبمشهد
معاونخدماتشهریشهرداریمشهد
از ایجــاد معبــر پاییزی در  35بوســتان
منتخب شهر مشهد خبر داد .به گزارش
روابط عمومی معاونت خدمات شهری
شهرداری مشهد ،مهدی یعقوبی گفت:
با فرا رســیدن فصل پاییز و ریزش برگ
هــای خــزان زده در معابــر بوســتان ها
و با هــدف بهــره منــدی شــهروندان از
زیبایی های این فصل ،هماهنگی الزم
بااداراتفضایسبزمناطقدرخصوص
ایجــاد معبــر پاییــزی در  35بوســتان
منتخــب شــهر انجــام شــد .وی افزود:
امســال نیــز مانند ســال های گذشــته
در کنار ایجاد معبر پاییزی در بوســتان
هــای ملــت ،کوهســنگی ،وکیــل آباد،
بهار ،وحدت ،رجا ،نصرت ،ارم ،بســیج
و ...برنامــه هــای متنوعی بــا همکاری
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری
مشهد از جمله جشنواره های عکاسی و
نقاشیپاییزی،ایجادنقشونگاروطرح
های خاص روی ســطوح فضای سبز با
برگ های خزان زده توسط هنرمندان
و عالقه مندان درنظر گرفته شده و اجرا
خواهد شد.

قدردانیرئیسسابق
دانشگاهعلومپزشکی
مشهدازاعضایهیئت
علمی،کارکنانو
دانشجویان
رئیس ســابق دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد در پیامی از استادان ،همکاران
علمــی ،کارکنــان و دانشــجویان در
تمامــی ســطوح بــه خاطــر همراهــی
مســئوالنه و بــی شــائبه و مشــارکت
دلسوزانه در پیشبرد همه جانبه حرکت
علمــی و فرهنگــی در جهــت اهــداف
دانشگاه قدردانی کرد.

در آســتانه شــهادت حضــرت رضــا(ع)
معاونــت اماکــن متبرکــه و امــور
زائران آســتان قــدس رضوی بــا برپایی
ایستگاههای پذیرایی و خدمترسانی به
زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر فعالیت
خود را در ایســتگاه جواد االئمه(ع) آغاز
کرد...
 صفحه5

عکس :آستان نیوز

مسکنمهرتربتجام
محروم از امکانات

آغازبهکارایستگا ههای
آستانقدس
برایخدمت
به زائرانپیاده

شورایشهرمشهدآییننامه
تشویقاعالمکنندگان
مفاسداداریراتصویبکرد

شهردارمشهد:

مردم تخلف اصناف در چیدمان میز و صندلی در معابر را گزارش کنند
شهردار مشهد گفت :مردم در صورت دیدن تخلف
اصنافدرچیدمانمیزوصندلیدرمعابر،بهویژهدر
مکانهایشلوغکهدرعبورومرورمشکلایجادمی
کندباذکرموردشکایتهایخود راگزارشکنند.
محمدرضاکالییدرگفتوگوبافارس،افزود:طبق
آییننامه مصوب شورای شهر برای برخی مشاغل
که دارای شرایط موجود در آییننامه باشند ،مجوز
چیدمانمیزوصندلیدرمعابرصادرمیشود.ویبا
اشارهبهاینکهچیدمانمیزوصندلیهابایدفضای
حائلی با پیادهروها داشــته باشد ،تصریح کرد :اگر
واحدصنفیدرصدزیادیازپیادهروراگرفتهباشد
وبابسترسازینامناسبسدمعبرکردهباشد،تخلف
تلقی و قطعا با آن برخورد میشــود .کالیی افزود:

بحثسلیقهایافراددراینطرحنیزمطرحمیشود
کهسازوکارهایخودشراداردامابندهاعتقاددارم
برای نظم شــهر باید قواعد و قوانین رعایت شــود.
شهردار مشــهد در خصوص این سوال شهروندان
که چرا شهرداری اجازه بساط کردن در پیادهرو به
دست فروشــان نمیدهد اما در قبال دریافت پول
اجازه چیدمان میــز و صندلی به اصناف میدهد؟
گفت:وظیفهمدیریتشهریایجادفضاییمناسب
برای عرضه کاالی دست فروشهاست ،برای قشر
ضعیفی که امکان اجــاره مکانی را ندارند یا ســود
کاالهایشان پایین است ،ســازمان میادین را ملزم
کردهایم که مکانهایی با عنوان شب بازار ،جمعه
بازاروامثالآنرادراختیارشهروندانقراردهد.

موفقیتمحققانعلومپزشکیمشهددرتولیدمحصولضدشپش
مدیرعاملیکیازشرکتهایمستقردرمرکزرشد
واحدهای فناوری فراوردههای دارویی وابســته به
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت :فوم گیاهی
ضدشپشبههمتمتخصصانایرانیتولیدشدهو
یک بار مصرف آن ،شپش و تخمهای آن را ریشهکن
میکند.بهگزارشوبدا،فومگیاهیضدشپشجزو
محصوالتدانشبنیانمحسوبمیشودومعاونت
علمیوفناوریریاستجمهوریهمراهیوحمایت
خوبی از آن داشته و این محصول در پنجمین دوره
نمایشگاه دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) عرضه
شــده اســت .محمدتقی میراحمــدی دربــاره این
محصولگفت:بیشازدوسالباهمکاریدانشگاه

علــوم پزشــکی مشــهد روی عصارههــای گیاهــی
متعــددی کار کردیم تا بــا انتخاب بهتریــن آن ،این
محصولگیاهیرابهصورتفومتهیهوتولیدکنیم.
وی با اشــاره به این که این محصول هیچ آسیبی به
مو نمیرساند ،اظهار کرد :فوم گیاهی ضد شپش
عالوهبرشپش،تخمیا ِرشکآنراهمازبینمیبرد
و به دلیل گیاهی بودن هیچ آســیبی به مو و پوست
وارد نمیکند .میراحمدی ادامــه داد :محصوالت
شــیمیایی موجود در بازار به دلیل جــذب در بدن،
میتوانند زمینه آســیب را فراهم کنند اما فوم ضد
شپشبهدلیلاینکهپایهگیاهیدارد،امکانصدمه
زدنبهبدنراندارد.

عضوشورایشهرمشهد:

 5گرمخانه جدید تا آغاز فصل سرما در مشهد راه اندازی می شود
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار
شورای شهر مشهد از بهره برداری از پنج گرمخانه
جدید تا آغاز فصل ســرما در مناطق مختلف مشهد
خبــر داد .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــورا،
رمضانعلی فیضــی در حاشــیه بازدیــد از گرمخانه
هایطرق،حروطبرسی،درخصوصروندساخت
گرمخانه های جدید اظهارکرد :در راستای مصوبه
کمیســیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورا،
اینگرمخانههایجدیدبایکپراکندگیمنطقیکه
دربرگیرندهمحالتومناطقمختلفباشد،احداث
خواهدشد.ویادامهداد:بههمینمنظوربازدیدی
از گرمخانــه هــای طــرق ،حــر 19و طبرســی دوم
داشتیمتابتوانیمروندساختگرمخانههایجدید
را تســریع کنیم .وی تصریح کرد :با ایــن اقدامات،

در فرصت مناسب با مشخص کردن زمین و در نظر
گرفتناعتباراتموردنیازبهفکرمکاندایمیبرای
ساختگرمخانههایشهرمشهدخواهیمبود.وی
تصریح کرد :شورای شهر مشــهد در پنجمین دوره
کاری خود توجه ویژه ای بــه مناطق پیرامونی و کم
برخوردارداشتهومصوباتمتعددیرابرایافزایش
و ارتقای سرانه این مناطق در حوزه های مختلف به
تصویبرساندهاست.

تا 200میلیون
پاداشبرای
«سوت زنی»
شهری
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