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بولوار خاقانی به بولوار نماز وصل شد

در جلسه ای با حضور وزیر راه ،استاندار و شهردار مشهد

نقشه راه بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم نهایی شد
تهیه طرح تفصیلی جدید و آیین نامه تشخیص مصادیق حقوق مکتسبه تعیین تکلیف شد

در جلســه ای با حضــور وزیر راه و شهرســازی،
اســتاندار خراســان رضوی و شــهردار مشهد،
نقشه راه بازسازی بافت فرســوده اطراف حرم
مطهر رضــوی نهایی شــد .بــه گــزارش روابط
عمومیاستانداری،بهمنظورسرعتبخشیدن
بهاقداماتاجراییدربافتپیرامونحرممطهر
امام رضا(ع) و رفع مشکالت ســرمایه گذاران
در چارچــوب منویــات مقــام معظــم رهبری و
الگوی هویتی اســامی ایرانی بافت پیرامون
حرم مطهــر ،روز دوشــنبه جلســه ای با حضور
محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی ،علیرضا
رزمحسینی استاندار خراسان رضوی ،احمد
یزدانپنــاه معــاون هماهنگــی امــور عمرانی
استانداری و محمدرضا کالیی شهردار مشهد
درمحلوزارتراهوشهرسازیبرگزارشد.

سرپرستادارهکلبازرسیاستان:

•شهرداری و وزارت راه و شهرسازی
مسئول تهیه طرح تفصیلی جدید

اســتاندار دربــاره نتایــج این نشســت گفت:
در این جلســه ،بــا نقشــه راه بازســازی بافت
پیرامون حرم مطهر توافق و مقرر شــد وزارت
راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به صورت

مشــترک تــا پایان امســال بــرای تهیــه طرح
تفصیلــی جدید با لحاظ مبانی شهرســازی و
دغدغه های موجــود در بافــت پیرامون حرم
مطهــر اقــدام کننــد و آن را در شــورای عالی
شهرســازی و معمــاری به تصویب برســانند.
رزم حســینی افزود :همچنین مقرر شد آیین

نامــه تشــخیص مصادیــق حقوق مکتســبه و
نحــوه برخــورد بــا آن ،طــی دو هفته توســط
استانداری ،اداره کل راه و شهرسازی استان
و شهرداری مشهد تهیه شود.
شایان ذکر است ،اختالف نظرها درباره طرح
های در نظر گرفته شده برای بازسازی بافت
اطراف حرم رضوی طی ســال های گذشــته
موجب بالتکلیفی در این زمینه شده بود .در
نظر نگرفتــن حقوق مکتســبه در طرح جدید
بازســازی بافت اطراف حرم یکی از نقدهای
وارد شده توسط مدیریت شــهری مشهد بود
که بــا پیگیری هــای انجام شــده و بر اســاس
خبــر اعالمــی اســتاندار ،ایــن بالتکلیفی با
نهایی شدن نقشه راه بازسازی بافت فرسوده
اطراف حرم رفع خواهد شد.

دادیارحوزهمعاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمدادسرایعمومیوانقالبمرکزاستان:

هیئت سازمان بازرسی در مجموعه
شهرآرامستقرشد

سوخت نیروگاه توس ،پاک می شود

سرپرســت اداره کل بازرســی اســتان گفت :هیئت
بازرســی و نظــارت اداره کل بازرســی در مجموعــه
فرهنگی شهرآرا مستقر شد .محمد رضا میرزاده در
گفتوگوباایرناافزود:استقراراینهیئتدرموسسه
شهرآرابراساسبرنامهریزیهایازپیشتعیینشده
بازرسی کل استان صورت گرفته است و ارتباطی با
بازداشــتهای اخیر در این مجموعه ندارد .پیش از
این رمارم عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در
خصوصاینبازداشتهابهایرنااعالمکردهبود:طبق
اساسنامه،شهرآرابایدبهعنوانیکروزنامهفعالیت
و برای انتشــار تک تک ضمایم نیز مجوزهای الزم را
دریافت میکرد که متاســفانه در سال های گذشته
نوعی انحصار برای روزنامه شــهرآرا ایجاد و فعالیت
هایغیرمطبوعاتیبهآنمحولشدکهشورایپنجم
تالش کرد ایــن انحصارها باطل شــود امــا در عمل
همچنانانحصارباقیماند.

دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری
از وقوع جــرم و حفظ حقوق عامه دادســرای
عمومی و انقالب مرکز استان از پایان مازوت
ســوزی و آالیندگی نیــروگاه تــوس خبر داد
و گفت :مقرر شــد مــازوت از چرخه ســوخت
نیروگاه حذف و سوخت پاک (گاز) جایگزین
آن شــود و مصــرف مــازوت مگــر در شــرایط
اضطراری و بــه تایید کمیته اســتانی ممنوع
شــد .قاضی بهشــتی توندری در ایــن زمینه
به «خراسان رضوی» گفت :نیروگاه حرارتی
توس از ســه نوع ســوخت مازوت ،گازوئیل و
گاز اســتفاده می کند و تنها نیــروگاه مازوت
سوز در ا ســتان اســت .وی اظهار کرد :بنا بر
اعالم کارشناسان ســازمان حفاظت محیط
زیست استان ،سوخت مازوت این نیروگاه در

مجاورت مشــهد به تنهایی معادل کل منابع
آالینــده متحــرک در شــهر تولیــد آالیندگی
دارد ضمن این که استفاده از این سوخت در
نیروگاه فاقد تایید ســازمان ملی اســتاندارد
بــوده و از طرفــی ایــن نیــروگاه در محــدوده
حریــم شــهر و مناطق مســکونی واقع شــده
است و آالیندگی آن اثر مستقیمی بر زندگی
شهروندان دارد .وی در توضیح این اقدامات
اظهــار کــرد :در راســتای صیانــت از حقوق
عامه در جلســات متعدد در حوزه دادستانی
این موضــوع پیگیــری و در نهایت در جلســه
مورخ  22مهرماه با حضور کلیه دستگاه های
مربوط در تهران ،درباره تغییر مصرف مازوت
در نیروگاه تــوس بحث و مقرر شــد مازوت از
چرخه سوخت نیروگاه حذف و سوخت پاک

مجوز افزایش  25تا  42درصدی قیمت نان در نانواییهای دولتی تصویب شد

نان دولتی در تنور گرانی

در خراســان رضوی اعالم می شــود حداقل 30
درصد پاییــن تر از میانگیــن این نرخ هــا خواهد
بود .با وجود این ،بررســی های خراسان رضوی
حاکی است اگر چه نرخ ها در برخی از انواع نان
در نانوایی های نیمه یارانه ای از نرخ پیش از این
بازار پایین تر آمده است اما وعده مسئوالن برای
پایین بــودن  30درصــدی قیمت نان نســبت به
استانتهرانمحققنشدهاست.ضمنآنکهوزن
نان در تهران بیشتر و قیمت آرد نیز برابر یا بیشتر
از خراسان رضوی است.
•گرانی در سفره خانوار

مجوز افزایــش  10تــا  40درصــدی قیمت نان
دولتی در مشــهد ،آن هم در شــرایط اقتصادی
فعلی ،اقــدام غیرقابل دفاعی اســت کــه به نظر
می رسد باید درباره آن تجدید نظر شود .اگرچه
کســی منکر افزایش هزینه نانوایی ها نیســت و
مطمئنا تورم موجود در کشــور ،تاثیرات مخرب
خود را بر این صنف نیز گذاشته است اما با توجه
به ســهم پررنگ نان در ســبد غذایی خانوار ،این
افزایش قیمت تا  40درصد ،بسیاری از خانواده
ها را دچار مشکل خواهد کرد .در حالی که با در
نظر گرفتن یارانه ویــژه برای مدیریت قیمت نان
و مدیریت کامل این موضــوع ،می توان عالوه بر
جلوگیــری از افزایش قیمت ،مشــکالت صنف
نانوایان در تامین هزینه ها را نیز رفع کرد.
«مصطفی کشــتگر» رئیــس اتحادیــه نانوایان
مشــهد هم درباره نــرخ نامه جدید مــی گوید :
متاســفانه از ســال  93تا کنون فقط یک نوبت
و آن هــم ســال گذشــته بــه میــزان  10درصد

•نرخ مصوب کارگروه و مقایسه وزنی و قیمتی نان ها با نرخ نامه سال گذشته
نرخنامه 97/8/7

تلگرام09393333027 :

شهرداری

پروژه«ادامهبولوارخاقانیتابولوارنماز»درمراسمی
با حضور شــهردار و جمعی از اعضای شــورای شــهر
مشــهد افتتاح شــد .اجرای این پروژه بــار ترافیکی
میدان جمهوری ،بولوار پیروزی و میدان شهید کاوه
راکاهشخواهدداد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شهرداری ،شهردار مشهد در این مراسم با بیان این
که پیش از این ،قول آغاز یا افتتاح یک پروژه عمرانی
را در هر ماه داده بودیم ،تصریح کرد :اکنون هر هفته
یک پــروژه عمرانــی را افتتاح یــا آغاز خواهیــم کرد.
محمدرضاکالییافزود :درنظرداریمدر 43هکتاراز
اراضیغرببولوارخاقانیتااراضیراهوشهرسازی
در بولوار نماز ،کمربند سبز و پارک مجهز و کاملی را
ایجادکنیم.ویباابرازتشکرازهمکاریآستانقدس
رضوی در اجرای این پروژه ،اظهارکرد :با همراهی و
توافقآستانقدسرضویدرخصوصاراضی،شاهد
توسعه فضای سبز این منطقه و تکمیل شبکه انتقال
جداسازی آب شــرب از آب خام خواهیم بود .خلیل
ا ...کاظمــی معاون عمــران ،حمل و نقــل و ترافیک
شهرداریمشهدنیزدراینمراسمگفت:ادامهبولوار
خاقانیبهبولوارنمازبهطول 500مترودارایمسیر
ویژهدوچرخهوعابرپیادهاستکهباهزینهپنجمیلیارد
تومانبهبهرهبرداریرسیدهاست.

نوید زنده روحیــان  /طبق اطالعیــه اتحادیه صنف
نانوایان مشهد و حومه ،نرخهای جدید نان اعالم
شــد که بر این اســاس ،در نانوایی های یارانه ای
این قیمت ها نسبت به سال گذشته تا  40درصد
افزایــش یافته اســت .بــرای اولین بار اســت که
نانوایی های نیمــه یارانــهای دارای نرخ مصوب
می شوند و قیمت های تعیین شــده برای آن ها،
پایین تــر از قیمت فعلی نان های عرضه شــده به
مردم است .به گزارش «خراســان رضوی» ،پس
از هفته ها کش و قوس ،کارگروه گندم ،آرد و نان
استان به دلیل آن چه افزایش هزین ه نانواییها و
تغییرنکردننرخناندرسالهایاخیربیانشده
بود ،باالخره نــرخ جدید نان در مشــهد را تعیین
و اعالم کرد بر این اســاس قیمت نان در نانوایی
های یارانه ای که پیش از این به نام دولتی معروف
بود با گندم دریافتــی  665تومانــی ،بین  10تا
 40درصــد افزایش خواهد یافــت .همچنین در
نانوایی هــای آزادپز کــه از این پس «نیمــه یارانه
ای» نامیــده می شــوند و از گنــدم دریافتی نیمه
یارانه ای بــا نرخ  900تومان اســتفاده می کنند
نیز نرخ نامه مصوب کارگروه اعمال خواهد شــد
که بر این اســاس ،قیمــت نان در ایــن نانوایی ها
کاهش خواهد یافت .این نانوایی ها تا پیش از این
به صورت آزاد و در فضایی رقابتی قیمت را تعیین
می کردنــد و نرخ نامــه مصوبی نداشــتند .یکی
دیگر از مــواردی که پیش از این و در ماه گذشــته
توســط ســازمان صمــت ،اســتانداری واتحادیه
نانوایان مشــهد و حومه اعالم شــده بود ،این بود
که نرخ نان در تهران به عنوان سقف نرخ در کشور
محاسبه و قطعا نرخی که توسط کارگروه استانی

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

نرخ نامه 98/8/14

افزایش نرخ در نانوایی ها اعمال شد که به هیچ
وجه معقول نیست و مثال در یک قلم خمیر مایه
ما  100درصــد افزایش قیمت یــا در بیمه 35
درصد افزایش داشــتیم .وی افزود :تورم و مزد
کارگر و دیگر مســائل نیز وجــود دارد و با توجه
به این شــرایط واقعا نانوایان دولتی مســتحق
 100درصد افزایش قیمت هــم بودند اما این
اتفاق رخ نداد.
•چرایی محقق نشدن وعده قبلی

این که چرا وعده خود مســئوالن بــرای پایین تر
بودن نرخ نان در استان نسبت به تهران محقق
نشده ،سوالی است که کشتگر در پاسخ آن می
گوید  :این موضوع بحثی بوده که سازمان صمت
و کارگروه اعالم کرده بودند و ما از ابتدا اصال با
آن موافق نبودیم و به نظرمان باید نرخ حتی برابر
با تهران اعالم می شد  .وی در خصوص کیفیت
نان نیز افزود :کیفیت نان در مشهد به هیچ وجه
از تهــران پایین تر نبــوده و اگر این تصــور وجود
دارد ،بــه دلیل مواد اولیه ماســت که با شــرایط
موجود به هیچ وجه ما کیفیت پایین تری نداریم.
«حمیدرضــا رجوعــی» رئیــس اداره بازرگانی
داخلی سازمان صمت خراســان رضوی هم در
پیگیری خبرنگار ما درباره چرایی محقق نشدن
وعده اســتان برای پایین تر بودن  30درصدی
نرخ نان نسبت به تهران ،ابتدا طرح این وعده را
تایید کرد اما سپس گفت :شــما برای مصاحبه
باید قبــا هماهنــگ می کردیــد ،مــن هم یک
ماه حضور نداشــته ام و در هیچ یک از جلســات
کارگروه حاضر نبودم.

نان سنگک

انواع نان

وزن
چانه

قیمت
یارانه ای

وزن
چانه

قیمت
یارانهای

درصد
تغییر
قیمت

قیمت
نیمه
یارانهای

ماشینی دوار

286

330

۲۸۰

۴۵۰

% 36

۶۵۰

عراقی

270

330

۲۷۰

۴۵۰

% 36

۶۰۰

بربری ماشینی

384

440

۳۸۰

۶۰۰

% 36

۸۰۰

بربری سنتی

365

440

۳۵۰

۶۰۰

% 25

۸۰۰

لواش ماشینی

176

220

۱۵۰

۲۷۵

% 25

۳۵۰

لواش سنتی

162

220

۱۴۰

۲۷۵

% 40

۳۵۰

بربری خراسانی

392

500

۳۹۰

۷۰۰

% 40

۹۰۰

مشهد

تافتون خراسانی

347

440

۳۴۰

۶۰۰

% 36

۸۰۰

سنگک

420

700

۴۲۰

۱۰۰۰

% 42

۱۴۰۰

درصد
تغییرات

وزن

قیمت

قیمت آرد

نوع پخت

تهران

560

1200

815

یارانه ای

مشهد

420

1000

665

یارانه ای

میزان
تفاوت

%25

%16

%18.5

***

تهران

650

1800

1170

نیمه یارانه ای

420

1400

900

نیمه یارانه ای

%35

%22.3

%23.1

***

(گاز) جایگزیــن آن شــود .قاضــی بهشــتی
ضمن تقدیــر از برخــی نهادها و دســتگاه ها
از جملــه حفاظــت محیــط زیســت اســتان و
مدیــر گــروه محیــط زیســت و توســعه پایدار
اســتانداری گفت :یکــی از مصادیــق حقوق
عامه ،حفظ محیط زیســت و کاهش آلودگی
ناشــی از آالینده هــای محیط زیســتی برای
صیانت از سالمت آحاد مردم است که در این
خصوص دادستانی مرکز استان با جدیت به
موضوع ورود کرده و خوشبختانه با همکاری
ســایر دســتگاه ها گامهای موثری در زمینه
حفظ سالمت مردم برداشته است .این مقام
قضایــی تصریح کــرد :پیگیری هــای متعدد
رسانه ها و جراید استان نیز در رفع این معضل
تاثیرگذار بود و از اقدامات رســانه ها و جراید

در این زمینه تشــکر ویژه داریم و امیدواریم با
همکاری الزم در سایر زمینه ها نیز گام های
موثری برای حفظ و صیانت از حقوق عامه در
استان برداریم.
همچنین معــاون نظــارت و پایــش اداره کل
محیطزیست استان نیز در گفت و گو با فارس
در ایــن زمینــه اظهار کــرد :بــا پیگیریهای
انجام شــده نیــروگاه توس موظف شــد برای
ســوخت خود به جای مازوت از گاز استفاده
کند .عرفانی افزود :مدیر دیسپاچینگ وزیر
نیرو و وزیر نفت تعهد دادند بــرای تامین گاز
این نیروگاه اقدام کنند ،همچنین قرار شــد
در مــواردی که این نیــروگاه از مــازوت برای
سوخت خود اســتفاده می کند طبق ماده ۲
هوای پاک ،فیلتریاسینگ خود را نصب کند.

لطفـا ورودی کوچـه هـای رضاشـهر بـه بولـوار
خاقانـی را یکـی در میـان یـک طرفـه کنیـد؛ چـون
ورودی کوچـه هـا کـم عـرض اسـت ،ایـن رفـت و
آمدهـا ،دردسـرهایی بـرای اهالـی ایجـاد کـرده
است.
انتهای صیاد ،59جنب پارک بازی کودکان،
فضایی است که اهالی زباله می ریزند و محل رشد
حشرات موذی ،بوی ناخوشایند و تجمع معتادان
شده است .خواهشمندم شهرداری اقدامی برای
رفع این معضل انجام دهد.

پلیس راهور

چرا مدتی است ثانیه شمار چراغ های قرمز
سطح شهر خاموش است؟ این خاموشی ،بهنظر
من ،نقش بهسزایی در شلوغی ،ترافیک و
تصادفات دارد.
ابوطالب  29با توجه به وجود پمپ بنزین در
انتهای خیابان مشرف به آن ،محل رفت وآمد
خودروها و موتورهای زیادی است .تقاضای نصب
و ایــجاد سرعت گیر داریم.
از پلیس راهور خواهشمندیم در روزهای
بارانی ،چهارراه های پر ترافیک شهر را بیشتر و
بهتر مدیریت کند .دوسه شب قبل ،سه راه خیام
قفل شد و هیچ افسری هم حضور نداشت و چراغ
راهنما هم انگار مشکل پیدا کرده بود.
لطفا در خصوص تردد بیش ازحد خودروها
ازخیابان بعثت  ۱۴که آسایش را از ساکنان سلب
کرده است ،کاری کنید.

شهرستانها

من از اهالی روستای منزل آبادم .دهیاری و
شوراها ،کوچه های بن بست این روستا را آسفالت
نمی کنند .ضمن این که خط اتوبوس  202تا به
منزل آباد برسد ،پر و شلوغ می شود.
خواهشمند است گزارشی از توقف ساخت
بیمارستان در گلبهار تهیه کنید چون ساخت آن از
سه ماه پیش متوقف و رها شده است.
لطفا گزارشی در خصوص افزایش بیرویه
بنگاه های امالک در گلبهار تهیه کنید؛ مثل قارچ
سبز می شوند در حالی که با کمبود شدید واحد
تجاری و صنفی در گلبهار مواجه ایم .به محض
ایجاد مجتمع های تجاری ،بالفاصله واحدهایی
در اختیار بنگاه های امالک قرار می گیرد و مردم
از سایر صنوف محروم می شوند.

