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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

حرف مردم

اعتبار ۶۰۰میلیاردی سفر ریاست جمهوری برای توسعه نیشابور
معطلی طرح تفصیلی نیشابور برای  ۲میلیارد تومان!

عکس تزئینی است

شجاعی مهر /معاون استاندار و فرماندار ویژه
نیشابور گفت :در سفر ریــاســت جمهوری به
خراسان رضوی میزان اعتبار در نظر گرفته شده
برایپروژههاینیشابور  ۶۰۰میلیاردتومانبوده
که البته هنوز اعتبارات این سفر به طور رسمی
ابالغنشدهاست.ابوطالبجواندراولین نشست
خبری باخبرنگارانگفت ۵۶:میلیاردتوماندر
سرفصل به سازی و روکش آسفالت محورهای
نیشابور۱۲،میلیاردتومانبرایتکمیلطرحهای
ناتمامبهداشتیوعمرانی۳۰،میلیاردتومانبرای
تکمیل یکی از دانشکدههای دانشگاه نیشابور،
 ۱۵میلیارد تومان برای تکمیل ورزشگاه۱۶ ،
میلیارد تومان بــرای تکمیل طرحهای هادی
نیشابور ۱۸ ،میلیارد تومان برای تجهیز مراکز
آمــوزشــی ۱۱ ،میلیارد بــرای فنی و حرفهای،
 ۱۸میلیارد برای استخرهای ذخیره آب جهاد
کــشــاورزی ،هفت میلیارد تکمیل بندها۲۰ ،
میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای خیرساز
ناتمام ،پنج میلیارد تومان برای منابع طبیعی و
 ۲۸میلیارد تومان قنات ها و  ۳۰میلیارد تومان
برای سامانههای آبیاری و سه میلیارد تومان هم
برای توسعه باغ ها در نظر گرفته شده است.وی
افزود :سال گذشته از  ۳۰میلیارد تومان اعتبار
نمایندگان مجلس به عالوه  ۱۱۶میلیارد تومان
اعتبارات شهرستان نیشابور حدود ۹۰میلیارد
ن میزان اعتبار برای ۱۹۵
تومان محقق شده و ای 
طرح عمرانی بوده که حدود ۸۵درصد پیشرفت
داشته است.وی اظهار کرد :این اعتبار از محل
اعتبارات تملک دارایی  ۳۴میلیاردتومان  ،ماده
 ۱۸۰حــدود  ۱۷میلیارد تومان  ،طرحهای از
محل جرایم راهنمایی و رانندگی یک میلیارد
و  ۹۵۰میلیون تومان ،طرحهای خشکسالی
پنج میلیارد تومان برای آب و فاضالب و ۳۶۰
میلیون تومان برای جهاد کشاورزی و اعتبارات
مناطق محروم ۵۷میلیارد تومان بوده است.وی
خاطرنشان کرد :از اعتبارات ملی سال گذشته

باید به دنبال ایجاد دبیرخانه دایمی بزرگداشت
مفاخرنیشابورباشیمتابتوانیمبرنامههایبهتری
را در طول سال برنامه ریزی و در بازه های زمانی
مدنظراجراکنیم.

براینیشابور۱۰میلیاردتوماناعتباربرایافالک
نمای خیام نیشابور در قالب پژوهشکده اختر
فیزیکازطریقدانشگاهفردوسیجذبشده،در
حوزهمیراثفرهنگینیشابور۷۶۰میلیونتومان
برای ترمیم بازار سرپوش ۹ ،میلیارد تومان برای
سایت موزه شادیاخ و  1/5میلیارد تومان برای
مطالعاتراهبردیشهرکهننیشابوروهمچنین
 ۳۰میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان سوم
نیشابوراختصاصیافت.

• ۲۷هزارنفردرطرحملیمسکننیشابور
ثبتنامکردهاند

ویدرخصوصطرحاقدامملیمسکندرنیشابور
اظهار کــرد :تاکنون ۲۷هــزار نفر در ایــن طرح
ثبتنام کرده اند و از این تعداد  ۹هزار نفرتایید
نهایی و ۴هزار و  ۴۸۵واحد تامین زمین شده و
برایباقیماندهآنبهدنبالتامینزمینهستیم.
فرماندار نیشابور خاطرنشان کرد :در این حوزه
دو مرحله قرعهکشی و در مرحله اول  ۶۷۵واحد
تعیین شده که ۲۰۰واحــد آن در حال ساخت
است و برای باقی مانده در حال تشکیل پرونده
هستیم و در مرحله دوم۲هزار نفر در مرحله واریز
وجههستند.

•بهزودیکنسرتدرنیشابوربرگزارمیشود

فرماندار نیشابور در پاسخ به سوال خبرنگاران
در باره لغو کنسرت حجت اشرف زاده هنرمند
نیشابوری و نظر او در باره فعالیت های موسیقی
واجرایکنسرتدرشهرفرهنگینیشابورگفت:
من دوستدار این حوزه هستم و به شخصه خودم
به نشاط عالقه دارم و آن را دوست دارم ولی بسته
به شرایط کمی جلوتر که برویم حتما خواسته
خبرنگاران و مردم در این حوزه تامین خواهد شد
یعنی این اتفاق(برگزاری برنامه های موسیقی
و کنسرت ) در نیشابور رخ می دهد و می توانیم
کارهای بزرگ تری انجام دهیم.جوان در باره
نحوه برگزاری روزهــای ملی نیشابور نیز گفت:

•وضعیت عجیب خانه های سازمانی در
نیشابور

فرماندار نیشابور درباره وضعیت منازل سازمانی
نیشابورکهپیشازایندادستاننیشابوردرجلسه

برایاطالعمسئوالن

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسانرضوی انعكاس دهنده صادق
نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.
تلفن05137009111:

شورای اداری به منظور تعیین تکلیف آن ها برای
اداره راهوشهرسازی ضرباالجل تعیین کرده
بود گفت :در نیشابور  ۶۸واحد سازمانی داریم
که از این تعداد ۴۲واحد در شهر نیشابور ،هشت
واحد در شهر عشقآباد ،هشت واحد در چکنه،
پنجواحددرفدیشهوپنجواحددرگلبواستوطی
چهار ماه گذشته از این تعداد پنج واحد سازمانی
تخلیه کامل و بــرای هشت واحــد توسط مرجع
قضایی جهت تخلیه اخطاریه صادر شده است.
ابوطالب جــوان خاطرنشان کــرد[ :متصرف]
یکی از این واحدها که حاضر به اطاعت از قانون
نشده بود با حضور ضابط قضایی اثاثیهاش تخلیه
شد.وی با اشاره به این که مرجع قضایی به مورد
ورود کرده گفت :صالح نیست نام این فرد گفته
شود و این برخورد تا گرفتن خسارت کامل ادامه
خواهدداشتوبیناینواحدهاموردیبودهکهتا
 ۱۳سالسکونتداشتهاندواینرونداشتباهیاز
گذشته بوده که این خانه ها از طریق روال قانونی
منتقلنشدهاست.
•معطلیطرحتفصیلینیشابوربرای
 ۲میلیاردتومان!

ویدرپاسخبهسوالیدربارهآخرینوضعیتطرح
تفصیلی نیشابور که چند سال از به روز رسانی آن
گذشته است گفت :سال گذشته با حضور معاون
وزیر راه در نیشابور مصوب شد هزینه  ۲میلیارد
تومانی برای طرح تفصیلی نیشابور را وزارتخانه
مربوط تامین کند .در همین باره مشاور مربوط
اواخر سال گذشته انتخاب شد و در حال انجام
فعالیت هــای کتابخانه ای اســت ولــی به دلیل
پرداخت نشدن مبلغ مربوط هنوز وارد مرحله
عملیات میدانی نشده است.در پایان این مراسم
معاون استاندار و فرماندار ویــژه نیشابور طی
حکمیاسماعیلتازیکییکیازفعاالنرسانهای
نیشابور را به عنوان مشاور رسانه ای فرمانداری
منصوبکرد.

نمابر05137615042:

پیامك2000999:

داد از خطر سقوط تنها نماینده فوتبال استان
سقوط تنها نماینده فوتبال استان و شرق
کشور به لیگ دسته اول یعنی نابودی امید برای
پیشرفت در ورزش شرق ایران .این موضوع اول بر
گردن مالک تیم است که به یک باره تیم را رها کرد
و در برگشت وضع تیم را با لجبازی به سراشیبی
سقوط سوق داد .متاسفانه عوامل تاثیرگذار بر تیم
هم دست روی دست گذاشتند و از اهرم های فشار
بر صاحب امتیاز تیم استفاده نکردند و پدیده هم به
لیست نوستالژی های مردم مشهد اضافه شد.
در شهریور سال قبل خودروی من را در قوچان
توقیف کردند و تمام مراحل رفع توقیف را انجام
دادم ولی متاسفانه در سیستم راهور ثبت نشده .
چند روز پیش در شاندیز مجدد به این دلیل که
خودرویشماتوقیفاستبهپارکینگمنتقلشد.
مجبور شدم به قوچان بروم و کارهای اداری را به
صورت فیزیکی انجام دهم تا بتوانم خودروی خود
را آزاد کنم و کلیه هزینه ها را به دلیل ضعف در
سیستم راهــور باید خــودم بــپــردازم .چه کسی
رسیدگی می کند؟
بیمارستان قائم (عج) مشهد را بررسی کنید و
میزان رضایتمندی بیماران را بسنجید .واقعا باید
فکری به حال آن کرد.
در سفر ریاست جمهوری که فــروردیــن به
مشهد تشریف آوردنـــد مقرر شد که نامه های
مردمی از طریق تلفن  ۱۱۱پیگیری شود ولی
متاسفانه بعد از گذشت دو ماه همچنان تلفن
مذکور مشغول است و اصال پاسخ گو نیست!
چرا داخل صحن های حرم مطهر امام رضا (ع)
مانند گذشته از نهال درختان استفاده نمی شود؟
دولت نباید با مردم رفتار گیج کننده داشته
باشد! چهار کاال را گران کردید! چرا تمام کاالها
گران شده؟!
لطفا به وضع بولوار هاشمیه رسیدگی کنید،

از ســاعــت  ١٢شــب تــا  5صبح انـــواع و اقسام
خــودروهــای مــدل بــاال و مــدل پایین رفتارهای
هنجارشکن دارند و با بوق های وحشتناك آسایش
را از مردم سلب می كنند .فقط همكارهای نیروی
انتظامی یك شب نیمه شب مراجعه کنند ببینند
چه خبر است .ما هم احتیاج به آسایش داریم.
صدای موسیقی بلند ،بوق های ناهنجار و صدای
اگزوز وحشتناك! رحمی به اهالی هاشمیه بكنید.
از میدان امام حسین (ع) با اتوبوس مسیر 2به
میدان امام خمینی (ره) می روم ،این خط فقط
نامش تندرو است اما هزار رحمت به اتوبوس های
کــنــدرو 15 ،تا  20دقیقه باید صبرکنم تا یک
اتوبوس مسیر  2بیاید ،بیشتر اوقات به ایستگاه
میدان امام حسین (ع) که می رسد پر است.
ســری به بــازار مــواد غذایی فــاز یک مصلی
(انتهای بولوار مصلی) بزنید و احتکار واقعی را
ببینید! غرفه ها قیمت ها را ساعتی تعیین می
کنند ،برنجی که شب قبل خریدیم ۴۴۰و هنوز در
انبار به مقدار زیاد داشتند ،روز بعد شد ! ۵۲۰
باقی اجناس هم همین ،چرا نظارتی نیست؟
خط  ۱۰۹۷خیلی دیر و نامنظم سرویس
دهی می کند ،به خصوص صبح ها با تاخیر زیاد
مــی آیــد ،مسئوالن محترم اتــوبــوســرانــی لطفا
رسیدگی کنند.
کاش پرواز 4073هواپیمایی زاگرس که به
جای ساعت  19با دو ساعت تاخیر از تهران به
مشهد پرواز کرد ،حداقل به جای دادن تنها یک
بطری آب به مسافران ،همان شام معمول دیگر
شرکت های هواپیمایی را می داد.
از موقعی که گرفتن وجه نقد توسط رانندگان
اتوبوسرانیآزادشدهاسترانندگانخیلیعصبی
و بــداخــاق شــده انــد و اگــر کسی کارتش شارژ
نداشته باشد با لحن بدی با او برخورد می کنند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان

دردسرهای زباله های روز جمعه!

دیوار خطرساز!
این جا دیوار قدیمی و ترک خورده در یکی از کوچه های پرتردد شاندیز

این تصویر را از بولوار مفتح شرقی ،مفتح شرقی ،۲منطقه آرمون گرفته ام.

در کوچه آبشار  ۴که چند اقامتگاه بومگردی در آن قرار دارد و محل تردد

این زباله ها همین طور رها شده و وضعیت آشفته ای به فضای شهری داده

روز جمعه چرا به وضعیت نظافت کوچه ها و خیابان ها رسیدگی نمی شود؟

است ،چرا شهرداری شاندیز فکری برای این دیوار نمی کند؟ این دیوار

است .در مناطق مختلف شاهد این هستیم که روزهای جمعه شهرداری

گردشگران است واقع شده ،در محل پارک خودروها و بازی بچه ها که

جدیت کافی برای نظافت شهر ندارد و زباله ها در مناطق مختلف می ماند و

با وجود بارندگی ها و بادهای شدید بسیار خطرناک است .لطفا تا دیر

نشده به وضعیت آن رسیدگی و تعیین تکلیف کنید.

توپ تعیین تکلیف «سارا» در زمین شهرداری

چهرهشهررازشتمیکند.

پاسخ آموزش و پرورش به گالیه ها از مدارک جعلی

مدیر عامل شرکت مسکن سازان شرق :تمام حقوق شهرداری
پرداخت شده است ،هیچ گونه بدهکاری نداریم

محمد حسام مسلمی /مردمی که  17سال در یک پروژه بالتکلیف مانده اند
حاال حل مشکل شان بین متولیان پاسکاری می شود؛ یک روز شهرداری برای
حلمشکلسهامدارانتوپرابهزمینشرکتعمرانومسکنسازانشرقمی
اندازدوصدورپایانکارجزئیبرایتعیینتکلیفوضعیتسهامدارانرابهپرداخت
حق و حقوق شهرداری منوط می کند ،حاال هم همان توپ دوباره از زمین این
شرکت به زمین شهرداری شوت می شود و مدیر عامل شرکت عمران و مسکن
سازانشرقاعالممیکندتمامحقوقشهرداریپرداختشدهاست!بهگزارش
«خراسانرضوی»،روزگذشته رشیدصحابیمدیرعاملشرکتعمرانومسکن
سازان شرق در نشستی در این زمینه گفت :برخی از واحدهای تجاری پروژه
سارا بهره برداری و تحویل شده است ،همچنین درخصوص واحدهای اقامتی
نیزکهدرمرحلهبهرهبرداریقراردارددرگیربرخیازمسائلیهستیمکهمطرح
میکنندپولپروانهبهرهبرداریراکمدادیم یااینکهپارکینگکسریداریمکه
همه این ها را تمکین کردیم ،تمکین نه به این معنی که قبول داریم به خاطر این
استکهمشکل مردمحلشود،باالخرهمعتقدهستیمکهتمامحقوقشهرداری
پرداخت شده است.وی ادامه داد :شرکت معتقد است که تمام حق و حقوق را
پرداختکردهاست،باتوجهبهورودسازمانبازرسیبهاینموضوعشرکتقبول
کرد که دوباره محاسبات انجام شود ،معتقدیم که ما هیچ مشکلی نداریم.مدیر
عاملشرکتعمرانومسکنسازانشرقگفت:ماطبقاعالمسازمانبازرسی
متعهدبودیمبههفتبندعملکنیمکههمهاینهاحلشدهاست.طبقتوافقی
کهباشهرداریداشتیمپایانکارکلیصادرشدهولیپایانکارجزئیماندهاست،
ما یک مواردی از شهرداری طلبکار هستیم و یک مواردی را هم بدهکار  ،گفتیم
نمایندگان شرکت با شهرداری جلسه بگذارند و این عدد و رقم مشخص شود،
مابهسازمانبازرسیهماعالمکردیمکهدنبالاینهستیمکهمسئلهحلشود.
ویافزود:توقفیکپروژهباعثافزایشهزینههامیشود،ازاینطرفنیزهزینه
ها را سهامداران باید پرداخت کنند ،اگر پایانکار را سال 95دریافت می کردیم
درگیر چنین مشکالتی نمی شدیم ،معتقدیم که بر اساس محاسبات ،حقوق
شهرداری کامل پرداخت شده است ،ولی مجبور هستیم به دغدغه مالکان و
سهامداران که به این مجموعه اعتماد و سرمایه گذاری کردند پاسخ گو باشیم تا
موضوعاتحلشود.

پیگیری حرف مردم
آموزش و پرورش
آموزش و پرورش کجاست که همین طور دیپلم

میفروشــند به اســم دریافــت دیپلــم ،بعد هم

میفهمی جعلی است! کجا شکایت کنیم؟ االن
چندین نفر این طوری گیر کردند .خیلیها نمی

دانندکهمدرکشانجعلیاست.

این گالیه شهروند را از رئیس اداره ارزیابی و رسیدگی به
شکایات آموزش و پرورش استان پیگیری کردیم که وی
در این زمینه به «خراسان آنالین» گفت :بر اساس قوانین
موضوعه کشوری هر گونه جعل ،اعم از مدرک تحصیلی و

غیر تحصیلی ،حتی امضا و سند جعلی و شبیه این شامل
جرایم کالهبرداری میشود و چنان چه این جعل مدرک
از سوی مدارس و مراکز آموزش زیرمجموعه تحت نظارت
آموزش و پرورش انجام شود ،اگر فرد مجوزهای الزم را در
بخش غیردولتی داشته باشد مجوزها در شورای نظارت
بررسی و در صورت اثبات جرم و ابطال مجوز به مراجع
قضایی معرفی میشود.
رمضانی افــزود :بازرسی آمادگی تحویل و رسیدگی
به تخلفات را دارد و فرد دارای مدرک تحصیلی جعلی
هم تحت پیگرد قانونی قــرار می گیرد ،در یک سال و
نیم اخیر هیچ گونه شکایتی گزارش نشده است ،مردم
شکایت ها را به سامانه نظارت آموزش و پرورش به نشانی
 nezarat.medu.irاعالم و کمتر از یک هفته پاسخ را
دریافت کنند.

بیکاری ۷۰نیروی ضد عفونی اتوبوس ها؛ پیمانکار پاسخ گو باشد
پیگیری حرف مردم
جامعه
ما هم در مســیر مبــارزه بــا کرونا ســهیم بودیم

و بــا ضــد عفونــی کــردن اتوبوسهای نــاوگان

اتوبوسرانیمشهدازجانمردمحفاظتکردیم،
اما اکنــون یک ماه اســت که ۷۰نفــر نیروی ضد

عفونی بیکار هســتند و به ما بیمه بیکاری تعلق
نمیگیرد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد در پاسخ به این
گالیه شهروند گفت :ما  ۶۵نیروی ویژه برای ضد عفونی

داریــم که طرف قــرارداد سازمان هستند و تعداد آ نها
کاهش پیدا نکرده است .این  ۷۰نفر طرف قرارداد سازمان
اتوبوسرانی نیستند ،اگــر بــرای پیمانکار سازمان کار
میکردند ،پاسخ گویی به عهده پیمانکار است و اگر حق
و حقوق و بیمه بیکاری به آ نهــا تعلق میگیرد ،باید از
طریق پیمانکار پیگیری کنند .نیشابوری در گفتوگو با
«خراسان آنالین» افــزود :در گذشته ضد عفونی ناوگان
در پایانههای اتوبوسرانی انجام میشد که مشکالتی را
برای مردم به وجود میآورد و باعث تاخیر در سرویسدهی
میشد ،اما هم اکنون ضد عفونی در توقفگاهها و در خارج
از زمان سرویسدهی مشابه دیگر کارهای اتوبوسها انجام
میشود.

نرخ اصالح مردانه نیازمند اصالح!
پیگیری حرف مردم
اصناف
چرا هر آرایشــگاه مردانــهای یک نرخ
برایاصالحمیگیرد،مگرنرخمصوب

ندارند؟ یک آرایشــگاه  ۵۰میگیرد،
یکی،۸۰یکیهم.۱۰۰

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه مشهد در پاسخ به
این مطالبه شهروند به «خراسان آنالین» گفت :از
خرداد ۹۷باوجودافزایشچندبرابریقیمتلوازم

مصرفیتغییریدرنرخرسمیخدماتآرایشگاهها
نداشتیم .سه ماه است که تقاضای افزایش نرخ
کردهایم .دستمزد موردی است که نمیتوان برای
آن نرخ تعیین کرد .نجفی افزود :آیا میتوان برای
منطقهای که  ۴۰میلیون و منطقهای که  ۳میلیون
اجارهمیدهدنرخیکسانتعیینکرد؟

