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پروازهای دمام-مشهد لغو شد
w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
چهار شنبه  16دی 1394

خبـــــ ــر

مدیرکل ایرالین سعودی در ایران ،طی نامهای مکتوب به فرودگاه بینالمللی مشهد ،لغو پروازهای دمام-مشهد را
تا اطالع ثانوی رسما اعالم کرد .در نامه ایرالین سعودی به فرودگاه بینالمللی مشهد آمده است :بهدلیل وضعیت
موجود سیاسی ،پروازهای دمام-مشهد تا اطالع ثانوی لغو می شود.

شماره 1887

خبرویژه
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خبر داد

واریز اولینقسط
5میلیاردتومانیدولت

ورود 33دستگاه در دهه فجر

در همین رابطه ،مدیرعامل سازمان
اتــوبــوسرانــی شــهــرداری مشهد به
خبرنگار شهرآرا گفت :بعداز مصوبه
هیئت وزیــران در مشهد و اختصاص
بخشی از اعتبارات الزم بــرای خرید
اتــوبــوسهــا ،قـــــرارداد خــریــد صد
دستگاه اتــوبــوس در مرحله اول با
ایــرانخــودرودیــزل به امضا رسید که
67دستگاه آن در مدار بهرهبرداری قرار
گرفته و 33دستگاه دیگر نیز با اعتبار
حدود دوازدهمیلیارد تومان تا بهمنماه
سال جاری به ناوگان اتوبوسرانی این
شهر اضافه خواهد شد.
علیاصغر نیشابوری افــزود:بــرای
خرید هر دستگاه اتوبوس به رقمی
بــال ـغبــر چهارصدمیلیون تــومــان
نیاز اســت ،افـــزود :تکمیل ناوگان
اتوبوسرانی ،ازجمله وظایف پرهزینه
شهرداریهاست .

 5میلیارد اول رسید

وی همچنین درخصوص خرید یکصد
دستگاه اتوبوس جدید برای مشهد،
ادامــه داد :بهدلیل محدودیتهای
مالی و اقتصادی ،مکاتبات مختلفی
در این زمینه انجام شده و در همین
راستا ،چهل میلیارد تومان برای خرید
اتوبوسهای جدید در نظر گرفته شده
است.
مدیرعامل ســازمــان اتــوبــو سرانــی
شهرداری مشهد بااشارهبه تقسیم این
مبلغ به دو بخش َد همیلیاردتومانی و
سیمیلیاردتومانی ،عنوان کــرد :از
َد همیلیارد تومان اول ،پنجمیلیارد
تومان در ماهی که گذشت به حساب
شهرداری مشهد واریز شد .امیدواریم
بقیه این مبالغ نیز هرچهسریعتر توسط
دولت اختصاص یابد.

رئیس ستاد انتخابات استان خبر داد

تاییدصالحیت96درصد نامزدهایمجلس درهیئتهای اجرایی
مهدی بیباک -انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان
رهبری ،دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی و
همچنین میاندورهای شورای اسالمی شهر و روستا
بهصورت همزمان در هفتم اسفندماه سال جاری
برگزار میشود .استان خراسا نرضوی با 6میلیون
نفر جمعیت18 ،نماینده از 12حــوزه انتخابیه در
مجلس شــورای اسالمی دارد .همچنین هفت نفر
از مجموع  99نماینده دوره پنجم مجلس خبرگان
رهبری از منتخبان مــردم استان خراسا نرضوی
خواهند بود.
بــرای انتخابات مجلس شــورای اسالمی 12حــوزه
اصلی و 61حــوزه فرعی و بــرای انتخابات مجلس
خبرگان رهبری 1حــوزه اصلی در  27شهرستان و
 42بخش استان خــراســا نرضــوی عملیاتی شده
است.همچنین هیئت نــظــارت بــر انتخابات در
خراسا نرضوی عالو هبر هیئت مرکزی 5نفره ،در
سطح  43بخش و  28شهرستان هیئتهای 3نفره
نظارت دارد.

چهار میلیون نفر در استان واجد شرایط رای دادن
هستند

از مجموع جمعیت استان خراسانرضوی4 ،میلیون و
260هزار نفر واجد شرایط رأیدادن هستند که از بین
آنها 268هزار و 205نفر رایاولی محسوب میشوند
که 130هزار و  884رأیاولی دختر و 137هزار و 321
رأیاولی پسر هستند .برای خراسانرضوی 60هزار
نفر دسـتانــدرکــار بــرگــزاری انتخابات پیشبینی
شده که ازاینتعداد 13هزار نفر بهمنظور محافظت
صندوقهای شعب اخذ رأی توسط نیروی انتظامی
تامین خواهد شد.
ازسو یدیگر بالفاصله و پس از پایان زمان ثبتنام
در انتخابات خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس
شورای اسالمی کار بررسی پرونده و تایید صالحیت
داوطــلــبــان ه ـمزمــان در ســراســر کشور در استان
خــراســا نرضــوی هم آغــاز شد که روز گذشته کار
تاییدصالحیت داوطلبان مجلس شورای اسالمی در
هیئتهای اجرایی به پایان رسید و ازطرفیدیگر نیز
تعدادی از داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین

عکس  :آرشیو

بنیامین یوسفزاده -در نخستین سفر
رئیسجمهور و هیئتدولت به استان
خــراســا نرضــوی موضوع اختصاص
بودجه برای تامین دویست دستگاه
اتوبوس برای شهر مشهد به تصویب
کابینه رسید .از آن زمــان تا امــروز،
شصتوهفت دستگاه از این اتوبوسها
بــا تــزریــق اعــتــبــار الزم وارد چرخه
بهرهبرداری شده و تعدادی نیز در ایام
دهه فجر امسال رونمایی میشود.
بهگزارش خبرنگار شهرآرا ،شهردار
مشهد تقریبا َده روز قبل ،در جریان سفر
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
برنامه و بودجه به مشهد از اختصاص
چهل میلیارد تــومــان بـــرای خرید
اتوبوس تا پایان سال خبر داد و گفت:
از دویست دستگاه اتوبوس حملونقل
درونشهری جدید که قرار بود به مشهد
بیاید ،صد دستگاه آن محقق شده که
هزینه کلی آن شصت میلیارد تومان
بــوده و از این مقدار ،بیست میلیارد
تومان آن کمک دولــت بــوده است.
سیدصولت مرتضوی با بیان اینکه
دولت وعده داده که مبلغ پنجاهمیلیارد
تومان به شــهــرداری مشهد در بحث
رفع مشکالت حاشیهشهر و سازمان
اتوبو سرانی اختصاص دهد ،گفت:
از این مبلغ ،بیستمیلیارد تومان آن
امسال واریــز میشود که َد ه میلیارد
تومان آن نقد و َد همیلیارد بقیه نیز
تخصیص داده شده است و سیمیلیارد
تومان دیگر نیز در سال آینده پرداخت
خواهد شد.شهردار مشهد ادامه داد:
مبلغ چهل میلیارد تومان نیز برای
اتوبوسهایی درنظر گرفته شده است
که با تسهیالت مناسب در اختیار
جوانان جویایکار قرار میگیرد.

اخبار

دوره مجلس خبرگان رهــبــری بـــرای شــرکــت در
آزمون علمی به استان قم سفر کرده و در این آزمون
شرکت کردند.

رد صالحیت  31نفر در خراسان رضوی

د راینزمینه معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار خــراســا نرضــوی در گفتگو با خبرنگار
شهرآرا دربــاره جزئیات تایید صالحیت داوطلبان
شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای
اسالمی ،گفت :از مجموع  854داوطلب ثبتنامی
در 12مرکز حــوزه انتخابیه خراسا نرضوی ،فقط
صالحیت  31نفر در بررسی هیئتهای اجرایی
تایید نشد.
محسن صادقی ادامــه داد :طی  10روز فرصت
هیئتهای اجــرایــی بــرای بــررســی صالحیتها،
پاسخهای واصله از  4مرجع قانونی رسیدگی شد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسانرضوی افراد تاییدصالحیتنشده را شامل
4زن و  27مرد اعالم و بیان کرد :از این تعداد 20نفر
مربوط به حــوزه انتخابیه مشهد و کالت بودند که
صالحیتشان بــرای نامزدی در انتخابات ازســوی
هیئتهای اجرایی رد شد.
وی کاملنبودن و نقص در مدارک ،وجود سوءسابقه

رئیس شورای شهر با تاکید بر تسریع در ساخت زائرسراهای ارزانقیمت خبر داد

فرصتیکماههبهاستانهایکمکار

مهدیزاده -رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد
از فرصت یکماهه استا نهای کمکار بهمنظور
تسریع در ساخت زائرسرای ارزانقیمت خبر داد.
محسن انتظار یهروی در گفتگو با خبرنگار
شهرآرا به جزئیات جلسه امامجمعه و شهردار و
اعضای شورای اسالمی شهر مشهد با ائمه جمعه
کشور در تهران پرداخت و گفت :محور این دیدار
که دوشنبهشب برگزار شد ،موضوع بررسی روند
ساخت زائرسراهای ارزانقیمت در مشهد بود.
رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد با اشــاره
به اینکه نمایندگان ولیفقیه در استا نها نیز
در این دیــدار حضور داشتند ،اظهار کــرد :در
این دیــدار پس از ارائــه گزارشی از روند ساخت
زائــرســراهــای ارزانقــیــمــت ،گــزارشــی از رونــد
پیشرفت زائرسراهای مراکز استا نها نیز ارائه
شد.وی با بیان اینکه  25قطعهزمین برای ساخت
زائرسراهای ارزانقیمت به استانها واگذار شده

است ،تصریح کرد :بااینحال تعدادی از استانها
بهواسطه مشکالتی که دارند ،نتوانستند در اجرا
و ساخت این زائرسراها پیشرفتی داشته باشند و
در این گزارش نیز به مشکالت و موانع موجود در
ساخت این زائرسراها اشاره شد.رئیس شورای
اسالمی شهر مشهد تعداد ایــن استا نها را
چهار استان ذکر کرد و افــزود :ازآنجاکه تعداد
دیگری از استانها درخواست ساخت زائرسرای
ارزانقیمت دادهاند ،در این جلسه تصمیم گرفته
شد تا به استا نهای کمکار فرصت یکماهه
داده شود.انتظار یهروی هدف از تعیین این
فرصت یکماهه را تسریعبخشیدن در ساخت
زائرسراهای ارزا نقیمت برشمرد و متذکر شد:
اگر هرکدام از این استانها در مدت این یک ماه
نتوانند اقدامی برای ساخت و اجرای زائرسرای
استان خود انجام دهند ،با دیگراستا نهای
متقاضی جایگزین میشوند.

مشاور شهردار مشهد مطرح کرد
تدرحوزه حملونقل توسطمدیریتشهری
کسبموفقی 

گروه خبر -مشاور و رئیس حوزه شهردار مشهدگفت:
حوزه ترافیک و حملونقل شهری یکی از حوزههای
خدمترسان به شهروندان است و در دو سال گذشته
حساسیتهای الزم در امر ساماندهی آن برای تمام
زیرمجموعههای معاونت حمل و نقل وترافیک به وجود
آمده است.بهگزارش شهرآرا  ،مجید پیراسته در مراسم
تودی و معارفه مدیران ادارات حمل و نقل شهرداری
گفت :بههمت شورای اسالمی شهر و شهرداری مشهد

اتفاقات مثبت و تاملبرانگیزی در زیرساختهای
شهر صورت گرفته است؛ بهنحویکه خطوط سهگانه
قطارشهری ،اتوبو سرانی و تاکسیرانی بیشترین
دستاوردها را در دو سال گذشته داشتهاند .مشاور
شهردار مشهد افزود :امیدواریم جابهجاییهایی که
در حوزه حملونقل و ترافیک در مناطق شهرداری رقم
میخورد ،سبب رسیدن به هدفگذاریهای کالن و
عملکرد بهتر در شهرداری مشهد شود.

و مدارکی دال بر محکومیت قضایی را علت عمده
ردصالحیت این افــراد ازســوی هیئتهای اجرایی
عنوان کرد.
مــعــاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسانرضوی تصریح کرد :دوره پیشین انتخابات
مجلس شورای اسالمی در خراسانرضوی از مجموع
 377داوطلب ثبتنا مشده برای نامزدی انتخابات
90نفر (معادل 24درصد) توسط هیئتهای اجرایی
ردصالحیت شده بودند.
رئیس ستاد انتخابات خراسانرضوی ادامه داد :امروز
15دیمــاه مراتب ردصالحیت از طریق فرمانداران
به افراد اعالم میشود و آنان برای اعتراض به بررسی
صالحیت خود 4روز فرصت دارند به هیئت نظارت
استان شکایت کنند.
وی گفت :پیشازاینهم از کل داوطلبان ثبتنامی
در استان برای انتخابات مجلس شــورای اسالمی،
17نفر شامل 6نفر از مشهد4 ،نفر از سبزوار2 ،نفر از
تربتحیدریه و از هر یک از حوزههای نیشابور ،درگز،
فریمان ،خواف  1نفر انصراف داده بودند.

مهلت ۴روزه برای اعتراض به ردصالحیتها

همچنین سخنگوی ستاد انتخابات خراسانرضوی
در گفتگو با خبرنگار شهرآرا اظهار کرد  :به استناد

مــاده 51قانون15 ،دیمــاه مراتب ردصالحیت از
طریق فرمانداران به افراد اعالم شده است و آنان برای
اعتراض به بررسی صالحیت خود از امــروز بهمدت
4روز یعنی تا 19دیماه فرصت دارند به هیئت نظارت
استان شکایت کنند.
امیر پورمهدی گفت :با استناد به مــاده 52قانون و
تبصرههای ذیل آن ،از 20تا  26دیمــاه ،رسیدگی
بــه شکایت داوطــلــبــان ردصــاحــیـتشــده توسط
هیئتنظارت استان و اظهارنظر درخصوص صالحیت
تمام داوطلبان ،پس از کسب نظر هیئتهای مرکزی
نظارت صورت میگیرد و سپس به فرمانداران اعالم
میشود.
سخنگویستادانتخاباتخراسانرضویخاطرنشان
کرد :هیئتهای اجرایی براساس قانون و بدون توجه
به سالیق سیاسی و صرفا مبتنیبر گزارشات واصله
از منابع چهارگانه و مباحث اقناعی که در جلسات
هئیتهای اجرایی طی  10روز گذشته انجام شد،
تصمیمگیری کردند.

انصراف تعداد زیادی از داوطلبان در کشور

همچنین علی پورعلیمطلق ،دبیر ستاد انتخابات
کشور از انصراف تعداد زیادی از داوطلبان انتخابات
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی خبرداد و اعالم
کرد :این افراد پس از بررسی تصمیم گرفتند از عرصه
رقابت در انتخابات کنارهگیری کنند و انصراف خود را
اعالم کردند.
بااینحال بعد از پایان مرحله تاییدصالحیتهای
داوطلبان شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس
شـــورای اســامــی ،فرایند انتخابات وارد مرحله
دیگری شد و از امروز نیز داوطلبان ردصالحیتشده
میتوانند از ساعت 8صبح تا 16به دفاتر نظارت و
بازرسی انتخابات در استان مراجعه و اعتراض خود را
اعالم کنند.
بـهگــزارش شــهــرآرا ،بــرای انتخابات دهمین دوره
مجلس شــورای اسالمی 12هــزار و  123داوطلب
در سراسر کشور ثبتنام کرد هاند که ا زاینتعداد
 854نفر ازآنهـــا مــربــوط بــه اســتــان خــراســان
رضوی است.

معاون استاندار خراسانرضوی خبر داد

تهیهشناسنامهعمرانی
شهرداریها

گــروه خبر -مـــعـــاون اســتــانــدار
خـــراســـانرضـــوی گــفــت :بـــرای
نخستینبا ر ،شنا سنا مه عمرا نی
شهردار یهای خراسا نرضوی تهیه
میشود.بهگزارش شهرآرا ،محمد
مقدوری اظهار کرد :شهرداریهای
73گانه استان مکلف شدهاند جداول
مربوط به برنامههای عمرانی خود را
تکمیل و به دفتر فنی استانداری ارائه
کنند.وی افــزود :این جــداول شامل
برنامههای توسعه شهری ،بهبود
عــبــو رومــرور شهرها ،بهبود محیط
شهری ،بهبود امور شهری و مدیریت
شهرداریها و آمار جمعیتی است.
مدیرعامل سازمان میادین
شهرداری مشهد اعالم کرد

افتتاح دوبازار
همزمانبادههفجر

گروه خبر -مدیرعامل سازمان میادین
میوه و ترهبار و ساما ندهی مشاغل
شهری شــهــرداری مشهد از افتتاح
دو بــازار میوه و ترهبار و ارزاق عمومی
مهرگان و غدیر همزمان با دهه فجر خبر
داد.بـهگــزارش شهرآرا ،احمد محبی
عنوان کرد :دو بازار میوه و ترهبار و ارزاق
عمومی مهرگان با مساحت 1025
مترمربع و اعتبار پانزد همیلیارد ریال
و غدیر با مساحت 1000مترمربع و
اعتبار سهمیلیارد ریال بدون احتساب
ارزش زمین همزمان با فرارسیدن دهه
مبارک فجر افتتاح میشود.وی با اشاره
به دیــگــرپــروژههــای درحــالاحــداث
این سازمان تصریح کرد :بازار میوه و
ترهبار و ارزاق عمومی توس با مساحت
 1700مترمربع و بیش از 80درصــد
پیشرفت فیزیکی در مرحله ساخت و
بهرهبرداری است.

