معرفیرابطاناستانیشورایعالی
سیاستگذاریاصالحطلبان

سهشنبه  7 .دی 1395
27ربیع االول  27 . 1438دسامبر2016
شماره . 19433سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56.صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با اشاره به جلسه یکشنبه شب این شورا گفت :موضوع رابطان استانها در دستور کار این
جلسه بود که پس از ارائه گزارش کارگروه استانها ،برای استان  ۳۱رابط استانی تعیین شدند .به گزارش ایلنا ،یدا ...طاهرنژاد افزود :رابطان
صفحه 4
استانی ماموریت دارند که شورای اصالح طلبان استان را تشکیل دهند تا پس از این مرحله وارد فاز انتخاباتشویم. .. .

رضوی

رایمجلسبه شفافسازی
حقوق مسئوالن
R

سیرتاپیازفوتبال
درگفتوگوباخداداد

خصوصی سازی ،پدر«فوتبال خراسان
رضوی» را درآورد

پیشنهاد سردبیر

موضوع ویژه/نگاهی به ابعاد خواستگاری
دختران از پسران /حاضری همسرم بشی؟

زندگی

خبرویژه /بوئینگ و برجام

4

فراخبر/محاصره هوایی پایتخت توسط
 17منطقه صنعتی

4

ویژه های خراسان /هشدار صریح نظارتی

4

گزارش /پژوهش در دانشگاه ها  17سال
درگیر تجهیزات فرسوده

5

دخل وخرج/راهکارهای اقتصادی برای
تهیه مناسب ترین هدیه!  /کادوچی بخرم؟

8

یادداشت /جهش نرخ بیکاری جوانان در سه
سال گذشته

14

به عضو مشهورکابینه

یادداشت روز

طی روزهای اخیر بار دیگر اختالف درباره برخی موضوعات در
درون دولت علنی شده است .کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
که سال گذشته در جریان بسته خروج از رکود مطرح شد ،محور
صفحه2
یکی از این اختالفات است. ..
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ادامهحواشیانتشاراظهاراتظریف

وزارتخارجه:انتشارسخنان
ظریفگرادادنبهآمریکاست
4

آماربیکارترینرشتههای
دانشگاهی
9
صفحه 2

یکمیلیونو 50هزارتومان؛
حداقلحقوقبازنشستگان
تعیینشد
9

کشفگورهای
دستهجمعیدرحلب

مهدیکروبیازدبیرکلی
حزباعتمادملیاستعفاکرد
16

با پاکسازی حلب ،جنایت تروریستها بیشازپیش نمایان
میشود؛تازهترینسنداینجنایات،کشفچندینگوردستهجمعی
در حلب است .نیروهای ارتش سوریه که در حال پاکسازی
محلههایشرقیحلبهستند،هرروزباکشفیاتجدیدیروبهرو
میشوند که ازجمله آنها میتوان به اجساد  ۲۱غیرنظامی
اعدامی به دست تروریستها و خودرویی با دو تن مواد منفجره
اشاره کرد .ژنرال «ایگور کوناشنکوف» ،سخنگوی وزارت دفاع
روسیهضمناعالماینخبرگفتکهدربرخیموارد،اجسادتکهتکه
بودهاند و تکههایی از آنها ،مفقود شده است .بیشتر قربانیان ،از
ناحیهسروازنزدیکهدفقرارگرفتهاند.رویاجسادکشتههاآثار
شکنجه ومثلهکردنوحشیانهوجودداشتهاست؛امریکهحکایت
ازجنایتتروریستهاعلیهغیرنظامیاندراینمنطقهدارد...

واکنشاصالحطلبانبهنامه
 30وطنفروشبهترامپ
16

فعالیت
غیراخالقی
ماساژورهای
اینترنتی

3

مهدی حسن زاده

دولتعلیهدولت!
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مسکو:تروریستهاغیرنظامیان
را پیش از دفنکردن  ،شکنجه
ومثلهکردهبودند
عکسsputniknews.com:

صفحه 13

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ٥

 /٩٥٢٩١٧٨٦آ

 /٩٥٢٩٢٢٨٤ب

 /٩٥٢٠٣٤٣٠ف

 /٩٥٢٣٧٨٢٠ل

 /٩٥٢٨٩٦٦٦د

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﺮﮐﺖ آزاد راه ﺑﺎﻏﭽﻪ  -ﻣﺸﻬﺪ

ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدار� ﺳﺎزه ﻫﺎ� ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ� در ﻃﻮل � ٣٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از آزادراه ﺑﺎﻏﭽﻪ  -ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ
ﺷﺮا�ﻂ �ﻪ د ارا� ﻣﺠﻮز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ� از ﻣﺮاﺟﻊ ذ�ﺼﻼح ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮا� ﻣﺪت  ٣ﺳﺎل از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺮاﺗﺐ ذ�ﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
اﻟﻒ :ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ�� �ﻪ ﺑﺎ�ﺪ اﺣﺪاث )ﺗﻬﻴﻪ �ﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﺼﺐ( ﺷﻮد ﺣﺪا�ﺜﺮ  ٥ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﺟﻤﻌﺎ  ١٠ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮ�ﺒ�  ٧٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
ب :ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ� ٣ ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ورود� ا�ﺴﺘﮕﺎه ﻃﺮق ﺗﺎ � ٣ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺮوﺟ� آزاد راه ا�ﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻏﭽﻪ.
ج� :ﻠﻴﻪ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� ﺳﺎﺧﺖ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﮔﻮاﻫ� ﻫﺎ� ﻻزم از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز� و ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذ�ﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
د :دوره ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�  ٣ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد
ﻗﺮارداد ﻣ�ﺑﺎ�ﺴﺘ� در اﻗﺴﺎط  ٣ﻣﺎه و در اﺑﺘﺪا� ﻫﺮ ﻓﺼﻞ در وﺟﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
ه :ﺳﺎزه ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ� ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺟﺎده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ رﺳﺎﻧﻪ د�ﺪ ﺷﻬﺮ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ��� از ﺷﺮ�ﺖﻫﺎ در ﻣﺰا�ﺪه ،اﮔﺮ ﺷﺮ�ﺖ رﺳﺎﻧﻪ د�ﺪ
ﺷﻬﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﺎزهﻫﺎ� ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر ﻧﻤﺎ�ﺪ از اﺑﺘﺪا� ﻣﺎه ﺑﻌﺪ اﻗﺴﺎط ﺷﺮوع ﻣ�ﺷﻮد و در ﻏﻴﺮ ا�ﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪﻫﺎ� ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ ﺑﻪ ﻗﻮت
ﺧﻮد ﺑﺎﻗ� ﻣ�ﻣﺎﻧﺪ) .ﻻزم ﺑﻪ ذ�ﺮ اﺳﺖ �ﻪ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺎزهﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ آزادراه ﺑﺎﻏﭽﻪ-ﻣﺸﻬﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ(.
و :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ �ﻪ ﺗﻮاﻧﺎ�� اﻧﺠﺎم �ﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ ) ٩٥٫١٠٫١٨ﺷﻨﺒﻪ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را �ﻪ ﻧﺒﺎ�ﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ
 ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل �ﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮا� ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد درﺻﺪ اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﻣﻌﺎدل  ٥درﺻﺪ �ﻞ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺑﻨﺪ )د( را در ﭘﺎ�ﺖ ﻻ� و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� :ﺗﻬﺮان -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮورد� ﺷﻤﺎﻟ� -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻮ�ﺰه ﻏﺮﺑ�  -ﭘﻼ�
 ١١٥ﻃﺒﻘﻪ اول ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ز :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٠٫٢٥در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻔﺘﻮح و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن �ﺎ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧ� آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ح :ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� ﻧﻔﺮات اول و دوم ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺰد ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺎﻗ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮا�ﻂ -١ :ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده و ﻣﺨﺪوش و دارا� اﺑﻬﺎم و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﻤ�ﺷﻮد.
� -٢ﻠﻴﻪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺪاث ،ﻧﺼﺐ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ،اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ�ﻫﺎ� ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰ�ﻨﻪ
آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -٣ﺷﺮ�ﺖ در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �� �ﺎ �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥٢٨٨٢٥١ت

 /٩٥٢٨٢٦٠٦ب

 /٩٥٢٨٧١٢٥ب

 /٩٥٢٨٨٢٣٢ت
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