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آیت ا...علم الهدی:

نگذاریم غدیر در غربت 
برگزار شود

اولین جلســه بنیاد بین المللی غدیراستان 
با حضور آیت ا... علم الهدی برگزار شد. 

بــه گــزارشAlamolhoda.com ، امــام 
جمعه مشهد در این جلسه گفت : ان شاءا... 
نگذاریــم غدیــر در تنهایــی و غربــت برگزار 
شود، هر چه بیشــتر تالش کنیم تا این عید 
بــزرگ را به همــگان معرفی کنیــم و همین 
طور با توجه به فرمان مواســات مقام معظم 
رهبری درصدد باشــیم مشــکالت مردم را 
کمتر کنیم.  وی تصریح کرد : اولین جلســه 
این بنیاد در این خصوص اســت که بشود با 
توجه به شــرایط این ویــروس منحوس، یک 
غدیر زیبــا و پر از شــادی داشــته باشــیم، با 
توجه به اوضاع معیشــتی و اقتصادی مردم 
در این برهــه زمانــی در صدد هســتیم عید 
غدیر امسال ارمغان خنده ای را برای مردم 
داشته باشد تا در شــهر، فضای بانشاط و پر 

شوری حاکم شود.

دیدار مدیرکل بنیاد شهید با پدر شهیدان دهنوی
مدیرکل بنیادشــهید و امــور ایثارگران خراســان 
رضوی به دیدار پدر شــهیدان دهنوی در مشــهد 
مقدس رفت و با این اسوه صبر و مقاومت دیدار کرد. 
به گزارش ایثار، حجت االسالم »حسین معصومی« 
در دیــدار رجب علی دهنــوی پدر شــهیدان علی 
اکبر، حمید رضا و حسین از فداکاری این تندیس 
صبر و استقامت تجلیل کرد و گفت: پدران شهدا، 
فرزنــدان خود را بــا روزی حــالل تربیــت و با نیت 
خالص عازم جبهه های حق علیــه باطل کردند تا 
اســالم ناب محمدی پایدار بماند و ایران اسالمی 
 در جهان به عنوان یک کشور قدرتمند بدرخشد.

وی با بیان این که خانواده شــهدا افتخار خراسان 
رضــوی هســتند، ادامــه داد: ایــن اســتان 476 
خانواده دو شهیدی،  54 خانواده سه شهیدی، دو 
خانواده چهار شهیدی و یک خانواده پنج شهیدی 
دارد که ایــن اطالعات موجــود از خانواده شــهدا 
نشــان می دهد فداکاری و گذشــت در دیــار امام 

علی بن موســی الرضا)ع( به اوج رســیده اســت. 
گفتنی است برادران شهید علی اکبر، حمید رضا 
و حسین دهنوی در 10 اردیبهشت 1345، پنجم 
مهر 1338 و20شهریور 1350، چشم به جهان 
گشودند و در نهم دی ماه 1357 در دوران انقالب 
در مشهد، سوم تیر 1362در مهران و 29 اسفند 
1366 در مــاووت عــراق بــه مقام رفیع شــهادت 

نایل آمدند.

اهدای 7 سکه با قدمت دوره سلوکیان به موزه بزرگ خراسان 
هفــت ســکه تاریخــی بــه قدمــت دوره 

ســلوکیان به مــوزه بزرگ خراســان 
اهدا شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی، »حسن 
روزرخ« اهداکننده این ســکه های 

تاریخی از راهنمایان پیش کســوت 

خراســان و راهنمــای تخصصی کشــور 
افغانســتان و مســلط بــه زبان هــای 
انگلیســی و فرانســوی اســت کــه 
ســال ها در حــوزه منطقــه تاریخی 
خراســان بــزرگ مطالعه و بررســی 

میدانی داشته است.



پس از 13 سال اولین طرح تفصیلی مشهد در شورای شهر به تصویب رسید

گام اول شورا برای رفع بالتکلیفی طرح تفصیلی 

جامعه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

2
Tue.Jul.14.2020. No.4454  4454  سه شنبه 24 تیر 1399.   شماره

گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی 

نماینــدگان شــورای شــهر روز گذشــته در نــود و 
هشــتمین جلسه علنی شــورای شــهر تمامی بند 
های اســناد اصالحی طرح تفصیلی جنوب غرب 
مشــهد ، که بــه موضوعــات کمربند جنوبــی، کوه 
پــارک و پارک چهل بــازه می پرداخــت را  تصویب 
کردند و بدین ترتیب  طلسم 13 ساله بالتکلیفی 
طــرح تفصیلی  مشــهد شکســته شــد. همچنین 
الیحه بسته تشــویقی تســهیل گری احیا و مرمت 
آثار تاریخی و بناهای واجد ارزش شــهر مشــهد در 
محالت تاریخی، الیحه تاســیس دبیرخانه دایمی 
ســازمان فرهنگــی هنــری فارســی زبانان )ایتــا( 
و اصالح بند پیشــنهادی حــذف حصــار فیزیکی 
دانشــگاه فردوســی از دیگر مصوبات روز گذشته 
شورا بود.به گزارش خراسان رضوی؛ روز گذشته 
محمد رضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد در 
آغاز نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر با بیان 
این که پس از گذشت حدود 5 ماه از شیوع ویروس 
کرونا در مشــهد همچنان برخی اصناف و مشاغل 
درگیر تبعات اقتصادی ناشی از آن هستند، گفت: 
شورای شهر مشهد به منظور همراهی و حمایت از 
کسبه و اصناف، تخفیف، استمهال و بخشش هایی 
را برای 3 ماهه نخست سال در نظر گرفته بود؛ همه 
باید در جهت بهبود شرایط کمک کنیم بنابراین با 
پیگیری اعضای شورای شهر، به زودی شهرداری 
مشهد الیحه ای را ارائه خواهد کرد تا برخی از این 

حمایت ها استمرار داشته باشد.

900 میلیارد تومان، ضرر 3 ماهه کرونا به 	 
شهرداری مشهد

حیدری تصریح کرد: براساس گزارش های ارائه 
شده، شهرداری مشــهد طی 3 ماه نخست سال، 
900 میلیارد تومان درباره هزینه و کاهش درآمد، 
متضرر شده ولی در عین حال همچنان آماده ایم 
کــه در کنار مــردم باشــیم و برای بهبــود وضعیت 
اقتصــادی آن ها تــالش کنیم.در ادامــه حاجیان 
شهری رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، 
سالمت و محیط زیست شورا،  طبق ماده 68 آیین 
نامه داخلی شــورا در خصوص علــت تاخیر و عدم 

اجرای مصوبه شفاف سازی و اطالع رسانی کامل 
اطالعات معامالت شهرداری از محمدرضا کالئی، 
شهردار مشهد ســوال کرد؛ بر این اساس شهردار 
مشــهد ظرف مدت 10روز فرصت دارد پاسخ این 

سوال را در صحن علنی شورا ارائه کند.

اصالح بند پیشنهادی حذف حصار فیزیکی 	 
دانشگاه فردوسی

در ادامــه اعضــای شــورای شــهر پیشــنهاد حذف 
حصار فیزیکــی دانشــگاه فردوســی را کــه در بند 
6 طرح تفصیلــی در صحن علنی جلســه گذشــته 
به تصویب رســیده بود ، اصــالح کردند، بــه دنبال 
تصویب حذف حصار فیزیکی دانشــگاه فردوســی 
حاشیه هایی بین دانشــگاهیان و اســتادان ایجاد 
شد و آن ها دغدغه های خود را مطرح کردند بر این 
اســاس روز گذشــته  نمایندگان نســبت به اصالح 
این بند اقدام  کردند . بر این اســاس اجرایی شدن 
حذف حصار فیزیکی دانشــگاه فردوســی مشــهد 
منوط بــه انجام مطالعــات جامع، رعایــت الزامات 
انتظامی و اجتماعی و لحاظ تفاهم ها و توافقات فی 
مابین مدیریت شهری و دانشگاه فردوسی خواهد 
بود. اعضای شورای شهر همچنین به بررسی طرح 
تفصیلی جنوب غرب مشهد پرداختند؛ 6 بند آن در 
جلسه گذشته صحن علنی شورا تصویب شده بود و 
باقی مانده این طرح که مربــوط به کمربند جنوبی 
و کوه پارک بود به تصویب رســید.در ادامه اعضای 
شورای شهر به بررسی بند 7 طرح تفصیلی جنوب 
غــرب مشــهد پرداختند که بــه تصویب رســید،  در 
خصوص بزرگراه 75 متری جنوب شــهر مشــهد با 
توجه به ایــن که از نظــرگاه های ترافیکی، زیســت 
محیطی و شهرسازی دیدگاه های متفاوتی وجود 
دارد که در جلســات کارگروه ها و کمیسیون های 
شــورای اســالمی شــهر نیز درباره آن بحــث و نظر 
های گسترده ای شده است،اوال؛ اقدامات صورت 
گرفته تحت عنوان پــروژه کوه پارک بــه عنوان یک 
طــرح موضعــی اولویــت دار در اراضــی بالفصــل 

بزرگــراه جنوبی در طــرح تفصیلی جنــوب غرب با 
همه تغییــرات مترتــب بر آن در نقشــه هــای وضع 
موجود و کلیه   ضوابط مربوط به نظامات شهرسازی 
و ترافیکــی در طرح اصالح شــود.ثانیا؛ با عنایت به 
این کــه اثرات زیســت محیطــی کمربنــد جنوبی و 
عملکرد ترافیکی آن در ساختار شــبکه معابر شهر 
مشــهد فراتر از مقیــاس حوزه طرح هــای تفصیلی 
است و تنها بخشی از کمربند جنوبی در حوزه جنوب 
غــرب واقع شــده اســت، پرداختن به ایــن موضوع 
نیازمند انجام و ارائه نتایج مطالعات مدیریت محیط 
زیستی  EMP  است، بنابراین اتخاذ تصمیم در این 
خصوص که از وظایف و شــرح خدمات مشاور طرح 
جامع عمران و توسعه شهر و هماهنگ کننده طرح 
های تفصیلی مشهد است، حســب مورد، نیازمند 
اعالم  نظر مشاور طرح جامع و تصویب در کمیسیون 
ماده 5 و شورای عالی شهرســازی و معماری ایران 
خواهد بود.حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی 
شــورای شــهر در خصوص بند 7 گفت:  با توجه به 
نشســت هایی که با انجمن های محیط زیســتی و 
ســایر عزیزان که دغدغه داشــتند دربــاره کمربند 
جنوبی داشــتیم  به این جمع بندی رسیدیم ، نکته 
اول این که دربــاره بودن یا نبــودن آن نظر خاصی  
نداریم،  باید نظرات کارشناسی و مطالعات زیست 
محیطی کمربند جنوبی تهیه شود، تاکنون 1000 
میلیــارد تومان بــرای کمربند جنوبی هزینه شــده 

اســت و تکلیف آن مشخص شــود و به سادگی نمی 
توان برای بودن یا  نبــودن آن تصمیم گرفت؛ نکته 
دوم این است که این منطقه به عنوان تثبیت فضای 
عمومی است  دغدغه  این بود ممکن است فرصت 
طلبــی و تصرفات صورت گیــرد، برای ایــن که این 
دغدغه ها برطرف شــود فضای ســبز حفاظتی هم 
در ضلع جنوب و هم در شــمال آن تعریف می شود.
همچنین در بند 8 اصالحی ایــن مصوبه به منظور 
مدیریت زمین و تثبیت کاربری فضای سبز حفاظتی 
در این اراضی و پیشگیری از تحریک توسعه ناشی 
از بزرگراه جنوبی، پیشــنهاد و تاکید می شود کلیه 
اراضی موجود فاقد بنا در ضلع شمال بزرگراه تا لبه 
مستحدثات مجاز موجود و در ضلع جنوب بزرگراه 
تا خط الراس ارتفاعات، شناسایی و مستندسازی 
شود و نسبت به تعیین کاربری بناها به فضای سبز 
حفاظتی اقدام و با کمک مراجــع قانونی و انجمن 
های مــردم نهــاد ، تمهیــدات ویــژه بــرای تثبیت و 
حفظ کاربری مزبور اعمال شــود.اعضای شــورای 
شــهر در ادامه به بررســی بند 9 که به فعالیت های 
فرهنگــی اختصــاص یافته بــود، پرداختنــد که به 
تصویب رســید. بر این اســاس پیشــنهاد می شــود 
فعالیت های فرهنگی تحت شمول از جمله کتاب 
فروشی ها ، مراکز و موسسات فرهنگی ، آموزشگاه 
های هنرهای تجسمی ، موسیقی، اماکن ورزشی 
و نظایر آن کــه دارای مجوز در جــدول طبقه بندی 

کاربری هاست از کاربری تجاری غیرانتفاعی جدا 
و جزو کاربری های فرهنگی و ورزشی طبقه بندی 
شــوند.در ادامه اعضای شــورای شــهر به بررســی 
اراضی محدوده پارک چهل بازه پرداختند که این 
بند نیز به تصویب رســید، بر این اســاس با توجه به 
اقدامات قضایی و حقوقی اخیر در محدوده اراضی 
پارک چهل بازه، پیشنهاد می شود تدقیق کاربری 
ایــن اراضی در طــرح موضعی و موضوعــی اولویت 
داری که در ادامه تهیه خواهد شــد صــورت گیرد، 
حیدری در حاشــیه صحن علنی در این باره گفت: 
با توجه به احکام قضایی که درباره پارک چهل بازه 
صادر شده اســت، ما پیشــنهاد دادیم جانمایی ها 
بر اســاس این احکام قضایی صــورت گیرد، امکان 
دارد در آینده تغییراتی در کاربری ها انجام شــود، 
بنابراین این ظرفیت را ایجاد کردیم بخش هایی که 
مشکل ندارند مشــاور معطل نماند.بعد از تصویب 
تمام  اســناد بند های طرح تفصیلــی جنوب غرب 
،حیدری رئیس شورای شهر گفت: امیدواریم دیگر 
طرح های تفصیلی حوزه هفت گانه مشهد به شورا 
ارسال شود، با تصویب طرح تفصیلی حوزه جنوب 
غرب طلسم شکسته شــد و امیدواریم تکلیف دیگر 
حوزه ها نیز مشــخص شود.بر اســاس ماده واحده 
، شــهرداری مشــهد  مکلف اســت، به منظور احیا، 
مرمــت و جلوگیری از رونــد تخریب بافــت، محور و 
ابنیه های تاریخی و ابنیه و بافت واجد ارزش، نسبت 
به تشکیل کمیته بازآفرینی بافت ها و ابنیه تاریخی با 
لحاظ بندهای پیوست اقدام کند.شهرداری مشهد 
مکلف اســت به منظور احیا، مرمت و بهره برداری، 
فعال از بافت ها، محورهــا، ابنیه موضوع بند 2 این 
مصوبه نســبت به پیش بینــی مبلــغ 100 میلیارد 
ریال در ردیف بودجه ساالنه خود برای پرداخت مابه 
التفاوت سود تســهیالت بانکی با تسهیالت قرض 
الحســنه ) مازاد بر 4 درصد و تا ســقف 18 درصد( 
مطابق نرخ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به مالکان و سرمایه گذاران مربوط اقدام کند.    این 
الیحه نیز بــا 11 رای موافــق و یــک رای مخالف به 
تصویــب رســید.تصویب لغــو مصوبه پــاداش ویژه 
درآمدی و مصوبات تمدیدی چهارمین دستور کار 
اعضای شــورای شــهر بود. خواجه نائینــی معاون 
مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در این خصوص 
گفت: سازمان بازرسی نســبت به این مصوبه ایراد 
گرفته بــود، خودمان درخواســت ابطــال دادیم تا 
قبــل از این کــه در دیــوان عدالت مطرح شــود این 
موضوع دوبــاره بررســی و اصــالح شــود. اعضای 
شــورای شــهر همچنین به بررســی تصویب الیحه 
تاسیس دبیرخانه دایمی سازمان فرهنگی هنری 
فارسی زبانان )ایتا( پرداختند که به تصویب رسید. 
بر ایــن اســاس  به شــهرداری مشــهد  اجــازه داده 
می شــود، درصورت اخــذ موافقت رســمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی جهت استقرار و فعالیت 
مقر ســازمان فرهنگی هنری فارســی زبانان )ایتا( 

در شهر مشهد، نســبت به واگذاری ابنیه متعلق به 
خود )با حفظ مالکیت( به سازمان مزبور، مستند به 
بند 6 ماده 55 قانون شهرداری، اقدام کند.تثبیت 
یا تغییر نام هــای تکراری برخی معابر شــهر آخرین 
دستور کار اعضای شورای شــهر بود که به تصویب 
رســید؛ بر اســاس این مصوبه نام خیابــان و میدان 
صاحب الزمان)عــج( حد فاصل خیابان دانشــگاه 
تا میدان تختی بــه نام صاحب الزمان تثبیت شــد، 
همچنیــن زیرنویــس خیابــان طبرســی 58 و 61 
از صاحب الزمان)عــج( به نام انتظــار تغییر یافت و  
زیرنویس خیابان شهید ساعی 45 واقع در شهرک 
طرق از صاحب الزمان)عــج( به نــام بقیة ا...)عج( 
تغییر یافت.همچنین نام خیابان حدفاصل میدان 
بیمارستان امام رضا)ع( و پنجراه سناباد به نام ابن 
سینا تثبیت و زیرنویس ابن سینا از معابر حدفاصل 
خیابان میالد 20 تا آزادی 31 حذف شد؛ همچنین 
نام خیابان ارشاد حد فاصل بولوارشهید صادقی و 
بولوار خیام به نام ارشــاد تثبیت و  زیرنویس ارشاد 
از خیابان وکیل آبــاد 8 حذف شــد.همچنین پیرو 
درخواســت نهاد کتابخانه های عمومی بولوار حد 
فاصل بولوارهفــت تیر و بولوار پیروزی از ارشــاد به 
نام بولوار کتاب تغییر یافت و  نــام بولوار حد فاصل 
بولواراحمدآباد تا کوهســنگی به نــام ابوذر غفاری 
تثبیت شــد،  خیابان حدفاصــل بولوارطبرســی و 
مســلم از ابوذر به نام آیت  ا... واعــظ  زاده به منظور 
بررســی بیشــتر و اخذ تاییدیه از خانواده مرحوم به 
کمیته نام گذاری عودت شد، همچنین  زیرنویس 
خیابان طبرسی 65 با حفظ شــماره از ابوذر به نام 
شــهید ســیدمحمدجواد حســن زاده تغییر یافت و 
زیرنویس خیابان مهرآباد 3 با حفظ شماره از اباذر 

به نام شهیدان مسلمی تغییر یافت.

دومین طرح تفصیلی مشهد در حال بررسی	 
مهدی نیا رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای شــهر نیز در گفت وگو با خراسان رضوی 
در خصــوص وضعیــت دیگــر حــوزه هــای طرح 
تفصیلی شهر مشهد گفت: پس از 13 سال وقفه 
اولین طرح تفصیلی شهر مشهد به استانداری به 
عنوان رئیس کمیســیون ماده 5 ارسال شد و در 
صحن علنی شورای شهر مورد تایید قرار گرفت.  
وی افزود: وفق قانون کارفرمــای طرح تفصیلی 
شهرداری اســت و طبق قانون تایید کننده طرح 
هــای تفصیلی شــورای شــهر اســت.وی افزود: 
از اســتاندار  به عنوان رئیس کمیســیون ماده 5 
درخواست می کنیم که در کوتاه ترین زمان این 
مصوبه در کمیسیون ماده 5 تصویب نهایی  شود، 
از طرفی از شهرداری خواســتیم آن برنامه زمان 
بندی که هر ماه یک طــرح تفصیلی را ارائه کنند 
رعایت شود، ضمن این که این برنامه زمان بندی 
رعایت شــود و طرح تفصیلی دوم  ) حوزه جنوب 

شرق( نیز در دست بررسی قرار دارد.



اخبار

شهرستان

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی: 

۱۴۸ واحد مسکونی تحویل 
مددجویان بهزیستی استان شد 

مدیــرکل بهزیســتی  اســتان گفــت: در چارچــوب 
اقدامــات حمایتــی دولــت ۱۴۸ واحد مســکونی 
همزمان با هفته بهزیســتی امســال به مددجویان 
واگــذار  اســتان  در  نهــاد  ایــن  زیر پوشــش 
شد.پوریوسف  در گفت وگو با  ایرنا افزود: همزمان 
با هفته بهزیستی که از ۲۱ تیرماه آغاز شد دو  هزار 
و ۱۰۰ واحد مسکونی در سطح کشور به شهروندان 
دچــار معلولیت و مددجویان زیر پوشــش ســازمان 
بهزیســتی تحویل داده شــد.وی ادامــه داد: ۱۴۸ 
واحد مسکونی واگذار شده به معلوالن و مددجویان 
بهزیستی در اســتان نیز در همین چارچوب تامین 
و تحویــل قشــرهای آســیب پذیر شــد. وی افــزود: 
۳۴ واحــد از مجموع ۱۴۸مســکن مورداشــاره به 
خانوارهای دارای حداقل دوعضــو معلول و ۱۱۴ 
واحد نیز به دیگر خانواده های زیر پوشش خدمات 
بهزیســتی در خراســان رضوی واگذار شده است.
پوریوســف ادامه داد: این واحدهای مســکونی در 
شهرستان های سبزوار، جغتای، فیروزه، بردسکن، 
خلیل آبــاد، تربت جام، بجســتان، تایبــاد، گناباد، 
داورزن، کاشــمر، قوچان، فریمان، تربت حیدریه، 
سرخس، رشتخوار و درگز ســاخته شده است.وی 
گفت: برای ســاخت و واگذاری این تعداد مســکن 
ویژه شــهروندان زیر پوشش ســازمان بهزیستی در 

استان در مجموع ۲۴ میلیارد ریال هزینه شد. 

مدیرعامل آب و فاضالب  استان خبرداد: 

کاهش تعداد روستاهایی که با 
تانکرآبرسانی می شوند به یک سوم 

مدیرعامــل آب و فاضــاب اســتان گفــت: در ابتدای 
دولت یازدهــم یک هــزار روســتا در اســتان بــا تانکــر 
ســیار آب رســانی می شــدند که این تعداد اکنــون به  
حــدود ۲۸۰ روســتا کاهــش یافته اســت.به گزارش 
روابط  عمومــی  آب  وفاضاب اســتان،علوی افزود: 
روستاهایی که با تانکر در استان آب رسانی می شوند، 
۶۶ هزار نفر جمعیــت را در برمی گیرند و از این تعداد 
۱۳۰ روســتا به صورت دایم و ۱۵۰ روســتا به شــکل 
فصلی با تانکر آب رســانی می شــوند. علوی افزود: از 
ابتدای امسال این شــرکت عاوه بر آب رسانی به ۷۲ 
شــهر با یک میلیون و  ۸۰۰ هزار نفر جمعیت، وظیفه 
آبرسانی به ۲هزار و ۲۶۰ روستا با جمعیت یک میلیون 

و ۳۰۰ هزار نفر را نیز  بر عهده گرفته است.

اخبار

اقتصاد

کارشناس مسئول اقتصادی دبیرخانه 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  استان: 

افزایش ۱52 درصدی کشفیات 
مظنون به قاچاق 

کارشناس مســئول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز  اســتان گفت:طی سه ماه 
نخســت امســال هــزار و ۴۹۰ میلیارد ریــال کاالی 
مظنــون بــه قاچــاق در ایــن اســتان کشــف و ضبط 
شد که نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته ۱۵۲ 
درصد افزایش داشــته است.سعید ســبزه محمدیه 
روز گذشــته در گفت وگو بــا ایرنا افزود: ایــن میزان 
کشــفیات مظنون به قاچاق نســبت به مدت مشــابه 
پارسال ۱۵۲ درصد افزایش داشته است.وی ادامه 
داد: سهم دستگاه های کاشف از این میزان کشفیات 
به ترتیب ۴۶ درصد پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
۴۳ درصد گمــرکات، ۱۰ درصد ســازمان صنعت، 

معدن و تجارت و یک درصد مرزبانی استان است.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی خبرداد: 

اساسنامه پر ایراد سازمان 
همیاری شهرداری ها اصالح شد 

مدیــر عامــل ســازمان همیــاری شــهرداری های 
خراســان رضــوی گفت:پس از گذشــت ۲۵ ســال، 
اساسنامه سازمان همیاری شهرداری های کشور که 
ایرادها و انتقادات زیادی به آن وارد بود، تغییرکرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان همیاری های 
شــهرداری خراســان رضــوی، میثــم کرمانــی در 
اجــاس هم اندیشــی مدیران عامــل ســازمان های 
همیاری شهرداری های رتبه یک کشور  اظهارکرد: 
اساســنامه های مالــی معاماتــی بــا مغایرت هایی 
همراه بود که بر این اســاس طی جلســه ای که هفته 
گذشــته در تهران برگزار شــد، مقرر شــد اســتان ها 
رتبه بندی شــوند و براســاس یــک چارت ســازمانی 
وحدت رویه داشــته باشند و ســازمان همیاری های 

کل کشور از یک اساسنامه متحد پیروی کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک: 

دانش آموختگان رشته نقشه برداری 
مشغول به کار می شوند 

مدیــرکل ثبت اســناد و امــاک گفــت: بــا ابــاغ 
دستورالعمل برون ســپاری تهیه نقشه عرصه اماک 
بــه زودی دانش آموختــگان رشــته نقشــه برداری در 
مقاطع کاردانی ، کارشناســی و باالتر مشغول به کار 
خواهند شــد .به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
ثبت  اســناد و اماک بهادر با اشــاره به اجــرای طرح 
کاداستر به عنوان زیرســاخت توسعه پایدار هر کشور 
از همکاری نکردن برخی متولیــان صیانت از انفال و 
اماک دولتی گایه کرد وبه طور تلویحی بدون اشاره 
به نام دستگاهی افزود: متأســفانه برخی از متولیان 
حفظ حقوق بیت المال اطاعات کافی از محدوده و 
مساحت اراضی تحت نظر خود ندارند و همین موضوع 
باعث شکل گیری زمین خواری و امثالهم شده است .
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مســعود حمیــدی- درحالی کــه  بحــران کرونا 

ضربه سنگینی به کســب وکارها وارد و تعداد 
زیادی را بیکار کرد اما گزارش مرکز ملی آمار، 
حاکی از آن اســت که نرخ بیکاری اســتان در 
فصل بهار امسال نه تنها افزایش نداشته بلکه 
کاهش۲.۴ درصدی داشته است.به گزارش 
خراســان رضوی، مرکز ملی آمار روز گذشته 
چکیده نتایــج آمارگیری بهار ۹۹ را منتشــر 
کرد. بر اســاس ایــن گــزارش، نــرخ بیکاری 
کشور در فصل بهار امسال معادل ۹.۸ درصد 
بوده و نسبت به بهار ۹۸ کاهش ۱.۱درصدی 

داشته است.
 عاوه بــر این نــرخ مشــارکت اقتصــادی نیز 
کاهش ۳.۷ درصدی را نســبت به بهار سال 
گذشــته داشــته اســت. این گــزارش حاکی 
از آن اســت که نــرخ بیــکاری اســتان در بهار 
۹۹ به ۷ درصد رسیده و نســبت به بهار سال 
گذشــته کاهش ۲.۴ درصدی داشته است. 
البته نرخ مشــارکت اقتصادی در اســتان نیز 
بــا کاهــش ۲.۶ درصــدی بــه ۴۲.۷ درصد 
رسیده است.با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
در کشــور و به تبع آن در اســتان از اسفندماه 
سال گذشته که باعث شده است بخش عمده 
حوزه هــای اشــتغال زای اســتان در بخــش 
خدمات مانند هتل هــا، رســتوران ها و دیگر 
اصناف گردشــگری تعطیــل و نیمــه تعطیل 
شــوند و با توجه به این که تاکنون بیش از ۴۸ 
هزار نفر در استان به صورت رسمی در سامانه 
دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند و عاوه 
بــر آن بخش بزرگــی از نیروی کار اســتان که 
کارگر موقت و ســر گذر هســتند، براثر شیوع 
ویروس کرونا بیکار شــده اند مانند کارگران 
ســاختمان، انتظــار می رفــت نــرخ بیــکاری 
در کشــور و اســتان افزایش پیدا کنــد اما این 
نرخ بیکاری نه تنها افزایش پیــدا نکرده بلکه 

کاهش هم داشته است.

کاهش 130 هزار نفری افراد جویای 	 
شغل در استان

هرچنــد نمی تــوان ایــن موضــوع را درنظــر 
نگرفت که نرخ مشارکت اقتصادی در استان 
در بهار امســال کاهش ۲.۶ درصدی داشته 

اســت. یعنی افــراد جویای شــغل در اســتان 
در بهار امســال نســبت به بهار ســال گذشته 

کاهش پیداکرده اند. 
 نکته مهم این که بنا بر اذعان رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان هر یک درصد 
نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۵۰ هزار نفر 
است که جویای شغل اند. یعنی کاهش ۲.۶ 
درصدی مشــارکت اقتصادی بیانگر کاهش 
حداقل ۱۳۰ هزار نفر از افراد جویای شــغل 
در استان در فصل بهار امسال نسبت به بهار 

سال گذشته است.

تحلیل رئیس سازمان برنامه ریزی و 	 
توسعه استان

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی در 
تحلیــل این نرخ بیکاری اســتان به خراســان 
رضوی گفت:  بر اســاس آمار بهــار ۹۹ تعداد 
جمعیت باالی ۱۵ سال استان نسبت به فصل 
مشابه ســال قبل حدود ۸۶ هزار نفر افزایش 
یافتــه با وجودایــن، نرخ مشــارکت بهــار ۹۹ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۶ درصد 
کاهــش پیداکرده اســت؛ لــذا جمعیت فعال 
اســتان به رغم افزایش جمعیت استان حدود 
۸۷ هزار نفر نسبت به بهار ۹۸ کاهش یافته و 
به ۲ میلیون و ۷۶ هزار نفر کاهش پیداکرده 

است.
جمشــیدی افــزود: خالــص تعــداد اشــتغال 
اســتان هم یک میلیون و ۹۳۱ هزار نفر شده 
که نســبت به بهار ســال قبل حدود ۲۹ هزار 
نفر کاهش یافته اســت . نرخ بیکاری اســتان 
هــم ۲/۴ درصد کاهــش پیداکــرده و تعداد 
بیکاران استان هم حدود ۵۸ هزار نفر کاهش 
یافته است که البته این کاهش تعداد بیکاران 
به معنی بهتر شــدن وضعیت اشتغال استان 
نیست؛ بلکه همان طور که اشاره شد ناشی از 
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی وبه طور عمده 
به دلیل ناامید شدن بیکاران از پیدا کردن کار 
بوده است؛ چراکه  با توجه به وضعیت بیماری 
کرونا و تأثیری که بــر فعالیت های اقتصادی 
گذاشــته، تعــدادی از شــاغان اســتان هــم  

شغل های خود را از دست دادند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

گفت: وضعیت نسبی استان در مقایسه با آمار 
کشــوری وضعیت بهتــری را نشــان می دهد 
و دلیــل اصلــی آن  هــم مجموعــه اقدامــات 
خوبی اســت که در سال گذشــته انجام شد؛ 
 بنابرایــن ما تأثیــرات منفی بیمــاری کرونا را 
بــر فعالیت های اقتصادی اســتان نســبت به 
فصل مشــابه ســال گذشــته کمتر مشــاهده 
می کنیم.جمشــیدی بیان کرد: عاوه بر این 
چند مسئله را باید درنظر بگیریم؛ مسئله اول 
کاهش نرخ مشارکت است؛ اگر نرخ مشارکت 
اقتصادی استان همان ۴۵ و سه دهم درصد 
بهــار ۹۸ می بــود جمعیــت فعال اســتان در 
بهار ۹۹ بایــد بالغ بر ۲ میلیــون و ۲۰۰ هزار 
نفر می شــد که اآلن دو میلیون و ۷۶ هزار نفر 
اســت؛ بنابراین اولین اثر مســائل موجود در 
استان کاهش حدود ۱۲۵ هزار نفر جمعیت 

فعال نسبت به دوره قبل است.
وی ادامه داد:نکتــه دوم  کاهش نرخ بیکاری 
اســت؛ نــرخ بیــکاری بــه دو دلیــل می تواند 
کاهش پیدا کند؛  اول به دلیل افزایش تعداد 
اشتغال یا شــاغان و درنتیجه کاهش تعداد 
بیــکاران یا بــه عبارتی نــرخ بیــکاری، دوم به 
دلیل کاهش نرخ مشارکت ناشی از ناامیدی 
نیروی کار برای پیدا کردن کار. به نظر من در 
شرایط ماه های اخیر به دلیل این که بیکاران 
با وضعیت بیکار شدن شاغان مواجه شدند، 
انگیزه خود را برای به دست آوردن کار بیشتر 

از دســت دادند و درنتیجه مشاهده می کنید 
به رغم این که نرخ بیکاری کاهش یافته تعداد 
شــاغان هم کاهش پیداکرده است و تعداد 
کمتر بیــکاران به معنی شــاغل شــدن آن ها 

نیست.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
افزود:نکته ســوم اقدامات نســبتًا مناسب تر 
استان در سال ۹۸ است؛ با توجه به مجموعه 
اقداماتی که در سال قبل انجام شد نهایتًا در 
انتهای سال خالص اشتغال استان نسبت به 
سال ۹۷ حدود ۷۴ هزار نفر افزایش یافت که 
این عدد حدود ۱۴ درصد اشتغال ایجادشده 
در کشور اســت و قســمت عمده این افزایش 
هم در تابســتان ۹۸ به بعد ایجادشــده است 
درحالی که هم اکنون آمار بهار سال ۹۹ است 
که در آن آثار افزایش اشتغال در ۹ ماه انتهای 
ســال ۹۸ را هنــوز هــم مشــاهده می کنیــم؛ 
بنابراین بــه نظر بنــده طبیعی اســت که آمار 
کاهش خالص اشــتغال استان نسبت به بهار 

۹۸ خودش را کمتر نشان دهد.
وی گفت: درعین حال همان طور که از اســم 
طرح مشخص است طرح به صورت آمارگیری 
اســت  و عنوانش آمارگیری طــرح نیروی کار 
اســت و تا حدود قابل قبولی هم ممکن است 
دارای خطاهای آماری باشــد و شــاید تحلیل 
دقیق تــر بــا داشــتن آمارهــای فصــول دیگر 

امکان پذیرتر باشد.
جمشــیدی درباره ایــن چگونه امــکان دارد  
همزمــان بــا کاهــش تعــداد شــاغان تعداد 
بیکاران نیز کاهش داشته باشد، توضیح داد: 
جمعیت شــاغل + جمعیت بیــکار =جمعیت 
فعــال.  لــذا جمعیــت فعــال ۸۷ هــزار نفــر 
کاهش یافتــه که ۵۸ هــزار نفــر آن مربوط به 
بیکاران و ۲۹ هزار نفر آن مربوط به شاغان 
بوده اســت. بنابراین می شود هر دو کاهشی 
باشند همان طور که هر دو می توانند افزایش 

یابند.

کاهش همزمان بیکاری و اشتغال
بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری۲/۴ درصد کاهش داشت  و نرخ مشارکت ۲/۶ 



 اجرای خانواده زنده یاد نورمحمد ُدرپور در برنامه عصر جدید 
تحسین همگان را به همراه داشت 

قاب ماندگار از اهالی روستای یادگار 
عبدالهـی – ایـن بـار تنهـا »مبیـن« و 

پـدرش »محمدحسـین« نبودنـد که با 
هنرنمایـی روی صحنـه عصـر جدیـد، 
آوای موسـیقی جنـوب خراسـان و نـام 
اسـتاد بـی همتـای ایـن دیـار، زنـده 
یـاد »نورمحمـد درپـور« را زنـده کردند 
بلکـه »محمدفـاروق« فرزنـد ارشـد، 
»عبـدا...« پسـر کوچـک و »مصطفـی 

تیمـوری« دامـاد خانـواده درپـور هـم 
آمـده بودنـد تـا قـاب موسـیقایی عصـر 
جدیـد بـا سـاز و آواز اهالـی روسـتای 
یادگار تربـت جـام زیباتر از قبل شـود. 
موسـیقی،  زیبـای  نـوای  بـر  عـاوه 
حضـور ایـن هنرمنـدان اهـل تسـنن 
بـا لبـاس زیبـای خطـه تربـت جـام هـم 
چشـم ها را نـوازش مـی داد و حـال 

خوب تـر  را  مخاطبـان  و  داوران 
می کـرد. اجـرای قطعـه ای بـا حـال و 
هوای زیـارت امـام رضـا)ع( هـم کار را 
تمام کرد و به سفید شدن اولین چراغ 
داوران منجـر شـد، وقتـی کـه مبیـن 
ایـن شـعر را زمزمـه کـرد: »زیـِر ایـوان 
طایت ذکـر یا هـو می زنم / پیـش این 
گلدسـته ها هـر لحظـه زانـو می زنـم«. 
اجرای ایـن هنرمنـدان اهل روسـتای 
یـادگار  تربت جام با چهار چراغ سـفید 
داوران و تحسـین آن هـا همـراه شـد. 
پـس از آن، احسـان علیخانـی، حضور 
هموطنـان اهـل تسـنن روی صحنـه 
عصـر جدیـد را مایـه افتخـار و مباهـات 
برشـمرد و سیدبشـیر حسـینی هـم 
گفـت: »بعضـی موسـیقی ها فراتـر از 
ایرانی هـا  نـوای آشناسـت، مـا  یـک 
چـه مسـلمان باشـیم و غیرمسـلمان، 
چـه شـیعه و چـه اهـل تسـنن، یکـی از 
پیوندهـای جـدی مـان اهـل بیـت)ع( 
هسـتند و وقتـی ایـن طـور بـا هـم صفـا 
می کنیـم دل هایمـان بیشـتر بـه هـم 
گـره می خـورد، ای کاش در فرصتـی 

به حرم امام رضـا)ع( برویم و مبین هم 
این قطعه را آن جا برایمان بخواند. ..«  
این برنامـه خبر خوبی هم بـرای مبین 
بـه همـراه داشـت و آریـا عظیمـی نـژاد 
گفـت: »بعـد از اجـرای اول مبیـن در 
عصـر جدیـد، پژوهشـگران موسـیقی 
نواحـی بـا مـن تمـاس گرفتنـد و تقدیر 

کردنـد از ایـن کـه ایـن 
پرمخاطـب  برنامـه 
سـکویی بـرای معرفـی 
موسـیقی نواحـی شـده 
ایـن  بـر  عـاوه  اسـت، 
رئیـس واحـد موسـیقی 
صداوسـیما هـم هزینـه 
کلیـپ  یـک  سـاخت 
موسـیقی بـا هنرنمایـی 

مبیـن درپـور را متقبـل خواهند شـد«. 
آریـا ایـن نکتـه را هـم گفـت: »همیشـه 
آرزو داشـتم یـک دوتـار نواز خراسـانی 
بـودم، موسـیقی ایـن منطقـه یکـی از 
بـی نظیرتریـن موسـیقی های نواحـی 
و  مبیـن  اجـرای  اسـت«.  جهـان  در 
همراهانـش در ایـن برنامـه اگرچـه 

چهار چـراغ سـفید داوران را به دسـت 
آورد اما رقابت سـخت با دیگر شـرکت 
کننـدگان مانـع از آن شـد کـه ایـن 
هنرمنـدان خراسـانی راهـی مرحلـه 

بعـد شـوند.

تصویری از یک زیارت خالصانه	 
برنامه شــنبه شب عصر 
جدید هم یــک هنرمند 
را  خراســان  از  دیگــر 
بــه خــود دیــد. »عباس 
رثایــی« هنرمنــد تئاتــر 
مشهد که در اجرای اول 
خود حضوری درخشان 
داشــت، ایــن بــار هــم 
تحســین  نمایشــی  بــا 
برانگیــز   نقش زائری را بــازی کرد که 
خالصانه و با زبان دل، با امام رضا)ع( 
گفت وگــو می کنــد و خــودش را به او 
می ســپارد. عباس رثایی هم توانست 
سه چراغ ســفید داوران را کسب کند 
اما در رقابت با دیگر شرکت کنندگان، 

از راهیابی به فینال بازماند.
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22 ذی القعده 1416 | درگذشت اکرم زعیتر24 تیر1285 | آغاز هجرت كبرای نهضت مشروطه
خواسته های علما و مردم تهران درباره تاسیس عدالت خانه، اجرای قوانین اسام و... عملی نشد، 
علما تصمیم گرفتند  در حرم حضرت معصومه)س( تحصن كنند. در نتیجه حضرات آیات سید 
محمدطباطبایی و سید عبدا... بهبهانی، در رأس یك گروه هزار نفری به سوی قم حركت كردند.

اکرم زعیتر، سیاستمدار ملی گرا، روزنامه  نگار، تاریخ نگار سیاسی و ادیب فلسطینی بود. وی به 
دلیل مقاالت تاثیرگذارش، بارها تبعید شد. از آثار مشهور او در ایران، »سرگذشت فلسطین«  است 

که نقش مهمی در تبیین جایگاه راهبردی قضیه فلسطین در جهان اسام، برای ایرانیان داشت.

یک روایت، یک درس

بیدادگری
امام رضا)ع( فرمودند:»کســی که بیدادگری پیشــه کند، از عقوبت ایمــن نخواهد ماند.« و فرمود:»پیمان شــکن از 

حوادث ناگوار در امان نباشد.«
چهل حدیث و کشف الغمه، جلد 3  

مشهد
2337

تایباد
2539

تربت جام
2538

تربت حیدریه
2236

قوچان
1833

درگز
2840

نیشابور
2136

کاشمر
2438

گناباد
2539

سبزوار
2338
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رئیس هیئت بسکتبال خراسان رضوی:
بسکتبال با اتحاد و همدلی به روزهای خوبش 

برمی گردد
رئیس هیئت بسکتبال خراسان رضوی با بیان این که باید کمک کنیم 
تا این رشــته ورزشــی به روزهای اوجش برگردد،اظهار کرد: خانواده 
بسکتبال باید دســت به دســت هم دهند تا از این شــرایط سخت عبور 
کنیــم و این رشــته در اســتان پیشــرفت قابل قبولی داشــته باشــد.   با 
اتحاد و همدلی می توانیم به روزهای خوب بســکتبال برگردیم. مجید 
ولی پور در مراســم تکریــم و معارفه رئیس هیئت بســکتبال خراســان 
رضوی گفت:  در گذشــته هیئت ها از طــرف اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی حمایت خوبی می شدند  ولی اکنون با توجه به شرایط 
بد اقتصــادی جامعه، روزهای ســختی را خواهیم داشــت،  با این همه 

امیدواریم که حمایت های خوبی از هیئت بسکتبال استان شود.

اکبر میثاقیان: آن قدر غرق فوتبالیم که نمی فهمیم کرونا چیست
اکبر میثاقیان کــه هدایت تیــم ملوان بنــدر انزلی 
را بــر عهــده دارد، در خصــوص کرونــا و تاثیرش در 
لیگ دســته اول،  گفــت: آن قدر غــرق فوتبالیم که 
نمی فهمیم کرونا چیست. من خیلی می ترسم برای 
کسی اتفاقی بیفتد.  قبل از آن که به ملوان بیایم در 
این شــرایط اصا از خانه بیرون نمی آمــدم.  خدا را 

شــکر ما دکترهای خوبی در تیم داریم و تمام نکات 
بهداشــتی را رعایت می کننــد باید خیلــی مراقب 
باشیم که برای کســی اتفاقی نیفتد. وی همچنین 
در خصوص برد تیمــش مقابل مس رفســنجان در 
لیگ دســته اول افزود: بازی تیم های قعرنشــین و 
صدرنشین لیگ بود. ما به این سه امتیاز نیاز داشتیم 

و خدا را شکر توانستیم این پیروزی را کسب کنیم. 
وی ادامه داد: مس رفسنجان مهره های زیادی دارد 
و اگر جدول را ببینید با تیم دوم، شش امتیاز اختاف 
دارد. اما ما به هر حال باید قبول کنیم،  شرایط خوبی 
را در جدول نداریم. بازیکنان با تمام تاش شان در 
زمین حاضر شدند و توانستیم سه امتیاز کسب کنیم.

کاپیتان شهرخودرو:
شهرخودرو درگیر مشکالت درون 

باشگاهی است
کاپیتان شهرخودرو در خصوص استعفای مجتبی سرآسیایی 
از هدایت تیم و تاثیر آن روی بازی ها، گفت: هفته قبل مسائل و 
مشکاتی گریبان گیر بازیکنان و باشگاه شد، از جمله استعفای 

آقای سرآسیایی و مشکات درون باشگاه که در نهایت تاثیر خود 
را در بازی با سایپا گذاشت. امیدوارم این مسائل به زودی تمام 
شود تا ما بتوانیم در ادامه بازی های لیگ با خیال آسوده بازی و 
نتیجه الزم را کسب کنیم. اکبر صادقی افزود:  اطاعی ندارم 
که چرا آقای سرآسیایی از هدایت تیم استعفا کرد ولی امیدوارم 
او به زودی به جمع ما بازگردد. بهتر اســت خودش پاسخ دهد 
که چرا یک روز قبل از بازی حســاس با ســایپا استعفا کرد. وی 
در خصوص کسب ســهمیه آســیایی بیان کرد: مطمئن باشید 
سهمیه را کسب خواهیم کرد. ما بازی های سختی با تراکتور، 
صنعت نفت، استقال و ســپاهان خواهیم داشت. همان گونه 
که این بازی ها برای ما دشــوار اســت، برای تیم هــای مقابل ما 
هم که رقبای مستقیم در کسب سهمیه هستند، سخت خواهد 
بود. تیمی که موفق شــود از فرصت ها به خوبی استفاده کند و 

اشتباهات کمتری از آن ها سر بزند، پیروز میدان خواهد بود.

اخبار

انفجار در شرکت تولیدکننده 
 میعانات گازی 

تلفات جانی نداشت 
اصغــری /رئیــس آتش نشــانی شــهرک کاویان 

فریمــان گفت:انفجــار در یــک شــرکت تولید 
کننــده میعانــات  گازی قابل اشــتعال موجب 
شد خســارات زیادی به این شــرکت و شرکت 
همجــوار وارد شــود. بــه گــزارش خراســان 
رضوی، جــواد جهاندوســت با اشــاره بــه این 
که خوشــبختانه این حادثــه تلفــات جانی در 
پی نداشــت، گفت: ابتــدا یکی از مخــازن این 
شــرکت دچار آتش ســوزی و انفجار شد و پس 
از آن با حضــور به موقع آتش نشــانی مشــهد، 
فرهادگرد و فریمان از وقوع انفجار در دو مخزن 
دیگر جلوگیری شد. جهاندوست گفت: علت 
حادثه و میزان خســارات واردشــده در دست 

بررسی است.

مدیر عامل آتش نشانی مشهد خبرداد: 

آغاز بازدیدهای سرزده 
 آتش نشانی از مراکز درمانی 

و بیمارستان های مشهد 
مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری مشــهد، از آغاز بازدیدهای 
ســرزده آتــش نشــانی از مراکــز درمانــی، 
و  دولتــی  کلینیک هــای  و  بیمارســتان ها 
خصوصی شــهر مشــهد خبر داد. بــه گزارش 
پایگاه اطاع رسانی شــهرداری، امیر عزیزی 
گفت: پیرو دســتور شــهردار مشــهد بــه آتش 
نشــانی و تاکیدات ریاســت شــورای اسامی 
شهرمبنی بر بررسی نقاط ضعف و کاستی های 
ایمنی در مراکز درمانی ســطح شــهر مشهد، 
بازدید های سرزده از این مراکز آغاز شده است. 
وی افزود: بر این اساس، معاون و کارشناسان 
معاونت آموزش و پیشگیری ســازمان از اواخر 
هفتــه گذشــته در اقدامــی ضربتی بــا حضور 
درمراکز درمانی و بیمارستانی وضعیت ایمنی 
این اماکن را مــورد ارزیابی قــرار داده اند. وی 
اضافه کرد: در مرحله اول این بازدیدها، ضمن 
ارزیابــی و بررســی تجهیــزات ایمنــی و آتــش 
نشــانی موجود در این مراکز، اقدام به تکمیل 

چک لیست می شود.

اخبار

معاون شهردار:  استاندار  برای 
تامین مالی پروژه های شهری 

قول مساعد داد
اســتاندار خراســان رضــوی پــس از بازدید از 
حاشیه شــهر مشــهد از پروژه های عمرانی در 
حال اجرای شهرداری مشهد بازدید کرد. به 
گزارش پایگاه اطاع رسانی شهرداری مشهد، 
صبح دیروز علیرضا رزم حســینی با همراهی 
محمدرضا کائی شهردارمشــهد از تعدادی 
از پروژه های عمرانی درحال اجرای مدیریت 
شهری بازدید کردند. در این بازدید استاندار 
با حضور در محل اجرای پروژه های تقاطع چند 
سطحی آزادگان، دوربرگردان زیرگذرشهید 
برونسی، تقاطع غیرهمسطح ابوطالب، پروژه 
سامان دهی شهرک شــهید بهشتی و تقاطع 
غیر همسطح مصلی از نزدیک از روند اجرایی 

این پروژه ها مطلع شد.

قول مساعد استاندار 	 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد گفت: اســتاندار  در بازدید از پروژه های 
عمرانی شــهری، برای تامین منابــع مالی این 
پروژه  ها ازطریق بانک ها به شهردار قول مساعد 
داد.  اولیــن پروژه ای کــه اســتاندار از آن بازدید 
داشــت، پروژه »کوه پارک« بود کــه هم اکنون  از 
حدود 98درصد پیشــرفت فیزیکــی برخوردار 
اســت. در این بازدید موضوعــات مرتبط با کوه 
پارک و اقدامات انجام شــده درایــن پروژه مورد 

بررسی قرارگرفت و به اطاع استاندار رسید. 

اکبریان شهردار 
تربت حیدریه  شد 

شعبانی/ رئیس شورای شــهر تربت حیدریه به 

خراســان رضوی گفــت: در انتخاب شــهردار 
باید دستورالعمل های اباغی وزارت کشور را 
مدنظر قرار می دادیم لذا از جمع ۱۰ نفر نامزد 
تصدی مدیریت شهری شهر تربت حیدریه یک 
نفر انصراف داد و در ادامه ابتدا هر یک از اعضا 
ســه نفر را به عنوان نامزد مدنظر خود انتخاب 
کردند که از جمع 9 نفر، آقایان سعید اکبریان، 
مهــدی علیــان و حســین حیــدری بکاولی به 

عنوان گزینه  نهایی انتخاب شدند.
ســید مهدی وقفــی  افــزود: از بین ســه گزینه 
نهایی رای گیری شد که آقای سعید اکبریان با 
پنج رای موافق به عنوان شهردار تربت حیدریه 
انتخاب شد. گفتنی است سعید اکبریان دارای 
مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی 
است که سوابق شــهرداری منطقه ۱۲ مشهد  
قائم مقــام معاونــت حمــل و نقل شــهرداری 
مشهد، شهرداری بازار تهران، معاونت سازمان 
عمران و به سازی استان فارس  و مدیریت بافت 
فرسوده مشهد و مدیرعاملی سازمان عمران و 

توسعه رضوی را در کارنامه خود دارد.
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