8

4

گپی با احسان قائم مقامی؛
استاد بزرگ شطرنج ایران:

جانشین سرپرست دادسرای
انقالب مشهدخبرداد

پلمب 15مرکزفروش وتوزیع
مواد مخدردرمنطقه خواجه ربیع

جوابیهکانونانجمنهای
صنفیکاریابیهایاستان
صفحه ۲

خراسان
وپاسخ
سرکنسولافغانستان
در مشهد خبرداد:

صدورتذکرهوگذرنامه
الکترونیکیبرایمهاجران
افغانستانیدرایران


شطرنج به منآموخت؛
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رقابت پرشور65هزارجوانو
نوجوان در مشهد

یکشنبه 12 /شهریور  12 /1396ذی الحجه ١٤٣8
8صفحه/شماره  / 3655قیمت 300 :تومان

روغنکاریقطعهسازی

تب وتاب ورزش

محالت

تسهیالت 300میلیارد تومانی به یک خودروسازبرای تصفیه بدهی قطعه سازان استان

بااجرایطرحساماندهی
نانواییهایغیرمجاز
صفحه3

 200نانوایی
غیرمجاز،
مجازشد

صفحه 3

یادداشت

دکتر حمیدرضا محروقی

رئیس پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن

حرممطهررضویبهعنوانیکمجموعهنفیس
تاریخی در 15دی ماه  1310به شماره 140
به ثبت آثار ملی رســیده اســت .ایــن مجموعه
صفحه 8
نفیــس تاریخــی ،فــارغ از...

خبر

ورزشی

رئیسهیئتجودویاستانخبرداد:

مشهد،قهرمانرقابتهای
جوجیتسویخراسانرضوی

پیــروز -رئیــس هیئــت جــودو ،جوجیتســو و
کوراش خراسان رضویاز قهرمانی تیم مشهد
در مســابقات جوجیتســوی ســبک قهرمانــی
نوجوانان ،جوانان و بزرگســاالن اســتان خبر
داد .به گــزارش روابــط عمومی هیئــت جودو،
جوجیتسو و کوراش خراســان رضوی ،حسین
محمــودی گفــت :هفتمیــن دورهرقابتهــای
جوجیتســوی قهرمانی مردان خراسان رضوی
با همت انجمن جوجیتســوی استان روز جمعه
 10شــهریور مــاه در ســالن جــودوی مجموعه
ورزشی مرحوم جعفریان گلشهر مشهد برگزار
شــد .وی افزود:بیــش از  200جوجیتســوکار
ردههایسنینوجوانان،جوانانوبزرگساالن
از شهرستانهای مختلف استان در بخشهای
کاتا ،کمیته و نوازا این مسابقات با هم به رقابت
پرداختنــد .رئیس هیئــت جودو ،جوجیتســو و
کوراش خراسان رضوی بیان کرد :در پایان این
مسابقاتتیمجوجیتسویمشهددرمجموعسه
رده ســنی به مقام قهرمانی استان دست یافت،
تیمهای تربت حیدریه و تربتجام نیزبه ترتیب
مقامهــای دوم و ســوم را کســب کردنــد ،کاپ
اخالق نیز به تیم رشتخواررسید .گفتنی است،
در حاشیهاین مســابقات در مراســمی با همت
انجمن جوجیتسویاســتان از اســتاد ابراهیم
ســعیدی یکــی از پیشکســوتان ارزنــده رزمی
خراسانرضویتجلیلشد.

خبر

شهرستان ها

رئیــس اداره گاز بردســکن خبرداد:

پرداخت
 48347فقره
وامازدواج

گزارشی از نمایشگاه بازی و
نوشتافزار ایرانی -اسالمی
که با حمایت آستان قدس
رضوی برپا شده است

مشقاول؛
ایرانی بخریم

همه حضور دارند ،از اســطوره هایی همچون
رستم و سهراب و تهمینه تا چهره های دوست
داشــتنی مثل قهرمانــان شکرســتان ،جناب
خان ،شخصیت های «دیرین دیرین» و دختران
شاهزاده روم  . ...گل سرسبد این مهمانی هم
شهدا هستند ،شــهدای مدافع حرم ،شهدای
دفاع مقدس و شــهدای هســته ای که در کنار
صفحه 5
چهره های آســمانی شــان...

عکسها :صادق ذباح

لزوم ادامه بازنگریدرطرح
نوسازیبافت اطراف حرم

خبر

شهرستان ها

توقف عملیات احداث پارکینگ در آبشار در ّود
درود
نجم الشــریعه  /از حدود  20روز قبل شــهرداری شــهر ّ
طبقمصوبهشورایاسالمیچهارمبایکدستگاهبیلپیکور
وبولدوزر به منظور احــداث پارکینگ در کوه محدوده آبشــار
به سنگ شکنی وتســطیح اقدام کرده که با مخالفت تعدادی
از اهالی از جمله رئیس شــورای اسالمی شــهر روبهرو شده و
این مخالفتها هیچ تاثیری در متوقف کردن این کار نداشته
است .هفته گذشــته این موضوع به اطالع خبرنگار ما رسید
ودر نهایتپنج شنبه گذشته با مصاحبه با رئیس اداره مسکن
وشهرســازی نیشــابور (به دلیــل قرارگیری درمحــدوده این
شهرستان)فعالیتآنمتوقفشد.
تسطیحکوهبدونمجوز
یک کارشناس شهرداری که نخواست نامی از وی برده شود،
درود
میگوید :هیچ کدام از کارهای انجام شده در ارتفاعات ّ
مجوز ندارد و برای احداث پارکینگ هیچ مجــوزی از مراجع
مربــوط دریافــت نشــده اســت .وی افــزود :احــداث 200تا
300متر پارکینگ با هزینهای حــدود 300تا 400میلیون
تومان ،عالوه برتبعات منفی زیســت محیطی ،تخریب دیوار
حفاظتی،هزینهدیوارگذاریهایجدید،تخریبآسفالتقبل
وآسفالتدوباره،خطراتاحتمالیسیلو...توجیهاقتصادی
ندارد و اگر قرار است این میزان سرمایهگذاری شود ،بالطبع
خریدباغهایمحدودههمانمکانیاطبقاتیکردنپارکینگ
موجودآبشاربهمراتبهزینهکمتریدارد.
مصوبه شورای اسالمی داریم
درود با بیان این که در کوه باالی آبشاربا
سرپرست شهرداری ّ
مصوبهشورایاسالمیومجوزراهوشهرسازیدرحالاحداث
پارکینگ هســتیم ،افزود :ازســال 89طبق مصوبه شــورای
اســامی شــهر از راهوشهرســازی درخواســت کردهایم این
زمینها را واگذار کنند .آنها موافقت کردند طبق قانونی که
دراسفند 66بهتصویبرسیدهاستزمینهارابدونسندبه
شهرداریواگذارکنندومالکیتآنباخودشانباشد.

تصمیمگیریدرشورایقبل
رئیسشورایاسالمیشهر،شروعاینکاررابامصوبهشورای
اسالمی دوره قبل دانست و افزود :در اینباره چون این کار با
مصوبه شورای اسالمی دورهقبل آغاز شــده بود از سرپرست
شهرداریسوالکردمکهویهزینه 50تا 60میلیونرابرای
احداثمطرحکردندکهمنطقیبهنظرنرسید.احمددرودی
افزود:مانمیتوانیمکاررافیالبداههتعطیلکنیموبههرکس
هم که به این موضوع اعتراض کرده اســت گفتهایم شخصا از
مجاریقانونیواداراتمربوطپیگیریکند.مهندسسهلی
رئیــس اداره منابع طبیعــی نیشــابوردراینباره گفت :پالک
مذکور حدود هشت ســال قبل که دولت وقت به گرفتن سند
اقدام کرده ،تحویل اداره مسکن وشهرسازی شده است وکار
حفاظت وواگذاری را همین اداره انجام میدهد بنابراین کل
پالکدر ّودتحویلمسکنوشهرسازیشدهاست.

یکمامورداریموبیاطالع!
رئیسادارهراهوشهرسازینیشابورضمنتایید اینمطلبکه
کل اراضی ملی در ّوددر اختیار این اداره است ،افزود :حدود
دو ماه قبــل درخواســتی از شــهرداری در ّودمبنیبراحداث
پارکینــگ در محــدوده آبشــار و اراضــی ملــی کــه در اختیار
راهوشهرسازی اســت به این اداره رســید که برای اعالم نظر
وتصمیمگیری به اداره کل راهوشهرســازی ارســال شد .وی
گفت :براســاس این درخواســت تا اعــام نظر ایــن اداره کل
نبایدهیچاقدامیازسویشهرداریوشورایشهردراراضی
ملی انجام گیرد و االن که شــما اطــاع دادیــد همکارمان را
میفرستیمتاکارراتعطیلکند.ویدربرابراینسوالکهچرا
بعد از چندین روز کار و میزان زیادی خاکبرداری در اراضی
ملی ،توقف کار از سوی این اداره انجام نشده است ،گفت :ما
برای کل شهرستان نیشابوربا این وسعت فقط یک نفرمامور
گشت اراضی داریم وپالکهای تحت مســئولیت ماهم زیاد
اســت یا باید از طرف مردم مطلع شویم یا از طریق گشتهای
دورهای،تااقدامکنیم.

منابــع بانکهــا بــرای ارائــه تســهیالت
قرضالحســنه ،رابطــه مســتقیمی بــا میــزان
ســپردهگذاری مــردم در بانکهــا بهصــورت
قرضالحسنهدارد.یکیازمهمترینتسهیالتی
که بانکها بهصورت قرضالحســنه در اختیار
متقاضیانقرارمیدهند،وامهایازدواجاست.
با توجه به آغاز طرح ضربتی اعطای تســهیالت
قرضالحســنه وام ازدواج در ماه گذشته ،برای
بررسی میزان منابع و تسهیالت پرداختشده
بهصورت قرضالحســنه در اســتان و همچنین
میزانتسهیالتقرضالحسنهپرداختشدهبه
متقاضیــان وام ازدواج در اســتان ،ســراغ دبیر
صفحه 3
شــورای هماهنگــی...

از میان خبرها
جامعه

بستر رودخانههای کالت و درگز آزاد میشود
قاضــی بخشــی محبی معــاون دادســتان مرکز اســتان
گفت:بســتر رودخانه هــای زنگالنلو ،الییــن ،ایده لیک
و چلمیر باید آزاد ســازی شــود تا در صورت وقوع سیل،

شــاهد از دســت رفتن جان و مال مردم نباشیم ،در این
زمینه دســتور ها ومجوزهای قضایی الزم به مدیر عامل
آب منطقــه ای اعطــا شــد .بــه گــزارش روابــط عمومی

دادســتانی ،وی افزود:مــردم ســاکن در روســتا های
ســیل زده کالت مدعی انــد آب شــرب ســالم ندارنــد و
آب مصرفی شــان را از چاهی که در مجــاورت رودخانه
اســت تامین می کنند .بــا فرمانــدار و آبفای روســتایی
و دادســتان کالت مذاکره شــد تــا ظرف یــک هفته این
مشکل حل شود.

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداری:

 77هزار تسهیالت به زوجهای جوان استان پرداخت شد
پورســخاوت /معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری خراســان رضــوی گفت :ظــرف یک ســال
گذشــته 77 ،هــزار تســهیالت ازدواج با کارمــزد چهار
درصد بــه زوج هــای جــوان پرداخت شــد .بــه گزارش
خراسان رضوی ،سید جواد حســینی در مراسم افتتاح
پارلمان مشــورتی زنان در ســبزوار اظهار کرد :در سال
گذشــته حدود  100هــزار فرصــت شــغلی در اســتان
ایجاد شد و امســال نیز  160هزار فرصت شغلی محقق
می شــود .وی با بیان این که امسال  192پروژه اقتصاد
مقاومتی با  17اولویت اقتصــادی و  62برنامه در حال

اجراســت ،افزود :با اجرای این طرح هــا ،ظرف پنج ماه
گذشــته ،صادرات اســتان 9درصد افزایــش یافت .وی
تصریح کرد :همچنین امسال  14پروژه صنعتی با چهار
هــزار و  821میلیارد تومــان اعتبار بــا رویکــرد اقتصاد
مقاومتی به بهره برداری می رسد .حسینی اظهارکرد:
گندله ســنگان ،فوالد ســبزوار ،مجتمع فوالد خراسان
و ...بخشــی از این طرح هاســت .وی اعالم کرد :ظرف
یــک ســال گذشــته 12 ،هــزار و  356میلیــارد تومان
تســهیالت برای رونق اقتصادی پرداخت و زمینه برای
راه اندازی یک هــزار و  863کارخانه در اســتان فراهم

در زمینی به مساحت  2800متر

شــد .وی افزود :همچنین  150شــرکت دانــش بنیان
ظرف یــک ســال گذشــته در اســتان خراســان رضوی
راه اندازی شــد که از این تعــداد  30درصد شــرکت ها
در اختیــار بانوان اســت .وی اظهار کرد :امســال 578
طرح اشــتغال ویــژه بانــوان در کارگروه ســتاد تســهیل
استان با ســرمایه گذاری ســه هزار و  28میلیارد تومان
تصویب شد که سه هزار فرصت شغلی را ایجاد می کند.
حسینی خاطرنشان کرد :با تالش های انجام شده امروز
محصوالت تولیدی اســتان به کشــور های هنگ کنگ،
روسیه ،آسیای میانه و ...صادر می شود.

به مناسبت دهه والیت انجام می شود

کلنگدرمانگاهتخصصیفریمان
به زمین زده شد

عرضه گل شاخه بریده در تقاطعهای شهر با40
درصدتخفیف

حسن اصغری /کلنگ درمانگاه تخصصی شهرستان فریمان با حضور دکترظفرزاده
و دکتــر همتی عضوهیئــت مدیره ســازمان تأمیــن اجتماعی کشــور ،نماینده مردم
فریمان در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و تنی چند از مدیران تأمین اجتماعی
اســتان و فریمان به زمین زده شــد.به گزارش خراســان ،این درمانگاه در زمینی به
مساحت دو هزارو800متر و با زیربنای دو هزارو 400متر در دو طبقه حداکثر ظرف
مدت 20ماه احداث خواهد شد.

به مناسبت فرا رســیدن اعیاد قربان و غدیر ،گل شــاخه بریده در تقاطعهای شهر با 40
درصد تخفیف عرضه میشود .به گزارش روابط عمومی ســازمان میادین میوه و ترهبار،
"محبی"مدیرعامل این سازمان گفت :این طرح همزمان با آغاز دهه والیت و در شب عید
قربان آغاز شد و تا عید سعید غدیر ادامه خواهد داشت .وی افزود :هم اکنون 44نیروی
گلفروش در 40تقاطع شــهر از جمله تقاطع بولوار کالهدوز و ســلمان فارسی ،تقاطع
بولوارخیاموبولوارفردوسی،تقاطعبولوارخیاموبولوارملکآباددرحالفعالیتهستند.

برگزاری جشن پایان
گازرسانی به بخش شهرآباد

نوری /رئیس اداره گاز بردســکن از برگزاری
جشــن پایان گازرســانی بــه بخش شــهرآباد
خبرداد .مهندس ناصر ایمانــی در گفت وگو
با خبرنگار ما گفت :با اجرای طرح گازرسانی
به  15روســتای شهرستان بردســکن در فاز
سه با اعتبار بیش از 9میلیارد تومان که از این
تعداد شــش روســتای رکن آباد ،عظیم آباد،
ســلطان آباد ،نصرآبــاد ،قوژدآبــاد و رحمانیه
در گرامی داشت هفته دولت گازرسانی شد،
 100درصــد روســتا های بخش شــهرآباد از
نعمــت گاز بهره مند شــد .وی اعالم کرد :هم
اکنون  38روســتای شهرستان بردسکن گاز
دارد و ضریب نفوذ برخورداری در شــهر های
بردســکن ،انابد و شــهرآباد نیز  100درصد
است .وی ضریب نفوذ برخورداری روستا ها
از نعمــت گاز را  80درصد اعالم کرد و گفت:
امید است با پیگیری های فرماندار و نماینده
مــردم شهرســتان و مســاعدت مدیرعامــل
شــرکت گاز اســتان ،فاز چهار گازرســانی به
منطقه کوهپایه نیز اجرایی شود.
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دبیرشورایهماهنگی
بانکها خبرداد:

گزارشی ازمشکالت تنها
کشتارگاه قدیمی بردسکن

کشتارگاهبردسکن،
متناسب بانیازهای
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