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شهرداری

ا خبار
اقتصاد

معاوناستاندار:

 23هزار شغل در استان ایجاد شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع انســانی
استاندار گفت :از ابتدای امســال تا نیمه مرداد  23هزار و
 350شغل در استان ایجادشده است.قربان میرزایی در
نشســت کارگــروه تخصصــی اشــتغال اســتان افــزود :از
هدفگذاری  110هزار نفری ایجاد اشتغال استان سهم
مشهد 53هزارو 906نفراستکهدربازهزمانیذکرشده
 9هزارو 111شغلدراینشهرستانایجادشدهاست.وی
گفت:مالکعملکرداشتغالدستگاههایاستانثبتآمار
مذکوردرسامانهرصداستومدیراندستگاههایاستانی
وشهرستانیبایدبرای ثبتاینآماردرسامانهمذکورتالش
کنند.مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستاننیزگفت:
اطالعات ثبت شده در سامانه رصد بر اساس کد ملی افراد
تسهیالت گیرنده ثبت می شود لذا امکان ثبت نام یک فرد
توسطدودستگاهمجوزدهندهوتسهیالتدهندهاشتغال
وجود ندارد.محمد ســنجری افزود :برخی دســتگاه های
شهرســتان مشــهد برخالف عملکــرد ارائه شــده از ایجاد
اشتغالخود،حتییکموردثبتاشتغالدرسامانهنداشته
اندکهموضوعبافرماندارمشهدمطرحشدهاست.ویگفت:
براساسگزارشمرکزآمارایراننرخبیکاریاستاندربهار
امسال 10.7درصد بوده است که در مقایسه با نرخ14.3
درصدیبهار 96بیشاز 3درصدبهبودیافتهاست.

مدیرکلراهآهناستان:

مسیرریلیمشهد-نخجوان
مسافر ندارد
مدیرکلراهآهناستانگفت:قطارمسیرمشهد-نخجوان
بهعلتنبودمسافرمتوقفشدهاستودرصورتیکهضریب
اشغالصندلیاینقطاربهحدقابلقبولیبرسد،اینقطار
مجددراهاندازیخواهدشد.محمدهادیضیاییمهر ،در
گفت و گو با ایرنا افزود :حرکت این قطار از ابتدای تابستان
متوقف شــده و اگــر نیمی از ظرفیت مســافری این مســیر
تامینشود،میتوانبهراهاندازیقطاربینمشهدومنطقه
خودمختار نخجوان اقدام کرد.وی گفت :پیش از این قطار
مشهد  -نخجوان با ســه واگن  40نفره هر هفته مسافران
رابدونروادیدبینمشهدونخجوانجابهجامیکرد.همه
سالهتعدادزیادیازشهروندانشیعهجمهوریآذربایجان
از جمله نخجوان ســفرهای زیارتی به مشهد و سایر اماکن
دینیایراندارند.

تأییدکلیات طرح سامان دهی پیش خان آرامگاه فردوسی در هیئت راهبردی احیای توس

سامان دهی توس یک گام به جلو
گزارشجلسه
فرهنگی

طــرح ســامان دهــی جلوخــان (پیــش خــان)
آرامگاه فردوســی در جلســه هیئــت راهبردی
احیای توس مــورد نقد و بررســی قــرار گرفت
و مقــرر شــد کمیتــه ای فنــی تشــکیل شــود
وهفتــه آینده طــی جلســه ای جزئیــات و پالن
هــای اجرایــی را بررســی و تصویــب کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
خراســان رضــوی ،ابوالفضــل مکرمــی فــر
دیــروز در جلســه هیئــت راهبــردی احیــای
تــوس بــا بیــان ایــن کــه از شــهردار ،شــورای
شــهر و شــورای فرهنگی شــهر مشــهد به ویژه
دکترریاضــی رئیس کمیســیون عمــران توس
قدردانــی مــی کنــم ،افــزود :طــرح ســامان
دهی جلوخان آرامگاه فردوســی بــا همکاری
شهرداری مشــهد درحال تهیه است و تاکنون
نقشــه هــای فــاز صفــر آن آماده شــده اســت.
وی گفــت :هــم اکنــون جزئیــات و پــان های
اجرایی در حال تهیه است.

•مسیر جلوخان فضای ره باغ خواهد
داشت

وی بــا بیــان ایــن کــه جلوخــان (پیــش خان)
مســیری برای رســیدن با آرامــش بــه آرامگاه
اســت و قــرار نیســت هیــچ گونــه الحاقاتــی
داشــته باشــد ،ادامــه داد :مســیر جلوخــان
فضــای ره بــاغ خواهــد داشــت و هیــچ گونــه
فضــای انتفاعــی ایجــاد نخواهــد شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی  ،صنایع دســتی و
گردشــگری خراســان رضوی تاکید کــرد :در
طــرح جلوخــان انعکاســی از بــاغ فردوســی و
باغ ایرانــی خواهــد بــود و فضاهــای خدماتی
در بخــش پردیــس تعریــف شــده اســت.
مکرمی فــر به شــرایط فعلــی جلوخان اشــاره
کرد و گفت :وجود دســت فروشــان و بســاطی
هــا در جلوخــان در شــأن فردوســی و تــوس

انتهـــای بولـــوار شـــهید کاوه بعـــد از بیمارســـتان اکبـــر یـــک
س ــاختمان بتن ــی س ــال هاس ــت نیم ــه کاره ره ــا و ب ــه مرک ــز کارت ــن
خ ــواب ه ــا تبدی ــل ش ــده ومنطق ــه را بس ــیار ن ــا ام ــن ک ــرده اس ــت.
لطفا پیگیری کنید.
لطفــا مســئوالن شــهری بفرماینــد چــه زمانــی قــرار اســت مســیر
دوچرخ ــه س ــواری در ش ــهر س ــرو س ــامان پی ــدا کند؟دای ــم درب ــاره
اســـتفاده از دوچرخـــه بـــه جـــای خـــودرو تبلیـــغ مـــی شـــود ولـــی
مسیرها هنوز نیمه کاره مانده است .

متفرقه

ای ــن روزه ــا هم ــه چی ــز در ح ــال گ ــران ش ــدن اس ــت و ب ــه نظ ــر
م ــی رس ــد اداره تعزی ــرات بای ــد ب ــا جدی ــت بیش ــتری ب ــا متخلف ــان و
گــران فــروش هــا و محتکــران برخــورد کنــد .در قانــون نظــام صنفــی
آم ــده ک ــه بع ــد از چن ــد ب ــار جریم ــه ی ــک فروش ــگاه بای ــد آن فروش ــگاه
را پلمـــب کـــرد و پـــرده ای ســـر در فروشـــگاه نصـــب شـــود امـــا چنـــد
ســالی اســت کــه خبــری از نصــب پــرده بــه علــت گــران فروشــی دیــده
نم ــی ش ــود .مس ــئوالن پاس ــخ گ ــو باش ــند ک ــه چ ــرا ای ــن کار انج ــام
نمی شود؟
ازمســئوالن محتــرم بخواهیــد کــه جــواب نهایــی خــودرا دربــاره
ســـهامداران پدیـــده بدهنـــد .چـــرا یـــک جـــواب درســـت وحســـابی
نمی دهند؟
مس ــئوالن بهداش ــت و تعزی ــرات لطف ــا درای ــن فص ــل بیش ــتر ب ــه
باغســراها سرکشــی کننــد .متاســفانه در ایــن محــل هــا هــر طــوری
ک ــه دلش ــان م ــی خواه ــد عم ــل م ــی کنن ــد ان ــگار هی ــچ ک ــس کاری
به کار آن ها ندارد.
مدتـــی اســـت کـــه بحـــث حـــذف شـــدن آبونمـــان تلفـــن ثابـــت
اع ــام ش ــده و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه هن ــوز ای ــن آبونم ــان از م ــردم
گرفتـــه مـــی شـــود ،از مســـئوالن مخابـــرات ســـوال کنیـــد کـــه ایـــن
آبونمان ها از چه زمانی قرار است گرفته نشود .
از ش ــهردار مش ــهد ب ــه خاط ــر حمای ــت از تی ــم پدی ــده تش ــکر م ــی
کن ــم ایش ــان ب ــا ای ــن حمای ــت دل بس ــیاری از طرف ــداران ای ــن تی ــم و
ورزشکاران استان را شاد کردند.

شهرستان ها

نیســت و باید با ســامان دهی این فضا شــرایط
متناســب و در شــأن این مجموعه ایجاد شود.
همچنیــن در ایــن جلســه دکترســید
مســعودریاضی رئیس کمیسیون عمران توس
شورای شــهر مشــهد با اشــاره به فرایند شکل
گیری این کمیســیون در شورای شــهر مشهد
در دوره پنجم این شورا گفت :راه وشهرسازی
طرح جامــع ناحیــه منفصــل تــوس را درحال
تهیه دارد و با توجه به نظر مساعد شورای شهر
و شــهرداری بــرای مشــارکت و اجــرای طــرح
بازپیرایی و به ســازی و ســامان دهی جلوخان
آمادگی داریم .

•جلوخان باید مکانی برای معرفی
توس  ،شاهنامه و فردوسی باشد
همچنین رجبعلی لبــاف خانیکی عضو هیئت

از میان خبر ها

راهبــردی احیــای توس بــه اهمیــت جلوخان
درارتبــاط با بــاغ آرامگاه اشــاره کــرد و گفت:
مــوزه هــای بــزرگ جهــان دارای یک ســازه و
پدیــده هــای فرهنگــی هســتند ،در ورودی
آن هــا کــه حکــم جلوخــان دارد بــه معرفــی
مــوزه و تاریــخ شــهریا مجموعــه اختصــاص
داده انــد و ایــن بخش نیــز بایــد مکانــی برای
معرفــی تــوس  ،شــاهنامه و فردوســی باشــد
و فــرد را بــرای ورود بــه آرامــگاه مهیــا کنــد.
مرجان اکبری معاون میراث فرهنگی اداره کل
میراث فرهنگی  ،صنایع دســتی و گردشگری
خراسان رضوی نیز گفت:طرح ارائه شده برای
جلوخــان ،مبانی معماری خوبی داشــت البته
باید در جزئیات بیشــتر بــه آن پرداخته شــود.
وی بــر ضــرورت الگــو گیــری از ضرایــب بــاغ
آرامگاه تاکید کرد.

•ضرورت احیا و به سازی

همچنیــن در ایــن جلســه دکتــر ســیداحمد
محیــط طباطبائــی عضوهیئــت راهبــردی
احیــای تــوس برضــرورت احیــا و به ســازی با
کمترین مداخله و تغییر در ساختارتعیین شده
برای محیــط ورودی بــاغ آرامــگاه تاکید کرد.
دکتــر فرهــاد عزیــزی مدیــرکل امــور پایــگاه
هــای جهانــی ســازمان میــراث فرهنگــی
کشــور و دکتــر مهردادجــوادی معــاون
اداره کل حفــظ و احیــای بناهــا ،بافتهــا
و محوطههــای تاریخــی میــراث فرهنگــی
کشــور نیز در این جلســه حضور داشــتند و در
خصــوص این طــرح بــه اظهــار نظرپرداختند.
گفتنی است ،با توجه به تصویب کلیات  ،کمیته
ای هفته آینده تشــکیل می شــود و جزئیات را
بررسی و تصویب خواهد کرد.

مثـــل ایـــن کـــه شهرســـتان خلیـــل آبـــاد فرزنـــد ناتنـــی ثبـــت
اس ــناد وام ــاک خراس ــان رض ــوی اس ــت چ ــون ب ــا وج ــود 55ه ــزار
نفـــر جمعیـــت ،ســـابقه نیـــم قـــرن داشـــتن دفترخانـــه ثبتـــی،
50س ــال قدم ــت ش ــهرداری 15 ،س ــال قدم ــت فرمان ــداری ،دو
س ــال س ــابقه نمایندگ ــی ثب ــت اس ــناد ،پن ــج دفترخان ــه و  20س ــال
ســـابقه دادگســـتری ،اداره ثبـــت اســـناد وامـــاک نـــدارد ایـــن در
حال ــی اس ــت ک ــه در بخ ــش ه ــا وشهرس ــتان ه ــای کوچ ــک دیگ ــر
کــه نصــف جمعیــت خلیــل آبــاد را دارنــد اداره ثبــت اســناد مســتقر
شده است !

آب و فاضالب

مدتـــی اســـت ســـاکنان روســـتای ویرانـــی در نزدیکـــی شـــهر
ش ــاندیز ب ــا مش ــکل قطع ــی آب روب ــه رو هس ــتند گاه ــی اوق ــات 72
ســـاعت آب منـــازل قطـــع مـــی شـــود  .شـــما را بـــه خـــدا پیگیـــری
کنید.
لطف ــا از اداره آب و فاض ــاب پیگی ــری و از عوام ــل ش ــرکت آب و
فاض ــاب س ــوال کنی ــد ک ــه چ ــه کس ــانی مجوزقط ــع آب راک ــه هن ــوز
15روزازمهلت پرداخت قبض اولم گذشته صادرکرده اند ؟

اخبار

خبر

اقتصادی

سرکنسولجدیدکشورترکمنستان
درمشهد:

ایرانوترکمنستانمشترکات
فراوانی دارند

سر کنسول جدید کشور ترکمنستان در مشهد مقدس  با
رئیــس نمایندگی وزارت امور خارجه در شــمال و شــرق
کشور دیدار کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،الیاس غایپ اف سر
کنسول جدید کشــور ترکمنستان در مشــهد مقدس در
این دیدار گفت :ایران و ترکمنســتان مشترکات فراوانی
با هم دارند.
وی افزود:شــهر مشــهد به عنوان پایتخت معنــوی ایران
به برکت وجود حضرت علی بن موســی الرضــا (ع) برای
جذب گردشگر ظرفیت باالیی دارد به طوری که در چهار
ماه اول امســال حدود  11میلیون زائر به مشــهد مقدس
سفر کرده اند.
سر کنســول جدید کشور ترکمنســتان در مشهد مقدس
گفت:این دستاورد بزرگی است که ما باید به عنوان کشور
همسایه از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنیم.
مشــاور وزیر و رئیس نمایندگــی وزارت امــور خارجه در
شمال و شــرق کشــور هم گفت  :با توجه به مشترکات دو
کشور ایران و ترکمنستان و وجود چهار مرز مشترک باید
روابط اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعی و تجــاری بین دو
کشور توسعه و افزایش یابد .
غالم عبــاس اربــاب خالــص وجــود آب های مــرزی بین
دو کشــور را از زمینــه های همکاری مشــترک دو کشــور
ترکمنستان و جمهوری اسالمی ایران دانست که پیمان
صلح و دوستی این دو کشور را نشان می دهد .

خبر
صفری

شهردارجدیدگنابادمعرفیشد
سرپرست فعلی شهرداری گنابادبهعنوان شهردار جدید
گنابــاد به اســتانداری خراســان رضوی معرفی شــد .در
جلســه علنی شورای اســامی شــهر گناباد با رای کامل
اعضای شــورای شــهر ،مهــران حســینزاده سرپرســت
فعلی شــهرداری گناباد بهعنوان شهردار این شهرستان
معرفی شد.
رئیس شورای اسالمی شــهر گناباد در این جلسه گفت:
در صورت تصویب نهایی ،مهران حســینزاده نخســتین
شــهرداری اســت که از بدنه خود ایــن نهاد تصــدی امور
شهری گناباد را برعهده میگیرد.
حمیدپور هاشــمی رئیس شورای اسالمی شــهر گناباد
ادامه داد :امید است که ایشان در بهبود وضعیت شهری
گناباد موفق باشد.
همچنین مهران حسینزاده ،شهردار جدید گناباد با ارائه
برنامه خود به شــورای شــهر گناباد گفت :توجــه به بافت
فرسوده،گردشــگری و ایجــاد درآمد پایــدار از مهمترین
برنامههای پیش روی شهرداری است.

شهرستانها

بیانیهمدیرحوزهعلمیهخراساندربارهشرایطروزاقتصادیکشور
مدیر حوزه علمیه خراسان روز سه شــنبه درباره شرایط روز اقتصادی
کشور و راهکارهای حل مشــکالت بیانیه ای صادر کرد.آیت ا ...سید
مصباح عاملی در این بیانیه نوشت :حوزه کهن علمیه خراسان بر خود
ی داند از باب نصیحت ائمه مســلمین و ایفــای نقش به عنوان
فرض م 
زبان گویای ملت بهویژه طبقات محروم دوستدار نظام اسالمی ،قوای
سه گانه بهویژه مجریان اقتصادی کشور نکاتی رامتذکر شود.دراین
بیانیه آمده اســت :التهابات فراوان بازار ،نرخ بــاالی بیکاری ،معطل
ماندن بخــش قابل توجهــی از ظرفیت هــای بخش تولیــدی ،بحران
تامین اجتماعی و کمیابی نقدینگی برای بخش تولید در عین افزایش
بیســابقه حجم آن در نظام بانکی به علت بهر ه های باال گوشــ ه ای از
مشکالت عمیق و ریشه داری است که بالطبع بخش عمدۀ آن معلول
ساختارهای قدیمی اقتصادی کشور است.
درادامه بیانیه آمده است :این مشکالت مانع از لزوم تالش دولت برای

بهبود وضع موجود نبوده و چنان چه دولت ها طی سال های گذشته
به شعارهای اقتصادی سال که توســط مقام معظم رهبری اعالم می
ی کردند و به تشکیل اتاق فرمان اقتصاد مقاومتی اهتمام
شد ،توجه م 
م اکنون در نقطه بهتری نســبت بــه وضعیت فعلی قرار
ی ورزیدند ه 
م 
داشتیم .تجربه قابل تامل برجام نیز نشان داد نگاه به بیرون رهیافتی
نبوده که ساختارهای معیوب اقتصادی ما را به سامان کند و فرصتی
نیســت که دشــمن متخاصم ســخاوتمندانه در اختیار ما بگــذارد .به
اعتقاد اغلب کارشناسان ریشه عمده مشکالت سوء مدیریت داخلی،
خودتحریمی و بی توجهی به دیدگاه های منتقدان است.
مدیر حوزه علمیه خراســان در ادامه بیانیه خــود «اصالح نظام پولی و
بانکی» را ضروری توصیــف و بیان کرد :اهتمام مجــدد و نو به مردمی
ســازی و خصوصیســازی واقعی اقتصاد با عملیاتی کردن سیاست
های ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل  44قانون اساسی و

استفاده از پیشینه کشورهایی که تجربه تاریخی موفقی در این زمینه
داشتهاند از جمله راهکارهای برون رفت از مشکالت است.وی «تالش
برای قطع وابســتگی کشــور به درآمد نفتــی ،اصالح نظــام مالیاتی،
بازنگری جدی و اصولی در سامانه تامین اجتماعی ،جلوگیری از رشد
ی رویــه نقدینگی ،حرکت به ســمت پیمان های پولــی و تجاری دو یا
ب 
چندجانبه برای استفاده از سامانه جایگزین سوئیفت و شفافسازی
در عرصههای دولتــی از جمله شــفافیت در درآمد و ثروت مســئوالن
بخش عمومی و شرکت های دولتی» را از دیگر راهکارهای برون رفت
از مشکالت اقتصادی برشمرد.
آیت ا ...عاملی درقسمت پایانی بیانیه تاکید کرده است امروز عملکرد
اقتصادی دولت به شــاخصی برای اثبات کارآمدی انقالب اسالمی و
نظام جمهوری اســامی بدل گشــته و این مهم وظیفه مسئوالن را در
پیگیری امور دوچندان میسازد.

گزارشجلسه

معاون امور اقتصادی استاندار:

خراسانرضویمجریطرحتولیدخودرویهیبریدیشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار گفت:
برای نخســتین بار در کشــور با توافق وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
تولید خودروی هیبریدی توسط شرکتی جدید در این استان آغاز می
شود.به گزارش روابط عمومی اســتانداری ،قربان میرزایی سه شنبه
شب در بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو ،قطعات و
صنایعوابستهمشهددرجمعخبرنگاراناظهارکرد:سازمانگسترش
و نوسازی صنایع ایران حامی اجرای این طرح خواهد بود و طرح توجیه
اقتصادی آن مهیا شده و یک شرکت مستقل ساخت آن را آغاز خواهد
کرد.وی بیان کرد :امکان مشارکت شرکت ایران خودروی خراسان در
تولید خودروهای هیبریدی در این منطقه وجود دارد اما این همکاری
هنوز قطعی نیســت.معاون استاندار گفت :ســهم این استان از تولید
قطعات خودرو در کشــور  18درصد است و بیشــتر قطعات مورد نیاز
خودروسازان استان توسط قطعه سازان همین منطقه تولید می شود
لذا به نظر می رســد در دوران تحریم ،واحدهای خودروســاز آســیبی

نبینند.میرزایــی اظهار کرد :قطعه ســازان می تواننــد حامی اجرای
طرح تولید خودروهای هیبریدی در خراســان رضوی باشــند و از این
منظر نیاز استان به خارج از کشور را به حداقل برسانند.شهردار مشهد
نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه به خبرنگاران گفت :در صحبتی که
با مســئوالن ایران خودروی خراســان داشــتم ،تولیدات این شــرکت
همچنان ادامه خواهد داشت زیرا مشــکلی در تامین قطعات ندارند و
قطعه به حد نیاز وجود دارد.قاسم تقی زاده خامسی بیان کرد :شرکت
ایران خودروی خراسان در اشتغال زایی برای مردم این استان نقش
مهمی ایفا کرده و با یک برنامه ریزی منسجم طی سال های آینده نیز
می تواند به موفقیت های خود ادامه دهد.مدیــرکل دفتر هماهنگی
امور اقتصادی اســتانداری نیز در حاشــیه بازدید از این نمایشــگاه به
خبرنگاران گفت :در این شرایط شاید تامین برخی قطعات خودرو از
خارج کشور دشوار باشد اما فضای مناسبی برای خودروسازان ایجاد
شــده تا قطعات مورد نیاز خود را از داخل تامین کنند.علی رســولیان

اظهار کرد :نمایشگاه بین المللی خودروی مشهد فرصت خوبی است
تا تعامل بهتری بین خودروسازان و قطعه سازان به وجود آید و تهدیدی
را که از باب آغاز دوباره تحریم ها وجــود دارد به فرصت تبدیل و قطعه
سازان را در فروش قطعات خود تقویت کند.
وی بیان کرد :وقتی شرکت های خودروساز آمادگی الزم را پیدا کردند
که برندهای خارجی را در داخل کشور تولید کنند ،فضای بهتری برای
کار قطعه سازان و خودروســازان ایجاد می شــود و باید از این فرصت
استفاده کنیم.رسولیان اظهار کرد :از امروز که سامانه مربوط به بانک
مرکزی برای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی گشــایش یافته است
دیگر هیچ مشکلی در تامین ارز قطعه سازان وجود ندارد و فقط قدری
قیمتقطعاتتغییرمیکند.هجدهمیننمایشگاهبینالمللیخودرو،
قطعات و صنایع وابســته با حضور  130شــرکت داخلی و نمایندگی
شرکتهایخارجیتا 19مرداددرمحلدایمینمایشگاهبینالمللی
مشهد دایر خواهد بود.

اختصاص180میلیون تومان اعتباربهمرمت  2کاروان سرای تاریخی سبزوار
کالته /سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
ســبزوار از اختصاص  180میلیون تومــان اعتبار بــرای مرمت و رفع
خطر کاروان سراهای تاریخی زعفرانیه و سنگ کلیدر این شهرستان
خبرداد .سید رضا حسینی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهارکرد:
شهر سبزوار دارای شش کاروان سرای عرب ها ،صالح آباد ،زعفرانیه،
سرپوش ،حاج فرامرز خان و سنگ کلیدر اســت و از این تعداد کاروان
سرا تنها کاروان سرای زعفرانیه در اختیار و مالکیت میراث فرهنگی
قرار دارد .وی افــزود :این کاروان ســرا ثبت آثار ملی شــده و از طریق

صندوق احیا و بهره بــرداری بناهای تاریخــی ،در مزایده برای جذب
سرمایه گذار قرار گرفته است .سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری سبزوار با بیان این که مرمت آثار تاریخی به دلیل
تعداد باالی آن ها ،از عهده یک سازمان بر نمی آید و با مشارکت های
مردمی و بخش خصوصی امکان پذیر است ،بیان کرد :برای مطالعه و
مرمت کاروان ســرای زعفرانیه حدود یک میلیارد ریال اعتبار امسال
تخصیص یافت و همچنین کاروان سرای سنگ کلیدر امسال با 800
میلیون ریال به عنوان اضطرار و رفع خطر مرمت می شــود .حســینی

تصریح کرد :کاروان ســرای حاج فرامرزخان را طی چند سال به طور
کامل مرمت کرده ایم ولی در کاروان ســرای عرب ها نیز سرمایه گذار
طرح تهیه کرده و در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی مصوب کرده
ولی این کاروان سرا در اختیار اداره اوقاف است که نیاز به مرمت و توجه
دارد .وی تاکید کرد :ســرمایه گذار با اداره اوقاف شهرستان قرارداد
بسته اما چون بنا تاریخی است ،سرمایه گذار باید طرح ما را اجرا کند.
البته اکنون طرح را رها کرده و رفته است و اداره اوقاف باید تکلیف آن
را مشخص و خلع ید کند.

برپایینمایشگاهعکس
«ترشیزکهن»درکاشمر

مهدیان/همزمانبا 17مردادنمایشگاهعکس«ترشیزکهن»
در کاشمر گشایش یافت .در این نمایشگاه 40قطعه عکس
از آثار مهدی قاسمی هنرمند خوش ذوق کاشمری از اماکن
زیارتــی ،مناظر طبیعــی ،جاذبه های گردشــگری و بناهای
تاریخی منطقه ترشیز وشهرســتان های کاشمر ،خلیل آباد
و بردســکن در ابعــاد 70×50و 70×100در معــرض دید
عموم قرار گرفته است .نمایشگاه عکس «ترشیز کهن» که با
هدفمعرفیتوانمندیهاوجاذبههایمذهبی،گردشگری
و تاریخی کاشــمر ،خلیل آباد و بردســکن در نگارخانه اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشمر گشایش یافت تا 25مرداد
ماهدردونوبتصبحوعصرپذیرایبازدیدکنندگاناست.

افزایش 180درصدیکشفکاالی
قاچاقدرسبزوار
کالته/فرماندهانتظامیسبزوارازافزایش 180درصدی
کشــف کاالی قاچاق طی امســال نســبت به مدت مشابه
ســال گذشــته در این شهرســتان خبر داد و گفت :تحقق
فرمایش های مقام معظم رهبــری در خصوص حمایت از
تولیدات داخلی و مبــارزه با کاالی قاچاق در دســتور کار
نیروی انتظامی ســبزوار قــرار دارد .به گزارش خراســان
رضوی،سرهنگسیدمحمدهاشمیظهردیروزدرمراسم
تجلیل از خبرنگاران که در ستاد فرماندهی انتظامی این
شهرستان برگزار شــد ،اظهار کرد :طی امسال کشفیات
مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سبزوار
 71درصــد افزایــش یافتــه اســت .وی افــزود :همچنین
دستگیری توزیعکنندگان مواد مخدر در این شهرستان
 27درصد افزایشیافته که نشاندهنده افزایش اشراف
اطالعاتینیرویانتظامیاست.فرماندهانتظامیسبزوار
ادامه داد :طی امسال کشف قاچاق ســوخت  30درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

