6

5

فردا ؛ رویارویی جذاب سرمربیان کنونی
و سابق تیم فوتبال«پدیده»در مشهد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس وعده داد:

 3خرداد  98؛ افتتاح فاز اول باغ موزه
دفاع مقدس خراسان رضوی

اولین یادواره
شهدایخراسان
جنوبیمقیممشهد
برگزارشد
صفحه7
سرپرستفرمانداری
بردسکنخبرداد:

پروژه کنار گذر
بردسکن پس از13
سال واگذار می شود

گلمحمدی
بهمهاجریرسید

Thu.Dec.6.2018. No.4009

رونمایی از ۲داروی
جدید داروسازی
ثامن
صفحه5

پنج شنبه  15 /آذر  28 / 1397ربیع االول ١٤40
8صفحه/شماره  / 4009قیمت 300 :تومان

چراغقرمزسازمانشهرداریهایوزارتکشوربهخصوصیسازیآتشنشانی

آتشنشانیقابلواگذارینیست

ورود ۲۵میلیون زائر
طی 8ماه امسال
بهمشهد
صفحه3

صفحه4

مدیرکلتعاون،کارورفاه
اجتماعیاستان:

 65درصد سرپرستان
خانوار در استان بسته
حمایتیمیگیرند

صفحه1

گزارشی درباره کمبود
امکانات تفریحی و ورزشی
درشهرستان 62هزارنفری

رشتخوار،یکاستخر
هم ندارد!
صفحه2
یادداشت
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رئیس شورای شهر مشهد
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تبدیلمشهدبه
قطبسالمت
منطقه،آرمانی
دستیافتنیاست
تولیت آســتان قدس رضوی گفــت :این آرمانی
دست یافتنی اســت که مشهد به قطب سالمت
در منطقه تبدیل شــود.به گزارش آســتان نیوز،
حجــت االســام والمســلمین ســید ابراهیــم
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بین المللی قلب ایران و اروپا:
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شهرستان ها
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رئیس اداره آموزش و پرورش
عشایر خراسان رضوی خبرداد:

کمک 2میلیارد ی برای
تجهیز مدارس عشایری
استان به وسایل آموزشی

علینوری/رئیسادارهآموزشوپرورشعشایر
خراســان رضوی از تجهیــز مدارس عشــایری
استان به وســایل و امکانات آموزشــی در قالب
کاروان مهربانی خبــرداد .عبدالعلی کلیدری
در گفت و گو با خبرنگار ما در بردســکن گفت:
دانشآموزانعشایریاستاندر 22شهرستان
اســتان خراســان رضوی با هفت هــزار و 756
دانش آمــوز در مقاطع ابتدایی و متوســطه اول
و دوم مشــغول به تحصیل هســتند .وی افزود:
در مهرماه امســال با هدف کمــک به تجهیزات
آموزشــی مدارس عشایری اســتان کاروانی با
عنوان کاروان مهربانی به مناطقی که مدارس
عشــایری دارد ،اعــزام و مــدارس از تجهیزات
آموزشــی از قبیل لــپ تــاپ ،کامپیوتــر و دیگر
وسایل برخوردار شــدند که اعتبار هزینه شده
حــدود دو میلیارد تومــان اســت .وی وضعیت
اســتان خراســان رضــوی را به لحــاظ مدارس
عشایری و مباحث آموزشــی در کشور مطلوب
اعالم کرد و افزود :با اقدامات انجام شده هیچ
دانشآموزعشایریبازماندهازتحصیلنداریم.

رئیسادارهکتابخانههایخلیلآباد:

شهرداری سهم کتابخانه را
از درآمدها پرداخت کند

نــوری /رئیــس اداره کتابخانــه هــای خلیــل
آباد،گفــت :کتابخانه هــا به عنوان یــک مرکز
فرهنگی می تواند در رفع بسیاری از مشکالت
و آســیب های اجتماعی در ســطح شــهر تاثیر
گذار باشــد .ملیحه فخار طبســی اظهار کرد:
امیدواریم با بهره گیری از ایده های نو و تالش
مضاعــف اتفاقات خوبــی در وضعیــت کتاب و
کتاب خوانی را در شهرستان شاهد باشیم.

کمک 2/ 6میلیارد
ریالیخیرانباخرزیبه
مددجویانبهزیستی
نشتیفانی/خیران باخرزی از ابتدای سال97
تاکنون،مبلغدومیلیاردو 600میلیونریالبه
مددجویانتحتحمایتبهزیستیکمککرده
اند .رئیس اداره بهزیستی شهرستان باخرز در
مراسم تجلیل از خیران حامی مددجویان اداره
بهزیســتی شهرســتان باخرز که صبح دیروز در
ســالن اجتماعات این اداره برگزار شــد ،گفت:
دراینمراسماز 15نفرازخیراناینشهرستان
که با اهــدای حــدود  50میلیــون تومان کمک
های نقــدی و  210میلیون تومــان کمک های
غیرنقدیبهزیستیرابرایکمکبهافرادتحت
پوششیاریرساندهبودند،تجلیلبهعملآمد.
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سرپرست فرمانداری بردسکن خبرداد:

پروژه کنار گذر بردسکن پس از 13سال به بخش خصوصی واگذار می شود

علی نوری /سرپرســت فرمانداری بردســکن به پروژه نیمه
تمام کنارگذر بردسکن اشاره کرد و گفت:عملیات اجرایی
این پروژه ســال  84آغاز شد که متاســفانه به دلیل کمبود
اعتبارات با پیشرفت فیزیکی  60درصدی همچنان نا تمام
رها شده است.
دکتر ابراهیم قاسم پور به مکاتبات و پیگیری های انجام شده
برای این پروژه اشــاره کرد و گفت :بنا به نظر اداره کل راه و
شهرسازی تصمیم براین گرفته شد که پروژه ناتمام کنار گذر
بردسکن به بخش خصوصی واگذار شود .وی تصریح کرد:
تکمیل پروژه کنار گذر بردسکن یکی از مطالبات شهرستان
اســت که به صورت جدی توســط نماینده مــردم در مجلس
شورای اســامی و حوزه فرمانداری با مســئوالن استانی و
کشوری پیگیری شده است.
وی با بیان ایــن که طول پــروژه کنار گذر بردســکن بیش از
شش کیلومتر است افزود :متاسفانه به دلیل نبود کمربندی
وســایل نقلیه ســنگین از خیابان های اصلی شهر محدوده
خیابان های فجر غربی و شــرقی و خیابان شــهید یوسفی و
بولوار  13آبان و قدس تردد می کنند که ساالنه میلیارد ها
تومان به زیرساخت های شهر خسارت وارد می شود و از آن
طرف هر از چند گاهی شاهد تصادفاتی در این خیابان ها و

بولوارها هســتیم .سرپرســت فرمانداری بردسکن به پروژه
باند دوم محور بردسکن به خلیل آباد اشاره کرد و گفت :طی
دوســال اخیر چهار میلیارد و  700میلیون تومان اعتبار به
این پروژه اختصاص داده شــده است که می طلبد اداره کل
راه و شهرســازی به پیمانکار تذکر بدهد که در اجرای پروژه
سرعت ببخشد.
وی گفت :با توجــه به این که محور بردســکن بــه خلیل آباد
یکی از پرترافیک ترین محورهای شهرســتان است ،یکی از
مطالبات مردم شهرستان سرعت دادن به اجرای این پروژه
است و یکی از خواسته های به حق مردم منطقه است که باید
جنبه اجرایی به خود پیدا کند .قاســم پور بیان کرد :با توجه
به تردد وسایل نقلیه ســنگین از داخل شهر با پیگیری های
انجام شــده اداره کل راه و شهرسازی با اختصاص  20هزار
تن قیر برای روکش آسفالت خیابان هایی که زیر بار ترافیک
ماشین های سنگین است موافقت کرده است.
وی اظهار کرد :با توجه به اعالم آمادگی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای مبنی برواگذاری میدان ورودی شهر
تا مقابل دانشــگاه آزاد به محدوده شــهری  ،مــی طلبد این
موضوع ظرف هفته آینده با کارشناسانی از اداره کل  ،پلیس
راهور و شهرداری تعیین تکلیف شود.

مدیر کمیته امداد سبزوار خبرداد:

افزایش 30درصدی پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به مددجویان

کالته /مدیــر کمیته امداد ســبزوار از افزایــش بیش از 30
درصدی اختصاص تسهیالت اشتغال زایی در سال  97به
مددجویان این شهرستان خبر داد و گفت :از ابتدای امسال
تاکنون 12میلیارد و 500میلیون تومان تسهیالت اشتغال
زایی از سه محل به این نهاد اختصاص یافت و برای  205نفر
از مددجویان شغل ایجاد شد.
محمد داورزنی در گفت وگو با خراســان رضوی اظهارکرد:
از ابتدای امسال تاکنون  12میلیارد و  500میلیون تومان
تسهیالت اشتغال زایی در حوزه های دامپروری ،کشاورزی،
خدمات ،صنعت ،صنایع غذایی و  ...بــه مددجویان کمیته
امداد شهرستان سبزوار پرداخت شد.
وی افزود :پنج میلیارد و  500میلیون تومان از محل تبصره
 ، 16دو میلیارد تومان از محل صندوق داخلی کمیته امداد
و چهار میلیــارد و  500میلیــون تومان نیز از محل ســامانه
کارا به این شهرســتان اختصاص یافت .مدیــر کمیته امداد
سبزوار ادامه داد :حدود  65درصد تسهیالت تبصره  16و

صندوق داخلی کمیته امداد جذب شده و به صورت مستقیم
برای  205نفر ازمددجویان کمیته امداد شهرستان سبزوار
اشتغال زایی ایجاد شد.
داورزنی بیــان کرد :همچنین حدود  15درصد تســهیالت
ســامانه کارا به مددجویــان این نهــاد پرداخت شــده که به
دلیل مشکالت سامانه بانک های عامل همکاری های الزم
را انجام نمی دهنــد و با برگزاری جلســات متعــدد تاکنون
مشکالت پرداخت تسهیالت اشــتغال زایی از محل سامانه
کارا بــه مددجویان برطرف نشــده اســت .وی تصریح کرد:
در سال گذشــته حدود  9میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
زایی به  480مددجو به مددجویان زیرپوشش کمیته امداد
پرداخت شــد و در ســال  97با افزایــش  30درصــد به 12
میلیــارد و  500میلیون تومان افزایش یافــت .مدیر کمیته
امداد سبزوار یادآور شد :هم اکنون  24هزار نفر از جمعیت
 306هزار نفری سبزوار در قالب  12هزار و  500خانوار زیر
پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.

فرماندار خلیل آباد خبرداد:

پرداخت بیش از 11میلیارد تومان تسهیالت اشتغال در خلیل آباد

نوری  /فرمانــدار خلیل آباد گفت ۹۴۹ :نفر تعهد اشــتغال
شهرستان خلیل آباد در سال  ۹۷بوده است که بیش از ۱۱
میلیارد و دویســت میلیون تومان تســهیالت پرداخت شده
است .به گزارش خراسان رضوی مجتبی شاکری در جمع
خانواده های معظم شــهدا و ایثارگر خلیل آبــاد اظهار کرد:
کارگروه اشتغال ایثارگران نیز در کارگروه تخصصی توسعه
اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان تشکیل خواهد شد .وی
با بیان این که مدیران شهرستان به صورت مستمر بازدید از
خانواده معظم شهدا را در دستور کار دارند،افزود :خانواده
های معظم شهدا با صبر و اســتقامت خود به عنوان سرمایه

های بزرگ کشــور هســتند و عزت ،اقتدار ،افتخــار و بقای
کشــور ایران اســامی را تضمین و تثبیت کردند .فرماندار
خلیل آباد به اشــتغال فرزندان شــاهد و ایثارگر شهرستان
اشــاره و اظهارکرد :خلیل آباد یک منطقه کشــاورزی است
و در این شهرســتان کارخانجات وجود نــدارد و متقاضیان
اشتغال باید یک مهارتی داشته باشند تا تسهیالت دریافت
کنند.شاکری با اشاره به وضعیت سامان دهی گلزارشهدای
شهرستان خلیل آباد ،گفت :بخشداران موظف شده اند که
از محل اعتبارات دهیاری ها و همچنین کمک و مســاعدت
خیران به سامان دهی گلزار شهدا اقدام کنند.
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