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شهرستان ها

گوناگون

اظهارات سرپرست فرمانداری
فیروزهدربارهلغوکنسرتهوروش بند

مدیرمرکزبانوانوخانوادهآستانقدس:

نخستین رویداد ملینوآورانه
«خاتون»ویژه بانوان برگزار میشود
نخســتین رویداد ملی نوآورانــه «خاتون» ویــژه بانوان به
همت مرکز امور بانــوان و خانواده آســتان قدس رضوی
برگزار میشود .به گزارش آستان نیوز ،فاطمه دژبرد در
نشســت خبری نخســتین رویداد ملی نوآورانه «خاتون»
ویژه بانوان اظهــار کرد :با دســتور تولیت آســتان قدس
رضوی و تاکیدات ایشــان مبنی بر توجه هرچه بیشتر به
امور بانوان و خانــواده ،باغ اردوگاه خاتــون با هدف رفع
محدودیتهای بانوان در حوزههای اجتماعی و فرهنگی
راه اندازی شد.
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فرهنگی

دیدار عضو هیئت رئیسه شورای
شهرمشهدباخانوادهشهیدتشنگر

پنج شنبه  ۲اسفند  . 1397شماره 407۳

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با همسر و خانواده
شهید تشنگر از شهدای شــهرداری مشهد دیدار و گفت
و گو کرد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــورا  ،دیدار
علیرضــا شــهریاری با ایــن خانواده شــهید به مناســبت
سالروز وفات حضرت امالبنین(س) و روز تکریم مادران
و همسران شهدا انجام شد.

استانداردر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان دربخش احمدآباد مطرح کرد:

توسعه اقتصادی با اشتغال پایدار محقق میشود

ایران خودروی خراسان شانزدهمین معین اقتصاد مقاومتی استان شد
گزارش
پرورش

اســتاندار درادامه ســفرهای اســتانی روزگذشته ،به
بخش احمدآباد شهرســتان مشــهد رفت ودر جلســه
ســتاد اقتصــاد مقاومتی اســتان دربخش احمــد آباد
گفت:توسعهزیرساختهاوزیربناهابخشیازتوسعه
اســت اما توســعه اقتصادی وقتی محقق می شود که
اشتغال پایدار ایجاد شود و سطح رفاه و معیشت مردم
ارتقایابد.رزمحسینیباامضایتفاهمنامهایبا ایران
خودرویخراساندرحضورامامجمعهونمایندهمردم
درمجلسوجمعیازمسئوالنمحلی ،ایرانخودروی
خراسان را به عنوان معین اقتصادی بخش احمد آباد
شهرســتان مشــهد تعیین کرد .به گزارش خراســان
رضوی ،بر اســاس تفاهم نامه ای که در حاشیه ستاد
اقتصادمقاومتیاستانامضاشد 109،میلیاردتومان
پروژه اقتصادی در حــوزه های مختلــف دارای مزیت
طراحی شده است که زمینه اشــتغال برای 300نفر
و تولید و توســعه را فراهم می کند .استاندار درجلسه
ستاد اقتصاد مقاومتی در بخش احمدآباد شهرستان
مشهد  با بیان این که توسعه زیرســاخت ها و زیربناها
بخشی از توسعه است ،افزود :توسعه اقتصادی وقتی
محقق می شود که اشــتغال پایدار ایجاد شود و سطح
رفاه و معیشــت مردم ارتقــا یابــد .وی با اشــاره به این
که امروز با یک نگاه نو و هم ســو با هم در مســیر تحقق
سیاســت های اقتصاد مقاومتی به عنــوان یک هدف
مشترکگامبرمیداریمافزود:مامیخواهیمدرآغاز
دههپنجمانقالب،استانرابهشکلیمتفاوتازگذشته
و کارآمدتر اداره کنیم و خراسان رضوی این ظرفیت و
توانراداردکهدرکشورتبدیلبهالگوییبینظیرشود.
رزمحسینیگفت:درواقعاینافرادوهرکسیکهبرای
جوانانکسبوکارایجادکند،یککارمقدسوجهادی
انجام داده و مجاهد اقتصادی است .وی تصریح کرد :
ایندرحالیاستکهدرصنایعبزرگبرایهرفرصت
شغلیبایدیکمیلیاردتومانسرمایهگذاریانجامشود
اما در حوزه مشاغل خانگی و خرد با 10تا 20میلیون
تومانسرمایهگذاریمیتوانیکنفرازاعضایخانوار
راشاغلکرد.استانداربابیاناینکهفرصتهایبسیار
خوبیبرایتوسعهمنطقهایدرخراسانرضویوجود
دارد ،افزود :باید با شناســایی ظرفیت هــای موجود،

از این فرصت هــا بهره بــرداری مطلوب کرد .شــایان
ذکراست ،اســتاندار روزگذشــته بازدیدی از کارخانه
ایرانخودرویخراساننیزداشت.
استاندار ادامه داد :ایران خودروی خراسان ظرفیت
اقتصادی خوبی بــرای کمک به اجرای طرح توســعه
اقتصادمقاومتیدرمنطقهبینالودوارتقایاینمنطقه
دارد .وی بــا بیان این که شــرکت های خودروســازی
مجموعههایپولسازیهستندودردنیاگردشمالی
باالییدارندضمنآنکهضریباشتغالشانهمقابل
توجهاست،افزود:شرکتایرانخودرویخراساندر
منطقه ای قرار گرفته که ظرفیت توسعه را دارد ضمن
آن که بخش مســکونی و امکان اســکان کارگران هم
در شــهر جدید بینالود در کنار این ســایت قرار گرفته
و هزینه های رفت و آمــد کارگران را کاهــش داده و به
نوعیازهزینههایشرکتکاستهاست.رزمحسینی
افزود:ازسوییقرارگرفتناینمنطقهدربخشاحمد
آباد که در نزدیکی مشــهد اســت خود زمینه ای برای
جلوگیریازمهاجرتیابهعبارتیمهاجرپذیرشدناین
منطقه و جذب بخشی از جمعیت سرریز مشهد است.
وی با اشاره به این که این شرکت به صورت داوطلبانه
پذیرفتهمعیناقتصادیبخشاحمدآبادشود،افزود:
در واقع این شــرکت عالوه بر اشــتغالی که خود ایجاد
کرده از درآمدها و پول های خرد خانوارهای منطقه و
نیزگردشمالیکهخودشرکتداردمیتواندظرفیت
هایجدیدیرابرایتولیدوتوسعهبهروستاهاببرد.
اســتاندار تصریح کــرد :حتــی در صورتی کــه امکان
مونتاژ برخی قطعات در روســتاها فراهم باشــد از این
ظرفیت استفاده کند یا ظرفیت جدیدی برای توسعه
اقتصادی این منطقه تعریف شــود و مــا هم کمک می
کنیم این اقدامات سریع تر انجام شود و طراحی های
الزمصورتگیرد.
وی با ابــراز خرســندی از این کــه این شــرکت دولتی
پذیرفته به طرح مثلث توسعه اقتصادی که در راستای
اجرای منویات رهبرمعظم انقالب اســت وارد شــود،
گفت :امید اســت به همت مــردم منطقــه و همراهی
های آن ها شاهد توســعه این منطقه و بهبود معیشت
مردم باشــیم .مهندس زاهدی فر مدیرعامل شرکت
ایران خــودروی خراســان رضوی نیز گفت :شــرکت
ایران خودروی خراســان رضوی کــه در منطقه ایجاد
شــد برای جلوگیری از مهاجرت مردم به شهرها بوده
اســت و در وهلــه اول نیرویــی که جــذب مــی کنیم از

منطقه احمدآباد اســت و حدود  ۱۶۰۰نفر از منطقه
همت آباد در این واحد صنعتی مشــغول کار هستند.
وی افزود :در سه سال گذشته ظرفیت تولید از۱۱۲
هزار به ۱۸۰هزار دســتگاه افزایش پیدا کرده است و
مجموعه همکاران ما در ایران خــودرو پنج هزار نفر به
صورتمستقیمهستند وتوانستیمهمجلویمهاجرت
را بگیریم و هم ظرفیت مالی را کــه ایران خودرو ایجاد
کرده است به روســتاها انتقال دهیم ضمن این که ما
به استاندار قول دادیم تا شــعاع ۷۰کیلومتر تا مشهد
و تربت حیدریه امنیــت اجتماعی و اقتصــادی را به ما
بســپارند .مدیرعامل ایران خودروی خراسان رضوی
اظهار کرد :ما سعی کردیم در کنار اقداماتی که انجام
دادیمدرکنارعزیزانروستاییمنطقهباشیم .مهندس
زاهدیفرادامهداد:دراینواحدبزرگتولیدیروزانه
 ۱۲۰۰تریلر قطعه می برند و  300دستگاه سرویس
اتوبوس و روزانه 700دســتگاه در روز تولید داریم که
االن به علت مشکالت ارزی که ان شاءا ...در حال رفع
است ۴۰۰دســتگاه تولید داریم که ۲۵درصد تولید
کل ایران خودروی کشور در ایران خودروی خراسان
رضویتولیدمیشود.

•نتایججلساتستاداقتصادمقاومتیدر
توسعهاقتصادیوروستایینمودیابد

نمایندهمردمشهرستانفریماندرمجلسنیز گفت:
امید است نتایج جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی که با
قوت در جریان است در توسعه اقتصادی استان و نیز
روســتاها نمود عینی و مطلوبی یابد .احسان قاضی
زاده هاشــمی بــا قدردانــی از علیرضا رزم حســینی
که از زمان حضور خود در اســتان در مناطق مختلف

شهردارمشهدتاکیدکرد:

لزوم تعریف مدلهای همکاری بین
مدیریت شهری و مراکز دانشگاهی

بازدید استاندار از کارخانه ایران خودرو خراسان

پ گروه هوروش بند
شجاعی مهر /کنســرت موســیقی پا 
که قرار بــود شــامگاه چهارشــنبه در شهرســتان فیروزه
برگزار شــود ،لغو شــد .رئیس شــورای تامین شهرستان
فیروزه با تایید این خبر به خراســان رضوی گفت :مطابق
مصوبه سال  ۹۵هیئت دولت ،معاون اول رئیس جمهور
ابالغ کرده اند مجــوز هرگونه برگزاری اجرای صحنه ای
کنسرت باید ازســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
نیروی انتظامی صادر شــود .ابوالفضل حکیــم پور ادامه
داد :این فرایند طی شد و مســائل مختلفی که در حاشیه
این کنسرت ممکن است پیش بیاید نیز در شورای تامین
بررســی شــد و به گروه هم اعــام کردیــم که بــرای اجرا
مشکلی ندارید .سرپرست فرمانداری فیروزه ادامه داد:
در چند روز اخیر گروه هایی از خارج شــهر فیروزه به طور
غیر قانونی ورود و مباحثی را مطرح کردند و حرف هایی
زدند .ما بازهم طی دو روز گذشته جلسات فوق العاده ای
برگزار کردیم و جمع بندی بر این شــد چون روال قانونی
طی و مجوزهای قانونی دریافت شده است از آن حمایت
کنیــم .نماینــده دولــت در فیــروزه افزود :هیچمشــکلی
در مجموعه دولــت برای برگزاری کنســرت نداشــتیم و
اگردوستان در قوه قضاییه به این جمع بندی رسیده اند،
از حوزه مســئولیت ما خارج اســت .رئیس شورای تامین
فیروزه درباره این کــه چرا صبح برگزاری ،این کنســرت
لغو شده است و این موارد مشــکالتی برای افراد مختلف
ایجاد می کند و همچنیــن درباره این که چــرا زودتر این
مسئله اعالم نشده بود یا مجوز صادر نمی شد ،گفت :ما در
حوزه شهرستان فیروزه رصدهای خود را انجام داده بودیم
و نارضایتی در شهرستان نداشتیم ،ما وظیفه داریم حوزه
خود را رصد کنیم و مستقل هستیم اما بیانیه ها و صحبت
ها در شهرســتان هــای دیگــری مثل مشــهد و نیشــابور
انجام شده اســت .شایان ذکر اســت ،کنسرت موسیقی
هوروش بند که قرار بود شامگاه چهارشنبه در یکمجتمع
گردشگری بخش خصوصی انجام شود ،به دلیل استقبال
مخاطبان در لحظات اولیه به دو ســئانس افزایش یافته و
تمام بلیت های آن نیز فروخته شده بود که با تایید دو مقام
مسئول ،صبح دیروز این کنسرت لغو شد.
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حضور یافته و از نزدیک با مردم و مســئوالن و مسائل
مناطق ارتباط گرفته است  ،گفت  :برگزاری جلسات
ستاد اقتصاد مقاومتی با قوت به پیش می رود و شاهد
توانمندی مردم در مناطق مختلف به ویژه روســتاها
هســتیم  .وی اظهار کرد  :بخش احمدآباد یک بخش
فعال و پویاست و یکی از دالیل آن وجود یکی از بزرگ
ترین حوزه های صنعتی یعنی مجموعه شرکت ایران
خودرو است .قاضی زاده هاشمی افزود :در خراسان
رضوی دو مجموعه بزرگ با پنج هزار نیروی انســانی
وجود دارد کــه یکی شــرکت ایران خــودرو و دیگری
پاالیشگاه گاز خانگیران است .وی تاکید کرد :ایران
خودروی خراســان یــک قطــب خودرویی اســت اما
وضعیت بازار خودروی کشور این روزها خوب نیست
وموجبکاهشتولیدشرکتایرانخودرویخراسان
بهیکسومشدهامادربحثنیروها،اینمجموعههیچ
کاهش و تعدیلی نداشته اســت .وی افزود :شهرک
صنعتیبینالودهمفعالشدهوقراراستیکدانشگاه
علمی کاربردی در حوزه زعفران در این مجموعه راه
اندازی شود که یک نقطه قوت محسوب می شود و در
واقع شــهر بینالود یک فرصت بسیار خوب در منطقه
اســت که متاســفانه از آن به طور شایســته اســتفاده
نشدهاست.قاضیزادههاشمیگفت:بینالودبایدبه
عنوان یک شهر جدید مورد توجه قرار گیرد و امکانات
مناسبی در این شــهر ایجاد شــود و بخش احمد آباد
هم یک قطب ویــژه در حوزه گچ اســت و کارخانجات
متعدد تولید گچ در این منطقه فعال است که البته با
مشکالت عدیده ای مواجه هســتند و باید زمینه رفع
مشکالت شان فراهم شود.

شــهردار مشــهد بر لزوم تعریف مدلهای همکاری موثر
بیــن مدیریت شــهری و مراکز دانشــگاهی تاکیــد کرد و
گفت :اگر بنا باشد اتفاق موثری در شهر مشهد یا استان
خراســان رضوی رخ دهــد ،چــارهای جز ایــن نداریم که
مدلهای همکاری بین شهرداری و مراکز دانشگاهی را
تعریف کنیم.به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری
مشــهد ،محمدرضــا کالیــی در نشســت هیئــت امنــای
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان اظهار کرد:
کالنشــهری به وســعت مشــهد با این حجم از جمعیت،
اقتصادی قوی و برندی نســبتا مناســب میتواند نقشی
جدی در موضوعات توســعهای در ســطح ملی ایفا کند.
همچنین محمد کافی رئیس دانشــگاه فردوسی مشهد
در این نشســت گفت :دانشــگاه فردوســی از بیشــترین
شــتاب علمی در بین دیگر دانشــگاهها برخوردار است،
همچنین این دانشــگاه رتبه اول دیپلماسی علمی را در
کشــور کســب کرده اســت.عبدالرضا باقری قائــم مقام
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری نیز در این نشســت گفت:
شهرداری مشهد با همکاری مراکز دانشگاهی میتواند
سهم قابل قبولی در رشــد فناوری در این کالن شهر ایفا
کند و در این زمینه پیشتاز باشد.

همایش بین المللی امام رضا(ع) و
نهضت علمی در مشهد آغاز شد
همایش بین المللی امام رضا(ع) و نهضت علمی تمدنی
جهان اســام روز گذشــته با حضــور مهمانــان داخلی و
خارجی در ســالن بنیاد پژوهش های اســامی آســتان
قدس رضوی مشهد آغاز شــد .دبیر اجرایی این همایش
در گفــت و گو بــا ایرنا ،تبییــن جایــگاه و مرجعیت علمی
امام رضا(ع) و آشــنایی جامعــه علمی با میــراث علمی،
تمدنی اســامی را از جمله اهداف آن ذکــر و بیان کرد:
این همایش در ســه محور نهضت علمی ،نهضت تمدنی
و تاثیر متقابل تمدن ایرانی و اســامی بــا محوریت امام
رضا(ع) در حال برگزاری اســت .هادی هاشمی با بیان
این که فراخوان برای حضور در این همایش اردیبهشت
ماه امسال داده شد ،افزود 180 :اثر به دبیرخانه همایش
ارسال شد که  110اثر به صورت اصل مقاله و  70اثرهم
به صورت چکیده ارائه شده است.

سوژه ها و خبرها
شهردارتربت جام خبرداد:

در جلسه شورای اداری مطرح شد

رئیس اداره تعاون بردسکن خبرداد:

بازگشت۳۰میلیاردتومان به
شهرداری در پرونده تصرف زمین

افزایش ۳۳درصدی سرقت ها
در طرقبه شاندیز

پرداخت 270تا 330هزار تومان
به کارورزان بردسکنی

حقدادی/شهردارتربتجامدرنشستبااصحابرسانهبااشارهبهتصرف
زمین۱۲هکتاریپارکوحدتتربتجام توسط شخصحقیقیوادعای
مالکیتازسوی وی گفت:شهرداریدراینپرونده دفاعموثریدرمحاکم
قضاییانجامدادو۳۰میلیاردتومانبهنفعشهرداریشد.حسینی افزود:
بودجهامسالشهرداریبیشاز۳۴میلیاردتومانتصویبشدهبودکهتااالن
بیشاز۸۰درصدآنمحققشدهاست.شهردارادامهداد:مهمتریندرآمد
شهرداریازحوزهدرآمدهایناپایدارساختوسازاستودرآمدپایدارندارد.

سرهنگ حسین پور فرمانده انتظامی طرقبه ،شــاندیز در شورای اداری
طرقبهشاندیز دربارهامنیت،برخورد،کشفجرایمو افزایش ۳۳درصدی
ســرقت ها در طرقبــه شــاندیز گزارشــی ارائه کرد .بــه گزارش خراســان
رضوی،حسینپورگزارشیازعملکردایننیرودرطرقبهشاندیزارائهکردو
بااشارهبهمشکالتاقتصادیازافزایشاختالفاتملکیوخانوادگیخبر
دادوگفت:باوجوداینبهدلیلفعالکردنواحدهایمشاورهدرکالنتری
ها،شاهدکاهش ۱۵درصدیورودیپروندههابودهایم.

علی نوری /رئیس اداره تعاون بردســکن از پرداخــت 270تا 370هزار
تومان به کارورزان بردســکنی خبرداد .غالمی با اشاره به این که بسته
اشــتغال چندین طرح در بردســکن اجرایی شــده اســت ،اظهــار کرد:
کارورزی یکی از بســته های آموزش وزارت کار ،تعــاون و رفاه اجتماعی
استکهازچندیقبلدرکشوراجراییشدهاست.ویگفت:کارجویان
وکارفرمایانمیتوانندباورودبهسامانهجذبکارورزبرایجذبنیروی
کارشناسکهحقوقویازاعتباراتدولتیتامینمیشود،اقدامکنند.

رئیسپلیسراهخراسانرضویخبرداد:

کشف و ضبط 2400کیلوگرم آرد یارانه ای
در بخش زبرخان

مرشدلو /کارشناساموراجتماعیبخشداریبخشزبرخانگفت:در
پی گزارش های متعدد مبنی بر حمل غیر مجــاز آرد خبازی یارانه ای
در شهرها و روستاهای زبرخان ،کارشناسان صنعت،معدن و تجارت،
شــرکت غله و بخشــداری زبرخان این موضوع را پیگیری کردند .باقر
صدیقی افزود :با مشاهده یک دستگاه نیسان فاقد مشخصات و مجوز
توزیع و حمل از شــرکت های مجاز حمل ونقل آرد یارانه ای که در حال
خروج از انبــار یک واحــد نانوایی در شــهر قدمگاه بود بــا هماهنگی با
مامورانفرماندهیانتظامیبخشزبرخانمحمولهمذکورتوقیفشد.
ویگفت:اینمحمولهشامل 2400کیلوگرمآردیارانهایبود.صدیقی
تصریح کرد:بهدلیلکمبودنیرویدستگاههایذیربطدرامورنظارت
وکنترلمیزانواقعیسهمیههایموردنیازواحدهایخبازی،برخی
متصدیان از این خأل استفاده کردند و به دلیل طمع مبادرت به فروش
و جابه جایی آرد و همچنین بسته بندی و فروش غیر مجاز نان به صنف
خواربار فروشان و لبنیات یا ارســال آن به شهرستان های همجوار می
کنند.ویادامهداد:مامورانانتظامیپسازهماهنگیبامقامقضاییو

تعزیراتحکومتی،متخلفانرابرایسیرمراحلقانونیبهدستگاههای
مربوطمعرفیکردند.

تصادف خونین درمحوربایگ -
تربتحیدریه یک قربانی گرفت

تصادف دودستگاهخودرویسواری
پرایــد و پــژو 405درمحوربایــگ به
تربت حیدریه به کشــته شــدن یک
نفــر ومصدوم شــدن دو سرنشــین
این خودروها منجر شــد .جانشــین
فرمانــده پلیــس راه تربــت حیدریه
درگفتوگوباخراسانرضوی باتاییداینخبرگفت:حادثهدرکیلومتر
 ۵محورتربتحیدریهبهبایگبیندوخودرویپرایدوپژو ۴۰۵بهوقوع
پیوســت که منجر به مصدوم شدن شدید دوسرنشــین خودروی پراید
شد.سرگردرضاییعلتبروزاینحادثهرا بیاحتیاطی ازسویراننده
پراید و انحراف به چپ این خودرو اعالم کرد .گفتنی است ،مصدومان
اینحادثهبهسرعتتوسطعواملاورژانس ۱۱۵بهبیمارستاننهمدی
تربتحیدریهمنتقلشدندکهمتاسفانهیکیازسرنشینانپرایدبهعلت

شدتحادثهدربیمارستانجانباخت.شایانذکراست،حالعمومی
رانندهپرایدنیزوخیمگزارششدهاست.

کشف 25هزار لیتر سوخت قاچاق توسط
مرزبانان

فرمانده مرزبانی استان از کشف بیش از  25هزار لیتر سوخت قاچاق
توســط مرزبانان این اســتان خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
فرماندهی مرزبانی استان ،سردار "جان نثار" فرمانده مرزبانی استان
گفت :در راستای برخورد با قاچاقچیان سوخت و جلوگیری از خروج
ســرمایه ملی از کشــور ،مرزبانان این فرماندهی در هنگ مرزی تایباد
موفقبهکشفمقادیریسوختقاچاقشدند.سردار"جاننثار" گفت:
مرزبانانخراسانرضویباایجادگشتهایمستمروتنگکردنعرصه
فعالیت قاچاقچیان ،موفق شدند بیش از 25هزار لیتر سوخت قاچاق
به ارزش یک میلیارد و 902میلیون و 180هزار ریال را طی یک هفته
گذشته کشف کنند .وی اظهار کرد :مرزبانان این فرماندهی در پست
کنترلومراقبتمرزیهنگتایبادباکنترلخودروهایترانزیتیموفق
شدند قاچاقچیان سوخت را شناسایی و  25هزار و 372لیتر سوخت
قاچاقراکشفکنند.

ترددخودروها در تمامی محورهای
مواصالتی استان

رئیس پلیس راه خراســان رضوی گفت :تــردد در تمامی
محورهای مواصالتی استان بدون مشــکل جریان دارد.

سرهنگامیدواردرگفتوگوبا تسنیم اظهارکرد :بارش
برف پراکنــده در اکثر محورهای نیمه شــمالی و شــرقی
استان گزارش شــده اســت .وی افزود :در محور جنوب تا
تربتحیدریهنیزبارشپراکندهبرفوکوالکهایمحلی
گزارششدهاست.ویافزود:سطحمحورهایمواصالتی
لغزندهوترافیکآنسبکورواناست.

