اخبار
اجتماعی

معاوناقتصادیشهردارمشهد:

 2پارکینگعمومیجدید
در مشهد ساخته می شود

یکمسئولدرآموزشوپرورشاستان:

مدارس حق اجبار درباره
لباس فرم را ندارند

رئیــس اداره نظــارت و ارزیابــی عملکــرد اداره کل
آموزش و پــرورش خراســان رضوی گفــت :خرید و
پوشــش لباس فرم برای هیچ یــک از دانش آموزان
اجبارینیستوهیچیکازمدارسحقایجاداجبار
دراینزمینهراندارد.محمدقوامینژاددرگفتوگو
با ایرنا افزود :تهیه و خرید لباس فرم کام ً
ال اختیاری
استوخریدآنهمازسویمدارسبایدازواحدهای
تولیدی دارای مجوز از این اداره کل انجام شود .وی
با اشــاره به این که تهیه لباس فرم مورد تایید ســند
تحولبنیادیناستوبهدلیلمزایایفراوانآنبهتر
است مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد ،ادامه
داد :سال گذشته  ۶۰درصد مدارس استان لباس
فرم برای دانش آموزان داشتهاند .وی تصریح کرد:
در هنگام ثبت نام نیز هیچ مدرســهای حق دریافت
وجه لباس فرم را ندارد و هزینه لباس فرم طبق نرخ
مصوب صرف ًا باید به واحد تولیدی پرداخت شود.
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هواشناسیازادامهروندافزایشدمایهوای
استانتاهفتهآیندهخبرداد

آماده هوای 40درجه باشید

معاوناستاندارخبرداد:

حمایتدادستانیو استانداری ازسرمایهگذاریدرمشهد
میراثفرهنگی:درصورتتعاملسرمایهگذارپروژهطرق،طییکماهمجوزگردشگریصادرمیشود
گزارش
گروه جامعه

پس از کش و قــوس های فــراوان درباره پلمب
بخش اقامتی پروژه طرق مشــهد ،روز گذشته
معــاون اســتاندار از حمایت جدی اســتاندار و
دادستان مشهد از طرح های ســرمایه گذاری
مشــروع در مشــهد گفــت و اعــام کــرد کــه با
هماهنگی استاندار و دادستان بخش های در
حال انجام پروژه طرق که دارای مجوز دستگاه
های مسئول اســت ،با قوت ادامه پیدا می کند
و آن قسمت از ســرمایه گذاری هایی که نیاز به
اخذ مجــوز از اداره کل میــراث فرهنگی دارد،
بعدازهماهنگیالزمبااینسازماناجراشود.
•ادامهباقوتبخشهایدارایمجوزپروژه
طرق

آن طور که روابط عمومی استانداری خراسان
رضوی منتشر کرده اســت ،معاون هماهنگی
امــور اقتصــادی اســتاندار در واکنــش به خبر
توقف فعالیت شــرکت ثابت کیش ،از حمایت
جدیدادستانواستاندارازطرحهایسرمایه
گذاریمشروعخبرداد.دبیرشورایفرماندهی
اقتصــاد مقاومتــی اســتان در واکنــش به خبر
متوقف شــدن طرح های شــرکت ثابت کیش
در مشهد گفت :این شــورا متشکل از استاندار
و دســتگاه های نظارتی ،قضایــی و حاکمیتی
اســتان با جدیت از طرح های مشــروع سرمایه
گذاریحمایتمیکند.علیرسولیانافزود:بر
اساسهماهنگیهایانجامشدهبیناستاندار
و دادســتان مقرر شــد شــرکت ثابت کیش آن
قســمت از ســرمایه گذاری هایی را کــه نیاز به
درراستایتحققاهدافبرنامهعملیاتی
انجامشد

ابالغ احکام برش منطقهای به
شهرداران مناطق مشهد

عکس :آرشیو

معاون مالی شهردار و سرپرست ســازمان اقتصادی و
سرمایهگذاریشهرداریمشهدگفت:فراخوانجدید
پروژه ساخت پارکینگ های عمومی خیابان وحدت و
همتپسازبهروزرسانیاسنادوکسبمجوزازشورای
اســامی شــهر برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی
معاونت اقتصــادی شــهرداری مشــهد ،رضــا خواجه
نائینیاظهارکرد:طبقاینفراخوان،پرداختبخشی
از هزینه های ناشــی از ســاخت این پروژه ها به صورت
نقدی و بخشــی دیگر به صورت غیر نقدی و شامل16
درصدتخفیفدراعطایامتیازپروانهوواگذاریامالک
شهرداری خواهد بود .وی تصریح کرد :در اواخر سال
 ،96شــهرداری مشــهد الیحه پروژه احــداث و اجرای
پارکینگ هــای عمومــی وحدت ،زیرســطحی همت،
ضلع جنوبی پارک ملت و تکمیل ،تجهیــز و راه اندازی
پارکینگ مجد را با رویکرد پرداخــت تهاتری هزینه به
شورایشهرمشهدتقدیمکردکهپیرواینمسئلهشورای
شهربااجراوساختپارکینگضلعجنوبیپارکملتو
پارکینگمجدتوسطسازمانهمیاریهاموافقتکرد؛
همچنین در خصوص ساخت دو پروژه پارکینگ های
عمومی همــت و وحــدت ،برگــزاری فراخــوان جذب
سرمایهگذاررابهشهرداریتکلیفکرد.

از میان خبرها

اخذ مجوز از اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری دارد ،بعد از هماهنگی
الزم با این سازمان اجرا کند و دیگر پروژه های
در حال انجام که مجوز دستگاه های مسئول را
دارد ،با قوت ادامه پیدا کند .معاون هماهنگی
امور اقتصادی استاندار با بیان این که مجموع
ســرمایه گذاری های شــرکت ثابــت کیش در
مشهدحدود2هزارمیلیاردتوماناست،تصریح
کــرد :فعالیت های ایــن شــرکت در چارچوب
مجوزهایقانونیموردحمایتاستودرهمین
زمینهاعالمآمادگیمیکنیمهرجامشکلیدر
خصوص فعالیت های ســرمایه گــذاری وجود
داشــته باشــد با حضور دســتگاه های مسئول
برطرفخواهدشد.

اعالمدرخواستازمعاونتسرمایهگذاریاداره
کل میراث فرهنگی خراســان رضوی موافقت
شــده اســت ،تاکید کــرد :متولی صــدور مجوز
برای اجــرای پروژههــای گردشــگری و اقامتی
اداره کل میراث فرهنگی اســتان اســت و طبق
فرایند قانونی ،سرمایهگذار این پروژه قبل از هر
اقدامی باید بــه میراث فرهنگــی مراجعه و پس
از دریافت موافقت اصولی اقدام به اســتعالم از
شهرداریمیکرد.معاونسرمایهگذاریوتأمین
منابــع ادارهکل میراثفرهنگی اســتان گفت:
نمایندگانسرمایهگذارامروز(چهارشنبه)بهاین
ادارهکلمراجعهوکارشناسفنیپروژهرامعرفی
کردند،راهنماییهایالزمبرایاخذمجوزانجام
شدکهدرصورتتداوماینتعامل،طیمدتیک
ماه موفق به اخذ مجوز گردشــگری میشــوند.
وی تصریح کرد :ســرمایهگذار در نخستین گام
باید در ســامانه الکترونیکی براساس مصادیق
تأسیساتگردشگریکهدر ۱۶بندتعریفشده
است،نوعتأسیساتگردشگریراانتخابکند
و در مرحله بعد بارگذاری مدارک و مســتندات
درخواستی در ســامانه را انجام دهد و سپس در
صــورت برخــورداری از شــرایط الزم ،موافقت
اصولیبرایمتقاضیصادرمیشود.

همچنین معاون سرمایهگذاری و تامین منابع

ادارهکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری اســتان از مراجعــه نماینــدگان
ســرمایهگذار پروژه طــرق و آغــاز فراینــد اخذ
موافقت اصولی گردشــگری خبــر داد .احمد
توگو با فارس گفت :طی نشدن
دیناری در گف 
فرایندهــای قانونــی ســرمایهگذاری در حوزه
گردشگریوهتلداریسببپلمب،مهروموم
وتوقفساختپروژهگردشگریطرقشد.
وی ادامه داد :پــس از اطــاع و مکاتبات مرجع
قضایــی بــا ایــن اداره کل مبنــی بــر عــدم اخذ
مجوز برای ساخت پروژه گردشــگری طرق ،به
شهرداری مشــهد اعالم کردیم که برای بخش
تجاریساختماناصلیاینپروژهپروانهساخت
توسط شهرداری مشهد صادر شــده ،اما صدور
پروانهتأسیسوراهاندازیبخشاقامتیمنوطبه
مجوزادارهکلمیراثفرهنگیخراسانرضوی
است .وی با بیان این که در کمیسیون ماده  5با
ساخت پروژه با کاربری اقامتی در مشهد بدون

دیناری گفت :سرمایهگذار پروژه طرق ،سابقه
خوبی در گردشــگری و هتلداری دارد و روال
ما هم در برخورد بــا ســرمایهگذاران ضمن در
نظر گرفتــن ضوابط و مقــررات موجود ،تعامل
و همکاری برای رونق گردشــگری این شــهر و
استاناست.

در راســتای تحقــق اهــداف برنامــه عملیاتی
شــهرداری مشــهد ،احــکام بــرش منطقهای
به شــهرداران مناطق ســیزده گانه ابالغ شد.
معاون برنامهریزی و توســعه ســرمایه انســانی
شــهرداری مشــهد گفــت :اولین بار اســت که

برش منطقهای میان مدت در کشور به مناطق
ارائهمیشودومیثاقبینمناطقوستاداست.
مدلاجرایپروژههاسبدپروژهاستوبراساس
اهدافی که پروژه میتواند تحقق بخشد ،آن را
دراولویتبندیقرارمیدهیم.بهگزارشپایگاه

اطالعرسانیشهرداریمشهد،شهریارآلشیخ
اظهارکرد:هماهنگیداخلمنطقه،انطباقبا
ساختار بودجهبندی و بررســی آثار پروژهها در
تطبیق با دیگر موارد از جمله مزیتهای برش
منطقهایبهشمارمیآید.

•مراجعهنمایندگانسرمایهگذاربهاداره
کلمیراثفرهنگیاستان

•سرمایهگذارپروژهطرقسابقهخوبیدر
گردشگریدارد
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کارشــناس مرکز پیش بینــی اداره کل هواشناســی
خراســان رضوی گفت :روند افزایش دمای هوا که در
مناطق مختلف اســتان آغاز شــده تا روزهای ابتدایی
هفته آینده تداوم دارد و طی این مدت بیشــینه دمای
هوادرمناطقگرمسیریخراسانرضویبه ۴۰درجه
وباالترخواهدرسید.فریدونسنگچولیدرگفتوگوبا
ایرناافزود:بیشینهدمایهوایمشهدبهتدریجافزایش
یافتهودرروزیکشنبههفتهآیندهبه ۳۷درجهخواهد
رسید .وی تصریح کرد :در مناطق گرمسیری استان
مانندشهرستانهایسبزوار،گناباد،تایباد،مهوالت،
بردسکنوسرخسطیاینمدتبیشینهدمایهوابه
 ۴۰درجه و باالتر نیز خواهد رســید .کارشناس مرکز
پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان گفت :طی
اینمدتوزشبادبهنسبتشدیددراستانبهویژهدر
نواحی جنوبی و جنوب شرقی استان رخ خواهد داد.
سنگچولی افزود :از عصر جمعه تا پایان روز شنبه نیز
بارش های خفیف بــاران همراه با افزایــش ابر به ویژه
براینوارشمالیاستانپیشبینیشدهاست.

رئیسدانشگاهدرمراسمافتتاحیهکنگره
التهابدرسیستمعصبیاعالمکرد:

رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی
مشهد در تولید علم کشور

رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:دررتبهبندی
تولیدعلمدرمقیاسبینالمللیبهرتبهدومکشورپس
ازدانشگاهتهراندستیافتهایم.بهگزارشمهر،دکتر
محمدرضادارابیصبحچهارشنبهدرمراسمافتتاحیه
سومین کنگره بینالمللی التهاب در سیستم عصبی
کهدردانشکدهعلومپزشکیمشهدبرگزارشد،اظهار
کرد :دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در راستای اسناد
باالدســتی تحول علمی و مأموریت هایی که در زمینه
علوم اعصاب و گســترش ارتباطات بینالمللی به این
دانشگاه واگذار شده ،اقدامات زیادی را برنامهریزی و
اجراکردهاست.ویافزود:کسبرتبههایباالدررتبه
بندی ملی و بینالمللی علمی توســط دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد یکی از جنبههای این تالش گسترده
است .دارابیدربارهبرگزاریکنگرهالتهابدرسیستم
عصبینیزتصریحکرد:حضورپژوهشگرانآلمانیمغز
واعصابدانشگاهمونسترآلماندراینمجمععلمی،
فرصت مغتنمی اســت و مــا امیدواریم کــه این کنگره
زمینههایمناسبتریرابرایتعامالتعلمیبیندو
دانشگاهفراهمکند.

