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مدیر کل دفتر فنی استانداری با اشاره به پایان
مهلت قانونی خبر داد:

صحبت های جنجالی قاسمی نژاد درباره
انتخابات هیئت جودوی استان

انتخاباتهیئت
نمایشیبود

تصویباختصاصقطعهای
دربهشترضا(ع)برای
اهداکنندگانعضو
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ایجادقطعه
بخشندگانحیات

صفحه5

سه شنبه  /اول مرداد  20 / 1398ذیالقعده ١٤40
8صفحه/شماره  / 4183قیمت 600 :تومان

صفحه1

روح ا ...باقریباقرارداد
 3ساله به شهرخودرو
پیوست
صفحه6

آوارگی
درگرمای
45درجه

صفحه5

رهایی ازشرنوبت دهی
پردردسربیمارستانها
صفحه5

هوای استان هفته
آیندهگرمتر میشود

در تنور عمو شاطر بخوانید

ازیکشنبههای
تکچرخ
تاپنجشنبههای
دستول

صفحه2

اظهارات رئیس شورا
در خصوص ماجرای
مدرکتحصیلی
 2عضو شورا

در پی گزارش خراسان از قطع درختان سبز در پارک جنگلی تربت جام محقق شد

صفحه5

تداومرسیدگیبهتخلفات
واستقرارتیمحفاظت

خبر

هوای استان هفته آینده گرم تر می شود

جامعه

افزایش دمای هوای مشهد تا  41درجه و مناطق گرمسیری تا  47درجه

سرپرستمعاونتعمرانیاستاندار:

پهنهبندیحریممشهد
مشکالت حاشیه شهر را
برطرف می کند
سرپرستمعاونتهماهنگیامورعمرانی
اســتانداری گفت :با اجرایی شدن طرح
پهنه بندی حریم شــهر مشهد بسیاری از
مشــکالت خدماتی و اداری روســتاهای
حاشیه شــهر برطرف خواهد شد .وحید
قربانیدرگفتوگوباایرناافزود:براساس
مجــوزی کــه وزارت راه و شهرســازی در
طرح جامع شهر مشــهد داده طرح پهنه
بندی حریم شــهر در حال تدوین اســت.
ویادامهداد:تهیهوتدویناینطرحازسه
ماه گذشته آغاز شده است و تا پایان سال
آماده و تصویب خواهد شــد و بــا توجه به
مشکالتیکههماکنونمناطقحاشیهای
شهرباآندرگیراستبهنظرمیرسداین
مشکالتباطرحپهنهبندیحریممشهد
سامان دهی شود و دیگر نیازی به تقسیم
شهرستانیاارتقایروستاهایپرجمعیت
مشهد به شــهر و دیگر تغییرات در حدود
تقسیماتکشوریشهرستاننباشد.

گرمای هــوا تا هفته آینــده در خراســان رضوی
ماندگار اســت و در روزهای شــنبه و یک شــنبه
هفته آینده بــه اوج خود می رســد .کارشــناس
مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی در این زمینه به ایرنا گفت :بیشینه دمای
هوای مشــهد در روزهای ابتدایی هفته آینده با
چند درجــه افزایش بــه اوج خود خواهد رســید
و بیــن  ۴۰تا  ۴۱درجــه در نوســان خواهد بود.

شمار لغو ابالغ مدیران متخلف مدارس به دلیل
تخلف دریافت وجه غیر قانونی در مشــهد به دو
مورد رسید.
رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد اداره کل
آموزش و پرورش خراسان رضوی با اعالم این
خبر به ایرنا گفــت :پرونده پنج مدیــر دیگر هم
با اســناد جمع آوری شــده در هیئت رسیدگی
به تخلفات ایــن اداره کل در مرحله بررســی و
صــدور حکم اســت و در صــورت اثبــات تخلف
بــا مدیران متخلــف برخــورد مقتضــی انجام و
در صورت نیاز ،حکــم لغو ابالغ توســط هیئت
صادر می شود.

عنوان قرارداد کارکنان انجام کار معین به مستخدم موقت تغییر یافت
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فریدون سنگچولی تصریح کرد :بیشینه دمای
هوا در مناطق گرمســیری خراســان رضوی در
این مدت تا ۴۷درجه سلسیوس افزایش خواهد
یافت .وی افــزود :وزش باد به نســبت شــدید تا
شدید که در خراســان رضوی آغاز شده تا پایان
هفتــه در اســتان تــداوم دارد و در نوار شــرقی و
جنوبی همــراه با گــرد و خاک و خســارت پیش
بینی شده است.

شمار لغو ابالغ مدیران متخلف مدارس در مشهد به 2مورد رسید

معاونشهردارمشهد:

معاون برنامهریزی و توســعه سرمایه انسانی
شهرداری مشــهد از تغییر نام عنوان قرارداد
انجام کار معین کارکنان شــهرداری مشــهد
به مستخدم موقت خبر داد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشــهد ،شهریار آل
شیخ گفت :با توجه به مصوبه سازمان اداری و
استخدامی کشور و همچنین مصوبه شورای
توسعهمدیریتوسرمایهانسانیشهرداریها
و دهیاریهای کشــور ،تمامــی قراردادهای
کارمنــدان شــهرداری مشــهد بــا رابطــه

هدیهامامرضاییدر«عصرجدید»
صفحه7

اســتخدامی انجام کار معین از ابتدای ســال
 1398به استخدام موقت تغییر خواهد کرد.
وی همچنین به جلســات برگزار شده در این
خصوص اشاره کرد و افزود :به محض دریافت
مصوبه مربوط و متعاقبا ضــرورت اجرای آن،
جلســات تخصصی با محوریت فرایند و نحوه
اقــدام با توجــه به ماهیــت و وضعیــت نیروها
برگزارشدکهباهماهنگیهایصورتگرفته
وپیگیریادارهکلمنابعانسانیمقررشداین
رویداد به فوریت عملیاتی شود.
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محمــد قوامی نــژاد افــزود :به تمامــی مدیران
مدارس دولتی و هیئت امنایی اعالم شده است
که به هیچ وجه حق دریافت وجه در زمان ثبت نام
را ندارند و هر گونه مشــارکت والدین در تامین
هزینه های مدرسه باید کام ً
ال اختیاری و به دور
از اجبار باشد.
وی ادامــه داد :تنها وجوه قانونــی قابل دریافت
در زمان ثبت نام مبلغ بیمــه و هزینه کتاب های
درســی اســت و والدین مــی تواننــد در صورت
مشــاهده دریافت وجه غیر قانونــی مراتب را به
اداره ارزیابــی عملکــرد و نظــارت تمــام نواحی
آموزشی اعالم کنند.
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بازار
مسکن
یخ زد

شهرســتان ســرخس در دوره آماری با متوســط  180میلی متر بارندگی یکی از مناطق
گرم و خشک استان است که سال هاست با کمبود بارش و خشکسالی دست و پنجه نرم
می کند،اما با تغییرات اقلیمی پیش آمده طی زمستان گذشته وبهار امسال ،سرخس نیز
پس از چندین سال...

صفحه1

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شمار لغو ابالغ مدیران
متخلف مدارس در
مشهدبه2مورد رسید

وضعیتمناطقسیلزدهسرخس
 3ماهپسازحادثه

صرفهجویی300میلیونی
در آبفای مشهد
با حذفقبوضکاغذی

اپلیکیشننوبتدهی
بیمارستانهایمشهد
طراحیشد

 90درصد اوراق خزانه اعتبارات
عمرانی استان جذب شد

آریا عظیمی نژاد بخشی از درآمد حاصل از قطعه «جان خستگان» را به زوج جوان گروه ریکو هدیه کرد

صفحه8

کاهشتا 20درصدیقیمت
مسکنمعامالتراصفرکرد
صفحه3

