اخبار

شهرستان ها

شهرستان ها

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان خبرداد:

اجرای طرح شبکه های محلی
قرآن در شهرستان های استان

کنسرت موسیقی پاپ در سبزوار
برگزار شد
کنســرت موســیقی علیرضــا طلیســچی خواننده
موســیقی پــاپ شــنبه شــب در میــان اســتقبال
عالقهمندان در تاالر کاشفی سبزوار برگزار شد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ســبزوار
بــه ایرنــا گفت:کنســرت موســیقی علیرضــا
طلیســچی پس از کســب مجوزهای الزم و قانونی
بدون هیچ مشــکلی در این شهرســتان اجرا شــد.
رضا شجاع مقدم افزود :شــرکت هنری آوای بیهق
شرق میزبان این کنسرت بود و بلیتهای این برنامه
به صورت غیر اینترنتی پیش فروش شــده بود.وی
اظهــار کرد :به ســبب اســتقبال عالقهمنــدان این
کنسرت در دو سئانس برگزار شد.
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مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی:

بیکاری دراستان 5درصدکمترازمیانگینکشوری است
مشــغول کار شــدهاند.مدیر کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی اســتان در خصوص تسهیالت
اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری بیــان
کرد :در این زمینه  40هزار و  786متقاضی
ثبتنام کردهاند که  18هزار و  381طرح در
کارگروه مصوب و به بانک معرفی و به واسطه
این طرح ها برای  13هزار و  755نفر اشتغال
ایجاد شده است.

گزارش
باقری

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
گفت :براســاس اعالم مرکز آمار در تابستان
امسال ،نرخ بیکاری در استان  9درصد بود که
نسبت به سال گذشته  2درصد کاهش یافته و
این رقم نسبت به میانگین کشوری  5درصد
کمتر است .به گزارش ایسنا ،محمد سنجری
در نشست خبری به مناســبت گرامیداشت
هفته جهانی کارآفرینــی در اداره کل تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی اظهار کرد :در شــرایط
کنونــی اشــتغال یکــی از مقولههــای اصلی
اســت و راهکارهای مختلفی بــرای ایجاد آن
ارائــه میشــود و آن چــه در این زمینه بســیار
کارگشــا و گرهگشاســت ،توجه به کارآفرینی
و توسعه آن اســت .وی در خصوص مهم ترین
اقدامــات ایــن اداره کل در هشــت مــاه اخیر
افزود :براســاس اعالم مرکز آمار در تابستان
امسال ،نرخ بیکاری در اســتان  9درصد بود
که نســبت به ســال گذشــته 2درصد کاهش
یافته و این رقم نســبت به میانگین کشــوری
 5درصد کمتر است .همچنین نرخ مشارکت
 47.7درصد اســت که  2.5درصد بیشتر از
میانگین کشــوری است و نســبت به تابستان
ســال گذشــته  5.3درصــد افزایــش یافتــه
اســت .ســنجری اضافــه کــرد :افزایــش نرخ
مشــارکت به معنای افزایش ورود به بازار کار
و افزایــش تقاضای کار اســت کــه امیدواریم
ایــن ظرفیــت را در برنامهریزیهــای خود به
خوبی مدیریت کنیم ،سهم اشتغال استان در

عکس از آرشیو

مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان گفت :با هدف
شناســایی ظرفیت های قرآنی هر محله یا مســجد
طرح شبکه های محلی قرآن در تمامی شهرستان
های استان اجرا می شــود .حجت االسالم هادی
صاحبقرانی گلســتانی در حاشیه مراســم معارفه
حجت االســام هــادی شــکاری به عنــوان رئیس
جدید اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بردسکن
به خبرنگار ما گفت :مقدمــات اجرای این طرح در
برخی شهرستان های اســتان در حال انجام است
و هدف ما این اســت که نهضت قرآن آمــوزی را در
سطح استان ایجاد کنیم.
وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات و خدمــات
چهار ساله حجت االسالم ســید کاظم ساالری در
طول دوران مســئولیت اش به عنوان رئیس اداره
تبلیغات اسالمی بردسکن گفت :با توجه به تاکید
استاندار خراسان رضوی مبنی بر سکونت مدیران
بــه همــراه خانــواده در محــل کاری خــود ،رئیس
جدید اداره تبلیغات اسالمی این موضوع را لحاظ
کرده اســت .مدیرکل تبلیغات اســامی خراسان
رضوی از فعالیت اداره تبلیغات اسالمی در تمامی
شهرستان های اســتان خبرداد و گفت :با فعالیت
نمایندگی تبلیغات اســامی در شهرستان خلیل
آباد هیچ شهرســتانی نداریم که تبلیغات اسالمی
در آن پایگاه نداشته باشد.
در این جلســه ،حجت االســام هادی شــکاری با
حکم مدیرکل تبلیغات اســامی خراسان رضوی
بــه عنــوان رئیــس جدیــد اداره تبلیغات اســامی
بردسکن معرفی شــد و از زحمات و خدمات چهار
ساله حجت االسالم ســید کاظم ســاالری تجلیل
به عمــل آمد .حجت االســام ســاالری بــه عنوان
مســئول نمایندگی تبلیغــات اســامی خلیل آباد
نیز معرفی شد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

۷

بخش کشــاورزی  20درصد ،صنعت 32.5
و در بخش خدمــات  47.5درصد اســت که
این ارقام نســبت به مدت مشابه سال گذشته
تغییر نکرده است .مدیر کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان در خصوص وضعیت استان
در بهبــود فضــای کســب وکار تصریــح کرد:
شــاخص اســتان در این زمینه  6.10درصد
است که  1.13درصد نسبت به سال گذشته
و  0.64درصد نسبت به فصل مشابه گذشته
بهبود یافته است .در این باره ،مجموعههای
صمــت ،میراثفرهنگــی و جهاد کشــاورزی
اصالح فرایند صدور مجوزها را در دستور کار
قرار دادهاند که به کاهش هزینه و صرفهجویی
در وقــت کارآفرینــان منجــر میشــود .وی
درخصوص وضعیت تعهد اشــتغال در استان
گفت :تعهد اشتغال در اســتان طی امسال،
 78هــزار و  617نفــر اســت کــه تاکنون 48
هزار و  932نفر به میــزان  62درصد محقق

برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات زنان استان
نمایشــگاه صنایع دســتی و ســوغات زنان به
همت کانون زنان بازرگان اســتان خراســان
رضــوی عصر شــنبه در چهارســوق بوســتان
کوهسنگیمشهدگشایشیافت.عضوهیئت
مدیره کانون زنان بازرگان خراســان رضوی
در حاشــیه ایــن مراســم در گفت و گو بــا ایرنا

اظهار کــرد :ایــن نمایشــگاه با هــدف کمک
بــه عرضــه دســتاوردهای زنــان کارآفریــن و
سرپرســت خانــوار اســتان برپا شــده اســت.
«نورالهدی پورعباس» افزود :مشــکل بیشتر
زنان کارآفرین و سرپرست خانوار آن است که
محلی برای عرضه محصــوالت خود ندارند و

شــده اســت ،همچنیــن عملکــرد اســتان در
جذب مهارتآموز در محیط کار واقعی در یک
سال گذشته سه هزار و  59نفر بوده که از این
تعداد هزار و  46نفر از ابتدای امسال تاکنون
در واحدهای پذیرنده مشــغول کار شدهاند.
مدیر کل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی درباره
وضعیت عملکرد مشــاغل خانگی بیان کرد:
از ابتدای امســال تاکنــون  979مجوز صادر
شده که  580مورد مربوط به مشاغل خانگی
مســتقل و  399مــورد آن مربوط به مشــاغل
خانگی پشــتیبان اســت ،همچنین از ابتدای
امســال تاکنــون دو میلیــارد و  684میلیون
تومان تســهیالت پرداخت و بــرای  709نفر
اشتغال زایی شده است .سنجری اظهار کرد:
در یــک ســال گذشــته  715کارورز در طرح
کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به کار
گمارده شــدهاند که از این تعداد  459نفر از
ابتدای امسال تاکنون در واحدهای پذیرنده

در بازاریابی و فروش محصول با چالش مواجه
هستند .وی اظهار کرد :کانون زنان بازرگان
خراســان رضوی با راهاندازی این نمایشگاه
فرصتی را در اختیــار زنان کارآفرین اســتان
گذاشــت تا بتواننــد ضمن فراگیــری مهارت
بازاریابی ،محلی بــرای فروش محصول خود
داشــته باشــند و توانمندیهــای خــود را بــه
ســرمایهگذاران بشناســانند .وی گفــت :در

•امروز ایجاد یک شغل برابر با ایجاد
 10شغل در شرایط عادی است

«روشــنک» نیز در این نشســت اظهار کرد :به
تازگــی برخی تــاش میکنند این اندیشــه را
رواج دهند که ما در شــرایط جنــگ اقتصادی
با آمریکا ،هیچ مشــکلی نداریم در صورتی که
این گفته اشتباه است و تفاوتی در انواع جنگ
وجود ندارد .رئیس کانون کارآفرینان اســتان
بیان کــرد :برخی تــاش میکنند شــرایط را
عــادی جلــوه دهنــد در صورتی که ایــن تصور
اشتباه است ،ایجاد یک شغل در شرایط کنونی
برابر با ایجاد  10شغل در شرایط عادی است.
عبــدا ...یزدانبخــش ،رئیــس کانــون عالــی
کارآفرینــان اســتان نیز گفــت :امروز نــگاه به
کارآفرینــی یــک نــگاه خالقانــه و اســتفاده از
محدودیتها برای ایجاد کسبوکار و اشتغال
است .تحریمها سبب ایجاد افکار و ایدههای نو
میشود اما متاسفانه این موضوع سیاسی شده
است .اکنون مشکالت زیادی در دولت وجود
دارد اما ما در قالــب معینهای اقتصادی وارد
کار می شویم و مشاغلی را که با ظرفیت پایین
کار میکنند ،مجدد راهاندازی میکنیم.

این نمایشــگاه  ۶۰بانوی کارآفرین ،هنرمند
و سرپرست خانوار استان محصوالت تولیدی
خــود را در حــوزه موادغذایــی ،پوشــاک،
زیــورآالت و اقالم مرتبــط با صنایع دســتی و
سوغات این منطقه با تخفیف عرضه میکنند.
نمایشــگاه صنایــع دســتی و ســوغات زنــان
خراســان رضوی تــا  ۲۸آبان در چهارســوق
بوستان کوهسنگی مشهد دایر است.

اخبار
حوادث

دادستانبردسکنخبرداد:

قتل یک جوان به ضرب گلوله
در یکی از روستاهای بردسکن

علی نوری /دادستان بردسکن گفت :جوانی در یکی
از روستاهای بردسکن به ضرب گلوله به قتل رسید.
فرزانه در گفــت و گو با خبرنــگار ما بیــان کرد :این
جوان هنگامی که قصد داشت خودروی خود را به
پارکینگ منزلش ببرد توسط فرد یا افراد ناشناسی
به ضرب گلوله به قتل رسید .وی افزود :جزئیات این
حادثه توسط بازپرس در دست بررسی است و هنوز
علت این قتل مشخص نیســت که فرد یا افرادی که
با ضرب گلوله ایــن جوان را به قتل رســانده اند چه
انگیزه ای داشــته اند .دادســتان بردســکن گفت:
دراین خصوص پرونده ای تشــکیل شد و تحقیقات
برای به دســت آوردن ســرنخ این قتــل ادامه دارد.
درهمین زمینــه توکلی دهیار روســتای کاظم آباد
در تماس تلفنی به خبرنــگار ما گفت :این جوان که
متاهل و دارای یک فرزند بوده تصمیم داشته است
که فردای آن شب برای فرزندش جشن برگزار کند
و تمامی نامه های دعوتی خود را توزیع کرده بود که
متاسفانه جشن به عزا تبدیل شد.

انحراف به چپ جان راننده
ال  ۹۰را گرفت
جانشــین فرمانــده پلیــس راه اســتان از وقوع یک
فقره تصادف منجر به فــوت در محور تربت حیدریه
به رشــتخوار خبــر داد و علت آن را انحــراف به چپ
خــودروی ال  ۹۰مطــرح کرد.ســرهنگ احســان
بخش به فــارس گفــت :حادثه رانندگــی در محور
تربت حیدریه به رشتخوار بین یک دستگاه سواری
ال  ۹۰و یک کامیون رخ دادو به کشته شدن راننده
سواری و مجروح شدن راننده کامیون انجامید.

اولینکمپنوآوریومشاغل
خانگیاستانافتتاحشد
اولین کمــپ نــوآوری و مشــاغل خانگی اســتان با
اســتفاده از ظرفیت های صندوق تامین مالی خرد
و با تاکید بر بحثهای اشــتغال پایدار و روســتایی و
عشایری با عنوان جابزلند در مشهد افتتاح شد .به
گزارش ایســنا ،مهناز امامــدادی ،رئیس دبیرخانه
ستاد ســامان دهی مشــاغل خانگی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :بر این اساس استفاده از
صندوقتامینمالیخرد،بحثهایاشتغالپایدارو
روستایی و عشایری یکی از مهم ترین مباحثی است
که در زمینه ایجاد شغل برای افراد جویای کار دنبال
میشود .وی افزود :ایران نسبت به کشورهای دیگر
در مشاغل خانگی دیر ورود کرد اما از سال ۱۳۸۹
به طور رسمی به مشاغل خانگی توجه ویژهای شد.

