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گوناگون
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خبر داد:

بهرهبرداری از  651پروژه
معینهای اقتصادی استان

مدیرعاملشرکتآبفایمشهدخبرداد:

اتمام پروژه انتقال آب شرب
بهداشتی به حرم مطهر رضوی

مدیرعامل شرکت آبفای مشــهد گفت :پروژه جدید
انتقال آبشرب بهداشــتی به حرم مطهر رضوی به
پایان رسید.اســماعیلیان به ایرنا گفــت  :این پروژه
در ایــام محدودیتهــای ترافیکی ناشــی از شــیوع
کرونا به طول بیش از  ۲کیلومتر اجرا شد.وی ادامه
داد :آب شرب حرم مطهر رضوی از چند نقطه تأمین
میشود؛یکیازخطوطاصلیآناز ۲۰سالگذشته
در خیابان امام رضا (ع) اجراشــده بود که با توجه به
فرسودگی این خط و همچنین قرارگرفتن در مسیر
خطوط بی.آر.تی اتوبوسرانی ،مشکالت بسیاری
برای این شــرکت به همراه داشت.وی افزود :در پی
شــیوع کرونا و لغو تردد اتوبوسها ،بستهشدن حرم
مطهر و کاهش رفتوآمد در خیابان اما م رضا (ع) این
طرح بزرگ اجرایی شــد .پس از دریافت مجوزهای
الزم اجــرای پــروژه خــط انتقــال آب به حــرم مطهر
رضوی به طول بیش از ۲کیلومتر با هزینه بالغبر۴۵
یمتری
میلیاردریال بااستفادهازلولههای ۴۰۰میل 
چدنی با استحکام بیشتر ،از منطقه سیدی به حرم
مطهر و بدون اتصال به شبکههای موجود انتقال آب
با تالشهای شبانهروزی به اتمام رسید.

معاونشهردارمشهدخبرداد:

 5میلیارد اعتبار برای احداث
مسیر دسترسی جلوخان آرامگاه
فردوسی به کهن دژ

معــاون شــهردار مشــهد گفت :مســیر دسترســی
جلوخان آرامگاه فردوســی بــه کهندژ بــا اعتبار 5
میلیاردتومانظرفکمترازششماهاجراییخواهد
شــد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری،
«کاظمــی» گفــت  :طــی دوســال گذشــته بــرای
ساماندهیمنطقهتاریخیتوسوآرامگاهفردوسی
اقدامات زیادی انجام شــده و اکنون نیز طرح ایجاد
مسیر دسترسی به بافت تاریخی کهندژ از جلوخان
آرامگاه فردوسی در دستور کار قرارگرفته است که
عملیات اجرایی آن هفته آینده آغاز خواهد شد .وی
بیان کرد :این مسیر به طول 800متر و عرض 6متر
با هزینهای حــدود  5میلیارد تومان اجرا میشــود،
زمانبندی برای اجرای پروژه در قرارداد پیمانکار6
ماه درنظر گرفته شده که به دنبال آن هستیم زودتر
این مسیر را به بهرهبرداری برسانیم.
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گوناگون

با وجود برگزار نشدن راهپیمایی روز قدس،
مردم استان در شبکههای اجتماعی حامی
مردم فلسطین خواهند بود

قیام هشتگها برای #آزادی_قدس

حجتاالسالم و المسلمین مروی در مراسم معارفه مدیران جدید ،اهداف و برنامههای این آستان را تبیین کرد

نقشه راه مدیران جدید آستان قدس

با حضور تولیت آستانقدس رضوی ،مراسم
معارفــه مدیــران جدیــد ایــن آســتان برگزار
شــد .به گزارش آســتان نیوز ،حجتاالسالم
و المســلمین «مروی» در این مراســم اهداف
و برنامههای مدنظــر برای تحقق در آســتان
قدس را تبیین کرد که اهــم صحبتهای وی
به شرح زیر است :
* اکنون ساختار آســتان قدس نهایی شده و
زمان کار و تالش جهادی فرا رسیده است.
* نســبت بــه آســتانقدس دو نــگاه میتوان
داشت ،یک نگاه مســتقل و منفک دیدن این
آســتان مقدس از نظام ،انقالب و کشور است
و اینکــه ما آســتانقدس هســتیم ،یکســری
موقوفات داریم و تنهــا باید به امور حرم مطهر
رســیدگی کنیــم؛ اما بــر اســاس نــگاه دوم،
آستانقدس رضوی نه تنها جزو انقالب بوده
بلکه خاستگاه انقالب نیز است؛ لذا نسبت به
این نظــام مقدس ،انقالب اســامی ،اهداف
آن و تدابیر بلند رهبر معظم انقالب مســئول
هستیم و باید فعاالنه نقش ایفا کنیم.
* رهبریمعظم ،تمدن نوین اسالمی را مطرح
کردند ،باید بدانیم آستانقدس و بخشهای
مختلف آن در تحقق این تمدن نوین چه نقش،
مســئولیت و وظیفــهای خواهند داشــت و در
جهت آن حرکت کنیم.
* در حوزه اقتصــاد هدف ما کســب درآمد از
هر طریق و به هر شیوهای نیســت؛ اگر جایی
بین درآمد و ســود با یک رفتار ارزشی تعارض
بود ،قطعا عمل ارزشی را ترجیح میدهیم .ما
تنها از روشهای سالم و پاکیزه کسب درآمد
خواهیم داشت.
* خدمت به زائران تنهــا در محدوده خدمات
رفاهی تعریف نمیشود ،ما حتما باید در حوزه
فرهنگ و معرفتافزایی زائران کار و سرمایه
گذاری کنیم.
* حرم مطهــر به مدیریت جهــادی نیاز دارد و
این عملی اســت؛ در این ایام کــه حرم مطهر
تعطیل بود ،کارهای بسیار خوبی انجام شد و
تا حدودی کار جهادی عینیت یافت.
* ایجاد منابع پایدار ،تحقق اقتصاد مقاومتی
و جهش تولید باید در بخش اقتصادی آستان
قدس مــورد توجــه باشــد . ...دســتگاههای

عکس:آستان نیوز

حمیدی-دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان
از بهرهبرداری از  651پروژه و کسبوکارهای خرد
و متوســط با ظرفیت اشــتغال  3575نفر توســط
معینهای اقتصادی اســتان تا پایان فروردین ماه
امســال خبر داد.لبافــی در گفتوگو با خراســان
رضوی گفــت :تاکنون  2230پروژه و کســبوکار
خرد و متوســط توســط  117معین اقتصــادی در
 28شهرســتان اســتان در ســامانه رصــد اقتصاد
مقاومتی اســتان ثبتشــده اســت که از این تعداد
 1443پــروژه بــا ظرفیــت ایجــاد اشــتغال بــرای
 9295نفــر مــورد تاییــد نهــاد مردمــی اقتصــاد
مقاومتــی قرارگرفتهانــد.وی افزود :بیــش از 30
درصد پروژههای تعریفشــده توســط معینها در
مرحله 5و 6و در حــال اجرای پروژههــای اقتصاد
مقاومتی هســتند که  32درصد در حوزه صنعت و
 25درصد در حوزه کشاورزی فعالیت میکنند .از
این مجموعه  881فعالیت ایجادی هستند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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اخبار

وابسته به رهبر انقالب باید در عملیاتی کردن
تدابیر ایشان برای دیگران الگو باشند.
* روایت حضرت رضا(ع) کــه فرمودند «خدا
رحمت کند کسی که امر ما را زنده کند» شعار
محوری آستانقدس اســت ،باید امر حضرت
رضــا(ع) را احیــا کنیــم و معاونــت تبلیغات و
سازمان فرهنگی و علمی باید در حوزه معرفی
ائمه اطهار(ع) و معرفتافزایی فعالیت کنند.
* نباید در ایران کسی باشــد که بهخاطر فقر
نتواند حداقل یکبار در عمرش به حرم مطهر
مشــرف شــود؛ بنیاد کرامت رضوی روی این
موضوع برنامهریزی کند.
* رســیدگی بــه وضعیــت دفاتــر اســتانی
آســتانقدس از دیگــر وظایف بنیــاد کرامت
رضوی است.شناســایی توان و ظرفیتهای
مردمــی در راســتای برطــرف کــردن فقــر و
محرومیتهــا در جامعه حائز اهمیــت بوده،
برای این امر شفافیت در کار مهم است.
* موضــوع بررســی راهکارهــای دســتیابی به
صرفهجویــی در ســازمان و میانــهروی در
هزینهکردهابایدموردتوجهجدیمدیرانباشد.
* یکــی از دغدغههــای بنده عمــل صحیح به
نیات واقفان اســت ،امانــتداری در اجرای
نیات واقفــان یکــی از مهمترین رســالتها و
وظیفه ماســت که باید روز قیامت در قبال آن
پاسخگو باشیم.
* شفافیت و پاســخگویی از دیگر موضوعات
مهم بوده که باید مدنظر مدیران باشــد ،هیچ
بخشی در آستانقدس از حسابرسی مصون

و مســتثنا نیســت ،هیــچ حیــاط خلوتــی در
آســتانقدس رضوی وجــود نــدارد و همه جا
باید حسابرسی انجام شود ،در این زمینه باید
با همکاری بخشهای مختلف منشوری تهیه
و ابالغ شود.
* در انتصابــات جدید ،تالش شــده اســت از
ظرفیت نیروهای داخلی آستانقدس ،بیشتر
اســتفاده شــود و شــاخصه تدیــن ،تخصص و
انقالبی در همــه ایــن انتصابات مــورد توجه
باشد ،همچنان که هیچکس در آستانقدس
با سفارش منصوب نشده و نخواهد شد.
* از مســئوالن محتــرم میخواهــم نســبت
به حفظ حرمــت و شــخصیت افراد حســاس
باشــند ،البته این امر به معنای چشمپوشــی
از تخلفات و عــدم برخورد قاطع بــا متخلفان
بهویژه در مسائل مالی نیست.
•ساختار جدید آستان قدس

در این جلســه «مصطفی خاکســار قهرودی»
قائــم مقــام تولیــت آســتانقدس نیــز درباره
انتصابات جدید این آســتان نکاتــی را مطرح
کرد .به گفته وی ساختار جدید آستانقدس
رضوی در قالب پنج سازمان و بنیاد عملیاتی
و یک ســتاد مرکزی طراحی و ســازماندهی
شــده اســت .حرممطهــر ،ســازمان مرکزی،
ســازمان علمــی و فرهنگی ،بنیــاد بهرهوری
موقوفات و بنیاد کرامــت رضوی از ارکان این
سازمان نوبنیاد هستند.
* بر اســاس احکام جدید صادر شــده توسط

تولیت آســتانقدس رضــوی ،مالک رحمتی
به عنــوان رئیس بنیــاد بهــرهوری موقوفات،
محمدحســین استادآقا به ســمت مدیرعامل
بنیــاد کرامــت رضــوی ،حجتاالســام
والمســلمین محمدحســین مهدویمهــر به
عنــوان رئیــس ســازمان علمــی و فرهنگی،
حجتاالسالم والمســلمین حجت گنابادی
نــژاد بــه ســمت مشــاور و معــاون تبلیغــات
اســامی ،ابوالفضــل خودمانــی بــه عنــوان
مشاور و مدیرکل بررسی و نظارت راهبردی،
مصطفی فیضی به سمت رئیس مرکز بازرسی
و حسابرســی داخلی آســتانقدس و علیرضا
اســماعیلزاده به عنــوان مدیــر کل نذورات
آستانقدس رضوی انتخاب شدهاند.
* همچنیــن در احــکام دیگــری از ســوی
قائممقــام تولیــت آســتانقدس ،مرتضــی
فیــروز آبــادی بــه عنــوان معــاون طــرح
و برنامــه ،محمدکاظــم مــازم الحســینی
رئیس ســازمان فنی و نگهداری حرم مطهر
رضوی ،محمد قاسمی زهان مدیر بحران و
پدافند غیرعامل حرم مطهر و آستانقدس،
غالمرضا پرنــده مدیر نظارت بــر موقوفات،
امیرعباس عالقهبنــدان مدیر دفتر حقوقی
آســتانقدس ،عبدالعلی وریدی مدیر امور
مهمانسراهای حضرت رضا(ع) و امین بهنام
به عنوان مدیر امور رفاه زائران آستانقدس
معرفی شدند.
* دیگــر احــکام جدیــد ذیــل بنیــاد کرامــت
رضوی به این شرح اعالم شدهاند :سیدوحید
موسویان جانشین مدیرعامل کرامت رضوی،
حامــد صادقــی معــاون خدمــات اجتماعــی
بنیاد ،سیدوحید سعادت معاون طرح و برنامه
بنیــاد ،علیرضــا حبیبی معــاون پشــتیبانی و
نظارت بنیاد ،علی اکبر عصارنیــا مدیر مرکز
خادمیــاری و کانونهــای خدمــت رضــوی،
سعید اصغری نکاح مدیر مرکز جامع مشاوره
رضوی ،فاطمه دژبرد مدیر مرکز امور بانوان و
خانواده ،حمزه سپهریان مدیرعامل موسسه
موقوفــه خدمــات زائر رضــوی ،علیرضــا تاج
فیــروز مدیرعامــل موسســه تربیــت بدنــی و
مجتبی مختاری مدیرعامل موسســه جوانان
و تشکلهای انقالبی آستان قدس رضوی.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

8مگا پروژه با اعتبار 5هزارمیلیارد ریال در بردسکن درحال اجراست

علی نوری -معــاون هماهنگی امــور اقتصادی
اســتانداری در جلســه کارگروه تســهیل رفع
موانــع تولید بردســکن کــه با حضــور مدیران
کل بــه صــورت ویدئــو کنفرانس برگزار شــد،
گفــت:در مجمــوع ســهم بردســکن از کل
پروژ ههــای ســرمایهگذاری مثلــث توســعه
اقتصادی – فرهنگی استان دو درصد ،میزان
سرمایهگذاری نیم درصد و میزان اشتغال یک
درصد اســت.علی رســولیان گفت :پیشرفت
اجرایــی پروژههای مثلــث توســعه اقتصادی

– فرهنگــی شهرســتان
بردسکن شــامل هشت
پــروژه بــه میــزان 100
درصــد ،پنج پــروژه بین
 90تــا  100درصــد،
چهار پــروژه بیــن  80تا
 90درصــد ،دو پــروژه
بیــن  50تــا  80درصد ،چهــار پــروژه کمتر از
 30درصــد است.رســولیان گفــت :هشــت
مگا پروژه در قالــب مثلث توســعه اقتصادی-
فرهنگی بــا اعتبار پنــج هــزار و  200میلیارد
ریال و اشــتغالزایی بــرای یک هــزار و 480
نفــر نیــز در بردســکن در حال اجراســت.وی
ادامه داد :در جلســات مربوط به مثلث توسعه
اقتصــادی – فرهنگی کــه با حضور اســتاندار
برگــزار شــد ،مقرر شــد ایــن نشســتها به دو
بخش «بررســی مباحث مربوط بــه معینهای

اقتصــادی» و «کارگروه
ستاد تسهیل برای حل
مشــکالت پروژ ههــای
سرمایهگذاری» تقسیم
و بــرای هر شهرســتان
به صورت مجــزا برگزار
شــود.در ایــن نشســت
شــاکری،فرماندار بردســکن ،بــا اشــاره بــه
فعالیت هشت معدن در بردســکن گفت :این
معادن بــا کمبود بــرق مواجه هســتند و اغلب
در تابســتان دچار قطعی در شــبکه میشوند،
همچنیــن ماهانــه بیــش از دو هــزار میلیــارد
ریــال جریمه بــرای بــرق پرداخــت میکنند.
وی بیان کــرد :قرار بــود ایمیدرو بــرق معادن
بردســکن را تامیــن کند کــه تاکنــون اقدامی
در این زمینه انجام نشــده اســت.وی گفت :از
آنجا که هنوز ایمیدرو برقرسانی برای معادن

منطقــه را تامین مالی نکرده اســت ،به منظور
تســریع در این بخــش ،هفته آینــده یک طرح
جامع برقرسانی توسط شرکت توزیع نیروی
بــرق و ســازمان صمــت اســتان تهیــه خواهد
شد.رســولیان افزود :در صورتی کــه ایمیدرو
تامین مالــی انتقال بــرق را برعهــده گیرد ،با
اســتفاده از ســرمایهگذار منطقــه و همکاری
شــرکت برق ،بــرای ایجاد پســت فــوق توزیع
 132کیلوولتــی در بردســکن اقــدام خواهد
شد.وی بیان کرد :قرارداد شرکتهای معدنی
بردســکن با شــرکت توزیع نیروی بــرق تغییر
خواهد کرد تا هم قدرت بــرق انتقالی به آنها
افزایش یابد و هم جرایم آنها حذف شود .وی
عدم امکان توافــق ســرمایهگذاران معدنی با
مرتعداران را برای ابطال پروانه چرای دام به
منظور شروع فعالیت معادن  ،از دیگر مشکالت
فعاالن اقتصادی آن منطقه ذکر کرد.

توزیع 5400بسته معیشتی در نیشابور ودرگز
درادامــه رزمایش مواســات پنجهزار و400
بســته غذایی بیــن مددجویــان آســیبدیده
از کرونــا در شهرســتان نیشــابور ودرگز
توزیع شــد  .رئیس اداره بهزیســتی نیشابور
گفت :دو هزار بســته غذایی بین مددجویان
آســیبدیده از کرونا در شهرســتان نیشــابور
توزیع شده است .علی صدر افزود ۵۰۰ :نفر
در  ۱۸مرکز شــبانهروزی مختلف ،تحتنظر
بهزیستی نگهداری میشــوند که فقط تست

کرونای دو ســالمند مثبت شد که با اقدامات
الزم حال آنهــا بهبود یافــت و از شــیوع این
ویــروس جلوگیــری شــد .وی افــزود۱۵۰ :
میلیون تومان نیز کمکهزینه معیشــتی بین
 ۴۰۰نفر از افراد تحت پوشش این نهاد توزیع
شده اســت .همچنین از ســوی کمیته امداد
درگز از ابتدای ماه مبارک رمضان با همکاری
خیران و نهادهای خیریه تعداد  3400سبد
غذایی شامل برنج  ،روغن  ،حبوبات و گوشت

و ...هربســته بین  250تــا  700هزارتومان
بین نیازمندان توزیع شده است .صادقی دبیر
قرارگاه مواسات وهمدلی درگز گفت :عالوه
براین همزمان با ماه رمضان طبق ســالهای
گذشــته که برنامه افطاری بــرای نیازمندان
برگزار میشــد امســال به دلیل بروز ویروس
کرونا بیش از  15هزاربســته غذای گرم بین
نیازمندان در سراســر شهرستان توزیع شده
است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدگلبهار:

تبلیغات ماهوارهای فروش اراضیگلبهار با قیمت نازل غیر واقعی است
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد
گلبهار گفت :برخی تبلیغات در شــبکههای
مجازی و ماهــوارهای درباره فــروش اراضی
این شــهر با قیمــت نــازل ،غیرواقعــی بوده و
کالهبــرداری اســت.گریوانی در گفتوگــو
با ایرنا افزود :اراضی که در تبلیغات یاد شده
از آن نــام بــرده میشــود ،خــارج از محدوده
قانونــی اســت و جزو طــرح توســعه گلبهار به

شــمار نمــیرود و از جایــگاه مشــخصی نیــز
برخــوردار نیســت.وی ادامــه داد :در ایــن
تبلیغات جانماییها تغییر داده شده و اراضی
کنار دریاچه و داخل محدوده قانونی گلبهار
نشان داده میشود تا ذهنیت مردم را درباره
این اراضی مخدوش کند.وی گفت :افرادی
که این تبلیغات را میسازند ،از ناآگاهی مردم
سوء اســتفاده میکنند و اراضی را به صورت

ســهام بدون آنکه محل دقیق آن مشخص و
مستند شده باشد ،واگذار میکنند؛ در سهم
مقدار زمین مشــخص نمیشــود و بعدها اگر
هم زمینی برای واگذاری وجود داشته باشد،
مقدار آن براســاس ســهم نامشــخص است.
وی گفــت :کمتریــن قیمت زمین مســکونی
در گلبهار بــه ازای هر مترمربــع  ۱۴میلیون
ریال است.

فــردا روز قدس اســت و ایــن بــار حمایــت از مردم
مظلوم فلســطین ،رنــگ و بــوی دیگــری دارد .در
شرایطی که به دلیل ویروس کرونا ،امکان برگزاری
راهپیمایی ایــن روز میســر نیســت ،بهرهگیری از
فضای مجازی و رسانهها بیش از گذشته مورد توجه
قرار گرفته است و مردم استان تالش خواهند کرد
از این فرصت استفاده کنند .امروز و فردا ،پیامهای
حمایــت از مردم فلســطین و اعالم انزجــار از رژیم
صهیونیستی و آمریکای جهانخوار ،فضای مجازی
را پر خواهد کرد تا جهانیان بدانند فرهنگ حمایت
از مظلــوم ،عمری به طــول تاریــخ دارد و هیچ چیز
نمی تواند آن را به فراموشی بسپارد .البته در کنار
این حمایتها در فضای مجــازی ،برخی برنامهها
نیز با رعایت پروتکلهای بهداشــتی در شــهرهای
مختلف برگزار خواهد شــد و خیابانهای شهر نیز
به پیامهای روز قدس مزین میشود.
•دفاع هنرمندانه از فلسطین در صحن قدس

از جملــه برنامهها ایــن که قرار اســت تعــدادی از
هنرمنــدان کشــور ،در حمایت از مردم فلســطین
سهمی داشته باشند و در قالب برگزاری یک رویداد
هنری در مشهد ،پیام آزادی قدس شریف را منتقل
کنند .رئیس حوزه هنری خراســان رضوی درباره
این رویداد هنری میگوید :در یک اقدام مبتکرانه
و بــا مشــارکت آســتانقدس ،ســازمان تبلیغــات
اســامی و حــوزه هنــری ،در روزهای پنجشــنبه و
جمعه ایــن هفته ،رویــدادی بــا عنوان «بر آســتان
قدس» در صحن قدس حرم مطهــر رضوی برگزار
میشــود« .میثم مرادی» میافزایــد :در قالب این
رویداد هنری حدود  50هنرمند شاخص هنرهای
تجســمی کشــور و اســتان با رعایــت پروتکلهای
بهداشتی آثاری را با موضوع حمایت از مردم مظلوم
فلسطین و آزادی قدس شریف خلق میکنند.
•پویش شاعران و نویسندگان برای
#فلسطین_آزاد

همچنین جمعی از شاعران و نویسندگان به منظور
حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تقدیر از مبارزات
آنهــا علیه ســتم در ســالهای اشــغالگری ،برای
شــرکت در پویش «فلســطین آزاد» اعالم آمادگی
کردند .به گزارش تسنیم ،شــاعران و نویسندگان
خراسانی نیز به این پویش ملی پیوستند و آمادگی
خــود را در اینبــاره اعــام کردنــد .عالقهمنــدان
میتوانند تا جمعه ،شعرها و متنهای ادبی خود را
با درج #فلسطین_آزاد در صفحههای اینستاگرام
خود منتشر و در این پویش شرکت کنند.
•برنامههای صداوسیمای خراسان رضوی

همزمانباآخرین جمعهماهرمضانوروزجهانیقدس،
صداوسیمای خراســان رضوی نیز با ویژهبرنامههایی
به اســتقبال این روزجهانی میرود .بــه گزارش روابط
عمومــی این مرکز ،ســیمای خراســان رضــوی برنامه
«صحــن انقــاب» را با بخشهایــی ماننــد تبیین علل
مخالفت جمهوری اســامی بــا موجودیت اســرائیل،
بیان جنایات صهیونیســم در طول تاریخ در فلسطین،
بیان آرمانهــای قدس و ســرودهای ویــژه روز قدس و
پخش مستقیم ســخنرانی مقام معظم رهبری خواهد
داشت .صدای خراســان رضوی نیز با برنامه «حماسه
مقاومت» در روز جمعه از ســاعت  ۹تا  ۱۱با بخشهای
مختلفی چون مســتندهای گزارشی ،بیان هنرمندان
در ترویج روز جهانی قدس ،تبیین جنایات صهیونیسم
در قدس شــریف با حضور کارشناســان ،آنونسهایی
با اســتفاده از بیانات امــام خمینــی (ره) و مقام معظم
رهبری وسرودهای حماســی تهیه و پخش خواهد شد
و در ادامه سخنرانی مقام معظم رهبری به صورت زنده
و مستقیم پوشش داده خواهد شد .ویژه برنامه «صحن
قدس» نیز به صورت زنده از رادیوزیارت پخش میشود.
معاونت خبر نیز گزارشهای ویژهای درباره اهمیت روز
جهانی قدس تهیه و پخش خواهد کرد.

فرماندارچنارانخبرداد:

اختصاص ۴۰میلیارد اعتبار برای
ساختبیمارستانتامیناجتماعی

باقری-فرماندار چناران در اولین جلســه شــورای
اداری شهرســتان چنــاران پس از شــیوع ویروس
کرونــا در ســال جدیــد از اختصــاص  ۴۰میلیارد
تومــان اعتبــار بــرای ســاخت بیمارســتان تامین
اجتماعــی چنــاران خبــر داد .انصــاری همچنین
افزود :بیمارستان گلبهار نیز به زودی با مشارکت
آســتان قدس تکمیــل میشــود و به بهــره برداری
خواهد رسید.وی با تشریح شــرایط کشور خطاب
به مدیران اجرایــی گفت:دســتگاههای اجرایی و
اداری موظف بــه خدماترســانی به عمــوم مردم
شــهرهای چناران ،گلبهار ،گلمکان و روستاهای
تابعه هستند و با کمکاری دستگاههای متخلف به
شدت برخورد میشود.

