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رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری
شورای شهر مشهد :

مدیرکل بهزیستی با اشاره به بدهی
ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد:

طلب 25میلیاردی مراکز ترک اعتیاد
در استان

وصال پس از  15سال!

مادرو پسرگمشدهبعداز15سال
درحرممطهررضوی بایکدیگر
مالقات کردند

طرحجامعمشهد
بازنگری می شود
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کارشناسبازرسیسازمان
صمتخبرداد:

دوشنبه  2۶مهر  1۱ / 1400ربیع االول 1443
 4صفحه/شماره  / 480۸قیمت 600 :تومان

کشف۳۶میلیارد ریال
کاالی قاچاق در استان

مرغ  13هزار تومان باالتر از نرخ مصوب و تا  38هزار تومان در مشهد به فروش می رسد

بازارداغمرغگرم!

صفحه۲

آموزش برخورد
منطقیبهنیروهای
رفعسدمعبردرمشهد

صفحه۳

سرپرست اداره کل
ارشاد استان منصوب
شد

صفحه۳

صفحه۲

صفحه۳

ویژه برنامه های هفته وحدت
در استان اعالم شد

تمهیداتعلومپزشکی
مشهدبرایمقابلهبا
موجششم

ایدوستبیا
منادیوحدتباش

صفحه۲

مدیرامورمنابعآبمشهد
خبرداد:

رفع تصرف از 220هزار
مترمربع اراضي بستر
مسيل ها و رودخانه ها
صفحه۳

حکم شهردار نیشابور
صادر شد

شجاعی مهر /سخنگوی شورای شهر
نیشــابور گفت:حکم شــهردار نیشابور
از طریــق وزارت کشــور صــادر شــده
ولی هنوز به شــورای شــهر ابالغ نشده
است .میرفانیشهردارمنتخبنیشابور
در جلسه  ۱۰شــهریور ماه شورای شهر
با رای اعضای شــورا به ســمت شهردار
نیشــابور انتخاب شــده بود و حــاال پس
از  ۴۵روز ســخنگوی شــورای شــهر
نیشــابور از صدورحکم وی توســط وزیر
کشــور خبرداده اســت .در همیــن باره
سخنگویشورایشهرنیشابوردرگفت
و گو با خراســان رضوی با تایید این خبر
اظهار کــرد :حکم شــهردار نیشــابور از
طریقوزارتکشورصادرشدهولیهنوز
به شورای شهر ابالغ نشده است .احمد
همت آبادی افــزود :قطعا پــس از ابالغ
رسمی به شورای اســامی شهر برنامه
معارفه و شروع کار آقای میرفانی اعالم
وانجامخواهدشد.ویخاطرنشانکرد:
با توجه به حضور آقــای میرفانی در یک
ماهگذشتهدرنیشابورومطالعهوبررسی
وضعیــت مدیریــت شــهری و همچنین
برگزاری جلســات کارشناســی در این
مدت،امیدواریمباشروعبهکارویشاهد
برنامهریزیوعملیاتیشدنبرنامههای
شورایششمباشیم.

تشکل های مهدوی فعال
در حرم رضوی
تقدیرشدند
همزمان با آغاز والیت امــام زمان(عج) از
تشــکلهای مهدوی فعال در مشهد ،در
ویژه برنامه «عهد همدلی» در حرم مطهر
رضوی تقدیر شــد .بــه گزارش تســنیم،
حجتاالسالموالمسلمینمسعودعالی
در ویژه برنامه «عهد همدلی» که در رواق
امام خمینــی(ره) بــارگاه نورانی رضوی
برگزار شــد ،اظهار کرد :از جمله راههای
رسیدنبهعصرظهورودرکدولتکریمه
امــام زمان(عــج) همدلــی و صمیمیــت
مومنانه امت اســامی است .وی تصریح
کرد :شیطان به هر نحوی که شده تالش
میکند انسانها را از راه سعادت و کمال
دورنگهداردوبرایاینمنظورنقشههای
بسیاریداردکهیکیازایننقشههاازبین
بردنیاکمرنگکردنارتباطات،پیوندها
وصمیمیتهایمومنانهاست.

بررسیگزینههایمطرح
شدهبرایروزملیمشهد
وپیشنهادخراسان

یعقوبعلینظری
استاندار
خراسانرضویشد

منطق «» 8

عکس :پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

سخنگویشورایشهر
نیشابور:

با رای اعتماد دولت

محمدصادقمعتمدیان
بهعنواناستاندار
آذربایجانغربی
از دولت رای اعتماد گرفت

یعقوبعلی نظری روز گذشــته از هیئت وزیران
به عنوان استاندار خراسان رضوی رای اعتماد
گرفت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت،
جلســه هیئت وزیران روز گذشــته به ریاســت
رئیــس جمهور تشــکیل شــد و در این جلســه
زینالعابدیــن رضو یخــرم ،محمدصــادق
معتمدیــان و یعقوبعلــی نظــری بــه ترتیب به
عنــوان اســتانداران منتخــب اســتا نهای
آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی و خراسان
رضوی از اعضای دولت رأی اعتماد گرفتند.
•سوابق استاندار جدید خراسان رضوی

یعقوبعلی نظری ،متولد  ۱۳۴۰در شهرستان
فریمان و دارای مدرک کارشناسی ارشد امور
دفاعی و کارشناســی جغرافیاست .وی پیش
از ایــن ،فرمانده ســپاه امــام رضــا (ع) و عضو
ســتاد ویژه تدابیر اقتصادی خراســان رضوی
بوده اســت .وی همچنیــن معاونت لشــکر5
نصر خراسان ،معاونت هماهنگکننده سپاه
امام رضــا(ع) و مســئولیت فرماندهی ســپاه
انصارالرضــا(ع) اســتان خراســان جنوبــی

مدیرجهادکشاورزیفریمانخبرداد:

کشتار 30درصد دام مولد برخی
دامداران به دلیل خشکسالی

اصغــری /مدیــر جهــاد کشــاورزی فریمــان از
کشــتار 30درصــد دام مولــد برخــی دامــداران
فریمان بــه دلیل خشکســالی و مشــکالت مالی
بــرای نگهــداری دام و گذرانــدن زمســتان خبــر
داد.مدیر جهــاد کشــاورزی فریمان گفــت :بروز
خشکســالی و کاهش نزوالت جوی در یک ســال
گذشته بر وضعیت دام و طیور شهرستان فریمان
آثار نامطلوبی داشــته و بســیاری از مراتــع از بین
رفتــه و چــرای دام دچار مشــکل شــده اســت .به
گزارش خراسان رضوی،کاظمی فریمانی افزود:
خشکســالی موجب شــده تا برخی دامــداران به
دلیــل مشــکالت مالــی و بــرای نگهــداری دام و
گذراندن زمســتان ،اقــدام به کشــتار  30درصد
از دام مولد خــود کنند که این امــر گرانی و تأمین
نشــدن بــه موقــع نهــاده هــا و بــی رغبتــی تولید
کنندگان صنعت طیور را نیز فراهم ساخته است.
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را عهــدهدار بــوده اســت .یعقوبعلــی نظــری
طی ماه هــای اخیر یکی از گزینــه های اصلی
تصدی استانداری خراســان رضوی بود که با
رای اعتماد دولت ،به عنوان اســتاندار راهی
ساختمان خیابان بهار خواهد شد .بنابر اعالم
پایــگاه اطــاع رســانی دولــت ،محمدصادق
معتمدیان استاندار سابق خراسان رضوی نیز
به عنوان اســتاندار آذربایجان غربی از دولت
رای اعتماد گرفت.
•توصیه رئیسی به استانداران جدید

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،جلسه
هیئــت وزیران روز گذشــته به ریاســت رئیس
جمهور تشــکیل شــد و در این جلســه آیتا...
رئیســی بــا اشــاره بــه انتخــاب اســتانداران
آذربایجا نشــرقی ،آذربایجا نغربــی و
خراسانرضوی ،گفت :استانداران با در نظر
گرفتــن دغدغههای مــردم ،برنامــهای جامع
و امیدآفریــن مبتنــی بر راهــکار را بــرای حل
مشکالت و البته به عنوان برشی از برنامه کلی
دولت در کشور ،برای اســتان محل ماموریت
خــود تدوین کننــد .وی بــا تاکید بــر ضرورت

بهرهگیــری از مزیــت و ظرفیــت مــرزی بودن
اســتانهای خراســان رضــوی ،آذربایجــان
غربی و آذربایجان شرقی برای توسعه استان و
گسترش همکاریها و تعامالت با همسایگان،
گفت :خراسان رضوی عالوه بر قرار گرفتن در
منطقه مرزی ،پایگاهی معنــوی و مرکز توجه
عالقــه مندان اهل بیت(ع) اســت که ســاالنه
بیــش از  ۳۰میلیــون زائــر دارد .وی تصریــح
کرد :عملکرد استانداران به عنوان نمایندگان
عالی دولت در استان ها باید به گونهای باشد
که مردم احســاس کنند وضع نســبت به قبل
تغییر کرده و گامهای جدی در مسیر پیشرفت
استان برداشته شده است.
•اشراف استاندار جدید به مسائل و
چالشهای استان

یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی ،در
طول مدت حضورش به عنوان فرمانده ســپاه
امام رضا (ع) و حضور در ستادهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،اشراف خوبی
بــر مســائل ،مشــکالت و چالش های اســتان
دارد که این موضوع در پیشــبرد روند توســعه

خراســان رضوی و رفع مشــکالت و موانع آن
اثرگذار خواهد بود.
•تالش یک ساله معتمدیان برای توسعه
استان

همچنیــن بنابــر اعالم پایــگاه اطالع رســانی
دولــت ،محمدصــادق معتمدیــان اســتاندار
ســابق خراســان رضوی بــه عنوان اســتاندار
آذربایجان غربی از دولت رای اعتماد گرفت.
محمدصــادق معتمدیــان کــه از  27مهرمــاه
سال گذشته ســکاندار اســتانداری خراسان
رضوی بود طی این یک سال حضور ،اقدامات
و تالش هــای مداومــی برای رشــد و توســعه
اســتان داشــت .ســفرهای شهرســتانی ،راه
اندازی طرح یک شنبه های پشتیبانی و مانع
زدایــی از دولت به منظــور رفع موانــع تولید و
کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی استان،
برگزاری جلسات منظم با فعاالن اقتصادی و
همچنین رفع مشکالت مرز دوغارون به عنوان
یکی از چالش های اقتصادی استان از جمله
اقدامات وی در طول مدت حضورش به عنوان
استاندار خراسان رضوی بود.

 ۳۷مگاوات برق جدید برای شهرک های صنعتی خراسان رضوی فراهم می شود
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسان
رضــوی گفت :تاکنــون زمینــه الزم بــرای تامین
 ۳۷مگاوات برق جدید در شــهرک های صنعتی
کاویان و مشهد (کالت) و ناحیه صنعتی داورزن
با همکاری شــرکت های برق منطقــه ای و توزیع
برقخراسانرضویتاپایانسالمهیاشدهاست.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شــهرک های
صنعتی خراســان رضوی ،علی بهرامــی زاده در
نشســت ویدئو کنفرانســی با معــاون وزیر صمت
و رئیس ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های
صنعتی ایران ،آخرین وضعیــت تامین برق مورد
نیاز شهرک های صنعتی اســتان را تشریح کرد.
وی گفــت :مســئولیت شــرکت شــهرک هــای
صنعتی خراســان رضــوی تامین بــرق از ورودی
شــهرک تا داخل آن بوده و ایجــاد خطوط انتقال
برق خارج از شــهرک برعهده شــرکت برق است
بنابراین بــرای تامین بــرق جدید شــهرکهای
صنعتــی بــا همــکاری دســتگاه هــای متولی به

یــک مــدل جدیــد مشــارکتی دســت یافتیــم.
بهرامــی زاده ادامــه داد :بــه همیــن منظــور
تفاهــم نامه هایــی بــرای هزینــه تامین بــرق هر
شــهرک بــا شــرکت بــرق منطقــه ای و ســازمان
مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان به امضا رســیده
اســت تــا طــی ایــن تفاهــم نامــه هــا هزینــه
تامین بــرق بین این دســتگاه ها تقســیم شــود.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسان
رضوی گفــت :تاکنــون تفاهــم نامه هایــی برای
تامین برق شــهرک صنعتی قوچان  ،۲شــهرک
صنعتیشماره 5مشهد،شهرکصنعتیکالت،
شــهرک صنعتی گناباد ،ناحیه صنعتــی داورزن
و ناحیه صنعتی میان جلگه منعقد شــده اســت.
وی اضافه کرد :براســاس این تفاهــم نامه ها۴۵
درصد از هزینه هــای تامین برق این شــهرکها
و نواحی صنعتی برعهده شــرکت شــهرکهای
صنعتــی اســتان اســت ۱۵ ،درصــد از محــل
اعتبارات اســتانی در اختیار ســازمان مدیریت و
برنامــه ریزی قرار مــی گیرد و ۴۰درصد توســط
شرکت برق منطقه ای خراسان تامین می شود.
در ایــن نشســت«علی رســولیان» ،معــاون وزیــر
صنعت،معدنوتجارتضمنقدردانیازپیگیری
هاواقدامهایانجامشدهخواستارتسریعدرروند
اجرایطرحهایمربوطباهمکاریشرکتهای
برقاستانشد.
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