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مدیرکلبهزیستیخبرداد:

طلب 25میلیاردی
مراکز ترک اعتیاد
در استان
مدیرکل بهزیستی گفت :ستاد مبارزه با
مواد مخــدر ۲۵میلیارد تومــان به مراکز
درمــان و تــرک اعتیاد مــاده ۱۶اســتان
بدهکار اســت .فیــروزی در گفــت و گو با
ایرنا افزود :بر اساس قانون تأمین اعتبار
هزینهنگهداریودرمانمعتادانمتجاهر
بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است و
این میزان بدهی تنها بابت خدمات ارائه
شــده امســال این مراکز به ســتاد است.
وی با اشــاره بــه این کــه بــرای مدیریت و
خدماتدهــی در حــوزه آســیب هــای
اجتماعی ،در نظر گرفتن اعتبارات ویژه
ضرورت دارد ،اظهار کــرد :طبق قانون و
با دســتور قضایی هر معتاد متجاهر تنها
یکبارامکانپذیرشدرمراکزماده ۱۶و
بهره مندی از خدمات آن را دارد ،حال آن
کهاینافرادبعدازترخیصدوبارهگرفتار
اعتیاد میشوند و دیگر نمی توان آن ها را
به عنوان معتاد متجاهر جمــعآوری کرد
و به مرکز انتقال داد .مدیرکل بهزیستی
خراســان رضــوی افــزود :در ایــن بــاره
مهم ترین مســئله اختصاص اعتبارات و
بودجه است که بخشــی از آن باید توسط
نماینــدگان و مقامــات اســتانی از محل
اعتبــارات ملی تامیــن شــود .وی با بیان
این که در حــوزه معتــادان متجاهر بابت
امسال ۲۵میلیاردتومانبدهیبهمراکز
ماده ۱۶داریم،افزود:نگهداریمعتادان
متجاهر توســط بخش خصوصی انجام و
پرداخت نکردن این بدهــی موجب بروز
مشکالتبرایاینمراکزمیشودبنابراین
دولت هــم باید بــرای کنترل این آســیب
اعتبارات الزم و کافــی را لحاظ کند .وی
گفت:طبققانونبایدفرمانداریهامکان
اسکانواقامتمعتادانمتجاهررافراهم
کنند اما وقتی ظرفیت و جــا وجود ندارد
و بدهی دولت هم به مراکز باالست دیگر
نمی توان توقعــی در این زمینه داشــت.
فیروزی با بیان این که مســئولیت مراکز
درمان و ترک اعتیــاد ماده ۱۶طی بیش
از یک ســال گذشــته بر عهده بهزیستی
گذاشته شــده اســت ،اظهار کرد :حدود
چهــار هــزار نفــر در  ۲۲مرکز مــاده ۱۶
درماناعتیاداستاناقامتدارند.

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

ویژهبرنامههایهفتهوحدتدراستاناعالمشد

ای دوست بیا منادی وحدت باش

فردا آغــاز هفته وحــدت اســت و به همین مناســبت
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت
خراســان رضــوی ،ویــژه برنامــه هــای این هفتــه در
استان را تشــریح کرد .به گزارش «خراسان رضوی»،
حجتاالسالم والمسلمین جوانشــیری روز گذشته
در نشســتی خبری گفت :در خراســان رضوی برای
تحکیــم هرچه بیشــتر وحــدت شــیعه و اهل ســنت،
برنامه های متعددی در نظر گرفته شــده اســت .وی
افزود :وجود عالمان هوشیار و با بصیرت در خراسان
رضوی ظرفیتی مهم در امت اســامی اســت ،امروز
در خراســان همه علمای اهل سنت و شــیعه بر اصل
وحدت معتقدند .وی ضمن تاکیــد بر رعایت پروتکل
های بهداشتی در برنامههای هفته وحدت گفت :در
این هفته برنامه های متنوعی از جمله جشــن میالد
نبی اکــرم(ص) و امام صادق (ع) در تمامی مســاجد
اهلسنتوشیعه،برگزارینشستهایتخصصیبه
صورت وبیناری و حضوری وتکریم شهدای وحدت و
خانوادهاینشهداتدارکدیدهشدهاست.
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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
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
خراســان رضــوی گفــت :تاکنــون زمینــه
الزم بــرای تامیــن  ۳۷مــگاوات بــرق جدید در
شــهرک های صنعتی کاویان و مشهد (کالت)
و ناحیــه صنعتــی داورزن بــا همکاری شــرکت
هــای بــرق منطقــه ای و توزیــع برق خراســان
رضــوی تــا پایــان ســال تامیــن مــی شــود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شهرک های
صنعتی خراســان رضوی ،علی بهرامی زاده در
نشست ویدئو کنفرانســی با معاون وزیر صمت
و رئیس ســازمان صنایع کوچک و شهرک های
صنعتی ایران ،آخرین وضعیت تامین برق مورد
نیاز شهرک های صنعتی استان را تشریح کرد.
وی گفــت :مســئولیت شــرکت شــهرک هــای
صنعتی خراســان رضوی تامین برق از ورودی
شهرک تا داخل آن بوده و ایجاد خطوط انتقال
برق خارج از شــهرک برعهده شرکت برق است
بنابراینبرایتامینبرقجدیدبرایشهرکهای
صنعتــی با همــکاری دســتگاه هــای متولی به

یــک مــدل جدیــد مشــارکتی دســت یافتیــم.
بهرامــی زاده ادامــه داد :بــه همیــن منظــور
تفاهــم نامه هایــی بــرای هزینه تامیــن برق هر
شــهرک با شــرکت برق منطقــه ای و ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی اســتان به امضا رســیده
اســت تا طی ایــن تفاهم نامــه ها هزینــه تامین
بــرق بیــن ایــن دســتگاه هــا تقســیم شــود.
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مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
خراســان رضــوی گفــت :تاکنــون تفاهــم
نامه هایی بــرای تامیــن برق شــهرک صنعتی
قوچان ،۲شــهرک صنعتی شــماره 5مشــهد،
شــهرک صنعتــی کالت ،شــهرک صنعتــی
گنابــاد ،ناحیــه صنعتــی داورزن و ناحیــه
صنعتــی میــان جلگــه منعقــد شــده اســت.
وی اضافه کرد :براساس این تفاهم نامه ها ۴۵
درصد از هزینه های تامین برق این شــهرکها
و نواحی صنعتی برعهده شــرکت شهرکهای
صنعتــی اســتان اســت ۱۵ ،درصــد از محــل
اعتبارات اســتانی در اختیار سازمان مدیریت و
برنامه ریزی قرار می گیرد و  ۴۰درصد توســط
شرکتبرقمنطقهایخراسانتامینمیشود.
در این نشســت«علی رســولیان» ،معــاون وزیر
صنعــت ،معــدن و تجــارت ضمــن قدردانــی از
پیگیری هــا و اقدام های انجام شــده خواســتار
تســریع در رونــد اجــرای طــرح های مربــوط با
همکاریشرکتهایبرقاستانشد.
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