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مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی
شهرداری مشهد:

سرپرست معاونت سیاسی  ،امنیتی
و اجتماعی استانداری خبرداد :

معرفی فرمانداران استان
تا پایان ماه

دبیرقرارگاه مدیریتکرونا
دراستان:

همه مسافرانخارجی
در مشهد به لحاظ
ابتال به کرونا آزمایش
میشوند

صفحه۲

مدیرعاملشرکت
قطارشهریمشهد:

واگنهای خط دوم
مترو تا ۱۰سال آینده
پاسخگوست
صفحه۲
دراولینجلسه
کمیسیونشهردوستدارآب
مصوبشد

تدوین نقشه راه
دستیابی به تعادل
منابع و مصارف آب
درشهرمشهد

صفحه۲

معاونشهرداریمشهد
اعالمکرد
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رئیسسازمانجهاد
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تولید دام و طیور
خراسان رضوی مازاد
بر نیاز استان

واکاوی یکسوالدرسال رفعموانعتولید؛دریافتمالیاتاز«پاداش»و«کارانه»حقوقبگیرانقانونیاست؟

مالیاتستانیازانگیزهکارگران!

صفحه۳

نمایش  ۲۸اثر
درجشنوارهمردمی
فیلمعمارمشهد

صفحه4

۳

جبران 4درصدی
خسارت 8هزارمیلیاردی
کشاورزان

مدیرعامل مخابرات
خراسانرضوی بااشارهبه
آمارسالهایاخیرخبرداد

جهاد کشاورزی :از ابتدای سال
 325میلیارد تومان از خسارا ت
توسطبیمه جبرانشدهاست
معاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی از ایجاد
خسارت هشت هزار میلیاردی به بخش
کشــاورزی از ابتدای امســال تاکنون به
دلیل کاهش بارندگی ،گرمای زودرس
و ســرمای زمســتان خبر داد و گفــت :از
این میزان خسارت  325میلیارد تومان
توسط بیمه پرداخت شده است...


صفحه۲

عکس :ایسنا

بازگشایی ۲راستگرد
پروژه خلیج فارس به
بزرگراه آیت ا...هاشمی
رفسنجانی

 83دستگاه اتوبوس جدید تا پایان
امسال وارد ناوگان می شود

صفحه۳

سرپرست معاونت سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استانداری خبرداد :
علی نوری /سرپرســت معاونت سیاســی  ،امنیتی
و اجتماعی استانداری خراســان رضوی در جلسه
معارفــه سرپرســت فرمانــداری بردســکن گفــت:
از مجمــوع  33فرمانــدار در اســتان تاکنــون 16
فرماندار معرفی شدند و  17فرماندار دیگر تا پایان
دی تعیین تکلیف می شوند.
دکتــر ســید هــادی طباطبایی در جلســه شــورای
اداری بردســکن اظهــار کــرد :تاکنــون حکــم 16
فرماندار اســتان صادر شــده اســت و در جلســات
شــورای اداری معرفی شــده اند و در شانزدهمین
حکــم فرمانــداران اســتان  ،علــی دهقــان زاده به

طباطبایی از فرمانداران خواست ارتباط تنگاتنگی
با اصحاب رسانه داشته باشند و از توان و پتانسیل
خبرنگاران به عنوان یک مشــاور اســتفاده کنند و
خبرنگاران عالوه بــر این که عملکــرد دولتمردان
را به نحو احســن منعکس می کنند از آن طرف نیز
باید مشکالت و مطالبات مردم را به مدیران گوشزد
کنند تا مدیران بتوانند بــه بهترین نحو پیگیر حل
مشکالت مردم باشند.
وی از طرح ارتقای دهســتان ها به بخش و بخش
هــا بــه شهرســتان در برخــی از مراکز بخــش ها و
دهســتان ها خبرداد و گفــت :اگر مــوارد قانونی

لحاظ و براساس ضرورت ها و شاخصه ها اقدامات
بررســی شــود تا پایان امســال در یکــی دو نقطه از
اســتان ارتقــای بخــش و شهرســتان را خواهیــم
داشت.
وی دهقــان زاده سرپرســت جدیــد فرمانــداری
بردســکن را نیرویــی والیــی ،آشــنا بــه مســائل
اقتصــادی  ،صنعتــی و معدنــی دانســت و افــزود:
حقیقتــا دکتر شــاکری فرماندار بردســکن یکی از
چهره های ارزشــی و انقالبی و از مدیــران توانمند
اســت و در صــورت صالحدید می توانیــم وی را در
سنگر دیگری به کارگیری کنیم.

آغاز دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن در استان
ثبت نام متقاضیــان فاقد واحد مســکونی برای طرح
نهضت ملی مســکن در شــهرهایی که تا پیش از این
امکاننامنویسینداشت،از 20دیماهآغازشد.
به گزارش فــارس ،پیــرو اطالعیه معاونت مســکن و
ساختمانوزارتراهوشهرسازیدرخصوصثبتنام
نهضت ملی مسکن ،از ســاعت 12روز 20دی سال
 1400ثبتنامازمتقاضیانمسکندرشهرهای16

استانکشورکهپیشازایندرسامانهثمنبارگذاری
نشدهبود،امکانپذیرشد.برایناساس،تامینمسکن
متقاضیاندرشهرموردتقاضایادرنزدیکترینشهر
مجاورکهامکانتامینزمیندرآنفراهمباشد،انجام
میشود.براساسجزئیاتبیانشدهتوسطمتولیان
مسکن تا پیش از این امکان ثبت نام برای  720شهر
کشــور در نهضت ملی مســکن مهیــا بود کــه مهلت

صفحه۲

رئیسبهزیستیبردسکنخبرداد:

معرفی فرمانداران استان تا پایان ماه

عنوان سرپرســت فرمانداری بردســکن معرفی و
از زحمــات و خدمــات  31ماهــه مجتبی شــاکری
فرماندار قبلی تجلیل شــد .وی افــزود :از مجموع
 33فرماندار در استان تاکنون  16فرماندار معرفی
شــدند و  17فرمانــدار دیگــر تــا پایــان دی تعیین
تکلیف می شوند.
وی خدمت کردن بی منت ،انقالبی گری ،جهادی
بودن و دســت پاک بودن را از مهم ترین شــاخصه
ها در انتخاب فرمانداران اعالم کرد و گفت :سعی
ما براین اســت که از ظرفیت و پتانســیل بانوان نیز
در جایگاه های مدیریتی اســتان اســتفاده کنیم.

افزایش
10برابری
کابلدزدی

نامنویسی در این شــهرها به پایان رســیده است .در
این راستا با توجه به ثبت 1600شهر در سامانههای
وزارتی امکان ثبت نام برای بیش از 900شــهر مهیا
نبود که بر اساس اطالعیه وزارت راه و شهرسازی هم
اکنونامکانثبتنامبرایاینشهرهامهیاشدهاست.
برایاستانخراسانرضوی،شهرستانهایمشهد،
چنارانوبینالودجزواینطرحبهشمارمیآیندومکان

تامینمسکن،شهرهایجدیدگلبهاروبینالوددرنظر
گرفتهشدهاست.
متقاضیاننهضتملیمسکنکهتاپیشازایننامشهر
آنها در سامانه نهضت ملی مسکن وجود نداشت ،از
هم اکنون با مراجعه به ســایت ()saman.mrud.ir
میتوانندفرایندنامنویسیخوددرطرحساختچهار
میلیونمسکندرچهارسالراپیگیریکنند.

 750پرونده در انتظار خدمات مستمری و حق پرستاری
ازبهزیستی

علــی نــوری /رئیــس اداره بهزیســتی
بردسکن گفت :از سال  88تاکنون 750
پروندهدرانتظارنوبتبرایگرفتنخدمات
مستمریوحقپرستاریازادارهبهزیستی
هســتند کــه متاســفانه دولت هیــچ گونه
مجوزی برای تحت پوشــش قرار دادن آن
ها صادر نکرده است.مصطفی محمدپور
در گفــت و گو بــا خراســان رضــوی اظهار
کرد :شهرستان بردسکن دو هزار و 543
پرونده مددجویی در حــوزه های مختلف
دارد که دو هــزار و  302نفــر خانواده تک
معلولــی 217 ،خانــواده دو معلولی 18،
خانواده  3معلولی و  6خانواده  4معلولی
نیز از خدمات مســتمری و حق پرســتاری
برخــوردار هســتند .وی با بیان ایــن که به
ازایهرمعلول 350هزارتومان،دومعلول
، 500سهمعلول،700چهارمعلول900
وپنجمعلول بهباالیکمیلیونو 100هزار
تومان در مــاه به آن ها پرداخت می شــود،
تصریح کرد :خانواده هایــی که معلول آن

هاوابستهبهتختیابیماراناعصابوروان
و ضایعه نخاعی باشــند و نیاز به پرستاری
داشــته باشــند ماهانه یک میلیون تومان
یارانهبهحسابآنهاواریزمیشود.رئیس
بهزیســتی بردســکن خاطرنشــان کــرد:
در حوزه مســکن نیز خانواده هــای دارای
دو معلول به باال در شــهر عالوه بــر این که
 140میلیــون تومــان کمــک بالعوض به
آن ها داده مــی شــود امتیــازات آب  ،برق
و گاز آن هــا نیز رایــگان اســت .وی افزود:
همچنین اگرمسکنخانوادهدومعلولیبه
لحاظ محیط زندگی نیاز به مناسب سازی
داشته باشد از کمک بالعوض 10میلیون
تومانی برخوردار می شوند .محمد پور در
حوزه اشتغال مددجویان بهزیستی گفت:
مددجویانی که مجوز کسب و کار و مدارک
مهارتداشتهباشندتاسقف 100میلیون
تومان تسهیالت اشــتغال با بهره  4درصد
و بــاز پرداخــت هفت ســاله به آن هــا اعطا
میشود.

