شهادت امام جواد(ع) را تسلیت می گوییم
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دادستان کل کشور
مطرح کرد:

مدیرکلآموزشوپرورش
خراسانرضویاعالمکرد:

تاکید برمبارزه با جنگ
اقتصادی و فرهنگی دشمن

پیگیری احداث باند
دوم جاده سنگان-
تربتحیدریه
از رئیس مجلس

صفحه3

فرونشستزمیندرمیدان
شهدایتربتحیدریه

زمین پژو 206را بلعید

شرکت بیش از  119هزار
داوطلب کنکور سراسری در استان
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تصویبتخصیصاعتباربرایجبرانخسارتزلزلهدرخراسانرضوی

مرهمدولتبرایزلزلهزدگانپارسال
صفحه3

بختکخاموشی
برسرصنایع
صفحه3

اختصاص ۴۸۹میلیارد
ریال به طرحهای
نیمهتمامتایباد
صفحه4

صفحه3

شهرخودرو
پا در هوا !

رئیسانجمنداروسازان
استان:

کمبود داروهای رایج
مسئوالنبه داد برسند!

نماینده فوتبال استان
پس از گذشت یک هفته
از نشست سه جانبه
همچنان بالتکلیف است

صفحه1

مدیرکلدفتر امور بانوان
و خانواده وزارت کشور
تشریحکرد:

جزئیاتسندتحول
دفتر امور بانوان و
صفحه1
خانواده

تصویب 8/9میلیون
دالر سرمایهگذاری
خارجی در استان

صفحه1

مشهدالرضا
در سوگ
(ع)
ابنالرضا

جزئیات سند تحول دفتر امور بانوان و خانواده
دوره آموزشــی بصائــر بانوان با حضــور مدیران
کل دفاتر امور زنان و خانواده اســتانداری های
سراسر کشور در مشــهد آغاز به کار کرد و در آن،
ســند تحول دفتر امور بانوان و خانــواده وزارت
کشورارائهوتحلیلشد.بهگزارشروابطعمومی
اســتانداری ،دکتر زینب اختری مدیرکل دفتر
اموربانوانوخانوادهوزارتکشوردرایننشست
بهتشریحوتبیینسندتحولپرداختوگفت:در
سندتحول،ماصرف ًابهتغییراکتفانمیکنیمبلکه
باایجادتحولنهتنهاسرعتپیشرفتراافزایش

میدهیم بلکه ریل حرکــت را عوض می کنیم.
وی که در سالن ســردار ســلیمانی استانداری
حضور یافته بود ،در باره تحوالت اصلی درنگاه
عمیــق بــه توانایی بانــوان افــزود :در این ســند
بــه زن و مرد بــه عنــوان جایگزین یکدیگــر نگاه
نشده بلکه به عنوان نقش مکمل در نظر گرفته
شده اند .اختری در باره نقش دفاتر امور بانوان
و خانــواده در اســتانداریها گفــت :نقــش مــا
نقش کارگزاری میاندار است که باید بر اساس
شاخص های درست و دانش بنیان پایه گذاری

تصویب 8/9میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی در استان

رئیس ســازمان صمت خراســان رضوی گفت:
 8.9میلیون دالر ســرمایهگذاری خارجی طی
سهماهنخستامسالبرایبخشصنعتومعدن
اســتان تصویب شده اســت .رجبی اظهار کرد:
پیش بینــی این میــزان ســرمایهگذاری متعلق
به 7طــرح صنعتــی ومعدنــی ســرمایه گذاری
خارجی است ،گروه صنعتی طرح های سرمایه

گذاران خارجی شامل صنایع کانی غیرفلزی،
فلزی ،شــیمیایی و معدن اســت که بــرای اجرا
درشهرستانهایمشهد،تایبادوسبزوارمجوز
سرمایه گذاری خارجی صادرشده است .وی با
اشاره به میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب
در بخش های مختلف به نقــل از مرکز خدمات
سرمایه گذاری اســتان گفت :بیشترین میزان

رئیسانجمنداروسازاناستان:

کمبود داروهای رایج ،مسئوالن به داد برسند!
رئیس انجمن داروســازان استان گفت :معاون
وزیرازمندلخورشدهکهچرامصاحبهمیکنی
و میگویی دارو کم است ،خب کم است و مردم
بهدنبالداروهستند.دارو،بیماراستومشکل
دارد ،هماکنــون داروهــای رایج دچــار کمبود
اســت ،چه برســد به داروهای ســرطانی .مردم

بــرای تامین بســیاری از داروها مشــکل دارند.
شــهریاری در گفــت و گو بــا «خراســان آنالین»
افزود :از ســال گذشــته هشــدار دادیم که مواد
اولیه به کارخانهها برســد و مشــکل دارو را حل
کنیم .تولید دارو از زمان تامین ،سه تا چهار ماه
زمان میبرد .بیان کردیم اگر قرار اســت قیمت

تعلل 2ساله در افتتاح تنها کتابخانه عمومی روستای شفیع آباد
علینوری /معاونتسیاسی،امنیتیواجتماعی
فرمانداریشهرستانبردسکنخواستارافتتاح
هرچه ســریع تر کتابخانه روســتای شــفیع آباد
شــد .مهــدی عاشــوری فــر در جلســه انجمــن
کتابخانههایعمومیشهرستانضمنتشکراز
متولیانفرهنگکتابوکتابخوانیشهرستان
وهمتخیراندرساختکتابخانههایعمومی
شهرستان و تقدیر از خدمات ارزنده حاج محمد
حســین داوودی و خیر گــران قدر حاج حســن
طیفوری به ســبب ســاخت کتابخانه روســتای
شــفیع آبــاد اظهــار کــرد :کتابخانــه روســتای
شفیعآبادبههمتخیرانعزیزواعتباراتدولتی

زبرخان؛

سارقانکابل
فعال
مدیران ممنوع
از مصاحبه

ویــژه برنامههــای ایــام شــهادت ابــن
الرضــا ،امــام جــواد(ع) اعالم شــد .به
گزارش آســتان نیــوز ،برنامــه هایی در
شب ،روز و شام شهادت امام جواد(ع)
بــرای عمــوم زائرانــی که بــرای عرض
تسلیت شــهادت آن حضرت به محضر
پدر بزرگوارشان...
 صفحه۲

مدیرکلدفتراموربانوانوخانوادهوزارتکشورتشریحکرد:

در زمینی به مســاحت  260مترمربع ساخته و
توسط اداره کل کتابخانه های عمومی در سال
 99تجهیزشدکهمتاسفانهبهرغمپیگیریهای
خیر محتــرم به علت کمبــود نیروی انســانی در
شهرستان به بهره برداری نرسیده است که این
موضوع مطالبه اهالی فرهنگ دوست روستای
شــفیع آباد و دهیار را به همراه دارد ،بنابراین از
مسئوالن اســتانی درخواست می شــود هر چه
سریعتربرایافتتاحاینمکانفرهنگیاقدامات
الزم را انجام دهند.در این جلسه مهدی زارعی،
رئیــس اداره کتابخانــه های عمومی بردســکن
گفت:بهطورمتوسطروزانه 100نفربهکتابخانه
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صفحه4

شودزیراهدفماپیوندمیاننهادهایحکمرانی
عمومی و تخصصی ،ملــی و اســتانی به منظور
دســتیابی به حکمرانی متعالی و ایجاد مسابقه
خدمت رســانی در کشور اســت.در ابتدای این
نشستدکترخوشنسبمدیرکلاموربانوانو
خانوادهاستانداریخراسانرضویکهبهعنوان
میزباناولیندورهبرگزارینشستهایاستانی
دوره آموزشی بصیرت افزایی سخن می گفت،
با بیان این که ســند تحول شــامل ۱۳۰صفحه
استکه ۳۷مسئلهاساسیبانوانوکشوردرآن
مورد اشاره قرار گرفته است ،افزود :سند تحول
از حدود هزار صفحه پشتیبانی نظری ،علمی و
دانشبنیانیبرخورداراست.
ســرمایهگذاری مصــوب از نظر مبلــغ در بخش
صنعت و بــه میــزان  7.5میلیــون دالر صورت
گرفته و ســرمایهگذاری در حوزه معدن با 1.4
میلیــون دالر و خدمات بــا یک میلیــون دالر به
ترتیــب در جایگاههای بعــدی قــرار گرفتهاند.
رجبیخاطرنشانکرد:میانگینسرمایهگذاری
سرمایه گذاران خارجی درطرح های صنعتی و
معدنیذکرشدهبیشاز75درصداست.
داروتغییرکند،بهبیمارانیارانهبدهیدیاتفاوت
رابهبیمهبدهید،اماتولیددارودچاروقفهنشود.
اگر قرار باشد از خارج از کشــور دارو وارد کنیم،
باید چندین برابــر ارز بدهیم .مســئوالن به داد
برسند.ویگفت:ممنوعیتفروشبدوننسخه
داروهای پیشــگیری از بارداری دســتورالعمل
وزارتبهداشتاست،اماعملیاتینیست،االن
هممردممراجعهمیکنند،بایدبرایاینموضوع
ترفندیبیندیشیم.
عمومی اســتاد احمد آرام بردسکن مراجعه می
کنند و از ابتدای امسال تاکنون حدود  10هزار
نسخه کتاب توسط اعضا به امانت برده شده که
بیشازهفتهزارجلدآنکتابهایغیردرسی
اســت .وی از برگزاری 50جلسه و محفل ادبی
تاپایانامسالدراینشهرستانخبردادوگفت:
متاســفانه کتابخانه عمومی اســتاد احمــد آرام
بردسکن فاقد قرائتخانه ویژه کنکوری هاست
که می طلبد آموزش و پرورش دراین باره تدابیر
الزمرااتخاذکند.علینخعیرئیسبنیادشهید
وامورایثارگرانبردسکنهمدراینمراسمگفت:
طبق تفاهم نامه این بنیاد با نهاد کتابخانه های
عمومی ،عضویــت جامعه هدف رایــگان و برای
کارکنانبا 50درصدتخفیفاست.

