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رضا قوچان نژاد:

تولیت آستان قدس:

دهه کرامت،
الگوی نشاط و شادی مشروع باشد
سیزدهمینجلسهدادگاه
پدیدهبرگزارشد

ادامه آخرین
دفاعیاتچندمتهم
دیگرپدیده
صفحه3

یکپژوهشگرمسائل
اجتماعیاعالمکرد:

خراسان رضوی
دارایبیشترین
تعداد کودکان کار

صفحه4

2کشته
در تصادف مرگبار
 3موتورسیکلت

صفحه7

ابومسلمرا
هنوز دوستدارم
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کشاورزان
زیر سنگ آسیاب
نرختضمینی
گندم

آیتا...علمالهدی:
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سپاه پاسداران
تحجررادرجامعه
کمرنگکرد
صفحه3
پاسخمدیرعاملبه
نامهسرگشادهعضو
شورا درباره الیت

صفحه4

صفحه3

دستورشهرداربرای
اجرایسهشیفته
پروژههایشهری

دولت گندم را  1700تومان می خرد،
دالالن  1750تا  2300تومان

یادداشت

نیازسنجیصحیح
آموزشی گامی برای تربیت
نیروی کار توانمند
نظام آموزش عالی هر کشوری ،در تامین
و تربیت نیروی انسانی متخصص خود ،به
منظورمشارکتدربرنامه  ...صفحه8

اخبار
شهرستانها

سگ های زنده یاب به
دنبال شهروند مفقود
شده در ارتفاعات روستای
فرخک

صفحه2

شــجاعی مهر -رئیس جمعیت هالل
احمر نیشابور از حضور تیم آنست( سگ
های زنده یــاب ) جمعیت هــال احمر
استان برای پیدا کردن شهروند مفقود
شده در روستای فرخک این شهرستان
خبر داد .اسماعیل شاه بیکی افزود :به
دنبال اعالم مفقودی شهروند 65ساله
نیشابوری در روستای فرخک نیشابور
با اعزام تیم های امدادی ،جســت وجو
ونجاتهاللاحمروهمیاریومشارکت
گــروه هــای محلــی ازظهــر دوشــنبه
عملیات جســت وجو آغاز شد .وی بیان
کرد :ایــن عملیــات دردامنه وحاشــیه
باغرود و روستاهای فرخک ودربهشت
ادامه داشــت که بــه دلیــل تاریکی هوا
عملیــات متوقف وادامه جســت وجو به
روز بعد موکول شد.

اجرای ۴۵پروژهعمرانی
توسطبسیجسازندگی
درگز
مقصودی-از ســوی بســیج ســازندگی
سپاه پاســداران انقالب اســامی درگز
بــا هــدف محرومیتزدایــی و کمــک
بــه نیازمنــدان  ۴۵پــروژه عمرانــی در
قالبهــای مختلــف از جملــه ســاخت
منزل بــرای محرومان بهســازی مدارس
و ســاخت ومرمت مســاجد و  ...در سطح
شهر و روســتاهای درگز اجرا شده است.
سرهنگغفاریفرماندهناحیهبسیجسپاه
درگزبااعالماینخبرافزود:برایاجرای
این پروژهها مبلغ  ۲۱۰میلیون تومان از
اعتباراتسپاهوقرارگاهمحرومیتزدایی
و خیران هزینه شــده که بــا صرفه جویی
های به عمل آمــده با کمــک فرماندهان
نیروهــای بســیجی در مجمــوع ۳۵۰
میلیونتومانبهپروژههااختصاصیافته
است که طبق روال عادی هزینه اجرای
آنها ۵۶۰میلیونتومانبرآوردشدهبود.

رئیساتحادیهفروشندگانخودرویمشهدخبرداد

کاهش 20تا 25درصدیقیمتخودروهایخارجی
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی مشهد از کاهش 20تا 25درصدی قیمت خودروهای
خارجیدربازارخبردادو گفت:دریکبازهزمانیدوماههقیمتخودروشتاباناوجگرفتاماخوشبختانهروند
افزایش قیمت تمام شد و هیجان تقریبا به آرامش رسید.حمیدرضا حیدری در گفتوگو با ایسنا درباره ریزش
قیمت خودرو در بازار ،افزود :قیمتهایی که تاحدودی حباب بود ،کاهش یافته است و ...
صفحه3

 3سال از درگذشت استاد سبزواری گذشت

پدرشعرانقالب،نهروزیداردونهالمانی

صفحه7

درمراسمآغازعملیاتاجراییچپگردغیرهمسطحشهیدناصریدرمشهدمطرحشد

عملیات اجرایی چپ گرد غیرهمسطح شهید ناصری
که با هدف کاهــش ترافیک بزرگراه شــهید کالنتری
احداثمیشود،باروشنشدنتابلویروزشمار240
روزه توسط شهردار مشهد آغاز شــد .به گزارش پایگاه
اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،محمدرضا کالیی
روز گذشــته در این مراســم با حضور رئیس و جمعی از
اعضای شــورای شــهر ،رئیس پلیس راهــور و مدیران
شهری و استانی ،با اشــاره به این که بر سرعت اجرای
پروژهها تاکید داریم ،گفت :پروژههای شهری باید سه
شیفتهاجراشوند.ویافزود:سرعتدراجرایپروژهها
برای ما بسیار مهم است و بر آن تاکید داریم بنابراین از
پیمانکارمیخواهیماینپروژهنیزبهصورتسهشیفت
واقعیاجراشود.
شــهردار با بیان این که تمامی پروژهها باید سه شیفته
باشــند و غیر از آن پذیرفته نیســت ،اظهار کــرد :نکته
دیگریکهبایددراجرایپروژهشهیدناصریبهآنتوجه
شــود تردد خودروها در مدت زمان اجرای پروژه است
بنابراین به گونهای برنامهریزی شود تا با کمک پلیس
راهور ،ترافیک محل کنترل شود و مشکالت ترافیکی
شیرینی اجرای چپ گرد غیرهمسطح شهید ناصری
را برای شــهروندان تلخ نکند .کالیی تصریــح کرد :بر
حفظ سیما و منظر شــهری و زیبایی پروژهها نیز تاکید
داریم ،بر این اساس پیمانکار و معاونت فنی و عمران با
به کارگیری تمهیدات و موارد مورد نیــاز ،زیبایی آن را
نیزمدنظرداشتهباشند.
منتظر ابالغ مصوبه اراضی پادگان ارتش و آبشار
هستیم

همچنین محمد هادی مهدینیا رئیس کمیسیون
عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد نیز در این
مراسم با تاکید بر این که از وزارت راه و شهرسازی
درخواســت داریــم تــا طرحهــای اراضــی جنــوب
مشــهد از جملــه پــادگان ارتــش و آبشــار را کــه در
شــورای عالی شهرســازی و معماری تصویب شده

دوشنبهها با

سرزده

صفحه4

پوریوسف

فرماندارمهوالتخبرداد:

اختصاص35میلیاردریال
اعتباربه159طرح اشتغال
زایی بانوان در مه والت

طی  3ماه گذشته هر ماه یک پروژه عمرانی آغاز و یک
پروژه افتتاح شده است

در بخش دیگری از این مراسم نیز خلیل ا ...کاظمی
معــاون حمــل و نقــل و سرپرســت معاونــت فنی و
عمران شــهرداری مشهد گفت :ســه ماه پیش و در
آغاز عملیات اجرایــی دوربرگردان غیر همســطح
آیت ا ...هاشــمی رفســنجانی ،شــهردار مشهد بر
آغاز هر ماه یک پــروژه عمرانی تاکیــد کرد که طی
ایــن مــدت ،هــر مــاه حداقــل دو پــروژه عمرانی را
آغاز یــا افتتاح کردهایــم .وی افزود :اجــرای تعداد
زیادی پروژه عمرانی از جمله تقاطع ســه ســطحی
میــدان نمایشــگاه ،دوربرگــردان بزرگراه شــهید
چراغچــی ،تقاطــع مجیدیــه – میثــاق ،پارکینــگ
وحــدت ،همــت ،آزادی و ...نیــز در ســال  98آغاز
خواهد شــد .وی تصریح کــرد :در پــروژه پارکینگ
آزادی که به دلیل مشــکل معارض بــا تاخیر زیادی
روبه رو شده بود ،معارضات رفع و تابلوی روزشمار
اجرای آن نصب و ظرف دو ســال اجرا خواهد شد.
معاون حمل و نقــل و ترافیک و سرپرســت معاونت

دیدار «سرزده» با ادارات و اصناف

اگر برای شما هم پیش آمده که برای انجام و
صفحه 2
پیگیری ِ کاری ،به یک اداره دولتی سر بزنید و به
هر دلیل از این تجربه ،خاطره خوشی در ذهنتان
نمانده؛ اگر بوروکراسی و کاغذبازی ،کاستیهای چارت
اداری ،ناهماهنگی سیستم ،امروز و فردا کردن کارمندان،
برخورد نامناسب با اربـابرجوع و مرخصی و ماموریت و
جلسات طوالنی مدیـــران ،باعث شده از ساز و کار و

ضرورت
همکاری
برای حفظ
سرمایهگذاران
خبر

دستورشهرداربرایاجرایسهشیفتهپروژههایشهری
اســت ابالغ کنــد ،گفــت :بــه منظــور برنامهریزی
برای موضوعــات ترافیکی جنوب مشــهد ،نیازمند
ابــاغ این طرحها هســتیم ،پــروژه شــهید ناصری
بخشــی از پازل ترافیکــی اراضی جنوب اســت که
ترافیک بزرگراه شــهید کالنتری را کاهش خواهد
داد .وی افزود :خوشــحالیم که در روزهای پایانی
فصل بهار شــاهد آغاز عملیات اجرایــی یکی دیگر
از پروژههای برنامه عملیاتی ســه ساله و برنامه یک
ســاله شــهرداری مشــهد هســتیم تا قولهایی که
به شــهروندان دادهایــم ،محقق شــود .وی تصریح
کــرد :یکــی از مشــکالت مشــترک تمامــی کالن
شــهرهای جهان از جملــه ایران ،موضــوع ترافیک
است که راهکارهای متفاوتی برای رفع این مشکل
در دو بخــش ســختافزاری و نرمافــزاری در نظــر
گرفته میشود .رئیس کمیســیون عمران شورای
شــهر مشــهد اظهار کرد :حل مســائل شهرسازی
و موضوعــات ترافیکــی نیازمنــد پیدا کــردن نقاط
مشــترک در حوزههای محیط زیســتی ،کالبدی و
ترافیکی اســت که شــورا و مدیریت شــهری مشهد
سعی کرده این موضوع را در نظر بگیرد .مهدینیا
ادامه داد :ما باید در کنار پروژههای سخت افزاری،
مدیریــت حمــل و نقــل ،پیــاده محــوری و تعریــف
مراکــزی را در شــهر که اولویــت آن پیــاده محوری
باشــد ،مــورد توجــه قــرار دهیــم .وی تاکیــد کرد:
امیدواریــم و بــر ایــن موضــوع تاکیــد داریــم که در
اجرای پروژههــا مالحظات محیط زیســتی رعایت
شود تا شهری متعادل داشــته باشیم .وی در ادامه
به ترافیک مسیر ارتباطی مشهد به طرقبه و شاندیز
نیز اشاره کرد و گفت :یکی از اولویتهای ترافیکی
مشهد ،باید مسیر ارتباطی مشهد به طرقبه و شاندیز
باشــد .محلی که هر هفته به ویژه در شــش ماه اول
سال شاهد ترافیک ســنگین در آن هستیم که حل
این موضوع نیازمند همکاری استانداری ،مدیریت
طرقبه و شاندیز و مدیریت شهری مشهد است.

۱

توضیحاتشهرداری ومیراث
فرهنگیدرخصوصپلمب
بخشاقامتیپروژهطرق

افشین رحیمی گل خندان
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان

در مراسم آغاز عملیات اجرایی
چپ گرد غیرهمسطح شهید
ناصری در مشهد مطرح شد

نحوه پیشرفت امور در ادارههـای دولتی شاکی باشید.
دوشنبههای هرهفته ،آیتم «سرزده» در صفحه  ۲روزنامه
خراسانرضوی را از دست ندهید .دوشنبهها بیخبر به
ادارات مختلف مشهد سر میزنیم و کاستیها در زمینههای
مختلف را رصد و گـزارش میکنیم .با ما از تجربهتان در
مراجعه به ادارات مختلف استان بگویید و مشکالت و
گالیهها را با هشتگ #سرزده به ۲۰۰۰۹۹۹پیامک کنید.

دوشنبهها با

سرزده
صفحه 2

فنی و عمران شهرداری مشــهد تصریح کرد :پروژه
جاده محمدآباد نیز کــه قبل از آغاز به کار شــورای
پنجم به دلیل معارضات به مدت هشت ماه تعطیل
شــده بود ،با رفــع معارضــات راهانــدازی شــد که
امیدواریم شهریورماه به بهرهبرداری برسد.
جریمه یا تشویق برای پیمانکار در ازای تعجیل یا تاخیر

کاظمی افزود :پروژه چپ گرد غیرهمســطح شهید
ناصری با هدف کاهش بار ترافیکی بزرگراه شــهید
کالنتری و انتقــال بخشــی از آن به بولــوار ناصری و
بولوار نماز اجرا میشــود .معاون شــهردار مشهد با
اشــاره به این که برای اجرای این پروژه  34میلیارد
تومان اعتبار در نظر گرفته شده است ،اظهار کرد :با
تاکیدات شــهردار این پروژه به صورت سه شیفته و با
نصب تابلوی روزشمار ظرف  240روز اجرا می شود
و به بهرهبرداری میرسد .وی گفت :با توجه به این که
سرعت کار برای ما بسیار مهم اســت برای اولین بار
به منظور تعجیل پیمانکار در تحویل پروژه ،تشــویق
و برای تاخیر در آن جریمه در نظر گرفته شده است.

فرماندارمهوالتازاختصاص35میلیارد
و 240میلیون ریال اعتبار به 159طرح
اشــتغال زایی در قالب مشــاغل خانگی،
طرح های پشتیبان ،تعاونی و  ...در حوزه
بانوان این شهرســتان خبر داد و افزود :با
برنامهریزیهایانجامشدهامسال تعداد
طرحهــای اشــتغالزایی بــه 400طرح
افزایشمییابد .مسعودرنجبرکهدراولین
جلســه کارگروه زنان و خانــواده مه والت
ســخن مــی گفــت ،افــزود :آســیب های
اجتماعی و اشــتغال از مهم ترین مسائل
حوزهزنانوخانوادهاست.ویهمچنینبر
عزمهمگانیبرایرفعاینمهمتاکیدکرد.
نماینده عالی دولت در مه والت با اشاره به
نام گذاری ســال 98به ســال رونق تولید
خواستار فراهم کردن هر چه بهتر اعطای
تســهیالت ،برگزاری دوره های آموزشی
کارآفرینیومهارتآموزی،اشتغالزایی،
فراهمکردنبازارخریدواشتغالبانواندر
شهرها و روستاها به ویژه روستاهای طرح
توانمندسازیبانوانروستاییشد .رنجبر
همچنینبااشارهبهاینکهدرسالگذشته
159طرحاشتغالزاییبااعتباریبیشاز
سه میلیارد و524میلیون تومان در قالب
مشــاغل خانگی ،طــرح های پشــتیبان،
تعاونــی و  ...در حــوزه بانــوان اختصاص
یافتهاست،گفت:درسال 98تعدادطرح
هــای اشــتغال زایی بایــد بــه400طرح
افزایشیابد.

