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هم کالم با جواد رضایی
جانباز  70درصد نابینا

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی
خراسان رضوی مطرح کرد:

آخرین تصویر؛ آسمانی زیبا
و پیکر خونین همرزم

تالش برای توسعه تصفیه خانه چرم شهر
با هدف رفع آلودگی های کشف رود

معاوندامپزشکیاستان
اعالمکرد:

معدومسازی 83تن
گوشتغیرقابلمصرف
طی 7ماه امسال

صفحه1

مدیرکلتعاون،کارورفاه
اجتماعیخراسانرضوی
خبرداد:

رشد5درصدی نرخ
مشارکت اقتصادی
در استان
صفحه5
گزارش«خراسانرضوی»درباره
وضعیتباغدارانروستای
کامه علیاپسازقطعدرختان

بالتکلیفی باغداران
سکوتمسئوالن

صفحه5

سیوپنجمین«تربیونمحله»
بههمراهشهردارمنطقه9
پایصحبتساکنانوکسبه
بولوار«کوثــر»

ترافیک،سدمعبر
و تعلل در به سازی
پیاده روها
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گوناگون

معاونخدماتشهریشهرداریمشهد:

آیلندمیانیبولوارشهید
قانع بازپیرایی میشود
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد
گفــت :آیلنــد میانی بولــوار شــهید قانع
(مقابــل زنــدان مرکــزی) بــا مســاحت
 ۳۰۰۰متر مربع و با اعتبار ۴۰۰میلیون
تومان تا اسفند امسال بازپیرایی خواهد
شــد .به گزارش روابط عمومــی معاونت
خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد،
یعقوبی در حاشــیه بازدیــد از پروژههای
فضــای ســبز و خدمــات شــهری منطقه
 ۱۱اظهار کرد :سایت گلهای داوودی
بــا مســاحتی بیــش از  ۲۵۰۰مترمربع
و با کاشــت حــدود  ۱۰۰هــزار بوته گل
داوودی در ضلع شمالی بوستان ملت با
اعتبار  ۱۰۰میلیون تومان احداث شده
و در حال بهرهبرداری اســت .وی افزود:
حدود ۳۰۰عمودروشناییبوستانملت
ایمن سازی خواهد شــد و سرویسهای
بهداشــتی این بوســتان با اعتبــار ۱۰۰
میلیونتوماندرحالبازپیراییاست.در
سایت بانوان بوستان نیز  ۴۰پروژکتور تا
آبان ماه امسال تعویض میشود.

فراخوان مجمع عمومی
خانه ادبیات مشهد
هیئــت موســس خانــه ادبیات مشــهد،
فراخوان مجمع عمومی خود را منتشــر
کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی خانــه
هنرمنــدان ،در ایــن فراخــوان از عالقه
مندان به حوزه ادبیات در شــهر مشــهد
دعوت شده اســت آمادگی خود را برای
ثبت نام در مجمع عمومی خانه ادبیات
مشــهد اعالم کنند تا مقدمات برگزاری
انتخابــات آن فراهــم شــود .اطالعــات
تکمیلــی دربــاره نحــوه ثبــت نــام برای
حضــور در این مجمــع ،در پایگاه اطالع
رســانی مدیریت امور هنری شهرداری
مشــهد بــه نشــانی art.mashhad.ir
قابل مشاهده است .شــایان ذکر است،
چهارشنبه اول آبان به عنوان روز پایانی
ثبت نام عالقه مندان تعیین شده است.
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 20اتحادیه به عنوان
معیناقتصادی
 30روستا راتحت
پوشش قرار می دهند

برنامه دستگاه های اجرایی برای
خدمت رسانی در دهه پایانی صفر اعالم شد

آمــادگی
برایمیزبانی
بـــزرگ

صفحه3

مدیرکلثبتاسنادوامالک
خراسانرضویخبرداد:

رشد  19درصدی
شرکت هایثبت شده
در استان
صفحه3
پزشکی قانونی اعالم کرد:

غرقشدگی؛علت
فوتدانشآموز
تایبادی

تدارک 150ویژهبرنامهبرایدههپایانیماهصفردرحرمرضوی

تولید 15000دقیقه برنامه ویژه در صدا و سیمای استان

گپ و گفتی با «ارتش یک نفره» شنای کشور
صفحه4

معاوندامپزشکیاستاناعالمکرد:

معدوم سازی 83تن گوشت غیرقابل مصرف طی 7ماه امسال
معاون ســامت اداره کل دام پزشــکی خراســان
رضوی از نظارت بهداشــتی بر تولیــد ،نگهداری
و عرضه  22هزار تن گوشــت قرمز در استان خبر
داد .به گزارش روابط عمومی دام پزشکی استان،
دکتر رشــتی باف افــزود :طی هفت ماه امســال،
کارشناسان دام پزشکی مستقر در این واحدهای
تولیدیازورود 83تنگوشتحاصلازایندامها
که غیرقابل مصرف بــود جلوگیری و برای معدوم
ســازی آن اقدام کرده اند .وی دام کشــتار شــده
در کشــتارگاه های اســتان را طی مدت یادشده،

بیــش از  528هزار راس اعالم کرد و یادآور شــد:
گوشتحاصلتمامیکشتارگاههایاستانتحت
نظارت کامل بهداشتی کارشناسان دام پزشکی
این اداره کل قــرار دارد .وی گفت :با توجه به این
که فراوردههای خــام دامی بایــد از مراکز مجاز و
معتبر شهر تهیه شود؛ در صورت خرید محصوالت
بسته بندی ،باید دقت شود روی بسته بندی ،نوع
محصول ،تاریخ تولیــد و انقضا و کــد پروانه تولید
درج شده باشد و از خرید فراورده های خام دامی
از افراد دوره گرد به شدت پرهیز شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:

هزینههای نگهداشت شهر باید با اصالح رفتار شهروندان کاهش یابد
رئیسکمیسیونبرنامهوبودجه،فناوریاطالعات
و منابع انسانی شورای شهر مشــهد با بیان این که
شــهر مشــهد گران تر از ســطح الزم نگهداری می
شــود بر لزوم کار فرهنگی بــا رویکرد تغییــر رفتار
شهروندانبرایکاهشهزینههاینگهداشتشهر
تاکید کرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شورا،
بتول گندمی با بیان این که متاسفانه در شهرداری
بهای تمام شده کاال و خدمات یک سوال بیپاسخ
است ،گفت :ما از ابتدای دوره اعالم کرده بودیم که
شهر مشهد برای شهروندان گران اداره می شود و
امروزمشخصاستهزینهنظافتشهروجمعآوری
زباله مبالغ بسیار سنگینی را به شهرداری تحمیل
میکند باید بتوانیم این هزینهها را کمتر کنیم که
برایآنالزماستبهایواقعیخدماتتعیینشود،
اما مقاومت ناخوشایندی در بدنه شهرداری برای
محاســبه و اعالم این مقوله وجــود دارد ،همچنان
اختالف عمده بین شورا و شــهرداری در خصوص
متراژ نظافت و جاروکشی شهر وجود دارد و اعداد
و ارقامی کــه از حوزه متفاوت اســتعالم میشــود
بسیار با هم مغایر است .وی افزود :متاسفانه نبود
شــفافیت باعث شــده که هزینه تمام شــده برخی
خدمات شهرداری هنوز مشــخص نباشد و امکان
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بررسی و محاسبه و برنامهریزی دقیق مهیا نیست،
ما باید بدانیــم جمعآوری یــک کیلو زبالــه یا جارو
کشــیدن یک مترمربع خیابــان برای شــهر چقدر
تمام میشــود .گندمــی با بیــان این کــه در مدت
فعالیت شورای پنجم تاکید داشتیم شهرداری باید
پروژههای عمرانی و برنامههای اجرایی سال آینده
خود را پیش از بسته شدن بودجه ساالنه مشخص
کندومطالعاتمربوطبهآنهاراانجامدهد،گفت:
هر برنامهای که در سال جدید میخواهد اجرا شود
باید در زمستان سال قبل از آن و قبل از آن که آلبوم
بودجه تصویب و نهایی شود طرح های آن ها آماده
باشد و از شــورا تایید بگیرند .وی تصریح کرد :این
روال درســت نیســت که اول مجــوز پــروژهای را از
شــورا بگیرند و بعد مطالعات پروژه آغاز شــود .این
شرایط باعث میشود که شــروع عملیات عمرانی
پروژه با ماه های طوالنی تأخیر مواجه شود و عمال
اعتبارات عمرانــی در بودجه به طــور کامل جذب
نشود .وی ادامه داد :در سال های گذشته نیز این
مشکالت وجود داشــت و همواره بودجه جاری در
حدود ۱۰۰درصدتحققداشتهوگاهبیشاز۱۰۰
درصد تحقق دارد اما بودجههای عمرانی همیشه
در سطوح پایینی محقق میشوند.
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۵

ریزگردهایقرهقومبا
دیپلماسیحلمیشود

اقدامات مدیریت شهری مشهد برای میزبانی عزاداران
و زائران دهه آخر ماه صفر

صفحه2

اخبار

دبیرنهادمردمیاقتصاد
مقاومتیخراسانرضوی:

حمایتازپسرطالیی؛هرسالدریغازپارسال!

صفحه6

محیطزیست:
بهانه نیاوریم
صفحه3

