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در بازدید حجت االسالم والمسلمین مروی
از معاونت امالک و اراضی مطرح شد

شهردار مشهد:

دستورات تولیت آستان قدس
برای تسهیل امور و تکریم ارباب رجوع
مدیرکلمیراثفرهنگیاستان:

اعتبارات میراث
فرهنگی در حد ورود
مافیا به آن نیست
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تاکید برتهیه سازوکار
اجراییمصوبهحمایتی
از مراکز فرهنگی
و هنری
صفحه۲
اکران ۵۳قاب عکس
شهریدرآستانه هفته
دفاع مقدس
صفحه۱

تعرفهگذاری خدمات
پرستاری از مطالبات
اصلی پرستاران است
صفحه۱

شهردارجدیدتربتحیدریه:

مخالف برج سازی و
خیابانکشیدرهسته
مرکزی تربت حیدریه
هستیم
صفحه۱
انجام ۲۷۰۰بازرسی
۲
ازبازارتخممرغ
دراستان

از هزینه تجهیزات پزشکی تعداد مبتالیان تا بازرسی ها
و کشفیات در اینفوگرافیک خراسان

رئیسدانشگاهعلوماسالمی
رضویخبرداد:

مرکز«مطالعاتاسالمی»

باهدفتربی 
ت
مجتهدانتوانمند
تشکیلمیشود

معاونهماهنگیاموراقتصادی

استاندارخبرداد:

در این چند ماه که گرفتار کرونا و هزینه های ریز و درشــت آن هســتیم و هر روز حســاب و
کتاب می کنیم که چقدر به هزینه های خانوارمان افزوده شــده ،شاید باورمان نشود که
بیمارســتان های مشــهد تا به حال بیش از  900تن اکســیژن مایع به ارزش بیش از سه
میلیارد تومان مصرف کرده اند...

مزایده
 ۶معدن مهم
در استان

صفحه۴

صفحه۲

صفحه۲

چهارشنبه  ۲۶شهریور  2۷ / 1399محرم 1442
 4صفحه/شماره  / 450۶قیمت 600 :تومان

3میلیارد تومان
فقط پول
اکسیژن!

رئیسشورایشهرمشهد
مطرحکرد:

قیمت تمام شده کره
کاهش نخواهد یافت

رئیسنظامپرستاریمشهد:

اعداد عجیب و غریب کرونا در استان

صفحه۲

کارشناسبازرسیسازمان
صمتاستان:

حوزه مغزافزاری سازمان ما در رسیدن
به توفیقات ارزشمند دیده نمیشود

معاون شهردار مشهد خبر داد:

آبان؛بهرهبرداریازبزرگترینتصفیهخانه
محلیفاضالبکشوردرمشهد

اخبار
گوناگون

عضوانجمنداروسازانایران:

هیچ واکسن آنفلوآنزایی به
داروخانهها داده نشده است
عضو انجمن داروســازان ایران گفت :هنوز هیچ واکسن
آنفلوآنزایــی به داروخانههای کشــور تحویل داده نشــده
استوطبقبرنامهریزیهایصورتگرفتهروندتحویلو
توزیعآنبناستازابتدایمهرماهتوسطوزارتبهداشت،
درمان و آموزش پزشکی انجام شــود .دکتر شهریاری در
گفت وگو با ایرنا افزود :ســال گذشته یک میلیون و۸۰۰
هزار دوز واکســن آنفلوآنزا در کشــور وارد و توزیع شد که
امسالباتوجهبهشیوعبیماریکروناواردات ۱۶میلیون
دوز واکســن پیشبینی شــده اســت .وی ادامه داد :این
واکسنهایآنفلوآنزاازکشورهاییچونکرهوروسیهوارد
خواهدشدونرخمصوبآنبرایمصرفکننده ۴۰۰هزار
ریالتعیینشدهاست.

بخشدارمرکزیمشهد:

دهکدههایتفریحیبایدجایگزین
ویالسازی شود
بخشدارمرکزیمشهدگفت:باتوجهبهتقاضایانبوهبرای
ساختباغویالدراطرافمشهدپیشنهادمیشودساخت
دهکدههای تفریحی و گردشگری در مناطق خوش آب و
هوای این شهرستان جایگزین ویالسازی های غیرمجاز
شود .ســرابیان در گفت و گو با ایرنا افزود :به عنوان مثال
مناطقیدردهستاندرزاب،محدودهروستاهایامرودک
وتبادکانوارتفاعاتاینمناطقوهمچنیناطرافجاده
مشــهد -کالت و محدوده کارده در بخش مرکزی وجود
دارد که از آب وهوا و طبیعت مناســبی برخوردار است از
طرفی برای احداث دهکدههای تفریحی در این مناطق
نیازبهتصاحبزمینهایکشاورزیوتغییرکاربریهای
مخربنیزوجودندارد.

صفحه۲

معاون استاندار با اشاره به توقف روند نزولی و پیش بینی روند رو به رشد کرونا در استان خبر داد:

ممنوعیتورودکاروانهایپیادهدههآخرصفربهمشهد

شهردارمشهد:

حوزه مغزافزاری سازمان ما در رسیدن به توفیقات ارزشمند دیده نمیشود

شــهردار مشــهد گفت :بخش های مغزافزاری ما حوزه
برنامهریزی ،حوزه مالی و پشــتیبانی و حوزه اقتصادی
هســتند که در ایــن دوره بــا یکدیگــر هماهنگتر عمل
میکنندویکیازنقاطبرجستهایندورهاینهماهنگی
توگو و فهم متقابل است و این عوامل این امکان را
و گف 
میدهد که ســازمان عملکردهای قابل رصدی داشته
باشــد تا بتوانیم بــه توفیقات خوبی دســت پیــداکنیم.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
محمدرضا کالیی در مراســم اهدای جایزه ملی انجمن
حسابرسانداخلیایرانبهشهرداریمشهد،اظهارکرد:
با توجه به کارکرد حسابرســی داخلــی در این موفقیت
مجموعه ای از عوامل ســهیم هســتند .شــهردار مشهد

گفت:کسانیکهدراینحوزهفعالیتمیکنند،معموال
دیده نمیشــوند .اهمیت حوزه مالی ما در این موضوع
اصالدیدهنمیشودوعمومافراددرکیازنقشیکهاین
حوزهدرتوفیقاتساختارسازمانیدرمجموعهمدیریت
شــهری دارند ،به دســت نیاوردند .رضــا خواجهنائینی
معاونمالیوپشتیبانیشهرداریمشهددراینمراسم
اظهــار کــرد :در دوره پنجــم مدیریــت شــهری اجــرای
همزمان دو شعار اصلی «ارتقای کارآمدی» و «شفافیت
وتوانمندی» ،نیازمندبحثکارآمدیوبهبودعملکردی
است.خواجهنائینیتاکیدکرد:درحوزهنظارتهایکی
ازراهبردهابحثهایحسابرسیاستکهبهشکلجدی
وعلمیترپیگیریمیشود.

جزئیات احداث گمرک جدید ایران – افغانستان در شمتیغ
خبرگــزاری ایرنا بــه نقل از پایــگاه خبری طلــوع نیوز
افغانســتان ،جزئیاتی از احداث گمــرک جدید ایران
– افغانســتان منتشــر کرد .بــه گــزارش ایرنــا ،پایگاه
خبری طلــوع نیــوز افغانســتان بــه نقل از مســئوالن
وزارت اقتصــاد این کشــور خبرداده اســت  ،کار برای
آمادهسازی این گمرک در شهرســتان غوریان والیت

هرات آغاز شد ه است و این گمرک برای مدیریت حمل
و نقل کاالها از راه آهن خواف-هرات ایجاد میشود.
شــمروزخان مســجدی ســخنگوی وزارت اقتصــاد
افغانستان گفت :افغانستان و ایران کارهای ابتدایی
روی ایجاد گمرک در منطقه روزنک و شمتیغ را شروع
کردهاند و فعال کار روی تشــکیل و تجهیز آن در طرف

شهردار جدید تربت حیدریه:

مخالف برج سازی و خیابان کشی در هسته مرکزی تربت حیدریه هستیم
شعبانی /جلسه معارفه شهردار جدید تربت حیدریه
با حضور مسئوالن استانی و شهرســتان برگزار شد.
ســعید اکبریــان  ،شــهردار جدیــد تربــت حیدریه در
این مراســم اظهار کرد :تربت حیدریــه ثروتمند ترین
شهر اســتان بعد از مشــهد اســت اما تجزیه شهرهای
اطراف و کمربندی ها این ظرفیت عظیم را از مدیریت
شــهری گرفته اســت .وی با بیان این که با برج سازی
و خیابانکشی در هسته مرکزی شهر مخالف است،
گفت:رشدقارچگونهقیمتمسکندراینشهربیانگر
این ادعاست که تقاضا بیش از عرضه است و از سوی

دمای هوای استان کاهش مییابد

رئیسنظامپرستاریمشهد:

کارشناس اداره هواشناسی استان گفت :برای روزهای
پایانی هفته کاهش نســبی دمای هوا را برای اغلب نقاط
استانپیشبینیمیکنیم.آیدافارقیدرگفتوگوبامهر
افزود :طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به خصوص در
توابع شهرســتانهای درگز ،قوچــان و کالت نادر بارش
پراکنده باران همراه با رعد و برق را پیشبینی میکنیم،
عالوهبراینبرسرعتوزشبادهمافزودهخواهدشد.

رئیس نظام پرســتاری مشــهد و شهرســتانهای تابعه
گفت :اجرای قانــون تعرفهگذاری خدمات پرســتاری
پایه اصلی و مهم ترین مطالبه جامعه پرستاری به شمار
میرود .محســن گچپزان در گفــت و گو با ایرنــا افزود:
بیش از ۱۴سال از تصویب قانون تعرفهگذاری خدمات
پرســتاری در مجلس میگذرد اما به دالیلــی هنوز این

دیگر ممکن است مهاجرت معکوسی از سمت مسکن
مهر به شــهر تربت حیدریــه انجام بگیــرد .همچنین
رســتمی فرماندار تربت حیدریــه نیز در این مراســم
اظهار کرد :در شــرایطی که تربت حیدریــه به عنوان
بزرگ ترین تولید کننده زعفران جهان و ابریشم ایران
مطرح اســت اما هنوز نتوانســته از این ظرفیت برای
مدیریت شهری درآمد زایی کند .خادم پیر ،مدیر کل
دفترشهریاستاندارینیزبابیاناینکهسرانهبودجه
مدیریت شــهری در تربت حیدریــه  ۶۵۰هزار تومان
است ،گفت :این در حالی است که شهر تربت حیدریه

تعرفهگذاری خدمات پرستاری از مطالبات اصلی پرستاران است
قانون به مرحله اجــرا در نیامــده اســت .وی ادامه داد:
در این قانون هزینه خدمات پرســتاری که حدود ۲۵۰
خدمت نظیر ســونداژ  ،اکســیژنتراپی و ترانسفوزیون
است به خود پرستاران تعلق میگیرد .وی اظهار کرد:
در شــرایط کنونی هزینه این خدمات در بیمارستان ها
به پزشکان تخصیص می یابد ،درحالی که این خدمات

صفحه۲

•یکی از تاکیدات ما در حوزه انضباط مالی
حسابرسی است

محمدرضــا حیدری رئیس شــورای اســامی شــهر
مشــهد ضمن تبریــک دریافــت جایزه ملــی انجمن
حسابرسان به شــهرداری مشــهد ،اظهار کرد :یکی
از فرصتهــا و امکاناتی که در دوره پنجم شــاهد آن
بودیم ،حضور دوســتان متخصص اســت که در کنار
فضای پویــای مدیران شــهری ایــن تلفیق توانســته
اتفــاق خوبی را در فضــای حوزه معاونت پشــتیبانی
به ارمغان بیاورد .موضوع شــفافیت و انضباط مالی
از رویکردهای مهم شورای پنجم بودهاست .این که
هم اکنون 19هــزار میلیارد تومان بدهــی دولت به
شهرداری مشــهد شناساییشده اتفاق مهمی است
و این که ما چقدر به آن دســت پیدا میکنیم ،مسئله
دیگری است.
افغانســتان ادامــه دارد .عبدالباری صدیقــی معاون
فنی اداره راه آهن افغانستان نیز گفت :برنامههایی در
دست اجرا ست که این پروژه در اواخر مهر یا در نهایت
در نیمــه اول آبــان با آمادگــی دو طرف افتتاح شــود و
مورد بهره برداری قرار گیرد .شایان ذکر است ،گمرک
جدید ایران و افغانستان در شــمتیغ خراسان رضوی و
شهرســتان غوریان هرات ،در نقطه پایانی قطعه ســوم
راهآهن خواف -هرات ساخته میشود.
به لحاظ ردیف درآمدی بودجه در رتبه چهارم استان
است اما به لحاظ بودجه در حوزه جمعیت سرزمینی
ســی و دوم اســتان به شــمار می رود ،لذا باید سرآمد
بودجه درآمدی این شهر با مصوبات قانونی ارتقا یابد.
همچنیــن علی محمد ا ...یاری ،عضو شــورای شــهر
تربت حیدریه در این مراســم از اداره شــهرداری ها با
قوانین ۶۰سال پیش انتقاد کرد و افزود :تمام قوانین
شــهرداری ها در حوزه هــای فضای ســبز و عمران و
رفت و روب اســت و در هیچ کجای ایــن قانون تبصره
یا ماده ای برای اقتصاد شهری پویا بیان نشده است.
شایان ذکر است ،سعید اکبریان تیرماه امسال پس از
استیضاحمحمدصادقمجتهدیتوسطشورایپنجم
شهر تربت حیدریه با کســب  ۵رای از  ۷رای به عنوان
شهردار این شهر انتخاب شد.
توسط پرستاران انجام میشود .وی افزود :اجرای این
قانون نقش مهمی در رضایتمندی پرستاران ،انگیزش
بیشــتر جامعه پرســتاری در ارائه خدمات بــه بیماران و
افزایش ســامت جامعــه خواهد داشــت .اقــدام برای
جبران کمبود نیروی انســانی ،اصالح حقوق براساس
قانون خدمات کشــوری ،احتســاب فوق العــاده ویژه و
کاهش معوقات کارانه پرستاران از ۱۷به ۱۰ماه انجام
شده است ،همچنین طی روزهای آینده کارانه سه ماه
دیگرپرستاراننیزپرداختخواهدشد.

صفحه۲

از میان خبرها
گوناگون

رئیسکمیسیونحملونقلشورااعالمکرد:

پیشبینی ایجاد ۸پیادهراه در مشهد

رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای شهر مشهد از پیش بینی
و مطالعه هشت معبر شهری برای اجرای طرح پیادهمحوری خبرداد و گفت :در
ها معابردیگرینیزمیتوانمدنظرقراردادوپایشوبررسیکرد.به
کناراینگزینه 
گزارشپایگاهاطالعرسانیشورا،ریاضیدرحاشیهبازدیدازسازمانحملونقلو
ترافیکشهرداریمشهدافزود:حوزهحملونقلوترافیک،عرصهبسیارمناسبی
برایمانوروفعالیتدربحثهوشمندسازیاست.

دستگیری 5سوداگر مرگ در فیروزه
گلستانی/سرهنگخوشخو،فرماندهانتظامیشهرستانفیروزهازاجرایطرح
ارتقایامنیتاجتماعیبامحوریتپاکسازیمناطقجرمخیزخبردادوگفت:
در نتیجه اجرای این طرح پنج سوداگر مرگ دستگیر شدند و معادل 2کیلوگرم
موادمخدرازنوعتریاک،مقادیریهروئینوشیشهازآنانکشفشد.

اکران ۵۳قاب عکس شهری
در آستانه هفته دفاع مقدس
معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از اکران
 ۵۳قابتصویرشهریبهمناسبتگرامیداشتهفتهدفاعمقدسدرسطحشهر
خبرداد.بهگزارشپایگاهاطال عرسانیشهرداری،صدرایوسفیافزود:اکراناین
تصاویراز ۳۱شهریورتا7مهرماهخواهدبود.

اختصاص 10میلیارد ریال به
به سازی آسبادهای نشتیفان
مدیرپایگاهآسبادهایایرانگفت:مبلغ 10میلیاردریالازمحلاعتباراتریاست
جمهوری برای به سازی محیط و آزادسازی حریم آسبادهای نشتیفان خواف در
خراسانرضویاختصاصیافت.بهگزارشروابطعمومیمیراثفرهنگیاستان،
محمدرکنیافزود:آسبادهایایرانکهبهشماره 6192درفهرستموقتمیراث
جهانی به ثبت رسیده است در استانهای خراسان رضوی،جنوبی و سیستان و
بلوچستان قرار دارند و مستندسازی  ،شناسایی ،معرفی و مرمت و احیای آنها
درحالانجاماست.

مدیرکلآموزشوپرورش:

 ۸۰درصد مدارس استان پروتکلهای بهداشتی
را رعایت کردهاند

ایرنا /مدیرکل آموزش و پرورش اســتان گفت :براســاس بازدیدهای انجام شده
از مدارس توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ۸۰،درصد مدارس استان
پروتکلهایبهداشتیرابهصورتکاملرعایتکردهاند.

