دیدار روز
شهردار مشهد در دیدار با فرمانده قرارگاه عملیاتی
شمالشرق نزاجا:

عزتبخشیبهارتشوظیفههمگاناست

باهدفجلوگیریازورودغیرقانونی
اتباعافغانیبهاستان صورتمیگیرد؛

ساماندهی مبادی مرزی

گروهخبر-معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریخراسان
رضوی بر لزوم ســاماندهی مبادی مرزی برای جلوگیری از ورود
غیرقانونیاتباعافغانیبهاستانتاکیدکرد.
به گزارش شــهرآرا و به نقل از ادارهکل روابط عمومی استانداری
خراســانرضوی ،سیدمحســن صادقی در جلســه کمیسیون
ســاماندهی اتباع بیگانه با بیان اینکه درصــد درخورتوجهی از
ورودهایغیرقانونیبهاستانازطریقمرزهایجنوبشرقکشور
صورت میگیرد ،گفت :با برگزاری جلسات مشترک با استانهای
عضو کارگروه منطقه پنج و فعالشدن کمیسیون ساماندهی با
حضوراستانهایخراسانرضوی،جنوبیوسیستانوبلوچستان
امکانکنترلآنفراهممیشود.ویبرلزوماتخاذنگاهفرصتیبرای
استفاده از ظرفیت اتباع قانونی ساکن در استان تاکید و اظهار کرد:
در همین راســتا بهرهگیری از بازار داخلی افغانستان برای توسعه
فعالیتهای تولیدی ،عرضه ســوخت در مبادی مرزی و استفاده
هدفمندوبرنامهریزیشدهازنیرویکارافغانبایددردستورکارقرار
گیرد.معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریخراسانرضوی
ادامه داد :بهرهگیری از ظرفیت اتباع افغانی برای اشــاعه فرهنگ
فارسی از دیگر فرصتهایی است که باید مورد استفاده قرار گیرد.
صادقی تالش برای صدور اسناد معتبر اقامتی و هویتی برای اتباع
افغانیازطریققانونی،کنترلورودآنهابهاستاندرمبادیمرزی
از طریق گرفتن ضمانتنامه ،ایجاد و فعالیت مســتمر فرهنگی
سازمانهای مردمنهاد متشــکل از افغانیهای تحصیلکرده در
دانشــگاههای ایران را از دیگر اقدامات مقابله با حضور غیرقانونی
اتباع بیگانه در استان برشمرد .وی از اقدامات صورتگرفته توسط
اعضای کمیسیون ســاماندهی اتباع بیگانه در سال 93قدردانی
کرد و گفت :جلسات کمیسیون موضوعمحور و هر دو ماه یک بار
در معاونت سیاسی برگزار شود .در این جلسه مهمترین مشکالت
و تنگناهای تقنینی و رویههای اجرایی و روندی مرتبط با موضوع
اتباع خارجی غیرمجاز در استان خراسانرضوی مورد رسیدگی و
تصمیمگیریقرارگرفت.
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قرارداد فاینانس پروژه قطارشهری مشهد-گلبهار تا یک ماه آینده منعقد می شود

اتصال ریلی گلبهار به مشهد تا 2سال آینده
مد یر عا مــل
امیرعلی قاسمی مقدم
شرکت عمران
شهر جدید گلبهار گفت :قرارداد فاینانس پروژه
قطارشهری مشهد-گلبهار تا یک ماه آینده معنقد
میشود .به گزارش خبرنگار شهرآرا ،حمید بنایی
روز گذشته در جریان بازدید مدیران شرکت بهره
برداری قطار شهری مشهد از روند اجرای پروژه
قطار شــهری مشــهد-گلبهار اظهــار کرد80 :
میلیون دالر معادل 1100میلیارد تومان اعتبار
فاینانس برای پروژه قطارشهری مشهد-گلبهار
اختصاص یافته است.
وی افزود :قرارداد فاینانس این پروژه حداکثر تا
یک ماه آینده منعقد میشــود؛ اما تخصیص این
میزان اعتبار و قطعیشــدن آن بهدلیل ضرورت
طی مراحل اداری حدود 8ماه طول خواهد کشید.
صرف 45میلیارد تومــان اعتبار برای
اجرای پروژه تاکنون
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید گلبهار
عنوان کــرد :تاکنون بالغ بــر 45میلیارد تومان
اعتبار برای اجرای پروژه قطارشــهری مشهد-
گلبهار هزینه شده است.
وی ادامه داد :رونــد تهیه مطالعات این پروژه که
از ســال  83آغاز شده بود ،در سال  86به تصویب
شورای ترافیک اســتان و سپس در شورایعالی
ترافیک کشور به تصویب رسید.
بنایی با بیان اینکه پروژه قطار شــهری مشهد-
گلبهار در مســیری به طول  40کیلومتر در حال
اجراست ،خاطرنشــان کرد :از 40کیلومتر این
خط قطارشهری ،تنها ســه کیلومتر ابتدایی آن
بهصورت زیرگذر میباشد.
وی ادامه داد :قطارشهری مشهد-گلبهار دارای
دو ایســتگاه مبدأ در کالنشهر مشهد و ایستگاه
مقصد در شهر گلبهار اســت و در بین ورزشگاه
ثامن و شــهرک صنعتی توس نیــز دارای یک
ایستگاه میانراهی است.
طی مسیر مشهد تا گلبهار با استفاده از
قطار شهری در  20دقیقه
مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید گلبهار با
اشــاره به اینکه بر اساس پیش بینی های صورت
گرفته ،زمان طی مسیر مشهد تا گلبهار با استفاده
از قطار شــهری تنها  20دقیقه خواهد بود ،ابراز
کرد :پروژه احداث قطار شــهری مشهد-گلبهار

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار

10هزار واحد مسکن مهرتا پایان سال تحویل متقضیان میشود
افتخاری -مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید
گلبهار گفت10 :هزار واحد مســکن مهر در شهر
گلبهارتاپایانسالجاریافتتاحوتحویلمتقاضیان
خواهدشد.
بهگزارش شهرآرا ،حمید بنایی روزگذشته در جمع
خبرنگارانبابیاناینمطلباظهارکرد:شهرجدید
گلبهاربا40هزارواحدمسکنمهریکیازقطبهای
مسکن مهر کشور است که50درصد این واحدهای
مسکونیافتتاحشدهاست.
وی افزود :خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد نگاه
خوبی از ســوی دولت و استان هستیم و میتوان از
این ظرفیت خوب برای کاهش حاشیهنشــینی در
با جدیت درحال اجراست و تاکنون  30کیلومتر
از کل مسیر اجرای پروژه نیز تملک شده است.
وی افزود 30 :کیلومتر تملک شده مسیر اجرای
پروژه قطار شهری مشهد-گلبهار به قطعات 8.5
کیلومتری 10 ،کیلومتــری و  11.5کیلومتری
تفکیک شــده که قطعــه نخســت آن تاکنون
60درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
برگزاری مناقصه قطعه سوم پروژه قطار
شهری مشهد -گلبهار
بنایی با بیان اینکه قطعه دوم پروژه قطار شهری
مشــهد-گلبهار نیز دارای پیمانــکار بوده و در

کالنشهرمشهداستفادهکنیم.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید گلبهار با
بیان اینکه جمعیت فعلی شهر گلبهار 50هزار نفر
میباشد ،عنوان کرد :پیشبینی ما برای جمعیت
این شــهر در افق طرح460،هزار نفر است ،لذا باید
به توســعه و تســهیل حملونقل این شهر توجه
ویژهایداشت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای توسعه
گلبهارخاطرنشانکرد:درحالحاضرشاهداقدامات
خوبی در زمینه توسعه فضای سبز ،بهبود آسفالت،
طراحی میادین ،مدرسهســازی و مسجدســازی
هستیم.
حال حاضر بیش از 50درصد پیشــرفت فیزیکی
دارد ،خاطرنشان کرد :براساس برنامهریزیهای
صورتگرفته ،طی یک ماه آینــده و با برگزاری
مناقصه قطعه ســوم این پروژه ،قرارداد اجرایی
منعقد خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید گلبهار
با اشــاره به پیشبینی جابهجایی روزانه 1700
تا  1900نفر مســافر به وســیله قطارشهری در
مسیر مشــهد به گلبهار ابراز داشــت :بر اساس
برنامهریزیهای صورتگرفته 4 ،سِ ــت ناوگان
برای ســرویسدهی قطارشهری مشهد-گلبهار

در سالهای ابتدایی نیاز است که البته به فراخور
افزایــش جمعیت ایــن میزان بیشــتر خواهد
شد.
وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد :پروژه
قطارشــهری مشــهد-گلبهار در ســال  96به
بهرهبرداری خواهد رسید.
اتصال قطارشهری مشــهد-گلبهار به
خطوط یک و  3قطارشهری مشهد
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد
نیز در این بازدید با بیان اینکه توسعه حملونقل
عمومی در مشهد بهعنوان یک کالنشهر مذهبی
از اهمیــت ویژهای برخوردار اســت ،اظهار کرد:
بحث حملونقل عمومی یکی از محورهای اصلی
در امر توسعه شهرهای بزرگ میباشد.
قاسم طاهری افزود :توسعه و بهبود حمل و نقل
گلبهار بهترین راه برای خروج این شهر جدید از
رکود بوده که در این راســتا خوشبختانه پروژه
قطارشــهری مشهد-گلبهار با ســرعت در حال
اجراست.
وی بــا تاکید بر ضــرورت بررســی راهکارهای
همــکاری فیمابیــن شــرکت بهرهبــرداری
قطارشهری مشــهد و شرکت عمران شهر جدید
گلبهار خاطرنشــان کرد :براســاس نقشههای
اجرایی ،قطار شــهری مشهد -گلبهار به خطوط
یک و  3قطارشهری مشهد متصل میشود تا حجم
مسافر آن به این دو خط سراریز شود و درنهایت
سبب سهولت در حملونقل عمومی شود.
لزوم حمایت مردم در تملک ها
وی تصریح کرد :توســعه پروژههای حمل و نقل
نیاز به حمایت خوب مــردم دارد و انتظار داریم
مردم مشهد ما را در سرمایهگذاریها و تملکها
حمایت و همراهی کنند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد
عنوان کرد :براســاس اســتانداردهای جهانی،
ســرویسدهی خطوط مترو حومه شهر برعهده
شهر مبدأ و شهرهای پرجمعیت اطراف آن است
و این موضوع برای شهر مشهد به تصمیمات جدی
و مطالعات بیشتری نیاز دارد.
وی خاطرنشــان کرد :واگــذاری بهرهبرداری از
قطارشهری مشهد-گلبهار به شهرداری مشهد
منوط به تصمیم دولت جمهوری اسالمی ایران و
شورای شهر مشهد و گلبهار است.

همزمان با سالروز تأسیس
سازمان دانشآموزی برگزار شد؛

حضور سههزار دانشآموز
بر مزار شهدای گمنام در مشهد
رئیس ســازمان دانشآموزی خراســانرضوی گفت :آیین
تجدید میثاق جمعی از دانشآموزان این اســتان با شهدا به
نمایندگی از بقیه همکالسیهایشان بر مزار شهدای گمنام در
جبلالنور کوهسنگی مشهد برگزار شد .علیرضا مالک اشرفی
گفت :در این چارچوب ســههزار دانشآموز عضو ســازمان
دانشآموزی بــه نمایندگی از دیگر دانشآموزان شــرکت
داشــتند .وی گفت :این آیین به مناســبت سالروز تاسیس
سازمان دانشآموزی برگزار شده است.
تا پایان سال جاری صورت می گیرد؛

پایان تملک اراضی
طرح میدان شهدای مشهد
مدیر اجرایی طرح میدان شــهدای شهرداری مشهد گفت:
تا پایان ســال جاری تملک اراضی باقیمانده در طرح میدان
شهدا بهاتمام میرسد .وحید برجستهنژاد در حاشیه تخریب
3ساختمان در ضلع شرقی میدانشهدا بیان کرد 3 :ساختمان
در ضلع شرقی میدان شهدا در ابتدای کوچهباغ عنبر به منظور
احداث پروژه بهشت تملک شد .وی افزود :در تخریب این 3
ســاختمان  700مترمربع عرصه برای این پروژه آزادسازی
شده اســت و این ساختمانهای تخریبشــده ارزش مالی
بالغ بر 4میلیارد تومان دارد .برجستهنژاد درباره تملک دیگر
عرصههای طرح میدان شهدای مشهد تصریح کرد :در حال
حاضر تنها 10درصد از تملک طرح میدان شــهدای مشهد
باقی مانده که در صورت همکاری مالکان تا پایان سال جاری
انجام خواهد شد.
اتاق فکر خراسان رضوی برگزار میکند؛

همایش آب ،فرهنگ و رسانه

دبیر کارگروه آب و کشــاورزی اتاقفکر خراســان رضوی از
برگزاری همایش آب،فرهنگ و رســانه در دانشــکده علوم
دانشگاه فردوسی خبر داد .عمرانیان اظهار کرد :این همایش
با هدف اهمیت رسانهها در بخش آب ،ارائه راهکارهای مناسب
و انعکاس صحیح این موضوع مهم در اخبار برگزار میشود .وی
ادامه داد :این همایش دارای سه محور اصلی است« :رسانهها
در برابر بحران آب چه تکالیفی دارند»؛ «عملکرد آنان چگونه
ارزیابی میشود»؛ «تفاوت در فاصله واقعی و تصویر ارائهشده
رسانهها ازنظر گستردگی در عمق ابعاد مسئله آب در سطح
ملی و استانی و اهمیت نقش فرهنگ در بحران آب».
دبیــر کارگروه آب و کشــاورزی اتاقفکر خراســان رضوی
افزود :این همایش صبح روز پنجشــنبه24 ،اردیبهشتماه،
ساعت  8:30الی  10:30و  11:30الی  13با حضور  500نفر
و با ســخنرانی رئیس انجمن مطالعات فرهنگ و ارتباطات،
معاون بهبود آب منطقهای خراسان رضوی و برخی از اعضای
هیئتعلمی دانشــگاه فردوســی و دانشــگاه تهران برگزار
خواهد شد.
توسط دانشگاه فردوسی مشهد رقم خورد؛

در مناطق مختلف شهرداری راهاندازی میشود

«میز خدمت» با هدف تکریم شهروندان

رئیس کمیســیون
مصطفی یاورینسب
ا مر بهمعــر و ف و
نهیازمنکر شورای اسالمی شهر مشهد گفت :با
هــدف ارائه خدمــات مناســب و جلوگیری از
سردرگمی مراجعهکنندگان به شهرداری ،مقرر
شــد میز خدمت در تمام مناطق و سازمانهای
شــهرداری ایجاد شــود تا درکوتاهترین زمان،
بهترین پاسخگویی به اربابرجوع انجام شود.
بهگزارش شهرآرا ،حجتاالسالم علیاصغر لطفی
روز گذشته در نشســتی خبری به ارائه گزارشی
از روند اقدامات کمیســیون ویژه امربهمعروف و
نهیازمنکر شورای اسالمی شهر مشهد پرداخت
و اظهار کرد :تــاش میکنیم خدمت جهادی را
در شهرداری مشهد نهادینه کرده و گفتمان رایج
در دهه اول انقالب را در شــهرداری پیادهسازی
ن راستا سهزیر گروه عفافوحجاب،
کنیم که د ر ای 
ف و نهیازمنکر و نظارت در زیرمجموعه
امربهمعرو 
کمیســیون ویژه امربهمعروف شــورا تشــکیل
شــده اســت تا موضوعات بهصورت تخصصی
دنبال شود.
لطفی ادامه داد :فلســفه ایجاد این کمیســیون
این نیســت که در شــهر راه بیفتیــم و با زنان
بدحجاب برخورد کنیم ،بلکــه هدف ما احیای
معروفها در شــهر اســت که یکی از نتایج آن
برخورد شایسته با شهروندان ،رعایت عدالت در
پرداخت حقوق کارکنــان و حفظ کرامت بانوان
شاغل است.

عکس :سایت شورای اسالمی شهر

وعده روز

سهشنبه  22اردیبهشت 1394
شماره 1695

عکس :محمدحسنصلواتی/شهرآرا

گروه خبر -در دیدار شــهردار مشــهد با فرمانده قرارگاه
عملیاتی شمالشــرق نزاجا عنوان شد که استقالل و عزت
کشور مدیون خون شهداست.
به گزارش شــهرآرا و به نقل از پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشهد ،سیدصولت مرتضوی در این دیدار اظهار کرد :توجه
به ارتش جمهوری اسالمی ایران صرفنظر از ارادت قلبی ما
به این نهاد ،از عمق نگاه اســتراتژیکی برخوردار است .اساسا
هر کســی یک ســری تکالیف دارد که باید به آن عمل کند
و عزتبخشــی به ارتش جمهوری اســامی ایران بخشی از
وظیفه همگان است.
وی عناصر فعال در ارتش را جزو موثرترین و مناســبتترین
گزینههای خدمترسانی خواند و افزود :از نظر نظامیگری
و تسلط بر حوادث اســتراتژیک نظامی نیز ارتش جمهوری
اسالمی ایران نخبهترین عناصر را داراست.
شهردار مشهد خاطرنشــان کرد :حضور در بین فرماندهان
ارتش احســاس به فرد نشاط میبخشــد و موجب ارتقای
معنوی میگردد.
مرتضوی افزود :از ارتش جمهوری اسالمی میخواهیم حافظ
خاک ایران اسالمی باشد و بر این عهد تا ابد بماند.
وی در تشریح فعالیتهایی که در حوزه اسکان زائران صورت
گرفته ،بیان کرد30 :هزار تخت برای اسکان ارزانقیمت زائران
کمبضاعت درنظر گرفته شــده که فاز اول احداث آن شروع
شده است .شهردار مشهد با بیان اینکه تاکنون 5استان مراحل
احداث زائرسراهای ارزانقیمت را آغاز کردهاند ،اظهار کرد :به
خیرانی که تمایل دارند زائرسراهای ارزانقیمت بسازند ،زمین
و پروانه رایگان ارائه میشود .مرتضوی تصریح کرد :همچنین
مجوز تجاری برای درآمدزایی زائرســراها ارائه میشود تا با
مشکل مواجه نشوند.
وی به احداث  8باغراه در اطراف حرم مطهر رضوی اشــاره
کرد و گفت :تاکنون 50درصد از مراحل اجرای کار عملیاتی
و تکمیل شده اســت و 25درصد آن نیز تا پایان سال تملک
خواهد شد .شهردار مشهد ادامه داد :هدفگذاری شده مابقی
کار نیز تا انتهای ســال  95یا نیمه نخست سال  96به اتمام
برسد و معابر بازگشایی گردد.
برگزاری یادواره شــهدا از سوی شهرداری مشهد
قابل تقدیر است
فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالشــرق نیروی زمینی ارتش
جمهوری اســامی نیز در این دیدار گفت :برگزاری یادواره
شهدا از سوی شهرداری مشهد قابل تقدیر است.
امیرعلی جهانشاهی اظهار کرد :یادوارهای که چندی پیش
شهرداری مشهد در راســتای بزرگداشت مقام شهدا برگزار
کرد ،قابل تقدیر است .بهدرستی که حق شهدا نیز همین است.
وی با بیان اینکه توجه ویژه شهردار مشهد به ارتش جمهوری
اسالمی ایران به ویژه ارتش شمال شرق کشور منحصر به امروز
و دیروز نیســت ،افزود :زمانیکه مرتضوی استاندار خراسان
جنوبی بود ،دغدغ ه مسائل ارتشیان را داشت و با پیگیریهای
زیادی که در حوزه مسکن کارکنان ارتش صورت داد و خارج از
وظایفش بود ،کارهای قابل تقدیر و خوبی را رقم زد.
ارشد نظامی آجا در شمال شرق موضوع تراکم در میدان تیر یا
آبشار  2را نیز مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد :با قاطعیت
شهردار مشهد تراکم این محدوده به  230متر رسید و این امر
نیز شایسته قدردانی است.

خبر
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اخبارگوناگون

نامگذاری یک خیابان به نام شیخ «نمر»
رئیس کمیســیون امربهمعروف شورا در بخش
دیگری از سخنان خود گفت :بهمنظور تجلیل از
مقام روحانی برجسته شیعه عربستانی قرار است
یکی از معابر فرعی واقع در بولوار سجاد به نام شیخ
«نمر» نامگذاری شود.
وی همچنیــن گفت :در بــازه زمانــی کمتر از
یک ســال ســازمان فردوسها به دلیل تعویض
مکان ،چندین میلیارد تومان هزینه روی دست
شهر گذاشت و ازســویی درحالیکه واحدهای
اداری واقع در میدان شــهدا خالی است ،برخی
زیرمجموعههــای شــهرداری ازجمله معاونت
اقتصادی ،در برج آلتون مستقر هستند و ماهانه
مبالغ درخورتوجهی اجاره پرداخت میکنند که

هیچ توجیهی ندارد.
اجرای طرح تکریم بانوان
لطفی با اشــاره به اجرای طرح ویژه تکریم بانوان
شاغل در شهرداری مشــهد خاطرنشان کرد :در
همین راســتا تمام زیرمجموعههای شهرداری
مکلف شــدند فضای کاری بانوان و آقایان را جدا
کنند .وی تاکید کرد :عالوهبر مجموعه شهرداری،
تالشکردیمبابرگزاریجلساتمشترکباسازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری ،مکان مناسبی را
در بوستانها برای استفاده بدون دغدغه بانوان از
فضای سبز فراهم کنیم .عضو شورای اسالمی شهر
مشهد گفت :د ر همینراستا جلساتی نیز با مدیران
ســازمان اتوبوسرانی و قطارشهری برگزار شد تا
فضایمناسبیبرایاستقراربانواندرمینیبوسها

و قطارشهری درنظر گرفته شود.
حرمت حرم مطهر باید حفظ شود
لطفی در ادامه با اشــاره به برخــی اظهارنظرها
درباره برگزاری کنسرت در مشهد گفت :جدای از
موضوعات قانونی ،این کار درســتی نیست که در
حریم نورانی رضوی مراســمی با عنوان کنسرت
برگزار شود که در آن به شئون اسالمی خدشه وارد
شود .وی تاکید کرد :در حریم نورانی رضوی نباید
عدهای به خود این اجازه را بدهند که هر کاری را
انجام دهند و مقدسات را نادیده بگیرند.
نظارت بر پرداختها به مدیران شهری
لطفی در ادامه ،به حقوق برخی مدیران شهرداری
اشــاره کرد و گفت :براساس گفته یکی از اعضای
بوذهاب یکی از مدیران
شورای چهارم ،هزینه ایا 
با کل حقوق یک کارمند معمولی شهرداری برابری
میکند که این موضــوع بههیچوجه پذیرفتنی
نیست .وی با اشاره به ورود شورا به موضوع میزان
حقوق و مزایای مدیران شهرداری مشهد تصریح
کرد :با هدف شفافسازی در پرداختها ،شهردای
موظف شده تمام حقوق پرداختی را فقط به یک
حســاب واریز کند تا قابل رصد و پیگیری باشد.
عضو شورای اسالمی شهر مشــهد درباره میزان
حقوق اعضای شــورا نیز گفت :براســاس قانون،
اعضای شورا موظف هستند حداقل 60ساعت در
ماه برای موضوعات مرتبط با شــورا وقت بگذارند
که در قبــال آن بهعنوان حق جلســه دریافتی
خواهند داشت.

کسب مقام نخست کشور
در جذب دانشجویان خارجی

رئیس دانشــگاه فردوسی مشــهد گفت :دانشگاه فردوسی
مشــهد در جذب دانشــجویان خارجی مقام اول کشور را به
خود اختصاص داده اســت .محمد کافی افزود :این دانشگاه
دارای یکهزار و  300دانشجوی غیرایرانی شامل دانشجو و
دانشپذیر است .وی اظهار کرد :دانشگاه فردوسی مشهد در
زمینه جذب دانشجویان خارجی طی چند سال اخیر از رتبه
سوم به رتبه اول کشور ارتقا یافته است.
کافی ادامه داد :دانشــجویان غیرایرانی دانشــگاه فردوسی
مشهد از  18کشور ازجمله کشورهای خاورمیانه ،کشورهای
عربی ،کشورهای اروپایی نظیر آلمان ،لتونی ،لهستان و ایتالیا
و کشورهای همجوار میباشند .بهگفته وی دانشجویان غیر
ایرانی در رشــتههای مختلف نظیر رشــتههای مهندسی،
ادبیات و الهیات تحصیل می کنند.
یک مسئول در وزارت بهداشت مطرح کرد؛

ایران جزو  9کشور
دارای بیشترین موارد سالک

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای قابلانتقال بین انســان و
حیوان وزارت بهداشــت گفت :ایران جزو  9کشــوری است
که بیشــترین موارد بیماری ســالک در آن مشــاهده شده
است .محمدرضا شــیرزادی در کمیته دانشگاهی بیماری
سالک در سبزوار افزود :بیماری سالک بهعنوان یک بیماری
بومی در ایران شــناخته شده اســت .وی اظهار کرد :استان
خراســانرضوی نیز با توجه به جمعیت آن جزو پنج استان
عمده موارد بروز بیماری سالک در کشور میباشد .وی گفت:
با اقدامات کنترلی انجام شده در کشور از سالهای  88و 89
موارد بیماری ســالک از 22هزار نفر در سال به 16هزار نفر
کاهش یافته اســت .وی افزود :ارتقــای آگاهیهای جامعه،
اقدامــات کنترلی و همکاری بینبخشــی موجب توفیق در
کنترل و مبارزه با بیماریهاست.
با حضور  700خواهر شهید برگزار میشود

مدیر موزه بزرگ خراسان خبر داد:

رئیس شورایعالی استانها تاکید کرد:

بهرهبرداری از فاز دوم موزه بزرگ خراسان در هفته میراث فرهنگی

تصویب ساالنه 50هزارمیلیاردتومان برای توسعه شهرها و روستاها

مدیر موزه بزرگ خراسان از
خبر روز
افتتــاح فــاز دوم این موزه
همزمان بــا هفته میراث
گروه خبر
فرهنگی خبر داد و گفت:
28اردیبهشــتماه جــاری فــاز دوم این مــوزه به
بهرهبرداریمیرسد.
بهگــزارش شــهرآرا و بهنقــل از فــارس رجبعلی
لبافخانیکی اظهار کرد :تاکنــون برای موزه بزرگ
خراسان 28میلیارد تومان هزینه شده و پیشبینی
میکنیمبرایبهرهبرداریکاملازاین موزه5میلیارد
تومان دیگر نیز هزینه شود .مدیر موزه بزرگ خراسان

عنوان کرد :در حال حاضر حجم کاری بسیار باالست؛
به طوری که قرار بود اشــیاء این موزه از تهران منتقل
شود؛اماایناتفاقنیفتاد؛بنابراینبایداشیاءمربوطبه
خراسانرادراینموزهجایدهیم.لبافخانیکیتصریح
کرد :براساس طرح دراز مدتی که داشتیم مقرر شد در
صورتی که از عهده طرح محتوایی موزه و هزینههای
آن برآییم ،در دهه فجر امسال موزه بزرگ خراسان را
بهشکلکاملبهبهرهبرداریبرسانیم.بهگفتهویموزه
بزرگ خراسان دارای  12طبقه است که از این میزان
7طبقه شاملطبقاتکاربردیواداریونمایشگاهی
بودهو5طبقهدیگرحکمراهروومعبررادارند.

رئیــس شــوار یعالی
اعالم روز
استانهای کشــور گفت:
شــوراها در کشور ساالنه
گروه خبر
۵۰هزارمیلیــارد تومان
اعتبار برای توسعه و عمران شهرها و روستاها تصویب
میکنند.ساختارشوراهایاسالمیدرنظامجمهوری
اسالمی ایران از نظام های بسیار پیشرفته مدیریتی
مردمنهاددردنیامحسوبمیشود.
بهگزارش شهرآرا و به نقل از مهر ،غالمرضا بصیریپور
افزود :شــوراهای اســامی شــهر و روســتا رکن
تصمیمگیری هستند و همه مســئوالن باید شورا را

باور کرده و به خواست مردم توجه کنند.وی بیان کرد:
تعداد۱۱۷هزار عضو شــوار در تعداد۳۸هزار شورای
شهر و روستای کشور و تعداد ۳۵هزار دهیار و ۳هزار
نفر شورای شــهر در کل کشور فعالیت میکنند.وی
اذعان کرد :این تعداد نیروی پرتالش و پویا در کشور و
نظام مدیریتی از پایین به باال و با تکیه بر آرای مردم از
افتخاراتنظامجمهوریاسالمیایراناست.ویافزود:
برابر اصول قانون اساسی شواری عالی استانها تعداد
۸نفر عضو از روســتاهای کشور دارد که برای نوشتن
الیحهدرحلمشکالتمردمدرکناردولتکمکحال
سایرنهادهایتصمیمگیریهستند.

همایش رسالت زینبی در مشهد
مدیر فرهنگســرای پایداری مشــهد از برگزاری «همایش
رسالت زینبی» با حضور بیش از  700نفر از خواهران شهدای
زینبی در مشهد خبر داد.
حامد صادقی با بیان اینکه همایش رســالت زینبی با حضور
خواهران شــهدا در مشــهد برگزار میشــود ،اظهار کرد:
پیشبینی شــده در این برنامه بیش از 700نفر از خواهران
شهدای زینبی در راســتای رسالت و ترویج پیام برادر شهید
خود در این برنامه حضور پیدا کنند.
مدیر فرهنگســرای پایداری مشهد افزود :همایش خواهران
زینبی در روز پنجشنبه در ساعت  17در محل تاالر ابنسینا
برگزار میشود .صادقی خاطرنشان کرد :این مراسم با حضور
فرماندهان ارشد سپاه ،خانم حسینی نویسنده کتاب «دا» و
حجتاالسالم ماندگاری برگزار میشود.

