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برکچی ،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

اخبار

شمارش معکوس برای
«سراب» هفتساله
میدان سعدی با اتمام کار ایستگاه
قطارشهری از بنبست خارج میشود

خبر

روزانه6میلیونسفردرونشهریدرمشهدانجاممیشود
اقداماتی در راستای خدمترسانی بهتر به مردم در
این سازمان صورت گرفته است که میتوان به ارائه
دستگاههای کارتخوان و تخفیفات ویژه اشاره کرد.

افزایش سرویسدهی ،کاهش هدوی

عکس :محسن بخشنده/شهرآرا

افزایش ساعت سرویسدهی اتوبوسها

معاون شهردار مشهد با اشاره به اینکه روزانه بالغ بر
 6میلیون سفر در مشهد انجام میشود ،گفت :روزانه
یک میلیون مسافر و ساالنه  360میلیون نفر با ناوگان
اتوبوسرانی جابهجا میشوند.
وی اظهار کرد :در راستای خدمت رسانی بهتر ،از
 16اسفند ،یک ساعت به زمان سرویسدهی اضافه
میشود و ارائــه خدمات از  6صبح تا  21:30ادامه
خواهد داشت.
برکچی با بیان اینکه «در ایــام نــوروز در محل های
اسکان زائــر سرویس دهی ویــژه خواهیم داشــت»
گفت :در راستای خدماترسانی بهتر ،تعداد ناوگان
اتوبوس را در ایام نوروز افزایش خواهیم داد .بهعالوه،
سرویس های دربستی در پایانه های مسافربری
امامرضا(ع) ،معراج و راهآهن نیز مستقر خواهند شد.
وی با اشــاره به رونمایی از  210دستگاه اتوبوس و
مینیبوس با فناوری یورو 4افزود :به این ترتیب ،عمر

واگذاری  5دوربین ثبت تخلف به پلیس راهور

ســارا رنگیان -نــوروز امسال هم مشهد مانند
سال های گذشته میزبان بیش از هفت میلیون
نفر مسافری خــواهــد بــود کــه بــه آستان بوسی
حریم رضــوی می آیند و در کنار جمعیت بیش
از سه میلیون نفری مــجــاوران ایــن شهر ،باید
فکری برای تسهیل در تردد آنها در شهر و تأمین
زیرساختهای حمل و نقل عمومی شود.
تیم معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد امسال
با برنامه های از پیش تعیین شده و با دست پر به
ناوگان اتوبوسرانی مشهد از متوسط  7/5به  6سال
کاهش یافت و از این طریق ،آلودگی هوا نیز کاهش
خواهد یافت.
معاون شهردار مشهد اجــرای خط 3بی آرتی را از
اولویتهای سازمان اتوبوسرانی در سال  97دانست
و گفت :با اجرای خط 3بیآرتی ،در گام نخست ،روزانه
هفت هزار و  150نفر و در گام بعدی  200هزار نفر با این
خط جابهجا خواهند شد.
برکچی با بیان اینکه یکی از معضالت مسیر خط3
بیآرتی پارکینگ و پارکسوار بود افزود :در این راستا
تعدادی پارکینگ در خیابان مجد ،توحید و قرنی
آمادهسازی شده است .همچنین برای برطرف کردن
اعتراضات تعدادی از صاحبان واحدهای صنفی ،در
کنار ایجاد بارانداز ،مقرر شده است تعدادی خودرو
برقی برای جابهجایی بار این واحدهای صنفی فعال

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت:

«الیت» به قزوین رسید

ُزهــیــر مــوســوی -مدیرعامل شرکت ترافیک
هوشمند الیت گفت :در راستای توسعه طرح الیت
درکشورتوسطشهرداریمشهداینطرحدرقزوین
نیز اجرا میشود .سید حسین هاشمیزادگان در

گفتوگو با شهرآرا اظهار کرد :در ماههای گذشته
طرح الیت بعد از مشهد در شهرهای طرقبه و
همدان راهاندازی شده است و قزوین نیز به عنوان
چهارمین شهر به این طرح اضافه میشود .وی با
بیان اینکه قرارداد با شهرداری قزوین منعقد شده
اســت ،بیان کــرد :حجم سرمایه گذاری در این
طرح شش میلیارد ریال است که دو هزار و 200
فضای پارک جدید در این شهر را مدیریت میکند
و توسط شهرداری مشهد اجرا میشود .مدیرعامل
شرکت ترافیک هوشمند الیت ادامــه داد :این
طرح از اردیبهشت ماه سال آینده در شهر قزوین
اجرایی میشود که با جذب پارکبان برای  80نفر
اشتغالزایی خواهد کرد.

استقبال بهار و مهمانان نـــوروزی اش مــیرود و
اقدامات مختلفی را برای خدمترسانی به زائران در
دستور کار دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد روز
گذشته بــرای نخستین بار از زمــان آغــاز فعالیت
خود به میان خبرنگاران آمد تا در قالب نشستی
مطبوعاتی ،عالوه بر ارائــه گزارشی از عملکرد،
برنامهها و اقدامات این معاونت در آستانه نوروز،
پاسخگوی سؤاالت اهالی رسانه باشد.
شود.
مــعــاون شــهــردار مشهد دربـــاره اقــدامــات شرکت
هوشمند الیت در ایام نوروز گفت 30 :هزار جای پارک
موقت در محدوده هسته مرکزی شهر و اطــراف آن
پیشبینی شده است .برکچی اظهار کرد :قرار است
این پارکینگها عالوهبر فضای پارک موجود در شهر
آمادهسازی شود که برای آنها کنترل تردد مکانیزه نیز
صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد :در این راستا نرمافزاری برای شناسایی
جای پارک طراحی شده است.وی همچنین با اشاره
به فعالیت  13هزار و  500تاکسی زرد و  25هزار ماشین
زیر نظر تاکسیرانی ،درباره آخرین اقدامات در این
سازمان اظهار کرد :الیحه تاکسیهای اینترنتی برای
بررسی نهایی به استانداری ارائه شدهاست و به محض
تأیید ،اجرایی خواهد شد.برکچی افزود :همچنین

معاون شهردار مشهد با بیان این مطلب که پنج دوربین
ثبت تخلف سیار در اختیار پلیس راهور قرار دادهاند
اظهار کرد :این دوربینها با نصب روی ماشین پلیس،
ضمن رصد مسائل ترافیکی ،تخلفات را نیز ثبت
میکند.
وی درباره محدودههای طرح ترافیک گفت :در برنامه
سال  97مقرر شده است با تصویب شورای همتا به
دلیل وجــود مشکالت ترافیکی در شهر ،محدوده
طرح ترافیک مشهد افزایش پیدا کند .با این حال،
محدودیتهای ترافیکی هسته مرکزی شهر در ایام
نوروز نیز به روال قبل خواهد بود و طرح زوج و فرد در
روزهای غیرتعطیل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد
نیز در این نشست از جایگزینی مینیبوس با اتوبوس
مسیرهایی که کم مسافر هستند خبر داد و گفت:
طبق اســتــانــدارد مــوجــود ،یک دستگاه اتوبوس
دوازده متری باید به طور میانگین  800هزار نفر را
جابه جا کند اما خطوط اتوبوسی در مشهد وجود
دارد که میانگین تنها  300هزار نفر از آنها استفاده
میکنند.
علی اصغر نیشابوری افــزود :این در حالی است که
خطوط مینی بوس شهرداری تا  450نفر را در روز
جابهجا میکنند .لذا مقرر شد در خطوط اتوبوسی که
تراکنش کم وجود دارد ،به جای اتوبوس ،از مینیبوس
استفاده شود.

بازبینی قرارداد ایستگاههای دوچرخه

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
نیز در بخشی از ایــن نشست از بازبینی قــرارداد
ایستگاههای دوچرخه مشهد خبر داد.
سیدمهدی امامی میبدی ادامه داد :قــراردادی در
دوره قبلی به صورت مشارکتی با بخش خصوصی برای
احداث  150ایستگاه دوچرخه منعقد شد که اکنون
 134ایستگاه آن فعال است اما با توجه به استقبال
کمرنگ شهروندان ،این قرارداد در حال بازبینی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

بدهی شیر مدارس استان پرداخت شد
زهرا اسکندریان -مدیرکل آمــوزش و پرورش
خراسان رضوی گفت :بدهی آموزش و پرورش
استان به کارخانجات لبنی بابت توزیع شیر
مدارس ،به طور کامل پرداخت شد .قاسمعلی
خدابنده در گفتوگو با شهرآرا با بیان اینکه آموزش
و پــرورش سایر استان ها نیز بابت توزیع شیر
مدارس به کارخانجات لبنی بدهی دارند ،اظهار
کرد :بدهی سال گذشته به کارخانجات لبنی
که مبلغ آن  120میلیارد ریال بود ،با هماهنگی
سازمان مدیریت و برنامهریزی و از طریق توزیع
اوراق قرضه به طور کامل تسویه شده است .وی
افزود :هنوز دستورالعملی برای انعقاد قرارداد
دوبــاره با این کارخانجات و برای توزیع شیر در

مــدارس در سال تحصیلی جاری وجود ندارد.
وی بیان کرد :حدود  40روز از فعالیت مدارس در
سال تحصیلی جاری باقی مانده و احتماال امکان
توزیع شیر در مدارس استان وجود ندارد.

سفر بیسفر!

فرماندار :مدیر مشهدی باید نوروز در شهر باشد
بنیامین یوسفزاده -آخرین جلسه شورای اداری
شهرستان مشهد در سال  96روز گذشته با ارائه گزارش
عملکرد رئیس سازمان بازرسی و همچنین مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش شهرآرا ،فرماندار شهرستان مشهد در این
جلسه با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال
و آغاز بهار طبیعت ،تمام دستگاههای استان را مکلف
کرد تا تمام توان و ظرفیت خود را در برای خدمترسانی
هر چه شایستهتر به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی
به کار گیرند.
محمدرحیم نوروزیان بر این موضوع نیز تأکید کرد که
مدیر مشهدی در روزهای نوروز باید در مشهد باشد و به
تعبیر دیگر ،معنایی ندارد که مدیری مشهدی باشد و در
روزهای آغازین سال که این شهر میزبان میلیونها زائر
و مسافر است به سفر برود.
فرماندار مشهد با تأکید بر این که ادارات و سازمانهایی
که بیشترین گردش مالی را دارند باید سالی یکبار
بازرسی شوند ،گفت :پیشنهاد می شود تا برخی از
مواردی که در حوزه تخلفات اداری عمومیت بیشتری
دارد ،توسط سازمان بازرسی به عنوان جزوه به مدیران
ارائه شود.وی با اشاره به اغتشاشات چندی پیش در
کشور و مشهد اضافه کرد :یکی از تبلیغات سنگینی
که مدتها قبل دشمن شــروع کــرده ،این است که
چهارشنبهسوری را بهگونهای جهت دهند که آسیب
و ضرری به جامعه برسانند و این وظیفه ماست و باید
از خطراتی که ممکن است به اموال عمومی و دولتی
برسد ،مراقبت کنیم.
نوروزیان با بیان اینکه تأمین نظم و امنیت در مسیرهای
ترددی مردم باید با نگاه ویژهای انجام شود ،افزود :در
همین راستا نیروی انتظامی باید گشتیهای خود را

ناهماهنگی و بخشینگری در استفاده از ظرفیتهای
این استان بهخصوص مشهد از مسائل دیگری است که
در محیطهای کاری شاهد آن هستیم.
به گفته رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی در حوزه
بهداشت و درمان ،گردشگری ،بانک ،دستگاههای
اجتماعی آسیب های جدی داریــم که بخش قابل
توجهی از آن ،رفتاری و قابل اصالح است.

فقدان مهارت نیروی کار

در محل سکونت و تردد زائرین بیشتر کند تا زائرین با
خاطره خوش از مشهد بروند.
وی ادامه داد :همچنین نهادهای متولی نظارت بر
قیمتها باید بر کیفیت کاالها و بهداشتی بودن آنها
به خصوص در مراکز اقامتی و تجاری دقت نظر ویژهای
داشته باشند.
فرماندار مشهد با ابراز تأسف از اینکه دشمن در دنیای
مجازی فضا را به نحوی طراحی کرده که در همه امور
حاکمیت نظام مقصر جلوه داده میشود ،اظهار کرد:
وقتی در رقابتهای سیاسی همه اشکاالت را به گردن
جناح مقابل میاندازیم نتیجه همین میشود.

آشنا نبودن با قوانین

رئیس سازمان بازرسی خراسان رضــوی نیز در این

گـــروه خبر -تعطیالت نـــوروزی فرصت
مناسبی را در اختیار خیل عاشقانی قرار
مــی دهــد کــه هــم زمــان بــا بهار طبیعت به
پابوسی بارگاه منور رضوی مشرف میشوند.
امسال هم مشهد در آستانه نوروز و در آغازین
روزهای سال جدید میزبان زائرانی از گوشه
و کنار کشور است که بر اساس پیشبینیها
شمارشان بــه بیش از هفت میلیون نفر
مــی رســد .حــاال در آستانه ســال نــو تمام
دستگاههای خدمترسان دست به دست هم
دادهاند تا در حد امکان میزبانی شایستهای
از این مهمانان نوروزی داشته باشند .در کنار
این آمادهباش دستگاههای خدمترسان،
برخی محدودیت های ترافیکی نیز توسط
پلیس راهور استان در محورهای مواصالتی
اعمال میشود تا از این طریق تردد در این
محورها تسهیل شــود و ایمنی سفرهای
جــــادهای نیز افــزایــش یــابــد.بــه گــزارش
تسنیم ،رئیس پلیس راهور خراسان رضوی
در ایــن بــاره اظهار کــرد :محدودیت های
ترافیکی در محورهای مواصالتی استان از
 24اسفند  96تا  17فروردین  97اجرا خواهد
شد.سرهنگ هادی امیدوار افــزود :بر این
اساس ،عبور و مرور انواع موتور سیکلت در
ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها
و بزرگراهها ممنوع است؛ در تمامی محورهای
برون شهری که در ایــام فــوق ممنوعیت و
محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون
اعمال می شود ،عبور و مــرور انــواع تریلر،
کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و
فاسدشدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور
ناجا از این امر مستثنی است و ممنوعیت
تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راههایی
اعمال می شود که مقررات یک طرفه شدن
عبورومرور در آنها اجرا میشود یا ممنوعیت
تردد در طول سال دارند.
وی بیان کــرد :تــردد انــواع تریلر ،کامیون
و کامیونت در تاریخ  13فروردین در تمام
محورهای برونشهری کشور ممنوع است؛
تــردد انــواع تریلر و کامیون در محورهای
مشهد-قوچان ،مشهد-سبزوار ،مشهد-
تربت حیدریه و بالعکس از ساعت  7تا 22
روزهــای  24تا  29اسفند  96و از ساعت
 7تا  22روزهــای اول نهم ،دهــم ،یازدهم،
دوازدهــم ،چهاردهم و هفدهم فروردین 97
در محورهای فوق ممنوع است.امیدوار ادامه
داد :حملونقل محمولههای ترافیکی که از
قبل پروانه عبور اخذ کردهاند در تمام راههای
اصلی برونشهری از ساعت  7روز شنبه26 ،
اسفند تا ساعت  7صبح روز یکشنبه ،پنجم
فروردین  97و همچنین از ساعت  7صبح
روز پنجشنبه 9 ،فروردین تا ساعت  7صبح
روز چهارشنبه 15 ،فروردین ممنوع است.
رئیس پلیس راهور استان گفت :ورود و تردد
تمامی خودروهای ترانزیت مواد سوختی در
داخل کشور از ساعت  7روز شنبه 26 ،اسفند
تا ساعت  7صبح روز دوشنبه ،ششم فروردین
و همچنین از ساعت  7روز پنجشنبه،
نهم فروردین تا ساعت  7روز چهارشنبه،
 15فــروردیــن ممنوع اســت .ضمن اینکه
خودروهای مذکور در سایر ایــام محدوده
زمانی نوروز صرفا در ساعات روز مجاز به تردد
هستند و در ساعات شب ملزم به توقف در
محلهای ایمن بین راهی خواهند بود.
سرخط خبرها

عکس  :سعید گلی /شهرآرا

بنیامین یــوســفزاده -حــدود هفت سال
پیش بود که بیل و کلنگهای توسعه شهری
چهره میدان سعدی مشهد را تا حدود زیادی
تغییر داد تا به واسطه صبر چندماهه مردم و
انحرافی که از حاشیه این میدان به خیابان
دانشگاه زده می شود ،یکی از مهم ترین
ایستگاه های خط  2متروی مشهد سر از
خاک بیرون آورد.
هرچند کلنگ این پروژه در سالهای میانی
سومین دوره مدیریت شهری مشهد به زمین
زده شد ،اما به دلیل طوالنی شدن فرآیند
ساخت ایستگاه قطار شهری سعدی ،حاال
قــرار اســت ،ایستگاه ســراب ســالهــای نه
چندان دور مشهد به دست مدیران شهری
پنجم به حالت قبل خود برگردد.
همچنین اینکه مدیریت شهری عزم خود
را جزم کرد تا همپا با رونمایی از ایستگاه
قطارشهری سعدی ،کــار ساخت دوبــاره
میدان ســراب را هم یک سره کند که مردم
لذت بیشتری از این عیدانه شهری ببرند،
اقــدام زیبایی از سوی سکانداران شهر به
حساب می آید که باید آن را به فــال نیک
گرفت .در همین راستا کارگران شهرداری
مشهد در طــول ایــن چند روز بــه صــورت
بیست وچهارساعته وقت و زندگی خود را
گذاشته اند تا هدیه ای خاص را در آستانه
بهار  97به شهروندان و زائــران شهر امام
مهربانیها بدهند.
شاید در این میان مرور دل نگاره تلگرامی
امیر شهال ،عضو شـــورای اســالمــی شهر
مشهد خالی از لطف نباشد .شهال در این
متن به مردم گفته است :اگرچه رسانههای
رقیب ،بیش از آن که عالقه داشته باشند،
فعالیت های عمرانی شهر را به سمع و نظر
مردم برسانند ،تمایل دارند بر دیدار سفیر یک
کشور اروپایی با شهردار مشهد ،یا هنرپیشه
مورد عالقه وی حاشیهنگاری کنند ،اما شهر،
در آستانه دعای «حول حالنا» پر از پویش و
کوشش و کار و تالش است تا نوروزی متفاوت،
تحویلتان دهد.
دو شب قبل پس از مراسم تجلیل از قهرمانان
ورزشـــی ،به اتفاق آقــای حیدری و دکتر
شهریاری به ایستگاه سراب رفتیم تا از ّ
کم و
کیف یکی از پروژه های بیستوچهارساعته
شهر اطــالع حاصل کنیم .راســت است که
می گویند اگــر کلنگ بنایی به جایی گیر
کند ،ســاده نمی شود از دستش خالص
شــد .هرچند در ابــتــدا فقط قـــرار بــود با
تکمیل دو ایستگاه سعدی و شریعتی ،خط
 1و  2قطارشهری تا پیش از نوروز  1397به
همدیگر متصل شود ،اما به محضی که این دو
ایستگاه آماده افتتاح شد ،از اتاق فرماندهی
شهرداری ،دستور دیگری رسید« :بازگشایی
میدان سراب پس از هفتسال خرابی!».
حــاال حـــدود دوهــفــتــه اســت ایــن پـــروژه،
بیست وچهارساعتی شده است و کارگران
در سه شیفت ،مشغول کار هستند تا پیش از
حلول سال نو ،میدان سراب به بهرهبرداری
بــرســد .در وســط مــیــدان ،حــوض بــزرگ و
آبنمای مجللی درحال شکلگیری است.
در ضلع غربی که خیابان چمران را به میدان
ســراب مــی رســانــد ،کامیون ها ،مشغول
آوردن خــاک نباتی ،بــرای احــداث فضای
سبز هستند.
با راه افتادن این مسیر ،دانشگاه شرقی
بــه دانــشــگــاه غــربــی متصل مــیشــود.
جــدول گــذاری و کانیوی کنار خیابان به
انتها رسیده و پایه چراغ های روشنایی در
زمین کاشته شده است .به احتمال زیاد ،تا
شنبه یا یکشنبه هفته آینده ،کل طرح آماده
بهره برداری است .بیشترین ذوق و شوق،
نصیب مغازهداران صبور و حلیمی میشود
که هفت سال آزگار از کار و کاسبی افتادند
و هربار به شــهــرداری مراجعه می کردند،
بیشتر از نامعلومی زمان اتمام پــروژه آ گاه
میشدند! این رفتار تقی زاده ،مرا یاد مدیریت
دوره مهندس پژمان میاندازد .او نیز اصرار
داشت پیش از آغاز پروژههای جدید ،تکلیف
شهر را با پروژههای نیمهکاره و رها شدهای
معلوم کند که دیگر تمام نشدنشان ،به
یــک عــادت اجتماعی تبدیل شــده بــود.
پــروژه هــایــی نظیر تقاطع غیرهمسطح
میدانبار نوغان.

وحید برکچی در این نشست با بیان اینکه روزانــه
ـک مترو جابه جا می شوند
 120هــزار نفر با خط یـ ِ
اظهار کرد :قطار شهری در ایام نوروز با افزایش زمان
سرویسدهی ،از ساعت  6تا  23خدمترسانی خواهد
کرد .هدوی(سرفاصله اعزام قطارها) خط نیز از 7
دقیقه به  4دقیقه کاهش مییابد.
وی افــزود :خط 2مترو نیز در ایــام نــوروز با افزایش
دوساعتی ،از  6تا  15سرویس دهی خواهد کرد.
همچنین هدوی آن از  20دقیقه به  10دقیقه کاهش
مییابد.
برکچی با اشــاره به اتصال خطوط یک و  2گفت:
اقدامات اجرایی دو ایستگاه سعدی و شریعتی به پایان
رسید ،تست ایستگاهها در حال انجام است و با اتمام
اقدامات ایمنی ،در اولین فرصت ،تا پایان سال یا اوایل
سال آینده ،از این ایستگاهها رونمایی خواهد شد.
برکچی افزود :به دلیل اهمیت پروژه اتصال خط یک
و  2قطارشهری ،به رغم محدودیت های اعتباری
شهرداری مشهد ،برای تکمیل این پروژه در بخش
سیگنالینگ و تکمیل ایستگاهها  250میلیارد تومان
اعتبار هزینه شد.

محدودیتهای ترافیکی
در محورهای مواصالتی
استان

جلسه یکی از آسیبهای رفتاری در محیطهای اداری
را آشنا نبودن مدیران و مسئوالن بر قوانین و مقررات
دانست و گفت :باید بدانیم نظارت بر زیرمجموعه
به معنای نبود اعتماد به زیرمجموعه نیست ،بلکه
برای جلوگیری از انحراف ،حفظ و صیانت از سرمایه
انسانی است.
حجتاالسالم حسن درویشیان با اشاره به آسیب در
حوزه ساختارهای دستگاه ها ،افزود :در بسیاری از
دستگاهها متناسب با وظایف ،مأموریتها و مطالبات
امــروز جامعه ساختار درستی ندارند و به طور مثال
دستگاهی  56وظیفه دارد ،اما اعتبارات ،امکانات و
نیروی آن برای انجام  20وظیفه بیشتر نیست.
وی با تأکید بر اینکه برای آگاهی از قانون در دستگاهها
به برگزاری جلساتی برای آموزش نیاز است ،بیان کرد:

مدیرکل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در خراسان رضوی
نیز در این مراسم یکی از چالشهای اصلی بازار کار
امروز را در کنار مشکل فرهنگ کار ،بحث فقدان مهارت
نیروی کار دانست و گفت :با این وضعیت نمیتوانیم
علیرغم فرصتهای شغلی در بخش خصوصی به این
مورد پاسخ دهیم.
محمد سنجری افزود :با این حال در قانون برنامه ششم
ظرفیتهای خوبی در حوزههای مختلف و در راستای
وظایف سازمانهای مختلف در رابطه با اشتغال و در
کنار آن ،سیاستهای کالن اشتغال ایجاد شده است.

بهرهبرداری از
 ۲۱اقامتگاه بومگردی

امسال تعداد  21اقامتگاه بــوم گــردی در
خراسان رضوی به بهرهبرداری رسیده که با
این تعداد  73اقامتگاه بومگردی در استان
فعال است.

رونمایی از یادمان
شهدای راهآهن
یادمان شهدای دفاع مقدس راهآهن خراسان
همزمان با روز گرامیداشت شهدا در ایستگاه
راهآهن مشهد رونمایی شد .این یادمان شامل
تمثال  12شهید راه آهــن است که با هزینه
یک میلیارد ریال طراحی و نصب شده است.

