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خروجآببهسمتترکمنستان
در اثر بیتدبیری وزارت نیرو

انعقادتفاهمنامهدانشگاهقوچانبا
آزمایشگاهنانودانشگاهژوهانسبورگ
ایشان زاده -باحضورپروفسور وینود کومار گوپتا ،
دردانشگاه دولتی مهندسی فناوری های نوین قوچان،
تفاهم نامه ای بین این دانشگاه با آزمایشگاه نانو دانشگاه
ژوهانسبورگ منعقد شد وبه امضای پروفسور گوپتا و رئیس
دانشگاهقوچانرسید.پروفسورگوپتاضمنبازدیدازبخش
های مختلف دانشگاه ازجمله آزمایشگاه نانوتکنولوژی
درکارگاه علمی دانشگاه که به همت مدیریت پژوهش
وفناوری دانشگاه وباحضور عده ای از صاحب نظران
واندیشمندان استان وشهرستان درزمینه مهندسی
شیمیونانوبرگزارشد،شرکتکرد.ویدرسخنانیدراین
کارگاهعلمی،مطالبیراباموضوعبیوسنسورها،کاربردها
وتوانایی ها ارائه کرد .پروفسورگوپتا عضو هیئت علمی
دانشگاه ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی است .او یکی از
دانشمندان و چهره های سرشناس شیمی دنیا و دارنده
 h index 138ودر زمینه نانوتکنولوژی  ،عضو هیئت
تحریریه بسیاری از مجالت علمی ومعتبر جهان است.
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شهدا نعمت امنیت را به ارمغان آوردند

محور سبزوار  -شاهرود،پرتلفات ترین جاده استان استراحتگاه ندارد

احتیاط؛اینجاده خوابآوراست!
گزارش

پور سخاوت

شهرستان سبزوار با توجه به موقعیت جغرافیایی
مهمی که دارد ،دروازه غربی خراسان رضوی
محسوب می شود و در حوزه راه و محورهای
مواصالتی حائز اهمیت است .قرار گرفتن این
شهرستان در مسیر جاده ابریشم ،محورهای منتهی
به این شهرستان را به گذرگاهی مهم و حساس در
کشور تبدیل کرده که این اهمیت در طول زمان
افزایش یافته است .محورهای مواصالتی حوزه
استحفاظیشهرستانسبزوار،محلترددخودروهای
ترانزیت از کشورهای همسایه است .ساالنه حدود
 25میلیون زائر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) ازاین
محورها عبور می کنند .قرار گیری این شهرستان
در مختصات جغرافیایی منحصر به فردی که دارای
پنج راه مواصالتی سبزوار-تهران ،سبزوار-مشهد،
سبزوار-قوچان ،سبزوار-بجنورد و سبزوار-بردسکن
است ،این گذرگاه را به مسیری بدون جایگزین برای
مسافرانش تبدیل کرده است که این محورها ،اتصال
شرق به غرب و شمال به جنوب کشور را عهده دار
هستند .اما در این میان یکی از مهم ترین محورهای
ترافیکی شهرستان که ساالنه تصادفات زیادی
در آن به وقوع می پیوندد ،محور سبزوار -شاهرود
است 180 .کیلومتر مسیررفت و برگشت این محور
در حوزه شهرستان سبزوار قرار دارد .پیچ های تند،
افتادگی شانه های خاکی جاده ،کویری بودن جاده
و نبود اماکن تفریحی و استراحتگاه های جذاب
برای مسافران که به خواب آلودگی رانندگان منجر
میشود ،تصادفات زیادی را در این محور موجب
میشود و ساالنه تعداد زیادی از هموطنانمان در این
محور کشته و مصدوم می شوند.

•رتبه نخست تصادفات در استان

رئیس پلیس راه سبزوار در گفت و گو با خراسان
رضوی با بیان این که محور سبزوار-شاهرود یکی
از پرحادثه ترین محورهای استان است ،افزود :این
محور سال گذشته رتبه نخست استان را در فوتی
تصادفات به خود اختصاص داد .سرهنگ علی
فتحی با بیان این که ساالنه تصادفات زیادی در این
محور به وقوع می پیوندد ،تصریح کرد :واژگونی بر

اثر خستگی و خواب آلودگی بیشترین علت حوادث
رانندگی این محور است .وی ادامه داد :متاسفانه
هرسالهتعدادزیادیاززائرانبارگاهملکوتیحضرت
رضا (ع) هرگز به مقصد خود نمی رسند و بین راه
در اثر حوادث جاده ای و واژگونی جان خود را در
این محور از دست می دهند .وی با اشاره به کویری
بودن این جاده اظهار کرد :از لحاظ طبیعی به علت
کویری بودن جاده ،این مسیر هیچ گونه جذابیتی
برای مسافرانش ندارد .سرهنگ فتحی با بیان
این که بیشتر تصادفات این محور در مسیر جنوبی
اتفاق می افتد ،اضافه کرد :در مسیر شمالی چون
رانندگان در شهرستان سبزوار توقف دارند ،حوادث
کمتر است .وی ادامه داد :در طول مسیر شاهرود به
سبزوار به دلیل نبود مکان های تفریحی و جذاب
و همچنین استراحتگاه های مناسب ،رانندگان
این مسیر را بدون توقف و استراحت می پیمایند که
خستگی و خواب آلودگی رانندگان و واژگونی در
نزدیکی سبزوار را به دنبال دارد و تنها راهکار کاهش
تصادفاتدراینمحورایجاداماکنرفاهیوتفریحی
در مسیر است که برای رانندگان دارای جذابیت
باشد و آن ها را مجاب به توقف و استراحت کند.

• 2ایستگاه ثابت

رئیس پلیس راه سبزوار با بیان این که بیشترین
امکانات پلیس راه استان در سبزوار وجود دارد،
افزود :هم اکنون دو ایستگاه ثابت در کاهک و نامن
و همچنین گشت شبانه روزی سه تیم محسوس و
نامحسوسدرمسیرجنوبیودوتیمدرمسیرشمالی
محور سبزوار-شاهرود به منظور کاهش تصادفات
جاده ای و کنترل ترافیک ،تردد خودرو ها را کنترل
میکنند.سرهنگفتحیبااشارهبهعملیاتعمرانی
پل ریوند نیز گفت :این پل نیز عاملی در تصادفات
محور جنوبی این مسیر است که باید هرچه سریع تر
درست شود .سرهنگ فتحی با اشاره به  193فقره
تصادف در مسیر جنوبی محور سبزوار -شاهرود و
 134فقره تصادف در مسیر شمالی این محور در
سال گذشته بیان کرد :سال گذشته  95تصادف
جرحی در این محور 198 ،مجروح و  31تصادف
فوتی 36،کشته برجای گذاشت .وی با اشاره به آمار
سه ماهه امسال نیز گفت :در سه ماه ابتدایی امسال
نیز  20تصادف در مسیر شمالی و  31تصادف در

عکس:تزئینی است

عضو مجمع نمایندگان استان با اشاره به خروج آب
شیرین ایران به سمت ترکمنستان در اثر بیتدبیری
وزارت نیرو ،گفت :آب شیرین ما به سمت ترکمنستان
میرود در حالی که امکان سدسازی و ذخیر هسازی
وجود دارد.عبدا ...حاتمیان در گفتوگو با تسنیم اظهار
کرد :وضعیت آب شرب در حوزه انتخابیه درگز از دیگر
شهرستانهای استان خراسان رضوی بهتر است اما در
چند روستا مشکل داریم و کیفیت آب پایین است.وی
با اشاره به این که کیفیت آب شرب برخی روستاهای
شهرستان پایین است ،بیان کرد :سال گذشته در
 23آبادی مشکل داشتیم که اعتبارات خوبی گرفتیم
و مشکالت حل شد و اکنون نیز روستای سیرگان با
اعتبارات زلزله زدگان در حال لوله گذاری است.
حاتمیان تصریح کرد :تونل پشت سد ابیورد نیز به
اتمام رسیده است و کانالی که از زیر تونل به سد ابیورد
میرسد 60 ،تا  70درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به
زودی به سد ابیورد می رسد.حاتمیان گفت :مشکل
عمده درگز ،هدررفت آبهای مرزی است و در همین
سیل اخیر ،از مشهد و کالت و درگز آب زیادی خارج
شد ،درگز پنج خروجی آب به سمت ترکمنستان دارد که
مطالعات فقط روی دو خروجی صورت گرفته است .ما
چشمههایی داریم که  30تا  40لیتر در ثانیه آب شیرین
به سمت ترکمنستان میبرد و از مرز خارج میشود.
حاتمیان بیان کرد :آمارهای آب منطقهای تناسبی با
واقعیت ندارد ،دریا دریا آب از شهرستان درگز خارج
میشود .ترکمنستان که یک کشور کویری است ،کانال
قره قوم را احداث کرده است و تمام هرزآبهای مرز ما
را میگیرد؛ مقصر اصلی در این زمینه وزارت نیروست.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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مسیر جنوبی این محور به وقوع پیوسته است که
این آمار نسبت به سال گذشته کاهش  47درصدی
تصادفات مسیر شمالی و کاهش  31درصدی
تصادفات مسیر جنوبی را در محور سبزوار-شاهرود
نشان می دهد .سرهنگ فتحی ادامه داد :از ابتدای
امسال تاکنون بیش از  60فقره تصادف جرحی
باعث مصدوم شدن 95نفر و 10فقره تصادف فوتی
به کشته شدن  11نفر در محور سبزوار -شاهرود
منجر شده است.رئیس مرکز مدیریت حوادث و
فوریت های پزشکی اورژانس سبزوار نیز با بیان این
که محور سبزوار -شاهرود یک چالش بسیار مهم
است ،تصریح کرد 80 :کیلومتری این محور یک
منطقه بسیار آسیب پذیر است و پیچ های تند و کم
عرض جاده در این محدوده ساالنه باعث تصادفات
و واژگونی های زیادی می شود .علی شریفان با
بیان این که از دو سال گذشته اداره راه درحال تعمیر
بخشی از این مسیر است که این فعالیت باعث تنگ
شدن مسیر عبور خودروها و وسایل نقلیه شده است،
افزود :متاسفانه عالیم هشداردهنده و نورپردازی
در شب اصال کافی نیست که این امر باعث تصادفات
زیاد جاده ای شبانه ،در این نقطه از محور شده است.
وی اظهار کرد :در این مدت بیشترین آمار تصادف
در جاده سبزوار-شاهرود بوده است .شریفان گفت:
متاسفانه در این مدت در محور سبزوار-شاهرود
 12نفر جان خود را بر اثر حوادث جاده ای از دست
دادند.رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
سبزوار نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در محور
سبزوار-شاهرود با هدف کاهش تصادفات جاده
ای گفت :در این زمینه چهار سرعت گیر سینوسی

در مناطق مسکونی صدخرو و مهر با اعتبار 150
میلیون ریال اجرا شده است .مهدی رحمتیبا اشاره
به بهسازی و نصب تابلوهای آشکار در فاصله داورزن
تا مهر در محور شاهرود به سبزوار اظهار کرد :نصب
چراغ های آذرخشی (پلیسی) در نقاط پر حادثه
محورهای شریانی ،اجرای خط کشی رنگ سرد
خط کنار در محور سبزوار –شاهرود و برعکس به
طول  400کیلومتر و اجرای خط کشی اکستروژن
در پیچ صدخرو و پیچ دوم بفره محور شاهرود به
سبزوار به مساحت  160متر مربع از دیگر اقدامات
انجام شده اداره راه با هدف کاهش تصادفات محور
مذکور است .وی ادامه داد :حذف چند افتادگی
شانه راه در محل آبروها در محور شاهرود به سبزوار و
اجرای هاشور در دماغه ها و دوربرگردان های محور
سبزوار – شاهرود از دیگر اقدامات این اداره در محور
سبزوار-شاهرود است.برادران فرماندار سبزوار
نیزگفت:اقدامات مناسب برای کاهش حوادث در
این محور صورت گرفته است.وی افزود :افزایش
گشت های پلیس راه ،افزایش عالیم در این محور
مواصالتی ،اصالح هندسی در محور و افزایش
خدماتاورژانسوهاللاحمرازجملهاقداماتبرای
کاهش تلفات در این محور است .وی خاطرنشان
کرد:درستادخدماتسفرشهرستاننیزمصوبشد
تا در طول این جاده درایام پر تردد سال ،بازارچه ها
و مکان هایی برای استراحت مسافران ایجاد شود تا
زائران و مسافران زمان بیشتری را در طول مسیر به
استراحت بپردازند .برادران گفت :همچنین برنامه
ریزیشدتادرراستایرفاهحالمسافرانیکیاززائر
شهرهای استان در شهرستان سبزوار ایجاد شود.

بهره مند -شهدا نعمت امنیت را برای ما به ارمغان آوردند
و ما مدیون خانواده های شهدا هستیم ،شهدای مدافع
حرم در غربت رفتند ،مهاجرت کردند ،با ایمان راسخی
که داشتند جهاد کردند و جانشان را در راه رضای خداوند
دادند و خداوند متعال برای این کار باالترین درجه را قرار
دادهاست.امامجمعهصالحآباددرمراسمیادوارهشهدای
مدافع حرم و شهدای منطقه صالح آباد ،افزود :خدای
متعال می فرماید « هر کس خانواده شهیدی را خشنود
کند مرا خشنود کرده است» و اگر ما امنیت و عزت داریم
و می توانیم در کمال آزادی اعتقادات خودمان را بیان
کنیم به خاطر شهداست .حجت االسالم محمد بختیاری
اظهارکرد:شهیدحججیباشجاعتوشهامتمثالزدنی
خود،الگویبسیارخوبیبرایجوانانکشورهایاسالمی
است ،شهیدی که ذلت دشمن را به جهانیان نشان داد و
پستی و خواری نوکران استکبار را آشکار کرد .امام جمعه
اهل سنت منطقه صالح آباد نیز در این مراسم گفت :از
صدر اسالم تاکنون جوانان زیادی جانشان را برای اسالم
داده اند اما شهید حججی برای دفاع از اسالم به سوریه
رفت و با شجاعتی که داشت با دشمنان جنگید و برای
همه جوانان امت اسالمی الگو شد .مولوی عبدالباقی
یوسفی افزود :امنیتی که در کشور ما وجود دارد مدیون
رهبری داهیانه مقام معظم رهبری ،خون شهدا و وحدت
بین مردم است  .الزم به ذکر است مراسم یادواره شهدای
مدافع حرم و شهدای منطقه صالح آباد با حضور خانواده
های شش شهید از شهدای مدافع حرم مشهد ،گروهی
از مداحان خراسان رضوی به سرپرستی احمد واعظی
و مردم منطقه صالح آباد دوشنبه شب در مسجد قائم آل
محمد (عج) این شهر برگزار شد.

مدیرشبکهبهداشتودرمانکاشمرخبرداد:

کمک ۲۰۰میلیونریالیبانویخیر
کاشمریبهحوزهسالمت
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر از کمک
۲۰۰میلیون ریالی بانوی خیر کاشمری به حوزه سالمت
این شهرستان خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ،دکتر محمدجواد یزدانی
گفت :این بانوی خیر کاشمری که خواسته است نام
وی فاش نشود ،دویست میلیون ریال به حساب مجمع
خیرین سالمت شهرستان واریز کرد.دکتر یزدانی افزود:
بنا به درخواست این بانوی فداکار ،این مبلغ صرف خرید
تجهیزات اتاق عمل بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)
شهرستان کاشمر خواهد شد.وی افزود :در حوزه سالمت
شهرستانکاشمر،شاهدحضوربانوانخیراندیشزیادی
هستیم که می توان به بانو عصمت السلطنه قدیمی ترین
بانوی خیر حوزه سالمت کاشمر اشاره کرد که در سال
 ۱۳۰۶هجریشمسی،بناومستغالتدرمانگاهعصمتیه
را در بهترین منطقه شهر کاشمر ،به انضمام زمین های
کشاورزی وقف حوزه سالمت کرده است.

چهرهها وخبرها
مدیرعاملشرکتعمرانگلبهارخبرداد

پیشرفت ۸۷درصدی قطعه اول پروژه
قطاربرقیمشهدبهگلبهار
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت :قطعه اول پروژه قطار برقی
مشهد به گلبهار تاکنون  ۸۷درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.هومن گریوانی در گفت و گو با مهر
اظهار کرد :عملیات اجرایی قطار برقی مشهد به گلبهار در سه قطعه انجام می شود که قطعه اول آن در
ابتدای گلبهار پیشرفت  ۸۷درصدی و قطعه دوم پیشرفت  ۸۹درصدی داشته است و پل های الزم در حال
نصب در این محدوده است .وی افزود :قطعه سوم قطار برقی مشهد به گلبهار به صورت زیر سطحی اجرا
می شود که تاکنون  ۱۵درصد پیشرفت داشته است.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار بیان
کرد :مناقصه خرید ریل الزم برای مسیر نیز انجام شده و در مرحله ارزیابی پیمانکار هستیم.

اخبارحوادث
شهرستان ها

برخوردمرگباراتوبوس
باپسربچه 5ساله
فرمانده انتظامی داورزن از تصادف دلخراش اتوبوس با
پسربچه ای پنج ساله خبر داد.سرهنگ معتمدالشریعتی
گفت :ساعت  6:20صبح دیروز خبری مبنی بر برخورد
یک دستگاه اتوبوس با عابرپیاده در جاده اصلی داورزن
به سبزوار (رو به روی زائرسرای کاهک) به مرکز فوریت
های پلیسی  110اعالم شد و بالفاصله عوامل گشت
کالنتری مرکز به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه
اعزام شدند.وی افزود :در بررسی های به عمل آمده،
مشخص شد یک دستگاه اتوبوس که از داورزن به سمت
سبزوار در حال حرکت بود با پسربچه ای پنج ساله به نام
محمد که از سمت روستای کاهک از عرض جاده عبور
می کرد ،برخورد کرد.وی گفت :در این حادثه پسربچه
پنج ساله به علت شدت جراحات وارد شده در دم فوت
کرد و جسدش پس از هماهنگی با مقام قضایی با کمک
نیروهای امدادی به سردخانه شهرستان منتقل شد.وی
خاطرنشان کرد:برابر بررسی های اولیه کارشناس
پلیس راه سبزوار ،علت حادثه بی توجهی به جلو از سوی
راننده اتوبوس اعالم شده است.

با خبرنگاران
شهرستان ها

*پلیس شهرستان جوین با دستگیری یک قاچاقچی
موادمخدر19 ،کیلوگرم تریاک کشف کرد.
راسخی نيا /نمايشگاه گروهی نقاشی « اين ما » آثار
جمعی ازهنرمندان نيشابوری در محل نگارخانه آتيه
تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
نيشابور بر پا شد.
پورسخاوت  /مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری سبزوار گفت :از ابتدای امسال تاکنون
 512عملیات نجات و اطفای حریق را این سازمان انجام
داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  13درصد
کاهش داشته است.

رئیسادارهبرقتربتجام:

 90روستایتربتجامنیازمند
جابهجاییتیربرقاست

حقدادی-رئیس اداره برق تربت جام درجلسه شورای ترافیک شهرستان تربت
جام گفت :تیرهای چراغ برق در بیش از  90روستای تربت جام به دلیل اجرای پروژه های عمرانی حادثه
آفرین شده است.مهندس مرادی افزود :سازمان های دولتی وبخش خصوصی که در روستاها پروژه
عمرانی اجرا می کنند ،درزمان عقب نشینی وبازگشایی ،برابر قانون باید برای جابه جایی تیرهای برق
که حادثه خیزهستند ،اقدام کنند.معاون فرماندار شهرستان تربت جام نیز گفت :کارگروهی ویژه برای
ایمن سازی نقاط حادثه خیز باید تشکیل شود وظرف  10روز اعالم وضعیت کند وباکمترین چالش ها
تیرهای حادثه خیز جابه جا شود.

مدیرآموزش و پرورش سبزوار:

 40درصد مدارس سبزوار نیازمند
بازسازی است
پورسخاوت -مدیر آموزش و پرورش سبزوار گفت :در آستانه سال تحصیلی جدید
هستیم و این درحالی است که بیش از  40درصد از مدارس این شهرستان نیازمند بازسازی است .حسن
محرابی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد :با توجه به نیاز شهرستان به تخریب و به سازی مدارس،
احداث  12طرح آموزشی در دستور کار قرار گرفته است که در مجموع با اعتباری حدود  10میلیارد تومان
در حال اجراست .وی تصریح کرد :چهار پروژه جدید آموزشی که با کمک های خیران احداث شده است،
امسال به بهره برداری می رسد .وی تصریح کرد :تنها یک آموزشگاه از محل اعتبارات تخریب و بازسازی
در حال احداث است که برای تکمیل این طرح به اعتباری حدود 550میلیارد ریال نیاز است .

استانداردرگنابادخبرداد:

اخبار

 1700تختبیمارستانیدراستانراهاندازیمیشود

صفری -استاندار خراسان رضوی در مراسم دانش
آموختگی اولین دوره دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی گناباد گفت  :در دولت تدبیر و امید کارهای
مهمی در حوزه سالمت انجام شده است که بیش
از هزار و  800پروژه در حوزه بهداشت و درمان
خراسان رضوی اجرا شده است .علیرضا رشیدیان
در مراسم دانش آموختگی اولین دوره دانشجویان
دانشکده علوم پزشکی گناباد در سالن شهید
چمران این شهرستان افزود:هزار و  700تخت
بیمارستانی در حال ساخت و هزار و  650تخت
نیز تکمیل شده است .وی گسترش مراکز جامع
بهداشت در این استان را از دیگر خدمات دولت
تدبیر و امید با هدف توجه به مقوله سالمت دانست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز گفت :بیمه
 12ماه است به تعهدات خود عمل نکرده است .وی
افزود  :به پزشکی باید نگاه عاشقانه ای داشت .اگر
این نگاه عاشقانه نباشد حرفه پزشکی حرفه جذابی
نخواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیزگفت :معوق
ماندن تعهدات بیمه ای به یک بحران تبدیل شده
و  12ماه است که بیمه به تعهدات خود درباره
کارکنان مجموعه درمانی دانشگاه علوم پزشکی
عمل نکرده است .دکتر رضا احمدی با بیان این که
در اولین دوره بیست نفر دانش آموخته دانشکده
علوم پزشکی گناباد جشن خود را برگزار می کنند،
افزود  :این دانشجویان از سال  89تحصیل خود را
در حالی شروع کردند که فقط پنج نفر عضو هیئت
علمی بالینی در دانشکده علوم پزشکی گناباد انجام
وظیفه می کردند و امروز این تعداد به سی و سه
نفر رسیده است .وی ادامه داد  :دانش آموختگان
دانشکده علوم پزشکی گناباد  100درصد در
امتحان علوم پایه و مجوز صالحیت پزشکی قبول
شده اند که این امر برای یک دانشکده نو پا یک
افتخار محسوب می شود .در این مراسم  16دانش
آموخته نخستین دوره رشته پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی گناباد سوگندنامه قرائت کردند.همچنین

شهرستان ها

مستقیم و  10نفر غیر مستقیم فعالیت می کنند .در
کارگاه تولیدی پوشاک بیمارستانی نیز 11 ،نفر از
زنان سرپرست خانوار مشغول به فعالیت هستند که
اشتغال تا 30نفر در این واحد پیش بینی شده است.

•فرمانداران شهرستان ها موظف هستند
فعالیت مدیران شهرستان را رصد کنند

طرح نوسازی سالن آمفی تئاتر شهید چمران
دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور استاندار
خراسان رضوی افتتاح شد.این سالن  320متر
مربع زیربنا دارد که برای نوسازی آن سه میلیارد و
 800میلیون ریال هزینه شده است.هم اکنون هزار
و  600دانشجو و  90عضو هیئت علمی و استاد در
 22رشته در دانشکده های پزشکی ،پیراپزشکی،
بهداشت ،پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
گناباد به تحصیل و تدریس مشغول هستند.استان
خراسان رضوی دارای چهار دانشگاه علوم پزشکی
گناباد ،سبزوار ،تربت حیدریه و مشهد و دو دانشکده
پزشکی نیشابور و تربت جام است.استاندار خراسان
رضوی دیروز در بدو ورود به گناباد با حضور بر مزار
شهدای گمنام با آرمان های آنان تجدید بیعت
کرد .وی همچنین با حضور بر مزار عالمه بهلول
گنابادی به قرائت فاتحه پرداخت.بازدید از طرح
های تولیدی افراد زیرپوشش بهزیستی ،شرکت
های دیرگداز ،طرح تولید و پرورش قارچ در گناباد
و کاخک از دیگر بخش های سفر استاندار خراسان
رضوی به شهرستان گناباد بود.
گفتنی است استاندار خراسان رضوی به همراه
جمعی از مدیران کل استان ،برای برگزاری ستاد

فرماندهی اقتصادمقاومتی استان خراسان در
این شهرستان حضور یافتند .رشیدیان در این سفر
به اتفاق جمعی از مدیران کل استان ،در نشست
اقتصاد مقاومتی گناباد شرکت کرد.

•بازدید از واحد تولیدی پوشاک
بیمارستانی

استاندار خراسان رضوی در جریان سفرش به گناباد
از یک واحد تولیدی پوشاک بیمارستانی ویژه مدد
جویان بهزیستی و مزرعه پرورش قارچ بازدید کرد.
استاندار  ،در حاشیه این بازدیدها بر لزوم توانمند
سازی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی
مانند بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) تاکید کرد.
وی توجه به موضوع اشتغال را به ویژه در «سال
اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» ضروری دانست
و بر تحقق این مهم به گونه ای که در زندگی مردم
ملموس باشد تاکید کرد .وی با اشاره به ضرورت
بازاریابی و زمینه سازی برای ارائه محصوالت
تولیدی مددجویان ،تصریح کرد :باید زمینه این
موضوع به منظور افزایش تولید و رونق اشتغال،
فراهم شود .هم اکنون در مزرعه پرورش قارچ که
 250تن قارچ تولید می شود  20نفر به صورت

استاندار خراسان رضوی گفت  :تا پایان امسال
باید تمام دستگاه های اداری شهرستان ها برای
ایجاد  160هزار شغل همکاری و فعالیت داشته
باشند .علیرضا رشیدیان در جلسه کار گروه
اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال استان در سالن
کنفرانس فرمانداری گناباد افزود  :فرمانداران
شهرستان ها موظف هستند فعالیت مدیران
شهرستان را رصد و در صورت تعلل ،راهنمایی یا
بر خورد کنند .وی با بیان این که مهم ترین مشکل
واحدهای تولیدی دریافت تسهیالت است و باید
در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود ،افزود:
البته تنها نباید تمرکز بر تسهیالت بانکی باشد،
بلکه باید زمینه تقویت سرمایه گذاری خصوصی
نیز فراهم شود.
رشیدیان استاندار خراسان رضوی هماهنگی بین
داشته ها و نیازها را وظیفه دستگاه های اجرایی
دانست و گفت  :اگر این هماهنگی صورت بگیرد
در اشتغال و تولید و بحث اعتبارات تحول مناسبی
به وجود می آید .وی با اشاره به اعتبار  10هزار
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت در استان
گفت :محدودیتی برای پرداخت این تسهیالت
وجود ندارد .هر شهرستانی که بتواند در ارائه طرح
های توجیه دار موفق تر عمل کند از این تسهیالت
بیشتر بهره مند خواهد شد .استاندار خراسان
رضوی استفاده از ظرفیت های دانش بنیان را در
گناباد مهم دانست و گفت :توسعه دانشگاه ها در
گناباد این امکان را فراهم کرده است که ظرفیت
اشتغال با توجه به قابلیت های دانش بنیان در
شهرستان گناباد افزایش پیدا کند.

کلرژوبرتبهکودکاننیشابور
«کلوچه های خدا» هدیه می دهد

راسخی نیا -نیشابورپایتخت کتاب ایران  22تا 23
شهریور 96میزبان کلر ژوبرت نویسنده شهیربین المللی
کودکونوجوانخواهدبودتاکودکانونوجواناننیشابوری
را باآثارش به خدا نزدیک ترکند .رئیس اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی نیشابور اظهارکرد :نیشابورپایتخت
کتاب ایران با اهتمام انجمن کودک ونوجوان سیمرغ و
با همکاری اداره کتابخانه های عمومی ،اداره آموزش
وپرورش ،مجتمع فرهنگی آموزشی سما  ،شهرداری ،
اداره میراث فرهنگی ،پارلمان بانوان،انتشارات به نشر،
مرکز شماره سه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
وعالقه مندان حوزه کتاب کودک ونوجوان نیشابور میزبان
کلر ژوبرت نویسنده شهیربین المللی کودک ونوجوان
خواهد بود  .عباس کرخی افزود :کلرژوبرت لیسانس
علوم تربیتی و فوق لیسانس ادبیات کودکان است که هم
اکنون در ایران زندگی می کند و مهارت خاصی در توصیف
حقایق زندگی به زبان کودکان دارد ،در کتاب هایش دنیا
را به خوبی ترسیم و اتفاقات تلخ و شیرین زندگی را به زبان
ساده و روان برای کودکان بیان می کند .وی خاطرنشان
کرد:این نویسنده فرانسوی در سال  ۱۹۶۱میالدی در
پاریسمتولدودریکخانوادهمسیحیبزرگشدودرنوزده
سالگی به علت اعتدال در دین مبین اسالم که به پرهیز از
افراط و تفریط در تمام زمینههای زندگی مادی ،معنوی و
اجتماعی انسان توجه شده مسلمان شد و با یک دانشجوی
ایرانی ازدواج کرد ودر ایران ساکن شد .کرخی تصریح
کرد :کتاب های «کلوچه های خدا»« ،امین ترین دوست»،
«در جست و جوی خدا»« ،قصه مارمولک سبز کوچولو»،
«خداحافظ راکون پیر»« ،دعای موش کوچولو» و «گربه
کوچه ما» از مجموعه آثار وی با تصویرگری خودش است.
وی بیان کرد :نیشابورپایتخت کتاب ایران مفتخر است که
در روزهای چهارشنبه وپنج شنبه  22تا  23شهریور96
میزبان کلر ژوبرت نویسنده شهیرکودک ونوجوان خواهد
بود تا کودکان ونوجوانان نیشابوری بتوانند درمراسم
رونمایی از مجموعه آثاروی ،جشن امضای کتاب وتجلیل
از این نویسنده حضور یابند .

