اخبار

شهرستان ها

شهرستانها

اهدای 3هزار بسته نوشت افزار
بین دانش آموزان محروم تربت جام
حقدادی  /سرهنگ ابوطالب جوان فرمانده ناحیه مقاومت
بسیج سپاه تربت جام در مراسم اهدای نوشت افزار دانش
آموزان نیازمند شیعه و اهل سنت این شهرستان گفت:در
ن وغدیر به همت آستان قدس سپاه
آستانه عید سعید قربا 
پاسداران با محوریت قرارگاه ثامن االئمه نیروی زمینی
سپا ه و همکاری آموزش و پرورش ،سه هزار بسته حمایتی
نوشت افزار در قالب جشنواره "عید تا عید مهر تحصیلی
با مهر رضوی" به دانش آموزان محروم و نیازمند شیعه و
اهل سنت تربت جام اهدا شد.وی افزود :بسته نوشت
افزار شامل کیف ،انواع دفتر ،قلم ،خودکار ،پاک کن،
خط کش ،نقاله و ...است.

مدیرعاملشرکتعمرانگلبهارخبرداد:

افتتاحقطاربرقیمشهد-گلبهار-
چناران تا سال1400درصورت
اجراییشدنفاینانس

باقری -مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار گفت:
اگر فاینانس اجرایی شود ،پروژه قطار برقی مشهد-گلبهار-
چناران تا سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد .هومن
گریوانی در نشست خبری افزود :پروژه قطار برقی مشهد
گلبهار -چناران یک طرح ملی اولویت دار است که همهمجوزهای الزم برای جاری شدن فاینانس آن گرفته شده
است واگــر مشکلی در فاینانس خارجی چینی نباشد و
فاینانس اجرایی شود ،ظرف دو تا سه سال آینده یعنی سال
 ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد .وی درباره علت طوالنی
شدن آن گفت :این طرح دو مشکل تملک و تامین منابع دارد
که تاکنون از  ۴۰کیلومتر مشهد به گلبهار ۳۶ ،کیلومتر آن
تملک شده است .وی افزود :پروژه هیچ وقت تعطیل نشده
و پیشرفت فیزیکی خوبی دارد ،زیرا از منابع داخلی هزینه
کردیم چنان که تاکنون برای اجرا و تملک  ،حــدود۲۰۰
میلیارد تومان از منابع داخلی هزینه کردهایم و تنها طی دو
سال آخر از منابع ملی ،آن هم اوراق قرضه اعتبار تخصیص
یافته است .وی درباره وضعیت پروژه هم گفت ۴۰ :کیلومتر
پروژهازگلبهاربهمشهدبهپنجقسمتتقسیمشدهکهتاکنون
 ۳۶کیلومتر اول تملک شده در بخش باقی مانده که سه
کیلومتری گالری و محل اتصال به قطار شهری مشهد است،
تاکنون  ۱۲۰تفاهم نامه برای تملک انجام گرفته است.
گریوانی افزود  8.5 :کیلومتر اول تحویل موقت و قطعه دوم
حدود  ۱۰کیلومتر از گلمکان تا شهرک صنعتی فناوری ها
تحویل قطعی شده است .قطعه سوم یعنی از کیلومتر  ۲۱تا
سه به طول  18.5کیلومتر پیشرفت فیزیکی خوبی دارد که
شرکت آب و خاک آستان قدس در حال اجرای آن است .وی
گفت :بر اساس موافقت نامه ،مکلف به ادامه طرح تا چناران
شدیم که مطالعات آن از طریق مشاوره انجام و مسیرهای
پیشنهادی در شورای همتای شهرستان و استان مصوب و به
شورایکشورارسالشدندکهپسازتصویب،تملکواجرای
آن به طول شش کیلومترآغاز می شود.
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امام جمعه تربت جام:

شهیدان رجایی و باهنر الگوی خدمت گزاری برای مدیران دولتی هستند
نماز جمعه
حقدادی

خطیب جمعه تربت جام با تبریک هفته دولت و
گرامی داشت یادو خاطره شهیدان رجایی وباهنر
گفت :شهیدرجایی و باهنر الگوی جهادی و
خدمت گزار واقعی و در اوج قدرت و اقتدار برای
خدمت به مــردم متواضع بــودنــدو دولــت شهید
رجایی پاکدست،والیت مــدارو شجاع در مقابل
منافقین و استکبار جهانی بود.حجت االسالم
جــواد طــاهــری افـــزود :مــدیــران اجــرایــی خــود را
خدمت گزار واقعی ولی نعمتان انقالب بدانند و
معنویت و خدمات شهیدان رجایی و باهنر به قشر
محروم که ماندنی شده است،بایدرویکردمدیران
درگره گشایی از کارمردم قرار گیرد.امام جمعه
تربت جام تصریح کرد :مدیران اجرایی ،افسران
اقتصادی و مدیریتی شهرستان هستند و باید
ازشهیدرجایی الگو بگیرند که در حین تحصیل
دردانشگاه با دست فروشی و تالش شبانه روزی
مخارج خود و خانواده را تامین می کرد.وی اضافه
کرد:مردم باید احساس کنند ،مدیران در بین آن
ها هستند.امام جمعه تربت جام با اشاره به جنگ
روانــی دشمن گفت :آمریکا با راه انــدازی جنگ
روانی ،تحریم و تهدید کاسبی می کند و مدیران
اجــرایــی باید مشکالت ایــن منطقه را در همین
شهرستان حل کنند.وی افزود:آمریکا کارش
تهدید و تحریم است و دوام نخواهد داشت ودراین
شرایط حساس که کشور در یک پیچ تاریخی قرار
گرفته ،مدیران بایدبه صورت جهادی کارکنندو
محکم تــوی مــیــدان باشندو مشکالت مــردم را
رفــع کنند .وی تاکید کرد:درایجادمشکالت
اقتصادی کشوردولت های گذشته واین دولت هم
مقصراست و برای حل مشکالت باید وقت بگذارند.
وی با اشــاره به ویژگی های دولت کارآمد خاطر
نشان کرد :دولت بایدانقالبی وعزتمند،جهادی
و مــیــدانــی،پــرهــمــت و پــرکــار،تــحــول آفــریــن و
خالق،شایسته ساالر،مردمی و خدمت گزار،قانون
گراو ضابطه مند،فسادستیزو عدالت گستر،چابک
وغیروابسته به دنیا،استکبارستیز،اسالم گرا و فقه
جو،والیت مدارو گریزان از حواشی باشد.وی با
اشاره به تشکیل کارگروه اقدام علیه ایران توسط
آمریکاگفت:تشکیل کارگروه اقــدام علیه ایران

توسط آمریکانشان دهنده شکستهای دشمن
در تجاوزهاست.وی بیان کــرد :مــرد م در مقابل
مشکالت پیش آمــده نــه دولــت را تنها خواهند
گـــذاشـــت ونــــه بـــه دشــمــن چــــراغ ســبــز نــشــان
خواهندداد،گرچه مطالبه گری از مسئوالن را حق
خود می دانند.تشکیل کارگروه اقدام علیه ایران
نشان دهنده شکست آمریکاست.
باقری  /حجت االسالم مظفر تاجی خطیب جمعه
چناران با اشاره به تشکیل گروه«اقدام علیه ایران»
در وزارت خارجه آمریکا گفت :حــوادث دی ماه
 96و بروز اغتشاشات در چند شهر ایران که ریشه
اصلی آن مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم و
متأثر از ضعف و ناکارآمدی دستگاه های اجرایی
و قضایی و ...بود ،تصمیم سازان و تصمیم گیران
کاخ سفید را به این باور غلط رساند که می توانند
ناکامی های گذشته در مقابله با نظام اسالمی را
با تشدید فشارها و تحریم اقتصادی و جنگ روانی
و در نهایت دامن زدن به آشوبهای داخلی برای
ایجاد بحران درونی و رودررو قرار دادن مردم با
نظام جمهوری اسالمی جبران کنند و جمهوری
اسالمی را به تسلیم وادارند.
کلثومیان /حجت االســام محدثی خطیب نماز
جمعه تایباد با اشــاره به هفته دولــت و تبریک
شهادت شهیدان رجایی وباهنر گفت :هفته
دولت است ودر دولت های مختلف خدمات زیادی
در شهرستان مرزی تایباد انجام و برای اشتغال
جوانان روستاهای مرزی تمهیداتی اندیشیده شده
است که باید جوانان از این فرصت استفاده کنند.
وی گفت :به رغم تالش های صورت گرفته ،بایددر

اشتغال زایی همت ویژه ای در نظر گرفته شود .
بخشی  /حــجــت االســــام حــصــاری امـــام جمعه
بایگ گفت :دشمن ستیزی وســاده زیستی دو
خصیصه بارز شهیدان رجایی و باهنر بود که باعث
موفقیت آن ها در خدمت رسانی به مردم شده بود؛
موضوعی که باید دولتمردان ما آن را در مدیریت
خود عملی کنند.
صفری/حجت االسالم صادقی امام جمعه گناباد
گفت  :مسلما وقتی دانشمندان و جوانان در عرصه
دفاعی و تولید علم می توانند به توفیقات برسند در
عرصه اقتصاد هم می توانند افتخار آفرین باشند به
شرطی که کارها به آن ها واگذار شود.
محمودی /حجت االســام ارژنــگ خطیب جمعه
سرخس در خطبه هــای ایــن هفته نماز جمعه با
گرامیداشت هفته والیت وشهدای دولت با بیان این
که غدیر در تمامی ابعاد اجتماعی ،دینی وسیاسی
درس هایی به تمامی جوامع می دهد ،افزود :منشور
حکومت داری امیر المومنین در بحث واگذاری پست
ها ومناصب حکومتی بر اساس دیانت ،شایستگی و
انقالبی گری بود ،به طوری که در این گونه مسائل با
اقوام خود هم تعارف نداشت وامروز این نوع نگاه تنها
راه نجات کشور از سوی دولت ودستگاه قضایی در
برخورد با اخالل گران اقتصادی است.
کالته /حجتاالسالم مقیسه اما مجمعه سبزوار
گفت:سرمایه و نقدینگیهای م ــردم بــایــد به
سمتوسوی تولید و اشتغالزایی در کشور هدایت
شود و یکی از مهم ترین نیازهای امروز برای مقابله
بــا بــحــران اقتصادی کــشــور ،کاهش سودهای
بانکی است.

اصغری /حجت االســام ایــزدی یــزدان آبادامام
جمعه فریمان گفت :مردم همواره در طول این
سال ها ،پشتیبان نظام اسالمی و انقالب بوده اند،
بنابراین شایسته است از بهترین خدمات و امکانات
الزم برخوردار باشند.
علی نـــوری /حجت االســـام امــیــنــی امــام جمعه
بردسکن برحذف وزیران ضعیف و ترسو از کابینه
دولت تاکید کرد .وی گفت :متاسفانه هر دولتی که
روی کار می آید به خاطر برخی مجادالت سیاسی،
فقط ضعف ها و کم و کاستی ها را بیان می کند
و دربیان خدمات و دستاوردهای صــورت گرفته
کوتاهی می شود.
غضنفری /حجت االســام عصمتی امــام جمعه
تربت حیدریه گفت :واقــعــه تاریخی غدیر خم
الگوی تشکیل حکومت اسالمی است که سیاست
و دخالت مردم در امور جامعه را تداعی می کند.
وی اظهار کرد :عید غدیر عید والیت،سیاست و
مشارکت مردم در امور جامعه اسالمی است.
*حجت االسالم دهقانی امام جمعه خوشاب با
تاکید بر تقویت خدمت رسانی مسئوالن کشور به
مردم گفت :این خدمت رسانی جز با تقویت اتحاد
مــردم و مسئوالن و همراهی مــردم با مسئوالن
محقق نخواهد شد.
*حجت االســا م یعقوبی امــام جمعه نیشابور با
اشــاره به تالش دشمن بــرای ناامید کــردن مردم
گفت:رسانه های معاند با بزرگ کردن مشکالت
مردم در حالی که از روی خیر خواهی این کار را
انجام نمی دهند ،سعی بر مایوس کردن مردم دارند.
ایشان زاده /حجت االسالم دستجردی امام جمعه
قوچان گفت  :با این که گاهی الزم است دولت
درمواردی نقد شود ،اما باید از دولت حمایت کرد
و سیاه نمایی دراین خصوص ،کار دشمن است.
نوری /حجت االسالم ناهیدی امام جمعه خلیل آباد
گفت :انقالبی بودن ،والیت پذیری ،ساده زیستی،
مردمی بودن ،اخالص ،دوری از ُحب قدرت ،مبارز
بودن ،نهراسیدن از مشکالت ،تعهد و ...از جمله
ویژگی های شهیدان رجایی و باهنر بود وباید دولت
خط ومشی این شهیدان را ادامه دهد .
مقصودی /حجت االس ــام ایــروانــی امــام جمعه
درگز گفت:این دو شهید گران قدر چه قبل وچه
بعد ازمسئولیت خود زندگی یکسان داشتند و
والیــت مــداری ومکتبی بــودن آن ها یک معیار و
الگویی برای دیگران است.

از میان خبرها
شهرستا ن ها

رئیسادارهامدادتسهیالتآستانقدس
رضویخبرداد:

توزیع بیش از 31هزار وعده غذای
گرممتبرکدرروستاهایمحروم
استان های خراسان

علی نــوری /رئیس اداره امــداد تسهیالت آستان قدس
از توزیع بیش از  31هزار وعده غذای گرم متبرک حرم
رضــوی بین روستاهای محروم و نیازمند استان های
خراسان درپنج ماه اول امسال خبرداد .حسین راست
نژاد در حاشیه توزیع غذای گرم متبرک حرم رضوی در
روستای خمی از توابع بخش مرکزی بردسکن گفت:
این طرح «یا معین الضعفا» نام داردکه یکی از طرح های
قدیمی آستان قدس است و صبغه آن به اوایل سال 60
برمی گردد .وی بیان کرد :خوشبختانه این طرح با توجه
به تکلیف مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به مناطق
محروم و نیازمند روستایی در منشور هفت گانه در حکم
حجت االسالم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی به جد
در دستور کار این تولیت قرار گرفت و امروز این طرح به
صورت کشوری در حال اجراست .راست نژاد گفت :این
طرح با نگاه به حوزه های روستایی ،شب های جمعه هر
هفته در قالب اعزام یک گروه به مناطق روستایی که از
قبل توسط شوراهای اسالمی و دهیاری ها نامه نگاری
و در سیستم ثبت شده است ،با انتقال دیگ (پاتیل) با
یک دستگاه ماشین یخچال دار با دمای ثابت به مناطق
روستایی انجام و در محل روستا در ظرف های یک بار
مصرف توسط خادمین بین روستاییان توزیع می شود .وی
اظهار کرد :با مکاتباتی که از قبل توسط شورای اسالمی
روستای خمی انجام شده بود 1600 ،وعده غذای گرم با
محوریت این روستا بین پنج روستای خمی ،خور ،برجک،
برناباد و سربرج از توابع این شهرستان توزیع شد .وی
گفت :تمامی درخواست ها از طریق دفاتر آستان قدس
رضوی در خارج از استان ارسال و بعداز ثبت در سیستم
به مرور زمان غذای گرم به روستاهای محروم و نیازمند
حمل و بین روستاییان توزیع می شود .وی پیش بینی کرد،
تاپایان امسال توزیع غذای گرم ویژه شب های جمعه به
مناطق روستایی به بیش از  100هزار وعده برسد .وی با
بیان این که تمامی اعتبارات آستان قدس رضوی از طرق
موقوفات ،وقف نامه ها و نــذورات مردمی است ،افزود:
افراد سالمند و محروم با مشارکت کمیته امداد و بهزیستی
در طــول ســال به حــرم مطهر رضــوی مشرف می شوند
واعزام زیارت اولی ها نیز براساس درخواست های ارائه
شده به دفاتر آستان قدس رضوی در مرکز استان و خارج
از استان طبق نوبت انجام می شود .وی همچنین گفت:
درخواست های مردمی روستا مبنی بر احیا و مرمت قنات
روستا ،کمک برای ساخت تکیه روستا و ساخت زمین زائر
سرای روستا را که توسط شورای اسالمی و دهیاری روستا
به آستان قدس ارائه شده است  ،به حجت االسالم رئیسی
تولیت آستان قدس اعالم خواهم کرد .وی بیان کرد :جای
بسی افتخار است که در ایام دهه والیت ،کاروان طرح «یا
معین الضعفا»ی حرم رضوی به روستای خمی رسید و
مردم از غذای متبرک حرم رضوی بهره مند شدند.

چهره ها و خبرها
مدیرجهادکشاورزیگناباد:

مدیرجهادکشاورزیرشتخوار:

زراعت زعفرانثبتجهانیمیشود

برداشت پسته از مزارع رشتخوار
آغاز شد

خاکشور-مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار گفت :کار برداشت پسته در سطح
چهار هزار و  800هکتار از مزارع رشتخوار آغاز شد  .حمیدرضا رضایی
افــزود :کار برداشت پسته تا پایان مهر ادامه دارد .وی پیش بینی کرد،
امسال سه هزار و  600تن پسته خشک از باغ های پسته این شهرستان برداشت شود .وی به تفاوت سطح
برداشت در باغ ها اشاره کرد و افزود :کم آبی در بسیاری از باغ ها ،خشکسالی ،تگرگ و سرما طی امسال
موجب کاهش میزان برداشت پسته در رشتخوار نسبت به سال گذشته شده است .رضایی از کشاورزان
خواست پس از برداشت پسته به دلیل این که حجم محصول درختان باالست حتما تغذیه با کود ازته را مد
نظر قرار دهند و تغذیه زمستانی برای جلوگیری از خشکیدگی درختان را انجام دهند.

اخبار
شهرستا ن ها

توزیع ۱۵هزار دفتر و دفترچه بین
دانش آموزان محروم جوینی
در یک اقدام خیر خواهانه فرهنگی از سوی یک خانواده
شهید در شهرستان جوین ،دفاتر دانــش آمــوزی بین
خانواده های آسیب پذیر توزیع می شود.به گزارش
خــراســان رضـــوی ،در سومین روز هفته دولـــت ،در
شهرستان جوین با افتتاح نمایشگاهی فرهنگی با
عنوان غدیر تا ظهور ،دفاتر دانش آموزی به قیمت دلخواه
بین خانواده های آسیب پذیر توزیع می شــود.در این
نمایشگاه خانواده ها دفتر دانش آموزی مورد نیاز خود را
بر می دارند و هر مبلغی که توان آن را دارند ،به صندوق
می ریزند.به گزارش خراسان رضوی بیش از  ۱۵هزار
دفتر و دفترچه از سوی مرکز فرهنگی غدیر تا ظهور با
کمک خانواده ســردار شهید شمس آبــادی با سربرگ
هایی از مطالب کمتر شنیده شده و اشعار زیبا و مطالب
علمی همچون آیا می دانستید ،آماده توزیع شده است.

مدیرکلکمیتهامداداستانخبرداد:

ساخت 80واحدمسکنمددجویی
تاپایانامسالدربردسکن
نوری -مدیرکل کمیته امداد استان از تاثیرگذاری این نهاد
در اقتصاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دراستان و همچنین
از ساخت  80واحــد مسکن مددجویی تاپایان امسال در
بردسکن خبرداد.آسوده در آیین معرفی سید کاظم حسینی
به عنوان رئیس جدید کمیته امــداد بردسکن گفت:گره
گشایی و خدمت به محرومان وظیفه ذاتی کمیته امداد است
و کارش صرفا جمع آوری صدقات نیست .وی گفت :زکات
های جمع آوری شده و دیگر وجوهات از هر منطقه و روستایی
صرفکمکبهعمرانوآبادانیونیازمندانومحرومانهمان
منطقه و روستا می شود .وی از ساخت  80واحد مسکن
مددجویی تاپایان امسال در بردسکن خبرداد و گفت :بنای
ما براین است که کلیه مددجویان فاقد مسکن تحت حمایت
این نهاد را در بردسکن تاپایان امسال صاحب خانه کنیم.

صفری -مدیر جهادکشاورزی گناباد گفت :طرح ثبت زراعت زعفران با
سیستم آبیاری قنوات به نام گناباد ثبت جهانی می شود .علیرضا حسین
زاده در حاشیه افتتاح طرح های جهادکشاورزی به مناسبت هفته دولت
افــزود :ثبت طرح میراث زراعــت زعفران با استفاده ازآبیاری قنوات را
که تایید شد ،انجام می دهیم و ۴و۵مهر میزبان نماینده فائو خواهیم بود .وی گفت  :زعفران یکی از
محصوالت کلیدی کشاورزی گناباد است و همچنان شاهد کشت این محصول در شهرستان هستیم
و سعی می کنیم برند و زراعت آن را ثبت کنیم و در همین زمینه یک سال ونیم است که با فائو در ارتباط
هستیم .وی گفت :بیش از ۱۰۰پروژه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید که زمینه اشتغال زایی
خوبی را در روستاها ایجاد می کند.

مدیرکل دفترامورروستایی و شوراهای استانداری اعالم کرد:

احداث و بهره برداری572پروژه دهیاری های استان درهفته دولت
455پروژه انجام شده توسط دهیاری های استان در
هفتهدولتبهبهرهبرداریمیرسد.همچنیندرهفته
دولت117 ،پروژه دهیاری های استان کلنگ زنی
خواهد شد .مدیرکل دفترامورروستایی و شوراهای
استانداری با اعالم این خبر توضیح داد :اعتبارهزینه
شده برای این پــروژه ها 420میلیاردریال از محل
اعتبارات استانی و منابع داخلی (دهیاری ها) است
و تعداد کسانی که از این پروژه ها برخوردار می شوند،
حدود 400هزارنفراست.به گزارش روابط عمومی
استانداری،محمدعلیهمدمینژادافزود:ساختمان
دهیاری ،به سازی معابر ،سالن ورزشــی ،مجموعه
ورزشی روباز ،بوستان روستایی ،غسالخانه ،سامان
دهی آرامستان ،ایمن سازی راه ها اعم از احداث پل،
دیوارساحلی و...از جمله این پروژه ها به شمار می آید.
همزمان با هفته دولت کلنگ احداث اولین بند خاکی
شهرسفیدسنگ به زمین زده شد
اصغری -همزمان با هفته دولــت ،کلنگ احداث

اولین بند خاکی شهرسفیدسنگ با حضور نماینده
مــردم فریمان در مجلس ،فرماندار و جمعی از
مسئوالن فریمان به زمین زده شد .رئیس اداره
منابع طبیعی فریمان در حاشیه مراسم به خراسان
رضــوی گفت :ایــن بند خاکی بــا ارتــفــاع ۷متر و
طول۱۵۰متر و با اعتبار  250میلیون تومان
احداث می شود و به همت مسئوالن و پیمانکار پروژه
تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد .مهندس
سیدکمال الدین حیدری منش افــزود :هفت بند
خاکی دیگر نیز به ترتیب اولویت در این شهر احداث
و در پایان سد اصلی شهر سفیدسنگ با سازه سنگ
مالت شروع می شود.
53طرح کشاورزی در گناباد به بهره برداری رسید

صفری-به مناسبت هفته دولت  53طرح کشاورزی
روز سه شنبه در شهرستان گناباد به بهره برداری
رسید .بــرای اجــرای ایــن طــرح ها شامل آبیاری
نوین ،گلخانه ،سامان دهــی زمین کــشــاورزی و
لوله گــذاری ،مزرعه پرورش گل محمدی ،احیا و
مرمت قنات ها ،پرورش زنبور عسل و اصالح نژاد

دام سبک  23میلیارد و  750میلیون ریال اعتبار
هزینه شده است.
همزمان با هفته دولت بهره برداری از شبکه داخلی
گاز ناحیه صنعتی میان جلگه انجام شد

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان از
بهره برداری شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی میان
جلگه همزمان با هفته دولت خبر داد.بــه گزارش
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان،
مسعود مهدی زاده مقدم ضمن اظهار ایــن خبر
افزود:همزمان با هفته دولت و در راستای هماهنگی
با دستگاههای خدماترسان برای انجام خدمات
زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی با همکاری
شرکت گاز استان لوله کشی گاز شبکه داخلی به
طول دو کیلومتر با هزینه ای حدود دو میلیارد ریال
در ناحیه صنعتی میان جلگه انجام شد.
افتتاح و کلنگ زنی70طرح و پروژه در فریمان

اصغری-صفایی فرماندار فریمان گفت :در هفته
دولت 70طرح و پروژه شامل جدول گذاری معبر امام
رضا(ع) در روستای اقرعلیا ،افتتاح پارک کودک در
روستاهای حسن آباد صوفی و حصار سرخ ،تکمیل
ساختمان غسالخانه روستاهای نــاری ،قنداب و
زرکــک ،اجــرای روشنایی مسیر اصلی روستاهای
سنگ بست و باغ ساالر ،افتتاح مجموعه ورزشی روباز
روستایچشمهسنگآتشوآسفالتمجموعهورزشی
روباز شهدای فیض آباد مهم ترین پروژه های قابل
افتتاح در روستاهای بخش مرکزی فریمان است.

افتتاح  ۸۰۰میلیارد ریال پروژه در هفته دولت در
گلبهار
بــاقــری -مدیرعامل شرکت عمران شهر گلبهار

گفت:در هفته دولت امسال معادل  ۸۰۰میلیارد
ریال اعتبار در بخش های مختلف عمرانی در شهر
جدید گلبهار به بهر هبرداری میرسد و معادل
 ۱۷۰۰میلیارد ریال پــروژه کلنگزنی میشود.
گریوانی افزود :بهرهبرداری از  ۸۸۰واحد مسکن
مهر ،یک مسجد در محله  ،11پایگاه اورژانس۴ ،
زمین ورزشی روباز ،مرکز کنترل ترافیک شهری از
جمله طرحهایی است که به بهرهبرداری میرسد.

افتتاح  ۶۳پروژه عمرانی طی هفته دولت در طرقبه
شاندیز
نــاســخ ۶۳ -پـــروژه دولــتــی عــمــرانــی ،فرهنگی و

اقتصادی طی هفته دولــت در شهرستان طرقبه
شــانــدیــز بــه بــهــره بــــرداری مــی رسد.حسینی
فرماندار طرقبه شاندیز با بیان این مطلب در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :در هفته دولت پروژه هایی به
همت بخش خصوصی با اعتبار  ۷۰۰میلیارد تومان
در این شهرستان بهره برداری می شود که می تواند
تحول اقتصادی چشمگیری ایجاد کند.
قوچان با  ۲۲۵پروژه درهفته دولت

ایشان زاده -قــامــتــی فرماندار قوچان از افتتاح
وکلنگ زنی  ۲۲۵پــروژه این شهرستان درهفته
دولت بااعتبار  ۳۴میلیارد تومان خبرداد.
سرپرست فــرمــانــداری سرخس خبرداد:افتتاح
وبهره برداری  40پروژه عمرانی در هفته دولت
محمودی/سرپرست فرمانداری سرخس از افتتاح

وبهره برداری  40پروژه عمرانی در هفته دولت خبر
داد.غریب با اعالم این که هیچ پروژه ای در هفته
دولت که قابلیت بهره برداری وخدمات دهی نداشته
باشد افتتاح نخواهد شد ،گفت:در تهیه گزارش
فعالیت های هفته دولت امسال ،به همه دستگاه
های اداری تاکید شده پروژه هایی را در دستور کار
افتتاح قراردهند که دست اول باشد و قابلیت بهره
برداری وخدمات دهی را داشته باشد.

سرپرست فرمانداری فیروزه:در هفته دولــت۵۵ ،
پروژه به بهره برداری می رسد

همزمان با هفته دولت  ۵۵پروژه با اعتباری حدود
 ۸۸میلیارد ریال در فیروزه به بهرهبرداری خواهد
رسید .سرپرست فرمانداری فیروزه اظهار کرد :در
برنامه های هفته دولت این شهرستان ۵۵ ،پروژه با
اعتباری حدود  ۸۸میلیارد ریال به بهره برداری می
رسد و همچنین عملیات اجرایی شش پروژه عمرانی و
خدماتی با اعتبار ۱۸میلیاردو 250میلیون ریال آغاز
خواهد شد.حکیم پور افزود :بیشترین تعداد پروژه ها
در بخش های بهداشتی ،آموزش و پرورش ،دهیاری
ها،ورزشی و کشاورزی است.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداری:

منطقهسنگانخوافقطبتولید
فوالد کشورخواهدشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسانرضوی
گفت:منطقه سنگان خواف با تولید  ۳۰درصد فوالد کشور به قطب این
حوزه تبدیل خواهد شد.قربان میرزایی در بازدید خبرنگاران از معادن
منطقه سنگان خواف بیان کرد :منطقه سنگان قطب تولید فوالد کشور خواهد شد و با برنامه ریزی های
انجام شده ۳۰درصد فوالد کشور در این منطقه تولید می شود.وی افزود :اشتغال روستایی به ویژه در
مناطق مرزی برای استان اهمیت زیادی دارد و دولت با اختصاص تسهیالت ارزان قیمت وکمک های فنی
واعتباری به کمک کارآفرینان و تولیدکنندگان آمده است و در حوزه مشاغل روستایی ،امسال به استان
۶۱۰میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت که تاکنون ۵۰درصد آن جذب شده است.

