از میان خبرها

شهرستان ها

شهرستان ها

بهره برداری یا کلنگ زنی۶۲پروژه
در مه والت

پوریوسف -همزمان با دهه فجر  ۶۲،پروژه در مه والت
بهره برداری یا کلنگ زنی شد.فرماندارمهوالت گفت:
این پروژه ها با مبلغی بیش از  ۱۵۰میلیارد ریال ( ۱۵
میلیارد تومان) افتتاح یا کلنگ زنی شد.

افتتاحمرکزخدماتجامعسالمت
شهیدمیریفریمان

مدرسه خیرساز نوخندان
به بهره برداری رسید
مقصودی -مدرسه ســه کالسه نــوســاز یــادمــان مرحوم
حاج عبدالحسین ثنایی در شهرنوخندان افتتاح شد و به
بهرهبرداری رسید .این مدرسه دارای سه کالس درس و
 210مترمربعزیربناستکههزینهایمعادل 456میلیون
تومان دربرداشته و ظرف چهار ماه احداث شده است.

افتتاح پروژه آسفالت راه روستایی
خلقآباد– بهاردربخشمرکزیمشهد
پروژه آسفالت راه روستایی خلق آباد –  بهار در بخش
مرکزی مشهد با حضور نماینده مردم مشهد در مجلس
و معاون راه و شهرسازی استان افتتاح شد.به گزارش
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان
طول این محور  ۲کیلومتر و عرض زیرسازی آن  7متر و
حجم عملیات خاکی انجام شده نیز  4300متر مکعب
است .همچنین عرض آسفالت  5.5متر به ضخامت 6
سانتی متر و حجم آسفالت ریزی  1500تن است.

 ۱۰۰میلیاردریالبهفعالیتهای
بیابانزداییگناباداختصاصیافت
صفری -رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
گفت 100 :میلیارد ریال برای فعالیتهای بیابانزدایی
در گناباد و بجستان برای  70هزار هکتار از محل این
اعتبار با مشارکت مردم اختصاص یافت  .خلیل آقایی
در جلسه با مدیران شهرستان گناباد در محل سالن
شهدای دولت فرمانداری این شهرستان افزود  :حوزه
منابع طبیعی باید مورد توجه تمامی نهادها قرار گیرد؛
در صــورتــی کــه ام ــروز همه از آب صحبت میکنند و
برنامهریزی برای آن میشو د ،خاک نیز از اهمیت زیادی
برخوردار بوده و نباید مورد بیمهری قرار گیرد.

بهره برداری از ۲۵طرح عمرانی
و خدماتی در روداب
بــرزویــی 25 /طــرح عمرانی و خدماتی با اعتبار 380
میلیارد ریــال در بخش روداب سبزوار به بهره بــرداری
رسید.همچنین با حضور مسئوالن ،پروژه بزرگ گازرسانی
به  ۱۹روستا و آب رسانی به چهار روستای دهستان
خواشد این بخش با اعتبار  ۳۲۰میلیارد ریال آغاز شد.

بهره برداری از پروژه گازرسانی
به 3روستا در بخش مرکزی سبزوار
کالته -طی آیینی و با حضور فرماندار سبزوار ،نماینده
مردم سبزوار در مجلس و دیگر مسئوالن اجرایی پروژه
گازرسانی به سه روســتــای بخش مرکزی ســبــزوار با
اعتباری بیش از  26میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
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مردم ازمهم ترین چالش های شهرستان نیشابورمی گویند

مشکالت نیشابور پیش روی استاندار

ویژ

ه سفر
های ا
استاندا ستانی
ر

گزارش
شجاعی مهر

شهرستان نیشابور با جمعیتی حدود نیم میلیون
نفر سومین شهر پرجمعیت شرق کشور پس از
مشهد و زاهــدان و دومینشهر پرجمعیت شمال
شرق کشور و استان پس از مشهد است.
نیشابور از شهرهای تاریخی و کهن ایران زمین
اســت که روزگـــاری پایتخت ایــن سرزمینبوده
اســت .جاذبه هــای فــراوان تاریخی ،فرهنگی،
طبیعیو گردشگری مانند آرامگاه شخصیت های
بزرگیهمچون خیام ،عطار ،کمال الملک ،فضل
بن شــاذان و...سایت باستان شناسی شادیاخ،
کـــاروان ســرای شــاه عباسی ،قدمگاه رضــوی،
مجموعه مسجد چوبی ،رودخانه هاو آبشارهای
طبیعی فراوان و ییالقات سرسبز درود ،خرو ،بار
و...تنها بخشی از ده ها جاذبه مهم و منحصر به فرد
نیشابور است .نیشابور با وجود بیش از  ۴۰۰واحد
صنعتی پساز مشهد دومین قطب صنعتی استان
است .ظرفیت های فراوان کشاورزی و دام پروری
نیز نیشابور را به یکی از قطب های اصلی این حوزه
نه تنها در استان بلکه کشور تبدیل کرده است که
سهممهمی در تامین محصوالت غذاییمختلف
دارد.صبح امروز استاندار اولین سفر خود به یکی
از مهم ترین شهرهای شرق کشور را انجا ممی
دهد ،شهری که ظرفیت های بالقوه فراوانی را در
خود جای داده است.خراسانرضوی در گزارشی
از مردمنیشابور درباره مهم ترین درخواست های
آن ها از استاندار پرسیده اســت .لــزو م ارتقای
بخش های زبرخان و میان جلگه به شهرستان با
توجه به گستردگی زیاد جغرافیایی و جمعیتی،
آسفالت محورهای روستایی،توجه بیشتر به
کشاورزاننیشابورو مشکل تامینآب آنها ،کمک
به توسعه کشاورزی نوین ،ایجاد موزه استاندارد
برای جلوگیری از خروج اشیای تاریخی نیشابور،
کمبود امکانات در بیمارستان  ۲۲بهمن ،تکمیل
ورزشگاه انقالب بعد از گذشت بیش از  ۲۰سال

از کلنگ زنی آن ،راه اندازی افالکنمای نیشابور
بعد از گذشت  ۱۵سال ،تکمیل مصالی بزرگ نماز
جمعه ،بهبود شرایط گلزار شهدای گمنام ،افزایش
سکونتگاه های غیر رسمی  ،توجه به معضالت
حاشیه نشینی و رسیدگیبه محور خیامو عطار از
نکاتی است که مردمنیشابور به آناشاره کردند.
نداشتن ردیف بودجه ای برای برگزاری روزهای
ملی خیام و عطار ثبت شده در تقویم رسمی کشور،
ثبت روز ملی ورو د تاریخی امام رضا(ع) به نیشابور
و ایراد حدیث مهم سلسلة الذهب ،نداشتن سهم
در جشنواره فیلمفجر با توجه به ظرفیت های
فراوان و اختصاص نماد سیمرغ از نیشابور و ثبت
جهانی نیشابور با توجه به داشتن سه هزار و ۶۰۰
هکتار عرصه تاریخی از دیگر خواسته های مردم
این شهرستان است .شهردار نیشابور در گفت
وگــو با خراسان رضــوی دربــاره مشکالت حوزه
مدیریت شهری نیشابور اظهار کرد :شهرهایی
مانند نیشابور با این رده جمعیتی مشکالت خاصی
دارنــد به طوری که شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر
جمعیت و کالن شهرها و مراکز استان ها با توجه

به شرایط شان از وزارت کشور امکانات و تسهیالت
میگیرند ،اما شهرهای تا  ۵۰۰هزار نفر جمعیت
فاقد این مزیت هستند.علی نجفی ادامــه داد:
طرح جامع و تفصیلی ابالغ شده در سال  ۹۶نیز
مشکالتی ایجاد و خدمات شهرداری را محدود
کرده است و شهروندان مانند کسانی که در زمین
های باالیبیمارستان حکیم اقدامبه خرید زمین
کرده اند از طرح خارج شده و بالتکلیف اند .وی
مشکل نقدینگی و کمبود اعتبار شــهــرداری را
اصلی ترین مشکل در مدیریت شهری نیشابور
دانست و افــزود :تنها شهری غیر از مرکز استان
هستیم که دوربین های ترافیکی داریم در حالی
که به لحاظ قانونی از تخلفات ثبت شــده باید
سهمیداشته باشیم اینمقدار لحاظ نمی شود
و بابت هزینه هایی که در خارج از منابع شهری
اختصاص داده ایم مطالبات فراوانی از مجموعه
وزارت راهو شهرسازی داریــم که هنوز پرداخت
نشده است.نماینده مرد منیشابور و فیروزه نیز
به خراسان رضوی گفت :طرح های آب رسانی
روستایی و شهری و پروژه هایی مانند طرح های

غرق شدن کودک ۶ساله در چاله
آب روستای کوه آباد تایباد

اهالی ،نیروهای اورژانس به محل مراجعه کردندو
متاسفانه قبل از رسیدن اورژانس  ۱۱۵پسربچه کوه
آبادی فوت کرده بود.

به قاین یک فوتی به همراه داشت.دکتر زمانی
افزود:در این تصادفات که در 30کیلومتری محور
گناباد_قاین روز جمعه 19بهمن اتفاق افتاد
نیروهای اورژانــس و هالل احمر به محل رفتندو
چهار نفر که در خودروها گیر افتاده بودند رها
سازی شدند.وی افزود  :هفت مصدوم این حادثه به
وسیله آمبوالنس های هالل احمر و اورژانس گناباد
و دو نفر با اورژانــس هوایی به بیمارستان عالمه
بهلول گناباد منتقل شدند.وی گفت :یک نفر از

کلثومیان-کودکی شش ساله در روستای کوه آباد
تایباد در اثر افتادن در چاله آبی غرق شد  .این کودک
پسازخروجازخانه درچالهآبیدرمیانروستاافتاده
بود و اهالی روستا پس از چندین ساعت جست وجو با
پیکر بی جان او مواجه شدند که غرق شده بود.دکتر
موسوی رئیس شبکه بهداشت تایباد گفت:باتماس

افتتاحمدرسهخیریه 6کالسه
استادفرزانهدربجستان
بااعتبار ۶میلیاردریال

سلیمی /پروژه آموزشگاه شش کالسه استاد
علی فرزانه در مساحت  ۴۲۰متر مربع و با
هزینه ای بیش از شش میلیارد ریال به همت
خیر محترم حــاج حبیب فــرزانــه و با حضور
مدیرکل آموزش و پرورش استان افتتاح شد.

تصویری از پروژه نا تمام درشهرستان نیشابور

اصغری -مرکز خدمات جامع سالمت شهید میری شهر
فریمان با حضور مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی
و امور حقوقی استانداری ،فرماندار و تنی چند از مسئوالن
شهرستان فریمان افتتاح شد .مدیر شبکه بهداشت و
درمــان فریمان در آیین افتتاح این مرکز ضمن تبریک
ایام ا ...دهه فجر و چهلمین سالگرد انقالب شکوهمند
اسالمی گفت :مرکز خدمات جامع سالمت شهری شهید
میری با زیر بنای  525متر مربع و هزینه ای بیش از شش
میلیاردو  500میلیون ریال ساخته شده است.
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تصادف رخ به رخ دو خودرو
یکفوتیبهجاگذاشت

صفری-رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ومدیر
حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت:برخورد
رخ به رخ دو خودروی پراید و پژو در محور گناباد

آبخیزداری که عالوه بر مشکل تامین آب شرب،آب
بخش کشاورزی را با توجه به خشکسالی ها تامین
کند از اولویت هاست.حمید گرمابی با اشاره به
مرکزیت نیشابور از لحاظ جغرافیایی در استان
گفت :نیشابور میتواند شاهراه مواصالتی استان
باشد و نقاط مختلف از جمله شمال به جنوب را
به راحتی اتصال دهد و این مسئله توجه به بهبود
شرایط محورهای نیشابور به کاشمر ،نیشابور به
تربت حیدریه ،فیروزه به سبزوار و فیروزه به قوچان
را می طلبد.وی خاطر نشان کرد :وجود بیش از
 ۴۰۰واحد صنعتی و واحد های بزر گصنعتی
مانند فوالد خراسان ،تعداد زیاد گردشگر و مسافر،
پوشش دادن حجم سرریز فرودگاه مشهد ،وجود
دانشگاه های مختلف و لزوم بهبود زیرساخت های
مهم گردشگری و نزدیکی به شهرهای مختلف
استان از دالیل مهم ایجاد فرودگاه در نیشابور
است که وزارتخانه بودجه مطالعات اولیه را داده
است و امیدواریم استاندار عنایت ویژه ای به آن
داشته باشد.گرمابی ارتقای بخش های نیشابور
را یکیدیگراز درخواست های مهممردم نیشابور
دانست و افــزود :اگــر بیمارستان ســوم نیشابور
راه انــدازی شود دو بیمارستان دیگر نیاز داریم
تا به میانگین تخت های بیمارستانی در کشور
برسیم.فرماندار نیشابور با اشــاره به پرداخت
نشدن اعتبارات سفر رئیس جمهور به نیشابور
گفت :پرداخت این مبالغ که پروژه های مهمی را
شامل می شود به خصوص در حوزه گردشگری
میتواند مشکالت را تا حدودی رفع کند.سعید
شیبانی توجه به گردشگری را یکی از نیازهای
جدی شهرستان دانست و گفت :ظرفیت های
بسیار خوبی در نیشابور و فیروزه داریم که توجه
و بهره بــرداری از افــاک نما و سایت فوشنجان
تاثیر زیادی در این حوزه دارد.وی با اشاره به لزوم
ارتقای دانشکده علومپزشکی به دانشگاه گفت:
اعتبارات حوزه بهداشتو درمان نیشابور کم است
که با توجه به حوزه گسترده کار و امکانات محدود
احتیاج به افزایش اعتبارات در اینحوزه داریم.
مصدومان پراید که خانم بود در بیمارستان براثر
شدت جراحات جان خود را از دست داد.

اخبار
شهرستانها

نکوداشت موالنا زین الدین ابوبکر
تایبادی درتایباد برگزارشد
کلثومیان -مراسم نکوداشت موالنا زین الدین ابوبکر
تایبادی ،عالم و عارف قرن هشتم هجری قمری ،در مزار
وی درتایباد برگزار شد.در ادامه این مراسم ،از سه چهره
مطرح شهرستان تجلیل شد .آیت ا ...محمد محدثی به
پاس چهار دهه فعالیت در حوزه فرهنگ قرآنی و تقریب
مذاهب اسالمی ،استاد محمد جامی در حوزه فرهنگ و
ادبیات به پاس بیش از چهار دهه حضور فعال در عرصه
فرهنگ و ادبیات شهرستان و استاد عبدالرحیم تاج
محمدی در حوزه هنر خوشنویسی به پاس سه دهه تالش
در عرصه خوشنویسی تایباد به عنوان چهره های ماندگار
ســال  ۹۷تجلیل شدند.همچنین در ادامــه مراسم،
رونمایی از کتاب تحقیق العقاید نخستین اثر شناسایی
شده موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی انجام شد.

فرمانده قرارگاه ثامن االئمه استان:

سرمایهاصلینظاموانقالبمردمهستند

ابراهیم بــای -یــادواره شهدای شهر سالمی با حضور
فرمانده قرارگاه ثامن االئمه استان  ،مسئوالن ادارات
و نهادهای خواف و آحاد مردم در محل فاطمیه این شهر
برگزار شد.فرمانده قرارگاه ثامن االئمه استان در یادواره
شهدای شهر سالمی با تسلیت شهادت حضرت فاطمه
(س) و گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت :امروزه هر چه
داریم به برکت خون پاک شهداست و زنده نگه داشتن نام
و یاد شهدا وظیفه همه ماست.سردار حسن زاده راه عزت
را راه اسالم،قرآن و راه رستگاری دانست و بیان کرد:
پیوندی در این انقالب گره خورده است که این پیوند
عزت آفرین شد و دین اسالم ،والیت و مردم است که این
تحول شگفت را در دنیا رقم زد و عزت و عظمتی که دنیا
را مبهوت خودش کرد با حضور ارزشمند مردم در کنار
اسالم و والیت به وقوع پیوست.

بهره برداری از  36طرح عمرانی
خدماتی در بخش انابد
نوری 36 /طرح عمرانی خدماتی در سطح روستاهای
بخش انابد افتتاح و بهره بــرداری شــد .ایــن طــرح ها
شامل افتتاح روکش آسفالت گرم و اجرای ترک گیری
و لق گیری  3کیلومتر از محور بردسکن به انابد با
اعتبار  650میلیون تومان ،افتتاح همزمان از شش
واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد در روستاهای
شریعت آبــاد ،درونــه ،باب الحکم ،رکن آبــاد ،خانقاه و
شهر انابد با اعتباری بیش از  200میلیون تومان ،افتتاح
همزمان  28باب حمام و سرویس بهداشتی در 13
نقطه از مناطق عشایری و کوهپایه بردسکن با اعتبار
 90میلیون تومان توسط بسیج سازندگی و خیران و
افتتاح و بهره برداری از پنجاهمین اقامتگاه بوم گردی
خراسان رضوی است.

