پروژه های افتتاح شده درهفته دولت

شــهــرســتــانهــا

شهرستان ها

بهره برداری و کلنگ زنی 12پروژه
برق رسانی در بردسکن
علی نوری /مدیر برق شهرســتان بردسکن گفت:
در گرامی داشــت هفته دولت در مراسمی باحضور
شاکریفرمانداربردسکنوتعدادیازروسایادارات
 12پروژه برق رســانی به صورت همزمــان افتتاح و
کلنگزنیشد.
رئیس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری بردســکن
گفت :باحضورفرمانداربردسکنوجمعیازروسای
ادارات  54آب گرم کن خورشــیدی در روســتاهای
محمــد زورآب ،کالته آقا مهدی و چشــمه هــادی از
مناطقعشایرنشینبردسکنبااعتبار 380میلیون
توماننصبوراهاندازیشد.

بهره برداری از 9طرح عمرانی و
خدماتی در خلیل آباد

حسین نوری /در دومین روز از هفته دولت  9طرح
عمرانــی و خدماتی در بخــش مرکزی به ارزش ســه
میلیارد و  400میلیون تومان در خلیــل آباد به بهره
برداریرسید.

به سازی و نوسازی ۹واحد مسکونی
مددجویان در شهرستان صالح آباد

بهــره مند/نصیریان  سرپرســت فرمانــداری
شهرســتان صالح آباد گفت :به ســازی و تعمیرات
تعــداد هفــت واحــد مســکونی روســتایی ویــژه
مددجویان کمیته امداد نیز در روستاهای نقد علی
ســفلی ،کل ملک آبــاد ،حاجــی آباد ،چشــمه زرد،
چشمهعبدالکریموباغکشمیرجمع ًابهارزش۹۰۰
میلیون ریال انجام شد  .

 ۴۴طرح طی هفته دولت در گناباد به
بهره برداری می رسد

صفری /فرماندار گناباد گفت ۴۴ :طرح در بخش
های مختلف طی هفته دولت در این شهرســتان به
بهرهبرداریمیرسد.قربانیافزود:برایاجرایاین
طرحهاکهدربخشهایمختلفازجملهکشاورزی،
صنعتی و مخابراتی به بهره برداری می رســد ۲۱۰
میلیاردریالهزینهشدهاست.

 86پروژه با اعتبار ۲۹۰میلیارد ریال در
هفته دولت به بهره برداری می رسد

شــجاعی مهر /همزمان با هفته دولــت  86پروژه
عمرانی بــا290میلیارد ریال اعتبار در شهرســتان
نیشابور افتتاح خواهد شــد و به بهره برداری خواهد
رسید.

 69پروژه در مه والت کلنگ زنی
می شود وبه بهره برداری می رسد

پوریوسف/همزمانباهفتهدولت ۶۹پروژهبااعتبار
 ۲۰میلیاردو ۱۲میلیونتومانبهرهبردارییاکلنگ
زنیمیشود.

پیشتازی صندوق های کارآفرینی
طرقبه و شاندیز

حسینیفرماندارطرقبهوشاندیزازپیشتازیصندوق
هایتولیداشتغالروستاییاینشهرستانخبرداد
و گفت  :به مناســبت هفتــه دولت از 73پــروژه بهره
برداریمیشود.

افتتاح و کلنگ زنی ۹۲پروژه در هفته
دولت همزمان با هفته دولت

شعبانی/رستمی فرماندارشهرستانتربتحیدریه
گفت :همزمان با هفته دولت 92پروژه با هزینه بری
 81میلیارد و 400میلیون تومان در این شهرستان
افتتاحوکلنگزنیمیشود.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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ازمیان خبر ها
شهرستان ها

بادستورمعاوناولرئیسجمهور

متولی ساخت بیمارستان سوم
نیشابورتغییرمیکند

با حضور استاندار انجام شد

بهرهبرداریاز4پروژهعمرانیوتولیدیدررشتخوار

بیکاری،شاهدبهبودفضایکسبوکارورونق
اقتصادیدراینشهرستانبود.
اســتاندار همچنین از مجتمع فوالد نور که در
زمینهتولیدکنسانترهوگندلهفعالیتمیکند،
بازدید کرد .برای احداث مجتمــع فوالد امید
نورکهحدود 94درصدپیشرفتفیزیکیدارد،
 138میلیاردتومانسرمایهگذاریانجامشده
است.رزمحسینی در جریان بازدید از مجتمع
فوالدامیدنور،درتماستلفنیبارئیسسازمان
صمت خراسان رضوی پیگیر مشکل ترخیص
تجهیزاتاینمجتمعفوالدیازگمرکشد.

گزارش
خاکشور

باحضوراستاندارخراسانرضویدرشهرستان
رشــتخوار چهار پروژه عمرانی وتولیدی به بهره
برداری رســید  .ســیلوی گندم این شهرســتان
که بــا هزینــه ۱۱۰میلیارد ریال ســاخته شــده
کارخانه تولید پــودر پیاز و میوه که بــا هزینه۱۵
میلیــارد ریــال تکمیــل شــده ،جایگاه ســوخت
ســی.ان.جی که با هزینه  ۴۰میلیــارد ریال به
اتمام رسیده اســت وواحد تولید در ضدسرقت
بــه بهره بــرداری رســید .به گــزارش خراســان
رضــوی اســتاندار در شهرســتان رشــتخوار در
دومین روز از هفته دولت مورد اســتقبال اهالی
مســئوالن و ائمه جمعــه وفرماندار قــرار گرفت
وبرایغبارروبیبهمزارشهدایگمنامشهررفت.
فرمانــدار رشــتخوار گفت۸۵ :درصد جمعیت
شهرســتان بــه کشــاورزی و دامداری اشــتغال
دارند.خالقدادعرب گفت :برای ایجاد اشتغال
 1.620میلیارد تومان در سال۹۷در رشتخوار
سرمایه گذاری شده است.عرب گفت:در حوزه
اشتغالروستاییطیامسالبیشاز7.5میلیارد
تومان در رشتخوار ســرمایه گذاری شده است.
فرماندار رشتخوار همچنین با اشاره به گام اول
توسعهاقتصادیفرهنگیمنطقه۱۱شهرستان
رشــتخوار گفــت :در شهرســتان رشــتخوار
تاکنون۳۴مــورد تفاهم نامه با ســرمایه گذاران
شهرستان امضا شده است وی در ادامه گفت :با
حضور اســتاندار چهار پروژه کارخانه تولیدپودر
پیازومیوه،سیلویگندم،درضدسرقتوجایگاه
سوختافتتاحشد.فرماندارشهرستانرشتخوار
بهاستاندارگفت:تکمیلچهارباندهشدنمحور
رشــتخوار به تربــت حیدریــه و روکش آســفالت
محور جنگل از مطالبات مردم این شهرســتان
اســت .حجت االسالم جهانشــیری امام جمعه
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رشتخوار همخواستارافزایشاعتباراتفرهنگی
رشتخوار،پیگیریتکمیلمراکزبهداشتیجنگل
و فتح آباد شد.نماینده مردم رشــتخوار وخواف
درمجلس در حضور اســتاندار گفت:بــه زودی
کار چهــار بانده شــدن محور رشــتخوار به تربت
حیدریهوسنگانبهخوافبااعتبار۵۰۰میلیارد
تومان که اختصــاص یافته آغاز می شــود .دکتر
محمود نگهبان خواســتار کمک به شــهرداری
های شــهر رشــتخوار وجنــگل شــد .وی گفت :
همچنین استاندار پیگیرگره مسکن فرهنگیان
رشــتخوار که چند سال اســت باز نشــده است ،
باشد.رســولیان معــاون اقتصــادی اســتاندار
گفــت:در۳۴تفاهــم نامــه اقتصادی وســرمایه
گذاری که با اســتانداری امضا شده است بیش
از دوهزارو۱۹۴شغل ایجاد می شود.رسولیان
گفــت :رشــتخوار دو هــزار و۵۷نفر بیــکار دارد
که با توســعه اقتصادی و ســرمایه گــذاری دیگر
بیکار نخواهیم داشت.وی گفت :در شهرستان
رشتخوار ۳۱۰میلیارد تومان طرح اقتصادی نا
تمامداریمکهطیامسالاینطرحهایناتمام با
تالش مدیران و مســئوالن به بهره بــرداری می
رسد.رســولیان گفــت  :هم اکنون ۸۵شــرکت
خصوصیمحوریتاقتصادمقاومتیشهرستان
را بر عهــده دارند .وی گفــت :در این جلســه دو

تفاهم نامه شامل سرمایه گذاری مجتمع فوالد
نــور در بخش جنــگل وســرمایه گــذاری معدن
دولتیسنگاندرمناطقروستاییخواف توسط
اســتاندار و ســرمایه گــذاران امضا شــد.محمد
چوبی عضو شورای شهر رشتخوار خواستار حل
مشکالتجادهرشتخواربهتربتحیدریه،مسکن
فرهنگیــان وافزایــش بودجــه شــهرداری های
شهرستانشد.ویخواستارتحویلخوراکمواد
اولیهمعدنیبرایمجتمعفوالدیشهرستانشد
همچنین خواستارراه اندازی اداره ثبت اسناد و
امالک،تخصیصپزشکمتخصص وراهاندازی
بخشدیالیزبیمارستاناینشهرستانشد.
اســتاندار گفت:توانمنــد ســازی مــردم از
رویکردهای اصلی دولتمردان است که برای
تحققاینمهمتالشمیشودازتمامظرفیتها
وامکاناتموجودبهشکلمطلوباستفادهشود.
رزم حسینی اظهار کرد :در گام دوم ،به مردمی
کردن اقتصــاد نیاز داریم و طرح مثلت توســعه
اقتصادینیزبرهمینامرتاکیدداردوتالشمی
شوددراینزمینهبهاهدافازپیشتعیینشده
دست یابیم.استاندار زیرساخت های موجود
در رشــتخوار را مطلوب ارزیابی کرد و افزود :با
توجهبهظرفیتهایموجودوبامشارکتمعین
های اقتصادی ،می تــوان عالوه بر کاهش نرخ

•تفاهمنامههایمعیناقتصادمقاومتی
شهرستانرشتخوارمنعقدشد

همزمــان با دومیــن روز هفته دولت در جلســه
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراســان
رضوی،تفاهمنامههایمعیناقتصادمقاومتی
شهرستانرشتخوارمنعقدشد.
به گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری  ،در
جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی
اســتان بــا حضــور علیرضــا رزمحســینی
اســتاندار ،تفاهــم نامــه هــای معیــن اقتصاد
مقاومتــی شهرســتان رشــتخوار بیــن ارکان
مثلثتوسعهاقتصادیفرهنگیبهامضارسید.
بر اســاس تفاهــم نامه منعقد شــده ،شــرکت
فــوالد قائــم امیــد نــور بــه عنــوان معیــن
اقتصــاد مقاومتی منطقــه  11مثلث توســعه
اقتصــادی فرهنگــی خراســان رضــوی،
مســئولیت توســعه محلــی بخــش جنــگل
شهرســتان رشــتخوار را برعهــده گرفــت.
همچنیندرقالبتفاهمنامهایدیگر،مجتمع
سنگانخوافبهعنوانمعیناقتصادمقاومتی
شهر سنگان خواف انتخاب شد و قرارداد آن به
امضای استاندار خراسان رضوی ،مدیرعامل
این مجموعه اقتصــادی و دیگــر ارکان مثلث
توسعه اقتصادی فرهنگی رسید.

شجاعیمهر/پیرومصوبهجدیدهیئتوزیرانمتولی
ساخت بیمارستان سوم نیشابور تغییر کرد .ساخت
این بیمارستان که با توجه به سرانه پایین تخت های
بیمارســتانی در نیشــابور در دســتور کار دولت قرار
گرفته بــود پس از گذشــت چند ســال همچنــان در
وضعیتنامشخصیقراردارد،اماپسازگذشتچند
سال و پیگیری های پی در پی رســانه ها و مسئوالن
نیشابور سرانجام معاون اول رئیس جمهور ،مصوبه
هیئت وزیران با موضوع تغییر دستگاه اجرایی طرح
احداث بیمارستان آموزشی نیشابور را برای اجرا به
وزارتخانههای راه و شهرســازی و بهداشــت ،درمان
و آموزش پزشــکی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور
ابالغ کرد.مطابق خبری که در ســایت دفتر رسمی
هیئت دولت آمده پیرو اعالم آمادگی مجمع خیرین
ســامت بــرای تأمیــن منابع ســاخت بیمارســتان
آموزشینیشابور،دولتدرجلسهروزچهارشنبه۳۰
مرداد ۱۳۹۸با تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث
این بیمارســتان از ســازمان مجری ســاختمان ها و
تأسیساتدولتیوعمومیبهدانشکدهعلومپزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی این شهر موافقت کرد.
استفاده از ظرفیتهای خیران و تسهیل و تسریع در
روند ساخت بیمارستان ،از جمله دالیل گرفتن این
تصمیمبودهاست.

احداثقطعهنخستراهآهن
مشهد-چابهاربا ۴۰درصد
پیشرفتدرحالاجراست
صفری /قربانی فرماندار گنابــاد گفت :احداث خط
آهن یونسی به گناباد به عنوان قطعه نخست خط راه
آهن مشــهد به زاهــدان و چابهار با اختصــاص ۵۸۰
میلیارد ریال و پیشــرفت فیزیکی  ۴۰درصد در حال
اجراســت .فرماندار گناباد گفت :توسعه اقتصادی و
اشتغالپایداروتحققمنویاترهبرمعظمانقالبمبنی
بر رونق تولید از طریق حمایــت از واحدهای تولیدی
مهمتریندستاورددولتدراینشهرستاناست.

