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موافقت با طرح های اشتغال زا
درتربت جام  ،گناباد  ،سبزوار و فریمان

کارگروه امور زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری،
شــهری و آمایش ســرزمین و محیط زیســت استان
با طرح های اشــتغال زا در شهرســتان های تربت
جــام ،گناباد ،ســبزوار و فریمــان موافقــت کرد.به
گزارش پایگاه اطالع رســانی معاونــت هماهنگی
امورعمرانــی اســتانداری ،احمدیزدان پنــاه خبر
داد :این کارگروه با طرح های احداث بیمارســتان
دام پزشــکی ،واحد گوســاله پرواری و واحد دامی
گوسفند داشتی در تربت جام موافقت کرد.
معــاون هماهنگــی امورعمرانــی اســتانداری
افزود :احداث پایانــه خصوصی در گناباد ،احداث
ســاختمان اداری و مجتمع خدماتی بین راهی در
سبزوار و احداث انبار و ســردخانه ثابت درفریمان
نیز به تصویب ایــن کارگروه رســید.به گفته یزدان
پناه ،در این جلسه نحوه پاسخ گویی به درخواست
های تجدید بنا و احداث خانه کارگری در باغ های
دارای حدنصاب تفکیک قانونــی در خارج از حریم
شهرهای استان تعیین تکلیف شد .همچنین طرح
هادی شــهری نصرآباد از شــهرهای تربــت جام به
تصویب این کارگروه رسید.

 ۱۲درصدواحدهایشهرکصنعتی
خیامغیرفعالوراکدهستند
شــجاعی مهر/مدیرعامل شــرکت شــهرک صنعتی
خیام نیشابور گفت ۱۲:درصد واحدهای تولیدی
شــهرک صنعتی خیام غیرفعــال و راکد هســتند.
سکینه چمبری در حاشیه برگزاری مانور مشترک
ایمنی در مجموعه روغــن طالیی نیشــابور افزود:
تمــام واحدهــای تولیدی شــهرک صنعتــی خیام
ممیزی ایمنی شــده اند و اخطارهای الزم به آن ها
داده شده است .وی بیان کرد ۱۹ :زمین خالی در
این شهرک وجود دارد که ۱۰قطعه آن در فرایند راه
اندازی مجموعه صنعتی قرار گرفته اند .وی خاطر
نشان کرد :مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی در
این شهرک صنعتی تامین مواد اولیه است .چمبری
با بیان این که آب مصرفی شهرک صنعتی خیام از
ســه حلقه چاه با مجوز  ۴۷لیتر بر ثانیــه تامین می
شــود ،ادامه داد :تصفیه خانه این شــهرک بهترین
تصفیــه خانه صنعتی اســتان اســت و  ۱۰۰درصد
برای رها ســازی در طبیعت استاندارد سازی شده
و به دنبال برگرداندن آن به چرخه مصرف هستیم.
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گالیه والدین از مدارس مختلط روستاییدرخوشاب
گزارش
ملکی
بــا وجودخدمــات قابــل توجهــی کــه در
طول سال های گذشته به مناطق روستایی
وشهرستان های دورافتاده ارائه شده است-
نظیــر گازرســانی ،برقرســانی و رســاندن
آب شــرب بــه مناطــق روســتایی -بــه دلیل
گســترده بودن مســاحت کشــور و تخصیص
نیافتــن بودجهکافــی بــه برخی از شــهرها و
روستاهای کشور از جمله خوشاب و کم بودن
تعداد دانش آموزان ،شاهد برگزاری کالس
های مختلط تا مقاطع متوســطه هســتیم که
این موضــوع گالیــه اولیای دانش آمــوزان را
به دنبــال داشــته ودربرخــی مواقــع موجب
جلوگیــری از ادامــه تحصیل دانــش آموزان
دختر شده است .به گزارش خراسان رضوی
تعدادی از اولیــای دانش آمــوزان از مختلط
بودن مدارس و نبود همه رشته های تحصیلی
در مدارس شهرستان خوشاب گالیه دارند  .
•گالیه اهالی روستای سوزنده

حیدر حسن پور ،دهیار روســتای سوزنده در
شهرستان خوشاب نیز با اظهار این که به دلیل
نبود معلم از سال های گذشته دو پایه برخی از
کالس های درسی را در این روستا (مانند دوم
ابتدایی با چهارم یا کالس های پنجم با ششم)
ادغام می کنند و یک معلم دارند ،به خبرنگار
ما گفــت :وقتی به آموزش و پــرورش اعتراض
می کنیم در جــواب می گویند ســهمیه معلم
روستای شما داده شــده و بر اساس بخشنامه
وزارتخانه به دلیل کمبود دانش آموز بیشتر از
این به شما معلم تعلق نمی گیرد.وی با اشاره
به این که تنها مدرســه روستای ســوزنده پنج
کالس با جمعیت دانش آموزی  125نفری در
مقطع متوسطه دارد ،افزود :از دیگر مشکالت
مدرسه کمبود فضاست که نمازخانه و بخشی

از سالن مدرسه را با جدا سازی کالس درست
کردیم.حسن پور اضافه کرد :ادغام دختران
و پســران در مقطــع متوســطه یکــی دیگــر از
مشکالت مدرســه است.ســیدآبادی ،دهیار
روستای سیدآباد نیز در این زمینه با بیان این
که برای جدا سازی دختران از پسران در این
روستا رئیس آموزش و پرورش خوشاب گفته
اســت باید حداقل  32دانش آمــوز در هر پایه
باشند به خراسان رضوی گفت :مختلط بودن
پســران با دختــران در مدارس این روســتا از
گذشته بوده و این مشکل حل نشده است.
والدینی که از این وضعیت ناراضی هســتند،
یا دختــران خودشــان را به شــهرهای مجاور
از جمله فیروزه نیشــابور و ســلطان آباد برای
تحصیــل میفرســتند یا ایــن دختــران ترک
تحصیل می کنند.وی با اشاره به این که تالش
زیادی کردیم کــه بتوانیــم از وضعیت موجود
خارج شویم ولی مســئوالن آموزش و پرورش
خوشــاب حداقــل نفرات بــرای تشــکیل یک
کالس مستقل را  32نفر بیان می کنند که تا
کنون محقق نشده است ،افزود 200 :دانش
آموز در این روستا در مقاطع مختلف ابتدایی

تحصیل مــی کنند که  118پســر و  84دختر
هستند و در پایه متوســطه اول نیز حدود 64
دانش آموز به صورت مختلط در حال تحصیل
اند.وی مختلــط بــودن در برخــی از مناطق
شهرستان خوشاب را از مشکالتی دانست که
در مدارس روستایی وجود دارد.
•توضیحات رئیس آموزش و پرورش
خوشاب

رئیس آمــوزش و پروش خوشــاب بــا پذیرش
وجود مدارس مختلط در شهرستان خوشاب
به خبرنگار ما گفت :برای حل مشکل مدارس
روستاهای سیدآباد و سوزنده به دلیل فاصله
 2کیلومتری آن ها پیشــنهاد داده ایم پسران
در سوزنده و دختران در ســیدآباد به صورت
جدا از هم مشغول تحصیل شوند ولی خانواده
ها از قبول آن شانه خالی کرده و تا کنون قبول
نکرده اندو در روســتاهای برقبان ،شیرخان
و نودهان نیز مشــکلی مانند ایــن وجود دارد
و خانــواده ها قبــول نمی کنند فرزندانشــان
بــرای تحصیل بــه روســتاهای مجــاور بروند
و حاضرنــد فرزندانشــان به صــورت مختلط

تحصیل کنند.علی بیات با اشاره به تامین38
نفر کمبود معلم از طریق اســتان طی امسال
افــزود :امســال بــا ورود معلمــان جدید هیچ
کمبود معلمی نخواهیم داشــت و آموزشگاه
های خرید خدماتی نیز جمع شده اند و وجود
ندارند.وی با اشاره به کم بودن تعداد دانش
آمــوزان در برخــی از روســتاها و شــهرهای
سلطان آباد و مشکان در مقاطع متوسطه دوم
افزود :برای حل این مشکل پیشنهاد کردیم
اهالی روستای رباط جز و شهرهای مشکان و
سلطان آباد با همدیگر کنار بیایند و هر کدام
یک رشته را برای تحصیل دانش آموزان پسر
قبول کننــد .به همین دلیل رشــته تجربی به
روستای رباط جز ،انسانی به مشکان و رشته
ریاضی به سلطان آباد داده شد.
بیات در پاسخ به اعتراض برخی از والدین در
این زمینه بیان کرد :بر اساس بخشنامههای
وزارتخانه برای تشکیل یک کالس درسی و
ایجاد رشــته در مقطع متوســطه بایــد تعداد
دانش آمــوزان به حد نصاب  15نفر شــهری
و  12نفر روستایی برسد.وی با تاکید بر این
که برای تحصیل دانش آموزان در رشتههای
مختلف در قســمت دختران مشکلی نداریم
و تمام رشــته ها در ســلطان آباد وجود دارد،
بیان کرد :سال گذشته به دلیل به حد نصاب
نرســیدن تعــداد دانــش آمــوزان در آزمــون
مــدارس نمونه در شهرســتان خوشــاب این
مدرســه تعطیل شد و امســال با برنامه ریزی
انجام شده موفق شدیم مجدد در دو رشته با
جذب بیش از  50دانش آموز این مدرسه را
احیا کنیم و با دو رشته انسانی و تجربی ادامه
فعالیــت بدهیم.بیــات با اشــاره بــه تحصیل
بیش از ســه هزار دانــش آموز در شهرســتان
خوشاب و افزایش  300نفری دانش آموزان
جدید طی امســال افــزود :در متوســطه اول
و دوم دانش آمــوزان این شهرســتان در 34
آموزشــگاه با بیش از  110کالس درسی در
حال تحصیل هستند.

از میان خبرها
شهرستان ها

 5اثر تاریخی سبزوار
نیاز به مرمت اضطراری دارد
کالته -پنج اثــر تاریخی شهرســتان ســبزوار نیاز به
مرمــت اضطــراری دارد و اســتحکام بخشــیدن به
این بناها برای جلوگیری از تخریب بیشتر ضروری
اســت .به گزارش خراســان رضوی ،رئیــس پایگاه
میراث فرهنگی شــهر تاریخی ســبزوار گفت :این
بناهــای تاریخی شــامل خانه تاریخــی جعفرزاده،
میل خسروجرد ،سرای معمارزاده ،کاروان سرای
صالح آباد و ســرای دو در اســت .محســن برآبادی
افزود :برای شروع اقدامات مرمتی ،جداره سازی و
مرمت استحفاظی این بناها بیش از دو میلیارد ریال
اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به فعالیت های پایگاه میراث فرهنگی
شهر تاریخی ســبزوار تصریح کرد :سال گذشته ۹
بنای تاریخی این شــهر که نیاز به مرمت اضطراری
داشــتند با هزینه هشــت میلیارد ریالی به سازی و
مرمت شــدند .سرپرســت پایگاه میــراث فرهنگی
شهر تاریخی ســبزوار ادامه داد :بافت تاریخی این
شهر با  ۵۰اثر ثبت شده و  ۱۰۰اثر شناسایی شده
شامل مسجدجامع ،بازار و محالت مسکونی۱۸۰،
هکتار وسعت دارد.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیسبزوار:

سبزوار کمتر از میانگین کشوری
پزشک دارد

حــدود  365پزشــک عمومــی و متخصــص در
شهرســتان ســبزوار فعالیت دارند که این تعداد از
میانگین کشوری کمتر است.
به گزارش خراســان رضوی ،رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی ســبزوار گفت :در شهرستان ســبزوار به
ازای هر هزار نفر حدود  0.75پزشــک وجود دارد
که میانگین کشــوری بــه ازای هــر هــزار نفر ،یک
پزشک است.
دکتر علیرضا مسلم با اشاره به افزایش  5درصدی
تخــت هــای بســتری در دانشــگاه علوم پزشــکی
سبزوار افزود :شهرســتان سبزوار به  125پزشک
عمومی متخصص و فــوق تخصص نیــاز دارد .وی
تصریح کرد:همچنین بر مبنای شاخص های ایده
آل وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
ضریب پرســتار به ازای هــر تخت بیمارســتانی در
کشــور  1.2اســت که این آمار در بیمارستان های
زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی سبزوار به ازای
هر تخت  0.9است.

سوژه ها وخبرها
مدیرجهادکشاورزیتربتجام

نمايشگاهخوشنويسيعاشورايي
در سبزوار گشايش يافت

رهاسازی  ۵۰۰هزار ماهی قزل آال
در استخرهای 2منظوره

زعفران تربت جام تامین کننده
اشتغال ۱۵۰هزار خانوار روستایی است

حقدادی -مدیــر جهاد کشــاورزی تربت جام گفت :کشــت زعفران
سال گذشته درتربت جام زمینه اشتغال و تامین درآمد  ۱۵۰هزار
خانوار روستایی این شهرستان را فراهم آورد.خوشخو افزود :سامان دهی بازار گل زعفران با
هدف ایجاد تعادل در قیمت گل زعفران ،جلوگیری از سرگردانی تولیدکنندگان برای فروش
محصول ،جلوگیری از معضالت ترافیکی ناشی از ازدحام فروشندگان و خریداران ،جلوگیری
از فعالیت دالالن و اخالل گران و سودجویان در بازار زعفران و نظارت بیشتر بر فروشندگان و
خریداران بازارگل ،در جلسه تنظیم بازار سامان دهی بازار گل زعفران مطرح و اجرایی شد.

شــعبانی-مدیر جهاد کشــاورزی تربت حیدریه گفت :در شش ماهه
نخســت امســال  ۵۰۰هزار قطعه ماهی قزل آال در استخرهای دو
منظوره کشــاورزی این شهرســتان رهاســازی شــد.در شش ماهه
نخست امسال بیش از ۴۱۲هزار ماهی قزل آال در ۱۲مرکز پرورش ماهیان سردابی به مساحت
 ۱۵هزار و ۲۴۶متر مربع رهاسازی شده که پیش بینی می شود به میزان ۳۷۰تن گوشت سفید
از این مراکز برداشت شود.عباسپور تصریح کرد :همچنین در همین مدت  ۸۸هزار قطعه ماهی
گرمابی نیز در  ۴۳استخر ذخیره کشاورزی به مســاحت  ۴۹هزار متر مربع رهاسازی شده که
انتظار می رود  ۵۶تن گوشت ماهی گرمابی نیز از این استخرها برداشت شود.

کالته -نمایشــگاه خوشنویســی خط عاشــورایی (کلک ســرخ) روز
دوشنبه در دانشگاه حکیم شهر ســبزوار گشایش یافت .به گزارش
خراسان رضوی،مسئول نمایشگاه خوشنویسی عاشورایی (کلک
سرخ)گفت:ایننمایشگاهحاویآثاربرگزیدهگروهیازاستادانخوشنویسیشهرستانسبزوار
است که همزمان با دهه آخر ماه صفر در محل سازمان مرکزی دانشگاه حکیم بر پا شده .محمد
مشقی افزود :در این نمایشگاه  20تابلو خط از پنج استاد انجمن خوشنویسان سبزوار در قالب
دو خط نستعلیق و خط شکســته به نمایش گذاشته شده اســت .وی تصریح کرد :موضوع آثار،
مضامین مذهبی با محوریت عاشورا و محرم است.

خبر
گوناگون

 ۷۰درصد آسفالت معابر در
نیشابور به مناطق جنوب شهر
اختصاص یافت

شــجاعی مهر -در حالی که به سازی و آسفالت معابر
شــهری مطابق بــا آخرین نظرســنجی رســمی که
توسط شورای شهر نیشابور انجام شده بود در صدر
مطالباتمردمیبهخصوصمناطقجنوبنیشابور
قرار داشــت رئیــس ســازمان عمــران و بازآفرینی
فضاهای شهری شهرداری از افزایش  ۳۰درصدی
تولیدآسفالتدرنیشابورخبرداد.سعیدطباطبایی
در نشســت خبری در پاســخ به خبرنــگاران گفت:
طی دو سال گذشته  ۶۰هزار تن آسفالت در معابر
شهری نیشابور اســتفاده شــده که میزان آسفالت
تولیدی نســبت به مــدت مشــابه قبــل  ۳۰درصد
افزایش داشته و ۷۰درصد آن نیز در مناطق جنوبی
و کم برخوردار نیشــابور اســتفاده شــده است .وی
با بیان این که متاســفانه هیچ گونه قیــری از طرف
ســازمان ها و نهادهای متولی دریافــت نکرده ایم،
افــزود :همزمان با افزایش ســه برابــری قیمت ها،
بــرای اولین بــار توانســته ایم نیاز شــهر نیشــابور،
شهرهای اقماری شهرستان و روستاهای همجوار
را خودمان تولید کنیم و عالوه بر درآمدزایی ،صرفه
جویی  ۳۰میلیارد ریالی داشته باشیم.

خبر

دستگیری ۳۹سارقخودرودرنیشابور
شــجاعی مهر-فرمانــده انتظامی نیشــابور از شناســایی و
دستگیری ســارق حرفه ای با  39فقره ســرقت خودرو و
لوازم داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.سرهنگ
«دهقانپور» گفت :در پی شــکایت تعــدادی از رانندگان
تاکســی های پراید شهرســتان نیشــابور مبنی بر سرقت
محتویــات و قطعــات خودروهــای تاکســی آنــان در این
شهر ،پیگیری موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس
آگاهی قرار گرفــت.وی افزود :در بررســی هــای اولیه و
میدانی مشخص شد تمامی سرقت ها مربوط به تاکسی
های پرایدی اســت که یا در جلوی منزل یا در شهر پارک
بودند.این مقام انتظامی تصریح کرد :کارآگاهان پلیس
با اســتفاده از ســرنخ هــای به جــا مانــده و با اســتفاده از
دوربین های داخل شــهر متهم را که از ســارقان ســابقه
دار بود ،شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی این
فرد را در یک عملیات ضربتی دســتگیر کردند.سرهنگ
دهقانپور گفت :متهم دستگیرشــده در مواجهه با ادله و
مستندات پلیس به  35فقره ســرقت محتویات و قطعات

شهرستان ها

داخل خودروهای تاکسی پراید و ســرقت چهار دستگاه
خودروی پراید اعتراف کرد.وی با اشــاره به دســتگیری
یک مالخر در این زمینه بیان کرد :متهمان پس از تشکیل
پرونده مقدماتی به منظور ســیر مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی شدند.

 ۳۱۷هکتار از اراضی تندوره از ابتدای
امسال در آتش سوخته است

مقصودی -ازابتدای امسال تاکنون ۳۱۷هکتار از اراضی
با ارزش پارک ملی تنــدوره واقع در شهرســتان درگز در
شمال خراسان رضوی در آتش سوخته است.رئیس اداره
حفاظت محیط زیســت درگز گفت :این اراضی طی ســه
فقره آتش سوزی در پارک ملی تندوره طعمه حریق شده
است.حســین اصالحی افزود :در یک فقره آتش سوزی
 ۳۰۰هکتــار از عرصه های این پارک ملی ســوخت که با
توجه به عمدی بــودن حادثه ،پیگیری برای شناســایی و
دستگیری متخلفان همچنان ادامه دارد.وی اظهار کرد:
در دو آتش ســوزی دیگر که یکــی در ســطح  ۱۵هکتار و

رئیساتاقاصنافنیشابور:

اغلب کسبه به علت هزینه های
زیاد قادر به بیمه خود نیستند

دیگری در سطح دو هکتار بود ،بی احتیاطی گردشگران
علت وقــوع حادثه بــوده اســت.وی گفت :عــاوه بر این،
پنج فقره آتش ســوزی دیگر نیز در منطقه با شناسایی به
موقع توســط ماموران یگان حفاظت مهار شــد که میزان
خسارت در هر یک از این موارد کمتر از ۱۰متر بوده است.
اصالحی ادامه داد :در آتش ســوزی  ۳۰۰هکتاری ۷۲
اصله درختچه جنگلی و حدود  ۲۰اصله درخت ارس ،در
آتش سوزی  ۱۵هکتاری  ۳۵درخت ارس و  ۲۰درختچه
جنگلی و در آتش سوزی دو هکتاری ،پنج درختچه و شمار
محدودی بوته های باارزش مرتعی از بین رفت.

شهردار تربت جام  :نخستین جشنواره فیلم کوتاه «شهر من» در تربت جام برگزار می شود
حقدادی-شهردارشهرستان تربت جامگفت:
نخســتین جشــنواره فیلــم کوتاه «شــهرمن»
با هــدف ارتقــای ســطح فرهنگ شــهروندی
و مشــارکت هنرمنــدان در راســتای ارتقــای
ایــن فرهنــگ بــرای اولیــن بــار به مناســبت
هفته وحدت توســط شــورای اســامی شهر
و شــهرداری تربتجــام بــا همکاری شــرکت
ســینمایی رویــا فیلــم جــام برنامهریــز ی
شــده است .ســیدعلی حســینی با اشــاره به

موضوعــات پانزدهگانــه ایــن جشــنواره کــه
مرتبط با حوزه مدیریت شــهری است ،افزود:
فضای سبز و نگهداری آن ،فرهنگ رانندگی،
نظافت شــهری و پســابها ،احترام به حقوق
یکدیگر ،بازیافت و تفکیک زباله ،صرفهجویی
و الگــوی مصــرف ،تولید محصــوالت داخلی
تربتجــام ،حملونقل عمومــی و نگهداری،
مشــارکت در پرداخــت عوارض شــهرداری،
فرهنگ ورزش و ســامت ،وحدت و همدلی،

حقوق همســایگان ،مبلمان شــهری ،عزت و
اقتدار ملــی و موضــوع آزاد در زمینه فرهنگ
شــهروندی و شهرنشــینی از موضوعــات این
جشــنواره اســت .وی تاکید کرد :راهاندازی
خانــه فرهنــگ بــه منظــور حمایــت از هنــر و
هنرمندان بوده تا از این مــکان به خوبی بهره
ببرند .ســیدعلی حســینی افــزود :بــا توجه
بــه برگــزاری جشــنواره اســتانی «داســتانی
جام» که انجمن ادبیات داســتانی شهرستان

برنامهریزی کرده است  ،از این برنامه فرهنگی
حمایت کردیم و در حد توان کمک میکنیم.
وی در ادامــه به شــرایط برگزاری جشــنواره
فیلم کوتاه اشاره کرد و یادآور شد :هنرمندان
تربتجامــی میتواننــد فیلمهای داســتانی
و مســتند حداکثــر 3دقیقــهای خــود را بــا
موضوعــات اعالمشــده توســط تلفــن همراه
یــا دوربیــن تولید وتــا ۱۹آبــان بــه دبیرخانه
جشنواره ارسال کنند.

رئیس اتاق اصناف نیشــابور گفت :بــه علت هزینه
های بــاالی بیمــه اغلب کســبه و صنوف نیشــابور
توانایی بیمه کــردن خــود را ندارنــد و از این بابت
دچار مشکالت فراوان هســتند.عبدا ...قدمیاری
در نشســت خبری افــزود ۲۴ :درصــد واحدهای
صنفی نیشابور فاقد پروانه هستند که بوروکراسی
هــای اداری و تاخیــر دســتگاه هــای متولــی در
رســاندن اســتعالمات یکی از مشــکالت مهم این
حوزه اســت.ویبیان کرد :مطابق قانون باید ۱۰
درصد جریمه های تعزیراتی به اصناف داده شــود
که پرداخت نکردن چندین ســاله ایــن مبلغ باعث
ایجاد مشــکل در روند بازرســی ها و فعالیت های
اتاق اصناف شده اســت.قدمیاری ادامه داد:طی
شــش ماه گذشــته  ۶۴۳فقره تخلف ثبــت و ۹۷۴
پرونده اصناف متخلف بــرای پلمب به اداره اماکن
ارسال شده است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

