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فرماندارتربتجامتشریحکرد:

وضعیتمصوباتسفر
استاندارسابق به روستای صیدآباد
حقدادی/فرماندارتربتجامدرحاشیهاهدایبسته
لوازم تحریر و کفش به دانش آموزان روســتای مرزی
صیدآباد ازمصوبات ســفر استاندارســابق خراســان
رضوی به خبرنگارما گفت :استاندارســابق خراسان
رضــوی درسفرشهرســتانی به تربــت جامبــا حضور
در روســتای صیدآبــاد درجمع مســئوالن مبلغ یک
میلیون تومان وجه نقد برای هرخانوارســاکن دراین
روســتا  ،بســته لوازم تحریر بــرای  ۳۰دانــش آموز به
مبلغ۵۰۰هــزار تومــان و یک جفت کفــش ،احداث
دوکیلومتر راه روستایی و ســاخت مدرسه دوکالسه
برای مــردم روســتای صیدآبــاد را قــول داد.مرتضی
حمیدی افزود :پس از انجام ســفر اســتاندار سابق به
تربت جام مصوبات سفر از طریق استانداری پیگیری
و قول های استاندارســابق بهمــردم صیدآباد عملی
شــده اســت .وی ادامه داد :مبلغ ۶۳میلیــون تومان
در روز  ۲۶مهر به حســاب  ۶۳سرپرست خانوار واریز
شد و ۳۰بسته لواز م تحریر به همراه ۳۰جفت کفش
تهیه و با حضور جمعی از مســئوالن اجرایی و نظامی
ومعلمانبهدانشآموزانروستایمرزیصیدآباداهدا
شد.وی تصریح کرد :عملیات اجرایی د و کیلومترراه
دسترسی به روستا شروع شده و ادامه دارد،عملیات
ساخت مدرسه دوکالسه نیز با دستور استاندار سابق
به سازمان برنامه وبودجه اســتان واداره کل نوسازی
مدارستامیناعتبارشده وبهزودیشروعخواهدشد.

3شهرستان خراسان رضوی در
وضعیت نارنجی کرونایی
طبقآخرینگزارشنرمافزارماسکوزارتبهداشت،
درمــان و آموزش پزشــکی ،رنــگ بنــدی کرونایی در
خراسانرضویتغییراتاندکیداشتوتاروزگذشته
سهشهرستانخراسانرضوی دروضعیتنارنجیقرار
دارند.بهگزارش ایرنابراساس اعالم سامانهماسک،
تابعدازظهردیروز (زمانتنظیمخبر) شهرستانهای
نیشابور ،کاشمر و بردسکن دراستانخراسانرضوی
دروضعیتنارنجیقراردارند،پیشازاین ۲شهرستان
سبزواروششتمد دروضعیتنارنجیقرارداشتند.
بــر ایــن اســاس شهرســتان هــای تربتجــام،
باخــرز ،فریمــان ،رشــتخوار ،مهوالت ،بجســتان،
خوشــاب ،جغتــای و فیروزه در اســتان خراســان
رضوی در وضعیت آبــی کرونایی به ســر می برند.
از بیــن  ۳۳شهرســتان خراســان رضــوی ۲۱ ،
شهرســتان از جملــه مشــهد ،ســرخس ،بینالود،
چنــاران ،تربتحیدریــه ،خلیــل آبــاد ،تایبــاد،
کوهسرخ ،کالت ،گناباد ،خواف ،جوین ،قوچان،
درگز ،سبزوار ،داورزن ،زاوه ،ششتمد و ریوش در
وضعیت زرد کرونایی هستند.
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در جلسه معارفه شهردار نیشابور مطرح شد :

چالشهایمدیریتشهرینیشابور
شهردار نیشابور:برنامه ۴ساله را برای شهر نیشابور تدوین کرده ایم

شــجاعی مهر /با حضور جمعی از مســئوالن
استانوشهرستاننیشابورهجدهمینشهردار
نیشابورطیمراسمیمعارفهشدوکلیدنمادین
شهرکهننیشابوربهسیدحسنمیرفانیسپرده
شد ،دراین جلسه فرماندار نیشابور گفت :شهر
نیشــابور ۳هزار و  ۵۰۰هکتار وســعت دارد در
حالی کــه۴۰هــزار هکتــار حریم و حــدود۱۴
هزارهکتارحری ممیراثفرهنگیداردکهبااین
وضعیتوبااعتباراتشهریواستانینمیشود
آن را اداره کرد ضمن ایــن که طرح جامع فعلی
نیز پاسخگوی مدیریت آن نیست و باید اصالح
شود،سرپرست شهرداری نیشــابور نیز با بیان
اینکهشهرداریراباوجودشناختیکهداشتم
تحویل گرفتم گفت :هنگامی که شــهرداری به
منسپردهشد ۹۹میلیاردتومانبدهیوخزانه
ایخالیداشت.
•حریمشهرنیشابور ۱۱برابروسعتآن

بهگزارشخراسانرضوی فرماندار نیشابوردر
این مراسم گفت :شهر نیشــابور ۳هزار و ۵۰۰
هکتار وسعت دارد در حالی که ۴۰هزار هکتار
حریــم و حــدود ۱۴هــزار هکتار حریــ م میراث
فرهنگی دارد کــه با این وضعیت و بــا اعتبارات
شهریواستانینمیشودآنراادارهکردضمن
اینکهطرحجامعفعلینیزپاسخگویمدیریت
آن نیســت و باید اصــاح شــود.علیرضا قامتی
افزود :عوامل رســیدن به یک شــهر هوشــمند
و خــاق تدویــن یک ســند توســعه کاربــردی و
عملیاتی است و از سال  ۱۳۸۶با وجود توسعه
ن شــهر هنوز
عمودی و افقی شــهر نیشــابور ای 
فاقدطرحتفصیلیاستوطرحفعلیجوابگوی
ت موجود نیســت و با اقداماتی که انجام
وضعی 
شــد اجرای طرح جدید هفته گذشــته توســط
وزارت راه و شهرســازی به مشاور ابالغ شد.وی
بیان کرد :جمعیت واقعی شــهر نیشابور ۳۰۰
هزار نفر است اما جمعیت آماری آن  ۲۷۰هزار
نفــر و جمعیتــی کــه عــوارض از آن دریافت می
شــود ۲۲۰هزار نفر اســت که نشــان از حاشیه
نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی در آن دارد

ملی برای این شهر اســتفاده شود و نباید تامین
بودجهرابردوشمردمبگذارندودراینچارچوب
بهدنبالتدوینبرنامههایراهبردیباشند.وی
اظهار کرد :یکی از مشــکالت شــوراهای شهر
تصویبدیرهنگامبودجهواعتباراتشهرداری
است و پارســال از بودجه ۲۷۳میلیارد تومانی
شهرداری نیشــابور ۱۶۰میلیارد تومان صرف
حقوق در شهرداری نیشابور با یک هزار و۵۰۰
نفرپرسنلشدهاست.
•بدهی ۹۹میلیاردیشهردارینیشابور

که باید بــرای این پدیــده و موضــوع بافت های
فرســوده برنامه ریزی کــرد.وی با بیــان این که
ما در دو ســال گذشــته ۱۵۰۰میلیــارد تومان
پــروژه در شهرســتان در دو بخــش خصوصــی
و دولتی افتتــاح کردیــم از ابالغ اجــرای پروژه
پســاب و جمع آوری فاضالب با مشارکت فوالد
خراســان خبر داد و گفت :این پــروژه به عنوان
بزرگترینپروژهشهریهماکنونافزونبرهزار
میلیارد تومان اعتبــار دارد و در هفتــه جاری به
ســرمایه گذار ابــاغ شــد.مدیرکل دفتــر امور
شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی
نیــز در ایــن مراســم گفــت  :اســتان خراســان
رضوی دارای ۸۲شــهرداری و ۹۴شهر است و
شهرداریهای ۱۲شهر دیگر ه م طی روزهای
آینده تاســیس میشــود و ســه شــهر در استان
که باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیــت دارند احکام
شهرداریهایشان توسط وزیر کشور و ۷۹شهر
هم که زیر  ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند توسط
اســتاندار امضا میشــود کــه در همیــن زمینه
تاکنون احکام  ۴۲شهرداری ابالغ شده است.
علیرضا خادم پیر افزود :در حوزه نیشابور ابالغ
چهار شهرداری بار ،عشق آباد ،چکنه و نیشابور
امضاشدهاست،احکامشهرداریهایاسحاق
آباد و خرو در شهرســتان زبرخان صادر شــده و
شهرهای دررود و قدمگاه هم معرفی شدهاند و
درمرحلهاستعالمهستندو شهردارانشهرهای

فیروزه و همــت آباد در شهرســتان فیــروزه نیز
معرفی شــدهاند که هنوز ابالغهایشــان صادر
نشده و شــهردار شــهر جدید گرماب هم در این
شهرستان به زودی معرفی میشــود.وی بیان
کرد :امسال از مجموع ۲۰هزار میلیارد تومان
بودجه۸۲شهرداریدراستانخراسانرضوی
سهم شــهرداری نیشــابور۴۲۰میلیارد تومان
است.ویاظهارکرد:انتظارماازنیشابورخیلی
بیشتر است تا ســقف سرانه نیشــابور را از محل
جذب اعتبارات افزایش دهند.وی خاطرنشان
کرد :یکی از مشکالت در دور ه قبلی شوراهای
شــهر در اســتان شــرکت نکردن در جلســات و
اختالفاتاعضایشوراباشهرداربودکهبیشتر
وقتشان به اختالفات شخصی میگذشت.وی
با اشــاره به این که در مرکز شــهر نیشابور بافت
قدیمی به خوبی رعایت شــده است ،بیان کرد:
دراینبخشبایدطرحجامعشهریموردتوجهو
پیگیریقراربگیردوکاروانسراهایقدیمیباید
مرمت و به سازی شود.وی گفت :همان طور که
نیشابورجزویکیازشهرهایخوباستاناست
باید با همدلی و همراهی مسئوالن از اعتبارات

سرپرســت شــهرداری نیشــابور در این مراسم
با بیان این که شــهرداری را با وجود شــناختی
که داشــتم تحویل گرفتــم گفــت :هنگامی که
شهرداری به من سپرده شد  ۹۹میلیارد تومان
بدهی و خزانــه ای خالی داشــت.ناصر صدیق
افزود :با کاهش هزینه های جاری و انجام پروژه
هایی که اولویت داشتند کار را شروع کردیم و از
آن جایی که فرصت برای ریسک وجود نداشت
و با شناختی که داشــتم جا به جایی در مدیران
شــهرداری را انجــام دادم.وی بیــان کــرد :لکه
گیری ۸۰درصدشهروعملیاتاجرایزیرگذر
عماریاسرراآغازکردیمودرحالیکهمیگفتند
امکان پرداخت حقوق نیســت حقوق پرسنل را
زودتر از موعد پرداخت کردیم.شهردار نیشابور
نیز در این مراســم گفت :پس از انتخاب توسط
شورای شهر نیشابور در این شهر مستقر شدم و
شرایطشهررابررسیونسبتبهآناشرافپیدا
کرده ام.سید حسن میرفانی بابیان این که یک
برنامه  ۴ســاله را حول  ۷محور تنظیم کرده ایم
افزود :ســرانه جمعیتی ،فضای ســبز ،افزایش
مشارکتها،توسعهپایدار،گردشگری،پسماند
و برون سپاری فعالیت های شهرداری از جمله
محورهایبرنامههایمابراینیشابوراست.

رئیس اداره زندان سبزوار خبر داد:

آزادی  8زندانی در سبزوار
کالتــه /رئیــس اداره زنــدان ســبزوار گفت :هشــت
زندانی جرایم عمد و غیرعمد این شهرســتان با همت
واحد مددکاری زندان و کمک نیکوکاران آزاد شــدند
و به آغــوش خانواده بازگشــتند .به گزارش خراســان
رضوی،رمضانعلی سیدآبادی افزود:همزمان با هفته
وحدت و میالد فرخنده و باســعادت نبی اکرم اســام
حضرت محمد مصطفی(ص) و والدت ششمین اختر
تابناک امامت و والیت حضــرت امام جعفر صادق( ع )
با همــت واحد مــددکاری زندان و کمــک نیکوکاران
ســبزواری هشــت نفر از زندانیان جرایــم مالی عمد و
غیرعمداززندانسبزوارآزادشدندوبهآغوشخانواده
بازگشــتند .وی اظهار کرد :مجموع بدهــی این افراد
بیش از یک میلیــارد و یک صد میلیون ریــال بود که با
پیگیری واحد مــددکاری در نهایت بــا پرداخت400
میلیونریالاینافراداززندانآزادشدند.

رئیسپلیسراهاستانخبرداد:

افزایش  20درصدی ورود
خودروهای غیربومی

رئیسپلیسراهاستانگفت:تردد و ورودخودروهای
غیربومی به جادههای اســتان و ورودیهای مشــهد
 ۲۰درصد افزایش یافته است .سرهنگ میشمست
در گفت و گو با ایرنا افزود :ایــن افزایش تردد در هفته
گذشتهنسبتبههفتهقبلازآنثبتشد هاست.

مدیرکلحج وزیارتخراسانرضوی:

۱۴۰هزار زائر حج تمتع استان در
نوبت اعزام به سرزمین وحی

حقدادی  /مدیرکل حج و زیارت اســتان خراسان
رضــوی در حاشــیه برگــزاری همایــش مدیــران
کارگــزاران ،روحانیان و دســت انــدرکاران حج در
پاسخ به سواالت خبرنگار خراسان درباره حج تمتع
عمــره  ،عتبات عالیــات و هزینه ســفر ،آمــار زائران
حج تمتع و عدم حذف روادید تــا االن گفت :حدود
۱۴۰هــزار زائر حــج تمتع در اســتان خراســان در
نوبت اعزام به سرزمین وحی قرار دارند .شاد افزود:
در همایش کارگزاران حج و عتبات عالیات مسائل
مختلف جامعه زیارتی بحث و تبادل نظر شد و دراین
همایش،وحدت ،وفاقوهمدلیعلمایامتاسالم
را مشاهده کردیم .

