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مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایخراسان
رضویخبرداد:

نیاز به5هزارمیلیارد اعتبار برای
ساخت و نگهداری راه های استان

راهوشهرسازی:تاکنونزمینموردنیاز برای
ساخت75هزارواحدمسکونیمشخص شدهاست
علــی نوری/مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان
رضــوی گفــت :براســاس ســهمیه ابالغی اســتان
خراسان رضوی مکلف است طی دوسال 200هزار
واحد مسکن ملی را در استان اجرا کند که تاکنون
زمین مورد نیاز برای  75هزار واحد مسکونی تامین
شده است و برای  80هزار واحد دیگر نیز فرایند آن
در دست اجراست که هنوز به صورت قطعی تامین
نشــده اســت  .عبدالمجید نژاد صفوی در ســفر به
بردســکن درگفت و گو با خراســان رضــوی گفت:
تاکنون  123هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند و
در شهرهایی که مشکل زمین نداشته باشند تا 15
آذرماه سایت باز اســت و متقاضیان می توانند ثبت
نام کنند .وی به مشــکل زمین در برخی شــهرهای
استان ازجمله بردسکن اشاره کرد و گفت :تاکنون
زمین مورد نیاز برای  75هزار واحد مسکونی تامین
شده است و برای  80هزار واحد دیگر نیز فرایند آن
در دست اجراست که هنوز به صورت قطعی تامین
نشــده اســت .وی اظهارامیدواری کرد طی دوماه
آینده مشکل زمین طرح اقدام مسکن ملی در استان
رفع شود .مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی
از آمادگــی ایــن اداره کل برای ســاخت واحدهای
مســکونی به صــورت گروهــی در شــهرهایی مثل
بردسکن خبرداد و گفت :درصورت تامین زمین به
افرادی که شرایط الزم را داشــته باشند می توانیم
در قالب گروهی واگذار کنیم .نــژاد صفوی با بیان
این که هیچ پروژه جدیدی در حوزه راه ها در استان
کلنگ زنــی نمی شــود مگر ایــن کــه دارای ردیف
اعتباری باشــد افزود :حداقــل بیــش از  30پروژه
ناتمام در حوزه راه های استان با پیشرفت باالی 50
درصد وجود دارد که به دلیل کمبود اعتبارات هنوز
تکمیل نشده است.

ا ز میان خبر ها

امامجمعهبردسکندرخطبههاینمازجمعهمطرحکرد:

برخیازمدیرانانگیزهایبرایخدمتندارند

علی نوری /امام جمعه بردسکن درخطبه های
نمازجمعهازاستاندار خواستوضعیتبرخیاز
مدیرانکلرادراستانروشنکندچراکهبرخی
ازمدیراناستانی انگیزهایبرایخدمتکردن
ندارند .حجتاالسالمعلیاصغرامینی افزود:
مدیرانی باید روی کار بیایند که روحیه انقالبی
و جهادی دارند و همراه با دولت باشند چرا که
برخی از مدیران قبلی خیلــی توفیق این دولت
را نمی خواهند و حتی در برخی از موارد ســنگ
اندازی هــم می کنند.امــام جمعه بردســکن با
اشارهبهحضوررئیسمجلس،استاندارخراسان
رضوی و جمع دیگری از نمایندگان و معاونان و
وزیران و مدیران کل در منطقه ترشیز و شرکت
در مراسم بزرگداشت شــهادت آیت ا ...مدرس
گفت:درحقیقتحضورمسئوالندرمنطقهیک
حرکت تشریفاتی نبود بلکه حضور در جلسات
مختلف  وسفرآنهابهشهرستانهایبردسکن
 ،خلیل آباد و کوهســرخ با هدف رفع مشکالت
ایــن مناطــق بــود .حجت االســام علــی اصغر
امینی گفت :امروز مردم به لحاظ معیشتی در
تنگنا قرار گرفته اند و امیداست دولت سیزدهم
به این مهــم بیش از پیــش توجه کند تــا مردم به
عینه شاهد کاهش قیمت کاالها باشند .وی از
استاندار خواست وضعیت برخی از مدیران کل
را در استان روشن کند چرا که برخی از مدیران
استانی هنوز درحال و هوای دولت قبلی به سر
میبرندوانگیزهایبرایخدمتکردنندارند.
ویافزود :مدیرانیبایدرویکاربیایندکهروحیه
انقالبی و جهادی دارند و همراه با دولت باشند
چرا که برخی از مدیران قبلی خیلی توفیق این
دولت را نمی خواهند و حتــی در برخی از موارد
ســنگ اندازی هم مــی کنند .حجت االســام
امینیبهروزجهانیمعلولیناشارهکردوگفت:
در شهرستان بردســکن  2هزار و  879معلول
تحت حمایت اداره بهزیســتی هســتند که می
طلبدخیریننیز بهصحنهبیایندوادارهبهزیستی
را درراســتای خدمت رســانی بهتر به معلولین
یاریدهند.
شمس آبادی /حجت االسالم بوژمهرانی امام
جمعه شهرســتان جوین گفت  :بایــد کرامت
انســانی و حرمت افراد معلــول در همه جهات
حفظ شــود وبا وجود ۱۸۰۰خانوار معلول در

رئیس میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
تربتحیدریهازمیزبانی  ۱۲تورگردشگریداخلیو
خارجی برای بازدیدازمزارعزعفرانتربتحیدریهو
نامسال
زاوهدرقالبگردشگریزعفراندرمهروآبا 
ط عمومی میراثفرهنگی،
خبر داد.بهگزارش رواب 
گردشگری و صنایع دستی خراســان رضوی ،علی
محمدی افزود :با آغــاز فصل برداشــت زعفران در
منطقهتربتحیدریهوزاوهگردشگرانوعالقهمندان
زیادیازسراسرکشوربرایبازدیدازایننعمتالهی
در قالب تورهای گردشــگری تفریحی یا علمی
پژوهشــی به این شهرســتان آمدند.وی ادامه
داد :این گردشــگران عالوه بر بازدیــد از مزارع
زعفــران و مراحل جمعآوری و فــراوری گلها،
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
با موزه زعفــران ،بزرگترین بازار گل کشــور،
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
پژوهشــکده زعفران ،مراحل فراوری زعفران،
layout@khorasannews.com
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
شــرکتهای زعفرانی ،دمنوشهای زعفرانی
و  ...آشنا شدند.او یادآورشد :با توجه به وسعت
زیاد مزارع زیرکشت این محصول و حجم باالی
تولیدزعفران،تربتحیدریهبهدیارطالیسرخ
شــهرت دارد.محمــدی تصریــح کرد :امســال
برای نخســتین بار قطــار گردشــگری زعفران
از مشــهد به تربت حیدریه و جشــنواره زعفران
برنامهریزیشدکهبااستقبالگستردهمدیران
دفاتر و شــرکتهای گردشــگری ،خبرنگاران
و عکاســان و مردم محلی روبه رو شــد.او افزود:
بازدیدازسایرجاذبههایتاریخیوگردشگری،
کارگاههــای صنایــع دســتی و اقامتگاههــای
بومگردی،برگزارینمایشگاههاوجشنوارهها
نیزدربرنامهتورهایگردشگریلحاظشدهبود.

این شهرستان اختصاص مبلغ ۳۰۰   تا ۴۰۰
هزارتومانسرانه  برایهرخانواده واقعا منطقی
ومعقولنیست.
بخشــی/حجت االســام حصاری خطیــب
جمعه بایگ با تبریــک  16آذرماه روز دانشــجو
گفت:دانشجویان ما به عنوان پیشتازان عرصه
علمییکیازتاثیرگذارترینگروههادرسرنوشت
کشورشناختهمیشوندکهدولتمردانمابایدبه
اینقشرفرهنگیتوجهویژهداشتهباشند.
نجمالشریعه/حجتاالسالمسجادیزاده امام
جمعهدررودبااشارهبهقدمت ۶۰سالهجادهدو
شــهر قدمگاه و دررود و لزوم تعریض و آســفالت
این مســیر گفــت :هر ســال مســئوالن دولتی و
نمایندگانمردمدرمجلسشورایاسالمیبرای
برطرفکردنمشکالتاینجادهقولمیدهند
امادرعملاتفاقخاصینیفتادهاست.
وی افزود :به دلیل عــرض کم ،نقاط حادثه خیز
و آسفالت نامناسب شــاهد حوادث رانندگی در
اینجادههستیم.
ایشان زاده /حجت االسالم هراتی مطلق امام
جمعه قوچان با اشــاره به تاکیــدات مقام معظم
رهبری درضــرورت وحدت وتــاش درجامعه ،
احساسمسئولیت،تحملسختیوتالشبرای
غلبهبرمشکالتورسیدنبهپیشرفتهایالزم
درکشور گفت :این وحدت وتالش در جامعه ای
چونشهرستانمانیزباید بینمردمومسئوالن
وجناحهایسیاسیوجودداشتهباشدودیگراز
بحثهایچپوراستدستبرداریم .
باقری/حجــت االســام تاجی خطیــب جمعه

چناران بــا گرامی داشــت ۱۶آذر روز دانشــجو
گفت :روز دانشــجو در ایران اسالمی ،ماهیتی
ضداستکباریوضدآمریکاییدارد.استمراراین
جنبشهایاستکبارستیزانهدانشجویانعرصه
علموفناوریوتولیدعلمبومیاند.
مرشدلو /حجت االسالم برزو امام جمعه شهر
خروبهچالشهایآبیموجوداشارهکردوگفت:
کشورمادرسرزمینخشکقراردارد وباتوجهبه
بارشهای کم در سال های اخیر کشور ما دچار
چالشهایآبیشدهاستکهنیازمندایناست
الگویکشاورزیتغییرکند.
کالته/حجتاالسالم مقیسهامامجمعهسبزوار
گفت:مطالبهگریوآرمانخواهیانتظاراصلی
از جنبش دانشجویی است .آرمان خواهی تنها
درزمینهمقابلهبافقرومبارزهبامفاسداقتصادی
معطوف نشــود بلکه در این موضوع به پیشرفت
علمی و اقتصاد مقاومتی توجه شود .امام جمعه
سبزوار گفت :همچنین مطالبه گری در فریضه
امر به معــروف ونهی از منکر به مفهوم گســترده
و همه جانبــه آن به عنوان مطالبــه ای فرهنگی
از ســوی جریان دانشــجویی پیگیری شــود که
دســتاورد آن کاهش منکرات در جامعــه ،بازار و
نهادهایاداریباشد.
نجــم الشــریعه/حجت االســام زارعــی امام
جمعهاسحاقآبادگفت:معلوالنعزیزدرجامعه
مشکالتزیادیدارندوادارهبهزیستیخدمات
خوبیانجاممیدهداماکافینیست،از خیرین
عزیز درخواســت می کنم به خدمت به معلوالن
توجهخاصوویژهایداشتهباشند.

کلثومیان/حجتاالسالمحیدری،امامجمعه
موقت تایبــاد باتذکر بــه مدیران اجرایــی تایباد
گفت :مشکالتی که از زبان مسئوالن به عنوان
ســخنران قبل از خطبه ها مطرح می شود ،الزم
استبرای حلآنها اقدامشود.
کدکن/حجت االسالم توکلی امام جمعه شهر
کدکن باگرامی داشــت روز دانشــجو به تبیین
دانشــجوی تــراز انقــاب اســامی پرداخــت و
گفت :جریان جنبش دانشجویی از تسخیرالنه
جاسوســی آغاز شــد واین جریان دراداره جنگ
وحماســه عرصه مدافعین حــرم  ،عرصه امنیت
وسالمتبهاوجرسید.
حقدادی /حجت االسالم معتمدی فر خطیب
جمعه تربت جام با انتقادشدید از نحوه عملکرد
شورای اسالمی شهردرانتخاب شهردارگفت :
سریال انتخاب شــهردار قرار نیســت تمام شود
تعلل،معطلنگهداشتن یکشهرومردمتوهین
به ۱۱۰هزارشــهروند اســت که معطل یک نفر
هستند.
شعبانی /حجت االســام عصمتی امام جمعه
تربتحیدریهبابیاناینکهدولتسیزدهمهمه
مشکالترابهتحریمهاگرهنزدهوبهدنبالخنثی
ســازی تحریم هاســت ،گفت :حضور فعلی تیم
مذاکره کننده در مذاکرات برای مسائل هسته
ای نیست و فقط با رویکرد رفع تحریم است چرا
کهایرانبههمهتعهداتخودعملکردهاست.
حســین نوری /حجت االســام علی ناهیدی
امام جمعه خلیل آبــاد گفت :بیــش از 1100
نفــر معلــول در شهرســتان وجود دارنــد وتحت
پوشش بهزیستی هســتند که می طلبد خیرین
هم برای کمک به اداره بهزیســتی بیشــتر یاری
دهندهباشند.
خان چوپانی  /حجتاالســام امجدی زاده
امــام جمعه رضویه گفــت :روز دانشــجو ۱۶ ،
آذر کــه در پیــش رو داریــم و جریــان جنبــش
های دانشجویی مســئله یک اتفاق و دو اتفاق
نیست  ،این جنبش ها از اصلی ترین جریانات
اجتماعی موسس انقالب اسالمی است.این
دانشــجویان در ســال  ۱۳۳۲در  ۱۶آذر در
راســتای استکبار ســتیزی در جریان کودتای
 ۲۸مــرداد مــاه مقابــل آمریــکا ایســتادگی ،
مقاومت و تظاهرات کردند.

علی نوری /مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای
خراســان رضوی گفت :برای ســاخت و نگهــداری راه
های اســتان 5هزار میلیــارد تومان اعتبار نیاز اســت.
ابراهیمنصریدربازدیدازراههایشهرستانبردسکن
به خراســان رضوی گفــت :از مجمــوع 5هــزار و600
کیلومترآزادراه،بزرگراهوراههایاصلیوفرعیاستان
 30درصد آن نیاز به روکش آســفالت دارد و از مجموع
 7هــزار و 500کیلومتــر راه روســتایی 20درصــد آن
نیازمند روکش آسفالت است .وی افزود :حداقل برای
ســاخت و نگهداری راه های اســتان به  5هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز است که هر سال تنها 10درصد از آن
به استان اختصاص داده می شــود .وی با اشاره به این
که اولویت اداره کل نگهداری بزرگراه هــا ،آزاد راه ها و
راههایاصلیوفرعیاستکهازترددزیادیبرخوردار
هســتند گفت :برای ســاخت هزار و 200کیلومتر راه
درروستاهای باالی 20خانوار 2،هزار و 400میلیارد
تومان اعتبار نیاز اســت .وی اظهار کرد :امســال400
میلیارد تومان اعتبار برای ســاخت راه های روســتایی
اســتان ابالغ شــده اســت که در صورت تخصیص می
توانیم یک جهش خوبی را دراین حوزه داشــته باشیم و
حداقل 400کیلومتر از راه های روســتایی استان را تا
پایانسالمالیاحداثکنیم.
•شناسایی 60نقطهحادثهخیزدرراههایاستان

وی افزود :اگر چه استان دراین حوزه از میانگین کشور
عقب تر نیست ولی در برخی از شهرستان های استان
این شاخص متعادل نیست که امید است در شورای
برنامه ریزی استان در مناطق کم برخوردار اعتبارات
بیشتری تخصیص پیدا کند تا همه استان دراین ردیف
قراربگیرند.ویبهشناسایی 60نقطهحادثهخیزدرراه
های استان اشاره کرد و گفت :خوشبختانه تاکنون
 40نقطه آن رفع شده است و 20مورد باقی مانده را در
صورت تامین اعتبارتا پایان سال مالی جمع خواهیم
کرد .وی اظهار کرد :اگر چه جاده بردسکن به انابد و
درونه امروزه به یک محور ترانزیتی تبدیل شده است
ولی برای آن مشخصات یک راه فرعی درجه 2با عرض
 6متر تعریف شده است .نصری افزود :ارتقای درجه
این محور نیازمند دریافت مجوز کمیسیون ماده 23
است که امیدواریم پس از گرفتن کد در ردیف پروژه
های ملی دارای بودجه کشور قرار بگیرد .وی از اجرای
روکشآسفالتحفاظتی 20کیلومترازمحوربردسکن
به بجستان و  11کیلومتر از محور بردسکن به سبزوار
خبرداد و گفت :در حوزه استحفاظی راه بردسکن به
سبزوار تاکنون  6کیلومتر ازاین محور اجرا شده است
و 5کیلومتر باقی مانده نیز تاپایان سال مالی انجام می
شود.درمجموع25کیلومترازمحوربردسکنبهسبزوار
نیازمند روکش آسفالت است که تاکنون 50درصد آن
انجامشدهاستوبقیهآندرسالآیندهاجرامیشود.

