ا ز میان خبر ها
گوناگون
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اعالم نتایج سی و یکمین جشنواره
تئاتر خراسان رضوی

شــعبانی/در مراســم اختتامیــه و بر اســاس رای
هیئــت داوران در ســی و یکمیــن جشــنواره تئاتر
خراســان رضوی که در تربت حیدریه برگزار شــد،
نمایــش «خــون مردگــی» بــه کارگردانــی مهدی
جلینی از ســبزوار« ،درخشــش صبحگاهی سیاره
ناهیــد» بــه کارگردانی مســعود عقلی از مشــهد و
«هملتک» به کارگردانی مهدی احمدی از مشهد
به ترتیب رتبه های اول تا ســوم را کسب کردند.به
گزارش خراســان رضوی  ،جشنواره های استانی
محلی برای شناســایی اســتعدادهای هنرمندان
است و سیاست دولت در حوزه فرهنگ و هنر تقویت
و ارتقای هویت اسالمی و ایرانی است.آشنا  ،مدیر
کل هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین
پایانی جشنواره تئاتر خراسان رضوی گفت :هدف
از برگزاری جشنوارههای استانی در حوزه فرهنگ
و هنر شناسایی اســتعدادهای هنرمندان است تا
بتوانند در مرکز کشور هنر خود را ارائه دهند.

رفعتصرفاز ۳۵هکتار
بستررودخانههای 5شهرستان
مدیــر امور منابع آب مشــهد گفــت :امســال بیش از
 ۳۵هکتار از اراضی بستر مســیلها و رودخانههای
زیرپوششدرشهرستانهایمشهد،چناران،گلبهار،
فریمانوطرقبهشاندیزبازگشاییورفعتصرفشده
است .برزویی در گفت و گو با ایرنا افزود :این اقدام با
هدف صیانت و حفاظت از بســتر و حریم رودخانهها
و جلوگیــری از تعــدی بــه ایــن اراضــی و همچنیــن
پیشگیری از خسارت های جانی و مالی هنگام بروز
ســیالبهای احتمالی انجام شده اســت .وی ادامه
داد :در این مدت بیش از  ۸۰پرونده تخلفات مرتبط
با تجاوز و تصرف اراضی حریم و بســتر رودخانههای
محدوده زیرپوشــش بررسی شده اســت .مدیر امور
منابع آب مشــهد گفت :همچنیــن افزون بــر ۴۲۰
حلقه چاه غیرمجاز در محدوده زیرپوشش این اداره
در شهرستانهای مشــهد ،چناران ،گلبهار ،طرقبه
شاندیزوفریمانمسدودشدهاست.

هوای استان گرم میشود

کارشــناس پیشبیــن اداره کل هواشناســی گفت:
دمای هوای اســتان ۶تا7درجه سلسیوس افزایش
مییابد .آهنگــرزاده در گفت و گو با ایرنــا افزود :روز
دوشــنبه افزایــش ابرناکــی و بارشهــای پراکنده و
افزایشسرعتوزشبادبراینواحیشرقیوجنوب
شرقیاستانپیشبینیمیشود.

تولیتآستانقدسرضویدربازدیدازیگانهای
مرزبانیمستقردرمرزتایباد:

امنیت مردم مرهون حضور
شجاعانه مرزبانان است

رئیس علوم پزشکی سبزوار خبر داد:

اختصاص ۴۶میلیارداعتبار
برایتکمیلطرحهایدرمانی
کالته /رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی
ســبزوار گفت :بــا ابــاغ ســازمان برنامه
و بودجــه۴۶۰ ،میلیــارد ریــال اعتبــار
محرومیــت زدایــی بــرای تکمیــل و
احــداث طرح هــای بهداشــتی و درمانی
این دانشــگاه اختصــاص یافته اســت .به
گزارش خراســان رضــوی ،دکترعلیرضا
مســلم افزود :با نگاه ویژه دولت سیزدهم
و ریاســت جمهــوری در قانــون بودجــه
امسال  ،اعتباراتی تحت عنوان اعتبارات
محرومیت زدایــی» برای اجــرا در بخش
های مختلف عمرانــی در مناطق محروم
بــه اســتان هــا و دســتگاه هــای اجرایــی
اختصــاص یافته اســت .وی تصریح کرد:
با بهره منــدی از این اعتبــار بخش عمده
ای از پروژههای بهداشتی و درمانی که به
علت نبود اعتبارات الزم نا تمام مانده بود
تکمیل و مورد بهرهبــرداری قرار خواهند
گرفــت .رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی
سبزوار گفت :در فاز نخست تخصیص این
اعتبــار ،تکمیل طــرح های نا تمــام مورد
تاکید قرار گرفته که در شهرستان سبزوار
مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــهری
روســتایی ابوذر و پایگاه ســامت شهری
رازی هــر کــدام بــا  17درصد پیشــرفت
فیزیکی و دیوار کشی پایگاه سالمت امام
رضا(ع) و مرکــز خدمات جامع ســامت
جعفرآباد و مرکز خدمات جامع ســامت
بخش روداب سبزوار برای تکمیل دراین
طرح قرار گرفته اند .رئیس دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار با اشاره به خریداری آهن
آالت ساختمان جدید پایگاه انتقال خون
سبزوار در سال گذشته ،ادامه داد :با توجه
به نیاز مبرم شهرســتان و مناســب نبودن

ســاختمان فعلی این پایــگاه ،با تخصیص
این اعتبار  ،بــه زودی عملیــات عمرانی و
اجرای اسکلت آن انجام خواهد شد .دکتر
مسلم ادامه داد :همچنین مرکز خدمات
جامــع ســامت روســتایی حســین آبــاد
آزادوار با  40درصد پیشرفت فیزیکی در
شهرســتان جغتای و مرکز خدمات جامع
سالمت شهری نقاب و بخش زایمان تک
نفره بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) جوین
با  57درصد پیشرفت از پروژه های نا تمام
از محل اعتبارات محرومیت زدایی تکمیل
و تجهیــز خواهنــد شــد .وی تصریح کرد:
پایگاه سالمت شهری ســلطان آباد ،خانه
بهداشــت ســوزنده و محل زیست پزشک
شــهر مشــکان با پیشــرفت  37درصدی
از پروژه های نا تمام شهرســتان خوشاب
مرکــز خدمات جامع ســامت روســتایی
ریونــد بــا  50درصــد پیشــرفت فیزیکی
در شهرســتان داورزن  ،مرکــز خدمــات
جامع سالمت روستایی البالغ شهرستان
ششتمد با پیشــرفت17درصدی از دیگر
پروژه های نا تمام دانشــگاه علوم پزشکی
ســبزوار اســت که بــا قــرار گیــری در این
طرح تکمیل خواهد شد و به بهره برداری
خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی :

فشاربرخیازنمایندگانباعث
کلنگزنیپروژههامیشود
علی نوری /معــاون پارلمانــی وزیر راه و
شهرســازی گفت :برخی از نمایندگان به
وزیران فشــار می آورند که به خاطر آبرو و
جایگاه خود انتظارات مردم حوزه انتخابیه
شان را برآورده کنند و وزیران را مجبور می
کنند که فالن پروژه را کلنگ زنی کنید.
ســید فرزاد نجــات نیــا گفــت :متاســفانه
درکشــور در برخــی از حــوزه هــا امکانات
و فرصت هــا عادالنــه توزیع نمی شــود که
متولیان امر باید به این مهــم توجه ویژه ای
داشــته باشــند .وی اظهار کــرد :دربرخی
استان ها شــاخص برخورداری از آسفالت
راه هــای روســتایی  94درصد اســت و در
برخی دیگــر  55درصد اســت و در آمایش
سرزمینسالهایگذشتهبرخیازمناطق
کمتر توســعه پیدا کرده اند .وی افزود :اگر
صددرصد بودجه کشــور به حوزه جاده ها
تخصیص پیدا کند بازهم  30تا  40درصد
راههانیازمنداعتبارخواهدشد.ویاولویت
اول وزارت راه و شهرسازی را بحث مسکن
جوانان در کشور اعالم کرد و گفت :دراین
باره مقام عالــی وزارت تمام هــم و غم خود
را به ایــن مهم اختصــاص داده اســت .وی
گفــت :متاســفانه طی  40ســال گذشــته
خطاهایــی در برخــی از حــوزه هــا صورت
گرفتهاستکهنبایددیگرتکرارشود .نجات
نیا افــزود :مهم تریــن چالش امروز کشــور
بحث کمبود بودجه در اجرای پروژه هاست
و نباید برخی نماینــدگان و مدیران انتظار
داشته باشند که مجوز ماده  23فالن پروژه
را دریافــت کنند یا پــروژه هایی بــدون کد
اعتباری کلنگ زنی شــود که اجرا نشــدن
آن باعث ایجــاد نارضایتی در مردم شــود.

وی اظهار کرد :کسری بودجه اوراق و دیگر
بدهکاری هــا در اکثــر بخش های کشــور
وجــود دارد و نباید با این گونــه اقدامات بر
مشکالتکشوربیفزاییم.ویباتوجهبهقول
رئیس مجلس برای تامیــن اعتبار باند دوم
شــادمهر به کاشــمر گفت :طول این پروژه
از شــادمهر تا انابد  110کیلومتر است که
خوشبختانه امســال  30میلیارد تومان به
قطعه شــادمهر به کاشــمر اختصــاص پیدا
کرده اســت و چهار بانک صــادرات ،ملی،
توســعه تعاون و مســکن نیز هریک با 200
میلیارد تومان بــرای اجرای بانــد دوم این
پروژه موافقت کــرده اند کــه تاکنون بانک
مســکن به تعهــد خود عمــل کرده اســت.
نجات نیا افزود :قول رئیس جمهور را مبنی
بر ســاخت  2میلیون و  400هزار مســکن
طی دوســال اجرایی خواهیم کرد و اعتبار
در نظر گرفته شده برای این تعداد مسکن
 720هزار میلیارد تومان است .وی افزود
:یک و نیم میلیــون نفر در ســامانه ثبت نام
کرده انــد و خوشــبختانه با پــای کار آمدن
دوستاندربنیادمسکن،بنیادمستضعفان
و قــرارگاه خاتــم االنبیــا زمین هــای مازاد
خود را بــه این مهــم اختصــاص داده اند تا
هرچه ســریع تر عملیات اجرایی ساخت 2
میلیون و 400هزار مسکن در کشور شروع
شود .نجات نیا گفت :مشکل تامین زمین
بخش اعظم این تعــداد مســکن در هزار و
 262شهر در کشور رفع شــده است  .وی
با اجرای روکش آســفالت میــدان ورودی
شــهر بردســکن (میدان امام رضــا (ع) ) و
سامان دهی و روکش آسفالت ورودی های
شهرهای انابد و شهرآباد نیز موافقت کرد.

تولیت آستان قدس رضوی در بازدید از مرز تایباد در
جمعنیروهایمرزبانیگفت :آسایشوامنیتمردم
در اقصی نقاط کشور مرهون هوشیاری ،چشمهای
بینا و حضور قدرتمندانه و شــجاعانه مرزبانان دالور
کشــورمان است.حجتاالسالموالمسلمین احمد
مــروی ،تولیت آســتان قــدس رضــوی با حضــور در
نقطه صفر مــرزی تایبــاد از توانمندیهــای امنیتی
موجود در مر ز بازدید و ضمن خداقوت به مرزبانان ،با
نیروهاینظامیمستقردرمرزدیداروگفتوگوکرد.
به گزارش آســتان نیوز ،حجتاالسالموالمســلمین
احمد مــروی با حضــور در شهرســتان تایبــاد ضمن
آشناییباتوانمندیهایامنیتیارتشدرنقطهصفر
مرزی ،با فرماندهان ،افسران و ســربازان مستقر در
این یگانها دیدار کرد.تولیت آســتان قدس رضوی
در این بازدید از تالشها ،دالوریها و ایثارگریهای
نیروهای نظامی در صیانت از مرزهای کشــور تقدیر
و اظهار کرد :آســایش و امنیت مــردم در اقصی نقاط
کشــور مرهون هوشــیاری ،چشــمهای بینا و حضور
قدرتمندانــه و شــجاعانه مرزبانان دالور کشــورمان
اســت.وی با بیان این کــه مرزبانان غیور مــا در میانه
آتش ایستاد ه و مانع ورود ناامنی به کشور میشوند،
افــزود :نیروهــای مرزبانــی و ارتش در کنــار یکدیگر
صفی متحد بــرای دفــاع و صیانت از مرزهــای ایران
اسالمی ایجاد و در این راه شهدای بسیاری را تقدیم
کردهاند.حجتاالسالموالمسلمینمرویهمچنین
در خصوص هدف حضور خــود در یگانهای مرزی،
گفت :هدف از ایــن بازدید عرض خداقوت و خســته
نباشــید و تقدیر از خدمــات و تالشهــای خالصانه و
خستگیناپذیر تمامی مرزبانان کشورمان در مسیر
تأمین امنیت مردم بوده و این حضــور حداقل کار در
برابرزحماتارزشمنداینعزیزاناست.گفتنیاست،
دراینبازدیدامیرسرتیپرضاآذریانفرماندهقرارگاه
منطقهایارتشدرشمالشرق،تولیتآستانقدس
رضویراهمراهیمیکرد.

