والدت با سعادت حضرت زینب(س) را تبریک میگوییم

۳

۳

ناظر گمرکات خراسان رضوی
خبر داد:

استاندار
اعالم کرد:

اولویت نخست دولت
حلمشکالتمعیشتیمردم

معاونوزیربهداشت:

 ۷۰۰مرکزتحقیقاتی
در دانشگاه های
علومپزشکی
فعال است
صفحه۲
مدیرعاملآب منطقهای
استان:

 5000لیتر در ثانیه
کسریاحتمالی
مخازن آب
در سال 1401

کاهش 35درصدی ارزش کاالهای
صادراتی استان به افغانستان

کشف ۲میلیارد ریال
لوازم خانگی قاچاق
درمشهد
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 4صفحه/شماره  / 485۲قیمت 600 :تومان
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بازهمداستانتکراری«ابالغنشد»!
 2روزماندهبهاجرایطرحمحدودیتهایهوشمندکرونا،دانشگاهعلومپزشکیمشهد
ازجزئیاتآنبیاطالعاست ومیگویدبهاستانابالغنشدهاست

صفحه۳

معاون اداره کل ارشاد استان:

فعالیتهای
فرهنگیهنریباید
خصوصیسازی شود

صفحه۲

صفحه۲

گزارش خراسان درباره
کمبود امکانات رفاهی  ،درمانی
و آموزشی درصالحآباد

صفحه۳

رئیسحزباتحادملت
دراستانمطرحکرد:

تحقق دولت سایه
نیازمندتجدیدنظر
درنقشآفرینیاحزاب
صفحه۳

معاونادارهکلاستاندارد
استان:

صفحه۲

عضوهیئت علمی دانشگاه
صنعتی قوچان درفهرست
دانشمندان پراستناد جهان
ایشــان زاده /عضوهیئــت علمــی
دانشگاه صنعتی قوچان برای چهارمین
ســال پیاپــی درفهرســت دانشــمندان
پراســتنادجهان قرارگرفت .بــه گزارش
روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان،
براســاس فهرســت 2021پژوهشگران
پراستنادجهان،دکترحسنکریمیمله،
ازدانشــگاه صنعتی قوچــان در دو زمینه
علمی شیمی وعلوم کشــاورزی به عنوان
یکیازدانشمندانپراستنادبرگزیدهشده
است که فهرست اسامی این دانشمندان
توسط معتبرترین پایگاه استنادی جهان
«وب آو ســاینس» (  )web of scinceبــه
صورت ساالنه ارائه می شود .شایان ذکر
استدراینفهرستنامسهنفرازبرندگان
جایزهنوبلامسالنیزدیدهمیشود.

نمایندهمردمخوافورشتخوار
درمجلسخبرداد:

اختصاص 9.2میلیارد برای
احداث زیرساخت های
جاده ای خواف
نمایندهمردمخوافورشتخواردرمجلس
شــورای اســامی گفت :با پیگیریهای
انجامشدهازطریقوزارتراهوشهرسازی
و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
و مسئوالن ذی ربط به تازگی ۹۲میلیارد
ریالبرایتوسعهزیرساختهایجادهای
و کاهــش خطر پذیــری آن هــا در مناطق
شهریوروستاییخوافاختصاصیافت.
حجت االســام اکبر احمدپور فدکی در
گفت و گو بــا ایرنا افزود :بــا هدف کاهش
تصادفات جاده ای برای عملیات تعریض
جاده ســنگان به نیاز آباد و مــژن آباد که از
مطالبــات مهم مردم بخش ســنگان بود،
افــزون بر ۹میلیــارد ریــال اعتبــار به این
موضوع اختصاص یافــت .وی ادامه داد:
این طــرح به طــول ۱۲کیلومتــر و عرض
 2/5متر از شــهر ســنگان تــا نیاز آبــاد و
همچنین به طــول  ۱۴کیلومتــر و عرض
 2/5متر از روستای مژن آباد تا بهدادین
درمدت ۱۴روزانجامشد.

پس از دستورتولیت
و پیگیری های رسانه ایخراسان
کلیدخورد

رنجمضاعف 4هزارو 600بیمار
ام اس در استان با افزایش چند
برابریقیمتداروهایخارجی
درماههایگذشته

 5هکتار زمین رهاشده
آستانقدس
درمسیربهرهوری
پروژه مســکونی  1000واحدی رضوان
در تقاطــع بولــوار فردوســی و شــهید
موســوی قوچانــی کلید خــورد و بــه این
ترتیب  4.8هکتار از زمین های رها شده
آســتان قدس رضوی در مشهد در مسیر
بهره وری قرار گرفت...


عکس :آستان نیوز

مجوز استاندارد
 5تولیدکننده عایق
رطوبتیلغوشد

صالحآباددربرزخ
شهر و روستا!

صفحه۳

گزارشخراساندربارهکمبودامکاناترفاهی،درمانیوآموزشیدرصالحآباد

صالح آباد در برزخ شهر و روستا !

بهرهمند /تعدادی از اهالی شهرستان صالحآباد از
کمبودامکاناترفاهیواجتماعیدراینشهرستان
گالیه دارند؛ نبود امکانات رفاهی و ســرگرمی مثل
پارکمناسب،استخرشنا،اقامتگاهمناسبتفریحی
و از طرفی نبود دانشگاه و موسسات علمی آموزشی
و کمبود امکانــات درمانــی و پزشــک متخصص در
بیمارستانصالحآبادوقطعیآببهدلیلفرسودگی
لولههــا و وضعیــت نامناســب جادههــا وراه هــای
ارتباطی سبب شده است تا برخی ساکنان این شهر
به فکر مهاجرت به شهرهای اطراف باشند.
•گالیه شهروندان از کمبود امکانات

یکی از فرهنگیان صالحآباد درباره وضعیت کمبود
امکانات درمانــی در ایــن شهرســتان میگویــد:
شهرســتان صالحآباد کمبودهای زیــادی در حوزه
درمانــی دارد و مجهزنبودن بیمارســتان صالحآباد
یکی از مهمترین دالیل مهاجرت مردم به شهرهای
دیگــر اســت .غالمرضــا علیمیرزایــی میافزایــد:
مردم بــرای کوچکترین کارهــای درمانــی باید به
شهرســتانهای اطراف بروند و از طرفی جادههای
شهرســتان صالحآباد هم وضعیت بسیار نامناسبی
دارند .وی اظهار میکند :جاده صالحآباد -مشــهد
و جاده صالحآباد – تربت جام واقعا نامناســب است
و مهمانان و شهروندان شهرهای دیگر با اولین سفر
به صالحآباد ،از ســفرهای مجدد به این شهرســتان
صرفنظرمیکنند.ویخاطرنشانمیکند:بیشتر

مردم روستاهای شهرستان صالحآباد به دلیل نبود
آب آشامیدنی سالم به شهرهای دیگر میروند .وی
می افزاید :در شهرستان صالحآباد برای خانوادهها
امکانــات رفاهــی و ســرگرمی مثل پارک مناســب،
اســتخر شــنا ،اقامتگاه مناســب تفریحی ،تفرجگاه
دارای امکانــات و...وجــود نــدارد و از طرفــی نبود
دانشگاه و موسسات علمی آموزشی نیز سبب شده
اســت خانوادهها بــرای تحصیــل فرزنــدان خود در
مقاطعباالترازاینشهرمهاجرتکنند.علیمیرزایی
اظهار کرد :شهر صالحآباد در برزخ بین شهر و روستا
مانده است و از امکانات یک شهر حداقلی برخوردار
نیســت و ایــن بزرگترین عامــل مهاجرت مــردم به
شهرهای دیگر است.
•منبع درآمدی شهرداری صالح آباد صفر است

رئیــس شــورای اســامی شــهر صالحآبــاد دربــاره
کمبودهای رفاهی و اجتماعی در شــهر و شهرستان
صالحآباد می گوید :ما در مجموعه شــورای اسالمی
شــهر صالحآباد برنامههایــی را برای افزایش ســطح
رفاه و آســایش مردم در دســتور کار داریــم؛ ولی این
شهرستانازسویمسئوالنتاحدودزیادیفراموش
شدهاست.سعیدصمدیمیافزاید:بهلحاظاینکه
منبع درآمدی شهرداری صالحآباد صفر است ،برای
جذب بودجه اختصاصی برای شهرداری صالحآباد
تالش کردیم که تاکنون محقق نشــده اســت و از این
بابتازمردمشهرصالحآبادعذرخواهیمیکنیم.وی

رئیسشورایاسالمیشهرکاشمرخبرداد:

پیگیری واگذاری موقت انشعابات آب ،برق وگاز درحسین آباد

مهدیــان /رئیس شــورای شــهر کاشــمر گفت:
امیدواریم بــا تصمیمی که در مجموعه شهرســتان
گرفته شده است دغدغه ساکنان حاشیه شهر حل
شــود و با توجه به پیگیری ها و تصمیم گرفته شــده
مقرر شــد ،واگذاری انشــعاب به صــورت موقت در
منطقهحسینآبادانجامشودوبهرهمندیساکنان
از امتیازات آب ،برق و گاز بــه صورت موقت در حال
پیگیریاستکهپسازانجاممراحلاداریاینمهم
انجام خواهد شد .به گزارش خراسان رضوی ،علی
اصغرمرادزادهدرجلسهعلنیشورایاسالمیشهر
کاشمر که با حضور تعدادی از ساکنان حسینآباد
به نمایندگی از این منطقه برگزار شــد ،اظهار کرد:
ارائه خدمات از سوی شهرداری در این منطقه آغاز
شــده اســت و امیدواریم با توجه ویژه ای کــه در این
دورهبهمناطقحاشیهشهرخواهیمداشت،مشکل
و دغدغه ســاکنان این مناطق را رفــع کنیم .رئیس

۱

شورایاسالمیشهرکاشمربابیاناینکهباتوجهبه
پیگیری ها و تصمیم گرفته شده مقرر شد واگذاری
انشعاببهصورتموقتدرمنطقهحسینآبادانجام
شود،افزود:بهرهمندیساکنانازامتیازاتآب،برق
و گاز به صورت موقت در حال پیگیری است که پس
از انجام مراحل اداری این مهم انجام خواهد شــد.
ویبابیاناینکهاتفاقاتخوبیباتوجهبهنگاهویژه
مسئوالنومدیریتشهریرقمخواهدخورد،افزود:
انتظارداریمکهشهروندانازانجامساختوسازهای
غیرمجاز پرهیز و قبل از انجام ســاخت و ســاز برای
دریافتمجوزهایالزماقدامکنند.مرادزادهبااشاره
بهاینکهدراینسالهابهدلیلنبودخدماترسانی
حق ســاکنان این مناطق ضایع شده اســت ،یادآور
شد :نگاه شورا در این دوره به تمام مناطق شهر یک
نگاهعادالنهخواهدبود.یکیدیگرازاعضایشورای
شهر که از دوره قبلی شورا پیگیر مشکالت ساکنان

اظهار می کند :در حوزه شهری،آسفالت خیابانها،
بهســازی پارکهای سطح شهر و سر و ســامان دادن
فضای ســبز را در اولویت برنامه کاری قــرار دادهایم.
وی خاطرنشــان میکند :صالحآباد به لحاظ شــبکه
آب آشــامیدنی ،شــهر ویرانهای اســت که شــبکه آب
آشــامیدنی قدیمی و فرســوده دارد و این سبب شده
تا هر روز ترکیدگی و قطع آب را داشــته باشیم و قطع
مکررآبآشامیدنیباعثنارضایتی شهروندانشده
اســت .صمدی اظهار می کند :از مسئوالن استانی
می خواهیم نگاه ویژهای برای حل مشــکالت شهر و
شهرستانصالحآبادداشتهباشند؛نگاهیویژهبرای
بهسازی سریع راههای برونشهری ،آب آشامیدنی،
اشــتغال و ایجاد زیرســاختهای الزم برای افزایش
رفاه ،ســامت و برخــورداری از امکانــات اجتماعی
همچون شــهرهای دیگر تــا مردم شهرســتان صالح
آباد به مهاجــرت از این شهرســتان حتی فکر نکنند.
یکی از معتمدان شهرســتان صالح آباد می گوید :از
مهرسال  97صالحآباد به شهرستان ارتقا پیدا کرده
اما امکانــات رفاهی ،درمانــی و آموزشــی آنطور که
شایسته است در شهرستان وجود ندارد .غوثالدین
خوافیمیافزاید:کمبودامکاناتوتجهیزاترفاهی
در شهرســتان صالحآباد بهگونهای اســت که برخی
مسئوالن غیربومی در این شهرستان حاضر نیستند
باخانوادههایخود حتییکشبراهمدرصالحآباد
سپریکنندوهمیشهدررفتوآمدبهشهرهایمجاور
هستند.ویخاطرنشانمیکند:نبودپارکمناسب
ومجهز،نبودجادههایمناسببرونشهری،کمبود
امکانات آموزشــی ،رفاهی ،درمانی و ...ســبب شده
تا مسئوالن و کارمندان غیربومی مدام در رفت و آمد

منطقهحسینآباداست،گفت:مقررشدهبهمنازلی
کهزمانساختآنهاقبلازسال ٩۶استانشعاب
موقتسهسالهواگذارشود.حسناعمیبندهقرایی
با تاکید بر این که به دنبال این هستیم که مشکالت
ساکنانحاشیهشهرهرچهزودترحلوفصلشود،
تصریح کــرد :با توجه بــه این که مناطق حاشــیه در
خارج از محدوده خدمات شهری قرار دارد ،اما می
توان در قالب ستاد بازآفرینی شــرایط و زمینه ارائه
امکاناتوخدماترسانیرافراهمکرد.ویبااشاره
بهاینکهقسمتیازحسینآبادداخلمحدودهواقع
شده است ،خاطرنشان کرد :پالک گذاری منازل،
نامگذاریمعابر،آسفالتوارائهخدماتحملونقل
بایدمدنظرقرارگیرد.عضودیگرشورایشهرکاشمر
با انتقــاد از اســتمرار ســاخت و ســازهای غیرمجاز
در حاشــیه شــهر گفت :انتظار می رود شهروندان
از ســاخت و ســازهای جدید در ایــن مناطق پرهیز
کنند تا پس از تعیین تکلیف و فراهم شــدن شرایط
در چارچــوب قانون اقــدام کنند .زاده اکبــر اذعان
کرد :اگر منطقه حسین آباد جزو محدوده خدمات

به شهرهای خود باشــند و برخی از این رفت و آمدها
با هزینه های بیتالمال انجام می شود که این موارد
روندتوسعهوترقیصالحآبادراباکندیمواجهخواهد
کرد .خوافــی اظهار می کند :با رســیدگی نکردن به
روستاهایشهرستاندرزمینههایرفاهی،آب،جاده
و،...زمینهمهاجرتوتخلیهروستاهابهوجودمیآید
والزماستتامسئوالنبهاینمواردرسیدگیکنند.
•قطعی آب به دلیل فرسودگی لوله ها

امامجمعهشهرستانصالحآبادنیزدرخصوصکمبود
امکانات رفاهی در شهرســتان صالحآبــاد می گوید:
در شهرســتان صالحآباد امکانــات رفاهی و تفریحی
نیستودراینشهرستاننهپارکمناسبیوجوددارد
و نه از اقامتگاه مســافرتی و تفرجگاه مناسب خبری
است .حجتاالســام محمد ســاجدیان می افزاید:
درشهرستانصالحآبادمناطقتفریحیمناسبیهم
وجود ندارد و در زیرســاختهایی از قبیــل آب ،گاز و
بیمارستانو...نیزبامشکلومحرومیتمواجهاست،
در شــهر صالحآباد به علت فرســودگی لولههای آب
آشامیدنیشهری،مدامشبکهآبشهریباشکستگی
و قطع آب روبهرو می شــود که نارضایتی شهروندان
و حتی افراد بومی شــهر را به همــراه دارد و این قبیل
کمبودها زمینه مهاجرت آنها را به شــهرهای دیگر
فراهم می کند  .وی خاطرنشــان می کنــد :تا زمانی
که عقبماندگی های رفاهی ،فرهنگی ،آموزشــی و
اقتصادیوجودداشتهباشد وبانبودزیرساختهای
الزمدرشهرستانصالحآباد مواجهباشیم،مهاجرت
مردم از صالحآباد به شــهرهای برخــوردار همچنان
ادامهخواهدداشت.

شهریاستبایدشهرداریبهساکنانخدماتارائه
دهد ،در غیر این صــورت اعالم کنند که این منطقه
یک روستاســت و باید از قوانین روستا پیروی کند.
امام جماعت مســجد صاحــب الزمان(عج) منطقه
حسین آباد با اشاره به این که ساکنان حسین آباد با
مشکالتزیادیدرحوزههایفرهنگیواجتماعی
روبهروهستند،گفت:متأسفانهاینمنطقهبهدلیل
ارائه نشــدن خدمــات مورد بــی مهری قــرار گرفته
اســت .حجتاالسالم ابوالقاســم ربانی با بیان این
کهصرفقانونمشکالتحلشدنینیست،اظهار
کرد:اگرقرارباشد ُمرقانوناجراییشودمشکالت
حل نخواهد شد و کارها بر زمین میماند ،بنابر این
نیازمنداقدامجهادیمسئوالنهستیم.ویافزود:
ساکنانمنطقهحسینآبادازاقشارضعیفومحروم
جامعه هستند که صدای شان به جایی نمی رسد.
روحانی مستقر حاشیه شهر کاشمر با انتقاد از این
کهریالیازبودجهفرهنگیشهرداریتاکنوندراین
منطقههزینهنشدهاست،اظهارکرد:انتظارساکنان
ایناستکههرچهزودترتکلیفشانراروشنکنند.

غصهبیماری
و شوک
گرانی
صفحه۴

اهدای ۱۸سری جهیزیه
به نوعروسان نیازمند
کاشمری
مهدیان /فرمانده ناحیه مقاومت بســیج
کاشــمر از اهــدای  ۱۸ســری جهیزیه به
نوعروســان در این شهرســتان خبر داد.
ســرهنگ یعقوبیان با بیان این که بسیج
و ســپاه همــواره آمــاده ارائــه خدمــت به
محرومان و گرهگشــایی از کار آنان است،
افزود :بسیار خوشحالیم که امروز آرزوی
نوعروســانی که چندین ســال برای تهیه
جهیزیه مشکل داشتند ،برآورده شد .وی
با اشــاره به این که از ابتدای سال تاکنون
 ٣٧ســری جهیزیه طــی دو مرحلــه تهیه
و به نوعروســان اهدا شــده اســت ،گفت:
درســومین مرحله طرح اهــدای جهیزیه
تعداد  ۱۸ســری شــامل یخچــال فریزر،
اجاق گاز ،قالــی ،ظرف ،لباس شــویی و
جاروبرقیکهازتولیداتداخلیاستتهیه
و تحویل نوعروسان شــده است .فرمانده
ناحیه مقاومت بسیج کاشــمر با اشاره به
تهیهوتوزیع ۶هزارو ٧٠٠بستهمعیشتی
در قالــب رزمایش های کمــک مؤمنانه از
ابتدای ســال تاکنون ،خاطرنشــان کرد:
در ایــن مدت١٧هــزار وعده غــذای گرم
بیناقشارمردمدرمناسبتهایمختلف
توزیعشدهاست.

