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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی
خراسان رضوی خبر داد:

معاون اداره کل
راه و شهرسازی:

 5000واحد مسکن مهر استان
ناتمام است

مادر شهیدان
«جعفری» آسمانی
شد
صفحه۲
رئیسشبکهبهداشتو
درمانباخرزخبرداد:

افزایش آمار مبتالیان
به کرونا در باخرز
صفحه۲

پیش بینی احیای ۶۰درصد
واحدهای صنعتی راکد استان
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روابط عمومی آبفا بدون آنکه به موضوع پاک کردن عکس های خبرنگاران خراسان پاسخ دهد
به مطلب «آقای آبفا معضل کشف رود با بگیر و ببند خبرنگار حل نمی شود» جوابیه داد!

جوابیهآبفاو 5سوالمهمازمدیرکل

رئیسکمیتهامدادتربتجام
خبرداد:

اهدای ۱۴سری
جهیزیهبهنوعروسان
نیازمند
صفحه۲
مدیرکلبهزیستیخبرداد:

افزایش  50درصدی
جمعیتمعتادان
متجاهر مراکز درمان
اجباری
صفحه۲
اطالعیهراهو
شهرسازیدرباره
متقاضیانمسکنملی
درطرقبهوشاندیز

صفحه۴

 صفحه۴

•شفافیتفرایندوشناساییگلوگاههای
فسادخیز

مدیرکل دفتر امور شــهری اســتانداری خراسان
رضویافزود:شفافیتفرایندوشناساییگلوگاه
هایفسادخیزدرشهرداریهابهویژه شهرداری
سبزوار ضروری است ،ضوابط و اجرای مصوبات
شــهرداری ســبزوار بایــد در چارچــوب قوانین و
مقرراتباشد.خادمپیربااشارهبهوضعیتفضای
سبز در سبزوار ،بیان کرد :ســرانه فضای سبز در
اینشهرنسبتبهوسعتکماستوشهردارجدید
باید این موضوع را که نیاز شــهروندان محســوب
میشود،دردستورکارقراردهد.ویضمناعالم
آمادگی بــرای اســتقبال از زائران و مســافران در
آستانهنوروز،1401توضیحداد:ازهماکنونباید
برنامه ریزی های الزم برای پذیرایی از زائران امام
رضا(ع)،مسافرانوگردشگرانانجامشودچراکه
پس از گذشت دو ســال از شیوع ویروس منحوس
کروناباتعدادگستردهزائراندرنوروزسال۱۴۰۱
مواجهمیشویمبنابراینشهرستانسبزوارنیزبه
دلیل قرارگیری در مســیر عبور زائران باید از این
ظرفیتبرایجذبمسافراناستفادهکند.
•وظیفه ما در ادارات سبزوار تکریم
شهروندان است

ســید مجتبی علوی مقــدم فرماندار ســبزوار نیز
در این مراســم گفــت :امــروز زمانی که حــرف از
شهر اسالمی میزنیم ،معنای آن انضباط مالی،
جلوگیری از تضییــع حقوق کارگــر ،توجه به نیاز
وخواســته های مردم ،نبــود تبعیض و  ...اســت و
شهروندان در صورت حضور در شهرداری باید با
پاسخ قانع کننده ای روبه رو شوند چراکه وظیفه
ما در ادارات سبزوار تکریم شهروندان است .وی
افزود :آقای رجب زاده پیــش از انتخاب به عنوان
شهردارسبزوار،معاونفنیوعمرانیفرمانداری

عضوهیئتمدیرهانجمنموسیقیاستان:

حال موسیقی استان خوب نیست
عضو هیئــت مدیره انجمن موســیقی خراســان
رضــوی گفت :بــا وجــود فروکش کردن نســبی
بحــران شــیوع کرونــا و از ســرگرفته شــدن
فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری ،هنــوز هنــر
موســیقی در اســتان که بــا آغــاز پاندمــی کرونا

فروش نوبت
تعویضپالک
در « دیوار» !

ســاختمان جدید فنی و حرفــه ای تربت
حیدریــه کــه در مهرمــاه  ۹۶بــا حضــور
ربیعــی ،وزیــر ســابق تعــاون  ،کار و رفاه
اجتماعی کلنگ زنی شــده همچنان در
حد فونداسیون باقی مانده ...

زیادی دارد و اختصاص تسهیالت برای بازسازی
منازلمسکونیازسویشهردارجدیدسبزوارباید
دردستورکارقرارگیرد.

در محاق ســکوت فرورفته بــود ،جــان نگرفته و
فعال نشــده اســت .مجتبی قیطاقــی در گفت و
گو با ایرنا افزود :برنامه هــای اجرا و کارگاه های
پژوهشی موسیقی استان تعطیل شده و این هنر
در خراســان رضوی هیــچ برنامه و افق روشــنی

۱

گزارشیدربارهمشکالت
مردمنیشابور،فیروزه
و زبرخانبرایتعویض
پالکخودرو

احداثساختمان
جدیدفنیوحرفهای
تربتحیدریهنیازمند
 18میلیارداعتبار

رتبه دوم حاشیه نشینی سبزوار پس از مشهد

خادم پیــر ضمن تاکید بــر اجرای سیاســت های
وزارت کشــور از ســوی شــهردار جدید ســبزوار،
تصریحکرد:سبزوارشهریباپیشینهقدیمیاست
کهبایدنمادومعماریاسالمیدرخیابانهاومعابر
اینشهردیدهشود.ویبابیاناینکهسبزواررتبه
دوم حاشیه نشــینی را پس از مشــهد در خراسان
رضوی دارد و این شــهر در ســالیان اخیر با پدیده
حاشیهنشینیوسکونتگاههایغیررسمیمواجه
شده اســت ،گفت :بازآفرینی در ســبزوار وسعت

صفحه۲

رمزگشایی از 7فقره
سرقت و دستگیری
سارقان
صفحه۳

رتبهدوم
حاشیهنشینیسبزوار
پسازمشهد

گزارشی درباره پروژه ناتمام
شهرستان که سال96
کلنگزنیشد

مدیرکلدفترامورشهریاستانداریدرمراسممعارفهشهردارسبزوارمطرحکرد:

•تاکید بر استفاده از نماد و معماری های
اسالمی در سبزوار

فرماندهانتظامیتربتجام
خبرداد:

مدیرکل دفتر امور شهری
استانداری در مراسم معارفه
شهردار سبزوارمطرح کرد:

صفحه۱

میــاد کالته/مدیــرکل دفتــر امــور شــهری
اســتانداری خراســان رضــوی در آییــن تکریــم و
معارفهشهردارسبزوار بابیاناینکهسبزواررتبه
دوم حاشیه نشــینی را پس از مشــهد در خراسان
رضوی دارد و این شــهر در ســالیان اخیر با پدیده
حاشیهنشینیوسکونتگاههایغیررسمیمواجه
شدهاست،اظهارکرد:بازآفرینیدرسبزواروسعت
زیادی دارد و اختصاص تسهیالت برای بازسازی
منازل مســکونی از سوی شــهردار جدید سبزوار
باید در دستور کار قرار گیرد .به گزارش خراسان
رضوی ،آیین معارفه موســی رجب زاده شــهردار
جدید سبزوار با حضور مدیرکل دفتر امور شهری
استانداری خراســان رضوی ،فرماندار و اعضای
شورای تامین و دیگر مسئوالن برگزار شد و چهل
ودومینشهردارسبزوارفعالیتخودرابهصورت
رســمی آغاز کرد .به گــزارش خراســان رضوی،
موسی رجب زاده 49ساله از روز سوم بهمن پس
ازدریافترسمیحکموزیرکشوروقرائتسوگند
نامه،سکانشهرداریسبزواررابهمدتچهارسال
برعهده گرفت .علیرضا خــادم پیر مدیرکل دفتر
امور شــهری استانداری خراســان رضوی افزود:
یکیازبزرگترینمشکالتسبزوارچهرهناموزون
سیمای شهری اســت ،انتظار می رود ســبزوار با
همه ظرفیت ها و قابلیت ها این مشــکل را مرتفع
و این مهم را به ســمت نمادهای ایرانی و اسالمی
هدایتکند.

صدور موافقت اولیه
گردشگری کشاورزی
در سبزوار
صفحه۳

ســبزوار بوده اســت و این انتخاب را بــه فال نیک
میگیریم.
•مفتخربهخادمیمردمدیارسربداران
هستم

شهردار جدید ســبزوار نیز در این مراسم گفت:
مفتخر به خادمی مردم دیار ســربداران هستم
و معتقدم ســبزوار با حضور نخبگان و معتمدان
محلیظرفیتهایخوبیبرایارائهپیشنهادها
و شــاخص های زندگی شــهری دارد .موســی
رجــب زاده افــزود :من آمادگــی کامــل دارم با
همکاریمردموافزایشمشارکتآنانبهاجرای
برنامههــا بپــردازم و از ظرفیت همــه نخبگان،
مردم ،دانشــگاهیان ،اصناف ،مدیران شهری
و ...بهــره ببــرم .وی با تاکیــد بر این که مســیر
توسعه و شــتاب عمرانی را با جلب اعتماد مردم
با کار بــه دســت آورده ایم و گســترش خواهیم
داد ،تصریح کرد :ضمن تاکید بر مردم ساالری
دینی و رعایــت حقوق شــهروندی ،برنامه های
خــود را در ســر فصــل هــای درآمدهــای پایدار
برای توسعه شــهر پایدار و فضاسازی مناسب با
مشارکت مردم ،توسعه گردشــگری با توجه به
ظرفیتهای موجود ،توســعه بوم گردی و احیا
و حفظ بافت ســنتی شهر ،شــفافیت ،انضباط
مالی،پاسخگویی،توسعهمتوازنوعدالتمحور
در دوره جدید مدیریت شــهری ،ایجاد تعامل با
مسئوالن شهرســتان و دســتگاه های اجرایی،
پیگیری اتمام طرح های ناتمام شــهری ،سالم
سازی محیط زیســت ،توســعه فضاهای سطح
شهروافزایشسرانهمحیطزیستشهریپیش
خواهمبرد.
شهردار ســبزوار گفت :به خرد جمعی ،بهره از
تجربه شهرداران قبل ،انسجام اعضای شورای
شهروهمراهیهمکارانمدرمجموعهشهرداری
سبزوارنیازمندهستموازهمهبزرگواراندراین
زمینه کمک می خواهم .شــایان ذکر اســت در
حاشیهآیینمعارفهشهردارسبزواروهمزمانبا
سالروز والدت حضرت فاطمه(س) ،روز مادر و
زن ،از مادر شهید مدافع حرم موحدنیا ،همسر
شــهید ســردار شــمس آبادی و همســر شهید
سلیمانیگانهتجلیلشد.
برای خود نــدارد و اگر ایــن روال ادامه یابد ،هنر
موســیقی اعتبار خود را از دســت می دهــد و به
مرگ نزدیک تر می شود .وی با بیان این که هیچ
برنامه موســیقی در خراســان رضوی اجرا نمی
شــود ،اظهار کرد :انجمن موســیقی نیــز برنامه
ریزی کننده یا برگزار کننده اجراهای موسیقی
نیست و تنها می تواند بین هنرمندان و نهادهای
تصمیمگیر ارتباط برقرار کند.

اطالعیه راه و شهرسازی درباره متقاضیان مسکن ملی در طرقبه و شاندیز
اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضوی در
اطالعیــه ای اعالم کرد :متقاضیــان طرح ملی
مسکن در شــهرهای طرقبه و شــاندیز که فاقد
شرایط سابقه ســکونت به مدت پنج سال در آن
شــهرها هســتند؛ الزم اســت برای انصراف در
ســامانه و ثبت نام مجدد در شــهرهای گلبهار،

بینالــود و ملــک آباد ،ظــرف مدت  72ســاعت
اقدام کنند.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :از متقاضیــان
خواهشمند اســت از هرگونه مراجعه به ادارات
بنیاد مسکن انقالب اسالمی یا راه وشهرسازی
استان خودداری کنند.

