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برایاطالعمسئوالن

در سفر استاندار به شهرستان چناران تصویب شد

 ۸۰مصوبه برای توسعه چناران
استاندار خراسان رضوی در سفر به شهرستان
چناران گفت :در مجموع  ۸۰مصوبه با اعتبار
 ۸۰۰میلیارد تومان بــرای اجــرای طرح های
زیرساختی و عمرانی به تصویب رسید که تا
پایان امسال افتتاح خواهد شد و به بهره برداری
خواهد رسید و  ۱۷میلیارد تومان نیز در حوزه
اشتغال زایی به شهرستان چناران اختصاص
یافت.به گزارش خراسان رضوی ،استاندار به
همراه معاونان و جمعی از مدیران کل ادارات
استان در شهرستان چــنــاران حضور یافت.
یعقوبعلی نظری با حضور در گلزار شهدای
بهشت زینب(س) و روستای بقمچ به مقام شامخ
شــهــدا ادای احترام کرد.استاندار خراسان
رضوی در جمع اهالی روستای بقمچ با اشاره
به این که هدف دولت ،حل مشکالت مردمی با
روحیه جهادی است ،تأکید کرد :کار مطالعاتی
گازرسانی به دهستان بقمچ تا یک ماه آینده
تکمیل و عملیات اجرایی گاز رسانی به این
دهستان آغاز می شود تا در هفته دولت سال
آینده به بهره برداری برسد و مردم شهید پرور
دهستان بقمچ نیز از نعمت گاز برخوردار شوند.
یعقوبعلی نظری همچنین ساخت پل و الیروبی
رودخــانــه بقمچ را ضــروری دانست و افــزود:

اجــرای این پــروژه از امــروز آغاز و تا پایان سال
تکمیل خواهد شد تا عالوه بر سهولت در رفت
و آمد مردم از خسارت های ناشی از سیل نیز
جلوگیری شــود.اســتــانــدار خــراســان رضــوی
تأکید کرد :ایمن سازی ،نصب گاردریل و ترمیم
جاده دسترسی به دهستان بقمچ نیز در دستور
کار قرار خواهد گرفت.وی در ادامه از مجتمع
علوم قرآنی شهر چناران بازدید و بر تکمیل و
افتتاح آن در هفته دولت نیز تأکید کرد.دیدار

یک کشته در تصادف محور سبزوار  -جوین
کالته /مسئول روابــط عمومی اورژانــس
پیش بیمارستانی و مدیریت حــوادث
دانشگاه علوم پزشکی ســبــزوار ،از یک
کشته و یک مصدوم بر اثر تصادف مرگبار
در جاده سبزوار  -جوین خبر داد .مسلم
فائق نیا در گفتوگو با خراسانرضوی با
اشاره به حادثه مرگبار در جاده سبزوار -
جوین ،اظهار کرد :روز پنج شنبه  ۵خرداد
 ۱۴۰۱تصادف پژو  ۲۰۷با سواری جک
در کیلومتر  ۴۰محور سبزوار به جوین یک
فوتی به جا گذاشت .وی افزود :همچنین
یک نفر دیگر مصدوم و توسط نیروهای

اورژانــس پایگاه عطاملک به بیمارستان
امدادوسوانحشهیدبهشتیسبزوارمنتقل
شد .مسئول روابط عمومی اورژانس پیش
بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه
علوم پزشکی سبزوار بیان کــرد :دالیل
وقوع حادثه از سوی کارشناسان مربوط
در دست بررسی است .گفتنیاست جاده
سبزوار -جوین جزو جاده های حادثه خیز
در خراسان رضوی است که نیاز به دوبانده
شدن دارد و چندی پیش نیز در حادثهای
تلخ ،معلم سبزواری بر اثر شدت جراحت
زیاد بر اثر تصادف جان خود را از دست داد.

بــا محمد آزرم شاعر برجسته شهرستانی و
استانی از دیگر برنامه های سفر یک روزه به
شهرستان چــنــاران بــود که بر حل مشکالت
درمانی و مالی این شاعر تأکید شد .دیــدار با
جانباز 70درصددوراندفاعمقدسوهمچنین
پاسخ گویی به مسائل و مشکالت مردمی در
مسجد امام رضا(ع) شهر چناران از دیگر برنامه
های استاندار خراسان رضوی بود.یعقوبعلی
نظری در دیدار با فرهنگیان ،نیروهای مردمی

و انقالبی با اشاره به این که مردم نقش بسزایی
در پیروزی انقالب اسالمی و هشت سال دفاع
مقدس داشتند ،خاطر نشان کرد :بهره مندی
از نیروهای مردمی و ترویج فرهنگ مشارکت
عمومی و تقویت روحیه جهادی گــره گشای
مشکالت اقتصادی کشور اســت و نخبگان
فرهنگی و اجتماعی می توانند ،زمینه مشارکت
حداکثری مردم را در توسعه ،عمران و آبادانی
شهرها و روستاها فراهم کنند.وی در جلسه
شــورای اداری و همچنین نشست خبری با
خبرنگاران با تاکید بر این که تمام تالش دولت
مردمی آیت ا ...رئیسی حل مشکالت جامعه
به ویژه مشکالت اقتصادی مردم است ،گفت:
همه باید دســت به دســت هم دهیم تا برنامه
های دولت در جهت ارتقای رفاه عمومی محقق
شود.یعقوبعلی نظری بر ضرورت پیگیری تحقق
مصوبات سفرها تاکید کرد و افزود :در مجموع
 ۸۰مصوبه با اعتبار  ۸۰۰میلیارد تومان برای
اج ــرای طــرح هــای زیرساختی و عمرانی به
تصویب رسید که تا پایان امسال افتتاح خواهد
شد و به بهره برداری خواهد رسید و  ۱۷میلیارد
تومان نیز در حوزه اشتغال زایی به شهرستان
چناران اختصاص یافت.

برگزاری یادواره شهدای روحانی در شهرهای سبزوار و خرو
مرشدلو،کالته/یادواره 31شهیدروحانی شهرستان
سبزوار و پنج شهید روحانی شهرستان زبرخان در
دوشهرستان برگزار شد  .یادواره  ۳۱شهید روحانی
شهرستان سبزوار همزمان با شب شهادت امام جعفر
صادق (ع) با حضور امام جمعه و جمعی از مسئوالن
محلی در حــوزه علمیه اهل بیت(ع) این شهرستان
بــرگــزار شد.حجت االســام حسین کــوثــری ،استاد
حوزه در یادواره شهدای سبزوار گفت :امروز جهاد در
عرصههایمختلفیازجملهاقتصادی،علمی،اجتماعی
و معیشتی جریان دارد و روحانیان باید در این عرصهها
حضوریفعالداشتهباشند.ویبااشارهبهسالروزواقعه
آزادسازیخرمشهرافزود:امروزخرمشهرهایدیگری

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

وجودداردکهبایدفتحشودوبرایاینامردرحوزههای
علمیهبایدروحیهجهادگریبیشازپیشارتقایابد.وی
ادامه داد :حیات و زندگی روحانیت باید در پرتو جهاد
جریان داشته باشد و روحانیان و طلبهها باید با روحیه
جهادی در برابر شبهات و شهواتی که توسط دشمن
تبلیغ میشود ،حضور موثر داشته باشند.امام جمعه
سابقشیروانتصریحکرد:برگزارینشستهایمناظره
ورفعاشکالبایدرونقپیداکندوبههجمههاوشبهاتی
که وارد میشود ،پاسخ داده شــود.وی افــزود :فضای
مجازیخسارتبارنیست،بلکهفضایذهنیجامعهرا
باید اصالح کرد که در صورت تحقق آن روحیه دینی و
ایمانبهمردمتزریقمیشود.
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داد از مشاغل مزاحم
بهشهرداریاعالمکنیدمحلههایمسکونی
جایگاه تعمیرات خودرو نیست ،سر و صدا ،سد
معبر و ...برای اهالی دردسر درست می کند.
همسرم با کالسکه از کالهدوز  36نرسیده به
اسفندیانییک،قسمتتعمیرگاهینتوانستهاز
پیادهروعبورکند،مجبورشدهازخیابانردشود،
خدارحمکردهاتفاقینیفتاده.مگرپیادهروجای
تعمیراست؟
چرا نان را کیلویی نمی کنید تا دست کم
فروشانقطعشود.
شهردارمحترممنطقه8لطفانیمکتوسطل
زبالهپیادهروهایخیابانکوهسنگیبهخصوص
بین 9و 11را که منطقه تجاری است تکمیل
کنید.
نرخ مواد شوینده در بازار مصلی  40درصد
افزایش پیدا کرده که وزیر صمت اظهار کردند
کارخانههامجوزگرانیندارند.
چرا شهرداری چناران تاکنون چندین بار
مزایدهزمینهایشراابطالکردهاست؟
لطفاازعملکرد(تشخیص،نوعگفتارورفتار)
کادردرمانوپرسنلاداریوانتظامیبیمارستان
قائم (عج) مشهد در مقابل بیماران یا همراهان
بیمارگزارشیتهیهفرمایید.
پله ايستگاه اتوبوس چهارراه ورزش حاشيه
شاهد سمت ميوه فروش ها مناسب افراد مسن
نيست.
برای انتقال پادگان ارتش ،شهرداری کل
شهربنرزد،چراکمربندیچنارانوتعریضبولوار
فرمانیه که ایــن قــدر ضــروری اســت بــرای حل
ترافیک،چندسالاستاجرانمیشود؟
عملکردشهرداریمنطقه 7واقعاجایسوال
دارد که چرا تمامی زمین های ورزشــی فنس
کشیده شده در محله سیدی را به بهانه های
مختلف تخریب کرده یا تغییر کاربری داده چون
بهرهاقتصادینداردوبیشترجنبهخدماتیدارد
به مردم و سالن های سرپوشیده احداث کرده که
پولی است و بــرای قشر ضعیف عمال غیر قابل
استفاده.لطفاپیگیریکنید.
اسماینکارراچهبگذاریم؟یکشیشهشیراز
سوپرمارکت محله با تاریخ اعتبار تا دو روز دیگر
گرفتم داخل یخچال بعد از ساعتی برای مصرف
شیرفاسدبود.
چراوضعیتآنتندهیتلفنهمراهدرمنطقه

الهیه مشهد به سختی صورت می گیرد؟ بهتر
استبگوییمتلفنهمراهآنتننمیدهد.شرکت
مخابرات چرا خدمات مناسب به مشترکان ارائه
نمیکند؟
سازمانترافیکوپلیسراهنماییلطفاجواب
بدهیدآیاعبورعابرانازخطکشیعابرپیادهنباید
سامان دهی شود؟ چرا باید برای عبور از خیابان
آن قدر زجر بکشیم یک بار هم که شده جواب گو
باشید.
در تــاریــخ 28و29اردیــبــهــشــت امسال
گردهمایی رئیس سازمان جنگل ها و مراتع و
آبــخــیــزداری کشور به اتفاق روســای ستادی
سازمان و مدیران کل استان ها در هتل پنج
ستاره مدینة الرضای مشهد برگزار شد که هزینه
و بریز و بپاش آن متناسب با وضعیت امــروز
مملکتنبود،میتوانستنددرجایمناسبوکم
هزینهاینمراسمرابرگزارکنندونمکرویزخم
نریزند.
شهرداریخودشبامجوزهاییکهمیدهد
ترافیکایجادمیکند،نبشکفاییبهساختمانی
برای مطب مجوز داده که در حال ساخت است و
منطقه کامال مسکونی است و پر رفت و آمد ،این
مجوزمطبچطورصادرشدهاست؟
تعزیراتوبسیجسریبهمصلی،بازارحافظ،
چهارراهمیدانبار،بازارخشکبارمصلیو...بزنند
وهرروزقیمتبگیرند،بدونحسابوکتابقیمت
هاراباالمیبرندوهرروزگرانترازروزقبل.
آقای استاندار لطفا پدیده را حراج کنید ،بعد
از هشت سال قیمت سهام پدیده یک نان سنگک
همنمیشود!چرا؟
بیشتر نانوایی های مشهد خلوت بود ،اگر
اراده بر انجام یک کار باشد  ،هول و هراس هم در
دلمردمنیندازند،البتهمردمهمهمکاریکنند
و نان را در پستوها و فریزرها مازاد بر مصرف انبار
نکنند،دستمحتکرانهمقطع شودوبانانوایی
های متخلف هم محکم برخورد شود همه چیز
درستخواهدشد.
جادهنیشابوربهمشهدحدفاصلشهرجدید
بینالود تا ملک آباد ،وضعیت آسفالت خطرناکی
دارد.جادهبینالمللیاستوخرابشده،دراین
گرانی واقعا خودروها به مشکل می خورند به
خصوص ما که هر روز در این جاده تردد داریم.
لطفارسیدگیشود.

