ا ز میان خبر ها
گوناگون

بخشداررضویه:

خانه هالل شهر رضویه افتتاح شد

خــان چوپانی /بخشــدار رضویــه گفــت  :بــا حضــور
مســئوالن ارشــد هــال احمــر اســتان خانــه هــال
شــهر رضویه افتتاح و راه اندازی شد.حســن کاظمی
اظهارکرد:اینخانهدرمرکزشهررضویهجنبمسجد
جامع قرار گرفته است که در آینده نزدیک با تیم بندی
و حضور داوطلبان ،شهروندان دوره های تخصصی را
طیخواهندکرد .خانههایهاللجمعیتهاللاحمر
ایران ،مرکزی است با ساختار داوطلبی بدون نیروی
انســانی رســمی ،پیمانــی یــا قــراردادی در محالت
شهرهاوروستاهاکهتوسطاعضا،داوطلبان،خیرین،
نیکوکارانوواقفانادارهمیشود.

بخشدارسروالیتنیشابور:

سگ نگهبان صاحبش را کشت
شجاعی مهر /بخشدار ســروالیت نیشابور گفت:
در پی حمله یک قالده سگ به صاحبش در بخش
ســروالیت نیشــابور وی فوت کــرد و همســرش به
شدت مصدوم شد.
باقر صدیقی افزود :دهیار و رئیس شورای اسالمی
روســتای کلیــدر پــس از گــزارش ایــن حادثه در
هماهنگی با فرماندار به محل حادثه رفتند.
وی اظهار کــرد  :طی هماهنگی با حــوزه قضایی و
انتظامی درخصوص کنترل و نگهداری سگ برای
جلوگیری و پیشگیری از خطر رسانی جانی به دیگر
اهالی اقدام شد  .مســئله هاری ،بررسی وضعیت
سگ های بدون صاحب و رسیدگی به این موضوع
از دغدغه های دهیاران و اهالی منطقه ســروالیت
است که الزم اســت از سوی دســتگاه های متولی
رسیدگی و پیگیری شود.
در همین باره شبکه دام پزشکی نیشابور با صدور
اطالعیه ای نوشــت :پیــرو اعالم خبــر حمله یک
قالده ســگ بــه صاحبش در روســتای کلیــدر که
متاســفانه منجر به فوت این فرد مســن و بســتری
شدن همسر وی شده اســت  ،توضیحاتی به شرح
ذیل اعالم میشود :سگ ها معموال وقتی به مدت
طوالنی در یک محیط بســته نگهداری می شوند
به عوامــل محیطــی واکنش هــای عصبی نشــان
می دهند  ،در برابر کوچــک ترین صداها تحریک
پذیــر مــی شــوند حتــی صــدای گنجشــک هــا و
همچنیــن در هنگام غــذا خــوردن و جفت گیری
و شــیر دادن به توله ها ممکن اســت بــه صاحب و
اطرافیان حمله کنند.
ســگ مد نظر به گفتــه اطرافیان متوفــی به مدت
طوالنی در یــک محیط بســته نگهداری می شــد
و ظاهرا در هنــگام غذادهــی یا غذا خــوردن این
اتفاق افتاده است اما با ذکر این نکته مهم که یکی
از عالیم حیوان مشــکوک به هــاری ریزش بزاق،
رفتارهای عصبی ،پارس کردن بیش از حد و حمله
به صاحب خودش و بقیه است .این فرضیه که
آیا این سگ هار بوده اســت یا خیر تا مشخص
شدن نتایج آزمایشگاه هیچ گونه اظهار نظری
مورد تایید نیست .از مغز حیوان نمونه برداری
برای تشخیص بیماری هاری انجام و سگ به
صورت بهداشتی دفن شد .
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درسفر استاندار به 2شهرستان مطرح شد:

ازحلمشکلکمبودمسکن
درجوینتاتعریضجادهدرجغتای

شــمس آبادی/اســتاندار خراســان رضوی در
ادامه ســفرهای شهرســتانی به دوشهرستان
جوینوجغتایسفرکرد.نظریدرسفربه جوین
مسکنواشتغالرادوموضوعمهمیدانست که
حل آن به پیگیــری ،کار میدانــی و برنامه ریزی،
نیاز دارد.وی در ســفر به شهرستان جغتای نیز
گفت  ۲ :هزار و  ۲۴۷نفر در شهرستان جغتای
برای مســکن ملی ثبت نام کردهانــد که تاکنون
هزارو ۹۵۴قطعهزمینبرایساختآنتامینو
آمادهشدهاست.نظریافزود:فرمانداربهعنوان
مسئولقرارگاهمسکناینشهرستانبایدبرای
تحویل زمین و شهرداری هم برای صدور پروانه
ساختمانیونظارتفنیبهصورترایگاناقدام
کنند .نظری در جلســات کارگروههای مسکن
و اشــتغال حضور یافت و در جلســه جمع بندی
مقرر شــد طرح تعریض و اصالح محور جغتای-
برغمد تا پایان ســال و طرح آســفالت کردن۳۰
کیلومتر روکش این محــور و  ۱۰کیلومتر محور
دستوران-ا...آبادتاپایانخردادسال  ۱۴۰۲به
اتمام برسد.وی همچنین در جلسه جمع بندی
از مدیرعامــل شــرکت برق اســتان خواســت با
احداث پست برق ،مشکل برق ناحیه صنعتی و
کارخانهفروکرومرارفعکند.بهگزارشخراسان
رضوی ،استاندار در جلســه کارگروه اشتغال و
ســرمایه گذاری جوین گفت  :مسکن و اشتغال
جویــن ،دو موضوع مهمی اســت که حــل آن به
پیگیری،کارمیدانیوبرنامهریزینیازدارد.
یعقوبعلی نظــری تصریح کرد :با ایجــاد قرارگاه
مسکن در این شهرستان ،موضوع مسکن ملی
باید به سرعت به انجام برسد و اسیر بوروکراسی
ادارینشود.ویازمسئوالن شهرستانخواست
واگــذاری زمین ،صــدور پروانــه رایــگان و ارائه
خدمات مهندســی رایگان را در دستور کار قرار
دهند.اســتاندار افــزود  :ارائه تســهیالت۳۰۰
میلیونتومانیبههرمتقاضیمسکنملی،باید
دردستورکارقرارگیردتاافراد،خودبرایساخت
مســکن اقدام کنند.اســتاندار از مدیران کشت
و صنعت جوین خواســت طرحهای پیشنهادی

جدیدخودرابرایگسترشوتوسعهاینشرکت،
ارائهکنندتابررسیشود.
•دیدارسرزدهاستاندارازمرکزفرهنگی
دفاعمقدسجوین

اســتاندار به صورت ســرزده و بدون تشــریفات
رســمی از مرکــز فرهنگی دفاع مقــدس جوین
بازدید کرد .نظری به اتفاق فرماندار و فرمانده
ســپاه و فرمانــده انتظامــی شهرســتان جویــن
از مــادر شــهید مدافع حــرم در مرکــز فرهنگی
دفاع مقــدس جوین تقدیــر کردند .بــه گزارش
خراسانرضوی ،درایندیدار استاندارخراسان
رضوی از قسمت های مختلف این مرکز بازدید
کرد  .استاندار ازجادهارتباطیپیراکوهبهمرکز
شهرســتان جویــن ،مجموعــه کشــت و صنعت
جوین ،کارخانه اســید ســیتریک ،بــزرگ ترین
کارخانه قند چغندر کشــور ،آزمایشگاه خاک و
ظرفیتهای کشاورزی این شهرســتان بازدید
کرد.
•سفراستاندارخراسانرضویبهشهرستان
جغتای

اســتاندار خراســان رضوی در ادامه ســفرهای

شهرستانیخود بهشهرستانجغتایسفرکرد.
بهگزارش روابطعمومیاستانداری ،یعقوبعلی
نظریدراینسفرازچندواحدتولیدیوصنعتی،
مجتمــع آب ،طرح های ســاخت و به ســازی راه
و رونــد ســاخت واحدهای طــرح نهضــت ملی
مسکن در این شهرستان بازدید کرد .استاندار
خراســان رضــوی در ایــن ســفر دســتور الزم را
برای تســریع در اجرای طرح های زیر ســاختی
و توسعه شهرســتان جغتای و خدمت رسانی به
مردم صادر کرد و آن هــا را پیگیری خواهد کرد.
استاندار در ســفر به جغتای ،به صورت میدانی
مســائل و مشــکالت این شهرســتان را بررسی
کرد .نظــری از حــوزه راههای ارتباطی ،پســت
برق شــهرک صنعتی و مجتمعهای آب رسانی
شهرستاننیز بازدیدکرد.ویدرابتدایورودبه
شهرستانجغتای،محور ۵۰کیلومتریبرغمد
جغتای را کــه در حوزه راههای دو شهرســتانجویــن و جغتای اســت ،بــا مینی بــوس پیمود و
ســپس برای بازدید و رفــع مشــکالت کارخانه
فروکــروم وارد ایــن کارخانــه شــد و از واحد تازه
تاسیسسیکومتالکهبهدلیلنداشتنبرقمورد
نیاز ،هنوز راه اندازی نشده اســت ،بازدید کرد.
اســتاندار در ادامــه از شــهرک صنعتــی ایــن

شهرستانکهبهعلتتامیننشدنبرق،چندین
واحد تولیــدی و خدماتی اش هنــوز راه اندازی
نشدهاست،بازدیدکرد.نظریسپسدرجلسات
کارگروههای مســکن و اشتغال حضور یافت که
در جلســه جمع بندی مقرر شــد طــرح تعریض
و اصالح محور جغتــای -برغمد تا پایان ســال و
طرح آســفالت کردن  ۳۰کیلومتــر روکش این
محور و ۱۰کیلومتــر محور دســتوران -ا ...آباد
تا پایــان خــرداد ســال  ۱۴۰۲به اتمام برســد.
اســتاندار همچنیــن در جلســه جمع بنــدی از
مدیرعامل شــرکت برق این اســتان خواست با
احداث پســت برق ،مشــکل برق ناحیه صنعتی
و کارخانــه فروکــروم را رفــع کنــد.وی بــه طرح
مســکن ملی در جغتــای پرداخــت و افــزود :در
این شهرســتان  ۲هزار و  ۲۴۷نفر برای مسکن
ملی ثبت نام کرده اند و تعداد هزار و ۹۵۴قطعه
زمیــن برای ســاخت ایــن واحدها آماده اســت.
استاندار خراســان رضوی از فرماندار به عنوان
مســئول قرارگاه مســکن شهرســتان خواست
تا بــرای تحویل زمین اقــدام کند و از مســئوالن
شهرداری هم در زمینه صدور پروانه ساختمانی
ونظارتفنیرایگان،درخواستکمککرد.
وی ادامــه داد :مــا بایــد تمــام تــاش خــود
را بــرای حــل مشــکالت و مســائل مــردم
و بــه ویــژه قشــر جــوان بــه کار بگیریــم.
نظری پــس از شــرکت در نماز جماعت مســجد
جامع جغتای ،به سواالت تعدادی از شهروندان
جغتاییپاسخداد.
• بازدیدسرزدهفرماندارویژهسبزواراز
بیمارستانشهیدواسعی

ابراهیمیمعاوناستانداروفرماندارویژهسبزوار
همراهمعاونهماهنگیامورعمرانیفرمانداری
همزمانباتشدیدشیوعبیماریونظارتبرروند
خدماتدهیبیمارستانهابهمراجعهکنندگان
وبیماران،بهصورتسرزدهازبخشهایمختلف
بیمارستانشهیدواسعیشهرستانسبزواراعم
ازاورژانسوبخشکرونابازدیدکرد.

بحران کم آبی در روستای یخک
تربت جام وپاسخ مقام مسئول
حقدادی/رئیس شورای اسالمی شهرستان تربت
جــام درباره وضعیــت موجود کــم آبی در روســتای
یخک از توابع بخش مرکزی گفت :با وجود گذشت
دو ماه از حادثه قنات روســتای یخک و کشته شدن
دو نفر ،متاسفانه مردم این روســتا با بحران کم آبی
مواجههستند.
صدیق تنهایی با اشاره به مشکالت روستای یخک
تصریح کرد :با گذشت دو ماه از حوادث الی روبی
قنات روستای یخک متاسفانه ساکنان با بحران کم
آبی مواجه هستند و ضرورت دارد جهادکشاورزی با
اقدام جهادی در رفع مشکالت موجود تسریع کند.
مدیرجهاد کشاورزی تربت جام نیز گفت :مطالبه
گری شورای اسالمی قابل تقدیر و اکنون اعتبارات
تخصیصی به قنات ها به صورت اسنادخزانه است و
با اعتبارات موجود در سال دو تا سه قنات الی روبی
خواهد شد.
علیرضاعرفانیافزود:حدود ۴۵رشتهقناتباتوجه
به کاهش نزوالت آســمانی شــرایط بحرانــی دارد
و درخواست شــده اســت از دیگر اعتبارات مناطق
محروم و متوازن پیش بینی و تامین اعتبار شود.
وی گفت :قنات روستای یخک با جاری شدن سیل
موجب خســارت شــدید و از انتفاع خارج شد که به
همراه کارشناسان از قنات مذکور  ،بازدید میدانی
انجام و با مالکان جلسه گذاشته شد.
وی افــزود :الی روبــی قنــات یخــک از پــروژه های
مصوب عمرانی جهاد کشاورزی نبوده اما به مالکان
راهنمایی الزم و فنی آموزش داده شد که متاسفانه
مالکان بدون نظرکارشناسی اقدام کردند و منجر
به حادثه شد.
وی خاطــر نشــانکرد :بــا هماهنگــی ســازمان
جهادکشاورزی  ،مبلغی برای الی روبی قنات یخک
تخصیص یافت و به مالکان اعالم شد ،اما متاسفانه
با گذشت دو ماه از خسارت به قنات ،مالکان نماینده
ای را برای احیای قنات و عقد قــرارداد با صندوق
حمایت از بخش کشاورزی استان معرفی نکردند،
اگر نماینده مالکان قنات روســتا زودتــر برای عقد
قرارداد مراجعه مــی کرد و اتالف وقــت نمی کرد،
قنات تا االن الی روبی شده بود.
عرفانی یادآورشد :برای عقد قرارداد حضور نماینده
مالکان الزامی اســت و به دنبال آن تعیین پیمانکار
صورت می گیرد.
وی افــزود:در صــورت مراجعــه نکــردن نماینــده
مالکان ،شــورای روســتای یخــک باید ایــن مهم را
انجام دهد و اکنون نباید وقت کشی کرد.

