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فرماندارتایباد:

بیمارستان فرسوده45ساله تایباد
جواب گوی نیازهای مردم نیست
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فرمانده لشکر  5نصر خراسان رضوی :

 ۴۰پروژهآبرسانیدر۵شهرستانمرزیاستان
درحالاجراست
سردار رجب زاده  :برای ماندگاری مردم در روستا آب در اولویت قراردارد

کلثومیان /فرماندار تایباد در نشســت مسئوالن
محلــی وشــورای شهرتایبادگفت:ســاخت
بیمارســتان جدیــد در تایبــاد یک نیاز مبرم اســت
و بیمارســتان فعلــی تایبــاد بــا بیــش از  45ســال
قدمت جواب گوی نیاز درمانی بیماران شهرستان
نیست.
دونده افزود:بیش از  ۴۵سال از قدمت بیمارستان
فعلی تایباد می گذرد و اکنون تجهیزات این مرکز
جواب گــوی نیــاز درمانی بیمــاران شهرســتان و
مراجعه کنندگان برخی از شهرستان های همجوار
به آن نیست.
دونده گفت  :ساخت بیمارســتان جدید در زمینی
بــه مســاحت هشــت هکتــار در تایبــاد پیشبینی
شــده اســت و به محض ایــن کــه زمیــن در اختیار
دســتگاه های متولــی قرار گیــرد ،مراحــل فراهم
شــدن زیرســاخت های الزم در حوزه ســاخت این
مرکز درمانــی از ســوی مدیــران شهرســتان طی
خواهد شد.
وی افــزود :از آن جــا کــه  ۸۵درصــد جمعیــت
شهرستان تایباد به کشاورزی و دام پروری مشغول
هســتند و درآمدهــای انــدک برخــی از این قشــر
زحمتکش کفاف هزینههای آنان را برای سفر به
نقاط دورتر و دریافت خدمــات درمانی نمیدهد،
ســاخت بیمارســتانی با تخصــص های مــورد نیاز
عمومی بیماران الزم است.
شایان ذکر است :بیمارســتان خاتم االنبیاء (ص)
تایباد (فعلی) ۱۳۸تخت خواب دارد.

مدیرکلمحیطزیستخراسانرضوی:

تشکل های مردم نهاد نقش مهمی
در حفاظت از محیط زیست دارند

شعبانی /مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی
در مراسم تقدیر از تشکل های مردم نهاد فعال در
حــوزه محیط زیســت تربت حیدریه گفت :تشــکل
های مردم نهاد نقش مهمــی در حفاظت از عرصه
های طبیعــی و امور زیســت محیطی در راســتای
انجام وظایف این سازمان دارند.
معــاون اســتاندار و فرماندار تربــت حیدریه گفت:
تشکل های مردمی نقطه اول تصمیم سازی برای
رفع موانع هستند و تشکل های مردم نهاد باید با
حرکت در یک ساختار قانونمند و پرهیز ازسیاسی
شــدن و انحــراف از انجــام فعالیــت  ،در راســتای
وظایف خود تالش کنند و مراقب نفوذ جریان های
منحرف و فرصت طلب باشند.
در این جلســه نــور محمــدی ،رئیــس اداره محیط
زیست تربت حیدریه نیز با اشــاره به وجود بیش از
 ۵۸هزار هکتــار عرصه طبیعی در این شهرســتان
گفت :اکنون سه تشکل مردم نهاد با حضور ۲۰۰
نفر از عالقه مندان در زمینه محیط زیســت در این
شهرستان فعالیت دارند.

حقدادی/فرمانده لشــکر  5نصر خراســان
رضــوی بــا اشــاره بــه ایــن که درراســتای
محرومیــت زدایی ســال گذشــته در کشــور
بیــش از  ۱۰هزارپروژه آب رســانی به ســپاه
واگذارشــد کــه اکنــون بــه  ۲۰هــزار پــروژه
افزایش یافته اســت گفت :اکنــون  ۴۰پروژه
آب رســانی در پنج شهرســتان مــرزی تربت
جام ،تایبــاد ،خــواف  ،صالح آباد و ســرخس
توسط قرارگاه شهید قاجاریان اجرا می شود.
فرمانــده لشــکر عملیاتی مــردم پایــه  5نصر
خراســان رضوی گفت :دشــمن تمام تالش
خــود را در فضــای مجــازی بــه کار گرفتــه تا
نظــام اســامی را ناکارامــد و ناموفــق جلوه
دهد و مردم را نسبت به نظام اسالمی ناامید
کند امــا خبرنگاران بــا کار فرهنگــی و جهاد
تبیین و همچنین مردم با بصیــرت با حضور
درصحنه های انقالب نقشه های دشمنان را
نقش بر آب می کنند.
سردار رجب زاده با اشــاره به ماموریت سپاه
که در سال  ۹۴از سوی فرمانده معظم کل قوا
ابالغ شده است افزود :ماموریت اصلی سپاه
در منطقه مرزی حفظ امنیت پایدار و اشراف
اطالعاتی است و با گذشت هفت سال و نگاه
بلند مقام معظــم رهبری خیلــی از ابعاد این
موضوع االن مشخص شده است.
وی با اشــاره به مانــدگاری مــردم در مناطق
مرزی و تحریــم هــای ناجوانمردانــه ،تورم و
گرانی و ســوء مدیریت هایی که اعمال شــده

و مــردم دچــار مشــکالت اقتصــادی شــدند
تصریح کرد :برای ماندگاری مردم در مناطق
مرزی و روســتایی درعرصه های مردم یاری
و محرومیــت زدایــی ،ســپاه در حــوزه هــای
اقتصادی ،معیشتی و اجتماعی وارد اجرای
پروژه های محرومیت زدایی درمنطقه شمال
شرق کشور شد.
وی ادامه داد:درراســتای محرومیت زدایی
سال گذشته در کشور بیش از  ۱۰هزارپروژه
آب رسانی به سپاه واگذارشد که اکنون به ۲۰
هزار پروژه افزایش یافته است و  ۴۰پروژه آب
رسانی در پنج شهرســتان مرزی تربت جام،
تایباد ،خواف  ،صالح آباد و ســرخس توســط
قرارگاه شهید قاجاریان اجرا می شود.

 7مدال بر گردن کشتی گیران فیروزه ای
گلستانی  /سرمربی تیم کشتی فرنگی نونهاالن شهرستان
فیروزه از کســب هفت عنوان قهرمانی در مسابقات انتخابی
اســتعدادهای برتر خبر داد .غالمرضــا انتظــاری در این باره
گفت :اینمسابقات با حضور ۷۸کشــتی گیر و با شرکت۱۰

نهایخراسانرضویبهمیزبانیمشهدبرگزار
تیمازشهرستا 
شــد .این دوره از مســابقات به منظور انتخاب اســتعدادهای
برتر ،در اســتان برگزار شــد که نونهــاالن فیروزه ای بــا اقتدار
موفقبهکسبهفتمقامنخستدروزنهایمتفاوتشدند.

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد:

مرمتمجموعهتاریخی
بابالقمانسرخس

آغازبهرهبرداریاز ۲پایگاه
اورژانس ۱۱۵در مه والت
شــعبانی /رئیس مرکــز مدیریــت حــوادث و
فوریتهای پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه در بــاره این دو پــروژه گفــت :پایگاههای
اورژانــس  115جــادهای شــادمهر در زمینــی به
مساحت  500مترمربع و زیربنای  170مترمربع
و با اعتباری حدود  10میلیارد ریال به بهرهبرداری
رسید.
دکتــر امیــری افــزود :همچنیــن پایــگاه اورژانس
 115جادهای ازغند در زمینی به مساحت  2هزار
مترمربــع و  120متر زیربنــا با اعتبــاری حدود 8
میلیارد و  500میلیون ریال افتتاح شد.
به گفتــه وی در ایــن پروژههــا خیریــن و نهادهای
اجرایی با دانشگاه علوم پزشکی همراهی داشتند
و در مجموع  2میلیــارد و  400میلیون ریال برای
تجهیز آنها هزینه شده است.
امیری افزود :زمین پایگاه اورژانس شادمهر توسط
شهرداری ،شــورای اســامی شــهر و اداره منابع
طبیعــی تامین شــد و در ســاخت و تکمیــل پایگاه
اورژانس جــادهای ازغند نیــز خیرین با دانشــگاه
همراهی کردند.
گفتنیاست مهوالت پنج پایگاه اورژانس جادهای
و شــهری دارد که به مــردم منطقه خدمترســانی
میکنند.

وی خاطر نشــان کــرد :برنامه های ســپاه در
کوتــاه مــدت توزیع بســته هــای معیشــتی،
فرهنگــی و غــذای گــرم تعریــف شــده و در
میانمدت توزیــع جهیزیه برای نوعروســان
ودر بلند مدت اجرای پروژه های زیر ساختی
و عمرانی در روستاهاست .
وی افــزود  :درقرارگاه امامحســن(ع) چهار
اولویت کاری تعریف شــده و شناســایی 10
هزار روستا با تنش آبی که االن دو برابر شده
است و خدمت به مردم بزرگ ترین راه مقابله
بادشمنان است.
وی گفت :پــروژه هایی که به قرارگاه شــهید
قاجاریان واگذارشــده طبق برنامه دوســاله
به لحاظ زمانــی  ۳۴درصد پیشــرفت دارد و

معــاون میــراثفرهنگــی ادار ه کل
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــعدســتی خراســان رضــوی از
اجرای طــرح مرمــت و ســامان دهی
محوطه پیرامون اثر تاریخی بابا لقمان
سرخس خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی خراسان رضوی ،احسان زهره
وندی با اعالم این خبر افزود« :هدف
از اجرای این طرح ،مرمت و حفاظت
مســتمر بنا و همچنین ســامان دهی
محوطه پیرامون اثر است».
معــاون میــراثفرهنگــی ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی خراسان رضوی تصریح کرد:
این عملیات مرمتی شــامل به سازی
و بازچینی دیــوار نگهدارنده محوطه

و اجرای زه کشــی محوطه آجرفرش
نعلــی شــکل پشــت آرامــگاه اســت
بهطوریکه آبهای سطحی از طریق
دو کانال به چاههای جذبی در انتهای
این محوطه هدایت شوند.
زهرهونــدی گفــت« :اجــرا و تعویض
آجرهــای فرســوده در بدنــه بنــا و
بندکشــی مجــدد آن نیــز در حــال
انجام اســت».وی با بیان اینکه برای
اجــرای این طرح پنــج میلیــارد ریال
اعتبار اختصاص یافته اســت ،افزود:
«عملیــات اجرایــی ایــن طــرح اوایل
مرداد امسال آغاز شــده است و تا ماه
آینده ادامه دارد».
اثــر تاریخــی بابــا لقمــان ســرخس
بــه شــماره  165در تاریــخ
 1310/10/15در فهرســت آثــار
ملی ایران به ثبت رسیده است.

تا پایان مرداد پیشرفت کار  ۱۶درصد است.
سردار رجب زاده گفت :سپاه در کشور تعداد
زیادی پروژه آب رســانی دردســت اجرا دارد
که برای تامین تجهیزات با مشکل مواجهیم
و کارخانجات جواب گــوی تامین تجهیزات
پروژه ها نیستند.
وی با اشــاره به این که برای ماندگاری مردم
در روستا آب در اولویت قراردارد یادآور شد:
محــور دوم محرومیــت زدایی راه  ،مســکن،
اشتغال ،کشــاورزی و دامداری است که در
آینده نزدیک راه سازی نیز در اولویت قرارگاه
امام حسن مجتبی (ع) قرار گرفته است .
وی تاکیــد کــرد :واگــذاری پــروژه هــای
محرومیت زدایی درروستاها به قرارگاه امام
حسن مجتبی (ع) را توفیق و افتخار می دانیم
و فرصت مغتنمی اســت که در اختیارسپاه و
بسیج قرارگرفته است.
در ادامــه مهنــدس محمدرضــا جعفــری
سرپرســت آبفای تربت جام با ارائه گزارشی
از وضعیــت آب رســانی بــه روســتاها گفت:
خشکســالی دو دهه در منطقــه تربت جام به
شدت تاثیر گذاشــت و باعث شــد تربت جام
در راس تنش آبــی یک اســتان قرارگیرد.در
دوســال گذشــته مردم چند روســتا با صرف
هزینه  ۱۴میلیارد تومان توسط خیر نیکوکار
حاج اکبر ابراهیمی از نعمت آب شرب سالم
و بهداشــتی برخوردار شــدند و دشــت های
شهرستان به لحاظ منابع آبی بحرانی است.

هفت قهرمان نونهال فیــروزه ای  ،برای حضور در مســابقات
اســتعدادهای برتر کشــوری  ۳۱مرداد به تهــران اعزام می
شــوند .امیر رضا قاراچشــمه  ،محمدحســین رحیم آبادی ،
عرفان بخت آور  ،سید امیرعلی رضوی  ،کوروش بیرم آبادی ،
امیرحسینرشیدآبادیومهدیمژدکانلوازقهرمانانمنتخب
شهرستانفیروزهدراستعدادهایبرتراستانهستند.

مدیرآموزشوپرورشتربتحیدریهخبرداد:

 ۱۰میلیارد تجهیزات آموزشی برای
هنرستان ها و مدارس3شهرستان

شــعبانی /مدیر آموزش و پــرورش تربت حیدریه
گفــت :بیــش از  ۱۰میلیــارد تومــان تجهیــزات
آموزشــی ویژه حوزه انتخابیه تربــت حیدریه ،زاوه
و مه والت جذب شــد که حــدود  ۵میلیــارد آن در
هنرســتان ها و مدارس این شهرســتان هــا توزیع
می شود.
به گزارش خراسان رضوی ،حجت صالحی افزود:
توزیع عادالنــه امکانات آموزشــی در همه مدارس
شهرســتان و همچنیــن مجهــز کــردن و ارتقــای
ظرفیــت هنرســتانها از مــوارد مهمــی اســت که
پیگیر آن هستیم.
همچنین میثم ســاالری معاون توســعه مدیریت و
پشتیبانی آموزش و پرورش تربت حیدریه گفت:با
توزیــع تجهیــزات آموزشــی جــذب شــده در تمام
مــدارس تربــت حیدریه در ســال تحصیلــی آینده
حداقل یک کالس با امکانات آموزشــی هوشمند
وجود دارد.
وی افــزود :تجهیزاتــی کــه در مــدارس توزیع می
شــود شــامل تخته های هوشــمند ،رایانه ،پرینتر،
ادوات کشاورزی مخصوص رشته های هنرستانی،
اینورترهای صنعتی ،پمپ باد ،ابزارآالت کارگاهی
و  ...است که با این اتفاق مبارک همه مدارس تربت
حیدریه به کالس هوشمند مجهز شدند.

درخششبدمینتونبازان
درآسیایمیانه
تیم ملــی بدمینتون ایــران با درخشــش بازیکنان
خراســانی قهرمــان رقابتهــای آســیای میانه در
تاجیکستان شد.
ملیپوشان مشــهدی زیر  ۱۵و  ۱۷ســال تیم ملی
بدمینتون ایــران در رقابتهای قهرمانی آســیای
میانه موفق ظاهر شدند و سهم بسزایی در قهرمانی
تیم ملی در این رقابتها داشــتند .متین قاسمی،
بازیکن زیر  ۱۵ســال مشــهدی ،موفق شــد در دو
قســمت انفرادی و دو نفره مدال طال کســب کند.
محمد گلچین در رقابتهای زیر  ۱۷سال با قبول
شکست در بازی فینال ،صاحب مدال نقره شد ،اما
در قســمت دو نفره به مدال طال دســت یافت .آیدا
عنایتی ،دیگر بازیکن زیر  ۱۷سال مشهدی نیز در
این رقابتها با برتــری برابر نماینده قرقیزســتان
به دیدار نهایی ایــن بازیها راه یافت و با شکســت
فردوس فروغی ،قهرمان این رده ســنی شــد .تیم
دو نفره عنایتی و فروغی نیز با شکست تیم میزبان
قهرمان شــدند .در مجموع نمایندگان مشــهد در
تاجیکستان با کسب پنج نشان طال و یک نقره نقش
مهمــی در قهرمانی ایــران در رقابتهای آســیای
میانه ایفا کردند.

