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آیتا...علمالهدیبااشارهبهسیرتحوالتاز
کودتای 28مرداد تا نامه اخیریکیازسرانفتنه:

فرمانده قرارگاه منطقهای
شمال شرق نزاجا:

صبر و شکیبایی آزادگان باعث
عزت و افتخار ایران اسالمی است
معاوناستاندار:

همه مدیران به کاهش
مشکالت آموزش و
پرورش کمک کنند
صفحه۲

جریانی که مقابل والیت ایستاده
با اجنبیها زد و بند دارد

Sat . 20 . Aug .2022. No.5042

شنبه  29مرداد  22 /1401محرم 1444
 8صفحه/شماره  / 5042قیمت 600 :تومان

سرکبهپروندهمافیایکودکانکار
معاون دادستان مشهد 20 :پرونده برای سرکرده های باند بهره کشی از کودکان کار تشکیل شد

فرماندارگنابادخبرداد:

درمراسمتجلیل
ازخبرنگارانمشهد
مطرحشد

هدررفت ۱۰میلیون
مترمکعبآب
در گناباد در
سیالب های امسال

قول شهردار
برایپیگیری
مسکنخبرنگاران

صفحه۲

صفحه۲

رئیس سازمان اورژانس
کشور خبرداد :

تاخیر4ماهه
درپرداخت هزینه
100میلیاردی
اورژانسهای
هوایی

صفحه1

وزیرعلومدرمشهد:

دانشجویان
نقطه امیدملتونظام
صفحه2
هستند

وعده 2هفته ای
برای رفع نواقص
باند فرودگاه

داد مردم از مشکالت
جادهمشهد-گلبهار

روابط عمومی فرودگاه های
استان تصاویر سازمان هواپیمایی
از نواقص باند فرودگاه مشهد
را رد کرد !

صفحه8

دومینوی ترکیــدن الســتیک هواپیما
در باند فرودگاه مشــهد ،طــی روزهای
گذشــته بــا انتشــار گــزارش ســازمان
هواپیمایی کشــوری درباره مشــکالت
ایــن بانــد کامل شــد؛ گزارشــی کــه با
انتشار تصاویری مستند از ...

صفحه2

یک کشته در واژگونی خودرو در گناباد
صفــری /رئیــس اورژانــس پیش
بیمارســتانی و حوادث دانشــگاه
علــوم پزشــکی گنابــاد گفــت :بر
اثــر واژگونی خــودروی ســواری
در کیلومتــر  ۱۰محــور گناباد به
بجســتان ،یــک نفر کشــته شــد و
چهار نفــر مجروح شــدند .محمد
حسین اســماعیل زاده افزود :به
دنبال وقــوع این حادثــه دو گروه
عملیاتی از پایگاه هــای اورژانس
 ۱۱۵به محــل اعزام شــدند .وی
ادامــه داد :چهــار مصــدوم از پنج
مصدوم حادثه کــه نیاز به مراقبت
های تکمیلــی درمانی داشــتند،
بعــد از انجــام اقدامــات اولیــه
توسط کارشناســان فوریت های

پزشــکی تحت مراقبــت کامل به
بیمارستان عالمه بهلول گنابادی
منتقــل شــدند .اســماعیلزاده
تصریح کرد :با کمال تاســف یکی
از مصدومــان حادثه بر اثر شــدت
جراحت هــا فوت کرده اســت .به
دلیل کم عرض بودن جاده گناباد
بــه بجســتان و ارتفاع زیاد ســطح
جاده آن تا شــانه خاکــی کنار این
محور ،سوانح زیاد رانندگی منجر
به فوت یا مصدومیت در این محور
رخ می دهد .اصــاح و رفع نقاط
خطــر خیز ایــن محــور به یکــی از
دغدغــه های مهــم مــردم تبدیل
شده است و توجه بیشتر مسئوالن
ذی ربط را می طلبد.

بازداشت ۳۰نفرازاتباعغیرمجازدرتربتجام
حقدادی /فرمانده حوزه مقاومت
ثامن االئمه (ع) تربــت جام گفت:
بــه همــت ســربازان گمنــام حوزه
مقاومــت ثامــن االئمــه( ع ) محل
اختفایاتباعغیرمجازافغانستانی
درتربتجامبارصدهایاطالعاتی
شناسایی شد و 30نفر از این افراد
بازداشتشدند.

وی افزود :با اقدامــات اطالعاتی
حوزه مقاومت بســیج ثامن االئمه
(ع ) پس از هماهنگیهای قضایی
در یــک عملیات ضربتــی  ۳۰نفر
از اتباع غیرمجاز افغانســتانی در
یک منزل مسکونی در شهرستان
تربــت جــام بازداشــت و تحویــل
مراجع قضایی شدند.



صفحه8

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور مطرح کرد :

سرنوشت سالن  4هزارنفری نیشابور
که 15سال قبل افتتاح شد
تنها ۴کارمنددرمجموعهورزشینیشابورمشغولکارهستند!
شــجاعی مهــر /رئیــس اداره
ورزش و جوانان نیشابور گفت:
به رغم فعــال بودن رشــته های
ورزشی و تعداد زیاد ورزشکاران
در نیشــابور ،تنها چهار کارمند
در مجموعــه ورزشــی نیشــابور
مشــغول کار هستند و مجموعه
بــزرگ  ۴هــزار نفــری انقــاب
نیشــابور که بزرگ ترین ســالن
ورزشــی سرپوشــیده اســتان
اســت ،حــدود  ۱۵ســال پیش
افتتاح شــده و اکنــون تنها یک
ســازه بتنــی از آن باقــی مانــده
اســت.علی فاضلی در نشســت
بــا خبرنــگاران افــزود :طــی
ســال های اخیر چندیــن نفر از
نیروهای اداره ورزش و جوانان
نیشــابور بازنشسته شــده اند و
نیــروی جدیــدی در ایــن اداره
به کار گرفته نشــده اســت.وی
با اشــاره بــه کمبــود اعتبــارات
و منابــع انســانی بــرای حفظ و
نگهداری اماکن ورزشی افزود:
متاسفانه مجموعه های ورزشی

فرماندارگناباد خبرداد:

هدررفت ۱۰میلیون متر مکعب آب در گناباد در سیالب های امسال

صفری  /فرماندار گناباد گفت :در
سیالب هایی که از ابتدای امسال
در گناباد جاری شــده است بیش
از ۱۰میلیونمترمکعبآبدراین
شهرستان به هدر رفت در صورتی
که با اجرای طرح های آبخیزداری
و آبخــوان داری و احــداث بندهای
خاکی مناسب از هدررفت این آب
هاجلوگیریمیشد.رضانصیری
افزود:بهدنبالوقوعسیالبوبرای
جلوگیــری از هــدر رفــت آب های
ناشــی از آن و بارندگــی و به منظور
بهره گیری موثر آن ها برای آبیاری
بخــش کشــاورزی ،بنــد خاکی در
حدفاصــل بخــش کاخک تا شــهر

معاوندانشگاهعلوم
پزشکیمشهداعالم کرد:

گنابــاد در دســت احــداث اســت.
وی پیگیری بــرای جــذب اعتبار و
اجــرای نهایی طــرح آبخیــزداری
ســیاه کوه را به عنوان یکی از طرح
هاییکهازسالهایگذشتهمطرح
بوده اســت ،از ضــرورت هــای این
بخش ذکر کرد و خواستار پیگیری
برای جذب اعتبــارات و تحقق این
مهم شــد .نصیــری گفت :توســعه
و رونــق اقتصادی این شهرســتان
نیازمنــد تدوین ســند باالدســتی
اســت و بایــد ایــن ســند بــه عنوان
چراغ راهی مورد توجه مســئوالن
و دســت انــدرکاران بخشهــای
مختلف اعم از اقتصادی ،فرهنگی

عکس :میثم دهقانی  /آرشیو

تکذیب شروع سال
تحصیلیازششم
مهرماه

و اجتماعی قرار بگیرد .وی افزود:
باید بر اســاس این سند باالدستی
متناسب با ظرفیت های گوناگون
منطقه ای گناباد و با بهره گیری از
نظــرات نخبگان و صاحــب نظران
مربوط یک نقشه توســعه ای برای
ســه ســال آینده ترســیم شــود و با
برنامه ریزی الزم از درون آن به یک
برنامه عملیاتی و راهبردی دســت
یابیم .وی با اشــاره بــه اقدامات در
دستانجامفرمانداریبرایتدوین
ســند باالدســتی توســعه و عمران
گنابــاد گفــت :بعــد از تدویــن این
سند راهبردی باید برای هر بخش
اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعی
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به بخش خصوصی واگذار شــد
تا به رغم بهــره بــرداری ،از این
اماکن نگهداری کنند اما چون
عموما بــه دنبال منفعــت مالی
بــوده انــد ایــن اتفــاق رخ نداده
و شــاهد فرســودگی اماکــن
ورزشــی هســتیم.وی با اشــاره
به مجموعه بزرگ  ۴هزار نفری
انقــاب نیشــابور گفــت :ایــن
مجموعه ورزشی منحصر به فرد
در کشــور که بزرگ ترین سالن
ورزشی سرپوشــیده استان نیز
اســت ،حدود  ۱۵سال پیش در
نیشــابور افتتــاح شــده و اکنون
تنها یک ســازه بتنی از آن باقی
مانــده اســت.وی ادامــه داد:
به دلیــل نبــود نیروی انســانی
و تامیننشــدن منابــع مالــی
تاسیسات این ورزشگاه ملی به
طور کلی نابود شــده و بخشــی
از آن نیــز طی ســال هــای اخیر
به ســرقت رفته اســت کــه برای
بازســازی آن نیازمنــد بودجه و
نگاه ملی هستیم.
به یک الگوی توســعه واحد دســت
یابیم و بر اساس برنامه زمان بندی
با بهره گیری از همــه ظرفیت های
موجود برای پیشــرفت منطقه گام
های موثر برداریم .فرماندار گناباد
خاطرنشــان کرد :با وجود ظرفیت
های زیاد این شهرســتان در بخش
هایفوق،بهدلیلفقدانهمافزایی
الزم از ایــن ظرفیــت هــا در مســیر
توســعه و پیشــرفت منطقه در سال
هایگذشتهاستفادهمطلوبنشده
استولیبهرهگیریازسندتوسعه
یا اسناد باالدســتی این موقعیت را
فراهممیکندتاباهمگراییبیشتر
از ظرفیــت هــای گناباد در مســیر
توسعهوعمرانحداکثربهرهراببریم
و این مســئله مورد توجه مسئوالن
ذیربطقراردارد.

کمبود
 2862تخت
بیمارستانیدر
خراسان رضوی
صفحه2

