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 500مسجد استان
امام جماعت ندارند

علی نــوری /مدیــر اجرایی مرکز رســیدگی بــه امور
مساجد خراسان رضوی تعداد مساجد فعال استان را
 2هزار و 500مســجد اعالم کرد و گفت :از این تعداد
 500مسجد امام جماعت ندارند.مدیر اجرایی مرکز
رسیدگی به امور مساجد خراســان رضوی در سفر به
بردســکن ضمن دیدار با حجت االســام امینی امام
جمعهبردسکنازچندمسجد بازدید وباهیئتامنای
تعــدادی از مســاجد این شهرســتان نیز دیــدار کرد.
حجت االســام امامی تعداد مســاجد فعال استان را
 2هزار و 500مســجد اعالم کرد وافزود :از این تعداد
 500مســجد امام جماعت ندارند .وی با بیان این که
درشهرهایاستان  52مرکزرسیدگیبهامورمساجد
راه اندازی شــده اســت،اظهارکرد :از ایــن بین مرکز
بردسکن درسطحاستاننمونهشدهوتوانستهتمامی
برنامه ها را اجرا کند .وی با توجه به تاکید مقام معظم
رهبری در حوزه جهاد تبیین گفت :اجرای طرح نذر
هشتم یکیازطرحهایموفقدراستاناستکههشتم
هر ماه در اســتان با هــدف آزادی زندانیان جرایم غیر
عمد برگزار می شــود که در هر ماه هشت زندانی آزاد
میشوند .مدیراجراییمرکزرسیدگیبهامورمساجد
خراســان رضوی خاطرنشــان کرد :امروز اجرای این
طرحبهعنوانیکالگویموفقدربرخیازاستانهای
کشور اجرا شده است و تمامی هزینه های این طرح با
مشــارکت مردم با محوریت ائمه جماعت مساجد هر
محله جمع آوری و هر ماه هشــت زندانــی جرایم غیر
عمد آزادمیشوند.

معاوندانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد:

کمبود 2862تخت بیمارستانی
در خراسان رضوی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار
کرد :بــا توجه به اســتانداردهای کشــوری ،اســتان
خراســان رضــوی ،دو هــزار و  862تخــت بســتری
بیمارستانی کمبود دارد .دکتر حسینی در نشست با
رئیسکمیتهبازرسیونظارتقرارگاهعملیاتیستاد
ملیمدیریتبیماریکرونابابیاناینکهروزانه275
هزار زائر بارگاه منور رضوی وارد مشــهد می شوند و
 366هزار اتباع کشورهای دیگر نیز در سامانه های
بهداشت این دانشگاه ثبت شــده اند و در این استان
ساکن هستند ،اظهار کرد :با توجه به تعداد جمعیت
استان و حضور زائران بارگاه منور رضوی در مشهد،
الزم اســت که تعــداد تخت های بســتری در اســتان
افزایش یابد و در شــرایط اســتاندارد قرار گیرد .وی
با بیان این که در دهه پایانی ماه صفر بیش از هشــت
میلیون زائر وارد مشهد می شوند  ،افزود :الزم است
برای ارتقای کیفی و کمی خدمات رسانی به زائران
و مجاوران بــارگاه منــور رضــوی ،زیر ســاخت های
بهداشتی و درمانی بیش از پیش در استان خراسان
رضوی به ویژه مشهد ،توسعه یابد.

تکذیبآغازسالتحصیلیازششم
مهرماه
اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی در
اطالعیه ای ،خبر «شــروع ســال تحصیلی از ششــم
مهرمــاه »۱۴۰۱را تکذیــب کرد .به گــزارش روابط
عمومی آموزش و پرورش خراســان رضــوی ،در این
اطالعیه آمده اســت« :با توجه به انتشــار خبر توسط
برخیخبرگزاریهاازقولمدیرکلآموزشوپرورش
استانمبنیبرشروعسالتحصیلیازششممهرماه
،۱۴۰۱بدینوسیلهضمنتکذیباینخبر،بهاطالع
همکاران فرهنگی ،دانش آموزان و اولیا میرساند،
شروعسالتحصیلیبراساستصمیموزارتآموزش
وپرورشوطبقروالقانونیاست».

پس از به حد نصاب نرسیدن  2جلسه شورای شهر
و لغو جلسات علنی

رئیسشورایشهرنیشابور
باالخرهانتخابشد

شــجاعی مهر /ســرانجام پــس از دو هفته
لغو جلسات شورای شهر نیشابور ،انتخابات
هیئــت رئیســه ایــن شــورا برگــزار و داوود
کمیلی پــور به عنــوان رئیس جدید شــورای
شهر نیشابور به مدت یک سال انتخاب شد.
به گزارش خراسان رضوی ،جلسات شورای
شــهر نیشــابور که دو هفتــه به دلیــل حضور
نداشــتن چهــار نفــراز اعضــای این شــورا از
رســمیت افتاده بود ســرانجام برگزار شــد و
اختالف بر ســر انتخــاب هیئت رئیســه علت
اصلــی این اتفــاق بود ،در جلســه ایــن هفته
انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر نیشابور
که مطابق قانون با هیئت رئیسه سنی برگزار
شد ،داوود کمیلی پور به عنوان رئیس ،سید
مومن حسینی به عنوان نایب رئیس و محمد
کاظم صادقی به عنوان منشی هیئت رئیسه
انتخــاب شــدند.در پایــان ایــن رای گیــری
حبیب اله بتوئی عضو شــورای شهر نیشابور
گفت :انتخابات در صحن شــورا شــوری بود
چرا که قبل از آن در جلســه شــورای ائتالف
نیروهــای انقــاب دربــاره آن تصمیم گیری
شــده بود.وی ادامه داد :اگر مــردم طی این
ســه هفته به دلیــل برگزار نشــدن جلســات
شــورای شــهر و تعطیلی شــورا ضرر کردند
به دلیل این بــود که شــورای ائتالف انقالب
به جمــع بندی نرســیده بــود و من شــرمنده
مردم هســتم که نامه ها سه هفته ماند
تا ائتالف نظر بدهد.بتوئی با اشاره به
دخالت های بیرونی در امور شــورای
شهر و نام بردن از برخی اسامی گفت:
متاسفانه چندین نفر از اعضای بیرونی
شورای ائتالف در امور شورا دخالت و
پدر خواندگی مــی کنند ،اگــر قیم ها
برای شــورای شــهر تصمیــم بگیرند و
ما اجرا کنیم به نظر من شــورای شــهر
مشروعیت الزم را ندارد.
محمــد کاظــم صادقــی دیگــر عضــو
شــورای شــهر و از اعضــای لیســت
شــورای ائتــاف کــه در بیــن افرادی
که در جلسات شــورا حضور پیدا نمی
کردند نیز حضور داشت در این جلسه

اظهار کرد :مــا زمــان انتخابات میثــاق نامه
امضا کردیم و خوب و بد این مسائل را پذیرفته
ایم و افرادی نیز از ما حمایت کرده و برای آن
هزینه داده اند لذا باید به نظرات جمع بندی
شــده در ائتالف پایبند می بودیم .وی ادامه
داد :آن اسامی که اعالم شد دخالتی در امور
شــورا نداشــته اند و گفته اند هر جمع بندی
که به  7نفر برســد قبول دارنــد .وی خطاب
به بتوئــی ادامه داد :اگر کســی بــرای ما پدر
خواندگی کرده برای شما هم کرده است.
شــایان ذکر اســت ،در بین  ۹نفــر از اعضای
شــورای شــهر نیشــابور  ۷نفر شــامل آقایان
صادقــی ،کمیلــی پــور ،نیرآبــادی ،همــت
آبادی(جوان) ،حســینی ،کراری و مرآتی از
لیست موســوم به شــورای ائتالف نیروهای
انقــاب بودنــد و آقایــان بتوئــی و همــت
آبادی(شورا) خارج از این لیست به پارلمان
شــهری نیشــابور راه یافته بودنــد .همچنین
در جلســات دو هفته گذشته چهار نفر شامل
آقایــان صادقــی ،همــت آبادی(جــوان)،
نیرآبادی و کمیلی پور بــه دلیل آن چه پایبند
نبودن  3نفر دیگر از اعضای لیســت شورای
ائتــاف بــه خروجــی جلســات این شــورای
مشورتی و حضور نداشــتن در آن گفته شده
بود از حضور در جلســات علنی شورای شهر
برای انتخابات هیئت رئیسه سر باز زدند.

فرماندارگنابادخبرداد:

هدررفت ۱۰میلیونمترمکعب
آبدر گناباد در سیالب های امسال

صفــری  /فرمانــدار گنابــاد گفــت :در
ســیالب هایی کــه از ابتدای امســال در
گناباد جاری شــده اســت بیــش از ۱۰
میلیونمترمکعبآبدراینشهرستان
به هدررفتدرصورتیکهبااجرایطرح
هایآبخیزداریوآبخوانداریواحداث
بندهای خاکی مناسب از هدررفت این
آب ها جلوگیری می شــد .رضا نصیری
افزود :بــه دنبال وقــوع ســیالب و برای
جلوگیری از هدر رفت آب های ناشی از
آنوبارندگیوبهمنظوربهرهگیریموثر
آن ها بــرای آبیــاری بخش کشــاورزی،
بند خاکی در حدفاصــل بخش کاخک
تا شــهر گناباد در دســت احداث است.
وی پیگیری برای جذب اعتبار و اجرای
نهایی طرح آبخیزداری ســیاه کــوه را به
عنوانیکیازطرحهاییکهازسالهای
گذشــته مطرح بــوده اســت ،از ضرورت
های ایــن بخــش ذکر کــرد و خواســتار
پیگیری برای جذب اعتبــارات و تحقق
اینمهمشد.نصیریگفت:توسعهورونق
اقتصادیاینشهرستاننیازمندتدوین
سند باالدستی اســت و باید این سند به
عنوان چراغ راهی مورد توجه مسئوالن
و دســت اندرکاران بخشهای مختلف
اعم از اقتصادی ،فرهنگــی و اجتماعی
قرار بگیرد .وی افزود :باید بر اساس این
سندباالدستیمتناسبباظرفیتهای
گوناگونمنطقهایگنابادوبابهرهگیری
ازنظراتنخبگانوصاحبنظرانمربوط

یک نقشه توسعه ای برای سه سال آینده
ترسیم شود و با برنامه ریزی الزم از درون
آن بــه یک برنامــه عملیاتــی و راهبردی
دست یابیم .وی با اشــاره به اقدامات در
دستانجامفرمانداریبرایتدوینسند
باالدستی توسعه و عمران گناباد گفت:
بعدازتدویناینسندراهبردیبایدبرای
هربخشاقتصادی،فرهنگیواجتماعی
بهیکالگویتوسعهواحددستیابیموبر
اساسبرنامهزمانبندیبابهرهگیریاز
همهظرفیتهایموجودبرایپیشرفت
منطقه گام های موثر برداریم .فرماندار
گنابادخاطرنشانکرد:باوجودظرفیت
های زیاد این شهرســتان در بخش های
فوق  ،به دلیل فقدان هــم افزایی الزم از
اینظرفیتهادرمسیرتوسعهوپیشرفت
منطقه در ســال های گذشــته استفاده
مطلوب نشــده اســت ولی بهــره گیری
از سند توســعه یا اســناد باالدستی این
موقعیت را فراهم می کند تا با همگرایی
بیشــتر از ظرفیت های گناباد در مســیر
توسعهوعمرانحداکثربهرهراببریمواین
مسئلهموردتوجهمسئوالنذیربطقرار
دارد .وی تصریح کرد :مهم ترین مالک
برایابقایمدیراندستگاههایاجرایی
نحوهعملکردآنهاستواگرمسئولیبا
روحیهجهادیدرخدمتبهمردمتالش
کند بدون توجه به این کــه متعلق به چه
جناحسیاسیخاصاستدرسمتخود
ابقامیشود.

فرماندهقرارگاهمنطقهایشمالشرقنزاجا:

صبر و شکیبایی آزادگان باعث
عزت و افتخار ایران اسالمی است
فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق نزاجا گفت:
صبر و شــکیبایی آزادگان باعث عزت و افتخار ایران
اســامی اســت .به گزارش روابط عمومــی قرارگاه
منطقه ای شــمال شــرق نزاجــا ،امیر ســرتیپ رضا
آذریان در مراسم بزرگداشــت ۲۶مرداد ماه سالروز
بازگشت آزادگان ســرافراز به میهن اسالمی اظهار
کــرد :آزادگان ســرافراز و خانواده هــای محترم این
عزیــزان بــا تأســی از اســرای کربال وحضــرت زینب
سالما...علیها،باعثاحیاینظاممقدسجمهوری
اسالمی شــدند و همان گونه که عاشورای حسینی
اسالم را زنده نگه داشــت ،صبر و شکیبایی آزادگان
نیزباعثعزتوافتخارایراناسالمیشد.ویافزود:
امروز اگر دشــمن نمیتواند در مقابــل ما صفآرایی
نظامی کند ،مهم ترین علتش تاریخ پر افتخار دوران
دفاع مقدس اســت که ماالمال از حماســه و دالوری
و شــجاعت و شــهامت و آزادی و آزادگی اســت .این
فرمانده ارشــد ارتش افزود :امروز ملت ما نســبت به
گذشته بصیرتر شده و پشتیبانی ملت باعث پیروزی
در تمامی مراحل شده است و به خانوادههای معظم
گ ماست ،اجازه
شهدا عرض می کنیم ،تا خون در ر 
نخواهیمدادهیچتعرضیبهمرزهایکشورعزیزمان
شودوفرزندانملتدرنیروهایمسلح،نیازمنددعای
پرخیر و برکت خانوادههای معظم شــهدا هستند تا
امنیتپایدارهمچنانحاکمباشد.

معاوناستاندار:

همه مدیران به کاهش مشکالت
آموزش و پرورش کمک کنند

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتاندار
گفت :آمــوزش و پــرورش ســازمانی آینده ســاز و
حیاتی اســت و همه مدیــران مرتبط بــا این حوزه
بایــد بــه کاهــش مشــکالت آن کمــک کننــد .به
گــزارش روابط عمومــی اســتانداری ،طباطبایی
در جلســه شــورای آموزش و پرورش استان اظهار
کرد :گــزارش هــای تکمیلی در خصوص روشــن
شــدن وضعیت امالک آموزش و پــرورش با کمک
شهرداری ،بنیاد مسکن ،نوسازی مدارس ،مسکن
و شهرسازی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر
دستگاه های مرتبط بررسی و با مشارکت مدیران
همــه دســتگاههای مربوط تکمیــل و ارائه شــود.
شوشتری مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در
این نشست گزارشی از روند گزارش گیری درباره
امالک آموزش و پرورش ارائه داد و گفت :در چند
ماه اخیر زمان زیادی را به رسیدگی به این مسئله
اختصــاص داده ایم و امیدواریم با همکاری ســایر
دســتگاهها به ویژه شــهرداری در اســرع وقت این
گزارش ها نهایی و مستند شود.

