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محمدرضا کالیی در قرنطینه خانگی از طریق
الیو اینستاگرام با مردم مشهد صحبت کرد

آیت ا ...علم الهدی
در خطبه مجازی دهم مرداد:

طرحجامعتعظیمشعائرباکمکعلما
و کارشناسان دینی تهیه شود

دبیرشورایهماهنگی
کهایاستانخبرداد:
بان 

افزایش  38/9درصدی
پرداختتسهیالت
بانکی در استان
صفحه۳

حضور ۷۰درصد
بیمارانکروناییاستان
درمشهد
صفحه۲
افزایش ساعتکاری
قطارشهریواتوبوسرانی
مشهد از امروز
صفحه۱

آخرینخبرهایشهردارازپارک
 72هکتاری،کوهستانپارکوچهلبازه

اعالم ویژه برنامههای
صداوسیمای استان
در دهه امامت و والیت
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دورازچشمکرونا!

صفحه۳

نمایندهتاماالختیارسازمان
سنجشخبرداد:

غیبت ۳۱درصدی
داوطلبان کنکوردکترا
در دانشگاه فردوسی

صفحه4

صفحه۱

مراسم دعای عرفه در حرم
امام رضا (ع) برگزار شد

شکوهبندگی
درحرم رضوی

مدیرکلراهوشهرسازیاستان:

 ۳۰هزار واحد طرح
اقدام ملی مسکن
تامین زمینشده است

سیالب
تابستانی

صفحه۱

یادداشت
سعید برند
معاونسردبیر

روبان قرمز
عکس :خراسان

گاهی اوقات واقعا کم می آورم ،درســت
جایی کــه فکر می کنــم دیگــر همه چیز
مرتباست،جاییکهمطمئنمهمهکارها
صفحه ۴
درست پیش می رود ...

اخبار شهرستان ها
شجاعی مهر /سرپرســت پایگاه انتقال
خون نیشــابور گفت :با توجه بــه عمر۲۰
سالهوفرسودهشدندستگاهسانتریفیوژ
ایــن مجموعــه ،در تولیــد کمــی و کیفی
پالکت خون در نیشــابور با مشکل مواجه
شــده ایم و پیش بینی می کنیم تــا دو ماه
آینده به ســطح بحرانی این فراورده مهم
خونیبرسیم.
پوریوسف/مدیرشبکهبهداشتودرمان
از کمــک  600میلیــون ریالــی خانواده
مرحومشیردلبهتکمیلپروژهمرکزجامع
سالمتفیضآبادخبرداد.
کالته /رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی
سبزوارگفت:تعدادجانباختگانبیماری
کرونادرشهرستانهایتابعهایندانشگاه
در ماه های اخیر ۵۰درصد افزایش یافته
است.
مهدیــان /روز گذشــته وعــده فرمانــدار
کاشمر در خصوص جلوگیری از فعالیت
جمعه بازارپرندگان کاشــمر عملی شــد
و با حضور گشــت های پلیــس انتظامی و
راهنماییورانندگیازساعاتاولیهصبح
جمعــه در حاشــیه خیابان نســیم و محل
جمعهبازارپرندگانازتجمعوحضورافراد
دراینمنطقهجلوگیریشد.
*رئیسادارهمیراثفرهنگی،گردشگری
وصنایعدستیتربتحیدریهازشناسایی
وکشفچهارغارتاریخیتوسطنیروهای
یگان حفاظــت و اعضای انجمــن میراث
فرهنگی روســتایی این شهرســتان خبر
داد.
شــعبانی /فرمانــده انتظامــی تربــت
حیدریه از دستگیری سارق یک میلیارد و
200میلیونیطالودالردرتربتحیدریه
خبرداد.
* فرمانــده مرزبانــی اســتان از کشــف
بیــش از  220کیلوگرم مــواد مخدر از
نوع تریاک و شیشه توسط مرزبانان این
اســتان خبر داد .بــه گــزارش مرزبانی
استان ،ســردار جان نثار گفت :طی دو
عملیاتجداگانهبیشاز ۲۲۰کیلوگرم
مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه کشف
شــد .همچنیــن ســرهنگ صمــدی
فرمانــده هنگ مــرزی تایباد از کشــف
 276میلیون و  580هــزار ریال انواع
کاالهای قاچاق در حوزه اســتحفاظی
هنگ مرزی تایباد خبر داد.

۳

تخریبشبکهآبرسانی 5روستا
ویکشهر،انسداد 9راهروستایی
وخسارتیکمیلیاردیبه
محورهایمواصالتی
صفحه3

اخبار

افزایش ساعت کاری
قطارشهری و اتوبوسرانی
مشهد از امروز
مدیر عامــل شــرکت بهرهبــرداری قطار شــهری
مشهد از تغییر ســاعت کاری متروی مشهد از ۱۱
مردادخبرداد.بهگزارشایسنا،وحیدمبینمقدم
اظهار کرد :بــا توجه به بخشــنامه اســتانداری در
خصوص تغییر ساعات کار ادارات و بانکها از روز
شنبه  ۱۱مرداد تا پایان مرداد ،به منظور رفاه حال
همشهریان عزیز و در راســتای مدیریت بار شبکه
برق و بهینهســازی مصرف انــرژی در فصل گرما،
خدماتدهی خطوط یک و  2قطار شهری مشهد
از شنبه ۱۱ ،مرداد تا پایان مرداد از ساعت ۵:۳۰
صبح آغــاز میشــود ،بدین ترتیــب خدماتدهی
خطوط یک و  ۲در روزهای شــنبه تاپنج شــنبه از
 ۵:۳۰صبح تا ۲۲و در روزهای تعطیل از ساعت۷
تا  ۲۲صورت می پذیرد .شایان ذکر است ساعت
کاری اتوبوســرانی مشــهد نیز از امروز از ســاعت
 ۵:۳۰صبح آغاز خواهد شد.

تاکید بر همکاری مشترک
خانه مطبوعات و شورای
هماهنگی روابط عمومی های
استان
مدیرکل روابط عمومی اســتانداری و مدیر خانه
مطبوعــات و رســانه هــای خراســان رضــوی ،بر
همــکاری مشــترک تاکیــد کردنــد .بــه گزارش
روابــط عمومــی خانــه مطبوعــات و رســانه های
استان ،حســن گوهرپور مدیرکل روابط عمومی
اســتانداری در ششــمین نشســت هیئت رئیسه
شــورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه
هــای اجرایی اســتان گفت :شــورای هماهنگی
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان
و خانه مطبوعات و رســانه های خراســان رضوی
در کنار هم می توانند بســیار موثر باشــند و منشأ
تصمیم گیری های خوبی واقع شوند .همچنین
مجتبی محمودی مدیر خانه مطبوعات و رســانه
های خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره
به در پیش بودن روز خبرنگار ،بر حفظ کرامت و
شــان خبرنگاران به ویژه در برنامه های تقدیری
که به این مناسبت از سوی دستگاه های اجرایی
برگزار می شود ،تاکید کرد.

شهردار منطقه  3مشهد مطرح کرد:

گوناگون

بام فروشی و مهاجرت پذیری
 2عامل افزایش
ساخت و سازهای غیر مجاز
شــهردار منطقــه  3مشــهد گفــت :بام فروشــی،
شــیوع کرونا و مهاجر پذیر بودن منطقه  ،3باعث
افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه
شــده اســت لذا یکی از پرتکرارتریــن موضوعات
مورد درخواست شــهروندان در تماس با ،137
تقاضای برخورد با ســاخت و ســازهای غیر مجاز
در منطقه بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
حجــت فرقانــی افــزود :در ایــن منطقه مــا نیز با
امکاناتی که داریم ،با این ســاخت و سازهای غیر
مجاز برخورد می کنیم.

نماینده تاماالختیار سازمان سنجش
خبر داد:

غیبت  ۳۱درصدی
داوطلبان کنکور دکترا
در دانشگاه فردوسی

نماینــده تاماالختیار ســازمان ســنجش آموزش
کشــور گفت :کنکور دکترا در دانشگاه فردوسی
با حضور  ۳۴۸۲شرکت کننده از مجموع ۵۰۸۶
داوطلب و ثبت بیــش از  ۳۱درصد غیبت در ۱۱
دانشــکده با رعایــت فاصله  1.6متــری میان هر
صندلی برگزار شد.
دکتر جواد ساده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
در کل مشــکلی از نظــر اجرایی نداشــتیم .فقط
افرادی که فرم خوداظهاری وزارت بهداشــت را
تکمیل نکرده بودند ،کمی مشکل ایجاد کردند.

مدیرکل بنیاد شهید استان:

یاد شهدای منا هرگز فراموش
نمیشود
مدیــر کل بنیــاد شــهید و امورایثارگران اســتان
گفت :یاد شــهدای منــا هرگــز از یاد ملــت ایران
نخواهد رفت.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم حسین معصومی
افزود :تعداد شهدای استان در واقعه منا ۹۹ ،نفر

است و بر اساس آمارها خراسان رضوی بیشترین
شــهید کشــور را در این واقعه داشــته است .وی
تصریح کرد :نیشــابور  ۴۷شــهید ،مشــهد ،۲۶
سبزوار  ،8فیروزه  ،۶تایباد  ،4خواف  ،۲داورزن
 ،۲باخرز ،قوچان ،خوشاب و جغتای نیز هر کدام
یک شهید در فاجعه منا داشتند.

برگزاری نشست مجمع
نمایندگان استان با محور
بررسی مشکالت کشاورزان
نخســتین جلســه مجمع نماینــدگان اســتان با
محور کشاورزی و بررسی مشــکالت کشاورزان
برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،احســان ارکانــی رئیس مجمع
نمایندگان استان دراین زمینه گفت :حمایت از
کشت گلخانهای ،مسائل مربوط به دامداریهای
خرد و ســنتی و تامیــن آب کشــاورزی و اعتراض
کشــاورزان به موضوع چاههای عمیــق از جمله
مسائلی بود که در این جلسه با حضور نمایندگان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تقدیر جمعی از نمایندگان
سهامداران مردمی شرکت
پدیده از استاندار
جمعــی از نماینــدگان ســهامداران مردمــی
شــرکت پدیده با حضــور در اســتانداری ،ضمن
دیدار بــا اســتاندار ،از وی به دلیل ســامان دهی

مشــکالت این شــرکت تقدیر کردند .به گزارش
روابط عمومی استانداری ،علیرضا رزمحسینی
استاندار در این دیدار اظهار کرد :شرکت پدیده
شرایط ســختی را پشت ســر گذاشــت که باید از
رئیس جمهور ،رئیس قوه قضاییه و دستگاه قضا،
وزیر کشــور ،وزیر امور اقتصــادی و دارایی و همه
مدیرانی که در ســامان دهی این شــرکت تالش
کردند ،تشکر کنیم .وی ضمن تشــکر از علیرضا
رشــیدیان استاندار سابق اســتان در خصوص به
ســامان رســیدن مســائل شــرکت پدیده ،گفت:
خوشبختانه این شرکت وارد بورس شده است و
روند خود را ادامه میدهد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان:

 ۳۰هزار واحد طرح اقدام ملی
مسکن تامین زمین شده است
شجاعی مهر /مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
رضوی گفــت:در طــرح اقدام ملی مســکن برای
ما در اســتان  ۴۷هزار واحد تکلیف شــده بود که
تا کنون برای ۳۰هــزار واحد تامین زمین شــده
است.
قدرتا ...ابک در حاشیه بازدید از پروژه های راه
و شهرسازی در نیشابور با اشــاره به وجود ۱۲۰
هزار واحد مســکن مهر در اســتان اظهار کرد :از
اینتعداد پنج هزار واحد باقی مانده که در قالب
اقدام ملی در حال تکمیل است.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همچنیــن از
پروژه های راه وشهرســازی شهرســتان ســبزوار
بازدید و مشکالت پروژه های راه و شهرسازی این
شهرستان را بررسی کرد.
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