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معاون استاندار
اعالم کرد:

عضو شورای شهر مشهد
خبر داد:

برخورد قانونی در انتظار
متخلفانپروتکلهایبهداشتی

تمدید 3ماههالیحهحمایتی
از صنوف در دستور کار شورا
دادیارمعاونتاجتماعی
وپیشگیریازوقوعجرم
دادسرایمشهدهشدارداد:

تشکیلپروندهکیفری
درصورتقصورمالکان
بازارهای نا ایمن
صفحه۲

نصب سایه بان در
صحن های حرم مطهر
رضوی
صفحه۱
مدیرسازمانتعاونروستایی
خراسانرضوی:

 60میلیارد از طلب
زعفرانکاران استان
پرداخت شد

صفحه۱

معاونشهردارمشهد
خبرداد:

تعطیلیدوباره
بوستانهایمشهد

Sun.Aug.2.2020. No.4470

رئیسجبههپیروان
خط امام و رهبری در استان:

یک شنبه  ۱۲مرداد  1۲ / 1399ذی الحجه 1441
 4صفحه/شماره  / 4470قیمت 600 :تومان

کرونا باعث توجه
بیشترنیروهای
سیاسیبهمشکالت
مردم شده است

اداره کل دام پزشکی استان با ارسال جوابیه ای
به گزارش نظارت ضعیف بر ذبح غیرمجاز دام
در شهرک شهید رجایی واکنش نشان داد

صفحه۳

هزارکلمهجوابیه
یهمچنان
لاصل 
وسوا 
بی پاسخ !

روابط عمومی
شرکت توزیع برق مشهد با
رد ادعای کابل دزدی:

مردمرعایتنکنند
براساسجداول
اضطراریخاموشی
خواهیمداشت
ویژهبرنامههایبنیادکرامت

رضویدردهه والیتاعالمشد

در پی انتشار گزارش میدانی خراسان رضوی از ضعف نظارت دام پزشکی بر عرضه و ذبح
دام در شهرک شــهید رجایی در روز گذشــته با عنوان «دور از چشــم کرونا» ،این سازمان
جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می خوانید...
صفحه۴

صفحه۲

شکارچیانغیرمجاز
محیط بان تندوره
را مجروح کردند

صفحه۱

در نشست خبری با اشاره به وضعیت قرمز استان مطرح شد

درخواستنظامپزشکیبرای
تشدیدمحدودیتهایکرونایی

پاکبانبجستانی  ازانگیزهاشبرایبرگرداندن 7میلیونتومانپولنقدبهصاحبشمیگوید:
صفحه۲

این پول ها خوردن ندارد

اخبار

نصب سایه بان در صحن های
حرم مطهر رضوی

نصب سایه بان در صحن های حرم مطهر رضوی
یکی از درخواســت هــای همیشــگی زائــران و
مجاوران بود که اجرایی شد.
به گزارش تســنیم ،یکی از اقداماتی که در حرم
منور رضــوی در دســتور کار قرار گرفتــه و انجام
شده اســت نصب ســایه بان در صحنهای حرم
رضوی است تا زائران با کیفیت باالتری به زیارت
بپردازند.
شایان ذکر است مطلب بیشتری از جزئیات این
خبر تا بعدازظهر روز گذشته منتشر نشد.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان
رضوی:

 60میلیارد از طلب زعفرانکاران
استان پرداخت شد
مدیر ســازمان تعاون روســتایی خراسان رضوی
گفت ۶۰۰:میلیاردریالدیگرازمطالباتمربوط
به خرید مســتقیم محصول زعفران ،به حســاب
کشــاورزان زعفران کار اســتان واریز شــد .ایرج
ناصریمقــدم در گفت و گــو با ایرنا افــزود :چک
لیســت پرداخت این میزان مبلغ واریــزی اواخر
هفته گذشــته تحویل بانک کشــاورزی شده و از
صبحشنبهبهحسابزعفرانکارانیکهمحصول
خــود را در قالب خریــد حمایتی زعفــران به این
سازمان تحویل دادهاند واریز شد.
وی ادامه داد :مطالبه باقی مانده زعفران کاران
تا قبل از این ،هــزار و  ۶۷۰میلیــارد ریال بود که
با پرداخت این  ۶۰۰میلیــارد ریال به هزار و ۷۰
میلیارد ریــال کاهش پیدا کرد .وی گفت :ســال
گذشته  ۹هزار و  ۵۰۲کشاورز در استان بیش از
 ۶۸تن و  ۸۲۵کیلوگرم زعفران تولیدی خود را
در قالب طرح یاد شده به سازمان تعاون روستایی
استان تحویل دادند که با بیش از پنج هزار نفر از
این تعدادکشاورزان تســویه حساب کامل انجام
شده است.

امام جمعه سرخس با اشاره به وضعیت
اضطراری بیمارستان لقمان حکیم
خبرداد:

۴

صفحه۴

گام آستان
قدس برای
حمایت از
نیازمندان

صفحه3

اخبار شهرستان ها

گوناگون

کمک  ۱۰۰میلیونی مردم محروم
«چشمهشور» برای تجهیز
بیمارستان سرخس
تمــدن /امــام جمعه ســرخس بــا بیــان این که
وضعیت بیماران کرونایی و بیمارستان سرخس
اورژانسی است ،گفت :از مردم عزیز میخواهم با
مشارکت در پویش "یاعلی" در تجهیز بیمارستان
لقمان حکیم ســرخس و خرید مخزن پشــتیبان
دستگاه اکسیژنساز مشارکت کنند ضمن این
کــه تاکنون مردم روســتای محروم چشمهشــور
با اهــدای  ۸۰راس دام بــه ارزش  ۱۰۰میلیون
تومــان در این پویش شــرکت کرده انــد .حجت
االســام محمــد بختیــاری افــزود :وضعیــت
بیمارســتان ســرخس یک وضعیت اورژانســی
است و جان بیماران در خطر است.

مدیرکل کمیته امداد استان اعالم کرد:

 2هزار قربانی به نیت سالمتی
مردم و مدافعان سالمت

مدیرکلکمیتهامداداستانگفت:بیشازدوهزار
قربانی به نیت سالمتی مردم و مدافعان سالمت
با مشــارکت خیران و مراکز نیکــوکاری همزمان
با روز عیــد قربــان انجام شــد .به گزارش ســایت
خبریکمیتهامداد،حبیبا...آسودهاظهارکرد:
پیشبینیمیشوددرروزهایآیندهشاهدافزایش
آمار میزان مشارکت نیکوکاران در قربانی کردن
دام باشیم و گوشــت حاصل از قربانیهای انجام
شدهبینمددجویانتحتحمایتونیازمندانغیر
تحتپوششدرحالتوزیعاست.

معاون شهردار مشهد:

 62معبر ناایمن امسال
ایمنسازی می شود

معاون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شهرداری
مشــهد گفــت :درچارچــوب اجرای طــرح حق
تقدم عابران پیاده امســال  62گذرگاه و تقاطع
ناایمن ایمن سازی می شــود .به گزارش پایگاه
اطــاع رســانی شــهرداری مشــهد ،کاظمــی
افزود :ســال گذشــته با همکاری پلیس راهور،

حدود  61معبر شامل  28تقاطع و  42گذرگاه
ناایمن شناسایی شد و به صورت اجرای رنگ یا
تایلگذاری با نصب چــراغ و تابلوهای ترافیکی
وهزینه حدود 31میلیارد و  900میلیون تومان
ایمن سازی و مناسب سازی شده است.

اساس مجوز ستاد استانی مبارزه با کرونا فعالیت
پایگاههای سنجش سالمت که از اواسط تیرماه
بنا به دســتور این ســتاد به منظــور جلوگیری از
شــیوع بیماری کووید ۱۹ -متوقف شده بود در
سراسر استان آغاز شد.

معاونسیاسیاجتماعیفرمانداریمشهد
خبرداد:

شکارچیان غیر مجاز محیط بان
تندوره را مجروح کردند

ابالغ دستور آب رسانی به
روستاهای چشمه پونه
کالته سرهنگ و زکریا

معاون فرماندار مشــهد از ابالغ دستور فرماندار
برای رفع مشکل آبرسانی به چشمه پونه ،کالته
سرهنگوزکریاخبرداد.بهگزارشفارس،احمد
ریواده معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانداری
مشهد گفت :بر اساس آن چه مطرح شده و مردم
و شرکت آب و فاضالب متقاضی هستند ،به مدیر
کل راه و شهرسازی ،معاون اراضی آستان قدس،
شــهردار مشــهد و شــرکت آب و فاضالب اعالم
کردهایم که آب رســانی به چشــمه پونه را انجام
دهند .وی با بیان این که مسئله یک درخواست و
اختالف حقوقی میان دو دستگاه است ،افزود:
فرماندار در جلسه بهداشت دستور دادند که به
«چشــمه پونه» و «کالته زکریا» آب رسانی انجام
شــود چرا که جمعیت آن باالی  ۲۰خانوار است
و وظیفه داریم آب شــرب بــه آن هــا بدهیم .وی
خاطرنشــان کرد :فرماندار ،دستور رفع مشکل
آب رسانی به چشمه پونه ،کالته سرهنگ و زکریا
را که در محدوده خدماتی شــهر قــرار گرفتهاند
داده است و ما نیز این دستور را برای اجرا ابالغ
کردیم .ریواده تصریح کرد :اگر قرار باشد به همه
مردم آب رســانی به صورت خانگی انجام شــود
باید مشــکل مجوز آستان قدس حل شــود و اگر
حل نشود ما به صورت موقت آب رسانی را انجام
میدهیم.

آغاز فعالیت مجدد پایگاههای
سنجش سالمت نوآموزان
استان
مدیر آموزش و پرورش اســتثنایی استان گفت:
پایگاه های سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود
به دبســتان با شــرایط جدید از ســر گرفته شــد.
مهدی قاسمی پور در گفت وگو با ایرنا افزود :بر

مقصــودی /مدیــر کل حفاظت محیط زیســت
خراسان رضوی از مجروح شدن محیط بان پارک
ملی تندوره درگز توســط شــکارچیان غیر مجاز
خبر داد .به گزارش روابط عمومی محیط زیست
اســتان ،تورج همتی گفت :هرچنــد ضاربان از
محلحادثهمتواریشدندولیباتالشماموران،
یکی از آنان که دارای ســابقه محکومیت زیست
محیطی نیــز بــوده شناســایی و بــا هماهنگی و
دستور دادستان درگز و همکاری پلیس آگاهی
شهرســتان ،متخلــف دســتگیر و ضمــن توقیف
موتورســیکلت وی ،متهم تحویــل پلیس آگاهی
شهرستان شد .وی در خصوص وضعیت جسمی
عظیــم دانشفر محیط بــان مصدوم نیــز گفت:
متاســفانه بــه دلیل شکســتگی دنده و دســت و
شــدت جراحات وارد شــده ،وی برای درمان به
مرکز اســتان اعزام شــد تــا تحت مراقبــت های
پزشکی قرار گیرد.

جان باختگان کرونا در سبزوار
به  90و در نیشابور به  357نفر
رسید
کالتــه /مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علوم
پزشــکی ســبزوار گفت :با جان باختن شش نفر
براثر کرونا در شهرستان های تابعه این دانشگاه
مجموع تعداد جان باختــگان به  90نفرافزایش
یافت.
به گــزارش خراســان رضــوی ،محمد باقــرزاده
اظهــار کرد :بــا اضافــه شــدن  13بیمــار جدید
مبتــا بــه کرونــا در ســبزوار و شهرســتانهای
تابعه مجمــوع مبتالیان بــه  1224نفر رســید.
همچنین فرماندار نیشــابور نیــز گفت :مجموع
جان باختگان از ابتدای شــیوع ویروس کرونا به
 ۳۵۷نفر رســیده اســت .علیرضا قامتی افزود:
 ۱۶۰نفــر کــه دارای عالیــم کرونا هســتند در
بیمارستان نیشابور بستری اند.

* میثاق اشرافیان  /رئیس کمیته امداد طرقبه و
شاندیزازتوزیعهزارو 300بستهکمکمعیشتی
بین مدد جویان این شهرستان خبر داد.
* تمــدن -علیرضــا دادمحمدی مدیــر کمیته
امداد امام (ره) سرخس گفت :به نیت سالمتی
کادر درمان شهرســتان ســرخس ۳۲رأس دام
ذبح و بین نیازمندان توزیع شد.
* فارس /مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان
رضوی گفت :با وجود مدارک و مستندات زمین
واگذار شده به شعبه تامین اجتماعی بردسکن،
ولی زمین دارای مشکالتی است که شهرداری
نمیتواند پروانه ساخت را صادر کند ،بنابراین
باید این مشکل توســط مقامات محلی از جمله
فرمانــدار ،دادگســتری وشــورای شــهر حــل و
فصل شود.
* علــی نــوری /رئیــس کمیتــه امــداد امــام
خمینی(ره)بردسکنگفت:همزمانباعیدسعید
قربان 60راس دامبه نیت سالمتیکادرپزشکی
و مردم از ویروس کرونا در شهرستان ذبح شد.
* فرمانده انتظامی شهرســتان بردسکن گفت:
 ۲۶دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال با فعالیت
غیرمجاز در بردسکن کشف شد.
* اصغری /فرمانده انتظامی فریمان گفت :پس
از وقوع چند فقره ســرقت در حوزه اســتحفاظی
موضوعدردستورکارپلیسقرارگرفتوماموران
دایــره تجســس کالنتــری مرکــزی بــا اشــراف
اطالعاتی و سرنخ های موجود دو متهم سابقهدار
را با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.
* شعبانی /مســعود ملکی راد ،دهیار روستای
شــیله گشــاد بخش رخ تربت حیدریه از قربانی
 15راس دام توسط خیران و توزیع تعداد 750
بســته گوشــت قربانی به مناســبت عید ســعید
قربان بین نیازمندان خبر داد.
* ایشــان زاده /فرمانــده انتظامــی قوچــان
از شناســایی ودســتگیری دو نفــر بــه اتهــام
کالهبــرداری از یک شــهروند قوچانی خبرداد

که ازحساب بانکی وی برداشت کرده بودند.
* اصغــری  /فرمانــده انتظامــی فریمــان از
شناســایی عامل برداشــت غیرمجــاز اینترنتی
در فریمان خبر داد و گفت :فــردی با مراجعه به
پلیس اظهار کرد مبلغ پنج میلیون و  200هزار
ریال از حسابش بدون اطالع وی برداشت شده
اســت که در بررســی های انجام شده مشخص
شــد متهم یک ســایت جعلی راه انــدازی کرده
و افــراد را به درگاه جعلــی بانک هدایــت و با در
دست داشــتن اطالعات کارت بانکی ،اقدام به
برداشت از حساب افراد می کرده است.
* فرمانده انتظامی شهرســتان خوشاب گفت:
از یک ســارق خودرو یک قبضه اسلحه و فشنگ
کشف شد.
* کالته/مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگی شــهر
تاریخی سبزوار گفت :مرمت اضطراری آرامگاه
بیهقی به  10میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
* شــجاعی مهر /مدیر گروه بهداشــت محیط
و حرفه ای دانشکده علوم پزشــکی نیشابور ،از
ضبط و توقیف بیش از  40کیلوگرم روغن زیتون
فاقد مشخصات بهداشتی خبر داد.
* ایســنا/معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و
پرورش خراسان رضوی گفت :حدود  ۸۵هزار
نفر در کالسهای مجازی اوقات فراغت ثبتنام
کردند که البته ما انتظار اســتقبال بیشــتری را
داشتیم.

