از میان خبرها

اخبار

گوناگون

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان:

ممنوعیت استفاده بانوان
از دوچرخه با دستور دادستانی
کذب است
دادســتان عمومی و انقــاب مرکز اســتان ،صدور
دستور قضایی به منظور ممنوعیت استفاده بانوان
از دوچرخه در شهر مشهد را تکذیب کرد .به گزارش
ایســنا ،مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد :در پی
انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت
استفاده بانوان از دوچرخه در شهر مشهد با دستور
قضایی ،محمدحســین درودی ،دادستان عمومی
و انقالب مرکز اســتان در گفت و گو با مرکز رســانه
قوه قضاییه ضمن تکذیب ایــن مطالب اظهار کرد:
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان هیچ گونه
دســتور قضایی در این زمینــه صادر نکرده اســت.
وی افزود :کلیه مطالب منتشــر شــده در خصوص
ممنوعیت اســتفاده بانــوان از دوچرخه با دســتور
دادستانی کذب است و صحت ندارد.

دانشگاهفردوسیمیزبان
 ۱۶هزارو ۵۷داوطلبکنکورارشد
نماینــده تاماالختیــار ســازمان ســنجش آموزش
کشور گفت :دانشــگاه فردوسی مشــهد به عنوان
بزرگترین حوزه امتحانی در شــرق کشور میزبان
 ۱۶هزار و ۵۷داوطلب کنکور کارشناســی ارشد
خواهد بود که از این تعداد حدود  49/6درصد را
خانمها و  50/4درصد را آقایان تشکیل میدهند.
دکتر جواد ساده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
آزمون کارشناسیارشــد امســال با شرکت ۶۹۴
هــزار و ۴۱۷داوطلــب در کل کشــور در روزهــای
پنجشنبه ،جمعه و شنبه برگزار خواهد شد.

تست  35مادر باردار در تایباد
مثبت شده است
مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت :با اجرای
طرح غربالگری مادران باردار از ابتدای شیوع کرونا
تاکنون  ۱۰۰مادر بــاردار دارای عالیم مشــکوک
به کووید  ۱۹در این شهرســتان شناســایی شــده و
تحتمراقبت قرار گرفتهاند .دکتر حیدر احســانی
در گفتوگو با ایرنا افزود :از ایــن تعداد مادر باردار
نتیجه آزمایــش کرونای  ۳۵نفر مثبت اعالم شــده
که میانگین سنی آنها بین  ۲۰تا  ۴۰سال است.

هفتهدولت؛افتتاحمرکزنوآوری
طالوجواهرکشوردرمشهد
مدیــرکل آموزش فنــی و حرفهای اســتان بــا بیان
اینکــه کیفیــت آموزشهــا بایــد افزایــش یابــد،
گفت :امســال با همکاری معاونت علمی ریاســت
جمهوری یک مرکز نوآوری طال و جواهر در کشور
در هفته دولت در خراسان رضوی افتتاح میشود.
افشــین رحیمی در گفتوگو با فارس اظهار کرد:
آموزشهای هدفمنــد و دارای برگشــتپذیری از
اولویتهای مراکز فنی و حرفهای در استان است.

اخبارکوتاه
شهرستان ها

* ایشــانزاده /فرمانــدار قوچــان از ممنوعیت ورود
گردشگران و طبیعتگردان به مناطق گردشگری
دره شمخال و منطقه شارک این شهرستان از روز
پنجشنبه تا یکشنبه آینده خبرداد.
* تسنیم /معاون آبفای اســتان از در دستور کار قرار
گرفتن حل معضل آب شرب تعدادی از روستاهای
اســتان خبر داد و گفت :ســه کیلومتر شبکه توزیع
آب شهری و روستایی در شهرستان تربتحیدریه
،توسعه یافته و اصالح شده است.
*گلستانی /حکیمپور فرماندار فیروزه گفت :با کمک
صندوق کارآفرینی امید ،طرح ویژه هر روستا یک
محصول بــا هدف تقویــت ظرفیتهــای بالقوه هر
روستا و همچنین طرح مهم روستاهای فاقد بیکار
به صورت ویژه در فیروزه اجرایی میشود.
* علــی نــوری /ســرهنگ عبــاس نظافتــی فرمانده
انتظامی شهرستان بردسکن ،از شناسایی فردی
که با ترفند برندهشــدن درقرعهکشی شصتوپنج
میلیون ریال از دو شهروند کالهبرداری کرده بود
در این شهرستان خبر داد.
* محمودی /سرهنگ آذرکیش فرمانده سپاه سرخس
از اهدای  20ســری جهیزیه به نوعروسان به ارزش
 160میلیون تومان در هفته والیت خبر داد.
* شجاعی مهر -مرشــدلو /فرمانده انتظامی نیشابور
گفــت :از ابتــدای امســال نزا عهــای فــردی و
دســتهجمعی در نیشــابور افزایــش یافتــه اســت و
نکته مهــم دیگــر افزایش اســتفاده از ســاحهای
گرم و شــکاری در این درگیری هاســت؛ در همین
زمینه کشفیات ســاح و مهمات در این شهرستان
دو و نیم برابر افزایش یافته که نشــاندهنده وجود
سالحهای غیر مجاز در بین مردم است .سرهنگ
دهقانپور همچنین گفــت :اختالف خانوادگی در
شــهر خرو باعث قتل یــک مرد  30ســاله و مجروح
شدن یک مرد  38ساله شد.
* صبــح روز گذشــته در محوطــه کلینیــک ویــژه
بیمارســتان خاتماالنبیا(ص) تایباد آتشســوزی
رخ داد که با حضور بهموقع نیروهای آتشنشــانی
شهرداری تایباد مهار شد.
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شــنبه عیــد غدیــر اســت و جشــن هــای این
عیدســعید این روزهــا در جایجای اســتان
بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی برگــزار
میشــود .آنطور کــه روابــط عمومــی بنیاد
بینالمللی غدیر اســتان اعالم کرده اســت،
راهاندازی پنج کاروان شــادی با ماشینهای
ســنگین و چندیــن کاروان بــا ماشــینهای
ســبک و مداحیهای ســیار در  110نقطه از
شهر مشــهد و  45کاروان برای شهرستانها
برنامهریزی شــده اســت .تهیــه یکمیلیون و
 100هزار پرس غذا با عنوان اطعام و احسان
علوی در شب و روز عید غدیر پیشبینی شده
اســت که بیشــتر در مناطق محروم و حاشیه
شهر توزیع میشود؛ شــهرآرایی ،چراغانی و
آذینبنــدی ورودی شــهرها و میادین اصلی
نیــز از دیگــر برنامههــای پیشبینیشــده
اســت .همچنیــن  600مراســم در مشــهد
و شهرســتانها در فضــای بــاز ،ویژهبرنامــه
کودک و نوجــوان ،دو مســابقه حفــظ خطبه
غدیــر و برداشــتها از خطبــه غدیــر و چــاپ
 ۵۰۰هزار نسخه خطبه غدیر و انتشار آن جزو
برنامههاســت .عالوه بر برگزاری پویشها و
تولید محتوا و پاسخ به شبهات غدیر در فضای
مجــازی ،مراســم و جشــنهایی در مناطــق
مختلف استان برگزار خواهد شد.
همچنین اجرای طرح لوای علوی به منظور
تجلیل از خانواده شــهدا و آسیبدیدگان از
کرونا با حضور خادمان حرم مطهر حضرت
امام رضــا(ع) و مبلغان و روحانیان توســط
بنیــاد بینالمللــی غدیــر برگــزار شــد .بــه
گــزارش ایرنا ،حجتاالســام علی غفوری
دبیــر اجرایــی طــرح لــوای علــوی در ایــن
زمینه گفــت :در اجــرای طرح لــوای علوی

همچنیــن مســئول هیئت و کانــون فرهنگی
جواداالئمه (ع) نیز در این زمینه گفت :پویش
ارمغان علوی با محوریت اهدای اسباببازی
بــه کــودکان نیازمنــد مناطق حاشیهشــهر و
همچنین برپایی کارناوال شادی در شب عید
غدیر اجرا خواهد شد .مهدی رجب پور افزود:
مسابقه شعرخوانی غدیر و همچنین مسابقه
کتابخوانی با محوریت واقعه عظیم غدیرخم
از جمله برنامههایی بوده که در این حوزه و در
بستر سایت سراج کانون جواداالئمه(ع) اجرا
شده و در حال اجراست.
•برخی دیگر از برنامههای ویژه عید غدیر
در استان:

با حضور خادمان حرم مطهــر حضرت امام
رضــا(ع) و علمــا در منــازل خانواده شــهدا
و تجلیــل از مقــام آنهــا و حضــور در منازل
افراد آسیبدیده از کرونا ،از آنها دلجویی
میشود؛ همچنین این طرح با حفظ دقیق
پروتکلهای بهداشــتی اجرا میشود .وی

کووید  ۱۹و تغییر تولیــدات آنها به
تولیــد اقــام بهداشــتی از جمله
ماســک ادامــه داد :طرحهــای
اشــتغال زیرمجموعــه این نهاد
در بخــش دام و کشــاورزی کــه
حدود  ۵۱درصد مشاغل را تشکیل
میدهــد ،از شــیوع کرونــا آســیب جدی
ندیدند و بیشتر مشاغل توزیعی و خدماتی
دچار آســیب شــدند که اعتباری به منظور
جبران خسارت واردآمده به این مشاغل در
نظر گرفته شده است.

اجرای مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه
با توزیع 8 00بسته معیشتی درکاشمر
بین خانوادههای نیازمند توزیع میشود .وی
با اشــاره به اینکــه تالش میکنیــم رزمایش
کمکهای مؤمنانه در دهــه اول محرم و دهه
پایانی صفر نیز اجرا شــود ،یادآور شد :در این
رزمایشها ضمن شناسایی نیازمندان واقعی،
کمکهای خیــران جمعآوری و پــس از تهیه
کاالهای اساسی برای بستهبندی و توزیع آن
میان خانوادهها اقدام میشود.

مدیرکل پست استان:

خراسان رضوی به هاب پستی درکشور پیوست
علــی نوری-مدیرکل پســت خراســان رضوی
گفــت :خراســان رضــوی بــه هــاب پســتی
درکشور پیوســت .ســید احمد موســوی در
گفتوگو با «خراســان رضوی» گفت :از 13
مردادماه اســتان خراســان رضــوی به هاب

منطقهای در کشور پیوست و هماکنون ایران
به  5هاب پســتی منطقهای مجهز است .وی
بیان کرد :قبال تنها تهران دارای هاب پستی
بود و تمامی مرســوالت میبایســت از طریق
تهران به دیگر استانها ارسال میشد.

مراسم گرامیداشت روز خبرنگار به همت مجتمع فوالد خراسان
در نیشابور برگزار شد
مراســم گرامیداشــت روز خبرنــگار به همت
مجتمع فوالد خراســان و با حضور جمعی از
مســئوالن و خبرنگاران شهرســتان نیشابور
در این مجتمع برگزار شد .مدیرعامل مجتمع
فوالد خراســان در این مراســم گفــت :امروز
هر آنچه اتفــاق میافتد ،به ســرعت و بدون
تحلیل در فضای مجازی گســترش مییابد و
به همین دلیل فضای مجازی سفره معیشت
مطبوعــات و رســانههای رســمی را کاهــش
داده اســت؛ در همیــن زمینــه مجتمع فوالد
خراسان آماده همکاری و تعامل با خبرنگاران
حرفهای و رســانههای نیشــابور در راســتای
ایفای مســئولیتهای اجتماعی خود است.
کســری غفوری با بیان اینکه باید خبرهای
امیدوارکننده به مــردم داد ،افزود :با اینکه
نــام فــوالد خراســان  ۳مرتبــه در فهرســت
تحریمهــای ظالمانه آمریــکا آمده اســت اما
سال گذشته  ۱۱۰درصد سود اینمجموعه

 ۲۰گــروه از خادمــان و مبلغــان تشــکیل
شــده و تاکنون برای دیدار بــا  ۶۰خانواده
برنامهریزی شده است.
•پویش ارمغان علوی و برپایی کارناوال
شادی در عید غدیر

کمیته امداد  ۱۵هزار فرصت شغلی در استان ایجاد میکند

مهدیــان -فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج
ســپاه کاشــمر از اجرای مرحله دوم رزمایش
کمکهای مؤمنانه در این شهرستان همزمان
با دهه والیت با توزیع 8 00بســته معیشــتی
خبر داد .ســرهنگ یعقوبیــان اظهارکرد :در
این مرحله  800بســته معیشــتی بــه ارزش
 176میلیــون تومــان و  150بســته دیگر به
ارزش  45میلیون تومان نیز طی هفته آینده
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برگزاری جشنهای عید غدیر در استان با رعایت پروتکلهای بهداشتی

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی:

مدیرکل کمیته امداد اســتان گفت:
این نهاد امســال ایجــاد  ۱۵هزار
فرصــت شــغلی را در اســتان
متعهد شــده اســت .آســوده در
گفتوگو بــا ایرنا افــزود :در این
زمینــه چهارهــزار میلیــارد ریــال
برای پرداخت تســهیالت به مددجویان و
غیرمددجویان متقاضی اشتغال در استان
در نظر گرفته شــده اســت.وی با اشــاره به
تطابق برخی کارگاههای اشتغال امداد از
جمله تولید پوشاک با شرایط شیوع بیماری

۳

ارتقا یافت و طی یکســال به اندازه  ۷ســال
ســود شناســایی کردیــم و رتبــه اول را بیــن
فوالدســازان کشــور به دســت آوردیم .وی با
اشــاره با شکســتن  ۱۱رکورد در واحدهای
تولیــدی فوالد خراســان طی  ۹ماه گذشــته
گفت :حاشیه ســود بهار امسال نیز نسبت به
ســال قبل  ۱۵۱درصد رشد داشــته که این
موضوع خاری در چشم دشمنان نظام است.
حجتاالســام یعقوبی امام جمعه نیشــابور
نیز در این مراســم گفت :امروز مسئله خبر و
خبرنگاران رکــن اول جامعه و نظام اســت و
بخش عمدهای از امنیت را خبر تامین میکند
که در این راســتا خبرنگاران بایــد از افراط و
تفریط پرهیز کننــد .علیرضا قامتی فرماندار
نیشــابور نیز گفت :باید نقش رســانهها را در
چارچوب سند توسعه نیشابور مشخص کنیم
کــه در ایــن زمینه بهبــود وضعیت معیشــتی
خبرنگاران در اولویت قرار دارد.

ادامه داد :عالوه بر آن خادمان حضرت امام
رضا(ع) و علمــا برای تبریک و بزرگداشــت
عیدغدیــر در منــازل ســادات اهلســنت
در مناطــق تلفیقــی از قبیــل صالحآبــاد،
تربتجام ،باخرز ،بافق ،خواف و رشــتخوار
حضــور مییابنــد .وی گفت :در ایــن زمینه

* طــرح بــزرگ بــا کاروان غدیر بــا اجراهای
پاتوقــی ســرود و حضــور  15گروه ســرود در
 500نقطه شهر مشهد
* جشنواره نقاشــی غدیر از نگاه کودکان در
دو رده سنی  2تا  7سال و  8تا  14سال برگزار
میشود.
*بههمتحوزهمقاومتبسیجشهدایشهرداری
و شــورای اســامی شــهر مشــهدالرضا(ع) و بــا
همکاری پایگاه مقاومت بسیج سازمان مدیریت
حمــل ونقل بــار درونشــهری مشــهدالرضا(ع)
مسابقه کتابخوانی والیت از کتاب «ماه والیت»
که دربــاره مناســبتهای غدیریه اســت ،برگزار
میشود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان:

محکوم به قصاص نفس در درگز بخشیده شد
مقصودی -معاون قضایــی رئیس کل
دادگســتری اســتان و رئیــس
شــور اهای حــل اختــاف
خراســان رضــوی در گفتوگو
بــا میــزان ،از بخشــش محکوم
به قصاص نفس با تــاش مجدانه
اعضای شــعبه ســفیران ضامــن آهو(ع)
خبــر داد و گفــت :در ســال  ۹۴در یکــی از
روستاهای درگز در شب عروسی درگیری
فامیلی رخ میدهد که متأســفانه خشــم و
برخی تعصبات فامیلی ،موجب قتل جوانی

توســط پســر دایی خــود ،میشــود.
محمــود رفســنجانی افــزود :این
پرونــده در آبــان مــاه  ۹۸بــرای
کسب رضایت اولیایدم و دعوت
آنها بــه گذشــت و بخشــش ،به
شعبه سفیران ضامنآهو(ع) ارجاع
شد که با تالشهای بیدریغ  ،اعضای این
شعبه توفیق کسب رضایت از اولیایدم را
کســب کردنــد و در نهایت پــس از چند ماه
با گذشــت قطعی اولیــای دم ،محکــوم به
قصاص ،بخشیده شد.

نامگذاری  800معبر اصلی و فرعی به نام شهدای دانشآموز
رئیــس اداره نامگــذاری معابر شــهرداری
مشــهد از نامگــذاری معابر مشــهد بــه نام
 800دانشآموز شهید خبرداد .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد،

ناهیــد فربدنیــا اظهارکــرد :طبــق مصوبه
شــهرداری  35هــزار معبر اصلــی و فرعی
بــه نــام  6هــزار و  600شــهید نامگذاری
شده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان:

گردشگری در سال  99از بین رفته است
معــاون ســرمایهگذاری ادار هکل میــراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان
گفــت :میتــوان تأسیســات گردشــگری در
حالســاخت و در حالفعالیــت را رتبــه یک
تعطیلــی و ضــرر و زیانهــای مالــی ناشــی
از شــیوع ویــروس کرونــا در جهان ،ایــران و
خراســان رضوی دانســت .احمد دیناری در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با توجه به اینکه
در فصل تابســتان نیز این تأسیسات تعطیل
است و در ایام پاییز هم به دلیل احتمال موج
دوم کرونا همیــن روند ادامــه خواهدیافت،
میتوان گفــت که ســال  99گردشــگری از

بین رفته اســت و تأسیســات ما دچــار ضرر و
زیانهای زیادی میشود.

اخبار
گوناگون

معاون استاندار اعالم کرد:

خط تولید «ملت بلون» در استان
به زودی راهاندازی میشود
معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتاندار گفت:
یکی از واحدهای تولیدی استان قرار است به زودی
خط تولید «ملت بلون» را به عنوان یکی از مواد اولیه
ماســک ســهالیه ،به منظور جبران کمبــود این ماده
راهاندازی کند .به گزارش ایرنا ،رسولیان در نشست
کمیســیون ماده  ۱۱قانون هوای پاک استان اظهار
کرد :پرونده  ۵۰واحد صنعتی جدید در کمیســیون
ماده  ۱۱قانون هوای پاک اســتان بررســی شــد که
از این تعــداد  ۳۷واحــد مجوز زیســتمحیطی برای
فعالیــت خــود دریافــت کردنــد .وی افــزود :عمــده
پروندههای بررسیشده در نشست کمیسیون ماده
 ۱۱قانون هوای پاک مربوط به شهرستان مشهد بود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای
شهرمشهد اعالم کرد:

افزایش تسهیالت جابهجایی
مشاغل مزاحم به  ۴۵میلیون تومان

رئیس کمیســیون خدمات شــهری شــورای شــهر
مشهد گفت :مبلغ تســهیالت قرض الحسنه برای
صاحبان مشــاغل مزاحــم که اقدام بــه جابه جایی
کنند و به مجتمعهای ساماندهی مشاغل مزاحم
بروند ،از  ۱۵میلیون تومان بــه  ۴۵میلیون تومان
افزایش خواهد یافت .حاجیان شهری در گفتوگو
با ایسنا با اشــاره به اینکه در مشهد حدود ۵۵۰۰
نوع از این مشاغل برآورد شده است ،تصریح کرد:
برخی از این مشــاغل ممکن اســت باعث انفجار و
آتشسوزی شود و صدمات جبرانناپذیری به وجود
بیاورد ،بنابراین باید از محیطهای مسکونی جمع و
در مکانهای خاص ساماندهی شوند.

مدیرعاملانتشاراتآستانقدسخبرداد:

ورود جدی «بهنشر»
به عرصه نشر الکترونیک

مدیرعامل بهنشر(انتشارات آستانقدس رضوی)
با تاکید بر این که اولین اقدامی که در حوزه فضای
مجــازی توســط بهنشــر بــه صــورت جــدی دنبال
میشــود ،ورود به عرصه تولیــد کتابهای صوتی
اســت ،اظهار کــرد :در ماههــای اخیــر  ۱۲عنوان
کتاب با موضوع رضــوی و زندگی امــام رضا(ع) با
همکاری موسســه رســانههای صوتــی و تصویری
آستانقدس رضوی تولید شده است .سعیدی در
گفتوگو با آســتاننیوز گفت:این مجموعه تالش
میکند با بهرهگیری از نشــر الکترونیک و فعالیت
در سایر قالبهای فضای مجازی ،به عنوان ناشری
تخصصی در حوزه ادبیات دینی شناخته شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
استان خبرداد:

کاهش 40درصدی تولید آلو در استان

مدیــر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان
از کاهــش  ۴۰درصدی تولیــد آلو در اســتان خبر
داد .سید هاشم نقیبی در اینباره به ایرنا گفت :به
دلیل سرما و تگرگ فروردین و اردیبهشت امسال
و رطوبت زیاد به علت بارندگی و ایجاد اختالل در
تلقیح درختان طی امسال شاهد کاهش چشمگیر
تولید آلو در استان خواهیم بود .وی سطح باغهای
آلو را در اســتان هفت هزار و  ۴۵۰هکتــار اعالم و
بیان کرد :هفت هزار هکتار از این ســطح درختان
بارور و بقیه آن غیربارور است.

