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رحیمپور ازغدی:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خبر داد:

اعمال محدودیت های کرونایی
در مشهد از 14آبان

گزارشی درباره یک پروژه
تجاریکهباهدفجذب
گردشگردرشهرستانبه
بهرهبرداریرسید

حکایتبالتکلیفی
پروژه 50میلیاردی
در گناباد

صفحه۱

معاوناستاندار:

خرید حمایتی زعفران
به زودی در استان
آغاز میشود
صفحه۷
مدیرمدرسهعلمیه
اهلسنتاحناف
شهرستانخواف:

وحدت ،ضرورت دینی
و سیاسی است
صفحه۱
آماده سازی راه آهن
خواف -هرات
در مراحل پایانی

صفحه۱

مدیرکلآموزشوپرورش
خراسان رضوی :

بــا تعطیلــی مــدارس ســه شهرســتان
خــواف ،فیــروزه و چنــاران ،تعــداد
شهرســتان هایــی کــه بــه اضافــه
شهرســتان مشــهد مدارسشــان
تعطیل شــده اســت ،به 22شهرستان
رسید  .
مدیــرکل آمــوزش و پرورش خراســان
رضــوی گفــت :مــدارس شهرســتان
مشهد و  ۲۱شهرستان دیگر این استان
که دارای وضعیت قرمز ناشی از شیوع
کرونا هســتند تا  ۱۵آبان ماه جاری به
مدت یک هفته تعطیل است.
قاســمعلی خدابنــده در گفــت و گــو
با ایرنا افزود :با مصوبه ستاد استانی و
تایید ستاد ملی مقابله با کرونا ،آموزش
های حضوری مدارس شهرستانهای
مشــهد ،نیشــابور ،ســبزوار ،کاشــمر،
گنابــاد ،تربتحیدریــه ،درگــز ،خلیل
آباد ،بردســکن ،تربتجام ،کوهسرخ،
زبرخان ،ششــتمد ،بینالــود ،قوچان،
زاوه ،مــه والت ،بجســتان ،خــواف،
چناران ،فیروزه و صالح آبــاد از دهم تا
پانزدهم آبان تعطیل خواهد بود.
وی ادامــه داد :در ایــن مــدت آموزش
این مــدارس بــه صورت غیــر حضوری
و از طریــق شــبکه شــاد انجــام خواهد
شــد .هفته گذشــته نیز مدارس هشت
شهرســتان تربتحیدریــه ،ســبزوار،
گنابــاد ،کاشــمر ،نیشــابور ،درگــز،
خلیلآباد و چناران در خراسان رضوی
به دلیل شیوع کرونا تعطیل شد.
مدیــرکل آمــوزش و پرورش خراســان
رضــوی گفــت :تصمیمگیــری در
خصوص تعطیلی مدارس با پیشــنهاد
ســتادهای شهرســتانی و تایید ســتاد
اســتانی مقابله با کرونا یا به صالحدید
و تصویــب ســتاد اســتانی انجــام
میشود.
خدابنــده افــزود :وضعیت مــدارس از
سوی روسای ادارات آموزش و پرورش
شهرســتان ها به ســتاد شهرســتانی و
از این ســتاد به ستاد اســتانی مقابله با
کرونا ارائه و بر این اساس تصمیمگیری
در خصــوص نحــوه فعالیــت مــدارس
انجام میشود.
اســتان خراســان رضــوی دارای
بیــش از یــک میلیــون و  ۳۵۰هــزار
دانشآمــوز اســت که معــادل حدود ۹
درصــد جمعیــت دانشآموزی کشــور
میشود.

شهردارمشهدتاکیدکرد:

یک شنبه  1۱آبان  1۵ / 1399ربیع االول 1442
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توسعه روستا بدون سند!
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ضرورت ایجاد قرارگاه
فرماندهی برای
ساماندهیکودکانکار
و معتادان متجاهر
صفحه۲

درحالیکهسندملکیازمهمترینتضامینتسهیالتبانکیبهشمارمیرود65،درصدخانههایروستاییاستانسند ندارند

رئیس نظارت بر خدمات
ارتباطی استان:

صفحه۸

 160روستای
استان فاقد
اینترنتهستند

استاندار جدید  ،رئیس کل دادگستری
فرمانده سپاه امام رضا (ع) ،شهردار و فرماندار
مشهد از حاشیه شهر بازدید کردند

معتمدیانازحاشیهشهر
شروعکرد
استاندار خراسان رضوی روز گذشته به همراه رئیس
کل دادگستری استان ،فرمانده ســپاه امام رضا (ع)،
شــهردار و فرمانــدار مشــهد از برخــی نقاط حاشــیه
شــهر مشــهد بازدید کرد .این اولین بازدیــد میدانی
محمدصــادق معتمدیان اســتاندار جدید خراســان
رضوی اســت .به گزارش روابط عمومی استانداری،
اســتاندار در این بازدیــد میدانــی از آخرین وضعیت
ساماندهیحاشیهمشهدوفعالیتهایصورتگرفته
توسط دســتگاههای متولی مطلع شد .معتمدیان در
این بازدید از نزدیک با تعدادی از شهروندان ساکن در
این مناطق به گفتوگو پرداخت.
شایان ذکر است ،در این بازدید ،استاندار در محالت
بولوارحر،اسماعیلآبادوشهرکشهیدرجاییحضور
یافتوتالحظهتنظیمخبر(ساعت)19جزئیاتیازاین
بازدید و اظهارات حاضران منتشر نشد.

گزارش «خراسان رضوی»
ازرعایتنکردننرخهای
مصوبستادتنظیم بازار

آماده سازی راه آهن خواف -هرات در مراحل پایانی
براینخستینبار،قطارمسافربریایرانمسافران
خودرابههراتدرغربافغانستانانتقالدادکهبا
استقبال بسیار مردم همراه شد تا بیش از گذشته
توسعه و گسترش روابط دو کشور را تضمین کند.
به گزارش تســنیم ،نخســتین قطار مســافربری
هرات-خواف بــا کمک بالعوض ایــران به زودی
آمــاده بهره برداری میشــود تا مســیر گســترش
روابط و توسعه در افغانستان نیز به جریان افتد.
حرکت این قطــار به هرات در غرب افغانســتان با
موجی از استقبال مردم این کشور روبه رو شد.
«جیالنی فرهاد» ســخنگوی والی هــرات اظهار
کرد :ایــن قطار یــک هیئت از ایــران را بــه هرات

انتقال داد تا این مسیر ریلی را آماده بهرهبرداری
کنند.
وی افــزود :آماده ســازی راه آهن هــرات -خواف
در مراحــل پایانــی قــرار دارد و بــه زودی مســیر
توسعه تجارت ،انتقال مسافران و ترانزیت را آغاز
خواهد کرد که در گسترش روابط دو کشور بسیار
تاثیرگذار خواهد بود.
راه اندازی این مسیر ریلی بین ایران و افغانستان
از مهم ترین حرکت های توســعه پایدار در مســیر
تجارتدوکشوراستوحتیبرکشورهایآسیای
مرکزی نیز برای انتقــال کاال به چابهار تاثیرگذار
خواهد شد.

مدیرمدرسهعلمیهاهلسنتاحنافشهرستانخواف:

وحدت ،ضرورت دینی و سیاسی است
مدیر مدرسه علمیه اهل سنت احناف شهرستان
خواف در خراسان رضوی گفت :وحدت ضرورت
دینی ،اجتماعی و سیاسی است و مسلمانان باید
درکنارهمباشندوهمدیگررادرکوتحملکنند
و به مشترکات توسل بجویند و از اختالفات پرهیز
کنند .مولــوی حبیب الرحمن مطهــری در گفت
و گو با ایرنا افــزود :امام خمینــی (ره) دوازدهم تا
هفدهم ربیــع االول را هفتــه وحدت نــام گذاری
کردنــد و فرمودند مــراد از وحدت این نیســت که

اختالفات مذهبی کنار گذاشــته شــود و شیعه یا
اهل سنت به مذهب یکدیگر درآیند بلکه مقصود
از وحدت این است که مسلمانان در کنار همدیگر
باشــند و تعامالت خوبی با هــم داشــته و در برابر
استکبار و دشمنان مشــترک ید واحد باشند .وی
ادامه داد :اگر بخواهیم وحدت ما مستحکم شود
بایدبهاخالقنبویوسیرهرسولاکرم(ص)عمل
کنیم .رســول ا( ...ص) رحمت للعالمیــن و الگو
برایعالمبشریتاست .مدیرمدرسهعلمیهاهل

گزارشیدربارهیکپروژهتجاریکهباهدفجذبگردشگردرشهرستانبهبهرهبرداریرسید

حکایت بالتکلیفی پروژه 50میلیاردی در گناباد
صفــری /شهرســتان گنابــاد واقــع در جنــوب
خراســان رضوی با قدمتی دیرینه و آثار تاریخی
گردشــگری متعدد مقصدی مناسب برای سفر
گردشگران است .سابقه کهن این خطه تا جایی
است که شهر گناباد بر اساس شاهنامه فردوسی
عرصه جنــگ و حماســه دوران اســاطیری بوده
است .اکنون این شهر 250اثر تاریخی و معنوی
دارد که  142مورد آن به ثبت آثار ملی رســیده و
از این تعــداد  60اثر تاریخی با ســابقه چند هزار

ســاله بیانگر غنای فرهنگی و تاریخی این خطه
از ایران اســت .هــزار و  117رشــته قنــات و نیز
قنــات شــگفتانگیز قصبه بــه عنوان شــاهکار
بشــری و نمادی از ســخت کوشــی مــردم کویر
برای دســت یافتن به مایه حیــات در این خطه از
دوران هخامنشی به یادگار مانده و به عنوان تنها
اثر خراســان رضوی به ثبت جهانی در یونســکو
رسیده است  .اما این روزها بزرگ ترین مجتمع
تجاری رفاهی شهرگناباد( شریعت) که در مرکز

گفته میشــود کــه با افزایــش تجارت بیــن ایران
و افغانســتان تغییــری در قیمت کاالهــا به وجود
خواهد آمد.
راه آهن هرات -خواف بر اســاس تفاهم نامه بین
ایران و افغانســتان از جمله کمکهای بالعوض
کشورمان اســت .ســاخت این راه آهن با مجموع
طول  193کیلومتــر از ســال  86آغاز شــد .این
مســیر ریلی هرات را به شــبکه ریلی ایران متصل
کرده است.
پیشبینــی میشــود این مســیر ســاالنه شــاهد
جابهجایی دو میلیون تن کاال و  200هزار مسافر
باشد.
سنت احناف شهرستان خواف با اشاره به توهین
هایصورتگرفتهدرغرببهپیامبراسالم(ص)و
قرآنکریمگفت:دشمنانبهاسالموشخصپیامبر
(ص) کینه دارنــد و چون نمیخواهند پیشــرفت
اسالم و مســلمین را ببینند به مقدسات اسالمی
توهین میکننــد .وی افزود :جای تاســف اســت
آنانبهکسیکهنمونهاخالقواسوهحسنهاست،
توهینمیکنند.اینکارکینهدرونیآنها بهقرآن
وپیامبر(ص)ومسلمانانرانشانمیدهد.مولوی
مطهریادامهداد:علمایاسالمبایدجلویافراط
و تفریط را بگیرند زیرا بین مسلمانان تفرقه ایجاد
میکندودشمنانرابهاهدافخودمیرساند.
شهر ودر کنار بناهای تاریخی و آب انبار معروف
شــریعت با هدف جــذب گردشــگر بنا شــده،با
مشــکل صدور پروانــه ازســوی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشــگری وصنایع دســتی اســتان
خراسان رضوی مواجه شده است .مدیر مجتمع
رفاهی شریعت گناباد در این باره گفت :مجتمع
شــریعت از ســال  91توســط گروهی از سرمایه
گــذاران داخلی وخارجــی در بافت ســنتی ودر
مجاورتحسینیهگنابادوآبانبارقدیمدرمیدان
امام خمینی (ره) مورد بهره برداری قرار گرفت.
ادامه این مطلب را در صفحه  2شهرســتان ها به
آدرس  khorasannews.comبخوانید.

پارکهایموضوعیجذابیتیبرایمخاطبندارد
مخاطــب نــدارد؛ در تعامــل بــا تشــکلهای
صنفــی و تخصصی ایــن حــوزه می تــوان روی
پارکهــای موضوعــی کار کــرد .بــه گــزارش
پایگاه اطالعرســانی شــورا ،احمد نــوروزی در
حاشیه بازدید از سازمان پارکها و فضای سبز

بلبشوی 
بازار
مرغ ۲۲هزار
تومانی!
صفحه۷

اخبار

نایبرئیسکمیسیوناقتصادیشورایشهرمشهد:

نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی،
ســرمایهگذاری و مشارکتهای شــورای شهر
مشــهد با اشــاره بــه نبــود اســتقبال عمومی از
پارکهــای موضوعــی گفــت :متاســفانه ایــن
پارکهــا غریب اســت و جذابیتی بــرای جامعه
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آخرسال دکل اینترنت
روستای خمی
نصب و راهاندازی میشود

عکس :استانداری

مدارس 3شهرستان
دیگرهم تعطیلشد

همه باید آزادی بیان داشته باشند
اما به جامعهای توهین نکنند

شهرداری مشهد اظهار کرد :تجربه های موفق
نشان داده که با ساخت المانهای جذاب و در
مقیاس مناســب می توان شــرایط را بــه نحوی
فراهم آورد که هــر بازدیدکننده تا  10ســاعت
از وقت خود را در چنین فضاهایی صرف کند.

گوناگون

شهردارمشهدتاکیدکرد:

تسریع در روند تدوین و تصویب طرح تفصیلی توس
شــهردار مشــهد گفت :بر ســرعت بخشــیدن به روند
تدویــن و تصویب طــرح تفصیلی منطقه تــوس تاکید
داریم .بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشــهد ،محمدرضا کالیــی روز گذشــته در بازدید از
منطقه توس کــه با حضــور حمیدرضا موحــدی زاده
نایب رئیس شورای شهر و سید مسعود ریاضی رئیس
کمیسیون ویژه توســعه و آبادانی توس شورای شهر و
شهردار منطقه 12انجام داد ،از نزدیک روند اقدامات
انجــام شــده در اطــراف آرامــگاه فردوســی و بولــوار
شاهنامه را مشاهده کرد .شهردار مشهد همچنین در
جلسه ای که در حاشــیه این بازدید با حضور مدیرکل

دفتر طرح ها و مطالعات فنی و شــهری و مشاور طرح
تفصیلــی منطقــه تــوس برگزار شــد ،ضمن بررســی
مطالعات انجام شــده ،برنامه ها و پیشنهادهای ارائه
شــده از ســوی دفتر طرح ها و مطالعات فنی و شهری
و مشــاوران ،برســرعت بخشــیدن بــه رونــد تدوین و
تصویب طرح تفصیلی توس تاکید کرد .وی افزود :بر
این اســاس باید جلسات مشــترک برای تدوین طرح
تفصیلــی منطقه تــوس به صــورت مســتمر و هفتگی
برگزار شود.

قائممقامانجمنخوشنویساناستان:

نبود قوانین در حوزه فرهنگ بر پیکره هنر ضربه وارد کرده است
قائم مقام انجمن خوشنویسان استان گفت :به عقیده
منمجلسبایدقوانینیرابهتصویببرساندکهوزارت
ارشاد به عنوان متولی ،کلیه مسائل فرهنگی و هنری
کشورراتحتنظارتخودداشتهباشد.حسینقائمی
در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :چرا زمانــی که قرار
است مدرسه یا دانشــگاهی تاسیس شود ،مجوزهای
الزم برای این کار باید توســط نهاد مربوط صادر شود

اما این اتفاق در هنر و فرهنگ کشور رخ نمیدهد؟ وی
تصریح کرد :هم اکنون هر دستگاه و نهادی میتواند
برای خــود برنامــ ه فرهنگــی و هنــری برگــزار کند و
تصمیمات را تنها در حوزه دستگاه خود بگیرد و وزارت
ارشادبهعنوانمتولیفرهنگوهنردراینکشورهیچ
کارهبهحسابمیآیدکهایناتفاقباعثچنددستگی
و بیانگیزگی هنرمندان شده است.

تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی هنر و روان
نخســتین جشــنواره ملی هنر و روان یــادواره مرحوم
دکتر حجازی با معرفی برگزیدگان هــر بخش به کار
خود پایان داد.
دکتــر محمدرضــا فیاضــی بردبــار رئیس نخســتین

جشــنواره هنــر و روان در گفت و گــو بــا وب دا اظهار
کرد :اختتامیه این جشنواره طی روزهای هفتم تا نهم
آبان در سه بخش عکس ،فیلم و داستان برگزار شد و
برگزیدگان هر رشته معرفی شدند.

ایجاد ۷۲معبرپاییزیدربوستانهایمشهد
مدیــرکل بهبود محیط زیســت شــهری شــهرداری
مشــهد ،از ایجــاد  ۷۲معبــر پاییزی در  ۳۵بوســتان
منتخــب مناطــق  ۱۳گانــه شــهرداری مشــهد و دو
معبر ویــژه در خیابان های شــهری همزمان با فصل
بــرگ ریــزان خبــر داد .بــه گــزارش پایــگاه اطالع
رســانی شــهرداری مشــهد ،علی اکبر انتظام اظهار
کرد :هماهنگــی الزم با ادارات فضای ســبز مناطق
درخصوص ایجــاد  ۷۲معبر پاییزی در  ۳۵بوســتان

منتخبشهروایجاددومعبرویژهدرخیاباناحمدآباد
و بولوار کارگر صورت گرفته است .وی افزود :با توجه
به این که نظافت بوســتان های شــهر باید به صورت
روزانه و مســتمر انجام شود ،مقرر شــد تا در قسمت
یشود،عملیاتنظافت
هاییکهمعابرپاییزیایجادم 
و جمع آوری برگ ها به صورت هفتگی انجام شــود.
وی تصریح کرد :این عملیات از اوایل آبان آغاز شده و
تا پایان فصل پاییز ادامه خواهد داشت.

