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گزارش خبرنگاران حاکی است برخالف آبان ،محدودیت های کرونا در آذر با جدیت بیشتری اجرا شد
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فرماندههنگمرزیدرگز
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اخبار
جامعه

دستگیری سارق سیم
وکابل وکشف  ۲۲فقره
سرقت
ایشان زاده /فرمانده انتظامی قوچان
از دســتگیری یــک متهــم بــه ســرقت
ســیم وکابل و کشــف  ۲۲فقره سرقت
آن درشهرســتان خبــرداد .ســرهنگ
مصرخانی گفــت :باپیگیــری ماموران
تجســس کالنتری  ۱۱فردی درانجام
این سرقت ها شناســایی ودستگیر شد
که متهم به  ۲۲فقره سرقت سیم وکابل
درشهرستان اعتراف کرد به طوری که
مقداری از ســیم وکابل هــا از مخفیگاه
ســارق به دســت آمــده و وی بــه مراجع
قضایی معرفی شد.

اهدای  2دستگاه
تجهیزات پزشکی به
حوزه سالمت کاشمر
مهدیان /مدیر شبکه بهداشت و درمان
کاشمر از اهدای دو دســتگاه تجهیزات
پزشکی توســط یکی از خدمتگزاران و
نیکوکاران هیئت علی اکبری کاشمر به
حوزه سالمت این شهرســتان خبر داد.
دکتر محمد جــواد یزدانی افــزود :حاج
احمدمختاری در اقدامی خداپســندانه
و خیرخواهانه و به یاد مرحومه همسرش
زهرا غفاری یزدی یک دســتگاه میکرو
ســانتریفیوژ و یــک دســتگاه ســمپلر به
ارزش  ۲۲۲میلیــون ریــال خریــداری
و به حــوزه ســامت اهدا کــرد.وی بیان
کرد :تجهیزات اهدایی برای استفاده در
آزمایشگاه کرونای بیمارستان حضرت
ابوالفضل(ع) کاشمر تحویل داده شد.

بستری ۲۰۹۵
بیمار کروناییدر
بیمارستانهایاستان
تاخت و تــاز کرونا همچنان ادامــه دارد و
روند شیوع این بیماری در مشهد و برخی
شــهرهای اســتان نگران کننده اســت؛
بر اســاس آخرین آمــار اعالمی از ســوی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 30 ،آبان ،
 229بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان
های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی
مشهد...


عکس :تسنیم

تکذیب استفاده از
گوشت سگ برای
تولید فراورده های
گوشتی

 ۳۶۲بیمار جدید در آخرین روز
آبان بستری شدند

صفحه۲

طرحپاییزهباعرضهبیشاز 61هزارکتابپایانیافت
معــاون فرهنگــی و رســانهای اداره کل فرهنــگ و
ارشاد اســامی اســتان گفت :در طرح ملی پاییزه
فروش کتاب ،امسال در اســتان ۶۱ ،هزار و ۷۵۴
جلد کتاب به ارزش  ۲۵میلیــارد و  ۷۳۷میلیون و
 ۹۹۰ریال به فروش رسید.
بــه گــزارش ایرنــا ،افشــین تحفهگــر افــزود :طرح
پاییزه کتاب در اســتان همزمان با سراســر کشــور
با همــکاری خانه کتــاب و ادبیات ایران و ســازمان
فرهنگی اجتماعی شــهرداری مشــهد همزمان با
هفته کتــاب از  ۲۴آبان ماه آغاز شــد و تــا  ۳۰آبان
مــاه ادامه یافــت .وی تصریح کــرد :در ایــن دوره با

گوناگون

های پیشین این طرح و همچنین همکاری سازمان
فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد به پنج میلیارد
و  ۲۹۹میلیون ریال رسید .وی گفت :از این میزان،
چهار میلیارد و  ۷۰۶میلیون و  ۸۷۱هزار ریال آن
در طول طــرح پاییزه کتــاب مصرف شــد و در کل،
فروش استان در این طرح آمار بی نظیری در حوزه
کتاب و کتاب خوانی بوده است .معاون فرهنگی و
رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
گفت :طرح فروش پاییزه کتاب خراسان رضوی بر
خالف طرحهای قبلی زمان کوتاهتری داشته است
و کتاب فروشان امید دارند با توجه به استقبال و نیاز

خانه تاریخی اعتضادی در روستای قوژد گناباد مرمت شد
ع دســتی
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنای 
گناباد گفــت :خانه تاریخی اعتضادی با ســه میلیــارد ریال
هزینه کرد در روستای قوژد گناباد مرمت شد.شناسایی در
گفت و گو با ایرنا افزود :این اثر تاریخی توسط سیده رامش
سیدزاده دلویی از میراث دوستان گنابادی ،خریداریشده
استوبانظارتمیراثفرهنگیمرمتاینبناانجامشد.وی
افزود :مرمتهای انجامشــده در خانــه تاریخی اعتضادی
شاملاستحکامبخشی،آجرفرشمحوطهسازی،بامسازی،

کاهگل دیوارهــا و تثبیــت گچبریهاســت .وی گفــت :ای 
ن
خانه تاریخی حدود  ۴۰۰مترمربع زیربنــا و  ۱۰اتاق و یک
حوضخانه و بادگیر دارد.شناســایی افــزود :مصالح بهکار
رفتهدراینبناآجروگلبودهودارایتزییناتگچبریزیبایی
اســت.وی با بیان ایــنکه خانــه اعتضــادی پنجمین منزل
تاریخی ثبتشده روستای قوژد گناباد در فهرست آثار ملی
ایران است ،گفت :این روستا دارای دو اقامتگاه بومگردی،
کاروان سرا ،مسجد و آبانبار از دوره قاجاریه است.

مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی:

افزایش 2برابری توزیع نهاده های دامی بین دامداران استان
مدیرپشتیبانیاموردامسازمانجهادکشاورزیاستانگفت:
توزیع انــواع نهادههای دامی در اســتان از ابتدای امســال در
مقایسه با مدت مشــابه سال گذشــته بین دامداران استان دو
برابر شد ه اســت .علینیا در گفت و گو با ایرنا افزود :از ابتدای
امسال ۲۱۵هزارتنانواعنهادههایدامیدرخراسانرضوی
توسطاینادارهکلبیندامداراناستانتوزیعشد هاست.وی
گفت:اینمیزاننهادهازابتدایسالتاپایانآبانماهبهمنظور

ایجادتعادلدربازاروحمایتازدامدارانخراسانرضویبین
دامداراناستانتوزیعشد هاست.علینیاگفت:ایننهادهها
شامل جو ،ذرت و کنجاله سویای وارداتی است که در اختیار
دامداران خراســان رضوی قرار گرفته اســت.وی افزود :در
مدت مشابه پارســال ۱۲۰هزار تن انواع نهاده بین دامداران
استانتوزیعشدهکهامسالاینمیزانبهدوبرابرافزایشیافته
است.

روزنامه نگار پیش کسوت مشهدی درگذشت
«حسین پورحسین» ،روزنامه نگار پیش کسوت مشهدی
بــر اثر ســکته مغزی در یکــی از بیمارســتان های مشــهد
درگذشت .معاون فرهنگی و امور رسانه اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی اســتان در این زمینه به خبرنــگار ایرنا
گفت« :پورحسین» متولد سال  ۱۳۲۶بود که سال ها در
حوزه مطبوعات و در روزنامه قدس فعالیت داشت .افشین

صفحه3

اخبار

فروش  2.5میلیاردی کتاب در استان طی  7روز
مشــارکت گســترده مردم کتابخوان و فرهیخته
استان ،خراسان رضوی به عنوان یکی از فعالترین
و پرفروشترین استان های کشــور برای پنجمین
دوره پیاپی معرفی شد .معاون فرهنگی و رسانهای
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اظهار
کرد ۸۵ :کتاب فروشــی از سراسر اســتان در این
دوره از طــرح شــرکت کردند کــه از ایــن تعداد۶۳
کتاب فروشی مربوط به مشهد و  ۲۲کتاب فروشی
مربوط به شهرســتان ها بود .تحفه گر افزود :یارانه
اختصاص یافته به خراســان رضوی در طرح پاییزه
فروش کتــاب با توجــه به اســتقبال مــردم در دوره

یک مدیر
برای نهاد
کتابخانههای
عمومی
 3شهرستان !

تحفه گر افزود :وی عالوه بر حرفه روزنامه نگاری در عرصه
سینما نیز خدمات درخور توجهی داشت و یکی از فعاالن
این بخش بود .پیکر این مرحوم در قطعه هنرمندان بهشت
رضا(ع) مشــهد بــه خاک ســپرده خواهــد شــد .روزنامه
خراســان  ،مصیبت وارده را به جامعه مطبوعاتی استان و
خانواده این مرحوم تسلیت می گوید.

مردم ،این طرح تمدید شود.
•پیگیری برای تمدید طرح پاییزه کتاب در
استان

تحفهگرافزود:باتوجهبهشرایطدوهفتهتعطیلیکهبر
اساستصمیمستادملیکروناازاینهفتهاعمالشده
است و پیشنهاد کتاب فروشی ها ،پیگیر تمدید طرح
پاییزه کتاب پس از روزهای تعطیلی هستیم و در این
زمینهباموسسهخانهکتابوادبیاتایرانوشهرداری
مشهد رایزنی شده که امید است اجرای طرح مذکور
بعدازاینتعطیالتتمدیدشود.

بیانیه مجمع مشورتی اصالحطلبان استان درباره مسائل کشور
مجمــع عمومــی ســاالنه حــزب مجمــع
مشــورتی اصــاح طلبــان اســتان کــه به
صــورت مجــازی برگــزار شــد ،بــا صدور
بیانیــهای درباره مســائل مختلف کشــور
به کار خــود پایان داد .به گزارش ایســنا،
حزب مجمع مشــورتی خراســان رضوی
مواضع خود را درخصــوص محورهایی از
جمله سیاست داخلی ،انتخابات ریاست
جمهــوری  ،۱۴۰۰انتخابات شــوراهای
اسالمی شهر و روســتا ،دولت دوازدهم،
قــوه قضاییه ،مجلــس یازدهم ،سیاســت
خارجــی ،اقتصــاد ،پاندمــی کرونا ،طرح
تحول نظام سالمت ،حمایت از نهادهای
مدنــی ،زنــان ،آســیبهای اجتماعــی،

آموزش مجازی ،توسعه فناوری ،گسترش
فرهنگ نقد پذیــری و ارج نهادن به هنر و
هنرمندان مطــرح کرد.در بخــش پایانی
این بیانیه آمده است :بار دیگر بر ضرورت
برگــزاری انتخابــات رقابتــی بــه منظــور
جلب مشارکت شهروندان و تمرکز هرچه
بیشتر بر مشکالت و معضالت معیشتی و
اقتصادی موجود به ویژه در وضعیت همه
گیری کووید 19-تأکید می شــود و امید
است در پرتو الطاف و عنایت خداوند و در
سایه سار والیت امام مهربانیها ،بتوانیم
به سالمت از این برهه تاریخی عبور کنیم
و آینده روشــنی در انتظار ایران عزیزمان
باشد.

پیشرفت  90درصدی ساختمان پایگاه اطالع رسانی
گردشگری شهرستان بینالود
مدیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستیشهرستانبینالودازپیشرفت
 90درصــدی عملیــات اجرایــی احــداث
ساختمان پایگاه اطالع رسانی گردشگری
این شهرســتان خبر داد.به گــزارش روابط
عمومــی میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی خراســان رضوی ،علیاکبر
احمــدزاده افزود :با پیگیریهــای فراوان ،
زمینی به مســاحت  ۱۳۰مترمربع در یکی
از بهتریــن مناطــق شــاندیز بــرای احداث
ایــن ســاختمان بــه اداره میــراث فرهنگی
شهرستان واگذار و عملیات ساختمانی آن

آغاز شد.وی گفت :این ســاختمان با چهار
ســقف در ســهطبقه و زیربنای حدود ۳۰۰
مترمربــع با اعتبــار حــدود شــش میلیارد
و  500میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات
معاونت ســرمایه گــذاری اداره کل در حال
احداث اســت .احمــدزاده با بیــان اینکه
تاکنــون شــش میلیــارد و  500میلیــون
ریال اعتبار برای ســاختمان اداری میراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
شهرستان بینالود هزینه شده ،تصریح کرد
 :برای تکمیل و راهاندازی این ساختمان دو
میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

هشدار دوباره درباره
کاهش شدید ذخایر
خونی استان
مدیر کل انتقال خون استان در هشداری
دوباره گفــت :ذخایر خونی در اســتان به
دلیل مراجعهکمداوطلبانبهپایگاههای
ن به شدت کاهش یافته است.
اهدای خو 
به گــزارش وبدا ،دکتــر عبدالهی اظهار
کرد :در صــورت ادامــه این شــرایط طی
روزهای آینــده پاســخ گویی بــه بیماران
نیازمندبهخوندرمراکزدرمانیباچالش
مواجهخواهدشد.

کمک ۳۲۰میلیونتومانی
خیرینبهبیمارستانتایباد
کلثومیان/بخشــدارمرکزی تایبــاد
ودبیرستادکروناگفت:درمجموع۳۲۰
میلیون تومان توسط خیرین و نهادهای
اجرایــی تایباد بــرای خریــد تجهیزات
مورد نیاز بیمارستان خاتم االنبیاء (ص)
اهدا شد.
قیاسی گفت  :با اســتفاده از این ۳۲۰
میلیــون تومــان کــه توســط خیریــن و
نهادهای اجرایی اهدا شــد ،هشت قلم
از تجهیزات مورد نیاز تنها بیمارســتان
تایباد ،خریداری شده است.
اوگفت:ایــن هشــت قلــم از تجهیــزات
شامل پنج دستگاه تنفس غیرتهاجمی
بــه ارزش  ۱۸۰میلیــون تومــان و ســه
دستگاهمانیتورینگقلبیبرایبیماران
قلبیبخشکرونابهارزش ۱۴۰میلیون
تومان میشود.وی گفت همچنین یک
پزشــک از ایــن شهرســتان در بین ۱۷
پزشکباعنوانقهرمانانمقابله با کرونا
قرار دارد کــه از ابتدای شــیوع ویروس
کرونا اعالم شده است.
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