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مدیر سازمان تعاون
روستایی:

پلیس راه استان از ممانعت ورود 1955
خودرو به شهرهای استان خبر داد

جریمه یک میلیونی 139خودرو
در روز اول ممنوعیت ها

فرماندارتربتجامبااشاره
بهکمبودشدیدذخایرخون
مطرحکرد:

پایگاه اهدای خون
تربت جام در هفته
۲روز فعال است
صفحه2
رئیسسازمان
جهادکشاورزیاستان:

اراضیکشاورزی
بدون سند
سنددار می شود

خرید حمایتی زعفران در استان
به  5تن رسید
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معاوناستاندارخبرداد:

دوشنبه  3آذر 7 / 1399ربیع الثانی 1442
 4صفحه/شماره  / 4560قیمت 600 :تومان

برگزاریکمیسیون
همکاری اقتصادی
برای توسعه روابط
خراسان رضوی
و افغانستان
صفحه2

گزارشی درباره پروژه رفع نواقص محور حادثه خیز استان

پیشرفت12درصدیدوباندهشدن
محورسبزوار-جوین

مدیر آموزش و پرورش

صفحه4

بردسکن :

 20درصدازدانش

صفحه2

آموزانشهرستان

 ۲۵هکتار از حریم
رودخانه های نیشابور
بازگشایی و رفع تصرف
صفحه2
شد
شورای شهر تهران
مصوبهتغییرنامخیابان
عطارنیشابوری
صفحه2
را لغو کرد
تولد نوزادان عجول
نصرآبادی
در آمبوالنس
صفحه2
خبر
جامعه

آغاز زودهنگام
راهداری زمستانی
در خراسان رضوی
رئیــس اداره نگهــداری راههــای اداره
کل راهــداری و حمــل و نقل جــادهای
خراســان رضــوی گفــت :عملیــات
راهداریزمستانیکههرسالاز ۱۵آذر
شروعمیشود،بهدلیلبارشبرفاخیر
در این استان از ابتدای این ماه آغاز شد.
علی رجایی در گفت و گو با ایرنا افزود:
با آغاز بارش برف و باران در این اســتان
و پیشبینی ادامــه بارشهــا  ۲۶اداره
راهداری در شهرســتان های استان به
حال آماده باش درآمده و برای عملیات
راهداری زمستانی تجهیز شدهاند.
وی ادامــه داد :شــن و نمــک پاشــی در
برخی جادههای اصلی استان از جمله
جاده مشهد  -چناران انجام شد و پیش
از آن نیز در گردنه های تیوان و امامقلی
شهرســتان های درگز و قوچــان آماده
باش نیروهــا برای راهداری زمســتانی
برقــرار بود.رئیــس اداره نگهــداری
راههــای اداره کل راهــداری و حمــل و
نقل جادهای خراســان رضــوی گفت:
طی  ۲۴ساعت عالوه بر بارش باران در
بیشترراههایاستان،شاهدبارشبرف
در آزادراه مشهد  -باغچه و بزرگراه های
باغچه-تربتحیدریهوباغچه-نیشابور
تا محــدوده ابــرش بودیم کــه نیروهای
راهداری در این جادهها به گشت زنی
پرداختنــد.وی افــزود :برنامه رســمی
راهــداری زمســتانی تــا  ۱۵فروردیــن
ادامه دارد و طــی آن راهــداران در ۷۲
نقطــه زیرپوشــش ادارات شهرســتانی
و راهدارخانــه هــا در طول جــاده های
استان مستقر خواهند شد.

بردسکنازشبکه

شادمحرومهستند

اولینبرف
پاییزیدر
استان

کاخخورشیدکالتپسازبارشبرف

رئیسدانشکدهعلوم
پزشکیتربتجامخبرداد:
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کارشــناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناســی
خراســان رضوی گفت :بیشــترین ارتفاع برف را در
فریمان با 4سانتیمتر داشتیم .زهرا آهنگرزاده در
گفتوگوباایسنا،درخصوصوضعیتجویاستان،
اظهارکرد:پیشبینیمیشود،دربیشترنقاطاستان
شاهدبارشبرفوبارانباشیمامابارشبارانوبرف
دراستانموجبسیالبنمیشودوبارشهادراکثر

نقاطبهشکلبرفاست.کارشناسمرکزپیشبینی
اداره کل هواشناسی خراســان رضوی خاطرنشان
کرد :پیشبینی میشود کاهش دما داشته باشیم.
آهنگرزاده افزود :پدیده غالب در اکثر نقاط تشکیل
مه ،کاهش دید و همچنین لغزندگی در محورهایی
است که بارش برف و باران در آن وجود داشته است.
کارشــناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناســی

خراسان رضوی خاطرنشــان کرد :در اواخر ساعات
روز دوشــنبه و اوایــل روز سهشــنبه مجــدد افزایش
ابرناکی و بارشهای پراکنده و خفیف را در اســتان
خواهیمداشت.همچنینهواسالمبودهودرچندروز
آیندهنیزسالمخواهدبود.ویمطرحکرد:بیشترین
مقدار بارندگــی در تربــت حیدریه بــا  ۱۷میلیمتر
گزارش شده اســت .همچنین باالترین ارتفاع برف

رافریمانباچهارسانتیمترداشتهاست.کارشناس
مرکــز پیشبینــی اداره کل هواشناســی خراســان
رضوی اظهار کرد :بیشترین سرعت باد از بجستان
با  ۴۷کیلومتر بر ساعت گزارش شــده است .مقدار
بارندگی ایستگاه فرودگاه مشــهد  4.5میلی متر و
میزانارتفاعبرفگزارششدهازاینایستگاهحدود
 3سانتیمتربودهاست.

اختصاص هزینه مراسم تعزیه
به مرکز نیکوکاری در بایگ

فرماندارفیروزهخبرداد:

فرماندارباخرزخبرداد:

افزایش بستری های کرونا در فیروزه

بخشــی /یــک خانــواده بایگــی در اقدامــی خیرخواهانه،
هزینه مراسم ترحیم مادر خود را به مرکز نیکوکاری موسی
بن جعفر ( ع) ،مرکز جامع ســامت و دو مســجد شهر بایگ
هدیه کردند.
به گزارش خراســان رضــوی ،در ایــن اقــدام خیرخواهانه
خانواده «مرحومه موســوی» مبلغ  ۲۰۰میلیــون ریال را به
مرکز نیکوکاری موسی بن جعفر( ع) ،مرکز جامع سالمت و
دو مسجد شهر بایگ هدیه کردند.
خانواده این مرحوم هدف از این کار خیــر را عمل به توصیه
های ستاد کرونا در برگزار نشدن هرگونه مراسمی از جمله
ترحیم و  ،...خیرات برای مادر مرحوم خود و ترویج فرهنگ
انفاق اعالم کردند.

گلستانی /فرماندار و رئیس ســتاد مقابله با کرونا در شهرستان فیروزه
گفت:طی  24ســاعت  ،متاســفانه بــه آمار بســتری های کرونــا در این
شهرستان افزوده شده است.
دکتر حکیم پــور افزود:هم اکنون ۲۶نفر از شــهروندان فیــروزه ای در
بیمارستان بستری هستند.
وی خاطر نشان کرد:در همین مدت هشت مبتالی جدید کرونا گزارش
شده است.حکیم پور اعالم کرد:تاکنون۵۲۸مبتالی قطعی و ۵۶فوتی
کرونا در این شهرستان داشــته ایم.فرماندار شهرســتان فیروزه یادآور
شد:رعایت پروتکل های بهداشــتی و حضور نیافتن در مجامع و رعایت
فاصله گذاری اجتماعی،تاثیر به سزایی در کاهش آمار خواهد داشت.
وی افزود:طرح ویژه محدودیت در فیروزه آغاز شده است و تاکنون مردم
وبه خصوص اصناف همکاری خوبی داشته اند.

اعطای ۳۰میلیارد تسهیالت اشتغال زایی
به متقاضیان کسب و کار در باخرز
نشتیفانی_فرماندارباخرزگفت:طیامضایتفاهمنام هسهجانبهبین
بنیادمسکنانقالباسالمیبهعنوانمعیناقتصادیشهرستانباخرز،
 ۳میلیارد
استانداری خراسان رضوی و بانک توســعه تعاون ،مبلغ  ۰۰
ب و کارهای خرد
ریال تسهیالت اشتغال زایی برای ایجاد و تقویت کس 
به باخرز اختصاص یافت.
احمد شافعی فرماندار شهرستان باخرز با اشاره به فعالیت بنیاد مسکن
انقالب اســامی به عنوان معیــن اقتصادی ایــن شهرســتان در حوزه
اقتصادیواشتغالگفت:بنیادمسکنانقالباسالمیمعیناقتصادی
شهرستان باخرز در قالب تفاهم نامه ســه جانبه با استانداری خراسان
رضوی و بانک توسعه تعاون به ایجاد و تقویت کســب و کارهای خرد در
این شهرستان کمک خواهد کرد.
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جوالن
سگهای ولگرد
در حاشیه شهر
تربتحیدریه و
پاسخ شهرداری
صفحه4

خبر
جامعه

 ۲۲هزار بسته معیشتی
در گناباد توزیع شد
رئیس کمیته امــداد امام خمینی (ره)
گنابــاد از توزیــع  ۲۲هزار و  ۵۴بســته
معیشتی به ارزش  ۵۲میلیارد و ۲۷۵
میلیــون ریــال در قالــب ســه مرحله از
ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا در این
شهرستان خبر داد.
هادی آریان نژاد در گفــت و گو با ایرنا
افزود :از ایــن میزان ،دو هــزار و ۸۵۴
سبد کاال و 3تن گوشت قرمز و گوشت
مرغ و  ۱۵هزار پرس غذا بــه مبلغ ۱۲
میلیــارد و  ۹۴۷میلیــون و  ۵۰۰هزار
ریــال در قالب مرحله ســوم بــه تازگی
بین محرومان و آســیب دیدگان کرونا
توزیع شد.
وی ادامه داد :بر این اســاس  ۷۲هزار
پرس غذای گــرم نیز از ابتدای شــیوع
ویروس همــه گیــر کرونا تاکنــون بین
محرومــان و آســیب دیــدگان کرونا در
گناباد توزیع شده است.
آریان نژاد گفت :به دنبــال تاکید رهبر
معظم انقالب مبنی بر رزمایش حمایت
از آســیب دیــدگان کرونــا ،قــرارگاه
مواســات و همدلی با حضور دســتگاه
هــای اجرایــی ،نهادهــای حمایتــی و
مراکز خیریه وابسته به آن ها از ابتدای
امســال بــا هــدف هماهنگــی بــرای
ارائــه خدمات بــه ایــن اقشــار در دفتر
امام جمعه گناباد تشــکیل شد و اقالم
حمایتی و بســتههای کمک معیشــتی
با همراهی و مشارکت خیران و برخی
دســتگاه های اجرایــی و نهادهــا بین
آسیبدیدگان کرونا توزیع می شود.

