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رئیس کمیته امداد
کشور :

آیت ا ...علم الهدی
در خطبه های نماز جمعه مشهد:

مقابله با ویروس کرونا به قیمت براندازی
زندگی مردم تمام نشود

کاهش بستری های
کرونایی استان
به زیر 500نفر
مشهداینهفتههمآبیماند

صفحه1

مدیرشبکهبهداشتو
درمانکاشمرخبرداد:

افزایش نگران کننده
تعداد مبتالیان به کرونا
در کوهسرخ
صفحه3

گالیه کارخانه داران
شهرکصنعتیتوس
و صنایع برتر ازقطع
ناگهانیبرق

صفحه۴

دمای هوای استان
تا ۱۵درجه
صفحه۲
کاهشمییابد

صفحه۴

پرداخت  623میلیارد
تومان تسهیالت حمایتی
توسط بانک های استان
مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از
ســرمایهگذاری اســتانداری گفــت:
بانکهــای اســتان شــش هــزار و
 ۲۳۱میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون ریــال
تسهیالت حمایتی به مشــاغل و بنگاه
های اقتصادی خســارت دیده از کرونا
پرداخت کردهاند .تقوایی در گفت و گو
با ایرنا مجموع درخواست های دریافت
تســهیالت را  ۹هزار و  ۴۱۹میلیارد و
 ۶۰میلیون ریال ذکر و بیان کرد :همه
این درخواســت ها در قالــب پرونده به
بانک های اســتان ارســال و در نهایت
 ۶۶درصد آن پرداخت شده است.

کاهشبستریهایکرونایی
استانبهزیر 500نفر
مشهد این هفته هم آبی ماند

تعــداد بیمــاران کرونایــی بســتری در
بیمارســتان هــای اســتان بــه زیــر500
نفــر کاهــش یافت .بــر اســاس اطالعات
ارائه شده توسط دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد،تعدادبیمارانکروناییبستریدر
بیمارستان های استان در روز  25دی به
 486نفر رسید که از این تعداد  186نفر
در بخش های آی.ســی.یوی بیمارستان
ها بستری بودند .همچنین روز  25دی،
 86بیمار کرونایی جدید در بیمارســتان
های زیرپوشــش دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد بســتری شــدند که تعداد بستری
هــا در این بیمارســتان ها را بــه 337نفر
رســاند 130 .نفر از این تعــداد در بخش
های آی.ســی.یو بســتری بودند.معاون
بهداشتیدانشگاهعلومپزشکیمشهدنیز
در این زمینه به ایرنا گفت :تعداد بیماران
کروناییبستریشدهدربیمارستانهای
استانخراسانرضویبهکمتراز۵۰۰نفر
کاهشیافتکهاینتعداددرزماناوجموج
سوم کرونا در اواخر آبان بیش از دو هزار و
 ۳۰۰نفر بود .دکتــر مهدی قلیان گفت:
وضعیت مشهد از نظر شــیوع کرونا آبی و
در سراسر اســتان نیز شــرایط آرام حاکم
اســت .در شــهرهای آبی همه مشاغل با
رعایتپروتکلهایبهداشتی،میتوانند
فعالیتکنند.
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کاهش 83درصدی
مسافران جاده ای
استانطی 9ماهامسال

در پی تبادل نکردن اطالعات  9بانک در استان

نحوه مصارف 10درصد منابع بانکی
استانشفافنیست

صفحه۲

پرداخت 623میلیارد
تومانتسهیالت
حمایتیتوسط
بانکهای استان

صفحه۴

صفحه1

پیکرشهیدحسینی
 35سالپساز
2
شهادتدر زادگاهش
تشییعمیشود

در سفر استاندار به سرخس
انجام شد

 32مصوبهبرای
توسعهشهرستان
سرخس
در پایان سفر اســتاندار به ســرخس 32
مصوبهبرایتوسعهاقتصادیشهرستان
ســرخس با تعییــن زمــان بــرای اجرای
مصوباتتعیینشد.معتمدیانبهدستگاه
هــای اجرایــی اســتان دســتوراتی برای
اجرای هر مصوبــه داد و زمانی را برای آن
ها تعیین کــرد و از آن جا کــه مصوبات در
زمان خودش باید اجرایی شود به معاون
عمرانیتاکیدکردکه روندعملیاتیشدن
مصوباترارصدکنند...

عکس :استانداری

استحکامبخشی
 75درصد از بناهای
منطقه زلزله زده
در سال 96

 100واحد مسکونی برای مددجویان
فریمان احداث می شود

صفحه2

آیت ا ...علم الهدی در خطبه های نمازجمعه مشهد :

مقابله با ویروس کرونا به قیمت براندازی زندگی مردم
تمام نشود
امام جمعه مشهد با بیان این که مبارزه و مقابله با
ویروس کرونا به قیمت براندازی زندگی روزمره
مردم تمام نشــود ،اظهار کرد :همــه مبتالیان به
ویروس کرونا 3درصد مردم هستند 97،درصد
مردمبایدزندگیشانمدیریتشودکهدرجریان
روزمره عمرشان دچار مشکل نشوند .به گزارش
 ،Alamolhoda.comآیتا ...علمالهدی ظهر
دیروز در خطبه دوم نمازجمعه این هفته که پس
از 45هفتهتعطیلیبهدلیلشیوعویروسکرونا،
به شــکل حضوری ،با رعایت دستورالعملهای
بهداشتیوباحضورپرشورمردمدرصحنجامع
رضویحرمامامرضا(ع)برگزارشد،اظهارکرد:
درروزشهادتصدیقهاطهر(س)،اجتماعبزرگ
فاطمی برگزار میشد ،در سالهای گذشته در
میدانشهداایناجتماعتشکیلمیشد،امسال،
اجرای این اجتماع عظیم بهخاطر بلیه منحوس
کرونا به شکل هرســاله امکانپذیر نیست اما به
هر حال برای این که بتوان تا آن جایی که امکان
دارد ،عــرض ارادت و عزاداری اجرا شــود ،بنا بر
ایناستکهدرمیدانشهداومسیرمیدانشهدا
تا حرم مطهر در خیابان شــیرازی ،صندلیها با
فاصله گذاری اجتماعی چیده شــود ،بــرادران
و خواهــران روی ایــن صندلیهــا جــا بگیرند و
اجتماعات با فاصله تشــکیل شــود؛ عــزاداری،
نوحهخوانــی و مرثیهســرایی آن جا اجرا شــود و
به وسیله بلندگوها به تمام مســیر اتصال داشته
باشــد و مقتلخوانی صدیقه اطهر (س) در حرم
مطهــر در دنباله همان برنامه تا ظهر اجرا شــود.

امام جمعه مشــهد همچنیــن به خســارت های
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا در کشــور اشاره و
اظهارکرد:دراینمدتنمازجمعهنداشتیمواین
بلیه منحوس خسارات و ضایعاتی برای ما ایجاد
کرد ،هم خسارات جســمانی که برخی عزیزان
که از نمازگــزاران ما بودند ،االن متأســفانه بین
ما نیستند و به وســیله این ویروس منحوس از ما
گرفته شدند و هم خســارتهای اقتصادی بر ما
واردکردکههنوزدنبالهواثرناگوارشدروضعیت
خاص مــا مخصوصا در این اســتان و این شــهر تا
مرز اســتیصال پیش رفته اســت امــا در کنار این
ضایعات ،قدمهای خوبی برداشته شد ،مردم ما
آزمایشهایخوبیدادندوحرکتهایعظیمی
انجامشد،درعرصههایدانشبنیاننیزخدمات
بزرگیانجامشد.ویگفت:اقتصادمادراینشهر
و اســتان قائم به زائر اســت ،وجود بلیه منحوس
کرونا ،د ِر خانه امام رضا (ع) را بســت و رشته زائر
قطع شد ،این قطع زائر ،جریان اقتصادی بازار،
اصنافومردمشهرواستانراتامرزاستیصالبرد
وهنوزمردمدرمضیقههستند،درخواستماناز
مسئوالن استانی و کشــوری که تصمیمگیری و
برنامهریزیمیکنندایناستکهدرمقامتأمین
این خأل اقتصادی کاری کنند تا فشــار واردشده
بر مردم مشــهد جبــران شــود ،مدیریتها عقب
نروند،مدیریتهابهطرفاینبیایندکهضایعات
را کم کنند ضمن این که در مقابله با ویروس باید
حداکثرمقابلهراداشتهباشیم،درعینحالباید
زندگیمردمراباوجوداینویروسمدیریتکنیم.

کاهش  25درصدی صادرات کاال از گمرکات استان
مشــاور ناظر گمرکات خراســان رضوی گفت:
میزانصادراتکاالازگمرکاتخراسانرضوی
در  ۹مــاه امســال از نظــر وزن و ارزش کاال 25
درصد کاهش داشته اســت .به گزارش ایسنا،
فرامرزی در نشست مشــترک کمیسیونهای
«حمل و نقــل» و «تجارت» اتاق مشــهد بــا اتاق
مشترکایران-ترکمنستاناظهارکرد:میزان
صادرات کاال از گمرکات خراسان رضوی در ۹
ماه امسال معادل  ۱۹۶۸تن به ارزش 1002
میلیوندالربودهکهنسبتبهمدتمشابهسال
قبل در هــر دو حوزه ۲۵درصد کاهش داشــته
است.ویافزود:ارزشصادراتکاالهادرمدت
مشابهسالگذشتهبهترتیبدوهزارو ۶۱۷هزار

تنوهزارو ۳۳۲میلیوندالربرآوردمیشود،از
کل ارزش صــادرات غیرنفتی در ۹ماه امســال
 ۲۲۴هــزار دالر از محل تجــارت چمدانی و دو
هزار و  ۸۳۳هــزار دالر از محــل بازارچه مرزی
دوغارون بوده اســت .وی افزود :میزان واردات
اســتان در این مــدت ۱۲۸هــزار تن بــه ارزش
 ۲۶۵میلیــون دالر بوده که در مقایســه با مدت
مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۰درصد و از نظر
ارزشی2درصدکاهشداشتهاست.ویتصریح
کــرد :مقایســه صــادرات و واردات کشــورمان
نشان میدهد تراز بازرگانی خارجی گمرکات
خراســانرضوی در ایــن مدت مثبــت و معادل
 ۷۳۷میلیوندالراست.

کاهش
 25درصدی
صادرات کاال
از گمرکات
استان

صفحه1

