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رئیس ستاد مقابله با کرونای
شهرستان کاشمر خبرداد:

فرماندار قوچان با اشاره به بررسی های اولیه
درباره میزان خسارات زلزله خبر داد :

آسیب دیدگی  700واحد مسکونی
در زلزله قوچان
معاونآبوفاضالبخراسان
رضویخبرداد:

صرف 3/8میلیارد
برای تقویت
زیرساختهای آب
شرب روستاهای باخرز
صفحه۲

دبیرکارگروهویژهپیشگیری
ازساختوسازهایغیرمجاز
کاشمرخبرداد:

کاشمر همچنان
در وضعیت بحرانی کرونا
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جزئیات طرح انتقال آب مازاد کوه های هزارمسجد به مشهد بررسی شد

جرعهایبرایرفعتشنگیمشهد
آب منطقه ای :زیست محیط منطقه ،حقابه مردم و کشور همسایه در اجرای این طرح باید رعایت شود

صفحه4

تخریب ۴۰فقره بنای
غیر مجاز در کاشمر

جانشینرئیسپلیس راه
استان:

پلیس با تردد
اتوبوسهای جادهای
با ظرفیت کامل
برخورد میکند
صفحه۱

مدیر کل بهزیستی:

 ۳۰درصد معتادان مراکز
ترک اعتیاد استان
غیربومیهستند
مدیــر کل بهزیســتی گفت :بر اســاس
بــرآورد هــای بهزیســتی  ۳۰درصــد
معتــادان متجاهــر مراکــز اســتان
غیربومی هستند و از دیگر استانها به
خراسان رضوی آمدهاند.
به گــزارش ایســنا ،مســعود فیــروزی
در پنجمیــن جلســه کمیتــه نظارتــی
مراکــز تــرک اعتیــاد اجبــاری و کمپ
های تبصره  ۲مشــهد که در بهزیستی
خراســان رضوی تشکیل شــد ،اظهار
کرد :رایزنی دربــاره تامین مکان برای
افزایش ظرفیت نگهــداری از معتادان
متجاهر با نهادهای مسئول در جریان
است.
وی بــا اشــاره بــه مصوبــه شــورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
به ریاست اســتاندار درباره جمعآوری
 ۴۰۰۰معتاد متجاهر تا پایان شهریور
گفــت :بایــد زیرســاختها و اعتبارات
الزم بــرای اجــرای این مصوبــه فراهم
شــود که هم اکنــون در خصوص مکان
و اعتبارات هنوز مشکالتی وجود دارد
که مسئوالن استان در تالش برای حل
این مشکالت هستند.
فیروزی تصریح کرد :موضوع مطالبات
پیمانکاران مراکز ماده  ۱۶و تبصره ۲
نیز بررســی و مقرر شــد ،پیگیری برای
تامین اعتبارات از شهرداری و شورای
هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر انجام
شود.
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سرپرست هاللاحمر
خراسان رضوی
منصوبشد

ازاحداثخانه
روستاییتااجرای
طرحکمکمومنانه
درتربتحیدریه

فوتراننده
تانکرحملسوخت
براثرآتشسوزی

۴

راننده تانکر حمل سوخت پس از سقوط
تانکر ۳۰  هزار لیتری حمل ســوخت از
دهانهیکپلدرکیلومتر ۸۰محورمشهد
بــه تربــت حیدریــه در آتش ســوخت .به
گزارش خراسان رضوی ،مسئول امداد
و نجات هالل احمر تربت حیدریه ...

گالیه مردم از
نبود واکسن
ایرانی در
شهرستان زبرخان

صفحه۳

صفحه۳



هشدار به آموزشگاه های غیرمجاز سینمایی

ا ز میان خبر ها

سرپرست اداره کل ارشاد :آموزشگاه های غیرمجاز سینمایی باید تعطیل شود
سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
خراســان رضوی بر ضرورت جلوگیری از فعالیت
مراکــز و آموزشــگاههای غیر رســمی و غیــر مجاز
در زمینــه ســینما تاکیــد کــرد و هشــدار داد:
آموزشــگاههای غیرمجاز ســینمایی بایــد تعطیل
شود.
بــه گــزارش ایســنا ،یوســف امینــی در مراســم
بزرگداشت روز ملی سینما و تجلیل از سینماگران
خراسان رضوی که به دلیل رعایت شیوهنامههای
بهداشــتی به صورت محدود با حضور نمایندگان
بخشهای مختلف ســینمایی برگزار شــد ،اظهار
کرد :ســینما یک نهاد اجتماعــی در درون جامعه

اســت و بــا دیگر نهادهــا مثــل اقتصاد و سیاســت
در ارتباط اســت و نباید به آن صرفا نــگاه تفننی و
سرگرم کننده داشت .وی با اشاره به ظرفیت های
استان و شهر مشــهد در حوزه سینما تصریح کرد:
ظرفیت اســتان و مشــهد در زمینه تولیدات فاخر
سینمایی از نظر محتوا و امکانات بسیار باالست،
اما تاکنون ورود جدی به تولیدات کالن سینمایی
نشــده اســت .امینی بــا اشــاره به خســارتهایی
که بــه دلیــل تعطیلــی مراکــز فرهنگــی و هنری
ناشــی از کرونا طی  ۱۸ماه گذشــته به ســینماها
وارد شــده اســت ،گفــت :امیدواریــم بــا حمایت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیریت شهری

گوناگون

و شــهردار جدیــد مشــهد ،بــار دیگر شــاهد رونق
ســینماها و دیگــر فعالیتهای فرهنگــی و هنری
در مشهد باشیم .وی با اشــاره به سخنان برخی از
استادان و ســینماگران حاضر در مراسم ،آموزش
اصولــی و صحیــح را پایــه و مبنای پیشــرفت همه
هنرها دانســت و بر ضرورت جلوگیری از فعالیت
مراکز و آموزشگاههای غیررســمی و غیرمجاز در
زمینه سینما تاکید کرد.شایان ذکر است ،در این
جلسه تعدادی از فعاالن ســینمایی استان درباره
مشــکالت ایــن هنــر از جمله لــزوم جلوگیــری از
فعالیت مراکز غیرمجاز آموزشی سینما ،معافیت
آموزشگاهها و شــرکتهای تولیدات سینمایی از

عوارض شــهرداری و معافیتهای مالیاتی نکاتی
را مطــرح کردنــد .همچنیــن مدیــران ســینماها
و نماینــدگان انجمــن صنفــی تهیهکننــدگان
ســینمایی ،شــورای ســاخت و بازبینی فیلمهای
کوتاه ویدئویی و انجمن ســینمای جوانان استان
دربــاره جایــگاه ســینمای اســتان و برنامههــای
آینــده ایــن تشــکلها و مشــکالت پیــش روی
خودشان مطالبی را بیان کردند .در این مراسم از
خانوادههای هنرمندان فقید سینمای خراسان،
مرحوم شــهاب ملتخواه ،مرحــوم احمد حلوی،
مرحوم حســین پورحســین ،مرحوم احمد فخر و
مرحوم عرفانیان تجلیل شد.

معاون جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

لزوم سرمایهگذاری در استخراج کروسین زعفران

فعال شدن ۹تعاونی دانش بنیان و توسعه عمران در استان

معاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد
کشاورزی اســتان گفت :بخش علمی خراسان
رضــوی چــه در حــوزه دانشــگاهی و چــه در
حوزه علــوم ،تحقیقــات و صنایع غذایــی ،قادر
به اســتخراج کروســین و صادرات آن بــه دیگر
کشورهاست.
در این زمینه به دنبال کســب اعتبارات هستیم
و منابــع را در اختیــار کســانی کــه مایــل بــه
سرمایهگذاری در استخراج کروسین هستند،
قرار میدهیــم .ســاربان در گفتوگو با ایســنا
اظهــار کــرد ۷۶ :درصــد تولید زعفران کشــور
متعلــق بــه خراســان رضــوی اســت .در حوزه
زنجیرههای ارزش زعفران نیز اقدامات خوبی
در صنایع بستهبندی صورت گرفته و مجوزهای
صادر شده در خراســان رضوی بیش از ظرفیت

این استان است.
معاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد
کشاورزی استان افزود :باید نگاهمان راجع به
زعفران را عوض کنیم و آن را تنها یک چاشــنی
و ادویــه تلقــی نکنیــم بلکــه آن را در صنایــع
بهداشتی ،دارویی و ...به کار ببریم.
معاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد
کشاورزی استان گفت :زعفران میتواند نقش
پررنگی در تهیــه داروهای مرتبط بــه اعصاب و
روان داشــته باشــد و از این لحاظ قابل پیگیری
است .ساربان تصریح کرد :برای مکانیزه کردن
کاشت و تولید زعفران ســالهای سال زحمت
کشیده شــده اســت اما متاســفانه چون آرایش
کاشــت به شــکل مناســبی صورت نگرفته بود،
برداشت ماشینها موفقیت آمیز نبوده است.

جانشین رئیس پلیس راه استان:

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

صفحه۱

گزارشی از اردوهای جهادی
درشهرستان

فرماندارشهرستاندرگز
خبرداد:

صفحه۳

سرپرستادارهکلارشاد:
آموزشگاههایغیرمجازسینمایی
بایدتعطیلشود

صفحه۱

صفحه۳

افزایش5برابری تعداد
کامیون های عبوری از
مرز لطف آباد

هشدار به
آموزشگاههای
غیرمجازسینمایی

پلیس با تردد اتوبوس های جادهای با ظرفیت کامل برخورد میکند
جانشــین رئیــس پلیــس راه خراســان رضوی
گفت :متاســفانه برخی رانندگان ناوگان برون
شــهری و جادهای بیــش از  ۵۰درصد ظرفیت
خود مســافر ســوار میکننــد و مقــررات فاصله
اجتماعــی را زیر پــا میگذارنــد که ایــن اقدام
با توجه به شــیوع ویــروس کرونا تخلف اســت و
کنترل های الزم در مسیر توسط پلیس راهور و
راه انجام میشود.
سرهنگ محمد قانعینژاد در گفت و گو با ایرنا

افزود :در پایانههای مســافربری به دلیل انجام
کنترلهــا ،راننــدگان مجبــور به رعایــت طرح
تعداد مســافران بــه میزان  ۵۰درصــد ظرفیت
هســتند اما در مســیر و در داخل شــهر ،برخی
راننــدگان تمــام ظرفیت خود را مســافر ســوار
میکنند .وی تصریــح کرد :جریمه هر مســافر
اضافه  ۳۰۰هزار ریال است و عالوه بر جریمه،
دفترچه راننده متخلف به کمیســیون ماده ۱۱
راهداری ارجاع میشود.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گفت:
با توجه بــه برنامه ریزیهایی که در ســال ۱۴۰۰
انجام شــده برنامه تعاونیهــای نوع جدیــد را در
دستور کار قرار دادیم که در همین زمینه از ابتدای
امســال چهار تعاونی دانــش بنیان و پنــج تعاونی
توسعه عمران فعال شده است.
پنــاه در گفتوگــو با ایســنا اظهــار کرد :بــا توجه
به برنامــه ریزیهایی کــه در ســال  ۱۴۰۰انجام
شــده برنامــه شــرکتهای تعاونــی نــوع جدید را
در دســتور کار قرار دادیم کــه امیدواریم با کمک
همه دســتگاههای اجرایــی و فرمانداران اســتان
و همچنین حمایت اســتاندار خراســان رضوی به
این مهم دست پیدا کنیم و بتوانیم آنها را افزایش
دهیم .وی با بیان این که هفت هزارو  ۳۲۲شرکت
تعاونی در اســتان فعال اســت ،افزود :در شرکت
تعاونیهای نوع جدید از ابتدای امسال نیز چهار
تعاونی دانش بنیان و پنج تعاونی توسعه عمران در

استان فعال شدند و تالش میکنیم تا تعاونیهای
فراگیر بیشتری را در استان تشکیل دهیم.
یها
پناه گفت :به دنبال منحل کردن شرکت تعاون 
نیســتیم و تــاش میکنیــم آنهایــی را کــه راکد
هستند ،فعال کنیم.
بــا اقدامــات صــورت گرفته ،ســال گذشــته هیچ
تعاونی غیرفعــال نشــد .وی در ادامه با اشــاره به
آسیبهایی که بر اثر شیوع ویروس کرونا به بخش
تعاون وارد شد ،اظهار کرد :با توجه به مشکالت و
آسیبهایی که بر اثر شیوع ویروس کرونا در دنیا به
وجود آمد بالطبع ما هم با مشکالتی مواجه شدیم.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که
حدود  ۷۰۴میلیــارد تومان به بنگاههای آســیب
دیده در استان تسهیالت مشــاغل آسیب دیده از
کرونا پرداخت شده است ،تصریح کرد :افرادی که
به خاطر شیوع ویروس کرونا از کار برکنار شدند،
مشمول بیمه بیکاری قرار گرفتند.

بررسیمشکالت ۱۲واحدتولیدیشهرکصنعتیتوس
معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک هــای
صنعتی خراســان رضــوی گفت :کارگروه ســتاد
تســهیل و رفع موانع تولید این شــرکت مشکالت
مربوط بــه  ۱۲واحد تولیدی مســتقر در شــهرک
صنعتی توس مشهد را بررسی و راهکارهای الزم
برای رفــع آن ها را تصویــب کرد .احســانی اصل
در گفت و گو با ایرنا افزود :درخواســت استمهال
بدهــی ،تقســیط بلندمــدت بدهــی مالیاتــی و
بخشــودگی جرایــم آن ،جلوگیری از قطــع برق،

صــدور پروانه بهره بــرداری بــدون در نظر گرفتن
حریــم ،تمدیــد کارت بازرگانی بــرای تامین مواد
اولیه ،اصالح سهمیه برای تامین مواد اولیه اقالم
بهداشتی و تامین سوخت از جمله درخواستهای
ایــن واحدهــا و داشــتن پرونــده قضایــی ،کمبود
سرمایه در گردش ،کمبود نقدینگی برای نوسازی
خط تولیــد ،تاخیر در اســتعالم تامیــن اجتماعی
برای رهن و وثیقه از جمله مشــکالت آنها بود که
برای هر یک از آن ها راه حلی اندیشیده شد.

طرح ملیتالوتشبابالرضا
برگزار میشود

(ع)

مدیــر مرکز قرآن کریم آســتان قــدس رضوی
گفت :دهمین دوره طرح ملی تالوت شــباب
الرضا(ع) با شــرکت نوجوانان از  ۲۸اســتان
کشــور برگــزار خواهد شــد .حجتاالســام
والمســلمین میریــان در گفــتو گو با ایســنا
اظهار کرد :با شــرکت نوجوانان از  ۲۸استان
کشور ثبت نام دهمین دوره طرح ملی تالوت
به پایان رسید که هم اکنون پیش نیاز این طرح
از  ۱۰شهریور تا  ۱۰مهر ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد :با پیشبینی و برنامه ریزی که
انجام شده است مؤسسات مجری بیش از ۶۰
کالس آموزشی را در کشور و استانها برگزار
خواهند کرد .مدیــر مرکز قرآن کریم آســتان
قدسرضویبااشارهبهبرنامهریزی ۱۲جلسه
دوره پیش نیاز اظهار کرد :اولین جلسه برنامه
توجیهیباخانوادههابرمبنایکتابراهنمای
خانواده کهدر ۶فصلبرنامهریزیوچاپشده
توسط دبیر طرح اجرا میشود.

سرپرستهاللاحمر
خراسانرضویمنصوبشد
رئیــس جمعیــت هــالاحمــر در حکمــی
«ســیدآرش صالحــی» را به عنوان سرپرســت
این جمعیت در استان معرفی و منصوب کرد.
به گزارش ایرنا ،در بخشــی از حکم سرپرست
هالل احمر اســتان آمده اســت« :با عنایت به
وظایــف و ماموریــت هــای متعدد و گســترده
جمعیت هالل احمر ،از شــما انتظــار می رود
ضمن بهرهگیری از ظرفیت های درون و برون
سازمانیوهماهنگیالزمبامسئوالناستانی،
تمام سعی و تجربه و توان علمی و اجرایی خود
را در راســتای توســعه کمی و کیفی مجموعه
و بهبــود ارائه خدمــات جمعیت در اســتان به
کار گیریــد ».دکتر ســیدآرش صالحی اصالتا
خوانساری است و معاونت بهداشت ،درمان و
توان بخشــی جمعیت هالل احمر مازندران را
درکارنامهخوددارد.بهگزارشایرنا،چهارشنبه
هفتهگذشتهمدیرعاملوپنجنفردیگرازمدیران
ومعاونانجمعیتهاللاحمرخراسانرضوی
به علت آن چه که اتهامات مالی بیان می شد،
بازداشتشدند.

