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خسارت 28.5
میلیاردی زلزله قوچان
به کشاورزی وآب
شرب روستایی

معاون استاندار با اشاره به پیگیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هشدار داد:

ترکفعلبانکها ودستگاهها زیرذرهبین

صفحه۱

هوای استان خنک تر
میشود
صفحه۲

صفحه۲

لزوم راهبرد جدید
برای افزایش
همکاریهای ایران
و افغانستان

تخلفاتچراغخاموش
حملونقلعمومی
۱۲
دراجرایمصوبات
ستادکرونا

صفحه۱

مدیرکلآموزشوپرورش
خراسان رضوی :

بخش زیادی از
کالس ها ی مدارس
غیرحضوری
خواهد بود

صفحه۱

جهادکشاورزیخبرداد:

صفحه۱۱

محمدصادقمعتمدیان
در گفت و گو با خراسان به مطالبات
و مسائل استان پاسخ داد

 180دقیقه
با استاندار
ازکروناوحاشیهشهرتاطرحمثلث
اقتصادی،طالبانوانتقالآب
درگفتوگوبانمایندهعالیدولت
در خراسان رضوی


صفحه۱۲

فرماندارقوچانخبرداد:

خسارت 28.5میلیاردی زلزله قوچان به کشاورزی
و آب شرب روستایی

ایشــان زاده /فرمانــدار قوچان با اشــاره به
زلزله 5.2ریشــتری صبح دوشنبه گذشته
گفــت :بــا برآوردهــا و بررســی هــای اولیه
خسارت های زمین لرزه،میزان خسارتها
در حــوزه کشــاورزی وآب شــرب روســتایی
و عشــایری شهرســتان به رقــم  ۲۸میلیارد
و ۵۰۰میلیون تومان رسیده است.
مرآتی افزود :این میزان خسارت به استثنای
خرابــی هــا و آســیب دیدگــی هــای ۷۰۰
واحد مســکونی اســت که باید برآورد شود و
ســاخت و تعمیــر آن در جای خــود رقم قابل
توجهــی را شــامل خواهــد شــد .وی گفت:
به جز آســیبدیدگی واحدهای مســکونی،
خسارت های زیادی به زیرساخت های حوزه
کشــاورزی و آب شرب روســتایی و عشایری
وارد شــده که در برخی از مخــازن و خطوط

انتقــال آب ،تخریــب ها جــدی بــوده و الزم
است در مرمت و جایگزینی ها تسریع صورت
گیرد به طوری که به  ۳۰چشمه  ۵۸ ،قنات
و  ۳۰کیلومتــر خــط انتقــال آب و چندیــن
مخزن آســیب رسیده اســت .رئیس شورای
هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ضمن
قدردانی از توجــه و پیگیری های اســتاندار
خراســان رضوی و مدیران اســتانی  ،اظهار
امیــدواری کــرد بــا هماهنگــی بــا مدیران
دســتگاه های ملــی و همکاری و مســاعدت
ها ،خســارت های این حادثه در بخش های
مختلف و رفع آسیب دیدگی ها هر چه زودتر
جبران شــود ،بــه ویــژه در ســاخت و تعمیر
منازل مــردم کــه رســیدگی بــه آن تاقبل از
فرارسیدن فصل سرما بسیار ضروری است
و تسریع در این خصوص نیز انتظار می رود.

معاوناستاندارخراسانرضویمطرحکرد:

لزوم راهبرد جدید برای افزایش همکاری های ایران و افغانستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراســان رضوی از مدیــران دســتگاه های
اجرایــی خواســت شــرایط و بســتر افزایش
همــکاری هــای متقابــل دو کشــور ایــران
و افغانســتان را بــا هــدف توســعه تعامــات
اقتصــادی و حمایــت از بخــش خصوصــی
فراهــم کننــد .مرتضی اشــرفی در نشســت
هماندیشــی تســهیل در مــراودات تجــاری
با کشــور افغانســتان بر لزوم تدوین راهبرد
جدیــد بــه منظــور افزایــش همــکاری های
متقابــل دو کشــور و تســهیل و تســریع در
مبادالت مرزی تاکید کرد.
وی گفت :الزم اســت مدیران دستگاه های
اجرایــی و نماینــدگان بخــش خصوصــی
مشــکالت و موانــع اجرایــی فعالیــت هــای
اقتصــادی اســتان در مرزها را شناســایی و
پیشنهادهای خود را برای اصالح فرایندها
و نیز تصمیم سازی های جدید اعالم کنند و
به منظور رفع موانع و تسهیل و روان سازی،
اقدامات الزم را انجام دهند.
اشرفی افزود :توجه به جذب سرمایهگذاری
هــای خارجــی در ایــن اســتان بــا توجــه به
تحــوالت اخیــر کشــور افغانســتان اعــم
از متخصصــان بخــش هــای مختلــف و
سرمایهگذاران از سوی دستگاههای مرتبط

عکس :میثم دهقانی

پیشبینیبرداشت
 275هزار تن سیب
و گالبی در استان

شرط سنی
واکسیناسیون
در مشهد
حذف شد

ضروری اســت و باید برنامه هــای خود را در
این خصوص ارائه دهند.
وی ادامــه داد :افغانســتان شــریک اول
صادراتی و شــریک دهم وارداتی خراســان
رضوی اســت به طــوری کــه در پایان ســال
گذشــته بیــش از  ۷۹۲میلیــون دالر کاال از
این اســتان به این کشــور صادر شد که سهم
 ۵۹درصدی از سبد ارزش صادرات کاالیی
استان را به خود اختصاص داد.
اشــرفی گفت :مرز دوغارون مهــم ترین مرز
فعال کشــور با افغانستان اســت که در سال
گذشته گمرک دوغارون با سهم  ۴۴درصد
از نظــر وزن و  ۲۱درصــد از نظــر ارزش کل
صــادرات تجاری اســتان ،رتبــه دوم در بین
گمرکات خروجی خراسان رضوی را به خود
اختصاص داد.
در این نشست ،نمایندگان بخش خصوصی
خراســان رضوی نیز با اشاره به قابلیت های
اقتصادی اســتان اعــم از تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان آمادگی خود را در شــرایط
جدید اعالم کردند و خواستار توجه و حمایت
دولت و مسئوالن استان از نظر تسهیل امور
تجاری ،بازرگانــی و یکپارچگــی و مدیریت
در صــادرات محصــوالت و خدمــات خــود
شدند.

سخنگویدانشگاهعلوم
پزشکیمشهد:بهاندازهکافی
واکسنداریمواگرفردیباالی
 18سالکاملمراجعهکرد
برنمیگردانیم

صفحه۲

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضوی:

بخش زیادی از کالس های مدارس غیرحضوری خواهد بود
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت:
در مناطــق قرمــز کال سهــا غیرحضــوری ،در
مناطق زرد و نارنجی بســته به آمــار دانشآموزان
اســت و در مــدارس روســتایی و غیردولتــی کــه
جمعیتــی زیــر  ۵۰دانشآمــوز دارنــد بــا رعایت
تراکــم ،کالسهــا حضــوری تشــکیل میشــود.
امســال با توجه به شــرایط کرونایی ممکن است
همــه کال سهــا بــه صــورت حضــوری برگــزار
نشــود و بخش زیــادی غیرحضــوری خواهد بود.
قاســمعلی خدابنده در حاشــیه شــورای آموزش

و پــرورش شهرســتان بجســتان در گفت وگــو با
تســنیم ،اظهار کــرد :اعتقــاد ما بر این اســت که
آموزش غیرحضوری هیچ گاه جای معلم و شاگرد
را در کالس نخواهد گرفت و ما هم دوســت داریم
تا شــرایط به حالت عادی بازگــردد و کالسهای
عــادی درس به صــورت حضــوری برگزار شــود و
فضای مدارس با حضور دانشآمــوزان و معلمان
شاد و با طراوت باشد.
خدابنــده تصریح کــرد :اگر ما بــه دنبــال جامعه
آرمانی و به دور از خشونت ،جرم و جنایت هستیم

باید توجه ویژهای به آموزش داشــته باشــیم حتی
یک دانشآموز هــم از تحصیل جا نمانــد و فضا را
برای آمــوزش فراهــم کنیــم .وی افزود :امســال
بــا توجه بــه شــرایط کرونایــی ممکن اســت همه
کالسها به صورت حضوری برگزار نشود و بخش
زیادی غیرحضوری خواهد بود.
وی گفــت :در حــوزه فضــا و تجهیــزات ،اقدامات
خوبی در استان داشتهایم و با استفاده از ظرفیت
انجمن اولیا و مربیان ،شــهرداریها ،پایگاههای
بســیج و همکاران فرهنگی در راســتای به سازی

و زیباســازی و توســعه مــدارس گامهــای موثری
برداشتهایم  .
خدابنده اظهــار کرد :در مناطــق قرمز کالسها
غیرحضوری و مجازی ،در مناطــق زرد و نارنجی
بســته به آمــار دانشآمــوزان اســت و در مدارس
روستایی و غیردولتی که جمعیتی زیر  50دانش
آمــوز دارند بــا رعایــت تراکــم در کالس و اجرای
تمامی پروتکلهای بهداشتی کالسها حضوری
تشــکیل خواهد شــد و در مناطق سفید کالسها
حضوری خواهد بود.

