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معاون اداره کل راه و شهرسازی
خبر داد:

در سفر وزیر ارتباطات به مشهد
مطرح شد

سهم  93هزار واحدی استان
از طرح جهش تولید مسکن

 3شرط وزیر برای توسعه اینترنت
و شبکه همراه در روستاهای استان
رئیس اداره زندان سبزوار
خبرداد:

آزادی  8زندانی
در سبزوار
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3شهرستان خراسان
رضوی در وضعیت
نارنجی کرونایی
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۱۴۰هزار زائرحج تمتع
استان در نوبت اعزام
به سرزمین وحی

گالیه تولیدکنندگان از رانت و هزینه های اضافه حمل نهاده ؛ خراسان راهکارها را بررسی کرد

«پشتبارنامه»رویدوشمردم!
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نجات معجزه آسای
زن 75ساله
از داخل چاه
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صفحه۲

صفحه۳

رئیسپلیسراهاستان
خبرداد:

افزایش  20درصدی
ورود خودروهای
غیربومی
صفحه۲
مدیرعاملشرکتگازاستان
اعالمکرد:

دودکش ،عامل
 ۷۰درصد حوادث
گازگرفتگی
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معاونادارهکلراهوشهرسازیخبرداد:

سهم 93هزار واحدی
استان از طرح جهش تولید
مسکن

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و
شهرسازی خراســان رضوی گفت :سهم
استانازطرحجهشتولیدمسکن،ساخت
 ۹۳هزار و  ۷۰۱واحد مســکونی اســت.
محمدعلی منصوری در گفــت وگو با ایرنا
افــزود :ایــن واحدهــا در اشــکال مختلف
بــا مســئولیت کارگزارانــی چــون بنیــاد
مسکن انقالب اســامی ،انبوه ســازان و
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا به صورت
خودمالــک ســاخته میشــود .وی ادامه
داد :ثبت نــام متقاضیــان در این طــرح از
 ۲۸مهر در سراســر کشــور آغاز شــده  ،از
کل سهمیه این اســتان برای طرح جهش
تولیــد مسکن،امســال زمین  ۵۷هــزار و
 ۹۵۶واحــد تامین شــده و کمــک دولت
بــرای ســاخت ایــن واحدهــا در اشــکال
مختلف انجام میشــود .منصــوری ادامه
داد :بعــد از بررســی شــرایط متقاضیان،
افــراد واجــد شــرایط بــه اداره کل راه و
شهرســازی خراســان رضــوی یــا ادارات
تابعــه آن در شهرســتان هــا دعــوت مــی
شــوند و تاییدیه نهایــی به متقاضــی داده
می شــود .وی گفــت :اجرای طــرح های
«اقدام ملی مســکن» و «مســکن مهر» نیز
در قالــب دســتورالعملهای خــود ادامه
دارد .وی در توضیح شــرایط طرح جهش
تولید ملی مســکن اظهار کرد :شهرهایی
از اســتان خراســان رضــوی کــه امــکان
ثبت نام متقاضیان در آن ها میســر اســت
شامل بجستان ،فریمان ،انابد ،بیدخت،
تایبــاد ،تربتحیدریــه ،جنــگل ،خــواف،
داورزن ،درگــز ،ربــاط ســنگ،ســبزوار،
کاخک،گناباد،مزداوند،یونسی،روداب،
تربتجام ،فیض آباد ،لطف آبــاد ،کالت،
خلیل آباد  ،جغتــای ،چناران ،ســرخس،
صالح آباد ،عشــق آباد،گلبهــار ،بینالود و
نیل شــهر اســت .منصوری گفت :مرحله
نخســت ثبت نــام متقاضیــان در ســامانه
طــرح «جهــش تولید مســکن» بــه آدرس
 saman.mrud.irبــه مــدت یک ماه به
طولمیانجامدومتقاضیانبایدشرایطی
ازجملهاستفادهنکردنازامکاناتدولتی
و یارانــهای زمین و مســکن و تســهیالت،
نداشتنمسکن،تاهلیاسرپرستخانوار
درشهرموردتقاضایمسکنراداراباشند.

چالشهایمدیریت
شهرینیشابور

مدیرکل مدیریت بحران:

 ۷۰درصدخانههای
روستاییاستان
مقاو مسازینشده
است

دانشگاهعلومپزشکی
مشهدهشدارداد:

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری
خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه ایــن که
در مقاومســازی منــازل مســکونی در
روستاهای اســتان هنوز به درصد نرمال
نرســیدهایم ،گفت :از  ۴۵۰هــزار واحد
مسکونی روســتایی در خراسان رضوی
فقط حدود  ۳۰درصد مقاومسازی شده
است...
 صفحه۳
درسفروزیرارتباطاتبهمشهدمطرحشد

 3شرط وزیر برای توسعه اینترنت و شبکه همراه در روستاهای استان
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتاظهارکرد:تامین
برق  ،راه دسترســی و امنیت تاسیسات  ،سه شرط
الزم برای توســعه شــبکه تلفن همراه و اینترنت در
روستاهای خراسان رضوی است .به گزارش ایرنا،
عیســی زارع پور طی ســفر به مشــهد و در بازدید از
ســاختمان اصلــی اداره کل پســت اســتان ،الزمه
توسعه شبکه تلفن همراه و اینترنت در روستاهای
خراســان رضوی را تامین زیرســاخت هــا از جمله
برق ،راه دسترسی و امنیت تاسیســات بیان کرد و
افزود :بر اســاس قانون ۸۰ ،درصد از روســتاهای
کشــور باید تا پایــان امســال به اینترنت پرســرعت
متصل شــوند که در ادامه این روند تا پایان امســال
همه روستاهای کشور به اینترنت متصل خواهند
شــد .وی اضافه کرد :آن چه باید از سوی مسئوالن
محلی برای توســعه شــبکه تلفن همراه و اینترنت
پرسرعت روســتایی مدنظر قرار گیرد تامین جاده
دسترسی،نیرویبرقوهمچنینامنیتتاسیسات
آن است ،در مواردی شــاهد بودیم ترانس برق یک
مجموعهمخابراتیراچهاربارسرقتکردهاند.وی
با بیان این که  ۲۰درصد از روستاهای کشور فاقد
پوشش تلفن همراه و اینترنت است ،افزود :معادل
 ۲۰درصد روســتاهای کشــور و حدود هشت هزار
روستا در مناطق سخت گذر و مرتفع واقع شدهاند
که امیدواریم مسئوالن محلی در خراسان رضوی
به تامین زیرســاخت هــای الزم همــت گمارند تا با
همکاری خود مردم و به صورت جهادی ،پوشــش
اینترنت روستایی در این استان تکمیل شود .وزیر
ارتباطاتهمچنیندربازدیدازپارکعلموفناوری
اســتان گفت :در این پارک زیرساختهای خوبی
برای تولید محتوا ایجاد شــده اســت کــه میتواند
الگوییبرایدیگرنقاطکشورباشد.ویافزود:این
سیســتم از قابلیتهای مختلفی برخوردار است و
شرکتهاینوپامیتواننددربخشهایمختلفاز

جملهپویانمایی،بازیهایرایانهایوفعالیتهای
استارت آپی از آن استفاده کنند .زارع پور بازدیدی
هم از پارک ارتباطات و فناوری اطالعات کشور در
مشــهد داشــت و گفت :در فضای مجازی از لحاظ
پلتفرم ها و تولید محتوا مستقل نیســتیم از این رو
نیازمند عزمی هســتیم تا با یاری اســتارت آپ ها،
اســتقالل کشــور در حــوزه فضای مجــازی تحقق
یابد .وی افزود :میتوان با ظرفیت داخلی موجود،
محتواهای فاخر و جذاب برای اســتفاده در فضای
مجازی کشــور تولید و حتی از این طریق ،فرهنگ
غنی اسالمی  -ایرانی را به دیگر کشورهای جهان
معرفی کرد .وی ادامه داد« :شبکه ملی اطالعات»
بهمعنایقطعارتباطباشبکهاینترنتجهانینیست
بلکههدفآنایجادیکشبکهقدرتمندوپرظرفیت
داخلی برای ارائه خدمات فضای مجازی در داخل
کشوراست.وزیرارتباطاتهمچنیندرگفتوگویی
باایرنااظهارکرد:بهدلیل افزایشقیمتارزوتحریم
هاطیدوسالاخیر،اپراتورهانتوانستندآنطورکه
باید شــبکه ملی اطالعات را توسعه دهند .از سوی
دیگرتقاضابرایدسترسیبهشبکهملیاطالعات
به دلیل شیوع کرونا بیشتر شــده است .وی با بیان
اینکهتوسعهشبکهملیاطالعاتنیازبهزماندارد،
ادامه داد :نیازمند توســعه در بخــش تلفن همراه و
ثابت برای منازل هستیم و اجرا و نصب فیبر نوری
برایخانههابهمنظورشبکهپرسرعتاینترنتنیاز
به ســرمایه گذاری دارد .زارع پور گفت :هم اکنون
الیهدسترسیشبکهملیاطالعاتفعالشدهولی
در برخی مناطق به دلیل توســعه نیافتن ،کیفیت
مناســبی ندارد یعنی شبکه اشباع شــده است اما
امیدواریــم الیه های باالتر که الیــه های اطالعاتی
مراکز داده ،خدمات ابری و ســرویسهای بومی با
پلتفرمهایداخلیاستطییکبرنامهچهارساله
فعالشود.

مدیرعاملشرکتگازاستاناعالمکرد:

دودکش ،عامل ۷۰درصد حوادث گازگرفتگی

مدیرعاملشرکتگازخراسانرضوی ۷۰درصد
حوادثگازگرفتگیرامربوطبهمشکالتسامانه
ش وســایل گازســوز اعــام و اظهارکرد:
دودکــ 
برخی از شهروندان همزمان بافصل سرما بدون
بررســی مســیر دودکش ،وســایل گرمایشی را
راهاندازی میکنند و همین غفلت احتمال بروز
خطر را چند برابر میکند .افتخاری در گفت و گو
با ایرنا افزود :شهروندان  ،مسیر دودکش وسایل
گرمایشــی همانند بخاری را بررسی کنند که با
رعایتنکاتبسیارساده میتوانازآنجلوگیری
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شهردار نیشابور:برنامه ۴ساله
را برای شهر نیشابور تدوین
کرده ایم

عکس :ایسنا  -نمایی از روستای کنگ

فوت دلخراش راننده
پیکان در تصادف
با پژو پارس

در جلسه معارفه شهردار
نیشابور مطرح شد

کرد .وی ادامه داد :توصیه می شود قبل از نصب
وســیله گازســوز از جمله بخاری گازی ،حتما از
باز بودن مســیر دودکش و وجود مکش کافی در
آن مطمئن شــوند ،برای این منظــور میتوان با
شــمع روشن از
اســتفاده از یک شــعله کبریت یا
ِ
داخل منزل مسیر خروج دود را بررسی کرد .به
نحوی که شــعله را در دهانه دودکش قرار دهند
و اگر شــعله به ســمت مجرای دودکش کشیده
شــد ،نشــان میدهد که دودکش دارای مکش
کافی است.

شیبافزایشی

مراجعانکرونا

صفحه۳

