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معاون استاندار
تاکید کرد:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان خبر داد:

پیش بینی رشد 7.5درصدی
اقتصاد استان در 1401

دبیراپیدمیولوژیکمیته
علمیکشوریمقابلهباکرونا
مطرحکرد:

هشدار روند افزایشی
کرونا در شرق کشور
صفحه۱

معاونسازمان راهداری
حمل ونقلجادهایکشور:

نبودقیر ۳۵۰۰کیلومتر
راه روستایی را معطل
نگه داشت

ضرورت آمادگی کامل برای
تأمین سوخت نیروگاههای استان
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مدیرشهرکصنعتی
بردسکنخبرداد:

پنج شنبه  6آبان  ۲۱ / 1400ربیع االول 1443
 4صفحه/شماره  / 481۶قیمت 600 :تومان

تعطیلییکسوم
واحدهای شهرک
صنعتیبردسکن

خراسان رضوی در گفت وگو با صاحب نظران بررسی کرد

 6شاهراهبهبودمعیشتمردم

صفحه۲

مدیرجهادکشاورزی
مهوالتخبرداد:

کاهش 40درصدی
تولید انار در مه والت

صفحه4

صفحه۲

مدیر روابط عمومی شرکت
پخش فراوردههای نفتی
منطقه خراسان رضوی:

صفحه۱

همهجایگاههای
عرضهسوخت
دراستانفعالشد

رئیسادارهجنگلداری
منابعطبیعیوآبخیزداری
خراسانرضویخبرداد:

خلعیدبخش
خصوصی از پارک
جنگلی 71هکتاری
کویری گناباد
صفحه۱

مدیرجهادکشاورزی
شهرستانجوینخبرداد:

گزارشی درباره ضرورت
حمایت چغندرکاران وتعهد
مدیرانبرایاحیای واحد
تولیدی 50ساله

سردار غیاثی فرمانده جدید
سپاه امام رضا(ع) مطرح کرد:

سپاه
فراترازوظایف
درخدمتمردم

عکس :میثم دهقانی

 16رشته قنات جوین
نیازمند بازسازی
صفحه۳

دبیراپیدمیولوژیکمیتهعلمی
کشوریمقابلهباکرونامطرحکرد:

هشدار روند افزایشی
کرونا در شرق کشور

بهدنبالافزایششهرهایقرمزکروناییو
ایجادروندافزایشیدربرخیاستانهای
کشــور ،دبیــر کمیتــه اپیدمیولــوژی و
پژوهش کمیته علمی کشــوری مقابله با
کووید ۱۹دربارهآغازروندافزایشیکرونا
در شرق کشــور از جمله خراسان رضوی
هشــدار داد .دکتر مســعود یونســیان به
ایســنا گفــت :خطرناکتریــن کاری که
اکنوناتفاقمیافتدیاحداقلصحبتآن
مطرح میشود ،این است که هر نهادی با
چانهزنی سعی میکند فعالیتهایش را
از سر بگیرد و همزمانی این بازگشاییها
مهم ترین نگرانی در شرایط فعلی است.
وی با اشــاره به ســیر افزایشــی کرونا در
برخی اســتانهای کشــور گفت :آن چه
اکنون مشهود است ،این است که به نظر
میرســد در شــرق کشــور روند کاهشی
متوقــف شــده و حتــی مقــداری رونــد
افزایشیبیماریآغازشدهاست.

روز گذشــته مراســم تکریم و معارفه فرمانده ســپاه
امام رضــا (ع) با حضــور فرمانــده کل ســپاه برگزار
و طی آن ســردار هاشــم غیاثی بــه عنــوان فرمانده
جدیــد ســپاه امــام رضــا (ع) معارفــه شــد .ســردار
غیاثــی در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه شــناخت
دقیق اش از خراســان رضــوی اعالم کرد که ســپاه
فراتر از وظایف در شــرایط مختلف در خدمت مردم
خواهدبود.
•فرماندهانسپاهبامردمهمدردباشند

بهگزارش«خراسانرضوی»،فرماندهسپاهپاسداران
در این مراسم که با حضور خانواده شهدا ،جمعی از
فرماندهانسپاهو ارتش،نیرویانتظامی،مرزبانیو
برخیمدیراناستانبرگزارشد،گفت:آمریکابدون
شک ،دشــمن اول این ملت و دشــمن اول رهبر این
ملتاستوهمهسیاستهارابرایفاصلهانداختن
بین رهبری ،مکتب و مردم به کار گرفته اســت ولی
مردمهمچنانپایاینآرمانهاایستادهاند.سردار
سالمی افزود :نبض دشــمن در دست ملت ماست،
ارعاب دشــمن اثر نمی کند ،راه ما همچنــان ادامه
داردومابهقله نزدیکیمولینبایدکارهارارهاکنیم.
وی گفت :به همه فرماندهان سپاه توصیه میکنیم
کهبامردمهمدردباشندوایندردهارادرمانکنند،

معاونساختونگهداریراههایروستاییسازمانراهداریحملونقلجادهایکشور:

نبود قیر ۳۵۰۰کیلومتر راه روستایی را معطل نگه داشت
معــاون ســاخت و نگهــداری راههــای روســتایی
ســازمان راهــداری حملونقــل جادهای کشــور
گفت :یکی از مشکالت اساســی امروز تأمین قیر
بودهبهطوریکههماکنون ۳هزارو ۵۰۰کیلومتر
راه آمــاده آســفالت در اســتانهای کشــور وجود
دارد اما قیر مــورد نیاز آنها تأمین نشــده اســت.
به گزارش فــارس  ،خــداداد مقبلی اظهــار کرد:
برای تأمین اعتبارات مورد نیاز راههای روستایی
بر اســاس تصمیمهای گرفت ه شــده ایــن موضوع
در شــورای برنامهریزی اســتانها و ب ه تبع کمیته

برنامهریزی شهرســتانها بررسی و سپس اعتبار
موردنیازاختصاصدادهمیشود.معاونسازمان
راهداری و حملونقل جادهای کشــور با یادآوری
این که برای دو مســیر روســتایی قوچان اعتباری
درکمیتهبرنامهریزیاینشهرستاندرنظرگرفته
شده است ،گفت :برای مســیر روستای مشکانلو
از توابــع بخش آبکوه یکبــار مناقصه برگزار شــد
اما پیمانکاری اعالم آمادگی نکــرد در نتیجه این
مناقصه تجدید شــده و تا یک ماه آینــده تکلیف آن
مشخصخواهدشد.
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هر چه میتوانند بدون منــت به مردم خدمت کنند،
سختیهایاخیرازقبیلکروناومشکالتاقتصادی
راتوانستیمازپیشروبرداریموبهحلآنکمککنیم.
این منطق ما برای حرکت اســت و همه فرماندهان
سپاه باید بر این منطق عمل کنند .ما آرامش ،رفاه،
کرامتوحفظآبرویمردمرامیخواهیموبایدازآن
پاسداریکنیم.
•سپاهباتمامتوانپایحلمشکالتخراسان
رضوی

سردارسالمی اظهارکرد:دراستانخراسانرضوی
و مشــهد ،مشــکالتی وجــود دارد که شایســته این
سرزمین نیست .ما اعالم آمادگی میکنیم با کمک
مردم ،تمام توان مان را بسیج کنیم تا مشکالت این
استانرادرآیندهاینزدیکدرکنارمسئوالناستان
با کار شــبانه روزی حل کنیم .وی ضمــن قدردانی
از سرداریعقوبعلی نظری در کسوت فرمانده سابق
ســپاه امام رضا (ع) افزود :سردار سید هاشم غیاثی
کهبهعنوانفرماندهجدیدسپاهامامرضا(ع)معرفی
می شود در ســال های متمادی در استان خراسان
رضوی ،خراســان جنوبی و اســتان فــارس فعالیت
داشتهوهمچنینجانشینفرماندهسپاهامامرضا(ع)
را در کارنامه کاری خود دارد ،سردار غیاثی آشنایی

کاملیراجعبهمسائلاستاندارد.ویتصریحکرد:
امروزهمچنینمحمدرضامهدویبهعنوانجانشین
فرماندهسپاهامامرضا(ع)مشغولبهخدمتخواهد
شد.
•خراسانرضویدرترازملیاست

فرمانده جدید سپاه امام رضا(ع) نیز در این مراسم
گفت:بندهشناختدقیقیازاستانخراسانرضوی
دارموامیدوارماینتجربهرابتوانیمدرمسیرخدمت
بهمردمبهکارگیریم.سردارسیدهاشمغیاثیافزود:
بهنظربنده،ترازاستانخراسانرضویدرسطحتراز
ملی اســت و امیدوارم در این عرصه بتوانیم در قالب
سپاهامامرضا(ع)خدمترسانیمناسبیرابهمردم
داشتهباشیم.ویتصریحکرد:بایدهموارهازمحضر
امامرضا(ع)بخواهیم مارادرمسیریکهانتفاعمردم
در آن است رهنمون کند .سردار غیاثی افزود :سپاه
فراترازوظایفشدرشرایطمختلفیکهبرایجامعه
پیش میآید وظیفه دارد در کنار دیگر سازمان ها در
جهتخدمتبهمردماقدامکند.
•همچناننیازمندپشتیبانیسپاهوبسیج
هستیم

یعقوبعلینظریاستاندارخراسانرضویوفرمانده

ســابق ســپاه امام رضا (ع) نیز در این مراسم گفت:
اگرچه امروز ما توفیق خدمت در بخش دیگری را در
اســتان پیدا کردیم اما توفیق خدمت در ســپاه امام
رضــا (ع)را از دســت دادیم و امیدواریــم جا به جایی
ما باعث خدمت بیشــتر به مردم شــود .وی افزود :از
همکارانمدرسپاهامامرضا(ع) سپاسگزارمکهطی
دورانخدمتیامبابندهنهایتهمراهیراداشتند،
اگرچهایندورانخدمتیدورهپرکاریبودامادوران
لذتبخشیبهشمارمیآید،بهطورقطعدراینمسیر
قصوروکوتاهیزیادیوجودداشتهاماتمامتلخیها
و تندی ها ،در مسیر ارائه خدمت بوده و از همه شما
حاللیتمیطلبم.ویگفت:امیدوارمدرمسئولیت
جدید بتوانم خدمت شایســتهای را ارائه دهم ،بنده
فرماندهجدیدسپاهامامرضا(ع)راازدورانکودکی
میشناسمو درمقاطعمختلفازنظراتوهمکاری
های وی بهره مند شده ام و برای او آرزوی توفیق در
ســمت جدید را دارم .وی افزود :بارها تکرار کرده ام
که سپاه و بســیج با همکاری دستگاه های مختلف،
اقدامــات موثری را در دســتور کار قــرار داده اند ،در
محضر مســئوالن اعــام می کنم ســپاه و بســیج از
قدرت معنوی و خارق العاده ای برخوردار هســتند
و ما همچنان نیازمند این هســتیم که سپاه و بسیج
پشتیبانمان دراستانباشند.

قندتربتجام
شیرین
میشود ؟ !
صفحه3

رئیسادارهجنگلداریمنابعطبیعی
وآبخیزداریخراسانرضویخبرداد:

خلع ید بخش خصوصی از
پارک جنگلی 71هکتاری
کویری گناباد

رئیس اداره جنگل داری منابع طبیعی و
آبخیزداری خراسان رضوی گفت  :پارک
جنگلــی  71هکتــاری کویــری عمرانی
شهرســتان گنابــاد از بخــش خصوصــی
خلع ید شــد .به گزارش روابــط عمومی
منابــع طبیعــی اســتان ،زرگران گفــت:
پارک مذکور که در مسیر گناباد-زاهدان
قرار گرفته با  71هکتار مساحت در سال
 1391احالهمدیریتشدهبود(بهبخش
خصوصیواگذارشدهبود)لیکنمجریبه
دلیل انجامندادنقرارداد،بهرغماخطار
داده شــده به وی و چون از اجرای قرارداد
فی ما بین اســتنکاف ورزید برای حفظ و
حراست و جلوگیری از تخریب احتمالی
پارک جنگلی و بر اساس کمیسیون ماده
 13دستورخلعیدپارکمذکورصادرشد
و با حضور نمایندگان دادســتان و نیروی
انتظامیخلعیدصورتگرفت.

