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معاون بهزیستی استان
خبر داد:

مدیرکل امور اقتصادی
و دارایی خبر داد:

افزایش 62درصدی وصول درآمد
مصوبدراستان

رئیسهیئتورزش
روستاییوبازیهایبومیو
محلیسبزوارخبرداد:

تجهیز ۲۳خانه ورزش
روستایی در سبزوار
صفحه۲

گزارشیدربارهبالتکلیفی
 ۲پروژه فرهنگی ناتمام
درشهرستان

چناران  ،محروم
از زیرساخت های
فرهنگی
صفحه۴
ضربهشدید
خشکسالیبر
تولیدات عسل استان

جهادکشاورزی:امسالحدود
نیمیازکندوهارابه دلیل
خشکسالیازدستدادهایم

صفحه۱
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گسلنشینی
پرمخاطره!

صفحه۳

مدیرکلاموراقتصادیودارایی
خبرداد:

افزایش  62درصدی وصول
درآمد مصوب در استان

مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی
خراســان رضوی گفت :وصــول درآمد
مصوب در اســتان از ابتدای امســال تا
پایان آبان نســبت به مدت مشــابه سال
قبل  ۶۲درصد افزایش دارد .حســین
امیررحیمی در گفت و گو با ایرنا افزود:
درآمدهــای عمومــی مصــوب امســال
استان هشت هزار و  ۶۵۹میلیارد ریال
اســت که از این مبلغ پنج هــزار و ۹۷۹
میلیارد ریال تا پایان آبان وصول شــده
اســت .وی ادامــه داد :وصــول درآمــد
طی این مدت نســبت به درآمد مصوب
بیــش از  3درصــد و نســبت بــه مــدت
مشابه سال گذشته  ۶۲درصد افزایش
داشــته اســت .مدیرکل امور اقتصادی
و دارایــی خراســان رضوی گفــت۹۶ :
درصــد درآمدهــای عمومی اســتان از
محلدرآمدهایمالیاتیاستکهمیزان
مصوبهشتماهایندرآمدهادراستان
پنج هــزار و  ۳۴۰میلیارد ریال اســت و
پنج هــزار و  ۷۵۴میلیــارد ریال وصول
شده است.

روند صعودی ابتال
به کرونا در برخی
شهرهای استان

صفحه۱

درچهارمینمرحلهازنذر
هشتمدرسبزوارانجامشد

آزادی 9زندانی جرایم
مالیغیرعمد
صفحه۳

مسئول قرارگاه پیشرفت
(ع)
و آبادانی سپاه امام رضا
خبرداد:

افتتاح ۱۷۰طرح
عمرانیدراستان
همزمانباهفتهبسیج

۲۰۰۰واحدخالی
مسکنمهر

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

چهارشنبه ؛ آغازتوزیع اینترنتیمرغ وتخممرغ
درخراسان رضوی
وزیر جهاد کشاورزی از آغاز توزیع اینترنتی کاالهای
اساســی در خراسان رضوی و دو اســتان دیگر از روز
چهارشــنبه خبر داد .بــه گــزارش مهر ،ســید جواد
ساداتینژادگفت:عرضهاینترنتیکاالهایاساسی
از چهارشــنبه همین هفته در سه اســتان کشور آغاز
میشــود .وی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از روشهــای
هوشــمند برای تنظیم بازار کاالهای اساسی اظهار
کرد :این اقــدام چــه در حــوزه توزیع و چــه در حوزه
ساماندهینظارتبایدانجامشود.ویتصریحکرد:
توزیع اینترنتی کاالهای اساســی از چهارشنبه ۱۰
آذر در اســتانهای خراســان رضوی ،فارس و یزد از
طریق سامانه بازرگام شروع میشود .ساداتی نژاد از
صاحبان تمامی پلتفرمها و سامانههای دانش بنیان
و افرادی که در کشــور در حوزه توزیع اینترنتی توان
دارند ،خواست که به این فرایند کمک کنند و اظهار
کرد :شــرکت پشتیبانی امور دام و ســازمان مرکزی
تعاون روســتایی از این افراد حمایت و به آنان کمک
خواهند کــرد .وی گفت :بــه زودی در حوزه روســتا
بازار نیز اخبار خوبی را در سطح کشور اعالم خواهیم
کرد ضمن این که در خراســان رضوی طی سه هفته
گذشتهاولینفروشگاهمربوطبهروستابازارکارخود
را آغاز کرده است.
•جزئیاتتوزیعاینترنتیکاالهایاساسیدراستان

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان نیز از آماده
شدنمقدماتاجرایاینطرحدراستانخبردادوبه
«خراسان رضوی» گفت :برای اجرای این طرح مجوز

اینبخشدرحالانجاماستاماپیشبینیمیشود
تولیدات امســال محصوالت زنبور عسل در استان
 ۵۰درصــد کاهش داشــته باشــد .وی ادامــه داد:
تولیداتزنبورعسلشاملعسل،ژلرویالونظایر
آن در استان طی سال گذشــته سه هزار و ۳۳۹تن
بود .مدیر دفتر طیور ،زنبور عســل و کرم ابریشم در
سازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی گفت:

دانشگاهعلومپزشکیمشهدهشدارداد:

روند صعودی ابتال به کرونا در برخی شهرهای استان
فریمان از دو هفته قبل میزان مراجعات بیشتری
به مراکز بهداشــتی ویژه کرونا داشــتند ،افزود:
در فصــل جمــع آوری محصــول زعفــران عموما
کشاورزان به صورت دســته جمعی مراجعه می
کنند و همین امر باعث سرعت چرخش بیماری
می شود .وی ادامه داد :بیماری کرونا به ظاهر به
ثباتنسبیرسیدهاستامادرهفتههایگذشته
چند شهرستان کاشــمر  ،خلیل آباد  ،بردسکن و

راهاندازی بارانداز و نرم افزارهای استارت آپ گرفته
شــده که متولی اجرای این طــرح ،تعاون روســتایی
استانخواهدبود.ناصریمقدممدیرتعاونروستایی
اســتان نیز به خراســان رضوی درباره جزئیات توزیع
اینترنتیکاالهایاساسیدراستاناظهارکرد:اجرای
این طرح در مرحله اول در شــهر مشهد با توزیع مرغ و
تخم مرغ خواهد بود و به تدریج در دیگر شهرستانها
اجرایــی میشــود .در این زمینــه اقداماتــی از قبیل
راهاندازی استارت آپ ،باراندازها و روستا بازار انجام
شدهاست.ویبابیاناینکهبرایاجرایطرحتوزیع
اینترنتی کاالهای اساســی تاکنون  57روســتا بازار
در استان راهاندازی شده اســت ،افزود :با راهاندازی
بارانداز ،بازار مرغ و تخم مرغ از این نابســامانی خارج
خواهد شــد .همچنیــن دیگــر کاالهای اساســی در
فضای مجازی کــه متقاضیان درخواســت میدهند
ظرفمدت 24ساعتباقیمتمصوبتحویلمنازل
خواهدشد.ناصریمقدمبابیاناینکهسامانهروستا
بازارکارآفرینانخراسانرضویبرایتوزیعاینترنتی
کاالهایاساسیراهاندازیشدهاست،اظهارکرد:اگر
استارتآپباراندازروستابازاردراینهفتهافتتاحشود
کارراازاینهفتهشروعمیکنیمواگرافتتاحنشداوایل
هفته آینده طرح آغاز خواهد شد ،ضمن این که مجوز
را هاندازی 11بارانداز در اســتان گرفته شــده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هزینهای بابت ارسال
به در منازل از افراد دریافت خواهد شد؟ گفت :طبق
مصوبه و دســتورالعمل ،قیمت کاال بر اســاس قیمت
مصوب،تحویلمیشود.
تولیدات پارســال زنبور عســل در اســتان از ۴۴۰
کندو بود که امســال حــدود نیمی از کندوهــا را به
دلیل خشکسالی از دســت دادهایم .وی افزود :هر
بهرهبردار در این بخش به طور میانگین دارای ۵۰
کندوی زنبور اســت و پیشبینی میشود عملکرد
هر کندو نیز امسال کاهش یابد .یعقوب زاده ادامه
داد:هرکندودرشرایطعادی 7تا 8کیلوگرمعسل
میدهدکهامسالاینمیزانبه 5کیلوگرمکاهش
یافتهاستامابهدلیلافزایشمرتعگردانیکندوها
شاهدافزایشکیفیتعسلتولیدیهستیم.
کوهسرخقرمزرنگشدهاندکهباهمتمسئوالن
و همکاری مردم شــرایط به حالت نارنجی و زرد
تغییر کــرد اما این شــرایط به طور قطــع ماندگار
نیست اگر مردم پروتکل های بهداشتی را جدی
نگیرند .وی بــا بیان ایــن که افزایــش مراجعات
مردمی به برخی مراکز بهداشتی ویژه کرونا نیز
نگران کننده است ،گفت :سرعت بخشی به امر
واکسیناسیون ،تکمیل واکسیناسیون  ،دریافت
دوز سوم واکســن برای سالمندان ،اســتفاده از
ماسک و پرهیز از دورهمی برای مدیریت بیماری
کرونا بسیار موثر است.

۳

معاون اداره کل
راه و شهرسازی خبر داد:

صفحه۱

جهادکشاورزی:امسالحدودنیمیازکندوهارابهدلیلخشکسالیازدستدادهایم

مدیــر توســعه شــبکه و ارتقای ســامت معاونت
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد اظهار
کرد :به دلیل کاهش میزان رعایت پروتکل های
بهداشــتی و فصل برداشــت محصول در برخی
شهرستان ها از هفته قبل شــاهد روند صعودی
ابتال به بیماری کرونا هستیم .دکتر درخشان در
گفت و گو با وب دا با بیان این که شهرستان های
بردســکن ،خواف ،باخــرز ،قوچان ،رشــتخوار و
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مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراســان رضوی گفت ۷۰ :درصد سکونتگاههای
استان در مناطق خطرپذیر همچون مجاورت گسلها قرار دارند ۶۵ ،درصد پهنه استان
خراسان رضوی نیز به صورت ویژه مخاطره زلزله را احساس میکند.. .

ضربه شدید خشکسالی برتولیدات عسل استان
مدیــر دفتر طیــور ،زنبور عســل و کــرم ابریشــم در
سازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی گفت:
خشکسالی و سرمای بی موقع امسال موجب وارد
آمدن خســارت شــدید به تولیدات زنبور عسل این
استان شد .محمدمهدی یعقوبزاده در گفت و گو
باایرناافزود:برآوردهایدقیقوآمارگیریازمیزان
خسارتخشکسالیدرحوزهزنبورعسلوتولیدات

دانشگاهعلومپزشکی
مشهدهشدارداد:

مدیرکلبحران:
 65درصدپهنهخراسانرضویبهصورتویژه
مخاطرهزلزلهرا احساسمیکند

باحضورمدیراناستانی
وتربتجامیانجامشد

نصبکاشی
گنجینهزندهبشری
سرد ِر منزل استاد
فاروق کیانی

سازش  2هزار
زوج متقاضي طالق طی امسال

مروری بر زندگی شهید آیت ا ...مدرس

بزرگمردعرصهسیاستونمایندگیمردم

بزرگداشت شهید مدرس با حضور رئیس مجلس برگزار می شود

صفحه۲

گسلنشینیپرمخاطره!

مدیرکلبحران 65:درصدپهنهخراسانرضوی بهصورتویژهمخاطرهزلزله
رااحساسمیکند
مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری خراســان
رضوی گفت ۷۰ :درصد سکونتگاههای استان در
مناطق خطرپذیر همچون مجاورت گســلها قرار
دارند ۶۵ ،درصد پهنه استان خراسان رضوی نیز
به صورت ویژه مخاطره زلزله را احساس میکند.
• 90گسل فعال در استان

به گزارش ایسنا ،محسن نجات در بیستو سومین
مانور سراســری زلزله و ایمنی در مــدارس که در
دبیرستان دخترانه الزهرا (س) مشهد برگزار شد،
درباره تعداد گسل های فعال در خراسان رضوی
نیز گفت :در استان  ۹۰گســل فعال وجود دارد،
در طول سالهای گذشته  ۲۵مورد زلزل ه باالی ۶
ریشتر ایجاد شده است.
مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری خراســان
رضوی با بیــان ایــن که توســعه فرهنــگ آموزش
همگانی مهم تریــن پیام این مانور اســت ،تصریح
کرد :امروزه مهم ترین استراتژی ما توسعه فرهنگ
ایمنی پایدار اســت که ســبب تــابآوری اســتان
میشود.
نجات با بیان این که دغدغه ویژه این مانور موضوع
محله تابآور و محله آماده اســت ،اظهار کرد۷۰ :
درصد سکونتگاههای استان در مناطق خطرپذیر
همچون مجاورت گســلها قرار دارنــد ،بنابراین
فراگیــری آمــوزش همگانــی در این حــوزه امری

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ضروری است.
قاســمعلی خدابنده ،مدیرکل آمــوزش و پرورش
خراســان رضوی نیز در این مراســم اظهــار کرد:
کشور ما با توجه به وجود گسلهای فراوان از جمله
مناطق زلزلهخیز به شمار میرود ،بنابراین تمامی
آحاد جامعه باید به منظور کســب آمادگی بیشــتر
برای مواجهه با آن آموزش ببینند.
وی با بیان این که برگزاری این گونه مانورها نقش
موثری در آمادهســازی دانشآمــوزان برای حفظ
ایمنی خــود و انتقال ایــن نکات آموزشــی به بدنه
جامعــه دارد ،افــزود :در کنار برگــزاری این گونه
مانورها مفاهیم و نکات آموزشی در خصوص این
حوزه در محتوای آموزشــی مقاطع تحصیلی وارد
شده است.
خدابنده گفت :دانشآموزان در برگزاری اینگونه
مانورهــا میآموزند که ابتــدا خودشــان را نجات
دهند ،در مکانی ایمن قرار بگیرند و پس از پایداری
شرایط برای نجات جان دیگران اقدام کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی درباره
اهداف برگزاری مانور زلزله بــرای دانش آموزان
اظهار کرد :یکی از اهداف مهم برگزاری این مانور
حفــظ آمادگــی و ارتقــای ســطح خدمترســانی
دســتگاههای ارائه دهنده خدمات از جمله هالل
احمر ،آتشنشــانی ،اورژانس و نیــروی انتظامی
است که باید به آن توجه ویژه شود.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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دراستان
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه
و شهرسازی خراسان رضوی گفت :از
 ۱۲۵هزار واحد مســکن مهر ســاخته
شده در کل اســتان هنوز  ۲هزار واحد
خالی از سکنه است.
منصوری در گفتوگو با ایســنا افزود:
این  ۲هــزار واحد هم به ایــن دلیل که
گاهی متقاضی نداشته که آورده خود
را برای تکمیــل واحد مســکن خویش
تحویــل دهــد ،خالــی مانــده اســت.
وی با بیــان این کــه  ۱۲۳هــزار واحد
مسکن مهر در اســتان تکمیل و تحویل
متقاضیان شده است ،درباره وضعیت
پــروژه نهضت ملی مســکن نیــز اظهار
کرد :هــم اکنــون مرحله نخســت ثبت
نــام دراین طــرح در  ۳۲شــهر اســتان
آغاز شده است ،ثبت نام  ۴۲شهر باقی
مانــده نیــز در مرحلــه بعدی ثبــت نام
انجام خواهد شد.
منصــوری تصریح کرد :اگــر نام برخی
شــهرها در ســامانه ثبــت نــام نهضــت
ملی مسکن نیســت ،قرار است امکان
ثبت نام در مرحله بعدی فراهم شــود.
مرحله بعدی ثبت نام هم به زودی آغاز
خواهد شد .وی افزود :زمین مورد نیاز
برای پروژه ملی مســکن در  ۶۰درصد
شهرهای خراسان رضوی تامین شده و
بقیه آن نیز باید از طریق تهاتر ،توافق یا
خرید زمین مورد نیاز تهیه شود.

