ا ز میان خبر ها
گوناگون

مدیرکلدفترشهریاستانداریخراسانرضوی
خبرداد:

تخصیص 300میلیارد اعتبار به
شهرداری های استان

علی نــوری /مدیرکل دفتر شــهری اســتانداری
خراســان رضوی در سفر به بردســکن از تخصیص
 300میلیــارد تومان اعتبــار از محل ســفر هیئت
دولت به شهرداری های اســتان خبر داد .علیرضا
خادم پیر بــه خراســان رضوی گفــت :ایــن اعتبار
با اولویت شــهرهای کوچــک توزیع می شــود و در
آینده نــه چنــدان دور تخصیص داده خواهد شــد.
وی افزود :استان خراســان رضوی هم اکنون 94
شــهر دارد که شــهرداری در آن ها تاســیس شــده
است .خادم پیر با بیان این که شهرداران سه شهر
فریمان ،رشتخوار و ششتمد در آینده نزدیک پس از
تایید نهایی و صدور حکم معرفی می شوند ،اظهار
کرد :دو شهر دیگر نیز به شهرهای استان براساس
تقســیمات کشــوری اضافه شــده اســت که پس از
استعالم و مراحل اداری ،شــهرداری نیز دراین دو
شهر تاسیس می شــود و شــهرداران آن ها معرفی
خواهند شــد .مدیرکل دفتر شــهری اســتانداری
خراســان رضــوی افــزود :در مجمــوع حــدود 30
درصد شهرداران در این دوره از انتخابات شوراها
در ســمت خود ابقا شــدند .خادم پیر از شهرداران
خواســت با توجه به اوضــاع مالی شــهرداری ها به
دنبال طرح های درآمدزا و پایدار باشــند و کمتر به
کمیسیون ماده  100تکیه و براساس طرح جامع و
تفصیلی طوری عمل کنند که به درآمد پایدار برای
شهرداری ها منجر شود.

وزیرعلوم:

سرمایه گذاری در دانش و پژوهش
برای حل مشکالت کشور

اهدای 8سریجهیزیهبهنیازمندان
درفریمان
اصغری /هشت سری جهیزیه به صورت مشارکتی
با همــکاری نیکوکاران بســیجی و خانــواده افراد
نیازمند بــه زوج های جوان اهدا شــد .بــه گزارش
خراســان رضوی ،ســرهنگ دوم رضا نظــام خواه
جانشین ناحیه مقاومت بســیج فریمان گفت :این
اقــام شــامل اجــاق گاز ،دو تخته فــرش ،ظروف
مختلف آشــپزخانه ،لباسشــویی و یخچال اســت
که با همکاری نیکوکاران بسیجی و خانواده افراد
نیازمند به صورت مشارکتی تهیه و تحویل آنان شد.

قوانینقطعگازخانههایخالی
چیست؟
رئیس بهرهبــرداری گاز شهرســتانهای شــرکت
گاز خراســان رضوی گفت :قرائت کنتور  ۴۵روزه
اســت که وقتــی  ۲دوره مراجعه کنیــم و فردی در
خانه نباشد ،گاز را از بیرون قطع میکنیم زیرا اگر
کسی در خانه نباشد و گاز در یکی از طبقات مسکن
نشت کند ،منفجر میشود .نیکپور در گفتوگو با
«خراســان آنالین» افزود :اگر کمتر از  ۶ماه بعد از
قطع گاز صاحب خانه به ما مراجعه کند ،یعنی هنوز
مشکلی پیش نیامده و تغییراتی داده نشده ،اما اگر
بیش از  ۶ماه شــد دیگر به لولههای خانه اطمینان
نداریم ،بنابراین الزم اســت نظام مهندسی دوباره
بررســی کند .وی تصریح کــرد :اگــر از زمان قطع
گاز  ۱۸مــاه بگــذرد و فردی بــه ما مراجعــه نکند،
یعنی عمال خانه تخلیه یا خراب شــده ،بنابراین ما
اشتراک را یکطرفه فســخ میکنیم ،اما اگر کمتر
باشــد فقط تاییدیه نظام مهندســی را برای اتصال
میخواهد.
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اجتماعی-اقتصادی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

برگزارییادواره ۶۴شهیدمعلم
ودانشآموزدربردسکن

علی نــوری /یادواره  ۶۴شــهید معلــم و دانش آموز
شهرستان بردسکن برگزار شد.
به گزارش خراســان رضــوی ،در این مراســم معنوی
که با حضــور خانوادههــای معظم شــهدا ،جانبازان،
ایثارگــران ،امام جمعه موقــت ،فرمانــدار ،نیروهای
نظامــی و انتظامی ،روحانیــون ،تعدادی از روســای
ادارات و دانش آموزان مدارس شاهد این شهرستان
برگزار شــد ،مدیــر آمــوزش و پــرورش بردســکن در
ســخنان کوتاهی دربــاره جایگاه شــهید و شــهادت
مطالبی را بیان و بر ادامه راه شهدا تاکید کرد.
علی اکبر چراغیان ،مدیر آموزش و پرورش بردسکن
گفت :همــه ما برای حفــظ و تداوم انقالب اســامی
باید رهرو راه شهدا باشیم .وی اظهار کرد :پیام شهدا
حفظ وحدت ،پیــروی از والیت فقیــه و حفظ روحیه
انقالبــی و ایســتادگی در برابــر زیادهخواهیهــای
دشمنان اســت .چراغیان افزود :دانشآموزان باید
علم ،آگاهی ،بینش و بصیرت خــود را افزایش دهند
و دشمنشناسی را در خود تقویت کنند تا دشمن به
اهداف خود نرسد .مدیر آموزش و پرورش بردسکن
ادامه داد :دانش آموزان دیروز در سنگر جنگ سخت
تا پای جان از کیان انقالب دفاع کردند و نسل امروز
وظیفه دارند با پایبندی به اصــول و ارزش ها در این
جنگ فرهنگــی ادامه دهنده راه شــهیدان باشــند.
وی ترویج فرهنــگ ایثار و شــهادت را از اهداف مهم
برگزاری یــادواره شــهدا بیان کــرد و افزود :ســیره
شهدا گنجینه ای ارزشمند برای بالندگی نسل جوان
است بنابراین این گنجینه ارزشمند و هدایتگر تأثیر
بســزایی در نقشآفرینی نســل جوان در عرصههای
نیــاز جامعــه و میهــن اســامی دارد .مدیــر آموزش

جامعه

و پــرورش بردســکن زندگینامــه شــهدا را بهتریــن
گنجینــه ذکر کرد و گفــت :هدف آمــوزش و پرورش
بیشــتر تعلیــم مفاهیــم واالی انســانی و اخالقی به
دانش آموزان اســت تا در مسیر شــهدا گام بردارند.
چراغیــان خدمت بــه مردم را یــک نــوع کار جهادی
دانســت و اظهار کرد :ما باید در حوزه مدیریتی خود
طوری عمل کنیم کــه فردای قیامت شــرمنده خون
شــهدا نشــویم .وی با بیان ایــن که جبهه ،دانشــگاه
انسان سازی بود ،افزود :برگزاری یادواره شهدا پیام
آور درس ایســتادگی ،مقاومــت و از خود گذشــتگی
برای نسل جوان و نوجوان است و برگزاری این گونه
برنامه ها می تواند نسل جوان را در مقابل ترفندها و
توطئه های دشمنان مصون بدارد.
دکتر علی دهقان زاده فرماندار بردســکن درحاشیه
ایــن مراســم بــر زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطــره
شــهدا تاکیــد و از مدیریت آمــوزش و پــرورش و دیگر
دستاندرکاران برگزاری این مراســم معنوی تقدیر
کــرد .وی بر تکریــم و تجلیــل از خانواده هــای معظم
شهدا تاکید کرد و گفت :خانواده های شهدا به کشور
آبرو و عزت بخشــیدند و الگوی بی نظیری برای ملت
ایران هستند.
دراین مراسم محمدحســین ناظری راوی قسمتی از
پرده خوانی شــهدا را اجرا کرد .وی بهترین راه برای
نسل جوان را توجه به ســیره و منش شهدا دانست و
از جوانان و نوجوانان خواست تالش کنند تا در مسیر
شهدا گام بردارند.
اجرای سرود ،دکلمه ،روایتگری ،قرائت شعر ،مرثیه
ســرایی و تجلیل از خانواده های معظم شهدا از دیگر
برنامههای این مراسم بود.
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رئیس کمیته رســانه و اطالع رســانی کووید۱۹-
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت :بر اســاس
آخرین اعــام وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشــکی ،مشــهد و  ۹شهر اســتان در شــرایط آبی
کرونایی قــرار گرفتند .به گــزارش روابط عمومی
علوم پزشــکی مشــهد ،پهلوان بــا بیان ایــن که هم
اکنون هیچ یک از شهرهای استان در شرایط قرمز
یا نارنجی قرار ندارند ،اظهارکرد :شهرهای مشهد،
بینالود ،تربت جام ،تربت حیدریه ،چناران ،خواف،
درگــز ،زاوه ،ســبزوار و قوچــان در وضعیــت آبی و
دیگرشهرهای استان نیز در شرایط زرد قرار دارند.
وی با تاکید بر این که اســتمرار همــکاری مردم در
تکمیل واکسیناســیون ،استفاده از ماسک و حفظ
فاصله اجتماعی شرایط را برای قطع کامل زنجیره
انتقال کرونا مهیا می کند ،تصریح کرد :از ابتدای
پاندمی کرونا ،در موارد محدودی ،مشــهد به رنگ
آبی درآمده است و امیدواریم با همکاری موثر مردم
این شرایط تداوم داشته باشد.

مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضوی
خبرداد:

تعیینتکلیفاراضیطرحنهضت
ملیمسکندرگنابادوبجستان
مدیرکل راه وشهرســازی خراســان رضوی گفــت :موضوع تامین
زمین برای ساخت واحدهای مســکونی طرح نهضت ملی مسکن
در شهرستان های گناباد و بجستان بررسی و تعیین تکلیف شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی
خراســان رضوی ،عباس یوســف زاده ،مدیرکل راه و شهرســازی
استان خراسان رضوی در ســفری یک روزه با همراهی تعدادی از
مسئوالن این اداره به شهرســتان های گناباد و بجستان سفر کرد
تا ضمن بازدید از اراضی پیشــنهادی طرح نهضت ملی مسکن ،از
نزدیک اراضی مدنظر را به ترتیب در قالب اراضی دولتی ،اراضی
مازاد دستگاه ها و نهادها ،مساکن مهر باقی مانده و توافقات افراد،
شناسایی و بررسی کند.یوسف زاده تعداد ثبت نام کنندگان طرح
نهضت ملی مسکن در شهرســتان گناباد را در مجموع  شش هزار
و   675نفر ذکر کرد و گفت :از این تعداد سه هزار و  190نفر حائز
شرایط اولیه هســتند و در شهرستان بجســتان نیز در مجموع سه
هزار و  259نفر ثبت نام کرده اند و از این تعــداد دو هزار و  13نفر
حائز شرایط اولیه هستند.یوســف زاده گفت :در پاالیش اولیهای
که از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است ،بیش از 147
هزار نفر واجد شرایط در استان خراسان رضوی شناخته شدند که
در مرحله تایید نهایی قرار دارند.وی در خصوص تامین زمین طرح
نهضت ملی مسکن در این شهرستان ها گفت :اراضی مورد نیاز این
طرح در شهرستان های گناباد و بجستان بازدید و بررسی شد و پس
از تعیین تکلیف موقعیت این اراضــی ،وارد مرحله اجرایی خواهد
شد تا افراد واریز کننده وجه به صورت کامل به پروژهها وصل شوند.
یوســف زاده تصریح کرد :بخشــی از اراضی مورد نیــاز واحدهای
برنامه ریــزی شــده در شهرســتان هــای گنابــاد و بجســتان قبال
شناسایی و تحویل شــده و در شــرف طراحی و ســاخت یا در حال
اجراســت.وی همچنین ضمن بررســی مســائل و مشکالت حوزه
ن ها برای رفع موانع ،راهکارهای
راه و شهرسازی در این شهرستا 
مرتبط با حوزههای کاری مختلف را ارائه کرد.

دردیداروزیرفرهنگلبنانبااستاندار
مطرحشد:

تاکیدبرتعامالتبیشترلبنان
با خراسان رضوی

وســام محمد المرتضی وزیــر فرهنگ کشــور لبنان با
یعقوبعلی نظری استاندار خراســان رضوی در مشهد
دیدار و گفــت و گو کــرد که در ایــن دیدار بــر تعامالت
بیشتر لبنان با خراســان رضوی تاکید شد .به گزارش
روابط عمومی استانداری ،نظری در این دیدار گفت:
لبنان برادر دینی ،انقالبی و جهادی ماست ،ما اعالم
آمادگیمیکنیمدرزمینههایمختلفزیارت،اقتصاد
و مســائل فرهنگی تبادالت و توافق نامه های اجرایی
داشته باشــیم .وزیر فرهنگ لبنان نیز در این نشست
گفت :حضور در مشهد مقدس سرآغاز همکاری های
بیشتر با اســتان خراسان رضوی اســت .وسام محمد
المرتضی افزود :خراسان رضوی ،به خصوص مشهد
الرضا (ع) برای مردم لبنان به ویژه شیعیان این کشور
بسیار پر مفهوم و حائز اهمیت است .وی تصریح کرد:
معتقدهستیماساسالبنانبامقاومتزندهخواهدبود
وپشتیبانیمردملبنانتوانستلبنان راآزادکند.وی
باتاکیدبرتعامالتبیشترلبنانباخراسانرضویادامه
داد:امیدواریمبابرنامهریزیهایمناسبیکهصورت
می گیرد شــاهد همکاری های هرچه بیشــتر استان
خراسان رضوی با کشــور لبنان به ویژه در بخش های
فرهنگیواقتصادیباشیم.

مدیرکلمیراثفرهنگیخبرداد:

عکس تزیینی است

وزیر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری گفــت :بهترین نوع
سرمایهگذاریبرایحلمشکالتکشورچهدرسطح
ملیوچهدرسطحاستانیومنطقهایسرمایهگذاری
در دانش و پژوهش اســت .به گزارش روابط عمومی
وزارت علوم ،دکتر زلفــی گل در ادامه ســفر خود به
خراسانرضوی،بامجمعنمایندگانخراسانرضوی
در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتوگو کرد .در
این نشست که دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی
و امــور مجلــس وزارت علــوم و همچنیــن دکتر علی
شمســیپور مدیرکل حوزه وزارتی حضور داشتند،
مســائل آموزش عالی استان خراســان رضوی مورد
بحث و بررســی قرار گرفت و وزیر علوم و نمایندگان
حاضر در نشســت دیدگاههای خــود را در خصوص
مســائل و مباحــث مرتبط با دانشــگاههای کشــور و
منطقهخراسانمطرحکردند.دکترزلفیگلدراین
نشستباتاکیدبراینکهبهتریننوعسرمایهگذاری
برای حل مشکالت کشور چه در سطح ملی و چه در
سطح استانی و منطقهای سرمایه گذاری در دانش و
پژوهشاستازنگاهمثبتنمایندگانبهاینموضوع
قدردانی کرد و خواهان توجه بیشتر به بحث آموزش
عالیدربودجههایساالنهوهمچنیندربرنامههای
توســعه به ویژه برنامه هفتم توسعه شــد .نمایندگان
استان در مجلس نیز به تقویت مسئولیت اجتماعی
دانشــگاهها با هدف حل مشکالت کشــور تاکید و با
اشارهبهنقشآفرینیدانشگاهیاندرحلمشکالت
و مســائل حوزههای مختلف ،آمادگی خــود را برای
تعاملباآناناعالمکردند.
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اخبار

تدابیر جدید نظارتی بر نانوایی ها

نیروهای بسیج بنا به درخواست فرماندار در 300نانوایی مشهد مستقر خواهند شد
گروه اقتصــاد /از همــان ابتدای شــروع طرح
تحــول اقتصــادی دولــت و تغییــر قیمــت آرد،
مسئوالن اعالم کردند قیمت نان تغییر نخواهد
کردولیباتوجهبهتفاوتزیادقیمتآردیارانهای
بــا آرد آزاد ،بســیاری از نانواییها بــه بهانههای
مختلف پخــت نداشــتند یا ســاعت کارشــان را
کاهش دادنــد تا با اســتفاده از شــرایط به وجود
آمده به سود خیلی بیشتری برســند و نتیجه آن
ل صفهــای طوالنی
کمبود در عرضه و تشــکی 
براینانشدهاست.خراسانرضویدرگزارشی
میدانی با عنوان «تنور داغ تخلفات نانواییها»
که به همراه بازرس اتحادیه از ســطح شهر تهیه
کرده بود ،به تخلفات گســترده در نانواییهای
مشهد اشــاره کرد .با توجه به مه م بودن مسئله
نــان مــردم و جلوگیــری از فــروش آرد یارانهای
خارجازشبکهتوزیع،انجامنظارتهایگسترده
ضروری بــه نظــر میآید.بــرای نظــارت بهتر بر
اجرایطرحتحولاقتصادی،نهادهایمختلفی
ازجملهجهادکشاورزی،قو هقضاییه،تعزیراتو
غیره طرحی را با نام برکت 2در دســتور کار قرار
دادند .فرمانــدار مشــهد ،در نشســت کارگروه
ویژه بررســی وضعیت نانوایان مشهد با اشاره به
بهرهمندی نظام جمهوری اسالمی از بسیج در
عرصههای مختلــف از جمله مبارزه با دشــمن،
جهاد ســازندگی و جهاد تبیین گفت :امروز که
دولت تصمیمی شجاعانه برای تغییر و تحول در
امر اقتصاد گرفته اســت تا بتواند جلوی فساد را
بگیرد ،ما برای صیانت از این طرح نیز دســت به
دامنبسیجشدیم.
ی 600میلیونتایکمیلیارد
•پروانهنانوای 
تومانخریدوفروشمیشود

وی اظهار کرد :یکی از حوزههایی که در اجرای
این طرح دچار آســیب شــده ،موضوع نان است
و برخــی افراد فرصتطلب توانســتند ظرفیتی
برایخودشانببینندتامردمراناراضیکنندلذا
ما بنا را بر این گذاشتهایم با افراد سودجو مقابله

کنیمواینناآرامیراکهدرجامعهایجادکردهاند،
متحول کنیم.داوری افزود :در حوزه تأمین کاال
هیچ مشــکلی نداریم به خصوص در حوزه نان،
برایآردمشکلینداریم،حتیآردیارانهای!سود
نانوایی ها هم کم نیســت ،چون در مراجعه شما
منبرمیروندکهآب،برق،گاز،کارگروهمهچیز
گران شده ولی قیمت نان تغییری نکرده است و
این طور شما را هم با خودشان همراه میکنند،
درحالیکهاینطورنیست،اگراینطوربودیک
پروانه نانوایی بیــن 600میلیون تا یک میلیارد
خرید و فروش نمیشــد ،پروانــه نانوایی حتی تا
چهار دســت اجاره میشود.وی ســپس اذعان
کرد :امروز فاصله بین کیسه آردی که ما
بهنانوامیدهیمباآردیکهدربازارهست
خیلی زیاد شده است .آرد یارانهای ما دو
نوع اســت ،آرد یارانهای نــوع یک که 35
هزارتومانبهآنهامیدهیموآردیارانهای
نوع 2که  50هزار تومان داده میشــود.
این دو نــوع آرد را اگــر بخواهنــد در بازار
بفروشند 650هزارتوماناست.حداقل
هــر کیســه  600هــزار تومــان اختالف
قیمــت دارد در حالی که اگر این کیســه
پختهشودبین 75تا 80هزارتومانسود
میکنند.
•فعالیتنانواییهایمنتخباز7
صبحتا 12شب

فرماندار مشــهد ادامــه داد :تدابیری در
این حوزه اندیشیده شده است که کمک

بســیج و ســپاه را میطلبد .در ابتــدا باید چرخ
نانوایــی را میچرخاندیم تا نان به دســت مردم
برســد و صفها کــم شــود ،برای همیــن300
نانواییکهکمترینتخلفراکردهبودند،انتخاب
کردیموقراراستبهآنهاآرداضافهبدهیمتااز7
صبحتا 12شبپختکنند،اینهانانواییهای
خوبی هستند ولی وسوسه میشوند چون اگر
نیمساعتدرپختتعللکنندویککیسهآردرا
نگهدارند 600هزارتومانسودکردهاند.برای
آن که بتوانیــم بر آنها نظــارت کنیم ،خواهش
کردیم 300نفردرایننانواییهامستقرشوندو
برکارآنهانظارتکنندتاپختبهصورتمداوم
انجامشودوسهشیفتکارکنند .داوریدرباره
وظیفهای که در این نظارت بر عهده بســیجیان
است،گفت:اولآردیکهبهایننانواییهاداده
میشــود باید پخت شــود و دوم این که این نان
به دســت مردم برســد چرا که بعضی نانواییها
نان را میپزند ولی به رستورانها ،مجتمع ه ا و
 ...میدهند؛ باید نان را به دست مردم بدهند.
مورد دیگر این کــه در محله تبلیغ شــود که این

نانواییاز 7صبحتا 12شبنانمیپزد.فرماندار
با بیان این که احتمــال دارد از کارخانه یا حوزه
حملتاکسیکهمیخواهددرغلهدستوردهد،
تخلفکنند،اظهارکرد:شمابایدنظارتداشته
باشــید اگر آرد به موقع نرسید یا به هردلیلی آن
را دیر دادند گزارش کنید تا ایــن  300نانوایی
تعطیــل نشــود .همچنین ایــن نانواییهــا باید
نان ســاده پخت کنند و حــق ندارند با ایــن آرد،
نانهای روغنی ،شــیرمال و  ...بپزند .عالوه بر
این ،داوری با ذکر این کــه نانواییهای اطراف
ممکن اســت از این فرصت سوء استفاده کنند،
از بســیج خواســت هر ناظــری بــه نانواییهای
نزدیک خود نیز سرکشی داشته باشد .به گفته
داوری  100گروه بازرسی هم برای نظارت در
نظرگرفتهشدهاستودرصورتمشاهدهتخلف
عالوه بر قطع شدن ســهمیه ،پروانه آنها باطل
خواهد شــد و هیچ نانوایی اجاز ه ندارد با عنوان
تعمیراتتعطیلباشد.فرمانداربهاجرایطرح
برکت 2که بــا همکاریهای نهادهای مختلف
برگزارمیشودنیزاشارهکرد.

تدارک 70برنامه شاخص همزمان
با هفته میراثفرهنگی در استان

مدیــرکل میراثفرهنگی اســتان گفــت :همزمان
با روز جهانی موزهها و هفتــه میراثفرهنگی بیش
از  70برنامه شــاخص در اســتان اجرا می شود .به
گــزارش روابطعمومــی ادارهکل میراثفرهنگی،
موسویافزود:رونماییاز 19اثرثبتملی،رونمایی
از  25جلد نسخه خطی و چاپ شاهنامه ،برگزاری
همایــش بــا موضــوع میراثفرهنگی و معمــاری با
همکاری موسســه آمــوزش عالی فــردوس ،افتتاح
ســه موزه در شهرســتانهای مشــهد ،بردســکن و
تربت حیدریه ،آغاز عملیات مرمتی  5اثر شــاخص
استان ،رونمایی از الواح ثبتی میراث دفاع مقدس
شــامل معراج شــهدا و ســاختمان جهاد مشــهد از
مهمترین برنامههای این هفته است .وی ادامه داد:
همچنین رونمایی از نسخههای پزشکی قدیمی در
موزه دانشــگاه فردوسی مشــهد ،بازدید توان یابان
از موزههای اســتان ،پایــان عملیات ســامان دهی
آرامگاهبیهقیوپایانعملیاتحفاظتومرمترباط
زعفرانیه سبزوار از دیگر برنامههای این هفته است.

