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مدیرکل آموزش و پرورش
استان:

مدیر پایانه مرزی دوغارون با اشاره به روند
ادامه دار معطلی کامیون ها خبر داد:

رایزنی با افغانستان برای افزایش
ساعت کاری مرز دوغارون
اقدامجالبدانشآموزان
مدارس امام رضا (ع) برای
زیارتنیابتی 400دانشآموز
غیرایرانی

نایبالزیارهام

صفحه۱

گزارشیدربارهبالتکلیفی
یکپروژهدرشهرستان

پروژه ناتمام
سایت اداریخلیلآباد
 10ساله شد!
صفحه۱

رئیسمخابراتنیشابور
بااشارهبهافزایشسرقتکابل
ازابتدایشیوعکروناخبرداد:

یک میلیارد خسارت
در پی سرقتکابلهای
مخابرات
صفحه۱

رئیساتحادیهقنادان
مشهد:

صفحه۳

گزارشی درباره بالتکلیفی
یک پروژه در شهرستان

پروژه ناتمام سایت اداری
خلیلآباد  10ساله شد!
حســین نوری /پــروژه ســایت اداری
خلیلآبــاد پس از گذشــت بیش از ۱۰
سال از آغاز احداث،هنوز تکمیل نشده
است وخاک میخورد.
در ســال  89بــرای ســاخت ســایت
اداری در شهرستانهای تازهتاسیس
و زیــر  ۷۰هزارنفــر در دولــت وقــت
تصمیمگیری شــد تــا مردم بــرای اخذ
خدمات متحمل زحمت نشوند و مقرر
شــد تا برای راحتی مردم و شهروندان
در مراجعــه بــه ادارات مشــکل آنــان
برطرف شــود؛ امــا در ایــن ســالها با
تخصیــص اعتبــارات اندک هنــوز این
مجتمعها ناتمام باقی ماندهاند که باید
تعیینتکلیف شوند.
بــه گــزارش خراســان رضــوی کلنگ
پــروژه ســایت اداری شهرســتان
خلیلآبــاد در ســال  ۸۹بــه زمین زده
شــد .در همان ســال مقرر شــد پس از
تکمیل ایــن پروژه حداقــل  ۲۰اداره و
نمایندگی ادارات تجمیــع و جانمایی
شــوند اما تاکنون که سالهای سال از
آن ماجرا میگذرد پروژه به دلیل نبود
اعتبار بر زمین مانده است.
سه سال پیش ،برای تکمیل این پروژه
در شهرستان جلســهای برگزار شد که
 3میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه
درنظرگرفته شود اما با محقق نشدن 3
میلیارد تومان ،اکنون تکمیل پروژه به
 6تا  7میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
ســایت اداری خلیلآبــاد بــه دلیــل
نبود اعتبار بــا پیشــرفت  50درصدی
متوقف شده است و در سالهای اخیر
هیچگونه تخصیص اعتباری برای این
پروژه نداشتهایم.
تاکنــون حــدود  2میلیــارد تومــان در
این پروژه هزینه شــده و این پروژه چند
ســال اســت که به حال خود رها شــده
و بتنریز یهــای صور تگرفتــه در
آن در حــال فروریختــن اســت و حتــی
برخــی از قســمتهای آن بــه ســرقت
رفتــه اســت .ادامــه ایــن مطلــب را در
صفحــه  4شهرســتان هــا بــه آدرس
 khorasannews.comبخوانید.
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گزارشیدربارهکمبود
وگرانینهادههایدامی
درقطبدامپروریاستان

سه شنبه  6آبان  10 / 1399ربیع االول 1442
 4صفحه/شماره  / 4538قیمت 600 :تومان

کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت بر اساس اطالعات هفته منتهی به  2آبان اعالم کرد:

روزهایسختدامداری
صفحه۳
در کالت

روندصعودیکرونادرخراسانرضوی
درخواست نظام پزشکی برای اعمال محدودیت ها در مشهد

وعده شهردار مشهد
برای افتتاح مسیر
دسترسی کوشش به
خلج زودتر از موعد

صفحه۲

صفحه۲

سرپرست مجتمع قضایی
خانواده دادسرای مشهد
اعالم کرد:

خرید گل زعفران به قیمت
کیلویی 80هزارتومان باوجود
مصوبهحداقلقیمتخرید
150هزارتومان

افزایش 10درصدی
پروندههایمحاکم
خانوادهطیامسال

وقتیدالل
حرف آخر را میزند
نهشورایملی
زعفران!
خطه زرخیز خراســان رضــوی از دیرباز
در حــوزه کشــاورزی ســرآمد بــوده و در
زمینه تولیــد زعفــران به عنــوان یکی از
استانهای مهم و پیشرو کشور شناخته
شــده اســت بــا ایــن حــال مشــکالت و
چالشهایکشاورزیدراشکالمختلف
وجود دارد.. .


صفحه4

رئیس مخابرات نیشابور با اشاره به افزایش سرقت کابل از ابتدای شیوع کرونا خبر داد :

یک میلیارد خسارت در پی سرقت کابلهای مخابرات
شجاعیمهر /رئیسشرکتمخابراتنیشابورگفت:
از زمان شــیوع کرونا بیش از پنج هزار خط تلفن ثابت
در شهرستانهای نیشــابور و زبرخان به علت سرقت
کابلهای مخابرات قطع شده که از این تعداد تاکنون
ارتباطحدودسههزارخطبرقرارشدهاست.
محمود شــهرآبادی افــزود :تعداد ســرقت کابلهای
مخابراتی از زمان شیوع کرونا افزایش یافته به طوری

کهتاکنونبیشازیکمیلیاردتومانخسارتبهشرکت
مخابراتواردشدهودرهمینزمینهبیشاز ۳۰۰فقره
پروندهقضاییتشکیلشدهاست.
ی با بیاناین که هم اکنون۲۱مرکز روستایی در این
و 
شهرستانهابهعلتکمبودمتقاضیومشکالتفنی
فاقداینترنتهستند،خاطرنشانکرد:ازسالگذشته
کابلهای مخابــرات  ۴۷روســتا در شهرســتانهای

نیشابور و زبرخان به ســرقت رفته و اکنون ارتباط۳۱
روستابرقرارشدهوبقیهدرحالاقداماست.ویتصریح
کرد :به دلیل ســرقتهای مکــرر در برخی روســتاها
که دارای مسیر طوالنی هستند از سیستم رادیو  IPیا
فیبرزمینیاستفادهمیکنیمولیدرداخلشهرهابه
دلیلکمبودنفاصلهاینامکانوجودنداردوبهدلیل
اســتمرار ســرقتها هنوز قطعیها ادامه دارد .وی با

اقدام جالب دانشآموزان مدارس امام رضا(ع) برای زیارت نیابتی  400دانش آموز غیرایرانی

نایبالزیارهام

طرح معنــوی زیارت نیابتی حــرم حضرت رضا(ع)
از سوی دانشآموزان دبیرســتان پسرانه متوسطه
اول واحد 3امام رضــا(ع) بــرای  400دانشآموز
غیرایرانی به اجرا گذاشته شد.
به گزارش آستان نیوز ،حسین باغگلی ،مدیرعامل

بنیــاد فرهنگــی رضــوی در این بــاره اظهــار کرد:
امســال با توجه به محدودیتهای ناشــی از شیوع
کرونا در ایران و دیگر کشورهای جهان ،بسیاری از
دلدادگان مکتب اهلبیت(ع) امکان زیارت مراقد
شــریف را نداشــتند ،اما دانشآموزان مشهدی به

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان خبر داد:

تشکیل  2کمیته ویژه برای آموزشهای مقابله با کرونا در مساجد استان
مدیر مرکز رسیدگی به امور مســاجد استان گفت:
مقرر شــده اســت دو کمیتــه ویــژه در ذیل قــرارگاه
مواســات بــرای آموزشهــای مقابلــه بــا کرونــا در

مساجد اســتان تشــکیل شــود .به گزارش فارس،
حجتاالســام مجتبی مهــدوی ارفع اظهــار کرد:
مقرر شد در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری در

باب آموزش عمومی که الزم است در مقابله با کرونا
اتفاق افتــد ،قرارگاه مواســات بار دیگر پــا به میدان
بگذارد ،کمیته اول ،کمیتــه طراحی و هماهنگی با

اشاره به این که کل سهمیه شرکت مخابرات نیشابور
مصرف شــده و به خاطر کمبود کابل برای دایر کردن
خطوطتلفنجدیدبامشکلمواجههستیم،گفت:در
سرقتهای داخل شهر اگرکابل قطع شده کوتاه هم
باشدبرایبرقراریمجددشبکهنیازمندتعویضکابل
ندلیلحتیسرقتهای
درکلمسیرهستیمبههمی 
کوچک هم خسارت های زیادی به بار میآورد و عالوه
بر این سودی که نصیب سارقان میشود بسیار ناچیز
استبهطوریکهدریکفقرهسرقت۱۰میلیونتومان
کابل مخابرات ،پس از شناســایی مشــخص شد تنها
دوهزارو ۵۰۰توماننصیبسارقشدهاست.
عنــوان میزبان زائــران حضــرت رضا(ع) در شــهر
مشــهد ،با زیارت بــه نیابــت از افرادی که امســال
توفیق ســفر به شــهر مشــهد را نیافتند ،مسئولیت
اجتماعی خود را به انجام رســاندند .وی افزود :به
غیــر از دانشآموزان کشــمیری ،بــرای حدود 15
نفر از دانشآموزان دیگر ملل از جمله افغانســتان،
پاکســتان ،کومور ،کامرون و ماالوی زیارت نیابتی
انجام شد.
مسئولیت مرکز رســیدگی به امور مساجد در چهار
قالــب دورههــای متمرکــز ،دورههــای منطقهای،
دورههای مســجد محور و دورههای آموزشــی برای
آمــوزش مقابله بــا کروناســت ،کمیتــه دوم ،کمیته
آموزشی و پشتیبانی اســت و کار تهیه و تولید محتوا
و تهیه بســتههایی را که در آموزشها بــه مردم اهدا
میشود برعهده دارد.

واکنش ها بهیکجشندرمشهدباسخنرانیرائفیپور
جشــنی با موضوع اعیاد ماه ربیع االول با سخنرانی
علیاکبررائفیپور وحضورچندهزارشرکتکننده
دیروز درورزشگاهامامرضا(ع)مشهد برگزارشد که
واکنشهایمتفاوتیازسویبرخیمسئوالنومردم
درپیداشت.کاربرانفضایمجازینیزواکنشهای
متفاوتی به این مراسم داشتند همزمان رسانه های
فارسی زبان خارج از کشور هم مانور زیادی روی آن
دادند.
به گزارش ایرنا مســئوالن فرمانداری مشــهد اعالم
کردند برای برگزاری این جشــن مجوزی از این نهاد
دریافت نشده اســت و ســازمان تبلیغات اسالمی به
عنوان متولی و شــورای هیئتهای مذهبی مشهد
به عنوان برگزار کننــده مجوزهــای الزم را از مراجع
بهداشتی مشهد دریافت کردهاند .مسئول کارگروه
اطالعرسانیبیماریکرونایدانشگاهعلومپزشکی
مشهدنیزبهخبرنگارایرناگفت:برایبرگزاریتجمع
در دوره کرونــا بایــد مجوز بهداشــتی دریافــت کرد.
دکترحمیدرضارحیمیافزود:مناطالعندارمبرای
اینجشنمجوزیدریافتشدهاستیاخیراماممکن

۲

بر اساس داده های «پایش
ملیمحیطکسب وکارایران»
درتابستانامسال
مشخصشد

عکس :ایسنا

ادامهروندکمبودروغن
موجب تعدیل نیروی
صنف قنادان میشود

تعطیلی مدارس بر عهده ستاد
استانی مقابله با کروناست

است ستاد کرونای اســتان مجوز الزم را صادر کرده
باشد به طوری که بازگشــایی نمایشگاه بینالمللی
مشهدنیزبامجوزاینستاداستانیانجامشد.
رئیس اداره تبلیغات اســامی شهرستان مشهد نیز
عصر دوشــنبه به ایرنا گفت :این جشن باشکوه عصر
امــروز در فضای باز و بــا رعایت کامــل فاصلهگذاری
اجتماعیانجامشدوطیهماهنگیبامرکزبهداشت
مشهد و به صورت شــفاهی مجوز برگزاری آن گرفته
شدهاست.حجتاالسالمعلیکریمپورافزود:تالش
ما در مراســم این چنینی بر ۲اصل برگزاری باشکوه
مراسمورعایتپروتکلهایبهداشتیبرایمقابلهبا
شیوعکرونا استواراست.بااینحال،هنوزمسئوالن
مرکزبهداشتمشهددراینزمینهاظهارنظررسمی
نکردهاند.
در پی انتشــار تصاویر و کلیپهایی از مراســم جشن
بیعتدرورزشگاهامامرضا(ع)مشهدوانتشارپوستر
برنامهبالوگویشهرداریاینشهردرفضایمجازی،
شهرداری مشهد در اطالعیهای اعالم کرد :این نهاد
در برگزاری جشــن مردمی عید بیعت در ورزشــگاه

امامرضا(ع)هیچنقشینداشتهو حقپیگردقانونی
سوءاســتفادهکنندگان از لوگوی شــهرداری برای
شهرداریمشهدمحفوظاست.
به گــزارش ایرنا ،عصر دیــروز از ســاعت ۱۴تا ۱۷به
مناســبت نهم ربیــع االول ســالروز آغاز امامــت امام
زمان (عج) مراسم جشنی در ورزشگاه امام رضا (ع)
مشهدبرگزارشد.هرچندشرکتکنندگانازماسک
بهداشتیاستفادهکردهوفاصلهگذاریاجتماعیرا
در صندلی های ورزشگاه امام رضا (ع) رعایت کرده
بودند اما برخی مردم و مســئوالن محلــی در تماس
با خبرنــگار ایرنا از تجمــع جمعیت چند هــزار نفری
مقابل درهای ورزشگاه هنگام شــروع و پایان مراسم
گالیهکردند.
در عین حال برخی رسانه های دیگر گزارش دادند
که برخــی تصاویر منتتشــر شــده از بخــش هایی از
ورزشگاهنشاندهندهرعایتنکردنفاصلهاجتماعی
بودهاست.
سخنرانمراسمعلیاکبررائفیپوربودوهمچنیناین
برنامهدرفضایمجازیوبربسترشبکههایاجتماعی

اینســتاگرام و آپارات به صورت زنده پخش شد .ایرنا
می افزاید :پیش از این نیز برخی از مردم ،مســئوالن
بهداشــتی و سیاسی از بازگشــایی مجدد نمایشگاه
بینالمللــی مشــهد ،اجرای مراســم خاک ســپاری
مرحوم محمد رضا شــجریان در توس مشهد  ،تداوم
سفرهابهاینشهروبرگزاریبرخیآیینهایمذهبی
محــرم و صفــر بــدون رعایت کامــل شــیوه نامههای
بهداشتیانتقادکردهبودند.

قابلپیش 
بینی
نبودن قیمت
مواد اولیه  ،بدترین
شاخصکسب وکار
استان

صفحه۴

خبر
جامعه

سرپرستمعاونتبرنامهریزی
شهرداریمشهدمطرحکرد:

استفاده از استارت آپ ها
برای حل مشکالت شهر

سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توسعه
منابع انسانی شهرداری مشهد از تکمیل
فرایند شهروندسپاری صدور مجوزهای
ساختمانی تا پایان ســال و الکترونیکی
شدناینفرایندخبردادوگفت:درزمینه
استفاده از خالقیت ها ،ایدههای نوآورانه
وتفکراتعلمیوعملیاتیاستارتآپها
و شرکتهای نوآور پس از بهرهبرداری از
کارخانه نوآوری بر اساس فراخوانهایی
بــه دنبــال جــذب ایدههــا و محصوالتی
خواهیم بود که در بهینهســازی مدیریت
شــهری کاربــرد اساســی و امــکان حل
مشکالتشهروایجادظرفیتهایجدید
را داشته باشــد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی شهرداری ،آیدا مهربان در دیدار
بارئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورابه
راه اندازی رصدخانه اشاره و اظهار کرد:
راه اندازی این رصدخانه بــ ه دور از نگاه
تشریفاتی اســت ،این اقدام با این هدف
انجام می شود که شهروندان ،گروههای
متخصــص و کارشناســان بتواننــد از
دیتای تولیــدی آن بهر ه بــرداری کنند و
روی ایــن دیتــا بارگذاریهــای مختلف
انجام دهند ،زمان تکمیــل این پروژه نیز
بهمنمــاه خواهد بــود .گندمــی رئیس
کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر
مشــهد نیز در این دیدار گفــت :معاونت
برنامه ریزی باید برای چشمانداز۱۴۰۴
مطالعات مقدماتــی خــود را انجام دهد
و طــرح مقدماتــی را بــرای دوره بعــدی
مدیریت شهری آماده کند البته مدیریت
شهریازجملهنمایندگانشوراومدیران
شــهرداری در دوره آینده ،ایــن برنامه را
طبق سلیقه و سیاستهای خود تکمیل
خواهند کرد.
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