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رئیس کمیسیون شهرسازی شورا
خبر داد:

فرماندار قوچان با اشاره به بررسی های اولیه
از میزان خسارت های زلزله خبر داد :

آسیب دیدگی  700واحد مسکونی
در زلزله قوچان
مدیربهزیستیمشهد
خبرداد:

 ۳۵۰خانواده
مشهدی در نوبت
فرزندخواندگی

تاییدیه ضوابط بلند مرتبه سازی
مشهد ظرف یک ماه دیگر
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هشدار به
آموزشگاههای
غیرمجازسینمایی

چهارشنبه  2۴شهریور  ۸ / 1400صفر 1443
 4صفحه/شماره  / 478۴قیمت 600 :تومان

جزئیات طرح انتقال آب مازاد کوه های هزارمسجد به مشهد بررسی شد

صفحه۲

رئیساتحادیه:

سیماندرمشهد
بهکفقیمت
رسیده است
صفحه۳

جرعهایبرایرفعتشنگیمشهد

سرپرستادارهکلارشاد:
آموزشگاههایغیرمجازسینمایی
بایدتعطیلشود
صفحه۳

آب منطقه ای :زیست محیط منطقه ،حقابه مردم و کشور همسایه در اجرای این طرح باید رعایت شود

راهاندازی
مراکز 24ساعته
واکسیناسیونمعطل
ابالغستادملی

صفحه4

سرپرستناحیه 7دادسرای
مرکزاستانخبرداد:

برخورد با عوامل
ویدئویتبلیغاتی
خالفعفتعمومی
درمشهد
صفحه۲
سرپرست هاللاحمر
خراسان رضوی
منصوبشد
صفحه۲
جانشینرئیسپلیس راه
استان:

صفحه۳

فوت راننده تانکر حمل
سوخت بر اثر آتش سوزی
در محور تربت حیدریه
شعبانی /راننده تانکر حمل سوخت پس
از ســقوط تانکــر ۳۰  هزار لیتــری حمل
ســوخت از دهانه یک پل در کیلومتر ۸۰
محور مشــهد به تربــت حیدریــه در آتش
ســوخت .بــه گــزارش خراســان رضوی،
مســئول امداد و نجات هالل احمر تربت
حیدریه گفت :طــی اعالم مرکــز کنترل
و هماهنگی عملیــات اســتان ،یک مورد
ســقوط تانکــر  ۳۰هــزار لیتــری حمــل
ســوخت از دهانه یک پل در کیلومتر ۸۰
محور مشــهد به تربــت حیدریه بــه پایگاه
امدادونجاتبینجادهایشهدایگرماب
اعــام شــد .وی افــزود :عوامــل امدادی
با خــودروی آمبوالنــس و نجــات به محل
اعزام شــدند و پــس از رســیدن و ارزیابی
محل حادثه با توجه به آتش ســوزی تانکر
به دلیل نشــت ســوخت ،آتش نشــانی به
محل فراخوانده شد .به گفته وی ،پس از
خاموشکردنخودرو پیکرسوختهراننده
از میان آهن پــاره ها رها ســازی و تحویل
نیرویانتظامیمستقردرمحلشد.

مدیرامورمنابعآبقوچانبااشاره
بهبازه 93تاامسالخبرداد:

ثبت ۲هزار و ۵۵۵حلقه
چاه غیرمجاز در قوچان

ساالنه 16/5میلیون مترمکعب کاهش
سطح آب مخازن به دلیل وجود چاههای
غیرمجاز در قوچان داریم که از ســال۹۳
تاکنون ۲هــزار و ۵۵۵چــاه غیرمجاز در
ت شــده
ســامانه وزارت نیرو در قوچان ثب 
اســت .به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقهای اســتان مدیر امور منابع آب
قوچان گفــت :طی ســالهای گذشــته
 ۱۶۰۰حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده
اســت .حســینی جعفرآبادی با اشــاره به
مناسب سازی مدیریت چاههای مجاز در
دشــت قوچان اظهار کرد :با وجود ۶۷۷
چاه مجاز بــه دلیل این که دشــت قوچان
یکســره اســت و شهرســتانهای فاروج و
شیروانرانیزدربرمیگیردضروریاست
مدیریت ،کنترل و بهرهبرداری از این چاه
هابانظارتوجدیتبیشتریدنبالشود.

دبیرستاد استانی کرونا :برای
راه اندازی مراکز  24ساعته هنوز
ابالغی نشده است

اقدام عجیب حوزه هنری کشور
در باره سرمایه های فرهنگی
مشهد

معاوضه زمین
سینما استقالل
مشهد با ملکی
در بجنورد !

گزارشخراساناز وضعیت
شستوشوی متوفیانکرونایی
درآرامستانبهشترضوان

روز گذشــته خبرگزاری ایسنا از معاوضه
زمین ســینما استقالل مشــهد با ملکی
تجاریدربجنوردخبرداد.پسازتخریب
ن روژ ،آسیا و قدس طی
ســینماهای مول 
سالهایاخیردرمشهد،اینروزهانوبت
به زمین سینما استقالل ...


عکس :میثم دهقانی

پلیس با تردد
اتوبوسهای جادهای
با ظرفیت کامل
برخورد میکند

صفحه۲

فرماندار قوچان با اشاره به بررسی های اولیه از میزان خسارت های زلزله  5.2ریشتری خبرداد:
 ۴۱چادر امدادی برای اسکان اضطراری زلزله زدگان قوچان برپاشد

• برپایی  ۴۱چادر امدادی برای اسکان
اضطراری زلزله زدگان قوچان

معاون امداد و نجات جمعیت هاللاحمر خراسان
رضوی گفت ۴۱ :چادر امدادی طی دوشنبه شب

برای اســکان اضطــراری خانوادههــای زلزلهزده
روستایی شهرستان قوچان برپا شد.
غالمرضا صیادی در گفت و گو با ایرنا افزود :درپی
وقوع زمین لرزهای به بزرگی  5.2ریشتر در ساعت
هشت و  ۳۲دقیقه صبح دوشنبه در حوالی قوچان،
تیمهــای ارزیاب و عملیاتی هــال احمر به مناطق
زلزلهزده اعزام شدند.
وی با اشــاره بــه ایــن که در پــی ایــن حادثــه در دو
شهرســتان قوچــان و درگــز وضعیــت قرمــز اعالم
شــد ،گفــت :شهرســتان هــای چنــاران ،کالت،
مشــهد و نیشــابور نیــز در وضعیت نارنجــی و دیگر
شهرســتان هــا در وضعیــت زرد آمادهبــاش قــرار
گرفتند.

گالیه مردم از نبود واکسن ایرانی در شهرستان زبرخان
نجــم الشــریعه /بــا وجــود اختصــاص مرکز
تخصصــی واکسیناســیون کوویــد  ۱۹در
شهرســتان زبرخــان و فعــال کــردن مراکــز
خدمات جامع سالمت شهرهای دررود ،خرو
واســحاق آبــاد ،چنــد روزی اســت مــردم این
شهرستان از وجود واکسن ایرانی در این مراکز
محروم اند.
یک شــهروند میگوید :روز گذشــته بــه مرکز
خدمات جامع سالمت شهر دررود برای تزریق
دوز دوم واکسن برکت مراجعه کردم اما گفتند
االن موجود نداریــم و به محض تامین شــدن
اطالع رســانی می کنیم و تاکیــد کردند مرکز
تخصصی واکسیناســیون هم واکســن برکت
ندارد.
دررودی افزود :دقایقی بعد با حوزه بسیج ثامن
االئمه (ع) که مرکز تخصصی واکسیناســیون
در آن جا مســتقر اســت ،تماس گرفتــم و پس
از ارتباطــی که آن هــا با محل واکسیناســیون
گرفتنــد به من گفتند واکســن برکــت موجود
است.
وی افزود :بالفاصله وســیله نقلیه تهیه کردم و
خودم را به آن مرکز رســاندم اما بــه من گفتند
نیم ساعت قبل واکسن برکت تمام شده است!
شــهروند دیگــری کــه در یکــی از ادارات
شهرســتان زبرخــان مشــغول کار اســت،
میگویــد :ســه روز متوالــی از اداره مرخصی
ســاعتی گرفتــم وبــه مرکــز تخصصــی
واکسیناســیون شهرســتان زبرخــان مراجعه

کردم اما واکسن برکت نداشتند.
عزتی مــی گویــد :بــا توجه بــه شــغل اداری و
مشــکالت مرخصی از مســئوالن مــی خواهم
ایــن موضــوع را بــه صــورت جــدی پیگیــری
کنند.
در همین باره رئیس شــبکه بهداشت و درمان
شهرســتان زبرخــان در گفت وگــوی تلفنی با
خبرنــگار ما گفــت :طبــق گفته همــکاران در
مراکــز تزریــق واکســن چنــد روزی اســت که
موجودی واکسن ایرانی به صفر رسیده است.
دکتر حامد سلیمانی افزود :با پیگیری از طرف
دانشــکده علوم پزشــکی شهرســتان نیشابور
آن ها هم موجودی واکســن ایرانی نداشــتند
و در عین حال پیگیر هســتیم به محض تامین
واکسن توسط دانشــگاه علوم پزشکی استان
یــا شهرســتان ،تزریــق واکســن ایرانی از ســر
گرفته شود و این موضوع را به صورت عمومی
در شهرســتان زبرخان اطالع رسانی خواهیم
کرد.
شهرســتان زبرخــان بــا حــدود  ۷۰هــزار نفر
جمعیــت ،چهار شــهر و  ۵۶روســتا در مســیر
آزادراه نیشــابور -مشــهد قــرار دارد و مرکــز
تخصصــی واکسیناســیون کوویــد  ۱۹در
ســالن ورزشــی حوزه بســیج ثامن االئمه (ع)
شــهر قدمگاه و مراکز خدمات جامع ســامت
شــهرهای دررود ،خــرو و اســحاق آبــاد،
واکسیناسیون کووید  ۱۹را در این شهرستان
به عهده دارند.

معاون امداد و نجات هالل احمر خراســان رضوی
با اشــاره به ارزیابیهــای صورت گرفتــه از مناطق
نزدیک بــه کانون زلزله گفت :بررســی هــای اولیه
حاکی از آن اســت که ایــن حادثه در  ۱۵روســتای
شهرســتان درگز که در نزدیکی شهرستان قوچان
قــرار دارند ،هیچ خســارت مالــی و جانی نداشــته
است .وی با اشــاره به شــدت زلزله و خسارت های
جزئی ناشی از آن در شهرستان قوچان و روستاهای
آن ،افزود ۱۰ :تیم ارزیاب و عملیاتی متشکل از ۳۸
نفر صبح روز حادثه بــه محل اعزام شــدند و موارد
ترک خوردگی و ریزش دیوارهای فرسوده باغ ها را
مشاهده و ثبت کردند.
صیــادی بــا اشــاره بــه نشســت مدیریــت بحــران

شهرســتان قوچان ،گفت :بــا توجه بــه تصمیمات
گرفته شــده در این نشســت بــرای نصب چــادر به
شــکل اردوگاهی و نیــز فراهــم ســاختن امکانات
مورد نیــاز در مــدارس روســتاهای آســیب دیده از
زلزله اقدام شد.
وی بــا اشــاره بــه اعــزام پنــج تیم تــازه نفــس برای
نصــب امکانــات و تجهیــزات اســکان اضطــراری
در شهرســتان قوچــان اظهار کــرد :عالوه بــر این،
تعــداد  ۸۰تخته پتــو و موکت با نصــب  ۴۱چادر به
صورت اردوگاهی بــرای خانوادههایی که مایل به
اسکان شــبانه هســتند ،تامین شــد اما مراجعهای
برای اســکان در این چادرها از سوی مردم صورت
نگرفت.

فرماندار شهرستان درگز خبرداد:

افزایش 5برابری تعداد کامیون های عبوری از مرز لطف آباد
فرماندار شهرســتان درگز از اجرایی شــدن بیش از
 ۸۰درصد مصوبات سفر استاندار خراسان رضوی به
این شهرستان خبر داد و گفت :بعد از سفر استاندار
به شهرستان درگز ،بســیاری از پروژههای راکد و به
خواب رفته شهرســتان احیا شــد و توســعه تبادالت
تجاری در مرز لطفآباد از  20دســتگاه کامیون به
 ۹۰تا ۱۰۰دستگاه در روز رسیده است.
علــی فراهــی در گفتوگــو با ایســنا گفت :در ســفر
استاندار به شهرستان درگز که  ۹دی سال گذشته
انجــام شــد ۳۲ ،مصوبــه بــرای توســعه و آبادانــی
این شهرســتان تصویب شــد کــه بــاالی  ۸۰درصد
ایــن پروژههــا اجرایــی شــده و بســیاری از آنها نیز
صددرصد به اتمام رسیده است.
فراهــی اظهــار کــرد :نصب دســتگاه اکسیژنســاز
بیمارســتان امام خمینــی(ره) درگز بــا  ۳۳میلیارد
ریال اعتبــار که در شــرایط فعلــی یکــی از نیازهای
اصلی بیمارســتان بود ،انجام و خوشبختانه با نصب
این دستگاه ،نیاز به حمل اکسیژن از مشهد برطرف
شد.
وی در ادامــه توســعه ترانشــیپمنت و بارگیــری در
گمرک لطفآباد را از دیگر پروژهها برشمرد و افزود:
تبادالت تجــاری در مــرز لطفآباد پیــش از این ۲۰
دستگاه کامیون در روز بود که هم اکنون به باالی ۹۰
تا ۱۰۰دستگاه در روز رسیده است.
فراهــی گفــت :لولهکشــی گاز منــازل مددجویــان
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) از دیگر

وداعیغریبانه
همراه با
سرگردانی
صفحه۴

مدیرجهادکشاورزینیشابور
خبرداد:

آسیب دیدگی  700واحد مسکونی در زلزله قوچان
ایشان زاده /فرماندار قوچان گفت :دربررسیهای
اولیــه دربــاره میــزان آســیب دیدگــی واحدهــای
مســکونی درزلزلــه  5.2ریشــتری مشــخص شــد
 ۷۰۰واحد مسکونی به صورت کلی وجزئی دچار
آسیب شده است .مرآتی افزود :تاکنون بیش از ۴۲
روســتا براثر زمین لرزه آســیب دیده و این درحالی
است که تا ساعت  ۱۰صبح دیروز نیز  ۶۴پس لرزه
درشهرستان قوچان داشته ایم.

۳

پروژههایی بود که بــا مبلغ  ۱۰میلیــون ریال کمک
بالعوض برای هر مددجو انجام شد.
فرمانــدار شهرســتان درگــز خاطــر نشــان کــرد:
گازرسانی به  ۱۹روستای شهرستان به اتمام رسیده
ک آنها در حال
و اکنون اشتراکپذیری و نصب علم 
انجام اســت؛ همچنین پروژه گازرسانی به روستای
درونگر با  ۳۱۰میلیارد ریال اعتبار آغاز شد ه است.
•تکمیل درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان
درگز

بهرهبــرداری از زمیــن چمــن شــهر چاپشــلو ،اتمام
ل خندان ،پرداخت اقساط تسهیالت
آسفالت تونل گ 
کشــتارگاه درگــز و تصویب اعتبــارات جدیــد برای
آن ،بهرهبــرداری از ایســتگاه آتشنشــانی و پمــپ
بنزین نوخندان و تکمیل درمانگاه تأمین اجتماعی
شهرســتان درگز از جمله پروژههایی بــود که بعد از
سفر استاندار به شهرستان درگز اجرایی شد ه است.
فرماندار شهرســتان درگز یادآور شد :در مجموع به
طور میانگین باالی  ۸۰درصد پروژهها اجرایی شده
و  ۲۰درصــد باقیمانده نیز در حال انجام اســت که
علت تأخیر در اجرایی شــدن آنهــا بعضی در بخش
اعتبارات و بعضی نیز در خصوص هماهنگیهاست،
مثــا در طــرح اعطــای تســهیالت بــه پروژههــای
گردشــگری و بومگردی این آمادگی وجــود دارد به
متقاضیانی کــه طرح توجیهــی دارند و طــرح آنها
قابلیت اجرایی دارد ،تسهیالتی پرداخت شود.

آغاز برداشت  ۶هزار و
 ۷۴۰تن پسته از باغ های
نیشابور و زبرخان
شجاعی مهر /مدیر جهاد کشاورزی
شهرســتان نیشــابور گفت :برداشــت
 ۶هــزار و  ۷۴۰تــن محصول پســته از
ســطح  ۶هزار و  60هکتــار از باغ های
شهرستان نیشابور وزبرخان آغاز شد.
محمد علی فرهمنــد راد افزود :از نظر
ارزش اقتصادی ،پســته بــه عنوان یک
محصول استراتژیک جایگاه خاصی را
بین تولیدات باغــی ودیگر محصوالت
کشاورزی دارد.
وی بــا بیــان این که برداشــت پســته از
شهریور آغاز شــده و تا اواخر مهرماه در
اســتان ادامه دارد ،خاطر نشــان کرد:
ســطح باغ هــای پســته در شهرســتان
های نیشــابور و زبرخان که 66درصد
در شهرستان نیشــابور و 34درصد در
شهرســتان زبرخــان اســت6060 ،
هکتــار اســت کــه  4815هکتــار از
ســطح یاد شــده بارور و  1245هکتار
آن غیــر بــارور اســت و تولیــدی حدود
 6740تــن پســته از ســطح باغهــای
ایــن دو شهرســتان پیــش بینــی
می شود.
وی اظهار کرد :با توجه به ظرفیتهای
موجــود در مناطــق مختلــف نیشــابور
برای تولید پسته و به علت کاهش سطح
آبهای زیرزمینی و ُافــت کیفی آن در
سال های اخیر ،بسیاری از کشاورزان
بــا ایجاد باغهــای پســته به تولیــد این
محصول رویآوردهاند.
فرهمند متوسط عملکرد پسته خشک
درشهرســتان را 1400کیلوگــرم
درهکتار اعــام کــرد و یادآور شــد که
افــت عملکرد بــاغ هــا ،ناشــی از تاثیر
سرمای دیررس بهاره است.
وی درآمد حاصــل از این مقــدار تولید
بــرای باغــداران را حــدود 9230
میلیــارد ریــال اعــام کــرد و گفــت:
تعداد هشــت واحــد صنعتــی ترمینال
ضبط پســته درشهرســتان وجود دارد
که ضمن اشــتغال زایی تامیــن کننده
فــراوری پســته تولیــدی شهرســتان
است.

