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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
وحمل ونقلجادهایکشور:

نبودقیر ۳۵۰۰کیلومتر
راه روستایی را معطل
نگه داشت

ضرورت آمادگی کامل برای
تأمین سوخت نیروگاههای استان
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نایبرئیسمجمعنمایندگان
استان:
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 4صفحه/شماره  / 481۶قیمت 600 :تومان

خواستار نگاه ویژه
دولت به خراسان
رضویهستیم

خراسان رضوی در گفت وگو با صاحب نظران بررسی کرد

 6شاهراهبهبودمعیشتمردم

صفحه۳

مراسم بزرگداشت
روز سیاهکشمیر
در مشهد برگزار شد

صفحه4

صفحه۳

مدیر روابط عمومی شرکت
پخش فراوردههای نفتی
منطقه خراسان رضوی:

صفحه۱

همهجایگاههای
عرضهسوخت
دراستانفعالشد

سرپرستدانشگاه
علومپزشکی مشهد:

بیمارستان والیت
پس از کرونا برای
بیماران سوانح
استفاده می شود
صفحه۲

معاون اداره کل
میراثفرهنگیخبرداد:

سپاه
فراترازوظایف
درخدمتمردم

روزگذشتهمراسمتکریمومعارفهفرمانده
ســپاه امام رضــا (ع) بــا حضــور فرمانده
کل ســپاه برگزار و طی آن ســردار هاشم
غیاثی به عنوان فرمانده جدید سپاه امام
رضا(ع) معارفه شد .سردار غیاثی در این
جلسه با اشــاره به شــناخت دقیق اش از
خراسان رضوی اعالم کرد ...


صفحه۳

صفحه۲

دبیراپیدمیولوژیکمیتهعلمیکشوریمقابلهباکرونامطرحکرد:

هشدار روند افزایشی کرونا در شرق کشور
بهدنبالافزایششهرهایقرمزکروناییوایجاد
روند افزایشی در برخی استانهای کشور ،دبیر
کمیتــه اپیدمیولــوژی و پژوهــش کمیته علمی
کشــوری مقابله با کوویــد ۱۹درباره آغــاز روند
افزایشی کرونا در شرق کشور از جمله خراسان
رضوی هشــدار داد .دکتر مســعود یونسیان به
ایسناگفت:خطرناکترینکاریکهاکنوناتفاق
میافتد یــا حداقل صحبت آن مطرح میشــود،
ایناستکههرنهادیباچانهزنیسعیمیکند
فعالیتهایــش را از ســر بگیــرد و همزمانی این
بازگشاییها مهم ترین نگرانی در شرایط فعلی
است.ویبااشارهبهسیرافزایشیکرونادربرخی
استانهای کشــور افزود :آن چه اکنون مشهود
است،ایناستکهبهنظرمیرسددرشرقکشور
روند کاهشی متوقف شده و حتی مقداری روند
افزایشیبیماریآغازشدهاست.دراستانهایی
مانندخراسانرضوی،خراسانجنوبی،خراسان
شمالی و سیستان و بلوچســتان روند ،افزایشی
شدهاست.طبقآخرینآمارهاییکهدرنرمافزار
ماسکارائهشده،بهنظرمیرسدمیزانبستری
در این اســتانها مقداری آهنگ افزایشــی پیدا
کرده است .وی اظهارکرد :البته هنوز نمیتوان
به جرئت گفت که آیا اینها یک افزایش با ثبات و
پایدار خواهد بود یا این که ممکن است مجدد رو
به کاهش باشد .به هر حال واقعیت این است که
درکلکشور،سرعتکاهشمواردبیماریبسیار
کم شده و استانهای زیادی هم در شرایط افقی
حرکتمیکنند.
•افزایش  30درصدی مراجعه سرپایی به
مراکز کرونا در استان

همچنین به گزارش ایرنا ،مدیر توسعه شبکه و

ارتقای سالمت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :مراجعه سرپایی به مراکز منتخب کرونا
در مناطق زیر پوشــش این دانشگاه بین  ۲۵تا
 ۳۰درصد افزایش یافته است .دکتر درخشان
افزود :طــی دو هفته گذشــته میــزان مراجعه
روزانه به مراکز منتخب کرونای دانشگاه علوم
پزشکی مشهد هزار و  ۳۰۰نفر بوده که حاال به
هزار و  ۸۰۰نفر رسیده است .وی تصریح کرد:
این در حالی است که نتایج مثبت آزمایش های
کرونا در بیمــاران ســرپایی مراجعــه کننده به
مراکز منتخب کرونا در دانشگاه علوم پزشکی
مشهد تغییری نداشته است و نتیجه  ۱۲تا ۱۳
درصد آزمایــش ها مثبت میشــود .وی گفت:
 ۴۱مرکز منتخب کرونا در مناطق زیر پوشــش
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در استان برای
بیماران ســرپایی با عالیم مشــکوک بــه کرونا
دایر اســت که حــدود نیمی از آن ها در مشــهد
فعالیت دارند.
•آماده باش تمام مراکز درمانی

جانشین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد نیز گفت :به منظور خدمت رســانی به
موقع به بیماران احتمالی موج ششــم ،به همه
بیمارســتان ها آماده باش اعالم شــده است تا
اقدامات الزم در این خصوص انجام شود .دکتر
توکلیان در گفت و گو با وب دا اظهارکرد :ابالغ
دســتورالعمل های الزم به کلیه بیمارستان ها
برای آماده باش در مواجهه با موج ششم و اعالم
آمادگی به کلیه درمانگاه های شهر مشهد برای
پذیرش بیمــاران کوویــد 19از جمله اقدامات
کمیته درمان در ستاد اجرایی مدیریت بیماری
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

رئیسادارهجنگلداریمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانرضویخبرداد:

خلع ید بخش خصوصی از پارک جنگلی 71هکتاری کویری گناباد

رئیــس اداره جنــگل کاری و جنــگل داری اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
گفت:پارکجنگلی71هکتاریکویریعمرانی
شهرســتان گنابــاد از بخش خصوصــی خلع ید
شــد .به گزارش روابط عمومــی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیــزداری خراســان رضوی ،محمد
زرگران رئیس اداره جنگل کاری و جنگل داری
اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری خراســان
رضوی با اعالم این خبر افــزود :پارک مذکور که
در مســیر جاده ترانزیتــی گناباد-زاهــدان قرار

گزارشی درباره ضرورت
حمایت چغندرکاران وتعهد
مدیرانبرایاحیای واحد
تولیدی 50ساله

عکس :میثم دهقانی

اشغال 66درصدی
واحدهای اقامتی
استان در مهرماه

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

گرفتهبا 71هکتارمساحتدرسال 1391احاله
مدیریت شــده بود( به بخش خصوصــی واگذار
شدهبود)لیکنمجریبهدلیل انجام ندادنمفاد
قرارداد ،به رغم اخطار داده شده به وی و چون از
اجرای قرارداد فی ما بین استنکاف ورزید برای
حفظ و حراست و جلوگیری از تخریب احتمالی
پارک جنگلی و بر اســاس کمیســیون ماده 13
دستور خلع ید پارک مذکور صادر شد و با حضور
نمایندگان دادســتان و نیروی انتظامی خلع ید
صورتگرفت.

۲

معاونساختونگهداریراههایروستاییوفرعیسازمانراهداری وحملونقلجادهایکشور:

نبود قیر ۳۵۰۰کیلومتر راه روستایی را معطل نگه داشت

معاونساختونگهداریراههایروستاییوفرعی
ســازمان راهــداری وحملونقــل جادهای کشــور
گفت :یکی از مشــکالت اساســی امروز تأمین قیر
استبهطوریکههماکنون ۳هزارو ۵۰۰کیلومتر
راه آماده آسفالت در اســتانهای کشور وجود دارد
اماقیرموردنیازآنهاتأمیننشدهاست.بهگزارش
فارس  ،خداداد مقبلی در حاشــیه بازدید از برخی
مســیرهای روســتایی قوچان در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :برای تأمین اعتبارات مورد نیاز راههای
روســتایی بر اســاس تصمیمهای گرفت ه شــده این
موضوع در شــورای برنامهریزی اســتانها و ب ه تبع
کمیته برنامهریزی شهرســتانها بررســی و سپس
اعتبارموردنیازاختصاصدادهمیشود.
معاونسازمانراهداریوحملونقلجادهایکشور
با یادآوری این که برای دو مســیر روســتایی قوچان
اعتبــاری در کمیته برنامهریزی این شهرســتان در
نظر گرفت ه شده اســت ،گفت :برای مسیر روستای
مشــکانلو از توابــع بخــش آبکــوه یکبــار مناقصــه
برگزار شــد اما پیمانکاری اعالم آمادگــی نکرد در
نتیجه ایــن مناقصه تجدید شــده و تا یک مــاه آینده

تکلیف آن مشخص خواهد شد .وی با یادآوری این
موضوع که طی دو سال گذشته اطالعات خوبی در
زمینه راههای روستایی توسط ســازمان راهداری
و حملونقل جادهای کشــور بهدســتآمده اســت،
بیان کــرد :ایــن اطالعــات مربــوط به روســتاهای
 ۲۰خانوار به باال بوده که بهصورت جزئی مسائلی
نظیر طول راهها ،میزان کوهستانی بودن مسیرها
و تعــداد دشــتهای ماهور گردآوری شــده اســت.
معاونساختونگهداریراههایروستاییوفرعی
سازمانراهداریوحملونقلجادهایپایینبودن
ضریببرخورداریبرخیشهرستانهایکشور
رابهدلیلنامناسببودنتوزیعاعتباراتوناقص
بودن اطالعات مورد نیاز دانســت و خاطرنشان
کرد :برنامــه توزیــع اعتبــارات نباید اســتانی و
شهرســتانی بلکه باید بهصورت ملی باشــد زیرا
امکان ندارد اطالعات روستاهای محروم دست
ســازمان راهداری باشــد و اعتبارات بــدون این
بررسیها تقسیم شــود .مقبلی با اشــاره به این
موضوع که مشکالتی در زمینه تأمین قیر وجود
دارد ،گفت :ســال گذشــته هر تن قیر ۵میلیون

تومانبوداماامسالباوجوداینکهاعتباراتافزایش
چندانــی نداشــته بــه ۱۲میلیــون تومان رســیده
اســت؛ هم اکنون  ۳هزار و  ۵۰۰کیلومتر راه آماده
آســفالت در اســتانهای کشــور وجود دارد اما قیر
موردنیاز آنها تأمین نشده اســت .معاون سازمان
راهداری و حملونقل جادهای کشــور تأکید کرد:
اگر قیر مورد نیاز در سریعترین زمان ممکن تأمین
نشود به دلیل فرارسیدن فصل سرما ،کاهش دما و
بارش برف و باران ،تمام اقدامات انجامشــده برای
این راههای آماده باید دوباره صورت بگیرد .وی راه
را زیربنا و زیرساخت کشــاورزی ،اقتصاد و فرهنگ
برشــمرد و تصریح کرد :خیلی از روستاییان قطب
تولیدمحسوبمیشوندواگرراهمناسبیبرایآنان

قندتربتجام
شیرین
میشود ؟ !
صفحه3

تعبیه نشود باعث افزایش اصطکاک در حملونقل
و حتی بــاال رفتن برخــی هزینههای دیگــر خواهد
شــد .مقبلی با اشــاره به بازدیدهای انجا م شــده از
روستاهای قوچان و یادآوری این که این شهرستان
در زمینه ضریب بهرهمندی نسبت ًا با کشور همسان
اســت ،گفت :برخی مســیرهای فرعی دارای عمر
بیش از  ۲۵ســال است که از ســطح رویه نامناسب
برخوردارونیازمندروکشآسفالتهستند .معاون
ساختونگهداریراههایروستاییوفرعیسازمان
راهــداری و حملونقل جادهای خاطر نشــان کرد:
ایناعتبارهابایدازسویاستانبرایقوچانتأمین
شودزیرابهسازیراههایکیازمهمتریناقداماتدر
زمینهایمنیبهشمارمیرود.

