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مشهددریکقدمیوضعیتقرمز
افزایش بستری ها و کرونا مثبت ها ،وضعیت مشهد را  2روزه از زرد به نارنجی تغییر داد

هر ۱۷هزار هکتار
تنهایکمحیطبان!

صفحه۲

رئیس علوم پزشکی
تربتحیدریه خبرداد:

صفحه۲

مثبتبودنتست
کرونای 50درصد
مراجعهکنندگان

صدور اسناد مالکیت
تکبرگبهدفاتراسناد
رسمی واگذار میشود
صفحه۳

رئیسسازمانمدیریت
وبرنام ه ریزیاستان:

نرخ تورم
نقطهبهنقطه
کاهشیافت

خط قرمز
دادستانی برای
کافهبازی های
مشهد

در جریان سفر 2روزه
رئیس قوه قضاییه به
مشهدمطرحشد
صفحه۳

رئیسکمیسیونحقوقی
شورا اعالم کرد:

صفحه۱

مادر 3شهید در مشهد
آسمانیشد
مــادر شــهیدان عــادل ،خالــق و جمال
الحــداد (تقوی) در مشــهد بــه فرزندان
شهیدش پیوست .بر اساس اعالم بنیاد
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی،
مرحــوم کوکــب تقوی مــادر شــهیدان
عادل ،خالــق و جمــال الحــداد ،پس از
سالهاتحملدردورنجدوریازفرزندان
رشیدشروزپنجشنبهدر ۸۸سالگیبه
علت کهولت ســن در مشهد درگذشت.
مراســم تشــییع پیکر ایــن اســوه صبر و
مقاومت امروز شــنبه نهم بهمــن پس از
نمازظهروعصردرصحنکوثرحرممطهر
رضوی برگزار می شــود و پیکر این مادر
فــداکار در رواق دارالحجه حرم حضرت
علی بن موســی الرضــا (ع) آرام خواهد
گرفت.
حجــت االســام حســین معصومــی
مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران
خراســان رضوی طی پیامی درگذشت
مادرشهیدانالحدادراتسلیتگفت.

استادبرجستهمعماری
و مرمت آثار تاریخی
درگذشت
دکتــر یعقــوب دانــش دوســت اســتاد
برجســته معمــاری ،شهرســازی و
پیشکسوتعرصهمرمتآثاروبافتهای
تاریخیدارفانیراوداعگفت.بهگزارش
فارس،دکتریعقوبدانشدوستاستاد
برجســته معماری ،شهرســازی و پیش
کســوت عرصه مرمــت آثــار و بافتهای
تاریخی و خالق آثــار ماندگاری همچون
یادمان میــدان راهآهن و میــدان آزادی
مشــهد دار فانی را وداع گفــت .مرحوم
دانشدوسترابابیشازنیمقرنتالش
برای حفــظ و احیای میــراث فرهنگی،
می توان به عنوان یکی از مشخصه های
میراث فرهنگی خراســان معرفی کرد.
تالش در راستای استحکام گنبد طالی
حرم مطهر رضــوی و طراحی و ســاخت
المانهایمشهور«بهسوینور»درپارک
ملت و «همیشــه بــه ســوی او» در میدان
راهآهن مشــهد ،نام دکتر دانش دوست
رابرایمردممشهدجاودانهکردهاست.

دستورویژه
برایانتقال زندان
مشهد
رئیس قــوه قضاییــه که هفتــم بهمن ماه
به همراه معاونان این قوه به مشــهد سفر
کرد طی ســفر دو روزه خود ضمن دیدار
بــا مســئوالن و اقشــار مختلف مــردم به
رســیدگی به مشــکالت قضایی اســتان
پرداخت ...


عکس :میزان

پیشبینیحضور
 8میلیون زائر نوروزی
در مشهد

صفحه۲

رئیسعلومپزشکیتربتحیدریهخبرداد:

مثبت بودن تست کرونای 50درصد مراجعه کنندگان

شــعبانی /رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
تربتحیدریه بابیاناینکهطیهفتهاخیرمراجعات
به مراکــز درمانــی تربــت حیدریه چهــار برابر شــده
است ،افزود :تست کرونای ۵۰درصد از این مراجعه
کنندگانمثبتاعالمشدهاست.بهگزارشخراسان
رضوی ،حسین ابراهیمی پور ،رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی تربت حیدریه در جلســه اضطراری ســتاد
پیشگیری از کرونا اظهار کرد :طی دو سال گذشته از
شیوعکرونابرایاولینباراستکهوضعیتکرونایی
اینمنطقهازمتوسطکشورباالتراستوجزوشهرهای

نارنجیهستیم.ویتصریحکرد:جهشهایویروس
امیکــرون رفتارهــای متفــاوت دارد ،بنابراین تجربه
بقیهکشورهاوضعیترابرایمامشخصمیکنداما
پیش درآمد امیکرون با شــدت واگیری بســیار زیاد و
شدت بستری کمتر اســت و به جرئت می توان گفت
کســانی که امیکرون گرفتــه اند همه خانــواده های
خودرادرگیرکردند.ابراهیمیپوربااشارهبهافزایش
چهار برابری مراجعات به مراکــز درمانی ،گفت :هم
اکنون تســت کرونای ۵۰درصــد مراجعه کنندگان
مثبت می شود و این در حالی اســت که از هفتم مهر

شادی مشهدی ها در پی صعود تیم ملی به جام جهانی
شهروندان مشهدی شامگاه پنج شنبه پس از پیروزی
تیم ملی فوتبــال ایران مقابــل عراق و صعــود به جام
جهانی به خیابان ها آمدند و شادی کردند.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــهروندان مشــهدی ســوار بــر
خودروهــای خــود بــا حمل پرچــم ایــران به شــادی
پرداختند و حتی شــهروندانی که در اتوبوس شهری
بازی ایران را پیگیری مــی کردند لحظه موفقیت تیم

را با ابراز شــادی جشن گرفتند .همچنین شهرداری
مشهد و تعدادی از مردم در پارک ملت مشهد اقدام به
نورافشانی کردند.
شایان ذکر اســت ،تیم ملی فوتبال ایران در هفتمین
دیدار خــود در مرحله نهایــی مقدماتی جــام جهانی
 ۲۰۲۲قطر موفق شد تیم عراق را با یک گل شکست
دهد و توانست صعود به جام جهانی را قطعی کند.

رئیسکمیسیونفرهنگیشورا:

ی فقیه انجام می شود
جا به جایی نمازخانه پایانه مسافربری با اجازه نماینده ول 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد گفت:
جابهجاییمکاننمازخانهپایانهمسافربریشهرداری
مشهد با کسب اجازه از نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی انجام خواهد شــد و پیش از آن اقــدام عمرانی
انجام نمیشــود .بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
شــهرداری مشــهد ،حجــتاالســام و المســلمین
منصوریانافزود:نمازخانهپایانهمسافربریشهرداری
مشهد در طرح به سازی و توسعه پایانه مسافربری امام
رضا(ع)برایافزایشمسافرپذیریقرارداردوباتوجهبه
اینکهاینمکانحکممسجدرانداردبامصوبهشورای

قبلیدرنقشهجایدیگریرابرایآندرنظرگرفتهاند.
ویادامهداد:نظرکارشناسیمهندساناینبودهکهبا
توجهبهعملیاتعمرانیدراطرافآن،ساختمانفعلی
ایمنی الزم را برای استفاده توســط زائران و مجاوران
ندارد ،بــر همین اســاس از ابتدای امســال اطراف آن
مســدود شــده بود .منصوریان تاکید کرد :در صورتی
کهنمایندهولیفقیهاجازهجابهجاییبنارابدهنداین
اتفاقرخخواهدداددرغیراینصورتسازهکنونیپس
ازتحکیمبناوبازسازیدراختیارزائرانومجاورانقرار
خواهدگرفت.

رئیسکمیسیونحقوقیشورااعالمکرد:

پیش بینی حضور 8میلیون زائر نوروزی در مشهد
رئیسکمیسیونحقوقیونظارتامالکوقراردادهای
شورای شــهر مشــهد با تأکید بر این که احتمال حضور
هشــت میلیون زائر در نوروز 1401وجود دارد ،گفت:
ت های ماههای رجب ،شــعبان و عید
همزمانی مناســب 
نوروز ،تقاضای سفر زائران داخلی و خارجی را افزایش
میدهد و در نوروز  1401شــاهد حضور پرشور زائران
درمشهد،جهانشهربرکتوکرامتهستیم.بهگزارش

۱

پایگاه اطالع رســانی شــورا ،دائمی اظهار کرد :وظیفه
شورای شهر فرایند تسهیل سازی استقبال از مسافر در
فرهنگ میزبانی اســت؛ همچنین نیاز اســت نهادهای
خدمت رسان ضمن پیش بینی درست از میزان حضور
زائراننوروزیمشهددرپساکرونا،اقداماتالزمازجمله
آمادگی زائرسراهای ارزان قیمت ،ایمنی سفر و رعایت
پروتکلهایبهداشتیبهدلیلکروناراانجامدهند.

تاکنون تعداد بیماران بستری بین ۲۰تا ۳۰نفر بود
و اکنون این میزان به ۵۰بیمار بســتری رسیده و سه
بخش بیمارستان نهم دی را اشغال کرده است .وی
اظهار کرد :بررسی در کشورهایی که در اواخر سویه
امیکرون هســتند نشــان می دهد میزان بستری در
خیلی موارد بیشتر بوده بنابراین بیمارستان ها باید
خودشانراآمادهکنند.رئیسدانشگاهعلومپزشکی
تربتحیدریهافزود:خوشبختانهتاپنجبرابروضعیت
بستریوخدمترسانیفعلیظرفیتموجوداستاما
چنانچهوضعیتفراتربرودکهاحتمالآنهمهست،
باتوجهبهزیرساختهایتختبیمارستانیواکسیژن
با مشــکل جدی مواجه خواهیم شــد .ابراهیمی پور
گفت:اینپیکحدود 40روزطولمیکشدواکنون

دوهفتهازاینپیکدراینمنطقهگذشتهوتاسههفته
دیگرادامهخواهدداشت.
•تعطیلی ۴۰مدرسهطیهفتههایاخیردر
تربتحیدریه

ســاالری ،معاون پشــتیبانی آموزش و پرورش تربت
حیدریه از تعطیلی ۴۰مدرســه طی هفته های اخیر
درتربتحیدریهخبردادوخواهانتعطیلییکهفته
ای مــدارس در تربــت حیدریه شــد .وی افــزود :طی
هفته های اخیر  ۲۵مدرســه ابتدایی و  ۱۵مدرســه
متوسطه به دلیل شــرایط موجود تعطیل شــدند و از
ستاد پیشگیری کرونا تقاضا داریم مصوبه ای در این
خصوصلحاظکنند.

باحضوررئیسسازمانتبلیغاتاسالمیانجامشد

افتتاح نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در مشهد

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز حکمرانی محلی در
مشهد با حضور رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی و
مقامات استانی افتتاح شــد .به گزارش ایرنا ،قائم
مقام بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسالمی گفت:
شــعار بنیاد هدایــت ســازمان تبلیغات اســامی،
تعالی شبکه امامت اســت به این معنا که تالش می
کند ائمــه جماعت مســاجد را کــه در شــبکه بنیاد
هدایت هستند از نظر دانش و مهارت ،انگیزه رشد
بدهد و موانعی که بر سر راهشان است برای ارتقا و
توانمند سازی برطرف کند و آن ها را از امام مسجد
و امام فعال مسجد به امام محله تبدیل کند .حجت
االســام غالمی افــزود :در این راســتا نمایشــگاه

مسجدجامعهپردازحکمرانیمحلیباارائهفناوری
نرم جامعهپردازی والیی با محوریت مســاجد برای
نخستین بار در کشــور در مشــهد مقدس با هدف
ارائه نــرم افزار این مــدل مدیریت افتتاح شــد .وی
ادامهداد:نمایشگاهمسجدجامعهپردازحکمرانی
محلیدارایسهبخشتاریخی،جغرافیاییوبخش
دستاوردهایاستانیاستکهدربخشتاریخیطی
 ۳۷پرده،سیرتاریخیحکمرانیمردمدرمقایسهبا
نظامغربی،درحکمرانیمقایسهوبراساسگفتمان
امامراحلورهبرمعظمانقالب،نوعمشارکتمردم
در حکمرانــی و دیــدگاه امــام راحل و مقــام معظم
رهبریدراینخصوصتبیینشدهاست.

جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استان برگزار می شود
مدیر چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی
فجر خراســان رضوی از برگزاری این جشنواره
برای نخســتین بــار در شهرســتان های
خراســان رضــوی طــی روزهــای  ۱۵تا
 ۳۰بهمــن خبــر داد .بــه گــزارش ایرنا،
خلیلــی در نشســتی خبری گفــت :این
جشــنواره همزمــان در کل کشــور در
مراکــز اســتانها برگــزار میشــود .وی
ادامه داد :بــرای برگزاری جشــنواره در
مشهد نگارخانههای خصوصی ،دولتی
و دانشگاههای مختلف پای کار آمده اند
و رویداد گســتردهای را در حد جشنواره
هنرهــای تجســمی فجــر تهــران ارائــه
دادهایم که در هیچ استان دیگری چنین
اتفاقینیفتادهاست.خلیلیخاطرنشان
کــرد :ایــن جشــنواره در شهرســتان
های درگــز ،قوچــان ،ســرخس ،تایباد،
تربتجــام ،فریمان ،خواف ،رشــتخوار،

تربت حیدریه ،گناباد ،کاشمر ،سبزوار و نیشابور
به صورت همزمان برگزار میشود.

رئیسصنفبازیوسرگرمی
مشهد:باوجوداینکهاکثر
بازیهاخانوادگیانجام
میشود،ازکلیهکافهبازیهای
مشهدتعهدگرفتهشدهاگر
بازیمختلطبرگزارکنندپلمب
میشوند
صفحه۴

خبر
شهرستان

امامجمعهخلیلآبادمطرحکرد:

تکمیل باند دوم جاده
خلیل آباد به بردسکن از
مطالبات جدی مردم
حســین نوری/تکمیل باند دوم جاده
خلیــل آبــاد بــه بردســکن از مطالبات
جــدی مــردم و مســئوالن اســت.
حجتاالســام ناهیــدی بــا بیــان این
کــه جــاده خلیــل آبــاد بــه بردســکن
مشــکالت ایمنــی و جانی بــرای مردم
به وجود آورده اســت ،گفت :مشکالت
عدیــدهای در منطقه وجــود دارد ولی
مسئله باند دوم خلیل آباد به بردسکن
جزو تاکیــدات همه مســئوالن و مردم
است.
حجتاالسالمعلیناهیدی،امامجمعه
خلیل آباد در حاشیه بازدید از یک پروژه
شــهری اظهار کــرد :یکــی از مطالبات
جــدی مــردم در منطقه دوبانده شــدن
جاده شادمهر تا انابد است که مشکالت
ایمنی و جانی برای مردم به وجود آورده
است.
وی همچنیــن در ادامــه بــا اشــاره بــه
وعدههایمختلفدرخصوصاینپروژه،
خاطرنشــان کرد :هر کدام از مسئوالن
که بــه منطقــه ترشــیز دعوت شــده اند،
یکی از مطالبات جدی مردم که همواره
مطرحمیشودبحثدوباندهشدنجاده
خلیلآبادبهبردسکناست.

