
شهروندان به هیچ  وجه از ماسک N 95  استفاده نکنندکرونا نوشت افزار را گران کرد
مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: رئیس اتحادیه کتاب، نوشت افزار و صحافی مشهد:

 رئیــس اتحادیه کتــاب، نوشــت افزار و صحافی 
مشهد گفت: ویروس کرونا موجب ریزش، گرانی 
و تعطیلی صنف فروشندگان نوشت افزار شده است.

جواد سیدعباســیان افزود: شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی مدارس سبب تعطیلی ۱۰ درصد از صنف 
فروشندگان نوشت افزار شده است.وی یادآور شد: 

در انواع مدادها اعم از مدادهای رنگی..

مدیر تجهیزات پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: اســتفاده از ماســک  N 95  برای 
عموم مردم زمینه انتشار بیشتر بیماری را فراهم 
می کند.علیرضا جوان افزود: همه می توانند ماسک 
پارچه ای اســتفاده کنند البته این ماسک ها حتماً 
قابل شست وشــو باشند، الیه داخل آن ها از جنس 

پارچه پنبه ای باشد و الیه بیرونی آن  هم ..
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نام نویسی تسهیالت خسارت کرونا تمدید شد
 با وجود مسئول فنی دامپزشکی 

در محل صورت گرفت

 کشف گوشت 
غیرقابل مصرف 

درفروشگاه الکچری
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 در پیگیری گالیه های مردمی 
از مشکالت ترافیکی این منطقه 

عنوان شد 

تقاطع 
غیرهمسطح 

 خیام- سجاد 
در مرحله مطالعاتی

شلوغی معابر کالنشهری مانند مشهد سال هاست که دیگر به 
یک تصویر همیشگی تبدیل شده و دیگر نمی توان زمان های 
خاصی را برای کاهش چشمگیر حجم ترافیک شهر نام برد.

با این حال تشدید این مشکل در برخی معابر در مواقعی که 
حداقل نمی توان یک دلیل مشهود برای آن پیدا کرد موجب 
گالیه شهروندان یا سکنه محدوده ای از شهر می شود، برای 
مثال در چند روز اخیر مسیرهای منتهی به تقاطع سجاد و 
خیام به ویژه در جهت شرق به غرب بولوار دستغیب موجب 
شده تا تعدادی از شهروندان ضمن تماس با روزنامه خواهان 
بررســی این مشکل باشــند.البته پیش از پرداختن به این 
مسئله الزم است نگاهی به سابقه این موضوع داشته باشیم؛ 

چراکه از گذشته های دور بولوار سجاد یکی از ...

قابل توجه زیان دیدگان حوزه گردشگری و صنایع دستی

.......صفحه 2 

 در جلسه روز گذشته 
شورای شهر مشهد صورت گرفت

 قدردانی از پزشکان 
و کادر درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی

در پی بازرسی کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان 
رضوی از یک فروشگاه الکچری در حوالی بولوار استقالل، باوجود 
حضور مسئول فنی مقیم شبکه دامپزشکی مشهد در محل، انواع 
گوشت تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف از محل کشف شد.

به واسطه تماس دو نفر از شهروندان ...

.......صفحه 3 
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رویداد ملی جایزه ادبی مشهد •
کلید خورد

تسنیم: رویداد ادبی جایزه ملی مشهد در محورهایی 
همچون رمان، داستان و شعر کلید خورد.

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشــهد با اعالم این خبر گفت: بخش های 
ادبی این رویداد به پاس بزرگداشــت شــخصیت های 
ادبی این کهن سرزمین با نشــان ویژه ملک الشعرای 
بهار در بخش شعر کالسیک، نشان ویژه اخوان ثالث در 
بخش شعر نو )آزاد، نیمایی و سپید(، نشان ویژه توس 
در قسمت داستان که شامل رمان، مجموعه داستان و 
داستان کوتاه می شــود و نشان ویژه بیهقی با موضوع 

روایت نگاری ویژه شهر مشهد برگزار می شود.
صدرا یوســفی افزود: جوایز این نشان های ویژه عبارت 
اســت از ۱5 میلیون تومان به همراه لوح تقدیر برای 
نفر برگزیده اول، ۱۰ میلیون تومان و لوح تقدیر برای 
برگزیــده دوم و 5میلیــون تومان و لــوح تقدیر برای 

برگزیده سوم که تقدیم آن ها خواهد شد.
وی بیــان کرد: همچنین در هر بخش مبلغ 2میلیون 

تومان برای اثر منتخب در نظر گرفته شده است.
یوسفی خاطرنشان کرد: تمامی کتاب های منتشر شده 
در دو بخش شــعر و رمان و کتاب های منتشــر نشده 
در بخش های شعر کالسیک، شعر نو، داستان کوتاه و 
روایت نگاری می توانند در این رویداد ملی شرکت کنند.

وی اضافه کرد: مهلت ارسال آثار و شرکت در این رویداد 
تا پایان شهریور ماه سال جاری برای کتاب های منتشر 
شده و تا پایان مهر ماه همین سال برای آثار چاپ نشده 
اســت. مراسم پایانی جشنواره در زمستان سال جاری 

برگزار می شود.

مهلت ارسال اثر به جشنواره •
ایده پردازی تعلیم و تربیت در دوران 

کرونا تمدید شد
حسین پورحســین: مهلت ارســال اثر بــه جشنواره 
ایده پردازی تعلیم و تربیت در دوران کرونا تا ۱2 شهریور 
ماه تمدید شد.رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی با 
اعالم این خبر در نشســت خبری با اصحاب رسانه گفت: 
این جشــنواره به ابتکار سازمان بسیج فرهنگیان کشور و 
با همکاری دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش 
در راســتای رســالت موجود برای ارتقای نظام تعلیم و 
تربیت برگزار می شود.رمضان نیری با اشاره به اینکه مهلت 
ارسال اثر به این جشنواره تا دوم شهریور ماه جاری اعالم 
شــده بود که تا ۱2 همین ماه تمدید شد و عالقه مندان 
 می توانند آثار خود را در زمینه و اشکال مختلف در سامانه
 www.sci-cbo.ir بارگذاری کنند، افزود: هیچ محدودیتی 
وجود ندارد و شامل استادان، دانشجویان، معلمان و غیره 
می شود و عالقه مندان می توانند آثار خود را در پنج محور 
اصلی شــامل یادگیری مؤثر، الگوهای تربیتی مؤثر نظام 
آموزشی، زیرســاخت، مدیریت نظام آموزشی در شرایط 
کرونا و سایر موضوعات مرتبط و قابل طرح تهیه و ارسال 
کنند.رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی تفکر، تأمل 
و به اشتراک گذاشتن تجربیات و ارائه پیشنهاد ها در زمینه 
تعلیــم و تربیت مؤثر در دوران کرونا و نیز به طور کلی در 

این رابطه را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.
نیری افزود: تاکنون استان خراسان رضوی با ارسال ۷۶ 
اثر به این جشنواره رتبه سوم را در میان سایر استان های 
کشــور دارد که با توجه به ظرفیت علمی، پژوهشی و 
آموزشی در این خطه امیدواریم شاهد مشارکت بیشتر 

فرهنگیان و استادان در این زمینه باشیم.

خبرخبرخبرخبر

محمدزاده: فرماندار مشهد از بهره برداری ۱5۶ پروژه 
با اعتبار 2هــزار و 34۶میلیارد تومان در هفته دولت 

خبر داد.
محمدرضا هاشمی گفت: بیشترین پروژه ها در بخش 
مرکزی شهرســتان مشــهد با ۱28 پروژه و اعتباری 
افزون بر 2هزار و 3۰9 میلیارد تومان است و بخش های 
احمدآبــاد و رضویه هم به ترتیب 9 و ۱9 پروژه آماده 
بهره برداری دارنــد.وی ادامه داد: ۶8درصد پروژه ها به 
تعداد 99 پروژه با اعتبار یک هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان 
در مشــهد خواهند بود و ملک آباد با هشــت پروژه و 
رضویه با سه پروژه در ردیف های دوم و سوم قرار دارند. 
همچنین از مجموع ۱5۶ پــروژه اعالمی ۱۱۱ پروژه 
شــهری و 4۶ پروژه روستایی است.به گفته  هاشمی 
۱3۶ پروژه عمرانی، ۱3 پروژه اقتصادی و هفت پروژه 
فرهنگی ورزشــی خواهد بود و ۶ پروژه هم توســط 
معین های اقتصادی به مرحله بهره برداری رسیده است.

فرماندار مشــهد اظهار کرد: ۱8 دستگاه دولتی و نهاد 
در هفته دولت ســال جاری پروژه افتتاحی دارند که 
شــهرداری مشــهد با ۶۷ پروژه در رتبه نخست قرار 
دارد و نوســازی و توسعه مدارس با 2۱ پروژه، کمیته 
امداد با ۱3 پروژه، میراث فرهنگی شهرســتان مشهد 
با 9 پروژه، آبفا با 9 پروژه، دانشــگاه علوم پزشــکی با 
هشت پروژه و جهاد کشاورزی با هفت پروژه از جمله 
دستگاه های دیگر هستند.هاشمی در بیان چند نمونه 
از پروژه های افتتاحــی هم گفت: افتتاح چند هتل و 
نوســازی دو مدرسه ۶ کالسه در رضویه و رباط طرق 

و سالن ورزشی روستای خیرآباد، اورژانس بیمارستان 
قائم، مرکز فناوری های پیشرفته 3 دانشگاه فردوسی، 
افتتــاح گاوداری 2هزار و 5۰۰ رأســی گاو شــیری 
مؤسسه دامپروری آستان قدس رضوی، ساخت مخزن 
آب ارداک، آغاز عملیات انتقال آب سد دوستی به سد 
طرق، رونمایی از 8۰ دستگاه مینی بوس و 3۰ دستگاه 

اتوبوس از جمله این موارد هستند.
وی در خصوص مشــکل تأمین آب شرب روستاهای 
اطراف مشهد هم بیان کرد: در حال حاضر ۱2۶ روستا 
در حریم شهر و ۱۶ روستا متصل به شهر مشهد وجود 
دارد که بنــا به دالیل متعددی از قبیل کمبود منابع 
تأمین در برخی نقاط یا فرســودگی شبکه انتقال در 
تعدادی از این روستاها مشکالتی برای روستانشینان 
به وجود آورده اســت که به منظور کاستن از بخش 
قابل توجهی از این مشکالت با هماهنگی های صورت 
گرفته در سال جاری اعتبار ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومانــی ویژه ای به این موضــوع اختصاص یافته تا با 
اجــرای برنامه هایی چون حفر چــاه جدید یا تجهیز 
چاه های موجود و اصالح شــبکه بخشی از مشکالت 
روســتاییان را کم کنیم اما توجه به مدیریت مصرف 
از ســوی آن ها هم می تواند تأثیر مستقیمی در بحث 

کمبود آب داشته باشد.
هاشمی با ذکر نام روستای زکریا اظهار کرد: با تشکیل 
کارگروه ویژه ای در حوزه آب روســتاها بنا به شرایط 
روســتاهای مختلف اولویت بندی الزم صورت گرفته 
و روســتای زکریا یکی از اولویت دارترین روســتاهای 

اطراف مشــهد اســت که برنامه ریزی های الزم برای 
حل مشکل آب شرب این روستا صورت خواهد گرفت. 
این در حالی اســت که در حال حاضر به 3۰ روســتا 
در شهرستان مشهد با تانکر آبرسانی می شود و تالش 
می کنیم با اجرای طرح هایی چون حفر یا جابه جایی 
22حلقه چاه و اصالح 8۰ کیلومتر از شبکه توزیع در 
آینده نزدیک شاهد مرتفع شدن بخش زیادی از این 

مشکالت باشیم.

اخبار کرونایی س
بخش دیگری از نشســت خبری روز گذشته فرماندار 
مشــهد و معاونانش به فعالیت هــای مرتبط با کرونا 
اختصاص داشت که در ابتدا  هاشمی به ارائه آمارهای 

جالب توجهی پرداخت و گفت: از ابتدای شــیوع این 
ویروس ستاد شهرستانی پیشگیری از کرونا ۶4 جلسه 
در شــهر مشهد و 53 جلســه در بخش های سه گانه 
شهرستان و 2۱ جلسه کمیته امنیتی مرتبط با موضوع 
برگزار کرده که در مجموع ۷59 مصوبه داشته است. 

او افزود: مهم ترین مأموریت این حوزه را کادر درمان بر 
عهده داشته و دارند و همه ما قدردان از خودگذشتگی 
آن ها هســتیم اما در راســتای کنترل شرایط 4۰۰ 
تیم بازرســی با تعداد ۶۶5 نیرو نیز تشکیل شده که 
در بخش های مختلف به بررســی و نظــارت اوضاع 
می پردازند و تاکنــون 2هزار و ۱۰۰ مورد بازرســی 
صورت گرفته است. به عنوان مثال 3۰5 مورد بازدید 
از ۱9۰ دفتر پیشــخوان خدمات دولت صورت گرفته 
که خدمات ۱3 دفتر به علت عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی قطع شــده یا از 2هزار و 5۱۷ نانوایی 2۱۱ 

نانوایی هم برای مقاطعی پلمب شدند.
هاشمی گفت: در حال حاضر نیز کارگروه ویژه ای برای 
نظارت بر موازین بهداشتی اعالمی در خصوص نحوه 
برگزاری عزاداری های دهه اول محرم تشــکیل شده 
اســت و خوشبختانه با همکاری شــهروندان تاکنون 

گزارش خاصی بدست ما نرسیده است.
پرداخت ۱39 میلیارد تومان تســهیالت به مشاغل 
آسیب پذیر از کرونا هم خبر دیگری بود که میرشاهی، 
معاون فرماندار با اعالم آن گفت: پرداخت این میزان 
تسهیالت موجب تثبیت اشتغال ۱۱هزار و 548 نفر در 

شهرستان شده است.

فرماندار خبر داد

بهره برداری و افتتاح 156 پروژه طی هفته دولت در شهرستان مشهد

سه شنبه  4 شهریور 1399

  5 محرم 1442  
 25 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9328  
 ویژه نامه 3707  
+ صفحه »میهن« 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1121-99 مورخ 99/04/17 هیئت به شماره کالسه 314-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
امیر کچرنلوئی  فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 187 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مساحت 191.25 متر مربع از پالک 
155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9904673
تاریخ انتشار نوبت اول:  20                  /05                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 04                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

برابر رای شماره 1679-99 مورخ 99/05/29 هیئت به شماره کالسه 22-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سید رضا هاشمی  فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 478 در یک باب منزل به مساحت 168متر مربع از پالک 907 فرعی از 163 
اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-995589
تاریخ انتشار نوبت اول:  04                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 19                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

تاریخ انتشار نوبت دوم: 19                  /06                  /99

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت صنایع الماس کاشی نیشابور 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 24448
کاش��ی  الم��اس  ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از 
نیشابور )سهامی خاص( دعوت میگردد در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ 
کارخان��ه  مح��ل  در   18 س��اعت  از   1399/06/15
شرکت واقع در نیشابور کیلومتر 22 جاده مشهد، 

قدمگاه تشکیل می گردد شرکت فرمایید.
دستورجلسه:

1- تصمیم گیری در رابطه با فروش سهام شرکت
2- تصمیم گیری در رابطه با فروش اموال منقول 

شرکت یا غیرمنقول شرکت
3- س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده باشد.
ع هیئت مدیره شرکت الماس کاشی نیشابور  9
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
5 آئی��ن نامه مالی ش��هرداری ها و در اجرای 
تصویب نامه شماره 38326ت27506 مورخه 
1381/9/5 هیئت محترم  وزیران جهت رفع 
نیاز امور مربوط به نظافت وپذیرایی وارسال 
مراسالت، خدمات روابط عمومی، امور مربوط 
ب��ه حم��ل و نقل، ام��ور مرب��وط ب��ه تعمیر و 
نگهداری ماشین آالت شهرداری ونگهداری 
فضای س��بز پارک دانشگاه نس��بت به خرید 
خدمت از ش��رکت های واج��د صالحیت اقدام 
نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند 
از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10روز 
نس��بت به دریاف��ت اوراق مناقص��ه و ارائه 
پیشنهاد به امور مالی شهرداری مراجعه ویا 
با شماره تلفن 05157222276تماس حاصل 

نمایند. 
حسین زاده شهردار گناباد

 تجدید آگهی مناقصه کتبی
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در پیگیری گالیه های مردمی از مشکالت ترافیکی این منطقه عنوان شد 

تقاطع غیرهمسطح خیام- سجاد در مرحله مطالعاتی
قدس: شلوغی معابر کالنشهری مانند مشهد 
سال هاست که دیگر به یک تصویر همیشگی 
تبدیل شده و دیگر نمی توان زمان های خاصی 
را برای کاهش چشمگیر حجم ترافیک شهر 
نام برد.با این حال تشدید این مشکل در برخی 
معابــر در مواقعی که حداقــل نمی توان یک 
دلیل مشهود برای آن پیدا کرد موجب گالیه 
شهروندان یا سکنه محدوده ای از شهر می شود، 
برای مثال در چند روز اخیر مسیرهای منتهی 
به تقاطع سجاد و خیام به ویژه در جهت شرق 
به غرب بولوار دستغیب موجب شده تا تعدادی 
از شــهروندان ضمن تماس با روزنامه خواهان 

بررسی این مشکل باشند.
البته پیش از پرداختن به این مسئله الزم است 
نگاهی به ســابقه این موضوع داشته باشیم؛ 
چراکه از گذشــته های دور بولوار سجاد یکی 
از معابر پرتردد شــهر بوده و به ویژه از ساعات 
بعدازظهر تا نیمه های شب همواره ترافیک در 
این محدوده پرحجم تر از نقاط دیگر شهر بود.

نقبی به گذشتهس
اوایل دهه 90 بود که مدیریت شــهری وقت 
تصمیــم گرفت برای روان ســازی ترافیک در 
نقاطی خــاص اقدام به ســاخت تقاطع های 
غیرهمســطح کند که سه راه خیام و ملک آباد 
و تقاطع ســجاد- خیام هم از جمله این نقاط 
بودند اما با پایان یافتن دوره سوم شورا و تغییر 
مدیران شهری این موضوع از دستور کار خارج 
شد.از سوی دیگر همزمان با این تحوالت پروژه 
بزرگی مانند مشــهدمال هم در حال ساخته 
شدن بود که تردد خودروهای سنگین و سبک 
مرتبــط با این پروژه هم تأثیر مســتقیمی بر 
ترافیک این محدوده داشــت و اکنون هم که 
دیگر مانند گذشته تردد خودروهای سنگین 
این پروژه را شــاهد نیســتیم امــا برخی از 
شهروندان معتقدند با آغاز بهره برداری از این 
پروژه گره ترافیک تقاطع سجاد- خیام کورتر 

خواهد شد.
با تمام این اوصاف تصــور عموم مردم بر این 
بود که تابستان امسال به علت کاهش سفرها 
به مشــهد معضالت ترافیکی کمتــری را در 
معابر شــاهد خواهند بود که البته در مجموع 
می توان گفت مشهد خلوت ترین تابستان خود 

را تجربــه می کنــد ولی در 
هفته اخیر کندی حرکت و 
ترافیک سنگین در برخی از 
معابر گالیه هایی را به دنبال 
داشته است که به طور مثال 
 عالوه بر تقاطع سجاد- خیام

ترافیــک  از  شــهروندان 
عصرگاهــی  کســل کننده 
محدوده سیدرضی نیز گالیه 

داشتند.
بر همین اســاس به منظور 
بررسی بیشــتر این مسئله 
با متولیان ایــن موضوع در 
پلیــس راهور و شــهرداری 

مشــهد گفت وگویی داشــتیم کــه در ادامه 
می خوانید.

سکته های ترافیکی مشکل سازس
رئیس پلیس راهور خراســان رضوی در این 
باره می گوید: هر چند حجــم ترافیک معابر 
شهری مشهد در تابســتان امسال نسبت به 
زمان های مشابه در سال های پیش کمتر بوده 
امــا باز هم در مقاطع زمانی و مکانی مختلفی 
شاهد ایجاد گره های ترافیکی هستیم.سرهنگ 
دهنوی می افزاید: یکی از دالیل کندی حرکت 
خودروهــا در معابر یا ایجاد گره ترافیکی بروز 
مشکالتی است که منجر به غیر قابل استفاده 

شدن بخشی از سطح معبر 
می شود به عنوان مثال گاهی 
نامتعارف یک خودرو  توقف 
پرترافیک  معبــر  یــک  در 
ترافیکی  بــار  ایجاد  موجب 
سنگین می شــود.وی یادآور 
می شــود: انجام حفاری ها از 
خدماتی  دستگاه های  سوی 
نیز عامل دیگری اســت که 
می توانــد حتی معابر اطراف 
محل انجام عملیات عمرانی 
را تحت تأثیــر قرار دهد، به 
طور مثــال حفاری در بولوار 
سیدرضی در روزهای گذشته 
موجب سنگینی ترافیک در این منطقه شده بود 
که با اتمام آن شرایط به حالت عادی بازگشته 
است با این وصف خرابی چند دقیقه ای چراغ 
راهنمایی یک تقاطع تا ساعت ها بعد ترافیک 

محدوده را تحت تأثیر قرار می دهد.
دهنوی در خصوص بار ترافیکی باالی برخی از 
تقاطع های شهر مانند تقاطع سجاد - خیام نیز 
اظهار می دارد: پلیس راهور با مدیران ترافیکی 
شهرداری همواره در حال تبادل نظر و بررسی 
راه های حل مشکالت هســتند. در خصوص 
تقاطع مذکور نیز جلســات مختلفی تشکیل 
شــده تا برنامه ریزی های الزم برای کاستن از 
معطلی شهروندان در ترافیک صورت بگیرد و 

طرح های کوتاه مدت و بلندمدت از قبیل ایجاد 
تقاطع نیز در دست بررسی است.

مطالعات دوباره یک طرح مصوبس
مدیر روابط عمومــی معاونت عمران، حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد نیز در این 
بــاره اظهار مــی دارد: مطالعــات فنی تقاطع 
غیرهمسطح سجاد- خیام در حال انجام است و 
با نهایی شدن مطالعات تصمیم مناسب گرفته 

خواهد شد.
مجید بخت آزما در پاسخ به این پرسش که 
ایــن تقاطع یک بار تــا مرحله مصوبه طرح 
پیــش رفته و دلیل انجــام مطالعات دوباره 
چیســت، می گوید: مصوبه قبلی که مربوط 
به اواخر دوره شــورای سوم است در بررسی 
بعدی مشــخص شد ساخت تقاطع به شیوه 
مورد نظــر در آن طرح نیازمنــد اعتبارات 
زیادی برای خرید امالک اطراف تقاطع است 
بنابراین به نوعــی در دوره چهارم مدیریت 

شهری از دستور کار خارج شد.
وی ادامــه می دهد: با این حال کارشناســان 
حمل و نقل و مدیریت شهری فعلی بر این باور 
هستند که ساخت یک تقاطع غیرهمسطح در 
این نقطه از شهر الزامی است و هم اکنون فاز 
مطالعاتی آن آغاز شده است تا با بررسی های 
فنی و اســتفاده از تجربیات مشــابه در سایر 
نقاط به بهترین روش اجرا دســت پیدا کنند 
که ضمن حل مشکل شهروندان هزینه کمتری 

برای شهر داشته باشد.
بخت آزما در خصوص تأثیــر احتمالی پروژه 
مشــهدمال در زمان بهره بــرداری بر ترافیک 
این محدوده هم اظهار مــی دارد: بی تردید با 
بهره برداری از این مجموعه بر بار ترافیکی این 
محدوده افزوده خواهد شــد بر همین اساس 
از مدت ها پیش رایزنی ها و برگزاری جلســات 
فنی برای نحوه مدیریت موضوع آغاز شــده و 
تصمیم های اولیه اتخاذ شده است که بر اساس 
آن مقرر شده مسیر دسترسی به پارکینگ این 
مجموعه به صورت غیرهمســطح یا از بولوار 
خیام یا از محدوده ارشاد ایجاد شود تا در زمان 
بهره برداری شــاهد شکل گیری گره ترافیکی 
برای ورود و خروج به این محل در معابر اطراف 

نباشیم.

هیئتی ها دستشان در دست هم...•
یادش به خیر صفــا و صمیمیت روضه ها و هیئت های قدیمی! 
اصالً انگار چایی اش هم طعم دیگری داشــت. یعنی حقیقتش 
آن طعم خوب چای هم برخاســته از همان صفا و صمیمیت و 
سادگی بود. هیئت هایی که معموالً چند ریش سفید و بزرگ تر 
همیشه در میانه میدانش بودند و جوان ترها گوش به فرمان آن ها!

راســتش را بخواهید امســال هیئت خانگی ما به دلیل همین 
مسائل مربوط به کرونا برگزار نشد. سخت اندوهگین بودیم که 
خبر رسید دوستان با یکی دو هیئت دیگر، دست در دست هم 
گذاشــته اند و فضای باز بزرگی را در نزدیکی حرم مطهر، برای 
عزاداری امسال آماده کرده اند. سه هیئت که یکی ساختار آن را 
جوانان تشکیل می دادند و دو تای دیگر را قدیمی ها و جوان ترها، 
با هم تشریک مساعی کردند و مراسم سالیانه یکی از قدیمی ترین 

تکیه های مشهد را به فضای باز مقابل تکیه آوردند.
حســینیه علی اکبری هــای کوچه نوغان که در ســال 1300 
تأســیس شده، نزدیک به 100 سال پیشینه دارد. امسال پیران 
این حسینیه با مشارکت جوان ترهایشان و با حضور جوانان هیئت 
محصلین متوسل به ائمه اطهار)ع(، بولوار رضوان از خیابان های 
تازه تأســیس منتهی به حرم مطهر امام رضا)ع( را شور و حال 
دیگری بخشــیده اند. ائتالفی بزرگ از پیران باتجربه و جوانان 
بانشاط که ترکیب مبارکشــان در شیوه عزاداری هم دیده شد! 
دم های خاطره انگیز قدیمی و سبک های زیبای امروزی در هم 
آمیخت و هم خاطرات شــیرین عزاداری و هیئت های قدیمی 
 را زنده کرد و هم اشــعار محکم و زیبای شــاعران امروزی را به 
منصه ظهور رســاند. آن طور که دیدم و شنیدم در بسیاری از 
نقاط دیگر مشــهد مقدس، به عنوان یکی از قطب های بزرگ 
عزاداری و هیئت ها در کشور و حتماً در شهرهای دیگر هم این 
اتفاق افتاده و کرونا و محدودیت های آن، بچه هیئتی ها را به این 
فکر انداخته که با کمک هم، فضاهای بزرگ تر و مناســب تری 
 را زیر ســقف آســمان تدارک ببیننــد تا خیمه هــای عزای 

آقا اباعبداهلل الحسین)ع( از رونق نیفتد.
امســال با این تدبیر خودجوش بچه هیئتی ها و با مشــارکت، 
همراهــی و کمک های خوب مردم، فصل تــازه ای در عزاداری 
حسینی شــکل گرفت که در نوع خود، بی سابقه و البته بسیار 
مبارک است. به کوری چشــم همه کسانی که انتظار داشتند 
امسال با شیوع ویروس کرونا، عزاداری حسینی از رونق بیفتد و 
مجالس و محافل عزاداری تعطیل شود، نه تنها چنین اتفاقی رخ 
نداد که خیمه ها و محافل عزای حسینی با رونق بیشتر و شور و 
حال افزون تر، آن هم با رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی 

برپا شدند. 
جالب است که اگر دقت کنید امسال مردم برای اینکه نشان دهند 
نسبت به روزهای عزای حسینی چقدر حساس اند، پیراهن های 
مشــکی خود را هم زودتر پوشیدند و زودتر سیاه پوش شدند تا 
بگویند حتی اگر مجالس آن ها برگزار نشود، حسینیه دل آن ها 
سیاه پوش است. اما به لطف خدا و با نگاه حضرت سیدالشهدا)ع( 
حجم و تعداد مجالس هم کاهش نیافت و با برپایی حسینیه ها و 
خیمه های روباز، شمار بیشتری از مردم فرصت حضور در محافل 

عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( را پیدا کرده اند.
این لطف الهی که در شکل اتحاد و ائتالف هیئت ها نمایان شد، 
پیام دیگری هم دارد که همانا پیام اتحاد، همدلی و وحدت بین 
عزاداران حسینی و بچه های هیئتی است. وحدتی که گاهی در 
میان برخی بچه هیئتی ها کمتر دیده می شد یا گاه خدای نکرده 
در برخی شهرها و روستاها در قالب رقابت های نادرست و ناسالم 

بروز می یافت که از آسیب های این حوزه بود.
ایــن یادداشــت را با بیتی که دیشــب یکــی از پیرغالمان و 
روضه خوانان مشــهدی در یکی از قدیمی ترین حســینیه های 

مشهد و ایران خواند به پایان می رسانم که فرمود:
هیئتی ها دستشان در دست هم

عالمی دارند زیر این َعلَم...

کرونا نوشت افزار را گران کرد•
قدس: رئیــس اتحادیه 
کتــاب، نوشــت افزار و 
صحافی مشــهد گفت: 
موجب  کرونــا  ویروس 
ریزش، گرانی و تعطیلی 
فروشــندگان  صنــف 

نوشت افزار شده است.
جواد سیدعباســیان افزود: شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
مدارس ســبب تعطیلــی 10 درصد از صنف فروشــندگان 
نوشت افزار شده اســت.وی یادآور شد: در انواع مدادها اعم از 
مدادهای رنگی، مشــکی و قرمز نسبت به پارسال ۷0 تا ۸0 
درصــد افزایش قیمت، خودکارها ۴0 تــا ۵0 درصد افزایش 
قیمت، کاغذهای تحریر و A۴ 10 درصد افزایش قیمت و در 
تمامی نوشت افزارها به جز دفتر حدود ۴0 تا ۵0 درصد نسبت 

به پارسال افزایش قیمت داشته ایم.
رئیس اتحادیه کتاب، نوشت افزار و صحافی مشهد ادامه داد: 
دلیل افزایش قیمت نوشــت افزار را می توان افزایش بی رویه 
نــرخ ارز و افزایــش قیمت مواد اولیه که بــر افزایش قیمت 
تولید تولیدکنندگان واحدهای تولیدی صنف نوشت افزار اثر 

می گذارند نام برد.
سیدعباسیان بیان کرد: قیمت اجناس وارداتی دو برابر شده 
که ۴0 درصد از این نوشــت افزارها تولید داخلی و ۶0 درصد 

وارداتی هستند.
او تصریح کرد: دفاتر مدارس هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتند 
بلکه کاهش قیمت هم داشتند و این کاهش قیمت به دلیل عدم 
تقاضا و عدم مصرف و همچنین تعطیلی مدارس بوده است.

رئیس اتحادیه کتاب، نوشت افزار و صحافی مشهد تأکید کرد: 
امسال با توجه به عدم تقاضای مردم، فروشنده ها اجناس خود 
را زیر قیمت بازار می فروشند و فروش آن ها 10 درصد نسبت 

به پارسال کاهش یافته است.

اخبار هفته دولت 
 افتتاح 751 پروژه به مناسبت •

هفته دولت در خراسان شمالی
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: استاندار خراسان 
و  افتتــاح  از  شــمالی 
کلنگ زنــی ۷۵1 پروژه 
با اعتبار 2هــزار و ۵00 
در  تومــان  میلیــارد 
هفته دولت در سراســر 
اســتان خبر داد. محمدعلی شجاعی در جلسه شورای اداری 
 اســتان اظهار کرد: از مجموع ۷۵1 پروژه هفته دولت امسال

 ۶9۴ پروژه به بهره برداری و ۵3 پروژه کلنگ زنی می شود.
وی افزود: بودجه عمرانی استان حداکثر ۴00 میلیارد تومان 
است اما امروز شاهد افتتاح و کلنگ زنی 2هزار و ۵00 میلیارد 
تومان پروژه در هفته دولت هســتیم کــه نتیجه همکاری 
نمایندگان استان در مجلس و مدیران کل اجرایی استان برای 

پیگیری امور در تهران است.

کلنگ زنی و افتتاح 107 پروژه در بشرویه•
بشــرویه - خبرنگار 
با  همزمــان  قــدس: 
هفته دولت امام جمعه، 
فرماندار و اعضای شورای 
حضور  با  بشرویه  اداری 
در گلزار شهدای گمنام 
و شــهدای هشت سال 
دفاع مقـــدس این شهرستان با این شهدای واالمقام تجدید 

پیمان کردند.
فرماندار بشرویه در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد شهیدان 
به ویژه شــهید رجایی و شــهید باهنر، گزارشی از عملکرد 
فرمانداری و دستگاه های اجرایی شهرستان ارائه کرد و گفت: 
در هفته دولت امسال 9۸ پروژه افتتاح و 9 پروژه نیز کلنگ زنی 
خواهد شد. مهندس شفیعی افزود: ۸۴ میلیارد تومان اعتبار 
هزینه شده و در مجموع راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، 
شــرکت گاز و جهاد کشــاورزی باالترین رقم اعتبارات را در 
پروژه ها دارنــد. وی اظهار کرد: پروژه ها اکثراً خواســته های 
مردمی است که اصلی ترین آن ها گازرسانی به هشت روستای 
شهرستان بشرویه اســت و هم اکنون 99درصد از جمعیت 

شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند.
امام جمعه شهرســتان بشــرویه نیز ضمن گرامیداشت یاد 
شهدا از شهیدان رجایی و باهنر به عنوان الگوی  واقعی برای 
دولتمردان یاد کرد.حجت االسالم والمسلمین معلمی افزود: 
شاخص ترین ویژگی دولت شهید رجایی توجه به مستضعفان 
بود. فاصله طبقاتی وجود دارد مهم این است که دولتمردان 
کارشان محرومیت زدایی باشد. اگر اینچنین بود می توانیم ادعا 
کنیم حکومت ما به ســمت حکومت علوی حرکت می کند. 
امیرالمؤمنین)ع( در دوران حکومت خود تالش می کرد تا این 

فاصله از بین برود.
وی ریشه کمبودها را عدم توجه به مسائل کارشناسی و عدم 
توجه به سیاســت های ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری 
دانســت و بیان کرد: با وجود کارهای خوب انجام شــده اما 
در مسائل فرهنگی و معیشــتی و دیگر مسائل کارشناسان 
صاحبنظــری وجود دارند که کمتر به آن ها توجه می شــود 
برای همین ما هنوز عقب ماندگی داریم. امام جمعه بشــرویه 
ضمن تشکر از کارهای انجام شده در این شهرستان از فرماندار 
بشــرویه به عنوان یک نیروی جهــادی یاد و بیان کرد: هیچ 

عبادتی باالتر از خدمت به مردم نیست.

 افتخارآفرینی دو فرهنگی فریمان •
در مسابقات قرآنی کشوری

خبرنگار  فریمــان- 
پنجمین  در  قــدس: 
دوره مســابقات مجازی 
کشور  فرهنگیان  قرآنی 
که با حضور نفرات برتر 
اســتان ها برگزار شــد، 
ســیدمهدی ســجادی 
و ســرکار خانم اژدری از فرهنگیان شهرســتان فریمان در 
رشــته های حفظ10 جزء و قرائــت تحقیق به ترتیب موفق 
به کســب عناوین اول و چهارم کشوری شدند. یزدانی، مدیر 
آموزش و پرورش فریمــان با بیان این مطلب گفت: از میان 
پنج منتخب کشــوری قرآنی خراسان رضوی در این دوره دو 
نفر فریمانی هستند که این موفقیت را به جامعه فرهنگیان 

تبریک می گویم.

مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
 شهروندان به هیچ  وجه •

از ماسک N 95 استفاده نکنند
قدس: مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: استفاده از ماسک  N 9۵ برای عموم مردم زمینه انتشار 

بیشتر بیماری را فراهم می کند.
علیرضا جوان افزود: همه می توانند ماســک پارچه ای استفاده 
کنند البته این ماســک ها حتماً قابل شست وشو باشند، الیه 
داخل آن ها از جنس پارچه پنبه ای باشد و الیه بیرونی آن  هم از 
جنس آب گریز باشد عالوه بر این ماسک ها باید پیش از مصرف 
هم شست وشــو و ضدعفونی شــوند. مدیر تجهیزات پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: ماسک های سوپاپ دار 
N 9۵  فقط برای اســتفاده کارکنان حوزه درمان هستند و در 
صورتی  که فردی به بیماری مبتال باشد و از این ماسک استفاده 

کند، فقط زمینه انتشار بیماری را افزایش می دهد.

 از گذشته های دور 
بولوار سجاد یکی از 

معابر پرتردد شهر بوده 
و به ویژه از ساعات 

بعدازظهر تا نیمه های 
شب همواره ترافیک در 
این محدوده پرحجم تر 

از نقاط دیگر شهر بود
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هاشم رسائی فر: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان در 
جلسه ای که روز گذشته به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 
با خبرنگاران ترتیب داده بود، از توسعه بهره گیری از انرژی های 

پاک و برق گیری از خورشید و باد در آینده نزدیک خبر داد.
رضا ریاحی همچنین با اشاره به فهرست شدن تمامی اقدام های 
شرکت برق تا 21 سال آینده در این خطه گفت: تا سال 1۴20 
مطالعات و برنامه  ریزی ها صورت گرفته و تا 21 ســال آینده 

براساس آن عمل خواهیم کرد.
وی افزود: با رشد دامنه شهری، ساخت نیروگاه ها با مشکالتی 
مواجه شده است که در این راستا در شهر مشهد ساخت تونل 
انرژی در زیر شهر در دستور کار این شرکت قرار گرفته است 
و تاکنون 2۶ کیلومتر تونل انرژی ساخته شده و تا سال 1۴20 
بیش از ۵0 کیلومتر دیگر نیز ساخته خواهد شد و از این نظر 

شهر مشهد در تمام کشور پیشتاز است.
مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای خراســان همچنین در 
توضیحی در مورد میزان تولید برق اســتان و همچنین تعداد 
مشــترکان و میزان مصرف پیک، گفت: ظرفیت نصب شده 
نیروگاه ها در خراســان، ۵هزار و ۶32 مگاوات و تولید ساالنه 
این نیروگاه ها 21 هزار و ۴00 میلیون کیلو وات ســاعت است 
که با خطوطی به طول 12 هزار و 200 کیلومتر انتقال می یابد.
وی با اشــاره بــه کاهش یک درصدی میــزان پیک مصرف 
اســتان در سال جاری، افزود: 3 میلیون و ۶۵۵ هزار مشترک 

در خراســان رضوی وجود دارد که بر اساس آمار بدست آمده 
پیک بار مصرفی توســط این مشترکان ۴هزار و 1۸1 مگاوات 

بوده است.
 رضــا ریاحی در خصــوص راه اندازی پســت های ســه گانه
 ۴00 کیلوولتی در قلب شــهر مشــهد گفت: وجود پســت

۴00 کیلوولتی در داخل شهر مشهد، به عنوان یک زیرساخت 
مطمئن برای تأمین برق شــهر در آینده یک امر بسیار مهم 
اســت که در حال حاضر با توجه به تکمیل رینگ پست های 
۴00 کیلوولت در اطراف مشهد، برای ساخت سه نیروگاه در 
قلب این شهر برنامه ریزی شده است. ساخت این سه پست از 
ساخت پست میدان بسیج با نام امام رضا)ع( و در نزدیکی حرم 

مطهر آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراســان افزود: اعتبار این 
پروژه 200 میلیارد تومان برآورد شــده و 330 میلیارد تومان 
اعتبار نیز برای اجرای پروژه تونل انرژی به منظور تغذیه برق 

این نیروگاه در نظر گرفته شده است.

10 هزار مگاوات تولید برق از خورشید و بادس
ریاحی درباره استفاده از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر گفت: 
بیش از 10 هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر 
در جنوب خراســان وجود دارد که حدود یک ششم مصرف 
کل کشور اســت و به دلیل ویژگی های مهم این انرژی مانند 
سازگاری با سیستم، فناناپذیری و هزینه تولید مناسب، امکان 

بسیار ویژه ای برای استان محسوب می شود.
وی به ظرفیت ۷۴ مگاواتی نیروگاه های خورشــیدی و بادی 
در اســتان اشاره و اضافه کرد: در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
برنامه ریزی هایی در خصوص بومی سازی تجهیزات نیروگاهی 
انجام شــده اســت و برخی از شــرکت ها به فناوری ساخت 
رســیده اند؛ ضمن اینکه با توجه به سیاست صادرات برق به 
کشــورهای همسایه از جمله افغانستان که قرار است خطوط 
انتقــال ۵00 کیلوولتی برای آن در نظر گرفته شــود، از این 
ظرفیت می توان برای تولید و صادرات برق و ارزآوری ناشــی 

از آن برنامه ریزی کرد.

افزایش 7 درصدی مصرف برق س
ریاحی بیان کرد: مصرف برق در ایران سالیانه به طور متوسط 
دارای رشد ۷درصدی بوده است که به همین میزان نیز برای 

خراسان رشد مصرف اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: در ســه استان خراســان 9 نیروگاه وجود دارد 
کــه عمده این نیروگاه هــا به بخش خصوصی واگذار شــده 
 اســت و برای تأمین سوخت این نیروگاه ها در زمستان روزانه

12 تا 13 میلیون مترمکعب سوخت های گازی و مایع مانند 
گازوئیل و مازوت مصرف می شود.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خراسان تأکید کرد: اصاًل 
راغب به استفاده از سوخت های مایع در نیروگاه توس نیستیم؛ 
چرا که مشکالتی برای هوای مشهد دارد اما متأسفانه شبکه 
گازرسانی از لحاظ توسعه عقب است و نمی تواند در فصل سرما 

حجم مورد نیاز گاز را تحویل نیروگاه های ما بدهد.

 10 تا 15 میلیارد تومان س
هزینه جابه جایی دکل های توس

وی همچنین در واکنش به موضوع جابه جایی دکل های موجود 
در اطراف آرامگاه فردوسی برای ثبت جهانی توس و هزینه های 
آن گفت: جابه جایی دکل ها قابل اجراست اما هزینه بر است و 
میراث فرهنگی می بایست این هزینه ها را بپردازد؛ چون پیش 

از استقرار دکل ها استعالم های الزم از آن ها گرفته شده است.
وی افزود: برای هر کیلومترمکعب جابه جایی دکل، نزدیک به 
یک تا یک و نیم میلیارد تومان هزینه الزم است که با احتساب 
 10 تــا 1۵ کیلومتر جابه جایی دکل هــای توس، رقمی بین

10 تا 1۵ میلیارد تومان باید توسط میراث فرهنگی پرداخت 
شود. ریاحی در مورد طرح های هفته  دولت بیان کرد: در هفته 
دولت ســه پروژه در خراسان آماده افتتاح و بهره برداری است 
که در مجموع ارزش آن ها بیش از 1۴ میلیارد تومان و شامل 

توسعه پست های خواجه ربیع، ابوطالب و مبین ترشیز است.

قدس: معــاون گردشــگری اداره کل میــراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع  دســتی خراســان رضوی از تمدید 
نام نویســی برای دریافت تســهیالت جبران خسارت کرونا 

خبر داد.
یوسف بیدخوری افزود: بر اساس اعالم معاونت گردشگری 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
با تالش هــای انجام شــده توســط این معاونــت و پیرو 
درخواست های مکرر ادارات کل استان ها، کارگروه بررسی 
پیامدهای اقتصادی ناشــی از شیوع کرونا به ریاست دکتر 
نهاوندیان؛ معاون اقتصادی ریاســت جمهوری برگزار شده 

است.
او ادامه داد: براساس تصمیم این کارگروه مهلت نام نویسی 

در ســامانه کارا تا 1۵ شــهریور 99 برای افــراد دارای کد 
بیمــه ای و بقیه افراد غیربیمه ای تا پایان شــهریور ماه 99 
تمدید شده اســت.بیدخوری تصریح کرد: براساس مذاکره 
و پیگیری انجام شــده از مسئول وب سرویس وزارت کار از 
امروز اسامی افراد غیربیمه ای )تمامی دستگاه های اجرایی( 
نیز در سامانه کارا بارگذاری می شود و افرادی که نتوانسته اند 
نام نویســی کنند می توانند در سامانه کارا نام نویسی کنند.

وی یادآور شــد: در حال حاضر به ازای هر فرد شاغل بیمه 
شــده در تأسیســات گردشــگری 1۶ میلیون تومان و به 
 ازای افراد شاغل بیمه نشــده در تأسیسات گردشگری نیز

۶ میلیــون تومان تســهیالت با ســود 12 درصد پرداخت 
می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان:

استفاده از مازوت برای تولید برق ناشی از عدم توسعه شبکه گازرسانی است

قابل توجه زیان دیدگان حوزه گردشگری و صنایع دستی

نام نویسی تسهیالت خسارت کرونا تمدید شد

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱
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روی خط خبرروی خط خبر
رئیس اداره هواشناسی شهرستان:

فریمان رتبه اول بارش را در شهرهای •
خراسان رضوی دارد

ایسنا: فریمان با ۳۸۶.۷ 
میلیمتر بارش در ســال 
زراعی جــاری رتبه اول 
بارشی را در بین تمامی 
استان  شهرســتان های 

خراسان رضوی دارد.
رئیس اداره هواشناســی 

فریمان با اعالم این مطلب گفت: از ابتدای سال زراعی جاری 
تا کنون ۳۸۶.۷ میلیمتر در فریمان بارش داشته ایم، همچنین 
با توجه به اینکه یک ماه دیگر تا پایان سال زراعی باقی مانده، 
پیش بینی می شود در 10 روز اول شهریور نیز بارش هایی را 

در شهرستان داشته باشیم.
سیدعلی مروت اظهار کرد: با توجه به بارش ۳۳۳.۶ میلیمتری 
در ســال زراعی گذشــته در مجموع امسال به نسبت سال 
گذشته 1۶ میلیمتر افزایش بارش را در شهرستان داشته ایم.

وی ادامه داد: هر چند امسال و سال گذشته بارندگی هایی را 
در شهرستان داشته ایم، اما چون میانگین بارش در فریمان 
کمتر از ۲۵0 میلیمتر است همچنان جزو مناطق کم بارش 
هستیم.وی از مواجه شدن فریمان با تغییر اقلیم خبر داد و 
اظهار کرد: اگر بخواهیم وارد دوره ترســالی شویم باید چند 

سالی را در شهرستان بارش داشته باشیم.

نام نویسی ۶ هزار کارگر در سامانه •
ساماندهی کارگران ساختمانی مشهد

قدس: بیش از ۳۳ هزار 
نفر روز کارگر ساختمانی، 
در چهار ماه پس از اجرای 
طرح ساماندهی کارگران 
فصلی، ساختمانی و موقت 
توسط مردم و کارفرما در 
مشهد به کارگیری شدند.
معاون خدمات شــهری 

شهرداری مشهد گفت: هدف از اجرای این طرح،  ساماندهی 
کارگران حاضر در میادین و بولوارهای ســطح شــهر بود که 
بر همین اســاس پنج جایگاه در آدرس های دالوران، میدان 
فردوسی، ســیدرضی و امام حســین)ع( و سیدی در شهر 
جانمایی شــده اســت.مهدی یعقوبی افزود: از ابتدای طرح 
تاکنون ۳1 هزار و ۵۵ نفر روز کارگر، توسط مردم مشغول به 
کار شده اند.معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به 
اینکه حدود ۶ هزار کارگر تاکنون ثبت سامانه شده اند، ادامه 
داد: کارگرانی که تا ساعت 10 صبح برای کار اعزام نشده باشند 
در پروژه های شهری به کارگیری می شوند که تاکنون افزون بر 

۳ هزار نفر در پروژه های شهرداری مشغول به کار شده اند.

حجم مصرف گاز در خراسان رضوی •
افزایش یافت

قدس: مدیرعامل شرکت 
گاز خراسان رضوی گفت: 
حجم مصرف گاز طبیعی 
در مرداد امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال 1۴.۳ 

درصد افزایش یافت.
حسن افتخاری افزود: در 

مرداد ۹۹ رقمی افزون بر ۹۶۹ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
در خراســان رضوی مصرف شــد که این رقم در مقایسه با 
مدت مشــابه سال گذشته، 1۲۲ میلیون مترمکعب افزایش 
یافته اســت.وی ادامه داد: در پنج ماهه نخست امسال هم، 
مصرف گاز ۳۶۶ میلیون مترمکعب نســبت به مدت مشابه 
پارسال افزایش پیدا کرد و به رقم ۴ میلیارد و ۷۶۷ میلیون 
مترمکعب رسید. مجموع گاز مصرفی خراسان رضوی در پنج 
ماهه نخست سال ۹۸ نیز ۴ میلیارد و ۴01 میلیون مترمکعب 
بود. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به پایداری 
100 شبکه گازرسانی استان و تأمین بدون محدودیت انرژی 
بخش های مختلف گفت: ســهم بزرگــی از گاز طبیعی این 
روزهای خراســان رضوی در بخــش نیروگاهی و تولید برق 
مصرف می شــود.افتخاری افزود: میزان مصرف گاز طبیعی 
خراسان رضوی در سال گذشته، 1۲ میلیارد و ۸۳۶ میلیون 
مترمکعب بود و پیش بینی می شود این رقم با توجه به توسعه 
شبکه های گازرسانی اســتان و اتصال روزافزون روستاهای 
جدید به شبکه گاز کشور به 1۴ میلیارد مترمکعب در سال 

جاری افزایش پیدا کند.

با هوشیاری عوامل سپاه صورت گرفت
کشف هزار لیتر مشروبات الکلی در تایباد•

ایلنا: فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه تایباد گفت: در 
راســتای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهــی از منکر و با 
اشراف  اطالعاتی پاسداران گمنام امام زمان)عج( در اطالعات 
سپاه تایباد، بیش از هزار لیتر مشروبات الکلی در شهر تایباد 
کشف و ضبط شد.سرهنگ پاسدار ابراهیم بیدل اظهار کرد: 
در این ارتباط یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی 
تحویل مراجع قضایی شد.وی افزود: افراد خاطی آگاه باشند 
نیروهای امنیتی به صورت شبانه روزی در حال رصد در نقاط 
مختلف شهر هستند و فرصت هیچ گونه تحرک غیراخالقی را 

به مخالن امنیت اجتماعی نخواهند داد.

رئیس دادگستری شهرستان بشرویه اعالم کرد
کالهبرداری مجرمان با شیوه های نوین •

خبرنگار  ـ  بشرویه 
قـدس: جلسه شورای 
پیشگیری از وقوع جرم 
شهرستان بشــرویه به 
ریاست حسن خاکشور، 
و  دادگســتری  رئیس 
از  پیشــگیری  شورای 
وقوع جرم شهرستان بشرویه در محل دادگستری با موضوع 

کالهبرداری رایانه ای برگزار شد.
 رئیــس دادگســتری و شــورای پیشــگیری از وقوع جرم 
شهرستان بشرویه در این جلسه گفت: با توجه به پیشرفت 
علــم و فناوری مجرمان هر روز با شــیوه های نوین اقدام به 
کالهبرداری نموده و متأســفانه در ماه های اخیر با افزایش 
پرونده های قضایی با موضوع کالهبرداری رایانه ای در حوزه 

قضایی شهرستان مواجه بوده ایم.
خاکشــور بر لزوم پیشگیری از وقوع این بزه تأکید کرد و در 
این جلسه مقرر شد به منظور آگاهی بخشی و افزایش سواد 
رســانه ای شهروندان نســبت به نصب بنر هشداردهنده در 
نزدیکی دستگاه های عابربانک، ارسال پیامک های آموزشی از 
طریق سامانه های پیامکی اداره ها و تهیه بروشور و پخش آن 
در اجتماعات اقدام شود. همچنین قرار شد به منظور تسریع 
در اجرای دستورهای قضایی در خصوص جرایم کالهبرداری 
رایانه ای و اقدام به موقع برای انســداد حساب هایی که وجوه 
کالهبرداری شده به آن ها واریز می شود، در راستای تحقیقات 
مقدماتی، در ساعت های غیر اداری هر یک از بانک های حوزه 
قضایی این شهرســتان یک نفر از کارکنان خود را به عنوان 

کارمند کشیک معرفی نمایند.

یک مقام مسئول خبر داد
 دستگیری چهار حفار غیرمجاز •

در شهرستان قوچان
خط قرمز: فرمانده یگان 
حفاظت اداره کل میراث 
و  گردشگری  فرهنگی، 
صنایع دســتی خراسان 
دســتگیری  از  رضوی 
غیرمجاز  حفــار  چهار 
قوچان  در شهرســتان 
خبر داد.ســرهنگ محمدعلی مدیر با اعالم این خبر افزود: 
براســاس خبری که پایگاه حفاظت میراث فرهنگی قوچان 
از اعضــای انجمن میــراث فرهنگی روســتای اینچه قلعه 
مبنی بر حفاری غیرمجاز در ارتفاعات بین روســتای اینچه 
قلعه هودانلو و روســتای مطلق توسط افراد ناشناس دریافت 
کرد، این عملیات دســتگیری برنامه ریزی شد.او ادامه داد: با 
دریافت این خبر بالفاصلــه نیروهای پایگاه میراث فرهنگی 
با همکاری اعضای انجمن از محــل بازدید و پس از صحت 
خبر با هماهنگی پاسگاه انتظامی دوغایی برای اجرای کمین 
شبانه اقدام کردند و به محض شروع حفاری غیرمجاز، توسط 
مأموران اعزامی تعداد چهار نفر حفار غیرمجاز دستگیر شدند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین ابزارهای 
حفاری شامل یک دســتگاه موتور برق، دو دستگاه هیلتی، 
دیلم، طناب، ســطل، کلنگ و... کشف و ضبط شد.سرهنگ 
مدیر اظهار کرد: متهمان به همراه پرونده تشــکیل شده به 
مراجــع قضایی معرفــی و موضوع در حال پیگیری اســت.

فرمانده انتظامی فریمان اعالم کرد
 کشف یک قبضه سالح گرم•

 از محل اختفای متهمان فراری
بازرسی  در  قرمز:  خط 
از مخفیگاه ســه متهم 
بیــش  فریمــان،  در 
انــواع  گــرم  از۵00 
قبضه  یک  و  موادمخدر 
سالح گرم کشف و ضبط 
خرسند،  سرهنگ  شد. 
فرماندهی انتظامی فریمان در تشــریح خبــر فوق افزود: در 
پــی تماس مردمی بــا مرکز فوریت های پلیســی110 و با 
هماهنگی قضایی، درعملیاتی ضربتی مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر این شهرستان سه متهم متواری را که سوار بر 
یک دستگاه سواری پراید بودند، دستگیر کردند. در پی این 
اقدام و در بازرســی از مخفیگاه آنان یک قبضه سالح گرم و 
بیش از۵00گرم انواع موادمخدر نیز کشــف و ضبط شــد.

بی احتیاطی یک چوپان موجب خسارت شد
مهار حریق در منطقه شکارممنوع •

»بزد« تربت جام
خبرنگاران:  باشگاه 
رئیس محیط  زیســت 
حریق  گفت:  تربت جام 
در منطقه شکار ممنوع 
ارتفاعات روســتای بزد 
پــی  در   ، تربت جــام 
اعالم حریــق در ضلع 
جنوبی تنگل رونج به سمت ارتفاعات پاگدار مهار شد.جواد 
دامن پاک، رئیس محیط  زیســت تربت جام گفت: یگان های 
حفاظت محیط  زیســت و منابع طبیعی تربت جام بالفاصله 
به محل مذکور عزیمت کردند و پس از ســه ساعت تالش 
بی وقفه، موفق به مهار و اطفای حریق شدند.وی افزود: باوجود 
حجم بسیار زیاد آتش و وزش شدید باد، با تالش بی وقفه و 
ســتودنی مأموران حاضر درمنطقه، آتش مهار و از گسترش 
آن جلوگیری شــد.رئیس محیط  زیســت تربت جام ادامه 
داد: متأســفانه در این آتش سوزی که به دلیل سهل انگاری 
یکــی از چوپان های منطقه رخ  داده بود، حدود 10 هکتار از 
مراتع و چهار اصله درخــت ارس و همچنین 10 درختچه 
در آتش ســوختند که در این خصوص، فرد متخلف توسط 
اداره منابع طبیعی تربت جام شناســایی و اقدام های قانونی 
و قضایی در دســتور کار قرار گرفت.دامن پاک بیان کرد: از 
تمامی همشــهریان عزیز به ویژه گردشگران تقاضا داریم در 
مواقع حضور در طبیعــت با رعایت اصول ایمنی به حفظ و 
حراســت از طبیعت که سرمایه ارزشمند ملی است، کمک 
نمایند و در صورت مشــاهده  هرگونه تخلف با شــماره های 

0۵1۵۲۵۲۴۵۴۴ یا 0۹1۵۳۳۲۵۲۳0 تماس بگیرند.

عقیل رحمانی: در پی بازرســی کارشناسان 
معاونت بازرســی ســازمان صمت خراسان 
رضوی از یک فروشــگاه الکچری در حوالی 
بولوار اســتقالل، باوجود حضور مسئول فنی 
مقیم شبکه دامپزشکی مشهد در محل، انواع 
گوشت تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف 

از محل کشف شد.
به واســطه تمــاس دو نفر از شــهروندان با 
سامانه 1۲۴ و ارجاع شــکایت آن ها از وقوع 
تخلف گران فروشی در یک فروشگاه الکچری 
به معاونت بازرســی ســازمان صنعت،معدن 
و تجــارت خراســان رضــوی، یــک تیم از 
کارشناسان این حوزه برای بررسی ماجرا راهی 

بولوار استقالل شدند.

برخورد دوماه پیش هم درس عبرت س
نشد!

بــا حضور مأموران در محــل آدرس اعالمی، 
مشــخص شــد این فروشــگاه حدود دو ماه 
پیش هم همراه با اسالمی؛ رئیس شعبه سیار 
تعزیــرات حکومتی به صورت ســرزده مورد 
بازرسی قرار گرفت و در حالی که مسئول فنی 
مقیم دامپزشــکی هم در محل حضور داشت 
و باید با کارهای مغایر با دســتورالعمل های 
ابالغی از سوی دامپزشکی برخورد می کرد، از 
محل انواع پاچین طعم دار  شــده بی هویت، 
ران مرغ تاریخ مصرف گذشته و برچسب های 

بی هویتی که روی برخی بسته بندی های آماده 
شده چســبانده می شد، کشف و صورتجلسه 

شده بود.
باتوجه به پیشینه ای که کارشناسان معاونت 
بازرســی از اقدام هــای فروشــگاه الکچری 
داشتند، ابتدا رسیدگی به گزارش مردمی در 
دستور کار نیروهای معاونت بازرسی سازمان 
صمت قرار گرفت. در حاشــیه این اقدام بود 
که توجه کارشناسان به گوشت چرخ کرده از 
پیش آماده شده که در محل نگهداری می شد، 

جلب شد.
در حالی که قســمت هایی از 
تغییر  کرده  چرخ  گوشت های 
رنــگ داده بــود و نشــان از 
غیرقابل مصرف بودن محصول 
ســلفون پیچ شــده داشــت، 
بازرســی ها به صورت دقیق تر 

ادامه پیدا کرد.
باتوجه به اینکه دامنه تخلفات 
صورت گرفتــه در محل رو به 
افزایش بود، ماجرا توسط تیم 
اعزامی معاونت بازرسی سازمان 
صمت اســتان به واحد نظارت 
شبکه دامپزشکی مشهد اطالع 
داده شد و از آن ها خواسته شد 
برای بررســی دقیق تر در این 
بازرسی آن ها را همراهی کنند.

لحظاتی بعد با حضور کارشناســان شــبکه 
دامپزشکی مشهد در محل فروشگاه الکچری 
و طی شــدن مراحــل این اقدام مشــترک 
مشــخص شــد چنــد ده کیلوگرم راســته 
شیشــلیکی بی هویت، ماهیچه گوســفندی 
بی هویت، قطعات بسته بندی شده ران و سینه 
مرغ بی هویت، انواع فراوردهایی که در شرایط 
انجماد غیراصولی قرار داشــت و ماهی ازون 
برون انجماد غیراصولــی در محل نگهداری 

می شد که تمامی آن ها جمع آوری شد.

معدوم سازی چند قلم س
در محل

از ســوی دیگــر و بــا انجام 
اقدام های کارشناسی تکمیلی 
پــرده ای دیگــر از تخلفات 
ضد بهداشتی در این فروشگاه 
برداشته شد، چراکه مقادیری 
زبــان و آالیــش گاوی، ران 
بسته بندی شده مرغ که فاقد 
شرایط ارگانولپتیک )سالمت 
ظاهری و تازه بودن( بود هم 
مورد شناسایی قرار گرفت که 
به همراه گوشت چرخ کرده 
در محــل بــا روش ویژه ای 
که امکان اســتفاده مجدد از 
محصوالت نباشد، معدوم شد.

در ادامه هشت قلم از فراورده های کشف شده 
برای بررسی بیشتر و نمونه برداری به سردخانه 
امین دامپزشکی منتقل و آنجا امانت سپاری 

شد. 
در پایان این بازرسی مشترک نیز برای مقادیر 
دیگری از محصوالت پروتئینی کشــف شده 
شامل ران گوسفندی، خرده گوشت، ماهیچه 
گوسفندی و... که در دامنه انطباق قرار داشت، 

دستور مصرف سریع صادر شد.

دامپزشکی چه برخوردی خواهد کرد؟س
نکته قابل توجه این بود کــه این اقدام ها در 
حالی لو رفت که مســئول فنی مســتقر در 
فروشــگاه الکچری به نوعی نماینده شــبکه 
دامپزشکی در محل محسوب می شود و باید 
پیش از حضور کارشناســان و معدوم سازی 
محموله های غیر بهداشتی و... این کار توسط 
وی صورت می گرفت. حال باید منتظر ماند و 
دید شبکه دامپزشکی مشهد چه برخوردی با 

این کوتاهی صورت گرفته خواهد کرد.

با وجود مسئول فنی دامپزشکی در محل صورت گرفت

کشف گوشت غیرقابل مصرف درفروشگاه الکچری

در این فروشگاه 
مقادیری زبان و آالیش 

گاوی، ران بسته بندی 
شده مرغ که فاقد 

سالمت ظاهری و تازه 
بودن بود هم مورد 

شناسایی قرار گرفت 
که به همراه گوشت 

چرخ کرده در محل 
با روش ویژه ای که 

امکان استفاده مجدد از 
 محصوالت نباشد،

 معدوم  شد

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی رگبار پراکنده باران همراه •

با رعدوبرق و آبگرفتگی معابر
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: براساس 
تحلیل نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره هواشناسی، در 
۴۸ ساعت آینده پدیده غالب جوی افزایش سرعت باد توأم 
با گردوخاک اســت که برای مناطق مستعد وزش باد شدید 
موقتی همراه با کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خســارت 
خواهد بود. ضمن اینکه طی امروز در نیمه شمالی و مناطقی 
از جنوب استان افزایش ابرناکی را نیز شاهد خواهیم بود که در 
این مناطق رگبار پراکنده باران همراه با رعدوبرق )با احتمال 
ایجاد رواناب و آبگرفتگی( پیش بینی می شــود. همچنین از 
امروز تا اواخر هفته جاری کاهش محســوس دما در بیشتر 

نقاط استان رخ خواهد داد.
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ایرنا: شــورای اسالمی شهر مشهد در صد و 
سومین جلســه علنی پنجمین دوره خود به 
مناسبت روز پزشک، از تعدادی از پزشکان و 
کادر درمانی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و 

جمعی از داروسازان قدردانی کرد.
رئیس شورای اسالمی شــهر مشهد در این 
جلسه گفت: حدود هفت ماه است که جامعه 
پزشــکی در مبارزه با کرونــا تالش بی دریغ 
می کنند و همچنان خدمت رسانی آن ها ادامه 

دارد که این زحمات شایسته قدردانی است.
حیدری با اشــاره به فرا رسیدن هفته دولت 
افزود: امیدواریم دولت با سیاست های خود در 
فرصت باقیمانده به خواسته های بحق مردم 

پاسخگو باشد.
وی همچنین با گرامیداشت چهارم شهریور، 
سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث اظهار کرد: 
اخوان ثالث یکی از نامدارترین شاعران معاصر 
برخاسته از شهر مشهد یا بنا به قول خودش، 
توس اســت که برهمین اساس سال گذشته 

خیابانی را به نام او نام گذاری کرده ایم.
وی با اشــاره به روز کارمنــد افزود: نیروهای 
انسانی، جزو سرمایه های ارزشمند هر سازمان 
هستند که در کنار فرایندها و مقررات، نقش 
اصلی یعنی هدایت و پیشبرد اهداف سازمان 

را عهده  دار هستند.
رئیس شورای اســالمی شهر مشهد با اشاره 
به فرا رســیدن ماه محرم، تاسوعا و عاشورای 
حسینی بیان کرد: تاسوعا و عاشورا نقطه اوج و 

تبلور عشق و فداکاری و آزادگی است.
حیــدری با بیان اینکه مردم عشــق و عالقه 
ویژه ای به مکتب حسینی و اهل بیت)ع( دارند، 
تصریح کرد: برهمین اساس همزمان با آغاز ماه 
محرم در شهر مراسم عزاداری در فضاهای باز 
با رعایت پروتکل  های بهداشتی برگزار شده که 
خوشــبختانه رعایت توصیه های بهداشتی از 

سوی مردم هم رضایت  بخش بوده است.

18 میلیارد تومان اعتبار برای س
پروژه های محله ما

همچنین در ادامه یکصد و ســومین جلسه 
علنی شورای شــهر روح اهلل قاسم زاده، رئیس 
شورای اجتماعی محالت شهرداری مشهد با 
ارائه گزارشی از پروژه محله ما اظهار کرد: پروژه 
محله ما سال ۹۸ و با هدف افزایش مشارکت 
شــهروندان آغاز شــد.وی افزود: در سال ۹۸ 
حدود ۳۳ میلیارد تومان بودجه برای اجرای 
1۳1 پروژه در محالت 1۳ منطقه اختصاص 
داده شد.وی بیان کرد: امسال نیز 1۸ میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرای ۴۴ پروژه در محالت 

مختلف اختصاص داده شده است.
قاســم زاده با بیان اینکه در گام اول برای هر 

محله یک پروژه تعریف شد، تصریح کرد: در 
گام دوم با همراهی مناطق شهرداری و در گام 
سوم نیز در محالتی که پروژه ای اجرا نشده بود 

تعدادی پروژه تعریف شد.
وی ادامه داد: بــا توجه به تأکیدات مدیریت 
شــهری و شــورای شــهر محالت مناطق 
کم برخوردار مورد توجه بیشتری قرار گرفته و 
۶1 درصد پروژه های تعریف شده در محالت 

کم برخوردار اجرا شده اند.

ادامه اقدام های حمایتی برای کاهش س
آسیب های کرونا

شــورای اسالمی شهر مشــهد در جلسه روز 
گذشته همچنین الیحه شهرداری در خصوص 
ادامه اقدام های حمایتی برای کاهش پیامد ها و 
آسیب های شیوع ویروس کرونا را تصویب کرد.

بر این اســاس به شــهرداری مشهد )ستاد، 
مناطق، ســازمان ها، شــرکت ها و مؤسسات 
وابسته( اجازه داده می شود به  منظور کاهش 
پیامد های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری 
کرونا و مساعدت به شهروندان مشهد، نسبت 
به اجرای اقدام های حمایتی از جمله تخفیف 
بهای خدمــات بهره بــرداری موقت، عوارض 
کسب و پیشه، بهای خدمات جمع آوری، حمل 
و دفع زباله های شهری، مشاغل و کسبه آسیب 
دیده از شیوع کرونا و سایر اقدام های  حمایتی 
ذکر شــده در مصوبه مذکور در سه ماهه دوم 
سال 1۳۹۹ برای اشخاص حقیقی و حقوقی 

بخش خصوصی اقدام کنند.

تعیین تعرفه بهای خدمات استفاده از س
دوچرخه و اسکوتر اشتراکی

در ادامه این جلسه الیحه تعیین تعرفه بهای 
خدمات استفاده از دوچرخه و اسکوتر اشتراکی 
در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب به 

شهرداری مشهد )شــرکت توسعه ارتباطات 
ترافیکی( اجازه داده شــد در راستای کاهش 
آلودگــی هوا و تحقق حمل ونقل پاک، ضمن 
توسعه و گسترش سامانه دوچرخه و اسکوتر 
اشــتراکی و تشــویق و ترغیب شهروندان به 
استفاده حداکثری از آن، برای دریافت بهای 
خدمات ارائه شده به متقاضیان مطابق جدول 

و تبصره  های پیوست اقدام کنند.
الیحه بســته تحقق پذیری اصالح، نوسازی 
و بهســازی بافت فرسوده آبکوه یکی دیگر از 
دستورکار های یکصد و سومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر مشــهد بود که پس از 
تصویب به شــهرداری مشهد اجازه داده شد، 
به  منظور سرعت بخشــی به پیشبرد اهداف 
بهسازی و نوســازی مشارکتی بافت فرسوده 
آبکوه، اجرای برنامه  های تســهیلگری، کسب 
رضایتمندی ساکنان این بافت و رونق  بخشی 
به ساخت وساز و توانمندسازی جامعه محلی، 
مطابق بندها و تبصره های فایل پیوست اقدام 

کنند.

انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی س
و ویژه شورای شهر

در ادامــه ایــن جلســه همچنیــن اعضای 
کمیسیون های تخصصی و ویژه شورای شهر 

برای چهارمین سال کاری انتخاب شدند.
همزمان با آغاز چهارمین سال از دوره پنجم 
شورا، انتخاب اعضای کمیسیون های مختلف 
شورای شهر در دستور کار قرار گرفت و ترکیب 

کمیسیون ها مشخص شد.
بر این اســاس مجتبی بهاروند، سیدمحسن 
حســینی پویا، محمدهادی مهدی نیا، احمد 
نوروزی و محمدحســین ودیعــی به عنوان 
اعضای کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و 
مشارکت ها، محمدهادی مهدی نیا، محمدرضا 

حیدری، بتول گندمی، حمیدرضا موحدی زاده 
و محمدحســین ودیعی به عنــوان اعضای 
کمیســیون برنامه، بودجه، فناوری اطالعات 
و منابع انســانی و سیدمحسن حسینی پویا، 
بتول گندمی و احمد نوروزی به عنوان اعضای 
کمیســیون حقوقی، امــالک و قراردادهای  

شورای شهر انتخاب شدند.
همچنین مجتبــی بهاروند، شــهناز رمارم، 
سیدمســعود ریاضی، علیرضا شــهریاری و 
محمدهــادی مهدی نیــا به عنــوان اعضای 
کمیســیون عمران، حمل  ونقــل و ترافیک، 
سیدمسعود ریاضی، محمدهادی مهدی نیا و 
احمد نوروزی نیز به عنوان اعضای کمیسیون 
شهرســازی و معماری شــورای شهر مشهد 

انتخاب شدند.
ضمــن اینکــه محمــد حاجیان شــهری، 
علیرضا شــهریاری، غالمحســین صاحبی، 
رمضانعلی فیضی و بتــول گندمی به عنوان 
اعضای کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، 
ســالمت و محیط زیست، احســان اصولی، 
محمدرضاحیدری، شــهناز رمارم، رمضانعلی 
فیضــی و حمیدرضا موحــدی زاده به عنوان 
اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، 
گردشگری و رسانه شورای شهر انتخاب شدند.
همچنیــن محمدرضــا حیــدری، علیرضا 
شهریاری و محمدحســین ودیعی به عنوان 
اعضای کمیسیون ویژه ایثارگران، سیدمسعود 
ریاضــی، علیرضــا شــهریاری و حمیدرضا 
موحــدی زاده به عنوان اعضای کمیســیون 
ویژه توســعه و بهســازی توس و رمضانعلی 
فیضی، شهناز رمارم، محمد حاجیان شهری، 
غالمحســین صاحبی و احمد نوروزی نیز به 
عنوان اعضای کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی 
و کم  برخوردار پنجمین دوره شورای اسالمی 
شهر برای چهارمین سال کاری انتخاب شدند.

در جلسه روز گذشته شورای شهر مشهد صورت گرفت

قدردانی از پزشکان و کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی

گزارش جلسهگزارش جلسه



خبرخبر خبرخبر

 »حسینیه های سیار« •
در گیالن راه اندازی می شود

گیالن: مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه گیالن گفت: 
فعالیت حسینیه های سیار 
برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی از پنجم محرم 

در گیالن آغاز می شود.
ســتار  حجت االســالم 

علیزاده از فعالیت حســینیه های ســیار از پنجم محرم تا روز 
دوازدهم محرم همزمان با ســالروز شهادت امام سجاد)ع( خبر 
داد و بیان کرد: این حســینیه ها با هدف اســتفاده افرادی که 
امکان حضور در مجالس امام حسین)ع(، حضور در مساجد، بقاع 
متبرکه و هیئت های مذهبی را ندارند راه اندازی شــد تا از این 

طریق بتوانند از مجالس مذهبی استفاده کنند.

اختصاص ۵۰ میلیون یورو برای اجرای •
طرح های آب و فاضالب خوزستان

خوزســتان: اســتاندار 
گفــــت:   خوزسـتـــان 
از  یــورو  میلیــون   ۵۰
صندوق توسعه با پیشنهاد 
دولت و اجازه رهبری برای 
اجرای پروژه هــای آب و 
فاضالب استان برداشت و 

هزینه می شود.
غالمرضا شــریعتی بیان کرد: اکنون آب و فاضالب اســتان در 
حال ارزیابی پیمانکاران اســت و امیدواریــم بتوانیم خط لوله 
 انتقال فاضالب در اهواز را بهبود ببخشیم و در صورت تخصیص 
۵۰ میلیــون یورو دیگر، می توانیم تحــول قابل مالحظه ای در 

وضعیت فاضالب اهواز و کارون ایجاد کنیم. 

 آزادی 3۰ زندانی جرایم غیرعمد •
در رزمایش کمک مؤمنانه

ستاد  مسئول  لرستان: 
دیه لرستان از آزادی 3۰ 
غیرعمد  زندانی جرایــم 
استان در رزمایش کمک 
مؤمنانه طی روزهای اخیر 

خبر داد.
توکل شاکرمی با اشاره به 

آزادی 67 زندانی جرایم غیرعمد در لرستان، اظهار کرد: مجموع 
بدهی این افراد بیش از 7 میلیارد تومان بود که 3 میلیارد و 4۰۰ 

میلیون آن از سوی شکات به زندانی ها بخشیده شد.
وی با اشاره به حضور 277 زندانی جرایم غیرعمد در زندان های 
اســتان، بیان کرد: مجموع بدهی این افراد بیش از 6۰ میلیارد 
تومان است که البته با نیمی از این مبلغ می توان تمام زندانی ها 

را آزاد کرد.

 خدمات بهزیستی ایالم •
همزمان با هفته دولت رایگان شد

ایالم: مدیرکل بهزیستی 
با  ایالم گفــت: همزمان 
دولت  هفته  گرامیداشت 
توانبخشــی  خدمــات 
کلینیک جامع توانبخشی، 
مرکز مشاوره حضوری و 
مرکز ژنتیک شهر ایالم به 

صورت رایگان به عموم مردم ارائه می شود.
زهرا همتی اظهار کرد: به همین منظور خدمات این ســه مرکز 

در شهر ایالم از دوم شهریور تا پایان هفته دولت رایگان است.
وی خدمــات مرکز توانبخشــی ایــالم را شــامل کاردرمانی، 
فیزیوتراپی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی و بینایی سنجی عنوان 
کرد و گفت: خدمات مرکز مشــاوره و ژنتیک نیز شــامل ارائه 

مشاوره های رایگان حضوری به عموم مردم است.

 ۱۵۰ اشتغال جدید •
در استان مرکزی ایجاد شد

اراک: مســئول بســیج 
سازندگی ســپاه روح اهلل 
استان مرکزی گفت: ۱۵۰ 
فرصت شــغلی جدید با 
پرداخت تسهیالت اقتصاد 
مقاومتی از سوی این نهاد 
انقالبی در اســتان ایجاد 

شد.
امیــد محترمی اظهار کرد: حدود 4۰ میلیارد ریال تســهیالت 
اشــتغال زایی و اقتصاد مقاومتی امسال از سوی سازمان بسیج 

سازندگی استان مرکزی پرداخت شد.
وی افزود: این تســهیالت در بخش های پرورش دام ســنگین، 
کاشت زعفران، صنایع دستی، پرورش مرغ بومی، پرورش قارچ، 
کشــت گیاهان دارویی، پرورش شــترمرغ، پرورش بلدرچین، 
داربستی کردن باغ های انگور، پرورش زنبور عسل، پرورش ماهی، 
محصوالت گلخانه ای و صنایع تبدیلی به متقاضیان پرداخت شد.

 اخراج اجباری ۸۰۰ هزار نفر •
در صنعت گردشگری ایران

بوشــهر: رئیس جامعه 
حرفه ای هتلداران استان 
بوشهر گفت: پس از شیوع 
کرونا تاکنون در کشــور 
نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر 
بــه صورت مســتقیم از 
بخش گردشــگری بیکار 

شده اند.
سید احمد قاسمی زاده اظهار کرد: یکی از تأثیرات منفی کرونا، از 
اولویت افتادن موضوع گردشگری در میان مردم بود. این معضل 
در کشور و به تبع آن در بوشهر وجود دارد و در هفت ماه اخیر، 

بخش گردشگری بوشهر هیچ گونه درآمدی نداشته است.
وی افزود: برخی هتل ها پس از ابالغ شرایط بازگشایی هتل خود 

را باز نکرده اند، چرا که توجیه اقتصادی ندارد.

 ساخت یک هزار کالس درس •
در استان کرمانشاه 

مدیــرکل  کرمانشــاه: 
کرمانشاه  مدارس  نوسازی 
گفت: از زمــان وقوع زلزله 
2۱ آبان سال ۹6 تاکنون با 
همت خیران و دولت هزار 
زیربنای  بــا  درس  کالس 
۱۱۰ هزار مترمربع و 27۰ 

میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است.
مرزبان نظری تصریح کرد: از مجمــوع 27۰ میلیارد تومان اعتبار 
ســاخت مدارس در مناطق زلزله زده؛ ۱2۵ میلیارد تومان با کمک 
خیرین مدرسه ســاز و ۱4۵ میلیارد تومــان هم از اعتبارات دولتی 
تأمین شده است. وی افزود: سرانه فضای آموزشی استان کرمانشاه از 

6.۵ به 7.2 مترمربع افزایش یافته است.

 ورود دادستان هیرمند •
به وضعیت نامطلوب آب شرب

زاهدان: دادستان عمومی و انقالب شهرستان هیرمند گفت: با توجه 
به نارضایتی مردم منطقــه از وضعیت نامطلوب آب در چند وقت 
گذشته، رئیس اداره آب و فاضالب شهرستان هیرمند به دادستانی 
دعوت و ضمن تذکر به وی آخرین وضعیت آب منطقه مورد بررسی 

قرار گرفت.
علی اکبریان ادامه داد: در این جلســه رئیــس اداره آب و فاضالب 
شهرستان هیرمند متعهد شــد تا موضوع را پیگیری و با استفاده 
از تمام ظرفیت های موجود، نســبت به برطرف کردن مشکل آب 

شهرستان در کمتر از یک هفته اقدام های الزم را انجام دهد.

 ساخت 3هزار و ۵۰۰ مسکن •
با اولویت مددجویان در فارس

فــارس: رئیــس کمیته 
امداد با اشاره به تفاهم نامه 
بین ســازمان  ســه جانبه 
برنامه وبودجه، بنیاد مسکن 
و اســتانداری فارس گفت: 
کلنگ 3هزار و ۵۰۰ واحد 
مسکن محرومان در استان 
فارس با اولویت مددجویان کمیته امداد در استان به زمین زده شد.

مرتضی بختیاری عنــوان کرد: امیدواریم تا پایــان بهره برداری از 
این پروژه شــاهد این اتفاق خوب باشیم که در استان فارس هیچ 

مددجویی بدون مسکن نیست.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی مددجویان، رکن اول آن اشتغال و 
رکن دوم آن مسکن است که استان فارس در رکن دوم نوآوری های 

خوبی به وجود آورده است و خیران ارزشمندی دارد.

 شگردهای قاچاقچیان چوب •
تغییر کرده است

گیالن: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن گفت: متأسفانه 
شاهد تغییر در شگردهای قاچاق چوب هستیم و برخی از کشفیات 
در داخل خودروهای سواری بوده و برخی قاچاقچیان خانواده خود 

را به همراه دارند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن 
افزایــش چندبرابری قیمت چوب آالت جنگلــی را یکی از عوامل 
افزایش قاچاق دانســت و افزود: توقف بهره بــرداری از جنگل های 
طبیعی و نیاز چوبی صنایع از یک طرف و مشکالت اقتصادی مردم 
به واسطه بیکاری به ویژه در ایام شیوع کرونا از طرف دیگر، موجب 

افزایش کشفیات نیروهای حفاظتی شده است.

 بازگشت ملخ های صحرایی •
به هرمزگان در پاییز 

معــاون  بندرعبــاس: 
بهبــود تولیــدات گیاهی 
هرمزگان  جهادکشاورزی 
گفت: براساس گزارش های 
)ســازمان  فائو  ســازمان 
خواربار و کشــاورزی ملل 
متحد(، ملخ های صحرایی 

در پاییز امسال به سوی این استان باز می گردند.
مهدی ترابی پیش بینی کرد: به دلیل اینکه مبارزه خوبی در کشور 
پاکســتان انجام نگرفته، ملخ های صحرایی در پاییز ســال جاری 
میهمان ناخوانده هرمزگان خواهند بود. وی بیان کرد: این در حالی 
است که افزون بر 4 میلیون هکتار رصد و پایش برای مبارزه با آفت 

ملخ صحرایی در هرمزگان صورت گرفت.

سایه اندازی کرونا بر نخلستان های کرمان

دست صادرات کوتاه و خرما بر نخیل! 
کرمان: فصل خرماپزان از راه رســید و این 
روزها تب وتاب بیشــتری در نخلســتان های 
استان کرمان برای برداشت این محصول دیده 
می شود و این در حالی است که هنوز بخشی 
از خرماهای سال گذشته در سردخانه ها روی 
دست فروشــندگان مانده و این موضوع حاال 
موجب نگرانی خرماداران در فصل برداشــت 

 شده است.
در کرمان گونه هــای مختلفی از خرما مانند 
خرمای مضافتی، کلوته، ُمردارســنگ، نگار، 
گوردیــال و ارقام خشــک پیــاُرم، زاهدی و 
مجول تولید می شود که بازار بسیار مناسبی 
برای فروش در کشــورهای اروپایی، روسیه و 
افغانستان و همچنین بازارهای داخلی دارد، 
اما امسال بیماری کرونا سرنوشت تازه ای برای 
این محصول رقم زد. سطح زیر کشت خرما در 
شمال استان کرمان افزون بر 3۰ هزار هکتار 
با تولید حــدود 3۰۰ هزار تُن محصول  و در 
شهرستان های جنوبی هم افزون بر 3۰ هزار 
هکتار با بیش از  2۰۰ هزار تُن محصول است.

میزان تولید محصول خرما در کشــور امسال 
بیش از یک میلیــون و 2۵۰هزار تن بوده که 
از این میزان تنها 4۵۰هزار تن آن در اســتان 
کرمان تولید شــده است که سه رقم تولیدی 
آن یعنــی مضافتــی، کلوته و مردارســنگ 
بیشــترین ارقام تولیدی را به خود اختصاص 
داده اند. می توان گفت ۸۵درصد تولید خرمای 
کرمان از نوع مضافتی است که در بسته بندی 

کارتنی قرار می گیرد. 

قیمت های بی منطق س
اگرچه با باال رفتن تب شــیوع کرونا از اسفند 
سال گذشته و تأکید برخی در فضای مجازی 
به مصرف مواد غذایی دارای طبع گرم مانند 
خرما موجب رشــد نســبی تقاضای خرید و 
افزایش قیمت شــد، اما دیری نپایید که این 

بازار از رونق افتاد.
متأسفانه امســال با بحران شــیوع بیماری 
کرونا صادرات این محصول با مشــکل مواجه 
شــد و تولید کنندگان مجبور به انبار کردن و 

ذخیره سازی آن در سردخانه ها شدند. 
درحالی کــه محصــول خرمای این اســتان 
همه ساله به ویژه در آستانه ماه مبارک رمضان 

راهی کشــورهای دیگر ازجمله 
پاکســتان،  مالزی،  اندونــزی، 
افغانستان، عراق و ترکیه و حتی 
انگلیس می شد، اما امسال کرونا 
دســت صادرکنندگان را کوتاه 

کرد.
درحالی کــه هنــوز بخشــی از 
محصول سال گذشته در انبارها 
باقی  مانده و کشورهای آسیایی و 
اروپایی برای خرید این محصول 
از  نمی دهنــد،  نشــان  رغبتی 
آن طرف فصل برداشت محصول 
جدید فرا رسیده و همین موضوع 
بر نگرانی نخلداران افزوده است. 
این مشکالت در حالی است که 
بازار داخلی نیــز به دلیل نکات 
بهداشــتی رغبت چندانی برای 
خرید خرما نشــان نمی دهد و 

تمامی این موضوعات دست به دست هم داده 
تا بر دغدغه خرماداران بیفزایند.

کاهش 30 درصدی صادراتس
در همین راســتا دکتر مقداد تکلوزاده، دبیر 
انجمــن خرمای کرمــان با اشــاره به اینکه 

کاهش  موجــب  کرونا 
صــادرات  3۰درصدی 
محصول شــده اســت، 
بیان کــرد: ماندن خرما 
در انبارها موجب شــد 
عرضه و تقاضــا به هم 
بریــزد و عرضــه ایــن 
محصول با کاهش قیمت 

در بازار همراه شود.
وی بــا اشــاره به فصل 
در  خرمــا  برداشــت 
می کند:  عنوان  شهریور 
البتــه پیش ازایــن بــا 
و  دولتــی  مســئوالن 
جلســه هایی  مجلــس 
را بــرای جلوگیــری از 
احتمالــی  مشــکالت 
امیدواریم  داشــتیم که 

منجر به حمایت از نخلداران شود.
وی بابیان اینکه امسال به دلیل انسداد مرزهای 
زمینــی و از طرفی افزایش هزینه صادرات از 
مرزهای دریایی با مشکل جدی صادرات این 
محصول روبه رو شدیم، ادامه داد: کشورهایی 
مثل هند یا کشورهای جنوب شرق آسیا هم 

به واسطه کرونا و حساسیتی که در حال حاضر 
درباره واردات از ایران ایجاد شده، فعاًل رغبتی 

برای خرید خرمای ایران ندارند. 
متأسفانه امسال با بحران شیوع بیماری کرونا 
صادرات این محصول با مشــکل مواجه شد 
و درنتیجه تولید کننــدگان مجبور به دپو و 
انبار کردن آن در ســردخانه ها شدند. درواقع 
با شــیوع بیماری کرونا ما بازار خارجی را از 

دست دادیم.
با فرا رسیدن فصل برداشت هزاران کارگر در 
نخلستان های کشور مشــغول کار می شوند. 
به هرحــال برای فروش تا پیش از برداشــت 

محصول جدید باید فکری کرد.

خرما با پروتکل های بهداشتی س
امسال شــیوع بیماری کرونا موجب شده تا 
برداشت این محصول هم نسبت به سال های 
گذشته روشی متفاوت را تجربه کند از همین 
رو بنــا بر اعالم ســازمان جهاد کشــاورزی 
براساس درخواســت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تمامی باغداران موظف به 

نام نویسی در سامانه وزارت بهداشت هستند.
گفتنی اســت در همین راستا رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی جنوب استان کرمان بابیان 
اینکه بهره بــرداران باید هر چه زودتر ثبت نام 
خود را در سامانه تکمیل کنند، بیان می کند: 
ســردخانه داران از پذیرفتن محصول خرما از 
باغ هایی که در این ســامانه ثبت نام و بارکد 

دریافت نکرده، معذور هستند. 
ســعید برخوری از نخلــداران می خواهد تا 
محصول تولیدی خود را ارزان نفروشند و برای 

برداشت محصول عجله نکنند.
وی ضمــن اینکــه از کشــاورزان می خواهد 
خرمــای خــود را به صــورت »شــیره دار« 
برداشــت نکنند تا قابلیت صادرات داشــته 
باشد، می افزاید: تالش شده تا با رایزنی هایی 
که انجام  شده تجار برخی کشورها برای عقد 
قرارداد و خرید خرما به مناطق جنوبی استان 

کرمان سفر کنند.
وی زمان آغاز برداشت خرمای استان کرمان 
را ابتدای تیرماه با رقم زودرس آلِمهِتری و تا 
اواخر مهر با برداشــت ارقام دیررس َهلیله ای 

عنوان کرد.

درحالی که هنوز 
بخشی از محصول 

سال گذشته خرما در 
انبارها باقی  مانده و 
کشورهای آسیایی و 
اروپایی رغبتی برای 

خرید این محصول 
ندارند از آن طرف 

فصل برداشت 
 محصول جدید 
فرا رسیده است

بــرشبــرش
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یزد: شیوع کرونا از سال گذشته سایه سنگینی بر اقتصاد، روابط 
اجتماعی و بســیاری از امورات عادی مردم داشته و باوجوداینکه 
جان تعدادی از هموطنان را تاکنون گرفته است، اما هرروز اثرات 
مخرب این ویروس به شکل دیگری بر دغدغه های شهروندان دامن 

می زند.
در حال حاضر شهرستان های یزد، خاتم، بهاباد، بافق و مهریز در 
وضعیت قرمز، تفت، ابرکوه و میبد در وضعیت نارنجی و اردکان و 

اشکذر در وضعیت زرد قرار دارند.
هفته گذشته انتشــار خبر کمبود اکسیژن در بیمارستان  میبد 

بسیاری از شهروندان را متعجب و البته نگران کرد.
خبرهایی از این دســت که معموالً با آب وتاب بیشتری در فضای 
مجازی دست به دست می شود حکایت از آن داشت که این موضوع 
جان بســیاری از بیماران بستری در بیمارستان میبد را به خطر 
انداخته است و کوتاهی مسئوالن در تأمین اکسیژن این بیماران 

به هیچ وجه پذیرفتنی نیست!

واقعیت ماجراس
در همین راســتا معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد در 
توضیح این ماجرا بیان کرد: هفته گذشته به دلیل نقص در دستگاه 
پرکننده اکســیژن آن هم فقط به مدت دو ساعت در بیمارستان 

میبد، این مرکز درمانی با افت فشار اکسیژن روبه رو شد.
محمدرضا وفائی نسب اظهار کرد: ما در این بیمارستان مجهز به 

دستگاه اکسیژن ساز بوده و مشکلی از این بابت نداریم، اما هفته 
گذشته ازآنجا که راندمان دستگاه های اکسیژن ساز در دمای گرم 

پایین می آید، بنابراین با افت فشار روبه رو شدیم.
وی بیان کرد: در ساعت های پایانی یکی از شب های هفته گذشته 
با افت فشار دســتگاه اکسیژن مسئول مربوطه این موضوع را به 
مدیر بیمارســتان گزارش می دهد تا نسبت به تهیه کپسول های 
اکسیژن از سایر بیمارستان ها اقدام شود که همین موضوع موجب 
شد تا خبر کمبود اکسیژن به بیرون از دانشگاه علوم پزشکی نشر 

پیدا کند.

مصرف اکسیژن باالستس
معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه بیماران 
کرونایی اکسیژن بسیار زیادی مصرف می کنند و یک بیمار کرونا 
معادل 3۰ بیمار معمولی در بیمارســتان مصرف اکسیژن دارد، 
افزود: دستگاه های اکسیژن ساز فعلی پاسخگو نیستند و برای تهیه 
چهار دستگاه جدید قرارداد بسته ایم و امیدواریم تا سه ماه آینده 

این دستگاه ها به دست ما برسد. 
وی با اشــاره به این موضوع که البته با کمک شرکت های فوالد، 
تانکرهای اکســیژن همیشــه پر نگاه داشته می شــود و چهار 
بیمارستان پرمصرف ما با ذخیره سازی کپسول های اکسیژن همراه 
هستند، ادامه داد: ازآنجاکه قیمت دستگاه اکسیژن ساز، اکسیژن 
مایع و کپســول ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده؛ بنابراین مردم 

نیکوکار می توانند با کمک های نقدی بیمارستان ها را در تهیه این 
دستگاه ها کمک کنند.

تعاون اجتماعیس
مردم نیکوکار و خیر یزد که همزمان با شیوع کرونا نقش پررنگی 
در کمک های مؤمنانه داشتند حاال با کمک مسئوالن نسبت به 
راه اندازی و شکل گیری »شورای هماهنگی تعاون اجتماعی« در 
این شهرستان باهدف کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا 

همراه شدند.
به گفته حســین فالح، فرماندار میبد امسال ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیــون ریال به صورت نقدی و ۱2 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
غیرنقدی از طریق این شورا جمع آوری و در اختیار آسیب دیدگان 
کرونا و نیازمندان قرار گرفته است و حال انتظار می رود که یزدی ها 
یک  بار دیگر برای تأمین نیازهای مراکز درمانی مانند نذر اکسیژن 

با مسئوالن همراه شوند.

به دلیل افزایش مصرف و کمبود اکسیژن در مراکز درمانی 

کرونا نفس بیمارستان های یزد را گرفت

گزارشگزارش

7۸9۱zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. عروج پیامبر اسالم »ص« به آسمان ها در 
بیست وششــم رجب- رمانی از خانم »شهره 
وکیلی« 2. اندازه گیــری از راه دور- پل روي 
رودخانه تایمز انگلســتان 3. روییدن- غذای 
مجلس عروسی یا عزا- صوت ندا 4. صفحه ای 
 در خــودرو- حــرف 24 یونانی- بازســازی 
۵. کشوري از لبنیات- مهربانی- طناب- صوت 
شگفتی 6. درخت انگور- راننده شب ها- نوعی 
پیونددرختــان 7. جاویدان- مجبورشــده- 
درس خوانده ۸. از وســایل کار نقاش- بی حیا 
- غالم مخصوص دربار سلطان محمود غزنوی 
۹. آینده- شهر و تیم فوتبال آلمانی- از اوراق 
بهادار ۱۰. شــوم و نامبارک- برادری- صفحه 
اینترنتــی ۱۱. مهره ای در شــطرنج- آبرو و 
اعتبار- پوســت کن- پوشــش ۱2. خواست 
قلبی- خط کش آقای مهندس- بازیکن ملی 
پوش سابق تیم فوتبال انگلیس و دربی کانتی 
۱3. گشــاده و باز- فلج شــده- عامل انتقال 
اسهال ۱4. روز عشاق فرنگی مآب ها - پایتخت 
کشــور آفریقایی »زئیر« ۱۵. فیلمی ساخته 

»جان فورد« با هنرنمایی»جان وین« -آواره

۱. انبوه – شبه جزیره ای در آمریکای شمالي 
2. بلندی مرتبه- حکایت کردن- انکراالصوات 
- صوت ندا 3. آزادشده- خنده رو- صاحب 
، دارنده 4. نوعی حشــره کش- انجام یافته- 
تمام ملک را گویند ۵. هواپیمای عجول- از 
انواع چاپ- خون بهاهــا- خیس 6. نوعی 
سیم کشــی ســاختمانی- خارج- از ادات 
پرسش 7. واحد مسافت دریایی- »ونکوک« 
نقاش هلنــدی به این ســبک کار می کرد 
- ســرگرمی ۸. »نیست« ترکی- شدیدتر- 
آب بنیان کــن ۹. قطعــی و مســلم- غدد 
فوق کلیــوی- تنها ۱۰. ســبیل و طریق- 
نقاش- اجنبی ۱۱. دهان- قدردانی- نوعی 
هواپیمای روسی- عود ۱2. از طبقات ایرانی 
در دوره  های ساسانیان - نزول- پخش کننده 
۱3. آهسته ، یواش- سعی و تالش- جیوه 
۱4. زادگاه رازی- ضمیر انگلیســی- عالم 
معنویــت- شــهر بادگیرهــا ۱۵. تندیس 

می سازد- صابر و شکیبا

  عمودی  افقی


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan
	Page 3 Khorasan
	Page 4 Khorasan new

