
کشف الشه قوچ وحشی از خانه شکارچی متخلفخانه هست، اجاره نیست!
رئیس یگان حفاظت محیط زیست مشهد خبر داد2هزار واحد مسکونی خالی و سرگردانی مستأجران بیرجندی

در حالی که گفته می شود 2هزار خانه خالی 
در مرکز استان خراسان جنوبی وجود دارد اما 
مستأجران از نبود خانه اجاره ای گالیه دارند و 
معتقدند خانه اجاره ای به ندرت پیدا می شود 
یافت شود کرایه آن سرسام آور است. اگر  و 
این روزهــا ماجرای خانه  گــزارش تسنیم،  به 

استیجاری، حکایتی سخت...

در پی رصدهای میدانی نیروهای یگان حفاظت 
چــنــدیــن شکارچی  مــشــهــد،  زیــســت  محیط 
متخلف در مناطق شکارممنوع دستگیر و از 
آن هــا چندین قبضه سالح و مقداری گوشت 
شکار کشف شد.مرتضی شیرزور، رئیس اداره 
مشهد  شهرستان  زیــســت  محیط  حفاظت 

افزود: مأموران یگان حفاظت... .......صفحه 3 .......صفحه 2 

سهم بیمه سالمت از درمان کرونا در استان؛ ماهانه 7/2 میلیارد تومان
 رئیس بنیاد شهید 

و امور ایثارگران خواستار شد

 تعیین تکلیف
 هر چه سریع تر 

پرونده شهدای سالمت

حال و روز صنایع دستی خراسان 
شمالی چطور است؟

صادرات به صفر رسید 
 اما فروش مجازی 

رونق گرفت

چالش توسعه خراسان 
رضوی و شفاف سازی 

عملکرد بانک ها

معاون امور امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر خراسان رضوی خبر داد 

 پایش ۱۳ روستای 
محدوده زلزله فریمان

.......صفحه 2 .......صفحه 2 

.......صفحه 4 .......همین صفحه 

افرادی که زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند می توانند دفترچه بیمه سالمت همگانی رایگان دریافت کنند

.......صفحه 4 

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گفت: موضوع اشتغال، مسکن و ساماندهی گلزار شهدا از 

اولویت های مهم کاری بنیاد شهید و امور ...

گردشگری  میراث  فرهنگی،  اداره  کل  دستی  صنایع  معاون 
و صنایع  دستی خراسان شمالی گفت: شیوع ویــروس کرونا 

موجب شد که با وجود افزایش فروش تولیدات...

روزنامه  از  بازدید  در  رضوی  خراسان  استاندار  پیش  چندی 
این استان در حوزه های  ناتمام  به پروژه های  با اشاره  قدس، 
مختلف از جمله راه ها و آب و فاضالب، خلق منابع مالی جدید 

را الزمه تسریع در اتمام این پروژه ها...

معاون امور امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
گفت: به دنبال وقوع زمین لرزه اخیر در منطقه سفیدسنگ 
فریمان گروه های امداد و نجات این جمعیت به منطقه اعزام و 

برای بررسی خسارت های احتمالی ۱۳ روستا...

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir
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خبرخبر

ــاز  ــ ــدار درگــــــز گـــفـــت: آغ ــ ــان ــ ــرم ــ ف
 4G عــمــلــیــات تــأمــیــن ایــنــتــرنــت
ایــن شهرستان  بــرای روســتــاهــای 
مرزی و کوهستانی آغاز شد.علی 
افزود:  ایرنا  با  فراهی در گفت وگو 
این  روســتــاهــای  ایــن  از  پیش  تــا 
از  نـــفـــری  ــزار  ــ هـ شــهــرســتــان ۷۵ 
که  بودند  بی بهره  همراه  اینترنت 

تجهیز  عملیات  حاضر  حــال  در 
اینترنت  به  مخابراتی  تأسیسات 
آغاز شد.  این شهرستان  4G در 
با آغاز این پروژه مخابراتی تا دهه 
نعمت  از  روستا   2۸ امسال  فجر 
خواهند  بهره مند  همراه  اینترنت 
شد و چهار روستا نیز زیرپوشش 

شبکه تلفن همراه قرار می گیرند.

اینترنت همراه به روستاهای درگز رسید
خبرخبر

عمرانی  امــور  هماهنگی  مــعــاون 
ــوی  ــان رضـ ــراســ اســـتـــانـــداری خــ
هکتار  هــزار  راه انـــدازی  با  گفت: 
این  در  جدید  کشاورزی  شهرک 
فــرصــت شغلی  اســتــان، ۸ هـــزار 

ایجاد می شود.
میرجعفریان  ســیــدکــمــال الــدیــن 
افـــــــزود: ایــــن تـــعـــداد اشــتــغــال 

تــفــاهــم نــامــه  ــی  پـ در  مــســتــقــیــم 
ــار شــهــرک  ــزار هــکــت ــ ســـاخـــت هـ
ــانـــداری  ــتـ ــاورزی مـــیـــان اسـ ــشــ ــ ک
شـــرکـــت  و  رضـــــــوی  خـــــراســـــان 
وزارت  ــاورزی  ــشـ کـ شــهــرک هــای 
ــاد کـــــشـــــاورزی اســـــت کــه  ــ ــه جــ
ــی  ــای روســت ــاطــق  مــن در   بــیــشــتــر 

خواهد بود.

ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی در شهرک های کشاورزی

استاندار  پیش  چندی  مــقــدم:  کاهانی  مهدی 
با  قــدس،  روزنامه  از  بازدید  خراسان رضــوی در 
اشاره به پروژه های ناتمام این استان در حوزه های 
و فاضالب، خلق  و آب  راه هــا  از جمله  مختلف 
منابع مالی جدید را الزمه تسریع در اتمام این 
راه هــای  از  یکی  که  گفت  و  کرد  عنوان  پروژه ها 
خلق تأمین منابع جدید، استقراض یا ضمانت 
در  بانک هاست؛  از  ــت  دول توسط  بــازپــرداخــت 
حالی  که بانک های استان، همراهی و همکاری 
به  نداشته اند.  مالی  منابع  اعطای  در  را  الزم 
اذعــان آقــای معتمدیان، خــراســان رضــوی جزو 
بانک های  همه  که  اســت  استان هایی  معدود 
دولتی و خصوصی در آن دارای شعبه هستند و 
طبق قانون باید حداقل ۸۵درصد منابع بانکی در 
این خطه هزینه شود؛ اما تنها ۷۶ درصد از منابع 
این بانک ها در خراسان رضوی صرف و هزینه 
می شود. عالوه بر این هشت بانک خصوصی که 
در خراسان رضوی شعبه دارند، درباره منابع و 
مصارف خود گزارشی ارائه نمی کنند و شفافیت 

ندارند.
نیز  استاندار  اقتصادی  امــور  هماهنگی  معاون 
پس از وی با اشاره به همکاری نکردن ۱۴ بانک 
خصوصی استان در ارائه آمار و اطالعات مربوط 
به مصارف و منابع، گفت که این بانک ها نزدیک 
به ۱۳۰ هزار میلیارد ریال منابع خراسان رضوی را 
در اختیار دارند اما برخی از آن ها آمار شفافی از 
میزان پرداخت این منابع ارائه نمی دهند و حتی 
پرداخت  استان در خصوص  تکالیف  انجام  در 
تسهیالت مختلف از محل تبصره ۱۸ یا ۱۶ قانون 
بودجه و تسهیالت حمایتی دولت در بخش های 
دیگر مشارکت مطلوبی نداشته اند و به مصوبات 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 

نیز عمل نکرده اند.

در عین  حال مدیران بانک های خصوصی استان، 
بانک های خصوصی کشور،  تمرکزگرایی شبکه 
اطالعات، محدود  و  آمار  به  نداشتن  دسترسی 
تسهیالت،  ــرداخــت  پ در  اخــتــیــاراتــشــان  ــودن  بـ
باال  اعتباری،  سیاست های  در  مــداوم  تغییرات 
مــردم  کم رغبتی  و  تسهیالت  ســود  ــرخ  ن بـــودن 
نسبت به دریافت آن از بانک های خصوصی را 
عوامل مؤثر در عملکرد غیرشفاف خود عنوان 

کرده اند.
مجموعه این مشکالت اما از گذشته دور وجود 
زیرساختی  مشکالت  نوعی  بیانگر  که  داشته 
اینکه  اســت؛ چــه  زمینه  ایــن  در  قانونی  و خــأ 
ــه آمـــار بــانــک مــرکــزی و وضعیت  ــا نــگــاهــی ب ب
نابسامان  اوضــاع  فهمید  می توان  کشور  بانکی 
بسیار  کشور  در  بانک ها  فعالیت  غیرشفاف  و 
نامطلوب تر از خراسان رضوی است و عالوه بر 
بانک های خصوصی، خیلی از بانک های دولتی 
نیز اطالعات شفاف و به موقع از منابع و مصارف 

خود ارائه نمی دهند.
و  کــه مکاتبات  اســـت  بــه همین خــاطــر  شــایــد 
پیگیری های چندین ساله استانداران و مدیران 
ــرای رفــع ایــن مشکل راه به   خــراســان رضــوی ب
جایی نبرده است. خراسان رضوی با وجود دارا 
مختلف  زمینه های  در  راهبردی  موقعیت  بودن 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی 
و امنیتی کشور، همواره با کاستی ها و مشکالت 
بسیاری در زمینه های مختلف دست  به  گریبان 
ــا تــوجــه به  ــت. در حـــال حــاضــر نیز ب ــوده اسـ بـ
فشارهای سنگین اقتصادی ناشی از تحریم های 
کرونا،  ویــروس  شیوع  تبعات  نیز  و  همه جانبه 
افـــزوده  شــده به حدی  ایــن مشکالت  بر دامنه 
توسعه شهر  و  پروژه های عمران  از  بسیاری  که 
کمبود  و  نبود  دلیل  به  ایــن خطه  روستاهای  و 

حتی  یا  و  مانده  زمین   بر  نیمه تمام  اعتبارات، 
شروع نشده است.

هر  قانون گذاران،  و  دولتمردان  اگر  تردید  بدون 
چه سریع تر نسبت به تخلف و سرپیچی بانک ها 
ارائه اطالعات شفاف و  از  )دولتی و خصوصی( 
منابع  از  قانونی  سهم  هزینه کرد  به  تعهد  نیز 
واکنش  این منابع،  خود در همان محل جذب 
نشان ندهند و نسبت به اصالح این روند تدبیری 
این  منابع  غالب  درصــد  نکنند؛  اتخاذ  کــارآمــد 
بانک ها همچنان در راستای هدف ثروت اندوزی 
گرفته  کار  به  این خطه،  آبادانی  و  توسعه  نه  و 
برای  تاکنون  از گذشته  اینکه  کما  خواهد شد؛ 

بسیاری از بانک ها چنین بوده است.
این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که می دانیم 
خراسان رضوی از نظر برخورداری از منابع بانکی 
استان های  میان  در  را  دوم  رتبه  تهران  از  پس 
کشور دارد؛ منابع در اختیار این بانک ها چندین 
اعــتــبــارات ملی و استانی  ــد و  تــمــام درآمـ بــرابــر 
)نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان( است که آن  
بدعهدی  از  مختلف  دالیــل  بــه  متأسفانه  هــم 
مدیریت  ضعف  و  انفعال  تا  گرفته  دولتمردان 
خراسان  نصیب  نیمه  و  نصف  بومی  مــدیــران 

رضوی می شود.
مهم تر آنکه بیش از ۹۰ درصد پروژه های استان 
نیمه تمام و معطل  پـــروژه(  ــزار  بــه ۴هـ )نــزدیــک 
با تکمیل  پروژه هایی که  مانده است؛  اعتبارات 
از  بسیاری  تردید  بــدون  آن هــا  از  بهره برداری  و 
مشکالت کنونی این استان نظیر رکود واحدهای 
راه های  از  برخورداری  در  تولیدی، عقب ماندگی 
بافت های  احیای  متناسب،  و  مناسب  ارتباطی 
به  آبــرســانــی  ــای سطحی،  آب هـ مهار  فــرســوده، 
ــاهــا، نــابــســامــانــی هــای مــتــعــدد در حــوزه  روســت

کشاورزی، حمل و نقل و... برطرف خواهد شد.

چالشتوسعهخراسانرضویوشفافسازیعملکردبانکها
یادداشتیادداشت

زلزله ضعیف روز گذشته تاب آوری پایین ساختمان های مشهد را یادآوری کرد
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صفحه1 خراسان  1399/10/24

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت دوم ) بطورفوق العاده( شرکت تعاونی 
مصرف مخابرات مشهد به شماره ثبت 1740 

و شناسه ملی  10380152580
 

 جلسه مجمع راس ساعت 14 مورخ  1399/11/06  
روز دوش��نبه در محل ش��رکت تعاونی مصرف 
برگزار می گردد . از کلیه اعضاء محترم دعوت 
میشود درجلس��ه مذکور حضور بهم رسانند . 
همچنی��ن اعضائیکه تمایل ب��ه کاندیداتوری 
در س��مت هیئت مدیره و بازرس��ی را دارند 
می توانند بر اس��اس ماده 49 اساسنامه همه 
روزه تا 48 ساعت قبل از تشکیل مجمع تقاضای 

کتبی خود را به فروشگاه ارسال نمایند .
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد :

1-  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی س��ال 1397 و 

1398
3- تصویب بودجه سال 1399 

4- انتخاب هیئت مدیره و  بازرس 
ع هیئت مدیره تعاونی مصرف 9

91
08
09

در اجرای ماده »7« آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 99/06/10 کمیس��یون نظارت 
بر س��ازمان های صنفی شهرس��تان قوچان بدینوس��یله از کلیه داوطلبان عضوی��ت در هیئت مدیره و 
ب��ازرس اتحادیه صنف پارچه فروش��ان و فروش��ندگان فرش و موکت شهرس��تان قوچ��ان، دارندگان 
ش��رایط ذیل، دعوت می ش��ود از روز شنبه مورخ 99/10/27 ظرف مدت 10 روز، حداکثر تا روز دوشنبه 
مورخ 99/11/06 با مدارک ذیل، ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir سامانه ساران )انتخابات 
الکترونیکی اتحادیه ها(، قس��مت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناس��ه صنفی، نس��بت به ثبت نام و 
بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به ش��رح ذیل، اقدام و س��پس با ارائه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر، 
جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسش��نامه )در مهل��ت قانونی فوق( به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگ��زاری انتخاب��ات اتحادیه ه��ای صنفی شهرس��تان قوچان، واق��ع در اداره صنعت، مع��دن و تجارت 

شهرستان قوچان به آدرس اراضی سیمرغ جنب اورژانس 115 مراجعه نمایند.
شرایط الزم:

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به موادمخدر
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
1- هشت قطعه عکس 4×3 جدید پشت نویسی شده

2- سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- سه سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4- یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
**داوطلب��ان محترم الزامًا می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی، در س��امانه 
ایرانیان اصناف به ش��رح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند 
ثبت ن��ام ب��ه دبیرخانه هیئ��ت اجرایی، مراجع��ه نمایند که در غی��ر اینصورت، ثبت ن��ام آنان بصورت 

حضوری، انجام نخواهد شد.
**داوطلب ش��دن کارکن��ان اتحادیه ها، ات��اق اصناف و دس��تگاه های اجرائی موضوع م��اده »5« قانون 
مدیری��ت خدمات کش��وری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به اس��تعفای آنان از 
ش��غلی قبلی خود، پیش از ثبت نام در انتخابات اس��ت و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره 

شده، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه، الزامی است.
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  »هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان قوچان«

کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان قوچان
)هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( »تمدید نوبت دوم فراخوان ثبت نام« 

اطالعیه برگزاری جلسه مجمع 
عمومی انتخابات هیئت مدیره انجمن 

دندانسازان استان خراسان رضوی

در م��ورخ 99/11/7 عص��ر روز سه ش��نبه 
س��اعت 2 الی 4 در رس��توران فردوس��ی 
واق��ع در خیاب��ان امام رضا جن��ب مهدیه 
ب��ا حضور اعض��ای دارای پروانه تبصره 5 
ب��ا رعایت پروتکل های بهداش��تی الزامی 

می باشد.
تلف��ن تم��اس جه��ت آمادگی اف��رادی که 
مایلن��د کاندی��د هیئ��ت مدیره بش��وند. 

37312912
حسین داودی ع 9
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2هزار واحد مسکونی خالی و سرگردانی مستأجران بیرجندی

خانه هست، اجاره نیست!
خانه  2هــزار  می شود  گفته  که  حالی  در 
جنوبی  خــراســان  اســتــان  مرکز  در  خالی 
خانه  نبود  از  مستأجران  امــا  دارد  وجــود 
خانه  معتقدند  و  ــد  دارنـ گــایــه  ــاره ای  اجــ
اجاره ای به ندرت پیدا می شود و اگر یافت 

شود کرایه آن سرسام آور است.
ــن روزهـــا مــاجــرای  بــه گـــزارش تسنیم، ای
ــیــجــاری، حــکــایــتــی ســخــت و  ــه اســت خــان
شده  بیرجند  مــردم  ــرای  ب دست نیافتنی 
از  بسیاری  دغــدغــه  کــه  حکایتی  اســـت. 
خانواده هاست. مستأجرانی که از یک سو 
صاحبخانه با افزایش قیمت کرایه آن ها را 
از سویی دیگر نمی توانند  جــواب کــرده و 
پیدا  خود  بــرای  دیگری  استیجاری  خانه 

کنند.
مستأجران دل پــردردی دارند و در دفاتر 
مشاوران اماک خبری از خرید و فروش 
چه  کاسه  نیز  مستأجران  نیست.  خانه 
کنم چه کنم را در دست گرفته و از این 
بنگاه اماک به آن بنگاه می روند؛ به امید 

آنکه خانه ای برای اجاره پیدا کنند.
یکی از شهروندان بیرجندی که دو فرزند 
دارد، در این باره گفت: از یک ماه پیش 
صاحبخانه ما را جواب کرده و می گوید یا 
200 هزار تومان به اجاره قبلی اضافه کنید 

یا برای خود به دنبال خانه جدید باشید.
دربــه در  است  ماه  اینکه یک  بیان  با  وی 

بــه دنــبــال خــانــه اجـــاره ای 
ــتـــم امــــــا خــــانــــه ای  هـــسـ
یــافــت نــمــی شــود، افـــزود: 
مانده ایم در یک ماهی که 
فرصت  ما  به  صاحبخانه 
داده چگونه خانه کرایه ای 

پیدا کنیم؟ 
بیرجندی  شهروند  دیگر 
زندگی  می خواهد  که  هم 
مشترک خود را آغاز کند، 
در گفت وگو با خبرنگار ما 

اظهار کــرد: در ایــن شهر بــزرگ، با وجود 
ساختمان سازی های زیاد، چگونه است که 

خانه ای برای کرایه نیست. 
دنبال  به  پیش  مــاه  دو  از 
اما  خانه کرایه ای هستیم 
با قیمت مناسب  خانه ای 

پیدا نکرده  ایم.
امــاک  مــشــاوران  از  یکی 
ــکــه  ــن ــا تـــأیـــیـــد ای ــ نـــیـــز بـ
بــرای  ــه ای  خــان متأسفانه 
اجاره نیست، گفت: برخی 
از مالکان به گرفتن کرایه 
و  نیستند  قائل  مناسب 
ترجیح می دهند خانه آن ها خالی بماند تا 

اینکه به مستأجر بدهند.

مــردم  کــه  نیست  روزی  داد:  ادامـــه  وی 
برای خانه کرایه ای به ما مراجعه نداشته 
باشند اما جواب ما »خانه خالی نداریم« 
است و این در حالی است که در بیرجند 

خانه های خالی زیادی وجود دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران اماک شهرستان 
در  خالی  خانه  گفت: 2هــزار  نیز  بیرجند 
مرکز استان وجود دارند که این خانه ها در 

حال ساخت یا فروش هستند.
روی  بیشتر  ــردم  مــ ــرد:  ــ ک ــیــان  ب اربـــابـــی 
ملک سرمایه گذاری می کنند و به دنبال 
آن  بتوانند  تا  هستند  قیمت ها  افزایش 
اوج به فروش برسانند؛ به  را در روزهای 
همین دلیل نسبت به کرایه دادن اقدام 

نمی کنند.
وی اظهار کرد: متقاضی برای خانه اجاره ای 
وجود دارد اما مالکان، خانه خود را اجاره 
برای  را  ملک  بیشتر  که  چــرا  نمی دهند؛ 
دیگر  از سوی  و  می گذارند  خالی  فــروش 
کرایه خانه ها گران و سرسام آور است؛ به 
همین خاطر خانه اجــاره ای به ندرت گیر 

می آید.
بیرجند  امــاک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
و  افـــزود: در حــال حاضر وضعیت خرید 
باال  راکد است و اجاره های  فروش تقریباً 
مردم را آزار می دهد و صدای همه درآمده 

است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خواستار شد

تعیین تکلیف هر چه سریع تر 
پرونده شهدای سالمت

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گفت: موضوع اشتغال، مسکن و ساماندهی گلزار شهدا 
از اولویت های مهم کاری بنیاد شهید و امور ایثارگران در 

تمامی استان هاست.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان نظام پرستاری 
نشست  در  اوحـــدی  سعید  ــران،  ایـ اسامی  جمهوری 
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی 
افزود: پس از ۴0 سال از پیروزی انقاب اسامی به  هیچ  
و  موضوع مسکن  که  نیست  نظام  این  زیبنده  عنوان 
اشتغال جامعه ایثارگران حل  نشده باشد. وی تصریح 
ایثارگران  از  نفر   800 و  هــزار  ــرای  ب زمین  تأمین  کــرد: 
خراسان شمالی در قالب امضای تفاهم نامه انجام  شده 
که این مسئله در طول 10 سال گذشته بی سابقه بوده 
است. اوحدی در خصوص شهدای سامت نیز گفت: 
مسئولیت کمیته مربوط بر عهده وزیر بهداشت است 
بنابراین از دانشگاه علوم پزشکی و کادر درمان تقاضا 
داریم پرونده ها را سریع تر تکمیل و به کمیته ملی ارسال 

کنند.
وی بیان کرد: تاکنون 200 پرونده تشکیل  شده و ۶0 نفر 
جزو مصادیق شهدا قرار گرفته اند که امیدواریم بقیه این 

پرونده سریع تر تعیین تکلیف شود.
افزایش پیشنهاد  بــا  ــران،  ــ وزی هیئت   کــرد:  اظــهــار   وی 
در  ایــثــارگــران  مسکن  تسهیات  سقف  ــدی  درصـ  20 

سال 1۳۹۹ موافقت کرد. 
در  ایثارگران  تسهیات مسکن  اســاس، سقف  این  بر 
سال 1۳۹۹ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با 
میلیارد  نفر معادل یک  از یک میلیون  بیش  جمعیت 
و ۶00 میلیون ریال، مراکز استان ها یک میلیارد و 200 
و  ریــال  میلیارد  ریــال، سایر شهرستان ها یک  میلیون 

روستاها ۶00 میلیون ریال تعیین شد. 
وی افزود: تاکنون برای ۶2 هزار نفر از جامعه ایثارگران 
زمین تأمین  شده ضمن آنکه هزینه آماده سازی مسکن 

برای جامعه ایثارگران 100 درصد رایگان است.

در دیدار استاندار با وزیر راه عنوان شد

 تأکید بر سرعت گرفتن 
پروژه های راه و راه آهن استان

ــان جــنــوبــی در دیـــــدار بـــا وزیــــر راه و  ــراسـ اســـتـــانـــدار خـ
شهرسازی، بر شتاب بخشی به روند اجــرای پروژه های راه 
و راه آهن استان تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ــوری تصریح  ــداری خــراســان جــنــوبــی، حمید مــان ــان اســت
بـــرای محور مـــاده ٢٣  کمیسیون  دریــافــت مصوبه   کـــرد: 
بیرجند - طبس، سه راهی بشرویه، تخصیص اعتبارات کامل 
به پروژه های جهش تولید، کویری و کریدورهای اصلی استان 
و اتمام انسداد جاده شهداد - نهبندان از مسائلی است 
که در حوزه راه های استان نیازمند دستور ویژه وزیر است.
وی درباره تکمیل سالن مسافری ایستگاه راه آهن بشرویه، 
افزایش و نظم دهی به پروازهای فرودگاه بیرجند و تجهیز 
فرودگاه بیرجند به سامانه یخ زدایی هواپیما نیز خواستار 
و شهرسازی شد.استاندار خراسان  راه  وزیــر  اکید  دستور 
جنوبی گفت: براساس رایزنی هایی که با برخی ایرالین ها 
صورت گرفته، در صورت همراهی وزارت راه و شهرسازی 

پنج پرواز به پروازهای مرکز استان اضافه می شود.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس مطرح کرد

بی مهری به پروژه بیمارستان زیرکوه
به  اشــاره  با  زیــرکــوه در مجلس  و  قاین  مــردم  نماینده 
گفت:  زیــرکــوه  بیمارستان  پـــروژه  بــه  نسبت  بی مهری 
بتوانیم  ساخت  عملیات  مجوز  دریافت  با  امیدواریم 
گــزارش  بــه  بگیریم.  اعتبار  آن  ــرای  ب  1۴00 بــودجــه  در 
کــرد:  بیان   درمـــان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو  مهر، 
زیرکوه  از شهرستان شدن  با وجــود گذشت یک دهه 
ســازمــان  مالکیت  در  واقـــع  در  آن  فعلی  بیمارستان 
و  اســت  بهداشت  وزارت  اجــاره  در  و  اجتماعی  تأمین 
چند بــار هم اعــام شــده که زمــان پایان اجــاره رسیده 
به  شـــروع  اینکه  بــه  ــاره  اشـ بــا  اسحاقی  است.سلمان 
 اجــرای هر پــروژه ای نیاز به مجوز کمیسیون مــاده 2۳ 
بیمارستان  پــروژه ساخت  بــرای  متأسفانه  گفت:  دارد، 
جدید زیرکوه چنین اتفاقی نیفتاد و در حقیقت نسبت 
به این پروژه بی مهری شد.وی با بیان اینکه ساخت این 
پــروژه حق و خواست مــردم زیرکوه اســت، اظهار کرد: 
حدود 2۵ روز است که تقریباً روزانه به سازمان برنامه و 
بودجه مراجعه می کنیم تا بتوانیم مجوز اصلی ساخت 
و شروع به اجــرای پــروژه بیمارستان زیرکوه را بگیریم. 
امیدواریم بزودی این تاش ها به نتیجه برسد و امیدی 
مرزنشین  مــردم  دل  در  درمـــان  و  بهداشت  حــوزه  در 

شهرستان زیرکوه زنده شود.

مردم بیشتر روی ملک 
سرمایه گذاری می کنند و 
به دنبال افزایش قیمت ها 
هستند تا بتوانند آن را 

در روزهای اوج به فروش 
برسانند؛ به همین دلیل 
نسبت به کرایه دادن 

اقدام نمی کنند

بــرشبــرش

رخاسان جنوبیرخاسان جنوبی رخاسان شمالیرخاسان شمالی
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چهارشنبه  24 دی 1399

   29 جمادی االول 1442  13 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9442  ویژه نامه 3821 

شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

معاون صنایع دستی اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی خراسان شمالی گفت: شیوع ویروس کرونا 
موجب شد که با وجــود افزایش فــروش تولیدات صنایع 

دستی این استان، میزان صادرات آن به صفر برسد.
به گــزارش ایرنا، محمدرضا قهرمانیان اظهار کــرد: میزان 
صادرات صنایع دستی خراسان شمالی در سال گذشته 10 
هزار دالر بود اما امسال به دلیل بحران کرونا، هیچ محصولی 

از این استان صادر نشد.
وی افزود: اگرچه در ابتدای همه گیری کرونا فروش و تولید 
محصوالت صنایع دستی استان با افت شدیدی مواجه 
شد اما هیچ  یک از کارگاه های تولید صنایع  دستی تعطیل 

نشدند.
وی گفت: برگزار نشدن نمایشگاه های فروش و بازارچه های 
صنایع دستی سبب شد تا عرضه صنایع دستی در فضای 

مجازی مورد توجه بیشتری قرار گیرد و با هدایت و تشویق 
فعاالن این حوزه برای استفاده از فضای مجازی، بازار فروش 

مجازی صنایع دستی رونق بگیرد.
قهرمانیان خاطرنشان کرد: اکنون فعاالن صنایع دستی در 
بخش چرم، سفالگران و بافندگان استان از طریق فضای 
مجازی تولیدات خود را در بازارهای قزوین، زنجان، اصفهان، 

تهران و آذربایجان شرقی به فروش می رسانند.

حال و روز صنایع دستی خراسان شمالی چطور است؟

صادرات به صفر رسید اما فروش مجازی رونق گرفت

زگارش کواتهزگارش کواته

پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
53
22

فروشگاه آنالین دوربین
مداربسته ودزدگیر

Karapro.ir
36037009-09156200071

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
90
38
22

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت،پله،نما،سایبان 

پارکینک ،خورده کاری ،درب وپنجره 
آبگرمکن 09155184248

اسکلت  جوش��کاری 
اس��کلت  و  فل��زی 
ساختمان خرده کاری 
پله دس��تک و غیره

09932159200

/ع
99
10
79
4

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

خریدار ضایعات 
آهن ، مس، برنج
 درب و پنجره 

09153030622

ط
/9
91
01
59

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

ط
/9
90
40
43

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/9
90
33
17

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

جوشکاری

ج
/9
91
06
84

ط
/9
90
06
03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
رئیس شبکه دامپزشکی درمیان خبر داد

کشتار دام در کارواش!

رئیس شبکه دامپزشکی درمیان گفت: شخصی که یک 
رأس گاو را در محوطه کارواش به صورت غیرمجاز کشتار 
کرده بود، به مراجع قضایی معرفی شد.به گزارش ایسنا، 
مهدی عارفی نیا اظهار کرد: الشه یک رأس گاو کشتارشده 
ــرآورده استحصال شــده آن به  در محوطه کـــارواش و فـ
سرعت برای تعیین تکلیف به پیش سرد کشتارگاه منتقل 
و فرد خاطی هم به مراجع قضایی ارجاع داده شد.وی 
خاطرنشان کرد: دامپزشکی تخلفاتی که بهداشت عمومی 
را تهدید می کند با حساسیت بررسی و رصد می کند و 

افراد متخلف را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.

 دستگیری
 سارقان دریچه های آب و فاضالب

دو نفر که متهم بودند دريچه های آب و فاضالب را در شهر 
سبزوار سرقت می کنند، بازداشت شدند.به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در پی وقوع چند 
فقره سرقت دریچه های آب و فاضالب در سبزوار که منجر به 
خسارت های زیادی به شهروندان شده بود، مأموران تجسس 
عامل  دو  پیگیری موضوع،  با  این شهرستان  کالنتری ۱۳ 
سرقت این دریچه ها را شناسایی و دستگیر کردند.سرهنگ 
در  متهم دستگیر شــده  دو  افـــزود:  بیات مختاری  حسین 
تحقیقات تکمیلی پلیس به پنج فقره سرقت دریچه های آب 
و فاضالب در سبزوار اعتراف کردند.وی افزود: متهمان پس 
از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شدند.

قانون گریبان متخلف را گرفت

دستگیری یک زمین خوار در بجنورد 

جانشین  فرمانده  انتظامی خراسان  شمالی از شناسایی 
یک فقره زمین خواری به ارزش ۱0میلیارد ریال در شهر 

بجنورد خبر داد.
به گزارش ایران آنالین، سرهنگ محمد غالمی با اعالم 
این خبر بیان کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف 
اراضی ملی در یکی از روستاهای شهرستان بجنورد، 
موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی 
استان قرار گرفت.وی اظهار کرد: در بررسی های فنی 
اراضــی  از  بخشی  شــد  مشخص  پلیس  کــارآگــاهــان 
تقریبی  ارزش  به  مترمربع  هــزار   2 مساحت  به  ملی 
۱0میلیارد ریال به صورت غیرقانونی تصرف شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی افزود: 
تیم رسیدگی کننده پرونده پس از اطمینان از صحت 
موضوع با هماهنگی مقام قضایی، عامل زمین خواری 
را شناسایی و دستگیر کردند.این مقام انتظامی با اشاره 
به معرفی متهم به مراجع قضایی، بر عزم جدی پلیس 
خاطرنشان  و  تأکید  زمین خواری  پدیده  با  برخورد  در 
کرد: شهروندان می توانند در صورت اطالع از وقوع این 
پدیده و اطمینان از صحت آن، مراتب را از طریق مرکز 

فوریت های پلیسی۱۱0 گزارش کنند.

در حوالی چناران رخ داد

 ۱۰ مصدوم در پی برخورد 
دو خودرو مینی بوس و تریلی 

تصادف یک دستگاه مینی بوس با تریلی متوقف شده 
در جاده چناران، ۱0مصدوم به جا گذاشت.

به گزارش ایرنا، مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  فوریت های  و 
تریلی  و  مینی بوس  خــودرو  دو  برخورد  حادثه  گفت: 
صبح روز گذشته در حوالی شهرک صنعتی توس رخ 
حادثه  ایــن  مجروحان  افــزود:  علیشاهی  محمد  داد. 
با سه دستگاه آمبوالنس اورژانــس ۱۱۵ به بیمارستان 

سوانح و حوادث طالقانی مشهد منتقل شدند.

میدانی  رصدهای  پی  در  رحمانی:  عقیل 
زیست  محیط  حفاظت  یــگــان  نــیــروهــای 
مشهد، چندین شکارچی متخلف در مناطق 
چندین  آن هــا  از  و  دستگیر  شکارممنوع 
قبضه سالح و مقداری گوشت شکار کشف 

شد.
حفاظت  اداره  رئــیــس  ــرزور،  شــی مرتضی 
افــزود:  مشهد  شهرستان  زیست  محیط 
زیست  محیط  حفاظت  یــگــان  مــأمــوران 
ــوجــه بـــه انــجــام  شــهــرســتــان مــشــهــد بـــا ت
گــشــت هــای شــبــانــه روزی در سطح حــوزه 
استحفاظی شهرستان موفق به شناسایی 
و دستگیری هشت متخلف در قالب سه 
عملیات شدند.وی ادامه داد: در یکی از این 
عملیات ها دو نفر متخلف که برای شکار 
حفاظت شده  منطقه  در  وحشی  جانوران 
ــرســه مـــی زدنـــد، پـــس از  تــخــت ســلــطــان پ
دوربین کشی  و  پـــیـــاده روی  ســاعــت  چند 
نمایند،  شکار  را  حیوانی  اینکه  از  پیش 
از  همچنین  شدند.  دستگیر  و  محاصره 
اسلحه شکاری خفیف  آن هــا یک قبضه 
مهمات  شلیک،  آمــاده  کالیبر22غیرمجاز 
مربوط، یک دستگاه دوربین چشمی و یک 
قبضه چاقو مخصوص ذبح شکار کشف 
و توقیف شد.رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد تصریح کرد: در 
ادامه از سوی دوستداران طبیعت اطالعاتی 
به ما رسید که یک شکارچی پس از شکار 

یک رأس گراز، دوسر خرگوش و دو قطعه 
الشه  شکار  حین  تصاویر  سرسبز،  اردک 
کــرده  منتشر  فــضــای مــجــازی  در  را  آن هـــا 
است. ردزنی های مورد نیاز صورت گرفت و 
محل حضور فرد مذکور در محدوده پاسگاه 
میامی شناسایی شد. از همین رو پس از 
یگان  از  تیم  یک  قضایی،  دستور  کسب 
حفاظت محیط زیست شهرستان به همراه 
مأموران پاسگاه میامی به محل مراجعه و 
ضمن دستگیری فرد خاطی،  مخفیگاه او 
نیز مورد بازرسی قرار گرفت و در پی آن هم 
یک قبضه اسلحه شکاری تک لول کالیبر 
۱2 به همراه 20 فشنگ مربوط ، یک قبضه 
اسلحه شکاری گلوله زنی کالیبر ۵7/8 به 

همراه ۱۵ فشنگ  کشف و توقیف شد.

مرتضی شیرزور ادامه داد: در آخرین اقدام 
اطالعاتی به یگان حفاظت محیط زیست 
منعکس شد که از حضور یک شکارچی 
ارس  شــده  حفاظت  منطقه  در  حــرفــه ای 
ــان بــام،  ــی ــای درم سیستان حــوالــی روســت
حکایت داشت. همچنین اطالعات تکمیلی 
از شنیده شدن صدای شلیک در ارتفاعات 
ایــن فرضیه پیش روی  و  مـــی داد  هم خبر 
نیروها قرار گرفت که یک حیوان شکار شده 
است. از همین رو یکی از تیم هایی که در 
همان حوالی در حال گشت زنی بود، مأمور 
رصد ماجرا شد و به این واسطه مشخص 
شد شکارچی متخلف اقدام به شکار یک 
از حضور  پیش  و  کــرده  قوچ وحشی  رأس 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست، الشه 

حیوان را به خانه اش منتقل کــرده است. 
برای ورود به محل حضور شکارچی متخلف 
دستور قضایی مورد نیاز اخذ و با همکاری 
مــأمــوران پاسگاه سد کــارده منزل او مورد 

بازرسی قرار گرفت.
این گونه شد که  اجزا و بقایای یک رأس 
قوچ وحشی به همراه ادوات شکار و یک 
تــرازوی دیجیتال کشف و پس از تشکیل 
پرونده اقدام خالف قانون، شکارچی دستگیر 

شده به مراجع قانونی منتقل شد.
وی در انتها عنوان کرد: افراد بازداشت شده 
بین ۳0 تا ۳۵ سال سن داشتند که طبق 
از آن ها به واسطه زیان  قانون برای برخی 
جریمه های  زیست،  محیط  به  شــده  وارد 

سنگینی در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست مشهد خبر داد

کشف الشه قوچ وحشی از خانه شکارچی متخلف

3
چهارشنبه  24 دی 1399

   29 جمادی االول 1442  13 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9442  ویژه نامه 3821 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 

فضای مجازی: 

رئــیــس اورژانــــــس پــیــش بــیــمــارســتــانــی و 
گناباد  پزشکی  علوم  دانشگاه  حـــوادث 
به افزایش آمار مسمومیت ناشی از گاز 
طی  شهرستان  ایــن  در  مونوکسیدکربن 
فصل زمستان اشاره و بیان کرد: در مدت 
20 روز اخیر ۱7 نفر از شهروندان گنابادی 

به علت گازگرفتگی مسموم شده اند.
دکتر امین زمانی به خبرنگار قدس آنالین 
گفت: در این مدت رعایت نکردن نکات 
ایمنی در نصب بخاری و وسایل گازسوز 
سبب حــوادث گازگرفتگی در شهرستان 

بخش  در  آن هـــا  بیشتر  کــه  شــد  گناباد 
کاخک رخ داده است. 

وی ادامه داد: بیشترین موارد گازگرفتگی 
به صورت خانوادگی بوده به طوری که دو 
نفره  پنج  و یک خانواده  نفره  خانواده 6 
همگی در همین مدت دچار مسمومیت 
شدند، اما با اقدام به موقع تکنسین های 

فوریت های پزشکی از خطر نجات یافتند.
رئــیــس اورژانــــــس پــیــش بــیــمــارســتــانــی و 
گناباد  پزشکی  علوم  دانشگاه  حـــوادث 
گفت:  یک خانواده 6 نفره نیز در بخش 
کــاخــک دچـــار گازگرفتگی شــدنــد کــه با 
اقدام به موقع از خط مرگ نجات یافتند، 
چهار نفر آن هــا سرپایی درمــان شدند و 

دو تن دیگر که دارای وضعیت مناسبی 
و  اولیه درمانی  اقــدام هــای  بــرای  نبودند، 
اکسیژن تراپی به بیمارستان عالمه بهلول 

گنابادی انتقال یافتند. 
گازگرفتگی  ــه  حــادث دیــگــر  ــزود:  ــ افـ وی   
خانوادگی در این شهرستان روز ۱۳ دی 
ماه جاری 6 نفر عضو یک خانواده را در 
شهر کاخک دچار گازگرفتگی کرد.  دکتر 
رعایت  با  خواست  شهروندان  از  زمانی 
موارد ایمنی در نصب وسایل گرمایشی، 
از بروز و تکرار این حوادث جلوگیری کنند.

در گناباد رخ داد

17 مورد گازگرفتگی فقط در 20روز! 

زگارش روززگارش روز
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9

90
33

14

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
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91
02

68

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9

90
06

79

/ج
99

04
56

6

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

90
04

99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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73

4

نظاف�ت کلی 
شستشوی مبل، فرش، موکت 
ادارات،کارخانه ها، منازل و ...
اعزام نیرو آقا و خانم مجرب 

09155794892
09034101150

09334648203
36671972

ط
/9

91
02

72

شرکت نظافتی 
ایمن آریا

شرکت بزرگ نظافتی 
در شرق کشور 

بامدرنترین تجهیزات در زمینه 
مبل شویی و نظافت منزل

 و پروژه های تازه ساز
 و بازسازی شده 

با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی 

37601737
09304110606
09366420026

/ج
99

07
45

1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

/ج
99
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کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

 ج
/ 9

90
77

94

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

/ج
99

10
61

9

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

/ج
99

00
76

5

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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52
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

فروشنده
به یک فروشنده خانم 
جه��ت کار در لبنیاتی 
شیفت عصر درمحدوده 

توس نیازمندیم
09380181239

/ع
99

10
80

4
/ج

99
01

65
9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

واز
پر

ینا 
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم
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91
03

13
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6
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7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
99

10
61

7

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

فروشنده و
صندوقدار

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

/ج
99

09
72

3

ط
/9

90
08

41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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90
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31

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

فروش 
برنج هندی 1121
شماره تماس  

051-32259575
09155837220

/ع
99

09
53

7

متفرقه

/ج
99

03
30

1

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



خبرخبر خبرخبر
آغاز پویشی ملی برای مدرسه سازی

من مادرم، بچه های ایران فرزند من  

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس  سرپرست 
خراسان رضوی گفت: در راستای اجرای بسته تحولی 
ملی  پویش  آجر  به  آجر  و طرح  مردمی  مشارکت های 
»من مادرم، بچه های ایران فرزند من« در خراسان رضوی 

آغاز شد.
ابوالقاسم بابایی با اشاره به اهمیت ترویج و گسترش 
مختلف  اقشار  بین  در  مردمی  مشارکت های  فرهنگ 
گفت: هدف از اجرای این طرح عالوه بر فرهنگ سازی 
کار خیر مدرسه سازی، بهره گیری از مشارکت های خرد 

مردمی در این امر خیر است.
وی افزود: در قالب اجرای این طرح مردم به ویژه بانوان 
و  مراجعه   ajorbajor.ir سامانه  به  می توانند  بزرگوار 
هزینه حتی  ــدازه  ان به  می تواند  که  را  خود  کمک های 
یک آجر باشد، به حساب مجمع خیرین مدرسه ساز 

خراسان رضوی واریز کنند.

 مشارکت شهرداری مشهد 
در ساخت مرکز ملی گوهرسنگ ها 
و  شهرها  گواهینامه  اعــطــای  مــراســم  جلسه  دومــیــن 
روستاهای ملی صنایع دستی با حضور دکتر علی اصغر 
مونسان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و  زبــان  فرهنگستان  رئیس  حــدادعــادل؛  غالمعلی  و 
پیشنهاد  به  برنامه  این  شــد.در  برگزار  فارسی  ادبیات 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
به عنوان دبیر  خراسان رضــوی، حکم شهردار مشهد 

شهر جهانی مشهد- گوهر سنگ به وی اعطا شد.
محمدرضا کالیی، شهردار مشهد به  عنوان شهر جهانی 
در  صنایع دستی  جهانی  شــورای  ســوی  از  گوهرسنگ 
سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: شهرداری مشهد در ساخت 
به صــورت همه  این شهر  مرکز ملی گوهرسنگ ها در 

جانبه مشارکت می کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی:

 مهم ترین دغدغه ایثارگران
 اشتغال فرزندانشان است

بنیاد شهید  حجت االسالم حسین معصومی، مدیرکل 
و امــور ایثارگران خــراســان رضــوی در دیـــدار با ۹ ایثارگر 
خراسان رضوی، گفت: مهم ترین دغدغه ایثارگران اشتغال 
فرزندانشان است که بخش اعظمی از فرزندان شهدا و 
اداری در دستگاه های  ایثارگران جویای کار، به دنبال کار 
دولتی هستند. زمینه های کارآفرینی بسیار، با تسهیالت 
ویژه ای برای فرزندان شهدا و جانبازان توسط بنیاد مهیا شده 

که فرصتی برای ایجاد اشتغال این عزیزان است.
وی درباره مشکالت درمانی ایثارگران خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر پرداخت هزینه های درمانی در حداقل 
مــدارک و سندهای  اگر  و  انجام می شود  زمــان ممکن 
به سبب  ارائــه شود،  ناقص  ایثارگران  از سوی  درمانی 
زمانبر  هزینه ها  پــرداخــت  ــدارک،  مـ تکمیل  در  تأخیر 
خواهد بود. بخش دیگری از مشکالت ایثارگران مسائل 
حقوقی است، زیرا همه ایثارگران تسلط کامل به موارد 
عزیز  ایثارگران  به  بنابراین  نــدارنــد،  قضایی  و  حقوقی 
توصیه می کنیم پیش از انجام فعالیت ها و معامالت با 

مشاوران حقوقی و قضایی بنیاد مشورت کنند.

موفقیت محققان سپاه امام رضا)ع( 
در طراحی »اسکن سه بُعدی« 

محققان بسیج علمی و پژوهشی سپاه امام رضا)ع( به حوزه 
ساخت و طراحی محصوالت دانش بنیان به صورت جدی 
ورود کرده اند. محمودرضا کفاش در گفت وگو با تسنیم 
با اشــاره به همکاری و تعامل معاونت علمی، پژوهشی 
و فناوری سپاه خراسان رضــوی با مراکز رشــد و نــوآوری 
شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون توانسته ایم سه شرکت دانش بنیان در پارک علم و 
فناوری به ثبت برسانیم و تا پایان سال منتظر دریافت دو 
مجوز برای تأسیس دو شرکت دیگر هستیم.وی به یکی 
از اختراعات پژوهشگران سازمان بسیج علمی اشاره کرد 
 و گفت: یکی از اختراعات که به ثبت رسیده اسکن های 
سه بعدی است که در آن کسانی که دچار آرتروز از قسمت 
کمر به پایین شده اند با فشار پا در سه فرم و سه جهت روی 
زمین و متناسب با میزان فشار، بیماری تشخیص و کار 
درمانی انجام می شود.معاون علمی و پژوهشی سپاه امام 
رضا)ع( همچنین از تولید ماشین سبک آفرود که قابلیت 
حمل تا 300 کیلوگرم بار را دارد خبر داد و بیان کرد: مزیت 
این ماشین وزن سبکش است و چپ نمی کند و از لحاظ 
قیمت 67 تا 70 میلیون تومان برآورد شده است و کاربرد آن 
در مناطق بیابانی و اجرای مسابقات صحرایی است که به 

زودی خط تولید آن را راه اندازی خواهیم کرد.

 پایش ۱۳ روستای 
محدوده زلزله فریمان

معاون امور امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان 
رضوی گفت: به دنبال وقوع زمین لرزه اخیر در منطقه 
سفیدسنگ فریمان گروه های امداد و نجات این جمعیت 
به منطقه اعزام و برای بررسی خسارت های احتمالی ۱3 
روستا را پایش کردند.غالمرضا صیادی افزود: این حادثه 
فوتی نداشت، اما سه نفر حین خروج از منازل و پناه گرفتن 
در مکان امن، مصدوم شدند که یک نفر آنان به مرکز 
درمانی منتقل شد و دو نفر دیگر سرپایی مداوا شدند.
منطقه سفیدسنگ فریمان ساعت ۲۲ و ۵7 دقیقه و ۴۹ 
ثانیه دوشنبه شب با زمین لرزه ۴و۲ دهم ریشتری لرزید.

 حال و روز ناخوش تئاتر مشهد 
در ایام کرونا 

تئاتر مشهد این روزها به دلیل شرایط کرونا حال و روز 
خوبی نــدارد و باید تدبیری اساسی برای هنرمندان این 
عرصه اندیشیده شود.علیرضا سوزنچی در گفت وگو با 
تسنیم دربــاره وضعیت تئاتر مشهد در ایام شیوع کرونا 
اظهار کرد: متأسفانه از زمان آغاز شیوع کرونا سالن های 
تئاتر تعطیل شده و وضعیت مطلوبی ندارند به طوری 
که حدود ۴۴ نمایش تئاتر پشت در های بسته سالن های 
تئاتر هستند و از طرفی کالس های آموزشی در این ایام 
بسیار کم دائر است.پیشکسوت تئاتر مشهد عمده ترین 
ضعف و چالش تئاتر در مشهد را کمبود بودجه دانست 
و گفت: در پنج سال گذشته با 3 میلیون هزینه می شد 
نمایش فاخری روی صحنه برد، اما امروز همان نمایش با 

۲۵ میلیون تومان روی صحنه می رود.

 گالیه های مردم مشهد 
از قطعی برق خیابان ها در شب 

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مورد گالیه 
برخی شهروندان در زمینه قطع برق خیابان های مشهد 
توضیحاتی داد.علیرضا کاشی در گفت وگو با تسنیم با 
گاز  افزایش مصرف  ما  اینکه مشکل حال حاضر  بیان 
ناشی از تداوم برودت هواست، گفت: ۹0 درصد سوخت 
نیروگاه های تولید برق، گاز است و برای اینکه گازرسانی 
به مردم دچار قطعی نشود، تأمین سوخت نیروگاه های 
ما دچــار اختالل شده و همین موضوع نیز سبب بروز 

مشکالت در تأمین برق مصرفی مردم است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: 
۲70هــزار المپ در سطح شهر مشهد داریم و خاموشی 
یک درمیان معابر اصلی، بولوارها و بزرگراه های شهر در 

بحث مدیریت بار شبکه، منجر به ناامنی نخواهد شد.

 احتمال وزش باد شدید همراه 
با خسارت در خراسان رضوی 

وزش باد شدید همراه با احتمال خسارت و افزایش ابر از 
عصر پنجشنبه هفته جاری)فردا( در استان خراسان رضوی 
آغاز می شود و تا شنبه هفته آینده ادامــه دارد.کارشناس 
رضوی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  پیش بینی  مرکز 
گفت: شدت وزش باد در مشهد و شمال غرب استان 
با احتمال خسارت به سازه های موقت همراه  بیشتر و 
است.آیدا فاروقی افزود: شاخص کیفیت هوای مشهد و 
شهرستان های صنعتی خراسان رضوی روز های سه شنبه 
و چهارشنبه )امــروز( ناسالم است که به دنبال وزش باد 
پیش بینی شده در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته از 
شدت آالیندگی ها کاسته شود و روند افزایشی دمای هوا 

در خراسان رضوی تا روز جمعه ادامه دارد. 

زلزله ضعیف روز گذشته تاب آوری پایین ساختمان های مشهد را یادآوری کرد

تلنگر 4 ریشتری
زلــزلــه دوشنبه شــب و ظهر  مــحــمــدزاده: 
مدت  و  ضعیف  جـــاری  هفته  سه شنبه 
آن کوتاه بود و به خیر گذشت، اما همین 
ایــن ســؤال  تــا  اســت  کافی  تکان کوچک 
مطرح شود که آیا برای تــاب آوری مشهد 
در برابر زلزله کارهایی شده است یا خیر؟

ــه چــنــد ســـال پــیــش مشهد  ــزل پــس از زل
متوجه  شهر  ایــن  شهروندان  از  بسیاری 
با چند گسل فعال  شدند دشت مشهد 
یــک صفحه  روی  وعــمــالً  ــده  احــاطــه شـ
محصور بین گسل ها ساخته شده است و 
همان زمان کارشناسان اعالم کردند امکان 
جابه جایی این صفحه بسیار باالست ولی 
زمان آن مانند هر زلزله دیگری نامشخص 

است.
قــرار  زلــزلــه  کمربند  روی  مــا  کشور  اینکه 
طول  در  خــراســان  و  مشهد  و شهر  دارد 
تاریخ چندزلزله ویرانگر را شاهد بوده یک 
موضوع است و اینکه ساکنان این مناطق 
بــرای کاستن از خــســارت هــای زلــزلــه چه 
کرده اند و می کنند یک چیز دیگر، چراکه 
پیشگیری  گسل  جابه جایی  از  نمی توان 
که  ساخت  ساختمانی  می شود  امــا  کــرد 
مقاوم تر باشد و با کوچک ترین تکانی فرو 

نریزد و آواری بر سر ساکنانش نشود.
نکته تلخ اما واقعیت این است که به گفته 
مانند  هــم  مشهد  مختلف  کــارشــنــاســان 
برابر  در  کشورمان  شهرهای  از  بسیاری 
زلزله تاب آوری باالیی ندارد و حتی برخی 
باورند که  ایــن  بر  ایــن حــوزه  متخصصان 
اماکن مسکونی  بیش از ۵0درصــد  اندکی 
ساخته شده در شهر مشهد حتی بسیاری 
شدن  ساخته  حــال  در  که  خانه هایی  از 
هستند عمالً بافت فرسوده یا همان بافت 

ناایمن هستند.
بر اساس مطالعاتی که چند سال پیش از 
سوی کارشناسان حوزه خطرپذیری مشهد 
ــد ســاخــتــمــان هــای  انــجــام شــد 7۵ درصــ
آسیب  ریشتری   7 زلزله  برابر  در  مشهد 
دیده و بخش قابل توجهی از آن ها تخریب 

می شود و در زلزله های ۴ 
تا 6 ریشتری آسیب پذیری 
به  مشهد  ساختمان های 
۵0 الی 60 درصــد خواهد 
نتایج  رســیــد.هــمــچــنــیــن 
ــر  ــیــق ت ــعــه دق ــــک مــطــال ی
دیـــگـــر نـــشـــان مـــی دهـــد 
مناطق ۲، ۱ و ۹ به ترتیب 
مــیــزان  بیشترین  دارای 
تــاب آوری کالبدی در برابر 
و 8   ۱۱  ،7 مناطق  و  زلزله 
کمترین  دارای  ترتیب  به 
تــاب آوری هستند،  میزان 

از ایــن رو در راســتــای افــزایــش تـــاب آوری 
مناطق شهری مشهد پیشنهاد می گردد بر 
معیار هایی از جمله مقاوم سازی و احیای 

بافت های فرسوده، تمرکز شود.
این  تمام  دادن  قــرار  هم  کنار  با  بنابراین 
متخصصان  وقتی  گفت  مــی تــوان  مـــوارد 
سازه های ساختمان های جدید  معتقدند 
در بهترین حالت کمتر از ۵0درصد مطابق 
آهن  از  و  می شوند  ساخته  استانداردها 
مستعمل در سازه ها استفاده می شود یا 

طبقات  بــا  مناسب  آهـــن 
اســکــلــت  در  ســاخــتــمــان 
نــــمــــی رود و  ــار  ــ کـ ــه  ــ ب آن 
دارای  جوشکاری ها  حتی 
نمی توان  اســـت،  اشــکــال 
انــتــظــار داشـــت در زمــان 
بروز زلزله از مقاومت قابل 

قبولی برخوردار باشند.
استناد  به  دیگر  ســوی  از 
بافت های  از  که  تعاریفی 
ــوده ارائـــــه مــی شــود  ــرسـ فـ
ــل تــوجــهــی از  ــاب بــخــش ق
مناطق مشهد در یک پهنه 
وسیع، بافت فرسوده محسوب می شوند 
به طور مثال اگر ۵0درصد ابنیه یک بلوک 
فرسوده باشد یا بیش از ۵0درصــد معابر 
آن کمتر از6 متر باشد و یا اینکه ۵0درصد 
ابنیه یک بلوک کمتر از۲00متر مساحت 
داشته باشد عمالً بافت ناکارآمد یا ناایمن 

شناخته می شود.
با این اوصاف با گذری در مناطق حاشیه ای 
ــافــت مــتــراکــم هسته  الــبــتــه ب مــشــهــد و 
مرکزی و حتی مناطق به ظاهر نوظهوری 

به محدوده هایی  منطقه ۹ مشهد  مانند 
می رسیم که هرچند عمر بناهای ساخته 
ــده در بــیــشــتــر مـــــوارد بـــه یـــک دهــه  شــ
از رعایت  نــشــانــه ای  امــا هیچ  نــمــی رســد، 
ساختمان ها  این  در  اولیه  استانداردهای 
نیست و آنچنان که مدیران آتش نشانی و 
مدیران شهری بارها گفته اند حتی در حال 
حاضر امکان ورود خودروهای امدادی به 
بسیاری از معابر و کوچه های این بافت ها 
ــه ای ویــرانــگــر رخ  ــزل ــدارد و اگــر زل وجـــود نـ
دهد مدت ها طول می کشد تا یک نیروی 
منازل  برخی  بــه  را  خــود  بتواند  ــدادی  امـ

آسیب دیده برساند.
امر  متولیان  امــیــدواریــم  اینکه  نتیجه 
ســاخــت وســاز و نــاظــران ایــن مــوضــوع در 
و  تمام  جدیت  با  مختلف  دستگاه های 
ساخته  از  اغماضی  کوچک ترین  بــدون 
جلوگیری  ناایمن  واحد  یک  حتی  شدن 
ــرار اســت زیــر هــر سقف  کنند، چــراکــه ق
ناایمن هر شب کودکان بسیاری با مرور 
تاوان  نباید  و  بروند  خــواب  به  رؤیاهایی 
کــم کــاری عـــده ای از مــا را بــا جــان خود 

بدهند.
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پروین محمدی: با تخصیص هزار و ۱83 میلیارد تومان 
ماه  اسفند  از  رضــوی  بیمه سالمت خراسان  به  اعتبار 
قـــرارداد  طــرف  مؤسسه های  مطالبات  تاکنون  گذشته 
بیمارستان ها،  داروخــانــه هــا،  سنواتی،  مطالبات  از  اعــم 
سطح  جــاری  ســال  نهم  مرحله  پزشکان،  درمانگاه ها، 
یک روستایی و 6ماهه اول سال۹۹ صندوق روستاییان 
و  تسویه  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه های  عشایر  و 

پرداخت شد.
این مطلب را دکتر علیرضا رمزی، مدیرکل بیمه سالمت 
خراسان رضوی در جمع خبرنگاران عنوان کرد و افزود: 
در هر ۲۴ ساعت نزدیک به 3 میلیارد تومان و در سال 
جاری ماهانه ۹۱ میلیارد تومان هزینه درمان بیمه شدگان 
قــرار گرفتن  زیر پوشش  با  بــوده که  سالمت در استان 
ــا، ماهانه کــرون ــرای درمـــان  بـ و...   داروهــــای رمــدســیــور 
7 میلیارد و ۲00 میلیون تومان آن بابت درمان بیماران 
هر ۲۴ ساعت  در  اســت. همچنین  شــده  هزینه  کرونا 
مراکز  به  بیمه شدگان  توسط  مراجعه  هــزار   30 حــدود 

درمانی استان صورت می پذیرد.
بــه اضــافــه شــدن ۲8۱ تخت آی ســی یــو و  دکتر رمــزی 
کرونا  بدحال  بیماران  به  سالمت  بیمه  خدمات  ارائه 
 اشاره و خاطرنشان کرد: در 6 ماه نخست سال جاری

بیماران  درمـــان  بــه  مــا  اعــتــبــارات  ریــال  میلیارد   ۱77
کـــوویـــد۱۹ در بــیــمــارســتــان هــا اخــتــصــاص داشــتــه که 
توانستیم در دوران شیوع کرونا نقش مهمی در بهبود 
بیماران  به  درمانی  مراکز  خدمات  کیفیت  ارتقای  و 

کرونا داشته باشیم.
کرونا  دوران  پایان  تا  ارزیابی وسع  آزمــون  از حذف  وی 
خبر داد و یادآور شد: براساس آخرین مصوبات شورای 
برای  وسع  ارزیابی  آزمــون  کرونا  بیماری  با  مبارزه  ملی 
متقاضیان دفترچه بیمه سالمت حذف شده و افرادی که 
زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند می توانند با مراجعه به 
دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بدون ارزیابی وسع دفترچه 

بیمه سالمت همگانی رایگان دریافت کنند.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی با بیان اینکه بیش 
از ۵0 درصد جمعیت استان زیر پوشش بیمه سالمت 
هستند، تصریح کرد: افزون بر جمعیت بیمه شده استان 
تاکنون تعداد ۱۹هــزار و ۴0۲ نفر از اتباع خارجی نیز از 

خدمات بیمه ای این سازمان بهره مند شده اند.
وی از اجرای برنامه پوشش درمان معتادان بی بضاعت 
توسط بیمه سالمت استان خبر داد و گفت: معتادانی 
امور  یا  بهزیستی  ســوی  از  و  ندارند  مالی  بضاعت  که 
و  هزینه  درصــد   ۱0 پرداخت  با  معرفی شوند  زنــدان هــا 

در صورت ضرورت به طور رایگان درمان خواهند شد. 
بیمه  خدمات  از  نیز  مجهول الهویه  بیماران  همچنین 

سالمت برخوردار هستند.
دکتر رمزی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی برای 
سازمان بیمه تصریح کرد: پیش بینی می شود سال ۱۴00 
حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه سالمت رایگان داشته باشیم 
از این رو حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ۴۲ میلیون 
را  الزم  مکاتبات  و  شــده  پیش بینی  رایگان  شــده  بیمه 
انجام داده و انتظار داریم با همکاری رسانه ها و تصویب 
درمانی  هزینه های  تأمین  دغدغه  مجلس  نمایندگان 
برای بیماران بی بضاعت برطرف و به عدالت اجتماعی و 

خدمات بهتر دست یابیم.
وی در پایان افــزود: استان خراسان رضوی با رشد 63 
درصدی نسخه نویسی الکترونیک در سطح کشور رتبه 
پزشکان  مطالبات  و  داده  اختصاص  خود  به  را  باالیی 
و مراکزی که این روش را اجرا می کنند به روز پرداخت 

می شود.
و  افزایش دسترسی عمومی  و  رفاه  به منظور  از طرفی 
ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه سالمت با آزمایشگاه ها 
و مراکز تصویربرداری متقاضی قرارداد بستیم تا آزمایش 

PCR و HRCT زیر پوشش بیمه سالمت قرار گیرد.

افرادی که زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند می توانند دفترچه بیمه سالمت همگانی رایگان دریافت کنند

سهم بیمه سالمت از درمان کرونا در استان؛ ماهانه 7/2 میلیارد تومان

نشست خبرینشست خبری

حتی در مناطق به ظاهر 
نوظهوری مانند منطقه 9 
مشهد به محدوده هایی 

می رسیم که هرچند 
عمر بناهای ساخته 

شده در بیشتر موارد به 
یک دهه نمی رسد، اما 
هیچ نشانه ای از رعایت 
استانداردهای اولیه در 
این ساختمان ها نیست

بــرشبــرش
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 4 ه ت ت ر ی ک   ن و ر ی   ی د ک
 5 ل ش ک ر   ی ر   ش ه د   م ا ن
 6 ا ن ه   ا ن ی س   ی ا م   ن د
 7 ل ا   ا ن گ ش ت ر   ن د ا   ی

 8   س ق ف ی   ت ا ب   د ی ب ا  
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 11 و ا ت   ت ا ت   ی د   س و ر ن
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 15 ن ر س   س ا ن ت ی م ا ن ت ا ل

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. لباسی که بدون نیاز به اتو باشد- يكه سواري 
2. ارجح- مورداستفاده بودن 3. نی خیزران- 
مرواريد  ويژه-  خواص  با  عربی   دسته حروف 
مردار  انگور- جسد  درخت  اندک-  اندوه   .4
- يقه آهاری 5. همسرحضرت يعقوب»ع«- 
گل زيبا و خوشبوی باغچه ای- ناپديدکردن 
از  سرشار  چتريان  تیره  از  دارويی  گیاه   .6
از  گرم-  طبیعتي  با  و  زنانه  هورمون هاي 
چرمی  کیسه  ابتدا-  گشاده-   .7 مرکبات 
آدمی-  جوهر  دستور-   .8 به يكباره  دوغ- 
اختراع گوتنبرگ- ضمیر ملكی 9. اسباب بازی 
حرف  جراحت-  خوش-  و  خوب  کودکانه- 
زنانه  زيورآالت  از  فراق-   .10  14انگلیسی 
11. طناب- از ادات پرسش- ابزار سوراخ کردن 
سطوح سخت 12. مرده- بازنده شطرنجی- 
لحظه- انديشه 13. نشان مفعولی- بر دستان 
فرايند  آمدوشد 14.  کثرت  بجوئید-  مجرم 
ريختن يخ خشک روی ابرها برای ايجاد باران 

ماده ضدعفونی مورد  ترصد 15.  مصنوعی- 
استفاده در پانسمان- جعبه جادويی

العباس»ع«-  ابوالفضل  حضرت  لقب   .1
جیحون  فوری-  و  تند   .2  چیده شده 
همراهی  حرف  سروري کردن-  مقروض-   .3 
حیات-  مايه  حیوان مكار-  نام  مخفف   .4
آبی   .5 قسط  و  عدل  موسیقی-  پايتخت 
الكترونیک  معامله  بازار  بزرگ ترين  فرنگی- 
سهام در آمريكا – شايع شونده 6. عدد دايره- 
ورزش  بانو 7.  کردستان-  در  مرزی  شهری 
جسمي و رواني که توسط هندوها به وجود 
قاتل  دارند-  کفش  در  بعضی  آمده است- 
جنگل 8. سپاس شیرين- گونه و نوع- کیف 
نماز  واجبات  از  است-  اين گونه   بعضی ها 
9. شهر آرزو - صفر- سازنده ارم 10. پرنده اي 
کجاست؟  قافله-  باز-  خانواده  از  شكاري 

11. جستجو- سخن کتبي يا شفاهي از کسي- تیراندازی 
12. انجیرعرب- اسباب زندگانی- بدی- کانالی که جمال 
لباس  ندا-  صوت   .13 اعالم کرد  ملی  را  آن  عبدالناصر 
به گوشه گیری عالقه مند  که  حاجی- عمومی 14. کسی 
است- ساز تیره 15. فالنی- اين لقب به مرحوم تختی به 

خاطر جوانمردی هايش داده شد

  افقی

  عمودی
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