
شبانه روزی های روز کار! 
 9 نفر از عامالن به کارگیری کودکان کار 

در مشهد بازداشت شدند
این درمانگاه ها بنا بر مجوز خود موظف به ارائه خدمات 24 ساعته هستند...

بسته بــودن مراکز شبانه روزی در این روزهــا، به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، بنا بردرخواست خود 
مراکز و تأیید دانشگاه علوم پزشکی مشهد است، 
اما زمانی که پای درد دل و صحبت کادردرمان در 
درمانگاه ها بنشینید؛ اغلب این مراکز در سطح 
شهر بحث امنیت را مطرح می کنند و می گویند: 

متأسفانه اگر ما در شیفت زمانی...

انــقــاب مشهد  ــان عمومی و  مــعــاون دادســت
گفت: ۹ نفر از عامان به کارگیری کودکان کار 
ایــن شهر طی دو مرحله عملیات مربوط  در 
به ساماندهی این دسته از کودکان، بازداشت 
شدند. به گــزارش روابــط عمومی و ارتباطات 
دادگستری خراسان رضوی، نیره عابدین زاده با 

اشاره به اجرای مرحله ... .......صفحه 3 .......صفحه 3 

25 شهرستان خراسان رضوی در آستانه وضعیت سفید
 مدیرکل تعاون

کار و رفاه اجتماعی استان مطرح کرد

بیشترین دریافت کنندگان 
 کمک  معیشتی

 در خراسان رضوی

 در گفت و گو با مدیر سالمت محیط و کار 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان شد

 مصرف سوخت خودروهای ایرانی 
سه برابر استاندارد جهانی!

هوای  در  تنفس  از  می خوانید  را  مطلب  ایــن  وقتی  شاید 
ــوده ای که این روزهــا با چاشنی مــازوت نیروگاه ها تنفس  آل
می کنیم، به سرفه افتاده باشید و چشمانتان از سوزش قرمز 
شده باشند. باور کنید یا نه، امروز روز هوای پاک است. روزی 
که با عناوينی مثل روز بــدون خــودرو یا روز بــدون دود در 

كشورهای مختلف نام گذاری شده و اقدام های...

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

رنجبیهویتی
درورودیهای

مشهد
کافی است یک بار در زندگیتان دروازه قرآن شیراز 
را از نزدیک یا حتی در تصاویر دیده باشید، دیگر 
هیچ گاه فراموشتان نمی شود و با دیدن هر تصویر 
شبیه به آن هم ابتدا نام شیراز را بر زبان می آورید؛ 
چرا که دروازه قرآن به عنوان نماد شهر شیراز در 
ذهنتان حک شده است.آلبوم قدیمی خانواده های 
ایرانی و به ویژه آن ها که اهل سفر بودند، پر است 
از تصاویر شبیه هم کودکان نشسته روی شیرهای 
سنگی ورودی پارک کوهسنگی و یا عکس یادگاری 
امــام  مــیــدان  کنار حــوض آب محوطه  جــوان تــرهــا 
روی  خــانــواده هــا  دسته جمعی  عکس  و  اصفهان 
پله های مقبره فردوسی را می شود در آلبوم بسیاری 
از خانواده ها دید.بر همین اساس حتی با نگاهی به 
اسناد تاریخی می بینیم بسیاری از شهرهای مهم 
تاریخی دارای یک یا حتی چند نماد شناخته شده 
و منحصر به فرد بودند. حال تصور کنید شهری 
مانند مشهد که القاب بزرگی چون پایتخت معنوی 
یدک  را  جهان  مذهبی  بــزرگ  کانشهر  دومین  و 

می کشد، هنوز ورودی های...

استاندارازروندکاهشیمبتالیانبهکروناخبرداد

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

اجتماعی خراسان رضوی گفت:  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
این استان با ۱۰درصد مشموالن دریافت کمک معیشتی، 
در  را  مشموالن  تعداد  و  یافته  تخصیص  منابع  بیشترین 
بین سایر استان های کشور در اختیار دارد.به گزارش ایرنا، 

حمیدرضا پناه افزود: در راستای عمل...
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 شماره 9445  
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آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده عادی و بطور فوق العاده
شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران شهرک شهید بهشتی باخرز
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جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول راس 
ساعت 9 صبح روز پنج ش��نبه مورخه 99.11.9 و 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
اول راس س��اعت 10:30 روز یکش��نبه مورخ��ه 
99.11.26 هر دو در محل مس��جد جامع روستای 

شهرک شهید بهشتی برگزار می گردد.
از کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی دعوت می شود با 
همراه داشتن کارت شناسایی و مدارک عضویت 

خود در مجامع فوق شرکت نمایند.
چنانچه حضور عضوی در مجمع میس��ر نیس��ت 
م��ی تواند به موج��ب وکالتنامه کتب��ی حق رای 
خ��ود را به عض��و دیگر یا نماینده ت��ام االختیار 
خود واگذار نماید.که الزم اس��ت عضو به همرا 
وکیل یا نماینده ایش��ان از س��اعت9 الی 12 طی 
روزه��ای 99.11.5 ال��ی 99.11.7 ب��ه اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان باخرز به آدرس: 
خیابان فرهنگیان- فرهنگیان2 – کوچه ش��هید 
قدسی مراجعه و ضمن ارائه وکالت، برگه ورود 
به مجمع دریافت نمایند.ضمنا هر عضو حداکثر 
سه وکالت و غیر عضو فقط یک وکالت می تواند 

داشته باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصویب اساسنامه جدید منطبق با اصالحات 
قانون بخش تعاون 

2- اص��الح م��اده 26 اساس��نامه )نحوه انتش��ار 
آگهی دعوت(

دس��تور جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق 
العاده:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورت های مالی سال 1398

3- تصویب بودجه سال 1399
4- تصویب نابرابری سهام

5- تصویب تغیرات س��رمایه و س��هام و تعداد 
اعضای تعاونی

6- تصویب کارشناس��ی دارائی های ش��رکت و 
تعیین نرخ و ارزش روز سهام اعضا

7- انتخ��اب اعضای اصل��ی و علی البدل  هئیت 
مدی��ره )برای مدت 3 س��ال( و ب��ازرس) برای 

مدت یک سال مالی(
تذکر:باتوج��ه ب��ه انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره و 
بازرس��ان کلیه کاندیدهای سمت هیئت مدیره 
و بازرس بایس��تی تا تاریخ 99.11.21 به اداره ی 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان باخرز واقع 
در خیاب��ان فرهنگی��ان- فرهنگی��ان 2- کوچه 
ش��هید قدس��ی مراجعه و نس��بت به ثبت نام و 

تکمیل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.
گاوداران                   تعاون��ی  ش��رکت  مدی��ره  هیئ��ت 
شهرک شهید بهشتی                      

 موقوف��ه هاتفی و حی��دری در نظر دارد 
نس��بت به واگ��ذاری به اج��اره یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 120 مترمربع 
ب��ا 60 متر زیربن��ا ، دارای آب برق گاز و 
تلف��ن ، واقع در خیابان ن��واب صفوی - 
نواب 6 داخل کوچه بن بس��ت ، به مدت 
ی��ک س��ال اق��دام نمای��د . متقاضیان
 می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر 
با تلفن  46129558و 46124899 داخلی 

105- 107 و 108 تماس حاصل نمایند .
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان چناران

,ع
99
10
96
9

 آگهی مزایده »نوبت دوم«
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اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نظر دارد بخشی از ملک دولتی واقع دربخش شرقی 
درمانگاه فرهنگیان ش��ماره یک را با مش��خصات من��درج در جدول ذیل از طری��ق برگزاری مزایده 
عموم��ی و مطاب��ق مقررات معامالت دولتی ب��ا محوریت خدماتی یا فرهنگی به اج��اره واگذار نماید . 
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید از مکان از تاریخ 1399/10/27 به مدت10روز 
از ساعت 8 صبح لغایت 12 به آدرس ملک و جهت اطالع از شرایط ، دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد 
مزایده از تاریخ فوق به مدت 10روز از ساعت 8 صبح لغایت 13 به آدرس خیابان امام خمینی )ره( 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، ساختمان شهید باهنر، اداره امور رفاهی و پشتیبانی 

– کارشناسی امور قراردادها و تعهدات مراجعه نمایند . 
*   انج��ام کلی��ه فراین��د ارج��اع کار از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیک دولت )س��تاد( 

www.setadiran.ir  قابل پذیرش خواهد بود. 
آدرس     مساحت )متر مربع(

مساحت حدودا » 25 متر مربع با عرض 3 متر و عمق 8 متر وبا 
ارتفاع سقف3/90 متر به انضمام یک اتاق از طبقه همکف درمانگاه 

خیابان امام خمینی)ره( ، ابتدای کوچه 
سجادی درمانگاه شماره یک فرهنگیان 

1- به مبلغ 26/400/000 ریال ضمانتنامه ش��رکت درمزایده معتبر بانکی دارای اعتبارس��ه ماهه و 
قابل تمدید تا شش ماه .

2- برن��دگان اول ، دوم ، س��وم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان ضبط 
خواهد شد .

 3- پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط فاقد اعتبار و غیرقابل قبول است
 4- مکان فوق فاقد مجوز تجاری می باشد .

5- مهلت دریافت اسناد وتحویل اسناد و مدارک و ارایه پیشنهاد 1399/11/07
6- زمان بازگشایی 1399/11/08 – ساعت 10 صبح .

آگهی اجاره 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی - اداره امور رفاهی و پشتیبانی  
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی بهارستان امید چناران نوبت دوم تاریخ انتشار: 99/10/29
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جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاون��ی 
بهارستان امید چناران در ساعت 09/00 روز سه شنبه 
مورخ 99/11/14 در محل دفتر ش��رکت بهارستان امید 
به آدرس مش��هد بلوار سیدرضی- بین سیدرضی 41 
و 43 پالک 139 برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم 
تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
زیر در این جلس��ه حضور بهم رسانند.اعضای محترمی 
ک��ه امکان حض��ور آنه��ا در جلس��ه مقدور نمی باش��د 
می توانند ح��ق رأی خود را به موج��ب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگ��ری محول نمایند که در این صورت تعداد 
آراء وکالت��ی ه��ر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص 
غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.اعضای متقاضی اعطاء 
نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 
08/00 تا 11/00 روزهای یکشنبه 99/11/12 و دو شنبه 

99/11/13 به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید 
وکالتنامه های مزبو توس��ط مقام مج��از، ورثه ورود به 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلس��ه: 1- ط��رح و تصوی��ب اساس��نامه جدید 

ابالغی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
2- طرح و اصالح ماده 24 افزایش یا اصالح اعضاء هیئت 

مدیره، بازرسان و اعضای علی البدل
3- ط��رح و اصالح ماده 26، نحوه دعوت اعضا به مجامع 

عمومی
4- طرح و اصالح ماده 5، مبنی بر تمدید مدت تعاونی

ضمن��ًا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرس��ی 
ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به 
مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت تعاونی 

مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی

نام��ه  آئی��ن  اس��تناد  ب��ا  گناب��اد  ش��هرداری   
مال��ی ش��هرداری ها در نظ��ر دارد قس��متی از 
فعالیت ه��ای حوزه ش��هر س��ازی و خدمات فنی 
خ��ود را از طریق دفاتر پیش��خوان ودفاتر فنی 
کارگزاری واجدشرایط ومتخصص در حوزه شهر 
س��ازی ونظام فنی مهندس��ی برون سپاری وبه 
مناقصه واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت

 می ش��ود ب��ه منظ��ور ارزیابی کیفی وبررس��ی 
رزومه فعالیت های قبل وس��وابق ومس��تندات 
مربوط به توانایی های موسسه /شرکت خود را 
از تاریخ درج آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته 
در پاکت درب بسته تحویل دبیرخانه شهرداری 
نم��ود ه ورس��ید دریافت نماین��د. الزم به ذکر 
است س��ه روز پس از مهلت نهایی نتیجه جهت 
دریافت مس��تندات ارائه پیشنهاد به اشخاص 
برنده از س��وی ش��هرداری اعالم خواهد ش��د.

علی اکبر بهزادیان
سرپرست شهرداری گناباد 
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 آگهی مناقصه کتبی شهرداری گناباد
نوبت دوم

شهردار خبر داد

 مطالبه ۵هزار میلیارد تومانی
 شهرداری مشهد از دولت

انجام شده،  امسال  شهردار مشهد گفت: در حسابرسی که 
از  مطالبات  تومان  5هزارمیلیارد  بر  افــزون  مشهد  شهرداری 

دولت دارد. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا کایی اظهار کرد: در ماه های باقی 
 مانده از سال جاری این فرصت وجود دارد که این مطالبات 

تبدیل به اوراق تسویه نوع اول و دوم شود.

 راهیابی فیلم کوتاه »باور«
 به جشنواره بین المللی انگلیس 

فیلم کوتاه »باور« به نویسندگی و کارگردانی مهدی علیزاده و آزاده 
بذرافشان و به تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان مشهد، 
مهدی علیزاده و آزاده بذرافشان به جشنواره لیفت آف انگلیس راه 
یافت. به گزارش قدس، تهیه کننده و مجری طرح این فیلم، انجمن 
سینمای جوانان ایران_دفتر مشهد و طرح آن متعلق به فاطمه 
بذرافشان است. مهدی علیزاده و آزاده بذرافشان از هنرجویان دوره 

فیلم سازی ۱3۹8 انجمن سینمای جوانان مشهد هستند.

کسب رتبه نخست اداره منابع طبیعی 
تربت جام در تثبیت اراضی ملی 

رتبه  تربت جام،  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
نخست تثبیت اراضی ملی برای صدور سند تک برگ کاداستر 
گـــزارش قدس،  به  کــرد.  استان خــراســان رضــوی کسب  در  را 
گفت:  تربت جام  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  الــبــرز،  مسعود 
تربت جام امسال باید برای۱۲۴هزار هکتار اراضی ملی تثبیت 
مالکیت می کرد که این رقم را تاکنون به ۲۰۰هزارهکتار رسانده 

و تا پایان امسال به ۲3۰هزار هکتار خواهد رساند. 

 مخالفت رئیس مجمع نمایندگان 
خراسان شمالی با تغییر استاندار

خبر  بــه  ــاره  اشـ بــا  شمالی  خــراســان  نمایندگان  مجمع  رئــیــس 
استاندار  دوبـــاره  تغییر  گفت:  اســتــانــدار،  احتمالی  جابه جایی 
می اندازد.سیدمحمد  خطر  به  را  مردم  منافع  شمالی  خراسان 
ــا مــهــر، اظــهــار کـــرد: وزارت کــشــور و  پــاک مــهــر در گــفــت وگــو ب
معامله  استانداران  جابه جایی  با  را  مردم  رئیس جمهور مصالح 
نکنند زیرا این امر سبب بی اعتمادی مردم نسبت به مجموعه 

نظام خواهد شد.

 فرش دستباف خراسان شمالی
 نیاز به حمایت دارد

سرپرست صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: فرش 
دستباف استان نیازمند حمایت اســت.رضــازاده در گفت وگو با 
خبرنگار ما اظهار کرد: فرش دستباف استان نیازمند حمایت در 
بخش تأمین زیرساخت های مورد نیاز در فرایند تولید همچون 
ایجاد کارگاه های ریسندگی نخ پشم و ابریشم و کارگاه های رنگرزی 
نخ خامه قالی است. رضازاده تعداد اعضای اتحادیه های صنفی 

قالی بافی را ۲۶ هزار و ۲۰۰ عضو برشمرد .



بجنورد؛ شهری که نه در بیابان واقع شده تا 
صنعتی  شهری  نه  و  باشد  گردوغبار  کانون 
از خروجی  ناشی  آلودگی هوایش  که  اســت 
دودکــش هــای واحــدهــای تولیدی بــاشــد. در 
روزهای گذشته میزان آالیندگی ها در بجنورد، 
را کاهش داد و حتی  شاخص کیفیت هــوا 

رکورد پایتخت را در این زمینه شکست. 
به گزارش ایرنا، ریزگردها بیش از یک هفته 
است که در آسمان بجنورد جوالن می دهند؛ 
این وضعیت موجب نگرانی و در عین  حال 
ایــن خطه کوهستانی شده  تعجب ساکنان 
است. مسئوالن استان می گویند علت اصلی 
آلودگی هوا مربوط به خیزش گردوغبار است؛ 
برخی نیز می گویند که بخشی از آلودگی هوای 
بجنورد ناشی از آلودگی گازی و تردد خودروها 

در شهر است.
نمک های  و  استان شن  از مسئوالن  برخی 
پــاشــیــده در پــی بـــارش بـــرف اوایــــل دی مـــاه 
ــده، سبب  ــون خــشــک شــ ــن ــه اک ــاری را ک جــ
این  می گویند:  و  می دانند  گردوغبار  ایجاد 
مشکل با تردد خودروها دوچندان می شود و 
 نفس ها را بند می آورد. این در حالی است که

 ۲۰۰ هزار مترمربع از معابر این شهر خاکی 
است و این وضعیت هم یکی از دالیل خیزش 

گردوغبار در این شهر است.
کارشناسان محیط  زیست بر این باورند که 
هوای  آلودگی  مهم  علت  گردوغبار،  خیزش 
بجنورد است و با توجه به کاسه ای بودن شهر 
بجنورد، در صورت بروز مشکل در آلودگی هوا، 

رفع آن مشکل است، از این  رو باید اقدام های 
پیشگیرانه، مورد توجه باشد.

کــل حفاظت  اداره  پایش  و  نــظــارت  مــعــاون 
این  باره  در  زیست خراسان شمالی  محیط  

گفت: ۱۵واحــد سنگ شکن 
در اطراف شهر بجنورد وجود 
دارنـــد کــه باید بــه خـــارج از 
شوند،  منتقل  شهر  حریم 
انتقال این واحدهای آالینده 
بوده  سال های ســال مطرح 

اما محقق نشده است.
حسین هراتی اظهار کرد: در 
روزهــای اخیر پایداری هوا و 
پــدیــده وارونــگــی دمــا سبب 
شده تا آلودگی هوا ماندگار 
باشد، اما هنوز برای محدود 
کردن فعالیت سنگ شکن ها 

تصمیم گیری نشده است.
ــاره نقش اتــوبــوس هــای فــرســوده در  ــ وی درب
آلودگی هوای بجنورد گفت: اتوبوس های دودزا 
نیز یکی از منابع آالینده هوای شهر بجنورد 
به شمار می آیند که انتظار می رود شهرداری 
ــی  نسبت بــه نــوســازی نــاوگــان و رفــع دودزایـ

اتوبوس ها اقدام کند.
رئیس اداره حفاظت محیط  زیست بجنورد 
هم با بیان اینکه شهرداری، متولی و مسئول 
هواست،  آلودگی  مشکل  بــروز  از  جلوگیری 
اظهار کرد: پیش  از این مصوب شده بود که 
شــهــرداری ایــن شهر نسبت به معاینه فنی 

اتوبوس های خط واحد و رفع آالیندگی آن اقدام 
کند که این مصوبه هنوز اجــرا نشده است. 
محمد خالقی افزود: برخی از مالحظه کاری ها 
سبب شده تا از اهرم های قانونی برای مکلف 
دریافت  به  کردن شهرداری 
استفاده  فنی  معاینه  بــرگ 
ــوس نـــاوگـــان  ــ ــوب ــ نـــشـــود؛ ات
مورد  و  عمومی  حمل ونقل 
نیاز مردم است و با توجه به 
در  اعتبار شهرداری،  کمبود 
این زمینه سختگیرانه رفتار 

نشده است. 
این  در  نیز  بجنورد  شهردار 
ــاره گــفــت: شــســت وشــوی  ــ  ب
معابر هسته مرکزی شهر با 
هدف کاهش میزان آالیندگی 
هوا آغاز شده است که این 

کار تا پایان هفته ادامه دارد.
هــادی زارعــی تصریح کــرد: اداره کل محیط  
ــرده اســـت شــن و  ــ ــالم ک ــ زیــســت اســتــان اع
نمک پاشی اوایل دی ماه که برای آب  کردن برف 
و یخ انجام  شده، اکنون سبب آلودگی هوا شده 
است. در این  باره بررسی ها انجام  شده است 

اما وجود خاک در شن مورد تأیید ما نیست.
وی خاطرنشان کــرد: به دلیل تــداوم سرمای 
دی مــاه، امسال عالوه بر معابر اصلی، برخی 
از معابر فرعی بجنورد شن و نمک پاشی شده 

است.
وی درباره تأثیر آالیندگی اتوبوس های فرسوده 

بر کاهش کیفیت هوا گفت: بر اساس اعالم 
استان،  زیست  محیط   حفاظت  کــل  اداره 
آلودگی هوا که به تازگی ایجاد شــده، ناشی 
ــردد خــودروهــا و  از گردوغبار اســت و تأثیر ت

اتوبوس ها بر آن خیلی زیاد نیست.
تماس های چند روزه ایرنا برای مصاحبه با 
خراسان  محیط  زیست  حفاظت  مدیرکل 
شــمــالــی دربــــاره کــانــون هــای گــردوغــبــار در 
استان به نتیجه نرسید اما او  پیش  از این 
گفته بود که بیش از ۱۵ هزار هکتار کانون 
گردوغبار در مناطق تحت مدیریت این اداره 
کل شناسایی شده که در معرض فرسایش 

بادی است.
با بیان اینکه شدت آلودگی و  اله پور  مهدی 
غلظت گردوغبار در این کانون ها، کم و متوسط 
با شدت  افـــزود: تنها کانون گردوغبار  اســت 
شهرستان  میاندشت  منطقه  در  متوسط 
جاجرم است که بیش از ۵هزار هکتار وسعت 
دارد. این کانون، بخش هایی از شهرستان های 

جاجرم و اسفراین را تحت تأثیر قرار می دهد.
 هــوای بجنورد در دی مــاه امسال ۶ روز پاک،
 ۱۰ روز سالم، هفت روز برای گروه های حساس 
ناسالم و سه روز ناسالم برای تمام گروه ها را به 

خود دیده است.
آلودگی هوای مرکز خراسان شمالی تنها در 
یک نقطه قابل  سنجش و اندازه گیری بوده و 
تنها ایستگاه سنجش آلودگی هوای استان در 
جوار اداره کل حفاظت محیط  زیست استان 

مستقر است.

اعطایتسهیالتقرضالحسنه
بهبیمارانسختدرمان

شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمــان  معاون 
گفت: وزارت بهداشت منابعی به  منظور اعطای تسهیالت 
شرایط  واجــد  و  بی بضاعت  بیماران  بــه  قرض الحسنه 

اختصاص داده است.
به گزارش قدس، قاسم بیانی با اشاره به اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه به این بیماران خاص و سخت درمان، اظهار 
کــرد: با توجه به هزینه بــاالی درمانی و دارویــی بیماران 
سخت درمان سرطانی و زوج های نابارور و ضرورت حمایت 
و کمک به آن ها، وزارت بهداشت منابعی به  منظور اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه به بیماران بی بضاعت و واجد 

شرایط اختصاص داده است.

شناسایی۲۰بیمارجدیدکرونا
درخراسانشمالی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با 
اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تا ظهر ۲8 دی 
ماه، هیچ آماری از فوت بیماران مبتال به کرونا در استان 
گــزارش  به  اســت.  ثبت نشده  طی ۲4 ساعت گذشته 
قدس، دکتر سیداحمد هاشمی افزود: با بستری ۲۰ بیمار 
جدید طی ۲4 ساعت گذشته، هم اکنون ۱34 بیمار دارای 
عالئم بیماری کووید۱9 در بیمارستان های استان بستری 
هستند. وی یادآور شد: خوشبختانه با اعمال محدودیت ها 
آمار مبتالیان به طور نسبی کاهش یافته اما در وضعیت 

شکننده ای به سر می بریم و نباید عادی انگاری کرد.

۲۸۵روستادرمعرضخطرسوانح
مدیر کل بنیاد مسکن خراسان شمالی گفت: ۲8۵ روستا 
در این استان در معرض خطر سوانحی همچون سیل، 
رانش زمین و سنگ غلتان هستند.محمدی در گفت وگو 
با ایسنا افزود: جابه جایی این روستاها در دستور کار قرار 
اجــرای عملیاتی همچون ساخت دیوارهای  بلکه  نــدارد، 
و...  ــه هــا  و بستر رودخــان بــســتــرســازی حــریــم  ســاحــلــی، 
می تواند این روستاها را در مقابل حوادث طبیعی ایمن 

کند.
وی در ارتباط با رانش زمین در روستاها که طی دو سال 
گذشته بر اثر بارندگی شدید اتفاق افتاده بود نیز اظهار 
از روستاها در  تعدادی  ــاران  ب بــارش شدید  اثــر  بر  کــرد: 
خراسان شمالی دچار رانش زمین شدند که جابه جایی 
از واحدها که در معرض خطر قرار گرفتند، در  تعدادی 

دستور کار قرار گرفت.

۷۷روستایشهرستاننهبندان
گازرسانیشد

این  روستای  به ۷۷  گازرسانی  گفت:  نهبندان  فرماندار 
شهرستان با اعتبار ۱3۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام 

شده و آماده افتتاح در دهه فجر امسال است.
مجید بیکی به ایرنا اظهار کــرد: گازرسانی به ۲۲ واحد 
صنعتی در شهرستان نهبندان نیز با اعتبار ۲4 میلیارد 
تومان تکمیل شده و آماده افتتاح است. همچنین گازرسانی 
به مسکن محرومان شهرستان با اعتبار ۵3۰ میلیون تومان 
انجام شده است و در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
فرماندار نهبندان از آغاز عملیات گازرسانی به 9۶ روستای 
این شهرستان با اعتبار ۱۶۲ میلیارد تومان همزمان با دهه 
فجر امسال خبر داد و گفت: عملیات اجرایی گازرسانی به 
واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن نیز با اعتبار 

یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان آغاز خواهد شد.

محرومیت۱۸هزاردانشآموز
خراسانجنوبیازشبکهشاد

مدیر کل آموزش  و پرورش خراسان جنوبی گفت: با وجود 
تمام تالش ها، ۱8 هزار دانش آموز در سطح استان از فضای 
مجازی و شبکه شاد بی بهره هستند.وی با بیان اینکه از 
این تعداد ۶هزار نفر در مناطق روستایی هستند که آموزش 
آن ها به  صورت حضوری انجام می شود، افزود: بخش دیگر 
از دانش آموزان مباحث آموزشی را از طریق درس نامه دنبال 

می کنند.
نماینده  با  دیـــدار  در  واقعی  محمدعلی  مهر،  گـــزارش  به 
همکار  پنج  اینکه  بیان  با  جنوبی،  خراسان  در  ولی فقیه 
فرهنگی در استان قربانی کرونا شده اند، اضافه کرد: کارکنان 
آمــوزش  و پــرورش در فضای مجازی و فیزیکی در روزهای 
کرونا، اقدام های قابل  قدردانی انجام داده اند.مدیرکل آموزش  
به دنبال مهاجرت  کــرد:  بیان  ــرورش خراسان جنوبی  پ و 
فضاهای  از  بسیاری  گذشته،  ســال هــای  طی  روستاییان 
آموزشی در روستاها خالی شده و کمبود فضا در مرکز استان 
را رقم زده است. بیش از ۵هزار تبلت و موبایل در اختیار 

دانش آموزان محروم قرار گرفته است.

هوای بجنورد در 
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پ
/9
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32
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ط
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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

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

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
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کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
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ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

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 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار ضایعات 
آهن ، مس، برنج
 درب و پنجره 

09153030622

ط
/9
91
01
59

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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

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
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

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

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

قالیشویی جوشکاری
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68

نیازمند راننده تریلی
یک شرکت معتبر عمرانی نیاز به یک نفر راننده تریلی 
کمرشکن با سابقه کار باال داشتن مدارک کافی نیازمند 

است .  متقاضیان با داشتن مدارک و رزومه کاری 
به آدرس پل استقالل بین آزادی 37 و 39 پالک 21 

مراجعه نمایند در ساعات اداری.  

9/ع
91

08
74

بررسی عوامل آلودگی هوای مرکز خراسان شمالی به بهانه روز »هوای پاک«

جوالن ریزگردها در آسمان بجنورد 



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
 9 نفر از عامالن به کارگیری 

کودکان کار در مشهد بازداشت شدند

معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد گفت: ۹ نفر 
از عامالن به کارگیری کودکان کار در این شهر طی دو 
از  دسته  ایــن  ساماندهی  به  مربوط  عملیات  مرحله 

کودکان، بازداشت شدند. 
ــــط عمومی و ارتــبــاطــات دادگــســتــری  ــزارش رواب ــ بــه گ
خــراســان رضــوی، نیره عــابــدیــن زاده با اشــاره به اجــرای 
مرحله دوم طرح سایبان مهر و ساماندهی کودکان کار 
با محوریت دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5مشهد، 
افــزود: این طرح با همکاری دستگاه های مختلف و با 
هــدف حمایت از کودکان کــار در حــال اجــراســت. وی 
اضافه کرد: در مرحله نخست این طرح، ۴۰ کودک کار 
شناسایی شدند، هفت مکان مهر و موم شد و پنج  نفر 

نیز بازداشت شدند.
در  گفت:  انقالب مشهد  و  عمومی  دادستان  معاون   
مرحله دوم اجرای این طرح با بازدید از مراکز مختلف 
انبار  مهر و موم و چهار  ۱۰ کودک شناسایی، هشت 
با توجه  افــزود:  بازداشت شدند. عابدین زاده   نفر نیز 
به آیین نامه ساماندهی کودکان کار و قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان، تعدادی از افراد به دلیل بهره کشی 
آن ها  بــرای  و  بازداشت شده  کودکان  کار  از  اقتصادی 

پرونده قضایی تشکیل شده است. 
وی اضافه کرد: در بازرسی از مراکز و انبارهای ضایعات 
مشاهده شد این کودکان در شرایط غیر بهداشتی و 
سخت  فوق العاده  کارهای  انجام  مشغول  نامناسب 
انبارها با تجمیع  از این  هستند و متأسفانه در یکی 
عفونی  پسماندهای  و  پزشکی  خطرناک  ضایعات 
نــیــز مــواجــه شــدیــم کــه در خصوص  بــیــمــارســتــانــی 
عمومی  بهداشت  علیه  تهدید  دلیل  بــه  متصدیان 

اعالم جرم شد.
معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد گفت: نحوه 
نیز  بیمارستان  از  ضایعات  ایــن  خــروج  و  نگهداری 
برخورد خواهد  مدیران  فعل  ترک  با  و حتی  پیگیری 

شد.

 از ابتدای سال جاری رقم خورده است

دستگیری ششمین باند حفاران 
غیرمجاز در تربت حیدریه

در پی گزارش های مردمی و  در اقدامی غافلگیرانه با 
همکاری و تالش بی شائبه نیروهای اطالعاتی و انتظامی 
آثار  و تخریب کنندگان  از حفاران  نفر  پنج  شهرستان، 
تاریخی، در حال حفاری و شبانه دستگیر شدند.  به 
و  میراث فرهنگی،گردشگری  رئیس  فارس،  از  نقل 
برای  متهمان  کرد:  بیان  تربت حیدریه  دستی  صنایع 
شدند  قضایی  مقام های  تحویل  قانونی  مراحل  سیر 
و قطعاً دستگاه قضایی اشد مجازات را در خصوص 
آن ها اعمال خواهد کرد. وی گفت: خوشبختانه با فعال 
به ضرورت  توجه  میراث فرهنگی،   انجمن های  شدن 
حفظ میراث فرهنگی موجب شده تا شهروندان خود 
را برای صیانت و برخورد با تخریبگران میراث فرهنگی 

شریک و دخیل بدانند. 

از  را حاکی  انجام شده  محمدی  گزارش های مردمی 
حساس شدن بیش از حد مردم در چند سال اخیر 
نسبت به داشته های فرهنگی و تاریخی خود دانست و 
ادامه داد:  آن ها بر این باور هستند که تاریخ و  هویت، 
برای  که  آن هاست  ملی  داشته های  از  مهمی  بخش 
اداره هـــای دولتی  باید در کنار  آن  از  حفظ و حراست 
حضور پررنگ داشته باشند. رئیس میراث فرهنگی، 
متذکر شد:  تربت حیدریه  و صنایع دستی  گردشگری 
براساس ماده 5۶۲  قانون مجازات اسالمی، هر گونه 
 حفاری و کاوش به قصد به دست  آوردن اموال تاریخی  
تا  از ۶ ماه  بــوده و مرتکب به حبس  فرهنگی ممنوع 
نفع سازمان  بــه  اشــیــای مکشوفه  ســه ســال و ضبط  
میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفاری به نفع 
اماکن  در  و  چنانچه حفاری  دولــت محکوم می شود 
به  ملی  ــار  آث فهرست  در  کــه  تاریخی  محوطه های  و 
ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی 
صورت گیرد، عالوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آالت و 
ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم 

می شود.

بـــودن مــراکــز شــبــانــه روزی در  بختی: بسته 
این روزهــا، به دلیل شیوع ویــروس کرونا، بنا 
بــردرخــواســت خــود مــراکــز و تأیید دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد است، اما زمانی که پای 
درد دل و صحبت کادردرمان در درمانگاه ها 
شهر  سطح  در  مراکز  ایــن  اغلب  بنشینید؛ 
بحث امنیت را مطرح می کنند و می گویند: 
متأسفانه اگر ما در شیفت زمانی در کلینیک 
را باز بگذاریم، شاهد این هستیم که افرادی 
در پوشش مریض به این مکان می آیند و برای 

ما مشکل ایجاد می کنند.
ــراد که سه شب در هفته در  یکی از ایــن اف
منطقه حاشیه شهر به عنوان پرستار در مرکز 
حضور دارد، می گوید: آن درمانگاهی که در 
طول هفته می روم، متأسفانه در محله ای پرت 
قرار دارد و از نظر امنیتی دچار مشکل است. 
پزشکان شکایت دارند و می گویند امنیت ما 
تأمین نمی شود و به همین دلیل نمی توانیم 

در های درمانگاه را باز بگذاریم.
در ادامه که بیشتر پیگیر شدیم، شنیدیم دکتر 
انجیدنی، مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد، بسته بودن درب داروخانه ها 
و درمانگاه های شبانه روزی را تخلف  عنوان 
پایان طرح همه گیری  تا  می کند و می گوید: 
کرونا، تمام شهروندان در نصف شب برای امر 
درمان می توانند با پایگاه اورژانــس ۱۱5تماس 
برقرار کنند تا با حضور آن ها در محل، بنا بر 
ــرای امــر درمـــان راهنمایی  تشخیص آن هــا ب

شوند یا به بیمارستان انتقال یابند.
ــی بــــــا بـــــیـــــان ایـــنـــکـــه  ــ ــدن ــ ــی ــجــ ــ  دکـــــتـــــر ان
تعداد آمبوالنس های ۱۱5 با تعداد گسترده ای 
دارنـــد،  ایـــام حضور  ــن  ای در  در سطح شهر 
ــزود: بنا بــر تــعــداد پــذیــرش بیمار در ایــام  ــ اف
ــزی کــه بیمار  ــراک ــا، م ــرون مــحــدودیــت هــای ک
بیشتری داشته اند، توانسته اند مراکز خود را 

باز نگه دارند.
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با تأیید تعطیلی برخی از درمانگاه های 
بیان  ــامــــدادی  ــ ب در ســـاعـــات  ــه روزی  ــانـ ــبـ شـ
کــرد: متأسفانه مـــواردی مشاهده شــده که 
درمانگاه های شبانه روزی در ساعات نیمه شب 
ــاری آن هــاســت، تعطیل  کــه جــزو شیفت کـ
بــازدیــد مستمر از  هستند. وی با اشــاره به 
طول  در  شبانه روزی  درمانگاه های  فعالیت 
سال اظهار کرد: این درمانگاه ها بنا بر مجوز 
خــود مــوظــف بــه ارائـــه خــدمــات بــه صــورت 
شبانه روزی هستند و باید تمام مدت پزشک 
به صورت شیفتی در این درمانگاه ها حضور 

داشته باشد. 
تصریح  مطلب  ایــن  بیان  با  انجیدنی  دکتر 
کرد: در صورت مشاهده هر گونه تخلف در 
این زمینه برای رفاه حال مردم و بیماران، به 
طــور جــد بــرخــورد خــواهــد شــد. عموم مــردم 
می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
طریق  از  را  مــوارد  شبانه روزی،  درمانگاه های 

سامانه ۱۹۰ اطالع دهند.

این درمانگاه ها بنا بر مجوز خود موظف به ارائه خدمات 24 ساعته هستند...

شبانه روزی های روزکار! 

3
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اجتماعی  رفـــاه  و  ــار  ک تــعــاون،  مدیرکل 
خـــراســـان رضـــوی گــفــت: ایـــن اســتــان با 
ــت کمک  ــافـ ۱۰درصــــــد مــشــمــوالن دریـ
تخصیص  منابع  بیشترین  معیشتی، 
یافته و تعداد مشموالن را در بین سایر 

استان های کشور در اختیار دارد.
افــزود:  پناه  حمیدرضا  ایرنا،  گــزارش  به 
در راستای عمل به بیانات رهبر معظم 
انقالب در خصوص حمایت از خانوارها 
در شــرایــط شــیــوع کــرونــا و مــصــوبــات 
از  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  نشست 
مجموع ۳۴ میلیون و ۹۰هزار و ۶۴۹ نفر 
۱۰۰هـــزار  معیشتی  کمک  مشموالن  از 
۳۰۰هــزار  و  ۳میلیون  کشور،  در  تومانی 

خراسان رضوی  جمعیت  از  نفر   ۷۷۴ و 
کمک  مشموالن،  کل  ۱۰درصـــد  معادل 
۱۰۰ و ۱۲۰هــزار تومانی دولت را دریافت 
کرده اند.وی با بیان اینکه طبق آمار اعالم 
شده بیشتر استان های کشور بین یک تا 
۴ درصد کمک ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی و 
وام یک میلیون تومانی مرحله دوم کرونا 
کرده اند،  دریافت  را  امسال  ماه  آذر  در 
و  یک میلیون  مــجــمــوع  از  داد:  ــه  ــ ادام
و ۷5۷خــانــوار مشمول کمک  ــزار  ۱۱5هــ
۱۰۰هــــــزار تــومــانــی در خــراســان رضــوی 
ایـــن اســتــان  ۷۰۳هـــــزار و ۲۴۲ خـــانـــوار 
متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی 
واریـــز شده  آن هــا  به حساب  که  بودند 

است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اینکه  به  با توجه  خراسان رضوی گفت: 
مشهد  در  ــان  اســت جمعیت  از  نیمی 
ساکن هستند و از طرفی این کالنشهر 
شهر زیارتی و سیاحتی است؛بنابراین با 
این  وکارهای  کسب  اغلب  کرونا  شیوع 
رستوران ها  هتل ها،  مانند  شهرستان 
و  تعطیل  سیاحتی  و  اقامتی  مــراکــز  و 
در  اســاس  همین  بر  و  متضرر شده اند 
و ۷۴۶  میلیون  هــم 5  امــســال  ــتــدای  اب
هزار و ۲۴۲ نفر از جمعیت استان برابر 
رضوی،  خراسان  یارانه بگیران  ۸۹درصد 
وام یک میلیون تومانی مرحله نخست را 

دریافت کرده اند.

پناه افزود: از مجموع ۶میلیون و ۹۳۱هزار 
و ۹5۲ نفر جمعیت استان ۶ میلیون و 
نفر معادل ۹۳درصــد  ۴5۱ هــزار و 5۸5 
 5۰۰ و  ۴5هـــزار  نقدی  یــارانــه  جمعیت، 
تومانی را در هر ماه دریافت می کنند. از 
این تعداد 5میلیون و ۱5۲هزار و ۱۱۶ نفر 
معادل ۸۱ درصد یارانه بگیران استان نیز 
به دلیل تعدیل قیمت بنزین از آذر ماه 
یارانه حمایت معیشتی  از  گذشته  سال 

برخوردار هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مطرح کرد

بیشتریندریافتکنندگانکمکمعیشتیدرخراسانرضوی

پ
/9

90
33

14
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 

ط
/9

90
05

57

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

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

/ج
99
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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
99

10
73

4

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

09155794892
09034101150

09334648203
36671972

/ج
99

07
45

1

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

/ج
99
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کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

/ج
99

10
61

9

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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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1

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
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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

ط
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13
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7

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

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
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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

ط
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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 

/ج
99

09
72

3

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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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

/ج
99

09
20

7

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

/ج
99

10
61

6
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/9
91

09
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای امیر دیانتی فیض آباد 
مسؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 10454 

به نشانی: مطهری شمالی چهارراه 35
مش��ارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلیه متعاملین��ی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود 
را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در 
زمان فوق یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه 
مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعای های احتمال��ی بعدی نخواهد 

داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09159125001
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

فروش 
برنج هندی 1121
شماره تماس  

051-32259575
09155837220

/ع
99

09
53

7

متفرقه

پ
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گزارش خبریگزارش خبری

خبرخبر

رنج بی هویتی در ورودی های مشهد
زندگیتان دروازه قرآن شیراز  بار در  کافی است یک 
دیگر  باشید،  دیده  تصاویر  در  یا حتی  نزدیک  از  را 
تصویر  هر  دیــدن  با  و  نمی شود  فراموشتان  هیچ گاه 
شبیه به آن هم ابتدا نام شیراز را بر زبان می آورید؛ 
در  شیراز  نماد شهر  عنوان  به  قــرآن  دروازه  که  چرا 

ذهنتان حک شده است.
که  آن هــا  ویــژه  به  و  ایرانی  قدیمی خانواده های  آلبوم 
اهل سفر بودند، پر است از تصاویر شبیه هم کودکان 
نشسته روی شیرهای سنگی ورودی پارک کوهسنگی 
و یا عکس یادگاری جوان ترها کنار حوض آب محوطه 
میدان امام اصفهان و عکس دسته جمعی خانواده ها 
آلبوم  در  مــی شــود  را  فــردوســی  مقبره  پله های  روی 

بسیاری از خانواده ها دید.
تاریخی  اسناد  به  نگاهی  با  حتی  اســاس  همین  بر 
می بینیم بسیاری از شهرهای مهم تاریخی دارای یک یا 
حتی چند نماد شناخته شده و منحصر به فرد بودند. 
حال تصور کنید شهری مانند مشهد که القاب بزرگی 
چون پایتخت معنوی و دومین کالنشهر بزرگ مذهبی 
جهان را یدک می کشد، هنوز ورودی های این کالنشهر 
عاری از نماد ویژه ای است که دیدن آن تداعی گر نام 

مشهد باشد.
مسئله نماد و المان دائمی برای شهر مشهد، موضوعی 
امروزی نیست و سال های سال است که مدیران شهری 
از آن سخن می گویند. در دوره ای از طراحی یک ورودی 
به شکل بال های یک پرنده سخن می گویند و زمانی 
از دروازه ای حرف می زنند که تداعی کننده حرم و آیات 
نرسیده  سرانجام  به  هیچ کدامشان  ولی  است،  قرآن 

است.
نکته قابل تأمل و دردآور موضوع آنجاست که وقتی 
در اواخر دهه 80 تب المان سازی های موقتی برای ایام 
نوروز باال گرفت، متولیان شهری مدعی بودند تعدادی از 
این المان ها به عنوان المان دائمی در معابر شهر باقی 
خواهند ماند، اما حاال با گذشت یک دهه از آن زمان 
می شود با قاطعیت گفت این ایده در عمل محقق نشده 

است.
یکی از مدیران شهرداری مشهد در اردیبهشت سال 92 
می گوید: از سال 1330 تا 1387 تنها 30 نماد دائمی در 
مشهد وجود داشت که این رقم از سال 87 تا امسال 
)92(چهار برابر شده است؛ ضمن اینکه یک هزارو500 
نماد موقت نیز در این پنج سال در سطح شهر برپا شده 

است.
عالوه بر این آمار، در سال های اخیر یعنی از سال 92 
تاکنون هم چندصد المان دیگر در ایام نوروز ساخته 
شده اند، اما آنچه مسلم است ماندگاری و نمادین شدن 
نزدیک به 2هزار المان ساخته شده از سال 87 تاکنون 
به اندازه یکی از همان 30 نماد ساخته شده در گذشته 

این شهر نیست.
همچنان که در همان سال ها نیز نوشتیم ای کاش به 
جای آنکه هرساله صد المان موقت ساخته شود، بخش 
زیادی از اعتبارات در نظر گرفته شده صرف ساختن 
المانی ماندگار شود. آنچنان که اگر این اتفاق رخ می داد، 
دست کم در همین 10 سال گذشته باید 10 یا حداقل 5 
نماد دائمی مانند نماد میدان ضد ساخته می شد که 

دیدنشان یادآور مشهد بود.
تأسف بارتر اینکه کالنشهر مشهد هنوز نماد ورودی 
ــــدارد و ورودی هـــــای ایــن شهر بــا تــمــام ویــژگــی هــای  ن
و  معمولی  شهر  یک  مانند  مذهبی،  فرد  منحصربه 
ناشناخته در گوشه ای از کشور است و تنها تفاوت قابل 
دیدن مسیر ورودی مشهد با دیگر شهرها این است که 
چند تابلو کوچک )به تعداد انگشت شمار( با نوشته» به 
طرف حرم مطهر« را در طول مسیر می بینیم و اگر همین 
تابلوها نباشد، هیچ نماد و نشانه ای از وارد شدن به شهر 

مشهد وجود ندارد.
ایــران اسالمی و  خالصه کالم اینکه پایتخت معنوی 
مهم ترین شهر شیعیان جهان، هنوز نماد شهری یادآور 
این شهر ندارد و ورودی های این کالنشهر مذهبی خالی 
از هر نماد و نشانه ای است و یکی از چندین و چند 
وعده داده شده مدیران شهری برای ساختن یک نماد 
در ورودی های این شهر به سرانجام نرسیده و این گونه 
به نظر می رسد که ساخت نماد ماندگار برای مشهد از 

دستور کار خارج شده است.

استاندار از روند کاهشی مبتالیان به کرونا خبر داد

 25 شهرستان خراسان رضوی 
در آستانه وضعیت سفید

استاندار خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی به 
لحاظ روند کاهشی مبتالیان کرونا اکنون در وضعیت 
مطلوبی قرار دارد، به طوری که 25 شهرستان استان در 
رنگ آبی قرار دارند و به سمت سفید حرکت می کنند.
به گزارش ایرنا، محمد صادق معتمدیان در جلسه ستاد 
مبارزه با کرونای خراسان رضوی که در استانداری برگزار 
شد، اظهار کرد: از 33 شهرستان استان خراسان رضوی، 
اکنون هشت شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. 
هم اکنون خراسان رضوی به لحاظ بروز بیماری کرونا در 
بین استان های کشور در رتبه بیست و چهارم قرار گرفته 

و شرایط خوبی دارد. 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشهد با وجود 
شرایط خاص خود، وضعیت آبی و نزدیک به سفید 
تالش های  مرهون  وضعیت  ایــن  به  رسیدن  دارد.  را 
هدفمندی  طــرح  ــرای  اجـ در  مـــردم  و  مسئوالن  همه 
و همچنین طرح شهید  محدودیت های هوشمندانه 
قاسم سلیمانی با عنوان مسجد سنگر سالمت است.

آیت هللا علم الهدی:

حضرت علی)ع( پس از شهادت 
حضرت فاطمه)س( مظلوم واقع شد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
باقی ماندن کینه دشمنان نسبت به حضرت علی)ع( 
را در مقابل  ــدرت اســالم  ق ــرا آن هــا  زی ــود،  ب طبیعی 
دشمنان  کینه های  گفت:  بودند،  دیــده  خود  منافع 
فاطمه)س(  حضرت  به  نسبت  هتک حرمت   سبب 

شد.
به گــزارش فــارس، آیــت هللا سیداحمد علم الهدی در 
مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه)س( که در حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: وقتی پس از رحلت 
پیامبراکرم)ص(، سایه ایشان از خانواده شان کنار رفت، 
دشمنان هجمه ظلم و ستم بر حضرت فاطمه)س( و 

حضرت علی)ع( را افزایش دادند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
دو جریان نسبت به حضرت علی)ع( وجود داشت تا 
نسبت به ایشان دشمنی داشته باشند، افزود: جریان 
در جنگ های  علی)ع(  که حضرت  بــود  ایــن  نخست 
مختلف در کنار پیامبر)ص( می جنگید تا ظلم و ستم 

را از بین ببرد.
دشمنان  کینه  ماندن  باقی  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
آن ها  زیرا  بود،  طبیعی  علی)ع(  به حضرت  نسبت 
بودند،  دیده  منافع خود  مقابل  در  را  اسالم  قدرت 
به  نسبت  دشمنان  کینه  دوم  بخش  داد:  ادامـــه 
ایشان  جلوه  که  بود  این  از  ناشی  علی)ع(  حضرت 
در میان مسلمانان سبب شد تا چهره برخی از افراد 
دیده نشود و این موضوع سبب ایجاد کینه در میان 

دشمنان حضرت علی)ع( شد.
کینه های دشمنان  کــرد:  تصریح  علم الهدی  آیــت هللا 
سبب هتک حرمت نسبت به حضرت فاطمه)س( شد، 
این داغ تاکنون نیز بر دل ها باقی مانده و منتظر هستیم 
تا حضرت امام زمان)عج( ظهور کنند و این هتک حرمت 

را پاسخ دهند.
به  اشـــاره  بــا  خــراســان رضــوی  در  ولی فقیه  نماینده 
دادن  دســت  از  عــلــی)ع(  حــضــرت  اول  ــج  رن اینکه 
حضرت فاطمه)س( است، خاطرنشان کرد: رنج دوم 
حضرت علی)ع( این است که کینه دشمنان سبب 
بنابراین  شد؛  فاطمه)س(  حضرت  به  هتک حرمت 
حضرت علی)ع( پس از شهادت حضرت فاطمه)س( 

مظلوم واقع شده است.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر)ص( درباره حضرت 
فاطمه)س( مبنی بر اینکه دخترم نور چشمان و جان 
من است، بیان کرد: پیغمبر)ص( فرمودند، هر زمان 
که من، فاطمه)س( را می بینم یاد دشمنی دشمنان و 
هتک حرمت آن ها به او پس از رحلتم می افتم، پس از 

من دخترم همیشه غصه دار است.

در ایام شهادت حضرت زهرا)س( صورت گرفت

 برپایی 960 روضه سیار
 و 8هزار روضه خانگی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: در 
ایام  راستای اجرای سوگواره »یاس نبوی«، همزمان با 
شهادت حضرت زهــرا)س(، 960 روضه سیار و 8هزار 

روضه خانگی در سطح استان اجرا شد.
به گزارش  فارس به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
 امور خیریه خراسان رضوی، حجت االسالم و المسلمین
ایام شهادت  با  احمد احمدزاده اظهار کرد: همزمان 
حضرت زهــرا)س( در روزهــای شنبه و یکشنبه، 960 
موقوفات  از محل  ون  توسط 25ماشین  روضــه سیار 
مشهد در نقاط مختلف مشهد به ویژه حاشیه شهر 

اجرا شد. 

صحبت    زیـــاد  آلـــوده  ذرات  از  معموالً 
می شود. اصلی ترین ذرات آالینده هوا چه 
بــوده و تأثیر این ها روی سالمتی  مـــواردی 

چگونه است؟
مونوکسیدکربن، دی اکسیدازت، دی اکسید 
گوگرد، ذرات معلق و ازن، پنج آالینده مهم و 
اصلی هواست که روی سالمت تأثیر مستقیم 
و مخرب  دارند، به طوری که مونوکسید کربن 
کاهش  تنفسی،  مشکالت  ایجاد  موجب 
ضریب انتقال اکسیژن و تنگی نفس می شود 
و  قلبی عروقی  بیماری های  بلندمدت  در  و 

سرطان ایجاد می کند. 
می سوزند،  معلق  سوخت های  کــه  زمــانــی 
ذرات معلق کوچک تر از 10میکرون و حتی 
آن هم  کــه   ایــجــاد می کند  2/5 میکرون 
ــرای سالمتی بسیار مضر اســت و حتی  ب
و  می تواند سبب کاهش  ضریب هوشی 
بروز عقب ماندگی های ذهنی و بیماری های 
ژنتیکی شود.اثرات کوتاه مدت آلودگی هوا بر 
سالمت انسان شامل همین موارد شایع مثل 
سردرد، سرفه، سوزش چشم ها، تنگی نفس 
و خستگی است که همه ما در شرایط آلوده 
تجربه کرده ایم، اما اثرات درازمدت آلودگی 
شامل بیماری هایی  است که برای انسان به 

وجود می آید و بحث مفصلی است.

 اینکه آلودگی هوا چه ارتباطی با مرگ و میر   
دارد را چگونه بدست می آورید؟

 سازمان بهداشت جهانی نرم افزاری را طراحی 
کرده که براساس آن میزان طبیعی مرگ و 
میر را در یک شهر تعیین  می کنند به این 
صــورت که در روزهــایــی که آلــودگــی هــوا از 
حد نرمال بیشتر  است، آمار مراکز درمانی 
و مراجعات پزشکی را در نظر می گیریم و 
براساس آن تأثیر آلودگی هوا بر بروز یا شدت 
یافتن انواع بیماری ها و مرگ ومیرها تعیین 
می شود. در روزهــای آلودگی هوا، تماس با 
اورژانس، مراجعات به مراکز درمانی و تعداد 
بستری های بیماران قلبی عروقی در مشهد 
افزایش معناداری را نشان می دهد. ما این ها 
را رصد  و به ارگان های ذی ربط مثل استانداری 
اعالم می کنیم. طبق اعالم سازمان بهداشت 
جهانی، ارتباط مستقیمی بین بیماری های 
قلبی عروقی و مرگ و میر و سرطان ها بر اثر 
آلودگی هوا وجود دارد که آمارهای ما هم مؤید 

این مطلب است.

در    فقط  می دهید  انجام  که  اقداماتی 
»اطالع رسانی« خالصه می شود؟

یکی از وظایف ما در دانشگاه علوم پزشکی 
ایـــن اســـت کـــه در روزهـــایـــی کـــه غلظت 
بیشتر  از حد مجاز  آالینده های خطرناک 

می شود، ایستگاه های اورژانــس و امکانات 
پزشکی را در مناطقی که آلودگی براساس 
آلودگی  سنجش  ایستگاه های  اطــالعــات 

بیشتر است، تقویت کنیم.

در خصوص معنای »شاخص کیفی هوا«   
لطفاً کمی توضیح دهید.

بــراســاس شاخص کیفیت هـــوا)AQR (که 
سازمان بهداشت جهانی و محیط زیست 
اعــالم کــرده، بــرای تعطیلی ها  و اقدام های 
فوریتی و بهداشتی تصمیم گیری می شود. 
این شاخص تا عدد 50 بیانگر هوای پاک، 
بین 50 تا 100هوای سالم  و بین 100 تا  150 

ــای  ــروه هـ ــرای گـ ـــ نــاســالــم ب
ــت. شاخص  حــســاس اسـ
یعنی   200 ــا  تـ  150 بــیــن 
تمام  ــرای  ب ناسالم  شرایط 
افراد وجود دارد و باید برای 
برخی اقدام های فوری مانند 
کاهش  مـــدارس،  تعطیلی 
ادارات و کم  کــاری  ساعت 
کردن فعالیت های خدماتی 
داخل شهر، تصمیم گیری 
شود تا این عدد پایین بیاید. 
بین 200تــا 300  همچنین 
شرایط اضطرار باید تعطیلی 
اداره جات و حتی محدودیت 
تردد از در منازل را  داشته 
باشیم. این اقدام ها موقتی 
اســـت کــه تــوســط کــارگــروه 

آلودگی هوا تصمیم گیری می شود.

ــودگــی هـــوا، اســتــفــاده از    در شــرایــط آل
ماسک های معمولی سه الیه کفایت می کند؟
گازهای  و  2/5میکرون  از  کوچک تر  ذرات 
از این  بــه راحــتــی  سمی مــوجــود در هـــوا 
ماسک های معمولی که برای کرونا استفاده 
می شود، عبور می کنند و باید از ماسک هایی 
استفاده کنیم که قطر منافذش از این اندازه 

کوچک تر باشد که این ماسک های فیلتردار 
تحت عنوان P1)پــی وان( و P2 )پی تو( در 

داروخانه ها به فروش می رسند.

درباره منبع آالینده هوای مشهد اظهارات   
متفاوتی شده است. نظر کارشناسی شما 

کدام را تأیید می کند؟
بیشترین سهم آالینده های هوا مربوط به 
منابع متحرک یا وسایل نقلیه ماشینی بوده 
که در این بین باز سهم خودروهای شخصی 
از همه بیشتر است. میزان مصرف سوخت 
در موتور خودروهای ما سه برابر استاندارد 
جهانی است، از طرفی ممکن است وسایل 
نقلیه ما به دلیل ضعف در 
سیستم مکانیکی، احتراق 
که  باشند  نداشته  کامل 
خـــودش مــوجــب افــزایــش 
آالینده ها می شود و کیفیت 
ــم مــوضــوعــی  ســـوخـــت هـ
است که باید توسط اداره 
استاندارد و سازمان محیط 
ــود.  ــی شــ ــررســ ــ ــت ب ــسـ زیـ
راه هـــای  از  یکی  بنابراین 
کاهش آلودگی هوا، ترغیب 
مردم به استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی است. 
هزینه ای که آلودگی هوا بر 
بخش بهداشت، درمان و 
اقتصاد جامعه وارد می کند 
به قــدری اســت که برخی 
کارشناسان این حوزه معتقدند اگر دولت 
حمل و نقل عمومی را برای مردم رایگان 
به  تحمیلی  هزینه های  از  مبلغش  کند، 
اقتصاد کشور کمتر است و این موضوعی 
از کشورها به سمت آن  است که خیلی 

حرکت می کنند.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی   
مدتی پیش عنوان کرد »مشهد 322 روز 

در سال وارونگی دمایی دارد، این موضوع 
سبب حبس آالینده های جوی در شهر است 
در  بلندمرتبه سازی  و  ارتفاعات  تخریب  و 
مسیرهای چرخش و جابه جایی هوا، موجب 
تشدید وارونگی دما می شود و این یعنی مرگ 
خاموش!« شما نقش مسائل شهرسازی را در 

افزایش آالینده ها چگونه ارزیابی می کنید؟
اداره راه و شهرسازی باید بررسی کند و پاسخ 
دهد که آیا در توسعه شهر، استانداردها 
رعایت شده یا خیر؟ توسعه شهر در چه 
جهتی در نظر گرفته شده است؟ در مسیر 
بادهای غالب شهر چه کاربری هایی تعریف 
شده است؟ بلندمرتبه سازی ها تهویه هوا 
آالینده ها  موجب حبس  و  کـــرده   کــم  را 
موضوع  ایــن  بــرای  تدابیری  چه  می شود، 

اندیشیده اند؟ 
مختلف  نقاط  در  فضای سبز  سرانه های 
به  چقدر  آلــوده تــر(  مناطق  ــژه  وی شهر)به 
استانداردها نزدیک است؟ این ها مسائلی 
است که باید به طور جدی بررسی و در 
دارد  وجــود  اشکالی  و  نقص  که  مـــواردی 
راهکار ارائه شود وگرنه این داستان آلودگی 
و عوارض ناشی از آن، همچنان گریبان گیر 

این شهر خواهد بود.

تصمیم گیری براساس میانگین شاخص   
کیفی هوا برای شهر پهناوری مانند مشهد که 
هر منطقه اش دارای کیفیت هوای متفاوتی 
اســت، چندان منطقی به نظر نمی آید به 
طوری که سازمان بهداشت جهانی هم بر این 
نکته تأکید دارد که کیفیت هوا در آلوده ترین 
ایستگاه یک شهر باید مالک عمل مسئوالن 
اینجا  باشد، چرا در  بــرای تصمیم گیری ها 

این طور نیست؟
نظر  به  که  کردید  اشـــاره  درستی  نکته  به 
می رسد باید از مسئوالن تصمیم گیر در این 
زمینه پرسش شود؛ چرا که در همه شهرهای 
ایـــران میانگین مــالک عمل اســت و البته 
این اســاس همان طور که  بر  تصمیم گیری 

اشاره کردید خالی از اشکال نیست.

آلودگی هوا چگونه احتمال ابتال به کرونا را   
افزایش می دهد؟

بدن انسان در شرایط آلودگی هوا مقاومت 
کمتری دارد به ویژه ریه ها و دستگاه تنفسی 
ضعیف می شود و سطح اکسیژن خون پایین 
می آید و به این ترتیب شرایط برای ابتال به 
بیماری ها از جمله کرونا افزایش پیدا می کند. 
از طرفی شخصی هم که کرونا دارد به علت 
ضعیف شــدن بــدن و ارگــان هــای تنفسی، 
آلودگی هوا می بیند و  از  آسیب بیشتری 

بیماری او تشدید می شود.
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میزان مصرف سوخت 
در موتور خودروهای 
ما سه برابر استاندارد 

جهانی است، از طرفی 
ممکن است وسایل 

نقلیه ما به دلیل ضعف 
در سیستم مکانیکی، 
احتراق کامل نداشته 

باشند که خودش 
موجب افزایش 

آالینده ها می شود

بــرشبــرش
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 4   ت م ا ش ا   د ا ی ه   ا ز ا
 5 ه   م ن ا س ک   ر ز ی ن   ا ل
 6 ا ق   گ ر د ا ب   ن ب ا ت   ی
 7 ش ا ع ر ه   م ه م ا ت   و ن  
 8 م ی ک ا   س و   ح ی   و ج ی ن
 9   ن ا   ج ر ا ح ت   ن ا ه ا ر
 10 س   س ل ا م   ر و د س ت   ز م
 11 ا ر   ک ل ا ت   م ی ت ر ا   ه
 12 ل ا م   ب ی ا ن   ک و پ ا ل  
 13 م س خ ر   ش ر ی ک   ه و   ی م
 14 ن م ر و د   ی و ا ش   ل ا د ا
 ب ی و گ ا ز

 
 15 د   ب ا ز و ک ا

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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»برادپیت«  از   1994 محصول  1.فیلمی 
کارگردان و بازیگر معروف  امریکایی 2. جمع 
جرم- سوغات ساوه - فرق سر 3. برابر فارسی 
»شهرآورد« را برایش برگزیده اند- یارو- پیامبر 
خوش آواز 4. جاسوس خانه شیطان بزرگ- تلخ 
- آزرده خاطر - استخوانی در پا 5. شلوار زرهی 
- نوعی مسلسل آلمانی - دشمن سرسخت 
کرم  تفسیرکردن-  »برونته«-  از خواهران   .6
ابریشم 7. از پیامبران اولوالعزم»ع«- مجموعه 
عیار  باالبردن  و  ناخالصی ها  حذف  مراحل 
کودکانه  راه رفتن  گویند-  را  محصول   یک 
 .9 فریاد  خشک مزاج-   – قالیچه  شهر   .8
چاپار  اسب  پرندگان-  النه  مهیا-  و  آماده 
کاالی  نگهداری  محل   - سنگواره   .10
زبان  در  »باال«   .11 رایحه  و  شم   - تجارتی 
آتیه   – طاعون  بیماری  کاشف   - انگلیسی 
12. عنصر شیمیایی نافلز با عدداتمی 35 - 
دارایی و ثروت- راه میان بر- سرشب 13. از 

توابع کاشان  با آتشکده ای معروف - هسته 
میوه  ها - بیماری ارثی کم خونی 14. مجلس 
باتری  نوعی  ویرگول-   - روسیه  قانونگذاری 
خشک 15. دهمین خلیفه اموی که درزمان او 
مسلمانان بخشی از فرانسه , قفقاز و ترکستان 

را تصرف کردند

1. مدعی العموم- کنایه از هر موجود زنده ای 
است 2. نمای ساختمان بی نما - نوعی سنگر 
- نام دخترانه ایرانی 3. وبال - پرگوی – قابله 
تایلند - اسب آذری - کفش  نژاد مردم   .4
چرمی پاشنه دار- جد رستم 5. عزیز همگان 
- دورو و ریاکار- امید و چشمداشت 6. راست 
زبان ها - درون دهان 7. سالن   – و درست 
بزرگ - راز و نیازکردن – جاهل 8. نام قدیم 
درخشان   – پرمصرف  حبوبات  از   -  ویتنام 
و  خالص  برق-  جریان  هادی  امریکایی-   .9
سره 10. آکنده - عینک آفتابی - فرزند فرزند 

11. خیاط- خرده گیری کردن- ویتامین جدولی 12. حرف 
نهم الفبای یونانی - ایالتی به مرکزیت »سالت لیک سیتی« 
در امریکا  - جای پا- چوب شکسته بندی 13. سرگردسابق 
- نوکر و خادم – آداش 14. رئیس جمهور الجزایر قبل از به 
 قدرت رسیدن »عبدالعزیز بوتفلیقه«-  قیف - نماد و الگو

15. لجاجت - نوعی کف پوش ساختمانی

  افقی

  عمودی

یادداشتیادداشت
علی محمدزاده 
annotation@qudsonline.ir

معصومه مؤمنیان: شاید وقتی این مطلب را می خوانید از تنفس در هوای آلوده ای 
که این روزها با چاشنی مازوت نیروگاه ها تنفس می کنیم، به سرفه افتاده باشید و 
چشمانتان از سوزش قرمز شده باشند. باور کنید یا نه، امروز روز هوای پاک است. 
روزی که با عناوينی مثل روز بدون خودرو یا روز بدون دود در كشورهای مختلف 
نام گذاری شده و اقدام های خاصی در اين روز برای تنوير افكار عمومی صورت گرفته 
است. در ايران نيز بحران آلودگی هوا در تهران و 6 شهر آلوده آن یعنی مشهد، 
تبریز، اراک، اصفهان، شيراز و اهواز، مسئوالن ستاد اجرايی كاهش آلودگی هوا را 
بر اين داشت تا به منظور ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه، از سال 
137۴ روز 29 دی ماه را به عنوان روز ملی هوای پاك اعالم کنند. این مناسبت 
بهانه ای می شود برای گفت وگوی یکساعته ما با مهندس علی حسنی یزدی، مدیر 

سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در ادامه می خوانید.

در گفت و گو با مدیر سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان شد

مصرف سوخت خودروهای ایرانی
 سه برابر استاندارد جهانی!
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