
۸۵۸ هزار  پرنده معدوم  شدندکالهبرداری برای پرداخت بدهی 110 میلیونی!
به دنبال شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبیتشریح یک پرونده توسط رئیس پلیس فتا خراسان رضوی

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در تشریح یک 
پرونده انتظامی به دستگیری فرد کالهبرداری 
ــاره کـــرد کــه در بــازجــویــی هــا مــدعــی شده  اشــ
تأمین هزینه بدهکاری 110 میلیون  بــرای  بود 
مــردم شهر مشهد کالهبرداری  از  تومانی اش 
بیان  در  جهانشیری  جــواد  سرهنگ  می کرد. 

جزئیات ماجرای کالهبرداری...

مــدیــرکــل دامــپــزشــکــی خـــراســـان جــنــوبــی از 
فوق  آنفلوانزای  بیماری  کانون   1۸ شناسایی 
و گفت:  داد  اســتــان خبر  در  پــرنــدگــان  حــاد 
تاکنون ۸۵۸ هزار انواع پرنده، مرغ مادر، مرغ 
معدوم  بوقلمون  و  تخم گذار  مــرغ  گوشتی، 
شدند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، 

چند وقتی است شاهد ابتالی... .......صفحه 2 .......صفحه 3 

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 
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در مشهد

 نخستین سالمتکده 
ویژه درمان کرونا 

افتتاح شد

پایش  مداوم مدارس 
 خراسان رضوی 
در شرایط کرونا

 هشدار نارنجی هواشناسی
 برای خراسان رضوی

ابر و باد و کوالک 
در راه است

.......صفحه 4 .......صفحه 4 .......صفحه 4 
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با حضور رئیس دانشگاه علوم  در مراسمی 
پزشکی مشهد، سرپرست دفتر طب ایرانی 
آمــوزش  و  ــان  درم بهداشت،  وزارت  و مکمل 
پزشکی و جمعی از متخصصان حــوزه طب 
سنتی، سالمتکده طب سنتی ایرانی به عنوان 
مرکزی برای بیماریابی در موضوع کرونا و ارائه 
مشاوره به درخواست کنندگان کمک در زمینه 
بهبودی و درمان بیماران کرونایی فعالیتش را 

به طور رسمی آغاز کرد... 

دانشگاه علوم  بهداشت  قائم مقام معاونت 
زمان های  تمامی  در  گفت:  مشهد  پزشکی 
حضور دانــش آمــوزان در مدرسه به  خصوص 
آنان  از  ــژه ای  وی باید مراقبت  تفریح  در زنگ 
به وجود  فرزندانمان  بــرای  مشکلی  تا  بشود 
نیاید.سیدمحمدکاظم فرهمند در گفت وگو با 
تسنیم اظهار کرد: موضوع بازگشایی مدارس 
از اول بهمن ماه با تصمیم مسئوالن وزارت 

آموزش و پرورش بوده...

با  رضـــوی  خــراســان  هواشناسی  کــل  اداره 
صدور اطالعیه ای نسبت به وضعیت جوی 
ــزارش فـــارس،  ــ ــه گ هــشــدار نــارنــجــی داد. ب
بـــراســـاس تــحــلــیــل نــقــشــه هــا و مــدل هــای 
امــروز خراسان رضوی تحت  از  هواشناسی 
تأثیر سامانه ای ناپایدار قرار خواهد گرفت که 
ضمن بارش باران و برف و وزش باد شدید، 
کاهش محسوس دما را نیز به دنبال خواهد 

داشت. توصیف ناپایداری

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

چهارشنبه  1 بهمن 1399

  6 جمادی الثانی 1442 
  20 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9447 
  ویژه نامه 3826 

ترافیک ادامه  دار ورودی مشهد از مسیر آزادی

گره کوری که با 45 میلیارد هم باز نشد

.......صفحه 4 

با همت خیران مشهدی انجام شد

آغاز به کار نخستین قطب درمان سرطان کشور

آگهی دعوت سهامداران شرکت پیمایش آسانبر سهامی خاص ثبت شده به شماره 14751 و شناسه ملی 10380303825 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 9 صبح مورخه 99/11/11 در آدرس: مشهد- 
سجادشهر- خیابان عمید)سجاد20(- خیابان جامی)حامد جنوبی12(- پالک109- طبقه دوم کد پستی 9186964679 تلفن 37602801 حضور بهم برسانید.

دستور جلسه:   اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت ع 9
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77

پی����رو آگهی دعوت مجم����ع عمومی فوق العاده ش����ركت 
تعاونی تامین نیازگاوداران ش����هرك شهیدبهشتی باخرز 
در روزنام����ه ق����دس مورخه ٩٩,١٠,٢٩بدین وس����یله تاریخ 
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به ساعت ٩صبح روز 
یكش����نبه ٩٩,١١,١٢اصالح می گردد/هیئت مدیره ش����ركت 

تعاونی گاوداران شهرك شهید بهشتی ,ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله اول  شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد) درشرف تاسیس(
مجمع عمومی عادی  مرحله اول  ش��رکت تعاونی  توس��عه و عمران شهرس��تان تایباد بادستورجلسه  انتخاب نمایندگان اعضا جهت حضور در مجامع عمومی عادی 
سالیانه به تفکیک هر حوزه  در روز شنبه  مورخ 1399/11/11 از ساعت 8  لغایت  18 به نشانی تعیین شده ذیل  بصورت الکترونیکی تشکیل می گردد.  ازکلیه 
اعضای محترم تعاونی دعوت می شود تا با مراجعه به سامانه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد به آدرس taybadtto.ir  نسبت به انتخاب نمایندگان 

اعضا اقدام نمایند .  انتخابات برای 3 حوزه تایباد ، بخش مرکزی بجز شهر تایباد و بخش میان والیت بصورت جداگانه برگزار می گردد . 

آدرس سایتساعتتاریختعداد نمایندهنام حوزه
8taybadtto.ir الی 361399/11/1118شهر تایباد

8taybadtto.ir الی 71399/11/1118بخش مرکزی بجز شهر تایباد
8taybadtto.ir الی 71399/11/1118بخش میان والیت

داوطلبان نمایندگی اعضای ش��رکت از تاریخ ش��نبه 1399/11/4 لغایت دوش��نبه 1399/11/6   از ساعت 8  الی 14  جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی واقع در  
تایباد خیابان دکتر شریعتی جنب فرمانداری ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی مراجعه  نموده و درخواست خود را کتبًا به نماینده هیئت موسس تحویل و رسید 

آنرا دریافت نمایند .
   درصورتی که برای عضوی امکان اخذ رای میسر نباشد میتواند حق رای خودرا به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماین����ده تام االختیار واگذار نماید . دراین 
صورت هرعضو عالوه بر رای خودتا 3  رای باوکالت وغیرعضوفقط یک رای باوکالت می تواندداش��ته باش��د. عضومتقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه 
نماینده خود درتاریخهای چهارش��نبه 99/11/8 و پنجش��نبه  99/11/9  به نشانی : تایباد خیابان دکتر شریعتی جنب فرمانداری ساختمان هسته اقتصاد مقاومتی 

ازساعت  8 الی 14 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به مجمع جهت صدورمجوز اخذ رای حضوریابند. 
تذکر : الزم به ذکر است فقط اعضایی که پرونده خود را نزد شرکت تکمیل نموده اند مجاز به رای دادن خواهند بود و در روز مجمع بایستی شماره تلفن همراه 

 هیئت موسس متعلق به سهام دار که به شرکت اعالم شده است ،  فعال باشد.
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فو ق العاده شرکت فدک قدر تکسا)سهامی خاص(  نوبت دوم به             
شماره ثبت 42446 وشناسه ملی 10380582517

ب��ا عنایت به برگزاری مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت  مورخ 1399/10/10 مبنی برش��مول 
ماده 141 قانون تجارت ناش��ی اززیانهای وارده ،نظر به عدم حضور اکثریت س��هامداران در مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399/10/29 وبه رسمیت نرسیدن جلسه لذا بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم 
ش��رکت فدک قدر تکس��ا )س��هامی  خاص( دعوت به عمل می  آید تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت در ساعت 11صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 در محل قانونی شرکت حضور بهمرسانند.
دستورجلس��ه: 1- تعیین تکلیف  وضعیت ش��رکت  وفق  ماده 141 الیحه قانونی  اصالح قس��متی از قانون 

تجارت مصوب 1347 2- سایرموارد در صالحیت مجمع 
9ع رئیس هیئت مدیره شرکت فدک قدر تکسا)سهامی خاص( 
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ازدحام در نانوایی ها و تشکیل صف های 
نــان در حالی اســت کــه در حــال حاضر 
تشکیل صف های طوالنی به خودی خود 
بسترساز تداوم همه گیری کرونا بوده و به 
شیوع آن دامن می زند، آن هم در زمانی 
که همه تالش مسئوالن بهداشتی کشور 
را  کرونا  انتقال  زنجیره  که  است  این  بر 
قطع کنند که از نمونه بارز آن می توان به 
نقاط کشور  وضع محدودیت ها در همه 
ــا مــحــدودیــت  ت ــردد  تـ از مــحــدودیــت در 
کــرد  ــاره  اشــ اصــنــاف  بــرخــی  فعالیت  در 
همه  ــی،  صــف هــای چــنــیــن  تشکیل  ــا  امـ
رشته های مبارزه با کرونا را پنبه می کند.

به گزارش خبرنگار قدس، خراسان شمالی 
با بیش از 900هزار نفر جمعیت در حال 
حاضر هزار و ۳۴۳ واحد نانوایی یارانه ای 
یارانه ای فعال دارد که متأسفانه  نیمه  و 
زودهنگام  تعطیلی  اســت  هفته ای  چند 
نانوایی ها و دست خالی ماندن برخی از 
ازدحــام  شاهد  شــده  موجب  شهروندان 
تراکم  این  که  باشیم  نانوایی ها  در  مردم 
پایانی  و  بعدازظهر  ساعات  در  جمعیت 
شب بیشترمی شود. به گفته مسئوالن و 
شهروندان افزایش قیمت برخی از اقالم 
مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت، لبنیات و... 
به  نان مردم نسبت  سبب شده مصرف 
گذشته بیشتر شود. از سوی دیگر برخی 
این  علت  که  داشته اند  اذعــان  نانوایان 
ازدحام کاهش سهمیه آرد و محدودیت 

تردد کرونایی است.

 مشکالت اقتصادی »
و افزایش مصرف نان

یکی از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار 
ما در خصوص تجمع و شلوغی در صف 
نانوایی های سطح شهر می گوید: با گران 
شدن برخی از اقالم ضروری، مردم توان 
به حذف  و مجبور  ندارند  را  آن ها  خرید 
اکنون  ولی  از سفرهای خود شده اند  آن 
ما  اساسی سفره های  اقــالم  از  یکی  نــان 
قابل حذف  غیر  تقریباً  که  بوده  ایرانیان 
با  همچنین  مــی افــزایــد:  یوسفی  اســـت. 

برخی  دام  خــوراک  گرانی 
بـــرای  نـــان  از  دامـــــــداران 
تغذیه  از  بخشی  تأمین 
ــاده  ــف دام هـــایـــشـــان اســت
تـــوجـــه  ــا  ــ بـ و  ــنـــنـــد  مـــی کـ
ــی هــای  ــوای ــان بـــه ایــنــکــه ن
روســتــاهــا جــوابــگــوی نیاز 
نیست،  مراجعه کنندگان 
اتفاق  برخی دامــداران به 
می آیند  شهر  به  خانواده 
از  و نان را به تعداد زیاد 
نانوایی های مختلف تهیه 

می کنند. 
کرونایی  محدودیت های  همچنین  وی 
در ساعت 21 را یکی دیگر از دالیل این 
شلوغی صف های نانوایی عنوان می کند.

که  اســت  معتقد  شهر  نــانــوایــان  از  یکی 
اوایل صبح صف های خرید نان خلوت تر 
است و ساعت 11 به بعد شلوغ می شود، 
همچنین مقدار مصرف نان از طرف مردم 
و  اقتصادی  مشکالت  کــه  شــده  بیشتر 
کمبود آرد و کارگر از جمله دالیل شلوغی 

نانوایی ها هستند.

تشکیل ۳۶2 مورد »
پرونده تخلف نانوایی

نــان  و  آرد  ــورای  شــ دبــیــر 
صــنــعــت،  ــرســـت  ــرپـ سـ و 
خراسان  تجارت  و  معدن 
در  می گوید:  نیز  شمالی 
حــال حاضر هــزار و ۳29 
فعال  اســتــان  در  نانوایی 
تعداد  این  از  که  هستند 
آرد  از  نانوایی   112 و  هزار 
یارانه ای و 217 نانوایی آرد 
استفاده  یـــارانـــه ای  نیمه 

می کنند. 
آرد  مصرف  ســرانــه  ــازاده  رضــ علی اصغر 
کیلو  را 9/5  اســتــان  در  نفر  هــر  ازای  بــه 
بــودن  ــاال  ب عــنــوان می کند و مــی افــزایــد: 
نسبت  استان  آرد  مصرف  سرانه  میزان 
فصل های  در  کــه  کــشــوری  میانگین  بــه 
مصرف  میزان  ایــن  هم  زمستان  و  پاییز 
شلوغی  دالیــل  از  یکی  می یابد،  افزایش 

نانوایی های استان است.
قــیــمــت هــای  ــش  ــ ــزای ــ اف ــد:  ــویـ ــی گـ مـ وی 
موجب  نیز  مــرغ  و  برنج  نظیر  کاالهایی 

شده تا مصرف نان در بین مردم افزایش 
یابد.

ســرپــرســت ســازمــان صــنــعــت، مــعــدن و 
تجارت خراسان شمالی نیز در پاسخ به 
پرسش خبرنگار ما در زمینه استفاده نان 
آرد می گوید:  فروش  و  دام  برای خــوراک 
ــزایـــش قــیــمــت نـــهـــاده هـــای دامـــی،  بـــا افـ
روستاییان و عشایر مجبور هستند برای 
کنند.  استفاده  نان  از  خود  دام  خــوراک 
رضازاده با بیان اینکه فروش آرد و خرید 
نان برای تأمین خوراک دام تخلف است، 
ادامه می دهد: در فصل پاییز و زمستان 
نان تولیدی در استان  حــدود 20 درصــد 
ــوراک دام  ــ ــان شــمــالــی صـــرف خـ ــراسـ خـ
این  به  پاسخ  در  همچنین  وی  می شود. 
ازدحــام  بــر  نظارت هایی  آیــا  کــه  پرسش 
زودهنگام  تعطیلی  و  صف  در  جمعیت 
می دارد:  اظهار  می شود  انجام  نانوایی ها 
ــزار و ۶50 مـــورد بــازرســی از  تــاکــنــون ۶هـ
 ۳۶2 که  شده  انجام  استان  نانوایی های 
۳میلیارد  ارزش  به  تخلف  پرونده  مــورد 
نانوایی های  بــرای  تومان  میلیون   ۳00 و 

متخلف تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری:

۳۴۸ پروژه در دهیاری های 
خراسان شمالی افتتاح می شود 

استانداری  شوراهای  و  روستایی  امــور  دفتر  کل  مدیر 
خراسان شمالی گفت: ۳۴۸ پروژه با اعتباری افزون بر 
مناسبت  به  استان  دهیاری های  در  تومان  میلیارد   1۸

گرامیداشت دهه فجر افتتاح خواهد شد. 
بیان  با  موفق  محمدرضا  قــدس،  خبرنگار  گـــزارش  به 
آسفالت،  دهیاری ها شامل  پروژه های  افــزود:  خبر  این 
مــعــابــر، شـــن ریـــزی در روســتــاهــا، تکمیل  ــازی  ــرسـ زیـ
اجــرای طرح   آب،  انتقال  کانال  اجــرای  ــوار ساحلی،  دی
و  دهیاری  پــارک هــا، ساخت ساختمان  تجهیز  هــادی، 
از افتتاح این طرح ها را  جدول گذاری است. وی هدف 

توسعه روستایی عنوان کرد.

مدیر کل بیمه سالمت خراسان شمالی:

 11۳ هزار نسخه الکترونیکی 
در استان صادر شد

از صــدور بیمه ســالمــت خــراســان شمالی  کــل   مــدیــر 
طی اســتــان  در  الکترونیکی  نسخه   ۳70 و  هــزار   11۳ 
9  ماهه سال جاری خبر داد. به گزارش خبرنگار قدس، 
محسن رعنایی در نشست خبری با بیان اینکه تاکنون 
70 درصد نسخه های تولید شده در استان الکترونیکی 
اینکه  دفترچه  با توجه به  صــادر شده اند اظهار کــرد: 
بیماری  انتقال  سبب  نوعی  به  پزشکی  پرونده های  و 
اکنون  اجــرا شد که  ایــن طــرح در کشور  کرونا می شد 
بخشی از نسخه ها به دو صورت کاغذی و الکترونیکی 
و تکمیل  با فرهنگ سازی  مــرور  به  صــادر می شود که 
زیرساخت ها به صورت 100 درصد الکترونیکی خواهد 
شد. وی افزود: از ابتدای شهریور سال جاری تاکنون 79 
هزار نسخه الکترونیکی در داروخانه ها، 1۸ هزار و 500 
نسخه پیچی در 12 آزمایشگاه طرف قرارداد استان و 12 
هزار و 500 نسخه طرف قرارداد رادیولوژی های استان، 
الکترونیکی شده است.مدیرکل بیمه سالمت خراسان 
الکترونیکی  نسخه نویسی  هنوز  اینکه  بیان  با  شمالی 
بیمارستان ها و مراکز دولتی درمانی اجرایی نشده  در 
این  امسال  پایان  تا  اظهار کرد: تالش می کنیم  است، 
شیوه را در مراکز دولتی نیز اجرایی کنیم. رعنایی تعداد 
نفر  را ۶۳5 هزار  استان  بیمه سالمت در  بیمه شدگان 
عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۴۴۶ هزار نفر روستایی 
و عشایر، 102 هزار بیمه همگانی رایگان، 57 هزار کارمند 
دولت، 2۶هزار خانواده شهدا و ایثارگران و ۴ هزار نفر 

خویش فرما ایرانیان هستند.

به دنبال شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی

۸۵۸ هزار  پرنده معدوم شدند

 1۸ شناسایی  از  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
استان  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  کانون 
انــواع پرنده، مرغ  تاکنون ۸5۸ هــزار  خبر داد و گفت: 
معدوم  بوقلمون  و  تخم گذار  مرغ  گوشتی،  مرغ  مــادر، 

شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، چند وقتی است 
شاهد ابتالی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خراسان 
جنوبی هستیم، اگرچه در همان روزهای ابتدایی شیوع 
آمار تلفات مرغ ها زیاد بود، اما با ورود سریع دامپزشکی 
استان تا حدودی جلو انتشار گسترده این ویروس گرفته 
شد. با گذشت چند هفته از روند مشاهده آنفلوانزای 
نمونه های مختلفی در  بــاز هم  امــا  پرندگان  فــوق حــاد 
برخی واحدها دیده می شود که بر تعداد کانون ها افزوده 
است و البته کار واکسیناسیون در بیشتر واحدها انجام 

شده و در برخی در حال انجام است.
با  گفت وگو  در  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
انجام شده  اقدام های  به  اشــاره  با  خبرنگار در بیرجند 
ویــروس اظهار کرد: در حال حاضر  این  با  برای مبارزه 
1۸ کــانــون بیماری آنــفــلــوانــزای فــوق حــاد پــرنــدگــان در 
خراسان جنوبی شناسایی شده که این تعداد تنها در دو 

شهرستان بیرجند و خوسف است.
انــواع پرنده، مرغ  تاکنون ۸5۸ هــزار  اینکه  بیان  با  وی 
معدوم  بوقلمون  و  مــادر  مرغ  تخم گذار،  مرغ  گوشتی، 
واحــد   15 شــده  شناسایی  کــانــون   1۸ از  گفت:  شدند 

صنعتی هستند.
محمد اصغرزاده با بیان اینکه تاکنون روزانه افزون بر 
۶۳ تن تخم مرغ در استان تولید داشتیم عنوان کرد: با 
وجودی که در عرصه تخم مرغ صادرات داریم اما برخی 
برندها مانند تالونگ و دو برند دیگر از استان های دیگر 

در قالب بسته بندی وارد می شود.
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان  از هنگام بروز  افــزود:  وی 
مردم بارها اظهار نگرانی کردند اما اعالم می کنیم جای 
نگرانی وجود ندارد، مرغ و تخم مرغ های مصرفی در بازار 

بهداشتی و قابل استفاده هستند.

تاکنون ۶هزار و 
۶۵0 مورد بازرسی 

از نانوایی های استان 
انجام شده که ۳۶2 

مورد پرونده تخلف به 
 ارزش ۳میلیارد و

۳00 میلیون تومان برای 
نانوایی های متخلف 

تشکیل شده است
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روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
معاون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد

کشف 27 تن نمک غیر بهداشتی 
میرعلمدار: معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی 
نیشابور از کشف و ضبط 27 تن نمک غیر بهداشتی 
که تاریخ مصرف گذشته و بدون مجوزهای بهداشتی 

بود، خبر داد.
بازدیدهای  به  توجه  با  کــرد:  اظهار  هــادی حسین زاده 
غذایی  مــواد  بر  نظارت  اداره  کارشناسان  شبانه روزی 
و  آرایشی  آشامیدنی،  خــوراکــی،  مــواد  کارخانه های  از 
و  فنی  ضــوابــط  بــا  نامنطبق  نمک  تــن   27 بهداشتی، 

بهداشتی کشف و ضبط شد.
نامنطبق  ــده مــحــصــوالت  ــرون پ کـــرد:  وی خــاطــرنــشــان 
آزمایش ها  انجام  از  پس  وبهداشتی  فنی  ضوابط  با 
و  مــراحــل  ادامـــه  ــرای  ب و مستندات،  نتایج  و حصول 

دستورهای الزم به مراجع قضایی ارسال می شود.
نیشابور  پزشکی  علوم  دانشکده  داروی  و  غذا  معاون 
و  تخلف ها  این گونه  از  جلوگیری  ــرای  ب کــرد:  تصریح 
سوءاستفاده های احتمالی، از شهروندان محترم تقاضا 
بــدون  کــه  محصوالتی  مشاهده  صــورت  در  مــی شــود 
مجوز های بهداشتی هستند، موضوع را به شماره تلفن 

43333491 اعالم نمایند.

با تالش پلیس خراسان رضوی رقم خورد

 توقف اتوبوس 
حامل صد ها کیلو تریاک 

کشف  از  رضــوی  خراسان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
محموله 414 کیلویی تریاک از یک اتوبوس مسافربری 

خبر داد. 
قربان زاده خاطرنشان  قدس، سردارابراهیم  گزارش  به 
با  مبارزه  پلیس  ویژه  برکفان مرکز عملیات  کرد: جان 
به  اطالعاتی  اقدامی  در  رضــوی  خراسان  مخدر  مــواد 
سرنخ هایی از قاچاق محموله مواد افیونی به وسیله یک 

دستگاه اتوبوس مسافربری دست یافتند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: پلیس پس از کنترل و 
مراقبت های پوششی، یک دستگاه اتوبوس مسافربری 
در  کشور  شمال  مقصد  به  شرقی  استان های  از  که 

حرکت بود را در شهرستان ششتمد متوقف کرد.
سردار قربان زاده گفت: در این عملیات 414 کیلو تریاک 
متهم  پنج  و  اتوبوس مسافربری کشف  از  بازرسی  در 

دستگیر شدند.
وی اظهار کرد: تحقیقات در این باره با دستور تخصصی 

مقام قضایی ادامه دارد.

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی صورت گرفت

 پایان فرار باند کش رو زنی طال 
در کیش 

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از دستگیری چهار 
زنی و كش رو  به شیوه كف زنی  پرونده سرقت   متهم 
از صرافی ها و طالفروشی های مشهد، در جزیره كیش 

خبر داد. 
به گزارش قدس، سرهنگ جواد شفیع زاده خاطرنشان 
کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به شیوه كف زنی و 
كش رو زنی از صرافی ها و طالفروشی های سطح شهر 
ویژه  عملیات  و  جنایی  اطــالعــات  کارآگاهان  مشهد 
پلیس آگاهی استان وارد عمل شدند و دریافتند دو  
مرد جــوان  با  همراهی دو زن  که به وسیله كاله و 
اصلی  عامالن  بودند  پوشانده  را  ماسك  چهره خود 

این سرقت ها  هستند.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با 
اقدام های گسترده اطالعاتی و در یک عملیات سخت  
پلیسی، متهمان پرونده را  چهره زنی و در جزیره کیش 

ردزنی کردند. 
رضــوی  خــراســان  آگــاهــی  پلیس  رئیس  زاده،  شفیع 
محل  به  قضایی  مقام  هماهنگی  با  مأموران  افــزود: 
اعزام و با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی کیش در 
عملیاتی که 72 ساعت به طول انجامید متهمان را در 

مخفیگاهشان دستگیر کردند.
کرد:  تصریح  رضــوی  خــراســان  آگاهی  پلیس  رئیس 
اعتراف  انتسابی  بزه  به  اولیه  تحقیقات  در  متهمان 
نقد  وجه  مقادیری  افــراد  این  از  و همچنین  کرده اند 

مسروقه کشف شد.
متهمان  کرد:  خاطرنشان  شفیع زاده  جواد  سرهنگ 
كه دارای سوابق كیفری و یکی از آن ها تحت تعقیب 
از جزیره کیش به استان  پلیس استان همدان بوده 
مــیــزان سرقت های  منتقل شــدنــد.  رضــوی  خــراســان 
انجام شده توسط متهمان نیز10 میلیارد ریال برآورد 

می شود.

عقیل رحمانی: رئیس پلیس فتا خراسان 
رضوی در تشریح یک پرونده انتظامی به 
دستگیری فرد کالهبرداری اشــاره کرد که 
در بازجویی ها مدعی شده بود برای تأمین 
هزینه بدهکاری 110 میلیون تومانی اش از 

مردم شهر مشهد کالهبرداری می کرد.
سرهنگ جواد جهانشیری در بیان جزئیات 
ماجرای کالهبرداری صورت گرفته به قدس 
گفت: با وصول چندفقره مرجوعه قضایی 
به پلیس فتا خراسان رضوی که حاکی از آن 
بود تمامی مالباخته ها با یک شیوه و پس از 
درج آگهی فروش گوشی تلفن همراه دست 
دوم در سایت واسطه گر خرید و فروش کاال 
ــوار«، طعمه کالهبرداری چند ده  با نام »دی
میلیون تومانی شده اند، موضوع برای ردزنی 
عامل این کالهبرداری ها و انجام اقدام های 
فنی و پلیسی مورد نیاز به یکی از تیم های 
کارشناسی این پلیس تخصصی ارجاع شد.
رئیس پلیس فتا خــراســان رضــوی عنوان 
کرد: در ادامه تمامی شکات که حدود هفت 
نفر می شدند تــک بــه تــک مـــورد تحقیق 
قرار گرفتند، برهمین اساس مشخص شد 
همگی با یک شیوه تحت عنوان »رسید ساز 
انتقال وجه« مورد کالهبرداری واقع شده اند. 
از سوی دیگر در جمع بندی ماجرا مشخص 
شد پشت پــرده کالهبرداری یک نفر قرار 

دارد و او برای اجرایی کردن نقشه ازپیش 
طراحی شده اش از میان آگهی دهندگان در 
سایت دیوار که اقدام به فروش گوشی های 
گرانقیمت خود کرده بودند، با برخی از  آن ها 
تماس می گرفت و قرار مشاهده گوشی تلفن 

همراه را نهایی می کرد. 
سرهنگ جهانشیری تصریح کرد: در ادامه 
متهم با استفاده از نرم افزار رسید ساز که 
بارها در مــورد وجــود آن هشدار داده ایـــم، 
گوشی های تلفن همراه بین 36 تا 40 میلیون 

تومان را از فروشندگان تحویل می گرفت.
پلیس  کارشناسان  روزه  چند  تحقیقات 
فتا در نهایت به شناسایی متهم 29 ساله 

پرونده منجر شد. از همین رو محل اختفای 
مرد کالهبردار محاصره و او دستگیر و به 
سرعت همراه با ادله مکشوفه به مقر پلیس 
انتظامی  ارشــد  فتا منتقل شــد.ایــن مقام 
بازجویی های صــورت گرفته  بیان کــرد: در 
مشخص شد متهم برای آنکه فروشنده به 
رسید های جعلی مشکوک نشود، پیامک 
انتقال وجه جعلی را هم طراحی و از یک 
گوشی دیگر برای خودش ارسال می کرد و 
برای آنکه این موضوع هم لو نرود شماره ای 
که با آن پیامک فرستاده بود را با نام یک 
بانک ذخیره و پیامکی را که برای خودش 
تحت عنوان انتقال وجه ارســال می کرد را 

نشان فروشنده می داد.
را  عجیبی  ــای  ادعــ متهم  دیــگــر  ســـوی  از 
هم مطرح کرد که به هیچ وجه اقدام های 
مجرمانه او را توجیه نمی کند و آن هم این 
بود که مرد جوان وقتی همه چیز را علیه 
خــود دیــد مدعی شــد حــدود 110 میلیون 
تومان در شهر بدهی باال آورده و برای جور 
کردن هزینه آن به این شیوه کالهبرداری 

روی آورده است.
ــدگــان کـــاال در  بـــه فــروشــن ادامـــــه  وی در 
سایت های واسطه گر هشدار داد حتماً پس 
از نهایی شدن معامله تا زمانی که حساب 
ــز وجــه اطمینان  خــود را بــررســی و از واریـ
خریدار  تحویل  را  کــاال  نکرده اید،  حاصل 
ندهید و به هیچ عنوان به رسید و ادعای 

واریز وجه اعتماد نکنید.
 از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که 
فــرد خــریــدار وجــه کــاال را بــه واســطــه یک 
دیگر  حساب  از  و...  تلفنی  کــالهــبــرداری 
شهروندان خارج کرده و قصد داشته باشد 
با آن پول، هزینه گوشی خریداری شده را 
پرداخت کند تا ردی از خود به جا نگذارد، 
برای جلوگیری از گرفتاری های بعدی، حتماً 
شهروندان هویت فرد را بررسی کنند تا وجه 
از کارت بانکی و حساب خود خریدار واریز 

شده باشد.

تشریح یک پرونده توسط رئیس پلیس فتا خراسان رضوی

کالهبرداری برای پرداخت بدهی 110 میلیونی!
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زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  بختی: 
خراسان رضــوی گفت: در ســال جــاری با 
کاهش حجم آالینده ها، سهم شهروندان 

مشهدی از هوای پاک 38روز بود.
به  کــه  خــبــری  در نشست  ــورج همتی  تـ
صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: سال 
گذشته و در مدت مشابه، 31 روز هوای 
روزهــای  تعداد  امسال  که  داشتیم  پــاک 
هوای پاک به دلیل محدودیت های کرونایی 

افزایش یافته است.
 وی افـــزود: هــوای سالم مشهد در سال 
جاری 215روز و در سال گذشته، 229روز 

را ثبت کرد.
از سوی دیگر در سال جاری تعداد روز هایی 
که هوای ناسالم شهر مشهد را دربر گرفت 
به 52 مورد رسید در حالی که سال گذشته 

از 44 مورد فراتر نرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 

ــگــاه  ــای تـــعـــداد 23پ داد:  ادامـــــه  ــوی  ــ رضـ
سنجش هوا برای تعیین سطح آالیندگی 
ــم کــه 12مـــورد آن مــربــوط بــه محیط  داریـ
زیـــســـت،10مـــورد شـــهـــرداری و یــک مــورد 
همتی  اســت.  هواشناسی  به  مربوط  آن 
تصریح کــرد: توصیه می شود افــرادی که 
دچار بیماری های قلبی، تنفسی هستند 
همچنین سالمندان، زنان باردار و کودکان 
تا زمان بهبود کیفیت هوا از رفت وآمد در 

مناطق آلوده خودداری کنند. 
ــوای پــاک،  ــراســاس قــانــون هـ وی گــفــت: ب
ســاالنــه باید 5درصـــد نــاوگــان حمل ونقل 
عمومی افزایش یابد. همتی افــزود: طبق 
ــاک، از ســال آینده تمام  ــاده 18قــانــون پ م
باید  گازوئیل  و  بنزین  ازجمله  سوخت ها 
استاندارد ملی داشته باشند. وی همچنین 
تکمیل ایستگاه دوچرخه، تقویت سامانه 
حمل ونقل عمومی، ریلی، استفاده از خودرو 
برقی و... را از جمله وظایف دستگاه های 
مربوط عنوان کرد و گفت: در دو سال اخیر، 
در حوزه نوسازی و حمل ونقل )خودروهای 

سبک و سنگین( اسقاطی نداشتیم.

آیا فکری برای کاهش آالیندگی ها خواهد شد؟

سهم شهروندان مشهدی از هوای پاک؛ 38 روز! 
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رس��اند آقای محمد حسین تلگردی 
مسؤول دفتر مش��اوره امالک به عضویت 6037 

به نشانی: علیمردانی 19 و 21
مش��ارالیه قص��د کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه 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: 09150288214
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد



زگارش خبریزگارش خبری

خبرخبر

خبرخبر

 پایش  مداوم مدارس 
خراسان رضوی در شرایط کرونا 

قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: در تمامی زمان های حضور دانش آموزان در مدرسه 
به  خصوص در زنگ تفریح باید مراقبت ویــژه ای از آنان 

بشود تا مشکلی برای فرزندانمان به وجود نیاید.
سیدمحمدکاظم فرهمند در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: 
موضوع بازگشایی مــدارس از اول بهمن ماه با تصمیم 
مسئوالن وزارت آمــوزش و پــرورش بوده و در این زمینه 
مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم 
نگرانی های خود را ابراز کردند، هرچند سخنگوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اعالم کرده که حضور در کالس درس 
اختیاری بوده و هیچ مدرسه ای نباید دانش آموزانش را الزام 

به حضور در کالس درس بکند.
قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
با بیان اینکه در زمان فعالیت مدارس کالس ها باید تهویه 
مناسب را داشته باشند، خاطرنشان کرد: در زمان فعالیت 
بهداشتی  نمازخانه، سرویس  راهــرو،  مــدارس کالس ها، 
مستمر  بــه صــورت  بــایــد  سرپوشیده  فضاهای  دیــگــر  و 

ضدعفونی شوند تا آسیبی به دانش آموزان وارد نشود.
کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  در  کــرد:  تصریح  فرهمند 
پایش های مداوم از مدارس از ابتدای بهمن ماه همزمان 
با بازگشایی مدارس را خواهیم داشت، زیرا وضعیت زرد 
و آبی ممکن است سبب عادی نگاری شود و همین امر 
خود موجب ایجاد خطر و بازگشت به وضعیت بحرانی 

می شود.

 صدور ۱۳۴ جواز تأسیس 
و توسعه صنعتی در سبزوار 

 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: ۱۳۴ جواز
تأسیس و توسعه صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۵ 

هزار میلیارد ریال در این شهرستان صادر شده است.
علی امیدبخش در گفت وگو با ایرنا افــزود: با اجرای این 
در بخش های صنایع شیمیایی،  که  طرح های صنعتی 
فلزی و فرآوری است برای ۲ هزار و ۸۸۸ نفر اشتغال ایجاد 

می شود.
وی ادامه داد: تعداد جواز تأسیس صنعتی صادر شده 
در این شهرستان در سال جاری نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۵۱ فقره بیشتر شده که بیانگر رغبت سرمایه گذاران 

به ورود به بخش صنعت است.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی عنوان کرد

استفاده صوری از نام مجریان 
ذی صالح در برخی پروژه ها

به  اشاره  با  رضوی  خراسان  انبوه سازان  انجمن  رئیس 
استفاده صوری از نام مجریان ذی صالح در برخی پروژه ها، 
گفت: این افراد در واقع کار را به فرد دیگری واگذار می کنند 
و تنها اسم مجری را یدک می کشند، ما نباید در این زمینه 

غفلت کنیم، زیرا آیندگان ما را نمی بخشند. 

به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی انبوه سازان خراسان 
رضوی، محمود پژوم با اشاره به آگاه بودن تمامی افراد و 
نهادها از مسائل و مشکالت حاشیه شهر مشهد، اظهار 
کرد: در خصوص مشکالت و مسائل حاشیه شهر تاکنون 
برگزار  با حضور مسئوالن کشوری  جلسه های بسیاری 
شده که متأسفانه در هیچ یک از تصمیم های گرفته شده 
در این نشست ها از ظرفیت انجمن انبوه سازان استفاده 

نشده است.

همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا)س( انجام شد

توزیع ۶۵۰ بسته معیشتی در گناباد

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان گناباد از توزیع 
۶۵۰ بسته معیشتی به ارزش کلی ۲۶۰ میلیون تومان در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباسعلی فاطمی در این خصوص گفت: 
طالب جهادی شهرستان گناباد، روحانیون، اداره تبلیغات 
اسالمی و حــوزه علمیه تالش کردند تا در ایــام شهادت 
بانوی دو عالم حضرت فاطمه)س( ۳۰۰ بسته معیشتی 
بین نیازمندان توزیع شود و در حدود ۳۵۰ بسته نیز توسط 
خیران در این ایام توزیع خواهد شد که قیمت هر بسته 

۴۰۰ هزار تومان است.

در مشهد

 نخستین سالمتکده 
ویژه درمان کرونا افتتاح شد

هاشم رسائی فر: در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از متخصصان 
حوزه طب سنتی، سالمتکده طب سنتی ایرانی به عنوان 
مرکزی برای بیماریابی در موضوع کرونا و ارائــه مشاوره 
به درخواست کنندگان کمک در زمینه بهبودی و درمان 

بیماران کرونایی فعالیتش را به طور رسمی آغاز کرد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مراسم گفت: 
سالمت  جامع  ساعته   ۱۶ مراکز  در  که  خدماتی  تمام 
این دانشگاه ارائه می شود، در سالمتکده منتخب کرونا 
ارائه می گردد، اما رویکرد درمان بیماری کووید۱۹ در این 

سالمتکده طب ایرانی و مکمل است.
با  مرتبط  خدمات  افـــزود:  بحرینی  محمدحسین  دکتر 
کرونا شامل آزمایش پی.سی.آر، غربالگری و مراقبت های 
سالمت در سالمتکده منتخب کرونا با رویکرد طب ایرانی 
و مکمل انجام می شود به طوری که مزاج ها اندازه گیری 
شــده و درمــان هــا بر اســاس مشتقات گیاهان دارویـــی، 
داروهای ترکیبی طب ایرانی و سایر درمان های مکمل ارائه 
می گردد و در صورت نیاز بیمار به بیمارستان و سایر مراکز 

درمانی ارجاع می شود. 
این  در  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  رئیس 
سالمتکده مشاوره تلفنی در حوزه طب سنتی و کرونا ارائه 
با سامانه ۱۹۱ دانشگاه علوم  می شود. تماس گیرندگان 
پزشکی مشهد که پرسش های مرتبط با طب مکمل یا 
داروهای گیاهی در درمان کرونا را دارند به این مرکز وصل 

شده و توسط کارشناسان پاسخگویی می شوند.
همچنین در این مراسم دکتر نفیسه حسینی، سرپرست 
دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: سالمتکده طب سنتی و مکمل ویژه کرونا که 
در مشهد افتتاح شد در زنجیره ارجاع بیماران کرونایی قرار 
دارد و در این مرکز به صورت تلفیقی از خدمات طب ایرانی 
و طب مدرن برای درمان این بیماران استفاده می شود. 
مکمل  و  ایرانی  طب  دانشکده  رئیس  یوسفی،  مهدی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با اشاره به اینکه این 
سالمتکده نخستین مرکز در کشور است که ارائه خدمات 
در سطوح مختلف را به بیماران کرونایی می دهد، گفت: با 
توجه به اینکه مشهد بیشترین تعداد سالمتکده های طب 
سنتی را دارد و اینکه این نیاز در بین مردم احساس شد 
که خیلی ها متقاضی پیگیری روند درمان کرونا از طریق 
طب سنتی بودند، با همکاری و همراهی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد خدمات مورد نیاز بیماران کرونایی از ارائه 
مشاوره تلفنی تا پیگیری روند درمان در این سالمتکده 

انجام خواهد شد.

هشدار نارنجی هواشناسی برای خراسان رضوی

ابر و باد و کوالک در راه است
اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور اطالعیه ای 
نسبت به وضعیت جوی هشدار نارنجی داد. به گزارش 
فارس، براساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی 
از امروز خراسان رضوی تحت تأثیر سامانه ای ناپایدار 
قرار خواهد گرفت که ضمن بارش باران و برف و وزش 
باد شدید، کاهش محسوس دما را نیز به دنبال خواهد 
داشت. توصیف ناپایداری مورد انتظار در این گزارش، 
شامل کاهش قابل مالحظه دما )در مناطق سردسیر 
حداقل دما کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس زیر صفر(، وزش 
بــاران و برف با احتمال رعد و برق  بــارش  باد شدید و 
و بارش تگرگ به ویژه در نیمه شمالی خراسان رضوی 

است.

ترافیک ادامه  دار ورودی مشهد از مسیر آزادی

گره کوری که با 45 میلیارد هم باز نشد
احمد فیاض: اوضاع و احوال چهره ورودی 
پایتخت معنوی ایران اسالمی از محور آزادی و 
حد فاصل بزرگراه آیت هللا رفسنجانی تا میدان 
 قائم به لحاظ ترافیکی همچون آسمان آلوده
این شهر به رنگ خاکستری است و گره هزار 
توی ترافیک همچون سال های گذشته عالوه 
بر هدررفت اوقــات طالیی و کالفگی زائران 
و مجاوران رضوی، به عنوان ویترین ورودی 
مشهدالرضا)ع( نیز زیبنده و برازنده مشهد 

مقدس نیست.
ماجرا آنجا جالب می شود که مسئوالن شهری 
دوره های گذشته و حال و متولیان حمل ونقل 
و ترافیک مشهد در قالب پروژه های بهسازی 
محور آزادی و یا مراسم های افتتاحیه پیشتر؛ 
عنوان کــرده بودند با ساخت و افتتاح سه 
پل روگذر مهم و حیاتی - حدفاصل بزرگراه 
آیت هللا رفسنجانی تا میدان قائم- ورودی 
شهر در شأن زائــران و مجاوران حرم مطهر 
رضوی مناسب سازی شده و در واقع چهره ای 
متفاوت از شهر مشهد را در نگاه زائــران و 
مجاوران رقم خواهد زد! عالوه بر آن مدعی 
نقش  اینچنینی  عمرانی  پــروژه هــای  بودند 
کلیدی در روان ســازی ترافیک مشهد دارد. 
ذکر یکی دو نمونه از این اظهارنظرها که با 
اندکی جست وجو در دسترس است، خالی 
از لطف نیست؛ آنجا که معاون حمل ونقل 
و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران 
شهرداری مشهد با اعالم خبر ساخت یکی 
ساخت  دستاوردهای  به  روگــذر  پل های  از 
این دوربــرگــردان اشــاره می کند و می گوید: 
با اجــرای این پــروژه، افزایش ایمنی بزرگراه، 
خیابان  از  توس  بولوار  به  ایمنی دسترسی 
در  دورزدن  ــرای  بـ ایمنی  افــزایــش  ــــش،  دان
فردوسی،  ســه راهــی  به  دسترسی  بــزرگــراه، 
کــاهــش مــصــرف ســوخــت، کــاهــش تأخیر 
حــرکــت و کــاهــش تــصــادفــات دوربـــرگـــردان 
اعضای  ــازدیــد  ب یــا  بــود  را شــاهــد خواهیم 
شــورای  ترافیک  و  حمل ونقل  کمیسیون 
ــای گــذشــتــه از ایــن  ــال هـ اســـالمـــی طـــی سـ
از اعضا گفته بود:  پروژه ها که در آن یکی 
پـــروژه روگـــذر آیــت هللا هاشمی رفسنجانی 
باتوجه به ترافیک سنگین محورهای آزادی 
و هاشمی رفسنجانی می تواند کمک شایانی 
به روان ســـازی ترافیک در تقاطع دو محور 

ارائه کند.

در عــیــن حــــال بـــا وجـــود 
افتتاح  از  گذشت یک سال 
ــذر در این  آخــریــن پــل روگـ
مسیر، نه تنها آرام ســازی و 
روان سازی ترافیکی حاصل 
نشده بلکه بر گره هزار توی 
ترافیک ایــن مسیر افــزوده 
شــده و کمتر زمــانــی است 
که شاهد پارکینگ )انسداد 
ــیـــکـــی( خــــودروهــــای  ــرافـ تـ
از  ناشی  مشهد  به  ورودی 
ایــن  در  سنگین  تــرافــیــک 
مسیر نباشیم. ناگفته نماند 
انسداد و گره کور ترافیکی 
مسیر  ایــن  بعد  و  قبل  در 
آیت هللا  بزرگراه  )حدفاصل 

رفسنجانی تا میدان قائم( همچنان به قوت 
خود باقی است. اما در بحث چرایی آمایش، 
تحلیل و بررسی این مسیر به این مهم اکتفا 
می شود که مدیریت شهری برای جانمایی 
پل های روگذر و دوربرگردان های غیرهمسطح 
مثالً حیاتی، به طور متوسط برای هر پروژه، 
۱۵ میلیارد تومان )جمعاً ۴۵ میلیارد تومان( 
هزینه کــرده، البته ذکــر ایــن نکته ضــروری 
است که برخی مسئوالن ارقام باالتری مطرح 

کرده اند.
و  عمومی  افکار  اکنون  هر جهت؛  به  ــاری  ب
زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی بر اساس 

ــده؛ این  ــای اصـــل هــزیــنــه- ف
می نمایند  مطرح  را  ســؤال 
کــه اگـــر قـــرار بــاشــد چیزی 
حدود ۴۵ میلیارد تومان از 
بــیــت الــمــال صـــرف ساخت 
ــل و دوربـــــرگـــــردان  ــ ــه پ ســ
غیرهمسطح مهم و حیاتی 
شود، اما کاهش بار ترافیکی 
خــودروهــا  تـــردد  تسریع  و 
ــــده هــــای  ــن ــ آالی کـــاهـــش  و 
حاصل  محیطی  ــســت  زی
نشود )بلکه تشدید شود(؛ 
پـــس رهــــــاورد و دســـتـــاورد 
صـــرف هــزیــنــه هــای کـــالن و 
عمرانی  پــروژه هــای  ساخت 
ترافیک زا چیست؟ مدیران 
پاسخگوی  باید  اکــنــون  شهری  حمل ونقل 
شهروندان  جــدی  مطالبه  و  تشکیک  ایــن 
مشهد باشند، چراکه در حال حاضر ترافیک 
سنگین این مسیر، آزاردهنده تر از همیشه 
سوهان روحشان شده و آنان هر روز شاهد 
ترافیک  ــات طــالیــی شــان در  ــ اوق هــدررفــت 
وحشتناک این مسیر هستند. عالوه بر آن، 
در  ترافیکی  نابسامان  ایــن وضعیت  ــداوم  ت
شأن زائران رضوِی خسته در انتهای مسیر و 
 در بدو ورود به مقصد دیار امام مهربانی ها 
ــان می پرسند که  ــا)ع( نیست و آن امــام رضـ
مدیران حمل ونقل و ترافیک شهری پایتخت 

معنوی ایران اسالمی در چند دهه مدیریتشان 
کجای این معمای حل نشدنی هستند که هر 
روزه عالوه بر صرف هزینه های کالن، بر گره 

ترافیکی این محور افزوده می شود؟
در این باره نظر مدیر روابط عمومی معاونت 
شــهــرداری  تــرافــیــک  و  عــمــران حمل ونقل 
بــار  تــأیــیــد  ــا  ب مشهد را جــویــا شـــده و وی 
آن  دالیــل  بیان  در  و  مسیر  ایــن  ترافیکی 
که  شــود  توجه  باید  گفت:  ما  به خبرنگار 
برای  مــوازی  باند  ورودی؛ شاهدِ  در مسیر 
نیستیم. در عوض در  ترافیکی  بار  تخلیه 
مسیر خروجی به خاطر وجود بولوار توس 
بار ترافیکی کمتر است و شهروندان هنگام 
مواجهه با ترافیک سعی بر استفاده از این 
ــد. مجید بخت آزما در پاسخ به  محور دارن
این پرسش که آرام سازی و روان سازی مسیر 
ورودی به مشهد حدفاصل بزرگراه آیت هللا 
رفسنجانی تا میدان قائم، چه زمانی تثبیت 
کندرو  باند  کــرد:  اظهار  می شود؛  مرتفع  و 
حــال ساخت  در  قائم  تا  حدفاصل شاهد 
است و مسافت کمی برای تکمیل آن مانده 
و به زودی راه اندازی می شود. به نظر می رسد 
از  نــاشــی  مسیر  ایـــن  تــرافــیــک  از  بخشی 
 خروجی بار ترافیک شهرک غرب)قاسم آباد( 
هنگام ورود به بزرگراه آزادی است که موجب 
ــدازی  راه انـ با  ترافیک می شود که  افــزایــش 
و عملیاتی شــدن باند کندرو، ایــن مشکل 

مرتفع خواهد شد.

پروین محمدی: از امروز اول بهمن ماه بیمارستان جنرال 
خیرساز »عباس ناظران« پذیرش بیمار دارد و با تجهیزات 
جراحی،  آزمایشگاه،  تــصــویــربــرداری،  بـــه روز  امکانات   و 
ــس، آی .ســی.یــو و...  ــ شیمی درمــانــی، رادیــوتــراپــی، اورژان

خدمات تشخیصی و درمانی را به بیماران ارائه می کند.
این مطلب را مهندس مستشاری، رئیس هیئت مدیره 
بیمارستان و پیشگام در امور خیریه استان در گفت وگو با 
خبرنگارما عنوان کرد و افــزود: با توجه به مصوبه مرتبط 
با پروتکل های وزارت بهداشت در خصوص درمان بیماران 
مبتال به سرطان و ایجاد مراکز و تجهیزات درمانی الزم برای 
این بیماران تا سال ۱۴۰۴ در ۹ قطب کشور، خیران استان 
با همت واالی خود توانستند در سال ۱۳۹۹با بهره برداری از 
بیمارستان خیرساز »عباس ناظران«، خراسان رضوی را به 

عنوان نخستین قطب درمان سرطان کشور معرفی کنند.
وی درادامه خاطرنشان کرد: این بیمارستان در زمین اهدایی 
خیر نیک اندیش علی ناظران )به یادبود پدر مرحومشان( به 

مساحت ۱۸ هزارو ۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۲۹ هزارمتر مربع 
و ۲۰۰ تخت بستری، ۶ اتاق عمل، بخش آی.سی.یو مجهز 
به سیستم دوربین هایی که بیمار با خانواده خود از طریق 
تصویر و فیلم در منزل دیدار داشته باشد، اتاق عمل مجهز 
به آخرین مدل دستگاه پرتو درمانی که همزمان با عمل 
جراحی رادیوتراپی نیز انجام می شود و سلول های سرطانی 
فرصت انتقال و دست اندازی به سایر قسمت های بدن 
بیمار را پیدا نمی کنند، بخش ریکاوری با مانیتور مخصوص 
مجهز به دستگاه احیا و شوک، اتاق عمل های مجهز به 
سیستم های پیشرفته که عکس ها از رادیولوژی به دستگاه 
ارسال و در حین عمل به تصمیم گیری جراح کمک می کند 
و... نه تنها به بیماران سرطانی بلکه در رشته های تخصصی 
دیگر همچون ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورژانــس، 
اعصاب و... به تمام مراجعان )کودک و بزرگسال( خدمت 
ارائه می دهد.مستشاری اضافه کرد:7۰ تخت عمومی برای 
بیماران )بانوان و آقایان به طور مجزا(، 7۰ تخت هماتولوژی 

کودکان و بقیه تخت ها برای جراحی سایر بیماران در نظر 
گرفته شده که ظرفیت گسترش به ۲۵۰ تخت را نیز دارد.

وی به هزینه ساخت و تجهیز بیمارستان اشــاره کــرد و 
گفت:۱۲۰ میلیارد تومان برای ساختمان و ۸۰ میلیارد تومان 
از سوی  تمامی  بیمارستان  تأسیسات  و  بــرای تجهیزات 
خیران پرداخت شده که اگر با قیمت روز محاسبه شود 
حدود 7۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخت و تجهیز این مرکز 
درمانی بوده است.وی اظهار امیدواری کرد با رفع مشکالت 
قانونی و ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه و این مرکز درمانی 
خیرساز، از این بیمارستان به عنوان مرکز آموزشی پژوهشی 
نیز استفاده شود. در نهایت انتظار داریم نیکوکارانی که در 
بدترین شرایط اقتصادی توانستند در عرض چهار سال 
بهترین و مجهزترین مرکز درمانی را در شهری که متعلق به 
حضرت رضا)ع( است و بیماران زیادی برای درمان و شفا 
به این شهرمقدس می آیند بسازند، بازهم در کنار ما باشند 

و سخاوتشان را از بیماران نیازمند دریغ نکنند.

با همت خیران مشهدی انجام شد

آغاز به کار نخستین قطب درمان سرطان کشور

زگارش خبریزگارش خبری

بخشی از ترافیک این 
مسیر ناشی از خروجی 

بار ترافیک شهرک 
غرب)قاسم آباد( هنگام 
ورود به بزرگراه آزادی 
است که موجب افزایش 

ترافیک می شود که با 
راه اندازی و عملیاتی 
شدن باند کندرو، این 

 مشکل برطرف
 خواهد شد

بــرشبــرش
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