
WWW.QUDSONLINE.IR4385 پنجشنبه 29 دی 1401  26 جمادی الثانی1444  19 ژانویه 2023   سال سی و ششم    شماره 10006   ویژه نامه

فاضالب  و  آب  امــور  مدیر 
ماهانه  گــفــت:  صــالــح آبــاد 
۱۰۰ تانکر آبرسان سیار به 
روستاهای مواجه با کمبود 

آب در این شهرستان ارسال می شود.
ایسنا  بــا  گفت وگو  در  عالی نیا  محمد 
اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ روستا در 
این شهرستان مرزی همچنان با تانکر 
آبرسانی می شوند. این تعداد در برخی 

مقاطع تا ۳۵ روستا افزایش می یابد.
ــور آب و فــاضــالب صــالــح آبــاد  مــدیــر امـ
عنوان کــرد: از ۱۰۰روســتــای شهرستان، 
۸۷ روستا زیر پوشش این امور هستند. 

از ۱۳ روستایی که زیر پوشش نیستند 
هم دو روستا از آب شرب برخوردارند و 
بــرای زیر پوشش قرار  پیگیری های الزم 
دادن تمام روستاها در حال انجام است.
وی در ادامه به اقدامات آبفا برای تأمین 
صالح آباد  شهر  و  روستاها  پــایــدار  آب 
اشاره کرد و گفت: با شروع طرح جهاد 
کشور،  در  محرومیت زدایی  و  آبرسانی 
۱۰ روستا در این شهرستان زیر پوشش 
پروژه های آبرسانی شامل اجرای خطوط 
انتقال و شبکه توزیع و حفر چاه قرار 
یک  در  فیزیکی  پیشرفت  کــه  گرفتند 

روستا ۷۰ درصد برآورد می شود.

ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: 
ورود  اخـــیـــر،  روز  چــنــد  در  ســرمــا 
کــامــیــون هــای حــامــل بـــار از سمت 
افغانستان به مرز دوغارون واقع در 
شهرستان تایباد خراسان رضوی را به میزان بیش 

از ۳۰ درصد کاهش داد.
ــزود: این  افـ ایــرنــا  بــا  جــواد جعفری در گفت وگو 
مسئله سبب شد ورود کامیون ها از افغانستان 
به خراسان رضوی در مرز دوغارون از ۲۰۰ تا ۲۵۰ 

دستگاه در روز به ۷۰ تا ۸۰ دستگاه کاهش یابد.
این  ایــن در حالی اســت که در  کــرد:  وی اظهار 
مــدت، خروجی کامیون ها از مرز دوغــارون طبق 
روال گذشته روزانه ۳۰۰تا۳۵۰ دستگاه بوده است. 

سرما موجب یخ زدگی و بروز مشکل برای ناوگان 
اما  بود؛  افغانستانی در گمرک اسالم قلعه شده 
ناحیه گمرک خراسان رضوی  از  هیچ مسئله ای 
ناظر  اســت.  نداشته  وجــود  کامیون ها  خــروج  و 
گمرک خراسان رضوی گفت: در روزهای گذشته با 
وجود دمای چند درجه زیر صفر مرزهای استان، 
هیچ یک از گمرکات خراسان رضوی در مرزهای 
ترکمنستان و افغانستان حتی برای یک ساعت 
تعطیل نشدند و خدمات رسانی همه دستگاه های 

اجرایی در مرز استان تداوم داشته است.
شدت سرمای روزهای گذشته، فعالیت بازارچه های 
مرزی خراسان رضوی را نیز مختل نکرد و در این 

مدت کسب و کار در آن ها جریان داشت.

ــت بـــحـــران  ــ ــری ــ ــدی ــ ــت م ــرســ ــ ــرپ ســ
گفت:  شمالی  خراسان  استانداری 
۸هزار دستگاه گرمایشی نفت سوز 
تا در صورت  تأمین شد  در استان 

تداوم سرما و قطعی گاز بین مردم توزیع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی رجایی 
اماکن  در  نفت سوز  گرمایشی  تجهیزات  ــزود:  اف
تجمعی مانند گرمخانه ها، مسجدها و سوله ها 

توزیع می شود.
از توزیع نفت سفید در روستا ها  وی همچنین 
خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۹۱ هزار لیتر نفت 
سفید به عنوان سوخت جایگزین گاز بین ۱۴ هزار 
و ۵۴۵ خانوار روستایی در شهرستان های مختلف 

توزیع شده است.
رجایی اظهار کرد: برای دریافت نفت سفید نیاز ی 
به مراجعه  به مراکز فروش نیست و در صورت 

ضرورت درِ منازل تحویل می شود.
به گفته رجایی، بیشترین دغدغه در زمینه افت 
فشار گاز در شهرستان اسفراین است که تا به 
حال بین ۱۱ هزار خانوار روستایی نفت توزیع شده 

است.
به  بــرای خدمات رسانی  الزم  آمادگی  افــزود:  وی 
مردم در زمان وقوع بحران قطعی گاز وجود دارد 
و در این زمینه با همکاری جمعیت هالل احمر 
استان، مسجدها، حسینیه ها و سالن های ورزشی 

برای اسکان اضطراری پیش بینی شده است.

 ارسال ماهانه ۱۰۰ تانکر آبرسان 
به روستاهای صالح آباد

 کاهش ۳۰ درصدی ورود کامیون ها 
به مرز دوغارون بر اثر سرما

 تأمین 8 هزار دستگاه گرمایشی نفت سوز 
برای توزیع در مراکز تجمیعی

تجارتخشکسالی پشتيبانی

واسطه ها همیشه سود می برند 

رد پای دالالن در طرح های خودرویی! 
 هوای آلوده 
 مشهد برای 

پنجمین روز پیاپی

جای خالی 
کیفی نگری و توجه 

به دانش بنیان ها

 گاز مراکز اداری 
متخلف و پر مصرف 

قطع می شود
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خراسان شمالی

نیاز ۷۵۵ میلیاردی 
پروژه های آب و فاضالب 

خراسان جنوبی

آغاز فعالیت اداره ها با دو 
ساعت تأخیر از هفته آینده
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سازمان  بــحــران  مدیریت  اداره  رئیس 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
موج سرمای اخیری که خراسان رضوی 
را در برگرفت، در ۱۵سال اخیر بی سابقه 
به بخش  بــوده و خسارت های وسیعی 

کرد.سید  وارد  اســتــان  ایـــن  کـــشـــاورزی 
با  گــفــت وگــو  در  شــالــفــروشــان  محسن 
خبرنگار قدس خراسان اظهار کرد: طی ۶ 
روز سرمای اخیر از ۲۲ دی ماه بیشترین 
به  داشتیم  را  سرما  از  ناشی  خسارت 

طوری که به ترتیب ۱۰شهرستان فریمان، 
باخرز، تایباد، چناران گلبهار، سرخس، 
قوچان، کوهسرخ، مشهد، تربت حیدریه 
و نیشابور با دمای زیر منفی ۲۰درجــه، 

بیشترین خسارت را متحمل شدند...

رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خبر داد

خسارت سنگین سرما به بخش کشاورزی 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

 مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
تــداوم  بــا  کالنشهر مشهد  هــوای  کیفیت  گفت: 
ماندگاری آالینده ها در روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه 

برای پنجمین روز پیاپی...

کارشناس پژوهشی استانداری خراسان رضوی گفت: 
در جامعه ای که صف تعمیرات کاالها طوالنی تر از 
در کف  اقتصادی  رشــد  نظر  از  یعنی  باشد،  تولید 

جامعه موفق نیستیم...

انقالب  و  ایــاللــی، دادســتــان عمومی  سید جـــواد 
بجنورد گفت: گاز مراکز اداری پرمصرف و متخلف 

قطع می شود...
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   ضرورت افزایش 
اختیارات 
استانداران 
اشرفی، معاون 
هماهنگی امور 
اقتصادی خراسان 
جنوبی خواستار 
افزایش اختیارات 
استانداران در 
حوزه تنظیم بازار 
شد و گفت: اجرای 
مرحله بعدی طرح 
هوشمندسازی 
مدیریت آرد و نان، 
پرداخت حق الزحمه 
همیاران بازار، تأمین 
نقدینگی و تسهیالت 
مورد نیاز واحدهای 
تولیدی، از مطالبات 
استان هاست. 

خبر هاشم رسائی فر   اجاره کارت 
بازرگانی، اجاره کارت ملی برای 
خرید ارز، خرید و فروش امتیاز 
وام مــســکــن، خــریــد و فــروش 
امتیاز وام ازدواج، خرید و فروش 
امتیاز وام فرزند آوری و مواردی از 
این قبیل مبادالت پولی را بارها و بارها طی سال های 
اخیر شاهد بوده و هستیم. با وجود اینکه همیشه 
اعــام شــده چنین مـــراودات اقتصادی بین مردم 
غیرقانونی اســت؛ اما بساط خرید و فروش هایی 
که همیشه سود بیشترش برای خریدار است تا 
فروشنده، هیچ وقت جمع نشده و هر روز بر تنوع آن 

نیز افزوده می شود.
به طور مثال خرید امتیاز تخصیص خــودرو برای 
مادران در طرح حمایت از فرزندآوری و رونق گرفتن 
بازار خرید و فروش خودروهای فرسوده از جمله به 

روزترین روش های این بازار التاری گونه است.
بر اساس مشاهدات میدانی، میزان خرید و فروش 
ــد افزایشی قابل  خــوروهــای فــرســوده در بـــازار رون
توجهی داشته اســت. خودروهایی که تا همین 
یکی دو ماه گذشته حتی دارندگانشان با اکــراه از 
آن ها استفاده می کردند یا گوشه ای از پارکینگ یا 
حیاط منزل به حال خود رها شده بودند، به یک باره 
با گنجانده شدن در طرح نام نویسی برای تعویض 
از طریق شرکت های خودروسازی از ارزش باالیی 
برخوردار شدند و افزایش قیمت چند برابری پیدا 

کردند.

افزایش چند برابری قیمت خودروهای فرسوده! ◾
یکی از شهروندان در این باره می گوید: خودرویی 
دارم که چند سال است بی رغبت از آن استفاده 
می کنم و پولی هم برای جایگزین کردن آن با خودرو 
بهتر نــدارم. حاال این روزهــا هر کس مرا می بیند، 
ــه مــی پــرســد ایـــن اســـت که  ــی ک نخستین ســؤال

خودروات را نمی فروشی؟ 
او ادامــه می دهد: پیش از ماجرای طرح تعویض 

خودروهای فرسوده در قرعه کشی خودروسازان، 
در مقطعی می خواستم آن را بفروشم. خیلی جاها 
بردم؛ ولی حتی یک نفر هم نبود که بخواهد آن را با 
قیمت منصفانه ای بخرد. قیمت هایی می دادند که 
فکر می کردم اگر خودرو ام بدتر از این هم بشود، باز 
سود می کنم در مقایسه با اینکه بخواهم با چنین 
قیمت هایی آن را بفروشم. با این وجود پس از طرح 
جایگزینی، هر روز چند مشتری زنگ می زند که 
همه آن ها دالل هستند و حاضرند خودرویی را که 
20 میلیون هم نمی خریدند، اکنون  تا 70 میلیون 

تومان هم بخرند.
شهروند دیگری نیز با بیان همین موارد می گوید: 
ــای عــرضــه شـــده در  ــودروهــ اخـــتـــاف قــیــمــت خــ
قرعه کشی با قیمت بازار آن قدر زیاد است که حتی 
پرداخت ارقامی حــدود 80 تا 100 میلیون و حتی 
باالتر از آن هم برای خرید یک خودرو فرسوده در 
راستای شرکت در طرح تعویض برای دالالن صرفه 
اقتصادی بسیار خوبی دارد. به همین دلیل است 
که خودروهای 10 یا 20 میلیونی از رده خارج شده، 
قیمت 70 تا 80 میلیونی و باالتر از این پیدا کرده اند.

داللی امتیاز طرح جوانی جمعیت ◾
نکته دیگری که یک شهروند مشهدی به آن اشاره 
می کند و قابل ماحظه است اینکه به تازگی مورد 
دیگری از خرید و فروش امتیازات التاری گونه بین 
مردم رواج پیدا کرده که در نوع خود قابل توجه و 

اعتناست.
همان دالل هایی که بازار خرید و فروش خودروهای 
فــرســوده را گــرم کــردنــد، ایــن بــار به نوعی دیگر و 
مشابه آنچه در طرح تعویض خودروهای فرسوده 
شکل دادنــد، به سراغ مادرانی می روند که طرح 
حمایت از فــرزنــدآوری و جوانی جمعیت شامل 
حالشان شــده و بــر اســاس ایــن طــرح می توانند 

صاحب خودرو شوند.
دالالن با پرداخت مبالغی از 5 تا 10 میلیون یا حتی 
بیشتر، کارت ملی و امتیاز خرید خودرو را از مادرانی 
می خرند که توانایی پرداخت هزینه خرید خودرو 

را ندارند.
یک شهروند در این باره می گوید: خانمی در طرح 
جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری در یکی 
از قرعه کشی هایی که برای خودرو انجام شده بود، 
برنده شد؛ اما قادر نبود پولی را که باید برای خرید 
خودرو به حساب شرکت خودروساز واریز می کرد، 
فراهم کند. یک نفر که بعداً متوجه شدیم در بازار 
خودرو داللی می کند، با پرداخت 7میلیون تومان به 
این خانم، امتیازی را که در قرعه کشی برنده شده 

بود، از او خریداری کرد.
او ادامه می دهد: باید هدف دولت از قرعه کشی 
ــن خــودروهــا بــه دست  ــن بــاشــد کــه ای خـــودرو ای
مصرف کننده ها برسند نه اینکه شرایطی فراهم 
شود که دالالن از آن سود ببرند. به طور مثال در 
قرعه کشی عادی باید ابتدا به موضوع جایگزین 
کردن خودروهای فرسوده بها داده شود تا با این 
کار به پاکیزه شدن هوای شهرها نیز کمک شود 
نه اینکه هر کسی با هر شرایطی که گواهی نامه 
دارد در قرعه کشی شرکت داده شــده و سپس 

دالل بازی ها شروع شود.

واسطه ها همیشه سود می برند  

 رد پای دالالن 
در طرح های خودرویی!

خبرخبر
روزروز

 گاز مراکز اداری متخلف و پر مصرف قطع می شود
دادستان عمومی و انقاب بجنورد گفت: گاز مراکز اداری 

پرمصرف و متخلف قطع می شود.
به گزارش تسنیم، سید جواد ایالی در بازدید از شرکت 
گاز استان اظهار کــرد: گاز نعمتی خــدادادی و یک منبع 
بسیار ارزشمند ملی است و بی شک برای اینکه محفل 

خانواده ها گرم بماند، کارکنان شرکت گاز به  طور شبانه روزی 
تاش می کنند. وی افزود: مردم مهم ترین اهرم برای کمک 
به صرفه جویی گاز هستند. بنابراین انتظار می رود بیشتر 
و بهتر از گذشته  همکاری کنند تا با صرفه جویی مناسب، 
شاهد قطعی گــاز در بخش خانگی، واحــدهــای دولتی و 

صنایع عمده و کوچک نباشیم. مدیر عامل شرکت گاز 
خراسان شمالی نیز در این بازدید آخرین وضعیت مصرف 

گاز در بخش های مختلف استان را تشریح کرد.
سید محمود هاشمی گفت: در شرایط کنونی 13کارگروه 
ــژه در مرکز استان و همچنین متناسب با هر یک از  وی

شهرستان های استان یک کارگروه آماده به  کار میدانی، 
به صورت روزانه و مستمر، دمای ادارات و نهادهای دولتی 
را مورد پایش قرار می دهند و افــزون بر صدور اخطارهای 
قانونی، در موارد مقتضی، برای قطع خدمات گاز واحد های 

متخلف اقدام می کنند.

    رشد ۲۰ درصدی خراسان شمالی
رشته های شغلی مشاغل خانگی 

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان 
شمالی گفت: در راستای توسعه مشاغل خانگی 

و ایجاد اشتغال های پایدار، تعداد رشته های 

شناسایی و پذیرش شده توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از ۵۱۳ به ۶۲۲ رشته افزایش 

یافت.
مهدی اسالم خواه در گفت وگو با مهر اظهار 
کرد: اهمیت کارآفرینی و ضرورت توجه به 

آن در توسعه و رشد اشتغال کشور با ایجاد 
اشتغال های خانگی در خانه هر شهروند ضمن 

کاهش هزینه های جاری برای شخص کارآفرین 
می تواند به حرفه آموزی به دیگر اعضای خانواده 

و سرعت تولید کمک کند.

وی تصریح کرد: از دیگر مزایای این نوع اشتغال، 
نیاز نداشتن به فضای اضافه و حذف اجاره مکان 

برای ایجاد اشتغال، کاهش تردد وسایل نقلیه، 
بهبود وضعیت زیست محیطی و افزایش سرمایه 

است.

عرضه محصوالت ضدیخ قالبی 
به اداره استاندارد گزارش شود

مــدیــر کــل اســتــانــدارد خــراســان رضـــوی گفت: 
با توجه به گــزارش هــای مختلف در خصوص 
وجود برخی محصوالت ضدیخ غیراستاندارد، 
ــوارد تخلف را از طریق تماس با  شهروندان م

شماره 1517 به این اداره کل گزارش کنند.
سید محمد سجادی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
متأسفانه زمانی که با افزایش مصرف یک کاال در 
یک مقطع زمانی مواجه هستیم؛ مانند مصرف 
ضد یخ در سرمای کنونی، کاالهای تقلبی در بازار 
زیاد می شود. از این رو از شهروندان درخواست 
می شود موارد غیر استاندارد را به این اداره کل 

منعکس کنند.
وی ادامــه داد: مــردم در تماس با شماره 1517 
در ساعات اداری می توانند موارد یاد شده را با 
کارشناسان اداره کل استاندارد خراسان رضوی 
در میان بگذارند و یا مــوارد تخلف را به شماره 

1000۹001517 پیامک کنند.
مدیر کــل اســتــانــدارد خــراســان رضـــوی، تولید 
ضدیخ را مشمول استاندارد اجباری دانست و 
گفت: البته نحوه مصرف ضدیخ نیز در خصوص 
عملکرد این کاال تأثیرگذار است؛ اما شهروندان 
مانند هر کاالیی می توانند کد 10 رقمی مندرج 
در کنار نشان استاندارد در بسته ضدیخ را به 
شماره 10001517 پیامک کنند تا از اصالت نشان 

استاندارد این کاال مطلع شوند.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: هم 
اکــنــون دو واحـــد تولید ضــدیــخ دارای عامت 
استاندارد در استان فعال اســت و یک واحد 
ــافــت نشان  دیــگــر نیز در مــراحــل پــایــانــی دری

استاندارد است.
سجادی به تولید خودرو در خطوط تولید و زیر 
نظر مستقیم بازرسان این سازمان اشاره کرد و 
افزود: سازمان استاندارد در خصوص نظارت بر 
تولید خــودرو نسبت به گذشته تغییر رویکرد 
جدی داشته است و همان طور که اعام شد، 
استاندارد تولید پنج خودرو را تأیید نکرد و این 

تولید نیز متوقف شد.
ــد نظارت بر تولید خــودرو  وی اضافه کــرد: رون
از ســوی سازمان استاندارد به همین روال در 
سال آینده ادامه خواهد داشت و همین نظارت 
سختگیرانه در مورد قطعات و تجهیزات مرتبط 

با خودرو انجام می شود.

باید هدف دولت از قرعه کشی خودرو این باشد که این خودروها به دست 
مصرف کننده ها برسند نه اینکه شرایطی فراهم شود که دالالن از آن سود 
ببرند. به طور مثال در قرعه کشــی عادی باید ابتدا به موضوع جایگزین 

کردن خودروهای فرسوده بها داده شود...
گزيدهگزيده
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در استان

رئــیــس انــجــمــن حــمــایــت از بــیــمــاران سرطانی 
عطوفت خراسان  شمالی گفت: اکنون 13۶ پرونده 
برای کودکان سرطانی در این انجمن ثبت شده که 
از این تعداد 12۴ نفر در حال شیمی  درمانی و پرتو 

درمانی هستند.
سید حمید حریری در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد: بیشتر این کودکان مبتا به سرطان خون، 
تومورهای مغزی و سارکوم هستند. طول درمان 
کودکان سرطانی که شیمی درمانی می شوند، دو 
الی سه سال است و در سال جــاری پنج کودک 
سرطانی پس از درمان، بهبودی کامل یافتند. چند 
بیمار نیز با کمک خیران، پیوند مغز استخوان 

شده و تا حدودی بهبود پیدا کردند.
ــه نــبــود پــزشــک متخصص  ــاره ب ــا اشــ ــری ب حــری
ــودک در خــراســان شمالی گفت:  آنــکــولــوژی کـ
بسیاری از خــانــواده هــای کــودکــان سرطانی در 
ــرای ادامــه درمــان به مشهد و یا تهران  استان ب

مراجعه می کنند و عاوه بر هزینه های درمانی، 
سختی های رفت و آمد به دیگر استان ها نیز بر 

آن ها تحمیل می شود.
ــزود: داشــتــن بیمار سرطانی در خــانــواده  وی افـ
موجب می شود اعضای آن خانواده از نظر روحی 
دچار مشکل و حتی افسردگی شوند که این امر 

سبب کاهش امید به زندگی می شود.
حریری با دعوت از خیران برای کمک به بیماران 
سرطانی، خاطرنشان کرد: گرچه بیشتر کودکان 
مبتا به سرطان پس از شیمی درمــان بهبودی 
خود را بازمی یابند؛ اما پس از بهبودی نیز همواره 
توسط پزشک معالج ویــزیــت می شوند و دارو 
مصرف می کنند کــه هــمــواره باید یاریگر آن هــا 

باشیم.
اینک 3 هزار و ۹8۶ بیمار سرطانی عضو انجمن 
خیریه عطوفت در خراسان شمالی هستند که 

افزایش این بیماری نگران کننده است.

خراسان شمالی روی کمربند سرطان قرار دارد. 
آمار برخی از سرطان ها از جمله سرطان دستگاه 
گوارش در این استان از میانگین کشوری بیشتر 

است و روند افزایشی دارد.

خراسان  شمالی خراسان  شمالی 

 ۱۳۶ کودک سرطانی
 زیر پوشش خیریه

 

      صفحه 2 خراسان
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بدین وسیله به اّطالع کّلیه ی اعضای محترم می رساند؛ جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده ی انجمن شرکت های دانش بنیان 
استان خراسان رضوی ساعت 8صبح روز پنجشنبه موّرخ 1401/11/13 در سالن جلسات ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نشانی مشهد، خیابان امام خمینی، جنب باغ مّلی با رعایت تشریفات قانونی 
برگزار می گردد. لذا از کّلیه ی اعضای حقوقی عضو انجمن جهت شرکت دراین مجمع و با دستورجلسه ی ذیل به صورت 
حضوری دعوت به عمل می آید. ضمنًا الزم به ذکر است که مطابق اساسنامه فقط مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره ی شرکت 
محترمی که 1- دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت حقوقی دارای اعتبار  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
خراس��ان رضوی هس��تند و همچنین 2- عضویت قطعی دارای اعتبار در انجمن دارند، با ارائه ی معرفی نامه ی کتبی از 
ش��رکت حّق انش��ای رأی خواهند داشت ولی حضور نمایندگان تمام اعضای انجمن در این جلسه برای استماع گزارشات 

مزید امتنان خواهدبود.
دستورجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده: 1- پیشنهاد تغییراتی در اساس نامه

دبیرخانه ی انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی ف
/4
01
14
14
3

آگهیدعوتبهمجمععمومیفوقالعادهی
انجمنشرکتهایدانشبنیاناستانخراسانرضوی

بدین وس��یله به اّطالع کّلیه ی اعضای محترم می رس��اند؛ جلس��ه ی مجمع عمومی عاّدی بطور فوق العاده ی انجمن ش��رکت های 
دانش بنیان اس��تان خراسان رضوی ساعت 9صبح روز پنجش��نبه موّرخ 1401/11/13 در سالن جلسات ساختمان مرکزی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نشانی مشهد، خیابان امام خمینی، جنب باغ مّلی با رعایت تشریفات 
قانونی برگزار می گردد. لذا از کّلیه ی اعضای حقوقی عضو انجمن جهت شرکت دراین مجمع و با دستورجلسه ی ذیل به صورت 
حضوری دعوت به عمل می آید. ضمنًا الزم به ذکر اس��ت که مطابق اساس��نامه فقط مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره ی ش��رکت 
محترمی که 1- دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت حقوقی دارای اعتبار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
رضوی هستند و همچنین 2- عضویت قطعی دارای اعتبار در انجمن دارند، با ارائه ی معرفی نامه ی کتبی از شرکت حّق انشای 

رأی خواهند داشت ولی حضور نمایندگان تمام اعضای انجمن در این جلسه برای استماع گزارشات مزید امتنان خواهدبود.
دستورجلسه ی مجمع عمومی عاّدی ساالنه:

1- ارائه ی گزارش عملکرد هیئت مدیره ؛
2- ارائه ی گزارش بازرس ؛

3- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29 ؛
4- تصویب بودجه ی سال 1401 انجمن ؛

5- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل ؛
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عاّدی ساالنه می باشد.

دبیرخانه ی انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی
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آگهیدعوتبهمجمععمومیعاّدیبطورفوقالعادهی
انجمنشرکتهایدانشبنیاناستانخراسانرضوی



کشف 
۱۴۸کیلوگرم 

تریاک در 
بردسکن

سرهنگ محمود 
مختاری، فرمانده 

انتظامی شهرستان 
بردسکن گفت: با 

هوشیاری مأموران 
انتظامی ایستگاه 

بازرسی سه راهی 
درونه ۱۴۸ کیلو و 
۷۵۰ گرم تریاک از 
یک دستگاه تریلر 
حامل کاشی که به 
سمت استان های 
شمالی کشور در 

تردد بود، کشف شد.

خبرخبر
روزروز

ــی   طاهره فجر داودلـ
کارشناس پژوهشی استانداری 
ــوی گـــفـــت: در  ــ خـــراســـان رضـ
جامعه ای که صف تعمیرات 
کاالها طوالنی تر از تولید باشد، 
یعنی از نظر رشد اقتصادی در 

کف جامعه موفق نیستیم.
مهدی تقوایی در گفت وگو با قدس خراسان اظهار 
کرد: موضوع مهم در جامعه حال حاضر ما بحث 
گفتمان اجتماعی است؛ یعنی ما قدرت صحبت و 
گفتمان را از دست داده ایم. وقتی فرهنگ گفتمان 
شکل نگیرد، نمی توانیم وارد حل مسائل شویم. 
این فرهنگ گفتمان است که سبب می شود به 
دانش بنیان بــودن یــا سایر مسائل روز اهمیت 

بدهیم.
وی افـــزود: گفتمان اجتماعی از طریق گروه های 
ــراد  مــرجــع شکل مــی گــیــرد. گــروه هــای مــرجــع، اف
صاحب نفوذ هستند و متأسفانه خأل این افراد 
در جامعه احساس می شود. به عنوان مثال؛ وزیر 
اقتصاد وقتی درباره قیمت ارز اظهارنظر می کند به 
جای کاهش قیمت ارز، شاهد افزایش قیمت آن 
هستیم و این نشان می دهد وزیر اقتصاد نتوانسته 

نقش گفتمانی خود را به خوبی ایفا کند.

ارتباطی که برقرار نیست! ◾
کارشناس پژوهشی استانداری خراسان رضوی 
ــزود: در حال حاضر هفت تشکل مهم بخش  اف
خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، خانه صنعت، 
مــعــدن و تــجــارت اســتــان، اتـــاق اصــنــاف و سایر 
تشکل ها وجود دارنــد. باید ببینیم به عنوان یک 
بخش خصوصی چه تأثیری در توسعه اقتصاد و 

رشد اقتصادی استان داشته اند.
تقوایی عنوان کرد: پیوند بین صنعت و دانشگاه ها 
در همین اتحادیه ها و انجمن ها اتفاق می افتد. در 
حال حاضر ۱۱۴ اتحادیه داریــم که بر اساس نیاز 
افــراد به این اتحادیه ها و انعکاس آن به دانشگاه 
مــی تــوان ایــن پیوند را به راحتی ایجاد کــرد؛ ولی 
ایــن کــار را نتوانستیم انــجــام دهــیــم. بــه عنوان 
مــثــال یــک صنعتگر وقــتــی نــیــاز بــه یـــراق خاصی 

دارد، جایگاه تأمین آن شرکت های دانش بنیان و 
دانشگاه هاست؛ اما متأسفانه این نیازمندی به 

راحتی از طریق واردات تأمین می شود.
وی ضمن اشاره به تغییر نگاه به دانش بنیانی یادآور 
شد: ما انتظار داریم دانش بنیان بودن یک امر نو 
باشد؛ اما دانش بنیانی یعنی اینکه بتوانیم مسئله 
را حل کنیم که تحرک در این زمینه کم است. اگر ما 
بتوانیم شبکه مسائل تولیدکنندگان را شناسایی 

کنیم، می توانیم به رشد اقتصادی برسیم.
کارشناس پژوهشی استانداری خراسان رضوی 
اظــهــار کـــرد: رشــد اقــتــصــادی بــه خــاطــر بــهــره وری 
ایجاد می شود. ما دو نوع بهره وری داریم؛ بهره وری 
انسانی و بهره وری در ماشین آالت. به عنوان مثال؛ 

یــک فــرد می تواند روزی ۲۰۰بسته از یــک مــاده 
غذایی را بسته بندی کند که اگر ماشین باشد، این 
بسته بندی تا ۲ هزار عدد هم افزایش پیدا می کند. 
این بخش بهره وری در ماشین آالت است؛ اما اگر 
بــهــره وری انسانی هم دخالت کند؛ یعنی نیروی 
انسانی کارآمد داشته باشیم که این ۲ هزار بسته 
بدون نقص و مشکل و کامالً مناسب باشد؛ یعنی 

یک رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.

تربیت نیروی ماهر ◾
تقوایی ادامــه داد: رشد اقتصادی بــدون توجه به 
عــوامــل انسانی یعنی یــک نگاه کمی کــه در این 
مرحله بــایــد وارد حیطه مــهــارت افــزایــی شویم؛ 

یعنی مهارت های عملیاتی مــورد توجه باشد و 
دانشجو و دانــش آمــوز پــس از دانش آموختگی 
بتوانند با تنش های جاری در کار بسازند و این نقطه 
ضعف ماست. کارشناس پژوهشی استانداری 
خراسان رضوی عنوان کرد: اگر دانش بنیان کاری 
انجام می دهد باید جامعه محور باشد وگرنه مثالً 
دانش آموخته یک دانشگاه معتبر ایــران وقتی 
شغلی ندارد به هر نحوی از کشور خارج می شود. 
خیلی ها می گویند خــب بـــرود! امــا ایــن هــا بانک 
ژنتیکی کشور هستند و ما با خروج افراد با آی کیو 
باال از نخبگانی به سمت پخمگانی حرکت می کنیم 
که این امر می تواند نسل نخبه ما را تحت تأثیر قرار 
دهد. در این زمینه دولت ها دیگر مهم نیستند و 

ملت ها مهم می شوند.
ــزود: در شبکه مسائل تولیدکنندگان باید  وی اف
رویکرد ما این باشد که فضا به سمت دانش بنیان 
بودن پیش برود. فضای آماری که از سوی مسئوالن 
ارائه می شود، اعدادی کمی است. در جامعه ای که 
صف تعمیرات کاالها طوالنی تر از تولید باشد یعنی 
از نظر رشد اقتصادی در کف جامعه موفق نیستیم.
ــرد: یــک مــوضــوع مــهــم ایــن  ــ تــقــوایــی تــصــریــح ک
است که مسائل، صادقانه بیان شود و به سمت 
فرهنگ سازی فضای دانش بنیان برویم و امید را 
تزریق کنیم. اولویت با مردم است و دولت ها تنها 
باید بر اساس مسائل مردم، راه را هموار کنند؛ اما 
مدیریت های طوالنی مدت با رویکرد تصمیماتی 
که اشتغال زایی را تحت تأثیر قــرار می دهند، بر 

پیشرفت تأثیر گذاشته است.
کارشناس پژوهشی استانداری خراسان رضوی 
متذکر شد: در حال حاضر تولیدکننده متوجه شده 
اگر قطعه وارد کند، بی دردسرتر است تا اینکه آن 
را بسازد؛ چون قوانین و مقررات از تولید حمایت 
نمی کنند و دردسرهای بیمه و مالیات، دو دلیل مهم 

این اتفاقات است.
وی افزود: تعیین نرخ ارز دولتی موجب شکل گیری 
اقتصاد زیرزمینی می شود و تصمیم های متغیر و 
لحظه ای سبب سردرگمی تولیدکنندگان شده و 
ترجیح تولیدکنندگان به واردات قطعات است تا 

تولید آن ها.

یککارشناسازضرورتتغییررویههامیگوید

 جای خالی کیفی نگری 

و توجه به دانش بنیان ها

کارشناس پژوهشی استانداری خراسان رضوی متذکر شد: در حال حاضر 
تولیدکننده متوجه شده اگر قطعه وارد کند، بی دردسرتر است تا اینکه آن را 
بسازد؛ چون قوانین و مقررات از تولید حمایت نمی کنند و دردسرهای بیمه 

و مالیات، دو دلیل مهم این اتفاقات است.
گزيدهگزيده

خبر

خسارت سنگین سرما به بخش 
کشاورزی خراسان رضوی 

رئیس اداره مدیریت بحران ســازمــان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: موج سرمای 
اخیری که خراسان رضــوی را در برگرفت، در 
۱۵ســال اخیر بی سابقه بــوده و خسارت های 
وسیعی به بخش کــشــاورزی ایــن استان وارد 

کرد.
ســیــد محسن شــالــفــروشــان در گــفــت وگــو با 
خبرنگار قدس خراسان اظهار کرد: طی ۶ روز 
سرمای اخیر از ۲۲ دی ماه بیشترین خسارت 
ناشی از سرما را داشتیم به طوری که به ترتیب 
۱۰شهرستان فریمان، باخرز، تایباد، چناران 
گلبهار، سرخس، قوچان، کوهسرخ، مشهد، 
تربت حیدریه و نیشابور با دمــای زیــر منفی 
۲۰درجه، بیشترین خسارت را متحمل شدند.
وی با بیان اینکه این سرما همه شهرستان های 
استان را تحت تأثیر قرار داد، افزود: بر اساس 
پیش بینی های سازمان هواشناسی، این سرما 
البته با شــدت کمتری در هفته آینده ادامــه 
دارد. برآورد خسارت ها دامنه وسیعی در همه 
حوزه های کشاورزی و دامپروری دارد. هم اکنون 
همکاران ما در نقاط مختلف استان مشغول 
ــی خسارت ها  ــاب پیمایش مــیــدانــی بـــرای ارزی

هستند.
ــازمـــان  رئـــیـــس اداره مـــدیـــریـــت بـــحـــران سـ
جهاد کــشــاورزی خــراســان رضــوی بیشترین 
محصوالت خسارت دیده از این سرما را شامل 
انار، انگور، زعفران، پسته، بادام، گردو، انجیر، 
غــالت، محصوالت گلخانه ای و بخش دام و 
طیور برشمرد و اظهار کرد: در برخی باغ های 
استان شدت خسارت به تنه درختان آسیب 
رسانده و ممکن است منجر به کف بری و قطع 

آن ها شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر مزارع گندم و جو 
زیر پوشش برف هستند و برآورد خسارت در 
این شرایط زمانبر بوده؛ اما به صورت تصادفی 

در حال انجام است.
ــان ایــنــکــه مــتــأســفــانــه با  ــی ــفــروشــان بـــا ب شــال
ــادی که بــرای ترویج بیمه  وجــود تالش های زی
محصوالت کشاورزی در راستای جبران چنین 
ــن ســال هــا انــجــام شــده،  خــســارت هــایــی در ای
ــن موضوع  کـــشـــاورزان استقبال خــوبــی از ای
نداشتند، گفت: در حوزه زراعــت در مجموع 
۱۰۵ هزار هکتار معادل یک سوم اراضی زراعی 
استان زیر پوشش بیمه هستند و این میزان در 

باغات خیلی کمتر است.

در شهر3
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تعطیلی ۱۰۰ واحد اقامتی در مشهد
رئیس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
مشهد گفت: در راســتــای همراهی مــدیــران تأسیسات 
گردشگری و کاهش مصرف گاز، بیش از ۱۰۰ واحد اقامتی در 

مشهد تعطیل شد.
به گزارش روابط  عمومی اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی خراسان رضوی، حسین امیرکاللی اظهار 

کرد: با توجه به مصوبات ستاد مدیریت شهرستان مشهد 
و با پیگیری انجام شده توسط تشکل های بخش خصوصی 
گردشگری این اقــدام داوطلبانه از سوی مدیران واحدهای 
گردشگری در تـــداوم پویش خدمت رسانی به هموطنان 
عزیز در مدیریت مصرف گاز انجام شده است. وی ادامه 
داد: نظر به برودت و سرمای بی سابقه این روزها، تمهیدات 

ویژه دیگری از جمله تعطیلی استخرها و مراکز آبی، تجمیع 
رستوران هتل ها و ارائه خدمت متمرکز، خاموشی برق  مصرفی 
تزئینی و کاهش نــور در مراکز عمومی واحــدهــای اقامتی، 
تنظیم درجه حرارت اتاق ها بین ۱۸ تا ۲۱ درجه و جایگزینی 
سوخت های دیگر به  جای گاز برنامه ریزی و اجرا شد. وی ادامه 
داد: با برنامه ریزی انجام شده، رصد لحظه ای میزان سوخت 

جایگزین و همچنین هماهنگی برای تأمین و توزیع سوخت 
برای واحدهایی که قابلیت استفاده از سوخت جایگزین 
را دارند تا پایان بحران در حال انجام است. همچنین برابر 
اطالع  رسانی های پیشین از زائران و مسافران عزیز تقاضا 
می شود سفر خود به مشهد مقدس را به زمان دیگری موکول 

کنند تا امکان ارائه خدمات مطلوب فراهم شود. 

حادثه
   مرگ خاموش پنج عضو یک خانواده

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: 
گازگرفتگی در مشهد، خانواده پنج نفره را به کام 

مرگ کشاند و در حادثه دیگری نیز هفت نفر دچار 
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شدند.

مهدی رضایی افزود: حادثه گازگرفتگی در خیابان 
شهید آوینی مشهد به سازمان اعالم شد. با اعزام 
آتش نشانان به محل مشخص شد پنج عضو یک 

خانواده به دلیل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان 
خود را از دست داده اند و عوامل اورژانس، مرگ آن ها 

را تأیید کردند.
رضایی گفت: در بررسی های اولیه مشخص شد 

آبگرمکن بدون دودکش بوده و بخاری نیز دودکش 
مناسب نداشته و همین عوامل منجر به انتشار گاز 

منوکسیدکربن شده است.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: 
در حادثه دیگری نیز در بولوار شهید آوینی، هفت 
نفر از اعضای یک خانواده دچار مسمومیت با گاز 

منوکسیدکربن شده بودند که توسط عوامل اورژانس 
به بیمارستان منتقل شدند.

مدیر سالمت کار و محیط معاونت  بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۲۴مرکز 
تهیه و توزیع غذا در خراسان رضــوی به دلیل 
شدت تخلفات پلمب شده که ۲۲مورد از آن در 

مشهد به ثبت  رسیده است.
بــه گـــزارش مهر، فرشید وفــا اظــهــار کــرد: طرح 
تشدید نظارت بهداشتی به منظور رصد و پایش 
میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی مراکز 
تهیه و توزیع غــذا و اماکن عمومی در مناطق 

زیر پوشش این دانشگاه به اجرا در آمده است.
مدیر سالمت کار و محیط معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: بر این 
اســاس در یک هفته گذشته ۹ هــزار و ۹۱ مــورد 
بــازرســی انــجــام شــده کــه از مجموع آن هــزار و 
۴۲۸ مورد نیز اخطار و معرفی به مراجع قضایی 

ثبت شده است.
وی ادامه داد: از مجموع موارد اخطار، ۷۲۴مورد 

مربوط به مشهد است.

وفا با اشاره به اینکه ۶۲۵ مورد بازدید نانوایی 
در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط 
کارشناس بهداشتی انجام شده اســت، بیان 
ــرد: از مجموع ایــن آمـــار، ۳۷۵ مـــورد بازدید  ک
از نانوایی در مشهد انجام شــده که ۸۴ مــورد 
اخطار و معرفی به مراجع قضایی و دو مورد 
پلمب نــانــوایــی در مــحــدوده دانــشــگــاه علوم 
پزشکی مشهد به دلیل شدت تخلفات به ثبت 

رسیده است.

نظارتنظارت

پلمب ۲۴ مرکز تهیه و توزیع 
غذا به علت شدت تخلفات 
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خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4

01
02

35
5

ط
/4

01
09

96
0 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

/ج
14

12
27

8

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

/ج
40

10
05

86

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

4ج
01

03
07

3

نعیمی 
در، پنجره و کابینت

09354604745خورده ریز وغیره خریداریم

ط
/4

01
13

59
2

32721789-09153132504

مرکز پخش ایزوگام
عایق بام سایبان

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/4

01
09

89
5

/ج
40

10
03

35

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
38824494آسانسور هر توقف 8000ت 

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/4

01
13

29
9

گازرسانی

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/1

41
14

07

گازرسانی

/ج
40

10
33

94

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

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

09302978698

ط
/4

01
02

42
1

/ج
40

10
92

76

مشهدالرضالوله بازکنی 
 وصل اگو

 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
37285670 مطهــری 

 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/4

01
06

10
5 09155229545

2و09011254001

دیپلم بگیرید
شهریه اقساطی

/ج
40

11
41

20

رستوران رفاه 
به تعدادی
 سالندارآقا

جهت کاردررستوران 
نیازمندیم 

محدوده امام خمینی 28
09354640020

40
11

40
11

خرید ضایعات
 شــرکت های دولتی و غیر دولتی 
آلمینیــوم،  برنــج،  آهن،مــس، 
اســتیل وغیر.. با باالترین قیمت 

روز خریداریم.
09385196104 

    09155176489 
 09157606104 آزادی      

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی کارگر ساده

خرید و فروش
ضایعات

درهای اتوماتیک

در و پنجره

آسانسورایزوگام و عایق کاری

گازرسانی



   اتصال گاز 
تربت جام یک 
رکورد بود

رحیمی جهان آبادی، 
نماینده مردم 
تربت جام در مجلس 
شورای اسالمی 
گفت: با وجود برخی 
سوءاستفاده ها از 
توزیع اقالم و تالش 
رسانه های معاند 
برای متشنج نشان 
دادن تربت جام، 
اتصال گاز مشترکان 
تربت جام با این 
سرعت ثبت یک 
رکورد بود.

هواشناسی

آغاز کاهش 
 دمای هوا از

 روز جمعه  

کارشناس هواشناسی 
خراسان رضوی از آغاز 
روند کاهش نسبی 
دمای هوا در خراسان 
رضوی از روز جمعه 
خبر داد.
زهرا آهنگرزاده اظهار 
کرد: با توجه به تحلیل 
نقشه ها و مدل های 
هواشناسی همچنان 
انباشت آالینده های 
جوی و کیفیت هوای 
ناسالم در شهرهای 
بزرگ و صنعتی 
استان از جمله در 
شهر مقدس مشهد 
پیش بینی می شود.
به تناوب شاهد افزایش 
ابرناکی، در نواحی 
مستعد تشکیل مه و 
کاهش دید نیز خواهیم 
بود که در روز جمعه در 
نواحی مرتفع شمال 
استان احتمال بارش 
پراکنده و به ویژه در 
نواحی بادخیز شرق 
استان افزایش سرعت 
باد دور از انتظار 
نیست. 
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مدیر روابــط عمومی فرودگاه بین المللی شهید 
هاشمی نژاد مشهد از کاهش تمامی پروازهای 
داخلی و خارجی و جابه جایی تمامی مسافران 
داخلی و خارجی در آبان ماه نسبت به ماه پیش 

از آن خبر داد.
حسن جعفری در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
میزان تغییرات پروازها و جابه جایی تمام مسافران 
در فــرودگــاه مشهد نسبت به مهر ســال جاری 
بیان کرد: در مجموع نشست و برخاست های 
پروازهای فرودگاه مشهد در آبان ماه نسبت به 
مهر ماه 6 درصد کاهش و جابه جایی مسافران 

نیز 7 درصد کاهش داشته است.
وی ادامـــه داد: نشست و برخاست  پــروازهــای 
داخلی در آبان ماه نسبت به ماه قبل آن 6 درصد، 
جابه جایی مسافران داخلی 6 درصد، نشست و 
برخاست پروازهای خارجی 9 درصد و جابه جایی 
گردشگران خارجی نیز 12 درصد کاهش داشته 

است.
جعفری درخصوص میزان جابه جایی مسافران 

در آبان سال جاری اظهار کرد: در آبان سال جاری 
4هزار و 576 پرواز در فرودگاه مشهد انجام شده 
که نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته 

5درصد رشد داشته است.
وی افــزود: همچنین 614 هزار و 762 مسافر در 
فرودگاه بین المللی مشهد در این ماه جابه جا 
شده که نسبت به آبان سال گذشته 10 درصد 

افزایش نشان می دهد.
مدیر روابــط عمومی فرودگاه بین المللی شهید 
هاشمی نژاد مشهد در خصوص میزان پروازها 
و جابه جایی مسافران داخلی در آبــان مــاه نیز 
خاطرنشان کرد: 3هزار و 789 پرواز داخلی در آبان 
ماه نشست  و برخاست داشته که این رقم نسبت 
به آبان ماه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته 
است، اما جابه جایی حدود 514 هزار مسافر در 
این ماه رشد 8 درصدی تردد مسافران داخلی را 

نسبت به آبان سال گذشته نشان می دهد.
جعفری در ارتباط با میزان پروازها و جابه جایی 
ــرد: در مجموع  گــردشــگــران خــارجــی عــنــوان کـ

787پرواز خارجی در آبان ماه نشست و برخاست 
داشته که نسبت به وضعیت مشابه در سال 
گذشته 34 درصد رشد نشان می دهد. همچنین 
با جابه جایی حدود 99 هزار گردشگر در فرودگاه 
مشهد، رشد 25 درصدی جابه جایی گردشگران 
خــارجــی در ایــن فــرودگــاه نسبت بــه آبــان سال 

گذشته به ثبت رسیده است. ذره بينذره بين

کاهش پروازهای 
فرودگاه مشهد 

در آبان ماه
 

خبر

 مشاهده یک قالده یوزپلنگ 
آسیایی در خراسان  شمالی 

مــدیــر حــفــاظــت محیط زیــســت شهرستان 
جاجرم گفت: یک قــالده یوزپلنگ در شمال 
غرب منطقه میاندشت جاجرم به وسیله یکی 
از شهروندان مشاهده و از آن تصویربرداری 

شد.
احمد صفرزاده اظهار کرد: یوزپلنگ ایرانی در 
محور خاکی »کــوه بابا« به شهر جاجرم و در 
حال خــوردن خرگوش وحشی مشاهده شده 
اســت. این حیوان بــاارزش در خــارج محدوده 
حــفــاظــت شـــده مــشــاهــده شـــده و گــروهــی از 
نـــیـــروهـــای یــگــان حــفــاظــت مــحــیــط زیــســت 
شهرستان برای پایش منطقه به محل اعزام 

شدند.
وی خاطرنشان کـــرد: در ســال هــای پیش هم 
تصاویری از این گونه باارزش در این محل به ثبت 
رسیده است. یوزپلنگ ایرانی تاکنون 21مرتبه 
ــراف آن مشاهده  در میاندشت جــاجــرم و اطـ
شــده که ایــن امــر نشان از پــایــداری و مناسب 
بودن وضعیت زیستگاه برای این گونه وحشی 

و باارزش است.
  

نیاز ۷۵۵ میلیاردی پروژه های 
آب و فاضالب خراسان شمالی 
نماینده بجنورد در مجلس گفت: بـــرای رفع 
ــان نیازمند  ــــت دار آبــفــا اســت ــوی ــ پـــروژه هـــای اول
755میلیارد تومان اعتبار هستیم که مدیرعامل 

آبفا کشور دستور تأمین این اعتبار را صادر کرد.
محمد وحیدی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
شــرکــت آب و فــاضــالب خــراســان شمالی در 
سال های گذشته اقــدام به مطالعه پروژه های 
اولویت دار برای تأمین کسری کمی و کیفی آب 
برای استان و جایگزینی آب از سد کرده است.

ــروژه هــای  ــرای رفـــع پ ــه داد: اکــنــون بـ وی ادامــ
اولــویــت دار آبفا استان نیازمند 755 میلیارد 
تــومــان اعــتــبــار هستیم کــه در مــکــاتــبــه ای با 
مدیرعامل آبــفــا کــشــور، وی دســتــور تسریع 
تأمین اعتبار الزم برای این پروژه ها را صادر کرد.
وی افــزود: با توجه به تــداوم خشکسالی ها و 
کاهش آبدهی چشمه ها، آب شرب بیش از 
80 روستا در فصل تابستان و بیش از 50 روستا 
در فصل سرما از طریق آبرسانی سیار صورت 

می گیرد.
وحیدی بیان کرد: نیازمند اعتبار برای خرید 
چند دستگاه خــودرو سنگین آبرسانی سیار 
بــرای اســتــان هستیم تــا بــا تأمین آب شــرب، 
مــوجــب مــانــدگــاری ایــن قشر زحمتکش در 
روستاها شویم و در این راستا نیز مکاتباتی 
انجام و دستور تأمین دو تانکر دریافت شده 

است.

 96 درصد جمعیت هدف 
 در خراسان رضوی 

دُز یادآور تزریق نکرده اند
رئــیــس کمیته رســانــه و اطــالع رســانــی قــرارگــاه 
مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: تاکنون فقط 4درصد افراد باالی 18 سال 
در مناطق زیر پوشش این دانشگاه، دز یادآور 

واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
دکتر محمد پهلوان با بیان اینکه دریافت دز 
یادآور واکسن کرونا نقش مهمی در پیشگیری 
از مرگ و میرهای کرونایی در موج هشتم شیوع 
این بیماری دارد افزود: تاکنون حدود 99 درصد 
ــر پوشش  ــراد بـــاالی 12 ســال در مناطق زی افـ
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دُز اول، حدود 
87 درصد این گروه سنی دُز دوم و 40 درصد 

آنان دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
ــفــت: هـــم اکـــنـــون 42 بــیــمــار مــبــتــال به  وی گ
ــا در بــیــمــارســتــان هــای زیـــر پــوشــش ایــن  کــرون
دانــشــگــاه بستری هستند کــه ایــن دانشگاه 
عالوه بر کالنشهر مشهد 16 شهرستان دیگر 
خراسان رضوی را زیر پوشش دارد و 17 بیمار 
بدحال مبتال به ویــروس کرونا در بخش های 

مراقبت های ویژه بستری هستند.

خبرخبر
روزروز

زبرخان در صدر صرفه جویی گاز استان
مرشدلو  فرماندار شهرستان زبرخان گفت: با مدیریت 
صحیح و همکاری و همراهی مردم، اصناف و مدیران صنایع 
شهرستان در میزان صرفه جویی در مصرف گاز استان، 
شهرستان زبرخان با 20 درصد کل صرفه جویی استان رتبه 

نخست صرفه جویی گاز را کسب کرد. 
ــن چند روز با  ــزود: در مــدت ای ــ محمد عین القضات اف

پیش دستی در تعطیلی اصــنــاف، صنایع و واحــدهــای 
پذیرایی رستوران ها، محدودسازی تاالرهای پذیرایی، قطع 
مصرف گاز مساجد، حسینیه ها و تکایا، تغییر ساعت 
پخت نانوایی ها بــه صـــورت یــک شیفتی، فعال سازی 
سیستم گرمایش با سوخت مایع در واحدهای گلخانه ای، 
دامداری ها و مرغداری ها و تأمین و توزیع سوخت مایع در 

شهرها و روستاها موجب شد در چهار شهر و 52 روستای 
این شهرستان با قطعی یا کمبود گاز مواجه نشویم. 

با توجه به اینکه دومین شهرک صنعتی استان هم در این 
شهرستان قرار دارد با همکاری و همراهی خوب مدیران 
صنایع، گاز بیشتر واحدهای صنعتی این شهرک قطع 
شد و به استثنای چندین کارخانه لبنی و روغن کشی که 

با حداقل ظرفیت برای پایداری مواد اولیه به فعالیت خود 
ادامه می دهند و تعدادی از صنایع هم که دغدغه بیکاری 
کارگران خود را داشتند و همچنین سیستم تولید آن ها 
قابلیت جایگزینی سوخت مایع نفت و گاز را داشــت با 
پیگیری، سوخت مایع برای آن ها تأمین شد و تعداد دیگری 

از این واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه می دهند . 

   هوای آلوده مشهد برای پنجمین روز پیاپی محیط زیست
 مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 

گفت: کیفیت هوای کالنشهر مشهد با تداوم 
ماندگاری آالینده ها در روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه 

برای پنجمین روز پیاپی در شرایط ناسالم و وضعیت 

هشدار قرار گرفت.
مهدی اله پور افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت 

هوای مشهد طی ۲۴ ساعت منتهی به ظهر 
چهارشنبه، نشانگر هوای ناسالم با عدد ۱۴۱ بود 

و شاخص هوای این کالنشهر در ساعات نزدیک 

به ظهر چهارشنبه با عدد ۱۴۶، از ناسالم بودن 
هوا نشان داشت. مدیر کل حفاظت محیط زیست 

خراسان رضوی گفت: پدیده وارونگی هوا موجب 
عدم تخلیه آالینده ها و ماندگاری آن ها در سطح 

تنفسی شده است از این رو بیماران قلبی، تنفسی، 

زنان باردار و کودکان از تردد در سطح شهر برای 
حفظ سالمتی خود پرهیز کنند.

اله پور افزود: شایسته است شهروندان مشهدی با 
کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش مؤثر خود 

را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند. 

اســتــانــدار خراسان 
ــفـــت:  ــی گـ ــ ــوب ــ ــن جــ
ــا و  ــ فعالیت اداره هـ
دستگاه های اجرایی 
ــان از هفته  ــ ــت اســ
آینده با دو ساعت 

تأخیر آغاز می شود.
جواد قناعت در جلسه مشترک شورای 
اداری و ستاد مدیریت مصرف انرژی 
اســتــان اظــهــار کـــرد: شــرط دایـــر بــودن 
اداره ها و دستگاه های اجرایی استفاده 
از سوخت جایگزین است و در صورت 
استفاده از گاز، برخورد جدی خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه روز 
پنجشنبه ادارات تعطیل اســت ولی 
مدیران باید ترتیبی اتخاذ کنند تا امور 
ضــروری مردم روی زمین نماند، ادامه  
داد: مــدیــران دستگاه های اجــرایــی با 
حضور در ادارات نامه های اداری را  
پاسخ دهند و کارهای مهم و اساسی 

خود را پیگیری و دنبال کنند.
استاندار با گالیه مندی از برخی مدیران 
اســتــان بــه دلــیــل همراهی نــکــردن در 
مدیریت مصرف انــرژی، گفت: تعداد 
انگشت شماری از دستگاه های اجرایی 

در مــدیــریــت مــصــرف انـــرژی کوتاهی 
می کنند که نشان دهنده درک پایین از 

شرایط موجود است.
قناعت به معاون امور اقتصادی، اداره  
کل صمت، سازمان جهاد کشاورزی 
و بانک های متولی مأموریت داد برای 
برخی صنوف و واحدهای تولیدی که 
همراهی الزم را با ستاد مدیریت انرژی 
ــد، در خصوص استمهال  استان دارن
تسهیالت و چک برگشتی آنان جلسه 
ــن زمینه بــه آنــان  بــرگــزار کنند و در ای

کمک های الزم ارائه شود.
قناعت با بیان اینکه مسئوالن باید 
مشعل دوگانه سوز و سوخت جایگزین 
را در ادارات پیش بینی کنند، افــزود: 
اداراتی که مشعل جایگزین ندارند باید 
نسبت بــه تأمین مشعل و سوخت 
جایگزین در اسرع وقت اقــدام کنند و 
این موضوع طی دو هفته آینده رصد 

می شود.
استاندار به پیگیری های صورت گرفته 
برای اجرای دو طرح مهم زیرساختی در 
راستای تأمین انرژی پایدار استان اشاره 
کــرد و گفت: خط انتقال فــراورده هــای 
نفتی از رفسنجان و خط انتقال گاز از 
دشتک زابــل به نهبندان از طرح های 

زیرساختی مهم اســت کــه در حــوزه 
ــایــدار بـــرای اســتــان در  تأمین انـــرژی پ

دستور کار دولت است.
علیرضا عباس زاده، معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی 
هم گفت: فعالیت دستگاه های اجرایی 
و اداره هــای استان به شرط استفاده از 
سوخت دوم از هفته آینده از سر گرفته 

می شود.
وی بیان کرد: با فعالیت دوباره اداره ها و 
دستگاه های اجرایی، خدمات به صورت 

حضوری به مردم ارائه می شود.
ــه ایــنــکــه هواشناسی  ــا اشــــاره ب وی ب
خراسان جنوبی درباره فعالیت سامانه 
بارشی و کاهش محسوس دمــای هوا 
در ایــن استان هشدار سطح نارنجی 
صــادر کــرده ، تصریح کــرد: سرما تا 10 
بهمن ماه در استان تــداوم دارد، پس 
باید صرفه جویی همچنان در دستور 
کارمان باشد تا در تأمین گــاز خانگی 

دچار مشکل نشویم.
ــاز شــهــرک هــای  ــرق و گـ وی از قــطــع بـ
صنعتی استان در راستای مدیریت 
ــادآور شـــد: باید  ــ انــــرژی خــبــر داد و یـ
مدیریت هوشمند داشــتــه باشیم تا 

صنایع از این بیشتر متضرر نشوند.

استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد 

آغاز فعالیت اداره ها با دو ساعت تأخیر از هفته آینده

مدیر فرودگاه شهدای بجنورد گفت: شمار پروازهای 
مرکز خــراســان شمالی در مسیر بجنورد به تهران از 
چهار برنامه پروازی به یک پرواز در هفته کاهش یافت.
محمدابراهیم قدمگاهی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
شرکت ایران ایر در هفته چهار برنامه پروازی در این مسیر داشت اما 
به علت کمبود ناوگان هوایی سه برنامه پروازی خود را از جدول حذف 

کرد و اینک تنها یک پرواز در روز جمعه دارد.
وی افــزود: شرکت ماهان نیز یک برنامه پــروازی در روز دوشنبه در 

فرودگاه بجنورد دارد.
استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای برقراری پروازها 
تالش زیادی کرده اند و شرکت ایران ایر نیز در این زمینه قول هایی 
داده است. امیدوار هستیم تا ماه آینده شرکت ایران ایر چهار برنامه 
پــروازی در این فرودگاه برقرار کند و تالش می شود تا پایان امسال 

تعداد پروازها به هفت مورد در هفته افزایش یابد.
مدیر فرودگاه شهدای بجنورد گفت: 252 سورتی پــرواز در مسیر 
تهران - بجنورد در 9 ماه سال جاری در این فرودگاه انجام شد که 

نسبت به مدت مشابه پارسال 56 درصد کاهش یافت.
وی تصریح کــرد: کمبود نــاوگــان هــوایــی شــرکــت هــای هواپیمایی، 
تعمیرات فنی، نبود صرفه اقتصادی برای برخی از ایرالن ها و شرایط 
نامساعد هوایی در فصل زمستان از عوامل کاهش پــرواز در این 

فرودگاه محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، برقراری دو برنامه پروازی در فرودگاه بجنورد در حالی 
ــروازی نیز توسط سه  است که حتی در این فرودگاه تا 12 برنامه پ

شرکت ایران ایر، ماهان و آسمان وجود داشت.

 پروازهای هفتگی بجنورد 
به تهران کاهش یافت

تلنگر


