از میان خبرها
اجتماعی

افزایش 20درصدیفوتبیمارانتنفسی
درمشهدطی 51روزپاییزی
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طبقگزارشمرکزپایشآالیندههایزیستمحیطی،دیروز
کیفیتهوادرسهنقطهازشهرمشهدبرایگروههایحساس
ناسالمبودهاست.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،براساس
اطالعات جمع آوری شده از ایستگاه های شهر کیفیت
هوایمشهدباعددشاخص 91درشرایطسالمقرارداشت.
بیشترینبارآلودگیازایستگاهواقعدربولوارکریمیباعدد
شاخص 120درشرایطناسالمبرایگروههایحساسبه
ثبت رسیده است .گفتنی است مقایسه غلظت آالیندهها
حاکی از آن است که غیر از آالینده دی اکسید گوگرد از
غلظتدیگرآالیندههانسبتبهروزگذشتهدرهمینساعت
کاستهشدهاست.

• بارشبارانوبرفخراسانرضویرادر
برمیگیرد

خبیری/هواشناسی استان برای اغلب نقاط استان بارش
بارانوکاهش10درجهایدمایهواوبراینواحیشمال
غرباستانبارشبارانوبرفراپیشبینیکردهاست.
بهگزارشایرنا"،عراقیزاده"مدیرکلهواشناسیخراسان
رضویبااعالماینمطلبگفت:ازروزگذشتهاستانتحت
تاثیر سامانه ای ناپایدار و بارش زا قرار گرفته که پیامد آن
کاهشمحسوسدما،بارشبرفوبارانهمراهبارعدوبرق
ووزشبادبهنسبتشدیداست.
مدیر کل هواشناسی استان درادامه گفت :از ابتدای سال
زراعی جاری تاکنون به طور میانگین 2.4میلی متر باران
دراستانباریدهاستکهنسبتبهدورهآماریبلندمدت70
درصدکاهشدارد.

مدیرامورشورایشهرمشهد
معارفهشد
باحضور"تقیزاده"شهردارمشهد،مریمعلیزادهبهعنوان
مدیرامورشورایشهرمشهد(مدیرامورپارلمانیشهرداری)
معارفهشد.همچنینطیحكمیازسویتقیزادهخامسی
شهردارمشهدمقدسعباسشیخاالسالمیبهسمتمشاور
حقوقی منصوب شد .او دارای دكترای حقوق و رئیس
پیشیندانشگاهآزاداسالمیبودهاست.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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حضور مردممشهددرپایگاههایاهدایخونبرایهمدردیبازلزلهزدگان

#همدردیم

گزارش خبری

محمد حسام مسلمی

در پی وقوع زلزله شدید یک شنبه شب در مناطق
وسیعی از استا نهای غربی کشور ،دستگاه
های امدادی و اجرایی خراسان رضوی و مردم
نوع دوست مشهد آمادگی خود را برای کمک به
زلزلهزدگان اعالم کردند .سازمان انتقال خون نیز
از دارندگان گروه خونی Oمنفی برای اهدای خون
و ارسال آن به مناطق زلزله زده دعوت کرده است.
به گزارش خراسان رضوی ،از ساعات اولیه صبح
دیروز ،مردم مشهد با حضور کم نظیر در پایگاه
های انتقال خون با اهدای خون خود صحنه هایی
از عشق به وطن و مردم را نشان دادند.

•غیر از اهدای خون کار دیگری از دستم
بر نمی آمد

•کیفیتهوایدیروزمشهددر3نقطه شهر
ناسالم

شهری

عکس ها :دهقانی

خبیری16 /روز آلودگی هوا در آبان نفس شهر را گرفته
واختاپوس آلودگی همانند دیوی سیاه بر سر شهر چنبره
انداختهواکنونتنهاسهروزاستکهبهلطفوزشبادکمی
ازآلودگیهوایمشهدکاستهشدهاست،ایندرحالیاست
که طی این مدت جز حرفهای تکراری وبسنده کردن به
هشدارآلودگیهوا،تکراروظایفدستگاههایمرتبطووعده
نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف از سوی سازمان
حفاظت محیط زیست اقدامی نشده است .در این مدت نه
مدرسهایتعطیلونهکارویژهدیگریانجامشدمگربرگزاری
جلسهوتکرارمکرراتبیاثردربارهآلودگیهوا.حالپساز
سپری شدن دوهفته آلودگی هوا آثار آن آشکار شد ،جایی
کهمدیرعاملسازمانفردوسهایشهرداریمشهدخبراز
افزایش20درصدیفوتشهروندانمشهدیبراثرچنبره
اختاپوس آلودگی هوا بر نفس شهر مشهد می دهد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد " ،حسن
کریمدادی" مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری
مشهدبااشارهبهآلودگیهواگفت:متاسفانهآلودگیهوای
مشهد از ابتدای آبان ماه امسال شدت گرفته که این مهم
معضالتی را به وجود آورده است .وی درباره میزان مرگ
و میر به دلیل بیماری های تنفسی طی امسال افزود :در
 51روز گذشته  227نفر از همشهریان مشهدی به دلیل
بیماریهایتنفسیفوتکردهاندکه 118نفرمردو109
نفر زن بودند .مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری
مشهداضافهکرد:درمدتمشابهسالگذشته 189نفربه
دلیل بیماریهای تنفسی فوت کردند که نشان از افزایش
 20درصدی فوت شدگان به این دلیل طی امسال دارد.
کریمدادیخاطرنشانکرد:اگرشهروندانمعضلآلودگی
هوا را جدی نگیرند ،از آن جایی که با خیل عظیم زائران در
دههآخرصفرروبهروهستیمشاهدافزایشآلودگیهوادر
آذرماهخواهیمبود.

اخبار

پایگاه انتقال خون امام رضا(ع) مشهد از ساعات
اولیه صبح دیروز ،مملو از جمعیت اهدا کنندگان
خون برای زلزله زدگان استان های غربی کشور
بود « .حسن خانچوبانی» که با دیدن تصاویر
تلویزیونی مناطق زلزله زده برای اهدای خون
به این پایگاه مراجعه کرده بود ،درباره حضورش
می گوید ":دیشب وقتی خبر زلزله را از تلویزیون
مشاهده کردم با خودم گفتم احتماال مجروحان
مناطق زلزله زده به خون نیاز دارند ،برای اولین
بار است که خون اهدا می کنم ،من کاری غیر از
اهدای خون نمی توانستم انجام دهم و اگر خون
من باعث شود جان یک انسان نجات پیدا کند،
خدا را هزار مرتبه شکر می کنم"" .هادی" جوان

 23ساله دیگری که برای اهدای خون در صف
انتظار بود ،درباره علت حضورش در این پایگاه می
گوید " :از طریق شبکه های خبری مجازی اطالع
یافتم که زلزله زدگان به گروه خونی  oمنفی نیاز
دارند ،گروه خونی من هم  oمنفی است و با این
که نزدیک یک ساعت است منتظر اهدای خون
هستم ولی از این انتظار اصال خسته نشدم و برای
اهدای خونم لحظه شماری می کنم زیرا کمک به
هموطنم را افتخار بزرگی می دانم و ممکن است
روزی این اتفاق برای من هم بیفتد"" .فاطمه
وحدتی نیا" کارشناس انتقال خون پایگاه امام
رضا (ع) با بیان این که حضور مردم در این پایگاه
برای اهدای خون به مناطق زلزله زده غرب کشور
بی نظیر بوده است ،می افزاید :با توجه به این که
سازمان انتقال خون اعالم کرده برای اهدای
خون ،گروه  oمنفی در اولویت قرار دارد ،بیش از
 70درصد مراجعه کنندگان به پایگاه انتقال خون
امام رضا(ع) دارای گروه خونی  oمنفی بوده اند.
همچنین دکتر «سید حمید رضا اسالمی» مدیر
کل انتقال خون استان  ،با اشاره به زلزله اخیر در
استان های غربی کشور می گوید :تاکنون هیچ
درخواستی برای ارسال خون به زلزله زدگان از
مرکز به ما اعالم نشده است ،با این حال تمام پایگاه
های انتقال خون مشهد برای اهدای خون آماده
خون گیری از هموطنان هستند تا به محض اعالم
نیاز ،گروه های خونی را ارسال کنیم.

•پایگاه های امام رضا(ع) و امید در دو
نوبت صبح و عصر فعال است

همچنین روابط عمومی این سازمان اعالم

کرد :پایگاه های امید واقع در نبش خیابان
شیرازی  ، 3پایگاه شهید کریمی واقع در بولوار
کریمی ،پایگاه میالد واقع در بولوار استقالل و
پایگاه مهر واقع در نبش ابوطالب  33در نوبت
صبح از ساعت  7 :45تا  12 :45آماده خون
گیری از هموطنان است .همچنین پایگاه های
امام رضا (ع) و امید در دو نوبت صبح و عصر
از ساعت  14 :30تا  18 :45آماده پذیرش
داوطلبان اهدای خون است.

•اختصاص شماره حساب برای جمع آوری
کمک های مردمی

همچنین " مسعودیان راد" مدیر کل کمیته امداد
امام (ره) استان نیز ضمن تسلیت به بازماندگان
حادثه زلزله مناطق غرب کشور ،می گوید :کمیته
امداد امام خمینی (ره) استان برای اعزام گروه
های امداد رسان  ،جمع آوری کمک های نقدی

و غیر نقدی مردم و ارسال آن ها به مناطق زلزله
زده اعالم آمادگی می کند .وی می افزاید :فعال
از مرکز برای ارسال کمک به ما اعالم نیاز نشده
است اما هموطنان با تماس با روابط عمومی
این اداره  ،خواستار کمک نقدی به زلزله زدگان
شده اند که ما به این منظور شماره حساب
(  )0105224406000با شماره شناسه
 32356به نام کمیته امداد امام خمینی (ره)
را به زلزله زدگان مناطق غربی کشور اختصاص
داده ایم .همچنین «سید مجتبی احمدی» مدیر
کل هالل احمر استان در گفت وگو با ایرنا اظهار
می کند :اعزام نیرو به مناطق زلزله زده توسط
استان های نزدیک تر انجام می شود و در صورت
نیاز به نیرو و اقالم بیشتر ،دیگر استان ها نیز وارد
عمل می شوند .همچنین " حق شناس" مشاور
مدیر کل هالل احمر استان با اعالم آمادگی کامل
برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده کشور می
گوید :هالل احمر خراسان رضوی در همه سال
ها در کمک رسانی به حادثه دیدگان برون مرزی
و درون مرزی فعال بوده است  .وی می افزاید :از
زمان وقوع حادثه هیچ دستوری از مرکز برای ما
ارسال نشده است و هر زمان برای اعزام گروه
های کمک رسان هالل احمر اعالم نیاز کنند ،ما
آمادگی کامل داریم .همچنین «علیرضا کاظمی»
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در
پیامی به نمایندگی از جامعه فرهنگیان و دانش
آموزان استان ضمن ابراز همدردی با هم میهنان
آسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه ،برای
کمک به مردم مناطق زلزله زده اعالم آمادگی
کرد .در قسمتی از این پیام آمده است ":این جانب
به نمایندگی از جامعه بزرگ فرهنگیان ،معلمان
و دانش آموزان استان خراسان رضوی ،آمادگی
کامل جامعه فرهنگیان و دانش آموزان خراسان
رضوی را برای کمک به مناطق زلزله زده به ویژه
آموزش و پرورش استان کرمانشاه اعالم می کنم".

نکته

روز گذشته تعداد زیادی از شهروندان مشهدی در پی اعالم نیاز سازمان انتقال خون به گروه خونی
 ، Oبه پایگاه های انتقال خون مشهد مراجعه کردند و متقاضی اهدای خون بودند اما متاسفانه در
نوبت عصر برخی پایگاه های انتقال خون تعطیل بود .همچنین دو پایگاهی که در نوبت عصر فعالیت
می کرد هم با توجه به بازه زمانی فعالیت ،امکان پاسخ گویی به این همراهی را نداشت که باعث شد
تعداد زیادی از شهروندان نتوانند خون اهدا کنند .اگرچه مدیرکل انتقال خون استان اعالم کرد
تهران برای دریافت خون مورد نیاز مناطق زلزله زده تعیین شده و دستورالعملی برای فعالیت پایگاه
های خون مشهد در این باره دریافت نکرده ایم اما این گالیه از مسئوالن سازمان انتقال خون وجود
دارد چرا اکنون که تعداد زیادی از شهروندان برای همراهی با مردم حادثه دیده نیت کرده اند خون
اهدا کنند ،این فرصت مغتنم شمرده نمی شود؟ حداقل نتیجه این کار ،عالوه بر خشنود کردن دل
مردم برای همدردی با هموطنان ،افزایش ذخایر خونی کشور است ،موضوعی که همیشه مورد
درخواست مسئوالن سازمان انتقال خون بوده است اما وقتی مردم پای کار می آیند ،به این اشتیاق
پاسخی مناسبی داده نمی شود .عصر دیروز بسیاری از شهروندان از اعالم عدم پذیرش اهداکنندگان
خون در پایگاه ها گالیه مند بودند .نمونه آن ،مادری که با در آغوش داشتن فرزند خردسال خود از
پایگاه تعطیل منطقه قاسم آباد به پایگاه چهارراه آزادشهر مراجعه کرده و باز هم با پایگاه تعطیل مواجه
شده بود .مادری که در پایگاه انتقال خون میدان شریعتی مشهد با خبرنگار ما همکالم شده بود و
از این موضوع گالیه می کرد که پس از مراجعه به دو پایگاه ،حاال به این جا آمده اما بازهم می گویند:
پذیرش نداریم!!!

مسئولموسسهآموزشدیابتمفتاح:

آموزش بیماران دیابتی رایگان است
نادینلویی /مسئول موسسه اطالع رسانی و آموزش دیابت
مفتاح مشهد با بیان این که بیش از سه هزار کودک مبتال
بهبیماریدیابتتحتحمایتاینموسسههستند،تصریح
کرد :تمام آموزش ها و اطالع رسانی برای بیماران دیابتی
رایگان است .به گزارش خراسان رضوی ،دیروز « فرامرز
نیک بین» مسئول موسسه اطالع رسانی و آموزش دیابت
مفتاح مشهد به همراه جمعی از همکارانش با حضور در
تحریریه روزنامه خراسان ،خواستار تعامل این روزنامه با
انجمنحمایتازبیماراندیابتی درحوزهپیشگیریازدیابت
کودکانشد.ویهدفازتاسیسانجمنحمایتازبیماران
دیابت مفتاح را آموزش ،خود مراقبتی و کنترل دیابت در
عموممردمبهویژهکودکانمبتالبهدیابتبیانواظهارکرد:
اینموسسهرویکرددرمانینداردوفقطفعالیتهایاطالع
رسانی و پیشگیری را دنبال می کند .وی تصریح کرد :این
انجمنبابرگزاریکالسهایمتعددآموزشیتاکنونسعی
داشتهبهعنوانیکمرکزمردمنهاددرکناربخشپزشکی،
بسیاریازخالءهایآموزشیاینبیماریرادرنظامسالمت
پر کند .نیک بین در ادامه از همکاری روزنامه خراسان با
انجمن دیابت مشهد قدردانی کرد و افزود :امیدواریم با
همکاریروزنامهخراسانوآگاهیبخشیبهخانوادههابه
پیشگیریازاینبیماریکمککنیم.گفتنیاست موسسه
اطالع رسانی و آموزش دیابت مفتاح مشهد به عنوان یک
سازمانمردمنهادغیرانتفاعیوداوطلبانه،بههمتوالدین
یک کودک دیابتی و همراهی برخی پزشکان خیرخواه از
سال 1392فعالیتخودرادرمشهدآغازکردهاست.

شورایشهرمشهدتصویبکرد:

دریافتبهایخدماتشهری
ازاتباع خارجی

خبیری/شورایشهرمشهددریافتبهایخدماتشهریاز
اتباع خارجی را تصویب کرد .به گزارش خراسان رضوی،
روزگذشته در هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد،
ابتدانظریهدریافتبهایخدماتشهریازاتباعخارجیدر
دستورکارقرارگرفتکهشوراآنراتصویبکرد .بهگزارش
خراسان رضوی ،همچنین رئیس شورای شهر با اشاره به
زلزلهاخیرغربکشوربرموضوعتوجهبهبافتهایفرسوده
ومقاوم سازی آن ها در مقابل تهدید زلزله تاکید کرد .در
ادامهرئیسکمیسیونخدماتشهریشورادرنطقپیشاز
دستور،خواستارتوسعهخطوطریلیوخطوطبیآرتی برای
کاهشآلودگیهواشد.
درادامه تفریغبودجهشرکتالیتتصویبوهرگونهافزایش
یا تغییر وضعیت کارکنان وکارگران قبل از طی تشریفات
قانونیودریافتمجوزهایالزمممنوعشد.همچنیننظریه
کمیسیون برنامه و بودجه مبنی برالزام شهرداری به ارائه
الیحهساماندهیمدیریتهایاجراییطرحهایمیدان
شهدا،آبکوه،خیابان عامل،بولوار آزادی ،انتقال پادگان
ها ،ساخت و ساز مساجد و ارتفاعات جنوب زیر نظر حوزه
ماموریتی تخصصی مرتبط (معاونت سازمان ،منطقه) به
تصویب رسید .همچنین الزام شهرداری به ارائه الیحه
ایجادنظام یک پارچه مدیریت مطالعات وپژوهش و الیحه
اعمالماده9قانوننحوهخریدوتملکاراضیبرایاجرای
برنامههایعمومی،عمرانیونظامیدولت درخصوصسه
پالکمعارضاحداثخیابانشعاعی 2حدفاصلخیابان
شهیدمحسنکاشانی10و12تاتقاطعشارستانبهتصویب
شورایشهرمشهدرسید.

