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مربی مشهدی از دستیاری کنار عنایتی
و اهدافش می گوید

در دیدار مدیرکل بیمه سالمت استان
با سردبیر روزنامه خراسان مطرح شد:

 4مشکل اساسی پیش پای
بیمهسالمتاستان

سامانه های بارشی
جدید در راه استان
صفحه4

مقایسهآمارشعباخذرای
در انتخابات سال 94و98
نشانمیدهد

افزایش35درصدی
شعب اخذ رایدرحوزه
انتخابیهمشهدوکالت

بلندپروازینیکبخت
برای مربیگری در استقالل
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بنیادمسکنمتولینوسازیحاشیهمشهد

صفحه3

شهردارمشهدضمنبازدید
از اتاق اصناف :

صفحه3

یادداشت
سعید برند

معاونسردبیر

جای خالی سازمان اجرایی
حاشیهمشهد
اگر هنوز حوصلــه ای برای کســی مانده
باشد،یکمرورکوتاهبراخبارسال 93در
بایگانی رسانه های اســتان ،یاد و خاطره
صفحه 3
پیگیریهاووعدهها ...

تصادف زنجیره ای در محور
سبزوار – نیشابور14مصدوم
به جا گذاشت
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مشارکت نامزدهای
جناحهایمختلف
مشارکت ملی را
افزایشمیدهد
صفحه5

عد
ه ید

لغزندگی
22خودرو
رادرهمکوبید

200

2

گزارشیدربارهصفطوالنی
کامیونهادرمرزافغانستان
پسازبارشبرف

دوغارون
درخواب
زمستانی

فرمانــده انتظامــی ســبزوار ازتصادف
زنجیــره ای  22خودروی  ســبک و
سنگیندرمحورسبزوار–نیشابوربا14
مصدوم خبر داد.سرهنگ حسین بیات
مختــاری در گفت وگو بــا پایگاه خبری
پلیس گفت :ساعت...
 صفحه7

صفحه7

جامعه
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رئیسجبههپیروانامامراحل
و رهبری درخراسان رضوی:

نبضتندگرانی
درغرفهخوراکی
بیمارستانها

گوناگون

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری
های اســتان گفت :دو خودروی پلتفرم
آتش نشانی مجهز به نردبان  ٧٢متری
به منظور اســتفاده در زمان بروز حادثه
حریــق در ســاختمانهای بلندمرتبــه
حداکثــر تا چنــد روز آینده وارد مشــهد
میشــود .بــه گــزارش روابــط عمومی
ســازمان همیــاری شــهرداری هــای
استان ،میثم کرمانی با اشاره به این که
بزرگ ترین خــودروی پلتفــرم (نردبان
دار) آتش نشانی ایران به طول  ۷۲متر
را با وجود تحریم هــا از ایتالیا خریداری
کردیــم ،اظهار کــرد :بارگیــری این دو
دســتگاه از گمرک تهران انجام شــده و
ظــرف روز های آینــده وارد مشــهد می
شــود .وی با بیان این که انجام عملیات
اطفای حریــق در ســاختمانهای بلند
مرتبــه توســط ایــن پلتفرمها تســهیل
میشــود ،افزود :ایــن خودروهــا برای
اطفای حریق در ساختمانهای مرتفع
تولیدشدهونخستینباراستکهچنین
تجهیزاتی بــرای اســتفاده در عملیات
های آتش نشانی وارد ایران میشود.
کرمانی با بیان این که مشهد تنها شهر
کشور است که به این خودروهای آتش
نشــانی تجهیز شــده ،تصریح کرد :هم
اکنون تنهــا  12دســتگاه از این پلتفرم
هــای ویــژه نجــات و اطفــای حریــق با
قابلیتنصبرویکامیونهایمجهزبه
مخزن ذخیره و پمپاژ آب در دنیا ساخته
شــده اســت و در کشــورهای مختلــف
استفاده می شود.
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مشهد به بلندترین نردبان
آتشنشانیدرکشور
مجهزمیشود

66درصد ظرفیت
سددوستیخالیاست
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زنامه شی
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اخبار

مدیرعامل سازمانهمیاری
شهرداریهایاستان:

چهارشنبه  2 /بهمن  26 / 1398جمادی االول 1441
8صفحه/شماره  / 4330قیمت 600 :تومان
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صفحه5

آمادگی شهرداری
برای کمک به احداث
برج اصناف مشهد

مدیرعاملشرکتآب
منطقهایخراسانرضوی:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی :

تعدادکانونهایگردوغباراستان2برابرشد

مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری خراســان
رضوی گفت :تعداد  ۱۵کانون گرد و غبار ســابق
این استان در  ۱۴شهرستان به  ۳۰کانون در ۲۰
شهرستان افزایش یافته است.
به گــزارش ایرنــا ،علیرضا صحرایی در ششــمین
جلســه کارگروه مقابله با گرد و غبار استان که در
استانداری خراسان رضوی برگزار شد ،افزود :با
این حال سابقه  ۶۰ساله کنترل کانونهای گرد
و غبار در استان درخشان است.
وی بــا اشــاره بــه چالشهــای اجتماعــی در
موضوعاتــی همچــون دیــمکاری و چــرای مازاد
بر ظرفیــت مراتع افــزود :ورود دامهــای اهلی به
مراتع شهرســتان ســرخس حدود  ۲۴هزار رأس
اســت در حالی که ظرفیت این مراتــع چهار هزار
راس دام تعییــن شــده اســت و از طرفــی ســاالنه
بخش قابل توجهی از اراضی آستان قدس رضوی
دراختیار مردم به منظور دیمکاری قرار میگیرد.
او افزود :تاکنون  ۵۷۰هزار هکتار عرصه جنگلی
درمناطقکویریهمچونبجستان،گناباد،خلیل
آباد،سبزوار،بردسکن،سرخسومهوالتاحداث

شده اســت و به نظر میرســد برای مقابله با گرد و
غبار در استان نیازمند همراهی بیشتر نهادهای
متولیهستیم.
یــزدان پنــاه معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
اســتانداری خراســان رضوی هم در این نشست
گفت:کانــون های گــرد و غبار بــا توجه بــه روش
های نوین کشــاورزی و دامــداری و تبیین معضل
گرد و غبار ناشی از معادن استان خصوصا معادن
پالسری شهرستان خواف الزم است که مهار شود
ودرهمینزمینهبایدجلساتکارشناسیباحضور
صاحبــان صنایع بــه منظــور احیای عرصــه های
معدنی تخریب شده برگزار شود.
او تاکید کرد :اعتبارات مهار ریزگرد امسال باید با
اولویت بندی به شهرستانهای سرخس ،خواف و
گناباد تخصیص داده شود.
وی با اشاره به شرایط متفاوت استان درخصوص
آسیبپذیری از معضل گرد و غبار ،بر لزوم ساخت
ایســتگاههای پایش گرد و غبــار در مناطق مرزی
و مســتعد بــروز ایــن پدیــده همچون شهرســتان
سرخس تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری مشهد

نمایشگاهشهرهوشمند،نمایشگاهیتخصصی
علمیوآموزشیاست

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری مشــهد گفت :نشستهای تخصصی،
کارگاههــا و پنلهــای آموزشــی ،برنامههــا و
چالشهــای تخصصــی پیشبینــی شــده در
نهمین نمایشــگاه شهرهوشــمند ،این نمایشگاه
را به نمایشــگاهی تخصصــی ،علمی و آموزشــی
تبدیــل کــرده اســت.به گــزارش پایــگاه اطــاع
رسانی شــهرداری مشــهد ،محمد جواد رجائیان
هــدف از برگــزاری ایــن نشســتهای تخصصی
را پاســخ به نیازهای مشــترک بین شــهرداریها
بیــان کــرد و افــزود :یکــی از نیازهــای عمدهای
که همــه شــهرداریها در حوزه هوشمندســازی
دارنــد ایــن اســت کــه بســتر نیازهــای آنهــا در
حــوزه هوشمندســازی ،یک بســتر واحد اســت و
این جلســات باعث میشــود تبادل نظــر صورت
بگیــرد و مدیــران شــهری بتوانند از داشــتههای
دیگر همــکاران در شــهرهای دیگر اســتفاده و از

موازیکاری و تکرار راههای رفته جلوگیری کنند.
وی از امضای تفاهمنامه بین آستان قدس رضوی
و شــهرداری مشــهد برای توســعه دیتابیسهای
اطالعاتیمشهدنیزخبردادوگفت:تفاهمنامهای
بیــن شــهرداری و آســتان قــدس رضــوی بــرای
اطالعات امالک شــهری منعقد خواهد شد ،زیرا
بخش قابــل توجهــی از اراضی مشــهد متعلق به
آستان قدس است و مردم با این دو نهاد تعامالت
زیادی دارند .هم اکنون تبادل اطالعات به صورت
دستی انجام میشود که باعث کاهش سرعت در
روند کار شهروندان میشود .الحاق این اطالعات
سبب میشــود ســرعت پاســخ گویی به نیازهای
مردمی افزایــش یابــد .وی افزود :رویــداد بزرگ
«هکاتون» نیز دیگــر برنامه جنبی این نمایشــگاه
اســت که فرصتی را برای برنامهنویســان سراسر
کشــور به وجود میآورد تا در یــک چالش بزرگ،
توانایی و خالقیتهای خود را محک بزنند.

