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اجتماعی

رئیسهیئتامناءبنیادمستضعفاندردیدار
بااستاندارخبرداد:

آغاز ساخت 2000واحد مسکونی
درحاشیهمشهد

دمایهوایمشهدتا 21درجهافزایشمییابد

زمستان گرم

براساس اعالم هواشناســی خراسان رضوی ،روند
افزایش دما در استان ادامه خواهد داشت ،به طوری
که دمای هوای مشــهد تا روز سهشنبه هفته جاری
بــه  21درجه میرســد و زمســتان گرمــی را تجربه
خواهیم کرد .به گزارش تسنیم ،کمینه دمای هوای
مشهد نیز طی این مدت با روند افزایشی از  2درجه
به  7درجه سلســیوس افزایــش مییابد .همچنین
آالیندههایجویدرمشهدوشهرستانهایبزرگو
صنعتیاستاننیزتاروزهایمیانیهفتهجاریروند
افزایشــی دارد .روز دوشــنبه تا ظهر سهشنبه هفته
جاری جو نســبتا پایداری در اســتان حاکم خواهد
بود اما با فعالیت سامان ه ناپایدار از عصر سهشنبه تا
روز پنج شنبه افزایش ســرعت باد ،گاهی وزش باد
شدید ،ابرناکی و بارش باران و برف در استان همراه
با کاهش دما رخ خواهد داد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

یک شنبه  ۴اسفند  . ۱۳۹۸شماره ۴۳۵۵

سیاهه آلودگی هوای مشهد
در فازجمع بندی
سهم هر یک از آالینده ها در آلودگی هوای مشهد به زودی اعالم می شود
گزارش
وحید تفریحی

مشــهد این روزها دیگر مبنایش بــرای برنامه
ریزی و اقــدام در مقابــل آالینده های زیســت
محیطــی و آلودگــی هــوا ،ســیاهه ای که 17
سال پیش تهیه شــده ،نخواهد بود .قرار است
به زودی از سیاهه جدید آلودگی هوای مشهد
که توسط دانشگاه صنعتی شــریف تهیه شده
اســت ،رونمایی شود و ســهم هریک از آالینده
ها در آلودگی هوای مشهد اعالم شود .آن طور
کهرئیسادارهمحیطزیست،سالمتوایمنی
شــهرداری مشــهد به «خراســان رضوی» می
گوید،اینسیاهههماکنوندرمرحلهاصالحو
جمعبندیاستونتایجآنبهزودیدرکارگروه
کاهشآلودگیهوایمشهداعالمخواهدشد.
15بهمنامسالاینمقاممسئولدرشهرداری
مشــهد در گزارشــی که با عنــوان «ســیاهه رو
سفیدمیشود؟»درروزنامه«خراسانرضوی»
منتشر شد ،اعالم کرد« :گزارش نهایی سیاهه
آالیندگی هوای مشــهد به دست آن ها رسیده
و در اختیار کارشناسان قرار گرفته که طی دو
هفتهآیندههمهنظراتکارشناسانجمعآوری
و نتیجه اعالم خواهد شد ».حال با گذشت این
دو هفته دوباره به ســراغ محمد پذیــرا رفتیم و
اقداماتانجامشدهبرایسیاههآلودگیهوای
مشهدراجویاشدیم.
•برگزاریجلسهنهاییبامتولیانمرتبط

پذیرا در پاسخ به این سوال که با توجه به اتمام
وعــده دو هفتــه ای  ،نتایج ســیاهه چــه زمانی
اعالم می شــود؟ بــه «خراســان رضــوی» می
گوید :جلســه نهایی بررسی ســیاهه را برگزار
کردیم .نظــرات همه متولیان و دســتگاه های
اجرایی مرتبط اخذ و نظــرات اصالحی نیز به

مشاور ابالغ شده است .وی می افزاید :در این
جلسهکهچهارشنبههفتهگذشتهبرگزارشد،
همه مسئوالن اجرایی مرتبط حضور داشتند
و نظرات اصالحی خود را اعالم کردند .شرط
جامعبودنسیاههآلودگیهوانیزهمیناست
کههمهمتولیاننظراتخودرادربارهآناعالم
کنند .رئیس اداره محیط زیســت ،ســامت و
ایمنی شهرداری مشــهد تصریح می کند :این
نظرات دریافت و به مشــاور ارائه شــده اســت.
برخیجزئیاتوجودداردکهاصالحآنتوسط
متولیان امر اعالم شده و مشــاور نیز بر اساس
نظراتاعالمشدهاصالحاتراانجاممیدهد،
دراینزمینه،مشاوربایدنظراتهمهنهادهای
مرتبط را جمع بندی ،آن را ســریع تر اصالح و
گزارشنهاییرابهماارائهکند.
•اعالمسهمهرکدامازآالیندهها؛بهزودی

پذیرا در پاســخ به ایــن که خروجــی نهایی این
گزارشقراراستسهمهرکدامازآالیندههادر
آلودگیهوایمشهدرااعالمکند؛ایننتایجچه
زمانیاعالمخواهدشد؟میگوید:اینموضوع
باید در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان
اعالم شود ،شهرداری مشهد به عنوان متولی
تهیه ســیاهه در حال انجام اقدامات است و در
نهایت باید گزارش در کارگروه مطرح و مشاور
طرحرادرآنجاارائهبدهدتادربارهسناریوهای
کالن نیز در آن جلسه تصمیم گیری شود.وی
همچنین در پاسخ به این سوال که روند انجام
اصالحات توســط مشــاور چقدر زمان خواهد
برد؟ اظهار می کند :این موضوع حدود شــش
روزکاری به طول خواهد انجامید ،مگر این که
کمبود اطالعاتی وجود داشــته باشــد که نیاز
به جمع آوری اطالعات باشــد ،اما به طور کلی
بخشعمدهاینگزارشانجامشدهاستوفقط
برخیجزئیاتنیازبهاصالحدارد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد:

آمادگیکاملبرایپیشگیریوکنترلکرونا
رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهداز
آمادگیکاملبرایپیشگیریوکنترل
کروناخبردادوباتاکیدبراینکهمردم
نبایدبهشایعاتواخبارمنتشرشدهدر
فضایمجازیدرزمینهکروناتوجهی
کنند،اظهارکرد:تنهامرجعموثقدر
زمینه این بیماری ،وزارت بهداشت و
دانشگاههای علوم پزشکی هستند.
دکتر سید محمد حسین بحرینی در
نشســت بیماری کرونا که بــا حضور
معاونــان ،رؤســای بیمارســتانها و
مدیرانکنترلعفونتمراکزدرمانی
برگزار شــد ،با بیــان این کــه آموزش
و اطــاع رســانی بهترین راهــکار در
زمینه پیشــگیری از بیماری کرونا به
شمار میرود ،افزود :مردم ضمن بی
توجهی به اخبار درج شــده در فضای
مجازی ،از انتشار اخبار بدون اساس
ومنبععلمینیزاجتنابکنند.ویبا
بیاناینکهتمامیبخشهایمختلف
دانشــگاه بــرای پیشــگیری و کنترل
بیماری کرونا در آمادگی کامل است
وتمامسازمانهانیزآمادههمکاریبا
دانشگاهدراینزمینههستند،تصریح
کرد :دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
هم اکنــون دارای آزمایشــگاه مرجع
اســت و پس از تهران در جایــگاه دوم
کشورقرارداردودراینزمینهمشکلی
وجودندارد.
•نیازیبهماسکخاصینیست

دکتر شــاپور بدیعــی ،معــاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در
این نشســت با تاکید بر ایــن که برای
پیشــگیری از ابتال به کرونــا نیازی به
ماســکهای خــاص نیســت ،اظهار
کرد:استفادهازماسکهایمعمولی

عکس:ضدعفونی واگن های قطار شهری مشهد  -ایرنا

رئیسهیئتامنایبنیادمستضعفانانقالباسالمی
در دیدار با اســتاندار خراســان رضوی گفت :عملیات
اجراییپروژهساختدوهزارواحدمسکونیدرحاشیه
شهر مشــهد که به تازگی کلنگ زنی شــده بود ،از روز
شنبهآغازوازسویبنیادمستضعفانبهازایهرواحد،
 25میلیون تومان بالعوض پرداخت خواهد شــد .به
گزارش روابط عمومی اســتانداری ،محمد ســعیدی
کیا در ایــن دیدار که در دفتر اســتاندار برگزار شــد ،از
الگویمثلثتوسعهاقتصادیفرهنگیبهعنوانیکی
ازالگوهایموفقدرزمینهتوانمندسازیمردمیادکرد
و گفت :امیدواریم اقدامات شــروع شــده در قالب این
الگو ،نتایج درخشــانی برای اســتان خراسان رضوی
داشتهباشد.همچنیناستاندارنیزدرایندیداربااشاره
به اقدامات بنیاد مستضعفان در حوزه ساخت مسکن
در مناطــق محروم گفــت :بنیاد مســتضعفان انقالب
اسالمییکیازمجموعههایانقالبیبهشمارمیرود
که از ابتدای تاســیس تا به امروز عملکرد بسیار خوبی
داشته است .رزم حسینی افزود :واحدهای مسکونی
که توسط بنیاد مستضعفان در مناطق محروم ساخته
میشود،ازکیفیتمناسبیبرخورداراستوامیدواریم
درزمینهساختمسکندرحاشیهشهرمشهدهمگام
هایخوبیبرداشتهشود.

جامعه

بــا رعایــت تعویــض هــر دو ســاعت و
همچنیــن شستوشــوی مرتــب
دســتها و رعایت فاصله مناســب با
افــراد ،مهم ترین رکن در پیشــگیری
اســت.دکتر حمیــد رضــا رحیمــی
مدیر روابــط عمومی دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد نیز گفت :هم اکنون
بیمارســتانهای امام رضا (ع) ،قائم
(عــج) و همچنیــن بیمارســتانهای
کودکان «اکبر» و «شــیخ» در مشــهد
برایدرمانبیماراناحتمالیمبتالبه
کرونابهطوراختصاصیدرنظرگرفته
شدهوبهتدریجسایربیمارستانهانیز
بهآنهاافزودهمیشود.
•فهرستبیمارستانهایخدمات
دهندهبهبیماراناحتمالیکرونا

از میــان  170بیمارســتان ارائــه
دهندهخدماتبهمبتالیاناحتمالی
ویروسکروناکهسازماننظامپزشکی
فهرســت آنهــا را اعــام کــرده13،
بیمارستانمتعلقبهخراسانرضوی
است.بهگزارشفارس،برایناساس
در دانشــگاه علومپزشــکی مشــهد،
«مرکزآموزشیدرمانیامامرضا(ع)»
به عنوان بیمارســتان ریفرال است و
بیمارستانهایدکترشریعتی،ثامن

االئمه(ع)چناران،حضرتزهرا(س)
فریمان،خاتماالنبیاء(ص)باخرز،ابن
سینا  /حجازی مشهد ،خاتم االنبیاء
(ص) خلیل آبــاد ،امام خمینــی (ره)
درگز و موســی بن جعفــر(ع) قوچان
نیــز بــه ترتیــب اولویــت ،بــا قابلیــت
تخلیه اضطراری ذکر شدهاند .برای
دانشــگاه علومپزشکی نیشــابور نیز
بیمارستان «حکیم» با قابلیت تخلیه
اضطراریعنوانشدهاست.دانشگاه
علوم پزشــکی ســبزوار هم به عنوان
بیمارستانریفرال،بیمارستان«دکتر
واسعی» را معرفی کرده و بیمارستان
با قابلیت تخلیه اضطراری هم همین
بیمارستان ذکر شده است .دانشگاه
علومپزشــکی تربــت حیدریــه هــم
«بیمارســتان مــهوالت» را بــا قابلیت
تخلیــه اضطــراری دانســته اســت.
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام نیز
دو بیمارســتان «ارتش» و «طالقانی»
را به ترتیــب اولویت بــا قابلیت تخلیه
اضطراریذکرکردهاست.
ســتاد ازدواج دانشــجویی نیــز در
اطالعیــه ای درباره وضعیت تشــرف
زوج هــای دانشــجو به مشــهد پس از
تاییــد ورود ویــروس کرونــا به کشــور
اعالم کرد :تشرف زوج های دانشجو

به مشــهد طبــق روال معمــول ادامه
دارد و بــا عنایت به تدابیر بهداشــتی
صورتگرفته،جایهیچگونهنگرانی
برای دانشجویان و خانواده های آنان
نیست.
•آمادهباششهرداریمشهد

همچنیــن بــه گــزارش ایرنــا ،رئیس
شورای شهر مشــهد گفت :مجموعه
مدیریــت شــهری در کنــار ســایر
دســتگاههای دســتاندرکار ،تمــام
تالش خــود را بــرای تامین ســامت
و آرامش شــهروندان بــرای مقابله با
ویــروس کرونــا بــه کار میگیــرد.
محمدرضا حیدری افــزود :مدیریت
شهری و حوزه مدیریت بحران مشهد
با توجه به اهمیت پیشگیری از شیوع
بیماری کرونا بر اســاس دستورهای
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی و نیز دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد ،دســتورالعملهای الزم را
آمادهکرد هاست.
پایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد
نیزازآمادهباشمدیریتشهریبرای
پیشــگیری از شــیوع بیمــاری هــای
واگیردارخبرداد.اکلملیرئیسگروه
پدافندغیرعاملوپیشگیریازبحران
شهرداری مشــهد گفت :کلیه پایگاه
ها و نیروهــای دوام ثامن شــهرداری
مشــهد درحال آماده باش هستند تا
درصورت اعــام نیاز دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد ،برای کمک رسانی
واردعملشوند.ویگفت:همچنین
در کنار ضد عفونی شــدن واگن های
قطار شهری ،ایستگاه های خط یک
و  ،2صندلــی هــا ،پلــه هــای برقی و
آسانسورهانیزضدعفونیمیشود.

دریچه خبرها
مدیرعاملمؤسسهدرمانیآستانقدسخبرداد:

رئیسسازمانآموزشوپرورشاستثناییمطرحکرد:

بهرهمندی 136بیمار از خدمات رایگان دارالشفای امام رضا

کمبود 210مدرسه استثنایی در کشور

(ع)

مدیر عامل مؤسسه درمانی آســتان قدس ،از بهرهمندی 136بیمار کمبرخوردار
مشهدیازخدماترایگانتخصصیمغزواعصابدردارالشفایامامرضا(ع)خبر
داد.دکترناصرسرگلزاییدرگفتوگوباآستاننیوزافزود:بههمتخادمانسالمت
مؤسسهدرمانیآستانقدسرضوی،تیمی21نفرهمتشکلازدومتخصصجراحی
مغزواعصاب،پزشکعمومی،متخصصفیزیوتراپی،پرستارو...درروزهایاولودوماسفند 1398در
دارالشفایامامرضا(ع)حضوریافتندودردونوبتبیمارانغربالگریشدهمغزواعصابرامعاینهکردند.

خبر
سالمت

عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیمشهد
تاکیدکرد:

لزوم انجام مشاوره های تخصصی
قبل از بارداری

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :بانــوان پیش از بــارداری بایــد در خصوص
انجــام مشــاوره هــای تخصصــی و اطمینــان از
سالمتی خود اقدام کنند.
دکتر معصومه میر تیمــوری در گفت و گو با وب دا
با بیان این که در مشــاوره های پیــش از بارداری
بیماری های زمینه ای و وضعیت سالمتی بانوان
در قالــب آزمایــش های اولیه بررســی می شــود،
اظهار کرد :همچنین در این فرایند داروهای تاثیر
گذار در ســامت بــاروری از جمله اســید فولیک
برای بانوان تجویز می شود.
وی با اشــاره به این که با تغییر سبک زندگی ابتال
به بیماری های غیر واگیر از جمله دیابت و فشــار
خون در سنین زیر  ۳۰سال نیز مشاهده می شود،
گفت :بدیــن منظور بــا انجام آزمایــش های پیش
از بــارداری می تــوان از ابتال یــا عدم ابتــا به این
بیماری ها اطمینــان حاصل کرد تــا ضمن تامین
سالمت مادر ،سالمت جنین نیز تضمین شود.
عضــو هیئــت علمــی گــروه زنــان دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد با بیان این که در مشــاوره قبل از
بارداری درباره واکســن های مورد نیاز به بانوان
آگاهی داده می شــود ،اظهار کرد :اگر خانمی از
مشــاوره قبل از بارداری که لزوم آن مــورد تاکید
قرار گرفته اســت ،اســتفاده نکنــد و آگاهی الزم
را در ایــن زمینــه نداشــته باشــد ماننــد خانمــی
است که ناخواســته باردار شــده و از تاثیر مصرف
اسیدفولیک روی سیســتم قلبی عروقی و عصبی
مرکزی بهره مند نخواهد شد.

رئیسدانشگاهخبرداد:

تشکیل کارگروه مبارزه با کرونا در دانشگاه فردوسی

رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی با اشــاره به این که فضای آموزشــی
استاندارد برای دانشآموزان استثنایی بیش از 22.5متر است ،اظهار کرد :هم
اکنون این سرانه در کشور10مترمربع است و برای رسیدن به سرانه مطلوب ،به
 210مدرسهاستثنایینیازاست.حسینیدرگفتوگوباایسنادرخصوصجذب
کادرتوانبخشی،اظهارکرد:تعلیموتربیتدانشآموزاناستثناییبهصورتتیمیاستو864نیروی
توانبخشیشاملگفتاردرمانی،بیناییسنجیو بازیدرمانیمشغولخدمتهستند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت :برای مبارزه و مهار بیماری کرونا کارگروه
ویژهای در این دانشگاه فعال شده است .دکتر کافی در گفت و گو با ایرنا افزود :با
توجهبهاین کهامکانگسترشاینبیماریدرایرانوجودداردوهمچنینباتوجه
بهحضوردانشجویانازنقاطمختلفکشور،مقررشددراینکارگروهباهمکاری
یواقداماتالزمبرایمهاراینویروسصورتگیرد.وی
کارگروهپدافندغیرعاملدانشگاه،پیشگیر 
گفت:درصورتتصویبسیاستهایکالنملی،دانشگاهفردوسیملزمبهرعایتمواردخواهدبود.

معاونعمران،حملونقلوترافیکشهرداریمشهد:

خللی در توزیع موادضدعفونی در ایستگاه های قطارشهری وجود ندارد
تفریحــی  /یکــی از کارکنــان مســتقر در ایســتگاه هــای
قطارشهری مشهد ،روز گذشته در تماس با روزنامه «خراسان
رضــوی» مدعی شــد کــه توزیــع مــواد ضدعفونی کننــده در
ایستگاه های مترو متوقف شده اســت و مدیران دستور جمع
آوری آن از ایستگاه ها را صادر کرده اند.
موضوعی کــه آن را از معاون عمــران ،حمل و نقــل و ترافیک

شهرداری مشهد پیگیر شدیم.
خلیل ا ...کاظمی در پاسخ به «خراســان رضوی» با بیان این
که خللی در توزیع مــواد ضدعفونی کننده در ایســتگاه های
قطارشــهری ایجاد نشــده ،گفت :این ادعا صحت ندارد ،روز
جمعه به دلیل تســریع بیش از حد ،توزیع ماســک و مواد ضد
عفونی نامتقارن انجام شــده بود ،شــنبه صبح در جلســه ای،

برنامه ریزی دقیق انجام شــده ،تمام کارکنانی که با مردم در
ارتباط هستند ،ماسک گرفته اند یا در حال دریافت هستند.
معاون عمران،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با اشاره
به توزیع مواد ضدعفونی کننده در ایستگاه های قطار شهری
افزود :قسمت اول مواد ضد عفونی کننده نیز در بخش اداری
ایستگاه قرار گرفته و توزیع می شود.
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