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دوباره بخشید

یک شنبه  ۲آذر 6 / 1399ربیع الثانی 1442
 4صفحه/شماره  / 455۹قیمت 600 :تومان

گزارش خبرنگاران حاکی است برخالف آبان ،محدودیت های کرونا در آذر با جدیت بیشتری اجرا شد

99/9/1؛مشهدنیمهتعطیلبود

صفحه۱

روزنامه نگار
پیشکسوتمشهدی
درگذشت

صفحه4

صفحه۳

صفحه۱

آمار نظارت ها و برخورد با
رعایت نکردن محدودیتهای
کرونایی اعالم شد

بیانیهمجمعمشورتی
اصالحطلبان استان
درباره مسائل کشور

پلمب ۷۵واحد
صنفیمتخلف
درمشهدطی ۱۰روز

صفحه۳

معاوندانشگاهعلومپزشکی
مشهد:

برگزاری هر گونه
کالس حضوری
تا 20آذر ممنوع است
صفحه۱

مدیرکلدامپزشکیاستان
مطرحکرد:

صفحه۲

اخبار
جامعه

راه اندازی سامانه زیارت
مجازی گلزار شهدای
(ع)
بهشت رضا
مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان
های شهرداری مشــهد با هدف تکریم
خانواده معزز شهدا و در ادامه فعالیت
هــای هوشمندســازی از آغــاز بــه کار
فــاز اول ســامانه زیــارت مجــازی ویژه
گلزار مطهر شهدا در آرامستان بهشت
رضا(ع) خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
شــهرداری مشــهد ،حجت االســام و
المسلمین مهدوی دامغانی ،با اشاره به
استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی
برای ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت،
اظهــار کــرد :راه انــدازی این ســامانه
همزمان بــا فرارســیدن هفته بســیج،
یکی دیگر از گام های سازمان فردوس
ها برای سهولت و تسریع ارائه خدمات
به شــهروندان و دســتیابی به خدمات
شهری هوشمند است.

معاون شهردار:

 560دوربین ،تردد
خودروها در ساعات
غیرمجاز را ثبت می کنند
معاون عمــران ،حمل و نقــل و ترافیک
شهرداری مشــهد گفت :با هماهنگی
پلیــس راهــور  560دوربین ســازمان
ترافیــک شــهرداری ،تــردد خودروها
را در ســاعات غیر مجاز ثبــت خواهند
کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
شــهرداری مشــهد ،کاظمــی افــزود:
110دوربیــن ثبت تخلف شــهرداری
مشــهد بــا هماهنگــی پلیــس راهــور
برای ثبــت تــردد خودروها در ســاعت
غیر مجاز اقــدام خواهند کــرد و 450
دوربین نظارتی نیز درحال آماده شدن
برای ثبــت پالک خودروهــای متخلف
هستند.

بستری ۲۰۹۵
بیمار کروناییدر
بیمارستانهایاستان

طرحپاییزهباعرضهبیشاز
 61هزارکتابپایانیافت

تاخت و تــاز کرونــا همچنان ادامــه دارد
و رونــد شــیوع این بیمــاری در مشــهد و
برخی شــهرهای اســتان نگــران کننده
اســت؛ بر اســاس آخرین آمار اعالمی از
سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد30 ،
آبان مــاه  229بیمــار مبتال بــه کرونا در
بیمارســتان های زیرمجموعه دانشــگاه
علوم پزشکی مشهد...


عکس :تسنیم

تکذیب استفاده از
گوشت سگ برای
تولید فراورده های
گوشتی

 ۳۶۲بیمار جدید در آخرین روز
آبان بستری شدند

صفحه۲

یک مدیر برای نهاد کتابخانه های عمومی  3شهرستان !
علی نوری /امام جمعه بردســکن از مدیرکل نهاد
کتابخانه های عمومی خراســان رضوی خواســت
بــرای معرفــی رئیــس اداره نهــاد کتابخانــه هــای
عمومی دراین شهرستان اقدام کند.
حجت االســام علی اصغر امینی گفت :با گذشت
هفت مــاه از معرفــی رئیــس اداره کتابخانــه های
عمومی بردســکن به عنوان رئیــس اداره کتابخانه
هــای عمومی کاشــمر ،نامبــرده سرپرســتی اداره
کتابخانــه های عمومــی بردســکن را نیــز برعهده
دارد و هفته ای یــک یا دو روز به بردســکن می آید.
وی اظهارکــرد :اگرچــه بــا وضعیــت قرمــز کرونــا
کتابخانههای عمومــی تعطیل هســتند ولی نباید
این مهم باعث شــود کتابخانه عمومی بردسکن به
رئیس نیازی نداشــته باشــد .امام جمعه بردسکن
گفت :کتابخانه عمومی  ،نهادی فرهنگی اســت و

با توجه به هجمه های دشــمنان در حوزه فرهنگی
ضرورت دارد که متولیان امــر با برنامه ریزی دقیق
در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتــاب خوانی گام
های موثری را بردارند .وی مطــرح کرد :وقتی که
مقام معظم رهبری در خصوص بحث کتاب و کتاب
خوانی در کشــور دغدغــه دارند و اعــام می کنند
که هر شــب خانواده ام با مطالعه کتاب می خوابند
برماست که دراین حوزه بیش از پیش برنامه ریزی
مدونی داشــته باشــیم تا فرمایش های مقام معظم
رهبری را تحقق ببخشیم.
حجت االسالم امینی گفت :برنامه ریزی شده بود
در هفته کتاب و کتاب خوانی بازدیدی از کتابخانه
عمومی بردسکن داشته باشم که متاسفانه مسئول
نهاد کتابخانه های عمومی گفت :من رئیس اداره
کاشمر هستم و هفته ای دو روز در بردسکن با حکم

اهدای اعضای جوان  ۲۵ساله خروی به  ۹بیمار
زندگی دوباره بخشید
مرشــدلو  /مســئول واحد فراهــم آوری اعضای
پیونــدی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت:
در هزار و دومیــن عمل اهدای عضــو  ،جوان 25
ســاله خروی کــه دچار مــرگ مغزی شــده بود از
بیمارســتان حکیم شهرســتان نیشــابور به واحد
فراهــم آوری اعضــای پیونــدی در مرکــز پیونــد
اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد و پس از انجام
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در
بیمارســتان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای
عضو قرار گرفت .
دکتر ابراهیم خالقی افزود  :کبد زنده یاد حسین

حیدری به دختر  ۱۵ســاله و یک کلیه و پانکراس
وی به یک مرد  ۳۷ســاله و کلیه دیگر زنــده یاد به
مردی  ۴۰ســاله و قرنیه ها به دو نفر و قســمتی از
پوست مرحوم هم به چهار نفر که دچار سوختگی
شده بودند به صورت رایگان اهدا شد .از زنده یاد
حســین حیدری یک فرزند هفت ماهه بــه یادگار
مانده است.
شــایان ذکر اســت پیــش از ایــن هم یــک نوجوان
 ۱۴ســاله خروی دیگر به نام زنده یاد محمدجواد
رحمانی بــا اهــدای عضو به چهــار بیمــار زندگی
دوباره بخشیده بود.

مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی:

افزایش 2برابری توزیع نهاده های دامی بین دامداران استان
مدیر پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی
اســتان گفــت :توزیــع انــواع نهادههــای دامــی
بیــن دامــداران در اســتان از ابتــدای امســال در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده
است.
علینیــا در گفــت و گو بــا ایرنــا افــزود :از ابتدای
امســال  ۲۱۵هــزار تــن انــواع نهادههــای دامی
در خراســان رضــوی توســط ایــن اداره کل بیــن
دامداران استان توزیع شده است .وی ادامه داد:
این میزان نهاده از ابتدای سال تا پایان آبان ماه به

۳

منظور ایجاد تعادل در بازار و حمایت از دامداران
خراسان رضوی بین دامداران استان توزیع شده
است.
علــی نیــا گفــت :ایــن نهادهها شــامل جــو ،ذرت
و کنجالــه ســویای وارداتــی اســت کــه در اختیار
دامداران خراسان رضوی قرار گرفته است.
وی افــزود :در مــدت مشــابه پارســال  ۱۲۰هزار
تن انواع نهاده بین دامداران اســتان توزیع شــده
که امســال این میــزان بــه دو برابر افزایــش یافته
است.

فروش
 2.5میلیاردی
کتابدراستان
طی 7روز
صفحه۲

اخبار
سرپرستی حضور دارم و اکنون نیز به خاطر این که
مشکوک به ابتال به کرونا هستم در قرنطینه خانگی
به سر می برم .
وی از مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان
رضوی خواست تکلیف رئیس جدید نهاد کتابخانه
های عمومی بردسکن را روشــن کند چرا که نباید
یک نهاد فرهنگی در شهرستان با گذشت هفت ماه
بدون رئیس باشد.
خبرنگار ما در بازدید میدانــی ،وضعیت کتابخانه
عمومی استاد احمد آرام بردسکن را بررسی کرد.
دربسته بود که کتابدار کتابخانه با اطالع ازحضور
خبرنگار در را بــاز کرد .وی گفت :متاســفانه هفت
ماه اســت که بردســکن رئیس اداره کتابخانه های
عمومی نــدارد و آقــای زراعی که رئیــس کتابخانه
بردســکن بودند بــه عنــوان رئیــس اداره کتابخانه

های عمومی کاشمر معرفی شــده اند و سرپرستی
بردســکن را هــم برعهــده دارنــد و از آن طــرف بــا
شهرســتان شــدن کوهســرخ بایدکارهــای حوزه
کتاب کوهســرخ را نیز انجــام دهند .ایــن کتابدار
بیان کرد :هــر روزد ِرکتابخانه اســتاد احمد آرام با
یک نفــر کتابداربــدون حضــور مراجعــه کنندگان
باز اســت و کارهای عقب مانده را انجام می دهیم.
وی مطرح کرد :اداره ای که مدیری نداشــته باشد
نمی تواند به اهداف مهمی که برای آن ترسیم شده
است ،دســت پیدا کند و در این هفت ماه فقط در را
باز کرده ایم و کار خاصی برای ترویج فرهنگ کتاب
و کتاب خوانی انجام نشــده است .وی تعداد کتاب
های موجود در کتابخانه استاد احمد آرام را بیش از
 37هزار نسخه اعالم کرد و افزود :این کتابخانه هم
اکنون بیش از دو هزار نفر عضو فعال دارد.

مدیر کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد مطرح کرد:

لزوم بسترسازی مناسب برای واگذاری امور شهری به مردم
مدیــر کل هماهنگــی دســتگاه هــای اجرایــی
شــهرداری مشــهد بر لزوم بسترســازی مناســب
برای واگذاری امور شهری به مردم تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
قناویزچی با اشــاره به طرح «یکسان سازی منظر
معابــر فرعــی وســامان دهــی ارائــه خدمــات بــه
محالت» ،اظهــار کرد :بــا هدف جلب مشــارکت
های عمومی و بهره گیــری از ظرفیت های بالقوه
مدیریت شــهری و با توجه به اهمیت فضاسازی و
زیباسازی بافت های شــهری و همچنین افزایش
کیفیــت و کاهش هزینه هــای خدمت رســانی به
شــهروندان ،طرحی با موضوع «یکســان ســازی
منظر معابر فرعی و ســامان دهی ارائه خدمات به
محالت» ،اجرایی میشود.
وی تصریح کرد :در این طرح که در چند فاز پیاده
ســازی خواهد شــد ،عالوه بر بهینه ســازی منظر

معابر فرعــی منطبق بر بســتر فرهنگــی محدوده
مدنظر،بــر محوریــت توســعه کســب و کارهــای
خدماتی توسط بخش های خصوصی و همچنین
بهره مندی از ظرفیت های قانونی قابل واگذاری
حوزه های مختلف خدمت رسان از خارج تا داخل
ساختمان تاکید خواهد شد.
وی افــزود :ایــن طــرح بــه منظــور توســعه بســتر
جلب مشــارکت های مردمــی و نقــش تاثیرگذار
بخش خصوصی و بهره گیــری از جوانان و دانش
آموختگان با ایجاد فرصت های نوآورانه وخالقانه
ناشــی از تجمیــع ظرفیت هــای قانونــی مدیریت
شــهری و همچنیــن امکانــات بالقــوه مالــکان و
مدیــران ســاختمان هــا ،ارائــه خدمــات مطلوب
تــر و ارزان تــر کــه افزایش حــس تعلــق و رضایت
شــهروندان را فراهم می کند ،بــه ارمغان خواهد
آورد.

مدیرعامل تاکسیرانی مشهد:

افزایش نرخ کرای ه تاکسیها در ساعات منع تردد شبانه غیرمجاز است
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداری مشــهد گفت :با توجه به شرایط خاص
ممنوعیــت تــردد شــبانه خودروهــای شــخصی،
تاکســیهایی که در زیرمجموعه ما قرار دارند ،به
هیچ وجه اجازه ندارند نرخ کرایه را افزایش دهند.
شــهروندان در صورت مشــاهده تخلف و افزایش
غیرمجاز کرایه تاکسی ،این موضوع را به سازمان

تاکســیرانی شــهرداری مشــهد گــزارش دهند.
محبی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :مردم بابت
تردد خود نگرانی نداشته باشند.
تاکســیها در حالت آماده بــاش قــرار دارند و در
صــورت کمبــود از تاکســیهای موقت اســتفاده
خواهیم کرد تا مشــکلی برای جابهجایی مردم به
وجود نیاید.

گوناگون

کشف بیش از 180چکاوک
از یک صیاد پرندگان
وحشی در مشهد
رئیسادارهحفاظتمحیطزیستمشهد
گفــت :مامــوران یــگان حفاظــت محیط
زیســت حین گشــت زنی و پایــش بخش
رضویهدشتروستاینریمانی،یکصیاد
حرفهای و ســابقه دار را که اقــدام به صید
پرندگانوحشیازطریقنصبتورهوایی
کرده بــود ،دســتگیر کردند .بــه گزارش
فــارس ،مرتضی شــیرزور اظهار کــرد :از
متهم چهار رشــته تور هوایــی و 55قطعه
چکاوکصیدشدهکشفوتوقیفشد.

هشداردوبارهدربارهکاهش
شدیدذخایرخونیاستان
مدیر کل انتقال خون استان در هشداری
دوباره گفــت :ذخایر خونی در اســتان به
دلیل کاهش مراجعه داوطلبان به پایگاه
ن به شــدت کاهش یافته
های اهدای خو 
اســت .به گزارش وبــدا ،دکتــر عبدالهی
اظهار کــرد :در صورت ادامه این شــرایط
طیروزهایآیندهپاسخگوییبهبیماران
نیازمندبهخوندرمراکزدرمانیباچالش
مواجهخواهدشد.

معاوندانشگاهعلومپزشکیمشهد:

برگزاریهرگونه
کالسحضوریتا 20آذر
ممنوع است

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد اظهار کرد :به منظور پیشگیری از
گسترشبیماریکووید،19-برگزاریهر
گونه کالس اعم از دوره های فنی و حرفه
ای به شیوه حضوری ممنوع است .دکتر
قلیان در گفــت و گو بــا وب دا اظهار کرد:
اینطرحدرشهرمشهدوتمامیشهرهای
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اجراییمیشودوناظرانبهداشتینیزبر
کیفیت اجرای این برنامه نظارت مستمر
خواهندداشت.

