ا ز میان خبر ها
گوناگون

پیامتسلیت تولیت آستان قدس
درپی درگذشت آیت ا ...جعفری
تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت
عالــم پارســا و زاهد آیــت ا ...ســید یحیی جعفــری را
تسلیتگفت.بهگزارشآستاننیوز،دربخشیازپیام
حجت االســام والمســلمین مروی آمده است :خبر
درگذشت عالم پارسا و روحانی مردمدار و زاهد ،آیت
ا...سیدیحییجعفرینمایندهولیفقیهوامامجمعه
سابق کرمان موجب تاثر و تالم فراوان شد .این جانب
فقداناینعالمصدیقرابهرهبرمعظمانقالب،جناب
حجتاالسالموالمسلمینعلیدادینمایندهمحترم
ولی فقیه و امام جمعه کرمــان ،بیت مکرم آن مرحوم،
شــاگردان و روحانیت معزز و مردم قدرشناس شریف
کرمانتسلیتعرضمیکنم.

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستان:

اراضی کشاورزی بدون سند
سنددار می شود

درراستایاجرایتفاهمنامهبینوزیرجهادکشاورزی
و رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک کشــور اراضی
کشــاورزی بدون سند اســتان ســند دار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی
استان،رئیساینسازماناظهارکرد:دربحثصدور
اسناد اراضی کشاورزی درکشور و استان غفلت شده
استکهباتفاهمنامهبهعملآمدهاینمشکلبرطرف
خواهد شــد .اورانی افزود :مدیران جهاد کشــاورزی
شهرستانباحضورروسایثبتاسنادوامالکوامور
اراضیشخصاوباحضورمیدانی ازنزدیکبهمشکالت
وموانعپیشرویکاررسیدگیکنند.ویهمچنیندر
گفتوگوباایرنا،ازآغازفرایندصدور«کشاورزکارت»
دراستانخبرداد.

کاهش معامالت بورس در
استانهای خراسان رضوی و
شمالی
مدیر بورس اوراق بهادار استانهای خراسان رضوی
و شــمالی گفــت :در آبــان ،۹۹یــک میلیــون و277
هــزار ســهم در بــورس دو اســتان خراســان رضوی و
شمالی معامله شد .خدادوست در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :یــک میلیون و  277هزار ســهم به ارزش
 14هــزار و  584میلیارد ریــال در بورس دو اســتان
خراســان رضوی و خراسان شــمالی معامله شد .وی
افزود :متوســط ارزش خرید و فروش روزانه ســهم در
این بورس 810هزار و 217میلیون ریال بود .تعداد
شرکتهایاستانیفعالدربورسنیزدرآبانماه۱۳
ن  664هزار و  951میلیارد
شرکت و ارزش بازاری آ 
ریالبودهاست.

مدیرعاملشرکتبهرهبرداریقطارشهری
مشهداعالمکرد:

کاهش 60درصدی
جابه جایی مسافر در مترو طی آبان

عضوشورایشهرمشهد:

پروژههای عمرانی ،موجب بهبود
معیشت و امیدآفرینی مردم میشود

عضو شورای شهر مشهد با بیان این که پروژههای
عمرانی ،موجب امیدآفرینی و بهبود معیشت مردم
میشود گفت :عمده پیمانکاران فعال ،پیمانکاران
بومی و مشهدی هستند بنابراین اشتغالی که از این
طریق ایجاد میشود ،آن هم در شرایط رکود حاکم
بر کشور ،اهمیتش به مراتب بیشتر از پروژه است.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــورا ،حســینی
پویــا در بازدیــد از پــروژه در حــال احــداث تقاطع
غیرهمســطح مصلی اظهار کرد :بسیار خرسندیم
که با وجود شــرایط نامســاعد جوی و بــارش برف،
عملیــات عمرانــی ایــن پــروژه و دیگــر پروژههای
شــهری با قوت درحال اجراســت و خللی در روند
آنها پیش نیامده است.

اهدای عضو به 7بیمار
زندگی دوباره بخشید
وب دا /اهدای اعضای بدن صادق احمدی جوان
مرگ مغــزی در دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد،
موجب نجــات و ادامه زندگی هفــت بیمار نیازمند
به عضو شد.
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معاون شهردار از بهره برداری  6گرم خانه جدید
در مشهد خبر داد

اطالعرسانیها درباره مبارزه با کرونا
دقیق و شفاف باشد
استاندارباتاکیدبراینکهبایدبرایآگاهسازیمردمو
مقابلهباکرونا،موجتبلیغاتواطالعرسانیدراستان
شــکل بگیرد ،تصریح کــرد :اطالعرســانیها باید به
صورت دقیق ،به موقع و شــفاف در اختیــار مردم قرار
بگیرد ،بر این اســاس رئیس دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد به عنوان ســخنگوی ستاد اســتانی منصوب
شــده اســت و باید هماهنگی ویژهای با دیگر روسای
دانشــگاههای علوم پزشکی استان داشــته باشد .به
گزارشروابطعمومیاستانداری،معتمدیاندرجلسه
ستادپیشگیریومقابلهباکرونایاستانبااشارهبهاین
کهتالشهمهدستگاههایاجراییومدیریتیاستان
تبعیتازمصوباتستادملیمقابلهباکروناست،افزود:
اجرای این طــرح محدودیتهای گســتردهای ایجاد
میکند و بر این اســاس فرمانداران اســتان باید تمام
توان و ظرفیــت خود را بــرای اجرای این طــرح به کار
گیرند تا رصد و پایش خوبی در اســتان داشته باشیم.
وی با بیان این که مشــارکت و مسئولیتپذیری آحاد
مردم الزمه اصلی اجرای این طرح است تصریح کرد:
توجیهواقناعسازیمردمدرحوزهمقابلهباکرونا،حول
محوراینطرحبایددردستورکارباشد،براساسجمع
بندی ســتاد ملی کرونا ،بیش از 51درصد ابتالهای
یودورهمیهاست،
اخیردرکشورناشیازشبنشین 
بنابراینکمیتهتبلیغاتواطالعرسانیستاداستانی
باید فعالتر باشد و از ظرفیت همه رسانههای استان
اعم از رسانه ملی ،فضای مجازی ،رسانههای مکتوب
و...استفادهشود.

مدیرسازمانتعاونروستایی:

شهرداری
کار نجات
پای
ِ
کارتنخوابها
محمد بهبودی نیا –روز گذشته برف پاییزی مشهد
را سفیدپوش کرد ،این برف برای خیلی ها لذت بخش
بود اما وقتی سرپناهی نباشد ،دلخوشی که به همراه
نمی آورد هیچ ،بلکه درد و رنج را به جانت می اندازد،
کارتن خواب هــا و معتــادان متجاهر که ســرپناهی
ندارند در این روزهای ســرد و برفی زیر آسمان این
شــهر با ســرما دســت و پنجه نرم می کنند و شب را به
سختی به صبح می رسانند.
شهرداری مشــهد امســال با دغدغه مندی بیشتری
برای سامان بخشی این افراد وارد میدان شده است
و به ایجاد تعدادی گرم خانه در مشــهد اقدام کرده و
آن طور که معاون شهردار به «خراسان رضوی» اعالم
کرده است ،طی روزهای اخیر  6گرم خانه جدید در
مشهد به بهره برداری رسیده و  4گرم خانه دیگر نیز
طی هفته آینده آماده پذیرش کارتن خواب ها خواهد
شد ،همچنین دو گرم خانه ســیار (مینی بوسی) نیز
در حال تجهیز برای اســتفاده کارتن خواب هاست.
محمــد حســن مصحفــی معــاون شــهردار و رئیــس
ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد در
این زمینــه گفت :سیاســت کلی این خواهــد بود که
چون افراد بیخانمان و کارتنخواب به این مکانها
میروند اجباری درانتقال آن ها وجود نداشته باشد،
از سوی دیگر ،اگر نیاز به تعویض لباس داشته باشند
لباس هــای گرم بــرای آن ها تهیــه می شــود .وی با
اشــاره به این که خدمت رســانی در این گرم خانهها
از  18تا  ٨صبح خواهد بــود ،تأکید کرد :در این گرم
خانهها پروتکل های بهداشتی رعایت ،تب و اکسیژن
مراجعهکنندگان نیز ســنجیده میشــود .یک وعده
غذای گرم در شام و یک وعده صبحانه به آن ها داده
می شود و اگر تمایل به استحمام داشته باشند نیز این
امکان برای آن ها فراهم است .وی افزود :در شرایط
کنونی به دلیل شــیوع کرونا و با هدف رعایت فاصله
گذاری ها  600نفر در این گرم خانه ها پناه داده می
شــوند ،در صورتی که در زمان عادی و غیر کرونایی
این تعداد چشمگیرتر است .مصحفی با بیان این که
پروتکلهای بهداشتی در شرایط فعلی بسیار اهمیت
دارد ،گفت :ســعی شــده اســت که فاصلــه تختها
رعایــت شــود و اســتفاده از ماســک اجباری باشــد.

استاندار:

خریدحمایتیزعفران
دراستانبه 5تنرسید

ضدعفونی
و شســت و شــوی
منظم پتوها و ســایر مــوارد الزم در
این باره را نیز در دســتور کار قرار دادهایم .معاون
شهردار مشهد افزود :مردم مشــهد می توانند برای
کمک به این افراد در زمان مشاهده معتادان متجاهر
و افراد بی خانمان با شماره تلفن 137تماس بگیرند
و موضوع را اطالع رسانی کنند تا شورای هماهنگی
مبــارزه با مــواد مخدر ،بهزیســتی و دادگســتری که
متولیان معتــادان متجاهــر هســتند ،اقدامات الزم
را انجــام دهند و همــکاران ما نیــز به گونــهای عمل
می کنند که گرم خانه ســیار به محل بــرود و به آن ها
خدمات رســانی کند و در صورت تمایــل آن ها را به
گرم خانههــا هدایت کند .وی تصریــح کرد :تعداد6
گرم خانه به آدرس خیابان طرحچی ( 19گرم خانه
ســرای ســبز زندگی ،آقایان و بانوان) ،حر ( 90گرم
خانه آقایــان و بانوان) ،گرم خانه منطقــه ( 4آقایان و
بانوان) با ظرفیت  320نفر تکمیل شده و طی هفته
آینده چهــار گرم خانــه دیگر نیــز برای پنــاه دادن به
کارتن خواب ها به بهره برداری می رسد.
شایان ذکر اســت روزنامه خراسان از ســال گذشته و
همزمان با ســرد شــدن هوای مشــهد به تهیه چندین
گزارش پیگیرانه از وضعیت کارتن خواب های مشهد
اقدام کــرد .این گزارش ها شــامل یک شــب زندگی
خبرنــگار خراســان به عنــوان کارتــن خــواب در گرم
خانه و روایت هایی از سختی ها و دردسرهای کارتن
خواب ها در مناطق مختلف مشــهد بــود .در پی تهیه
این گزارش ها بود که شهرداری مشهد با هدف ایجاد
ســرپناه موقت در قالب  10گرم خانــه اعالم آمادگی
کرد و خبر از تکمیل این تعداد گــرم خانه تا پایان آبان
ماه داد.

مدیر ســازمان تعاون روستایی اســتان گفت :چهار
هزار و  ۹۴۹کیلوگرم زعفران کشــاورزان استان به
صورت حمایتی از ســوی دولت خریداری شــد .ایرج
ناصری مقــدم در گفت و گــو با ایرنــا افزود :ایــن مقدار
زعفــران از آغاز رســمی خرید حمایتی ایــن محصول در
 ۱۴آبان ماه در راستای سیاست های دولت در حمایت از
کشاورزانخریداریشدهاست.ویبابیاناینکههماکنون
 ۱۰مرکز در شهرســتان های زعفرانخیز اســتان خرید این
محصول را بر عهده دارند گفت :با توجه به این که هدف اصلی
خریدحمایتیمحصوالت،مدیریتبازاروجلوگیریاز ُافتبیش
از اندازه قیمت محصول و متضرر شــدن کشاورزان است ،میزان
خرید ،مد نظر نیســت و حمایت از کشــاورز مورد توجه قرار دارد.
وی گفت :محــور و هدف اصلــی دولت از خرید زعفــران ،حمایت
از زعفران کاران ُخرد اســت و در این زمینه سقف خرید زعفران از
هر زعفرانکار  ۱۰کیلو گرم است .وی افزود :محصول امسال در
 ۲سطح پوشال مرغوب به ازای هر کیلو گرم  ۱۱۰میلیون ریال و
نگین به ازای هر کیلوگرم  ۱۳۰میلیون ریال خریداری میشود.
ناصری مقدم با بیان این که امسال خرید زعفران به  ۲روش انجام
می شود گفت :در شیوه نخست ،زعفرانکاران با مراجعه به جهاد
کشاورزی شهرستان در صورت تمایل به انبارهای بورس معرفی
می شــوند و می تواننــد زعفران خود را ســپرده کاال کننــد و برای
دریافتوامبهمیزان ۵۰درصدقیمتزعفرانخودبهبانکمعرفی
شوند و وام دریافتکنند ،در دومین شیوه خرید ،کشاورزان با عقد
قرارداد،زعفرانخودراتحویلاینسازمانمیدهندوپسازانجام
آزمایش اعتبارســنجی و ثبت در چک لیســت ،معادل  ۳۰درصد
ارزش زعفــران تحویلی خود و  ۷۰درصد باقیمانده را ظرف ســه
ماه دریافت میکنند.
همچنیــن به گــزارش ایســنا ،مدیر جهاد کشــاورزی گنابــاد نیز
درباره کشــت زعفران در گناباد گفت :ســطح زیر کشت زعفران
در گنابــاد  ۳هزار و پانصد هکتار اســت و معموال ســاالنه بین  ۹تا
 ۱۲تن برداشت محصول داریم .حســینزاده اظهار کرد :کشت
زعفران در گناباد و روســتاهای آن قدمتی دیرینــه دارد و یکی از
محصوالتی که در شــهرهای کویری خوب عمل میکند زعفران
استامادرسالهایاخیرباتوجهبهسنباالیزعفرانهایکشت
شده،مقداریکاهشتولیدداشتیم.ویافزود:طیامسالشاهد
افت قیمت زعفران بودیم که برای حمایت از زعفرانکاران طرح
خرید حمایتــی زعفران را در شهرســتان داریم کــه قیمت تقریبا
مناسبی است و توصیه ما به کشاورزان این است که در مرحله پاک
کردن زعفران دقت الزم را داشته باشــند تا هنگام خرید زعفران
مشــکلی پیش نیاید .وی ثبت جهانــی زعفران گنابــاد را فرصت
بینظیری بــرای ســرمایهگذاران و بخش خصوصی بیــان کرد و
گفت :ســرمایهگذاران باید این فرصت به دســت آمــده را مغتنم
بشــمارند و برای افزایش تولیــد و بهرهبرداری و به ویــژه فراوری
زعفران در شهرستان
گامهایی بردارند.

معاونعلومپزشکیمشهدهشدارداد:

دورهمیهای شب یلدا
زمستان سختی را رقم میزند

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با
بیان ایــن که کمکم به شــب یلــدا نزدیک میشــویم،
گفت :دور هم جمع شدن شب یلدای امسال ،ممکن
است زمستان سخت و بدی را به جا بگذارد .قلیان در
گفتوگو با ایسنا تاکید کرد :ما هیچ روند کاهشی در
شیوعویروسکرونادراستاننداریم،روندشیوعوابتال
افزایشی است ،تمامی شهرستانهای استان از نظر
شیوعویروسقرمزیانارنجیهستند.ویافزود:طبق
تقســیمبندی جدید ما شهر زردی در اســتان نداریم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:
از مردم تقاضا دارم رفتوآمدهای خانوادگی را کمتر
کنند.قلیانافزود:همانندسیزدهبهدرامسالکهمردم
یکروزبهیادماندنیرابهجاگذاشتند،ازآنانخواهش
میکنمکهشبیلدارانیزهمانندسیزدهبهدرباشرایط
کرونایــی این ایام  ،ســپری و از دورهمی در این شــب
پرهیز کنند .همچنین به گزارش وب دا ،قلیان گفت:
بیش از 130هزار تســت کرونا از مراجعان ســرپایی
مراکزخدماتجامعسالمت۱۶ساعتهدریافتوبرای
بررسیبهآزمایشگاههایمرجعارسالشدهاست.

مسئولبسیججامعهپزشکیاعالمکرد:

استقرار 150پزشک معین
در مساجد استان

برف پاییزی مشهد را سفیدپوش کرد

برف نو سالم...

بارش برف پاییزی از شامگاه شنبه در مشهد
که تا یک شــنبه نیز ادامه داشــت ،شــهر را
ســفیدپوش کرد؛ هرچند این دومین برف
پاییزی در مشــهد بود اما اولین بــرف پاییز
امســال بود که چهره شــهر را ســفید پوش
کــرد .بنا بــر اعــام کارشــناس مرکز پیش
بینی هواشناسی اســتان ،بیشترین بارش
برف طی  24ســاعت منتهی بــه صبح یک
شــنبه در شهرســتان تربت حیدریــه با 17
میلی متر گزارش شده است ،در مشهد نیز
بیشترین بارش برف در ایســتگاه فرودگاه
با  4/5میلی متر برف و با ارتفاع  3ســانتی
متر همراه بوده اســت .زهرا آهنگر زاده در
گفت وگو با «خراســان رضــوی» از افزایش
دمای شــش درجــه ای مشــهد از دوشــنبه
شب خبر داد و اظهار کرد :طبق نقشه های
هواشناســی برای روز سه شنبه بارش برف
و باران در مشهد و اســتان خواهیم داشت،
این بارش ها در مشهد به صورت باران و در

نواحی کوهســتانی به صورت برف خفیف
خواهد بود و این روند تا روز چهارشنبه ادامه
خواهد یافت.
همچنین سرپرست اداره کل هماهنگی و
نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد
از مسدود نبودن هیچ کدام از معابر شهری
و نبــود آب گرفتگی در نقاط مختلف شــهر
در پی بــارش رحمــت الهی و بــرودت هوا،
با توجه به آماده بــاش حداکثری نیروهای
خدمات شهری خبر داد .به گزارش روابط
عمومــی معاونــت خدمات شــهری ،ســید
محسن رهنمایی اظهار کرد :در پی اخطار
هواشناسی مبنی بر اعالم هشــدار درباره
وزش باد شــدید لحظه ای و بارش رگباری
باران به همراه رعد و برق و همچنین بارش
تگــرگ و بــرف ۵۵ ،دســتگاه ماشــین بیل
برف روب ســنگین  ۸۵ ،دســتگاه ماشــین
بیل برف روب نیمه ســنگین ۲۷ ،دستگاه
ماشــین مینی لودر ۳ ،دســتگاه لودر۲۵ ،

عکس :آستان نیوز

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
گفت :جابه جایی مسافر در خطوط قطار شهری در
آبان ماه امســال بیــش از 60درصد کاهش داشــته
اســت .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری،
مبین مقدم افزود :براساس آمار از اول تا 30آبان ماه
امسالیکمیلیونو786هزارو 321مسافرازطریق
خط یک و  830هزارو  193مسافر از طریق خط دو
جابه جا شده اند .وی افزود :این درحالی است که از
اول تا  30آبان سال گذشــته  4میلیون و 314هزار
و 965مســافر از طریق خط یک و  2میلیون و 476
هــزارو 425مســافر از طریــق خط دو قطارشــهری
مشهدجابهجاشدهاند.

اخبار

دســتگاه تانکر برای رفع آب گرفتگی۱۶ ،
گریدر و  ۸۳دســتگاه ماشین نمک پاش به
صورت آماده باش در شهر حضور داشتند.
وی افزود :با توجه به اهمیت خدمت رسانی
به شهروندان ۵ ،هزار پاکبان نیز به صورت
آماده باش در مناطق  ۱۳گانه شــهرداری
مشــهد حضور داشــتند .وی گفت :با توجه
به افزایش شدت بارشها از اوایل صبح یک
شــنبه ،با تالش نیروهای خدمات شــهری
بالفاصلــه به پــاک ســازی معابر شــهری و
پیاده روهای پر تردد در شــهر اقدام شد و با
توجه بــه آمادگی کامل نیروهــای خدمات
شــهری و کاهش تدریجی شدت بارش ها،
خوشــبختانه هیــچ کــدام از معابر شــهری
مســدود نشــد و مــوردی از آب گرفتگی در

مشهد نیز گزارش نشد.
•آغاز زودهنگام عملیات راهداری
زمستانی در استان

رئیــس اداره نگهــداری راههــای اداره کل
راهــداری و حمــل و نقــل جادهای اســتان
نیز گفت :عملیات راهداری زمســتانی که
هــر ســال از  ۱۵آذر آغاز میشــود به دلیل
بارش برف اخیر در اســتان از ابتــدای این
ماه آغاز شــد .رجایــی در گفت و گو بــا ایرنا
افزود :با آغاز بارش برف و باران در اســتان
و پیشبینی ادامه این بارشهــا ۲۶ ،اداره
راهداری در شهرستان های استان به حال
آماده باش درآمده و برای عملیات راهداری
زمستانی تجهیز شدهاند.

جریمه یک میلیونی  139خودرو در روز اول ممنوعیت ها
جانشین رئیس پلیس راه استان با بیان این که در اجرای طرح
اعمــال محدودیت تردد در ورودی شــهرهای اســتان در ۲۴
ساعت منتهی به صبح یک شنبه ،هزار و  ۹۵۵دستگاه خودرو
از ورودی شهرها بازگردانده شد ،گفت ۲۳ :دستگاه خودرو
با جریمه پنج میلیون ریالی و  ۱۳۹دســتگاه خودرو با جریمه
 ۱۰میلیــون ریالی اعمال قانون شــدند .ســرهنگ حســین
میشمست در گفت و گو با ایرنا افزود :در این مدت به  ۲هزار
و  ۲۱۷دســتگاه خودرو نیز تذکر داده شــد .جانشین رئیس
پلیس راه استان همچنین در گفت و گو با ایسنا تصریح کرد :از

ساعت هفت صبح روز شنبه ،اول آذر ،ممنوعیت و محدودیت
ورود به شهرها ،اجرایی و این ممنوعیت در هفت نقطه ورودی
به شهر مشــهد اعمال شــده اســت .البته این دســتورالعمل
تنها شــامل ممنوعیت خودروهای ورودی به مشــهد اســت و
تنهــا ورودیها کنترل خواهند شــد .درخور ذکر اســت کلیه
شهرســتانهای اســتان به تناســب وضعیت قرمز ،نارنجی و
زرد ورودیهای خود را کنترل خواهند کرد .وی افزود :طرح
فعلی محدودیت ترددها تنها مربوط به ورودی شهرهاســت و
ممنوعیت خروج را مانند طرح قبلی شــامل نمیشــود .البته

در طرح قبلی به واســطه کنترل خروجــی و ورودی به صورت
همزمان در مدت زمان کوتاه اعمال آن با توجه به آمار ،سفرها
 ۴۰درصد کاهش یافت.
همچنیــن به گــزارش ایســنا ،هاشــمی  .فرماندار مشــهد در
خصوصوضعیتمنعترددشبانهخودروهایشخصیگفت:از
ت تردد خودروهای شخصی در
ساعت ۲۱تا ۴بامداد محدودی 
شهر اعمال می شود و اگر برخی از مردم رعایت نکنند ،توسط
ن نظارتی ثبت و در هر ۲۴ساعت ۲۰۰هزار تومان
 ۶۱۰دوربی 
جریمه خواهند شد.

مسئول بســیج جامعه پزشکی اســتان با بیان این که
طرح «بسیج سنگر ســامت» به صورت محلهمحور و
مبتنی بر ظرفیت مســاجد اجرا میشود ،اظهار کرد:
 ۱۵۰پزشکمعیندرمساجداستانمستقرمیشوند
تاپاسخگویسواالتبیمارانازطریقرابطانسالمت
باشند .به گزارش ایسنا ،ذاکریان با بیان این که طرح
بسیج سنگر ســامت از نیمه آبان در خراسان رضوی
با همکاری تمامی دانشــگاهها و دانشکدههای علوم
پزشکی ،مجموعه مساجد ،امامان جماعت و امامان
جمعه،بسیجمحالتوبسیججامعهپزشکیآغازشده
است ،تصریح کرد :تاکنون  ۱۸۰۰مسجد خراسان
رضویزیرپوششاینبرنامهقرارگرفتهاست.

افزایش روزهای دارای هوای ناسالم
درمشهد
مســئول مرکز پایــش آالیندههــای زیســت محیطی
شهرداری مشهد گفت :شــمار روزهای دارای هوای
ناسالمدرمشهدازابتدایامسالنسبتبهمدتمشابه
پارسال بیشتر شده اســت .رضا اسماعیلی در گفت و
گو با ایرنا افزود :طی  ۲۴۷روز گذشته  ۲۷روز هوای
ناسالم در مشهد ثبت شده که یک روز آن ناسالم برای
تمامی افراد و بقیه ناســالم برای گروه های حســاس
بودهاست.

اعالم مراکز ویژه خدمات به
کودکان کرونایی در مشهد
جانشــین رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در
قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا با اشاره به در نظر
گرفتن مراکز خاص برای خدمات رسانی به کودکان
مشکوکیامبتالبهکووید 19-اظهارکرد:درصورت
نیاز بــه اقدامــات درمانــی از طریق مراکز ســطح یک
با توجه به محــل جغرافیایی به درمانگاه هــای آریان،
سالمت کودک ،بیمارســتان اکبر و نشــاط کودکان
ارجاعمیشوند.

