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اقتصادی

رئیس اتحادیه:

سیمان در مشهد
به کف قیمت رسیده است

معاونجهادکشاورزیاستانمطرحکرد:

لزوم سرمایهگذاری
در استخراج کروسین زعفران

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد
کشاورزیاستانگفت:بخشعلمیخراسانرضوی
چهدرحوزهدانشگاهیوچهدرحوزهعلوم،تحقیقات
وصنایعغذایی،قادربهاستخراجکروسینوصادرات
آنبهدیگرکشورهاست.دراینزمینهبهدنبالکسب
اعتباراتهستیمومنابعرادراختیارکسانیکهمایل
به سرمایهگذاری در استخراج کروسین هستند ،قرار
میدهیم .ســاربان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
 ۷۶درصد تولید زعفران کشــور متعلق به خراســان
رضوی است .در حوزه زنجیرههای ارزش زعفران نیز
اقدامات خوبی در صنایع بستهبندی صورت گرفته
استومجوزهایصادرشدهدرخراسانرضویبیش
از ظرفیت این استان است .وی افزود :باید نگاهمان
به زعفران را عوض کنیــم و آن را تنها یک چاشــنی و
ادویه تلقی نکنیم بلکــه آن را در صنایع بهداشــتی،
دارویــی و ...بــه کار ببریــم .زعفــران میتواند نقش
پررنگیدرتهیهداروهایاعصابوروانداشتهباشدو
از این لحاظ قابل پیگیری است .ساربان تصریح کرد:
برای مکانیزه کردن کاشت و تولید زعفران سالهای
سال زحمت کشــیده شده اســت اما متاسفانه چون
آرایش کاشت به شکل مناسبی صورت نگرفته بود،
برداشت ماشینها موفقیت آمیز نبوده است.

بررسیمشکالت ۱۲واحدتولیدی
شهرکصنعتیتوس
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی
اســتان گفت :کارگروه ستاد تســهیل و رفع موانع
تولید این شــرکت مشــکالت مربوط بــه  ۱۲واحد
تولیدی مستقر در شــهرک صنعتی توس مشهد را
بررسی و راهکارهای الزم برای رفع آن ها را تصویب
کرد .احســانی اصــل در گفت و گــو با ایرنــا افزود:
درخواســت اســتمهال بدهی ،تقســیط بلندمدت
بدهی مالیاتی و بخشــودگی جرایم آن ،جلوگیری
از قطع بــرق ،صدور پروانــه بهره بــرداری بدون در
نظر گرفتن حریــم ،تمدیــد کارت بازرگانــی برای
تامین مواد اولیه ،اصالح ســهمیه برای تامین مواد
اولیه اقــام بهداشــتی و تامیــن ســوخت از جمله
درخواســتهای ایــن واحدهــا و داشــتن پرونــده
قضایی،کمبودسرمایهدرگردش،کمبودنقدینگی
برای نوسازی خط تولید ،تاخیر در استعالم تامین
اجتماعی برای رهن و وثیقه از جمله مشکالت آن ها
بود که برای هر یک از آن ها راه حلی اندیشیده شد.
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راه اندازی مراکز  24ساعته واکسیناسیون معطل ابالغ ستاد ملی
دبیرستاد استانی کرونا :برای راه اندازی مراکز  24ساعته هنوز ابالغی نشده است

بهبودی نیا  /پس از مصاحبه تلویزیونی سخنگوی
ستاد ملی کرونا که لغو ممنوعیت تردد شبانه در
هر شهر را منوط به راه اندازی مراکز  24ساعته
واکسیناسیون اعالم کرده بود ،خبرهایی مبنی
بر راه اندازی این مراکز در مشــهد منتشر شد و
سخنگویدانشگاهعلومپزشکیمشهدنیزپیش
از این اعالم کرده بود که این مراکز روز دوشنبه
هفته جاری در مشهد راه اندازی خواهد شد اما
خبری از راه اندازی مراکز شبانه روزی و تصمیم
گیری برای طرح ممنوعیت تردد شــبانه نشد.
با وجــود این ،روز گذشــته با این که ســخنگوی
دانشگاهعلومپزشکیمشهدازمعرفیسهمرکز
بهاستانداریبرایایجادمراکزشبانهروزیخبر
داد ،اما دبیر ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای
اســتان اعالم کــرد که «ســتاد کرونای اســتان
زمانیقادربهانجامدستوراتاستکهبهصورت
کتبیازستادملیکروناابالغشودودرخصوص
راه انــدازی مراکز  24ســاعته واکسیناســیون
هنوز ابالغی به دســت ما نرســیده اســت ».این
اظهارات نشــان می دهد که راه انــدازی مراکز
 24ساعتهبرایتسریعواکسیناسیوندرمشهد
معطل ابالغ ستاد ملی کروناست.
• 3مرکز معرفی شده برای واکسیناسیون
 24ساعته

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد روز
گذشــته در ایــن زمینــه بــه «خراســان رضوی»
گفت :روز ســه شــنبه نام ســه مرکز را در مشهد
به آدرس های مرکز اباعبــدا ...واقع در خیابان
معلم  ،75شهید حاتمی واقع در خیابان شهید
فرامرز عباســی  3و کلینیک ســیدی در منطقه
سیدی را به عنوان گزینه های راه اندازی مراکز
 24ساعته واکسیناسیون به استانداری اعالم
کردیم .رحیمی افــزود :باید به ایــن نکته توجه
داشــت که منظور از مراکز  24ساعته این است
که این مراکز تا زمان مراجعه آخرین نفر در پایان
هرشبفعالهستندچونبعیدمیدانیمفردی
در ساعت 4صبح به این مراکز مراجعه کند.
•باز هم در انتظار ابالغ!

دبیر ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان
نیز در گفت و گو با «خراســان رضوی» در پاسخ
به این ســوال که روند رســیدگی بــه راه اندازی
مراکــز  24ســاعته واکسیناســیون در ســتاد

واکسنشانرادریافتکنند.رحیمیبااشارهبه
آدرس این مراکز گفت :از آنجا که مراکز حاشیه
شهر در محالت مختلفی قرار دارند ،متقاضیان
میتوانندپیشازتماسباسامانهتلفنی ۱۹۱از
آدرس دقیق این مراکز مطلع شوند.
اخبار کوتاه

عکس تزیینی است

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی
مشهد گفت :با وجود رسیدن ســیمان به کف قیمتی
خود ،هیچ کمبودی در دسترســی به انواع آن در بازار
وجود نــدارد امــا با رونــق ســاخت و ســازها و افزایش
مصرف،امکانکمبودوافزایشقیمتاینکاالدربازار
دورازانتظارنیست.سلطانیدرگفتوگوباایرناافزود:
قیمتهرکیسهسیمانکههفتهگذشتهبرایمصرف
کننده ۴۷۰هزار ریال بود به ۳۵۰تا ۳۷۰هزار ریال
رسیدهاستکهقیمتآندربورسکاالنیز ۲۵۰هزار
ریالاست.ویتصریحکرد:ساختوسازهادربازارکم
است و نمی توان میزان ســیمان موجود در بازار و نرخ
آن را مالک قرار دارد .این شــرایط در صورت افزایش
ساختوسازهاونوساناتدربورستغییرخواهدکرد.
سلطانیاظهارکرد:ثباتقیمتسیماندرشرایطیکه
شرکت های صوری وارد عرصه نشوند ،کارخانه های
سیمانعرضهکاالیخودراکاهشندهندوقیمتدر
بورس نوسان نداشته باشــد ،ادامه خواهد یافت .وی
قیمتگذاری متعــارف برای ســیمان را بهتر از عرضه
آن در بورس دانست و افزود :یکی از اشکاالت اساسی
بورس نوسانات قیمتی است ،هرچند از طریق بورس
دستواسطههاازبازارسیمانکوتاهمیشودامانوسان
قیمت در بورس نیز مطلوب نیســت ،چرا که در همین
بورس بود که قیمت هر کیسه ســیمان به باالی۴۰۰
هزارریالرسیدوهماکنوننیزدرهمینبورسقیمت
هرکیسهسیمان ۲۵۰هزارریالاست.
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کرونا به کجا رسید؟ گفت :ما زمانی می توانیم
موضوعات این چنینــی را پیگیــری کنیم که از
مبادیرسمیوطیمکاتبه،ابالغیهایازکشور
به دست ما برسد ،مواردی که تا امروز درباره این
مراکز اطالع رسانی شــده ،به استناد مصاحبه
سخنگوی ســتاد ملی کرونا با صداوسیما بوده
است و تا سه شنبه  23شهریور هنوز هیچ ابالغ
کتبی در این زمینه به دســت ما نرسیده است.
موســوی افزود :دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
اقداماتی را انجام داده و پیشنهادهایی از سوی
این دانشــگاه مبنی برمعرفی مراکز  24ساعته
واکسیناسیون به دست ما رسیده که این اقدام
خوبی است و به تسریع در راه اندازی این مراکز
بعــد از دریافــت ابالغ رســمی کمــک فراوانی
میکند ،ما نیز پس از ابالغ کتبی از ستاد ملی،
اقدامات سریع در راستای راه اندازی این مراکز
را در دستور کار قرار می دهیم.
•لغو محدودیت تردد شبانه در مشهد به
شرط انجام واکسیناسیون

رئیس پلیــس راهور مشــهد نیــز درباره شــیوه
لغــو محدودیت تــردد شــبانه در صــورت انجام
واکسیناسیون شــبانه روزی در مشهد به ایسنا
گفت:محدودیتترددشبانههمچناندرمشهد
اجرا میشــود و فقط افرادی که برای واکســن
مراجعهمیکنند،ازاینموضوعمستثناهستند.
امامی اظهــار کــرد :مرکز بهداشــت اطالعات
افراد را بــه ما اعــام میکند .مشــخصات این
افراد در ســامانه مراکز بهداشــت درج میشود

و اســامی افــراد از جریمه خــود به خــود حذف
میشود .رئیس پلیس راهور مشهد درخصوص
لغو محدودیت تردد شــبانه به صورت همگانی
نیز گفت :ما تابع مصوبات ســتاد کرونا هستیم
و هر زمان که ایــن موضوع را به مــا اعالم کنند،
آن را اجــرا خواهیــم کــرد .امامــی در خصوص
افزایــش ترددها از زمان انتشــار خبــر لغو تردد
شبانه اظهارکرد :این چند شب افزایش تردد رخ
دادهومیزانترددهانسبتبهگذشتهحدود۳۰
درصد افزایش داشته است ،در مجموع هر شب
حدود ۶۵درصدترددهاشاملجریمهمیشود.
•مهاجران غیرقانونی هم واکسینه
میشوند

مدیــر روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد همچنین با اشاره به روند واکسیناسیون
اتباع خارجی در مشــهد اظهارکــرد :در مراکز
حاشــیه شــهر مشــهد به تمام مهاجرانی که به
کشورمانآمدهاند،واکسنتزریقمیشود،مهم
نیست که این افراد به چه صورتی ،اعم از قانونی
یا غیرقانونی وارد کشــور شــد ه باشند ،هر کس
تنها با همراه داشتن مدرکی که بتوان از طریق
آنسنشرااحرازکرد،میتواندواکسندریافت
کنــد .وی افزود :همــراه داشــتن کارت آمایش
سرزمینییامدارکدیگرالزامینداردوافرادی
که به صورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند نیز
از این بابت که در مراکز واکسیناســیون ،آنها
را به مراکز انتظامی و قضایــی معرفی خواهند
کرد ،نگرانی نداشــته باشــند و با خیــال راحت

* ایســنا /رئیــس کمیته اطالع رســانی ســتاد
اجرایی مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی
مشهد گفت :تمامی دانشجویان ساکن مشهد
میتوانند با در دست داشتن کارت دانشجویی
بــرای دریافت واکســن بــه تمامــی پایگاههای
واکسیناسیون در این شهر مراجعه کنند.
* مدیر ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و انرژی
شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت۳۰ :
هزار نفــر از جامعــه کارگری بخــش صنعت در
ن در استان دوز
شهرکهای صنعتی و نواحی آ 
اول واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
* ایرنا /عضو ســتاد اجرایی مقابله بــا کرونا در
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفــت :در پی
کمتر شــدن تعداد مبتالیــان به کوویــد  ۱۹در
خراسانرضویتماسهایتلفنیمردممناطق
زیرپوشش این دانشگاه با ســامانه  ۱۹۱حدود
 ۵۰درصد کاهش یافت.
* وبدا /مدیر پیشــگیری و مبــارزه با بیماری
های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد اظهار کرد :به منظور افزایش سرعت
در شناسایی بیماران مبتال به کرونا ،بیش از
 437هزار رپید تست در میان مراکز خدمات
جامــع ســامت ویــژه کرونای تحت پوشــش
دانشگاه توزیع شده است.
* مدیر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد گفــت :بــا
حمایت وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکی ،سپاه پاســداران انقالب اسالمی و
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد شش دستگاه
اکسیژنســاز  600لیتری به مراکز درمانی
مشهد و کاشمر تحویل شد.
* عضو کارگروه دارو و تجهیزات ستاد اجرایی
مبــارزه بــا کرونــای دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد اظهار کــرد :باتوجه به این کــه تامین
داروی مراکز درمانی زیر پوشش این دانشگاه
به شــکل غیر متمرکز انجام می شود ،شرایط
موجود رصد می شــود تا کمبودهای دارویی
در کوتاه ترین زمان برطرف شود.

سخنگوی جمعیت خدمت گزار زائران پیاده امام رضا(ع) خبر داد:

کاهش چشمگیر زائران پیاده مشهد طی  ۲سال اخیر
ســخنگوی جمعیت خدمــت گــزار زائــران پیاده
امــام رضــا(ع) گفــت :در ســالهای  ۹۷ ،۹۶و
 ۹۸بیــن  ۴۰۰۰تــا  ۸۰۰۰نفــر در روز اربعیــن
به مشــهد مشــرف میشــدند ،اما به دلیل شیوع
ی کاروانها در دو ســال گذشــته
کرونا برنامهریز 
برای سفر به مشــهد کاهش چشــمگیری داشته
اســت .رضایی در گفتوگو با ایســنا اظهــار کرد:
کاروان پیاده انصارالحســین(ع) هر ســاله مسیر
مشــهد تا کربال را با پای پیاده طــی میکند که در
بیستمین سال متوالی این حرکت از  ۲۵تیر آغاز

شــده اســت .وی افــزود :ایــن کاروان ۱۸۰عضو
دارد که پس از طی مســیر از استانهای خراسان
رضوی ،خراســان جنوبی ،اصفهان ،چهارمحال
و بختیاری و خوزســتان از طریق مرز شلمچه وارد
عراقمیشود،اماهماکنونبهعلتمسدودبودن
مرز در آبادان متوقف شد ه و احتمال دارد از طریق
مــرز هوایی وارد عــراق شــود .وی ادامــه داد :این
کاروان پیاده  ۷۲روز در مســیر اســت که اعضای
آن روزانــه ۳۰تــا ۴۵کیلومتر بین ایســتگاههای
پیشبینیشدهبرایاستراحتواتراق،پیادهروی

هشدار به آموزشگاه های غیرمجاز سینمایی

سرپرست اداره کل ارشاد :آموزشگاه های غیرمجاز سینمایی باید تعطیل شود
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان بــر ضــرورت جلوگیــری از فعالیــت
مراکــز و آموزشــگاههای غیــر رســمی و غیــر
مجــاز در زمینــه ســینما تاکیــد کرد و هشــدار
داد :آموزشــگاههای غیرمجاز ســینمایی باید
تعطیل شود .به گزارش ایســنا ،یوسف امینی
در مراسم بزرگداشت روز ملی سینما و تجلیل
از ســینماگران خراســان رضوی که بــه دلیل
رعایت شــیوهنامههای بهداشــتی بــه صورت
محدود با حضور نمایندگان بخشهای مختلف
سینمایی برگزار شــد ،اظهار کرد :سینما یک
نهاد اجتماعی در درون جامعه اســت و با دیگر
نهادها مثل اقتصاد و سیاست در ارتباط است
و نباید به آن صرفا نگاه تفننی و سرگرم کننده
داشــت .وی با اشــاره به ظرفیت های اســتان
و شــهر مشــهد در حوزه ســینما تصریــح کرد:
ظرفیــت اســتان و مشــهد در زمینــه تولیدات
فاخر ســینمایی از نظر محتوا و امکانات بسیار
باالســت ،اما تاکنــون ورود جدی بــه تولیدات
کالن سینمایی نشــده اســت .امینی با اشاره
به خســارتهایی که بــه دلیل تعطیلــی مراکز
فرهنگی و هنری ناشــی از کرونــا طی  ۱۸ماه
گذشــته به ســینماها وارد شده اســت ،گفت:
امیدواریم بــا حمایت وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی و مدیریت شــهری و شــهردار جدید

مشهد ،بار دیگر شاهد رونق ســینماها و دیگر
فعالیتهای فرهنگی و هنری در مشهد باشیم.
وی با اشــاره به ســخنان برخــی از اســتادان و
سینماگران حاضر در مراسم ،آموزش اصولی
و صحیح را پایه و مبنای پیشــرفت همه هنرها
دانســت و بــر ضــرورت جلوگیــری از فعالیــت
مراکز و آموزشگاههای غیررسمی و غیرمجاز در
زمینه سینما تاکید کرد.شــایان ذکر است ،در
این جلسه تعدادی از فعاالن سینمایی استان
در خصوص مشــکالت این هنــر از جمله لزوم
جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز آموزشــی
ســینما ،معافیت آموزشــگاهها و شــرکتهای
تولیــدات ســینمایی از عــوارض شــهرداری و
معافیتهای مالیاتی نکاتــی را مطرح کردند.
همچنین مدیران سینماها و نمایندگان انجمن
صنفــی تهیهکننــدگان ســینمایی ،شــورای
ســاخت و بازبینی فیلمهای کوتــاه ویدئویی و
انجمن سینمای جوانان استان درباره جایگاه
سینمای استان و برنامههای آیندهاینتشکلها
و مشــکالت پیــش روی خودشــان مطالبــی را
بیــان کردنــد .در ایــن مراســم از خانوادههای
هنرمنــدان فقید ســینمای خراســان ،مرحوم
شهاب ملتخواه ،مرحوم احمد حلوی ،مرحوم
حسین پورحسین ،مرحوم احمد فخر و مرحوم
عرفانیان تجلیل شد.

میکنند،همچنیندرصورتعبورازمرزشلمچه
در کشور عراق برای رســیدن به کربال نیز ۱۸روز
پیادهرویخواهندداشت.اینپیادهرویدردوسال
اخیرکهباشیوعبیماریکروناهمراهبودبارعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی انجام شده و متوقف
نشدهاست.رضاییدرخصوصپیادهروینمادین
زائران به سمت حرم رضوی در ایام منتهی به دهه
آخر صفر گفت :مطابق هر ســال زائــران پیاده به
سمتمشهدازشهرهایاطرافبهصورتمتفرقه
و گروههــای ۳۰تــا ۴۰نفــره حرکت مــی کنند و

اخبار
گوناگون

جانشین رئیس پلیس راه استان:

پلیس با تردد اتوبوس های جادهای
با ظرفیت کامل برخورد میکند
جانشــین رئیس پلیس راه اســتان گفت :متاسفانه
برخی رانندگان ناوگان برون شهری و جادهای بیش
از  ۵۰درصد ظرفیت خود مســافر ســوار میکنند و
مقررات فاصله اجتماعی را زیر پا میگذارند که این
اقدام با توجه به شــیوع ویروس کرونا تخلف است و
کنترل های الزم در مسیر توســط پلیس راهور و راه
انجام میشود .سرهنگ قانعینژاد در گفت و گو با
ایرنا افزود :در پایانههای مسافربری به دلیل انجام
کنترلها ،راننــدگان مجبور به رعایــت طرح تعداد
مســافران به میزان  ۵۰درصد ظرفیت هســتند اما
در مســیر و در داخل شــهر ،برخی راننــدگان تمام
ظرفیت خود را مســافر ســوار میکنند .وی تصریح
کــرد :جریمه هــر مســافر اضافــه  ۳۰۰هــزار ریال
اســت و عالوه بر جریمه ،دفترچه راننده متخلف به
کمیسیون ماده  ۱۱راهداری ارجاع میشود.

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیخبرداد:

فعال شدن ۹تعاونی دانش بنیان
و توسعه عمران در استان

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان گفت :با
توجه به برنامه ریزیهایی که در ســال  ۱۴۰۰انجام
شــده برنامه تعاونیهای نوع جدید را در دســتور کار
قــرار دادیم که در همیــن خصوص از ابتدای امســال
چهار تعاونی دانش بنیان و پنج تعاونی توسعه عمران
فعال شده است .پناه در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
با توجه به برنامه ریزیهایی که در سال ۱۴۰۰انجام
ینوعجدیدرادردستور
شدهبرنامهشرکتهایتعاون 
کارقراردادیمکهامیدواریمباکمکهمهدستگاههای
اجرایــی و فرمانــداران اســتان و همچنیــن حمایــت
استاندار خراسان رضوی به این مهم دست پیدا کنیم
و بتوانیم آنهــا را افزایش دهیــم .وی با بیــان این که
 ۷۳۲۲شرکت تعاونی در اســتان فعال است ،افزود:
درشرکتتعاونیهاینوعجدیدازابتدایامسالنیز
چهار تعاونی دانش بنیان و پنج تعاونی توسعه عمران
در استان فعال شدند و تالش میکنیم تا تعاونیهای
فراگیربیشتریرادراستانتشکیلدهیم.پناهگفت:
یهانیستیموتالش
بهدنبالمنحلکردنشرکتتعاون 
میکنیم آنهایی را که راکد هســتند ،فعال کنیم .با
اقدامات صورت گرفته ،ســال گذشــته هیــچ تعاونی
غیرفعالنشد.ویدرادامهبااشارهبهآسیبهاییکهبر
اثرشیوعویروسکرونابهبخشتعاونواردشد،اظهار
کرد:باتوجهبهمشکالتوآسیبهاییکهبراثرشیوع
ویروس کرونا در دنیا به وجود آمد،ما هم با مشکالتی
مواجه شدیم .مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
بیان این که حدود  ۷۰۴میلیارد تومان به بنگاههای
آسیبدیدهدراستانتسهیالتمشاغلآسیبدیدهاز
کرونا پرداخت شده است ،تصریح کرد :افرادی که به
خاطرشیوعویروسکروناازکاربرکنارشدند،مشمول
بیمهبیکاریقرارگرفتند.

عضوشورایشهرمشهدتاکیدکرد:
منعیبرایحرکتاینافرادوجودندارد.اینافراد
همچنین در مکانهای ثابت میان راه که به دلیل
وجودفضاهایبزرگبهلحاظرعایتپروتکلهای
بهداشتی مشکلی ندارد ،اقامت دارند .وی یادآور
شد:آنچهازاهمیتزیادیبرخورداراست،اقامت
زائران پیاده در مشــهد اســت که توصیه شده اگر
میخواهنددرمشهداقامتداشتهباشندحتمااز
اقامتگاههایامنوبهداشتیکهازادارهکلمیراث
فرهنگی اســتان و دانشــگاه علوم پزشکی مجوز
دارند،استفادهکنند.

لزوم ایجاد سامانه هماهنگ برای
تسریع در صدور پایانکار

رئیس کمیسیون خدمات شهری ،بهداشت ،سالمت
و محیط زیســت شورای شــهر مشــهد بر لزوم ایجاد
ســامانه هماهنگ بین معاونت شهرسازی ،سازمان
های آتش نشــانی و نظام مهندســی برای تسریع در
بررسی و صدور پایانکارهای ساختمانی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــورا ،کریمدادی
گفــت :یکــی از مســائل روز مرتبط با خدمــات آتش
نشــانی بحث تاییدیههــای آتشنشــانی در پایانکار
اســت که بــه دلیــل هماهنگ نبــودن ســامانههای
زیرمجموعه شهرداری و نظام مهندسی ،این مقوله
با تاخیر اجرا میشــود ،بنابراین پیگیر ایجاد ارتباط
هماهنگ بین این سه بخش هستیم.

