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دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان
خبر داد:

استانداردر ستاد استانی مقابله با کرونا
دستور داد

تشدیدکنترلدرمبادیورودیاستان
برایمقابلهباکرونا

دیدار وزیر اطالعات
با آیتا ...مرتضوی
شاهرودی
صفحه۳
کسب 5مدال
المپیادهایجهانی
توسط دانشآموزان
استان
صفحه۲

افزایش میزان تسهیالت
اشتغالزایی و تولید
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شهردارمشهدمطرحکرد:

دوشنبه  8آذر 2۳ / 1400ربیع الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 484۳قیمت 600 :تومان

پیشنهادایجادکارگروه
مشترکایرانو اتریش
برای سرمایهگذاری
درمشهد

با بررسی گزارش شاخص قیمت مصرف کننده تفکیکی  3ماه گذشته مرکز آمار مشخص شد

سایهتورم 60درصدیهمچنانبرسفرهمردم

صفحه۳

مسئولاموراربعینستاد
بازسازیعتباتعالیات
اعالمکرد:

صفحه4

هدفگذاری اعزام
 5میلیون زائر برای
اربعین آینده

رئیسادارهمحیط زیست
شهرداریاعالمکرد:

الزام ارائه پیوست
زیستمحیطیدر
 ۳۰کالن پروژه مشهد
صفحه۲

واکنششوراوسکوت
شهرداریدربارهبودجه
میلیاردیپاداشها
درشهرداریمشهد
صفحه۲

صفحه۳

استاندار:

حتییکواحدصنعتی
استاننبایدتعطیلشود
استاندارگفت:فعاالناقتصادیومدیران
صنعتینبایداجازهدهندحتییکواحد
صنعتــی در اســتان تعطیل شــود و بدین
منظور احصای مشکالت و تصمیم برای
کاهــش آن هــا نخســتین گام اســت .بــه
گزارش ایرنا ،نظری در نشســت بررســی
مشکالتشهرکصنعتیمشهدباتاکید
بــر همفکــری و هــم افزایــی در بــاره رفع
مشــکالت و پیش رفتن گام بــه گام برای
حل مســائل افزود :باید زیرســاخت های
واحدها اعــم از آب ،بــرق ،گاز ،مخابرات
و زمین در حد نیازشــان تامین شــود .وی
بــر گازدار کــردن همــه واحدهــای فعال
شهرکصنعتیمشهدوبسترسازیبرای
تامین گاز واحدهای در حال ســاخت در
مرحلهچهارمتوسعهآنتاکیدواظهارکرد:
هیچ یک از واحدهای فعال این شــهرک
نباید فاقد گاز باشد .وی با اشاره به تامین
برق مورد نیاز شــهرک صنعتی مشهد از
ســوی نهادهای متولی گفــت :به منظور
خودکفایی برق این شــهرک الزم اســت
اســتفاده از نیــروی خورشــیدی و ایجاد
نیروگاه در ایــن زمینه مــورد مطالعه قرار
گیرد تا در آینده نزدیک بتوان بخشــی از
برقموردنیازاینشهرکراازنیروگاههای
خورشیدیتامینکرد.

دستگیرییکمالخر
وکشف ۲۰۰قلماموال
مسروقهدرتربتجام
حقدادی  /سرهنگ موهبتی فرمانده
انتظامی تربت جام از دســتگیری یک
مالخر و کشف حدود  200قلم کاالی
ســرقتی از مخفیــگاه او خبــر داد .وی
گفت :ماموران دایره تجسس کالنتری
 11بــا انجــام تحقیقــات ،مالخــر ی را
شناســایی و با هماهنگــی قضایی او را
در مخفیگاهــش دســتگیر کردند .وی
با بیان این که در بازرســی از مخفیگاه
متهم حدود  200قلم کاالی ســرقتی
کشــف شــد،تصریح کرد :تاکنون 15
مــال باختــه در ایــن زمینه شناســایی
شــده و برای شناســایی اموال خود به
کالنتری  11مراجعه کرده اند.

آلودگیهوای
مشهددرآستانه
وضعیت قرمز

سخنگوی صنعت برق استان:

کمبود برق زمستانی
محتملاست

شــاخص کیفیــت هــوای مشــهد روز
گذشــته ،بــا افزایــش قابــل توجــه ،در
آســتانه وضعیــت قرمــز آلودگــی قــرار
گرفت .بر اســاس گــزارش مرکز پایش
آالیندههــای زیســتمحیطی مشــهد،
شاخص 24ساعتهکیفیتهوایمشهد
در روز گذشــته نشــانگر عدد  ۱۳۵و در
وضعیت هشدار ناسالم برای گروه های
حساس قرار داشــت .بر اساس توصیه
کارشناســان ،در ایــن شــرایط ،افــراد
مبتال بــه بیماری هــای قلبی یــا ریوی،
سالمندان و کودکان ،باید فعالیتهای
طوالنــی یا ســنگین خــارج از منــزل را
کاهش دهند.

جزئیات نقص دستگاه صدور بلیت تک سفره در قطار شهری مشهد
مدیرعامل شــرکت بهــره برداری قطار شــهری
مشــهد ،جزئیات خرابی دســتگاه صــدور بلیت
تک سفره در ایســتگاه های قطار شهری مشهد
را تشریح کرد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
مبینمقدماظهارکرد:شارژوپشتیبانیدستگاه
های صــدور بلیــت تک ســفره برای مســافران،
توسط ســازمان فاوا صورت می گیرد .باتوجه به
مشــکل پیش آمده ،همکاران ما در سازمان فاوا
درحالرفععیبهستندتاایندستگاههامجدد
راه اندازی شود .صدور بلیت تک سفره با مشکل

همراه نیستو مشــکل اصلی در بخش پذیرنده
برای عبور از گیت بوده است.
وی افــزود :طبق دســتورالعملی که در شــرکت
ی که به
بهره بــرداری وجــود دارد ،دســتگاه های 
دلیل نقص فنی از کار افتاده و مسافر به عبارتی
مــن کارت نداشــته باشــد ،طبق دســتورالعمل
مســافر به صورت رایگان جابه جا خواهد شــد و
هیچ گونه مشکلی برای حضور مسافران در قطار
وجودندارد.دراینفاصلهکهدستگاههایصدور
بلیتوپذیرندهخرابشدهبیشازسههزارنفربه
صورت رایگان از مترو استفاده کرده اند.

رئیسدانشگاهآزاداستان:

آماده استفاده از ظرفیت ها برای حل مسائل اجتماعی هستیم

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی خراســان رضوی
گفت :این دانشــگاه با داشــتن امکانات فیزیکی،
فکری ،معنوی و استادان اثرگذار ،آماده استفاده
از ظرفیت های خود برای حل مســائل اجتماعی
منطقــه اســت .مــرادی در نشســت مشــترک بــا
اعضای کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر مشــهد افزود :حوزه فرهنگی حوزه ظریف و
تاثیرگذاری است و اگر بتوانیم در فضای دانشگاه
کار فرهنگــی اثرگــذار و فاخــر انجــام دهیــم کار
بســیار بزرگی کردهایــم .وی ادامه داد :شــورای
اسالمیشهرمتولیآموختنمهارتبهشهروندان
اســت و دانشــگاه در ایــن زمینــه کمــک میکند
لذا ظرفیت و تــوان دانشــگاه را به کمــک بگیرید

چرا که اگر توانســتیم به شــهر مشــهد و مجاوران
حضرت امــام رضــا (ع) مهــارت بیاموزیــم ،نقش
خود را ایفا کردهایم .رئیس کمیســیون فرهنگی
و اجتماعــی شــورای شــهر مشــهد نیــز گفــت :با
 ۸۰درصــد برنامههای دانشــگاه قرابــت داریم و
درخواستهای دانشگاه آزاد اسالمی مشهد را در
کارگروههای تخصصی بررســی و از ظرفیتهای
دانشگاهدرحلمسائلاجتماعیاستفادهخواهیم
کرد .حجتاالســام منصوریان افزود :مســائل و
معضالت اجتماعــی متولی خاصی نــدارد لذا از
مشارکت و خودیاری مردم استفاده می کنیم چرا
که جلب مشــارکت و خودیــاری مردم ،اســتفاده
بهینه از ظرفیت دستگاههای اجرایی است.

معاوندرمانعلومپزشکیتربتجام:

درمانگر قالبی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد

حقدادی-معاوندرماندانشکدهعلومپزشکی
تربت جام گفت :شخصی که بدون داشتن هیچ
گونه مدرک پزشــکی مدعی درمــان نازایی بود
و اقدام به پذیــرش و به اصطالح درمــان افراد با
ســابقه نازایی می کرد به مراجع قضایی معرفی
شد.
دکتر معلــم زاده افــزود :بــا مراجعــه چندنفر از
شــاکیان به اداره نظــارت بردرمــان و بــا ارجاع
موضوع بــه دفتر امــور حقوقی دانشــکده ،علیه
فردیکهبابخوردادنطیچندجلسهبامحلولی
که مشخص نبود از چه موادی تشکیل شده و در
انتهای جلســه به فرد اعــام می کرد کــه باردار
اســت و نیــازی به اقدامات تشــخیصی نیســت،
اعالم جرم شد.
وی ادامــه داد :ایــن درمانگــر قالبــی درقبــال

۲

با رأی اعضای شورای شهر
مصوب شد

عکس :میثم دهقانی

وعده جهادکشاورزی
استان برای
افزایش تولیدمرغ
تا اواسطدی

صفحه۳

اقداماتش ازهر شخص یک تاسه میلیون تومان
نیز دریافت می کرده است.
مدیر امور حقوقی دانشــکده علوم پزشــکی نیز
گفت :متاســفانه آگاهی نداشــتن مردم ســبب
مراجعات مکرر به این شخص شده و تاکنون ۲۱
نفرشاکیبهدفترحقوقیدانشکدهمراجعهکرده
اند و پرونده هم در دادســرا در مراحل رسیدگی
است.
سعید خوافی افزود :شخص مداخله گر یاد شده
حسب اظهارات شــکات قرار بوده که جشن صد
تایی بارداری برپا کند!
ویادامهداد:ازمردمدرخواستمیکنیم،فریب
چنیناقداماتغیرعلمیوخالفواقعرانخورند
و برای درمــان ناباروری به موسســات پزشــکی
درمانی مربوط مراجعه کنند.

پیادهراههای
موقت در
دستمطالعه
صفحه۲

