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رئیس مرکز بهداشت شهرستان نارنجی
بردسکن خبر داد:

هواشناسی استان
اعالم کرد :

ابتالی 83دانش آموز و 17معلم
به کرونا طی 10روز

پیش بینی بارش باران و برف
در استان

دبیرقرارگاهمدیریتکووید19
دراستانخبرداد:
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افزایش 5برابری
آزمایش های
خانوادگی کرونا

معاوناستاندار:

 43درصد تسهیالت
مشاغلخانگی
پرداخت شده است

در شورای فرهنگ عمومی با حضور آیت ا ...علم الهدی و معاون رئیس جمهور تعیین شد

 5اولویت فرهنگی اجتماعیاستان

صفحه۳

خطاببهسازمانپارکها
وفضایسبزمطرحشد

صفحه۳

مدیرکلبحران استانداری:

مصرفگازمشهد
معادل چند استان
است
صفحه۱

صفحه۲

مهلت ۶ماهه
شهردار مشهد برای
زیبا سازی شهر

پاسخعلومپزشکی
مشهددربارهفوت
یک زندرپی
عملجراحیبینی

صفحه۲

رئیسکمیتهامداد:

 ۶۰درصد جمعیت
تحتپوشش،
زنان سرپرست خانوار
هستند
صفحه۳

معاون شهردارمشهد
خبرداد:

شهرکمتوان
شرمندهمعلوالن
مســافر توکیو می گوید ،در شرایط فعلی
کشورمان همین که رفقایم فقط بتوانند
یک زندگــی معمولی داشــته باشــند در
دنیای خودشان قهرمان اند ،الزم نیست
حتما مــدال آور باشــند ،با این کــه ما هم
مثل همه باید دنبال آرزوهایمان برویم ...


صفحه۲

مدیرکلبحراناستانداری:

مصرف گاز مشهد معادل
چند استان است

مدیرکل بحــران اســتانداری خراســان
رضوی گفت :شهرستان مشهد با حدود
یــک میلیــون و  ۳۵۰هزار مشــترک گاز
طبیعی ،بهتنهایی به اندازه چند اســتان
کشــور گاز مصرف میکند کــه این مهم
نیازمنــد بازنگــری جــدی دربــاره رفتار
مصرفی شــهروندان اســت .بــه گزارش
ایسنا ،محسن نجات افزود :همهساله با
آغاز فصل سرما ،شــاهد افزایش مصرف
لجامگســیخته و خــارج از اســتاندارد
گاز طبیعــی در بخش خانگــی و عمومی
هستیم بهگونهای که مصرف بیش از ۷۰
درصدگازاستانمربوطبهنیمهدومسال
است .وی با تاکید بر مصرف صحیح گاز
طبیعیاظهارکرد:مشهدیهامیتوانند
با همدلی و تعامل ،الگوی مناسبی برای
فرهنگســازی مصرف بهینــه گاز برای
سایر کالنشهرهای کشور باشند .نجات
خاطر نشــان کــرد  :راهکارهای بســیار
ســادهای همانند اســتفاده از لباس گرم
و خامــوش کردن وســایل گرمایشــی در
اتاقهای بدون استفاده منزل وجود دارد
که شهروندان میتوانند با مبادرت به آن،
مصرف گاز خود را کاهش دهند و موجب
پایداری گازرســانی به همــه بخشهای
مصرفی در روزهای سرد سال شوند.

اما و
اگرهای
میوه یلدا

عکس :میثم دهقانی

تغییردرهیئتامنای
فرهنگسرایشهید
سلیمانیمنتفیشد

در آستانه 12آذرماه سری
به 6آسایشگاه معلوالن زدیم
و پای درد دل شان نشستیم

صفحه4

پاسخعلومپزشکیمشهددربارهفوتیکزندرپیعملجراحیبینی
خبرگزاری ایســنا روز گذشــته از فوت یک زن
در پــی عمل جراحــی زیبایی و انحــراف بینی
که در یکی از کلینیک های مشهد انجام شده
بود ،خبــر داد .مدیر نظــارت و اعتباربخشــی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص این
پرونده ،اظهار کرد :مــواردی که منجر به فوت
بیمار میشــود حتمــا باید به پزشــکی قانونی
ارجاع داده شود.
پزشــکی قانونی درنهایت علت فــوت بیمار را
مشــخص میکند ،پزشــکی قانونی هنوز نظر
خــود را در خصــوص فــوت ایــن خانم بــه طور
قطعی اعــام نکــرده و تــا زمانی که پزشــکی
قانونــی و قاضــی پرونــده نظــر خــود را اعالم
نکنند ،ما نیز نمیتوانیم کسی را متهم کنیم.

کاظم غفاریــان در گفــت و گو با ایســنا افزود:
خانــواده مرحــوم بــه نظــام پزشــکی مراجعه
کردند ،مــا نیز در حالپیگیری شــکایت آنها
هســتیم اما قاضی بایــد حکم قطعــی را صادر
کنــد .وی تاکیــدکــرد :نتیجــه پرونــده هنوز
مشخص نیست ،پرونده باید از سیستم قضایی
به پزشکی قانونی ارسال شود ،سپس پزشکی
قانونــی کالبــد شــکافی را انجــام دهــد و نظر
قطعــی را اعــام کنــد .همچنین اگــر قاضی
پرونده صالح دانســت ،میتواند پرونده را در
اختیار تیــم متخصــص در نظام پزشــکی قرار
دهد تا آنها نظــر قطعی خود را اعــام کنند،
سپس قاضی براساس آن حکم قطعی را صادر
میکند.

رفع تصرف از  35هکتار زمین زراعی در برزش آباد
بهبــودی نیــا /روز گذشــته بــا ورود گشــت
مشــترک شــورای حفظ حقــوق بیــت المال
امور اراضی و منابع طبیعی اســتان ،عملیات
آزاد ســازی  35هکتــار از اراضــی زراعــی
واقــع در منطقــه بــرزش آبــاد مشــهد انجــام
شد.
به گزارش «خراســان رضوی» ،مسئول گشت
مشــترک شــورای حفظ حقوق بیت المال در
امــور اراضــی و منابع طبیعــی اســتان گفت:
عملیــات قلــع و قمــع و جلوگیــری از ســاخت
و ســازهای غیــر مجــاز در اراضــی زراعــی با

محوریــت جهــاد کشــاورزی برگزار شــد و در
این گشت مشترک تعداد  134قطعه اراضی
دیوارکشی و پی کنی شده ،در چند نقطه و در
ســطح بیش از  350هزار متر مربــع از اراضی
زراعی که دســتخوش تغییــر و تبدیل کاربری
قرار گرفته بود ،در قالب اجرای تبصره  2ماده
 ،10رفع تخلف و قلع و قمع شد.
رمضانی افــزود :در این عملیات مشــترک که
با دستور قضایی انجام شــد ،ضمن قلع و قمع
دیوارهــای موصــوف ،پــی کنی هــای موجود
نیز پر شد.

رئیسمرکزبهداشتشهرستاننارنجیبردسکنخبرداد:

ابتالی 83دانش آموز و 17معلم به کرونا طی 10روز
علی نــوری /رئیس مرکز بهداشــت بردســکن اعالم
کرد :بر اســاس اعالم نرم افزار ماســک در خراسان
رضوی ،تنها بردســکن و گنابــاد در وضعیت نارنجی
کرونایی قــرار دارنــد و طــی  10روز گذشــته 100
دانش آموز و فرهنگی در شهرســتان بردسکن مبتال
به کرونا شده اند .
حســین امامیان در جلســه ســتاد کرونای بردسکن
گفت :ظرف هفته گذشته تاکنون سه نفر فوتی ناشی
از کرونا در شهرستان داشته ایم و طی  10روز گذشته
تاکنون  100دانش آمــوز و فرهنگی در شهرســتان
مبتال به کرونا شده اند که  47نفر از آن ها دانش آموز
مقطع ابتدایــی  36 ،نفر متوســطه و بقیه معلمان
هستند.
رئیــس مرکــز بهداشــت بردســکن افــزود :روزانه
به طورمیانگین  270تســت رپید (تســت ســریع)
از افــراد مشــکوک گرفتــه می شــود که بیشــتر در
ســطح مدارس اســت و از ابتدای مهرمــاه تاکنون
 4هزار و  654تســت توســط  10تیم رهگیری از
مراجعهکنندگان گرفته شده است.
وی بــه بازگشــایی مــدارس اشــاره کــرد و گفت:

شهرک های صنعتی خراسان رضوی ملزم به انجام مطالعات ایجاد نیروگاه های خصوصی شدند
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی خراسان
رضوی گفــت :اســتاندار محتــرم انجــام مطالعات
ایجاد نیروگاه های انرژی تجدید پذیر و خورشیدی
با همــکاری واحدهــای تولیــدی را در شــهرک ها و
نواحی صنعتی مورد تاکیــد قــرار داده و تحقق این
موضوعبهجددردستورکاراینشرکتوتشکلهای
صنعتــی مربــوط در اســتان قــرار گرفتــه اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت شــهرک های
صنعتی خراســان رضوی ،علی بهرامی زاده افزود:
در نشست هم اندیشــی اعضای تشکل ها و مدیران
دســتگاه های اجرایی در بخش صنعت با استاندار
محترمضمنتشریحموانعومشکالتاینبخشدر
استانبهخصوصدرحوزهتامینزیرساختهایآب،
برق،گازومخابرات،موضوعمطالعاتایجادنیروگاه
هایانرژیهایتجدیدپذیروخورشیدیدرشهرک
هاونواحیصنعتیاستاننیزموردتاکیدقرارگرفت.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی خراسان
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رضویگفت:درایننشستمصوبشدکهکارگروه
تخصصی با محوریت انجمن مدیران صنایع استان
موضوعاجرایطرحنیروگاههایخورشیدیوانرژی
های تجدیدپذیر را به صورت کارشناسی و عملیاتی
بررسی کند و به مدیریت عالی استان گزارش دهد.
بهرامیزادهخاطرنشانکرد:بهتازگیایجادنیروگاه
خورشیدی در شــهرک های صنعتی با امضای یک
مدلتوافقیبینوزارتنیروووزارتصنعت،معدن
و تجارت در دســتور کار قرار گرفته اســت تا بتوان از
اینطریقباهمکاریصاحبانصنایع،نیروگاههای
خورشیدی را در شــهرک های صنعتی ایجاد کرد.
وی اظهارکرد :از چند ماه قبل شرکت شهرک های
صنعتیخراسانرضویباهمکاریانجمنمدیران
صنایع خراســان رضوی اقدام به شناسایی شرکت
های دانش بنیان توانمنــد در حوزه تولید برق کرده
ش بنیان در
اند که در این راستا هم یک شــرکت دان 
دانشگاه فردوسی مشــهد طرح جامعی را به منظور

ایجادنیروگاهخورشیدیدرشهرکهایصنعتیبا
مشارکتبخشخصوصیتدوینوارائهکردهاست.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی خراسان
رضویتصریحکرد:درصورتموافقتوزارتصمت،
این طرح به صــورت آزمایشــی در شــهرک فناوری
صنایــع غذایــی و بیوتکنولوژی مشــهد اجرا شــود،
سپس با رفع عیوب آن در کل شهرک های صنعتی
کشوربهاجرادرآید.

متاســفانه برخــی از دانش آمــوزان یا معلمــان برای
تزریق واکسن خود مراجعه نکرده اند که خطری برای
دیگر دانش آمــوزان و معلمان در مدارس محســوب
می شوند.
امامیان افزود :ضــرورت دارد این دســته از افراد در
مدارس حضور پیدا نکنند.وی ادامه داد :اگرچه در
بیشتر کارگاه ها ،واحدهای صنفی ،مساجد و ادارات
دســتورالعمل های بهداشــتی و زدن ماسک رعایت
میشــود ولــی از مجموع جمعیــت بیــش از  63هزار
نفری واجد شرایط واکسن در شهرستان تاکنون 14
درصد آن ها واکسن خود را تزریق نکرده اند.

رئیساتحادیه:مشکلی
درتوزیعوبازارمیوهشبیلدا
نیست اگر...
صفحه3

سرپرست زندان مرکزی
مشهدمنصوبشد

مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تأمینی و
تربیتیخراسانرضوی«،هادیاسماعیل
زادگان» را بــه عنــوان سرپرســت زندان
مرکزی مشــهد منصوب کرد .به گزارش
فارس ،پیش از این« ،علــی عبدی» مدیر
زندانمرکزیمشهدبودکهبهسرپرستی
معاونت قضایی و اجرای احکام اداره کل
زندانهایخراسانرضویمنصوبشده
است .اســماعیلزادگان نیز پیش از این
مدیر اردوگاه حرفه آمــوزی و کار درمانی
چنارانبود.

