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ناظر گمرکات خراسان رضوی
خبر داد:

استاندار
اعالم کرد:

اولویت نخست دولت
حلمشکالتمعیشتیمردم

مدیرامورآبوفاضالب
بردسکنخبرداد:

کاهش 35درصدی ارزش کاالهای
صادراتی استان به افغانستان
پنج شنبه  1۸آذر ۴ / 1400جمادی االول 1443
 4صفحه/شماره  / 485۲قیمت 600 :تومان

Thu . 9 . Dec .2021. No.4852

 75درصد آب شرب
بردسکن در اختیار
 60درصد مشترکین
پرمصرف
صفحه۲
مدیرعاملآب منطقهای
استان:

 5000لیتر در ثانیه
کسریاحتمالی
مخازن آب
در سال 1401

فرماندارکاشمرخبرداد:

بازهمداستانتکراری«ابالغنشد»!
 2روزماندهبهاجرایطرحمحدودیتهایهوشمندکرونا،دانشگاهعلومپزشکیمشهد
ازجزئیاتآنبیاطالعاست ومیگویدبهاستانابالغنشدهاست

صفحه۱

پیگیری واگذاری
موقتانشعابات
آب ،برق وگاز
درحسینآباد

صفحه۳

عضوهیئتعلمی
دانشگاهصنعتی
قوچان درفهرست
دانشمندان پراستناد
جهان

صفحه۳

استانداراعالمکرد:

اولویت نخست دولت ،حل
مشکالتمعیشتیمردم
اســتاندار گفــت :ماموریــت و اولویــت
نخســت ما به عنوان نماینــدگان دولت
حــل مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی
مردم اســت .به گزارش ایرنا ،یعقوبعلی
نظــری در جمع تشــکل هــای مردمی و
انقالبــی مشــهد در حســینیه قــرآن و
عترت افــزود :دیگر امور هــم محل خود
را دارنــد و نمــی توانیــم از آن هــا غافــل
شــویم و آن ها را حذف کنیم اما متمرکز
بر حل مشــکالت معیشــتی و اقتصادی
هســتیم .وی ادامه داد :در نظام مقدس
جمهوری اســامی ایــران بین مــردم و
مسئوالنحتیدرحرفنیزنبایدجدایی
باشــد و نظام اســامی ،مردمی اســت و
باید باشد .اســتاندار در خصوص جوان
گرایی هم گفت :جوان گرایی را مبتنی
بر تحقق ماموریــت ها انجــام می دهیم
و در انتصــاب مدیران خــاص نیز به هیچ
عنــوان تحت فشــار نیســتم و ســفارش
پذیر هــم نیســتم .نظری افــزود :حضور
در تشــکلهای مردمــی ،کادرســازی و
نیروسازی اســت ،تشــکلهای مردمی
را باید ســامان دهیم و پایگاه های بسیج
را تقویــت کنیــم و همــه این هــا ظرفیت
نیروســازی و آماده کــردن جوانان برای
مسئولیت است .وی ادامه داد :معتقدیم
که بخش های مختلف باید توسط مردم
ادارهشودودستگاههایحاکمیتینباید
تصدی گــری کنند و باید زمینــه را برای
حضور تشکلهای مردمی فراهم کرد و
دســتگاههای حاکمیتی و دولت باید به
این ســمت هدایت شــوند که موانع را از
مسیر جریان های مردمی بردارند و روان
سازی کنند .نظری در خصوص پذیرش
مسئولیت اســتانداری خراسان رضوی
نیز گفــت :بــرای اســتانداری داوطلب
نبودم اما با توجه به درخواست و اقبالی
که شــد و با این نگاه که تکلیف شد و می
توانم منشــاء اثر باشم این مســئولیت را
پذیرفتــم .وی در خصوص صــدور مجوز
برای تجمعــات مردمی نیز اظهــار کرد:
مســئوالن برای صدور مجوز نگران سوء
استفاده هســتند همچنان که در تجمع
کشاورزان اصفهانی این اتفاق رخ داد و
سوءاستفادههایی شد.

صفحه۲

خسارت 60میلیاردی
خشکسالیبه
زعفرانکاران جغتای
صفحه۳

گزارش خراسان درباره
کمبود امکانات رفاهی  ،درمانی
و آموزشی درصالحآباد

صفحه۱

رئیسشورایاسالمیشهر
کاشمرخبرداد:

پرداخت 640میلیارد
تسهیالت اشتغالزایی
درنیمه اول امسال

صالحآباددربرزخ
شهر و روستا!

مجری طرح های اجتماع محور
بنیاد برکت خراسان رضوی
اعالم کرد:

گالیه 4هزارو 600بیمار
ام اس در استان از افزایش
چندبرابریقیمتداروهای
خارجیدرماههایگذشته

اجرای 600طرح
اشتغالزاییدر
 20روستایبردسکن

غصهبیماری
و شوک
گرانی

مجــری طرحهــای اجتماع محــور بنیاد
برکــت خراســان رضــوی در کارگــروه
اشــتغال و ســرمایه گــذاری بردســکن
اعالم کرد :در  20روســتای شهرستان
بردســکن  600طرح اشتغال زایی اجرا
شده است.. .


صفحه۴

صفحه۳

گزارشخراساندربارهکمبودامکاناترفاهی،درمانیوآموزشیدرصالحآباد

صالح آباد در برزخ شهر و روستا !

بهرهمند /تعدادی از اهالی شهرستان صالحآباد از
کمبودامکاناترفاهیواجتماعیدراینشهرستان
گالیه دارند؛ نبود امکانات رفاهی و ســرگرمی مثل
پارکمناسب،استخرشنا،اقامتگاهمناسبتفریحی
و از طرفی نبود دانشگاه و موسسات علمی آموزشی
و کمبود امکانــات درمانــی و پزشــک متخصص در
بیمارستانصالحآبادوقطعیآببهدلیلفرسودگی
لولههــا و وضعیــت نامناســب جادههــا وراه هــای
ارتباطی سبب شده است تا برخی ساکنان این شهر
به فکر مهاجرت به شهرهای اطراف باشند.
•گالیه شهروندان از کمبود امکانات

یکی از فرهنگیان صالحآباد درباره وضعیت کمبود
امکانات درمانــی در ایــن شهرســتان میگویــد:
شهرســتان صالحآباد کمبودهای زیــادی در حوزه
درمانــی دارد و مجهزنبودن بیمارســتان صالحآباد
یکی از مهمترین دالیل مهاجرت مردم به شهرهای
دیگــر اســت .غالمرضــا علیمیرزایــی میافزایــد:
مردم بــرای کوچکترین کارهــای درمانــی باید به
شهرســتانهای اطراف بروند و از طرفی جادههای
شهرســتان صالحآباد هم وضعیت بسیار نامناسبی
دارند .وی اظهار میکند :جاده صالحآباد -مشــهد
و جاده صالحآباد – تربت جام واقعا نامناســب است
و مهمانان و شهروندان شهرهای دیگر با اولین سفر
به صالحآباد ،از ســفرهای مجدد به این شهرســتان
صرفنظرمیکنند.ویخاطرنشانمیکند:بیشتر

مردم روستاهای شهرستان صالحآباد به دلیل نبود
آب آشامیدنی سالم به شهرهای دیگر میروند .وی
می افزاید :در شهرستان صالحآباد برای خانوادهها
امکانــات رفاهــی و ســرگرمی مثل پارک مناســب،
اســتخر شــنا ،اقامتگاه مناســب تفریحی ،تفرجگاه
دارای امکانــات و...وجــود نــدارد و از طرفــی نبود
دانشگاه و موسسات علمی آموزشی نیز سبب شده
اســت خانوادهها بــرای تحصیــل فرزنــدان خود در
مقاطع باالتر از این شــهر مهاجرت کنند .وی اظهار
می کند :شــهر صالحآباد در برزخ بین شهر و روستا
مانده است و از امکانات یک شهر حداقلی برخوردار
نیســت و ایــن بزرگترین عامــل مهاجرت مــردم به
شهرهای دیگر است.
•منبع درآمدی شهرداری صالح آباد صفر است

رئیــس شــورای اســامی شــهر صالحآبــاد دربــاره
کمبودهای رفاهی و اجتماعی در شــهر و شهرستان
صالحآباد می گوید :ما در مجموعه شــورای اسالمی
شــهر صالحآباد برنامههایــی را برای افزایش ســطح
رفاه و آســایش مــردم در دســتور کار داریــم ولی این
شهرستانازسویمسئوالنتاحدودزیادیفراموش
شدهاست.سعیدصمدیمیافزاید:بهلحاظاینکه
منبع درآمدی شهرداری صالحآباد صفر است ،برای
جذب بودجه اختصاصی برای شهرداری صالحآباد
تالش کردیم که تاکنون محقق نشــده اســت و از این
بابتازمردمشهرصالحآبادعذرخواهیمیکنیم.وی

باز هم داستان تکراری «ابالغ نشد » !
 2روز مانده به اجرای طرح محدودیت های هوشمند کرونا ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد از
جزئیات آن بی اطالع است و می گوید به استان ابالغ نشده است
بهبودینیا/بنابراعالممسئوالنبهداشتودرمان
کشــور ،قرار اســت از شــنبه طــرح محدودیت های
هوشمند کرونایی برای کنترل الکترونیک واکسن
نزدههاوکرونامثبتهااجراشود،دراینطرحقراربر
این است که طی چند مرحله از ورود واکسن نزده ها
وکرونامثبتهابهاماکنعمومیجلوگیریشود،با
توجه به این که تنها دو روز به اجرای این طرح مانده،
جزئیاتاجراییآنراازدانشگاهعلومپزشکیمشهد
جویا شــدیم که بازهم داســتان «ابالغ نشده است»
تکرارشدوعلومپزشکیازجزئیاتاجراییاینطرح
ابراز بی اطالعی کرد .مدیر روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشــکی مشهد در پاســخ به ســوال «خراسان
رضوی» مبنی بر این که جزئیات طرح جلوگیری از
حضور افراد کرونا مثبت و واکسن نزده ها به اماکن
عمومیچیست؟گفت:طبقاعالممعاونبهداشتی

۱

دانشگاه علوم پزشکی مشــهد تاکنون (ساعت 16
روزچهارشنبه)هنوزطرحیابالغنشدهوقراراست
نحوه اجرا و ســاز و کارها روز 21آذرماه ابالغ شــود.
پهلوان به این ســوال که مراحل بعدی از زمان ابالغ
تا اجرا به چه صورتی است؟ پاسخ داد :بعد از اعالم،
معموالاینمواردبالفاصلهاجراییمیشودمگراین
کهنیازبهزمانداشتهباشدوبندهدرهمینحدازاین
موضوعاطالعدارم.
•اجرایکنترلهوشمندکرونادرتمام
واحدهایصنفیمشهد

باوجوداین،رئیساتاقاصنافمشهددرگفتوگویی
باایسناازاجرایطرحکنترلهوشمندکرونادرتمام
واحدهایصنفیمشهدخبردادوبیانکرد:سامانه
سیســتم کنترل هوشــمند کرونا در اصناف مشهد

اظهار می کند :در حوزه شهری،آسفالت خیابانها،
بهســازی پارکهای سطح شهر و سر و ســامان دادن
فضای ســبز را در اولویت برنامه کاری قــرار دادهایم.
وی خاطرنشــان میکند :صالحآباد به لحاظ شــبکه
آب آشــامیدنی ،شــهر ویرانهای اســت که شــبکه آب
آشامیدنیقدیمیوفرسودهداردواینموضوعسبب
شــده هر روز ترکیدگی و قطع آب را داشــته باشیم و
قطعمکررآبآشامیدنیباعثنارضایتی شهروندان
شده اســت .وی اظهار می کند :از مسئوالن استانی
می خواهیم نگاه ویژهای برای حل مشــکالت شهر و
شهرستانصالحآبادداشتهباشند؛نگاهیویژهبرای
بهسازی سریع راههای برونشهری ،آب آشامیدنی،
اشــتغال و ایجاد زیرســاختهای الزم برای افزایش
رفاه ،ســامت و برخــورداری از امکانــات اجتماعی
همچونشهرهایدیگرتامردمشهرستانصالحآباد
بهمهاجرتازاینشهرستانحتیفکرنکنند.یکیاز
معتمدانشهرستانصالحآبادمیگوید:صالحآباداز
مهرسال 97به شهرستانارتقاپیداکردهاماامکانات
رفاهی ،درمانی و آموزشــی آنطور که شایسته است
در شهرســتان وجود ندارد .غوثالدیــن خوافی می
افزاید:کمبودامکاناتوتجهیزاترفاهی بهگونهای
استکه برخیمسئوالنغیربومی دراینشهرستان
حاضر نیســتند با خانواده های خود حتی یک شــب
را هم در صالحآباد ســپری کنند و همیشــه در رفت و
آمد به شهرهای مجاور هستند .وی خاطرنشان می
کند :نبود پــارک مناســب و مجهز ،نبود جــاده های
مناســب برونشــهری ،کمبــود امکانات آموزشــی،
رفاهی،درمانیو...سببشده مسئوالنوکارمندان
غیربومی مدام در رفت و آمد به شهرهای خود باشند

در مرحله آمادهســازی اســت که از طریق آن کنترل
هوشــمند کرونــا در اصناف مشــهد انجــام خواهد
شــد .بنانژاد اظهار کرد :همچنین الزم است میزان
واکسیناســیون افراد در تمــام واحدهای صنفی به
خصوص در فروشــگاههایی کــه مواد غذایــی در آن
عرضه میشــود ،چه برای متصدی و چــه کارگران،
مشخص شــده باشــد .وی تصریح کرد :افرادی که
مبتال به ویروس کرونا میشوند و تســت  PCRآنها
مثبتاست،ازطریقسامانهبهمااعالممیشوندکه
از حضور این افــراد در واحدهای صنفی جلوگیری
خواهیمکرد.بنانژادبابیاناینکهکنترلهوشمند
در تمــام واحدهــای صنفی صورت خواهــد گرفت،
افزود :در این سامانه رعایت پروتکلهای مخصوص
برای هر صنف نسبت به خدمتی که انجام میدهد
و به نســبت نــوع مشــتری تعیین شــده اســت .وی
گفت :البته عالوه بر این که کارکنان رســتورانها،
ن مواد غذایی
فستفودیها ،اغذی ه و تاالرها که در آ 
عرضه میشــود ،بایــد واکسیناســیون انجــام داده
باشند ،کســانی که به آن واحدهای صنفی مراجعه

و برخی از این رفت و آمدها بــا هزینه های بیتالمال
انجام می شــود کــه این مــوارد رونــد توســعه و ترقی
صالحآباد را با کندی مواجه خواهد کــرد .وی اظهار
میکند:بارسیدگینکردنبهروستاهایشهرستان
درزمینههایرفاهی،آب،جادهو،...زمینهمهاجرتو
تخلیهروستاهابهوجودمیآیدوالزماستتامسئوالن
بهاینمواردرسیدگیکنند.
•قطعی آب به دلیل فرسودگی لوله ها

امامجمعهشهرستانصالحآبادنیزدرخصوصکمبود
امکانات رفاهی در شهرســتان صالحآبــاد می گوید:
در شهرســتان صالحآباد امکانــات رفاهی و تفریحی
نیستودراینشهرستاننهپارکمناسبیوجوددارد
و نه از اقامتگاه مســافرتی و تفرجگاه مناسب خبری
است .حجتاالســام محمد ســاجدیان می افزاید:
درشهرستانصالحآبادمناطقتفریحیمناسبیهم
وجود ندارد و در زیرســاختهایی از قبیــل آب ،گاز و
بیمارستانو...نیزبامشکلومحرومیتمواجهاست،
در شــهر صالحآباد به علت فرســودگی لولههای آب
آشامیدنیشهری،مدامشبکهآبشهریباشکستگی
و قطع آب روبهرو می شــود که نارضایتی شهروندان
و حتی افراد بومی شــهر را به همــراه دارد و این قبیل
کمبودها زمینه مهاجرت آنها را به شــهرهای دیگر
فراهم می کند  .وی خاطرنشــان می کنــد :تا زمانی
که عقبماندگی های رفاهی ،فرهنگی ،آموزشــی و
اقتصادیوجودداشتهباشد وبانبودزیرساختهای
الزمدرشهرستانصالحآباد مواجهباشیم،مهاجرت
مردم از صالحآباد به شــهرهای برخــوردار همچنان
ادامهخواهدداشت.

میکنند نیز حتما باید کارت واکسن داشته باشند،
یعنــی از ورود افــرادی کــه واکســن نزدهانــد به این
واحدها جلوگیــری میشــود .رئیس اتــاق اصناف
مشــهد افزود :اگر مشــاهده شــود که کســی بدون
کارت واکسن در واحدهای صنفی حضور یافته و از
خدماتآنمحلاستفادهمیکند،اینموضوعبرای
آن واحد صنفی نیز تبعــات خواهد داشــت .بنانژاد
ادامه داد :در گذشته سیســتم محدودیتها به این
صورتبودکهتمامواحدهاییکصنفرابهصورت
همزمان تعطیــل میکردیم ،این ایــرادی بود که در
دســتورالعملهای قبلی برای ایجاد محدودیتها
وجود داشــت اما سیســتم کنترل هوشمند موجب
حل معضل خواهد شد .وی گفت :هم اکنون امکان
تعطیلــی واحدهــای صنفی بــه صورت دســتهای و
گروهی وجود ندارد و شرایط به گونهای شده که اگر
دریکواحدصنفیتخلفیصورتگیرد،باآنواحد
به صورت جداگانه برخورد میشود .در واقع با فعال
شدنسیستمکنترلهوشمندکرونامحدودیتهای
ایجادشدهبهصورتهوشمنداعمالمیشود.

مدیرعامل آب منطقه ای استان:

 5000لیتردرثانیه
کسریاحتمالی مخازن
آب در سال 1401
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــهای
خراســان رضوی بــا بیان این کــه تمام
منــازل مشــهد باید بــه لــوازم کاهنده
مصــرف آب مجهــز شــود تــا شــاهد
کاهش چشــمگیر مصرف آب باشــیم،
اظهار کــرد :میــزان خالص آب شــرب
در ســال  ۱۴۰۱باید توســط شــرکت
آب و فاضــاب مشــهد بــه تفکیک نوع
منبــع و تعیین نیاز آبی خالص شــرب و
بهداشتی مشخص شود.
اگر در مصرف آب صرفه جویی نشــود
5متر مکعــب معــادل  ۵هــزار لیتر در
ثانیه کسری مخازن آب خواهیم داشت
که این آمار بسیار نگران کننده است.
بــه گــزارش فــارس ،عالیــی افــزود:
فهرست چاههای موجود در شهر مشهد
کــه متعلــق بــه دســتگاههای مختلف
دولتــی و اجرایــی اســت و همچنیــن
چاههای کشاورزی حاشیه شهر مشهد
که قابلیت استفاده برای مصرف شرب
و بهداشــتی را دارد ،در صــورت لــزوم
باید در طرح اضطراری تامین آب شرب
کالن شهر مشهد ارائه شود.

