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افزایش  22درصدی بارش باران
در استان
مدیرکل هواشناسی خراســان رضوی گفت :میزان
بارشبارانازابتدایسالزراعیجاری(اولمهرماه)
درشهرستانهایاستانافزایش ۲۲درصدینسبت
بهمدتمشابهسالگذشتهداشتهاست.عراقیزاده
درگفتوگوباایرناافزود:ازابتدایسالزراعیجاری
 ۵۷میلی متر باران در خراســان رضوی باریده است
که این میزان در مدت مشابه سال گذشته  ۴۷میلی
متر بوده و در دوره آمــاری نیز ۵۹میلی متر بارندگی
گزارش شده است .وی تصریح کرد :میزان بارش در
استان در ســال زراعی جاری نســبت به مدت مشابه
دورهآماریبلندمدت ۳درصدکاهشنشانمیدهد.
ویافزود:نیمهجنوبیاستان،بیشترینمیزانبارش
رادرامسالداشتهاست،ایندرحالیاستکهحدود
نیمی از ایســتگاه های اســتان طی این مدت بارشی
کمترازسالگذشتهرابهثبترساندهاند.عراقیزاده
گفت :بیشترین بارش ســال زراعی جاری در استان
خراســان رضوی مربــوط به ایســتگاه های خــواف و
رشــتخوار به ترتیب با ۹۹و ۹۰میلــی متر و کمترین
میزان آن نیــز مربوط به ایســتگاه های هواشناســی
سبزوارودرگزبهترتیببا ۳۰و ۳۱میلیمتر بارندگی
بودهاست.مدیرکلهواشناسیخراسانرضویادامه
داد :در ایستگاه هواشناسی مشــهد نیز در چهار ماه
ابتدایی ســال زراعی جاری ۵۲میلی متر باران ثبت
شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته
 ۴۳میلیمترودردورهآماریبلندمدت ۶۹میلیمتر
گزارششدهاست.

خداحافظیسرمایشبانهازاستان
کارشــناس مرکــز پیشبینــی ادارهکل هواشناســی
خراسانرضویگفت:باافزایشمیانگیندمایاستان
تا پایان هفته جاری ،برودت شــبانه هوا شکسته شده
و کمینه دمای مشــهد از  ۲درجه زیر صفر بــه  ۵درجه
سلسیوس خواهد رسید .مرتضی اثمری در گفت و گو
با ایرنا افزود :شامگاه دوشنبه تمامی شهرستانهای
خراسان رضوی دمای صفر و زیر صفر را تجربه کردند
کهکمترینآنمربوطبهشهرستانهایریوشوقوچان
به ترتیب با کمینه دمای  ۹و  ۸درجه زیر صفر بود .وی
تصریح کــرد :تا پایان هفتــه دمای روزانه در خراســان
رضوی نوســان حدود یک درجهای خواهد داشت ،به
طوریکهبیشینهدمایهوایمشهدتاروزپنجشنبهبه
 ۱۶درجهخواهدرسید.

با حضور در تحریریه خراسان؛

مدیرعاملآبفایمشهد:
روزنامهخراساندرکنارماست
امیر صبا /هفته گذشــته اتفاق ناخوشــایندی
برای خبرنگار و عکاســان روزنامه خراســان در
حین تهیه گزارش از کشف رود پیش آمد ،اتفاق
نادری که البته می توانست خیلی بهتر مدیریت
شــود .در پی این ماجرا عصر دوشنبه ،مهندس
اســماعیلیان مدیرعامل آب و فاضالب مشــهد
به همــراه مدیــر روابط عمومــی این شــرکت با
حضور در تحریریه خراســان با ســید علی علوی
جانشــین مدیر مســئول و ســردبیر خراســان و
همچنیــن ســعید برند معاون ســردبیر دیــدار و
گفت و گــو کــرد .اســماعیلیان در این دیــدار با
اشاره به اتفاق پیش آمده در هفته گذشته برای
خبرنــگار و عکاســان روزنامــه خراســان ضمن
دلجویی از آنان گفت :واقعیت این است که من
به عنوان مدیرعامل آبفا خیلی دیر در جریان این
موضوع قرار گرفتم ،کار نباید به این شکل انجام
می شــد و باید در همان لحظات اولیه که مامور
حراســت ما در حین انجام وظیفه با خبرنگاران
شما مواجه شده است ،موضوع به روش درستی
حل و فصل می شــد و خبرنگاران می توانستند
به ادامه گــزارش خود بپردازند .وی با اشــاره به
گزارش هــای روزنامه خراســان در حــوزه آب و
فاضالب مشــهد گفت :خراســان همــواره کنار
ما بوده اســت ،موضوع تامیــن آب چالش جدی
اســتان اســت و همچنین ســامان دهی کشــف
رود به عنوان یک معضل چندین ســاله زیســت
محیطــی همواره مــورد توجه خراســان بــوده و
گزارش های بســیار خوبــی در این مــوارد تهیه
شــده اســت .وی در بخــش دیگــری از صحبت
هایشبهرویکردرسانهایآبفایمشهدنیزاشاره
کرد و گفت :خودم و همکارانم همیشــه ســعی
کرده ایم بهتریــن ارتباط را با جامعه رســانه ای
استانومشهدداشتهباشیموهموارهدرتالشیم
بهترین پاسخ گویی به مطالبات خبرنگاران را در
سریعترینزمانممکنداشتهباشیم.ویبابیان
این که خراسان همواره در کنار آبفا بوده است،
ادامهداد:خراساندراینسالهاباگزارشهای
خودنشاندادهاست،حتیدرمواردیکهنقدی

هم مطرح مــی کند ،نیت و هدفــی جز خدمت و
کمک به پیشــرفت پروژه ندارد ،من از نیت خیر
خبرنگاران شــما مطلع هســتم .ایــن انتظار که
رسانه همیشــه باید خبرهای مثبت سازمان ها
را منتشر کند ،توقع درستی نیست و ما نیازمند
نقد و بیان مطالبات نیز هســتیم .ضمن این که
این موضوع باعث خواهد شــد ،پروتکل های ما
در مواجهه با خبرنگاران اصالح شود.
در ادامه این دیدار ســید علی علوی ،جانشین
مدیر مســئول روزنامــه خراســان نیز با اشــاره
بــه اهمیــت جایــگاه رســانه و تاثیر گــذاری آن
در پیشــبرد و رفع مشــکالت اســتان ،به سابقه
روزنامــه خراســان و گــزارش هــای مربــوط
در ایــن زمینــه پرداخــت و گفــت :موضوعاتی
همچون کشــف رود که سال هاســت به عنوان
مطالبــه مردمــی مطــرح می شــود در دســتور
کار خبرنــگاران قرار دارد و تا رســیدن به نقطه
مطلــوب ســامان دهــی ،از ســوی مــا پیگیری
خواهد شد .سردبیر روزنامه خراسان در ادامه
با اشاره به اتفاق پیش آمده در گزارش مذکور،
پاک کردن عکس های خبرنــگاران را اقدامی
تعجــب آور برشــمرد و افــزود :باید بــه گونه ای
برنامه ریزی کرد که فضا برای پیگیری مطالبات
مردم توســط خبرنگاران تســهیل شــود .وی با
اشــاره به اظهارات مدیرعامل آبفــا تاکید کرد:
به هر حال هر چنــد این اتفاق بــرای ما عجیب
بود اما اگر باعث شــود پروتکل ها در مواجهه با
خبرنگاران اصالح شــود ،می توان از این زاویه
هم نگاه کرد که دستاورد خوبی داشته است.

استان در تهدید پیک ششم
لحنپزشکاننسبتبهکرونا
وعادیانگاریمردمتغییرکرد

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی
استان گفت :مردم دچار سادهانگاری
شــدند و نســبت بــه خطــرات ابتال به
امیکرون بی توجهی می کنند ،ادامه
این روند باعث میشــود پیک ششــم
ســهمگین باشــد .به گزارش ایســنا،
زحمتکش با اشــاره بــه افزایش قابل
توجــه بیمــاران در بخــش ســرپایی
و بســتری با عالیــم ابتال بــه امیکرون
گفــت :معمــوال آزمایشــات مرتبط با
ابتال به کرونا ســه تا چهــار روز پس از
بروز عالیم اولیه مثبت میشــود ،این
در حالی است که در چهار روز نخست
ابتال به کرونا از نوع امیکرون بیشترین
واگیری اتفاق میافتــد ،بنابراین هر
نــوع عالمتی شــامل گرفتگــی صدا،
گلودرد ،عطسه و آبریزش بینی ،بدن
درد و حتی اختالل بویایی و چشــایی
را بایــد بــه حســاب کرونا گذاشــت و
نســبت بــه قرنطینه اقــدام کــرد .وی
در خصــوص بــاور عمومــی مبنــی بر
این کــه امیکــرون را خفیفتــر از دلتا
کرونــا میدانند نیز گفــت :تحقیقات
در این رابطه هنوز کامل نیست و نقش
واکسیناســیون و رعایــت پروتکلهــا
در ابتــای خفیفتر بــه کرونــا از نوع
امیکرون کامال روشــن نشــده است.
با توجه بــه قدرت ســرایتپذیری پنج
تا هشــت برابری امیکرون نســبت به
دلتا کرونا و همچنیــن قابلیت انتقال
 ۴۰برابری آن نسبت به کرونای اولیه
باید اعتــراف کرد که امیکرون ســویه
خطرناکی اســت و نباید آن را دســت
کم گرفت.
•شناسایی  737بیمار جدید تنها
در یک روز!

مسئول کمیته رسانه و اطالعرسانی
کوویــد  ۱۹دانشــگاه علوم پزشــکی

مشــهد نیز از شناســایی  ۷۳۷بیمار
جدیــد مبتــا بــه کرونــا تنهــا طــی
 ۲۴ســاعت در مناطــق زیر پوشــش
ایــن دانشــگاه خبــر داد .پهلــوان
درگفتوگو با تســنیم اظهار کرد :در
یک روز گذشــته  105بیمار مبتال یا
مشــکوک به کرونا در مراکز درمانی
زیر پوشــش ایــن دانشــگاه بســتری
شــدند .مدیر توســعه و ارتقای شبکه
ســامت معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد نیز گفــت :در
دو هفتــه اخیــر میــزان تســتهای
مثبت پی ســی آر کرونا در اســتان از
 ۴درصد به  ۱۹درصد رســیده است
که نشانگر ســیر صعودی ابتال به این
بیماری است .به گزارش ایرنا ،دکتر
درخشان ،با اشاره به این که مراجعه
بیماران مشــکوک به کرونــا به مراکز
منتخب فعال در استان افزایش یافته
اســت ،افزود :مراجعــات مردمی در
مناطق زیــر پوشــش دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد افزایش یافته که این
افزایش در شهرستانهای رشتخوار،
بینالود (طرقبه و شــاندیز) ،فریمان،
گلبهــار و مشــهد ســرعت بیشــتری
دارد .وی ادامه داد :متاسفانه مردم با
گمان این که با انجام واکسیناسیون،
مجاز به برگزاری دورهمی و مراســم
مختلــف هســتند نســبت بــه رعایت
شــیوه نامــه هــا و پروتــکل هــای
بهداشتی بیتوجه شده اند که همین
عامل ،باعث سرعت گرفتن روند ابتال
به بیماری در جامعه شــده است .وی
گفت :پرهیز از برگزاری دورهمی ها،
جدیت در استفاده از ماسک ،تکمیل
واکسیناسیون و حفظ فاصله گذاری
اجتماعی مــی توانــد در کاهش آمار
ابتال به بیماری تاثیر فراوانی داشــته
باشد.

واکنش معاون شهردار مشهد
به ایرادات پروژه خلیج فارس
معاونعمران،حملونقلوترافیکشهرداریمشهد
بااشارهبهانتشاربرخیتصاویرازلکهگیریآسفالتدر
پروژهخلیجفارسپسازانجامروکشآسفالت،گفت:
پروژه خلیج فــارس ،تحویل قطعی نشــده و برای رفاه
مردم زیر بار ترافیکی رفته است ،با توجه به ضرورت و
درخواستهایشهروندانپروژهتقاطعغیرهمسطح
خلیج فارس بخــش به بخش و بــدون انجــام مراحل
تحویلقطعیزیربارترافیکرفتهاست،بنابراینقطعا
ایراداتیوجودداردکهناظرانپروژهتاتحویلقطعی،
آنرابرطرفمیکنند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شهرداریمشهد،منبتیبابیاناینکهدرابتدازیرگذر
پروژه خلیج فارس برای تسهیل تردد زیر بار ترافیکی
قرارگرفتوپسازمدتیراستگردپروژهازمجیدیهبه
بزرگراهآیتا...هاشمیرفسنجانیآسفالتشدوزیر
بار ترافیکی رفت ،اظهار کرد :این درحالی اســت که
برای تحویل قطعی پروژه قبل از افتتاح بررســیهای
نهاییورفعنقصانجاممیشودوپروژهناقصتحویل
قطعینمیشود.ویبهبازگشاییراستگرددیگرپروژه
خلیجفارسازبولوارشهیدکاظمیبهبزرگراهآیتا...
هاشمی رفسنجانی اشــاره کرد و ادامه داد :به دلیل
بارندگیهای هفته گذشته بخشی از زیر سازیهای
انجام شــده برای روکش آسفالت آســیب دید اما این
آسیبها در حال رفع شــدن است و درصورت شرایط
مناسبآبوهواییراستگرددومپروژهخلیجفارستا
آخر اینهفتهآسفالتوبازگشاییمیشود.

 ۶انتصابجدید
در اداره کل ارشاد استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان طی احکام
ت هنری و ســینمایی،
جداگانــهای سرپرســت معاون 
سرپرست معاونت فرهنگی و رسانهای ،مسئول گروه
قرآن و عترت ،سرپرســت دبیرخانه شــورای فرهنگ
عمومی،مسئولارتباطباحوزههایعلمیهوموسسات
و مراکز پژوهشــی و دینی و سرپرست روابط عمومی و
اطالعرسانیرامنصوبکرد.بهگزارشایسنا،محمد
حسینزاده طی احکام جداگانهای رضا هژبر کاللی
را به عنــوان سرپرســت معاونــت هنری و ســینمایی،
جلیل سروری را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی
و رسانهای ،حمید صمدی را به عنوان سرپرست گروه
قرآنوعترت،حجتاالسالمکاظمینسبرابهعنوان
مسئولارتباطباحوزههایعلمیهوموسساتپژوهشی
ودینیوافشینتحفهگررابهعنوانسرپرستدبیرخانه
شــورای فرهنگ عمومــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمیخراسانرضویمنصوبکرد.همچنینپیش
از این فهیمه بهشتیصفت طی احکام جداگانهای از
سویمدیرکلارشادبهعنوانسرپرستروابطعمومی
و اطالعرسانی این اداره کل و همچنین مسئول امور
بانوانوعفافو حجابمنصوبشدهبود.

