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اظهارات حیدری درباره ضرورت پرداخت
عوارض بنزین برای توسعه حمل و نقل عمومی

واکنش فوتسالیست خراسانی که در مراسم
بهترین های سال آسیا به حقش نرسید

اصال از انتخاب نشدنم
ناراحت نشدم

گزارش خراسان رضوی از
تولیدکنندگانموفقکمبیناو
کمشنوادرتربتحیدریه

حکایت5جوانمعلول
کهخستگی
را خسته کردند صفحه۷
مدیرکلبیمهسالمتاستان:

 56میلیارد از
مطالبات مراکز درمانی
پرداخت شد
صفحه۱

« مطالبه جدی برای سهم شهر»
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مدیرکلتأمیناجتماعیاستان:
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8صفحه/شماره  / 428۷قیمت 600 :تومان

 18هزار نفر در استان
بیمه بیکاری دریافت
میکنند
صفحه۳

پسازانتشارگزارش«پیشرفتآزادراهحرمتاحرمدراستان؛تقریب ًاصفر!»در«خراسانرضوی»صورتگرفت

دستوراستانداربرایپیگیری
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تعطیلی 3روزه
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 ۳واحد فروش لوازم پیامک 9:ریم

صفحه۳
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الکتریکی به دلیل گران
فروشی اخطار پلمب گرفتند

عملیاتمرصاد
در نیشابور بازسازی
میشود
صفحه۷
پلمب350واحداقامتی
غیرمجازومتخلف
در مشهد طی 8ماه
صفحه۳

همزمانبااجرایسهمیه
بندیبنزینصورتگرفت:

صفحه۱

اخبار
جامعه

معاوناستاندار:

اعتیاد درصدر آسیبهای
اجتماعی استان است
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتاندار گفت :حجم تهدید مواد مخدر
بسیارافزایشیافتهبهطوریکههماکنون
اعتیــاد درصــدر آســیبهای اجتماعــی
استانقرارگرفتهاستکهبایدبااولویتبه
اینموضوعرسیدگیشود.حسنجعفری
در نشســت کمیتــه تخصصــی توســعه
مشــارکتهای مردمــی و ســازمانهای
مردم نهاد شــورای مبارزه با مــواد مخدر
استانافزود:شهرمشهدبهدالیلمختلف
و از جمله به دلیــل زائر پذیر بــودن باید از
آسیبهای اجتماعی از جمله مواد مخدر
پاکسازی شود .وی افزود :سازمانهای
مردم نهاد مــی توانند نقش مهمــی را در
حوزه مبارزه بــا اعتیاد و پیشــگیری از آن
بهخصوص در میان قشر جوان ایفا کنند.
معاون استاندارتصریح کرد :روش مبارزه
با مواد مخدر بســیار متنوع شــده است از
اینروسازمانهایمردمنهادباهمکاری
استادان دانشگاه و نخبگان باید بهترین
روش را بــرای پیشــگیری از پدیده شــوم
اعتیاد برنامه ریــزی و به ارائــه طرح های
مدنظربرایاجرااقدامکنند.

کاهش 9ساعته زمان
پاسخ گویی در شهرداری
الکترونیکمنطقه12
پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری
مشهد-گزارشتحلیلآماریشهرسازی
دردودورهزمانیقبلوبعدازالکترونیکی
ســازی منطقــه ،12نشــان مــی دهد که
میانگینپاسخگوییبهمراحلدرخواست
ها در دوره الکترونیکی سازی 9 ،ساعت
کاهشداشتهاست.

بازسازیعینبهعین مهدیه
مشهدآغازنشد

تولیت آستان قدس در مراسم
هشتاد و دومین سالروز شهادت
آیت ا ...مدرس:

تجلیلازآیتا...
مدرستجلیلاز
فضیلتهاست

تولیت آســتان قدس رضوی در مراســم
ســالروز شــهادت آیــتا ...سیدحســن
مدرس گفت :تجلیــل از آیت ا ...مدرس
تجلیل از فضیلت هاست...


عکس :آستان نیوز

اضافهشدن170دستگاه
اتوبوس به ناوگان
اتوبوسرانیمشهد

برقبازرسیهای
« گراننمیخریم»
الکتریکیهاراگرفت

صفحه۳

مدیرکلبیمهسالمتاستان:

 56میلیارد از مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سالمت پرداخت شد
مدیرکل بیمه سالمت استان گفت ۵۶۴:میلیارد
و  ۵۷۰میلیون ریال از مطالبات موسسات دولتی
دانشگاهیوخصوصیطرفقراردادبیمهسالمت
در اســتان پرداخت شــد .به گــزارش ایرنــا ،دکتر
ســیدمرتضی وجــدان افــزود :موسســات طــرف
قرارداد با بیمه سالمت استان شــامل چهار هزار و
 ۶۰۰موسسهمتشکلازبیمارستانهایدولتیو
خصوصی ،پزشکان ،داروسازان ،دندان پزشکان،
آزمایشگاهها،مراکزپاراکلینیکی،مراکزبهداشت
روستایی ســطح یک و ســایر مراکز درمانی است.
وی افــزود :مطالبات تیرماه کلینیکهــای دندان
پزشکی،درمانگاهها،مراکزدیالیز،شیمیدرمانی،
خصوصی و خیریــه و بخش عمــده ای از مطالبات

تیرمــاه بیمارســتانهای غیر دانشــگاهی و مراکز
پاراکلینیکخصوصیوخیریهاستانونیزپزشکان
و دنــدان پزشــکان پرداخت شــد .مدیــر کل بیمه
سالمتاستانتصریحکرد:مطالباتداروخانههای
غیردانشــگاهی و خصوصــی خراســان رضوی در
مرداد تســویه و  ۷۵درصد مطالبات شــهریور این
داروخانههــا نیز پرداخت شــده اســت .وی افزود:
علیالحسابمطالباتمرحلهششمسال۹۸سطح
یک دانشگاههای علوم پزشکی اســتان مربوط به
روستاییان ،عشایر و شــهرهای زیر  ۲۰هزار نفر به
طور کامــل و  ۵۰درصد مطالبات مرحلــه اول این
مراکزپرداختشدهو ۵۰درصد باقیماندهنیزدر
حالپرداختاست.

تعطیلی  ۳روزه مدارس ،هوای مشهد را سالم نکرد
دیروز بــرای ســومین روز پیاپی مدارس مشــهد با
تصمیمکارگروهاضطراریآلودگیهواتعطیلشد
تا شاید کمکی باشد به کاهش آالینده ها و رسیدن
شاخص هوا به وضعیت سالم ،اما این تعطیلی سه
روزههوایمشهدهمدردیدوانکردوهوایمشهد
روز گذشــته نیز تا ســاعت  15در وضعیت هشدار
و ناســالم برای گــروه های حســاس قرار داشــت.

همچنین به گزارش تسنیم ،تورج همتی مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان در این زمینه گفت:
با وجود آلودگی هوا بازهم به دلیل نامناسب بودن
وضعیت حمل و نقل عمومی در شــهر مشهد مردم
تمایلی به اســتفاده از این وســایل ندارند و ترجیح
میدهند در این شــرایط هم از وسایل حمل و نقل
شخصیاستفادهکنند.

همزمان با اجرای سهمیه بندی بنزین صورت گرفت:

اضافه شدن  170دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی مشهد

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریمشهداز
اضافهشدن 170دستگاهاتوبوسبازسازیشدهبه
ناوگاناتوبوسرانی،همزمانبااجرایطرحسهمیه
بندیبنزینخبرداد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شهرداری مشهد ،سید مهدی حسینی پویا گفت:

با ســهمیه بندی بنزین ،شــاهد افزایش اســتفاده
شــهروندان از ناوگان اتوبوسرانی هستیم و تالش
کرده ایم ظرفیت خود را به حداکثر افزایش دهیم،
همچنینآمادگیداریمدرخصوصافزایشساعت
سرویسدهینیزاقدامکنیم.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

بیماری آنفلوآنزا تحت کنترل است

مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت ،خانــواده
و مــدارس وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی گفــت :خوشــبختانه بیمــاری
آنفلوآنزا تحت پیگیری و کنترل است .به
گزارشفارس،سیدحامدبرکاتیپیشاز
ظهر امــروز در نشســت خبری ســامت
جمعیت،خانوادهومدارسدانشگاههای
علومپزشکیکشوردرمشهد،اظهارکرد:

۲

شــیوع بیماری فصلــی آنفلوآنزا امســال  ۲۰روز
زودتر از سالهای گذشــته در کشور آغاز شد ،در
دورهای محدودیت دارو و درمان بیماری آنفلوآنزا
را در کشور داشتیم اما اکنون هیچ کمبود دارویی
در ایــن زمینــه نداریــم و کنتــرل و مراقبتهای
بهداشــتی این بیمــاری مدیریت میشــود .وی
یادآور شــد :نخستین مرگ ناشــی از آنفلوآنزا در
سال  ۹۸دو هفته پیش رخ داد.

مهدیه
عابدزاده
 ۵۰ماه
درغربت
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