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رئیس شورای شهر مشهد:

در نشست خبری مدیر کل صدا و سیمای
خراسان رضوی تشریح شد

پایبندیبهتعهدات پیششرط
جذب سرمایهگذار است

جزئیاتنخستینجشنوارهملی
تولیدات رادیویی زیارت

حجتاالسالمپناهیان:

جبهه انقالب از
بیحوصلگیونبودفهم
سیاسیضربهخورده
است

صفحه7

اتفاقباورنکردنیورزشی
در خواف رخ داد

قضاوت4برادر دریک
مسابقهفوتبال
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دردسرهایتمامنشدنی
باغ پرندگان

دو شنبه  18 /آذر  12 / 1398ربیع الثانی 1441
8صفحه/شماره  / 4292قیمت 600 :تومان

دولتدرالیحهبودجه 99عالوهبرکاهشمجددسهمخراسانرضوی،بودجهزیارتوحاشیهشهرراهمنادیدهگرفت

ورودغیرقانونی75گونهجدید
پرندهبهباغپرندگان،مالکانرا
دادگاهیکرد

بودجهزیارتپرید،بودجهحاشیهآبرفت!
افزایشاعتباراتالیحهبودجهبرایآزادراهحرمتاحرموقطارحومهایمشهد-گلبهار

صفحه2

هواشناسیدراطالعیهای
هشدار داد:

صفحه3

احتمالوقوعآبگرفتگی
وسیالبدراستان
صفحه1

صفحه6

اورژانس جدید
بیمارستانشهید
کامیابمشهد
بهره برداری می شود

در خراسان رضوی ۱۱۱۳
نفر برای نامزدی در انتخابات
مجلس ثبت نام کردند

افزایش 30درصدی
داوطلبانبهارستان

صفحه1

یادداشت
سعید برند
معاونسردبیر

آقای روحانی ،این بود
دغدغه دولت تان؟!

تلف شدن تعدادی قوچ
و میش در منطقه
حفاظت شده هاللی

سلیمی/تلفشدنتعدادیقوچومیش
درحیاتوحشبجستانباعثداغشدن
بازار شــایعات و نگرانی مردم شهرستان
شدهاستوبرخیدامداراننگرانهستند
که این پدیده بر اثر یــک بیماری واگیردار
رخدادهباشدودامهایاهلیهمدرخطر
باشند.رئیسادارهحفاظتمحیطزیست
بجســتان گفت:محیط بانان با مشاهده
بیماری در روزهای نخســت ،هماهنگی
الزم را با اداره کل حفاظت محیط زیست
اســتان و اداره دام پزشــکی شهرســتان
داشــتند و در همین زمینه دام پزشــک به
منطقه اعزام شــد .تعدادی از الشه ها نیز
در محــل بررســی و کالبد شــکافی و یک
الشــه برای انجام آزمایــش های تکمیلی
به دام پزشکی استان ارسال شد.مجتبی
رضا نژاد افزود :پس از انجــام آزمایش ها
نوعیآنتروتوکسمی(براکسی)تشخیص
دادهشدکهغیرواگیراستوجاینگرانی
نیســت و اکنون بیماری فروکــش کرده و
کنترل شده اســت.وی افزود :علت وقوع
بیماری نیز تغییرات ناگهانــی آب و هوا و
بارندگی اوایل آبان ماه و بــه دنبال آن یخ
بندانزودترازموعدبودهکهتغذیهازعلوفه
خیسویخزدهباعثشیوعبیماریدربین
علفخوارانوحشیمنطقهشدهاست.

تعویق پرداخت عوارض
تجاری امالک به ضرر
مالکان و شهر است
ب رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه و
نای 
فناوری اطالعات شــورای شهر مشهد با
تأکید بر اهتمام شــهرداری برای وصول
ســاالنه حقــوق بهرهبــرداری از امــاک
تجاری گفــت :مالــکان این امــاک با به
تعویق انداختن ساالنه پرداخت عوارض
بهرهبرداری ،دچار ضرر مالی میشوند.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــورا،
محمدحســین ودیعی در نشست کمیته
نظارتی شــماره  2شــورای شــهر کــه در
منطقه 2برگزارشد،اظهارکرد:چنانچه
این موارد امسال بهروز شود از سال آینده
شــاهد مشــکالت بســیار کمتری در این
خصوصخواهیمبود.

طرحیبرایترافیک
کورانتهای وکیلآباد

جانشینرئیسپلیسراهورمشهد:
طرحکامالکارشناسیاست
و با آن موافقیم
 صفحه4

عکس :آرشیو

تا به حال در نزدیکــی خانه تان ،دیده اید
جوانی را که کنار دیوار روی زمین بیفتد،
سرنگ مرگ را بر دستان پر زخمش فرو
کند ،خون را به داخل ســرنگ بکشاند و
صفحه 3
سپس به رگ های  ...

معاونعمران،حملونقل وترافیک
شهرداریمشهدتشریحکرد:

هواشناسیدراطالعیهایهشدارداد:

احتمال وقوع آب گرفتگی و سیالب در استان

هواشناســی خراســان رضــوی روز گذشــته در
اطالعیــه ای از وقوع بارشهای رگبــاری همراه با
وزشبادشدیدکهبهطورمتناوبتاپایانهفتهجاری
دراستانادامهخواهدیافت،خبردادودرخصوص
وقــوع آب گرفتگی معابر هشــدار داد .بــه گزارش
«خراسان رضوی» ،در اطالعیه هواشناسی استان
آمده اســت :انتظار می رود شاهد افزایش ابرناکی
و شدت وزش باد همراه با وقوع بارشهای رگباری
با احتمال رعدوبرق در استان باشیم که بیشترین
میزانبارشتاعصردوشنبهبراینیمهجنوبیونیمه
غربیاستانپیشبینیمیشود.همچنیناحتمال
آب گرفتگی در نیمــه جنوبی به ویــژه جنوب غرب
استانوبارشبرفدرنواحیسردسیرومحورهای
کوهســتانی با احتمال کوالک برف ،تشکیل مه و
کاهش دیــد و همچنین لغزندگــی محورها وجود
دارد .بــا توجه به باال بــودن میزان بــارش در برخی

نقاط استان ،احتمال آب گرفتگی و ایجاد سیالب
درنواحیمستعدوجوددارد،بههمیندلیلتوصیه
میشودتمهیداتالزمدرنظرگرفتهشودوازترددو
توقفدرحاشیهرودخانههاخودداریشود.
•آلودگیهوایمشهددوبارهدروضعیت
هشدار

پس از این که روز شنبه هوای مشهد برای ساعاتی
در وضعیــت پــاک قــرار گرفت ،از شــامگاه شــنبه
آلودگی هوا در مشهد تشدید شــد و روزگذشته به
وضعیت هشدار و شاخص ناسالم برای گروه های
حساس رسید .بر اساس اعالم مرکز پایش آالینده
های زیست محیطی مشــهد ،شاخص 24ساعته
کیفی هــوای مشــهد در ســاعت 13روز گذشــته
روی عدد  116و وضعیت ناسالم برای گروه های
حساسقرارداشت.

اورژانس جدید بیمارستان شهید کامیاب مشهد
بهره برداری می شود
مدیر بیمارســتان شــهید کامیاب مشــهد ،از بهره
برداری پــروژه جدید اورژانس این مرکــز در آینده
نزدیک خبر داد .دکتر مسعود خانی در گفت و گو
با وب دا با بیان این که پیش بهره برداری و بستری
بیمار در این بخش انجام شده اســت ،اظهار کرد:
اورژانسجدیدبیمارستانشهیدکامیابباعرصه
 ۱۳۶۷و اعیان ۴۵۷۹متــر مربع در ضلع جنوب
شرقیبیمارستانشهیدکامیابدرسهونیمطبقه

ساختهشدهاست.دکترخانیبااشارهبهاینکهبر
اساسبرنامهریزیهاوموافقتهایانجامشده،به
زودیبخشیازپروژهاورژانسمتمرکزبیمارستان
راه اندازی می شــود  ،تصریح کرد :این اورژانس با
ظرفیت ۱۵تخت و یک اتاق عمل و راه اندازی یک
دستگاه رادیولوژی و  ۱۲تخت آی ســی یو تروما و
بخشسوانحباظرفیت ۳۰تختآمادهارائهخدمت
بهبیماراناست.
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امروز؛
شهرخودروی
30هزارنفری
مقابلسپاهان
صفحه6

