سهشنبه  2آذر 1400

خبر

جایگزینی۳۳۰
بخارینفتی
با گازی
در مدارس
خراسان رضوی

ابوالقاسم بابایی،
مدیرکل اداره کل
نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس
خراسان رضوی
از آغاز جایگزینی
۳۳۰بخاری نفتی با
وسایل گرمایشی گازی
در مدارس این استان
خبر داد .وی تخصیص
نیافتن کامل اعتبارات
مربوط از سوی سازمان
بهینهسازیمصرف
سوخت را علت تأخیر
در این مسئله دانست.

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی در خراسان جنوبی
از آغاز سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال
۱۸۵درصد افزایش یافت.
مدیرصندوق کارآفرینی امید استان در گفتوگو با
صدا و سیما گفت :در سال جاری  ۷۱۷میلیارد ریال
تسهیالت قرضالحسنه به  ۲هزار و  ۶۳طرح در استان

پرداخت شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه
پارسال  ۱۸۵درصد به لحاظ تعداد طرح و  ۲۲۱درصد
به لحاظ پرداخت تسهیالت افزایش داشته است.
زنگنه ،مدیرصندوق کارآفرینی امید استان اظهار
کرد :در مدت مشابه سال گذشته ۳۲۴میلیارد ریال
تسهیالت به هــزار و  ۱۱۸طــرح کارآفرینی در استان

هاشم رسائیفر هوا که رو به سردی میرود
مشکل آلودگی هوای کالنشهرها بیشتر خودنمایی
میکند .هر ساله همین ایام صدای خیلیها درمیآید
که هوا آلوده است و باز حرفهای همیشگی از چرایی
این اتفاق و راهکارهای کاهش آلودگی زده میشود.

تهیه سیاهه آالیندگیها و
سرچشمههای آ نه ــا یکی
از اقــدامــاتــی اســت کــه بــرای
مهار آلودگیها در این سالها
انجام شده اما اجرایی کردن
آن و نتیجهای که میبایست
از آن عاید هوای مشهد شود هنوز رنگ و بوی
واقعیت به خود نگرفته است .منابعی از جمله
خودروها ،موتورسیکلتها ،صنایع ،نیروگاهها
و چندین منبع دیگر در سیاهه مــدون شده
وجود دارند که باید گفت تاکنون تقریبا ًهیچ
اقــدامــی بــرای ســروســامــان دادن ایــن موضوع
انجام نشده و برخوردی که میبایست ،صورت
نگرفته است!
میخواستیم بــا مسئوالن مرتبط بــا موضوع
سیاهه آالیندهها ارتباط بگیریم و جویای روند
اجــرایــی آن شویم امــا تجربههای قبلی نشان
داده ارائ ــه آمــار و ارق ــام تــکــراری بــدون بازخورد
بیرونی عایدمان خواهد شد .بنابراین با توجه به
اینکه بارها شنیدهایم متولیان حوزه آلودگی هوا
مدعی شدهاند هر موتورسیکلت به اندازه چند
خودرو آالیندگی دارد و از آنجا که شاهد افزایش
روزافـ ــزون ایــن وسیله نقلیه در شهر هستیم
تصمیم گرفتیم برشی کوتاه از پرونده قطور منابع
آالیندگی هوای مشهد داشته باشیم.
◾ 11/5درصد آلودگیها سهم موتورسیکلتها

بــراســاس مــصــوبــه شـ ــورای شــهــر مشهد و با
توجه به سهم قابل توجه موتورسیکلتها در
آلودگی هوای شهر قرار بود اقدام به برقی شدن
آنهــا شــود .در حال حاضر بیش از  400هزار
دستگاه موتورسیکلت در شهر مشهد تردد
دارند که تعداد قابل توجهی از آنها نیز هنوز با

از مسئول گرفته تا غیرمسئول راهکار میدهند و
راه حل دارند اما همین که هوا گرمتر میشود انگار
همهچیز یادمان میرود و میرویم و با سرمای سال
بعد دوباره همه چیز عیان میشود!
براساس اعالم سازمانهای مرتبط با موضوع آلودگی

سرعت کند طرح برقی کردن با  175دستگاه در شهری با  400هزار موتور سیکلت

کاربراتورهایآالینده
مشغول کارند!

سیستم کاربراتوری که آالیندگی باالیی دارند
کار میکنند.
م ــدی ــرع ــام ــل س ـ ــازم ـ ــان ح ــم ــل و ن ــق ــل ب ــار
شهرداری مشهد در این خصوص میگوید:
ب ــراس ــاس ســیــاهــه منتشر شـ ــده ،آالیــنــدگــی
موتورسیکلتهای بنزینی کاربراتوری  18برابر
خودروهای ســواری اســت! آنچه مسلم است
اینکه سهم آالیندگی موتورسیکلتها 11.5
درصــد آلــودگــی هــوای شهر مشهد را شامل
میشود که رقم باالیی است.

نقاشی حسان

باربری نمونه امام رضا

ایزوگام شرق

/1404555ط

/1406955ط

/1404447ط

09038017038

خودرو فرسوده

/1406949ط

09199197160

/1405859ط

/1401649ج

/1403011ج
/1407307ط
/1400113ط

/1404696ط

داربست رحمتی
/1403716ج

09157033742

/1404309ط

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

گ��لبهار

ایام تعطیل09155086122

دیه

واحد نمونه سال88و89

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9
مدیریت :سید علی

عدالتیان

ایام تعطیل 09155156953

عضو درجه یک اتحادیه
رفوگری ،شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بیمه ایران

قالیشویی

ته���ران

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976

1401721ج

/1404113ط

/1406560ج

/1405041ط

/1400535ط

09151103221-34224200

هیچ شعبه دیگری ندارد

09153212034
مدیریت روحبخش

 %100اسالمی
سرویس رایگان
بدون چین و چروک

لکه گیری چای ،قهوه ،آب انار،
جوهر ،قطره آهن و ...

/1400947ط

ایزوگام شرق

طرقبه امالک ییالق
خرید_فروش

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

تحت پوشش بیمه ایران،

ع
سرویس دهی در تمام نقاط شهرضو در

جه ی
ک اتحا

قالی شویی

رضوی

خراسان

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

/1407163ط

09153587292-38324530

قالی شوئی

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128
رفو
گری

عدالتیان
ر

ف
وگری

غزال

قالیشویی

قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن
به روش کام ًال اسالمی
با سرویس رایگان

 09155171502برادران ایازی

قالیشویی

36047576
38453887
32243239
09157007410

مشاورین امالک
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

ایزوگام و عایقکاری
ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-37532823

/9800442ط

09155039634

جاده قدیم و سنتو

تفکیک کنتور گاز  ،تعمیرات نرده

علی 36570836
09105799941

36011612-36011613-32792526

/1404252پ

فرهنگیان

رنگ از شما اجراازما

/1400938ط

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

36667643-09153079215

تعمیرات ،تفکیک کنتور
رحمانی 09155116372

گازرسانی

داربست پردیس

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

/1404310ط

خرید و فروش

نرده لوله ای
/1407070ط

09153161351

گازرسانی

کلیه لوازم منزل و اداری
/1406764ط

نقاشی نوین

فوری ،ارزان ،بازدید رایگان
با رنگ الوان

داربست

لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

خریدار عادالنه

لوله کشی گاز

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

ستاره شرق

قالیشویی استان

شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال ،شستشوی
فرش های  1000و  1200شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
بدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو  %100اسالمی
کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

قالیشوئی

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

گازرسانی

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502

/1400970ط

09155059144نگاری

/9911767ج

فوری

کیفیت وسرعت

09151115493
38696868

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

/1400461ج

کرکره ای،راهبند

 09151116733اکرمی

خرید و فروش
کارکرده

/1400971ط

3 6 07 2 760

38824494

خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

سـید
قالیشوئی

ش����اندیز

کارآسان ایده

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

شیشه ای،جکی،ریلی

نقاشی نظری
09155038564

مجری کلیه سیستم های

اجاره میدان شهدا
09153134381
09337139978

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضــوی گفت:
۱۷میلیاردتومانیارانهبیمهبرایزنانسرپرستخانوار
توسطبهزیستیخراسانرضویپرداختمیشود.به
گزارش قدس آنالین ۵۰،درصد زنان سرپرست خانوار
زیر پوشش بهزیستی خراسان رضوی ،از حمایتهای
بیمهای درمــان ،فوت ،از کار افتادگی و بازنشستگی
ب ــرخ ــوردار هستند .ش ـهــره ش ــاه ــرودی گ ـفــت :در
مجموع  ۱۴هــزار زن سرپرست خــانــوار زیرپوشش
بهزیستیخراسانرضویهستندکهبیشاز ۱۰هزارو
۵۵۰نفرشان از خدمات بیمهای برخوردارند.
وی با تأکید بر اینکه پرداخت یارانه بیمه بــرای این
عزیزان وارد دهمین سال خود شده گفت :در این
ســالهــا تـعــدادی از ایــن خانمها بازنشسته و یــا از
کــار اف ـتــاده شــدهانــد و از مــزایــای بیمهای در دوران
بازنشستگی یا از کار افتادگی بهرهمند شدهاند.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت :در
میان افراد زیر پوشش حمایتهای بیمهای تعدادی از
دختران خودسرپرست یا خانمهای مجرد قطعی هم
هستند که از این بیمهها برخوردار شدهاند.
وی به رایزنی سازمان بهزیستی با دستگاههای مرتبط
اشــاره و اظهار امـیــدواری کرد در سال آینده ،تعداد
دیگری از خانمهای سرپرست خانوار از ایــن بیمه
برخوردار شوند.
شاهرودی گفت :با توجه به افزایش زنان سرپرست
خــانــوار یا خودسرپرست انتظار مــیرود اعتبارات
بیشتری برای تأمین آتیه این عزیزان در نظر گرفته
شود تا با تأمین امنیت و معیشت آنان ،آسیبهای
این حوزه کاهش یابد.

تخصص در شستشوی فرشهای کرم ،دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
باغ و زمین

آسانسور

درب اتومات

نقاشی و کاغذ دیواری

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

سوییت و اتاق مبله

 ۵۰درصد زنان سرپرست خانوار
تحت حمایت بیمه

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

/1400969ط

بازدید رایگان،باالترین قیمت

تخریب ساختمان

 09158022533موسوی

میالد ُدر

 09151016288تبریزی

رهن و اجاره
آپارتمان

/1404011ط

درهای اتوماتیک

خرید خودروهای فرسوده

جل���دک

معاون بهزیستی خراسان رضوی خبر داد

قالی شوئی نیما

/1406739ط

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

خری��دار
زمین

بیمه

/9911741ط

خودروهای فرسوده

09199197160

/1406069ط

پیمانکاری ساختمان

صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

◾

◾کالم آخر
با تمام ایــن اوص ــاف به نظر میرسد اقدامات
مقابلهای با عوامل آالیندگی هوا در بخشهای
دیگر هم شرایط مشابهی دارند و نمیتوان امید
چندانی داشــت که وضعیت مطلوبی در این
حوزه داشته باشیم و باید خودمان را برای زندگی
در هــوای آلــوده آمــاده کنیم و بپذیریم نداشتن
هوای سالم بهای زندگی ماشینی امروز است.

/1401357ج

پیمانکاری ساختمان

◾

◾ 175موتور تا امروز برقی شدند
وی در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه تاکنون چند
نفر در این طرح شرکت کردند و چند دستگاه
موتورسیکلت برقی شدهاست ،اظهار کــرد :از
آغــاز ایــن طــرح سه مــاه کــاری مـیگــذرد؛ در این
مــدت حــدود  800درخــواســت ثبت شــده که از
ایــن تعداد به ایــن دلیل که قید اولویت موتور
کار بودن الزام بوده و اینکه برخی از درخواست
کنندگان نتوانستند ضمانت الزم را به بانک
ارائه دهند تاکنون  175دستگاه موتورسیکلت
برقی شدهاند.
بــاخــرد بــا اشـ ــاره بــه ایــنــکــه ط ــرح بــرقــی کــردن
موتورسیکلتهای شهر مشهد قرار است برای
اصالح به شورا فرستاده شود ،ادامه میدهد :در
نظر است با توجه به مــواردی که در اجــرای این
طرح وجود دارد طرح به شــورای شهر فرستاده
شــود که در طــرح اصالحی درخــواســت ما این
است به جای اینکه فقط موتورهای کار در اولویت
قــرار بگیرند تمامی صاحبان موتورسیکلتها
بتوانند با استفاده از تسهیالت با نــرخ باالتر
نسبت به صاحبان موتورهای کار در این طرح
شرکت کنند .این اقدام میتواند سرعت اجرای
طرح را باال ببرد و تعداد بیشتری از مردم فرصت
پیدا میکنند موتورهای خود را برقی نمایند.

/1404253پ

ایزوگام  ،قیرگونی  ،آسفالت
لکه گیری حتی یک متر
 09153030516حاجی رمضانی

و محیط زیست ،کالنشهر مشهد یکی از آلودهترین
شهرهای کشور از حیث ریزگردها و ذرات معلق در
هواست .حتی این موضوع در برخی از روزها آنقدر
حاد میشود که آمار آالیندههای مشهد از تهران
فراتر میرود و مشهد در صدر شهرهای آلوده کشور

قرار میگیرد.
اگر برخی اقدامات که نقش ُمسکن داشته را فاکتور
بگیریم و بخواهیم رک و راست در خصوص این
موضوع و اینکه چه شده تا هوای مشهد از تنگنای
آالیندگی رهایی یابد باید بگوییم تقریب ًا هیچ!

/1400948ط

09152494232-32136393
09013563828-32136394

/1408063ط

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

09159058400

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

/1406765ط

پالستیک ،روغنی،
اکرولیک ،کناف

علی باخرد میافزاید :بر اساس مصوبه شورای
شهر ،سازمان حمل و نقل بار شهرداری مشهد
متولی طرح برقی کردن موتورسیکلتها شده
که برمبنای آن ،دارندگان موتورسیکلتهای
کار(پیک مــوتــوریهــا و مشاغلی کــه بــا موتور
سروکار دارند) میتوانند با معرفی شهرداری تا
سقف  35میلیون تومان تسهیالت  4درصدی
از بانک بگیرند که چیزی در حدود  80درصد
مبلغی است که هر نفر باید برای برقی کردن
بپردازد.

ایزوگام شرق

 ۱۰۰روز گذشته ،افزود :از ابتدای مرداد سال جاری تا
پایان مهر  ۴۴۰میلیارد ریال تسهیالت به  ۶۶۰طرح
کارآفرینی در استان پرداخت شد.
مدیرصندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی گفت:
پــرداخــت تسهیالت بــه ایــن طــر حهــا زمینه اشتغال
۷۳۰نفر را فراهم کرده است.

پرداخت شد.
زنگنه ادامه داد :این تسهیالت در بخشهای صنایع
دســتــی ،ف ــرآوری گیاهان داروی ــی ،صــنــدوقهــای خرد
کــوچــک ،طــرحهــای روســتــایــی و پ ــرورش دام و طیور
پرداخت شد.
وی همچنین با اشاره به پرداخت باالی تسهیالت در

عکس محمد رجبیان

دراستان
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افزایش دو برابری پرداخت تسهیالت کارآفرینی در خراسان جنوبی
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