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رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهر
مشهدمطرحکرد:

افزایش  600تا  700درصدی
قیمت اتوبوس طی 3سال

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد با
بیان این که قیمت اتوبوس از سال 96تاکنون 600تا
 700درصد افزایش داشته است ،اظهار کرد :افزایش
شدید نرخ ارز و از ســوی دیگر شــیوع کرونا که موجب
کاهش اســتفاده از نــاوگان اتوبوســرانی و نیز تحمیل
هزینه مازاد به شهرداری شده ،شرایط دشواری را رقم
زده و باید یارانه مصوب ۴۶۰میلیاردتومانی ســازمان
افزایشپیداکند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشورا،
بتول گندمی در حاشیه بازدید از سازمان اتوبوسرانی
شهرداری مشهد ،با بیان این که افزایش نرخ ارز سبب
شدهتاهزینههاییچونخریداتوبوسوتامینقطعات
تاششبرابرافزایشپیداکند،تصریحکرد:اینافزایش
قیمت نگرانیهایی را برای شــهرداری در پی داشته و
در کنار این مشکالت ،بحران کرونا هم چالش دیگری
شدهاست.

سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکتهای سازمان
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد درباره فنس
کشــی ون هــای طرح ســامان دهــی آســیب دیدگان
اجتماعی که طی روزهای اخیر انتقاداتی درباره آن در
فضایمجازیمطرحشدهاست،توضیحاتیارائهداد.به
گزارشایسنا،داناییگفت:سالگذشتهازخودروهای
وانتسدمعبربرایاینموضوعاستفادهمیشدولیهم
اکنون با خودروی ون این کار انجام میشــود تا انتقال
افرادایمنتروراحتترصورتگیرد،ازآنجاکهموضوع
تالشبرایآسیبزدنبهمامورانیاپرتکردنخویش
ازخودرودراینموضوعدورازذهننیست،فنسکشی
برایحفاظتازجاناینافرادطراحیشدهاست.وی
درخصوصجمعآوریکودکانکارومتکدینیزتصریح
کرد :این کار با حداکثر مدارا انجام می شود و این افراد
به سرعت به مرکز صدف منتقل میشــوند .تعداد این
کودکان نســبت به افراد بزرگ سال بسیار کمتر است
و به ندرت جمعآوری آنها انجام میشــود .دانایی در
واکنشبهبرخیانتقاداتبهاینطرحاظهارکرد:برخی
انتقادات مانند این اســت که بگوییم چرا در یک مغازه
دوربیننصبشدهاست.مگرهمهدزدهستند؟اینکار
یکاقدامپیشگیرانهبرایجلوگیریازبروزحوادثتلخ
استزیراجامعههدفجمعآوری،دربرخیموارددچار
اعتیادشدیدوپرخاشگرهستند.
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آیتا...علمالهدیدرخطبهمجازیدهممرداد:

طرحجامعتعظیمشعائرباکمکعلماوکارشناساندینیتهیهشود
آیتا...علمالهدیامامجمعهمشهددربیستو
دومینهفتهبرگزارنشدننمازجمعهدرمشهد،
مباحثیدربارهعیدسعیدقربان،فضیلتاعیاد،
اهمیــت به پا داشــتن شــعائر الهــی و آثــار آن بر
زندگیانسان،تقیدافرادمتدینبهرعایتاصول
بهداشتی و لزوم برپایی مراسم مذهبی با تأکید
بر حفظ و رعایت اصول پیشــگیری از کرونا را در
قالب«خطبهمجازی»درحرمامامرضا(ع)مطرح
کــرد .بــه گــزارش ،Alamolhoda.comاهم
نکاتمطرحشدهدراینخطبهبهشرحزیراست:
* امیدواریم که انشــاءا ...این عیــدی ما یعنی
نتیجه آن مائده و سفره آســمانی که شامل عفو،
رحمت و عافیت و همه عنایات ذات مقدس حق
نســبت به ما هســت ،یک اثر و نتیجــهاش از بین
رفتن و نابــودی این ویروس منحــوس و این بلیه
نابهکارازاینسرزمین،مردمومسلمانانجهان
باشدوامیدواریممخصوص ًااینسرزمینعلیبن
موسیالرضا (ع) که حرم امام هشتم(ع) است،
هرچهزودترازاینبلیهنجاتپیداکند.
* برگــزاری دعای عرفــه روز پنج شــنبه در حرم
مطهر بــود؛ طبق این که من شــنیدم ،نزدیک به
 300هزار نفر در صحنهای مطهــر حرم برای
اجرای دعــای عرفه شــرکت کردنــد ،البته رقم
شــرکتکنندگان در دعای عرفه در ســالهای
گذشتهخیلیبیشترازاینبود؛بااینکهظرفیت
صحنها از جمعیت مملو بــود و دیگر جا نبود ،با
همهاینکهظرفیتپرشد،رقمجمعیتحداکثر
بهقریب300هزارنفررسیدهیعنیآننظمکامل
بهداشتی ،حفظ اصول بهداشتی و فاصلههای
الزم ،یکمیلیون و نیم جمعیت هر ســاله دعای
عرفــه را مبــدل بــه جمعیــت 300هــزار نفری
کرد پس مردم ما در حقیقت وقتی وارد مســئله
مسائلشرعی،شعائردینیوحرکتهایدینی
میشوند ،به دستور مقام معظم رهبری و پیروی
ازمقاموالیت،اصولبهداشتیرابابهتریننظم
کامل رعایــت میکننــد و این رعایت نظــم را در

عکس :آرشیو

توضیحاتشهرداریمشهددرباره
فنسکشیونهایطرح
ساماندهیآسیبدیدگاناجتماعی
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مراسمدعایعرفهحرممطهرازنزدیکدیدیم.
* باورمندی به خــدا ،قویترین ضامــن اجرای
حفظ نظم بهداشتی اســت درحالیکه شما در
مراکز مختلف تفریحــی ،چنیــن رزم مردمی را
مشاهدهنمیکنیدیعنیمشکلمادراینکهاین
شهرواستانمنطقهقرمزقرارگرفتهاست،عمدت ًا
به خاطر بیمالحظگیهــا و الابالیگریهایی
استکهدرحفظاصولبهداشتیمردمدرمراکز
تفریحیواقتصادیقرارمیدهند،یعنیآنجاکه
پایخدامطرحنیست،آنجاییکهجریانعادی
زندگی مــردم مطرح اســت ،مــردم هیچ ضامن
اجراییبرایحفظنظمبهداشتیوحفظاصول
بهداشتی ندارند با اینکه سالمتی خودشان را
میخواهند ،اما عامل و ضامــن اجرایی که نظم
بهداشتیرادربینآناناجراکند،وجودندارداما
آن جایی که پای دین و خدا هست ،وقتی مرجع
تقلیدورهبردینیومذهبیمردممیگویدحفظ
اصولبهداشتیازلوازمهست،بهخوبیرعایت
میکنند و ما نمونه این نظم را در دعای عرفه روز
پنجشنبهمشاهدهکردیم.
* عزیزان مســئول مــا در ســتاد مقابله بــا کرونا
باید توجــه کنند که مســئله تعظیم شــعائر از آن
واقعیتهایغیرقابلتفکیکاززندگانیمردمی
اســت که این مردم متدین هســتند ،مســلمان

هستندوبهاهلبیتپیغمبرعالقهدارند،مسئله
عیدقربانتعظیمشعائراست،عیدغدیرومراسم
محرم و صفر تعظیم شــعائر اســت؛ همچنان که
در بیانات مقام معظم رهبری بود «اصل مســئله
تعظیم شــعائر محرم و صفــر باید بهخوبــی اجرا
شــود» ،درعینحــال فرمودنــد« ،مدیریــت این
قضیهباستادمقابلهباکروناست»،اینستادتنها
ستادی نیست که مســئولیت و وظیفه درمانی و
بهداشتی داشته باشد ،مســئولیت مدیریت در
مقام حفظ بهداشت و سالمتی مردم دارد چون
بایدسالمتیمردمتأمینشودبنابراین،اقتصاد،
فرهنــگ و تعظیم شــعائر مــردم بایــد در این جا
تصمیمگیری ومدیریتبشود.
*ستادمقابلهباکروناباریاسترئیسقوهمجریه
کشور تشکیلشــده ،علت تشکیل ســتاد برای
همیناست،اگرتنهامخصوصدرمانومسائل
بهداشــتی بود که خود وزارت بهداشت کفایت
میکرد،ستادتشکیلشدهکهمسائلاجتماعی
مردم توأم با حفظ سالمتی مردم مدیریت شود،
مســائل اقتصادی مردم با حفظ ســامت مردم
مدیریت شود ،مســائل فرهنگی و تعظیم شعائر
مردم با حفظ این مسئله باید مدیریت شود ،این
وظیفهقطعیستادمقابلهباکروناستهمانطور
کهدردیگرمسائلاینگونهاست.

* در این ســتاد ،کارشــناس مســائل اقتصادی
هست ،مســئول مدیریت اجرایی کشور هست،
[کارشــناس] جریانهــای مختلــف در حفــظ
مسائلمدیریتیزندگیمردمهست،درمسئله
تعظیم شعائر که بهعنوان یک اصل هست ،باید
از متخصصــان و کارشناســان اســتفاده کنند،
کارشناســان ،علما و روحانیون هستند ،هیئت
هایمذهبیهستندکهاینشعائررادرسالهای
متمادی ســرپا میکنند و کیفیت اجرای شعائر
را میدانند ،ســتاد مقابله با کرونا باید بهصورت
جــدی و قطعــی وارد عرصه مدیریــت در تعظیم
شــعائر در جریان محرم و صفر ،عید غدیر و دیگر
مراســم شــود آنهم با فعالیــت ســنگین که در
حقیقت در ضمن این فعالیت سنگین بتوانند از
همه جریانهای تخصصی این عرصه اســتفاده
کنند ،نظریات همــه را به دســت بیاورند و طرح
جامعی که جامع همه نظریات باشــد ،مدیریت
تعظیم شعائر را در کشور تأمین کند ،باید این را
تهیهوبهمردمابالغکنند.
* در ایــن عرصــه (مقابله بــا کرونــا) ،مجاهدان
زیــادی داریــم ،عزیزانــی داریم که کار و کســب
خود را کنار گذاشــتند و وارد این عرصه شــدند،
بسیج جامعه پزشــکی با همه امکانات به میدان
آمده و از همــه امکانات و ظرفیتهــا در جهت و
مقابله بــا کرونا اســتفاده میکنــد ،عزیزانی که
برای آرامش خاطر بازماندگان آن دســتهای که
متأسفانهدراینبالگرفتارشدندوجانخودشان
را از دست میدهند ،برای آرامش خاطر آنان در
تغسیل،تکفین،تدفینودرتجهیزاینامواتدر
آرامستانهازحمتمیکشندوفعالیتمیکنند،
حرکتهای جهادی ارزشــمندی دارند ،باید از
آنان نیز تقدیر و تشــکر شــود و امیدواریم رسانه
ملی با جامعیتی که در برنامه تقدیری ،تشویقی
و فعالیتهای تبلیغی کامل خودش در مســئله
مقابلهبااینبیماریدارد،اینافرادواقشاررانیز
درنظرداشتهباشد.

حضور ۷۰درصد بیماران کرونایی
استان در مشهد
مشــهد  70درصد بیمــاران مبتال به کرونا در اســتان
خراســان رضوی را به خــود اختصاص داده اســت .به
گزارش تســنیم ،مدیــر گروه اطــاع رســانی بیماری
کووید ۱۹ -دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :طبق
آخریــن آمار اعالم شــده ،هــم اکنون تنها شهرســتان
خوشــاب در خراســان رضوی از لحاظ ابتال بــه کرونا
در وضعیت سفید قرار دارد و هشــت شهرستان دیگر
اســتان در وضعیــت نارنجــی و زرد قــرار دارنــد و 23
شهرســتان اســتان در وضعیت قرمز به ســر میبرند.
رحیمی افزود :تعداد بیماران بســتری بر اثر کرونا در
بیمارستانهای زیر پوشش این دانشگاه طی روزهای
اخیر به نسبت ثابت بوده و روزانه حدود  200بیمار را
شامل میشــود و هم اکنون نیز  1000بیمار مبتال به
کووید 19 -در بیمارســتانهای زیر پوشش دانشگاه
علوم پزشــکی مشهد بســتری هســتند که  70درصد
آنها مربوط به شهر مشهد است.همچنین به گزارش
ایرنا ،رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت :هشت
نفر از پزشکان در مشهد از ابتدای شیوع کرونا تاکنون
در مقابله با ویــروس کرونا فوت کرده انــد .بیرجندی
نژاد افزود :پزشکان زیادی در مشهد در حین خدمت
به بیمــاری کرونا مبتال شــدهاند که بســیاری از آن ها
بهبود یافتهاند و برخی همچنان در بیمارســتان تحت
مداوا هستند.
•کرونا اهدای خون در استان را
کاهش داد

شــیوع کرونا میزان اهدای خون در استان را از ابتدای
امسال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته  ۲۰درصد
کاهش داده است .مدیرکل انتقال خون استان گفت:
از ابتدای امسال تاکنون بیش از  ۳۹هزار و  ۵۰۰واحد
خون توســط داوطلبان در خراســان رضوی اهدا شده
است .دکتر مجید عبداللهی افزود :هم اکنون وضعیت
ذخایر خونــی در اســتان خراســان رضوی بــا توجه به
شــیوع کرونا و گرمی هوا در مرحله هشــدار قرار دارد.
همچنین به گزارش وبدا ،مدیر پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد گفت :طرح پرســتار در منزل به عنوان
یک طرح جانبی به منظور کاهش بار بیماران بســتری
در بیمارستانها با همکاری مراکز خصوصی پرستاری
در این شــهر در حال اجراســت .دکتــر امیررضا صالح
مقدم افزود :خدمات این طرح با تعرفه دولتی و کیفیت
مطلوب به بیماران در منزل ارائه میشود.شــایان ذکر
است ،بنا بر اعالم ســخنگوی وزارت بهداشت ،استان
خراســان رضوی برای چندمین روز پیاپی همچنان در
وضعیت قرمز قرار دارد.

