اخبار
جامعه

رئیسشورایشهرمشهد:

موضع بازرسی ،اصالح فرایندها
و پیشگیری از وقوع تخلف باشد
رئیس شورای شــهر مشــهد گفت :موضع بازرسی،
بایداصالحفرایندهاوپیشگیریازوقوعتخلفباشد
تا از این طریق بسترهای مشکلســاز و ایجادکننده
فساد را شناســایی و برطرف کنیم .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی شــورا ،حیدری ،در بازدید از ادارهکل
بازرسی و رســیدگی به شکایات شــهرداری مشهد
اظهارکرد:فعالیتوعملکردحوزهبازرسیشهرداری
بایدپیوستهبهروز،قویوبهموقعباشدکهخوشبختانه
بــا روی کار آمــدن مدیریــت جدیــد و طی حــدود دو
سال اخیر ،شــاهد تحقق این مهم هستیم و کاهش
مراجعات شــهروندان به نظارت عالیه شورای شهر،
گواهروشنیبرافزایشکارآمدیاست.

معاوندانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد:

افزایش بیماران بستری
و سرپایی مبتال به کرونا

معاوندانشگاهعلومپزشکیمشهدبابیاناینکهدر
هفتههایاخیرتعدادبیمارانبستریوسرپاییمبتال
به کوویــد 19-در مناطق زیر پوشــش این دانشــگاه
افزایش داشته اســت ،اظهار کرد :برنامه ریزی های
منســجمی به منظور ارائه خدمات مناســب و سطح
بندی بیمــاران در دســتور کار قرار گرفته اســت تا به
بهترینشکلممکناینبیماریمدیریتشود.دکتر
بدیعیدرگفتوگوباوبدابابیاناینکهدرسطحیک
خدماترسانیبهبیمارانمشکوکیامبتالبهکرونا،
 22مرکز خدمــات جامع ســامت و  145درمانگاه
بخش خصوصی در شــهر مشــهد فعال شــده است ،
افزود :بر اســاس برنامه ریزی ،این مراکــز و درمانگاه
ها در مناطق مختلف شهر گسترده هستند و قابلیت
دسترسیآسانبرایهمگانفراهمشدهاست.

معاونتعمرانیفرمانداریمشهد:

جاده سیمان و روستای همت آباد
باید به مشهد اضافه شود

معاونتعمرانیفرمانداریمشهدگفت:جادهسیمان
و روستای همت آباد باید به مشهد اضافه شود .مهدی
برآمکیدرگفتوگوبافارس،بااشارهبهاینکهقسمتی
از جاده ســیمان به پلیس راهور ســپرده شــده و بحث
پلیساینمنطقهحلشدهاست،اظهارکرد:واگذاری
این جاده به شــهرداری متأســفانه فراینــدی طوالنی
دارد ،درخصوص موضوع واگذاری هم باید این جاده
و روستای همت آباد به مشــهد اضافه شود .وی افزود:
حــدود چهار ســال پیش شــورای عالی شهرســازی و
معماریتصویبکردکهباتأییدشورایشهر،اینروستا
بهمشهدملحقشود،اماشورایشهرمشهدهنوزمهر
تأییدبهپایبرگهالحاقاینروستابهمشهدنزدهاست.
رئیس کمیســیون مناطــق پیرامونــی و کمبرخوردار
شورایشهرمشهدنیزدراینزمینهگفت:برایالحاق
روستایهمتآبادبهمشهدمصوبهایبهماابالغنشده
اســت در نتیجه زمان خاصی را نمیتوان تعیین کرد،
این تصویــب نامــه را ادوار قبلی شــورا دریافــت و با آن
مخالفت کردهاند ،در خصوص الحاق روستای همت
آباد به مشهد به ما چیزی ابالغ نشده و اگر شده ،هنوز
در دســتور کار قرار نگرفتهاســت .فیضی بــا بیان این
که اگر این مصوبه ابالغ شــود ابتدا باید امکان سنجی
انجام گیرد و با در نظر گرفتن مسائل حقوقی و قانونی
تصمیم گرفته شــود ،اظهار کرد :امیدواریــم تا زمانی
که الحاق نشده است دســتگاههای متولی و مسئول
رسیدگیهای الز م را انجام دهند .وی در پاسخ به این
سوال که چه نهادی باید به شــما ابالغیه بزند ،گفت:
شورایعالیمعماریوشهرسازییافرمانداریمشهد.

آغازفعالیتآمرانسالمت
درقطارشهریمشهد
مدیرعامــل شــرکت بهر هبــرداری قطارشــهری
مشــهد گفــت :آمــران ســامت از هفتــم آبــان بــه
منظور ترغیب شهروندان به استفاده از ماسک در
ایستگاههای قطار شهری مشهد مستقر شدهاند.
مبینمقدم در گفــت و گو با ایرنا افــزود :این اقدام
توسط نیروهای داوطلب هالل احمر و در راستای
ترغیب شــهروندان به اســتفاده از ماسک و رعایت
پروتکلهای بهداشتی عملیاتی شد ه است و آمران
سالمت در ایســتگاههای پرتردد شریعتی ،بسیج،
سیدرضی و کوثر مستقر شدهاند و در روزهای آینده
این طرح در دیگر ایستگاهها نیز اجرا خواهد شد.

دبیرشورایهماهنگیبانکهااعالمکرد:

ابتالی یک سوم کارکنان بانکهای
استان به کرونا

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
گفــت :از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا یک ســوم
از جمعیــت  ۱۳هــزار نفــری شــاغل در  ۲۶بانک
عضو این شــورا به بیماری کووید  ۱۹مبتال شدند.
صفایی نیکو در گفت و گو با ایرنا افزود :از جمعیت
مبتالیان به کرونا در سیستم بانکی استان تاکنون
۹نفر جان خــود را از دســت دادند و بقیــه آن ها یا
درمان شدند یا تحت درمان قرار دارند.

از میان خبرها

اجتماعی-فرهنگی
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فرهنگی هنری
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درجلسهشورایمعاونانادارهکلارشاداستان
انجامشد:

تصویب برگزاری
جشنوارهفیلمفجردرمشهد

باتفاهمشهرداریمشهدودانشگاهعلومپزشکیانجاممیشود

توافقبرایاحداث
مراکزجامعسالمتواورژانس
درحاشیهمشهد

آتش نشانی در تعدادی از بیمارستان های مشهد مستقر می شود
طــی تفاهمــی میــان شــهرداری و دانشــگاه علــوم
پزشکی مشــهد ،مراکز جامع ســامت و پایگاه های
اورژانس در مناطق مختلف شهر به ویژه حاشیه شهر
احداث می شــود .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی
شــهرداری ،محمدرضا کالیی شــهردار مشــهد در
نشست مشــترکی که با حضور نماینده تام االختیار
وزیر بهداشت در مدیریت بیماری کرونا در خراسان
رضوی ،رئیس شــورای شــهر ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و معاونان شهردار برگزار شد ،با بیان
این که سالمت شــهروندان برای مدیریت شهری از
اهمیت زیادی برخوردار اســت ،اظهارکرد :تاکنون
همکاری هــای خوبــی میــان شــهرداری مشــهد و
دانشــگاه علوم پزشــکی در حوزه ســامت بــه ویژه
پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا صــورت گرفته
اســت و همچنان نیــز آمــاده همــکاری و حمایت از
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در حوزه ســامت
هســتیم .وی افزود :معتقدیــم حضــور اورژانس در
ایستگاه های آتش نشانی بســیار ضروری است لذا
آمادگــی همــکاری بــرای در اختیار گذاشــتن فضا
برای استقرار اورژانس در ایستگاه های آتش نشانی
را داریم .کالیی تصریح کرد :موضــوع مهم دیگر در
حوزه ایمنی استقرار ایستگاه آتش نشانی در تعدادی
از بیمارستان های مهم مرکز شهر است که خواستار
همــکاری دانشــگاه علوم پزشــکی بــرای در اختیار
گذاشــتن فضای مورد نیاز برای عملیاتی شدن این
کارهســتیم .وی درخصوص درخواســت دانشــگاه
علوم پزشکی مشهد برای در اختیار گذاشتن زمین به
منظور احداث مراکز جامع سالمت و پایگاه اورژانس
نیز گفت :شهرداری مشــهد با حمایت شورای شهر
آمادگی کامل برای در اختیار گذاشــتن زمین برای
احداث مراکــز جامع ســامت و پایــگاه اورژانس را
در چارچــوب تفاهمــی دو طرفــه دارد و از این اقدام
حمایت می کند.
محمدرضا حیدری رئیس شــورای شــهر مشهد نیز
گفت :در شورای شهر از احداث مراکز جامع سالمت
و پایگاه های اورژانس حمایت می کنیم اما برای این
که موضوع در چارچوب قانون باشــد ،بایــد برنامه و
روند مشخصی تعریف شود.

•تقدیر از اقدامات شهرداری در مقابله با کرونا

دکتــر فریــدون نوحــی نماینــده تــام االختیــار وزیر
بهداشــت در مدیریــت بیمــاری کرونا در خراســان
رضوی نیز در این نشست گفت :از اقدامات و حمایت
های شهرداری و شورای شهر مشهد در حوزه مقابله
با کرونا بسیار شنیده و این موضوع را به وزیر بهداشت
انتقال داده ایم .وی افزود :ما نیز از توجه ویژه شورای
شهر و شــهرداری مشــهد به حوزه ســامت تقدیر و
تشکر می کنیم و برای حمایت از احداث مراکز جامع
ســامت و پایگاه هــای اورژانس که اتفــاق مبارکی
است ،آمادگی داریم .دکتر بحرینی ،رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد نیز بــا تقدیــر از حمایت های
مدیریت شهری مشهد از حوزه سالمت گفت :وظیفه
قانونی و شرعی خود می دانم که از حمایت های همه
جانبه شهرداری و شــورای شهر مشــهد از دانشگاه
علوم پزشــکی در مقابله با ویروس کرونا تقدیر کنم.
وی تصریح کرد :شهرداری مشهد در راستای حفظ
سالمت شــهروندان از ابتدای شــیوع ویروس کرونا
کمک های زیادی به دانشــگاه علوم پزشــکی برای
مقابله با این بیماری کرده اســت .بحرینی با اشــاره
به این که ســامت شــهروندان برای شــورای شهر و
شهرداری مشهد قبل از شیوع کرونا نیز اهمیت ویژه
ای داشت ،اظهارکرد :اکنون نیز دانشگاه به دنبال
احداث مراکز جامع سالمت و پایگاه های اورژانس
برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان
به ویژه در حاشیه شهر است که در این مسیر خواستار
همکاری مدیریت شــهری و اختصــاص زمین برای
احداث این مراکز هستیم.

مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

بیشترناشراندانشگاهیمیدانفعالیتراخالیکردهاند

مدیر انتشــارات جهاد دانشــگاهی خراسان رضوی
گفت :ناشــران دانشــگاهی مشــهد تقریبــا همگی
کنار کشــیده و میدان را خالی کردهاند و انتشارات
جهــاد دانشــگاهی اســتان ،جــزو معــدود ناشــران
دانشــگاهی اســت که فعــا بــه فعالیت خــود ادامه
میدهد .رضا نیکذات در گفتوگو با ایســنا اظهار

کرد :شــرایط فرهنگ و کتاب خوب نبود و کرونا هم
این شرایط را تشــدید کرد؛ مدتی است که وضعیت
کتاب و کتابخوانی در شهر مشهد تعریفی ندارد .به
خصوص در زمینه کتابهای دانشگاهی که بیشتر
ضربه خوردهاند و چه برای فروش و چه برای نشر آن
مشکالتی وجود دارد.

ثبتسکهولیعهدیحضرترضا(ع)باضربنیشابور
درفهرستملیایران

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانگفت:ثبتسکهولیعهدیحضرترضا(ع)ضربنیشابوردرفهرست
آثارملیایرانموردموافقتشورایملیکشورقرارگرفت.بهگزارشایسنا،مکرمیفربابیاناینکه
همکاریسازندهوموثریبینموزهآستانقدسرضویومیراثفرهنگیاستانشکلگرفتهاست،
افزود:ایناثرارزشمنددرموزهآستانقدسرضوینگهداریمیشودودستورالعملوآییننامههای
مرتبطبانگهداریوحفظآثارتاریخیبهرئیسموزههاواسنادآستانقدسرضویابالغشدهاست.

اعالم ویژه برنامه های هفته
وحدت در استان
دبیرستادگرامیداشتهفتهوحدت:برگزاری

هرگونهتجمعفقطبامجوزستادکروناخواهدبود
محمــد حســام مســلمی /معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دفتــر
نمایندگی ولیفقیه در امور اهل سنت خراسان و دبیر ستاد مرکزی
گرامی داشت مراسم هفته وحدت در خراسان رضوی با تاکید بر این
که برنامه های محــوری این هفته به صورت مجــازی برگزار خواهد
شد ،گفت :امسال برنامه های بزرگداشــت هفته وحدت به صورت
محدود است و هر گونه تجمع با مجوز و با هماهنگی ستاد مبارزه با
کرونا برگزار می شود.
به گزارش خراســان رضوی ،حجت االســام والمسلمین مهربان
روز گذشــته در نشســت خبری بــه برنامه هــای هفتــه وحدت که
از پنج شــنبه تــا  17ربیــع االول ( والدت پیامبر اکــرم (ص) و امام
جعفر صادق (ع)) برگزار می شــود اشاره کرد و گفت :برنامه های
هفته وحدت امســال در دو بخش مرکزی و ستادهای شهرستانی
و مردمــی برگــزار می شــود .وی افــزود 8 :آبــان ،مصــادف با 12
ربیعاالول که با نام پیامبر اعظم(ص) و بزرگداشــت مقام ســردار
حاج قاسم ســلیمانی نامگذاری شــده است ،در مشــهد دو برنامه
خواهیم داشــت؛ اول ،دیدار ائمه جماعات اهل ســنت خراسان با
نماینده محترم ولیفقیه در استان و دوم دیدار ائمه جماعات اهل
ســنت با تولیت آســتان قدس رضوی .وی ادامــه داد :روز جمعه،
 9آباننیز کاروانهــای قرآنی منادیــان وحدت را اعــزام خواهیم
کرد که متشــکل از دهها روحانی شیعه و اهل ســنت هستند ،این
روحانیــان بهصورت جمــع هــای شــشنفره در نمازهــای جمعه
شهرستانهایی که برگزاری نماز جمعه در آن مناطق منعی ندارد،
شــرکت میکنند .حجت االسالم والمســلمین مهربان در تشریح
برنامه های ســومین روز از هفته وحدت نیز گفت :روز شنبه10 ،
آبان ،یک نشست تخصصی با موضوع وحدت امت اسالم و ضرورت
استکبارستیزی با حضور جمعی 30نفره از روحانیان شیعه و اهل
سنت برگزار خواهد شــد که اســتاد رحیمپور ازغدی سخنران آن
مراســم خواهد بود .وی تصریح کرد :آخرین برنامه روز سهشــنبه
همزمان با  17ربیع االول و والدت پیامبر اکرم(ص) خواهد بود و
شامل مراسم محوری و برگزاری جشن در حرم مطهر رضوی است.
این برنامه ســاعت  9صبح برگزار میشــود و آیــتا ...علمالهدی
سخنران اصلی مراسم خواهد بود.
مهربان تولید  1800دقیقه ویژهبرنامه برای پخش در صداوسیمای
اســتان ،اعزام دههــا مبلغ مذهبــی با همــکاری ســازمان تبلیغات
اسالمی برای تبیین ضرورت هفته وحدت ،تولید محتوای رسانهای
در قالــب نماهنگ ،چاپ پوســتر و مصاحبــه با علمای شــیعه و اهل
ســنت با موضوع هفته وحــدت در فضــای مجــازی ،غبارروبی مزار
شهدا ،دیدار و تکریم خانواده شهدای وحدت (شهدای اهل سنت و
شیعه) ،برگزاری پویش پیامبر(ص) منادی وحدت (بیان خاطرات،
قرائــت قرآن کریــم و تولیــد برنامــه در فضــای مجــازی) ،برگزاری
نشستهای همدلی برای علما و ائمه جماعات شیعه و اهل سنت،
برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس با هدف انزجار از استکبارستیزی
و گرامی داشــت هفته وحدت ،برپایی ایســتگاههای شادی و تقدیر
از چهرههــای وحدتآفرین مردمی ،برگزاری جلســات مشــاوره و
آموزش ،اجرای موســیقی مقامی ،نورافشــانی ،تزیین خیابانها و
اهدای گل به مردم را از دیگر برنام ه های گرامی داشت هفته وحدت
دانست .وی یادآور شد :هرسال یکی از برنامه های محوری گرامی
داشــت هفته وحدت ،اجتماع بــزرگ با حضور بیــش از  700نفر از
علمای شیعه و اهل سنت بود که امسال به علت شیوع کرونا و توصیه
های ســتاد ملی مبارزه با کرونا این برنامه اجرا نخواهد شد ،ضمن
این که اگر برنامه ای شرایط برگزاری طبق پروتکل های بهداشتی
را نداشته باشد آن برنامه لحظه آخر هم که باشد لغو خواهد شد.

جلسه شــورای معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان برگزار شد و در آن جلسه ،حمایت
و پیگیــری تســهیالت اصحــاب فرهنــگ و هنــر،
برگزاری جشــنواره فیلم فجر در مشهد و برگزاری
مجازی نمایشگاه کتاب اســتان مطرح شد و مورد
تصویب قــرار گرفــت .به گــزارش ایســنا ،مروارید
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان در این
جلســه گفت :بــا توجه بــه شــیوع ویــروس کرونا و
لزوم ایجاد فاصلهگــذاری اجتماعی ،فعالیتهای
فرهنگی و هنــری اســتان در نیمه دوم امســال به
صورت مجازی برگزار میشود.

معاونفرهنگیارشاداستانخبرداد:

آغاز طرح پاییزه کتاب از ۲۴آبان
معــاون فرهنگــی و رســانهای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســتان از آغاز طرح پاییزه کتاب از  ۲۴آبان
در اســتان خبر داد .افشــین تحفهگر در گفتوگو
بــا ایکنــا ،اظهــار کــرد :ثبتنــام در طــرح پاییــزه
کتاب  99در خراســان رضوی از پنجــم آبان برای
کتابفروشیها کار خود را آغاز کرده است و تا 15
آبان ادامه دارد.معاون فرهنگی و رســانهای اداره
کل فرهنگ و ارشاد اســتان ادامه داد :امسال نیز
 25درصد به یارانه کتاب اضافه و سقف خرید 200
هزار تومان تعیین شده است که این طرح در هفته
کتاب و از  24آبان آغاز خواهد شــد و تا پایان آبان و
به مدت یک هفته ادامه دارد.

تمدیدمهلتارسالآثاردوساالنه
نقاشیشاهنامهفردوسی
مهلت ارسال آثار برای نخســتین رویداد دوساالنه
ملی نقاشی شاهنامه فردوســی تا  ۲۵آبان تمدید
شد .به گزارش ایسنا ،رزم و نبرد ،شخصیتنگاری،
پیکار نیکی و بــدی ،تراژدی اســطوره ،جغرافیای
تاریخــی ،آیین و مناســک و نیایش در شــاهنامه از
جمله موضوعات این فراخوان است.

فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگیاستان
اعالمکرد:

افزایشصددرصدیدستگیری افراد
مرتبطباجرایم حوزه میراث فرهنگی

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایــعد ســتی اســتان از افزایــش
صددرصــدی دســتگیری افــراد مرتبط بــا جرایم
حــوزه میــراث فرهنگــی طــی امســال خبــر داد و
گفت ۶۴ :درصــد دستگیرشــدگان بومــی و ۳۶
درصد غیربومــی بودهانــد .ســرهنگ محمدعلی
مدیر در گفت و گو با ایســنا اظهار کــرد :این جرایم
شــامل حفاری ،تخریب ،تجاوز به حریم ،ســرقت،
ساختوســاز ،خریدوفــروش ،مرمــت غیرمجــاز،
تسطیح ،تغییر کاربری ،تصرف عدوانی ،طرحهای
عمرانی و اکتشافی و فلزیاب بوده که درمجموع۲۸
درصد افزایش داشته است.

