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افتتاح همزمان خانه های دوام و
ایمنی در مناطق 13گانه مشهد

بیمارستانشهیدهاشمینژادمشهد
آمادهبهرهبرداریشد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :با هدف
گســترش خدمات رســانی بــه مجــاوران و زائران
بــارگاه منور حضرت علــی ابن موســی الرضا(ع)،
بیمارستان شهید هاشمی نژاد با مساحتی حدود
 32هزارمتر مربع آماده بهره برداری اســت .دکتر
بحرینی در گفــت و گو با وب دا ،با اشــاره به این که
بیمارستان شهید هاشمی نژاد در  7طبقه و با 14
اتاق عمل و  5بخش مراقبت های ویژه ،آماده ارائه
خدمت به بیماران منطقه حاشیه شهر مشهد است
اظهار کرد :آی ســی یوی نوزادان و اتاق عمل ویژه
زنان ،بخش جراحی زنان ،دیالیز و تروما نیز در این
بیمارســتان دیده شــده که آماده پذیرش بیماران
است .وی با بیان این که تمام تجهیزات و تاسیسات
بیمارستان مطابق با استانداردهاست تصریح کرد:
سیستم سرمایش و گرمایش بیمارستان به نحوی
اســت که اگر در فصل ســرما در یک اتــاق بیماری
نیازمند هوای سرد بود  ،می توان دمای اتاق بیمار
را مطابق نیازش تغییر داد.
شــایان ذکر اســت ،این پروژه قرار اســت  13آبان
همزمان با میالد با سعادت حضرت محمد (ص) و
امام جعفر صادق (ع)با حضور جمعی از مسئوالن
کشوری و استانی به بهره برداری برسد.

یکمسئولدردانشگاهعلومپزشکیمشهد
اعالمکرد:

 120بازدید از مراکز درمان
سوء مصرف مواد

مدیر امور دارو و مــواد تحت کنتــرل معاونت غذا و
داروی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد اظهار کرد:
در شش ماه نخســت امســال  120مورد بازدید از
مراکز درمان ســوء مصرف مواد تحت پوشــش این
دانشگاه به عمل آمده است .دکتر علی روحبخش
در گفت و گو با وب دا اظهار کرد :در شــش ماه اول
ســال  ،99تعداد  120بازدید با همکاری معاونت
های غذا و دارو و درمان دانشگاه واداره بهزیستی
از مراکــز درمان ســوء مصــرف مواد تحت پوشــش
دانشــگاه انجام که طی ایــن بازدیدهــا 25 ،مورد
تذکر کتبی 3 ،مورد ارجاع به کمیسیون ماده 31
دانشگاه و یک مورد کسر سهمیه دارویی و  2مرکز
لغو مجوز،انجام شده است.
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محدودیتهایکروناییگروههایشغلی 3و، 4از 14آبان
ماه به مدت  10روز در مشهد اعمال خواهد شد .این خبر را
رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهدبهعنوانسخنگویستاد
استانی مبارزه با کرونا اعالم کرد و گفت :باتوج ه به شرایط و
وضعیتقرمزکروناییشهرمشهد،محدودیتهایکرونایی
از چهارشــنبه ۱۴آبانماه بهمدت ۱۰روز در این شــهر اجرا
میشود.
روزگذشتهستادملیمقابلهباکرونابهریاسترئیسجمهور
تشکیل جلسه داد و روحانی در این جلســه اعالم کرد که «با
تصویب ســتاد ملی مبارزه با کرونا از روز چهارشنبه به مدت
 ۱۰روز محدودیتهای تــازهای در مراکز  ۲۵اســتان و ۴۶
شهرستانکشوراعمالخواهدشد».
•محدودیتهای گروه 3و 4شامل چه مواردیاست؟

دکتر بحرینی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز در
توضیحمحدودیتهایاعمالشدهدرمشهدبهعنوانیکی
از 25مرکزاستان،بهوبدااعالمکرد:اینمحدودیتهای
کروناییبرایگروههایشغلی ۳و ۴درنظرگرفتهشدهکه
شاملفعالیتهایآموزشیوورزشیمیشود.ویتصریح
کرد :بر این اســاس مشاغل گروه سوم شــامل دانشگاهها،
مدارس ،حوزههای علمیه ،آموزشگاههای فنی و حرفهای
و زبانســراها و سایر آموزشــگاهها و کتابخانهها ،مهدهای
کودک ،اســتخرهای سرپوشــیده ،ســینما و تئاتر و مراکز
مشــابه ،موزه و باغ موزه ،تاالرهای پذیرایی ،آرایشگاههای
زنانه و ســالنهای زیبایی میشــود .رئیس دانشگاه علوم
پزشکیمشهدافزود:گروهچهارمنیزشاملبرگزاریمراسم
اجتماعی ،فرهنگــی ،مذهبی و همایشها ،باشــگاههای

ورزشیبرایورزشهایپربرخوردازجملهکشتیوکاراته
و جودو ،مدارس شبانه روزی ،کافه ،قهوه خانه و چایخانه با
عرضهمواددخانی،باغوحشوشهربازیهاومراکزتفریحی
آبیاست.
•فرماندار:برپاییهرگونهمراسمدرمشهدممنوعاست

همچنین به گــزارش ایرنا ،فرماندار مشــهد نیز در هفتاد
و دومین جلسه ســتاد مقابله با کرونا در مشــهد گفت :به
دلیل شــرایط بحرانــی کرونا ،برپایــی هرگونه مراســم و
تجمع در مشهد ممنوع است .هاشمی بر رعایت پروتکل
های بهداشتی در ادارات و نهادهای خدمات رسان تاکید
کرد و افــزود :مدیرانــی که پروتــکل های بهداشــتی را با
حساسیت کمتری اجرا کنند باید در جلسه ستاد مقابله با
کرونا پاسخگو باشند .وی با توجه به گزارشی مبنی بر کم
توجهی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی در یکی از
بانک های دولتی ضمــن برقراری ارتبــاط تلفنی با مدیر
دستگاه مربوط از وی بابت این مسئله توضیح خواست.
•خراسانرضویهمچنانقرمز

الری ســخنگوی وزارت بهداشــت نیــز دربــاره وضعیــت
کرونا در اســتانها گفت :اســتانهای تهــران ،اصفهان،
قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین،
لرســتان ،اردبیــل ،خوزســتان ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و
بویراحمد،گیالن،بوشهر،زنجان،ایالم،خراسانرضوی،
مازنــدران ،چهارمحــال و بختیــاری ،البــرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و
کردستان در وضعیت «قرمز» قرار دارند.

جزئیات محدودیت های گروه سه و چهار
گروه سه

گروه چهار

دانشگاه ها ،مدارس ،حوزه های علمیه و کتابخانه ها

 -1برگزاری مراسم اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و همایش ها

مهدهای کودک

 – 2مدارس شبانه روزی

سینما ،تئاتر و مراکز مشابه

– 3کافه ،قهوه خانه و چایخانه ها

آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی

–4باغ وحش و شهربازی ها

کاهش زمان فعالیت حمل و نقل عمومی درون شهری

---

برگزاری آزمون های حضوری

---

آغاز ایمنسازی بیش از 330هزار رأسدام سنگیناستانعلیهتب برفکی
سرپرســت اداره بهداشــت و مدیریــت بیمار یهــای
دامــی اداره کل دام پزشــکی اســتان از آغــاز عملیــات
واکسیناســیون تب برفکی مرحله دوم در ســال 1399
در کلیه گاوداریهای صنعتی ،نیمهصنعتی و روستایی
اســتان علیــه بیماری تــب برفکی خبــر داد .بــه گزارش
روابــط عمومی دام پزشــکی اســتان ،دکتــر محمد صفا
افزود :در ایــن مرحله ،کلیه دامهای سنگین(گوســاله و
گاو) صنعتی و مناطق روســتایی به تعــداد بیش از 330
هــزار رأس ،تحــت پوشــش عملیــات ایمنســازی علیه
بیماری تب برفکــی قرار میگیرنــد .وی اظهــار کرد :با

به دلیل شــیوع کرونا بــه صورت مجــازی برگزار
میشــود و متقاضیان منتخب باید اثر خود را در
قالبلوحفشردهبهدبیرخانهاینجشنوارهارسال
کنند.ویهمچنیندربارهبرگزاریمراسمپایانی
جشنواره تئاتر اســتانی گفت :هنوز تاریخ دقیق
یا برگزاری حضوری یــا مجازی آن تعیین تکلیف
نشدهاستودرانتظاراعالمنظرادارهکلنمایش
وزارتفرهنگوارشاداسالمیهستیم.

وبررسیمعیارهاوشاخصهایارزشمندفرهنگی
و تاریخــی در فهرســت آزمایشــی و موقت(نامزد)
ثبتمیراثجهانییونسکوقرارگرفت.بهگزارش
خراسان رضوی،حســن گیاهی گفت:برای ثبت
یک اثر در فهرست آثار جهانی ،الزم است در ابتدا
توسطکشورهابهعنواناثرآزمایشینامزدوبرای
ثبتجهانیبهیونسکومعرفیشوند.

هدف واگذاری امور تصدیگری ،اجــرای  40درصد از
عملیات یادشــده از طریق خرید خدمت و در قالب طرح
توسعه واکسیناســیون دامهای روســتایی و عشایری به
بخش خصوصی دام پزشکی واگذارشده است که بخش
دولتی نظارت کاملــی بر اجرای آن خواهد داشــت .وی
گفت :مطابق دستورالعمل سازمان دام پزشکی کشور،
به منظــور به حداقل رســانیدن خســارت های ناشــی از
بیمــاری ،کلیه دامهای ســنگین اســتان بــا رعایت کلیه
اقدامات بهداشــتی– قرنطینهای تحت پوشش عملیات
مایهکوبی قرار خواهند گرفت.

گوناگون
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شهردارمشهدتاکیدکرد:

اعمالمحدودیتهایکرونایی
درمشهداز 14آبان

سنگ بست فریمان در فهرست آزمایشی ثبت جهانی قرار گرفت
اصغری  /رئیــس اداره میــراث فرهنگی فریمان
گفت :دو اثر محوطه تاریخی(شامل مناره ومقبره
ارسالنجاذبوبقایایشهرتاریخیسنگبست،
به وســعت  ۱۴هکتار) بازمانده از دوره غزنویان با
عنوان محور غزنوی_سلجوقی خراسان و کاروان
سرای امیرعلیشــیر نوایی(دوره تیموری) سنگ
بستباعنوانکاروانسراهایایرانیبعدازارزیابی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد:

ارسال آثار ۸۰کارگردان به جشنواره تئاتر استان

مســئول گروه هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمیاستانگفت:باپایانیافتنمهلتارسال
چکیــده داســتان و فــرم درخواســت حضــور در
سیامینجشنوارهاستانیتئاترخراسانرضوی
به دبیرخانه ،رقابت بین آثار  ۸۰کارگردان گروه
نمایشــی اســتانی در این جشــنواره قطعی شد.
محمد جواد روشندل در گفت و گو با ایرنا افزود:
سیامینجشنوارهاستانیتئاترخراسانرضوی

اجتماعی-فرهنگی

ضرورتایجادقرارگاه

فرماندهیبرایساماندهی
کودکانکارومعتادانمتجاهر

عکس تزیینی است

مسلمی /روز گذشته طی مراسمی خانه های دوام
و ایمنی مناطق  13گانه مشهد به صورت همزمان
افتتاح شــد .به گزارش «خراســان رضــوی» ،وحید
اکلملی رئیــس گروه پدافنــد غیرعامــل و مدیریت
بحران شــهرداری مشــهد در حاشــیه این مراسم با
بیان این که در شهر مشهد استفاده از پد بالگرد تنها
در حرم مطهر رضوی استفاده می شود اظهار کرد:
با تالش های انجام شده اولین پد بالگرد در منطقه
پنج ایجاد شد که امیدواریم مقدمه ای برای ایجاد پد
بالگرد در پایانه مسافربری و دیگر مناطق شهرداری
مشــهد باشــد .وی افزود :طبق برآوردهایــی که در
کالن شــهرهایی مثل تهران و مشهد صورت گرفته
حداقل زمان امداد رســانی از یک منطقه به منطقه
دیگر 48ساعتاست،بنابرایناستفادهازپدهوایی
امداد رسانی را سریع تر خواهد کرد.
همچنین به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری
مشــهد ،معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر
استان در این مراســم گفت :جمعیت هالل احمر و
امداد و نجات تعامل بسیار خوبی با شهرداری دارد
و در آینــده نزدیک قرار بر ایجاد خانه هالل اســت تا
نیروهای دوام ثامن و هالل احمر در کنار یکدیگر به
مردم خدمت رسانی کنند .غالمرضا صیادی اظهار
کرد:کالنشهرمشهدیکیازنقاطیاستکهدارای
بافت فرســوده زیادی اســت به همین دلیل باید در
زمان عادی و پیش از حادثه ،بسیاری از مدیریت ها
انجام شود که خوشــبختانه با نیروهای خوش فکر،
همراهــی داوطلبــان و نیروهای محلی ایــن کار به
درستی انجام شده است.
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از میان خبرها

شهردار مشهد با اشــاره به وضعیت آسیب های اجتماعی از
جمله کودکان کار ،معتادان متجاهر ،متکدیان و ...در شهر،
گفت :برای ســامان دهی این آسیب ها نیازمند یک قرارگاه
فرماندهیبرایهماهنگیبیندستگاههایمتولیهستیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،محمدرضا
کالیی در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد ،با
محوریت موضوع «ســایبان مهر» ( طــرح حمایت از کودکان
کار) ،اظهــار کــرد :اقدامــات و برنامه ریزی هــا در خصوص
آســیب هــای اجتماعی بایــد به صــورت یک منظومه باشــد
چرا کــه نمی شــود در برنامه ریــزی ها بحث معتــاد متجاهر
باشــد ،اما کودک کار و زن آســیب دیده در آن دیده نشــود.
وی تصریح کرد :از ابتدای دوره مدیریت شــهری و شــورای
پنجم حــدود  20بســته اقدام ســخت افزاری و نــرم افزاری
از احــداث اردوگاه نگهــداری و درمان معتــادان متجاهر تا
ایجاد زیرســاخت ها و نهادهای پایدار مانند تشکیل خیرین
شهریار و  ...انجام شده است .کالیی با تاکید بر این که باید
اقدامات انجام شــده از جمله پروژه های شهر همگان ،شهر
دوســتدارکودک ،کــودکان کار و پــروژه خیرین شــهریار را
پایدار کنیم ،اظهارکرد :در این میان باید مصوبه شورای شهر
در خصوص تشــکیل بانک اطالعاتی از معتــادان متجاهر،
متکدیان و ...را به عنوان نخ تسبیح که این اقدامات و پروژه
ها را به هم متصل کند ،ببینیم .کالیی افــزود :معتقدم باید
ظرف چند ماه آینده در خصوص وضعیت معتادان متجاهر،
متکدیان و کودکان کار به نقطه امنی برسیم که برای تحقق
آن به یک ساختار مســتقر قابل کنترل و دارای پروژه ،برای
رسیدن به اهداف عینی نیاز داریم.
•کمک مستقیم به کودکان کار جنبه حمایتی ندارد و
بسیار آسیب زاست

رئیس شــورای شــهر مشــهد نیز در این جلســه گفت :مردم
باید به این آگاهی دســت یابنــد که کمک کــردن به صورت
مستقیم به کودکان کار جنبه حمایتی ندارد و بسیار آسیب
زا خواهد بود .حیدری افزود :باید برای توانمندســازی این
کودکان چاره ای اندیشــید ،زیرا برخی از ایــن افراد نان آور
خانه خود هســتند .اگر بتوانیم یک فضا و کمپینی برای این
افراد با عنوان سایبان مهر ایجاد کنیم ،رویداد خوبی را رقم
خواهیم زد.
•دستگیری  5فرد سودجو از کودکان کار

معاون دادســتان مرکز اســتان نیز در بخش دیگــری از این
جلسه گفت :بحث توانمند سازی کودکان کار برای ما دارای
اهمیت بسیاری است .نیره عابدین زاده اظهار کرد :حمایت
های بی حد و مرز و احساســی سبب می شود که به کودکان
آســیب وارد شــود .به همین دلیل ما یک الگــوی حمایتی و
قضایی را برای حمایت از این کودکان در نظر گرفته ایم .وی
تصریح کرد :هم اکنون مجرمانی شناسایی شده اند که این
اقدام برای آن ها به شغل تبدیل شده بود .یعنی ما با افرادی
که درآمدهــای بســیار زیــادی از کار کودکان به دســت می
آورند ،مواجه بودیم که کودکان به عنوان شــاگرد برای این
افراد ســودجو کار می کردند .تاکنون در این زمینه پنج نفر
را دستگیر کرده ایم ،هم اکنون این افراد در زندان هستند و
برای آن ها قرارهای وثیقه سنگین در نظر گرفته شده است.
همچنین تعداد دیگری از این افراد سودجو شناسایی شدند
که پیگیر دستگیری آن ها نیز خواهیم بود.
معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان اجتماعــی و فرهنگــی
شــهرداری مشــهد نیــز گفت :اجــرای طــرح ســامان دهی
کودکان کار «سایبان مهر» از روند مناسبی برخوردار است.
مصحفی افــزود :طرح «ســایبان مهر» در راســتای ســامان
دهی کــودکان کار حــدود یک هفته اســت که بــا همکاری
دادگســتری ،شــهرداری و بهزیســتی در حال انجام اســت
و مقرر شــده ایــن طرح ،تــا زمانی کــه بحث کــودکان کار به
وضعیت مطلوبی برسد ادامه داشته باشد.

مدیرعاملهاللاحمراستاناعالمکرد:

ارائه خدمت آمران سالمت
به ۱۰۰هزار نفر در استان

مدیــر عامل جمعیــت هالل احمــر اســتان از ارائه
خدمات بــه  ۱۰۰هــزار نفــر در قالب طــرح آمران
ســامت خبــر داد و گفــت :طــی پنج روز گذشــته
از اجرای ایــن طرح ،هــزار و  ۸۱۹نفــر از اعضای
مجــری ایــن طــرح خدمترســانی بــه هموطنان
را بــه عهــده داشــتند و بیــش از  ۲۸هزار ماســک
میان شهروندان توزیع شــد .به گزارش ایرنا ،سید
مجتبی احمدی با اشــاره به توزیع  ۲۳۶لیتر مایع
ضدعفونــی در پایگاههای آمران ســامت اســتان
افزود :شــعب مشــهد با  ۳۸پایگاه ،کاشــمر با ۱۲
پایــگاه و نیــز جویــن ،بردســکن ،تربتحیدریــه و
تربتجام هر کدام با  ۱۰پایگاه به ترتیب بیشترین
تعداد پایگاههای طرح آمران ســامت هالل احمر
استان را به خود اختصاص دادهاند.

اهدایپساندازپسر 8سالهمشهدی
بهکتابخانهامیرحسینفردی
پسر بچه  8ساله مشهدی ،پسانداز و هدایای تولد
خود را برای خرید بخشی از ساختمان به کتابخانه
امیر حسین فردی در مشــهد اهدا کرد و به عنوان
کوچکتریــن خیر این کتابخانه شــناخته شــد .به
گزارش فارس  ،پسر بچه هشت ساله بعد از شنیدن
وضعیتساختماننیمهوقفیکتابخانهامیرحسین
فردی مشــهد از زبــان خاله خیــرش ،پــس انداز و
هدایای تولــد خود را بــرای خرید نیمــه غیروقفی
ســاختمان ایــن کتابخانــه اهدا کــرد .ســید علی
مروجی که متولد سال  ۹۱است ،مبلغ  ۳میلیون و
 ۷۰۰هزار تومان را به پدرش داده اســت تا آن را به
مسئوالن کتابخانه برساند.

نشستمشترکستادخیرینبرگزارشد

آغاز برنامههای اجرایی مشارکتی
خیرینشهریار
در پروژههای شهری
نشست مشترک رئیس کمیسیون حقوقی شورای
شهر مشــهد و نمایندگان ســتاد خیرین شهریار با
هدف برنامهریــزی برای اقدامــات عملی در حوزه
همکاریهای مشــترک برگزار شــد .بــه گزارش
پایگاه اطالعرســانی شــورا ،حســینی پویا ،رئیس
کمیسیون حقوقی شــورا در این جلسه با بیان این
که اصالح مصوبه خیرین شــهریار به انجام رسیده
و پنج گروه آسیبدیدگان اجتماعی نیز شناسایی
و دســتهبندی شــدند ،گفت :هم اکنــون اقدامات
اجرایــی برای بانــک اطالعاتــی این گروههــا آغاز
شده که معتادان متجاهر ،متکدیان ،کودکان کار،
زنان و دختران آســیب دیده یا در معرض آســیب و
بیماران روانی را شامل میشود .حمیدی نماینده
شــورای خیرین در این جلســه بــا تاکید بــر این که
پیشنهاد ما برنامهریزی گسترده در ایجاد اشتغال
با دیــد وســیع و جامع اســت ،گفت :از شــهرداری
تقاضا داریم با نگاه بلندمدت در تفکر حل ریشهای
مشکالت شهروندان باشند و از راهکارهای مسکن
برای تســکین موقت معضــات پرهیــز کنند .لیال
نــوروزی سرپرســت مدیریــت داراییها و توســعه
خدمــات معاونــت اقتصــادی شــهرداری مشــهد
نیز در ایــن جلســه گفت :بایــد موضــوع همکاری
شــهرداری و خیرین بهصورت پروژه تعریف شود تا
شرح وظایف شهرداری مشخص و حیطه اقدامات
و پیگیریهای شــهرداری تعیین شــود ،در همین
زمینــه شــهرداری یــک پــروژه بــرای ورود خیرین
مطرح کرده تا در صورت تمایل نســبت به ســامان
دهــی محیــط پیرامونی کشــف رود ،ایجــاد پروژه
های اقتصادی و تولید اشــتغال و همچنین بهبود
شــرایط اجتماعی منطقه اقدام کننــد .وی افزود:
ایجاد صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیز توسط
یک شرکت مشــاور کارگزار بورس درحال مطالعه
اســت تا با پرداخت سهم ســرمایهگذاری خیرین و
شهرداری ،زیر نظر ســازمان بورس به تولید منابع
درآمدی برای امور خیریه بپردازد.

