ا ز میان خبر ها
گوناگون

 3درخواست شهردار از مردم
در روزهای سرد مشهد
شهردارمشهددرپستیاینستاگرامیبااشارهبههوای
سرد مشهد ،ســه درخواســت از مردم مطرح کرد .در
بخشی از پست اینستاگرامی محمدرضا کالیی آمده
همشهریانعزیزخواهشمیکنم
است«:ازهمهشما
ِ
تــا در چند موضوع به مــن کمک کنید :اول -امســال
بحث کارتن خواب ها و بی سرپناهان بسیار سخت تر
از ســال های قبل شــده چرا که با وجود این که تعداد
گرمخانههایشهرراچندبرابرکردهایم،همبهخاطر
کرونابایدازازدحامدرگرمخانههاجلوگیریکردوهم
باید غربالگری را درباره آن ها اجرا کرد .با این حساب
ممکن است بخشــی از آن ها مورد غفلت واقع شوند.
لطفا اگر موردی مشاهده کردید یا پناهش دهید یا به
 ١٣٧اطالعدهید .دوم-حیواناتوپرندههانیازمند
غذاوسرپناههستند.بهآنهاکمککنید.سوم-موکدا
خواهش می کنم از وسایل گرمایشی بدون خروجی
اطمینانبخشگازهایخطرناکاستفادهنکنید».

مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستان:

آماده همکاری با تشکلهای حوزه
عفافوحجابهستیم

مدیــر کل تبلیغات اســامی اســتان از آمادگــی این
ســازمان برای همکاری با تشــکل های حــوزه عفاف
و حجاب خبــر داد .به گــزارش مهر ،حجت االســام
صاحبقرانی در نشست تشــکل های عفاف و حجاب
به همــت کارگــروه عفــاف و حجاب جبهــه فرهنگی
اجتماعی انقالب که با حضور مســئوالن بیش از ۲۰
تشکلدرمشهدبرگزارشد،اظهارکرد:حضورمطالبه
گری شــما به معنای آن اســت که جامعه مــا در حالت
انفعالنرفتهومافعاالندغدغهمندیداریم.

باپذیرشاستعفایامیراقتناعیازسوی
شهردارمشهد

سرپرست اداره کل روابط عمومی
شهرداری مشهد منصوب شد

با پذیرش اســتعفای امیر اقتناعی از ســوی شــهردار
مشهد،سیدمهدیحسینیبهعنوانسرپرستاداره
کلروابطعمومیواموربینالمللشهرداریمنصوب
شد .بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
حســینی پیش از این به عنوان معاون اداره کل روابط
عمومیوبینالمللشهرداریمشغولفعالیتبود.
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اجتماعی-فرهنگی

بستری ۲۰۹۵کرونایی
دربیمارستانهایاستان

•تالشبرایرساندنتستهای
کرونا به روزانه 6تا 7هزار مورد

همچنین معاون بهداشت دانشگاه
علــوم پزشــکی مشــهد توضیحاتی
درباره کیت های تست سریع کرونا
ارائه کرد .دکتر قلیان با بیان این که
کیفیت تستهای سریع کرونا مثل
تست PCRاست،افزود:باآمدناین
تســتها احتماال به گرفتــن روزانه

جامعه

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

 ۳۶۲بیمار جدید در آخرین روز آبان بستری شدند

تاخت و تــاز کرونــا همچنــان ادامه
دارد و رونــد شــیوع این بیمــاری در
مشــهد و برخی شــهرهای اســتان
نگرانکنندهاست؛براساسآخرین
آمار اعالمی از ســوی دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد 30 ،آبان ماه 229
بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان
هــای زیرمجموعــه دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد بســتری شــدند و
تعداد بســتری های موجــود در این
بیمارســتان ها به 1275نفر رسید
کــه از ایــن تعــداد حــال  266نفــر
وخیم است و در آی.سی.یو بستری
هســتند .همچنیــن بر اســاس آمار
اعالمی بیمارســتان های اســتان،
شاملبیمارستانهایزیرمجموعه
دانشگاه های علوم پزشکی مشهد،
نیشــابور ،ســبزوار ،تربت حیدریه،
تربت جام و گناباد ،روز  30آبان ماه
 ٣۶٢بیمــار جدید در بیمارســتان
های استان بستری شدند که تعداد
بســتری های موجود را بــه 2095
نفررساند.

اخبار

 6000تا 7000تســت میرسیم.
وی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در
پایگاههاومراکزمنتخبخود،روزانه
 1200تستکرونامیگیرد،پیگیر
هســتیم تا در هفتههای آینده تست
سریع کرونا که همانند تست PCR
یا تســت مخاط کرونا ست ،به مراکز
و پایگاههــای منتخــب برســد .این
تســت قابلیت اعتمــاد دارد و از نظر
قابلیت اعتماد همانند تســتPCR
است.معاونبهداشتدانشگاهعلوم
پزشکی مشهد ادامه داد :شیوه این
نوع تســت به این گونه است که فرد
بعــد از دادن تســت کرونا بــه فاصله
 30دقیقــه نتیجــه آن را در همــان
مرکــز دریافت میکند .تعــدادی از
این تستها از کشــور کره وارد شده
ومقداریازآنتولیدکشورخودمان
اســت .قلیان تصریح کــرد :اگر این
تســتها را بــه مــا تحویــل بدهنــد،
سرعتکاردرتستکروناباالمیرود
و احتماال به گرفتن روزانه 6000تا

 7000تستبرسیم.بهماقولداده
بودند که هفته گذشــته تســتهای
سریعکرونابرسدامانرسیدودوباره
قول دادهاند که این هفته تســتها
را به دســت ما برســانند .وی افزود:
امکان این که از همه افراد مشکوک
به کرونا تســت بگیریم ،نداریم ،تنها
روزانهحدود 1200تستمیتوانیم
بگیریم.
همچنیــن دکتــر درخشــان مدیــر
توســعه شــبکه و ارتقــای ســامت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به
ایرنا گفت :از ابتدای شــیوع کرونا،
افزونبر ۹۰هزارآزمایشکرونابرای
بیماران ســرپایی مراجعه کننده به
مراکــز خدمات جامع ســامت۱۶
ساعتهدانشگاهعلومپزشکیمشهد
انجام شــده اســت .در موج ســوم با
افزایش روند شــیوع بیمــاری کرونا
در مشــهد و دیگــر شهرســتان های
اســتان ،نتایج آزمایش بیــش از۶۰
درصد افراد دارای عالیم مشــکوک
مثبتمیشود.
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طرحپاییزهباعرضهبیشاز 61هزارکتاب
پایانیافت

فروش 2.5میلیاردیکتاب
در استان طی 7روز
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
گفت :در طرح ملی پاییزه فروش کتاب ،امســال در استان ۶۱،هزار
و  ۷۵۴جلد کتاب به ارزش  ۲۵میلیارد و  ۷۳۷میلیون و  ۹۹۰ریال
به فروش رسید .به گزارش ایرنا ،افشــین تحفهگر افزود :طرح پاییزه
کتاب در اســتان همزمان با سراســر کشــور با همکاری خانه کتاب و
ادبیاتایرانوسازمانفرهنگیاجتماعیشهرداریمشهدهمزمان
با هفته کتــاب از ۲۴آبان ماه آغاز شــد و تــا ۳۰آبان مــاه ادامه یافت.
وی تصریح کرد :در این دوره با مشــارکت گســترده مردم کتابخوان
و فرهیخته اســتان ،خراســان رضوی به عنوان یکــی از فعالترین و
پرفروشترین اســتان های کشــور برای پنجمین دوره پیاپی معرفی
شد .معاون فرهنگی و رســانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان اظهار کرد ۸۵ :کتاب فروشی از سراسر استان در این دوره از
طرحشرکتکردندکهازاینتعداد ۶۳کتابفروشیمربوطبهمشهد
و ۲۲کتابفروشیمربوطبهشهرستانهابود.تحفهگرافزود:یارانه
اختصاصیافتهبهخراسانرضویدرطرحپاییزهفروشکتابباتوجه
به استقبال مردم در دوره های پیشین این طرح و همچنین همکاری
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد به پنج میلیارد و۲۹۹
میلیونریالرسید.ویادامهداد:ازاینمیزان،چهارمیلیاردو۷۰۶
میلیون و  ۸۷۱هزار ریال آن در طول طرح پاییزه کتاب مصرف شــد
و در کل ،فروش اســتان در این طرح آمار بی نظیری در حوزه کتاب و
کتابخوانیبودهاست.معاونفرهنگیورسانهایادارهکلفرهنگ
وارشاداسالمیاستانگفت:طرحفروشپاییزهکتابخراسانرضوی
برخالفطرحهایقبلیزمانکوتاهتریداشتهاستوکتابفروشان
امیددارندباتوجهبهاستقبالونیازمردم،اینطرحتمدیدشود.
•پیگیری برای تمدید طرح پاییزه کتاب در استان

تحفه گر افــزود :با توجه به شــرایط دو هفته تعطیلی که بر اســاس
تصمیم ستاد ملی کرونا از این هفته اعمال شــده است و پیشنهاد
کتاب فروشــی ها ،پیگیر تمدید طرح پاییزه کتاب پس از روزهای
ن زمینه با موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
تعطیلی هستیم و در ای 
و شهرداری مشهد رایزنی شــده که امید است اجرای طرح مذکور
بعد از این تعطیالت تمدید شود.

انتقاد رئیس شورای شهر از تاخیر
وزارت مسکن و شهرسازی در تهیه
طرح های مربوط به حریم شهرها

رئیس شورای شهر مشهد در پی اتفاق تلخ و ناگواری
کهدرشهربندرعباسرخداد،خطاببهحوزهنظارت
بر ساختوســازهای شــهرداری و پلیس ســاختمان
گفت :بــه هیچوجــه نباید شــاهد چنیــن اتفاقاتی در
شهر مشــهد باشــیم و حفظ کرامت و شــان و جایگاه
انســانی شــهروندان ،توصیه جدی ما به شماست .به
گزارشپایگاهاطالعرسانیشورا،حیدریاظهارکرد:
تاخیر وزارت مسکن و شهرســازی در تهیه طرحهای
مربوط به حریم شــهرها ،تکلیف قانونی شهرداریها
برای حفاظت و مراقبــت از اراضی خــارج از محدوده
و جلوگیــری از ســاخت وســازهای بیرویــه و ایجاد و
گسترشحاشیهنشینیدرشهرها،مهاجرتازروستا
بهشهرهاوازسویدیگرنیازاقشارکمدرآمدبهمسکن،
شــرایط نابهنجاری را در حاشیه شــهرها ایجاد کرده
توسازهای
است..ویتصریحکرد:جلوگیریازساخ 
بیرویه و گســترش حاشیهنشــینی ،تکلیــف قانونی
اســت ولی در انجام این تکلیف حتما باید پیشبینی
و تمهیدات الزم با کمک خیــران ،نهادهای امدادی و
دســتگاههای مختلف برای خانوادههایی که شرایط
خاصوبحرانیدارند،اندیشیدهشود.
همچنین به گزارش فارس ،هیئت روضة الشــهدای
مشــهد نیــز در واکنش بــه این اتفــاق طی نامــهای به
استاندارهرمزگانبرایساختمنزلمسکونیبرای
اسکانآنزنوفرزندانیتیماشاعالمآمادگیکرد.

مدیرکلدامپزشکیاستانمطرحکرد:

تکذیب استفاده از گوشت سگ
برای تولید فراورده های گوشتی

مدیــر کل دام پزشــکی اســتان گفــت :خبــر و عکس
های منتشر شــده در فضای مجازی با موضوع تولید
فراوردههایگوشتیازگوشتسگدرمشهدتکذیب
می شــود .بــه گــزارش روابط عمومــی دام پزشــکی
اســتان ،دکتر شــریعتی افــزود :چندی اســت که در
فضای مجازی ،تصاویری از سالخی تعدادی سگ با
زیرنویسیبامضمون«بازداشترئیسکارخانهتولید
سوسیسبهتکدرمشهدکهروزانه 700کیلوگوشت
سگراتبدیلبهسوسیسمیکرده»منتشرشدهکهبا
توجهبهبررسیهایانجامشده،چنینواحدتولیدی،
درمشهدواستانفعالیتنداشتهونیزتصاویرومطلب
منتشر شده ،سال های پیش نیز با همین مضمون در
فضایمجازیمنتشرشدهاست.

