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حمایت 4تشکل پزشکی استان از
منعخریدواکسنغیرمطمئنکرونا

مدیرکلمحیط زیستاستاناعالمکرد:

تعطیلیبرخیصنایعمشهد
در صورت تداوم آلودگی هوا

مدیرکل محیط زیست استان گفت :در صورت تداوم
آلودگی هوا در مشهد برخی صنایع آالینده که بیشتر
در زمینههایی چــون تولیــد آســفالت ،ذوب فلزات و
سیمانفعالهستندبهشکلموقتتعطیلمیشوند.
همتی در گفت و گو با ایرنا افزود :عالوه بر این از سوی
سازمانصنعت،معدنوتجارتبهاینواحدهادستور
اکید داده شده است که در شرایط بحرانی و آلودگی
هوا افزایش تولید و فعالیت نداشته باشند .وی ادامه
داد:بیشازششهزارواحدصنعتیدراستانفعالیت
دارند کــه درصد کمی از این شــمار به عنــوان صنایع
قطعی دخیــل در افزایــش آلودگی نقــش دارند .وی
تصریحکرد:چنیناقداماتکوتاهمدتومقطعیبرای
کنترلومدیریتروندتخلیهآالیندههادرهواستوباید
اقداماتوبرنامههایبلندمدتباهمکاریسازمانهاو
مجموعههایموثرومتولیدراینزمینهانجامشودتابه
صورتبنیادینبرایمدیریتآلودگیهوااقدامشود.

مدیرکلآموزشوپرورشاستاناعالمکرد:

امکانتشکیلسالنهایمطالعه
ی کنکور و زبان
کالس ها 
از ابتدای بهمن

فارس  /خدابنده مدیرکل آموزش و پرورش اســتان
گفت:سالنهایمطالعه،کالسهایکنکوروزباناز
ابتدایبهمنبارعایتمفاددستورالعملبازگشایی،
امکانتشکیلکالسدارند.
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اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد

رونماییازسامانهجامع
(ص)
آموزشیعالمآلمحمد

آییــن رونمایی از ســامانه جامع آموزشــی
ل محمــد(ص) بــا حضــور
تعاملــی عالــم آ 
تولیت آســتان قــدس رضوی در مؤسســه
جوانان بنیــاد کرامت رضوی برگزار شــد.
به گــزارش آســتاننیوز ،مؤسســه جوانان
بنیاد کرامت رضــوی با کادرســازی برای
انقــاب اســامی و در راســتای پاســخ به
دغدغــه مقــام معظم رهبــری در ســاخت
و تربیت نیــروی جــوان و مؤمــن انقالبی،
اقدام به راهاندازی سامانه جامع آموزشی
تعاملــی عالم آلمحمد(ص) کرده اســت.
از مزایای این ســامانه میتوان به جامعیت
مخاطــب ،محتــوا و اســتادان،اســتفاده
همزمان بستر سایت و اپلیکیشن اندروید،
طراحی مرحلهبــه مرحله و ایجــاد فضای
رقابتی بین شرکتکنندگان ،پاسخگویی
مداوم به پرســشهای فنی و رفــع ایرادها
در بخــش گفتوگو با ادمیــن و همچنین،
پاسخگویی محتوایی در کنار تدریسها به
صورت نیمهآنالین اشاره کرد .این سامانه
آموزشی در چهار سطح و برای چهار گروه
مخاطــب مختلــف طراحــی و برنامهریزی
شدهاستکهدرساحتتربیتاستادعقاید
اسالمیبانام«برهان»،طالب،دانشجویان
علوم و معارف و اســتادان تربیتی به عنوان
گروههای مرجع ،در آن ثبتنام میکنند و
پس از گذراندن مراحل آموزشی و شرکت
درآزمونهایتستیوشفاهی،گواهینامه
حضــور در دوره را دریافــت خواهند کرد.
سامانهجامع آموزشیعالمآلمحمد(ص)
بــه آدرس  Edu.javanan.orgدر اختیار
عالقه مندان قرار گرفته است.
•تقویت مبانی معرفتی رمز مصونیت
جوانان از انحرافات

تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم
گفت :رمز مصونیت جوانــان از انحرافات،
تقویــت مبانــی و پشــتوانههای معرفتی و
معنوی است .حجتاالسالموالمسلمین
مروی با اشاره به تهاجم گسترده فرهنگی
دشــمن با اســتفاده از ابزار نوین ،فعالیت
در مســیر تربیــت نســل جــوان را یکــی از
ضروریات امــروز جامعه برشــمرد و افزود:
با توسعه امکانات و ابزار ارتباطی دیگر هیچ

مرزی وجود ندارد ،ایــن موضوع میتواند
یــک تهدید یا بــا عملکرد صحیــح فرصتی
برای نشــر معارف حقه اســام باشــد .وی
تصریــح کرد :آســتان قــدس وظیفــه خود
میداند به میزان توان و امکانات در حوزه
نشــر معارف اســامی و باال بردن معرفت
و آشــنایی جوانان با اســام بهعنوان دین
سعادتبخش و حیات آفرین ،تالش کند.
تولیتآستانقدسرضویضمنتوصیهبه
جوانهادربارهخودسازیوعمقبخشیدر
معارف دینی ،گفت :اگر احساسات باشد
اماعمقمعرفتیودینینباشد،شیادهایی
که در مسیر قرار گرفتند جوانان را منحرف
میکنند .وی از مؤسســه جوانان آســتان
قدس رضوی خواست مشــهد را بهعنوان
مرکز فعالیتهای خود قرار دهند و افزود:
مکانیرابهعنوانپایهوالگودرفعالیتهای
فرهنگی خود قرار دهید و مشهد ب ه عنوان
شهرامامرضا(ع)شایستهترینمکاناست.
باید دید که وضعیت و شرایط مشهد چقدر
با معارف رضوی سنخیت دارد؟ کسبه این
شــهر ،خیابانها و جوانان این شهر چقدر
متناســب با معارف اخالقــی و آموزههای
امام رضا(ع) هســتند؟ زائری که به مشهد
میآید باید تفاوت این شهر با دیگر شهرها
را احســاس کند .وی حفظ ارتباط با حرم
مطهر و برنامهریــزی برای زائــران جوان و
نوجوانرایکیدیگرازرسالتهایمؤسسه
جوانان آستان قدس معرفی و تصریح کرد:
پیــش از ورود ویروس منحــوس کرونا و در
شرایطعادی،حرممطهرساالنهحدود30
میلیون زائر داشته است ،مؤسسه جوانان
باید برای ایــن زائران برنامهریــزی کنند و
عالوه بر این برای خانواده کارکنان رضوی
نیز برنامه داشته باشند.

گوناگون
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زنگخطرسادهانگاریکرونا

معاون علوم پزشکی مشهد :کاهش رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در اماکن عمومی نگران کننده است

عکس :آستان نیوز

بسیج اســاتید دانشــگاههای علوم پزشــکی ،بسیج
جامعه پزشکی ،انجمن اســامی پزشکان خراسان
رضویوانجمناسالمیهیئتعلمیدانشگاهعلوم
پزشــکی مشــهد طی نامهای از منع خرید واکســن
غیرمطمئنکروناحمایتکردند.بهگزارشایرنا،در
بخشیازنامهایکهتوسطاینتشکلهامنتشرشده،
آمده است« :دانشمندان و متولیان سالمت کشور با
آرای مختلف بحث هایی را انجام دادهاند و در نهایت
رهبرمعظمانقالببهاینجمعبندیرسیدهاندکهبه
نفع جامعه نیست که واکسن امتحان پس نداده را از
دشمن ملت گدایی کنیم .لذا براساس سخنان وزیر
بهداشتوبرایتقویتموضعمتولیانامروجلوگیری
از بروز فاجعه بــزرگ و احتمالی ،نظر حکومتی خود
را اعــام کردنــد ».امضا کننــدگان این نامــه با بیان
این که ما نیز ماننــد تمام گروههای پزشــکی معتقد
هستیماستفادهازواکسنبرایکنترلبیماریهای
واگیردار از جمله کووید ۱۹امری ضروری و اجتناب
ناپذیراستاعالمکردند:برایحمایتازکادردرمان،
گروههای آســیب پذیر نظیر بیماران صعب العالج و
افرادسالمندالزماستدرصورتامکانمتولیانامر
برایتهیهواکسنمطمئناقدامسریعبهعملآورند.

2

از میان خبرها

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد گفت :کاهش رعایت دستورالعمل
های بهداشــتی در اماکن عمومی نگران
کننده است و می تواند شرایط را به سمت
شهرهای نارنجی و قرمز بازگرداند .دکتر
قلیان در گفت و گو با وب دا اظهار کرد :بر
اساس بررسی های کارشناسان بهداشت
محیط ،میزان رعایت دســتورالعمل های
بهداشتی از سوی مردم به ویژه در اماکن
عمومــی در حــال کاهــش اســت کــه این
مســئله می تواند موجب بازگشت شرایط
به حالــت بحرانی شــود .وی با بیــان این
که با وجــود محدودیت هــای ترافیکی از
ســاعت  21تا  4صبــح ،امــا پیــش از این
ســاعات اماکن عمومی شلوغ و پر ازدحام
اســت ،تصریح کرد :به طور حتــم توجه به
رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و
ادامه روند همکاری ها با مدافعان سالمت
موجب ضعیف شدن چرخه انتقال ویروس
کرونا می شــود .وی در خصوص کرونای
انگلیسی و شــرایط اســتان در این زمینه
نیز افزود :خوشــبختانه موردی از ابتال به
این ویروس در اســتان شناســایی نشــده
است و پاســخ تســت چند نفری که سابقه
سفر به کشورهای اروپایی داشتند و مبتال
به کرونا شــده بودند نیز پس از بررسی در
آزمایشگاه رفرانس کشور منفی شد.
•کاهش میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی توسط مردم مشهد

مدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی
اســتانداری با بیــان ایــن کــه در دو هفته
گذشته تا حدودی میزان رعایت پروتکلها
توســط مردم کاهش یافته اســت ،گفت:

براســاس آخریــن آمارهــا میــزان رعایت
پروتکلهــا توســط مــردم در مشــهد هــم
اکنون به طور میانگین  ۸۵درصد اســت.
این آمــار تا قبــل از ایــن  ۹۰درصــد بوده
اســت .تنها نگرانی ما این اســت که مردم
ایــن مســئله را عــادی در نظــر بگیرند ،بر
همین اســاس تصمیماتــی در نظر گرفته
شــده تــا حساســیت مــردم درخصــوص
ایــن بیمــاری افزایــش یابد .موســوی در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :در شرایطی
کــه وضعیــت آبــی شــده و محدودیتهــا
کاهــش یافتــه اســت مهــم تریــن وظیفه
همه پیشــگیری اســت .اگر در پیشگیری
درست عمل شــود بار ســنگینی از دوش
حوزه درمان برداشــته میشــود .مسئول
دبیرخانــه ســتاد پیشــگیری و مقابلــه
بــا کرونــای اســتان خاطــر نشــان کــرد:
واقعیت این اســت که اگر محدودیتها و
دســتورالعملها رعایت نشــود دوباره به
پیک بیمــاری خواهیم رســید .وی ادامه
داد :اگرچــه برداشــتن محدودیتهــا
،نگرانیهایی را ایجاد میکند اما اعمال
محدودیتها راهحل اصلی مقابله با کرونا
نیســت ،بلکه رعایــت پروتکلهــا راه حل
اصلی مبــارزه و مقابلــه با بیماری اســت.
کاری کــه ما بــه عنــوان دســتگاه اجرایی
در ایــن قســمت میتوانیــم انجــام دهیم
تشدید نظارتها و برخورد با موارد تخلف
اســت .وی یادآور شــد :هنوز درخصوص
فعالیت مشــاغل یا درباره محدودیتها یا
کاهش محدودیت مشاغل ابالغی صورت
نگرفته و در تمام اســتان شــرایط فعالیت
مشاغل در این هفته مشابه شرایط زرد در
نظر گرفته شده است.

حرم رضوی سیاهپوش عزای فاطمی

حرم مطهر رضوی همزمان با ایام شــهادت حضرت
زهــرا (س) ســیاه پــوش شــد .به گــزارش تســنیم،
ویژهبرنامههایمختلفیبارعایتتمامیپروتکلهای
بهداشــتی در حــرم منــور رضوی بــه مناســبت ایام
شهادتحضرتفاطمهزهرا(س)برگزارمیشود.
•بازگشایی ۱۳مسیرتردددرجوارروضهمنوره

مدیر عالی حرم مطهر رضوی از بازگشایی ۱۳مسیر
تردد در جوار روضه منــوره ویژه زائــران امام رضا(ع)
و یک مسیر ویژه افراد ســالمند برای تردد با ویلچر به
منظور زیارت از نزدیک مضجع منور رضوی با رعایت
دســتورالعملهای بهداشــتی خبرداد .بــرادران در
گفتوگو بــا تســنیم دربــاره اقدامات آســتان قدس
رضویدرراستایتسهیلزیارتمضجعمنوررضوی
برایزائرانامامرضا(ع)اظهارکرد 13:مسیرتعیین
شدهجزونزدیکترینمسیرهاهمجوارباضریحمنور
رضویاستکهزائرانحضرترضا(ع)ازاینمسیرها
تاچندقدمیضریحبرایزیارتحضورپیدامیکنند
وشیشههایحائلبینمردموضریحتابرطرفشدن
محدودیت هــای کرونایی ،موقتی اســت .وی تاکید
کرد:مجوزبازگشاییروضهمنورههنوزبهآستانقدس
رضویابالغنشده ومانیزبرایبازگشاییکاملروضه
منورهوتبرکجستنمردمعزیزبهضریحمطهررضوی
لحظهشماریمیکنیموآمادگیهایالزمتمهیدشده
است .در انتهای مسیر زیارت ،فضای مناسبی برای
اقامهنماززیارتپیشبینیشدهاستومسیرزیارتی
از مسیرهای عبادی جدا شده و برای اولین بار روضه
منورهبدونمانعدیدهمیشودوامکانمشاهدهسنگ
مضجعشریفحضرتنیزمهیاست.

پلیسراهوراستان:

رانندگان متخلف در طرح
حق تقدم عابر پیاده جریمه میشوند

رئیس اداره آمــوزش و ترافیک پلیس راهور اســتان
گفت:هوشمندسازیگذرگاههایعابرپیادهمشهد
آخرینهشداربهرانندگانمتخلفازطرححقتقدم
عابــر پیــاده و ورود به مرحلــه جریمه و اعمــال قانون
سیستمیاست.سرهنگرحیمیدرگفتوگوباایرنا
افزود:نخستینگذرگاههوشمندعابرپیادهکشوردر
مشهد وارد مرحله عملیاتی شده و در این طرح که با
مشارکتشهرداریمشهدانجامشدهاستبااستفاده
ازلیزربهخودروهاییکههنگامچراغقرمزرویخط
عابرپیادهتوقفمیکنندبهصورتتصویریوصوتی
هشداردادهمیشود.

