ا ز میان خبر ها
گوناگون

عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:

پیروی از شهدا مایه سعادت
بشراست
عضومجمعتشخیصمصلحتنظامپیرویازشهدارا
مایهسعادتبشردانستوگفت:هرکساهلمسلک
شهداباشدوازآنهاپیرویکند،سعادتمندمیشود.
بهگزارشمهر،محمدحسینصفارهرندیدرمراسم
یادوارهشهیدانحسینیمحراب،نوریوصفرزادهکه
درمشهدبرگزارشد،افزود:دروصیتنامهشهدایکی
از مهم ترین توصیه ها این است که هیچ کس دست از
پیشوای خود برندارد .کســی که امروز تیشه به ریشه
اسالم می زند اهل خدا نیست ،حتی اگر جزو عابدان
باشــد .کســی هم که راهش از شــهدا جداست نمی
تواند اهل شهدا باشــد و از آن ها دور اســت .وی ادامه
داد:امروزهمافرادیراداریمکهدراینجامعهزندگی
می کنند ولی اهل جامعه نیستند و طرفدار دشمنان
هستند.حلمسائلدرگرواهلیتپیداکردنبهنظام
وانقالباست.صفارهرندیهمچنیندربارهمسائل
مربوط به واکسن کرونا نیز گفت :خود آمریکایی ها و
فرانسوی ها هم به واکســن آمریکایی اعتماد ندارند.
بنابراین سخن حکیمانه رهبری درست بود ،چون آن
ها هیچ وقت دلســوز ما نبودند و باید بر علم و فناوری
خودتکیهکنیم.

اکران  ۳۴قاب از شهدای
لشکرفاطمیوندرمشهد
 ۳۴قاب مزین به عکس شــهدای مدافع حرم لشــکر
فاطمیون ،در مشــهد اکران شــده اســت .به گزارش
پایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،تصویر ۲۷نفر
از شــهدای مدافع حرم لشــکر فاطمیون به مناسبت
دهه فاطمیــه در قابهای تصاویر شــهری به نمایش
گذاشتهشد.

بازدید استاندار از اردوگاه
در حال احداث معتادان متجاهر
استاندار از اردوگاه در حال احداث معتادان متجاهر
در حاشیه شهر مشــهد بازدید کرد .به گزارش روابط
عمومی اســتانداری ،در این بازدید که فرمانده سپاه
امامرضا(ع)،رئیسکلدادگستریاستان،فرماندار،
شــهردار مشــهد و تعدادی از مدیران مربــوط حضور
داشــتند ،محمد صادق معتمدیــان از مرکــز در حال
احداث معتادان متجاهر در منطقه برزش آباد بازدید
کــرد و در جریــان آخریــن وضعیــت ســاخت آن قرار
گرفت .استاندار همچنین روز گذشته از مرکز درمان
و توانبخشی بیماران اعصاب و روان توس ویژه بانوان
بازدیدکرد.

معاونامورشهریوشوراهایاستانداری:

طرحهایتفصیلیشهرهای استان
ناکارآمد است

معاوندفترامورشهریوشوراهایاستانداریگفت:
طرح های تفصیلی شهرهای استان کارآمد نیست و
اینطرحهابهشدتتاخیریوبهنحویفشلهستند.
به گزارش ایرنــا ،امیر حمزه ذاکر در جلســه شــورای
اســامی اســتان افزود :مطالعه طرح های تفصیلی
شهرهادرزمانخوداجرانمیشودودرنهایتباتاخیر
زیادانجاممیشود،بهعنواننمونهیکطرح ۱۰ساله
شهریفقطهشتسالطولکشیدهکهمطالعهشود
وبعدازمطالعهنیزبرخیازمواردآناجرانمیشود.وی
ادامهداد:شهرمشهدکهظرفیتهایبسیاریازنظر
جمعیت،گردشگرواقتصاددارد،درمقیاسیککشور
بایدموردتوجهقرارگیرداماآخرینطرحمطالعاتیآن
مربوطبهسال ۹۲استالبتههمینطرحهانیزبدون
تخلفاجرانمیشود.

دمای هوای استان
تا ۱۵درجه کاهش مییابد
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی استان گفت:
روندکاهشدمایهوایاستانازشنبهآغازمیشود،بر
ایناساسدمایهوایاستانظرفهفتهآیندهبین۱۰
تا ۱۵درجهنسبتبهجمعهکاهشمییابد.اثمریدر
گفت و گو با ایرنا افزود :بیشینه دمای هوای مشهد نیز
ظرفهفتهآیندهتاششدرجهسلسیوسافتمیکند.
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کاهش بستری های کرونایی
استان به زیر 500نفر
مشهد این هفته هم آبی ماند

تعداد بیماران کرونایی بســتری در بیمارســتان های استان به زیر
 500نفرکاهشیافت.براساساطالعاتارائهشدهتوسطدانشگاه
علومپزشکیمشهد،تعدادبیمارانکروناییبستریدربیمارستان
های استان در روز 25دی به 486نفر رسید که از این تعداد186
نفردربخشهایآی.سی.یوبیمارستانهابستریبودند.همچنین
روز 25دی 86،بیمارکروناییجدیددربیمارستانهایزیرپوشش
دانشگاهعلومپزشکیمشهدبستریشدندکهتعدادبستریهادر
این بیمارستان ها را به  337نفر رســاند 130 .نفر از این تعداد در
بخشهایآی.سی.یوبستریبودند.

شهردرسوگیاسنبوی
فردا ســالروز شــهادت یــاس نبوی ،حضــرت فاطمه
زهرا(س) اســت و تمام شهر در سوگ شــهادت این
بانویبزرگوارسیاهپوششدهاست.مراسمعزاداری
ایام فاطمیه که مدتی است در شــهر آغاز شده ادامه
دارد و با رعایــت پروتکل های بهداشــتی برگزار می
شود.البتهرئیسشورایهیئتهایمذهبیخراسان
رضوی روز پنــج شــنبه در مصاحبه ای بــا ایرنا اعالم
کرده است که مجوز برگزاری مراسم دهه فاطمیه در
استان صادر نشــده اســت .طباطبایی در این زمینه
گفت که بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
هیچ مجوزی برای هیئت های زیر مجموعه به منظور
برگزاری مراســم دهه فاطمیــه صادر نکرده اســت و
نمیکند.ازهیئتهادرخواستشدهاستکهمناطق
زیرمجموعهخودرادراینروزهاسیاهپوشکنند.وی
ادامه داد :در استان خراسان رضوی هم اعالم کردیم
برای برگزاری مراســم مجــوز نمیدهیم امــا با وجود
این ،برخی مراسم خودجوش از سوی مردم با رعایت
دستورالعملهایبهداشتیانجاممیشود.
•توزیع 100هزاروعدهغذاینذریدرحاشیهمشهد
همزمانباایامفاطمیه

همزمانباایامدههفاطمیهوسالروزشهادتحضرت
فاطمهزهرا(س) 100،هزاروعدهغذاینذریبههمت
معاونت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با همکاری
موکبامامرضا(ع)طبخومیانمحرومانحاشیهشهر
ن نیوز ،محمد
مشهد توزیع میشود .به گزارش آستا 
توکلی ،معــاون اماکن متبرکه حرم مطهــر رضوی ،با
حضوردرمؤسسهخیریهحضرتعلیاکبر(ع)ضمن
بازدید از فرایند طبخ و آمادهســازی غذای نذری ایام

•از 2300بستریبهزیر 500نفر

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این زمینه به
ایرناگفت:تعدادبیمارانکروناییبستریشدهدربیمارستانهای
استانخراسانرضویبهکمتراز ۵۰۰نفرکاهشیافتکهاینتعداد
درزماناوجموجسومکرونادراواخرآبانبیشازدوهزارو ۳۰۰نفر
بود.دکترمهدیقلیانادامهداد:وضعیتمشهدازنظرشیوعکرونا
آبیودرسراسراستاننیزشرایطآرامحاکماست.ویتصریحکرد:
کاهشرعایتدستورالعملهایبهداشتیدراماکنعمومینگران
کننده اســت و می تواند شــرایط را به وضعیت های نارنجی و قرمز
بازگرداند.دکترقلیانادامهداد:توجهبهرعایتدستورالعملهای
بهداشتی و ادامه روند همکاری با مدافعان سالمت موجب ضعیف
شدنچرخهانتقالویروسکرونامیشودومیتوانانتظارداشتکه
ماههایبهمنواسفندباشرایطآرامطیشود.ویازمردمخواست
رعایت دستورالعمل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک را در
اولویتقراردهند.
 ۸۰درصد از جمعیت شــش میلیــون و ۴۰۰هزار نفری خراســان
رضوی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشــهد هستند و به بقیه
جمعیت این استان توسط دانشــکده و دانشگاههای علوم پزشکی
سبزوار ،گناباد ،تربتحیدریه ،تربتجام و نیشابور خدماترسانی
میشود.

فاطمیه اظهار کرد :بــا عنایت حضرت امــام رضا(ع)
و تالش و همــت خادمان مخلــص این امــام رئوف در
موکب امام رضا(ع) ،به صورت روزانه بیش از 10هزار
وعده غذای گرم متبرک طبخ و طبق برنامهریزیها و
هماهنگیهای صورت گرفته ،در دهه فاطمیه میان
محرومانحاشیهشهرمشهدمقدستوزیعمیشود.
ویبهنحو هتوزیعغذایمتبرکرضویمیانمحرومان
ونیازمندانحاشیهشهرمشهداشارهکردوادامهداد:
بر حسب برنامهریزیهای صورت گرفته طی یک ماه
گذشته ،مناطق محروم و افراد نیازمند برای دریافت
غذای نذری شناسایی شدهاند .توکلی تصریح کرد:
طبخ و توزیع غــذای متبرک رضوی ویــژه محرومان
حاشیه شــهر مشــهد از  18دی همزمان با آغاز دهه
فاطمیه شروع شده است و به مدت  10روز تا  29دی
ادامهخواهدداشت.پیشبینیمیشوددراینمدت
بیش از  100هزار وعده غذا میان نیازمندان حاشیه
شهرمشهدتوزیعشود.

•مشهدهمچناندروضعیتآبی

روزگذشتهوضعیتمراکزاستانهاازشنبه 27دینیزاعالمشدو
براساسآنمشهداینهفتههمآبیماند.شنبههفتهگذشتهبودکه
با کاهش روند شیوع کرونا در مشهد ،وضعیت این شهر «آبی» شد؛
وضعیتآبیبهاینمعناستکهمیزانبستریهایکروناییدراین
شهرها از شهرهای زرد کمتر و روند نزولی است که به علت مناسب
بودن وضعیت بیماری در این گونه شــهرها ،رنگ آبی تعریف شده
تا محدودیتهای کمتری نسبت به شــهرهای زرد اعمال شود .آن
طور که دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونای کشور،
هفته گذشته به ایرنا اعالم کرد« :در شــهرهای آبی همه مشاغل با
رعایتپروتکلهایبهداشتی،میتوانندفعالیتکنند.همچنیندر
شهرهایزردوآبیمنعترددبینشهریوجودنداردامامنعتردداز
ساعت ۲۱تا ۴برقراراست».

•فعالیت 3پایگاهاهدایخونمشهددرروزشهادت
حضرتزهرا(س)

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در ۲۸
دی ،دو پایگاه اهــدای خون ثابت و یک پایگاه ســیار
در مشهد برای پذیرش خون داوطلبان دایر است .به
گزارش ایرنا ،پایگاه های امام رضا(ع) واقع در میدان
شــریعتی و پایگاه اهدای خون امیــد واقع در خیابان
شیرازی و تیم سیار واقع در خیابان «میثم» در منطقه
طالب مشــهد در روز یک شــنبه آماده پذیرش خون
داوطلبان هســتند .ذخایر خونی استان در وضعیت
بحران قرار دارد.

رئیسکمیتهامدادکشور:

100واحدمسکونی برای مددجویان
فریمان احداث می شود
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشوربه چهار
شهرستانفریمان،تربتجام،تایبادوصالحآبادسفر
کرد.بختیاری درسفربهشهرستانفریمانگفت :با
همکاری مسئوالن شهرســتان فریمان  ۱۰۰واحد
مســکونی برای مددجویان کمیته امداد فریمان در
بازه زمانی  ۱۸مــاه احداث مــی کنیم.بختیاری در
تربت جام نیز اظهار کرد  :توانمند ســازی و اشتغال
مددجویــان ازاهــداف اصلی امداد اســت وامســال
برای  ۲۱۰هزار نفر اشتغال ایجادشده است .وی از
آغاز لوله کشی گاز برای  900خانوار از مددجویان
تحت پوشــش کمیتــه امــداد در شهرســتان صالح
آبــاد خبرداد.به گــزارش خراســان رضــوی ،رئیس
کمیته امداد کشــور با حضــور در فریمان ابتــدا با دو
خانواده مددجوی کمیته امداد دیدار و سپس اولین
مرکز تخصصی زکات شهرســتان فریمان را افتتاح
کرد .بختیاری با حضور در جمع مسئوالن و اعضای
کمیتهامدادامامخمینی(ره)فریماننیزگفت:بحث
مسکنبرایمادراولویتاستبنابراین امیدواریمبا
همکاری مسئوالن شهرســتان فریمان  ۱۰۰واحد
مسکونیبرایمددجویانکمیتهامدادفریماندربازه
زمانی ۱۸ماه احداث کنیم.وی اظهار کرد :حمایت
فرمانداران و بانک هــای عامل در تربت جام بســیار
تعیینکنندهبودودربازدیدازکارگاهصنعتیخانواده
موفقامینی،اینعزیزانباانگیزهوبامبلغ۶۵میلیون
تومانوامتوانستندسهشغلایجادکنند.رئیسکمیته
امداددرسفربهصالحآبادگفت:شهرستانصالحآباد
از محروم ترین شهرســتان های کشــور است و یکی
از برنامههایــی که در شهرســتان صالح آبــاد داریم،
لوله کشی گاز ۹۰۰خانوار از مددجویان عزیز تحت
پوششکمیتهامداددراینشهرستاناست.

معاونفرماندارمشهد:

روزانه ۱۰۰نانوایی پایش میشود

معاون توسعه و برنامهریزی فرماندار مشهد گفت :با
اجرای طرح برکت به منظور نظارت بر زنجیره توزیع
گندموآرددرشهرستان،هرروز ۱۰۰نانوایینظارت
وپایشمیشود.شکوهمیرشاهیدرگفتوگوباایرنا
افزود :این طرح ملی از اواخر آذر با نظارت بر زنجیره
توزیعگندموآرددرشهرستانمشهدآغازشدهاست.
وی با بیان این که ماهانه ۲۵هزار تن آرد بین دو هزار
و ۴۰۵نانواییمشهدتوزیعمیشود،ادامهداد:ازاین
تعداد واحد خبازی هــزار و ۲۷۰واحد ،آرد یارانهای
به قیمت کیلویی شــش هزار و  ۶۵۰ریال و بقیه آرد
نیمه یارانه ای دریافت می کننــد .آرد نیمه یارانه ای
با احتساب هر کیلوگرم گندم به قیمت  ۹هزار ریال
قیمت گذاری شــده و به این قبیل نانوایی ها تحویل
میشود.

اخبارکوتاه
جامعه

معاوناستانداراعالمکرد:

کاهش 83درصدی مسافران جاده ای استان
طی 9ماه امسال
معــاون هماهنگی و مدیریــت امور
زائران استانداری ،آمار ورودی
مســافران و زائران به اســتان
را اعــام کــرد و از کاهــش
ورود مســافران و زائــران بــه
اســتان خبــر داد .بــه گــزارش
روابــط عمومــی اســتانداری،
براتی در خصــوص آمار ورودی مســافران
و زائران به اســتان و مشــهد ،اظهــار کرد:
بــا مشــارکت و همــکاری مــردم ،موضوع
رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی در آذر
امسالنسبتبهایاممشابهسالقبلبسیار
متفاوت ارزیابی میشــود .وی افــزود :در
آذر امســال شــاهد کاهــش  63درصدی
در بخــش ورود وســایل نقلیــه عمومــی به
مشــهد و کاهــش  83درصدی به اســتان
بودهایــم .براتــی در ادامــه میــزان کاهش
ورودی در دو بخــش هوایــی و ریلــی را بــه
ترتیب  69و  59درصد اعــام کرد .وی با
تشــریح آمار تفکیکی در ایــن زمینه گفت:

در مجمــوع در  9مــاه اول امســال
 83درصــد در بخــش حمــل و
نقل عمومــی جــادهای78 ،
درصــد در حمل و نقــل ریلی
و  ۷۰درصــد در حــوزه حمل
و نقل هوایی نســبت بــه مدت
مشــابه ســال قبل شــاهد کاهش
بودهایم .معاون هماهنگی و مدیریت امور
زائران اســتانداری افزود :از اهتمام مردم
عزیز اســتان و کشــور در رعایــت مصوبات
ستاد ملی و استانی کرونا تشــکر ویژه می
کنم .مشهد در وضعیت آبی و مطلوب قرار
دارد و امید است با ادامه این رعایتها روز
به روز شاهد کاهش چرخه انتقال بیماری
در کشور باشیم و همچنین در آینده نزدیک
این بیماری کامال ریشه کن شود و متعاقب
آن شاهد حضور گســترده مردم والیتمدار
ایــران اســامی و جهان اســام همــراه با
شــور و نشــاط معنوی در تشــرف به مشهد
الرضا(ع) باشیم.

معاونسپاهامامرضا(ع)

جشنواره جهادگران علم و فناوری
برگزار میشود
معاون علمی و پژوهشــی سپاه امام
رضــا(ع) گفــت :جهادگــران
عرصــه علــم و فنــاوری ســپاه
امــام رضــا(ع) در قالــب
جشــنوارهای معرفــی مــی
شــوند و بــه رقابــت بــا یکدیگر
میپردازنــد .محمودرضــا کفاش
در گفتوگو بــا تســنیم اظهار کــرد :ما در
عرصــه علمی بــه دنبــال گفتمانســازی
علمــی ،مطالبهگــری و تولیــد علــم مفید
براســاس نیاز جامعه برای حل مشــکالت
هســتیم .وی ادامــه داد :به دنبــال علمی
هســتیم که منتج به اقتدار بســیج شــود و
ضمن تربیت افراد متخصص خالق ثروت
باشــد و یکی از اهداف ما حمایــت از فکر و
ایده در این خصوص اســت .معاون ســپاه
امام رضا(ع) تولیــد ثروت را یکــی دیگر از
اهدافوسیاستهایاینمعاونتبرشمرد
و ابراز کرد :دشمنان عالوه بر هجمههای
خود یکی از جنگهایی را که علیه نظام به

کار بستند ،جنگ اقتصادی است
بنابراین در ایــن زمینه رویکرد
ما باید تکیه بر توان و ظرفیت
داخلی باشد .وی افزود :اگر
قــرار باشــد در اقتصاد رشــد
کنیم ،باید رویکرد ما به سمت
اقتصاد مقاومتــی و برپایه اقتصاد
دانشبنیــان باشــد .جامعه مــا باید دانش
بنیانی و نگاه مدیران دانش بنیانی باشد.
امــروز آن چــه در دانشــگاه خروجــی دارد
آن چیزی نیســت که مــا را به افــق 1404
برســاند .کفاش گفت :ما بایــد  20درصد
درآمــد کشــور را از شــرکتهای دانــش
بنیــان فراهــم کنیــم؛ در ایــن زمینــه باید
از پایــان نامههــای دانشــجویی هدفمنــد
اســتفاده کنیــم و کار گروهــی صــورت
گیرد و در راســتای علم و پژوهش منسجم
باشیم .ضمن این که تولید دانش در حوزه
دانشبنیان باید عالوه بر اشــتغالزایی به
معیشت مردم و اقتصاد جامعه کمک کند.

معاون شهردار مشهد مطرح کرد:

تایید یا رد مطالعات محیط زیستی کمربند جنوبی به عهده دانشگاه فردوسی است
روز گذشــته خبرگــزاری فــارس نوشــت :دوشــنبه گذشــته
در جلســهای مشــورتی که با حضور گــروه نظارت دانشــگاه،
شــهرداری مشــهد ،نماینــدگان دادســتانی ،اســتانداری و
ســازمانهای ذی ربط و ســمنها ،به صورت مجــازی برگزار
شده ،مشاور محیط زیستی کمربند جنوبی به اجرا نشدن این
پروژه مخرب رأی داده و تاکید کرده ،طبق بررسی و مطالعاتی
که تاکنون در بحث ارزیابی محیط زیستی کمربند انجام شده،
نفع اجرا نشدن این پروژه بیشتر از اجرای آن است.
با ایــن حال معاون عمــران ،حمــل و نقل وترافیک شــهرداری
مشهد به «خراســان رضوی» گفت :شاید مشــاور نظر خودش

را اعالم کند ولی تاییــد یا رد این نظر بر عهده دســتگاه نظارت
(دانشگاه فردوسی) است و هنوز درباره رد شدن این مطالعات
به دســتگاه نظارت (دانشــگاه فردوســی) یا کارفرما گزارشی
اعالم نشده است .کاظمی افزود :مشاور مکلف است تا زمانی
که مطالعاتش به تصویب نرســیده از هرگونه اظهار نظر قطعی
خودداری کند و بعد از اتمام مطالعــات باید این مطالعات را در
اختیار دســتگاه نظارت و کارفرما قرار دهد و پــس از زمانی که
مطالعاتش تصویب شد ،نظرش را به عنوان نظر اساسی اعالم
کند اما هنوز گزارش نهایی اعالم نشــده و مواردی در حد چند
موضوع از قبیل برداشــت وضعیت موجود مطرح شــده و جمع

بندیکلیهنوزانجامنشدهاست.معاونشهردارمشهدگفت:
مطالعات پروژه هنوز در حال انجام اســت و مشــاور ،سه جلد را
تحویل داده و یک جلد از مطالعات باقی مانده است .جلساتی
که هم اکنون برگزار می شود ،جلســات کارشناسی و در حین
اجرای پروژه است .در این جلسات نظرات کارشناسی بیان می
شود و دستگاه نظارت بر مطالعات که دانشگاه فردوسی است،
باید این مطالعات را بررسی کند و بعد از اعالم نظرات کارفرما
در نهایت برای تصویب به ستاد تدبیر و دیگر جلسات برده شود،
بنابراین هم اکنون نمی توان اظهار نظری کرد که مشاور به چه
نظری رسیده و آیا نظر مشاور در این مرحله قطعی است یا خیر؟

* نماینده ولی فقیه در اســتان ،تولیت آستان قدس
رضوی و وزیر علوم ،درگذشت دکتر حسین اشتیاق
حسینی ،رئیس پیشین دانشگاه فردوسی مشهد را
تسلیتگفتند.
* مدیر کل بهبود محیط زیســت شــهری شهرداری
مشهدازبهرهبرداری 35پارکمحلیومنطقهایدر
مشهدتاپایانسال 99خبرداد.
* ایرنا  /رمارم رئیس شورای اسالمی استان گفت:
پسازواقعهتاسفبارآتشسوزیوسقوطساختمان
پالسکودرسال ۹۵وتوجهبهمقولهایمنیدرکشور،
 ۷۰۰آتشنشانجدیددراستاناستخدامشدهاند.
* فــارس /روابط عمومی آســتان قدس اعــام کرد:
دود مشاهده شــده در باغ ملک آباد در مشهد ناشی از
سوختنمقادیریلولهپالستیکیضایعاتیبودکهآتش
آنمهارشدهوهیچگونهخسارتیدربرنداشتهاست.

