اخبار

اجتماعی  -فرهنگی

گوناگون

رئیس پلیس راه استان:

پالک بومی تنها مجوز
ورود خودروها به مشهد است

معاونهنریارشاداستان:

حال استاد عثمانمحمدپرست
رو به بهبود است

معاونهنریادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستان
بااشارهبهپیگیریدرماناستادعثمانمحمدپرست،
از روند رو به بهبود وضعیت ســامتی وی خبر داد .به
گزارشایسنا،محمدرضامحمدیدرخصوصآخرین
وضعیت سالمتی اســتاد عثمان محمدپرست ،پیش
کسوت دوتار نواز خراسان ،اظهار کرد :خوشبختانه
حال عمومی استاد محمدپرســت رو به بهبود است.
جلوی خونریزی معده گرفته شده و اقدامات درمانی
برای ایشان در حال انجام است ،استاد محمدپرست
در هوشیاری کامل هســتند و قرار است آندوسکوپی
معده انجام شود.شــایان ذکر اســت ،اســتاد عثمان
محمدپرســت ،پیش کســوت دوتــار نواز و موســیقی
مقامی خراسان که بعد از عمل جراحی ستون فقرات
با استفاده از صندلی چرخدار حرکت میکرد ،دو روز
قبل به دلیل خونریزی معده در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارســتان  ۲۲بهمن خواف بستری شد که در
پی وخامت اوضاع جسمانی و برای ادامه روند درمان
به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل شد.

فیلممستندداستانیشاهنامه
فردوسیرونماییمیشود
همزمان با چهل و سومین نشســت معاونان فرهنگی
و اجتماعی و مدیران عامل ســازمان هــای اجتماعی
و ورزشــی شــهرداری های کالن شــهرهای ایران ،از
مستندداستانیشاهنامهفردوسیکهبههمتسازمان
فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد تهیه شده است،
رونمایی می شــود .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی
شهرداری مشهد ،در این مستند داســتانی ،به روایت
شاهنامه از ابتدا تا انتها پرداخته شده است ،همچنین
استادجاللخالقیمطلق،استادجاللالدینکزازیو
استادیاحقیصحبتهایخودرادرخصوصشاهنامه
و تاثیر آن بر ادبیات ایران ایفاد کردند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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توس و کمربند جنوبی محور جلسه علنی شورا

طرح «توقف ارائه خدمات شهرداری مشهد در ناحیه منفصل توس» برای بررسی و طرح در جلسه بعدی شورا به کمیسیون بازگشت
محمد بهبودی نیا  /صد و بیســت و دومین جلسه
علنی شورای شهر مشــهد روز گذشته با شش
دســتورکار برگزار شــد که مهم ترین مصوبات
این جلســه الیحه تخفیف  50درصدی هزینه
صدور یــا تمدیــد پروانــه فعالیت و اشــتغال در
ناوگان حمــل و نقل بار درونشــهری ،تصویب
الیحه رســیدگی به تخلفات بخش حمل و نقل
مســافر در پایانههــای برونشــهری ،اصــاح
الیحه اجرا و تکمیل پروژه بومپارک کشــفرود
و اصالح و به روزرسانی اعطای تسهیالت ویژه
کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته بود.
به گزارش «خراســان رضوی» ،رئیس شــورای
شهر مشهد در این جلسه با بیان این که شورای
پنجمشهرمشهدبهعنوانمجموعهایبرخاسته
از یک جریان درون نظام و ملتزم به اصول قانون
اساســی ،وارد عرصــه خدمــت به مردم شــده
است ،تصریح کرد :از ابتدای فعالیت خود ،در
حد توان و فارغ از هر نگاه سیاســی و حزبی در
شهر کار کردهایم و بابت کاستیها نیز از مردم
شریف مشهد عذرخواهی میکنیم .حیدری از
برخوردهایدوگانهبرخیسازمانهاباشورای
شهر دوره پنجم به نسبت شــوراهای دوره قبل
گالیه کــرد و افزود :بنــده مســتنداتی دارم که
براساس این مستندات ،در نوع مواجهه برخی
نهادها بــا مدیران شــهری ،نیروهــا ،مصوبات
شورای شــهر و شــأن و جایگاه اعضای شورای
پنجم ،تفاوت برجسته ای به نسبت برخوردها
با شوراهای ادوار گذشــته به چشم می خورد،
معتقدیمرفتاردوگانهبامفهومعدالتناسازگار
است.حیدریافزود:هرنوعنگاهمنفعتطلبی
و فســادزا از ســوی هــر شــخصی در مجموعــه
مدیریتشهری،خطقرمزماستامااگرمدیری
بهصورتغیرعمدخطاییراانجامدادبایدباآن
برخوردهایی منصفانه داشت.
•با وجود فرمان رهبری هیچ اقدامی
در توس انجام نشده است

مسعود ریاضی عضو شورای شهر مشهد نیز به
عنوان اولین ناطق پیش از دســتور این جلسه،
ضمــن انتقــاد از بالتکلیفــی منطقــه تــوس با
وجود گذشــت 24ســال از فرمان مقام معظم
رهبری درخصوص ســامان دهــی این منطقه

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

ن رضوی گفــت :در اجرای
رئیس پلیــس راه خراســا 
محدودیت های جدید برای جلوگیری از شیوع کرونا
در مشهد ،فقط خودروهای دارای پالک بومی اجازه
ورودبهاینشهررادارند.سرهنگحسینمیشمست
در گفت و گــو با ایرنــا افــزود :در مرحلــه جدید طرح
ممنوعیــت ورود خودروهــای دارای پالک غیربومی
به مشــهد ،طبق تصمیم پلیس راهنمایی و رانندگی
کشــور ،خودروهای غیربومی با نامــه فرمانداری نیز
اجازه ورود به مشــهد را ندارند .وی ادامه داد :در این
مرحلهفقطمالکانخودروهایدارایپالکغیربومی
که مشکل پزشکی یا کار قضایی داشت ه باشند ،مجوز
ورودبهمشهدرادریافتمیکنند.ویگفت:درمرحله
قبل اجرای ایــن طرح ،مالــکان خودروهــای دارای
پالک غیربومی بــا نامــه فرمانداری شــهرهای خود
مجوز ورود به مشــهد را دریافت میکردند اما در این
مرحله نامه فرمانداری قابل قبول نیست .وی افزود:
طرح منــع ورود خودروهــای غیربومی به شــهرهای
دارای وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد از نظر شیوع کرونا
همزمان با محدودیت های سراسری ،از اول آذر تا۱۳
دیامسالدرمشهدودیگرشهرهایخراسانرضوی
اجرا و با آبی شــدن وضعیت مشهد از  ١٣دی متوقف
شد .اجرای این طرح دوباره از  ۱۸بهمن با زرد شدن
وضعیت مشهد در حال اجراست.
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گفت :هشــت ســال اســت محــدوده منفصل
توس توســط اســتانداری ابالغ شــده اما حاال
که طرح راهبردی آماده شــده اعالم می شــود
ما این محدوده را قبول نداریــم و طرح ابالغی
اشتباهاست،آمادهسازیوتاییدطرحراهبردی
ســه ســال و نیم به طول انجامیــد در حالی که
شهرداری درمحدوده ای که مشخص نیست،
بهمدتهشتسالدرحالارائهخدماتاستو
مردمبااینگمانکهشهرداریمسئولیتهایی
رادراینمنطقهبرعهدهداردگالیهمندیهایی
را از شــهرداری مطرح می کنند در صورتی که
افراد دیگری در جای دیگری شهامت تصمیم
گیری نداشــتند ،تصمیم نگرفتند و امروز باید
تاوانآنراشهرداریپسبدهد.
•تذکر به شهردار مشهد درباره مطالعات
زیست محیطی کمربندجنوبی

در ادامــه این جلســه محمدحاجیان شــهری،
عضو شورای شهر مشهد ،درخصوص موضوع
تایید نشــدن پیوست زیســت محیطی کمربند
جنوبــی توســط مشــاور پــروژه بــه محمدرضا
کالیی ،شــهردار مشــهد تذکر داد .وی گفت:
طیچندهفتهاخیردرجلسهمشورتیدرزمینه
مطالعات کمربند جنوبی و اعــام نتایج فصل
چهارمباحضورسمنهاوفعاالنمحیطزیست،
مشــاور طــرح کمربند جنوبــی به اجرا نشــدن
این طــرح رای داد و این موضوع طــی نامه ای
رسمی به شــهردار مشــهد ابالغ شــد اما بنا به
اطالعات به دست آمده نشــانه هایی دیده می
شود که دفتر مطالعات زیربنایی معاونت حمل
و نقل و ترافیک شــهرداری نتیجه مطالعات را

نپذیرفتــه و پذیرفتن ایــن موضــوع را منوط به
گنجانــدن موضوعات مورد انتظار شــهرداری
در مطالعات می داند .حاجیان شهری تصریح
کرد :بــا توجه بــه مصاحبه های اخیر شــهردار
مشــهد باید گفت اگر شــما عــزم خــود را برای
تبدیل ارتفاعات جنوبی به کــوه پارک و فضای
همگانی جزم کرده اید ،چگونه است که معاون
حمل و نقل شــما ســاز مخالف می زنــد و به هر
بهانه ای به دنبال اجرای قطعات پازل بزرگراه
جنوبی اســت؟ مگر اختیارات ایشــان از شــما
بیشتراست؟مردممشهدکدامحرفشهرداری
را باور کنند؟ وی افزود :با توجه به تبعات اجرای
این طرح ،ضمن تذکر به شهردارمشهد یاد آور
می شوم فشار به مشــاور و دستکاری در نتیجه
مطالعــات هیــچ نتیجــه ای جز از دســت رفتن
اعتبــار مدیریت شــهری بــه دنبال نــدارد .وی
گفت :آیا ما حق داریم به نظر تخصصی بیش از
100متخصص و استاد دانشگاه کشور پشت و
به اجرای بزرگراهی اصرار کنیم که همه اسناد
پشتیبان مربوط به آن زیر سوال رفته است؟
همچنیــن روز گذشــته خبرگزاری فــارس از
انتشار نامه  ۱۰۶اســتاد دانشگاه به وزیر راه و
شهرسازیدربارهتوقفکمربندجنوبیمشهد
خبر داد و نوشت ۱۰۶ :استاد از دانشگاههای

سراسر ایران طی نامهای خطاب به مسئوالن
کشــوری و اســتانی خواســتار حــذف کامــل
بزرگــراه جنوبــی مشــهد ،توقــف تخریبها و
اصالح رویههای غلط شــدند .استادان امضا
کننده این نامه در 10محور دالیل خود را برای
ارائه این درخواســت مطرح کردنــد.در ادامه
این جلسه ،الیحه دو فوریتی تغییر نام خیابان
پیام حدفاصــل بولوار ارشــاد تا بولوار شــهید
دســتغیب به نام خیابــان مهندس در دســتور
کار قرار گرفت که دو فوریتــی آن رای نیاورد و
اعضای شورای شهر یک فوریتی آن را مصوب
کردندوتصمیمگیریدربارهاینالیحهبههفته
آینده موکول شد .طرح دوفوریتی «توقف ارائه
خدمات شــهرداری مشــهد در ناحیه منفصل
توس» نیز روز گذشته در دستور کار شورا قرار
گرفت کــه دو فوریت این طرح تصویب نشــد و
مقررشد این طرح بعد از بررسی در کمیسیون
شهرســازی و معمــاری هفته آینــده در صحن
علنی شورای شهر بررسی شــود.در جزئیات
این طرح آمده اســت« :ارائــه هرگونه خدمات
شــهری در محدوده موســوم به منفصل توس
از سوی شــهرداری پس از یک ماه از ابالغ این
مصوبه موکول به ابالغ نهایی طرح راهبردی و
همچنین مرز دقیق محدوده یاد شده از سوی
شــورای عالــی شهرســازی و معماری کشــور
است ».با توجه به مصوب نشدن دو فوریت آن،
این طرح به کمیســیون مربوط بازگشت تا در
جلسه آینده شورا مطرح شود.
•خارج از متن

* در این جلســه از دکتــر مجتبــی زاهدیان،
رئیس هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری
استان در آســتانه فرارســیدن هفتم اسفند،
ســالروز اســتقالل کانون وکال و هفته وکیل
مدافع تقدیر شد.

دیگر مصوبات صد و بیست و دومین جلسه علنی شورای شهر مشهد

تصویب اصالح الیحه اجرا و تکمیل پروژه بومپارک کشفرود با قید دو فوریت

تصویب الیحه تخفیف هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت و اشتغال در ناوگان حمل و نقل بار درونشهری
تصویب اصالح و به روزرسانی الیحه تسهیالت و مشمولین ویژه کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته
تصویب الیحه آییننامه رسیدگی به تخلفات بخش حمل و نقل مسافر در پایانههای برونشهری

معاونعلومپزشکیمشهدخبرداد:

امکان مشاهده ویروس انگلیسی در مشهد تعجببرانگیز نیست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بابیاناینکهامکانمشاهدهویروسانگلیسی
درمشهدتعجببرانگیزنیست،گفت۳۰-۲۰:
مورد مشــکوک به کرونای انگلیسی را آزمایش
کردهایم و موردی مثبت نبوده اما پیدا نشــدن
ایــن ویــروس از نظــر آزمایشــگاهی بــه معنای
احتمال نبود آن در استان نیست .دکتر قلیان
در گفتوگو با ایســنا با بیان این کــه هیچ مورد
مثبت کرونای انگلیســی از نظر آزمایشــگاهی
در زیرمجموعه دانشــگاه علوم پزشکی مشهد

نداشتهایم،تصریحکرد:وقتیویروسیگردش
کشــوری پیدا میکند ،امکان ایــن که ویروس
منتقل و در مشــهد نیز مشــاهده شــود ،تعجب
برانگیز نیســت .وی دربــاره تعــداد کیتهای
تشــخیص کرونای انگلیســی نیز گفت :حدود
۵۰کیتتشخیصکرونایانگلیسی،پنجشنبه
شبگذشتهبهخراسانرضویتعلقگرفتهاست
ودرمرحلهبعدیتوزیعاینکیتهانیزدوبارهبه
اســتان ما تعدادی کیت تحویل داده میشود.
تستکرونایتشخیصنوعژنومانگلیسی،یک

تست دیدهوری است؛ به این معنا که تشخیص
میدهد بروز بیماری از چه نوع کرونایی اســت
بنابرایندرمان،رویکردپیشگیریومراقبتآن
با انواع دیگر کرونا تفاوتی نــدارد و صرفا هدف
استفاده از این کیت این است که متوجه شویم
آیا ایــن بیمــاری در مشــهد و خراســان رضوی
وجود دارد یا خیر .قلیان بــا بیان این که تمامی
پروتکلها و محدودیتهای ایام عید بر اســاس
رنگبندی تعیین میشــود ،افزود :اگر مشهد
قرمــز یــا نارنجی باشــد ،ســفر به شــهر ممنوع

خواهد شد .مشهد زرد است ،سفر از شهر زرد
به زرد مانعی ندارد و فقــط محدودیت ترافیک
از ۹شــب و محدودیت شــغلی مختص ســطح
شغلی ،4ازجملهشهربازیهاومراکزتفریحی
آبــی را همچنــان خواهیــم داشــت.همچنین
به گــزارش ویدا ،علــی خاکشــور رئیس بخش
کودکانبیمارستانفوقتخصصیاکبرمشهد
نیزدراینزمینهگفت:خطرشیوعبیشترویروس
کرونایجهشیافتهانگلیسیدربینکودکانو
نوجوانان ۵تا ۱۷سالبسیارجدیاست.

اخبار
جامعه

معاونسپاهامامرضا(ع)اعالمکرد:

مشارکت 5000بسیجی
در طرح شهید سلیمانی استان
معاون سالمت و دفاع زیستی سپاه امام رضا (ع) اظهار
کرد :پنج هزار بســیجی با حضــور داوطلبانه در طرح
شهید ســلیمانی در اقدام به بیماریابی ،ارائه خدمات
پشتیبانی و معیشــتی و انجام امور جاری زندگی فرد
بیمار در استان مشارکت دارند .دکتر محمد صادقی
وزین در گفت و گو با وب دا با اشاره به این که شناسایی
بیمارانازطریقشبکهمحلهای،معرفیبهمراکزجامع
سالمت منتخب ،تســهیل هدایت بیمار به درمانگاه،
نقاهتــگاه و بیمارســتان مطابــق فرایند تعریف شــده
دانشگاه علوم پزشکی ،پشتیبانی و حمایت از بیماران
دردورهقرنطینهبارفعموانعمعیشتیدرقالباهدای
بستههایکمکمعیشتیبهخانوادهبیماران،ازجمله
خدماتبسیجیاندرطرحملیشهیدسلیمانیاست،
اظهار کرد :رفع موانع شغلی با دریافت و ارائه گواهی
مرخصی استعالجی معتبر و برطرف کردن مشکالت
شخصی آن ها با خرید و انجام امور جاری زندگی فرد
بیمار توســط جوانان بســیجی مومن ،امین و معتمد
محل از دیگر خدمات این طرح به شــمار می رود .وی
یادآورشد :طرحمسجد،سنگرسالمتبهمنظورقطع
زنجیره انتقال ویروس کرونا با همکاری و توافق وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی از کنــار مضجع
شریف و نورانی حضرت امام رضا (ع) آغاز شد.

برایاولینباردرکشورانجامشد

راه اندازی رشته طب سوزنی
در مشهد

رئیس دانشــکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم
پزشکی مشهد گفت :رشته طب سوزنی برای اولین
باردرکشوربامجوزوزارتبهداشت،درمانوآموزش
پزشکی در مشهد راه اندازی شد .به گزارش ایسنا،
دکتر مهدی یوســفی با اشــاره به این که دانشــکده
طب ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
در مقطع دکترای تخصصی برای اولین بار در رشته
طبسوزنیدانشجومیپذیرد،اظهارکرد:ششنفر
دراینرشتهتحصیلیمشغولادامهتحصیلخواهند
شــد .وی ادامه داد :این رشته جزو اولین رشتههای
طب مکمل است که توســط وزارت بهداشت ،مجوز
شــروع فعالیت آموزشــی را کســب کرده است .وی
تصریح کرد :مراسم راه اندازی این رشته تحصیلی با
حضور جمعی از مسئوالن وزارت بهداشت و مدیران
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار میشود.

