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مدیرکلآموزشوپرورشخبرداد:

آغاز مجازی مدارس استان
از 3مهرماه

معاونخدماتشهریشهرداریمشهد:

شهرداری برای خدمات شهری از
مردم مبلغی دریافتنمیکند

معاونخدماتومحیطزیستشهریشهرداریمشهد
با بیان این که شهرداری برای خدمات شهری از مردم
مبلغی دریافت نمیکند ،افزود :مبلغ عوارض ،مربوط
به نوسازی شــهرداری اســت که در یکی از بندهای آن
به خدمات شهری اشاره شــده است .به گزارش فارس
یعقوبی ادامه داد :این بند که شــامل عوارض خدمات
شهریمشهدمیشود،مبلغیبسیارناچیزاستوتمام
این مبالغــی که در قالب عــوارض در ایــن فیش گرفته
میشود همه متعلق به شهرداری نیست بلکه بخشی
از این پول به آموزش و پرورش و آتشنشانی و نهادهای
مختلفتعلقمیگیرد.

اجتماعی-فرهنگی
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رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی از راهانــدازی اتحادیه
منطقهای دانشــگاه آزاد در شرق کشــور طی چند روز
آینده خبــر داد .به گزارش ایرنا ،طهرانچی در حاشــیه
نشست هماندیشــی مســئوالن دفاتر تقریب مذاهب
اســامی دانشــگاه آزاد اسالمی در مشــهد ،در جلسه
ای با حضور روسای استان های شرق کشور ،گفت :در
راســتای عملیاتی کردن برنامه های تحولی دانشگاه
آزاداسالمی،اتحادیهمنطقهایشرقکشوربامشارکت
پنجاستانخراسانرضوی،خراسانشمالی،خراسان
جنوبی،سیستانوبلوچستانوکرمانتشکیلشدهکه
فعالیتخودراآغازمیکند .ویافزود:فلسفهوجودی
رویکرد جدید دانشــگاه آزاد اســامی ،تمرکززدایی،
استفاده از ظرفیت های مشترک آموزشی ،فرهنگی،
پژوهشــی و تجانســات مشــترک محلی و منطقه ای و
همپوشانیهایمنطقهایاست.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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طرحممنوعیتسفربهمشهددرپایانصفر
رویمیزستادملی

دبیرستاداستانیمقابلهباکرونا:درپیاینهستیمکهدرمشهدمسدودسازیانجامشودکهشاهدحضورگستردهوغیرقابلکنترلنباشیم
محمــد بهبــودی نیــا /دبیــر ســتاد مقابله و
پیشــگیری از کرونای اســتان در پاســخ به این
سوالکهآیادردههآخرصفرمسیرهایمنتهی
به شهر مشــهد مســدود میشــود؟ گفت :این
تصمیــم در اختیار ســتاد اســتانی نیســت اما
چهارشنبه هفته گذشته پیشنهاد این موضوع
در قالب نامه به ســتاد ملی و قرارگاه عملیاتی
ارائه شــده اســت و منتظر پاســخ این پیشنهاد
هستیم .در نهایت بعد از ابالغ ستاد ملی کرونا
درپیاینهستیمکهبهخصوصدرشهرمشهد
مسدودســازی انجــام شــود که شــاهد حضور
گســترده و غیرقابل کنترل زائران نباشیم .به
گزارش«خراسانرضوی»موسویروزگذشته
در نشست خبری ستاد استانی مقابله با کرونا
در پاســخ به این ســوال که در خصوص کاهش
پروازها چه تصمیمی گرفته شــده اســت؟ نیز
اظهارکرد:اینموضوعهمدرقالبهمینبسته
پیشــنهادی که شــامل کاهش تردد و ممانعت
از ورود به اســتان اســت ،به کشــور ارائه شده و
موضوعی که برای ما اهمیت دارد ،ممانعت از
ورود به مشهد اســت که در دهه اول نیز نتیجه
خوبیرادراینزمینهشاهدبودیم.اگرایناتفاق
بیفتد امیدواریم شــاهد شــرایط مناسبتری
باشیم.ویافزود:همچنینقراربرایناستکه
فرماندارانازمبداتوضیحاتالزمرابهعزاداران
به منظــور جلوگیری از پیــادهروی ایــام پایانی
ماه صفر بدهنــد .در طرح تهیه شــده تدابیری
برای زائران دیگری که از طریق هواپیما و قطار
به مشــهد عزیمت می کنند نیــز در نظر گرفته
خواهد شــد .تدابیر مربوط بــه کاهش ترددها
نیزدربستهپیشنهادیوجودداردودستهروی
هیئتهایعزاداریدرخیابانهمچنانممنوع
است .موسوی در بخش دیگری از این نشست
گفت :در استان ،سه شهرستان قرمز داریم که
تعداد آن ها در هفته قبل ۹شهرستان بود۱۸،
شهرستاننارنجیو۱۲شهرستاننیززرداست
که به این معناست که از پیک پنجم عبور کرده
ایم.موسویدربارهتعدادزائراناربعیناستان
نیزگفت:کمترازسههزارنفرثبتنامکردهاند
یا در حال ثبت نام هســتند و فقــط افرادی می
توانندبهاینسفرعزیمتکنندکهدودوزواکسن
وتستپیسیآر راانجامدهند .ویدرادامهبه
تسریعروندواکسیناسیوندراستاناشارهکرد

رئیسدانشگاهآزاد:

اتحادیه منطقهای دانشگاه آزاد
در شرق کشور ایجاد میشود
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عکس تزیینی است

مدیرکل آمــوزش و پــرورش خراســان رضوی بــا بیان
این که ســال تحصیلی جدید از روز شــنبه ســوم مهر با
حضور مجــازی دانش آمــوزان آغــاز میشــود ،افزود:
ثبت نام بیش از  ۹۳درصد دانشآموزان اســتان برای
ســال تحصیلی جدید در مدارس و ســامانه ملی سناد
قطعی شــد .خدابنده در گفت و گو با ایرنــا اظهار کرد:
ثبت نام یــک میلیون و ۲۵۰هــزار دانش آموز اســتان
در سامانه ملی سناد (ســامانه نامنویسی الکترونیکی
دانشآموزان) برای ســال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰
قطعیشدهاست.ویبابیاناینکهپیشبینیمیشود
امسال با حدود ۳۰هزار دانش آموز جدید بیش از یک
میلیونو ۳۶۰هزاردانشآموزدراستانداشتهباشیم،
ادامه داد :ادامه ثبت نام در مدارس و سنجش سالمت
نوآموزان بدو ورود به مدرســه به شــکل عــادی در حال
انجام است .خدا بنده گفت :سال تحصیلی -۱۴۰۰
 ۱۴۰۱با محوریــت آموزشها در فضــای مجازی آغاز
و تصمیمات بعدی بر اســاس شــرایط پس از آن گرفته
خواهد شد .وی افزود :بر اســاس سیاستهای وزارت
آموزشوپرورش،آغازسالتحصیلیباآموزشمجازی
استودرادامه،براساسشرایطشیوعکروناوبرمبنای
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا شیوه نامه آموزش
بهصورتحضورییااستمرارآموزشمجازییاآموزش
ترکیبی تهیه و اجرا خواهد شــد .خدابنــده با بیان این
که تامین ســامت دانش آموزان و معلمان اولویت اول
و محور اصلی اســت ،ادامه داد :شروع سال تحصیلی
جدید که از روز شنبه سوم مهرماه خواهد بود ،با حضور
مجازی دانش آموزان آغاز میشود تا زمانی که رعایت
پروتکل های بهداشــتی در مدارس مناطق مختلف بر
اساس رنگ بندی شیوع کرونا به حد عالی برسد .وی
درخصوصواکسیناسیوندانشآموزاننیزگفت:هنوز
در این زمینه تصمیم گیری خاصی در وزارتخانه نشده
استوهرگونهابالغواعالمیدراینخصوصرامجری
خواهیم بود .بیش از ۷۵هزار معلم استان دوز نخست
واکسنخودرادریافتکردهاندوبرایدریافتدوزدوم
درحالمراجعههستند.

ا ز میان خبر ها

و گفت :در اســتان ســه میلیون تزریق واکسن
داشته ایم و هم اکنون ۸۰هزار دوز واکسن در
روزتزریقمیشودکهاینعدددرآیندهنزدیک
به ۱۰۰هزاردوزمیرسد.
رئیس کمیته علمی ســتاد کرونای استان نیز
در پاســخ به این ســوال که آیا ویروس المبدا در
استان مشــاهده شده اســت؟ گفت :هنوز این
مدل ویروس در اســتان ما و کشــور دیده نشده
است.شبستریدرپاسخبهاینسوالکهاستان
خراسانرضویدربیناستانهایکشورازنظر
کنترلبیماریدرچهردهایقراردارد؟گفت:ما
دربیناستانهایکشوردرردهششمهستیم.
درحاشیه
نشستخبریستاداستانیمقابلهباکروناروز
گذشــته پس از چند هفتــه باالخره برگــزار و با
حدودیکساعتتاخیرآغازشد.
•کاهش 22درصدیمواردمثبتابتالبه
کرونادرمشهد

به گزارش ایرنا ،عضو کمیته بهداشــت ســتاد
مدیریت اجرایی مبــارزه با کرونا در دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد نیز گفت :شــمار موارد
مثبت آزمایش های تشــخیص طبــی کرونا در
مشــهد با کاهش  ۲۲درصدی نسبت به هفته
پیش ،از  ۶۰درصد به  ۳۸درصد کاهش یافته
اســت .دکتر درخشــان افــزود :آمــار مراجعه
شهروندان مشــکوک به ابتال به ویروس کرونا
نیزدرمراکزدرمانیمشهدبهمیزان ۴۰درصد
نســبت به هفتــه پیش کمتر شــده اســت .وی

ت پروتکل های بهداشــتی
گفت :میــزان رعای 
پیشگیرانهازکرونانیزتوسطمردمروبهافزایش
گذاشــته ،بنابرایــن امیدواریــم بــا تــداوم این
وضعیت شــاهد موج دیگری از طغیان ویروس
کرونا و حجم فشــرده و طاقتفرسای فعالیت
کادر بهداشــت و درمــان بــه عنــوان مدافعان
سالمت جامعه نباشیم .دکتر درخشان افزود:
با توجه به وجود واکســن کافی اگر مردم طبق
نوبتدهی مراجعــه کنند و بــاالی  ۸۰درصد
جمعیتهدفواکسینهشوند،پایانبحراندور
از دسترس نخواهد بود و امید است که در دهه
مبارک فجر و همزمان با جشن انقالب بتوانیم
غلبه بر ویروس کرونا را جشن بگیریم.
•جزئیات تزریق دوز دوم واکسن افرادی
که دوز اول را خارج از کشور دریافت
کردهاند

دبیرکارگروهاطالعرسانیکووید ۱۹دانشگاه
علومپزشکیمشهدنیزجزئیاتتزریقدوزدوم
واکسن افرادی که دوز اول را در خارج از کشور
دریافتکردهاند،تشریحکرد.رحیمیبه ایسنا
گفت :براســاس مصوبه کمیته پایش واکسن،
افراد بایــد به مراکز بهداشــت مراجعــه کنند.
مراکز بهداشــت با روابط بینالملل دانشــگاه
بررسی مدرک را انجام میدهند ،زیرا برخی از
کارتهای واکسیناســیون نوع خاصی است و
بایدبررسیشود.بعدازبررسیانجامشدهودر
زمانمعیناگرواکسنمربوطراموجودداشته
باشــیم ،تزریق میکنیم .رحیمی درخصوص

اینکهآیاافرادازشهرهایااستانهایدیگرهم
میتواننددرمشهدواکسنتزریقکنند،گفت:
افراد از اســتانها و شــهرهای دیگر میتوانند
در مشهد واکسن بزنند و در این زمینه مشکلی
وجودندارد.
اخبارکوتاه
*ایرنا/معاونخدماتشهریومسئولقرارگاه
عملیاتی پیشــگیری از کرونــا در منطقه ثامن
شــهرداری مشــهد گفت :بیــش از  ۸۰درصد
اصنــاف محــدوده حــرم مطهــر رضــوی برای
رعایتکاملپروتکلهاوضوابطابالغیمراکز
بهداشتدرپیشگیریازکرونااهتماممناسب
دارند.
* رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت:
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا ۲۴۰،دستگاه
تخــت ویــژه درمــان بیمــاران کوویــد  ۱۹در
ســه بیمارســتان مشــهد به گنجایش بستری
بیمارستانیاینکالنشهراضافهشدهاست.
* دبیــر کارگــروه اطالعرســانی کوویــد ۱۹
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت۴۳۵ :
بیمار بدحال مبتال به ویــروس کرونا در بخش
ت ویــژه بیمارســتان های اســتان
هــای مراقب 
بستریهستند.
*تسنیم/عضوکمیتهبهداشتستادمدیریت
اجراییمبارزهباکرونایدانشگاهعلومپزشکی
مشــهد گفت :دو میلیــون و ۱۰۰هــزار دوز از
انواع این واکســن بــه گروههای هــدف تزریق
شدهاست.
* وبــدا /مرکز تجمیعی واکسیناســیون کوی
پردیسمعاونتفرهنگیودانشجوییدانشگاه
علوم پزشکی مشــهد به منظور واکسیناسیون
اعضای خانواده کارکنان بهداشــت ،درمان و
آموزشپزشکیآغازبهکارکرد.

سخنگویصنعتبرقاستان:

امیدواریم قطعی برق
در پاییز رخ ندهد
سخنگویصنعتبرقاستانبابیاناینکهبرنام ههای
مدیریت مصرف و انتشار جداول قطعیهای احتمالی
برق تا پایان شهریور همچنان برقرار است ،اظهار کرد:
امیدواریم قطعی برق در پاییز رخ ندهد ،این مسئله که
آیاقطعیبرقخواهیمداشتیاخیر،توسطوزارتنیرو
اعالم خواهد شد .حشمتی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :احتمال قطعــی بــرق در هفته جاری بســیار کم
است .اگرچه دمای هوا در هفته آخر شهریور افزایشی
نیستولیباوجوداین،گرمایهواهنوزادامهدارد.وی
ادامهداد:برنام ههایمدیریتمصرفوانتشارجداول
قطعیهای احتمالی بــرق تا پایان شــهریور همچنان
برقراراستوبعدازآنبرایمهربرنام هتوسطوزارتنیرو
اعالم خواهدشد.حشمتیتصریحکرد:میزانقطعی
برقبستگیبهوضعیتتولیدومصرفدارد.

مشهددروضعیتقرمزآلودگیهوا
شــاخص کیفیت هــوای مشــهد کــه از دو روز پیش در
وضعیتآلودگیقرارگرفتهبود،روزشنبهقرمزشد.بنابر
اعالممرکزپایشآالیندههایزیستمحیطیمشهد،بر
اساس آخرین اطالعات رســیده از ایستگاههای شهر،
میانگین شاخص کیفیت هوا با عدد ۱۵۷در وضعیت
قرمزوناسالمبرایتمامگروههابودهاست.اینشرایط
هوایی احتمــال افزایش بــروز عالیم تنفســی در افراد
حســاس ،تشــدید بیماریهای قلبی یا ریــوی و مرگ
زودرس در بیماران قلبی و سالمندان را در پی دارد .بر
ایناساستوصیهمیشودکهافرادمبتالبهبیماریهای
قلبی یــا ریــوی ،ســالمندان و کــودکان ،فعالیتهای
طوالنییاسنگینخارجازمنزلراکاهشدهند.

همایشبینالمللیاربعین
درمشهدبهکارخودپایانداد
مسئول ستاد برگزاری هشتمین همایش بینالمللی
اربعینگفت:اینهمایشبینالمللیکهاز ۲۴شهریور
در مشهد گشــایش یافته بود ،جمعه شــب به کار خود
پایانداد.مهدیمحمدیاصفهانیدرگفتوگوباایرنا
افزود:دراینهمایشسهروزه،دوپنلهنر،یکپنلبین
الملل،یکپنلویژهبانوانوچهارپنلعلمیپژوهشی
با محوریت اربعین با ارائه مطلب توســط ســخنرانانی
از کشــورهایی از جمله ایران ،پاکســتان ،افغانستان،
تاجیکستان،قزاقستانوآذربایجانبرگزارشد.

