از میان خبرها

اخبار

گوناگون

دانشگاه علوم پزشکی مشهد هشدار داد:

برخورد قانونی در انتظار
عطاریهای مدعی درمان کرونا

مدیر طب ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهدازبرخوردقانونیباعطاریهاییکهبهفروش
و معرفــی داروهای گیاهی یا انجــام حجامت برای
درمان کرونــا اقدام میکنند ،گفــت :بیماریهای
نوپدیــد و صعبالعالج عمومــا روش خوبــی برای
افراد سودجو اســت تا به این وسیله از مردم اخاذی
کنند اما باید توجه داشت که هر اقدام درمانی باید
با تکیه بر منابع علمی اســتفاده شــود .بــه گزارش
فارس ،دکتر مجتبوی با اشــاره به این که در دوران
پاندمی کرونا برخی از عطاریها به فروش یا معرفی
برخی گیاهــان دارویی یــا داروهای دستســاز به
نام درمان کرونا اقــدام کردند که ایــن مراکز مورد
بررسی کارشناسان طب ســنتی و برخورد قانونی
قرار گرفتنــد ،گفت :برخــی از افراد نیز بــه اعمال
یــداوی از جمله حجامــت اقدام کردنــد که مدعی
بودند می توانند این بیماری را درمان کنند که بعد
از گزارش های مردمی با این افراد نیز برخورد شد.
وی با تاکید بر این که شهروندان در صورت مواجهه
با مداخلهگران درمان که بــه نام درمان کرونا قصد
فریب دارنــد ،موارد را با حوزه طب ســنتی معاونت
درمــان در میــان بگذارنــد تــا در اولیــن فرصت به
شکایت آن ها رسیدگی شود ،اظهار کرد :مردم اگر
میخواهند از روش های طب سنتی در کنار روش
طب مدرن برای درمان کرونا استفاده کنند باید به
مراکز معتبر تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد مراجعه کنند .مجتبوی با اشاره به این که در
سالمتکده حکمت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
توصیههای تغذیهای و کمکی برای بیماران مبتال
به کرونا به شکل علمی و مفید در اختیار افراد قرار
میگیــرد ،گفت :بایــد توجه داشــت که هــر اقدام
درمانی باید با تکیه بر منابع علمی استفاده شود.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی خبر داد:

ادامه روند افزایش تردد
در جاده های استان

رئیــس پلیس راه خراســان رضــوی با بیــان این که
درخواســت ســفر افزایش یافته اســت ،گفت :روند
افزایشی تردد در ورودی و خروجیهای این استان
همچنان ادامه دارد .سرهنگ میشمست در گفت
و گو با ایرنا افزود :طی هفته گذشته میزان تردد در
ورودی و خروجیهای اســتان و همچنین ورودی و
خروجیهایمشهدحدود ۲۰درصدافزایشیافت.
وی تصریح کرد :با وجود لغو طرح ممنوعیت سفر به
استان ،طرح محدودیت ورود به شهرهای کرونایی
ادامه دارد اما درخواست سفر افزایش یافت ه است.

داستانتکراریکاهشساعت
کاریاتوبوسرانیدرنیمهدومسال
امســال هم مانند هر ســال داســتان تکراری کاهش
ســاعت کاری اتوبوســرانی در نیمه دوم سال اجرایی
میشــود که همواره با گالیه های شــهروندان مواجه
است.آنطورکهپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد
اعالم کرده اســت ،همزمان با تغییر ســاعت رســمی
کشــور از آغاز نیمه دوم سال ،ســاعت فعالیت ناوگان
اتوبوســرانی مشــهد نیز تغییر خواهد کرد .با توجه به
این که در  6ماه اول سال به دلیل تغییر ساعت رسمی
کشور یک ساعت به فعالیت ناوگان اتوبوسرانی اضافه
میشود با شروع نیمه دوم سال زمان فعالیت ناوگان
به حالت اولیــه بازمیگردد و یک ســاعت کاهش می
یابد .در شــش ماه اول ســال نــاوگان اتوبوســرانی تا
ساعت  21:30به شهروندان سرویسدهی دارد ،اما
از 31شهریور که ساعت رســمی کشور تغییر خواهد
کــرد ســاعت حرکــت ســرویسدهی آخر خطــوط تا
 20:30و با در نظر گرفتن زمان خط تا ساعت  21در
ایستگاههای مسیر ،تردد خواهند داشت.

عضو شورای شهر مشهد:

حجامعپسماند
طر 
با جدیت دنبال میشود

رئیس کمیســیون خدماتشــهری و محیطزیســت
شورای شهر مشــهد گفت :طرح جامع پسماند تهیه
شدهواینمهمرابهجددردورهششمپیگیریخواهیم
کرد تا از ســال ســوم فعالیت ،شــاهد بهبار نشستن و
اجرایی شدن فرایندهای آن باشیم .به گزارش پایگاه
اطالعرســانی شــورا ،کریمدادی اظهار کــرد :طرح
جامع پسماند تهیه شده و جلســه مفصلی نیز در این
خصوصبامعاونخدماتشهریومدیرعاملسازمان
مدیریتپسماندشهرداریداشتیم.ویافزود:تمامی
مطالعــات و کارهــای عملکــردی و  ...باید منســجم
شــود و ســپس برای شناســایی و رفع نواقص موجود
اقدام کنیم؛ در این مســیر میتوان از مشاوری که به
صورت کاربردی عمل میکند ،بهر ه برد .کریمدادی
با بیان این که راهکارهای افزایش مشارکت مردمی
در تفکیــک زبالــه از مبدأ باید بررســی شــود ،گفت:
شهروندانازفرهنگباالییبرخوردارندولیمدیریت
شهری در آمادهسازی زیرســاختها آنگونه که باید
عمل نکرده اســت ،بــا تکیهبــر هوشمندســازی باید
شرایطی را فراهم آوریم که مردم تشویق شوند و سریع
پاسخ مطلوب را دریافت کنند.
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در مراسم نکوداشت یار دیرین
رهبر معظم انقالب مطرح شد

مرحوم شمقدری
روشنگرمسیرانقالب
بهبودی نیا -در آستانه نخستین سالگرد
درگذشــت یار دیرین رهبــر معظم انقالب،
مرحــوم حــاج علــی شــمقدری ،مراســم
نکوداشــتی بــه پــاس مجاهدتهــای وی
در ترویــج معــارف و ارزشهــای انقــاب
اسالمی و همچنین خدمات او به محرومان
و مستضعفان ،با مشارکت دفتر حفظ و نشر
آثار رهبر معظم انقالب در مشهد و معاونت
تبلیغات آستان قدس ،در حرم مطهر رضوی
برگزار شــد .به گزارش «خراسان رضوی»،
نماینده ولی فقیه در اســتان در این مراسم
گفت :برخــی افــراد در رهگــذر زندگی ما
وجــود دارند که یــاد آن ها یاد تاریــخ و بیان
سرگذشــت نیســت بلکه یاد آن ها آموزش
یک جریان و تعلیم واقعیتی است که مسیر
حقیقت را در آینده برای ما روشن می کند،
مرحوم شمقدری عالوه بر فضائل و برکات
شــخصی که دارا بود و با وجود همه خیرات
و مبرات در زمینه محرومیــت زدایی ،نماد
جریانی بود که مســیر حرکتــی در انقالب
مقدس اسالمی را هم به عنوان یک تکلیف
و هم یک حرکت راهبردی روشن میکرد.
آیت ا ...علم الهدی افزود :روزی که فضای
تیره نظــام طاغوتــی تمام اصــول زندگانی
مــردم مــا را فــرا گرفتــه بــود ،ارزش هــای
اجتماعی با فرهنگ اشرافی طاغوتی هدف
گذاری می شد ،افرادی درقالب یک جریان
در خط مبارزه با ستم به همه لذایذ پشت پا
زدند که مرحوم شمقدری از جمله این افراد
بــود .وی تصریح کرد :مشــکل امــروز ما در
عرصه تعلیم و تربیت نســبت به نسل سوم و
چهارم انقالب و شناخت نداشتن این نسل
از انقالب اســت .اگر بنا باشد بستر انقالب
را نشناســیم نمی توانیم اصالــت انقالب را
کامال بفهمیم و برای شناخت دقیق انقالب
باید به مبارزات و مجاهدات مردان بزرگی
مانند مرحوم شــمقدری توجه و شــخصیت
ایشان را برای این نســل تشریح کنیم .امام
جمعه مشــهد گفت :اگــر در عرصه زندگی
این مرد پــای کار توجه کنیم بــه خوبی می
توانیم بســتر این انقالب را تشخیص دهیم
و پیشــنهاد من این اســت که عزیــزان ما در
دفتر حفظ و نشــر آثــار مقام معظــم رهبری
سعی کنند با اســتخدام ابزار هنر به تشریح
زندگی این مــرد کــه در دوران جوانی اش
پشت سر یک روحانی بیدار مجاهد راه افتاد

و مســیر انقالب را در خط امــام (ره) تا آخر
عمر ادامــه داد ،بپردازند و همچنین شــرح
زندگی ایشان را در یک کتاب بنگارند .آیت
ا ....علم الهدی افزود :نســل امروز در یک
پرتگاه خطر قرار گرفته اســت کــه اگر ما به
آن نرســیم جریان های غرب زده شیطانی
این نســل را میبرنــد و از ما و انقــاب جدا
میکننــد ،ما امــروز در کتابهای درســی
دانــش آمــوزان در آمــوزش و پــرورش در
دوره دبستان ،دبیرستان مبحثی با عنوان
طاغوت شناســی را مشــاهده نمــی کنیم.
وی تصریح کرد :امروز ایران شناسی نقطه
بعد از اسالم شناسی اســت ،نمی خواهیم
بگوییم شناخت ایران  ۳۰۰۰سال پیش و
هخامنشی بیفایده است اما ضروری تر از
این معلومات برای یک فرزند به وجود آمده
در بســتر جامعه انقالب ،انقالب شناسی،
طاغوت شناسی و اســتکبار شناسی است،
متاســفانه در این موقعیــت و در این زمینه،
آموزش و پــرورش ما از انحرافــی برخوردار
است .اگر این وضع ادامه یابد دچار گسست
نسل می شویم و اگر این اتفاق بیفتد انقالب
قابل تــداوم نیســت .وی گفت :اگر کســی
میخواهــد حرکت عظیــم انقالبــی انجام
دهد باید فکری کند تا آن چه را در شخصیت
مرحــوم شــمقدری در عرصــه زندگی اش
دیده ایم برای نســل امــروز تشــریح کنیم،
مــا چقــدر توانســته ایــم ایــن مســائل را به
نســلهای امروز منتقل کنیم و این نسل به
نســل آینده منتقل کند؟ اگر ما نتوانیم این
اتصال بین نسلی را ایجاد کنیم افرادی که
در انقالب سابقه داشته اند تمام می شوند
و وقتی ایــن افراد تمام شــدند انقالب تمام
میشــود .وی افــزود :موسســات فرهنگی
فعال نیز در کنار آموزش و پرورش باید برای
این موضوع تالش کنند.

سازمان صمت استان خبر داد:

تشدید نظارت بر بازار میوه و ترهبار مشهد
کارشــناس مســئول بازرســی ســازمان
صنعت ،معــدن و تجارت خراســان رضوی
از اجــرای طــرح نظارتی ویــژه میــوه و تره
بار در میادین بار و خرده فروشــان مشــهد
خبــر داد .به گزارش ایســنا ،بیاتــی اظهار
کرد :طرح تشــدید نظــارت بر بــازار میوه و
ترهبــار بــرای اجــرای برنامههــای ابالغی
و سیاســتها و اهــداف مــد نظر ســازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در تنظیم بازار و کنترل قیمت میوه و ترهبار،
رصد و پایش بازار این کاال در مشهد اجرایی
شــده اســت .وی افزود :این طرح نظارتی
به مدت یک ماه از  ۲۰شــهریور آغاز شده و
با برگزاری گشتهای مشــترک بازرسان
ســازمان صمت ،تعزیــرات حکومتی ،اتاق

اصناف و اتحادیههای صنفی بارفروشــان
و همچنین فروشــندگان میوه وتــره بار در
شــهر مشــهد به منظور بررســی بازار میوه
و ترهبار انجــام میشــود .وی تصریح کرد:
بــه منظور بررســی بــازار میــوه وتره بــار از
ابتدای ســال  ۱۴۰۰در مجموع ۱۳هزار
و  ۲۲۴واحد صنفی عمــده فروش ،خرده
فــروش ،ســردخانه ومراکــز نگهــداری
میــوه وتره بار بازرســی شــده اســت و طی
ایــن مــدت تعــداد  ۷۵۴پرونــده تخلف به
ارزش حــدود ۲۵میلیارد ریال بــا عناوین
تخلف گرانفروشــی ،ارائه نکردن فاکتور
خرید و درج نکردن قیمت تشــکیل و برای
رســیدگی بــه تعزیــرات حکومتی ارســال
شده است.
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جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به آمار امسال اعالم کرد:

خسارت1000میلیاردیحوادث
غیرمترقبهبهکشاورزیاستان
رئیس اداره مدیریت بحران جهادکشاورزی :بعد از سیل 98
دولت کمک بالعوضی به کشاورزان نکرد

مدیرامورباغبانیسازمانجهادکشاورزیاستان
گفت :میزان خسارت وارد شده ناشی از حوادث
غیر مترقبه از جمله سیل و سرمازدگی از ابتدای
امسالدربخشکشاورزیاستانمعادل ۱۰هزار
میلیارد ریال برآورد شده اســت .محمد میری در
گفت و گو با ایرنا افزود ۹۱:درصد خسارت ناشی
از حوادث غیر مترقبه در بخش کشاورزی استان
معادل ۹هزار و ۱۰۰میلیارد ریال به محصوالت
باغی وارد شــده اســت .وی افزود :ســال گذشته
کل خسارت وارد شــده بر اثر حوادث غیرمترقبه
در بخش کشــاورزی خراســان رضــوی  ۴۰هزار
میلیاردریالبودهکه ۷۵درصداینمیزانمربوط
به حوزه باغبانی بوده است .وی گفت :کل سطح
زیرکاشتمحصوالتباغیاستاندرسالزراعی
جاری ۳۷۲هزارهکتاربابرآوردتولیدیکمیلیون
و ۱۱۶هزارتنبود.میریبابیاناینکه ۴۳درصد
درآمدناخالصبخشکشاورزیخراسانرضویبه
حوزهباغبانیاختصاصدارد،افزود:امسالمیزان
بارندگی در اســتان نســبت به ســال گذشته۶۲
درصد کاهش یافت که ایــن وضعیت در تولیدات
باغیاستانتاثیرکمسابقهایبهبارخواهدآورد.
•بعدازسیل، 98دولتکمکبالعوضیبه
کشاورزاننکرد

رئیسادارهمدیریتبحرانومخاطراتکشاورزی
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان نیــز در گفت
و گو با «خراســان رضــوی» دربــاره حمایتهای
دولتی از خســارت دیدگان حــوادث غیرمترقبه
بخش کشاورزی گفت :حمایتهای دولتی هم
اکنون بیشتر در قالب پرداخت تسهیالت ارزان
قیمت و استمهال تســهیالت است و بعد از سیل

سال 98در بخش کشــاورزی دولت هیچ کمک
بالعوضی بــه کشــاورزان نکــرده اســت .یزدی
افزود :کشــاورزان بــرای جبران خســارتهای
وارد شده باید محصوالت و تولیدات خود را بیمه
کنندوازطریقصندوقبیمهکشاورزینسبتبه
جبران خسارتها اقدام کنند که هم اکنون تنها
حدود 10درصد اراضی زراعی و بخش باغبانی
استان تحت پوشــش بیمه و در بخش دام حدود
یاست.
 80درصددارایپوششبیمهکشاورز 
•کرونا قارچ را هم گران کرد!

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی استان
همچنیندرگفتوگوباایسنا،بااشارهبهافزایش
چهار برابری قیمت مواد اولیه تولید قارچ گفت:
این که هم اکنون قارچ کیلویــی ۶۰هزار تومان
به فروش میرسد ،به دلیل کمبود این محصول
واهمیتشناختهشدهقارچدرباالبردنسیستم
ایمنیومقابلهباکروناستواینقیمتنتیجهسوء
استفاده فروشندگان است .وی افزود :از عوامل
موثر بر افزایــش قیمت قارچ میتــوان به گرانی
مواد اولیه ،کمبود مواد اولیــه ،کاهش تولید در
فصل تابســتان و ســوء استفاده فروشــندگان از
کمبود قارچ و باال بردن قیمتها در بازار اشــاره
کــرد .میری با بیــان این که طی یک ســال اخیر
تولید قارچ در استان کاهش یافته است ،گفت:
در تابستان واحدهای خرد غیر مکانیزه به علت
مجهزنبودنبهسیستمهایسرمایشیازچرخه
تولید خارج شــدند ،همچنین کمبود و افزایش
قیمتقابلمالحظهمواداولیهموجبشدهاست
که برخی از واحدهای مکانیــزه از تمام ظرفیت
واقعیخوداستفادهنکنند.

اخبار
اقتصادی-سیاسی

معاون سازمان صمت خبرداد:

احیای  ۵۰محدوده معدنی
استان طی  5ماه
معاون امور معــادن و صنایع معدنی ســازمان صمت
استان ،گفت :طی  ۵ماه ابتدای امسال  ۵۰محدوده
معدنی در استان احیا شده و احیای معادن نسبت به
مدت زمان مشــابه سال گذشــته  ۱۵درصد افزایش
داشــته اســت .توکلی در گفتوگو با ایســنا افزود :تا
پایان سال گذشته  ۴۹۶معدن در استان فعال بوده
است.ویبااشارهبهمعادنغیرفعالاستاننیزگفت:
تا پایان سال گذشته  ۴۵۲معدن در استان غیرفعال
بوده است .احیا و فعالسازی  ۱۲۰محدوده معدنی
در سال  ۹۹باعث اشتغال زایی ۹۷۰نفر شده است.

در نامه تعدادی از جوانان انقالبی استان
به رئیس جمهور مطرح شد:

توجه به بومیگزینی و جوان گرایی
برای انتخاب استاندار
تعــدادی از جوانــان انقالبــی ،متعهــد و متخصص
اســتان طی نامــهای خطــاب بــه رئیــس جمهوری
خواستار انتصاب اســتاندار و مدیرکلهای استانی
مبتنی بر شــاخصهای کارگزاران دولت اســامی
و بــا محوریت شــاخص جوانگرایــی و بومیگزینی
شــدند .به گــزارش فــارس ،در بخشــی از ایــن نامه
آمده اســت« :با عنایت بــه بیانیــه گام دوم انقالب و
تاکید رهبر معظم انقالب بر عالج مشــکالت کشور
با روی کار آمدن دولت جــوان حزباللهی و حضور
جوانان زبده و انقالبی در مدیریتهای قابل توجه و
میانی دولت ،با هدف از بین بردن احساس انسداد
مدیریتی ،ایجاد روحیه و امید در بدنه عظیم جوانان
و فراهمسازی ذخیره ارزشــمندی از مدیران ارشد
مجرب برای آینده انقالب اسالمی ،باید
کارکشته و ّ
محوری
شــاخص جوانگرایی به عنــوان شــاخص
ِ
انتخاب کارگزاران و مدیران میانی دولت در سطوح
ل استانی به
معاونان وزیران ،استانداران و مدیران ک 
طور برجسته مدنظر دولت سیزدهم قرار گیرد».در
بخشدیگریازایننامهآمدهاست«:ازحضرتعالی
که همیشــه الهامبخش حضــور جوانان در ســطوح
کالن و میانی مدیریتی در آستان قدس ،قوه قضاییه
و اکنون قوه مجریه بوده و هســتید ،انتظار و مطالبه
داریــم گزینــه اســتانداری و مدیرکلهای اســتانی
مبتنی بر شــاخصهای کارگزاران دولت اسالمی و
با محوریت شاخص جوانگرایی و بومیگزینی مورد
ارزیابی و انتخاب قرار گیرد».

