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تمهیداتعلومپزشکیمشهد
برای مقابله با موج ششم

وصال پس از  15سال!

مادر و پسر گمشده بعد از  15سال در حرم مطهر
رضوی بایکدیگر مالقات کردند

پسر گمشــده بعد از ســال ها دوری مادرش را در حرم
رضوی مالقــات کرد .به گــزارش رکنا ،مادر و پســری
از اهالی روســتاهای نــوار مرزی نهبنــدان که به علت
نداشــتن مدرک هویتی به مدت  ۱۵ســال از هم جدا
شدهبودند؛درحرماماممهربانیهابهوصالرسیدند.

شهردار منطقه 10مشهد
تکریم و معارفه شد
شهردارمنطقه10مشهدطیمراسمیتکریمومعارفه
شد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
غالمحسین صاحبی عضو شورای شهر در این مراسم
کهباحضورشهردارمشهدبرگزارشد،باتقدیرازتالش
های احمد حافظ ،گفت :قطعا در تمامی دســتگاه ها
تغییرات و جابه جایی وجــود دارد زیــرا الزمه پویایی و
نشاط است .وی با اشاره به انتخاب اکبریان به عنوان
شهردارمنطقه،10اظهارکرد:ویازنیروهایقدیمی
وجزوبدنهشهرداریاستکهدربخشحاشیهشهرنیز
فعالیت داشته اســت ،بنابراین امیدواریم این تجارب
دررفعمشکالتمنطقه 10کهبخشیازآنبهحاشیه
شهربرمیگردد،موفقباشند.اکبریانشهردارمنطقه
10نیز در ادامه گفت :امیدوارم به عنوان خدمت گزار
به زائران و مجاوران با نگاهی جهادی و مشارکت همه
ذینفعانشاهدتوسعهوپیشرفتاینمنطقهباشیم.
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اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

ویژه برنامه های هفته وحدت در استان اعالم شد

ایدوستبیامنادیوحدتباش

محمد بهبودی نیا /فردا آغاز هفته وحدت است و به
همین مناسبت مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
امور اهل سنت خراســان رضوی ،ویژه برنامه های این
هفته در اســتان را تشــریح کرد .به گزارش «خراســان
رضوی» ،حجت االسالم والمســلمین جوانشیری روز
گذشته در نشســتی خبری گفت :در خراسان رضوی
برای تحکیم هرچه بیشتر وحدت شــیعه و اهل سنت،
برنامههایمتعددیدرنظرگرفتهشدهاست.ویافزود:
وجود عالمان هوشــیار و با بصیرت در خراسان رضوی
ظرفیتیمهمدر امتاسالمیاست،امروزدرخراسان
همهعلمایاهلسنتوشیعهبراصلوحدتمعتقدند.
جوانشیری ضمن اشــاره به عملیات انتحاری در یکی
از مساجد افغانســتان گفت :همه علمای شیعه و اهل
سنت با خانواده شــهدای این حادثه همدلی و علمای
اهل سنت و شیعه در خراسان این حادثه را محکوم می
کنند.ویضمنتاکیدبررعایتپروتکلهایبهداشتی
در برنامههای هفته وحدت گفــت :در این هفته برنامه
های متنوعی از جمله جشــن میالد نبی اکــرم(ص) و
امام صادق (ع) در تمامی مســاجد اهل سنت و شیعه،
برگزاری نشســتهای تخصصی به صورت وبیناری و
حضوری ،تکریم شهدای وحدت و خانواده این شهدا،
برگــزاری محافل انس با قــرآن ،جشــنواره های دینی
فرهنگیوهنریبرایکودکان،نوجوانانوبانوان،اعزام
مبلغانشیعهبهفضاهایاهلسنتوبرعکس،برگزاری
همایش بــا حضور علمــای اهل ســنت و شــیعه در روز
چهارشنبههفتهجاری،تشکیلستادهایهفتهوحدت
در شهرستانها ،برگزاری مراســم در ادارات مختلف،
برگزاری اردوی یک روزه وحدت و تجلیل از چهرههای
ماندگارتقریبمذاهبدربرخیازشهرستانهاتدارک
دیدهشدهاست.ویافزود:دربیانیهگامدومانقالبما
موظفبهتمدنسازیاسالمیشدهایم وبیشکتمدن
سازیاسالمیبدونوحدتمیسرنخواهدشد.
•مقاممعظمرهبریطالیهداروحدتاسالمی
هستند

همچنیندرایننشستامامجمعهسمیعآبادتربتجام
گفت :مقــام معظم رهبری طالیهدار وحدت اســامی

گوناگون

هستند .اگر دولتمردان سرتاسر جهان اسالم وحدت
را در دســتور کار قرار دهند دشمنان نمیتوانند کاری
از پیش ببرند .مولوی برزگر تصریح کرد :اهل ســنت و
شیعهدر ۹۵درصدمسائل مشترکاتدارندودشمنان
ماباتمرکزبر ۵درصدغیرمشترکاتنسبتبهاختالف
افکنیبینشیعهواهلسنتاقداممیکنند.
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•وحدتجزواصولاستنهفروع

مدیرحوزهعلمیهمدرسهخلفایراشدینمنطقهمحمود
آباد تربــت جام نیز که از دیگر ســخنرانان این نشســت
خبریبود گفت:وحدتیکیازمسئلههاییاستکهآن
رانمیتوانجزوفروعدانستبلکهجزومسائلاصولی
استزیراتازمانیکهوحدتنباشدهیچکارینمیتوان
انجامداد.مولویمصطفیزیتونیگفت:دشمنسعی
کرده با ایجاد اختالف اعتقادی باعث نابودی شهرها و
کشورها شــود و ما این نوع عملکرد دشمن را در عراق،
سوریه ،افغانستان و پاکســتان به وضوح شاهدیم ولی
به برکت رهبری امام راحل این حیله دشمن در کشور
خنثی شــده اســت .وی افزود :هم اکنون اهل ســنت
در مرزهــای ایران ســکونت دارند و دشــمن نمیتواند
از ایــن کمربند محکم به کشــور ما تهاجــم کند ،گاهی
جزئیاتیپیشمیآیدکهبرخیتعصببهخرجمیدهند
و مشکالتی به وجود میآورند که امیدواریم این افراد با
توجهوهوشیاریبیشتربهموضوعوحدتبپردازند.وی
تصریح کرد :پیامبر اکــرم (ص) در اولین قدم در مدینه
بیناوسوخزرجعقداخوتبرقرارکردکه اینموضوع
نشانگرمیزاناهمیتوحدتاست.

اخالص ضامن همه پیشرفت هاست

مدیرکلبهزیستیخبرداد:

طلب 25میلیاردی
مراکزترکاعتیاددراستان

•تربتجامپایتختوحدتکشور

مدیر آموزش حوزه علمیه احمدیه تربت جام نیز در این
نشســت خبری گفــت :در تربت جام موضــوع وحدت
بســیار پررنگ اســت و آرامش و وحدت این شهرستان
در کشــور نمونه اســت ،به همین دلیل این شهرستان
پایتخت وحدت کشــور نام گرفته است .حسین جامی
االحمدیاظهارکرد:مانیزدرهفتهوحدتدرتربتجام
برنامههایمتعددیرابرایتحکیمهرچهبیشتروحدت
بیناهلسنتوشیعهبرگزارمیکنیم.

آیتا...علمالهدی:

عکس تزیینی است

دبیر ستاد اجرایی قرارگاه مدیریت کرونای دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد گفــت :تمهیــدات مختلفی در
قرارگاه مدیریت کرونای این دانشــگاه برای مقابله با
بروز احتمالی پیک ششم اندیشیده شده است .دکتر
انجیدنی در گفت و گو با وب دا افزود :قرارگاه مدیریت
کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بهره گیری از
تجربیات پیک های قبلی ،در شرایط کنونی با جدیت
بیشتریشرایطرارصدوپیگیریمیکنندتااگرپیک
ششــم رخ داد ،دامنه آن گسترده نباشــد .وی تصریح
کرد:باتوجهبهتجمعاتصورتگرفتهبهدنبالبرپایی
مناسبت های هفته های اخیر در مشــهد ،باید اذعان
کرد که پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت نشد و
ش واکسیناسیون
با وجود تالش های زیاد برای افزای 
رخداد پیــک ششــم نزدیک اســت و ممکن اســت در
روزهای آینده شــاهد رشد بستری شــدگان کرونا در
استانباشیم.ویگفت:کمیتهبهداشتضمنتسریع
درواکسیناسیون،مراقبتهایرهگیریومانیتورینگ
بیمارانقبلیوجدیدراانجاممیدهندتاازایجادپیک
گستردهممانعتشود.ویتصریحکرد:کمیتهدرمان
با توجــه به احتمــال افزایش بیماران بســتری ،ضمن
مدیریت تخت های خالی ،تامین تجهیزات و وسایل و
کمبودها دراینزمینهرابرطرف میکند.
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ا ز میان خبر ها

مدیرکل بهزیستی گفت :ستاد مبارزه با مواد مخدر  ۲۵میلیارد تومان به
مراکزدرمانوترکاعتیادماده ۱۶استانبدهکاراست.فیروزیدرگفت
و گو با ایرنا افزود :بر اســاس قانون تأمین اعتبار هزینه نگهــداری و درمان
معتادانمتجاهربرعهدهستادمبارزهباموادمخدراستواینمیزانبدهی
تنها بابت خدمات ارائه شده امسال این مراکز به ســتاد است .وی با اشاره
به این که برای مدیریت و خدماتدهی در حوزه آسیب های اجتماعی ،در
نظرگرفتناعتباراتویژهضرورتدارد،اظهارکرد:طبققانونوبادستور
قضایی هر معتاد متجاهر تنها یک بار امکان پذیــرش در مراکز ماده  ۱۶و
بهرهمندیازخدماتآنرادارد،حالآنکهاینافرادبعدازترخیصدوباره
گرفتارداماعتیادمیشوندودیگرنمیتوانآنهارابهعنوانمعتادمتجاهر
جمع آوری کرد و به مرکز انتقال داد .مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی
افزود :در این باره مهم ترین مســئله اختصاص اعتبارات و بودجه است که
بخشیازآنبایدتوسطنمایندگانومقاماتاستانیازمحلاعتباراتملی
تامین شود .وی با بیان این که در حوزه معتادان متجاهر بابت امسال ۲۵
میلیارد تومان بدهی به مراکز ماده ۱۶داریــم ،افزود :نگهداری معتادان
متجاهرتوسطبخشخصوصیانجاموپرداخت نکردناینبدهیموجب
بروزمشکالتبرایاینمراکزمیشودبنابرایندولتهمبایدبرایکنترل
این آسیب اعتبارات الزم و کافی را لحاظ کند .وی گفت :طبق قانون باید
فرمانداریهامکاناسکانواقامتمعتادانمتجاهررافراهمکننداماوقتی
ظرفیتوجاوجودنداردوبدهیدولتهمبهمراکزباالستدیگرنمیتوان
توقعیدراینزمینهداشت.فیروزیبابیاناینکهمسئولیتمراکزدرمان
و ترک اعتیاد ماده  ۱۶طی بیش از یک ســال گذشــته بر عهده بهزیستی
گذاشــته شــده اســت ،اظهار کرد :حدود چهار هزار نفر در ۲۲مرکز ماده
 ۱۶درمان اعتیاد استان اقامت دارند  .وی با بیان این که هزینه نگهداری
هرمعتادمتجاهردراینمراکزروزانه ۳۵هزارتوماناست،افزود:ماهیانه
چهارمیلیاردتومانبهبدهیفعلیبهمراکزماده ۱۶استانافزودهمیشود.

نمایندهولیفقیهدراستانگفت:اخالصضامنهمه
پیشرفت هاســت .به گزارش،Alamolhoda.com
آیتا...علمالهدیدردیداربامسئوالنخیمةاالنتظار
اظهارکرد:آناخالصیکهدرتاسیسخیمةاالنتظار
بودوهستضامنهمهبرکاتاینمجموعهاست.همه
خیراتومبراتیکهدرمحصوالتآموزشیوفرهنگی
شماوجوددارد،محصولاخالصاست.شماعزیزان
بایدتوجهداشتهباشیدکهتمامارزشزحماتشما،به
اخالص عمل شماست .وی تصریح کرد :در کارهای
احساسی افراط نداشته باشید و روی معرفت جامعه
کارکنید،اینجاخیمةاالنتظاراستکهانتظارجدی
امام دوازدهم باید صورت بگیــرد .باید مراقب فضای
فرهنگیباشیدکهکسیاززمانغیبتامامزمان(عج)
سوءاستفادهنکندودروغیرابهایشاننسبتندهد.

سرپرست اداره کل ارشاد استان
منصوبشد
سرپرستادارهکلفرهنگ
و ارشــاد اســامی اســتان
منصوب شــد .به گــزارش
روابــط عمومــی اداره کل
ارشاد،طیحکمیازسوی
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،سرپرســت اداره کل
فرهنگوارشاداسالمیخراسانرضویمنصوبشد.
عزتمیرنجاتیمعاونتوسعهمدیریتومنابعانسانی
این اداره کل بــا حکم محمد مهدی اســماعیلی وزیر
فرهنگوارشاداسالمیبهعنوانسرپرستادارهکل
فرهنگوارشاداسالمیخراسانرضویمنصوبشد.

عضوشورایشهرمشهد:

اعتبار پروژههای زودبازده
به یاری بافتهای تاریخی میآید

عضــو شــورای شــهر مشــهد گفــت :احیــا و تثبیت
بافتهــای تاریخــی و هویتــی را بــا بهرهگیــری از
اعتبار پروژههای زودبازده دنبــال میکنیم چراکه
موجب افزایش ماندگاری زائر میشود .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی شــورا ،علیزاده با بیان این که
محلههــای قدیمــی و بافتهــای تاریخــی نیازمند
تثبیــت و احیا هســتند ،اظهارکــرد :با تکیــه بر این
رویکرد ،شاهد تســهیل تردد زائر و هویتبخشی به
شهر خواهیم بود.

