اخبار
جامعه

چهارقلوهایمشهدزیرچترحمایت
خانــواده چهارقلوهای مشــهدی زیر چتــر حمایتی
آستانقدسرضویوشهرداریمشهدقرارگرفتند.
به گزارش آستان نیوز ،با دستور تولیت آستان قدس
رضوی،چهارقلوهایتازهمتولدشدهپاکبانمشهدی
از حمایت آســتان قدس رضــوی برخوردار شــدند و
هزینههای جــاری این نــوزادان بهمدت یک ســال و
هزینهمسکناینخانوادهبهمدتسهسالنیزتامین
خواهدشد.
مدیــرکل هماهنگــی و نظــارت بــر خدمات شــهری
شهرداری مشهد نیز از حمایت کامل مدیریت شهری
از خانواده چهارقلوهای مشهدی خبر داد .به گزارش
ایرنا،رهنماییافزود:باهماهنگیهایانجامشدهقبل
از تولد این چهارقلوها ،با معرفی مادر خانواده به یکی
ازبیمارستانهایخصوصیمشهد،تمامهزینههای
زایمانتوسطمدیریتشهریپرداختوپسازتولدآن
هاونیازشانبهقرارگرفتندروندستگاهمخصوص،
شــهرداری مشــهد هزینه های درمانی آنان را متقبل
شد.ویافزود:مقررشدهاستچهارقلوهایمشهدی
دو ســال به صورت رایگان زیرپوشــش بیمه تکمیلی
شهرداریمشهدقرارگیرندتادراینمدتخانوادهآن
هانگرانیبابتهزینههایدرمانیآناننداشتهباشند.
درتالشهستیمبادریافتمجوزهایالزمحمایتها
وکمکهایبیشتریبهاینخانوادهارائهشود.شایان
ذکراست،پدرچهارقلوهایتازهمتولدشدهمشهدی
از پاکبانان شــاغل در منطقه ثامن شــهرداری مشهد
است که عالوه بر آن ها یک پسر چهار ساله دارد۳۰ .
مهریکمادر ۲۹سالهمشهدیدردومینزایمانخود
چهارقلو به دنیا آورد .این چهارقلوها شامل سه پسر و
یکدخترهستند.

عضوشورامطرحکرد:

سند،معیشتوطرحتفصیلی،
 3معضلحاشیهمشهد

رئیسکمیسیونویژهساماندهیحاشیهشهرشورای
شهرمشهدگفت:ازجملهمهمترینمسائلومعضالت
حاشیهشهرمیتوانبهسند،معیشتساکنانوطرح
تفصیلی اشاره کرد که با کمک دستگاههای مختلف
بایددرجهتحلوفصلآنهاگامبرداشت.بهگزارش
پایگاه اطالعرسانی شورا ،علیزاده در حاشیه بازدید
مدیرعاملبنیادعلویازشهرکهایشهیدانرجایی
وباهنرافزود:برضرورتحضوردولتومجلسشورای
اسالمیدرحاشیهشهروساماندهیاینپهنهتاکید
میکنیم و بــا توجه به منویــات مقام معظــم رهبری و
دغدغههــای رئیــس جمهور ،ردیــف بودجــ ه دولتی
ویــژه این موضــوع باید دیده شــود .وی تصریــح کرد:
یکی از مهم ترین موضوعات در حاشــیه شهر ،توجه و
بهبودمعیشتساکناناستکهاینمهمباراهاندازی
کسبوکارهایخردوخانگیقابلیتتحققدارد.
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اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد هشدار داد:

شیبافزایشیمراجعان
کرونادراستان

مدیر روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد درخصوص شــیب افزایشــی مراجعان
کرونا در استان هشــدار داد و گفت :هم اکنون
بــا شــیب آرامــی شــاهد افزایــش مراجعــان
سرپایی هستیم و بیشــترین مراجعهکنندگان
از شهرســتانهای خراســان رضــوی همچون
بردسکن و کاشمر هســتند .پهلوان کاشی در
گفتوگو با ایســنا اظهــار کرد :افزایش شــیب
مراجعــان ســرپایی مبتال بــه کرونــا موضوعی
نگران کننده است چون با ادامه این روند تعداد
بستریهاتادوهفتهآیندهافزایشخواهدداشت
و به دنبال آن شاهد افزایش مرگ و میر ناشی از
بیماریکروناخواهیمبود.ویادامهداد:فاصله
بین اوجگیری کرونا در شهرســتانها تا رشــد
شیوع این بیماری در مشهد تنها ۱۵روز است.
پهلوان کاشــی تصریح کرد :لزوم پیشــگیری و
کاهشآماردرپیکششم،درگروواکسیناسیون
افرادی است که هنوز هیچ واکسنی را دریافت
نکردهاند،آماراینافرادحدود ۲۵درصداست.
اینرقمباالییاستوبهاینترتیبویروسکرونا
فرصــت گــردش در جامعــه را دارد .وی افزود:
بیش از  ۷۴درصد افراد تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی مشهد ،دوز اول و  ۴۲درصد آنان
دوزدومواکسنخودرادریافتکردهاند،انتظار
میرود تــا  ۲۰آبان  ۷۰درصــد افــراد دوز دوم
واکســن را دریافت کنند .مدیــر روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد گفت :طی ۲۴
ســاعت منتهی به روز شنبه تعداد بستریهای
تحتپوششدانشگاهعلومپزشکیمشهد۴۹۳
نفراستکهازاینتعداد ۱۵۶نفربستریجدید
هســتند و  ۱۳۹نفر نیز در بخش مراقبتهای
ویژهمستقرشدهاند.
•خراسانرضوینبایددربرابرپیکششم
غافلگیرشود

استاندار نیز در جلسه ستاد اســتانی مقابله با
کرونا ضمن تاکید بر اســتفاده از تشــکلهای
مردمی در پوشش گستردهتر واکسیناسیون،
گفت :اســتان نباید در برابر پیک ششــم غافل

ا ز میان خبر ها

گیرشود.بهگزارشروابطعمومیاستانداری،
یعقوبعلی نظــری افــزود :برای مقابلــه با پیک
ششــم ،قــرارگاه بایــد لحظــهای و بــا هــدف
پیشــگیری اقدام کند و در این خصوص ســتاد
مقابلهباکرونادراستانوشهرستانهابهمعنای
واقعیکلمهپشتیبانقرارگاهخواهدبود.
•آمادهباشکاملدرتمامبیمارستانها

همچنیــن به گــزارش ایســنا ،معــاون درمان
دانشگاه علوم پزشــکی مشــهد در این زمینه
گفت :تمامــی بیمارســتانها بــرای مقابله با
موج ششم کرونا در آمادهباش کامل هستند.
دکتر بدیعی افزود :با توجه به ورود به روزهای
ســرد ســال و تأکیدات رئیس دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد در خصوص مــوج احتمالی
ششــم کرونا ،آمادهباش کلیه بیمارســتانها
اعالم شــده اســت .وی تصریح کــرد :همانند
پنج موج قبلی تختهای بیمارستانی ویژهای
برای بیماران کرونایی تدارک دیــده ایم تا در
صورت شــیوع موج ششــم غافل گیر نشویم.
بدیعی گفــت :تفاوت ایــن دوره بــا نوبتهای
قبل در پالکگذاری تختهــا بوده و هر تخت
طبق شــمارهگذاری صورت گرفته ،جانمایی
میشــود و بر اســاس برنامهریــزی ،بــا ایجاد
تفاهمنامه با بیمارستانها و بازدید مسئوالن
حــوزه اعتباربخشــی ،باید تقویــت تجهیزات
بیمارســتانی را در آســتانه موج ششم بحران
کرونا در نظر داشته باشــیم تا در صورت ورود
مــوج جدیــد اقدامــات الزم در حــوزه درمان
بهموقع انجام شود .بدیعی اظهارکرد :در حال
راهاندازی ســامانهای ویژه بیماران ترخیصی
هســتیم که فعالیــت آن طــی روزهــای آینده
بهطور رسمی آغاز میشــود ،با راهاندازی این
ســامانه بیمارانی که پس از بهبودی ترخیص
شــدهاند هــم تحــت نظــارت و پیگیــری قرار
میگیرند تا خــدای نکرده پــس از ترخیص با
مشکالت و عوارض بیماری مواجه نشوند و در
صورت نیاز از خدمات درمانــی در کوتاهترین
زمان ممکن برخوردار شوند.

گوناگون
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رئیسشورادرنشستمردمیبااهالیمنطقه 11مشهد:

 80درصد مردم عوارض
پرداخت نمیکنند

بهبودی نیا /رئیس شورای شهر مشهد
گفت:تقریبا80درصدمردمعوارضشان
را پرداخــت نمی کنند و باید بــه این نکته
توجه داشت که شهرداری با دریافت این
عوارض،تواناجراییامورمربوطبهشهر
را دارد .بــه گــزارش «خراســان رضوی»،
موحدیان روز شــنبه در دیــدار مردمی با
تعــدادی از اهالی منطقه  11مشــهد که
در مســجد فاطمیه برگزار شــد ،در پاسخ
بهانتقادبرخیازاهالیاینمنطقهمبنی
بر نبود پیوســت فرهنگی در پــروژه های
اجرا شده در این منطقه گفت :ما موافق
پیوســت فرهنگی برای هر پروژه شهری
هستیمواینموضوعضروریاستامادر
پیوستهایفرهنگیبایدبهرویکردهای
اجتماعینیزتوجهشود،دربرخیازموارد
همه منتظر نشسته اند تا شهرداری تمام
اقدامــات را در ایــن زمینه انجــام دهد در
صورتی که هر نهاد ،سازمان و حتی مردم
در زمینــه موضوعات فرهنگــی وظایفی
دارند.ویافزود:درکمیسیونفرهنگی،
حــل معضــات فرهنگــی را بــا رویکــرد
اجتماعیبررسیوبرایحلآنتالشمی
کنیمولیمامسئولایننیستیمکهمثال 
مردم نمــاز می خوانند یا خیــر و برای این
موضوع باید متخصصــان این حوزه طرح
هایی را به شورای شــهر ارائه دهند تا این
طرحهابررسیودرصورتامکاندرشهر
اجرایی شود.رئیس شورای شهر مشهد
همچنین در حاشــیه این دیــدار مردمی
در پاسخ به ســواالت تعدادی از نیروهای
حجمی شــهرداری منطقه درباره دالیل
تعیین تکلیف نشــدن آن ها گفــت :برابر
نظر بازرســی کل ،در شــهرداری مشهد

 2500نیــروی مــازاد داریم کــه طبیعتا
نمیتوانیمایننیروهاراتعدیلکنیمولی
برابر قانون نیز نمــی توان این افــراد را به
صورت رسمی استخدام کرد .وی افزود:
اگــر بتوانیم ســاختارمان را بــه تصویب و
تایید وزارتکشوربرسانیم،امکانتغییر
در شــرایط کنونی وجود دارد در غیر این
صورت امکان اســتخدام این افراد وجود
ندارد ،همچنیــن از زمــان تعیین تکلیف
این موضوع هیچ اطالعاتی نداریم چون
اینموضوعدراختیاروزارتکشوراست.
شایانذکراست،تغییرنامبرخیکوچهها
بهنامشهدایساکناینمحله،ساختپل
هواییعابرپیادهدربرخیمناطقپرتردد،
احداث آسانســور برای پل های هوایی،
آبیــاری درختــان خیابان هــای فرعی،
ساخت فضاهای ورزشی ،تبدیل پارک
کودک و مادر به پارک خانوادگی ،کمک
بــه تامیــن امنیــت پــارک هــای خطی،
رســیدگی به کال بولوار آموزگار ،تغییر
نام تقاطع امامت و آموزگار به نام شهید
کاظم عبودی ،رفع مشــکالت ترافیکی
و اجرای دوربرگــردان در تقاطع جالل
آل احمــد و آمــوزگار از جملــه مطالبات
اهالی این منطقه بود که در این جلســه
مطرح شد.

تولیتآستانقدسرضوی:

موکبهای دهه آخر صفر
مروج فرهنگ رضوی باشند
تولیت آســتان قدس رضوی گفــت :موکبهای دهه
آخر صفر ،نباید منحصر به یک دهه باشند بلکه باید با
فعالیت مستمر و اشــاعه فرهنگ رضوی ،جامعه را از
نظر روحی و معنوی ســیراب کنند .به گزارش آستان
نیوز ،حجتاالســام و المســلمین مروی در مراســم
تجلیل از موکــبداران دهــه پایانی ماه صفــر افزود:
تکریم زائران و مهمانان حضرت اباعبــدا(...ع) و امام
رضــا(ع) و پذیرایی از آنها در قالــب برپایی موکبها
کار بسیار شایستهای است و یقینا حضرت زهرا(س)
پاداش این تالشهای خوب و بسیار باارزش را به شما
عطامیفرماید.مالکرحمتیقائممقامتولیتآستان
قدس رضوی نیز در این مراســم گفت :آســتان قدس
رضوی همه ساله در دهه پایانی ماه صفر میزبان چند
میلیون زائر بود اما امســال به دلیل شرایط کرونایی و
ضرورترعایتپروتکلهایبهداشتی،طبیعیبودکه
ازحجمتشرفهابهمشهدالرضا(ع)کاستهشود،بااین
حالآمادگیالزمبرایاینمیزبانیایجادشدهبود.

تجلیلازافتخارآفرینانقرآنیاستان
اختتامیــه مرحله اســتانی چهــل و چهارمیــن دوره
مسابقاتقرآنکریموتجلیلازافتخارآفریناناستان
درمسابقاتبینالمللیبرگزارشد.بهگزارشروابط
عمومیادارهکلاوقاف،دراینمراسمحجتاالسالم
والمسلمین احمدزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه
استانگفت:رسولاکرم(ص)تجسمیکاملاز قرآن
ونمونهکاملیاستکهخداوندموجودیراکاملتراز
او نیافریده اســت .وی افزود :پیامبر (ص) فضای بی
تفاوتیجامعهاسالمیرابهفضایمحبتوهمکاری
تبدیل کرد و ما نیز با اســتفاده از سیره و روش پیامبر
(ص) می توانیم جامعــه اســامی را از رخوت خارج
کنیموموجباتحادامتاسالمیشویم.

رئیسپلیسراهاستانخبرداد:

افزایش  20درصدی ورود
خودروهای غیربومی

رئیسپلیسراهاستانگفت:ترددوورودخودروهای
غیربومی به جادههای اســتان و ورودیهای مشــهد
 ۲۰درصد افزایش یافته است .سرهنگ میشمست
در گفت و گو با ایرنا افزود :ایــن افزایش تردد در هفته
گذشتهنسبتبههفتهقبلازآنثبتشد هاست.

