اخبار
جامعه

اعزام بزرگ ترین کاروان تجهیزات
ورزشی و بهداشتی به مدارس استان
معــاون تربیت بدنــی و ســامت وزارت آمــوزش و
پرورش در آیین اعزام بزرگ ترین کاروان تجهیزات
ورزشــی و بهداشــتی به مدارس اســتان خراسان
رضوی گفت :بزرگ ترین کاروان تجهیزات ورزشی
و بهداشــتی کشــور بــه مدارس اســتان خراســان
رضوی اعزام شد .به گزارش روابط عمومی آموزش
و پرورش خراسان رضوی ،مهرزاد حمیدی افزود:
تاکید ســند تحــول بنیادین آمــوزش و پــرورش بر
ارتقای شایستگی های پایه ،شکوفایی استعدادها
و رســاندن دانشآموزان به مراتبی از حیات طیبه
اســت .وی جامعه هدف فعالیت های حوزه تربیت
بدنــی و ســامت را همــه  ۱۵میلیــون دانشآموز
سراســر کشــور دانســت و گفت :با توجه به ســبک
زندگی غیرفعال و کاهش میــزان تحرک و پویایی
باید تــاش کنیــم بــا «مدرســه محــوری» پویایی،
نشــاط ،ســامت و توانمندی نســل را ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد :پانصد میلیارد ریــال اعتبار برای
ارســال تجهیزات ورزشی و بهداشــتی به مدارس
کشــور اختصاص یافتــه اســت ،دســتگاه تعلیم و
تربیــت اســتان خراســان رضــوی بــا بهکارگیری
تمامــی ظرفیــت هــای اســتانی موفــق بــه اعــزام
بزرگ ترین کاروان تجهیزات ورزشــی و بهداشتی
کشور با ارزش بیش از  ۸۷میلیارد ریال شد.

عضوشورایشهرمطرحکرد:

پارکهای مشهد
نیازمند مدیریت واحد

رئیس کمیسیون خدماتشــهری و محیطزیست
شورای شهر مشــهد گفت :رویدادها و برنامههای
فرهنگــی در بوســتانهای شــهر کمرنگ بــوده و
امیدواریم هرچــه زودتر به ســمت مدیریــت واحد
در پارکهــا پیــش برویم و خواســتههای شــورای
شــهر را از طریق این نوع مدیریت عملــی کنیم .به
گزارش پایــگاه اطالعرســانی شــورا ،کریمدادی
افزود :متاسفانه در حوزه فرهنگی ،شاهد اقدامات
شایســته و درخوری در پارکهای شــهر نیســتیم
و از این فرصت و بســتر شــکل گرفتــه ،آنگونه که
باید اســتفاده نمیشــود .وی تصریح کرد :یکی از
علل اصلی کمرنگ بــودن فعالیتها و برنامههای
فرهنگی در بوســتانهای مشــهد ،فقــدان و نبود
مدیریت واحد در پارکهاســت .وی افــزود :اصل
کار اعم از نگهداری ،نظافــت ،رفتوروب و آبیاری
فضای ســبز و  ...برعهده معاونت خدماتشهری و
برگزاری رویدادها و مناسبتهای فرهنگی و نماز
و  ...با ســازمان فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری
اســت .کریمدادی گفت :حــوزه فرهنگی به دلیل
مشــغلههای فراوان قادر به مدیریت امور فرهنگی
در پارکها نیست و بنابراین پیشنهاد میدهیم که
مدیریت واحد در پارکها شکل گیرد.

سرپرستمعاونتغذاوداروی
علومپزشکیمشهدمنصوبشد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی
سرپرســت معاونــت غــذا و داروی این دانشــگاه را
منصوب کرد .به گــزارش وب دا ،دکتر محمد علی
کیانــی در این حکــم ،دکتــر ناصر وحدتی اســتاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان سرپرست
معاونت غــذا و داروی این دانشــگاه منصوب کرده
است .کیانی در مراسم تکریم و معارفه معاون غذا و
دارو گفت :دارو و غذا از حوزه های استراتژیک در
دانشگاه محسوب می شــود و بروز هر گونه مشکل
و خللی در این حــوزه می تواند آســیب های جدی
به همراه داشــته باشــد .وی با بیان این که دارو به
طور مستقیم با ســامت و جان بیماران در ارتباط
است ،اظهار کرد :باید با تقویت آی تی در حوزه دارو
ضمن رصد لحظه ای موجودی داروها  ،برنامه های
نظارتی را نیز به شکل مناسبی به اجرا در آورد و در
حوزه قاچاق دارو نیز موفق تر عمل کرد .وی ضمن
قدردانی از تالش های دکتر جبرائیل موفق ،دکتر
ناصر وحدتی را به عنوان سرپرســت معاونت غذا و
داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی کرد.

پیشبینیبارشبارانوکاهشدما
دراستان
کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناســی اســتان
گفت :بارشهای پراکنده در نواحی شمالی استان
پیشبینی میشــود و از ســه شــنبه نیز بارشهای
پراکنــده در نواحی شــمال غربــی آغاز میشــود.
عنایتی در گفت و گو با ایرنا افزود :همچنین از روز
چهارشنبه در ساعات عصر شدت گستره بارشها
افزایش مییابد بهطوریکه نواحی شمالی استان
و برخی از مناطق شــرقی و بخشهایــی از مناطق
مرکزی را در بر میگیرد و این ســامانه بارشی پنج
شــنبه عصر از اســتان خــارج میشــود .وی ادامه
داد :در ارتفاعات شــمالی نیز احتمال دارد بارش
به صورت برف باشد .کارشــناس مرکز پیش بینی
هواشناســی خراســان رضــوی گفت :با نفــوذ این
سامانه بارشی در روز چهارشــنبه و پنج شنبه افت
دمای هشت درجه و از روز سهشنبه افزایش وزش
باد در استان پیشبینی میشود.

اجتماعی-فرهنگی
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مطالبهازسازمانملل
برایریزگردهای قرهقوم

مدیرکل محیط زیست در دیدار با نماینده سازمان ملل
در ترکمنستان خواستار همکاری برای مقابله
با مشکل گرد و غبار شد
گرد و غبــار صحــرای قره قــوم ترکمنســتان
هنــوز هــم یکــی از عوامــل اصلــی وقــوع
ریزگردها در هوای مشــهد اســت؛ عاملی که
هر ســال باعث آلودگی شــدید هوای مشهد
و برخی دیگر از شــهرهای اســتان می شــود
و هر بــار هــم مدیــران و متولیــان از ضرورت
پیگیری های منطقه ای برای رفع این مشکل
مــی گوینــد .در همیــن زمینــه نیــز مدیرکل
حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــه منظور
رایزنی منطقه ای برای مقابله با ریزگردها در
مشهد ،با نماینده سازمان ملل در ترکمنستان
دیدار کرد و خواســتار فراهم شــدن شــرایط
همکاری مناســب بین کشــورهای همســایه
و ســازمانهای بیــن المللی و تســهیل برای
برگزاری نشســت مشــترک با این کشــورها
برای رفع معضل گــرد و غبار منطقه شــد .به
گزارش ایرنا ،مدیرکل حفاظت محیط زیست
اســتان در ایــن نشســت افــزود :کشــورهای
ایران ،پاکستان ،افغانســتان ،ترکمنستان و
ازبکســتان از کشــورهای تاثیر پذیر از پدیده
گرد و غبار در منطقه آسیای مرکزی هستند،
مطالعات نشان میدهد که جریان گرد و غبار
از شمال به جنوب است و بخش قابل توجهی
از گرد و غبار خراسان رضوی از منابع نزدیک
در کشــورهای ازبکســتان وترکمنســتان،
«صحرای قــره قوم» و همچنیــن دریاچه آرال
و شرق دریای خزر ناشی میشود .وی گفت:
از دالیل خشک شــدن دریاچه آرال به عنوان
چهارمین دریاچــه بزرگ جهان مــی توان به
استفاده از آب ورودی این دریاچه برای کشت
گســترده پنبه و ســایر محصوالت کشاورزی
اشاره کرد که با توجه به تغییرات اقلیمی هم
اکنون این اراضی رها شده و تبدیل به کانون
گرد و غبار شــده اســت .وی افزود :گرمایش
جهانی نیــز از عوامل موثر در خشــک شــدن
ایــن دریاچــه و تبدیــل آن بــه بحران زیســت
محیطی اســت .همتی ادامه داد :شــرکت و
عضویت ایران در پروژه هایی با مقیاس بزرگ
با همــکاری و مشــارکت ســازمان جنگل ها،
مراتــع و آبخیزداری کشــور و نهادهــای بین
المللی و نیــز پــروژه ای در خصــوص ارتقای
مدیریت یکپارچه منابع طبیعی برای احیای
زیســت بوم های تاالبــی و حمایت از توســعه
معیشــت هــای جایگزیــن جوامــع محلی که
مربــوط به کشــور ایران و افغانســتان اســت،
میتواند راهنمای افزایش روابط دیپلماسی
و همکاری های بین المللی باشد .وی گفت:
بر اساس مطالعات از سال  ١٣٨١تا ۱۳۹۶

ا ز میان خبر ها

شاخص توفان گرد و غبار در خراسان رضوی
در فصــول بهار و تابســتان نســبت بــه پاییز و
زمستان درصد باالتری دارد که این پدیده با
زمان ورود گرد و غبار از کشــورهای همسایه
مطابقت دارد.
•بررسی تاثیرات آب و هوایی
بر دریای خزر

همچنیننمایندهسازمانمللدرترکمنستان
در این دیدار گفت :محیط زیســت برای دولت
ترکمنســتان اولویــت بزرگــی اســت و مــا بــه
دنبال ساخت پروژه های بیشــتری با حمایت
دولت در تحقق مسائل زیســت محیطی خود
هســتیم و دولت ترکمنســتان در صدد ایجاد
یــک مرکز منطقــه ای بــرای حفاظــت محیط
زیســت با کمــک کشــورهای خارجی اســت.
«دیمیتری شــاپاچنکو» افــزود :بــرای ایجاد
مرکز رســیدگی به امور آب و هوا با آژانس های
مختلفسازمانمللمتحددربارهحمایتهمه
جانبه از این هدف بــزرگ به بحث و تبادل نظر
خواهیــم پرداخــت .وی ادامه داد :قرار اســت
گردهمایی مهمی در ماه نوامبر با کشــورهای
همســایه دریای خزر برگزار شــود که تأثیرات
زیســت محیطــی و آب و هوایی بــر دریای خزر
نیــز در آن مــورد بحث و بررســی قــرار خواهد
گرفت .نماینده ســازمان ملل در ترکمنستان
با بیان این که آلودگــی هوا محدود به مرزهای
جغرافیایینیست،ابرازخرسندیکردکهنقش
سازندهخودرادرایجادروابطبهتربینالمللی
در حوزه مســائل زیســت محیطی ایفا کند و از
تجربیات مفیــد و ارزنــده جمهوری اســامی
ایــران در این زمینه بهرهمند شــود .وی گفت:
زمینه هــای تبــادل اطالعــات در پــروژه های
مشــترک و فعالیت های گســترده تــر منطقه
ای وجــود دارد و در اولین فرصت مشــکالت،
گزارش هــا و پیشــنهادهای مطرح شــده را به
اطالع مقامــات کشــور ترکمنســتان خواهم
رساند و خواستار ادامه این نشست ها خواهم
بود.

نگرانیاز«واکسننزنها»
معاونعلومپزشکیمشهد:مراجعهنکردن
بهمراکزواکسیناسیونبهشدتنگرانکنندهاست

همزمان بــا افزایــش میــزان مراجعات
کرونایــی در شــهرهای اســتان و بــروز
نشــانه هایی از آغــاز موج ششــم کرونا،
نگرانی جــدی دیگــری نیــز متولیان و
دســت انــدرکاران بهداشــت و درمــان
اســتان را درگیر کــرده اســت؛ نگرانی
از «واکســن نــزن هــا» ،بــه طــوری کــه
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد در این زمینه اعالم کرده اســت
که «وضعیــت تأمیــن واکســن کرونا در
کل اســتان بهویژه حوزه تحت پوشــش
دانشگاهعلومپزشکیمشهدخوباست
وتنهانگرانیدرخصوصمراجعهنکردن
مردمونیزکاهشمیزانمراجعاتمردم
به مراکز واکسیناســیون کروناســت».
دکتر سیدجواد حسینی در گفت و گو با
وب دا اظهار کرد :اکنون واکســنهای
برکــت ،ســینوفارم و اســپوتنیک بــه
گروههــای هــدف تزریق میشــود .وی
تصریح کرد :میزان مراجعــات مردم به
مراکز واکسیناســیون کرونا نســبت به
یک هفتــه قبل کاهــش یافته و بــا توجه
به ایــن که نگرانیهــا بابت شــیوع موج
ششــم بحران کرونا زیاد است ،مراجعه
نکردن مــردم به مراکز واکسیناســیون
کرونــا شــدت ایــن نگرانــی را افزایش
میدهد.معاونبهداشتدانشگاهعلوم
پزشــکی مشــهد تصریح کرد :بر اساس
اعالم سازمان امور اســتخدامی کشور
ورود پرســنل ،کارکنــان ،کارمنــدان،
کارگران و کارفرمایان واکســن نزده به
محلکارممنوعاستوافرادیکهنسبت
به دریافت واکســن اقدام نکردهاند باید
هرچه سریعتر واکســن خود را دریافت
کنند تا بتوانند در محل کار خود حضور
داشته باشند ،برنامهریزی در خصوص
نحوه ممانعت از ورود افراد واکسن نزده
بــه محــل کار توســط معاونت توســعه و
مدیریت منابع صورت گرفته است .وی
گفت :توصیه اکید ما به مردم این است
که هرچه سریعتر برای دریافت واکسن
کرونا به یکــی از مراکز واکسیناســیون
ثابــت ،تجمیعــی ،خودرویــی و ســیار
اتوبوســی مراجعــه کننــد و انجــام این
کار حیاتی را به تأخیــر نیندازند تا برای
خودشانودیگرانمشکلایجادنشود.
•بستری  104بیمار کرونایی جدید
در مراکز درمانی مشهد

همچنین دبیر ســتاد اجرایــی مدیریت

دانشآموزانروستاهایچکنهبرایبرخورداریازپوششاینترنتبهباالیتپههامیروند

مصائبآموزشمجازیدر 30روستایسروالیتنیشابور

دانشآمــوزان و دانشــجویان  30روســتای چکنــه دربخــش
سروالیت نیشابورامسالهمبهدلیلنبوداینترنتمناسب،برای
استفاده از آموزش مجازی مجبور به خروج از روستا و حضور در
ارتفاعاتهستند،جاییکهمکانمناسبیبرایتحصیلدانش
آموزان نیســت و خطرات ســقوط از ارتفاع و مارگزیدگی آن ها
را تهدید می کند .به گزارش خبرگزاری فارس  ۳۰،روســتا در
بخش سروالیت نیشابور از پوشــش مناسب اینترنت برخوردار
نیستند ،با وجود گذشــت بیش از یک ســال از آموزش مجازی
در سراسر کشور ،دانش آموزان و دانشجویان روستاهای شهر
چکنه بخش سروالیت نیشــابور ،برای دریافت اینترنت باید از
روستاها خارج شــوند و به ارتفاعات بروند.روستای قزل آغول
یکیاز ۳۰روستایچکنهدر بخشسروالیتنیشابوراستکهاز
پوششاینترنتبسیارضعیفیبرخورداراست.وضعیتپوشش
اینترنت در این روســتا کــه در ۱۵کیلومتری شــهر چکنه واقع
شده و دکل همراه اول دارد ،با بقیه روستاهای بخش سروالیت
تفاوتی ندارد.علی رحمتی پدر یکی از دانش آموزان روســتای
قزل آغول میگوید :از ســال گذشته با شــروع آموزش مجازی
مشکلکندیسرعتاینترنتبرایماپررنگشد،برایهمین
چند نفر با گوشی از روستا خارج شدند و جهتهای مختلف را
برای آنتندهی بهتر امتحان کردند؛ در نهایت باالی تپهای که
آنتندهیبهتریداشت،محلدرسخواندنبچههایماشد!
رحمتــی میافزاید :مشــکل این جاســت کــه در بهــار از ترس
مارگزیدگیوزمستانازترسگرگنمیتوانیمبچههارادراین
مکان تنها بگذاریم ،آن ها هر لحظه با تکان خوردن بوته خاری
یا شنیدن صدای زوزه حیوانی میترسند و به طرف روستا فرار
میکنند ،از این رو هر بار یکی از اولیا با بچهها همراه میشود تا
ازآنهامراقبتکند.
حسین ساقی از دیگر اهالی روستا میگوید  :با شروع آموزش
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مجازی اوایل معلمها فکر میکردند بچهها کوتاهی میکنند،
وقتی صوت یا فیلم آموزشی میفرستادند و میگفتند که ۱۰
دقیقه بعد از دیدن فیلم یا شــنیدن صوت ،فرصت پاسخ گویی
دارید به دلیل پوشــش بســیار ضعیف اینترنت برای بچهها باز
نمیشــد ،از این رو باید ســاعتها روی تپه منتظر میماندیم تا
برای لحظهای ســرعت اینترنت باال برود و مطالب آموزشی باز
شود ،خوشــبختانه با پی بردن به مشــکالت ما معلمان نهایت
همکاری را با دانش آموزان دارند امــا در کل این وضعیت برای
همه اذیت کننده است .مادر یکی از دانشجویان روستای قزل
آغول میگوید :به آنتندهی ضعیف مشــکل قطعی برق را هم
اضافهکنید.وسطدرسوامتحانباقطعشدنبرقروستاهمان
اینترنت ضعیف هم قطع میشود ،سال گذشته وسط امتحان
دخترمبرققطعشدودخترمنتوانستامتحانآنالیندانشگاه
را بدهد ،البته حل این مشکل برای دانشآموزان آسانتر است
زیرا معلمان با آگاهی از مشکالت ما و شکیبایی دوباره از دانش
آموزانامتحانمیگرفتند.اماازاستاددانشگاهنمیتوانانتظار
داشتتنهاازیکدانشجودرروستاییدوردوبارهامتحانبگیرد،
متاسفانه این موضوع باعث افت تحصیلی دانشجویان و حتی
دانش آموزان مقاطع متوسطه شده اســت.فائزه ساقی یکی از
دانشآموزان روستایی میگوید :حتی در دبیرستان روستای
«سلطانمیدان»هماینترنتضعیفاستچوناینترنتچکنه
و تمام  ۶۰روستای آن  3Gاســت ،اوایل صبح سرعت اینترنت
خوب است اما از ســاعت  ۱۰صبح تا  ۱۲شب سرعت اینترنت
بسیارپایینمیآید،اگرمعلمبرایمافیلمیافایلصوتیبفرستد،
نمیتوانیم همان لحظه ببینیم و باید تا ساعت  ۴صبح روز بعد
و باال رفتن سرعت اینترنت منتظر بمانیم.حسن رضاییان پدر
یکی دیگر از دانش آموزان قزل آغول نیز میگوید :این روســتا
کوهستانی است و ســوز و سرمای زمســتان خیلی زود مهمان

کرونای دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
دربــاره آمار بســتری بیمــاران کرونایی
گفت :در  24ساعت منتهی به روز سوم
آبان 104،بیمارمبتالبهکرونادرمراکز
درمانی زیر پوشش این دانشگاهبستری
شــدند .پهلوان کاشــی بــا بیــان این که
واکسیناســیون و رعایت دســتورالعمل
های بهداشتی از مهم ترین راهکارهای
پیشــگیری از کرونا محســوب می شود
اظهار کرد :پایگاه های واکسیناســیون
با همکاری مراکــز دولتــی و خصوصی
در مناطــق مختلــف راه اندازی شــده و
واکسننیزتاحدکافیدردسترساست
وشهروندانیکهتاکنوننسبتبهدریافت
واکســن اقدام نکــرده اند الزم اســت در
اولیــن فرصت بــه نزدیــک تریــن مرکز
واکسیناسیونمراجعهکنند.ویبابیان
اینکهازابتدایهمهگیریویروسکرونا
 407هــزار نفــر در مناطق زیر پوشــش
ایــن دانشــگاه بــه بیمــاری کووید19-
مبتال شده اند ،تصریح کرد 4 :میلیون و
 645هزار نفر در مناطق زیرپوششاین
دانشگاه زیر پوشش واکسیناسیون قرار
گرفته اند ،از این تعــداد  3میلیون و 66
هزار نفــر دوز اول و یک میلیــون و 578
هزارنفردوزدومرادریافتکردهاند.
اخبارکوتاه
* وب دا  /دبیر ســتاد اجرایــی مدیریت
کرونای دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
اظهار کرد :به منظور سرعت بخشی هر
چه بیشتر به امر واکسیناســیون قبل از
ورودبهپیکششم 37،درمانگاهعمومی
و خیریه به کمک مراکز بهداشــتی برای
واکسیناسیون عمومی آمدند و در حال
آمــاده ســازی اولیه بــرای ارائــه خدمت
هستند.
* معاون توســعه مدیریــت و منابع مرکز
آموزشی ،پژوهشــی و درمانی قائم (عج
) از نصــب و راه اندازی مخزن اکســیژن
مایــع در این مرکــز خبــر داد .دکتر خدا
پرســت با بیان این که یکــی از نیازهای
اساسی و مبرم بیمارستانها در بحران
کرونا تامین اکسیژن با خلوص باالست
افزود :این مرکز بــرای افزایش ظرفیت
تولید اکســیژن مورد نیاز بیمــاران حاد
تنفسیدرمواجههباوقوعاحتمالیموج
ششم کرونا و پیشــگیری از بروز کمبود
اکسیژن،تامیناکسیژنباخلوصباالرا
به عنوان یک هدف کلیدی ایمنی بیمار
درنظردارد.

چکنهوسروالیتمیشود،االنهواخوباستوماهمراهبچهها
بهباالیتپهمیآییم،اماباسردشدنهواوترسازحملهگرگها
نمیتوانیمازخانهخارجشویم.
•آموزشمجازیرویتپهداخل چادرمسافرتی

او بیان میکند :سال گذشته با شروع ســرما بچهها را با وسیله
نقلیه روی تپه میبردیم تا داخل ماشین درس بخوانند یا چادر
مسافرتیمیزدیموباروشنکردنپیکنیکبچههادرونچادر
درس میخواندند ،امسال هم با این وضعیت تکراری اینترنت
ضعیف و آموزش آنالین دانشآموزان مقاطع متوسطه و به ویژه
دانشجویانبایدزمستانرادرارتفاعاتوداخلماشینیاچادر
درس بخوانند .مجتبــی بیات از اهالی روســتای عبــدا ...گیو
بخش سروالیت نیشابور میگوید :در روستای عبدا ...گیو که
کوهستانینیستودکلهمراهاولهمبسیاربهروستانزدیک
اســت باز هم پوشش اینترنت بســیار ضعیف و ســرعت آن کند
است،بارهاباشوراودهیارهاتماسگرفتیمامامیگوینددکلها
ت و باید تقویت یا تعویض شــود و متاسفانه بودجه و
قدیمی اســ 
اعتبارالزمبرایاینکاررانداریم.
•مشکلاینترنتیکسالدیگرباقیاست

درهمینبارهرئیسادارهکلارتباطاتوفناوریاستانخراسان
رضوی گفت :ارتقــای ۱۲۴دکل این ســایتها را ما در برنامه
داریماماتجهیزاتارتقاازنسل ۲به ۳و ۴بهعلتتحریمبهمرور
وارد کشور میشــود ،از این رو طی یک ســال آینده این مشکل
حلمیشود.علیدلگیربابیاناینکهسههزارو ۵۰۰مدرسه
روستایی رابا۵۰گیگاینترنترایگانتجهیزکردیم،میافزاید:
دانشآموزان روســتایی میتوانند با هماهنگی مدیران به این
مدارسبروندوازپوششاینترنترایگانآناستفادهکنند.
وی تاکید میکند :طبق برنامه تا انتهای ســال  ۱۴۰۱تمام
روســتاهای بــاالی  ۲۰خانــوار بــه اینترنت پرســرعت وصل
خواهند شد.

رئیسپلیسراه:

سفر به استان
همچنان در حال افزایش است

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت :میزان سفر
به استان و تردد خودروهای غیربومی در جاده های
خراسان رضوی همچنان افزایشی است .سرهنگ
میشمســت در گفت و گو با ایرنا افــزود :با توجه به
پایان تعطیلــی ،پیشبینی میشــد روند خروجی
خودروهــای غیربومی از اســتان افزایشــی باشــد
اما همچنــان تعــداد خودروهــای ورودی با پالک
غیربومی در حال افزایش است.

رئیسفراکسیونبانوانمجلس:

نگاه فرصتمحور به ظرفیت بانوان
داشتهباشیم

رئیس فراکســیون بانوان مجلس شــورای اسالمی
گفت :باید به ســمت تغییــر نگاه بــه زنان برویــم و به
ظرفیتزناندرکنشگریاجتماعینگاهفرصتمحور
داشــته باشــیم .به گزارش مهر ،فاطمه قاسمپور در
مراســم اختتامیه رویداد نــوآوری اجتماعی «من در
جامعه» که در ســالن همایشهــای بابالجواد حرم
مطهر رضوی برگزار شــد ،اظهار کرد :در این رویداد
اجتماعــی بانوان بــرای حل مســائل اجتماعی پای
کار میآیند و نهضت اجتماعــی را محقق میکنند.
وی با اشــاره بــه نقــش بانــوان در جامعه افــزود :در
گذشتههایدورحتیبانواندرخانهنقشهایخود
را با وقف مهریه برای حل مسائل موجود در جامعه و
نیزدرجریاننهضتتنباکوبهخوبیایفاکردند.ویبه
کنشگریاجتماعیزندرجامعهاشارهکردوگفت:
این کنشگری شــاخصههایی دارد و الزاما نیازمند
حضوراجتماعیشبیهبههمنیستبلکهممکناست
با توجه به اقتضائات ،شرایط متفاوت باشد البته این
کنشــگری نباید نافی نقشهای خانواده باشــد و از
طرف دیگر ،محیط کنشــگری باید عاری از اختالط
جنسیتیباشد.

درخشش هنرمندان خراسانی
در دوساالنه خوشنویسی ایران
رئیسانجمنخوشنویساناستانگفت:دراختتامیه
ششمین دوره دوســاالنه ملی خوشنویسی ایران در
قزویــن ،برگزیدگان این جشــنواره معرفی شــدند و
مورد تقدیر قرار گرفتند که در میان برگزیدگان این
جشــنواره ،پنج هنرمند از خراســان رضــوی موفق
به کســب رتبههای برتر شــدند .باقرزاده طوسی در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :پس از داوری آثار ،علی
احســانپور در خط ثلث مقــام دوم این دوســاالنه را
کسب کرد و حمید مکانیک و رحیم خلیلی به ترتیب
در رشــتههای نســخ و ثلث مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین فاطمه مقیمی و مهســا دواچــی به ترتیب
در رشتههای نســتعلیق و نقاشــیخط در دوساالنه
خوشنویســی ایران مورد تقدیر واقع شــدند .وی در
پاســخ به این ســوال که چرا هنرمندان بیشــتری از
خراســان رضــوی در این دوســاالنه شــرکت نکرده
بودند؟گفت:بسیاریازفارغالتحصیالنومدرسان
انجمن خوشنویسان مشهد عالقهمند به شرکت در
جشنوارههانیستندوبهاینموضوعورودنمیکنند.

مدیرکلبیمهسالمتتشریحکرد:

وضعیت پرداخت بدهی ها
به مراکز درمانی استان

مدیرکل بیمه سالمت گفت :در سال 1400حدود
 930میلیاردتومانجذباعتبارداشتهایمکهمبلغ
 302میلیارد تومان بابت مطالبات ســال  1400و
 513میلیاردتومانبابتمطالباتسال 99بهمراکز
درمانیپرداختشدهاست 116،میلیاردتوماننیز
بابتسطحیکروستاییبودهاست.بهگزارشروابط
عمومیبیمهسالمتاستان،دکتررمزیتصریحکرد:
موسساتیکهنسخههایآنهابهصورتالکترونیک
ارســال می شــود مطالبــات شــان بــه روز پرداخت
میشود،بهطوریکهطبقاسنادارسالیموسسات،
بخشــی از مطالبات مــرداد مــاه 1400نیز بــه این
موسسات پرداخت شده است .وی گفت :در هر 24
ســاعت  33000بــار مراجعه بــه پزشــکان و مراکز
صورتمیگیردکهقریببه 4میلیاردو 480میلیون
تومانهزینهدربردارد.

