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نگرانی از «واکسن نزن ها»
معاون علوم پزشکی مشهد :مراجعه
نکردن به مراکز واکسیناسیون به
شدت نگران کننده است

همزمــان بــا افزایــش میــزان مراجعات
کرونایــی در شــهرهای اســتان و بــروز
نشــانه هایــی از آغاز مــوج ششــم کرونا،
نگرانــی جــدی دیگــری نیــز متولیــان
و دســتاندرکاران بهداشــت و درمــان
اســتان را درگیر کرده اســت؛ نگرانی از
«واکســن نزن هــا» ،به طوری کــه معاون
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
در ایــن زمینــه اعــام کــرده اســت کــه
«وضعیــت تأمین واکســن کرونــا در کل
استانبهویژهحوزهتحتپوششدانشگاه
علوم پزشــکی مشهد خوب اســت و تنها
نگرانیدرخصوصمراجعهنکردنمردم
و نیــز کاهش میــزان مراجعات مــردم به
مراکز واکسیناسیون کروناست ».دکتر
سیدجواد حسینی در گفت و گو با وب دا
اظهار کرد :اکنون واکســنهای برکت،
سینوفارمواسپوتنیکبهگروههایهدف
تزریقمیشود.
وی تصریح کرد :میــزان مراجعات مردم
به مراکز واکسیناســیون کرونا نسبت به
یک هفته قبل کاهش یافتــه و با توجه به
این که نگرانیها بابت شیوع موج ششم
بحران کرونا زیاد اســت ،مراجعه نکردن
مــردم بــه مراکــز واکسیناســیون کرونا
شــدت این نگرانی را افزایش میدهد.
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی
مشهدافزود:براساساعالمسازمانامور
استخدامیکشورورودپرسنل،کارکنان،
کارمندان،کارگرانوکارفرمایانواکسن
نزده به محل کار ممنوع اســت و افرادی
کهبهدریافتواکسناقدامنکردهاندباید
هرچه ســریعتر واکســن خود را دریافت
کنند تا بتوانند در محــل کار خود حضور
داشته باشــند ،برنامهریزی درباره نحوه
ممانعــت از ورود افراد واکســن نــزده به
محلکارتوسطمعاونتتوسعهومدیریت
منابــع صورت گرفتــه اســت .وی گفت:
توصیهاکیدمابهمردمایناستکههرچه
ســریعتر بــرای دریافــت واکســن کرونا
به یکــی از مراکــز واکسیناســیون ثابت،
تجمیعــی ،خودرویی و ســیار اتوبوســی
مراجعه کنند و انجام این کار حیاتی را به
تأخیرنیندازندتابرایخودشانودیگران
مشکلایجادنشود.

پایتختموسیقی

رئیس مجلس در اجالس
سراسریاستادانشبکهتربیتی
بسیجصالحین:

مقامیدرحسرت

مشکالتدرحوزه
اجراییناشیاز
حذفمردماست

بهبودینیا-رئیسمجلسشورایاسالمیگفت:
با صراحــت اعالم مــی کنــم مــا در اداره جمهوری
اســامی و اداره کشــور ،مــردم را از عرصــه هــای
مختلفیاحذف یادستهبندیوگروهبندیکردیم،
مشــکالتی که امروز در حوزه اجرایی کشــور داریم
ناشیازحذفمردمبودهاست.بهگزارش«خراسان
رضــوی» ،دکتر محمدباقر قالیباف روز گذشــته در
پنجمیناجالسیهسراسریاستادانشبکهتربیتی
بســیج صالحین که در مشــهد برگزار شــد ،اظهار
کرد :تربیت در ایــن مقطع زمانی کــه جبهه اصلی
حزب خدا و حزب شــیطان با تمام قوا در مقابل هم
قرار گرفتهاند موضوع مهمی است ،طرح صالحین
از این جهت مهم اســت که جهاد تبیین مهم است و
این دستور مقام معظم رهبری است .وی در تشریح
دالیل اهمیت جهاد تبیین بــه تاثیرحضور مردم در
تحققاینجهاداشارهکردوافزود:مردماگرنباشند
انقالب اســامی کجاســت؟ افــکار بلند و اندیشــه
سیاسی امام (ره) کجاســت؟ هر کجا اسالم آسیب
دیدهاست،همهمشکالتناشیازاینبودهکهمردم
درآنصحنهحضورنداشتند،نبایدمردمراازهمجدا
کنیم،مخصوصاوقتیتشکیلحکومتدادیم،مردم
از هر حزب ،قومیت ،دین و طایفهای مهم هســتند،
مخصوصــا وقتی در ســایه نظامی به نــام جمهوری
اســامی قرار دارند .البته همراه کــردن مردم کار
ســختی اســت .رئیــس مجلس شــورای اســامی
تصریح کرد :بعــد از پیــروزی انقالب تا امــروز همه
حزب شیطان و استکبار در مقابل انقالب اسالمی
ایستاد و از هیچ اقدامی فروگذار نکرد ولی انقالب

عکس :تسنیم

سوختگی مادر و پسر
درانفجار کپسول گاز
در صالح آباد

4

تا امــروز با قدرت به مســیر خــود ادامه داده اســت.
وی افزود :افتخــار و تکیه امروز ما بر این نیســت که
موشکونیروینظامیداریماگرچهاینموضوعات
مهم اســت اما افتخار ما و قدرت انقالب در دل ۸۰
میلیونجمعیتاستواگرمردمباماهمراهنبودند
دچار چالش میشــدیم ،با صراحت اعالم می کنم
ما در اداره جمهوری اسالمی و اداره کشور ،مردم را
ازعرصه های مختلف یا حذف یا دسته بندی و گروه
بندی کردیم .مشکالتی که امروز در حوزه اجرایی
کشورداریمناشیازحذفمردمبودهاست.
•در 3سال گذشته کاالی ارزان به دست مردم
نرسیدهاست

قالیباف اظهارکرد :در سه سال گذشته برای هفت
قلم اساســی ۴۲۷هزار میلیارد تومان یارانه دادیم
امانهکاالیارزانبهدستمردمرسیده،نهتوانسته
ایمقیمتهاراثابتنگهداریم.پولهاراهمگرفته و
خرج کرده ایم .نگوییم این مربوط به آن دولت بود،
کارنامه ما در کشور نشان داده فعالیت قابل قبولی
نداشــتیم .رئیس مجلس شورای اســامی گفت:
دشمنبعدازدفاعمقدسفهمیدکهبایدباباورهای
ما مبارزه کند و از ســوی دیگر وارد جنگ اقتصادی
و رسانهای شد و در این مسیر بســیار سازمان دهی
شدهپیشرفتوباورهایجوانانماراتغییرداد.در
برخیمواردامثالبندهومدیریتهاییکهدرکشور
بودیمباتصمیماتاشتباهیکهگرفتهشدهممردم
راازصحنهحذفوهمکشوررابدادارهکردیموداده
هایی در اختیار جامعــه قرار گرفت که هــر روز ما به

بخشیازایندادههانمیتوانیمپاسخدهیم،دشمن
نیزاینمشکالترابزرگنماییمیکندوخوبیها
را کنار گذاشته اســت ،این موضوعات را با استفاده
از فعالیــت رســانه ای به مــردم ارائه می دهــد .این
جاســت که مجاهدت و جهاد در تبیین اهمیت اش
مشخص می شود.وی افزود :در زمان دفاع مقدس
ماراحتترمیجنگیدیمتاامروزکهدرحوزهرسانه
بایدبجنگیم.عقیدهبندهبرایناست کهاگردراین
دورهباجدیت،هوشمندانهوبااخالقدراینجبهه
بجنگیماجروپاداششبیشترازکربالی 5ودوران
دفاعمقدساست.اینجاستکهمیگویند،جهاد
تبیین ،صالحین و بسیج مهم است .وی ادامه داد:
بندهمعتقدمبیشاز10الگووجودداردامامیگویم
ما یک الگو به نام دفاع مقدس داریم که هم در زمان
دفــاع مقدس و هــم برای بقــای انقالب اســامی
جواب داده اســت ،در جهاد تبییــن و صالحین نیز
باید با همیــن الگــو پیش برویــم .قالیبــاف گفت:
نفس بسیج ،داوطلبی و نخواستن بالعوض است،
ما در جهــاد تبیین فقط برای بســیج و حزب اللهی
ها وظیفه نداریم اگرچــه آن ها اولویت ما هســتند
ولی همه این موضوع نیستند .وی افزود :امروز در
جهادتبیین،بایدباورمانشودکهمهمترینعنصر،
انسانهاهستند.برتربیتاینکادرازصالحینباید
اثر بگذاریم و در ادامه این نیرو خودش مجهز شود و
برای همه مردم تالش کند ،بــرای خدمت به مردم
نیز همین کفایت می کند که فرد مخلوق خدا و زیر
سایه جمهوری اسالمی اســت .نماینده ولی فقیه
در سپاه نیز در این مراسم گفت :دو نهاد روحانیت و
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مدیرکل محیط زیست در دیدار با نماینده سازمان ملل در ترکمنستان خواستار همکاری برای مقابله با مشکل گرد و غبار شد

گرد و غبار صحــرای قره قوم ترکمنســتان هنوز هم
یکی از عوامل اصلی وقوع ریزگردها در هوای مشهد
است؛ عاملی که هر سال باعث آلودگی شدید هوای
مشــهد و برخی دیگر از شهرهای اســتان می شود و
هر بار هم مدیران و متولیان از ضرورت پیگیری های
منطقهایبرایرفعاینمشکلمیگویند.درهمین
زمینه نیز مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان به
منظور رایزنی منطقــه ای برای مقابله بــا ریزگردها
در مشــهد ،با نماینده ســازمان ملل در ترکمنستان
دیدار کرد و خواســتار فراهم شدن شرایط همکاری
مناســب بین کشــورهای همســایه و ســازمانهای
بینالمللیوتسهیلبرایبرگزارینشستمشترک
با این کشــورها برای رفع معضل گــرد و غبار منطقه
شد.بهگزارشایرنا،مدیرکلحفاظتمحیطزیست
استان در این نشست اظهارکرد :کشورهای ایران،
پاکستان ،افغانســتان ،ترکمنســتان و ازبکستان از

کشــورهای تاثیر پذیر از پدیده گرد و غبار در منطقه
آسیای مرکزی هستند .مطالعات نشان میدهد که
جریانگردوغبارازشمالبهجنوباستوبخشقابل
توجهیازگردوغبارخراسانرضویازمنابعنزدیک
درکشورهایازبکستانوترکمنستان«،صحرایقره
قوم»وهمچنیندریاچهآرالوشرقدریایخزرناشی
میشود.ویگفت:ازدالیلخشکشدندریاچهآرال
به عنوان چهارمین دریاچه بزرگ جهان می توان به
استفادهازآبورودیایندریاچهبرایکشتگسترده
پنبهودیگرمحصوالتکشاورزیاشارهکردکهباتوجه
بهتغییراتاقلیمیهماکنونایناراضیرها وتبدیل
به کانون گرد و غبار شده است .وی افزود :گرمایش
جهانینیزازعواملموثردرخشکشدنایندریاچه
و تبدیل آن به بحران زیســت محیطی است .همتی
ادامه داد :شــرکت و عضویت ایران در پروژه هایی با
مقیاسبزرگباهمکاریومشارکتسازمانجنگل

ها ،مراتع و آبخیزداری کشور و نهادهای بینالمللی
و نیز پروژه ای در باره ارتقای مدیریت یکپارچه منابع
طبیعیبرایاحیایزیستبومهایتاالبیوحمایت
از توسعه معیشــت های جایگزین جوامع محلی که
مربوط به کشــور ایران و افغانســتان است ،میتواند
راهنمای افزایش همکاری های بین المللی باشد.
وی افــزود :بر اســاس مطالعــات از ســال  ١٣٨١تا
 ۱۳۹۶شاخصتوفانگردوغباردرخراسانرضوی
در فصول بهار و تابســتان نســبت به پاییز و زمستان
درصد باالتری دارد که این پدیده با زمــان ورود گرد
و غبار از کشورهای همسایه مطابقت دارد .نماینده
سازمانمللدرترکمنستاننیزگفت:محیطزیست
برای دولت ترکمنستان اولویت بزرگی است و ما به
دنبال ساخت پروژه های بیشــتری با حمایت دولت
درتحققمسائلزیستمحیطیخودهستیمودولت
ترکمنستاندرصددایجادیکمرکزمنطقهایبرای

سپاهوبسیجدرایندورانکهبهتبیینوروشنگریو
گسترشاسالموانقالبنیازداریم،آمادگیخودرا
برایتربیتبسیجیاندرشبکهصالحیناعالمکرده
اند .حجت االســام والمســلمین عبدا ...حاجی
صادقیافزود:خطرارتجاعوبازگشتازاصلدین
وانقالباسالمیهمچنانوجوددارد.
•بسیجتربیتیصالحین،ذخیرهبزرگگامدوم
انقالب

رئیس سازمان بســیج مستضعفین کشــور نیز در
این مراســم اظهار کرد :در تمامی بدنه بسیج باید
شبکههای صالحین احیا شود و سازمان بسیج در
این زمینه عزمش جدی اســت ،ســپاه شهرستان
ها نیز از شبکه بسیج صالحین حمایت می کنند.
ســردار غالمرضــا ســلیمانی افــزود :بســیج ۱۰
میلیونیباهدفتربیتهشتمیلیونجوانمومن
انقالبیپایکار،یکیازاهدافمادرسندراهبردی
است.احیایپایگاهبسیجدرمساجدنیزنکتهمهم
تشکیلحلقههایصالحیناست.ویتصریحکرد:
امیدواریم با امتداد بسیج در بطن جامعه و حضور
مردمدرکناربسیجیانتربیتیافته،بتوانیمباتوجه
به گام دوم انقالب پیش برویم و در این مسیر شبکه
تربیتیصالحینذخیرهبزرگیاست .همچنیندر
اینمراسمازکتاب«تنگهعلیمردانی»کهبهروایت
خاطراتشهیدعلیمردانیازشهدایدفاعمقدس
میپردازد،رونماییشد.کتابتنگهعلیمردانیبه
قلممحسنرحیمدلازپاکبانان شهرداریمشهد
بهرشتهتحریردرآمدهاست.

حفاظت محیط زیست با کمک کشورهای خارجی
اســت« .دیمیتری شــاپاچنکو» افزود :برای ایجاد
مرکزرسیدگیبهامورآبوهواباآژانسهایمختلف
سازمان ملل متحد درباره حمایت همه جانبه از این
هدف بزرگ به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.
وی ادامه داد :قرار اســت گردهمایــی مهمی در ماه
نوامبر با کشورهای همسایه دریای خزر برگزار شود
که تأثیرات زیســت محیطی و آب و هوایــی بر دریای
خزر نیز در آن بحث و بررسی خواهد شد .وی با بیان
این کــه آلودگی هوا محدود بــه مرزهای جغرافیایی
نیست ،ابراز خرسندی کرد که نقش سازنده خود را
درایجادروابطبهتربینالمللیدرحوزهمسائلزیست
محیطیایفاکندوازتجربیاتمفیدوارزندهایراندر
اینزمینهبهرهمندشود،ویگفت:زمینههایتبادل
اطالعــات در پــروژه های مشــترک و فعالیــت های
گســترده تر منطقه ای وجود دارد و در اولین فرصت
مشکالت،گزارشهاوپیشنهادهای مطرحشدهرابه
اطالعمقاماتترکمنستانخواهمرساندوخواستار
ادامهنشستهاخواهمبود.

مجتمعهنری!

صفحه۴

رئیسفراکسیونبانوانمجلس:

نگاه فرصتمحور به
ظرفیت بانوان داشته
باشیم

رئیسفراکسیونبانوانمجلسشورای
اســامی گفــت :بایــد بــه ســمت تغییر
نگاه به زنــان برویم و به ظرفیــت زنان در
کنشــگری اجتماعی نگاه فرصتمحور
داشــته باشــیم .به گزارش مهر ،فاطمه
قاســمپور در مراســم اختتامیــه رویداد
نوآوریاجتماعی«،مندرجامعه»،اظهار
کرد:دراینرویداداجتماعیبانوانبرای
حل مسائل اجتماعی پای کار میآیند و
نهضتاجتماعیرامحققمیکنند.وی
با اشاره به نقش بانوان در جامعه افزود:
در گذشتههای دور حتی بانوان در خانه
نقشهایخودراباوقفمهریهبرایحل
مسائل موجود در جامعه و نیز در جریان
نهضتتنباکوبهخوبیایفاکردند.ویبه
کنشگری اجتماعی زن در جامعه اشاره
کردوگفت:اینکنشگریشاخصههایی
دارد و الزامــا نیازمند حضــور اجتماعی
شبیه به هم نیســت بلکه ممکن است با
توجهبهاقتضائات،شرایطمتفاوتباشد
البتهاینکنشگرینبایدنافینقشهای
خانــواده باشــد و از طرف دیگــر ،محیط
کنشگریبایدعاریازاختالطجنسیتی
باشد.

