ا ز میان خبر ها
گوناگون

تولیتآستانقدساعالمکرد:

بازنگری و تدوین آیین نامه جدید
خدمت در حرم رضوی

پیشبینیکاهش ۱۰درجهای
دمایهوادراستان
کارشــناس پیش بینی هواشناسی اســتان گفت:
دمای هوای خراســان رضوی تا پایان هفته حدود
 ۱۰درجه کاهش مییابد و صبح روز جمعه سرمای
محسوســی اســتان را فــرا خواهــد گرفــت .زهــرا
مبشــری نســب در گفت و گو با ایرنا افــزود :دمای
هــوای مشــهد بــرای روز چهارشــنبه  ۱۵درجــه و
روز پنج شــنبه  ۱۳درجه ســانتی گراد پیش بینی
میشود و برای صبح جمعه بسیاری از نقاط استان
به ویژه نقاط کوهستانی و سردسیر دمای زیر صفر
را تجربه خواهند کرد.
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مسئول بسیج جامعه پزشکی استان از آغاز طرح واکسیناسیون خانه به خانه در حاشیه مشهد خبر داد

خانهبهخانهبرایمبارزهباکرونا

محمد بهبودی نیا /مســئول بسیج جامعه
پزشــکی اســتان گفت :طرح واکسیناسیون
خانــه بــه خانــه شــهروندان حاشــیه مشــهد
بــه صــورت آزمایشــی آغــاز شــد و در صورت
نتیجه بخشی ،این طرح در ســایر نقاط شهر
مشــهد اجرایی می شــود .دکتر ذاکریان در
گفــت و گو بــا «خراســان رضــوی» افــزود :با
هــدف گــذاری  10هــزار خانــه در انتهــای
خیابــان حــر در مشــهد طــرح آزمایشــی
واکسیناســیون خانه به خانه را شــروع کرده
ایم کــه در این طــرح از ســاعت  16تــا  22با
مراجعه به منازل شــهروندان تزریق واکسن
برای افرادی که تمایل به تزریق واکسن دارند
،انجام می شود .وی تصریح کرد:از آغاز طرح
از 2200خانــه بازدیــد و 450دوز واکســن
تزریق شد و شــاهد اســتقبال گرم مردم این
منطقه از شهر بوده ایم.
•تعداد فوتی ها رو به افزایش است

همچنین روز گذشــته ،مدیــر روابط عمومی
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در نشستی
با اصحاب رســانه با اشــاره به افزایش مالیم
رونــد بیماران ســرپایی در بیمارســتان های
تحــت نظــر دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
گفــت :تعــداد افــراد فــوت شــده در مناطق
دانشــگاه علوم پزشــکی که دو دوز واکسن را
دریافت کردند فقط  ۳درصد از مجموع فوت
شدگان بوده اســت .پهلوان در ادامه به ارائه
آمــار دیگر گروه هــای هدف واکسیناســیون
پرداخــت و افــزود 76 :درصد از گــروه های
ســنی باالی  18ســال و  75درصــد از گروه
های سنی باالی  12سال در شهرستان های
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
دوز اول را دریافت کرده انــد و در مرحله دوم
نیز این تعــداد در باالی  18ســال به  42و در
افراد باالی  12سال به  37درصد می رسد،

عکس تزیینی است

تولیت آســتان قدس رضــوی از بازنگــری و تدوین
آیین نامه جدید خدمت در حرم مطهر امام رضا(ع)
خبر داد .به گزارش آســتان نیوز ،حجت االســام
والمسلمین مروی در مراسم اهدای احکام خدمه
اظهار کــرد :حکم خادمــی حضرت رضــا(ع) باید
رفتــار ،گفتار و ســلوک مــا را تغییــر دهد تــا در هر
جمعــی هســتیم کردارمان نشــان دهنــده عنوان
خادمی دستگاه علی بن موســی الرضا(ع) باشد.
خادم امام رضــا(ع) باید زینت امام رضا(ع) باشــد
و اگر این گونه بود ،شــفاعت و دســتگیری حضرت
شــامل حالــش میشــود .وی دربــاره بازنگــری
آیین نامه خدمت در حرم مطهر رضوی نیز گفت :در
سند چشم انداز ،این آستان ،پویاترین ،کارآمدترین
و هم افزاترین نهاد اســامی و شایسته ترین خادم
برای بیشــترین زائر اهل بیت(ع) اســت .از سویی
باتوجه به افزایش حضور زائران و تنوع آنان ،توسعه
عرصه های خدمتی ،تنوع خدمات ،تغییر ساختار
سازمان آســتان قدس ،حضور بانوان و جوانان در
عرصه هــای خدمتــی و لزوم هــم ســویی همه این
موارد با سیاست های کالن آستان قدس ،ضرورت
داشت تا بستر مناســب قانونی برای تحقق این امر
در حرم مطهر رضوی ایجاد شود .وی با بیان این که
در این آیین نامه تالش شده امتیازات و نقاط قوت
آیین نامه قبلی حفظ شــود و متناسب با اقتضائات
زمان بازنگری صــورت گیرد ،اظهار کــرد :مبنای
آیین نامــه جدیــد ،تکریــم هرچــه بیشــتر خدمه و
زائران گرامی و حفظ و رعایت هرچه بهتر شئونات
حرم مطهر اســت که در آن عناوین خدمتی توسعه
یافته و خدمت خادمیاری به آن اضافه شده است.
وی افــزود :افزایــش امتیــازات اعطایی بــه خدمه
محتــرم ،تشــرف نایبان بــه فیض خدمــت در حرم
مطهــر رضوی ،رســمیت یافتن خدمــت تخصصی
متناسب با تخصص افراد و نیازهای آستان قدس،
امکان بهره مندی از فیض تشــرف برای گروه های
سنی بیشتر و امکان تشرف خدمت برای خواهران
با در نظر گرفتن امتیازات اختصاصی و  ...از جمله
ویژگی های آیین نامه جدید خدمت در حرم مطهر
رضوی است.
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اخبار

آمــار واکسیناســیون مــادران بــاردار نیز در
مرحله اول  ۷۱درصد و مرحله دوم  20درصد
است .وی همچنین آمار میزان ابتال در استان
را تشــریح کرد و گفــت :در خراســان رضوی
بستری فعلی  749نفر ،بستری جدید تا سوم
آبــان  ۱۹۷نفر و تعــداد افراد بســتری در آی
سی یو  ۱۷۸نفر بوده اســت ،تعداد فوتی ها
نیز در حــال افزایش اســت .پهلــوان تصریح
کرد :در چند روز گذشــته کاهش بستری ها
متوقــف شــده و مراجعان ســرپایی با شــیب
مالیمــی رو به افزایش اســت ،اگــر به همین
منــوال پیــش برویم احتمــال تغییــر رنگ در
شهرها جدی تر خواهد شد.
•آمار فوتی ها بین جوانان افزایشی است

معــاون مرکــز بهداشــت اســتان نیــز در این
نشســت گفت :در پیک پنجم بــه دلیل تزریق
هــر دو دوز واکســن کمترین درصــد مرگ را
در ســنین باالی 70ســال شــاهد بودیــم اما
در جمعیت جــوان بــه دلیل رغبت نداشــتن
به واکسیناســیون درصد مــرگ در حال باال
رفتن اســت .جعفری نژاد همچنین در زمینه
اقدامــات اخیــر در مقابلــه بــا افــرادی کــه از

تزریق واکســن خودداری می کننــد ،افزود:
در جدیدتریــن گام طــرح جلوگیــری از ورود
کارمندانــی که واکســن نــزده اند بــه ادارات
محل کارشان در دستور کار قرار گرفته است.
•آژیر خطر پیک ششم کرونا در استان

همچنین به گزارش تســنیم ،خطر آغاز موج
ششــم کرونا در کشــور بــا ارائه هشــدارهای
پیشــگیرانه مســئوالن حــوزه ســامت در
روزهای اخیر جدیتر شــده اســت و مشــهد
و خراســان رضــوی نــه تنهــا از ایــن خطر در
امان نیســتند ،بلکه احتمال میرود که بیش
از دیگــر مناطــق گرفتــار آن شــوند .شــاپور
بدیعی ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد در ایــن زمینــه اظهارکــرد :تمامــی
بیمارســتانهای اســتان برای مقابله با موج
ششم کرونا در آمادهباش کامل هستند.
•مخالفت پزشکان اطفال بیمارستان
اکبر با بازگشایی مدارس

رئیــس بخــش مراقبتهــای ویژه کــودکان
بیمارســتان تخصصی کودکان اکبر مشــهد
نیــز گفــت :طــی نشســتی اســتادان گــروه

کودکان بیمارستان فوق تخصصی کودکان
اکبــر مشــهد تاکیــد داشــتند که مــدارس تا
اطالع ثانوی بازگشایی نشود چون عالوه بر
اوجگیری مجدد بیماری کرونا ،ویروسهای
آنفلوآنزا و سرماخوردگی زمستانی نیز شیوع
پیدا خواهد کرد.
دکتــر خادمی در گفتوگو با ایســنا با اشــاره
بــه طــرح بازگشــایی مــدارس اظهارکــرد:
عــاوه بر شــیوع ویــروس کرونا که بــه تازگی
در مــوج پنجــم داشــتیم و البتــه هنــوز هــم
خطــرش وجــود دارد ،ویــروس آنفلوآنــزا هم
در جامعــه شــیوع پیــدا کــرده و در موقعیتی
نیســتیم کــه بخواهیم مــدارس را بــاز کنیم.
خطر اوج گیری مجدد کرونا ،شــیوع ویروس
آنفلوآنزا و ســرماخوردگیهای فصل سرما به
ما میگوید که نباید در ایــن زمان کودکان به
مدرسه بروند .وی تاکید کرد :بر همین اساس
اســتادان گــروه کــودکان بیمارســتان فــوق
تخصصی کودکان اکبر مشــهد طی نشستی
در روز دوشــنبه درمجموع تاکید داشتند که
این هشدار را به مسئوالن بدهیم که مدارس
را تا اطالع ثانوی بازگشایی نکنند و صبر کنند
تا وضعیت کشــور در زمینه بیماری به آرامش
برســد چرا که حتی برخی از شهرهای کشور
درگیر روند صعودی کرونا شــدهاند و مسئله
موج ششم کرونا مطرح است .خادمی با بیان
این که برای جبــران خألهای آموزشــی باید
آموزشهــای مجــازی را تقویت کــرد ،گفت:
متخصصان اطفال با رفتن کودکان به مدارس
مخالف هســتند و چنان چه مقدور است باید
آموزشهای مجازی تقویت شــود .این روزها
شهرهای بیشتری در حال قرمز شدن از نظر
شیوع کرونا هستند و بازگشایی مدارس باعث
شعلهورتر شدن بیماری خواهد شد .فعال باید
صبر پیشــه کرد و امیدواریــم در آینده نزدیک
فرصت حضور در مدرسه هم بهوجود آید.

تخریب 67ویالی غیرمجاز
در حریم مشهد
فارس /در برخورد با تغییــر کاربریهای غیرمجاز
زمینهــای کشــاورزی و موقوفه و ســاخت ویال در
حریم شهر مشــهد روز گذشته عملیات تخریب ۶۷
دســتگاه ویال و دیوارکشــی غیرمجاز در پهنهای به
وسعت  ۸۳و نیم هکتار در روستای سهلآباد مشهد
انجــام و رفع تصرف شــد .این عملیات بــا محوریت
دســتگاههای عضــو کمیتــه صیانت از حریم شــهر
مشــهد و با همکاری و همراهی دســتگاه قضایی و
نیروی انتظامی صورت گرفت.

برپایینمایشگاه
عکسهایقدیمیمشهد
رئیس گــروه موزههــای ادار ه کل میــراث فرهنگی با
اشــاره به ظرفیتهــای موزه بــزرگ خراســان گفت:
نمایشگاه عکسهای قدیمی مشــهد با هدف نمایش
بافت پیرامــون حرم و بــه مدت یــک هفته آغــاز به کار
کرد .پهلوان در گفتوگو با ایســنا افــزود :از آن جایی
ن نیز
که عکسهای نمایشگاه قدیمی است ،عکاس آ 
مشخص نیســت .در واقع آثار به نمایش گذاشتهشده
درایننمایشگاهمربوطبهمجموعهمحمودضیائیان،
مجموعــهدار و عــکاس عالقهمند به این حوزه اســت.
عکسهای به نمایش درآمده تصویری از اطراف حرم،
مسجد گوهرشاد از نماهای مختلف و ایوانهای حرم
مطهررضویاست.

عضوشورایشهرمشهد:

پیوستفرهنگی
برای تمام پروژهها ضروری است

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت :پیوست
فرهنگی باید در جزء به جزء طرحهای عمران شهری
دیده شود و البته این پیوست باید دارای ابعاد مختلف
و قابل ارزیابی باشــد .حســامی در گفت و گو با ایرنا
اظهــار کــرد :پیوســت فرهنگــی در اصل بــه معنی
فصل فرهنگی در تعریف پروژههــای مختلف اعم از
عمرانی ،حملونقلی ،خدمات شــهری و غیره است
و این پیوســت باید متناســب بــا شــرایط فرهنگی و
اجتماعی حاکم بر جامعه تهیه شود .وی تصریح کرد:
پیوست فرهنگی موجب میشود که سیاست گذاری
تصمیمگیران با حداکثر کارایی و حداقل آســیبها
صورت گیرد.

اولویتشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضویتکمیلطرحهای
نیمهتمامدرسطحشهرکهاونواحیصنعتیاستاناست
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
خراســان رضــوی گفــت :اولویت این شــرکت
شناســایی و اتمام اجرای طرح های نیمه تمام
در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان اســت
که بایــد برای بــه بهره بــرداری رســیدن آن ها
شــاهد تالش جدی و مســتمر مدیران شهرک
ها و نواحی صنعتی باشــیم .به گــزارش روابط
عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان
رضوی ،علی بهرامی زاده در نشستی با اعضای
هیئت مدیــره شــرکت و مدیران شــرکت های
خدماتی و شــهرک ها و نواحی صنعتی استان
افزود :مدیــران موظــف هســتند در مدت 15
روز همه طرح هــای نیمه تمام در شــهرک ها و
نواحی صنعتــی را اعــام و طی نشســت های
کارشناسی  ،تعیین تکلیف کنند.رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی
خراســان رضــوی اظهارکــرد :نشســت هــای
مربوط بــه کنتــرل طــرح هــای نیمه تمــام نیز
باید در شــهرک ها و نواحی صنعتــی با حضور
مدیران آن هــا و مدیران محتــرم محلی برگزار
و گــزارش مربوط به آن تهیه شــود .وی راهبرد
و سیاســت روشــن وزیر محترم صنعت ،معدن
و تجــارت را احیــای واحدهــای صنعتــی راکد
و نیمه فعــال دانســت و گفت :در شــهرک ها و

نواحی صنعتی موظــف به پایش شــرایط کلیه
طرح های واحدهای صنعتی مســتقر هستند
و باید واحدهــا و کارگاه های راکد یا طرح های
نیمه تمام را شناسایی و عارضه یابی کنند.وی
افزایش ســطح اراضی در اختیار شــهرک ها و
نواحی صنعتی را از دیگر اولویت های شــرکت
شهرک های صنعتی خراسان رضوی برشمرد و
افزود :در شرایط کنونی توسعه شهرک صنعتی
مشه (کالت)  ،ایجاد نواحی صنعتی بیزه  ،زاوه
 ،گناباد ، 2یونســی ،اســحاق آباد ،سروالیت و
گرماب و پیگیری توسعه شهرک صنعتی خیام
و ناحیه صنعتی جغتای از اولویت های شرکت
است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی
خراسان رضوی گفت :زیرساخت های شهرک
صنعتی شماره  5مشــهد نیز تکمیل شده و هم
اینک برای هــزار هکتار از اراضی این شــهرک

متقاضی ســرمایه گذاری وجــود دارد اما یکی
از اشکاالت عمده آن وجود معارضین است که
با پیگیری حقوقی و قضایــی  ،موضوع را دنبال
می کنیم .علی بهرامــی زاده برخورد قانونی و
قاطعانه بخش های حقوقی و حراست شرکت
با موارد مربوط بــه تضییع حقوق بیــت المال،
عمل به تکالیف سازمانی ،تنظیم گری و ارجاع
مشکالت شهرک ها و نواحی صنعتی به بخش
های تخصصی شــرکت ،مستندســازی موارد
و تســهیل گری را از ســوی مدیران شــهرک ها
و نواحی صنعتی استان مورد تاکید قرار داد.
وی اظهــار کرد :کمیتــه دولــت الکترونیک در
شــرکت تشــکیل شــده اســت و درصدد ایجاد
پنجره واحد و ســامانه هوشــمند اســت تا همه
فعالیت ها در حوزه های اداری و تجاری در یک
واحد انجام شــود که این مهم نخستین گام در
مسیر تسهیل گری خواهد بود که ان شاءا ...در
سطح کشور هم عملیاتی می شود .
وی تســهیل گری در حــوزه واگــذاری اراضی
در شــهرک های صنعتــی را ضروری دانســت
و گفــت :بایــد تحلیــل گذشــته نگــر و تحلیــل
آینــده نگــر در سیســتم واگــذاری اراضــی و
زیرساخت های شــهرک ها و نواحی صنعتی ،
سرلوحه کار قرار گیرد.

