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مدیرکلآموزشوپرورش:

۱۸درصد جمعیت آموزش و پرورش
استان واکسن نزدهاند

سخنگویصنعتبرقاستان:

کمبودبرقزمستانیمحتملاست

ســخنگوی صنعــت بــرق خراســان رضــوی گفت:
کاهش تولید برق در استان طی زمستان امسال به
دلیل احتمال ایجاد مشکل در تراز تولید و مصرف
گاز محتمل اســت .حشــمتی در گفت و گــو با ایرنا
افزود :زمانــی که تــراز تولید و مصــرف گاز به علت
سرمای هوا دچار مشکل شــود ،تامین گاز نیروگاه
ها محدود می شود و این مهم نیروگاه ها را به سوی
استفاده از ســوخت دوم ســوق می دهد .وی ادامه
داد :هرچنــد ســوخت دوم نیروگاه های خراســان
رضوی در حــد مطلوب اســت اما پایدار نیســت و تا
حدودی می توان از ســوخت دوم بــرای تولید برق
بهره گرفت .وی گفت :وزارتخانــه های نفت و نیرو
از ابتدای ســال یکی از مهم ترین اولویت های خود
را متعادل نگه داشتن ســوخت نیروگاه ها و تامین
برق در کشــور قرار داده اند و امیدواریم مشکلی از
نظر تامین سوخت نیروگاه ها نداشــته باشیم .وی
افزود :مکاتبات الزم با اســتانداری و دستگاه های
اجرایــی مرتبــط در خراســان رضوی بــرای تامین
پایدار ســوخت نیروگاه ها در زمستان آغاز شده که
امیدواریــم با پیشبینــی ها و تمهیدات اندیشــیده
شــده ،بتوان برق پایــدار را برای مشــترکان در این
فصل تامین کرد .حشمتی بر لزوم مدیریت مصرف
برق توسط شهروندان و مشــترکان دیگر بخش ها
تاکیــد و اظهارکرد :به منظــور مدیریت مصرف بار،
طــرح مدیریت روشــنایی معابــر به صورت روشــن
نگه داشتن یکی در میان المپ های سطح شهر در
مشهد اجرا میشود.

خراسان رضوی گرم میشود
کارشــناس مرکز پیشبینــی اداره کل هواشناســی
خراسانرضوی گفت:میانگین دمای هوا در مناطق
مختلف اســتان تا روزهای پایانی هفته جــاری روند
افزایشــی دارد .اثمــری در گفــت و گو با ایرنــا افزود:
بیشینهدمایهوایمشهدنیزبهتدریجافزایشیافته
و تا پایان هفته جاری به  ۲۱درجه خواهد رسید .وی
ادامه داد :برای روز جمعه نیز فعالیت سامانه بارشی
همراه با کاهش دمای هوا در مناطق مختلف استان
پیشبینی شده است .وی گفت :طی چند روز آینده
آسمانیصافتاقسمتیابریهمراهباکاهشاندک
آالیندههایجویرادرایناستانخواهیمداشت.
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با رای اعضای شورای شهر مصوب شد

ایجادپیادهراههایموقت دردستمطالعه

محمد بهبودی نیا /روزگذشــته چهاردهمین جلسه علنی
شورای شهر مشهد با دو دستورکار برگزار شد که اعضای شورا
در مهم ترین دستور کار خود ،طرحی را مبنی بر انجام مطالعه
ایجــاد پیادهراههــای موقــت در معابر شــهر تصویــب کردند،
طرحی که قرار اســت بعد از انجام مطالعات ،خیابان هایی را
که در سطح شهر مشخص شده در ساعاتی از روز یا تمام روز به
صورت موقت به پیاده راه تبدیل کند.
به گزارش «خراســان رضوی» ،رئیس شــورای شــهر مشهد در
این جلسه به روز مجلس اشــاره کرد و گفت :در این روز ،از آیت
ا ...مدرس ،روحانی وارسته یاد میکنیم ،چهرهای که حضرت
امام(ره)بارهاازایشانبهبزرگیوشجاعتنامبردند.موحدیان
با بیان این که مرحوم مدرس نه اهل مرعوب شدن بود و نه اهل
تطمیع ،گفت :یکی از خصوصیات دیگر این روحانی فرهیخته،
فریــب نخــوردن وی بــود ،امیدواریم ما هــم بهعنــوان اعضای
شــورای شــهر ،رویه مرحوم مدرس را ادامه دهیــم و کارها را با
شــجاعت و روحیه جهادی دنبال کنیم .وی همچنین با اشاره
به بحث اســتحکام ســاختمان ها گفت :اســتحکام ساختمان
ها و مخصوصا بناهای عمومی مانند بیمارســتان ها و مساجد
که بنده حساســیت باالیی در این خصــوص دارم ،از ضروریات
اســت ،در برخی از مســاجد مقررات ســاختمان لحاظ نشــده
اســت و باید این موضوع جدی گرفته شــود .در زمینه ایمنی و
زلزله ما حرف های زیادی در شورای شهر داریم و باید اقدامات
الزم را انجام دهیم .موحدیان همچنین به روز معلوالن اشــاره
کرد و گفت :شهردار مشهد و شورا اقدامات خوبی را به منظور
استانداردسازی پروژه ها برای حضور معلوالن و بهره مندی آن
ها در دســتور کار قرار داده اند وامیدواریم بتوانیم شهر مشهد
را هر چه بیشتر برای معلوالن مناسب سازی کنیم .وی افزود:
بر اساس آمار استخراج شده در شهر مشهد بیشترین معلوالن
در منطقه  ۲شهرداری مشهد با جمعیت  264نفر زندگی می
کنند ،به همیــن دلیل منطقــه 2شــهرداری از اولویت خاصی

•تصویب الیحه نام گذاری 2معبر به نام شهدای گران
قدر

عکس  :پایگاه اطالع رسانی شورا

مدیر کل آمــوزش و پــرورش در خصــوص وضعیت
واکسیناســیون فرهنگیان و دانشآموزان اســتان
گفت :هم اکنون  ۹درصــد از جمعیت فرهنگیان و
همچنین  ۹درصد از دانشآموزان خراسان رضوی
واکسنی دریافت نکردهاند .خدابنده در گفتوگو
با ایســنا اظهارکرد :از مجمــوع  ۱۰۵هزار و ۳۷۷
فرهنگی در اســتان  ۹۵هــزار و  ۸۶نفــر و از ۵۹۹
هزار و  ۵۱۷دانشآموز  ۵۴۳هزار و  ۵۳۴نفر دوز
اول واکسنشــان را دریافــت کردهانــد .وی ادامه
داد :همچنیــن  ۷۸هــزار و  ۲۸۹تــن از فرهنگیان
اســتان که  ۷۵درصد از جمعیت تحت پوشش این
اداره کل را شــامل میشــود و  ۳۵۳هــزار و ۱۷۶
نفر از دانشآمــوزان معادل  ۵۹درصــد از جمعیت
تحت پوشش ،دوز دوم واکسن را دریافت کردهاند.
خدابنــده دربــاره علــت عقــب مانــدن  ۱۸درصد
فرهنگیان و دانشآموزان استان از واکسیناسیون
و چگونگــی حضور آنــان در مــدارس اظهــار کرد:
برخی از این ها بیماری زمینهای یا شرایط خاصی
داشــتهاند و به همین دلیل نمیتوانستند واکسن
بزنند .همچنین میان این گروه ،افرادی هم هستند
کــه اعتقادی بــه تزریق واکســن ندارنــد .مدیر کل
آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به فاصله
زمانــی پیشــنهادی میــان تزریــق  ۲دوز از برخــی
واکســنها بیان کرد :چون تعــدادی از فرهنگیان
واکســن آســترازنکا دریافت کرده بودند ،باید بین
دو دوز آنان ســه ماه فاصله باشــد .بــه همین دلیل
هنوز موعد دریافت دوز دوم برخی از آنان نرســیده
است .همچنین به این دلیل که روند واکسیناسیون
دانشآمــوزان دیرتر آغاز شــد ،هنوز برخــی از آنان
بــه زمــان تزریــق دوز دوم نرســیدهاند .وی گفــت:
دانشآموزان و فرهنگیانی که واکسن نزده باشند،
حداقل هر ســه روز یــک مرتبه بایــد بــرای ورود به
مدرسه تست منفی  PCRارائه کنند .هم اکنون این
دستورالعمل در حد فضای مجازی و اعالم شفاهی
باقی مانده و ابالغ نشده است بنابراین ما به صورت
قانونی نمیتوانیم برخوردی با کسانی که واکسن
نزدهاند ،داشته باشیم.

ا ز میان خبر ها

برخوردار اســت و اقدامات الزم باید در این منطقه انجام شود.
رئیس شــورای شــهر مشــهد تصریح کرد :در مشــهد بر اساس
شــدت معلولیت  ۵۵هزار نفر معلولیت خیلی شــدید ،بیش از
 ۱۹هزار نفر شــدید ،بیش از  ۱۱هزار نفر معلولیت متوســط و
بیش از پنج هزار نفر معلولیت خفیف دارند و شهرداری و شورا
در این دوره توجه خاصی به مناســب ســازی خواهند داشت تا
بعد از چهار سال کارنامه قابل قبولی داشته باشیم .موحدیان با
بیان این که معلوالن و کمتوانان باید بتوانند در شهر به راحتی
تردد کنند و از امکانات و زیرساختها بهرهمند شوند ،تصریح
کرد :خوشبختانه تاکنون کارهای خوبی آغاز شده و امیدواریم
بتوانیم گامهای ســازندهای را بــرای این عزیــزان برداریم تا به
حقوق حقه خود برسند.
در ادامه مدیرعامل جامعه معلوالن استان نیز در این جلسه به
مناسبت روز معلوالن گفت :افراد دارای معلولیت ،مشکالت
عمده ای برای زندگی در شهرها دارند که بخشی از آن مربوط
به دسترسی پذیری اماکن برای معلوالن مربوط است .ایمانی
راد افزود :فرصت چهار ساله شورا برای مناسب سازی شهری،
فرصت مغتنمی است ،اگر قرار است پروژه ای افتتاح شود باید
از مشاوره معلوالن استفاده شود.

واکنش شورا و سکوت شهرداری درباره
بودجه میلیاردی پاداش ها در شهرداری مشهد
روز شــنبه فهرســتی از پــاداش هــا
در برخی کانــال هــای تلگرامی در
فضایمجازیمنتشرشدکهحکایت
از پرداخت پاداش چند ده میلیونی
در یکی از معاونت های شــهرداری
مشهد داشــت که البته ابعاد انتشار
ایــن ســند کامــا شــفاف نبــود.
البته ماجرای پاداش در ســازمانی
همچــون شــهرداری منــوط به یک
معاونت و یک دوره مدیریت شهری
نیست ،به طوری که براساس شنیده
های موثق در سال مالی گذشته به
جز کارانه مبلــغ  60میلیارد تومان
بــه عنــوان پــاداش در شــهرداری
مشــهد پرداخــت شــده اســت.
اگرچه این مبلغ پــاداش در بودجه
 18هــزار میلیــاردی شــهرداری
مشهد ســهم قابل توجهی ندارد اما
بودجه میلیــاردی بابت پــاداش در
شــرایط فعلی اقتصادی و معیشتی
کشــور ،موضــوع قابل تاملی اســت
کــه نیازمنــد شــفافیت بیشــتر و
البتــه رعایــت عدالــت در پرداخت
هاســت .برای پیگیری این موضوع
و بررسی رویکرد شهرداری در دوره
جدیــد و همچنین شــفاف ســازی و
اصــاح منطقــی و توزیــع عادالنــه
پــاداش هــا ،بــا ارجائــی شــهردار
مشــهد تمــاس گرفتیــم کــه وی
پاســخگوی تمــاس هــای خبرنگار
ما نبود .ناصــر نعمتــی رئیس مرکز
اطال عرســانی و امــور بینالملــل
شــهرداری مشــهد نیز در ایــن باره
متاسفانه پاسخ رســمی ارائه نکرد.

با این حال طــی دو روز گذشــته به
بهانه انتشــار ســندی از پــاداش ها
در یکی از معاونت های شــهرداری
در برخــی کانــال هــای تلگرامــی،
موضوع مــورد پیگیــری خبرنگار ما
قرار گرفت.
بــا وجــود ســکوت شــهرداری ،این
موضــوع البتــه بــا واکنــش برخــی
اعضای شورای شــهر مشهد همراه
بود .مجید طهوریان عسکری یکی
از اعضای شــورای شــهر مشــهد در
حاشــیه صحن علنی شــورای شهر
گفت :این موضوع در معاونت های
مختلف شهرداری مسبوق به سابقه
اســت ولی شــرایط اقتصــادی این
روزهای کشور شرایط خوبی نیست.
وی افزود :به نظر میرسد این اتفاق
مطلــوب و مبارکی نیســت و مــا نیز
ایــن موضــوع را تاییــد نمــی کنیم و
امیدواریــم اگر قــرار اســت عدالت
اجتماعی برقرار شــود ،بــرای همه
افراد باشــد نه بــرای افــراد خاصی
و امیدوارم ایــن رویه اصالح شــود.
سخنگوی شــورای شــهر مشهد نیز
در این زمینه به ایرنــا گفت :پاداش
پرداخت شــده مربوط به دوره قبلی
مدیریت شهری اســت اما بر اساس
جایگاه نظارتی شورا این موضوع را
بررسی میکنیم .حاجی بگلو ادامه
داد :پــاداش شــهرداری بایــد برای
همه نیروها باشد نه عده ای خاص،
پرداخت پــاداش به مدیــران خاص
بی عدالتی و اجحاف در حق ســایر
نیروهاست و باید پیگیری شود.

رئیسگروهپدافندغیرعاملشهرداریمشهدتاکیدکرد:

جلوگیری از بحران با آموزش ایمنی به شهروندان
رئیس گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری
از بحــران شــهرداری مشــهد گفــت:
شــهروندانمیتواننــد بــازوان ایمنــی
شهر باشــند چرا که هر شــهروند با انجام
اصول اولیــه در حــوادث میتواند از یک
بحران بزرگ جلوگیری کند .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی شــهرداری مشهد،
اکلملی درباره مبحث اصول اولیه نجات
در مواجهه با حــوادث و بحــث ایمنی در
آپارتمانها ،اظهار کرد :زندگی در کالن
شــهرها پایــه ،اســاس و الزامــات خاص

خــودش را دارد و نــوع حــوادث نیــز بــر
همین اســاس متفاوت اســت و به همین
دلیل نحوه مواجهه با خطرات نیز باید به
گونهای دیگر باشد .وی با اشاره به اجرای
طرح «همسایگی ایمن» افزود :این طرح
اتفاق بســیار خوبی اســت که به افزایش
ایمنی در مجتمعهای مسکونی و تجاری
کمک خواهد کرد ،همچنین هر ظرفیتی
کــه در ســطح شــهر منجر بــه آمــوزش و
هشدار به شهروندان در بحثهای ایمنی
شود ،قابل ستایش است.

در این جلسه نیز الیحه نام گذاری دو معبر به نام شهدای گران
قدر بررسی و تصویب شد .بر اساس این مصوبه معبر پورسینا
 50/2واقع در بولوار حر به نام «شهید علی احمدی قزلق» و
معبر رادان  ۲۰واقع در بولوار دالوران  ۶۳با حفظ شــماره به
نام «شهید حسین دلشاد» نام گذاری شد.
•طرحی برای ایجاد پیاده راه های موقت

طرح انجام مطالعــه ایجاد پیادهراههای موقت در معابر شــهر
نیز دومین مصوبه این جلسه شورای شهر مشهد بود .بر اساس
این مصوبه« ،شــهرداری مشــهد مکلف اســت پیشــنهادهای
اجرایی ایجاد پیادهراههای موقت در معابر شــهر را (با درنظر
گرفتــن شــرایط الزم همچــون بافــت پیرامونی معبــر ،وجود
معابر جایگزین ،امکان انســداد مقطعی ،وجود تقاضای عابر
پیاده و  )...ظرف مدت دو ماه به شــورای اســامی شهر ارائه
کند .در انتخــاب معابر برای ایجــاد پیاده راه موقــت ،معابر با
نقش پیاده راه و پیاده مدار پیشــنهادی طرحهــای تفصیلی،
معابر دارای مطالعه پیادهراه سازی و همچنین معابر با سابقه
عملکردی محور زیارت حرم مطهر رضوی با مدنظر قرار دادن
موضوعات هویتی و فرهنگی در اولویت قرار خواهد داشت».
رئیس کمیســیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای شهر
مشهد در تشریح این طرح گفت :به منظور تشویق شهروندان
به اســتفاده از حمل و نقل پاک و پیاده روی در شــهر از ابزاری
به نام پیاده راه در پیاده رو اســتفاده میکنیم و به جای این که
یک خیابان را به صورت دایم برای تردد خودروها ببندیم و این
خیابان را به پیاده راه تبدیل کنیم ،راهکاری برای تبدیل برخی
از خیابان های مشهد در ایام خاص و ساعات خاص به پیاده راه
را در دستور کار قرار دادیم ،این طرح به منظور آشنایی مردم با
مزایای پیاده روی در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای پویش «من هم آزمایش HIVمی دهم» در مشهد
کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اظهار کرد :پویش «من هــم آزمایش می دهم»
به منظــور شناســایی بیمــاران احتمالی مبتال
به ایــن بیمــاری از  20آبــان آغاز شــده و تا 20
آذر در مناطــق تحت پوشــش دانشــگاه برگزار
می شــود .دکتر حســین پــور ،در گفــت و گو با
وب دا با اشــاره به این که این پویش برای افراد
ساکن در کمپ ها ،کلینیک های ترک اعتیاد
و عموم مردم انجام می شود تا انگ این بیماری
در جامعــه کاهــش یابد ،اظهــار کرد :تــا کنون
از حــدود  700نفــر از داوطلبان تســت گرفته
شده که از این تعداد دو نفر به طور قطعی به این
بیماری مبتال بودند .وی بــا بیان این که پویش
 HIVدر پایانــه های مســافربری ،بهزیســتی و
مراکز مشــاوره بیماری های رفتــاری اجرا می
شــود ،اظهارکرد :عموم مردم می توانند برای

انجــام تســت رایــگان  HIVبــه مراکز مشــاوره
واقع در رســالت  ،12پارک وحدت ،بسیج 52
و امام هــادی  12مراجعه کنند .دکتر حســین
پور با اشــاره به این که اتوبــوس هایی برای این
موضوع در نظر گرفته شــده اســت تــا آزمایش
بــرای عموم مــردم آســان شــود ،گفــت :گروه
موبایل سنتر نیز که در حاشیه شهر سرنگ تمیز
و پانســمان در اختیار بیماران قــرار می دهند،
در این آزمایش با معاونت بهداشــتی همکاری
می کننــد .کارشــناس مســئول پیشــگیری از
ایدز و هپاتیت معاونت بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ادامه داد :اگر به موقع بیماران
شناســایی شــوند و روند درمان به خوبی انجام
شــود تعداد ویروس ها در بدن کاهش می یابد
و انتقــال بیماری محدود می شــود از همین رو
توصیه می شــود با انجــام آزمایش بیمــاران به
سالمت خود و دیگران اهمیت دهند.

کسب 5مدال المپیادهای جهانی
توسط دانش آموزان استان
رئیــس اداره اســتعدادهای درخشــان و دانــش
پژوهان جــوان آموزش و پرورش خراســان رضوی
گفــت :دانش آمــوزان ســمپاد اســتان پنــج مدال
جهانــی در المپیادهــای علمی کســب کردند .به
گــزارش ایرنــا ،محمدپور افــزود :ســال تحصیلی
گذشــته  ۵۳نفــر از دانــش آمــوزان اســتان حائــز
مدال هــای طال ،نقــره و برنــز در مرحله کشــوری
المپیادهــای علمــی شــدند و  ۱۳نفــر از ایــن
برگزیدگان کشوری که دارای مدال طال بودند به
دورههای آمادگی تابستانی باشگاه دانش پژوهان
جوان کشور راه یافتند .وی ادامه داد :از این تعداد
پنج نفر پس از کسب امتیاز الزم به عضویت تیمهای
ملــی درآمدنــد و در رقابتهــای جهانــی موفق به
کســب مدال شــدند .وی گفت :ســهند اسماعیل
زاده دانش آموز دبیرســتان شــهید هاشــمی نژاد
یک مشــهد و ســید محمــد مهدی موســوی دانش
آموز دبیرســتان شــهید هاشــمی نژاد  ۲مشهد در
چهاردهمین المپیاد جهانــی نجوم و اختر فیزیک
که به میزبانی کشــور کلمبیا برگزار شد ،به ترتیب
مدال های نقره و برنز این رقابت ها را کسب کردند.
وی افزود :همچنین امیر محســن افشــاری دانش
آموز دبیرستان شهید هاشــمی نژاد یک مشهد در
چهاردهمین المپیاد جهانی علــوم زمین در چین
موفق به کسب مدال نقره و محمد حسین برکاتی
دیگر دانــش آموز ایــن دبیرســتان نیــز در پنجاه و
ســومین المپیاد جهانی شــیمی در ژاپن موفق به
کسب مدال نقره شد .محمدپور ادامه داد :مهران
طالیی دانش آموز دبیرستان شهید هاشمی نژاد3
مشــهد نیــز در شــصت و دومیــن المپیــاد جهانی
ریاضی در روسیه موفق به کسب مدال برنز شد.

رئیسادارهمحیطزیستشهرداریاعالمکرد:

الزام ارائه پیوست زیست محیطی
در ۳۰کالن پروژه مشهد

رئیــس اداره محیــط زیســت ،ســامت و ایمنــی
شــهرداری مشــهد ،از اجباری بودن ارائه پیوســت
زیســت محیطی برای  ۳۰عنوان پروژه در شــهر ،با
هدف مدیریت و ســامان دهی آثار زیســت محیطی
پروژه هــای عمرانی در ســال  ۱۴۰۰خبــر داد .به
گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
محمد پذیرا اظهار کرد :در مشهد ،مدیریت و سامان
دهیآثارزیستمحیطیپروژههایعمرانیباهدف
توسعه پایدار شــهر ،بدون تخریب و آسیب به محیط
زیست در دستور کار شــهرداری مشهد قرار گرفت
و با تصویب شــورای اســامی شــهر مشــهد ،وجود
پیوســت زیســت محیطی تایید شــده از مراجع ذی
صالح از الزامات اجرایی پروژه های عمرانی بزرگ
مقیاس اســت و در صورتی اعتبارات اجرایی پروژه
ها گشــوده خواهد شــد که آن پروژه دارای پیوست
زیست محیطی الزم باشد که از این نظر شهر مشهد
در کشور پیشرو ست .وی تصریح کرد :امسال حدود
 ۱۵۰۰کدپروژهتعریفشدهدرآلبومبودجه۱۴۰۰
شهرداری مشهد با هدف نیازسنجی و تهیه گزارش
پیوست زیســت محیطی ،بررســی و غربالگری شد
که از این میــان بیــش از  ۳۰عنوان پــروژه در قالب
طرحهای تقاطــع غیرهمســطح ،پروژههای بزرگ
مقیاس ،پــارک های موضوعی با مقیاس شــهری و
ساختمانهای اداری ،مکلف به ارائه پیوست زیست
محیطــی شــدند .وی افــزود :اداره محیط زیســت
سالمت و ایمنی شهرداری بر رعایت الزامات زیست
محیطی در طول مدت اجرای پروژه های عمرانی به
طور مستمر نظارت می کند.

