ا ز میان خبر ها
گوناگون

شهردارمشهدخبرداد:

تدوین برنامه جامع سامان دهی
حاشیه شهر تا 2ماه آینده

مدیرکلهماهنگیونظارتبرخدمات
شهریمشهداعالمکرد:

 ۳۴۰اخطار به مالکان
خودروهای فرسوده رها شده

مدیــرکل هماهنگــی و نظــارت بــر خدمات شــهری
شــهرداری مشــهد از صدور حــدود ۳۴۰اخطاریه از
ابتدای سال در مشهد به مالکان خودروهای فرسوده
رها شــده خبر داد .به گزارش روابط عمومی معاونت
خدمات شــهری ،رهنمایی اظهار کرد :از این تعداد،
 ۲۷۰مورد توســط مالکان جمع آوری شــده است .بر
اساس ضوابط ،خودروهای فرســوده رهاسازی شده
در صورتی که پس از صدور اخطاریه مدیریت شهری،
توســط مالکان جمــع آوری نشــود ،توســط نیروهای
انتظامیبهپارکینگهایمجازهدایتخواهدشد.

سی و یکمین جشنواره
تئاتر استان آغاز شد
سرپرستمعاونتهنریوسینماییادارهکلفرهنگو
ارشاداسالمیخراسانرضویازآغازاجرایآثارسیو
یکمینجشنوارهتئاتراستانخبرداد.روشندلدراین
باره به ایرنا گفت :سی و یکمین جشنواره تئاتر استان
خراسانرضویباغبارروبیمزارشهدایگمنامقوچان
و اجرای نخستین نمایش از  ۱۵اثر راه یافته به مرحله
استانی این جشنواره آغاز شــد .وی افزود :جشنواره
تئاتر خراســان رضوی با هدف کشــف اســتعدادهای
جوانوبهرهگیریازتجربهپیشکسوتانامسالبرای
نخستینباردر ۶شهراستانشاملقوچان،خوشاب،
سبزوار،نیشابور،مشهدوتربتحیدریهبرگزارمیشود
کهافتتاحیهآندرقوچانواختتامیهآندرتاالراندیشه
شهرتربتحیدریهخواهدبود.
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اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

دانشگاهعلومپزشکیمشهدهشدارداد:

روندصعودیابتالبهکرونا
دربرخیشهرهایاستان

مدیر توســعه شــبکه و ارتقای ســامت
معاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکی
مشــهد اظهار کــرد :بــه دلیــل کاهش
میــزان رعایت پروتکل های بهداشــتی
و فصــل برداشــت محصــول در برخــی
شهرســتان ها از هفته قبل شاهد روند
صعودی ابتال به بیماری کرونا هستیم.
دکتر درخشــان در گفت و گو با وب دا با
بیان این که شهرستان های بردسکن،
خــواف ،باخــرز ،قوچــان ،رشــتخوار و
فریمانازدوهفتهقبلمیزانمراجعات
بیشتری به مراکز بهداشتی ویژه کرونا
داشــتند ،گفــت :در فصل جمــع آوری
محصول زعفران عموما کشــاورزان به
صورتدستهجمعیمراجعهمیکنندو
همینامرباعثسرعتچرخشبیماری
می شــود .وی ادامه داد :بیماری کرونا
به ظاهر به ثبات نسبی رسیده است اما
در هفته های گذشــته چند شهرستان
کاشمر،خلیلآباد،بردسکنوکوهسرخ
قرمزرنگشدهاندکهباهمتمسئوالنو
همکاریمردمشرایطبهحالتنارنجی
و زرد تغییر کــرد اما این شــرایط به طور
قطع ماندگار نیســت اگر مردم پروتکل
های بهداشــتی را جدی نگیرند .وی با
بیان این که افزایــش مراجعات مردمی
به برخــی مراکز بهداشــتی ویــژه کرونا
نیز نگران کننده اســت ،گفت :سرعت
بخشــی به امر واکسیناســیون ،تکمیل
واکسیناســیون  ،دریافــت دوز ســوم
واکسن برای ســالمندان ،اســتفاده از
ماسکوپرهیزازدورهمیبرایمدیریت
بیماریکرونابسیارموثراست.
•تعدادکودکانمبتالبهکرونادر
بیمارستاناکبرمشهدبهصفررسید

به گزارش ایرنا ،مدیر بیمارســتان فوق
تخصصیکودکاناکبرمشهدنیزگفت:

هیچ بیمار مبتال به کرونــا در این مرکز
درمانی بســتری نیســت و در شبانهروز
گذشته  ۱۳مورد مشکوک داشتیم که
خوشبختانهپاسخآزمایشهمگیآنها
منفی بود .دکتر محسنزاده با بیان این
که در بیمارســتان اکبر تمامی بیماران
غیرکرونایــی در گــروه ســنی اطفــال
پذیــرش میشــوند افــزود :هــم اکنون
تعداد  ۱۳۵بیمــار غیرکرونایی در این
مرکز درمانی بستری هستند که عمده
مشــکالت این بیماران مســائل ریوی،
ایمونولوژی ،روماتولوژی ،گوارشــی و
کلیوی است.
•سرایتپذیریسویهجدیدکرونا5
برابربیشازسویهدلتا

رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد
گفــت :ســویه جدیــد کرونا بــه نــام «او
میکرون» نگرانی های زیــادی را ایجاد
کرده اســت و ســرایت پذیری آن چهار
تا پنج برابر بیشــتر از ســویه دلتاســت.
به گزارش ایرنا ،دکتــر صداقت افزود:
جهش صــورت گرفته در ســویه جدید
روی پروتئین «اســپایک» اتفاق افتاده
کهاحتمالکاهشاثربخشیداروهای
ضدویروسیوواکسنهادرپیشگیریاز
کرونا را به دنبال دارد .وی تصریح کرد:
تنها راه مقابله با ســویه جدید همچنان
واکسیناســیون ،اســتفاده از ماسک و
رعایتفاصلهاجتماعیاست.
اخبارکوتاه
*دبیرقرارگاهعملیاتیمدیریتبیماری
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اظهارکرد:باتوجهبهشیوعسویهجدید
بیماری کرونا بــه منظور شناســایی به
موقع بیماران کرونایــی و جلوگیری از
انتشــار بیماری ،اطرافیان بیشتری از
بیمارموردبررسیقرارمیگیرند.

جامعه

معاوندادستانخبرداد:
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تعطیلی یکی از مراکز نگهداری
کودکان بهزیستی در مشهد

گسلنشینیپرمخاطره!
مدیرکل بحران 65 :درصد پهنه خراسان رضوی
به صورت ویژه مخاطره زلزله را احساس میکند

مــدیــرکــل مــدیــریــت بــحــران
اســـــتـــــانـــــداری خــــراســــان
رضـــــوی گ ــف ــت ۷۰ :درصـــد
سکونتگاههایاستاندرمناطق
خطرپذیر همچون مجاورت
گسلها قرار دارند ۶۵ ،درصد
پهنه استان خراسان رضوی نیز
به صورت ویژه مخاطره زلزله را
احساس میکند.

عکس:مانور زلزله در مشهد  -ایرنا

شــهردار مشــهد در پاســخ بــه مطالبــات مردمی در
خصوصساماندهیحاشیهشهرگفت:برایسامان
دهیحاشیهشهربرنامهجامعیدرحالتدویناست
که امیدواریم ظرف دو ماه آینده به اتمام برسد و پس
ازتصویب جزئیاتآناطالعرسانیشود .بهگزارش
پایگاه اطــاع رســانی شــهرداری مشــهد ،ارجائی
در نشســت با مجمع رهروان امر به معــروف و نهی از
منکر خراسان رضوی ،افزود :در زمینه حاشیه شهر
استاندارونمایندهمحترمولیفقیههمراهیوتاکید
ویژه ای دارند ،وزیر راه و شهرســازی نیز در دو جلسه
ای که تــا کنــون در این خصــوص برگزار کــرده ایم،
بسیار عالقه مند اســت که این کار را با همکاری هم
به پیش ببریم ،همچنین رئیس کمیته امداد کشــور
در این ارتباط اعالم آمادگی کرده است .وی با اشاره
به مطالبات مطرح شده از سوی اعضای این مجمع،
افزود :یکی از سیاست های قطعی که اعالم و اعمال
کردهایمحمایتازسرمایهگذاریسالماست.ویبا
بیاناینکهدرایندورهبهجدبهدنبالتوسعهمتوازن
وهویتیمشهدهستیم،اظهارکرد:یکیازموضوعات
مرتبطباحمایتازسرمایهگذاریسالمایجاداشتغال
است ،زیرا بیشتر آسیب های اجتماعی ریشه در فقر
دارد،برهمیناساسازسرمایهگذاریسالمداخلی،
خارجیوایجاداشتغالمحکمحمایتخواهیمکرد.
ارجائی در پاســخ به یکی دیگر از دغدغه های مطرح
شــده در خصوص مســجد محوری و تقویت جایگاه
مسجد،اظهارکرد:سیاستقطعیمامسجدمحوری
است و فرهنگ سراها باید پشتیبان مساجد باشند؛
در سندی که به عنوان برنامه به شورای شهر در ابتدا
ارائهدادهایمنیزبرمسجدمحوریتاکیدشدهاست.
شــهردار مشــهد در پاســخ به دغدغه ها در خصوص
بازنگریطرحجامعمشهدنیزگفت:دردیداریکهبا
وزیرراهوشهرسازیداشتیمدستوربازنگریدرطرح
جامعراگرفتهایمومنتظرابالغآنهستیم.
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• 90گسل فعال در استان

به گزارش ایسنا ،محسن نجات
در بیســتو ســومین مانــور سراســری زلزله و
ایمنی در مــدارس که در دبیرســتان دخترانه
الزهرا (س) مشهد برگزار شــد ،درباره تعداد
گسل های فعال در خراسان رضوی نیز گفت:
در استان  ۹۰گسل فعال وجود دارد ،در طول
ســالهای گذشــته  ۲۵مــورد زلزله بــاالی ۶
ریشــتر ایجاد شــده اســت .مدیرکل مدیریت
بحران استانداری خراسان رضوی با بیان این
که توسعه فرهنگ آموزش همگانی مهم ترین
پیام این مانور است ،تصریح کرد :امروزه مهم
ترین استراتژی ما توسعه فرهنگ ایمنی پایدار
اســت که ســبب تابآوری اســتان میشــود.
نجات با بیــان این کــه دغدغه ویژه ایــن مانور
موضــوع محلــه تــابآور و محلــه آماده اســت،
اظهار کرد ۷۰ :درصد سکونتگاههای استان
در مناطق خطرپذیر همچون مجاورت گسلها
قرار دارند ،بنابراین فراگیری آموزش همگانی
در این حوزه امری ضروری است.
قاســمعلی خدابنــده ،مدیــرکل آمــوزش و
پرورش خراســان رضــوی نیز در این مراســم
اظهــار کــرد :کشــور مــا بــا توجــه بــه وجــود
گســلهای فراوان از جمله مناطق زلزلهخیز

به شمار میرود ،بنابراین تمامی آحاد جامعه
باید بــه منظــور کســب آمادگی بیشــتر برای
مواجهه با آن آموزش ببیننــد .وی با بیان این
که برگزاری ایــن گونه مانورهــا نقش موثری
در آمادهســازی دانشآمــوزان بــرای حفــظ
ایمنی خــود و انتقــال این نکات آموزشــی به
بدنــه جامعه دارد ،افــزود :در کنــار برگزاری
این گونــه مانورهــا مفاهیم و نکات آموزشــی
در خصوص ایــن حوزه در محتوای آموزشــی
مقاطع تحصیلی وارد شــده اســت .خدابنده
گفــت :دانشآمــوزان در برگــزاری اینگونه
مانورها میآموزند که ابتدا خودشان را نجات
دهند ،در مکانــی ایمن قرار بگیرنــد و پس از
پایداری شــرایط بــرای نجات جــان دیگران
اقــدام کننــد .مدیــرکل آمــوزش و پــرورش
خراسان رضوی درباره اهداف برگزاری مانور
زلزله برای دانش آمــوزان اظهار کرد :یکی از
اهداف مهم برگزاری این مانور حفظ آمادگی
و ارتقای سطح خدمترســانی دستگاههای
ارائــه دهنده خدمــات از جمله هــال احمر،
آتشنشانی ،اورژانس و نیروی انتظامی است
که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون دادســتان عمومــی و انقــاب مرکز اســتان از
تعطیلی یکــی از مراکز نگهداری کودکان بهزیســتی
در مشهد خبر داد و گفت :دلیل تعطیلی یکی از مراکز
نگهداریکودکانبهزیستیاینبودکههیچبرنامهای
بــرای توانمندســازی و ارتقــای کــودکان نداشــتند و
حضور کــودکان در ایــن مرکز بــرای آنهــا مثمر ثمر
نبود .عابدیــنزاده در گفتوگو با صبح تــوس افزود:
دادستانیبهصورتمداومبرمراکزنگهداریکودکان
بهزیســتی نظارت دارد بــه صورتی که طی یک ســال
گذشــته بیــش از  200بازدیــد از ایــن مراکز توســط
دادستانی مشهد انجام شده اســت .وی تصریح کرد:
یکیازاصلیترینوظایفخانههاینگهداریکودکان
بهزیستی،توانمندسازیکودکاناستنهاینکههیچ
برنامهای برای کودکان نداشته باشند و فقط به خورد
و خوراک و ســکونت کودک توجه کنند .وی گفت :به
دنبالنظارتهایمستمردادستانیبرمراکزنگهداری
کــودکان بهزیســتی ،در دو مرکــز بهزیســتی 8نفر از
مربیانبهدلیلرفتاربدیکهباکودکانداشتنداخراج
شدندوبراییکیازآنهاپروندهکیفریایجادشد.

معاونبهزیستیاستانخبرداد:

سازش 2هزار زوج متقاضی طالق
طی امسال

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی گفت:
در  8ماه امسال  21هزار و  790نفر در سامانه ثبت
درخواســت طالق (تصمیم) ثبت نام كردهاند و این
تعداد در مدت مشــابه ســال قبل  18هــزار و 335
مورد بوده است ،در مجموع در این مدت  108هزار
و  950جلسه مشــاوره برای مراجعان برگزار شده
كه نتیجــه آن ســازش  2هــزار زوج متقاضی طالق
بوده اســت .بــه گــزارش روابط عمومی بهزیســتی
استان ،دلبری افزود :هزینه مشــاوره پیشگیری از
طالق برای مددجویان نهادهــای حمایتی یا افراد
كمبضاعت ،توســط بهزیســتی پرداخت میشود.
این یارانه با صورت حساب مركز مشاوره یا كلینیک
مددكاریطرفقراردادوبررسیكارشناسمربوط،
به حساب مركز مشــاوره یا كلینیک واریز میشود.
وی با بیان این كه در  8ماه امسال  3هزار و  500نفر
از این یارانه بهرهمند شــدهاند گفــت 66 :كلینیک
مددكاری و مركز مشاوره در اســتان طرف قرارداد
بهزیستی برای مراجعان كمبضاعت هستند.

