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معاوندادستانمشهدخبرداد:

پیگیری راهکارهای تامین
سطحایمنیساختمانها

انتقاد عضو شورا از نگهداری
ن های ورزشی
معتادان در سال 
عضو کمیسیون خدمات شهری ،بهداشت ،سالمت
و محیط زیست شــورای شهر مشهد گفت :متاسفانه
سالنهای ورزشی به محل نگهداری معتادان مبدل
ت وگو با ایسنا اظهار کرد:
شده است .صاحبی در گف 
حاشــیه شــهر مشــکالت متعددی دارد و متاســفانه
سالنهای ورزشی به محل نگهداری معتادان مبدل
شدهاست،حاشیهشهرازکاهشسرانههایخدماتی
در حوزههای مختلف رنج میبرد.طی هشــت سال
گذشتهباتوجهبهمشکالتبهوجودآمده،تنگناهای
اقتصادیومواجههبامعضلکروناتعدادبسیارزیادی
ازمردمدچارمشکالتاقتصادیوبرخیازافراددچار
اعتیاد و از خانه و زندگی خود آواره شدند .وی افزود:
مسئوالنطیدورههایمختلفبهوظیفهخودآنگونه
کهبایدعملنکردندوشهرداریمجبورشدبااجبارو
کمکدستگاههایقضاییازسالنهایموجودبرای
جمع آوری این افراد استفاده کند ،ما موافق نیستیم
که فضای ورزشی جوانان و نوجوانان حاشیه شهر را
بهاینموضوعاختصاصدهیم.

مدیرعاملسازمانفاوایشهرداریمشهد:

پرداخت موبایلی جایگزین
من کارت می شود

مدیرعامل سازمان فاوای شــهرداری مشهد گفت :در
راستایتوسعهسرویسهایشهرهوشمند«،منکارت»
جمعآوریوکیفپولالکترونیکموبایلیجایگزینآن
می شــود .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
مشــهد ،رجائیــان افــزود :طبــق آمــار تاکنــون حدود
5میلیون و 200عدد من کارت صادر شده و در اختیار
شهروندانقرارگرفتهاستکهازاینتعدادیکمیلیونو
500هزارمنکارتفعالاست.ویتصریحکرد:امکان
پرداخت کرایه مترو ،تاکســی و خطــوط اتوبوس بی آر
تی از طریق نصب اپلیکیشن هایی مانند شهرمن روی
گوشیهایتلفنهمراهمهیاشدهاست.

اجتماعی-فرهنگی

2

چهارشنبه  10آذر  .1400شماره 4845

گوناگون

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Wed.Dec.1.2021. No.4845

دانشگاهعلومپزشکیاعالمکرد:

بستری  ۷۰درصد بیماران بدحال کرونایی استان درمشهد

مدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت ۷۰:درصد
از بیماران بدحــال کرونایی اســتان در بخشهــای مراقبت ویژه
بیمارستانهای مشــهد بستری هســتند .پهلوان در گفت و گو با
ایرناافزود ۱۴۳:بیماربدحالکروناییدربخشهایمراقبتهای
ویژه مراکز درمانی استان بستری هستند که  ۱۰۸مورد از آن ها
دربیمارستانهایزیرپوششدانشگاهعلومپزشکیمشهدتحت
معالجهقراردارندکهایندانشگاهعالوهبرکالنشهرمشهد۱۵،
شهرستاندیگررازیرپوششدارد.ویافزود ۵۳۷:بیمارکرونایی
دربیمارستانهایخراسانرضویبستریهستندکهاینتعداد
کمترین میزان بستری در ۱۰روز گذشته بوده است .وی تصریح
ی شــدگان روزانه مبتال بــه کرونا در
کرد :هم اکنون تعداد بســتر 
استانخراسانرضویبه ۱۸۷نفررسیدهاست.
•تزریق 4.5میلیوندوزواکسنکرونادرمشهد

سرپرست فرمانداری مشهد نیز گفت :چهار میلیون و ۵۰۰هزار
دوز واکســن کرونا در مشهد تزریق شده اســت .به گزارش روابط
عمومی فرمانداری مشهد ،موسوی در نشست ستاد پیشگیری و
مقابلهباویروسکروناافزود:باتوجهبهپیدایشسویهجدیدویروس
کرونا با عنــوان «اومیکــرون» در آفریقای جنوبی ،بایــد از هرگونه
رئیساتاقاصنافمشهدگفت:ضوابطاجرایی
و الــزامآور جدیدی برای فعالیــت اتحادیههای
صنف بانوان آرایشــگر و پوشــاک مشهد تعیین
شــده اســت که همه ملزم به رعایت آن هستند.
بنانژاد در گفت و گو با ایرنا افزود :پس از بررسی
و برگزاری جلسات تخصصی کارشناسی و هم
اندیشیدستگاههایمختلفاجراییوقضاییاز
جملهمعاونتپیشگیریازوقوعجرمدادگستری
استان،سازمانصمت،اتحادیهپوشاکوتشکل
های مردمــی ،ضوابــط اجرایــی و الــزام آور دو
اتحادیه صنف پوشــاک و بانوان آرایشگر مشهد
در کمیســیون نظارت تصویب شــد که به تایید
مقــام قضایــی نیز رســیده اســت .وی به شــرح
برخی از ضوابــط مزبور در آرایشــگاه های زنانه
پرداخت و گفت :از جملــه این ضوابط غیرمجاز
بودن تردد آقایــان با هر عنوانــی در محل واحد

عکس تزیینی است

معاوندادستانعمومیوانقالبمرکزاستانازپیگیری
راهکارهای اجرایی در راســتای تامین ســطح ایمنی
مناســب ســاختمان ها خبر داد .به گــزارش مدیریت
روابطعمومیوارتباطاتدادگستریاستان،بهشتی
گفت :در راســتای حل مشکالت شــهروندان و تامین
سطحایمنیمناسبساختمانهادربرابرآتشسوزی،
جلســه ای با گروه امور شــهرداری های بازرســی کل
اســتان برگزار شــد .وی افزود :این جلســه بــه منظور
بررسی و تصمیم گیری درباره راهکارهای اجرایی در
خصوصوجودمعابرباعرضکمتراز ۶متردرطرحهای
تفصیلیمالکعملدرشهرمشهدوالزاماتمربوطبه
حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان بر حسب عرض معبر و
صادر نشدن مجوز شــروع عملیات ساختمانی توسط
شهرداریبرایبناهاواقعدراینمعابر،برگزارشد.

ا ز میان خبر ها

عادیانگاریعمومیوکاهشرعایتدستورالعملهایبهداشتی
درسطحجامعهپرهیزشود.ویضمنصدوردستورتشدیدنظارت
بر رعایت پروتکل های بهداشتی توســط اصناف و ادارات اظهار
کرد:برگزاریرزمایشواکسیناسیونکرونادرحاشیهشهرمشهد
درقالبرزمایشحضرتزینب(س)باموضوعواکسیناسیوندر
حاشیه شهر توســط بسیج جامعه پزشکی ،ســپاه ،دانشگاه علوم
پزشکی و دیگر نهادهای متولی برگزار می شــود .وی افزود :این
طرح هفته آینده با حضور نماینده ولی فقیه در استان آغاز خواهد
شــد که به مدت  ۱۲روز و در چهار محله حاشــیه شــهر که دارای
کمتریننرخواکسیناسیونکرونابودهاند،بهاجرادرخواهدآمد.

اخبارکوتاه
* ایرنا /مدیر ســامت جمعیت ،خانواده و مدارس دانشــگاه علوم
پزشکیمشهدگفت:ایندانشگاه ۳۸هزارو ۸۷۳مادربارداررادر
 ۱۶شهرستان استان زیر پوشش دارد که تاکنون با تزریق واکسن
کرونا به ۳۴هزار و ۳۱۳نفر آنان 88.5،درصد افراد این قشر دوز
اولاینواکسنرادریافتکردهاند.
*گسترشواکسیناسیونعلیهبیماریکووید ۱۹درماههایاخیر
تغییرمعناداریدرکاهششمارفوتیها،بیمارانومبتالیانجدید
کشور ایجاد کرده است ،مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد با
ن پذیری و کاهش واکسنگریزی ،پویشی را با
هدف افزایش واکس 
عنوان«همهبرایهمبمانیم»بهاجراگذاشتهاند.
* وبدا /کارشناس مسئول اداره امور بیماری های معاونت درمان
دانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:تزریقدوزسومواکسنبیماران
خاص و صعبالعالج در مراکز واکسیناســیون کرونا به سرعت در
حالانجاماست.
* فارس /معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش اســتان
گفت :حــدود ٩١درصد معلمــان و دانش آموزان ١٢تا ١٨ســاله
استاندوزاولوهمچنین۷۵درصدفرهنگیانوحدود ۶۰درصد
اینگروهازدانشآموزاندوزدومواکسنخودرادریافتکردهاند.

رئیساتاقاصنافمشهدخبرداد:

تعیینضوابطجدیدبرایآرایشگاههایزنانهوفروشگاههایپوشاک
صنفی،ممنوعیتفعالیتواحدصنفیباعنوان
فالگیری و رمالی و طالــع بینی و ،...ممنوعیت
استفاده از هرگونه پوشش غیرمتعارف و منافی
عفــت عمومــی در محــل کار ،پخش موســیقی
غیرمجاز در محل واحد صنفی و نصب هرگونه
دوربین و وسایل تصویربرداری در داخل محیط
کار اســت.بنا نژاد ،انتشــار تصاویر مشــتریان و
هرگونه تبلیغات نامتعــارف در فضای مجازی و
حقیقی،استفادهازمجالتوتصاویرمستهجن،
برگــزاری هرگونــه کارگاه آموزشــی در محــل
واحد صنفی و اعزام نیرو به خارج از کشور برای
آموزش ،رعایت موازین شرعی و قانونی و پرهیز
ازتداخلدرامورپزشکینظیرممنوعیتکاشت

ناخن ،اپیالســیون محرمه ،تاتوی نقاط محرمه
یا نامتعارف ،کاشــت مژه ،ســوالریوم ،پلکســر،
پرسینگ ،بوتاکس ،تزریق ژل ،ماساژ درمانی،
اســتفاده از لیــزر ،فــروش و تجویز قــرص های
مکمل ،خالبرداری ،کاهش وزن و کربوکسی
تراپــی را از دیگــر ضوابطی برشــمرد که رعایت
آن ها در آرایشــگاه های زنانه الزامی است .وی
ادامــه داد :ممنوعیــت تولیــد و توزیــع هرگونه
پوشاک منقوش به تصاویر مبتذل و نامتعارف و
نیمهعریانیاداشتنعباراتونشانههایحاوی
معانیخالفعفتیانظمعمومییاتداعیکننده
جریاناتسیاسیوتاریخییاخرافی،مانتوهای
بسیار کوتاه ،جلوباز ،شیشــه ای ،طرح چریک و

پلنگی،لباسهایزاپ،شلوارساقکوتاه،پخش
موسیقیغیرمجازیامجازباکالم،درمعرضدید
قرار دادن هرگونه لبــاس زیر در ویترین بیرونی
و اســتفاده از مانکن با پوشش های غیرمتعارف
و دارای وهــن شــرعی از جمله برخــی ضوابط
الزامی برای فروشــندگان پوشــاک در مشــهد
اســت .رئیس اتاق اصناف مشــهد ،ممنوعیت
اســتفاده از مانکن ها برای لباس های زنانه در
درون واحدهای صنفی ،اســتفاده متصدیان یا
مدیران یا شــاغالن اماکن عمومی و واحدهای
صنفیازکراواتیاپاپیونوهمچنیندرمعرض
دیدگذاشتنآنهادرویترین،اختالطبانامحرم
و مراوده خارج از عرف و شرع توسط فرد صنفی
و کارکنان حاضــر در واحــد صنفــی را از جمله
برخی ضوابطی برشــمرد که رعایت آن توســط
فروشندگانپوشاکالزامیاست.

مدیرکلبنیادشهید:

گلزار شهدا در بهشت رضوان
مشهد ایجاد میشود
مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانگفت:پی 
ش
بینی شده است تا گلزار شــهدای جدیدی در مشهد،
در آرامستان «بهشــت رضوان» برای شــهدا و خانواده
معظمشهیدانوایثارگرانایجادشود.حجتاالسالم
معصومی در گفت و گو با ایرنا افزود :در بازدید صورت
گرفتهازآرامستانرضوانمشهد،بهترینقطعهدراین
مکانبهمنظوراحداثگلزارجدیدشهداجانماییشده
کهدرسالهایآیندهساماندهیوآمادهسازیخواهد
شد.ویگفت:باتوجهبهاتمامظرفیتآرامستانبهشت
رضا(ع) طی سال های آینده ،مقرر شد قطعه یاد شده
در بهشت رضوان برای شهدای جدید و خانواده شهدا
به دیگر افراد واگذار نشــود .حجت االسالم معصومی
اظهار کرد :این قطعه اختصاصی به مساحت ۶هکتار
دربهترینمکانبهشترضوانقراردارد.

آزادی ۵۵زندانی نیازمند
به نیت امام هشتم
همزمان با هشتم آذرماه سالروز آغاز پویش مردمی
«نذر هشــتم» ۵۵ ،زندانی نیازمنــد از زندانهای
خراســان رضــوی آزاد شــدند .بــه گــزارش روابط
عمومــی زندانهــای اســتان ،مدیرکل زنــدان ها
گفت :یک ســال از آغاز پویش مردمی نذر هشــتم
میگــذرد کــه در ایــن طــرح ،هرمــاه حداقــل ۸
زندانــی نیازمنــد به نیت امام هشــتم با مشــارکت
خیران نمازگزار مساجد سطح شــهر از زندان آزاد
میشوند .جانفدا افزود :طی این یک سال با عنایت
و توجــه خاص حضــرت علی بن موســی الرضا(ع)
با احتســاب ایــن  ۵۵نفر کــه در ایــن مرحلــه آزاد
میشوند  ۴۹۵نفر به نام امام هشــتم تاکنون آزاد
شده اند و با پیوند با مساجد به آغوش خانواده های
خود بازگشته اند.

 2انتصاب در شهرداری مشهد
پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد  -طی
احکام جداگانه ای از ســوی شــهردار مشــهد ،سعید
حسینقلیزادهمقدمکهپیشازاینمدیرعاملسازمان
اتوبوسرانی شهرداری مشــهد بود ،به عنوان شهردار
منطقه 9وحسینمختاریبهعنوانمدیرعاملسازمان
پارکهاوفضایسبزشهرداریمشهدمنصوبشدند.

