اخبار

اخبار

سیاسی-اقتصادی

معاون هماهنگکننده نیروی زمینی ارتش :

ایران درساخت پهپاد پیشرفت
خوبی کرده است
معــاون هماهنگکننــده نیــروی زمینــی ارتــش
گفت :پهپادها نقش تعیینکنندهای در سرنوشت
جنگهای کنونــی دارند و به لطف خــدا و حمایت
سلســلهمراتب موجود در کشــور ما پیشرفتهای
خوبی در این حوزه و سایر صنایع موشکی ،ادوات
دفاعی و ضدتانک به دست آوردهایم.امیر سرتیپ
عبــاس فــاح روز پنــج شــنبه در حاشــیه دومیــن
جشنواره کشوری حضرت علیاصغر (ع) در مشهد
در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود :تحریمهایی در
طول انقالب اســامی شــکل گرفت کــه برخی از
آنها علیه سامانههای دفاعی کشور بود و به همین
دلیل باعــث رشــد فزاینــدهای در صنایــع دفاعی
کشور شــد.وی ادامه داد :اگر تحریمها نبود شاید
بســیاری از توانمندیهــا در تولیــد ادوات ،ابزار و
وســایل دفاعی که اکنون به آن دســتیافته ایم به
رشد و شــکوفایی فزاینده در صنایع دفاعی کشور
نمیرســید ما حتــی در گذشــته قــادر بــه تعمیر و
بهروزرسانی وسایل دفاعی خود نبودیم و اکنون به
لطف تحریمها ،ایران بهعنوان یکی از سازندههای
ادوات دفاعی در دنیا به شمار میرود.

رئیس هیئت پزشکی ورزشیاستان

هزار و ۸۹۰بازرسی از باشگاههای
ورزشی خراسان رضوی انجام شد

رئیــس هیئــت پزشــکی ورزشــی اســتان گفــت :از
ابتدای امســال تاکنون هــزار و  ۸۹۰مورد بازرســی
از باشگاههای ورزشی این اســتان انجامشد ه است.
دکتر رضــا گلدوزیان در گفــت وگو با ایرنــا افزود:
 ۷۷۷مورد از این بازرسیها بازرسی اولیه بوده که
طی آنها برای  ۷۰درصد باشگاههای بازدید شده
اخطار صادر شد.وی ادامه داد :مابقی بازرسیها
از باشگاههایی بود که اخطار گرفته بودند و بازرسی
ثانویــه و ادواری از آنهــا انجام شــد.رئیس هیئت
پزشــکی ورزشــی اســتان گفت :این بازرسیها با
هدف نظــارت بر رعایــت پروتکلهای بهداشــتی،
رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی و جلوگیــری از
تخلفات صورت میگیرد.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه خودرو
درمشهد مطرح کرد

رواج کرایه خودرو به دلیل گرانی

رئیس اتحادیه نمایشــگاه خودرو در مشهد گفت:
قیمت زیــاد خودروها باعث شــده برخــی افراد به
کرایــه خودروهای مدلباال رویآورنــد تا نیاز خود
را بهصــورت مقطعــی برطــرف کنند.حیــدری در
گفتوگو با ایرنا افزود :طی چند روز اخیر به دلیل
تغییر قیمت ارز ،نرخ خودروهای خارجی و ایرانی
 ۲درصد افزایشیافته است.وی روند فعلی قیمت
را در بازار خودروی مشــهد رو به افزایش دانســت
و ادامــه داد :این وضعیــت بههیچوجه بــرای بازار
مناسب نیســت و رکود را تشــدید میکند ازاینرو
باید از مسئوالن پرسید دلیل افزایش قیمت خودرو
چیست؟رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در
مشهد گفت :قیمت زیاد خودروها باعث شده برخی
افراد به کرایه خودروهای مدلباال رویآورند تا نیاز
خود را بهصــورت مقطعی برطرف کنند و شــواهد
نشان میدهد در شرایط کنونی و باقیمتهای رو
به افزایــش ،افرادی که بضاعت کافــی برای خرید
خودروی نو ندارند خودروهای نو را از شرکتهایی
که ویژه این کار ایجادشــده اســت کرایه میکنند.
حیدری افزود :کرایه خودروها تا حدودی بیشــتر
از خرید خودروهای نو در بازار جریان دارد و اغلب
خودروهایی با برندهای کیــا ،هیوندای و گاه بنز و
بی.ام.و به کرایه گذاشته میشوند.

پایان جشنواره بینالمللی
سیمرغ وزارت بهداشت در مشهد
یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی ســیمرغ وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی پنج شنبهشب با
معرفی آثار برتر در مشــهد به پایان رســید.به گزارش
ایرنا ،مدیرکل دفتر وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکیدراینمراسمگفت:عرصهایدرجامعهموفق
استکهمقولهفرهنگوهنررادرکارهاوبرنامههایش
بگنجاند و اگــر فرهنگ و هنر در عرصهای نباشــد آن
عرصه جایگاه واقعی خود را نخواهد یافت.محمد پور
حسینی افزود :شــهدای دفاع مقدس ،مدافع حرم و
مدافع سالمت هنرمندانه زیستند و هنرمندانه جان
خویش را با خداونــد معامله کردند و بــه فیض عظیم
رسیدند.مدیرکلدفتروزیربهداشت،درمانوآموزش
پزشــکی با بیــان ایــن کــه تصویرگــری فعالیتهای
ارزشی مدافعان ســامت و  ۲۰۴شــهید این عرصه
کار بسیار ارزشــمندی است که توســط دانشجویان
هنرمند انجامشده گفت :زبان هنر بهترین ،گویاترین
و جامعتریــن زبــان اســت و به تصویــر کشــیدن این
ســختیها با زبان هنر ،کار بســیار ارزشــی است.در
این مراســم که حدود  ۳۰۰نفــر از منتخبان مراحل
نخستیناینجشنوارهحضورداشتندازبرگزیدگان۶
بخشو ۳۰رشتهدرقسمتآزاد،فیلم،تئاتر،هنرهای
تجسمی ،موسیقی و ادبی قدردانی شد.
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آیت ا ...علم الهدی درخطبه دوم نماز جمعه مشهد :

اصل تجمع مردم اصفهان به حق بود

دشمن برنامه داشتکه مزدوران خودشان را با کوکتل مولوتوف وسط جمعیت بفرستند
امامجمعه مشهد ضمن اشاره به تجمعات اخیر
اصفهــان گفــت  :در روزهای گذشــته مردمی
که براثر خشکســالی مزارع شــان از بین رفته
بود بهعنــوان مطالبه بهحق خــود در اصفهان
اجتماع کردند و درخواســت حقابه خودشان
را داشــتند اصل تجمع بهحق بــود چون برای
مطالبه حقوق خودشــان تجمع کردند ولی در
ادامه با ورود برخی افراد و رسانهها این جریان
به حاشــیه کشــانده شــد.به گزارش خراسان
رضوی ،آیت ا...علم الهدی در خطبه دوم نماز
جمعه مشــهد ضمن اشــاره به تجمعــات اخیر
اصفهــان و فعالیتهــای رســانهای داخلــی و
خارجی گفت :رسانهای که در خارج از کشور
فعالیت میکند مغلوب دشمن است و دشمن
جز دشــمنی و عداوت با ما کاری نــدارد اما آن
چه باعث نگرانی است رســانههای داخلی در
فضای مجازی هستند .برخی افراد آگاهانه به
خاطر انگیزههای مختلف یا ناآگاهانه به خاطر
تحت تأثیر دشمن بودن ،دچار فریب رسانهای
میشــوند و باعث میشــوند که جریان بهحق
مردم بهصورت ناحق جلوه کند و به یک جریان
هنجارشکن و ساختارشکنانه مبدل شود .این
فریب رسانه است.نماینده ولیفقیه در استان
گفــت :از دشــمن انتظاری نیســت امــا آن چه
مهم است این اســت که برخی افراد در داخل
کشور حضور داشته باشــند و در زمین دشمن
بازی کنند این باعث ناراحتی است موضوعی
که متأســفانه در جامعه ما امــروز رخ میدهد.
آیت ا ...علم الهــدی در ادامه ضمن اشــاره به
تجمعــات اخیــر اصفهــان گفــت  :در روزهای
گذشته مردمی که براثر خشکسالی مزارعشان
از بین رفته بود بهعنوان مطالبه بهحق خود در
اصفهان اجتمــاع کردند و درخواســت حقابه
خودشــان را داشــتند اصل تجمــع بهحق بود
چــون بــرای مطالبه حقــوق خودشــان تجمع
کردنــد ولــی در ادامــه بــا ورود برخی افــراد و
رسانهها این جریان به حاشیه کشانده شد.

•برنامهریزی دشمن در زمینه تجمعات
اخیر مردم اصفهان

وی ضمــن اشــاره بــه بصیــرت مــردم،
پاســخگویی مســئوالن و مدیریــت رســانه
ملی بهعنوان ســه ضلع اصلــی مثلثی که به
حل مشکل مردم اصفهان در زمینه اتفاقات
اخیر کمک کــرد ،گفــت  :مردم بــا بصیرت
مطالبهشان را انجام دادند،جریان رسانهای
هوشــمند برای اطالع عمومی این تجمع را
مدیریــت کرد و مدیران دلســوز نیــز همدرد
با مردم شــدند تا مشــکل مــردم را حل کنند
که با توجــه بــه راهکارهای مردم و مشــاوره
مسئوالن تفاهمی به میان آمد و بنا شد مورد
اجرا قرار گیرد .دولت نیز قبــول کرد به این
تفاهمنامــه عمــل کند تا مشــکل مــردم حل
شــود.اما مجمعه مشهد افزود :دشــمنان
بــرای چنیــن جریانــی دقیقــ ًا برنامهریــزی
داشتند .دشــمن برنامه داشت که مزدوران
خودشــان را بــا کوکتــل مولوتــوف وســط
جمعیت بفرســتند  ،چادرهای مردم را آتش
بزنند و شعارهای ساختارشکنا ِنه سر دهند.
درصورتیکه مردم اصفهان مردمی نیستند
که بــرای نان و آبشــان مقابل نظام بایســتند
و اهانــت کنند .مــردم اصفهان مشکلشــان

حــل شــد و کشــاورزها پراکنده شــدند ولی
چند صد نفــر آدم عوضی کــه بعضی از آنها
مزدور دشــمن هســتند و برخی نیز جوانان
ناآگاهــی هســتند با فریب رســانهای وســط
معرکــه آمدنــد .رســانههای خارجــی قصد
داشــتند از آنهــا بــه ضــرر نظــام اســتفاده
کنند اما خوشــبختانه بــا فعالیــت نیروهای
امنیتــی و انتظامی مطلب جمع شــد .مردم
اصفهــان مردمی بودند که در هشــت ســال
دفاع مقدس بهترین عزیزان شــان را دادند
لشــکر نجف اشــرف در دوران دفاع مقدس
از برتریــن لشــکرها بــود .اصفهــان منطقــه
شــهید حججیهاســت.آیا این مــردم برای
نان و آبشــان میآیند مقابل نظــام و انقالب
بایســتند .آیــا خــون از آب باالتر اســت؟ این
مــردم بــرای انقــاب و نظــام خــون دادند.
وی گفت :این شــعارها توهین بــه نظام نبود
توهیــن به مــردم اصفهــان بــود .بدخواهان
قصد داشتند مردم ایثارگر انقالبی اصفهان
را مردمی نشان دهند که برای نان و آبشان
و برای شکمشان مقابل دین میایستند این
بزرگتریــن توهین به مــردم اصفهــان بود.
آیــت ا...علم الهــدی تصریح کــرد :برادران
و خواهران جوان شــما که دســت به موبایل

هســتید و در فضــای مجــازی و رســانههای
مختلــف رســانههای دشــمن و رســانههای
داخلــی را رصــد میکنید ،حواســتان جمع
باشــد این حرکتهــای رســانهای در جهت
مطالبــات شــما را فریــب ندهــد و مطالبات
شــما را تغییر ندهد .بزرگترین جنایتی که
در وضعیــت اصفهــان در ایــن حرکتهــای
ناهنجــار بعد از حرکت بهحــق مردم صورت
گرفتــه تحریــف مطالبــات مردم بــود مردم
آمدند حقابه خــود و مطالباتشــان را با تایید
مســئوالن نظام مطالبــه کننــد .بدخواهان
قصــد داشــتند مردمــی را کــه بــرای اظهار
مطالباتشــان آمــده بودند به شــکلی نشــان
دهند که انگار روبه روی نظام ایســتادهاند.
ایــن باالترین نــوع تحریــف مطالبــات مردم
است .شما حواســتان جمع باشــد در زمینه
مطالبــات بهحق،مطالبــات را بــه صورتــی
انجام دهید کــه قابل تحریف نباشــد.فریب
رسانهای که بزرگترین شگرد دشمن است
دستوپا گیر شما مردم نشود.
•مردم پای انقالب ایستادهاند

وی افــزود :امــروز بیــش از چهــل ســال از
انقالب میگذرد مــردم ثابــت کردند اصول
انقالب،رهنمود امــام انقالب ،مدیریتهای
داعیانــه و رهبری ،رهبر انقــاب بر همهچیز
زندگیشــان مقدم اســت .مقاومت مردم در
این مدت ایــن واقعیت را ثابت کــرد که مردم
پای این انقالب ایســتادهاند و تا آخرین قطره
خونشان ایســتادگی میکنند  .ممکن است
مــردم از همهچیزشــان دســتبردارند اما از
نظام و انقالب دستبردار نیستند ،این مردم
می خواهند انقالب مسیر خودش را طی کند
و بــه آن نقطهای برســد کــه آرزو و آرمان همه
انبیای الهی در همه دنیا محقق شود و وجود
مقدس امــام عصر(عــج) از پس پــرده غیبت
ظاهر شود و دنیا را مدیریت کند.

استاندار در مراسم بهرهبرداری از پروژههای مناسبسازی شده برای معلوالن مشهدی

تمام اقدامات مشهدبر پایه فرهنگ رضوی است
همزمان بــا روز گرامی داشــت معلــوالن و با
حضور اســتاندار خراســان رضوی ،شهردار
مشــهد ،مدیــران شــهری و اســتانی ،آییــن
بهرهبرداری از فضاهای تفریحی ،ورزشــی،
کتب و ناوگان اتوبوســرانی ویژه افراد دارای
معلولیت برگــزار شــد.به گــزارش اداره کل
روابط عمومی اســتانداری خراسان رضوی،
در مراسم بهرهبرداری از فضاهای تفریحی،
ورزشی ،کتب و ناوگان اتوبوسرانی ویژه افراد
دارای معلولیت که با حضور یعقوبعلی نظری
استاندار خراسان رضوی برگزار شد ،از هشت
بوستانی که همزمان با روز جهانی معلولین،
برای اســتفاده افراد توانیاب مناسبسازی
شدهاست ،رونمایی شد.وی گفت :ما متوسل
به آقا امام رضا هســتیم و برخــورداری از این
نعمت تأثیرگذار ،همــه اقدامات و تصمیمات
ما را تحت فرهنگ رضــوی خواهد کرد ،پس
هــر اقدامــی کــه در این شــهر صــورت گیرد
حتمــ ًا دارای برکــت خواهــد بــود بنابرایــن
بایــد در ایــن شــهر به شــکل مضاعــف تالش
کنیم.وی در پایان از همه مسئوالن ،شورای
شــهر ،شــهردار ،بهزیســتی و ...قدردانــی
کرد و خطاب بــه توانیابان گفــت :امیدوارم
کاستیها و کمکاریهای ما را با صبوری خود
تحملکنید ،ما نیز ســعی میکنیم با تالش و
انسجام خود قسمتی از مشکالت شما عزیزان
را کم کنیم.گفتنی است؛ مناسبسازی این
بوستانها شامل زمینهای ورزشی ،وسایل
بدن سازی ،آبخوری ها ،وسایل بازی کودکان
و مناسبســازی ورودی و احــداث رمــپ بــا
اعتبار  ۷۰میلیارد ریالی اجرا شده است.این
بوستانها شامل ،بوستان پردیس در منطقه
مدیرکل بهزیستی اســتان ،معاون اجتماعی
و مســئول مراکــز آســیبدیدگان ایــن نهــاد
بهاتفاق مدیر بهزیســتی شهرســتان مشــهد
از خانه امــن بازدید کرد و گفــت :مددجویان
مراکــز آســیبدیدگان اجتماعــی ،نامــوس
بهزیستی هستند و باید مثل ناموس خودمان
از آنها مراقبت و محافظت کنیم.به گزارش
روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان مســعود
فیروزی بابیان این که این عزیزان ،امانتهای

از شرکتهای دانشبنیان مشهدی ،طراحی
و ســاخته شــده اســت.ارجائی خاطرنشــان
کرد :میانگین جمعیت معلوالن مشــهد برابر
با نسبت جهانی است اما اگر ما معلوالن را در
شــهر نمیبینیم به خاطر این است که مشهد
آماده حضور این افراد نیســت .هیچ پروژهای
قبل از پیوســت معلوالن نباید مجــوز بگیرد و
خواهشــمندم استاندار خراســان رضوی نیز
در این زمینه با ما همکاری کند.
•مناسبسازی تمامی پارکهای مشهد
برای معلوالن تا انتهای امسال

دو ،بوستان بهار در منطقه سه ،بوستانهای
بسیج ،الله و بهشت در منطقه چهار ،بوستان
کوهســنگی منطقه هشــت ،بوســتان آبشــار
منطقــه  9و بوســتان ملــت در منطقــه ۱۱
هستند.درخور ذکر اســت؛ با توجه به این که
طبق بررسیها بیشترین جمعیت شهروندان
توانیــاب در منطقــه چهــار ســکونت دارند،
ســه بوســتان در ایــن منطقه مناسبســازی
شــده اســت.همزمان با این روز  ۲۵اتوبوس
مناسبسازی شــده توسط شهرداری مشهد
خریداریشده است که تاکنون چهار دستگاه
تحویلشده و  ۲۱دســتگاه تا پایان دیماه به
ناوگان اضافه میشود.
شــهردار مشــهد با اشــاره به اهمیت داشتن
پیوســت مناسبســازی معلــوالن بــرای
تمامــی پروژ ههــای شــهری ،بــر اهمیــت
بهرهگیــری از توانمندیهــای ایــن قشــر بــا

انجام مناسبسازیهای شهری تأکید کرد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری
مشهد ،سید عبدا ...ارجائی نیز در این مراسم
بابیان این مطلب که چگونه میتوانیم از ۱۰
تا  ۱۵درصد یک کشــور چشمپوشــی کنیم،
خاطرنشــان کرد ۱۰ :تا  ۱۵درصد جمعیت
جهان بهنوعی دارای وضعیت ویژه هســتند؛
افرادی کــه ثابت کردنــد در سیاســت ،هنر،
کارآفرینی و ورزش چیزی از بقیه کم ندارند؛
همانگونه که میزان مدالهای پاراالمپیک
ما بیشتر از مدالهای المپیک است؛ پس چرا
نباید از  ۱۰تا  ۱۵درصد قدرتمان اســتفاده
کنیم؟وی اضافه کرد :شهر باید خود را برای
اســتفاده از توانمنــدی ایــن عزیــزان آمــاده
کند .هم اکنون فضای بازی هشــت پارک در
اقصی نقاط شهر برای افراد دارای معلولیت
مناسبسازی شده که این وسایل توسط یکی

مدیر کل بهزیستی استان:

مددجویان آسیبدیده ،ناموس بهزیستی هستند
حاکمیت نزد بهزیســتی هســتند گفت :باید
شــرایطی فراهم کنیم که آنها به توانمندی
برسند و نیازهای عاطفی ،فرهنگی ،انسانی و
اجتماعیشان تا حد امکانات و مقدوراتی که
داریم برآورده شود.وی با انتقاد از نگاهی که
درگذشته در خصوص این گروه وجود داشته

اســت گفت :بعضیها فکر میکردند که این
افراد مخل نظم جامعه ،زائد و منشأ مشکالت
و بدبختیهای جامعه هستند.فیروزی گفت:
نگاه بهزیستی این است که اینها آسیبدیده
و رنجکشیده از یک محیط پرآسیب هستند و
برخالف نظر قدیمی ،اینها از جامعه طلبکار

شهردار مشهد همچنین در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :تالش مدیریت شــهری این است
که شهر مهربان و دسترسپذیر و قابلاستفاده
برای همه همســایههای امام رضا(ع) باشد.
 ۱۰تا  ۱۵درصد جمعیت دنیا و مشهد دارای
نیازهای ویژه هســتند .به همیــن دلیل برای
رفــاه آنــان تبدیل مشــهد بــه شــهر مهربان و
دســترسپذیر را از سه حوزه شــروع کردیم.
وی ادامــه داد :امــروز هشــت پــارک را برای
افراد دارای معلولیت مناسبسازی کردیم و
تا پایان سال تمامی پارکها برای افراد معلول
مناسبســازی خواهد شــد.ارجائی با اشاره
به این کــه طراحی وســایل بر عهده شــرکت
دانشبنیان مشهدی است ،گفت :این شرکت
طراحی وســایل را طــی دو ماه انجــام داده و
امیدواریم به تولید انبوه برســد .ما نیز از آنان
حمایت خواهیم کرد.وی دربــاره اتوبوسها
نیز افــزود :از این تاریــخ به بعد هر اتوبوســی
که خریداری یا نوسازی شــود باید برای توان
یابان نیز مناسب باشد.
هستند و باید پاسخ مطالبات خود را از جامعه
و مســئوالن بگیرند زیرا زخم ناهنجاریهای
اجتماعی ،آنها را مجروح ساخته است.وی
ادامه داد :بنابراین ما به آنها بدهکار هستیم
و باید دین خود را نســبت به آسیبدیدگان با
خدمات خوب ،دقیق ،کارشناســی و انسانی
ادا کنیم.فیــروزی گفــت :البتــه کار در ایــن
مراکز شرایط بســیار ویژهای دارد و نیروهای
کارشناسی و تخصصی بیشتری الزم است.

از میان خبرها
گوناگون

دمای استان  ۱۴درجه
کاهش مییابد
هواشناسی اســتان از کاهش  ۱۲تا  ۱۴درجهای
دمای روزانــه و رســیدن دمای شــبانه بــه کمتر از
صفر درجه در اکثر نواحی سردســیر اســتان خبر
داد.بــر اســاس اطالعیــه هواشناســی خراســان
رضوی ســامانه بارشــی از اواخر امشــب در استان
فعالشده و از اواخر وقت شنبه ۱۳ ،آذر ،از خراسان
رضوی خارج میشود .وقوع بارشهای رگباری در
اســتان در برخی نقاط توأم با رعد و برق با احتمال
آبگرفتگــی بهویــژه در نیمــه جنوبــی پیشبینی
میشود.از اواخر وقت جمعه در نواحی سردسیر و
کوهستانی بارشها به شکل باران و برف همراه با
کوالک و کاهش دید خواهد بود .همچنین افزایش
شدت وزش باد در استان با احتمال بروز خسارت
بهویــژه در نــوار شــرقی را خواهیــم داشــت.طبق
مدلهای هواشناسی بیشترین میزان بارشها در
نیشــابور ،قوچان ،درگز ،جغتای ،گناباد ،کاخک
گناباد ،فریمــان ،تربتحیدریه ،خــواف همچنین
ارتفاعات بینالود و هزار مسجد خواهد بود.کاهش
محسوس دما در استان پیشبینی میشود و دمای
روزانه بین  ۱۲تا  ۱۴درجه کاهش مییابد .دمای
شــبانه نیز در اکثر نواحی سردســیر طی روزهای
شــنبه و یــک شــنبه هفته آینــده بــه کمتــر از صفر
درجه خواهد رسید.تشکیل مه ،لغزندگی معابر و
محورهای استان از دیگر اثرات این سامانه بارشی
خواهــد بود.با توجــه به این شــرایط هوایــی تردد
نکردن و توقف در حاشیه رودخانهها ،خودداری از
عملیات کوهنوردی و صعود به ارتفاعات ،به همراه
داشتن تجهیزات زمستانی در ترددهای جادهای،
تنظیم دمای گلخانهها ،دامداریها و مرغداریها
و ...همچنین در نظــر گرفتن تمهیدات الزم برای
جلوگیــری از خســارت هــای احتمالــی ناشــی از
افزایش شــدت وزش باد و نیز احتمــال اختالل در
سیستم حملونقل توصیه میشود.

ش و پرورش استان:
مدیرکل آموز 

خراسان رضوی بیشترین
نیروی خرید خدمات آموزشی
را در کشور دارد

مدیرکل آموزشوپرورش اســتان گفت :این استان
بیشــترین تعداد نیروهای خرید خدمات آموزشــی
را در کشور به خود اختصاص داده است.قاسمعلی
خدابنده در گفت وگو با ایرنا افزود :هماکنون  ۶هزار
نیروی خرید خدمات آموزشــی در آموزشوپرورش
اســتان مشــغول تدریس هســتند.وی ادامه داد :با
توجه به نیاز اســتان و کمبود شدید معلم ۴۲۶ ،نفر
از این تعداد امســال جذب آموزشوپرورش استان
شدهاند.وی گفت :ســال گذشــته بیش از  ۲هزار و
 ٢٠٠معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب این
استان شــدند و امســال نیز ســه هزار و  ۵۰۰نفر از
طریق برگزاری آزمون استخدامی جذب این اداره
کل خواهند شــد.وی با اشــاره به کمبــود  ۲۳هزار
معلم در سال تحصیلی جاری افزود :با برنامهریزی
و مدیریت منابع انسانی و بهکارگیری نیرو از راههای
مختلف موفــق بــه مدیریت ایــن کمبود در اســتان
شــدهایم.خدابنده ادامه داد :با توجه به بازگشایی
حضوری مدارس اســتان از ابتدای آذرماه ،تمامی
مدارس باید نسبت به تشکیل کمیته سالمت اقدام و
پس از انجام بررسیهای الزم و تنظیم صورتجلسه
کمیتــه ســامت ،فــرم اعــام آمادگی بازگشــایی
حضوری را در سامانه بارگذاری کنند.

معاون امور توانبخشی اداره کل
بهزیستی استان مطرح کرد

افزایش  ۲هزار نفری معلوالن
در امسال

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان
گفت :یکسوم معلوالن شناساییشده و زیر پوشش
در اســتان دچــار معلولیت شــدید و خیلی شــدید
هســتند.علیزاده رضایی بــه ایرنا گفــت :هماینک
 ۱۳۲هــزار معلول در اســتان زیرپوشــش خدمات
بهزیستی هستند که امسال  ۲هزار معلول جدید به
شمار معلوالن زیرپوشش استان افزودهشده است.
وی با بیان این که حدود نیمی از معلوالن زیرپوشش
در اســتان را معلوالن جســمی تشــکیل میدهند،
ادامه داد :درصد کمی از این شمار دچار معلولیت
مادرزادی هستند اما درصد باالیی افرادی هستند
که براثــر تصادفات و وقوع حــوادث دچار معلولیت
شــدهاند.معاون توانبخشــی بهزیســتی خراسان
رضوی اظهار کرد :اجــرای طرحهای پیشــگیرانه
توســط بهزیســتی و ارائــه مشــاورههای ژنتیک در
استان ،موجب کاهش معلولیتهای جسمی شده
اســت.وی ادامه داد :بیــش از  ۳۰درصد معلوالن
دارای پرونــده در اســتان خراســان رضــوی دچار
معلولیت شدید و خیلی شــدید هستند.وی با بیان
این که نــرخ شــیوع معلولیت در اســتان حدود پنج
درصــد اســت ،ادامــه داد :خراســان رضــوی جزو
استانهای برتر کشــور از نظر شناسایی معلوالن و
دادن خدمات حمایتی و مســتمری به آنان اســت.
علیــزاده اظهار کــرد :هماکنــون ماهانــه  ۶۸هزار
معلــول زیرپوشــش بهزیســتی اســتان مســتمری
دریافــت میکنند ضمن ایــن که  ۲۷هــزار معلول
دیگر پشت نوبت دریافت مستمری هستند.

