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ثبتنام سفر سوریه در مشهد
امکانپذیر شد

مدیرعاملشرکتبهرهبرداریقطارشهری
مشهداعالمکرد:

 6500تومان هزینه تمام شده
هر سفر با قطار شهری

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد
گفت :هــم اکنون هزینه تمام شــده هر ســفر با قطار
شــهری بــرای شــهرداری 6500تومان اســت .به
گزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،مبین
مقدم افزود :از این مبلغ 5500تومان از هزینه تمام
شده سفر را شــهرداری به صورت یارانه می پردازد و
شهروندانتنهاهزارتومانازهزینههایتمامشدهرا
برای استفاده از قطار شهری پرداخت می کنند .این
درحالی است که طبق قانون باید یک سوم از هزینه
تمام شده سفر با حمل ونقل عمومی اتوبوس و قطار
شــهری را دولت ،یک ســوم را شــهرداری و یک سوم
دیگرراشهروندانپرداختکنندکهمتاسفانهدولت
طی سال های گذشته ســهم خود را پرداخت نکرده
و شهرداری این بار را به دوش می کشد .مبین مقدم
ادامهداد:کاهشچشمگیرجابهجاییمسافربهدلیل
شــیوع کرونا یکی از عوامل افزایش هزینه های تمام
شدههرسفرباقطارشهریاست.

معاونشهردارمشهدتشریحکرد:

ویژه برنامه های مدیریت شهری
به مناسبت هفته هوای پاک

معــاون شــهردار و قائم مقام ســتاد مناســبت های
شهرداری مشهد ،ویژه برنامه های مدیریت شهری
برای هفته هــوای پــاک را اعــام کرد .بــه گزارش
پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد ،یعقوبی
گفت :تمامــی خودروهای خدمات شــهری در این
هفته از نظر میزان آالیندگی ســنجش خواهند شد
و درصورت وجود نقص ،رفع نقص می شوند .وی به
فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو در این هفته اشاره
کرد و افزود :برای رفاه حال مراجعان ارائه خدمات
در این مراکز با نوبت دهی اینترنتــی انجام خواهد
شد .تشدید فعالیت گشت های آالینده در بزرگراه
های شهری و مشارکت با سمن ها در زمینه آموزش
حفظ محیط زیســت به شــهروندان از دیگــر برنامه
های درنظر گرفته شــده در هفته هوای پاک است.
همچنین در ایــن هفتــه از  25دســتگاه اتوبوس با
استاندارد یورو 4و یورو 5که آالیندگی بسیار پایینی
دارنــد ،رونمایی خواهد شــد .رئیــس اداره محیط
زیست ،سالمت و ایمنی شهرداری مشهد نیزاز ارائه
خدمات تنظیم موتور رایگان و مشاوره رفع نقص در
 18تعمیرگاه شهر خبر داد .پذیرا گفت :به مناسبت
هفته هــوای پــاک ،از  25تــا  30دی در ایــن مراکز
خدمات عیــب یابی ،تنظیــم و مشــاوره نقص موتور
خودرو به صورت رایگان انجام می شود.

مدیرعاملاتوبوسرانیمشهدخبرداد:

اصالح ۲خط برای اتصال آرامگاه
فردوسی به پایانه وکیلآباد

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد از اصالح دو
خط اتوبوس برای اتصال آرامگاه فردوسی به پایانه
وکیلآباد مشهد خبر داد .نیشــابوری در گفتوگو
با ایســنا اظهار کــرد :از آرامگاه فردوســی تــا پایانه
وکیلآبادبهصورتمستقیمخطیتعبیهنشدهامادو
اصالح خط انجام خواهیم داد که آرامگاه فردوسی
را به پایانه وکیلآباد متصل کند .وی ادامه داد :پیش
از این مسیر خط  ۲۰۲از آرامگاه فردوسی به میدان
فردوســی بود کــه در طــرح جدیــد ،آن را از آرامگاه
فردوســی به پایانه آزادی میرســانیم و کسانی که
میخواهند به پایانه وکیلآبــاد بروند ،میتوانند در
پایانــه آزادی با خط  ۱۰خــود را به پایانــه وکیلآباد
برسانند .همچنین خط ۲۰۵که از میدان فردوسی
به میــدان شــاهنامه میآمد ،بــه آرامگاه فردوســی
متصل خواهد شد.

اجتماعی-فرهنگی
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یکمسئولدروزارتبهداشتمطرحکرد:

خراسانرضویپنجمیناستان
ازنظر ابتالبه«سالک»

رئیسگروهمدیریتبیماریهایقابلانتقالبینانسان
و حیــوان وزارت بهداشــت ،توضیحاتی دربــاره بیماری
سالک ارائه کرد و گفت :از ابتدای سال ۱۴۰۰تا انتهای
آذر امسال۱۰ ،هزار و  ۵۰۸بیمار جدید مبتال به سالک
در کشــور شناســایی شــدهاند و اســتانهای اصفهــان،
فارس ،خوزستان ،سمنان ،خراســان رضوی و گلستان
بیشترینمواردابتالبهاینبیماریراداشتند.دکتربهزاد
امیری در گفتوگو با ایســنا ،درباره بیماری لیشــمانیوز
ک گفت :ســالک یک بیماری انگلی است
جلدی یا ســال 
که از نیش یک پشــه کوچک به نام پشــه خاکی به انسان
منتقل میشــود ،در صورتی که پشــه آلوده باشد هنگام
خونخواری این انگل را به بدن انســان انتقال میدهد.
ِ
ســالک مرطوب یا روســتایی ،جوندگان یا
منشأ شــیوع
موشهای صحرایی هستند که این انگل از بدن آن ها به
اینپشههایمادهانتقالپیدامیکند.پشهخاکیبهالنه
جوندگانواردمیشودوازخونآنهاتغذیهمیکند.وی
گفت :به ترتیب استانهای اصفهان ،فارس ،خوزستان،
سمنان ،خراسان رضوی و گلستان بیشترین موارد ابتال
به سالک را طی ســال 1400داشتند .وی افزود :چنان
چهمحلزندگیپشهخاکییامخزناینبیماریبهمحل
زندگی انسان نزدیک باشــد ،احتمال شیوع بیماری در
انســانها هم افزایش مییابد ،این نوع پشــه تــا حدود۲
کیلومترهمتوانپروازداردومیتواندهنگامخونخواری
انگل را به انســان منتقل کند ،به این ترتیب ناحیهای که
توسط پشه گزیده میشود ،عفونی شده و پس از چند ماه
کمکمضایعاتپوستیکهابتدامانندجوشاستوسپس
به زخم تبدیل میشــود ،ایجاد خواهد شــد .این زخمها
عمومامزمناستواگربهعفونتثانویهتبدیلشودخیلی
شدیدترخواهدشد،درغیراینصورتهمحداقلچندین
ماه زمان میبرد تــا التیام یابد .وی در خصــوص راههای
درمانسالکنیزاظهارکرد:خدماتتشخیصیودرمانی
اینبیماریبهصورترایگاندرمراکزبهداشتیودرمانی
انجاممیشود،ابتدابرایتشخیصبیماریاززخمایجاد
شده در بدن فرد که پس از گذشــت  ۱۰روز بهبود نیافته
اســت ،نمونهگیری میکنند و تشخیص میدهند عامل
زخم ،انگل بیماری زای ســالک اســت یا خیر ،در صورت
تشخیصسالکسهروشدرمانیپیشرویپزشکوجود
دارد،درروشاولاگرزخمکوچکوموضعیباشدبایک

دستگاه ،موضع مدنظر را با نیتروژن مایع سرد میکنند
که انگل از بین رود ،در روش دوم کــه ترموتراپی نام دارد
بهموضعزخمدمامیدهند،روشسومواستانداردیکه
در مراکز بهداشــتی و درمانی انجام میشود ،استفاده از
دارویگلوکانتیمبهصورتآمپولاستکهدرمحلزخم
تزریق میشود .امیری ادامه داد :در برخی از بیماران که
سیســتم ایمنی ضعیفتری دارند ،زخم ناشــی از گزش
پشهمیتوانددرکلبدنمنتشرشود،دراینافرادکهزخم
منتشر شده اســت آمپول گلوکانتیم به صورت عضالنی
تزریق میشــود .رئیس گروه مدیریت بیماریهای قابل
انتقالبینانسانوحیوانوزارتبهداشتبااشارهبهاین
کهعالوهبرمردم،سیستمدولتیهممیتواندازگسترش
سالکجلوگیریکند،تصریحکرد:وزارتبهداشتکهدر
بحثتشخیصودرمانکمکمیکنداماسایردستگاهها
میتواننددربخشهایدیگرکمککنند؛بهعنوانمثال
کنترل جمعیت ناقالن و مخازن بیماری مهم اســت ،در
بحثجوندگانیکاقدام،النهکوبیوکنترلجمعیتآن
هاســت اما پیش از آن یک توصیه مهم به سایر سازمانها
داریم،اگرقراراستیکطرحتوسعهایاجراکنیمبایدبه
پیوستسالمتآنهمنگاهکنیم.بهعنوانمثالدریکی
ازاستانهامسکنمهررادرمجاورتکلنیالنهجوندگان
ساختهبودندکهبعدازمدتیمشاهدهکردیمشیوعسالک
در آن جا افزایش یافت ،پس در طرح توسعهای باید به این
موضوع توجه داشته باشــیم و در استانهای سالک خیز
رضوی،سمنانوگلستان

مانندفارس،اصفهان،خراسان
اینموضوعمدنظرمانباشد.
همچنیــن کارشــناس بیماریهــای ســالک و ماالریای
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایســنا گفت :از ۶۰۰۰
ابتال به ســالک در ســال ۸۸به ۱۰۰۰ابتال در سال۹۹
رسیدهایم.ماشاخصهارادرپایانهرسالمیسنجیم.بر
یدرهیچکدامازشهرستانها
همیناساسروندافزایش 
نداشــتهایم و قطعا روند کاهشــی ادامه خواهد داشــت.
محمدحســن مســعودی افــزود :بیمــاری ســالک جزو
ی اســت که در خراسان رضوی
قدیمیترین بیماریهای 
وجودداشتهوازجملهبیماریهایمشترکبینانسانو
حیواناست.برایکنترلآنبایداقداماتهمهجانبهای
درهمهزمینههابامشارکتهمهسازمانهاییکهدرگیر
اینموضوعهستند،انجامداد.
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خسارت 7.7میلیاردیشکارچیان
غیرمجازبهمحیطزیستاستان

فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت اســتان گفت  :شــکار و صید
غیرمجاز متخلفان طی ۹ماه گذشته در اســتان ۷۷میلیارد ریال به
محیط زیست خســارت وارد کرد .ابوالفضل شعبانی در گفت و گو با
ایرناافزود:طی ۹ماهگذشتهازسالجاریتعدادهزارو ۱۲۷متخلف
شکاروصیددراستانشناساییودستگیرشدهاند.ویادامهداد:طی
این مدت ۱۶۴راس الشه شکار از گونههایی مانند قوچ ،میش،کل،
بز و گراز  ۳۸۳،قطعه پرندگان شــکار شده و ۳۷۷قطعه ماهی صید
شدهکشفشدهاست.فرماندهیگانحفاظتمحیطزیستخراسان
رضوی همچنین با اشــاره به تخلــف زندهگیری پرندگان وحشــی با
هدف فــروش آن گفت :هــزار و ۲۰۰قطعه پرنده زنــده از گونههایی
مانند مینا ،سهره طالیی و چکاوک وحشــی از شکارچیان غیرمجاز
کشف،ضبطودرمحیطزیسترهاسازیشدهاست.شعبانیافزود:
همچنین  ۱۸۰قبضه سالح شکاری شامل ســاح مجاز و غیرمجاز
از متخلفان کشف و ضبط شــده اســت .وی ادامه داد :ماموران یگان
حفاظتمحیطزیستعالوهبروظیفهصیانتوحفاظتازگونههای
جانوری ،مسئولیت حفظ گونههای گیاهی و درختان را نیز بر عهده
دارندکه طی ۹ماه امســال تعــداد ۹۶هزار و ۱۹۰راس دام ســبک
مشــغول چرای غیرمجاز را به بیــرون مناطق حفاظت شــده هدایت
کردهوبرایمتخلفانتشکیلپروندهدادهاند.فرماندهیگانحفاظت
محیطزیستخراسانرضویگفت5:هکتارازاراضیمناطقتحت
حفاظتاستانازدستمتعرضان،کوهخوارانوزمینخوارانطیاین
مدترفعتصرفشد.شعبانیافزود:همچنینامسالسهباندقاچاق
حیواناتوحشیدراستانشناساییومعدومشدوسههزارنفرساعت
نیزآموزشهایفرهنگسازیزیستمحیطیدراستانبرایاقشار
مختلفبرگزارشدهاست.

افزایش محسوس تعداد بیماران سرپایی کرونا
مسئول کمیته رســانه و اطالعرسانی کووید
 ۱۹دانشگاه علوم پزشــکی مشهد از افزایش
محســوس تعداد بیمــاران ســرپایی مراجعه
کننــده بــه مراکــز خدمــات جامــع ســامت
منتخب کرونا خبر داد و گفت :بهترین راهکار
برای پیشــگیری از ورود به موج جدید کرونا،
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و تکمیل
واکسیناســیون اســت .پهلــوان در گفت و گو
بــا وب دا با بیان ایــن که روز یک شــنبه 104
بیمــار جدید مبتــا یا مشــکوک بــه کرونا در
مراکز درمانی زیر پوشــش دانشــگاه بستری
شــدند ،اظهارکــرد 269 :بیمــار در مراکــز
درمانــی زیرپوشــش ایــن دانشــگاه بســتری
هســتند که  91نفــر از ایــن تعــداد در بخش
مراقبت های ویــژه تحت درمان قــرار دارند.
وی بــا بیان ایــن کــه تمامی ســطوح خدمات
رسانی در حوزه های بهداشت و درمان برای
خدمات رســانی به بیماران در آمادگی کامل
هستند ،تصریح کرد :امیکرون قدرت انتقال
و انتشــار باالیی دارد و بهترین راهــکار برای

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از کاغذ
آینده مطبوعات را تغییر میدهد

فرماندهیگانحفاظتمحیطزیست
خراسانرضویاعالمکرد:

دانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد:

پیشــگیری از ابتال به آن رعایت دستورالعمل
هــای بهداشــتی ،حفــظ فاصلــه اجتماعی،
اســتفاده از ماســک و تکمیل واکسیناسیون
است .وی با اشاره به این که پس از پنج تا شش
ماه از زمان دریافت دوز دوم واکســن ،میزان
ایمنی بدن دربرابر ویروس کووید  19کاهش
می یابد ،تصریح کرد :تمامی گروه های سنی
باالی  18ســال که ســه ماه از زمــان دوز دوم
واکسن آن ها گذشته ،الزم است برای دریافت
دوز ســوم و حفظ ایمنــی بدن در برابــر کرونا
اقدام کنند .پهلوان با تاکید بر این که تمامی
مراکز واکسیناســیون آمــاده ارائه خدمات به
مراجعــان هســتند ،تصریح کــرد :در صورت
بــروز عالیمــی شــبیه ســرماخوردگی ،افراد
برای بررسی بیشتر می توانند به مراکز سطح
یک که شامل مراکز خدمات جامع سالمت و
درمانگاه هاست مراجعه و از حضور مستقیم
در بیمارستان ها خودداری کنند.
همچنیــن مســئول ســامانه پاســخ گویــی به
ســؤاالت کرونایــی دانشــگاه علوم پزشــکی

معاون اداره کل ارشاد استان:

عکس تزیینی است

رئیس ســازمان حــج و زیــارت از پیشثبتنام ســفر
زیارتی سوریه در تمام اســتانها خبر داد .به گزارش
ایسنا ،علیرضا رشیدیان گفت :با توجه به استقبال
متقاضیاناستانهایمختلفبرایاینسفرزیارتی
که به تازگی از سر گرفته شده است ،به دفاتر زیارتی
استانهااعالمشدبرایپیشثبتناممتقاضیاناین
سفر معنوی اقدام کنند .وی با اشــاره به درخواست
دفاتر زیارتی برخی از اســتانها برای اعــزام زائران
سوریه از شهرها و استانهای خود ،اظهار کرد :پس
از آغاز دوباره این سفر زیارتی از تهران ،دفاتر زیارتی
شــهرهای مشــهد ،اهواز ،شــیراز ،اصفهان ،تبریز و
کرمان خواســتار برقراری ســفر مســتقیم به سوریه
شدند،دراینراستاتصمیمبرآناستتاروزهایآینده
پیشثبتنام زائران در همه اســتانهای کشور آغاز
شود و از این طریق ،امکان احصای تعداد متقاضیان
هراستانفراهموبراساسآنتعدادپروازهابرایهر
استانپیشبینیمیشود.
بنابراعالمروابطعمومیسازمانحجوزیارت،اعزام
کاروانهای زائران ایرانی به ســوریه از روز دوازدهم
دی پس از دو سال توقف این سفرها با شیوع ویروس
همهگیر کرونا ،بــا همکاری و هماهنگی مســئوالن
ایرانوسوریهآغازشد.

ا ز میان خبر ها

مشــهد گفــت :میــزان تما سهــای روزانــه
مردمــی بــا ســامانه  191پاســخ گویــی بــه
ســؤاالت کرونایــی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد افزایش داشــته و به میانگین 2200
تماس در هر روز رسیده است .به گزارش وبدا،
دکتر اباصلتی اظهار کرد :در یک هفته اخیر
میزان تماسهای روزانه مردم با سامانه 191
پاســخ گویی بــه ســؤاالت کرونایی دانشــگاه
علوم پزشکی مشــهد تا مرز  2200تماس در
هر روز رسید که از این میزان  1700مورد آن
در خصوص واکسن 200 ،مورد در خصوص
بیماری کرونــا و  300مورد هــم در خصوص
ســایر موارد همچون طرح شــکایات ،ویزیت
در منزل و مشــاوره بهداشــتی قبل از انجام و
برگزاری کارها و برنامهها بوده است.

•ممنوعیت ورود گردشگران سالمت
از کشورهای با وضعیت غالب سویه
امیکرون

مدیــر گردشــگری ســامت دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد اظهــار کــرد :در شــرایط
پاندمی کرونــا و با انتشــار ســویه امیکرون،
ورود گردشــگران ســامت از کشــورهایی
که این ســویه در آن به صورت غالب درآمده
اســت ،ممنوع شــد .خوش شــکن ،با اشاره
به این کــه ورود هموطنان از دیگر کشــورها
نیز بــا در دســت داشــتن تســت پی ســی آر
منفی  48ســاعت گذشــته و گواهی تزریق
دو دوز واکســن امــکان پذیــر اســت ،گفت:
ورود گردشــگر سالمت از کشــورهای دیگر
مانند افغانستان ،عراق و پاکستان نیز طبق
همین روال بــا دارا بودن تســت پی ســی آر
منفی  48ساعت گذشــته و گواهی دریافت
دو دوز واکســن مورد تایید کشــور ما امکان
پذیر است.

معاونامورفرهنگیورسانهادارهکلفرهنگوارشاد
اســامی خراســان رضوی گفت :حذف ارز۴۲۰۰
تومانیازکاغذ،آیندهرسانههایمکتوبومطبوعات
را تغییر می دهد و آن ها را بیشتر به سمت فعالیت در
فضای مجازی یا نشــر الکترونیک سوق خواهد داد.
تحفهگردرگفتوگوباایرناافزود:هرچندهماکنون
خیلیازرسانههایمکتوببهسمتفعالیتدرفضای
مجازی پیش رفته اند امــا حذف یارانــه کاغذ به این
موضوعسرعتخواهددادبااینحالروزنامهکاغذی
مخاطب خــود را خواهد داشــت .وی تصریــح کرد:
دولت نظارت خــود را بر نحوه تخصیــص ارز۴۲۰۰
تومانیبرایوارداتکاغذبیشترکردهاستکههدف
از این اقدام محدودیت در اختصاص آن نیست بلکه
هدفعدالتدرتوزیعومصرفکاغذاست.ویگفت:
متعاقبنظارتهابرکاغذوارداتیدرمرکزکشور،در
استانهانیزباشمارشچاپکتاببراساسفهرست
اعالموصولآنهابهدبیرخانهتوزیعکاغذ،بهنحوی
توزیععادالنهکاغذومصرفبهینهآنرصدمیشود.
تحفه گر افــزود :در هر صورت با برداشــته شــدن ارز
 ۴۲۰۰تومانیازکاغذ،کنشوواکنشهاییدربازار
چاپ کتاب و مطبوعات و در تغییر قیمت ها به وجود
می آید و بهای خدمات در همه بخش ها با تغییراتی
همراه خواهد بود لذا باید قوانین و مقررات برای این
فرایندبادقتنظرویژهایاعمالشود.

رئیسجدیدسازمان
بسیجرسانهاستانمعرفیشد
سردار غیاثی فرمانده سپاه امام رضا (ع) در حکمی
مهدی شــاد را به عنوان رئیس سازمان بسیج رسانه
خراسان رضوی منصوب و از تالش مجاهدانه دکتر
عباسمحمدیانتقدیرکرد.بهگزارشروابطعمومی
سازمان بسیج رسانه خراســان رضوی ،مهدی شاد
پیش از این جانشــین معاونت فرهنگی هنری سپاه
امام رضا (ع) بود و دانش آموخته کارشناســی ارشد
علومارتباطاتاجتماعی،مدرسسوادرسانهودارای
سابقهروزنامهنگاریدرجرایداستاناست.

مدیرکلپستاستان:

آماده همکاری در نمایشگاه
مجازیکتابهستیم

مدیر کل پست اســتان گفت :این ادار ه کل آمادگی
همــکاری در دومیــن نمایشــگاه مجــازی کتــاب را
دارد .موسوی در گفتوگو با ایسنا از همکاری پست
خراســان رضوی در دومین نمایشگاه مجازی کتاب
خبر داد و اظهار کرد :پست سال گذشــته در رویداد
فرهنگی نمایشــگاه مجازی کتــاب ،نقش مهمی بر
عهده داشت و امسال نیز با جدیت تمام در طول این
رویداد حضور کامل دارد .وی افزود :ســال گذشــته
نیز ادار ه کل پست استان در ایام برگزاری نمایشگاه
مجازی کتاب حدود ۵۲هزار و ۴۴۶مرســوله را که
محتوای آن کتاب بود ،در سراسر استان توزیع کرد.
مدیر کل پســت خراســان رضــوی گفــت :در اولین
نمایشــگاه مجازی کتاب  ۱۸هزار و  ۴۸۴مرســوله
حاوی کتاب از ســوی ناشــران توسط پســت استان
دریافتوبهمقاصدمختلفکشورارسالشد.

