ا ز میان خبر ها
گوناگون

سفر از مرند به مشهد
برای وقف تمام پسانداز زندگی
وقتــی عشــق و ارادت بعضــی از هموطنــان را بــه
امام رضــا(ع) میبینــی ،خیلی رشــک میبــری و به
حالشــان غبطه میخــوری .هموطنانی کــه ارادت و
دلبستگیشانسقفندارد،ساحلنداردویکدریای
بیانتهاست ،مثل ارادت بانو محمود زاده که باوجود
نیازمندی شــدید ،همه دارایی و پس انــداز عمرش را
وقف حرم مطهر رضوی کرده است .به گزارش آستان
نیوز ،کبری محمودزاده ،اهل شهرستان مرند است؛
مرندآذربایجانشرقیحدود 1600کیلومترازمشهد
وآستانملکوتیامامهشتمفاصلهدارد،بانویمرندی،
این مســیر طوالنی را طــی کــرده و خود را به مشــهد
رســانده تا اوج دلدادگیاش را به امام رضا(ع) نشان
دهد؛ آنهم نه فقط بــا یک زیارت ،که بــا اهدای همه
پس انداز عمرش که با قناعت به دست آورده است؛ با
اهدای 137گرم طال که چیزی حدود 200میلیون
تومانمیشود.بانومحمودزادهمیگویداینگردنبند
طالراکهحاصلقناعتوپساندازدرطولزندگیاش
بودهباجانودلبهحرمرضویهدیهکردهاست.

عضوشورا:

سهم حاشیه مشهد از بودجه عمرانی
به 38درصد رسید

رئیسکمیسیونعمران،حملونقلوترافیکشورای
شهرمشهدگفت:مجموعاعتباراتحاشیهشهربیش
از 10درصدبهنسبتدیگرمناطقشهرافزایشیافتهو
سهمحاشیهشهرازمجموعبودجهعمرانیشهربه38
درصد رسیده اســت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شــورا ،ایمان فرهمندی درباره الیحــه اصالح بودجه
اظهار کرد :یکی از ضرورتهای مدیریت شهر مشهد
باتوجهبهمیزانزیادحاشیهنشینی،رسیدگیوتوجه
ویژهبهاینمناطقاست،اینموضوعازابتدادردستور
کار شورای ششم و مدیریت شــهری بوده و راجع به آن
دغدغهمندهستیم.ویبابیاناینکهدرادوارگذشته
بخشکمیازبودجهبهمناطقکمبرخورداراختصاص
پیدا میکرد ،افــزود :بودجه 1400در دوره گذشــته
مدیریت شــهری تدوین شــده و تالش ما اکنون که در
فصلاصالحبودجههستیم،ایناستکهسهمبیشتری
ازبودجهبهسمتمناطقکمبرخورداراختصاصداده
شــود .وی گفت :هم اکنــون که الیحه اصــاح بودجه
به شورا آمده اســت ،بخش زیادی از بودجه قابل تغییر
نبودهوبایدبهپروژههاییکهآغازشده یاتعهدنسبتبه
آنایجادشده،پاسخگوییشود.
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اجتماعی-فرهنگی

افزایشکرونامثبتهادرمشهد
عمده موارد مثبت کرونا واکسن نزده ها هستند

•نگران شلوغی های کاذب در بازارها هستیم

وی ادامه داد :همچنین بابت تجمع بیمــورد در بازارها
و پاساژها و شلوغیهای کاذب ایجاد شده در مکانهای
مختلف هم بهشــدت نگرانیم ،ضمن این که باید با توجه
به بازگشــایی و فعالیت حضوری مدارس و دانشــگاهها
نکات بهداشــتی در مکانهای آموزشــی بیــش از پیش
رعایت شود .دکتر درخشــان با اشــاره به این که از اوایل
بهمن امســال وضعیت نامناســب کرونایــی و آغاز موج
ششمبحرانکروناتوسطسازمانبهداشتجهانیپیش
بینی شــده اســت ،اظهارکرد :اگــر میخواهیــم که این

جامعه

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

دانشگاه علوم پزشکی اعالم کرد:

مدیرتوسعهشبکهوارتقایسالمتدانشگاهعلومپزشکی
مشــهد گفت :میزان مراجعات روزانه بــه مراکز منتخب
کروناافزایشنداشته،امامیزانتست PCRمثبتاز 4به
 6درصد و میزان تست رپید مثبت از  2.5به  3.5درصد
افزایش داشته اســت .دکتر محمدحســن درخشان در
گفت و گو با وب دا ،اظهار کرد :رونــد مراجعات روزانه به
مراکز منتخب کرونا همان  6هزار نفــر در هر هفته بوده
و افزایش نداشــته ،عمده موارد مثبت ،واکسن نزدهها و
افرادیبودندکهدوزهایدوموسومرابهتأخیرانداختهاند
وعمدهافرادمبتال،بستریوبدحالدربیمارستانهاهم
واکسینه نشــدهها و موارد به تأخیر افتاده هستند .مدیر
توسعه شــبکه و ارتقای سالمت دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد با بیان این که مردم هشــدارها و آسیبهای موج
ششــم بحران کرونا و ویروس امیکــرون را جدی بگیرند
اظهارکرد:کوچکترینعالیمسرماخوردگیوآنفلوآنزا
را باید جدی گرفت و بالفاصله به پزشــک مراجعه کرد،
تا با تشخیص درســت درمان بهموقع آغاز شود و از تکثیر
و انتقالش به دیگــران جلوگیری شــود .وی بــا بیان این
که اعیاد مبــارک والدت حضرت زهــرا(س) و همچنین
والدتهــای فرخنده ماه رجــب را در پیــش داریم و همه
سالهدراینمناسبتهامحافلجشنوشادیومجالس
عروســی زیادی برپا میشــود ،تأکید کرد :خواسته ما از
مردم این است که امسال و در شرایط کنونی از برگزاری
اینگونهمحافلومجالسخودداریکنند.

اخبار

مشکالت در شهر ،استان و کشور ما نباشد باید دوز سوم
راهرچهسریعتردریافتکنیمواگرهمدوزهایاول،دوم
و سوم را به دالیلی به تأخیر انداختهایم هرچه زودتر برای
دریافتآناقدامکنیمودرکنارآنخودراملزمبهاستفاده
از ماسک ،رعایت دســتورالعملهای بهداشتی و حفظ
فاصلهاجتماعیبدانیم.بهگزارشایرنا،رئیسکارگروه
سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت:
خدماترسانی مشاغل حســاس در مناطق زیر پوشش
ایندانشگاهبهدلیلخطرابتالبهکرونا،تنهاباارائهکارت
واکسنازسویخدمتگیرندگانمیسراست.باباخانی
افزود :خدمات رســانی در این بخش شــامل استخرها،
سینماها،سالنهایغذاخوریو تاالرهاستکهخدمات
گیرندگان باید قبل از ورود به این اماکن کارت واکســن
کرونا یا تصویــر آن را ارائه کننــد .وی ادامــه داد :تمامی
خدماتدهندگان در این اماکن نیز باید واکسیناسیون
کامل انجام دهند و کارت واکســن داشــته باشــند .وی
گفت:درصورتراهاندازیسامانه«امید»ازسویوزارت
بهداشــت ،تمامی ســازمانها ،ادارات و دســتگاه های
اجرایی میتوانند از واکسیناســیون خدمتگیرندگان
خوداطالعحاصلکنند.
اخبارکوتاه
* ایرنا /رئیس گروه آموزش و ارتقای ســامت معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح
پژوهشی «سنجش نگرش بزرگ ســاالن کشور درباره
واکسنکرونا»درایندانشگاهخبرداد.
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معاونفرهنگیادارهکلارشادخبرداد:

صادرات ۲میلیاردیکتاب
از خراسان رضوی
معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
گفت ۲۰ :میلیارد ریال صادرات کتاب به کشورهای افغانستان،
پاکســتان و بعضی از کشــورهای حوزه خلیج فارس داشــتیم .به
گزارش فارس ،افشین تحفه گر معاون فرهنگی و رسانه ای اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد :مشهد و استان خراسان
رضوی به بارانداز صادرات کشــور تبدیل شده اســت .وی افزود:
استان خراسان رضوی در بین استانهای کشور باالترین عنوان
چاپ کتاب را به خود اختصاص داده اســت .در ســال گذشــته به
صورت ماهانه و ساالنه  ۴هزار عنوان صدور مجوز کتاب داشتیم.
معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان با اشاره به ســابقه درخشان خراســان رضوی در اقدامات
و فعالیت های حــوزه کتاب و کتــاب خوانی تصریح کرد :اســتان
خراسانرضوی در همه رویدادها و برنامه های حوزه ترویج کتاب
خوانی کــه در کشــور برگزار میشــود رتبه بســیار باالیی کســب
می کند .وی افزود :انتظار می رود خراســانیها با چنین پیشینه
غنی فرهنگ و ادب از حیث محتوا ،عناوین و تعداد ،حضور پررنگی
در این رویدادها داشته باشند و آثار ارزشمند آن ها به چاپ برسد.
وی با اشاره به این که از  ۷سال گذشــته تا کنون وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامی برنامههای خوبی در زمینه ترویج کتاب و کتاب
خوانی برگزار کرده است ،تصریح کرد :استان خراسان رضوی در
جشنواره جام باشگاههای کتابخانه کودک و نوجوان که در کشور
برگزار شد ،بعد از تهران قرار گرفت و شهرستان نیشابور در سال
 ۹۹چهار برگزیده در این جشــنواره داشــت که در بین شهرهای
کشور این اتفاق بینظیر بود .تحفه گر گفت :توجه وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی به ترویج فرهنگ کتاب خوانی در بین کودکان
و نوجوانان یکی از روش هایی اســت که از هجمه فضای مجازی و
آسیبهای آن جلوگیری میکند ،اما در حقیقت باید در این حوزه
بیشــتر از این کار انجام شــود .معاون فرهنگی و رســانه ای اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراســان رضوی با بیان این که باید
جذابیت را در حوزه کتاب کودک مدنظر داشــت ،اظهار کرد :در
حوزه کتاب کودک باید جذابیت های الزم را ایجاد کرد و به زبان
کودکان کتاب نگارش شود ،همچنین از تصاویر جذاب متناسب
با شرایط سن آن ها استفاده شود.

مدیرکلآموزشوپرورشخبرداد:

آغاز مجدد فعالیت حضوری
مهدهای کودک و پیش دبستانی ها
مدیرکل آمــوزش و پرورش خراســان رضــوی گفت:
مهدهای کــودک ،مراکز پیــش دبســتانی و مدارس
استثناییاستانکهپیشازاینبهعلتنگرانیازشیوع
سویهجدیدکرونااز 4دیماهتعطیلاعالمشدهبود،از
 28دیماهبهصورتحضوریوبارعایتدستورالعمل
های بهداشتی فعالیت خواهند داشت .خدابنده در
گفت و گو با ایرنا افزود :مهدهای کودک و مراکز پیش
دبســتانی پس از برگزاری جلســه با حضــور نماینده
دانشگاهعلومپزشکیوبررسیمجددشرایطوظرفیت
ها،ارائهدرخواستکتبیخودبرایبازگشایی،تکمیل
فرم های الکترونیکی و خود اظهاری طراحی شــده،
می توانند مجوز آغاز فعالیت های حضوری خود را از
اداراتآموزشوپرورشدریافتکنند.تمامیمدارس
استثنایینیزازروزچهارشنبه ٢٩دیماهفعالیتهای
آموزشی و پرورشــی خود را با رعایت دقیق شیوه نامه
هایبهداشتیبهشکلحضوریازسرخواهندگرفت.
باباخانــی رئیس کارگروه ســامت محیط دانشــگاه
علوم پزشکی مشهد نیز گفت :بر اساس مصوبه ستاد
استانی مقابله با کرونا داشــتن گواهی واکسن کرونا
برای والدین کــودکان ،کارکنان مهدهــای کودک و
خانوادههای آنان و همچنین رانندگان سرویس های
مهدهای کودک الزامی است .همچنین مدیر روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشــهد به ایرنا گفت :این
مرکز برای برگزاری حضوری کالسها در نیم ســال
تحصیلیجاریآمادگیکاملرادارد.

نگرانیازرواجتکدیگری
«کارگرنماها»درمشهد

مدیرپروژهساماندهیکارگرانساختمانیوموقت
سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های
کشــاورزی شــهرداری مشــهد گفت :رواج گدایی
« کارگــر نماها» در مشــهد نگــران کننده اســت .به
گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
علیرضا کفاش افزود :این افراد در ساعات مختلف
شبانه روزی در میادین شهر مشــهد به ویژه مناطق
برخوردار شــهری و جنوب مشــهد به انتظار کمک
هســتند .وی تصریح کــرد :این افراد بــه رغم جوان
بــودن حاضر بــه کاری نیســتند و تمایــل ندارند در
ردیف کارگران سازمان دهی شده قرار بگیرند .وی
تصریح کرد :این افراد روزانه مبالغ زیادی از طریق
تکدی گری و فقط ایســتادن در میادین شهر درآمد
کسبمیکنند.

