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اقتصادی

برگزاری همایش تکریم از مادران
و همسران شهدای تربت جام

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا:

احداث بازار در اطراف حرم رضوی
مورد حمایت شوراست

رئیسکمیسیونخدماتشهری،بهداشت،سالمت
و محیط زیست شورای اســامی شهر مشهد گفت:
شــورا از احداث بازار میوه و تره بار و ارزاق در اطراف
حرم مطهر رضوی حمایت و پشــتیبانی می کند .به
گزارش روابط عمومی سازمان سامان دهی مشاغل
شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد،
کریم دادی افزود :شــورا از پیشنهاد شهردار مشهد
برای احــداث بــازار در اطــراف حرم اســتقبال می
کند و برای تحقق آن با شــهرداری همسو است .وی
ادامــه داد :باتوجه به تجربه موفق ســازمان ســامان
دهی مشاغل و فراوردههای کشــاورزی شهرداری
مشهد پیشنهاد می شود این سازمان در چهار مسیر
ورودی به حرم مطهر کار مطالعه و جانمایی را انجام
دهد .وی با انتقاد از این که حداقل مایحتاج ضروری
زائران گران به دســت آنان می رســد گفت :شــورا و
شهرداری مصمم است بازارهایی را در اطراف حرم
مطهر ایجاد کند و مهم این اســت کــه کاال به قیمت
مناســب به دســت زائران برســد .رئیس کمیسیون
خدمات شهری ،بهداشت،سالمت و محیط زیست
شــورای اســامی شــهر مشــهد تاکید کرد :جهش
خدمات و کنترل قیمت ها در بازارهای شــهرداری
مورد تایید کمیســیون خدمات شــهری است و باید
این روند ادامه یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری
اعالم کرد:

خسارت 12/4میلیاردی
سیل و توفان به تاسیسات استان

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری خراســان
رضوی گفت :ســیل و توفان اخیر به تاسیسات آب
و فاضالب و راهداری  ۱۲۴میلیارد ریال خسارت
وارد کرد .محسن نجات در گفت و گو با ایرنا افزود:
 ۷۴میلیارد ریال از این میزان خســارت مربوط به
بخش آب و فاضالب و حــدود  ۵۰میلیارد ریال آن
خسارت راهداری است .وی تصریح کرد :همچنین
با توجه به وقوع سیالب در شهرســتان صالحآباد،
به بخش کشاورزی این شهرستان نیز  ۲۰میلیارد
ریال خســارت وارد شده اســت .مدیرکل مدیریت
بحران استانداری خراسان رضوی گفت:گزارش
خســارت ها در ســایر بخشها هنوز نهایی نشده و
گزارش جمعبندی وقوع خسارت توفان و سیالب
در اســتان اعــام خواهد شد.شــایان ذکر اســت،
ســامانه بارشــی کــه از پنــج شــنبه هفته گذشــته
خراســان رضوی را به شــکل باران فرا گرفته است
تا پایان هفته جاری به شکل باران و برف در مناطق
مختلف استان فعال خواهد بود.
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گوناگون

تولیت آستان قدس در بازدید از پروژههای
عمرانی حرم:

رفاه زائران درحرم مطهر
اولویت است

طی حکمی از سوی استاندار و در جلسه شورای اداری شهرستان انجام شد

انتصاب محسن داوری به عنوان سرپرست فرمانداری مشهد

حمیدی-ســومین جلســه شــورای اداری
شهرستان مشهد ،روز گذشته در سالن شهید
ســلیمانی اســتانداری برگــزار شــد کــه طی
آن و در حکمــی از ســوی اســتاندار ،محســن
داوری به عنوان سرپرســت جدید فرمانداری
مشهد منصوب و معارفه شد تا کلیددار جدید
ســاختمان پاســداران بــه عنــوان سرپرســت
فرمانــداری مشــهد الرضــا(ع) معرفــی و
عهــدهدار خدمت به مجــاوران و زائــران حرم
مطهــر رضــوی شــود .به گــزارش «خراســان
رضوی» ،یعقوبعلی نظری اســتاندار خراسان
رضوی در این جلســه با بیان ایــن که مالک ما
در انتخــاب و جابــه جاییها «موضوع» اســت
نه افراد و فرد مســئول باید بر اســاس اعتقاد،
تکلیف و جرئت و جســارت خود تصمیم بگیرد
و عمل کنــد افــزود :مهمتریــن مســئله امروز
مشــهد زیارت آسان و ارزان اســت .وی ضمن
تأکید بر جایگاه مشــهد اظهارکــرد :هیچیک
از مدیــران دســتگاهها و الیههــای مدیریــت
در اســتان احســاس بالتکلیفــی نمیکنند و
شرایط در اســتان به ویژه ازنظر ذخایر غذایی
در وضعیت اطمینان بخش است و دستگاهها
بهطور کامل مراقب هســتند .وی با اشــاره به
انتخاب «محســن داوری» بهعنوان سرپرست
فرمانداری مشــهد گفت :اولویت مــا در جابه
جاییها «موضوع» اســت و نه افــراد ،متمرکز
بر موضوع افراد را انتخــاب میکنیم .در وهله
اول این موضوعات نگاه انقالبــی ،اعتقادی و
تکلیفی به مسئولیت است و سابقه افراد آن را
نشان میدهد .کســانی که انتخاب میشوند
باید بهعنــوان یک تکلیف و مســئولیت و محل
خدمت به جایگاه نگاه کنند .جرئت و جسارت
یکــی دیگــر از مالکهــای انتخاب اســت که
مقدمه اقدام انقالبی اســت ،مدیــر کمجرئت
اگر هــم بخواهــد نمیتوانــد هــدف را محقق
کنــد ،اعتقاد به مــا جهت میدهــد و جرئت به
ما حرکت میدهد .اســتاندار گفــت :مدیران
باید هــمجهــت و هم حرکت داشــته باشــند.
دشــمن عملیات روانی میکند تــا جهت ما را

عکس :دهقانی

حقدادی-درآســتانه فرارســیدن خجسته میالد
بابرکــت حضــرت زهــرا(س) همایــش تکریــم از
مادران و همســران شــهدایتربت جامبــا حضور
فرماندار،مســئوالن قضایــی  ،امامــان جمعــه ،
مســئوالن اجرایی  ،نظامی ،انتظامــی و امنیتی و
شرکت مادران و همسران شهدا درتاالر کوثر تیپ
۳۸زرهــی تربت جــام برگزار شــد.در ایــن محفل
فرهنگی  ،معنوی پس از اجرای چند سرود توسط
رزم نوازان تیــپ  ۳۸زرهی و قرائــت زندگی نامه،
وصیــت نامــه و دلنوشــته توســط فرزندان شــاهد
وایثارگــر ،فرمانــده تیــپ  ۳۸زرهی تربــت جامبا
تجلیل از مادران و همســران شــهدا گفت  :شــهدا
بــرای حفــظ اســام و دســتاوردهای انقــاب در
مقابل هجوم وحشــیانه رژیــم بعث صــدام مردانه
ایستادند و با جانفشــانی از آرمان ها دفاع کردند.
ســرهنگ مهــدی ســعیدیان بــا اشــاره به ایــن که
ســربازان تیپ ۳۸زرهی بــا هدف تکریم شــهدا و
خانواده آنانهمیشــه پیــش قدم هســتند ،افزود:
درآستانه فرخنده میالد حضرت زهرا (س) افتخار
میزبانی مادران و همسران شهدا نصیب سربازان
تیپ ۳۸زرهی شد که  ۵۵۵شهید تقدیم کردهاند.
وی بــا اشــاره بــه مقــام و جایــگاه شــهیدان ادامه
داد :شــهدا ناظر براعمال و رفتار ما هســتند و نزد
پروردگار روزی می خورند ونظــر به وجه ا ...دارند
و با جانفشــانی شــهدا امروز هیچ کشــوری چشم
طمع به آب و خاک ایران اسالمی نمی تواند داشته
باشد .مهدوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
تربت جام با تجلیــل از زحمات و خدمــات مادران
شــهدا گفت :مجالس تکریم و تجلیــل از مادران و
همسران شــهدا در شــرایط کرونایی تعطیل شده
بود که با عــادی شــدن وضعیت کرونــا مجدد این
امر محقق شد.

۳

از میان خبرها

عوض و مــا را درحرکت خودمان سســت کند
و در تصمیمات متزلزل شــویم ،مدیر انقالبی
باید متکی بــر اعتقاد و جســارت بــرای هدف
تصمیم بگیرد و بر مسائل اشراف داشته باشد
و متمرکــز بــر همیــن شــاخصها مــا انتخاب
میکنیم .وی بابیان این که مشــهد یک شــهر
معنوی اســت افزود :ما شــرمنده زائــران امام
رضا(ع) هســتیم ،شــهر امــام رضــا(ع) نباید
حاشیهنشــین داشــته باشــد ،باید تالشها را
شروع کنیم و این شــروع نیاز به انسجام دارد،
نیاز بــه مدیریت شــبکهای و الیــهای هدفمند
و مقتــدر دارد .مهمتریــن مشــکل مدیــران ما
تصمیمگیــری اســت کــه بایــد درســت ،بهجا
و قاطــع باشــد .نظری تأکیــد کرد :مــا مصمم
هســتیم که فرمانــداری مشــهد را بــه جایگاه
عملیاتی خودش برگردانیم ،اگر اشکاالتی به
سبب همجواری با استانداری به آن واردشده
اســت .وی افزود :مشــهد مقدس از مشکالت
جدی رنج میبرد؛ مشکل حاشیه شهر نیاز به
همدلی و انسجام دارد ،مســائل اجتماعی در
مشهد مقدس الزم است موردتوجه جدی قرار
گیرد ،بهره فرهنگی در مشهد باید بهمراتب از
وجود علی ابن موسیالرضا(ع) نشئت گیرد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

مطالبات  20میلیاردی آموزش دهندگان
سوادآموزی استان

معــاون ســوادآموزی آمــوزش و پــرورش
استان گفت :مطالبات آموزشدهندگان
نهضــت ســوادآموزی خراســان رضــوی
یکساله شده و بیش از  ۲۰۰میلیارد ریال
طلب دارند .مصطفی اسدی در گفتوگو
با ایســنا با بیان این که خراسان رضوی به
لحاظ سواد یکی از اســتانهای پیشرو در
کشــور اســت ،افزود :خراســان رضوی از
میانگین سواد کشور حدود ۲درصد باالتر
است .وی بیان کرد :میانگین سوادآموزی
خراسان رضوی در گروه هدف  ۱۰تا ۴۹
ســال بــه  97/7درصــد رســیده و رکورد
بسیار خوبی است که طی چند سال اخیر
به دســت آوردهایــم .معاون ســوادآموزی
آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح
کــرد :بــر اســاس هدفگــذاری صــورت
گرفته تالش میشــود تا ســال  ۱۴۰۳به
مــرز 98/5درصد برســیم که رقــم قابل
قبولی بــرای میزان ســواد در یک کشــور
محســوب میشــود .وی اظهارکرد :اگر
به میزان  98/5درصد برســیم ســواد به
یک حد کمال میرســد ،چون یک درصد
ایــن افــراد دارای معلولیتهــای ذهنــی
و حرکتی و تعــدادی هــم فوتیهای ثبت
نشــده هســتند و فقــط نیــم درصــد باقی
میماند که طبیعی اســت .اسدی با بیان
ایــن کــه زمانــی میتوانیــم جشــن پایان
بیســوادی را برگــزار کنیــم که از ســوی
دیگــر ورودی بــه دلیــل تــرک تحصیــل،
بازمانده از تحصیل و  ...نداشــته باشیم،
افــزود :همــه جامعــه بایــد کمــک کننــد
تــا کــودکان در همان  ۶تــا  ۸ســالگی به
کالسهای درس دسترســی پیدا کنند و
بتوانند در مدارس عــادی ادامه تحصیل
بدهند ،اگــر به  ۱۰ســالگی برســند باید
به حــوزه آمــوزش بــزرگ ســاالن بروند.
وی با تأکید بر این کــه به هر طریق ممکن
باید مبادی بیســوادی را مسدود کنیم،
گفت :با توجه به این که طی دو سال اخیر
بیش از  ۲۴۰۰نفر از پرسنل ما استخدام

رســمی شــدند ،با کمبود آموزشدهنده
بــه عنــوان یــک معضــل مواجه نیســتیم،
فقــط در برخــی شهرســتانها و برخی از
جنســیتها دچار مشکالتی هســتیم که
در حال رفع اســت .معاون ســوادآموزی
آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی بــا
بیان این که مطالبــات آموزشدهندگان
نهضــت ســوادآموزی یکســاله شــده و
آن هــا بیــش از  ۲۰میلیارد تومــان طلب
دارنــد ،افــزود :چــون آموزشدهندگان
در فصــل  2بودجــه قــرار دارنــد و دولت
زمانی کــه اعتباری داشــته باشــد به این
افــراد پرداخت میکنــد به همیــن دلیل
درخواست داشــتهایم به فصل یک تغییر
یابند تا پس از پایان دوره در صورت امکان
ماهانه حقوق شان را دریافت کنند که در
این خصــوص رایزنیهایی در حال انجام
اســت .وی بیان کرد :خوشبین هســتیم
که ایــن اتفــاق بیفتــد و در پرداختیهای
بعــدی بتوانیــم به صــورت ماهانــه یا پس
از پایــان دوره و قبولیهــای فراگیران به
آموز شدهنــدگان طلبکار یهایشــان
را پرداخــت کنیــم .اســدی همچنین در
خصوص شرایط افزایش مراکز یادگیری
در خراســان رضوی نیز گفــت :چون کف
مراکز یادگیری روستایی  ۵۰نفر و مراکز
شــهری  ۷۰نفر اســت دیگــر بــه گونه ای
نیســت که در یک مکان  ۵۰نفر بیسواد
باشــند و در همــه مناطــق پراکندهاند به
همین دلیل دیگــر نمیتوانیم افزایشــی
داشــته باشــیم .وی تصریــح کــرد :هــم
اکنــون در خراســان رضــوی  ۱۰۸مرکز
یادگیری فعال اســت که تا پایان امســال
بــا دریافــت مجــوز دو مرکــز دیگــر ،بــه
 ۱۱۰مرکــز یادگیــری افزایــش خواهــد
یافت و حــدود  ۷۰۰۰نفر در ایــن مراکز
مشغول فراگیری هســتند .اسدی یادآور
شــد :شــاید در برخــی شهرســتانها که
ســوادآموزی در آن ها کامل شده مرکز را
به مکان دیگری منتقل کنیم.

در مشــهد هــر آن چــه دیــده و شــنیده و حس
میشود باید ما را به یاد امام رضا(ع) و فرهنگ
رضوی بیندازد .استاندار تصریح کرد :موضوع
بسیار مهم مشهد و مهمترین ابزار بهرهمندی
از ایــن مرکز معنــوی «زیــارت» اســت ،زیارت
آسان ،سریع و ارزان باید در دستور کار باشد،
نباید کســی که بــه زیارت مــی آید در مشــهد
دچار سختی شود و این در شأن شهر علی ابن
موســیالرضا(ع) نیســت .وی تاکید کــرد :با
رونق و آسان شدن زیارت بسیاری از مشکالت
اجتماعی و فرهنگی ما حل خواهد شد.
•اولویت های سرپرست فرمانداری مشهد

محســن داوری سرپرســت جدید فرمانداری
مشهد نیز در این جلسه گفت :افتخار دارم در
شهر امام رضا(ع) و بر اساس اعتماد استاندار
محتــرم ،خادمــی زائــران و مجاوران بــارگاه
ملکوتی حضــرت علی ابن موســیالرضا(ع)
را در عرصــه جدید مدیریتی بر عهــده بگیرم.
وی افزود :در قریب به ســه دهــه فعالیت خود
در همــه عرصههــای فرهنگــی ،اجتماعــی و
سیاسی ،با شناخت دقیق از مشکالت و موانع
برای خدمت به مردم عزیز و والیتمدار مشهد

به عرصــه آمــدم .وی تصریــح کرد :بــا حضور
درصحنه و شــنیدن دغدغه و مشکالت مردم
در امور معیشت ،کســبوکار و اقتصاد زیارت
و توجه بــه اشــتغال و رفــع مشــکالت صنایع
و حاشــیه شــهر و ســامان دهــی آن ،موضوع
آب ،محیطزیســت ،آســیبهای اجتماعــی
و تســهیل در امــر مهــم زیــارت برنامهریزی و
از همــه ظرفیتهــا اســتفاده مــی کنــم .بــا
بهکارگیــری مدیــران والیتمــدار و متعهد در
راستای آبادانی این شهرستان گام برخواهیم
داشت .کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد
و کالت در مجلس شورای اسالمی نیز در این
مراســم با اشــاره به کارنامــه چندماهه دولت
ســیزدهم اظهار کرد :در این مدت مشکالت
ما با کشورهای همســایه برطرف شده است،
فروش نفت ما از  50هزار بشکه دولت قبل به
1/2میلیون بشکه رسیده است و انبارهای ما
مملو از کاالی اساسی است و صادرات کشور
به کشورهای همســایه رونق پیداکرده است،
طوری کــه صــادرات به کشــور تاجیکســتان
در دولت فعلی ســه برابر شده اســت .فاطمه
رحمانی دیگــر نماینده مردم مشــهد و کالت
در مجلس نیز گفــت :فرماندار جدیــد باید به
مسائل مهم شــهر مشهد توجه داشــته باشد،
مســئله آب و اشــتغال و مســائل اجتماعی به
ویژه حاشــیه شــهر مشــهد نیز نیازمنــد توجه
جدی است ،عالوه بر این فرماندار باید از همه
ظرفیتهای مردمی به ویژه جامعه زنان برای
پیشبرد اهداف در مشــهد الرضا(ع) استفاده
کند و فرمانداری مشــهد را به جایــگاه واقعی
خــود بازگردانــد .حجتاالســام نیکبیــن
رئیس مجمع نمایندگان اســتان هــم در این
جلسه خواستار انجام کارهای بر زمینمانده
در شهر مشهد شد.
شــایان ذکــر اســت ،در پایــان ایــن نشســت
استاندار ضمن تقدیر از «سید حمید موسوی»
سرپرســت قبلــی فرمانــداری مشــهد ،طــی
حکمی «محسن داوری» را بهعنوان سرپرست
فرمانداری مشهد منصوب کرد.

رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد:

آغاز فروش فوق العاده نوروزی
از ابتدای بهمن
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت :از اول بهمن
ماه ،جشــنواره فروش فوق العاده نوروزی،
از ســوی واحدهای خــرده فروشــی و بدون
برپایــی نمایشــگاه تجمعی برگــزار خواهد
شد .بنانژاد در گفتوگو با ایسنا درخصوص
جزئیات جشنواره فروش فوقالعاده نوروزی
در مشهد اظهار کرد :امسال نیز قرار بر این
است که مانند ســال گذشته جشنوارهای با
نام«نمایشــگاهی به وســعت ایران» به جای
نمایشــگاههای تجمعــی همــراه بــا فروش
برگزار شود .در جشنواره فروش فوق العاده
نوروزی کاالهــای مورد نیــاز مــردم در ایام
پایان سال از سوی واحدهای خرده فروشی
عرضه میشــود .وی افزود :این جشــنواره
یشود بازار واحدهای صنفی که در
موجب م 
دو سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا
با مشــکالتی ماننــد تعطیلی مواجــه بودند
رونق بگیرنــد و همچنین مردم کــه امروز با
مشکالت اقتصادی و افزایش قیمت کاالها
مواجــه هســتند بتوانند بــا قیمــت کمتری
کاالها و خدمات مورد نیاز خــود را دریافت
کنند .رئیــس اتــاق اصناف مشــهد تصریح
کرد :برگزاری این جشــنواره در واحدهای
صنفی و به صورت گسترده به دلیل بیماری
کرونــا و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
میتوانــد بــرای مــردم و اصناف موثــر واقع
شــود .بنانــژاد دربــاره اولویــت واحدهــای
صنفی شــرکت کننده در این جشــنواره نیز
گفت :اولویــت بــا واحدهای صنفــی مانند
پوشــاک ،کیف ،کفــش ،آجیل ،خشــکبار،
شــیرینی ،پــرده ،قالی شــویی و ...اســت.
واحدهای صنفی شــرکت کننده به صورت
وســیع تر در این طــرح در نظر گرفته شــده
اســت .وی افزود :این جشــنواره از ابتدای
بهمن شروع میشود و تا پایان سال یعنی تا
عید نوروز ادامه خواهد داشــت .البته شاید
این برنامه تا ماه رمضان ادامه پیدا کند ،باید
در این خصوص تصمیمگیری شود و برنامه
اجرایی اعالم خواهد شد.وی درباره میزان
تخفیفهــای در نظــر گرفتــه شــده در این
طرح برای شــهروندان گفــت :در این طرح
تخفیفها بســته به نوع خدمات ارائه شــده

متفاوت اســت ،امــا میانگیــن تخفیفهای
در نظــر گرفته شــده بین  ۱۰تــا  ۲۰درصد
خواهد بود.
•آمادگی برای توزیع  ۱۸۰۰تن میوه
شب عید

مدیــر تعــاون روســتایی اســتان نیــز در
زمینــه میــوه شــب عیــد گفت :بــا توجــه به
برنامهریزیهــای انجام شــده ۱۲۰۰ ،تن
پرتقــال و  ۶۰۰تــن ســیب درختــی بــرای
ذخیره ســازی میــوه شــب عید در اســتان
در نظــر گرفته شــده که بــا اعالم ســازمان
مرکزی عملیات خرید و ذخیرهسازی انجام
خواهــد شــد .ناصــری مقــدم اظهــار کرد:
اتحادیه تعاونی روستایی استان هماهنگ
کننده و مباشر اصلی خرید و ذخیرهسازی
میوه پایان سال در اســتان است و بر اساس
هماهنگیهای انجام شــده ســه سردخانه
در اســتان برای ذخیرهســازی میــوه پایان
ســال در نظــر گرفتــه شــده اســت .کلیــه
شهرســتانهای اســتان باید آمادگی الزم
را برای ایجاد مراکز توزیع میوه پایان ســال
داشته باشند .وی افزود :با دو سردخانه در
مشهد و یک سردخانه در نیشــابور قرارداد
منعقــد شــده و ایــن ســردخانهها آمادگی
ذخیره میوه پایان سال را دارند .وی تصریح
کرد :بــا توجــه بــه برنامهریزیهــای انجام
شــده  ۱۲۰۰تن پرتقــال که از ایــن میزان
 ۸۰۰تن پرتقال تامسون و  ۴۰۰تن پرتقال
والنسیاســت و  ۶۰۰تن ســیب درختی که
 ۷۰درصد آن ســیب زرد و  ۳۰درصد دیگر
ســیب قرمز اســت ،برای عید در نظر گرفته
شده که با اعالم ســازمان مرکزی عملیات
خرید و ذخیرهسازی انجام خواهد شد.

تولیت آســتان قدس رضــوی از پروژههــای عمرانی
حرم مطهــر امــام رضــا(ع) بازدید بــه عمــل آورد و از
نزدیــک در جریان روند پیشــرفت آنها قــرار گرفت.
به گزارش آســتان نیوز ،حجتاالسالموالمســلمین
مروی از پروژههای عمرانی حرم امام رضا(ع) ازجمله
پروژه احداث رواق زیرسطحی صحن آزادی ،توسعه
وضوخانههای حرم مطهر ،مرمت و کاشیکاریهای
صحنپیامبراعظم(ص)وبافتپیرامونحریمرضوی
بازدید کرد .در این بازدید مدیران و دستاندرکاران
عمران و توســعه حرم مطهر ،نحوه اجرای پروژهها را
توضیح دادند و تولیت آستان قدس ضمن قرار گرفتن
در جریــان امور و بررســی وضعیــت انجــام پروژهها،
دســتوراتی را در باره ســرعت بخشــی به آنها صادر
کــرد .وی بر لزوم تســریع در انجام عملیــات عمرانی
ضمن رعایت حسن اجرا و کیفیت تأکید و اظهار کرد:
سرعتوکیفیتاجرایپروژههایعمرانیحرممطهر
موجب افزایــش خدمترســانی به زائران و تســهیل
زیارت میشــود و تأمین رفاه زائــران در حرم مطهر از
اولویتهای نخست آستان قدس رضوی است.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد:

افزایش تعداد بستریشدگان
کرونا در استان

مسئول کمیته رسانه و اطالعرسانی قرارگاه مدیریت
کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :بیش از
 ۳۸۰بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های استان
بســتری هســتند که این تعداد طی روزهای گذشته
روندافزایشیداشتهاست.پهلواندرگفتوگوباایرنا
افزود ۲۹۵ :نفر از این تعداد در بیمارستان های زیر
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری هستند
که این دانشگاه عالوه بر مشهد  ۱۵شهرستان دیگر
اســتان را زیر پوشــش دارد .وی تصریح کــرد۱۱۸ :
بیمــار بدحال کرونایــی در بخش مراقبتهــای ویژه
بیمارستان های خراســان رضوی تحت معالجه قرار
دارند .وی تعداد بستریشدگان روز سه شنبه ناشی
از کرونا در بیمارستان های استان را  ۱۳۵نفر اعالم
کرد و گفت :تعــداد بستریشــدگان روزانه طی ۱۰
روز گذشته در نوسان بوده است .پهلوان درباره خطر
شیوع ُامیکرون طی روزهای آینده در استان و کشور
هشدار داد و بر پوشش فراگیر واکسیناسیون و تزریق
دوز سوم ،رعایت پروتکلهای بهداشتی ،استفاده از
ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی تاکید کرد.

تجلیل از شوراهای برتر
آموزش و پرورش استان
بهمناسبتهفتهشوراهایآموزشوپرورش،باحضور
اســتاندار از شــوراهای برتر آموزش و پرورش استان
تجلیل و تقدیر شد .به گزارش روابط عمومی آموزش
و پرورش استان ،از شهرســتان های نیشابور ،درگز،
فریمان،خوشابومیانجلگهبهعنوانشوراهایبرتر
آموزش و پرورش استان تجلیل و تقدیر شد .استاندار
در این جلسه گفت :شورای آموزش و پرورش استان،
نقش راهبردی خــود را پیدا کند .نظری بــا بیان این
که شــوراهای آموزش و پرورش بایــد نقش راهبردی
و رویکرد خــود را در اســتان بیابند و نقــش نظارتی و
هدایتی خــود را ایفا کنند اظهــار کــرد :امیدواریم با
توســعه همکاری ها در مرحله نرمافزاری و سیاســت
گذاری و همچنین در مرحلــه اجرا ،وظایف و تکالیف
خود را به خوبی اجرایی کنیــم .وی تاکید کرد :تمام
بخشهاوشوراهایاستانداریبایدجایگاهوخاصیت
خود را بــه معنای حقیقی کلمه پیــدا کنند .خدابنده
مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان نیزاظهــار کرد:
شوراهای آموزش و پرورش زمینه ساز توسعه دستگاه
تعلیم و تربیت و تحقق عدالت آموزشی هستند.

