اخبار
جامعه

مدیرکلبهزیستیخبرداد:

افزایش 50درصدی جمعیت
معتادان متجاهرمراکز درمان اجباری

مسئولدفترثبتادارهکلمیراثفرهنگی:

کشف گور دسته جمعی در مشهد
هیچ سندیت قانونی ندارد

بهگزارشتسنیم،چندروزیاستکهشایعاتیمبنیبر
پیداشدنگوردستهجمعیدورانرضاخاندرمشهد
در فضای خبری منتشر شده است که برخی این گور
دستهجمعیرابهپیکرشهدایقیاممسجدگوهرشاد
نسبت میدهند .محمود طغرایی ،مسئول دفتر ثبت
ادارهکلمیراثفرهنگیخراسانرضویدراینزمینه
گفت:کشفگوردستهجمعیدرمشهدهیچسندیت
قانونیندارد،تاکنونهیچسندقانونیومتقنیدرباره
کشف گور دسته جمعی مربوط به واقعه گوهرشاد در
مشهدبهدستنیاوردیم.

معاون آموزش و پرورش استان:

الگوی بازگشایی کامل مدارس
درحال تدوین است

معاون ســامت و تربیــت بدنــی اداره کل آمــوزش و
پــرورش خراســان رضــوی از تهیــه و تدویــن الگوی
بازگشایی کامل مدارس اســتان در راستای مصوبه
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر انجام آموزش های
حضوری خبر داد .ســلطانی بــه ایرنا گفــت :با توجه
به ابالغ مصوبه ســتاد ملــی مقابله با کرونــا مبنی بر
بازگشایی مدارس و دانشــگاه ها ،نشست مشترکی
با حضور نمایندگان مراکز آموزش عالــی و آموزش و
پرورش در استانداری برگزار شــد .وی افزود :در این
نشســت مقرر شــد مراحل اجرایی بازگشایی توسط
دانشگاه ها و آموزش و پرورش استان تعیین شود و به
تصویب ستاد استانی مقابله با کرونا برسد .مقرر شد
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد نیز پروتکلهای ویژه
شرایطجدیدراتهیهواعالمکند.

اجتماعی-فرهنگی
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همزمان با میالد حضرت زهرا (س) از مادران و
همسران شهدا در مشهد تقدیر شد

•جامعهبایدبهوجودمادرانوهمسران
شهداافتخارکند

به گزارش «خراسان رضوی» ،در این مراسم که
با حضور برخی از مسئوالن اســتان برگزار شد،
حجتاالسالم والمســلمین یوسفعلی شکری
نمایندهولیفقیهدربنیادشهیدوامورایثارگران
کشــور به مقام واالی مادر و همســران شهدا در
پیشگاهخداونداشارهکردوگفت:قدروعظمت
مادرانوهمسرانشهداکهبهترینعزیزانشان
را راهی جبهه هــا کردند را فقــط خداوند باری
تعالی می داند ،چرا که این ها فرزند و همسران
خودرافداکردندتاراهخداطیشود.ویبابیان
این که جامعه ما باید به وجود مادران و همسران
شــهدا افتخار کنــد افزود :همســران و مــادران
شــهدا گاهی پیــام هــای منفی مثــل اختالس
برخی از مسئوالن در جامعه را می شنوند ،شاید
گالیــه کنند که همســر و فرزنــدان شــان در راه
اسالمشهیدشدندتاچنینمشکالتیدرجامعه
نباشد،بدانیدحضرتزهرا(س)،امامعلی(ع)و

فرزندان آن ها جان شان را فدای اسالم کردند،
اسالمی که حق است و تا ابد پیروز خواهد شد و
دراینراهدلسردنباشید،چراکهشمافقطبرای
خداکارانجاممیدهید.
•وجود 12هزارمادروهمسرشهیددراستان

همچنین حجت االســام والمسلمین حسین
معصومی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
خراسانرضویدراینمراسمبابیاناینکه۱۲
هزار و  ۶۸۸مادر و همســر شهید استان در قید
حیات هســتند افزود :از این تعداد ،شش هزار و
 636نفرمادرشهیدوششهزارو 52نفرهمسر
شــهید هســتند .وی گفت  :مادران و همسران
شهدا مایه فخر و مباهات استان شهید پرورمان
هســتند و خدا را شــاکریم که بعد از گذشــت دو
سال توانستیم مراسم جشنی با حضور مادران
و همسران عزیز شهدا و ایثارگران برگزار کنیم.
وی به نقش زنــان در دفاع مقدس اشــاره کرد و
افزود :فداکاری زنان در انقالب و دفاع مقدس
کمتر از مردان نبوده و همچنــان نیز ادامه دارد،
مادرانوهمسرانشهدا راه حضرت زینب (س)
را ادامه میدهنــد و این عرصه رشــادت از صدر
اسالمشروعشده وتاظهورحضرتمهدی(عج)
ادامهدارد.

عضوهیئتمدیرهانجمنموسیقیاستان:

حال موسیقی استان خوب نیست

عضوهیئتمدیرهانجمنموسیقیخراسانرضویگفت:باوجودفروکشکردننسبیبحرانشیوع
کروناوازسرگرفتهشدنفعالیتهایفرهنگیوهنری،هنوزهنرموسیقیدراستانکهباآغازپاندمی
کرونادرمحاقسکوتفرورفتهبود،جاننیافتهوفعالنشدهاست.مجتبیقیطاقیدرگفتوگوبا
ایرناافزود:برنامههایاجراوکارگاههایپژوهشیموسیقیاستانتعطیلشدهواینهنردرخراسان
رضویهیچبرنامهوافقروشنیبرایخودنداردواگراینروالادامهیابد،هنرموسیقیاعتبارخود
راازدستمیدهدوبهمرگنزدیکترمیشود.ویبابیاناینکههیچبرنامهموسیقیدرخراسان
رضویاجرانمیشود،اظهارکرد:انجمنموسیقینیزبرنامهریزیکنندهیابرگزارکنندهاجراهای
موسیقینیستوتنهامیتواندبینهنرمندانونهادهایتصمیمگیرارتباطبرقرارکند.

رتبه سوم علوم پزشکی مشهد در زمینه پیوند قلب

رئیس تیم پیوند قلب دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد اظهار کرد :بیمارســتان امــام رضا(ع)
مشهد پس از بیمارستان های مسیح دانشوری
و شــهید رجایی تهران رتبه ســوم پیوند قلب را
به خــود اختصاص داده اســت .دکتر عباســی

در گفــت و گــو بــا وب دا بــا بیــان ایــن کــه در
استانداردهای کشــوری ،مشــهد در گروه تیم
فعال پیوند قرار دارد اظهارکرد :تا کنون شش
پیوند اطفال کمتر از  12سال و 81پیوند قلب
بالغان توسط این تیم به ثبت رسیده است.
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هشداراستاندار
برایمقابلهباپیکاحتمالی

تجلیلازاسوههای
صبرومقاومت

مسلمی /این روزها در سالروز میالد حضرت
زهرا(س)وروزمادر،فرزندانسعیمیکنندبه
هر طریقی که شده برای دست بوسی خودشان
را به مادر برسانند و هرکسی تالش میکند در
حد وســع و توان خود به منظور گرامی داشــت
این روز هدیهای برای مــادرش خریداری کند،
امادراینمیانبرخی مادرانهنوزچشمانتظار
آمدن فرزندان شــان هســتند یا دل شان برای
فرزند شهیدشــان حســابی تنگ شــده است.
روز گذشــته تاالر شهر مشــهد میزبان تعدادی
از همین مادران و همســران شــهدا بــود که به
مناسبت سالروز میالد حضرت زهرا (س) و روز
مادر از آن ها تجلیل شد.

گوناگون

درستاداستانیمقابلهباکرونامطرحشد

عکس :دهقانی

مدیرکل بهزیســتی اســتان گفــت :جمعیت امســال
معتــادان متجاهــر در مراکز درمــان اجباری اســتان
نسبتبهسالگذشتهافزونبر ۵۰درصدبیشترشده
است.فیروزیدرگفتوگوباایرناادامهداد ۱۲:درصد
از جمعیت معتــادان متجاهــر تحت درمــان در مراکز
اجباریترکاعتیاددراستانرازنانتشکیلمیدهند.
وی گفت ۴۰:هزار بیمار زیر پوشش مستقیم خدمات
مراکز درمانی این سازمان هســتند که در صورت نیاز
شــمار خدمات گیرندگان از مراکز درمانی بهزیستی
اســتان چند برابر خواهد شــد .وی بــه فعالیت ۳۵۶
مرکزترکاعتیاددرخراسانرضویاشارهوبیانکرد:
 ۲۸۰واحد از این تعداد مرکز درمانی اعتیاد سرپایی،
 ۵۵مرکزاقامتیکوتاهمدتشاملدومرکزمخصوص
زنــان ۵۳،مرکــز ویــژه مــردان و همچنیــن ۲۱مرکز
درمان اجباری شامل چهار مرکز ویژه زنان و ۱۷مرکز
مخصوص مردان است .وی افزود :خدماتی همچون
ک ســرپایی شــامل سمزدایی
درمانهای ویژه کلینی 
ام.ام.تــی یــا درمــان نگهدارنده بــا متــادون و درمان
نگهدارنده با بوپره نورفین (قرص زیرزبانی) در مراکز
درمانی بهزیســتی اســتان به بیماران ارائه میشود.
مدیرکل بهزیســتی اســتان همچنیــن بــه برنامهها و
سیاست گذاریهای بهزیســتی برای جبران کمبود
مراکزترکاعتیادویژهبانواندرمشهدپسازپلمبدو
مرکزمتخلفدراینحوزهاشارهوبیانکرد:بهزیستی
در جست و جوی پیمانکاران متعهد و غیرانتفاعگر در
حوزهدرمانبیماریاعتیاداستتاپسازاعطایمجوز
فعالیتبهآنها،مشکلیدرروندکارشاندیدهنشود.

ا ز میان خبر ها

اســتاندار خراســان رضوی گفت :الزم
استهمهبخشهایدرمانیدراستان
از آمادگی صد درصد برخوردار باشند.
بهگزارشفارس،نظریدرجلسهستاد
پیشــگیری و مقابله با کرونای استان با
تاکیدبرلزومافزایشضریببهداشتی،
اظهارکرد :در صــورت رویارویی با پیک
احتمالــی بیمــاری ،همــه بخشهــای
درمانی در استان از آمادگی صددرصد
برخوردار باشــند ،ضــرورت دارد از یک
روش درمانــی معیــن و مشــخص برای
هدایــت بیمــاران در مراکــز درمانــی
اســتفاده شــود تــا ســردرگمی صورت
نگیــرد .وی بــا تاکید بــر لــزوم افزایش
ضریب بهداشــتی افزود :بایــد موضوع
کنترلوقرنطینهمبتالیانبهامیکرونرا
شدت ببخشیم و نسخههای واحد برای
درمان و هدایت بیماران به کار بگیریم.
نظــری ضمن تاکیــد بر کنتــرل مبادی
ورودی بــه اســتان بــه ویژه مــرز زمینی
اظهارکــرد :در زمینــه تزریق دوز ســوم
واکسننیزمراکزواکسیناسیونبایدکار
خود را دنبال کننــد تا از کنترل بیماری
اطمینانپیداکنیم،اوضاعمشهدبایدبه
نحویمدیریتشودتاتعطیالتابتدای
سالجدیدتحتتاثیرشیوعبیماریقرار
نگیرد و فضای مشهد اجازه تشرف را به
دلدادگانبارگاهمطهررضویبدهد.
•پلمبمهدهایکودکدرصورت
تخطیازدستوراتبهداشتی

همچنیــن به گــزارش وبدا ،سرپرســت
معاونتبهداشتدانشگاهعلومپزشکی
مشــهد با بیان ایــن که رعایــت واجرای

انتصاب استاندار به عنوان
رئیس شورای پدافند
غیرعاملاستان

طینشستیباحضوررئیسسازمانپدافند
غیرعامل،استاندارخراسانرضویباحکم
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح کشــور
به عنوان رئیس شــورای پدافند غیرعامل
اســتان منصوب شــد .بــه گــزارش روابط
عمومیاستانداری،نشستشورایپدافند
غیرعامل استان با حضور سردار غالمرضا
جاللی رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل
کشورویعقوبعلینظریاستاندارخراسان
رضویدرمشهدبرگزارشد.رئیسسازمان
پدافند غیرعامل کشــور در بخشــی از این
جلسهاظهارکرد:خراسانرضویدرزمینه
پدافنــد غیرعامل از گذشــته ظرفیتهای
خوبیداردونیازاستبیشتربهآنپرداخته
شــود .اســتاندار نیز اظهار کــرد :برگزاری
تمرینات و رزمایشها برای حفظ آمادگی
الزم بــه منظــور رویارویی بــا وضعیتهای
اجرایی و واقعی ،اشــکاالت کار را برطرف
میکند وبهحداقلمیرساند.

کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی
بــرای بازگشــایی مهدهــای کــودک
ضروری است اظهار کرد :چنان چه این
واحدها پس از بازگشایی ،از هرکدام از
دستورات بهداشتی ابالغ شده تخطی
کنند ،فوری پلمب خواهند شــد .دکتر
حســینی افــزود :بازگشــایی مهدهای
کودک مســتلزم رعایت کامــل پروتکل
هــای بهداشــتی و دســتورالعمل های
ابالغیاست.ویتصریحکرد:دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد به عنوان متولی
سالمت جامعه با احاطه کامل بر تبعات
اقتصادیواجتماعیحاصلازتعطیلی
مهدهایکودک،حساسیتویژهایدر
خصوصرعایتپروتکلهایبهداشتی
در مهدهای کودک بــا توجه به اهمیت
حفظسالمتگروهسنیکودکاندارد.
با توجه به انجام نشــدن واکسیناسیون
کرونادرکودکانزیر ۱۲سال،کودکان
گروهــی پرخطر در مقابــل این بیماری
هســتند .حســینی یادآور شــد :شــرط
اولیه برای بازگشایی مهدهای کودک
کســب حداقل ۸۵درصــد امتیاز چک
لیســت هــای مربــوط در بازدیــد از این
واحدهاســت .عالوه برآن داشتن چهار
شرط شــامل اســتفاده همه پرســنل از
ماســک ،وجود فضــای  ۴متــر مربع به
ازایهمهکودکانحاضردرمهد،تهویه
مناسبوواکسیناسیونکاملکودکان،
عوامــل اجرایــی و رانندگان ســرویس
همراه تمــام اعضای خانــواده و موجود
بــودن مــدارک و مســتندات در مهد از
مواردی است که اجرای آن ضروری و بر
آنتاکیدشدهاست.

تولیتآستانقدسرضوی:

بازاریان اطراف حرم باید الگوی
انصاف و نماز اول وقت باشند
تولیت آســتان قدس رضوی گفت :بازاریــان اطراف
حرم مطهر رضــوی باید الگــوی انصــاف و اقامه نماز
اول وقت در کشــور باشــند .بــه گزارش آســتان نیوز،
حجتاالسالموالمســلمین مــروی در جلســه درس
مکاســب المحرمه که در حــرم مطهر رضــوی برگزار
شــد ،اظهارکــرد :بــازار به ســبب رفع نیازهــای امت
اسالم از ارزش و قداســت ویژهای در جامعه اسالمی
برخوردار اســت و رعایت انصاف ،سعه صدر ،پرهیز از
دروغ ،ستم و اجحاف در حق مشتریان از ویژگیهای
بازاریان مسلمان اســت .تولیت آستان قدس رضوی
گفت:بازاراطرافحرممطهربایدتجلیگاهفرهنگ،
اخالق و سیره رضوی باشد که یکی از مصادیق آن در
کنار رعایــت انصــاف ،ادای نماز اول وقت اســت .وی
افزود:اگربازاریاناطرافحرممطهرهنگاماذانبرای
دقایقی مغازههای خود را تعطیل کنند و به استقبال
نماز جماعت بروند ،عالوه بر برکاتی کــه در زندگی و
کســبوکار آنها خواهد داشــت ،موجب اثرگذاری
فرهنگیدرکلکشورخواهدشد.

تجلیلاز 2چهرهقرآنیدرمشهد
شامگاه یک شــنبه همزمان با جشــن میالد حضرت
زهرا(س)مراسمتقدیرازدوچهرهقرآنیپیشکسوت
مشــهد ،اســتاد غالمحســین لپه ئیان و اســتاد حاج
محمدصادق صادق زاده بــا حضورحافظان و قاریان
بینالمللیبرگزارشد.بهگزارش«خراسانرضوی»،
مدیــر موسســه خدمــات قرآنیان مشــهد و موسســه
فرهنگی قرآن و عترت شــکوه رســالت نبــوی در این
زمینهگفت:اینمراسمشصتوسومینمراسمتجلیل
از استادان پیش کســوت قرآنی اســت که در مسجد
فاطمة الزهرا(س) برگزار شد .سید موسی سلطانی
افزود:هدفازبرگزاریاینمراسمعالوهبرلزومتاکید
برتکریم و تجلیل از قاریان قرآن کــه تمام عمر خود را
صرف خدمت به این عرصه کــرده اند ایجاد انگیزه به
خصوصدرکودکاناست.هماکنوندرهشتنقطه
ازمشهدمراسمتقدیرازقاریانتوسطموسسهخدمات
قرآنیانمشهدبرگزارمیشود.ویگفت:مسئوالنامر
برایاشاعهفرهنگقرآنیبایدجدیتبیشتریداشته
باشندوبیشازپیشپایکاربیاینداماتاامروزمتولیان
امر در حوزه های قرآن حمایت چندانی در این زمینه
نداشتهاند،درعوضشوراوشهرداریمشهددردوره
های گذشــته و امروز ،حمایت های بی شماری را در
زمینهتجلیلازپیشکسوتانداشتهاست.

