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مشهد زرد شد

با افزایش تعداد بستری ها و کرونا مثبت ها
مشهد در وضعیت زرد قرار گرفت

رئیسمجمعنمایندگانخراسانرضوی:

اجرای کنسرت در دیگر
ن های استان منعی ندارد
شهرستا 

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی
با بیان این که برگزاری کنســرت حرام نیست اما باید
حرمت زمان و مکان حفظ شــود ،گفت :قانون نوشته
شــده باید برای کل کشــور اجرا شــود و نباید تفاوتی
میان شهرهای استان خراسان رضوی و تهران باشد
اما به برخی مکانها مانند شــهرهای مشهد و قم باید
نگاههایخاصیصورتگیرد.اجرایکنسرتدردیگر
شهرستانهای خراسان رضوی منعی ندارد .حجت
االسالم جواد نیکبین در گفتوگو با ایسنا در پاسخ
به این پرسش که نظرش در خصوص اجرای کنسرت
موســیقی در خراســان رضوی چیســت ،اظهار کرد:
معتقدم قانون نوشته شــده باید برای کل کشور اجرا
شود و نباید تفاوتی میان شهرهای خراسان رضوی و
تهرانباشدامابهبرخیمکانهامانندشهرهایمشهد
و قم باید نگاههای خاصی صــورت گیرد .باید حرمت
حریم امام رضا(ع) را نگه داریم اما اجرای کنسرت در
ن های خراســان رضوی منعی ندارد.
دیگر شهرستا 
ویتصریحکرد:بایدحرمتهادرنحوهبرگزاریحفظ
شود زیرا برخی مواقع حواشی کنسرت برای شهرها
کبینافزود:برگزاری
معضالتیبهوجودمیآورد.نی 
کنســرت حرام نیســت اما باید حرمت زمــان و مکان
حفظشود.درکشوردونهادمجلسشورایاسالمیو
شورایعالیانقالبفرهنگیداریمکهدراینخصوص
ن گذار هســتند .همچنین در شهرها نهادهایی
قانو 
مانندشورایاسالمیشهروشورایفرهنگعمومی
دراینخصوصتصمیمگیریمیکنندکهایننهادها
بایدبرایبرگزاریاینمراسمباهمبهتوافقبرسند،با
ن که خالف صریح قانون چیزی را مصوب
این حال ای 
کنیم،درستنیست.

باد شدید و باران و برف در راه استان
کارشــناس اداره کل هواشناسی خراســان رضوی
گفت :برای پنج شــنبه شــب و جمعه ،هفتم و هشتم
بهمن ماه ،وزش باد نسبتا شــدید تا شدید در استان
ش بینی میشــود که در برخی مناطــق این وزش
پی 
باد با پدیده گرد و غبار هم همــراه خواهد بود.وزش
بادوافزایشابروبارشپراکندهبارانوبرفهمبرای
استان پیشبینی میشــود که این بارشها اکثرا در
شمالوشمالغرباستانرخخواهدداد.آهنگرزاده
درگفتوگوباایسنااظهارکرد:ازبعدازظهرپنجشنبه
نفوذ امواج ناپایدار به اســتان را تا اوایــل هفته آینده
شاهد خواهیم بود که نتیجه آن افزایش تدریجی ابر
و ســرعت وزش باد اســت .وزش باد در سامانه جوی
جدید در مشــهد بین ۴۵تــا ۵۰کیلومتر بر ســاعت
خواهدبود.ویافزود:تااوایلروزجمعهروندافزایش
دما ادامه خواهد یافت اما پس از آن و تا صبح روز یک
شنبه ۱۰،بهمن،اینروندکاهشیخواهدشد.

اجتماعی-فرهنگی
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در اولین نشست خبری شهردار مشهد مطرح شد

اظهاراتارجائیدربارهبودجه،ساختمانهایناایمنوبرخیحواشی
مســعود حمیــدی /اولین نشســت خبری شــهردار مشــهد
روز گذشــته برگزار شــد و ســید عبدا ...ارجائی در این نشست
پاسخگویسواالتخبرنگاراندربارهبودجه، 1401ساختمان
های ناایمن ،ســامان دهی معتــادان متجاهر ،ســرمایه گذاری
بخش خصوصی ،افزایش ســهم درآمدهای پایــدار در بودجه و
حواشــی ســاخت پروژه خلیج فارس بــود .به گزارش خراســان
رضوی ،شــهردار مشــهد در این نشســت برخالف رویه معمول
نشست های خبری ،ترجیح داد ابتدا همه خبرنگاران حاضر در
اینجلسهسؤاالتخودرامطرحکنندوسپسبهصورتجداگانه
پاسخگویاینسواالتبود.ویدربارهاستیفایحقوقشهرداری
از پروژه آبادگران گفت :ما سر حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد و
بسیاریازمسائلیکهامروزگریبانگیرمدیریتشهریاستبه
دلیلایستادگیمابرایاستیفایحقوقمردماستوازاینماجرا
همکوتاهنخواهیمآمد.
•هزینهمعتادمتجاهرغیرمشهدی
رانبایدمردممشهدبدهند

وی دربــاره اقدامــات شــهرداری در جمــعآوری و ســامان دهی
معتادانمتجاهرنیزاظهارکرد:سلیقههابایدحذفشودوقانون
مالک عمل و تعامل باید دوطرفه باشد .میشود بقیه دستگاهها
برای جمــعآوری زبالهها با شــهرداری تعامل و کمــک کنند اما
تعاریفجابهجانشود.اگرمنظورایناستکهمدیریتشهریفقط
هزینهبدهدونگاهمابهمدیریتشهریب هعنوانکیسهپولباشد
بدانید این کیسه جیب مردم اســت .ما حاضر به تعامل هستیم،
مدیریت شهری هم تابع سیاستهای شوراســت ،شورای شهر
مصوبکندمادرخدمتهستیم.معتادانمتجاهربایدشناسایی
و معتــادان غیر مشــهدی باید بــه اســتانهای خــود بازگردانده
شوند،نبایدمردممشهدهزینهنگهداریآنهاراپرداختکنند،
اولویتمدیریتشهری،معتادانمتجاهر زن استوبعدجوانان.
ارجائی همچنیــن درباره بودجــه 1401شــهرداری نیز گفت:
مطالبات پیمانکاران باید پرداخت شود ،این مطالبات مربوط به
دورهمانبودهاماپرداختآنهابایددربودجهدیدهشودیانه؟مگر
میشود بدون درج در بودجه مطالبات را پرداخت کرد؟ طبیعی
است وقتی در بودجه گنجانده میشــود بودجه متورم میشود،
نمیدانم چرا برخی ناراحت هستند که میخواهیم مطالبات و
معوقاتراپرداختکنیم.ویهمچنیندرپاسخبهسوالیدرباره
وضعیتساختوسازدرمناطق 9و 11نیزافزود:مناطق 9و11
راچهکسیپودرکرد؟دورهماپودرشد؟چراباورنداریمتصمیمات
غلطمانباعثاینشدهکهساختوسازدرمشهدازرونقبیفتد؟
ساختوسازدراینمناطقاالنصرفهداردواقع ًا؟خوببسازند.
تعداد پروندههای قضایی را که بعد از ابالغ طرح تفصیلی جنوب
ل شده است
غرب ،مبنی بر انصراف ســازندگان و مالکان تشکی 
 ،بررســی کنیــد ببینید چه خبر اســت.
بدهی ایجاد کنیــم و راههــای درآمدی
را ببندیم بعد هــم بگوییم شــهر را اداره
کنیم.ویدرپاسخبهاینسوالکهقصد
دارد بــرای گرفتن پســتهای دولتی و
باالتر اقدام کند یا خیر؟ اظهارکرد :این
مسئلهکهنهشدهاست،کسیکهخدمت
میکنداگرحواسشبهخدمتشنباشد
به ســاحت مردم و خدا خواهــد باخت.
مطمئن باشــید نه فدراســیونی در کار
اســت و نه چیز دیگری .شهردار مشهد
درباره حواشــی پاداشهــای پرداخت
شده در شهرداری گفت :این پاداشها
براساستقویممناسبتیبودهوحاالاین
تقویمرامتأسفانهدرششماهاولکلآن

عکس :دهقانی

امیکرونکارخودراکردوباافزایشبستریهاوکرونا
مثبت هــا در کنار عــادی انگاری های مردم ،مشــهد
در وضعیــت زرد کرونایــی قــرار گرفت .بنا بــر اعالم
ســامانه ماســک وزارت بهداشــت ،عالوه بر مشهد،
بینالود ،فریمان و تایباد نیز از آبی بــه زرد تغییر رنگ
دادهاند و با اعالم وضعیت نارنجی در تربت حیدریه،
این رنــگ نیز به نقشــه کرونایی اســتان اضافه شــد.
ع رســانی کووید۱۹
مســئول کمیته رســانه و اطــا 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در این زمینه گفت:
تصمی م گیری درباره اعمال محدودیتها در جلســه
استانیستادمقابلهباکروناانجامخواهدشد.پهلوان
درگفتوگوباایسنابابیاناینکهاگرباهمینوضعیت
پیش برویم ،بــه زودی دوبــاره رنگ کرونایی مشــهد
گ بندیها
تغییر خواهد کــرد ،ادامــه داد :تغییر رنــ 
همچنان براساس بیماران بستری است اما بیماران
ســرپایی ما افزایش بسیار زیادی داشــته است .طی
دو هفته گذشته مراجعه بیماران مبتال یا مشکوک به
کرونا به مراکز خدمات جامع سالمت ،درمانگاهها و
بیمارستانهادراستانودانشگاهعلومپزشکیمشهد
روند افزایشــی به خود گرفته اســت .وی درخصوص
واکسیناســیون کــودکان نیــز اظهــار کــرد :ابالغیه
واکسیناسیون کودکان هنوز رسما به ما اعالم نشده
اما به محض ابالغ ،واکسیناســیون را انجام خواهیم
ت هــا با توجه به
داد .پهلوان دربــاره اعمال محدودی 
زرد شــدن رنگ مشــهد تصریح کرد :در جلسه ستاد
اســتانی مقابله با کرونا درباره اعمــال محدودیتها
تصمیمگیریخواهدشد.اینجلسهشنبههفتهآینده
برگزار میشود .همچنین به گزارش وبدا ،سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد با بیان این که افزایش
تعداد بیماران بســتری و سرپایی نشــان از حرکت به
سمتموجششمدارد،افزود:تمامیبرنامهریزیهاو
تمهیداتالزمبرایخدماترسانیمطلوبدرسطوح
مختلف انجام شــده است تا با کمترین آســیب از این
بحرانعبورکنیم.دکترکیانیخاطرنشانکرد:حدود
دو ماه بود که مشهد در شرایط آبی به سر می برد و هم
اکنوناینشهروچندشهردیگردرمناطقزیرپوشش
در شرایط زرد کرونایی قرار گرفتند .سویه امیکرون،
قدرت سرایت پذیری باالیی دارد و تعداد بیماران نیز
بهشکلآسانسوریافزایشمییابند.وییادآورشد:
براساسپیشبینیهایانجامشدهخراسانرضویاز
اوایلاسفندماهبهاوجموجششمکروناخواهدرسید.

ا ز میان خبر ها

راپرداختکردندب هجایکلسال،کاریباآننداریمامامجاری
بعضیازاینپاداشهادربودجه 1401بست هشدهاست.ارجائی
همچنینازتالشبرایافزایشسهمدرآمدهایپایداردربودجه
سال آینده گفت و تاکید کرد :سعی داریم سهم درآمدهای پایدار
رادربودجهبه 46درصدبرسانیم.سازمانهاییمانندنمایشگاه
بینالمللی و هفتحوض و چند ســازمان دیگر کــه االن با یارانه
شهرداری اداره میشــوند باید اقتصادی و خودکفا شوند.برای
بافت اطراف حرم مطهر نیز 600میلیارد اوراق تقاضا کردیم که
درحالطیمراحلاداریآنهستیم.
•حمایتازسرمایهگذاریسالم

شــهردار مشــهد درباره حمایت از ســرمای ه گــذاران نیز گفت:
ما از ســرمایهگذاری ســالم در مشــهد حمایت میکنیم .البته
سرمایه در مشهد تنها زمین نیست و اعتقاد ما این است هرچه
مردم ثروتمندتر شوند شهرداری راحتتر اداره میشود .شهر
ثروتمند با بودجــه دولت و مالیــات تنها اداره نمیشــود و باید
ورود بخش خصوصی را به عرصه سرمایهگذاری تسهیل کنیم.
ما از ســرمایهگذاری ســالم حمایت میکنیم چــه داخلی و چه
خارجی ،اما این که این سرمایهگذاری مورد تایید است یا خیر
بر عهده دستگاههای نظارتی است .اگر دستگاه نظارتی تایید
کردچرابایدمخالفتشود؟ارجائیدرواکنشبهسؤالیدرباره
انتقاداتبهاولویتساختحسینیهدرمیدانشهدایمشهدبه
جای پرداخت مطالبات پیمانکاران افزود :یک عرصه  30هزار
مترمربعی وجود دارد که ما میگوییم باید اســتفاده شــود چرا
برخورد سیاسی میشــود؟ این عرصه در نزدیکترین مکان به
حرم مطهر است ،بخشی میتواند به مسائل فرهنگی و بخشی
به مسائل اجتماعی اختصاص یابد ،میتوان از آن برای اسکان
زائران اســتفاده کرد .از این که اسمش را حســینیه گذاشتیم
ناراحتهستید؟اشکالنداردسلیقهماایناستمیگوییمکار
اجتماعیهممیخواهیدانجامدهیدزیرپرچمامامحسین(ع)
ل دارید؟ به نام اهل
باشد .چه بگذاریم اســمش را؟ با این مشک 
بیــت (ع) نگذاریم به نام چه کســی بگذاریم شــما خوشــحال

میشوید؟ازاینفضاتاکنوناستفاد هنشدهواسرافشدهاست.
شهردارمشهدباردیگربرایجادشهرفرودگاهیبرایکالنشهر
مشهد تأکید کرد و گفت :خواست مدیریت شهری مشهد ایجاد
شــهرک فرودگاهی و انتقال فرودگاه اســت .از ســویی نگاه ما
توسعه به شرق است و امروز برخی نقاط شهر مشهد روی نقشه
 20کیلومتر از حرم مطهر فاصلهدارنــد و حرم رضوی در نقطه
کانونی شهر قرار ندارد .وی در بخش دیگری از نشست خبری
درباره درخواست و ســهم خواهی برخی گروهها از شهرداری
اظهارکــرد :ما خواســتههای غیرقانونــی گروههــای خاص را
انجام نخواهیم داد اگر خواســتی وجود دارد بروند از شــورای
شــهر مصوبه بگیرند .شــهردار مشــهد تصریح کرد :در مسئله
توسعهحملونقلریلیچراسهمدولترادرالیحهبودجهحذف
کردند؟ باید از مجلس و دولت تشــکر کرد که بهمحض این که
این مسئله مشخص شد سهم دولت در تأمین اعتبار پروژههای
حملونقل ریلی به بودجه بازگشــت و امیدواریم در کمیسیون
تلفیــق و صحن مجلس نیــز تایید شــود .وی یادآور شــد :پروژه
تئاتر شهر مشهد تغییر کاربری نخواهد داد .ارجائی در پاسخ به
سؤال «خراسان» درباره پیگیری پرونده ساختمانهای ناایمن
و برخورد با ساختمانهای متخلف گفت :اقدام خوبی در دوره
قبل انجامشده که باید تداوم پیدا کند ،ساختمانهای ناایمن
باید شناسایی و به دادستانی معرفی شوند ،دادستانی محترم
هم هر برخوردی میخواهد با اینها انجام دهد .اگر دستوری
به ما داده شــود ما انجام خواهیم داد .حتم ًا باید یک پالسکوی
دیگروبرجسلماندیگراتفاقبیفتد؟بعضیازاینساختمانها
و سراها خطرناک هستند ،چرا اجازه میدهند کارشان را ادامه
دهنــد؟ هم کســبه در معرض خطر هســتند و هــم مراجعان به
ساختمانهاوسراهادرخطرهستند .شهردارمشهدهمچنین
ج فارس که
درباره ویدئوی منتشر شــده درخصوص پروژه خلی 
شهرداربهپیمانکاراعالمکرداگر 6هفتهایبهاتماممیرسانید
بسازید و همچنین حواشــی آن گفت :این ویدئو تنها یک برش
بــود .آن پــروژه  6هفتــهای  7هفتــهای منوط به بســته شــدن
بزرگراه میثاق بــود ،بنده آن جا از پیمانــکار خواهش کردم راه
مردم سریعتر باز شود ،واقع ًا هم شدنی بود .یک هفته بعد به یک
بهانهای تعطیلش کردند ،میگویند چرا جابه جا کردید؟ خوب
وقتی کار نمیکنند جابه جا میشوند ،تعطیل کردند یک هفته
پروژه را ،بعد هم آن ویدئوی برش خورده منتشــر شــد .این که
معاونشهرداریگفتندپروژهبهدلیلشرایطآبوهواییتعطیل
شد به این دلیل بود که آقای منبتی محجوب هستند .واقعیت
این است که ما روی بسته شــدن راه مردم حساس هستیم ،آن
جاپیمانکارمیتوانستبااضافهکردنظرفیتکارگاهشزمان
احداث پروژه را افزایش دهد اتفاقی که افتاد این بود که به بهانه
بیمه و ابالغ نشدن قرار داد و ...پروژه تعطیل شد.

فرماندهسپاهامامرضا(ع):

دشمن در مدارس و دانشگا ه ها
خاکریز بنا کرده است
فرمانده ســپاه امام رضا (ع) با بیان این که دشــمن در
مدارس و دانشــگاه ها خاکریز بنا کرده اســت ،گفت:
توســعهیافتگی را تابــع فرهنگ میدانیــم و فرهنگ
سرمنشأشروعوادامهیکجامعهاست،فرهنگمؤثرتر
از ســایر حوزههاســت و باید در جامعه اسالمی حاکم
باشد .به گزارش تســنیم ،سردار ســید هاشم غیاثی
در مراسم پایانی ششمین جشــنواره «شبیه یاس» که
در مجتمــع آیههــا برگزار شــد ،اظهارکرد :در مســیر
توسعه یافتگی برخی ،موضوعات اقتصادی و برخی،
موضوعاتسیاسیرانقطهشروعآنمیداننددرحالی
کهفرهنگ،اساستوسعهیافتگیجامعهونقطهشروع
آن اســت و امام راحل و رهبــر فرزانه انقالب ،توســعه
یافتگی را بهطور ریشهای تابع فرهنگ میدانند .وی
ن های مقدس نظام انقالب
تصریح کرد :یکی از آرمــا 
اسالمی نهادینه کردن فرهنگ دینی در همه شئون
زندگی فــردی و اجتماعی اســت و مــا همانند خیلی
از جوامــع غربــی نبودیم کــه فرهنگ را به حــال خود
رها کنیم بلکه ما معتقدیم که همانند حوزه اقتصاد و
سیاست،بایدحوزهفرهنگرانیزمدیریتکنیم.سردار
غیاثی افزود :شــاهد این هســتیم که در حوزه تهاجم
فرهنگیوجنگنرم،دشمنبرایاغفالجوانانمان
ت و عزم آنــان و برای
به ســراغ ارزشها ،ایمان ،معرف 
فروپاشیحکومتاسالمیبهسراغآرمانهایاساسی
نظاماسالمیمیآیدوخاکریزهارادردانشگاههاودر
مدارسگذاشتهاستبنابرایناگرغفلتکنیمچهبسا
بعدها حســرت خواهیم خورد بنابراین امیــدوارم که
همهمابتوانیمدرانجاماینامرمهم،رسالتخودمان
رادرتقابلباجنگنرمدشمنبهدرستیانجامدهیم.

اداراتزیرتیغنظارتهایبهداشتی
مدیرسالمتکارومحیطمعاونتبهداشتیدانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد اظهار کرد :بر اســاس فرایند
طرح هوشمند ســازی ،تمام نهادها و مراکز دولتی و
خصوصی موظف ب ه رعایت پروتکل های بهداشــتی
ت و نهادها۱۷،مورد
شــد ه اند که در بازدیــد از ادارا 
تخلف گزارش شــد ه اســت .علی اصغر حســنی در
گفت و گو بــا وبدا با اشــاره به این که طرح هوشــمند
سازمان هاواصنافدر ۵مرحلهاز ۲۱آذرماهاجرایی
ت به
شــد ،گفت :هر هفته یک گروه از اصناف و ادارا 
ن روند اضافه شــدند و هم اکنون بررسی از تمامی
ای 
اصناف و سازمانها طبق اظهارات ناظر عالی انجام
میشود.ویتصریحکرد:دربازدیدیکهفت هاخیراز
 ۱۰۹بانک،میزانرعایتپروتکلهایبهداشتیبه
خصوص استفاد ه از ماسک  ۷۵درصد بود اما تهویه
تنمیگرفت.وی
مناسبیدربرخیازبانکهاصور 
ادامه داد ۶:مرکز تفریحــی ب ه مراجع قضایی ارجاع
داده شدند عالوه بر این ۳۰۳مورد بازدید از مدارس
انجامشدکه ۳۲مورداخطاردریافتکردند.

