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توفان استان را درنوردید
وزش بادهای شدید و توفان در  48ساعت گذشته
اکثر بخش هــای اســتان را تحــت تاثیر خــود قرار
داد اما بنابر اعالم متولیان ،خســارت چشمگیری
نداشــت .براســاس گزارش های هواشناسی ،در
 48ســاعت اخیر توفان در بخش بزرگی از مناطق
استان گزارش شده اســت .قائنی پور ،کارشناس
هواشناسی استان دراین باره به «خراسان رضوی»
گفت :استان خراسان رضوی در  48ساعت اخیر
تحــت تاثیــر وزش بادهای شــدیدی قرار داشــت.
رکــورددار ســرعت وزش بادهــای شــدید و توفان
در اســتان ،بردســکن بــا ســرعت  97کیلومتر در
ســاعت بود .وی افزود :ســرخس با  90و ســبزوار
با  83کیلومتر در ســاعت بیشــترین سرعت توفان
را داشــتند و ســرعت توفان در مشــهد نیــز به 70
کیلومتر در ساعت رســید .قائنی پور تصریح کرد:
اداره هواشناسی مشــهد برای این شــهر در صبح
دوشــنبه افزایش دما را پیش بینی کــرده که تا روز
سه شنبه دمای هوای مشــهد به  36درجه سانتی
گراد خواهد رسید.
مجید فرهادی ،مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی
و خدمــات ایمنــی شــهرداری مشــهد نیــز دربــاره
خسارات احتمالی توفان در مشــهد اظهار کرد :از
پنج شنبه گذشته تا شــنبه در مشــهد  10فقره آب
افتادگی منازل به دلیل مشــکالت فنی و ســاخت
منازل در برخی نقاط رخ داده و سه فقره نیز افتادن
درخت روی خودرو گزارش شــده اســت .محســن
نجات ،مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری نیز در
این زمینه به «خراسان رضوی» گفت :خوشبختانه
در  48ســاعت اخیر هیــچ مــورد ویــژه و خاصی از
خســارت توفان در اســتان گزارش نشــده یــا هنوز
گــزارش آن از شهرســتان ها به دســت ما نرســیده
است اما به همه فرمانداری های استان اعالم شده
که هرگونه خسارت در شهرستان ها را در روزهای
اخیر به ما اعــام کننــد .وی افزود :متاســفانه روز
جمعه براثر سیل خساراتی به برخی از شهرستان ها
وارد شده و در شهرستان کالت حجم این خسارات
بیشــتر بــوده و به تلفاتــی نیز منجر شــده کــه هنوز
گزارش دقیق و نهایی آن به دست ما نرسیده است.

افزایشاستقبالمردم
ازواکسنهایایرانی
مسئول سامانه پاســخگویی به ســؤاالت کرونایی
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــا بیان ایــن که
اســتقبال مردم از واکســن هــای ایرانــی افزایش
یافته اســت ،افزود :مراکز واکسیناســیون کرونا از
ساعت  7:30تا  19:30در روزهای کاری و تعطیل
آماده پذیــرش و واکسیناســیون گروههای ســنی
هدف هســتند .به گزارش روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد ،دکتر اباصلتی اظهار کرد:
تعــداد تماسهــای روزانه مــردم با ســامانه 191
(پاســخگویی به ســؤاالت کرونایی دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد) به حدود  300مــورد در هر روز
رســیده اســت .وی تصریح کرد :ســؤاالت پرتکرار
در زمان برقــراری ارتباط با کارشناســان ســامانه
 191در خصوص واکسیناسیون زائران حج تمتع
سال  ،1401دوزهای سوم و چهارم و نوع واکسن
مصرفــی در گروههای خــاص همچون کــودکان،
مادران باردار ،سالمندان و حجاج بوده است .وی
تصریح کــرد :برخی مراکــز واکسیناســیون کرونا
ماننــد نمایشــگاه بینالمللــی و مهــر کوهســنگی
تعطیــل شــده و از مــردم میخواهیم بــرای انجام
واکسیناســیون بــه مراکــز دولتــی و خصوصی که
اســامی آن ها در ســایت دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد موجود است ،مراجعه کنند .دکتر اباصلتی
بیان کرد :متقاضیان واکسنهای ایرانی همچون
اســپایکوژن ،برکــت ،فخــرا ،نــورا ،پاســتوکووک
(ســوبرانا  ،)1پاســتوکووک پالس (ســوبرانا  )2و
کووپارس (رازی) افزایش یافته است.
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ابراهیمنیاهمچنیندرپاسخبهاینسوالکهبا
مســتقر شــدن واحد اداری در خانه ملک برای
نشستهایفرهنگیهنرمندانمشکلیایجاد
نمی شود؟ می افزاید :نشست ها همچنان می
تواندبرگزارشودوخللیایجادنمیشود.
•فراخوانبرایاستقرارهنرمنداندر
مصالیتاریخی

ُپتکتغییرکاربریبرسر«خانهملک»
میراثفرهنگیاستاندراقدامیغیرحرفهایطبقهدومخانهتاریخیملکراواحداداریخواهدکرد

محمد حسام مسلمی /پتک تغییر کاربری
بر ســر خانه تاریخی و خاطره انگیز ملک فرود
آمده و نگرانی هــای هنرمندان و عالقه مندان
بــه آثار تاریخــی و هویتی شــهر را جــدی کرده
اســت؛ قرار اســت طبقه دوم این خانه تاریخی
به واحدی اداری تبدیل شود تا معاونت صنایع
دستی اداره کل میراث فرهنگی استان در آن
مستقرشود!توجیهایناقدامغیرحرفهایهم
بســیار قابل تامل اســت؛ می گویند مشکالت
مالی و نبود فضای کافی برای اســتقرار باعث
شــده که با دریل ،داکت و سیم و سیم کشی به
جاناینخانهتاریخیبیفتندتاطبقهدومآنرا
برای استقرار واحد اداری خود آماده کنند .به
گزارش«خراسانرضوی»،بنایتاریخی«خانه
ملک» به عنوان سرآمد خانه های تاریخی شهر
مشهدوثبتشدهدرآثارملیاینروزهاباتغییر
کاربری بخشی از آن به کاربری اداری نگرانی
هایی را برای مردم به ویژه هنرمندان مشهدی
ایجادکردهاست.آنطورکهازشواهدپیداست،
در طبقه دوم خانه ملک معاونت صنایع دستی
مستقر خواهد شد ،موضوعی که رضا ابراهیم

نیــا ،معــاون صنایــع دســتی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان
درگفتوگوبا«خراسانرضوی»باتاییدتبدیل
بخشیازخانهتاریخیملکبهواحداداریمی
گوید :قرار اســت در یک طبقه از خانه تاریخی
ملکمعاونتصنایعدستیمستقرشود.
•جایدیگریبرایاستقرارنداریم!

وی با بیان این که ســاختمان میراث فرهنگی
استاناستیجاریومناسبنیست،میافزاید:
اگر معاونت صنایع دســتی قرار اســت در خانه
تاریخی ملک مســتقر شــود ،با هدف کمک به
هنرمندان صنایع دســتی اســت و قرار نیست
کار غیر مرتبطی در ایــن خانه انجام شــود .در
ساختمانمیراثفرهنگیفضایاداریوجود
ندارد،سهدفترباهمادغامشدندوجایدیگری
هم بــرای اســتقرار نداریــم .ابراهیم نیــا ،پای
کمبود اعتبارات را هم به میان می کشــد و می
گوید:مطلعهستیدکهدولتبامشکالتمالی
مواجه است .اگر مســائل مالی حل شود قطعا
سازمان میراث فرهنگی جای دیگری را برای

مســتقر شــدن در نظر می گیرد .ضمن این که
معاونت میراث فرهنگی هــم در مکان دیگری
مستقر خواهد شد و تنها معاونت ما نیست .وی
در پاســخ به این ســوال که آیا با اســتقرار واحد
اداری در خانــه تاریخی ملک مشــکالتی برای
این خانه و فعالیت هنرمندان ایجاد نمی شود؟
تاکید می کند :تعدادی از هنرمنــدان در خانه
ملکمستقرشدهاندوتعدادیهمسالهاست
کهدرآنجامستقرهستند.بههرحالماهمباید
برایدیگرهنرمنداناینفرصترافراهمکنیم،
چراکهبرخیازهنرمندانچیرهدستدرمشهد
هســتند که نتوانســته اند از این فضا اســتفاده
کنند .معاون صنایــع دســتی اداره کل میراث
فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریخراسان
رضوی ادامه می دهد :اولویت ما این اســت که
از صنایع و رشــته های بومی مشهد و صنایعی
کهدرحالمنسوخشدنهستندهمغربالگری
و هم حمایت کنیم تا در طبقه پایین خانه ملک
مستقر شــوند .تعدادی از رشــته هایی که قرار
است در خانه ملک مستقر شود ،توسط کمیته
کارشناسیصنایعدستیغربالگریشدهاست.

وی همچنین از فراخوان برای فعالیت صنایع
دستی در ســاختمان تاریخی مصلی خبر می
دهــد و می گویــد :بــرای مصلی نیــز فراخوان
دادیم ،عده ای هــم ناراحت بودند ،چرا که15
سالاستبرخیآنجامستقروناراحتهستند
کهچرامیخواهیمآنهاراجابهجاکنیم.بههر
حال هنرمندان زیادی در این شهر زندگی می
کنندوبایدازآنهاهمحمایتکنیم،چراکهاگر
اینکارانجامنشوددورازعدالتووجداناست
کهعدهای 15سالدرآنجامستقرباشندودر
اینمیانفرصتاستفادهبرایدیگرهنرمندان
فراهم نباشد .معاون صنایع دستی ،اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
خراســان رضوی تصریح می کنــد :خانه های
صنایع دســتی برای هنرمندان بایــد همانند
پارکهایعلموفناوریفرصتیرافراهمکنند
تابتوانندباحمایتازآنهاشرایطرشدرافراهم
کننــد ،معرفی شــوند ،خدمات کارشناســی و
مشاوره به آن ها داده شود و در نهایت مستقل و
درجایدیگریمستقرشوند.
•جلویتغییرکاربریرابگیرید

وقتیادارهکلمیراثفرهنگیکهخودمتولی
حفاظت و حراســت از اماکن تاریخی و هویتی
شهر است ،قدم جلو گذشــته و پرچمدار تغییر
کاربری یکــی از مهم ترین خانه هــای تاریخی
شهر شــده اســت ،چه انتظاری باید از دیگران
داشت؟ این اقدام عالوه بر خسارات فرهنگی
که به عناصر تاریخی شهر وارد می کند ،نوعی
بی اعتنایی به وظایف این اداره کل نیز هست.
اینانتظارازمتولیانوجودداردکهزودترجلوی
این خســارت را بگیرند و از تغییر کاربری خانه
تاریخیملکخودداریکنند.

باحضوردبیرکلستادمبارزهباموادمخدرکشورانجامشد

آیینگرامیداشتروزملیاهدایعضودرمشهدبرگزارشد

بهره برداری از مرکز خیرساز نگهداری از معتادان در مشهد

به یاد بخشندگان زندگی

نخســتین مرکز اقامتی خیرساز نگهداری،
درمان و کاهش آســیب معتادان متجاهر با
حضور دبیرکل ســتاد مبارزه بــا موادمخدر
کشــور و جمعــی از مســئوالن اســتانی در
اردوگاه شــماره یــک حســن آباد مشــهد به
بهرهبرداریرسید.بهگزارشروابطعمومی
ستاد مبارزه با مواد مخدر ،دبیرکل این ستاد
در این مراســم گفت :هیچ دولتی به تنهایی
نمیتواند آسیب های اجتماعی را حل کند،
رفع این آســیب ها با مردمی ســازی ممکن
اســت و خیران ،بخش خصوصــی ،دولت و
مردم همه باید در کنار هم کمک کنیم تا این
آســیب ها جمع آوری شود .اسکندر مومنی
افزود :یک فــرد معتــاد چندین خانــواده را
درگیر میکنــد ،اعتیاد یک مشــکل فردی

و اجتماعــی اســت و  ۵۵درصــد طالقهــا
ناشــی از اعتیــاد اســت .نظــری اســتاندار
خراسان رضوی هم در این مراسم گفت :در
قبال جامعه وظیفه داریــم که نگذاریم افراد
بیشتری دچار اعتیاد شوند و همه باید کمک
کنیم تا شهر ،عاری از وجود معتادان و چهره
شهر مشهد معنوی و پاک باشد.
صالحــی دبیــر شــورای هماهنگــی مبارزه
با مــواد مخــدر خراســان رضوی نیــز اظهار
کرد :یــک نیکوکار برای ســاخت این مرکز،
با ظرفیت نگهداری  ۳۰۰نفر ۶۰ ،میلیارد
ریال هزینه کرده اســت .شورای هماهنگی
مبارزه با موادمخدر اســتان ،اســتانداری و
شهرداری مشهد هم در تامین زیر ساخت و
محوطه سازی مشارکت کردند.

آییــن گرامــی داشــت روز ملی اهــدای عضو
در قطعه بخشــندگان زندگی در آرامســتان
بهشــت رضــا(ع) بــا حضــور خانــواده هــای
بیمــاران مرگ مغــزی منجر به اهــدای عضو
برگزار شــد .به گــزارش وب دا ،دکتر خالقی
مســئول واحد فراهمآوری اعضــای پیوندی
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در این مراسم
گفت :طبــق بررســی هــای صــورت گرفته،
بیشــترین استرســی که به خانواده بیماران
مرگ مغزی وارد میشود ،هنگامی است که

بیمارشــان را برای اهدای عضو به اتاق عمل
میبریم اما با نهایت بزرگواری و گذشت این
اهدا را قبول میکننــد .نجفی معاون محیط
زیســت و خدمات شــهری شــهرداری مشهد
نیز در این مراسم گفت :فرهنگ ما فرهنگی
برگرفته از دین مبین اســام اســت و دین ما
توصیــه بر ایثار مــی کند و رضایــت به اهدای
عضو اوج ایثار و از خودگذشتگی است و هیچ
قلمی قــادر به نوشــتن عظمــت و بزرگی این
ایثار شما نیست.

مدیرکلفرودگاههایاستانخبرداد:

آغاز پروازهای حج فرودگاه مشهد
از  26خرداد
مدیرکل فرودگاههای اســتان از اعــزام پنج هزار و
 ۸۸۶زائر امسال از طریق این فرودگاه به سرزمین
وحی خبر داد و گفت :امسال پروازهای حج از ۲۶
خرداد از فرودگاه مشهد آغاز میشود و پروازهای
رفت تا پنجم تیر ادامه دارد که در قالب  ۴۲کاروان
از استان های خراسان رضوی و شمالی به سرزمین
وحی اعزام خواهند شــد .محمود امانــی در گفت
و گو با «خراســان رضــوی» اظهار کــرد :پروازهای
برگشــت حاجیان نیز از اول تا ششــم مرداد انجام
خواهد شد ،ضمن این که پروازهای امسال حج از
این فرودگاه را شــرکت هواپیمایی ایران ایر انجام
میدهد.

مرکزملیآماربرآوردجمعیتشهرستانهارا
اعالمکرد

مشهددومینشهرپرجمعیتایران

مرکز آمــار ایران بــرای اولیــن بار بــرآورد جمعیت
شهرستانها را منتشر کرد که بر اساس این برآورد،
شهرستانهای تهران با  ٩میلیون و  ٣٩هزار نفر،
مشــهد با ســه میلیون و  ٦١٩هزار نفــر و اصفهان
بــا دو میلیــون و  ١٧٨هــزار نفــر پرجمعیتتریــن
شهرســتانهای ایــران در ســال  ١٤٠٠به شــمار
میرونــد .در ایــن بــرآورد ،جمعیت  ٣١اســتان و
 ٤٦٩شهرســتان کشــور بــه تفکیــک مــرد و زن و
شهری و روستایی تهیه شده است .همچنین در این
برآورد تعداد خانوار مربوط به هر شهرستان نیز به
تفکیک نقاط شهری و روستایی محاسبه شده و در
اختیار کاربران قرار گرفته اســت .بر اساس نتایج
این برآورد ،جمعیت کل کشــور در ســال ،١٤٠٠
حدود  ٨٤میلیون و  ٥٥هزار نفر محاسبه شده که
شامل  ٤٢میلیون و  ٤٦٧هزار مرد و  ٤١میلیون و
 ٥٨٨هزار زن است .شهرستانهای ابوموسی در
استان هرمزگان با  ٨هزار ،چوار در استان ایالم با
 ٩هزار و آرادان در استان ســمنان با  ١٢هزار نفر،
کم جمعیتترین شهرستانهای ایران بودهاند.

 2انتصابدرآموزشوپرورشاستان

بهــره مند /روز گذشــته مراســم تکریــم و معارفه
معــاون ســوادآموزی آمــوزش و پــرورش اســتان و
مشــاور اجرایی مدیرکل آموزش و پــرورش برگزار
شــد .به گزارش «خراســان رضوی» در این مراسم
طی حکمی از ســوی مدیــر کل آمــوزش و پرورش
خراســان رضــوی ،احمــد آزادمنــش بــه عنــوان
سرپرســت معاونت ســوادآموزی اســتان منصوب
شد .احمد آزادمنش ،فوق لیسانس روان شناسی
و ســابقه خدمت به عنــوان رئیــس اداره آموزش و
پرورش فاروج و رئیس اداره ســنجش و ارزشــیابی
ســوادآموزی خراســان رضــوی را در کارنامه خود
دارد .پیــش از ایــن مصطفــی اســدی ،معاونــت
ســوادآموزی آموزش و پرورش خراســان رضوی را
بر عهده داشته است.
همچنین طی حکمی از ســوی مدیرکل آموزش و
پرورش خراسان رضوی ،محمد حسین عبداللهی
به عنوان مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش
خراسان رضوی منصوب شد.

