اخبار
جامعه

پیامتسلیتتولیت آستانقدس
در پی ترور شهید صیاد خدایی
تولیت آســتان قدس رضــوی با صــدور پیامــی ترور
شهید حسن صیاد خدایی از مدافعان حرم حضرت
زینب(س) را تســلیت گفت .به گزارش آستان نیوز،
در بخشی از پیام حجت االسالم والمسلمین مروی
آمده است« :بار دیگر دشــمنان زبون ایران اسالمی
یکی از مردان با غیرت این آب و خاک را هدف بغض
و کینــه مســتأصالنه خویــش قــرار دادند و پاســدار
شهید ســرهنگ صیاد خدایی ،مدافع حرم حضرت
زینب(س) را کــه ســالها در طلب شــهادت بود ،به
آرزویدیرینه اش رساندند.ملتشهیدپرورماامروز
درسوگاینفرزندشهیدشانعزادارواینشهادتها
سبباتحادویکدلیبیشترمردماست».
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اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

آیت ا ...علم الهدی در دومین همایش ملی «نفس»:

سقطجنین،ننگجامعهماست

سدپیشگیرانهمقابلآبلهمیمونی

تقدیر از استادکاران برگزیده مرمت
استان توسط وزیر میراث فرهنگی
اســتادکاران برگزیــده مرمــت ،خادمــان میــراث
فرهنگی و حفظ و احیای بناها ،بافتها و محوطهها
توسطوزیرمیراثفرهنگیتجلیلشدند.ب هگزارش
روابــط عمومــی وزارت میــراث فرهنگی ،مراســم
تجلیــل از اســتادکاران برگزیده مرمــت و خادمان
میــراثفرهنگــی و حفظ و احیــای بناهــا ،بافتها
و محوطههــای تاریخی ،همزمــان با هفتــه میراث
ث فرهنگی
فرهنگی بــا حضور ضرغامی وزیــر میرا 
برگزار شد .حجتاالسالم محمد فوالدی از استان
خراسان رضوی ،حسین کمالی اردکانی از استان
یزد ،صدرالدین شیردل از استان آذربایجان غربی،
رحیم زمانی از اســتان مرکزی ،اعظــما ...کاظمی
از اســتان فارس و رضــا اعظمی و مهــدی پاکدل از
اســتان اصفهان بــه عنــوان اســتادکاران برگزیده
تجلیلشدند.

سخنگویشورایشهرمشهدخبرداد:

آمادگی برای همکاری
در ماجرای حادثه آبادان

سخنگوی شورای شهر مشــهد گفت :آمادگی هر
نوع همــکاری بــرای تســریع در عملیــات امداد و
نجات و کمک رســانی به محبوســان و مجروحان
در حادثــه آبــادان وجــود دارد .به گــزارش پایگاه
اطالع رســانی شــورا ،موســی الرضا حاجی بگلو
ضمن تســلیت به خانــواده جان باختــگان حادثه
ریــزش ســاختمان در آبــادان اظهــار کــرد :طــی
تماس تلفنی با مدیران شــهری و استانی آبادان و
خوزستان ،ضمن ابراز همدردی ،آخرین وضعیت
امدادرســانی پیگیــری شــد .وی افــزود :در ایــن
گفتوگو اعــام آمادگی هــر نوع همــکاری برای
تسریع در عملیات امداد و نجات و کمک رسانی به
محبوسان و مجروحان اعالم شد.

عکس :دهقانی

رئیس گروه بیماری هــای واگیر معاونت بهداشــت
دانشگاهعلومپزشکیمشهداظهارکرد:چهارمرکز
واکسیناســیون کرونا برای حجاج در شــهر مشــهد
تعیین شــده اســت .به گزارش روابــط عمومی علوم
پزشکی مشــهد ،دکتر زهرا نهبندانی افزود :زائران
بیتا...الحراممیتوانند بادردستداشتنمعرفی
نامهازسازمانحجوزیارتبرایدریافتواکسنخود
بهیکیازمراکزواکسیناسیوناباعبدا(...نبشمعلم
،)75.6ملل(بولوارشهیدآوینی-بازارملل)،مشهد
مال(تقاطعبولوارخیاموسجاد)وسیدی(سیدی–
نبشصبایغربی)11مراجعهوواکسیناسیونخود
را کامل کننــد .وی تصریح کرد :براســاس مکاتبات
انجام شده از ســوی وزارت ،واکسن های مورد تایید
کشور عربستان براساس موجودی در سبد واکسن
کشورشاملسینوفارم،آسترازنکاواسپوتنیک vاست
کهدرمراکزواکسیناسیونویژهحجاجموجوداست.
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بررسیاقداماتعلومپزشکیبرایجلوگیری
ازورودیکبیماریجدیدبهاستان

اساس و پایه پروژههای زودبازده
خواست مردمی است

 4مرکز در مشهد مسئول
واکسیناسیون کرونا برای حجاج

جامعه

موافقتکتبیخانوادهزندهیاددکتراسالمی
ندوشنباخاکسپاریویدرنیشابور

استاد ادبیات ایران
در خاک نیشابور آرام می گیرد

رئیسشورایشهرمشهد:

رئیسشورایشهرمشهدگفت:اساسوپایهپروژههای
زودبازده و پیشران توسعه ،خواست و مطالبه مردمی
اســت چرا که اولویت شــورای ششــم ،جلــب رضایت
شهرونداناست،پروژهایممکناستبرایشهرداری
دراولویتنباشدولیبنابهخواستمردمدردستورکار
ع رســانی شورا،
قرار میگیرد .به گزارش پایگاه اطال 
موحدیان در حاشــیه بازدید اعضای کمیســیون ویژه
ساماندهیحاشیهشهرشوراازمنطقه 4شهرداری،
با اشاره به مصوبه شورای شهر درخصوص پروژههای
زودبازده و مشوق توســعه در حاشیه شهر ،اظهارکرد:
فرایند اجرایی شــدن این مصوبه در بدنه شهرداری با
وقفههاییهمراهبودکهدرماههایاخیرشاهدتسریع
دراینفرایندهاوپیشرفتپروژههاهستیم.ویافزود:
پروژههایزودبازده،سالگذشتهپیشرفتنسبتاخوبی
داشت ،کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر نیز
عزم راسخ و جدی در این خصوص گذاشته و جلسات
مستمروبازدیدهایمیدانیازسطحمناطقوپروژهها
رادربرنامهقراردادهاست.

اخبار

گروه جامعه /آیت ا ...علــم الهدی گفت :موضوع
جمعیت ،در امت اســام به عنوان یک اصل مطرح
بــوده اســت و ایــن کــه جامعــه و یک کشــور بــه نام
پیامبر(ص)تشکیلدهیموبرخالفسیاستاعالم
شده آن حضرت اقدام کنیم ،بزرگ ترین ننگ برای
ما در برابر آن حضرت است .این که در کشور وابسته
به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بساط فرزندکشی به
وجود آورده ایم و برخی به این جنایت ناهنجار سقط
جنین دست میزنند ،باعث ننگ است .به گزارش
«خراسان رضوی» ،امام جمعه مشهد روز گذشته در
مراسم آغازین دومین همایش ملی «تربیت کنشگر
مقابله با ســقط جنین (نفس)» که با حضور معاون
وزیر بهداشت ،فرمانده ســپاه امام رضا (ع) ،رئیس
کلدادگستریاستانورئیسبسیججامعهپزشکی
کشور برگزار شد ،اظهار کرد :مسئله ای که امروز ما
در جامعه خودمان با آن روبه رو هستیم و تنها مسئله
آیندهنگرینیستبلکهمربوطبهامروزماهمهست،
مسئله جمعیت است .اصوال هر فرد ،توده ای از نیرو
و استعداد برای پیشبرد زندگی مادی جامعه است
و در جریان تولید نیروی انسانی نقش اول را ایفا می
کند که چه از نظر داشتن نیرو و توان جسمانی و چه
از حیث استعداد و ابتکار ،گاهی نیرو و استعدادی
که در یک فرد نهفته شده ،ملتی را از یک گرفتاری
نجات می دهد که اگر ایــن فرد در جامعه نبود هیچ
زمان از این گرفتاری نجات پیدا نمی کرد .بنابراین
مسئله توسعه نیروی انســانی در جامعه تنها آینده
نگری نیست بلکه مربوط به امروز زندگانی ماست
و نقش فوق العاده ای در پیشبرد زندگی اجتماعی
امروز مــا دارد .آیــت ا ...علم الهدی با بیــان این که
هیچجنایتیباالترازآدمکشینیست،افزود:وقتی
بنا شد مسئله قتل نفس در تصادفات یا در فعالیت
های تروریســتی و نابکارانه تهاجمی به عنوان یک
جنایت نابخشــودنی و یک ضایعه غیرقابل جبران

در میان افراد مطرح شود ،این که انسان ها به طور
عمدی دست به قتل بزنند و این که انسان کشی را
نه تنها در یک آمار تصادف و شــاید صدبرابر بیشتر
تحت عنوان فرزند کشی توسعه بدهند ،این جنایت
نابهنجاری است که انســان با دست خود انسانیت
را براندازی مــی کند و هیچ انگیزه و عــذری در این
باره پذیرفته نیســت .وی تاکید کرد :ما در مســئله
جمعیت با مسئله ایجابی و اثباتی و سلبی موضوع
جمعیت،درگیرهستیم.مسئلهسلبیهمانمسئله
فرزندکشــی اســت که این آمــار وحشــت آور امروز
متاســفانه در جامعه دینی ما جریــان دارد ،جامعه
ای که وابســته به اســام و به عنوان جامعه منحصر
به فرد کشور شــیعی شناخته شــده ،در این جامعه
این جنایت ناهنجار توسعه دارد که این باعث ننگی
اســت برای ما .وی گفت :بــزرگ ترین مشــکل در
ازدواج جوان ها این است که باید ازدواج ،مسکن،
خودرو و تمام امکانات یک زندگی مســتقل فراهم
شودتاازدواجکنندکهاینفرهنگ،بزرگترینآفت
ازدواج در جریان زندگی اجتماعی است.
همچنین غالمعلی صادقی رئیس کل دادگستری
خراسان رضوی هم در این همایش گفت :آبان ماه
پارسال قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
بــه تصویب رســید اما هنــوز خیلــی از بخشهای
آن اجرایی نشــده اســت .وی افزود :محور اصلی
اجرای قانون ،دانشگاههای علوم پزشکی هستند
و این قانون وظیفه سنگینی را روی دوش دانشگاه
های علــوم پزشــکی گذاشــته اســت .امیدواریم
هرچه سریع تر اجرایی شدن بخش های مختلف
این قانون با جدیت پیگیری شود زیرا با اجرای آن
بسیاری از راههای سقط جنین بسته خواهد شد.
ذاکریان رئیس بســیج جامعه پزشــکی اســتان و
کیانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در
این همایش نکاتی را مطرح کردند.

محمــد حســام مســلمی /در
حالی که این روزها از تاخت و تاز
کرونا که به جان همــه مردم دنیا
افتاده و روزهای ســختی را برای
خانواده هــا رقــم زده بــود کمی
خیــال مان به آســودگی رســیده
شــنیدن خبر مبتال شــدن مردم
خیلــی از کشــورها بــه بیمــاری
آبلــه میمونــی موجــی از نگرانی
هــا را ایجــاد کــرده اســت ،اگــر
چــه متخصصــان بهداشــتی در
جهــان هنــوز وجود ایــن بیماری
را نگران کننده نمــی دانند ولی
انتشــارآمار بیماری آبله میمونی
در  11کشــور دنیــا زنــگ خطــر
دیگری را بــرای همه بــه صدا در
آورده است .به گفته عضو هیئت
علمــی انســتیتو پاســتور ایــران
احتمــال ورود آبلــه میمونــی بــه
ایران هم وجود دارد و بهتر است
که وضعیــت پایشها در فرودگاه
هــا و مبادی مرزی کشــور تقویت
شــود ،موضوعــی کــه در اســتان
مــا بــا توجه بــه مــرزی بــودن آن
اهمیتی دوچندان دارد .آن طور
که صالحی وزیــری ،عضو هیئت
علمی انســتیتو پاســتور هشــدار
داده هم اکنون  ۱۲۰مورد تایید
شــده و مشــکوک به آبله میمونی
در دنیــا شناســایی شــده کــه هر
روز هم در حــال افزایش اســت.
اگــر چه هنــوز ورود بیمــاری آبله
میمونی به کشــور گزارش نشده
اما تجربــه بیماری کرونــا که یک
دفعه همه را غافل گیر کرد تاکید
بــر اقدامــات پیشــگیرانه بــرای
جلوگیری از ورود این بیماری را
دوباره گوشزد کرده است.
•ابالغ اقدامات پیشگیرانه به
فرودگاه و مبادی مرزی

دکتر سید جواد حسینی ،معاون
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد در گفت و گو با «خراسان
رضوی» ،نگرانی خــود را از ورود

این بیمــاری به کشــور و اســتان
این گونــه مطــرح می کنــد و می
گوید :در گذشته شــیوع ویروس
آبله میمونــی در آفریقای مرکزی
و غربی اتفــاق میافتــاد اما حاال
تایید ظهور این بیماری در آمریکا
و آفریقــا و برخــی از کشــورهای
اروپایی باعث شــده کــه موضوع
حساســیت زیادی پیدا کند .وی
بــا بیــان ایــن کــه رعایــت اصول
پیشــگیری در زمینــه بیمــاری
آبلــه میمونــی هــم شــبیه کووید
 ۱۹است ،می افزاید :هنوز مورد
محتمــل دربــاره آبلــه میمونــی
در کشــورمان و اســتان گــزارش
نشــده امــا اگــر احتمــال بــروز و
تهدید در ایــن زمینه باشــد ،باید
تیمهــای واکنــش ســریع شــکل
بگیــرد و خوشــههای محتمــل
بیمــاری کنتــرل شــود .معــاون
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
دربــاره اهمیــت پیشــگیری از
ابتال به آبلــه میمونــی اظهار می
کند :آبلــه میمونی ماننــد کرونا
یــک بیماری ویروســی اســت اما
گســتردگی آن را ندارد ،با توجه
به این که این بیماری از انسان به
انســان انتقال مییابد ،میتواند
از طریــق مســافرانی کــه وارد
کشــور میشــوند بــه ایــران نیــز
وارد شــود ،ضمن این که معموال
انتقال ویروس از طریــق مایعات
بدن ،ضایعات پوســتی و قطرات
تنفسی منتقل می شــود .وی در
ادامه بــا بیــان این که بخشــنامه
های پیشــگیرانه بــرای مقابله با
بیماری آبلــه میمونی بــه مبادی
هــای ورودی اســتان از جملــه
فرودگاه و مرزهای زمینی ابالغ و
اطالع رسانی شده است ،تصریح
می کند :درســت اســت کــه هم
مرز با برخی از کشــورها هستیم
اما هنــوز بیمــاری آبلــه میمونی
در کشــورهای همســایه اســتان
گزارش نشده است.

شجاعی مهر /سخنگوی شــورای اسالمی شهر
نیشــابور گفت :بــا توجه بــه وصیت مرحــوم دکتر
محمد علی اسالمی ندوشن و پیگیری های انجام
شده در شــورای اســامی شــهر قبل از درگذشت
این اندیشــمند و عالقه قلبــی مرحوم به نیشــابور
موافقت نهایی از طرف خانواده مرحوم به صورت
کتبی برای انتقال پیکر ایشــان به نیشابور به شورا
اعالم شــد .احمد همت آبــادی افــزود :در دوران
حیات ایــن مرحوم با توجــه به وضعیت جســمانی
وی ،از شــروع کار شــورای ششــم اعضای شورا بر
این امر تاکید داشــتند و موارد الزم نیز در این باره
به تصویب رســید ،در نهایت بعد از درگذشــت وی
و با ارســال نامــه ای به خانــواده مرحوم  ،شــورای
اسالمی شهر مجدد این موضوع را مطرح کردند و
محلی را به عنوان یادمان ایشان در قطعه مشاهیر
درنظــر گرفتند.احمد همــت آبادی افــزود :بعد از
مکاتبات انجام شــده و اقدامات شــورای اسالمی
شهر نیشــابور ،خانواده اســتاد فرهیخته با انتقال
پیکر مرحوم اســتاد محمد علی اســامی ندوشن
موافقت کردند و باید منتظــر انجام مراحل قانونی
این انتقال باشیم تا پیکرشــان به نیشابور منتقل و
در آرامگاه ابدی دفن شــود.قابل ذکر اســت دکتر
اسالمی ندوشن شاعر ،منتقد ،نویسنده ،مترجم،
حقوق دان و پژوهشــگر ایرانی بود .وی جزو چهره
های تاثیر گذار ادبی و از محققان معاصر ایران بود
و عالوه بر تألیف کتاب به ترجمــه آثار غیرایرانی به
زبان فارسی از جمله آثاری درباره ادبیات و فرهنگ
ایران پرداختهاست .از وی بیش از  ۷۰اثر تألیف و
ترجمه و صدها مقاله باقی ماندهاست.

آغازطرحخدماتبهداشتیبرای
 ۶۰هزاردامروستاییوعشایری
ملکی /رئیس شــبکه دام پزشکی خوشاب گفت:
عملیات مایه کوبــی رایگان حــدود  60هزار راس
دام ســبک و ســنگین علیــه بیمــاری هــای آبلــه،
طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک ،بروســلوز و
هاری در قالب طرح توسعه خدمات بهداشتی دام
های روســتایی و عشایری توســط نیروهای بخش
خصوصی دام پزشکی انجام شد.محمود ترخاصی
تصریح کرد :بخش خصوصی دام پزشــکی بازوی
توانمند بخش دولتی محســوب می شــود و از اول
خرداد امســال در واکسیناســیون رایــگان دام ها
مشــارکت خواهد داشــت و عم ً
ال تعــداد نیروهای
عملیاتــی دام پزشــکی بــرای پیشــگیری و کنترل
بیماریهای دام و حفظ و حراست از سرمایه دامی
شهرستان دو برابر خواهد شد.

