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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
آرزوی دیرینه خویش رســاندند .ملت شــهید پرور ما
امروز در ســوگ این فرزند شهیدشــان عــزادار و این
شهادتهاسبباتحادویکدلیبیشترمردماست».

نمایندهمردمسبزواردرمجلسخبرداد:

پیگیری اخذ تسهیالت برای
احداث پاالیشگاه در سبزوار

کالته /نماینده مردم ســبزوار در مجلس شورای
اســامی از پیگیری اخذ تســهیالت برای ساخت
پاالیشــگاه بنزیــن و گازوئیــل در دیــدار بــا رئیس
هیئت عامل صندوق توســعه ملی خبــر داد .بهروز
محبی نجم آبادی در گفتوگو با خراســانرضوی
با اشــاره به دیدار اخیر خود به همراه عنابســتانی
نماینــده دیگــر مــردم در مجلــس با رئیــس هیئت
عامل صندوق توســعه ملی ،اظهار کرد :این دیدار
به منظور اخذ تســهیالت از صندوق توســعه ملی،
برای احداث پروژه پاالیشــگاه بنزین و گازوئیل در
مجاورت منطقه ویژه اقتصادی سبزوار ،برگزار شد.
وی ضمن تشــریح اهمیت پروژه پاالیشگاه بنزین و
گازوئیل ســبزوار ،به عقب ماندگــی این منطقه در
بخش صنعت ،اشــاره کرد .نماینده مردم ســبزوار
در مجلس شــورای اســامی تأکید کرد :این عقب
ماندگی در طــرح های زیربنایــی و صنعتی ،باعث
ایجاد بیکاری گسترده جوانان و تحصیل کردگان
حوزه انتخابیه شده است که این مسئله ،راه اندازی
این پاالیشگاه را ضروری می کند .محبی در پایان
یادآور شــد :تالش های زیادی از جمله طی کردن
مســیر ســخت اداری ،اخــذ تاییدیه هــای مختلف
محیط زیست و ،...برای راه اندازی این پاالیشگاه،
انجام شده و همت ویژه و ادای سهم صندوق توسعه
ملی ،به جوانان را خواستاریم.

تقدیر از استادکار برگزیده مرمت
استان توسط وزیر میراث فرهنگی
استادکارانبرگزیدهمرمت،خادمانمیراثفرهنگی
و حفظ و احیای بناهــا ،بافتها و محوطهها توســط
وزیرمیراثفرهنگیتجلیلشدند.ب هگزارشروابط
عمومی وزارت میــراث فرهنگی ،مراســم تجلیل از
استادکارانبرگزیدهمرمتوخادمانمیراثفرهنگی
وحفظواحیایبناها،بافتهاومحوطههایتاریخی،
همزمان با هفته میراث فرهنگی با حضور ضرغامی
ث فرهنگی برگزار شــد .حجتاالســام
وزیر میــرا 
محمد فوالدی از اســتان خراســان رضوی ،حسین
کمالی اردکانی از اســتان یزد ،صدرالدین شــیردل
از اســتان آذربایجان غربــی ،رحیم زمانی از اســتان
مرکزی ،اعظــما ...کاظمی از اســتان فــارس و رضا
اعظمی و مهدی پاکدل از اســتان اصفهان به عنوان
استادکارانبرگزیدهتجلیلشدند.

برگزاریرژهخودروییبهمناسبت
سالروزآزادیخرمشهردرفریمان
اصغری /همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی
خرمشهر رژه خودرویی و موتوری نیروهای مسلح و
اداری شهرستان فریمان برگزار شد.
به گزارش خراســان ،این رژه خودرویی و موتوری
از فرمانداری فریمان تا میدان شهید مطهری(ره)
برگزار شــد و همزمان با آن بوق خودروها و مارش
نظامی به صدا در آمد.فرماندار فریمان در حاشیه
این مراسم با بیان این که ســوم خرداد یک رویداد
بــزرگ ارزشــی و انقالبــی و یــک حماســه بــزرگ
ملی اســت ،گفت :حماســه فتــح خرمشــهر نقطه
عطفــی در تاریخ معاصــر خاورمیانه اســت.حمید
اکبری گفــت :ســوم خــرداد طلیعــه پیروزیهای
نیروهای مسلح جمهوری اســامی ایران و کانون
همدلی و همگرایی همه نیروهای مسلح زیر پرچم
فرماندهی معظم کل قوا برای حفظ تمامیت ارزی،
امنیت ملی و حماسه سازیهاست.اکبری با بیان
این که اگر آوازه خرمشــهر جهانی است به واسطه
سوم خرداد است ،گفت :ســوم خرداد خرمشهر را
بین المللی و جهانی کرد و تحوالت جنگ را به نفع
جمهوری اسالمی ایران رقم زد.
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موافقت کتبی خانواده زنده یاد دکتر اسالمی ندوشن
با خاک سپاری وی در نیشابور

استادادبیاتایراندرخاک
نیشابورآراممیگیرد

شــجاعی مهر /سخنگوی شــورای اسالمی شهر
نیشابورگفت:باتوجهبهوصیتمرحومدکترمحمد
علی اسالمی ندوشن و پیگیری های انجام شده در
شورایاسالمیشهرقبلازدرگذشتایناندیشمند
و عالقه قلبی مرحوم به نیشــابور موافقــت نهایی از
طرف خانواده مرحوم به صورت کتبی برای انتقال
پیکراینمرحومبهنیشابوربهشورااعالمشد .احمد
همت آبادی افــزود :در دوران حیــات این مرحوم با
توجهبهوضعیتجسمانیوی،ازشروعبهکارشورای
ششم اعضای شورا بر این امر تاکید داشتند و موارد
الزم نیزدراینبارهبهتصویبرسید،درنهایتبعداز
درگذشت وی و با ارسال نامه ای به خانواده مرحوم
 ،شورای اسالمی شهر مجدد این موضوع را مطرح
کردند و محلی را به عنوان یادمان ایشــان در قطعه
مشــاهیر درنظر گرفتند.احمد همت آبادی افزود:
بعدازمکاتباتانجامشدهواقداماتشورایاسالمی
شهر نیشــابور ،خانواده اســتاد فرهیخته نسبت به
انتقــال پیکر مرحــوم اســتاد محمد علی اســامی

ندوشــن موافقت کردند و باید منتظر انجام مراحل
قانونی این انتقال باشــیم تا پیکرشــان به نیشــابور
منتقــل و در آرامــگاه ابدی دفن شــود.در خور ذکر
استدکتراسالمیندوشنشاعر،منتقد،نویسنده،
مترجم ،حقوق دان و پژوهشگر ایرانی بود .وی جزو
چهرههایتاثیرگذارادبیوازمحققانمعاصرایران
بودوعالوهبرتألیفکتاببهترجمهآثارغیرایرانیبه
زبان فارسی از جمله آثاری درباره ادبیات و فرهنگ
ایران پرداختهاســت .از وی بیش از  ۷۰اثر تألیف و
ترجمهوصدهامقالهباقیماندهاست.

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

تدوین آیین نامه رتبه بندی معلمان تا خرداد ماه
میثاق اشــرافیان /معاون وزیر آمــوزش و پرورش
از تدویــن آیین نامــه رتبه بنــدی در خــرداد ماه خبر
داد و گفــت  :در ســال جدیــد معلمان نیــز همچون
دیگــر کارکنــان دولت مشــمول دریافــت رفاهیات
به مناســبت های مختلف خواهند شــد .به گزارش
خراســان رضوی معاون وزیــر آموزش و پــرورش در
مراسمافتتاح اولینمرکزتخصصیپیشدبستانی
در کشــور در ناحیه چهار آموزش و پرورش مشهد در
جمعخبرنگارانگفت:مجموعهایکهامروزافتتاح
شد اولین مرکز آموزشی پیش از دبستان تخصصی
ویژهگروهنابینایاناستکهبههمتخیرنیکاندیش
بهره برداری شــد .رئیس ســازمان استثنایی کشور
افزود  :یکی از اهــداف آموزش و پرورش اســتثنایی
کشورتشخیصومداخلهبههنگاماستوکودکانی
کهمخاطبماهستندازبدوتشخیصمشکل،تحت
آموزش قرار می گیرند و ما موظف هســتیم شــرایط
آموزشیاستانداردرابرایآنهافراهمکنیم.حمید
طریفی حسینی با اشاره به این که حدود 75درصد
مدارساستثناییدرکشورخیرسازاست،افزود:این
رقم برای استان خراســان رضوی حدود 80درصد

اخبار

است و درخور ذکر است مرکزی که امروز نیز افتتاح
شــد خیرســاز و متناســب با نیازهای دانش آموزان
نابیناســت .وی در ادامه ســخنانش از آخرین اخبار
آیین نامه رتبه بنــدی معلمان خبــر داد و افزود :این
آییننامهدرخردادماهتدوینخواهدشدوبحثبیمه
تکمیلیوطالییفرهنگیانکهسالهادرگیرمسائل
ومشکالتیبودخوشبختانهدرحالپیگیریاستتا
بسیار متفاوت تر و جامع تر از چیزی که هم اکنون بر
قرار اســت برای همکاران فرهنگی ما اتفاق بیفتد.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود :موضوع دیگری
که در وزارتخانه بــرای معلمان دنبال شــد برقراری
رفاهیات بود متاسفانه در  10سال گذشته موضوع
رفاهیاتبرایسایرکارکناندولتپرداختمیشد
اما برای پرســنل آموزش و پرورش این موضوع اجرا
نمی شــد اما از ســال جدید پرداخت رفاهیات برای
فرهنگیان در دستور کار قرار گرفت و واریزی هایی
به مناســبت هایی همچــون روز معلم و مــاه مبارک
رمضان تاکنون برای معلمان داشتیم و قرار است در
طول سال نیز بنا به مناسبت های مختلف پرداخت
رفاهیاتادامهداشتهباشد.
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برگزاری یادواره شهید محمود
اسالمی مقدم در بردسکن

بررسیاقداماتعلومپزشکیبرایجلوگیری
ازورودیکبیماریجدیدبهاستان

سدپیشگیرانهمقابلآبلهمیمونی
محمــد حســام مســلمی /در
حالی کــه ایــن روزهــا از تاخت و
تاز کرونا کــه به جان همــه مردم
دنیــا افتــاده و روزهــای ســختی
را بــرای خانواده ها رقــم زده بود
کمــی خیــال مان بــه آســودگی
رســید ،امــا شــنیدن خبــر مبتال
شــدن مردم خیلی از کشــورها
به بیماری آبله میمونی موجی از
نگرانی ها را ایجاد کرده اســت،
گر چه متخصصان 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.
گر چــه هنــوز ورود بیمــاری آبله
میمونی به کشــور گزارش نشده
اما تجربــه بیماری کرونــا که یک
دفعه همه را غافلگیــر 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 بیماری به کشور و استان این
گونه مطرح می کنــد و می گوید:
در گذشــته شــیوع ویــروس آبلــه
میمونــی در آفریقــای مرکــزی و
غربــی اتفاق میافتاد امــا حاال با
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 احتمال بــروز و
تهدید در ایــن زمینه باشــد ،باید
تیمهــای واکنــش ســریع شــکل
بگیرنــد و خوشــههای محتمــل
بیمــاری را کنترل کننــد .معاون
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
دربــاره اهمیــت پیشــگیری از
ابتال به آبلــه میمونــی اظهار می
کند :آبلــه میمونی ماننــد کرونا
یــک بیمــاری ویروســی اســت
امــا گســتردگی آن را نــدارد ،بــا
توجه بــه این کــه این بیمــاری از
انسان به انســان انتقال مییابد،
میتواند از طریق مســافرانی که
وارد کشــور میشــوند بــه ایــران
نیــز وارد شــود ،ضمــن ایــن کــه
معمــوال انتقال ویــروس از طریق
مایعــات بــدن ،ضایعات پوســتی
و قطــرات تنفســی منتقــل مــی
شود .وی در ادامه با بیان این که
بخشنامه های پیشــگیرانه برای
مقابله بــا بیمــاری آبلــه میمونی
به مبادی های ورودی اســتان از
جمله فرودگاه و مرزهای زمینی
ابالغ و اطالع رسانی شده است،
تصریــح می کند :درســت اســت
که هم مــرز با برخی از کشــورها
هســتیم امــا هنــوز بیمــاری آبله
میمونی در کشــورهای همسایه
استان گزارش نشده است.

علی نوری /ســوم خردادماه روز آزاد ســازی فتح
خرمشهر در عملیات بیت المقدس یادواره شهید
محمود اســامی مقدم در شهرســتان بردســکن
گرامی داشــته شــد .در این مراســم معنــوی یاد و
خاطره شــهدای دانش آموز و فرهنگی و شــهدای
عملیــات بیت المقــدس این شهرســتان و شــهید
محمود اسالمی مقدم که در تاریخ  31اردیبهشت
سال  65در منطقه مهران به درجه رفیع شهادت
نائل آمد گرامی داشته شد.
در ایــن مراســم معنــوی مدیــر آمــوزش و پرورش
بردســکن و حجــت االســام علــی نــژاد یکــی از
راویــان دوران  8ســال دفــاع مقــدس هــر یک در
سخنانی درباره جایگاه شــهید و شهادت مطالبی
را بیان کردند و یاد و خاطره شهدای عملیات بیت
المقدس را گرامی داشتند.در این مراسم بر ادامه
راه شهدا تاکید شد .اجرای سرود سالم فرمانده ،
قرائت شــعر و دکلمه و پخش ویدئو و مرثیه سرایی
از دیگر برنامه های این یادواره بود.

کشف ۱۰۶دستگاهرمزارز
درسبزوار
رئیس شرکت توزیع برق ســبزوار گفت :در مدت
کمتر از دو هفته  ۱۰۶دســتگاه اســتخراج رمز ارز
غیر مجاز در سبزوار کشف و ضبط شد.
جلیلــی در گفت وگــو با خراســان رضــوی افزود:
کشــفیات انجــام شــده بــا هماهنگــی و همکاری
دســتگاه قضایی و نیروی انتظامی و ســپاه از ســه
محل به دست آمده است.
وی افزود :در محل اول  ۱۶دستگاه و از محل دوم
 ۱۳دستگاه کشف و ضبط شــد که در مجموع ۲۹
دستگاه می شود.
وی با اشــاره به کشــفیات حدود دو هفتــه قبل نیز
افزود :در مرحله قبل  ۷۷دســتگاه اســتخراج ارز
دیجیتال غیرمجاز در سبزوار کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به قرار داشتن دستگاههای استخراج
رمــز ارز در مناطق حاشــیه شــهر افــزود :ماموران
انتظامــی پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایی در
بازرسی از مکان یاد شده  ۷۷دستگاه استخراج ارز
دیجیتال را که به صورت غیرمجاز از برق منطقه در
حال فعالیت بود ،کشف و ضبط کردند.

