ازمیان خبرها
گوناگون

مشهد الرضا در سوگ ابن الرضا (ع)

•عرضتسلیت 14کاروانزائرانپیادهبهمحضر
امامرئوف

همزمانباایامشهادتحضرتجواداالئمه(ع)بیش
از 800زائرپیادهعراقیوایرانیدرقالب 14کاروان
از شــهرهای ســبزوار ،شــیراز ،اصفهان  ،نیشابور،
فریمان و ســه شــهر کربال ،نجــف و کاظمیــن برای
تشرف به حرم رضوی و اقامه عزای ابن الرضا (ع) در
روزشهادتواردمشهدمیشوند.رضاییسخنگوی
جمعیت خدمتگــزاران زائــران پیاده امــام رضا (ع)
در این زمینه به «خراســان رضوی» گفت :همچنین
هیئتهایعزاداریزائرانپیادهدر 47شهرکشورو
ششمنطقهمشهدضمنبرگزاریمراسمعزاداری،
با ایجاد ایســتگاه هــای صلواتی ،ضمــن خدمت به
عزاداران حضــرت جواد االئمــه ،در طرح ملی پخت
۹پرس غذا در خانه و توزیع بین همســایگان به نیت
امام نهم شيعيان جهان مشــارکت دارند .همچنین
معاونفرهنگیهنریسازماناجتماعیوفرهنگی
شهرداری مشــهد از اجتماع عظیم مردمی شهادت
حضرت امام جــواد( ع) در روز پنج شــنبه 9تیرماه از
ساعت 18درعرصهمیدانشهداخبرداد.بهگزارش
پایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،اسماعیلزاده
اظهار کــرد :تور زیارتی تشــرف به حــرم رضوی ویژه
سالمندانوغبارروبیمزارشهدادرمیداننمایشگاه
از جملــه برنامههای روز شــهادت اســت .وی ضمن
اشارهبهمشارکتدربرگزاریمراسمعزاداریافزود:
مراسم شهادت امام نهم شــیعیان در منطقه یک در
فضایبازومراسمعزاداریدیگردرمساجدمنتخب
برپاخواهدشد،همچنینمجوزبرپاییایستگاههای
صلواتی در مسیر خیابانهای بهجت و امام رضا(ع)
صادرشدهاست.

 2هزار تماشاگر در
پیش فروش «کرفس»
«کرفــس» نمایشــی کمــدی بــه نویســندگی و
کارگردانــی «آرمین ترابــی» در پیش فــروش خود
توانست از مرز  2هزار تماشاگر بگذرد .این نمایش
درپردیستئاترمستقلمشهداز 22خردادهرشب
ســاعت  20:30اجرا می شــود .ظرفیت تماشاگر
«کرفــس» تا پایــان  10تیر ماه جاری تکمیل اســت
و عالقه منــدان برای شــب هــای آینده مــی توانند
خرید آنالین داشــته باشــند .در این نمایش حمید
رضا حافظ شجری بازیگر ســینما ،تلویزیون و تئاتر
کشــور نقش آفرینی می کند .شــاهین نورائی ،آتنا
شــهیدی ،صالح اســماعیل نژاد و آرمین ترابی نیز
دیگر بازیگران آن هســتند .محمدجــواد عبدی به
عنوان مجری طرح و مصطفی آزاد نیز به عنوان تهیه
کننده فعالیت دارند.

پنج شنبه  9تیر  .1401شماره 5004

اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

جامعه

رئیسانجمنداروسازاناستان:

Thu.Jun.30.2022. No.5004

کمبود داروهای رایج
مسئوالن به داد برسند!

در بازدید سخنگوی شورای شهر مشهد از بخش های مختلف موسسه «خراسان» مطرح شد:

روزنامهخراسانفرصتیبرایاستان

محمد حسام مسلمی  /ســخنگوی شورای
شهر مشهد روز گذشته مهمان اهالی تحریریه
«خراســان» بود .موســی الرضا حاجــی بگلو
ضمن بازدید از بخش های مختلف موسســه
فرهنگی هنری خراسان با حضور در تحریریه
روزنامــه خراســان بــا خبرنــگاران و مدیران
این رســانه دیدار و گفت و گو کرد .به گزارش
«خراسان رضوی» ،سخنگوی شورا با تبریک
سالگرد انتشار روزنامه «خراسان» ،بر تعامل
مدیریت شهری با این رســانه تاکید کرد .وی
در دیدار با معاون ســردبیر روزنامه خراســان
و ســردبیر «خراســان آنالین» به قدمت 114
ســاله روزنامه خراســان اشــاره کرد و گفت:
با توجه بــه قدمت روزنامه خراســان می توان
گفت که «خراسان» روایتگر تاریخ  100ساله
ایران بوده اســت و ایــن موضــوع قابل وصف
نیســت .وی با اشــاره به برخــی ویژگی های
روزنامه خراســان افزود :تیترهایــی که برای
گــزارش ها ،خبرهــا و تحلیل هــا انتخاب می
شــود خیلــی جذابیــت دارد به نحــوی که هر
روز تمام مطالب صفحات کشوری و خراسان
رضــوی را مطالعــه مــی کنــم ،عالوه بــر این،
ویژگی خاصی که روزنامه خراســان دارد ،به
روز بودن آن است ،به نحوی که خبرها سریع
در فضای مجــازی مربوط به روزنامه منتشــر
می شود و در فضای مکتوب نیز تحلیل هایی
که به ویژه در بخش انعکاس صورت می گیرد
بر جذابیــت آن مــی افزایــد و این موضوعات
انگیــزه خاصی بــرای خواننــدگان ایجاد می
کند .ســخنگوی شورای شــهر مشهد تصریح

روابط عمومی فــرودگاه بین المللی شــهید
هاشــمی نژاد مشــهد گفــت :پرواز مشــهد-
مســقط بــه دلیــل ترکیدگــی الســتیک بــه
فرودگاه مشــهد بازگشــت و بدون مشکل به
زمین نشست .به گزارش «خراسان رضوی»،
بامــداد چهارشــنبه پرواز مشــهد بــه مقصد
مســقط عمان متعلق به شــرکت هواپیمایی
قشــم ایر به دلیل ترکیدگی در دو چرخ عقب
هواپیما با فرود اضطراری به فرودگاه مشهد
بازگشــت .جعفری روابط عمومــی فرودگاه
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد درباره
علت این حادثه در بررسی های اولیه توضیح
داد :ترکیدگــی الســتیک به عوامــل زیادی
بستگی دارد ،فرســودگی الستیک ها،
مشکالت باند فرودگاه

کرد :ایــن واقعیت را بایــد پذیرفت کــه مردم
خراســان و مدیــران اســتان عــرق خاصی به
روزنامه خراســان دارند و بایــد از این فرصت
بی نظیر برای خدمت به مردم استفاده کرد.
حاجی بگلو همچنین دربــاره تعامل مدیریت
شــهری با روزنامه خراســان گفت :با توجه به
شناختی که از نزدیک با ظرفیت های روزنامه
پیدا کردم تالش خواهیم کرد تعامل بیشتری
داشــته باشــیم  ،زیرا این روزنامه ظرفیت بی
نظیری اســت کــه بایــد از آن بهــره بــرد .وی
همچنین درباره عملکرد مدیریت شــهری در
حاشــیه شــهر مشــهد اظهار کرد :درمناطق
حاشیه شهر مشــهد خوب عمل نکردیم و این
یک واقعیت است و کتمان هم نمی کنیم البته
به این معنا نیســت کــه کاری در ایــن مناطق
انجام نشده است.

عکس  :دهقانی

ویژهبرنامههایایامشهادتابنالرضا،امامجواد(ع)
اعالم شــد .به گزارش آســتان نیوز ،برنامه هایی در
شب ،روز و شــام شــهادت امام جواد(ع) برای عموم
زائرانی که برای عرض تســلیت شهادت آن حضرت
به محضر پدر بزرگوارشــان حضرت رضا(ع) مشرف
میشوند ،تدارک دیده شده اســت .در روز شهادت
امامجواد(ع)(پنجشنبه 9تیرماه)مراسمعزاداریبا
سخنرانیآیتا...علمالهدیومرثیهسراییذاکران
خاندانعصمتوطهارتازساعت 10:30دررواق
امامخمینی(ره)برگزارمیشود.مراسمشامشهادت
نهمین امام شــیعیان نیز قبل از نماز مغرب و عشــا با
سخنرانی حجج اســام والمســلمین سیدحسین
مومنــی و راشــدیزدی در صحن پیامبــر اعظم(ص)
به همــراه مرثیه ســرایی ،روضه خوانی و ســینه زنی
پیشبینیشدهاست.مرثیهسراییذاکراناهلبیت
عصمتوطهارت(ع)درسوگشهادتابنالرضا(ع)
و برپایی جلسات ســخنرانی با موضوع بررسی ابعاد
مختلفشخصیتامامجواد(ع)درمسجدگوهرشاد،
رواقدارالحجه،دارالهدایه ورواقحضرتزهرا(س)
از دیگــر برنامههای تدارک دیده شــده به مناســبت
شــهادت آن حضــرت اســت .همچنین ویــژه برنامه
عزاداریوسوگواریبرایزائرانعربواردوزبانیکه
ازکشورهایمختلفدراینایامبهحرممطهررضوی
ق دارالرحمه و صحن غدیر
مشرف میشوند ،در روا 
تدارکدیدهشدهاست.
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اخبار

مشخص سرزده به ادارات مختلف می روند و
همه نقاط ضعف و قوت آن سازمان و کارکنان
به قلم آورده می شود ،ما بر این باور هستیم که
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ،خدمات
نظام را منعکس کنیم ،با این اقدام این فرصت
را برای مســئوالن فراهــم می کنیم کــه آن ها
را با مشــکالت مردم آشــنا کنیم و چه بسا اگر
مشکلی وجود داشته باشد حل شود.

دوره های گذشته ،اتاق های فکر اختصاصی
برای حل مشکالت شهر مشــهد به ویژه برای
حاشیه شهر تشــکیل دادیم که خروجی های
قابــل اعتنایــی داشــت و ایــن ظرفیــت برای
شورای ششــم نیز فراهم است .وی همچنین
با بیان ایــن که هنوز مصوبات چشــمگیری را
از شورای شــهر شــاهد نبودیم که بتواند گره
مشــکالت اساســی مردم بــه ویژه مشــکالت
معیشتی را بگشاید افزود :اگر جایی اشتباهی
صورت مــی گیــرد یا نقــدی مطرح می شــود
که مــی دانیم درســت اســت ،بایــد بپذیریم،
متاســفانه برخــی مصوبــات بیشــتر جنبــه
نمایشــی به خــود گرفتــه اســت در حالی که
انتظار و مطالبات مردم از شورای شهر مشهد
بیشتر از این میزان است.

جزئیاتحادثهپروازمشهدبهمسقطکهبهدلیلترکیدگیالستیکبهفرودگاهبازگشت

اتمام سوخت به ســامت در فرودگاه مشهد
به زمین نشست و  ٧٠مسافر این پرواز نیز به
ســامت از هواپیما خارج و به سالن فرودگاه
منتقل شدند تا با پرواز جایگزین اعزام شوند.
یکی دیگــر از نکاتی که در این باره مشــاهده
شد ،پرواز مشهد – مســقط در ساعت 1:20
بامداد بود کــه با توجه بــه اخبــار قبلی برای
جلوگیــری از ایجــاد مزاحمــت در مناطــق
مســکونی اطراف فرودگاه ،قرار بــود در این
ساعات پروازی انجام نشود ،جعفری در پاسخ
به این ســوال که چرا این پرواز در این ساعت
انجام شــده نیز گفت :ما ممنوعیــت پروازی
نداشــتیم و فقط در فرودگاه مهرآباد این کار
انجام شــده اما ســعی مــی کنیم که ســاعت
پرواز در ساعات نیمه شب نباشد ،هر چند به
طور متوســط روزانه چهار تا پنج پرواز به این
شکل داریم و جایی که مجبور باشیم این کار
انجام می شود.

•مشکالت مردم در راس توجه روزنامه
«خراسان رضوی»

حجت االسالم والمســلمین ولی زاده معاون
سردبیر خراسان و مســئول روزنامه خراسان
رضوی نیز در این نشست به محتوای روزنامه
خراســان رضوی اشــاره کــرد و گفت :ســعی
کردیــم در روزنامــه خراســان رضوی بــا تهیه
گــزارش در حوزه هــای مختلف به مشــکالت
مردم بپردازیم ،همــواره اعتقــاد داریم که در
کنار انعکاس نقاط قوت مدیران ،آن ها را نقد
کنیم تا به رفع مشــکالت و موانع منجر شــود.
ولی زاده تصریح کرد :به تازگی فعالیتی را آغاز
کردیم که همه خبرنگاران در یک روز و ساعت

•رسانه عضو شانزدهم شورای شهر

سعید برند سردبیر خراسان آنالین نیز در این
نشســت با بیان این که رســانه می تواند عضو
شانزدهم شــورای شــهر باشــد به همکاری و
اقدامات مشــترک روزنامه خراســان با ادوار
گذشته شورای شــهر اشــاره کرد و گفت :در

مشهد-مسقطباچاشنیدلهرهومعطلی

و اشیای خارجی در داخل باند ،فشار بیش از
حد در زمان تیک آف یا لندینگ و ...می تواند
باعث ترکیدگی الستیک شود که همه این ها
باید در خصوص این پرواز بررســی شود .وی
تاکید کرد :در بررســی هایی که همکاران ما
به صورت اولیه از باند داشتند ،با توجه به این
کــه در همان زمــان پروازهای دیگــری نیز از
باند استفاده کرده اند ،به

نظر نمی رسد که مشــکل از باند بوده باشد و
اشــیای خارجی نیز در مسیر باند دیده نشد،
ممکن است در این موارد پیچ یا شیء دیگری
وجود داشته باشــد که باعث ترکیدگی شود
اما در بازدید مجدد از باند چنین چیزی یافت
نشــد و به طور کلی دالیل ایــن موضوع حتما
بررســی خواهد شــد .جعفری تصریــح کرد:
این پرواز قشم ایر ساعت  ١و  ٢٣دقیقه بامداد
دیروز از فرودگاه مشــهد برخاست اما خلبان
پس از بلند شدن متوجه ترکیدگی الستیک
چرخ های عقب شــد ،چون طبق قوانین باید
سوخت هواپیما تمام شود تا به زمین بنشیند،
خلبان تــا ســاعت  ٤و  ٤٠دقیقــه (بیش از 3
ساعت) در آسمان مشــهد پرواز کرد و پس از

رئیــس انجمن داروســازان اســتان گفــت :معاون
وزیر از من دلخور شــده که چــرا مصاحبه میکنی
و میگویــی دارو کم اســت ،خب کم اســت و مردم
به دنبال دارو هســتند .دارو ،بیمار اســت و مشکل
دارد ،هماکنون داروهای رایج دچار کمبود است،
چه برسد به داروهای سرطانی .مردم برای تامین
بسیاری از داروها مشکل دارند .شهریاری در گفت
و گو با «خراســان آنالین» افزود :از ســال گذشــته
هشــدار دادیم که مــواد اولیه به کارخانهها برســد
و مشــکل دارو را حــل کنیــم .تولیــد دارو از زمــان
تامین مواد اولیه ،ســه تا چهــار ماه زمــان میبرد.
بیان کردیم اگر قرار اســت قیمت دارو تغییر کند،
به بیماران یارانه بدهید یا تفاوت را به بیمه بدهید،
اما تولید دارو دچار وقفه نشــود .اگر قرار باشــد از
خارج از کشــور دارو وارد کنیم ،بایــد چندین برابر
ارز بدهیــم .مســئوالن بــه داد برســند .وی گفت:
ممنوعیت فروش بدون نسخه داروهای پیشگیری
از بارداری دستورالعمل وزارت بهداشت است ،اما
عملیاتی نیســت ،االن هم مردم مراجعه میکنند،
باید برای این موضوع ترفندی بیندیشیم.

مدیرکلدفتراموربانوانوخانواده
وزارتکشورتشریحکرد:

جزئیاتسندتحول
دفتر امور بانوان و خانواده

دوره آموزشــی بصائر بانــوان با حضــور مدیران کل
دفاتر امور زنان و خانواده اســتانداری های سراسر
کشور در مشهد آغاز به کار کرد و در آن ،سند تحول
دفتــر امــور بانــوان و خانــواده وزارت کشــور ارائه و
تحلیل شــد .به گزارش روابط عمومی استانداری،
دکتــر زینــب اختری مدیــرکل دفتــر امور بانــوان و
خانواده وزارت کشــور در این نشســت به تشــریح و
تبیین ســند تحول پرداخت و گفت :در سند تحول،
ما صرف ًا به تغییر اکتفا نمیکنیم بلکه با ایجاد تحول
نه تنها ســرعت پیشــرفت را افزایش میدهیم بلکه
ریل حرکــت را عــوض می کنیــم .وی که در ســالن
سردار ســلیمانی اســتانداری حضور یافته بود ،در
باره تحوالت اصلی درنــگاه عمیق به توانایی بانوان
افزود :در این ســند به زن و مرد بــه عنوان جایگزین
یکدیگر نگاه نشــده بلکه به عنوان نقــش مکمل در
نظر گرفته شــده انــد .اختــری در باره نقــش دفاتر
امور بانوان و خانواده در استانداریها گفت :نقش
ما نقش کارگزاری میاندار اســت که باید بر اساس
شاخص های درست و دانش بنیان پایه گذاری شود
زیراهدفماپیوندمیاننهادهایحکمرانیعمومی
و تخصصی ،ملی و اســتانی به منظور دســتیابی به
حکمرانی متعالی و ایجاد مســابقه خدمت رسانی
در کشور اســت.در ابتدای این نشست دکتر خوش
نســب مدیرکل امور بانــوان و خانواده اســتانداری
خراســان رضوی که به عنــوان میزبــان اولین دوره
برگزارینشستهایاستانیدورهآموزشیبصیرت
افزایی ســخن می گفت ،با بیان این که سند تحول
شــامل ۱۳۰صفحه اســت که  ۳۷مســئله اساسی
بانوان و کشــور در آن مورد اشــاره قرار گرفته است
افزود :ســند تحول از قریب هزار صفحه پشــتیبانی
نظری ،علمی و دانش بنیانی برخوردار است.

