اخبار
جامعه

دادستانکلکشور:

نامه معاون دادستان مشهد
در چارچوب قانون است

باشگاه خبرنگاران /حجت االسالم والمسلمین
منتظری دادســتان کل کشــور گفت :نامه معاون
دادســتان مشــهد در چارچــوب قانون اســت ،اما
باید در ایــن زمینه تدبیر الزم اندیشــیده میشــد.
شایان ذکر است ،در روزهای گذشــته انتشار نامه
معاون دادستان مشــهد به فرماندار مشهد درباره
ممنوعیــت خدمــات متــرو به افــراد فاقــد حجاب
شــرعی واکنش های زیــادی را بــه همراه داشــته
است.
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اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

خطونشانبرایکشتارکنندگان
غیرمجازدام

دامپزشکی:افرادیکهاقدامبهکشتارغیرمجازدامکنند
الشهدامتوقیفمیشودوبامعدومسازینقرهداغمیشوند

دکترصداقت:مسئوالندربارهکرونادرخوابرفتهاند احتمال
شروعپیکهفتمدرمردادیاشهریوروجوددارد

قائممقام ســتاد مناســبتهای شــهرداری مشهد
از آغاز فرایند اســتقبال از بهــار  ۱۴۰۲و برگزاری
اولین جلسه ســتاد مناســبتها با موضوع بهار ،با
حضور شــهرداران مناطق 13گانه ،مدیران عامل
ســازمانها و جمعی از مدیران ارشــد شهری خبر
داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری مشهد،
نجفی اظهار کرد :با توجه به اهمیــت برنامهریزی
گسترده برای برگزاری هرچه باشکوهتر استقبال
از بهــار  ،۱۴۰۲امســال فراینــد اســتقبال از بهار
زودتر از ســالهای گذشــته و از تیرماه آغاز شــد تا
با انجــام هماهنگیهای الزم ،خدماترســانی به
زائــران و مجــاوران حریــم نورانی رضــوی به طور
مطلــوب و شایســتهای صــورت گیــرد .وی ادامــه
داد :آسیبشناســی اقدامــات صــورت گرفتــه در
بهــار گذشــته ،بررســی موانــع ،مشــکالت و ارائه
راهکارهای الزم برای بهبود کمی و کیفی استقبال
از بهار  ،۱۴۰۲بخشــی از مباحث مطرحشــده در
این جلسه بود.

عکس :آرشیو

آغاز فرایند استقبال از بهار۱۴۰۲
درمشهد
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دیو کرونافعال
مسئوالنمنفعل!

بند ناف دانشگاه ها
باید از بودجه دولت جدا شود

قائممقامستادمناسبتهایشهرداری
اعالمکرد:

گوناگون

انتقاد رئیس نظام پزشکی مشهد از عملکرد
متولیان برای مقابله با کرونا

دستیاراقتصادیرئیسجمهور:

دستیار اقتصادی رئیس جمهور گفت :باید تدبیری
کرد که دانشــگاهها به تدریج بتواننــد منابع مالی
مستقل جذب کنند و بند ناف آن ها از بودجه دولت
جدا شــود .به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،
فرهــاد رهبــر روز گذشــته در اجــاس سراســری
معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهها
و موسسات آموزشی عالی کشــور در مشهد گفت:
دانشگاه ها به بودجه عمومی دولت متصل هستند
و برای هر دانشجو ساالنه  ۵۶میلیون تومان هزینه
میشــود ،کاهش وابســتگی دانشــگاه بــه بودجه
عمومــی ،تغییر رویکــرد تخصیص بودجــه به مدل
ماموریت گــرا ،تغییر خدمات از خدمات آموزشــی
بــه خدمــات دانــش بنیــان و فناورانــه و همچنین
بازنگــری در نظامهــای دانشــگاه نظیــر ارتقــای
اعضای هیئت علمی از جمله مولفه های تحول در
اقتصاد آموزش عالی است .وی در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به چالشهای آموزش عالی
ادامه داد :متناسب نبودن آموزش های دانشگاهی
با نیازهای بازار کار،حرکت آهســته بخش آموزش
عالی به ســمت اقتصاد دانش بنیــان و کار آفرین،
افزایش فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و کاربردی
نبودن برخــی آموزش هــای دانشــگاهی از جمله
این چالشهاست .معاون آموزشــی وزارت علوم،
تحقیقات و فنــاوری نیــز در این اجــاس الزامات
کلیدی تحول در حــوزه آمــوزش را در گرو اصالح
نظام حکمرانی آموزشی ،توجه ویژه به علوم انسانی
و اجراییســازی آمایــش آمــوزش عالی دانســت.
دکتر عموعابدینی افــزود :برنامه راهبردی تحول
درحوزه آموزش وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری
که در راســتای طرح تحول دولت سیزدهم تنظیم
شده اســت ،متشــکل از بخشهای الگووارههای
حاکــم بــر تحــول در حــوزه آمــوزش دانشــگاهها،
الزامات تحول در حوزه آموزش دانشــگاه ها ،سند
تحول حوزه آموزش شــامل اقدامات انجام شده و
اقدامات آتی ،ساختارها و سند تحول و دغدغههای
آموزش اســت .وی با بیان فرازهایــی از بیانیه گام
دوم انقالب اســامی ،یکی از مهم ترین مطالبات
رهبــر معظــم انقــاب از بیانیــه گام دوم انقالب را
انقالب علمی ،جبران عقب ماندگی و فتح قلههای
دانش نام برد و اظهار کرد :نیازسنجی علمی برای
حال و آینده ،جلوگیری از کاهش سرعت پیشرفت
علمی ،اجرای دقیق نقشــه جامع علمی ،توجه به
کیفیــت در آموزش عالــی ،پیگیری جــدی ارتباط
دانشــگاه و صنعت ،نقــش آفرینی دانشــگاه ها در
اقتصاد مقاومتی ،گسترش فضای فرهنگ ایمانی
و اســامی ،عمق بخشــی بصیرت دینی و سیاسی
و میدان دادن به دانشــجویان و اســتادان ارزشی،
انقالبی و متدیــن ،از لوازم نقش آفرینی دانشــگاه
هــا در شــکل گیری تمــدن نوین اســامی اســت.
حدادعــادل رئیس شــورای تحول و ارتقــای علوم
انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی نیز گفت :در
این شورا  ۱۶رشته تحصیلی را در اولویت قرار داده
ایم که از جمله آن ها اقتصاد ،روان شناسی ،جامعه
شناسی ،حقوق ،هنر و معماری است.

ا ز میان خبر ها

محمد حســام مســلمی /ایــن خط و
نشــان دام پزشــکی برای افرادی است
که بی توجــه به ســامت عمومی جامعه
اقدام بــه کشــتار غیرمجاز دام خــارج از
کشتارگاه های مجاز می کنند؛ «افرادی
که خارج از کشــتارگاه اقدام به کشــتار
غیرمجــاز دام و عرضــه گوشــت کنند با
هماهنگی دستگاه قضایی الشه دام آن
ها توقیف می شود و با معدوم سازی نقره
داغ خواهند شد ».همزمان با فرا رسیدن
عید قربان بازار خرید و فروش و کشــتار
دام نیز رونق می یابد به نحوی که برخی
از افراد دام را در معابر یا منازل خودشان
کشتار می کنند ،موضوعی که این روزها
بــا تهدید بیمــاری تــب کریمــه کنگو که
تعدادی از هموطنــان را درگیــر کرده و
دو نفر نیز جان خود را از دست داده اند،
تهدیدی جــدی علیه بهداشــت عمومی
و ایجاد مخاطرات بهداشــتی اســت .در
شهر مشــهد به ویژه در حاشیه آن کشتار
غیرمجاز دام همواره زخم کهنه ای است
که در طول سال مشــاهده می شود و در
روز عید قربان نیز به طرز عجیبی بیشتر
خــود را نشــان می دهــد .مدیــرکل دام
پزشکی اســتان نیز اعالم کرده جرایم و
مجازات برای این افراد بازدارنده نیست
که اگر بازدارنده بود شاهد صحنه های
تهدیــد کننده بهداشــت عمومــی مردم
نبودیم .به گزارش «خراسان رضوی» ،آن
طور که دکتر جــواد اعلمی مدیر کل دام
پزشکی استان روز گذشــته در نشستی
خبری اعالم کرده «تنها در ســه ماه اول
امســال برای  89نفر پرونده قضایی در
باره کشــتار غیرمجاز دام تشــکیل و 27
واحد نیز در ســال گذشــته پلمب شــده
اســت ،در ســه ماه اول امســال نیز برای
 473نفر پرونده در باره کشتار غیر مجاز
دام ،حمل غیر مجاز و ...تشــکیل شــده
اســت ».وی همچنیــن در بــاره مناطــق

آلــوده و مســتعد تــب کریمــه کنگــو در
استان گفت :عمده فضاهای مستعد این
بیماری در مناطقی که دچار خشکسالی
شــده اند ،شهرســتان های تربــت جام،
تربت حیدریه و کاشمر است .تمهیدات
بهداشتی در روز عید قربان از سوی دام
پزشکی استان انجام شده و بر این اساس
 92گروه ثابت و  87گروه ســیار شــامل
78دکتــر دام پزشــک 177 ،بــازرس
بهداشت گوشــت و  34نفر ناظر شرعی
فعال هستند .وی از شهروندان خواست
برای پیشگیری از بیماری تب خون ریزی
دهنده کریمه کنگو از هرگونه کشتار دام
خــارج از کشــتارگاه های تحــت نظارت
دام پزشــکی خودداری و به ویژه در عید
ســعید قربــان بــرای تهیــه دام و ذبح به
مراکز مجاز بازار دام و کشتارگاه صنعتی
گوشت مشهد ،کشــتارگاه کوهان واقع
درکنارگذر شــمالی مشــهد ،بــازار دام
عســکریه واقــع در کیلومتــر  18جــاده
قدیم قوچان ،بازار دام مهد توس واقع در
جاده بهشت رضا (ع) و بازار دام سنگین
کنــه بیســت واقع در جــاده کنه بیســت
مراجعه کنند .همچنین حجت االسالم
شورورزی ،مسئول دفتر نمایندگی ولی
فقیــه در ادارهکل دامپزشــکی اســتان
در این نشســت گفــت :امــروز میبینیم
کــه پالکهــای خودروهــا را خونمالی
میکنند که اینها خرافات و در اســام
شرک است .وی افزود :خداوند چیزی را
حالل نکرد ،مگر این که برای بدن مفید
باشد ،اکنون در حوزه دامپزشکی ،عامل
بیشــتر بیماریهــا را خــون میداننــد و
هرچند فواید زیادی دارد ،اما ضررهایی
هم دارد ،همچنین این که اسالم بر این
موضوعات تأکید میکند بایــد در مرکز
توجه باشد .به گفته وی ،ناظران شرعی
در اســتان حضور دارند و مسائل را رصد
میکنند.

گروه جامعه /دیــو کرونا دوباره پــس از ماه
ها بیدار شــده و دوباره همه را غافلگیر کرده
است ،به طوری که بر اساس اعالم دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد ،آمار تعــداد بیماران
کرونایی سرپایی که تســت  pcrآن ها مثبت
اعــام شــده ،از  10تیرمــاه و تنهــا در چهار
روز از  31نفــر بــه  230نفر افزایــش یافته و
این نشــان دهنــده بیدار شــدن دوبــاره دیو
کروناســت .رئیس نظام پزشــکی مشهد نیز
با تاکید بر نیاز ورود مجدد حاکمیت به الزام
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی اعالم
کرد که جلســات قرارگاه عملیاتــی مقابله با
کرونا در استان به صورت منظم برگزار نشده
و مســئوالن نیز مانند مردم تصــور می کنند
کرونا تمام شده اســت! به گزارش «خراسان
رضوی» ،ناصــر امینی ،سرپرســت مدیریت
پیشــگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد با ارائه آمــاری در این
زمینهگفت:ازابتدایتیرماهجارینوساناتی
در تعداد بستری های بیمارستانی ما وجود
داشــته اما از دهم تیــر تعداد بســتری از 21
مورد به 95مورد در روز 12تیر رسیده است.
وی افزود :تعداد مراجعان سرپایی به مراکز
درمانــی و بهداشــتی دهــم تیرمــاه  54نفر
بوده که ایــن رقم در  14تیرمــاه به  689نفر
رســیده اســت وتعداد افرادی که تست pcr
آن ها مثبــت اعالم شــده اســت نیــز در بازه
زمانی  10تــا  14تیــر از  31مــورد به 230
مورد افزایش داشــته که این سرعت افزایش
در چهار روز نگــران کننده اســت .وی ادامه
داد :تعداد بســتری مثبت مــا در همین بازه
زمانی از ســه نفر در باالترین ســطح خود ،به
 20نفر رســیده اما خوشــبختانه در این بازه
هنوزمرگومیریراشاهدنبودهایم .علیرضا

صداقت،رئیسسازماننظامپزشکیمشهد
نیز در این نشست در پاسخ به سوال خراسان
دربارهچگونگیاقداماتمسئوالنومتولیان
برای بازگشــت رعایــت دســتورالعمل های
بهداشــتی به جامعــه گفــت :من هم بــا این
ســوال مهم موافقم چون در نهایت مردم نیز
اگر با دســتورالعمل و قوانین مورد نیاز روبه
رو نشــوند به دلیل اطالعات غلط برخی که
می گویند کرونا تمام شده ،ممکن است این
شیوه ها را رعایت نکنند و لزوم ورود دستگاه
های مسئول در این زمینه به شدت احساس
می شود ،اما از آن جایی که مردم از مسئوالن
جدانیستندومسئوالنهمازدلهمینمردم
هستند ،باید بگویم که مسئوالن هم امروز در
خواب هستند و فکر می کنند به پایان کرونا
رســیده ایم .وی همچنین با انتقاد از برگزار
نشدن جلسات ستاد مقابله با کرونای استان
گفت:ماهمچنانجلساتکمیتههایعلمی
کرونا در بخش تخصصی را برگزار می کنیم
امامتاسفانهجلساتقرارگاهعملیاتیمقابله
با کرونــا برگزار نشــده یا به صــورت نامنظم
برگــزار می شــود .ما در ایــن چنــد روز اخیر
نامه هایی را به اســتانداری ارسال کردیم تا
دوباره این جلســات را با جدیت دنبال کنند
که این مطالبه از ســوی مردم نیز باید شــکل
بگیرد تا کرونا را جدی بگیریم .وی افزود :با
توجه به شیوع سویه جدید امیکرون که پیش
از این نقاط باالی دســتگاه تنفسی را درگیر
می کرد ،االن در ســویه جدید قســمت های
پایینی ریه را درگیر می کند و احتماال تعداد
بستری ها افزایش یافته و ممکن است در دو
بازه از اواسط مرداد تا اواخر مرداد یا از اواخر
شــهریور تا اوایــل مهرماه شــاهد پیک هفتم
کرونا باشیم.

اعالم برنامههای سالروز شهادت
امام باقر(ع) در حرم رضوی
به مناسبت شــهادت امام محمد باقر(ع) مقارن با16
تیرماه و هفتم مــاه ذیالحجه برنامههــای فرهنگی،
مذهبی و عــزاداری ویــژه زائــران و مجــاوران در حرم
مطهر رضوی برپا میشود .به گزارش آستان نیوز ،در
ایام شــهادت امام باقر(ع) نماز جماعت مغرب و عشــا
در صحن پیامبر اعظم(ص) به امامت آیــت ا ...امامی
کاشــانی اقامه خواهد شــد ،همچنین برنامه محوری
شــب و شــام شــهادت آن حضرت بعد از نمــاز مغرب و
عشا در صحن پیامبر اعظم(ص) برپا میشود که در آن
حججاسالموالمسلمینمحمدباقرحیدریکاشانی،
عبدالحمید واعظ شــهیدی و مهدی شــریعتیتبار به
ایرادسخنرانیومداحاناهلبیت(ع)بهمرثیهسرایی
میپردازند .ویژه برنامه ســالروز شهادت امام باقر(ع)
نیــز از ســاعت 11:15روز پنــج شــنبه در رواق امــام
خمینی(ره) آغاز میشــود که در این مراســم آیتا...
ســید احمد علمالهدی نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی و امام جمعه مشهد سخنرانی میکند .مراسم
عزاداری ویژه زائران عرب زبان در صحن غدیر برگزار
میشــود ،همچنین در طول روز کارشناســان پاســخ
گویی به سواالت اعتقادی در صحنها حضور دارند تا
به سواالت زائران عزیز در باره زندگانی این امام عظیم
الشأنپاسخدهند.

رئیسشبکهدامپزشکیکاشمرخبرداد:

معدوم سازی 500کیلو مرغ
تاریخمنقضی

مهدیان/رئیسشبکهدامپزشکیکاشمرازکشفو
ضبط 500کیلوگرممرغتازه باتاریخمصرفمنقضی
از یکی از فروشــگاههای عرضــه مرغ و ماهــی در این
شهرستانخبردادوگفت:اینمیزانمرغکشفشده
بالفاصلهزیرنظرکارشناسانمعدوموازچرخهمصرف
خارجشد.دکترخانزادهاظهارکرد:درگشتمشترک
کارشناسان این شبکه و اعضای قرارگاه شهید امانی
از مراکز عرضه فراورده های خام دامی ،در بازرسی از
این فروشگاه مقدار 500کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف
گذشــته کشــف و ضبط شــد.ارتقای بهداشــت مواد
غذایــی شــهروندان از مهمترین اهداف دامپزشــکی
استوتالشمیکنیمبااعزامبازرساناینمهمراارتقا
دهیم.رئیسشبکهدامپزشکیکاشمر بهشهروندان
توصیهکرددرهنگامخریدهرگونهفراوردهخامدامی
شامل گوشــت قرمز ،مرغ ،آبزیان ،شــیر ،آالیشهای
خوراکی دام و  ...به تاریخ انقضای درج شــده روی آن
توجهکنندوموادموردنیازخودرافقطازمراکزمعتبر
وتحتنظارتدامپزشکیتهیهوهنگامخریدگوشت
قرمز به مهر بر چسب دامپزشــکی آن توجه کنند.وی
تاکید کــرد شــهروندان در صورت مشــاهده هرگونه
تخلفمراتبراباشمارهتلفنشبکهدامپزشکیکاشمر
 55227313اطالعدهند.

