ا ز میان خبر ها
گوناگون
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برگزاری پویش هر خانه یک غذای
گرم در دهه امامت و والیت

•کمک  140میلیاردتومانیبالعوض
بهمددجویاندرحوزهمسکن

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی،
با بیان این که حدود 50درصد ســهمیه تســهیالت
مسکن کشور به خراســان رضوی اختصاص یافت،
اظهارکرد:سهمخراسانرضوی دوهزارو 400فقره
مسکن است که امیدواریم تا پایان امسال در صورت
تامینزمین توسطادارهکلراهوشهرسازی بهاتمام
برسد .عالوه برپرداخت تسهیالت به ازای هر واحد
 60میلیــون تومان کمــک بالعوض داده می شــود
که در مجموع  140میلیارد تومــان در قالب کمک
بالعوض در حوزه مســکن به متقاضیــان کمک می
شود.سلمآبادیگفت:خوشبختانهخراسانرضوی
در حوزه اشتغال و مسکن بیشترین منابع و خدمات
رادرکشوربهخوداختصاص دادهاستوهمیشهدر
جایگاههایاولتاسومکشورقراردارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی
از توزیع شش هزار ســری جهیزیه تاپایان امسال در
استان خبرداد و گفت :در استان  215هزار خانوار
مددجو تحت حمایت این نهاد هســتند ،در مجموع
ساالنه بیشاز 500هزارنفرازخدماتکمیتهامداد
برخوردارمیشوندکه 50هزاردانشآموز،دانشجو
وطلبهدراینمیانهستند،همچنیندراستان 140
هزار نفر حامی از فرزندان یتیم و محســنین حمایت
می کننــد و  34هزار نفر یتیم و فرزندان محســنین
توسط این نهاد حمایت می شوند که به ازای هر یتیم
 500هزار تومــان و فرزندان محســنین  200هزار
تومان در ماه توســط حامیان به حســاب آن ها واریز
می شود.ســید کاظم حســینی رئیس کمیته امداد
امام خمینی بردســکن نیــز در این نشســت گفت:
 80زن سرپرســت خانوار ،بیش از هزار دانش آموز و
دانشجو 220 ،بیمارصعبالعالج 800،فرزندیتیم
و محسنین ،چهار هزار و 500خانوار به تعداد هفت
هزارو 300نفرتحتحمایتکمیتهامدادشهرستان
بردسکنهستندکهدرمجموع 12درصدازجمعیت
شهرستانبردسکن درطولسالازخدماتایننهاد
بهرهمندمیشوند.

رئیسسازمانشهرداریهاودهیاریهای
کشوردربردسکنخبرداد:

انعقادتفاهمنامه بابنیادمسکن
برای تقویت دهیاری ها

علی نــوری /معاون عمران و توســعه امور شــهری و
روستایی وزیر کشــور و رئیس سازمان شــهرداری ها
و دهیاری ها در ســفر به شهرســتان بردســکن که بنا
به دعــوت حجت االســام نیک بیــن نماینــده مردم
بردسکن در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت،
ازپروژههایدردستاقدامشهرداریهایبردسکن،
انابد و شــهرآباد بازدید کرد و از انعقاد  تفاهم نامه ای
با بنیادمســکن برای واریز بخشــی از منابع این بنیاد
به حســاب دهیاری ها خبر داد .به گزارش خراســان
رضوی،دکترمهدیجمالینژادبهخبرنگارماگفت:
برنامهداریمتمامیفرایندهایشهرداریکهمردمباآن
سروکاردارند،بهصورتالکترونیکی باشدوبااجرای
طرح شهر هوشــمند ،مشکالت زیســت محیطی نیز
مرتفعشود .ویاز تفاهم نامهخریداتوبوسهاومینی
بوسهایبرقی درکشورخبرداد  .ویبابیاناینکه
در کشور  38هزار دهیاری وجود دارد ،تصریح کرد:
دهیاریهاهمانندشهرداریهایکنهادعمومیغیر
دولتیهستندولیبهدنبالاینهستیمباتزریقمنابع
مختلف دهیاری ها را نیز تقویت کنیم تا درراســتای
عمرانوآبادانیروستاهاگامیبرداشتهشود .هرچند
اعتباراتوشرایطسختاقتصادی مشکالتیرابرای
شهرداریهایکوچکودهیاریهاایجادکردهاست
ولی از محل ردیف هــای مختلف همچون ماده 58و
ماده 39باتامینقیروتجهیزماشینآالت بهشهرداری
هاودهیاریهاکمکمیشود.

خطونشانبرایکشتارکنندگان
غیرمجازدام

دیو کرونافعال
مسئوالنمنفعل!

دامپزشکی:افرادیکهاقدامبهکشتارغیرمجازدامکنند
الشهدامتوقیفمیشودوبامعدومسازینقرهداغمیشوند

دکترصداقت:مسئوالندربارهکرونابهخوابرفتهاند،احتمال
شروعپیکهفتمدرمردادیاشهریوروجوددارد

عکس :آرشیو

علی نــوری /مدیــرکل کمیتــه امداد امــام خمینی
خراســان رضــوی در اولین ســفر خود به شهرســتان
بردسکنضمندیداربادکتردهقانزاده،فرمانداراین
شهرستان،ازطرحهایاشتغالزایی ومسکنبازدید
و با خانواده های ایتام ،محسنین و مددجویان دیدار
کرد .مهندسرضاسلمآبادیهمچنین ازراهاندازی
پویش هرخانه یک غذای گــرم در دهه امامت و والیت
خبرداد.به گزارش خراسان رضوی ،مدیرکل کمیته
امداد امام خمینی(ره) گفت :پیش بینی ما این است
که  200هزار پرس غــذای گرم تهیه و بیــن خانواده
های تحت حمایت و آســیب پذیر اســتان توزیع شود.
برنامهریزیشدهاستکه طبقسالهایقبلباکمک
خیران بیش از  12هزار راس گوسفند نذر مردم بین
محرومین توزیع شود که بنای ما براین است گوشت
هایبستهبندیشدهرامیانبیشاز 100هزار خانوار
توزیع کنیم .وی با بیان این که امســال هــزار و700
میلیاردتومانمنابعاشتغال بهاستاناختصاصداده
شده است ،افزود :هدف گذاری ما ایجاد بیش از33
هزار شــغل اســت که  20هزار مورد آن شغل جدید و
بقیه آن شامل توســعه و تثبیت مشاغل اســت 30 .تا
 40درصد مشاغل خرد استان پارسال توسط کمیته
امدادایجادشدوخوشبختانهامسالهزینهراهاندازی
 50درصد مشاغل خرد استان از منابع کمیته امداد
تامینمیشود.

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

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
است ،در سه ماه اول امسال برای 473
نفر پرونده در باره کشــتار غیر مجاز دام،
حمــل غیر مجــازآن 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 گوشت و  34ناظر شرعی فعال
هستند .وی از شهروندان خواست برای
پیشــگیری از بیمــاری تــب خــون ریزی
دهنده کریمه کنگو از هرگونه کشتار دام
خارج از کشتارگاه های تحت نظارت دام
پزشکی خودداری و به ویژه در عید سعید
قربــان بــرای تهیــه دام و ذبح بــه مراکز
مجــاز بــازار دام و کشــتارگاه صنعتــی
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 اســت .وی افزود :خداوند چیزی
را حالل نکــرد ،مگــر این که بــرای بدن
مفید باشد ،اکنون در حوزه دامپزشکی،
عامل بیشتر بیماریها را خون میدانند
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 شده و همه را غافل گیر کرده است،
به طوری که بر اســاس اعالم دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد ،آمار تعداد بیماران کرونایی
ســرپایی کــه تســت  pcrآن ها مثبــت اعالم
شــده ،از  10تیرماه و تنها در چهار روز از 31
نفر بــه  230نفر افزایــش یافته و این نشــان
دهنــده بیدار شــدن دوباره دیو کروناســت.
رئیس نظام پزشــکی مشــهد نیز بــا تاکید بر
نیــاز ورود مجدد حاکمیــت بر الــزام رعایت
دستورالعمل های بهداشــتی اعالم کرد که
جلســات قرارگاه عملیاتــی مقابله بــا کرونا
در اســتان به صورت منظــم برگزار نشــده و
مســئوالن نیز مانند مــردم تصور مــی 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
داشته اما از دهم تیر تعداد بستری ها از 21
مورد به 95مورد در روز 12تیر رسیده است.
وی افزود :تعداد مراجعان سرپایی به مراکز
درمانی و بهداشتی ،دهم تیرماه 54نفر بوده
که این رقم در  14تیرماه به  689نفر رسیده
است و تعداد بیماران ســرپایی و افرادی که
تست pcrآنهامثبتاعالمشدهاستنیزدر
بازه زمانی  10تا  14تیر از  31مورد به 230
مورد افزایش داشــته که این سرعت افزایش
در چهار روز نگــران کننده اســت .وی ادامه
داد :تعداد بســتری های مثبت ما در همین
بازه زمانی از سه نفر در باالترین سطح خود،
به  20نفر رسیده اما خوشبختانه 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 دستورالعمل ها 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
برگزار می شود .ما در این چند روز اخیر نامه
هایی را به استانداری ارسال کردیم تا دوباره
این جلســات را با جدیت دنبال کنند که این
مطالبه از سوی مردم نیز باید شکل بگیرد تا
کرونا را جدی بگیریــم .وی افزود :با توجه به
شیوع ســویه جدید امیکرون که پیش از این
نقاط بــاالی دســتگاه تنفســی را درگیر می
کرد ،االن در سویه جدید قسمت های پایینی
ریه را درگیر می کند و احتماال تعداد بستری
ها افزایش می یابد و ممکن اســت در دو بازه
از اواســط مــرداد تا اواخر مــرداد یــا از اواخر
شــهریور تا اوایــل مهرماه شــاهد پیک هفتم
کرونا باشیم.

دستیاراقتصادیرئیسجمهور:

بند ناف دانشگاه ها
باید از بودجه دولت جدا شود
دســتیار اقتصادی رئیس جمهور گفت :باید تدبیری
کردکهدانشگاههابهتدریجبتوانندمنابعمالیمستقل
جذب کنند و بند ناف آن ها از بودجه دولت جدا شود.
به گــزارش روابط عمومــی وزارت علــوم ،فرهاد رهبر
روز گذشــته در اجالس سراســری معاونان آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشــگاهها و موسســات آموزش
عالی کشــور در مشــهد گفت :دانشــگاه ها به بودجه
عمومیدولتمتصلهستندوبرایهردانشجوساالنه
 ۵۶میلیون تومان هزینه میشــود ،کاهش وابستگی
دانشــگاه به بودجه عمومی ،تغییــر رویکرد تخصیص
بودجه به مدل ماموریت گرا ،تغییر خدمات از خدمات
آموزشی به خدمات دانش بنیان و فناورانه و همچنین
بازنگری در نظامهای دانشــگاه نظیر ارتقای اعضای
هیئت علمــی از جمله مولفــه های تحــول در اقتصاد
آموزش عالی اســت .وی در بخش دیگری از ســخنان
خود با اشــاره به چالشهای آموزش عالــی ادامه داد:
متناسب نبودن آموزش های دانشــگاهی با نیازهای
بازار کار،حرکت آهسته بخش آموزش عالی به سمت
اقتصاد دانش بنیان و کار آفرین ،افزایش فرار مغزها و
مهاجرتنخبگانوکاربردینبودنبرخیآموزشهای
دانشگاهیازجملهاینچالشهاست.معاونآموزشی
وزارتعلوم،نیزدرایناجالسالزاماتکلیدیتحول
در حــوزه آمــوزش را در گــرو اصالح نظــام حکمرانی
آموزشــی ،توجه ویژه به علوم انســانی و اجراییسازی
آمایــش آموزش عالــی دانســت .دکتــر عموعابدینی
افزود :برنامه راهبردی تحول درحوزه آموزش وزارت
علوم کهدرراستایطرحتحولدولتسیزدهمتنظیم
شده است ،متشکل از بخشهای الگووارههای حاکم
بر تحول در حوزه آموزش دانشــگاهها ،الزامات تحول
درحوزهآموزشدانشگاهها،سندتحولحوزهآموزش
شامل اقدامات انجام شده و اقدامات آتی ،ساختارها
و ســند تحول و دغدغههای آموزش اســت .وی با بیان
فرازهایی از بیانیــه گام دوم انقالب اســامی ،یکی از
مهم ترین مطالبــات رهبر معظم انقــاب از بیانیه گام
دوم انقالب را انقالب علمی ،جبــران عقب ماندگی و
فتح قلههای دانــش نام برد و اظهار کرد :نیازســنجی
علمی برای حال و آینده ،جلوگیری از کاهش سرعت
پیشــرفت علمی ،اجرای دقیق نقشــه جامــع علمی،
توجهبهکیفیتدرآموزشعالی،پیگیریجدیارتباط
دانشگاهوصنعت،نقشآفرینیدانشگاههادراقتصاد
مقاومتی،گسترشفضایفرهنگایمانیواسالمی،
عمق بخشی بصیرت دینی و سیاســی و میدان دادن
به دانشجویان و استادان ارزشی ،انقالبی و متدین ،از
لوازم نقش آفرینی دانشــگاه ها در شکل گیری تمدن
نویناسالمیاست.حدادعادلرئیسشورایتحولو
ارتقایعلومانسانیشورایعالیانقالبفرهنگینیز
گفت:دراینشورا ۱۶رشتهتحصیلیرادراولویتقرار
دادهایمکهازجملهآنهااقتصاد،روانشناسی،جامعه
شناسی،حقوق،هنرومعماریاست.

