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استاندارخراسان رضوی اعالم کرد:

معاون استاندار خراسان رضوی در
مراسم تقدیر از اعضای شورای هماهنگی
مدیریت بحران شهرستان مشهد:

کاهش آب رسانی تانکری به  500روستا

نگرش سیاسی متفاوت ،باعث
نادیده گرفتن تالش های مدیریت
شهری نمی شود

معــاون اســتاندار خراســان رضــوی و فرمانــدار مشــهد
گفت :برای رفع مشکالت ناشــی از بارش سنگین برف،
حوزه خدمات شهری شهرداری مشهد زحمات فراوانی
کشــیدند ،اگرچه شــاید نگرش سیاســی برخی مدیران
شهری با دیدگاه سیاسی ما متفاوت باشد اما این موضوع
باعث نمیشــود که از زحمات و تالشهــای این عزیزان
تقدیر نکنیم.
به گــزارش خبرنــگار پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری
مشــهد ،محمدرحیــم نوروزیــان در مراســم تقدیــر از
اعضای شــورای هماهنگــی مدیریت بحران شهرســتان
مشــهد که به همت مدیریت شــهری در تاالر کوهسنگی
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :انســان از روزی کــه بــه دنیا
میآیــد ،با بحرانهــای مختلفــی مواجه میشــود که در
ذات زندگــی نهفته اســت و نمیتــوان بــا آن مقابله کرد.
وی افزود :حوادث طبیعی نباید ما را از پای درآورد چرا که
هم میتوانیم از وقوع این اتفاقات پیشــگیری کنیم و هم
امکان مدیریت آن در هنگام وقوع وجود دارد.
معاون اســتاندار خراســان رضوی با بیان اینکه زمستان
سال گذشته با بحران برف و سرما در کالنشهر مشهد رو
به رو بودیم ،خاطرنشــان کرد :خوشبختانه با تالش همه
دســتگاهها عضو شــورای هماهنگی بحران ،این مشکل
مدیریت شــد اما در این بین مجموعه شــهرداری مشــهد
نقش ویژهای ایفا کرد که قابل تقدیر است.
وی ادامــه داد :مشــهد مقدس یک شــهر ملی اســت لذا
توســعه زیرســاخت و حــل مشــکالت آن بــا اجمــاع ملی
تحقق مییابد.نوروزیان ادامه داد :بار سنگینی بر دوش
شهرداری است چرا که اداره شهری همچون مشهد کار
بسیار دشواری است اما خوشبختانه با تالش بسیار خوب
مدیریت شهری ،همه امور به خوبی پیش میرود.
وی با بیــان اینکه دســتگاه های حــوزه مدیریــت بحران
ید واحده هســتند ،تصریــح کرد :همدلی دســتگاه های
اجرایــی در حوزه هــای مختلــف باعث خدمات رســانی
مطلوب به شــهروندان و زائران بارگاه منور رضوی شــده
است.
فرماندار مشــهد اظهار کــرد :همه ما باید تــاش کنیم تا
اجماع ملی را برای توسعه زیرساخت ها و رفع مشکالت
مشهد ایجاد کنیم چرا که مشــهد مقدس یک شهر ملی و
حتی بین المللی است و باید مشکالت آن با نگاه و اجماع
ملی برطرف شود.

ازمــیــانخــبــرهــا

گــزارش
مهدی عسکری

اســتاندار خراســان رضــوی در بازدید
از پروژه های آبرســانی حاشــیه مشهد
گفت 3 :ســال قبل بــه هزار روســتای
اســتان با تانکر آب رســانی می شد اما
اکنون این تعداد به کمتر از 500روستا
رسیده است.

•کاهش آب رسانی تانکری به
 500روستا

به گزارش خراســان رضوی«،علیرضا
رشــیدیان» اســتاندار خراسان رضوی
روز گذشــته ضمن بازدیــد از عملکرد
سامانه  1523آب و فاضالب روستایی
اســتان گفــت 3 :ســال قبــل بــه هزار
روســتای اســتان بــا تانکر آب رســانی
می شد اما اکنون این تعداد به کمتر از
 500روستا رسیده است.
وی عملکــرد آب و فاضالب روســتایی
اســتان را مطلــوب ارزیابــی و اظهــار
کــرد :واگــذاری  20خدمــت کنتــرل
و نظارتــی از مجموعــه عملکــرد آب و
فاضالب روســتایی به دفاتر پیشخوان
اقدام مثبتی در جهت کوچک ســازی
بدنــه دولت بــود و این اقدام مــی تواند
الگوی قابل قبولی برای دیگر دستگاه
های دولتی استان باشد.وی بیان کرد:
در تمام اقداماتی که به توسعه منجر می
شود،بایدهماهنگیالزممیاندستگاه
هــای توســعه دهنــده و دســتگاه های
خدماتی وجود داشته باشد.

•مطالبات حاشیه شهر
با ظرفیت های موجود
همخوانی ندارد

رشــیدیان افــزود :هــم اکنــون  2هزار
و  500روســتای بــاالی  20خانــوار
در کشــور وجــود دارنــد که از شــرایط
همسانیازنظرخدماتدهیبرخوردار

نیســتند؛ بنابراین باید مناطق محروم
بیشتر از گذشــته مد نظر قرار گیرند تا
جلــوی مهاجرت بــه مناطق شــهری و
حاشیه ای گرفته شود.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد:
در حاشــیه مشــهد حجــم مطالبــات با
ظرفیت های زیربنایی خدمات رسانی
همخوانــی نــدارد ،بنابرایــن رونــد
ســاماندهی ایــن مطالبات و اســتفاده
بهینــه از خدمــات دهــی بایــد شــتاب
بیشــتری بگیــرد.وی افــزود :بایــد در
روســتاهای دورتر ،خدمات با شــرایط
ارزان تری ارائه شود تا نیاز به مهاجرت
و حضور در حاشــیه شــهر کمتر شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در اســتان ظرفیت
هایــی را بــرای ســال  1420مــد نظر
قرار داده ایم ،گفت :در این برنامه باید
افزایــش ظرفیت ها و مخــازن در حوزه
آب رســانی بیش از پیش مــد نظر قرار
گیرد.رشیدیان ادامه داد :خوشبختانه
بخش اول اعتبارات «سپتاژ» مشهد که
باید در حاشــیه کشــف رود هزینه شود
به استان ابالغ شــد و با پایان تشریفات
قانونی ،اجرای این طرح محیط زیستی
آغاز خواهد شد.
همچنین نماینده تام االختیار استاندار
خراســان رضــوی در امــور حاشــیه
مشــهد گفت :طی ســه ســال گذشــته
 800میلیارد تومان از محل اعتبارات
دستگاه های دولتی در حاشیه مشهد
هزینــه و  130میلیــارد تومــان نیــز
تسهیالت پرداخت شده است.
به گزارش خراســان رضوی« ،محسن
کوهــی» در حاشــیه بازدید اســتاندار
خراســان رضــوی از طــرح هــای آب و
فاضالب روســتایی اســتان در حاشیه
مشــهد و در گفت و گــو با خبرنــگار ما،
افزود :در ســال هــای اخیــر و طی 23
مرحلــه بازدید اســتاندار از مشــکالت
حاشیه مشــهد ،پیگیری های ویژه ای
برای حل مشکل مناطق حاشیه نشین

مشهد انجام گرفته است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده ردیف
 90میلیاردی ابالغی حاشــیه مشــهد
و اعتبــار  175میلیاردی کــه در اواخر
ســال گذشــته برای حاشــیه این شهر
مصوب شد نیز گفت :همچنان پیگیری
بــرای تخصیص بخش هــای دیگری از
این بودجه تا پایان سال مالی در دستور
کار اســتانداری اســت ،ضمــن اینکــه
پیگیری برای اختصــاص اعتبار 175
میلیاردی نیز همچنان ادامه دارد.

•آب رسانی به  89روستای
حاشیه مشهد طی  3سال اخیر

«محمــد دانشــگر» مدیرعامــل آب و
فاضالب روســتایی اســتان نیز در این
مراســم با بیان اینکه خراســان رضوی
با  570هزار مشترک ،باالترین سرانه
مشترکان آب روستایی کشور را به خود
اختصاص داده است ،اظهار کرد92 :
درصدازجمعیتروستاییاستانتحت
پوشــش شــبکه آب رســانی روســتایی
قــرار دارد و در ایــن میــان شهرســتان
مشــهد بــا  75هــزار مشــترک و 270
روستای تحت پوشش ،بیشترین تعداد
مشترکان آب و فاضالب روستایی را به

خود اختصاص داده اســت.وی با بیان
اینکــه از ایــن تعــداد  89روســتا با 65
هزار مشــترک در حاشیه شــهر مشهد

قرار دارد ،ادامه داد :طی سه سال اخیر 27
حلقه چاه با هزینه  20میلیارد تومانی برای
 209روستای شهرستان مشهد حفر شده
که این میزان پاســخگوی نیــاز  180هزار
نفر است.دانشگر تصریح کرد :در این مدت
شاخص برخورداری در روستاهای استان
 6درصد ارتقا داشته است ،ضمن اینکه هم
اکنون به حفر  27حلقه چاه جدید و 286
کیلومتر لوله گذاری برای پاســخگویی به
نیازهای موجود در حاشیه شهر نیازمندیم.
مدیرعامل آب و فاضالب روســتایی اســتان
ادامه داد :برای ذخیره سازی آب نیز به 13
هزارو 700مترمکعبمخزننیازمندیموبا
احتساب اعتبارات مورد نیاز برای حفر چاه
و ایجاد مخازن ،برای رفع نیاز فعلی حاشیه
مشهدبه35میلیاردتوماناعتبارنیازمندیم.
وی همچنین با بیان گوشــه ای از مشکالت
موجود در راه توســعه شــبکه آب و فاضالب
روستایی در حاشیه مشهد خواستار اهتمام
بیشتر برای تسهیل در توسعه این شبکه در
حاشیه مشهد شــد .در این مراسم استاندار
خراســان رضوی ضمن بازدید از پروژه های
آب رســانی در روســتاهای «همــت آبــاد» و
«دوســت آباد» طرح آب رســانی به روستای
چهارفصل(روحآباد)رانیزافتتاحکرد.

پــیــوســت
مدیر کل میراث فرهنگی استان خبرداد:

هیئت کارشناسی میراث فرهنگی کشور امروز
به توس می آید
مدیر کل میراث فرهنگی استان ازبازدیدهیئت کارشناسی میراث فرهنگی
کشــور به توس طی امروز خبــرداد« .حســین زارع صفت» مدیــرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان نیز در این نشست با بیان اینکه
یکی از مسائل اصلی توس رشد بی رویه ساخت و سازهاست ،گفت :در کنار
ایجاد زیرساخت های مناســب برای توس ،اگر ساخت و ســازهای غیرمجاز
کنترل نشــود ،برای خدمات رســانی به توس دچار چالش خواهیم شد.وی
ادامه داد :متأسفانه ساخت و ســازهای غیرمجاز به حدی در توس گسترش
یافته که حتی در عرصــه و «بارو» هم تخریب هایی برای ســاخت و ســازهای
غیرمجاز صورت گرفته اســت ،با این حال در کنار برخی مشــکالت موجود،
اهالی این منطقه برای ساماندهی توس همکاری و مشارکت مطلوبی دارند.
وی همچنین گفت :بــا هدف ســاماندهی خدمات به اهالی توس و بررســی
مشــکالت این منطقه ،هیئت کارشناســی ســازمان میــراث فرهنگی امروز
(شنبه) به مشهد می آید.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) در همایش فصلی
ائمه جماعات مساجد مشهد مطرح کرد

برنامه ریزی برای تقویت
پایگاههایبسیجمساجد

مسلمی-همایشفصلیائمهجماعاتمشهدمقدسشب
گذشــته با حضور نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی،
فرمانده ســپاه امام رضا(ع) و جمعی از فرماندهان پایگاه
های مقاومت بسیج در حسینیه امام خمینی (ره) مشهد
برگزار شد .به گزارش خراســان ،آیت ا ...علم الهدی در
ابتدای مراســم به بیان نکاتی درباره مسئله بعثت پیامبر
(ص) و وحــی پرداخــت و اظهار کــرد :امروز مــا در جامعه
ای بعــد از  1400ســال از دوره زندگانــی پیامبر زندگی
می کنیم و هر مسلمانی که والیت خدا و پیامبر را پذیرفته
باید در راستای مدیریت به عینیت بخشیدن بعثت پیامبر
حرکت کند.
امام جمعه مشهد به برخی مســائل سیاسی داخل کشور
نیز اشاره و اظهار کرد :جامعه ای نمونه با خون شهدا بنیان
کردیم برای این که در دنیا اثبات کنیم دکترین سیاســی
لیبرال دموکراسی شکســت خورده است و نشان بدهیم
دکترین سیاسی به نام والیت داریم که حاکمیت ا ...است
و می تواند تمام نیاز های بشر را جواب گو باشد.
در این مراسم همچنین سردار «یعقوبعلی نظری» فرمانده
ســپاه امام رضــا (ع) به نقش مســجد در پیــروزی انقالب
اسالمی و دفاع مقدس اشــاره کرد و گفت :متاسفانه بعد
از دفاع مقدس نســبت به نقش مســجد در جامعه ســازی
و توســعه کمی و کیفی غفلت کردیم و این مســئله دالیل
زیادی دارد.
وی افزود :از نگاه بســیج ،مــا دو خطای راهبــردی انجام
دادیم یکی این که پایگاه ها را از مساجد خارج کردیم و دوم
این که پایگاه های بســیج را با حضور قشرهای متخصص
راه اندازی کردیم اما رابطه این قشرها با مسجد به خوبی
تعریف نشد .فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد :در سال
 96برنامهریزیکردهایمکههمهمساجدداراییکپایگاه
بســیج برادران و یک پایگاه بســیج خواهران باشند .وی
تاکید کــرد :بنا داریم اشــکاالتی را که طی چندین ســال
گذشــته درباره کارکرد بســیج در مســاجد وجود داشت
برطرفکنیمکهبرایتحققاینامر،ائمهجماعات،هیئت
امنای مساجد و بسیج سه رکن اساسی هستند.

خدمترسانیرایگاندرکلینیک
«ارتقایسالمت»
کلینیک «ارتقای سالمت» بیمارســتان رضوی به صورت
رایگان خدمت رســانی میکند .به گزارش آســتاننیوز،
کلینیــک «ارتقــای سالمت» بیمارســتان رضوی روزانه
از ســاعت  10تــا  12به صــورت رایــگان پذیــرای عموم
مراجعهکنندگان است.
در ایــن کلینیــک ،آموزشهــای مرتبــط بــا فشــارخون،
دیابــت و مراقبتهــای پرســتاری بــرای بیمــاران
دیابتــی ،نحــوه کنتــرل قنــد خــون و آمــوزش کار
بــا گلوکومتــر ،بــه صــورت رایــگان ارائــه میشــود.

چهرهها وخبرها
همزمان با برگزاری اجالس شهرداران جهان اسالم

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی اعالم کرد

مشهد میزبان شهرداران 22کشور جهان می شود
مدیر دبیرخانه ستاد شهری مشهد 2017از برگزاری اجالس شهرداران جهان
اســام با حضور  22کشــور اســامی از تاریخ  5تا  7اردیبهشــت ماه امســال در
مشهد خبر داد.
به گزارش ستاد خبری اجالس شهرداران جهان اسالم« ،سیدرحمان میرزائیان» با
اشاره به انتخاب مشهد در سال  2017از سوی آیسسکو به عنوان پایتخت فرهنگی
جهاناسالماظهارکرد:اجالسشبیهسازیجوانانکشورهایاسالمی،راهابریشم،
ساماندهی سیما و منظر شهری و باغ راه زیارت ،پارک دانش با موضوع مفاخر مشهد ،توسعه پارک مینیاتوری و
بهرهبرداری از خط 2قطارشهری از جمله برنامههای پیش بینی شده شهرداری مشهد در سال 2017است.

خــبــر
کارآفرینی

رئیسهمایشملیرویکردهاینوین
درمدیریتوکارآفرینی

اشتغال زایی ،به جای انقالب صنعتی
به انقالب کارآفرینی نیاز دارد

قائممقامتولیتآستانقدسرضوی،ازپیشرفت 70درصدیپروژهزائرشهررضوی
خبردادوگفت:باتکمیلپروژهزائرشهررضوی،فضاییمسقفدرحدود 220هزار
مترمربعشاملفضاهایاقامتیوخدماتیاحداثخواهدشدتااینپروژهبهظرفیت
اسکان20هزارمسافردرطولروزبرسد.بهگزارشآستاننیوز«،بختیاری»درحاشیه
بازدید از پروژه زائر شــهر رضوی از بهره برداری موزه جامع رضوی در مســاحت14
هزارمتروزیربنای 80هزارمترمربعطیسالآیندهخبردادوافزود:عملیاتاجرایی
دانشگاهجامعرضوینیزازدوماهآیندهآغازخواهدشد.ویگفت:سالگذشتهاحداثپروژههایمسکنجوانان
درمشهدوبیرجندآغاز کهبهیکهزارو 50زوججواندرظرف 18ماهآینده،تحویلدادهمیشود.

اختصاص 85دستگاه اتوبوس جدیدبه خطوط حاشیه مشهد
مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانی مشــهد ،از به کارگیــری 85دســتگاه اتوبوس
جدید در خطوط حاشیه شهر مشــهد خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان
اتوبوسرانی مشهد ،علی اصغر نیشابوری افزود :اواخر سال گذشته طی مراسمی
از 112دستگاه اتوبوس بنز 457و اسکانیا در مشهد رونمایی شد .وی افزود :این
اتوبوسها با اعتبار  45میلیارد تومان خریداری و تمام اعتبار آن توسط شهرداری
مشهد تامین شده است.وی با اشاره به سرویسدهی تعدادی از این اتوبوسها در
خطوط شهری گفت :هم اکنون  27دستگاه از این اتوبوسها در  16خط شهری مشهد و  85دستگاه نیز
در  29خط حاشیه شهر مشهد به کارگیری شده است.

وزیر علوم در کنگره بین المللی سلول های بنیادی در مشهد تأکیدکرد:

بازساختی خواهیم بود.
وزیــر علــوم تحقیقات و فنــاوری افــزود :قرن
گذشته  ،قرن ژنتیک نامگذاری شد و قرن 21
کــه دوران علــوم اعصــاب ،علــوم شــناختی
و زیســتی اســت ،ما باید در این علــوم ،مدل
سازی و یافتههایی در حوزههای تشخیصی،
شناختی و درمانی داشته باشیم.
وی عنوان کرد :بایــد مراقب بود تــا در زمینه
ســلولهای بنیادی انحراف نداشته باشیم و
به اسم ســلول درمانی مراکز نادرست ایجاد
نشود.وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تصریح
کرد :جهاد دانشگاهی خراسان رضوی نقش
ویژهای در زمینه تولید ســلولهای بنیادی و
پزشکی بازساختی ایفا کرده است و برگزاری
کنگرههای بینالمللی هم به تبادالت علمی
در این زمینه کمک شایانی میکند.

لزوم پیشگیری از انحراف در استفاده از سلول های بنیادی

دانشگاه های فردوسی وعلوم پزشکی مشهد ،جزو برترین دانشگاه های ایران ومطرح درجهان هستند
گــزارش
خبیری

وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری گفت :باید
مراقب بود تــا در زمینــه ســلولهای بنیادی
انحراف نداشته باشیم و به اسم سلول درمانی
مراکــز نادرســت ایجــاد نشــود.به گــزارش
خراســان رضــوی " ،محمــد فرهــادی" روز
گذشته درحاشــیه مراســم اختتامیه دومین
کنگره بین المللی سلول های بنیادی   با بیان
این که هم اکنــون  39پارک علم وفناوری در
کشــور وجــود دارد ،افــزود :در همیــن زمینه
آســتان قدس رضوی در پارک علــم وفناوری
خراســان رضوی با مشــارکت شــرکت های
دانش بنیان ،شــرکت داروسازی را که دانش
بنیان نیز اســت ودر زمینه واکسن ها فعالیت
می کنــد ،راه اندازی کرده اســت .وی افزود:
درکنار این آســتان قدس به بحث موضوعات
پزشکی نیزورود پیدا کرده وموفق ترین مرکز
درمانی کشور(بیمارستان رضوی) را دارد که
به صورت مستقیم از طریق یک خط هوایی (از
مشهد به سایر کشورهای همســایه) پذیرش
بیماران خارجی را دارد .
فرهادی در پاسخ به خراســان رضوی درباره
ســطح علمی وپژوهشــی اســتان اظهارکرد:
خوشــبختانه ســطح علمــی اســتان بــه ویژه
دانشگاه فردوســی ودانشــگاه علوم پزشکی
مشهد باالست واین دانشگاه ها جزو دانشگاه
های رتبه اول در کشــور هســتند ودر ســطح
بندی های کشــوری وبیــن المللی ،نــام این
دانشــگاه ها در میان دانشــگاه های پــرکار ،
علمی وپیشــرو در همکاری های بین المللی
قرار دارد.

وی با بیان این که دانشــگاه فردوســی مشهد
در میان دانشــگاه های ایران رتبــه اول یادوم
را دارد ،افــزود :ایــن دانشــگاه هــا در زمینــه
تبدیل علم به ثروت وحرکت به سمت فناوری
وآمــوزش هــای فنــی ومهارتــی نیــز پیشــتاز
وپیشقدم بوده اند.
وی اضافه کرد :در کنار این موضوع استادان
برجســته ای در اســتان ودر مراکــز علمــی
ودانشگاهی فعال هستند که برخی در ردیف
دانشمندان واستادان برتر جهان قراردارند .
وزیر علوم درباره پیشرفت ایران در زمینه علوم
و فنــاوری طی چند ســال اخیــر تصریح کرد:
هم اکنون هر هفته حدود 10هیئت علمی از
مراکز علمی ودانشــگاهی دنیا به کشور سفر
می کنند وبــه همین میزان نیــز هیئت علمی
ودانشگاهی به این کشورها سفر می کنند .
فرهادی گفت :بیش از 230پروژه تحقیقاتی
مشــترک بــا کشــورهای معتبــر واروپایــی
درجریــان اســت؛ پــروژه هایــی بــا اعتبارات
میلیــون یورویــی کــه بیشــتر در زمینــه های
تحقیقاتی بوده است که کشوربه آن نیاز دارد
از جمله آب  ،فاضالب ،محیط زیست ،هوا فضا
،انرژی های تجدید پذیر ،روش های پژوهشی
وعلوم شناختی.
وی افــزود :در این زمینه دانشــگاه هــای ما با
دانشــگاه های دنیا تفاهم دارنــد ودوره های
تحصیلــی مشــترک را نیزاجرا کــرداه ایم که
در همین زمینه ســال گذشــته بیــش از هزار
و500نفــر از دانشــجویان دکترا و اســتادان
به خارج از کشــور برای گذرانــدن دوره های
آموزشی اعزام شده اند.
وی اضافــه کرد :همچنین اســتقرار شــرکت
های دانش بنیان وفناوری ما در کشــورهای

عکس:صادق ذباح

خبیــری -رئیــس همایــش ملــی رویکردهــای نویــن در مدیریــت
و کارآفرینــی گفــت :بــرای پاســخ بــه چالشهای حــوزه اشــتغال به
جــای انقــاب صنعتــی بــه انقــاب کارآفرینــی نیــاز داریــم.
بهگزارشخراسانرضوی"خلیلمطلبزاده"روزگذشته درهمایش
ملیرویکردهاینویندرمدیریتوکارآفرینیکهدرپردیسدانشگاه
فرهنگیان مشهدبرگزارشد افزود :توانایی کارآفرینان در بهره گیری
از فرصتها ،نیروی آنها در نوآوری و ظرفیت شــان برای موفقیت به
عنوان معیاری برای سنجش کارآفرینی در جهان به حساب می آید.
رئیس موسســه آموزش عالی تابــران اضافه کرد :همچنیــن رقابت و
تشکیل شرکتهای جدید و مدیریت نوآفرینی ،سهم مهمی در رشد
اقتصادیکشورهایجهاندارد.
در ادامــه ایــن همایــش "محمدرضــا ذبیحــی" دبیــر همایــش ملــی
رویکردهای نوین در مدیریت و کارآفرینی نیز گفت :با توجه به این که
مقام معظم رهبری چند سالی است که در نام گذاری سالها به جای
رویکردمعنویبهرویکردهایاقتصادیبهویژهاقتصادمقاومتیتوجه
کرده اند بر آن شــدیم تا در پاسخ به درخواست ایشــان این همایش را
برگزارکنیم.ویبابیاناینکه حدود 300مقالهبهاینهمایشارسال
شدهاستاظهارکرد:پسازانجامداوریازاینتعداد 80مقالهپذیرفته
شد که حدود 70مقاله در قالب سخنرانی و 10مقاله در قالب پوستر
ارائهخواهدشد.
همچنیندرادامهاینمراسمدکتر"حسینمجتبوی" رئیسدانشگاه
فرهنگیان خراســان رضوی گفت :این دانشــگاه در راســتای اســناد
باالدستیهمچونسندتحولبنیادین،سندچشمانداز،سنددانشگاه
اسالمیو...برآنشد کهدربرگزاریهمایشملیرویکردهاینویندر
مدیریتوکارآفرینیباموسسهآموزشعالیتابرانهمکاریکند.وی
افزود:ایندانشگاهدرسالهایاخیرارتباطتنگاتنگیبادانشگاههای
مهماستانداشتهوهمایشهایمهمیرابادانشگاههایمطرحاستان
برگزارکرده واینبار نیز با موسسهآموزشعالی تابرانکهدانشگاهی
مهــم و در حوزه مســائل مهارتی پیشــگام اســت همکاری کــرده ایم.
مجتبویبااشارهبهنامگذاریامسالبهسال«اقتصادمقاومتیاشتغال
وتولید»،خاطرنشانکرد:صددرصددانشجویاندانشگاهفرهنگیان
به کارآفرینی و کار ورود می کنند ،چرا که یــک معلم کارآمد می تواند
کارآفرینمهمیباشد.

پیشرفت پروژه زائرشهر رضوی به 70درصد رسید

مدیرعامل اتوبوسرانی مشهد خبرداد

دارای علم وفناوری ومتقابال مراکز علمی این
کشورها در ایران آغازشده است وبه دنبال این
هستیم که تولیدات مشترک داشته باشیم .
وی بــه ایجاد رشــته هــای جدید بــا همکاری
برخی از کشورها ی دنیا اشــاره و اظهارکرد:
برای ایجــاد رشــته های جدیــد وبین رشــته
ای ،همــکاری هایــی به صــورت مشــترک با
دانشــگاه هــای کــره جنوبــی ،هلند،آلمــان
،فرانســه واتریش در 3سال گذشــته وبه ویژه
سال گذشته آغاز شده است .
همچنیــن دکتــر "محمــد فرهــادی "
روزگذشته درمراسم اختتامیه دومین کنگره
بینالمللــی ســلولهای بنیــادی و پزشــکی
بازســاختی که در دانشــکده علوم دانشــگاه
فردوســی برگزار شــد ،اظهــار کــرد :یکی از
اقدامات ثمربخش  ،تولید سلولهای بنیادی
و پزشــکی بازســاختی با توان دانشــمندان،
متخصصان و نخبگان ایرانی بوده است.

وی افزود :جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از
مجموعههایعلمیودانشگاهیوزارتعلوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،در جهــت خودکفایــی
ایران در تولید ســلولهای بنیادی و پزشکی
بازساختی گام های مهمی برداشته و در این
رابطه جهــاد دانشــگاهی خراســان رضوی،
نقشی کلیدی را ایفا کرده است.
وی بــا بیان ایــن که نخبــگان و دانشــمندان
توانمند ایرانی ،در شاخههای مختلف علمی
در ســطح بینالمللی حرف های زیادی برای
گفتن دارنــد ،اظهارکــرد :این تــوان و دانش
برهیــچ کس پوشــیده نیســت و همیــن افراد
در عرصههــای مختلــف ملــی و بینالمللــی
افتخارات زیادی را رقم زدهاند.
فرهادی تصریح کرد :بیشک با حمایت بهتر
مسئوالن از این افراد  ،شاهد رشد بهتروبیشتر
عرصــه علــم و دانــش در زمینههــای مختلف
همچون تولید ســلولهای بنیادی و پزشکی

فرهادی:
230پروژه
تحقیقاتی
مشترکبا
کشورهایمعتبر
درزمینه آب ،
فاضالب ،هوا
فضا و ...درحال
اجراست

•توسعه بیرویه مراکز سلولهای
بنیادی در کشور نگرانکننده است

همچنیــن درادامه این مراســم دکتر "محمد
کافی " رئیس دانشــگاه فردوســی مشهدنیز
گفت :با توجه بــه اینکه طی یک ســال تعداد
مراکز ســلولهای بنیادی در کشــور دو برابر
شده است ،نگران هســتیم که این حوزهها به
سرنوشت ســایر حوزهها که امکانات در آنها
توزیع میشود ،اما ممکن اســت دستاوردی
نداشته باشند ،دچار شود.
وی اضافــه کــرد  :وجــود  44مرکــز در زمینه
ســلولهای بنیادی در کشــور کافی اســت و
نباید در جهت توسعه و تعدد مراکز سلولهای
بنیادی قدم برداشــت بلکه بایــد روی مراکز
موجود تمرکز کنیــم.وی ادامــه داد :معموال
هنگامیکــه موضوعــی در کشــور مطــرح
میشود ،نهادها ،دانشگاهها و مجموعههای
زیــادی بهعنوان ُمد و بدون اینکه زیرســاخت
و تخصصی در آن زمینه داشــته باشــند ،وارد
آن میشوند.
کافــی تصریــح کــرد :ســلولهای بنیــادی و
پزشــکی ترمیمی حــوزهای اســت کــه قطعا
نیاز اســت رشــتهها و تخصصهای مختلفی
دست به دســت هم بدهند تا اتفاق مهمی در
آن رخ دهد.

