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اجتماعی

فرماندهیگانحفاظتمحیطزیستخبرداد:

سه شنبه26تیر  . 1397شماره3897

دستگیری ۳۵شکارچی غیر مجاز
در استان

فرماندهیگانحفاظتمحیطزیستخراسانرضویگفت:
ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان ،طی  ۱۰روز
گذشــته ۳۵شــکارچی غیر مجاز را دســتگیر و بــه مراجع
قضایی معرفی کردند .به گزارش مهر ،ابوالفضل شعبانی
اظهار کرد :در این پرونده ها ۱۲قبضه اســلحه شــکاری از
متخلفان ضبط و الشــه هفــت راس قوچ و میش وحشــی و
هفت رأس آهو از متخلفان کشف شد .وی افزود :الشه یک
قالده گرگ و چهار ســر خرگوش  ،یک بهله پرنده شکاری
سارگپه،دوبهلهدلیجه ۲۲،قطعهسهرهطالییومیناو۶۴
قطعه ماهی رودخانــه نیز از جمله وحوش مکشــوفه از این
متخلفانبودهاست.

براینخستینباردرجهانصورتگرفت؛

انجام جراحی زانو با استفاده از
هیپنوتیزمدرمشهد

درسالگذشتهصورتگرفت:

صدور بیش از 16هزار مترمربع
پروانه ساختمانی در منطقه یک

شهردارمنطقهیکمشهدازصدوربیشاز 16هزارمترمربع
پروانهساختمانیطیسالگذشتهدراینمنطقهخبرداد.به
گزارشروابطعمومیشهرداریمنطقهیک،جواداصغری
با بیان این که دریافت پروانه ،موجب اطمینان از ساخت و
سازقانونیبراساسمشخصاتفنیوشهرسازیبرابرآیین
نامههاوضوابططرحجامعشهرمیشود،اظهارکرد:پروانه
هایصادرشدهشامل 196پروانهتجدیدبنا 124،پروانه
توسعهبنا،حدود 100اصالحپروانهو...است.

ادارهکلهواشناسیاعالمکرد:

افزایش شدت وزش باد در استان

رئیس مرکز پیــش بینی اداره کل هواشناســی خراســان
رضویگفت:وزشباددرمناطقمختلفایناستان،ظرف
سهروزآیندهشدتمیگیرد.بهگزارشایرنا،یحییقاینی
پور اظهار کرد :در این مدت ،وزش باد در ساعات عصر و در
برخیمناطقخراسانرضویشدیدوهمراهباگردوخاک
پیش بینی شــده اســت .وی همچنین از ماندگاری هوای
گرمدراستانتاپایانهفتهجاریگفتویادآورشد:بیشینه
دمای امروز هوای مشهد  40درجه سلسیوس پیش بینی
شدهاست.
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شورای شهر مجوز انتشار  300میلیارد اوراق مشارکت برای احداث پایانه چند منظوره مشهد را تصویب کرد

اوراقمشارکتبرایاحداث پایانهغربمشهد

شورای شهر

محمدامین شرکت اول

بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر
مشهد ،روز گذشــته با غیبت دو عضو شورا
برگــزار و در آن بررســی و تاییــد مصوباتی
از جملــه طــرح دوفوریتــی شــهرداری بــه
منظور عرضه اوراق مشارکت ساخت پایانه
چندمنظوره غرب مشهد ،تعیین نرخ حمل
و نقل بتــن ،نام گذاری دو ســالن ورزشــی
و یــک خیابان فرعــی ،جزئیات اساســنامه
شــرکت توســعه و عمــران تــوس و تصحیح
مصوبه جلسه گذشته در خصوص استفاده
معلوالن از پارک های حاشیه ای انجام شد.

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورای شهر مشهد

عمل جراحی ترمیم رباط زانو به روش «آرتروســکوپیک» با
استفاده از هیپنوتیزم در بیمارســتان امام رضا (ع) مشهد
انجام شــد .به گــزارش ایرنا ،دکتــر مهدی فتحــی درباره
جزئیاتاینعملجراحیاظهارکرد:عملجراحیترمیم
رباط زانو با استفاده از القای هیپنوتیزم و بدون استفاده از
دارویبیحسییابیهوشیبرایسومینباردربیمارستان
امام رضا(ع) مشــهد انجام شــد.وی افــزود :عمل جراحی
ترمیم ربــاط زانــو بــه روش آرتروســکوپیک با اســتفاده از
هیپنوتیزم ،برای نخســتین بار در جهان انجام شده است.
همچنینبهگفتهدکترفتحی،اینعملجراحی روییک
بیمار  30ساله در مدت  1.5ساعت انجام شد که بیمار در
تماممدتعمل،تحتالقایتصاویرهیپنوتیزمیوانفکاک
ذهنیازاتاقعملقرارداشت.ویتصریحکرد:پایشهای
نوار مغزی بیمار موید هوشــیاری جهت یافتــه و بی دردی
رضایت بخش وی بود که جراح و بیمار ،رضایت کامل خود
راازاینفرایندابرازداشتهاند.

جامعه

•گفت و گو ،یکی از نکات برجسته
کشور است

بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،در آغــاز
بیســت و هشــتمین جلســه علنی شــورای
اسالمی شهر مشــهد ،رئیس شورا با اشاره
به روز گفت و گو و تعامل ســازنده با جهان،
گفت :این گفت و گو در کنــار توانایی های
نظامی ،یکــی از نکات برجســته جمهوری
اســامی اســت و امیدواریم در این شرایط
ســخت که مدعیــان دموکراســی بــه عهد
خود عمل نکردند ،حوزه دیپلماسی ایران
بتواند تعامل خود را با جهان قدرت بخشد.
محمدرضا حیدری همچنین با اشاره به نام
گذاری ایــام والدت حضرت معصومه (س)
تا والدت امــام رضا (ع) به دهــه کرامت ،بر
لزوم نشر ســیره رضوی تاکید کرد و افزود:
این سیره چیزی جز بزرگواری و بخشندگی
نیســت و ایشــان تقــوای الهــی را در حفظ
حرمت مردم می دانست .دهه کرامت ،یک
دهه نیســت بلکه یک فرهنگ و روش برای
بهتر و ســربلند زیستن اســت و امیدوارم ما
به عنــوان مجاوران امــام رضــا (ع) بتوانیم
با این فرهنگ بیشــتر آشــنا شــویم.رئیس
شورای شهر مشــهد با بیان این که با توجه
به شــرایط اقتصادی موجــود جامعه ،قطعا
مدیریت شــهری نیز بایــد آمادگــی الزم را
برای مواجهــه با این شــرایط فراهــم کند،
تصریح کرد :ما انضباط مالی و شفافیتی را
که با رویکرد برنامه محوری پیوند خورده ،
از جمله شعارها و برنامه های اصلی شورای
پنجم قــرار داده ایــم و بر آن اصــرار داریم و

اکنــون کــه برنامــه عملیاتی شــهرداری از
ســال  97تــا ســال  1400در کمیســیون
ها در حال بررســی اســت ،ضــرورت دارد
همکاران مــا و مدیــران شــهرداری هرچه
ســریع تر ایــن روند بررســی را طــی کنند.
وی تصریح کــرد :همگی شــاهد بودیم که
تضعیف و حذف نظام برنامه ریزی در دولت
های نهــم و دهم ،در ســطح ملــی و محلی،
چه خســارات جبران ناپذیری را به کشــور
تحمیل کرد ،خوشــبختانه پارلمان شهری
در کنار مدیریت شهری ،آمادگی این را دارد
بر حســب نیاز ،تغییر و اصالح را در بودجه
انجام دهد ولی ما اصرار داریم در چارچوب
برنامه و بودجه مصوب ،پیش برویم.

•انتقاد رمارم از محدودیت ها برای
بانوان و دختران
در ادامه شــهناز رمارم عضو هیئت رئیســه
شورای شهر مشهد ،در نطق پیش از دستور
خود ضمــن تبریــک روز دختر ،به بررســی
چالــش هــای مســائل بانــوان در عرصــه
اجتمــاع پرداخــت و گفــت :دختــران این
سرزمین روزهای سختی را می گذرانند ،از
محدودیت ناشی از کج فهمی های تاریخی
رنج می برند و در عرصه سیاست ،اجتماع،
ورزش و غیره تنگناهایی را تجربه می کنند.
وی خطاب بــه مســئوالن اظهار کــرد :اگر

آمــوزه هــای متحجرانه اجــازه نمــی دهد
زنان را به عنــوان نیمی از جمعیت ایران در
مشــارکت و بالندگی ســهیم کنید و حقوق
طبیعی آنان را بدهید ،الاقــل بر روح آن ها
زخم نزنید و بــه محرومیت های تاریخی آن
ها بســیاری از محرومیت هــای دیگر نظیر
حضورنیافتن در ورزشگاه و اماکن عمومی و
غیره را نیفزایید .رمارم تصریح کرد :من هم
از آن چه بر مائده گذشت شرمسارم ،باید با
صبوری و همدلی ،همدیگر را برای عبور از
این شرایط و رسیدن به مسیر توسعه همگن
یاری کنیم .وی خطاب به شــهردار مشــهد
نیــز گفــت :چگونه اســت که در ایــن کالن
شــهر  3.5میلیون نفری ،یک زن شایســته
برای اداره یکی از 13منطقه شــهرداری یا
برعهده گرفتن سمت یکی از معاونت های
شهرداری وجود ندارد؟ برخالف شعارهای
انتخاباتی و وعده های شروع دوران تصدی
مسئولیت ،متاسفانه تا کنون کارنامه ما در
این بخش ناامیدکننده اســت و از شهردار
می خواهیم در ادامه راه ،مدیریت شهری را
از حضور زنان توانمند محروم نکند.

•طرحدوفوریتیشهرداریبرای
پایانهچندمنظورهغربمشهد
در ادامــه و پیش از آغاز دســتور کار شــورا،
با توجه به اعــام وصول الیحــه دو فوریتی

شــهرداری درباره پایانه چندمنظوره غرب
مشهد ،این الیحه در دســتور کار شورا قرار
گرفت .شهناز رمام متن این الیحه را چنین
قرائت کرد :به شهرداری مشهد اجازه داده
می شود ،به منظور تامین منابع مالی مورد
نیاز احداث فاز اول پایانه چند منظوره غرب
مشهد ،برای انتشار اوراق مشارکت با سود
علی الحســاب مورد توافق با بانک مرکزی
به مبلغ سه هزار میلیارد ریال اقدام کند که
پرداخت  50درصد سود در دوره های سه
ماهه و  50درصد اصل مبلغ در پایان دوره
مشارکت یعنی چهار سال تعهد می شود.
پس از آن ،شهردار مشهد به تشریح جزئیات
ایــن الیحــه پرداخــت و گفت :ســاخت این
پایانه چند منظوره ،پروژه ای ملی در غرب
مشهد است که مطالعات آن به صورت کامل
انجــام و در افــق  ١٤٠٠پیش بینی شــده
اســت که ســاالنه  ١٧میلیون جابــه جایی
از طریق این پایانه انجام شــود .قاســم تقی
زاده افــزود :ایجــاد محل دپــوی تجهیزات
ایســتگاه خــط ســوم قطارشــهری در ایــن
محل ،ساخت ایستگاه قطاربرقی گلبهار-
مشهد ،ایســتگاه راه آهن گرگان-مشهد و
ایجاد پایانه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی
غــرب مشــهد ،از جمله مــوارد پیــش بینی
شــده برای این پایانه اســت که شــهرداری
بخش هــای مرتبط با طرح های شــهری را

اجرا خواهــد کــرد .وی ضمن تاکیــد بر دو
فوریت ایــن طرح افــزود :اگر ما دیــر اقدام
کنیم ،شهرهای دیگر این پول را می گیرند
و از دست ما خواهد رفت ،ما در سطح ملی
هماهنگی های الزم را برای این کار انجام
داده ایم».
پس از بحث و بررســی در این زمینه ،الیحه
در شورا به رای گذاشته و تصویب شد.

•تصویب جزئیات اساسنامه
شرکت توسعه و عمران توس

در ادامه ،شــورا به دســتور کار عــادی خود
برگشــت و در اولیــن دســتور کار ،ادامــه
بررسی نظریه کمیســیون برنامه و بودجه و
کمیسیون توسعه و عمران توس در خصوص
الیحه ای با موضوع مجوز تاســیس شرکت
ســهامی خاص توســعه و عمران تــوس ،به
بحث گذاشته شــد .حیدری با بیان این که
کلیات این طرح در جلســه گذشته بررسی
و تصویب شــد ،گفــت :ایــن دســتور کار به
بررسی اساســنامه این شــرکت اختصاص
دارد.پس از بررســی مواد این اساســنامه و
رای گیری دربــاره تمامی آن هــا ،جزئیات
اساسنامه این شرکت تصویب شد.

•تنها یک خودروی معلوالن شامل
مصوبه پارکینگ های حاشیه ای
خواهد شد

دستور کار دوم این جلسه در خصوص نامه
فرمانداری برای اصالح ماده ای در مصوبه
مدیریت پارکینــگ های حاشــیه ای و غیر
حاشیه ای که در جلســه قبل تصویب شد و
الحاق یــک تبصره به آن بــود .طبق مصوبه
جلسه گذشــته شــورای شــهر ،معلوالن با
خودروهــای دارای پالک ویــژه در خارج از
پارک ویژه مربــوط ،از معافیتهای مندرج
در مصوبه پارکینگهای حاشــیهای و نیمه
حاشیهای برخوردار شــده بودند که بر این
اساس گفته شــد ممکن اســت ایثارگران،
معلــوالن و جانبــازان گــران قــدر دارای
چند خــودرو باشــند و این خودروهــا مورد
استفاده افرادی به غیر از اشخاص نامبرده
در مصوبه ،قرار گیرد .پس از بررســی نامه
فرمانــداری و الحاقیــه بنــد جدیــد ،با رای
اعضا ایــن بند تصویب شــد که تســهیالت
منــدرج درمصوبــه یــاد شــده بــرای یــک
خودروی فرد مشمول ،قابل اعمال باشد.

•بررسی تغییر نام ایستگاه پارک
ملت در جلسه بعدی شورا

دســتور کار بعدی شــورا ،نظریه کمیسیون
فرهنگیدرخصوصتغییرنامایستگاهپارک
ملتدرخطیکقطارشهریبودکهپیشنهاد
مسکوتماندنالیحهوارجاعآنبهکمیسیون
مربوط تا جلســه آینده شــورا به رای گذاشته
و تصویب شد بررســی این تغییر نام به جلسه
بعدی موکول شــود.نظریه دیگر کمیسیون
فرهنگی بــا موضــوع نام گــذاری دو ســالن
ورزشــی و یک خیابان فرعــی در منطقه11
نیز در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن،
سالنورزشیواقعدرتقاطعبولوارآموزگارو
بولوارسیدرضیبهنامامیدوزندگیوخیابان
سید رضی  12با حفظ شــماره به اسم دکتر
امیرکیخســروی نام گذاری شــد .همچنین
سالنورزشیواقعدرامامت 49برایبررسی
بیشتربهکمیتهنامگذاریارجاعشد.

•تعیین نرخ حمل و نقل بتن

دستور کار بعدی این جلسه شورا نیز نظریه
کمیسیون برنامه ،بودجه و کمیسیون حمل
و نقــل در زمینه تعییــن نرخ حمــل بتن در
ســال  1397بود که پس از بحث و بررسی
دربــاره آن ،نرخ پیشــنهادی شــهرداری به
شــورای شــهر مطرح و تصویب و بر اســاس
آن ،نرخ بهــای خدمات حمل بتن در شــهر
بــه ازای هــر مترمکعــب  ۱۵۰هــزار ریال
تعیین شد.
آخریــن دســتور کار این جلســه نیــز نظریه
مشترک کمیسیون های اقتصادی و برنامه
و بودجه و حمل و نقل در زمینه بازگشایی و
تحصیل حریم بزرگراه آزادی بود که پس از
ارائه بحث های اعضــا ،تمامی تبصره های
این الیحه به رای گذاشــته شد و به تصویب
رسید.

•خارج از متن

* در ابتــدای ایــن جلســه ،از تعــدادی از
دختــران موفــق مشــهدی در حــوزه های
علمــی و ورزشــی و همچنین دختر شــهید
مدافع حرم ،جواد جهانی به مناســبت روز
دختر تقدیر شد .همچنین از منصور انوری،
نویسنده کتاب از «عشــق آباد تا عشق آباد»
کــه در حــوزه فرهنگ رضــوی آثــاری را به
نگارش در آورده اســت ،نیز تقدیر و تشــکر
به عمل آمد.

