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با مصوبه شورا ،شهرداری مکلف به تاسیس خانه ادبیات مشهد تا پایان سال شد

شورای شهر
گروه جامعه

چهل و هشتمین جلسه علنی شــورای اسالمی
شهرمشهدروزگذشتهباتصویبچهاردستورکار
از جمله خرید خانه ســید محمود فرخ خراسانی
برای تاسیس خانه ادبیات مشــهد ،ایجاد ردیف
مشــخص برای محدوده و محالت هدف و حریم
شهر مشهد در بودجه ســنواتی شهرداری ،طرح
جامعساماندهیاستقراركافوهایمخابراتیو
به كارگیری روش های نوین در بازیافت و تفكیك
ازمبدأپسماندهایشهریبرگزارشد.

•واکنشنایبرئیسشورابهماجرای
تغییرنامتابلوهایراهنمایزائر

شهرارائهکند».

خانه«فرخ» خانهادبیاتمیشود

کرد.نایبرئیسشورایشهرمشهدتصریحکرد:
اداره شهر و ارائه خدمات مطلوب به  30میلیون
زائر ،ســاالنه دهها هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز
داردوایناعتباربابهرهگیریازتمامیظرفیتها
و وجهها میسر اســت .وی گفت :اگر به دنبال بقا
و حیات شــهری مشــهد هســتیم ،باید به هویت
منشوریشهرتوجهکنیموجنگهایمصنوعی
را کنــار بگذاریم .نایــب رئیس شــورا تاکید کرد:
مشهدوفراترازآنایرانوفرهنگایرانیوشیعی
باامامرضا(ع)عجینشدهاست.
موحــدی زاده در بخــش دیگری از ســخنانش به
اصالح قانــون انتخابات شــوراها کــه در مجلس
مطرح اســت ،اشــاره کرد و گفت :این روزها این
قانون در مجلس مطرح اســت و ما هم از محتوای
اینقانونبهدلیلمنتشرنشدنبیاطالعهستیم
ولی در یک عبــارت ،هر اقدامی کــه برای تقویت
جمهوریتنظامواصالترایمردمباشد،خدمتی
به نظام ،کشور و مردم ایران اســت اما اگر عکس
این شــود که در قالب اصالحات قانون انتخابات
همان فضاهای دموکراتیک بازی را که در قانون
هایقبلیداشتیمببندیموآنحقوقراکمکنیم
یا رای های آزاد را به روی انتخابات مردم ببندیم،
اگرآگاهانهباشداسمشبهنظرمنخدمتنیست
،اگر آگاهانه هم نباشد که باید تاسف بخوریم که
چرا باید این گونه باشد .امیدواریم این اصالح در
راستایمشارکتونقشمردمباشد.
ویهمچنینبااشارهبهاقداماتخصمانهآمریکا
علیه ایران گفت :فشــارهای اقتصــادی و انزوای
سیاسی که دولت ترامپ علیه کشــورمان ایجاد
کرده با چندین هدف دنبال میشــود که یکی از
آن ها ایجاد گسســتگی در جامعه ایران و فاصله
انداختــن و بیاعتمــادی میــان مــردم ،دولت و
نظام جمهوری اسالمی اســت ،دومین هدف آن
ها ،مایوس کردن مردم از اصــاح نظام در درون
کشور است و باید مراقبت کنیم تا مردم طعم رای
خود در عرصه های مختلف انتخاباتی را بچشند
و امید آن هــا را ناامیــد نکنیــم .وی تصریح کرد:
امروزه مردم ممکن است به مدیریت کالن کشور
حتیامیدشانمثلقبلنباشدامادربارهمدیریت

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورای شهر

در ابتدای این جلســه ،موحدی زاده که در غیاب
محمدرضــا حیدری ،ریاســت شــورا را بــر عهده
داشت ،در سخنانی با تســلیت شهادت حضرت
فاطمــه زهرا (س) گفت :ایشــان الگــوی کاملی
برای زنان به ویژه در جامعه اســامی محســوب
میشــوند ،مواجهه این بانوی واالمقام با تحجر و
تنگنظریکامالمشهوداست،اگرحضورایشان
را در عرصــه های مختلف مطالعــه کنیم ،متوجه
میشویمایشانشخصیتیاجتماعیداشت.وی
افزود:سیرهحضرتزهرا(س)نشانمیدهدکه
زنانفقطبرایخانهنشینیخلقنشدهاندچراکه
ایشان پیوسته در مســائل اجتماعی ،فرهنگی و
سیاســی روزگار خود موضعگیری و حضور پیدا
میکردند.
موحدیزادههمچنینبابیاناینکهاینروزهادر
رسانه ها بحثی با عنوان هویت مشهد مطرح می
شود ،افزود :همه ما می دانیم که فلسفه وجودی
شهر مشــهد وجود بارگاه منور رضوی است و اگر
وجود امــام رضــا (ع) و مرقد مطهر ایشــان نبود،
طبعا این جمعیت در این مکان گرد هم نمی آمد
و این شهر به این شکلی که امروز در جهان اسالم
مطرحاست،شکلنمیگرفت.
ویباتاکیدبراینکهتردیدینداریمکهمحوریت
هویتشهرمشهد،بارگاهمنورامامرضا(ع)است،
گفت :برخی افراد بی دلیــل مطرح می کنند که
جریانی می خواهد این هویت را محو کند که این
مسائل حاشیه ای در ذهن کوچک خودشان می
گذرد.ماکهچنینحسینداریمومعتقدیمهویت
شهر مشــهد با محوریت امام رضا (ع) یک هویت
منشوریاست،شهرمشهددرکناروجهمذهبی،
وجه تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی و گردشگری
بینظیری دارد که برای اداره مطلوب شــهر باید
ازتمامیاینظرفیتهابهبهترینشکلاستفاده
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شــهری به نظرم این نــگاه وجود نــدارد ،مردم به
شوراها و شهرداری هنوز اعتماد دارند و باید هم
افزایی وجود داشته باشد تا شهر ها بهتر از آن چه
هستادارهشود.
موحدیزادهافزود:برخیبهدنبالایجاددوقطبی
هــای کاذب هســتند چراکه شــهرت خــود را در
آن میبینند و این رویکرد بدون شــک نمیتواند
کارساز باشد ،اکنون به محض این که شهرداری
اقدامی انجام میدهد و با وجــود گرفتاریهای
روزمره مردم به دنبال ایجاد نشاط در شهر است،
عدهای در صدد تخریــب آن برمیآینــد ،لطفا به
عاقبت مواضع خود بیندیشــید .وی اظهار کرد:
اگر مردم ما آمدند در خیابان ها شعارها و تابلوها
را دیدند یا طــرح هایی را دیدند که خوشــحال تر
شــدند ،آیا این قدم مثبت است؟ اگر مثبت است
کهبایدحمایتشود.
موحدی زاده همچنین اشــاره ای هــم به ماجرا و
حواشیتغییرتابلوهایراهنمایزائربهراهنمای
سفر کرد و گفت :کلمه ســفر یا زائر هر دو کلمات
قشــنگی اســت و می توانند در کنار هم باشند،با
تغییر یک تابلو مگر می شــود فرهنگ شــهری با

سابقه  1200ســاله ،فرهنگ اسالمی و شیعی
را خدشــه دار کرد؟ وی افــزود :به نظر می رســد
مقداری نا آگاهی وجــود دارد که چنین ذهنیت
هاییشکلمیگیرد،امیدواریمباتصحیحروش
هاازسویمدیریتشهریومنتقدان،بتوانیمایام
بهتریبرایمردمشهربسازیم.

•مصوبهشورابرایتاسیسخانهادبیات
مشهد
شــورا در ادامه وارد دســتور کارهای خود شــد و
در اولین دســتور کار ،درباره موضوع خرید خانه
زنده یاد سید محمود فرخ خراسانی شاعر نامدار
خراسانیوتبدیلآنبهخانهادبیاتمشهدبحث
وآنرابررسیکرد.
گندمیرئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورادر
این باره گفت :ســال های متمادی ،منزل استاد
ســید محمود فرخ خراســانی ،یکی از مهم ترین
محافلادبیمشهدبهشمارمیرفت،بسیاریاز
شاعران پرآوازه خراسان ،اولین اشعارشان را در
همینانجمنخواندهاند.
ریاضی یکی از اعضای شــورا در همیــن زمینه با

ارائهپیشنهادیگفت:این،کاربسیارخوبیاست
و در تمام دنیا رواج دارد و ارزشــمند است و تشکر
می کنم اما این که محلش مشخص شود ،نیازی
نیستکهدرشورااینچنینمطرحشود،درواقع
کار اجرایی است و خود شــهرداری برود مذاکره
کند ،چرا خانه اخوان نه؟ چــرا خانه بهار نه؟ چرا
خانهفرخ؟
بختیاری ،معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری
مشهدنیزدرخصوصایندستورکارگفت:نقش
اینشاعر(مرحومفرخ)درپرورشجریانشعردر
نیم قرن اخیر باعث شده است خانه ایشان مورد
تقاضای خود فرهیختگان شــعر و ادبیات باشــد
و اولویــت اول ما با توجه به مطالبه شــاعران ،این
خانهاست.
اصولی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر
و طراح این الیحه نیــز گفت :منــزل مرحوم فرخ
درطول دهه هــای  40و 50در کشــور به عنوان
برند برای شاعران ما شناخته شده بوده و هست.
ویافزود:درشهرمشهدشاعرانینداشتهایمکه
درخانهآنانانجمنهایادبیشکلگرفتهباشد،
مرحوم اخــوان و بهار در تهران حضور داشــتند و

•تصویبطرحجامعساماندهی
استقرارکافوهایمخابراتی

عمر خودشــان را در آن جــا گذرانــده و فقط زاده
مشــهد بوده اند اما مرحوم فرخ در مشهد بودند و
این انجمن را برپا می داشتند و این خانه ،تعریف
هویتیدارد.
وی یادآور شــد :زمانــی که ما پیگیــر این موضوع
بودیم و مذاکراتی را انجام دادیم به طور اتفاقی با
وزیر فرهنگوارشادمالقاتیداشتیمکهمطالبه
کردند هرچه ســریع تر خانه فرخ را تملک کنید و
وعده دادند با این اقدام ،انجمــن ادبیات ایران را
درمشهدمستقرکنند.
پس از بحث و بررســی در این زمینه ،این دســتور
کار با  13رای مثبت از  13عضو حاضر ،تصویب
شــد .بر اســاس این مصوبه «شــهرداری مشــهد
مکلف اســت ،به اســتناد بند  6مــاده  55قانون
شــهرداری ،حداکثــر تــا پایــان ســال ،97برای
تاســیس خانه ادبیات شــهر مشــهد اقدام کند.
همچنین شهرداری مشــهد میتواند ،بهمنظور
اجرایاینمصوبه،ازمحلسرجمعبودجهخرید
دارایی ســرمایهای ســال  ،1397بــرای تملک
بخش مســکونی خانه ســید محمود فرخ (شاعر
نامدارخراسانی)واقعدرخیابانشهیدچمران،
بهقیمتکارشناسیاقدامودرصورتنبودتوافق،
پیشنهادجایگزینخودرابهشورایاسالمیشهر
ارائهکند».

•ردیفبودجهمشخصبرایمحدودهو
محالتحریمشهر
دستورکاربعدیاینجلسه،ایجادردیفمشخص
برایمحدودهومحالتهدفوحریمشهرمشهد
در بودجه ســنواتی شــهرداری مشــهد بود که با
رای اعضــای شــورا مصوب شــد .بر اســاس این
مصوبه« ،شهرداری مشهد مکلف است ،با توجه
به هزینههای باالی ساالنه شهرداری در طرحها
و پروژههــای واقــع در محــات و محدودههــای
هدف مصوب ستاد بازآفرینی کشور و حریم شهر
مشهد ،در خصوص ارائه برش بودجهای در آلبوم
بودجه سنواتی خود ،برای محدودهها و محالت
هدفبازآفرینیوحریمشهراقداموگزارشهای
مربوطرابهصورتششماههبهشورایاسالمی

شورای شهر مشهد در ســومین دستور کار خود،
طــرح جامــع ســامان دهــی اســتقرار كافوهای
مخابراتــی را تصویب کرد .براســاس این مصوبه
«به شــهرداری مشــهد اجــازه داده میشــود ،به
منظور کاهش آثار مخرب و تبعات ناشی از نصب
بیرویهکافوهایمخابراتی،ساماندهیوایجاد
وحدترویهدرطراحی،نصبیاتغییراتشبکهها
و زیرســاختهای مخابراتــی و ارتباطــی ،بــرای
اجرایطرحجامعساماندهیاستقرارکافوهای
مخابراتــی از طریق مشــارکت و ســرمایهگذاری
بخش خصوصــی (شــرکتهای دارای پروانه از
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی
کشور) به روش ســاخت ،بهرهبرداری ،پرداخت
اجاره و انتقال اقدام کند .مکانهای پیشنهادی
بــرای نصــب و اســتقرار کافوهــای مخابراتــی
میبایســت برای اخــذ تاییدیــه الزم ،بــه کمیته
مکانیابی و مبلمان شــهری شــهرداری مشــهد
ارسالشود.عدمپاسخگوییاینکمیتهحداکثر
طیمدتدوهفتهپسازارائهدرخواست،بهمنزله
موافقتبامکانپیشنهادیاست».

•مصوبهایبرایکاهشآلودگیزیست
محیطی

آخرین دستور کار این جلســه نیز در خصوص به
کارگیری روش های نویــن در بازیافت و تفکیک
از مبدأ پســماندهای شــهری بود که با رای تمام
اعضایشوراتصویبشدوبراساسآن«شهرداری
مشهد مکلف است در راســتای کاهش آلودگی
های زیســت محیطی ،کاهش هزینه های روش
های ســنتی جمــع آوری ،حمــل و دفــن زباله به
منظورافزایشبهرهوری،بااستفادهازروشهای
نوین تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری و شیوه
هایعملکردیشهرهایتوسعهیافتهبااستفاده
ازظرفیتعلمیواجرایاستارتآپهابهنحوی
اقدام کند که تا پایان برنامه میان مدت-۱۳۹۷
 ۱۴۰۰شهرداری مشــهد به اهداف این برنامه و
آییننامهاجراییقانونمدیریتپسمانددرحیطه
وظایفشهرداریدستیابد».

•خارجازمتن
* عالوه بر حیدری رئیس شورا ،امیر شهال نیز در
این جلســه غایب بود .موحدی زاده نایب رئیس
شورای شهر در حاشــیه صحن علنی در پاسخ به
ســوال یکی از خبرنــگاران در خصــوص چرایی
غیبتامیرشهال،گفت:مرخصیگرفتهاند.

چهرهها وخبرها
شهردار منطقه  11مشهد خبر داد

اعتبار 2/5میلیاردی برای به سازی آسایشگاه جانبازان بوستان ملت
شهردار منطقه  11مشهد گفت :به سازی آسایشــگاه جانبازان بوستان ملت با اعتبار
 26میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشــهد ،ســعید ریختهگر اظهار کرد :سالهاســت آسایشــگاه جانبازان بوستان ملت
نیازمند اختصاص اعتبار الزم برای به سازی است که البته این امر محقق نشده بود اما
خوشبختانه با دستور شهردار مشــهد ،رقم  26میلیارد ریال اعتبار برای به سازی این
آسایشگاه اختصاص یافت .وی افزود :همچنین سالن ورزشی نشاط واقع در امامت 49امسال به بهرهبرداری
خواهد رسید.شــهردار منطقه  11مشــهد به تعریض بولوار آزادی اشــاره کرد و افزود :پروژه آسفالت بولوار
منظریه ،حدفاصل بولوار وکیلآباد تا بولوار فرهنگ ،تا پایان سال آماده بهرهبرداری خواهد شد.

از میان خبرها
گوناگون

با حضور رئیس شورای شهر مشهد
انجام شد

رونمایی از  ۲محصول دانشبنیان
در مشهد

در مراســمی با حضور رئیس شورای شهر مشــهد ،از دو
محصول دانش بنیان که توســط ســید علیرضا موسوی
مخترع  ۳۷ســاله اصفهانی تولید شده اســت ،رونمایی
شــد .این مخترع کــه در گذشــته موفق به کســب مدال
طــای فدراســیون جهانــی مخترعیــن در جشــنواره
 IENA۲۰۱۶آلمــان شــده بــود ،ایــن بــار دو محصول
کاربردی خود با نامهای ظرف نگه دارنده روغن و ژامبون
وسوسیس ساز مکانیکی را رونمایی کرد.

رئیسکمیسیونخدماتشهری
شورایشهراعالمکرد:

نیاز 2هزار میلیاردی برای تکمیل
خطوط آب و فاضالب مشهد

رئیس کمیســیون خدمات شــهری ،بهداشت ،سالمت
و محیــط زیســت شــورای شــهر مشــهد از نیــاز دو هزار
میلیــارد تومانی بــرای تکمیــل خطــوط آب و فاضالب
شهر خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــورای شــهر مشــهد،
محمد حاجیان شهری با اشــاره به نقش مدیریت شهری
مشهد در توسعه شــبکه آب و فاضالب با اعمال تبصره 3
اظهار کرد :این تبصره به شــرکت آب و فاضالب مشــهد
برای توسعه خطوط فاضالب کمکهای شایانی کرده و
بخش اعظمی از این کار به واسطه همین محل اعتباری
انجام شده است.
وی همچنین یادآور شــد :در حوزه جداســازی آب شرب
از آب خام بــرای فضای ســبز نیز کارهای خوبی توســط
مدیریت شهری انجام شده اما نیاز مالی این بخش بیش
از  250میلیارد تومان است.

مدیرکلدفتراموربانوانوخانوادهاستانداریاعالمکرد

آغاز طرح «بانوی سبز» در خراسان رضوی

س برقی توسط آستان قدس به بیمارستان امام رضا(ع)
ی بو 
اهدای 2مین 

برای نخســتین بار در کشــور ،طرح بانوی ســبز در قالب یک تفاهم نامه اجرایی بین
مدیران کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی و سازمان حفاظت
محیط زیست اســتان به امضا رسید و وارد مرحله اجرایی شــد که هدف آن ،ظرفیت
ســازی و بهره مندی از جایگاه و منزلت اجتماعی و اقتصادی بانــوان در جامعه برای
پیشبرد اهداف محیط زیستی و افزایش نرخ جلب مشارکت است .به گزارش روابط
عمومی استانداری ،فرشته سلجوقی ضمن اســتقبال از اجرای این طرح دراســتان اظهار کرد :استفاده
از انرژی و ظرفیت بی بدیل اســتان در تمامی گروه ها و طبقات اجتماعی ،برای حفاظت از محیط زیست
ضروری است .وی افزود :برای هر گونه تحول نیازمند اصالح الگوی فکری زنان هستیم.

در بازدید از پروژه
مطرح شد:

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) مشهد از اهدای دو مینی بوس برقی  17نفره برای رفاه
حال بیماران و مراجعه کنندگان به اینبیمارستان از سویآستان قدس رضویخبر داد.
دکتر عبد ا ...بهرامی در گفتوگو با آستان نیوز با بیان این که هماکنون تعدادی مینی
بوس بنزینی در بیمارستان امام رضا(ع) به بیماران و مراجعه کنندگان خدماترسانی
میکنند ،اظهار کرد :برخی از این مینی بوسها فرسوده شده و کارایی خود را از دست
داده اند و این بیمارســتان نیاز به مینی بوسهای جدید برقی دارد .وی تصریح کرد :مســاحت بیمارســتان
امام رضا(ع) مشهد بیش از  28هزار هکتار است ،ضمن این که بین بخشهای مختلف بیمارستان ،فاصله
زیادی وجود دارد .با اهدای اتوبوسهای برقی حمل و نقل بیماران و مراجعه کنندگان تسهیل شده است.

شهردارمشهددربازدیدازمیدانکوکابرسرعتگرفتنعملیاتاجراییساماندهی
آنتاکیدکرد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،محمدرضاکالییروز
گذشته با حضور در میدان کوکا ،واقع در بولوار کوثر مشهد از روند عملیات اجرایی
پروژه این میدان بازدید کرد .شــهردار مشــهد در این بازدید که با حضور فرهادیان،
شهردار منطقه 9انجام شد ،از نزدیک از روند اقدامات انجام شده برای سامان دهی
اینمیدانقدیمیمطلعشد.شایانذکراستمیدانکوکاپیشازاینانبارکارخانه
کوکاکوالبودکهدرپیدرخواستهایشهروندانمبنیبرجمعآوریاینانبارها،طی
توافقیتوسطشهرداریمشهدزمینهایآنخریداریوتخریبشدواکنونبههمت
مدیریتشهریعملیاتاجراییساماندهیاینمیدانآغازشدهاست.

تاکید شهردار بر
تسریع در روند
سامان دهی
میدان کوکا

•تهدیدیکهبهفرصتتبدیلشد

سامان دهی میدان کوکا که از گذشــته یکی از گالیه های اهالی آن منطقه و چالش
های اصلی مدیریت شهری مشهد محسوب می شد حاال در مسیری قرار گرفته که
ازتهدیدبهیکفرصتوظرفیتبالقوهبرایتوسعهاینمنطقهبدلشدهاست.پروژه
شهرداری مشــهد برای ســامان دهی میدان کوکا که ســال ها مردم این منطقه را با
مشکالتفراوانیمواجهکردهبود،حاالباتاکیدشهرداربرسرعتبخشیرونداجرایی
آن،امیدهابهتوسعهظرفیتهایاینمنطقهشهرمشهدرادوچندانکردهاست.

مدیرعامل بیمارستان رضوی:

همراهسرای بیمارستان رضوی احداث میشود
مدیرعامل بیمارستان رضوی گفت :همراهسرای
مراجعان بیمارســتان رضوی احداث می شود .به
گزارشآستاننیوز،دکتررضاسعیدیدرخصوص
این پروژه بیمارســتانی اظهــار کرد :این پــروژه از
حدود یــک ماه گذشــته آغاز شــده و مقرر اســت تا
ســاختمانی برای اســتراحت و انتظــار همراهان
بیماران در مساحت 325متر مربع احداث شود.
وی افــزود :بخشهــای مختلفی برای رفــاه حال
همراهان بیماران و مراجعهکنندگان اعم از محل
بازیویژهکودکان،سالنمطالعه،سالنکافینت،
سرویسهای بهداشــتی ویژه آقایان و بانوان و نیز
نمازخانه برای این ســاختمان همراهســرا در نظر
گرفتهشدهوهمچنینصندلیهاییبراینشستن
وصندلیهایویژهفرودگاهیبرایاستراحتهای
کوتاهمدت همراهــان بیماران در این همراهســرا
تعبیهخواهدشد.دکترسعیدیگفت:درنظرداریم
تااینهمراهسراتنهادرطولروزارائهخدماتدهد
بعدی بهرهبرداری از این همراهسرا،
و در فازهای
ِ

رئیس بیمارستان خبر داد:

بخشــی برای اقامت شــبانه همراهــان بیمارانی
که حضور آنان در کنار بیمارشــان ضروری است،
در نظــر گرفتــه شــود .وی با اشــاره بــه اختصاص
حــدود 8میلیــارد ریال اعتبــار برای احــداث این
همراهسرا،تصریحکرد:باتوجهبهنیازهایرفاهی
مراجعهکنندگان و همراهان بیماران بســتری در
این مرکز درمانی ،تاکنون بخشهایی نظیر زمین
بازیکودکانراتجهیزکردهایم.

•راهاندازی دستگاه سنگشکنی
بروناندامی
همچنیــن دکتــر آرش آذریپور مســئول فنی
بخش سنگشــکنی بروناندامی بیمارســتان
رضــوی از راه انــدازی دســتگاه سنگشــکنی
بروناندامــی در بیمارســتان فــوق تخصصــی
رضوی خبر داد.
وی گفت :انواع مختلفی از سنگهای ادراری
وجــود دارد کــه در اثــر اختــاالت متابولیــک

متفاوتــی مانند زیاد بودن ترشــحات اگزاالت،
کمبــود ترشــحات ســیترات در ادرار ،کمبــود
مصرف مایعــات یا برخــی از بیماریهای ارثی
مهــم ،ایجــاد میشــود .وی افــزود :بیمارانــی
که دچار اختــاالت خون ریزیدهنــده فعال،
ادراری درمــان نشــده و برخی از
عفونتهــای
ِ
انواع خاص انســدادهای ادراری هستند ،نیاز
به استفاده از این نوع سنگشــکنی ندارند که
با توجه به تجویز سنگشکنی توسط متخصص
اورولــوژی ،این نــکات در مراکز معتبــر رعایت
میشــود .وی تصریــح کرد :در شــهر مشــهد،
تاکنون اســتقرار چنین دســتگاه پیشــرفتهای
محقق نشــده بود و فقط یک مرکــز خصوصی،
سنگشــکنی بروناندامــی را انجــام مــیداد
که پــس از این ،بــا راهانــدازی این دســتگاه در
بیمارســتان رضــوی ،بیمــاران گزینههــای
بیشــتری برای انتخاب مراکز سنگشکنی در
مشهد خواهند داشت.

خط اتوبوسرانی بولوار مجد
راه اندازی می شود
مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی شهرداری مشهد گفت :با
توجهبهبازگشاییبولوارمجدوبرقراریارتباطاینبولواربا
بولوارکریمیوهمچنیننبودخطاتوبوسرانیوتاکسیرانی
در ایــن محدوده و درخواســتهای مکرر شــهروندان برای
راهانــدازی خــط اتوبوســرانی کــه از طریق مرکــز ۱۳۷به
اطالعمانرسید،مطالعاتبرایآوردنناوگانحملونقل
عمومیبهاینمحلهآغازشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شهرداری مشهد ،سید مهدی حسینی پویا اظهار کرد :در
ادامــه ،راهاندازی یک خط اتوبوســرانی در ایــن خیابان در
کمیسیونخطوطسازمان،مصوبشدهوکارهایمقدماتی
آننیزدرحالانجاماستتابتوانیماواسطبهمنماه،اینخط
رابرقرارکنیم.ویافزود:اینخطازمبدأپایانهگردشگریو
نزدیکی مجموعهالماس شرق ،حرکتخودراآغازمیکند
و پس از طی مسیر از بولوار خیام ،هدایت ،هنرور و کریمی،
بهمجدمیرسدوسپسازخیابانآبکوه،میدانراهنمایی،
دستغیب،فلسطین،بولوارمنتظری،بولوارپیروزی،خاقانی
تا تقاطع فکوری ادامه مســیر خواهد داد و عمال تا نزدیکی
بیمارستاناکبردسترسیایجادمیکند.

اخبار
اجتماعی

اعزام ۱۵تیم پزشکی به مناطق کم
برخوردار و حاشیه شهر مشهد
در دهه فجر

رئیس بسیج جامعه پزشکی خراســان رضوی گفت :تیم
های پزشــکی بســیج جامعه پزشــکی در قالب پزشــک،
پرســتار ،مامــا و بهیــار به منظــور ارائــه خدمــات رایگان
بهداشــتی ،درمانی و ارائه دارو به طور متمرکز به مناطق
کم برخوردار اعزام می شوند .دکتر هادی جاللی در گفت
وگو با وب دا تصریح کرد :عالوه بر ارائه خدمات بهداشتی
و درمانی ،به ساکنان مناطق هدف ،خدمات مشاوره ای
و آموزشی در راســتای پیشــگیری از بیماری ها نیز ارائه
خواهد شد .وی با اشــاره به این که بسیج جامعه پزشکی
از ســال  ۷۹به صورت رســمی فعالیت میکنــد ،افزود:
هم اکنون حدود  ۱۲هزار نفر شامل پزشک ،پیراپزشک،
اســتاد و پرســتار عضو این ســازمان هســتند و در اجرای
برنامه های فرهنگی و جهادی مشارکت دارند.

مدیرکلآموزشوپرورشاستان:

 41درصد دانش آموزان در رشته
فنی و حرفه ای تحصیل می کنند

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت41.8 :
در صد دانشآموزان در رشته فنیوحرفهای تحصیل می
کنند .به گزارش ایســنا ،قاســمعلی خدابنده در نشست
نمایندگان مجلس دانشآموزیو منتخبان تشــکلهای
دانشآموزی اظهار کرد :اکنون هفت هزار و ۴۵۸مدرسه
در استان ،شــورای دانشآموزی دارند ،همچنین ۸۷۰
هزار نفر دانشآموز در انتخابات شورا شرکت کردند و ۶۷
هزار نفر به عنوان منتخبان شورای دانشآموزی در استان
انتخاب شدند .وی افزود :عدالت آموزشی در مدارس سر
لوحه ماســت .طی دو ســال گذشــته  ۶۵مدرسه و ۴۷۰
کالس در حاشــیه شــهر افتتاح کردیم و توجه ویژه ای به
مناطق محروم داشتهایم .در  22شهر  700هزار دانش
آموز عشایر داریم وحدود  650معلم دراختیار آن هاست.

