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برگزاری نشست مشترک مدیران
آستان قدس و هالل احمر کشور
اولین نشســت مقدماتــی تفاهمنامه مشــترک میان
آســتان قدس رضــوی و جمعیت هالل احمر کشــور
برگزار شــد .به گزارش آســتان نیوز ،در این نشست،
حامد صادقی سرپرســت معاونــت محرومیت زدایی
آستانقدسرضویتأکیدکرد:هرجاحادثهایپیش
آمده و آســتان قدس رضوی به کمک آســیبدیدگان
شتافتهبرایجلوگیریازموازیکاریبهدنبالمتولی
امر گشــته و خدمات خــود را در راســتای برنامههای
او ارائــه داده اســت .وی افــزود :متولی امــر کمک به
حادثهدیدگانبالیایطبیعینیزجمعیتهاللاحمر
اســت لذا ما در امور امدادرســانی به حادثهدیدگان،
این جمعیت را برنامهریز اصلی میدانیم .وی تصریح
کرد  :سازمان جمعیت هالل احمر باید توسط تمامی
نهادها تقویت و یاری شود و آســتان قدس رضوی نیز
دراینزمینهیاریگراینسازمانخواهدبودزیراتقویت
هاللاحمر،تقویتآستانقدسرضویبرایامدادبه
حادثهدیدگاناست.صادقیباتأکیدبرلزوماقدامات
هماهنگدرامدادرسانیبهحادثهدیدگاندربالیای
طبیعی افزود :آفات موازیکاری برای ما روشن است
لذا موافق تقویت جمعیت هالل احمر هســتیم و این
سیاست اساسی ماست.رضا بامداد مشاور پارلمانی
جمعیتهاللاحمرکشورنیزدراینجلسهبااشارهبه
لزوم همافزایی هالل احمر و آستان قدس رضوی در
حوادثوبالیایطبیعیگفت:بهعقیدهمابراینجات
آسیبدیدگان،آستانقدسیکظرفیتنیستبلکه
تمامیظرفیتماستوماهمگیزیرنظروعنایتامام
رضا(ع)کارمیکنیم.احمدیمدیرعاملهاللاحمر
استاننیزدراینجلسهبیانکرد:ظرفیتهایعظیم
آستانقدسرضویونقاطمشترکهردونهاد،زمینه
مناسبیبرایانعقادتفاهمنام همشترکاست.

معاونبرنامهریزیوتوسعهشهرداریخبرداد:

تهیه نقشه استراتژی برای
 40واحد اجرایی در مشهد

معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
مشهد بر توجه شــهرداران مناطق به برش منطقهای
تاکیدکردوگفت:نقشهاستراتژیمجموعهشهرداری
طبق برنامه میان مدت از منظر عملیاتیســازی برای
 40واحــد اجرایــی در نظــر گرفته شــده اســت که در
نقشــه مناطق تالش شده شــاخصههای تاثیرگذار به
گونهایطراحیشودکهاهدافمدنظررارصدکند.به
گزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،شهریار
آل شیخ در نشست مشــترک بررســی و تحلیل نقشه
استراتژیارزیابیعملکردمنطقه 10تصریحکرد:در
اینطرحمالکهایمشترکمیانمناطق،معاونتهاو
سازمانهانیزبررسیشدتاتعمیمپذیریشاخصهای
مطرحشدهدرراستایدستیابیبهاهدافمحققشود.

از میان خبرها
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آمادگیدستگاههایاجراییوخدمترسانبرایآغازبهارعلموتحصیل

نسیم مهر آمد و آغاز مدرسه
گزارش
ملیحه رفیع طلب

فرداآغازبهاریدیگردرآستانهفصلپاییزاست؛
بهارعلموتحصیلوآغازیکسالتحصیلیدیگر
برای دانش آموزان و دانشجویانی که در مسیر
علم آموزی قــرار دارند و این جــاده را با تالش و
همت طی می کنند .از فــردا همزمان با اولین
روز مــاه مهر ،یک میلیــون و 290هــزار دانش
آموز اســتان در  ۵۳هــزار کالس درس ،ســال
تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد .همچنین
امروز نیز حدود 140هزار کالس اولی ،اولین
سالتحصیلیشانراباجشنشکوفههادرجوار
بارگاهمطهررضویآغازمیکنند.
•افزایش 60هزارنفریدانشآموزاناستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان ،در گفت و گو
با «خراســان رضوی» ،با بیان این که بیشترین
پروژه های آموزشــی و پرورشی اول مهر ۹۸در
سطحکشور،درخراسانرضویافتتاحخواهد
شد،اظهارکرد ۲۹۳:پروژهآموزشیوپرورشی
با یــک هــزار و ۲۰۴کالس درس در اســتان با
شروع سال تحصیلی جدید قابل بهره برداری
خواهد بود .قاســم علی خدابنده افزود :شمار
دانش آموزان اســتان نیز برای سال تحصیلی
جدید نسبت به سال قبل بیش از  ۶۰هزار نفر
افزایشیافتهاست.ویتصریحکرد:درراستای
اجرایسیاستهایسندتحولبنیادینمبنی
بر توســعه متوازن رشــته های نظری و فنی در
ســال تحصیلی جدید 41/2 ،درصــد دانش
آموزان متوسطه اســتان در رشــته های فنی و
حرفهایوکاردانشتحصیلخواهندکرد.این
رقم از میانگین کشــوری حدود ۳درصد باالتر
است.خدابندهیادآورشد:باآغازسالتحصیلی
جدید،سیستمگرمایشیتماممدارسیکهگاز
کشی شده اند اصالح می شــود و هیچ کدام از
این مــدارس از ابتدای مهرمــاه از بخاری های
نفتیوچکهایاستفادهنخواهندکرد.
خدابنده در خصوص ویژه برنامه های اول مهر

نیز گفت :زنگ نماز ،ایثار و شهادت در روز اول
مهرنواختهمیشود.امروزهمجشنشکوفهها
وجوانههابرایدانشآموزاناولابتداییوپایه
هفتم در حرم مطهر برگزار می شــود که 600
دانش آموز از سرتاســر اســتان به نمایندگی از
دیگر دانش آموزان در این جشن حضور دارند.
درروزسوممهرنیززنگعشایرنواختهمیشود.
•تمهیداتشهرداریمشهدهمزمان
باشروعسالتحصیلیجدید

همچنین خدماتدهی ویژه مدارس دخترانه
با  39دستگاه اتوبوس ،از اقداماتی است که با
شروع ســال تحصیلی جدید توسط شهرداری
مشهدصورتمیگیرد.معاونعمران،حملو
نقلوترافیکشهرداریمشهددراینخصوص
گفــت :آمادهباش هفت هزار و 500ســرویس
مدرســه برای خدماتدهی به حدود 80هزار
دانشآمــوز در دســتور کار قــرار گرفته اســت.
آماده بــه کار بــودن اتوبوسهــا و رفــع نواقص
ظاهریوفنی،نصبوراهاندازی 690دستگاه
سیستماعالمایستگاهونظافتوشستوشوی
اتوبوسهــا از دیگر اقدامات اســت .به گزارش
پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشهد ،خلیل
ا ...کاظمی افزود :کاهش سرفاصله زمانی در
زمان پیک مســافر در خط یک قطارشهری در
روز آغاز ســال تحصیلی ،برگزاری چهار پاتوق
هنــری و اجرای برنامــه مترو تئاتر در ایســتگاه

شریعتیاز 6مهردرروزهایشنبه،تهیهوتوزیع
 250قلم اقالم فرهنگی در ایستگاه شریعتی،
نصببنرواستندهایتبریکسالتحصیلیدر
 34ایستگاه،شستوشوونظافت 80دستگاه
واگن خطوط1و 2و ...از جمله اقدامات انجام
شدهبهمناسبتآغازسالتحصیلیاست.
وی تصریــح کرد :همچنیــن با توجه بــه ترافیک
روزهــای ابتدایــی مهرمــاه و افزایــش حضــور
والدین بــا خودروی شــخصی در معابــر ،به ویژه
در هســته مرکزی شــهر 3،هــزار فضــای پارک
غیرحاشــیهای و 9هــزار و 300فضــای پــارک
حاشــیهای آمادهســازی شده اســت .همچنین
یعقوبیمعاونخدماتشهریشهرداریمشهد
نیز با بیان ایــن که امســال  311مدرســه برای
خدماترســانی انتخــاب شــده اســت ،تصریح
کرد :خدمات ارائه شــده به این مدارس شــامل
رنگآمیزی و نقاشی دیواری ،تعمیر و رفع نقص
آبخوریهاوسرویسهایبهداشتی،جمعآوری
خــاک و نخالههــای ســاختمانی ،رفــع نواقص
سیستمروشنایی،لکهگیریوبهسازیآسفالت
محوطه مــی شــود.طرح خدماتدهــی ویژه در
ایستگاههای پرتراکم دانشآموزی نیز همزمان
باآغازسالتحصیلی 99-98اجراییمیشود.
براســاس ایــن طــرح در ایســتگاههای پرتراکم
دانشآموزی ،خدمات ویــژهای به دانشآموزان
ارائه میشــود به طوری که همزمــان با تعطیلی
مدارسسرفاصلهحرکتیاتوبوسهاکاهشمی
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یابد و در ایســتگاههایی که اتوبوسهای عبوری
پاسخگوینیازدانشآموزاننیست،یکاتوبوس
درایستگاهمستقروفقطبهدانشآموزانخدمات
دهیمیکند.
•تمهیداتترافیکیراهوراستان

همچنین به گزارش ایســنا ،سرپرســت پلیس
راهور اســتان در خصوص تمهیدات ترافیکی
آغاز ســال تحصیلی و طرح بازگشایی مدارس
گفــت :در اســتان یــک میلیــون و ۳۰۰هــزار
نفــر دانشآموز داریم که نیاز اســت طــرح ویژه
ترافیکــی در ایــن خصــوص داشتهباشــیم و
روانسازیوگرهترافیکیایجادشدهرا مدیریت
کنیــم ۲۷۰ .پســت ثابــت در اســتان درنظــر
گرفتهایم،ازاینتعداددرمشهد ۹۷پستثابت
داریم،درمحلهایدیگریکهتشخیصدهیم،
همکاراننظامیهمبهکمکماخواهندآمد.
سرهنگ دهنوی یادآور شد :در هر مدرسه پنج
نفربهعنوانپلیسیارنوجوانمعرفیمیشوند
و در دوره دوم متوسطه پنج نفر پلیسیار جوان
ملبــس به لبــاس یک شــکل میشــوند و رابط
ی و رانندگی خواهند
ترافیک با پلیس راهنمای 
شد.سرپرستپلیسراهوراستانتصریحکرد:
آمادهباشهمیارانپلیسرادرهفتهناجااز۱۱
تا ۱۷مهرماهخواهیمداشت.
•تغییرساعتکاریکارمندان

همچنین روابــط عمومــی اســتانداری اعالم
کرد با دستور اســتاندار ،دستگاههای اجرایی
و بانکهای شهر مشــهد مجاز به تغییر ساعت
کاری کارمنــدان تا  ۱۱مهر شــدند .با توجه به
آغازسالتحصیلی ۹۸-۹۹وبهمنظورمدیریت
تقاضایسفرهایشهریوکاهشزمانناشی
از ترافیک ســنگین در معابر اصلی و شــریانی
شهر،تمامیدستگاههایاجراییوبانکهای
شهر مشهد مجاز هستند از روز دوشنبه یکم تا
پنج شنبه یازدهم مهرماه ،زمان ورود کارکنان
خود به محل کار را حداکثر تا ساعت  ۸:۳۰به
صورت شــناور (با جبران کسر ســاعت حضور
صبحدرانتهایساعتاداریهمانروز)بهگونه
ای که موجب اختالل در پاســخگویی به ارباب
رجوعونیزافزایشهزینههانشود،تغییردهند.

درخواستمردماجابتشد

خدماتدهی اتوبوسرانی مشهد
در فصل پاییز تا ساعت21
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شــهرداری مشهد
گفت :همزمــان با تغییر ســاعت رســمی کشــور از
ابتدای مهرماه و درپاسخ به درخواستهای مردم،
ناوگان اتوبوسرانی مشــهد در فصل پاییز تا ساعت
 21بهشهروندانخدماترسانیمیکند.بهگزارش
پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،سید مهدی
حسینیپویا افزود :هر سال از ابتدای فروردین ماه و
همزمان با تغییر ساعت رسمی کشور ،ساعت کاری
ناوگان اتوبوسرانی با یک ساعت افزایش از20:30
به  21:30تغییر میکند اما در نیمه دوم ســال و از
ابتدای مهرماه ســاعت کاری ناوگان اتوبوسرانی با
تغییر ساعت رسمی کشــور به حالت اولیه 20:30
باز میگــردد .وی به درخواســتهای شــهروندان
برای افزایش ســاعت کاری ناوگان اتوبوسرانی در
نیمه دوم سال اشاره کرد و ادامه داد :با توجه به این
درخواستها ،بررسیهای الزم انجام و مقرر شد در
راستای رفاه مردم ،ناوگان اتوبوسرانی با نیم ساعت
افزایش ساعت کاری ،در فصل پاییز تا ساعت  21به
مردم خدماترســانی کند .حســینیپویا گفت :در
خطوط محوری خدماتدهی اتوبوسهای شب کار
بعد از اتمام کار روزانه انجام خواهد شد.

مدیرگردشگریسالمتدانشگاهعلوم
پزشکیمشهداعالمکرد:

سامان دهی دالالن حوزه سالمت
درمشهد

مدیر گردشگری ســامت دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد ،سامان دهی دالالن ،آموزش تمامی دست
اندرکاران حوزه گردشگری سالمت ،ایجاد سایت
گردشگری سالمت استان و تدوین آیین نامه صدور
مجوزبرایمطبهایپزشکان راازجملهبرنامههای
آینده و در دست اقدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد
برای ضابطــه مند کردن و تســهیل در گردشــگری
ســامت بیان کرد .بــه گــزارش وب دا ،اســماعیل
خیامی اظهار کرد :هم اکنون  ۱۲بیمارســتان و دو
مرکز جراحی محدود در مشــهد مجوز گردشگری
سالمت را دارند و دو بیمارستان و دو مرکز جراحی
محدود دیگر نیز ارزیابی هایشــان در حال بررســی
اســت.وی افزود :دریافت تعرفههای پزشکی برای
بیماران خارجی در بخش خصوصی تا سقف چهار
برابر تعرفه بیماران داخلی بالمانع است.

