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اجتماعی

قائممقامتولیتآستانقدستاکیدکرد:

به همت بسیج دانشگاه علوم پزشکی مشهد« ،اردوی
جهادیفیزیوتراپی»درمناطقمحروممشهدآغازشد.به
گزارش تســنیم ،این اردوی جهادی با هــدف کمک و
یاری به افراد کم تــوان مناطق محروم مشــهد در حال
برگزاریاستوطیآنگروهیازجوانانودانشجویان
فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد به این افراد
خدمترسانی میکنند ،همچنین این اردو هم اکنون
درمنطقهگلشهربهصورتتخصصیدرحالبرگزاری
استوتا 30آبانماهنیزخدمترسانیادامهدارد.
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استانداردرمراسمبهرهبرداریازایستگاهالندشتخط 2قطارشهریمشهدمطرحکرد:

حمایت جدیدولت از روند سازندگیمشهد

رزمحسینی:حضورمدیرکلاطالعاتاستاندراینمراسمبهمنظورپشتیبانیازشورایشهروشهردارجوانمشهداست
تامین و مردم شــریف که کمک کردند امنیت در
استان برقرار باشد تشکر می کنم ،ضمن این که
این آرامش ،نظم و امنیتی که در خراسان رضوی
وجودداردحتمابهبرکتپشتیبانیحضرتامام
رضا(ع)بودهاست.

گزارش جلسه
محمد حسام مسلمی

روز گذشته طی مراسمی ایستگاه الندشت خط
 2قطار شــهری مشــهد با اعتباری بیش از120
میلیارد تومان به بهره برداری رســید و ایســتگاه
باقیماندهاینخطکهایستگاهکوهسنگیاست،
به گفته شهردار مشهد در دو هفته آینده در مدار
قرار می گیرد .امــا آن چه در اجرای پــروژه های
قطارشهریاهمیتدارد،حمایتدولتاستکه
استاندارخراسانرضویبهعنواننمایندهدولت
از اجرای پروژه قطار شهری حمایت و اختصاص
سههزارمیلیاردتوماناوراقمشارکتبرایپروژه
قطارشهریرانیزازجملهمواردحمایتدولتدر
اینزمینهبیانکرد.
•ازرسانههاوهمهمردمشریفاستانتشکر
میکنم

بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،علیرضــا رزم
حسینی اســتاندار خراســان رضوی روز گذشته
در مراســم بهره برداری از ایستگاه الندشت خط
 2قطار شــهری که با حضور مدیــر کل اطالعات
استان ،شــهردار ،رئیس و اعضای شــورای شهر
مشــهد و معاون عمرانی اســتاندار برگزار شــد،
اظهار کرد :باید شکرگزار باشــیم ،مردم نجیب،
خــوب ،عاقــل و فهیم مشــهد و خراســان رضوی
در این روزها الگوی کشور شــدند .وی افزود :در
روزهایی که همه دشمنان خارجی و گاه عده ای
در داخل به دنبال این بودند که انسجام ،وحدت،
امنیت ،سازندگی و آبادانی کشور را به هم بزنند،
خراسان رضوی با مشــارکت مردم فهیم و رسانه
های عزیز در کمال امنیت و نظم قرار دارد ،واقعا
یکی از دالیل حضورم در این جــا ،این بود که می
خواستم از رســانه های عزیز تشــکر کنم  ،انصافا
رســانه های نوشــتاری و مجــازی و صدا و ســیما

•اختصاص 3هزارمیلیاردتوماناوراق
مشارکتبرایتوسعهقطارشهریمشهد

عکس :ایرنا

برگزاریاردویجهادیفیزیوتراپی
درمناطقمحروممشهد

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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لزوم صیانت و استیفای حقوق
موقوفات آستان قدس رضوی

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی بر لزوم صیانت
و استیفای حقوق موقوفات آســتان قدس تاکید کرد.
به گزارش آســتان نیوز ،مصطفی خاکسار قهرودی در
مراســم تکریم و معارفه مدیرعامل ســازمان موقوفات
آســتان قدس در اســتان تهران با بیان این کــه یکی از
رسالتهایخطیرآستانقدسرضویدردورهجدید،
اســتیفای حقــوق و تثبیت مالکیــت اراضــی و امالک
موقوفه حضــرت رضــا(ع) اســت ،اظهارکــرد :رعایت
غبطهوقفوموازینشرعیدربرنامهریزیبرایاراضی
موقوفه از مهم ترین رســالت های آستان قدس رضوی
اســت که ماموریتی ذاتی ،ســنگین و موثر به شمار می
آید.ویافزود:درسالهایپسازشهادتامامرضا(ع)
واقفان نیک اندیــش اموال و داراییهــای خود را وقف
این آســتان مقدس کرده اند که نگهداری و مراقبت از
این موقوفات و ایجاد منابع پایدار ،از مهم ترین اولویت
هایماحسبتاکیدتولیتآستانقدسرضویاست.
وی با اشاره به اهمیت ســازمان موقوفات آستان قدس
رضویدرتهرانگفت:افزایشبهرهوریازموقوفاتبا
استفادهازامکاناتبالقوهوبالفعلودریافتمطالبات
معوقه از اشــخاص حقیقی و حقوقــی و اجرای دقیق
نیات واقفان گزینــه های مورد انتظــار از این مجموعه
است.شایانذکراست،دراینمراسماززحماتوتالش
های ســید صولت مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان
موقوفات آستان قدس رضوی در استان تهران تقدیر و
سعید جعفری به عنوان مدیرعامل جدید این مجموعه
معرفیشد.جعفریبامدرککارشناسیارشدمدیریت
اجراییازدانشگاهعلموصنعت،دارای 25سالسابقه
مدیریت در دستگاه های دولتی و ستاد اجرایی فرمان
امامخمینی(ره)است.ویپیشازاینمدیرعاملبنیاد
برکتبودهاست.

جامعه

همراهی بسیار خوبی داشــتند و جا دارد از همه
مردم شــریف خراســان رضوی تشــکر کنم.وی
تصریح کــرد :حضور مدیرکل محتــرم اطالعات
اســتان در این جا با وجــودی که کمتــر در جایی
حضور پیــدا می کننــد ،به منظــور پشــتیبانی از
شورایمحترمشهروشهردارجوانمشهداست.
ما آماده ایــم برای پشــتیبانی از روند ســازندگی
این شــهر بزرگ و مهم ملی و جهانی ،بدون نگاه
به گرایش های سیاســی ،حمایت جدی و جانانه
ای داشته باشیم .وی افزود :البته حتما شهردار
مشهد و شورای محترم خودشان پیشگام مبارزه
با فساد بودند ،هستند و خواهند بود ،بنابراین ما
به عنوان خدمت گزار و نماینده دولت و ایشان به
عنوان مسئول امنیت استان ،پشتیبان و خدمت
گزارواقعیمردمهستیموخواهیمبود.استاندار
تصریح کرد :اگر امنیت داشته باشیم می توانیم
آهنگآبادانیوسازندگیاستانراادامهدهیماما
اگرناامنیوخرابکاریباشدیابهاموالعمومیو
بیتالمالضربهوخسارتواردشودومردمکوچه

و بازار امنیت نداشته باشند ،نمی توانیم حرکتی
درراستایآبادانیانجامدهیم.
•سالآیندهبخشیازحاشیهمشهد
بهمناطقبرخوردارتبدیلمیشود

رزم حســینی تاکید کــرد :در سیاســت هایی که
دولت اعالم کرده و ما هم در استان اعالم کردیم،
به طور جدی در حوزه مسائل حاشیه شهر مشهد
واردشدیموبهدنبالاینهستیمتاجاییکهامکان
داردودربضاعتمسئوالناستاناست،مشکالت
حاشیه شهر مشــهد رفع شــود تا بتوانیم زندگی
و امکانات خوبــی برای مردم ایــن مناطق فراهم
کنیم .وی افزود :ان شاءا ...سال آینده بخشی از
حواشی شهر مشــهد به مناطق برخوردار تبدیل
خواهد شــد ،ما حتما هر ماه و هــر از چند گاهی
پروژههاییرادراستانافتتاحمیکنیم،امیدواریم
این صــدای وحدت و همدلی و ســازندگی که در
استان وجود دارد ادامه داشته باشد .وی تصریح
کرد :از همه نیروهای انتظامی ،اعضای شورای

استاندارهمچنیندرحاشیهاینمراسمودرجمع
خبرنگاران گفت :خوشبختانه شــهردار محترم
اجرایخطوط 3و 4قطارشهریمشهدراتسریع
و دولت امســال در برنامه های خــود پیش بینی
کردهاستکهحدودسههزارمیلیاردتوماناوراق
مشارکتدراختیارشهرداریقراردهد،ضمناین
که پروژه قطار شهری مشــهد از جمله پروژه های
فعالکشوراست.رزمحسینیهمچنیندرپاسخ
به ســوال یکی از خبرنگاران که آیا با گران شدن
بنزین تمهیداتی دارید که تعــداد زائران کاهش
پیدانکند،گفت:تعدادزائرانکمنمیشودچون
قیمتحملونقلعمومیافزایشنیافتهوبهنظرم
مردمبیشتربهسمتحملونقلعمومیخواهند
رفت.ویهمچنیندربارهقطعاینترنتواقدامات
برایرفعاینمشکلنیزگفت:انشاءا...بهزودی
رفعمیشود.
•تالشبیشتربرایخدمتبهمردم

محمدرضاکالییشهردارمشهدنیزطیسخنان
کوتاهــی در این مراســم گفــت :امیــدوارم پروژه
ای که به بهره برداری رســید بــرای مردم مبارک
باشد و تالش کنیم به مردم بیشتر خدمت کنیم.
وی همچنین در حاشیه این مراسم گفت :بعد از
افتتاح ایستگاه الندشت در خط 2قطار شهری،
هدف بعدی بهره داری ایســتگاه کوهسنگی در
دو هفته آینده اســت ،هدف بعدی نیز ان شاءا...
 15دی ماه رســیدن دســتگاه تی بی ام حفاری

قطارشهریدرخط 3بهپایانهامامرضا(ع)است.
در بخش دیگری از این مراسم خلیل ا ...کاظمی
معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
مشــهد نیز به جزئیات افتتاح ایســتگاه الندشت
خط  2قطار شــهری مشــهد اشــاره کرد و گفت:
ایستگاه الندشــت در خط 2قطارشهری با طول
 135متروعرض 16متر،بهطورتقریبی 23متر
زی ِر زمین احداث و برای بهرهبــرداری از آن120
میلیاردتومانهزینهشدهاست.ویبابیاناینکه
در مسیر احداث خط 2قطارشهری حدود500
میلیاردتومانکمبوداعتبارداشتیم،افزود:مجبور
شدیم از شورای شهر مشهد درخواست وام کنیم
تابتوانیمپروژهراسریعتربهبهرهبرداریبرسانیم.
ویدرادامهبهآخرینوضعیتخط 3قطارشهری
مشــهد اشــاره کــرد و گفــت :طبــق برنامهریزی
انجام شــده ،قرار است مسیر خط 3قطارشهری
مشهدازمیدانشهداتا پایانه مسافربری به طول
 5.2کیلومتــر تا ســال  1400بــه بهرهبرداری
برســد تــا بتوانیم خطوط یــک و  2قطارشــهری
مشهد را به حرم مطهر رضوی وصل کنیم .وی به
کاهش سرفاصله زمانی در خط یک قطار شهری
مشهد اشاره کرد و گفت :با اضافه شدن دو واگن
جدید به خط یک قطار شهری ،سرفاصله زمانی
رسیدنقطاربهایستگاهاز 5دقیقهبه 4.5دقیقه
کاهش یافته اســت .معاون عمران ،حمل و نقل
و ترافیک شــهرداری مشــهد در خصوص ایجاد
مســیر ویژه برای ناوگان اتوبوســرانی نیز گفت:
در این راستا پروژه ایجاد مســیر ویژه برای خط3
بی.آر.تی آغاز و اولین مرحله آن از میدان شــهدا
تا میدان توحید اجرایی شده است؛ خوشبختانه
بازخوردایناقداممثبتبودوسببشدتاسرعت
اتوبوس از  10کیلومتر بــه  20کیلومتر افزایش
یابد.مهــدی نیــا رئیس کمیســیون معمــاری و
شهرسازی شورای شهر نیز در این مراسم گفت:
یکی از اولویت های اصلی شورای شهر از ابتدای
فعالیت خود ،ادامــه اجرای پــروژه های بزرگی
استکهمنجربهزیستپذیریمشهدخواهدشد
و حمایت از اجرای پروژه قطار شهری فارغ از هر
گونه نگاه سیاسی و صرفا با نگاه فنی بوده است،
باوجوداینکهیکشوکارزیدرسال 96اتفاق
افتاد که باعث شــد هزینه اجرای یــک کیلومتر
قطار شهری تقریبا بیش از سه برابر شود.

چهرهها وخبرها
مدیرکلبیمهسالمتاستاناعالمکرد:

 ۶۵۰۰نفر متقاضی حمایت مالی بیمه سالمت
مدیرکل بیمه سالمت اســتان گفت :حدود شــش هزار و  ۵۰۰نفر در خراسان
رضویازآغازطرحپوششاجباریبیمهسالمتتاکنون،متقاضیدریافتحمایت
هایمالیاینبیمهشدهاند.سیدمرتضیوجداندرگفتوگوباایرناافزود:طرح
پوششبیمهاجباریاز ۱۴آباندراستانهمزمانباسراسرکشورآغازشدکهدر
قالب این طرح افراد فاقد پوشش بیمه ای باید به دفاتر بیمه مراجعه کنند و حق بیمه آن ها بر اساس
آزمون ُوسعیااستطاعتمالیدریافتمیشود.ویتصریحکرد:حدودهشتمیلیوننفردرکشور
زیرپوششطرحبیمهاجباریهمگانیقرارمیگیرندکه ۱۰درصدآنهاازاهالیاستانهستند.

خبر
پزشکی

توسطمحققاندانشگاهعلومپزشکیمشهد
انجامشد

حذفسلولهایجنینی
دارای ژن بیمار در مشهد

مدیر گروه ژنتیک دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
اظهار کــرد :هــم اکنــون ،کار حذف ســلولهای
جنینی اولیه که دچار ژن بیمار هستند ،از پروسه
انتقال بــه رحم مادر ،در مشــهد امکانپذیر شــده
و دیگــر نیــاز بــه ارســال نمونهها بــه تهــران برای
تشــخیص بســیاری از بیماریهــای ژنتیکــی در
مرحله قبل از النه گزینی جنین نیست.
دکتر مجید مجرد در گفت و گو با وب دا با بیان این
که این طرح با همــکاری بنیاد ژنتیک خراســان و
اعضای هیئت علمی گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد انجام شده است ،اظهار کرد:
پیشگیری از بروز بیماریهای ژنتیک و مادرزادی
و تشــخیص جنســیت کودک ،قبــل از النهگزینی
جنین در رحم مــادر ،با تالش محققان در مشــهد
ممکن شد.

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهدخبرداد:

تولد هزار نوزاد نارس در چند ماه ابتدای سال

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:درچندماهابتدایسالحدود
هزار تولدنوزادنارسثبتشدهکهمراقبتهایالزمازایننوزادانبهخوبیانجام
شدهاست.بهگزارشایسنا،شاپوربدیعیدرهمایشروزجهانینوزادنارسکه
دربیمارستانقائم(عج)مشهدبرگزارشد،اظهارکرد :یکیازاولویتهایبسیار
نبارداروکودکانهستند.دانشگاهعلومپزشکیمشهد
مهمدرکشورودانشگاهعلومپزشکی،مادرا 
به عنوان یکی از دانشگاههای قطب کشور در منطقه شمالشرق و شرق کشور ،از لحاظ خدماتی
همچونآموزشودرمانبراینوزاداننارساقداماتشایستهایانجامدادهاست.

مدیربهرهبرداریشرکتگازخراسانرضوی:

 ۲۹۰۰انشعاب گاز رایگان به مددجویان استان واگذار شد
مدیر بهرهبرداری شــرکت گاز اســتان گفت :دو هزار و ۹۰۰انشــعاب رایگان گاز
در اختیار مددجویان کمیته امداد و ســازمان بهزیستی اســتان قرار گرفته است.
افتخاری در گفتوگو با ایرنا ،مجموع انشعاب های گاز رایگان در این استان را سه
هزارو ۳۰۳مورداعالمواظهارکرد:بخشقابلتوجهیازارائهرایگانسوختگاز
مربوطبهاقشارآسیبپذیربودهوبقیهانشعابهایگاز رایگانبهاماکنمذهبیوخانوادهمعززشهدا
واگذارشد هاست.ویافزود:براساسقانون،اماکنمذهبی،جانبازانباالی ۲۵درصد،خانوادهشهدا،
خانوارهایزیرپوششکمیتهامدادوبهزیستیبراییکبارازپرداختحقانشعابگازمعافهستند.

رئیس شورای شهر مشهد در جلسه با شهردار و معاونان شهرداری مطرح کرد:

اولویت نخست شورا؛ انضباط مالی -اداری و مبارزه با فساد

رئیس شورای شهر مشــهد با بیان این که هیچ
ت بیمنت و
فعالیــت و اقدامــی واالتر از خدمــ 
خالصانــه به مردم غیور نیســت چراکــه در این
شرایطدشوار،صبوریکردهودولتومدیریت
شهری را همراهی میکنند ،گفت :امیدواریم
درباقیماندهزمانماموریتشورایپنجمشهر
مشهد،باتوج هبهنیازها،پرداختنبهاولویتها
بیشازپیشدردستورکارقرارگیرد؛مهمترین
بحث در مدیریت شهری ،تشخیص اولویتها
از نگاه مــردم و تالش برای ارائــه خدمات مورد
نیازآنهاست.همچنینانضباطمالی-اداری
و مبارزه با فســاد نیز اولویت نخســت شــورای
پنجم اســت .به گــزارش پایگاه اطالعرســانی
شورا ،محمدرضا حیدری در نشست جمعی از
اعضایشورایشهرمشهدباشهردارومعاونان
شهرداری ،اظهارکرد :بیست و هفتم آبانماه،
یک سالگی آغاز مدیریت «محمدرضا کالیی»
در شــهرداری مشهد اســت؛ روزی که اعضای
شورایشهرایشانرابهعنوانشهردارمنتخب
شورای پنجم ،برگزیدند .وی در ادامه با تقدیر

از خدمات «تقیزاده خامســی» شهردار سابق
مشــهد ،گفت :طی یک ســال اخیر ،برخالف
انتظارات و با توجه به شرایط دشوار اقتصادی
حاکم بر کشــور ،خدمات مانــدگار و زیربنایی
در حوزه هــای مختلــف به مــردم ارائه شــده و
خالقیتهاوابتکاراتجدیدیتوسطمدیریت
شــهری در شــهر به وقوع پیوســته که به برکت
انسجام،همراهی،همدلی،تعاملوهمافزایی
درشهر،بهویژهدرمدیریتشهریمیانشورای
شهر و شهرداری است که در کسب موفقیتها
بســیار تاثیرگذار بوده اســت .حیدری ،نیروی
جوانی ،انگیزه و خالقیتها را دیگر عامل موثر
درموفقیتهایمدیریتشهریبیانوتصریح
کرد :شــرایط بــه نحوی رقــم خورده کــه امروز
مشــهد در بین کالن شهرهای کشــور و حوزه
های مختلف ،حرف های بسیاری برای گفتن
دارد .رئیس شورای شهر مشهد با بیان این که
در کنار کارهای بزرگ و خدمات ارزندهای که
ارائه شــده ،نقایص و کاســتیهایی نیــز وجود
دارد،افزود:برایرفعاینمشکالتبایدتالش

کردتاآنهارابرطرفکنیم.ویافزود:باحفظ
شان و جایگاه نظارتی خود ،پیوسته پشتیبان و
حامیتیمشهرداری،شهردارمحترمومعاونان
و حوزه مدیریت شهری بوده و خواهیم بود.وی
درادامهگفت:امیدواریماینتعاملوهمافزایی
ت دادن به توسعه و آبادانی شهر ،توسط
و اولوی 
تمامی دســتگاهها و نهادهــا و چهرههای موثر
نیز مــورد توجه قرار گیــرد ،تجربه نشــان داده
که همافزایی ،تعامــل و ترجیح منافــع مردم و
شهر به هر مقوله دیگری ،آثار و برکات بسیاری
دارد که مــردم ثمــرات آن را به عینه مشــاهده
میکنند و لذا برای خدمــت به مردم ،همه باید
در کنــار یکدیگــر قــرار گیریم .رئیس شــورای
شــهر گفت :باید با همــت و جدیت ،شــرایط را
به نحوی رقــم بزنیم کــه مردم احســاس کنند
مدیریت شهری تمام عزم خود را برای خدمت
به شهروندان جزم کرده است .حیدری تاکید
کرد :شهرداری مشــهد با همکاری و همراهی
تمامی دســتگاه های نظارتــی بایــد در زمینه
مقابله با فساد پیشقدم شــود ،شورای شهر نیز

اخبار
سالمت

در امر مراقبت ،کنترل و نظارت ،با شــهرداری
تعامل خواهد داشت .وی افزود :انضباط مالی
واداریومبارزهبافسادوشفافیت،درخصوص
تمامی مسائل دیگر ،برای شورای شهر مشهد
ارجحیــت دارد و در این خصوص بــا هیچ فرد،
در هرجایگاه و ســمتی تعارف نداریم.حیدری
با بیــان این که اگر کســی از مدار قانــون خارج
شود ،قطعا شورای شهر به وظیفه نظارتی خود
عمل خواهد کــرد ،افزود :از شــهردار محترم،
معاونــان شــهرداری و مدیــران ســازمانها و
تمامی بخش های وابســته به مدیریت شهری
انتظــار داریــم ،همچون گذشــته بــا جدیت به
مقابله بــا چنیــن رویکردهایی بپردازنــد .وی
اظهارکرد:نظارتهابایدباجدیتصورتگیرد
تاهمانگونهکه درتبیینوتدوینآییننامهها،
برنامهها،نر مافزارهاومصوباتتالشکردهایم،
در بعــد اجرایــی نیــز گام هــای تاثیرگــذاری
برداشــته شــود تــا بــا همراهــی و همــکاری،
ارزشهاوبرنام ههاوجهتگیریهاییکهقول
پیگیــری آن ها را به مــردم دادیــم ،تحقق یابد.

ذخایر خونی استان
دوباره در وضعیت هشدار

مدیرکلانتقالخوناستانگفت:ذخایرخونیاستان
به دلیل کاهش مراجعات مردم به پایگاه های اهدای
خون در وضعیت هشــدار قرار دارد .به گــزارش ایرنا،
دکترحمیدرضااسالمیاظهارکرد:بهدلیلسردیو
برودتهوا،ذخایرخونیاستانروبهکاهشاستکهبا
ادامهاینرونددرروزهایآینده،پاسخگوییبهبیماران
نیازمندومراکزدرمانیباچالشمواجهخواهدشد.

فعالیت 5مرکزدولتیطبکار
درمشهد

کارشناس مســئول حوزه طب کار دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد گفت :در مشــهد پنج مرکز دولتی
آماده ارائــه خدمت به نیــروی کار در حوزه طب کار
هســتند .به گــزارش وب دا« ،فحول» اظهــار کرد:
کلینیکهای طب کار با ارزیابی سالمت کارگران،
صدماتی را کــه کار یا فضای کار بر نیروی انســانی
وارد میکند ،ارزیابی می کنند.

