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معاونشهردارمشهد
خبرداد:

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد،
از پرداخت هزینه بیمه تکمیلی کارگران
ثابتخدماتشهریوفضایسبزازسوی
شــهرداری خبــرداد .بــه گــزارش پایگاه
اطالع رسانی شــهرداری مشهد،مهدی
یعقوبی گفت :با دســتور شهردار مشهد و
موافقت شورای اسالمی شهر ،در اصالح
بودجه سال  99شــهرداری ،هزینه بیمه
تکمیلی نیروهای دایمــی پیمانکاران در
پیمان های حجمی پیش بینی شــد .وی
تصریح کرد :براین اساس کلیه نیروهای
دایمیپیمانکاراندرپیمانهایحجمی
مشــمول بیمه تکمیلی رایــگان خواهند
شد و پرداخت هزینه بیمه تکمیلی کارگر
از الزامــات پیمــان های حجمــی خواهد
بود .وی با اشــاره بــه این کــه هزینه های
مربوط به بیمه تکمیلــی کارگران فضای
ســبز و خدمات شــهری در آنالیــز پیمان
های حجمی لحاظ و از ســوی شهرداری
مشهد پرداخت خواهد شــد ،اظهارکرد:
این موضــوع به تصویب کمیســیون های
مربوطازجملهکمیسیونبرنامهوبودجه
رسیدهواعتبارموردنیازدراصالحبودجه
ســال 99پیش بینی شده است .یعقوبی
افزود :با این اقدام ،پاکبان ها  ،باغبان ها
و کارگران فضای سبز تحت پوشش بیمه
تکمیل درمــان قرار مــی گیرند .شــایان
ذکر است ،هم اینک بیش از  ۱۰هزار نفر
در بخش تنظیــف و رفت و روب شــهری و
نگهداری پارک ها و فضای ســبز مشغول
به کار هســتند که همگی آن ها بــه غیر از
کارگــران روزمزد و فصلی تحت پوشــش
بیمهتکمیلدرمانقرارخواهندگرفت.

تولد نوزادان عجول
نصرآبادی در آمبوالنس
مــرادی /رئیس اورژانس علوم پزشــکی
تربتجامگفت:دو زایمانطبیعیموفق
در آمبوالنــس با تــاش تکنیســین های
اورژانس ۱۱۵تربتجامانجامشد .افکار
افزود:هنگامانتقالمادرانبهبیمارستان،
تکنیسینهایاورژانسبامشاهدهعالیم
زایمــان قریب الوقــوع ،به کمــک مادران
بــاردار آمدنــد و زایمــان بــا موفقیــت در
آمبوالنــس انجام شــد .تکنیســین های
اورژانس پس از انجام مراقبت های الزم ،
مادرانونوزادانراباسالمتکاملتحویل
بیمارستانمهرمادر  تربتجام دادند.

برفپاییزیمشهد
را سفیدپوش کرد

معاونشهردارازبهرهبرداری
 6گرمخانهجدید
درمشهدخبرداد

برفنوسالم...

شهرداری

بــارش برف پاییزی از شــامگاه شــنبه در
مشهد که تا یک شــنبه نیز ادامه داشت،
شــهر را ســفیدپوش کــرد؛ هرچنــد این
دومیــن بــرف پاییزی در مشــهد بــود اما
اولین برف پاییز امسال بود که چهره شهر
را سفید پوش کرد...


پایکار نجات
عکس :میثم دهقانی

بیمه تکمیلی رایگان
برای کارگران ثابت
خدمات شهری و
فضای سبز

پیشرفت
12درصدی
دوباندهشدن
محورسبزوار-جوین
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صفحه۲

معاوناستاندارخبرداد:

برگزاری کمیسیون همکاری اقتصادی برای توسعه روابط خراسان رضوی و افغانستان

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری گفت:
کمیسیون همکاری اقتصادی این استان و افغانستان
بهمنظورتوسعهروابطدوجانبهدربخشهایمختلف
به زودی در مشهد برگزار میشود.
رسولیان در گفت و گو با ایرنا افزود :در چند روز اخیر
مالقات هایی با مقامات کشور افغانستان انجام شد،
استاندار با رئیس شورای والیتی هرات و دستیار ویژه
وزیر امور خارجه افغانستان مالقات داشت که در این
مالقات هــا توافقهای خوبــی در ارتباط بــا صادرات
فراوردههای نفتی و مبادالت مرزی انجام گرفت که به
زودی عملیاتی خواهد شد.

وی وجود ۸۳۰کیلومتر مرز مشترک خراسان رضوی
با کشورهای ترکمنســتان و افغانســتان را از ظرفیت
هایایناستانبرشمردوگفت:درشرایطشیوعکرونا
و تحریمهای ظالمانه ،یکی از ضرورت های اســتان،
افزایش تقاضا بــرای کاالهای تولید داخل اســت که
یکیازمسیرهایتحققاینمهم،بخشصادراتاست
تا بتوان از محل ارز حاصل از صادرات ،دیگر نیازهای
کشور را برطرف کرد.
وی افزود :ســه هزار کامیــون حامل بار در پشــت مرز
دوغارون معطل مانده بودند که هزینههای بســیار بر
کاالهــای صادراتی تحمیــل میکرد ،بــا تصمیماتی

که در نشست شورای ســامان دهی مبادالت مرزی با
حضور استاندار در دوغارون برگزار شد ،ساعات کاری
گمرک در این مرز ،پنج ساعت افزایش یافت و این مهم
به افزایش  ۲۰درصــدی خروج کامیون هــا از مرز در
شبانه روز منجر شد.
وی همچنین در نشستی با قطعه سازان خودرو گفت:
سهم قطعه سازان اســتان در تولید خودروی داخلی
از  ۱۲درصد به  ۱۸درصد رســیده و همچنین میزان
فروش آن هــا به شــرکتهای ایران خودرو و ســایپا تا
پایان سال به ۱۰۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی استانداری ،علی رسولیان با

اشاره به سقف پایین "خرید دین" بانک ها (قراردادی
که به موجب آن بانک ،دین مدت دار بدهکار را به کمتر
از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از مشتری خریداری
می کند) از قطعه سازان بیان کرد :ظرفیت خرید دین
توسط بانک ها برای قطعه سازان استان باید به حدود
 ۲۰هزار میلیارد ریال برسد .همچنین محمدمهدی
شکورزادهرئیسانجمنقطعهسازانخراسانرضوی
در این نشست گفت :خودروسازان از دو طریق قادر به
پرداخت بدهی خود به قطعه سازان هستند که شامل
عمل به تفاهــم نامه با قطعه ســازان و روش تخصصی
غیرپولی "خرید دین" است.

روایتی از فداکاری پرستار مشهدی که با ۲بار ابتال به کرونا همچنان به بیماران خدمت می کند
حسین مؤمنی پرســتار مشــهدی با این که  ۲بار به
کرونــا مبتال شــده ،همچنان ســنگر ســامت را در
مرکز تکمیل درمان ،حفــظ و مأموریتش را خدمت
خالصانه بــه بیمــاران کرونایــی در نقاهتــگاه بیان
میکنــد .حریــف تمام تــاش خــود را میکنــد اما
گویی خط دفاع به این راحتی شکســته نمیشود،
حریــف از همــه جهــات حملــه خــود را آغــاز کرده
اســت اما گویــی ایــن دفــاع نمیخواهد بشــکند.
ایــن دفــاع را انســانهایی بــا روح پــاک و قدرتمند
تشــکیل دادهاند ،اکنــون در خط دفاع دیــواری به
قدرتمنــدی بــزرگ تریــن دیوارهای جهــان ایجاد
شــده نام این دیوار ،مدافعان ســامت است.وقتی
مطلع شــدم نقاهتگاهی در شــهر امــام مهربانیها
از زمان شــیوع ویروس کرونا تاکنون با آغوش باز از
مبتالیــان به کووید 19اســتقبال میکند ،شــماره
یکی از پرستاران این مرکز را از بسیج جامعه پزشکی
گرفتم تا روایت جذاب و عاشقان ه دیگری را از خدمت
خالصانه مدافعان سالمت روایت کنم.
حســین مؤمنی ،کارشناس پرســتاری و بازنشسته
دانشگاه علوم پزشکی مشهد فردی است که با وجود
مشغلههایزیادشدرگفتوگوبافارسخاطرنشان
مــی کند :مرکــز تکمیل درمــان شــهدای مدافعان
سالمت در  ۲۰اسفند  ۹۸شــکل گرفت .این مرکز
در مرحله اول در بولوار ســپاه انتهای ســیدی مرکز
آموزش تخصصی بســیج به مدت  ۱۰۰روز فعالیت
خود را آغــاز کرد و در فــاز دوم به مــکان فعلی که در
رئیسسازماناجتماعیوفرهنگیشهرداری
مشهداعالمکرد:

ح های عمرانی خردمقیاس
اجرای طر 
بانظرمستقیمشهروندان

بولوار پیــروزی روبه روی یــگان ویژه مرکــز رفاهی
کارگران است نقل مکان کرد.
•هزینه نگهداری بیماران و دستمزد کارکنان
نقاهتگاه به چه صورت تأمین و پرداخت میشود؟

در قبــال خدماتــی کــه بــه بیمــاران و مددجویــان
ارائه میدهیــم هیچ هزینهای دریافــت نمیکنیم،
تجهیــزات پزشــکی ،دارویــی و صبحانــه توســط
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،هزینه اسکان توسط
استانداری ،ناهار و شام توسط آستان قدس رضوی
و هزینههای جاری که برای بیماران انجام میشود،
از سوی خیران تأمین میشود.
•آیا تاکنون نیروهایی که در نقاهتگاه مشغول کار
هستند به کرونا مبتال شدهاند؟

بیشتر نیروها به کرونا مبتال شد ه و بهبود یافتهاند که
بعد از به دست آوردن بهبودی مشغول ارائه خدمت
هستند ،محیط مرکز از لحاظ ریسک بیماری بسیار
حســاس اســت ،اما به لطف خداوند تاکنون کسی
جانش را از دست نداده است.
•آیا شما هم در این مدت به کرونا مبتال شدهاید؟

همکاران برایم تداعی کننده دوران جنگ است.
•بهترین و بدترین خاطر هتان را در دوران
نقاهتگاه برایمان بازگو کنید.

بهتریــن خاطره من تداعــی زمان جنگ اســت زیرا
همــکاران بــا روحیه جهــادی بــه بیمــاران خدمت
میکنند.اینیعنیپویاییانقالباسالمیاینیعنی
مردمباتماممشکالتیکهدارندچشموگوشخودرا
بهطرفرهبریمعطوفکردهاند.درانقالبوجنگ
خاطرات شــیرین و دلخراش وجود داشت در مرکز
تکمیل درمان هم وجود دارد و بهترینش این اســت
که تمام بیماران هنگام ورودشــان بــا یک ناامیدی
شدید وارد میشوند و بعد از گذشت یک روز امید به
زندگی در میان آنها افزایش می یابد.
بدترین خاطرهای که میتوانم برایتان تعریف کنم
این است که بیماران زیادی داریم که کارتن خواب،
بد سرپرست و بی سرپرست هستند که از نهادهای
مختلف معرفی میشــوند ،این افراد میتوانســتند
در جامعه منشــأخیر و برکت باشــند ولــی به لحاظ
این که ما نتوانستیم برای این افراد شرایط محیطی
و اشــتغال ایجاد کنیم همیشه با مشــکالت مواجه
هستند که این موضوعی آزار دهنده است.

بله بنده هم دوبار مبتال شدهام و به لطف خدا و دعای
خیر تمامی دوســتان بهبودی حاصل شــده است،
خداوند متعال را شــاکرم که دوباره این توفیق را به
بنده داد تا در خدمت بیماران باشم .روحیه جهادی

•بزر گترین ترس و آرزوی شما در زندگی
چیست؟

ضرب المثلی است که میگوید «ترس برادر مرگ

رئیــس ســازمان اجتماعــی و فرهنگی شــهرداری
مشــهد گفت :پروژه "محلــه ما" با هدف مشــارکت
مســتقیم شــهروندان در تصمیمســازی هــا و
تصمیمگیریهــای مدیریــت شــهری اجرا شــده و

بر اســاس آن برای اولیــن بار در کشــور ،طرحهای
عمرانی خــرد مقیاس در ســطح محالت ،بــا نظر و
درخواست مستقیم شهروندان برنامهریزی و اجرا
شده است.

اســت» و بنــده از مرگ ترســی نــدارم و بزرگترین
آرزوهایــم ظهــور منجــی عالــم بشــریت ،صحت و
ســامتی برای بنــدگان خدا بــه ویژه مقــام معظم
رهبــری و تأســیس یــک مرکز تــوان بخشــی برای
بیماران صعب العالج است.
•چه مدتی است که در نقاهتگاه مشغول کار
هستید؟

به لطف خداوند از اسفند  ۹۸تاکنون خادم بیماران
هستم.

•تا به حال به مرگ فکر کردهاید! چه حسی دارید
زمانی که در نقاهتگاه حضور پیدا میکنید؟

درباره مرگ خداوند متعال میفرماید« :کل نفس
ذائقه الموت» هر کسی باید طعم مرگ را بچشد در
هر حال مرگ خــودش فرایندی اســت که خداوند
متعــال قــرار داده ،مانند بچــهای که از شــکم مادر
بیــرون میآیــد از یک دنیا بــه دنیای دیگــر هجرت
کردن است.
آن چنان که مردم ما وحشــت از مــرگ دارند ،خیر
من وحشــتی از مرگ ندارم و مرگ را به عنوان یک
هجرت و پیوستن به لقاءا ...میدانم .احساسی که
میتوانم در نقاهتگاه برایتان توصیف کنم این است
که خداوند متعال علمی را به من آموخته اســت که
بتوانم به بهتریــن مخلوقات که بندگان او هســتند
خدمت کنم.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری،
مصحفی اظهار کرد :پــروژه محله ما از ســال  96و
با پویش مردمی خانه بهار ،در قالب بخش مردمی و
عمومی این جشنواره ،آغاز به کار کرد.

کارتنخواب ها
صفحه۲

شورای شهر تهران مصوبه
تغییرنامخیابانعطار
نیشابوری را لغو کرد
شــجاعی مهــر /اوایــل آبــان بــود کــه
شورای شهر تهران در مصوبه ای عجیب
با اکثریت آرا بــه تغییر نــام خیابان عطار
نیشابوری شاعر و عارف بلند آوازه ایران
به ســبزوار موافقت کــرد .ام ا پــس از این
مصوبه  ،موجــی از واکنش هــا در فضای
مجازی شکل گرفت و موجب شد رئیس
شورایشهرنیشابوردرنامهایبهمحسن
هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر
تهران درباره این موضوع اعتراض کند.
در گزارشــی که خراســان رضوی پیشتر
نیزبهآنپرداختهبود،نمایندهنیشابور در
مجلس نیز بــه این مصوبه اعتــراض کرد
و در نامــه ای خطــاب بــه رئیــس مجمع
نمایندگان اســتان تهران و فرماندار این
شهرســتان ،خواهــان بررســی دقیق تر
ایــن موضــوع و لغو آن شــد .حــاال پس از
گذشــت یک ماه از ایــن مصوبه جنجالی
شورایشهرتهرانبهاتفاقآرابااینتغییر
نام مخالفــت کرد .به گــزارش مهر تغییر
نام خیابان عطار نیشــابوری بــه خیابان
سبزوار که با اعتراض مواجه شده و مورد
ایراد هیئــت تطبیق قــرار گرفتــه بود در
جلسه شورای شــهر تهران دوباره به رای
گذاشته شد و با  ۱۰رای مخالف و4رای
موافق به همین نام باقی ماند .در جلسه
دویست و پنجاهم شورای اسالمی شهر
تهران به دستور بررسی نامه فرمانداری
تهراندرخصوصاعتراضهیئتتطبیق
نام گذاری و تغییر نام معابر شــهر تهران
پرداخته شد.
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