ا ز میان خبر ها
گوناگون

رئیسستاداقامهنمازاستانمطرحکرد:

ترویج فرهنگ نماز
در بستر تولیدات فضای مجازی

آغاز مرمت دروازه رزان
شهر تاریخی توس
مدیرپایگاهمیراثفرهنگیتوسازآغازمرمتدروازه
رزان شــهر تاریخی توس خبر داد .به گزارش ایسنا،
احســان زهرهوندی اظهار کرد :شــهر تاریخی توس
دارای چهار دروازه به نامهای دروازه رودبار ،دروازه
نیشــابور ،دروازه مرو و دروازه رزان بوده که در حصار
شهرتاریخیتوسبهطول7کیلومترقابلتشخیص
است .وی ادامه داد :دروازه رزان یکی از چهار دروازه
اصلیشهرتاریخیتوساستکهدرمحوطهمجموعه
فرهنگی تاریخی آرامگاه فردوسی قرارگرفته است.
مدیر پایــگاه میــراث فرهنگی تــوس با بیــان اینکه
دروازه رزان هم ه ساله با مصالح سنتی خشت و گل،
حفاظت و مرمت میشود ،اظهار کرد :در سالهای
گذشتهعملیاتپیگردیوخواناسازیایندروازهو
مطالعاتمربوطهانجامشدهاست.

اجتماعی-فرهنگی
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مدیرکل ثبت اسناد استان اعالم کرد:

افزایش 6.7درصدی
ازدواج،کاهش
 0.4درصدیطالق

تعدادازدواجهایثبتشدهدراستانطیامسالدرمقایسهبامدتمشابهسال
گذشته  6.7درصد افزایش و تعداد طالق نیز  0.4درصد کاهش داشته است.
این خبر را مدیرکل ثبت اسناد و امالک اســتان به ایرنا اعالم کرد و گفت :تعداد
ازدواجهایثبتشدهدرخراسانرضویازابتدایامسالنسبتبهمدتمشابه
سال گذشته بیش از ۶درصد افزایش داشته است .محمدحسن بهادر افزود :با
ثبت ۳۴هزار و  ۷۰۳فقره ازدواج در خراســان رضوی از ابتدای امسال تا پایان
آبان،تعداداینواقعهنسبتبهمدتمشابهسالگذشته 6.7درصدافزایشیافته
است.ویهمچنینبااشارهبهآمارطالقثبتشدهطیامسالدراستانگفت:از
ابتدایامسالتاپایانآبان ۱۲،هزارو ۱۴۳واقعهطالقدرخراسانرضویثبت
شدهکهدرمقایسهبامدتمشابهسالگذشته4دهمدرصدکاهشداشتهاست.
•مشهد ،نیشابور و تربت جام در صدر ازدواج های ثبت شده

مدیرکل ثبت اســناد و امالک خراســان رضوی گفــت :بیشــترین ازدواج های
ثبت شده در دفاتر ازدواج استان پس از مشــهد با ۱۵هزار و ۵۲۰واقعه مربوط
به شهرســتانهای نیشــابور و تربتجام به ترتیب با دو هــزار و ۶۲۲واقعه و یک
هزار و ۹۵۰واقعه ازدواج اســت .وی افزود :از ابتدای امسال تا پایان آبان ،شش
هزار و ۴۸۰واقعه طالق با7درصد کاهش نسبت به هشت ماه سال گذشته در
مشهد ،هزار و  ۸۰فقره طالق در نیشابور و  ۵۳۶واقعه طالق نیز در شهرستان
تربتحیدریه به ثبت رســیده اســت که شــامل بیشــترین میزان طــاق در بین
شهرستانهایاستانمیشود.مدیرکلثبتاسنادوامالکخراسانرضویبا
اشاره به جایگاه استان در آمار ازدواج و طالق کشور اظهار کرد :خراسان رضوی
با 9.28درصد از کل وقایع ازدواج و 10.18درصد از کل طالقهای ثبت شده
کشوردرهشتماهامسال،رتبهدوماینوقایعراپسازتهراندارد.
شایان ذکر است ،خراسان رضوی با وســعت حدود  ١١٧هزار و  ٧٦٩کیلومتر
مربع معادل 7.8درصد مساحت کل کشور و جمعیت 6.5میلیون نفر ،دارای
 ۳۷واحدثبتیافتتاحشده ۵۴۱،دفتراسنادرسمی ۲۲۰،دفترازدواجو۱۱۱
دفتر طالق است که ساالنه به طور متوسط ســه میلیون و ۵۰۰هزار خدمت در
حوزههایامالکواسنادوثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریواجرایاسناد
رسمیبهمردمارائهمیکند.

«سرهنگ امیدوار»
رئیس پلیس راه کشور شد
سرهنگهادیامیدواررئیسپلیسراهسابقاستان،
با حکم فرمانــده نیــروی انتظامی به عنــوان رئیس
پلیس راه راهور ناجا منصوب شد .به گزارش فارس،
سرهنگامیدوارپیشازاینرئیسپلیسراهخراسان
رضوی و جایگزین سردار سیدتیمور حسینی بود که
وی نیز به سمت جانشین پلیس راهور ناجا منصوب
شدهاست.

رئیس دانشگاه فردوسی
نماینده وزارت علوم در استان شد
دکترمحمدکافی،رئیسدانشگاهفردوسیمشهدبه
عنوانرئیسدانشگاهمعینونمایندهوزارتعلومدر
استانمنصوبشد.بهگزارشایسنا،براساسحکم
دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
دکترمحمدکافیرئیسدانشگاهفردوسیمشهدبه
عنوانرئیسدانشگاهمعیناستانخراسانرضویو
نمایندهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدرایناستان
منصوبشد.

عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکی
مشهداعالمکرد:

جامعه

معاونفرماندار:

Wed.Dec.2.2020. No.4568

فرمانداریمشهدباتعطیلی
پنج شنبه ها برای کاهش آلودگی هوا
مخالفتینداشتهاست

سخنگویستادملیمبارزهباکروناخبرداد:

تغییروضعیت 3شهراستان
ازقرمزبهنارنجی

عکس تزیینی است

رئیس ســتاد اقامه نماز اســتان  ،برگزاری نخستین
جشــنواره ملی نمــاز را راهــی برای تولیــد محتوای
مجازی مورد نیاز در راســتای ترویــج فرهنگ نماز و
شناساییاستعدادهنرمنداندراینحوزهبیانکرد.
حجتاالســام امرا ...ســبحانینیا ،در گفتوگو با
ایکنا،درخصوصاولینجشنوارهملیترویجفرهنگ
نماز،اظهارکرد:اینجشنوارهبامحورهاییازجمله
«نمــاز و ســیره پیامبــر(ص)»« ،پیامهــای رهبری به
اجالس سراســری نماز»« ،آشــنایی با آداب و اســرار
نماز»«،نمازوتشکرازنعماتالهی»«،نمازواستعانت
از خداوند متعال»« ،عاشورا وشهدا»« ،تمثیالت نماز
و قــرآن در احادیث»« ،پیوند نماز با خانه» و «مدرســه
و مســجد» برگزار خواهــد شــد .وی ادامــه داد :این
جشنواره به صورت کشــوری و با همکاری ادارهکل
فرهنگوارشاداسالمیخراسانرضوی،ستاداقامه
نماز استان ،کانونهای فرهنگی مساجد ،معاونت
اجتماعیشهرداریمشهدومؤسسهفرهنگیهنری
رسالتبرگزارخواهدشدوافرادعالقهمندمیتوانند
بــا ایــن موضوعــات ویدئوهــای3دقیقهای آمــاده و
به دبیرخانه ارســال کنند .ســبحانینیا ادامــه داد:
فراخوان این جشــنواره از ۲۲آبان از طریق رسانهها
و فضاهای مجازی اعالم شده و هدف از برگزاری آن
در ایام کرونا این است که بتوانیم از این طریق تولید
محتوای مناسبی برای کودکان ،نوجوانان و جوانان
ازسویافرادهنرمندوعالقهمندداشتهباشیم.

اخبار

ســخنگوی ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا گفــت :در
خراسانرضویسهشهرازوضعیتقرمزبهنارنجی
تغییریافتهاست.دکتررییسیدرگفتوگوباشبکه
خبر تصریح کــرد :از روز چهارشــنبه وضعیت 38
شهرستانقرمزکروناییدرکشوربهنارنجیتغییر
می کند و محدودیت هــا در آن به صــورت مناطق
نارنجی اجرا خواهد شــد که تعداد این شهرستان
ها در خراسان رضوی سه شهرستان شامل تربت
حیدریه،کاشمروگناباداست.
•کاهشنسبیمبتالیانوبستریهایکرونایی

رحیمیمدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی
مشهد نیز در پاســخ به سوال «خراســان رضوی»
درباره وضعیت اســتان بعد از اعمــال محدودیت
ها گفت :اعــام آمار و ارقــام درخصوص وضعیت
اســتان از نظر شــیوع بیماری ،تعداد بستری ها و
فوتی ها نیازمند اعالم اطالعات ازســوی وزارت
کشــور اســت که هنوز اطالعات جدیــدی پس از
اعمالمحدودیتهابهدستمانرسیدهوبهمحض
رســیدن اطالعات از طریق رســانه هــا اعالم می
کنیم.ویهمچنیندرگفتوگوییباایرناافزود:
از ابتدای آذر تعداد مبتالیــان و بیماران کرونایی
بستری شده در بیمارســتان ها در استان به طور
نسبی کاهش یافته اســت .رحیمی تصریح کرد:
تعــداد بیماران کرونایی بســتری شــده در مراکز
درمانی خراســان رضوی در ابتدای آذر روزانه به
طور میانگین ۳۴۰نفر بود که این تعداد به۲۷۰
نفر در روز کاهش یافته اســت .وی ادامه داد :این
در حالی است که حدود هزار و  ۸۷۵بیمار مبتال
به کرونا در بیمارســتان های استان تحت درمان
قرار دارند که این میزان در ابتدای آذرماه دو هزار
و ۸۰بیمــار بوده اســت .وی گفت :هــزار و۱۶۰

بیمارکروناییدرمناطقزیرپوششایندانشگاه
شامل شهرستان مشــهد و ۱۳شهر دیگر استان
بستریهستندوروزانه ۱۵۵بیمارجدیدمبتالبه
کرونادربیمارستانهایزیرپوششایندانشگاه
بستری می شوند که این تعداد در ابتدای آذر ماه
 ۲۷۰بیمــار در روز بــود .رحیمی افــزود :اگرچه
تعداد فوتی های ناشــی از کرونا نیز طی  ۱۰روز
گذشــته کاهش یافته اما آمار مرگ و میر باالست
وهمتعمومیدررعایتپروتکلهایبهداشتی
را می طلبد .رحیمی ادامه داد :کاهش مبتالیان
بیشــتر مربوط به محدودیت های اعمال شده در
شهرســتان های دارای وضعیت بحرانی کرونا از
 ۱۵آبانماهبودهاست.همچنینبنابراعالمپایگاه
اینترنتی دانشگاه علوم پزشــکی ،روز 10آذرماه
 231بیمارجدیددربیمارستانهایزیرپوشش
ایندانشگاهبستریشدندکهتعدادبستریهای
موجود در بیمارستان ها به  1125نفر رسید .از
اینتعداد 304نفردربخشهای I.C.Uبستری
هســتند.همچنین به گزارش وبــدا ،رئیس اداره
سالمتمحیطوکاردانشگاهعلومپزشکیمشهد
گفت:میزانرعایتدستورالعملهایبهداشتی
درشهرستانها 80درصدودرمشهد 70درصد
بودهکهنسبتبهقبلازآغازمأموریتویژهآذرماه
رشد 20درصدیداشتهاست.
حســنی بــا بیــان ایــن کــه رونــد افزایشــی
همکار یهــای مــردم و صنــوف مختلــف
امیدبخش بوده اســت ،اظهار کــرد :از ابتدای
آذر بیش از  3800بازدید از صنوف و مشــاغل
مختلف داشــتیم کــه نتیجه آن منجــر به پلمب
 155واحد متخلف و معرفی  136فرد متخلف
به دستگاه قضایی
شده است.

هشدار هواشناسی درباره احتمال بارشهای سیالبی در استان
بارشهای ســیالبی برف و بــاران از چهارشــنبه (امروز) در
خراسان رضوی آغاز میشود و به طور متناوب تا عصر جمعه
ادامه دارد .کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی
اســتان در این زمینه به ایرنا گفت :این بــارش ها در مناطق
سردســیر و کوهســتانی به صورت برف خواهد بــود و باعث
آب گرفتگی معابر و اختالل رفت و آمد در جادههای برخی
مناطق اســتان خواهد شــد .آیدا فاروقی افزود 10 :آذر نیز
بارش های پراکنده باران در هفت شهرستان استان شامل
قوچان ،درگــز ،تربتحیدریه ،کاشــمر ،ســبزوار ،فریمان و
جغتای گزارش شد .وی ادامه داد :بیشترین بارندگی طی
این مدت در شهرســتان درگز به میزان یــک میلی متر ثبت

یکمسئولدرادارهکلارشاداستان:

شده است .کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی
خراسان رضوی گفت :همچنین پدیده مه گرفتگی همراه با
کاهش میدان دید افقی در مناطق مختلف استان پیشبینی
شده است .وی با اشاره به روند کاهش دمای هوا در استان
از روز پنــج شــنبه هفته جاری افزود :بیشــینه دمــای هوای
مشهد روز چهارشنبه به  15درجه می رسد و روز پنج شنبه
هفته جاری به طور محســوس کاهش می یابد و به  ۹درجه
خواهد رسید.
•آلودگی هوای مشهد در وضعیت هشدار

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز به ایرنا

معــاون عمرانی فرمانداری مشــهد گفــت :مجموعه
فرمانداریدرراستایوظایفقانونیخوددرخصوص
اعالمنظردربارهتعطیلیروزپنجشنبههرهفتهباهدف
کاهش آلودگی هوا در این خطه ،خواســتار بررســی
کارشناسی موضوع شــده اســت .فرمانداری مشهد
در نشست های کمیته مقابله با آلودگی هوای مشهد
با اجرا و اعالم تعطیلــی روزهای پنج شــنبه به عنوان
یک راهکار رفع این مشکل ،مخالفتی نداشته است.
مهدی برامکی در گفت و گو با ایرنا افزود :سرپرســت
وقتاستانداریخراسانرضویدرآخریننشستاین
کمیته به ریاست حسن جعفری ،از مدیرکل حفاظت
محیط زیســت اســتان ،اجرای تعطیلی روزهای پنج
شنب هراخواستارومقررشدباتوجهبهشرایطکالنشهر
مشــهد و رفت و آمد زائران بررسی شود تاثیر «تعطیل
کردن آخریــن روز کاری هر هفته» بر میــزان آلودگی
هوا،ارائهخدماتبهزائران،شهروندانواموراقتصادی
مشهد چیســت .معاون فرماندار مشهد گفت :در این
نشستمقررشدپسازبررسیهایکارشناسینتیجه
آنبرایاتخاذتصمیمنهایی،دوبارهدرنشستکمیته
استانی کاهش آلودگی هوا در اســتانداری خراسان
رضویمطرحشود.

سخنگویستاداستانیمقابله
با کرونا ،به کرونا مبتال شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشــهد به کرونا مبتال
شد .دکتربحرینیکهسخنگویستاداستانیمقابله
با کروناســت ،درگفت و گو با فارس از ابتالی خود به
کرونا خبر داد و اعالم کرد حالش رو به بهبود اســت.
وی آغاز ابتالی خود به کرونا را شــنبه گذشــته بیان
کرد و افزود :شنبه آینده دوره دو هفته ای قرنطینه ام
تماممیشود.

رئیسادارهآموزشپلیسراهوراستان:

اعتبار وکالت نامه های متقاضیان
نقل و انتقال وسایل نقلیه تمدید شد

رئیس اداره آموزش و فرهنــگ ترافیک پلیس راهور
استان گفت:اعتباروکالتنامههایمتقاضیانخرید
وفروشوسایلنقلیهبهتعدادروزهایتعطیلشده از
سوی ســتاد ملی کرونا تمدید شد .رحیمی در گفت
و گو با «خراسان رضوی» با اشاره به محدودیتهای
اعالم شــده از ســوی ســتاد ملی کرونا اظهــار کرد:
صرف ًا وکالت نامه هایی که اعتبار آن از تاریخ اول آذر
تا پایان آخرین روز تعطیالت کرونایی اعالم شــده از
سویستادملیمقابلهباکرونا،منقضیشدهباشند،
مشــمول تمدیــد اعتبــار و دریافت خدمات شــماره
گذاری خواهند بود.وی افزود :مراکز تعویض پالک
مرکزاستان،خدماتشمارهگذاریراازطریقنوبت
دهی اینترنتی انجام میدهند و شــهروندان پس از
رفعممنوعیتاعالمیبایدقبلازمراجعهبراینوبت
دهیاینترنتیازطریقسایتاقدامکنند.

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهد:

 15کودک کرونایی در بیمارستان
اکبربستریهستند

گفت :با افزایش حجم آالیندهها ،کیفیت هوای مشــهد در
روز یازدهم آذر در وضعیت هشدار قرار گرفت .همتی افزود:
شــاخص کیفیت هوای کالن شهر مشــهد در روز سه شنبه
 120بود و در حالت هشــدار برای گروه های حساس قرار
داشــت .وی تاکید کرد :شایسته است شهروندان مشهدی
با کاهش رفت و آمدهای غیرضــروری نقش موثر خود را در
بهبود وضعیت هوای این شهر ایفا کنند.

عضوشورایشهرمشهد:

مدیرعاملتاکسیرانیمشهداعالمکرد:

ابتال به فشار خون باال؛ از هر 5نفر،
یکنفر

فعاالنهنریاستان
تسهیالتکمبهرهمیگیرند

 3.5هکتارازپروژهچهلبازه
اسفندماهبهرهبرداریمیشود

تاکسیهایبیسیموتلفنی
زیرذرهبیننظارت

عضو هیئت علمی گروه بیماری های قلب دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد با بیان این که از هر پنج نفر،
یک نفر بــه بیماری فشــار خون مبتالســت ،اظهار
کرد :فشــار خون ،بیماری بی عالمت اســت و اگر
کنترل نشــود می تواند با عوارض جسمانی جدی
همراه شــود .دکتــر موهبتــی در گفت و گــو با وب
دا با اشــاره به این که فشــار خون طبیعــی کمتر از
 120سیستول و  80دیاستول است ،اظهار کرد:
اگر میزان فشار خون از میزان طبیعی بیشتر شود
می تواند در دراز مدت منجر بــه عوارض متعددی
در قلــب ،مغز ،چشــم و کلیه های بیمار شــود .وی
با بیان این که شناســایی و درمان به موقع بیماری
نقش مهمی در پیشگیری از آســیب های ناشی از
فشــار خون باال دارد ،تصریــح کرد :انــدازه گیری
فشار خون در مطب پزشــک در دو ویزیت متوالی،
استفاده از دســتگاه هولتر فشار ســنج در دریافت
میانگین فشار خون  24ساعته و اندازه گیری فشار
خون در منزل از جمله راهکارهای شناسایی فشار
خون باال به شمار می رود.

مسئولگروههنریادارهکلفرهنگوارشاداسالمی
استانگفت:باهدفکارآفرینی،اشتغالزاییوحمایت
ازکسبوکارهایآسیبدیدهازکرونا،تسهیالتبانکی
با سود  4درصد به فعاالن ،موسسات و آموزشگاههای
حوزه هنری این استان پرداخت میشود .روشندل در
گفتوگوباایرناافزود:اینتسهیالتازمحلاعتبارات
صندوق کارآفرینــی امید تا ســقف یک میلیــارد ریال
با تنفس شــش ماهه و اقســاط ۳۶ماهه به متقاضیان
پرداخت میشــود .وی ادامه داد :تمامی درخواســت
ها بــرای دریافت این تســهیالت در کارگروه اشــتغال
فرهنــگ و هنــر اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
بررســی و نتیجه آن اعالم میشــود .روشــندل گفت:
ثبت نام متقاضیــان از طریق ســامانه تحفه بــه آدرس
 https://tohfeh.farhang.gov.irانجاممیشود.
ویبااشارهبهفعالیت ۲۵۲موسسهوآموزشگاههنری
در استان افزود :تمامی موسســات فرهنگی و هنری،
آموزشگاههای هنری ،سالن های ســینما و تئاتر جزو
مشاغل گروه 4به شمار میروند که طبق مصوبه ستاد
ملیمقابلهباکروناتعطیلهستند.

عضوشورایشهرمشهدگفت 3.5:هکتارازپروژهچهلبازهاسفندماهامسال
بهبهرهبرداریمیرسد؛ازشاخصترینویژگیهایاینپروژه،اجرایطرح
کشاورزی شــهری اســت که تجربه جدیدی محسوب میشــود .به گزارش
پایگاهاطالعرسانیشورا،بهارونددرحاشیهبازدیدازپروژههایمنطقه11
شهرداریمشهداظهارکرد:اینپروژه 23هکتاریدردوگسترهتعریفشده
که هم اکنون عملیات اجرایی 3.5هکتار آن از 9آبان آغاز شده است .وی با
بیاناینکهچهلبازه 2حدفاصلبولواردانشجووسیدرضیاست،تصریح
کرد :براســاس این طرح ،زمینهایی با مســاحتهای مشــخص در اختیار
شهروندان متقاضی قرار میگیرد و آن ها میتوانند برای کشت محصوالت
مختلفاقدامکنند.رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرمشهدنیز
در این بازدید گفت :در کنار اقداماتی چون افزایش  2.5هکتاری مساحت
مجموعهبانوانپارکملتکهانجامشده،دوبوستان«مادروکودک»و«پارک
ویژهبانوانبوستانوکیلآباد»نیزتاپایانسالبهبهرهبرداریخواهدرسید.
بتول گندمی با اشــاره به مجموعه ورزشــی «مــادر و کودک» کــه در انتهای
امامت 49درحال آمادهســازی اســت ،اظهارکرد :توجه به زیرساختهای
ورزشی ویژه بانوان ،یکی از نکات مورد توجه در مدیریت شهری مشهد بوده
که از ابتدای شورای پنجم به جد دنبال شده است .وی افزود :این مجموعه
براساس همین سیاســت و رویکرد ،ویژه مادران و کودکان طراحی شده که
پسازتکمیلدراختیارآنهاقرارخواهدگرفت.

مدیر عامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر تاکســیرانی
شهرداری مشــهد از افزایش نظارت های شبانه روزی
این سازمان در ساعات منع تردد بر شبکه های تاکسی
بیســیم و تاکســی تلفنی ،در نحــوه خدمت رســانی به
شــهروندان خبرداد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
شهرداری مشهد ،احمد محبی گفت :با هدف خدمت
رسانیبهتربهشهروندانوپاسخگوییبهنیازمسافران
در ساعات منع تردد و محدودیت های کرونایی ،حدود
سه هزار دستگاه تاکســی در شبکه بیسیم و تلفنی این
سازمان فعال هستند .وی افزود :از همین رو به منظور
بهبود عملکرد خدمت رسانی این شــبکه ها و افزایش
رضایتمندی مســافران و تکریم اســتفاده کنندگان از
حملونقلعمومی،نظارتهایشبانهروزیبازرسان
و ناظران این ســازمان بر عملکرد این شبکه ها در حال
انجاماست.ویادامهداد:همچنینیکتیمنظرسنجی
ازسویمعاونتبرنامهریزیشهرداریدرحالسنجش
میزانرضایتمندیشهروندانازعملکردونحوهخدمت
رسانیناوگانتاکسیرانیوشبکهبیسیم1829-133
و 1830است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور
دربیمارستانفوقتخصصیکودکاناکبرازاقدامات
انجام شده در خدمات رســانی به بیماران کرونایی و
غیرکروناییمطلعشدوگفت:باتالشهاواقدامات
انجام شــده ،تعداد بیمــاران کرونایــی در این مرکز
کاهش یافته اســت و 15کودک بیمــار در این مرکز
بستری هستند .دکتر شــاپور بدیعی در گفت و گو با
وب دا افزود :با تمهیدات اتخاذ شده ،دو بخش برای
بیماران کرونایی اختصاص یافته و هم اکنون تخت
خالیبرایپذیرشبیمارانموجوداست.ویتصریح
کرد:دراینبازدیددرخصوصروندانجامعملهای
غیر اورژانســی و برنامه ریزی برای فصل زمســتان و
خدماترسانیبهبیماراننیزبحثوتبادلنظرشد.

مدیرعاملسازمانحملونقلوترافیک
شهرداریمشهدخبرداد:

جدول گذاری و ایجاد مسیر
دوچرخه در بولوار نماز

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشــهد از جدول گذاری و ایجاد مســیر دوچرخه در
بولوار نماز خبرداد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
شــهرداری مشــهد ،هادی عطارزاده طوسی اظهار
کرد :ایــن عملیــات با هــدف افزایش ســطح ایمنی
مسیرهایدوچرخهسواری،ایجادجلوههایبصری
برای تشویق شــهروندان به اســتفاده از دوچرخه به
عنوان یک وســیله نقلیه ورزشــی ســالم و همچنین
گســترش فرهنگ دوچرخهســواری صورت گرفته
است .وی افزود :احداث این مســیر از ابتدای بولوار
شهید ناصری آغاز می شود و تا بولوار شهید کاوه و از
این بولوار تا میدان جوان ادامه می یابد .وی تصریح
کرد:همچنینمسیربرگشتازمیدانجوانبهمیدان
شهیدکاوهایجادشدهاست.

