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فعالیت 5000بسیجی
در طرح «مسجد سنگر سالمت»

مدیرکلبهزیستی:

هیچ زن سرپرست خانواری در نوبت
خدماتبهزیستیاستاننیست

مدیرکل بهزیستی استان گفت :هیچ زن سرپرست
خانواری در استان در نوبت دریافت خدمات از این
اداره کل نیست و درخواســت این افراد در کمترین
زمان بررســی و رســیدگی می شــود .پوریوسف در
گفت و گو با ایرنا افزود ۱۶ :هزار خانواده دارای زن
سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی این استان
هســتند که حاصل طالق  ،فوت سرپرســت خانوار
یا زنان مجرد باالی  ۳۵ســال نیازمند هستند .وی
ادامه داد :پیشبینی میشــود بیــن  ۲۵۰تا ۳۰۰
هــزار زن سرپرســت خانــوار در خراســان رضــوی
داشــته باشــیم که تا کنون  ۱۶هزار نفر آنــان برای
دریافــت خدمــات مســتمری درخواســت داده و
بــا تاییــد مشــمولیت زیرپوشــش قــرار گرفتهانــد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان با بیــان این کــه تالش
برتوانمندسازی و خودکفایی این زنان از روش های
مختلــف از جمله اشــتغال اســت،افزود :از مجموع
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش در استان۱۱ ،
هزار زن مشمول بیمه زنان سرپرست خانوار هستند
که در دو بخش شهری و روستایی بیمه شدهاند.

معاونشهردارمشهداعالمکرد:

پیشرفت فیزیکی 60درصدی
پروژه تقاطع غیر همسطح ابوطالب

معــاون عمران ،حمــل و نقــل وترافیک شــهرداری
مشــهد گفت :تقاطــع غیــر همســطح ابوطالــب از
حدود 60درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شــهرداری مشهد،
کاظمی افزود :پروژه تقاطع غیر همسطح ابوطالب با
هدف برقراری ارتباط میان بولوار ابوطالب شمالی
با بزرگراه شهید چراغچی و همچنین بخش مرکزی
شــهر،هفتم اردیبهشت امســال آغاز شــد ،بزرگراه
شهید چراغچی به عنوان یک شریان حیاتی با بولوار
ابوطالب به صورت یک سه راهی تقاطع دارد که به
وســیله دوربرگردان تازه تاســیس غیر همســطح با
فاصله مناسب در دوسمت بولوار تکمیل شده است،
که با اجرای تقاطع غیر همســطح ابوطالب ،بخش
جنوبی بولوار با عبور از بزرگراه شــهید چراغچی به
بخش شمالی متصل خواهد شد.

 95درصد افراد پر خطر
در روستاها غربالگری کرونا شدند
مدیر توسعه شــبکه و ارتقای ســامت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد گفت 726 :خانه بهداشت روستایی
در حوزه تحت پوشــش این دانشــگاه با 1168بهورز
غربالگریمرحلهسومکروناراانجاممیدهندوتاکنون
 95درصــد افراد پر خطــر در روســتاها در این مرحله
غربالگریشدهاند.دکتردرخشاندرگفتوگوباوب
دا ،اظهار کرد :فعالیت بهورزان در مناطق روســتایی
در زمینه پیشگیری از کرونا موفقیتآمیز بوده و کلیه
خدماتبهروستاییهادرخانههایبهداشتروستایی
قابل ارائه اســت .وی افزود :پنج میلیون و 120هزار
نفر ساکن حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
مشهدهستندوازاینتعدادیکمیلیونو 70هزارنفر
جمعیتروستاییهستند.
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تمدیدیکهفتهایمحدودیتهای
کروناییدرمشهدو 3شهراستان

روایتدلتنگی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد :آمار مبتالیان
در بخش بستری 19درصد کاهش یافته است

محدودیت های کرونایی در  4شهر مشــهد  ،سبزوار،
خلیلآبادوقوچانکههمچنانجزوشهرهایقرمزدر
کشورقراردارند،یکهفتهدیگرادامهپیدامیکند.به
گزارش ایسنا ،سخنگوی ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا با اعالم این خبر و اعالم شــهرهای قرمز کشــور
که قرار است محدودیت های کرونایی در آن یک هفته
دیگرادامهیابد،افزود:بااعمالمحدودیتهایشدید
کرونایــی در کشــور از اول آذر ماه ۱۶۰،شــهر با وضع
قرمزبه ۶۴شهرکاهشیافتهواعمالمحدودیتهادر
این ۶۴شهریکهفتهدیگرادامهمییابد.ویبااعالم
اسامی شهرهای با وضعیت قرمز در هر استان تصریح
کرد :شهرهای مشهد ،قوچان ،سبزوار و خلیلآباد در
استانخراسانرضویهمچناندرشرایطقرمزکرونا
قرار دارنــد و اعمــال محدودیتهای شــدید کرونایی
شاملتعطیلیمشاغلگروههایدو،سهوچهاردراین
شهرهااز ۱۴آذربهمدتیکهفتهدیگرتمدیدخواهد
شــد .بر این اســاس ،هم اکنون به جز این چهار شــهر،
دیگرشهرهایخراسانرضویازوضعیتقرمزشیوع
بیمــاری کرونا خارج شــده و در وضعیــت نارنجی قرار
گرفتهاند.بهگفتهرئیسیدرشهرهایوضعیتنارنجی
تعطیلی مشاغل گروه ســه و چهار اعمال خواهد شد و
ادارات بــا حداکثر یکدوم کارکنــان فعالیت خواهند
داشت .سخنگوی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا
افزود :محدودیت رفتوآمد شهر ب ه شهر در شهرهای
قرمــز و نارنجی همچنان وجود دارد ،پیشــنهاد شــده
ممنوعیت تردد شــبانه از ســاعت  ۲۱تا  ۴صبح برای
شهرهاینارنجیهماعمالشود.
رحیمی مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهدنیزدراینزمینهبه«خراسانرضوی»گفت:طبق
آخرینآماراعالمیازسویوزارتبهداشتهنوزچهار
شهر خلیل آباد ،ســبزوار ،قوچان و مشهد در وضعیت
قرمز کرونایی قرار دارند و محدودیت ها در این شهرها
تمدید می شود .وی افزود :هم اکنون شهرستان های
باخرز ،بجســتان ،بردســکن ،تایباد ،تربت جام ،تربت
حیدریه ،چناران ،خواف ،درگز ،رشــتخوار ،سرخس،
فریمان،فیروزه،کاشمر،کالت،کوهسرخ،گناباد،مه
والت و کاشمر در وضعیت نارنجی هستند ،همچنین

شهرستان های زرد در استان شامل بینالود ،جغتای،
جوین،خوشاب،داورزن،زاوهوصالحآباداست.
جانشــین رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در
قرارگاه دانشــگاهی مبارزه با کرونا نیز اظهــار کرد :با
همکاری موثر مردم،آمار بیماران مبتال به کووید19-
در بخش ســرپایی  24درصد و در بخش بســتری 19
درصد کاهش یافته است .دکتر بدیعی در گفت و گو با
وب دا تصریح کرد :اجرای برنامه سطح بندی بیماران
کرونایی در ایام موج سوم کرونا ،کمک بزرگی به کادر
درمان بیمارســتانها کرد تا کســانی که دارای عالیم
هستند مراجعه مستقیم به بیمارستان نداشته باشند
و فرد مرحله به مرحله خدمات را دریافت کند و مرحله
آخر با تشخیص پزشــک به بیمارستان منتقل شود ،بر
این نکته همواره تأکید داشتهایم که مردم هرگاه که به
مشــکلی برمیخورند مراجعه مستقیم به بیمارستان
نداشــته باشــند ،زیرا ممکن اســت که هیچ مشــکلی
نداشتهباشندوهمیننگرانیبیدلیلوحضوربیمورد
درمراکزدرمانیبرایشانایجادمشکلکند.ویباذکر
ایننکتهکهتعدادمراجعاتسرپاییدرمراکزسطحیک
و 2ومراکزمنتخبکرونانیزباکاهشچشمگیرهمراه
بوده و این کاهــش آماری قابل توجــه را در تماسهای
برقرار شده با سامانه  191هم داشتهایم ،تأکید کرد:
خوشــبختانه با روند رو به کاهش خوبی مواجه بودیم،
همکاریهایمردمموجبکاهشباراضافیوبیمورد
بیمارستانهاوکیفیتهرچهبهترخدماتکادردرمان
بهبیمارانشدهوتوصیهاکیدمانبهمردمایناستکه
هرگاه کوچک ترین مشکلی احســاس کردند ،اولین
اقدامشانتماسباسامانهتلفنی 191باشد.

مدیرکلانتقالخون:

وضعیت ذخایر خونی در استان بهبود یافت
مدیرکل انتقال خون استان از بهبود
وضعیت ذخایر خونی در خراسان
رضوی بــا مشــارکت گســترده
مردم در ایــن امر خداپســندانه
طی هفتههــای اخیر خبــر داد.
دکتــر مجیــد عبداللهــی در گفت
وگو بــا ایرنا افزود :شــیوع کرونــا ،میزان
اهدای خون در اســتان خراسان رضوی را
امســال به بیش از  ۲۰درصد کاهش داده
اســت .وی ادامــه داد :به دنبــال اقدامات
فرهنگی و شکل گیری پویش های دعوت
بهاهدایخون،گروههایمختلفیازمردم
طی هفته های اخیر به پایگاه های اهدای
درپیخودکشیدخترنوجواندرخانهسالمت
مشهد از مراکز تابعه بهزیستی ،روابط عمومی
ســازمان بهزیســتی کشــور اطالعیهای در این
زمینهصادرکرد.بهگزارشایسنادرایناطالعیه
آمدهاست:
 -1این دختــر بیگناه که به دلیل مشــکالت
عدیده خانوادگی از جمله زندانــی بودن پدر،
اعتیاد شدید مادر و احســاس ناامنی در خانه،
 ۶ماه قبل اقدام به فرار از منــزل کرد ،به دلیل
نداشــتن ســرپناهی برای اقامــت و ماندن در
پارک توســط نیــروی انتظامی شناســایی و به
مرجع قضایی معرفی شــده و مرجع یاد شــده
دســتور نگهداری او در بهزیســتی را صادر می
نماید.
-2بهزیستیپسازدریافتدستورقضایی،وی
را در خانه ســامت که مرکزی تخصصی برای
نگهداری و ســامان دهی دختــران در معرض
آســیب اجتماعــی میباشــد ،پذیرش کــرده و
همزمــان با انجــام اقدامــات مــددکاری برای
خانواده متوجه میشــود که او خواهــر و برادر
کوچک تری دارد که همچنان در همان خانه و
در معرض آسیب قرار دارند .بر این اساس برای
پیشگیری از آسیب به کودکان ،پس از دریافت
حکم قضایــی آن هــا را نیز به مراکــز نگهداری
کودکان بیسرپرســت تحت نظارت ســازمان
یکند.
منتقلم 

خون برای کمک بــه بیماران نیازمند
مراجعه کردنــد .مدیرکل انتقال
خون خراســان رضــوی گفت:
خوشــبختانه طــی ایــن مــدت
میزان ذخایر خونی در استان به
حداستانداردیعنیبرایهفتروز
افزایش یافت در حالی که پیــش از این،
میزانذخایرخونیاستانتاسهروزکاهش
یافته بود .عبداللهی اظهار امیدواری کرد
که این شــرایط تداوم داشــته باشد چرا که
به همه گروههای خونی به ویژه در شرایط
کرونا برای تامین خون بیماران بستری در
بیمارستان ها نیاز است.
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بچههایآسایشگاهمعلوالنکمتوانذهنی
شهیدبهشتیازروزهایکروناییمیگویند

عکس  :ایسنا

معاون ســامت و دفاع زیســتی ســپاه امام رضا (ع)
استان گفت :حدود پنج هزار بسیجی ،آموزش های
مرتبط برای مقابلــه با کرونــا را فرا گرفتند و بیشــتر
آن ها تاکنون در طرح «مســجد ســنگر سالمت» این
اســتان به کار گرفته شــدند .دکتر محمــود صادقی
وزین در گفــت و گو با ایرنــا افزود :تاکنــون دو هزار و
 ۴۹۵پایــگاه مقاومت بســیج در مســاجد خراســان
رضــوی فعالیــت خــود را در طرح «مســجد ،ســنگر
ســامت» آغاز کردهاند .وی ادامه داد :دست کم هر
کدام از بســیجیان فعال در این طرح ،به مدت چهار
ساعت بستگی به شرایط کرونا در هر شهر به صورت
حضوری،غیرحضوریومکتوبآموزشدیدهاند.وی
گفت :سازمان ها و نهادهای مختلف در طرح شهید
ســلیمانی با عنوان «مســجد ،سنگر ســامت» وارد
کار شده اند که از جمله آن ها سپاه و بسیج ،دانشگاه
علوم پزشکی ،اســتانداری ،مرکز رســیدگی به امور
مساجد ،هالل احمر ،کمیته امداد امام خمینی(ره)
و شهرداری هستند.
شایان ذکر است ،شناسایی بیماران از طریق شبکه
محلهای ،معرفی به مراکز جامع سالمت منتخب،
تســهیل هدایــت بیمار بــه درمانــگاه ،نقاهتــگاه و
بیمارســتان مطابق فرایند تعریف شــده دانشــگاه
و همچنیــن پشــتیبانی و حمایــت از بیمــاران در
دوره قرنطینــه بــا رفــع موانــع معیشــتی از جمله
اهــدای بســتههای کمــک معیشــتی بــه خانواده
بیماران ،رفع موانع شغلی در زمینه دریافت و ارائه
گواهی مرخصی استعالجی معتبر و برطرف کردن
مشکالت شخصی شامل خرید و انجام امور جاری
زندگی فــرد بیمــار در صورت نیــاز ،با اســتفاده از
ظرفیت جوانان بسیجی مومن ،امین و معتمد محل
از جمله اهداف طرح «مسجد ،سنگر سالمت» است
که از  ۲۰آبان امسال در خراسان رضوی اجرا شد.

ا ز میان خبر ها

عبدا ،...بهنام ،امیر ،قاســم و دیگر بچههای آسایشــگاه معلوالن کم توان
ذهنیشهیدبهشتیمشهدازکرونادلگیرند،میگوینددلشانتنگاست،
دلتنگدیدارمردم،دلتنگشهروازهمهبیشتردلتنگصحنوسرایامام
مهربانیها ...عبدا...میگوید:بهخاطرشرایطکرونامدتزیادیاستکه
درآسایشگاههستیموازموسسهخارجنمیشویم،کاشزودتراینکرونای
لعنتیتمامشود.بهنامهمبالحنشیرینشصحبتهایدوستشراتمام
میکند:کرونایلعنتی!کیقراراستشرشکمشود؟
این روزها بچههای آسایشــگاه شهید بهشتی و موسسه شــکوه مهر ،یک
آرزو دارند؛ ایــن که زودتر این شــرایط تمام شــود و بتوانند به زیــارت امام
مهربانی ها بروند .امیر میگوید :سالهای قبل مخصوصا در روزجهانی
معلوالن،بهدیدارامامرضا(ع)میرفتیم،دلمانبرایآقاتنگشدهاست،
دوســت دارم زودتر کرونا تمام شــود تا بتوانــم بار دیگر در صحن و ســرای
امام رضا (ع) حاضر شوم .اگر پای صحبت این بچهها بنشینی با دنیایی از
عطوفت و مهربانی روبه رو می شوی و دنیایی از آرامش به سمت تو سرازیر
میشودتاجاییکهمهربانیآنهاچناندرقلبتورسوخمیکندکهدیگر
باورتنمیشودکودکیکهروبهرویتونشسته،کودکیبامعلولیتشدید
ذهنی است زیرا هیچ کدام در رفتار و گفتار این عالمت را بروز نمیدهند.
آنهاخونگرمومهربانهستند.امروزروزجهانیمعلوالناست،روزیبرای
توجهبیشتربهافرادیکههرچندمعلولیتبرایآنهاسختیهاودشواری
هاییرارقمزدهامامحدودیتنیاوردهوتوانمندیهایشانبیشترشکوفا
شدهاست؛مانندهمینبچههایباصفایآسایشگاهشهیدبهشتیمشهد
که هرکدام هنرشان را در حوزه ای مختلف بروز و ظهور داده اند .البته این
توجه نباید منحصر به یک روز ســال باشد ،باید از شــعار فاصله گرفت و از
پنجرهدیگریبهمنظرهزندگیاینشهرونداننگاهکرد.همانطورکهاین
روزهاکرونامشکالتمعلوالنراچندبرابرکردهاستوشرایطیبهوجود
آمده که نگاه جدی تر خیران و مسئوالن را برای کمک به آن ها می طلبد.
اگر چه در این شرایط ناگوار شیوع کرونا ،همدلی های مردمی و همیاری
مداوم و شبانهروزی کادر مراقبت آسایشگاه ،طعم تلخ این روزها را در کام
این معلوالن کمتر کرده و لبخندی شــیرین بر لبان بچههای شــکوه مهر
نشاندهاستامابایدبیشترازگذشتهپایکاربودوآجررویآجرگذاشتتا
خانهایازجنسمهروامیدبامشارکتهایهرچنداندکبرایمعلوالنکه
شهرونداناینشهرهستند،ساختهشود.محدودیتهایکروناییسبب
شدهکهاینروزهاکمترازقبل،توفیقدیداربااینفرشتگانآسمانیمهیا
شود،امامعلوالنساکندراینآسایشگاههنوزامیدوارندوروزهایبهتری
را انتظار میکشند؛ روزهایی که بار دیگر خیران و مردم با نگاه پرمهرشان
به سراغشــان بیایند و دمی با آنان همکالم شــوند وشــادی دوبــاره مانند
پرنده ای برشــانه این معلوالن بنشیند .این اســت حال و روز این روزهای
بچههایبوستانشکوهمهرآسایشگاهشهیدبهشتی؛فراموششاننکنید
وشماهمآرزوکنیدکهآرزوهایشانبرآوردهشود...

محدثیخراسانیشاعرآیینی:

جای شعر در رسانه ملی خالی است
مصطفــی محدثی خراســانی گفت:
حوزه شعر ،ظرفیت برنامهسازی
بیشــتری نســبت بــه هنرهای
دیگــر در رســانه ملــی دارد اما
جای خالی آن در صدا و ســیما
احســاس میشــود .ایــن شــاعر
آیینی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد:
شعر ،رسانه تاریخی ما ،ثروت و هنر ملی
ماســت و کمــاکان در زیرســاخت همــه
حوزههای فرهنگ ،کارکرد خود را دارد
و الهامبخش دیگر حوزههاســت .طبیعتا
رســانه ملــی میتوانــد نقــش موثرتــری
در برنامهســازی در حــوزه شــعر داشــته

ورود بهزیستی کشور
به پرونده خودکشی در خانه سالمت
هیچ اغماضی در برخورد با مقصران احتمالی صورت نخواهد گرفت
 -3نامبــرده متأســفانه بــه دلیــل وارد شــدن
آسیبهای روحی و روانی شدید در خانه ،دچار
افسردگی و اختالالت مختلف روانی شده بود
و لــذا در طول مدت اقامت در مرکز بهزیســتی
هموارهتحتنظارتروانشناسوروانپزشک
بود و تالش شد تا با انجام درمانهای دارویی و
ارائهخدماتتخصصیروانشناختیبهشرایط
طبیعی باز گردد.
 -4در خانــههــای ســامت بهزیســتی بــرای
جلوگیــری از آســیب مددجویان به خــود یا به
دیگری ،همواره مربیان و مددکاران ســازمان
در کنــار آنان حضــور داشــته انــد و عالوهبر آن
دوربینهای مدار بســتهای نیز بــرای مراقبت
بیشتر نصب شده است و تنها جایی که به دلیل
لزوم حفظ حریم خصوصی افراد در آن دوربین
نصب نشده  ،حمام و سرویس بهداشتی است.
متأســفانه وی با آگاهی از موضوع فــوق در روز
حادثــه با رفتــاری کامــا طبیعی به ســرویس
بهداشتی رفته و در همان جا اقدام به حلق آویز
کردنخودنمودهوازآنجاییکهبرایحفاظت

از جان مددجویان این مراکز هیچگونه طناب
یا اشیای برنده در دســترس آنان نمیباشد ،او
برای این کار از شــال ســرخود اســتفاده کرده
است.
 -5با طوالنیشــدن غیبت (س.د) ،حاضران
در مرکز به موضوع مشکوک شــده و با مراجعه
به سرویس بهداشــتی با صحنه هولناک حلق
آویز شــدن دختر نوجوان روبهرو میشــوند که
بالفاصله او را پایین آورده و ســعی در احیای او
میکنند و همزمــان با اورژانــس  ۱۱۵تماس
گرفته که اورژانس هم بالفاصله در مرکز حاضر
شــده و تکنیســینهای متخصص آن اقدام به
انجامعملیاتاحیایقلبی-ریویمیکنندکه
متأسفانه موفقیتآمیز نبوده است.
 -6به محــض گــزارش ایــن موضوع از ســوی
بهزیستی استان به ســازمان بهزیستی کشور
همزمانیکتیمتخصصیکارشناسیویکتیم
خبره مدیریتی به استان اعزام شده و به بررسی
علــل و عوامل این اتفــاق ناگــوار پرداخته اند و
همچنان در استان حضور دارند.

باشــد .معتبرتریــن کار ادبــی کــه
صداوسیما در حوزه شعر انجام
میدهــد ،برگــزاری مشــاعره
اســت و برنامه ادبی درســت و
درمانی ندارد که کارشناســی
شــده و با پشتوانه باشــد و از همه
مهم تر ،بــرای مــردم جذابیت داشــته
باشــد و بتوانــد پلی بــرای پیونــد میراث
گرانقدر ادبــی ما و مردم باشــد .محدثی
خراســانی افزود :در کل کشور نهادهای
متولــی فرهنگ ،ســرمایهای برای شــعر
کنــار نمیگذارنــد و برنامــه روشــن و
مشخصی برای آن ندارند.
 -7ســازمان در انتظــار اتمــام بررســیهای
تخصصی و دریافــت گزارش تیمهــای اعزامی
است تا براســاس آن و به قید فوریت تصمیمات
الزم را اتخــاذ نمایــد .بــدون شــک در صورتــی
که مشــخص شــود که قصور یا تقصیری در این
خصوصصورتگرفته،برخوردیقاطعوبدون
هیچ اغماضــی با مقصریــن احتمالــی صورت
خواهدگرفت.
شایان ذکر اســت ،روز گذشته معاون دادستان
عمومیوانقالبمرکزاستاناعالمکردکهعلیه
پوریوسف مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی،
حقدادی معاون اجتماعی بهزیســتی اســتان،
رئیسبهزیستیمشهدومدیرمسئولمرکزخانه
ســامت ،اعالم جرم کرده اســت و درخواست
تعقیب،تحقیقورسیدگیکیفریرادارد.

آغاز به کار دو گرم خانه سیار
درمشهد
سرپرستمعاونتاجتماعیومشارکتهایسازمان
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت :دو گرم
خانه ســیار متشــکل از دو اتوبوس برای اســتراحت و
اســتفاده از محیط گرم در ســاعات ســرد برای افراد
بیخانمان و کارتنخواب ،تدارک دیــده و راهاندازی
شدهاست.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداری،
رضا دانایی اظهار کرد :دو اتوبوس تحت عنوان «گرم
خانه ســیار» که برای اســتراحت موقت این افــراد در
نظر گرفته شــده ،که در آن خدمات ابتدایی پذیرایی
و کمکهای اولیه ارائه می شــود .وی افزود :پذیرایی
با غذای گــرم و چای ،همچنیــن ارائه خدمــات اولیه
پرستاری شــامل باند ،پماد و ...برای اســتفاده افراد
کارتنخواب در این گرم خانههای سیار تدارک دیده
شده و این اتوبوسها در مناطقی که به عنوان پاتوق و
محل تجمع آنان شناسایی شده ،برای ساعاتی توقف
می کنند و در آن خدمات ارائه می شــود .وی تصریح
کرد :گرم خانه های ســیار با مشــارکت تشــکلهای
مردمــی و فعــاالن ایــن حــوزه راهانــدازی شــد ،زیرا
جلب اعتماد این قشــر آســیب دیده ،نیازمند حضور
متخصصــان و فعاالن این حوزه اســت .ایــن خدمات
توسط نهادهای مردمی با حمایت سازمان اجتماعی
وفرهنگیشهرداریمحققمیشود.

مدیرعاملاتوبوسرانیمشهداعالمکرد:

مناسب سازی 466دستگاه اتوبوس
برای افراد دارای معلولیت

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیمشهدازفعالیت۴۶۶
ب برای اســتفاده معلوالن در
دســتگاه اتوبوس مناس 
خطوط اتوبوسرانی خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانیشهرداریمشهد،حسینقلیزادهمقدمگفت:
 ۴۶۶دستگاه اتوبوس مناسب ســازی شده در نقاط
مختلف در حال ارائه خدمت به شهروندان و معلوالن
عزیزهستندکهعمدهآنهادرمسیرهایمحورینظیر
خطوطمنتهیبهحرممطهرودیگرمسیرهایشریانی
سطح شهر فعالیت می کنند .وی افزود :این اتوبوس
ها از نــوع کــف کوتــاه ( )Low Entryمجهــز به رمپ
ویژه معلوالن هســتند ،همچنین جایــگاه قرارگیری
ویلچر در داخل آن ها پیش بینی شــده است و تا چند
روز آینده تعداد  ۳۱دســتگاه اتوبوس دیگر به ناوگان
فوق افزوده خواهد شد .وی تصریح کرد :با همکاری
انجمن حامیان شهر بدون مانع ،آموزش های الزم به
کلیههمکاراندرخصوصنحوهخدماترسانیبهاین
عزیزاننیزدادهشدهاست.

جشنواره برترینهای هفته پژوهش
در استان برگزار میشود
رئیسادارههماهنگیمراکزفناوریونوآوریخراسان
گفت :مهلت ثبت نام در جشــنواره برترین های هفته
پژوهش و فناوری تا ۱۴آذر ماه است ،عالقهمندان به
شرکتدراینجشنوارهدرسهحوزهشرکتهایدانش
بنیان،استارتآپهاوواحدهایفناوربرترمیتوانند
با مراجعه به سایت پارک علم و فناوری خراسان برای
ثبت نام اقدام کننــد .نرگس خنــدهرو در گفتوگو با
ایســنا در خصوص برگــزاری جشــنواره برترینهای
هفته پژوهــش و فنــاوری ،اظهار کرد :این جشــنواره
مربوط به شــرکتهای دانش بنیان ،استارت آپها و
واحدهای فناور برتر است .این نمایشگاه با محوریت
این ســه موضوع برگزار میشــود ،این فراخوان برای
تمام ســازمانها ،دانشــگاهها و مراکزی کــه به نوعی
با این قبیل شــرکتها در ارتباط هستند و همچنین
شــرکتهای فعال در این زمینه ارســال شــده است.
متقاضیان شــرکت در ایــن جشــنواره تــا  ۱۴آذر ماه
میتوانندمدارکخودراتکمیلکنند.

ساخت و تعمیر 28واحد مسکونی
برای نیازمندان توسط سپاه مسلم
فرمانده ســپاه ناحیه مسلم مشــهد گفت :جهادگران
بســیجی با کمک خیران از ابتدای امســال ۲۸واحد
مسکونیرابرایافرادنیازمندتعمیرواحداثکردند.
ســرهنگ پاســدار محمد شــریف در گفت و گو با ایرنا
افزود :از این تعداد هشت واحد مسکونی ساخته شده
و ۲۰واحدنیزدرمناطقشهرکهایشهیدانرجایی
و باهنر مشهد تعمیر شده اســت .وی ادامه داد :عالوه
بر این ها ،بســیجیان جهادگر برای اتمام ساخت پنج
واحدمسکونیدرمنطقهرضویهکه۷۰درصدپیشرفت
فیزیکی داشــت با کمیته امداد همکاری کردند .وی
افزود :شــهرداری منطقه نیز در رایــگان کردن صدور
پروانه ساخت واحدهای مسکونی یادشده ،همکاری
بسیارخوبیباناحیهمسلمانجامدادهاست.

