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افتتاح اولین مرکز نوآوری پست
درمشهد

اولیــن مرکــز نــوآوری پســت ،تجــارت الکترونیــک و
لجستیک پیشرفته با حضور ویدئو کنفرانسی معاون
وزیرارتباطاتافتتاحشد.بهگزارشایسنا،رمضانعلی
سبحانیفرمدیرعاملشرکتملیپستدرآیینافتتاح
مراکزنوآوریوکارآفرینیاظهارکرد:هوشمندسازی
همه فرایندها پایه اصلی برای تحول درشــرکت ملی
پستاست.ویافزود:ششمرکزمکانیزهدرکشورراه
اندازیشدهوتجهیز،تجزیهومبادالتاستانهاموجب
کاهشآسیبدیدگیوکاهشخطاهایاحتمالیدر
ارسالمرسوالتاست .محمدرضاقادری،عضوهیئت
مدیرهشرکتملیپستنیزاظهارکرد:افتتاحپنجمرکز
نوآوری در کشــور همزمان با هفته پست اتفاق مهمی
اســت و تحول دیجیتال در پســت مورد توجه اتحادیه
جهانی پســت قرار گرفته اســت .وی افــزود :در حوزه
توزیع ،تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال نیازمند
تعامل و همکاری با شرکت های دانش بنیان هستیم.
قادریضمناشارهبهسامانهبازارالکترونیکشرکت
حکرد:امروززمانگسترشهمکاریبا
ملیپستتصری 
شرکتهایدانشبنیانفراهمآمدهوپستهوشمندو
نوآورموتوراقتصاددیجیتالکشوراست.
ســید احمــد موســوی ،مدیــرکل پســت خراســان
رضوی نیز گفت :با توجه به رشــد روزافزون فناوری
و نیاز پست به اســتفاده از این فناوریها برای رشد
و ارتقای دانش فنی ،از شــرکتهای استارت آپی و
شتاب دهندهها اســتفاده خواهیم کرد .وی افزود:
هماهنگــی با پارکهــای علمــی و فنــاوری و فاوا و
عقد تفاهم نامه ،معرفی شرکتهای مستعد توسط
پارک ،اخذ درخواســت از شــرکت بــرای در اختیار
قــراردادن فضا و انجــام مراحــل اداری بــرای عقد
قرارداد ،اسکان و تجهیز مکان توسط شرکت های
پیمانکاری طرف قرارداد پســت ،تعیین خط مشی
فعالیت بــرای شــرکتهای طــرف قــرارداد ،تهیه
طرحهــای عملیاتــی و تعییــن برنامه زمــان بندی،
ارجاع شــرکتهای پیمانکار برای بهــره برداری از
تسهیالتوزارتی،بهکارگیرینتیجهطرحهایاجرا
شده در بدنه پســت به صورت آزمایشی و اصالحات
الزم در طرحهــای پیاده شــده برای انجام درســت
فرایندها از اقداماتی است که باید صورت گیرد.

عضوشورایشهرمشهد:

ساخت المان های بهاری
به تولیدکنندگان بومی واگذار شود

طزیستشورای
تشهریومحی 
عضوکمیسیونخدما 
شهر مشــهد گفت :ســاخت المان های بهاری مشهد
که به طرح های «استقبال از بهار» شهرت یافته باید به
تولیدکنندگان درون اســتانی واگذار شود .صاحبی
درگفتوگوباایرناافزود:طرح«استقبالازبهار»بیش
از ۱۰سالاستکهدردستورکارمدیریتشهریقرار
گرفته و هرســال این موضوع درحال گســترش است
از این رو برگزاری جلســات هماهنگی برای استقبال
از بهار  ۱۴۰۱در دستورکار شــورای شهر قرار گرفته
و برنامههــا و طرحهایــی توســط ســازمان پارکهــا و
حوزههای فرهنگی و خدماتشــهری برای این حوزه
پیشبینی شده اســت .وی تاکید کرد :شــیوه و روش
اجرای طرح استقبال از بهار نیازمند تغییر است و این
طرح باید به تشــکلهای مردمی و واحدهای تولیدی
داخلاستانواگذارشود.

 3انتصابدردانشگاهعلومپزشکی
مشهد

سرپرست دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در احکام
جداگانهای،سرپرستمعاونتآموزشیایندانشگاه،
سرپرست بیمارســتان قائم(عج) مشهد و مشاور خود
را منصوب کرد .به گزارش وبدا بر اســاس این احکام،
دکترابوالفضلخواجویراد،دکترغالمعلیمعموریو
دکترامانا...کریمیبهترتیببهعنوانمعاونآموزشی
دانشگاهعلومپزشکیمشهد،سرپرستمرکزآموزشی،
پژوهشــی و درمانــی قائم(عــج) و مشــاور سرپرســت
دانشگاهعلومپزشکیمشهدمنصوبشدند.

دادستان بردسکن خبرداد:

وروددستگاهقضابرایتعیینتکلیف
واحدهایتولیدیمشکلدار
علی نوری/دادســتان بردســکن از فعالیت
کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاران
مشــروع در شهرســتان خبرداد و گفت :یکی
از ماموریت های دســتگاه قضا تعیین تکلیف
واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی مشکل
دار و فعال شــدن آن ها در چرخه تولید است و
متاسفانه سه واحد تولیدی مستقر در شهرک
صنعتی بردســکن چندین ســال اســت که به
دلیلپرداختنکردنتسهیالتطبقتضمین
بانکی اجاره به شرط تملیک بوده و در اختیار
بانک های مربوط اســت.به گزارش خراسان
رضوی ،فرماندار بردســکن به همــراه رئیس
دادگستری،دادستانوروسایاداراتصمت،
جهادکشاورزیوشرکتشهرکهایصنعتی
با حضور میدانی در شهرک صنعتی بردسکن
وضعیــت چندیــن ســاله کارخانــه فــراورده
های لبنی این شهرســتان را بررســی کردند.
دادســتان بردســکن از فعالیــت کمیســیون
حمایت قضایی از ســرمایه گذاران مشروع در
شهرســتان خبرداد و گفت :یکــی از ماموریت
های دســتگاه قضا تعیین تکلیــف واحدهای
تولیدی ،صنعتی و معدنی مشــکل دار و فعال
شدنآنهادرچرخهتولیداست.احمدفرزانه
افزود :متاسفانه ســه واحد تولیدی مستقر در
شهرک صنعتی بردسکن چندین سال است
که به دلیل پرداخت نکردن تســهیالت طبق
تضمینبانکیاجارهبهشرطتملیکبودهودر
اختیاربانکهایمربوطاست.
• 5سالاستکارخانهفراوردههایلبنیبا
تمامتجهیزاتتعطیلشدهاست

دادســتان بردســکن اظهــار کــرد :بیــش از
پنج سال اســت کارخانه فراورده های لبنی
شهرســتان با تمــام تجهیزات تعطیل شــده
است درصورتی که در دهه اخیر این کارخانه
تولیداتــی داشــته و بیــش از  30نفــر در آن
مشــغول به فعالیت بــوده اند .فرزانــه افزود:
حکم این مجموعه سال گذشــته صادر شده
استوبانکسپهدرخواستوصولمطالبات
خــود را از این واحــد دارد  .وی گفــت :دراین
بازدید کــه مدیر کارخانه نیز حضور داشــت،
پس از بررسی مدارک از مسئوالن بانک سپه
استانخواستهشدمیزانبدهیاینمجموعه

را اعالم کنند تا پس از بررســی و مدارا کردن
بانک ،مدیریت این مجموعــه برای پرداخت
آن اقدام کند و هرچه ســریع تر ایــن واحد به
چرخــه تولید بازگــردد .فرماندار بردســکن
ضمن تشکر از حمایت های دستگاه قضا در
تعیین تکلیف واحدهــای تولیدی ،صنعتی
و معدنی مشــکل دار گفت :با توجه به بیانات
مقاممعظمرهبریمبنیبرتولید،پشتیبانی
هاومانعزداییهادرراستایرفعموانعتولید
وکمیسیونحمایتقضاییازسرمایهگذاران
مشروعبرآنشدیمتاوضعیتسهواحدمشکل
دار در شــهرک صنعتی بردسکن که چندین
سال اســت از چرخه تولید حذف شده اند به
صورتمیدانیوازنزدیکتعیینتکلیفشود.
مجتبیشاکریاظهارکرد:ظرفیتکارخانه
فراورده هــای لبنی 20تن شــیر در روز بوده
و بیش از  30نفر نیز مشــغول فعالیت بودند
که متاسفانه به دالیل متعددی چندین سال
است تعطیل شده است .فرماندار بردسکن
افزود:باوروددادستانیبهاینپروندهازبانک
سپهخواستهشدههرچهسریعتربرایتعیین
تکلیف این واحد تولیدی اقدام و نتیجه آن را
طی یک ماه آینده به دادگستری شهرستان
اعــام کنند .در حاشــیه ایــن بازدید مهدی
امینــی مدیــر شــهرک صنعتی بردســکن از
فعالیتکمیسیونحمایتقضاییازسرمایه
گذاران مشــروع در این شهرســتان خبرداد
و گفــت :دراین زمینــه مکاتباتی با دســتگاه
های متولــی انجام و از آن ها خواســته شــده
اســت بــرای معرفــی واحدهــای تولیــدی ،
صنعتی و معدنی مشــکل دار یا غیــر فعال به
این کمیسیون اقدام کنند تا پس از بررسی با
دســتگاه های مربوط اختالفات و مشکالت
آن ها رفــع شــود و وارد چرخه تولید شــوند.
ویهمچنینازسرمایهگذاریبیشاز130
میلیارد تومانی یک ســرمایه گذار بــرای راه
اندازیواحدتولیدشمشفوالدیدرشهرک
صنعتیبردسکنخبردادوگفت:وسعتاین
مجموعه  7هکتار اســت و در فــاز اول زمینه
اشتغالبیشاز 150نفرفراهممیشود.وی
اظهار کرد :با توجه به آمادگی سرمایه گذار،
این واحد تولیدی تیرماه ســال آینده تکمیل
میشود وبهبهرهبرداریمیرسد.

رئیس شورای شهر مشهد مطرح کرد:

اعتمادسازی؛ یکی از اهداف شورای ششم
رئیسشورایشهرمشهدگفت:همه
باید بدانیم که ضرر ناشی از ایجاد
بیاعتمادی بــه مراتب بیشــتر
از منافــع حاصــل از آن بــوده و
برهمین اساس شورای ششم در
مسیراعتمادسازیگامبرمیدارد.به
گزارشپایگاهاطالعرسانیشورا،موحدیان
درجلسهبااعضایانجمنصنفیکارفرمایی
انبوهسازانمسکنوساختماناستانبابیان
این که یکی از گالیههای فعــاالن این حوزه
زمانبر بودن فرایند صــدور پروانه و پایانکار
ســاختمانی اســت ،اظهارکــرد :همــه باید
بدانیم که ضرر ناشــی از ایجاد بیاعتمادی
بــه مراتــب بیشــتر از منافــع حاصــل از آن
است .وی افزود :اعتمادســازی باید به یک
فرهنگدربدنهمدیریتیکشورتبدیلشودو
امیدواریم شورای ششم بتواند در این مسیر
گام بردارد .موحدیان با بیان این که شورای

ششــم قدردان زحمــات و تالشهای
انبوهســازان و ســرمایهگذاران
خواهد بــود ،ادامــه داد :فعالیت
این عزیزان موجب اشتغالزایی،
گردش ســرمایه و رفــع معضالت
و مشــکالت اجتماعــی میشــود که
بسیارحائزاهمیتاست.رئیسشورایشهر
مشهددربارهدغدغههایمطرحشدهدراین
جلسه نیز گفت :دغدغههای مطرح شده را
در جلســات تخصصــی و کارگروههای ذیل
کمیسیونهادنبالمیکنیمچراکهشورای
ششم نگاه مثبتی به حوزه ســرمایهگذاری
دارد و بایــد توجه کاملی به ســرمایهگذاران
داشته باشــیم .موحدیان گفت :امیدواریم
مســائل و مشــکالت انبوهســازان به تدریج
حلوفصل شــود ولی باید توجه داشــت که
همــه ایــن دغدغههــا در حیطه اختیــارات
مدیریتشهرینیست.

افزایش 10میلیونی سفر
با قطارشهری مشهد طی امسال
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد گفت:
طی شش ماه امسال بیش از  20میلیون و  200هزارنفر
سفر توسط خطوط قطارشهری انجام شــده است .تعداد
ســفرهای انجام شده در شــش ماه ابتدای ســال 1400
نسبت به مدت مشابه ســال گذشــته  10میلیون و 737
هزار و  182نفر ســفر افزایش داشــته اســت .بــه گزارش
پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،وحید مبین مقدم
افزود :طبق آمار از ابتدای فروردین تا  31شهریور امسال
 20میلیون و  214هزار و  25نفر سفر از طریق خطوط یک
و  2قطار شهری انجام شده است .وی تصریح کرد :از این
تعداد 13میلیون  654هزار و  635نفر ســفر توسط خط
یک و شــش میلیون و  559هزار و  390نفر ســفر توســط
خط  2انجام شده است .مبین مقدم افزود :طی شش ماه
ابتدایی سال  99حدود  9میلیون و  476هزار و  843نفر
سفر توسط خطوط قطارشهری مشهد انجام گرفته بود.

معاوناستاندارخبرداد:

حضور 10هزار زائر از استان
در پیاده روی اربعین

معاون هماهنگی و مدیریــت امور زائرین
اســتانداری خراســان رضوی با اشاره به
این که بر اساس سهمیه ابالغی  60هزار
نفر از ایــران بهطور رســمی در پیادهروی
اربعیــن شــرکت کردنــد ،گفــت :ســهم
خراســان رضوی از این تعــداد  10هزار و
 10نفر بوده اســت.محمد صــادق براتی
در همایــش اســتانی یــاوران وقــف که به
میزبانی کاشــمر و در بقعه متبرکه آستان
مقدس امامزاده ســید حمــزه(ع) برگزار
شــد ،اظهار کــرد :بــا وجــود اتفاقاتی که
در دو ســال اخیــر بر اثــر کرونا در اســتان
رخ داد ،متولیــان و دســتاندرکاران
موقوفات اقدامات شــایانی انجام دادند.
معاون هماهنگی و مدیریــت امور زائرین
استانداریخراسانرضویبابیاناینکه
وقف یکی از مترقیترین افتخارات اسالم
اســت و آثارش را در همین گرفتاریهای
اخیر شــاهد هســتیم ،اظهار کرد :در این
ش های مواســات و همدلی
راســتا رزمای 
به همت متولیــان وقف و بر اســاس نیات
واقفان انجام شد و از محل عواید موقوفات
و بقاع متبرکه کمک های چشمگیری به
بخشهای آســیبپذیر جامعه و سالمت
شــده اســت.وی کثــرت موقوفــات را در
بخشهایمختلفباعثافتخاردرجامعه
اسالمی دانست و خاطرنشان کرد :عواید
موقوفاتــی که امــروز در بســیاری از امور
گرهگشــا و یاریگر خانوادههــای نیازمند
و کمک به حوزه ســامت و درمان اســت،
در واقــع موقوفاتــی اســت کــه در دوران
ف شــده و امروز از آثار و نتایج
گذشــته وق 
آن بهــره میبریم.براتــی با تأکیــد بر این
کــه اقدامات انجامشــده از ســوی اوقاف
در حوزه حفاظــت و صیانــت از موقوفات
باعث افزایش اعتماد مردم به مسئله وقف
شده اســت ،تصریح کرد :قطع ًا دستاورد
تالشهای انجا م شــده یکی از مؤثرترین
اقدامات برای تشــویق و ترغیــب مردم به
انجامموقوفاتجدیداست.ویبااشارهبه
این که در سال های گذشته قشر عظیمی
از عاشقان و دلدادگان حضرت ابا عبدا...

الحســین (ع) در ایام اربعین زائر کربالی
معلی میشــدند ،گفت :متأســفانه در دو
ســال اخیر به دلیل شــیوع ویروس کرونا
این توفیق از مردم والیتمدار ســلب شده
است.وی با اذعان به این که سال گذشته
به دلیــل ممنوعیت اعال م شــده ،اعزامی
برای حضور در پیــادهروی عظیم اربعین
انجام نشــد ،اظهار کرد :امســال با بهبود
شــرایط و وضعیت کرونا ،مجوز اعزام 60
هــزار نفر بهطــور رســمی از کشــور برای
حضــور در پیــادهروی اربعیــن در کشــور
عراق صادر شد که  10هزار و  10نفر زائر
خراســان رضوی بودند که بهطور رسمی
به عتبات عالیــات اعزام شــدند.براتی با
تأکید بر این که جامانــدگان از پیادهروی
ش های
اربعین حسینی با برگزاری همای 
پیادهروی در نقاط مختلف اســتان عشق
و ارادت شان را به ســرور و ساالر شهیدان
ابرازکردند،خاطرنشانکرد:کاشمرجزو
شهرســتانهای ویژه در خراسان رضوی
بــود کــه در روز اربعیــن همایــش عظیــم
پیادهروی را در مســیر حرم تا حرم برگزار
کــرد.وی با بیان ایــن که ایام دهــه پایانی
صفر همهســاله در مســیرهای منتهی به
مشــهد الرضا(ع) به دلیل سیل جمعیت
کاروانهــای پیاده شــور و شــعور زیادی
داشــت ،یادآور شد :متأســفانه امسال به
دلیلشرایطقرمزونارنجیاستاناینامر
محقق نشد و تنها در روزهای آخر با تغییر
وضعیتکروناییدرشهرستانهاومشهد،
فرصت کوتاهی فراهم شــد تا شــیفتگان
امام مهربانی پا در مسیر عاشقی بگذارند
و پس از پیــادهروی به حــرم مطهر رضوی
مشرف شوند.

سرپرست انتقال خون خبر داد:

افزایش  ۱۶درصدی اهدای خون در استان
سرپرســت انتقــال خــون خراســان
رضــوی از افزایــش  ۱۶درصدی
اهدای خون در استان طی شش
ماه امســال در مقایســه با مدت
مشــابه ســال گذشــته خبر داد.
حمیدرضــا اســامی در گفتوگو
با ایســنا اظهار کرد :از ابتدای فروردین تا
شهریور ۹۳ ،هزار و  ۳۹۰نفر به پایگاههای
ما در سراسر اســتان مراجعه کرده که ۷۱
هــزار و  ۱۲۱نفــر موفــق به اهــدای خون
شــدهاند .این آمــار نشــاندهنده افزایش
 ۱۷درصدی مراجعهکنندگان است۹۵ .
درصد اهداکنندگان مرد و  ۵درصد دیگر
بانوان هستند.
سرپرســت انتقال خون خراســان رضوی
افزود :در شــش مــاه امســال ۶۷ ،هزار و
 ۲۹۴مرد و  ۳۸۲۷زن خون اهدا کردند.
مراجعــه آقایــان بــرای اهــدای خــون نیز

ثفرهنگیمشهداعالمکرد:
رئیسادارهمیرا 

پرداخت 2میلیارد تومان تسهیالت
به هنرمندان صنایعدستی
عدستیمشهد
ثفرهنگی،گردشگریوصنای 
رئیسادارهمیرا 
از معرفی  ۲۲طرح صنایع دســتی برای دریافت  ۲۰میلیارد
ریال تسهیالت مشــاغل خانگی در این شهرســتان خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محمودی اظهار کرد :در راستای سیاست
حمایتازتولیداتداخلیواشتغال،ازابتدایامسال ۲۲طرح
صنایعدستیپسازبررسیوتصویبدرکمیتهمشاغلخانگی
شهرستان مشــهد برای دریافت ۲۰میلیارد ریال وام از محل
تسهیالتمشاغلخانگیبهبانکهایعاملمعرفیشدهاند.
عدستیمشهد
رئیسادارهمیراثفرهنگی،گردشگریوصنای 
ادامهداد:سوداینتسهیالت ۴درصدومدتزمانبازپرداخت
آن ۵سالهاست.مشاغلیکهتوسطعضویااعضایخانوادهدر
فضایمسکونیدرقالبیکطرحکسبوکاربدونمزاحمت
به تولید خدمت یا کاالی قابل عرضه به بازار منجرشــود ،جزو
مشاغلخانگیمحسوبمیشود.

در اســتان  ۱۷درصد رشــد داشته
است .به میزان اهدا کنندههای
مستمر و باســابقه هم به ترتیب
در اســتان  ۱۶و  ۲۴درصــد
اضافه شــده اســت .وی افزود:
امســال بیــش از  ۲۰هــزار نفــر از
باسابقهها در اســتان به پایگاهها مراجعه
و بــرای اهــدای خــون اقــدام کردهانــد.
سرپرســت انتقال خون خراســان رضوی
ادامه داد :در خراســان رضــوی  ۴۰هزار
و  ۴۳۳اهــدا کننده مســتمر و  ۲۰هزار و
 ۴۷۸اهدا کننده با ســابقه به پایگاههای
مشــهد و دیگر شــهرها مراجعــه کردهاند
و بازهــم بــه ترتیــب شــاهد رشــد  ۱۶و
۲۴درصــدی در اهــدای خــون در ایــن
گــروه بودهایــم ۱۰ .هــزار و  ۲۰۸نفر هم
در این شش ماه برای اولین بار خون اهدا
کردهاند.

پایان جشنواره فیلم های کودکان
و نوجوانان در مشهد
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان مشهد طی مراسمی با
معرفیفیلمهایبرگزیدهازدیدگاهداوراندرپردیسسینمایی
هویزه به کار خود پایان داد .رئیس اداره ســینمایی و ســمعی -
بصری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراســان رضوی در
حاشیه این مراسم به ایرنا گفت :سی و چهارمین جشنواره بین
المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در مشهد همزمان با سی
وچهارمینجشنوارهبینالمللیفیلمهایکودکانونوجوانان
اصفهان از ۱۶تا ۲۰مهر در پردیس ســینمایی هویزه با نمایش
فیلم هایی از این جشنواره برگزار شــد .طباطبایی افزود :فیلم
های «پســران دریا ،یدو ،لیپار ،داســتانهای هزار و یک روز ،بام
باال،برزنگی،بلیت،شهرگربههاومیانصخرهها»وپویانماییها
وفیلمهایکوتاه«آیدی،دوچرخهباز،بادهایپاییزی،بادهای
بهــاری ،دو کبوتر ســتارگان زیر باران ،بــرای بــار دوم ،درختان
خیابانولیعصریاامپرسیون،عملیاتطبقهدوم،منمسمیراو
وادیار»طیپنجروزدرپردیسهویزهبهنمایشدرآمدند.

معاونشهردارخبرداد:

جمع آوری 1250نفر
از متکدیان در مشهد
معاونشهردارورئیسسازمانفرهنگیواجتماعی
شهرداری مشهد گفت :هزار و 250نفر از متکدیان
متشــکل از  457زن و  793مــرد توســط ســه هزار
و 510عملیــات جمــع آوری شــده اند .بــه گزارش
پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،سید مجتبی
منتظری اظهار کرد :برای اولین بار در مشــهد طرح
توانمندســازی و صیانــت پــس از بهبــودی باهدف
ســامان دهی متکدیان و معتادان بهبــود یافته اجرا
شدهاست.ویافزود:دراینراستابخشیازمجتمع
اردوگاهسرایسبززندگیبهتوانمندسازیمعتادان
و متکدیــان بهبــود یافته اختصــاص پیدا مــی کند.
منتظری گفت :از میان تعداد افراد جمع آوری شده
 267نفر نیازمند غیــر حرفــه ای 313 ،نفر کودک
کار 62،نفرکارگرنما 459،نفرمعتادمتجاهر64،
نفر اعزام به کمپ ماده  16و  12نفر جزو طرح طرق
(نیازمندانمستقردرعوارضی)بودهاند.ویتصریح
کرد:تمامیافرادجمعآوریشدهبهمجتمعاردوگاه
سرایسبززندگیمنتقلنمیشوندبلکهابتداافراد
شناساییوبهمکانهایمختلفمنتقلمیشوند.

استاددانشگاهعلومپزشکیمشهدمطرحکرد:

مشهد قطب درمان ناباروری
شمال شرق کشور

استاد گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار
کرد :با ارائه خدمات درمانی به شکل دولتی در مسیر
خدمت رســانی به زوج های نابارور ،گام های موثری
برداشته شده اســت و هم اکنون مشهد قطب درمان
ناباروریدرشمالشرقکشوراست.دکترنیرهخادم،
در گفت و گو با وب دا با بیــان این که 3.5میلیون زوج
نابارور در کشــور وجود دارند که  75درصد این افراد
تنها به دلیل اطالع نداشتن از موفقیت های درمانی
هیچاقدامینمیکنند،اظهارکرد:بهطورتقریبیبین
 20تا  25درصد زوج های نابارور موفق می شوند که
خدماتتخصصیناباروریرادریافتکنند.ویافزود:
خوشبختانهجدیدترینروشهایدرمانناباروریدر
مشهدانجاممیشودبهنحویکهبابرخیازکشورهای
خارجیدراینبخشقابلرقابتاست.

سرپرستشرکتارتباطاتترافیکی
شهرداریمعارفهشد
طی مراسمی ،عطارزاده طوسی به عنوان سرپرست
شرکت ارتباطات ترافیکی شهرداری (الیت) معارفه
شــد .به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشهد،کاظمی،معاونعمران،حملونقلوترافیک
شهرداریدرمراسمتکریمومعارفهمدیرعاملشرکت
ارتباطات ترافیکی با تشــکر از زحمات مهدی اسدی
مدیرعاملسابقاینشرکتگفت:طیدوسالگذشته
حجم زیادی از سازه های مربوط به سیستم دوچرخه
اشتراکی قدیمی که چهره نازیبایی به شهر داده بود،
پس از حل و فصل دعوای حقوقی طوالنی با پیمانکار
جمعآوریوسیستمجدیددوچرخاشتراکیجایگزین
آن شــد .وی افزود :همچنین دراین مــدت تعدادی از
پارکینگ های مکانیزه که دچارمشــکل شــده بود با
دریافت مصوبه از شورای شــهر اورهال و ایمن سازی
شد.کاظمیتصریحکرد:راهاندازیسیستمپرداخت
هوشــمند پارک حاشــیه ای از طریق خــود اظهاری و
حذف پرداخت نقدی نیز انجام شد که همه این موارد
حجم ســنگینی از کار را می طلبید که به سهم خود از
تالشهایآقایاسدیوهمکارانشانتشکرمیکنم.
ویافزود:ظرفیتخوبیدرشرکتارتباطاتترافیکی
شهرداریمشهدبهعنوانتنهاشرکتیکهمصوبهشورا
وتاییدوزارتکشورراگرفتهاست،وجودداردبنابراین
ازآقایعطارزادهمدیرعاملسازمانترافیککهتجربه
خوبیدرحوزهحملونقلوترافیکدارند،خواستهایم
کههمزمانمدیریتاینشرکترانیزبرعهدهبگیرند.
شــایان ذکر اســت ،در این مراســم اســدی تکریم
و عطــارزاده طوســی بــا حفــظ ســمت بــه عنوان
سرپرست شــرکت ارتباطات ترافیکی شهرداری
مشهدمعرفی شد.

