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پل عابرپیادهای که بودجه گرفت
اما ساخته نشد!
در حاشــیه برگزاری
نمایشگاهبینالمللی
گل و گیــاه مشــهد
تعــداد زیــادی از شــهروندان از وضعیــت عبــور
خطرناک عابــران پیاده از وســط بزرگــراه و ترافیک
ســنگین در این منطقه گالیه داشــتند .این موضوع
را از فرهمندی ،رئیس کمیســیون عمــران ،حمل و
نقل و ترافیک شــورای شهر مشــهد پیگیری کردیم
که وی در گفت و گو با «خراســان آنالین» گفت :ما به
شهرداریتذکردادهبودیمکهمسیرعبورعابرازبولوار
نمایشگاه باید اصالح شود و هم پارسال و هم امسال
برایاحداثپلعابرپیاده،بودجهدرنظرگرفتیم.وی
افزود :تذکر الزم در این باره به شــهرداری داده شده
است و انتظار می رفت تاکنون اقدامی انجام دهند.
برایبررسیبیشتر،اینموضوعدرکمیسیونعمران
و حمل و نقل شورا مطرح میشــود تا تصمیمگیری
الزم در این باره انجام شود .فرهمندی تصریح کرد:
وضعیت تقاطع غیرهمســطح و داخل نمایشــگاه،
وضعیت نهایی نیست هر دو در حال تکمیل هستند
کارگاهساختمانییکبخشیازفضاهاینمایشگاه
رااشغالکردهاست.نمایشگاهگلوگیاهبزرگترین
نمایشگاهیاستکهدرطولسالبرگزارمیشودو
از نظر تعداد مراجعه کننده طبیعی است که مشکل
ترافیکایجادشودولیبحثایمنیعابرپیادهبسیار
مهماستوبایدبهسرعتتدبیریاندیشیدهشود.

معاونوزیرخبرداد:

حمایت وزارت نیرو از احداث
دومین نیروگاه بیوگازسوز مشهد

معاون وزیر و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهرهوری انرژی بــرق در بازدید از مجتمع صنعتی
بازیافــت مــواد و انــرژی شــماره یــک ســازمان مپ
شهرداریمشهد،حمایتوزارتنیرورابرایاحداث
زبالهسوزودومیننیروگاهبیوگازسوزدرشهرمشهد
اعالم کــرد .به گــزارش روابــط عمومی شــهرداری
مشــهد ،محمــد ســاتکین تصریــح کــرد :آمادگــی
کامل داریم تا با همکاری ســازمان مدیریت پسماند
شهرداریمشهد،برایاحداثنیروگاهجدیدبیوگاز
و زبالهسوز کمک کنیم تا کل مجموعه زباله تولیدی
شهرمشهدتبدیلبهانرژیشود.معاونوزیرورئیس
ســازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهــرهوری انرژی
برق ادامه داد :درزمینه احداث کارخانههای متعدد
بازیافتباهمکاریبخشخصوصیهمچونبازیافت
کاغذ ،الســتیک ،ضایعات الکترونیکی ،پالستیک
و دیگر صنایع نیز توســط ســازمان مدیریت پسماند
فعالیتهایخوبیصورتگرفتهاست.

کمک یک میلیاردی یک خ ّیر
برای رواق کودک حرم
خیــران نیــک اندیــش ،بــا هــدف توســعه
یکــی از ّ
فعالیتهای رواق کــودک حرم مطهر رضوی ،مبلغ
یکمیلیاردتومانکمککرد.بهگزارشآستاننیوز،
با گذشــت دو مــاه از افتتــاح رواق تخصصی کودک
در حرم مطهر رضوی و اســتقبال قابــل توجه زائران
خیران نیــک اندیش برای
و مجاوران ،حاال یکــی از ّ
توسعهفعالیتهاوبرنامههایآناعالمآمادگیکرده
و یک میلیارد تومان به این امر اختصاص داده است.
حجت االســام و المسلمین حسین شــریعتینژاد
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت:
اینفردنیکوکارکهتمایلداشتنامیازاوذکرنشود،
دربازدیدیکهازرواقکودکحرممطهرامامرضا(ع)
داشت،مبلغیکمیلیاردتومانبرایتوسعهفعالیت
فرهنگی این رواق اهدا کرد و طبق درخواســت این
خیر ،تمام مبلغ در زمینه خدمت رسانی به کودکان
ّ
هزینهخواهدشد.

اژدرکوه مشهد ثبت ملی میشود
معاون میــراث فرهنگــی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی اســتان گفت :پرونده
اژدرکــوه مشــهد بــرای ثبــت در فهرســت میــراث
فرهنگیایرانتهیهشدهوبهوزارتمیراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی ارسال شــده است .به
گزارش روابــط عمومــی ادارهکل میراثفرهنگی،
زهرهوندی افزود :یکی از مهمترین درخواستهای
اهالی روســتای فارمد ثبت ملی اژدرکوه بوده است
که مقدمات ثبت آن در فهرست آثار ملی انجام شده
است.ویادامهداد:درشاهنامهفردوسیبهاینکوه
اشارهشدهویکاثرطبیعیونمادفرهنگی استکه
درحوزهجغرافیاییتوسواقعشدهاست.

تصاویر جان آفرینان
روی قاب های شهری
تصویر 18نفرجانآفرینبهمناسبتروزملیاهدای
عضو ،اهدای زندگی اکران شــد .به گــزارش پایگاه
اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،به مناسبت ۳۱
اردیبهشــت که در تقویــم بهعنوان روز ملــی اهدای
عضو ،اهدای زندگی نامگذاری شده است ،معاونت
فرهنگی و اجتماعی شــهرداری مشــهد تصویر18
نفر جانآفریــن را در  ٣١قاب عکس شــهری اکران
کردهاست  .
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گــروه جامعــه  /گردهمایــی
بیــن المللــی گســترش تعامــات
فرهنگــی ،تخصصــی و علمــی
گردشــگری ســامت روز گذشــته
بــا حضــور ســفرای  10کشــور
و نماینــدگان ســازمان هــای
بیــن المللــی جهانــی در مشــهد
برگــزار شــد تــا عــاوه بــر مدیران
و متولیــان داخلــی ،عوامــل موثــر
و تاثیرگــذاران خارجــی نیــز پــای
کار توســعه گردشــگری ســامت
مشهد بیایند .به گزارش «خراسان
رضــوی» ،اولیــن گردهمایــی
بیــن المللــی ارتباطــات علمــی،
فرهنگــی و گردشــگری ســامت،
روز گذشــته بــا حضــور ســفیران و
دیپلمات های  ۱۰کشــور اروپایی
و آســیایی از جملــه کشــورهای
ایتالیا ،ترکمنستان ،ترکیه ،عمان،
پاکســتان ،عــراق ،افغانســتان و
نیجریه بــه همراه نماینــدگان بین
المللی رســمی یونسکو ،یونیسف،
ســازمان جهانی بهداشــت و اکو و
همچنیــن معــاون وزیر بهداشــت،
استاندار خراســان رضوی و رئیس
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد به
میزبانــی مشــهد بــه عنــوان قطب
گردشــگری ســامت منطقــه آغاز
شــد .یعقوبعلــی نظری ،اســتاندار
خراســان رضــوی در مراســم آغاز
این گردهمایی گفت :در خراسان
رضــوی آمادگــی داریــم بــرای
اســتفاده از ظرفیتهــا و امکانات
درمانی ،بهداشتی و آموزشی زمینه
الزم برای کشــورهای عالقهمند را
فراهم کنیم .وی افزود :خراســان
رضــوی از ظرفیــت هــای علمــی و
درمانی زیادی برخوردار است و با
این ظرفیتها زمینه برای همکاری
های فراوان با کشــورها و مردمان
آن هــا فراهــم می شــود .نظــری با
اشــاره به ظرفیت های گردشگری
اســتان گفــت :عــاوه بــر ایــن که
امکانات درمانی و ظرفیت خدمت
رسانی به بیماران در شهر مشهد با
کیفیت باالیی فراهم است ،ظرفیت
های گردشگری و تاریخی فراوانی
مثــل آرامــگاه فردوســی و عطــار و
رئیسسازماننظامپزشکیمشهد:

ابتالی ۳۰درصد باالی
 ۱۸ساله ها به قاتل خاموش
رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد
گفت :بیش از  ۳۰درصد جمعیت باالی
 ۱۸ســال ایرانی دارای فشــارخون باال
هســتند ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻭ
ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ پرفشــاری خــون ﺑﺪﻭﻥ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ
نداشــتن ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﻣﺎﻥ نشدن ﺻﺤﯿﺢ
ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ نشــدن ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺗﻞ
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .بــه گــزارش
روابــط عمومی نظام پزشــکی مشــهد،
دکتر صداقت در حاشیه بازدید از پویش
آگاهیرســانی و غربالگری فشــار خون
اظهارکــرد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ باوجــود ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﺁﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ،ﻣﯿﺰﺍﻥ اطالع
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ در
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍرد .وی افزود :نزدیک
به ۵۰درصد از مبتالیان به فشار خون از
بیماری خود مطلع نیستند و بسیاری از
بیماران به صورت تصادفی از فشار خون
خود با خبر میشــوند .درصد زیادی از
بیماران مبتال به فشار خون ،نیز بیماری
خود را کنترل نمیکنند.

ا ز میان خبر ها

اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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نیســتیم و آمادگی میزبانی کامل از
اتباع کشورهای مختلف را داریم.
•کرونا زمینه ساز گسترش
دیپلماسی سالمت

در گردهمایی تخصصی با حضور سفرای  10کشور
و سازمان های جهانی انجام شد

دیپلماسیسالمت
ازقلبمشهد

خیام نیشــابوری در استان در کنار
این خدمات وجود دارد و بیشترین
هتــل هــا و ظرفیــت هــای اقامتی
کشور نیز در مشهد است که زمینه
ساز میزبانی مطلوب خواهد بود.
•انتخاب مشهد برای
دیپلماسی سالمت دقیق بود

یونــس پناهــی ،معــاون تحقیــق و
فناوری وزارت بهداشت نیز در این
گردهمایــی اظهارکــرد :ایــران از
نظر تولید دانش در منطقه جایگاه
قابل قبولی دارد و از سال 2010
در منطقه رتبه نخســت را داشــته و
در جهان جایگاه  16را داراســت،
همچنیــن از نظر مرجعیــت علمی
نیز در منطقــه اول و در جهان رتبه
 16را داراســت .وی افــزود :در
کشــورمان تحقیقــات متناســب با
نیازهای کشــور بود همین طور در
دانشگاه های نسل یک که فقط به
امر آمــوزش می پرداختند یا نســل
دو که تحقیق انجام می دادند اما ما

امروز از این مدل هــا عبور کردیم و
به نسل سوم دانشگاهی رسیده ایم
که عالوه بر تولید دانــش و تحقیق
به عنــوان رفع نیازهــای اجتماعی
حوزه ســامت فعالیت می کنیم و
برنامه ریزی ما تشــکیل دانشــگاه
اجتماعــی در بیــن مــردم اســت.
پناهــی تاکیــد کــرد :ایــران زمینه
های تحقیقات ،درمان و تجهیزات
پزشــکی و همکاری بین المللی را
با دیگر کشورهای جهان داراست
و امــروز در یکــی از بــزرگ تریــن
شــهرهای کشــورمان یعنی مشهد
یکی از بزرگ تریــن و توانمندترین
دانشــگاههای علوم پزشکی کشور
در عرصه سالمت فعالیت دارد که
همواره در سیاســت گــذاری های
کالن سالمت کشور ازآن استفاده
مــی کنیــم و انتخــاب و ارتبــاط
کشــورهای بین المللی با سازمان
هــای جهانــی در ایــن گردهمایی
برای مشــهد یک انتخــاب دقیق و
درست بوده است.

•برقراری پروازهای مستقیم
زمینه ساز توسعه گردشگری
سالمت

بهشــتی منفــرد ،رئیــس دفتــر
نمایندگی شمال و شرق وزارت امور
خارجه نیز در این گردهمایی گفت:
مشهد در حوزه دیپلماسی سالمت
و ارائه خدمات در این عرصه پیشــرو
و ســرآمد در میــان شــهرهای ایران
بوده ،مشــهد حتی از تهــران نیز در
این حوزه جلوتر اســت که برقراری و
افزایــش دوباره پروازهای مســتقیم
از مشــهد با کشــورهای دیگر بعد از
کنترل نســبی شــیوع ویروس کرونا
رونق دوباره ای به حوزه گردشگری
سالمت در این شهر داده است .وی
تاکید کرد :نــگاه امــروز وزارت امور
خارجه به دیپلماسی سالمت عالوه
بر آثار اجتماعی و فرهنگی ،دیدگاه
و رویکرد اقتصادی هم هست و هیچ
محدودیتــی بــرای توســعه روابط با
کشورهای دنیا در زمینه اقتصادی،
سیاسی،فرهنگیونیزسالمتقائل

دکتر کیانی ،رئیس دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد هم با بیــان این که
کرونا به گســترش دیپلماسی میان
کشــورها بــرای حل مســائل کمک
زیــادی کــرد ،افــزود :ایــن موضوع
نشــان داد تا چه میزان کشــورها در
مدیریت بیماری ،درمان ،تشخیص،
پیشــگیری و واکســن مــی توانند به
یکدیگر کمــککنند که ایــن همان
دیپلماسی علمی اســت .وی گفت:
همــکاری کشــورها بــرای غلبــه بر
این مشــکل جهانی گویای ظرفیت
همکاری هــای میان کشورهاســت
و دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با
جایگاه علمی و ظرفیت های فراوان
در حوزه پژوهشی در زمینه فعالیت
های مشــترک با دیگر دانشــگاه ها
و کشــورها اقدامــات خوبــی انجــام
داده و همچنــان آمــاده توســعه
این همکاری هاست.
شــایان ذکر اســت ،در حاشــیه این
گردهمایــی ،نمایشــگاه توانمندی
های بهداشت و درمان مشهد برای
نماینــدگان بیــن المللی بــه منظور
آشــنایی بــا ظرفیــت های ســامت
مشــهد برگــزار شــد ،همچنیــن
برگــزاری جلســات تخصصــی ارائه
دســتاوردها در بخش های مختلف
تخصصی از دیگــر برنامه هــای این
همایش دو روزه است.
خارج از متن
* در بخشــی از ایــن گردهمایــی
 ،برنامــه ای فرهنگــی بــا حضــور
مرشــد و با نوای اشــعار فردوســی و
پهلوانــی برگزار شــد که توجــه ویژه
سفرای کشــورهای مختلف را جلب
کرد تــا جایی کــه همگــی از فضای
رســمی خارج شــدند و با تلفن های
خود بــه فیلم بــرداری از ایــن برنامه
پرداختند که نشــان از نیــاز به توجه
ویژه گردشگری سالمت به ظرفیت
ها و صنایع خالق فرهنگی در شــهر
مشهد نیز دارد.

معاونوزیردادگستریدرمشهدخواستارشد

وحدت رویه دادگاهها
در پروندههای کودکان

معــاون وزیــر دادگســتری خواســتار وحــدت رویه
دادگاهها در پروندههای مرتبط با کودکان شد .به
گزارش روابط عمومی بهزیستی خراسان رضوی،
معاون وزیر دادگستری در مراسم اختتامیه همایش
تخصصی علمی کاربردی معاونین امور اجتماعی
بهزیســتی اســتانهای کشــور در مشــهد بر حفظ
حقــوق کــودکان و رعایت مفــاد کنوانســیونهای
مرتبــط با حقــوق کــودک تأکید کــرد .علــی اصغر
احمدی پیگیری موارد مربوط به کودک آزاری را در
هر شــرایطی با اهمیت خواند و گفت :حفظ حقوق
کودکان در هر شــرایطی بسیار مهم اســت و باید با
آن برخورد کرد تا جایی که در برخی از کشــورهای
جهان مصونیت سیاســی یا دیپلماتیک در پیگیری
قانونی گزارش های مربوط به کودک آزاری لغو می
شود .وی با اذعان به این که برخی قضات و مقامات
قضایــی از مفــاد کنوانســیونهای حقــوق کودک
اطالعات کامــل و جامعی ندارند ،خواســتار اتخاذ
وحدت رویــه در دادگاهها در خصــوص موضوعات
و پروندههــای مرتبــط بــا کــودکان شــد و افــزود:
کارگاههای آموزشــی متعددی در دانشــگاه علوم
قضایی و در دیگر مراکز برای قضات گذاشته شده تا
همه جوانب حقوق کودکان و دغدغههای بهزیستی
برای حقــوق کــودکان برای آن ها تشــریح شــود و
وظایف قضات و دادگاهها در این زمینه بهتر انجام
شود .معاون وزیر دادگستری از دادستانی مشهد و
بهزیستی به خاطر طرح ابداعی خراسان رضوی در
زمینه سامان دهی و توانمندســازی کودکان کار و
خیابان و خانوادههایشان تقدیر کرد.

تقدیردفترفرماندهیسپاهقدس
از « سواران آسمان»
نماهنــگ «ســواران آســمان» تولید شــده توســط
جمعی از بســیجیان مشــهدی ،مورد تقدیــر دفتر
فرماندهی ســپاه قدس قــرار گرفت .بنــا بر اعالم
دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج
یاســر مشــهد ،گروه فرهنگی و هنری فردوس (از
بســیجیان ایــن ناحیــه) در ســال  1398با هدف
بزرگداشــت شــهدای دفــاع مقــدس و مدافعیــن
حــرم مشــهد ،ســرود و نماهنگــی را تولیــد کــرد،
این اثر که «ســواران آســمان» نام دارد ،مضامینی
همچــون «ایثــار و شــهادت ،مقاومت و پایــداری،
تاریخ حماســی ایران» را در خود جای داده است.
نماهنگ «سواران آسمان» اسفند ماه سال 1400
مورد تفقد دفتر فرماندهی ســپاه قدس واقع شد.
دفتر فرماندهی ســپاه قدس ،نماهنگ «ســواران
آســمان» را ســرودی فاخر خوانــد و لــوح تقدیر به
همراه انگشتری متبرک ،به این گروه اهدا کرد.

