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اخبار

آغازبهکار نخستین
اتوبوس دیابت مشهد

سارا رنگیان -نخستین اتوبوس دیابت مشهد
روز گذشته با هدف آگاهسازی و ارائه مشاوره
در مورد دیابت به شهروندان رونمایی شد.
ایــن اتــوبــوس در بوستا نها ،میدا نهای
اصلی شهر و مکا نهای تجمع شهروندان
مستقر خواهد شد و خدمات مشاوره تغذیه،
غربالگری ،تست قند خــون ،نحوه تزریق
انسولین و فشار خون را به صــورت رایگان
توسط پزشکان و پرستاران دورهدیده دیابت،
به مراجعان ارائه میکند.
به گزارش شهرآرا ،معاون خدمات و محیط
زیست شهری شهرداری مشهد ،در مراسم
افتتاح نخستین اتــوبــوس دیــابــت مشهد
اظهار کــرد :با تدوین طرح جامع در دوره
پنجم شــورای شهر ،سالمت شهروندان به
عنوان یکی از ارکان اساسی و ضرورتها در
برنامهها مطرح شده است .خلیل ا ...کاظمی
ادامه داد :در راستای پیاد هسازی منسجم
هد فگذار یها برای سالمت شهروندان و
زائــران ،یکی از کمیسیونهای شورای شهر
مشهد نیز خدمات شهری ،بهداشت ،سالمت
و محیط زیست نامگذاری شده است.کاظمی
گفت :بالغ بر  75روز از سال  ،96هوای مشهد
در وضعیت ناسالم قرار داشت که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی
داشتهاست.
روز گذشته بر اثرطوفان شن رخ داد

انسداد برخی
جاده های استان

گروه خبر -سرهنگ هادی امیدوار ،رئیس
پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان
رضوی،از انسداد برخی مسیرهای جاده ای
در محدوده شرق این استان به دلیل طوفان
شن و فقدان دید کافی در روز گذشته خبر
داد .به گزارش شهرآرا ،اداره کل هواشناسی
خراسان رضوی نیز پیش از این وزش باد شدید
همراه با گرد و خاک را با احتمال کاهش دید و
ایراد خسارات در شش شهرستان این استان
پیش بینی کرده بود .بر این اساس وزش باد
در شهر مشهد نیز از عصر دیروز شدت گرفت.

یــوس ـفزاده -معاون فرهنگی ،اجتماعی
اداره کــل اوقـــاف خــراســان رضــوی گفت:
همزمان با سالروز شهادت صدیقه طاهره
حضرت زهـــرا(س) طــرح «ســوگــواره یاس
نبوی» از  28بهمن تا  2اسفندماه در  92بقعه
متبرکه خراسان رضوی برگزار می شود.
حجت االســام جمال ایــزدی در گفتوگو با
شهرآرا گفت :یکی از برنامههای سازمان
اوقــاف و امــور خیریه ،ترویج اندیشههای
فاطمی ،الگوسازی و تبیین سیره حضرت
فاطمه زهرا(س) است که در طرح «سوگواره
یاس نبوی» و در راستای تبدیل بقاع متبرکه به
قطب فرهنگی اجرا میشود.

پیشبینی چالش جدی
در حوزه آب
گروه خبر -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
مشهد به وضعیت نامناسب منابع سطحی
و ذخیره آب سدها به خاطر فقدان بارندگی
اشاره و بیان کرد :در صورتی که شهروندان
مشهدی مصرف بهینه آب را رعایت نکنند ،در
سال آینده با چالش جدی در خصوص تأمین
آب روب ـهرو خواهیم بود .به گــزارش شهرآرا،
علیرضا طباطبایی افزود :تاکنون اقدامات
خوبی در زمینه اجــرای پروژ ههای تأمین،
انتقال و توزیع آب ،نظیر حفر و تجهیز چاههای
جدید ،مهندسی مجدد و بهسازی چا هها،
ارتقای کمی و کیفی تصفیهخانه شماره
یک ،توسعه خطوط انتقال ،پروژه جمعآوری
چا هها ،اصــاح و استانداردسازی شبکه و
انشعابات و نشتیابی شبکه توزیع انجام
شــده ،اما با توجه به چالش جدی کمآبی،
رعایت مدیریت مصرف از سوی شهروندان
مشهدی ضروری است.

پیگیریاعتبار پایتختفرهنگیدربودجه97

عادل افتخاری« -مشهد  »2017کمتر از دو ماه پیش
به پایان خط رسید و از این رویــداد بین المللی فقط
کارنامهای از فعالیتهای یکساله «پایتخت فرهنگی
جهان اسالم» برجای ماند .البته سیاستگذاریها،
از ادامه این راه تا «مشهد  »2029حکایت دارد.
قــرار اســت ،عنوان «پایتخت فرهنگ اسالمی» تا
 10سال آینده بــرای مشهدالرضا(ع) حفظ شود و
با بهرهگیری از این فرصت طالیی ،ضمن معرفی
ظرفیتهای کالنشهر مشهد در عرصه بین المللی،
برنامههای متنوع فرهنگی اجرایی شود.
علیرغم انتقادهایی که به عملکرد متولیان حوزه
فرهنگ و ارشاد در ارتباط با رویداد «مشهد »2017
وجود دارد ،گویا برنامهریزیهای منسجمتری برای
بهرهگیری از فرصت  10ساله «پایتخت فرهنگی
جهان اسالم» انجام گرفته است.
شورای سیاستگذاری «مشهد ،پایتخت فرهنگی
جهان اســام» روز گذشته به ریاست وزیــر فرهنگ
و ارشاد اسالمی در تهران تشکیل جلسه داد تا ابعاد
مختلف تمدید  10ساله این رویداد مورد بررسی قرار
گیرد.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
این جلسه ضمن تقدیر از تالشهای انجام گرفته در
یک سال گذشته ،وعده داد که برای گنجاندن ردیف
اعتباری پایتخت فرهنگی جهان اسالم در بودجه سال
 ،97با سازمان برنامه و بودجه کشور رایزنی کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در هفتمین نشست شورای سیاستگذاری «مشهد،
پایتخت فرهنگی جهان اســام» گفت :در پــروژه
پایتخت فرهنگی جهان اسالم بر اساس تعهدی که به
آیسسکو داده شده بود ،فرآیند مثبتی را طی کردیم و
مسئوالن استانی و ملی کار را به صورت آبرومندانهای
انجام دادند و از این لحاظ تجربه خوبی را ثبت کردند.
سید عباس صالحی افزود :از منظر داخلی و برای ثبت
تجارب ،پیشنهاد میکنم که برای این اتفاق ،مطالعات
مستندنگاری انجام شود تا بتوانیم با جمعآوری
اطالعات و گــزارش فعالیتها ،دستمایهای برای
نقشه راه آینده و رویدادهای مشابه به دست آوریم.

استاندار خــراســان رضــوی همچنین با اشــاره به
وجود  ٣١سالن سینما در شهر مشهد بیان کرد :این
ظرفیت ،توانایی برگزاری جشنوارههای بینالمللی
از جمله جشنواره فیلمهای معناگرا را در مشهد
فراهم میآورد.
وی با اشاره به برگزاری اولین دوره جایزه بینالمللی
علمی رضوی به صورت استانی در دهه فجر امسال
گفت :این جشنواره سال آینده در سطح ملی و از دو
سال آینده به صــورت بینالمللی برگزار میشود.
همچنین نشان و جایزه بــزرگ فردوسی به عنوان
جــایــزهای بینالمللی نیز مصوب شــده اســت که
امیدواریم اجرایی شود.

هزینه  ٢٠میلیارد تومانی شهرداری مشهد

نقاط قوت و ضعف ارزیابی شود

وی همچنین با اشاره به تهیه یک پیوست برای این
مستندنگاری بیان کــرد :این پیوست باید شامل
آسیبشناسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف مدیریت و
برگزاری این رویداد مهم باشد تا برای تجربههای بعدی
بتوانیم از آن استفاده کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :همچنین باید
تالش کنیم تا برنامهها و رویدادهای فرهنگی را که
طی این رویداد ،برگزار شده و با ایجاد تغییراتی قابلیت
ماندگاری دارد ،به رویدادهای ماندگار فرهنگی تبدیل
کنیم تا بتواند به عنوان ذخیره فرهنگی هنری برای
شهر مشهد و کشور قرار بگیرد .صالحی با تأکید بر
اینکه بحث منابع مالی مشکل عمومی است ،گفت:
اگرچه بودجه مربوط به این رویداد در الیحه سال ٩٧
پیش بینی نشده ،اما هنوز برای رایزنی با مجلس برای
این مسئله فرصت هست و طی چند روز آینده از طریق
سازمان برنامه و بودجه آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای برنامهریزی
استان خراسان رضوی در خصوص تثبیت جایگاه

فرهنگی مشهد در جهان اسالم با چشم انداز  ١٠ساله
گفت :کلیات این طرح مورد تأیید است ،اما درباره
جزئیات و چگونگی اجرای آن بایستی جلسه دیگری
داشته باشیم و چشماندازهای آن را بررسی کنیم.

مشهد ،شهر ارتباطات فرهنگی و ادبی

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه با برشمردن
ویژگیهای علمی و شخصیتی امام هشتم (ع) گفت:
ً
این ویژگیها دقیقا همان چیزی است که ما در جهان
امروز به آن نیاز داریم و سال  ٢٠١٧فرصت خوبی شد تا
ما بتوانیم این ویژگیها را بهتر به جهانیان بشناسانیم
و تالش تمامی دستاندرکاران این بود که بتوانیم در
این خصوص از حداکثر ظرفیتهای ملی و استانی
بهره ببریم .علیرضا رشیدیان تصریح کرد :هماکنون
در کشور نیاز به مرکزی خارج از پایتخت به عنوان محل
ارتباطات فرهنگی و ادبی کشورهای اسالمی و سایر
گروهها داریم که با توجه به زیرساختهای مناسب
مشهد ،این شهر میتواند برای این منظور در نظر
گرفته شود.

اگرچه مدیریت شهری به لحاظ منابع مالی ،با
کمبودهای جــدی دســت و پنجه نــرم میکند ،اما
شهردار مشهد نگاه ویــژهای به مباحث فرهنگی
دارد و هزینه کردن در این بخش را سرمایهگذاری
می داند.
قاسم تقیزاده خامسی شهردار مشهد در جلسه
شــورای سیاستگذاری «پایتخت فرهنگی جهان
اســـام» بــا اشـــاره بــه هزینه  ٢٠میلیارد تومانی
شــهــرداری بــرای رویــداد پایتخت فرهنگی جهان
اسالم گفت :با توجه به حذف اعتبارات این رویداد
از بودجه ســال آینده دولــت و شــهــرداری مشهد،
چالش اصلی ادامـــه ایــن مسیر ،تأمین بودجه
اســت ،اما شهرداری در هر صــورت در این مسیر با
استانداری و سایر دستگا هها همراه خواهد بود
و بــرای تأمین بخشی از اعتبارات مــورد نیاز تالش
خواهد کرد.
سید سعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی
از فعالیتهای انجام شده طی این رویداد گفت١٦٧ :
رخداد فرهنگی طی سال  ٢٠١٧در مشهد اجرا شد و
در این مدت نمایندگان آیسسکو  ١١بار در برنامههای
مختلف حضور داشتند.
در این جلسه رؤسای کمیتههای مختلف دبیرخانه
پایتخت فرهنگی جهان اسالم گزارش فعالیتهای
انجام شده در هر بخش را ارائه کردند.

در کنفرانس علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی مطرح شد

هدفگذاری دو میلیارد دالری برای صادرات گیاهان دارویی
زهــرا اســکــنــدریــان -کنفرانس دو روزه علوم
کشاورزی ،گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه
پیام نور با حضور مشاور وزیر علوم و تعداد زیادی از
مدیران استان برگزار شد .اقتصاد و درآمد از طریق
صــادرات گیاهان دارویــی ،شاهبیت صحبتهای
متخصصان و صاحبنظرانی بــود کــه در این
گردهمایی حضور داشتند.به گــزارش شهرآرا،
مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی ،روز گذشته در این
کنفرانس اظهار کرد :در ماده  72قانون برنامه ششم
توسعه ،سازمان غذا و دارو بر اضافه کردن گیاهان
دارویی در میان داروهای رسمی موظف شده است.
طب ایرانی وارد نظام سالمت شــده و بخشی از
بیماریها به واسطه گیاهان دارویی درمان میشود و
در همین راستا باید از ظرفیتهای بخش کشاورزی
و گیاهان دارویی در این زمینه استفاده کنیم.
محمود خدادوست افزود :برخی پزشکان به طب
سنتی و ایرانی اعتقادی نداشتند ،اما مردم به آن
اعتقاد داشتند .علیرغم مخالفت برخی پزشکان،
این طب ماند و حتی به دانشگاهها و برنامه ششم

عکس  :ساناز صفایی /شهرآرا

برپایی سوگواره «یاس
نبوی» در  92بقعه متبرکه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست شورای سیاستگذاری « پایتخت فرهنگی جهان اسالم» وعده داد

توسعه نیز رسید.وی با بیان اینکه وزارت بهداشت
مکلف شده تا طب ایرانی را در وزارت بهداشت ادغام
کند ،گفت :خدمات طب ایرانی به صورت تلفیقی
در مطب پزشکان ارائه میشود .معاون پژوهش و

فناوری دانشگاه پیام نور نیز در ادامه این مراسم
گفت :میتوانیم با گیاهان دارویی ،ریشه بیکاری
را از بین ببریم و بحران آب را با یک مدیریت صحیح
پشت سر بگذاریم.محمدعلی کریمی با اشاره به

هدفگذاری دو میلیارد دالری در سال برای صادرات
گیاهان دارویــی افــزود :خراسان بــزرگ مجموعه
عظیمی از ظرفیتهای گیاهان دارویی را داراست و
به تنهایی میتواند کل کشور را در این زمینه مدیریت
کند .کریمی با اشاره به وجود  60نوع عقرب در کشور
افزود :امروزه از فروش زهر عقربو مار درآمد بسیاری
به دست میآید و میتوان آنها را ظرفیت مطلوبی
برای اشتغالزایی دانست .هر گرم زهر عقرب بین
چهار تا هشت میلیون تومان بهفروش میرسد.وی
با بیان اینکه سال گذشته  400میلیون دالر گیاه
دارویــی از کشور صادر شد ،افــزود :این در حالی
است که زعفران  80درصد این صــادرات را شامل
شده است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی نیز در ادامه این نشست گفت :اقلیم ایران در
بخش کشاورزی ،توانمندی خوبی در تولید گیاهان
دارویی دارد.مجتبی مزروعی افزود :در هشت سال
گذشته ،شاهد واردات بیرویه محصوالت کشاورزی
و در چند دهه اخیر شاهد فرار بیرویه سرمایهگذار از
بخش کشاورزی بودهایم.

دریچه

هشدار نسبت به خرید
هفت پالک جنوب شهر
گروه خبر -مدیر حقوقی و امالک اداره کل
راه و شهرسازی خراسان رضوی نسبت به
خریدوفروش امالک و اراضی واقع در هفت
پالک جنوبی مشهد هشدار داد و گفت:
شهروندان از هرگونه خریدوفروش اراضی
دارای سند عادی در این اراضی خودداری
کنند .به گزارش روابط عمومی اداره کل راه
و شهرسازی خراسان رضــوی ،محمدرضا
باغستانی با اعالم این خبر افزود :شهروندان
در پال کهای واقع در جنوب مشهد از طریق
اسناد عادی خریداری نکنند و از هرگونه
خریدوفروش اراضــی دارای سند عادی
خودداری کنند .مدیرحقوقی و امالک اداره
کل راه و شهرسازی خراسان رضوی یادآور
شد :دولت در پال کهای -186-182-183
191 -187-184و  236دارای مالکیت
است .لذا توصیه میشود مردم قبل از خرید،
از عدم مالکیت دولت اطمینان حاصل کنند
و از هرگونه خریدوفروش اراضــی در این
ً
مناطق جدا خودداری کنند.

نرخ پایین آسیبها
در مناطق تلفیقی
افــتــخــاری -مــعــاون سیاسی امنیتی و
اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت:
میانگین نــر خ آسیبهای اجتماعی در
مناطق تلفیقی از میانگین استانی پایینتر
است .به گزارش شهرآرا ،سیدجواد حسینی
در چهارمین نشست تخصصی مشترک
علمای شیعه و اهل تسنن مناطق تلفیقی
خراسان رضوی اظهار کرد :وفاق و اتحاد اهل
تسنن و شیعه در استان بیبدیل و الهامبخش
است.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی
استانداری خراسان رضوی گفت :با وجود
تنوع اقلیمی ،قومی ،دینی و زبانی در ایران،
بدون تردید یکی از کشورهای هستیم که
اتحاد ،یکپارچگی و رفاه اجتماعی در آن
بینظیر است.

استفاده از ظرفیتهای
گردشگری ایران و ترکیه
گروه خبر -استاندار خراسان رضوی با بیان
اینکه عالیق مشترکی بین ایرانیان و ترکها
برای استفاده از ظرفیتهای گردشگری
دوطــرف وجــود دارد ،گفت :مــردم ایــران
عالقهمند سفر به ترکیه هستند و به دفعات به
آن کشور سفر میکنند .از سوی دیگر ایران
کشوری مهم و پر از جاذبههای گردشگری
است که برای مسافرت مردم ترکیه مناسب
میباشد.بهگزارششهرآرا،علیرضارشیدیان
در دیــدار خداحافظی سرکنسول ترکیه در
مشهد افزود :به زودی پل دوم سرخس واقع
در مرز خراسان رضوی و ترکمنستان برای
تسهیل در حرکت کامیو نهای ترانزیتی
افتتاح میشود .محنت دوغان ،سرکنسول
ترکیه نیز در ایــن دیـــدار گفت :در مدت
حضورم در مشهد برای توسعه تبادالت علمی
تالشهای زیــادی صــورت گرفت و در این
خصوص با دانشگاه فردوسی نشستهایی
برگزار کردیم و مقرر شد با هماهنگی وزارت
امور خارجه ،کرسی زبان ترکی در دانشگاه
فردوسی راه اندازی شود.
مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی:

به دنبال کاهش
تأخیرهای پروازی هستیم
افتخاری -مدیرکل فرودگا ههای خراسان
رضــوی روز گذشته با حضور در مؤسسه
فرهنگی شــهــرآرا ،از بخشهای مختلف
روزنامه مردم مشهد بازدید کرد.
به گــزارش شهرآرا ،محمدباقر قاسمزاده،
مدیرکل فرودگا ههای خراسان رضوی ،در
دیدار با مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا،
با قدردانی از تالش روزنامه شهرآرا برای
اطال عرسانی رویــدادهــای فرودگاه شهید
هاشمینژاد گفت :در هر شرایطی ،ایمنی
پروازها در اولویت نخست مدیران فرودگاه
مشهد است و تمام دغدغه ما تأمین امنیت و
ایمنی مسافران است.
وی بیان کرد :همواره در پی خدمترسانی
مطلوب بــه مـــردم و کــاهــش تأخیرهای
پــروازی هستیم ولی برخی تأخیرها واقعا
اجتنا بناپذیر هستند و ما باید صــاح و
منفعت مسافران را در نظر بگیریم .مجید
خرمی ،مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا،
نیز در ایــن دیــدار گفت :توسعه فرودگاه
مشهد ،زیباسازی محیطی و امکاناتی که
در این مجموعه فراهم شده است ،موجب
رضایتمندی شهروندان و مسافران و زائران
است.

