اخبار
فرهنگی

در مشهد برگزار می شود

گرامی داشت شهدای کربالی5
و یادواره شهید حسینی محراب

در دارالقرآن رضوی برگزار می شود

محفل انس با قرآن در سالگرد
درگذشت استاد «حسن زاده»

محفل انس با قرآن به مناســبت سومین سالگرد ارتحال
قاری و استاد بین المللی قرآن کریم ،محمدکاظم حسن
زاده در حرم رضوی برگزار می شود .این مراسم از سوی
مرکز خدمات قرآنیان مشــهد و شــهرداری مشهد جمعه
 ۲۹دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا در دارالقرآن واقع در
صحن جمهوری حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شــد.
همچنین مراســم دیگری روز ســه شــنبه  ۳بهمــن ماه از
ساعت  ۱۹تا  ۲۲در حسینیه سید الشهدا واقع در بولوار
والیت مشهد ،خیابان والیت 7برگزار می شود.
شــایان ذکراســت ،اســتاد حاج محمدکاظم حسن زاده
در طول عمر بابرکت خویش ،افزون بر سفر به شهرهای
مختلف ایران اســامی برای تالوت قرآن به کشــورهای
متعددی از جمله ایتالیــا ،اندونزی ،عربســتان ،لبنان و
پاکستان سفر کرد .این اســتاد و قاری برجسته ،در سال
 1393به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری بود
و در  ۵۹سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

مدیر بسیج رســانه اســتان به عنوان مدیر برتر این حوزه
انتخــاب شــد .بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،عباس
محمدیان مدیر بسیج رسانه خراســان رضوی به عنوان
مدیر سازمان بسیج رسانه برتر کشور در سال  ۹۶انتخاب
شــد .این عنوان در همایش ســاالنه بســیج اســتانهای
سراسر کشور اعالم شده است.

عضو هیئترئیسه گروه تخصصی معماری
سازمان نظام مهندسی استان:

تفاهمنامه میراث و شهرداری
برای تخریب مسجد و حوض
معجردار غیرقانونی بود

عضو هیئت رئیســه گــروه تخصصــی معماری ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان خراســان رضوی با اشاره به
غیرقانونی بودن تفاهمنامه میراث فرهنگی و شهرداری
بــرای تخریب مســجدحوض معجــردار گفــت :مدیرکل
میراث فرهنگی استان اصال چنین حقی را نداشته است
زیرا صالحیت ابنیه میراثی در شورای عالی حرایم و ابنیه
تاریخی کشور تأیید میشود .هادی شفایی در گفتوگو
با فارس افزود :شــهرداری ثامن هم قول داده بود که بنا
را حفاظت و بازپیرایی کند و در قالب یک فضای مذهبی
فرهنگی به آن بار هویتی بدهد اما این تخریب ،شــبانه و
بدون هیچ تعلقخاطری رخ داد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

شهردار مشهد خبر داد:
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مذاکره با مشاور هلندی برای رفع
مشکالت ایستگاه های دوچرخه

شــهردار مشــهد مقــدس گفــت :بــرای حل مشــکالت
ایســتگاهها و توســعه مســیرهای ویژه دوچرخه در شهر
تالش میکنیم و هم اکنون با یک مشــاور از کشور هلند
مذاکراتی انجام گرفته اســت؛ زیرا در آمســتردام حدود
 50درصد از مردم در هسته مرکزی این شهر از دوچرخه
استفاده میکنند و به ازای  16میلیون جمعیت ساکن در
این شهر 16 ،میلیون دوچرخه نیز وجود دارد .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی شــهرداری مشهد« ،قاسم تقیزاده
خامســی» اظهار کرد :در شــهر مشــهد از لحاظ ساخت
ایستگاههای دوچرخه و قرار دادن تعدادی دوچرخه در
آن ،کارهای خوبی انجام شده اســت ولی در مسیرهای
دوچرخهسواری مشکالتی وجود دارد که این مشکالت
باید به ترتیب برطرف شود.

مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان اعالم کرد:

واگذاریمسکنهایمهربهمددجویاندرصورترفعمشکالتزیرساختی
 29هزار خانوار مددجوی کمیته امداد استان فاقد مسکن هستند
محمــد حســام مســلمی /مدیــر کل کمیتــه امــداد
امام (ره) استان با اشاره به این که  29هزار خانوار
مدد جوی کمیته امداد استان فاقد مسکن هستند،
گفــت :در حــال بررســی مســکن هــای مهــر فاقد
متقاضی در مشهد و شهرستان ها هستیم و اگر این
خانه ها متناسب با شرایط مددجویان کمیته امداد
باشد ،آن ها را در اختیار این عزیزان قرار می دهیم.
چندروزقبلبودکه«پرویزفتاح»رئیسکمیتهامداد
امام خمینی(ره) کشور در گفت وگو با خبرگزاری
خانه ملت از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای
واگذاری  50هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی
به مددجویان کمیته امداد و از آغاز این واگذاری ها
در برخی استان ها خبر داد.
در همین زمینه «محســن
مســعودیان راد» مدیر کل
کمیتــه امــداد خراســان
رضــوی بــا بیــان ایــن که
بررسی این واگذاری ها در
این اســتان شــروع شــده
است،تصریحکرد:مسکن
هایمهرزیادیدرمناطقیازجملهگلبهاروبینالود
ساخته شده و فاقد متقاضی است ،برای واگذاری
ایــن واحدهــا بــه مددجویــان ،نشســت هایــی بــا
مسئوالن این مناطق برگزار کردیم وامیدواریم که
نتایج خوبی داشته باشد .وی تصریح کرد :بسیاری
از مسکن های مهر زیرساخت های الزم را ندارد و ما
نمی توانیم به صرف این که این مسکن ها متقاضی
ندارد ،آن ها را در اختیار مــدد جویان قرار بدهیم،
زیــرا حفــظ کرامــت مددجویان عزیــز بــرای ما در
اولویت قرار دارد.

•مناسب بودن مسکن های مهر گلبهار

مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام (ره) اســتان بــه
مســکن های مهر ســاخته شــده در گلبهار اشاره و
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معاون بهزیستی خراسان رضوی
آمار اجرای طرح کاهش طالق را اعالم کرد

تصریح کرد :طبق بررســی هایی که انجــام دادیم
در گلبهار مسکن های مهر فاقد متقاضی با شرایط
مددجویان کمیته امداد متناسب است ،ضمن این
که در این منطقه ،در کنار حل مشکل مسکن ،زمینه
ایجاد اشــتغال برای مددجویان فراهم می شــود.
مسعودیان راد با بیان این که در منطقه بینالود نیز
مسکن های مهر فاقد متقاضی زیادی وجود دارد،
افزود :مســئوالن اعالم کردند که بیش از سه هزار
مسکن فاقد متقاضی در منطقه بینالود وجود دارد
اما از نظر ما این مســکن ها با شــرایط مــدد جویان
ما متناســب نیســت .وی در ادامه به مســکن های
مهر ســاخته شــده در شهرســتان ها نیز اشاره کرد
و گفت :در بیشــتر شهرســتان های استان مسکن

مهر فاقــد متقاضی نداریم ،ولی برای حل مشــکل
مسکن مددجویان در شهرستان ها با رایزنی هایی
که انجام دادیم ،شرایط ساخت مسکن برای آن ها
تسهیل می شود.

•اعالم آمادگی نهادها برای رفع مشکل
مسکن مددجویان
وی واگــذاری زمیــن ،انشــعابات آب ،بــرق ،گازو
تلفن رایگان را از جمله تسهیالت برای مددجویان
کمیته امداد در شهرستان ها برشمرد و افزود :یک
ماه قبل در نشستی که رئیس کمیته امداد امام(ره)
کشور با استاندار محترم در مشهد داشتند ،مصوب
شــد مســکن و راه و شهرســازی در مناطق شهری

و بنیــاد مســکن در مناطــق روســتایی زمین های
متناسب برای ساخت منازل مسکونی را در اختیار
کمیته امداد اســتان قــرار دهد .شــهرداری های
شهرستان ها نیز اعالم آمادگی کرده اند در زمینه
ساخت منازل مســکونی ،برای مددجویان کمیته
امــداد پروانه ســاخت رایگان صــادر کننــد و این
اقدام در شهرســتان های اســتان در حــال انجام
است .وی حل مشکل مســکن مددجویان کمیته
امداد را از اولویــت های مهم این نهاد برشــمرد و
افزود :برای حل ســریع تر این مشــکل ،مشارکت
متقاضیــان ،خیــران و دســتگاه هــای اجرایی از
اهمیت بســیاری برخوردار اســت و این مشارکت
در استان وجود دارد.

در نشست شورای سیاست گذاری سومین جشنواره مد و لباس با رویکرد ایرانی اسالمی مطرح شد

سهم ایران از بازار جهانی پوشاک ،فقط 2دهم درصد
نشست شورای سیاست گذاری سومین جشنواره
مد و لبــاس با رویکــرد ایرانی اســامی در مشــهد
برگزار و از پوســتر این جشــنواره رونمایی شــد .به
گزارش ایرنا ،معاون استاندار در حاشیه این نشست
 ،گفت :برگزاری جشنواره مد و لباس از بعد هویت
فرهنگی مورد توجه اســت ،هر چقــدر بتوانیم این
جشــنواره را با رویکرد ایرانی اسالمی همراه کنیم
و بــه آن جذابیت و تنــوع دهیــم ،در ســطح جامعه
عمومیت و کارکرد بیشتری پیدا می کند.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد
خراسان رضوی نیز اظهار کرد :ارتقای همه جانبه و

اصولی دانش مد و لباس طراحان ،تشویق و حمایت
از فعــاالن مســتعد و توســعه فرهنگ مــد و لباس با
رویکرد ایرانی اســامی از جمله اهــداف برگزاری
جشنواره مد و لباس خراسان رضوی است.
«افشین تحفه گر» افزود :صادرات مد و لباس جهان
 400میلیارد دالر گردش مالی دارد و سهم ایران
از این بازار  2دهم درصد از پوشاک جهان است.
وی تصریح کرد :جمعیت یک و نیــم میلیارد نفری
مسلمانان جهان ،بازار آســیا و کشورهای اسالمی
توجه ویژه ای از منظر اقتصــادی طلب می کند که
برگزاری این جشــنواره مــی توانــد در معرفی مد و

لباس با رویکرد ایرانی اسالمی به بازارهای منطقه
و جهان اسالم اثرگذار باشد.
«بتول گندمــی» رئیس کمیســیون برنامه و بودجه
شورای شهر مشهد نیز گفت :باید در حوزه شهری
همه ظرفیــت هــا را ببینیــم و بــا عنایت بــه قدمت
تاریخی لبــاس های ســنتی و طراحــی منحصر به
فرد آن ها در منطقه خراسان ،توجه به این موضوع
اهمیت دارد.
گفتنی است سومین جشــنواره مد و لباس ایرانی
اسالمی خراسان رضوی  13تا  18اسفند در بازار
اطلس مشهد برگزار می شود.

پوستر جشنواره مد و لباس رونمایی شد

انتخاب مدیر بسیج رسانه استان
به عنوان مدیر برتر سازمان

پنج شنبه  28دی  .1396شماره 3766

جامعه

شهری

مسکن مهر بینالود  -عکس:صادق ذباح

مراســم گرامــی داشــت
شــهدای عملیات کربالی 5
و یادواره شــهید «علی اصغر
حســینی محــراب» فرمانده
دالور تیــپ انصارالرضا(ع)،
در مشهد برگزار می شود .در
گرامی داشت یاد این شهدا،
از ساعت  19امروز مراسمی
در مســجد عماریاسر مشهد
واقــع در بولــوار فردوســی،
خیابــان مهــدی  18برگزار
خواهد شد .همچنین ســاعت  14فردا ،خانواده شهدا و
جمعی از یاران شهید محراب بر مزار آن شهید در بهشت
رضا(ع) گرد هم خواهند آمد .یادواره «شهدای اطالعات
لشکری ویژه شهدا» نیز روز شنبه ،بعد از نماز مغرب و عشا
در سالن همایش های آستان قدس رضوی واقع در باب
الجواد(ع) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
شــهید علی اصغر حســینی محراب در ســال  1340در
محله طالب مشــهد متولــد شــد .آخرین مســئولیت آن
شــهید در دوران دفــاع مقــدس ،فرماندهــی تیــپ 88
انصارالرضا (ع) بود کــه در عملیات کربالی  5در منطقه
شــلمچه ،رشــادتهای بینظیــری از خود نشــان داد و
در نهایــت در ادامه سلســله عملیات آفندی در شــهرک
دوعیجی ،در حالی که به شدت شیمیایی و مجروح شده
بود ،هدف اصابت موشک هواپیماهای عراقی قرار گرفت
و به فیض شهادت رسید.
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موفقیت  97درصدی طرح
مشاوره پیش ازطالق در استان

بهبودی نیا -معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی
گفت :تنها ســه درصد از افرادی که سازش کرده بودند،
دوباره برای طالق مراجعه کردهاند.
این گفتــه معاون بهزیســتی اســتان یعنی اجــرای طرح
مشــاوره پیش از طالق تا کنــون موفقیــت  97درصدی
داشته است.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،غالمحســین حقدادی
افزود:بعــد از گذشــت  20مــاه از اجرای طرح مشــاوره
طــاق در خراســان رضــوی  3000زوج باهم ســازش
کردنــد و بــه زندگــی مشــترک بازگشــتند.وی تصریــح
کــرد :طــرح مشــاوره قبــل از طــاق از خردادماه ســال
 1395اجرایی شــد و بعد از گذشــت  20مــاه از اجرای
طــرح  28000زوج به ایــن مراکز مراجعــه کردهاند و تا
امروز  24000زوج مشاوره گرفتهاند .وی افزود :تعداد
کسانی که بعد از شرکت در این کالس ها و سازش دوباره
برای طالق مراجعه کردهاند ،تنها  172زوج بوده است
که این تعــداد در برابر  3000ســازش انجامشــده عدد
ناچیزی است ،به عبارتی میتوان گفت که تنها سه درصد
از افرادی که ســازش کــرده بودند ،دوباره بــرای طالق
مراجعه کردهاند.
«حمیدرضــا پور یوســف» مدیرکل بهزیســتی خراســان
رضوی نیز دربــاره دیگر طرحهــای بهزیســتی در زمینه
کاهــش آمار طــاق گفــت :با هــدف تســهیل طرحهای
مشــاورهای و در دســترس قــرار دادن بیشــتر خدمات،
مشاوره تلفنی رایگان با شــماره  1480راهاندازی شده
اســت و عالوه بر این قصــد داریم خدمات مشــاورهای را
گسترش دهیم.

