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در دیــدار جمعــی از اعضــای شــورا و معــاون فرهنگی
شــهرداری مشــهد با ســاکنان منطقــه رســالت بر لزوم
تــاش در جهت رفــع مشــکالت معیشــتی و اقتصادی
اقشار کم درآمد تاکید شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــورای اسالمی شهر
مشــهد ،شــهناز رمــارم ،عضــو هیئــت رئیســه و محمد
حاجیان شــهری ،رئیس کمیســیون خدمات شــهری و
محیط زیست شورا به همراه معاون فرهنگی و اجتماعی
شــهرداری مشــهد ضمن بازدیــد از منطقه رســالت ،با
جمعی از مردم این منطقه دیدار و گفت و گو کردند .در
ابتدای این نشســت ،رمارم با تاکید بر لزوم رسیدگی به
اقشار آســیب پذیر ،اظهارکرد :در این خصوص تشکیل
خیریــه ای مردم نهــاد با ســاختار هیئت امنایــی ،برای
کمک و مســاعدت به نیازمندان منطقه به عنوان امری
ضروری احساس می شود.
وی همچنیــن تصریح کرد :تالش بــرای برطرف کردن
و حــل مشــکالت شــهروندان و ســاکنان منطقــه بایــد
در قالــب برنامه ریــزی صحیــح و برپایــه اصول باشــد.
در ادامــه نشســت نیــز حاجیــان شــهری بــا بیــان این
که قشــر جوان ســاکن در ایــن مناطــق باید بــه تفکیک
تحصیــات ،تخصــص و توانمنــدی شناســایی شــوند،
افزود :اشــتغال زایی و ایجــاد درآمد بــرای جوانان این
منطقــه از اهمیت بســیار زیــادی برخوردار اســت .وی
با تاکید بر برقــراری ارتباط بــا کارآفرینــان بخش های
مختلــف ،تصریح کــرد :از دیگــر اقدامــات حمایتی که
می توان در این زمینه انجام داد ،اختصاص پیمان های
خرد به مردم همین منطقه از ســوی شــهرداری بوده تا
بتوان از نیروهای بومی استفاده کرد.
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آمار تکان دهنده کودکان رها شده در مشهد به روایت بهزیستی استان

هر روز یک نوزاد در مشهد رها میشود
گزارش

رها شــده ،خانواده او را تحت پوشش حمایت خود
قرار می دهــد .وی با بیــان این که بیــش از دو هزار
خانوادهامدادبگیرتحتحمایتبهزیستیهستند،
یادآور می شــود :در میان این تعداد خانواده امداد
بگیر ،خانواده هایی هســتند که به دلیل فقر مالی
کودکانشان را رها کرده اند و بعد از مشخص شدن
مشــکالت مالی از طــرف واحــد مــددکاری تحت
حمایت قرار گرفتهاند.

محمد حسام مسلمی

«روزانه یک نوزاد در مشــهد رها می شود» این خبر
تلخی است که معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی
استان اعالم میکند و از اوضاع وخیم آمار کودکان
رها شده در مشهد می گوید .آمارها نشان می دهد
که بــه دلیل برخــی مشــکالت از جمله مشــکالت
مالی ،رها کــردن فرزندان یا حتــی فروختن آن ها
در مشهد گســترش یافته اســت؛ موضوع کودکان
ســرراهی حکایتی تلخ اســت که در همــه دوره ها
وجود داشته ،گاه کم شده و گاهی نیز افزایش پیدا
کرده ،امــا هیچ وقــت از بیــن نرفته اســت .آن طور
که معــاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان
می گویــد «در شــهر مشــهد روزانه یک کــودک در
خیابان ها و اماکنی مثل حرم مطهر رضوی به حال
خود رها میشوند».

•مشهد باالتر از میانگین کشوری در
زمینه کودکان رها شده

غالمحســین حقدادی در گفــت و گو با «خراســان
رضوی» به آمــار تکان دهنده رها کــردن کودکان و
نوزادان در مشهد اشاره میکند و میگوید :این آمار
نشان میدهد که تعداد کودکان رها شده در مشهد
از میانگین کشوری باالتر است.
وی به مراکز نگهداری کودکان رها شده در مشهد
اشــاره می کنــد و می افزایــد :در مراکــز نگهداری
(شــیرخوارگاه) کودکان رها شــده عــاوه بر آن ها
کودکانی هــم به عنــوان بــد سرپرســت نگهداری
می شــوند که صالحیــت نداشــتن خانــواده برای
نگهداری آن ها از طرف مراجع قضایی محرز شده
اســت ،ضمن این که ســال گذشــته بیش از 580
کودک به شــیرخوارگاه وارد شــدند که یا رها شده
بودند یا بد سرپرست بودند.
وی تصریــح می کنــد :کودکانی که رها می شــوند
به طور طبیعــی به عنوان فــرد بدون سرپرســت به
بهزیستی تحویل داده میشوند و بهزیستی با توجه
به مدارک و مستنداتی که به دست میآورد کودک
را به خانواده اش تحویــل می دهــد ،در این فرایند

•رها کردن کودک از مصادیق کودک
آزاری است

عکس تزیینی است

مدیرعامل انجمن حمایــت از خانواده زندانیان مشــهد
گفت :خانواده هزار و  500نفر از زندانیان مشهد با هدف
کاهش آسیب های اجتماعی و تامین نیازهای معیشتی
زیر پوشش حمایت این انجمن قرار دارند.
هوشــنگ شــریف نژاد در گفت و گو بــا ایرنا اظهــار کرد:
از این تعــداد  300خانــواده از کمک هزینه معیشــتی و
مســتمری ماهانه بهره مند شــده اند و بقیه نیز که دارای
شغل و مســکن هســتند یا زیر پوشــش کمیته امداد قرار
دارند نیز از کمک های موردی و غیرمستقیم مانند سبد
کاال و دوره های آموزشی بهره می برند.
وی حرفه آموزی و ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده
آنــان را از مهم تریــن فعالیت هــای انجمــن حمایــت از
خانواده زندانیان مشــهد اعــام کرد و افــزود :پرداخت
وام خوداشتغالی از طریق این نهاد و برگزاری دوره های
آموزشی گلیم بافی ،بافت تابلو فرش ،آرایش و پیرایش،
خیاطی و گلدوزی با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و
با هدف تامین معیشت خانواده زندانیان از دیگر اقدامات
انجمن است.
شــریف نژاد به برگزاری دوره های آموزشی مهارت های
زندگی بــرای خانواده زندانیان نیز اشــاره کــرد و گفت:
آموزش پیشــگیری از طالق و مفاســد اخالقــی ،تربیت
فرزنــدان و مشــاوره های فــردی و گروهــی و دعــوت از
کارشناســان خبــره بــرای ســخنرانی از دیگــر اقدامات
انجمن بوده است.

شهری

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

یک شنبه  6خرداد .1397شماره3859

حمایت از خانواده 1500زندانی
درمشهد

از میان خبرها

ممکن است بعد از پیدا کردن کودک ،خانواده اش
صالحیــت نگهــداری از او را نداشــته باشــد یــا بد
سرپرســت باشــد که در این صــورت در بهزیســتی
نگهــداری می شــود یا بــه عنــوان تامیــن موقت به
خانوادهها تحویل داده خواهد شد.
وی یادآور می شود :اگر خانواده نوزاد رهاشده پیدا
نشــود برای آن ها حکم نگهــداری از طرف مراجع
قضایی صادر میشود و به عنوان فرزند خواندگی به
افراد واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.

•بیشتر کودکان رها شده نوزاد و زیر یک
سال هستند

معاون اداره کل بهزیســتی اســتان با بیــان این که
بیشــتر کودکانی که رها می شــوند نوزاد و زیر یک
سال هســتند ،تاکید می کند :یک گروه ،کودکان
مجهــول الوالــد هســتند یعنــی فرزندانی کــه پدر
مشخصی ندارند و نگهداری آنان توسط مادر کاری
غیرممکن یا دشوار اســت که این گونه کودکان در
دوران نوزادی و شاید بالفاصله بعد از تولد در کوچه
و خیابان رها میشوند .وی میافزاید :کودکانی هم
هستند که دچار معلولیت و نقص عضو کامل یا زیاد

هستند که نگهداری آنان برای خانواده غیرممکن
است و به دلیل هزینه های جانبی ،خانواده ،آن ها
را در اماکن زیارتی و میادین شلوغ رها میکند.

•حمایت مالی از خانواده هایی که به دلیل
فقر کودکانشان را رها کرده اند

حقدادی در پاســخ به این ســوال که بهزیستی چه
اقداماتی برای کاهــش آمار کودکان رها شــده در
مشــهد انجــام داده اســت ،می گوید :ما بــه عنوان
یک عامــل پذیرنده هســتیم؛ نه شــرایط اقتصادی
دست ماست و نه مســائل پیشــگیری از این آسیب
اجتماعی.
معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی خراســان
رضــوی همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دیگــری
مبنــی بر ایــن کــه آیــا بهزیســتی از خانواده هایــی
که به دلیــل مشــکالت مالــی کودکانشــان را رها
می کننــد ،حمایــت مالــی می کنــد؟ می گویــد:
خانواده هایی هســتند که به دلیل مشکالت مالی
یا ناتوانی در تامین هزینه هــای دارو کودکان خود
را رها می کنند ،در این صورت اگر برای بهزیستی
مشخص شود که کودک به دلیل فقر مالی خانواده

استقرار اتوبوس دیابت در بوستان ملت مشهد
مدیر محیط زیســت شهری شهرداری مشــهد گفت :اتوبوس دیابت
تا دهم خردادماه در پارک ملت مشــهد مســتقر خواهد شــد و برای
خدمات رسانی به شهروندان مشهدی اقدام خواهد کرد .به گزارش

پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشــهد ،محمد پذیرا گفت :اتوبوس
دیابت در تاریخ های  12و  13خردادماه در محل درمانگاه نیایش،
 19تا  24خرداد در محل بازار میادین جنب باغ گیاه شناسی و 27

وی همچنین درباره برخورد قانونی با خانوادههایی
که کودکان خود را رها می کنند می گوید :واقعیت
این اســت که مــا بــه بســیاری از خانواده هایی که
کودکانشان را رها میکنند دسترسی نداریم ،ولی
اگر قرار باشــد برخوردی با این خانواده ها صورت
بگیرد از طرف مراجع قضایی اســت ،ضمن این که
این موضوع یکی از مصادیق کودک آزاری اســت و
قطعا مجازاتهای سنگینی دارد .حقدادی با بیان
این که آماری از میزان برخــورد با این خانواده ها از
طرف مراجع قضایی نداریم ،می افزاید :ما هم اگر
خانوادهای کودک خود را رها کرده باشد یا اقدام به
فروش غیر قانونی او کند ،آنها را به مراجع قضایی
معرفی میکنیم.
وی همچنین فرهنگ ســازی حمایــت از کودکان
به ویژه جلوگیری از آســیب اجتماعــی «رها کردن
کــودکان» را از مهم تریــن برنامه هــای بهزیســتی
بیان می کنــد و می افزایــد :ما با اطالع رســانی در
رســانه ها ســعی می کنیم اقدامات آموزشی برای
حمایت از کودکان را انجــام دهیم ،عالوه بر این در
 260موسسه تحت پوشش بهزیستی کالس های
آموزشــی برگــزار می کنیــم .حقــدادی تصریــح
میکند :موضوع کودکان رها شده موضوعی است
که باید بــا آن برخورد شــود و فرهنگ ســازی برای
آن به صورت کارشناســانه صورت بگیرد ،ولی اگر
بخواهیم در سطح شهر این آسیب اجتماعی را برای
مردم نمایش دهیم قبح این مسئله از بین می رود،
لذا ترجیح میدهیم فرهنگسازی بیشتر در قالب
موسسات انجام شود.

تا  31خردادماه در محل بوســتان چهــل بازه از ســاعت 9تا  17در
خصوص آشــنایی با بیماری دیابت و ارائه مشــاوره ،خدمات رسانی
می کنــد .وی تصریح کرد :اولیــن اتوبوس دیابت مشــهد  25بهمن
ماه سال گذشته با هدف آگاه سازی و ارائه مشاوره درباره دیابت در
مشهد رونمایی شد.

رئیس شورای اسالمی مشهد

وظیفه بدانیم نیاز جامعه را در
چارچوب مقررات اجرایی کنیم
رئیس شورای شهر مشهد گفت :وظیفه بدانیم نیاز جامعه
را در چارچوب مقررات اجرایی کنیم.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
محمدرضــا حیــدری در چهارمیــن شــب از سلســله
برنامه های «بهار جان ها» که در میدان شــهدای مشــهد
برگزار شــد ،گفت :بــا ارتبــاط و تعامل باهمــگان وظیفه
بدانیم آن چه را که نیاز جامعه است در چارچوب مقررات
جامعــه اجرایی کنیم و با توســعه ایــن چارچوب ها اقبال
عمومی را افزایش و نظر اکثریت را مالک قرار دهیم .وی
همچنین در پاسخ به سوال یکی از شهروندان در خصوص
کمبود منابع آبی گفت :اگرچه مطالعاتی در دست انجام
است و طرح هایی در خصوص انتقال آب از دریای عمان
مطرح شــده اما باید گفت این روش ها گران اســت و باید
بتــوان از منابع موجــود به صــورت بهینه اســتفاده کرد.
رئیس شــورای شــهر مشــهد در خصوص آلودگی هوای
شــهر نیز اظهار کرد :عمده علت آلودگی هوای مشــهد،
سوخت خودروهاســت .حیدری با اشــاره به سرانه قابل
قبول شــهر در حوزه فضای ســبز شــهری افزود :با وجود
ســرانه خوب فضــای ســبز در مشــهد در صــورت اصالح
رفتارهای ترافیکی شــهروندان و توسعه زیرساخت های
حمل و نقلی می توانیم شاهد روزهای پاک و هوای سالم
در مشهد باشیم.

معاونخدماتومحیطزیستشهرداری
مشهدخبرداد:

ممنوعیت آبیاریتانکری فضای
سبز در روز

معــاون خدمــات و محیــط زیســت شــهرداری مشــهد از
ممنوعیتآبیاریتانکریفضایسبزدرطولروزبهمنظور
کاهش ترافیک خبر داد و گفت :با ابالغ بخشــنامه ای به
مناطق مختلف شــهرداری مشــهد از ابتــدای خردادماه
آبیاری تانکری فضای ســبز در طول روز ممنوع و فقط در
طول شب مجاز خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشهد ،خلیل
ا ...کاظمــی اظهار کــرد :با هــدف اثربخشــی و افزایش
بازدهی آبیاری ،زمان آبیاری فضای سبز از ساعت  19تا
6صبح تعیین شده است و آبیاری خارج از این بازه زمانی
تخلف خواهد بود ،مگر در موارد معدود و در شرایط خاص
که به تایید کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده،
رسیده باشد.
وی افزود :البته تــردد تانکرهای حمــل آب در طول روز،
صرفا برای پر کــردن مخازن آبیاری شــبانه مجاز خواهد
بود .معاون خدمات و محیط زیســت شــهری شــهرداری
مشهد تصریح کرد :امسال از سوی شهرداری مشهد بیش
از چهار میلیارد و 800میلیون تومان اعتبار برای توسعه
شبکههای آبیاری تحت فشار تخصیص داده شده است.

