اخبار

جامعه

4

اجتماعی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

شنبه 24شهریور  . 1397شماره3945

مدیر جهاد کشاورزی مشهد خبر داد

Sat،Sep،15،2018، No.3945

جلوگیری از ساخت و سازهای
غیر مجاز در بیش از 10هکتار
از اراضی کشاورزی مشهد

در یادواره «شهدای گردان روح ا »...مطرح شد:

بخشعمدهمشکالتما ریشهدرضعفمدیریتدارد
پاسخ قالیباف به شایعات سفر به لندن و تصرف زمین های طرقبه

گزارشجلسه
میرزاده

•شعار حقوق شهروندی می دهیم و مردم را
از آن محروم می کنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد :امروز
مردم می توانند مشــکل اشــتغال را برطــرف کنند،
دولت تــوان حل مشــکل اقتصــاد را نــدارد ،اگر می
خواهید با فساد مبارزه کنید ،اقتصاد را مردمی کنید
و این را هم نگویید کــه موضوع اقتصاد بــه اندازه ای

•دل بستن به کمک دشمن احمقانه است

قالیباف ادامــه داد :ما به جــای آن کــه در اقتصاد به
مردم خود تکیه کنیــم ،به بیگانگان تکیــه می کنیم.
آن هم بیگانگانی که در حداقل صد ســال گذشــته،
جز خیانت به مردم ما کاری نکردنــد .نمونه های آن
را در دفــاع مقدس و  28مــرداد دیدیــد ،در «برجام»
هم دیدیــد .وی افــزود :درس بگیریم کــه در اقتصاد
هم به مردم تکیه کنیم ،به جای آن که دست به سوی
دشمنان قســم خورده خود دراز کنیم ،به سنت های
الهی ایمان داشته باشیم .البته این سخن ،به معنای
آن نیســت که مــا با دنیــا حــرف نزنیم .حــرف زدن و
ارتباط برقرارکردن با دنیا ،شــرط عقل اســت .ولی
این که آنقدر دل بدهیم و احساس کنیم دشمن به ما
کمک می کند ،این «احمقانه» است.

•مسئوالن مشکالت مردم را حل کنند
نه این که بگویند تحمل کنید

وی افــزود :معنای رســیدگی بــه حقوق شــهروندی
این اســت که مســئوالنی که مردم آن هــا را انتخاب
کرده اند ،مشــکالت آن ها را حل و فصل کنند نه این
که به مردم بگویند مشــکالت را تحمــل کنید .مردم
شــما را برای حل مشــکالت انتخاب کــرده اند .پس
الاقل حــرف از حقوق شــهروندی نزنیــد ،این حرف
در این شــرایط ســخت اقتصــادی ،بــی احترامی به
مردم اســت .قالیباف تصریــح کرد :ما مــی توانیم بر
این مشــکالت اقتصادی فائق آییم .باید باور داشــته

باشــیم که مردم ،با دل و جان پای انقالب آمده اند و
ما هم باید تــا پای جان خود ،پای این مردم ،اســام و
ایران عزیز بایســتیم .معنی این سخن هم این نیست
که تا مســئولیت اجرایی داریم ،این حــرف را بزنیم و
هر زمان که از مسئولیت کنار رفتیم ،بگوییم مسئول
نیســتیم .ما چه زمانی از ایــن انقالب ،ایــن درس را
گرفته ایم که مسئولیت ،توأم با داشتن قدرت است؟
اگــر در پســت و مقامــی نبودیــم ،دیگر مقابــل مردم
مســئول نیســتیم؟ ما از این انقالب فرا گرفته ایم که
«تا زنده ایــم ،رزمنده ایم» .باید مبــارزه کنیم ،اگر در
مسئولیت بودیم ،با امکانات بیشتر .اما فرد فرد ما در
مقابل جامعه مسئول هســتیم .البته شک نداریم که
اگر بخواهیم این گونه تــاش کنیم ،حتما غربزده ها
علیه ما جوسازی خواهند کرد.

•باید امیدوارانه و مسئوالنه بایستیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :ناامیدی،
بزرگ ترین گناه و نابخشــودنی اســت .به عنوان یک
خدمت گزار مــی گویم و در طرح اقتصــادی که داده
بودم ،بــه تفصیــل بحــث کــرده ام که ظرفیــت های
کشور را می شناســم .ما رزمنده و فرزند این انقالب
هستیم و خســتگی نباید در ما راه داشــته باشد .باید
امیدوارانه ،شــجاعانه ،دقیق و مســئوالنه بایســتیم.
دشمن را ناامید کنیم و اجازه ندهیم با ایجاد شایعات
و دروغ ،اعتماد مردم به باورهایشان را بگیرد .اجازه
ندهیم بعضی ضعف ها و اشکاالت موجود ،دستاویز
این موضوع شــود که اســاس نظام و انقــاب را مورد
تعرض قرار دهند.

•انقالب بدون مردم معنا و مفهوم ندارد

قالیباف ادامه داد :امروز مهم تر از جنگ اقتصادی،
جنگ رسانه ای است که دشمن علیه انقالب اسالمی
آغاز کــرده و اعتماد مردم بــه نظام ،باورهــای قرآنی
و رهبری را مورد هجمه قرار داده اســت .بر بخشــی
از ندانم کاری هــا ،ضعف کارآمدی هــا و بی تدبیری
های موجود ،ســوار مــی شــود و دروغ و شــایعه را بر
آن ســوار می کند و ذهن مردم را نســبت به خیلی از
موضوعات خراب می کند .هر کجا هم احساس کند
افراد و جریاناتی برای انقالب تالش می کنند ،سعی
می کند ذهنیت مردم را عوض کنــد .قالیباف تأکید
کــرد :عمق اســتراتژیک انقالب ما ،تــوان نظامی آن
نیست بلکه قلب مردم ،ذهن مردم و روان و جان مردم
است و اصال انقالب بدون مردم ،معنا و مفهوم ندارد.

•پاسخ به شایعات

وی سپس با اشــاره به برخی شــایعه ها درباره خود،
اظهار کرد :در فرودگاه ،خانــواده ای را دیدم که من
را به یکدیگر نشــان می دادند و می گفتند این همان
«قالیباف» اســت که می گفتند به لندن رفته اســت.
وی افزود :حــدود  20روز قبــل من به مناســبتی در
جمــع خانوادگی بــودم ،در آن جمع هــم یکی به من
اصرار کرد مراســمی بگذار تا مــردم طرقبه بدانند تو

عکس :میثم دهقانی

مراسم یادواره «شهدای گردان روح ا »...پنج شنبه
گذشــته در مجتمع فرهنگی «آیه ها» برگزار شد .به
گزارش «خراسان رضوی» ،در این مراسم محمدباقر
قالیباف فرمانده لشکر  5نصر در دوران دفاع مقدس
که سخنران ویژه یادواره بود ،گفت :وقتی ما دور هم
جمع می شــویم و از خاطــرات دوران دفاع مقدس و
شــهدا صحبت می کنیم ،منظور فقط این نیست که
خاطره ای گفته باشــیم و رفته باشــیم ،البته خاطره
هم می گوییم اما این خاطره گفتن ،اهداف مشخص
و آموخته هایی دارد که ما هرگز نباید آن را فراموش
کنیم .قالیباف با بازخوانی تجربه های دفاع مقدس
و دســتاوردهای انقــاب اســامی ،بــه مشــکالت
امروز کشــور اشــاره و تصریح کــرد :امــروز و در دهه
چهــارم انقالب ،بحران مــا بحران اقتصادی اســت،
اما چرا قادر نیســتیم بــر این بحران فائــق آییم؟ چرا
نمی خواهیــم از ایــن تجربه تاریخــی و فرهنگ اهل
بیت (ع) اســتفاده کنیم؟ وی افزود :بــرای ما خوب
نیســت که این ها را ببینیم و در دهه چهارم انقالب،
مردم را از اقتصاد حذف کنیم ،هرچند ممکن است
در پاســخ بگوینــد که ما بــه دنبال خصوصی ســازی
هســتیم .قالیباف تصریــح کرد :اوال مــا معتقدیم که
بــه دنبال خصوصی ســازی نیســتید و بخــش عمده
اقتصاد ما دولتی اســت .آن جایی هم که خصوصی
سازی اســت ،در واقع «خاصه سازی» اســت و افراد
خاصی هستند که سفارشــی اند و زمانی از آن ها به
عنوان « 4درصدی ها» نام بردم.

پیچیده است که کار هر کسی نیست .شهردار اسبق
تهــران در ادامه گفــت :می آییم شــعار «حفظ حقوق
شــهروندی» مــی دهیــم ،امــا مــردم را از مهــم ترین
حقوق شــهروندی و این که فرصت های اقتصادی را
در اختیار آن ها قرار دهیم ،محــروم می کنیم .وقتی
که حق مســلم مردم را در اقتصاد از آن ها می گیریم
و ثروت یــک فرد را طی یــک هفته به «نصــف» تبدیل
می کنیم ،توهینی از این باالتر به حقوق شــهروندی
وجود دارد؟ وقتی که مشکل گرانی و اشتغال را نمی
توانیم حل کنیــم ،از حقوق شــهروندی صحبت می
کنیم؟ مشکالت با شعار حل نمی شود.

نکند این حرف ها حقیقت داشــته باشــد .این ها که
من را می شناسند ،چه رسد به افرادی که اصال ما را
ندیده اند و با روحیات ما آشنا نیستند.

به لندن نرفته ای .حتی پدرم هم با من تماس گرفت
و گریه کرد که الاقل بیا و خودت را به مردم نشان بده.
وی در ادامه گفت :این را هــم گفته اند قالیباف چند
صد هکتار زمین هــای طرقبه را تصرف کرده اســت
اما افرادی که من را می شناسند ،می دانند که حتی
برادر من با چند فرزند ،هنوز مســتأجر اســت .حتی
د ِر منزل پدر من ،از سال ها پیش تغییر نکرده است.
قالیباف افزود :رفتند عکس عروسی خانواده دیگری
را همزمان با مجلس عروسی دختر من منتشر کردند
و گفتند این مراسم عروسی دختر قالیباف است .در
مســجد از پدر من درباره این موضوع می پرســیدند.
این شایعه تا جایی اثر می گذارد که حتی افرادی که
 50سال اســت با آن ها زندگی کرده ایم ،می گویند

•بخش عمده مشکالت ما ،ریشه در ضعف
مدیریت دارد
قالیبــاف در بخــش پایانــی ســخنان خود گفــت :ما
می توانیم با همین ظرفیت های اقتصادی موجود ،بر
مشکالت اقتصادی فائق آییم .بخش عمده مشکالت
ما ،ریشه در ضعف مدیریت دارد وگرنه توانمندی این
کشور باالست .ان شاءا ...دست به دست هم بدهیم
و بتوانیم این مسائل و مشکالت را حل کنیم و مطمئن
هستیم به فضل خدا ،برکت خون شــهدا و اعتمادی
که به مردم داریم و با تالش صادقانــه و عالمانه همه
مســئوالن و باور به مردم ،از این مشــکالت ســخت و
دشواری که به خاطر آن شــرمنده خانواده ها و مردم
عزیز هستیم ،عبور می کنیم.
سخنرانی سرهنگ پاسدار «حسن رجب پور» فرمانده
لشکر  5نصر درباره این یادواره ،تقدیر از خانواده های
شهدا ،رونمایی از کتاب «فرزندان روح ا »...و برپایی
نمایشــگاه عرضه محصوالت فرهنگی و نوشت افزار
ایرانی از دیگــر بخش های یادواره «شــهدای گردان
روح ا »...بود.

مدیر جهادکشاورزی شهرســتان مشهد گفت :به منظور
جلوگیری از تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و ساخت
و ســازهای غیرمجاز در بخش مرکزی شهرستان مشهد
و روســتای حصــار افغــان و همچنین بــه دســتور معاون
دادســتان و رئیــس شــورای حفظ حقــوق بیــت المال،
عملیات قلع و قمع ســاخت و ســازهای غیر مجاز در این
منطقــه در مســاحتی بیــش از  10هکتار انجام شــد .به
گــزارش روابــط عمومی جهــاد کشــاورزی شهرســتان
مشــهد ،جوانبخت اظهار کرد :در این مرحله از عملیات
بیش از  50مورد دیوارکشی و ســاخت بنا که به طور غیر
مجاز اقدام به تغییر کاربری آن کرده بودند ،تخریب شد.

مدیرگروهبهداشتمحیطحرفهایدانشگاه
علومپزشکیمشهد:

استفاده از ظروف پالستیکی برای
نذورات ممنوع است

مدیــر گــروه بهداشــت محیــط حرفــه ای دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد گفت :استفاده از لیوان و ظروف پالستیکی
برای توزیع مایعات داغ و غذاهای نذری در ایستگاه های
صلواتی و مراســم مذهبی طــی ایام محــرم و صفر ممنوع
است .علی اصغر حسنی در گفت و گو با ایرنا افزود :ریختن
مایعات داغ در ظروف پالستیکی خطر سرطان زایی دارد
لذا اســتفاده از لیوان کاغذی و شیشــه ای بــرای این کار
توصیه می شود.
وی اظهار کرد :استفاده از لیوان پالستیکی برای مایعات
سرد در تکیه ها ،مساجد و ایستگاه های صلواتی بالمانع
است.
وی گفت :در ایــام محرم و صفــر  180گروه بازرســی در
مناطق تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد بر
تهیه و توزیــع نذورات ،رعایت اصول بهداشــتی در اماکن
عمومی و محل برپایی عزاداری ها نظارت دارند .حسنی
افزود 140 :گــروه نظارتی از این تعداد در شــهر مشــهد
فعالیت می کنند و بقیه در دیگر شهرستان های زیر پوشش
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد فعال هســتند .وی اظهار
کرد :گروه های مزبور بــه صورت مســتمر از محل برپایی
عزاداری ها از جمله مساجد ،تکایا ،حسینیه ها ،ایستگاه
های صلواتی و خیمه های توزیع نذورات بازدید می کنند.
مدیر گروه بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی
مشهد برگزاری دوره های آموزشی ویژه برگزارکنندگان
مراسم مذهبی ،توزیع پیام های بهداشتی و نصب تابلوی
تبلیغاتی حاوی پیام هــای بهداشــتی را از دیگر اقدامات
در این ایام ذکر کرد .وی گفــت :تمام افرادی که در تهیه و
توزیع مواد غذایی در هیئت ها و تکایا ،مساجد و خیمه های
عزاداری فعالیت می کنند ،به منظور جلوگیری از انتقال
بیماری باید کارت بهداشتی دریافت کنند.

چهرهها وخبرها
معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی اعالم کرد

موافقت با 49درصد درخواست های نقل و انتقال فرهنگیان استان
معاون پژوهش ،برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان
گفت :با پایان روند بررســی درخواســت های نقــل و انتقال فرهنگیان در اســتان ،در
مجموع با درخواست  49درصد فرهنگیان متقاضی نقل و انتقال در خراسان رضوی
موافقت شــد .حمید کفشــکنان در گفت و گو با ایرنا افزود :شــش هــزار و  500نفر از
فرهنگیان این اســتان تقاضای نقل و انتقال درون استانی برای سال تحصیلی جدید
داشته اند .معاون آموزش و پرورش استان اظهار کرد :یک هزار و  100درخواست انتقال از دیگر استان های
کشور به خراسان رضوی ثبت شده است که با موافقت استان های مبدا ،انتقال  600نفر به خراسان رضوی
میسر شده است.

از میان خبرها
گوناگون

مشاوراموربانوانشهردارمشهدتاکیدکرد

لزوم تقویت خودباوری و روحیه
مطالبه گری بانوان برای حل
مشکالتمحالت

مشاورشهردارمشهددراموربانوان،برلزومتقویتخودباوری
و روحیــه مطالبه گری بانــوان برای حل مشــکالت محالت
تاکیدکرد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
زری جراح در نشست هم اندیشــی با بانوان اعضای شورای
اجتماعی محالت که در منطقه  7شــهرداری برگزار شــد،
درباره آموزش شهروندی اظهار کرد :متاسفانه همه نهادها
ادعایآموزشدارند،درصورتیکهمتولیآموزششهروندی
شــهرداری اســت و باید آموزشهای به روز و تخصصی ارائه
شــود؛ لذا اعضای شــورای اجتماعی باید در محالت ناظر و
مطالبهگرباشندوازامکاناتوهزینههایشهری،درراستای
اهداف شهروندی به نحو مطلوب استفاده کنند .وی درباره
بازارچه های خوداشــتغالی نیز گفت :هــر منطقه میتواند
اعالم آمادگی کند و فضایی در اختیار سازمان میادین قرار
دهدتاغرفهخوداشتغالیایجادشود،امابهتراستاینغرفه
زمانی احداث شــود که بانوان منطقه با قدرت ،توانمندی و
خالقیتباالبتواننداجناسخودرابهفروشبرسانند.

توصیهعضوهیئتعلمیدانشگاهعلوم
پزشکیمشهد

سنگینیکیفمدرسهباید
 ۱۰درصد وزن دانش آموز باشد

عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیمشهدبابیاناین
کهکیفهایمدرسهمیتواندباعثایجادضایعاتاسکلتی
عضالنیشود،گفت:وزنکیفمدرسهباید ۱۰درصدوزن
دانش آموز باشــد .به گزارش وبدا ،دکتر مجید شهبازی با
بیان این که دانش آموزان به طور معمــول روزانه حدود دو
ســاعت کیف خود را حمل می کنند ،افزود :کیف مناسب
مدرســه می تواند در جلوگیری از بروز مشکالت اسکلتی
عضالنیدانشآموزاندرآیندهتاثیربهسزاییداشتهباشد.

اوایل هفته گذشته بود که امیرشهال ،عضو شورای
شهر مشهد ،با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی
خود در اینســتاگرام ،با پول زور خوانــدن الیت ،از
رایزنی اعضای شــورای شــهر مشــهد برای گرانی
 25درصــدی الیت خبر داد .در پی این یادداشــت
بود که اختــاف نظرها بر ســر ایــن ماجــرا نمایان
شــد و به تدریج برخی دیگر از اعضای شورای شهر
مشــهد بــه آن واکنش نشــان دادنــد و هرکــدام به
نوعــی از الیحه افزایــش  25درصــدی تعرفه الیت
دفاع کردنــد .اما مدیرعامل الیــت در توییتی نوک
پیکان انتقادش را به سمت این جمله شهال درباره
پول زور بــودن الیت گرفــت و نوشــت« :تعبیر پول
زور توهیــن به چندصد نفر پرســنل الیت اســت که
در ســرما و گرما پارک حاشــیه خیابان های شهر را
ســامان دهی می کنند وبه تســهیل ترافیک کمک
کرده اند .به این فکر کرده اید که فردا همکالســی
یکی از فرزنــدان کارکنان الیت ،او را مســخره کند
که پــدرت زورگیر است؟»شــهال نیز ایــن توییت را
بی پاسخ نگذاشت و در یادداشت دیگری خطاب به
اسدی مدیرعامل الیت نوشت« :اینکه مدیرعامل
جوان ،باانگیزه و اهلرســانه الیت ،نسبت به اخبار
حواشی مجموعه تحتامرشان ،اینگونه با سرعت
وارد واکنش میشوند ،شایســته تقدیر است .لکن
انسان از یک مدیر خوشفکر که آمده است تا ناجی
یک شرکت ضررده و ُپرشاکی باشد ،انتظار دارد به
جای پاسخهای غیرفنی و بدون مخاطب که بیشتر
به فرافکنیهای رســانهای برای دستباال داشتن
در مواجهه بــا افکارعمومی میماند ،با شــهامت و
ِ
متانــت بیشــتر ،پاســخگوی مطالبات جــدّ ی عامه
مــردم و انتقــادات مســتدل نماینــدگان آنهــا در
پارلمان شــهری باشــد ».وی افزود « :اینکه از دل
یک متن چندصفحهای ،که واجد انتقادات قانونی
و پرســشهای حقوقــی بــه عملکرد شــرکت الیت
است ،یک واژه را دســتچین کرده و نسبت به آن،
واکنش عاطفی -احساســی راه بیندازیم ،به هیچ
وجه در شأن مدیری که قول داده اوضاع نابهسامان
شرکت تحتامرش را بهسامان کند ،نیست .در آن
مطلب ،اق ً
ال شش پرسش اساسی مطرح کردم و از
آقای مدیرعامل خواســتم برنامههایشان را برای
اجراییشــدن این مطالبــات عمومــی ارائه دهند.
اما در توییت ایشان ،دریغ از یک خط پاسخ به یکی

رئیسکمیسیونحقوقیشورایشهرمشهد:

طرح «شهر دوستدار کودک» ،مهرماه در شورا بررسی میشود
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شــهر مشــهدمقدس گفت :پس از برگزاری 10جلسه
تخصصیباحضورکارشناسان،طرح«شهردوستدارکودک»مهرماهدرجلسهعلنیشورای
شهرمشهدارائهخواهدشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشورایشهرمشهد،سیدمحسن
حسینیپویادرنشستهماندیشیشهردوستدارکودکگفت:شهردوستدارکودکشهری
استکهمناسبکودکانبوده،باعالیقوسلیقههایآنهاهمخوانیداشتهباشدوعالوهبر
بزرگساالن،کودکاننیزشهررادوستداشتهباشند.ویافزود:بهدنبالشهریهستیم
کهدرآنبهحقوقاساسیکودکتوجهشدهباشد.ویتصریحکرد:کمیسیونحقوقیشوراتاکنونبرایبررسی
اینطرح 10جلسهمختلفبرگزارکردهوازاسناد،کتابهاومقاالتمتعددیدرتهیهطرحاستفادهشدهاست.

اختالف نظرها بر سر گرانی الیت
از بگومگوی مجازی عضو شورا و مدیرعامل
تا واکنش رئیس شورا به حواشی

کأنه درحــال حاضر ،تنها مشــکل
از آن ســوألها! ُ
الیــت ،اســتعمال واژه «پــولزور» اســت ».وی در
بخش دیگری از یادداشــت خود نوشــت« :هرچند
همواره مرجع ،ضمیر خویش را پیدا میکند ،لکن
ایندفعه جناب مدیرعامل ،نشــانی غلط میدهند
و ســعی دارند مســئولیت گرفتــن «پــولزور» را به
همکاران خود نســبت دهند .همه میدانیم که آن
بندگانخــدا ،مأمور شــما و معــذور مردمانــد .اگر
بگویید بگیرند ،ناچار به گرفتن هستند و اگر بگویید
نگیرند ،اتفاق ًا عذاب و َا َلم روحیشان در مواجهه با
مردم عاصی و عصبانی از الیت کمتر میشود .پس
بیشــک مرجع «پولزور» آنها نمیتوانند باشند.
بهتر است نشــانی آن را از تصمیمســازانی بگیرید
که بیرقیب و در انحصار مطلق ،شرکتی را به مبلغ
چندمیلیاردتومان به شهرداری قالب کردند ،بدون
آنکه سر ســوزنی خدمت ارائه دهند ،از مردم پول
نص صریح قانون ،درآمدهایش
میگیرند ،برخالف ّ
را در جای خودش هزینــه نمیکنند و با افتخار ،در

پایــان هر ســالمالی اعــام میکنند :امســال هم
کمآورده ایم ،زیانده هســتیم و بــرای زندهماندن،
راهی جز گرانکردن تعرفههای مان نداریم! باقی
عرایض بماند برای دوشنبه موعود».

•هرکارزیاندهرانمیتوانتعطیلکرد
پس از این بگومگوهای مجازی شــهال بــا مدیرعامل
الیت ،این بار رئیس شــورای شــهر مشــهد بــه همراه
رئیسکمیسیونحملونقلوترافیکشورابازدیدی
ازشرکتترافیکهوشمندالیتانجامدادودرواکنش
به حواشی اخیر درباره الیت ،گفت :هر کار زیان ده را
نمیتوانتعطیلکرد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شورای شــهر مشــهد ،محمدرضا حیدری با اشاره به
برخی مصداق های کارآمدی الیت در معابر مختلف
شهرمشهدگفت:برایمثالدرطولاینمدتمیزان
توقفخودروهادرفاصلهزمانی 120تا 150دقیقهدر
خیابان آبکوه تنها یک درصد بوده است .همچنین در
خیابانسعدیکهمرکزفروشلوازمصوتیوتصویری

معاون توسعه مشارکت های مردمی بهزیستی استان اعالم کرد

توزیع 10هزار بسته لوازم تحریر بین دانش آموزان مناطق محروم
معاون توســعه مشارکت های مردمی و اشــتغال اداره کل بهزیســتی خراسان رضوی
گفت :در آستانه سال تحصیلی جدید  10هزار کوله مهربانی بین دانش آموزان مناطق
مرزی و محروم این استان توزیع شد .مجتبی حســین نژاد در گفت و گو با ایرنا افزود:
این کوله ها شامل اقالم مختلف لوازم تحریر است که با مشارکت خیران و نیکوکاران
تهیه شده است.
وی ارزش ریالی این هدایای تحصیلی را بیش از  400میلیون ریال بیان کرد .معاون
توسعه مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی خراســان رضوی اظهار کرد :هم اکنون بیش از
 12هزار دانش آموز در خانواده های مددجویان زیرپوشش این نهاد هستند.

مشهداست،بافراهمبودنتنها 90جایپارک،روزانه
بیش از یک هزار و  200خودرو به صــورت عادالنه از
فضای پــارک بهره مند شــده اند .همیــن موضوع در
حدفاصلمیداندکترعلیشریعتیومیداناحمدآباد
نیزدیدهمیشودوباوجودتنها 289جایپارکبیش
از ســه هزار و 700خودرو در روز در این مســیر پارک
می کنند .حیــدری با تاکید بر این کــه در قبال حذف
الیت که برخی بــه دنبال آن هســتند ،رفتار ترافیکی
مردم تغییر می کند و شاهد همان وضعیت سال های
قبل خواهیــم بود ،اظهــار کرد :هم اکنــون برخی که
اتفاقا اقلیت نیز هســتند و البته صدای خیلی بلندی
دارند،برخالفمصالحشهروخواستهاکثریتصحبت
وموضوعاتیرابیانمیکنندکهباواقعیتفاصلهدارد.
وی تاکید کرد :ضرورت الیت قانونی و اجتناب ناپذیر
است.منتقداندرابتدابایدبهعملکردمجموعهالیت
و بررسی داده های آن و همچنین تاثیرات مثبتی که
اینکاردرشهرداشتهاست،نگاهیداشتهباشند.وی
تصریحکرد:بااینحالمنکربرخیمشکالتدرالیت
نیستیم و موضوعاتی همچون مکانیزه کردن و نحوه
رفتار پارکبانان با مردم از جمله مسائلی است که باید
از ســوی مدیریت این مجموعه اصالح شود .حیدری
همچنین در واکنــش به ایــن موضوع کــه برخی می
گویندچونالیتزیاندهاست،پسبایدتعطیلشود،
گفت:بسیاریازمجموعههایزیرنظرشهریزیان ده
هستند و برای خدمت رسانی به مردم باید به فعالیت
خود ادامه دهند .رئیس شورای شهر مشهد افزود :با
این حال از مردم مشــهد نیز تقاضا داریم برای خروج
الیت از زیــان ده بــودن ،هزینه های مربــوط به پارک
خودروهای خود را به موقع پرداخت کنند.همچنین
مدیرعامل الیت در جریان این بازدید ،از تغییر چارت
اینمجموعهبهواسطهدستورشهرداروپیگیریهای
شورایشهرمشهدوهمچنینبهمنظورافزایشبهره
وری بیشــتر در این مجموعه خبــر داد .محمدمهدی
اســدی تصریح کرد :ایــن مجموعه با هــدف افزایش
بهره وری و بهبود فرایندها ،چارت خود را  10درصد
کاهش داده و از  726نفر به  645نفر رسانده است.
بهاروند رئیس کمیســیون حمل و نقل شــورای شهر
مشهد نیز که در این بازدید حضور داشت ،گفت :اگر
شهرداری مشهد به سمت تصدی گری در الیت نمی
رفت و همانند گذشته ،بخش خصوصی را نیز دخیل
اینکارمیکرد،بهتربود.

خبر
اجتماعی

سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران
استانداری مطرح کرد

نقش آموزش و پرورش
در رشد و توسعه معارف رضوی

سرپرســت معاونت هماهنگــی امور زائران اســتانداری
گفت :آموزش و پرورش بیشترین نقش را در رشد ،توسعه
و ترویج معارف رضــوی دارد .به گــزارش روابط عمومی
استانداری ،ســید جواد حسینی در نشســت مشترک با
مدیران آموزش و پرورش استان با بیان این که بر اساس
برآوردهــا در دهه آخر صفر امســال بیــش از پنج میلیون
زائر به مشــهد خواهند آمد ،اظهار کرد :بیشــترین نقش
در اســکان این زائــران را آمــوزش و پــرورش دارد و باید
از فعالیت هــای ارزنده آمــوزش و پــرورش ،فرهنگیان و
دانش آموزان در میزبانی زائــران تقدیر کرد .وی افزود:
پیشــنهاد می کنم شــعار آمــوزش و پــرورش در میزبانی
زائران «هر دانــش آموز ،فرهنگی و ولــی دانش آموز یک
خادم زائر» باشد .حسینی همچنین خواستار گسترش
طرح زیــارت اولی ها بــه اولیای این دانش آموزان شــد و
گفت :از طــرح های مبدا بــه مبدا ،معیــن الضعفا و طرح
درخشان رضوی می توان برای گسترش حضور اولیای
دانش آموزان در مشــهد و زیارت مضجع شــریف رضوی
بهره برد .حسینی همچنین تصریح کرد :برگزاری انواع
و اقسام تورهای گردشگری مذهبی ،تاریخی و فرهنگی
ویــژه دانش آمــوزان و فرهنگیان بــا اســتفاده از ظرفیت
بازنشســتگان فرهنگی می تواند در دستور کار آموزش
و پرورش قرار گیرد.
وی افزود :همچنین طرح تبدیل مدارس بدون استفاده
اطراف حرم به مراکــز اقامتی ویژه فرهنگیان کشــور در
حال پیگیری اســت که امید اســت با رفع موانــع قانونی
بتــوان مراکز اقامتــی در شــان فرهنگیان در مشــهد راه
اندازی کرد .حسینی یادآور شد :در زمینه اعتبارات ویژه
زیارت با تالش های انجام شــده در برنامه ششم توسعه،
موضوع زیــارت گنجانده و امســال ردیــف بودجه زیارت
نیز احیا شــده اســت که در صورت تخصیــص اعتبار می
توان به مــدارس و مراکــز رفاهی طرح اســکان آموزش و
پرورش کمک کرد.

