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با دستور تولیت آستان قدس رضوی:

دوشنبه  2مهر  . 1397شماره 3951

 50هزاربستهتحصیلیدیگر
بین دانش آموزان محروم کشور
توزیع میشود

بــا دســتور تولیت آســتان قــدس رضــوی  50هزار بســته
تحصیلی دیگر میان دانش آموزان محروم سراســر کشــور
توزیــع می شــود .به گــزارش آســتان نیــوز ،معــاون امداد
مستضعفانآستانقدسرضویاقالماینبستههاراشامل
کیف،مداد،خطکش،جامدادی،مدادرنگی،مدادتراش،
مداد پاک کن ،دفتر نوشتاری و نقاشــی بیان کرد و گفت:
این بســتهها عموم ًا توســط دفاتر نمایندگی آستان قدس
رضویدراستانهایمختلفکشوروبااولویتمناطقغیر
شهریومحروم،درمیاندانشآموزاننیازمندوبیبضاعت
توزیع میشــود .مصطفی خاکســار قهرودی یادآور شــد:
معاونت امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوی در سال
 95تعداد 67هزار بســته و در ســال 96تعداد 100هزار
بسته نوشــت افزار ایرانی را همزمان با بازگشایی مدارس
میاندانشآموزانمحرومسراسرکشورتوزیعکردوبنابود
امسالنیز 100هزاربستهتوزیعشودکهبانگاهویژهتولیت
آستانقدسرضویاینتعدادبه 150هزاربستهتحصیلی
افزایشیافتهاست.
همچنین پیــش از این ،معاون امداد مســتضعفان آســتان
قدس رضوی در  30مردادماه از اهدای  100هزار بســته
نوشــت افزار ایرانی به دانش آموزان محروم سراسر کشور
خبردادهبود.
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نظر هیئت حل اختالف استان را
خارج از صالحیت قانونی می دانیم

آیتا...علمالهدی مطرحکرد

دانشآموزان،ذخیرههایارزشمندنظام،انقالبواسالم
گزارشجلسه
ملیحه رفیع طلب

•توزیعاقالمآموزشیتوسطبسیجدانشجویی
استاندرحاشیهمشهد
همچنین مسئول سازندگی بسیج دانشــجویی خراسان
رضوی گفت :اقالم آموزشــی توســط بســیج دانشــجویی
در حاشیه شهر مشــهد توزیع شــد .محمود حقدوست در
گفتوگو با تســنیم اظهار کرد :اقالم آموزشــی مــورد نیاز
دانشآموزاننظیرکیفمدرسهونوشتافزاردرمیان500
نفردرمناطقهدفتوزیعشدهاست.

هواشناسیخراسانرضویاعالمکرد

پیش بینی بارش های رگباری
در شمال غرب استان

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی گفت :بارش های رگباری همراه با رعد و برق برای
روزهای دوشنبه و سه شــنبه هفته جاری در نواحی شمال
غرباستانپیشبینیشدهاست.زهراآهنگرزادهدرگفتو
گوباایرناافزود:همچنینطبقتحلیلنقشههایپیشیابی
هواشناسی،افزایشسرعتوزشبادپدیدهجویغالبدر
خراســان رضوی به ویژه در نواحی جنوبی و جنوب شرقی
اســتان خواهد بود .وی تصریح کرد :از عصر روز دوشــنبه
دوممهرماهبهتدریجازنواحیغربیخراسانرضویشاهد
افزایش ابر و ســرعت وزش باد خواهیم بود و در اواخر وقت
احتمال رگبار و رعــد و برق و باران پراکنــده وجود دارد که
برایروزسهشنبهنیزاینشرایطپیشبینیشدهاست.

عکس :میثم دهقانی

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت :شــما
دانش آمــوزان ذخیره های ارزشــمند نظام ،انقالب
و اســام در سرنوشــت آینده این کشــور و این مردم
هستید .به گزارش «خراسان رضوی» ،آیت ا ...سید
احمد علم الهدی روز گذشــته در آییــن زنگ نماز به
مناسبتبازگشاییمدارسدرمدرسهشهیدهاشمی
نژادشماره 4مشهد،اظهارکرد:مدت ۴۰سالازاین
انقالبمیگذردویکنهالیاستکه۴۰سالقبلبه
وسیله ایثارگریهاوخوندادنهایپدرانونیاکان
شما این نهال کاشته شده و همچنان که درکنار یک
نهال غرس شــده آب جریان دارد ،در کنار این نهال
مقدس طی  ۴۰ســال از روز اول تا دیروز (شنبه) که
عزیزان ما در اهواز به خاک و خون کشــیده شــدند،
خوندرکنارایننهالودرختتناورجریانداشتهکه
امروز به صورت یک جامعه ارزشــمند ،مستقل و یک
جامعه ارزشی ساز در زندگی بشریت کشور و جامعه
ما درآمده اســت .وی افزود :شــما عزیزان در بســتر
این جامعه به دنیا آمده و در بســتر این فرهنگ رشــد
کرده ایــد و از روزی که دین ،سرنوشــت این زندگی
مردم را به دست گرفت نتیجه اش استقالل ،آزادی
و اقتدار عظیم سیاســی مردم و ملــت در عرصه دنیا
بودهاست.
وی گفــت :روزی بود کــه در جغرافیای کــره زمین
کسیایرانرانمیشناختوبهعنواننقطهایتحت
نام پرشیا این سرزمین شناخته شده بود ولی امروز
به عنوان نقطه مقتدرانه ای که مردم ،آزاد و مستقل
سرنوشت شان به دست خودشان است و خودشان
برای خود تصمیم می گیرند شناخته می شود.
آیتا...علمالهدیتصریحکرد:شماتنهاملتیروی
کره زمین هســتند که غیر از این ملت هیچ ملتی در
دنیا خودشان برای خودشــان تصمیم نمی گیرند،
حتی ملت مقتــدری مثــل آمریــکا خودشــان برای
خودشــان تصمیم نمی گیرند و البی صهیونیســت
برای آن ها تصمیم می گیرد تنها ملتی که خودشان
برای خودشــان تصمیم می گیرند و هیچ قدرتی در
سرنوشتآنهادخالتنداردملتیاستکه ۴۰سال
دربسترمدیریتدینیواسالمیدرزیرسایهعنصری

کهحجتامامزمان(عج)است،مدیریتشدهاست.
ویافزود :شما در بستریاین چنینیبه دنیا آمدید و
رشد کردید و سعادت شما در گرو توسعه دین شما و
قدرتایمانیومسلمانیشماوسایرافرادملتاست
لذادرمقامارزشگذاریدرجریاناتزندگیتانروی
دینتانبیشترارزشگذاریکنید.
ویتاکیدکرد:دیندراولویتیکزندگیشماباشد
و دین قاعــده اش نماز اســت و اگر به نمــاز اول وقت
اهمیت دادید ،دین مداری شــما تامین شــده است
اما اگر به عنوان اولویت یک شما نبود ،نمی توانید به
عنوان یک آدم دین مدار باشــید و دیــن مدار زندگی
کنید.

•تالشکنیمدانشآموزاندغدغهایجز
علموپیشرفتنداشتهباشند
همچنین صبــح روز گذشــته مراســم آغازین ســال
تحصیلــی جدیــد و نواختــن زنگ مهــر در مدرســه
دخترانه هدی برگزار شــد .اســتاندار در این مراسم
گفــت :بعضــی تصورشــان این اســت که ایــن ملت
چهلمین سال انقالب شــان را نخواهند دید و حتی
آن را به زبان می آوردند و آن قدر جســور شده اند ،اما
چهزیباگفترئیسجمهورمحترمکهبرخیازاینها
همانصدامزمانههستندفقطاسمشانعوضشده،
امامنطقشانمنطقصدامیاست.
علیرضا رشیدیان با بیان این که امروز شور و نشاط و
امید در رگ های جامعه ما دمیده می شــود ،افزود:

جوابیه شورای شهر مشهد درباره خبر
«نه» هیئت حل اختالف استان به مصوبه
«جریمه به جای قلع بنا»

همه ما و همه کســانی که در این کشــور مســئولیت
دارند ،باید فضایی را برای دانش آموزان ایجاد کنند
کهآنهادغدغهایجزتحصیلعلموپیشرفتنداشته
باشــند و هیچ کودکی محروم از تحصیل نباشد .وی
افزود:مسلمادراینزمینهامکاناتدولتیبهتنهایی
کفایتنمیکند،همانگونهکهدرزماندفاعمقدس
امکاناتارتشوسپاهبهتنهاییکفایتجنگرانمی
کرد ،هم اکنون برای پیروزی و موفقیت باید در کنار
همتالشکنیمتادانشآموزانواولیاومعلمانبتوانند
وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهند .استاندار
تصریح کرد :ســال هاســت موضوعی به نام پرسش
مهر مطرح می شود؛ پرســش مهر یک تدریس برای
تقویت مشارکت مدنی در مســائل اجتماعی است و
دانش آمــوزان باید بیاموزند به آن چه در اطرافشــان
می گذرد بی توجه نباشــند .موضوع پرســش مهر با
مشــارکت حداکثری دانــش آموزان تمرینــی برای
جامعهمدنیباشد.

•بهرهگیریازسیاستهایصحیح
اصالحی
مدیرکل آمــوزش و پرورش خراســان رضــوی نیز از
دیگرسخنراناناینمراسمبود.قاسمعلیخدابنده
گفت:بیشاز ۱۴میلیوندانشآموزسالتحصیلی
جدیدشــان را آغاز کرده اند و در اســتان بیش از یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر ،با کمــک  ۸۴هزار معلم به
کالس هــای درس رفتند .وی افزود :بهــره گیری از

سیاستهایصحیحاصالحیدرآموزشوپرورشو
بهدورازهرگونهافراطوتفریطوتعصباتکورکورانه
میتواندتاثیرگذاریمثبتیدرتعلیموتربیتکشور
داشته باشد و براساس سند تحول بنیادین ،مدرسه
کانون اصلی تعلیــم و تربیت اســت و اگر قرار اســت
تغییری در تعلیم و تربیت ایجاد شود ،باید از مدرسه
باشــد و سیاســت گذاری ها در مدرســه اتفاق افتد.
وی تصریــح کرد :یکــی از نکات مهم در ســند تحول
بنیادین که وظیفه آموزش و پرورش را سنگین تر می
کند،مدرسهصالحورسیدنبهحیاتطیبهاست.در
حیاتطیبهجهلونادانیجایینداردوجایخودرا
به علم و آگاهی می دهد ،در حیات طیبه همه ارکان
زندگی بر اســاس مفاهیم بلند الهی است و با تحقق
این معیارها به قرب الهی دســت می یابیم.شــکیبا
رئیسادارهآموزشوپرورشناحیه ۶مشهدنیزدراین
مراسمبابیاناینکهخیرانارتباطبینظیریدرامر
آموزش و پرورش دارند ،گفت :دکتر مهاجری مقدم
یکی از این خیران اســت و در ایام بازگشایی مدارس
تفاهمنامهایرابهمبلغ ۲۵میلیاردریالبینآموزش
نخیرتنظیمکردیم.شایانذکر
وپرورشناحیه ۶وای 
استدراینمراسم،زنگمهرتوسطاستانداروزنگ
ایثارنیزتوسطسردارنجاتیمدیرکلحفظآثارونشر
ارزشهایدفاعمقدساستاننواختهشد.

•علمودانشمایهجاودانگیافراداستونه
قدرت و ثروت
همچنین بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی شــورای
اســامی شــهر مشــهد ،محمدرضا حیدری رئیس
شورای شــهر مشــهد نیز در آیین «نواختن زنگ مهر
و ایثار» کــه در دبیرســتان ارض اقدس برگزار شــد،
گفت :قدرتمنــدان و ثروتمنــدان بســیاری در طول
تاریخ وجود داشــتهاند که امروز یاد و نامی از آن ها به
یادگارنماندهاستولیعالمانفراوانیهستندکهبا
گذشتصدهاوهزارانسالهمچناندرذهنوفکر
انسانهاجاودانهاند.

•افتتاح 2مدرسهخیرسازدرحاشیهمشهد

همچنین به گزارش ایســنا ،همزمان با آغاز ســال
جدید تحصیلی دو مدرســه خیرســاز (هنرســتان
کارودانــش دخترانــه ربابــه طاهباز و دبیرســتان
دخترانه باقــر طاهبــاز) در شــهرک شــهید باهنر
مشهد افتتاح شد.

شــورای شــهر مشــهد در واکنش به خبــر «نــه» هیئت حل
اختالف اســتان به مصوبه «جریمه به جای قلع بنا» که 31
شــهریورماه به نقل از روابط عمومی اســتانداری در همین
صفحهمنتشرشد،توضیحاتیدادهاستکهدرادامهمیآید:
 -1از حیث شکلی ،مستندا به ماده  90قانون تشکیالت،
وظایــف و اختیارات شــوراهای اســامی شــهر ،ورود این
هیئت مقید به دو قید فوریت و قید وجود اختالف است که
درموضوعموردبحثهیچکدامازایندورعایتنشدهاست.
یعنی این هیئت به موضوعــی ورود کرده که اساســا محل
اختالفهیئتتطبیقوشورایاسالمیشهرنبودهوریاست
هیئتتطبیقبهعنواناختالفاینموضوعراارجاعنداده
و ضمنا این ورود و اظهار نظر خارج از موعد مقرر قانونی ( با
توجهبهلزومرعایتاصلفوریت)بودهاست.بنابراینورود
این هیئت محترم به موضوع ،با ابهام و ایراد قانونی مواجه
بوده و صالحیت هیئت در خصــوص این اظهار نظر ،محل
تردیدجدیاست.
 -2از حیث ماهوی نیز موضوع مصوبه اساسا آن چیزی که
مدنظرهیئتاست(یعنیممنوعیتجریمهبهجایقلعبنا)
نبودهاستومتاسفانهاینسوءتفاهمبرایبرخیازاعضای
محترم هیئت به وجود آمــده بوده که ایــن مصوبه درصدد
جواز جریمه به جای قلع بنا ست! حال آن که این مصوبه با
مصوبهشورایمحترمچهارمدرخصوصجوازاخذجریمه
به جای قلع بنا (که ابطال شــده بوده) ارتباطی نداشــته و
بلکه ناظر به اصالح ارقامی بوده که در مصوبه الزم االجرا و
صحیح دیگری مربوط به سال  1391بوده است .بدیهی
اســت اصالح ارقام یک مصوبه الزم االجرا ،از بدیهی ترین
حقوققانونیشوراستوشورابراینحققانونیخودمصر
است.براینمبانینظرهیئتمحترمحلاختالفراخارج
از صالحیت هــای قانونی این هیئت می دانیــم و اقدامات
قانونیدراینخصوصقطعامعمولخواهدشد.

معاونخدماتومحیطزیستشهری
شهرداریمشهداعالمکرد

ایجاد 3800مترمربع فضای سبز
جدید در منطقه ثامن

معاونخدماتومحیطزیستشهریدربازدیدازپروژههای
عمرانی فضای ســبز منطقه ثامن ،گفت :اجــرای آبنمای
میدان شــهید حججی ،به همراه فضای ســبز پیرامون آن
در مجموع به مســاحت حدود 1900مترمربع با اعتباری
حدود 3.720.000.000ریال به زودی به اتمام خواهد
رســید .خلیل ا ...کاظمی افزود :عالوه بر این در مجموع،
 3800مترمربعفضایسبزجدیددرمنطقهشاملتوسعه
بوستان عباســقلی خان ،ره باغ فردوس ،بوستان اتابک و
بوستانساراتاکنونبااعتباریحدود6.550.000.000
ایجادشدهاست.

چهرهها وخبرها
رئیس اداره مبارزه با بیماری های دامی دام پزشکی استان اعالم کرد

آغاز ایمن سازی دام های سنگین استان علیه تب برفکی
رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های دامی دام پزشکی استان از آغاز عملیات
واکسیناسیون حدود  250هزار راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی در استان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل دام پزشکی خراسان رضوی ،دکتر محسن
عابدزاده ،اظهار کرد :طبق پیش بینی ها ،در این مرحله که فاز دوم این عملیات در سال
 97است ،تمام دام های سنگین استان تحت پوشش عملیات ایمن سازی علیه بیماری
تب برفکی قرار می گیرند .وی افزود :مطابق دستورالعمل سازمان دام پزشکی کشور ،به منظور به حداقل
رساندن خسارات ناشی از بیماری تب برفکی ،دام های سنگین استان با رعایت کلیه اقدامات بهداشتی–
قرنطینه ای تحت پوشش عملیات مایه کوبی قرار خواهد گرفت .

خبر
شهری

پاسخ شهردار مشهد به شمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای وی

تقیزاده:درصورتبرطرفشدنابهاماتهمهتابعقانونخواهندبود
شهردارمشهددربارهابهاماتقانونمنعبهکارگیری
بازنشســتگان گفت :در قانون به شــهرداران اشــاره
نشــده اســت ،وزیر کشــور از دســتگاه های ذی ربط
اســتعالم گرفته اند ،قانون و مســیر طی شده روشن
اســت ،در صورت برطرف شــدن ابهامــات همه تابع
قانون خواهند بود .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
شــهرداری مشــهد ،تقــی زاده افــزود :در اصالحیه
قانــون منع بــه کارگیری بازنشســتگان افــرادی که
مشمول این قانون می شوند ،به روشنی و به صراحت
گفته شده اســت اما چون درباره شــهرداران تصریح
نشــده اســت ،وزیر کشــور مســیر خوبــی را انتخاب
کرده و از دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست
جمهوری اســتعالم کرده انــد که آیا شــهرداران هم
شــامل این قانون می شــوند یا نه؟ که هنوز پاســخی
به این اســتعالم داده نشــده اســت .وی تاکید کرد:
طبیعتا همه تابع قانون هستند اما نکته ای که به نظر
می رســد باید به آن توجه کرد این اســت که باالخره
بازنشستگان سرمایه نیروی انسانی کشور هستند و
نباید طوری عمل شود که به طور مثال آگهی بدهند
هر جا بازنشسته اســت معرفی می کنیم زیرا معموال
این گونــه آگهی را بــرای افرادی می دهنــد که خطا
کارند و اشــتباهی کرده اند .شهردار مشــهد با بیان
این که مدیــران و حتی بازنشســتگان معمولی را در
همه جــای دنیا بــه کار می گیرنــد و از تجــارب آن ها
اســتفاده می کنند ،اظهار کرد :این گونه نیســت که
سرمایه های نیروی انسانی خود را زیر خاک کنند یا
به شکلی در جامعه نشــان دهند که آن ها خطا کرده
اند .تقی زاده افزود :قانون و مســیر آن روشن است،
ما نباید چون یک عقیــده ای داریم بیاییــم و روی آن
عقیده خالف قانون بایستیم ،طبیعتا همه نیروهای
اداری و کارمنــدان کشــور و بازنشســتگان به قانون
احترام می گذارند ،قانون مسیر خودش را می رود و
هر زمان قانون منع به کارگیری بازنشستگان نهایی

و این ابهامات رفع شد ،طبیعتا همه به آن تن خواهند
داد .شهردار مشهد همچنین درباره چالش هایی که
طی یک سال گذشته با آن روبه رو بوده است ،گفت:
جا دارد از حمایت مردم مشــهد تشکر کنم که در این
مدت بسیار به ما کمک کردند و اجازه ندادند طی یک
سالگذشتهباچالشمهمیروبهروشویم،اماطبیعتا
ما هم مانند دیگر شهرداری های کشور چالش اصلی
مان درآمد اســت زیرا درآمدهای شــهرداری بســیار
کاهش پیدا کرده اســت ،اما خوشــبختانه با حمایت
هایی که از سوی دولت به شهرداری مشهد شد ،سال
گذشــته همه کارهایمان را به ویژه در زمینه خطوط
مترو ادامه داده ایم .وی یادآور شــد :بــه زودی پروژه
های خوبی را در مشهد آغاز خواهیم کرد که در هفته
های آینده خبر آن را به مردم خواهیم داد.

•برنامه های آینده شهرداری را اعالم
خواهم کرد و به نقد خواهم گذاشت
در حالــی که بــا تصویب و ابــاغ نهایــی قانــون منع به
کارگیریبازنشستگان،زمزمههایمتعددیدرفضای
مجازیمبنیبربازنشستهبودنشهردارمشهدواحتمال
کناره گیری وی از مسئولیت بر اســاس این قانون طی
روزهایاخیرقوتگرفتهاست،قاسمتقیزادهدرپستی
اینستاگرامیبهمناسبتگذشتیکسالازآغازبهکار
خود در مسئولیت شهردار مشهد ،اعالم کرده است که
به زودی برنامه های آینده خود در شــهرداری را به نقد
می گــذارد و اعالم می کنــد که برای آینــده چه خواهد
کرد .تقی زاده در بخشــی از پســت خود نوشــته است:
امروزدرستیکسالاستکهبهعنوانشهردارمشهد
مقدسانتخابشدهوشروعبهکارکردهام.بارویاهایی
که امروز قطعا باید در برخــی از آن ها تجدیدنظر کنم و
کارهایی که به نیمه نرسیده یا اصال شروع نشده است.
سعی می کنم در چند پســت برنامه های آینده را به نقد
بگذارموبگویمبرایآیندهچهخواهمکرد.

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانخبرداد

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی مطرح کرد

دستگیری ۲۷شکارچی متخلف در یک هفته

کاهش 35درصدی بارندگی طی سال زراعی در استان
مدیرکلهواشناسیخراسانرضویگفت:میانگینبارندگیدراستانطیسالزراعی
گذشته یعنی از مهر پارسال تا انتهای شهریور امســال به میزان 35درصد نسبت به دوره
آماریبلندمدتکاهشیافتهاست.محسنعراقیزادهدرگفتوگوباایرناافزود:درسال
زراعیگذشتهکه 31شهریورامسال،آخرینروزآنبود 136میلیمترباراندرخراسان
رضویباریدکهنسبتبهسالزراعیپیشترنیز 28درصدکاهشنشانمیدهد.مدیرکل
هواشناسیخراسانرضویتصریحکرد:دراینمدتدرتمامشهرستانهایاستانشاهدکاهشبارندگینسبت
بهدورهآماریبودهایم،میانگینبارندگیدرتمامشهرستانهایاستانبهجزفریمانکمترشدهاست.فریمان
تنهایکدرصدنسبتبهمدتمشابهسالقبلافزایشبارندگیداشت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت :در هفته پایانی شهریور۲۷ ،
شکارچیمتخلفتوسطیگانحفاظتمحیطزیستاستاندستگیرشدند.بهگزارش
مهر ،تورج همتی اظهار کرد ۱۷ :شــکارچی متخلــف دیگر که تعــدادی از این افراد
شکارچیان حرفه ای و سابقه دار استان بودند با هوشیاری ماموران یگان حفاظت در
دام قانون افتادند و از آن ها  ۱۲قبضه سالح شکاری  ،الشه  ۸راس قوچ وحشی ،یک
راس آهو ،دو رأس خرگوش و یک راس گراز کشف شد .وی یادآور شد :از این تعداد  ۱۰صیاد حرفه ای از
استان های جنوبی برای صید پرندگان شکاری با ارزش به این استان آمده بودند که با اقدام به موقع ماموران
یگان حفاظت در پنج گروه درسطح استان دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد

جمع بندی نهایی طرح انتقال پادگان لشکر 77در جلسات آتی شورای عالی شهرسازی
طرح ویــژه اراضــی موســوم بــه آبشــار  ۲و همچنین
انتقــال پــادگان لشــکر  ۷۷مشــهد در یازدهمیــن
جلســه شــورایعالی شهرســازی و معمــاری ایــران
بررســی و مقرر شــد این طرح به صــورت همزمان در
کمیته فنی برای آخرین بار بررسی و در جلسات آتی
یعالی شهرســازی و معماری ایران درباره آن
شــورا 
تصمیم گیری نهایی شــود .به گــزارش پایگاه خبری
وزارتراهوشهرسازی،یازدهمینجلسهشورایعالی
شهرســازی و معماری ایران در ســال 97به ریاســت
وزیر راه و شهرسازی برگزار شد .محمدسعید ایزدی،
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ،در این

جلســه گفت :طرح انتقال پادگان لشــکر 77مشهد
بخش اراضی آبشار و بخش شــمالی در استان
در دو ِ
جلسات بررسی خود را طی کرده است .طرح بخش
آبشار ،۲به تصویب کمیســیون ماده ۵رسیده است.
بخش باالیی که شامل اراضی پادگان است نیازمند
اصالحاتی اســت کــه بایــد انجــام شــود .وی افزود:
از آن جا که بررســی ها درباره آبشــار  ۲انجام شــده و
در اســتان به تصویب رســیده اســت به نظر می رسد
بیشتربهتصمیماتمدیریتینیازداشتهباشیم.دبیر
شورایعالیشهرسازیومعماریایراندرجمعبندی
تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

آغاز طرح نظارت بر سرویس مدارس
خدمت رسانی  10هزار سرویس به  80هزار دانش آموز در مشهد
میرزاده -طرح مشترک نظارت بر سرویس مدارس
مشــهد ،صبح روز گذشــته با برگزاری مانــور به طور
رسمی آغاز به کار کرد .به گزارش «خراسان رضوی»
در این طرح اکیپ های مشــترک ســازمان مدیریت
و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری مشــهد و پلیس
راهور ،عملکرد رانندگان سرویس مدارس را ارزیابی
و با تخلفات احتمالی برخورد می کنند.

•ضبط گواهی صالحیت در صورت داشتن
 3تخلف حادثه ساز

رئیس پلیس راهور اســتان در حاشیه مراسم آغاز این
طرحگفت:نظارتپلیسمدارسبرعملکردسرویس
مــدارس ،همزمان با بازگشــایی مدارس و بــا رویکرد
نظارتی دقیق تر نســبت به ســال گذشــته آغاز شــده
است .سرهنگ «محمدباقر ســلیمی» افزود :امسال
حدود 10هزار و 200دستگاه خودرو اعم از سواری،
ون ،مینی بوس و اتوبوس در ســرویس دهی مدارس
فعالیت می کنند که مجوزهــای الزم را برای فعالیت
خود از مراجع ذی ربط اخذ کرده اند .وی با اشــاره به

برگزاریدورههایآموزشیمقدماتیوتکمیلیبرای
رانندگان سرویس مدارس اظهار کرد :در صورتی که
رانندهایسهبارتخلفحادثهسازداشتهباشد،گواهی
صالحیتاوبهمدتیکسالضبطمیشود.همچنین
در صورت وقوع تصادف منجــر به فوت یا مجروحیت،
در صورتی که مشخص شــود راننده سرویس مدرسه
مقصر بوده است ،گواهی صالحیت راننده به صورت
دایمی باطل می شــود.مدیرعامل ســازمان مدیریت
و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری مشــهد نیز گفت:
روزانه بیش از هشــت هزار خودرو به حــدود 80هزار
نفرازدانشآموزاننواحیهفتگانهمشهدوتبادکان
سرویس دهی می کنند« .ســید مهدی علوی مقدم»
افزود:بخشیازمواردکنترلیونظارتازجملهتعیین
صالحیترانندگانواستعالمازمراجعذیربطبرای
احراز هویت و ســامتی رانندگان ،پیش از آغاز سال
تحصیلیانجاممیشوداماازآغازبهکارمدارس،اکیپ
های گشت در محدوده مدارس مستقر شده و رعایت
شــدن ضوابط فنی و مقررات را کنترل می کنند .وی
خاطرنشانکرد:روزانه 41اکیپشامل 100بازرس

دربارهاینموضوعگفت:ظرفمدتیکهفتهموضوع
پادگان لشکر 77به کمیته فنی شورای عالی بیاید و
دربارهآنتصمیمگیریشودوایندوطرحراهمزمان
وباتاکیداتیکههمهاعضاداشتندنهاییکنیمودردو
جلسهبعدیشورایعالیشهرسازیومعماریایران
جمعبندیوبهصورتمصوبهابالغکنیم.
شایانذکراست،دراینجلسهمقررشداینطرح به
صورت همزمان (اراضی موسوم به آبشار ۲و انتقال
پادگانلشکر ۷۷مشهد)درکمیتهفنیبرایآخرین
باربررسیودرجلساتآتیشورایعالیشهرسازی
ومعماریایراندربارهآنتصمیمگیرینهاییشود.
درمحدودهنواحیهفتگانهآموزشوپرورشمشهد
و منطقه تبادکان ،در دو شیفت صبح و عصر وضعیت
ســرویس مدارس را بررســی می کنند .علــوی مقدم
در ادامــه گفت :اســتفاده از کمربند ایمنی ،داشــتن
تعداد سرنشــین مجاز ،مجــوز راننده و خــودرو برای
ارائه سرویس ،همراه داشتن لوازم ایمنی مورد نیاز از
جمله جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی و
ممنوعیت پخش موسیقی در خودرو از جمله مواردی
استکهتوسطاکیپهایبازرسی،بررسیمیشود.
وی تأکید کرد :در صورت رعایت نکــردن موارد الزم،
در مرحلــه اول به رانندگان اخطار داده می شــود و در
صورت تکرار تخلف ،ضوابط قانونی اعمال می شود.
در صــورت انجام تخلفــات پرخطر رانندگــی ،راننده
متخلف از ســرویس مدارس حذف و راننده جایگزین
معرفی می شــود .وی درباره اســتانداردهای تعیین
شــده برای خودروهای ســرویس مــدارس نیز گفت:
اینخودروها بایدکمتراز 12سالعمرداشتهباشند.
همچنین عالوه بر داشتن معاینه فنی ،اخذ برچسب
ســرویس مدارس و بیمــه نامــه الزم برای سرنشــین
اضافه نیــز الزامی اســت .وی افزود :به شــرکت های
طرفقراردادسرویسمدارسنیزابالغشدهاستدر
صورتیکهبههردلیلی،رانندهاینتواندسرویسدهی
انجام دهد ،نام و مشخصات راننده و خودرو جایگزین
بایدبهخانوادههااعالمشود.

خبر
اتوبوسرانی

دفاع مدیرعامل از کاهش ساعت
فعالیتاتوبوسرانی
حسینی پویا :در شش ماه دوم سال،
ساعت کاری اتوبوسرانی به حالت اولیه
بازگشته است

یکی از گالیه هــای همیشــگی شــهروندان در نیمه دوم
ســال ،موضوع تکــراری کاهش ســاعت ســرویس دهی
اتوبوســرانی از  21:30به  20:30اســت؛ موضوعی که
همواره مردم بــا طرح این ســوال که چرا وقتــی تقاضای
ســفر مانند نیمه اول سال تا ســاعت  21:30وجود دارد
و این تقاضای سفر با توجه به ســاعت کاری شرکت های
خصوصــی ،دانشــگاه هــا ،بــازار و  ...تغییــری نکــرده،
اتوبوســرانی اقــدام به کاهــش ســاعت کاری اتوبوس ها
می کنــد؟ از آن گالیــه مــی کنند .حــال امــا مدیرعامل
ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری مشــهد از این تصمیم
دفاع کــرده و در این باره به ایســنا گفته اســت« :ســاعت
کاری ما کاهش پیدا نکرده اســت؛ فعالیت مــا از  6صبح
آغاز می شــود و تا ســاعت  20:30ادامه خواهد داشت.
در شش ماه اول سال به دلیل جلوکشیدن ساعت رسمی
کشور ،تقاضای ســفر افزایش پیدا میکند ،در این زمینه
ما ساعت کار خود را افزایش میدهیم و از طرفی به دلیل
طوالنیشــدن روز در قبــال پرداخت یک ســاعت اضافه
کار به همکاران ،ســاعت کار خود را افزایش میدهیم».
سیدمهدی حسینی پویا افزود :همچنین در شش ماه دوم
سال این ساعت به حالت اولیه باز میگردد.
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مدیرعامل اتوبوسرانی مشهد همچنین درباره برنامههای
اســتقبال از ماه مهر گفت :با ســازمان فاوای شــهرداری
مشهد ارتباط خوبی برقرار کردهایم و خواستار مکانهایی
برای فروش منکارت بودیم تا مشکلی برای دانشآموزان
و شــهروندان به وجود نیایــد .همچنین از چهار شــرکت
مســافربری کــه پروانه حمــل و نقــل بهرهبــرداری دارند
خواستهایم که براساس نرخ مصوب شورای اسالمی شهر
برای جابهجایی دانشآموزان اقدام کنند.

