27
093933330

شما م
خاطبان گرامی روزنا
مه خراسان رضوی
می ت
وان
ید
س
وژه
ها،
م
طالب ،یادداشت،
دلن
وش
ته
و
عک
س
های
خود را برای صفحه
پیگیری حرف
مر
دم
ا
رس
ال
کنی
د.

حرف مردم

2

چهار شنبه 18مهر  . 1397شماره3965

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن
استان می رساند.
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اتوبوسرانی

با پیگیری روزنامه «خراسان رضوی» دور برگردان ابوطالب غیر همسطح می شود

دوربرگردان مرگ درمسیراصالح

بازگشــایی نشــده تا بتوانیم یک تقاطع غیرهمسطح
کامل اجرا کنیم .عطارزاده طوســی خاطرنشان می
کند :در جلســه ای که با شهردار مشــهد راجع به این
موضوع داشتیم ،مقرر شد دوربرگردان غیرهمسطح
در دســتور کار طراحی قرار بگیرد .لذا روند طراحی
دوربرگردان غیرهمسطح ،به زودی با ابالغ به مشاور
آغاز و پس از طراحی و تأمین اعتبار ،عملیات اجرایی
آن نیز شروع می شود.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری
مشهد در ادامه با بیان این که فرایند انتخاب مشاور
و تامیــن اعتبار تــا پایان ســال انجام می شــود  ،می
گویــد :احتمــاال فرایند انتخــاب مشــاور ،طراحی و
تأمیــن اعتبار ایــن طرح ،تــا پایان امســال بــه پایان
می رســد.وی می گوید :اگــر بتوانیم ،آخر امســال
عملیــات اجرایــی این طــرح را آغــاز می کنیــم  ،در
غیر این صورت ،ابتدای ســال آینده ،حتما عملیات
اجرایــی طــرح آغاز می شــود .شــهردار مشــهد هم
دربــاره تأمین اعتبــار این طرح دســتور الزم را داده
است و پس از آماده شــدن طرح ،مشکلی برای اجرا
نخواهیم داشت.

گزارش
میرزاده

عکس:آرشیو

«دوربرگردان ابوطالب» از جمله راهکارهایی بود که
برای بازکردن گره ترافیکی بزرگراه شهید چراغچی
ایجاد شــد .اما نه تنها این دوربرگــردان گرهی را باز
نکرد ،بلکه به مکانی تبدیل شــد که تصادفات زیادی
را بــه همراه داشــت و باعث فــوت و مصدومیت تعداد
قابل توجهی از شهروندان شــد .این نکته ،باید مدت
ها قبل مورد توجه مســئوالن شــهری قرار می گرفت
کــه متأســفانه عزمــی در این زمینــه وجود نداشــت.
اما پــس از پیگیری هــای روزنامه "خراســان رضوی"
باالخره تدبیری در این زمینه اندیشیده شد که به گفته
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ،
قرار است در این معبر ،یک دوربرگردان غیرهمسطح
ایجاد شــود تا عالوه بر کاهش بار ترافیکــی بزرگراه،
مشــکالت تردد مردم در ورود به خیابان ابوطالب نیز
برطرف شود و کمتر شاهد بروز سوانح در این منطقه
باشیم.
افزون بر بروز خســارت های فراوان و ترافیک های
سرسام آور که بر اثر تصادفات مکرر در این محدوده
به وجود مــی آید ،فوت شــش نفــر و مصدومیت 76
نفر از شــهروندان در این معبر کــه فقط طی  10ماه
اتفاق افتــاده ،موضوعی اســت که به ســادگی نمی
توان از کنار آن گذشت .در راســتای پیگیری گالیه
های شهروندان ،روزنامه «خراسان رضوی» ابتدا در
 30شهریور  96در قالب گزارشی با عنوان «این جا
مرگ دور می زند» به بررسی این موضوع پرداخت.
وعده های مســئوالن وقــت ســازمان ترافیک برای
پیگیــری موضــوع ،نتیجــه ای بــه دنبال نداشــت و
پس از گذشــت حدود یک ســال ،نه تنها تغییری در
میزان تصادفــات این تقاطع بــه وجود نیامــد ،بلکه
آمار مصدومان و فوتی های حاصــل از تصادفات در
این تقاطــع ،افزایش یافــت .بنابراین پــس از حدود
یک سال و در گزارش دیگری با عنوان «قربانگاهی
به نام دوربرگــردان» بار دیگر خطرات ناشــی از این
دوربرگردان را به مسئوالن گوشــزد کردیم و پیگیر
آن بودیم که با اصالح این معبــر ،از حجم تصادفات
این محدوده کاسته شود.

•وعده های مطرح شده
آن گونــه کــه در این گزارش منتشــر شــد ،ســرهنگ
«حسنعلی امامی» معاون اجرایی پلیس راهور استان
برای حل این مشکل ،ســه راه حل کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت ارائه کرد« .انســداد دوربرگردان و
ادامه شــیب راه»« ،انســداد دوربرگردان و ایجاد یک
رمپ چپ گرد نرســیده به میــدان ســپاد» و «احداث
تقاطع غیرهمســطح ابوطالــب» راهکارهایی بود که
توسط پلیس راهور ارائه شد.
از سوی دیگر« ،هادی عطارزاده طوسی» مدیرعامل
ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد نیز
با اشــاره به این که راه حل های مختلف برای اصالح
و ایمن ســازی این معبر در دست بررسی است ،گفته
بود :راهکار مناسب برای این محدوده ،این است که
یک تقاطع غیرهمسطح ایجاد شود.
اما در کوتاه مدت نیز می توان کارهایــی را برای رفع
مشــکالت این تقاطــع انجــام داد که از جملــه آن ها،
انتقــال دوربرگردان بــه بــاالی بزرگــراه و ایجاد یک

دوربرگــردان غیرهمســطح در قســمت باالیــی این
بزرگراه اســت.وی همچنین در گــزارش قبلی وعده
داده بود که مسائل کارشناســی مربوط به طرح های
ارائه شــده ،در کمیته فنی در دســتور بررسی است و
نتایج آن نیز به زودی مشخص می شود.

•طرح «دوربرگردان غیرهمسطح»

بــرای پیگیــری وعــده داده شــده و مشــخص شــدن
نتایج بررسی های کمیته فنی این سازمان ،به سراغ
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهد رفتیم که وی از اجرایی شدن دوربرگردان غیر
همسطح در این معبر خبر داد.
"هادی عطارزاده طوســی" به خبرنگار مــا می گوید:
پس از بررسی های انجام شده ،به این نتیجه رسیدیم
که دوربرگردان را به صورت غیرهمسطح اجرا کنیم.
وی می افزاید :مذاکراتی نیز انجام شــد تا مشــخص
شــود وضعیت امتداد بولوار ابوطالب شــمالی به چه
صورت قرار اســت دنبال شــود .چون بــرای این کار،
هنوز تحصیل حریم هــای الزم صورت نگرفته و محور

• طرح های موقتی

عطارزاده طوسی درباره انسداد دوربرگردان فعلی تا
پایان اجرای دوربرگردان غیرهمسطح در این منطقه
می گوید :با توجه به این که انسداد دوربرگردان باعث
می شــود در دو تقاطع میدان خیام و میدان ســپاد با
مشــکل ترافیکی روبــه رو شــویم ،قرار اســت عالیم و
تابلوهای هشداردهنده بیشــتری در این معبر نصب
کنیم تا میزان تصادفات در این محدوده کمتر شــود.
وی با اشــاره به این کــه مجاز نیســتیم بــرای کاهش
سرعت خودروها در بزرگراه از ســرعت گیر استفاده
کنیــم  ،می افزایــد :با توجه بــه این که مجاز نیســتیم
برای کاهش ســرعت خودروها در بزرگراه از سرعت
گیر استفاده کنیم ،بنابراین تالش می کنیم با اجرای
خطوط لرزاننده و تابلوهای هشــداردهنده بیشــتر،
سرعت خودروها در این محدوده را کاهش دهیم .وی
تأکید می کند :تالش ما بر این است که بتوانیم طرح
دوربرگردان غیرهمسطح را با سرعت بیشتری تهیه
و اجرا کنیم تــا با اجرای آن از بــروز خطرات و حوادث
بیشتر جلوگیری شود.

از سازمان اتوبوســرانی می خواهیم ،باجه فروش و
شارژ من کارت را در ایســتگاه پردیس انتهای وکیل آباد
احداثکند.
پیشنهادمیکنم،سازماناتوبوسرانیباشرکتهای
تعاونیوفروشگاههایکارکناندولتقراردادببنددوبه
آنهادستگاهشارژمنکارتبدهدتاهممشکلیدرتأمین
پولخردپیشنیایدوهمکارمردمراهبیفتد.
همه اتوبوس های خط 14/1فرســوده هســتند و
تاکنونچندبارخرابشدهاندکهمجبورشدیمازاتوبوس
پیاده شویم  .لطفا چند دستگاه اتوبوس نو برای این خط
قراربدهید.

شهرداری

آیلند نصب شــده در ورودی کوچه نامجــو 4و پارک
کردنخودروهادرجلویآن،ورودوخروجازاینکوچهرا
گاهی با مشــکل مواجه می کند  .مســئوالن شــهرداری
منطقهبرایاینموضوعچارهایبیندیشند.
وقتی برای سرویس های بهداشــتی ایستگاه های
مترو بــرای وضوگرفتــن مراجعــه می کنیم ،مــی گویند
عمومینیست.پستکلیفمسافراندراینمیانچیست
؟از آن جــا کــه گرفتــن این وضــو اشــکال شــرعی دارد،
چرافکری بــرای وضو و ســرویس بهداشــتی مســافران
نمازگزارنمیشود؟
لطفا شــهرداری زمیــن رها شــده کنــار واحدهای
مســکونی بین آموزگار 46و 48را دیوارکشی کند.این
زمین به محلتجمعزبالهونخالهساختمانیتبدیلشده
است.
طوالنــی ترین بولوارهــای مشــهد ،بولوارپیروزی و
فکوریباجمعیتزیادورشدسریعآپارتمانسازیهمراه
اســت در حالی که در طــرح های توســعه خطــوط مترو
قرارندارند.
ســازمان تاکســیرانی ،تاکســی های ابتدای بولوار
امامت و تاکســی های خیابــان امام رضــا(ع) را مجهز به
کارتخوانکند.زیراپولخردپیدانمیشودوباعثدعوابا
رانندهمیشود.

شهرستانها

شهردارگلبهار،آسفالتخیاباناصلینوبهاربسیار
خراب است  ،لطفا مســاعدت فرمایید تا این مشکل حل
شود.
درخیابانجمهوریگلبهارتعدادیدریچهفاضالب
از سطح آسفالت بســیار باالتر است که همین موضوع به
جلوبندی خــودرو ها خســارت وارد می کنــد .لطفا این
مشکلراحلکنید.
شهرگلبهارباتوجهبهتبلیغاتیکهمیشود،ورودی
خــوب و مناســبی نــدارد .لطفــا مســئوالن چــاره ای
بیندیشند.
آسفالتخیابانجمهوریشهرچنارانخیلیخراب
است.خواهشمیکنمبهاینموضوعرسیدگیشود.
در خیابان عدالت شرقی 7نیشــابور همه روزه بین
ســاعت 6تا 7صبح ،حدود 30ســگ ولگرد جوالن می

تلگرام 09393333027 :

دهند به طوری کــه دانش آموزان برای رفتن به مدرســه
مشکلدارند.چراشهرداریاینسگهایولگردراجمع
آورینمیکند.
شهرداری شهرستان گناباد  ،لطفا کوچه منتهی به
مزارمطهرآقاسیدابراهیمدرمرکزشهرراآسفالتکنید.

متفرقه

چراآستانهتحملمسئوالنکمشدهاست.برایبیان
مشکالتمردمیبهدفترنمایندهمجلسیرفتمکهبارفتار
ناخوشایندیروبهروشدم.اینافرادبایددربرابرمشکالت
مردمصبورترباشند.
ازمسئوالنشهریمشهدمیخواهیمبرایدههآخر
ماهصفربرایزائرانپیادهامامرضا(ع)،موکبوسرویس
بهداشتیزیاددرنظربگیرندتامتحملرنجسفرنشوند.
چرا طرح جامع مشــهد و طرح تفصیلی اعالم نمی
شود.هرباربهشهرداریوفرمانداریمراجعهمیکنماما
هیچپاسخمشخصینمیدهند.
مدتیکماهاستکهبرقزیرگذرارمغان-نهضتدر
بولوارنمایشگاهقطعشدهاستوعابرانپیادهدرتاریکی
مطلق با نور گوشی عبور می کنند .خواهشمندم صدای
مردمرابشنوید.مسئوالنمیتوانندبرنامهصرفهجویی
راجاهایدیگریاجراکنندنهزیرگذر.
اینهمهشعاروتبلیغمیکنندکهازبازنشستگاندر
اداره ها اســتفاده نکنید ،ولی نمی دانــم  ،چرا نیروهای
بازنشســته حق التدریــس در آمــوزش وپرورش اســتان
مشغولهستند.مگرجوانلیسانسبیکارنداریم.
پلیس راهور با وجود خالی بودن خیابان شــیرازی ،
خودروها را به داخل الین ویژه بــی آرتی منتقل می کند
واتوبوسهابایددرالینویژهاختصاصیخودمنتظرعبور
خودروهایشخصیشوند.
ســگ های ولگرد واقعا امنیت را در جــاده کالت به
خصوص روســتای فرخد به دلیل هم جواری با شــهرک
صنعتیازبینبردهاند.لطفامسئوالنفکریبهحالاین
معضلبکنندومتصدیواقعیآنرامشخصکنند.
ضمن تشــکر از روزنامه مردمی و بی طرف و معتدل
خراسان  ،خواهشمند اســت اخباری مانند دستگیری
برخی مدیران ارشد استان را هم درروزنامه چاپ کنید.
اینجورنباشدکهمسئوالنماگمانکنند،خطقرمزنظام
هستند.
ازدیماه 96بیمارستانامامرضا(ع)حقوقاضافه
کار همکاران شــیفت دوم را پرداخت نکرده اســت و هر
زمان اعتراض مــی کنیم ،مــی گویند پــول نداریم .این
درحالیاستکهدربیمارستانساختوسازصورتمی
گیرد.
می خواستم بدانم در این اســتان پهناور با این همه
شرکتصنعتی،یکحامیمالیخوبوجودنداردکهبه
داد تیم فوتبال پدیده برســد .از اســتاندار خواهشمندم
پیگیرمشکالتتنهانمایندهمادرلیگبرترباشد.
حاال که مشهد فقط یک نماینده در لیگ برتر کشور
دارد ،چرا کســی از این تیــم حمایت نمی کنــد .البته از
شهردارمشهدتشکرمیکنمکهبهتیمپدیدهخیلیکمک
کرد.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبرنگار

شهروندخبرنگار

انسداد بی دلیل در مسیر دوچرخه

باید از خودمان شروع کنیم
نمی دانم اگر یک گردشــگرخارجی در شــهر درباره کاربرد خودروهایمان
ســوال کند ،بایــد چه پاســخی بــه او بدهیم  .هــر روز حمــل غیر مجــاز بار با
خودروهای شخصی در شــهر اتفاق می افتد و برخی افراد برای نپرداختن
هزینهایاندک،حاضربهانجاماقداماتخطرآفرینهستند.نکتهاینجاست
کهاگرخودماننخواهیمنهپلیسراهنماییورانندگیحریفمامیشودونه
هیچ فرد یا نهاد دیگری  .هیچ راهی وجود نــدارد ،جز این که تغییر رفتار را از
خودمانشروعکنیم.

یکیازکارهایخوبیکهشهرداریانجامداده،ایجادمسیردوچرخهسواری
درپارککوهسنگیاست،امامتاسفانهبهاینموضوعرسیدگینمیشود،از
آسفالتنامناسببرخیقسمتهاوشاخوبرگگیاهانکهواردمسیرشده
استکهبگذریم،بهاینبلوکههایسیمانیمیرسیمکهبیخودوبیجهت
آن ها را در امتداد مسیر دوچرخه سواری قرار دادهاند .شانس آوردم کاله
ایمنیداشتموگرنهآنطوریکهباسررفتمداخلفنسهااحتماالاالندر
تتاننبودم!!
خدم 

گزارش خبری

بــرای اســتــحــضــار مــردم

حمیدرضاناسخ

نمابر051 37626501 :

مســئوالن و مدیران روابــط عمومی ســازمان ها می توانند
پاســخ های خود بــه پیامک هــای مــردم را از طریق پســت
الکترونیکیkho.razavi@gmail.comب هروزنامه خراسان
رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامکهای مردمی،
روزانه در همین ســتون منتشر خواهد شــد و به استحضار
مردم خواهد رسید.

مخابرات
شهروند :در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 97.6.15
در ستون «برای اطالع مسئوالن» با عنوان «در روستای علی آباد کشمر
آنتن دهی همراه اول »...

به اســتحضار می رســاند :با انجام اقدامــات بهینه ســازی بر روی
ایستگاه  BTSجابوز ،پوشش همراه اول در روستای علی آباد کشمر
بهبود یافت.
شهروند  :در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 97.6.31
در ستون «برای اطالع مسئوالن» با عناوین «وارد کردن یک شماره ملی
به کامپیوتر چقدر هزینه و  »...و «برای تکمیل مدارک مالکیت تلفن »...

به استحضار می رساند :بنابر پیگیری های صورت گرفته ،تکمیل
مدارک مالکیت تلفن صرفا ثبت کد ملی نیست ،بلکه کل مشخصات
به همراه اســکن مدارک از مشــترک اخذ می شــود که در خصوص
مشــترک شــاکی احتماال در مشــخصات ثبت در سیســتم ایشــان،
فقط کد ملــی ناقص بوده اســت .درخور ذکــر اســت ،در مراجعاتی
که مشــترکین به امور مشــترکین مراکز دارند ،هیچ گونه هزینه ای
اخذ نمی شود و احتماال مشــترک محترم به دفاتر خدمات ارتباطی
مراجعه کرده اند.

شهرداریمنطقه11
شهروند :در پاسخ به مطلب مندرج مورخ  97.6.26در خصوص
آبیاری درختان در وکیل آباد ( 59خیابان شریف)

به استحضار می رساند :طی بررسی های انجام شده ،این خیابان در
محدودهپیمانهاینگهداریفضایسبزمنطقهنیست،لذاآبیاریآن
برعهدهپیمانکارنیستوباتوجهبهمحدودیتهایموجوددرخصوص
تأمین آب و منابع مالــی ،امکان آبیاری درختان معابــر فرعی به صورت
مستمر وجود ندارد و شهروندان جهت داشــتن فضای سبز پایدار طی
همکاری با شــهرداری به آبیاری درختــان مقابل ملک اقدام کــرده و از
تخفیفدرعوارضشهرداریبرخوردارمیشوند،ضمناهماهنگیجهت
یکنوبتآبیاریدرختانتوسطتانکرامانیمنطقهانجامشدهاست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در پی گالیه روستاییان از اجرا نشدن سیاست تنظیم بازار

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

فرماندار طرقبه شاندیز :تنظیم بازار به روستاها هم می آید
تنشهایایجادشدهدرهفتههاوماههایاخیردربازار،موجبشد
قیمت بســیاری از کاالها و خدمات افزایش و قــدرت خرید مردم به
شدت کاهش یابد .این کاهش قدرت خرید به دلیل بنیه اقتصادی
اندک روستاییان بر اقتصاد خانوارهای روستایی بیشترین آسیب را
واردکردهاست.دولتنیزدرسالهایاخیربااجرایسیاستتنظیم
بازاردرشهرها؛هرگاهقیمتکاالییکهتاثیرمستقیمبرمعیشتمردم
داشته،بهطرزشگفتآوریافزایشیافتهباعرضهاینکاالهادرقالب
برنامهتنظیمبازاردرشهرهاتوانستهتاحدودیجلویافزایشقیمت
هارابگیردوتعادلقیمتیبهوجودبیاورد.دراینمیاناماروستاییان
سال هاســت که از سیاســت تنظیم بازار بی بهره اند و در شهرستان
طرقبهشاندیزکهشهرستانیگردشگرپذیراست،اهالیتعدادیاز
روستاها در گفت و گو با خبرنگار ما خواستار عرضه کاالهای تنظیم
بازاردرروستاهایخودشدند.

•روستاهاهممصرفکنندهشدند

نوروزییکیازاهالیروستای"اردمه"باانتقادازاجرانشدنسیاست
تنظیم بازار در روســتاها مــی گوید :اکنون همانند قدیم نیســت که
روستاها خود همه کاالهای اساســی مورد نیازشان را تامین کنند.
بلکهاالنروستاییاننیزدراغلبمواردبهمصرفکنندهصرفتبدیل
شده اند  .به عنوان مثال همچون شهر نشینان گوشت ،پنیر ،روغن

و  ...را از بــازار می خرند " .عارفی" از اهالی روســتای زشــک نیز می
گوید :خشکسالی های پی در پی و کمبود آب و سرمازدگی وگرانی
کود و سم ،روستاییان را به خاک سیاه نشانده است و دیگر زمینه ای
برایپرورشداموطیوردرروستاهانیست.روستاییاننیزمجبورند
همانند شهرنشــینان همه اقالم مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند.
ویافزود:بهدلیلفاصلهروستاازشهرچهبساقیمتبرخیکاالهاتا
ازشهربهروستامیرسد،افزایشچشمگیریمییابدودراینشرایط
یک خانوار روستایی که نهکار و شغل مناسبی دارد و نه قدرت خرید
کاالهایضروری،زندگیاشراچگونهبااینگرانیهابگذراند.وی
میافزاید:دراینآشفتهبازارگرانی،اگردولتقراراستکاالییرابا
قیمت کمتر در بازار عرضهکند چه ایرادی دارد ک ه روستاییان را هم
مشمولاینقبیلطرحهاقراردهد".عنایتی"ازاهالیروستایکالته
شاندیزهمبهخبرنگارمامیگوید:دراغلبمواردکهکاالییدرقالب
برنامهتنظیمبازاردرشهرعرضهمیشودتاماباخبرمیشوی مآنکاال
تمامشدهاستوازطرفدیگربرایهرروستاییمقدورنیستکههر
روزبهشهربیایدتاببیندچهخبراست.

•تنظیمبازاربهروستاهامیآید

رئیس ســتاد تنظیم بازار شهرســتان طرقبه شــاندیز دربــاره گالیه
روســتاییان گفت :این موضــوع در کارگروه تنظیــم بازار کــه در آن
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layout@khorasannews.com

روســای ادارات صنعت ،معدن و تجــارت  ،جهاد کشــاورزی ،تعاون
روســتایی و اتاق اصناف عضو هســتند مطرح شــده است .حسینی
افزود:درکارگروهتنظیمبازارمصوبشدکهازاینپسروستاهانیزاز
کاالهایعرضهشدهدرقالباینبرنامهمنتفعشوند.ویافزود:مقرر
شد با نظر بخشداران در روســتاهایی که صعب العبورند یا ساکنان
آن ها از لحاظ معیشــتی در مشقت به ســر می برند ،کاالهای یارانه
دار دولتی که به شهرستان طرقبه شــاندیز اختصاص داده می شود
توزیع شود.حســینی افزود :بخشداران موظف شــدند در همکاری
با اتاق اصناف یک ســری از واحدهای صنفی را به عنوان مباشر در
اجرایطرحتنظیمبازاردرروستاهاتعیینکنندوواحدهایصنفی
روستاییکهوظیفهتوزیعکاالهایمشمولاینطرحرابرعهدهدارند
بایدبانصبپارچهنوشتهدرمحلکسبخوددراینخصوصبهمردم
اطالعرسانیکنند.

گالیه ها از اجرا نشدن قانون ترویج شیر مادر در آموزش و پرورش
رفیع طلب  «-درخصوص قانون ترویج شــیر مادر در مدارس که در
مجلس هم تصویب شده اســت ،آموزش و پرورش خراسان رضوی
این قانون را اجرایی نمی کند و به همســرم می گوید در زنگ های
تفریح مادران به کودکان خود شیر دهند ،در صورتی که قانون می
گوید ،یک ساعت باید برای این موضوع در نظر گرفته شود ،لطفا به
این موضوع رسیدگی کنید».
این پیامک یکی از شهروندان به ستون حرف مردم روزنامه خراسان
است که خواستار پیگیری موضوع شده است .از این رو با مدیر کل
آموزش و پرورش خراســان رضوی به گفت و گو پرداختیم" .قاسم

علی خدابنده" با اشاره به قانون ترویج شیر مادر در مدارس اظهار
کرد :در مدارســی که امکان نگهداری اطفال و نــوزادان را داریم،
امکان شــیردهی در مدارس برای مادران فراهم اســت ،اما برای
مادرانی که محل کارشــان با محل زندگی شــان متفاوت اســت و
فاصله دارد ،این موضوع با مشکل مواجه می شود .وی افزود :اگر
قرار است مادر از یک سمت شهر به سمت دیگر شهر برود تا به فرزند
خود شیر بدهد ،عمال کالس درس بچه ها دچار مشکل می شود و
نمیتوانیمهرروزیکساعتکالسدرسراپرنگهداریم.همچنین
براییکساعتهمهیچمعلمینمیتواندبهعنوانمثالازشهرک

شــهید رجایی به قاســم آباد برود  .چون این امکان وجود ندارد در
عمل با مشکل مواجه هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تاکید کرد :اگر همکاران
راهکاری مبنی بر این که هم کالس درس را داشــته باشــیم و هم
مادران بتوانند شــیردهی را انجام دهند ،ارائه دهنــد ما هم از آن
استقبال می کنیم  .اما معموال مسیر زندگی بیشتر معلمان با محل
کارشان فاصله دارد و امکان رفت و آمد در سطح شهر مشهد فراهم
نیســت .البته در شهرســتان ها این وضعیت راحت تر است اما در
مشهد عمال این اتفاق نمی افتد.

