از میان خبرها
گوناگون

معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی:

تجدید اجاره اراضی موقوفه
بدون بازدید و تنها با خوداظهاری
مستاجران انجام میشود

معاون امالک و اراضی آســتان قدس رضــوی ،از تجدید
اجاره اراضــی موقوفه این آســتان مقدس بــدون بازدید
نقشــهبرداری و بــا خوداظهاری مســتأجران خبــر داد.
به گزارش آســتان نیوز ،مرتضی حقیقی با بیــان این که
سیاست این معاونت عالوه بر حفظ حقوق موقوفه ،تکریم
ارباب رجوع اســت ،اظهار کرد :در راســتای تســریع در
پاسخ گوییها ،تکریم و تسهیل در ارائه خدمات به ارباب
رجوع ،طرح تجدید اجاره اراضی شــهری آســتان قدس
رضوی ،با خوداظهاری مستأجران و بدون بازدید نقشه
برداری در حال اجراست.
وی تصریح کــرد :این طرح بــه صورت آزمایشــی تا پایان
سال  98و با ارائه تعهدنامه رســمی مستأجران مبنی بر
ایجاد نشدن هرگونه تغییر در وضعیت مورد اجاره بدون
نقشهبرداری و با خود اظهاری صورت میپذیرد .معاون
امالک و اراضی آســتان قدس رضوی ادامــه داد :بر این
اساس مدت زمان فرایند تجدید اجاره حدود  4روز کاری
کوتاهتر میشــود و مردم با ســرعت بیشــتری میتوانند
برای تنظیم سند اجاره مد نظر خود اقدام کنند .حقیقی
با بیان این که تجدیــد به موقع اجاره به نفع مســتأجران
است ،افزود :چنان چه مستاجران به هر دلیلی در زمان
تعیین شــده برای تجدیــد اجاره بهــای اراضــی موقوفه
آستان قدس رضوی اقدام نكنند و مشمول گذشت زمان
شوند ،هنگام مراجعه برای تجدید اجاره بها ،محاسبات
بر اســاس نرخ روز انجام میشــود .وی تصریــح كرد :در
بســیاری از موارد تاخیر در مراجعه مستاجران به منظور
تجدید اجاره اراضی موقوفه در اختیار آنان ،موجب بروز
مشكالتی از جمله اعتبار نداشتن سند اجاره ،نبود امكان
در رهن قرار گرفتن سند اجاره در نزد بانكها و موسسات
مالی و اعتباری و  ...برای مستاجران میشود.

عضوشورایشهرمشهد:

وعده می دهیم در سال 98شهر
را به کارگاه عمرانی تبدیل کنیم

عضو شورای شهر مشهد گفت :به شما وعده میدهیم در
سال  ،98شهر را به کارگاه عمرانی تبدیل کنیم ،هشت
پروژه شــامل تقاطع غیر همســطح و بزرگراه با اعتباری
بیــش از  300میلیارد تومان در دســتور کار قــرار گرفته
که در ســال  99افتتاح خواهد شد ،همچنین هم اکنون
بخش زیادی از مطالبات به بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا ،بتول گندمی ،در جلسه مشترک انجمن
اسالمی مهندسان ایران شاخه خراســان رضوی اظهار
کرد :یکــی از کارهایی که درســال  98انجــام خواهیم
داد ،ورود بــه عرصه محالت اســت که اتفاقی بی ســابقه
اســت و در نظر داریم  154محله را پــای کار بیاوریم و به
مشکالت آن ها رسیدگی کنیم .وی تصریح کرد :از دیگر
فعالیتهای انجام شــده ایجاد کارگروه شــفافیت برای
جلوگیری از فساد اســت .ما به دنبال مچگیری و زندانی
کردن کسی نیستیم بلکه معتقد به سالم سازی سیستم
هســتیم و همزمان با فعالیت دستگاههای قضایی ،تمام
اطالعات امالک شهروندان را در اختیار همه قرار دادیم
و سامانه فاش را راهاندازی کردیم.

اخبار
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گزارش«خراسانرضوی»ازاولیناتاقبازیفکریدریکیازمدارسمشهد

آموزشباچاشنیبازی
گزارش

ملیحه رفیع طلب
پروژه بــازی در مــدارس ،یکی از پــروژه های جدید
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش محســوب
می شــود 30 .دی مــاه جــاری اولیــن گردهمایی
معاونان آموزش ابتدایی و مدیران کل  10اســتان
که مجری این طرح هســتند و به صورت آزمایشــی
این طرح را اجرا مــی کننــد ،در وزارتخانه با حضور
وزیر آموزش و پرورش برگزار شد .البته سید محمد
بطحایی قبل تر از آن اعالم و تاکید کرده بود که برای
جذابیت بیشتر و نشاط و شــادابی در مدارس ،اتاق
های بازی راه اندازی شــود .اتاق های بازی ویژگی
ها و اهدافــی دارد و چند دســتگاه و معاونت در این
زمینه دخیل و مهم ترین بال های این طرح ،معاونت
آموزش ابتدایی ،معاونت تربیت بدنی و ســامت و
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند.
استان های تهران ،سیستان و بلوچستان ،همدان،
خراســان رضوی ،فــارس ،مازندران ،کردســتان،

آذربایجــان غربــی ،کرمــان و قزویــن  10اســتانی
هستند که به صورت داوطلبانه این طرح را اجرا می
کنندواتاقبازیدر 100مدرسهاستانهایمذکور
راه اندازی می شــود .از نکات قابــل تامل این طرح
توجه به مناطق کم برخوردار است چرا که این طرح
درتمامیمدارساستانونهفقطمناطقبرخوردار،
راه اندازی و از مدارس روستایی مستقر هم انتخاب
میشود .آموزشوپرورشخراسانرضویبهعنوان
یکی از استان های پیشتاز در راه اندازی این طرح و
ناحیه  3مشــهد به عنوان دبیرخانه اســتانی پروژه،
حدوددوهفتهپیشاتاقبازیرادردبستاندخترانه
ربابه اکبرزاده راه اندازی کرده اند .همین موضوع
بهانه ای شد تا بازدیدی داشته باشیم از اولین اتاق
بازی که در مدارس مشــهد راه اندازی شــده است.
حــدود ســاعت  10صبح به مدرســه اکبــرزاده می
رویم .اتاق نســبتا بزرگی را در این مدرســه به بازی
فکری دانــش آموزان اختصــاص داده انــد و دانش
آموزان در گروه های  6-5نفره مشغول بازی های
فکری مختلف هستند .با چند نفرشان هم صحبت

شهردار منطقه  2مشهد خبر داد:

اتمام فاز اول اصالح هندسی تقاطع غیرهمسطح میدان قائم (عج)

شــهردار منطقــه  2مشــهد از اتمــام فــاز اول اصالح
هندسی تقاطع غیرهمســطح میدان قائم (عج) خبر
داد و گفــت :طبق طــرح مصــوب ســازمان ترافیک،
اصالحهندسیتقاطعغیرهمسطحمیدانقائم(عج)
برای روانســازی ترافیک ایــن معبر ،در دســتور کار
شهرداریقرارگرفت.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی

شــهرداری مشــهد ،جالل قربانــی در خصــوص این
پروژه گفت :بار ترافیکی ســنگین در این مسیر باعث
ایجــاد گرههای ترافیکــی ،اتالف وقت شــهروندان و
بروز تصادف میشــود که در فاز اول عملیات اجرایی
آرامســازی این تقاطع با جدا کردن مسیر راست گرد
آزادی به چراغچی بــرای روانســازی ترافیک انجام

می شویم .یسنا ،سارینا ،شبنم و ستایش که بازی با
اعداد را با استفاده از جدول ضرب و تقسیم و چندین
صفحه و مهــره انجام مــی دهند ،از ســاعاتی که در
این اتاق به ســر می برند ابراز خوشحالی می کنند.
در طرف دیگر اتــاق ،چند دانش آموز با اســتفاده از
طناب مــی خواهنــد ســازه هایــی را روی هــم قرار
دهند .مهدیه می گوید :اسم این بازی تعادل است و
ما باید سازه ها را به وسیله طناب روی هم قرار دهیم
تا تمرکزمان زیاد شــود .اما در طرف دیگر اتاق چند
دانش آموز ،لباس حیوانات مختلف را پوشیده اند و
در خصوص اطالعات علمی این حیوانات با یکدیگر
صحبتمیکنند.
درجایجایاتاقبازیفکریکهبرایدانشآموزان
این دبســتان راه انــدازی شــده ،می توان نشــاط و
ســرزندگی دانش آموزان و یادگیری دلچســبی را
که با چاشــنی بازی به دانش آموزان ارائه می شود،
دید؛ آموزش هایی که لذت یادگیــری آن در رفتار و
عملکرد دانش آموزان نیز به وضوح دیده می شود.

• 10استان 1000 ،مدرسه

بعد از بازدید از اتاق بازی ،با معاون آموزش ابتدایی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 3مشهد به عنوان مدیر
این پروژه در استان گفت و گو می کنیم .مهران فر با
اشــاره به این که در مجموع  1000مدرسه مجری
این پروژه هســتند و از تاریخ پیشنهاد طرح ،به مرور
اســتان های مختلف اتاق بــازی را راه انــدازی می
کنند ،اظهار می کند :در استان ما نیز  100مدرسه
در  26شهرستان ،مجری این طرح خواهند بود که
 44مدرســه در مشــهد اســت و طی دو هفته اخیر،
مراســم افتتاح نمادین اتاق بازی با حضور معاون و
مدیر کل استان برگزار شــد .به مرور  100مدرسه
تجهیز و آماده و اقدامــات مختلف برای اجرای بهتر
این پــروژه انجام می شــود .این  100مدرســه قرار
است تا پایان سال تحصیلی تجهیز شوند.
از او درباره هزینه های احتمالی راه اندازی این اتاق
و تجهیزات الزم برای آن ســوال می کنیم که پاسخ
می دهد :ظاهرا قرار است اعتبار جداگانه ای برای
تجهیز مدارس اختصاص داده شود که البته اعتبار
ناچیزی خواهد بود اما تاکید وزارت این است که با
استفاده از مشارکت های مردمی ،خیران ،انجمن
اولیــا و مربیان و توســط ایده های معلمــان و دانش
آموزان ،دست سازه هایی تعبیه شود که این دست
سازه ها اسباب بازی هایی برای یادگیری دروس و
ساعاتمختلفتربیتیاستوتاکیدبرایننیستکه
شــد .وی ادامه داد :در این مرحله  200متر آسفالت
تخریبوتوسطجدولونیوجرسیجداسازیشدکه
اینموضوعموجبکاهشترافیکدرمسیرراستگرد
آزادیبهچراغچیوراستگردآزادیبهجانبازخواهد
شد .همچنین حســین فرهادیان شــهردار منطقه9
مشهدنیزازاجرایعملیاتاصالحهندسیخروجی
میدان آزادی خبر داد و گفت :محل اجــرای پروژه در
واقعخروجیمیدانآزادیازسمتبزرگراهکالنتری
بوده که با عریض کردن بخشــی از محــدوده مذکور و
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اسباب بازی هایی لوکس و گران قیمت خریداری و
به صورت نمایشی در اتاق های بازی ارائه شود بلکه
هدفایناستکهبااندکهزینهوسادهترینوسیله
و ابزار ،این کار انجام شود.

•دست سازه هایی از جنس نوآوری

وی می افزاید :در این مدرسه ما از دست سازه های
بچه ها کمک گرفتیم و اسباب بازی هایی را که نیاز
نداشتند ،به شکل های مختلف و با فکر خودشان به
بازی تبدیل کردیم ،در مجموع هزینه ای که تاکنون
شده 250هزار تومان است البته برای تامین هزینه
ها ،معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش نیز کمک
هایی کرده است.
مهران فر در خصوص اهداف این طرح نیز یادآور می
شــود :یکی از اهدافمان این است که به معلمان که
مجری اصلی طرح هستند ،ایده بدهیم که اگر می
خواهند یاددهی بهتری داشــته باشــند و خالقیت
را در دانــش آمــوزان نهادینه کننــد ،از ذات کودک
که همان بازی کردن اســت ،در این ســن استفاده
کنند .به همین دلیل این بازی روشی کمک کننده
برای یادگیری خواهد بــود و کالس هم از جذابیت
برخــوردار مــی شــود .از دیگر اهــداف ایــن طرح،
افزایش نشاط و شــادابی دانش آموزان در مدرسه،
کاهش اســترس ،افزایش انگیزه دانــش آموزان در
کالس درس ،تسهیل فرایند یادگیری با استفاده از
ظرفیت های بازی و ...است.

•تاکید بر افزایش خالقیت دانش آموزان
ســعیدی مدیر مدرســه اکبــرزاده نیز اشــاره ای به
اســتقبال دانش آموزان و اولیا از این طرح می کند
و می گوید :در این دوره بچه ها به شــدت به فضایی
برای بازی کــردن نیاز دارنــد تا انرژی شــان تخلیه
شود و بدون استرس از درس لذت ببرند .این طرح
خشکی فضای کالس را از بین می برد و هدف فقط
بازی کردن صرف نیســت ،بلکه آموزش و خالقیت
دانش آمــوزان نیز لحاظ می شــود .تا امــروز دانش
آموزان و والدینشان از اتاق بازی استقبال کرده اند.
درادامهنرگسثالث،معاونآموزشیمدرسهنیزمی
گوید که دانش آموزان در هفته از  25ســاعت ،یک
ساعت را در اتاق بازی می گذرانند .وی می افزاید:
البتــه ما ســاعات خالی هــم داریم و دانــش آموزان
در این زمان هــم می تواننــد از اتاق بازی اســتفاده
کنند .همزمان که معلم تدریــس دارد به اتاق بازی
نیز می روند.
همچنیناعمالاصالحاتیدرمسیرنرسیدهبهروگذر
اینمیدان،بهروانسازیترافیک،کاهشبارترافیکی
وافزایشایمنیعمومیشهروندانکمکخواهدکرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

برای آغاز طرح های بازآفرینی،
منتظر دریافت اولویت ها از سوی
شهرداریمشهدهستیم

معاونوزیرراهوشهرسازیورئیسسازمانبازآفرینیایران،
بااشارهبهاینکهپیشنهادهایمانرابرایاجرایطرحهای
بازآفرینی شهری به شهرداری مشهد ارائه دادهایم ،گفت:
اکنوننیزمنتظراعالمطرحهاواولویتهایمناطقیکهنیاز
بهبازآفرینیدارند،ازسویمدیریتشهریمشهدهستیمتا
به ســرعت کار را آغاز کنیم .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شهرداری مشــهد ،ســید محمد پژمان افزود :برای اجرای
طرحهایبازآفرینیشهریمشهد،شهرداریبایدمناطقیرا
کهوضعیتحادتریدارندومردمآمادگیمشارکتبیشتری
در اجرای آن دارند ،مشــخص کنــد تا امکاناتــی را که برای
بازآفرینیآنهاداریمدراختیارشانبگذاریم.

شهردارمشهددردیداربااعضایشورا:

همدلی ،راه حل مشکالت و نقایص
شهری است

شهردار مشــهد در دیدار مدیران شــهری با اعضای شورای
شــهر گفت :همدلی بیــن اعضای شــورا و مدیران شــهری،
راه حل مشــکالت و نقایص شهری اســت .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی شــورای شــهر مشــهد ،محمدرضا کالیی در
نشستمشترکاعضایشورایشهرمشهدبامدیرانشهری
اظهارکرد:اگرطیاینمدت،توفیقیدرشهرحاصلشدهبه
دلیلهمدلیبیناعضایشورایشهرومدیرانشهریبودهو
اگرایرادهایینیزوجودداشتهباهمینهمراهیوهمدلیحل
خواهدشد.شهردارمشهدبااشارهبهموضوعفسادگفت:در
موضوعفسادبهصورتجدیگفتهامبههیچوجهبهخصوص
درآنبخشیکهدرمواجههبامردماست،شوخیندارمالبته
مدیرانشهرداریهمگامهایخوبیدرحوزهمقابلهبافساد
برداشــتهاند و خیال ما را از این حــوزه راحــت کردهاند .وی
اظهارکرد :من برنامه عملیاتی میانمدت شهرداری مشهد
را جدی گرفته و مدام در خصــوص موضوعات مختلف به آن
مراجعهمیکنموبهمعاونانخودنیزتوصیهکردمهمینکار
را انجام دهند و درخواســت و خواهش من از اعضای شورای
شهرمشهدنیزایناستکهبراساسهمینبرنامه،ازمدیران
شــهری ســوال و مطالبه و مدیران شــهری هم برای گزارش
عملکردخودبراساسبرنامهعملیاتیاقدامکنند.محمدرضا
حیدری رئیس شورای شــهر نیز در این نشست اظهارکرد:
بخشــی از جهت گیری های برنامه عملیاتــی 1400-97
شهرداریمشهدبرمبنایبرنامهارائهشدهبهمردمبودهاست
وهمهبایددرسایهاینرویکرد،گامبردارند.ویبابیاناینکه
شــفافیت ،انضباط مالی و مبارزه با فساد از جمله شعارهای
منتخبانشورایپنجمشهرمشهدمقدسبودهاست،گفت:
شفافیتوفسادستیزیدرمسائلمدیریتشهری،خطقرمز
اعضای شورای شــهر اســت و از این موضوعات به هیچ وجه
نخواهیم گذشــت .در این جلسه ،معاونان شــهردار و برخی
اعضایشورایشهرنیزدرحوزههایمختلفمسائلشهری
بهگفتوگوپرداختند.

