اخبار
اجتماعی

مدیر کل آموزش و پرورش استان اعالم کرد:

پیش بینی جمع آوری 2میلیارد
تومان در جشن نیکوکاری امسال

تغییرساعتسرویسدهی
اتوبوسرانی مشهد از نیمه اسفندماه
ساعتسرویسدهیاتوبوسرانیمشهدازنیمهاسفندماهبا
توجهبهنزدیکشدنبهایامنوروزتغییرمیکند.بهگزارش
پایگاه اطالعرسانی شــهرداری مشــهد ،از  16اسفندماه
ســاعت پایــان کاری اتوبوسهــا در خطــوط از 20:30به
 21:30تغییر خواهد کرد.شــایان ذکر است ،کاهش یک
ســاعته فعالیت اتوبوس ها در نیمه دوم سال همواره یکی
از گالیه های جدی شــهروندان بوده که این مشــکل البته
در نیمه اول هر سال اصالح می شود  .اتوبوس ها تا ساعت
 21:30سرویسدهیمیکنند.

معاونحملونقلوترافیکشهرداری
مشهد:

مسیر خط یک بی.آر.تی تا پایان
سال آسفالت «پلیمری» میشود

معاون حمل و نقــل و ترافیک و سرپرســت معاونــت فنی و
عمرانشهرداریمشهدگفت:بهمنظورجلوگیریازایجاد
ناهمواری در آســفالت بــر اثر تردد اتوبوسها ،مســیر خط
یک بی.آر.تی مشهد تا پایان سال و دیگر مسیرهای مشابه
در سال  98آســفالت پلیمری میشــود .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیشهرداریمشهد،خلیلا...کاظمیافزود:با
توجهبهناهمواریهایایجادشدهدرمسیرخطیکبی.آر.
تی بر اثر تردد دایم اتوبوسها ،جمعآوری و تراش آسفالت
این مســیر و انجام روکش آســفالت پلیمری کــه در مقابل
فشار مقاوم است ،در دستور کار قرار گرفت .وی افزود :در
نظرداریمتابهمنظورجلوگیریازایجادناهمواریوهزینه
اضافیدرآسفالتمعابریکهمانندمسیرخطیکبی.آر.تی
خودروهایسنگیندرآنهاترددمستمردارند،سالآینده
ازآسفالتپلیمریدراینمسیرهااستفادهشود.

سرپرستمعاونتخدماتشهری

شهرداریمشهد:

توزیع 160هزار اصله درخت به
صورت رایگان در هفته درختکاری

سرپرستمعاونتخدماتومحیطزیستشهریشهرداری
مشــهد گفت 160:هزار اصلــه درخت به صــورت رایگان
در هفته درختکاری توزیع شــده اســت .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانیشهرداریمشهد،مهدییعقوبیافزود:توزیع
درختدر 38حوزهپیشبینیشدهبودکهبااستقبالخوب
شهرونداندرراستایتعمیموگسترشاینفرهنگمواجه
شــد.همچنین رئیس اداره نظارت و ارزیابی فضای ســبز
شهرداری مشهد با اشاره به این که بوستانهای بزرگی در
مناطق کمبرخوردار ایجاد شده و حرکت ما به سوی ایجاد
توازن در توسعه فضاهای سبز شــهری است ،گفت :ایجاد
فضایسبزدرمناطقکمبرخوردار دراولویتقرارداردوهر
جاکهدراینمناطقزمینباشدکهبتوانیمتملککنیم،آن
رابهفضایسبزتبدیلخواهیمکرد.
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روزگذشته و باحضورتولیتآستانقدسرضویانجامشد

رونماییازطرحجامعمحرومیتزداییآستانقدسرضوی
گزارش جلسه
ملیحه رفیع طلب

آییــن رونمایــی از طــرح جامــع محرومیــت زدایی
و مراســم اهدای  ۸۰۰ســری جهیزیه بــه زوجین
مناطق محروم ،روز گذشته با حضور تولیت آستان
قدس رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار شد .طرح
جامع محرومیت زدایی با عنوان الگوی محرومیت
زدایــی آســتان قــدس رضوی ،مبتنی بــر جوانان
مناطق محروم است و جوانان این مناطق میداندار
پیشرفت ،رشد و تعالی این مناطق می شوند.

•محرومیت زدایی نتیجه همراهی تمامی
دستگاه هاست

به گزارش «خراسان رضوی» ،تولیت آستان قدس
رضوی در این مراسم ،اظهار کرد :از تمامی عزیزان
در معاونت امداد مســتضعفین به ویژه جناب آقای
خاکسار که حقیقتا در این مدت تالش مجدانه ای
را در کارنامــه درخشــان خود ثبــت کردند و تالش
هــای زیــادی در عرصه هــای مختلــف اجتماعی و
خدمت رســانی انجام دادنــد ،قدردانی می کنیم.
حجت االسالم والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی
افزود :در حوزه محرومیت زدایی همراهی و تعامل
دســتگاه هــای مختلــف مانند کمیتــه امــداد امام
خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی و بسیج سازندگی
و همه دست اندرکاران بسیار موثر بود که از تالش
تمامبخش ها تشــکر می کنم و نتیجه هماهنگی و
هم افزایی ،محرومیت زدایی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد :میتوان
بر اســاس آموزههای اســامی تمدنی ســاخت که
در آن کرامت اخالقی ،عدالــت اجتماعی و احکام
الهــی حکــم فرمــا باشــد ،در گام دومــی کــه رهبر
فرزانه انقالب اسالمی ابعاد آن را ترسیم فرمودند،
دســتیابی به چنین تمدن و جامعهای امکان پذیر
است.
وی تصریح کرد :جوانان عزیز ما هشت سال جنگ
تحمیلــی را تحمــل و پیروزمندانه دشــمن را ذلیل
کردند و مردم کشــورمان در مقابــل همه تحریم ها
و سختی ها و فراز و فرود ها امروز بانشاط ،مقتدر و
عزتمندانه در منطقه و جهان خودنمایی می کنند و
آن جبهه اسالمی است و این مهم را
دست برتری از ِ
همه مطلع اند.

•افول نظام استکباری روشن است
وی یادآور شــد :امروز بــه برکت آموختــه های امام
(ره) و رهبــری فرزانه ،خــود را جامعــه ای بالنده و

تمدن ساز می دانیم و قدرت استکباری مستکبران
به ویژه آمریکا ،را در حــال افول می بینیم و این یک
سخن و تحلیل نیست  ،بلکه یک خبر است و نشانه
های آن در برتری جامعه اســامی و افول دشــمن
به ویژه نظام استکباری و آمریکایی روشن است.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی افزود :با وجود
همه شرایطی که دشمن برای ما ایجاد کرده است،
به برکت نــام امام رضــا (ع) جامعه مــان را در حال
پیشــرفت و در حال طی کردن قله های تعالی می
بینیم ،هرکس اعتماد به نفس و اتکا به خدا ندارد و
همواره خود را محتاج دست بیگانگان و گره گشایی
را در دست دیگران ببیند ،سخت در اشتباه است و
همه می دانند و باید بدانند دستان توانای جوانان
امروز مشکل گشای مشکالت خواهد بود.

•فقر زیبنده نظام اسالمی نیست
تولیت آســتان قدس رضوی با بیــان این که جریان
پیشرفتکشورهیچفقرومحرومیتیرابرنمیتابد،
یادآور شد :فقر زیبنده نظام اسالمی نیست .جامعه
ما می تواند با ثروت عظیــم مادی و معنوی و نیروی
جوان و فرهیخته از بسیاری از مشکالت عبور کند
و سخن از جامعه بدون محروم و بدون گرسنه سخن
گزافی نیست.
وی تصریح کرد :ما در آستان قدس رضوی ابتدا به
صورت نماد معاونــت امداد مســتضعفین را ایجاد
کردیم و امروز براساس این الگوی محرومیت زدایی
که در حوزه برنامه ریزی امداد مستضعفان ترسیم
شده ،بنا بر آن است که نه فقط در یک معاونت بلکه
نگاه تمــام بخش هــای مختلف کاری اســتان نگاه

محرومیت زدایی باشد .تمام بخش های اقتصادی
ما به دنبال توانمند ســازی محرومان باشند ،تمام
بخش های فرهنگــی ،اقتصاد مقاومتی ایســتاده
روی پای خود و اســتقالل را در کشور دنبال کنند
و بــه امید روزی کــه در کشــور ما فقیــر و نیازمندی
نباشد.

•ایجاد  ۱۶هزار شغل مستقیم
و  ۲۸هزار اشتغال غیرمستقیم
در بخش دیگری از این مراســم ،معاون محرومیت
زدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد:
نیروی زمینــی ســپاه پاســداران مفتخر اســت که
همزمان با انجام ماموریتهای ســخت و درگیری
با اشــرار در مناطق مرزی ،مثل درگیری با اشرار و
معاندان نظام در مرزهای کشور ،تمام ظرفیتهای
ســازمانی خود را برای خدمت به مردم سلحشــور
مناطق مرزی که عمدتا کم برخوردار هستند،به کار
گرفته و این موضوع را سرلوحه اقدامات خود قرار
داده است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات
خود به این اقدامات اشــاره و تاکیــد کردند که باید
این موضوع ادامه داشته باشد.
ســردار ابوالقاســم منصوری افــزود :اســتان های
خراســان شــمالی ،خراســان رضــوی ،خراســان
جنوبــی ،سیســتان و بلوچســتان ،هرمــزگان،
کردستان ،خوزستان ،کرمانشاه و آذربایجان غربی
از جمله نقاط اجرای طرح های محرومیت زدایی از
سوی سپاه پاسداران است که محرومیت زدایی با
بهره گیری از کمک کمیته امداد ،بهزیستی ،آستان
قدس رضوی و سپاه انجام می گیرد.

وی بــا اشــاره به ایــن کــه تاکنــون  ۳۴هــزار پروژه
عمرانــی در مناطــق محــروم اجــرا شــده اســت،
یادآور شد :اقداماتی مانند ســاخت مسجد ،جاده
روســتایی ،ســاخت پــل ،آب رســانی و  ...از جمله
اقدامات عمرانی جاری در مناطق ذکر شده است
که  ۱۶هــزار شــغل مســتقیم و  ۲۸هزار اشــتغال
غیرمستقیم ایجاد کرده است.
معاون محرومیت زدایی ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی با اشاره به این که دو هزار سری جهیزیه نیز
تاکنون به زوج های نیازمند اهدا شده است ،تصریح
کرد :در حــوزه هــای غیر عمرانــی نیــز تاکنون دو
میلیون برنامه شــامل اهدای بسته های معیشتی،
پوشــاک ،نوشــت افزار تحصیلــی و ...انجام شــده
است.

•مردم محور الگوی محرومیت زدایی
آستان قدس

سرپرســت معاونت محرومیتزدایی آستان قدس
رضــوی نیــز در ایــن مراســم گفــت :هیــچ نهادی
نمی تواند مدعی شــود که من می توانم محرومیت
را بزدایم ،بلکه ایــن مهم با کمک همه دســتگاه ها
و به دســت جوانان ایــن مــرز و بوم محقــق خواهد
شــد .حامد صادقــی افــزود :الگــوی محرومیــت
زدایی آستان قدس رضوی نیز همین است که یک
نهاد مردمی با کمک مردم منطقه و تســهیل گری
و هدایت گــری نهادهای انقالبی خدمت رســانی
می کند.
مصطفــی خاکســارقهرودی  ،مشــاور قائــم
مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی در امــور
محرومیتزدایــی نیز در این مراســم گفت :توجه
به محرومــان در دوره مدیریت تولیــت جدید و در
عرصه کمک بــه مناطق محــروم در قالــب تعامل
و همــکاری رقم خــورد و اقدامــات در بخش های
زیربنایی و ...در استان های خراسان و سیستان
و به ویژه اســتان های مرزی پر نتیجه بوده است.
طرح محرومیت زدایی آســتان قدس جمع آوری
محصول ســه ســاله اســت که بــا تعامل دســتگاه
های مختلــف شــکل گرفته و ایــن تعامــل ،پیوند
بزرگی است.
شــایان ذکر اســت ،در این مراســم ضمن رونمایی
از الگــوی محرومیتزدایی آســتان قدس رضوی،
 800سری جهیزیه به زوجین جوان مناطق مرزی
استانهای خراسان رضوی و جنوبی شامل اقالم
ضروری زندگی همچون اجاق گاز ،یخچال فریزر،
فرش ،بخاری ،جاروبرقی ،پنکه ،ســرویس چینی،
سرویس قابلمه و سرویس قاشق و چنگال اهدا شد.

وعده معاون شهردار مشهد برای حلمشکل 25ساله پالک 176تا یک سال آینده
معاون مالی و پشــتیبانی شــهرداری مشهد گفت:
مســئله  25ســاله پالک  176با برنامهریزیهای
انجام شــده ،تــا یک ســال آینــده حل میشــود .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد،
رضا خواجهنائینی در حاشیه پاسخ گویی مستقیم
به تماسهــای مردمی در مرکــز ارتباطات مردمی
 ،137در پاسخ به سوال یکی از شهروندان درباره
پالک  176اظهــار کرد :این پــاک ،قطعه زمینی
اســت که حدود  30سال قبل ،توســط اشخاصی،
سهامی برای آن صادر و سپس این سهام به عنوان
سند به شهروندان فروخته شــده است .وی افزود:
هیچ کــدام از افراد ســهامدار پــاک  ،176دارای
سند مالکیت زمین نیستند بلکه برگهای دارند که
مشــخص میکند آن ها دارای چند ســهم از تعداد
کل سهام هستند ،در ادامه نیز این برگههای سهام

در نشست خبری مشترک شهرداران
مناطق  10 ،7و  11مطرح شد

نیاز 300میلیاردی
برای انتقال زندان مشهد

عکس :فارس

مسلمی/مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویبابیان
این که در سال گذشــته و همزمان با فرارسیدن سال نو در
جشن نیکوکاری دانش آموزان استان بیش از یک میلیارد
و  150میلیون تومان بــرای دانش آمــوزان محروم کمک
جمع آوری شــد ،تصریح کرد :پیش بینی می کنیم که این
رقمدرجشننیکوکاریامسالبه 2میلیاردتومانبرسد.
به گــزارش «خراســان رضوی» ،قاســمعلی خدابنــده روز
گذشــته در جلســه شــورای آموزش و پــرورش اســتان ،به
آمادگــی  1124مدرســه اســتان برای اســکان نــوروزی
فرهنگیان اشــاره کرد و گفت :از این تعداد بیــش از 851
مدرسه در مشــهد آماده پذیرایی از زائران در ایام نوروز98
اســت .وی با اشــاره به آمادگی این اداره بــرای پذیرایی از
فرهنگیان در مدارس اســتان در ایام نوروز 98اظهار کرد:
اســکان  90هزار نفــر از فرهنگیــان را در مدارس اســتان
پیش بینی کردیم ،ضمــن اینکه اگر تعــداد فرهنگیان از
این تعداد بیشتر باشد 30درصد مازادظرفیت پذیرش نیز
در نظر گرفته شده است.وی به موضوع مطالبات معلمان
حقالتدریسوخریدخدماتآموزشیاشارهکردوافزود:تا
اینلحظهاعتباریبرایپرداختحقوقاینافراداختصاص
نیافته اســت ،با توجه بــه این که در پایان ســال قــرار داریم
امیدواریموزارتآموزشوپرورشاینموضوعرادراولویت
خودقراردهد.
مستندســازی امالک آمــوزش و پــرورش اســتان ،یکی از
موضوعات مطرح شــده در شــورای آموزش و پــرورش بود
که رئیس اداره حقوق و امــاک و حمایت قضایی آموزش و
پرورش استان گزارشــی از وضعیت امالک این اداره ارائه
کرد و گفت :بیــش از  70درصد امالک آمــوزش و پرورش
استان فاقد سند اســت .همچنین در این باره قرار شد این
موضوعدریکجلسهجداگانهبیننمایندگانثبتاسناد،
آموزشوپرورش،آستانقدسرضویواوقافبررسیشود.
درادامه،خوشنیتسرپرستفرمانداریمشهدخواستار
تصویــب 5درصد بــه جای 3درصــد عوارض پیشــنهادی
دریافتی از صدور پروانه های ســاختمانی بــرای آموزش و
پرورشدرسالآیندهشدوگفت:امیدواریماینموضوعدر
شورای شهر مشهد مطرح شود و به تصویب برسد.در ادامه
قامتی سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
استانداری خراسان رضوی نیز به جایگاه آموزش و پرورش
در کشور اشــاره کرد و گفت :در همه تصمیم گیری ها باید
آموزش و پرورش حضور داشــته باشــد و بدون ایــن ارگان
موفقنخواهیمبود.

خبر

توسط افراد دست به دست و به دیگران واگذار شده
است ،لذا تعداد سهامداران به مراتب افزایش یافته
است .خواجه نائینی با اشــاره به این که شهرداری
دخالتی در این موضوع نداشــته اســت و این اتفاق
در بین خود مردم افتاده بود ،ادامه داد :براســاس
تجمعاتی که انجام شده بود و دستوری که شورای
عالی امنیت ملــی در ســالهای قبل صــادر کرد،
شهرداری موظف شــد به حل این مشــکل کمک و
سهام این قطعه زمین را از مردم خریداری کند ،در
صورتی که شــهرداری هیچ وظیفهای در این قبال
نداشته است.

• 4هزار سهم خریداری شد ،هزار سهم
مانده است
وی تصریح کرد :شــهرداری نیز به منظور کمک به

شــهروندان ،تاکنون اقدام به خرید ســهام  4هزار
نفــر از ســهامداران پــاک  176و تعییــن تکلیف
آن ها کرده اســت و حدود یک هزار نفر هنوز باقی
ماندهاند؛ همــان موقع نیز شــهرداری برای خرید
این ســهام از مردم ،وام از بانکها دریافت کرد که
هم اکنون ،ســود این تســهیالت ،بیش از دو برابر
اصل مبلغ شده است که باید بازپرداخت شود .وی
افزود :در شرایط مالی موجود ،امکان خرید سهام
ســایر ســهامداران پــاک  176وجود نــدارد ،اما
میدانیم اگر شهرداری هم برای حل مشکل مردم
وارد این موضوع نشــود ،این مســئله الینحل باقی
خواهد ماند لذا ما پیشنهاد کردیم سهامداران باقی
مانده با تایید ثبت اسناد ،مشخص شوند تا معادل
هر ســهم ،متراژ زمین تعیین شده و ســهام افراد با
زمین شهرداری تهاتر شــود .خواجه نائینی اظهار

کرد :البته این موضوع نیازمند رای دادگاه و افراز
ثبت اسناد است.
شورای تامین استان این مصوبه را برای شهرداری
تایید کرده است و ما موظف شدهایم ظرف یک سال
یعنی تا اول مهرماه  ،98مراحل قانونی اجرای این
مصوبه انجام و ســپس معادل سهام هر شخص ،به
وی زمین بدهیم تــا بخش زیادی از مشــکل مردم
منطقه حــل شــود .وی بیان کــرد :در ایــن زمینه،
کارها به خوبی پیــش رفته و همکاری دســتگاهها
از جمله ثبت اســناد نیز خوب اســت کــه امیدوارم
در بازه زمانی تعیین شــده ،این مسئله شهری 25
ســاله حل شــود .بیشــتر کاربری این محدوده نیز
فضای سبز و نمایشــگاهی بوده و منفعت چندانی
نیز برای شهرداری در پی ندارد بلکه قصد ما بیشتر
حل مشکل مردم است.

شهردار منطقه 11مشهد با اشاره به این که انتقال زندان
مرکزی مشــهد که مشــکالت بســیاری برای اهالی این
منطقه وشــهروندان مشــهدی به دنبال داشته ،به 300
میلیارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد ،گفــت :مطالعات این
کار انجام و زمین بــرای احداث زندان جدیــد در حوالی
چناران تامین شده اســت اما اجرایی شــدن آن نیازمند
سرمایهگذاری بخش خصوصی است .به گزارش پایگاه
اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،ســعید ریختگــر در
نشست خبری مشترک شهرداران مناطق  10 ،7و 11
افزود :یکــی از طرحهای مهم منطقه  11مشــهد انتقال
زندان مرکزی مشهد است اما شهرداری مشهد توانایی
تملک همه این زمینها را ندارد لذا باید با در نظر گرفتن
کاربریهایی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری وارد
شود تا بتوانیم زندان مرکزی مشهد را منتقل کنیم .وی
تصریح کرد :ما برای انتقال زندان پیشنهادهای خود را
ارائه و پیشنویــس پروانه را نیز صادر کردهایم .شــهردار
منطقه  11مشهد گفت :یکی دیگر از مشکالت ترافیکی
منطقه تردد عابــران پیاده در پل شــهید ســتاری مجاور
دانشگاه پیام نور است که در طرح جامع و تفصیلی جدید
ایجاد معبر برای آن دیده نشده است لذا با توجه به این که
ادامه بوســتان چهل بازه در این مســیر اجرا خواهد شد،
این محل را پیاده راه در نظر گرفتهایم و پیشنهاد احداث
یک پل معلق کابلی را ارائه دادهایم تا جنبه گردشــگری
نیز داشته باشد.شهردار منطقه  11مشهد درباره پروژه
پارکینــگ و پایانه آزادی نیــز گفت :پیشــرفت این پروژه
خوب نیست .مقطعی محیط زیست برای دفع دودهای
خوردوها از پارکینگ ایراد گرفــت و مدتی پروژه تعطیل
شــد .هم اکنون مشــکل برطرف شده اســت و کار ادامه
دارد .اما با تاخیر همراه شــده است و از برنامه زمانبندی
عقب هستیم .ریختهگر افزود :اکنون  6ماه از برنامه عقب
هســتیم .وی درباره اجــرای پیادهراههــا در این منطقه،
گفــت :از ســوی مشــاور در چهار محــور پیشــنهادهایی
دریافت کردیم که ایجاد پیادهراه حدفاصل آزادشــهر تا
بولوار جالل یکــی از ایــن پیشنهادهاســت .البته موفق
به دریافــت مجــوز پلیس راهــور نشــدیم و امید اســت با
دریافت این مجوز ســال آینده این مهــم را محقق کنیم.
کــورش باونــدی شــهردار منطقــه  7مشــهد نیــز در این
نشست با اشــاره به پروژه مشــارکتی منطقه طرق گفت:
پروژه  25هکتــاری منطقه گردشــگری هفــت حوض با
اعتبار  1.5میلیارد تومان ،بوستان سه هکتاری حاشیه
خلج ،بوســتان پرواز با  4میلیــارد و  200میلیون تومان
و احداث خیابــان کارآفرین با اعتبار یــک میلیارد تومان
اجرا شده است.
شهردار منطقه 10مشهد نیز در این نشست خبری اظهار
کرد :ادامه بولوار شــاهد بــه عنوان بولوار خادمالشــریعه
معروف است که  7منزل مســکونی در انتهای بولوار قرار
دارد و نیازمند تملک و بازگشــایی برای اتصــال به بولوار
توس اســت ،امیدواریم تا پایان ســال تملــک این امالک
محقق شود و بولوار خادمالشریعه به بولوار توس متصل و
گرهترافیکیاینمحدودهنیزبازشود.حسنعلیرجبزاده
با اشــاره بــه شــروع عملیــات عمرانــی پــل دوربرگردان
غیرهمســطح بزرگراه آیتا ...هاشــمی رفسنجانی طی
هفته گذشته ،اظهارکرد :همچنین دفع آبهای سطحی
در بزرگراه آزادی مشکلی بود که برای رفع آن کانال دفع
آبهای سطحی به طول 2کیلومتر احداث شد.

