اخبار
اجتماعی

یکپژوهشگرمسائلاجتماعیاعالمکرد:

خراسان رضوی دارای بیشترین
تعداد کودکان کار در ایران

یک پژوهشــگر مســائل اجتماعی گفت :خراسان
رضــوی بیشــترین کــودک کار را در ایــران دارد و
بیــش از  5درصد کــودکان کار در ایران ،مشــغول
فعالیتهــای ســاختمانی و کارگــری ســاختمان
هســتند .مرتضــی دیــاری در گفتوگــو با ایســنا،
در خصــوص علــت افزایــش تعــداد کــودکان کار
اظهار کــرد :این موضوع چنــد فرایند را بــه دنبال
دارد کــه یکــی از مهمتریــن آن ها در یکــی دو دهه
اخیــر ،ظهــور پدیــده حاشیهنشــینی اســت .ایــن
پدیده رو بــه افزایش اســت .وی تصریح کرد :یکی
از مســائل مطــرح در سیاســتگذاری در حــوزه
آموزشوپــرورش طی دهههای اخیــر ،هزینههای
باالی تحصیل اســت و حتی مــدارس دولتی نیز از
دانشآموزان پــول دریافت میکنند .بســیاری از
خانوادههای حاشیهشهر قدرت اقتصادی ندارند
که فرزند خود را به مدرسه بفرستند و این موضوع
زمینهای میشود که کودکان برای این که در خانه
بیکار نباشــند ،کمکم وارد چرخه شــغلی پدر خود
می شــوند .وی افزود :به مرور زمان بــه این کودک
حقالزحمه نیز داده میشــود .این کودکان کمکم
تحصیالت را کنــار میگذارنــد و تبدیل بــه کودک
کار میشــوند .از تاثیــرات منفــی این موضــوع این
اســت که در بلندمدت چون این فرد نتوانسته خود
را تحصیلکرده نشــان دهــد ،تحرک صعــودی که
بایــد در این افراد باشــد ،از بین مــیرود .وی تاکید
کرد :بیشــترین کودک کار در کشــور ،در خراسان
ن کار در خراسانرضوی
رضوی اســت .آمار کودکا 
از سیستانوبلوچســتان و تهران هم بیشــتر است.
براساسسرشماریهاوگزارشسالهای ۹۰و۹۵
ن کار در خراسانرضوی هستند.
بیشترین کودکا 

سرپرستمعاونتخدماتشهریشهرداری
مشهدخبرداد:

طراحی اپلیکیشن سامان دهی
کارگران ساختمانی و فصلی

سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری
مشــهد از طراحی اپلیکیشــنی برای ســامان دهی
و هماهنگی کارگران ســاختمانی و فصلی توســط
این مجموعه خبر داد و گفت :یکــی از دغدغه های
مدیریــت شــهری ســامان دهــی کارگران ســاده و
تخصصیساختمانیاستکههماکنوناپلیکیشنی
طراحی شــده که بــرای بهره بــرداری کامــل از آن
نیاز به همراهی تمام مجموعــه های مرتبط با حوزه
کارگری اســت .به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
شهرداری مشهد ،مهدی یعقوبی در این باره اظهار
کرد :اگر ســایر مجموع ه های مرتبط به جد پای کار
بیایند ،بــا ثبت اطالعــات این افراد در اپلیکیشــن،
شــهروندان می توانند با خیال راحت از هر آدرسی
که درخواست داشته باشند ،به راحتی و به سرعت
به کارگر مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند تا رفتو
آمدهای غیرضروری حذف شود و ضرورتی نداشته
باشــد کارگران به شــیوه فعلی که مناســب نیست،
منتظرکارباشند.سرپرستمعاونتخدماتشهری
شــهرداری مشــهد همچنین گفــت :در نمایشــگاه
امسال گل و گیاه مشهد ،شــیوههای توسعه بامها،
ن و اجــرای تــراس ســبز و کاربرد گیاهــان در
بالکــ 
نمای ســاختمان در فضای شهری مشــهد آموزش
داده میشود ،همچنین برای نخستین بار ،بخشی
برای اجرای طرحهای خشک منظر (زیروسکیپ) و
آشنایی با گونههای کم نیاز قابل استفاده در فضای
سبز شهری پیشبینی شده است.
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توضیحاتشهرداری ومیراثفرهنگیدرخصوصپلمببخشاقامتیپروژهطرق

ضرورت همکاری برای حفظ سرمایهگذاران
گزارش
گروه جامعه

روز گذشته خبری در برخی رسانه ها منتشر
شــد مبنی بر این که پروژه طرق توســط اداره
اماکــن نیــروی انتظامــی پلمــب و از ادامــه
عملیات اجرایی در آن جلوگیری شده است.
مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های معاونت
اقتصادی شهرداری مشــهد در این خصوص
به «خراسان رضوی» گفت :پروژه گردشگری
طرق در سه فاز در حال اجراست و در مجموع
 100هکتــار مســاحت دارد کــه  88هکتــار
آن مربوط به بخــش تفریحی و گردشــگری و
 12هکتار در ضلع شــمالی آن نیز در اختیار
سرمایه گذار پروژه است که بحث های هزینه
های آستان قدس و حق تقدیمی ،مجوزهای
شــهرداری و پروانــه را حــل کــرده اســت.
مصوبات و مجوزهای شورا و کمیسیون ماده
 5را نیز در سال های اخیر گرفتیم.
محمدی مقدم افزود :قســمت  12هکتاری
نیز خود به دو قســمت دیگر تقســیم شده که
یک مجموعه اقامتی و یک مجموعه تجاری در
آن دیده شده است .در خصوص بحث اقامتی
یک ســری صحبــت هــا و مکاتباتی بیــن ما و
میراث فرهنگی مطرح شد بابت این که نقشه
ها باید به تایید میراث برســد که مــا هم بر آن
صحه گذاشــتیم ،به لحاظ مجوز  ،شهرداری
پروانه پروژه را صــادر کرده اســت ولی پروژه
های اقامتی باید نقشه های آن به تایید میراث
فرهنگی نیز برســد .حدود ســه مــاه پیش به
سرمایه گذار گفتیم که باید تاییدیه میراث را
بگیرید که از همان زمان هم در بخش اقامتی
کاری انجام نمی شــود ،بنابرایــن اگر نهادی
پلمب کــرده اطالعی نــدارم امــا کاری در آن
بخش انجام نمی شد.
وی تصریــح کــرد :در قســمت گردشــگری
مجموعه  12هکتاری ،شــهرداری مجوز این
مکان و پروانه را صادر کرده و با سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری نیز مکاتباتی داشتیم و
قرار بوده طرح ایــن مجتمع به تایید آن ها هم
برســد و طبق معمول تا این تایید انجام نشود
اجازه بهره برداری داده نخواهد شد اما نمی
دانم کــه این کار به کجا رســید ولی اطمینان

شهردارمنطقه 6مشهدخبرداد:

اتمام آسفالت پروژه محور
شهرکشهیدباهنر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دارم پلمب توســط شــهرداری یا بــا اطالع و
تایید ما صورت نگرفته است.
وی یــادآور شــد :دو ســه مــاه قبــل مکاتباتی
بــا اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری
داشتیم که نقشــه ها باید به تایید آن ها برسد
و ما هم قبول داریم .از همان موقع به سرمایه
گذار اعــام کردیــم در بخش اقامتــی پروژه
کاری انجام نشود و حدود سه ماهی می شود
که در بخش اقامتی اقدام خاصی انجام نشده
اما بخش تجــاری پــروژه تقریبا فعال اســت.
محمدی مقدم افزود  :حــاال اگر نهادی اقدام
به پلمب کرده چون ما ناظر مســتقیم نیستیم
از آن اطالعی نداریم.
وی تاکیــد کــرد :اجــرای ایــن پــروژه 400
اشتغال مستقیم ایجاد کرده و تا کنون 150
میلیارد تومان سرمایه گذاری نیز در آن انجام
شــده اســت و امیدواریم با تکمیل ایــن پروژه
بیش از هزار نفر در آن مشــغول به کار شوند.
ضمن این که در یک قســمت ایــن اراضی نیز
در حال احداث تصفیه خانه برای این منطقه
هســتیم که به مــردم محــدوده ســیدی و ...
خدمت رســانی می کند و تا کنون حدود 80
درصد پیشرفت فیزیکی داشــته و حداکثر تا
سه ماه آینده وارد چرخه می شود.
•ضرورت همکاری برای حفظ سرمایه
گذاران

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های معاونت
اقتصــادی شــهرداری مشــهد در ادامــه از
شهردار منطقه 6مشهد از اتمام آسفالت پروژه
حدفاصل محور شهرک شهید باهنر و شهرک
طرق خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــهرداری مشــهد ،حجتا ...حیدری اظهار
کــرد :در ایــن پــروژه 2000متــر زیرســازی و
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ضرورت همکاری همه دستگاه های اجرایی
برای حفظ ســرمایه گذاران در مشهد گفت و
تاکید کرد :سرمایه گذار چون در کشورهای
خارجی سرمایه گذاری می کرده ،با ضوابط
ما آشــنا نبود ولــی هر زمــان که خواســته ای
وجود داشت و مطرح شــد تا جایی که امکان
داشــت ،آن را اجرایــی و تا کنون نیــز بیش از
 140میلیــارد تومــان در ایــن پــروژه هزینــه
کرده است.
محمدی مقدم گفت :از دستگاه هایی که در
این زمینه همکاری خوبی با ما داشتند تشکر
می کنیم ،تا کنون همه دســتگاه های دخیل
همکاری داشــته اند و امیدوارم از این به بعد
همه پای کار باشــند تا ســرمایه گذار به ادامه
کار رغبت داشــته باشــد و اتفاقــات این گونه
موجب دلسردی سرمایه گذار نشود.
•پلمب به دلیل نداشتن مجوز از میراث
فرهنگی

امــا معــاون ســرمایهگذاری و تامیــن منابــع
ادارهکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشگری اســتان درباره پلمب این پروژه به
ایرنــا گفت :طی نشــدن فرایندهــای قانونی
ســرمایه گذاری در حوزه گردشــگری و هتل
داری علت پلمب ،مهر و موم و توقف ســاخت
این پروژه گردشــگری اســت .احمد دیناری
ادامه داد :بر اســاس مکاتبات مرجع قضایی
با این اداره کل مبنی بر دریافت نشدن مجوز
برای ســاخت پروژه گردشــگری طــرق ،این
آســفالت انجام شــده اســت .وی افزود :عالوه
بر این ،اجرای  5000تن آســفالت با اعتباری
حــدود  20میلیــارد ریال هــم صــورت گرفته
اســت .حیدری با بیان این که اجرای عملیات
زیرســازی این پروژه نیز با اعتبــاری حدود10

معاونت با انجام مکاتباتی با شهرداری مشهد
اعالم کــرد بــرای بخش تجــاری ســاختمان
اصلــی ایــن پــروژه پروانــه ســاخت توســط
شهرداری مشهد صادر شــده است اما صدور
پروانه تأســیس و راه انــدازی بخــش اقامتی
منــوط بــه مجــوز اداره کل میــراث فرهنگی
خراســان رضــوی اســت .وی اظهــار کــرد:
بررسیهای بیشتر نشــان داد در کمیسیون
مــاده  5با ســاخت پروژه بــا کاربــری اقامتی
در مشــهد بدون اعالم درخواست از معاونت
ســرمایه گــذاری اداره کل میــراث فرهنگی
استان موافقت شده اســت .دیناری با تاکید
بر این کــه متولی صــدور مجوز بــرای اجرای
پروژههــای گردشــگری و اقامتــی اداره کل
میراث فرهنگی اســت ،افزود :طبــق فرایند
قانونی ،ســرمایه گذار ایــن پروژه قبــل از هر
اقدامی باید به میراث فرهنگی مراجعه و پس
از دریافت موافقت اصولی اقدام به اســتعالم
از شهرداری میکرد.
وی تصریح کــرد :این پــروژه بــرای انجام هر
اقــدام بیشــتر عمرانی بایــد فراینــد دریافت
مجوز را از ایــن اداره کل طی کند کما این که
موارد تخلف یک ماه پیش به نماینده سرمایه
گذار ایــن پروژه اعالم شــد امــا اقدامی برای
دریافت مجوز انجام نشــد بنابراین این پروژه
توســط اداره اماکــن نیــروی انتظامــی مهــر
و مــوم شــد .معــاون ســرمایهگذاری و تأمین
منابــع ادارهکل میراثفرهنگــی اســتان در
خصوص نحــوه طــی فراینــد دریافــت مجوز
برای اجرای ایــن پروژه افزود :ســرمایه گذار
در نخســتین گام باید در سامانه الکترونیکی
بر اســاس مصادیق تأسیسات گردشگری که
در  ۱۶بند تعریف شــده است ،نوع تأسیسات
گردشگری را انتخاب کند ،بارگذاری مدارک
و مســتندات درخواســتی در ســامانه ،گام
بعدی است و سپس در صورت برخورداری از
شرایط الزم ،موافقت اصولی برای متقاضی
صادر میشود .طی شدن مراحل درخواست
در ســامانه تــا صــدور موافقــت اصولــی یک
ماه زمــان میبــرد و در صورت وجــود تمامی
مدارک و شــرایط الزم با در نظر گرفتن انجام
اســتعالمات ،حداکثر دو ماه زمان برای آغاز
اجرای پروژه الزم است.
میلیارد ریال انجام شــد ،تصریح کــرد :اجرای
اینپروژهباعثکاهشمسافت 18کیلومتری
به 2کیلومترشدهوهزینه 30میلیاردریالیاین
پروژه توسط سازمان عمران شهرداری مشهد
تامینشدهاست.

پاسخ مدیرعامل به نامه سرگشاده
عضو شورا درباره الیت
چندی پیش امیرشهال عضو شــورای شهر مشهد با
انتشارنامهایدرصفحهاینستاگرامیخود،نکاتیرا
درباره پارک حاشیه ای الیت مطرح کرد و از شهردار
خواســت که به ایــن موارد بــه طور جدی رســیدگی
کند که مدیرعامل شــرکت ترافیک هوشــمند الیت
در گفت و گو با مهر به بخشــی از این نامه سرگشاده
پاســخ داد .اســدی گفت :برخی پویش حذف الیت
را راه اندازی کرده بودند اما حــاال که متوجه قانونی
بودن و ضــروری بودن این اقدام شــده اند میگویند
باید به ســمت اصالح الیت حرکت کنیم .وی افزود:
این که در نامهای بیان میشود دریافت پول از مردم
برای پارک حاشیه ،پول زور تلقی میشود توهین به
مجموعهکارکنانشرکتاستومنوظیفهخودمی
دانم از کارکنان این مجموعــه دفاع کنم ،برخی ما را
بهاستفادهازتجربیاتتهرانارجاعمیدهندکهاین
حرفجایسوالداردزیراتهرانعم ً
المدیریتپارک
حاشیه ای ندارد و سال هاست با این مشکل دست و
پنجهنرممیکندوحتیازمابرایمدیریتپارکینگ
هایخوددعوتبههمکاریکردهاست.

معدوم سازی بیش از ۱۱۰تن
موادغذاییطیماهرمضاندر مشهد
مدیرسالمتمحیطوکارمعاونتبهداشتدانشگاه
علوم پزشکی مشهد با اشاره به این که در ماه مبارک
رمضان به هزار و  ۴۴۵شــکایت دریافتی از ســامانه
 ۱۹۰رسیدگی شــد ،گفت :در بازرسی های انجام
شــده در طول ماه مبارک رمضان ۱۱۰هزار و۳۰۴
کیلوگرمموادغذاییغیربهداشتیوغیرقابلمصرف
کشــف و معدوم شــد .به گــزارش وب دا ،علیاصغر
حسنیبابیاناینکهدرماهمبارکرمضان ۱۹۸تیم
بههمراه  ۳۸۳کارشناس از مراکز تهیه و توزیع مواد
غذایــی و اماکن عمومی بازدید کردنــد ،اظهار کرد:
در این مدت ۳۸هــزار و ۲۹۴بازدید از اماکن هدف
صورتگرفت.ویبابیاناینکهطیاینمدتتعداد
اخطارهایبحرانیوغیربحرانیدوهزارو ۳۲۳مورد
بوده است ،تصریح کرد ۷۳۹:مورد تخلف به دادگاه
معرفیودراینمیان ۱۰۸موردپلمبشد.

باهمکاری 2دانشگاهمونسترآلمانوعلوم
پزشکیمشهدانجاممیشود

اجرای برنام ه اضطراب زدایی
اجتماعی در استان

استاد دانشگاه مونستر آلمان گفت :در ماههای پیش
رو ،برنامــ ه کاهش اضطراب در مناطق تحت پوشــش
دانشگاههایعلومپزشکیدرخراسانرضویاجرایی
میشود.پروفســور علی گرجی در گفت و گــو با وبدا
افزود :این برنامه با همکاری اســتادان و پژوهشگران
دودانشگاهعلومپزشکیمشهدومونسترآلمانبهاجرا
درمیآید .وی افزود :بخشی از این برنامه از حدود پنج
سال پیش به صورت آزمایشــی در تهران توسط مرکز
تحقیقاتعلوماعصابشفابهاجرادرآمدهوفازاجرایی
اســتانی آن ،پس از کنگر ه التهاب در سیستم عصبی،
در خراسان رضوی آغاز میشود .همچنین به گزارش
وبدا به همت پژوهشــگران دانشــکده دندان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ماده رمینرالیزه کننده
وضدپوسیدگیدندانطراحیوتولیدشدهاست.

