خبر

جامعه

4

اجتماعی

مسئولبسیجسازندگیسپاهامامرضا(ع):

چهارشنبه 23مرداد  . 1398شماره4201

پرداخت زکات راه گشای مشکالت
خانواده های نیازمند است

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) گفت:
با پرداخــت زکات می تــوان به مشــکالت خانواده
های نیازمنــد پایان داد و بــرای آن ها راه گشــایی
کرد .به گزارش ایرنا ،سرهنگ محمد روحانی روز
گذشــته در مراســم انعقاد تفاهم نامه بیــن کمیته
امداد استان و سازمان بسیج سازندگی سپاه امام
رضا(ع) افزود :این ســازمان و گــروه های جهادی
ماموریت دارنــد برای رفع محرومیــت و فقرزدایی
اقدام کنند .وی ادامه داد :بــا هزینه کرد زکات در
محل جمع آوری شــده آثار آن بــرای مردم ،خیران
و نیازمندان مشهود خواهد شــد و زمینه تشویق به
ادای ایــن فریضه فراهم می شــود چون هــر جا که
اثر بخشــی کار دیده شــود مردم داوطلبانه پای آن
کار حاضر می شــوند و مشــارکت می کنند .وی به
فعال بــودن گروه هــای جهادی در شهرســتان ها
اشــاره و تصریح کرد :با پرداخــت زکات در جامعه
اسالمی می توان به مشــکالت پایان داد چنان که
در این زمینه شاهد هستیم شهرستان هایی که در
پرداخت زکات فعال هســتند ،رونق بســیار خوبی
دارند .سرهنگ روحانی گفت :با امضای این تفاهم
نامه بسیج سازندگی و دبیرخانه های شورای زکات
در شهرســتان ها با همکاری مساجد و پایگاه های
فعال خراسان رضوی برای جذب زکات اقدام می
کنند و زکات جمع آوری شده از هر محل در همان
محل هزینه می شود.
دبیر شورای زکات و مدیرکل کمیته امداد خراسان
رضوی نیز در این مراســم گفت :بــه منظور احیای
فریضه زکات ،الزم اســت تا همچون نمــاز که امام
جماعت داریم در بحث زکات هم امام زکات داشته
باشیم تا مســائل این امر به بهترین نحو برای مردم
تبیین شــود .حبیب ا ...آســوده افــزود :پرداختن
به امر زکات می تواند به الگوی اســامی  -ایرانی
پیشــرفت به عنوان تمدن نوین اســامی در حوزه
اقتصاد و توسعه کمک کند .وی ادامه داد :زکات به
عنوان یکی از فرایض دینی متعادل کننده اقتصاد
در جامعه است تا آن جا که در  ۳۲جای قرآن کریم
پرداخت زکات و اقامه نماز همراه هم هستند.
حجت االسالم ســید محمد حســینی رئیس اداره
اجرایی زکات خراســان رضوی نیز در این مراســم
گفت :هدف از انعقاد این تفاهم نامه تبلیغ ،ترویج،
فرهنگ ســازی ،جمــع آوری و هزینه کــرد زکات،
اســتفاده از ظرفیت مســاجد و پایگاه های بســیج
فعال استان است.
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بااعتباریبیشاز 2000میلیاردریال
ودرمیداننمایشگاهصورتمیگیرد

تسهیالت 50میلیونی برای نوسازی
تاکسی های فرسوده مشهد

خبر
گروه جامعه

معــاون اقتصــادی شــهردار مشــهد از
برگــزاری آییــن کلنــگ زنــی تقاطــع
چهارســطحی آزادگان (میــدان
نمایشــگاه) در روز جمعــه ،همزمــان
بــا ســالروز ورود آزادگان به کشــور و با
اعتباری بیــش از ٢٠٠٠میلیارد ریال
خبــر داد .بــه گــزارش روابــط عمومی
معاونت اقتصادی شــهرداری مشهد،
اژدر اژدری تصریــح کــرد :بــا توجــه به
توســعه شــهر مشــهد ،مدیریت شهری
در راســتای شــفاف ســازی و استفاده
از ظرفیــت کلیــه پیمانــکاران کشــور،
موضوع برگزاری مناقصه پروژه تقاطع
چهار سطحی آزادگان واقع در میدان
نمایشــگاه را در دســتور کار معاونــت
اقتصادی شهرداری مشهد قرار داد.
•قرارگاهسازندگی
خاتماالنبیا(ص)مجریساختپروژه

وی افزود :موضوع مناقصــه این پروژه
با الگــوی قــراردادی٢۵ ،درصد نقد و
٧۵درصد غیــر نقد (در قالــب اعطای
مجــوز پروانــه ســاختمانی و زمیــن) و

ساخت تقاطع چندسطحی در روزنامه
های کثیراالنتشار و نیز از طریق فضای
مجازی سراسر کشور انتشار یافت ،در
ادامه ٢٨شرکت بزرگ از سراسر کشور
با درجــه یک اعالم آمادگــی کردند که
از این میــان  ١۴شــرکت حائز حداقل
امتیاز شــدند و در مراســم بازگشــایی
پاکت ها کــه در کمیســیون مــاده ١٣
و با حضور بازرســان کل کشــور و سایر
نهادهــای نظارتــی برگــزار شــد ،پس
از تطبیــق بخشــنامه هــای حاکــم بــر
مناقصه ،شــرکت قــرارگاه ســازندگی
خاتــم االنبیــا (ص) بــه عنــوان مجری
ساخت این پروژه انتخاب شد.
•تسهیل ترافیک دوراهی طرقبه
شاندیز

معــاون اقتصــادی شــهرداری مشــهد
همچنین با بیان این که خدمات دهی
پــروژه چندســطحی آزادگان نــه تنهــا
شامل حال شهر مشــهد می شود بلکه
شهرستان بینالود را هم دربرمی گیرد،
تصریح کرد :پروژه تقاطع چند سطحی
آزادگان بــه عنوان بــزرگ ترین تقاطع
چندســطحی در شمال شــرق کشور،
اتصــال  ۴محور بزرگ شــهری شــامل

نمایی از طرح  3بعدی تقاطع  4سطحی آزادگان

جمعه؛آغاز ساخت
بزرگ ترین تقاطع
شمال شرق کشور

اینپروژهشامل
اتصال۴محور
بزرگشهری
بولوارنمایشگاه
بهمیثاق،بولوار
امامعلی(ع)به
بولوارمهدیهودو
چپگردبولوار
امامعلی(ع)به
سمتوکیلآباد
وبولوارمهدیه
بهبولوارمیثاق
است

بولوار نمایشــگاه به میثاق ،بولوار امام
علی (ع) به بولوار مهدیه و دو چپ گرد
بولوار امام علی(ع) به سمت وکیل آباد
و بولــوار مهدیه به بولــوار میثــاق را در
ســطوح باالیی ایجاد خواهد کرد .وی
افزود :ایــن پروژه با اعتبــار پایه بیش از
 ٢٠٠٠میلیــارد ریــال ســبب کاهش
بــار ترافیکــی شــریان های مهــم غرب
مشــهد می شــود و بــا توجه بــه میزان
مراجعه شــهروندان به نمایشــگاه بین
المللی در مناســبت ها و رویــداد های
فصلی ،کاهش مصرف سوخت ،کاهش
آلودگی زیست محیطی ،جلوگیری از
اتالف وقت و نیز تســهیل در رفت و آمد
را در این بخش از شهر به همراه خواهد
داشت.
•زمان بندی  2ساله برای اتمام پروژه

اژدری با تاکیــد بر این که ســاخت این
پروژه ســبب تحقق وظایف شــهرداری

مشهد به عنوان معین اقتصادی منطقه
 ٣خراســان رضــوی می شــود ،گفت:
مدت زمان ســاخت این پروژه دو سال
برآورد شده است که با توجه به توانایی
پیمانــکار مربــوط امیدواریــم شــاهد
کاهــش بــازه زمانــی ،خدمت رســانی
هرچه سریع تر و تســهیل در رفت و آمد
شهروندان مناطق شهری ١١ ،١٠ ،٩
و١٢باشیم .وی با تاکید بر تامین مالی
اجرای پروژه های زیرساختی با رویکرد
بخش عمــده غیرنقــدی ،تاکیــد کرد:
شهرداری مشهد از اواخر سال گذشته
با تعریف انجام پروژه های زیرســاختی
به صورت غیرنقــدی و در قالب اعطای
زمین و امتیاز پروانه های ســاختمانی
معوض به پیمانکاران ،عــاوه بر ایجاد
اشــتغال ،ســبب افزایــش پــروژه های
جدیــد ســاختمانی و رونق بخشــی به
ساخت و ســاز و صنعت ســاختمان در
شهر مشهد شده است.

تفاهمنام ههمکاریبراینوسازیناوگانتاکسیرانی
شهرداری مشهد بین شهرداری مشهد و بانک ملی
ایران منعقد شــد .به گــزارش پایگاه اطالعرســانی
شــهرداری مشــهد ،این تفاهمنامــه روز گذشــته به
امضای محمدرضا کالئی ،شــهردار مشهد و حسن
مونســان رئیس اداره امور شــعب بانک ملی اســتان
رسید که طی آن مقرر شــد  2000دستگاه تاکسی
فرســوده با همکاری بانک ملی ایران نوسازی شود.
منامه بانک ملی ایران تســهیالت
با امضای این تفاه 
تاسقف 50میلیونتومانبراینوسازیتاکسیهای
فرسودهپرداختمیکند.
حســن مونســان ،رئیــس اداره امــور شــعب بانــک
ملــی خراســان رضــوی در این مراســم ضمــن ابراز
خرســندی از همــکاری بیــن شــهرداری مشــهد و
بانک ملی ایران اظهــار کرد :بانک ملی در راســتای
وظیفه اجتماعــیاش ،وظیفه خود میدانــد در این
طرح اثربخــش و مفید کــه ضمن خدمترســانی به
شــهروندان و زائران امــام رضا(ع) به محیطزیســت
هم کمــک میکند ،شــریک باشــد .وی افــزود :این
تفاهمنامه همکاری به اقتصاد کشور و شأن و منزلت
خدماترسانی شــهروندان و زائران کمک میکند.
امیدوارم بانک ملی بتواند در طرحهای شــهرداری
مشهدکمکبیشتریداشتهباشد.
همچنین شــهردار مشــهد نیز در این مراســم بر لزوم
تقویتواستحکامارتباطوهمکاریشهرداریمشهد
و بانــک ملــی ایــران تاکید کــرد .محمدرضــا کالیی
اظهار کــرد :ترجیح و عالقه شــهرداری این اســت که
همکاریاش با بانــک ملی را بیش از پیش گســترش
دهد .وی با بیان این که همکاری شــهرداری مشــهد
و بانک ملی ایران یک ارتبــاط قدیمی و طوالنی مدت
است،ادامهداد:سالهاامورکارشناسیوهماهنگی
مستمربینشهرداریمشهدوبانکملیایرانباارزش
است و باید بیشتر تقویت شود.کاظمی معاون حمل و
نقلوترافیک نیزگفت:براساساینتفاهمنامه،وامتا
سقف 50میلیونتومانبهرانندگانخودرویتاکسی
فرسودهاعطامیشودکهکارمزدآن 18درصداست،
 14درصــد از این کارمزد توســط شــهرداری و تنها4
درصدآنتوسطرانندگانتاکسیپرداختمیشود.

چهرهها وخبرها
رئیسدانشگاهپیامنوراستان:

بررسی آسیب های اجتماعی استان از مهر عملیاتی می شود
رئیسدانشگاهپیامنورخراسانرضویگفت:دانشگاهپیامنوراستانازسویشبکه
جامعدانشگاههاوموسساتآموزشعالیاستانبهعنوانمسئولبررسیآسیب
هایاجتماعیاینمنطقهتعیینشدهاست.عزیزا...نژادعلیدرگفتوگوباایرنا
افزود:تاکنونمطالعاتاولیهوساختارسازیهایالزمبرایبررسیگستردهآسیب
هایاجتماعیانجامشدهاستتاازابتدایمهرماهبافعالشدندبیرخانهبررسیآسیبهایاجتماعی
استان در این دانشگاه ،این مهم به طور جدی وارد مرحله عملیاتی شود .وی یادآور شد :این دانشگاه
دارای ۳۰مرکزوواحددانشگاهیدراستانو ۲۵هزاردانشجودرمقاطعکارشناسیتادکتراست.

معاونخدماتشهریشهرداریمشهداعالمکرد:

ممنوعیت تردد موتورسیکلتهای بنزینی در بوستانها

معاونخدماتشهریشهرداریمشهدگفت:باهدفرضایتمندیشهروندان
و کاهش آلودگی صوتی ،ممنوعیت تردد موتورســیکلتهای بنزینی توسط
ماموران انتظامات بوســتانها ،در تمامی بوستانهای شهر بهزودی اجرایی
میشــود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشــهد ،مهدی یعقوبی
افزود :طبق برنامهریزیها قرار بر این است که ماموران انتظامات بوستانها بهجای استفاده از
موتورسیکلت بنزینی ،از دوچرخه دندهای و موتورسیکلت برقی استفاده کنند .وی یادآور شد :با
برنامهریزی صورت گرفته از اوایل شهریور ماه این طرح بهطور کامل اجرایی خواهد شد.

پاسخ مدیرکل محیط زیست استان به چرایی تلف شدن 7توله ببر در باغ وحش مشهد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

عکس تزئینی است

رفیــع طلــب /روز گذشــته خبری منتشــر شــد و
دوستداران محیط زیســت را نگران کرد .خبر
این بــود که طی امســال هفــت توله ببــر در باغ
وحش مشــهد تلف شــده انــد .تلف شــدن این
تعــداد توله ببر آن هــم در باغ وحش مشــهد که
طی یک ســال گذشــته خبرهای نگران کننده
ای از وضعیت نگهداری حیوانات در آن منتشر
شده بود ،دوباره نگرانی ها از وضعیت نگهداری
حیوانــات در ایــن باغ وحــش را جدی کــرد .از
همین رو موضــوع را از تــورج همتــی مدیرکل
محیط زیست استان پیگیری کردیم که وی در
پاسخ به «خراســان رضوی» گفت :طی امسال
از اوایل اردیبهشــت تا اواخر خــرداد ،تعدادی
زایمان ببر در باغ وحش مشــهد انجام اما منجر
به تلف شدن  7توله ببر شــد .تینا و مایا (اسامی
ببرهای مــادر) هرکــدام ســه زایمــان و رایا دو
زایمان داشته اند که توله های تینا در دو سه روز
اول تلف شدند.
از او در خصــوص علــت تلف شــدن ایــن توله ها
پرسیدیم که توضیح داد :شانس زنده ماندن توله
های ببر بسیار پایین اســت و این موضوع در کل
کشــور صدق می کند .ببرها در زمــان تولد توله
ها ،آن ها را به صورت انتخابی بزرگ می کنند.
ممکن است به یک توله شیر بدهند و به دیگری
نه و حتی یکی از آن ها را بخورند .از طرفی ممکن
استشکماولزایمانشباشدوتجربهمادرشدن

را نداشته باشــد و نتواند توله را بزرگ کند یا این
که قدرت کافی برای بزرگ کردن نداشته و علت
اصلی ایــن قضیه نیز همیــن مورد اســت .البته
بحث عفونت های تنفسی هم در میان بوده است
که با اقدامات پزشکی در صدد درمان بودیم اما
متاســفاته توله ها از بیــن رفتند .در بــاغ وحش
مشهد دو دام پزشــک در محل مستقر هستند و
مراقبت دایم از حیوانات را برعهده دارند.
همتی با تاکید بر این که هر روز باغ وحش را رصد
می کنیم ،گفــت :از بیــن رفتن توله هــا در همه
استان ها اتفاق می افتد و از آن جایی که خراسان
رضویبهصورتشفافکارمیکندروزتولدتوله
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ها و علت تلف شدن را هم اعالم می کند در حالی
که در بســیاری از باغ وحش های ایــران و حتی

دنیا ،بدین صورت است که زمان زایمان ببرها را
اعالمنمیکنندوبعدازگذشتیکماهاززایمان
میگویندیکزایمانداشتهایمدرحالیکهچند
توله تلف شده اســت .مدیر کل حفاظت محیط
زیســت خراســان رضوی تصریح کرد :ما شفاف
ســازی را در دســتور کار قــرار داده ایــم ،اگر در
بررسی ها استنباط شود که در مسیری مدیران
باغ وحش خارج از پروتکل فنی و دســتور العمل
ها و ضوابط و مقررات پیش می روند موضوع را از
طریق قانون پیگیری می کنیم .ضوابط در بخش
های مختلف به باغ وحش ها ابالغ شــده است و
ملزمبهرعایتآنهستیموخارجازآن،هیچگونه
مماشاتی نخواهیم داشت .وی افزود :معتقدیم
اگر می خواهیم باغ وحش استاندارد در مشهد
داشته باشیم مکانش این جا نیست و باید فکری
جدی برای باغ وحش مشهد شود.

مدیرکلاموراجتماعیاستانداری:

 ۹۴۲سمن در خراسان رضوی فعال هستند
مدیرکلاموراجتماعیاستانداریازفعالیت ۹۴۲سمنباموضوعاتمختلف
در استان خبر داد .سید حمید موسوی در نشست با اعضای خانه تشکل های
مردمی در اداره کل بهزیستی استان افزود :خراسان رضوی در زمینه فعالیت
تشکل های مردمی از نظر کمی از جایگاه بسیار مناسبی در کشور برخوردار
است اما در بخش خصوصی اتکای بیش از حد به دولت مشکل ساز است .وی اظهار کرد :بخشی
از مشکالت ،مربوط به ســاختارها و خالء قانون در این زمینه است که باید برطرف شود و بخش
دولتی نیز باید در اجرای وظایف جدی تر عمل کند.

