از میان خبرها
گوناگون

جامعه

4

شنبه  26مرداد  . 1398شماره 4203

با حضور 320زوج پاسدار و فرزندان آن ها در
مشهدبرگزارشد

جشن«همسفرتابهشت»

افتتاح 5مرکزعلمیکاربردی
جدیددراستان
مسلمی /پنج مرکز آموزشی علمی کاربردی جدید
در استان افتتاح شــد .به گزارش «خراسان رضوی»،
محمد حســین امیــد رئیس دانشــگاه جامــع علمی
کاربردی کشور روز پنج شــنبه در حاشیه افتتاح این
مراکز و در نشستی خبری با اشــاره به این که در سال
جدیدتحصیلی 30،مرکزدرکشورافتتاحمیشودکه
پنجمجموعهآندرخراسانرضوی استاظهارکرد:
دانشگاهعلمیکاربردیقصدتوسعهکمینداردبلکه
میخواهد با سیاســت ماموریتگرایی و با محوریت
طرحآمایش،برنامههایتوسعهاستانهایکشوررابه
نتیجهبرساندوتکلیفبرایهراستانمشخصباشد.
ویافزود:خراسانرضویبهلحاظکمیدررتبهدوم
وبهلحاظکیفیجزو 10استانبرترکشورقرارداردو
اینظرفیتدراستانوجودداردکهمراکزخودراارتقا
دهد.همچنینمرتضیتشکریرئیسدانشگاهجامع
علمیکاربردیاستاننیزدرایننشستاظهارکرد:
با افتتاح این پنج مرکز بیــش از 60درصد آموزش در
محیط واقعی کار اتفاق می افتد .وی تصریح کرد :ما
درحوزهکشاورزیدچارضعفهستیموامیدواریمدر
آیندهفعاالناقتصادیدراینحوزهماراکمککنند.

اجتماعی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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 2سالتاگرهگشاییاز ترافیک«نمایشگاه»
ساختبزرگترینتقاطعچهارسطحیشمالشرقکشوردرمیداننمایشگاهمشهدکلیدخورد

گزارش جلسه
محمد حسام مسلمی

روز گذشــته عملیــات ســاخت بــزرگ تریــن
تقاطع چهارســطحی شــمال شــرق کشــور در
مشهد همزمان با سالروز ورود آزادگان با حضور
اســتاندار ،شــهردار مشــهد ،رئیــس و برخی از
اعضای شورای شــهر ،فرماندار مشــهد ،کمال
سرویها مســئول دفتر نظارت و بازرسی شورای
نگهباندرخراسانرضویوجمعیازمسئوالن
شــهری در میدان نمایشگاه مشــهد آغاز شد .به
گفته مســئوالن شــهری ،این تقاطع قرار اســت
با اعتبار بیــش از ٢٠٠٠میلیارد ریــال و در بازه
زمانی دو ســاله ســاخته شــود .اهمیــت اجرای
این پروژه از آن جاســت که این محــدوده با توجه
به اتصال به محور گردشــگری طرقبه و شاندیز،
وجودنمایشگاهبینالمللیو اتصالآنبهبزرگراه
امام علــی (ع) در همــه بازه هــای زمانــی دچار
ترافیک شدید می شــود و با اجرای آن و به گفته
شــهردار مشــهد دیگر مکث ترافیکی را شــاهد
نخواهیم بود .همچنین این پــروژه اتصال چهار
محور بزرگ شــهری شــامل بولوار نمایشگاه به
بزرگراهآیتا...هاشمیرفسنجانی،بزرگراهامام
علی(ع)بهبولوارمهدیهودوچپگردبزرگراهامام
علی(ع)بهسمتبولواروکیلآبادوبولوارمهدیه
به بزرگراه آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را نیز در
سطوحباالییبرقرارخواهدکرد.
•بهدنبالیکشهرسالمهستیم

به گزارش «خراســان رضــوی» ،اســتاندار روز
گذشــته در این مراســم گفــت :به دنبــال یک
شهر سالم هســتیم که در همه ابعاد اقتصادی،
اجتماعی،سیاسی،دینیو...رشدداشتهباشد
و مشــارکت مردمی را در همه موارد احســاس
کنیم ،امیدوارم جناب آقای شــهردار و معاونان
شانبرایداشتنشهریسالمونمونهیکهدف
گذاری داشته باشند.اســتاندار تاکید کرد :ما
برای تقویت پروژه های شــهری مشــارکت می
کنیمودرخصوصامکاناتیکهدولتمیتواند
در حوزه مالــی و بانکی انجام دهــد حتما برای
توسعه و آبادانی شهر به مدیریت شهری کمک
میکنیم.رزمحسینیگفت:سعیکنیمهمهما

عکس  :میثم دهقانی

مراسم جشن ازدواج «همســفر تا بهشت» ویژه۳۲۰
زوج پایور و فرزندان شــاغل و بازنشســته پاســدار به
مناســبت هفته والیــت روز پنج شــنبه در مجتمع آیه
هایمشهدبرگزارشد.بهگزارش«خراسانرضوی»،
مدیرمرکزفرهنگیخانوادهسپاهامامرضا(ع)دراین
مراسمگفت:تعداد ۳۲۰زوجازبینیکهزارو800
زوج پاســدار و فرزندان شــاغل و بازنشســته سپاه در
استانکهتاریخازدواجشاناز ۹۷/ ۱/۱تا پایانتیر
ماهبودهدراینمراسمحضورداشتند.بتول ارشادی
افزود:اینزوجهابهمدتسهسالپشتیبانیمشاوره
ای می شــوند .همچنین اســماعیلی ،مسئول طرح
زندگی به سبک رضوی آستان قدس نیز گفت :طرح
سبک زندگی رضوی از سال 96فعالیت خود را آغاز
کرده و زوج هایی که در سال اول ازدواج هستند ،می
توانند از این طرح اســتفاده کنند .وی افزود :زوج ها
تا پایان شــهریور فرصت دارند در یکی از روزهای یک
شنبه،سهشنبهیاپنجشنبهبهمقبرهپیرپاالندوز،اتاق
 ۲۲مراجعهودراینطرحثبتنامکنند.

اخبار

درشهرامامرضا(ع)،نیتخودراخالصکنیم،
هرکسیباهرسلیقهسیاسیکهدارداینشهررا
بسازد،شهرداریمشهددرشرایطمالیخوبی
قراردارد،منبهعنوانیکخدمتگزارونماینده
دولتمطمئنباشیددرهرجاییضرورتداشته
باشد حضور پیدا می کنم و کمک خواهم کرد.
وی به اجــرای دیگر طــرح ها در مشــهد به ویژه
حاشــیه شــهر اشــاره کرد و افزود :طرح نجات
و کاهش آســیب هــای اجتماعــی  ،جابه جایی
جمعیــت و بحث هــای اقتصادی را در حاشــیه
شهرداریم،امیدواریماینطرحراظرفیکماه
آینده با حضور مسئوالن استان در هشت محله
کلید بزنیم که بیش از 300هزار نفر را پوشش
خواهد داد.وی تاکید کرد :با وزیر کشور هم که
در مشهد حضور داشتند صحبت می کردم که
برایحمایتمالیاز اجرایپروژههادرحاشیه
شهرمشهداستقبالکردند.استاندارهمچنین
در حاشــیه این مراســم و در جمــع خبرنگاران
نیز اظهار کرد :خوشــبختانه انسجام خوبی در
شورای شــهر ،شــهرداری و تمام دستگاه های
حکومتی اســتان وجود دارد ،من فکر می کنم
شهر مشــهد می تواند به عنوان یک شهر نمونه
مطرح شــود ،با پروژه هایی که ظــرف یک تا دو
ســال آینده در مشهد اجرا می شــود امیدواریم
ترافیک مشــهد را برطرف کنیم.وی همچنین
دربــاره جزئیات اجرای طرح نجات در حاشــیه
شــهر مشــهد گفت :طرح نجات طرحی جامع
در حوزه کالبــدی ،اصالح شــهری ،اجتماعی
و کاهش آســیب های اجتماعی ،ایجاد شغل و
کسبوکار،امنیت،آموزشودرماناست،چون

اینطرحرادرمناطقدیگرتمرینکردیمونتایج
خوبیداشتیمعینهمانرابااصالحاتجدید
و با مشارکت و حضور فعال  29دستگاه به ویژه
دســتگاه قضایی اجرا می کنیم .وی همچنین
درباره بحث جابه جایی جمعیت در اجرای این
طرحنیزگفت:جابهجاییدراینطرحداوطلبانه
اســت و هیچ اجباری وجــود ندارد ،اگر کســی
عالقه مند بود به روستا یا شهر خودش برگردد،
یکسریتسهیالتدراختیارآنهامیگذاریم.
•تمهیداتشهرداریبرایتوجهبهشأن
مزارشهدایمیداننمایشگاه

محمدرضا کالیی شــهردار مشهد نیز در حاشیه
اینمراسمودرجمعخبرنگاراناظهارکرد:مهم
ترینپروژهدرمجموع۱۲پروژهبرایتقاطعهای
غیرهمسطح،پروژهمیداننمایشگاهخواهدبود،
بهدلیلموقعیتآیندهوفعلی وکاربریهایمهم
این منطقه مثل نمایشــگاه بینالمللی مشــهد،
منطقه گردشــگری طرقبه-شــاندیز و مجموعه
چهل بازه؛ اینها باعث توجه ویژه به این قسمت
خواهد بود .وی افزود :شــهروندان زمان زیادی
را برای ترافیــک در میدان نمایشــگاه صرف می
کنند ،بنا داریم ایــن پروژه را در مــدت 24ماه به
اتمامبرسانیم.کالیییادآورشد:بناستطیچند
ماه آینده اصالحاتی در انتهــای بولوار وکیلآباد
انجام و تقاطــع غیرهمســطح مجیدیه-آیتا...
هاشمیرفسنجانی برای ســاکنان شمال غرب
اجرایی شــود که با اجرای این مــوارد نباید هیچ
یدراینمسیراتفاقبیفتد.همچنین
مکثترافیک 
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،

کالیی در خصوص مقبره شهدای دفاع مقدس و
بخشی از آرامگاه در این میدان هم تصریح کرد:
ضلع غربی میــدان به گونه ای طراحی شــده که
جزیرههایمیانیدرنظرگرفتهشودوطبقطرح،
زیارتگاهیبرایشهداهمباقیبگذارد.ویافزود:
چند درخت کهنسال که ارزش معنوی و محیط
زیســتی باالیی داشــتند در ضلع شــمال شرقی
میــدان وجــود دارد و طرح بــه گونــه ای طراحی
شــده که صدمه ای به آن ها وارد نشود.شــهردار
مشهدهمچنینباحضوردرگلزارشهدایمیدان
نمایشگاهوادایاحترامبهمقامشهیدان،برحفظ
مزار شــهدای میدان نمایشــگاه در اجرای پروژه
تقاطعچهارسطحیمشهدتاکیدکرد.
• 2اقدامآیندهشهرداریبرایکاهش
ترافیکدوراهیطرقبهشاندیز

خلیل ا ...کاظمی معــاون عمران ،حمل و نقل
و ترافیک شهرداری مشــهد نیز در این مراسم
تا...
اظهارکرد:تایکماهآیندهدوربرگردانآی 
هاشمی رفســنجانی به بهرهبرداری میرسد.
همچنین جاده محمد آباد وجلوخان فردوسی
هم تا ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رســید.
وی با بیان این که  50درصد سفرها در مشهد
با وســیله نقلیه شخصی اســت ،افزود :اولویت
این اســت که در رینــگ پیرامونی شــهر آن چه
در طــرح جامــع شــهری دیدهشــده ،رمپها و
دوربرگردانها احداث شــود ،در داخل شــهر
مشهداعتقادیبهتقاطعودوربرگرداننداریم
چون گــره ترافیکی را حل نمیکنــد و ترافیک
را از نقطــه ای به نقطــه دیگر انتقــال می دهد.
وی یادآور شد :به زودی عملیات اجرایی برای
کاهشبارترافیکیانتهایبولواروکیلآبادآغاز
میشود.عالوهبرایندرآیندهقراراستازکال
چهلبازهمسیرییکطرفهبهسمتسهراهی
طرقبه شاندیز ایجاد شود تا از بار ترافیکی این
منطقهکمشود.
احمد نــوروزی رئیــس کمیســیون اقتصادی
شورای شهر مشهد نیز در این مراسم شفافیت
را یکی از شــعارهای مهم شــورای پنجم اعالم
کردوگفت:شورایپنجمازهمان ابتداباترک
تشریفات در مناقصه ها مخالف بود و معتقدیم
کهمناقصهبایددرفضاییبازانجامشود.

بهمنظوربررسیعملکرددفاترتسهیلگری
انجامشد:

بازدید وزیر کشور از حاشیه مشهد
وزیر کشــور بــه همراه اســتاندار و شــهردار مشــهد به
صورت ســرزده از برخی محالت حاشــیه شهر مشهد
بازدید کــرد .به گــزارش روابط عمومی اســتانداری،
عبدالرضا رحمانــی فضلی وزیر کشــور در این بازدید
که پنج شنبه گذشته با همراهی علیرضا رزمحسینی
اســتاندار ،محمدرضــا کالیــی شــهردار و محمدرضا
هاشمی فرماندار مشــهد برگزار شــد ،عملکرد دفاتر
تســهیلگری در ایــن مناطــق را بررســی کــرد .رزم
حســینی اســتاندار خراســانرضوی در این بازدید با
ارائه گزارشــی از برنامهریزی انجام شده برای سامان
دهی حاشــیه شــهر مشــهد گفت :تاکنــون  ۲۰دفتر
تسهیلگری در سکونتگاههای غیررسمی راهاندازی
شده و این تعداد به ۶۶دفتر در تمامی محالت حاشیه
شــهر افزایش خواهــد یافــت .وی افــزود :بــه منظور
کاهــش آســیبهای اجتماعــی در حاشــیه شــهر۸ ،
دفتــر تســهیلگری در ســکونتگاه های غیررســمی
ح «نجات» قرار گرفته است.شــایان
تحت پوشــش طر 
ذکر است ،وزیر کشور در حاشیه این بازدید ،در جمع
تعدادیازساکنانمحلهپورسینادرحاشیهشهرمشهد
حضور یافت و گفتوگویی صمیمانه با آنان داشت.

وعدهشهرداربرایرفعمشکالت
دهکدهخیریهگلستانعلی(ع)
شــهردار مشــهد ،معاون مالــی شــهرداری را مأمور
کرد در روزهای باقی مانده تا فرارســیدن عید غدیر،
مشکالت پیش روی دهکده مؤسسه خیریه گلستان
علــی (ع) را برطــرف کنــد .بــه گــزارش «خراســان
رضوی» ،محمدرضا کالیی در مراســم تقدیر از پیش
کســوتان ،اصحاب رســانه و خیران اجتماعی که به
میزبانی مؤسســه خیریه گلســتان علی برگزار شد،
گفت :میــل بــه نادیــده گرفتــن و انکار آســیب های
اجتماعی در جامعه ما بســیار زیاد اســت .مهم ترین
کمک ما به این مجموعه این اســت کــه مردم متوجه
حضورآنهابشوندواگرمردمبپذیرندکهاینافرادنیز
اعضای همین جامعه هستند و وجود دارند ،احتمال
موفقیــت هــای آن هــا در مــوارد مختلــف اجتماعی
افزایش پیدا می کند.همچنین در این مراسم ،معاون
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم دادگســتری
اســتان ،مدیر کل دفتر امــور مجلس وزارت ارشــاد،
مدیــرکل بهزیســتی خراســان رضــوی و مدیرعامل
مؤسسه گلستان علی (ع) نیز سخنرانی کردند.

