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اجتماعی

شهردار مشهد خرید خودروهای
ضدگلوله را تکذیب کرد
شــهردار مشــهد خریــد چهــار دســتگاه پــژو پارس
سفارشــی  ۲۵۰میلیون تومانی را تکذیــب کرد .به
گزارشفارس،شایعهایدرفضایمجازیمنتشرشد
مبنیبرخریداریچهاردستگاهپژوپارسسفارشی
با آپشــنهایی مانند شیشــه ضدگلوله و با قیمت هر
دستگاه ۲۵۰میلیونتومانتوسطشهرداریمشهد
که البته شهردار مشــهد این موضوع را تکذیب کرد.
محمدرضا کالیی در این زمینه گفت :قطعا ما چنین
خودروهاییباشیشهضدگلولهخریدارینکردهایم.
وی ضمــن ابراز تعجــب از طــرح چنین مســائلی در
فضای مجــازی ،تصریح کرد :ما بهطــور کلی خودرو
خریدارینمیکنیموخودروهایماناجارهایاست.
کالیی تاکید کرد :بهعلت این که خودروهای اداری
استفادهاش زیاد است ،برای صرفهجویی خودروها
رایابارانندهیابدونرانندهاجارهمیکنیم.

یکمسئولدرآموزشوپرورشاستاناعالمکرد:

طرح 1187شکایت
از عملکرد مدیران مدارس

کارشناسمسئولارزیابیعملکردادارهکلآموزش
و پرورش خراســان رضــوی گفت :بیشــترین موارد
شکایتیکهاولیایدانشآموزاندرخراسانرضوی
بهادارهکلآموزشوپرورشارائهمیکنندباموضوع
دریافتپولازسویمدیرانمدارسدرزمانثبتنام
مرتبطاست.مجتبیافشاردرگفتوگوباایرنااظهار
کرد :تابســتان امســال از زمان آغاز ثبت نام مدارس
تاکنون هزار و  ۱۸۷مورد شــکایت دربــاره عملکرد
مدیران مدارس استان هنگام ثبت نام دانش آموزان
از سوی والدین مطرح شده اســت .وی افزود۵۹۶ :
مورد از شــکایت های والدین دانش آموزان راجع به
دریافت وجه نقد از سوی مدارس است که به صورت
غیرحضــوری و بقیه آن به شــکل حضــوری در اداره
کل آموزش و پرورش ثبت شده است .وی ادامه داد:
گرفتن وجه غیرمجاز بیشترین شمار شکایت و پس
از آن ثبت نــام خارج از محدوده به تعــداد ۱۸۰مورد
دومینموضوعپرشمارشکایتوالدیندانشآموزان
در اســتان اســت .وی گفت :در این مــدت دو هزار و
 ۷۰۰مورد بازدید نظارتی نیز از روند ثبت نام دانش
آموزاندرمدارساستانانجامشدهاست،همچنین
بر این اساس  ۶۶۲مورد تذکر شفاهی و  ۶۲۸مورد
آگاهی بخشــی به مدیران مدارس در استان ابالغ و
همهآنهاثبتشدهاست.

جامعه
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گزارشمیدانیازفروشعلنیموادمخدردرقلعهکهنهگلشهر

بخوانید بنزین ،بخرید مواد مخدر
رئیسپلیسمشهد:هفتهآیندهبرنامهایبرایمنطقهقلعهکهنهگلشهرداریم
گزارشمیدانی
محمد حسام مسلمی

نیازنیستبرایتامینموادمخدرازکسیآدرس
بپرسید،کافیاستعالمتراهنماراکهبهعنوان
"بنزین"رویدیوارهانقشبستهاست،دنبالکنید
تا به راحتی آب خــوردن مواد مخــدر تهیه کنید.
اهالیمحلمیگویندچندماهیاستکهبسیج
محله جلوی اقدامــات مواد فروش هــا را گرفته و
حاالاینافرادبرایاینکهکسبوکارشانتعطیل
نشودبایکشگردجدیدیعنیکلمه«بنزین»افراد
را راهنمایی می کنند و اگر کســی خواهان مواد
مخدر است محل آن مشخص است .این جا قلعه
کهنهگلشهراست،درستپشتبازارملل.محله
ای که افــراد مواد فروش آســایش و آرامــش را از
اهالی سلب کرده اند و خانواده ها روز و شب را با
نگرانیسپریمیکنند.
یک روز ســاعت 6بعد از ظهر سری به این محله و
خیابان زدیــم ،روی دیوارهــای کوچه پس کوچه
هایتنگوتاریکآنپرشدهبودازکلمه«بنزین»!
برایم ســوال شــد مگر در داخل ایــن کوچه های
باریکپمپبنزینوجوددارد؟سوالمرامجید52
سالهیکیازاهالیهمینخیابانجوابمیدهد
و می گویــد :بنزین این جا به معنــای فروش مواد
مخدراست،قبالباسوتیاحرکاتدیگراقدامبه
فروش مواد مخدر می کردند ،یا افراد دم در خانه
می ایستادند ،ولی االن با این کد خریداران را به
سمتخودمیکشانند.
•دلنگرانفرزندان

صغــری خانــم یکــی دیگــر از اهالــی ایــن محل
که صاحب دو فرزند پســر اســت نیز در ایــن باره
میگوید :متاســفانه برخی مغازههای این محله

مواد فروش هســتند ،مثال در ظاهر مغازه تعمیر
موتورسیکلتدارداماواقعیتچیزدیگریاست،
منخودمدوفرزندپسردارم،بااینوضعیتخیلی
نگران هســتم که فرزندانم به ســمت مواد مخدر
کشیدهشوند،بسیاریازهمینجوانانکهتادیروز
سالموسرحالبودندبهدلیلبیکاریودسترسی
راحتبهموادمخدردرنزدیکیمنازلشانمعتاد
شدهاند،موادفروشانمحلراهمهمیشناسند،
اگــر همیــن االن مــواد بخواهیــد ،بهراحتی آب
خوردنمیتوانیدبخرید.
همچنین حجت االسالم سید امیر نبیزاده امام
جماعت مسجد صاحب الزمان(عج) محله قلعه
کهنه گلشهر نیز در گفت و گو با خراسان رضوی
با بیان این که زنــان در این منطقه از امنیت کمی
برخوردارند،میگوید:موادفروشانسرهرکوچه
وخیاباندرمسیرراهبانوانحضوردارند،آنهابا
ایجادمزاحمتوسرقتاموال اینمنطقهراناامن
کردهاند ،در بحــث برخورد با خانههــای خرید و
فروش مواد افیونی نباید به عنوان مســکن به آن
نگاه شود و باید برخورد جدی انجام شود تا برای
همیشه مشــکل فروشــندگان مواد و ناامنی که
برایمردماینمنطقهایجادشدهاست،حلشود.
•گالیهشهرونداندرستاست

درادامهمشکالتوگالیههایاهالیاینمنطقه
را از رئیــس پلیــس مشــهد پیگیــری مــی کنیم.
سرهنگ اکبر آقا بیگی در گفت و گو با «خراسان
رضــوی» در پاســخ به این ســوال که شــهروندان
منطقه گلشــهر (قلعه کهنه) از ناامنــی و فروش
علنی مواد مخــدر گالیه می کننــد ،پلیس برای
برخورد با عامالن این ناامنی چه برنامه ای دارد؟
میگوید:منسهمرتبهازاینمنطقهبازدیدکردم،
گالیه شهروندان هم درست اســت ،باالخره این

ها خرده فروش ها و معتادان ولگرد هســتند و ما
آن ها را جمع کردیم و نسبت به گذشته نیز تعداد
آن ها کاهش یافته است .وی می افزاید :ما خرده
فروشانموادمخدررادستگیرمیکنیمومقامات
محترم قضایی آن ها را روانــه زندان می کنند اما
بعد از  10یا  20روز یا یک تا دو ماه دیگر از زندان
آزاد می شــوند و باز دوباره اقدام به همان کار می
کنند .رئیس پلیس مشــهد تصریح می کند :این
ها را کجا و به چه کسی تحویل بدهیم؟ گنجایش
و امکانات بهزیستی و شــهرداری با وجود این که
تالشمیکنندکماست،افرادمعتادیکهدراین
مراکز نگهداری می شــوند خیلی زیاد هســتند،
بنابرایناینکارنیازبهکارفرهنگی،اطالعرسانی
وپیشگیریباهمراهیمردمدارد.
•میتوانیمدرعرض 12ساعتکلمعتادان
شهرراجمعآوریکنیم

سرهنگآقابیگیازتوانمندیپلیسبرایبرخورد
با معتادان متجاهر مــی گوید  :تاکیــد می کنیم
این توانایی را داریم ظرف  12ســاعت کل شــهر
را از لوث معتادان متجاهر پاک سازی کنیم ،هم
منطقه گلشهر و هم تمام نقاط شهر را می توانیم
پاکسازیکنیم،ولیچهکارشانکنیم؟وبهچه
کسیتحویلدهیم؟
به او از شگرد جدید فروشندگان مواد مخدر در
این منطقه می گوییم که می گوید :در این جا دو
نکته وجود دارد ،یکی این که فردی که این کار
را انجام داده ما دستگیر کردیم ،دهمین بار بود
که زندان رفت و از زندان آزاد شــد و باز اقدام به
فروش مواد مخدر کرده است ،چرا این کار را می
کند؟ چون برای آن فــرد پول دارد .تقاضا برای
موادمخدر زیاد اســت ،وقتی تقاضا وجود دارد
و پول هم بــه راحتی به دســت مــی آورد حاضر

نیست به هیچ قیمتی آن را رها کند.
وی می افزاید :آیا در این جا پلیس مقصر اســت؟
واقعــا پلیس مــی خواهد چــه کار کند کــه تقاضا
کاهشیابد؟اینتقاضاهابرمیگرددبهخانواده،
اجتماع ،شــما خبرنگاران ،اما آن چیزی که به ما
بر می گردد هم بحث پیشــگیری است که در این
زمینه تالش می کنیم .ســرهنگ آقا بیگی ادامه
میدهد:نکتهدوماینکهمردمعزیزبایدهوشیار
باشند و با مشــاهده این موارد بالفاصله با پلیس
تماسبگیرندتاهمکارانمادرمحلحاضرشوند
وبرخوردکنند.
•افزایش 43درصدیدستگیری
فروشندگانموادمخدرنسبتبهگذشته

فرمانــده انتظامی مشــهد در ادامه بــه افزایش
آمار دستگیری فروشــندگان مواد مخدر اشاره
می کند و یــادآور می شــود :میزان دســتگیری
فروشــندگان مواد مخــدر  43درصد نســبت به
گذشته در آن منطقه افزایش یافته است و باز هم
اعالم آمادگی می کنیم ،اگر مردم عزیز در محله
ای دغدغه ای دارند خودم شخصا آن جا حضور
می یابم و در محل پاسخ گو هستم .وی در پاسخ
به میزان گشــتی های پلیس در منطقه گلشــهر
نیز می گوید :امکانات ما مثل دیگر ســازمان ها
و نهادها محدود است ،نیروی انسانی ما محدود
اســت ،وقتی به خاطر نزاع های کوچک مثال به
دلیل پارک کردن خودرو به پلیس زنگ می زنند

قطعا گشت زنی ما در آن منطقه کم می شود ،اما
ما به صورت مســتمر در آن منطقه گشت پلیس
داریم و گشــت هــای ما به نحوی اســت کــه اگر
شــهروندان تقاضــا و کمکی از پلیــس بخواهند
کمتر از 15دقیقه در محل حاضر می شویم ،غیر
این شــماره  197وجود دارد که شهروندان می
توانند تماس بگیرند و درخواســت ها و انتقادها
و پیشــنهادهای خود را مطرح کننــد که ما قطعا
پیگیری می کنیم .وی در پاسخ به این سوال که
در منطقه قلعه کهنه برنامه ویژه ای برای برخورد
بافروشندگانموادمخدردارید؟اظهارمیکند:
برنامه ارتقای امنیت در منطقه را اجرا می کنیم،
قطعا برای آن منطقه برنامه داریم که هفته آینده
اجرایی می کنیم .وی در پاسخ به این سوال که
برای تامین امنیت اهالی قلعه کهنه گلشهر چه
قولی به شــهروندان مــی دهید؟ مــی گوید :هر
زمانی که شــهروندان از ما کمک بخواهند ما در
محل حاضر می شویم و هفته آینده نیز یک سری
برنامه هایی در آن منطقه داریم.
رئیس پلیس مشهد با بیان این که کمبود نیروی
پلیس مثل نهادها و ســازمان های دیگر موضوع
کالنکشوریاست،میافزاید:مردمعزیزاینرا
مدنظرداشتهباشندکهامکاناتونیرویانسانی
پلیس محدود اســت و این امکان ندارد که سر هر
جرمییکپلیسبگذاریم،بههرحالبرایتامین
امنیت،مردم نیزبهماکمککنندکهمابتوانیمکار
رابهترانجامدهیم.

چهرهها وخبرها
دربازدیدمعاوناستاندارازمرکزکنترلترافیکمشهدمطرحشد:

تامین تجهیزات مورد نیاز به صورت تدریجی و با قید اولویت

معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار همزمان بــا افزایش تردد
زائران و مجاوران در مسیرهای عبوری شهر مشهد از مراکز کنترل ترافیک
شهرداری مشــهد و مدیریت راه های اســتان بازدید کرد .به گزارش روابط
عمومی استانداری ،حسن جعفری در این بازدید در جریان آخرین تمهیدات
نظارتی سازمان ترافیک شهرداری مشهد برای سهولت تردد زائران و مجاوران قرار گرفت و
گفت :اگر نیازی در خصوص تجهیزات وجود داشته باشــد به صورت تدریجی و با قید اولویت
میتوانیم تامین کنیم.

معاونشهردارمشهداعالمکرد:

پاک سازی ویژه محورهای منتهی به حرم مطهر رضوی
معاون شهردار و قائم مقام ستاد مناسبتهای شهرداری مشهد از پاک سازی
محورهایمنتهیبهحرممطهرتوسط ۵۶۰۰نیرویکارگردرروزهایتاسوعا
وعاشورایحسینیخبرداد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
مهدییعقوبیگفت:تمامی ۵۶۰۰نیرویپاکبان،رفعسدمعبروکارشناسان
این حوزه در روزهای تاســوعا و عاشــورای حســینی ،بهصورت مستمر و شــبانهروزی در حالت
آمادهباش بودند تا خدمترســانی مطلوبی به زائران و مجاوران رضوی ارائه شود ،همچنین در
این مدت  ۱۲۰اکیپ رفع سد معبر در هر روز به صورت مستمر فعال بودند.

رئیسکمیسیونمعماریوشهرسازیشورایشهرمشهدمطرحکرد:

تعیین تکلیف پروژه های مدت دار در شورای پنجم

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت :در سال96
که کار را تحویل گرفتیم ،حدود 18پروژه مشــارکتی در شــهرداری بالتکلیف
مانده بود .در دوسال گذشته توانستیم در کمیســیون اقتصادی گره بسیاری
از این پروژهها را با هماهنگی دستگاههای نظارتی و دیگر سازمانها باز کنیم.
همچنیناگرتعداداعضایمشارکتیدرپروژههازیادبود،بامجمعآنهاصحبتکردیمتاگرهپروژه
بازشود.محمدهادیمهدینیادرگفتوگوباایسنااظهارکرد:درمجموعتوانستیمتماممشکالت
پروژههایعمرانیراحلکنیم.بعضیازاینپروژههابیشاز 10سالبالتکلیفماندهبود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان:

حاشیه مشهد بیشترین بیسواد نسبت به دیگر نقاط استان را دارد
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش
خراســان رضوی گفت :حاشــیه شــهر مشــهد
بــه دلیــل ســکونت مهاجرانــی از اســتانها و
کشورهای دیگر ،بیشــترین بیسواد را نسبت
به دیگر شهرســتانها دارد .مصطفی اســدی
در گفــت و گــو بــا مهــر ،بــا بیــان ایــن کــه آمار
ســوادآموزان در شهرســتان مشــهد بــه طــور
دقیق مشخص نیست ،اظهار کرد :روش جذب
افــراد بیســواد در آمــوزش و پرورش ،بــه این
صورت اســت کــه آموزشدهنده ما به اســتناد
آدرسهایــی که طبــق آمار به دســت آمــده ،با
مراجعه بــه د ِر منازل ،از افراد بــرای حضور در
کالسها دعــوت میکند .وی با اشــاره به این
که بعضی دســتگاهها همچــون کمیته امداد و

سازمان بهزیستی در تعامل با آموزشوپرورش،
اســامی افراد بیســواد زیــر مجموعه خــود را
اعالم میکنند ،افزود :این دستگاهها رابطه و
تعامل بیشتری در این حوزه با آموزش و پرورش
دارنــد .بعضی بانکهــا نیز همــکاری خوبی با
حوزه ســوادآموزی دارند و بــا پیگیری از طرف
ما این مهم انجام می شود.
اســدی با تأکید بــر این کــه وضعیت اســتان در
زمینــه آمــوزش و ســوادآموزی دارای ســطح
مطلوبــی اســت ،تصریــح کــرد :جامعــه هدف
در ســوادآموزی بیــن ســنین  ۱۰تــا  ۴۹ســال
اســت که خراســان رضوی هم اکنون با 97.3
درصد باســواد ،دو درصد از آمار کشوری باالتر
اســت .وی با بیان این کــه بیشــترین تمرکز در

سوادآموزی روی افراد  ۱۰تا  ۱۹سالهای است
که تاکنون موفق بــه تحصیــل در دوره ابتدایی
نشــدهاند ،اظهارکرد :آمار بیســوادان استان
بــر اســاس آمارگیری ســال  ،۹۵حــدود ۱۵۹
هزار نفر اعالم شده است که با توجه به افزایش
آمار ســوادآموزی در ســال  ۹۶و  ،۹۷قطعا آمار
بیسوادان در استان ،در حال کاهش است.
وی با اشــاره به این که هم اکنــون حدود ۱۲۹
هــزار نفــر بیســواد ثبــت ســامانه آمار کشــور
هســتند ،اعــام کــرد :معاونــت ســوادآموزی
آمــوزش و پــرورش اســتان ،امســال حــدود
 ۳۰هــزار بیســواد را تحت پوشــش خــود قرار
خواهــد داد که اگر ایــن مهم محقق شــود ،آمار
بیسوادی در سال  ۹۹به  ۹۰هزار نفر میرسد.

اســدی با بیــان این کــه حمایتهــای خوبی از
ســوادآموزی در بخــش دولتــی و غیــر دولتی
میشود ،تصریح کرد :بخشی از افرادی که در
نهضتها تدریس میکنند ،معلمهای آموزش
و پرورش هســتند اما چون بحث آمــوزش را به
بخش خصوصــی واگذار کردهایــم ،این بخش
بــا برگــزاری دورههــای آموزشــی بــه آموزش
مدرســان نهضت ســوادآموزی اقــدام میکند
و خوشــبختانه کادر باســواد و فعالــی در ایــن
زمینه مشــغول هســتند .وی گفت :مردم باید
یک حس مسئولیتپذیری درباره سوادآموزی
داشته باشند .در سالهای گذشته ،آموزشها
تقاضامحور بود؛ اما امروزه عرضه محور هستیم
و ما برای سوادآموزی پیشقدم میشویم.

پیش بینی بارش رگباری در استان

ارائه آموزشهای ایمنی در مناطق محروم

مشهد 175 ،روز بدون هوای آلوده

هواشناســی خراســان رضوی بــرای روزهــای آینــده در نواحی
مختلف اســتان وزش باد همراه بــا گردوخاک و بــارش رگباری
باران پیشبینی کرده است .به گزارش ایسنا ،با توجه به بررسی
نقشههایآیندهنگریوتصاویرماهوارهایبهتناوبوزشبادوگرد
وخاکپدیدهغالبجویخواهدبود.براینوارجنوبیومناطقی
از غرب استان از جمله شهرستان سبزوار وزش باد شدید موقتی
پیشبینی میشــود .ضمن اینکه از پنج شنبه شــب تا شنبه در
مناطقیازاستانبهویژهمناطقکوهستانینوارشمالیبرمیزان
ابرناکیافزودهخواهدشدبهطوریکهدرروزهایجمعهوشنبه
در شهرستانهای درگز ،قوچان و کالت رگبار باران و رعدوبرق
دور از انتظار نخواهد بــود .همچنین در روزهــای آینده کمینه و
بیشینهدمایهوادرمشهدبهترتیببه 12و 26درجهمیرسد.

معــاون آمــوزش و پیشــگیری ســازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنی شهرداری مشــهد از برگزاری دورههای آموزش ایمنی و
آتشنشــانی ویژه کودکان ،نوجوانان و بانوان ساکن در مناطق
محروم و کم برخوردار شهر مشهد در قالب طرح "قوی شو"خبر
داد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،محمدجواد
حیدریاظهارکرد:هدفازاجرایطرح"قویشو"افزایشدانش
ایمنی با رویکرد فرهنگ سازی و هدفمند کردن اوقات فراغت
لهای
کودکان،نوجوانانوبانوانساکندراینمناطقباسرفص 
ایمنی در منزل ،آشنایی با حریق و خاموش کنندههای دستی،
امداد و نجات و کمکهای اولیه است .وی یادآور شد :این طرح
از ابتدای تابســتان امســال ،با محوریت اداره آموزش ســازمان
آتشنشانیوهمکاریفرهنگسراهاآغازشدهاست.

رئیس مرکز پایش آالیندههای زیستمحیطی مشهد با تشریح
وضعیت آلودگی هوای مشــهد در شــش ماه گذشــته ،گفت :از
ابتدای ســال تا امروز در مشــهد هــوای آلوده نداشــتهایم .رضا
اســماعیلی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :از ابتدای سال تا
امروز در مشــهد هوای آلوده (ناســالم برای گروههای حساس،
ناسالمبرایتمامیافرادوبسیارناسالم)نداشتهایم.ویافزود:
در این مدت مردم مشــهد 27روز هوای پــاک و 148روز هوای
سالمتنفسکردهاند.اسماعیلیتصریحکرد:همچنانآالینده
اصلی شهر ذرات معلق کوچکتر از دو میکرون است ،اما نکته
قابلتوجهافزایشمیزانآالیندهازندرمشهداست.ویگفت:
دربرخیایستگاههایسنجشآلودگیهوامانندایستگاهپارک
وحدتبعض ًاشاهد وضعیتناسالموهشداربودهایم.
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