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اختصاص 62میلیارد برای ایجاد
اشتغال در مناطق سیل زده گلستان

سامان دهی 2000خادم افتخاری
برای خدمترسانی به زائران
اربعینحسینی
مسئول ستاد اربعین آســتان قدس از ســامان دهی
حدوددوهزارخادمافتخاریزیرنظرکمیتهخادمین
این ســتاد بــرای خدمترســانی بــه زائــران اربعین
حسینی خبر داد« .محسن منصوری» در گفتوگو با
آستان نیوز اظهار کرد :کمیته خادمین ستاد اربعین
آستان قدس همچون ســالهای گذشته شیفتگان
حضرتسیدالشهدا(ع)رادرقالبگروههایجهادی،
هیئتهایمذهبیوفعاالنمردمیدعوتوسازمان
دهی میکنــد .وی ادامــه داد :در مجمــوع حدود دو
هزار خادم افتخاری از سراســر کشــور در برنامهها و
عملیاتهایستاداربعینآستانقدسدرحوزههای
آشــپزخانه مرکــزی ،موکبهــای خدمترســانی و
فرهنگــی ،گروههــای تبلیغــی ،گروههای ســامت
و بهداشــت ،تیمهای پزشــکی و ...حضــور خواهند
داشت.منصوریباتأکیدبراینکهامسالزیرساخت
نرمافزاریمناسبیبرایثبتنام،قرعهکشیوسپس
اعزام و سازمان دهی خادمین افتخاری فراهم شده
اســت ،گفت :عاشــقان و دلدادگان حضرت علیبن
موســیالرضا(ع) میتوانند برای خدمترســانی به
زائران اربعین حســینی به ســایت بنیاد کرامت امام
رضا(ع) به آدرس  bkr.irمراجعه و نامنویسی کنند.
مدیــر عامل بنیــاد کرامت امــام رضا(ع) یادآور شــد:
عملیات خدمترســانی به زائران اربعین حسینی از
 16مهر 98آغازشدهوتاپایانسومآبانما ه(یکهفته
پسازاربعین)ادامهخواهدداشت.

مدیرعاملاتوبوسرانیمشهدخبرداد:

بازگشت  100دستگاه اتوبوس
متوقف شده بخش خصوصی
به چرخه خدمت رسانی

مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شــهرداری مشهد از
بازگشت 100اتوبوسمتوقفشدهبخشخصوصی،
بهناوگاناتوبوسرانیشهریخبرداد.بهگزارشپایگاه
اطالع رسانی شهرداری مشهد ،سید مهدی حسینی
پویا افزود :چند روز پیش تعداد 100دستگاه اتوبوس
بخشخصوصیبهدلیلمشکالتداخلیسهامداران
بااینشرکت،برایخدماترسانیازتوقفگاهخارجشد
کهبهدستورشهرداربرایرفعمشکلموضوعراازطریق
فرمانداری پیگیــری کردیم .وی افزود :بر این اســاس
جلســه ای در فرمانداری برگزار و مدیرعامل شــرکت
مذکور نیز به این جلسه دعوت و از وی تعهد گرفته شد
تا ظرف سه روز مطالبات ســهام داران و اتوبوسرانان را
پرداختکندکهپسازدریافتاینتعهد 100دستگاه
اتوبوس متوقف شــده بــا خــروج از پارکینــگ درحال
خدماتدهیبهشهروندانهستند.

دولت و مدیریت شهری
پایکار توسعه مشهد

مهلتقانونیگذشت،آبازآبتکاننخورد

 33واحدفضایآموزشیدراختیاردستگاههایاجرایی
گزارش
محمد حسام مسلمی

فروردین ماه امســال ســخنگوی کمیســیون
آموزش مجلــس تاکید کرد که دســتگاه های
اجرایــی ،مکلــف بــه تخلیــه اماکن آمــوزش و
پرورش تا پایان شــهریور امســال هســتند .آن
طور که میرزاده به خبرگزاری خانه ملت اعالم
کرده بود ،دســتگاه هــا و نهادهــای مختلف،
اماکن و ساختمان های آموزش و پرورش را به
صورت اجاره یا به هر نحوی تحویل گرفتند که
برخیآنراپسدادندولیبرخیازبرگرداندن
این اماکــن خودداری مــی کنند.بــه گزارش
«خراســان رضوی» ،همواره یکی از مشکالت
اساسی که آموزش و پرورش با آن دست و پنجه
نرم می کند ،کمبود ســرانه فضای آموزشــی
اســت و قانون گــذاران نیــز بر همین اســاس
در بودجه ســال  ،98دســتگاه هــای اجرایی
و موسســات دولتــی را کــه تحت هــر عنوانی
ســاختمان ها و زمیــن هــای وزارت آموزش و
پــرورش را در اختیــار دارند ،مکلــف کردند تا
پایان شــهریور ماه امســال این ســاختمان ها
و زمین هــا را تخلیه کننــد و در اختیــار وزارت
آمــوزش و پرورش قــرار دهنــد .قانــون گذار،
پیگیــری از طریــق مراجع قضایــی در صورت
اســتنکاف دســتگاه هــای اجرایــی از تحویل
اماکن آموزش و پرورش را نیز مد نظر قرار داده
است .این موضوع در استان خراسان رضوی از
آنجااهمیتمییابدکهسرانهفضایآموزشی
در استان به ویژه در مشهد و حاشیه آن با توجه
به افزایش جمعیت ،پایین است .نکته مهمی
که جاسم حسین پور مدیرکل نوسازی ،توسعه
و تجهیــز مدارس اســتان نیز  25شــهریورماه
در نشســت خبری با خبرنگاران بــر آن تاکید
و اعالم کرد ســرانه فضای آموزشی در استان

عکس تزیینی است

سرپرســت معاونت محرومیتزدایی آســتان قدس
رضوی گفت :برای کمک به اشــتغال ســیلزدگان
 ۹۰۰واحــد دامداری در مناطق ســیلزده اســتان
گلستان احداث میشــود .به گزارش آســتان نیوز،
حامد صادقی با اشــاره به اختصــاص 620میلیارد
ریال برای ایجاد اشــتغال پایدار در این استان اظهار
کرد :با این اعتبار 900واحد دامداری و 100واحد
صنایعدستیخانگیبرایروستاییانآسیبدیدهاز
سیل ایجاد میشود و اکنون هم بخشی از کار انجام
شده است.وی افزود :بخشی از این اعتبار بالعوض
وبخشینیزدرقالبتسهیالتباکمککمیتهامداد
امامخمینی(ره)دراختیارمتقاضیانقرارمیگیرد.
ویاظهارکرد:قرارگاهجهادیامامرضا(ع)مشغول
ساختجایگاههایدامدرروستاهاستوبناداریمتا
آذرماهاینطرحهاتحویلمردمسیلزدهآققالشود.

درنشستاعضایشورایشهرومعاونهماهنگی
امورعمرانیاستانداریمطرحشد:

 4.2و در حاشــیه مشــهد  2.2یعنــی نصــف
متوسط سرانه فضای آموزشی استان است.
• 33واحد از اماکن آموزش و پرورش استان
دراختیاردستگاههایاجرایی

حالاینکهباوضعقانونتخلیهاماکنآموزش
و پرورش از سوی دستگاه های اجرایی ،چقدر
به افزایش ســرانه فضای دانش آموزان استان
کمک و چــه تعــداد از اماکن آمــوزش و پرورش
تخلیه شده است؟ ســوالی است که پاسخ آن را
از مدیر کل آمــوزش و پرورش اســتان جویا می
شویم.آنطورکهخدابندهبه«خراسانرضوی»
اعالممیکند،اکنون 33موردازاماکنآموزش
وپرورشاستاندراختیاردستگاههایاجرایی
اســت که برخی از دســتگاه ها از پس دادن آن
خــودداری می کننــد .وی با اشــاره بــه این که
قانونتخلیهاماکنآموزشوپرورشدرمجلس
به تصویب رسیده است ،اظهار می کند :عالوه
برموضوع(قانونبودجه)98یکدستورالعمل
جدیدی هم از طرف هیئت دولت ارسال شده
و ما این موضوع را در شــورای آموزش و پرورش
اســتان نیز مطرح کردیم .خدابنده با بیان این

ارائه خدمات بهداشتی به سالمندان در مراکز بهداشت
مدیر ســامت جمعیــت ،خانــواده و مدارس معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
گفت:سالمندانبهعنوانسرمایههایمعنویجامعهبایداززندگیخوبیدرایندورانبهرهمند
باشند از همین رو معاونت بهداشتی ،خدماتی را در حوزه سالمت به سالمندان ارائه می کند .به
گزارش وبدا ،دکتر قضاوی با بیان این که ۴۶۱هزار ســالمند نیازمند مراقبت های ویژه در حوزه
سالمتوبهداشتهستند،ادامهداد:درمعاونتبهداشتیبرایمراقبتهایسالمتیسالمندان،
خانههایبهداشتومراکزجامعخدماتسالمت،آمادهخدمترسانیبهسالمندانهستند.

که اماکن و فضاهای آموزش و پرورش اســتان
کهدراختیارسایرنهادها،دستگاههاوسازمان
ها قرار دارد شناســایی شده است ،تصریح می
کند:باتوجهبهنیازیکهآموزشوپرورشاستان
به اماکن خودش دارد باید این فضاها از ســوی
دستگاههایاجرایی تخلیهشود.
•تشکیلکارگروهبادستوراستاندار

مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان در ادامه از
تشــکیل کارگروهی با دستور اســتاندار برای
پیگیری تخلیه اماکــن آموزش و پــرورش خبر
میدهدومیگوید:بادستوراستاندارمحترم،
کارگروهیتشکیلشدهکهمدیرکلاجتماعی
و فرهنگی استانداری دبیر این کارگروه است،
در این راســتا چند جلســه برگزار شــده است و
ما پیگیر هســتیم این فضاهــا را برگردانیم و در
اختیاردانشآموزانقراردهیم،البتهمتاسفانه
جلســات نتایج ملموسی نداشــته اســت.وی
یادآور می شود :در استان 33مورد از فضاهای
آموزشوپرورشدراختیاردستگاههایاجرایی
اســت که هفت یا هشــت مورد از این فضاها در
مشهدقراردارد.خدابندهبابیاناینکهبرخی

فضاهای آموزش و پرورش استان که در اختیار
سایر دستگاه هاســت از طریق مراجع قضایی
پیگیریشدهاست،میافزاید:برخیراازطریق
دســتگاه قضایی پیگیری کردیم و بــرای آن ها
حکمتخلیههمصادرشدهاست،بهعنوانمثال
در ناحیه  6آمــوزش و پرورش در بولوار شــهید
برونسی یکی از امالک آموزش و پرورش تخلیه
شده و در اختیار این نهاد قرار گرفته است.وی
تصریح می کند :امیدواریم با توجه به فضایی
که ایجاد شده و استاندار محترم هم پیگیر این
موضوع هستند این اماکن به آموزش و پرورش
برگرداندهشود ،ماپیگیریمیکنیمکهاماکن
خودراپسبگیریمواگردرطولسالتحصیلی
هم برگردانند برای ســال بعد هم آماده و قابل
استفاده خواهد بود.
•تشکیلپروندهدردستگاهقضایی

مدیرکلآموزشوپرورشاستانمیگوید:االن
هم در دستگاه قضایی پرونده داریم ،یک نمونه
آن ســاختمان مرکز پالک گذاری خودروست
که به آمــوزش و پــرورش تعلــق دارد ،این ملک
در اختیار نیروی انتظامی بوده و سپس نیروی
انتظامی آن را به یک شرکت واگذار کرده است
که موضــوع را از طریق محاکم قضایی پیگیری
می کنیم .وی تاکید می کند :با توجه به این که
اســتان به فضاهای آموزشــی زیادی نیاز دارد
سازمان ها و نهادها ،فضاهای آموزش و پرورش
را مدتــی در اختیــار گرفتــه بودنــد و همکاری
کردیم تا مشکل آن ها برطرف شود اما االن این
فضاها را باید برگردانند تا دانش آموزان بتوانند
از آن اســتفاده کنند .وی به پایین بودن سرانه
فضای آموزشــی اســتان اشــاره می کند و می
گوید :سرانه فضای آموزشی استان از میانگین
کشوری پایین تر اســت ،اگر دستگاه ها اماکن
آمــوزش و پــرورش را تحویل دهند مــی توانیم
بخشی از فضاها را تامین کنیم.

نشست مشترک اعضای شورای شهر مشهد و معاون
هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری برگزار شــد که
در آن هــر دوطــرف بر عــزم جدی بــرای رفــع موانع و
مشکالت شهر مشهد تاکید کردند .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیشورایشهرمشهد،محمدرضاحیدری،
رئیس شورای شهر مشهد در این نشســت با بیان این
که انســجام و هماهنگــی مدیریــت شــهری و عوامل
مداخلهکننده در آن ،از نکات قابل توجــه در این دوره
است ،اظهارکرد :تعامل و همراهی مشترک دولت با
محوریتاستانداری،شورایشهر،شهرداریودستگاه
های زیرمجموعه استانداری ،میتواند به نفع توسعه
شهر باشــد که خوشبختانه در شــورای پنجم این مهم
محقق شــده اســت .حیدری به حوزه زیرساخت های
شهریپرداختوگفت:مسئولیتهاوماموریتهایی
درگذرزمانبهشهرداریتحمیلشدهکهدراینجهت
با مســائل و مشــکالتی روبه رو هســتیم ،ایجاد شبکه
حملونقلپاکوریلیکهنیازاینروزهایشهرمشهد
اســت ،به تنهایی از عهــده شــهرداری برنمیآید .وی
افزود :با تکیه بر دریافتی شــهرداری از محل عوارض،
نمیتوان به بحــث های زیرســاختی ورود کــرد و این
منابعفقطکفافادارهشهررامیدهد،توسعهامکانات
زیرســاختی شــهر تنها با بهرهگیــری از ظرفیت های
دولتیمیسراست.
•حقوقمکتسبهدربافتپیرامونحرم

بهرسمیتشناختهمیشود

احمــد یزدانپنــاه ،معــاون هماهنگــی امــور عمرانی
استانداری نیز در این جلسه با بیان این که برای ایجاد
شــرایطی بهتر و ایدهآلتــر ،همه باید کمــک کنیم و از
ایدههاونظراتمختلفبهرهببریم،اظهارکرد:مشهدبا
سهتهدیدجدیروبهروستکهیکیازآنهاخشکسالی
و کمآبــی ،دیگــری محور غــرب مشــهد و در پایــان نیز
میتوان حوزه شهرســازی را بیان کرد کــه بحث های
کمیسیونماده،5بازآفرینیوبافتهایفرسودهدردل
آنقرارگرفتهاست.ویتصریحکرد:یکیازدغدغههای
شهرمشهد،بافتپیرامونیحرممطهررضویاستکه
به تازگی مذاکرات خوبی داشــتهایم و بخش عمدهای
از مســائل برطرف شــده و برهمین اساس بســیاری از
حقوقمکتسبهبهرسمیتشناختهمیشود.یزدانپناه
درخصوصطرحهایتفصیلیوجامعنیزاظهارکرد:با
مشاورجلسهایبرگزارکردیموهمکاریهایخوبینیز
شدهکهبهزودیگرهگشاییخواهدشد.

