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مراکز خیریه در آستانه عید فطر چشم انتظار کمک خیران

عیــــد هــمـــدلی

محمد بهبودی نیا -هیچ کس باورش نمی شد شــیوع ویروس کرونا تا این حد بتواند بسیاری از
فعالیت ها را تحت تاثیر قرار دهد ،در این میان موسسات خیریه ای که تا پیش از این به اقدامات
خیرخواهانه در استان مشــغول بودند نیز درگیر این مشکالت شــدند ،حاال آن ها عالوه بر
تامین هزینه های معیشتی باید برای تامین ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده نیز
اقدام می کردند ؛ هزینه هایی که حجم زیادی از کمک ها را به خود اختصاص می داد .در این
میان تعدادی از خیران که در طول سال به این موسسات سر می زدند از کمک رسانی هایی که
به صورت حضوری انجام می شد  ،محروم ماندند و خیران جدید نیز نتوانستند آن طور که باید

پای کار بیایند .این در حالی است که در برخی از این موسسات کودکانی نگهداری می شوند
که عالوه بر بی سرپرســت بودن معلولیت هایی نیز دارند و همین موضوع در شــرایط فعلی
نگهداری از آن ها را ســخت تر می کند و از طرفی در برخی دیگر از خیریه ها به دلیل حمایت
های مالی از خانواده های بی سرپرســت نیاز به کمک های مداوم به شــدت احساس می شود
تا این خانواده ها دچار مشــکالت بیشتر نشوند .هر ســال با نزدیک شدن به عید فطر تعداد
زیادی از خیران به کودکان و خانواده های تحت پوشش این مراکز کمک می کردند ؛ اقدامات
خداپسندانه ای که امسال نیاز به آن از سال های قبل ضروری تر به نظر می رسد.

کمکهاییکهزندگیراگلستانمیکند

همدمباشیم

معلوالنفیاضبخشچشمانتظارمحبت

کمتر کسی اســت که تا امروز نام موسســه گلستان علی
(ع) را نشــنیده باشــد،این موسســه بزرگ ترین موسسه
هیئت امنایی نگهداری فرزندان بی سرپرست در کشور
اســت که تعداد زیــادی فرزنــد را در  10مرکــز (  ۷خانه
فرزندان ،دو واحد خوابگاه دانشجویی و یک مهدکودک)
به صــورت شــبانه روزی تحــت پوشــش دارد وعــاوه بر
نگهداری  ،تعلیم و تربیت آنان را تا مرحله استقالل کامل
«تحصیل ،اشتغال ،مســکن و ازدواج» بر عهده دارد .این
موسسه تالش می کند با حمایت مادی و تربیتی خانواده
های نیازمند ،فرزندان در آغوش خانواده ها رشــد یابند
و از واگــذاری آنان بــه مراکز نگهداری جلوگیری شــود.
حمید رضازاده بنیان گذار و مدیر عامل موسسه گلستان
علــی (ع) دربــاره وضعیت ایــن روزهای این موسســه به
«خراســان رضوی» می گوید :موسسه گلستان علی (ع)
در سه حوزه فعالیت دارد؛ یک حوزه مربوط به نگهداری
و ادامه تحصیل کودکان است  ،بخش دوم طرح سالمت
اجتماعی اســت و بخش ســوم نیز شناســایی کودکان با
سطح هوشی باال و حمایت از آن ها در کشور است که تمام
این اقدامات با کمک رسانی تعداد زیادی از خیران انجام
می شــود .وی می افزاید :کمک های مردمی در این ایام
می تواند باعث امیدواری خانواده های نیازمندی شــود
که تحت حمایت گلستان علی (ع) هســتند .مدیرعامل
موسســه گلســتان علــی (ع) مــی افزایــد :امیدواریم در
روزهای آینــده که به عید ســعید فطر نزدیک می شــویم
شاهد یاری رسانی بی دریغ مردم و خیران به این خانواده
ها باشیم.

موسسه خیریه توان بخشی دختران بی سرپرست و کم توان
ذهنیفتـحالمـبین(همدم)نیزیکیدیگرازموسساتفعال
درشهرمشهداستکه 400دختربامعلولیتهایجسمی
و ذهنی یا دختران بی سرپرست و بد سرپرست را نگهداری
میکند.دخترانیکهوقتیبهدیدنآنهامیرویبادنیایی
از خالقیت و هنر روبه رو می شوی .این موسسه بیشتر شبیه
خانه این دختران اســت تا یک موسســه برای نگهداری آن
ها .بخش اندکی از هزینه های این موسســه از طریق یارانه
دریافتیازسازمانبهزیستی،تامینمیشودومیزانزیادی
از کمک ها مربوط به یاری مردم و خیران است .زهرا حجت
مدیر عامل موسســه همدم نیــز در این زمینه به «خراســان
رضوی» می گویــد :بعد از شــیوع بیماری کرونا مشــکالت
ما هم شــروع شــد و مجبور بودیم به خاطر رعایــت پروتکل
های بهداشــتی از ورود خیران به موسسه جلوگیری کنیم
و از طرفی این موضوع باعث شــد ارتباط بچه های همدم با
بیرون قطع شود ،امسال دلتنگی بچه های ما برای خانواده
ها بیشــتر شــده اســت و امکان ورود خیران به موسسه هم
فراهم نبود ،زمانی هم که خیر نمی تواند بیاید میزان کمک
هاطبیعتاکممیشود.ویمیافزاید :مادرهمدمدرآستانه
عید فطر یک شــعار داریم و به مردم اعالم می کنیم «بیایید
ماه را با ما ببینید ».این روزها تعداد زیادی از بچه های همدم
پشــت پنجره منتظر دیدن خانواده ها هســتند وما عالوه بر
این که نگران دختران همدم هســتیم  ،نگرانی هایی برای
خانواده های این دختران داریم که از بضاعت مالی باالیی
برخوردار نیستند و امیدواریم با همراهی مردم در عید فطر
تکریم این دختران و خانواده هایشان را به جا آوریم.

در شهر مشــهد ،آسایشگاه معلوالن شــهید فیاض بخش
نیز وظیفه یــاری ،کمک و نگهداری از معلوالن جســمی
حرکتی را بــر عهــده دارد ،معلوالنی که بعضــی از آن ها
حتی تــوان بیرون آمــدن از تخت خــود را ندارند و ســال
هاســت در فضــای داخلــی ایــن آسایشــگاه روزگار می
گذرانند .ســید محمد مهدی حســینی قائم مقــام مدیر
عامل آسایشــگاه شــهید فیاض بخــش در بــاره وضعیت
این روزهــای این آسایشــگاه به «خراســان رضــوی» می
گوید :هم اکنون  530معلول جسمی حرکتی و تعدادی
معلول ذهنی و چند معلولیتی در این مرکز نگهداری می
شــوند که همین موضوع این آسایشگاه را نسبت به دیگر
آسایشــگاه ها متفاوت می کنــد .وی می افزایــد :هزینه
نگهــداری معلــوالن این مرکز نســبت به یک فــرد عادی
بســیار باالتراســت ،از طرفی در شــرایط فعلی و با شیوع
کرونا و وضعیت جسمانی ضعیف این معلوالن ما باید در
این مرکــز چندین برابــر بقیه مراقبت های بهداشــتی را
انجام دهیم و همین موضوع نیاز بــه کمک های مردمی
را در این ایام بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد .وی
تصریح می کند :در سال  98هزینه های ما  3/5میلیارد
تومان در ماه بود و امسال به صورت ماهانه  50درصد به
این هزینه ها اضافه شده و اگرکمک های مردمی به این
آسایشگاه ادامه نداشته باشد زندگی این معلوالن دچار
مشــکل می شــود .وی می گوید :امیدواریــم مردم نیک
اندیش با اختصــاص فطریه خــود به مراکز نگهــداری از
معلوالن عیدی خوبی به افرادی بدهند که در آسایشگاه
ها و مراکز خیریه نگهداری می شوند.

از میان خبرها
گوناگون

اجرای سنجش سالمت نوآموزان
استان با 2ماه تاخیر
رئیس آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان گفت :طرح
سنجشسالمتوآمادگیتحصیلینوآموزانبدوورودبه
دبستاندراستانبرایسالتحصیلی1399-1400
با دو ماه تاخیر اجرا میشــود .علی قاسمیپور در گفت
و گو با ایرنا افــزود :از نیمــه دوم تیرماه امســال ثبت نام
الکترونیکیپایگاههایطرحسنجشبرایدانشآموزان
پایهاولوپیشدبستانیآغازخواهدشد.ویبابیاناین
کهاینروندامسالباحدوددوماهتاخیرآغازخواهدشد
ادامه داد :برای سنجش دانش آموزان فقط دو ماه زمان
خواهیم داشت به همین دلیل از مدیران مدارس تقاضا
شدهاستبهاینموضوعتوجهکنند.

معاونشهردارمشهداعالمکرد:

رفع مشکالت طرح پهنه خین عرب
نیازمندجلسهبانهادهایمرتبط

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت :با
توجه به این که پهنه 300هکتاری خین عرب در طرح
جامع برای صنعت ســبک گروه الف مصوبه دارد ،باید
جلسهایبامعاونعمرانیاستانداروادارهمحیطزیست
و ســایر دوســتانی که بــا ایــن موضــوع مســئله دارند،
برگزار و مشکالت موجود رفع شــود .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیشهرداریمشهد،حسیننژاداظهارکرد:
این طرح ســال هاســت که ناتمام مانده و بناست برای
جانمایی دو رکن اساسی یعنی صنایع و محیطزیست
جلسهایبرگزارشود.ویافزود:جانماییصنایعسبک
ل 75تاکنــون در این
مربوط به فــاز قبل بوده که از ســا 
منطقهصورتگرفتهاست،هماکنونحدود 75درصد
از300هکتارآن،شکلگرفتهومعابرآنبهتاییدسازمان
ترافیکشهرداریرسیدهاماعمالدرتصویبکمیسیون
زیربنایی،بامقاومتکارشناسیمحیطزیستوصنایع
کوچکهمراهبودهاست.

مشارکت 10میلیاردی
نیکوکاران استان در پویش
همدلیمومنانه
معاون امور مشــارکت های مردمی اداره کل
بهزیستی اســتان گفت :نیکوکاران و خیران
استان از ابتدای ماه رمضان در پویش همدلی
مومنانه بیش از  ۱۰۲میلیارد ریال مشارکت
کردند .حمیده محــدث در گفت و گــو با ایرنا
افزود:اینمیزانمشارکتخیرانشاملکمک
هاینقدیوغیرنقدیمیشود.دراینزمینهتا
کنون ۳۳هزارسبدمعیشتیبینمددجویان
زیرپوششخراسانرضویتوزیعشدهاست.

مشهد دوباره در وضعیت قرمز
میرزاده  /با آن که تا اوایل هفته جاری ،وضعیت کرونا
در مشهد به رنگ ســفید نزدیک می شــد ،روز گذشته
مدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیمشهداعالم
کردکهمشهددوبارهدروضعیتقرمزقرارگرفتهاست.
دکتر «حمیدرضا رحیمــی» در توضیحات خود درباره
این موضوع به «خراسان رضوی» گفت :تعریفی که در
گذشته درباره تعداد بستری شــدگان روزانه ارائه می

شد تا روز شنبه گذشته برقرار بود .اما بعد از آن ،وزارت
بهداشــت ،تعریف وضعیت ســفید  ،زرد و قرمز را برای
کالن شهرها تغییر داد و بر اساس تعریف جدید ،مشهد
دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفته است .وی افزود :بر
اساستعریفجدید،اگرتعدادبستریشدگانبهبیش
ازروزانه ۲۰نفربرسد،شهردروضعیتقرمزقرارداردو
ما اکنون در وضعیت قرمز قرار داریم.

اخبار
اجتماعی

معاونبرنامهریزیشهرداریمشهدمطرحکرد:

هماهنگی بین بخشی و مدیریت بهموقع مانع ایجاد بحران کرونا در مشهد
معاون برنامهریزی و توســعه ســرمایه انســانی شهرداری
مشــهد ،با اشــاره به اقدامات انجام شــده در مشــهد برای
مقابلهباشیوعویروسکروناگفت:هماهنگیبینبخشی
و مدیریــت بهموقع شــرایط ،مانع ایجــاد بحــران کرونا در
شهر مشــهد شــده اســت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری مشــهد ،شــهریار آل شیخ در نشســت «تحلیل
اقتصادیپساکرونا»کهدرفضایمجازیوباحضورمدیران
بوکارهاینوپایاتوسعهیافتهشهرهایمختلفکشور
کس 
برگزارشد،اظهارکرد:هرچندآثارکروناوآمارهایمتأثراز
آن چندان خوشایند نبوده اما آمار متوفیات مشهد از مهر و
آبانسالگذشتهتااردیبهشتامسالثابتبودهاست.وی

افزود :هم اکنون بیماریهای تنفســی حاد به دالیل فوت
اضافهشــده اما آمار کلی متوفیات در مشهد تغییر نکرده و
درمجموعآمارفوتماهانههزارو 800نفراستکهبارشد
عادی 5درصدیساالنه،ثابتماندهاست.ویتصریحکرد:
بهطورکلیدرشهرمشهدبامشکالتحاددرحوزهسالمت
مردممواجهنبودیمومیتوانبهراحتیادعاکردکههیچگاه
ظرفیتبیمارستانهایویژهکرونادرمشهدپرنشدهیاحتی
هیچ کدام از کادر درمانی بیمارستانهای ویژه کرونا بر اثر
این بیماری جان خود را از دست نداده اند که دلیل اصلی
آن ،انجام به موقع مجموعه اقدامات پیشگیری و مراقبتی
درشهرواطالعرسانیدقیقوفوریاست.

معاوناستاندار:

دورکاری تا یک سوم کارکنان ادارات مجاز است
معاونتوسعهمدیریتومنابعاستانداریخراسانرضوی
گفت :کلیه ادارات با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی،
مجازند زمینــه دورکاری تا یک ســوم کارکنان خــود را به
گونهای فراهم کنند کــه کارکنان مبتال بــه بیماریهای
آســیب پذیر و بانــوان دارای فرزند خردســال ،در اولویت
قرار گیرند .به گزارش روابط عمومی استانداری ،کوکب

موســوی با اشــاره به جلســه ســتاد پیشــگیری و مقابله با
ویروس کرونا ی اســتان اظهار کرد :در این جلسه گزارش
وضعیتعملکرداداراتاستانودفاترپیشخواندررعایت
پروتکلهایبهداشتیوکلیهبخشنامههاومصوباتمربوط
ارائهشد.ویتصریحکرد:براساسپیشبینیهایصورت
گرفته،شیوعویروسکروناوعواقبآنهنوزادامهدارد.

رئیسکمیسیوناقتصادیشورایشهرمشهدخبرداد:

تخصیص 300میلیون تومان اعتبار به هر دفتر تسهیل گری
رئیــس کمیســیون اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و
مشارکتهای شورای شهر مشهد گفت :براساس مصوبه
شــورای شــهر مشــهد برای هر دفتر تســهیل گری300
میلیونتوماندرمرحلهشناخت،مطالعاتوآغازفعالیت
پیشبینیکردهایموهزینههایآیندهنیزمتناسبباتحقق
اهدافپرداختخواهدشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شورا،احمدنوروزیدرجلسهکمیسیونمناطقپیرامونی
و کمبرخوردار شورای شــهر که با حضور معاون دادستان
مشــهد برگزار شــد ،اظهار کرد :هــم اکنــون 28دفتر در
محالت هدف بازآفرینی ایجاد شــده که 23دفتر توســط
شهرداریوپنجدفترهمتوسطاستانداریفعالشدهاند.
وی افزود :تصمیمگیریها و اقدامات دفاتر تسهیل گری
پیوســته در تعامل و ارتباط با مردم حاصل میشــود و این
مشارکت مستقیم ســبب افزایش تعامل و همکاری مردم
خواهدشدچراکهدرمحلهخودایفاینقشمیکنند.

معاون دادســتان مشهد نیز در این جلســه گفت :مجموع
اقدامات ارزنــدهای در حــوزه بازآفرینی توســط مدیریت
شــهری مشــهد انجام شــده که نقش به ســزایی در بحث
پیشــگیری از وقوع جرم خواهد داشــت .برهمین اساس
دادســتانی مشــهد هم ایفای نقش خواهد کــرد .قاضی
شریعتیار اظهار کرد :بستههای تشــویقی بازآفرینی در
شرایطیکهشاهدخردشدنامالکواراضیبهواحدهای
 30تا 40متریدراینمناطقهستیم،بسیارکمککننده
خواهد بود.همچنیــن فیضی رئیس کمیســیون مناطق
پیرامونی و کمبرخوردار شــورای شــهر مشــهد نیز در این
جلســه گفت :فرایند بازآفرینــی درحال گــذار از مدیریت
تخریبــی و تحکمــی و کالبدی صــرف به ســمت مدیریت
مشارکتی و ترمیمی است .وی افزود :در این زمینه انتظار
داریمهمهبخشهایذیدخیلایفاینقشکنندورویکرد
حمایتیداشتهباشند.

