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خدمات ایران به کودکان پناهجو
عالی است

مسئول دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان
ملــل در مشــهد گفــت :خدماتی کــه دولت ایــران به
کودکان اتباع خارجی پناهنده از جمله کودکان کار
خیابانی ارائه داده اســت در مقایســه با خدمات دیگر
کشــورها در ســطح عالی قرار دارد .عروج صیفی در
بازدیدازمرکزنگهداریازکودکانخیابانی«صدف»
در مشــهد افزود :کمیســاریای عالی پناهنــدگان به
همکاری هــای خود بــا ایــران در خصــوص کمک به
کــودکان کار کــه از خانــواده اتباع خارجــی پناهنده
هستندادامهخواهدداد.پوریوسفمدیرکلبهزیستی
اســتان نیز اظهارکــرد :مرکــز نگهــداری از کودکان
خیابانی صدف تنها مرکز سطح  ۲نگهداری موقت و
سرپاییاینقبیلکودکاندرمشهداستوبهزیستی
فقط در این مرکز با کمیســاریای عالی پناهندگان با
موضوع کودکان اتبــاع پناهنده همــکاری دارد .هم
اکنون ۲۴کودک در این مرکز نگهداری میشــوند و
با کمک کمیســاریای عالی پناهنــدگان ،این مرکز با
دومیلیاردو ۵۰۰میلیونریالبهاسباببازی،کتاب
وسایرلوازمتجهیزشدهاست.همچنینهاشمیمدیر
کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خاطرنشان
کرد ۸۵ :درصــد کــودکان کار خیابانی جمــع آوری
شــده در مراکز حمایتی اتباع افغانستانی هستند که
از این تعــداد برخی مجوز اقامت داشــتند و برخی نیز
فاقد مجوز اقامت هســتند که این موضوع در مجموع
هزینههاییرابهاینشهرتحمیلمیکند.عابدینزاده
معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد نیز افزود :با
گذشــت دو ماه از اجرای طرح ســامان دهی کودکان
کار خیابانــی در مشــهد  ۲۴۸کــودک شناســایی
وساماندهیشدهاندکهتنها ۴۷نفرآناناتباعایرانی
بودندوبقیهاتباعخارجیهستند.

قطعیتلفنواینترنت
دربرخیمناطقمشهد
تعداد زیادی از شــهروندان مشــهدی روز گذشته از
قطعیشبکهتلفنواینترنتدرمشهدگالیهکردندکه
مشخصشددلیلاینمشکلقطعشدنفیبرنوری
میدان جانباز بوده اســت .به گزارش ایســنا ،حسن
اروجی مدیر مخابرات اســتان در این خصوص گفته
کهبهدلیلقطعشدنیکیازفیبرهاینوریدرمیدان
جانبازمشهد،شبکهتلفنهایثابت،همراهواینترنت
در این محــدوده با اختالل مواجه شــده اســت .وی
همچنین در گفت و گو با ایرنا افزود :از ساعت۸:۳۰
صبحچهارشنبهاینترنتگوشیهایهمراهدرچند
منطقه مشــهد و همچنین برخی از شهرستان های
استان نظیر نیشابور ،تربتحیدریه و تربتجام قطع
شدکهدلیلآننقصفنی سایتهای  B.T.Sپوشش
دهندهاینترنتدربرخیازمناطقاستانبود.
شــایان ذکر اســت ،قطعی تلفن همراه ،تلفن ثابت و
اینترنت در برخی مناطق مشهد تا لحظه تنظیم این
خبر(ساعت)16همچنانادامهداشت.

شهردارمشهد با اشاره به ابالغ طرح تفصیلی
نیمه غربی مشهد تا پایان بهمن تاکید کرد:

بعدازابالغطرحتفصیلیخودرا
ملزمبهاجرایدقیقآنمیدانیم
شهردار مشــهد با اشــاره به ابالغ طرح
تفصیلی جدیــد نیمــه غربی مشــهد تا
پایانبهمنماه،گفت:بعدازابالغطرح
تفصیلی جدید ،سیستم شهرسازی به
روزرسانیمیشودوبههیچعنوانمجوز
طبقه مازاد بر طــرح تفصیلی نخواهیم
داد .بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی
شهرداری مشــهد ،محمدرضا کالیی،
دربازدیــد از پــروژه هــای منطقــه 9
شــهرداری و رونــد اعمــال تخفیف24
درصدی پرداخت نقدی عوارض افزود:
در آستانه تغییر و تحول مهمی در حوزه
مجوزهای ســاخت وساز هســتیم و آن
تصویــب طرح هــای تفصیلی اســت ،با
هماهنگی هایی که انجام شــده ســعی
خواهیــم کــرد تــا پایــان ســال در نیمه
غربی شــهر این اتفاق به صــورت کامل
بیفتد .وی تصریح کرد :هم اکنون طرح
تفصیلــی مناطقــی از جملــه منطقه 9
و 11تصویــب شــده اســت و منتظــر
هســتیم تا پایان بهمــن ماه طــرح برای
اجرا ابالغ شــود .کالیی ادامــه داد :در
طرحتفصیلیجدیدنیمهغربیمشهد،
جمعیت کمتــری در این مناطــق دیده
شدهوکاهشطبقاتراخواهیمداشت،
لذاهمزمانباابالغطرحتفصیلیجدید
اینطرحرویسیستمبارگذاریوطبق
آنبهشهروندانپاسخگوییخواهدشد.
شهردار مشهد با بیان این که امیدواریم
کاهشجمعیتوکاهشطبقاتمصوب
طبقطرحتفصیلیبهافزایشکیفیتدر
مناطــق  11 ،10 ،9و  12که طی چند
ســال گذشــته افزایش جمعیت زیادی

را شــاهد بوده کمک کند ،اظهــار کرد:
معتقدیم طــرح تفصیلی کــه احتماال تا
نیمه یا پایان بهمن ماه ابالغ خواهد شد
نظام عملکردی این مناطق را دگرگون
کند .وی گفــت :ابــاغ و اجــرای طرح
تفصیلی جدید درکنار این که شفافیت
را به صورت جــدی باال خواهــد برد این
امــکان را می دهــد تا مطابــق نیازهای
جدیدشهربرنامهریزیواقدامکنیم.وی
افزود :پس از ابالغ طرح تفصیلی جدید
،شیوهنامههایمرتبطباآن درسیستم
هایشهرسازیبارگذاریخواهدشدو
شیوهنامههایگذشتهحذفمیشودو
تنهاضوابططرحتفصیلیجدیدمالک
عمل شهرداری در مناطق 11 ،10 ،9
و  12خواهــد بود .کالیــی در خصوص
تخفیفدرنظرگرفتهشدهبرایپرداخت
نقدی شهروندان نیز خاطرنشان کرد:
هدف از اعمــال تخفیــف  24درصدی
بــرای پرداخت نقــدی عــوارض و مجوز
صدورپروانهوپایانکاردرپایانسالایجاد
رونق در صنعت ســاخت وســاز اســت،
خوشبختانهرونقساختوسازدرطول
یک ســال گذشــته به صورت جــدی در
مشهدایجادشدهاست.

درنشستمشترکشرکتهایگاز،برقوپخشفراوردههای
نفتیاستانمطرحشد

جبرانکمبودگازنیازمندهمکاریمردم

محمــد بهبودی نیــا /هفتــه آینــده ،هفته ای
سرد برای مردم مشــهد و استان اســت؛ آن طور
که هواشناســی پیش بینی کــرده ،دمای هوای
مشــهد در روز شــنبه تــا منفــی  10درجــه هــم
میرسد،ازهمینرونگرانیهاییدربارهافزایش
مصرف گاز و در نتیجه مشکل در تامین سوخت
نیروگاه های برق وجــود دارد که به همین دلیل
روز گذشــته مدیــران شــرکت هــای گاز ،توزیع
بــرق و پخــش فــراورده هــای نفتــی اســتان در
نشســت خبری مشــترک بر ضــرورت همکاری
مردم برای جبــران کمبود گاز تاکیــد کردند .به
گزارش «خراســان رضوی» ،مدیرعامل شرکت
گازاستاندرایننشستگفت:اگرچهاستخراج
گاز از نیــروگاه ســرخس در ســال های گذشــته
جواب گوی گاز مصرفی ســه اســتان خراسان،
بخشــی از اســتان ســمنان و بخشــی از اســتان
گلســتان بود ولــی هم اکنــون مجمــوع مصرف
گاز در اســتان به 88میلیون متر مکعب افزایش
یافته اســت که عالوه بر مصرف تمــام مخازن به
صورت میانگیــن  12میلیون متر مکعــب گاز از
مخازن جنوب از طریق خطوط انتقال به استان
های خراسان منتقل می شــود ولی همچنان با
کمبود روبهرو هســتیم و حــدود 12میلیون متر
مکعب فراورده گازی توسط شرکت ملی پخش
و پاالیش گاز تامین می شود و با این شرایط هنوز
بین 8تا 10میلیونمترمکعبنسبتبهمصرف
کمبــود داریــم و به همیــن منظور بایــد مدیریت
مصرفجدیترومحدودیتهاییدرنظرگرفته
شــود .افتخاری اظهار کرد :اگر بخش خانگی و
تجاریهمراهیهاییرادرزمینهمدیریتمصرف
سوختدردستورکارقراردهندقادرخواهیمبود
گازبیشتریرابهبخشنیروگاهیتحویلدهیمو
اگر همراهی نباشد از تحویل گاز به میزان مورد
نیاز نیــروگاه ها معــذور خواهیــم بود.افتخاری

گفت 30:هزار بازرســی از ادارات استان انجام
شدهو 1200مورداخطارو 380موردقطعگاز
داشته ایم.رضا ریاحی مدیرعامل شرکت توزیع
برقاستاننیزدرایننشستاظهارکرد:همکاری
های میان بخشــی در ســه اســتان باعث شده تا
بتوانیمباحداقلهایممکنشبکهراادارهکنیم
ودرادامهاقداماتیازقبیلواردات105مگاوات
برق از کشــور ترکمنســتان ،اختصاص سوخت
به نیروگاه هایی که باالترین بازدهــی را دارند با
هدف اســتفاده حداکثری انرژی از این نیروگاه
ها را در دســتور کار قرار داده ایــم .وی افزود :در
صــورت تامین ســوخت ،تولیــد برق در اســتان
را بــه دو برابر مــی رســانیم و هم اکنون مشــکل
اصلی،تامینسوختنیروگاههاست.همچنین
محمدرضا رمضانی مدیر توزیع برق شهر مشهد
نیز درباره تاثیر مزارع بیت کوین در قطعی های
اخیربرقگفت:مزارعبیتکوینچندانتاثیری
در خاموشی های اخیر استان نداشته است ولی
شــرکت توزیع برق مشــهد با هدف رسیدگی به
تمامی موضوعات مربوط به مشــکل خاموشــی
های اخیر ،بازرســی هایی را در دســتور کار قرار
داده که حــدود  800دســتگاه ماینر در مشــهد
جمع آوری شده است که برای  377دستگاه به
میزان یک میلیارد و 600میلیون تومان جریمه
اعمالشدهودرخصوصبقیهدستگاههاپرونده
ها در دست بررســی اســت.علی اصغر اصغری
مدیرشــرکت ملــی پخش فــراورده هــای نفتی
خراســان نیز به ارائه گزارشــی در زمینه تحویل
سوخت به نیروگاه های استان پرداخت و افزود:
باوجودمشکالتدرزمینهتامینسوختنیروگاه
ها طی امســال اقدامــات موثری در ایــن زمینه
شدهوباوجودمصرفزیاددربخشنیروگاهیو
مصرفکنندگانخرد،تامینسوختبهصورت
مناسبانجامشدهاست.

معاون اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

بازگشت 13500دانش آموز بازمانده
از تحصیل در طرح ضربتی
بهبودی نیــا /معــاون آمــوزش متوســطه ادار ه کل
آمــوزش و پــرورش اســتان گفــت :بــا اجــرای طــرح
ضربتــی جلوگیــری از تــرک تحصیــل دانشآموزان
 13500دانشآموزدرشرفترکتحصیلبهمدارس
بازگردانــده شــدند .صابری توالیــی در گفــت و گو با
«خراسانرضوی»اظهارکرد:طرحضربتیجلوگیری
ازترکتحصیلدانشآموزاناز 20روزقبلدراستان
اجراشدوطیاینمدت13500نفرازدانشآموزانی
کهدرشرفترکتحصیلبودندبهمدارسبرگردانده
شــدند که تعداد حدود 12هزار نفــر از دانش آموزان
متوســطه دوم ،فنی و حرفــه ای و کار دانــش و حدود
 1500نفر نیز دانش آموزان متوسطه اول بودند .وی
درپاسخبهاینسوالکهتعداد13500دانشآموزی
کهبهتحصیلبازگرداندهشدهانددرآماراعالمیاخیر
مدیر کل آموزش و پرورش مبنی بر بازگشت 23هزار
نفراز 40هزاردانشآموزترکتحصیلیاستانلحاظ
شــده یا آماری جدا از این آمار اســت؟ گفت :مصاحبه
اولیهمدیرکلآموزشوپرورشکهعدد 40هزارنفررا
اعالمکردهبودندمربوطبهابتدایمهرماهوزمانیبود
کهتعدادیازدانشآموزانباوجودثبتنامدرمدارس
هنوز در سامانه سناد ثبت نام نکرده بودند و به تدریج
تعدادیازایندانشآموزاندراینسامانهثبتشدند
و بنده نمــی دانم مدیرکل آموزش و پــرورش عدد23
هزار نفرثبت نامی جدید را بر چه اساسی اعالم کرده
بودند و این را باید از خود ایشــان ســوال کنید  .وی در
پاسخبهاینسوالکهباالخرههماکنوندانشآموزان
ترک تحصیلی در اســتان پس از اجرای طرح ضربتی
چه تعداد هستند؟ گفت :به دلیل دسترسی نداشتن
بهسامانهسنادنمیتوانمآماردقیقیرااعالمکنم.در
ادامه برای اطالع از تعداد دقیــق دانش آموزان ترک
تحصیلیاستانبامدیرکلآموزشوپرورشخراسان
رضویتماسگرفتیمکهوینیزبااعالماینکهبهآمار
دقیقدانشآموزاندسترسیندارد،پاسخگوییرابه
روزهایآیندهموکولکرد.

دیدارمدیرکلبنیادشهیداستان
بامادران 2شهیدی

ایسنا/مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگرانخراسان
رضویباحضوردرمنزلمادراندوشهیدیدرمشهد
با آنان دیدار کرد .حجتاالسالم معصومی از مادران
دو شــهیدی «شــادکام تربتی»« ،مســعودی پارسا» و
«رحمتجو»تجلیلکرد.

