ا ز میان خبر ها
گوناگون

فرماندار:

منع تردد شبانه در مشهد
همچنانپابرجاست
بهبودی نیا /طــی روزهــای اخیر خبری بــه نقل از
سرهنگ عینا....جهانی ،معاونت اجتماعی پلیس
راهورناجادررسانههامنتشرشدمبنیبراینکهمنع
ترددشبانهدرشهرهایآبیوجودندارد.ایندرحالی
اســت که این اظهارنظر با اظهارات مســئوالن درباره
ادامهمحدودیتهایترددشبانهدرتمامشهرهایآبی
وزرددرتناقضبود.سیدمحمدرضاهاشمی فرماندار
مشهددراینبارهبه«خراسانرضوی»گفت:درمشهد
منع تردد شــبانه فعال برقرار اســت و هنوز ابالغیه ای
مبنی بر برداشــتن محدودیت ها به دست ما نرسیده
اســت .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان نیز
در این باره به ایرنا گفت :طــرح محدودیت رفت و آمد
شبانه خودروها از ساعت  ۲۱تا 4بامداد همچنان در
مشــهد ادامه دارد .ســرهنگ دهنوی افزود :هرگونه
تغییر در خصوص نحوه اجرای طرح محدودیت رفت
وآمدشبانهخودروهاپسازتصمیماستانداریوستاد
استانیمقابلهباکرونایخراسانرضویاطالعرسانی
خواهد شــد .تا ابالغ دســتورالعمل جدید ،این طرح
همچنان برقرار اســت و متخلفان مشمول جریمه دو
میلیونریالیخواهندشد.

معاونفرهنگیادارهکلارشاداعالمکرد:

حضور ۷۰ناشر استان
در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

معاونامورفرهنگیورسانهادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمیخراسانرضویگفت:از ۴۴۱ناشرفعالدر
استان ۷۰ناشر در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب
تهران شــرکت کردند .تحفــه گر در گفت و گــو با ایرنا
افزود:نمایشگاهمجازیتهرانازابتدایبهمنباهزار
و  ۷۰۰ناشــر داخلی و  ۱۸۰ناشــر خارجی گشایش
یافتهاستکهازاینتعداد ۷۰ناشرمربوطبهخراسان
رضوی هســتند .وی تصریح کرد :اعمال تخفیف۲۰
درصــدی از قیمــت روی جلد کتــاب هــای مربوط به
ناشرانداخلیواعمالتخفیف۵۰درصدیازتخفیف
روی جلد کتاب های مربوط به ناشران خارجی هدیه
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به کتاب دوســتان
در این نمایشــگاه است.شــایان ذکر اســت ،بازدید و
خرید در نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران به
صورت ۲۴ساعته اســت و کتاب ها به صورت رایگان
به دست خریداران می رسد و عالقهمندان می توانند
برای تهیه کتاب از اول تا ششــم بهمن ماه به ســامانه
 tehranbookfair.irمراجعهکنند.

رتبه دوم دانش آموزان استان
درالمپیادکامپیوتر
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش
استانگفت:دانشآموزانخراسانرضویتوانستندبا
کسبیکمدالطال،سهنقرهوسهبرنزرتبهدومکشور
را در المپیــاد کامپیوتر ســال 99به خــود اختصاص
دهند .به گزارش فارس ،هادی محمدپور با اشــاره به
رشــد  ۶۷درصدی آمار ثبت نام دانش آموزان استان
درالمپیادهایعلمینسبتبهسالتحصیلیگذشته
گفت:درسالتحصیلیجاری ۱۵هزارو ۲۰۳دانش
آموزاستاندرالمپیادهایعلمیثبتنامکردهاند.

اجتماعی-فرهنگی
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با وجود اجرای طرح ضربتی آموزش و پرورش

 17هزاردانشآموزاستان
همچنانبازماندهازتحصیل

مدیرکلآموزشوپرورشبهتناقضهایآماریدربارهدانشآموزان
ترکتحصیلیپاسخداد
محمد بهبودی نیا 10 /دی معاون آمــوزش و پرورش
خراســان رضوی از آغاز طرحی ضربتی خبر داد که قرار
بودتالشیباشدبرایبازگشتبهتحصیل40هزاردانش
آموزترکتحصیلیاستان؛صابریدرگفتوگوییکهدر
همانتاریخبا«خراسانرضوی»داشتازطراحیپنجگام
ضربتی برای بازگرداندن دانش آموزان ترک تحصیلی
استان خبر داد و گفت« :این طرح در پنج گام اساسی به
مرحله اجرا در می آید که این مراحل عبارتند از تشکیل
ســتاد اجرایی در هر شهرســتان با محوریــت فرماندار،
بخشــدار و اعضای آموزش و پرورش آن شهرســتان ،در
گام دوم مدارس هر شهرســتان و هر منطقه قطب بندی
وهر 10مدرسهتوسطیکیازمدیرانآنمنطقه(سرتیم
منطقه)مدیریتمیشودوسپسکارگروهاجراییدرهر
مدرســه دانش آموزانی را که به هر دلیلی ثبت نام نکرده
اند ،رصد می کند و بعد از شناســایی دلیــل اصلی ترک
تحصیل ،برای حل مشکالت اقدام می شود ».حاال چند
روزیمیشودکهاینطرحضربتیپایانیافتهوآنطورکه
مدیرکلآموزشوپرورشاستانبه«خراسانرضوی»می
گویدهمچنان 17هزاردانشآموزبازماندهازتحصیلدر
استانوجوددارند.
قاسمعلی خدابنده می افزاید :از ابتدای مهر امسال ،از
میان  40هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 23 ،هزار
نفربهتحصیلبازگشتهاندو 17000دانشآموزاستان
همچنان بازمانده از تحصیل هســتند .وی تصریح کرد:
شش هزار نفر در مقطع ابتدایی و حدود  11هزار نفر در
مقطع متوسطه اول و دوم از تحصیل باز مانده اند که این
آمار فقط شامل مدارس نمی شود بلکه تعدادی از آن ها
در مدارس مسجد محور و حوزه علمیه مشغول تحصیل
هســتند اما چون در ســامانه ســناد ثبت نام نکرده اند و
استناد ما برای اعالم دانش آموزان مشغول به تحصیل،
این سامانه است ،درآمار بازماندگان از تحصیل آمده اند
که برای حل این مشکل با حوزه علمیه و مدارس مسجد
سرپرســت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد
ازانتشارمزایدهعمومیفروشوواگذاریزمین
ها و پروانه های ساخت پروژه مهر و ماه خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی معاونــت اقتصادی
شــهرداری مشــهد ،مهدی حاتمی اظهار کرد:
برای تحقق اهداف توسعه شــهری و استفاده از
توانبخشخصوصی،شهرداریمشهدبهانتشار
مزایدهعمومیفروشوواگذاریزمینهاوپروانه
های ســاخت پروژه مســکونی ،تجــاری ،اداری
و پارکینگ مهر و مــاه با مجمــوع زیربنای 255
هزار مترمربع اقدام کرده است.وی در خصوص
ســابقه این پــروژه گفــت :در اوایل دهــه  ۸۰به
منظوراتصالمحورالدنجنوبیبهشمالبولوار
وکیل آباد و نیز امتداد محور بولوار الدن به الدن
شمالی،قطعهبزرگیازاراضیاینمحدودهطی
مذاکرات و توافق با مالکان در تملک شهرداری
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•آمارچهمیگوید؟

اخبار

محورجلساتیبرگزارشدهاست.
وی در پاسخ به این ســوال که برای رسیدن به آمار دقیق
بازماندگانواقعیازتحصیلوجانماییدانشآموزانیکه
از استان خارج شده و در استان دیگری در حال تحصیل
اند و همچنین درباره ثبت نام افرادی که در حوزه علمیه
تحصیل می کنند اما در سامانه سناد ثبت نام نکرده اند،
چهاقدامیانجامدادهاید؟گفت:باحوزهعلمیهومساجد
مدرسه محور جلساتی را برگزار کردیم تا مجوز تاسیس
مدارسغیردولتیوایجادمدارسبارویکرددینیبهاین
مراکز اعطا شــود و در نتیجه تعداد دانش آموزانی که در
سناد ثبت نام کرده و در این مراکز مشغول اند ،مشخص
شوند.خدابنده همچنیندربارهتناقضبینآماراعالمی
معاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش در
روزهای اخیر که تعداد دانش آموزان بازگردانده شده به
تحصیلرا13هزارو 500نفراعالمکردهبود،باآمارارائه
شده توسط وی نیز گفت :آمار13هزار و 500نفردانش
آموز که در طرح ضربتی به مدارس بازگردانده شده اند و
توسطمعاونآموزشمتوسطهاعالمشدهفقطمربوطبه
دانش آموزان دوره متوســطه اول ،دوم و فنی و حرفه ای
استکهبایدحدود 10هزارنفردانشآموزابتداییراکه
به تحصیل بازگشته اند ،به آن اضافه کنیم .وی در پاسخ
بهسوالیدربارهدلیلتعطیلیطرحضربتیبازگرداندن
دانش آمــوزان بازمانــده از تحصیل در روزهای گذشــته
گفت :ما احســاس کردیم تمامی دانش آموزانی که می
توانســتیم در این طرح شناسایی کنیم شناسایی شدند
ولیچنانچهایننیازاحساسشود،طرحضربتیدوباره
دردستورکارقرارمیگیرد.

گزارشهاازتغییراتدر
نظاممهندسیساختماناستان

رئیسسازماننظاممهندسیساختماناستان:
بهمحلکارنمیرومتاتکلیفروشنشود
طی روزهای اخیر موضوعاتی در فضای مجازی مطرح شد که در آن
ادعا شده بود رئیس و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان از سمت های خود عزل شده اند .موضوع را از محمد حسین
شــرکا رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان اســتان پیگیری
کردیم .وی به «خراســان رضوی» در پاسخ به این ســوال که آیا خبر
برکناریشما ازریاستسازماننظاممهندسیاستانصحتدارد؟
گفت :من از موضوع بی اطالعم و باید این موضوع را از مدیرکل راه و
شهرسازی استان سوال کنید .شرکا در پاسخ به این سوال که آیا این
روزها در محل کارتان در نظام مهندســی حاضر می شــوید؟ اظهار
کرد :هنوز حکم بنده برقرار است اما به محل خدمت نمی روم .وقتی
یک کاغذ بیاید و بگویند شما رئیس هستید یا رئیس نیستید وقتی
نمی دانم به چه دلیلی باید رئیس باشم یا نباشم ،چرا باید بروم؟ نامه
را مدیرکل راه و شهرسازی آورده و ایشان با تهران در ارتباط بوده اند
و باید موضوع را از ایشــان پیگیری کنید .وی افزود :یک برگه بدون
پیوســت به ما داده و اعالم کــرده اند که برخی چارچــوب ها رعایت
نشده است و ما می گوییم اگر چارچوب ها رعایت نشده باید از فردی
بپرسید که رعایت نکرده اســت و این موضوع به بنده ربطی ندارد و
باید به منشأ موضوع پرداخته شود .دوباره از شرکا سوال کردیم که
آیا برکناری تان از ریاست سازمان نظام مهندسی را تایید می کنید
یا خیر؟ که پاسخ داد :مرا برکنار نکرده اند و فقط اعالم شده ایشان
رئیس نباشد و فرد دیگری رئیس باشــد ،موضوع برکناری نیست و
هنوز رئیس نظام مهندسی ساختمان هستم ولی به محل کار نمی
روم تا تکلیف این موضوع روشن شود .وی در پاسخ به این سوال که
در متن نامه ای که به شما ابالغ شده موضوع یا دلیل برکناری شما
از ریاست ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان مطرح نشده
است؟ اظهار کرد :خیر .ما بیش از دو سال با آرامش در حال فعالیت
بودیمودوشبقبلدرجلسههیئتمدیرهنظاممهندسیساختمان
آبستراکسیونشدوبهحدنصاببرایتشکیلنرسید.شرکادرپاسخ
به سوال مجدد خبرنگار «خراسان رضوی» مبنی بر این که باالخره
برکناری به شما ابالغ شــده یا خیر؟ گفت :به نظر من مناسب ترین
گزینه برای پاســخ به این موضوع مدیر کل راه و شهرســازی استان
است و بنده از این موضوع بی اطالعم.
شــایان ذکر اســت ،روز گذشــته با ابک مدیرکل راه و شهرســازی
استان نیز تماس گرفتیم که وی پاسخگوی تماس ما نبود .منصوری
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در
پاســخ به تماس های ما اعالم کرد که جمع بندی این موضوع طی
روزهای آینده انجام و اطالع رسانی خواهد شد.

سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد خبر داد:

انتشار مزایده فروش زمین و پروانه ساخت
پروژه مهر و ماه
مشــهد قرار گرفــت امــا طــرح مذکور بــه دلیل
تغییرات طــرح تفصیلی به محــور الدن جنوبی
محدود و زمین اشــاره شــده برای اجرای پروژه
های بزرگ شــهری در نظر گرفته شــد.حاتمی
افزود:دراواخردهه 80شهرداریمشهدقرارداد
مشارکتیباسرمایهگذاربخشخصوصیبرای
ساختواجرایدوبرجبابیشاز 50طبقهمنعقد
کردکهمتاسفانهبهدلیلانجامنشدنتعهداتاز
سویسرمایهگذارقراردادمذکورفسخشد.وی
بر تالش های متعدد شــهرداری در ســال های
گذشــته با هدف اجرای پــروژه بــزرگ مهرو ماه
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تاکید کرد و گفت :از سال ۹۱شهرداری مشهد
به منظور جذب و شناســایی ســرمایه گــذاران،
مذاکرات متعددی را برای ســاخت مرتفع ترین
ساختمانشمالشرقکشورانجامداد کهباتوجه
بهباالبودنحجمموردنیازبرایسرمایهگذاری
و صادر نشدن مجوزهای مربوط به پروژه به ویژه
مصوبه کمیسیون ماده ،5این پروژه با استقبال
و پیشنهاد جدی از سوی سرمایه گذاران مواجه
نشد.حاتمی با اشاره به اهمیت و توجه مدیریت
شهری به این پروژه یادآور شد :با توجه به تامین
مالیپروژههایعمرانیوزیرساختهایشهری

توسط معاونت اقتصادی ،طبق دستور شهردار
مشــهد پروژه مهر و مــاه مجدد به عنــوان اصلی
ترین و مهم ترین پروژه بــرای تامین منابع مالی
غیر نقد بازنگری شد و با همکاری حوزه معاونت
شهرسازی و نهاد مطالعات شــهرداری قرارداد
الزم با مشــاور ذیصالح منعقد و طی برگزاری
جلسات متعدد و در نظرگرفتن کلیه مالحظات
الزم ،مصوبه کمیســیون ماده  5برای این پروژه
هادریافتشد.
سرپرســت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد
بیان کرد :هم اکنون این پروژه شامل شش برج
مســکونی در 22طبقه و یک برج تجاری در26
طبقهباخدماتموردنیازرفاهیمختصهربرج
در طبقات هم کف با زیربنایی به مساحت255
هزار مترمربع در عرصه ای به مساحت 42هزار
مترمربعاست.

دستور استاندار برای رفع کمبودها
و چالش های گرمخانه های مشهد
استاندار شامگاه شنبه از چندین گرمخانه در مشهد
و مراکز جمــعآوری و نگهداری افــراد کارتنخواب
بازدید کرد و از نزدیک از خدمات ارائه شــده به آنان
مطلع شد .اختصاص  ۱۰۰هزار عدد ماسک به این
گرمخانهها ،تهیه مواد ضد عفونی مورد نیاز آن هاو
رفع کمبودها و چالشها در ارائه خدمات رسانی از
دستورهای استاندار در این بازدید بود .به گزارش
روابط عمومی استانداری ،معتمدیان در این برنامه
از مراکز معتادان متجاهر موقت در ورزشگاه شهید
مغنیهبا ۱۹۵معتادزنمتجاهروهمچنینورزشگاه
میثاق محل نگهــداری  ۳۰۰معتــاد متجاهر مرد و
سرای نجات یافتگان امیرالمومنین (ع) با ۱۶۰نفر
کارتنخواب مرد بازدید کرد .این بازدید با همراهی
فرماندار مشهد ،دبیر شورای پیشگیری و مبارزه با
مواد مخدر و مدیر کل بهزیســتی استان انجام شد.
اســتاندار در این بازدید ضمن گفتوگو با معتادان
نگهداری شده در این مکان ،از مشکالت ،کمبودها
و خواستههای آنان مطلع شد.

خرید ۸هزارتبلت
برایمددجویانبهزیستیکشور
معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان بهزیستی
با اشــاره به این که بنیاد مســتضعفان امسال ۱۸۰
میلیــارد تومــان بــه بهزیســتی کمک کرده اســت،
گفت :هشت هزار دســتگاه تبلت برای مددجویان
سازمان بهزیستی خریداری شده است .به گزارش
ایکنــا ،محمد عباســی در جمع مدیران بهزیســتی
اســتان اظهــار کــرد :بخشــی از کمکهــای بنیاد
مستضعفان را به این امر اختصاص دادیم و این کار
به شکلی انجام شد که کرامت و شأنیت مددجویان
حفظ شــود .وی ادامه داد :یک شــرکت غیر دولتی
تبلتها را به صورت اینترنتی خریــداری و از طریق
پســت برای مددجویــان به در منازلشــان ارســال
میکند و در نتیجه ،مددجو در منزل خودش تبلت
را دریافت میکند بدون این که به سازمان یا مراکز
تحت نظــارت مراجعــه کنــد ۱۷۰۰ .مــورد از این
تبلتها به دست مددجویان رسیده است و بقیه نیز
تا پایان سال بین امدادبگیران ســازمان در سراسر
کشور توزیع خواهد شد.

رئیسسازماننظامپزشکیمشهد:

غربالگری جنینباعث رشد کمی
وکیفیجمعیتمیشود

رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی مشــهد گفــت:
غربالگری جنین باعث رشد کمی و کیفی جمعیت
میشــود .علی بیرجندینژاد در نشســت بررسی
غربالگری جنیــن و چالشهــای جمعیتــی که در
ســازمان نظام پزشکی مشــهد برگزار شــد ،اظهار
کرد :مــا هم بــه طــور قاطــع از افزایــش جمعیت و
کاهــش میانگین ســنی جامعــه و جوان بــودن آن
حمایــت مــی کنیــم .مشــکل ســالمندی جوامع،
مشــکل کشــور ما به تنهایی نیســت و این مشکلی
اســت که بســیاری از کشــورهای دنیا با آن روبهرو
هســتند و سیاســتهای تشــویقی مختلفی برای
مقابله با آن اعمال میکنند .وی ادامه داد :حذف
غربالگری مادران باردار منجر به افزایش جمعیت
مولــد نمیشــود بلکه ممکن اســت تصــور مادران
مبنی بر ایــن کــه نمیتوانند فرزند ســالم بــه دنیا
بیاورند ،بــارداری مجدد در خانوادههــا را کاهش
دهد کــه این خــود عامــل کاهــش رشــد جمعیت
خواهد بود.

