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مهلت ۶ماهه شهردار مشهد
برای زیباسازی شهر

پیشبینیبارشبارانوبرفدراستان
هواشناســی اســتان با صدور اطالعیهای راجع به
وزش باد با احتمال بروز خســارت ،بــارش باران و
برف و کاهش محسوس دما در سطح استان هشدار
داد .به گزارش ایسنا ،براساس این اطالعیه و طبق
تحلیل نقشــهها و مدلهای هواشناســی بر شدت
وزش باد در اســتان بهویــژه در نوار شــرقی و نیمه
جنوبی افزوده میشــود و انتظار می رود وزش باد
در برخی ســاعات همراه با گرد و خــاک با احتمال
بروز خسارت باشــد .همچنین از پنج شنبه استان
بهتدریــج تحت تاثیــر ســامانه بــارشزای فعال در
نواحی شــمال غرب کشــور قرار خواهد گرفت که
باعث وقوع بارش باران و برف طی روزهای جمعه
و شــنبه هفته آینده و نیز کاهش محســوس دما در
غالب نقاط استان میشود.

پنج شنبه  11آذر  .1400شماره 4846

اجتماعی-فرهنگی

گوناگون
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در شورای فرهنگ عمومی با حضور آیت ا ...علم الهدی و معاون رئیس جمهور تعیین شد

 5اولویت فرهنگیواجتماعیاستان

وحید تفریحی /نشســت شــورای فرهنگی
عمومی خراسان رضوی با حضور نماینده ولی
فقیهدراستان،معاونپارلمانیرئیسجمهور،
اســتاندار و جمعــی از مدیــران اســتان برگزار
شــد که در این جلســه پس از بحث و بررسی5،
اولویت اصلــی اجتماعی و فرهنگی خراســان
رضوی تعیین و تشــریح شــد .به گزارش روابط
تا...علمالهدینماینده
عمومیاستانداری،آی 
ولی فقیه در اســتان در این جلسه طی سخنان
کوتاهیاظهارکرد:امیدواریمخدماتاستاندار
خراسانرضویباچاشنیفرهنگهمراهباشد
و در این عرصه ،موفقیتهایی را کســب کنند.
معــاون پارلمانی رئیس جمهور نیــز بیان کرد:
سال  ۹۲نقشه مهندسی فرهنگی کشور تهیه
و ابالغ شــد اما در این هشــت ســال اخیر به آن
توجهیصورتنگرفت.حسینیادامهداد:باید
با یک اهتمام جدی جبران مافات راجع به این
امرمهمصورتبگیردوبایکعزم،ارادهوروحیه
انقالبی موجود در خراســان رضوی امیدواریم
این نقشــه به نحو شایســتهای تحقق پیدا کند.
نظریاستاندارخراسانرضوینیزاظهارکرد:
بدیهیاستکههدفنهاییمامبتنیبراهداف
عالیه نظام مقدس اسالمی ،امر فرهنگ است
کهزمینهرشدوتکاملانسانهارادرحوزههای
گوناگونرقممیزند.
•تشریح 5اولویتاصلیفرهنگیو
اجتماعیاستان

جانشین مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
سرپرست دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی
استاننیزدربارهجزئیاتاقداماتوتصمیمات
جلســه شــورای فرهنگ عمومی به «خراسان
رضوی»گفت:دستورالعملیدرابتدایسالاز
سوی شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ شد
کهدر 12استان،برشاستانینقشهمهندسی
فرهنگیکشورتهیهشود،براساسایندستور

عکس  :روابط عمومی استانداری

شهردار مشهد در مهلت  ۶ماهه به سازمان پارک ها و
فضای سبز شهرداری خواستار رسیدگی به وضعیت
زیباسازی مشهد شــد و گفت :اگر این اتفاق رخ ندهد
سازمانیباعنوانزیباسازیفضایشهریرابهصورت
مجزاتشکیلخواهمداد.بهگزارشفارس،ارجائیدر
مراسمآیینتکریمومعارفهمدیرعاملسازمانپارکها
وفضایسبزشهرداریمشهدوشهردارمنطقه۹افزود:
با توجــه به این که هزینه ســفرها بســیار افزایش یافته
اســت و دیگر مردم توان رفتن به تفرجگاه های خارج
از شهر را ندارند ،بنابراین باید پارکها تبدیل به مرکز
تفرجوگردهماییهایاجتماعیشودتامردمبتوانند
نشاط و تفریح ســالم را در آن تجربه کنند .وی با انتقاد
از درآمــدزا نبودن پارک های مهم گفت :از مســئوالن
می خواهم تا پارک های بزرگ را خودکفا کنید ،از هر
سانتی متر پارک کوهســنگی می توان درآمد کسب و
حتی با درآمد آن شــهر را اداره کرد ،نباید این پارکها
از شهرداری ،بودجه دریافت کنند ،برای این مسئله یا
ساختار را تقویت کنید یا از مشاوران اقتصادی کمک
بگیرید.شهردارمشهدخطاببهمسئوالنگفت:چرا
باید قطعه نام آوران و گلزار شهدای ما در آرامستانها
باشد؟سردیسهایآنانرادرپارکهابگذاریدتامردم
ضمن استفاده از فضای سبز با شــهدا نیز آشنا شوند.
وی اهتمام ویژه به زیباسازی فضای شهر را بسیار مهم
ارزیابی کرد و افزود :باید ۵۰درصــد وقت تان را برای
زیباسازی شهر بگذارید ۶ ،ماه به شما مهلت میدهم
تاشهر را زیباکنید.
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ا ز میان خبر ها

العمل ،استان ها برای رسیدن به جمع بندی،
باید مسئله های فرهنگی اولویت دار استان را
درحد  5مسئله نهایی اعالم می کردند ،ما نیز
بعدازدریافتنظراتدستگاههایعضوشورای
فرهنگ عمومی و نظرات تعــدادی از نخبگان
و مراکز پژوهشــی ،در نهایت تمام ایــن موارد را
به عنوان مســئله های اصلی فرهنگی استان
بــه شــورای فرهنگ عمومــی معرفــی کردیم.
یوســف امینی افزود :طبق دســتورالعمل بعد
از جمع آوری نظرات ،ایــن اولویت ها به عنوان
پیشــنهاد مطرح و  5مســئله اصلی اســتخراج
شد .وی این  5اولویت را شامل «سبک زندگی
ایرانی -اسالمی»« ،زیارت و فرهنگ میزبانی و
مجاوری»«،توانمندسازیاجتماعیوفرهنگی
حاشیه نشینان»« ،ســامان دهی فعالیت های
نوین فرهنگی و هنــری» و «مدیریــت یکپارچه
فرهنگی با تاکید بــر اقتصاد  ،فرهنــگ و هنر و
تبلیغات دینــی» بیان کرد .جانشــین مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان در تشــریح
اولویتاولاظهارکرد:اولویتاولعبارتاست
از ســبک زندگی ایرانی -اســامی که شــامل

زیرشاخههاییازجملهجوانیجمعیت،مقابله
با تجمل گرایی و مصــرف گرایی ،رعایت عفت
در اخالق اجتماعی ،ازدواج و تغییر معیارهای
همسرگزینی ،امید به زندگی و نشاط مومنانه
و ایثار و شهادت است .وی تصریح کرد :اولویت
دوم که زیــارت و فرهنــگ میزبانــی و مجاوری
بود نیز شــامل زیرشــاخه هایــی از قبیل بهبود
فرهنــگ میزبانــی از زائــران ،کمبود انســجام
برنامه های فرهنگی -اجتماعی مربوط به زائر
و زیارت ،ضعف تناســب کالبد شــهر بــا هویت
دینی و زیارتی مشــهد و ترویج فرهنگ رضوی
است .امینی با اشــاره به حاشیه شهر به عنوان
اولویت سوم گفت :در حاشــیه شهر توانمندی
هاوآسیبهاییداریم،درموضوعتوانمندیها
درحاشیهشهربحثمدافعانحرموموضوعات
ایثار و شهادت و مباحث انقالبی پررنگ است و
بحث کار و کارآفرینی و نیروی کار از نقاط قوت
اینناحیهازشهرمحسوبمیشود.ویافزود:
از جمله ضعــف ها نیز می توان بــه ضعف ادغام
فرهنگی و اجتماعی درحاشیه شهر ،استفاده
نکــردن از خــرده فرهنگ های اقشــارمختلف

ساکن در حاشیه شهر و تقویت هویت روستایی
برای کاهــش مهاجــرت به شــهر اشــاره کرد.
وی تصریح کرد :چهارمین اولویت نیز ســامان
دهــی فعالیت های نویــن فرهنگــی وهنری با
تاکید بر ســامان دهی فضای مجازی ،افزایش
سواد رسانه و تاکید بر تولید محتواست و ضعف
استفادهازمجموعههایمردمیدرفعالیتهای
نوین فرهنگی از مواردی اســت که مورد توجه
واقع شــده است .سرپرســت دبیرخانه شورای
فرهنگ عمومــی اســتان با اشــاره بــه اولویت
پنجم نیز گفت :در این اولویت باید جایگاه و اثر
گذاری شــورای فرهنگ عمومی تقویت شود،
به ضعف ســهم حــوزه فرهنــگ و هنر در ســبد
خانواروتوزیعنامتوازنمنابعوزیرساختهای
فرهنگی استان نیز توجه شود .امینی در پاسخ
به این ســوال کــه پــس از تعیین ایــن 5اولویت
اصلی چه اقداماتی در دستور کار خواهد بود؟
بیان کرد :در فرایند بعدی طبق دستور العمل
اعالمیاینمواردبهشورایبرنامهریزیاستان
ارجاع می شود و این شــورا برای آن در قالب 5
کارگروه کــه زیرمجموعه شــورای برنامه ریزی
تعریف می شود ،برنامه ریزی خواهد کرد .وی
افزود :این کارگروه ها شــامل کمیته فرهنگ،
هنر و رســانه ،کمیته امور دینــی ،کمیته تعلیم
و تربیــت ،کمیتــه اجتماعــی ،زنــان و خانواده
وکمیته اقتصاد و فرهنگ اســت .امینی تاکید
کرد :این اولویــت ها و زیرمجموعه هــای آن در
کمیته های مختلف به تناسب موضوع تقسیم
می شــود و هر کمیته باید برنامه هایــی را برای
برنامهریزیواقدامطراحی کند.ویبابیاناین
که اولویت های اصلی هر ســال تجدید خواهد
شد ،اظهار کرد :امســال با توجه به جمع بندی
ها و بررســی های انجام شــده این 5اولویت در
نظرگرفتهشدهاستکههرسالمجددارزیابی
می شــود و اولویــت ها بر اســاس شــرایط روز ،
دستهبندیخواهدشد.

نمایندهمجلسخبرداد:

پیگیری برای افزایش اعتبارات
قطار شهری مشهد در الیحه1401
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس شــورای
اسالمیدرنامههاییبهرئیسمجلسورئیسسازمان
برنامهوبودجهخواستارافزایشاعتباراتقطارشهری
در الیحه بودجه  1401شد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی شهرداری مشــهد ،حجت االســام پژمانفر
گفت:بندهموضوعافزایشاعتباراتقطارشهریرادر
مجلسمطرحکردموبهرئیسمجلسورئیسسازمان
برنامه و بودجه نامه نوشــتم ،تالش ما بر این است که
مجلسدرکنارشهرداریقراربگیردتاباکمکیکدیگر
بخشی از مشــکالت شــهری حل شــود .ما در تالش
هستیمکهاعتباراتقطارشهریمشهدنسبتبهدیگر
کالنشهرهاافزایشبیشتریداشتهباشد،باتوجهبه
این که دولت درحال نگارش بودجه 1401است ،ما
نیزدرتالشیمکهسهماعتباراتقطارشهریمشهدرا
نسبتبهدیگرکالنشهرهاافزایشدهیم.

معاونشهردارمشهدخبرداد:

تغییردرهیئتامنایفرهنگسرای
شهیدسلیمانیمنتفیشد

با وجــود این که ارجائی شــهردار مشــهد 9آذرماه در
گفتوگوبا«خراسانرضوی»اعالمکردهبودکهتغییر
هیئتامنایفرهنگسرایشهیدسلیمانی(پایداری)
جزو «اختیارات قانونی شهرداری» است و «هیچ کس
هم نمی تواند بگویــد چرا رئیس هیئت امنــا را عوض
کردید» ،اما معــاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری
مشهد از برگزاری جلسه شهردار با هیئت امنای این
فرهنگســرا خبر داد و اعــام کرد که تغییــر در هیئت
امنای فرهنگســرای شــهید ســلیمانی منتفی شده
است.منتظریدرگفتوگوبا«خراسانرضوی»اظهار
کرد :سه شنبه شب ،شهردار مشــهد با هیئت امنای
فرهنگسرای پایداری که از گذشته در این فرهنگسرا
حضورداشتند،نشستصمیمانهایداشت،شهردار
مشهدتاکیدکردکهاینهیئتامناباقوتبهکارخوددر
اینفرهنگسراادامهدهد.ویافزود:درروزهایاخیر
موضوعی مطرح شــد که یک نفر به هیئت امنا اضافه
شــود که این موضوع منتفی شــد و هیئت امنا همان
هیئتامنایقبلیهستندکهبهفعالیتخودادامهمی
دهند.ویدرپاسخبهاینسوالکهرسیدگیبهپرونده
افرادیکهدرجریانتغییرهیئتامنادرگیریهاییرا
ایجادکردهبودندبهکجارسید؟گفت:قصدداریماین
موضوعرابامصالحهحلکنیم.

