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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در دیدار با خبرنگاران «خراسان» مطرح کرد:

روزنامهخراسان؛هویتخراسانیها

•تکمیل باغ موزه دفاع مقدس شاید تا 20
سال دیگر!

محمد حسام مســلمی /مدیرکل حفظ آثار و
نشر ارزش های دفاع مقدس استان نیز که روز
گذشــته برای خداقوتی و تبریــک روز خبرنگار
مهمان تحریریه خراســان بــود ،از روند تکمیل
باغ مــوزه دفاع مقــدس اســتان گفــت و تاکید
کرد کــه «اگر با همیــن روند ،اعتبار پــروژه باغ
موزه دفاع مقدس تامین شود تا  20سال آینده
نیز تکمیل نخواهد شــد .به گزارش «خراســان
رضوی» سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینعلی
یوســفعلیزاده درباره بــاغ موزه دفــاع مقدس
گفت :تاکنون چهــار بخش اســناد ،کتابخانه ،
پژوهشکده و محل نمایشگاه آثار رزمندگان در
باغ موزه دفــاع مقدس به بهره برداری رســیده
است و عالقه مندان از آن استفاده کرده اند .وی
تکمیل باغ موزه دفاع مقدس را منوط به تامین
اعتبار آن دانست و افزود :تامین اعتبار باغ موزه
دفاع مقدس نیاز به پشتیبانی مراجع و دستگاه
های ذی ربط دارد ،برآورد ما این است که برای
تکمیل ایــن پروژه در شــرایط حاضــر به 500
میلیارد تومــان اعتبار نیاز اســت ،در این زمینه

عکس ها :دهقانی

روزنامه خراسان  ،هویت خراسانی هاست؛ این
را مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان در
بازدید از موسســه فرهنگی هنری خراســان به
مناســبت روز خبرنــگار گفت و بــر ظرفیت های
رسانه ای این روزنامه تاکید کرد .محمد حسین
زاده مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
در حاشــیه حضور در تحریریه «خراسان» گفت:
روزنامه خراســان جزو هویت خراسانی هاست
و امیدوارم درجهت ریشه دارتر و فراگیرتر شدن
هویت اصیل خراســانی ها که اتصال به حضرت
رضا(ع) اســت ،فعالیــت و آداب و رســوم مردم
خراسان را بیشتر معرفی کند و برای نسل های
خراســان ترویج دهد .وی همچنین در پاسخ به
ســوالی درباره نتیجه مناقصه و سرنوشــت تئاتر
شهر مشــهد اظهارکرد :اولین و مهم ترین اتفاق
در بحث ســالن تئاتر شهر بازگشــایی آن بود ،ما
یک راه حــل قانونی داریم که آن مســیر شــروع
و مزایــده آن برگزار شــد .اینک منتظــر تصمیم
افرادی هســتیم کــه در مزایده برنده شــده اند.
با این حال مــا منتظر نماندیم و با دســتگاه های
متولــی صاحب نظــر نیز گفــت و گو کردیــم و به
راه حــل میان بری رســیدیم کــه در نتیجه آن از
اوایل اردیبهشــت ماه د ِر ســالن باز شده و سالن
تئاتر شهر امروز مشــغول به کار است .تئاترهای
مختلفی برگزار شــده و ادامه نیز خواهد داشت
بنابراین حتی اگر مسیر مزایده به نتیجه نرسد،
دیگر تئاتر شهر باز شده و هنرمندان استفاده می
کنند .وی افزود :عالقه مند هستیم که با کمک
و ســرمایه گذاری های بخش عمومی و مردمی،
خیران سیســتم هــا و امکانات تئاتر
خصوصی و ّ
شهر را به روزســانی کنیم و هنرمندان استفاده
بهتری کنند .از این رو دیگر دغدغه بازگشــایی
نداریــم و دغدغه ایــن را داریم که سیســتم ها را
بهینه کنیم .حســین زاده تاکید کرد :در شرایط
مزایده ما پای حقوق هنرمندان ایستاده ایم .ما
می توانیم سالن هایمان را با مدل کامال تجاری
به مزایده بگذاریم ،در این مدل کالس های روان
شناســی ،بازاریابی و موفقیت می تواند درآمد و
پول زیادی برای دولت به عنوان صاحب ســالن
داشــته باشــد ،اما چون می خواهیم این ســالن
ها برای هنرمندان باشد ،شــرایط سخت داریم
یعنی اجازه برگــزاری برخی از برنامــه ها به جز
برنامه های هنری را نمی دهیم .همین مســئله
بــرای بخش خصوصــی خیلی جذابیــت ندارد،
خســارتش این اســت که سیســتم های قدیمی
سالن ها به روزرســانی نمی شود ،اما حسن اش
این اســت که برای تئاتر می ماند و ما پای حقوق
هنرمندان ایســتاده ایم .حســین زاده مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان همچنین در
ادامــه بــا رضــا خوراکیــان مدیرعامل موسســه
فرهنگی هنری خراسان دیدار و گفت و گو کرد.

هم مسئوالن استانی ،شهرداری ،شورای شهر
و هم دولت باید پــای کار بیایند .مدیرکل حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان با بیان
این که متاسفانه پشتیبانی ها برای تکمیل باغ
موزه دفاع مقدس به کندی پیش می رود ،تاکید
کرد :هم پشتیبانی اندک اســت و هم مدیریت
زمان به درســتی صــورت نمی گیرد ،در ســفر
اول ریاســت محترم جمهوری کــه درفروردین
صورت گرفــت  50میلیارد تومــان اعتبار برای
باغ موزه دفاع مقدس تصویب شــد ،این میزان
اعتبار ابالغ شــده اما هنوز واگذار نشده و قرار
است طی امسال و سال آینده اختصاص یابد.
•جلسات بی نتیجه با شهردار برای تامین
اعتبار

وی در پاســخ به این ســوال که مدیریت شــهری و
شورایششموعدهدادهبودکهبرایتامیناعتبار
باغ موزه دفــاع مقدس پای کار باشــند نیز گفت:
شهرداری و شورای شهر 50میلیارد تومان برای
ســال  1401مصــوب کردند کــه تامیــن اعتبار
کنند ،شــورای شــهر مصوبه را ابالغ کرده است،
اما تا االن با شــهرداری دربــاره چگونگی اجرای
این مصوبــه و عملیــات اجرایــی آن توافق عملی
نداشتیم ،جلساتی با شورای شهر،
شــهردار برگزار شــده امــا منجر به
تامین اعتبار و منابع نشده است که
درحالپیگیریاینمصوبههستیم.
ســردار یوســفعلی زاده همچنیــن
در زمینه میزان پیشــرفت فیزیکی
باغ موزه در بخش های مختلف نیز
اظهار کــرد :دو واحد از ســاختمان
کهدرگذشتهنیمهتمامبودهتکمیل
شدهوبهبهرهبرداریرسیدهاست،
همچنین 60درصدمحوطهسازی
اجراشدهاست،گودبرداریوبتنریزیفازبعدی
همعملیاتیشدهوبرایفونداسیوننیازبهاعتبار
اســت .وی در پاسخ به
این سوال که با همین
روندتامیناعتبارچند
ســال دیگر پروژه باغ
موزه دفــاع مقدس به
بهرهبرداریکاملمی
رســد؟ گفــت :چنان
چه منابع مالی تامین
شودحداکثرتادوسال
آینده تکمیل می شود
اما اگر با همیــن روند
تامین اعتبار باغ موزه
صــورت بگیرد تــا 20
ســال دیگر به بهره برداری نمی رسد ،همان طور
که طی  30سال گذشته به بهره برداری نرسیده
است.ویتصریحکرد:پروژهباغموزهدفاعمقدس
را ســال 95با 50میلیارد تومان می توانستیم به
سرانجام برسانیم اما االن با  500میلیارد تومان
امکان پذیر نیست و هر ســال هزینه اجرای پروژه
صعودیاستوتاخیراصالجایزنیست.
•قدردانی از پیگیری روزنامه خراسان برای
تکمیل باغ موزه دفاع مقدس

مدیــرکل بنیــاد حفظ آثــار و نشــر ارزشهای
دفاع مقدس اســتان همچنین در نشستی که
با مدیرعامل و مدیرمســئول روزنامه خراسان
داشت ،به ماموریت های این بنیاد اشاره کرد
و گفت :تکمیل باغ موزه دفاع مقدس به عنوان
مطالبه جدی جامعه ایثارگری ،خانواده شهدا
و جانبازان است ،در اســتان  300هزار پیش
کسوت از نیروهای مسلح داریم که از به نتیجه
نرسیدن این پروژه نگران هستند .وی ساخت
و تجهیز یادمان شــهدای گمنــام را یکی دیگر

از ماموریت هــای این بنیاد برشــمرد و افزود:
مــا در این حــوزه ماموریــت هــای تخصصی و
ذاتــی داریم چــرا که در اســتان  116شــهید
گمنــام داریم کــه نیازمند کارهــای فرهنگی
بــرای ایــن شــهدا هســتیم .وی همچنیــن از
حمایت های روزنامه خراســان بــرای تکمیل
باغ موزه دفاع مقدس قدردانــی کرد و گفت:
درخواســت من از روزنامه خراسان این است
کــه تکمیل بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس را هم از
دولت و هم از مسئوالن اســتانی مثل شورای
شــهر و شــهرداری پیگیــری کند ،ضمــن این
که از شهرداری مشــهد انتظار بیشتری برای
تکمیل این پروژه است ،چرا که تکمیل و تجهیز
باغ موزه دفاع مقدس مطالبه همه آحاد مردم
به ویژه جامعــه ایثارگری و رزمندگان اســت.
یوسفعلی زاده تصریح کرد :روزنامه خراسان
در عرصه استانی ،ملی و حتی کشوری خوش
می درخشــد و این ظرفیت رســانه ای مهمی
اســت که ما باید برای پیشــبرد اهــداف دفاع
مقدس از آن بهره ببریم.
•جزئیات ساخت مجتمع توان بخشی
معلوالن ضایعه نخاعی شرق کشور

بهــاره موفقــی /مدیرعامل موسســه خیریه
بوســتان شــکوه مهر نیز با حضــور در تحریریه
روزنامه خراســان و دیــدار با خبرنــگاران این
رســانه ،روز خبرنــگار را تبریــک گفــت و در
اظهاراتی به بیان جزئیات ساخت پروژه مرکز
تــوان بخشــی معلــوالن ضایعه نخاعی شــرق
کشور در مشهد پرداخت .به گزارش «خراسان
رضــوی» ،محمد هادی اشــرافی بجســتانی،
مدیرعامل موسســه خیریه بوستان شکوه مهر
در حاشــیه ایــن بازدید گفــت :در کل کشــور
تنها یک مرکز توان بخشــی ضایعه نخاعی آن
هم در تهــران داریم کــه به خاطــر هزینه های
زیاد آن ،موسســه مــا اقــدام به تاســیس مرکز
تــوان بخشــی معلــوالن ضایعه نخاعی شــرق
کشــور در مشــهد کرده که در دهه فجر ســال
گذشته کلنگ آن زده شــد .هم اکنون زمین و
نقشه های ســاختمانی آن تهیه شــده و پروانه
ســاختمانی آن را که حدود  5میلیــارد تومان
هزینه داشته ،شهرداری به صورت رایگان در
اختیار ما قرار داد .این پروژه را با اعتبار 160
میلیارد تومان شروع کردیم که ظرف سه سال
آماده بهره برداری خواهد شد .وی اظهار کرد:
یکی از موضوعاتی که به واســطه آن توانستیم
مجموعه شــکوه مهر را به عنوان یکی از بزرگ
تریــن موسســات خیریه کشــور تامیــن هزینه
کنیم ،لطف و مســاعدت روزنامه خراســان به
ماســت که فعالیت های ما را به ســمع و رویت
خیران می رســاند ،موسســه ما تنها موسســه
ّ
خیریه کشــوری در استان اســت که در سطح
کشور مشــغول به فعالیت هســتیم .به تنهایی
در سطح مشــهد  14مرکز داریم که از افراد 2
تا  60سال تحت پوشش این مجموعه هستند
که همگی بی سرپرست هســتند .ما سه مرکز
توان بخشــی داریم که بچه های بی سرپرست
شدید ،متوسط و خفیف در آن مستقر هستند

که آسایشگاه شهید بهشتی یکی از این موارد
اســت .مراکز نگهــداری دختران و پســران 2
تا  6ســال در اختیار موسســه ماســت ،پسران
و دختران  6تــا  12ســال ،دختران و پســران
 12تا  18سال در مراکز شــکوه مهر یک ،دو،
سه ،چهار ،پنج ،شــش و هفت مستقر هستند.
وی افزود:همچنیــن در جریــان پیگیری پس
از ترخیص ،توانســته ایم  170نفــر از این بچه
ها را مســتقل کنیم ،بحث اشــتغال ،ازدواج و
مســکن آن ها را نیز مرتفع کردیــم .از بیش از
 400نیرویی کــه داریم  50تــا  60درصد آن
ها از همیــن مراکز خودمان هســتند که بحث
اشتغال شــان را هم حل کرده ایم .وی درباره
فعالیت های اخیر این موسسه نیز گفت :یکی
از فعالیــت هــای جدید مــا بحث مرکــز امداد
اجتماعی و توان بخشی جنوب خراسان است
که با توجه به وضعیت بجســتان ،در این شــهر
یک مرکز جامع خدمات توان بخشی را داریم.
آمــوزش و پــرورش ســاختمان آن را موقت در
اختیار ما گذاشــته تــا زمین اصلــی آن که 20
هزار متر اســت و توسط مســکن و شهرسازی
در اختیار ما قرار داده شــده ،آماده شــود .هم
اینک درحال تجهیز آن هستیم که ان شاءا...
تــا  6مــاه آینــده بــرای کل شــهرهای جنوبی
خراسان رضوی و شــهرهای شمالی خراسان
جنوبی پذیرش خواهیم داشــت .فعال در یکی
از ساختمان های آموزش و پرورش با ظرفیت
 50نفر شروع کردیم ولی صحبت این است که
مراکز جامع توان بخشی تمام معلولیت ها را در
بجستان داشته باشــیم .اعتباری که برای این
پروژه درنظر گرفتیم 70،میلیارد تومان است
که  10میلیــارد تومان آن به شــعبه بجســتان
واریز شده اســت .مدیرعامل موسســه خیریه
بوستان شکوه مهر تاکید کرد :برای فطریه ،ما
کمک های مردمی را از کل کشور  ،شهرهایی
چون بندرعباس ،شهرهای شمال کشور و ...
داشــتیم .در دوران کرونا نیــز خدمات خوبی
به کودکان این مجموعه ارائه شــد که مرهون
روزنامه خراســان و مردم هســتیم .هم اکنون
محدودیت هــای کرونایی هم بــرای بازدیدها
تقریبا برداشته شده است.

کرایهتاکسیازفرودگاهتاحرم
 60تا 155هزار تومان!

مصوبه شورا برای افزایش  30درصدی کرایه سرویس مدارس
ترسول /شورای شــهر دیروز دو مصوبه کرایه
ای داشــت؛ یکــی برای ســرویس مــدارس که
کرایه آن را حدود  30درصد افزایش داد و یکی
هم تعیین کرایــه ثابت برای تاکســی هایی که
مســافران را از مبادی ورودی مشــهد به سمت
حرممطهررضویجابهجامیکنند.بهگزارش
«خراســان رضوی» ،طبق مصوبه جلسه دیروز
شورا کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی
جدیدحدود 30درصدافزایشیافت،براساس
اینمصوبه،کرایهخالصرانندهبهازایمسافت
برای پراید و مشابه بســته به مسافت از  ۲۶۱تا
 ۶۵۴هزار تومان ،برای سمند و مشابه از ۳۰۹
تا  ۷۹۸هزار تومان ،بــرای ون از  ۲۲۲تا ۵۴۹
هزار تومان و برای مینیبوس و اتوبوس از۲۱۱
تا  ۴۷۴هزار تومان تعیین شد .همچنین کرایه
ثابت خطــوط مبادی ورودی بــه محدوده حرم
مطهــر در ســال  1401تصویب شــد که طبق
آن کرایه از فــرودگاه به محدوده حــرم مطهر با
خودروهایکالسیکسدان،کالسدوسدان
و ون برلیانس بــه ترتیب  70هــزار60 ،هزار و
155هزار تومان تعیین شــد .کرایه تاکسی از
راه آهن به محدوده حرم مطهــر با خودروهای
کالس یک سدان ،کالس دو سدان و ون نارون
به ترتیب 37هزار30 ،هزار و 65هزار تومان و
کرایه از پایانه مسافربری با کالس یک سدان،
کالس دو سدان و ون نارون به ترتیب  43هزار،
35هزار و 75هزار تومان تعیین شد.
همچنین یکی دیگر از مصوبه های این جلسه
شــورا ،نام گذاری برخی معابر به نام شــهدای
گران قــدر بود کــه بر اســاس آن معابر شــهيد
رستگارمقدم ،۴شــهيد درخشــانی ، ۶يدا...
 ،۱۸انتهــای خیابــان عالمــه طباطبايــی،
شهيدرســتمی  ،۵۰حجــاب ۴۲و  ۵۰نیــز با
حفظ شــماره به ترتیب به نام شــهيد محســن
اخوانی ،شهيد محمود رضا صوابی ،شهيدان
هوشمند حسينی (سيد رضا و سيد مرتضی)،
شهيدمحمدباقرلعلیچشمهايلخی،شهيدان
بحرينی(حميدرضا،عبدالرسول،عبدالوهاب
و عبدالزهرا) ،شهيد سيد جواد پاينده و شهيد
صادق اشرفيان مقدم نام گذاری شد.
موحدیان رئیس شــورای شهر مشــهد نیز در
ابتدای این جلسه از دغدغه شورا برای تعامل
با شــورای اجتماعــی محالت گفــت و افزود:
شــورا  10میلیــارد تومان در مناطــق محروم
به شــورای اجتماعی محــات اختصاص داد

و تصمیم گیــری راجع بــه آن را بر عهــده این
شورا گذاشت ،متعهد هســتیم که تمام پروژه
های مدنظر این دوســتان را امســال به پایان
برسانیم.
•نطق آتشین عضو شورا

نطق پیش از دستور این هفته نیز توسط سید
مجیــد طهوریــان عســکری قرائت شــد که او
در این نطــق ،انتقادات تندی هــم به عملکرد
مدیریت شهری داشــت و گفت :آرام و آهسته
حرکت کردن ،مشــکالت مردم و شهر را حل
نمی کند .یک ســال از دوره ششــم گذشــت،
این شــهر نیازمند کارهای جهادی و جهشی
است .آقایان مردم دادشان درآمده ،امروز به
مردم می گوییم فــردا ،فردا مــی گوییم هفته
آینده و ماه آینده .چرا برای یک درخواســت،
به جهت تشــکیل نشدن جلســه هیئت مدیره
ماه ها اتفاقی نمی افتد؟ چرا در آبکوه بیش از
هزار میلیارد تومان ســرمایه داشته باشیم اما
مشکل محله حل نشود؟ چرا یک سال گذشته
آجر روی آجر گذاشته نشد؟ چقدر قرار است
عکس بگیریم و عکس عمــل کنیم و کار مردم
را راه نیندازیم؟
همچنین رئیــس شــورا تذکر ضمیــری ،عضو
خیران
شورای شهر به شهردار مشــهد درباره ّ
شــهریار را قرائــت کــرد کــه بــه انجام نــدادن
فعالیــت هــای الزم و مثمــر ،برگزارنشــدن
خیران
جلســات ایــن ســتاد و جــذب نکــردن ّ
منجرشــده کــه قــرار بــود در حــوزه وظیفــه
شهرداری همکاری کنند.
•خارج از متن

در این جلسه کریمدادی که سابقه ثبت اشتباه
درخواســت های خــود در برخی جلســات را
دارد ،این بار نیز پیش از ورود به دســتورکارها
تذکری ثبت کرد و در فرصت خود مطلبی در
گرامی داشــت روز ورود آزادگان خواند .این
موضوع موجب تذکر دبیریان به ریاست شورا
شد ،وی گفت :یک ســال از کار شورای ششم
گذشته و شایسته اســت که همکاران حداقل
یک سری مبانی را رعایت کنند ،از آقای رئیس
هم خواهشمندیم چنین مواردی که عزیزمان
نطق پیش از دســتور را به عنــوان تذکر اعالم
می کند و مردم فکر می کنند کــه ما هنوز بلد
نیستیم که تذکر چیست ،رسیدگی کنند.

