اخبار
جامعه

معاوندانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد:

کمبود 2862تخت بیمارستانی
در خراسان رضوی

وزیرعلومدرمشهد:

دانشجویان نقطه امید ملت و نظام
هستند

وزیر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری،از دانشــجویان به
عنوان نقطــه امید مــردم و نظام مقــدس جمهوری
اســامی یاد کرد و گفت :به برکت همــت ،نوآوری
و تالش شــبانهروزی ایــن جویندگان جــوان علم و
دانش ،دروازههای معرفت به روی جامعه نخبگانی
ما گشوده میشــود و زمینه اثرگذاری دانشمندان
از عرصههای ملی به عرصههای بینالمللی تسری
می یابد .بــه گزارش روابــط عمومــی وزارت علوم،
زلفی گل در اولین طرح بصیرت افزایی دانشجویان
شــاهد و ایثارگر دختر سراسر کشــور که در مشهد
برگزار شــد ،افزود :برخالف تصور برخــی از مردم،
همــه امکانــات کشــور در اختیــار خانواده شــهدا،
جانبازان و ایثارگران قرار نگرفته بلکه شما از برخی
خدمــات فرهنگی برخــوردار شــدهاید و نظام خود
را موظف بــه ارائه این خدمــات به خانواده شــهدا و
ایثارگــران می دانــد .بعضی افراد تصــور میکنند
که این عزیزان از همه امکانــات مادی برای زندگی
خود نیز برخوردار هســتند که رویارویــی با این باور
نادرســت ،در شــرایطی که فرزندان ایثارگــران به
خاطر مشکالت پدران و مادران جانباز و آزاده خود
مشکالت زیســتی متعددی هم دارند ،فشار روانی
ناشیازآنرادوچندانمیکند.وزیرعلومبااشارهبه
نیازتعهددانشجویانکشوربهفرهنگمطالعهگفت:
ایثارگر بودن والدین دانشجویان شهدا ،جانبازان
و ایثارگر نشــاندهنده آن اســت ایثارگــری در این
دانشجویان نهادینه شــده و علمآموزی این عزیزان
میتواند یک دانش با برکت و با کرامت باشد.

تکذیبآغازسالتحصیلی
ازششممهر
اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی در
اطالعیه ای ،خبر «شــروع ســال تحصیلی از ششــم
مهرمــاه "۱۴۰۱را تکذیــب کرد .به گــزارش روابط
عمومی آموزش و پرورش خراســان رضــوی ،در این
اطالعیه آمده اســت :با توجه به انتشــار خبر توســط
برخیخبرگزاریهاازقولمدیرکلآموزشوپرورش
استانمبنیبرشروعسالتحصیلیازششممهرماه
،۱۴۰۱بدینوسیلهضمنتکذیباینخبر،بهاطالع
همکاران فرهنگی ،دانش آموزان و اولیا میرساند،
شروعسالتحصیلیبراساستصمیموزارتآموزش
وپرورشوطبقروالقانونیاست.
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صبر و شکیبایی آزادگان باعث
عزت و افتخار ایران اسالمی است

درمراسمتجلیلازخبرنگارانمشهدمطرحشد:

قولشهردار
برایپیگیریمسکنخبرنگاران

معاوندادستانمشهد 20:پروندهبرایسرکردههای
باندبهرهکشیازکودکانکارتشکیلشد

ترسول /موضوع سامان دهی کودکان
کار که مــدت زیادی اســت در دســتور
کار دادســتانی عمومی و انقالب مرکز
اســتان و دســتگاه هــای مربــوط قــرار
گرفته ،روند ادامه داری یافته و با اعالم
معــاون دادســتان مشــهد 20 ،پرونده
بــرای ســرکرده هــای باند بهره کشــی
اقتصادی از کودکان کار تشــکیل شده
و حاال بســیاری از مشــکالت مربوط به
مافیــای کــودکان کار به نســبت اوایل
اجــرای طــرح رفــع شــده اســت .نیره
عابدین زاده ،معاون دادستان مشهد در
این زمینه به «خراســان رضوی» گفت:
تا کنون تعداد  20پرونــده در خصوص
سرکرده های باند بهره کشی اقتصادی
از کودکان کار تشکیل شده و این افراد
محکوم شدند ،این پرونده ها مربوط به
ابتدای کار مــا بود چون عــده زیادی از
ســرکرده های این باندهــا همان اوایل
طرح دســتگیر شــدند و حکــم مجازات
شــان هــم صــادر و از حبــس گرفتــه تا
توقیــف خودروهــای شــان و ...انجــام
شــد .وی همچنیــن به اعــام آمارهای
مربوط به ســامان دهی کودکان کار در
مشــهد پرداخت و گفت :هــزار و 150
کودک کار از ابتدای طرح سایبان مهر
در مشــهد شناســایی شــدند که تعداد
 ۳۳۹کــودک ایرانــی و  ۷۱۸کــودک
افغانســتانی بودنــد و از ایــن تعداد 49
کودک دختر و الباقی پسر بودند۸۸۰ .
کــودک از این تعــداد بــا ارائــه برنامه و
مدل هــای ناظر یــا گرفتــن تعهــد و...
تحویل خانــواده شــدند ۲۵۴ ،کودک
به علت انطباق وضعیــت آن ها با قانون
حمایــت از اطفــال و نوجوانــان کــه در
وضعیت هــای مخاطره آمیــز بودند هم
برای نگهداری تحویل بهزیستی شدند.
عابدین زاده افزود :تاکید ما بر این است
کــه کــودک از خانــواده جدا نشــود و با
محور قــرار دادن خانواده ،کودک را در
موسسات مردم نهاد و ...توانمند کنیم
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و فقط مــواردی را که مجبور هســتیم از
خانواده جدا می کنیم .معاون دادستان
مشهد در خصوص بودجه های کشوری
بــرای ســامان دهــی کــودکان کار نیز
گفت :بودجه سامان دهی کودکان کار
که به مشــهد اختصاص مــی یابد برای
 200کودک است که با توجه به تعداد
باالی کودکان کاری کــه اعالم کردیم
و معتقــدم آمارهــا از تعــداد کودکانــی
که شناسایی شــده اند هم باالتر است،
کفایت نمی کند و باید در ســطح کشور
بر اســاس آمارهای موجود در هر شــهر
بودجــه بدهند .تــا کنــون کارهایی که
در مشــهد انجام شــده با کمک خیران
و موسســات مردم نهــاد بــوده و بودجه
های دولتــی کفــاف نمی داده اســت.
عابدیــن زاده بــه حضــور تعــدادی از
کــودکان کار شناســایی شــده در دوره
های کار آموزشــی اشــاره کرد و گفت:
قانــون ،کار آموزشــی در محیــط هــای
ایمن را بــرای کودکان بیــن  ۱۵تا ۱۸
ســال قبــول دارد کــه این شــیوه برای
رشــد و آمــوزش کــودک نیز مــی تواند
موثر باشــد اما اشــتغال کودک زیر ۱۵
سال کال ممنوع است .در همین زمینه
برخی از کودکان را در رشته های هنری
و بر اساس عالقه ای که داشتند سامان
دهــی کردیم تــا آمــوزش ببیننــد و کار
کنند .وی در خصوص تعداد کودکانی
که با وجود همــه تالش ها پــس از اتمام
دوره های آموزشی یا خروج از بهزیستی
مجددبهمحیطکارخیابانیبازمیگردند
نیز اظهار کرد :بر اســاس آمار ،برگشــت
این کودکان پس از رسیدگی های طرح
ســایبان مهر به خیابان ،در سال۱۴۰۰
هشتدرصدبودهاست.

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار
کرد :با توجه به اســتانداردهای کشــوری ،اســتان
خراســان رضــوی ،دو هــزار و  862تخت بســتری
بیمارستانی کمبود دارد .دکتر حسینی در نشست
با رئیس کمیته بازرســی و نظارت قرارگاه عملیاتی
ســتاد ملی مدیریــت بیمــاری کرونا با بیــان این که
روزانه 275هزار زائر بارگاه منور رضوی وارد مشهد
می شوند و  366هزار اتباع کشورهای دیگر نیز در
ســامانه های بهداشــت این دانشــگاه ثبت و در این
استان ساکن هستند ،اظهار کرد :با توجه به تعداد
جمعیت اســتان و حضور زائران بارگاه منور رضوی
در مشــهد ،الزم اســت که تعداد تخت های بستری
در اســتان افزایش یابد و در شــرایط استاندارد قرار
گیرد .وی با بیان این که در دهه پایانی ماه صفر بیش
از هشــت میلیون زائر وارد مشــهد می شوند گفت:
الزم اســت که برای ارتقای کیفــی و کمی خدمات
رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی ،زیر
ســاخت های بهداشــتی و درمانی بیش از پیش در
استان خراسان رضوی به ویژه مشهد ،توسعه یابد.
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ا ز میان خبر ها

مســلمی -مراســم تجلیل از خبرنگاران توســط
مدیریت شــهری فرصتــی فراهــم کرد تــا اهالی
رسانه در دیدار با مدیران از دغدغه ها و مطالبات
شــان بگوینــد؛ از خبرنگارانــی که برای شــنیدن
پاسخ مدیران شهری با مشــکل روبه رو می شوند
یا از آن عکاســی که لنز دوربینش بایــد در پارک
ها و بوســتان ها خاموش شــود یا موضــوع تعدیل
برخی از خبرنــگاران یکی از رســانه هــا که مورد
مطالبه برای پیگیــری قرار گرفت ،پای معیشــت
خبرنگاران بــه ویژه مســکن نیز به میان کشــیده
شد و شهردار مشــهد نیز در پاســخ به این دغدغه
ها ،قول و قرارهایی به خبرنگاران داد .به گزارش
«خراسان رضوی» ،سید عبدا ...ارجائی شهردار
مشــهد در ایــن مراســم از حمایــت جدی رســانه
ها گفــت و دربــاره شــرایط حمایــت از رســانه ها
تاکید کرد :شــهرداری آمــاده همکاری اســت به
شــرطی که بســیج رســانه و خانه مطبوعات ابعاد
آن را مشــخص کنند تا قابــل پیگیری باشــد .وی
افزود :شــهرداری مشــهد آمــاده همــکاری برای
توانمندســازی رسانههاســت .ارجائــی بــا بیــان
این که شــهرداری مشــهد بــرای خانه دار شــدن
خبرنگاران آمادگی دارد اظهار کرد :شــهرداری
مشــهد با تمام توان ،به خانه دار شدن خبرنگاران
فاقد مسکن و دارای شرایط کمک خواهد کرد ،در
این خصوص جلساتی با معاون عمرانی استاندار
داشــتیم که امیدواریم نتایج خوبی داشته باشد،
ضمن این کــه خانــه مطبوعات ،بســیج رســانه و
ســایر تشــکل های خبرنگاری به میدان آمده تا از
فرصت اســتثنایی قانون جهش مسکن استفاده
کنند .شهردار مشهد همچنین به گالیه ها درباره

تعدیل برخــی خبرنگاران روزنامه شــهرآرا اظهار
کرد :چه آنانی که قانونی وارد شدند و چه کسانی
که اتوبوسی وارد شدند در جریان باشند ما تسویه
حساب سیاسی را با معیشت کارکنان شهرداری
گره نمیزنیــم ،مباحث مطرح شــده در خصوص
نیروها در حــال پیگیری اســت .وی تصریح کرد:
پیوســت رســانهای قوی برای شهر و اســتان نیاز
داریم و هدایت آن با مدیرکل ارشاد اسالمی است
و تا پایان ماه صفر اجرایی میشود .شهردار مشهد
همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت:
مشهد قطب موثر در عرصه رسانه در کشور است،
همه عزیزان را به اقدام مشترک در چهار محور که
مورد اتفاق نظر همه ماست دعوت میکنم ،محور
اول اســام عزیز اســت ،دومین محور اشــتراکی
انقالب اسالمی است ،دفاع از حقوق مردمساالر
و برداشــتن گام های اساســی برای ایجــاد تغییر
محســوس در مشــهد نیز دیگر مواردی اســت که
باید مورد توجه قرار گیرد .همچنین خسروشاهی
مدیر خانه مطبوعات و رســانههای استان در این
مراسم گفت :از شــهردار مشهد درخواست دارم،
تبلیغات و آگهی به ســایتهایی که مجوز ندارند،
داده نشــود ،خانــه مطبوعــات خراســان رضوی
خانه نــدارد و خواهش مــی کنم ،ســاختمانی به
خبرنــگاران اختصاص داده شــود .مهدی شــاد،
رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی نیز به
ماجرایبحرانمتروپلاشارهکردوگفت:مدیریت
شهریبایدباکمکرسانههاازاتفاقمتروپلهادر
مشهدجلوگیریکند.
در این مراســم جمعی از اهالی رســانه نیــز به بیان
دغدغههاومطالباتخودپرداختند.

فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق نزاجا گفت:
صبر و شــکیبایی آزادگان باعث عزت و افتخار ایران
اســامی اســت .به گزارش روابط عمومــی قرارگاه
منطقه ای شــمال شــرق نزاجــا ،امیر ســرتیپ رضا
آذریان در مراسم بزرگداشــت ۲۶مرداد ماه سالروز
بازگشت آزادگان ســرافراز به میهن اسالمی اظهار
کــرد :آزادگان ســرافراز و خانواده هــای محترم این
عزیــزان بــا تاســی از اســرای کربال وحضــرت زینب
سالما...علیها،باعثاحیاینظاممقدسجمهوری
اسالمی شــدند و همان گونه که عاشورای حسینی
اسالم را زنده نگه داشــت ،صبر و شکیبایی آزادگان
نیزباعثعزتوافتخارایراناسالمیشد.ویافزود:
امروز اگر دشــمن نمیتواند در مقابــل ما صفآرایی
نظامی کند ،مهم ترین علتش تاریخ پر افتخار دوران
دفاع مقدس اســت که ماالمال از حماســه و دالوری
و شــجاعت و شــهامت و آزادی و آزادگی اســت .این
فرمانده ارشــد ارتش افزود :امروز ملت ما نســبت به
گذشته بصیرتر شده و پشتیبانی ملت باعث پیروزی
در تمامی مراحل شده است و به خانوادههای معظم
گ ماست ،اجازه
شهدا عرض می کنیم ،تا خون در ر 
نخواهیم داد هیچ تعرض به مرزهای کشور عزیزمان
شودوفرزندانملتدرنیروهایمسلح،نیازمنددعای
پرخیر و برکت خانوادههای معظم شــهدا هستند تا
امنیتپایدارهمچنانحاکمباشد.

معاوناستاندار:

همه مدیران به کاهش مشکالت
آموزش و پرورش کمک کنند

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گفت:
آموزش و پــرورش ســازمانی آینــده ســاز و حیاتی
اســت و همه مدیــران مرتبط با ایــن حــوزه باید به
کاهش مشکالت آن کمک کنند .به گزارش روابط
عمومی اســتانداری ،طباطبایی در جلسه شورای
آموزش و پرورش اســتان اظهار کرد :گزارش های
تکمیلی در خصوص روشن شدن وضعیت امالک
آموزش و پرورش با کمک شهرداری ،بنیاد مسکن،
نوســازی مدارس ،مسکن و شهرســازی ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی و دیگر دستگاه های مرتبط
مورد بررســی قرار گیرد و با مشارکت مدیران همه
دستگاههای مربوط تکمیل و ارائه شود .شوشتری
مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست
گزارشــی از روند گــزارش گیــری دربــاره امالک
آموزش و پرورش ارائه داد و گفت :در چند ماه اخیر
زمان زیادی را به رســیدگی به ایــن امر اختصاص
داده ایم و امیدواریم با همکاری سایر دستگاهها به
ویژه شهرداری در اسرع وقت این گزارش ها نهایی
و مستند شود.

