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مدیرکل تأمین اجتماعی استان خبرداد:

شهردار منطقه11مطرحکرد

پیشنهاد تبدیل 4خیابان مشهد
بهپیاده راه
جزئیات سرمایهگذاری
 585میلیون دالری
خارجیها درسال۹۶

خارجیها درکدام
طرحهای اقتصادی
سرمایهگذاریکردهاند؟
صفحه3

پرداخت 186میلیارد
مقرری بیکاری در 11ماه 96
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معاون دادستان مشهدبا اشاره به ضرورت برخی اقدامات درحوزه خدمات شهری خبرداد

9دستورقضاییدادستانیبهشهرداری
صفحه4

وعده رئیس شورای
شهرمشهد برای
کمک بهتیم پدیده

مشهد رکورد دار
بارش باران
طی 2روز اخیر

به بهانه انتشار8کتاب
ازمشاهیرخطهخورشید

اختران شعرخراسان
ِ

غالمعلی قربانی

کاهشکودک آزاری
با قوانین حمایتی و
آموزشهای مستمر
کودک آزاری مرثیهای تلخ اســت کــه ابعاد آن
صفحه 8
دامنگیر کودک ،خانواده او...

اخبار

اجتماعی

بانوی کرهای در حرم مطهر
رضوی مسلمان شد
همزمان بـا مبعـث پیامبر گرامی اسلام(ص)
بانـوی جوان کـرهای در حرم مطهـر رضوی به
دیـن اسلام مشـرف شـد .بـه گـزارش آسـتان
نیـوز« ،کیـم یونـگ» کـه بـه همـراه خانـواده
اش به مشـهد مقدس سـفر کـرده بـود ،بـا
حضـور در رواق دارالرحمه حـرم مطهـر
مسـلمان شـد و مذهـب تشـیع را برگزیـد .در
این مراسـم کارشناسـان دینی دربـاره اصول
اولیه اعتقادی و دین اسلام توضیحاتی ارائه
دادنـد و اصـول دیـن را بـه وی تفهیـم کردنـد.
سـپس ایـن بانـوی تـازه مسـلمان بـا ادای
شـهادتین به زبـان عربـی به جمـع مسـلمانان
پیوسـت.

معاوندادستانعمومیوانقالبمرکز
استانخبرداد:

شناسایی بیش از۱۵۰۰
عضو غیرمجاز در اتحادیه
گیاهان دارویی مشهد

معـاون دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز
اسـتان از شناسـایی بیـش از  ۱۵۰۰عضـو
غیرمجـاز در اتحادیـه گیاهـان دارویی مشـهد
و تلاش بـرای سـامان دهـی آنهـا خبـر داد.
محمدبخشـی محبـی در گفتوگـو بـا تسـنیم
اظهـار کـرد :براسـاس آخریـن جلسـهای کـه
بـا رئیـس اتحادیـه گیاهـان دارویـی مشـهد
و دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد داشـتیم،
اعلام شـد کـه  639عضـو صنفـی مجـاز و
بیـش از  1500تـا  2500عضـو غیرمجـاز
دارنـد کـه از  639عضـو مجـاز ،تعـداد اندکی
فعـال و بقیـه بـه دلیـل بـازاری کـه فعـاالن
غیرمجـاز بـه وجـود آوردهانـد ،بیکار هسـتند.
وی ادامـه داد :اعضـای غیرمجـاز ،مالیاتـی
پرداخـت نمیکننـد و عضویـت اتحادیـه را
نیـز نمیپردازنـد و بـه همیـن دلیـل فضـای
اقتصـادی غیرسـالمی را ایجـاد کرد هانـد.
در کمیتـه پیشـگیری از وقـوع جـرم و امنیـت
غذایـی ،گالیههایـی مطـرح شـد و قـرار شـد
سـامان دهـی اعضـای غیرمجـاز اتحادیـه
گیاهـان دارویـی صـورت بگیـرد تـا اقتصـاد
ناسـالمی کـه شـکل گرفتـه از بیـن بـرود.
بخشــی محبــی تصریــح کــرد :در مکاتبهای
که با حوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری از
وقوع جرم خطــاب به رئیــس اتحادیه صورت
گرفت ،مقرر شــد اعضــای غیرمجاز ســامان
دهــی شــوند ،در صورتــی کــه فــرد ،مجــوز
نداشته باشد پس از اخطار ،فروشگاه او پلمب
خواهد شــد ،فعاالن صنفی غیرمجاز اتحادیه
گیاهان دارویی باید پس از مواجه شدن با این
اخطاریه ،ســریعتر برای دریافت مجوز اقدام
کننــد ،بنابرایــن برخورد مــا ضرورتا ســلبی
نیســت و اتحادیــه نیز موظف شــده ســریعتر
مجوز صادر کند.
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توقف غیرمجاز اتوبوسها
و مسافربرهای شخصی در
خروجی مشهد:

صفحه8

عضو هیئت مدیره انجمن مددکاری اجتماعی ایران

سومین انتخاب
شورای شهرگلبهار
هم ناکام ماند

صفحه7

صفحه6

یادداشت

تعیینتکلیف
دادستانیکلکشور
برایتاکسیهای
اینترنتی
صفحه2

« حافظ
درترافیک
مسافرگیرها

فرمانده قرارگاه منطقه ای نزاجا
خبرداد:

»

انتقالکامل
پادگاندرانتظار
تصمیم شورای
عالی شهرسازی
صفحه5

صفحه2

گزارش جلسه
جامعه

در نشست خبری کانون هموفیلی استان اعالم شد:

خراسان رضوی دومین استان در تعداد بیماران هموفیلی
علی نژاد  -خراســان رضوی در بین اســتان های کشــور،
بعد از تهــران دومین اســتان در تعداد بیمــاران هموفیلی
تحت پوشــش کانون بیماران هموفیلی اســت .به گزارش
خراســان رضوی« ،محمد مهدی یزدی» مدیرعامل کانون
بیماران هموفیلی خراســان رضوی در نشســت خبری که
در آســتانه  28فروردین روزجهانی هموفیلی برگزار شد،
با بیان این مطلب افزود 1200 :بیمــار هموفیلی تاکنون
در اســتان شناســایی شــده اند و تحت پوشــش این کانون
قراردارنــد که  900نفــر آقــا و  300نفر خانم و بیشــترین
آن ها جوان هســتند .وی تاکید کرد :پیش بینی می شــود
حدود هزار نفر دیگر در استان مبتال به هموفیلی باشند که
باید در زمینه اطالع رســانی و آموزش به خانواده ها اقدام
شــود .یزدی یادآورشــد :نیشــابور بعد از مشــهد بیشترین
تعــداد افراد عضــو کانون هموفیلــی را در بین شهرســتان
های اســتان دارد .یزدی با بیان این که هر بیمار هموفیلی
ســالیانه  3میلیون تومان برای کانون هزینــه دارد ،افزود:
 100درصد داروهــای بیمــاران هموفیلی رایگان اســت
و از طریــق دولت تامین می شــود اما بیماران بــرای هزینه
تحصیلی و فیزیوتراپی نیازمند کمک هستند .وی در ادامه
گفت :من خود نیز یک بیمار هموفیلی هســتم و مشکالت
این بیماران را درک می کنم ،بــه همین دلیل تالش کرده
ایم که کانون به صورت شبانه روزی پاسخ گو و آماده کمک
به بیماران هموفیلی باشد .یزدی درباره بیماران هموفیلی
اظهار کرد :این بیمــاران در صورتی که داروهای شــان را
به موقع مصــرف کنند و مراقبت هــای الزم را انجام دهند،
طول عمــر طبیعــی دارنــد .وی از اجرای طرح پیشــگیری
از معلولیــت بــرای بیمــاران هموفیلــی خبــرداد و گفــت:
این طرح که در سراســر کشــور از ســوی وزارت بهداشت و
درمان در حال انجام اســت  ،در کلینیک ســرو مشــهد نیز
اجرا می شــود .یزدی درباره تعامل کانون با دانشگاه علوم
پزشکی اظهار کرد :کانون وابستگی به دانشگاه ندارد و از
دانشگاه علوم پزشــکی بودجه ای دریافت نمی کند اما در
زمینه درمان بیماران همکاری خوبی داریم .همچنین در
این نشســت «شــهربانو رمارم» نماینده بیماران هموفیلی
گفت :تقاضای ما از دانشگاه علوم پزشکی که رابطه بسیار
تنگاتنگی با کانون دارد و تاکنــون نیز حمایت های زیادی
از کانون داشــته این اســت کــه بــرای بیمــاران هموفیلی
دندان پزشــک و پزشــک متخصص به ویژه متخصص زنان
تامین کند .وی افزود :کمبود فیزیوتراپ خانم برای بانوان
هموفیلی یکی از مشــکالتی اســت که در صــورت تامین،
بخش زیــادی از مشــکالت ایــن قشــر از بیمــاران برطرف
می شــود .رمارم اطالع رســانی به دانش آموزان در زمینه
بیمــاری هموفیلــی را ضــروری دانســت وگفــت :اگــر چه
اختالالت انعقادی خون در خانم ها بیشتر است اما تعداد
آقایان مبتال به بیماری هموفیلی باالتر است چون خانم ها
به دلیل شــرایط فرهنگی و اجتماعی و حجب و حیایی که
دارند کمتر مشــکالت خود را بروز می دهنــد و کمتر برای
درمان اقدام می شــود .وی به تاثیر همــکاری این کانون با
آموزش و پرورش اشــاره کرد و گفت :با این کار ،اولین قدم
در زمینه آموزش و شناسایی مبتالیان به بیماری هموفیلی
را برداشــته ایم و قرار اســت این طرح در آموزش و پرورش
تبادکان اجرا شود.
غفلت از دانش آموزان مبتال به بیماری هموفیلی
«ابری اول» مدیرآموزش و پرورش منطقه تبادکان مشهد نیز
در این نشست با اشــاره به ضرورت اطالع رسانی به خانواده
ها درباره این بیماری تصریح کرد :آمــوزش و پرورش در این
زمینه غفلت هایی دارد واگرچه اکنون معلمان ،فرهنگیان و
خیران در زمینه کمک به بیماران هموفیلی و شناسایی این

افراد به صورت خودجوش فعالیت هایی انجام می دهند اما
باید از طریق وزارتخانه به صورت بخشــنامه ای این اقدام در
دستور کار قرار گیرد .ابری ادامه داد :با توجه به این که دانش
آموزان مبتال به بیماری هموفیلی درگیر درمان ومشکالت
اشهستندنبایدبرایموضوعاتیازجملهتهیهلوازمالتحریر
وایابوذهابدچارمشکلشوند،هرچندکهمشکالتمالی
طی چند سال اخیر باعث شده آموزش و پرورش نتواند به این
دانشآموزانکمککند.وییادآورشد:هماکنوندرآموزش
و پرورش برنامه ای در این باره وجود ندارد و بیشتر سلیقه ای
اســت و مدیران آموزش و پرورش با همت خود در این زمینه
گامبرداشتهاند.ابریتصریحکرد:اگرچهباهمکاریکانون،
طرح شناســایی مبتالیان را در منطقه تبــادکان که بیش از
 125هزار دانــش آموز دارد اجرا خواهیم کرد اما پیشــنهاد
می کنم از طریق انجمن اولیا و مربیان اســتان ،کالس های
آموزش و پیشگیری را به سراسر استان تعمیم دهیم.
رفع ممنوعیت ادامه تحصیل عادی دانش آموزان پس
از ازدواج
ابری در پاســخ به ســوال خبرنــگاری درباره دانــش آموزان
متاهل در ایــن منطقه آمــوزش و پرورش گفت :امســال 47
دانــش آموز مقطــع ابتدایی به دلیــل ازدواج تــرک تحصیل
کرده بودند ،البتــه آمار در مقطع متوســطه اول و دوم خیلی
بیشتر از این است.
وی افــزود :اگر چه دانش آمــوزان بعــد از ازدواج نمی توانند
در مدارس عادی ادامه تحصیل دهند اما به تازگی با رعایت
اخالق و آداب دانــش آموزی اجازه دارنــد در همان مدارس
تحصیل کنند تا از ترک تحصیل آن ها جلوگیری شود .ابری
یادآور شد :آمار واقعی و قطعی در این زمینه نداریم ولی تعداد
این دانش آموزان شاید به  200نفر هم نرسد.
ماجرای یک بیمار هموفیلی
عاطفــه یکــی از بیمــاران هموفیلی که بــا کمبــود فاکتور 5
مواجه است نیز در این نشست حاضر شد و ماجرای بیماری و
مشکالتی را که برایش پیش آمده است این گونه توضیح داد:
در  21سالگی ازدواج کردم و تا زمان ازدواج متوجه بیماری
هموفیلینشدهبودم،تااینکهدرسن 25سالگیوزمانیکه
چهار ماه از بارداری ام می گذشت ،از طریق آزمایش مشخص
شد که بیمارهموفیلی هســتم .اومدعی می شود :پزشکان
حاضر نبودند مســئولیت ســزارین یا تولد طبیعی فرزندم را
قبول کنند ،دو روز در بیمارســتان درد را تحمــل کردم و در
نهایت به اتاق عمل منتقل شدم و ســزارین انجام شد .فرزند
من به سالمت به دنیا آمد و خوشبختانه هموفیلی نیست ،اگر
چه فرزندم به لحاظ جسمی سالم است اما مشکالت هنگام
به دنیا آمدنش و فشار های روحی و روانی که قبل از زایمان به
من وارد شد به او آسیب رسانده است. ...
او اکنون دوباره باردار اســت و قرار اســت فرزنــد دومش را با
حمایت های کانــون بیماران هموفیلی خراســان رضوی به
دنیا بیاورد.

اخبار

فرهنگی

جزئیاتتشکیل«خانههنرمندان»مشهد
مســئول راه انــدازی «خانه هنرمنــدان» مشــهد ،جزئیاتی از
اهداف و اقدامات انجام شــده برای فعال شــدن ایــن خانه را
تشریح کرد« .صدرا یوسفی» در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد:
یکیازاهدافاینمجموعهتوسعههنروفعالیتهایهنریدر
شهراست،توسعهوحمایتازهنرمیتواندبهارتقایفرهنگ
شــهروندی کمک کنــد .وی افــزود :طبــق هماهنگیهایی
که سال گذشــته با معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری و
شهردارمشهدصورتگرفت،پیگیریبرایایجادمجموعهای
را با عنوان «خانه هنرمندان» شــروع کردیم کــه در قالب یک
موسسهحقوقیفعالیتمیکند.یوسفیگفت:درپایانسال
گذشــته موفق به برگزاری اولین جلســه هیئت امنای «خانه
هنرمندان» شدیم که با حضور جناب شــهردار تشکیل شد و
اساسنامه مجموعه به ثبت رسید ،همچنین مراحل قانونی
ثبت اســاسنامه در وزارت فرهنــگ و ارشــاد و اداره کل ثبت
شــرکتها در حال پیگیری است .یوســفی بیان کرد :پیگیر
هستیم یک مکان مناسب برای راه اندازی «خانه هنرمندان»

آمادهکنیمتاهرچهسریعترفعالیتاینمجموعهآغازشود.وی
ادامهداد:مادرگذشتهمجموعهایباعنوان«خانههنرمندان»
به عنوان یک ســاختار مســتقل حقوقی و دارای یک ساختار
قانونی نداشــتیم و فقط عنوانی در ذیل مدیریــت امور هنری
بودهاستامامجموعهایکهامروزایجادمیشود،یکساختار
قانونی به عنوان یک موسســه فرهنگی هنــری چندمنظوره
حقوقیداردکهدارایهیئتامناست.مسئولراهاندازیخانه
هنرمندان گفت :موضوع فعالیتها و اهداف مجموعه کامال
منطبق با فعالیتهای هنری شهری پیشبینی شده است و
جدا از ارتقای فرهنگ شــهروندی ،توسعه عناصر و نمادهای
فرهنگی هنــری هویتبخــش بومی اســت .وی بیــان کرد:
امیدواریم با دقت نظری که شهردار محترم و معاونت محترم
اجتماعی فرهنگی شــهرداری دارند هرچه سریعتر بتوانیم
این مجموعه را راهاندازی کنیم و بعد از راهاندازی مشــارکت
جامعه هنری مشــهد را میطلبد که در کانونهای تخصصی
اینمجموعهحضوریابند.

اهدایعضونوجوانمرگمغزیبهششبیمارزندگیدوبارهبخشید
اهــدای اعضای بــدن نوجــوان مرگ مغــزی در دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد ،موجب نجات و ادامه زندگی شش
بیمار نیازمند به عضو شد.به گزارش وب دا ،دکتر ابراهیم
خالقــی مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــای پیونــدی
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد اظهار کــرد :در هفتصدو
چهلمین عمــل اهدای عضــو از اهدا کننده مــرگ مغزی،
نوجــوان  ۱۶ســاله ؛ صــادق خــان مقصودآبــاد کــه از
بیمارســتان امام رضــا (ع) به واحــد فراهــم آوری اعضای
پیونــدی در مرکــز پیوند اعضای دانشــگاه مشــهد معرفی
شده بود ،پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت
خانواده وی در بیمارســتان منتصریــه تحت عمل جراحی
اهدای عضو قرار گرفت .وی خاطر نشــان کرد :کلیه های

زنده یاد صادق خان مقصودآباد به آقای  ۳۰ســاله و خانم
 ۴۶ســاکن مشــهد که ســال ها از نارســایی کلیه رنج می
بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا
و پیوند شد.وی گفت :قلب مرحوم صادق خان مقصودآباد
در بیمارســتان امام رضا (ع) بــه دختر نوجوان  ۱۶ســاله
ساکن کاشمر پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید .
مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد اظهار کرد :قرنیه های این مرحوم هم برای
پیوند به بیمارستان خاتم االنبیاء(ص) مشهد ارسال شد.
دکتر خالقی افزود :قسمتی از پوست زنده یاد صادق خان
مقصودآباد نیز به بخش ســوختگی بیمارســتان امام رضا
(ع) برای پیوند ارسال شد .

مرکزآموزشمهارتیوحرفهایدردانشگاهعلومپزشکیمشهدتاسیسمیشود
درچهارمین جلسه کمیســیون مرکز ملی آموزش مهارتی
و حرفــه ای علــوم پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران با
صدورپروانه بهره برداری مرکز آموزش مهارتی وحرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی مشهد موافقت شد.
به گزارش ایســنا  ،به اســتناد به مــاده یک قانون تشــکیل
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ،این وزارتخانه
در مســیر تحقق اهــداف عالی نظــام جمهوری اســامی
ایران و به منظور پاســخ بــه نیــاز روزافزون جامعــه ،اقدام
به ســامان بخشــی آمــوزش مهارتــی و حرفــه ای در حوزه
سالمت میکند.
به همین منظور مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم
پزشــکی جمهوری اســامی ایران که مأموریــت رهبری،
وظایف ســتادی و اعتباربخشــی نظــام آمــوزش مهارتی و
حرفه ای ســامت را برعهده دارد ،صدور پروانه تاسیس و
بهره برداری از مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه
های علوم پزشکی با هدف استقرار این نظام در چارچوب
اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
و به منظــور بهــره وری حداکثری از ظرفیت هــای موجود
کشــور برای پیشــبرد نظام آموزش مهارتــی و حرفه ای در
حوزه سالمت را به تصویب می رساند.
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با تعییــن اهدافی چون
ســامان دهــی آموز شهــای مهارتــی و حرفــهای نظــام

ســامت ،اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود در کالن
منطقــه  ۹بــرای تربیت نیــروی انســانی ماهــر در حوزه
ســامت ،اســتقرار نظام اعتباربخشــی آموزش مهارتی
و حرفــه ای علوم ســامت ،ارتقای کیفیــت آموزش های
مهارتی و حرفه ای ،توســعه آموزش های مهارتی و حرفه
ای در جهت نیازهای منطقه۹و وظایف پیش بینی شــده
ای مانند بســط و گســترش آموز شهای مهارتی و حرفه
ای نیاز محور و تقاضا محور ،نیازسنجی مستمر آموزشی
مبتنــی بــر آمایــش ســرزمینی و برنامــه هــای راهبردی
منطقه ، ۹ســازمان دهی و هدایت آموزش های مهارتی
وحرفــه ای با بهــره گیــری از تجربیــات موفــق داخلی و
خارجی ،تأمین نیازهــای حرفه ای و مهارتــی فراگیران
در ســطوح پایــه و پیشــرفته ،معرفــی و هدایــت مهــارت
آموختگان به بــازار کار از طریــق تعامل بــا بخش دولتی
و غیردولتی و بر اســاس ظرفیت ها و فرصت های شغلی
شناســایی شــده و توانمندی مهــارت آموختــگان ،ارائه
دوره ها برمبنــای اســتانداردها و ضوابط ابالغ شــده از
سوی مرکز ملی ،نظارت بر اســتقرار نظام اعتباربخشی،
توانســت در چهارمیــن جلســه کمیســیون مرکــز ملــی
آمــوزش مهارتــی و حرفــه ای علــوم پزشــکی جمهــوری
اســامی ایران موافقت صدور پروانه بهره برداری مرکز
آموزش مهارتی و حرفه ای را دریافت کند.

اخبار

اجتماعی

درهفتمیندورهجشنازدواج
کانونجواداالئمه(ع)صورتگرفت

برگزاری جشن ازدواج 22
زوج محروم کرمانی
درمشهد

علی نژاد /در هفتمین دوره جشــن ازدواج زوج
های زیارت اولــی که به همت کانــون فرهنگی
هنریجواداالئمه(ع)مشهدبرگزارشد،جشن
ازدواج  22زوج کرمانی در مشــهد برگزار شد.
مهدیرجبپورمدیرهیئتوکانونجواداالئمه
(ع) مشــهد در گفت و گــو با «خراســان رضوی»
اظهار کــرد :جشــن ازدواج  22زوج از خانواده
های محروم شهرستان منوجان استان کرمان
کهبهدلیلفقرمالیمراسمازدواجشانبهتاخیر
افتادهبودوتوانبرگزاریجشنازدواجنداشتند
همزمــان با عیــد مبعث در مشــهد برگزار شــد.
وی افزود :بیشتر این افراد تحت پوشش کمیته
امداد بودند کــه تاکنون به زیارت امــام رضا(ع)
مشرف نشده بودند .رجب پور تصریح کرد :این
برنامه را کانون و هیئت جواداالئمه (ع) مشــهد
با مشارکت کمیته امداد استان اجرا و هزینه ها
را نیز این کانون پرداخت کرده است .وی با بیان
این کــه ایــن دوره هفتمین دوره از جشــن های
کانون بوده است ،افزود :از جمعه هفته گذشته
زوج های جوان وارد مشهد شده اند و تا دوشنبه
مهمانماهستند.

رئیسکمیسیونعمرانوشهرسازی
شورایشهرمشهد:

صدورپروانهوپایانکار
ساختمانیتسریعمیشود

رئیــس کمیســیون عمــران و شهرســازی
شورای شهر مشــهد از تســریع در صدور پروانه
و پایانکار ســاختمانی بــا اجرای چــارت جدید
سازمانی شــهرداری خبرداد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیشورایشهرمشهد،محمدهادی
مهدینیا بــا بیان ایــن کــه آمارهــای متفاوتی
درباره زمان صدور مجوزهای شهرداری مطرح
میشــود و این آمارهای متفاوت مبیــن آن بوده
که کار درســت و کارشناسی مشــخصی در این
حوزه اتفاق نیفتاده اســت ،اظهار کــرد :برخی
متوسط زمان صدور مجوزهای مربوط همچون
پروانه ســاختمانی را 2تا 8مــاه اعالم میکنند
و نبود زمان مشخص ،نشــان دهنده فقدان کار
کارشناســی در ایــن زمینــه اســت .وی افــزود:
جسارتالزمبرایاقدامکردندرزمینهبرچیدن
سازوکارهایمطولاداریدربدنهشهرداریبه
وجود نیامده است .وی در ادامه از ابالغ چارت
سازمانی جدید شهرداری و تغییراتی که باید به
واسطهآندرسال 97اعمالشودگفتوافزود:
اینتغییرمیتواندکاتالیزوریباشدکهجسارت
الزم ایجاد شــود و در گــردش کار صــدور پروانه
و پایانکار بتوانیم شــاهد تغییرات چشــمگیری
باشــیم چرا که تا به امروز تغییرات راضی کننده
نبودهاست.

