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اخبار
مدیر هسته گزینش آستان قدس رضوی
مطرح کرد

لزوم جلوگیری از
تندرویهای جاهالنه
در گزینشها

آذر اسماعیلیان -مدیر هسته گزینش
آستان قدس رضوی گفت :باید در گزینش
ادارات از تندرو یهای جاهالنه جلوگیری
شود.
به گــزارش شــهــرآرا ،حجتاالسالم حسن
شریعتی ،پنجشنبه ،در نشست مدیران
هسته گزینش دستگاههای اجرایی استان
با تأکید بر اینکه باید در گزینش افراد صالح
برای خدمت در دولت بدون مالحظه روابط
اقدام شود ،افزود :باید میزان رد و قبول افراد
در دستگا هها ،بر اســاس موازین اسالمی
و انسانی باشد و از افــراد صالح ،متعهد و
متوجه به مسائل روز ،برای خدمت در واحدها
استفاده شود .وی با بیان اینکه گزینشگران
در جایگاه واال ،حساس و مهم اداری قرار
دارند ،گفت :گزینشگران همواره باید بالنده
و آسیبناپذیر باشند .برای تحقق این موضوع
همیشه باید سه عنصر دانــش ،مهارت و
انگیزه کاری را در خود تقویت کنند .ابزار کار
گزینشگران باید تنها قانون باشد و از گزینش
بهخاطر وجود ارتباطات بپرهیزند.
محمود قــربــا نپــور مدیر هسته گزینش
استانداری نیز در این نشست ،گزینشگران
را بازوان اجرایی مدیران در راستای ارتقای
کــارآمــدی نظام اداری و انتخاب افــرادی
توانمند ،متخصص ،متعهد و معتقد دانست.
معاون خدمات شهری شهردار مشهد
اعالم کرد:

احداث تصفیهخانه
با ظرفیت تولید روزانه
 12هزار مترمکعب آب

گروه خبر -معاون خدمات و محیط زیست
شهری شــهــردار مشهد از پیشرفت 25
درصدی احداث تصفیهخانه با ظرفیت تولید
 12هزار مترمکعب آب در روز خبر داد.
به گزارش شهرآرا ،خلیلالله کاظمی با بیان
اینکه ایــن تصفیهخانه در محدوده بلوار
ثامن منطقه  7در حال احداث است ،گفت:
امسال حدود  29میلیارد ریال اعتبار برای
پروژههای عمرانی فضای سبز منطقه  7در
نظر گرفته شده است.
وی ادامــه داد 12 :پــروژه شامل احــداث،
بازپیرایی ،روشنایی و ...در قالب این اعتبار
برای منطقه تعریف شده است .از مهمترین
پــارکهــا و فضاهای سبز کــه پیشبینی
میشود تا پایان سال مالی  96در این منطقه
به اتمام برسد ،میتوان به درختکاری
ارتفاعات خلج ،پارکهای خطی سپیده،
گلناز فاز  2و نیز پارک پرواز اشاره کرد.
در نشست هماهنگی مدیران
مناطق  13گانه مشهد مطرح شد

بررسی امکان استفاده
از پهبادها برای کنترل
ساختوسازها
گــروه خبر -معاون برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری مشهد از بررسی
امکان استفاده از پهبادها بهمنظور کنترل
ساختوسازهای شهر خبر داد .به گزارش
پایگاه اطــاعرســانــی شــهــرداری مشهد،
شهریار آ لشــیــخ بــا بیان ایــن مطلب در
نشست هماهنگی با مدیران مناطق 13
گانه شهر پیرامون وضعیت ساختوسازها،
گــفــت :بــر روی مــوضــوع ب ـهکــارگــیــری
پهبادها بــرای کنترل ساختوسازها،
ب ـهویــژه در حریم شهر یــا مکا نهایی که
امکان کنترل کمتری وجود دارد ،بررسی
صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه استفاده از پهبادها در یک
منطقه مشهد ،بهصورت مقدماتی در حال
اجراست ،افزود :کار بر روی نرمافزار مربوطه
دنبال میشود تا مشخص شود چه تغییراتی
در عکسهای قبلی به نسبت عکسهای
جدید وجــود دارد .مــعــاون شهرسازی و
معماری شهردار مشهد نیز در این نشست
خواستار محدود شدن ارسال پروند ههای
تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100
شهرداری شد.
محمدرضا حسیننژاد به نامه دادستان
مشهد در خصوص آرای کمیسیون ماده
 100شهرداری اشــاره کرد و گفت :پیش
از اینکه پروند ههای تخلفات ساختمانی
به کمیسیون ماده  100ارسال شود ،برای
جلوگیری از انباشت حجم انبوهی از
پروند ههای تأییدنشده در این کمیسیون،
ضرورت دارد تنها پروندههایی ارسال شوند
که  70درصد وجه را به حساب کمیسیون
واریز کردهاند.

در گردهمایی رؤسا و معاونان دانشگاههای علوم پزشکی تأکید شد

توجهبهاخالقحرفهایدرآموزش

امیرعلی قاسمی مقدم -گردهمایی رؤسا و
معاونان آموزشی دانشگا هها و دانشکد ههای
علوم پزشکی کالن منطقه  ۹کشور با موضوع
بررسی مشکالت این حــوزه ،صبح یکشنبه با
حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت در مشهد
برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار شــهــرآرا ،معاون آموزشی
وزیر بهداشت در این گردهمایی از سهم اندک
آمــوزش پزشکی از بودجه های آمــوزش عالی
انتقاد کرد و گفت :برای جهش علمی در حوزه
پزشکی و دستیابی به موفقیتهای بیشتر در
این حــوزه ،نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه
بــرای تجهیز آزمایشگا هها و مراکز آموزشی
هستیم.
بــاقــر الریــجــانــی بــا اشـــاره بــه بــررســی برنامه
 5ساله آمـــوزش عالی در شـــورای گسترش
دانشگا هها ادامــه داد :اگــر در ایــن برنامه به
مناطق آمایشی توجه شود ،میتوان امیدوار
بــود کــه نقشه توسعه علمی کشور در بستر
دانشگا هها ،متناسب با رشتههای مــورد نیاز
ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه دستیابی به دانشگاههای نسل
سوم در مراکز علوم پزشکی آسان نیست ،گفت:
اساتید دانشگاه و کارشناسان اعتقاد دارند که
با حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم میتوان
پویایی دانشگاه را حفظ کرد.
معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به نظام
اعتباربخشی و اهمیت آن در ارزیابی خدمات

زهرا اسکندریان -معاون
تـــوســـعـــه مـــدیـــریـــت و
پــشــتــیــبــانــی آمـــــوزش و
پرورش خراسان رضوی از
پرداخت  20میلیارد و 400
میلیون ریال از حقوق معلمان حقالتدریس آموزش
و پرورش تا آخر دیماه خبر داد .قاسمعلی خدابنده
در گفتوگو با شهرآرا با بیان اینکه بنا بر اعالم وزارت
آموزش و پرورش احتماال بخشی از این مطالبات،
امــروز (شنبه 23 ،دی مــاه) به حساب معلمان
حقالتدریس واریــز میشود ،اظهار کرد :حقوق
عقبافتاده  650نیروی حقالتدریس غیرشاغل

درمانی و آموزشی گفت :اکنون هیچ مؤسسه
آمــوزش عالی در حــوزه علوم پزشکی و هیچ
بیمارستان آموزشی در کشور وجود ندارد که مورد
اعتباربخشی قرار نگرفته باشد.
الریجانی بیان کرد :دانشگاههای علوم پزشکی
باید در توسعه ظرفیتهای بینالمللی خود
و افــزایــش جــذب دانشجویان خارجی تالش
کنند .وی با اشــاره به اهمیت خصوصیسازی
در مراکز آمــوزش پزشکی اظهار کــرد :باید با
دیپلماسی روشــن به سمت خصوصیسازی
دانـــشـــگـــاههـــای عـــلـــوم پــزشــکــی کــشــور
حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این
گردهمایی ،توجه به اخالق حرفهای را در آموزش
پزشکی مهم ارزیابی کرد و گفت :افرادی که در
دانشگا ههای علوم پزشکی تحصیل میکنند،
نقش مهمی در حوزه پیشگیری ،درمــان و رفع
نیازهای حوزه سالمت دارند.
محمدرضا دارابــی با بیان اینکه دانشجویان
علوم پزشکی باید به اخالق حرفهای توجه ویژه
داشتهباشند ،افــزود :در برنامه تحول و نوآوری
در آموزش به موضوع اخالق فردی و حرفهای در
راستای تربیت نیروی انسانی توجه شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح تحول در نظام آموزش
پزشکی در قالب  18مأموریت مشترک بیان کرد:
استمرار طرح تحول در آموزش میتواند تحول
شگرفی در آموزش و تربیت نیروی انسانی کشور
ایجاد کند.

پس از سیزده روز هوای ناسالم در دی ماه ،تداوم آلودگی مدارس
مشهد را به تعطیلی کشاند

شهردرمخمصهآلودگی

ســارا رنگیان -دو روز گذشته مشهد با ثبت
شاخص  160و  175پیاسآی در زمینه آلودگی
هوا از سایر کالنشهرها سبقت گرفت و آلودهترین
شهر کشور بود.
به گزارش شهرآرا ،بیشترین میزان آلودگی مشهد
روز گذشته ،در ایستگاه امامیه با  267پیاسآی
بهثبترسید.همچنینایستگاهحرممطهربا132
پیاسآی برای گروههای حساس ،آلوده شناخته
شد و دیگر ایستگاه نیز با ثبت اعداد بیش از 150
برای تمام گروههای سنی آلوده اعالم شد .پس از
گذشت  22روز از دیماه شهروندان مشهدی فقط
دو روز هوای سالم تنفس کردهاند؛ این در حالی
است که تا دو روز آینده هم طبق شاخصهای
هواشناسی از بارندگی خبری نخواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
در گفتوگو با شهرآرا ،افت دمــای شدید را از
پنجشنبه در مشهد دلیل پایداری هوا و در پی آن
افزایش غلظت آالیندهها دانست و اظهار کرد :از
جمعه با تغییر شرایط جوی و پایداری هوا ،غلظت
آالیندهها روندی کاهشی داشته که پیشبینی
میشود با ادامه این روند ،آلودگی هوا نیز طی
روزهای آینده کاهش یابد .حمید صالحی با اشاره
به وزش باد طی روزهای آینده در مشهد گفت :در
شرایط موجود ابتدا باید منبع باد پیشبینی شود
و مورد بررسی قرار گیرد به این دلیل که وزش باد
همیشه مطلوب نیست و گاهی موجب افزایش
گرد و غبار و آلودگی هوا میشود .وی کاهش
استفاده از خودروهای شخصی را موجب بهبود
وضعیت هوا دانست و گفت :شهروندان باید در

معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد

پرداخت قسمتی از طلب معلمان تا پایان ماه
برای سهماه پاییز سال تحصیلی جاری به میزان دو
میلیارد و  400میلیون تومان طی روزهــای آتی
پرداخت میشود .وی افــزود :همچنین پیگیر آن
هستیم تا حقوق سه ماه بهار سال تحصیلی گذشته
به میزان  18میلیارد تومان ،تا پایان دی ماه پرداخت
شــود .خدابنده با بیان اینکه این میزان بدهی
بهدلیل مشکالت نرمافزاری بود ،گفت :طبق آمار
جمعبندی شده 31 ،هزار نفر نیروی حقالتدریس

در سراسر کشور فعالیت میکنند که این افراد رسمی
نیستند و بیشتر آنها از نیروهای پیشدبستانی و
نهضت ســوادآمــوزی هستند.معاون آمــوزش و
پرورش استان اضافه کرد :وضعیت نیروی انسانی
در آموزش و پرورش نگرانکننده است؛ بهطوری که
در چهار سال آینده  300هزار نفر یعنی  30درصد
نیروی فعلی بازنشسته میشوند .وی گفت :سال
آینده در خراسان رضــوی  5200نفر از معمان

وضعیت آلودگی از ناوگان حملونقل عمومی
استفاده کنند.مدیرکل حفاظت محیط زیست
خراسان رضوی اظهار کرد :در وضعیت اضطراری
تمام فعالیتهای عمرانی ممنوع است .همچنین
در چنین وضعیتی استفاده از سوخت مایع در
نیروگاهها ممنوع میشود و به جای آن باید از گاز
استفاده شود.وی با بیان اینکه از روز پنجشنبه
انجام اقدامات پیشگیرانه اطال عرسانی شده
است ،ادامه داد :در این وضعیت پلیس راهور نیز
از تردد خودروهای آالینده جلوگیری میکند.
با ایــن وجــود بــازرســان اداره محیط زیست از
پنجشنبه ،اقــدام به نظارت و پایش واحدها
کردهاند .صالحی در خصوص اقدامات گروههای
مختلف در وضعیت آلودگی هوا اظهار کرد :در
چنین وضعیتی بیماران قلبی و تنفسی ،کودکان،
زنان بــاردار و سایر گروههای آسیبپذیر تا حد
امکان از حضور در مناطق آلوده شهر خودداری
کنند.
پیرو بازگشت آلودگی به آسمان مشهد ،جلسه
کــارگــروه اضــطــراری کاهش آلودگی هــوا شب
گذشته ،برای بررسی وضعیت آلودگی هوا در
استانداری خراسان رضوی برگزار شد .بر اساس
مصوبه کارگروه اضطرار کاهش آالیندگی هوا
و در پی تداوم آلودگی هوای مشهد همه مقاطع
تحصیلی مدارس این کالنشهر در نوبت صبح
و عصر امــروز شنبه  ۲۳دیمــاه تعطیل است.
همچنین طی تصمیم کمیته اضطرار آلودگی
هوا ،همه ادارات نیز با دو ساعت تاخیر کار خود
را آغاز خواهند کرد.

بازنشسته میشوند .خدابنده بیان کرد :در سال
تحصیلی جاری  124هزار ساعت اضافهکاری در هر
هفته وجود دارد که برای آن پنج هزار نفر نیروی
حقالتدریس نیاز داریم .با این حساب برای شروع
سال تحصیلی آینده به  10هزار نفر تدریسکننده
نیاز خواهیم داشــت .وی دربــاره چگونگی تأمین
نیروها بیان کرد :برای تأمین نیروهای موردنیاز از
طریق آزمــون استخدامی و دانشگاه فرهنگیان
اقــدام و ساالنه  2هــزار نفر نیرو جــذب میشود.
همچنین بخش دیــگــری از ایــن نیاز از طریق
اضافهکار و تدریس و بخشی با برونسپاری و بخشی
با خرید آموزش تأمین خواهد شد.

اخبار
امام جمعه موقت مشهد مطرح کرد

محرومیت ،اشرافیگری
و تبعیض؛ زخمهای ملت
ایران

عادل افتخاری-امام جمعه موقت مشهد
گفت :مشکالت و زخمهای ملت ،بخشی
مربوط به دشمن و برخی مربوط به مسئوالن
اســت .به گــزارش شــهــرآرا ،حجتاالسالم
محمدتقی فرزانه روز گذشته در خطبههای
نماز جمعه مشهد ،اظــهــار کــرد :امــروز
مردم به این حد از رشد رسید هاند که بین
نظام و مسئوالن تفکیک قائل هستند؛
بهطور یکه اگر یک مقام مسئول با نظام
رابطه نداشته باشد ،او را قبول نمیکنند.
وی ادامــه داد :ملت ایــران هیچگاه اجازه
نمیدهند آمریکاییها وارد خاک این مرز
و بوم شود؛ این خاک را پاک و معطر به خون
شهدا میدانیم و اجازه نمیدهیم که دوباره
دشمن بر این کشور مسلط شود.فرزانه با
اشاره به زخمها و مشکالتی که ملت ایران
با آ نهــا دستوپنجه نــرم میکند ،گفت:
بخشی از زخمها را دشمن ایجاد کرده ،اما
برخی دیگر طبق فرمایش رهبری مربوط
به مسئوالن امــروز ،دیروز و گذشته ماست.
اگر مردم در برابر این زخمها اظهار ناراحتی
کنند ،سیاسیون و مسئوالن به جای آنکه به
فکر مداوای زخمها بیفتند ،یکدیگر را خراب
میکنند.وی مشکل اول کشور را محرومیت
دانست و گفت :خانوادههای زیادی دچار
محرومیت هستند ،این مشکل و زخم در ایران
وجود دارد ،زخم دیگر پاک نشدن جامعه از
اشرافیت و اشرافیگری است؛ این مسئله در
برخی مسئوالن هم وجود دارد.فرزانه با اشاره
به اینکه زخم تبعیض ،نبود عدالت ،بیکاری
و غارت ثروت عمومی و شخصی مردم توسط
برخی مؤسسات مالی از دیگر مشکالت ملت
ایران است ،گفت :بخشی از این مشکالت
مربوط به دشمن است اما برخی مربوط به
خود مسئوالن است.
شهردار مشهد مطرح کرد

استفاده از ظرفیتهای
قانونی برای توسعه شهر
گـــروه خــبــر -شــهــردار مشهد گــفــت :از
ظرفیتهای قانونی بــرای رشــد و توسعه
همهجانبه ایــن کال نشهر بهره خواهیم
گرفت و در این مسیر نیازمند همراهی مردم،
مسئوالن و بهویژه دستگاه قضایی هستیم.
به گــزارش شهرآرا به نقل از روابــط عمومی
و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی،
قاسم تقیزاده خامسی در دیدار با رئیس کل
دادگستری استان با تقدیر از مساعد تها
و حمایتهای قانونی مجموعه قضایی،
بر لزوم اجــرای دقیق قوانین و ضوابط ،در
حوزههای تخصصی توسط مسئوالن تأکید
کرد و افزود :قانونمداری و پاسخگویی شعار
ما و همکارانمان در مجموعه خدمترسان
شهری است و تالش میکنیم ،اقدامات
صورت گرفته بهویژه در حوزه فعالیتهای
اقتصادی شفاف ،روشن و قانونی باشد؛ چرا
کههدف نهایی ما منفعت جامعه و مردم است.
وی یکی از راهبردهای اصولی شهرداری
مشهد را تالش برای بهرهگیری از تجربیات
موفق جهانی در حوزه خدمترسانی دانست
و ادامه داد :در همین راستا بهدنبال اعمال
نظارت بر عملکردها و پیشگیری از هرگونه
رفتار خالف قانون هستیم.
شــهــردار مشهد ضــمــن مــحــکــوم کــردن
اغتشاشات اخیر اظهار کرد :مسئوالن باید
به خواستههای بحق مــردم پاسخ مناسب
دهند و در جهت رفــع مشکالت موجود
تالش کنند و از هر گونه سوءاستفاده برخی
افراد فرصتطلب و قانونشکن پیشگیری
نمایند .رئیس کل دادگستری خراسان
رضــوی نیز در این دیــدار با بیان این که از
اقدامات قانونی و سرمایهگذاریهای سالم
اقتصادی حمایت میکنیم ،گفت :تمامی
تالش خود را در جهت حفظ حقوق عامه و
حمایت از منافع عمومی ،در مقابل عدهای
سودجو که قصد مو جسواری بر احساسات
پاک مردم را دارند بهکار خواهیم بست و طبق
قانون و در سایه تعامل و همراهی با سایر
دستگاههای مسئول با بر هم زنندگان نظم و
امنیت عمومی برخورد خواهیم کرد.
حجت االسالم علی مظفری شهرداری را یکی
از مهمترین نهادهایی دانست که میتواند
نقش بسیار مؤثری در ارتقاء استانداردهای
زندگی شهروندان داشته باشد .وی با اشاره
به تعامالت مطلوب کنونی بین دو مجموعه
اظهارکرد :در سایه این تعامالت میتوان
گا مهای مؤثری در جهت رفع مشکالت و
بهبود شرایط عمومی شهروندان محترم
برداشت .مجموعه خدمترسان به شهر و
مردم باید تقویت و حمایت شوند تا بتوانند
شرایط یک زندگی آرام و امن و توأم با رفاه را
برای مردم فراهم کنند.

