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شهردار در پیامی به همایش آغاز فعالیت
خادمان افتخاری حریم رضوی  ،جلوه های
بی نظیر خدمت به زائران را ستود

خادمانبیمنت

شهرداری مشهد امسال حضوری پرشور و البته
متفاوت را در پذیرایی از زائران پیاده دهه آخر صفر و
ایام شهادت امام هشتم(ع) از خود نشان داده است و
با ساماندهی خادمان افتخاری که شمار آنها از مرز
 70هزار نفر نیز عبور میکند ،جلوهای زیبا و ماندگار
در عرصه خدمترسانی به مهمانان شهر بهشت
پدید آورده است .در همین راستا ،شامگاه گذشته،
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و همچنین
مدیریت گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد
مقدس ،آیین آغازبهکار خدمت خادمان افتخاری
حریم رضوی برگزار شد تا هزاران مجاور عاشق امام
رئوف(ع) میزبان قدوم مهمانان این فصل عاشقی
باشند .در این گردهمایی که مسئوالن مختلفی
همچون رئیس شورای اسالمی شهر مشهد ،معاون
هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان
رضوی ،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری
مشهد ،مدیرکل امور فرهنگی معاونت...

شفافیت مالی ،سد راه پدیده و سیاهجامگان
در اخذ مجوز حرفهای و ملی فوتبال

چالشجدیدمشهدیها
درلیگبرترفوتبال
صفحه 11

عکس  :داوود بهگام/شهرآرا

سرانهفضایآموزشی
درخراسانرضوی
کمترازمیانگینکشوری

استاندار خــراســا ن رضــوی سرانه فضای
آموزشی هر دانشآموز در استان را  4/5متر
مربع ذکر کرد و گفت :میانگین کشوری
همین شاخص  5/2متر مربع اســت .لذا
میبایست با همت خیران و دستگا ههای
مسئول در ایــن حـــوزه ،شــاهــد ارتــقــای
مکا نهای آمــوزشــی در خــراســان رضوی
باشیم.
به گزارش ایرنا ،علیرضا رشیدیان به بررسی
مــوضــوع واگــــذاری بخشی از فضاهای
آمــوزشــی بالاستفاده بــه فضای تجاری
اشارهکرد و افــزود :هدف اصلی این طرح
کمک بــه آمـــوزش و پـــرورش بــرای انجام
مأموریت آموزشی و ارتقای سرانه الزم برای
خدمت مناسبتر به دانشآموزان است.
وی همچنین پوشش تحصیلی کودکان را
واجب ،تکلیف قانون و امری ملی-مذهبی
توصیف کرد و گفت :تأمین امکان تحصیل
بــرای کودکان از وظایف حاکمیت است.
طبق بــررســی آمـــوزش و پـــرورش ،هزینه
تحصیل هر دانـشآمــوز  400هــزار تومان
اســت .لــذا ننگ بزرگی اســت که کودکان
مــا بـــرای  400هـــزار تــومــان از تحصیل
باز بمانند.
وی خطاب به مسئوالن آمــوزش و پرورش
تأکید کرد :هر دانشآموزی که در استان
به دلیل مسائل مالی از تحصیل بازمانده
است ،اعالم کنید تا از طریق جذب حمایت
سازمانهای امــدادی ،هیچ دانشآموزی
به علت هزینه  400هزار تومانی از تحصیل
بازنماند.
رشیدیان درباره ازدواج کودکان و دخترانی
که کمتر از 15ســال سن دارنــد نیز گفت:
برخی از ایــن دختران چند ســال در عقد
میمانند امــا بــه محض اینکه بــه عقد
درمیآیند ،آموزش و پرورش از تحصیل آنها
در مدارس جلوگیری میکند .دراینباره باید
چار ه اندیشید.
وی بر اینکه نباید از ادامه تحصیل دختران
به علت ازدواج جلوگیری شود تأکید کرد
و افــزود :هما نطور که ازدواج زودهنگام
مشکل است ،ازدواج دیرهنگام نیز مشکل
است .در هر دو مــورد ،باید چاره اندیشید
و بــا مداخله هوشمندانه ،آسیبهای
اجتماعی حــوزههــای مختلف را کاهش
داد.

دلهره،زیر
سقفهای
ناایمن
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خبر

ی از تابآوریکم
گزارش 
ساختمانهای مشهد دربرابر زلزله

شهردار در پیامی به همایش آغاز فعالیت خادمان افتخاری
حریم رضوی  ،جلوه های بی نظیر خدمت به زائران را ستود

خادمان بی منت

بنیامین یوسفزاده -شهرداری مشهد امسال حضوری
پرشور و البته متفاوت را در پذیرایی از زائران پیاده دهه
آخر صفر و ایام شهادت امام هشتم(ع) از خود نشان
داده است و با ساماندهی خادمان افتخاری که شمار
آنها از مرز  70هزار نفر نیز عبور میکند ،جلوهای زیبا و
ماندگار در عرصه خدمترسانی به مهمانان شهر بهشت
پدید آورده است .در همین راستا ،شامگاه گذشته ،به
همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و همچنین مدیریت
گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد مقدس ،آیین
آغازبهکار خدمت خادمان افتخاری حریم رضوی برگزار
شد تا هزاران مجاور عاشق امام رئوف(ع) میزبان قدوم
مهمانان این فصل عاشقی باشند .در این گردهمایی
که مسئوالن مختلفی همچون رئیس شورای اسالمی
شهر مشهد ،معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران
استانداری خراسان رضوی ،معاون فرهنگی و اجتماعی
شهرداری مشهد ،مدیرکل امور فرهنگی معاونت
زیارت استانداری و مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه
در دانشگا ههای استان در آن حضور داشتند ،پیام
تقیزاده خامسی ،شهردار مشهد مقدس ،به خادمان
افتخاری زائران پیاده اما مرضا(ع) نیز قرائت شد.به
گزارش شهرآرا ،در بخشی از این پیام خطاب به خادمان
افتخاری زائران پیاده امامرضا(ع) آمده است« :وقتی
نان داغ و برشته را رایگان به زائر میرسانی ،وقتی زائران را
رایگان درمان و بیمزد دارویشان را تقدیم میکنی ،وقتی
چهره میگشایی و زبان بهنرمی در کام میچرخانی،
همه و همه میشود هبه ،میشود عملی بیریا برای
آنان که مهمان قطعهای از بهشتاند ،مهمان شهری که
میخواهد میزبانی پایتخت معنوی دنیای اسالم را به
رخ عالم بکشاند .خوشا به حال هبهگرانی که اینگونه
انسانیت را نثار مردمی میکنند که تشنه مهربانیهای
فرامو ششد هاند و همنوای تمامی دینداران دنیا ،با
دستانی سخاوتمند و گامهایی استوار ،عطوفت ،شرافت
و صداقت را بر آزادگی و ایمانشان میافزایند».

نهضت مردمی

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس نیز در جریان
برپایی این همایش ،در گفتوگو با خبرنگار شهرآرا
گفت :حرکت خادمان افتخاری زائران پیاده امام
هشتم(ع) حرکتی جهادی و نهضتی مردمی است.
حجم فعالیتهایی که به شکل خودجوش از سوی مردم
در این عرصه صورت میگیرد بسیار گستردهتر از کار
دستگاههای مختلف است.محمدرضا حیدری افزود:
شهرداری مشهد نیز در کنار دستگاههای ذیربط نقش
تسهیلگر را در این حوزه ایفا میکندوبا در اختیار گذاشتن
امکانات موجود ،در خدماترسانی هرچهمطلوبتر به
زائران حریم رضوی گام برمیدارد.

توجه بیشتر به مجاوران

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری
خراسا ن رضوی نیز در این مراسم به تشریح اقدامات
صورتگرفته در حوزه پذیرایی از زائران پیاده دهه آخر
صفر پرداخت و گفت 276 :پایگاه جاد های با کمک
خیران در مسیرهای منتهی به مشهد تدارک دیده
شده که از این میزان ،تاکنون  200پایگاه استقرار یافته
است .مابقی نیز در روزهای آینده آماده خدماترسانی
میشود.محمدحسن واحدی با اشاره به صدور مجوز
برای ساخت  500ایستگاه در مشهد افزود :تا عصر روز
دوشنبه ( 22آبان) ،افزونبر  45هزار زائر پیاده به سمت
مشهد در حرکت بودند که این رقم به صورت روزانه افزایش
پیدا میکند.وی تأکیدکرد :در سالهای گذشته ،کمتر
به موضوع مجاوران توجه شده است و باید در حوزه
خدماترسانی فرهنگی و اجتماعی هرچهمطلوبتر به
مجاوران ،که خود زائر امام هشتم(ع) محسوب میشوند،
توجه بیشتری شود.معاون هماهنگی و مدیریت امور
زائران استانداری خراسان رضوی تصریحکرد :به همین
منظور ،برای بهرهمندی هرچهبهتر مجاوران بارگاه منور
رضوی ،برنامهای با عنوان «قرار زیارت» از هفتههای
آینده و در روزهای چهارشنبه اجرایی خواهد شد.

شهروندمحوری و توجه به شهر هوشمند
نویدی برای حرکتی پویا

وی با بیان اینکه شهرداری مشهد از مجموعههای اساسی
در موضوع خدمترسانی به زائران پیاده است اظهار
کرد :رویکرد شهروندمحوری و توجه به شهر هوشمند که
در مدیران ارشد شهرداری هست ،نویدی برای حرکتی
پویا و توسعه همهجانبه مشهد به حساب میآید که باید
با نگاه مشارکتپذیری توأمان شود.واحدی اضافه کرد:
تاکنون هیچ حرکت نظاممندی برای جذب مشارکت انبوه
مردم در حوزه زیارت انجام نشده است و برای میزبانی
هرچهشایستهتر از مهمانان مرقد منور رضوی ،باید در این
زمینه اقدامات الزم صورت پذیرد.وی همچنین با بیان
اینکه شهرداری مشهد در گردهمایی اربعین نیز بسیار
خوش درخشید افزود :اعزام  550پاکبان و  150اتوبوس
به شهر نجف گویای اهتمام مدیریت شهری مشهد در
خدمترسانی به زائران چهلم سید و ساالر شهیدان بود.
علی قناویزچی ،مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری
مشهد مقدس ،نیز در این همایش با اشاره به ثبتنام
بیش از  70هزار نفر در سامانه «جهاد خدمت» (ویژه
خدماترسانی به زائران پیاده دهه آخر صفر) ،گزارشی
از روند پذیرایی از مهمانان ایام شهادت امام رضا(ع) ارائه
داد.در پایان این مراسم ،از خادمان افتخاری حریم رضوی
تجلیل شد و نشان «خدمت جهادی» به آنان اهدا گردید.

گزارشی درباره مشکالت
رفتوآمد تریلیهای سنگکش

خردشدن
مرواریدخلج
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اخبار
تقیزاده خامسی
اولین مدیر زن را منصوب کرد

مریمعلیزاده
مدیرامورشورایشهرشد

شهردار مشهد مقدس با صــدور احکامی
جداگانه ،مشاور حقوقی خود و مدیر امور
شورای اسالمی شهر را منصوب کرد.
به گــزارش خبرنگار شهرآرا ،طی حکمی
از سوی قاسم تقیزاده خامسی ،عباس
شیخاالسالمی به سمت مشاور حقوقی
شهردار مشهد مقدس منصوب شد.
شیخاالسالمی رئیس پیشین دانشگاه آزاد
اسالمی خراسان رضوی بوده است.
همچنین شــهــردار مشهد در حکمی
جداگانه ،مریم علیزاده را به سمت مدیر امور
شورای اسالمی شهر مشهد منصوب کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد
خبر داد

برپاییایستگاههایاستقبال
اززائربهمناسبتدههآخرصفر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شـــورای اســامــی شهر مشهد از برپایی
ایستگاههای استقبال از زائران در مشهد به
مناسبت دهه آخر صفر خبر داد.
به گزارش شهرآرا ،احسان اصولی با بیان این
مطلب در برنامه زنده رادیویی «شهر ما» در
تشریح فعالیتهای شهرداری به مناسبت
فرارسیدن دهه پایانی ماه صفر بیان کرد:
پاکسازی عمومی ورودیهای شهر در حال
انجام است و ایستگاههای استقبال از زائران
در مبادی ورودی شهر مشهد نیز برپا شده
است.
وی با اشاره به ساماندهی تبلیغات محیطی
بیان کرد :در تالش هستیم با ساماندهی
تبلیغات محیطی ،فضای شهر را آماده ورود
به این ایام و حضور زائران و عزاداران کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی شهر مشهد گفت :تعیین
مسیر تردد زائــران در شهر و مشارکت مردم
در اجرای طرح جهاد خدمت و پیشبینی
تمهیدات الزم برای بازگشت زائران از دیگر
اقدامات برای دهه آخر صفر است.
اصولی دربـــاره اهــم اقــدامــات شهرداری
مشهد در راهپیمایی اربعین افزود :هشت
سوله در نزدیکی حرم مطهر امامعلی(ع) در
نجف اشرف احداث شد که به طور متوسط،
امکان اقامت  25هــزار نفرشب را فراهم
کرد.

