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مجمع انتخابی رئیس هیئت کشتی
خراسان رضوی دیروز با حضور  ۱۷عضو
مجمع انتخابی این هیئت ،یعنی نماینده
ورزشکاران ،باشگاهها ،مربیان ،داوران،
شهرستا نها و دیگراعضا در سالن
جلسات اداره کل ورزش و ...
ه ورزشی شهرآرا
ضمیم 
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طونشاندولتیهابرایساختوسازرویگسل
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رسیدگیبهیکپروندهجناییبا
صدورکیفرخواستبهنتیجهرسید
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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد

تالقی خطوط یک و 2قطارشهری تا قبل از نوروز

دولت از پارلمان زنان
خراسان حمایت میکند

عکس :محسن بخشنده /شهرآرا

حمیده وحیدی -معاون زنان و خانواده
ریاست جمهوری گفت :دولت از ساختار
جــدیــد پــارلــمــان زنـــان خــراســان حمایت
میکند.معصومه ابتکار در گفتوگوی
اختصاصی بــا خبرنگار شــهــرآرا افــزود:
راهانــدازی پارلمان زنان ایدهای نو از طرف
مسئوالن خراسان رضوی بود که دولت تدبیر
و امید نیز از آن حمایت کرد.وی با بیان اینکه
هسته اولیه پارلمان زنان را مسئوالن خراسان
رضوی شکل دادند و بازتاب خوبی در دیگر
استا نها داشت اظهار کرد :این پارلمان
میتواند هویت شهری و محلی این استان را
در حوزه زنان ترسیم کند و ارتقا بخشد.ابتکار
زنان خراسانی را باانگیزه و پرنشاط دانست
و ضمن تقدیر از توانمندیهای آنها گفت:
زنان تحصیلکرده زیادی در خراسان رضوی
زندگی میکنند و متخصصانی کارآمد از این
بانوان وارد عرصه کار و اجتماع شدهاند.
وی همچنین ترویج نشاط اجتماعی در بین
زنان را مهم برشمرد و اضافه کرد :جوانان باید
به آینده فردی و شغلی خود امیدوار باشند.
اکنون دختران تحصیلکرده زیادی هستند
که به نقشآفرینی در جامعه عالقهمندند
و ضــرورت دارد که به وضعیت آنهــا توجه
شــود.مــعــاون زنـــان و خــانــواده ریاست
جمهوری همچنین با تأ کید بر اهمیت
جایگاه زنان در خانواده بیان کرد :در طرح
ملی خــانــواده سعی داریـــم مهار تهای
الزم را بــرای زندگی موفق ،تحکیم روابط
صحیح ،نحوه ارتبا طگیری و آشنایی با
حقوق و مناسبات اجتماعی آموزش دهیم.
آمــوزش و پــرورش ،مراکز آمــوزش عالی و
دانشگاهها در حال انجام مقدمات این کار
هستند.
وی در ادامه گفت :سیاست رسمی دولت
دوازدهم این است که  30درصد پستهای
اجرایی کشور حتما در اختیار بانوان قرار
گیرد .این ،خود ،نشاندهنده اعتماد رئیس
جمهور به توانمندیهای زنان است.
وی همچنین با اشاره به نیاز جامعه به نوآوری
افــزود :فقدان زنــان در سیاستگذاریها
حتما احساس خواهد شد .به حضور زنان
در عرصههای مختلف بیش از گذشته
نــیــازمــنــدیــم .زنـــان در حـــوزه آمـــوزش،
مسائل فرهنگی ،اشتغال و اقتصاد مؤثر
هستند.
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صادرات دانشفنی
به افغانستان

معموال با نزدیکشدن به مناسبتها و روزهای
ویژه سال ،قیمت و کیفیت میوه و ترهبار و اقالم
مرتبط با آن مناسبت دستخوش تغییر میشود.
این اتفاق که مردم در هر مناسبتی چــارهای جز
گرانتر خریدن اجناس و کاالهای موردنیاز خود،
بدون کمترین تغییری در کیفیت ،نداشته باشند
بسیار ناخوشایند است .با نزدیکشدن به شب یلدا
نیز نمیتوان از تأثیر فعالیتهای دالالن بر اقالم
موردنیاز مردم چشمپوشی کرد .رئیس بازرسی
اتاق اصناف مشهد گفت :امسال طرح شب یلدا
از بیستم آذر آغاز شده و تا اول دی ادامه خواهد
داشت .طی این مدت 6 ،اتحادیه مرتبط با حوزه
سالمت شهروندان را با  37گشت تحتپوشش
خود قرار میدهیم.کاظم جاللی افزود :در این
زمینه اتحادیههای میوه و ترهبار ،آجیل ،شیرینی،
رستورانها و...

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری:

اگراستانداردها
رعایتشود
باغ وحش میماند
باامضایتفاهمنامهبین اصنافاتاقمشهدو
هرات فصل جدیدی از همکاریها رقم خورد

بازار یلدا زیر
ذره بین نظارت

خبر

ارسال طرحاستانداردسازی
باغوحش مشهدبهمحیطزیست

آذرماه هر سال در
بنیامین یوسفزاده -بیستوششم
ِ
تقویم کشورمان به نام «روز حملونقل» به ثبت رسیده
است و فرصت خوبی است که از این رهگذر ،به وضعیت
یکی از مهمترین محورهای توسعه کشور و -در مقابل-
یکی از اصلیترین پاشنههای آشیل حوزه اقتصادی و
شهری نیمنگاهی داشته باشیم .همایش حملونقل و
ترافیک نیز که هرسال به همت شهرداری مشهد در این
شهر برگزار میشود ،محفل گرمی به حساب میآید که به
نوعی ،شب یلدای فعاالن و دستاندرکاران جابهجایی
و مدیریت آمدوشد خیل عظیم زائران و مجاوران بارگاه
نورانی امام مهربانیهاست .این گردهمایی در یازدهمین
سال خود ،میزبان مدیران ،کارشناسان ،صاحبنظران و
پیشکسوتان حوزه حملونقل استان خراسان رضوی و
مشهد بود و از خادمان حوزه ترافیک تقدیر کرد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد در این
همایش گفت :در این حوزه ،به موضوعات مختلفی
همچون کاهش آلودگی هوا ،استفاده بهینه از انرژی،
کاهش زمان سفر و از همه مهمتر آسایش و رفاه شهروندان
توجه داریم و خطوطی همچون بیآرتی نیز به همین منظور
در سطح شهر اجرا میشود.وحید برکچی در همین زمینه
با اشارهای مختصر به تاریخچه مصوبه اجرای خط سوم
بیآرتی مشهد افزود :اجرای این خط مصوبه شورای عالی
ترافیک کشور و شوراهای همتای استان خراسان رضوی و
شهرستان مشهد و همچنین شورای اسالمی این شهر است
که به دلیل برخی از مسائل ،روی زمین مانده بود .وی به
همت مدیریت جدید شهری در اجرای این طرح از واپسین

روزهای ماه صفر اشاره کرد و گفت :عملیات ایزوله کردن
این خط از حرم مطهر رضوی تا میدان توحید انجام شده
است و تا عید نوروز ،به میدان استقالل مشهد خواهد
رسید.
وی همچنین از تصویب رقم  400میلیارد تومان برای
تکمیل خط 2قطارشهری مشهد در شورای شهر خبر داد
و ابراز امیدواری کرد :با تالش مجموعه مدیریت شهری،
تا قبل از فرارسیدن سال جدید ،شاهد تالقی دو خط
یک و  2قطارشهری مشهد در میدان شریعتی این شهر
خواهیم بود.وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به موضوع
حملونقل انسانمحور در شهر مشهد اظهار کرد :در همین
راستا ،طی تفاهم صورتگرفته با منطقه 11مشهد ،شاهد
تقویت این حوزه به صورت پایلوت در این منطقه خواهیم
بود .منطقه ثامن نیز دراینباره بسیار فعال است.
برکچی این را هم گفت که یک میلیون دوچرخه و 100
کیلومتر مسیر ویژه برای این وسیله حملونقل در شهر
داریم ،دوچرخههایی که هنوز یک وسیله سفر حساب
نمیشوند و در خانهها باقی ماندهاند.
وی همچنین از مطالعه برای استفاده از ترامواهای کوچک
و همچنین اتوبوسهای برقی در مشهد خبر داد.
حسین کامران ،رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوی ،نیز در این همایش با تأکید بر اینکه باید هزینه سفر
را برای افراد تکسرنشین افزایش داد گفت :در سطح شهر،
هرکجا که ترافیکی ایجاد میشود ،مکانی وجود دارد که
نبایست ساخته میشده است .متأسفانه کمیسیون ماده
 5نیز کمتر به این موضوع توجه میکند.

درخواستقصاص
برای زن هووکش
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