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خبر
روز

حذف
محدودیت
زمانی واکسن
مادران باردار

محمد احمدیان،
مدیر سالمت
جمعیت ،خانواده
و مدارس دانشگاه
علوم پزشکی مشهد
گفت :محدودیت
زمانی ۱۲هفتهای
برای مادران باردار
برداشته شده است
و این گروه از مادران
میتوانند پیش از
پایان هفته دوازدهم
بارداری نسبت به
دریافت واکسن
کرونا اقدام کنند.

اعالم ویژهبرنامههای سالروز حماسه ۹دی در مشهد

حماسه نهم دی ،سالروز «بصیرت و میثاق امت با والیت»
و نماد بصیرت و استقاللطلبی ملتی است که برای حفظ
اصول انقالب و اسالم ایستادند.
رئیسشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیخراسانرضوی
با اعالم ویژهبرنامههای سالروز حماسه ۹دی در مشهد
گفت :مراسم ۹دی امسال ساعت ٩صبح پنجشنبه با

کارگران
هاشم رســائـیفــر ط ــرح
ایجاد پارکینگهای مکانیزه یا
چرخوفلکی با هدف بهرهگیری
از تـ ـکـ ـن ــول ــوژی و ب ـ ـهـ ــرهوری
حداکثری از کمترین فضا برای
پـ ــارک خ ــودروه ــا در بسیاری
از کالنشهرها اج ــرا شــده اس ــت .در مشهد نیز
راهان ــدازی پارکینگهای مکانیزه قدمتی بیش از
10سال دارد و این پارکینگها بیشتر در مناطقی از
شهر جانمایی شدند که مشکل نبود یا کمبود جای
پــارک بـرای خــودرو شهروندان بیشتر بود هرچند
تعداد آ نهــا زیــاد نیست و در ایــن مــدت افزایش
چندانی نداشتهاند امــا عیب و ایرادهایی که به
ایمنی آنها و نیز تکنولوژی سیستم این پارکینگها
وارد بود موجب شد تا در مقطعی حتی تصمیم به
جمعآوری آنها گرفته شود.

سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین سعیدی ،رئیس
عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در رواق امام
خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
حجتاالسالم والمسلمین سلطانی به چاپ ١٥٠هــزار
پوستر ویژه نهم دی و چاپ وصیتنامه سردار سلیمانی
اشاره کرد و افزود :برگزاری شب شعر در شهرستانهای

مطالبات بیپاسخ کارگران معدن زغالسنگ

چندی پیش تعدادی از کارگران معدن زغالسنگ
«آقدربند» سرخس به منظور پیگیری مطالبات و
حقوق معوق خود که مقداری از این معوقات مربوط
به هفت سال پیش است ،دست به تجمع زدند و

خواستار رسیدگی مسئوالن مربوط شدند اما تاکنون
از جانب مسئوالن پاسخی دریافت نکردهاند.
یکی از کارگران معدن آقدربند سرخس که به گفته
خودش۱۸سال سابقه کار در معدن دارد ،در گفتوگو
با ایسنا عنوان کرد :از آغاز سال جاری تاکنون فقط

◾

حسین کامشاد

◾

◾بودن یا نبودن ،مسئله این است
اسدی همچنین گریزی به نداشتن طرح مطالعاتی
ایجاد این پارکینگها زده و مدعی شده بود برای
نصب این پارکینگها مطالعه ترافیک بهدرستی
صــورت نگرفته اســت و پارکینگهای مکانیزه در
مکانهایی نصب شده که نیازی به آنها نیست.
ضریب اشـغــال ایــن پارکینگها بسیار پایین و
تکنولوژی آن وارداتــی است .همچنین در خرید و
نصب این پارکینگهای مکانیزه شرایط آب وهوایی
درنظرگرفتهنشدهاست .براساساعالممدیرعامل
وقت الیت در سال 97جمعآوری این پارکینگها در
دستور کار شهرداری قرار گرفت و بر این اساس طرح
جمعآوری پارکینگهای مکانیزه موجود در باغ ملی،

چند ماه حقوق گرفتیم ۴۰،تا ۵۰نفر از کارگران معدن
پنج ماه حقوق سال ،۹۶نیمی از حقوق خرداد ۹۳و
بخشیاز عیدی سال ۱۴۰۰را طلبکارهستند و با به
نتیجهنرسیدنپیگیریهاارزشپولماهرروزکمتر
میشود.

راهاندازی تمامی آنها بشود.

پارکینگهایمکانیزهخاموش!

◾

ب ـتــول گـنــدمــی ،عـضــو دوره پنجم شـ ــورای شهر
مشهد با انتقاد از اجــرای پــروژه شکستخورده
پارکینگهای مکانیزه آن هم با هزین ه بسیار زیاد ،با
طرح این پرسش که آیا ضرورت دارد در شهر مشهد
پارکینگهای مکانیزه داشته باشیم؟ این طرح را به
چالش کشید و هزینههایی که برای راهانــدازی این
پارکینگها شده را بیفایده دانسته و به جمعآوری
آنها برای جلوگیری از آسیبرسانی به خودروهای
شهروندان اشاره کرده بود.
مدیرعامل پیشین شرکت ترافیک هوشمند الیت
نیز از خسارت ز یــادی که این پارکینگها بهبار
میآورند به عنوان یک معضل یاد کرده و گفته
بود شهرداری مشهد ساالنه حدود ۷۰۰میلیون
تــو مــان ب ــرای تعمیر و نـگـهــداری پارکینگهای
مکانیزه هزینه میکند.

استان با موضوع مقاومت ،ایثار و بصیرت ،برگزاری
نشستهای تخصصی و مراسم سخنرانیهای بصیرتی
از برنامههای این روز مهم در استان است.
رئیسشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیخراسانرضوی
گفت :با توجه به تقارن نهم دیمــاه با دومین سالگرد
شهادت ســردار سلیمانی برنامههای تلفیقی مختلفی

به روزرسانی طوالنی غولهای آهنی ادامه دارد

◾چالشهایی برای پایان طرح

دراستان

 24جمادی االول 1443

 29دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و پنجم

شماره 9709

مصلیوپارکینگواقعدرخیابانسنابادکلیدخورد.
اما این پایان ماجرا نبود و همان مدیرعامل پیشین
الیت در چرخشی 360درج ــه ،اردیبهشت 1400
خبر از بازگشت پنج پارکینگ مکانیزه در مشهد تا
پایان سال جاری داد!
اسـ ــدی گـفـتــه ب ــود در راسـ ـت ــای اف ــزای ــش ایمنی
پارکینگهای مکانیزه و فعالشدن اینپارکینگها
بهمنظور افزایش فضای پارکینگی شهر ،عملیات
تعمیراساسیپنجپارکینگدیگربهجزپارکینگباغ
ملی که پیش از این تعمیرشده بود ،آغاز شده است.
به گفته مدیرعامل وقت قرار بود از این پنج پارکینگ
تا پایان تابستان بهرهبرداری شود اما این اتفاق هنوز
نیفتاده و گویا قرار هم نیست به این زودی خبری از

◾پارکینگهای مکانیزه در حال بهروزرسانی
با ایــن تفاسیر مدیرعامل فعلی شرکت الیت از
بهروزرسانی پارکینگهای مکانیزه شهر مشهد
خبر میدهد و میگوید :این پارکینگها مدتی از کار
افتاده بود تا اینکه سال گذشته پارکینگ باغ ملی
تعمیر و بهروزرسانی شد و تصمیم بر آن شد تا بقیه
پارکینگها نیز به چرخه خدماتی برگردانده شوند.
حسینیادامهداد:درحالحاضرپارکینگ20طبقه
امامت در حال تعمیر و بهروزرسانی است که تا پایان
سال این پارکینگ میتواند فعالیت خــودش را از
سر بگیرد .پارکینگ خیابان امام رضا(ع)  9یا همان
کوچه مسجد رانندگان تا اردیبشهت  1401مراحل
تعمیراتش به پایان خواهد رسید و در مجموع
پیشنهاد ما این است که در 1401تمام پارکینگهای
مکانیزه سطح شهر که 13پارکینگ با 22دستگاه
هستند تعمیر و بهروزرسانی شوند.
ویدرپاسخبهاینپرسشکهتعمیراتوبهروزرسانی
پارکینگها تا چه حد میتواند ایمنی آنها را ارتقا
دهد ،اظهار کرد :همه این پارکینگها پس از اتمام
کار باید تأییدیه ایمنی آتشنشانی را دریافت کنند
که ایــن خــود نشاندهنده بــاال رفتن سطح ایمنی
آنهاست .به طور مثال پیمانکار پارکینگ امامت
باید تأییدیه آتشنشانی با گارانتی پنج ساله و
خدمات تا 10سال را بگیرد که اجازه فعالیت داشته
باشد .در مورد تغییراتی که ایجاد میشود نیز باید
گفت استفاده از صفحات شاتل سرعت عمل
پارکینگ را باال میبرد که این موجب رضایتمندی
بیشتر مــردم خواهد شــد ،ضمن اینکه در ظاهر
بیرونی پارکینگها نیز برنامه داریم تا با زیباسازی
آنهــا را از حالت یک اسکلت فلزی خــارج کنیم
تاظاهری زیباتر داشته باشند.
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توسط شهرداری ،آستان قدس و نهادهای دیگر در استان
برگزارمیشودکهازآنجملهمیتوانبهمسابقاتفرهنگی
و ورزشی ،برگزاری یادواره شهدای نهم دی ،نشستهای
بصیرتی و سیاسی ،رزمایش جهاد تبیین ،اکران فیلمهای
مستند و اعزام سخنرانان متخصص انقالب اسالمی به
مساجد استان اشاره کرد.
علیاکبر اکبری ،رئیس اداره صنعت و معدن سرخس
هم گفت :علت اصلی مشکالت معدن آقدربند سرخس
اختالف بین سهامداران است .کارگران در اوضاع
اقتصادی حال حاضر به سختی روزگار میگذرانند
و حتی گاهی توان پرداخت بدهیهای خود را ندارند.

خبر خوب
حمایت از ورزشکاران موفق
توسط خیر تربتی

رسائی فر پــس از اج ــرای طــرح حمایت از
دانـشآمــوزانــی که از تربت حیدریه موفق به
کسب رتبههای برتر کنکور میشوند توسط
مهندس مهدی مروج تربتی ،در طرحی مشابه
این بار قرار است این خیر از ورزشکاران موفق
در رقابتهای مختلف حمایت کند.
به گفته آرزو علومی بایگی ،مسئول روابــط
عــمــومــی بــنــیــاد خــیــریــن حــامــی دانــشــگــاه
تربتحیدریه ،مهندس مروج تربتی مؤسس
بــاشــگــاه عــالــی حــرف ـهای بــابــک و بنیانگذار
هشت سالن ورزش ــی (زنــدهیــاد بابک مــروج
تربتی) با هدف نخبهپروری در حــوزه ورزش
بـ ــرای زادگ ــاه ــش تــربــت حــیــدریــه ،جــوانــان
دان ـ ـشآمـ ــوز و ورزشــــکــــاران دخــتــر و پسر
شهرستان تربتحیدریه را که در مسابقات
ورزشی کشوری ،آسیایی ،بینالمللی و جهانی
حائز کسب مقام شوند از طریق بنیاد خیرین
حامی دانشگاه تربت حیدریه مورد حمایت و
تشویق قرار میدهد.
الزم ب ــه ذکـ ــر اسـ ــت بــورســیــه تــحــصــیــلــی و
ورزشــی جوانان مستعد و نخبه شهرستان
تــربـتحــیــدریــه در ســالهــای اخــیــر یــکــی از
اقــدا مهــای پــر افــتــخــار بنیاد خیرین حامی
دانشگاه تربتحیدریه اســت کــه مهندس
مهدی مــروج تربتی عضو هیئت امنای این
بنیاد تاکنون 98نفر از دانشآموزان رتبه زیر
هزار همه رشتههای تحصیلی کنکور سراسری
شهرستان تربتحیدریه در سالهای  1399و
 1400را بورسیه تحصیلی کرده است.

