شنبه  11دی 1400

نماز
جمعه

 2هزار بیمار
تحت حمایت
کمیته امداد
خراسان شمالی
مجید الهیراد،
مدیرکل کمیته امداد
خراسان شمالی
گفت2 :هزار بیمار
خاص و صعبالعالج
تحت حمایت کمیته
امداد خراسان
شمالی هستند.
کمیته امداد با ارائه
خدمات بیمهای و
وامهای کارگشایی
هزینههای درمانی
آنها را پرداخت
میکند.

آیتاهلل علمالهدی ۹:دی حلقه وصل امت با امامت بود

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت ۹ :دی یک
معجزه بــود کــه بــدون وســاطــت خ ــواص ،امــت بــه امــام
متصل شد.
به گزارش قدس آنالین ،آیتهللا سیداحمد علمالهدی
در خطبههای نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور
رضــوی اظهار کــرد :دشمن در فتنه  ۸۸برنامه داشت

گزارش
دفاتر تسهیلگری یکی پس
از دیگری در محالت مختلف
تــأس ـیــس شــدنــد ب ـ هگــون ـهای
ک ــه درح ـ ــال حــاضــر 41دف ـتــر
تسهیلگری در محالت هدف
وجود دارد .از این تعداد37دفتر
از سوی شهرداری مشهد و چهار دفتر نیز توسط
وزارت کشور تأسیس شدند و مشغول فعالیت
هستند که در حوزه دفاتر تسهیلگری هم مشهد
رتبه دوم را در کشور دارد.
اما روند کند و بروکراسی حاکم بر امور در این دفاتر
بهگونهایاستکهاسنادتوسعهبسیاریازمحالت
هدف به جز دو مــورد که به صــورت نصفه و نیمه
ابالغ شده ،هنوز حتی تدوین هم نشده چه رسد به
اینکه به مرحله تصویب و یا ابالغ برسد.

حلقه اتصال امت و رهبری را از بین ببرد ،مسئله رقابت
انتخاباتی در  ۸۸افسانه است ،عمق فتنه  ۸۸مسئله
براندازی بود ،دشمن خواص را زد ،خواص ریزش کردند و
در خط مقابل رهبری قرار گرفتند.
آیتهللا علمالهدی با بیان اینکه  ۹دی یک معجزه بود
که بــدون وساطت خــواص ،امــت به امــام متصل شد،

مهدی توحیدی شهر مشهد در میزان
سکونتگاههای غیررسمی پس از تهران رتبه دوم
را دارد که البته این سکونتگاههای غیررسمی و
بافتهای فرسوده بیشتر در حاشیه شهر قرار دارند.
بر اساس آمار رسمی سال  95حدود 922هزار نفر
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تصریح کرد :آن اتصال جانانه امت با امام در  ۹دی امروز
قویتر و نیرومندتر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد :یک گله
عرض کنم ،احتیاج به «تبیین شهید سلیمانی» داریم
که متأسفانه در رسانهها آنطــور که باید و شاید کار
نمیشود.

در سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای ناکارآمد
مشهد ساکن بودهاند ،اکنون این تعداد به حدود
یکمیلیون و250هزار نفر افزایش پیدا کرده که از
جمعیت چند استان بیشتر است؛ از طرفی5هزار
هکتار بافت ناکارآمد در شهر مشهد وجود دارد که

محالت مشهد با نسخه دفاتر تسهیلگری نو نوار میشوند؟

بازآفرینی بافتهای فرسوده
در انتظار سند و اعتبار!

سیدی

دراستان

وی با اشــاره به اینکه بافت فــرســوده ،تراکم زیاد
جمعیتی و کمبود خدمات و زیرساختها متأثر
از فقر اقتصادی بــوده و به کاهش سرمایههای
اجتماعی در محله منجر شــده اس ــت ،اف ــزود:
بنابراین با نظر به اهداف بازآفرینی شهری و توان
متخصصان دفتر در این محله ،بهسازی محیطی
محله ،بهبود زیرساختهای شهری ،بهسازی
عرصههای عمومی ،ظرفیتسازی و بهرهگیری از
ظرفیتهای موجود خیران ،همه نهادها و متولیان
مــؤ ثــر در محله و کنترل و کــا هــش آسیبهای
اجتماعی از اهداف مدنظر ما در این محله است.

اصالح آن کاری سخت ،زمانبر و نیازمند منابع زیاد
است.
در همین راستا و برای ساماندهی و بازآفرینی
فضاهای ناکارآمد شهر مشهد ،از سال ۹۸با
راهاندازی دبیرخانه شهر ترمیمی ،تأسیس دفاتر

◾

◾

◾هنوز نوشتن سند را آغاز نکردهایم!
در همین خصوص مدیر دفتر تسهیلگری و
توسعه محله کــشــاورز و شهید رجایی (قلعه
ساختمان) با بیان اینکه دفتر ما اواخــر بهمن
 99تأسیس شــده ،گفت :جلب مشارکتهای
ف کردن مشکالت محلی در زمینه
مردمی ،برطر 
توسعه و ســاخـتوســاز و کمک بــه حــل آنهــا
گوشهای از برنامههایی است که در این دفتر در
حال انجام است.
سهیل برومندی براتی با اشاره به اینکه گامهای
اولیه ما در زمینه تهیه سند برداشته شده اما هنوز
بحث سندنویسی را آغاز نکردهایم ،گفت :دراین
خصوص منتظریم پرسشنامه ما تأیید شود تا
پس از آن آغاز به نوشتن سند توسعه محله کنیم.
وی افزود :چشمانداز ما این است که پس از تأیید
پنج گام اولیه ،درنهایت تا اوایــل بهار و یا اواخر
تابستانمرحلهسندنویسیبهپایانخواهدرسید.
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وی اظهار کرد :سند توسعه محله کشاورز بیشتر
جنبه مشارکتی دارد و سعی دار یــم کاربریهای
خدماتی که در محله داریم را به شهروندان و شورای
اجتماعی محله واگذار کنیم.
وی با تأکید بر اینکه یکی از اصلیترین مشکالت
ایــن محله موضوع سند نداشتن خانههاست؛
عنوان کــرد :آستان قــدس با طــرح سنددارکردن
اراضی توانسته گام مثبت و مؤثری در راستای رفع
این کمبودها بردارد اما به دلیل وضعیت معیشتی
م ــردم ،مــورد اقبال سکنه قــرار نگرفته و سرعت
سنددار شدن خانهها کند است.

◾جای خالی اعتبارات اجرایی در «رده»
مدیر دفتر تسهیلگری در محله «رده» هم با
بیان اینکه سند توسعه ا یــن محله چند روزی
است که تدوین شده و به تصویب رسیده ،گفت:
سند توسعه محله رده چند روز گذشته در ستاد
شهرستان به تأیید رسید و احتماال ًتا دو هفته
آینده در ستاد استان به تصویب خواهد رسید.
رضــا ام ـیــری بــا بـیــان اینکه پ ــروژهه ــای مــا از دل
نیازهای مردم شناسایی شده است ،عنوان کرد:
30درصد پروژهها با همکاری شهرداری26 ،درصد
دستگاههای دولتی و 44درصد هم توسط بخش
خصوصی و مردم انجام خواهد شد.
وی اظهار کرد :پروژههایی که مردم و شهروندان در
آنها مشارکت دارند بحث تجمیع و نوسازی است
وساختوسازازطریقبستههایتشویقیشوراویا
وامهایی که بنیاد مسکن برای حاشیهنشینان دارد
صورتخواهدگرفت.امیریبهافزایشچهاربرابری
درخواست پروانههای ساختوساز از سال گذشته
تا کنون اشــاره کرد و افــزود :ما توانستیم از طریق
معافیتهایی که شهرداری در نظر گرفته و وامی که
بنیاد مسکن پرداخت میکند مردم را مجاب کنیم
ساختوسازها به شکل قانونی انجام شود.
وی با اش ــاره به اینکه باید بودجه بــرای پروژهها
به صــورت کالبدی تأمین شــود تا بتوانیم شاهد
پیشرفت محالت باشیم ،عنوان کــرد :در حال
حاضر سند توسعه محله به تصویب رسیده ،به
مرحله اجرا رسیدهایم و منتظر بودجهها هستیم.
باید دستگاهها و شهرداری پای کار باشند تا بتوانیم
قولهایی را که به مردم دادیم اجرا کنیم.
امیری با بیان اینکه هنوز هیچ کدام از بودجههای
شهرداری برای  1400نیامده ،گفت :پروژههای ما
آمــاده است اما هنوز بودجهای برای اجـرای آنها
وجود ندارد.
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آیتهللا علمالهدی با اشاره به اینکه همه عظمت شهید
سلیمانی در دو خصوصیت اســت ،خاطرنشان کرد:
ایمان و باورمندی قوی به خدا و معاد و زیست شهدایی
شهید سلیمانی دو خصوصیت شهید سلیمانی است،
وی در تمام عمرش شهید زندگی کرد.

تسهیلگری در مناطق هدف در دستور کار قرار
گرفت تا با همکاری و کمک این دفاتر ،درزمینه
شناسایی نیازها ،جلب مشارکت افراد ساکن در این
محالت و تهیه سند توسعه محالت برای بازآفرینی و
توسعه محالت هدف ،گام اساسی برداشته شود.

خبر خوب
همکاری آستان قدس برای
راهاندازی مجتمع کشت و
فراوری گیاهان دارویی

تفاهمنامه امکانسنجی راهانـ ــدازی مجتمع
کشت و فـ ــراوری گیاهان دارویـ ــی ب ــرای تولید
آفتکشهای گیاهی و داروهای دامی با منشأ
گیاهی در شهرستان شیروان ،بین آستان قدس
رضوی و جهاد دانشگاهی امضا شد.
به گــزارش ایسنا ،ایــن تفاهمنامه در راستای
تحقق اهــداف مقرر در سند چشمانداز ۱۴۰۴
ســیــاسـتهــای کلی علم و فــنــاوری و اقتصاد
مقاومتی مبتنی بر توسعه علوم و فناوری مورد
نیاز کشور و تقویت اقتصاد دانشبنیان ،تدابیر
و تأکیدات رهبر معظم انــقــاب در خصوص
تولید ثــروت از یافتههای پژوهشی و ضــرورت
توسعه و تجاریسازی علوم و فناوری به امضا
رسیده است.
بر اساس این تفاهمنامه قرار است طرفین به
طور منظم جلسه تشکیل داده ،فعالیتهای
مشترک پیشنهادی را بررسی و پس از تأیید
رؤسای دو مجموعه برای اجرا اقدام نمایند و پس
از آن ،شکل و سهم سرمایهگذاری طرفین ،نوع
مالکیت ،نحوه تأمین هزینهها ،بهرهبرداری و...
مشخص میشود.
گفتنی اســت بررسی و امکا نسنجی طرفین
برای سرمایهگذاری مشترک با هدف راهاندازی
مجتمع کشت و فــراوری گیاهان دارویــی برای
تولید آفتکشهای گیاهی و داروهــای دامی با
منشأ گیاهی در شهرستان شیروان موضوع
این تفاهمنامه است که به امضای نمایندگان
دو طرف رسید.

