از میان خبرها
گوناگون

مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی:

بیشترینآلودگیمحیطزیست
استان در حوزه آب است

مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراســان رضوی گفت:
سهممنابعآالیندهاستانبراساسپایشهایصورتگرفته
عبارت از ۴۲درصد آالیندگی در موضــوع آب  ۳۳،درصد
در موضوع خاک و پسماند و ۲۵درصد در موضوع هوا بوده
است و بر این اساس می توان گفت بیشترین سهم آلودگی
درواحدهایصنعتی،معدنیوخدماتیاستان،بهموضوع
آلودگیآببرمیگردد.بهگزارشمهر،تورجهمتیاظهار
کرد:ازابتدایامسالچهارهزارو ۳۴۴نوبتپایشازمنابع
محتمله آالینده از سوی کارشناسان محیط زیست با بهره
گیری از توان آزمایشــگاه های معتمد در راســتای اجرای
برنامهپایشیمنابعمحتملهآالیندهوتدوینفهرستصنایع
آالیندهصورتگرفتهاست.

معاونسازمانشهرداریهاودهیاریهای

وزارت کشور:

معاون توســعه منابع و پشــتیبانی سازمان شــهرداریها و
دهیاریهای کشــور با اشاره به حذف ســهم 10درصدی
شــهرداریها از عوارض ســوخت در بودجه 97گفت :این
موضوع مشکالت زیادی را برای شهرداریها ایجاد کرده
بوداماخوشبختانهباپیگیریهایبسیار،موفقشدیماین
ردیف را در بودجه  98احیا کنیم کــه از این طریق 3200
میلیارد تومان درآمد نصیب شــهرداریها خواهد شــد .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،مسعود
نصرتی افــزود :یکی دیگر از درخواســتهای شــهرداران
شهرهای کشور ،استفاده از انتشار  5500میلیارد تومان
اوراق مشارکت بود و مشکالتی در این مسیر وجود داشت
کهخوشبختانهباپیگیریهایزیاداینمشکالتبرطرفو
زمینهانتشاراوراقمشارکتازاینمحلبرایشهرداریها
فراهمشدهاست.

شهردارمشهددردیداربااعضایهیئت
مدیرهسازماننظاممهندسی:

سال  ،98سالی پرکار برای احداث
پروژههایزیرساختیدرمشهداست

شــهردار مشــهد گفت :ســال  98ســال پرکاری در زمینه
احداث پروژههای بزرگ عمرانی و زیرســاختی به ویژه در
بخش حمل و نقلی در مشهد است و پروژه های نیمه تمام
چندانی در شــهر باقی نمانــده ،به همین دلیــل ضرورت
دارد پروژههــای جدیــد تعریف شــود .بــه گــزارش پایگاه
اطالعرسانیشهرداریمشهد،محمدرضاکالییدردیدار
و گفت و گو با اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمان نظام
مهندسی ،به همکاری موثر و مثبت بین شهرداری مشهد و
نظام مهندسی اشاره کرد و گفت :این میزان از اشتراک در
عمل گرایی و مفاهیم در عموم فعالیتهایی که شهرداری
ونظاممهندسیطی 4دههگذشتهبهدنبالآنبودهوبرای
دستیابی به آن تالش کرده ،ســابقه نداشته و این فرصتی
مغتنم اســت .مدیرعامل ســازمان نظام مهندسی استان
نیز در این نشست به کاهش چشمگیر فرایند صدور پروانه
ساختمانی اشاره کرد و گفت :هماکنون در کمترین زمان
میتوان پاسخ گویی کرد و با رکوردی که زده شده میتوان
گفت در صورت تکمیل مدارک ،پروانه ساخت در مدت45
دقیقه صادر میشود.
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باحضورتولیتآستانقدسرضوی 2000کانونخادمیاریدرکشور افتتاحشد

آغازفعالیت 200هزارخادمیار رضویدر 31استان
گزارش جلسه
مسعودحمیدی
 2000کانــون خادمیــاری رضــوی در 31
اســتان کشــور بهصــورت همزمــان بــا حضــور
حجتاالسالموالمسلمین ســید ابراهیم رئیسی،
تولیت آستان قدس رضوی ،معاونان و مدیران ارشد
آستان قدس ،تعدادی از مدیران استانی و جمعی از
خادمیارانسراسرکشوربهصورتویدئوکنفرانسی
افتتاح شد.
بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،حجتاالســام
والمسلمین ســید ابراهیم رئیســی در آیین افتتاح
رسمی بیش از دو هزار کانون خادمیاری در سراسر
کشور که روز گذشــته بهصورت ویدئوکنفرانس در
تاالر قــدس حرم مطهــر رضوی برگزار شــد ،ضمن
قدردانی از همه خادمیاران علی ابن موســیالرضا
(ع) اظهــار کــرد :در دنیا بســیاری مدعــی خدمت
و خدمترســانی هســتند امــا ایــن خدمت بــا همه
خدمتها متفاوت است.

•قدسیت این خدمت رسانی به خاطر امام
رضا(ع) است

وی افزود :خدمترســانی ماتریالیســتی یا مادی و
منفعتگرا ،برای کســب منافع بیشــتر ،جذب نظر
دیگران و تحکیم موقعیت خدمترســانیها انجام
میشود .نگاه دیگری در خدمترسانی وجود دارد
که انســان گرایانه اســت؛ یعنــی فرد بــرای آرامش
خود خدمترســانی میکند اما خادمیاری رضوی
خدمتی است که در خانه کوچکی صورت میگیرد
که به بزرگی همه عالم است و خدمتی است که با نام
علی ابن موسیالرضا (ع) انجام میشود ،قدسیت
این خدمت به این دلیل است که با نام این امام همام
مزین شده است.
تولیت آســتان قــدس رضــوی تصریح کــرد :امروز
خدمترســانی موضوع موردبحث همه دنیاســت،
پزشکان بدون مرز ،حقوقدانان بدون مرز ،گروهها
و اقشــار خدمتگزار؛ اما این جا محور خدمت ،امام
رضا(ع)است.درسیاستتوسعهخدمتهمخادمو
هم مخدوم مفهوم پیدا میکند .در کشور ما بسیاری
نیازمندخدمتوبسیاریدیگرآمادهخدمتهستند

عکس:میثم دهقانی

سهم 10درصدی شهرداریها
از عوارض سوخت در بودجه 98
کشور احیا شد

خبر

که ایجاد ارتباط این دو بخش در سراســر کشــور را
دفاتر آستان قدس رضوی بر عهدهدارند.
حجتاالسالموالمســلمین رئیسی گفت :خدمت
در حــوزه ســامت ،امور فنــی ،کارهــای فرهنگی
و هنــری و حــوزه زنــان و بانــوان بخشــی از ایــن
خدمترسانیهاســت .امــروز هــزاران خدمت در
سراســر کشــور به دســت خادمیاران امام رضا (ع)
انجام میشــود و این خدمات به میلیونها خدمت
خواهد رسید و آن چه آن حضرت را شادمان میکند
این اســت که اگــر تبســمی بر لــب بچههــای یتیم
مینشیند ،خدماتی به آنها داده یا خانهای ترمیم
می شود و کسی سالمتیاش را با کمک خادمیاران
به دســت میآورد ،به خاطر علی ابن موســیالرضا
(ع) است.
وی تصریح کرد :ممکن اســت هرکســی در گوشــه
و کنار خدماتی انجام دهد اما قدســی نباشــد ولی
ارزش ایــن خدمت (خادمیــاران) ناشــی از ارتباط
آن با قدســیت امام رضا (ع) اســت .شعار ما خدمت
و رأفــت اســت ،رأفــت در خانــواده و بین مدیــران و
مردم و همه بالد و روابــط اجتماعی میتواند باعث
یها شود.
دلدادگ 
تولیت آســتان قدس رضوی با اشــاره به آیین افتتاح
دو هزار کانون خادمیاری در سراســر کشــور گفت:

معاون مالی و اقتصادی شهردار مشهد خبر داد

خیابان «فرهنگ ،هنر و غذا» نوروز 98هم برپا می شود
معاون مالی و اقتصادی شــهردار مشــهد گفت:
خیابان«فرهنگ،هنروغذا»طرحیبرایپویایی
شــهر اســت .این طرح که در نوروز ۹۷اجرا شد،
طبقبرنامهباشکلوشمایلتازهایدرسالجدید
برپا میشــود .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی

شــهرداری مشــهد ،رضا خواجه نائینــی گفت:
راهاندازیغرفههایگوناگونازانجامبازیبرای
کودکان گرفته تا عرضه و فروش کارهای هنری
و صنایعدســتی ،از جمله اقداماتی اســت که در
محدودهاجرایطرحبهمردمارائهخواهدشد.

دو هزار کانون با تخصصهــای مختلف در اقلیمها و
سرزمینهایمختلف،حرکتاجتماعیمنسجمیرا
شکلدادهاستوآهنگخدمترادرکشوربانامامام
رضا(ع)رقممیزنند.اینآهنگخدمت،بزرگترین
کمک به مدیران و مسئوالن کشــور است که باید آن
را ارج نهند و شکرگزار باشند که وجود امام رضا (ع)
باعثشکلگیریآنخدمتهاشدهاست.

•بهترین متخصص ها در این کانون ها
هستند
تولیتآستانقدسرضویگفت:جریانخادمیاری
و خدمت به مردم تحت لوای پرچم متبرک رضوی،
میتواند تمدنی را به نام امام رضا(ع) رقم بزند و در
راســتا و از مقدمات شــکلگیری «گام دوم انقالب
اسالمی» باشد.
وی با اشــاره به برخی خدمات خادمیاران علی ابن
موســیالرضا (ع) گفــت :عرصه خدمترســانی با
نام امــام رضــا (ع) عرصــه خودنمایی یک شــخص
نیست .عرصهای است که مردم مخلصانه به میدان
میآیند و محرومیت های اجتماعی در عرصههای
مختلف را با نــام امام رضــا (ع) برطــرف میکنند.
مراکز مشاورهای که در سراسر کشور به نام این امام
همامدایرشدهاست،میتواندبهکنترلآسیبهای

اجتماعی کمک کند .امروز بهترین متخصصان در
همه حوزههــا در کانونهای خادمیــاری امام رضا
(ع) فعال هستند.
حجتاالسالموالمســلمین رئیســی افــزود :امروز
باوجــود کانونهــای خادمیــاران و مــردم مخلص
در سراســر کشــور ،نبایــد کســی در خانــهاش غذا
نداشــته باشــد و فرزندش نتوانــد به مدرســه برود
یا محلهای مشــکل بهداشــتی داشــته باشــد ،این
مشــکالت قابلرفع اســت .امــروز همــه نهادهای
انقالب اسالمی تحت لوای امام رضا (ع) همکاری
خــود را مضاعــف کردهانــد .کمیتــه امــداد ،بنیاد
مســتضعفان ،بســیج ســازندگی و مجموعههــای
تبلیغی و فرهنگی تحت نظــر امامان جمعه و ارکان
دولتی اعم از استانداریها ،شهرداریها ،نیروهای
مسلح و ...با محوریت امام رضا (ع) همکاری خود را
در این خدمترسانی دوچندان کردهاند.

• 200هزار خادمیار در عرصه
خدمت رسانی
در این مراسم همچنین ســید وحید موسویان دبیر
امور استانهای آستان قدس رضوی با بیان این که
دو هزار کانون خادمیــاری در  27عرصه موضوعی
تخصصی فعالیت دارند گفت :بیــش از  200هزار
خادمیار در ســامانه خادمیاری ثبتنــام کردهاند و
مراحل ثبت و جذب ایــن خادمیاران توســط دفاتر
ستادی در حال انجام است.
وی افزود :تحــول بنیادین در الگــوی خادمی امام
رضا(ع) و گسترش عرصه خدمت از دیوارهای حرم
به چارچــوب جمهوری اســامی ایران و باز شــدن
درهــای خادمیــاری با تدبیــر تولیت آســتان قدس
رضوی در ســه ســال گذشــته ،فصل نوینی را پیش
روی دلدادگان خدمت قرار داده است .موسویان با
بیان این که مرحله سازمان دهی و فعال سازی این
خیلعظیمخادمیاراندرسراسرکشورشکلگرفته
است ،تحقق این مهم و توســعه عرصه خادمیاری را
حاصل همکاری بخش های مختلف آستان قدس با
مدیریت مرکز خادمیاران دانست.
شایان ذکر است در این مراسم برخی از کانونهای
خادمیاری ،یکی از فعالیتهای خود در  ۲۶عرصه
تعریفشده را تشریح کردند.

مشهد برف آمد اما سفیدپوش نشد

وزش برف در مشهد!

ملیحه رفیع طلب /هر چند از ابتدای زمستان برخی روزها
در مشهد شاهد بارش اندک برف بودیم اما طی روزهای
سه شنبه و چهارشنبه برف نسبتا خوبی در مشهد بارید؛
برفی که البته مشهد را بازهم سفیدپوش نکرد و بیشتر به
وزش برف شبیه بود تا بارش!
به گزارش «خراســان رضوی» ،طبق اعــام رئیس مرکز
پیش بینی هواشناسی استان تا ساعت 9:30روز گذشته
 ،میزان بارش برف در مشهد  7ســانتی متر گزارش شده
است .یحیی قائنی پور با اشاره به میزان بارش در این بازه
زمانی یادآور شد :در ایستگاه فرودگاه مشهد 15.6میلی
متر بارندگی گزارش شده است و بعد از آن باخرز با  9.1و
رشتخوار با  8.4میلی متر در بین شهرستان های استان
به ترتیب بیشترین میزان بارش را داشته اند.
وی در خصوص میزان بارندگی در نقاط مختلف مشــهد
اظهار کرد :بیشترین میزان بارندگی در منطقه پنجتن با
 10میلی متر بوده و شهرک امام با  ،5.5آب و برق با ،3.4
شهرک امام علی (ع) و فرامرز با  3و قاسم آباد با 1.5میلی
متر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده اند.

•رفع آب گرفتگی در  10نقطه شهر

همچنین بــه گــزارش روابط عمومــی معاونــت خدمات
شهری شهرداری مشــهد ،مهدی یعقوبی از به کارگیری
 1000نفرنیرویکارگریبرایرفعتجمعآبهایسطح
معابر و آب گرفتگی در  10نقطه شهر خبر داد .وی گفت:
پیرو اخطاریه سازمان هواشناسی درخصوص بارش های
سه شنبه و چهارشنبه ۵۱ ،دســتگاه تانکر و ادوات جمع
آوری آب های سطحی ۱۴۰ ،دســتگاه موتور پمپ سیار
برای رفع تجمع آب های ســطحی و  215دســتگاه برف
روب ســنگین و نیمه ســنگین  ،نمک پاش و گریدر بخش
خصوصی و سازمان مدیریت پســماند در شهر به صورت
آماده باش مستقر شدند.
وی افزود :همچنین ســه دســتگاه پمپ مکنده سنگین
و پنج دســتگاه پمپ مکنده قوی از ســازمان آتش نشانی
و مدیریت پســماند برای رفع تجمع آب های ســطحی به
کارگرفته شد.
رضا دانایی معاون اجتماعی و مشــارکت های ســازمان
اجتماعی فرهنگی شــهرداری مشــهد نیــز در این زمینه
اظهار کرد :به دلیل شــرایط نامطلوب جــوی در 11روز
گذشــته 1163 ،نفر از افراد بی خانمــان و کارتن خواب
به گرمخانه ها منتقل شــدند که از این تعــداد  91نفر زن
و بقیه مرد هســتند البته آمار پذیرش افراد کارتن خواب
در گرمخانــه "خانه ســبز" از ابتدای اردیبهشــت تاکنون
 15هــزار و  293نفر بــوده کــه  710نفر آنــان زن و بقیه
مرد بوده اند.

