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دستور تولیت آستان قدس برای
حل مشکل پارکینگ و موانع
زیارت آسان

حجتاالسالموالمسلمینمرویدربازدیدمیدانی
ازاطرافحرمبهبررسیمشکالتزائرانپرداخت

کشف ۵۲۸چکاوک وحشی
از یک متخلف در مشهد
مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی از
کشف ۵۲۸قطعهپرندهوحشیازیکمتخلفسابقه
دار در مشــهد خبر داد .به گزارش ایرنا ،تورج همتی
گفــت :مامــوران یــگان حفاظت و
امــور حقوقــی محیط زیســت
اســتان با کســب مجــوز ،طی
بازرسیازمنزلیکمتهم۵۲۸
قطعــه چکاوک وحشــی زنــده و
 ۳۵قطعه پرنده تلف شده
کشفکردند.

گوناگون
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اهدای 500بستهلوازمخانگیبهسیلزدگاناستان
آیتا...علمالهدی:مسئلهسیلیکمیدانمسابقهبرایآزمایشوامتحانمردم،مسئوالنونهادهابود
گزارش جلسه
محمد حسام مسلمی

روز گذشــته طی مراســمی  500بســته لوازم
خانگیبهآسیبدیدگانسیلشهرستانهای
کالتوبردسکنتوسطستاداجراییفرمانامام
(ره) با حضور نماینده ولی فقیه در استان اهدا
شد .به گزارش «خراســان رضوی» ،آن طور که
مدیرکلستاداجراییفرمانامام(ره)دراستان
در ایــن مراســم اعالم کــرد ،این کاالها شــامل
فرش ،پتو ،یخچال ،اجاق گاز و ســرویس کامل
آشپزخانهبهارزشپنجمیلیونتوماناست.
•بروزاحساسمسئولیتعمومی
دربحرانهایجمعی

آیتا...علمالهدینمایندهولیفقیهدراستان،در
اینمراسمبابیاناینکهستاداجراییفرمانامام،
در مدت کوتاهی بخش زیــادی از خانوادههای
آسیبدیدهکشورراباقاطعیت،جدیتوفعالیت
جهادی مدیریــت کرد ،اظهــار کرد :در مســئله
حادثه ســیل هرچند که چهــره حادثــه ،ناگوار و
خشن و باعث محرومیت افزایی بخش عظیمی
از خانوادههای جامعه و کشور بود اما سه جریان
خودش را نشــان داد که تأمل در این سه جریان
در تداوم انقالب اســامی ما نقشآفرین است.
وی افزود :جریان اول ،استعداد عظیم و سرشار
مردمی ما در احساس مسئولیت در عرصههای
اجتماعیوبحرانهایجمعیاستکهنمونهاش
را طی هشــت ســال دوران دفاع مقــدس تجربه
کــرده بودیم در حالــی که عــدهای معتقد بودند
دوره دفاع مقدس گذشــته ،نســل عوض شده و
دیگرزمینهفعالیتواحساسبهانقالب،اسالم،
جامعهومردمدرنسلهایبعدیوجودندارد.وی
تصریحکرد:اینحادثهثابتکردآناحساساتو
خصوصیات،عظیمتردرنسلهایبعدیانقالب
وجــود دارد و خــودش را نشــان داد ،ایثارگــران
هشــت ســال دفاع مقدس در بســتر یک جامعه
انقالبیبهدنیانیامدهبودند،میراثبرانقالبگران
نبودند و معلوم شــد در نسلهای ســوم و چهارم
انقالبکهدربسترجامعهانقالبیبهدنیاآمدند،
عوامل وراثتی بهعنوان یک عامل اصلی ،مسئله
ایثارگری را در آنان نهادینه کرده است.آیت ا...
علمالهدی،تبدیلشدنکشوربهمیدانمسابقه
خدمت به آسیب دیدگان سیل را دومین جریان
دانست و گفت :مســئله ســیل ،حادثه ناگواری

عکس :میثم دهقانی

تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــه منظور بررســی
مشکالتترددزائرانومجاورانامامرضا(ع)همراه
با قائم مقام آستان قدس از حریم حرم مطهر رضوی
بازدیدکرد.بهگزارشآستاننیوز،دراینبازدیدکهاز
طریقحملونقلعمومیانجامشد،حجتاالسالم
والمســلمین احمد مروی ضمن بررســی مشکالت
ترافیکاطرافحرم،پارکینگها،مسیرهایرفتو
آمدزائرانوایستگاههایتوقفاتوبوسوتاکسی،به
قائم مقام آستان قدس رضوی دستور داد برای حل
مشــکل پارکینگ و رفع موانع زیــارت راحت زائران
اقدامــات الزم را پیگیری کند .تولیت آســتان قدس
رضویدراینبازدیدخواستبابررسیکارشناسی،
برنامهریزیمناسبوهمچنینهماهنگیوهمکاری
با شهرداری برای تسریع در رفع مشکل پارکینگ با
توجهبهتعدادفراوانزائرانونارضایتیهایموجود،
در کمترین زمان ممکن اقدام شود .حجت االسالم
والمسلمین مروی همچنین با توجه به برخی موانع
ایجاد شــده در اطراف حرم مطهر و ایجاد مشکل در
تردد زائران به ویژه افراد ناتوان ،از قائم مقام آســتان
قدسخواستبارعایتتدابیرامنیتی،ضمنبرطرف
کردن موانع ،شرایط الزم برای زیارت راحت زائران
فراهمشودواتوبوسهاوتاکسیهابتواننددرنزدیک
ترین مکان بــه حرم مطهر به زائران خدمت رســانی
کنند.تولیتآستانقدسرضویدرپیگالیهزائران
از کمبود ویلچر و طوالنی بودن مســافت برای افراد
ناتوان ،ضمن بازدید ســرزده از دفاتر تحویل ویلچر،
دســتور داد اقدامات الزم برای رفــع کمبود ویلچر و
خودروی زائربر برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به
زائرانومجاوراندردستورکارقرارگیرد.

از میان خبرها

بود ،ویران شــدن بخشی از کشــور و بیخانمان
شدن انسانها و خانوادههای عزیز و ستم دیده؛
امادرعینحالیکمیدانمسابقهبرایآزمایش
وامتحانمردم،مسئوالن،نهادهاوموقعیتهای
خاصاجتماعینظاموانقالبشکلگرفت.وی
به ایجاد محدودیتهــای امــدادی بینالمللی
برای کشــور اشــاره و تصریح کــرد :از یک طرف
عظمت انقــاب و جامعه انقالبی به دنیا نشــان
داده شــد ،شــبیه این حادثــه و کوچکتــر از این
حادثه در برخی کشــورها با داشــتن ثروتهای
کالن مثل آمریکا اتفــاق افتاد ،آســیب دیدگان
نابود شــدند ،هستیشــان بــا خاک و خاکســتر
یکسان شد و کســی به فریاد آنان نرســید اما در
کشــور تحت محاصره اقتصادی و هدف تهاجم
قدرتهایاستکباریوشیطانیدنیا،اینحادثه
اتفاقافتادوبدونامدادیکهازپشتدروازههای
این کشور برســد ،همت ،عظمت و حرکتهای
جهادی مدیریتهای نظام این مصیبت را جمع
کرد.امام جمعه مشــهد تصریح کــرد :در عرصه
مدیریتهاینظاماینمسابقهراداشتیم،بعضی
نهادهاخوبدرخشیدندومجاهدانهوبااحساس
حرکت کردنــد ،آن چه ما در حــوزه نهاد مقدس
هاللاحمر ،کمیته امداد ،این نهادهای مردمی
و برخی دیگر قسمتهای مدیریتی نظام شاهد
بودیم ،حرکتهای وظیفهمند تشکیالتی نبود
بلکهحرکتهایبرخاستهازیکانگیزهوجدانی
باطنیواحساسدرددردرونخوداشخاصبود.
•عدهایخدمترسان،عدهایفرصتطلب!

آیــت ا ...علم الهدی به برخی سوءاســتفادهها
و موقعیت طلبی برخی جریانها و مســئوالن
اشاره و بیان کرد :این میدان مسابقه هم برای
مدیران و مســئوالن خدوم و جریانهای نظام

شــکل گرفت و هم برای جریانهای سیاســی
که جز نق زدن و حرکت در جهت قدرتیابی و
فرصتطلبیکارینکردند،دراینموقعیتها
کنارکشیدند،بهمیداننیامدندوفقطدرصدد
تفحص از یک نقطهضعف بودند که آن را نشان
دهند.وی افــزود :جریان ســوم ،برکت عظیم
مقام والیــت و رهبــری در این نظام بــود ،مردم
وجود مقــدس اهلبیــت (ع) ،پیغمبــر (ص) و
معصومیــن را بهعنــوان یک پایــگاه عظیم رفع
دردها ،مشکالت و سختیهای خودشان می
دانند و از نسلهای قبلی به آن معتقد بودند اما
نراکهمقاموالیتدراینعرصهها
نمونهعملیآ 
وموقعیتهاازمردمفریادرسیکنندوبهسراغ
مردمبیایند،دراینحادثهلمسکردند.آیتا...
علمالهــدی اظهار کرد« :ســجیتکم الکــرم» از
مبانی اعتقادی ما درباره والیت پیغمبر اســت
اماحرکتعظیمیکهموقعیتهایتشکیالتی
منتســب به دفتــر مقام معظــم رهبــری در این
حادثه انجام دادند ،نســبت به همه دستگاهها
و حرکتهــای عظیم مردمی از درخشــندگی
خاصیبرخورداربود.
•نمودعینیاعتقادشیعهدرامدادرسانی

امام جمعــه مشــهد ،حرکــت بهجــا ،مدیریت
بهموقع ،حضور با سرعت و قاطعیت در صحنه
امدادرسانیرانقطهایبرجستهدرفعالیتهای
ستاداجراییفرماناماموبنیادبرکتبرشمرد
و یــادآور شــد :خانــوادهای که ســیل خانهاش
را خــراب کــرده ،وقتی ببینــد جریانــی ظهور
پیدا کرده که مــی گوید زندگی شــما را تأمین
میکنیم،آنهموابستهبهمقاموالیتورهبری
و بعد صداقت این احســاس را نیز ببیند ،یعنی
مفاد قطعی ،عینی و اعتقادی مردم شیعه ما را

که «سجیتکم الکرم» هســت لمس و احساس
میکند .نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی
تصریح کرد :عمق فاجعه خیلی عظیم اســت،
شمادرخانهنشستیدوبرقمیرود،نیمساعت
خاموشیخانهشما،چقدردرزندگیتاناخالل
ایجاد میکند؟ حساب کنید خانوادهای چشم
باز کنند و ببینند از زندگیشان هیچچیز باقی
نمانــده ،از کوچکترین تا بزرگترین مســائل
زندگیآنانفلجوفشلشدهاستدرزمانیکه
باید طی کنند تا زندگی به حالت اول برگردد،
چهمیکشند؟آیتا...علمالهدیضمنتقدیر
ازسرعتعملوقاطعیتستاداجراییفرامین
امام و جوانگرایی که در این بنیاد ایجادشده،
ابرازامیدواریکردبااتکایبهجوانان،گامدوم
انقالبراقویترازگاماولبرداریم.
•صحنهزیبایحضورجوانانجهادی

همچنین بذرپاش رئیس هیئــت مدیره بنیاد
اجتماعی احســان نیــز در این مراســم گفت:
بسیاری از هموطنان ما در سیل اخیر بسیاری
از لــوازم خانگی خــود را از دســت دادنــد ،در
اســتان خراســان رضــوی طبــق بررســی که
صورت گرفــت  500بســته لــوازم خانگی به
سیل زدگان اختصاص یافت .وی تاکید کرد:
دومین اتفاقی که در سیل اخیر افتاد ،حضور
جوان ها و گــروه های جهادی بــود که صحنه
هــای زیبایــی را خلق کردنــد ،ایــن صحنه ها
عجیب بود و باید از آن ها هزاران مستند تهیه
کرد ،اما بوروکراسی مشــمئز کننده این ها را
خستهمیکندوبایدجوانانجهادیوانقالبی
این بوروکراسی مشمئز کننده را خسته کنند
و مفهوم گام دوم انقالب هم همین است.وی
تاکید کرد :ما در ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
هر کمکی که نیاز باشد انجام می دهیم ولی به
جای دولت ننشسته ایم و فقط تالش می کنیم
اندکی از آالم مردم را کاهش دهیم .همچنین
ارکانی مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
در خراســان رضوی نیز در این مراســم گفت:
پیرو بازدید آیت ا ...علم الهــدی نماینده ولی
فقیــه در اســتان از مناطــق ســیل زده کالت،
قرار شــد  60بســته لوازم خانگی به این افراد
اختصــاص یابد که ایــن تعداد به  200بســته
افزایش یافت و  300بســته لــوازم خانگی که
همه آن ها کاالهای ایرانی اســت نیز به ســیل
زدگان شهرستان بردسکن اختصاص یافت.

اختالف 69تایی در اعالم تعداد
کانون های سالک مشهد
دانشگاهعلومپزشکی 11:کانونسالکدر
مشهدوجوددارد
شهرداری 80:کانونسالکدرمشهدازسوی
مرکزبهداشتمعرفیشدهاست

درحالیکه 21خردادرئیسگروهبیماریهایواگیر
داردانشگاهعلومپزشکیمشهدبه«خراسانرضوی»
اعالم کرد که 11کانون ســالک در مشهد وجود دارد
اما حاال سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری
مشهد اعالم کرده است که «اکنون حدود  80کانون
مستعدبیماریسالکدرمشهدازسویمرکزبهداشت
مشخص شده است»؛ موضوعی که نشان از اختالف
 69تایــی در اعالم تعداد کانون های ســالک توســط
دو نهاد متولی دارد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی
شهرداری مشهد ،مهدی یعقوبی سرپرست معاونت
خدمات شــهری شــهرداری گفت :بــا توجه بــه روند
فعالیتهاواقداماتصورتگرفتهازسویشهرداری
مشهد و همچنین مشارکت مردم آمار بیماری سالک
نسبت به سال ،96نزدیک به 6درصد کاهش داشته
است.مهدییعقوبیاظهارکرد:هماکنونحدود80
کانون مستعد بیماری سالک در مشهد از سوی مرکز
بهداشت مشخص شــده و برای رفع خطر آن از سوی
شهرداریاقداماتویژهایصورتگرفتهاست.

گزارشمنشاءگردوغبارشمال
شرقکشوررویمیزوزارتخارجه

گردوغبارصحرایقرهقوم،عاملآلودگیشدید
هوای مشهد در خرداد 97بود

معــاون پایــش و نظــارت اداره کل حفاظــت محیط
زیســت خراســان رضــوی گفــت :گــزارش منشــاء
فرامرزی گرد و غبار شــمال شــرق کشــور تهیه و به
وزارت امــور خارجــه ارائه شــد .محمــد عرفانی در
گفت و گو با ایرنا افزود :ایــن گزارش با هدف کمک
به وزارت امور خارجه در زمینه رایزنی با کشورهای
عامل افزایش گرد و غبار در شــرق کشور ارائه شده
اســت .وی اظهار کرد :به منظــور جامعیت و تقویت
جنبه علمی این گزارش ،طرح جامع گرد و غبار در
شمال شــرق کشور نیز از ســوی جامعه دانشگاهی
استانبایدتهیهشودکهاقداماتاولیهاینمطالعات
انجام شده اســت .شایان ذکر اســت ،در خرداد ماه
ســال گذشــته  ،مشــهد چند روزی درگیر آلودگی
شــدید هوا ناشــی از ریزگردهایی بود که اعالم شد
عامل آن صحرای قره قوم ترکمنستان است.

