ا ز میان خبر ها
گوناگون

پیشبینیبارشبرفوبارانوکاهشدمایهوا

صبح شنبه؛ مشهد منفی 10درجه
کارشناسمرکزپیشبینیهواشناسیاستانگفت:از
اواخرروزچهارشنبهسامانهناپایدارب هتدریجاستانرا
تحتتاثیرقرارمیدهدکهیکیازپیامدهایآنبارش
است و بارشها نیز بیشتر به صورت برف خواهد بود.
اثمریدرگفتوگوباایسنااظهارکرد:ازروزپنجشنبه
کاهشدماراداریمکهدرروزجمعهشدیدترمیشود،
دمای مشهد در روز جمعه یک تا2درجه است و شنبه
صبح به حدود منفی  ۱۰درجه خواهد رسید .اثمری
افزود:بارشهادرمشهدنیزبهصورتبرفخواهدبود
وازروزپنجشنبهتاجمعهصبحادامهخواهدداشت.

مدیرصندوقبازنشستگیکشوریاستان
اعالمکرد:

مدیرصندوقبازنشستگیکشوریاستانگفت:ازآغاز
سال 7500نفرازمشترکاناینصندوقازتسهیالت
۱۰تا۳۰۰میلیونریالیطرحمنزلتاستفادهکردند.
کریــمدادی در گفت و گــو با ایرنــا افزود :تســهیالت
این طرح در ۳۰گســتره پرداخت میشــود و از جمله
ویژگیهایتسهیالتیادشده،بدونسپردهگذاری،
بدون وثیقه ،بدون معدل حساب و بدون ضامن بودن
طبقشرایطمندرجدرمفادتفاهمنامهآناست.

معاوندانشگاهعلومپزشکیمشهد:

مصرف«ریتالین»بهبهانهموفقیت
در امتحان توجیه علمی ندارد

وبدا  /دکتــر فاطمه محــرری معاون دانشــجویی
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد:
مصرف داروی ریتالین به بهانه موفقیت در امتحان
نه تنهــا توجیه علمــی نــدارد بلکه میتوانــد منجر
به عوارض و آســیبهای جســمی و روحــی در فرد
مصرفکننده شود.

اجتماعی-فرهنگی
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شورای شهر الیحه  25بندی کاهش آلودگی هوا را تصویب کرد

گاممدیریتشهریبرایکاهشآلودگیهوایمشهد

بهبودی نیا /صد و هفدهمین جلسه علنی
شورای شهر مشــهد صبح روز گذشته برگزار
و شش دستور کار توســط اعضا بررسی شد.
اعضای شورای شــهر مشــهد روز گذشته در
مهم ترین مصوبه خود ،الیحــه جامع کاهش
آلودگــی هــوای مشــهد را تصویــب کردند تا
گام هایی جدی برای رفع این معضل زیست
محیطی شهر برداشته شود.
بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،محمدرضا
حیدری رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای
این جلســه پس از مرور مناســبت های هفته،
اشــاره ای به بافت اطــراف حرم کــرد و گفت:
شورای شهر مشــهد هیچ منفعت و دغدغهای
جز تحقق طرح در بافت پیرامونی حرم مطهر
رضوی نداشــته و ندارد و طرح باید به ســمتی
برود کــه تحققپذیــری حداکثــری و حداقل
آســیبوچالش را داشته باشد ،تصمیمگیری
درباره بافت ،محدود به مشــهد و ســاکنان آن
نمیشــود چراکه اثرگذاری آن در تراز جهان
اسالم است .وی افزود :در این فرایند مدیریت
شهری نظرات را طرح میکند و تصمیمگیری
نهایی با کمیسیون ماده  5است ولی در عین
حال ،خــارج کــردن و حذف شــورای شــهر و
شهرداری از فرایند تهیه طرحهای تفصیلی،
اقدامی خالف قانون است.
در ادامــه مهــدی نیــا رئیــس کمیســیون
شهرســازی و معماری شــورای شــهر مشهد
نیــز در نطق پیــش از دســتور خود گفــت :به
نمایندگی از مردم مشهد و جامعه متخصصان
شهری از استاندار به عنوان رئیس کمیسیون
مــاده  5و معــاون هماهنگــی امــور عمرانی

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورا

استفاده ۷۵۰۰بازنشسته
از تسهیالت طرح منزلت

اخبار

درخواســت مــی کنــم در راســتای مصوبــه
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران و
در ادامه مسیر شفافسازی در شورای شهر،
در فرایند بررسی و تایید طرحهای تفصیلی،
گامی اثر گذار بردارد و جلســات کمیســیون
ماده  5را بهصورت علنی و آنالین برگزار کند.
•بهر هبرداری از  ۶پروژه عمرانی تا پایان سال

امیرســیاوش حجازی ،مدیرعامل ســازمان
عمران شهرداری مشهد نیز در این جلسه به
ارائه گزارش عملکرد این ســازمان پرداخت
و گفت :امســال  726میلیارد تومــان پروژه
عمرانی را در شــهر اجرایــی کردهایم که 40
درصد آن بــه اتمــام رســیده و  60درصد نیز
فعال است و شش پروژه فعال شهر هم تا پایان
سال به اتمام میرسد.
در صــد و هفدهمیــن جلســه شــورای شــهر
مشــهد همچنیــن حاجیــان شــهری ،رئیس
کمیسیون خدمات شهری شورا ،درخصوص

اجرای طرح بازدید و دیاگ رایگان
خودروها در مشهد

مدیرکلمیراثفرهنگیاستان:

پذیرا رئیس اداره محیط زیســت ،ســامت و ایمنی
شــهرداری مشــهد از اجرای رایــگان طــرح بازدید
و دیــاگ خودروهــای بنزینــی و گازســوز در قالــب
همــکاری مشــترک معاونــت خدمــات شــهری
شــهرداری مشــهد و اتحادیه صنف تولید کنندگان
و خدمات فنی خودرویی مشهد خبر داد .این طرح
همزمان با هفتــه هوای پــاک از  ۲۷دی آغاز شــده
است و تا  ۷بهمن ادامه خواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان
رضوی گفت :سد تاریخی فریمان بر اساس مطالعات مشاور با
اولویت حفظ طبیعت بکر و زیبای اطراف به منطقه گردشگری
تبدیل میشــود.به گــزارش روابط عمومی میــراث فرهنگی
اســتان ،مکرمیفــر در بازدیــد از آثــار تاریخــی و جاذبههای
گردشــگری شهرســتان فریمــان با اعــام ایــن خبــر افزود:
ایــن شهرســتان در حــوزه گردشــگری فرهنگــی و تفریحــی

سد فریمان به منطقه گردشگری تبدیل می شود

اجــرا نشــدن تبصــره  ۲مصوبه بودجه ســال
 ۱۳۹۹ســازمان آتشنشــانی (به کارگیری
بانــوان آتشنشــان) بــه شــهرداری تذکــر
داد و بهارونــد ،دیگــر عضــو شــورای شــهر
نیز درخصــوص اجــرای پروژههــای خطوط
قطارشــهری از محمدرضاکالیی ،شــهردار
مشــهد ســوال کرد.در این جلســه همچنین
گــزارش کمیســیون حقوقــی ،امــاک و
قراردادها در خصوص درخواســت تحقیق و
تفحص از حوزه شهردار و معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری رای آورد و براین اساس،
مقرر شــد کمیتهای به منظور انجام تحقیق و
تفحص تشکیل شود.

یکــی دیگــر از مصوبات جلســه روز گذشــته
شــورا ،تصویب الیحه کاهش آلودگی هوای
شــهر مشــهد بــود .حاجیــان شــهری رئیس
کمیسیون محیط زیست شورای شهر مشهد
در این زمینه گفت :سعی می کنیم با تصویب
این الیحه که به کنترل آلودگی هوای مشهد
مربوط می شــود با همکاری  21دستگاه که
در موضوع کنترل آلودگی هوا دخالت دارند،
اقدامات مناسبی داشته باشیم.
شــایان ذکر اســت در ایــن الیحه شــهرداری
مشــهد با همکاری نهادهایــی از قبیل اداره
کل محیــط زیســت ،اســتانداری ،راهداری
و پلیس راه مکلف شــد درخصــوص مواردی
از قبیــل کنتــرل انتشــارآالیندگی ذرات
معلق ،کنترل انتشــار آالیندگی اکسیدهای
نیتروژن ،کنترل انتشــار آالیندگی ناشــی از
تبخیر سوخت ،کنترل آالیندگی اکسیدهای
گوگرد ،کنترل انتشار آالیندگی فعالیت های
عمرانی و ســاخت و ســاز در مشــهد و حومه،
کنتــرل نشــر آالینــده هــا ،پایــش ،پژوهش،
نظارت و بازرســی اقدامات الزم را در دستور
کار قرار دهد .این مصوبه در  25بند تکالیفی
را بــرای شــهرداری مشــهد به منظــور انجام
اقداماتی برای کاهش آلودگی هوای مشهد
تعیین کرده است.

دیگر مصوبات صد و هفدهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد
تصویب الیحه اصالح و به روزرسانی میانگین ارزش روز امالک بلوکهای همگن
تصویب الیحه توسعه پرداخت الکترونیک شهروندی بر بستر اپلیکیشنها
تصویب طرح سهام شهرداری در شرکت ها و موسسات

ظرفیتهــای زیــادی دارد که ســد تاریخــی فریمــان یکی از
مهمترین ظرفیت های گردشــگری تفریحی این شهرســتان
اســت.وی ادامه داد :ایــن شهرســتان در زمینه گردشــگری
روستایی و کشاورزی ظرفیت های خوبی دارد و باید بر توسعه
بومگردی در این شهرستان تمرکز کنیم.
مکرمی فر در جلســه با نماینده مردم شهرستانهای فریمان
و سرخس در مجلس و فرماندار شهرســتان ،اعضای شورای

اسالمی شهر و شــهردار فریمان نیز اظهار کرد :طرح مرمتی
ســردر رباط تاریخی فریمان در حال تهیه اســت و هفته آینده
در شورای فنی میراث فرهنگی استان بررسی خواهد شد.
وی با بیان این که رباط تاریخی فریمان با همکاری شهرداری
مرمت میشود ،افزود :هم اکنون 18در برای حجرههای رباط
تاریخــی در کارگاه نجاری میــراث فرهنگی تهیــه و به فریمان
ت این
منتقل شده اســت.مکرمیفر گفت :پیمانکار برای مرم 
اثرتاریخیانتخابوهماکنونعملیاتمرمتیشاملبامسازی،
پی بندی و استحکام بخشی در حال انجام است.

شهردارمشهد:

اتفاق جدیدی در مطالعات
کمربند جنوبی رخ نداده است
شهردار مشهد با بیان این که اتفاق جدیدی در پروژه
کمربندجنوبیمشهدومطالعاتآنرخندادهاست،
تصریح کرد :اگر مطالعات زیســت محیطــی پروژه،
ســاخت کمربند را به صالح شــهر نداند ،کمربند را
نخواهیم ســاخت .محمدرضا کالیــی در گفتوگو
با ایســنا ،در خصوص اخبار منتشــر شــده در برخی
رسانههامبنیبراینکهمشاورمحیطزیستیکمربند
جنوبیبهاجرانشدناینپروژهرأیدادهاست،اظهار
کرد:مانسبتبهگذشتهباهیچشرایطجدیدیمواجه
نیستیم.هنوزمطالعاتزیستمحیطیپروژهکمربند
جنوبیدرحالتحویلگیریاست.ویبابیاناینکه
کمربند جنوبی در طرحهای باال دستی لحاظ شده
اســت ،افزود :تاکنون اتفــاق جدیــدی در خصوص
پروژه کمربند جنوبی مشهد و مطالعات آن رخ نداده
است .شهردار مشــهد تصریح کرد :همانطور که ما
از روز اول به مردم قول دادهایم تا زمانی که پیوســت
زیستمحیطیپروژهایراتاییدنکند،آنرانخواهیم
ســاخت ،همچنان پــای این قــول هســتیم .کالیی
افزود :ما روز اول حرف شــفافی را به مــردم زدیم که
همچنان روی حــرف خود هســتیم ،اگــر مطالعات
زیستمحیطی،ساختپروژهکمربندجنوبیمشهد
را تایید کند و آن را برای شــهر اجبــاری و الزم بداند،
ما نیز ساخت کمربند جنوبی را انجام میدهیم .اگر
مطالعات زیســتمحیطی پــروژه ،ســاخت کمربند
را مغایر و به صالح شــهر نداند ،کمربنــد را نخواهیم
ساخت.

معاون محیط زیست استان:

اجرای طرح کهاب باید
تا پایان سال آینده به اتمام برسد

معاون پایــش و نظــارت اداره کل حفاظــت محیط
زیست استان گفت :اجرای طرح کاهش ،هدایت،
انتقال و بازیافت بخارهای حاصــل از تبخیر بنزین
(کهاب) بایــد تا پایان ســال آینــده به اتمام برســد.
عرفانی در گفت و گو با ایرنا افزود :این طرح از خرداد
امسال در هفت جایگاه عرضه سوخت بنزین مشهد
آغاز شد که باید تا پایان سال  ۱۴۰۰در تمامی ۵۶
جایگاه سوخت این کالن شهر تسری یابد.

انجاممطالعاتاحیاومرمت
بیشاز 20قناتدرمشهد
رئیس آب و خاک جهاد کشــاورزی مشــهد گفت:
برای بیش از  20رشــته قنات در مشــهد مطالعات
احیا و مرمت انجام شــده اســت و در انتظــار تامین
اعتبــار هســتیم .بــه گــزارش فــارس ،ابریشــمی
اظهار کرد :زنده ماندن قنــات ها از اهمیت باالیی
برخوردار است و میطلبد برای تثبیت وضعیت آن
و جلوگیری از هدررفت یا نقصان آب ،مراقبتهای
دایمی صــورت گیــرد و در نگهــداری و احیای آن،
همه توان و ظرفیت را به طور بهینه به کار گیریم.

