اخبار
جامعه

سخنگویصنعتبرقاستان:

 10هزار تومان از قبوض برق
مربوط به بیمه حوادث طبیعی است

همایشروزغزهدرحرمرضوی
برگزارمیشود
دبیرهمایشروزغزهبااشارهبهحضورفعاالنمقاومت
از کشورهای ترکیه ،عراق ،لبنان و فلسطین در این
رویداد ،از برگــزاری همایش روز غــزه در حرم مطهر
رضوی خبــر داد و گفت :نام گــذاری این همایش به
روزغزهبرایپاسداشترشادتهاوایستادگیمردم
غزه در جنگ ۲۲روزه با رژیم صهیونیســتی اســت.
به گزارش تسنیم،حجت االســام باقری با اشاره به
برگزاریاینرویدادبهصورتبینالمللیدرروز29
دی مــاه در صحن حرم مقدس رضــوی ،اظهار کرد:
مسئلهغزهنهتنهایکبحثمقاومتوبحثاسالمی
استبلکهیکمسئلهحقوقبشریاست.ویافزود:
در مسئله غزه نه تنها کشــورهای اسالمی بلکه همه
کشــورها ،حتی ســازمان ملل و گروه های ان جی او
()NGOمقصرهستندوبهتعبیرمقاممعظمرهبری
غزهعرصهرسواییآمریکاومدعیانحقوقبشراست.
وی ادامه داد  :مســئله دیگری که ما را واداشــته تا با
برپایی این همایش رسانه مردم غزه باشیم این است
کهوضعیتبهداشتدرغزهازابتداییترینامکانات
بیبهرهاستوحتیتجارتباخارجازغزهنیزبرایآن
هامقدورنیست،هیچکشتیحقورودوخروجبهغزه
رانداردومردمانغزهنمیتوانندازآنجاخارجشوند
مگراینکهازتونلهایمخفیبهمصربروندوازآنجا
پیگیرکارهایخودباشند.

بارشباراندر ۱۶شهرستاناستان
کارشــناس مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناســی
خراسانرضویگفت:بارشباراندر ۱۶شهرستان
خراســان رضوی گزارش شــده اســت که بیشترین
آن مربوط به خــواف بوده و  ۲۴میلی متر ثبت شــده
است.فاروقیدرگفتوگوباایرناافزود:پسازخواف
ن تربت جام با ۲۱میلی متر و چناران با۱۴
شهرستا 
میلی متر بیشترین بارندگی را در استان داشتهاند.
ویبیانکرد:بارشباراندرشهرستانهایمشهد،
نیشــابور ،تربت حیدریه ،کاشــمر ،گنابــاد ،قوچان،
درگز ،فریمان ،بجستان ،کالت ،تایباد و مه والت نیز
گزارش شده است .وی ادامه داد :سامانه بارشی که
از روز جمعه در استان خراسان رضوی فعال شده و تا
روزچهارشنبههفتهجاریدراستانفعالخواهدبود،
بیشترین بارش ها را در نیمه جنوبی و جنوب شرقی
استان خواهد داشت .وی افزود :برای روز دوشنبه،
جویآراموبهنسبتپایداربراستانحاکممیشودو
برایروزسهشنبهبارش بارانوبرفهمراهباافزایش
ابر،رعدوبرق،وزشبادواحتمالجاریشدنرواناب
دراستانپیشبینیمیشود.
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شورای شهر مشهد تصویب کرد:

تشکیلقرارگاه شهید سلیمانی
برایکاهشآسیبهایاجتماعی

بهبودی نیا  /روز گذشــته بیستمین جلسه
علنی شــورای ششم شهر مشــهد برگزار شد
و در این جلســه پنج دســتور کار مــورد نقد و
بررســی اعضای شــورای شــهر قــرار گرفت
کــه در مهم تریــن مصوبه  ،تشــکیل قــرارگاه
فرهنگــی ،اجتماعــی و گردشــگری شــهید
ســلیمانی بــه منظــور تمرکــز بــر مقابلــه بــا
آسیب های اجتماعی به تصویب رسید.
به گزارش «خراسان رضوی» ،مهدی ناصحی
کــه در غیــاب موحدیان ریاســت این جلســه
را بر عهــده داشــت ،ضمن اشــاره بــه برخی
انتقادهــای مطرح شــده در فضــای مجازی
در باره مدیریت شــهری گفت :متاسفانه این
روزها بنا به دالیلی که برای ما روشن نیست،
عــده ای در فضــای مجــازی علیــه اقدامات
مدیریت شهری به ارائه نظراتی می پردازند،
توصیه اخالقــی ما به این افراد این اســت که
نقدهــا را «عالمانه» انجــام دهند ،بــه دنبال
حواشــی رفتــن ،جــز اتــاف وقــت مدیریت
شهری دســتاورد دیگری ندارد .این عزیزان
اگر حســن نیــت دارند مــواردی را کــه به آن
انتقــاد دارند  ،بــه صورت چهــره به چهــره با
ما مطرح کنند تــا در کنار همدیگر در مســیر
خدمت به مردم به حل موضوعات بپردازیم.
نایب رئیس شــورای شهر مشــهد گفت :این
روزها در شورای شــهر درگیر اصالح بودجه
هســتیم و در جلســه بعدی اصالح بودجه به
صحن علنــی می آیــد ،بــه صــورت میانگین
بودجه تخصیص داده شــده به حاشــیه شهر
مشــهد حــدود  15درصد بــوده اســت که ما
سعی داریم این عدد را به  30درصد برسانیم،
اتفــاق ارزشــمندی که همــت شــهرداری را
میطلبــد تــا در اقدامــی جهــادی ،فاصله به
وجود آمــده در ایــن بافتها طی ســالهای
اخیر را جبران کند.
در ادامــه ،دبیریــان از اعضــای شــورای شــهر
مشهد در نطق پیش از دستور خود به ضرورت
ایجاد وحدت بیــن همه گروه هــای اصولگرا،

مشــهد از طریق اعمال ماده  ۹الیحه قانونی
نحوه خریــد و تملــک اراضی و امــاک برای
اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی
دولت اقدام کند».

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورا

سخنگوی صنعت برق استان گفت :مبلغ ۱۰۰هزار
ریالیکهدرقبوضمشترکانخانگیشرکتبرقدرج
شده و مشــترکان پرداخت میکنند ،مربوط به بیمه
همگانی حوادث طبیعــی بوده که به صورت ســاالنه
در قبوض برق درج شده است .حشمتی در گفتوگو
با ایســنا در خصوص اعمال مبلغ۱۰۰هــزار ریال در
قبوض برق اظهار کرد :مبلغ ۱۰۰هــزار ریالی که به
عنوانحقبیمه،درقبوضمشترکانخانگیشرکت
برقدرجشدهومشترکانپرداختمیکنند،مربوطبه
یکی از مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۰بوده و این
مبلغازاجزایبودجهامسالنیزاست.ویافزود:طبق
این قانون که به منظور بیمه همگانی حوادث طبیعی
برایواحدهایمسکونیپیشبینیشده،وزارتنیرو
موظفاستمبلغ۱۰۰هزارریالحقبیمهبهصورت
ساالنه ،از مشــترکان دریافت و به حساب خزانهداری
کل کشور واریز کند .سخنگوی صنعت برق خراسان
با اشــاره به این که این بیمه مربوط به حوادث طبیعی
است،بیانکرد:اینمبلغبرایحوادثطبیعیمانند
سیل،زلزلهوحوادثقهریاستکهدراختیارصندوق
همگانی حوادث طبیعی قرار میگیــرد و ارتباطی با
حوادثی مانند ســوختن لوازم برقی ندارد .حشمتی
گفت :با توجه به این کــه این قانون مربــوط به بودجه
ســال ۱۴۰۰اســت ،ادامه این طرح برای سال های
آیندهبستگیبهطرحبودجهدرآیندهدارد.
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ا ز میان خبر ها

فعاالن اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اشاره
کــرد و گفــت :اتحــاد یک نعمــت الهی اســت
هرچند وضعیــت موجود در ایــن زمینه راضی
کننده نیست .وی افزود :امروز باید نقاط قوت
را با وحــدت تقویت و نقــاط ضعــف را برطرف
کنیــم زیــرا وحــدت جانمایه هــر نــوع تالش و
کار صادقانه اســت .بنده پیشــنهاد می کنم با
برگزاری نشست های گفت و گو محور با فعاالن
اجتماعــی ،اقتصــادی و همــه اضــاع جریان
اصولگرایی راهگشای مشکالت باشیم.
•نام گذاری برخی معابر به نام شهدای
گران قدر

تصویــب الیحه نــام گــذاری برخــی معابر به
نام شــهدای گران قدر ،اولین مصوبه بود که
بر اســاس آن معبر تــوس  ۴۷واقــع در بولوار
توس به نام شــهید حســن الهی ،معبر شهید
درودی  ۷واقــع در تــوس  ۴۱بــه نام شــهید
ابوالفضل طاهری و معبــر پیامبر اعظم (ص)
 ۵واقــع در بزرگراه پیامبر اعظــم (ص) به نام
شهیدحسین پایدار نام گذاری شد.
همچنین در این جلســه الیحه دوفوریتی
اعمــال مــاده  ۹قانــون نحــوه خریــد و
تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای
برنامههــای عمومــی ،عمرانــی و نظامی

در محــور بزرگــراه پیامبر اعظــم (ص) با قید
دو فوریــت بــه تصویــب رســید که بر اســاس
آن «بــه شــهردار مشــهد بــه عنــوان باالترین
مقام اجرایــی شــهرداری اجازه داده شــد با
توجه به ضــرورت و تســریع در اجــرای طرح
احداث چپگــرد بزرگراه پیامبــر اعظم (ص)
به بزرگــراه آیــت ا ...هاشــمی رفســنجانی،
نســبت به تملک و تحصیــل حریم مقــدار در
مسیر ملک با پالک ثبتی  ۹۹فرعی از ۱۷۴
اصلی بخش  ۱۰مشهد از طریق اعمال ماده
 ۹الیحــه قانونی نحوه خریــد و تملک اراضی
و امالک برای اجــرای برنامههــای عمومی،
عمرانی و نظامی دولت اقدام کند .همچنین
در مصوبه دوفوریتی دیگر با همین مضمون
به شهردار مشــهد اجازه داده شــد با توجه به
ضــرورت و تســریع در اجــرای طــرح احداث
چپگرد بزرگراه پیامبر اعظم (ص) به بزرگراه
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی نسبت به تملک
و تحصیل حریم مقدار در مسیر ملک با پالک
ثبتــی  ۹۸فرعــی از  ۱۷۴اصلــی بخش ۱۰

•تصویب الیحه نحوه تامین پارکینگ در
امالک دارای سابقه پاسخ گویی

یکــی دیگــر از مصوبــات این جلســه تصویب
الیحه نحوه تامین پارکینگ در امالک دارای
سابقه پاسخ گویی بود .بر اساس این مصوبه
«شهرداری مشهد موظف اســت در مواردی
که حقوقــات کســری پارکینگ ،طبــق آرای
کمیســیون ماده  100یا ســایر موارد را اخذ
کرده اســت تــا زمــان تجدیــد بنا ،مســاحت
پارکینگ تسویه شده را در صورت تغییر بنا از
لحاظ سطح و سطوح و بهره برداری به عنوان
حقوق مکتسبه لحاظ کند».
•قرارگاهی برای مقابله با آسیب های
اجتماعی

اعضای شورا همچنین در دستور کار دیگری،
رای به تشــکیل قرارگاه فرهنگــی ،اجتماعی
و گردشــگری شــهید ســلیمانی دادنــد که بر
اســاس آن شــهرداری مشــهد مکلف است به
منظور تســری اخالق اجتماعی و پیشــگیری
،کاهش و مقابله با آسیب های اجتماعی با به
کار گیری تمام ظرفیت های مادی و معنوی در
چارچوب وظایف شــهرداری ،مشارکت سایر
نهادها و دســتگاه های مرتبط ،با اتکا به حلقه
های میانی و ظرفیت های مردمی  ،با محوریت
مسجد و تاکید بر محله و خانواده محوری برای
تهیه ساز و کار تشــکیل این قرارگاه اجتماعی
ظرف مدت دو ماه اقدام کند.

معاونادارهکلارشاداستانتشریحکرد:

جزئیات برگزاری دومین نمایشگاه
مجازی کتاب
معــاون فرهنگــی و رســانهای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره به جزئیات
برگزاری دومین نمایشــگاه مجازی کتــاب تهران
از ســوم تا دهــم بهمن بــر لــزوم برگزاری اســتانی
نمایشــگاه مجازی کتــاب تأکید کــرد .تحفهگر در
گفتوگو با ایســنا با اشــاره به برگزاری این رویداد
فرهنگی از ســوم تــا دهم بهمــن ماه تصریــح کرد:
عالقهمندان به کتاب و کتابخوانی میتوانند در
این مدت از این نمایشــگاه کــه بیشــترین تدابیر و
برنامهها در برگزاری رویدادهــای فرهنگی مروج
کتــاب و کتابخوانــی را دارد ،بهــره ببرنــد .طی
هماهنگی با شــرکت پســت در راســتای تســهیل
ارسال کتابهای خریداری شده ،بستههای پستی
به صورت رایــگان برای خریداران ارســال خواهد
شد .معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره به در نظر
گرفتن بــن خرید کتاب برای دانشــجویان ،طالب
و استادان دانشــگاه گفت :با توجه به افزایش ۶۰
درصدی ســقف خرید بن کتاب ،امسال استقبال
خوبی از ایــن موضوع شــد و بیش از  ۸۰هــزار نفر
برای دریافت بن خرید کتاب ثبت نام کردهاند.

معاونشهردارمشهدخبرداد:

بازگشایی دوربرگردان تقاطع
 4سطحی آزادگان

معاون عمــران ،حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری
مشــهد از بازگشــایی یکــی از دوربرگــردان هــای
تقاطع چهار سطحی آزادگان خبرداد .به گزارش
پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد ،منبتی
گفــت :در راســتای تســهیل دسترســی زائــران و
مجاوران به بزرگراه آیت ا ...هاشــمی رفسنجانی
و همچنیــن کاهــش ترافیــک در محــدوده میدان
نمایشــگاه یکی از دوربرگردان هــای پروژه تقاطع
چهار سطحی آزادگان بازگشــایی شد و در اختیار
شــهروندان قــرار گرفــت .معــاون عمــران ،حمل
ونقل و ترافیک شــهرداری مشهد ادامه داد :براین
اســاس خودروهایــی کــه از ســمت میــدان خلیج
فارس(مجیدیه) به سمت تقاطع آزادگان در حرکت
هســتند و قصد ورود به الیــن مقابل بزرگــراه آیت
ا ...هاشمی رفســنجانی را دارند می توانند از این
دوربرگردان استفاده کنند.

