خبـــــر

3

www.shahraraonline.com
چهارشنبه  26اردیبهشت 1397

شماره 2548

استقرار  19گروه برای
استهالل ماه رمضان

شورای سالمت محالت
ایجاد میشود

قاسمیمقدم -رئیس ستاد استهالل ماه
در خراسان رضوی گفت 19 :گروه مجهز
به دوربین ،تلسکوپ از عصر امروز در نقاط
مختلف استان به استهالل ماه میپردازند.
حجت االسالم والمسلمین ابراهیم معادی
در گفتوگو با شهرآرا افزود :امروز  29شعبان
است و به احتمال بسیار زیاد عصر چهارشنبه
هالل ماه رؤیت میشود و پنجشنبه روز اول
ماه مبارک رمضان خواهد بود .وی ادامه داد:
اگر هوا صاف باشد ،در برخی از شهرهای
استان مانند نیشابور و تربت حیدریه حتی با
چشم عادی و غیرمسلح هم امکان استهالل
ماه وجود دارد .معادی بیان کرد :مردم امشب
منتظر اعالم رسمی آغاز ماه مبارک رمضان از
سوی ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری
باشند.

گــروهخبر -مــعــاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری خراسان رضوی از ایجاد
شورای سالمت محالت خبر داد .به گزارش
وبدا ،سید جواد حسینی توسعه همهجانبه
و ارتــقــای سالمت را یکی از هفت راهبرد
تعیینشده برای استان در سال  97دانست
و اظهار کرد :مجامع سالمت به سازماندهی
نقش دولت ،بخش غیردولتی ،تشکل های
غــیــردولــتــی ،بخش خصوصی و خیران
سالمت در حــوزه سالمت مــیپــردازد و بنا
داریم با تشکیل شوراهای سالمت محالت،
در این راستا ،یک گام به جلو حرکت کنیم.
حسینی با بیان اینکه سند جامع سالمت
استان ،سند جامع بیماریهای غیرواگیر و
سند جامع امنیت غذایی سه سند باالدستی
مصوب برای توسعه سالمت استان هستند
افزود :در این اسناد ،نقش همه دستگاهها
در ارتقا و سالمت مشخص و بناست هریک از
دستگاهها گزارش کار خود را ارائه دهند.

محافل قرآنی
در حرم رضوی
گروهخبر -رئیس اداره علوم قرآنی آستان
قدس رضــوی از برپایی محافل قرآنی ماه
مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی خبر داد.
بــه گـــزارش آســتــاننــیــوز ،حجتاالسالم
والمسلمین مهدی شجاع جزءخوانی قرآن
کریم را یکی از برنامههای مهم و و ثابت حرم
رضوی به ویژه در ایام ماه رمضان دانست و
بیان کرد :در این ماه پرخیر و برکت  14محفل
قرآنی در حرم مطهر رضوی و چند مسجد
وابسته سطح شهر برگزار میشود.وی با بیان
اینکه بعد از اقامه نماز جماعت صبح محفل
قرآنی در صحن انقالب اسالمی حرم مطهر
رضوی برگزار میشود ،تصریح کرد :زائران
میتوانند در ایام ماه مبارک رمضان هر روز
از ساعت  11تا  12با حضور در رواق بزرگ
امــام خمینی (ره) از محفل ترتیل خوانی
قــرآن کریم بهره مند شوند.شجاع افــزود:
همچنین در این ماه بابرکت جلسات ترتیل
قرآن کریم هر روز از ساعت  9تا  10صبح در
رواق دارالرحمه 9:30 ،تا  10:30در رواق
کوثر 17 ،در صحن هدایت 18 ،تا  19در ایوان
مقصوره مسجد گوهرشاد و رواق غدیر و از
ساعت  19در صحن رضوان حرم مطهر دایر
است.وی به برپایی محافل قرآنی ویژه بانوان
اشــاره کرد و افــزود :در ماه مبارک رمضان
محفل انس و ترتیل خوانی قرآن همه روزه
از ساعت  11تا  12:30با حضور قاریان و
مرتالن برتر خواهر در رواق حضرت زهرا (س)
حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.رئیس
اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی ادامه
داد :در ماه مبارک رمضان محفل قرآنی
«میهمانی خدا» نیز ویژه زائران و روزهداران
نوجوان همهروزه از ساعت  17تا  18:30در
دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی برگزار
میشود.وی تصریح کرد :همچنین به همت
اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی محافل
قرآنی با تالوت قاریان و حافظان و مرتالن
برتر کالما ...وحی آستان قدس رضوی بعد
از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد
کتابخانه مرکزی ،مسجدالرضای احمدآباد،
حسینیه امام رضا (ع) و از ساعت  18در بقعه
خواجهربیع برپا خواهد شد.

رتبه اول علوم پزشکی
مشهد در جذب نخبگان
ایرانی مقیم خارج

باوجودنزوالتجویدر2روزگذشته،هنوزباکاهش35درصدیبارشهامواجهیم
بنیامینیوسفزاده -بارش باران طی دو روز گذشته،
هوایی بینظیر را برای مشهد به ارمغان آورد و باعث
طراوتی بیمانند برای این روزهای شهر امام رضا(ع)
شد .چند روز مانده به خردادماه ،بارش نزوالت جوی
در شمال شرق کشور به حدی رسید که حتی برخی
کانالها و کالهای مشهد با کمبود ظرفیت پذیرش
آبهای جاری روبهرو شدند و به این واسطه ،در رفت و
آمد شهروندان و زائران ،اندکی اخالل به وجود آمد.
بر اســاس اطالعیه اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی ،ایستگاه های فرودگاه و دانشگاه فردوسی
مشهد طی  24ساعت منتهی به ظهر روز گذشته ،به
ترتیب بارشهایی به میزان بیش از  23و  42میلیمتر
را به ثبت رساندند که با توجه به وضعیت بحرانی ذخایر
آبی این شهر ،رخدادی درخور تأمل به شمار میآید.
همچنین با وجــود آمادگی کامل کارکنان خدمات
شهری مشهد ،آبگرفتگیهایی در برخی نقاط شهر،
مشکالت زیادی برای شهروندان و زائران به وجود آورده
بود.
در کنار این موضوع ،از دسترس خارج شدن تارنمای
اداره کل هواشناسی استان نیز داستان جالبی بود که
دست خبرنگاران را برای کسب اطالعات و آمار مربوط به
این حوزه در حنا گذاشت.

عذرخواهیشهردار

شهردار مشهد درباره بارش شدید باران در شهر مشهد
گفت :باید برای بارندگیهایی که از دو سه روز اخیر
در مشهد مقدس آغاز شده است خداوند را سپاس
بگوییم ،و به دلیل آب افتادگی در برخی معابر ،از
شهروندان مشهدی عذرخواهی میکنم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،قاسم
گــروه خبر -مدیرعامل جمعیت هالل احمر
خراسان رضوی گفت :متأسفانه همه داروخانههای
هالل احمر با بیمهها مشکل شدید دارند و تقریبا
 10میلیارد تومان از پول ما دست بیمه هاست.
به گــزارش ایسنا ،مجتبی احمدی ،روز گذشته
در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته هالل احمر
در خصوص بودجه این نهاد اظهار کــرد :بودجه
ســال گذشته هــالل احمر در تمام بخش ها ۵8
میلیارد تومان بود که بخشی از این مبلغ بودجه
داروخانه است.
وی با بیان اینکه بدهی بیمه ها به هالل احمر به
دلیل کاهش نقدینگی به داروخانههای آن آسیب
میزند ،افزود :داروخانههای هالل احمر داروخانه
مرجع برای تمام بیماران خاص است اما با توجه به
نامطلوب بودن وضعیت نقدینگی بیمهها ،حمایت

تقیزاده خامسی افزود :اگر در نقاطی از شهر شاهد
آبافتادگی بودیم ،به دلیل سرریز شدن کانالهاست
زیرا ظرفیت آنها براساس بارندگی متوسط محاسبه
شده است .وی با تأکید بر اینکه در همهجای دنیا نیز
نداشتن صرفه اقتصادی ،کانالها را برای رگبار
دلیل
ِ
به ِ
پیشبینی نمیکنند افزود :طی دوشنبهشب گذشته،
در منطقه احمدآباد ،در مدت  30دقیقه ۵2 ،میلیمتر
بارندگی ثبت شد که در مقایسه با متوسط بارندگی
مشهد با  200میلیمتر ،بسیار زیاد است .لذا طبیعی
اســت که آب افتادگی رخ دهــد.تــقــی زاده خامسی
خاطرنشان کرد :همه نقاط مستعد آب افتادگی را
شناسایی کرده ایم و امیدواریم به تدریج رفع شود.
همچنین نیاز است کانالهای کوچک به کانالهای
بزرگ برسند.

آمادهباش۶00نیرویخدماتشهری

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهردار مشهد
نیز دراینباره با بیان اینکه شدت بارندگی دوشنبهشب
گذشته به سرریز شدن کالها و کانالهای جمعآوری
آبهای سطحی منجر شد افزود :در برخی از نقاط،
برای تعدادی از شهروندان مشکل به وجود آمد که
نیروهای آتشنشانی و خدمات شهری ،این مشکالت
جزئی را رفع کردند .خلیلا ...کاظمی افزود :به دلیل
سرریز شدن کال قرهخان 11 ،منزل مسکونی و هفت
باب مغازه در دو خیابان فرعی بولوار شیرودی دچار
آب گرفتگی جزئی شدند که مشکل رفع شده است.
وی ادامه داد :به منظور رفع مشکالت احتمالی ،با آغاز
بارش باران از دوشنبهشب گذشته 6۵ ،دستگاه خودرو
مخصوص جمعآوری آبهای سطحی و  600نیروی
کارگری در مناطق آمادهباش هستند.

تماس180شهروندبامرکز137

همچنین در پی بارش های اخیر ،مرکز ارتباطات
مردمی  137شهرداری در حالت آمادهباش قرار گرفت
و از ساعت  14روز  24اردیبهشت تا ساعتهای میانی
روز گذشته ،بیش از  200درخواست مرتبط با بارندگی
از طریق تماسهای شهروندان به این مرکز اعالم شد.
این تماسها شامل  130درخواست رفع آبگرفتگی
معابر 33 ،درخواست رفع خطر نشست خطرناک و
نصب عالئم هشداردهنده و تخلیه چاه 13 ،درخواست
مرتبط با سقوط درخــت و شاخه های آن و چهار
درخواست جمعآوری گل و الی و باز کردن مسیر جوی
بوده است.
با دریافت این درخواستها از سوی کارشناسان مرکز
ارتباطات مردمی  137شهرداری مشهد مقدس ،این
موارد به واحدهای ذی ربط در شهرداری ،مناطق و
سازمانهای مربوط ارجاع داده شد و با تالش کارکنان
سخت کوش شهرداری مشهد ،در اســرع وقت رفع
گردید.

کاهش35درصدیبارشها

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز
در گفت وگو با شهرآرا گفت :بارندگی امسال استان
در مقایسه با سال گذشته و متوسط دوره ،وضعیت
مطلوبی نداشتهاست.
محمد عالیی افـــزود :بر اســاس آخرین اطالعات
ثبتشده در ایستگاههای مبنای بارانسنجی ،ارتفاع
کل ریزشهای جوی از اول مهر  96تا  2۵اردیبهشت
امسال ،به  113/9میلیمتر رسیده است .این مقدار
بارندگی در مقایسه با میانگین دوره هـــای مشابه

بدهی10میلیاردیبیمههابههاللاحمر
آنها از هالل احمر هم کاهش یافته است.احمدی
با اشاره به اینکه بودجه امسال هالل احمر احتماال
رشد  14تا  1۵درصــدی خواهد داشــت ،افــزود:
همچنین منتظر هستیم تخصیصهای مواد  10و
 12که بهترین و مشخصترین کمک دولت به تجهیز
جمعیت هالل احمر است ،از تهران ابالغ شود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی
با بیان اینکه شاخص آمادگی خانواده در مقابل
حــوادث در کشور  9/2از  100است ،گفت :این
شاخص در ژاپن  82است .برای بهبود این شاخص
از دو سال گذشته اجرای طرح خادم توسط هالل
احمر آغاز شده است و اینطرح امسال با رشد 3۵0

بلندمدت ( 190/۵میلیمتر)  40/2درصد کاهش
و در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته (177/1
میلیمتر)  3۵/7درصد کاهش را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه این آمار مربوط به چهار حوضه آبریز
استان است و بیشترین بارندگیها در حوضه قرهقوم به
ثبت رسیده اضافه کرد :هرچند بیشترین بارندگی 24
ساعت گذشته استان تا دیروز به ایستگاه مشهد با 26
میلیمتر مربوط بوده است ،این شهرستان با 167/۵
میلیمتر بارندگی ،در مقایسه با سال قبل ،با کاهشی
2۵درصدی روبهروست.
عالیی دربــاره وضعیت آب گیری مخازن سدهای
استان طی بارندگی اخیر افــزود :ورودی ناشی از
بارندگی طی  72ساعت گذشته ،تا دیــروز4/3۵3 ،
میلیون متر مکعب بوده است.
وی با بیان اینکه اکنون تنها  22درصــد از ظرفیت
مخازن سدهای استان خراسان رضوی پر است افزود:
کل حجم مخازن سدهای استان یک میلیارد و ۵۵0
میلیون متر مکعب است.

40تصادفجرحیدرمشهد

رئیس پلیس راهــور خراسان رضــوی نیز با اشــاره به
تصادفاتی که به دلیل بارندگیهای اخیر در مشهد به
وقوع پیوسته است گفت :طی  24ساعت منتهی به روز
سهشنبه  38فقره تصادف جرحی در مشهد رخ داده
است.
سرهنگ علیرضا حاجی زاده با بیان اینکه در این
تصادفات  47نفر مجروح شدند اظهار کرد :در پی
بارشهای اخیر و آبگرفتگی معابر در مشهد ،شاهد
گرههای ترافیکی و وقوع تصادفات خسارتی در این
شهر بودیم.
میکند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی
گــفــت :در هفته هــالل احــمــر کــه از  18تــا 24
اردیبهشت و مصادف با  8می ،زادروز مبتکر صلیب
سرخ و هالل احمر است از خدمات نجات گران،
داوطلبان ،امدادگران و جوانان جمعیت هالل احمر
در سال گذشته تقدیر میشود و در مراسم امروز نیز از
 100نفر تقدیر شد.
وی ادامــه داد :در قانون برنامه ششم توسعه
قانون گذار وظیفه جمعیت هالل احمر را کمک
به امر تابآوری با رویکرد پیشگیری از مخاطرات و
سوانح و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی تعیین
کرده است .چون مدیریت سوانح مبتنی بر جامعه
است قرار نیست کسانی خارج از جامعه بیایند و
حوادث را مدیریت کنند.

درصدی در  64هزار خانوار انجام میشود؛ در این
طرح داوطلبان به در منازل میروند و مخاطرات
ســازه ای و غیرسازه ای را با خانواده ها در میان
میگذارند .البته این اقدام فقط یک تلنگر است و
اقدامات ایمنی بعدی را خود خانوادهها با توجه به
آموزشهای ما باید انجام دهند.
احمدی با تأکید بر اینکه «شاخص آمادگی خانوار
در مقابل بالیا متأسفانه جایگاه خوبی در کشور
ندارد» ،بیان کرد :اگر بعد از پنج سال اجرای طرح
خادم بتوانیم شاخص را به  30برسانیم ،خیلی هنر
کردهایم .متأسفانه در کشور ما به مدیریت بحران
نگاه جامعی وجــود نــدارد و هر بخش کار خود را

خراسانرضویدرانتظارسهم10درصدی
سهماستانازبودجه300میلیاردیکاهشآسیبهایاجتماعیهنوزمشخصنیست

مهدویان -ستاد کشوری فرهنگی و اجتماعی
مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی متعاقب
تشکیل جلسات بــررســی آسیب های اجتماعی
کشور در حضور رهبر معظم انــقــالب و بــا حضور
مسئوالن قوا و مدیران ارشد کشور در نیمه دوم سال
 94و با تأکید ایشان بر کار فوقالعاده بهویژه در حوزه
آسیب های اعتیاد ،حاشیه نشینی ،فساد و فحشا،
بی بند و باری و طــالق در شــورای اجتماعی کشور
شکل گرفت و به دلیل حساسیت باالی این موضوع،
مسئولیت ایــن مجموعه به شخص رئیس جمهور
محول شد.
طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیبهای
اجتماعی نیز که یکی از مهمترین بروندادهای این
ستاد کشوری به حساب میآید ،از همان روزها وارد فاز
اجرایی شد تا وظایف هر دستگاه و نهادی برای مقابله با
معضالت اجتماعی مشخص شود.
همچنین بــرای نخستین بار و در راستای پیشبرد
اهداف این طرح ملی ،ردیف اعتباری خاصی برای
آن در بودجه  97در نظر گرفته شده که به گفته رئیس
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی امسال
این رقم حدود  300میلیارد تومان است.
عبدالرضا عزیزی که دل پری از بیتوجهی مسئوالن
ذی ربــط به حــوزه کاهش آسیب های اجتماعی در
سال های گذشته دارد ،در گفت وگو با «خانه ملت»
گفت :در اوایل مجلس نهم بارها فریاد زدیم که باید
ردیــف اجتماعی بــرای پیشگیری از آسیب های
اجتماعی داشته باشیم؛ با این حال هیچکس صدای
ما را نشنید و اولین کسی که صدای ما را شنید مقام
معظم رهبری بودند که در این رابطه معظمله و سپس

حال مجموع مبلغی که در سال های  9۵و  96برای
این منظور در کشور اختصاص پیدا کرد ،به اندازه رقم
امسال نبود.
وی با بیان اینکه هنوز سهم استان از  300میلیارد
تومانی که برای کاهش آسیبهای اجتماعی اختصاص
پیدا کرده است ،مشخص نیست ،ابراز امیدواری کرد:
مسئوالن مربوطه با توجه به جایگاه خراسان رضوی،
سهم حداقل 10درصدی را در این خصوص برای این
استان قائل شوند.
عکس :محمد حسن صلواتی/شهرآرا

گــروهخبر -بــر اســاس ارزیــابــی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دانشگاه
علوم پزشکی مشهد موفق به کسب رتبه
نخست در جــذب نخبگان ایــرانــی مقیم
خارج از کشور شد.به گزارش وبدا ،معاون
مدیر بین الملل معاونت پژوهش و فناوری
دانــشــگــاه علوم پزشکی مشهد ،اظهار
کرد :بر اساس برنامهای که از سال گذشته
در قالب جذب نخبگان و فناوران ایرانی
مقیم خارج از کشور در میان مراکز علمی
و دانشگاهی کشور و با حمایت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا شد،
اعضای هیئت علمی ،نخبگان ،فناوران و
دانشآموختگان ایرانی مقیم خارج از کشور
که در یکی از دانشگاه های معتبر جهان
که در رتبه بندی های بین المللی در ردیف
 ۵00دانشگاه برتر محسوب می شوند ،در
قالب استاد مدعو ،فرصتهای مطالعاتی،
دوره هــای پست دکتری ،گذراندن دوران
سربازی ،ایجاد شرکت های دانش بنیان
یا مشارکت در ایجاد ایــن شرکت در یک
بــازه زمانی یک تا دو سال جذب دانشگاه
می شوند.دکتر کیهان گــنــودی تصریح
کــرد :سال گذشته  19عضو هیئت علمی
و دانش آموخته ایــرانــی مقیم خـــارج ،از
کشورهایی همچون آلمان ،استرالیا ،آمریکا،
انگلیس ،مالزی و سنگاپور جذب دانشگاه
علوم پزشکی مشهد شدند.

شهرآراییباران
ِ

رئیسجمهور دستور رسیدگی دادند و برای اولینبار
در الیحه بودجه امسال  300میلیارد تومان برای
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نظر گرفته
شد.وی ادامه داد :به طور حتم میتوان با  300میلیارد
تومان اعتباری که برای مقابله با آسیبهای اجتماعی
برای شورای اجتماعی در نظر گرفته شد و همچنین
 3۵0میلیارد تومان پیشبینی شده برای ستاد مبارزه
با مواد مخدر گامی جدی برای مقابله با آسیبهای
اجتماعی به ویژه مواد مخدر برداشت.

12میلیاردتومانبرای2سال

در همین رابطه معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی

استانداری خراسان رضوی در گفت وگو با شهرآرا با
ابرازخرسندی از اختصاص 300میلیارد تومانی که
در قالب طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش
آسیب های اجتماعی به استان ها تزریق می شود،
گفت :طی سالهای  9۵و  96مبلغ  12میلیارد تومان
از محل بودجههای سنواتی برای پیشبرد 100پروژه
مرتبط با کاهش آسیب های اجتماعی به استان
تخصیص داده شد و گامهای مؤثری نیز در این مسیر
برداشتیم.
سید جــواد حسینی میانگین درصــد بــودجــه ای که
در این دو سال به استان اختصاص پیدا کرده است
حدود  10درصد رقم کشوری برشمرد و افزود :با این

عکس  :جواد کرمانی /شهرآرا

از میان خبرها

از میان خبرها

5آسیبمهماستان

مدیرکل دفــتــر اجتماعی اســتــانــداری خــراســان
رضوی نیز در این رابطه گفت :طی دو سال گذشته
مبالغ اختصاص پیدا کــرده به این استان در حوزه
آسیب های اجتماعی بین  31دستگاه متولی
ایــن بخش توزیع و اقــدامــات مختلفی نیز انجام
شــده اســت .سید کمال حسینی افـــزود :میزان
تخصیص نیز در برخی پروژهها به میزان  100درصد
و بــرای بعضی طــرحهــا تاکنون حــدود  8۵درصــد
بوده است.
وی همچنین در واکنش به نزدیک بودن جلسه ارائه
گــزارش عملکرد دستگاه ها در خصوص کاهش
آسیب های اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری
بیان کــرد :گــزارش تمام استان ها به تهران ارسال
میشود و مسئوالن این اطالعات را پس از جمعبندی
در جلسه مزبور ارائه می دهند .حسینی ادامه داد:
اعتیاد ،طالق ،نزاع ،مفاسد اخالقی و حاشیهنشینی
در زمـــره پــنــج آســیــب مــهــم اســتــان شناسایی
شده است.

ُ
اعزام  2000مبلغ مذهبی
به شهرهای استان
یــوس ـفزاده -مدیرکل سازمان تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی از اعزام بیش از دو
هزار مبلغ دینی به شهرهای استان همزمان
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان خبر داد و
افــزود 300 :مبلغ نیز در قالب گروه های
جهادی به خارج استان اعزام خواهند شد.
به گزارش شهرآرا ،حجتاالسالموالمسلمین
کاظم لطفیان روز گذشته در نشست خبری
تشریح برنامههای این اداره کل برای روزهای
ماه مبارک رمضان ،با بیان اینکه هزار مبلغ
دینی به طور مداوم در نقاط مختلف استان
حضور دارنــد ،اظهار کرد :مبلغان اعزامی
آزمون های مختلفی را پشت سر گذاشته و
سطحبندی شدهاند و هرکدام یک کد تبلیغ
دارنــد .وی با بیان اینکه توجه به مسائل
اجتماعی و مقابله با آسیبهای اجتماعی
از امــوری است که در سخنرانی مبلغان در
کنار امور دینی به آن توجه شده است ،افزود:
هر سال ،مبلغان یک سوره قرآن را تفسیر
میکنند .امسال با توجه به محتوا و مناسبت
آن ،سوره «فتح» انتخاب شده است .مدیر
کل ســازمــان تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی با بیان اینکه اکنون هزار و  800جلسه
قرآن خانگی در این استان برگزار میشود که
 800مورد آن در مشهد است ،ادامه داد :در
شبهای مبارک رمضان نیز جزءخوانی قرآن
در برخی بوستان ها و فضاهای عمومی از
سوی گروههای مردمی انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از شش
هزار هیئت مذهبی در استان ادامه داد600 :
خانه عالم در استان وجود دارد که از سوی
دولت و مردم ساخته شده است ۵0 .خانه
عالم هم در حال ساخت است.

رونمایی از محصوالت
فضای مجازی آستان قدس
قاسمیمقدم 10-محصول مرکز فناوری
اطالعات و فضای مجازی آستان قدس روز
گذشته در مراسمی با حضور تولیت آستان
قدس رضــوی و جمعی از مدیران فناوری
اطالعات و فضای مجازی کشور رونمایی
شد .به گــزارش شهرآرا ،سامانه اینترنتی
خیرات و نذورات رضوی ،سامانه نرمافزاری
مرکز پاسخ گویی به مسائل دیــن ،سامانه
حسابداری نوین آستان قــدس رضــوی،
طراحی ،تولید و استقرار سامانه جامع امالک
و اراضی ،سامانه امداد مستضعفان ،سامانه
دفاتر پیشخوان محرومین و سامانه  *8#از
طرحهایی هستند که در این مراسم رونمایی
شدند .حجت االسالم والمسلمین سید
ابراهیم رئیسی ،تولیت آستان قدس رضوی،
در این مراسم ،با بیان اینکه تسهیل شرایط
زیارت زائران حرم مطهر امام رضا(ع) یکی از
مهمترین رسالتهای آستان قدس رضوی
است ،افزود :تالش میکنیم با استفاده از
فناوری روز و ظرفیت فضای مجازی ،شرایط
توزیع عادالنه امکانات و تشرف راحت تر
زائران را فراهم کنیم.

انتصاب مدیرکل برنامه
و بودجه شهرداری مشهد
گــروهخبر -معاون برنامه ریزی و توسعه
سرمایه انسانی شــهــرداری مشهد طی
حکمی ،جمال حسن بارانی را به سمت
مدیرکلی دفتربرنامه بودجه و ارزیابی عملکرد
منصوب کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــهــرداری مشهد ،حسن بارانی پیش از
ایــن مدیر برنامه و بودجه حــوزه معاونت
برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی بود.

