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از میان خبرها
برخی سناریوهای بسته حمایت غذایی به روایت وزارت کار
سرپرست وزارت کار ضمن اشاره به برخی جزئیات بسته
حمایتغذاییاعالمکرد:اینبستههنوزدرحدایدهاست.به
گزارش فارس ،انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعیدرمراسمافتتاحبرخیپروژههای
تامین اجتماعی درباره بسته حمایتهای اجتماعی که در
دستور کار دولت است ،گفت :این حمایت ها هنوز در مرحله
کارفکریوایدهاستوبرایناساسدوبرنامهتامینکاالهای

اساسی از طریق کارت هایی که دست مردم است یا بن کارت
های الکترونیک برای کاالهای اساسی از جمله برنج ،مرغ،
روغن،لبنیاتو...پیشنهادشدهواینایدهمطرحاستکهدر
روستاها کاال کارت ارائه نشود بلکه یارانه نقدی اضافه شود.
وی ادامه داد :برنامه دوم حمایت مالی از پنج دهک جامعه
است که شامل بازنشستگان ،حداقل بگیران کارگران و
مستمری بگیران خواهد بود.

فروش بیش از  258هزار نسخه کتاب در «طرح تابستانه»
با پایان یافتن طرح تابستانه کتاب  97که با شعار «دانش
گستری با حمایت از تالیف ایرانی» ،در بازه زمانی هفت روزه
در تهران و  10روزه در دیگر شهرها اجرا شد 258 ،هزار و
 782نسخه کتاب در سراسر کشور به فروش رفت.
به گزارش ایرنا ،در طرح «تابستانه کتاب  »97که از 30

مرداد تا  5شهریور در تهران و  8شهریور در دیگر شهرها
برگزار شد 715 ،کتاب فروشی در  31استان کشور،
فروشی معادل 62میلیارد و  491میلیون و  884هزار و
 621ریال داشتند و حدود  10میلیارد و  950میلیون ریال
یارانه به خریداران کتاب اختصاص یافت.
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استاندار در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی:

 97درصد زائران خارجی با خانواده به مشهد مشرف می شوند

جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی ،صبح
دیروز در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد .در این
جلسه استاندار خراسان رضوی با بیان این که برای
هیچ کس در کشور کاپیتوالسیون قائل نیستیم،
افزود :تخریب تقدس مشهد که از چند سال پیش آغاز
و به تازگی نیز به آن دامن زده شد ،توطئه دشمنان
است .علی رضا رشیدیان افزود 97 :درصد زائران
خارجی با خانواده و به عشق زیارت بارگاه منور رضوی
به مشهد مقدس مشرف می شوند.
وی تصریح کرد 3 :درصد باقی مانده نیز از محبان
اهل بیت (ع) و شیعیان غیرتمند و متدین هستند که
هدفی جز زیارت ندارند چرا که اگر به دنبال اهداف
دیگری بودند ،کشور ما و مشهد مقدس را که در
برخورد با مسائل غیر اخالقی بسیار سخت گیرانه
عمل می کند؛ انتخاب نمی کردند.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد :متاسفانه چند
سال پیش مقاله ای در تخریب چهره مشهد مقدس
و زائــران عراقی در گاردین به سفارش سعودی ها
منتشر شد که اکنون بعد از گذشت چند سال دوباره
به آن پرداخته شده است که جای تاسف دارد .برخی
سایت ها و خبرگزاری های داخلی و سلبریتی ها نیز
بلندگویدشمنشدهاندوبهاینموضوعمیپردازند.
رشیدیان ادامه داد :در راهپیمایی عظیم اربعین که
مشتاقان زیــارت امام حسین (ع) در آن شرکت می
کنند برای زائران ایرانی سیاه نمایی و در دیگر ایام نیز
با القای تبلیغات ناصحیح ،اقدام به آلوده جلوه دادن
دامان مسلمانان خارجی می کنند.

نظامی مردمی داریم و تالش های مذبوحانه دشمنان
برای از بین بردن اعتماد عمومی و امید به آینده؛
خنثی می شود و بی ثمر خواهد بود.
▪تالش برای ارتقای فرهنگ زیارت و گردشگری
مذهبی

▪رویکرد دشمن فشار بر مردم با محوریت اقتصاد
است

وی در بخش دیــگــری از سخنانش بــا اشـــاره به
رهنمودهای راهــبــردی و گــره گشای رهبر معظم
انقالب در دیدار با هیئت دولت ،بیان کرد :نیاز است
در نگاه ،موضع گیری و حرکت های اجرایی خود
بازنگری و کار و تالشمان را برای خدمت به مردم
مضاعف کنیم.
استاندار خراسان رضوی گفت :رویکرد دشمن فشار
بر مردم با محوریت اقتصاد ،همراه با جنگ روانی
است که باید برای تقویت انسجام ،مشارکت عمومی ،
همبستگی ،دیدن مشکالت واقعی مردم ،حل چالش
های موجود در جامعه و کاهش آالم آنان بیش از پیش
تالش کنیم که در این میان ،نقش شورای فرهنگ
عمومی در تحقق این موارد تعیین کننده است.
رشیدیان با اشاره به یاوه سرایی رئیس جمهور آمریکا
مبنی بر این که اقدامات و تصمیم های وی به کاهش
نفوذ ایران در خاور میانه و تغییر نظام اسالمی می
انجامد ،تاکید کــرد :ما ملتی بــزرگ و قدرتمند و

«موالی زاده» دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور هم
که مهمان ویژه این جلسه بود ،گفت :وزارت ارشاد با
همکاری آستان قدس رضوی تالش میکند فرهنگ
زیارت و گردشگری مذهبی را در مشهد ارتقا دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی افزود :برنامههایی
کهشوراهایفرهنگعمومیاستانهاوشهرستانها
باید به آن توجه کنند در  ۱۵سرفصل تدوین شده که
ترویج فرهنگ کار و تالش ،اصالح الگوی مصرف و
استفاده از کاالی ایرانی از جمله این مباحث است.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد:
توجه به سرمایههای اجتماعی مانند مسئولیت
پذیری ،نظم و انضباط اجتماعی ،پوشش و حجاب ،
زنان  ،خانواده و نشاط اجتماعی نیز از دیگر مباحث
مهم کشور اســت که بــرای نهادینه کــردن آن باید
در شورای فرهنگ عمومی استانها و شهرستانها
برنامه ریزی شود.
شایان ذکر است پایگاه اطالع رسانیalamolhoda.
 comتا آخرین زمــان ممکن بــرای تنظیم این خبر
(ساعت  ،)21اظهارات آیت ا ...علم الهدی در این
جلسه را روی خروجی خود قرار نداد به همین دلیل،
این خبر بدون این بخش از جلسه منتشر شده است.
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معاون امالک و اراضی آستان قدس :

صدور  2300اعتبارنامه رسمی
برای منازل روستایی سرخس
معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی از صدور 2300اعتبارنامه
رسمی بدون حق تقدیمی برای منازل روستایی این شهرستان خبر
داد.غالمرضا رحمتیزاده معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی
در گفتوگو با آستان نیوز گفت :با هدف بهر همندی محرومان از
موقوفات حضرت رضا(ع) و با موافقت تولیت آستان قدس رضوی ،در
جریان سفر به شهرستان سرخس ،عملیات صدور اعتبارنامه رسمی
عرصه صاحبان ساختمانهای احداثی در اراضی روستایی سرخس
آغاز شده است.وی افزود :از ابتدای اجرای این طرح 12هزار و 500
منزل روستایی نقشهبرداری و تاکنون نقشه بیش از  8000واحد
مسکونی روستایی ترسیم و  2300فقره اعتبارنامه تنظیم شده است
که با توجه به حجم عملیات نقشه برداری اراضی روستایی شهرستان
سرخس ،این پروژه توسط نقشه برداران حوزه این معاونت با همکاری
دانشگاه بین المللی امام رضــا(ع) انجام شده است.رحمتیزاده
ادامه داد :بر اساس این طرح ،آستان قدس رضوی بدون دریافت حق
تقدیمی و تنها با پرداخت اجاره بها طی دورههای 10ساله برای منازل
روستایی شهرستان سرخس ،اعتبارنامه صادر میکند.معاون امالک
و اراضی آستان قدس رضوی تصریح کرد :مردم روستاهای شهرستان
سرخس قادر به پرداخت حقوق موقوفه برای دریافت اعتبارنامه
رسمی خود نبودند که با هدف پیشگیری از مهاجرت اهالی روستاها با
مساعدتتولیتآستانقدسرضوی،برایمنازلروستاییشهرستان
سرخس بدون حق تقدیمی اعتبارنامه رسمی عرصه صادر میشود.
رحمتیزاده با اشاره به بازخوردهای خوب این طرح اظهار کرد :اهالی
روستاهایی که تاکنون موفق به دریافت اعتبارنامه نشدهاند ،میتوانند
از طریق مدیریت امالک و اراضی آستان قدس رضوی در شهرستان
سرخس از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
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