
کمک به تسهیل صدور 
اسناد مالکیتی در 

حاشیه مشهد

 ۵۳ تاالر عروسی 
در استان پلمب شده 

است

رئیس کمیسیون شهرسازی 
شورا: امیدواریم تا پایان سال 

مشکل حل شود

اختصاص عواید 
 صرفه جویی  

 در برق برای کمک 
به کودکان کار 

طرح تفصیلی بافت 
اطراف حرم در مرحله 

نهایی است

معرفی ۳ مدیر متخلف 
مدرسه به هیئت 
 تخلفات آموزش
 و پرورش استان

 به همت آستان قدس رضوی 
 و دانشگاه امام رضا )ع( 

انجام می شود

دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد:

20 هزار هکتار زمین 
اختالفی معطل تعیین 

 تکلیف حریم مشهد 
و طرقبه شاندیز

رئیس کمیسیون شهرسازی 
شورای شهر مشهد:

 رئیس کمیته امداد کشور 
اعالم کرد:

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 
در گفت و گو با خراسان تشریح کرد:

شهردار با اشاره به عملکرد 

تاثیرگذار آل شیخ درمعاونت 

برنامه ریزی مطرح کرد:

 امکان دریافت وام 10 میلیونی سهام عدالت
 برای 4 میلیون خراسانی

۳

ژئوممبران دوباره 
قربانی گرفت

 صفحه۳

 صفحه2

 صفحه۳

 صفحه۱

 صفحه۱

 صفحه۳

۴

۱

امان »امان آباد« برید
 صفحه۴

تعطیلی ۱2  واحد تولیدی در شهرک صنعتی امان آباد به دلیل مشکالت متعدد

کاهش 7.5 
 درصدی نرخ 

 ثبت والدت 
در ۴ ماه امسال

 مدیرکل ثبت احوال استان
 خبر داد:

 صفحه2  صفحه2

 مشهد در 
بهترین وضعیت 
 بین کالن شهرها

مدیــرکل ثبت احــوال خراســان رضوی 
گفت: طی چهار ماه گذشته روند کاهش 
نرخ ثبــت والدت را دوبــاره تجربه کردیم 
به طوری که در این مدت تعداد ۳۷ هزار 
و ۱۸۹ مــورد والدت ثبــت شــده کــه در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۴۰ هزار 
و ۲۰۹ والدت، حدود ۷.5 درصد کاهش 

داشته است...

مراسم تکریم و معارفه شهردار منطقه 7 مشهد برگزار شد
مراســم تکریــم و معارفــه شــهردار منطقــه ۷بــا 
حضــور شــهردار مشــهد و رئیــس کمیســیون 
برنامــه و بودجه شــورای شــهر برگزار شــد و طی 
آن از زحمــات کوروش باونــدی تقدیر و حســین 
 فرهادیان به عنوان شــهردار این منطقــه معارفه 

شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 
شهردار مشهد در این مراسم با اشاره به اقدامات 
انجــام شــده در منطقــه ۷ طــی ســه ســال اخیر 
گفــت: تاکید من بر ســامان دهی و توجــه ویژه به 

شهرک های طرق، ابوذر و منطقه سیدی است.
 کالیی اظهار کــرد: ایــن منطقه یکــی از مناطق 

بزرگ و مهم شــهر مشــهد و دارای پتانســیل ها و 
ظرفیت های بســیاری اســت. وی تصریــح کرد: 
منطقــه۷ یکــی از ورودی های مهم شــهر اســت 
لذا با توجه بــه این موضــوع باید به ســامان دهی 
شــهرک های طرق، ابوذر و منطقه ســیدی توجه 

ویژه ای شود. 
شهردار مشهد افزود: با توجه به زیرساخت هایی 
که در جنوب شرق مشــهد داریم، توافق با آستان 
قــدس بــرای اراضــی موجــود در این محــل می 
 توانــد تاثیــر زیــادی در توســعه منطقــه داشــته

 باشد. 
گندمی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای 

شهرمشــهد نیز گفت: منطقه ۷دارای ظرفیت ها 
و محرک هــای مناســبی برای توســعه اســت که 
می توان با استفاده از آن عقب ماندگی های ادوار 

گذشته را در این منطقه جبران کرد.
  باونــدی شهردارســابق منطقه ۷ نیز با اشــاره به 
اقدامات انجام شــده دراین منطقه طی سه سال 
گذشته گفت: کارهای بزرگی در منطقه ۷ انجام 

شده یا درحال انجام است.
 همچنین فرهادیان شهردارمنطقه ۷ با اشاره به 
اهمیت این منطقه اظهار کرد: امیدوارم با تالش 
همکاران و حمایت های شــهردار و شورای شهر 

شاهد اتفاقات خوبی دراین منطقه باشیم.

اعضای شورای حل اختالف اصحاب رسانه و مطبوعات استان معرفی شدند
طی مراســمی و با حضور رئیس شورای قضایی و 
رئیس کل دادگستری اســتان، رئیس شوراهای 
حل اختالف خراســان رضوی و جمعی از اعضا و 
مسئوالن، رئیس و اعضای شعبه همیاران شورای 
حــل اختالف ویــژه اصحــاب رســانه و مطبوعات 

استان معرفی شدند. 

به گزارش روابط عمومی دادگســتری استان، بر 
این اساس و طی حکمی، علی اردکانیان به عنوان 
رئیس و محمد سعید احدیان، عباس محمدیان، 
امیــر جلیلی نــژاد، غالمرضا بنی اســدی، ســید 
موســی خادم و فاطمه آســتانی به عنوان اعضای 

این شورا معرفی شدند. 

همچنین غالمعلی صادقی رئیس کل دادگستری 
اســتان در مراســم معرفــی اعضــای همیــاران 
شــوراهای حل اختالف بــر نقش مؤثــر نیروهای 
مردمی و نخبگان در زمینه ســالم ســازی جامعه 
و اجرای عدالــت از طریق ترویــج فرهنگ صلح و 

سازش در جامعه تأکید کرد.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان اعالم کرد:

سالمت یاران حسینی، ناظران اجرای پروتکل ها در هیئت های مذهبی

رئیس بســیج جامعه پزشکی اســتان با اشاره 
به اجرای طرح ســالمت یاران حســینی و آغاز 
آموزش داوطلبــان اظهار کــرد: در این طرح ، 
سالمت یاران حسینی بر اجرای هر چه دقیق 
تــر دســتورالعمل های بهداشــتی در مراســم  

مذهبی نظارت می کنند. 
دکتر محســن ذاکریان در گفت و گــو با وب دا 
با بیان این که ســالمت یاران حسینی از افراد 
حاضر در هیئت های مذهبی انتخاب شــدند 
تا مراقب رعایت دستور العمل های بهداشتی 
در ایام ماه محرم باشــند، اظهار کرد: سالمت 
یاران حسینی بر نحوه ورود و خروج عزاداران 
حسینی به هیئت های مذهبی نظارت وبه آن 
ها تاکید می کنند که از ماسک استفاده کنند. 

همچنیــن بــه گــزارش تســنیم ، ســید مهدی 
هیئت هــای  شــورای  رئیــس  طباطبایــی، 
مذهبی اســتان در این زمینه گفت: برگزاری 
عزاداری های حســینی یک فریضه اســت که 
مردم ایران اسالمی با عشــق به اهل بیت)ع( 
آن را انجــام می دهند و امســال نیز بــا رعایت 
تمامــی مســائل بهداشــتی ایــن عزاداری هــا 

دنبال خواهد شد. 
ســجاد حســینی، دبیر شــورای هیئــت های 
مذهبــی اســتان نیــز اظهــار کــرد: در مرحله 
نخســت شــیوع کرونا هیئت های مذهبی در 
زمینه رعایت مسائل بهداشتی پیشگام بودند 
و قطعــا در ایام محــرم و صفر حســینی نیز این 

مسائل رعایت خواهد شد.

اخبار

گوناگون

 بهره برداری از ۳14 حمام، سرویس بهداشتی و کارگاه تولیدی 
در مهمانشهر تربت جام

حقــدادی/ ۳۱۴ حمام ، ســرویس بهداشــتی و 
کارگاه تولیدی پوشــاک درمهمانشهر تربت جام 

به بهره برداری رسید. 
به گزارش »خراســان رضوی«، هاشمی مدیرکل 
امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجی اســتانداری در 
ایــن مراســم بــا قدردانی از گــروه هــای جهادی 
و خیریــه ســید الشــهدا)ع( گفــت: ســاکنان 
مهمانشــهر تربت جام جزو اقشــار آســیب پذیر و 
نیازمند کمک های مومنانه هســتند، بــا توجه به 
شیوع ویروس کرونا واســتفاده مشترک ساکنان 
ازســرویس های بهداشــتی و حمام بــا همراهی 
خیریه سیدالشهدا)ع(و کمک خیران و گروه های 
جهــادی ایرانــی و افغانســتانی ۳۱۴ ســرویس 

بهداشــتی و حمام با هزینــه ۸5۰ میلیون تومان 
درداخــل ســاختمان های ســاکنان مهمانشــهر 

احداث و بهره برداری شد. 
وی تصریــح کــرد: بــا مســاعدت خیــران ســه 
کارگاه بــزرگ تولیــدی بــا رویکــرد صــادرات 
درمهمانشــهر فعال شــدو اشــتغال زایــی خوبی 
صورت گرفته اســت. وی افــزود: بــا پرداخت دو 
میلیــارد و 5۰۰ میلیون تومــان جمعیتی حدود 
۲5۰۰نفــراز مهمانــان خارجــی بیمه شــدند و 
تحت پوشش خدمات بیمه قرار گرفتند. حمیدی 
فرماندارتربت جام نیز در این مراسم گفت: مبلغ 
۳5۰میلیون تومان برای ادامه عملیات بازسازی 

منازل از سوی فرمانداری اختصاص یافت.

اخبار کوتاه

شهرستان ها

* ایرنــا/ مدیــر کل میــراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خراسان 
رضوی گفت: با توجه به اهمیت تپه ها و 
عرصه های تاریخی و اهمیت حفاظت 
و حراســت از ارزش هــای نهفته در این 
میراث ارزشــمند، 5۶۸ بنــا و محوطه 
تاریخــی در ایــن اســتان تعییــن حریم 

شدند.
میــراث  اداره  رئیــس  شــعبانی/   *
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
تربــت حیدریــه از آزادســازی و رفــع 
تصرف بخــش هایــی از ربــاط تاریخی 
الری و آب انبار میدان رباط خبر داد که 
به صورت غیرقانونی کاربری و تصرف 

شده بود.
* ایشــان زاده/ سرپرســت شــبکه 
بهداشــت ودرمــان قوچــان ، تعــداد 
کرونــا  بــه  مبتــال  باختــگان  جــان 
 درایــن شهرســتان را ۶5 نفــر اعــالم 

کرد.
* گلســتانی/ مدیر جهاد کشــاورزی 
گفت:با توجه بــه آغاز برداشــت گندم 
از اوایــل مــاه جــاری تاکنــون ۱۶5۰ 
تن گندم  تولیدی شهرســتان توســط 
کشــاورزان به ســیلوی ذخیره ســازی 
تحویــل شــده اســت ونظــارت دقیقی 
 بر رونــد تحویل گنــدم تولیــدی وجود 

دارد.
* فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث 
 فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
حفــار  شــش  دســتگیری  از  اســتان 
باغشــن گچ  روســتای  در  غیرمجــاز 

شهرستان نیشابور خبر داد.
* کلثومیان / محمد رستمی به عنوان 
مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی 

دوغارون منصوب شد.
* فرمانــده مرزبانی اســتان از کشــف 
محمولــه هــای دارو و کاالی قاچاق در 
حوزه اســتحفاظی هنگ مرزی تایباد  

خبر داد.
* فرمانــدار گنابــاد گفــت: هــر گونــه 
اغمــاض از تخلفات ســاخت و ســاز در 
این شهرســتان از ناحیه هر مســئول و 
دســتگاه اجرایی پذیرفته نیســت و در 
صورت کوتاهی در این زمینه خودم به 
عنوان مدعی از طریــق مراجع قضایی 

پیگیری می کنم.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر مشهد:

طرح تفصیلی بافت اطراف حرم در مرحله نهایی است 
محمــد حســام مســلمی/ رئیــس کمیســیون 
معماری و شهرسازی شــورای شهر مشهد گفت: 
مطلع شــدیم طرح تفصیلی بافــت پیرامون حرم 
مطهر رضوی در مرحله نهایی اســت و قرار اســت 
ظرف چنــد هفتــه آینده فراینــد تصویــب آن آغاز 
شود. مهدی نیا در گفت و گو با »خراسان رضوی« 
افزود: از شهرداری و دست اندرکاران این موضوع 
درخواســت کردیم طبــق قانــون این طــرح را به 
شورای شهر ارسال کنند و این شورا نیز در کوتاه 
ترین زمــان آن  را بررســی و بــه کمیســیون ماده 

5 بــرای تصویب ارســال کنــد، لذا اگــر این طرح 
غیر از ایــن مســیر را طی کنــد غیر قانونی اســت 
و تبعــات بــدی خواهــد داشــت.وی ادامــه داد: 
پــس از این کــه متوجه شــدیم که محتــوای طرح 
تفصیلی بافت اطراف حرم مطهر در مرحله نهایی 
اســت درخواســت کردیــم از شــهرداری و هم از 
دست اندرکاران این موضوع به ویژه مشاور محترم 
دانشــگاه تهران ، وفــق قانون طرح را به شــورای 
شهر ارسال کنند تا شــورا نیز در کوتاه ترین زمان 

طرح را بررسی کند.

ژئوممبران دوباره قربانی گرفت

کلثومیــان/ رئیــس جمعیت هالل احمــر تایباد 
گفت: پــس از تماس تلفنی با آتش نشــانی تایباد 
مبنــی بر غــرق شــدن نوجــوان ۱۶ ســاله ای در 
اســتخر ذخیــره آب کشــاورزی )دارای  عایــق  

موســوم بــه ژئــو ممبــران( در روســتای خیرآباد 
شهرســتان تایبــاد ، تیم امــداد و نجــات جمعیت 
هــالل احمر تایبــاد به همــراه تیــم غواصی آتش 
نشــانی تایبــاد به محــل حادثــه اعزام شــدند. به 

گزارش روابط عمومی هالل احمرتایباد ، صیادی 
افزود: با تالش نیروهای امدادی و آتش نشــانی 
جسد نوجوان غرق شده پس از جست و جو پیدا و 

تحویل مراجع قانونی شد.
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خودکفایی 700 هزار خانوار تحت پوشش 
کمیته امداد طی 20 سال گذشته

 اختصاص عواید صرفه جویی 
در برق برای کمک به کودکان کار 

مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع برق مشــهد گفت: 
عواید حاصل از صرفه جویی برق شهروندان مشهدی 
از ســاعت ۱۲ تا ۱۶ در روز ۲۲ مرداد بــه کودکان کار 
اختصاص مــی یابــد. علیرضا کاشــی در گفــت و گو با 
»خراســان رضوی« اظهار کرد: به تازگی شرکت توزیع 
برق مشهد با همکاری ســازمان  بهزیستی استان و دو 
شرکت اســتارت آپی طرحی مبنی بر»انرژی امروز ما ، 
برای کودکان کار« اجرایی کرده است که در این طرح 
شهروندان با کاهش مصرف انرژی برق در ساعات یاد 
شده می توانند در این اقدام خیر خواهانه شرکت کنند. 
وی افزود: شرکت توزیع برق میزان دقیق مبلغی را که 
صرفه جویی شــده ،بعد از محاسبه به بهزیستی استان 
تحویل خواهد داد تا با این مبالغ گرهی هر چند کوچک 

از مشکالت کودکان کار و خانواده های شان باز شود.



شهردارمشهد با تقدیر از تالش های حوزه معاونت 
برنامه ریزی طی سه سال گذشته گفت: با برنامه 
ریــزی هــای مناســب اکنــون مشــهد دربهترین 
وضعیت میان کالن شهرها قراردارد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشهد، محمد 
رضا کالیــی در مراســم تکریــم معاون پیشــین و 
معارفه سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توســعه 
منابع انســانی شــهردار که بــا حضــور جمعی از 
اعضای شــورای شــهر و مدیران شــهری برگزار 
شد، با تقدیر ازتالش های شهریار آل شیخ اظهار 
کرد: همه ما در جایگاهی که قرار داریم می توانیم 
وضعیت دیگر کالن شهرها را ببینیم و رصد کنیم 
و بر همین اساس می توانیم وضعیت دیگر کالن 
شــهرها را با کالن شهر مشهد مقایســه کنیم، بر 
همین اساس به طور قطع می گویم که شهر مشهد 
در میان کالن شهرها در بهترین وضعیت قرار دارد 
و این مهم بدون برنامه ریزی مناسب امکان پذیر 
نبود. شهردار مشهد با بیان این که معاونت برنامه 
ریزی شهرداری مشهد چند ســر و گردن باالتر از 
دیگر کالن شهرهاســت، اظهار کرد: این مهم به 
دلیل تالش ها و نوع مدیریت مهندس آل شیخ و 
تالش همکاران شان در این حوزه به دست آمده 
اســت. کالیی تصریح کرد: معتقدم بدون شــک 
معاونــت برنامه ریزی طی ســه ســال گذشــته به 
جایگاه واقعی خود رسیده زیرا پیش از این گاهی 
معاونت برنامه ریزی تنها به عنوان عقل شــهردار 
عمل می کرد اما در این مدت معاونت برنامه ریزی 
به عنوان عقل مدیریت شــهری فعال بوده است. 
وی افزود: اکنــون معاونت برنامه ریــزی جایگاه 
خود را پیدا کرده است و بخش های مختلف ذیل 
این معاونت به خوبی با هم کار می کنند و مدیران 
این حوزه به خود باوری رســیده اند و بدنه نیز آن 
را پذیرفته که این کار بسیار بزرگی است. کالیی 

گفت: خانــم گندمی برای از دســت دادن چنین 
شخصیتی برای مدیریت شهر افسوس می خورند 
و ما نیز این افســوس را قبول داریم اما باید بگویم 
واقعیت این اســت که آقای آل شــیخ یــک برنامه 
ریز متفکر است که هرچند به طور فیزیکی از بدنه 
منفک شده است اما اقدامات و برنامه هایشان به 
عنوان یک میراث گران بها ماندگار است که حوزه 
برنامه ریزی باید آن را حفظ کند و توسعه دهد، به 
سرپرســت معاونت، تاکید می کنم کــه اقدامات 
و برنامه ریــزی های انجام شــده را پررنگ کنند و 
آن را جدی بگیرند و این برنامه ها را به ســرانجام 

برسانند.

کارخانه نوآوری حتما باید به سرانجام برسد	 
شــهردار مشــهد اظهار کرد: در طول یک ســال 
آینده باید آن چیزهایی را که مهندس آل شــیخ 
در استعفانامه خود یادآوری کردند به عنوان یک 
نقشه راه اجرایی کنیم از جمله کارخانه نوآوری 
که حتما بایــد بــه ســرانجام برســد. وی افزود: 
معتقدم اگــر بتوانیم ایــن دســتاوردها را حفظ 
کنیم، شاهد جهش در دســتاوردهای مدیریت 
شــهری در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی، 
بازآفرینی شــهری، عمرانی، خدمات شــهری و 

دیگر بخش ها در طول یک ســال آینده خواهیم 
بود. وی اظهار کــرد: با حمایت دوباره شــورای 
شهر احساس کردم که مانند روز اول پر انرژی و 
با انگیزه در آغاز راه قرارگرفته ام و از این حمایت 
تشــکر می کنــم. کالیــی افــزود: از دوری آقای 
آل شــیخ تاســف می خورم و امیدوارم موفقیت 
هایشــان در مراحل بعدی زندگی ادامه داشته 
باشــد و از خانــم مهربــان بــه عنوان سرپرســت 
معاونت برنامه ریزی می خواهم که از تجربیات 

آقای آل شیخ استفاده کنند.

مدیریت شهری تاوان شفافیت را پرداخت	 
همچنیــن رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه 
شورای شهر مشــهد نیز در این مراســم با اشاره 
به اقدامات انجام شــده در معاونت برنامه ریزی 
طی ســه ســال گذشــته گفت: مدیریت شهری 
تاوان شفافیت را پرداخت. بتول گندمی اظهار 
کرد: با صدای بلند مــی گویم که معاونت برنامه 
ریزی شهرداری مشهد متفاوت با معاونت های 
دیگرکالن شهرها بود و شهر مشهد از این سرمایه 
محروم شد. وی افزود: نگاه آقای آل شیخ بسیار 
متفاوت بــود و نگاه جدیــدی را در حــوزه برنامه 
ریزی بنا نهاد که ســامان دهی و ســازمان دهی 

را به درســتی در زمینه شــفافیت انجام داد و ما 
تاوان این شفافیت را پرداخت کردیم. وی افزود: 
شفافیت تاوان دارد، آن گاه که بخواهی به فصول 
گذشــته بروی و آن را ورق بزنی، قبــل از این که 
ســامانه »فاش« راه اندازی شــود، آقای آل شیخ 
برای این که بتواند این کار را انجام دهد به مدت 
24 ساعت گوشی تلفن همراه خود را خاموش 
کرد زیرا برخی نمی خواستند این اتفاق بیفتد. 
گندمی تصریح کرد: من به عنوان یک شــهروند 
و عضــوی از شــورای شــهر از اقدامــات و تالش 
 هایی که آقای آل شیخ برای شفاف سازی انجام 
داده اند، تشــکر می کنم، مطمئن هستم که در 
آینده نام نیکی از آقای آل شیخ به جا خواهد ماند 
هرچند که امروز با نامالیماتی روبه رو شده اند، 
همه جای دنیا برای سرمایه های خود ارزش قائل 
هستند اما متاسفانه ما کاری می کنیم که سرمایه 
هایمان دور شوند. وی با تبریک به آیدا مهربان به 
عنوان اولین بانویی که تصــدی یکی از معاونت 
های شهرداری مشــهد را به عهده گرفته است، 
ادامه داد: آماده حمایت و کمک به ادامه مســیر 
پــروژه هایی از جمله توســعه برندینگ مشــهد، 
شــهرداری الکترونیــک و راه انــدازی کارخانه 

نوآوری هستیم.

هرجا برنامه ریزی و عقالنیت حاکم شده 	 
شاهد گشایش های بسیاری بوده ایم 

شــهریار آل شــیخ معاون ســابق برنامــه ریزی و 
توسعه ســرمایه انسانی شــهرداری مشــهد نیز 
در این مراســم گفت: تجربه نشــان می دهد چه 
درگذشته و چه در تاریخ معاصر هرجا که برنامه 
ریزی و عقالنیت حاکم شــده، شــاهد گشایش 
های بســیاری بوده ایم. وی افزود: در مدتی که 
فراغت حاصل شد به موضوع تاریخ توسعه و این 

که چرا در کشور ما مسیر توســعه آن قدر سخت 
است پرداختم، معتقدم پیشینه توسعه و عقالنیت 
به هم گره خورده است و آن هایی که خواسته اند 
فارغ از حکومت ها، عقالنیت و توسعه را گسترش 
دهند و پرچم آن را باال نگه دارند، در کشور ما زیاد 
بوده اند. آل شیخ تصریح کرد: در دوره هایی که 
منابع زیــاد بوده اما بــه برنامه ریــزی و عقالنیت 
توجــه نشــده  یا کمتر توجه شــده اســت شــاهد 
بیشترین تضییع در سرمایه و اموال هستیم. وی 
افزود: برنامه ریزی معطوف به هدف است و مانند 
قطب نما عمل می کند لذا اگر بدون آن حرکت 
کنیم ممکن اســت هرگز به هدف نرســیم. وی 
گفت: اینجانب این شــانس را داشتم که زمانی 
که به حوزه برنامه ریزی آمــدم با حضور نیروها و 
مدیران توانمند و حمایت های شهردار و شورای 
شــهر، محکوم بــه پیروزی بــودم. معاون ســابق 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشهد اظهار کرد: معاونان شهردار هرکدام یک 
سر و گردن از دیگرکالن شهرها باالتر بودند و من 
این شانس را داشتم که در این دوره حضور داشته 
باشم و خدمت رســانی کنم. آل شــیخ افزود: از 
حمایت های شــورای شهر، دو شــهرداری که با 
آن ها کارکردم و دســت مرا بــرای کارکردن باز 
گذاشتند و همچنین همکاران پرتالشم در حوزه 
برنامه ریزی صمیمانه تشکر می کنم و برای خانم 
مهربان کــه از همــکاران خوش فکر و خوشــنام 

هستند، آرزوی موفقیت می کنم.

مسیر گذشته را ادامه می دهم	 
همچنیــن در ایــن مراســم، سرپرســت معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشهد گفت: مســیر گذشــته را در حوزه برنامه 
ریــزی ادامــه خواهــم داد و کارهــای ناتمــام را 
تمــام خواهم کــرد. آیدا مهربــان اظهار کــرد: با 
نــگاه شهرســازانه و دغدغــه موضوعــات برنامه 
ریــزی ســعی مــی کنــم در تحقــق طــرح هــای 
تفصیلــی و جامــع تالش بیــش از پیش داشــته 
باشم و در مســیری که آقای آل شیخ و همکاران 
شــان بنا نهاده انــد حرکت کنیــم و ضمن حفظ 
دستاوردهای آن، کارهای ناتمام از جمله بحث 
شــهرداری الکترونیک و کارخانه نــوآوری را به 

سرانجام برسانیم.

شهردار  با اشاره به عملکرد تاثیر گذار آل شیخ در معاونت  برنامه ریزی مطرح کرد: 

 مشهد در بهترین وضعیت بین کالن شهرها
محمد رضا کالیی: با حمایت  دوباره شورای شهر مانند روز اول پر انرژی در آغاز راه قرار گرفته ام

اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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ا ز میان خبر ها

گوناگون 

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:

 کاهش 7/5 درصدی نرخ 
ثبت والدت در 4 ماه امسال

مدیرکل ثبت احوال خراســان رضــوی گفت: طی 
چهــار ماه گذشــته رونــد کاهــش نرخ ثبــت والدت 
را دوباره تجربــه کردیم بــه طوری کــه در این مدت 
تعداد 37 هــزار و 189 مورد والدت ثبت شــده که 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال با 4۰ هزار و 2۰9 
والدت، حدود 7/5 درصد کاهش داشــته اســت. 
به گزارش ایرنا، نیری افزود: جمعیت اســتان شش 
میلیون و 52۶ هزار نفر اســت که بعد از تهران رتبه 
دوم کشور را در شمار جمعیت دارد. وی تصریح کرد: 
نرخ رشد جمعیت استان با 1/3 از نرخ رشد جمعیت 
در کشور که 1/1 است بیشتر است و به نظر می رسد 
وضعیت بهتری نســبت به کشور داشــته باشیم اما 
وضعیــت اســتان در زمینه ثبــت والدت طــی چند 
ســال گذشــته به رغم تالش های انجام شده منفی 
اســت. وی با بیان این که در ســال 97 تعداد 132 
هزار  و39۰ مورد والدت در استان ثبت شده است 
ادامه داد: در سال گذشــته ثبت والدت در استان با 
کاهش چشمگیر نسبت به سال قبل از آن به 11۶ 
هزار و 7 مورد رســید. وی افــزود: در زمینه کاهش 
نرخ ثبت والدت دچار نگرانی هستیم که امیدواریم 
با برنامه ریــزی و هدف گذاری در این زمینه شــاهد 

مدیریت مطلوب باشیم.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 5۳ تاالر عروسی 
در استان پلمب شده است

از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون 53 تاالر عروسی و 
پذیرایی در مشهد و دیگر شهرستان های زیرپوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان پلمب شده 
اســت. رئیس کارگروه ســالمت محیط دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد در این زمینه به ایرنا گفت: 31 
تاالر از این تعداد در مشهد، 15 تاالر در شهرستان 
طرقبه و شــاندیز و بقیــه در دیگرشهرســتان های 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشــکی مشهد فعالیت 
داشــتند. محمــد باباخانی افــزود: از آغاز شــیوع 
کرونــا، 138 اخطــار بــرای تاالرهــای عروســی و 
پذیرایــی صــادر شــده اســت. وی ادامــه داد: 95 
اخطار از این تعداد مربوط به تاالرهای مســتقر در 
مشهد و شهرستان طرقبه و شاندیز بوده است. وی  
ضمن هشــدار به تاالرهای عروســی که به صورت 
غیرمجاز و در شرایط کرونایی مراسم برپا می کنند 
گفت: به محض مشاهده این موارد هم تاالر پلمب 
می شــود و هم مالک آن بــه خاطر تهدید ســالمت 
عمومی به دادگاه معرفی خواهد شــد. وی افزود: 
با رستوران هایی که مبادرت به پذیرش مهمان در 
قالب  مراســم عروســی و دیگر تجمعات می کنند 
نیز برخورد قانونی خواهد شــد. باباخانی از مردم 
خواست با مشاهده هرگونه مراســم  وتجمع افراد 
در قالب عروسی یا عزاداری یا دایر بودن تاالرهای 
پذیرایی مراتب را به شماره تلفن های 19۰ و 191 

اطالع رسانی کنند.
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20000 هکتار زمین اختالفی معطل 
تعیین تکلیف حریم مشهد و طرقبه شاندیز 
رئیس کمیسیون شهرسازی شورا: امیدواریم تا پایان سال مشکل حل شود 

بهبودی نیا - موضوع تعیین تکلیف حریم شهر 

مشهد و شهرستان طرقبه شاندیز چندسالی 
است که تعدادی از شهروندان دو شهرستان 
را دچار مشکل کرده است؛ زمین هایی در این 
محدوده بالتکلیف مانده اســت که متراژ آن 
به چندهزار هکتار می رسد و مالکان متعدد 
این زمین ها هر از گاهی به امید تعیین تکلیف 
زمین ها در استان به سراغ مسئوالن مختلف 
می روند. چندی پیش نیز تعدادی از اعضای 
اتحادیه تعاونی موتوری شــهرداری مشــهد 
بــرای تعیین تکلیف زمین هایشــان در محل 
فرعی پالک 11 از اصلی 181 گردهم آمدند 
و خواستار تعیین تکلیف وضعیت این زمین ها 
شــدند. تکتــم حق بیــان ســخنگوی هیئت 
مدیــره تعاونــی موتوری شــهرداری مشــهد 
در گفت وگــو بــا »خراســان رضــوی« در این 
باره گفت: بارها جلســاتی را با مسئوالن دو 
شهرستان برگزار کرده ایم اما هنوز به نتیجه 
خاصــی نرســیده ایم و اعضــای ایــن تعاونی 
همچنان درمورد تعیین تکلیف زمین هایشان 
بالتکلیــف مانده انــد. وی افــزود: گــره این 
موضوع به دست اســتاندار، فرماندار مشهد 
و فرمانــدار شهرســتان طرقبه شــاندیز بــاز 
می شــود و امیدواریم با تعیین تکلیف هرچه 

سریع تر مشکالت این پالک حل شود.

 مراحل نهایی تعیین حدود	 
 2 شهرستان در دست انجام است 

محمــد هــادی مهدی نیــا رئیس کمیســیون 
شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد نیز 
در این زمینه به »خراســان رضوی« می گوید: 
پنجمیــن طرح تفصیلــی که به شــورا خواهد 
آمد، طرح شمال غرب است که شامل تمامی 
طرح های اختالفــی محدوده حریم شــهری 
مشــهد و شهرســتان طرقبه شــاندیز از قبیل 
صفی آبــاد ، حســین آباد جلــدک و محــدوده 
1000 هکتاری غرب بولوار مهدیه می شود. 
وی افــزود: مراحــل نهایی این طــرح در حال 
انجــام اســت و بعــد از رســیدن بــه شــورا بــه 
کمیسیون ماده 5 فرستاده می شود. مهدی نیا 
تصریح کرد: اگر طبق تقسیمات کشوری این 

محــدوده اختالفی جــزو شهرســتان طرقبه 
شــاندیز اســت چرا باید درگیر طرح تفصیلی 
باشد و اگر نیست باید طبق تقسیمات کشوری 
تعیین تکلیف شــود تا مشــهد بتواند اقدامات 
الزم را انجام دهد. پرمناقشــه ترین پالک این 
قسمت ، پالک 176 اســت.وی گفت: یکی 
از اقداماتی که باید انجام شود، این است که 
طرح پهنه بنــدی حریم تا انتهای ســال برای 
اســتانداری ارســال شــود؛ حدود 20 هزار 
هکتــار زمین اختالفــی در طــرح پهنه بندی 
حریم وجــود دارد و این دو طرح تا آخر ســال 
اگر بخواهد به تصویب برسد، باید اختالفات 
 مــرزی هر چــه ســریع ترتعیین تکلیف شــود
 تا طرح تفصیلی شــمال غرب مشــهد و طرح 
پهنه بنــدی حریم انجام شــود کــه این همت 
نماینده عالی استان را می طلبد. وی تصریح 
کرد: اختالفی که بین دو شهرستان به وجود 
آمــده از اختــالف بیــن دو وزارتخانه اســت، 
وزارت کشــور و اداره کل تقسیمات کشوری 
یک خــط تقســیم بندی را تعریــف کرده اند و 
شــورای عالی معمــاری و شهرســازی که به 
نوعی وزارت راه و شهرســازی اســت تعیین 
کــرده  کــه ایــن دو مرزبنــدی باهــم تعارض 
دارند و بــه همین دلیــل عمال وقتــی این دو 
وزارتخانه به یک توافق واحد برسند موضوع 
حل می شــود کــه بــرای حــل ســریع تر این 
موضوع اســتانداری باید از این دو وزارتخانه 
درخواســت کند موضوع را به نحوی بررسی 
کنند که این معضل چندین ســاله حل شود. 
مهدی نیــا  گفت: اســتانداری و کمیســیون 
ماده 5 باید این موضوع را تعیین تکلیف کند. 
امیدواریم در سطح کشور اتفاقاتی رخ دهد و 
جلساتی برگزار شود تا بتوانیم تا آخر امسال 

مشکل این افراد را حل کنیم.
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از میان خبرها

گوناگون

رئیس کمیته امداد کشور اعالم کرد:

خودکفایی ۷۰۰ هزار خانوار 
 تحت پوشش کمیته  امداد

 طی ۲۰ سال گذشته
رئیس کمیتــه امــداد گفت: طــی دو دهه گذشــته، 
بیش از 700هزار خانوار با طرح های اشــتغال زایی 
و توانمندســازی خودکفا شده و از پوشــش این نهاد 
خارج شــده اند. به گــزارش مهر، مرتضــی بختیاری 
در همایش آنالیــن خدمت کریمانه که در دانشــگاه 
علوم اسالمی رضوی برگزار شد، گفت: اگر این افراد 
همچنان تحت پوشــش ما قرار داشــتند، باید ساالنه 
۳0 هزار میلیارد ریال مســتمری بــه آن ها پرداخت 
می کردیم. وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد برای 
محرومیت زدایی در کشــور، بیان کرد: رفع مشــکل 
اشتغال خانگی یکی از برنامه های ماست. بختیاری با 
اشاره به برنامه ریزی برای اشتغال زایی 200 هزار نفر 
در سال جاری توسط کمیته امداد در سراسر کشور، 
افزود: این تعداد ظرفیت خوبی برای توانمندسازی و 

خودکفایی خانواده ها محسوب می شود.

ارتقای جایگاه دانشگاه های 
فردوسی و علوم پزشکی مشهد 

در رتبه بندی وبومتریکس
جایگاه دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در 
نظام رتبه بندی وبومتریکس 2020 ارتقا یافته است. 
به گزارش ایرنا، ســپهر مدیر روابط عمومی دانشــگاه 
فردوسی مشــهد در این زمینه گفت: براساس دومین 
نتایج این نظام در ســال 2020، دانشــگاه فردوســی 
مشهد رتبه هشتم در میان دانشــگاه های کشور، رتبه 
196 در آسیا و رتبه 908 را در جهان به خود اختصاص 
داده است؛ بر اساس این نتایج،  رتبه دانشگاه نسبت به 
نتایج ارزیابی این نظام در 6 ماه اول ســال 2020 در 
کشــور دو پله، در آســیا هفت پله و در جهان نیز 48 پله 
صعود داشته اســت.همچنین به گزارش وبدا، معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در 
این باره گفت: در تازه ترین نتایج رتبه بندی وبومتریکس 
ویرایش جوالی 2020، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
رتبــه جهانی خــود را 104 پلــه بهبود بخشــید. دکتر 
تفقدی افزود: بر اســاس این رتبه بندی، سه دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران، شهیدبهشتی و مشهد به ترتیب 
رتبه های اول تا سوم کشــوری را در بین دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور کسب کرده اند.

مدیران کل دفتر جذب و حمایت 
از سرمایه گذاری و حراست 

استانداری منصوب شدند
اســتاندار با صدور احکامی جداگانه، مدیران کل 
حراســت و دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
اســتانداری را منصــوب کــرد. بــه گــزارش روابط 
عمومی استانداری، رزم حسینی، جواد حسن زاده 
را به سمت مشــاور اســتاندار و مدیرکل حراست و 
مهــدی تقوایی را به ســمت مدیــرکل دفتر جذب و 
حمایت از سرمایه گذاری استانداری منصوب کرد.

به همت آستان قدس رضوی و دانشگاه امام رضا)ع( انجام می شود: 

کمک به تسهیل صدور اسناد 
مالکیتی در حاشیه مشهد 

نخستین دفتر تسهیل صدور اسناد مالکیتی 
حاشیه شــهر مشــهد به همت آســتان قدس 
رضــوی و مرکــز تحقیقــات شهرســازی و 
معماری دانشــگاه بین المللی  امام رضا)ع( 
افتتاح شــد. به گــزارش آســتان نیوز، دفتر 
تســهیل صــدور اســناد مالکیتــی حاشــیه 
شــهر)متصا( با ابتکار عمــل و پیگیری دفتر 
توسعه و بازآفرینی محالت انصار و اروند در 
شهرک شهید رجایی و شهرک شهید باهنر 
افتتاح شــد. در آیین افتتاحیــه این دفتر که 
به صورت محــدود و با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی، با حضــور نماینــدگان معاونت 
امالک و اراضی آستان قدس، برخی اعضای 
شــورای اجتماعی محالت و اعضــای دفتر 
توســعه محالت انصار و اروند و دفتر توسعه 
محلــه پورســینا برگزار شــد، قدیــر صیامی 
رئیس مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( به مسئله 
اساسی و بنیادین اراضی قولنامه ای حاشیه 
شــهر به عنوان سد محکم توســعه قانونمند 
این بخش از شهر اشاره کرد و گفت: معضل 
و مشــکل قولنامه  ای بودن اراضی حاشــیه 
شهر، چالشــی بنیادین برای توسعه قانونی 
و نظام ایــن مناطق اســت و زمینــه ای برای 
محروم شدن بخش اعظم ســاکنان شریف، 
مومــن و زحمتکش حاشــیه کم  برخوردارتر 
شهر مشهد از حقوق شهروندی در این گونه 

مناطق به شمار می رود.  

مساعدت آستان قدس در 	 
توانمندسازی ساکنان حاشیه مشهد

وی افزود: کاهش ارزش مطلوبیت اراضی، 
بالتکلیفــی مــردم در دریافــت خدمــات 
از دســتگاه های خدمات رســان شــهری، 
عــدم امــکان پاســخ گویی شــهرداری بــه 
درخواســت های مردمــی بــرای نوســازی 
واحدهــای مســکونی و افزایــش تعــداد 
از  ناشــی  حقوقــی  تخلفــات  و  دعــاوی 
فــروش همزمان ایــن گونه امالک توســط 
فرصت طلبان به چند نفر، تنها گوشه ای از 
مشکالت حقوقی، اقتصادی، اجتماعی– 

فرهنگــی امــالک قولنامــه ای در نواحــی 
کمتربرخوردار شهر مشهد است. صیامی 
اظهــار کــرد: امیدواریم بــا مســاعدتی که 
آســتان قدس رضــوی در اجــرای مصوبــه 
مســاعدتی در توانمندسازی ســاکنان این 
مناطــق دارد، ســایر دســتگاه ها بــه ویــژه 
استانداری و شهرداری مشهد نیز در ادامه 
این مسیر، یاری گر آســتان قدس رضوی و 
دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( باشند. 
رئیس مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری 
دانشــگاه بین المللی  امام رضــا)ع( با بیان 
این نکته که ما با بــه کاربردن واژه متصرف 
بــرای تمامــی ســاکنان و بهره بــرداران از 
امــالک قولنامــه ای حاشــیه شــهر موافق 
نیســتیم، افزود: بخش زیادی از ســاکنان 
حاشــیه شــهر مهمــان خــوان امــام رئوف 
و ولی نعمــت مــان حضــرت امــام رضا)ع( 
هســتند کــه رابطــه مالکیتــی و قدســی 
آن ها با آســتان قدس منقطع شــده است و 
مأموریت داریم مجددًا زمینــه این پیوند را 
که اســاس توســعه های آتی و برخورداری 
شــهروندان از ثمرات و برکات ناشــی از آن 
اســت،فراهم کنیم که با همت و مشارکت 
مردم، مسئوالن و مســاعدت آستان قدس 
رضــوی امیدواریــم این مهــم زودتر محقق 
شــود.در ادامــه، ســرباززاده معــاون مرکز 
تحقیقات شهرســازی و معماری دانشــگاه 
بین المللی امام رضا)ع( و مدیر دفتر توسعه 
محالت انصــار و ارونــد نیز گفــت: رویکرد 
این مرکــز در همراهی بــا معاونت امالک و 
اراضی آستان قدس در این موضوع، حضور 
در میان مــردم، گفت وگو و ارائه مشــاوره و 
تســهیل در بازکردن گره اسناد قولنامه ای 

حاشیه شهر است.

اخبار

اجتماعی

معرفی 3 مدیر متخلف مدرسه به 
هیئت تخلفات آموزش و پرورش استان

رئیس اداره ارزیابی و نظارت بر عملکرد اداره  کل 
آموزش و پرورش اســتان گفت: ســه مدیر متخلف 
مدرســه در اســتان برای بررســی و صدور حکم به 
هیئت بدوی تخلفات کارکنان آمــوزش و پرورش 
استان معرفی شــدند. مجتبی افشار در گفت وگو 
با ایرنا افــزود: تخلف این ســه مدیــر دریافت وجه 
اجباری از والدین در زمان ثبت نام بوده اســت که 
پس از طی مراحل صدور تذکر شفاهی و کتبی به 
هیئت رسیدگی به تخلفات معرفی شده اند. وی با 
بیان این که از آغاز ثبت نام در مدارس برای ســال 
تحصیلی جدیــد تاکنون بیــش از دو هــزار بازدید 
نظارتی از مدارس انجام شده است، ادامه داد:در 
این مدت 12 مدیــر متخلف تذکر کتبــی دریافت 

کرده اند .

از خودگذشتگی یکی از شهدای 
سالمت به روایت شهردار مشهد

شهردار مشهد ازخودگذشــتگی حسین هادوی، 
یکــی از شــهدای ســالمت در مشــهد را کــه بــه 
دلیل کرونا در بیمارســتان بســتری شــده بود، در 
اینســتاگرام خود روایت کرد. به گزارش ایسنا، در 
بخشی از پست اینستاگرام کالیی آمده است: »در 
یکی از روزهایی کــه آقای هادوی در بیمارســتان 
بســتری بود، خانم ســالمند مبتال به کرونایی را به 
بیمارســتان آوردند که بایــد در انتظار پیداشــدن 
تخت خالی، روی برانکار می خوابید. شهید حسین 
هــادوی با دیــدن این شــرایط گفــت: من بــه روی 
برانکار خوابیدن عــادت دارم!  و تخــت خودش را 
در اختیار این خانم قرار داد. این ازخودگذشتگی 
حتــی در بدترین شــرایط واقعا ســتودنی اســت و 
به شخصه نمی دانم چطور باید این دین بزرگ کادر 
درمان را جبران کنم؛ بدون تردید وظیفه مدیریت 

شهری پاسداشت نام این عزیزان است .«

رونمایی از خودرو و تجهیزات جدید 
مدیریت پسماند در هفته دولت

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
مشهد گفت: در راستای تقویت ناوگان جمع آوری 
و حمل پسماند تعدادی خودرو و تجهیزات جدید در 
هفته دولت از سوی این ســازمان رونمایی خواهد 
شــد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مشهد، کریمیان اظهار کرد: یکی از طرح های ما در 
سال 99 تقویت ناوگان ماشین آالت سازمان بوده 
که اجرای این طرح، به مراحل پایانی رسیده است 
و در هفته دولت، این ماشین آالت جدید رونمایی و 

به ناوگان سازمان اضافه خواهد شد.  



مسعود حمیدی/ بنا بر اذعان مدیرکل امور اقتصاد 
و دارایــی استان،3میلیون و 984 هــزار و 404 
خراسانی، دارنده سهام عدالت، می توانند  معادل 
50 درصد ارزش کل سهام خود،) حدود10 میلیون 
تومان( تسهیالت به صورت کارت اعتباری با ضمانت 
سهام شان دریافت کنند.به گزارش خراسان رضوی، 
توزیع سهام عدالت در راستای اجــرای اصل 44 
قانون اساسی کشور در ســال 85 اجرایی شد و 
تعداد 49 میلیون و226 هزار و 193 نفر مشمول 
دریافت این سهام شدند که می توان به مشمولین 
نهادهای حمایتی،  روستاییان و عشایر، شاغلین 
و بازنشستگان،  ایثارگران، بیماران خاص، خدام 
مساجد و حسینیه ها، روزنامه نگاران، زنان سرپرست 
خانوار، کارکنان ستاد نماز جمعه،  طالب حوزه های 

علمیه و گروه های عمومی  اشاره کرد.

سهم استان خراسان رضوی	 
بنا بر اذعان مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، 
از مجموع 49 میلیون سهام عدالت توزیع شده، 4 
میلیون و 922 هزار و 193 سهم عاید خانوارهای 
ــان خــراســان رضـــوی شـــده اســـت. حسین  ــت اس
امیررحیمی در گفت وگو با خراسان رضوی می گوید: 
از این تعداد یک میلیون و 459 هزار و 562 سهم 

متعلق به خانوارهای مشهدی بوده است.
وی می افزاید: ارزش اولیه  سهام خانوارهای استان 
که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده اند حدود 1437 میلیارد تومان و ارزش 
سهام عدالت خانوارهایی که روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام خود برگزیده اند معادل 690 میلیارد 
تومان بوده است که درمجموع ارزش اولیه سهام 
عدالت خانوارهای استان خراسان رضوی حدود 

2126 میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایــی استان می افزاید: 
ــازی سهام عدالت با موافقت رهبر  بعد از آزادسـ
تعداد  امسال  اردیبهشت ماه  در  انقالب  معظم 

یک میلیون و 268 هزار و 200 نفر از خانوارهای 
اســتــان)32درصــد( روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده اند و 
بقیه خانوارها نسبت به مدیریت سهام عدالت 

خود یا اقدام نکرده اند  یا شیوه غیرمستقیم 
را برگزیده اند.

77 هزار میلیارد 	 
تومان ارزش کل سهام 

عدالت استان
ــی در  ــمـ ــیـ ــررحـ ــیـ امـ

ارزش  ــوص  ــ ــص ــ خ

کنونی سهام عدالت خانوارهای استان می گوید: 
هم اکنون متوسط ارزش سهام هر فرد دارنده سهام 
عدالت در استان حدود 19 میلیون و 500 هزار 
تومان است که به این ترتیب می توان گفت ارزش کل 
سهام عدالت خانوارهای استان خراسان رضوی 
بیش از 77 هزار میلیارد تومان است و ارزش سهام 
کسانی که روش مستقیم را بــرای مدیریت سهام 
عدالت خود برگزیده اند هیچ تفاوتی باارزش سهام 

به روش غیرمستقیم ندارد.
وی با اشاره به امکان آزادســازی 60 درصد سهام 
عدالت توسط دارنــدگــان ایــن سهام می گوید: با 
توجه به ارزش کلی سهام عدالت استان که حدود 
77هزار میلیارد تومان است اگر خانوارهای استان 
به آزادسازی 60 درصد سهام خود اقدام کنند ،سهام 
عدالت آزادشده در استان حدود 46 هزار میلیارد 

تومان خواهد بود.

شرایط استفاده از تسهیالت با ضمانت سهام 	 
عدالت چیست؟

مدیرکل امور اقتصاد و دارایــی استان با اشــاره به 
امکان اخذ تسهیالت بانکی با ضمانت سهام 
عدالت می افزاید: دارندگان سهام عدالت 
ازاین پس می توانند در همه بانک ها سهام 
عدالت را به عنوان وثیقه بگذارند و کارت 
اعتباری خرید دریافت کنند. ارائه کارت 
اعتباری، دستورالعملی است که 
بانک مرکزی بخشنامه کرده و 
همه بانک ها توافق کردند تا 50 
درصد ارزش روز سهام عدالت 
تسهیالت  بـــه صـــورت  را 

پرداخت کنند.
ــه مــی دهــد:  ــ وی ادام

سود دریافتی بانک ها با ارائه کارت اعتباری، 18 
درصد است و متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری به 
بانک ها ندارند، به طوری که سامانه های الکترونیکی 
تعریف شده و از دو طریق داده اطالعاتی شماره شبا و 
شماره تلفن همراه مشتری شناسایی  و فرایند بانکی 
از طریق سیستم های الکترونیکی به سرعت انجام 

می شود.
امیررحیمی درباره این که کدام بانک ها این شرایط 
را فراهم کرده اند می گوید: هم اکنون بانک های 
ملی و ملت کاماًل الکترونیکی شده اند و سایر بانک ها 
هم کار الکترونیکی شدن شان در حال انجام است. 
برای گرفتن کارت اعتباری به هیچ وثیقه و ضامن 
ــه سهام عدالت،  دیگری نیاز نیست و فقط با ارائ
مردم می توانند از این تسهیالت استفاده کنند. این 
کارت های اعتباری، وام نیست و شرایط خاصی 
دارد که اگر متقاضی آن، شرایط را رعایت کند هیچ 
ســودی الزم نیست پرداخت کند.وی با اشــاره به 
دستورالعمل استفاده از این کارت ها می افزاید: از 
نخستین تراکنشی که از کارت اعتباری استفاده 
می شود مشتری یک ماه فرصت دارد تا مبلغ هزینه 
شده را تسویه کند و این کارت ها هرماه شارژ می شود 
و اگر تا 30 روز مشتری مبلغ کسرشده کارت را تسویه 
نکند باید بهای سود 18 درصد را به بانک پرداخت 
کند. برای مرحله دوم واگذاری ای تی اف ها نیازمند 
تصمیم دولت هستیم و هر تصمیمی که گرفته شود، 

وزارت اقتصاد و بانک ها مکلف به انجام آن هستند.

خانوار 4 نفره می تواند حداقل 40 میلیون وام 	 
بگیرد

امیررحیمی می گوید: با توجه به این که ارزش سهام 
دارنــدگــان سهام عدالت استان اکــنــون77 هزار 
میلیارد تومان است، می توان گفت که شرایط برای 

دریافت 50 درصد این مبلغ یعنی بیش از 38 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت با ضمانت سهام عدالت 
برای خانوارهای استان فراهم شده است. به طور 
مثال خانواری که سرپرست آن چهار نفر را تحت 
قیمومیت خود دارد می تواند بدون نیاز به ضامن 
حداقل 40 میلیون تومان تسهیالت با ضمانت سهام 
عدالت دریافت کند. از سوی دیگر دارندگان سهام 
عدالت این موضوع را مدنظر داشته باشند که سهام 
شان زمانی که برای ضمانت در اختیار بانک ها قرار 
می گیرد بازهم مالک سهام خود آن ها خواهند بود 
و از همه مزایای آن مانند تغییرات سود بهره مند 

خواهند بود.
در پایان؛ صرف نظر از ایــن که باید منتظر بــود  و 
دید کدام بانک ها واقعًا شرایط را برای اجرای این 
دستورالعمل فراهم می کنند و صدور کارت های 
اعتباری نیازمند چه الزامات الکترونیکی خواهد 
بود، ارائه کارت اعتباری برای خرید به جای تزریق 
نقدینگی با توجه به این که شرایط برای آزادسازی 
60 درصد ارزش کل سهام عدالت فراهم شده است و 
سهم استان از این آزادسازی بیش از 46 هزار میلیارد 
تومان خواهد بود، اقدام مثبتی از سوی دولت است.

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

تعطیلی 12  واحد تولیدی در شهرک صنعتی امان آباد به دلیل مشکالت متعدد

امان »امان آباد« برید

چهار شنبه  |   22 مرداد 1399
22 ذی الحجه 1441
 شماره  4478

گزارش

گزارش

نوید زنده روحیان 

قرار است از یک شهرک صنعتی بازدید کنیم، 
آمــاده هستم تا پــای درد دل تولیدکنندگانی 
بنشینم که شاید این روزهــا زیان ده ترین افراد 
روزگارند، چون پولش را دارنــد که در بــازار بهم 
ریخته دالر و سکه بریزند و یک شبه راه صد ساله 
بروند اما همان را برای تولید کاالی ایرانی سرمایه 
گذاری می کنند و تغییرات لحظه ای قیمت ها، 
نبود ارز و مواد اولیه آن ها را به مرز ورشکستگی 
می کشاند. به گزارش خراسان رضوی، در شهرک 
صنعتی پارسیان )امــان آبــاد( تولیدکنندگان و 
فعاالن بخش خصوصی واحــدهــای تولیدی از 
فشار حداکثری بخش دولتی و بی تفاوتی برخی از 
مسئوالن  به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری 
تعداد زیادی کارگر خبر می دهند اما مشکالت 
اعالم شده از سوی آن ها مثل نبود راه مناسب یا 
تکمیل سیستم فاضالب معضالت غیرقابل حلی 

به نظر نمی رسد.
شهرک صنعتی پارسیان که   25 شرکت صنعتی 
و تولیدی و دو شرکت دانش بنیان دارد، سه سال 
قبل از ناحیه صنعتی به شهرک صنعتی ارتقا یافته 

است.
بختیاری مدیرعامل این شهرک صنعتی با انتقاد 
از بوروکراسی اداری می گوید: وقتی ما یک نامه 
درخواست برای مسئوالن می فرستیم یا مشکلی 
را مطرح می کنیم شش ماه باید برای پاسخ منتظر 
بمانیم اما یک واحد تولیدی با 200 کارگر نمی 
تواند در این مدت به کار خود ادامه دهد و همین 

بوروکراسی و موانع موجود در شهرک باعث شده 
12 شرکت تولیدی خوشنام از کارخانه لبنیات 

گرفته تا قطعات خودرو تعطیل شوند.
وی ادامه می دهد: مشکالتی برای راه این منطقه 
در جــاده قدیم نیشابور به وجــود آمــده اســت، به 
ــی که یک شهرک صنعتی از  عنوان مثال راه
27 سال قبل در آن وجود دارد، از دو طرف ورود 
کامیون و وسایل نقلیه نیمه سنگین ممنوع است، 
راه اختصاصی این شهرک از سمت بخش ملک 
آباد نیز از سمت چپ است که یعنی برعکس جاده 
و خطرات بسیار زیادی دارد، سرعت گیر های پی 
در پی هم به کنار اما مشکل بزرگ تر این است که 
در نزدیکی این شهرک پلی با هزینه بسیار گزاف 
دولت به سمت شهرستان فریمان احداث شده 
بود اما فقط به خاطر یک تصادف با یک تصمیم 
احساسی از هفت سال قبل با خاک ریزی مسدود 

شده و بدون استفاده مانده است!
این تولیدکننده می گوید: این شهرک صنعتی 
مظلوم واقع شده چرا که مثال در یک مورد ما از 
دادستانی محترم مشهد نامه و دستور جمع آوری 
سرعت گیرهای مسیر را داریم اما اداره کل راه و 
شهرسازی از این دستور امتناع و اعالم می کند که 
دستور پلیس راه برای ما مالک است. یک شرکت 
لبنیاتی ما که با سرمایه ای 30 میلیاردی بدون 
حتی یک ریال استقراض بانکی کارخانه ای را 
احداث کرد در آستانه تعطیلی قرار گرفته چون 
همین سرعت گیرها ماست این شرکت را تبدیل 
به دوغ می کند، این حرف شاید برای برخی خنده 
دار باشد اما برای آن تولیدکننده ورشکستگی و 

تعطیلی کارگرانش را در پی دارد.

صنوبری، تولیدکننده دیگری که مالک یکی از 
برندهای خوشنام و معروف قند در مشهد است 
می گوید: این شهرک تا امروز با سرمایه بخش 
خصوصی و هزینه این بخش سرپا ایستاده و خود 
من 20 سال با چنگ و دندان آن را حفظ کردم 
اما امروز سنگ  اندازی ها و همراه نبودن برخی 
مسئوالن امانم را بریده، محیط زیست یکی از 
اداراتی است که امروز همه استانداردهای روز 
دنیا را از ما طلب می کند، چرا متوجه نیستند که 
ما در چه شرایطی تولید می کنیم، چرا سختی 
های کار تولید را در وضعیتی که برای مواد اولیه 
مانده ایم و مردم نیاز به تولیدات داخلی دارند 
درک نمی کنند، می گویند تصفیه خانه، ما اقدام 
کردیم و در حال ساخت یک تصفیه خانه با هزینه 
شخصی هستیم اما در این مدت اجــازه کار به 

برخی از واحدها داده نمی شود.
یک تولیدکننده دیگر در حــوزه تولید المپ و 
چــراغ می گوید: این واحــد تولیدی با سرمایه 
100 میلیاردی احــداث شده ، ماهانه در این 
کارخانه 200 هــزار دستگاه در 63 قلم کاال 
تولید می شود  و برای 235 نفر اشتغال مستقیم 
در آن وجود دارد که از مرحله طراحی تا بسته 
بندی همگی در همین واحد انجام می شود و 
برخی دستگاه های تمام اتوماتیک آن در حوزه 

الکترونیک در شرق کشور بی نظیر است.
این تولیدکننده توضیح می دهد: طرح توسعه 
شرکت با سرمایه 50 میلیاردی آماده شده که 
همه ایــن مبلغ توسط خــود ما تامین می شود 
ــرای 500 نفر  ــورت مستقیم ب و حداقل به ص
ایجاد شغل خواهد کرد اما یک نیاز جدی ما 

در این منطقه کمبود آب است که ما برای رفع 
این مشکل درخواست داشتیم و این شهرک در 
سهمیه آبی قرار است به بخش ملک آباد داده 
شود . نمایندگان مجلس هم به ما قول هایی داده 

اند اما هنوز عملی نشده است.
وی می افزاید: ما در استان مشکلی برای فروش 
تولیدات خود نداریم اما مشکالت جدی گمرکی 
بسیار نگران کننده است، ما مواد اولیه را تهیه 
کردیم اما در گمرک بندرعباس چند ماه معطل 
مانده و امکان ورود ندارد و معطل مجوز ارزی 
است. در بخش صادرات هم همین مسائل وجود 
دارد و ما تا یک ماه دیگر مواد اولیه مان تمام می 
شود در صورتی که یک کارخانه حداقل باید برای 

شش ماه آینده خود مواد اولیه داشته باشد.
تولیدکننده دیگری در حوزه محصوالت لبنی 
از مسئوالن فقط جلسه و عکس  مــی گــویــد: 
یــادگــاری دیدیم، 30 میلیارد تومان سرمایه 
ــذاری کردیم و اکنون مجبور شدیم تعطیل  گ
کنیم، سازمان جهاد کشاورزی قــرار بود با ما 
همکاری و حمایت کند امــا انجام نشد، به ما 
وعده دادند راه اصالح شود، ما چطور می توانیم 
محصولی را که تاریخ انقضا دارد معطل راه کنیم، 
همه محصول ما با این راه خراب آسیب می بیند 
سرشیر  مثال  تولید  از  دیگر  دلیل  همین  به  و 
پاستوریزه و ماست کــوزه ای که جزو برند ما و 
ثبت شده در کل کشور به نام ماست، منصرف 
شدیم و به فکر ایجاد خط تولید جدیدی برای 
ــادرات آن هستیم امــا منتظریم  و ص جار  پنیر
ببینیم چه مشکلی بر سر راه این تولیدمان به 

وجود می آورند.

مجوز اختصاصی برای کامیون ها صادر 	 
می شود

سرهنگ هادی امیدوار، رئیس پلیس راه استان 
درخــصــوص مشکالت راه ایــن شهرک صنعتی 
توضیح می دهد: اصل تصمیمات ما منافع عموم 
مردم و حفظ سالمت آنان است  و با نظر کمیسیون 
ایمنی استان، ساعت ها برای جاده قدیم بحث و 
تبادل نظر شده و به شکل فعلی رسیده است البته 
این نکته مهم است که این جــاده 60 سال قبل 
طراحی و ساخته شده و برای سرعت 60 کیلومتر 
است اما مردم رعایت نمی کنند و ما مجبور هستیم 
از سرعتکاه استفاده و ورود وسایل نقلیه سنگین را 
ممنوع کنیم چرا که در پیچ های کوهستانی این 
جاده کامیون باید به سمت مقابل منحرف شده و 
عبور کند که این قطعا باعث تصادفات شاخ به شاخ 

و تلفات باال می شود.
وی می افزاید: البته برای واحدهای صنعتی این 
ــوردی بــرای عبور وسایل نقلیه  شهرک مجوز م
سنگین آن ها صادر می شود و هیچ مشکلی وجود 
ندارد و خود من ماهانه صد مجوز عبور برای همان 
شهرک صادر می کنم و این که بگویند تعطیلی 
کارخانه به دلیل راه و مشکالت آن است خالف 

واقع است.
سرهنگ امیدوار تاکید می کند: ما پای سالمت 
مردم ایستادیم و سرعتکاه هایی که البته بیشتر 

بوده و کاهش دادیم را تغییر نخواهیم داد چون از 
سال 93 که آن سرعتکاه ها نصب شده است 70 
درصــد تلفات جــاده ای و تصادفات در آن محور 
کاهش یافته، در ضمن پلی که در گــزارش به آن 
اشاره شده است اشکال جدی در طراحی دارد و در 
یک تصادف هفت نفر جان خود را از دست دادند و 
ما قطعا مجوز استفاده به پلی غیراستاندارد که می 
دانیم از لحظه بازگشایی قطعا مستعد تصادفات 
فوتی است نخواهیم داد اما آمادگی داریم که برای 
هر کسی از شهرک های صنعتی که مجوز عبور و 
مرور برای مواد اولیه و کاالهای خود دارد مجوز 

اختصاصی صادر کنیم.
معاون امور اقتصادی استانداری در واکنش به 
مشکالت مطرح شــده دربــاره شهرک پارسیان 
به خراسان رضوی می گوید: یکی از عمده ترین 
مشکالت این شهرک بحث اسناد مالکیت آن بود، 
به دلیل این که این شهرک پیش از این در اختیار 
جهاد کشاورزی بوده است و سال ها طول کشید 
تا توانستیم اسناد این شهرک را آزاد و به اشخاص 

واگذار کنیم.
علی رسولیان تاکید می کند: شهرک پارسیان 
مشکالت عدیده و فراوانی دارد و ما در ستاد تسهیل 
به ترتیب اولویت مشکالت و موانع پیش روی این 
شهرک مانند بحث جاده مواصالتی و امثال آن را 

پیگیری خواهیم کرد تا آن ها را رفع کنیم.

وام 10 میلیونی سهام عدالت برای 4 میلیون خراسانی 
امکان اخذ تسهیالت به صورت کارت اعتباری 10 میلیونی بدون ضامن، برای 4 میلیون سهامدار عدالت استان وجود دارد

کرد،  موظف  را  بانک ها  تمام  بخشنامه ای،  طی  اقتصاد،  وزارت  بانکی  ــور  ام معاون 
اطالع رسانی الزم را درباره پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام 
دهند.عباس معمار نژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، 
طی بخشنامه ای، بانک های دولتی و غیردولتی را موظف کرد اطالع رسانی الزم را درباره 
پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام دهند.به گزارش وزارت 
اقتصاد و امور دارایی، این بخشنامه به مدیران عامل 17 بانک دولتی، غیردولتی، شرکت 
دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ابالغ شده است. در این بخشنامه آمده است: » پیرو 
تأکیدات رئیس جمهور محترم، برنامه های دولت تدبیر و امید، مصوبه شورای عالی بورس 
و بخشنامه مورخ 12 خرداد 1399 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با 
»اعطای تسهیالت خرد به مردم به پشتوانه توثیق سهام عدالت« و با توجه به هماهنگی های 
به عمل آمده با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مقتضی است 
اقدامات الزم در این خصوص به عمل آمده و موضوع صدور کارت اعتباری به پشتوانه سهام 

عدالت از طریق مقتضی به مشتریان اطالع رسانی شود.«

معاون وزیر اقتصاد: 
تمام بانک ها موظف به ارائه کارت اعتباری با وثیقه 

سهام عدالت هستند 
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