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مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن معاونت آب و آبفای وزارت نیرو

مجبوریم ازسال 1405آب هزارمسجد را به مشهد منتقلکنیم
گزارش خبری
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت :به دستور
تولیت آستان قدس رضوی ،ساخت زائرسرا و مجتمع
رفاهی و خدماتی در مرز میرجاوه را با جدیت دنبال می
کنیم.به گزارش آستان نیوز ،سید مرتضی بختیاری در
دیدار با خواجه آصف؛ وزیر امور خارجه و ناصر جنجوعه
رئیس شورای عالی امنیت ملی پاکستان که در حرم
مطهر امام رضا(ع) برگزار شد ،ضمن محکوم کردن
جنایات ارتش میانمار و اقدامات گروه های تکفیری و
تروریستی در خاورمیانه ،بر ضرورت هم افزایی و همکاری
در مبارزه با این گونه اقدامات غیرانسانی تاکید کرد و
گفت:دولت ها و ملل اسالمی در برابر جنایات و فجایع
انسانی که مردم میانمار را تهدید می کند ،سکوت
نکنند.وی گفت :سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در
برابر کشتارهایی که در یمن ،سوریه  ،بحرین و میانمار
اتفاق می افتد ،موضع گیری نمی کنند و سکوت اختیار
کرده اند.قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره
به مشترکات فرهنگی و مذهبی گسترده بین ایران و
پاکستان اظهار کرد :تعداد زیادی از زائران غیرایرانی
بارگاه منور رضوی امام رضا(ع) را زائران عزیز پاکستانی
تشکیل می دهند که با وجود تهدیدهای گروه های سلفی
و تکفیری منطقه ،رنج سفر را به جان می خرند و عاشقانه
به پابوس امام هشتم(ع) مشرف می شوند.وی تصریح
کرد :آستان قدس رضوی ،ارائه خدمات شایسته و کیفی
به این زائران عزیز را از وظایف اصلی خود می داند و عالوه
بر اجرای مراسم مذهبی و فرهنگی به زبان های اردو و
انگلیسی در رواق های مبارکه کوثر ،غدیر ،دارالرحمه و
دارالمرحمه که به زائران پاکستانی اختصاص یافته است،
با دستور تولیت آستان قدس رضوی ساخت زائرسرا و
مجتمع رفاهی و خدماتی در مرز میرجاوه را با جدیت
دنبال میکند.بختیاری افزود :تامین امنیت جانی و ارائه
خدمات کیفی به زائران پاکستانی از موضوعات مهمی
است که امیدواریم با تعامل و ارتباط سازنده و اثربخش
بین مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و پاکستان،
افزایش یابد.وزیر امور خارجه پاکستان نیز در این دیدار
ضمن ابراز خوشحالی از زیارت بارگاه ملکوتی امام
رضا(ع) ،هدف از سفر خود را اعالم مواضع صریح اسالم
آباد در مقابله و مبارزه با گروه های تکفیری و تروریستی
دانست و افزود :حل مشکالت زائران و تامین امنیت و رفاه
آنان از خواسته های دولت پاکستان است و در این زمینه
آماده هرگونه همکاری هستیم.

محمد امین شرکت اول

پای بحران کم آبی در خراسان رضوی به ویژه در
مشهد به لحاظ تامین آب شرب برای مجاوران و 27
میلیون زائر آستان ملکوتی امام هشتم و همه گزینه
های روی میز برای عبور از این بحران ،روز گذشته
به متن و حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره
ملی فناوری های آب ،بهره وری و بازچرخانی نیز
باز شد ،تا جایی که بار دیگر و پس از صحبت های
هفته گذشته سرپرست وزارت نیرو درباره انتقال
آب از کوه های هزار مسجد به مشهد به عنوان یکی
از گزینه های قدیمی اما مطرح تامین آب شرب این
شهر ،محمد ابراهیم نیا ،مدیرکل دفتر برنامه ریزی
کالن معاونت آب و آبفای وزارت نیرو نیز در این
مراسم گفت :برای تامین آب شرب مشهد در آینده،
در مجموع سه گزینه نهایی در نظر داریم .یکی از این
گزینه ها انتقال آب از دریای عمان و دیگری استفاده
از  122میلیون متر مکعب پساب آماده است .این
درحالی است که به نظر می رسد از سال 1405
حتما نیاز داریم آب هزار مسجد را نیز به مشهد منتقل
کنیم اما اجرای این طرح حدود هزار میلیارد تومان
منابع مالی الزم دارد که چنین بودجه ای را نداریم.
وی برای توضیح بیشتر این مطلب در پاسخ به سوال
خبرنگاران در حاشیه این نشست و در واکنش به
برخی اظهارنظرها پیرامون مقرون به صرفه نبودن
تامین آب از این مسیر و هزینه بر بودن آن ،تاکید
کرد :هزینه هزار میلیاردی انتقال  58میلیون متر
مکعب آب شرب برای مشهد توجیه دارد.وی ادامه
داد :اگرچه ما برای تامین آب شرب در آینده تمام
مالحظات را در نظر می گیریم اما اساسا نباید این
مطلب را از نظر دور داشت که در تامین آب شرب،
بحث توجیه مالی خیلی معنایی ندارد.در جلسات
خود راهکارهای ممکن را بررسی و جمع بندی می
کنیم .در این میان ممکن است راهکار مدنظر هزینه
زیادی داشته باشد ولی وزارت نیرو اگر راه جایگزینی
برای آن پیدا نکند ،باید از همان طریق آب شرب
را تامین کند .ابراهیم نیا افزود :در کالن شهری
مانند مشهد اگر بارگذاری جمعیت افزایش یابد و ما
نتوانیم دکترین توسعه روستاها را در کشور سامان

های آب ،بهره وری و بازچرخانی به دنبال تالش
برای یافتن منابع جدید به منظور بازگشت تعادل به
وضعیت آب است .معاون دانشگاه فردوسی مشهد
گفت :در این جشنواره  56مخترع در  10زمینه
علمی مرتبط با آب از  14استان 47 ،شرکت دانش
بنیان در این زمینه از  13استان ،شش شرکت رشد و
توسعه دانش 11 ،شرکت خدمات فنی و مهندسی و
 11دستگاه اجرایی حضور دارند.

دهی کنیم ،آن وقت مجبوریم آب را از هر طریقی
تأمین کنیم.شایان ذکر است در همین باره ،ستار
محمودی ،سرپرست وزارت نیرو نیز هفته گذشته
در دهمین جلسه تامین آب خراسان رضوی در محل
استانداری با اشاره به پروژه انتقال آب از هزار مسجد
به عنوان یکی از پروژه های مهم برای تامین آب شرب
مشهد ،درباره اجرای آن گفته بود :هیچ تردیدی
نیست که باید این طرح اجرا شود و تشکیک در این
که ساالنه  58میلیون متر مکعب یا  78میلیون متر
مکعب آب نصیب مشهد می کند ،نباید مانع اجرایی
شدن این پروژه شود .محمودی از مسئوالن وزارت
نیرو خواست ظرف یک ماه آینده مشخص کنند دقیقا
چه میزان آب از هزار مسجد به مشهد منتقل می شود
و تاکید کرد :اختالف بر سر  20میلیون متر مکعب
نباید مانع اجرای این طرح شود.
بیان این نکات در حالی است که رضا شیران ،نماینده
مردم مشهد و کالت در مجلس چندی پیش در گفت
و گویی با خبرنگاران درباره طرح انتقال آب از هزار
مسجد به مشهد گفته بود :معتقدم مشهد با ظرفیت
کنونی خود کامال قابل مدیریت است و برای سال
 1420نیز چنین است ،به شرطی که ما اول مدیریت
بر مصرف را به جای مدیریت بر تقاضا،در اولویت
قرار دهیم.مدیریت بر مصرف به ما می گوید اجازه
ندهید بیش از  20درصد آب در لوله های آب رسانی
هدر رود ،در تجدید پذیری آب نقش داشته باشید و
همچنین اجازه ندهید آبی که به درد آشامیدن می
خورد برای فضای سبز استفاده شود ،هم اکنون
سطح آب های زیرزمینی مشهد باال آمده و شاهد
مثالش را در حفاری هایی در عمق  17متری زمین
می بینیم .وی تاکید کرد :من قطعا با انتقال آب از
هزار مسجد مخالفم و بارها نیز این را گفته ام.بااین
همه به نظر می رسد وزارت نیرو برای تامین آب شرب
مشهد و شهرهای دیگر خراسان رضوی بر اجرای
پروژه های انتقال آب از عمان و هزار مسجد اصرار
دارد .این درحالی است که بنا بر اذعان مدیران این
وزارتخانه ،تامین هزینه این پروژه ها نیز از عهده
بخش دولتی بر نمی آید.

•تسهیالت بنیاد نخبگان استان برای
منتخبان این جشنواره

دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ،مشاور وزیر
جهاد کشاورزی با بیان این که ضایعات محصوالت
کشاورزی ساالنه  25تا  30درصد است و 9میلیارد
مترمکعب آب از طریق این ضایعات هدر می رود،
افزود :با توجه به این که بخش کشاورزی بیشترین
مصرف آب را در کشور دارد ،جهاد کشاورزی
راهبردهایی برای کاهش مصرف و بهره وری آب در
نظر گرفته است.
عباس زارعی افزود :یکی از این راهبردها ،کاهش
ضایعات محصوالت کشاورزی است که در برنامه
وزارت جهاد کشاورزی این کاهش 10تا  15درصد
در نظر گرفته شده است  .یکی دیگر از این راهبردها،
تحویل حجمی آب به مصرف کنندگان در زمان و
مکان مورد نیاز است تا بتوان از آب به طور منطقی
استفاده کرد .مجری طرح سامانه های نوین آبیاری
افزود :واگذاری مدیریت مصرف در مقابل مقاطع
تحویل حجمی آب ،استفاده از فناوری های کاهنده
تقاضای مصرف آب ،توسعه سامانه های نوین با
اولویت آبیاری میکرو و موضعی ،حمایت از تولید
محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف براساس
مزیت در بهره وری ،اصالح الگوی غذایی بر مبنای
کاهش تقاضای آب  ،توسعه نیافتن اراضی کشاورزی
آبی در سطح ملی از دیگر راهبردهای وزارت جهاد
کشاورزی است که در این زمینه ،امسال میزان
اراضی آبی در کشور از  8.7میلیون هکتار در سال
 92به  8.3میلیون هکتار رسیده و حدود  500هزار
هکتار کاهش یافته است.وی به جابه جایی کشت از

•ساالنه  9میلیارد مترمکعب آب از طریق
ضایعات محصوالت کشاورزی هدر می رود

اما در افتتاحیه نخستین جشنواره ملی فناوری
های آب ،بهره وری و بازچرخانی که روز گذشته در

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی نیز در این
مراسم گفت :ضروری است دانشگاه فردوسی مشهد
به دلیل سابقه علمی و داشتن گروه های پژوهشی و
علمی فعال در بخش آب ،به عنوان ارتباط دهنده
محیط زیست و آب در کشور معرفی شود .سید رضا
احمدی زاده اظهار کرد :آثار علمی  38نفر از 56
نخبه ثبت نام کننده در این جشنواره به بخش داوری
راه یافت که منتخبان می توانند با حمایت (تحت
پوشش قرار گرفتن) بنیاد نخبگان خراسان رضوی به
مدت دو سال ،زمینه تجاری سازی محصول خود را با
کمک پارک علم و فناوری فراهم کنند.

فصول گرم به فصول سرد و استفاده از باران به عنوان
یک راهبرد دیگر اشاره کرد و گفت :در سال زراعی
 95 -94حدود  16هزار هکتار از اراضی زیر کشت
چغندر قند در کشور ،از کشت بهاره به کشت پاییزه
انتقال یافت .امسال نیز انتقال زمان کاشت  26هزار
هکتار اراضی زیر کشت چغندر قند در دستور کار قرار
گرفته است .زارعی افزود :با هدف استفاده از روش
هایی که استقرار گیاهان را در مزرعه کمتر می کند،
وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد کشت نشایی را
جایگزین بخشی از کشت غالت کند که تحقق این
هدف ،مصرف آب را  25درصد کاهش می دهد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد :اعمال روش
های آبیاری که موجب حفظ رطوبت خاک و کاهش
تبخیر می شود و همچنین اعمال سیستم های
آبیاری براساس مطالعات دقیق از دیگر راهبردهای
وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت مصرف آب در
این بخش است.

•شاه بیت مدیریت بحران آب ،کاهش
مصارف است

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی
نیز در ادامه مراسم گفت :هفت چالش اساسی در
زمینه آب کشور معرفی شده که شامل محدودیت
منابع آب ،تغییرات آب و هوایی ،خشکسالی،
برداشت بی رویه از منابع آب ،افزایش روند آلودگی
منابع آب ،فاصله معنی دار بین هزینه های تولید
و قیمت فروش آب ،فرسوده بودن و هدررفت در
بسیاری از شبکه های توزیع آب شهری است.
حجت علی شایانفر بیان کرد :هم اکنون بسیاری
از روستاهای کشور به دلیل کم آبی تخلیه شده اند
و براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395
وضعیت جمعیت شهری از سال  90تا  95به 74.1
درصد رسیده است که نشان از تخلیه روستاها دارد.
وی اظهار کرد :بازچرخانی آب بهترین روش برای
افزایش بهره وری آب است و در بین سه روش علمی
برای جلوگیری از بحران ،بهترین روش ،سازگاری با
وضعیت کم آبی و کاهش مصرف است.

•حضور  56مخترع در جشنواره
فناوری های آب

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از
دیگر سخنرانان این مراسم بود .احمدرضا بهرامی
با بیان این که پایداری یک تمدن به آب وابسته است
و نبود آن باعث مرگ تمدن و نابودی بشر می شود،
افزود :دانشگاه فردوسی تالش کرده است به عنوان
یک بخش علمی در ایجاد تعادل در منابع آب نقش
ایفا کند و برگزاری نخستین جشنواره ملی فناوری

چــهــره ه ا وخــبــرها
معاونجهادکشاورزیخراسانرضویمطرحکرد:

 ۳۳۸هزارهکتارتحتپوششبیمهمحصوالتکشاورزی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
گفت:سطح تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی خراسان رضوی در سال
زراعی  ۹۶- ۹۵بیش از  ۳۳۸هزار هکتاربوده است.محمد رضا اورانی با بیان
این مطلب ،اظهار کرد :این سطح شامل حدود  105هزار هکتار محصوالت
زراعی 17 ،هزار و  345هکتار محصوالت باغی و  216هزار هکتار منابع طبیعی
است .وی افزود :سطح بیمه طیور حدود  44میلیون قطعه و دام سبک و سنگین
نیز حدود  453هزارو    176واحد دامی بوده است.

مدیرکلاموراتباعومهاجرینخارجیاستانداریخبرداد:

آغازثبتناماتباعخارجیمتقاضیسفربهعتباتعالیاتدراربعین

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی گفت :پیش
ثبت نام اتباع خارجی ساکن این استان که متقاضی سفر به عتبات عالیات در
ایام اربعین حسینی هستند ،از روز سه شنبه آغاز شد.محمد عجمی در گفت
و گو با ایرنا افزود :اتباع افغانستانی و عراقی مزبور که کارت آمایش یا گذرنامه
دارای پروانه اقامت یا برگ رسید شرکت در طرح سرشماری اتباع فاقد مجوز را
دارند ،از امروز تا پایان شهریور ماه می توانند با مراجعه به دفاتر کفالت برای ثبت
نام مقدماتی اقدام کنند.

خبر
اقتصاد

کشف  3.5میلیارد ریال پوشاک قاچاق درمشهد

استقرارتیممبارزهباپولشوییدر
کارگزاری رضوی برای نظارت بر بازار

مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی،
از استقرار تیم مبارزه با پولشویی در این شرکت برای
نظارت بر بازار خبر داد.دکتر یوسف پاشانژاد در گفت
و گو با آستان نیوز بیان کرد :از آن جا که بازار سرمایه،
فضای سرمایهگذاری است و احتمال فعالیتهای
پولشویی در آن زیاد است ،شرکت کارگزاری رضوی با
استقرار تیم مبارزه با پولشویی در داخل شرکت و رصد
مداوم حسابهای مشتریان ،اقدامات الزم را به منظور
نظارت بر بازار به بهترین شکل ممکن انجام داده است.
وی شفاف و روا نسازی نظام توزیع و قیمتگذاری
و روزآمدسازی شیو ههای نظارت بر بازار را یکی از
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی رهبر
معظم انقالب بیان کرد و افزود :این سیاستها ،چنان
با ظرافت و دقت تهیه شده است که به جرئت میتوان
گفت چنان چه به طور کامل اجرا شود ،بخش بزرگی از
مشکالت کشور را به ویژه در حوزه اقتصاد که سرچشمه
بسیاری از مشکالت دیگر است ،حل خواهد کرد.
پاشانژاد ادامه داد :در این راستا ،شرکت کارگزاری
رضوی برای اجرای هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی ،طی
سالیان گذشته ،تالش کرده تا قدمی هر چند کوچک در
مسیر تحقق سیاستهای مذکور بردارد.

محمدامین شرکت اول -طی چند روز گذشته دو
محموله پوشاک قاچاق به ارزش سه میلیارد و
 550میلیون ریال در مشهد کشف و توقیف شد.
در این باره دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان به
خراسان رضوی گفت :چند روز پیش با همکاری
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
آگاهی استان و در پی بازرسی های صورت گرفته
از انبار یک واحد تجاری در محدوده بولوار مدرس،
 800ثوب انواع پوشاک زنانه محصول کشور چین
به ارزش ریالی دو میلیارد و  400میلیون ریال
کشف و ضبط شد.
محمد ابراهیم افشاری درباره فرایند ورود این
کاالهای قاچاق به مشهد نیز توضیح داد :این
پوشاک از کشور امارات به بندر گناوه ارسال و

از این طریق و در پوشش محموله بارهای مجاز
وارد کشور شده است .این محموله پس از ورود به
کشور به تهران منتقل شده و سپس از بازار مشهد
سر درآورده است .وی افزود :در همین باره ،سه
نفر متهم اصلی این پرونده به تعزیرات حکومتی
معرفی شده اند که فعال به قید وثیقه آزاد هستند.
افشاری همچنین به نکته ای درباره واحدهای
صنفی فعال در حاشیه بولوار امام رضا(ع)
طرقبه اشاره کرد و گفت :فروشگاه هایی در
حاشیه بولوار امام رضا (ع) طرقبه فعال هستند که
به دلیل ارائه تخفیفات بسیار زیاد  ،احتمال قاچاق
بودن کاالهای آن هاباید بررسی شود که این
موضوع هم در دستور کار کمیسیون برنامهریزی،
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز
استان قرار گرفته است.

مشکالتتولیدباتوصیهبهبانکهاوگمرک حلنمیشود
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت :مشکالت تولید کنندگان با توصیه به بانک
ها و گمرک حل نمی شود و نیاز به قانونی الزم االجرا داریم.رضا شیران خراسانی
در گفت و گو با مهر با بیان این که برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به
حمایت از تولید داخلی نیازمندیم ،اظهار کرد :باید به الگویی برگردیم که از تولید
داخلی حمایت کند و اگر بخواهیم این الگو را قبول کنیم باید قوانینمان نیز در
این راستا باشد.باید قوانین گمرکی ،نظام تعرفه بندی ،قوانین بانکی و قوانین
مناطق آزاد را به سمت تولید داخلی هدایت ،تناقضات را حذف و بخشهای حمایتی را اضافه کنیم.

خبر

طی  2بازرسی از مراکز عرضه پوشاک صورت گرفت

مدیرعاملکارگزاریبورساوراقبهاداررضوی

نمایندهمردممشهددرمجلس:

•دومین محموله کشف شده

شایان ذکر است بر اساس اعالم کارشناس مسئول
اداره بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان به خبرنگار خراسان رضوی ،محموله قاچاق
پوشاک دیگری نیز طی چند روزگذشته کشف
و ضبط شده است .مهدی مقدسی درباره این
محموله لباس قاچاق کشف شده نیز توضیح
داد :هفته گذشته حدود هزار و  200ثوب انواع
پوشاک قاچاق محصول کشور ترکیه به ارزش
یک میلیارد و  150میلیون ریال از مزونی زنانه
و خانگی در محدوده بولوار سجاد کشف و ضبط
شد.وی ادامه داد :بر اساس اسناد و مدارک ارائه
شده ،این محموله به صورت چمدانی و به عنوان
کاالی همراه مسافر وارد کشور شده است که طبق
قانون ،حمل چنین کاالهایی صرفا برای مصارف و

سیاست

رئیسمجتمعآموزشیجامعةالمصطفیدرمشهد:

به اندازه نیاز شخصی مجاز است و نمی تواند جنبه
تجاری پیدا کند .این مقام مسئول تصریح کرد:اگر
این کاالها تجمیع شود و در معرض فروش قرار
گیرد ،در حکم کاالی قاچاق به شمار می آید حتی
اگر مدارک کاالی همراه مسافر از سوی مالک ارائه
شود.وی در خصوص چگونگی اطالع بازرسان این
سازمان از وجود چنین محموله ای اظهار کرد:
ما به این موارد از طریق گزارش های مردمی پی
بردیم و پس از آن وارد عمل شدیم.
وی همچنین درباره احکام در انتظار مالکان این
محموله ها نیز گفت :طبق قانون ،مالکان کاالهای
قاچاق عالوه بر توقیف محموله ،بین سه تا هفت
برابر ارزش ریالی آن ،بنا به تعداد دفعات ارتکاب
این تخلف ،توسط سازمان تعزیرات حکومتی
جریمه خواهند شد.

رئیس اتحادیه صنف کتاب و نوشت افزار مشهد:

نوشت افزار ،رشد قیمتی نسبت به سال گذشته ندارد
رئیس اتحادیه صنف کتاب و نوشت افزار مشهد
گفت :در آستانه بازگشایی مدارس ،نوشت افزار
در رنگ ها و اشکال مختلف در فروشگاه های این
شهر عرضه می شود و رشد قیمتی نسبت به سال
گذشته ندارد.محمد رستگارمقدم در گفت و گو
با ایرنا افزود :فقط امسال مداد و خودکار نسبت به
تابستان سال گذشته ،پنج درصد افزایش قیمت
دارد.وی ادامه داد :امسال تنوع نوشت افزار ایرانی
با طرح های ایرانی در فروشگاه ها بسیار زیادتر از
سال گذشته است .نوشت افزارهای خارجی اغلب
چینی هستند که معموال با قیمت کمتری به فروش
می رسند اما کیفیت نوشت افزارهای ایرانی بیشتر
از نوشت افزارهای چینی است.وی گفت :کتاب
های درسی مدارس نیز براساس قیمتی که روی
صفحه نخست آن درج شده ،در فروشگاه ها به

فروش می رسد.وی همچنین با انتقاد از تخفیف
های غیرواقعی که برخی فروشگاه های بزرگ و
معتبر برای فروش نوشت افزار در نظر می گیرند،
افزود :کل سود قانونی برای فروش نوشت افزار
بر مبنای فاکتور معتبر  15درصد است از این رو،
تخفیف  50درصدی برای فروش کاال غیرمنطقی
است.رستگارمقدم ادامه داد :بر اساس بررسی
این اتحادیه درباره تخفیف های  50درصدی برای
فروش نوشت افزار که برخی فروشگاه های بزرگ
در نظر می گیرند ،مشخص شد آن ها در نهایت
کاال را گران تر از حد معمول می فروشند .از سوی
دیگر برخی فروشگاه های بزرگ فقط در آستانه
سال تحصیلی ،تخفیف  50درصدی برای نوشت
افزار در نظر می گیرند در حالی که اعضای صنف
اتحادیه نوشت افزار در طول سال ،اقالم مختلفی

کشتارمسلمانانمیانمارباسکوت
مدعیانحقوقبشرهمراهاست
طالب جامعةالمصطفی العالمیه مشهد ،روز گذشته
در تجمعی اعتراضی ،جنایات صورت گرفته علیه
مسلمانان میانماررا محکوم کردند .به گزارش فارس،
حجتاالسالم محمدحسین مهدویمهر رئیس مجتمع
آموزشی جامعةالمصطفی العالمیه مشهد در این
مراسم گفت :زنان ،مردان و کودکان مسلمان میانمار
بدون این که با کسی درگیر باشند ،کشته میشوند و این
مسئله با سکوت و تشویق سازما نهای جهانی همراه
است.این درحالی است که کشتار مسلمانان میانمار،
فراتر از یک درگیری مذهبی است.وی با بیان این مطلب
افزود :یکی از مسائلی که استکبار همواره به دنبال آن
بوده ،عادیسازی ظلم است.تشکیل حکومت غاصب
صهیونیستی که جایگاه اجتماعی و سرزمینی ندارد
و با آواره کردن ساکنان فلسطین همراه بوده است،
نمونه بارزی از عادی شدن ظلم در میان سازمانهای
بینالمللی است.وی ادامه داد :به همین دلیل ،شاهد آن
هستیم که هیچگاه هیچ بیانیهای علیه این رژیم متقلب
آدمکش صادر نمیشود.

•بیانیه سازمان بسیج حقوق دانان استان در
محکومیت جنایات علیه مسلمانان میانمار

از این رسته کاالیی را به فروش میرسانند و این
مسئله باعث آزردگی اعضای اتحادیه شده است.
وی درباره برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم
کاالی پاییزه هم گفت :برگزاری این گونه نمایشگاه
ها به ضرر اعضای اتحادیه است زیرا فقط تعدادی
از اعضای صنف در نمایشگاه شرکت می کنند
اما جمعیت زیادی از مردم به نمایشگاه رفته و از

این صنوف خرید می کنند.رئیس اتحادیه صنف
کتاب و نوشت افزار مشهد ،افزود :کل سود اعضای
صنف کتاب و نوشت افزار اواخر تابستان و زمان
بازگشایی مدارس است که می توانند از محل
سود به دست آمده از فروش باال ،بدهی های خود
را پرداخت کنند اما این فرصت با برپایی نمایشگاه
عرضه مستقیم کاال ،از صنوف گرفته می شود.

سازمان بسیج حقوق دانان خراسان رضوی روز گذشته
بیانیه ای را در محکومیت جنایات علیه مسلمانان
میانمارصادر کرد .در بخشی از این بیانیه آمده است «:بار
دیگر سکوت معنا دار مدعیان دروغین حقوق بشر در
مواجهه با نسل کشی سازمان یافته اقلیت مسلمان به ویژه
زنان و کودکان بی دفاع و بی پناه «میانمار» و دفاع افراطی
گرایان مذهبی از این جنایات؛ صفحه ننگین دیگری بر
پرونده پر از سیاهی و تباهی متجاهران به اخالق و انسانیت
افزود و بر وجود واقعیت تلخ برخورد دوگانه جهان استکبار
با مسئله «حقوق بشر» تأکید کرد؛ واقعیت تلخی که سال
هاست نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نیز قربانی
آن است....از این رو ،سازمان بسیج حقوق دانان خراسان
رضوی،ازعمومفرهیختگانمیخواهدتابکوشند« ،چشم
ها بر روی واقعیت های تلخ دنیای اسالم باز شود».

