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قضات در برابر تضییع
حقوق موقوفات بایستند

تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت:
قضات در برابر تضییع حقوق موقوفات
بر اســاس قانــون و شــرع بایســتند .به
گزارش آســتان نیــوز ،حجت االســام
والمســلمین احمــد مــروی در دومین
نشست مشــترک دادســرای انتظامی
قضــات و حفاظــت و اطالعــات قــوه
قضاییه سراسر کشــور که در ساختمان
مرکزی دادگســتری اســتان در مشهد
برگزار شــد ،با تأکید بر اهمیت جایگاه
قضات در اســام و ارج امر قضا در آیات
و احادیث ،تصریح کرد :اهمیت قضاوت
در اسالم سبب شده تا آیات ،احادیث و
توصیههای فراوانی در خصوص تبیین
جایگاه قضــاوت در جامعه بیان شــود.
وی با بیان این که در دین اســام شأن و
جایگاه قضاوت بسیار ممتاز تعیین شده
و خداونــد قضــاوت را در روز قیامت کار
خود معرفی کرده است ،ابراز کرد :شأن
قضاوت آن قدر باالســت که خداوند در
موارد متعدد یکی از شــئون خود در روز
قیامت را قضــاوت خوانده و این نشــان
دهنده اهمیــت قضــاوت و حکم کردن
بین مردم اســت .تولیت آســتان قدس
رضــوی در ادامه با اشــاره بــه تأکیدات
اســام بــر اهمیــت حفــظ و صیانــت از
موقوفات و اجرای نیات واقفان ،تصریح
کرد :دفاع و صیانت از کیــان موقوفات
یــک وظیفــه اخالقــی و واجب شــرعی
اســت ،درخواســت ما از دادســتانان و
قضــات محترم کشــور این اســت که در
خصوص موقوفات ،آن چه حکم الهی و
قانون است ،اجرا شود .حجت االسالم
والمسلمین مروی بیان کرد :در گذشته

اجتماعی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

 170هزار شغل برای مددجویان
کمیته امداد ایجاد میشود

عکس:آستان نیوز

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش و رئیس ســازمان
آموزش و پرورش اســتثنایی کشــور با بیــان این که
نظام اعتبارات و تامین منابــع در آموزش و پرورش
باید اصالح شود ،تاکید کرد :آثار کمبود بودجه در
آمــوزش و پرورش گریبــان همه را خواهــد گرفت و
باید همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور
حامی و کمک آموزش و پرورش باشــند .به گزارش
«خراسان رضوی» ،سید جواد حسینی ،پنج شنبه
گذشــته در همایش و کارگاه مدیران مدارس دوره
دوم متوســطه نظری اســتان که در مجتمع ســپید
برگزار شــد ،اظهار کرد :دو کار در وزارت آموزش و
پرورش در حال انجام اســت ،موضــوع اول اجرای
سند تحول بنیادین و موضوع دوم نحوه تامین اعتبار
در آمــوزش و پــرورش اســت .وی افــزود :الیههای
نظــری ،برنامــهای ،عملیاتــی و نهــادی از ارکان
ســند تحول بنیادین اســت کــه در الیه نظــری این
سند پیشرفت خوبی داشــتهایم ،همچنین در الیه
برنامهای ســند نیز تاکنون  ۶۷۰برنامه تولید شده
ولی در الیههــای دیگــر کار جدی صــورت نگرفته
اســت .حســینی با بیان این کــه هم اکنــون برنامه
ســند تحول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش تبدیل به
فعالیت شد ه است ،تصریح کرد :باید در این مرحله
فعالیتها ارزیابی شود اما ارزیابی اثربخش صورت
نمیگیرد.
همچنین به گزارش روابط عمومی اســتانداری،
رزم حســینی اســتاندار خراســان رضــوی نیز در
این همایش اظهار کرد :اگر میخواهیم کشور را
بسازیم باید با هر سلیق های کنار یکدیگر کار کنیم
و اگر مدیری مرتکب اشــتباه شــد ،باید شــهامت
این را داشــته باشــد که از مردم عذرخواهی کند.
وی تاکید کرد :نظــام آموزش و پرورش کشــور به
ویژه معلمــان و فرهنگیان باید از معیشــت خوبی
برخوردار باشند تا بتوانند فرزندان ما را به خوبی
تربیــت کننــد .وی تمرکزگرایــی ،بوروکراســی
نحــس اداری ،منســجم نبــودن ارکان حکومت،
نزاعهــای سیاســی ،بزرگ بــودن دولــت و گران
اداره شــدن آن ،بی توجهی به فرهنگ اقتصادی
در تبلیغ آموزه های دینی ،نگاه منفی به مجاهدان
اقتصادی و ســرمایه گــذاران ،قوانیــن و مقررات
و دســتورالعملهای مزاحــم و تناســب نداشــتن
اختیارات و وظایف با مسئولیتها را از جمله موانع
توسعه نیافتن کشور برشمرد.
رزمحسینی در خصوص اهمیت انتخابات مجلس
و ضرورت مشــارکت حداکثری مردم در آن ،تاکید
کرد :جمهوری اسالمی ایران این حق را به ما داده
اســت که رای بدهیم ،از طرفی دشمنان ما را تحت
فشــار قرار دادهانــد و میدانند این انقــاب «مردم
پایــه» اســت و همراهی آن هــا اســتمرار جمهوری
اسالمی را به دنبال خواهد داشت.

اخبار

آقایان شــورای عالی شهرسازی وزارت
راه نقشــهای را برای مشــهد تهیه کرد ه
بودند که بخش عمــدهای از زمینهای
آستان قدس در آن طرح از بین میرفت.
وی افــزود :من بــه مقامــات دولتی هم
گفتــهام کــه ایــن چگونه طرحی اســت
که بخــش زیــادی از زمینهای آســتان
قدس را از بیــن میبــرد ،الحمدهلل این
کار خالف قانون توســط دیوان عدالت
اداری نقض و آن تصمیم غلط و اشــتباه
اصالح شد که جای تشکر دارد.تولیت
آســتان قدس رضوی تصریــح کرد :اگر
طرحی متعارف برای شهر است و زمین
آستان قدس هم در آن طرح قرار گرفته
مشــکلی نــدارد امــا در برابــر اقدامات
خالف قانون و شــرع باید ایســتاد ،این
زمینها متعلق به حضرت رضا (ع) است
که واقفان با خلوص نیت ،وقف آســتان
حضــرت ثامــن الحجــج (ع) کردهاند،
ما موظف بــه نگهداری و عمــل به نیات
واقفان هســتیم و این زمینها متعلق به
فرد نیست .حجت االسالم والمسلمین
مروی خطاب به قضات و دادستانهای
کشور حاضر در این مراســم گفت :ما از
شما میخواهیم خادمان حضرت رضا
(ع) باشید و در نهایت دقت و حساسیت
بر اساس قانون و شــرع از موقوفات این
امام همام صیانت کنید.

رئیسکمیتهامدادبابیاناینکهطبقتبصره،۱۶
امســال  ۳۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای ارائه
تسهیالت به مددجویان کمیته امداد اختصاص
یافته اســت ،اظهار کــرد :عــاوه بر ایــن از محل
اعتباراتتوسعهروستاییومنابعامداداعتباراتی
برای اشــتغال مددجویان پیش بینی شده است
و امســال ۱۷۰هزار شــغل بــرای جامعــه هدف
کمیته امداد ایجاد خواهد شد .به گزارش پایگاه
خبری کمیته امــداد« ،ســیدمرتضی بختیاری»
در همایــش «شــبکه بانکی یــاور توانمندســازی
اقتصادی نیازمندان» که در مشــهد برگزار شد با
قدردانی از تالشهای شــبکه بانکی در کمک به
نیازمندانبهویژهمددجویانکمیتهامداد،افزود:
تسهیالتپرداختیبرایاشتغالوتوانمندسازی
مددجویان از نوع قرضالحســنه است و مدیران
بانکیدراینامرخیرشریکهستند.
•قدردانیبختیاریازشبکهبانکی

وی بــا تاکیــد بــر این کــه برای توســعه اشــتغال
مددجویــان باید فضــای کارآفرینی را به ســمت
مشــاغل خانگی و خرد ســوق دهیم تا بیشترین
بهرهوری را داشــته باشــیم ،ادامه داد :براساس
برنامه ششم توســعه کشور ایجاد ســاالنه ۱۰۰
یتوسطدستگاههایحمایتی
هزارفرصتشغل 
پیشبینــی شــده اســت کــه از ایــن تعــداد۷۰،
هزار شــغل ســهم کمیته امداد و  ۳۰هزار شغل
ســهم بهزیســتی اســت.در ادامه ایــن همایش،
«عبدالناصر همتــی» رئیس کل بانــک مرکزی
با اشــاره به ضرورت توانمندســازی مددجویان
کمیتهامدادونقشسیستمبانکیدراینفرایند،
گفت :امروز الگوی خوبــی در کمیته امداد برای
ایجاداشتغالوتوانمندسازیمددجویاندرحال
انجاماست.ویبابیاناینکهدردوسالگذشته
 ۸۳هزارخانوارباکمکتسهیالتاشتغالشبکه
بانکــی از حمایــت کمیته امــداد خارج شــدند،

افزود :باید همین روش را با قدرت ادامه دهیم و
بانک مرکزی آماده است با توان بیشتری در این
مســیر از کمیته امداد حمایت کنــد .رئیس کل
بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت توسعه اشتغال
روستاییخاطرنشانکرد:برایتوسعهپایدارباید
اشتغالراهدفبگیریمواگرنتوانیمکاراساسی
انجامدهیم،سایرتالشهاابترخواهدبود.همتی
خاطرنشانکرد:سقفوامکارفرماییرابه۵۰۰
میلیونتومانرساندهایمواگرکارفرمایی ۱۰نفر
از مددجویــان کمیته امداد را مشــغول کار کند،
اینرقمرادریافتخواهدکرد.ویگفت:امسال
سالرونقتولیداستوتمامتالشسیستمبانکی
این اســت که این هدف محقق شــود .اســتاندار
خراســان رضــوی نیــز در ایــن همایــش اظهار
کرد :بر اســاس الگوی مثلث توســعه اقتصادی
فرهنگی،شرکتهاینامداروبخشخصوصی،
مسئولیت توسعه استان را برعهد ه گرفتهاند که
این مهم تبعیض اقتصــادی را کاهش میدهد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی اســتانداری،
«علیرضا رزمحســینی» افزود :خراسان رضوی،
بــه لحــاظ اقتصــادی ،اســتان پولداری اســت و
برای بهــره بــرداری از ایــن ظرفیت بایــد زمینه
جذب سپردههای بیشتر در این استان را فراهم
کنیم .وی اظهار کــرد :در چارچوب طرح مثلث
توسعه اقتصادی فرهنگی استان ،کمیته امداد
مســئولیت توســعه و توانمندســازی شهرستان
باخرزرابرعهدهگرفتهاستکهجایتقدیردارد.
اســتاندار تاکید کرد :آمادگی داریم برای تحقق
سیاســت توســعه و ایجاد اشــتغال ،فــرش قرمز
زیر پای ســرمایهگذاران پهن کنیم .شــایان ذکر
اســت در این همایش از مدیران  ۱۷بانک عامل
که بیشــترین همکاری را در پرداخت تسهیالت
به مددجویان داشــته اند تقدیر شــد .همچنین
صندوق قرض الحســنه امداد والیت مورد تقدیر
ویژهرئیسکلبانکمرکزیقرارگرفت.

جشنواره «خانواده رضوی»
در مشهد برگزار شد
نخســتین رویداد ملــی خالقیــت و نــوآوری در عرصه
خانواده با عنوان «جشــنواره خانواده رضوی» به همت
بنیاد کرامت امام رضا(ع) ،مشارکت مرکز امور بانوان
و خانواده آستان قدس و بنیاد ملی خانواده برگزار شد
تاطرحهاوایدههایبرترفعاالنعرصهخانوادهمعرفی
و از آن حمایت و بهره گیری شود .به گزارش «خراسان
رضوی» ،سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آستان
قدس رضوی ،پنج شنبه گذشته در این همایش اظهار
کرد :مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از
همانسالیکهراهافتاد،بنارابراینگذاشتکهدرکنار
تمامخدماتآستانقدس،یکپیوستخانوادهمحور،
زیرنظرمتخصصانوباکمکتشکلهایمردمیداشته
باشد .امسال ،سال سوم تشکیل این مرکز است و شان
مرکز تا حدود 70درصد ستادی و راهبری است و قرار
نیست آستان قدس ،متولی آن باشد .فاطمه دژبرد در
بخش دیگری از ســخنان خود گفت :بیش از  40سال
اســت که انقالب اســامی در حوزه هــای مختلف و به
ویژه در حوزه خانواده ،کار انجام می دهد ،تشکل های
مردمی و دســتگاه ها فعال هســتند اما قطعا این مسیر
آسیب شناسی الزم دارد تا ببینیم چه کار کرده ایم.در
ابتدایاینمراسمنیزفضهساداتحسینی،دبیرعلمی
جشنوارهخانوادهرضویگفت:بیشازهزارفعالحوزه
خانواده در این جشنواره حضور یافتند و بیش از 400
اثر ،طرح و تجربه به دبیرخانه رســید که بیش از 60اثر
را از ایــن میان انتخــاب کردیــم .ما در جشــنواره چهار
محور «آموزش و مشــاوره خانواده»« ،تسهیل در ازدواج
جوانان»«،فرزندآوریوفرزندپروری»و«سبکزندگی»
داریموطرحهایبرگزیدهبهمسئوالنحاکمیتیمعرفی
و از آن حمایت می شــود .وی افزود :اولین بار اســت در
کشــور طرح و ایده های بیــش از 10هزار فعــال حوزه
خانوادهشناساییشدهاست.

تاکسیرانی:ثبتناممتقاضیان
استفادهازتسهیالتنصبسیستم
 CNGآغاز شد
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری مشهد ،از
آغازثبت نــام متقاضیان اســتفاده از تســهیالت نصب
سیســتم گاز CNGبــرای خودروهای تک ســوز دارای
مجوز از سازمان تاکسیرانی خبرداد.به گزارش پایگاه
اطالع رسانی شــهرداری مشــهد ،احمد محبی اظهار
کرد:متقاضیاناستفادهازاینتسهیالتمیتوانندبرای
ثبتدرخواستخودبهسایت irngv.irمراجعهکنند.

