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اخبار

گوناگون

رئیسجبههپیروانخطامامورهبریدراستان:

کرونا باعث توجه بیشتر
نیروهای سیاسی به مشکالت
مردم شده است

معاون استاندار اعالم کرد:

امسال در زمینه درآمدهای
استان مشکل داریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت:
ما امسال در زمینه درآمدهای استان مشکل داریم،
بنابراین باید چند محور را برای اقتصاد استان تقویت
کنیم که شامل صنایع معدنی ،مسکن ،قطعهسازی
خــودرو و حــوزه کشــاورزی و روستاهاســت .علــی
رسولیان در گفتوگو با ایســنا ،درباره تاثیر کرونا بر
درآمدهای اســتان ،با بیان اینکه دولت تسهیالتی
برای دوران کرونا در نظر گرفته اســت،افزود :یکی
از این تســهیالت  705هــزار میلیارد تومان اســت
که بــا نــرخ  12درصــد میدهــد ،ســهمیهای نیز به
خراسان رضوی داده شده که ســهمیه خوبی بوده و
بیش از  2000میلیارد تومان اســت که  7.2درصد
از کل تســهیالت میشــود؛ بانکها و دستگاههای
اجرایی باید تالش کنند تا بتوانیم این میزان را جذب
کنیم و به اســتان بیاوریم ،در این صورت بخشــی از
خألدرآمدی جبران میشود و بخشــی نیز از طریق
محورهایی که بیــان کردم جبران خواهد شــد ،این
کار بسیار سخت ،اما شدنی است.
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نایبرئیسمجلسدردیداربا
هیئتمدیرهخانهمطبوعاتاستان:

مشکل بیمهنبودن خبرنگاران
باید رفعشود

ویژه برنامه های بنیاد کرامت رضوی دردهه والیت اعالم شد:

گامآستانقدس برایحمایت ازنیازمندان
مدیرعامل بنیاد کرامت رضــوی برنامههای
بنیاد کرامت رضوی و نهادهای زیرمجموعه
آن را در دهــه والیــت بــا محــور حمایــت از
اقشــار بیبضاعــت در سراســر کشــور اعالم
کــرد .محمدحســین اســتادآقا در گفتوگو
بــا آســتاننیوز گفــت :برنامههــای متنوعی
برای این ایام طراحی شــده بود کــه به دلیل
مصوبات جدید ســتاد مبارزه با کرونا ،تبدیل
به برنامههای قابلاجرا در بستر مجازی شد.
وی با ذکر ویژهبرنامههای معاونت اجتماعی
بنیاد کرامت رضوی اظهار کــرد :با آغاز موج
دوم کرونــا ،به فرمــوده رهبر معظــم انقالب
و امریــه تولیــت آســتانقدس رضــوی طرح
«نهضت تعاون و احسان» در طول دهه والیت
اجرا میشود.
• 20میلیارد آستان قدس 20 ،میلیارد
خیران

اســتادآقا تصریح کــرد :در دومیــن مرحله از
اجرای طرحهای کمک بــه نیازمندان ،تهیه
و توزیع بســتههای کمــک معیشــتی در 31
استان کشــور با تخصیص اعتباری به میزان
 20میلیــارد تومــان از ســوی آســتانقدس
رضوی و بــا مشــارکت خادمیــاران و خیران
به همیــن میزان آغاز میشــود .وی از افتتاح
طرحهــای مســکونی ایــن بنیــاد خبــر داد و
گفت 34 :واحد مسکونی ویژه محرومان در
روستای چممهر شهرستان پلدختر از استان
لرســتان آماده شــده اســت کــه تــا عیدغدیر
طی مراســم افتتاحیــهای در این اســتان ،به
صاحبــان آنهــا تحویــل داده میشــود .وی
توزیع غذای گرم در شبهای دهه والیت را از
دیگر برنامههای این بنیاد در دهه والیت بیان
کرد و افزود :هر شــب غذای متبرک حضرت

جوانــان آســتانقدس رضــوی گفــت :اکثر
برنامههــای ایــن مؤسســه برای دهــه والیت
از جمله کتابخوانــی و مســابقات ،با وجود
محدودیتهــای ناشــی از شــیوع کرونــا بــه
صورت مجازی اجرا میشود.
•پرداخت بدهی اجاره مسکن بانوان
سرپرست خانوار توسط آستانقدس

عکس تزیینی است

رئیس جبهــه پیروان خط امام و رهبری در اســتان
گفــت :کرونــا باعــث کاهــش تنشهای سیاســی
و افزایــش توجــه نیروهای سیاســی به مشــکالت
اجتماعــی مــردم شــده اســت .ســید محســن
بنیهاشــمی در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کرد:
شــیوع ویروس کرونا و افزایش مشکالت معیشتی
مردم ،باعث کاهش تنشهای سیاســی در کشور
شده اســت،البته تجمعات و ارتباطات سیاسی در
فضای حقیقی کاهش و در فضای مجازی افزایش
یافته اســت .وی افزود :کرونا و مشکالت معیشتی
ناشی از آن ،بر فعالیتهای سیاسی در کوتاهمدت و
درازمدت تاثیری منفی نداشته و فعاالن سیاسی را
بهسمتحلمشکالتجامعهوتشکلهایسیاسی
را به ســمت تشــکلهای خیریه و مردمنهاد ســوق
داده است .بنیهاشمی اظهار کرد :فضای سیاسی
کشــور در باطن فعال اســت ،اما جریانات سیاسی
ترجیح میدهند به حل مشکالت مردم بپردازند و
در انظار عمومی با یکدیگر مشاجره و دعوا نکنند و
فضای عمومی کشور را آرام نگه دارند .رئیس جبهه
پیروان خط امــام و رهبری در اســتان درخصوص
تاثیر شــیوع دنبالــهدار کرونا بر انتخابات ریاســت
جمهــوری نیز گفت :جریانات سیاســی در کشــور
نهادینه هستند و شــش ماه قبل از انتخابات فعال
خواهند شد و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.
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اخبار

رضــا(ع) بــه میــزان  10هــزار پرس توســط
خادمیاران رضــوی میان اقشــار بیبضاعت
حاشــیه شــهر مشــهد توزیع خواهد شد .وی
با بیــان فعالیتهای دفاتر نــذورات و قربانی
کانونهــای خدمــت رضوی در اســتانهای
کشور اظهار کرد :این دفاتر با مشارکت مردم
برای نذر قربانــی و کمک به مســتمندان هر
اســتان فعالیتهای خود را آغاز کردهاند که
این حرکــت خیرخواهانــه به روز عیــد قربان
محدود نمیشود و تا پایان دهه والیت تداوم
خواهد داشــت؛ بــه عنــوان نمونه در اســتان
ســمنان هزینه تهیه  110رأس گوســفند از
مســیر نذر جمعآوری شــده که بــرای ذبح و
توزیع گوشت آن میان نیازمندان در این دهه
مبارک اقدام خواهد شد.
•تهیه و توزیع اقالم بهداشتی
بین نیازمندان کشور

مدیرعامــل بنیــاد کرامــت رضــوی ،تــداوم
تهیــه و توزیــع اقــام بهداشــتی توســط

کانونهــای خدمــت رضــوی در اســتانها
بهویــژه در اســتانهای با وضعیت قرمــز را از
دیگــر فعالیتهــای ایــن کانونها برشــمرد
که بســته به ظرفیت هر اســتان غالب ًا در کنار
بســتههای کمک معیشــتی توزیع میشود.
وی به برنامههای مرکز امور بانوان و خانواده
آســتانقدس نیــز اشــاره کــرد و گفــت :این
مرکز  110برنامه با محوریت بانوان شــامل
مراســم خطبهخوانــی ،جشــن و مســابقات
را در مســاجد و حســینیههای محــات
بــا رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی
برنامهریزی کرده اســت .اســتادآقا با اشــاره
به برنامه مؤسســه تربیت بدنی آستانقدس
رضــوی بــرای دههوالیــت ادامــه داد :ایــن
مجموعه ورزشــی هم بــرای کارکنان ،خدام
و خانوادههــای آنهــا ،مســابقات ورزشــی
در رشــتههای انفــرادی را بــا رعایــت کامل
دســتورالعملهای بهداشــتی تدارک دیده
اســت .مدیرعامــل بنیــاد کرامــت رضــوی
بــا بیــان نحــوه اجــرای برنامههای مؤسســه

همچنین در آســتانه فرا رسیدن دههوالیت،
مرحله دیگــری از اجرای طــرح حمایتی «آقا
حســاب کردنــد» بــا پرداخــت بدهــی اجاره
بهای مســکن بانوان بیسرپرســت از ســوی
آســتانقدس رضوی آغاز شــد .امیــن بهنام
دبیــر کانونهای خدمــت خراســان رضوی
در گفتوگــو بــا آســتاننیوز ،گفــت :در گام
اول ایــن طــرح کانونهــای خدمــت رضوی
محلهای مستقر در حاشیه شهر مشهد ،افراد
مشمول را در منطقه خود شناسایی و معرفی
میکنند .وی با بیان اینکــه این طرح از آغاز
شیوع کرونا ،با تســویه بدهی فروشگاههای
مــواد غذایــی ،معوقــات قبــوض و پرداخــت
بدهی بیماران به اجرا درآمده اســت ،افزود:
این طرح شــامل بانوان سرپرســت خانواری
میشود که اجاره عقبافتاده داشته باشند،
اجاره ماهانه آنها کمتر از  500هزار تومان
باشــد و مالکان نصــف اجاره بهــای منازل را
ببخشــند .وی با بیــان نحوه مشــارکت دیگر
اقشــار در این طــرح معنــوی گفــت :خیران
و اقشــار مختلــف مــردم مؤمن مشــهد که بنا
داشتند امسال برای عید غدیر مراسم جشن
برپا کنند ،به دلیل شیوع کرونا ،هزینه معادل
جشن را به کارت نذورات آستانقدس رضوی
واریز کردهاند تا ســهمی در اجرای این طرح
خیرخواهانه داشته باشند.

نایــب رئیــس اول مجلــس بــر ضــرورت رفع مشــکل
بیمه خبرنگاران حتــی با راهکاری متفــاوت از آنچه
هماکنونپیشبینیشدهاست،تاکیدکرد.بهگزارش
روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانههای خراسان
رضوی،سیدامیرحسینقاضیزادهدردیداربااعضای
هیئت مدیــره خانه مطبوعات اســتانهای خراســان
رضــوی در مشــهد خواســتار تشــکیل تیم رســانهای
حقوقیومطبوعاتیبرایارائهپیشنهادجامعبهمنظور
حمایت از اصحاب رســانه و پیشبینی درآمد پایدار و
حمایتهای معیشــتی متناســب از خبرنگاران برای
طرح در مجلس شد.بنیاســدی نایــب رئیس هیئت
مدیره خانه مطبوعات و رســانههای استان نیز در این
نشستگفت:مشهدقطبدومفضایرسانهایکشور
و قطب اول فضای مجازی در عرصه رسانههای کشور
اســت و نیازمند توجه بیشــتر در این عرصه هســتیم.
همچنین مجتبی محمــودی ،مدیر خانــه مطبوعات
و رســانههای اســتان نیز با اشــاره به لــزوم حمایت از
مطبوعــات و رســانهها تصریــح کــرد :سیاســتهای
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اغلــب مبتنــی بر
حمایت از مطبوعات و رســانههای صاحبنام است و
خبرنگاران و اصحاب رســانه بهخصوص در استانها
از این حمایتهای حداقلی هم محــروم ماندهاند .در
ایننشستدیگراعضایهیئتمدیرهخانهمطبوعات
استاننیزنکاتیرادربارهمسائلصنفیمطرحکردند.

مدیرکلمدیریتبحراناستانداری:

برآوردخسارتکلیسیالب تابستانی
دراستان یک هفته زمان میبرد

سیالب تابستانی عصر پنجشــنبه در استان خساراتی
بهبخشهایمختلفنظیرراهوکشاورزیوتاسیسات
آبرسانیواردکردکهمدیرکلمدیریتبحراناستانداری
درپاســخبهســوال«خراســانرضــوی»دربــارهمیزان
خسارتواردشدهبهکلاستاندراینزمینهاعالمکرد
کهبهزمانیحدودیکهفتهبرایجمعبندیخسارات
کل استان نیاز اســت .ازســوی دیگر فرماندار کالت از
برآورد خســارت 80میلیارد ریالی دراین شهرستان و
وارد آمدن خسارات به حدود ۲۰هکتار از مزارع شالی
کالت خبــرداد .شــایانفر مدیــرکل مدیریــت بحران
استانداریدرگفتوگوبا«خراسانرضوی»اظهارکرد:
درپیبارشهایروزپنجشنبهگذشتهخساراتیبهبخش
دام ،راه وکشــاورزی وارد شــد.وی افــزود :جمعبندی
برآوردخساراتحدودیکهفته طول میکشد.

