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آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم نماز
جمعه مشهد :

انقالب اسالمی شکست خوردنی
نیست

آیت ا ...علم الهــدی گفت :انقالب اســامی ما 43
سال اســت ادامه دارد به خاطر این که مردم پای این
انقالباند و در رأس نظام هم مرجع تقلید شما مردم
اســت ،انقالب ماندنی است ،صدها ســال دیگر هم
ماندنــی خواهد بود و ان شــاء ا ...بــه انقالب جهانی
حضرتبقیةا...متصلمیشود،اینانقالبشکست
خوردنینیستچونمردمحضوردارند.
به گزارش خراســان رضوی ،آیــت ا ...علم الهدی در
خطبهدومنمازجمعهبااشارهبهسالروزشهادتشیخ
فضل ا ...نوری در هفتۀ پیش از آن گفت :نکتهای که
بر حسب دستور مقام معظم رهبری که جهاد تبیین
راواجبکردهاندبایدگفتایناستکهبعدازفتوای
تحریمتنباکوتوسطمرحومآیتا...شیرازیوشکست
توطئۀ نابکارانــۀ انگلیسها در اســتعمار اقتصادی
کشورماسهحرکتانقالبیداشتیم.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان گفــت :امــا انقالب
اسالمی ما  43سال اســت ادامه دارد به خاطر این
که مــردم پــای ایــن انقالبانــد و در رأس نظام هم
مرجع تقلید شما مردم است ،انقالب ماندنی است،
صدها سال دیگر هم ماندنی خواهد بود و ان شاء ا...
به انقالب جهانی حضرت بقیة ا ...متصل میشود،
این انقالب شکســت خوردنی نیســت چــون مردم
حضور دارند .وی افزود :هر کجا مردم آمدند جریان
به نقطه تعالی پیروزی میرسد و ادامه مییابد مردم
نباشند قضیه به عکس خواهد بود.
سپس آیت ا ...علم الهدی با اشاره به انقالب عاشورا
اظهار کرد :تمــام اتفاقاتی که در ماجرای عاشــورا
پیــش آمد بــه خاطر مــردم ،فاصلــه گرفتــن آنها و
ترجیح دنیا به آخرت بود.

معاوناستاندارخراسانرضویدرتشریح
نحوهاجرایقانونعفافوحجاب
دردستگاههایاداری

بازرسان حق تذکر و برخورد
با کارکنان را ندارند

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
خراســان رضوی با تاکید بر این که مسئولیت اجرای
قانون عفــاف و حجاب بر عهده مدیران اســت ،گفت:
بازرســان حق تذکر و برخورد با کارکنان را ندارند.به
گزارش روابط عمومی اســتانداری دکتر سید هادی
طباطبایــی در جلســه ســتاد هماهنگــی و راهبــری
مصوباتعفافوحجاباستانبااعالماینخبرگفت
با دســتگاه قضایی بــه منظور اجــرای جــدی و دقیق
شاخصهایعفافوحجابولزومرعایتونظارتبر
آن ها توسط مدیران ،هماهنگی الزم را به عمل آورده
ایمتادرصورتارائهگزارشهایفصلیبهآنانونبود
نظارتمؤثرمدیرمربوط،مدیررابهدستگاهقضامعرفی
کنیم.مســئول قرارگاه عفاف و حجاب دســتگاه ها و
موسساتدولتیاستان،افزود:بازرسانشاخصهای
عفــاف و حجــاب را در دســتگاههای دولتــی ارزیابی
میکنندونتایجاینارزیابیها،چهارگزارشسهماهه
خواهد شد که به مدیران ارائه میشود .طباطبایی با
اعالم این که بازرسان حق تذکر و برخورد با کارکنان
را ندارند ،افزود :همه مســئولیت هــا در این خصوص
بر عهده مدیر دســتگاه اســت .وی با اشــاره به این که
در قــرارگاه عفــاف و حجــاب اســتان  ،تقســیم بندی
عرصههایمختلفجامعهانجاموشاخصهایعفاف
و حجاب مشــخص شــده اســت ،گفت :نحوه برخورد
با بی حجابــی و بدحجابــی در اماکن عمومــی مانند
پیاده روها ،اتوبوس ،مترو ،فــرودگاه و راه آهن با نحوه
برخــورد در ادارات دولتی متفاوت اســت ،ضمن این
که مجری اعمال قانون نیز متفاوت اســت ،در اماکن
عمومــی ،وظیفــه نظــارت و اعمــال قانون بــا نیروی
انتظامیاستودراداراتدولتیاینوظیفهرامدیران
ارشــد دســتگاه ها بر عهده دارند .معاون سیاسی
امنیتیواجتماعیاستاندارخراسانرضویشرایط
فرمانداری ها را نیز مانند دیگر ادارات دولتی بیان
و اضافه کرد نظارت بــر فرمانداری هــا مانند دیگر
دستگاههایدولتیاست.
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تعطیلیاجباریساعت! 24

یک طــرح شکســت خورده پــس از  10ســال
دوبارهدردستورکارقرارگرفتهاستوتعطیلی
اجباری ســاعت  ۲۴برای برخی صنوف اجرا
می شود .
به گزارش خراسان رضوی ،رئیس اتحادیه آب
میوه،بستنیوکافیشاپهایمشهدازاعمال
محدودیت ســاعت کاری و ممنوعیت فعالیت
رستههای زیرمجموعه این اتحادیه مانند آب
میوه  ،بستنی ،کافیشاپها ،کافهسنتیها،
قهوهســراها ،کافهبازیها و گیمســنترها بعد
از ساعت  24خبر داد .البته اجرای طرحهای
اینچنینی در مشهد مسبوق به سابقه است.
ســال  91نیــز کمیســیون نظارت بــر اصناف
استان این طرح را به اجرا درآورد که بر اساس
آنتمامرستههایصنفیدرمشهدبایدساعت
 24تــا  6صبــح تعطیل شــوند و حــق فعالیت
ندارند .البتــه در همان ابتــدای اجرای طرح
مخالفتهــای جدی بــه ویژه از ســوی مردم و
اصناف با آن شــد و مخالفان معتقــد بودند که
جدای از موضوعــات مربوط به کســب و کار و
درآمد این صنوف کالنشــهر زیارتی مشــهد
به دلیل این که بعض ًا زائــران و مجاوران بعد از
ساعت  12شــب وارد شهر میشــوند یا قصد
زیــارت حرم مطهــر رضوی را داشــته باشــند
نیاز اســت اصناف خدماتی بدون محدودیت
فعال باشند تا مردم در دریافت خدمات دچار
مشــکل نشــوند در نتیجــه ایــن مخالفتهــا،
طرح پس از مدتی لغو شــد .طــرح کنونی نیز
با امتــزاج از همان مــادهقانونــی در نظر دارد
برای فعالیت برخی واحدهای صنفی ساعت
کاری تعیین کند و مخالفان این طرح از جمله
رئیس اتحادیه آب میوه ،بستنی و کافیشاپ

عکس تزیینی است
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مشهددرمخالفتباآنمعتقدهستند«حداقل
گروههای آب میوه و بســتنی در ایام تابســتان
از ایــن ســاعت کاری مســتثنا شــوند ،چراکه
تا حدود ســاعت هشــت شــب هوا گرم است و
بســیاری از خانوادهها هم تا بخواهند دورهم
جمعشوندیااصنافمغازههایخودراتعطیل
کنند و همراه خانواده خود بــه گردش بروند،
ســاعت نزدیک  ۱۱-۱۰شب میشــود و این
که واحدهای صنفی فروش آب میوه و بستنی
ســاعت  ۱۲شــب تعطیــل شــوند ،پســندیده
نیست».شریفزاده رئیس این اتحادیه گفته؛
خواهــش ما از مســئوالن این اســت کــه از آن
جا که ایام کرونا فشــار مضاعفی را به اعضای
اتحادیه مــا وارد کرد ،مقــداری در این مصوبه
تجدیدنظر کننــد؛ هماننــد اغذیهفروشها یا
اصناف طرقبه و شاندیز که چنین محدودیتی
ندارند،شایستهنیستکهدرداخلشهرمشهد
چنینچیزیوجودداشتهباشد.رئیساتحادیه
آب میوه ،بســتنی و کافیشــاپ مشهد اعالم
کرده؛ بنا بر مصوبۀ کمیسیون نظارت بهعنوان

مرجع قانونی که ذیل ســازمان صمت اســت
رستههای آب میوه و بســتنی ،کافیشاپها،
کافهســنتیها ،قهوهســراها ،کافهبازیهــا و
گیمســنترها که زیر نظر ســه اتحادیه هستند
شــامل این قانون شــده اســت و برای  ۶ماهه
ابتدای سال تنها تا ساعت  ۱۲شب میتوانند
فعالیــت کنند.مخملــی ،نایــب رئیــس اتــاق
اصنافمشهددرگفتوگوباخراسانرضویبا
تایید این موضوع اظهار کرد :این ساعت کار را
با توجه به شــرایطی که وجود دارد برای چند
صنف تعیین کردهایم غیر از محدوده حرم که
آزاد هستند در بقیه نقاط شش ماهه اول سال
تا ساعت  24و در شش ماهه دوم تا ساعت 23
میتوانند کار کنند و شروع ساعت کاری آنها
نیز ۶صبح است.
ً
مخملی افزود :اصال معنا ندارد شــغلهایی
که بخواهد پاتوق شود  24ساعته باز باشد ،ما
با شــهروندان و خانوادهها روبهرو هســتیم که
مســائلی را در کنار خود دارند ،اینیک قانون
است که برای مدتی رعایت نشده است و برای

نظم اجتماعی باید اجرا شود.دلداری بازرس
اتاق اصناف نیز درباره نحوه برخورد با مواردی
کهساعتکاراعالمشدهرارعایتنکنندگفت:
این مصوبه ذیل یــک واحد جــدا و احتما ًال در
بحثعفافوحجاباستونظارتدراینمورد
را اتحادیهها انجام میدهند و با توجه به این که
براساسقانون،تعیینساعتکاریبایدانجام
شــود اگر در کمیســیون نظارت تصویبشده
باشد ،در صورت تخلف میتوانند بعد از تذکر،
اخطار ،حتی بنا به ماده 28نظام صنفی واحد
متخلف را پلمب کنند.
در پایــان بایــد اذعان کــرد تعطیلــی صنوف
در شــرایط ســخت اقتصادی کنونــی بعد از
بحران کرونــا از یک ســو و بازبودن گســتره
فعالیــت واحدهــای صنفی خدماتــی مانند
بستنی فروشی ها و مواد غذایی و سرگرمی
در ســاعات پایانــی روز به دلیــل خنکی هوا
و اســتقبال مــردم و شــهروندان از یــک ســو
و این کــه بســیاری از مــردم ســاعات پایانی
شــب را برای اســتفاده از فضاهای خدماتی
انتخاب می کنند  ،این خود به رفع مشکالت
اقتصادی اصنــاف متضــرر از بحــران کرونا
کمک می کند .عــاوه بر این تعطیلی شــهر
و کاهش فعالیت هــای صنفی بنــا بر اذعان
برخــی کارشناســان موجب کاهــش امنیت
عمومی برای مردم خواهد شد و هرچه شهر
و بازار شــلوغ تر و فعال تر باشد امنیت هم به
همان نسبت ارتقا می یابد بنابراین گالیه ها
از اجرای مجدد ایــن طرح که قبال در ســال
 91اجــرا شــده و شکســت خورده اســت به
جاســت و انتظار مــی رود مســئوالن با تامل
بیشتری در این باره تصمیم گیری کنند.
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نوسازیمسکن روستایی؛اندرخمیککوچه

نامسالطبقآخرین
بهارهموفقی/درفروردی 
آمار مشــخص شد که از ســهمیه 13هزارتایی
اســتان برای نوســازی مســکن روســتایی در
ســال  ، 1400حدود دو ســوم از این ســهمیه
اجرایی نشــده و تنها  4هــزار و  700مــورد آن
به مرحلــه اجــرا رســیده اســت .موضوعی که
حاال پس از گذشــت بیش از سه ماه در پیگیری
مجدد خراســان مشــخص شــد کــه ایــن آمار
تقریبــ ًا پابرجاســت و مســئوالن مربــوط اندر
خم یــک کوچه بــرای تحقــق کامل ایــن پروژه
باقیماندهاند.
بــه گــزارش خراســان رضــوی 28 ،فروردین
امسال روزنامه خراسان گزارشی تحت عنوان
«نوسازیمسکنروستاییبیبنیاد»منتشرکرد
که در آن به روند اجرایی سهمیه  13هزارتایی
استانبرایبازسازیمسکنروستاییدرسال
گذشــته پرداخته بود که طی آن مشــخص شد
حدوددوسومازاینسهمیهاجرایینشدهاست.
وعدهایکهپسازگذشتسهماهنهتنهاتحقق
نیافت ،بلکه پس از پیگیری چندین روزه و طی
تماسهای مکرر ما ،تنها به ارســال پاسخهای

کوتــاه از ســوی روابــط عمومــی اســتانداری
آنهم از طریق واتســاپ بسنده کردند .ناگفته
نماند کــه مدیرکل بنیاد مســکن اســتان طی
تماس ما حاضر به پاسخ گویی به سواالت مان
نبود .بااینحال بهرغم پاســخهای مســئوالن
اســتانداری همچنان برای ما این سوالها در
جای خود باقی اســت که تکلیف حدود 8هزار
سهمیهباقیماندهچهخواهدشدواجرایکامل
آنچهموقعبهتحققنهاییخواهدپیوست؟در
زیر ســواالت ما و پاســخهای مربوط مسئوالن
استانداریرامیخوانید:
دلیلجذبنشدنحدوددوسومازسهمیه13
هزارتاییاستاندرسال 1400چهبودهاست؟
ازسهمیه 13هزارواحدمسکونیسالگذشته
راجع به اخــذ مدارک و مســتندات و تشــکیل
پروندهبرایمتقاضیانصورتگرفتهوحدود8
هزار متقاضی به بانکهای عامل جهت انعقاد
قرارداد معرفی شــد( حدود  62درصد) که به
دلیل افزایش ناگهانی هزینهها و قیمت اقالم
مصالح ساختمانی ،نبود تناســب مبلغ 100
میلیون تومان تســهیالت بانکی با هزینههای

ساختوساز،نبود بضاعتمالی(آوردهریالی)
خودمتقاضیواعالمافزایشسقفتسهیالت
از 100میلیون تومــان به 200میلیون تومان
که بهصورت مکرر از سوی رسانههای عمومی
و از ســوی مســئوالن اعــام شــد ،متقاضیان
مزبورتمایلیبهاستفادهازاینتسهیالتجدید
اعالمی 200میلیونتومانیابرازداشتند.
درباره زمان ابــاغ وام  200میلیون تومانی و
جزئیاتآنتوضیحدهید؟
تســهیالت 200میلیون تومانی بــا کارمزد5
درصدوبازپرداخت 20سالهبهتصویبرسیدهو
انشاءا...بهزودیازبانکمرکزیبهبانکهای
عامل کشور ابالغ میشود و تشــکیل پرونده و
پذیرش متقاضی از سوی شعبات بنیاد مسکن
درشهرستانهاهماکنوندردستاقداماست.
ازسهمیه 13هزارتاییاستاندرسال1400

تاکنونچهمیزاناجراییشدهاست؟
از ایــن میــزان تعــداد  8هــزار متقاضــی بــه
بانکهای عامل معرفیشــده و حــدود 5هزار
فقره نســبت به انعقاد قرارداد و شروع عملیات
اجراییاقدامکردهاند.
آخرین پیگیریها برای اجرای طرح بازسازی
مسکنروستاییچهبودهاست؟
طیهماهنگیاستاندارمحترمباریاستبنیاد
مسکنانقالباسالمیکشوربرایمقاومسازی
واستفادهازتسهیالتساختمسکنروستایی
در چارچــوب نهضــت ملــی مســکن تــا ســال
1404ســهمیه  100هزار فقــره وام دریافت
شده که سهمیه ســاالنه اســتان بابت جذب تا
افق  1404کــه با هماهنگــی فرمانداریها و
ادارات بنیاد مســکن شهرستانها سهمیهها
ابالغشدهاست.

خبر
اقتصادی

درسفر استاندار به 2شهرستان مطرح
شد:

ازحلمشکلکمبودمسکن
در جوین تا تعریض جاده درجغتای
شــمس آبادی/اســتاندار خراســان رضوی در ادامه
سفرهایشهرستانی به دوشهرستانجوینوجغتای
ســفر کرد.نظری در سفر به جوین مســکن واشتغال
را دو موضــوع مهمی دانســت که حل آن بــه پیگیری،
کار میدانــی و برنامه ریــزی ،نیاز دارد.وی در ســفر به
شهرســتان جغتای نیز گفــت  ۲ :هــزار و ۲۴۷نفر در
شهرستان جغتای برای مسکن ملی ثبت نام کردهاند
که تاکنون هــزار و ۹۵۴قطعه زمین برای ســاخت آن
تامینوآمادهشدهاست.نظریافزود:فرمانداربهعنوان
مسئولقرارگاهمسکناینشهرستانبایدبرایتحویل
زمین و شــهرداری هم برای صدور پروانه ســاختمانی
و نظارت فنی به صورت رایگان اقدام کنند .نظری در
جلسات کارگروههای مسکن و اشتغال حضور یافت و
در جلسه جمع بندی مقرر شــد طرح تعریض و اصالح
محور جغتــای -برغمد تا پایان ســال و طرح آســفالت
کردن  ۳۰کیلومتر روکــش این محــور و  ۱۰کیلومتر
محوردستوران-ا...آبادتاپایانخردادسال  ۱۴۰۲به
اتمامبرسد.
وی همچنیندرجلسهجمعبندیازمدیرعاملشرکت
برق استان خواست با احداث پست برق ،مشکل برق
ناحیه صنعتی و کارخانه فروکروم را حل و رفع کند.به
گزارش خراسان رضوی ،استاندار در جلسه کارگروه
اشتغالوسرمایهگذاریجوینگفت:مسکنواشتغال
جوین ،دو موضوع مهمی است که حل آن به پیگیری،
کارمیدانیوبرنامهریزینیازدارد.
یعقوبعلی نظری تصریح کرد :با ایجاد قرارگاه مسکن
در این شهرستان ،موضوع مسکن ملی باید به سرعت
به انجام برســد و اسیر بوروکراســی اداری نشود.وی
از مســئوالن شهرســتان خواســت واگــذاری زمین،
صدور پروانه رایگان و ارائه خدمات مهندسی رایگان
را در دســتور کار قــرار دهند.اســتاندار افــزود  :ارائه
تســهیالت  ۳۰۰میلیــون تومانــی بــه هــر متقاضی
مســکن ملی ،باید در دســتور کار قرار گیرد تــا افراد،
خود برای ســاخت مســکن اقــدام کنند.بــه گزارش
خراســان رضوی ،در این دیدار اســتاندار خراســان
رضــوی از قســمت هــای مختلف ایــن مرکــز بازدید
کرد  .اســتاندار از جــاده ارتباطــی پیراکــوه به مرکز
شهرســتان جوین ،مجموعه کشــت و صنعت جوین،
کارخانه اســید ســیتریک ،بزرگ تریــن کارخانه قند
چغنــدر کشــور ،آزمایشــگاه خــاک و ظرفیتهــای
کشــاورزی ایــن شهرســتان بازدیــد کرد.اســتاندار
خراسانرضویدرادامهسفرهایشهرستانیخود به
شهرستانجغتایسفرکرد.بهگزارش روابطعمومی
استانداری  ،یعقوبعلی نظری دراین سفر از چند واحد
تولیدی و صنعتــی ،مجتمع آب ،طرح های ســاخت
و بــه ســازی راه و رونــد ســاخت واحدهــای طــرح
نهضت ملی مســکن در این شهرســتان بازدید کرد.
استاندار خراســان رضوی در این سفر دستور الزم را
برای تسریع در اجرای طرح های زیر ساختی و توسعه
شهرستانجغتای وخدمترسانیبهمردمصادرکرد
و آن ها را پیگیری خواهد کرد.
استاندار درسفربهجغتای،بهصورتمیدانیمسائلو
مشکالتاینشهرستانرابررسیکرد.
نظری از حوزه راههای ارتباطی ،پســت برق شــهرک
صنعتی و مجتمعهای آب رسانی شهرســتان بازدید
کرد.وی در ابتدای ورود به شهرســتان جغتای ،محور
 ۵۰کیلومتری برغمد -جغتای را که در حوزه راههای
دوشهرستانجوینوجغتایاست،بامینیبوسپیمود
و سپس برای بازدید و رفع مشکالت کارخانه فروکروم
وارداینکارخانهشدوازواحدتازهتاسیسسیکومتال
که به دلیل نداشــتن برق مورد نیاز ،هنــوز راه اندازی
نشدهاست،بازدیدکرد.

