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رئیسمرکزوکالیقوهقضاییه
استاناعالمکرد:

معاون جهاد با اشاره به رشد 234
درصدی خرید گندم تضمینی در استان

ارائه  18000مشاوره رایگان
توسط وکالی قوه قضاییه

 90درصد مطالبات گندمکاران
نقدشد

قلع و قمع۱۳۰۰
باغ ویالی غیرمجاز
در مشهد
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اوقاف به مردم بافت
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برنامهریزی برای
استقبال از زائران
پیاده آخر صفر

36هزار هکتار اراضی
آزاد فیروزه بدون
محیطبان
صفحه4
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آغاز پویش«نذرآب»
برای میزبانی از زائران
اربعینحسینی

معاون فرماندار خبر داد:

قطعسهمیهآرد
 260نانواییمتخلف
درشهرستانمشهد
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رئیس مرکز پیشبینی
هواشناسیاستانخبر داد:

مشهدخنکمیشود
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 9تنمحصوالتلبنی
غیربهداشتیدر
نیشابور معدوم شد
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خبر
اجتماعی

رئیس مرکز وکالیقوهقضاییه
استان اعالمکرد:

ارائه  18000مشاوره رایگان
توسط وکالی قوه قضاییه
رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه خراسان
رضوی گفت :این مرکز از ابتدای امسال
تاکنون بیش از  ۱۸هزار مشاوره رایگان
در اســتان از طریق ســامانه  ۱۲۹ارائه
داده است .به گزارش ایرنا ،حمیدرضا
آفرین در نشســتی خبــری افــزود :این
تعداد مشاوره رایگان و پاسخگویی ،پس
از تهران دومین میزان از ارائه خدمات
باهدف صیانت از حقوق شــهروندان به
شمار می رود .وی حمایت از افراد بدون
اســتطاعت مالی در دعــاوی حقوقی را
یکــی از برنامه هــای مرکــز وکالی قوه
قضاییه خراسان رضوی دانست و گفت:
هیــچ فــردی نباید بــه دلیل مشــکالت
مالی از حق وکیل محروم باشــد ،از این
رو این مرکز پس از احراز شــرایط افراد
بــه صــورت رایــگان و در قالــب وکالت
تسخیری از آن ها حمایت خواهد کرد.
رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه خراسان
رضوی تصریــح کرد :از ابتدای امســال
تاکنون  ۱۵۰مورد وکالت تســخیری و
 ۱۳۰مورد وکالت معاضدتی از ســوی
مرکز وکالی قوه قضاییه در استان انجام
شده است که با توجه به آمار گذشته در
شرایط مناسبی قرار دارد .آفرین با بیان
این کــه  ۱۲پایــگاه حقوقی رایــگان در
حاشیه شهر مشــهد فعال است ،افزود:
مراجعه به وکیل قبــل از انعقاد قرارداد
موضوعی اســت که باید شــهروندان به
آن توجــه کنند ،چراکــه در این صورت،
شهروندان زمان و هزینه کمتری را برای
رسیدن به نتیجه صرف میکنند.
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تخفیف 70درصدی اوقاف به مردم بافت فرسوده آبکوه
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2مشهد گفت :در مجوزی که ویژه بافت های فرسوده صادر شده،
اوقاف  ۷۰درصد از حقوق وقف را به نفع مردم تخفیف داده است ولی نگاه منفعت طلبانه و درآمد محور
سازمان بازآفرینی به بافت های فرسوده ،مانع از پیشرفت امور است .به گزارش روابط عمومی اداره کل
اوقاف ،ابراهیم صفرزاده ،اظهار کرد :بیشترین توفیقات شهرداری ،در بازآفرینی بافت فرسوده مشهد
در مناطقی صورت گرفته که اراضی آن جا وقفی بوده و متولیان موقوفات همواره با نگاه گره گشایی از
مشکالت مردم و موقوف علیهم ،در مسائل شهری تعامل داشته اند .وی افزود :در باره بافت آبکوه ،چند
نوبت با شهرداری توافقات کتبی و قطعی انجام شده ولی متاسفانه تاکنون اراده ای در شهرداری برای
انجام تعهدات وجود نداشته و توافقات صرفا روی کاغذ باقی مانده است.
رئیس اداره اوقاف ناحیه  2مشــهد تصریح کرد :در مجوزی که ویژه بافت های فرســوده صادر شــده،
اوقاف  ۷۰درصد از حقوق وقف را به نفع مردم تخفیف داده است ولی نگاه منفعت طلبانه و درآمد محور
سازمان بازآفرینی به بافت های فرسوده ،مانع از پیشرفت امور است .صفرزاده اظهار کرد :اگر سازمان
بازآفرینی ،نفس احیای بافت فرسوده را به نفع شهر و مردم بداند ،انتظارات درآمدی را از این مناطق
کم و تخفیفات مندرج در قانون حمایت از احیا و نوسازی بافتهای فرسوده را به نفع مردم اعمال کند،
شاهد جهش در بازآفرینی بافت های فرسوده خواهیم بود .وی افزود :سازمان بازآفرینی ،خودش نیاز
به بازآفرینی دارد و تا نگاه درآمدمحور در سازمان بازآفرینی اصالح نشود ،بافت فرسوده در مشهد چه
در  10درصد اراضی اوقافی و چه  90درصد غیر اوقافی تغییر چندانی نخواهد داشت.

 9تنمحصوالتلبنیغیربهداشتیدرنیشابورمعدومشد
شجاعی مهر /سرپرســت معاونت غذا و داروی دانشــکده علوم پزشکی نیشــابور از معدوم کردن  ٩تن
محصوالت لبنی غیربهداشــتی در این شــهر خبر داد.به گزارش خراســان رضوی ،مجید خجســته پور
اظهارکرد :بــا توجه به نتایــج نمونه برداری های صــورت گرفته و بررســی کارشناســان اداره نظارت بر
موادغذایی و آشــامیدنی این معاونت ٩ ،تن محصوالت لبنی که صالحیت مصرف انســانی را نداشت،
معدومشد.برایاجراییکردناهدافحوزهسالمت،کارشناسانادارهنظارتبرموادغذاییوآشامیدنی
معاونت غذا و دارو به صورت روزانه و در ساعات اداری و غیراداری از کارگاه ها و کارخانجات موادغذایی
و آشامیدنی بازدید می کنند.وی تصریح کرد :شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،موضوع را
برای پیگیری از طریق شماره تماس 190به واحد رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو اطالع دهند.
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کمبود ۵۴۳معلم
در آموزش و پرورش
تربتحیدریه
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لغو ممنوعیت واردات همزمان با فصل
برداشت برنج از شالیزارهای شمال
کشور ،بازار برنج مشهد را هم متأثر کرد
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امسـال؛
خداحافظی
با کالسهای
کانکسیقلب
شهـر
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