
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان رضوی مطرح کرد   

جهت دهی وقف به سوی نیاز های جامعه
سرور  هادیان : وقف سنت حسنه ای است 
کــه از دیربــاز در فرهنــگ اســامی بــه آن 
بارهــا تأکیــد شــده اســت. مهربانــی کــه با 
اشــاعه آن می توان بســیاری از مشــکات 
کــرد.  مرتفــع  را  آینــده  و  امــروز  جامعــه 
حجت االســام والمســلمین جمال ایزدی، 
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراسان رضوی در گفت وگو 
بــا قــدس دربــاره ارزش و جایــگاه موضــوع 
وقف می گوید: وقف کاری انســانی است و 
ســنت حســنه ای اســت که پیش و پس از 
اسام و در کشورهای غیراسامی هم این 

سنت جاری می شود.

نخستین واقف جهان اسالم»
حجت االســام والمســلمین جمــال ایزدی 
اســام ،  در  واقــف  نخســتین  می افزایــد: 
رســول اکرم)ص( بودند و از آن به بعد نیز 
موقوفات زیادی ایجاد شده و هر سال نیز 
بــه موقوفــات اضافــه می شــود و ایــن بدان 
معناست که هر سال سرمایه های جامعه 
می دهــد:  توضیــح  وی  می شــود.  بیشــتر 
یعنــی مــوردی کــه وقــف می شــود در واقع 
یــک مــورد بــه موقوفــات گذشــته اضافــه 
بــرکات  آثــار و  ایــن موقوفــات  می شــود و 
فراوانــی در عرصه های مختلف در جامعه 

به همراه دارد.

ثبت ۸۰۰ نیت وقف»
کل  اداره  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
اوقــاف و امــور خیریــه خراســان رضــوی بــا 
اشاره به اینکه 800 نیت در سامانه جامع 
موقوفات ثبت شــده است، اظهار می دارد: 
این نشــان دهنده آن اســت که وقف، همه 
نیازهای جامعه را در برمی گیرد و از این رو 
اشاره ای نسبت به این سنت حسنه دارد.

۱۶۵ وقف، ۲۵ میلیارد تومان»
نیــز  تعــداد وقف هــای جدیــد  وی دربــاره 
ســال  هــر  میانگیــن  طــور  بــه   می گویــد: 
از  و  می شــود  انجــام  جدیــد  وقــف   ۲۵0
ابتدای سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا که 
شــرایط نیز خاص بود اما ۱۶۵ وقف جدید 
 انجام شــده اســت که ارزش این موقوفات 
اســت.  بــوده  تومــان  میلیــارد   ۲۵
ایــزدی  والمســلمین  حجت االســام 
واقفــان  موقعیــت  و  شــرایط  درخصــوص 
داریــم  واقــف  نــوع  همــه  مــی دارد:  بیــان 
تنــوع  بــه خصــوص در ســال های اخیــر، 
واقفــان بســیار اســت. واقفــان در اصنــاف 
و مشــاغل مختلفــی چــون کشــاورز، زنــان 
خانــه دار، کارمند، مشــاغل آزاد، فرهنگی، 
بازنشســتگان،  دانشــجو،  دانش آمــوز، 
افــراد نظامــی و انتظامــی، پزشــک، علمــا 
و روحانیــون، اســتادان دانشــگاه، نماینــده 
مجلــس، وزیر، وکا و قضات، ورزشــکاران 

و... هستند.  
وی تأکیــد می کنــد: در بحث واقفان هر دو 
جنســیت حضــور دارنــد و حضــور بانــوان 
نیز چشمگیراســت. وی درباره گروه ســنی 
واقفان نیز تصریح می کند: واقفانی با گروه 
سنی پایین هم داریم؛ دانش آموزانی که در 
وقف مشــارکتی با کمک آموزش و پرورش 
بــرای مثــال  ایــن کار شــرکت کردنــد.  در 
واقف دانشــجوی ۲0 ســاله ای که دســتگاه 
مــورد نیــازی را برای یکی از بیمارســتان ها 
خریداری و وقف کرد و همچنین در سنین 

باال نیز افراد حدود ۹0 سال را نیز داریم.
حجت االسام والمسلمین ایزدی در رابطه 
با نیات واقفان در سال های اخیر نیز اظهار 
مــی دارد: در ســال های اخیــر موضوعــات 
بســیاری برایــش ایجــاد وقف شــده که در 

سامانه ما ثبت شده است.

وی خاطرنشــان می ســازد: 
راســتای  در  وقف هایــی 
و  ایثــار  فرهنــگ  ترویــج 
فعالیت هــای  شــهادت، 
دانش بنیــان بــرای نخبگان 
فعالیت هــای  علمــی، 
تحقیقاتــی،  و  پژوهشــی 
وقــف بــرای آمــوزش عالی 
بــه  و دانشــگاه ها، کمــک 
دانشــجویان،  تحصیــل 
ســاخت  خوابگاه هــا، 
وقــف  آموزشــی،  اماکــن 
بــرای مــدارس و آمــوزش و 
ســاخت، تعمیر مدارس و 
تهیــه لبــاس دانش آموزان  

از این دست است.
اظهــار  ادامــه  در  وی 
همچنیــن  مــی دارد: 
موقوفات برای بقاع متبرکه 
و امامزاده ها شامل عمران 

و آبادانی و فعالیت های فرهنگیشان، وقف 
برای مســاجد )ســاخت و ایجــاد موقوفات 
منفعتــی(، وقــف بــرای حوزه هــای علمیــه 
)مدارس علمیه، عمرانی و منفعتی(، وقف 
اماکــن مذهبی )حســینیه، مهدیه، زینبیه 

و...( بسیار انجام می شود.

وقف های متنوع»
حجت االسام والمسلمین ایزدی از موارد 
دیگــر وقــف را وقف در خدمــات اجتماعی 
اعــام می کنــد و می گویــد: وقــف خدمات 
اجتماعــی ماننــد تجهیــز مراکــز درمانــی، 
مصارف آب، آب شــرب، آبســردکن، بحث 
محیــط  وقــف  غســالخانه،  و  قبرســتان 
زیست، کمک به زائران، وقف برای آموزش 
خیریه مانند کمک به فقیران و نیازمندان، 
کمــک به ســادات، ایتام، خریــد جهیزیه و 
هزینه هــای ازدواج، هزینــه دارو و درمــان 
بیماران، کمــک به آزادی زندانیان و کمک 
بــه آســیب دیدگان بایای طبیعــی از دیگر 
نمونه هاســت. همچنین وقــف برای اطعام 
عــزاداران اهل بیت)ع(، ســحری و افطاری 
در مــاه رمضــان برای فقیــران و نیازمندان، 
اطعام در اعیاد مذهبی، مراســم و شــعائر 
مذهبــی شــامل عــزاداری و روضه خوانــی 
اهل بیت)ع( به خصوص سیدالشهدا)ع(، 
مراســمات اعیاد اهل بیت)ع( و مراسمات 
دینی و مناسبات ویژه، عید غدیر، قربان و 
وقف برای توســعه و ترویــج فرهنگ قرآنی 

و... نیز هست.
وی در بحــث نیت ها نیــز می گوید: به نظر 

من واقفان با توجه به اقتضا 
و شــرایط زمــان خودشــان 
بهتریــن  و  درســت ترین 
تصمیم را گرفته اند؛ این در 
حالــی اســت که هــر زمانی 
بعضــی  دارد،  اقتضایــی 
موقوفاتــی را در زمان اخیر 
داریــم کــه در زمــان قدیــم 
ســابقه نداشته و برعکس 
و از طرفــی ممکــن اســت 
برخــی موقوفات کمرنگ و 
یــا تعطیل شــده باشــد که 
در واقــع وقــف بایــد نیــاز 
روز را بسنجد. به هر حال 
موقوفــات بن بســت بــرای 

اجرای نیات ندارد.

وقف های به روز شده»
وی توضیــح می دهــد: در 
گذشته وقف هایی صورت 
گرفتــه که امــروز موضوعیت نــدارد، مانند 
آب انبار که پیش تر نیاز بوده اما امروز نیاز 
محسوب نمی شود. در حال حاضر باید بر 
موضوعاتی تأکید شود که مورد نیاز است. 
از طرفــی بــرای موقوفــات گذشــته ماننــد 
آب انبــار همه مراجع فرمودنــد، نزدیک به 
نیت واقف هزینه شود، مثاً صرف خرید و 
نصب آبســردکن، آب شرب، توزیع آب در 
دهه آخر صفر در بین زائران و مسافران یا 
تأمین هزینه انشــعاب آب برای نیازمندان 
شود که برخی از وقفیات با نزدیک و به روز 
شدن نیت واقف در گذشته به زمان حال 

انجام می شود.
کل  اداره  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
رضــوی  خراســان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف 
دربــاره مشــاوره بــه واقفــان می گویــد: در 
اعتقــاد  بــه  احتــرام   بــا  مشــاوره  بخــش 
واقــف جهت دهــی الزم بــرای مــوارد مــورد 
نیــاز جامعــه بــه او مشــاوره داده می شــود 
تــا مکانــی کــه می خواهــد وقــف شــود در 
راستای نیاز جامعه امروز باشد. وی تأکید 
مکانــی  یــک  در  اســت  می کنــد: ممکــن 
مســجد اولویــت اول و در مکانــی دیگــر 
بــه دلیل وجود مســجد، دیگر مســجد در 
اولویــت ابتدایــی قرار نگیرد و نیاز نباشــد، 
پــس با نیازســنجی، نیت واقف به ســمت 
و ســوی نیــاز منطقه جهت دهی می شــود. 
حجت االســام والمســلمین ایــزدی تأکید 
می کنــد: در بحــث وقف نیاز حــال و آینده 
را بایــد در نظــر گرفت و بر اســاس آن نیت 

واقف را جهت دهی کرد.

وقف امر به معروف و نهی از منکر »
وی در پاســخ به این پرســش که آیا درباره 
امــر بــه معروف و نهی از منکــر مورد وقف 
انجام شــده اســت، می گوید: موقوفه قابل 
توجــه و شــاخصی در این بــاره وجود دارد 
کــه مختص به نیــت امر به معروف و نهی 
از منکــر اســت. در ایــن خصوص مجتمع 
مسکونی و تجاری وقف شده که عواید آن 
برای این کار در نظر گرفته شده که متولی 
و واقــف در اوقاف تشــکیل پرونــده داده و 
ایــن موقوفــه تحــت نظارت اوقاف اســت و 
متولــی طرح هایــی کــه در راســتای امــر به 
معــروف و نهــی از منکــر اســت را حمایت 
کارگروهــی  راســتا  همیــن  در  و  می کنــد 
تشــکیل شــده اســت که طرح ها بررسی و 

سپس اجرا می شود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه بعضــی از 
اظهــار  نــدارد،  مــکان  و  زمــان  موقوفــات 
می دارد: برخی وقف ها زمان و مکان ندارد 
یعنی از گذشته ها مورد نیاز بوده و هست 
و در آینــده نیــز همچنــان ضــرورت دارد و 
از این رو ســه موضوع دارای کاربرد اســت 
که شــامل وقف در راستای ترویج فرهنگ 
قــرآن، وقــف در راســتای فرهنــگ عترت و 

وقف برای نیازمندان است.

وقف اشتغال زایی و ازدواج»
ضــروری  وقف هــای  دربــاره  ادامــه  در  وی 
جامعه نیز تصریح می کند: در حال حاضر 
دو موضوع مهم که مورد نیاز جامعه است 
و می طلبــد کــه خیــران در ایــن بــاره اقــدام 
کننــد، وقــف در زمینــه ایجــاد اشــتغال و 
کارآفرینی و همچنین وقف در زمینه ازدواج 
و تشــکیل خانواده اســت که در این راســتا 
وقف هــای علم و فناوری در زمینه اشــتغال 

و کارآفرینی همین کار را انجام می دهند.
وی درباره اولویت وقف هایی که برای بیشتر 
مردم عایدات داشــته باشــد نیــز می گوید: 
در ایــن بــاره بســتگی بــه نــوع وقــف دارد. 
گاهــی وقفــی شــامل همــه دانش آمــوزان، 
زیــرا  می شــود  نیازمنــدان  و  دانشــجویان 
برخــی وقف هــا عمومیت و شــمولیت دارد 
ماننــد ســاخت یک مســجد یا مراســمات 
عــزاداری امــا برخــی وقف هــا بــرای اصناف 
و گــروه خــاص در نظــر گرفته می شــود. در 
واقــع برخــی وقفیــات گســتره زیــادی دارد 
و مــا بــه واقــف جهت دهــی می کنیــم که با 
توجه به نیتش، میزان وقفش، ارزش ریالی 
وقــف، اعتقاد و باورهــای واقف و همچنین 
نیــاز منطقه و جامعه بهترین پیشــنهاد به 

او داده شود.

محدودیت های ترافیکی شب یلدا 
در مشهد

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی از اعمال محدودیت 
و ممنوعیت ترافیکی در مقابله با شیوع ویروس کرونا در 
شب یلدا در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری از ساعت 

۲0 در مشهد خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حمیدرضا دهنوی 
از اعمــال محدودیــت و ممنوعیــت ترافیکــی در مقابلــه 
 بــا شــیوع ویــروس کرونــا در شــب یلدا طــی امروز و فــردا از 
ســاعت ۲0 در مشــهد خبــر داد. وی بیــان کــرد: با توجه به 
اباغیه ســتاد ملی مقابله با کرونا برای پیشــگیری از رفت 
و آمدهــا در شــب یلــدا، روزهای شــنبه و یکشــنبه ۲۹ و۳0 
آذرماه تردد خودروهای شــخصی در این دو روز از ســاعت 
۲0 ممنوع اعام شد. وی ادامه داد: شهروندان گرامی دقت 
الزم را داشته باشند در صورت تردد از ساعت ۲0 تا 4صبح 
از طریق دوربین های ثبت تخلفات در ســطح شــهر اعمال 

قانون خواهند شد.

جان باختن 28 نفر از کادر درمانی 
بر اثر کرونا

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد از افزایش 
تعداد جان باختگان کادر درمان خراسان رضوی در اثر ابتا 
بــه کرونــا خبــر داد و گفــت: تاکنــون ۲8 نفــر از کادر درمان 

استان را بر اثر ابتا به کرونا از دست داده ایم. 
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی مشــهد، 
مســعود زحمتکــش اظهــار کــرد: ایــن عزیــزان و خیلــی از 
هموطنــان دیگرمــان را می توانســتیم در کنار خود داشــته 
باشیم اگر پایبند رعایت فاصله گذاری اجتماعی می شدیم. 
اگــر از میهمانی هــا، دورهمی هــای خانوادگــی، خریدهــای 

غیرضروری و غیره پرهیز می کردیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان سبزی و میوه مشهد خبر داد

 افزایش ۵۰ تا 2۰۰ درصدی 
قیمت میوه نسبت به سال گذشته

رئیس اتحادیه فروشــندگان ســبزی و میوه مشــهد با بیان 
اینکــه میــوه امســال نســبت بــه ســال گذشــته بیــن ۵0 تا 
۲00درصد افزایش قیمت داشته است، از افزایش حداقلی 
قیمت ها در شب یلدا خبر داد. حسین مصدق در گفت وگو 
بــا خبرنــگار مهر اظهار کرد: میوه امســال نســبت به ســال 
گذشــته بیــن ۵0 تــا ۲00 درصد افزایش قیمت داشــته ولی 
بــه دلیــل نبود قــدرت خرید مردم، امســال شــاهد کاهش 
 خریــد میــوه خواهیــم بــود. عرضــه مصــوب محصــوالت، 
۳۵ درصــد اســت ولی به خاطر شــرایط اقتصادی جامعه، 

مجبور هستیم با ۳0 درصد عرضه کنیم.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان ســبزی و میــوه مشــهد در 
ادامــه بیان کــرد: مردم فکر نکنند یــک واحد صنفی گران 
می فروشــد بلکــه کاً قیمت میوه گران اســت بــا این حال، 
بازرســی های مستمری در شب یلدا در شهر انجام خواهد 
پذیرفــت و اگــر گران فروشــی گــزارش شــود، قطعــاً برخــورد 
می کنیم. وی از مردم خواســت متناســب با مصرف شــب 
یلدای خود خریداری کنند؛ چراکه پس از شب یلدا، قیمت 

میوه کاهش پیدا خواهد کرد.

آغاز پخش آموزش تلویزیونی 
 دانش آموزان مقطع ابتدایی 
از سیمای خراسان رضوی

و  آمــوزش  روابــط عمومــی  و  اطاع رســانی  اداره  رئیــس 
پرورش خراســان رضوی از آغــاز پخش آموزش تلویزیونی 

دانش آموزان مقطع ابتدایی از سیمای استان خبر داد. 
از  بخــش  نخســتین  کــرد:  اظهــار  مجیدی فــرد  مهــدی 
آموزش هــای تلویزیونــی ویــژه دانش آموزان پایه هــای اول، 
ســاالنه  بودجه بنــدی  براســاس  ابتدایــی  ششــم  و  دوم 
دروس فارســی و ریاضی با همکاری صداوســیمای استان 
 خراســان رضــوی از روز شــنبه ۲۹ آذرمــاه ۹۹ و از ســاعت 
۱۳:۳0 لغایت ۱4 از شبکه سیمای استان پخش می شود. 
رئیس اداره اطاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
خراســان رضوی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، 
روزهای شــنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته 
و در همیــن ســاعت، برنامه آموزش تلویزیونی از ســیمای 
اســتان پخــش می شــود. وی بیــان کــرد: در برنامه هــای 
آموزشــی ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی که با همکاری 
معاونــت  محتــوای  بررســی  و  آموزشــی  تکنولــوژی  اداره 
آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پرورش خراســان رضوی تهیه 
شــده، جمعی از مجرب ترین معلمان اســتان آموزش های 

مکمل در این دو درس را ارائه می کنند. 
مجیدی فــرد تصریــح کــرد: در مرحلــه بعــدی بــا توجه به 
ضــرورت آمــوزش دروس مختلــف، در صــورت مهیا بودن 
شــرایط، آمــوزش دروس در ســایر پایه هــا و مقاطــع نیز از 

طریق شبکه سیمای استان انجام می شود.

 آثار و برکات دعای جمعی 
برای گذر از دوران کرونا

 یکــی از آثــار و بــرکات دعــا، دفــع بــا و آفــات اســت. از 
امیرالمؤمنیــن)ع( نقل شــده اســت کــه فرمــود: »پیش از 
آنکه با بر شما وارد شود، با دعا، با را دفع کنید«. البته 
این موضوع بدان معنا نیست که ما هر چه از خدا طلب 
نماییــم، به واســطه این دعاها محقق شــود؛ چــرا که دعا 
شــرایط، آداب و وســائل دارد که به راحتی میســر نیست 
امــا بر کســی پوشــیده نیســت کــه دعــا یکــی از ابزارهای 
مواجهه با مسائل مختلف زندگی است؛ چه آن کس که 
طالب رشــد و پیشــرفت معنویت باشــد و چه آن کس که 
طالب رفع ســایر نیازمندی های خود اســت. این عمل به 
قدری اهمیت دارد که خداوند در آیاتی از قرآن به صورت 
مســتقیم و غیر مســتقیم انســان ها را دعوت به انجام آن 
کرده است. به عنوان نمونه در بخشی از آیه۶0 سوره غافر 
می فرماید: »پروردگار شما می گوید، بخوانید مرا تا شما را 

اجابت کنم«.
یکی از صورت های دعا، دعای جمعی و گروهی است که 
سال های سال در روزهای مختلف در کشور ما با توجه به 
مناســبت های مختلف ملی و مذهبی برگزار می شــد. اما 
ایــن صــورت از دعا هم به دلیل شــرایط خاصی که در آن 
هستیم، برایمان امکان پذیر نیست و مؤمنان نمی توانند 
مثــل ســابق گرد  هم آمــده و دعای ندبه، کمیل، توســل و 
نظیــر این هــا را تــاوت کنند، اما اکنون با توجه به شــیوع 
ویــروس کرونــا، گرچــه فرصت کنار هم نشســتن و دعای 
دســته جمعــی بــه آن معنــای گذشــته وجــود نــدارد، امــا 
وحــدت هــدف و تقریــب قلوب در یک موضوع مشــترک 
می تواند بهانه خوبی باشد تا همه انسان ها برای رفع این 
شر مطلق دست به دعا شده و از خداوند متعال خواهان 
دفع این با باشند. ذکر این مسئله خالی از لطف نیست 
که موضوع دعا به مسلمانان و شیعیان خاصه نمی شود؛ 
در همین اواسط همه گیری کرونا، شاهد تصاویری از دعا 
و تضرع مردم ملل مختلف در گوشه گوشه جهان با آداب 
و رســوم و ســنت های هــر قــوم بودیم که شــاید تاکنون به 
ذهنمان خطور نمی کرد و این موضوع یکی از برکات خفیه 
این شرایط بود تا رجوع به خالق خود را در گونه مختلف 

بشر شاهد باشیم.
موارد مطروحه بدان معنی نیست که بشر دست از تاش 
در راســتای رفــع این ویروس منحــوس از طریق اقدام های 
علمی و عملی بردارد و صرفاً راز و نیاز را به عنوان راه چاره 
برگزیند؛ رعایت پروتکل های بهداشــتی، حفظ و مراقبت 
شرایط ایمنی و تاش های علمی و آزمایشگاهی در راستای 
دســتیابی به راهکارهــای درمانــی از ضروریات مواجهه با 
چنین باهایی است اما دعا و تضرع به درگاه الهی به عنوان 
یک مکمل معنوی می تواند مســیر دســتیابی به اهداف 
عالیــه و نیــل به جهانی عاری از خشــونت، بایا و بیماری 
 را تسریع و تسهیل کند. امیرمؤمنان حضرت علی)ع( در 
خطبه ۱78 نهج الباغه می فرمایند: پس اگر مردم در زمان 
نزول نقمت ها و باها و از دســت دادن نعمت ها، با نیت 
خالص به خداوند متعال پناهنده شده و با قلبی سوخته 
او را صدا بزنند تمام آنچه از دست داده اند دوباره به سوی 

آن ها بازمی گردد و امور فاسد آن ها اصاح می شود.
حال با این تفاسیر و در پایان به این مهم اشاره می کنیم 
که یکی از شرایط استجابت دعا اضطرار است، این روزها 
را که بشریت به مرحله ای از اضطرار رسیده است، شاید 
بتوان فرصتی برای دعا و استغاثه رسیدن به ظـهور منجی 
عالم بشــریت دانســت؛ حال که امکانات این دنیای فانی 
پاســخگوی از بین رفتن این ویروس نشده است، پس به 
مرحله اضطرار رســیده اند و می بینیم که در اقصی نقاط 
جهــان مــردم به دنبــال یک منجی و اســتمداد از خداوند 
هســتند. مــا نیــز به تأســی از ایــن کوشــش های همگانی 
به عنوان یک ملت شــیعه می بایســت نخســت با دعا بر 
فرج حضرت نگاه ایشــان را به ســمت خود جلب کرده تا 
ایشان برای ما دعا کنند که همین خود منجر به گشایش 

بسیاری از امورات است.
از جمله گشایش در امور می توان به نهایی شدن ثمرات 
علمی دانشــمندان و پزشــکان مسلمان ایرانی در تسریع 
روند و دستیابی به واکسن داخلی بیماری کرونا و مدیریت 
کامل این بیماری اشاره کرد که ان شاءهللا با دعای مؤمنان 

و شیعیان این مهم نیز به سرانجام می رسد.

در حال حاضر دو 
موضوع مهم که مورد 
نیاز جامعه است و 

می طلبد که خیران در 
این باره اقدام کنند، 
وقف در زمینه ایجاد 
اشتغال و کارآفرینی 
و همچنین وقف در 

زمینه ازدواج و تشکیل 
خانواده است

بــرشبــرش
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مدیر عامل مرکز نگهداری معلولین ذهنی 
زیــر ۱4 ســال وحــدت تربت جــام از عــدم 
 افزایــش یارانــه معلــوالن در ســال جــاری 
خبــر داد و گفــت: بخــش عمــده هزینه ها 
توســط خیــران تأمین می شــود. رضــا تبنا 
در گفت وگــو با خبرنگار مهر گفت: در این 
مرکــز در حــال حاضــر ۵۶ معلــول ذهنــی 
زیــر ۱4 ســال نگهــداری می شــوند کــه این 
معلوالن به ســه دســته تقسیم می شوند، 
تعــدادی از آنــان بی سرپرســت هســتند و 
یک دسته دیگر از معلوالن مجهول الهویه 
بــوده کــه با حکم دادگســتری به این مرکز 
ارجاع شــده اند و تعداد دیگر معلوالن هم 
بدسرپرســت هســتند یعنــی خانواده های 
آنــان توانایــی نگهــداری ایــن معلــوالن را 
نداشــته و تحویــل این مرکز شــده اند. تبنا 
تصریــح کــرد: ۶0 درصد از درآمد این مرکز 

از محــل کمک ها و مشــارکت های مردمی 
و خیــران تربت جــام و 40 درصــد دیگــر از 
محل یارانه هایی است که از سوی سازمان 

بهزیستی کشور پرداخت می شود.
وی به عدم افزایش یارانه معلوالن در سال 

جــاری اشــاره کرد و گفــت: با توجه به تورم 
به وجود آمده متأسفانه یارانه پرداختی از 
ســوی ســازمان بهزیســتی در ســال جاری 
بــه معلــوالن هیــچ  گونــه افزایشــی نیافته، 
ایــن در حالی اســت که در جلســه هیئت 

دولت، سرانه هر یک از معلوالن نسبت به 
سال گذشته با افزایش ۱۵ درصد تصویب 
شــد ولــی بــا گذشــت ۹ مــاه از ســال هنوز 
ایــن افزایش در یارانــه اختصاص یافته به 
معلوالن از سوی سازمان بهزیستی اعمال 

نشده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر، مانند ســال 
گذشــته بر اســاس هــر نفر معلــول در این 
مرکز مبلغ ۹00 هزار تومان در ماه پرداخت 
می شــود یعنــی چیــزی حــدود 4۹ میلیون 
تومــان یارانــه ماهیانــه از ســوی ســازمان 
بهزیســتی بابت نگهــداری و ارائه خدمات 
بــه ۵۶ معلــول در مــاه پرداخــت می شــود 
در صورتــی کــه هزینه های مــا در طول هر 
ماه افزون بر ۹0 میلیون تومان اســت و اگر 
کمک های مردم و خیران تربت جام نبود با 

مشکل مواجه می شدیم.

خبرخبر
با گذشت ۹ ماه از سال

یارانه معلوالن هنوز افزایش نیافته است

 پارکینگ هوشمند مجد
 در مشهد افتتاح شد

در مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی، شهردار، 
رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر مشهد پارکینگ 
هوشــمند مجــد بــا ظرفیت پــارک هــزار و ۱00 خــودرو به 
دست رئیس جمهور و به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح و 
از ۶0۱ تاکسی، مینی بوس و اتوبوس جدید رونمایی شد. 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد 
در حاشیه این مراسم گفت: پارکینگ هوشمند مجد با 
ظرفیت پارک هزار و ۱00 خودرو توســط رئیس جمهور به 

صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد. 
در  مجــد  پارکینــگ  پــروژه  افــزود:  کاظمــی  خلیــل هللا 
محدوده منطقه ۲ شــهرداری مشهد، حدفاصل چهارراه 
شهید کریمی و چهارراه مجد با ۳۳0 متر طول و ۳۵ متر 

عرض در سه طبقه ساخته شده است. 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد 
در ادامــه افــزود: همچنیــن در کنــار افتتــاح پارکینــگ 
هوشــمند مجــد توســط رئیس جمهــور از ۳۱ دســتگاه 
اتوبوس، ۱70 دستگاه مینی بوس و 40۵ دستگاه تاکسی 
نوســازی شــده رونمایی شد. گفتنی اســت همچنین در 
 این مراســم از 400 دســتگاه دوچرخه اشــتراکی با اعتبار 

۵ میلیارد تومان نیز رونمایی شد.
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