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راهاندازی بخش
عکس جشنواره
خراسانگرد

یوسف بیدخوری،
معاون گردشگری
ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و
صنایعدستی خراسان
رضوی و دبیر
نخستینجشنواره
عکس خراسانگرد از
راهاندازی جایزه ویژه
این جشنواره با ایجاد
هشتگخراسانگرد
خبر داد .عالقهمندان
تا پایان آذر ماه جاری
فرصت ارسال آثار
خود به این جشنواره
را دارند.

دراستان

 9جمادی االول 1443

 14دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9696

ساخت 4500واحد مسکونی ویژه محرومان خراسان جنوبی

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمیکشورگفت:ساخت4هزارو ۵۰۰واحدمسکونیویژه
اقشار محروم و کمدرآمد تا دو هفته آینده در خراسان جنوبی
آغاز میشود .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مجید جودی
در بیرجند گفت :این تعداد واحد مسکونی در روستاها و
شهرهای زیر100هزار نفر جمعیت ،با انعقاد تفاهمنامه بین

درمان
مهدی توحیدی:
آی ـیــن رون ـمــایــی از دو
کـ ـت ــاب ب ــرگ ــزی ــده در
حــوزه فرهنگ رضوی
بـ ــا ح ـ ـضـ ــور مـ ـع ــاون
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
و صاحبان آثار در بنیاد بینالمللی امام
رضا(ع)مشهدبرگزارشد.دراینمراسم
استاد محمدجواد غفورزاده(شفق)
از پیشکسوتان شعر آیینی خراسان
دربـ ــاره کـتــاب ت ــازه خــود گـفــت :کتاب
«چشمه گــوهــر» شــامــل  40دوبیتی
اســت که ب ـرای نخستین بــار احادیث
علیبنموسیالرضا(ع) بر وزن دوبیتی
و در سمت راست کتاب هم  40رباعی
رض ــوی مــربــوط بــه احــادیــث حضرت
رضا(ع) منظوم شده است.
وی با بیان اینکه قرار بود این کتاب مانند
سایر کتابها بر وزن رباعی باشد ،افزود:
این اثر نخستین کار ترجمه منظوم بر
وزن دوبیتی است که وزن دلنشینتری
برای خوانندگان و عالقهمندان داشته و
بیشتر از یک سال روی آن زمان صرف
شــد.وی با اشــاره به اینکه این کتاب با
هماهنگیبنیادبینالمللیامامرضا(ع)
و با کمک مسئوالن این بنیاد به چاپ
رس ـیــده و تـقــدیــم ارادتــمــن ــدان درگ ــاه
علیبنموسیالرضا(ع) شــده است،
بیان کرد :تقریظ حجتاالسالم راشد
یزدی و مقدمه مفصل دکتر زاهدی از
نکاتمثبتاینکتاباست.
مـصـطـفــی ج ـل ـی ـل ـیــان مـصـلـحــی از
پژوهشگران بنیاد پژوهشهای آستان

بنیاد مستضعفان کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان به صورت پایلوت در خراسان جنوبی از دو هفته آینده
کلیدمیخورد.درقالباینتفاهمنامه۵۰میلیونتومانکمک
بالعوض از سوی بنیاد مستضعفان و۱۵تا ۲۰میلیون تومان
کمک بالعوض از سوی بنیاد مسکن به متقاضیان پرداخت
خواهد شد .همچنین به ازای ساخت هر واحد مسکونی

شاخص پرستاری مشهد
از میانگین کشوری پایینتر است

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :هم اکنون کشورمان با کمبود پرستار مواجه
است و شاخص پرستار به تخت بستری در دانشگاه

۱۰۰میلیون تومان تسهیالت کمبهره پرداخت میشود که
در صورت تصویب تسهیالت۲۰۰میلیون تومانی ،متمم این
تسهیالت به افراد پرداخت میشود.
وی گـفــت :در ایــن طــرح بــرای اف ـ ـرادی کــه ت ــوان پــرداخــت
تسهیالت ندارند برنامهریزی شده تا بتوانند با ۷۰میلیون
تــومــان کمک بــاعــوض در م ـتــرا ژهــای م ـحــدود صاحب

علوم پزشکی مشهد حتی از میانگین کشوری هم
پایینتر است .به گزارش قدس آنالین ،دکتر امیررضا
صالحمقدم در مراسم تجلیل از پرستاران دانشگاه
علوم پزشکی مشهد افزود :در حال حاضر شاخص
تعداد پرستار ب ه تخت در دانشگاه علوم پزشکی

مشهد کمتر از یک است در حالی که این رقم براساس
شاخصهای وزارت بهداشت 1/8باید باشد و به طور
یقیناینشاخصنسبت بهشاخصهای بینالمللی
خیلی پایینتر است .وی ادامه داد :هم اکنون ۹هزار
کادر پرستاری در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در مراسم رونمایی از دو کتاب برگزیده فرهنگ رضوی خبر داد

اختصاص  40میلیون دالر برای
واردات کاغذ مورد نیاز حوزه فرهنگ

قدس رضوی و از نخبگان ادبی کشور
هم در مورد اثر جدید خود گفت :کتاب
«آینههای رضــوان» گــردآوری بهترین
و برگزیدهترین اشعار رضــوی با نظر 6
استاد برجسته در این حوزه است.
وی با اشــاره به اینکه در ایــن مجموعه
به هر دو گونه شعر آیینی توجه شده
اســت ،اف ــزود :در ایــن گزیده نگاه ما به
تمامی زوایــای تــازه مکشوف و نوآورانه
شعرمعاصررضویوتوجهبهشعرکهن

بــوده اســت .وی ادامــه داد :پیشگفتار
محمدرضا سنگری از شاعران برجسته
آیینی از نکات برجسته این اثر است
که مجموعهای براساس بایستگیها و
شایستگیهای شعر معاصر گردآوری
شده است.

◾

◾چتر حمایتی دولت از ناشران
معاون فرهنگی وزیــر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در حاشیه این مراسم در جمع

خبرنگاران درباره برنامههای دولت برای
حمایت از نــاشــران گفت :حمایت از
ناشران از گذشته بوده و همیشه حوزه
فرهنگ مــورد حمایت و توجه جدی
دولتهابودهودردولتجدیدهمتوجه
بیشتری به حوزه فرهنگ خواهد شد.
یاسراحمدوند در خصوص حذف ارز
4هزارو 200تومانی و گرانی کاغذ با اشاره
به اینکه با توجه به ثبت سفارشها
کمبودی در زمینه کاغذ رخ نخواهد داد،

گفت :واردکنندگانی که در این حوزه
فعالیتمیکننداقدامبهثبتسفارش
کردهاند و میزان واردات کاغذ در سال
جاری به اندازه مورد نیاز بوده است.
وی بــا اشـ ــاره بــه ایـنـکــه ام ـکــان ثبت
سفارش و تخصیص ارز نیمایی نیز
به سرعت و اولویت در بانک مرکزی و
همچنین وزارت صمت ایجاد شده و
مشکلی بابت تأمین کاغذ وجود ندارد،
افــزود :با همکاری و دستور معاون اول
رئیسجمهور مبلغ  40میلیون دالر به
واردات کاغذ مــورد نیاز حــوزه فرهنگ
اختصاص داده شده است.وی گفت:
مهمتر از واردات کاغذ کمک به افزایش
توان تولید داخلی در زمینه کاغذ است
کــه ام ـیــدواریــم در ای ــن دول ــت بــه این
موضوع برسیم .وی همچنین تصریح
کرد :وزارت فرهنگ و ارشاد متولی این
کــار نیست ،امــا ما به وزارت صمت و
ارگانهای مرتبط در این زمینه کمک و
امور را تسهیل میکنیم که اتفاقهای
خوبی در این زمینه رخ داده است و به
زودی تولید داخــل در این زمینه رونق
بیشتری خواهد گرفت .احمدوند با
تأکید بر اینکه افزایش قیمت کاغذ در
سال جاری بر شمارگان و تیراژ کتابها
تأثیر کاهشی نداشته ،عنوان کرد :این
به آن معنی نیست که گرانیها اثری بر
شمارگاننمیگذارد،امااینموضوعتنها
عامل کاهش شمارگان کتاب نیست
بااین حال عالقهمندی مــردم به حوزه
فرهنگموجبمیشودتولیدفرهنگی
ازجملهتولیداتپرمخاطبباشد.
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خانههای مقاوم شوند .به گفته وی همچنین برپایه تفاهم
انجام شده ،سیمان رایگان به مبلغ 8تا۱۰میلیون تومان برای
هر واحــد مسکونی پرداخت خواهد شد .جــودی گفت:
براساسبرنامهریزیواحدهایمسکونیمحرومانکهتمکن
مالی ندارند و مقرر شده با کمک بالعوض ساخته شود در
سالهای  ۱۴۰0-۱۴۰1تحویل خواهد شد.
فعالیت دارند که ۶هزار نفر آنان کارشناس پرستاری
هستند۶۰.درصد کادر پرستاری در دانشگاه علوم
پزشکی مشهد درگیر کرونا بودهاند ۱۴.پرستار در
این دانشگاه نیز به علت ابتال به کرونا جان خود را از
دست دادند.

تلنگر
عدم استقبال کشاورزان
از خرید حمایتی زعفران

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی
گفت :افزایش قیمت زعفران در بازار موجب شد
کشاورزان به فروش محصول خود در قالب طرح
خرید حمایتی زعفران تمایلی نشان ندهند.
ایــرج ناصریمقدم در گفتوگو با ایرنا افــزود:
خرید حمایتی زعفران در خراسان رضوی از اواخر
مهرماه آغــاز شــده که تاکنون کــشــاورزان از این
طرح حمایت نکردهاند .هر کیلو زعفران نگین
طی روزهای گذشته بین  ۳۷تا  ۴۱میلیون تومان
در بازار خرید و فروش شده در حالی که قیمت
خرید حمایتی آن  ۲۰میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
تعیین شده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی به
فعالیت  ۱۴مرکز خرید حمایتی زعفران در استان
اش ــاره و بیان کــرد :هــدف از اج ــرای طــرح خرید
حمایتی جلوگیری از کاهش قیمت محصول در
بازار و حمایت از کشاورزان است.
وی گفت :محصول زعــفــران امــســال در چهار
سطح نگین بــه ازای هــر کیلوگرم  ۲۰میلیون و
۵۰۰هــزار تومان ،شبه نگین به ازای هر کیلوگرم
 ۱۶میلیون تــومــان ،پــوشــال مــرغــوب بــه ازای هر
کیلوگرم  ۱۵میلیون و  ۵۰۰هــزار تومان و پوشال
معمولی به ازای هر کیلوگرم  ۱۳میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان خریداری میشود .جمعیت بهرهبرداران
بخش کــشــاورزی مرتبط بــا کشت زعــفــران در
خراسان رضوی تا پارسال ۱۱۷هزار خانوار بود که با
احتساب جمعیت پنجنفره برای هر خانوار ،شمار
افراد منتفع از تولید زعفران در این استان بیش از
 ۵۸۰هزار نفر است.

