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استاندار با اشاره به ایجاد 12منطقه اقتصادی خبر داد

اجرای طرح ویژه اقتصادی ازابتدای 98
رزم حسینی :طی  ۸روز حضور خود در استانداری خراسان رضوی  ۳جلسه برای شرکت پدیده داشته ام

اخبار
اقتصاد  -سیاسی

فرمانده قرارگاه شمالشرق نزاجا:

ویژه برنامههای ارتش در ۴۰سالگی انقالب برگزار میشود
فرمانــده قــرارگاه منطقــهای شما لشــرق نزاجــا
گفت:برنامههای ارتش در  ۴۰سالگی انقالب با شعار
«افتخار به گذشته و امید به آینده» برگزار میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،امیر سرتیپ دوم ستاد
«رضا آذریان» فرمانده قرارگاه منطقهای شمالشرق
نزاجــا در آییــن اختتامیــه دویســت و پنجــاه و دومین
دوره بصیرت کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی و پنجمین دوره بصیرت خانوادهها و کارکنان
قرارگاه منطقهای شمالشرق نزاجا که در قالب طرح
مصبــاح  ۲و  ۴در تاالر رز برگزار شــد ،گفــت :بصیرت
و آگاهــی کارکنــان و خانوادههــای ارتــش جمهوری

اســامی ایــران ،اولین
اولویت کاری این ارگان
نظامــی بــوده و هســت
و بــا توجــه بــه تهاجــم
فرهنگی و دسیســههای
دشــمنان نیــاز امــروز
جوانان برگزاری مثمرتر
تافزایی
دور ههای بصیر 
بــوده اســت و بحمــدا ...بــا برگــزاری قوی و مســتمر
این دورهها ،دشــمن نتوانســته اســت در بدنــه ارتش
جمهوری اسالمی ایران نفوذ کند.

شهرکتخصصیصنایعدرمشهدراهاندازیمیشود

عکس ها:استانداری

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت:
مهــم ترین چالــش مــا در شــرکت شــهرکها ،فقدان
عرصه ســرمایهگذاری در شــهر مشــهد اســت و برای
ارائه خدمت بهتر و هدفمندتر پیگیر ســاخت شــهرک
تخصصــی  ۱۴۰۰هکتــاری در مشــهد هســتیم .بــه
گزارش تســنیم« ،مســعود مهدیزاده» روز گذشته در
سی و دومین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و تامین
مالــی اتــاق بازرگانــی ،صنایع ،معــادن و کشــاورزی
اســتان اظهار کــرد :هم اکنــون  48ناحیه و شــهرک

استاندارخراسانرضوی کهبهتازگیکلیدساختمانبهار
رادردستگرفته،طیروزهایاخیرجلساتمتعددیبا
مسئوالناستاندرحوزههایمختلفبرگزارکردهاست.
صبحدیروزنیز«علیرضارزمحسینی»بابرخیازمسئوالن
استان و شهر مشهد دیدار داشت که از جمله آن ،دیداربا
اعضایشورایعالیقضاییخراسانرضویبودکهدرآن
دربارهمسائلیمانندمشکالتشرکتپدیده،مؤسسات
مالیواعتباری،برگزاریکنسرتوتعامالتدستگاهقضا
بااستاندارجدیدبحثوتبادلنظرشد.

•همکاریبادستگاهقضاییبرایایجادامنیت
سرمایهگذاری

به گزارش روابط عمومی استانداری« ،رزم حسینی» در
دیداربااعضایشورایقضاییاستاناظهارکرد:اساس
کار ما امروز مبتنی بر معیشــت مردم و توســعه اقتصادی
استکهرهبرمعظمانقالبطی 10سالگذشتهدرقالب
شــعار ســال همواره بر آن تاکید کرده اند .وی با اشاره به
مشکالتمختلفدرجامعهازجملهمشکالتحوزهتولید،
و اشتغال جوانان تحصیل کرده و  ...اظهار کرد :در عصر
انفجار اطالعات ،آنان توقع کار و اشتغال مناسب دارند و
حق آنان است که از شغل مناسب و توام با عزت برخوردار
باشند .رزم حســینی ادامه داد :همان گونه که در دوران
دفاع مقدس جهاد و حضور در میدان نبرد و پشتیبانی از
رزمندگان وظیفه همه ما بوده امروز هم جهاد اقتصادی
وظیفه است .وی افزود :با همکاری دستگاه قضایی باید
فضاییدرخراسانبهوجودآوریمتاامنیتسرمایهگذاری
افزایش پیدا کند و انگیزه ســرمایه گذاران بــرای ورود به
استانارتقایابد.ویگفت:نبایدفضاییراایجادکنیمکه
بهانهایبرایمدیرانبرایعدمانجامکاربهوجودآید.

•فرارسرمایهازخراسانرضویزیاداست

اســتاندار تصریح کرد :امــروز فرار ســرمایه از خراســان
رضویزیاداستومصارفمنابعبانکیوسپردههاباهم
همخوانی نــدارد و در واقع پرداختی ها به نســبت حجم
سپرده ها پایین اســت.وی اظهار کرد :فعاالن اقتصادی
بخشی از درآمد خود را از استان خارج می کنند و بخشی
از تسهیالت به خارج از استان داده می شود در حالی که
بایداینمنابعدراستانصرفشود.
رزمحسینیادامهداد:باکلیدزدنطرحتوسعهاقتصادی
و 12منطقهطراحیشدهدراینزمینهازروزگذشتهتالش
میکنیمدرجهتتوسعهاستانگامبرداریمومعینهای
اقتصادی هم برای این مناطق تعیین می شود و با هدف
تولید و اشــتغال حرکت خواهند کرد کــه در کرمان در5
نقطه این طرح اجرا شده و موفق هم بوده است .وی ابراز
امیدواری کرد ،از شروع سال جدید این طرح با همراهی
بخش های مربوط به ویژه دستگاه قضایی اجرایی شود.
وی گفــت :کلیــد توســعه اقتصادی ،ســرمایه گــذاران و
کارآفرینان هســتند ،نباید فرار ســرمایه صــورت گیرد و
سرمایهگذاربایدحمایتشود.

•بایدبتوانیمهمهظرفیتهاراپایکاربیاوریم
وی بیــان کــرد :در واقــع باید به گونــه ای عمل شــود که
سرمایه گذار احساس کند اگر بر مدار قانون حرکت کند
همه بخش ها چون دســتگاه قضا از او حمایت می کنند.
رزمحسینیتصریحکرد:امروزبهعنوانمسئولخراسان
رضوی وارد این خطه شــده ام و حــوزه کارم رفــاه مردم ،
تقویت بنیه فرهنگی منبعث از توســعه اقتصادی جامعه
است.ویباتاکیدبراینکهبایدازخراسانرضویباتوجه
به قابلیت ها و ظرفیت های گسترده استانی نمونه و الگو
بسازیم،افزود :آمدهامکهاستاندارجاریهباشموکارکنم
وبایدبتوانیمهمهظرفیتهارابهمیدانآوریم.

• نبایدهیچکسوهیچجریانیراحذفکنیم

رزم حســینی همچنین دربــاره موضوعات سیاســی در
استاناظهارکرد:هیچکسوهیچجریانیرانمیتوانیم
و نباید حذف کنیم ،اســتاندار دولت اعتدال هســتم و با
روش اعتــدال و میانه روی وکمک همــه جریان ها تالش
می کنم امور را به ســرانجام مناسب برســانم و استان در
حد و اندازه های واقعی آن ظاهر شــود .وی تصریح کرد:
مامخالفجریانهاوفعالیتهایسیاسینیستیمامااین
که به دعواهای سیاسی منجر شــود و از آرمانهای نظام
عقببمانیموبهناکارآمدیبینجامد،پذیرفتهوقابلقبول
نیســت .وی اظهار کرد :این دعواها و اختالفات سیاسی
ما را از هــدف اصلی که تحقق آرمانهای انقالب اســت،
بازمیدارد .وی با تاکید بر اهمیــت وحدت افزود :هر چه
همبستگیوهمدلیبیندستگاههای استانودستگاه
قضاییبیشترشودمردمبیشترمنتفعمیشوندوخدمات
بهتر و شایســته تری در ســایه این تعامل و همراهی ارائه
میشود.ویباتاکیدبراینکهمعتقدبهپیشگیریازوقوع
جرم و حتی پیش بینی و پیش آگاهی هستیم ،ادامه داد:
آمادگیداریمشورایپیشگیری ازوقوعجرمراباهمکاری
دستگاهقضاراهاندازیکنیمتاقبلازاینکهتخلفیانجام
گیردآگاهیالزمدادهشودضمنآنکهباآموزشوآگاهی
بخشی و اطالع رسانی مناسب می توان از وقوع بسیاری
ازتخلفاتجلوگیریکرد،یاحتیاگرصالحیتفردمورد
تردیدباشد،بهجابهجاییاواقدامکرد.

• جلساتویژه پدیده

ویدرادامهدربارهموضوعشرکتسرمایهگذاریپدیده
هم گفت :بــرای حل مشــکل این مجموعــه و 120هزار
ســهامدار آن در دوره علیرضا رشیدیان استاندار سابق با
همتی که شد ،اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد که
قابلتقدیراستوپروژهایکهازاساسغیرقانونیشکل
گرفته بود  ،امروز مراحل قانونی آن طی شــده و به مرحله
نهاییکاررسیدهاست.ویبابیاناینکهموضوعپدیده،
مهم و دغدغه مردم اســت ،اظهــار کرد :طی هشــت روز
حضور خود در استانداری خراسان رضوی سه جلسه در
اینزمینهداشتهامواگرایندغدغهرابهخوبیبهسرانجام
برسانیماعتمادمردم افزایشمییابد.رزمحسینیاظهار
کرد  :در این میان اگر دســتگاه های نظارتی و پیشگیری
کننده به موقع و صحیــح اقدام می کردنــد ،اصال چنین
مشکلیبروزنمیکردکهچندینسالوقتوانرژیهمه
بخشهارادرگیرکند.ویگفت:بهزودیجلسهایدراین
زمینهبادادگستریاستانبرگزارخواهیمکردتاباتدبیر،
سهامدارانبهحقوحقوقخودبرسند.

•یانبایدمجوزکنسرتصادرکردیابایدتاآخر
پایمجوزایستاد

ویدرادامهدربارهموسیقیوبرگزاریکنسرتهمگفت:
هیچکسبافحشاموافقنیست،اگردستگاهیقراراست
کنسرتبرگزارکند،بایدازصفرتا 100آنرامدیریتکند
تا حواشی ناخوشــایند و نامطلوب ایجاد نشود .استاندار
افزود :برای برگزاری کنســرت یــا نباید مجــوز داد یا اگر
مجوزی صادر می شود باید تا آخر پای آن ایستاد زیرا این
نوع اقدامات برای مردم و نظام هزینه ایجادمی کند .وی
افزود  :باید فضایی ایجاد شود که کنسرت ها و موسیقی
زیرزمینی نشــود و افراد بتوانند با خانواده در محیط امن
و عاری از حواشی از کنسرت بهره مند شوند .وی تصریح
کرد  :اصل برگزاری کنسرت درست است اما با اقدامات
ناهنجــار و غیر عرفــی مخالفم از ایــن رو باید در شــورای
فرهنگ عمومی استان بر مبنای سیاست های فرهنگی
اســتان در این زمینه سیاســت گذاری شــود و به سمتی
حرکت کنیم که خراسان رضوی را در شان امام رضا (ع)
اداره کنیم .وی تصریح کرد  :بایــد به گونه ای عمل کنیم
کهمیلیونهازائریکههرسالباتحملرنجسفرومسائل
مختلف به مشــهد می آیند در بازگشــت دســتاوردهای
معنوی و فرهنگی خوبی همراه داشته باشــند .وی ابراز
امیــدواری کردبا همدلــی که ایجــاد می شــود عملکرد
مناســبی در حوزه هــای مختلف فرهنگــی ،اجتماعی و
اقتصادیحاصلشود.

•مطالباتمردمدرپدیدهحلوفصلنشد

به گــزارش ایرنا و باشــگاه خبرنــگاران ،حجتاالســام
«علی مظفری» رئیس کل دادگستری استان نیز در این
دیدار گفت  :مشــکالت مربــوط به بانک ها و موسســات
مالی از مهم ترین معضالت این استان است و حدود 15
شعبه دادگستری درگیر وصول مطالبات مالی بانک ها
و موسسات مالی هستند .وی خاستگاه موسسات مالی
را در کشور ،مشهد و خراســان رضوی اعالم و بیان کرد:
بحث شرکت ســرمایه گذاری پدیده بزرگ ترین مشکل
در این اســتان است .پنج سال اســت که موضوع شرکت
پدیدهمطرحاستوبرخیمدیراناینمجموعهبازداشت
و برخی آزاد شــده اند .حجت االســام مظفری گفت :از
ابتدا تصمیم مدیران عالی کشوری در قوه قضاییه درباره
شرکتپدیدهاینبودکهبرایتکتکافرادتشکیلپرونده
نشــود و از طریق ســتاد تدبیر کارها حل و فصل شود لذا
اقداماتزیادیتوسطستادتدبیرانجامشدامابرایخود
شرکتپدیدهتصمیمجدیگرفتهنشدهاست.ویافزود:
امروز مــردم به دنبال حقوق خود هســتند و طبق مصوبه
ستاد تدبیر قرار شد آخرین وضعیت مالی شرکت پدیده
گزارش شود تا در جلسات بعدی رسیدگی شود .حجت
االسالممظفریافزود:پیشازاینپروندههایمربوطبه
اخاللگراناقتصادیبرایرسیدگیبهتهرانارسالمی
شد اما با گرفتن مجوز تشــکیل دادگاه ویژه رسیدگی به
جرایماخاللگراناقتصادیسعیمیشودتمامپروندهها
درمشهدرسیدگیشودوپروندهایبهتهرانارسالنشود.
وی برخورد با فســاد اقتصادی در ســازمان هــا ،ادارات و
جامعه را از دغدغه های مهم دستگاه قضا توصیف و بیان
کرد 50:درصداقداماتیکهدراینزمینهانجاممیدهیم
وظیفه دستگاه قضا نیســت ولی به دلیل ســهل انگاری
دیگردستگاههابایددردستگاهقضاییپیگیریشود.

•همهازمادربارهکنسرتوعلیمطهری
میپرسند

رئیــس کل دادگســتری همچنیــن در ادامه با اشــاره به
موضوعکنسرتهادرمشهدوماجرایلغوسخنرانیعلی
مطهری در این شهر گفت :همه که ما را میبینند ابتدا از
کنسرت و علی مطهری میپرســند ،اما دستگاه قضایی
همیشه اعالم کرده اســت که با اصل کنسرت به صورت
سالموکنترلشدهمخالفنیست.
حجت االســام والمســلمین مظفری بیان کرد :برخی
مدیرانناکامیوضعفخودراباتبلیغاتپوششدادهاند.
این در حالی اســت کــه در نمــاز جمعــه و مصاحبه های

مختلفاعالمشدهاستکهدستگاهقضابااصلکنسرت
به صورت سالم و کنترل شده مخالف نیست .وی افزود:
اما تا امروز یا کنسرتی تشکیل نشده یا در صورت تشکیل
به فساد کشیده شده اســت که آخرین مورد آن مربوط به
برجسلمانبودوباعثهتکحرمتمشهدوامامرضا(ع)
شد.اگرسازمانهایذیربطتضمیندهندکهکنسرت
موســیقی به ســامت برگزار می شــود ،هیچ مشکلی با
برگزاریآننداریم.حجتاالسالممظفریدرادامهتاکید
کرد :دســتگاه قضا هیچ حاشــیه ای با هیچ مجموعه ای
ندارد و در کنار اســتانداری نیز هســتیم .وی تاکید کرد:
دعوتازعلیمطهریبهمشهدنیزتوسطمجموعهایکه
اصالمجوزقانونینداشت،انجامشد.همچنینبهدلیل
وجود ســابقهای در رفتارهای مطهری در دیگر شــهرها،
دغدغههایی داشتیم .بر خالف تذکرات ما ،این موضوع
جدی گرفته نشد و از او دعوت کردند که در نهایت سبب
لغوسخنرانیاوشد.

ویادامهداد:باالخرهنیمیازجمعیتوامکاناتاستان
در شــهر مشــهد وجود دارد و این موضــوع نیازمند یک
همکاری جدی بین اســتاندار و مدیریت شهری است.
شهردارمشهدافزود:استاندارمحترمنیزدراینجلسه
نظرات خود را در حوزههای توســعهگرایانه اجتماعی،
اقتصادی،زیرساختی،عمرانیوخدمترسانیبهمردم
مطرحکردند.
کالئیبابیاناینکهاستاندارخراسانرضویدربخش
اقتصــادی پروژههایی را بــا عنوان پروژههای پیشــگام
توسعهمطرحکردند،خاطرنشانکرد:شورایاسالمی
و شــهرداری نیــز اعــام آمادگــی کردند تــا در خدمت
ایشان باشــند .وی درباره زمینه تعامالت استانداری با
شهرداری،تصریحکرد:درعمومموضوعاتاستانداری
به عنوان نماینده دولت و حاکمیت مشــخصا میتواند
سیاستگذاری الزم را انجام دهد ،اما از مجموع جلسه
امروز فکر میکنمکه تمرکز آقایاستاندار بر بازآفرینی
شهریاستودراینزمینهبامانیزتعاملخواهندکرد.
همچنینبازآفرینیشهرییکیازپروژههایاصلیآقای
رئیسجمهوراستواینموضوعبرایمانیزبسیارمهم
استوفکرمیکنمکهیکطرحملیدربازآفرینیشهری
باحمایتاستانداریشکلخواهدگرفت.
شهردار مشهد درباره بولوار شهدای ارتش ،بیان کرد:
ایــن موضــوع نیازمنــد تصویب مصوبــه شــورای عالی
شهرسازیاستکهجلسهآن ۸بهمنماهبرگزارخواهد
شــد و به نظر من با توجــه به نگاهــی کــه در وزارت راه و
شهرسازیوجوددارد،ایناتفاقرخخواهدداد.
«محمدرضا حیدری» رئیس شــورای شــهر مشهد نیز
درباره این جلسه گفت :اســتاندار خراسان رضوی به
عنوان نماینده دولت در اســتان ما حضور پیدا کردند
و ما وظیفه داشــتیم که از ایشــان اســتقبال کنیم .وی
افزود :در این جلســه گزارشــی را از آخریــن وضعیت
مدیریت شهری ارائه و مســائل ،پروژهها و برنامههای
مرتبط با مسائل شهری را برای ایشــان بازگو کردیم.
همچنیــن درباره مشــکالت حوزه مســائل شــهری از
ایشــان خواســتیم که به عنوان نماینده عالی دولت ما
را یاری کننــد .وی تصریح کرد :خوشــبختانه تعامل و
همراهی مدیریت شــهری و دولت تعامل بسیار خوبی
است و امیدواریم که بتوانیم از این ظرفیتها استفاده
کنیم.حیدری خاطرنشــان کرد :عالوه بــر این موارد
استاندار خراســان رضوی درباره مســائل شهری نیز
دیدگاههایی داشــتند و آن را ارائه کردند و قرار بر این
شد که در حوزه حاشیه شــهر و در حوزه توسعه شهری
در زمینههــای اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگــی و ...
کارهای کارشناسی مشترکی انجام شود و ایشان قول
همراهی و کمک را به ما دادهاند.

•دیداراستاندارباشهردارواعضایشورای
شهرمشهدپشتدرهایبسته

•تاکید استاندار بر ضرورت انتقال آب
از دریای عمان به شرق کشور

•مجتمعسنگانیکفرصتطالییبرای
توسعهشرقاستاناست

نشستصمیمانهباعلمایاهلسنتوشیعهونمایندگان
شهرســتان های خواف و رشــتخوار از دیگر دیــدار های
روزگذشتهاستانداربودکهتوسعهمجتمعسنگانخواف
از محورهای آن بــود .علیرضا رزم حســینی در این دیدار
مجتمع ســنگان خواف را یک فرصت طالیی بــرای این
منطقهخواندوگفت:مسائلزیستمحیطیاینمجموعه
را حل می کنیم .وی تصریح کرد  :سنگان ،گل گهر دوم
ایران است و آن چه امروز شناسایی واستخراج می شود،
بخشــی از ذخایر این منطقه اســت و هنوز در شــروع کار
هســتیم .وی با تاکید بــر این که مشــکالت این مجموعه
برطرف خواهد شــد  ،افزود :باید تالش کنیــم با تقویت و
آمــوزش و ارتقای توانمنــدی های مــردم در این منطقه و
توسعه سرمایه گذاری ها زمینه توسعه اقتصادی منطقه
رافراهمکنیم.

•دیدارباائمهجمعهبینالودوچناران

رزم حســینی همچنین در دیــدار با نماینده شهرســتان
بینالودوچنارانوائمهجمعهومسئوالناینشهرستانها
گفت :بــا طراحــی و برنامه ریزی انجام شــده ،خراســان
رضوی بر اســاس تئوری و نیز تجربه داخلــی و جهانی به
 12منطقه اقتصادی تقســیم شــده که بینالود و چناران
منطقه چهارم اقتصادی است .وی تصریح کرد :در واقع
این برنامه ریزی بر اســاس الگویی است که به تایید مقام
معظم رهبری رســیده و رئیس جمهور هم به طور رسمی
آنرابهاستانهایکشورابالغکردتاازآنالگودرمناطق
خوداستفادهکنند.

روز گذشته استاندار خراسان رضوی دیدار دیگری هم
داشت و در جلسه ای با شــهردار و اعضای شورای شهر
مشهدبهگفتوگوپرداخت؛دیداریکههیچخبرنگاری
امکان حضور در آن را نداشت .خبرگزاری ایسنا پس از
اینجلسهوهنگامخروجاعضا،جزئیاتآنراازشهردار
و رئیسشورایشهرپیگیریکرد«.محمدرضاکالئی»
شهردار مشهد در این باره گفت :این دیدار بیشتر برای
عرضتبریکوآرزویموفقیتبرایایشانانجامگرفت.

استاندار خراســان رضوی همچنین در نشست بررسی
وضعیت و نحوه مدیریــت منابع آبی با تاکیــد بر ضرورت
اجرای هر چه ســریع تر خــط انتقــال آب از دریای عمان
به شرق کشــور  ،گفت  :ســرمایه گذاری در این پروژه رقم
ســنگینی اســت که با تمرکز بر بخش خصوصــی ،طرح
دنبال می شــود و مدل مالی این پروژه هــم باید متکی بر
حوزه صنعت باشد زیرا برای صنعت خرید این آب صرفه
اقتصادیداردامابرایشرباینگونهنیست.

بازدید سرزده استاندار ازحاشیه شهر مشهد

رزم حسینی  :اقدامات انجام شده در حاشیه مشهد خیلی ریشه ای نبوده است
استاندار نخستینبازدیدخوداز حاشیهشهرمشهد
را به صورت ســرزده انجام داد تا بــرای اولین بار پس
ازقرارگرفتندراینسمت،وضعیتحاشیهپایتخت
معنوی کشــور را از نزدیک مشــاهده و ارزیابی کند.
بازدید از حاشــیه شــهر از دوره گذشــته استانداری
و زمان حضور علیرضا رشــیدیان با جدیت آغاز شــد
و او اغلــب صبح های جمعــه را به حضــور در مناطق
حاشیه مشهد اختصاص می داد .رویکردی که «رزم
حسینی» نیز نشان داد که به آن اعتقاد دارد و حضور
میدانیمسئوالندرعرصهجامعهومواجههمستقیم
با مشــکالت برایش دارای اهمیت است .به گزارش
روابط عمومی استانداری ،علیرضا رزم حسینی روز
جمعهباحضوردربخشهاییازاینسکونتگاههای
غیررسمیکه ۴هزارهکتارمعادل ۳۴درصدوسعت
مشهد باجمعیتیکمیلیونو 200هزارنفریرادر
خود دارد  ،از نزدیک شــرایط این محالت و پهنه ها و
جمعیت های ساکن در آن را بررسی کرد .وی گفت:
وجودچنینمنطقهگستردهایبامسائلومعضالت
عدیدهدرحاشیهمشهدالرضا(ع)که سرمایهمعنوی
منحصر به فــردی یعنی بــارگاه منور امــام علی ابن
موســی الرضا (ع) را در خود دارد  ،زیبنده این شــهر
نیســت .وی اظهار کــرد .در واقع اقداماتــی هم که
طیسالهادراینعرصهانجامشدهخیلیریشهای
نبودهوامروزنیازمنداقداماساسیتریدراینحوزه

هستیم.ویادامهداد:بایداینکلنیهایجمعیتی
نابهسامانرااصالحکردوبرایاینحاشیهگسترده
باوجودهمهتنگناهاومشکالتیکهدرشرایطکنونی
تحریمهاباآنهامواجهیم،برنامهریزیاصولیکرد.
اســتاندار گفت  :با توجه به اهمیت موضوع حاشــیه
شهر مشــهد به عنوان یکی از بزرگ ترین سکونتگاه
های غیرمجاز کشــور و تاکید رهبر معظم انقالب بر
ضرورتساماندهیاینمنطقهامیدوارمباهمکاری
و همفکــری بخش های مختلــف به ویژه مســئوالن
شهری برای سامان دهی این حاشــیه اقدام موثری
انجام دهیــم .وی با بیان این که تجربــه اجرای طرح
نجاتدرمناطقحاشیهایراداشتهامابرازامیدواری
کرد با استفاده از تجارب داخلی و طرح های جهانی
دراینحوزهبرنامهریزیشود.

صنعتی مصــوب در خراســان رضوی داریم کــه از این
تعداد  40ناحیه و شــهرک آن فعال و  8مورد دیگر هم
در دست اقدام است .وی افزود :مهم ترین چالش ما در
شرکت شهرکها ،فقدان عرصه سرمایهگذاری در شهر
مشهد است و برای ارائه خدمت بهتر و هدفمندتر پیگیر
ساخت شــهرک تخصصی  1400هکتاری در مشهد
م اکنون شــهرکهای تخصصی در
هســتیم؛ اگرچه ه 
شــهرهای کالت ،بینالود و دیگر شــهرهای اســتان به
خوبی فعال هستند.

راهاندازیاولینآزمایشگاهارزیابیحسیموادغذاییدرشرقکشور
رئیس موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایی از
تاسیس اولین آزمایشگاه مرجع ارزیابی حسی مواد
غذایی در شــرق کشــور با همکاری شــرکت شهرک
های صنعتی خراســان رضوی خبــر داد .به گزارش
روابــط عمومــی موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع
غذایــی« ،دکتر قدیر رجــب زاده» گفت :آزمایشــگاه
ارزیابــی حســی مــواد غذایــی براســاس تجربیــات
ارزشمند اعضای هیئت علمی این مجموعه تأسیس
شده است.وی با اشاره به مزیت های این آزمایشگاه

برای صاحبــان صنعت غــذا اظهــار کرد :مشــاوره و
آمــوزش روش هــای ارزیابــی حســی مــواد غذایی،
همــکاری در اجرای پــروژه هــای تحقیقاتــی داخل
و خــارج از کشــور ،توســعه روش های نویــن ارزیابی
حســی مواد غذایی ،طراحی و اصالح فرموالســیون
محصول و همچنین تعییــن نقش فرایندهای دهانی
در ارزیابــی حســی دینامیک مواد غذایــی مهم ترین
مزیت های استفاده از این آزمایشگاه برای صاحبان
صنایع است.

جوابیه

جوابیه بنیاد مسکن به حاشیه نگاری از یک جلسه و پاسخ خراسان

پیــرو درج خبــر جلســه ای که با حضــور معــاون بنیاد
مسکن انقالب اســامی در مشهد برگزار شد ،روابط
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی
با ارسال جوابیه ،توضیحاتی را ارائه کرد .متن جوابیه
به شرح زیر است:
در خصوص درج حاشیه نگاری از جلسه بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خراسان رضوی در صفحه  3روزنامه
خراسان رضوی مورخ  97.9.21به اطالع می رساند،
جلسه ای با حضور مهندس شاملو معاون بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و دکترشــیران نماینده محترم مردم
مشــهد و کالت در مجلس شورای اســامی در تاریخ
 97.9.20با تعدادی از دهیاران (کمتر از 20نفر) به
منظور بررسی مشکالت روســتاها در محل این بنیاد
برگزار شد که محتوای جلســه و موضوعات آن عمدتا
داخلی بــود و نیاز بــه مانور خبــری نداشــت .در عین
حال ،ظاهــرا دفتر نماینــده محترم بــدون اطالع این
بنیاد از رســانه خراســان دعوت به عمل آورده بودند.
با توجه به ارائه نشدن کارت خبرنگاری یا معرفی نامه
از سوی خبرنگار محترم ،از ایشان سوال شده ،تأکید
می گردد فقط سوال شده است«:جناب عالی توسط
چه کسی به جلسه دعوت شده اید؟» سوال این جاست

اوال دستگاه میزبان حق سوال برای شناسایی و اطالع
ندارد ،ثانیا خبرنگاری که از سوال این چنینی ناراحت
و با رفتار غیرحرفه ای اقدام به درج حاشــیه کذب می
نمایــد ،چگونه می تواند بــا مردم و مســئوالن تعامل و
توقع پاسخ گویی داشته باشد و به قول حافظ «من چه
گویم که تو را نازکی طبع لطیف /تا به حدی است که
آهسته دعا نتوان کرد».

•توضیح خراسان

درباره جوابیه بنیاد مســکن انقالب اســامی اســتان
باید به این نکته اشــاره کرد کــه خبرنگار خراســان بر
اساسدعوتنامهرسمیدفترنمایندهمجلس(شیران
خراسانی) در این جلسه حضور یافته بود .حال این که
مسئوالن بنیاد مسکن اســتان و دفتر نماینده مجلس
برای دعوت از خبرنگاران و حضور در این جلسه اتفاق
نظر و هماهنگی قبلی نداشته اند ،مسئله ای است که
طبیعتا باید بین خود آن ها حل و فصل شود و مشکالت
آن گریبان گیر خبرنگاران نشود .از سوی دیگر برخورد
نه چندان مناسب مسئوالن برگزاری جلسه با خبرنگار
به عنوان نماینده افکار عمومی ،اتفاق ناخوشــایندی
بود که امید مــی رود در دیگر رویدادهــای خبری با آن
مواجه نشویم.

