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مدیریت نشر دفاع مقدس سنخیتی با دفاع مقدس ندارد
آیت ا ...علم الهدی ،امام جمعه مشهد روز گذشته در جلسهای
در جمــع مدیــران کل بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزشهــای دفاع
مقدس کشــور ،ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه ،اظهار کرد :شــما
پرچمحفاظتونشرآثارشهدارابهدستگرفتیدودربارهبرکات
جاننثاریآنعزیزانزحمتمیکشید.بهگزارشپایگاهاطالع
رسانیآیتا...علمالهدی،امامجمعهمشهد عملکردبنیادحفظ
آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس را مثبت ارزیابــی کرد و ادامه
داد:آنچهامروزبرایماارزشمنداست،ایناستکهتاامروزاین
نهاد مقدس در حفظ آثار دفاع مقدس موفق بوده ،اگر این نهاد را
نداشتیمواینفعالیتهانبود،باگذشت 30سالازپایانجنگ،
امروز شــاهد زندهبودن جریان دفاع  8ســاله در فرهنگ جامعه
انقالبیخودماننبودیم.

•فرهنگدفاعمقدسدرجامعهزندهاست

چهارشنبه  ۴اردیبهشت  . ۱۳۹۸شماره ۴۱۱۱

6هزارطرحاشتغالروستاییاستاندرگلوگاهبانکها
گزارش
•قاطعانهمدیریتنشرآثاردفاعمقدسراپسبگیرید

وی ،بخشــی از آمدن جوانان به ســراغ نشــر آثار دفــاع مقدس را
محصولفرهنگاستکبارستیزیدانستکهرهبرینشردادهاند
واظهارکرد:امروزرسانهملیمنطقیداردومیگویدمادررقابتبا
جریانهایفرهنگیخارجیقرارگرفتیم،بایدکاریکنیمآنانرا
ازآنجریانهامنصرفوبهداخلجذبکنیم،پسکاریکهآنان
میکنند،خودمانانجامدهیم.نمایندهولیفقیهدراستانبابیان
اینکه با همین دید میخواهند به جریان نشــر ارزشهای دفاع
مقدسواردشوند،افزود:معتقدمخیلیقاطعانهبایدوسطمیدان
بایستیدومدیریتنشردفاعمقدسراازدیگرنهادهابگیریدولو
اینکهعدهایدرابتداناراحتشوند.

•بایدبهسرمایههایاستانجهتدادهشود

به گزارش پایگاه اطالع رســانی آیت ا ...علم الهدی ،امام جمعه
مشهد روز گذشته در دیدار با رئیس ،معاونان و جمعی از مدیران
عاملشرکتهایدانشبنیانوفناور،بابیاناینکهپولدراستان
ما زیاد است ،خاطرنشان کرد :خیابانی در مشهد نمیبینید که
در حاشیه آن خیابان بازار نباشد ،این بازارها نشان از وجود پول
و سرمایه در دست مردم دارد ،این سرمایهها کجا میرود که وارد
چرخه تولید نمیشــود؟ باید به این ســرمایهها جهت داد.وی با
اشاره به نقش این شــرکتها در شکوفایی اقتصاد کشور ،اظهار
کرد:امروزنیازمندشکلگیریمکانیسمیهستیمکهشرکتها،
خودشان را بشناسانند و در این شناساندن سرمایهگذار تشویق
شودبهجایسرمایهگذاریدربورسوبانککهبهرهاشرابگیرد،
روی فناوری شما ســرمایهگذاری کند.وی بابیان اینکه برخی
افرادوشرکتهادرداخلبهاسمفعالیتهایعلمیواقتصادی،
خألهایاقتصادیکشورراشناساییمیکنند،ادامهداد:دشمن
از طرفی دارو و اقــام اولیــه را تحریم میکنــد و از طرفی ،نقطه
خأل اقتصاد کشور را شناســایی میکند تا به اقتصاد ضربه بزند.
وی با انتقاد از افزایش نقدینگی ،گفت :افزایش نقدینگی یعنی
سم مهلک اقتصاد کشور ،یعنی پول بیکار ،بیمصرف و سرمایه
معطل که در دست مردم رهاشده اســت ؛ خیلی خوب است اگر
گروهی را تشــکیل دهیــد تا خألهــای اقتصادی را شناســایی و
این خألها را پــر کنند.وی به اقدامات اخیر علمی آســتان قدس
رضوی اشــاره و اضافه کرد :نگاه آقای رئیسی در حوزه علم ،نگاه
دانشبنیانبودوسرمایههارابهاینسمتسوقدادند،ازظرفیت
علمی و دانشبنیانی آستان قدس نیز برای دستیابی به اهداف
بهرهبگیریدکهاگرشماموفقشدید،انقالبموفقمیشود.وی
با اشاره بهقرار گرفتن پارک علم و فناوری استان در جایگاه سوم
استانهایکشور،متذکرشد:ظرفیتعظیمعلمیوسرمایهای
در اســتان به حد کافی برای دســتیابی به رتبههای دوم و اول در
کشورهست،بایدتالشکنیدتابهایننقطهبرسید.

برای  16هــزار و  274نفر فراهم کرده اســت .از
ســوی دیگر با توجه به این که بیش از  6هزار طرح
دیگر در بانکهای اســتان در حال بررسی است،
پیشبینی میشــود تا پایان ســال مالی یعنی آخر
تیرمــاه بقیه اعتبارات ســهم اســتان در طرحهای
اشتغال روستایی استان جذب شود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان درباره
عملکرد تعاونیهای اســتان در ســال گذشته نیز
گفت :سال گذشته  351تعاونی و اتحادیه جدید
در استان ایجادشده که سرمایه آنها بیش از 22
میلیارد ریال بوده اســت که زمینه اشتغال را برای
پنج هزار و  115نفر در استان فراهم کرده است.

مسعودحمیدی

بــا ارائه آمار طــرح های اشــتغال روســتایی که در
سال گذشته موفق به اخذ تسهیالت بانکی شدند
در نشســت خبــری مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی اســتان مشــخص شــد که  ۶هزار طرح
اشــتغال روســتایی اســتان در گلــوگاه بانــک هــا
قرارد ارد .
به گزارش خراســان رضوی ،محمد ســنجری روز
گذشــته در نشســت خبری خود به مناســبت آغاز
هفتــه کار و کارگر ،گزارشــی از وضعیت اشــتغال
اســتان در ســال  97ارائه کرد و گفت :ســال 97
تعداد  139هزار و  202فرصت شغلی در استان
ایجادشــده اســت که از این تعداد  43هــزار و 21
فرصت شغلی در سامانه رصد ثبتشده و  95هزار
و  744فرصت شغلی دیگر قابلیت ثبت در سامانه
رصد را نداشته است.
وی بابیان این که نرخ بیکاری استان در سال 97
معادل  10.7درصد بوده است ،افزود :این که نرخ
خالص اشتغال استان در ســال گذشته چه میزان
بوده اســت را باید ســازمان مدیریت و برنامهریزی
استان بهعنوان متولی اعالم کند اما 19.3درصد
از فرصتهــای شــغلی ایجادشــده در اســتان در
بخش کشــاورزی 33.6 ،درصد در بخش صنعت
و  47.1درصد دیگر از فرصتهای شــغلی استان
مربوط به بخش خدمات در استان بوده است.

•افزایش  21درصدی مقرری بگیران
بیمه بیکاری استان
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بابیان
این که بیشــترین ریزش نیروی کار ســال گذشته
استان مربوط به بخش خدمات استان بوده است،
درباره مقرریبگیران بیمه بیکاری اســتان اظهار
کرد :تعداد کل مقرریبگیران بیمه بیکاری استان
در پایــان ســال  97معــادل  19هــزار و  154نفر
بوده که نســبت به ســال  96حدود  18.8درصد
افزایش یافته اســت .از ســوی دیگر آمــار برقراری
بیمه بیکاری در ســال گذشــته معادل  18هزار و
 516نفر بوده است که نســبت به سال  96حدود
 21درصد افزایش را نشان میدهد.
ســنجری افزود :ســال گذشــته ســه هزار و 403
نفــر از مقرر یبگیــران بیمــه بیــکاری اســتان

•ابطال  147پروانه اشتغال اتباع خارجی
در استان

عکس :آرشیو

نماینده ولیفقیه در اســتان افزود :این فرهنــگ بهصورت یک
اصل فرهنگی در نســلهایی که دوران دفاع را درک نکردند و
فقط با تصویر و صدا از طریق رســانه چیزهایی شنیدند ،حاکم
شدهوایناهمیتکمیندارد.وییادآورشد:زمانیمیخواهیم
آثــار را حفظ کنیــم و آن را نشــر دهیــم ،زمانی نیــز میخواهیم
فرهنگ را نشر بدهیم ،در مسئله نشر ،نشــر دفاع مقدس دیگر
ممکننیستچوناینمسئلهدیگرقابلنشرنیست،آثارفیزیکی
آن نیز امروز قابل نشــر نیســت؛ بســنجید آیا اقدامات در جهت
نشر دفاع مقدس ،تنها چاپ کتاب اســت؟ با وجود شبکههای
اجتماعی و فضای مجازی ،امروز کتابخوانی در کشور و نسل
ت ا ...علمالهــدی با بیان
جوان ما در شــرایط خوبی نیســت.آی 
اینکه نشر دفاع مقدس دو جنبه نشــر و مدیریت نشر آثار دارد،
خاطرنشــان کرد :متأســفانه امروز جامعه هنری ،صداوســیما
و رســانهها مدیر دفاع مقدس شــدهاند درحالیکــه هیچکدام
صالحیت برای «مدیریت نشــر آثار دفاع مقدس» ندارند؛ وقتی
بنا شــد نشــر دفاع مقــدس در قالب یــک فیلم صــورت بگیرد،
کارگردان ،نویسنده و بازیگر نه سنخیت با دفاع مقدس دارند،
نــه در آن دوران حضور داشــتند و نه جزئیات آن برایشــان قابل
تصویر است.
وی افزود :در بعضی فیلمها حتی یک سر ســوزن از حرکاتی
که انجام میشــود ،در دفاع مقدس ندیدید ،در فیلم و سریال
امروز ،مدیریت نشــر دفاع مقدس ســنخیتی بــا دفاع مقدس
ندارد؛ باز گذاشــتن مدیریتها برای نشــر دفــاع مقدس جز
اینکهدفاعمقدسرامعکوسنشاندهد،چیزدیگرینیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شــد :اگر از ســوی شما و
استانهابرایمدیریتنشرآثاردفاعمقدسخیزدستهجمعی
برداشتهشودوبرظرفیتهایاستانیتکیهکنید،دیگرناموس
دفاع مقــدس در دســت بازیگــر ،کارگــردان و تهیهکنندهای
که جز منافع مالی چیزی را در نظــر نگرفته ،نمیافتد.وی به
اصل استکبارستیزی در روابط بینالملل اشاره کرد و گفت:
زمانی در روابط بینالملل و سیاســت خارجه موفق خواهیم
بود که اصل استکبارســتیزی در جریان دفاع مقدس را نشــر
دهیم.وی با بیان اینکــه کل جریان فکری تعامــل و زد و بند
با اســتکبار جهانی بایــد براندازی شــود ،تصریح کــرد :اگر با
این فکر جنگیدیم ،خود نسل جدید ما به سراغ نشر آثار دفاع
مقدس میآیند؛ ابزار موجودمان برای نشــر ،ابزار هنر اســت
آنهمهنرهایملموسومحسوسدرجامعهنهنوشتنکتاب.
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مجدد مشــغول به کار شــدند که نســبت به ســال
 96این تعداد ،افزایش  30درصدی داشته است.

•عملکرد طرح های اشتغال استان
وی دربــاره عملکــرد طرحهای ایجاد اشــتغال در
اســتان در ســال گذشــته نیز گفت :در قالب طرح
مهارتآموزی در محیط واقعی کار ســال گذشــته
تعهد اســتان چهار هــزار و  155نفر بــوده که این
تعهد بهصورت  100درصدی محقق شده است.
در طــرح کارورزی دانش آموختگان دانشــگاهی
استان نیز چهار هزار و  437کارورز ثبتنام کردند
که  866نفر از این تعداد به کار گرفتهشدهاند.

•کاهش  ۳درصدی جویندگان کار
مراجعه کننده به کاریابی ها

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان درباره
عملکــرد کاریابیهــای اســتان نیــز اظهــار کرد:
تعداد جویندگان کار اســتان که ســال گذشــته به
مراکز کاریابی اســتان مراجعه کردهانــد ،معادل
 41هزار و  196نفر بوده که نســبت به ســال 96
کاهش  3درصدی داشــته است .از این تعداد 11
هزار و  272نفر به کار گمارده شــدهاند که نسبت
به سال  96تعداد این افراد نیز  11درصد افزایش

داشته است.
سنجری درباره عملکرد اســتان در حوزه مشاغل
خانگی گفت :ســال گذشــته شــش هــزار و 740
مجوز مشاغل خانگی با پرداخت اعتباری حدود
 49میلیارد تومان به چهار هزار و  408متقاضی،
به ایجاد دو هزار و  502شغل مستقل و سه هزار و
 17اشتغال تحت پوشش منجر شده است.

• 6هزار طرح اشتغال روستایی هنوز در
بانک های استان

وی درباره عملکرد اســتان در قالب طرح اشتغال
پایدار روستایی در سال گذشته اظهار کرد :تعداد
کل متقاضیان ثبت نــام معادل  38هــزار و 139
نفر بوده کــه از این تعــداد  16هــزار و  633طرح
برگشتخورده و  15هزار و  803طرح تایید شده
است .تاکنون  16هزار و  568طرح به بانکهای
عامل اســتان ارسالشــده و از این تعــداد تاکنون
چهار هزار و  748طرح موفق به دریافت تسهیالت
شده است.
ســنجری افزود :با توجه به ســهم 652میلیاردی
اســتان از کل طــرح تاکنون  369میلیــارد تومان
توســط بانکهای عامل در اســتان بــه متقاضیان
پرداختشــده اســت که زمینــه ایجاد اشــتغال را

وی درباره عملکرد این اداره در خصوص رسیدگی
به اشــتغال اتباع خارجی در اســتان نیز گفت :در
سال گذشــته  147پروانه اشــتغال اتباع خارجی
در استان ابطالشــده و  307پروانه اشــتغال نیز
برای اتباع در استان صادرشده است.
از سوی دیگر سال گذشته تعداد سه هزار و 649
تبعه غیرمجاز در اســتان شناســایی و تعداد 804
کارفرمــای متخلــف در زمینــه بهکارگیــری اتباع
غیرمجــاز بــه دادگاه معرفیشــدهاند .درنهایــت
سال گذشته تعداد هزار و  580نیروی کار ایرانی
جایگزین اتباع خارجی در استان شدند.
ســنجری درباره عملکرد اداره روابط کار اســتان
نیــز گفــت :تعــداد دادخواســتهای واصلــه بــه
هیئتهای تشــخیص در ســال گذشــته  9هزار و
 640دادخواســت بــوده که نســبت به ســال 96
حــدود  30درصــد کاهــش یافتــه اســت .تعــداد
دادخواســتهای واصلــه بــه هیئتهــای حــل
اختالف اســتان معادل  5هــزار و  40فقــره بوده
اســت که نســبت بــه ســال  96نیــز کاهــش 13
درصدی را نشان میدهد.

•کاهش 30درصدیحوادثناشی
از کار در استان
وی افزود :در حوزه حوادث ناشی از کار سال گذشته
 805حادثه در استان ثبتشده است که نسبت به
ســال  96کاهش  30درصدی را نشــان میدهد و
تعداد حوادث بررسیشــده در استان سال گذشته
معادل هزار و  65مورد بوده که کاهش  7درصدی
را نسبت به سال  96داشته است.

چهره ها و خبرها
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خبرداد

رئیس سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی:

پرداخت  5میلیاردریال یارانهآموزشیبهشرکتکنندگاندرسال97
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانخراسانرضویازبرگزاری 197دورهآموزشی
در سال گذشته برای واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان ،خبر
دادوگفت 197:دورهآموزشیبرای 5530نفربهمیزان 52396نفرساعتآموزشدرسال
گذشــته برگزار شــده که هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال به عنوان یارانه آموزشی به شرکت
کنندگان در دوره های آموزشی توسط شرکت شــهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی
پرداختشدهاست.بهگزارشروابطعمومیشرکتشهرکهایصنعتیاستان،مهدیزادهمقدماظهارکرد:بهمنظور
ارتقایسطحآگاهیصاحبانصنایعوصنعتگرانوحضورموثردربازارهایداخلیوخارجی 197دورهآموزشیبرگزار
ونیزروشهایمناسبیدرزمینههایمختلفدرایندورههااجرا،بحثوتبادلنظرشد.

خبر
محمد بهبودی نیا

ادعای تعطیلی مرکز اصالح نژاد دام شرق کشور
درمشهد وپاسخ مقام مسئول
اصالح نژاد دام یکی از موضوعات مهمی اســت که شــروع فعالیت آن در استان
خراســان به ســال 1339برمی گردد که با تمرکز عملیات اصالح نژادی روی
گوسفندانبلوچیآغازشدودرادامهاصالحنژادگاو،باتولیداسپرممایعگاوهای
براونسوئیسوهلشتاینوتلقیحدرگاوداریهایاطرافمشهد،بهاینفعالیت
اضافه شــد ،اما طی روزهای اخیر از طریق برخی از فعاالن حوزه دام خبرهایی
مبنیبرتعطیلیاینمرکزواجارهزمینوچاههایاینمرکزبهبخشخصوصی
توسطجهادکشاورزیاستانبهمنظورانجاماقداماتیبهجزاصالحنژاددام به
دستمان رسید .موضوعی که درصورت صحت می تواند آسیب های فراوانی را
برصنعتداماستانوکشورواردکند.سعادتعلینیامعاونبهبودتولیداتدامی
جهاد کشاورزی خراسان رضوی یکی از مسئوالنی است که وظیفه پاسخگویی
به این قبیل موضوعات بر عهده اوســت .علی نیا در این باره به روزنامه خراسان
رضویگفت:اینمرکزازسالهایآغازفعالیتبهصورتمداومبهفعالیتخود
ادامه داده اســت و هم اکنون حدود 2400راس دام در این محل نگهداری می
شود.اکنونیکبخشخصوصی،درزمینهاصالحنژاددامبلوچی،تولیداسپرم
مایعگاوهایبراونسوئیسوهلشتاین،تلقیح وانجماداسپرمبدونهیچگونه
مشکلیدرحالفعالیتاستو  15کارشناسدراینمرکزمستقروفعالاند.وی
دربارهدلیل اجارهزمینوچاههایاینمرکزدولتیبهبخشخصوصیمیگوید:
پس از اجرای اصل 44قانون اساسی و تصمیم به واگذاری این بخش به شرکت
های خصوصی در سال 1391این بخش به یک شرکت خصوصی واگذار شد
و بیشترایستگاه هایکشورهمباهمیناهدافواگذارشدهاستواینموضوع
تنها به این مرکز و استان خراســان رضوی بر نمی گردد.ما در مرکز اصالح مرغ
بومی نیز این نوع واگذاری را داشــته ایم و به این طریق عالوه بر برداشــته شدن
بار مالی از دوش دولت امور مربوط به اصالح نژادی جهاد کشاورزی با پرداخت
هزینه ها از سوی بخش خصوصی انجام می شود .معاون بهبود تولیدات دامی
جهاد کشاورزی خراســان رضوی درباره متراژ زمین و چاه های واگذار شده در
این مرکز به بخش خصوصی گفت :این مرکزدارای تقریبا 1500هکتار زمین
استکه 500هکتارآنمرتعاستوششحلقهچاهکشاورزیدراینمرکزوجود
دارد که برای تامین آب و علوفه دام های موجود در این مرکز حفر شده است و در
زمینه تامین علوفه با بخش خصوصی قرار داد مشارکت بسته ایم.وی افزود  :به
دلیلاینکهتعدادزیادیازکارمندانجهادکشاورزیدرحالبازنشستهشدن
هستند،کارشناسهاییدرقالببخشخصوصیجایگزینشدهاندوامورمربوط
بانظارتمستقیمجهادکشاورزیانجاممیشودوآمارگیریدقیقیدراینزمینه
وجود دارد و در حوزه واگذاری ایستگاه ها تا امروز به دلیل نظارت های مداومی
کهداشتهایم،گزارشتخلفینداشتهایم.

یک هفته بارندگی کسری منابع زیرزمینی را جبران نمیکند

رئیسسازماننظاممهندسیجهادکشاورزیومنابعطبیعیخراسانرضویگفت:برای
جبران منابع آب زیرزمینی ،به دهها ســال زمان نیاز اســت و با یــک روز و یک هفته بارندگی
کســریمخزنومنابــعزیرزمینیقابــلترمیــموبازیافتنیســت.محمدعلیقنــادزادهدر
گفتوگوباایسنا،دربارهمشکلمنابعآبزیرزمینی،اظهارکرد:درصدیازبارشهایاخیر
خراسانرضویدرهفتههایگذشتهموجبشدذخایرسدهابهحدقابلقبولیبرسدکهدر
دهههایگذشتهبیسابقهبودهاست.ویافزود:ایننعمتخدادادیدرچرخههیدرولوژیدرکرهزمین،روندخود
راطیمیکند،بهطوریکهاز دریاهاواقیانوسهاتبخیرمیشــود،پسازتجمعبهصورتابرتبدیلبهباران وبرف
میشود،مجددبهصورتروانآبجاریمیشودیانفوذمیکندومجددبهدریاهاواقیانوسهامیریزد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:

نقش شوراهای حل اختالف در ورودی پروندهها بسیار مؤثر است

رئیسکلدادگستریاستانگفت:نقششوراهایحلاختالفدرکنترلورودیوکاهش
موجودی پروندهها در محاکم قضایی بسیار مؤثر است و بسیاری از موفقیتهای مجموعه
قضاییبهاینشور ابازمیگردد.بهگزارش باشگاهخبرنگارانجوان،حجتاالسالممظفری
رئیس کل دادگستری استان در جمع مسئوالن و اعضای شورای حل اختالف این استان،
نقشاینشوراهارادرکنترلورودیوکاهشموجودیپروندههادرمحاکمقضاییبسیارمؤثر
دانستوگفت:شوراهایحلاختالفیکمجموعهپویاوپرتالشاستوبخشقابلتوجهیازموفقیتهایمجموعه
قضاییبهشوراهایحلاختالفبازمیگردد.ویباتشریحفلسفهوجودیاینشوراهاتصریحکرد:درسالهایاخیر
باتدابیرریاستمرکزشوراهایحلاختالفکشورشاهدروندخوبیدرزمینهارائهخدماتبهمراجعانهستیم.

گزارشی از مشکالت مردم بجستان در آستانه سفر استاندار به شهرستان

از کمبود آب شرب تا نبود دیوار ساحلی در حریم رودخانه

سلیمی/اســتاندار خراســان رضوی قرار
اســت  ،امــروز بعدازظهــر بــه شهرســتان
بجســتان ســفر کنــد؛ در همین زمینــه در
گزارشــی درقالــب گفــت و گــو بــا مــردم
ومســئوالن به مشــکالت این شهرســتان
پرداختیم.اهالــی شــهرک گلهــا درگفت
وگوباخراسانرضویدرخواست مشخص
سازی حریم رودخانه و مسیر و ایجاد دیوار
ســاحلی برای امنیت خانه هــا را دارند؛ آن
ها طی نامه ای بــه اســتانداری و اداره امور
آب خراســان رضوی ،اداره امور آب گناباد
و فرمانداری بجســتان نیز این موضوع را
خواستار شدند که متاســفانه کارشناسی
در ایــن زمینه انجــام نگرفــت .در متن نامه
مطرح شدهاستکهسهخیاباندرشهرک
مهسابدرمسیرخطرجدیسیلقراردارند
و این مسیر رودخانه محلی برای دفن زباله
های شرکتهای سنگ بری اطراف شده
استوخواستارساماندهی بستررودخانه
توسط شهرداریشدند.

•طرحناقص اگو3سالهشد

اهالیشهرکفرهنگیانهمدرباره اجرای
ناقص طرح اگو که حدود ســه ســال است
شروعشدهاستگالیهدارندومیگویند:با
وجودطرحمشارکتیوپرداختهزینههای
مشترک حدود ســه سال اســت که میالن
هایماکندهکاریشدهولیآسفالتنشده
است و گرد و خاک و گودال ها خودروها را
خــراب و زندگــی را ســخت کــرده اســت.
شــهروند دیگری مــی گوید  :شــهرداری و
شورای شهربجستاندرخصوصخیابانها
و کوچههــای این شــهر متاســفانه اقدامی
ضعیــف دارنــد .خیابــان ها پــر از گــودال
هایی شــده که رفت و آمدها را دشوار کرده
اســت .شــهروند دیگری درباره وجود یک
کارخانه سنگ بری در داخل شهر گفت :با
این که شــهرک صنعتی ایجاد شــده است

از ســوی مســئوالن اجبــاری در خصــوص
انتقال این کارخانه صورت نگرفته و ســر و
صدای ناشــی از فعالیــت آن  ،گالیه اهالی
شــهرک گلها و مطهری را به همراه داشته
است .شهروند دیگری می گوید  :در مسیر
بجســتان -فردوس و در تقاطــع اصلی به
فرعیروستایآهنگروشناییوجودندارد
واین موضوع میــزان تصادفــات را افزایش
داده اســت ؛ از مسئوالن درخواست تامین
روشناییاینمسیرراداریم .شهرونددیگری
دربــاره آب بجســتان گفــت:آب شــرب از
طریق دســتگاه های کارتی ارائه می شود
که متأســفانه با مشــکالتی روبه روســت و
روزانه تعــداد محــدودی دســتگاه کارتی
کار می کند و این مســئله برای افراد مسن
مشقت آور است و از مسئوالن تقاضای رفع
مشکل این دســتگاه ها و اصالح آب شرب
لوله کشــی بجســتان را داریم زیرا این آب
غیر شرب نمک دار باعث خرابی کولر ها و
تحمیل هزینه های سر سام آور شده است.
یک کشاورز بجستانی نیز گفت :باتوجه به
وقوعسیلاخیرراههایدسترسیبهمزارع
تخریب شده است و مسئوالن برای ترمیم
آناقدامکنند.

•فرمانداریپیگیراحداثدیوار
ساحلیاست
مجید اکبــری معــاون برنامهریــزی و امور

عمرانی فرمانــداری گفت :طــی نامه ای
که به امور آب منطقه ای اســتان و تماسی
که با احمد تمام گر رئیس امور آب منطقه
وبجســتان گناباد داشــتیم ،پیگیــری ها
انجام شده واین نامه در دست مهندسین
رودخانههــای اســتان اســت تــا در زمینه
ایمن سازی مســیر تصمیمات الزم اتخاذ
شــود .فرمانداری به صورت جدی با توجه
ت موضوع پیگیر است و برای
به حساســی 
احــداث دیــوار ســاحلی نیازمنــد اعتبــار
هســتیم .دانشــوری رئیس آب وفاضالب
بجســتان درباره اجرای ناقــص طرح اگو
گفت :شهرک فرهنگیان اعتبار ملی دارد
و توسط نماینده مجلس پیگیری کردیم تا
اینکارانجامپذیردودراینزمینه پیمانکار
مشــخص شــد ولی بــه دلیــل تحریمها و
نوســانات قیمت ها پیمانــکار از ادامه کار
منصرفشد .ایندرحالیاستکهپروسه
انتخابپیمانکارنیازمند  ۶ماهزماناست
که با توجه به پیگیری های نماینده به ۱۰
روزتقلیلدادیموپیمانکارجدیدیگرفتیم
که نصب انشــعابات را انجام دهد تا بعد از
نصبانشعاباتآسفالتانجامشود.تقریبا
باپیشرفتکارمیتوانیمبگوییمکهحدود
 ۲ماه دیگر کار به سرانجام خواهد رسید و
آمادهآسفالتخواهدبود.دراینخصوص
تعداد ۴۰۰واحد دستگاه خریداری شده
استوازهفتهگذشتهپیمانکارکارخودرا

شروع کرد وبرای انجام تسویه باید اعتبار
آن اختصاص یابد کــه تعیین پیمانکار این
مرحله در دست استان اســت.وی درباره
آب شــرب بهداشــتی گفــت ۱۸ :جایگاه
در سطح شهر اســت که با توجه به خرابی
دستگاه ها و قطعات خارجی که دارد رفع
نقص وخرید آن ،نیازمند زمان بوده که هم
اکنون دستگاههابهروزرسانیشدهاست
و هیچ گونه مشکلی ندارد.وی افزود :لوله
کشی آب غیر شرب از فاصله  ۴۰کیلومتر
با دو ایســتگاه پمپاژ انجام میشــود که در
سال گذشته با کف شــکنی چاه حصارک
بیــش از پنج لیتــر در ثانیه آب وارد شــبکه
شد ولی پیک مصرف آب شــرب در حدود
 ۴۰تا ۴۵لیتر اســت که بــا هماهنگی که
با اداره آب و فاضالب اســتان داشتیم قرار
شد  ecآب غیر شرب لوله کشی را کاهش
دهیمتابتوانیمآبشیرینرا واردلولههای
سطح شهر کنیم.غفوریان رئیس اداره راه
بجستاننیز گفت:روشناییتقاطعآهنگ
انجام و از دو روز پیش چراغ ها روشن شده
است و درخواستی که از مسئوالن استان
داریم تکمیلباندمحوربجستان-فردوس
است کهدرحدفاصلروستایامیریهاست
وحدود ۹کیلومتراستواگراینکارانجام
شودتماممشکالتحلمیشود.
همچنیــن روشــنایی تقاطع هــای مرندیز
و یونســی  ،تقاطــع فخرآباد به بجســتان و
تکمیل روکش آســفالت بجستان گناباد و
عمرانی گناباد و بجستان فردوس سریده
جزین و ایمن سازی تقاطع های روستایی
که حــدود  ۱۰تقاطــع اســت و همچنین
تقاطع حسین آباد به سوسناری  ،بی غیبی
و از همه مهم تر اجرای بانــد دوم گناباد -
بجستان و باند دوم بجســتان به بردسکن
اســت که نامه نــگاری ها و مطالعــه انجام
شده ولی نیازمند اعتبار ملی است.

گزارش جلسه
سیاست

درسالروزتاسیسسپاهپاسدارانانقالباسالمیانجامشد

برگزاری همایش «من یک سپاهی ام» درمشهد

همایش«منیکسپاهیام»درسالروزتاسیسسپاهپاسدارانانقالباسالمیدرمشهد
برگزارشد.بهگزارشخراسانرضویدراینمراسمکهعصرروزدوشنبهدرفرهنگسرای
نصرت با حضور جمعی از ســپاهیان و مســئوالن شهری شهرداری مشــهد برگزار شد،
حیدری رئیس شورای شهر مشــهد گفت :ما به عنوان اعضای شــورای این شهر موضع
خودمانرادرحمایتازسپاهپاسدارانبهمانندقبلبهروشنیاعالممیکنیم.ویافزود:
آمریکابهخیالاینکهاگرسپاهرادرفهرستتروریستهاقراردهددرداخلایرانشکاف
عمیقی بهوجودخواهدآمد،دستبهاینعملقبیحزدامابعدازانجامایناقدامبودکهبا
حمایت تمام ملت از سپاه پاسداران این واقعیت برای آن ها روشن شد که حمایت های
مردمیومسئوالنازسپاهپاسداراندرسرتاسرایرانبهمانندگذشتههمچنانادامهدارد.
رئیسشورایشهرمشهدخاطرنشانکرد:امروزظرفیتارزشمندیدرقالبگروههایی
کهشعار«منیکسپاهیام»راسردادهاندشکلگرفتهواینیکسرمایهارزشمندمردمی
استکهبااینسرمایهاجتماعیمیتوانازسدبسیاریازمشکالتگذشت.مهدیزارعی
معاون فرهنگی شهرداری مشــهد نیز در همایش «من یک سپاهی ام »گفت :سپاهیان
هموارهدرشرایطسختدرکنارمردمبودهاندکهازآنجملهمیتوانبهحضورگسترده
سپاهدرکمکرسانیبهزلزلهزدگانکرمانشاهوسیلاخیردرنقاطمختلفکشوراشاره
کرد ومردمامروزباتوجهبهاقداماتسپاهپاسداراندرسازندگیاینمرزوبوماستکهدر
سرتاسر ایران شعار «من یک ســپاهی ام» را سر داده اند ودشمنان باید بدانند که ما یک
دلویکصدابرایاعالمحمایتمانبهمانندهمیشه درکنارسپاهپاسدارانایستادهایم.
سرهنگ کمالی رئیس بسیج کارمندان خراســان رضوی یکی دیگر از حاضران در این
مراســم بود که به نمایندگی از ســپاهیان حاضر در این مراسم به ســخنرانی پرداخت و
گفت:واقعیتایناستکهازابتدایتاسیس سپاهپاسدارانتاامروزماهمیشهمعتقدبوده
ایم که مردم بدنه اصلی سپاه را تشکیل می دهند چراکه از بدو تاسیس سپاه و در تمامی
لحظاتی که این ارگان مردمی با مشــکالت دســت و پنجه نرم می کرد نیروهای مردمی
و بســیجی همراه ســپاهیان بوده اند چه درزمان جنگ تحمیلی ،چه در زمانی که سپاه
برایمبارزهباتجزیهطلبانبهپاخاستوچهامروز.ویافزود:بعدازجنگتحمیلیسپاه
پاسداران با هسته اصلی اش که همان مردم هستند دست به سازندگی های زیادی در
کشور زد و امروز شاهد این نکته هستیم که سدهایی که توسط سپاه ساخته شده است،
جلویخسارتوویرانیرادر شهرهایمختلفکشورگرفتهاست.حیدریشهردارمنطقه
 ۶مشهدنیزدراینمراسمضمنتبریکاعیادشعبانیهگفت:دشمنباگماناینکهسپاه
پاسدارانانقالباسالمیدرقالبایرانیانملبسبهاینلباسمقدسخالصهمیشود،در
اقدامینابخردانهسپاهرادرفهرستگروههایتروریستیقرارداد،درصورتیکهاینخود
آمریکابودکهباحمایتازتروریستهااقداماتوحشیانهایراتاامروزانجامدادهوعجیب
ایناستکهامروزداعیهمبارزهباتروریسترادارد.آمریکاغافلازاینکهتماممردمایران
خودشانراسپاهیمیداننددستبهاشتباهبزرگیزدهکهایناشتباهباعثهمبستگی
بیشترمردمنسبتبهگذشتهبااینارگانبرخاستهازدلملتشدهاست.

