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قول استاندار برای رفع موانع
ساخت شهرک چاپ و نشر استان

اســتاندار با اشــاره بــه مشــکالت پیش روی ســاخت
شهرک چاپ و نشر گفت :در جلسه کمیته رفع موانع
تولیداستانکهیکشنبههرهفتهبرگزارمیشود،این
موضوع را بررســی و موانع موجود را برطرف خواهیم
کرد .به گزارش روابط عمومی اســتانداری ،علیرضا
رزمحســینی در جلســه اتاق اصحاب فرهنــگ و هنر
که در محل هتــل فرهنگ و هنر مشــهد برگزار شــد،
اظهار کرد :هر روز بیشتر از قبل به عمق ظرفیت های
فرهنگی و اجتماعی خراســان رضوی ایمان پیدا می
کنمواعتقاددارماگرازفرصتهایموجودبهدرستی
استفاده شــود ،این اســتان در جهان اســام همانند
تابلویزرینیخواهددرخشید.رزمحسینیباانتقاداز
ضعف در تولید محتوای فرهنگی برای ارائه در فضای
مجازی اظهار کرد :با این که امروز شبکه های مجازی
جایگاه ویژه ای در زندگی مردم پیدا کــرده اند؛ از این
ظرفیتبرایتولیدمحتوایفرهنگیغفلتشدهاست
اما هنــوز هم می توان بــا کمترین هزینــه تولید محتوا
داشتودراختیارجامعههدفقرارداد.ویبابیاناین
که فضای مجازی در عین خطراتی که دارد ،می تواند
عمقفرهنگیجامعهراافزایشدهد،افزود:چراشبکه
هایاجتماعیبایدوسیلهتفریحووقتگذرانیباشد؟
اینابزاربایددرجهتتعالیفرهنگیجامعهموردبهره
برداریقرارگیرد.عباسمحمدیانرئیسبسیجرسانه
خراســان رضوی هم در این جلســه گفت :همه باید با
رسانههاآشتیکنیمواصحابرسانهرادرکنارخودمان
بدانیم .آقای رزم حســینی در جنگ اقتصادی امروز،
میدان دار عرصه جهاد اقتصادی اســت ،اما متاسفانه
دســت هایی در داخل و خارج از کشــور وجود دارد که
اجازه نمی دهد خبرهای خوب از مشــهد و خراســان
رضوی منعکس شود و به جرئت می توانم مدعی شوم
که فقط یک یا دو رسانه اســتان اقدامات مرد جهادی
استان را منعکس می کنند .به گزارش روابط عمومی
ارشاد استان ،در این نشست مروارید ،مدیر کل ارشاد
استان نیز گفت :اصحاب فرهنگ و هنر می توانند در
سهبخشبهبرنامهمولدتوسعهاقتصادیومثلثتوسعه
اقتصادیکمککنند.بخشاولترویجوتبیینگفتمان
فرهنگیاینبرنامه،بخشدوماقتصادفرهنگورونق
تولید از طریق فناوری های فرهنگی و هنری ،تولید و
خلقثروتازهنرهاییهمچونعکاسی،صادراتآثار
فرهنگیوهنریخراسانرضوی،اکسپوهایفرهنگی
بهخصوصبرایمهمانانوزائرانبینالمللیوبخش
ســوم ،رفع موانع کســب و کارهای فرهنگی از طریق
گفتمانفرهنگیهنریاست.

نمایندهمردمتهراندرمجلس:

دولت دوازدهم برای تحقق
وعدههای خود ناکام بوده است

کالته /نماینده مــردم تهران در مجلس بــا بیان این که
حذف برخی از وزیــران کارآمد هماننــد طیب نیا وزیر
سابق اقتصاد و نبود هماهنگی میان تیم اقتصادی به
عملکرددولتآسیبزدهاست،افزود:دولتدوازدهم
برایتحققوعدههایخودناکامبودهاست.بهگزارش
خراســان رضوی ،محمود صادقــی در جمع اعضای
تشــکل های دانشجویی دانشــگاه حکیم ســبزواری
اظهار کرد :دولــت روحانی در دوره نخســت عملکرد
موفقی داشــته اســت اما در دوره دوم بــا چالش های
متعــددی مواجه شــد و نتوانســت به صــورت مطلوب
انتظاراتمردمرابرآوردهکند.
• حفظبرجامبراینظامضروریاست

صادقی تصریح کرد :حفظ برجام برای نظام ضروری
اســت و تا جایی که امکان دارد ما بایــد برجام را حفظ
کنیــم .وی گفت :خــروج کامل کشــور مــا از برجام به
نفع مصالح نظام نیست و باید به این نکته اشاره کنیم
کــه برجــام محصــول اســتراتژیک نظــام بــود چراکه
برجام دارای مصوبه شــورای عالی امنیت ملی است.
صادقی به عملکرد مجلس فعلی اشــاره کرد و افزود:
مردمازعملکردکلیمجلسچهاصولگراوچهاصالح
طلب رضایت ندارند و امروز مردم مطالبه گر و پرسش
گر شــده اند و دیگر در انتخابات مجلس در اسفندماه
امســال به لیســت ها رای نمی دهند بلکه با سنجش
افکارعمومیبهنامزدهایمنتخبخودرایمیدهند.
ویهمچنیندرمراسمبزرگداشتدکتر شریعتیکه
در محل تاالر کاشفی سبزوار برگزار شــد اظهار کرد:
بســیاری از اندیشههای شــریعتی در دوره کنونی هم
میتواندالهامبخشباشدواگرشریعتیپسازانقالب
زنــده بود برخــی از کاســتیها کــه در این چهــار دهه
داشتیمباوجوداوکمترمیشد.

افتتاح نخستین کارگاه پارچه بافی
در بایگ
بخشی /با هدف ارتقای صنایع جانبی مرتبط با ابریشم
نخستین کارگاه پارچه بافی درشهر بایگ راه اندازی
شــد .وثوقی نژاد ،مدیر عامل شــرکت تعاونی ابریشم
کشان بایگ اظهار کرد :با هدف تکمیل چرخه تولید
وافزایــش ارزش افــزوده ،کارگاه پارچــه بافی توســط
شــرکت تعاونی ابریشــم کشــان بایگ و بــا همکاری
اداره میــراث فرهنگی وگردشــگری راه اندازی شــد.
مدیرعامل شرکت تعاونی ابریشم کشان اعتبار هزینه
شــده درســاخت وتجهیز این کارگاه را  ۴۰۰میلیون
ریالاعالمکرد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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عزم شورا برای حذف ورودی  30هزار تومانی شهربازی پارکملت

گزارش

شهربازیارزانمیشود؟

نوید زندهروحیان

پــس از چــاپ گــزارش خراســانرضوی در
تاریــخ 27فروردیــن امســال ،دربــاره ورودی
30هزارتومانیشهربازیپارکملتکهموجب
اعتراضهای زیادی از سوی شــهروندان شده
بود ،شــاهد وعده هــای مدیریت ایــن مجموعه
در خصوص رفع نواقص طرح جدید شهربازی
و بلیت هــای 30هزارتومانی بودیــــم؛ منتها با
بررســیهای مجدد موضوع و طبــق پیام های
ارســالی از ســوی شــهروندان ،همچنــان این
شرایط تغییری نکرده اســت .بر همین اساس
دوباره موضــوع را از «احســان اصولی» ،رئیس
کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی ،گردشگری و
رسانه شــورای شهر مشــهد پیگیری کردیم که
توضیــح داد« :شــهربازی پارک ملــت از لحاظ
حس تعلقی که همه شــهروندان و زائران به آن
دارند ،جایگاه ویژه ای در تفریحــات آن ها دارد
و همیشه یادآور شادی و نشاط برای آن ها بوده
است و نباید این فضا به هر دلیل با خللی مواجه
شودوبههیچکسهمایناجازهدادهنمیشود.
سیاستشورایشهرمشهدنیزازابتدا،افزایش
نشــاط اجتماعی بوده و هر قدمی کــه در تقابل
با ایــن رویکرد باشــد ،جلــوی آن گرفته خواهد
شــد .ضمن این که نباید فضایی که از گذشــته
در اختیار زائــران و مجــاوران حضرترضا(ع)
بوده و با هزینه ای مناسب ،شادی و نشاط آنان
را فراهم می کرده اســت ،به مکانی برای ایجاد
فشار به مردم و ناراحتی شان تبدیل شود و این
فضایتفریحی،بهواسطههزینهوقوانیناشاز
بخشزیادیازمردمگرفتهشود.اینکهخانواده
ایبرایتفریحدرفضایشهربازی،مجبورشود

هزینــه ای گــزاف بــرای ورودی پرداخــت کند
یا اعضای خانــوادهای نتوانند با هــم در فضای
شــهربازی حضور پیدا کنند ،کامــا در تضاد با
رویکرد ماست و به هیچ وجه این مسئله را نمی
پذیریــم .از زمانی کــه متوجه موضــوع ورودی
30هزارتومانی شــهربازی پارک ملت شدیم،
با پیمانکار شــهربازی مذاکراتی داشتیم و قرار
شد تغییراتی در شرایط موجود ایجاد و رضایت
مردمفراهمشودامامتاسفانهتاکنونایناتفاق
نیفتاده و به همین دلیل موضوع در دستور کار
اولین جلسه کمیسیون که شــنبه تشکیل می
شــود قرار گرفت و از مدیران شــهری و اعضای
کمیســیون دعوت شــد تا در این جلسه حضور
داشته باشند و مسئله بررســی و درباره شرایط
جدید،تصمیمگیریشود».

•
استداللدریافتورودیبرایجلوگیریاز
ِ
حضور اراذل و اوباش ،بیاساس است

اصولی در واکنش به ادعای مدیران شهربازی
که گفتــه بودنــد ایــن افزایــش قیمــت برای

جلوگیــری از ورود اراذل و اوبــاش به فضای
شــهربازی انجــام شــده اســت ،گفــت« :این
حرف هــا کامال بی اســاس و غیرقابــل قبول
است و به هیچ وجه مورد تایید ما نیست و فقط
توجیهاتی اســت که از طرف این افراد مطرح
می شــود .ما اگر نگــران ســرقت و مزاحمت
هستیم ،این اتفاقات ممکن است در هر نقطه
ای از شهر بیفتد و طبیعتا پلیس وظیفه مقابله
با این افراد را به عهده دارد و باید این کار را در
شهربازی هم مثل دیگر نقاط شهر و زمانهای
دیگر ،انجام دهد .با این اســتدالل ما نباید از
خانه خود خارج شــویم .این موارد اصال قانع
کننده نیســت و باید شرایط به شــکلی تغییر
کند که خانواده ها در عین امنیت ،بتوانند به
هر صورتی که خودشــان می خواهند از فضا
اســتفاده کنند .شــاید فــردی بخواهد صرفا
وارد فضای شهربازی شود و از نشاط موجود
بهره ببرد و از هیچ وسیله بازی استفاده نکند.
چرا که نفس بودن در آن فضا ،شادی آور است
و ما نباید جلوی نشاط مردم را بگیریم».

•شرایطقراردادپیمانکارشهربازیبا
شهرداری،شنبهبررسیخواهدشد

عضــو شــورای شــهر مشــهد همچنیــن اظهــار
کرد« :این کــه برای برنده شــدن در مزایــده و در
اختیارگرفتــن پیمانــکاری ،عــدد بزرگــی را در
قرارداد ذکر و بــرای مجموعه هزینه باالیی کنیم
و بعد ببینیم نتوانستیم ســودی به دست آوریم و
بخواهیم این هزینه را از جیب مردم پرداخت و به
شهروندانفشارواردکنیموهمچنینراهبردهای
مجموعه ای مثل شورای شهر را نیز برهم بزنیم،
اصالقابلگذشتنیستوباآنبرخوردمیشود.
جلسهکمیسیوننیزشنبهیکمتیر،برایبررسی
قرارداد پیمانکار فعلی شــهربازی پــارک ملت با
شهرداری و شرایط و بندهای موجود در قرارداد
تشــکیل خواهد شــد تا ببینیم به چه شکلی این
قراردادبستهشدهوتعهداتدوطرفبررسیمی
شــود تا اگر نیاز به اصالح داشته باشد ،حتما این
کار انجام شــود .البته ما به ســرمایه گذار احترام
می گذاریم و از سرمایه گذاران حمایت می کنیم
اما نباید منافع اقتصادی ســرمایه گذار در تقابل
با سیاســت های فرهنگی و اجتماعی ما باشــد و
باید شرایطی ایجاد شــود که ضمن بهره برداری
مناسبسرمایهگذار،منافعفرهنگیواجتماعی
نیزدرنظرگرفتهشود».
•قولپیگیری معاونبازرسیصمت

همچنین شــجاعی  ،معاون بازرســی و نظارت
سازمانصنعت،معدنوتجارتخراسانرضوی
روز گذشته در نشســت خبری حوزه بازرسی و
نظارتسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
دربارهانتقادهایشهروندانبهورودیهای30
هزارتومانیشهربازیپارکملتقولرسیدگی
واعالمنتیجهداد.

معاون عمران و به سازی شهری شرکت بازآفرینی ایران :

 1500میلیارد تومان اعتبار برای بازآفرینی شهری در نظر گرفته شده است
و رســوم و هویت اصلــی هر کشــوری از جمله
کشور ما توجه به بافت های تاریخی آن منطقه
است .ســید مجتبی علوی مقدم افزود :برای
این که فرهنــگ و آداب و رسومکشــور را زنده
نگه داریم باید بــه اماکن تاریخــی توجه کنیم
و با نشســت های تخصصی تاریــخ کهن ایران
را کــه دارای ارزش های اقتصــادی ،معماری
و فرهنگی اســت به نمایش بگذاریــم و هویت
ایرانی اسالمی خود را حفظ کنیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه اولویــت هــای شــرکت

شجاعی مهر /نخستین همایش ملی بازآفرینی
شهری با تاکید بر بافت های تاریخی و رویکرد
توسعه گردشگری با حضور مسئوالن ،مدیران
شــهری ،اســتادان و پژوهشــگران این حوزه
باهمــکاری شــهرداری نیشــابور و شــرکت
بازآفرینی ایران در شهر تاریخی نیشابور آغاز
به کار کرد.
معــاون عمــران و به ســازی شــهری شــرکت
بازآفرینی ایران در این مراســم گفت :یکی از
موضوعات بسیار مهم در بحث فرهنگ ،آداب

بازآفرینــی شــهری بــه ترتیــب بافــت هــای
ناکارآمد ،بافت های تاریخی ،سکونتگاه های
غیر رســمی و حاشیه نشــینی اســت ،افزود:
تالش می کنیم بر مبنای خواسته های مردم
در هــر منطقــه عمل کنیــم بــه طوری کــه در
نیشابور که شهری دارای قدمت تاریخی است
و قدمت برخی خیابان ها و ساختمان های آن
به حدی اســت که ارزش وقت و هزینه را دارد
اولویت ها تغییر می کند.
معــاون شــرکت بازآفرینی ایــران با اشــاره به

همزمان با دهه کرامت آغاز می شود

نشاط معنوی دانش آموزان در بقاع متبرکه استان
ترسول « /نشــاط معنوی و دهه کرامت» ،عنوان
طرح تابســتانی ویژه دانش آموزان هفت تا 18
سال در سراسر استان اســت که از سوی اداره
کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در 20
شهرســتان و  72بقعه متبرکه و از تاریخ  13تیر
تا  29مرداد به صورت رایگان برگزار می شــود
و خانــواده ها می تواننــد تا تاریــخ  13تیر برای
ثبت نام فرزندان خود در این طرح اقدام کنند.
به گزارش «خراســان رضوی» ،حجت االسالم
والمسلمین محمد احمدزاده ،مدیرکل اوقاف و
امورخیریهاستان،روزگذشتهدرنشستخبری
طرح نشــاط معنوی و دهه کرامت ،گفت :طرح
های تابستانی ما عموما بازخوردهای خوبی در

طول این سال ها داشــته و هدف ما تزریق روح
نشاط در جامعه است.
معاونت فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف
اســتان نیز درباره این طرح توضیح داد :افتتاح
اینطرحهمزمانبادههکرامتومیالدحضرت
معصومــه (س) و خاتمــه آن همزمــان بــا دهــه
والیت و عید غدیر اســت و به مــدت هفت هفته
در  72بقعه  ۲۰شهرســتان خراسان رضوی و
با همراهی  92مبلغ و مربی برگزار می شــود.
حجتاالسالموالمسلمینجمالایزدیافزود:
این طرح به سه شیوه مشارکتی با دیگر نهادها
مانند بســیج ،آموزش و پــرورش و کانــون های
فرهنگی مســاجد ،اردویی و تلفیقــی در قالب

برگزاری کالس هــای فرهنگی و قرآنی ،خیمه
های معرفــت ،غرفه مشــاوره و پاســخ گویی به
ســواالت شــرعی و متفرقه ،کــودک و نوجوان،
عفاف ،امر به معروف و نهــی از منکر برگزار می
شود.
وی تصریح کرد :برنامه هــای مهم دهه کرامت
شامل همایش بزرگداشت امامزادگان در تمام
شهرستان های استان و تجلیل از اصحاب این
بقــاع و برگــزاری همایــش استانی«ســتارگان
کرامــت» در آســتان مقــدس امامــزاده ســید
حمزه کاشــمر در  17تیر ،رونمایی از کتاب آثار
همایــش امامزاده غیــاث الدین محمــد در 18
تیر و برگزاری نشســت علمی با همکاری بنیاد

مشاور وزیر کشور :دشمن تمام تالش خودرا برای نارضایتی مردم به کار بسته است
کلثومیــان /نشســت شــورای اداری تایبــاد با
حضور دکتر حســن شوشــتری مشــاور وزیر
کشــور و مدیران ادارات و نهادها و مسئوالن
حراســت ادارات و نهادهــای دولتــی برگزار

شد .دکترشوشــتری در این نشست با اشاره
به ارزش خدمــت در مناطق محــروم و مرزی
گفت:خدمات مدیــران در مناطــق محروم و
مرزی قابل ستایش است .وی افزود:دشمن

تمام تالش خــودرا برای نارضایتــی مردم در
کشور به کار بسته است و مدیران باید با تدبیر
و درایــت به مــردم خدمــت رســانی صادقانه
داشته باشند.

بودجههزارو ۵۰۰میلیاردتومانیاینشرکت
در ســال  98گفت :این اعتبارات با اختیارات
الزم در اختیار هیئت های اجرایی اســتان ها
قرار می گیرد تا هم سرعت انجام کار افزایش
و هم هزینه ها کاهش یابد و معتقدیم کسانی
که در شهرستان ها و اســتان ها حضور دارند
نیازها و خواسته های مردم را بهتر می دانند و
امیدواریمبامشارکتمردموهمکاریمدیران
شهری و مسئوالن محلی شاهد تحول در این
عرصه جدید باشیم.
پژوهــش های اســامی آســتان قــدس درباره
امامزاده محمد محروق در نیشــابور در  19تیر
انجام می شــود .حجت االســام والمسلمین
ایــزدی همچنین بــه عزیمــت کاروان پیــاده با
محوریت بقاع کاشــمر از نیشــابور تاحرم مطهر
در روز والدت امــام رضا (ع) ،ویــژه برنامه های
روز ملی عفاف و حجاب و فعالیت هایی از جمله
غبارروبی بقــاع متبرکه ،برگزاری نمایشــگاه،
محافل و مســابقات قرآنــی و دیدار بــا خانواده
شهدا اشاره کرد.

اخبار
شهرستانها

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی به مناسبت سالروز
درگذشت علی شریعتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در پیامی به مناسبت
سالروز درگذشت علی شریعتی تاکید کرد :اندیشه
و تجربه دکتر شریعتی محدود به یک دوره تاریخی
نیست همچنان که آوازه و شهرت او محصور به ایران
و مرزهای جغرافیایی آن نمانده است.
به گزارش ایســنا ،ســیدعباس صالحی در پیام خود
آورده است42« :سال از درگذشت استاد فقید دکتر
علی شــریعتی میگذرد و ســالروز درگذشت فرزند
مزینان ،فرصت مغتنمی است تا با پرداختن به ابعاد
و اصالح اندیشه این سرمایه فرهنگی و ملی معاصر
تجربه گران سنگ او را در جامعه امروز و در مواجهه با
مسائل و نیازهای این زمان به کار بگیریم.
مراســم گرامــی داشــت چهــل و دومیــن ســالگرد
درگذشت زنده یاد علی شریعتی دیروز در زادگاهش
روستای «مزینان» داورزن برگزار شد.

درپی گزارش خراسان رضوی محقق شد

آبیاری پارک جنگلی تربت جام
با  ۴تانکر آغازشد

حقــدادی /رئیس منابــع طبیعی و آبخیــزداری تربت
جام با قدردانی از پیگیری روزنامه خراسان رضوی
درچاپ گزارشی باعنوان «انتقاد از نبود ساماندهی
پارک جنگلی تربت جام» در ۲۶خرداد و دلســوزی
حامیان و دوستداران منابع طبیعی گفت :باپیگیری
های انجام شــده توســط منابع طبیعی شهرســتان
عملیــات آب رســانی درختان پارک جنگلی شــهید
عباســعلی عظیمــی بــا چهــار تانکر شــروع شــده و
همچنان ادامه دارد.
محمدزاده افــزود :عملیات آبیــاری درختان پارک
جنگلی شــهید عظیمی باکمــکو همراهی ادارات
منابع طبیعــی و آبخیــزداری دیگر شهرســتان هابا
اعزام تانکــر به تربت جــام در حال انجام اســت .وی
ادامــه داد:هــر تانکــرآب درطول روز ســه ســرویس
عملیــات آبیــاری را انجــام می دهــد و عملیــات آب
رســانی همه روزه ادامــه دارد تــا کل درختان پارک
جنگلی در چند نوبت آبیاری شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی
استانداری خبرداد :

صدور پروانه ساختمانی برای
 386واحدخسارت دیده از سیل

بنــا برگــزارش ارائــه شــده درجلســه کارگــروه
بازســازی و نوســازی مناطــق ســیل زده اســتان ،
برای  386واحد خســارت دیده از ســیل امســال
در خراسان رضوی پروانه ســاختمانی صادر شده
است .سرپرســت معاونت هماهنگی امورعمرانی
اســتانداری درباره مســائل و گزارش های مطرح
شــده در این جلســه اعالم کرد :برای  386واحد
خسارت دیده از سیل امسال در استان خراسان
رضوی پروانه ساختمانی صادر شده است وتعداد
 361واحد به بانک ها معرفی شــده اند و قرارداد
 45واحد هم منعقد شده اســت .در این زمینه کار
آواربرداری 131واحد هم انجام و تعداد 78واحد
هم آماده سازی و پی کنی شده است.
قربانی گفت  :گزارشی از تعداد واحدهای تخریب
شــده در ســیل های اخیــر که نیــاز به جابــه جایی
دارند ،در ســمت توسعه روســتا احداث می شوند
یا نیاز به افزایش محدوده روستا دارند  ،به تفکیک
نام روســتا تهیه می شــود تا بــه منظور پیــش بینی
اعتبارات مورد نیاز در اختیار دستگاه های اجرایی
خدماتی قرار گیرد.

