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سنجرانی فرماندار خواف شد

Wed.Aug.14.2019. No.4201

حسین سنجرانی به پیشنهاد علیرضا رزم حسینی
و با حکــم وزیــر کشــور بهعنــوان فرمانــدار خواف
منصوب شد.به گزارش فارس  ،حسین سنجرانی
به پیشــنهاد علیرضــا رزم حســینی و با حکــم وزیر
کشــور بهعنوان فرماندار خواف انتخاب شد.مدیر
کل دفتر سیاســی ،انتخابات و تقسیمات کشوری
توگو با فارس
استانداری خراســان رضوی در گف 
اظهارکــرد :ســنجرانی از نیروهای وزارت کشــور
است که در سیستان و بلوچستان سابقه بخشداری
و در سرخس نیز سابقه فرمانداری دارد.محمدعلی
نبیپور خاطرنشان کرد :سعی ما بر این است که در
انتصاب فرماندارها نکتههای ائمه جمعه را رعایت
کنیم ،اما بــرای انتصاب فرماندار خواف مشــورتی
صــورت نگرفتــه اســت ،چــرا که ایشــان اکنــون از
مدیران کل استانداری هستند.وی با اشاره به دیگر
ســوابق ســنجرانی افزود :ســنجرانی در اداره کل
ارزیابی و حوزه استانداری خراسان نیز سابقه دارد،
ضمناینکهباتوجهبهبرگزارینشستفرمانداران
در این هفته ،وی در هفته آینده معارفه میشود.

مدیرجهادکشاورزیبردسکناعالمکرد:

آفتاب سوختگی  30درصد از
محصول انگوردر بردسکن

علــی نوری-مدیــر جهادکشــاورزی بردســکن گفــت:
گرمــای بیــش از حــد هــوا و تــداوم آن باعــث آفتــاب
ســوختگی  30درصــد از محصــول انگــور در ایــن
شهرستان شــد .محمدی اظهار کرد :باغ های انگور
شهرســتان هزار و  50هکتار است و با میانگین تولید
 20تن در هکتار بیش از  20هــزار تن محصول انگور
برداشت می شــود که براثر گرمای هوا  30درصد آن
دچار آفتاب ســوختگی شــده اســت .وی ارقام انگور
تولیدی بردسکن را پیکامی ،صاحبی و سبزمال اعالم
کرد و گفت :رقم غالب شهرســتان پیکامی است.وی
افزود 30:درصد از محصول انگور تولیدی شهرستان
صرف تازه خــوری و  70درصد آن به کشــمش تبدیل
مــی شــود .وی از اجرای طــرح ســایه بان بــه صورت
آزمایشــی در هزار و  500متر مربع از بــاغ های انگور
و انجیر در روستای شــفیع آباد و باب الحکم خبرداد و
گفت :این طرح با هدف جلوگیری از آفتاب سوختگی
و افزایش بهره وری آب اجرا شــده اســت .وی افزود:
باغ های انجیر در بردســکن  200هکتار اســت که به
طورمیانگیــن از هرهکتار  20تن انجیــر تر و چهار تن
انجیر خشک برداشت می شود.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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رئیسادارهآموزشوپرورشمنطقهزبرخان:

چهارشنبه  23مرداد  . 1398شماره 4201

محوطه مدارس زبرخان تا اول مهر98
بتن ریزی وآسفالت می شود

تجار در دیدار با معاون وزیر صمت با انتقاد ازمطابقت نداشتن دستورالعمل ها در بازارچه مرزی وگمرک دوغارون مطرح کردند:

خطر ازدست دادن بازارافغانستان
گزارشجلسه
کلثومیان

تجــار وبازرگانــان اســتان در دیدار بــا رئیس
سازمان توسعه وتجارت کشور با انتقاد از نبود
همکاری ومطابقت نداشتن دستورالعمل ها
درمنطقه ویژه دوغارون ،بازارچه مرزی  ،هنگ
مرزی وگمرک دوغارون ،خواستاررفع موانع
ومدیریت واحد برتجارت کاال وترانزیت ازمرز
دوغــارون شــدند وتصریح کردنــد درصورت
وجــود ایــن موانــع ایــران بازارافغانســتان را
بــه زودی ازدســت خواهــد داد.معــاون وزیر
صنعــت  ،معــدن وتجــارت ورئیــس ســازمان
توســعه وتجــارت کشــوربرای بازدیــد ازمــرز
دوغارون و شرکت در نشست مشترک فعاالن
اقتصادی وتجار وصادرکنندگان روزگذشته
به تایباد سفر کرد و پس ازبازدید ازواحدهای
تجاری ومرزدوغارون ومنطقه ویژه اقتصادی
درنشســت با فعــاالن اقتصــادی گفــت :مرز
دوغارون یــک فرصت اســت و بــه رغم جنگ
اقتصادی دشــمن  ،این مرز اســتعداد توسعه
واشتغال برای کل مردم اســتان وشهرستان
های منطقــه را به خوبی دارد مشــروط به این
که مــردم ومســئوالن همــکاری ،هماهنگی
وهمراهــی الزم را داشــته باشــند .دکتــر
مودودی  افزود :گردشگر درمانی  ،مشارکت
در ایجــاد شــرکت ســرمایه گــذاری مــرزی ،
ایجاد نمایشــگاه دایمــی محصــوالت ایرانی
درمــرز  ،ایجــاد فضــای مناســب بــوم گردی
وگردشــگری وجلوگیری ازانحصارشــرکت
های غیربومی ،می تواند نســخه شــفا بخش
دراقتصاد واشــتغال شهرســتان های تایباد،
تربــت جــام وکل اســتان خراســان رضــوی
محســوب شــود.وی با انتقاد از نبود ســرمایه
گذاری ومشارکت نکردن سرمایه داران بومی
درایجاد اشــتغال وتوســعه گفــت :تامادامی

که ســرمایه های خرد به ســرمایه های کالن
وزنجیــره اشــتغال متصــل نشــود ،توســعه
واشــتغال ایجاد نخواهد شــد .وی افزود :هر
خارجــی وافغانســتانی کــه درمــرز دوغارون
سرمایه گذاری250هزاردالری داشته باشد،
می توانــد اقامت پنج ســاله ایــران را دریافت
کنــد وایــن بــرای ســرمایه گــذاران خارجی
درکل کشــور ومــرز دوغــارون میتوانــد یک
فرصت مناســب محســوب شــود.وی گفت:
مــرز دوغارون قدیمــی ترین مرز کشوراســت
ولی بــه دلیل مشــکالت وبیکاری مــردم این
منطقه پژمرده به نظر می رســند کــه باید این
افســردگی اقتصــادی وبیکاری ،به شــادابی
ورونق واشــتغال تبدیل شــود .وی درپاســخ
به گالیه ســرمایه گذاران وتجــار بومی تایباد
درخصــوص ممنوعیــت هــای صادراتــی
وباندبــازی و بــی توجهی و همــکاری نکردن
بــا ســرمایه گــذاران بومــی درمنطقــه گفت:
این که تمام کاالها را مجاز باشــیم درشــرایط
فعلــی ازمرزهــا خــارج کنیــم  ،یــک مشــکل
اساســی وتوطئــه دشــمن درخــروج منابــع
ومواد اولیه کشوراســت ،این یک جنگ تمام
عیار اســت که دشــمن درکنار دیگر دشمنی

هایــش بــرای کشــورپیش بینی کرده اســت
وبایــد همه تجــار وصادرکننــدگان درجریان
باشــند که آن چه اقتصــاد کشــوررا باچالش
مواجــه کرده ،ارزکثیف وســیاه وغیــر قانونی
است که بانک مرکزی به شدت دنبال سامان
دهی آن اســت .وی افزود 14:تا 15میلیارد
دالر قاچــاق ازمرزهــای کشــوریک چالــش
اساســی اســت که درهیچ جــای دنیا ســابقه
نــدارد وهیــچ کشــوری مرزهایــش را بــرای
خــروج کاالهایــش بــدون ضابطــه بازنمــی
گذارد .وی گفــت :کاالرا بــا ارز4هزارتومان
تهیــه وازمرزهــا خــارج مــی کنند ،بــه عنوان
مثــال امســال دریــک قلــم 120میلیــون
دالرصــادرات آب نبــات ازمرزها داشــته ایم
و ایــن یعنی خــروج شــکر بــا ارز 4هزارتومان
ازکشور.وی با انتقاد از تشکیل نشدن شورای
عالــی اقتصــاد کشــور دریک ســال گذشــته
گفت:بــه رغــم پیگیری هــای مکــرر طی یک
ســال موفق به تشکیل شــورای عالی اقتصاد
کشورنشدیم وناچارشدیم برای خارج نشدن
16قلم کاالی اساسی کشورازدستورالعمل
اســتفاده کنیم که برابر مقــررات بین المللی
این بخشــنامه هــا نباید باشــد ولــی درزمان

جنگ اقتصــادی ناچار بــه این کار بــوده ایم.
وی ازصادرکنندگان خواست ازخروج کاالها
بــا ارز 4هزارتومانــی پرهیــز کننــد ودربرهه
کنونــی کــه دشــمن جنــگ اقتصــادی تمام
عیار را علیه کشــور شــروع کرده اســت  ،همه
صادرکننــدگان وتجــار همراهــی وهمکاری
الزم را با دولت داشــته باشند .وی افزود:این
که گفتــه می شــود حمایــت ازشــرکت های
غیربومی درمنطقه ورانت خواری وجود دارد ،
درکلبدنهدولتنیستواگرصداقتدرگفتار
وتالش ها باشد مشکالت حل میشود.معاون
وزیر اظهــار کرد:اگر درشهرســتان واســتان
خراســان رضــوی اولویــت اول مرز وتوســعه
معرفی می شــد ،تاکنون مشــکالت اشتغال
درشهرستان واستان حل می شد .درابتدای
این نشســت ســیاح فرماندار تایباد ،حمیدی
فرماندار تربت جــام ،کوه گــرد مدیر گمرک
بین المللی دوغارون  ،شادمهری مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصــادی دوغــارون و چهار نفر
ازفعــاالن اقتصــادی وســیادت رئیــس اتــاق
بازرگانــی ایران وافغانســتان پیشــنهادهایی
بــرای توســعه وتجــارت مــرز مطــرح کردنــد
وازرئیــس ســازمان توســعه وتجــارت کشــور
خواســتار رفع موانع تجــارت شدند .شــایان
ذکر است  ،دکتر مودودی و هیئت همراه پس
ازبازدیــد ازمرزدوغــارون وواحدهــای فعــال
درعرصه تجارت ازنزدیک بامشکالت وموانع
مرزی آشنا شــدند .ازجمله مشــکالت مطرح
شده توســط تجار وبازرگانان  ،نبود همکاری
ومطابقت نداشتن دستورالعمل ها درمنطقه
ویژه ،بازارچه مــرزی  ،هنگ مــرزی وگمرک
دوغارون بود وصادرکنند گان وتجار خواستار
رفــع موانــع ومدیریــت واحــد برتجــارت کاال
وترانزیــت ازمــرز دوغــارون شــدند و اعــام
کردند که درصــورت وجود این موانــع ،ایران
بازارافغانستان را به زودی ازدست خواهد داد.

نجم الشــریعه-رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه
زبرخان در جلسه شورای آموزش وپرورش گفت:با
اتمام عملیات محوطه ســازی مدارس ،در ابتدای
ســال تحصیلــی جدیــد تمام مــدارس زبرخــان به
سازی ،بتن ریزی وآسفالت می شود.
ســید مجتبی تاراش شــروع جهاد محوطه ســازی
مدارس منطقه زبرخــان را ازســال  94اعالم کرد
وخیران،
و افزود :درایــن طرح با کمک هــای اولیا ّ
محوطــه خاکی مــدارس به ســازی وبتن ریــزی یا
آسفالت شد.
وی افزود :تا کنون  34هزار و  500متر از محوطه
مدارس پس از به سازی ،بتن ریزی یا آسفالت شده
انــد وهــزار و 500متــر باقی مانــده نیز تــا ابتدای
مهرمــاه  98به ســازی می شــود وآماده اســتفاده
دانش آمــوزان خواهــد بود که بــا وجود ایــن دیگر
هیچ مدرســهای در منطقه زبرخان محوطه خاکی
ونامناســب نخواهد داشــت .بخش زبرخان با سه
شــهر و 56روستا 131 ،مدرســه دارد وتعداد 11
هزار دانش آموز دراین مدارس زیر نظر هزارو 100
معلم مشغول به تحصیل هستند.

فرماندهانتظامیچنارانمطرحکرد:

نقش خبرنگاران در پیشگیری
از وقوع جرم

باقری-فرمانــده انتظامــی چنــاران در جمــع
خبرنگاران گفت:تعامــل و همــکاری خبرنگاران
با پلیــس عالوه بــر آگاه ســازی و اطالع رســانی در
پیشگیری از وقوع جرایم بسیار موثر است.
سرهنگ بهنام اویسی از انتشار بدون حاشیه اخبار
حــوزه پلیــس قدردانی کــرد و گفــت  :ایــن اطالع
رسانی به موقع عالوه بر افزایش آگاهی های مردم،
از شایعات جلوگیری می کند و کاهش آسیب های
اجتماعی را در پی دارد.
وی ادامــه داد :خبرنگاران همچنین مــی توانند با
انتقادها و پیشــنهادهای ســازنده  ،به موقع و موثر
در کاهــش نارضایتــی هــای اجتماعــی نیــز تاثیر
گذار باشــند .وی از برگزاری  80کالس آموزشــی
رسمی و هدفمند طی امسال برای مردم در محالت
خبرداد و گفت:این کارگاه ها با رویکرد آگاه سازی
 ،پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رعایت حقوق
شهروندی برگزار شده است.

سوژه ها وخبرها

پرداخت مرحله دوم يارانه کشمش
در خليل آباد

حســین نوری/دومین مرحله یارانه کشــمش در خلیل آبــاد ،به مبلغ
 16میلیاردو 100میلیون ریال به باغداران ثبت شــده درســامانه
پرداخت شد .جواد قاســمی ،اظهار کرد :مبلغ یارانه دراین مرحله
به همان افرادی کــه در مرحله اول مبلغی را دریافــت کرده بودند،
پرداخت شد .رئیس سازمان تعاون روستایی خلیل آباد افزود :در کل تعداد 6هزار و  297نفر
دراین شهرستان استحقاق گرفتن یارانه را داشتند که درسامانه اعالم شده درسال  95اسامی
آنان ثبت شده بود ودولت مبلغی را به عنوان یارانه به این افراد درسال  96اختصاص داده بود.

آموزش های پیش از ازدواج در
نیشابور به 6ساعت افزایش یافت

شجاعی مهر /مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه نیشابور گفت:به
منظــور آشــنایی بیشــتر زوج ها بــا مهــارت هــای پیــش از ازدواج و
تحکیمبنیــان خانــواده آموزش هــای پیــش از ازدواج بــا همکاری
دســتگاه های مختلف از دو ســاعت به شش ســاعت افزایش یافت.
حجت االسالم مهدی قربانی گفت :از روز عید قربان این آموزش ها مبتنی بر سه حوزه احکام و
اخالق ،حقوق و مهارت های زندگی در حوزه روان شناختی عالوه بر آموزش روابط زناشویی و
پرسش نامه های ژنتیکی ارائه خواهد شد.

آمادگی میراث فرهنگی برای مرمت مدرسه تاریخی سلطان العلماء کاشمر
مدرســه حاج ســلطانالعلما ،مدرسهای
اســت تاریخی در کاشــمر که در شــرایط
خاصــی قــرار دارد و اداره کل میــراث
فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری
بــرای مرمــت ایــن اثــر تاریخــی اعــام
آمادگی کــرده اســت.به گــزارش روابط
عمومی میراث فرهنگی  ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان رضوی ،این بنا که
همچنان در نوع خود منحصر به فرد است
از چند ســال قبل به دلیل فرسودگی ،به
اجرای عملیات های اســتحکام بخشی ،
مرمت و احیا نیاز دارد و این شرایط موجب
شده برخی افراد پیشــنهادهایی را برای
تخریــب آن و ســاخت مجموعــه تجــاری
درایــن محــل بدهند.مدتی اســت که از
سوی برخی پیشنهاد تخریب بنایی داده
می شود که به نوعی هویت این منطقه به
شمار می رود.این مدرســه که از بناهای
عهد قاجــار اســت ،دارای صحن مرکزی
بوده و از چهار طرف توسط حجرههای دو
طبقه و دو ایوان شمالی و جنوبی محصور
شــده اســت.در همیــن خصــوص ناظــر
فنی و ســتادی معاونت میــراث فرهنگی
شهرســتانهای کاشــمر ،خلیــل آبــاد و
بردسکن به ایسنا گفت :فضای معماری
مدرســه حاج ســلطان در مجمــوع با ۴۰
اتــاق مخصــوص اقامت طــاب ،مطبخ،
ایوان شــمالی و جنوبــی ،بادگیــرو ...به
عنــوان یکــی از مــدارس علمیــه معروف
و مطــرح در اســتان خراســا نرضوی و
شهرســتان کاشــمر شــناخته میشــود.
وی بــا اعالم ایــن کــه مطالعات مدرســه
علمیه حاج ســلطانالعلما از چند ســال
قبل آغاز شده اســت ،اظهار کرد :مرمت

باید اصولی باشــد نه این که خود عاملی
برای تخریب شود .بناهای بسیار بدتر از
وضعیت این مدرسه داشتهایم که مرمت
شــدهاند.یاوری ادامه داد :با توجه به این
کــه رقمهــای  50و  100میلیونی برای
مرمت مدرســه دردی را دوا نمیکند ،به
همین دلیل باید بــرای این بنای تاریخی
ردیف ملــی در نظــر گرفته شــود .تالش
اداره کل میراث فرهنگی اســتان بر احیا
و مرمت این بنای بسیار ارزشمند است.
•باید ادارات میراث فرهنگی ،اوقاف
و حوزه علمیه به نظر مشترک برسند

در همیــن باره ،مدیــر میــراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری کاشــمر از
مدرسهحاجسلطانالعلمابهعنوانبنایی
منحصر به فرد نام بــرد و گفت :با توجه به
این که این بنــا جزو مــدارس دو ایوانه در
استان محسوب میشود ،امسال اولویت
میــراث فرهنگــی مرمت مدرســه علمیه
حــاج سلطانالعلماســت.رضا یوســفی
اظهار کرد :نوع ســاخت و ســاز در این بنا

موجب شده نسبت به دیگر آثار و بناهای
شهرســتان منحصــر به فــرد باشــد .نوع
آجرکاری هر دو ایوان شمالی و جنوبی و
بادگیر بنا در هیچ کدام از آثار شهرستان
وجود نــدارد و این موضوع باعث شــده از
دیگر بناهای هم دوره خود خاصتر باشد.
این مقام مســئول ادامه داد :بدون شــک
اگر این بنا مدرسه علمیه نمیبود چه بسا
بهسرنوشتدیگرآثارمبتالمیشدوتغییر
کاربری پیــدا میکــرد یا ثبت نمیشــد؛
هرچند مدرســه قدیمی بوده که ماهیت
آن تغییــر یافتــه اســت.وی بیان کــرد :با
توجه به این که به تازگی متوجه شــدهایم
حوزه علمیه خراســان رضوی خواســتار
تخریب این بنا شــده ،در همین خصوص
تالش شده جلساتی برگزار و این مسئله
تبیین شــود که نه تنها میتــوان با ترمیم
بنا از پایه مشــکل را رفع کرد بلکه برخی
سیســتمهای گرمایشــی و سرمایشی را
می توان بــه گونهای بــه کار بــرد که بهتر
از یــک مدرســه جدید جــواب گو باشــد.
یوســفی افزود :قطعا بدون این که این بنا

تخریب شو د میتوان با اعتبار بسیار کمتر
از تخریــب و احــداث مجدد بــرای مرمت
بنا اقــدام کرد .با توجه به این که مدرســه
حاج سلطانالعلما وقف است و از سویی
به ثبت ملی رســیده و اکنون طالب از آن
اســتفاده میکنند ،بایــد ادارات میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری،
اوقاف و امور خیریه و مسئول حوزه علمیه
به نظر مشترکی برسند.این مقام مسئول
گفت :تاکنون مطالعات استحکامبخشی
بنا انجام شــده امــا با نوســانات قیمتها
نمیتــوان مبلغ قطعــی را اعالم کــرد .با
این حال ،براساس آخرین برآورد صورت
گرفته توســط مشاور در ســال  91حدود
 800میلیــون تومان بــرای مرحلــه اول
اعالم شده است.
•آمادگی برای مرمت

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری اســتان نیز گفت :مدرسه
علمیه حاج سلطانالعلما یکی از بناهای
تاریخــی فرهنگی و فاخر شــهر کاشــمر
محسوب میشود که باید مورد حفاظت
قرار گیرد.ابوالفضــل مکرمیفر با تاکید
بر این که در گام اول باید برای استحکام
بخشی و رفع خطر در طبقه دوم و سپس
مرمت و احیــا ،مطالعــات به طــور کامل
انجام شــود ،افزود :میــراث فرهنگی در
نظــر دارد ابتدا بــرای مطالعــات بنا طی
امســال اقدامــات الزم را انجــام دهــد و
ســپس اگر مالکان موافق باشند از محل
اعتبارات مشــارکتی امســال اعتباراتی
را برای مرمت بنا پــس از انجام مطالعات
اختصاص دهد.

افتتاحنمایشگاههنرهایتجسمی
«قربان تا غدیر» در قوچان

ایشانزاده-مدیرمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریقوچان
از افتتاح نمایشــگاه صنایع دســتی و هنرهای تجســمی قوچان از
عیدقربان تا عیــد غدیر خــم خبرداد.به گزارش خراســان رضوی،
جوادرجبی افزود :این نمایشگاه به مدت یک هفته از عید قربان تا
عید غدیر برگزار شده است.وی ادامه داد :این نمایشگاه در فضایی به مساحت  150متر مربع
در قالب  12غرفه برگزار شــده و مهم ترین صنایع دستی عرضه شــده در این نمایشگاه شامل
نقاشی روی سفال  ،چرم ،معرق وحجم سازی است.

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تربت جام محروم حتی از یک دفتر!
حقدادی،اعلمی-حــدود  3000بازنشســته تامیــن اجتماعی به
علت نبــود منابع درآمــدی قادر بــه فراهم کردن مکان مناســب
برای دفتر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نیستند وبا وجود
وعدههایفراوانمسئوالنهنوزمحلیبرایکانونبازنشستگان
در نظرگرفتــه نشــده اســت.دبیر کانــون بازنشســتگان تامیــن
اجتماعی تربت جــام می گوید :کانون بازنشســتگان ســازمان
تامیــن اجتماعی به علــت نبــود منابع درآمــدی قادر بــه فراهم
کردن مکان مناســب برای دفتر کانون نیســت .حیدری با بیان
این که کانون کارگران بازنشســته تامین اجتماعی شهرســتان
تربت جام در ســال  82با هدف دفاع از حقوق و پیگیری مسائل
مربوط به بازنشســتگان ســازمان تامین اجتماعی تشکیل شد،
افزود :ازموقع تاســیس کانــون تااالن بیــش از ۳۰۰۰نفر عضو
داردکه به علت نداشــتن درآمد و حمایت نشــدن از ســوی هیچ
ســازمان و اداره دولتی و غیر دولتــی مکان ثابتی برای اســکان
دفتر کانون نداشــته و بازنشســتگانی که همه ســالمند هستند
برای پیگیری مشکالت عدیده خود ســرگردان اند .وی تصریح
کرد :در اولین جلســه سامان دهی ســالمندان که در بهزیستی
تشکیل شد ،تقاضای کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی
درباره در اختیار گذاشتن مکانی برای دفتر کانون با قول مساعد
ریاســت اداره آموزش و پرورش وقت روبه رو شد ولی متاسفانه با
پیگیریهای ما نتیجه ای حاصل نشد.وی خاطرنشان کرد:در
دومین جلسه سامان دهی سالمندان که در فرمانداری تشکیل
شــد ،مجدد قول واگذاری محلی برای اســکان کانــون را دادند
که به علت نداشــتن منابع درآمدی امکان پرداخت هزینه اجاره
محل وجود ندارد.حیدری بــا بیان این که کارگران بازنشســته
تامین اجتماعی جــزو محرومتریــن و فراموش شــده ترین گروه
بازنشستگان هستند افزود :با این که آن ها از لحاظ معیشتی و از
جنبه تامین هزینه های درمانی در تنگنای شدید به سر میبرند
برای رفع این تنگناها و محرومیت زدایی هیچ تصمیم عاجلی از
طرف مسئوالن و دست اندر کاران مشاهده نمیشود.وی تاکید
کرد :از هیئت مدیره کانون استان خراســان رضوی درخواست
داریم این موضــوع مهم را به عنوان یک مطالبــه جمعی پیگیری
کنند تا شــاید گامی در مســیر حرکت به ســوی عدالت برداشته
شود.حیدری به طرح همسان سازی حقوق که چندین سال قبل

در مجلس مصوب شــد اما اجرا نشداشــاره و اظهار کرد :شکاف
دریافتها عمیق و از عدالت به دور اســت و انتظار داریم افزایش
حقوق باتوجه به تورم صورت گیرد تا فاصله دریافت ها کمتر شود.
•گوش شنوایی پیدانخواهدشد

محمدتقی باصفا یکی ازبازنشســتگان می گوید :مشــکالت ما
بازنشســتگان وبی توجهی به افرادی همچون ما که حدود سه
هزارو 500نفر هســتیم گمان نکنم به ایــن زودی ها قابل حل
باشد وهرچه هم ما ناله کنیم فایده ای ندارد وگوش شنوایی هم
پیدانخواهدشد که به این ناله رسیدگی کند.مسئول مستمری
بگیــران اداره تامین اجتماعــی تربت جام با اشــاره به خدمات
رســانی به بازنشســتگان گفت  :صدورفیش و احــکام حقوقی،
صدور دفترچه درمانی به صورت غیرحضوری  ،پرداخت ساالنه
مبلغ ۲۵۰هزارتومان به ۲۰مستمری بگیربه صورت بالعوض ،
نوبت دهی برای انجام خدمات غیرحضوری،همکاری با کانون
برای کسر مبلغی از فیش حقوقی مســتمری بگیران و واریز آن
به حساب کانون از جمله خدمات تامین اجتماعی به مستمری
بگیران است.وی اضافه کرد:پرداخت مبلغ سه میلیون تومان
وام به ۶۰نفر از مستمری بگیران در طول سال ،اعزام تعدادی از
آنان به اردوهای تفریحی و زیارتی با هماهنگی کانون به مناطق
تفریحی شهرســتان های شــمالی و شــهرهای زیارتی کشور،
ارســال پیامک برای افراد تحــت تکفل مســتمری بگیر،اعالم
میزان حقوق به مستمری بگیران کم ســواد به صورت شفاهی
و راهنمایی های الزم درباره نحوه دریافت هزینه های درمانی
و تکمیلی  ،تشــکیل پرونده های جدید و صدور احکام در اسرع
وقــت و واریــز مســتمری و ...ازدیگرخدمات تامیــن اجتماعی
به افراد تحت پوشــش اســت.برزگر خاطرنشــان کــرد :تامین
اجتماعی با کمبود نیروی انسانی مواجه است و با همین تعداد
نیروتــاش کــرده خدمات مطلــوب برابــر قوانیــن و ضوابط به
مســتمری بگیران ارائه کند.وی با اشاره به درخواست مسئول
کانون مبنی برتامین فضای فیزیکــی اظهار کرد :تامین فضای
فیزیکــی باهمکاری ســازمان تامیــن اجتماعــی ،فرمانداری و
ادارات شهرســتان مقدور و پرداخت اجاره مکان از طریق حق
عضویت بازنشستگان امکان پذیر است .

