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مشارکت ۴۰میلیارد ریالی
شهروندان نیشابوری برای
(ع)
پذیرایی از زائران پیاده امام رضا

شــجاعی مهــر -مدیر اجرایی مجمع خادمــان زائران
پیاده رضوی نیشــابور گفت :مشــارکت شهروندان
نیشــابوری طــی چهــار ســال اخیــر در موضوعــات
اقامت ،درمان ،حمل و نقل ،فرهنگی و تامین دیگر
مایحتاج با انگیزه های مذهبی و میزبانی از مهمانان
شــهرمان بیــش از  40میلیــارد ریــال بوده اســت.
مشکیان در جلسه شورای فرهنگ عمومی نیشابور
افــزود :با شــعار «مهمــان داریــم» فضــای فرهنگی
نیشابور بعد از اربعین به ســمت میزبانی و مهربانی
سوق داده می شود و سال گذشته 298کاروان پیاده
با جمعیت  73هزارنفرشامل  32هزار زن و 41هزار
مرد از نیشابور به سمت مشــهد حرکت کردند که از
 47شهرستان و  21استان کشور بودند.

آسبادتاریخیپطرو
درزاوهمستندسازیشد
رئیــس میــراث فرهنگــی تربــت حیدریــه و زاوه از
مستندسازی تنها آســباد تاریخی زاوه با مشارکت
پایگاه پژوهشی آسبادهای ایران خبر داد.به گزارش
روابط عمومی میــراث فرهنگی محمــدی گفت:
بــا پیشــنهاد پایــگاه آســبادهای ایــران و بــا هــدف
مستندسازیآسباد،طرحمطالعاتیومستندنگاری
تنها آسباد باقی مانده در روستای پطرو شهرستان
زاوه انجام شــد.اوافزود  :روســتای پطــرو به دلیل
موقعیت استراتژیکی و جغرافیایی همزمان با فصل
برداشــت غالت در معــرض بادهای شــدید اســت
و مهم ترین دلیل برای ساخت آسباد در این منطقه
همیــن وزش بادهای شــدید بوده اســت.محمدی
اظهار کرد :نکته جالب در این منطقه وجود آسباد و
آسیابدرنزدیکییکدیگراستکهنشاندهندهاوج
خالقیت ،هنر و دانش مردمان گذشته این منطقه در
زمینه مهار کردن و به خدمت گرفتن انرژی باد و آب
برای رفاه و آسایش زندگی بوده است.شایان ذکر
است روســتای پطرو در  ۱۵کیلومتری شهر دولت
آباد مرکز شهرستان زاوه واقع شده که عالوه بر آثار
تاریخی آسباد و آســیاب دارای محوطه تاریخی تپه
عمارت مربوط به دوران قبل از اسالم و جاذبه های
طبیعی گردشگری است.

فرماندارتربتجام:

هیچ گونه ناهماهنگی بین
دستگاه های خدمات رسان
درتربت جام وجودندارد

اعلمی -درپی چاپ خبــری درمورخ 98/7/25
درروزنامــه خراســان رضــوی بــه نقل ازشــهردار
تربت جــام و با تیتر «شــهردار تربت جام خواســتار
هماهنگی بین دســتگاه هــای خدمات رســان در
تربت جام شــد» فرماندارتربت جــام ضمن رد این
ادعا درگفت وگو بــا خبرنگار ما مدعی شــد :هیچ
گونه ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی دراین
شهرســتان وجودنداردودســتگاه های اجرایی ما
دراین شهرستان همه با تعامل و همیاری به دنبال
خدمات رســانی به مردم این شهرســتان هستند و
اگر گاه اشکالی پیش می آید ،به دلیل نبود فرایند
قانونی و دســتورالعملی اســت که در شــهر اتفاق
میافتد .حمیدی افزود :ما قبول داریم در خیابان
هایــی که جدیــد آســفالت می شــود نبایــد دوباره
کنــده کاری صــورت گیــرد چــون در ذهــن مردم
ایجاد شــبهه می کند و هزینه مجددی برای دولت
دارد .همچنین بــرای جلوگیری از ایــن موارد ،در
شهرهای زیر  200هزارنفرجمعیت یک دبیرخانه
در فرمانداری وجود دارد که در این دبیرخانه کلیه
دستگاه های خدمات رسان حتی شهرداری عضو
هســتند و اگر شــهرداری مــی خواهــد خیابانی را
آســفالت یا جدول گذاری کند بایــد آن را در ابتدا
به صــورت کتبــی بــه دبیرخانه اعــام کنــد که در
دبیرخانه کارشناسی صورت می گیرد و به ادارات
اعالم می شــود اگرطرحی دارید باید زمــان آن را
کتبی اعــام کنید بنابرایــن اگر فرصتــی بود باید
قبل از آســفالت کردن خیابان طــرح را اجرا کنند
و اگر فرصتــی نبود و طــرح آن ها طوالنــی مدت و
 10ســاله بود،طبیعی است که آســفالت هم تا آن
زمان مســتهلک می شــود ولی اگر طرح هایی که
آنان مــی خواهند اجــرا کنند دو یا شــش ماهه بود
حتما باید قبل ازآســفالت کردن خیابــان ها آن را
اجرایی کننــد وفرمانداری هم همــکاری الزم را با
شــهرداری در این زمینه خواهد کرد تا شهرداری
بتواند بدون هیچ دغدغه ای به آسفالت خیابانها
اقدام کند .وی گفت  :شــهرداری بــه دلیل این که
طرح های اجرایی آنــان ازجمله جــدول گذاری و
آسفالت دچاردوباره کاری نشــود حتما باید طرح
را به دبیرخانه فرمانداری ارائه کند که تاکنون این
کار از سوی شــهرداری انجام نشــده است .گاهی
وقت ها هم اتفاقات باعث کنده کاری می شود که
در مقابل اتفاقات رخ داده هم نمی شود کاری کرد
و اداره مربوط مجبور می شــود به رغم میل باطنی
مجدد کنده کاری انجام دهد .فرماندارتربت جام
گفت  :ما قبول داریم که عمر خط های انتقال آب،
گاز و برق در تربت جام زیاد است و فرسوده هستند
به طوری که نیاز به بازسازی دارند و ما نیز به دنبال
اعتبارهستیم تا آن ها اصالح شوند.
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گزارشی درباره مشکالت وموانع شهرک های صنعتی تربت حیدریه

تاد خ

ان
تولید

صنعتگران تربت حیدریه درگیر و دار70خان تولید

گزارش
شعبانی
پیگیــری مشــکالت ورفــع موانــع تولید از
موضوعات گزارش های پیگیرانه خراســان
رضوی در مشهد وشهرســتان های استان
اســت( .رهبر معظم انقالب اوایل شهریور
امســال در دیداربــا اعضــای هیئــت دولت
فرمودند :یک تولیدکننده برای این که یک
کاری را انجام بدهد و شــروع کند ،از هفت
خان باید عبــور بکنــد؛ حال من مــی گویم
هفت خان ،در واقع گاهی از هفتاد خان باید
عبور بکند؛ قوانین و مقررات این دســتگاه
می آید یک چیــزی میگوید ،آن دســتگاه
می آید یک چیزی می خواهد ،آن دســتگاه
می آید یک مجوزی می خواهد؛ چه لزومی
دارد؟ این ها را جدی باید وارد شد).
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،امســال کــه
ســال «رونق تولیــد» نام گذاری شــده اســت و
حدود نیمی از ســال را گذرانده ایــم ،وضعیت
تولیدکننــدگان در تربــت حیدریــه مســاعد
نیســت و آن هــا از نبــود حمایت الزم از ســوی
مسئوالن گالیه مند هستند.در این گزارش به
گفت وگو با چند فعال اقتصادی و تولیدکننده
درشهرســتان تربــت حیدریــه کــه بــرای آغاز
به کار واحــد تولیدی خــود درگیر مشــکالت و
بوروکراسی هستند پرداختیم.
•به دنبال جایی با کاربری صنعتی هستم

خانم صادقی تولیدکننــده بلوک های صنعتی
لیکا با پوکه معدنی در تربت حیدریه می گوید:
متاسفانه جای مناســبی برای فعالیت تولیدی
ما در شهرک های صنعتی تربت حیدریه وجود
نداشــت و از آن جا که تــوان مالــی الزم را برای
خرید زمین و ســاخت واحد تولیدی در شهرک
صنعتــی نداشــتم در یــک واحــد اســتیجاری

مشــغول به فعالیت و تولید هستم.او می گوید:
ما این شرکت را ســال  ۹۲تاســیس کردیم و تا
ســال  ۹۴قبــل از افت کارهــای ســاختمانی و
ورود به بحرانی که در صنعت ساختمان سازی
رخ داد به تولید بلوکه های ســبک ســاختمانی
میپرداختیم.وی می افزاید :از سال  ۹۶مجدد
به چرخه تولید برگشتیم و حدود یک سال است
با تغییراتــی که در اســتاندارد هــای تولیدمان
به وجــود آورده ایم مشــغول فعالیت هســتیم.
صادقی درخصوص پیچ و خم های صدور پروانه
تولیدی می گوید :در شهرهای کوچک گرفتن
پروانه بسیار ســخت تر از شهرهای بزرگ است
چون فضای شهرک های صنعتی در شهرهای
بزرگ مجهز تر و با امکانات بیشتری است .مثال
در خصوص صدور پروانه واحــد تولیدی به این
دلیل کــه جای مناســبی برای تولیــد محصول
شــرکت در شــهرک های صنعتی نبــود مجبور
بودیم جایی را که کاربــری صنعتی دارد خارج
از شــهرک های صنعتی پیدا کنیم و متاســفانه
ایــن فرایند یک ســال و نیم به طــول انجامید تا
جایی را متناســب بــا فعالیــت تولیــدی و قابل
تایید برای صدور پروانه پیــدا کنیم .وی درباره
نامه نــگاری خود بــا وزیر صمت هــم اظهار می
کنــد :در نامه ای بــه دکتــر رحمانی گفتــه ایم

پرداخت  ۴میلیارد ریال تسهیالت برای اشتغال نابینایان
شــجاعی مهر -رئیس اداره بهزیســتی نیشابور
گفــت :از ابتدای ســال  ۹۷تاکنــون برای ۲۴
نفر از افراد نابینا اشتغال ایجاد شده که به این
ل تسهیالت به آن ها تعلق
منظور  ۴میلیارد ریا 

گرفته است .علی صدر افزود ۷۰۰ :نفر آن ها
معادل ۷۰درصد جمعیت نابینایان شهرستان
تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و از خدمات
آن بهره مند شده اند.

انتقاد فرماندار زاوه از کم کاری شهرداری دولت آباد
در به سازی جاده دولت آباد

شعبانی-فرماندار زاوه در گفت وگو با خراسان
رضوی اظهار کرد :برای پیشرفت و توسعه شهر
یا روستا باید از خودمان شــروع کنیم سپس از
دیگران انتظار همکاری و تعامل داشته باشیم.
صادقی افــزود :از آن جا که موضوع به ســازی
جاده شــهر دولت آباد یکی از درخواســت ها و
مطالبات به حق مردم عزیز و شریف شهرستان
و یکی از اولویت های کاری بنده اســت ،هم از
شــهرداری و هم از مالک زمینی که در مســیر
اســت و متاســفانه کم لطفی می کنند،خیلی
گله مندم و این سهل انگاری برایم بسیار جای
سوال دارد.وی گفت :در سال  ۹۵تفاهم نامه
ای بین شــهرداری دولت آباد و اداره کل راه و
شهرسازی با امضای مدیران عالی رتبه استان
منعقد و منابع اعتباری مورد نیاز تامین و مقرر

می شود در ورودی شــهر دولت آباد ،به میزان
حــدود  4.5کیلومتــر تــا روســتای کاریــز باال
عملیاتی چون زیرسازی،اجرای پل ها،اجرای
دوربرگردان و ...توسط شهرداری و کار تملک
مســیر و اجرای آســفالت توســط اداره کل راه
استان انجام شود .وی افزود :قرار بود تا تیرماه
 ۹۶یعنی دو سال پیش این پروژه تکمیل شود
و به بهره برداری برسد اما امروز شاهد هستیم
که در چه مرحله ای است.بســیار متاســفم که
شهرداری پس از دو سال به رغم چندین مکاتبه
با شهرداری و شورای شهر و کمک به اعتبارات
آن ها در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان
زاوه هنوز به ســه مــورد از تعهــدات خود عمل
نکــرده و باعــث تعطیلــی کارگاه پیمانــکاری
میشود که کار را شروع کرده است.

واژگونی پژو 405یک کشته به جا گذاشت

ایشــان زاده-درحادثــه واژگونی پــژو ۴۰۵درمحور فــاروج به قوچــان  ،پنج نفر
مصدوم شدند ویک سرنشین جان خودرا ازدســت داد .سرپرست هالل احمر
قوچان گفت  :این حادثه شــب هنــگام در کیلومتر  ۱۰محورفــاروج -قوچان ،
محدوده دوراهی روستای جعفر آباد رخ داد که متاســفانه یک دختر  ۱۶ساله
از سرنشــینان خودرو  ،در صحنه جان باخت .برازنده افــزود :بااعزام نیروهای
امدادی پایگاه شهید بابامحمدرســتمی واورژانس به محل واقدامات امدادی
اولیه ،مصدومان با همــکاری اورژانس  ۱۱۵فاروج برای مداوا به بیمارســتان
قوچان انتقال یافتند.

واژگونی پراید جان یک دانش آموز را گرفت

رئیس جمعیت هــال احمر تربت حیدریــه از واژگونی مرگبــار پراید در محور
رباط ســنگ -کدکن تربــت حیدریــه خبر داد کــه منجر بــه فوت دانــش آموز
سرنشــین پراید شــد.به گزارش خراســان رضوی صبح روز گذشته در تماس
مرکزکنترلهماهنگیعملیاتاستانباپایگاهامدادونجاتبینشهریگرماب
مبنی بر واژگونی یک دســتگاه پرایــد در محور رباط ســنگ -کدکن نیروهای
امدادی به محل اعزام شدند و پس از رسیدن و انجام اقدامات الزم یک مصدوم را
به مرکز درمانی منتقل کردند.فکوری افزود :متاسفانه در این حادثه یک دانش
آموز به دلیل جراحات وارد شــده در دم جــان باخت و دو مصدوم دیگر توســط
عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

که مشــکالت مربوط بــه تولیدکننــدگان را در
شــهرهای کوچکی کــه امکانــات و بســتر الزم
فراهم نیســت حل کنیــد .صادقی مــی گوید:
همیشــه در ابتدای راه تولیدکنندگان تشویق
می شــوند اما به محض این که کار را عملیاتی و
سرمایه گذاری می کنند تازه مشکالت اساسی
برای آن ها پیش می آید .متاســفانه باید بگویم
هیچ حمایتــی از مــن و خیلــی از بانــوان فعال
تولیدکننده در تربــت حیدریه نمی شــود .من
از ســوی هیچ اداره و ســازمانی حمایت نشــده
ام و بسیار از این مســئله ناراحت هستم که چرا
فقط شعار حمایت سر داده می شود اما در عمل
چیزی به اســم حمایت از تولیدکنندگان وجود
ندارد؟!او می افزاید :وقتی بارها به اداره صمت
شهرســتان برای دریافــت تســهیالت مراجعه
کرده ام،بــا پاســخی جــز «هنــوز اعتباراتی در
این خصوص ابالغ نشــده» روبه رو نبوده ام .ما
در تیرماه بــرای دریافــت تســهیالت یارانه ای
ثبت نام کرده ایم اما هر بــار که به بانک مراجعه
می کنیم،مــی گویند بودجــه نداریــم و هزار تا
تبصره مــی آورند که مســتحق دریافــت آن وام
نشــویم .دکتر تکتم محتشــمی از ناهماهنگی
بین دســتگاه های اداری و ضعف تسهیل گری
برای تولیدکنندگان گله مند است و می گوید:

هنوز وارد پیچ و خم های بانکــی برای دریافت
تســهیالت نشــده ایم اما تاکنون با مشــکالتی
بــرای ایجــاد زیرســاخت هــای تاسیســاتی و
زیربنایی از جمله دریافت انشــعابات گاز و آب
و به خصوص برق که زمان بر و طوالنی اســت،
مواجه بودیم.نماینده شرکتی که در آینده قرار
است خط تولید میوه خشک را راه اندازی کند،
می گوید :در بحث دریافت انشــعاب برق هیچ
تفاوتــی بین مــا که واحــد تولیــدی بــوده ایم و
دیگــر متقاضیان نبــود و تمام مراحــل را تک به
تک باید طی کرد و هیچ تسریعی در امور اتفاق
نمیافتد .عباسپور رئیس اداره صنعت،معدن
و تجــارت تربــت حیدریه اظهار می کند :شــما
می توانید از تمام تولیدکنندگان دعوت کنید و
این نکته را بپرسید که آیا ما هر روز و هر شب هر
موضوعی چه مرتبط با صنعــت و معدن یا حتی
غیرمرتبط با ایــن حوزه را که البتــه وظیفه خود
مــی دانیــم ،پیگیــری نکــرده ایــم؟ واحدهای
تولیدی بسیاری هستند که دچار مشکالتی از
جمله تامین آب ،برق ،مواد اولیــه و  ...بوده اند
و ما برای حل مسائل و مشکالت آن ها اقدامات
الزم را انجام داده ایم و هــر کدام از این واحدها
مــی تواننــد شــهادت بدهند.مهدی عباســپور
میافزایــد :ما خــود را کمــک حــال واحدهای
صنعتی میدانیم .درســت اســت کــه حضرت
آقا فرمودند هفت خان نیســت بلکه هفتاد خان
است .موانع تولیدکنندگان را ما هم قبول داریم
و واقعا در بسیاری از جاها گرفتاری هایی وجود
دارد.هدف ما این اســت که صد در صــد توان و
اختیارات خود را در جهت رفع موانع و مشکالت
واحدهای تولیدی بــه کار گیریم.عباســپور در
پاسخ به سوال خراسان رضوی درباره وضعیت
نابســامان و بــی رونق بــودن شــهرک صنعتی
شــماره یک تربت حیدریــه می گوید :شــهرک
صنعتی شــماره یــک از نظــر جانمایی مشــکل
دارد.رئیــس صمــت تربــت حیدریــه دربــاره

شهرک صنعتی شماره  2اما نظر دیگری دارد.
او می افزاید :جانمایی این شــهرک فوق العاده
صحیح و یکی از شــهرک های صنعتــی برتر در
این حوزه اســت .اما یکی از مشکالت این است
که به دلیل زیســت محیطی همــه فعالیت های
تولیــدی نمــی توانند در این شــهرک مشــغول
فعالیــت شــوند و تعــدادی از درخواســت های
تولیدکنندگان در تربت حیدریه در آن رده های
زیســت محیطی مــورد تایید قرار نمــی گرفته و
مجبور به تامین مکانی با کاربری صنعتی خارج
از شــهرک صنعتــی برای انجــام فعالیــت خود
هستند .عباسپور در خصوص واحد تولیدی بتن
ســبک این توضیح را می دهد که در گرید چهار
رده زیســت محیطی بــه لحاظ میــزان آلودگی
آب ،هــوا و خــاک بوده و چــون جــزو تولیدهای
آالینده به شمار می رفته است ،امکان حضور در
شهرک صنعتی طبق قانون فراهم نبوده است.
وی می گوید :ممکن است در گذشته عده ای از
تولیدکنندگان از نبود گاز در شــهرک صنعتی
شــماره  2گله منــد بودنــد .باید ایــن توضیح را
بدهم که وقتی برای این مسئله پیگیری کردیم
شــرکت گاز می گفت کــه چون ما یک شــرکت
اقتصادی هستیم باید چند واحد صنعتی در آن
جا مستقر باشــند تا ما اقدام به گازرسانی کنیم
اما با پیگیری هــای مجدانه نماینــده مجلس و
فرماندار این مشکل رفع و امکان گازرسانی به
همه واحدهــای صنعتی در این شــهرک فراهم
شــده اســت .عباســپور در تشــریح تالش های
صمت بــرای ایجــاد زیرســاخت های شــهرک
صنعتی شــماره  2می گوید :ما دوسال پیش با
پیگیری های فراوان توانســتیم خط اینترنت به
آن محــل ببریم با این که شــاید بــرای مخابرات
اجــرای این پــروژه توجیــه اقتصــادی چندانی
نداشت .ما اکنون شرایط خاص و حاد و ویژه ای
درشهرکصنعنینمیبینیمکهسرمایهگذاران
نیایند و در آن جا به فعالیت اقتصادی نپردازند.

