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شهرستان ها

فرهنگی

رونمایی از قدیمی ترین وقف نامههای
آستان قدس در نیشابور
شــجاعی مهــر -قدیمــی ترین اســناد موقوفــه های
امام رضــا(ع) در نیشــابور طی مراســمی با حضور
مســئوالن نیشــابور و آســتان قدس رونمایی شد.
امام جمعه نیشــابور در این مراســم گفت :نیشابور
میزبان امام رضا(ع) بوده اســت و به آن افتخار می
کنیم و از ایــن منظر با هیچ شــهری قابل مقایســه
نیست و خادمان آســتان قدس باید توجه بیشتری
به آن داشته باشند.
حجت االســام یعقوبــی با اشــاره به بیــان حدیث
مهم و تاریخی سلســله الذهب توسط امام رضا(ع)
در نیشــابور گفت :آیا احداث دانشــکده حدیث در
نیشابور موضوعی غیرمنطقی است؟وی افزود :در
تمام مسیرها توسط آســتان قدس زائرسرا ساخته
شده ،یعنی نیشابور لیاقت آن را نداشته است؟ وی
گفت :آستان قدس در دیگر شهرستان ها کتابخانه
ساخته است و در نیشــابور خبری از آن نیست.وی
ادامه داد :نیشابوری ها انتظارات زیادی از آستان
قدس دارند که برآورده نشــده اســت.علی نجفی
شــهردار نیشــابور گفت :امیدواریم آستان قدس
توجه بیشتری به این شــهر داشته باشد.مدیر امور
اسناد و مطبوعات آستان قدس نیز گفت :نیشابور
شــهر پایدار ایرانی اســت و نقش آفرینی مهمی در
تاریخ ایران و خراسان داشته است.
دکتر حسن آبادی افزود :نیشابور از اولین شهرها
در حوزه وقف بوده اســت و امروز از مجموعه اسناد
تاریخی ایــن وقف ها کــه قدیمی ترین آن به ســال
هــزار و  11قمری و دوران شــاه عبــاس اول بر می
گردد ،رونمایی می شود.وی افزود :نیشابور از مهم
ترین شهرهای وقفی است و با توجه به فعالیت های
فرهنگی آســتان قدس در شــهرهایی کــه موقوفه
دارد ،نیشــابور مهم ترین شهری اســت که مغفول
مانده و دلیــل آن برای ما هم ســوال اســت و البته
فعالیت هایی در طول سالیان مختلف انجام شده
ولی به سرانجام نرسیده است اما در آستان قدس
نگاه ویژه به نیشابور وجود دارد.دکتر حسن آبادی
بیان کــرد :طی ســالیان گذشــته پنج هــزار قطعه
عکس ،ســه هــزار نگاتیــو ،روزنامه هــای قدیمی و
چهارهزار بــرگ ســند از دوران قاجار از نیشــابور
جمع آوری شده ولی جایی برای معرفی این موارد
نیست و امیدواریم در مهم ترین شهر تاریخی استان
کارهای بهتری در شــان نیشــابور با همکاری هم
انجام دهیم .خسروی معاون کتابخانه های آستان
قدس نیز گفــت :بــرای کتابخانــه ها ســه رویکرد
ساخت،وقفی ومشارکتی داریم.
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در آستانه برگزاری نهمین بزرگداشت ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی مطرح شد

جای خالی روزی به نام بیهقی درتقویم کشور
گزارش
میالد کالته

بــا وجــود وعــده هــای مســئوالن طــی چنــد
ســال اخیر بــرای ثبــت روزی بــه عنــوان روز
ملی ابوالفضل بیهقی جای این روز در تقویم
رسمی کشور خالی است .به گزارش خراسان
رضوی ،ابوالفضل بیهقی تاریخ نگار قرن پنجم
هجری قمری و نگارنــده کتاب تاریخ بیهقی از
مورخان دوره غزنوی اســت که در سال 385
قمری در روســتای حارث آباد ســبزوار متولد
شــد .وی پس از کســب علوم به دیوان رسایل
محمودی راه یافت و در خدمت خواجه بونصر
مشــکان به کار پرداخت و در خدمت سالطین
غزنوی به سر برد .تا زمان عزالدوله عبدالرشید
در سال  440قمری نیز چندی صاحب دیوان
بود اما بــه تهمت حاســدان گرفتــار ،معزول و
محبوس شــد .بیهقی همچنین پس از رهایی
از زنــدان بقیه عمــر را در انزوا به ســر بــرد و در
سال  470هجری قمری درگذشت .اول آبان
روز بزرگداشــت ابوالفضل بیهقی ،صاحب اثر
ارزشــمند تاریخ بیهقی اســت و تاریــخ بیهقی
یکی از آثار ارزشــمند ادبیات فارســی به شمار
می رود.تمامی آثار و اطالعات بیهقی به عنوان
یکی از بزرگ ترین تاریخ نگاران کشور امروزه
در اختیار نیســت ولی همین تعداد آثار بیهقی
گویای فعالیت فاخر و ارزشمند وی است.
•وعده ثبت روزملی

دکتر حداد عــادل رئیس فرهنگســتان زبان و
ادبیاتفارسیسال 92درهمایشبزرگداشت
ابوالفضل بیهقی وعده ثبــت روز ملی در تقویم
رســمی کشــوربه نام بیهقی را داد .پــس از آن
نیز مســئوالن استانی و شهرســتانی این وعده
را به اهالی فرهنگ و ادب دیار ســربداران می
دادند ولی با گذشت چندین سال از این وعده

هنوز محقق نشــده است و امســال نیز نهمین
همایش ملــی بزرگداشــت ابوالفضــل بیهقی
در ســبزوار و در تاالر کاشــفی با حضور عبدا...
کوثری شاعر و مترجم کشوری و مهدی سیدی
خراســان پژوه و مصحــح تاریخ بیهقــی برگزار
می شــود .همچنین از تمبــر ابوالفضل بیهقی
ادیب ،اندیشــمند و مورخ نامدار قرن پنجم در
بخش مردمــی نهمیــن همایش ملی از ســوی
شهرداری ســبزوار رونمایی خواهد شد و زنگ
بیهقیدرروزیکمآبانماهدرمدارسشهرستان
ســبزوار به صدا در می آید .برگــزاری همایش
دانشجوییوعلمیدردانشگاهحکیمسبزواری
وگردهماییدرزادگاهابوالفضلبیهقیازدیگر
برنامههای نهمین بزرگداشت این ادیب نامدار
دیار سربداران است.
• بیهقی در نقطه آغاز نثر فارسی

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص
فعالیت های مانــدگار و ارزشــمند ابوالفضل
بیهقــی ،اظهار کــرد :این شــخصیت فاخر در
نقطه آغاز نثر فارســی قــرار گرفته و بــه دلیل
این کــه وفــات بیهقی در شــهریورماه اســت،
بهتریــن زمان بــرای برگــزاری بزرگداشــت و
همایــش علمی بــرای قشــر دانشــگاهی آبان

مــاه اســت بنابرایــن اول آبــان مــاه بــه عنوان
روز بزرگداشــت ابوالفضــل بیهقــی انتخــاب
شــد .مهیار علوی مقــدم ابوالفضــل بیهقی را
پدر نثــر کالســیک فارســی دانســت و افزود:
متاسفانه در حوزه نثر فارسی کارهای مهمی
انجام نشــده اما بیهقــی در دوران حیات خود
فعالیت های ارزنده ای در حوزه تاریخ نگاری
و نگارش متن انجام داده است .وی ادامه داد:
نویسندگان پس از ابوالفضل بیهقی و حتی در
قرن معاصر از ســبک شناســی و تاریخ نگاری
وی بهره مند شده اند و سبزوار با توجه به وجود
نویســندگان و مفاخــری همچــون عطاملــک
جوینــی ،ابوالحســن زید بیهقی ،مالحســین
واعظ کاشفی ،دکتر علی شــریعتی و محمود
دولت آبادی به عنوان خاســتگاه نثر فارســی
کالسیک و معاصر محسوب می شود .دانشیار
دانشگاه حکیم سبزواری تصریح کرد :بیهقی
تنها یک تاریخ نگار نیســت بلکه تاریخ تحلیلی
و توصیفــی را به رشــته تحریر درآورده اســت.
علوی مقدم با اشــاره به آثار ابوالفضل بیهقی،
گفت :بیهقی در آثار خود به خوانندگان اعالم
می کند که به تاریخ چگونه نگاه کنند و از لحاظ
زیبا شناسی آثار بیهقی بسیار ارزشمند است.
وی با بیــان این کــه کتــاب تاریــخ بیهقی 15

مجلد بوده امــا امروزه هفت مجلــد از آن باقی
مانده است ،افزود :این کتاب به تاریخ نگاری
دوره سلطان محمود غزنوی ،سلطان مسعود
غزنوی و همچنیــن به دوره ســامانیان و اوایل
دوره غزنویان پرداخته است .دانشیار دانشگاه
حکیم ســبزواری ثبت روزی به نــام ابوالفضل
بیهقــی در تقویــم رســمی کشــور را ضــروری
دانست و افزود :ثبت روز ملی ابوالفضل بیهقی
به عنوان پدر نثر فارسی در تقویم رسمی کشور
به عنوان مطالبه جــدی اهالی فرهنگ و ادب
محســوب می شــود که امیدواریم بــا پیگیری
های مسئوالن مربوط محقق شود.
• اختصاص اعتبار  800میلیون تومانی
به تکمیل المان ابوالفضل بیهقی

نماینده سبزوار در مجلس نیز با بیان این که اول
آبان ماه به عنوان سالروز بزرگداشت ابوالفضل
بیهقــی نــام گــذاری شــده و هرســاله مراســم
بزرگداشــت وی برگزار می شــود ،افــزود :روز
ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارســی باید در تقویم
رسمی کشور به ثبت ملی برسد و این موضوع در
شورایفرهنگعمومیبهتصویبرسیدهاست.
علی سبحانی فر افزود :وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی باید مصوبه شــورای فرهنگ عمومی
در خصوص ثبت روز ملی ابوالفضل بیهقی را به
شورای عالی انقالب فرهنگی برساند و روز اول
آبان مــاه در تقویم کشــور به نام این شــخصیت
ادبی ثبــت شــود .وی بیان کرد :امســال 800
میلیــون تومان اعتبــار بــرای احــداث یادبود و
المان ابوالفضل بیهقی در روستای حارث آباد
سبزوارزادگاهویاختصاصیافت.شجاعمقدم
رئیس فرهنگ و ارشاد ســبزوار نیز در خصوص
برگزاری نهمین همایش بزرگداشت ابوالفضل
بیهقی ،گفت :بخشی از برنامه بزرگداشت این
شخصیت برجسته در زادگاه وی یعنی روستای
حارث آباد برگزار می شود.

از میان خبرها
شهرستان ها

 13کیلومتر از گذرگاه خونین
کاشمر هنوز بازگشایی نشده است
مهدیان -باوجود اطالع رسانی انجام شده از سوی
اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای کاشــمر در
خصــوص تکمیــل و نصــب عالیــم در  ۱۳کیلومتر
ابتدایی محور کاشمر به شادمهر و این که این مسیر
از ســاعت  ۱۲روز  ۳۰مهــر ماه پــس از تایید پلیس
راه بــه صورت آزمایشــی بازگشــایی شــده اســت،
مشــاهدات خبرنگار خراســان رضوی در ســاعت
۱۵دیروز از این محور حاکی از آن است که در ۲۰۰
متر ابتدایی جاده بعد از میدان شــهیدان عاصمی
هیــچ کار اجرایــی در خصــوص احــداث بانــد دوم
انجام نشده و احداث باند دوم بعد از  ۲۰۰متر آغاز
شده است و یک دستگاه گریدر نیز در حاشیه جاده
مشغول تسطیح شــانه خاکی بود و در قسمتی هم
عوامل راهداری مشغول خط کشــی جاده بودند.
این گزارش حاکی اســت ،با توجه بــه ورودی های
متعدد به جاده تازه تاسیس و احتمال بروز حوادث
و تصادفــات و نبود اطالع رســانی کافی بــه اهالی
روستاهای اطراف جاده ،بهره برداری از این قسمت
از جاده به مســدود کردن این ورودی هــا و تکمیل
خط کشی موکول شد.

اعزام  50هزارزائرافغانستانی
ازمرزدوغارونامسالبهکربال
کلثومیان-فرمانــده انتظامــی تایبــاد گفــت :از 14
مهرماه تاکنون  50هزار و  256زائر افغانستانی از
مرز دوغارون وارد خراسان رضوی شدند.سرهنگ
قربانی اظهار کرد :دوشنبه  29مهرماه  3810زائر
تبعه افغانستان در قالب 24کاروان به قصد عزیمت
به مشهد و کربالی معلی از طریق این معبر رسمی
وارد استان شدند.وی افزود :سال گذشته در دهه
پایانی صفــر بیش از  30هــزار زائر به قصــد زیارت
کربال و حرم رضوی از این طریق وارد کشــور شدند
و امسال پیشبینی میشود تا روزهای پایانی صفر
بیش از  55هزار زائر وارد شوند.ســرهنگ قربانی
بیان کرد :امسال دو موکب امام رضا(ع) و شهدای
ناجا در نقطه صفر مرزی و گمرک دوغارون توسط
آســتان قــدس رضــوی ،ســتاد اربعیــن ،نیروهای
نظامی و انتظامی تایباد برای اســکان و پذیرایی از
زائران مستقر شــده اســت.وی مطرح کرد :در این
مدت حدود  200نفر از نیروهای بسیجی و مردمی
در قالب طرح خادمیاران رضوی بــرای پذیرایی از
زائران افغانستانی آماده خدمات رسانی بودند.

سوژه ها وخبرها
فرماندارتربتجامخواستارشد:

تولید گوجه فرنگی در تربت جام
افزایش یافت
در ســال زراعــی جــاری ۴۴ ،هــزار و  ۱۰۰تــن گوجــه فرنگــی از
کشــتزارهای تربت جام برداشــت شــد که نســبت به ســال زراعی
گذشته ۱۰۰درصد افزایش یافته است.معاون فنی و اجرایی جهاد
کشاورزی تربت جام به ایرنا گفت :افزایش سطح زیر کشت ،قیمت مناسب و بارش های فراوان
امســال از عوامل افزایش تولید محصول گوجه فرنگی در این شهرســتان اســت.علی ممیزی
افزود :امسال  ۹۸۰هکتار از کشــتزارهای تربت جام زیرکشــت گوجه فرنگی رفت که به طور
میانگین از هر هکتار  ۴۵تن محصول برداشت شد.

نظارت دستگاه ها
بر ایستگاه های صلواتی

جذب ۱۰درصد دانشجو های
پیام نور در تربت حیدریه

حقدادی-فرماندارتربت جام با اشــاره به حرکــت کاروان های پیاده
حرم مطهــر رضوی ،بــه مدیران دســتگاه هــای شهرســتان تاکید
کرد:همه دستگاه های اجرایی ،نظامی ،انتظامی ،امنیتی و غذایی
مســیر پیاده روی زائران پیاده حرم رضوی را هوشــمندانه نظارت کنند تا شرکت کنندگان در
کاروان های پیاده با مصرف نذورات دچار مشکل و آســیب بهداشتی وامنیتی نشوند.مرتضی
حمیدی افزود :مسیر تردد زائران توســط کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی بررسی و
نواقص برطرف شده است.

شعبانی-دکتر صادقی رئیس دانشگاه پیام نور تربت حیدریه گفت:
بســیار خرســندیم که با وجود حدود  ۲۵مرکــز پیام نور در اســتان
خراســان رضــوی در ســال جدیــد تحصیلــی ،از مجمــوع ۷۷۰۰
دانشجوی داوطلب پذیرش شــده در کل اســتان حدود  ۱۰درصد آنان در مرکز تربت حیدریه
ثبت نام کرده اند.وی افزود :مرکز تربت حیدریه با حــدود  ۶۷عضو هیئت علمی و  ۳۵کارمند
و همچنین  ۱۲۰مدرس مدعو در رشته های مختلف مشغول فعالیت است.صادقی ابراز کرد:
واحدهای مه والت ،رشتخوار و زاوه جزو واحدهای اقماری این دانشگاه محسوب می شود.

خبر
گوناگون

فرماندار فریمان :کاهش آب سد
فریمانطبیعیاست
عکس روزگذشته روزنامه خراسان

اصغری  -چندی پیش خبری کوتاه به همراه تصویر
در فضــای مجازی منتشرشــد که نشــان از کاهش
بسیار زیاد آب پشت سد فریمان می داد .در همین
باره  فرماندار فریمــان گفت :به دلیــل پیش بینی
بارش در فصل پاییز ،آب سد ذخیره نشد تا گنجایش
الزم را برای ذخیره در فصل پاییز و زمستان داشته
باشــیم.فرماندار فریمان در گفت وگو با خراســان
رضوی ،کم شدن آب سد فریمان را طبیعی دانست
و گفت :کشاورزان در تابستان به طور مداوم از آب
ســد برای مصارف کشــاورزی اســتفاده کرده اند.
صفایی گفــت :به دلیل پیش بینی بــارش در فصل
پاییز ،آب سد ذخیره نشــد تا گنجایش الزم را برای
ذخیره در فصل پاییز و زمستان داشته باشیم.
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دستگیری اخالل گران
در نظم و امنیت در سبزوار
فرمانده انتظامی سبزوار گفت :هشت نفر از اخالل گران
در نظم و امنیت که متواری و تحــت تعقیب مقام قضایی
بودند،شناساییودستگیرشدند.سرهنگبیاتمختاری
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :در پی چند فقره شرارت،
قدرت نمایــی و عربده کشــی تعــدادی از مخــان نظم و
امنیت با ســاح ســرد و گرم در فضای حقیقی و مجازی،
پیگیــری موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار پلیس
سبزوار قرارگرفت .
وی گفــت :به دلیل حساســیت موضــوع ،مامــوران زبده
پلیس امنیت عمومی ،کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی و کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی،
رصد دقیق ایــن افراد مخل نظم و امنیــت را با هماهنگی
مقام قضایی در دستور کار قرار دادند .وی گفت :ماموران
انتظامی با همکاری شهروندان وظیفه شناس و قانونمدار
ســبزوار  ،موفق شــدند ضمن شناســایی هویت دقیق آن
ها ،مخفیگاهشــان را در نقاط مختلف شهر شناسایی و با
هماهنگی مقــام قضایی همگی آنــان را در عملیات های
ضربتی دستگیر کنند .وی افزود :ماموران در بازرسی از
مخفیگاه های شان تعداد زیادی سالح سرد به همراه دو
قبضه اسلحه شکاری کشف کردند و هشت متهم دستگیر
شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی شدند.

واژگونی هیوندا 2قربانی گرفت

شــعبانی-مدیر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی تربت
حیدریه گفت :درحادثه واژگونی یک دستگاه خودروی
هیونــدا در محــور تربــت حیدریــه -گنابــاد دو نفرجــان
باختند .طی تماس با خطوط ارتباطــی اورژانس ۱۱۵

مبنی بــر واژگونــی یک دســتگاه خــودروی هیونــدا در
محــور تربــت حیدریــه -گنابــاد (نرســیده به پلیــس راه
شادمهر) کارکنان پایگاه های شــادمهر و مهنه به محل
اعــزام شــدند.دکتر امیــری افــزود :بــا رســیدن اولیــن
آمبوالنــس ،عملیــات دســته بنــدی مصدومان توســط
کارشناســان فوریــت هــای پزشــکی آغــاز و رهاســازی
مصدومان انجام شد با رســیدن آمبوالنس کمکی دیگر
اقدامات ثابت ســازی و درمان اولیه صــورت گرفت و دو
مصدوم به مرکز درمانی ۹دی منتقل شدند.وی در پایان
گفت :متاسفانه در این حادثه دو نفر در دم جان باختند.

تصادف  ۲موتور سیکلت در جاده
تربت حیدریه  ۲کشته به جا گذاشت

خاکشــور-رئیس جمعیت هــال احمر رشــتخوار گفت:
تصادف دو موتــور ســیکلت در محور رشــتخوار -تربت
حیدریه به فوت دو سرنشــین موتور ســیکلت منجر شد.
همچنین پرایدی که دراین مســیرحرکت می کرد ،پس
ازتصادف دو موتورســیکلت ،ازجاده منحــرف وواژگون
شــدکه به مصدومیت ســه نفــر از سرنشــینان خودروی
سواری پراید منجر شد.حسین زاده گفت :سه مصدوم از
پنج مصدوم این حادثه پس از امدادرسانی عوامل پایگاه
جاده ای شهید رسولی و اورژانس شهرستان رشتخوار به
مراکز درمانی منتقل شدندو دو نفر از مصدومان حادثه به
دلیل شدت جراحات در مسیر جان باختند.

یک کشته در تصادف کامیون با پراید

علی نــوری -فرمانده پلیس راه بردســکن گفــت :تصادف
یک دستگاه کامیون سواری با پراید در کیلومتر  5مسیر
بردســکن به خلیل آبــاد ،محدوده روســتای شــفیع آباد
یک کشــته به جا گذاشــت .ســرهنگ محمد چرمگی به
خبرنگار ما گفــت :این تصادف زمانــی رخ داد که راننده

پراید قصد داشت از سمت راست از کامیون سبقت بگیرد
که متاسفانه کامیون باپراید تصادف می کند .وی افزود:
دراین تصادف دلخراش راننده پراید سرصحنه تصادف
فوت می کند و سرنشین آن نیز مجروح و توسط اورژانس
 115به بیمارستان ولی عصر بردسکن منتقل می شود.
ســرهنگ چرمگی علت این تصادف را ســبقت از سمت
راست راننده پراید دانست.

تلف شدن ۱۲۰راس گوسفند
در احمدآباد آستانه رشتخوار

خاکشــور-رئیس شــورای اســامی احمدآبــاد آســتانه
رشــتخوار خبر از تلف شدن ۱۲۰راس گوســفند بر اثر
آب آلــوده بــه کــود شــیمیایی داد.محمد نــور محمدی
بــه خبرنــگار ما گفــت :به علــت بــی اطالعی چوپــان از
آلوده بــودن آب چــاه موتوربه کــود شــیمیایی و کنترل
نکردن گوسفندان ،این تعداد گوسفند تلف شدند.

دستگیری سارقان حرفه ای در بردسکن

علینوری-فرماندهانتظامیبردسکنگفت:درپیچند
فقره سرقت در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی این
شهرستان پیگیری موضوع برای شناسایی و دستگیری
ســارقان احتمالی به صــورت ویژه در دســتور کار پلیس
قرار گرفت.سرهنگ عباس نظافتی به خبرنگار ما گفت:
مأموران با بررسی شیوههای وقوع سرقت به یک سارق
سابقه دار مظنون شدند و پس از اطمینان از انجام سرقت
ها با هماهنگــی مقام قضایی این فــرد را در یک عملیات
ضربتی دستگیر کردند.وی افزود:فرد دستگیر شده به
پنج فقره سرقت وسایل منزل شامل پمپ آب،شیر آالت،
ابزار آالت و مقادیری آهن آالت اعتراف کرد که در همین
زمینهیکنفرمالخردریکعملیاتجداگانهتوسطپلیس
دستگیر شد.

شهرستان ها

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان:

 80روستای استاندارد
با شاخص های توسعه تا پایان سال
در استان شکل می گیرد
حســین نــوری -لبافــی  ،دبیــر نهــاد مردمــی اقتصــاد
مقاومتی دراستان دیروز در جلســه کارگروه اقتصاد
مقاومتــی واشــتغال ایــن شهرســتان اظهار کــرد :از
 2500روستای استان تا کنون  1100روستا توسط
معین های اقتصــادی تحت پوشــش قــرار گرفته اند
وبا اقدامات در دســت انجــام تا پایان ســال  70تا 80
روستای استان به سطح روستاهای برخوردار ودارای
شاخص های توســعه یافته خواهند رســید .لبافی از
همدلی ووفاق ایجاد شــده در خلیل آبــاد ،در اضالع
مثلث توســعه اقتصــادی تقدیر کــرد وافــزود :تهیه و
تدوینشاخصهایارزیابیتوسعهقبلوبعدازاجرای
الگویطرحمثلثتوسعهاقتصادی-فرهنگی،تعریف
کارت اهداف روســتا ،تدوین شــاخص های ارزیابی و
انتخاب معین های اقتصادی جدید و تهیه فرم ارزیابی
پیشــرفت طرح هــا و پروژه هــای اجرایــی معین های
اقتصادی،بخشیازاقداماتایننهاداست.ویدراین
جلســه که امام جمعه،فرماندار ورئیس دادگســتری
شهرســتان شــرکت داشــتند ،گفت :در مجموع 87
شــرکت و ســازمان بــا امضــای  102تفاهم نامــه ،به
عنوان معین اقتصادی ،فعالیت خود را آغاز کرده اند.
92درصد معینها از بخش خصوصی و5درصد آن ها
موسسات غیردولتی هستند و تنها 3درصد را بخش
دولتی شــامل می شــود.وی افــزود :از ایــن مجموع،
31.5درصد معین هــا در بخش صنعت فعــال بوده،
24درصدازبخشکشاورزیهستند20.4،درصدرا
خدماتی ها عهده دار شده اند و بقیه نیز در بخش های
عمرانی ،اجرایی ،معدنی و گردشگری فعالیت دارند.

