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اقتصاد-سیاست

تا انتخابات

رئیسهیئتبازرسیانتخاباتشهرستانمشهد:

رئیس هیئت بازرســی انتخابات شهرســتان مشــهد
با اشــاره به این که تبلیغات زودهنــگام خالف قانون
اســت ،گفت :هزینههای خارج از عرف ،هزینه برای
خریــد رأی ،اســتفاده از امکانــات ،امــوال ،خــودرو
و جایگاههــای دولتــی از دیگــر تخلفــات انتخاباتــی
محسوب میشــود که تا پایان انتخابات رصد خواهد
شــد .به گزارش روابط عمومی فرمانداری مشــهد،
«مهدی برامکی» افزود :مدیران دستگاه های اداری
نباید برای فــردی از طریق اســتفاده از بیــت المال و
جایگاه هــای دولتــی و اداری تبلیغات کننــد .وی با
بیان این که مردم می تواننــد تخلفات انتخاباتی را به
ســتاد انتخابات و هیئت نظارت گزارش دهند،گفت
 :دربــاره شــکایات رســیده از ســوی مــردم ،صحت و
ســقم گزارش هــا بررســی و با توجــه به نــوع تخلف،
پیگیری الزم انجــام می شــود ،در ایــن زمینه هیئت
نظارت شــورای نگهبــان ،هیئت بازرســی انتخابات
شهرســتان و هیئــت اجرایــی بــه عنــوان معتمــدان
مــردم فعال هســتند تــا از چندین مســیر نظــارت ها
صورت گیرد و پوشش کامل نظارتی انجام شود.

سیستم پارلمانباید حزبیباشد

رئیس شورای هماهنگی اصالحطلبان استان گفت :
سیستمپارلمانبایدحزبیباشد،البتهمردممیتوانند
بهافرادیبابرنامهمشخصرایبدهندولیدرصورتی
ن نمایندگان بخواهند« .مهدی
که اجرای برنامه را از آ 
ت وگو با ایســنا ،افزود :نماینــدگان به
عبایی» در گفــ 
مجلس میآمدند و مســتقل بودن را هــم یک موهبت
میشمردند که نباید این گونه باشــد و به جای این که
بگویند حزبی هستیم و برنامه حزبمان را در مجلس
پیگیری میکنیم ،میگفتند که ما مســتقل هستیم،
بدین صورت که هر روزی بــه هرجایی دلمان بخواهد
رای میدهیــم و در حقیقت به هیچ چیــزی جز منافع
خودشــان پایبند نبودند .وی اضافه کــرد :افرادی که
اعالم مستقل بودن میکنند بیشتر مورد اقبال مردم
قرارمیگیرند.دربرخیازکالنشهرهابرایانتخابات
مجلسبهلیسترایمیدهندوآنلیستهمبرآمدهاز
یکاندیشهوبرنامهنیست.

مدیرکلصداوسیمایاستان:

هر رأی اعتباری برای نظام است

رئیسهیئتنظارتبرانتخاباتاستان:

افزایش تعداد ثبت نام کنندگان
انتخابات اقدام مثبتینیست

رئیس هیئت نظــارت اســتان درباره افزایــش یافتن
تعداد ثبــت نــام داوطلبــان انتخابــات مجلس گفت
 :افزایــش تعــداد ثبــت نــام شــدگان ،اقدام مثبتــی
نیســت بنابراین قانون بایــد اصالح شــود ،کارآمدی
و تاثیرگذاری افــراد در روند قانون گــذاری و نظارت
بر امور کشــور باید به شــکل بندهای قانونی درآید تا
افراد کارآمد وارد مجلس شــوند نه ایــن که همه ثبت
نام کنند« .کمال سرویها» در گفت وگو با ایرنا افزود :
افزایش این تعداد زحمت بسیار برای فرمانداریها و
شورای نگهبان ایجاد میکند و از سوی دیگر مردم نیز
در فضایی قرار میگیرند که انتخــاب نماینده اصلح
برای آن ها دشوار میشود.
•برخی بهرهبرداریغیرانتخاباتی

مدیــرکل دفتــر اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری
نیز درباره تحلیــل اجتماعی ثبتنامهــای انتخاباتی
گفت :هــدف برخی این اســت کــه بگوینــد فالنی در
انتخابات مجلــس ثبتنام کــرده اســت .برخی دیگر
نیز بهرهبرداریهــای حداقلــی و غیرانتخاباتــی را از
ثبتنــام در انتخابات دنبال میکنند .همــه اینها در
حالی اســت که چنین افــرادی میدانند بــرای ادامه
حضور در انتخابات تایید صالحیت نمیشوند« .سید
حمید موســوی» افــزود :عــاوه بــر بهرهبرداریهای
غیرانتخاباتی که انگیزه ثبتنام افراد فاقد صالحیت
برای حضور در این عرصه شده ،برخی چارچوبهای
بــاز در رونــد ثبتنــام داوطلبــان نامــزدی نمایندگی
مجلسنیزعاملیاستکههرکسیبتوانددراینفرایند
ثبتنامکند.موسویتصریحکرد:البتهنمیتوانگفت
همه کسانی که در انتخابات ثبتنام شدهاند با چنین
نیتهاییپابهاینعرصهگذاشتهاند   .

با وجود اعالم رسمی استانداری ،پروژه انتقال
آب عمان به استان های شرقی آغاز نشد

توافق اولیه با آستان قدس
برای اجرای طرح ملی مسکن در مشهد

جلسه به جای
عملیات اجرایی!

اخوان  :زمین های مد نظر استعداد ساخت  2000واحد مسکونی را خواهد داشت
مسعودحمیدی/مدیرکلراهوشهرسازیاز
توافق اولیه با آستان قدس برای اجرای طرح
ملی مسکن در اراضی موقوفه آستان قدس با
استعداد ساخت دو هزار واحد در مشهد خبر
داد.به گزارش خراســان رضوی ،ســه شــنبه
هفته گذشــته بود که ثبت نام در طــرح اقدام
ملی تولید مسکن در خراسان رضوی آغاز شد
اما نبود زمین دولتی در شــهر مشــهد ،سبب
شد وزارت راه و شهرسازی زمین های گلبهار
و بینالود را برای متقاضیان مشــهدی در نظر
بگیرد« .رضانوروزی»معاونبازآفرینیشهری
اداره کل راه وشهرسازی در این باره گفته بود:
«طرح مسکن ملی در شهرهایی اجرا خواهد
شــد که دولت زمین داشــته باشــد ،بنابراین
چون دولت در مشــهد زمینی ندارد این طرح
در خارج شهر اجرا میشــود .بیشتر زمینها
در ایــن شــهر در اختیــار وارثــان خصوصی،
آستان قدس رضوی یا موقوفه است ،بنابراین
این طرح در شهرهای جدید گلبهار و بینالود
اجرا خواهد شــد» ،اما حاال به گفته مدیر کل
راه و شهرســازی اســتان ،توافقــات اولیــه بــا
آســتان قدس رضوی انجام شده و زمین های
تحت مالکیت آســتان قدس ،که عمده آن در
حاشیهشهرمشهداست،برایساختمسکن
های این طرح ملی در نظر گرفته خواهد شد
و ظرفیت احــداث دو هزار واحد مســکونی را
خواهد داشت.

«محمدرضــا اخــوان
عبداللهیان» در گفت
وگــو بــا خراســان
رضــوی در خصوص
اجــرای طــرح اقدام
ملی مسکن در مشهد
مقدس گفت :تولیت
آستان قدس رضوی از ابتدای مطرح شدن
این طرح ملی نگاه مثبتی به آن داشتهاند و
در جلســهای کــه بــا وزیــر راه و شهرســازی
داشــتند نیــز اعــام کردنــد کــه حداکثــر
همــکاری را در خصــوص اجــرای این طرح
خواهند داشت ،همچنین قائممقام تولیت
نظر مثبتی به این موضوع داشته و دارند .وی
افــزود :با توجه بــه این که بــرای اجرای این
طرح در مشهد نیاز بود که بخشی از اراضی
موقوفه در اختیار طرح قرار بگیرد بر اساس
توافــق اولیهای که با آســتان قــدس رضوی
داشتیم قول استفاده از زمینهای این نهاد
را کــه عمده آنها در حاشــیه شــهر مشــهد
هســتند از آســتان قــدس رضــوی
گرفته ایم که این اراضی استعداد ساخت دو
هزار واحد را در گام اول دارند.
•پیش بینی توافق نهایی تا  2هفته دیگر

مدیــرکل راه و شهرســازی گفــت :انتظــار
میرود تــا دو هفته آینــده در خصوص نحوه

اســتفاده از زمینهای آستان قدس رضوی
با توجه به نظر مثبت مقام تولیت ،حال چه از
طریق مشارکت یا شیوههای دیگر ،به توافق
نهایی برســیم و بتوانیم موضوع را به تهران
منعکس کنیــم تا شــرایط ثبتنــام در طرح
ملی مسکن در شهر مقدس مشهد نیز فراهم
شــود .اخــوان عبداللهیــان تصریــح کــرد :
البته پیگیریهای مــا محدود به زمینهای
آستان قدس نیست و در حال مذاکره با دیگر
دســتگاهها نیز هســتیم تا در صورت ممکن
اراضی مورد نیاز برای اجــرای این طرح در
اختیار قرار بگیرد.
اخــوان عبداللهیــان گفــت :بخشهــای
دیگــری از طرح اقــدام ملی نیز وجــود دارد
کــه در حــوزه بازآفرینــی بــه ارائــه خدمات
میپــردازد .در ایــن قســمت بــرای حــدود
 ۵۳۰۰مسکن ،تأمین زمین صورت گرفته
اســت که عمده آنها در حاشــیه شهرهای
استان است که این واحد ها تنها به ساکنان
ایــن نواحی تعلــق می گیــرد .عــاوه بر آن
در حــدود  ۵۵۰۰واحــد نیز برای مســکن
یکمیهــا در نظــر گرفتهشــده اســت که در
قالب طرح اقدام ملی ،خانهدار شــوند .وی
ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط،
از ابتــدای ســال  99ســاخت واحدهــای
مســکونی طــرح ملــی مســکن در اســتان
خراسان رضوی و مشهد آغاز شود.

اگرچه پایگاه اطالع رســانی استانداری خراسان
رضوی عصر شــنبه بــا انتشــار خبری رســمی ،از
آغازعملیــات اجرایی پروژه انتقال آب از ســواحل
چابهار به استانهای خراســان رضوی ،جنوبی و
سیستان و بلوچستان خبر داده بود ،اما خبرهای
منتشر شده فقط و فقط از بازدیدهای استانداران
و همچنین برگزاری نشســت مشترک درباره این
طرح حکایت داشــت .اســتاندار خراسان رضوی
شنبهشبباهمراهیمعاوناناقتصادیوعمرانی
خودبهچابهارسفرکردندتاطبقخبررسمیپایگاه
اطالع رسانی اســتانداری در «جلسه هماهنگی
طرح انتقال آب از ســواحل چابهار به استانهای
شرقی»و«آغازعملیاتاجراییاینپروژه»شرکت
کننــد اما بــر اســاس اخبار همیــن پایــگاه اطالع
رســانی ،برنامه های روز گذشــته اســتانداران در
چابهاربهبازدیدازپروژهاحداثموجشکنشرقی،
دســتک رســوبگیر و الی روبــی بنــدر صیــادی
«رمین» ،بندر شــهید بهشــتی چابهار و ســواحل
مکــران و همچنیــن حضور در جلســه مشــترک
استانداران محدود شــد و از آغاز عملیات اجرایی
پروژهخبرینبود.

درگردهماییائمهجماعتبانکرفاهتبیینشد

توجه ویژه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در سیاست گذاری های بانک رفاه

گردهمایــی ائمه جماعت بانک رفاه سراســر کشــور با حضور مســئوالن
کشــوری در مشــهد برگزار شــد .ایــن گردهمایــی همزمان بــا اجالس
سراســری نماز و اهمیت این فریضه الهی برگزار شد« .حسین رحمتی»
عضو هیئت مدیره بانک رفاه در این نشســت ضمــن قدردانی از زحمات
ائمه جماعت بانک رفــاه  ،برگزاری این گردهمایی را نشــانه اهتمام ویژه
مدیــران این بانــک به مقولــه نمــاز برشــمرد .وی در ادامه ســخنانش به
تاثیر مســائل فرهنگــی در افزایش ســامت اداری اشــاره کــرد و گفت :
اعتقــاد ما این اســت که بانــک رفاه هــم اکنون از ســطح باالی ســامت
اداری در ارتبــاط بــا مشــتریانش برخــوردار اســت و یکــی از عواملی که
باعث این اتفاق شــده توجه به مســائل اجتماعــی و فرهنگــی در جریان
سیاســت گذاری هــا و فعالیــت های ایــن بانک اســت .در همیــن زمینه
هیئــت مدیــره نظــرات و تصمیمــات در حــوزه فرهنگــی را با فــراغ بال
پذیراستوخودنیزتمهیداتمثبتیرادراینحوزهمدنظرقرارمیدهد.
رحمتــی با اشــاره بــه برگــزاری بیســت و هشــتمین اجالس سراســری
نمــاز ،راهبــرد های مطرح شــده توســط رهبــر معظــم انقالب را بســیار
کمک کننده و قابل توجه دانســت و گفت  :در نظام های اداری و انسانی
نمی توان بر عملکرد هر فــرد ناظری را تعیین کرد تــا از خطاها و تخلفات
جلوگیری کنــد ،بنابرایــن در این فضا میتوانیــم با پرداختن به مســائل
فرهنگی از جمله فریضــه الهی نماز ،اســباب نظــارت هر فرد بــر اعمال
خود و در نتیجــه جلوگیری از فســاد در سیســتم را فراهم آوریــم .اعتقاد
ما این اســت اگر امروز بــه عنوان یک بانــک بزرگ اجتماعی با 60ســال
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•به زودی اجرایی میشود

عکس :دهقانی

مدیر کل صدا و ســیمای اســتان گفت  :هــر رأی که به
صندوق ها ریختــه می شــود اعتباری بــرای صندوق
ذخیره نظام و باعث ارتقای مشــروعیت و مقبولیت آن
است .به گزارش روابط عمومی صداوسیما« ،محسن
نصر پور» در گردهمایی فرمانداران خراســان رضوی
یکیازراهبردهایاصلیرسانهملیوشبکهاستانیدر
انتخاباتپیشروراهماهنگیوهمافزاییبانهادهای
اجراییونظارتیبرایحضورگستردهمردمومشارکت
در انتخابات دانســت وگفت  :رعایت اصل بی طرفی و
جانبدارینکردنازگروه،حزبوسلیقهخاصدراین
انتخابات مورد تاکید جدی ریاســت محترم سازمان و
معاونمحترماموراستانهاستوتالشرسانهاستانی
این اســت که انتخابات مهــم خبرگان تحت الشــعاع
انتخاباتمجلسشورایاسالمیقرارنگیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد

دو شنبه  ۲۵آذر  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۹۸

عکس ها :استانداری

رئیسشورایهماهنگیاصالحطلباناستان:

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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تبلیغات زودهنگام و استفاده از
امکانات دولتی،تخلف انتخاباتی است

۳

قدمت در شــبکه بانکی کشــور حرفی برای گفتن داریم  ،این مهم میسر
نبوده مگــر این که به نــکات اجتماعــی و اخالقی و بخشــی از موضوعات
بانکداری اســامی توجــه ویژه ای داشــته ایــم و این موضوع خــود باعث
شــده این بانک در جامعه و در ســطح اقشــار مختلــف مردم به ويژه قشــر
زحمتکــش کارگر و بازنشســتگان معزز؛ جایگاه خاصی داشــته باشــد.
وی دربــاره هــدف از برگــزاری ایــن گردهمایی نیز گفــت  :ما از شــرایط
فعلــی برگــزاری نمــاز و پرداختــن به مســائل فرهنگــی رضایــت کامل
نداریم اما در این حوزه نســبت به قبل پیشــرفت داشــته ایم ،بنابراین در
جهت بهبــود شــرایط ایــن گردهمایــی را برای آمــوزش ائمــه جماعت و
تصمیم گیری دربــاره آماده ســازی فضاهــای فرهنگی برگــزار کردیم.
شایانذکراست درجریانبرگزاریاینگردهماییاستادان مدعوازحوزه
علمیهبهتبیینراهکارهایموثردربرگزارینمازوفعالیتهایفرهنگیدر
شعبوبخشهایبانکرفاهدرسراسرکشورپرداختند.

در همین باره خبرگزاری ایرنا با انتشار خبری از
اینجلسهمشترکاستانداران،بهنقلازاستاندار
سیستان و بلوچستان نوشــت  :انتقال آب دریای
عمانبهاستانهایشرقیکشوربهزودیاجرایی
میشــود و با این اقدام شــاهد رونق تولید ،جان
گرفتن صنعت ،کشاورزی و تامین آب آشامیدنی
ســاکنان این مناطق خشــک و کــم آب خواهیم
بود« .احمدعلی موهبتی» افــزود  :اقدامات الزم
در سالهای اخیر برای اجرایی شدن انتقال آب
به اســتانهای شرقی کشور انجام شــده و پس از
انجام مطالعات دقیق و تخصیص اعتبار ،به زودی
اجرایی میشود.
•انتقال آب پایدار ،ضامن امنیت و ماندگاری
جمعیت

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت:
رهبر معظم انقالب بر انتقال آب دریای عمان به

اســتانهای شرق کشــور تاکید دارند و بارها در
دیدارهایی که در مشهد داشــتیم جویای پروژه
بودند که سریع تر اقدامات الزم انجام شود.
«علیرضا رزم حســینی» اظهار کــرد :انتقال آب
پایدار دریا به اســتانهای شــرق کشــور ضامن
ایجاد امنیت و ماندگاری جمعیت در این مناطق
خشک است.
وی بیان کرد :انتقال آب دریای عمان میتواند
به صنعت و کشــاورزی رونــق دهد و مســئوالن
کشوری برای تامین آب پایدار این مناطق تاکید
فراوان دارند.
اســتاندار خراســان رضوی افــزود :در آیندهای
نزدیک شاهد انتقال آب خواهیم بود و این نقطه
عطفی برای توسعه همه جانبه شرق کشور است.
وی ادامه داد :عــاوه بر عمران و آبادانی شــرق
کشور برای مســئوالن تامین امنیت این منطقه
نیز مهم اســت و این امر نیز با تخصیص اعتبار به
زودی در این محدوده اجرایی میشود.
•عملیات اجرایی و کلنگ زنی در دهه فجر

در همین زمینــه مجری مطالعات طرح شــیرین
ســازی و انتقال آب به اســتانهای مرزی شــرق
کشوردرگفتوگوباخراسانرضوی،درخصوص
جلســه روز گذشــته که با حضور معاون وزیر نیرو
برگزار شد ،گفت :بر اساس توافق صورت گرفته
درایننشست،عملیاتاجراییوکلنگزنیطرح
در دهه فجر انجام و در این مــدت موضوع تملک
زمین  350هکتاری و مجوزهای زیستمحیطی
الزم پیگیری می شــود« .علی عبدالهی» تصریح
کــرد  :در ایــن جلســه «ایمیــدرو» و «منطقــه آزاد
چابهار» به عنــوان دو ســرمایهگذار توافق کردند
 30درصــد ســهم اجــرای این طــرح را بــر عهده
بگیرند .وی افزود :هزینه اجرای این طرح حدود
 3.9میلیارد دالر برآورد شده و قرار است توسط
هلدینگ تابــش به عنــوان بخــش خصوصی که
متشکل از  9شرکت است ،انجام شود .همچنین
برای طرح تأمین آب مورد نیاز سنگان خواف20،
درصد سهم اجرای پروژه توسط ایمیدرو و منطقه
آزاد چابهار  10درصد ســهم اجرایی این پروژه را
تقبل می کنند.

