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جزئیاتطرحانتقالآبمازادکوههایهزارمسجدبهمشهدبررسیشد

گزارش

جرعهای برای رفع تشنگی مشهد
آب منطقهای :زیست محیط منطقه ،حقابه مردم و کشور همسایه
در اجرای این طرح باید رعایت شود
گزارش
مسعود حمیدی

طرح انتقــال آب مــازاد کوههای هزار مســجد
دو دهه اســت که بــه دلیل نبــود منابــع مالی و
برآوردهــا دربــاره میــزان آب مازاد ایــن کوه ها
راکد مانده اما به تازگی اجرای این طرح بناست
توسط پیمانکار بخش خصوصی عملیاتی شود
و قــرارداد آن به پیمانکار ابالغ شــده اســت.به
گزارش خراســان رضوی ،امروز بحــران آب در
استان ،یکی از مهمترین دغدغههای مسئوالن
است .دشــتهای این خطه تشــنه آب هستند.
وقتی سد دوســتی به بهرهبرداری رسید ،جان
تــازهای در کالبــد مشــهد دمیــده شــد .امــروز
بحــران آب به ســد دوســتی هــم رحم نکــرده و
دشتهای استان ،بدترین شرایط خشکسالی
 50ســال اخیــر را تجربــه میکننــد .در چنین
شــرایطی ،مســئوالن و مدیران اســتان و حتی
کشــور ،طرحهای متفاوتــی را بــرای تأمین آب
راهگــذر شــرقی کشــور بهخصــوص خراســان
رضوی و مشــهد ارائــه میدهنــد .یکــی از این
طرحهــا« ،بهرهبرداری بهینــه از منابع آبهای
هزار مســجد» اســت .بنا بــه اذعان مســئوالن،
ساالنه بیش از  60میلیون مترمکعب آب استان
از مرزهای شمال شرقی کشــور به خارج حوزه
مــیرود کــه بناســت در قالــب طــرح مدیریــت
آبهای مرزی کوههای هزار مسجد ،جلوی آن
گرفته شــود ،طرحی که روزنامه خراســان طی
گزارشهای پیشین خود به آن پرداخت و حتی
در دوره بحران آبی سال  97برخی مدعی شدند
آب هزار مســجد را بهصــورت بســتهبندی باید
به مشــهد انتقال داد امــا بعــد از بارندگیهای
سال  98این طرح مســکوت ماند که البته نبود
سرمایهگذار و مشکالت مالی دولت و همچنین
مخالفتهــای فعــاالن زیســتمحیطی و بومی
منطقه هم در مسکوت ماندن این طرح بیتأثیر
نبود.اما امسال که کاهش شدید نزوالت جوی
و خشکســالی دوباره بحــران آب را بــه دغدغه
اول اســتان تبدیل کــرده ،باید دید سرنوشــت
طرح انتقال آب از هزار مســجد به مشهد به چه
سرانجامی رسیده است.
•اجرای طرح بر  3اصل استوار است

•اجرا توسط بخش خصوصی

وی ادامه میدهد :قرار است این طرح در قالب
بســته یک پــروژه مدیریت پســاب شــهر مشــهد
کــه بیــن آب منطقــهای و آبفای مشــهد در حال
اجراســت ،عملیاتی شــود .در این طرح پســاب
مشــهد به میزان  35میلیون مترمکعب به مدت
 25ســال در اختیار پیمانــکار بخش خصوصی
قــرار مــی گیــرد و پیمانــکار در قبــال آن بــرای
پســاب مشــهد تصفیهخانــه ایجاد و بخــش اول
طرح انتقال آب هزار مســجد و یک طرح دیگر را
اجرایی می کند.
عالیی میافزاید :بخش اول این پروژه بناســت
از قره تیکان به چهچهه و سپس به مشهد اجرایی
شود و مازاد آب منطقه را به شهر مشهد بیاورد اما
این که چه میزان آب قرار اســت به مشــهد بیاید
بســتگی به شــرایط آبی و میزان مازاد آب دارد.
سهم حقابه کشاورزان منطقه از این سدها 4.5
میلیــون مترمکعب اســت و مــازاد آن به مشــهد
منتقل خواهد شد.
•جزئیات قرارداد و مدت اجرای طرح

علیمیرزایی معاون طرح و توسعه آب منطقهای
اســتان نیز درباره جزئیات بیشــتر اجــرای این

طرح به خراسان رضوی میگوید :دوره پیشبرد
اجرای این طرح به پیمانکار ابالغشــده است تا
پیمانکار بتواند برآوردها و نقشههای اجرای این
پروژه را نهایی کند و پس از آن ،ابالغ رسمی طرح
به پیمانکار انجام میشود .این طرح قرار است از
ســدهای قره تیکان و چهچهه به مشهد اجرایی
شــود که مســیر آن حدود  120کیلومتر است و
در چهار ایســتگاه پمپاژ بهوسیله خط لوله آب به
مشهد منتقل میشود اما هنوز عملیات اجرایی
طرح شروع نشده است.
وی میگویــد :مدتزمان اجرای این طرح ســه
ساله و پیمانکار قرار اســت در چارچوب اجرای
مفاد قرارداد واگذاری پساب شهر مشهد بخش
اول پــروژه انتقال آب هزار مســجد به مشــهد را
با هزینــه کردی حــدود  2300میلیــارد تومان
عملیاتی کند.باید توجه داشت که منطقه شمال
هزار مســجد ،یک منطقه مرزی اســت از این رو
هر طرح و برنامهای کــه در این محــدوده اجرا و
موجب تهدیــد اقتصــاد منطقه شــود؛ در نهایت
منجر به مهاجرت ساکنان این منطقه می شود و
ما را درگیر مسائل امنیتی خواهد کرد .از سویی،
میــزان قابلتوجهــی از حقابــه ایــران بهصورت
سطحی یا زیرزمینی از مرز کوههای هزار مسجد،
از کشــور خارج میشــود که باید ایــن منابع را با
رعایت همه پروتکلهای مرزی کنترل کنیم .از
سوی دیگر ،هم اکنون در مشهد با مشکل شدید
کم آبی مواجه ایم .یک پیشنهاد این است که آب
منطقه هزار مسجد را بهوسیله خطوط انتقال آب
به مشهد بیاوریم .تجربه گذشته نشان میدهد
انتقــال آب یعنی فرصــت برای ســرمایهگذاری
بیشــتر ،ســرمایهگذاری بیشــتر یعنــی آبادانی
بیشتر و نتیجه آن جمعیت بیشتر و نیاز آبی بیشتر
و نهایتــ ًا کمبــود آب خواهد بــود که ایــن چرخه
در همه دنیا مرســوم اســت؛ مانند موضوعی که
در انتقال آب ســد دوستی به مشــهد پیش آمد و
جمعیت حاشیهنشین مشــهد چند برابر شد .با
این حال اگر اجــرای این طرح باتوجــه به تاکید
مدیر آب منطقه ای اســتان ،قرار است با رعایت
کامل حقابــه منطقه و مســائل زیســت محیطی
عملیاتی شود ،باید از آن استقبال کرد.

گزارشخراسانازوضعیتشستوشویمتوفیانکروناییدرآرامستانبهشترضوان

وداعیغریبانه همراه با سرگردانی

محمد حســام مســلمی /صدای شــیون و ناله
زنان و مردان از هر طرف به گوش می رســد ،آن
هایی که مرگ عزیزانشان با تراژدی تلخ بیماری
کرونا رقم خورده است ،وداعی غریبانه و دردناک
با عزیزانشــان دارنــد .صحنه هــا و حکایت های
غمناکی که هــر روز آرامســتان بهشــت رضوان
مشهد شــاهد آن اســت ،آمبوالنس ها پشت سر
هم به این جا می آینــد تا جنازه هــا را برای دفن
یا تحویــل آمــاده کننــد و خودروهایی که پشــت
ســر این آمبوالنس ها یکی یکی از راه می رسند.
این شــلوعی نشــان می دهد که کرونا در مشهد
هنوز نفس می کشد و قربانیان خود را به این جا
می کشــاند .تمام مراحلــی که خانــواده متوفی
بایــد از پذیــرش تــا تحویل جنــازه طــی کنند در
این آرامســتان تجمیع شده اســت .افراد زیادی
در محــل پذیــرش و تشــکیل پرونــده متوفیــان
کرونایی منتظر هستند .مشخص است که کار با
کندی پیش می رود و این را می توان از چهره های
برافروختــه و هــر از گاهی صدای بلنــد اعتراض
آن هایی کــه آن جا بودنــد ،فهمید .نیــم نگاهی
که به داخل ســالن انداختم متوجه شــدم دلیل
این مشــکل تعداد کم کارمندان پذیرش اســت،
در واقع فقط دو نفــر کارهای تشــکیل پرونده را
انجام مــی دهند ،گرچه پنج باجــه برای پذیرش
پیش بینی شده است .وقتی پای درد دل و گالیه
های خانواده های متوفیان کرونایی نشســتم از
حرف هایشان پیدا بود عالوه بر غم از دست دادن
عزیزانشان ســرگردانی برای تحویل جنازه ،غم
آن ها را بیشتر هم کرده است .هر چند این روزها
بهشت رضوان روزهای بهتری را می گذراند و از
پیک متوفیان کرونایی فاصله گرفته است.
•انتقال متوفی بدون اطالع خانواده

یکی از افراد حاضر در آرامســتان بهشت رضوان
مشهد که یکی از بستگان خود را به خاطر بیماری
کرونا از دست داده از مسئوالن بیمارستان امام
رضا(ع) که بدون اجازه خانــواده متوفی ،جنازه
را به این جا (آرامستان بهشــت رضوان) انتقال
داده اند انتقاد مــی کند و می گویــد :حتی ما به
این موضوع اعتراض کردیم اما گفتند دســت ما
نیســت و اعتراض ما فایده ای نداشت .فقط می
گفتند هر فردی که به خاطر بیماری کرونا فوت
شده باشــد به آرامستان بهشــت رضوان منتقل
می شود و این اقدام قانونی است.او که به همراه
چند نفر دیگــر از اعضــای متوفی از شهرســتان
چناران برای تحویل جنازه به مشــهد آمده بود،
در ادامه صحبت هایش به معطلی و سرگردانی
در آرامســتان بهشــت رضوان به خاطــر طوالنی
بودن مسیر برای دریافت جنازه اشاره می کند و
می افزاید :در شهرستان چناران امکانات تطهیر
به صورت کامال بهداشتی و با هزینه کمتر انجام
می شود اما با این کارشــان که جنازه ما را به این
جا آورده اند ،هزینه های ما بیشــتر شــده است.
مسیر آرامســتان هم خیلی طوالنی و جای پرتی
است .خالصه بگویم ما را اسیر و سرگردان کرده
اند ،از ســاعت  8صبح این جا هســتیم ولی االن
دو ساعت است که هنوز جنازه را تحویل ما نداده
اند .اگر به محل تشــکیل پرونده متوفیان بروید،
دو نفــر کارمند بیشــتر نیســتند و کار بــه کندی
انجام می شود و معلوم نیســت تا چه ساعتی این
جا معطل بمانیم.

•معطلی برای تحویل جنازه

او از این کــه به خاطر دریافت جنازه کالفه شــده
بود ،ادامه می دهد« :به خدا این قدر برای تحویل
جنازه در این روز کالفه و سرگردان شدیم که غم
از دست دادن عزیزمان را فراموش کردیم».یکی
دیگر از خانواده هــای متوفیان که شــاهد گفت
وگوی من بود گالیه های خود را این گونه مطرح
می کند و می گوید :جنازه ما هم در بیمارستان
امام رضا(ع) بود و می خواســتیم او در آرامستان
بهشت رضا(ع) دفن شــود .او با طرح این سوال
که وقتــی امکانــات تطهیر متوفی در آرامســتان
بهشت رضا(ع) وجود دارد چرا این همه راه باید به
آرامستان بهشت رضوان بیاییم و هزینه های زیاد
بدهیم و دوباره جنازه را برای تدفین به آرامستان
بهشــت رضا(ع) انتقال بدهیم؟ مــی گوید :این
چه برنامه ریزی اســت که مســئوالن انجام داده
اند؟ حتی مــا خودمــان لباس کفــن را آمــاده از
کربال گرفته بودیم اما این جا اصرار می کنند که
آرامستان خودش همه کارها را انجام می دهد و
نیازی نیست خانواده ها کاری بکنند.
•حتما اطالع رسانی در بیمارستان ها را
بیشتر می کنیم

حمیدرضا رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشــکی در گفت وگــو با خراســان رضوی
ضمن پذیرش گالیه شهروندان از اطالع رسانی
نکردن بیمارستان برای انتقال متوفیان کرونایی
به آرامســتان بهشــت رضــوان می گویــد :حدود
 18ماه اســت کــه متوفیــان کرونایی در مشــهد
برای تطهیر و دیگر اقدامات به آرامستان بهشت
رضوان انتقال مــی یابند .اگر در اطالع رســانی
کوتاهیشدهباشد،حتمادانشگاهعلومپزشکیبا
نصب بنر به خانواده ها اطالع می دهد که مشکل
عزیــزان داغدیده برطــرف شــود.عیال وار مدیر
روابط عمومی ســازمان فردوس های شهرداری
مشــهد نیز در گفت وگو با خراســان رضــوی ،در
پاسخبهگالیههایشهرونداندرخصوصکمبود
نیرودرآرامستانبهشترضوانومعطلیخانواده
هایمتوفیانکروناییمیگوید:قبولکنیدکهدر
این روزها حجم کار در آرامستان ها بیشتر است.
ما کمبود نیــرو نداریم اما متاســفانه در مقاطعی
تعدادی از نیروهای ما دچار بیماری کرونا شدند.
وی با بیان این کــه حدود  30نفــر از همکاران ما
به بیماری کرونا مبتال شدند و این موضوع شاید
چند روزی مشــکالتی بــرای شــهروندان ایجاد

کرده باشــد ،می افزاید :در سالن تطهیر ،نیروها
به صورت دو شیفت کار می کنند و تا ساعت 11
شبکارشستوشویمتوفیانکروناییانجاممی
شود ،حتی برای رفاه حال خانواده های متوفیان
آب معدنی رایگان توزیع می کنیم و سایبان نصب
کردیم تا عزیزان کمتر اذیت شوند .با تدابیری که
اندیشیده شده سعی می کنیم مشکالت به وجود
آمده را سریع تر حل کنیم و مردم هم پروتکل های
بهداشتی را رعایت کنند تا هر چه زودتر از شر این
بیماریخالصشویم.ویادامهمیدهد:سازمان
فردوس هــا بارها تاکیدکــرده که خانــواده های
متوفیان با حداقل نفرات برای دریافت جنازه به
بهشت رضوان مراجعه کنند ،یک یا دو نفر کافی
اســت که بتوانند کارهای شناســایی و اقدامات
تشکیل پرونده را انجام دهند و اصال نیازی نیست
همه اعضای خانواده به آرامستان مراجعه کنند.
•غسل و کفن متوفیان کرونایی در آرامستان
بهشت رضا(ع) امکان پذیر نیست

وی با بیان این کــه اقدامات تطهیر همــه متوفیان
کرونایی در مشهد در بهشت رضوان متمرکز شده
است ،تصریح می کند :این اقدام برای اولین بار در
کشوردرشهرمشهدانجامشد،غسلوکفنفوتیها
دربهشترضا(ع)فقطبرایفوتیهایغیرکرونایی
امکان پذیر است؛ همچنین بر اساس مصوبه ستاد
مبارزه با کرونا تا زمانی که فرد فوت شــده کرونایی
درآرامستانبهشترضوانتطهیروتابوتهاپلمب
نشــده باشــد ،به هیچ وجه اجــازه خروج جنــازه به
خارج از شهر مشهد یا تدفین در هیچ جا داده نمی
شود .وی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی
ازخانوادهمتوفیانلباسکفنراخودشانبههمراه
داشتندواصرارمیکردندکهازاینهااستفادهشود
نیزمیگوید:اگرلباسکفنسالموکاملباشدهیچ
مشــکلی ندارد و قبول مــی کنیم ،اگر هــم موردی
بوده که لباس کفن میت را از آن ها تحویل نگرفتند
احتماالناقصبودهوسالمنبودهاست.
•یک نکته مغفول

اما نکته ای کــه همچنــان مغفول مانــده و برای
خانواده متوفیان جای سوال است این که وقتی
پس از شست و شو امکان انتقال متوفای کرونایی
به هر آرامستانی آن هم بدون شرایط خاص وجود
دارد ،پس چرا تنها یک آرامســتان برای شســت
و شــوی متوفیان کرونایی درنظر گرفته شده که
باعث تجمع و سرگردانی افراد می شود؟

عکس:ایسنا

مدیرعامل آب منطقهای اســتان در گفت و گو با
خراسان رضوی دراینباره اظهار می کند :طرح
انتقال آب هزار مســجد به مشــهد چندین سال
است که مطرح شده اما بنا به دالیلی راکد مانده
است .عالیی میگوید :همانگونه که از عنوان
طرح مشخص است ،بناست مازاد آبکوه های
هزار مســجد به مشــهد منتقل شــود .این طرح
در راســتای مدیریت منابع آب بــا رعایت تمامی
اســناد حقابه بری و پس از رفع نیاز مردم منطقه
هزار مســجد ،آب مــازاد را با رعایــت همه نکات
زیســتمحیطی به مشــهد منتقــل خواهد کرد.
برای ما بســیار مهم اســت که اجرای این طرح،

زیست محیط منطقه را در درجه اول بر هم نزند،
دوم این که حقابه مردم منطقــه و حقابه قانونی
کشور همسایه نیز رعایت شود.
وی میگویــد :ســالهای 98و  99ســالهای
پرآبی بــرای کشــور بــود و مــا معتقدیــم وزارت
نیرو عالوه بر توجه به شــرایط خشکســالی باید
وضعیت آبی  15ســاله منطقه را نیز مدنظر قرار
دهد زیرا میــزان حقابــه ای که به مــا اختصاص
داده میشــود کمتر از پتانســیل منطقه اســت.
مدیرعامل آب منطقهای استان درباره میزان آب
قابلانتقال به مشهد از طریق طرح هزار مسجد
میگوید :برآوردها دقیق نیست .درگذشته عدد
 35میلیون مترمکعب مطــرح بود ولی االن این
عدد شاید به حدود  25میلیون مترمکعب برسد
که البته قطعی و نهایی نیست .این طرح بناست
توسط بخش خصوصی انجام شود.

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارشیاز اردوهایجهادی درشهرستان

از احداث خانه روستاییتا اجرای طرحکمک مومنانه در تربتحیدریه

شــعبانی /چنــد روزی اســت مدیران دســتگاه
های اجرایی تربــت حیدریه به خصــوص ادارات
خدمــت رســان ،در قالــب اردوهــای هجــرت
و میــز خدمــت جهــادی در بیــن مردم روســتای
ســلطان آباد رخ حضــور یافتــه و به گفتــه اهالی
فضای اجتماعی ،سیاســی اوایل انقالب را برای
آن ها تداعی بخشــیده اند.به گزارش خراســان
رضوی ،ایــن اردوی جهادی از روز دوشــنبه ۱۵
شهریور در روستای  ۷۰۰خانواری جلگه رخ که
حدود  ۲۸۰۰نفر جمعیــت را در خود جای داده
آغاز شــده و هر روز عالوه بر اجــرای فعالیت های
عمرانی ،عام المنفعه ،آموزشی و فرهنگی ،چهار
مدیر دســتگاه اجرایی همراه با نیروهای خود در
این روســتا و در بین مــردم حضور مــی یابند و به
مشکالت آن ها رسیدگی می کنند.
•میز خدمت و اردوی جهادی مدیران

ســرهنگ محمدعلــی یعقوبــی ،فرمانده بســیج
ادارات و کارخانجــات تربــت حیدریــه در ایــن
خصوص به خبرنــگار ما گفــت :موضــوع اردوی
جهــادی و میــز خدمــت در شــورای اندیشــه ورز

بســیج کارمنــدان مطرح شــد و موافقــت اعضا و
کمیته هــا را گرفت ،بر همین اســاس روســتایی
که بیشــترین نیــاز به حضــور مدیران را داشــت،
احصــا و اعــام کردیــم.وی تصریــح کــرد :میــز
خدمــت و اردوی جهــادی چهــار روزه مدیــران
دســتگاههای اجرایــی تربــت حیدریــه مرتبط با
امور روستایی و مناطق محروم با هدف پشتیبانی
از اردوهــای جهــادی و رفــع مشــکالت اهالــی
در چهــار حــوزه عمرانــی ،فرهنگــی ،تربیتــی و
آموزشــی صبح دیــروز در روســتای ســلطانآباد
بخش رخ تربت حیدریه آغاز شــد.یعقوبی گفت:
مدیران دستگاههای حاضر شامل بنیادمسکن،
کمیتهامداد ،جهادکشــاورزی ،صنعت و معدن،
غله و بازرگانی ،دام پزشکی ،تعاون روستایی ،آب،
برق ،گاز ،مخابرات ،هاللاحمر ،فنی و حرفهای،
علــوم پزشــکی ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و
میــراث فرهنگی هســتند.وی افــزود :نظارت بر
تکمیل چهار باب خانه روستایی ،اجرای رزمایش
کمک مومنانه و توزیع بستههای معیشتی توسط
مدیران دستگاههای اجرایی ،برپایی کارگاههای
آموزشــی در حــوزه آســیبهای اجتماعــی و

نشســتهای بصیرتی از دیگر برنامههایی است
که در این اردوی چهار روزه دنبال شد.
•به تناسب مشکالت احصا شده میزهای
خدمت برپا شد

مســئول بســیج کارمندان و ادارات ناحیه تربت
حیدریه گفت :پیش از برگزاری اردوی جهادی،
مشکالت مردم روســتا احصا شــد و بر اساس آن
هر روز چهار مدیر به همراه نیروهای خود در این
منطقه حضور یافتنــد.وی بیان کــرد :اداره برق
همراه با نیروهای خود با حضور میدانی در روستا،
تمام روشنایی معابر را اصالح ،ترمیم ،به سازی و
تقویت کرد و اداره آبفای شهری نیز عالوه بر رفع
مشــکالت حــوزه آب ،موضوع ســاخت آبشــخور
بــرای دامــداران در خــارج از روســتا را بــا اعتبار
مشارکتی  ۲۰۰میلیون تومان در دستور کار قرار
داد.یعقوبی از واکسیناسیون بیش از دو هزار دام
ســبک و ســنگین توســط نیروهای دام پزشکی،
رفع مشکالت سوخت چاه های کشاورزی توسط
شــرکت ملی پخــش فــراورده هــای نفتــی ،رفع
مشکل داروی بیماران صعب العالج توسط هالل

احمر ،آموزش اطفای حریق توسط آتش نشانی،
مشــاوره خانواده و ازدواج توســط دادگستری و
ساخت و به ســازی منازل محرومان توسط بنیاد
مسکن ،به عنوان بخشی از فعالیت های این اردو
و میزهای خدمت جهادی یاد کرد.
•احداث  ۵۰باب منزل مسکونی در روستای
سلطان آباد رخ

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی تربت حیدریه
گفــت :شهرســتان تربــت حیدریــه دارای ۱۳۸
آبادی با  ۱۲۵روســتای بــاالی  ۲۰خانوار و ۲۱
هزار و  ۷۰۹واحد مســکونی اســت کــه حدود ۹
هزار و  ۸۳۰واحد معــادل  ۴۶درصــد آن مقاوم
سازی شده اســت.علی اصغر کوهسرخی خاطر
نشــان کرد :به لحاظ شاخص مســکن روستایی
جزو سه شهرستان برتر استان به شمار می رویم و
امسال احداث  ۲۸۹واحد مسکن روستایی سهم
شهرستان تربت حیدریه بوده که همه به بانک ها
معرفی شــده و  ۱۲۰میلیارد تومان تســهیالت و
 ۵۲میلیارد تومان نیز کمــک بالعوض پرداخت
شــده و تعــدادی از واحدها هــم به بهــره برداری

رسیده است.وی افزود :در روستای سلطان آباد
رخ  ۵۰واحد مسکن روســتایی در دست ساخت
است و از این تعداد  ۱۵واحد متعلق به محرومان
و نیازمندان است که در این مدت اردوی جهادی،
سه واحد فنداسیون اجرا و دو واحد نیز آسترزنی
شده است.
•مهم ترین کارکرد بسیج کارمندان و ادارات
تسهیل گری برای مردم است

مســئول بســیج کارمنــدان و ادارات ســپاه امام
رضا(ع) در حاشــیه ایــن اردوی جهــادی گفت:
کارمنــدان در تراز انقالب اســامی کم کاری در
مرامشــان نیســت و حداقل کاری که مــی توانند
انجــام دهنــد پاســخ گویــی مناســب و پیگیــری
مطالبات مردم است.سرهنگ پاسدار ابوالفضل
کهنســال افزود :همــه کارمنــدان در امنیت این
کشــور ســهم دارند به گونــه ای که چنــان چه در
پاســخ گویی به مطالبــات مردم کم کاری شــود،
دچار ریزش می شــویم و این ریزش ها خودش را
در فراخوان های دشمن و بلواها نشان می دهد.
وی بیان کرد :مهم ترین کارکرد بسیج کارمندان

مدیربنیادمسکنتربت
حیدریه :درروستایسلطان
آباد رخ ۵۰واحد مسکن
روستاییدردستساخت
است و از این تعداد ۱۵واحد
متعلقبهمحرومانونیازمندان
است که در این مدت اردوی
جهادی ۳،واحدفنداسیون
اجرا و ۲واحد نیز آسترزنی
شدهاست
و ادارات ،تســهیل گــری بــرای رفع مشــکالت و
مطالبــات مــردم اســت و ایــن اردوی جهــادی و
میزهــای خدمت این پیــام را متبادر مــی کند که
مسئوالن ،خدمت گزار مردم هستند.

