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درجلسهمعارفهشهردارفیضآبادمطرحشد:

مدیریت شهری با عمل صادقانه
اعتماد مردم را جلب کند

پوریوســف-امام جمعه مــه والت در مراســم معارفــه
شهردار جدید فیض آباد با توصیه به وی گفت :انتظار
این اســت که در مدیریت شــهری با عمل صادقانه،
اعتماد مردم را جلب کنید .مراســم معارفه شهردار
فیضآباد با حضور ذاکر معاون مدیر کل دفتر شهری
استانداری و مسئوالن و معتمدان مه والت و جمعی
از معتمدان و مســئوالن شهرســتان های فردوس و
بجستانبرگزارشد.دراینجلسهامامجمعهمهوالت
بر پرهیز از حاشیه ها تأکید کرد و با اشاره به حدیثی
از پیامبر اکرم(ص) افزود :شایســته ساالری از دیگر
اصول مهم مدیریت اســت که باید مدنظر قرار گیرد
و از این بابت از شورای اسالمی شهر فیض آباد تقدیر
می کنم که با توجه به اصــول و توانمندی ها به آقای
مهندس رئیسی رســیدند.دکتر اسالمی همچنین
با توصیه به شــهردار گفــت :انتظار این اســت که در
مدیریتشهریباعملصادقانه اعتمادمردمراجلب
کنید.وی از مهاجرت غیربومی هــا به عنوان یک ابر
بحران یاد کرد و افزود :تاثیرات منفی آن را بر چهره
شهر می بینم و در سال های آینده تاثیرات فرهنگی
آن بیشتر بروز خواهد کرد .موضوع دیگر فرار سرمایه
ها از شهر است و باید زیرساخت های اقتصادی را در
شهر برای سرمایه گذاران فراهم کنیم.معاون مدیر
کل دفتر شهری اســتانداری خراسان رضوی نیز با
بیاناینکهشهرفیضآباددارایظرفیتهایفراوان
اســت و باید از این ظرفیت ها استفاده شود ،تصریح
کرد :مدیریت شهری بسیار سخت و با ابعاد مختلف
است و باید دیدگاه ها به این موضوع تغییر کند و نگاه
باید منطبق بر واقعیت امروز باشــد.ذاکر با اشاره به
این که ترکیب جمعیتی به سمت شهر نشینی تغییر
کــرده و عمده فعالیــت ها امــروزه در شــهرها انجام
می شــود ،افزود :بدون مشــارکت مردم هیچ کاری
پیشرفت نخواهد داشت و باید شهرداری و مدیریت
شــهری چند نکته مهــم را در نظــر بگیرنــد.وی در
پاسخ به درخواست یکی از معتمدان مبنی بر توسعه
محدوده شهر گفت :مســئوالن قبل از تصویب باید
نیازهای شهر را اعالم کنند تا در طرح مصوب شهر با
توجه به این که مدت10ساله طرح جامع شهر فیض
آبــاد رو به پایان اســت ،در نظر گرفته شود.رئیســی
شــهردار جدید فیض آباد تعامل با کلیه دستگاه ها و
مردم را سرلوحه شهرداری دانست.

سرپرست اداره صمت سبزوار خبرداد:

صدور 91جواز تاسیس و توسعه
صنعتی در سبزوار

کالتــه -سرپرســت اداره صمــت ســبزوار گفــت:
۹۱جواز تاســیس و توســعه صنعتی بــا پیشبینی
ســرمایهگذاری  ۶۶هزار میلیارد ریــال از ابتدای
امســال در این شهرســتان صادر شــد .به گزارش
خراســان رضوی ،بهشــتی نســب افزود :با اجرای
ایــن طرحهــای صنعتــی در بخشهــای مختلــف
صنایــع غذایی ،شــیمیایی ،فلزی و فــراوری برای
ســه هزار و  ۶۹۱نفر اشــتغال ایجاد میشود .وی
اظهار کرد :میزان ســرمایه گــذاری در نظر گرفته
شــده برای راهانــدازی واحدهای تولیــدی در این
شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار
برابر افزایش یافته که بیانگر رغبت سرمایهگذاران
به ورود به بخش صنعت اســت .وی گفت :در نیمه
نخست سال گذشــته  ۱۳۴جواز تاسیس و توسعه
صنعتی بــا پیــش بینــی ســرمایهگذاری  ۱۵هزار
میلیارد ریــال در این شهرســتان صادر شــده بود.
بهشتی نسب افزود :عالوه بر بهره برداری از طرح
های شــاخص صنعتی ،احداث و توســعه شــهرک
صنعتی شماره  ۲سبزوار ،صدور مجوز آغاز عملیات
اجرایــی منطقه ویژه اقتصادی ســبزوار ،اســتقرار
اداره گمــرک ،دفتــر نمایندگــی نظام مهندســی
معدن و نمایندگی استاندارد در این شهرستان طی
سالهای اخیر محقق شده است.
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معاون شرکت توزیع برق خراسان رضوی:

به سازی برق  300روستای استان تا پایان امسال انجام می شود
حســین نوری-معــاون شــرکت توزیــع بــرق
خراســان رضــوی گفــت :طــرح جهــادی
«بهارستان» با هدف به سازی برق روستاها و
محرومیتزدایــی تــا پایــان ســال در 300
روســتای اســتان اجــرا مــی شــود.علیرضا
خدابنــده ،در ســفر بــه شهرســتان خلیــل
آباد اظهار کــرد :ارائه خدمات به روســتاها،
آبادیها و مناطق محروم و همچنین افزایش
سطح کیفی خدمات ارائه شده به این مناطق،
از برنامه های طرح جهادی بهارستان است
کــه اجرا می شــود.وی گفــت :آمارها نشــان
میدهد صنعت بــرق ایران با بیــش از 250
هــزار کیلومتــر شــبکه روســتایی ،وظیفــه
خدمترسانی به جمعیت بیش از  21میلیون
نفری ســاکن در  57هــزار و  750روســتای
کشور را بر عهده دارد.خدابنده افزود :کشور
ایران از منظر برقرســانی روســتایی جایگاه
بســیار ارزندهای در دنیــا دارد بهطــوری که
هم اکنون  99.7درصد از جمعیت روستایی
به انــرژی بــرق دسترســی دارنــد ،در حالی
که میانگین برقرســانی روســتایی در جهان
نزدیک به  79درصد اســت.وی بــا بیان این
که  75درصد از شــبکه برق روســتایی ایران
طول عمر باالی  20سال دارد ،افزود :عالوه
بر قدمت و فرســودگی شــبکه ،اجرا نشــدن
کامــل طرحهــای هادی روســتایی از ســوی
متولیان طی سالهای اخیر ،سبب قرارگیری

توســط مشــترکین تاکید و اظهار کــرد :یک
میلیون و330هزار مشــترک برق در ســطح
استان غیر از مشهد داریم.
•معرفی مدیر جدید برق خلیل آباد

ســتون های بــرق در معابر روســتاها شــده و
مشــکالتی را برای روســتاییان ایجــاد کرده
است.معاون شرکت توزیع برق استان گفت:
در راســتای تاکیــدات مقــام معظــم رهبری
مبنی بــر اصــاح شــبکههای فرســوده برق
و هماهنگــی وزارت نیــرو و مجلس شــورای
اســامی و همچنین با توجه به گشایشهای
ایجــاد شــده در تبصرههــای  6و  15قانــون
بودجه ســال  ،1400برنامه به سازی ،جابه
جایــی و مقاومســازی پایههــای بــرق معابــر
روســتایی ،اصالح و احداث روشــنایی معابر
عمومــی روســتاها ،تقویــت شــبکه و تامیــن
ولتــاژ مطمئن مشــترکان روســتاها ،اصالح
فرسودگی شبکه از جمله پایه و سیم و بازآرایی
و تعدیل بار فیدرهای فشار ضعیف شبکههای
روستایی دردست اقدام است که در خراسان

رضوی عملیات اجرایی طرح بهارستان از این
ماه شــروع و تا پایان ســال در 300روســتای
اســتان انجام مــی شــود.وی افــزود :آن چه
اهمیــت دارد ،اســتمرار تامین بــرق پایدار و
قابل اتکا در روستاها به واسطه برنامههای به
سازی و بهینهسازی است و طرح «بهارستان»
نیز با همین هدف به مرحله اجرا رسیده است.
معاون شرکت توزیع برق خراسان رضوی که
بــرای معرفی مدیر جدیــد برق خلیــل آباد به
این شهرســتان ســفر کرده بود ،اظهــار کرد:
از آن جایی که برق ،محور توســعه به حســاب
میآید ،توجه ویژه بــه تامین برق روســتاها و
همچنین رفع مشــکالت احتمالی روســتاها
در حوزههای تامین برق مطمئن و روشــنایی
میتواند زمینهساز پیشرفت و توسعه پایدار در
بافت روستایی باشد.وی بر پرداخت مطالبات

در ادامه جلســه ،قاســم پــور فرمانــدار خلیل
آبــاد اقدامات شــرکت توزیــع برق اســتان را
ســتود و از زحمات کاظم امیری مدیر ســابق
امور بــرق این شهرســتان که مدت پنج ســال
خدمت کرده بود ،تقدیر و تشکر کرد.خدابنده
معاون شــرکت توزیع برق استان هم زحمات
مدیرســابق برق خلیل آباد را قابل تقدیر ذکر
کــرد وافــزود :ارتقــای جایــگاه وی از چندی
قبل مد نظر اســتان بود کــه بــه زودی به یکی
از شهرســتان های اســتان معرفی می شــود.
وی در پایان ،دکتر صادقپــور را به عنوان مدیر
جدید برق در خلیل آباد معرفی کرد.فرماندار
خلیل آباد در این جلســه از اقدامات شــرکت
برق در شهرستان تقدیر کرد و خواستار تسریع
در جابــه جایــی تیرهای بــرق مســیر باند دوم
خلیلآباد به سمت بردسکن شد.دراین جلسه
فرماندار خلیل آباد درخواست  ۲۰۰پایه چراغ
 LEDرا داشت که با نصب آن ها ،معابر شهر و
شهرستان از روشنایی کافی برخوردار خواهد
شد.وی ساخت انبار تجهیزات برق و پیگیری
زمیــن بــرای احــداث ســاختمان اداره بــرق
کندر را از دیگر مطالبات شهرستان نام برد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسانرضوی مطرح کرد:

ضرورت راه اندازی مرکز تحقیقات کشاورزی درکاشمر
مهدیــان -رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی
خراســانرضــوی گفــت :راه انــدازی مرکــز
تحقیقات کشــاورزی در کاشــمر بایددر استان
مطــرح و پیگیری شــود.رئیــس دانشــگاه آزاد
اسالمیخراسانرضویدرجلسههیئترئیسه
دانشــگاه آزاد کاشــمر که بــا حضــور فرماندار،
امام جمعــه وجمعــی از مدیران شــهری برگزار
شد ،با بیان این که سفر به کاشمر ،دومین سفر
شهرستانیبرایبازدیدازواحدهایدانشگاهی
اســتان اســت ،افزود :در بازدیــد ازبخش های
مختلف دانشگاه و ظرفیت ها و توانمندی هایی
که در منطقه و شــهر وجــود دارد ،در ســایه این
توانمندی هــا و همگرایــی وتعامــات ،امید به
آینده را بیش از گذشته زنده کرده است.
دکتر مرادی با اشاره به تجارب دانشگاه آزاد در
سالیان گذشــته افزود :دانشــگاه آزاد اسالمی
تجارب گــران قــدری بــرای ارتباط بــا جامعه و
حل مســائل آن دارد از این رو رویکرد دانشــگاه
از آموزش صــرف و آکادمیک به ســمت آموزش
همراه با حل مسائل جامعه تغییرکرده است.
وی با اشــاره به ظرفیت های شهرستان به ویژه
در بخش کشــاورزی افــزود :راه انــدازی مرکز
تحقیقات کشــاورزی در کاشــمر بایددر استان
مطــرح و پیگیری شــود.رئیــس دانشــگاه آزاد
استان با بیان این که نقش آفرینی های دانشگاه
در فضای جامعه با نگاه مبتنی بــر نیازهای روز
باعثافزایــش اعتمــاد اجتماعی به دانشــگاه
شده است ،خاطرنشــان کرد :دانشگاه در برابر
رویدادهــا و اتفاقات جامعه بی تفاوت نیســت و
از ایــن رو مدارس عالــی مهارت بــا رویکرد حل
مسائل جامعه و نیازهای روز جامعه راه اندازی

می شوند.مرادی با اشاره به راه اندازی مدرسه
عالی هوانوردی در کاشمر با همکاری فرودگاه
خصوصیکاویانپروازشرقافزود:مدرسهعالی
هوانوردییکظرفیتفوقالعادهاستکهبرای
حمایت از آن و به منظور ارتقای ســطح خدمات
دهی این مجموعه موضوع در صندوقپژوهش
اســتان مطــرح خواهد شــد.فرماندار کاشــمر
در این نشســت با تقدیر از نگاه و رویکرد توسعه
اجتماعی ریاســت دانشــگاه آزاد استان گفت:
در حوزهشهرســتان نگاه مان توسعه ای و نقشه
راه هم سند توسعه شهرستان است که براساس
ظرفیت ها ،توانمندی ها،فرصت ها وتهدیدها
تصمیم گیری و برنامه ریزی می شود.وی با بیان
این که اســتفاده از ظرفیــت هــا از موضوعاتی
اســت که در بخش هــا ی مختلف بــرآن تمرکز
شده،گفت:ازظرفیتدانشگاههادرموضوعات
مختلف اجتماعی و اقتصادی برای حل مسائل
شهرستان بهره گیری شده است. ساقی با بیان
این که شهرستان دارای ظرفیت های بالقوه ای
است که تاکنون کمتر از آن استفاده شده است،
افزود :فرصت ها و ظرفیتهای خوبی درحوزه
گیاهــان دارویی داریــم که بایــد با هــم افزایی
و ارتبــاط بیشــتر دانشــگاه و حــوزه صنعــت و
تولید ،این ظرفیــت ها تقویت شــوند.فرماندار
کاشــمر با بیان این که جای خرســندی اســت
که رشــته های جدید براســاس نیاز های بومی
منطقه در دانشــگاه راه اندازی میشود ،گفت:
با رویکــرد متفــاوت دانشــگاه در حوزه توســعه
اجتماعی باید به حمایت از تشکل ها و نشریات
دانشجویی بیشتر توجه شود.وی تصریح کرد:
محیط دانشــگاه باید یــک محیط زنده باشــد و

تاکید مقام معظم رهبری در حوزه سیاسی این
بوده که دانشــگاه ها بایدنخبه پروری سیاســی
داشته باشــند که با راه اندازی کرسی های آزاد
اندیشی در دانشگاه ها این مهم محقق خواهد
شد.فرماندارکاشــمر گفت :محیط دانشگاه به
لحاظ سیاسی باید محیطی پویا باشد و بهترین
مکانی کــه تضــارب آرا اتفاق می افتــد ،محیط
دانشگاه است.مسلم ســاقی با اشاره به این که
فرودگاه خصوصی کاویان پرواز از ظرفیت های
شهرستان است ،گفت :به تازگی با توجه به این
که این مجموعهیــک ظرفیت و پتانســیل برای

منطقه اســت ،تفاهم نامه ای در حوزه مدیریت
بحران با فرودگاه امضا شده تا بتوانیم استفاده
بیشــتری ازاین ظرفیت داشــته باشیم.حجت
االسالم طاهری امام جمعه کاشــمر با اشاره به
ظرفیت های دانشگاه در شهرستان اظهار کرد:
باید از فضاهای موجود در دانشــگاه برای ارائه
خدماتبهتربهمردممنطقهوبهویژهدانشجویان
اســتفاده شــود.امام جمعه کاشــمر با بیان این
که منطقه ترشــیز دارای معادن زیادی اســت،
خواســتار راه اندازی رشــته معدن در دانشگاه
آزاد کاشمر شد .

شهرستان ها

استاندار:

کار گروه تنظیم بازار نباید انفعالی
برخورد کند
استاندار خراســان رضوی با بیان این که کارگروه
تنظیم بــازار نباید بــا موضوعات انفعالــی برخورد
کند ،افــزود :بــازار بایــد به صــورت مســتمر رصد
و مراقبــت شــود .بــه گــزارش روابــط عمومــی
استانداری ،نظری در جلســه کارگروه تنظیم بازار
استان ،بازار و مدیریت اقالم اساسی را بسیار مهم
دانســت و اظهار کرد :نباید اجازه بدهیم که تحت
تاثیر هیــچ موضوعــی جامعــه ملتهب بشــود .وی
افزود :در همه موضوعات به ویژه کاالهای اساسی و
روزمره که نبود آن مردم را دچار مشکل میکند هنر
ما رصد ،پیشبینی ،پیشگیری و درنهایت مراقبت
اســت .وی تصریح کرد :کارگروه تنظیم بازار نباید
با موضوعات انفعالی برخورد کند بلکه باید با پیش
بینی چالشهای پیش رو از قبل برنامه ریزی الزم را
داشته باشد .نظری یکی از راهکارهای تنظیم بازار
را احیای واحدهای تعطیل شده یا راکد اعالم کرد
و گفت :دســتگاههای صمت و جهاد کشاورزی به
عنوان دستگاههای متولی باید با رصد و مراقبت از
التهاب بازار جلوگیری کنند .دستگاههای متولی
ســازوکارهای خود را باید مبتنی بــر گلوگاهها در
نظــر بگیرند و به ســمتی پیــش برویم کــه در حوزه
تنظیم بازار خودکنترلی رواج پیدا کند.

رئیساتاقبازرگانیایران:

خامفروشی با عنوان صادرات
افتخارنیست

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشــاورزی
ایران گفت :بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور
از حاکمیت خامفروشی در بخش صادرات غیرنفتی
حکایت دارد و حال آن که نمیتوان به خامفروشی
و منابعفروشــی با عنوان صادرات افتخــار کرد .به
گزارش ایرنا ،شــافعی در ســی و چهارمین نشست
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد افزود :این
هشداری برای متولیان امر درباره خروج منابع ،آن
هم بدون ایجــاد ارزشافزوده برای اقتصاد اســت.
وی با اشاره به چالشهای موجود در بخش تجارت
خارجی کشور ،اظهارکرد :بررسی  ۱۰قلم نخست
فهرست کاالی صادراتی ایران نشــان میدهد که
عمده صادرات غیرنفتی کشــورمان بر بخشهایی
متمرکز بوده اســت که در پایینترین ســطوح خلق
ارزشافــزوده قــرار دارنــد و  ۶۵تــا  ۸۵درصد آن،
کاالهای خام و نیمهخام محسوب می شوند.

