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رئیسسازماننوسازی،توسعهوتجهیزمدارس:

 19/5درصد مدارس کشور
نیازمند مقاوم سازی است

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش و رئیس ســازمان
نوســازی ،توســعه و تجهیز مدارس گفت19/5 :
درصد فضاهای آموزشــی در اســتان های مختلف
نیازمنــد تخریــب ،بازســازی و مقــاوم ســازی
هســتند.به گــزارش ایرنا ،مهــرا ...رخشــانی مهر
در حاشــیه بازدید از طــرح های ناتمام و در دســت
ســاخت آمــوزش و پــرورش گناباد طــی گفت وگو
با خبرنــگاران اظهــار کــرد :از این میــان 7درصد
فضاهــای آموزشــی به دلیــل فرســودگی نیازمند
تخریب هســتند کــه بــا همراهــی خیــران دوباره
احداث و بازســازی می شــوند.وی ادامه داد۲۵ :
هزار کالس درس در کشور در حال ساخت است که
بخشی از آن ها با منابع دولتی و بخشی با مشارکت
خیران ســاخته میشــوند .معاون وزیــر آموزش و
پــرورش گفــت :دولت ســیزدهم طی امســال ۲۳
هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال برای احداث و بازسازی
فضاهــای آموزشــی کشــور هزینه می کند و ســال
گذشــته هم همین میزان تخصیص یافته بود.وی
افزود :در الیحه بودجه ســال آینده اعتبار ســاخت
و بازسازی فضاهای آموزشــی به  ۳۰هزار میلیارد
ریــال افزایش می یابد و بیشــترین رویکــرد وزارت
آموزش و پرورش جلب مشارکت خیران در اجرای
طــرح هاست.رخشــانی مهــر تکمیــل طرحهــای
نیمه تمام را اولویت ســازمان نوســازی ،توســعه و
تجهیز مدارس ذکر کرد و گفت :طرحهای بســیار
از محل منابــع ملی و مشــارکت خیران آغاز شــده
که با تخصیص اعتبار الزم برای ســرعت بخشی در
تکمیل آن ها تالش می شود.وی گفت :از مجموع
 ۱۴هزار و  ۷۰۰کالس درس که در ابتدای ســال
تحصیلی جاری تحویل آموزش و پرورش داده شد
حدود هفت هزار کالس با مشارکت خیران احداث
شده است.وی خاطرنشان کرد :سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس برای جلب مشارکت مردم
در احداث و بازسازی فضاهای آموزشی طرح آجر
به آجر را در دســت اجرا دارد که در این راستا افراد
متقاضی می تواننــد با مبالغ مختلــف حتی ۱۰۰
هــزار و  ۲۰۰هــزار ریال در ایــن زمینه مشــارکت
داشــته باشــند.وی با اشــاره به وجود بیش از پنج
هزار کالس درس در حال ســاخت در اســتان طی
چهار سال گذشته ،ادامه داد :پارسال هزار و ۶۰۰
میلیارد ریال و امســال هم همین رقم برای تکمیل
این طرح ها تخصیص یافته است.

نماینده سبزوار در مجلس خبرداد:

انعقاد تفاهم نامه با شهرک های
صنعتی استان برای تامین
 ۱۵مگاوات برق

کالته  -نماینده ســبزوار در مجلس گفــت :با انعقاد
تفاهم نامه با شــرکت شــهرکهای صنعتی استان
 ۱۵مــگاوات بــرق بــرای شــهر کهای صنعتــی
ســبزوار تامین می شــود .محبــی افــزود :از طریق
این تفاهمنامه  ۱۵مگاوات برق برای شهرکهای
صنعتی سبزوار تامین و زمینه برای احداث صنایع
جدید در دو شــهرک صنعتی فراهم می شــود  .وی
تصریح کرد :تکمیل طرح راه آهن ســبزوار به طول
 ۴۸کیلومتر از ایستگاه سلطان آباد به شهر سبزوار
یکی از مطالبات جدی مردم این شهرســتان است
که در مرحلــه پیگیــری قــرار دارد .وی اظهار کرد:
تکمیل طــرح راه آهن ســبزوار بیش از چهــار هزار
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تامین آن از طریق
بودجه های معمولی عملی نیست.محبی افزود :به
منظور تسریع طرح راه آهن سبزوار عالوه بر پیگیری
از طریق سازمان برنامه و بودجه از ابزارهای دیگری
همچون ماده  56نیز استفاده شده است.

رئیس محیط زیست تایباد خبر داد:

کشف  6بهله پرنده شکاری
از یک خودرو

کلثومیان -رئیس محیط زیست تایباد گفت  6 :بهله
پرنده شــکاری از نوع باالبان توسط تبعه ایرانی در
یک خودرو که به صورت ماهرانه جاسازی و بال ها
و پاهای آن ها بسته شــده بود و قصد انتقال آن ها
را به افغانستان وسپس کشــورهای حوزه جنوبی
خلیج فارس داشــت توســط نیروهای پاسگاه 17
شهریور و یگان حفاظت محیط زیست تایباد کشف
و ضبط شــد.اربابی افــزود  :طبــق قانون شــکار و
صید اقدام به زنــده گیری هر قطعــه باالبان 200
میلیــون تومــان جریمــه نقــدی و بنا به تشــخیص
قاضی نود و یک روز تا سه ســال حبس در پی دارد
و این متخلف زیســت محیطی با تشــکیل پرونده و
سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی سپرده شد.
وی افزود  :زیســتگاه باالبان از شمال و مرکز چین
تا اروپای مرکزی امتداد دارد و باالبان های مهاجر
طی ماه های مرداد و شهریور برای زمستان گذرانی
به ایران میآیند،بیشترین میزان کاهش شمار این
پرنده در خطر انقراض مربوط به آسیای میانه است
و تعــداد باالبان هایی که هر ســال بــرای بازداران
خاورمیانه زنده گیری می شــوند شامل چهار هزار
بهله برای عربســتان ،هزار بهله بــرای قطر و 500
بهله برای هــر یک از کشــورهای کویــت ،بحرین و
امارات برآورد می شود.

از میان خبرها

3

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Sat.Dec.4.2021. No.4847

شنبه  13آذر.1400شماره 4847

قالیباف در بزرگداشت هشتاد و چهارمین سالگرد شهادت آیت ا ...مدرس

«مدرس» مجلس را به خانه ملت تبدیل کرد
 700هزارمیلیارد تومان سرمایه در پروژه های ناتمامکشور رها شده است

ســید هادی مهدیان -رئیس مجلس با اشــاره به
این که شــهید مدرس ،مرد الهی و بزرگی بود
که فقــط از خدا مــی ترســید ،گفت :ایــن مرد
بزرگ هیچ مصلحتی را جز حق تشخیص نداد
و جز در راه خدا و عزت دین و مسلمانان و ملت
عزیز مــا گام بر نداشــت و مجلــس را تبدیل به
خانه ملت کــرد .به گزارش خراســان رضوی،
محمد باقر قالیباف در آیین بزرگداشت هشتاد
و چهارمین ســالگرد شــهادت آیتا ...ســید
حســن مدرس(ره) با اذعــان به این کــه امروز
در عرصــه مســائل اقتصادی دچار مشــکالت
و ضعف هایی هســتیم و کارنامــه قابل دفاعی
در ایــن بخــش نداریــم ،خاطرنشــان کــرد :با
صراحت اعالم می کنم که این ضعف و اشکال
در نبود امکانات مادی نیســت ،چرا که کشور
نه تنها فقیر نیســت بلکــه دارای ظرفیت های
زیادی هم هســت .قالیباف با بیــان این که ما
دو سه اشــکال جدی داریم که به ما مسئوالن
بر می گردد ،افزود :اول این که بخشــی از این
مشکالت مربوط به مجلس شــورای اسالمی
اســت که ما به عنــوان نماینــدگان مــردم اگر
مدعی انقالبی هستیم ،وظیفه داریم در مسیر
حل مشکالت گام برداریم چرا که یک انقالبی
نمی تواند بگوید ما انقالبی هستیم ولی راهی
برای حل مشــکالت پیــدا نکند .وی با اشــاره
به ایــن که مصمــم هســتیم در این مســیر گام
برداریم و اشکال کار را پیدا کنیم ،گفت :یکی
از مهم ترین مشکالت این است که ما مردم را
از صحنه کار ،تالش ،فعالیت و ظرفیت که مهم
تریــن ظرفیت برای پیشــرفت جامعــه و منابع
انسانی یک جامعه است ،از دست داده ایم.
•ما هم تالش می کنیم تا مشکل این جاده
با تکمیل باند دوم برطرف شود

قالیبــاف همچنیــن بــه موضــوع مهــم جاده
حادثهآفرین کاشمر به ســه راهی شادمهر که
امروز به یک دغدغه ذهنی و واقعیت تلخ در این
منطقه تبدیل شده اســت ،اشاره کرد و گفت:

اگرچــه نماینــده کاشــمر در تهــران پیگیری
های زیادی در این خصــوص انجام دادند ،اما
مطمئن باشید ما هم تالش می کنیم تا مشکل
این جاده بــا تکمیل بانــد دوم برطرف شــود.
نظری اســتاندار نیز در این مراسم با اشاره به
این که اعتقــاد و تاکید در نظام اســامی این
بوده که نقش اصلی همیشــه در اختیار مردم
و نمونه آن هشــت ســال دفاع مقدس اســت،
گفت :حل مشــکالت امــروز در تمامی بخش
ها ،نیازمنــد حرکت های مردمــی نظیر دفاع
مقدس توسط خود مردم است و نقش دولت
و دستگاه های دولتی در این عرصه یک نقش
حمایتی است تا با برداشتن موانع احتمالی از
جلوی پای حرکت های مردمی ،در این زمینه
تســهیل ســازی کننــد .عبدالحمیــد طالبی
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس
رضوی نیز با بیان این که درصدد هســتیم تا
زیارتگاه شــهید مــدرس(ره) را بــه یک قطب
علمی و فرهنگی تبدیل کنیم ،از ایجاد رشته
مدرس شناســی در آســتان قدس خبــر داد.
حجت االســام طاهری امام جمعه کاشــمر
گفت :تسریع در روند اجرای عملیات باند دوم
سه راهی شادمهر به انابد جزو مطالبات جدی
و به حق مردم منطقه است که باید در دستور
کار مسئوالن و نمایندگان مجلس قرار گیرد.

• کسانی سیاستهای حمایتی را به رانت
تبدیل میکنند

رئیس مجلس در نشست با جمعی از نخبگان
منطقه ترشیز با اشاره به این که ارتباط دولت
با ســرمایه گذاران و مردم باید اصالح شــود،
گفت :کســانی که سیاســتهای حمایتی از
تولیــد را به رانــت تبدیل میکننــد ،همچون
سلولهای سرطانی هستند که باید مانع رشد
آنها شویم و با آنها مقابله کنیم .به گزارش
خانه ملت ،قالیباف بــا تاکید بر اهمیت نقش
مــردم در رفــع مشــکالت ،بــه ظرفیــت های
منطقه ترشــیز اشــاره واظهار کرد :براساس
اظهارنظر کارشناسان و کارآفرینان ،ظرفیت
های مردمی امــکان حل مشــکالت را دارند
و در ایــن منطقه نیــز فرصت بهره بــرداری از
انــرژی هــای پــاک ،اســتفاده بهینــه از آب و
کشــت گلخانــه ای وجــود دارد و بایــد توجه
کنید که راه حــل رفع کمبودهــای این حوزه
صرفــا در تهران نیســت .وی با اذعــان به این
که در مجلــس به دنبال رفع موانع هســتیم تا
شهرستان ها و استان ها بتوانند خود کارشان
را پیــش ببرنــد و مرکــز صرفــ ًا تنظیــم کننده
روابط باشــد ،خاطرنشــان کرد :نهــاد قانون
گذاری باید نظام تامین مالی در حوزه سرمایه
گذاری را بازآفرینــی کند ،لذا این خواســته

می توانــد مهم ترین مطالبه مــردم از مجلس
باشد .رئیس قوه مقننه با اشاره به این که هم
اکنون بیش از  ۳۵درصد از دانشآموختگان
دانشــگاهی بیکارهســتند ،تصریــح کــرد:
دانشجو باید در میدان عمل تربیت شود و اگر
مراکز تولیدی ما به دانشــجو یا افــراد دارای
تحصیــات تکمیلی نیاز دارنــد ،باید از آن ها
حمایت کنند .وی با بیان این که تالشمان در
اعتبارات ســال  1400رویکــرد تولید ثروت
بود به طوری کــه الیحه بودجــه  1400را در
دولت قبل رد کردیم تا بودجه را به نفع مردم
تغییر دهــد امــا آن چه مــی خواســتیم اتفاق
نیفتاد ،یادآور شــد :در صحــن علنی مجلس
اعالم کردیم که نمی توانیــم  ۱۰۰اولویت را
در دستور کار قرار دهیم ،بلکه سه اولویت مهم
اقتصاد ،آب و جمعیت را باید در برنامه هفتم
مورد توجه قرار دهیم تا اتفاقات مهمی در این
حوزه ها رخ دهد .البته وقتی حرف از جمعیت
میزنیــم بــه موالیــد ،مهاجــرت و اختالفات
طبقاتی نیز توجه داریم .قالیباف با اشــاره به
این که رفتار بخش خصوصــی را باید به گونه
ای حل کنیم ،افزود :وقتی همه و حتی رهبر
معظم انقالب نیز شخص ًا آبرو می گذارند تا از
تولید داخل حمایت شــود و بــرای حمایت از
صنعت داخل ،ایشان ورود برخی کاالها را به
داخل ممنوع میکنند ،نباید شاهد این باشیم
که هفتــه بعد یــک مرتبه کاالها گران شــود و
عده ای سوءاستفاده کنند ،این فرهنگ باید
درســت شــود و دولت و مجلس نیز در این جا
نقششان مشخص می شود زیرا حمایت نباید
به رانت تبدیل شود .وی به تعداد باالی پروژه
های ناتمام در کشــور هم اشاره کرد و گفت :
براساس قیمت ســال  ۹۵بیش از  ۷۰۰هزار
میلیارد تومان ســرمایه در پروژه های ناتمام
کشــور رها شــده که این باعث تأســف است.
قالیباف در آخرین برنامه سفرش در کاشمر
با حضور در شهرک صنعتی این شهرستان از
یک شرکت گیاهان دارویی بازدید کرد.

معاون هماهنگکننده نیروی زمینی ارتش :

ایران در ساخت پهپاد پیشرفت خوبی کرده است
معــاون هماهنگکننــده نیــروی زمینــی
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران گفــت:
پهپادها نقش تعیینکنندهای در سرنوشــت
جنگهــای کنونــی دارند و بــه لطــف خدا و
حمایــت سلســلهمراتب موجود در کشــور ما
پیشــرفتهای خوبــی در ایــن حوزه و ســایر
صنایع موشــکی ،ادوات دفاعــی و ضدتانک
به دست آوردهایم.امیر ســرتیپ عباس فالح
روز پنج شــنبه در حاشــیه دومین جشــنواره
کشوری حضرت علیاصغر (ع) در مشهد در
گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود :تحریمهایی
در طــول انقــاب اســامی شــکل گرفت که

برخی از آنها علیه سامانههای دفاعی کشور
بود و به همین دلیل باعث رشد فزایندهای در
صنایع دفاعی کشور شــد.وی ادامه داد :اگر
تحریمها نبود شاید بســیاری از توانمندیها
در تولیــد ادوات ،ابــزار و وســایل دفاعــی که
اکنــون بــه آن دســت پیداکردهایم به رشــد و
شــکوفایی فزاینده در صنایع دفاعی کشــور
نمیرسید ما حتی در گذشــته قادر به تعمیر
و بهروزرســانی وســایل دفاعی خود نبودیم و
اکنون به لطف تحریمها ،ایران بهعنوان یکی
از سازندههای ادوات دفاعی در دنیا به شمار
میرود.وی گفت :اگــر تحریم نبودیــم و این

وســایل در اختیار ما قرار میگرفت به دنبال
ساخت آنها نمیرفتیم اما تحریمها بهصورت
طوالنیمدت انجام شد و ما مجبور به ساخت
و تهیه ادوات شــدیم و اکنون کشور ما یکی از
پیشرفتهترین کشورهای دنیاست بهنحویکه
در حوزه صنایــع دفاعی عالوه بــر تأمین نیاز
خود میتوانیم به کشورهایی که صالح بدانیم
صادرکننده باشــیم.فالح افزود :دســتیابی
به ایــن صنایع باعث شــد تا در ایجــاد تحرک
نیروهــای مســلح گامهــای بزرگــی برداریم
بهنحویکه یگانهای ما نسبت به زمان دفاع
مقدس و قبل از آن از ســطح تحــرک باالتری

در نشست تخصصی مدیران بهزیستی در خانه امن زنان خشونت دیده بیان شد:

مددجویان آسیبدیده ،ناموس بهزیستی هستند

مدیرکل بهزیســتی خراســان رضوی ،معاون اجتماعی
و مســئول مراکز آســیبدیدگان این نهاد بهاتفاق مدیر
بهزیســتی شهرســتان مشــهد از خانه امــن بازدید کرد
و گفت :مددجویــان مراکــز آســیبدیدگان اجتماعی،
ناموس بهزیســتی هســتند و باید مثل ناموس خودمان
از آنهــا مراقبــت و محافظــت کنیم.بــه گــزارش روابط
عمومی بهزیســتی اســتان ،مســعود فیروزی بابیان این
که ایــن عزیــزان ،امانتهــای حاکمیت نزد بهزیســتی
هســتند،افزود :باید شــرایطی فراهم کنیم کــه آنها به
توانمندی برسند و نیازهای عاطفی ،فرهنگی ،انسانی
و اجتماعیشــان تا حد امکانــات و مقدوراتــی که داریم
برآورده شــود.وی با انتقــاد از نگاهی که درگذشــته در
خصوص این گروه وجود داشته اســت ،گفت :بعضیها
فکر میکردند که این افراد مخل نظم جامعه ،زائد و منشأ
مشکالت و بدبختیهای جامعه هستند.فیروزی اظهار
کرد :نگاه بهزیســتی این اســت که اینها آســیبدیده و
رنجکشــیده از یک محیط پرآســیب هســتند و برخالف
نظر قدیمی ،اینها از جامعه طلبکار هستند و باید پاسخ
مطالبات خــود را از جامعه و مســئوالن بگیرند زیرا زخم
ناهنجاریهای اجتماعی ،آنها را مجروح ساخته است.
•جامعه به مددجویان خشونت دیده بدهکار است

وی ادامه داد :بنابراین ما به آنها بدهکار هستیم و باید
دین خود را به آســیبدیدگان با خدمــات خوب ،دقیق،

کارشناسی و انسانی ادا کنیم.فیروزی با تأکید بر این که
امسال میلیاردها تومان صرف به سازی ساختار امنیتی،
ایمنی و عمرانی مراکز آسیبها شده است ،گفت :البته
کار در این مراکز شرایط بســیار ویژهای دارد و نیروهای
کارشناسی و تخصصی بیشتری الزم است که امیدواریم
شــرایط بهگونهای پیش بــرود که ســطوح تصمیمگیری
کشور ،اعتبارات الزم برای بهکارگیری نیروهای بیشتر
و تخصصیتر را امکانپذیر سازند.
•نباید مددجویان برای مدت زیادی در مراکز رسوب
کنند

مدیرکل بهزیستی تصریح کرد :ما در هیچکدام از مراکز
آسیبدیدگان نباید مددجویانی داشته باشیم که مدت
زیادی بدون پیگیری وضعیت و تغییر در شرایط ،پیش ما
بمانند و در مراکز رســوب کنند بلکه باید با پیگیریهای
حقوقی ،مددکاری ،قضایی و خانوادگی ،هر طور هست
آنها را بــه ترخیص ،بازگشــت به خانواده ،بازگشــت به
جامعه و استقالل برسانیم تا شــرایط زندگی اجتماعی
عادی را به دســت آورند.وی از کارشناســان و مسئوالن
مراکز آسیبدیدگان خواست شــرایط و امکان ارتباط و
تعامل زنان خشــونت دیده با فرزندان ،اعضای خانواده
و فامیل را برای مددجویان این مراکــز فراهم کنند و هر
تالشی که الزم اســت در این زمینه انجام دهند مگر این
که دستور قضایی یا پزشکی ،این ارتباط را منع کند.

برخــوردار شــدند و این امــر به برکــت تالش
دانشمندان جوان ایرانی برای به خودکفایی
رساندن کشور در این حوزهها بود.وی ادامه
داد :این دســتاوردها به واســطه اســتفاده از
تمــام ظرفیتهای دفاعــی درونســازمانی
و همچنیــن شــرکتهای دانشبنیــان برون
سازمانی با محوریت سازمان نیروهای مسلح
به وجود آمده است و بهعنوان یکی از نیروهای
بهرهبردار شاهد نتایج اســتفاده از تحقیقات
بهدستآمده هستیم که علت آن در حمایت از
توان شرکتهای دانشبنیان است بهگونهای
که این تحقیقات رو به افزایش است.

دمای استان ۱۴درجه کاهش مییابد
هواشناسی خراسان رضوی از کاهش  ۱۲تا  ۱۴درجهای دمای
روزانه و رسیدن دمای شبانه به کمتر از صفر درجه در اکثر نواحی
سردسیر خراسان رضوی خبر داد.
بر اساس اطالعیه هواشناسی خراسان رضوی ،سامانه بارشی از
اواخر امشب در استان فعالشده و از اواخر وقت شنبه ۱۳ ،آذر ،از
خراسان رضوی خارج میشود .وقوع بارشهای رگباری در استان
در برخی نقاط توأم با رعد و بــرق با احتمال آبگرفتگی بهویژه در
نیمه جنوبی پیشبینی میشــود.همچنین افزایش شــدت وزش
باد در خراســان رضوی بــا احتمال بروز خســارت بهویــژه در نوار
شــرقی را خواهیم داشــت.طبق مدلهای هواشناسی بیشترین
میزان بارشها در نیشابور ،قوچان ،درگز ،جغتای ،گناباد ،کاخک
گناباد ،فریمان ،تربتحیدریه ،خواف همچنین ارتفاعات بینالود و
هزار مسجد خواهد بود.کاهش محسوس دما در استان پیشبینی
میشــود و دمای روزانه بیــن  ۱۲تــا  ۱۴درجه کاهــش مییابد.
دمای شبانه نیز در اکثر نواحی سردسیر طی روزهای شنبه و یک
شنبه هفته آینده به کمتر از صفر درجه خواهد رسید.تشکیل مه،
لغزندگی معابر و محورهای استان از دیگر آثار این سامانه بارشی
خواهد بود.با توجه به این شــرایط هوایی تردد نکردن و توقف در
حاشــیه رودخانهها ،خــودداری از عملیات کوهنــوردی و صعود
به ارتفاعات ،به همراه داشــتن تجهیزات زمســتانی در ترددهای
جادهای ،تنظیم دمای گلخانهها ،دامداریها و مرغداریها و...
همچنین در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای جلوگیری از خسارت
های احتمالی ناشی از افزایش شدت وزش باد و احتمال اختالل
در سیستم حملونقل توصیه میشود.

شهرستان ها

معاون وزیر صمت با اشاره به رویکرد جدید
سازمان شهرک های صنعتی مطرح کرد:

وعده تامین ۳هزار لیتر
ازمحل بازچرخانیآب برای صنایع
معــاون وزیر صمــت گفت:رویکــرد جدیدســازمان
شــهرک هــای صنعتــی بازچرخانــی آب صنعــت و
پسابهای شــهرکهای صنعتی اســت که حداقل
 ۳۰۰۰لیتــر میتوانیــم از محــل بازچرخانــی آب
داشــته باشــیم .علی رســولیان افــزود :بــا توجه به
اشــتغال باالیی که صنعت دارد ،امیدواریم بتوانیم
کمکهــای خوبی بــه این بخش داشــته باشــیم و با
تأمین آب از طریق بازچرخانی و اســتفاده از پســاب
و ...در طرح تعادل بخشــی مصــرف آب وزارت نیرو
نقش خوبی ایفــا کنیم.رســولیان  ،در بازدید رئیس
کمیسیونصنایعومعادنمجلس ازشهرکصنعتی
کاشــمر اظهار کرد :بــا توجه به واحدهــای صنعتی
خوبی که در شهرک صنعتی کاشمر استقرار یافته،
ن صــورت گیرد.
بایــد حمایتهــای هم ه جانبــه از آ 
وی با بیان این که بســیاری از این واحدها صادرات
محور هستند و در ســطح کیفی صادرات میکنند،
افزود :مهمترین کار ما تأمین زیرساختهای تجاری
و صنعتی در زمینه آب ،برق و گاز در شهرکهاســت
که در این زمینه برنامههای منسجمی در وزارتخانه
وجود دارد ،البته در انجام بخشــی از این موارد باید
همه دســتگاهها کمــک کننــد.وی گفــت :هر چند
واحدهای صنعتی حداکثر صرفهجویی آب را دارند
و تالش میکنند بازچرخانی آب را داشته باشند اما
در سراسر کشور با کمبود منابع آبی مواجه هستیم.
رسولیانخاطرنشانکرد:چندمسیردرزمینهتأمین
آب واحدهای صنعتــی در نظر داریم کــه یکی از آن
ها استفاده از پساب شــهری است ،بنابراین رویکرد
جدید سازمان شهرکهای صنعتی بازچرخانی آب
صنعت و پسابهای شــهرکهای صنعتی است که
حداقل  ۳۰۰۰لیتــر میتوانیم از محل بازچرخانی
آب داشته باشیم و در اختیار واحدهای صنعتی قرار
دهیم که این رویکرد را با احــداث تصفی ه خانهها در
شــهرکهای صنعتــی دنبــال میکنیم.همچنین
زمینرایگاندراینخصوصبرایمولدهایکوچک
مقیاس اختصــاص میدهیم تا کمبــودی در زمینه
تأمین برق نداشــته باشــیم.ویافزود :برای توسعه
اراضــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی هم شــبکه
تقاضا محور و توسعه  ۱۰۰هکتاری را کلید زدهایم
و امیدواریم بتوانیم کار را شــروع کنیم و مشکلی در
زمینه تأمین اعتبار وجود ندارد.

انتقاد نماینده نیشابور در مجلس
از وضعیت آنتن دهی تلفن همراه

مردم برای تماس با اورژانس
هم مشکل دارند
نماینــده نیشــابور و فیــروزه در مجلــس از وضعیت
آنتندهــی تلفنهــای همــراه در نیشــابور و فیروزه
انتقاد کرد.احسان ارکانی در گفتوگو با تسنیم با
انتقاد از پاسخ گو نبودن مسئوالن شرکت مخابرات
و همراه اول درخصوص مشــکالتی که در روســتاها
و راههای مواصالتی نیشــابور و فیــروزه وجود دارد،
اظهار کرد :پوشــش نداشــتن تلفــن همــراه در این
منطقه به گونهای اســت که به دلیل وجود نقاط کور
در راههای مواصالتی روســتایی چنان چه تصادفی
اتفاق بیفتد یا فردی به دلیل نیاز به تعمیرات خودرو
در راه بماند ،امکان برقراری تماس برای اخذ کمک
حتــی در شــرایط اورژانســی نیــز وجود نــدارد.وی
افزود :متاسفانه به رغم پیگیریهای متعددی که از
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات انجام دادیم این
پاسخ داده شد که به دلیل این که شرکت همراه اول،
ایرانسل و مخابرات در زمره بخش خصوصی هستند
در حوزه پاسخ گویی مجموعه دولتی ICTقرار ندارند
بنابراین نمیتوان آن ها را ملزم به انجام کاری کرد.

شهردار گناباد خبرداد :

طلب  19/3میلیاردی شهرداری
گناباد از بخش خصوصی
و ادارات دولتی

صفری-شهردار گناباد گفت :شهرداری گناباد 193
میلیارد ریــال طلب دارد کــه  ۱۷۸میلیارد و ۱۸۸
میلیون ریــال بدهی مردم و بخــش خصوصی و ۱۵
میلیــارد و  ۳۶۸میلیون ریال بدهــی بخش دولتی
اســت .حمید زارع حســینی افزود :امسال تاکنون
یک میلیارد و  ۹۰۹میلیون ریــال از عوارض معوقه
ادارات و سازمان ها و هفت میلیارد و  ۲۰۰میلیون
ریال از عوارض بخش خصوصی پرداخت شده است.
وی اظهار کرد :با توجه به این که بیشتر درآمدهای
شهرداری از محل پرداخت عوارض تامین می شود،
اهتمام بخشهای دولتــی و خصوصی در پرداخت
عوارض موجب بهبود خدمات رسانی به شهروندان
میشــود .زارعحســینی بــر لــزوم آگاهی بخشــی
عمومــی در زمینه تاثیر پرداخت عوارض در توســعه
و عمران شهری و فرهنگ ســازی در جامعه تاکید و
خاطرنشــان کرد :باید از همه ظرفیت های موجود
فرهنگی و اجتماعی و رســانه ای در این زمینه بهره
گرفت .شــهردار گناباد گفــت :طرح ســاماندهی
مبلمــان شــهری بــه طــور آزمایشــی در این شــهر و
شهرهای فریمان ،کاشمر و طرقبه اجرا می شود و
امسال  ۹میلیارد و  ۹۰۰میلیون ریال برای اجرای
آن در گنابــاد اختصــاص یافتــه و تکمیــل این طرح
نیازمند  ۱۰۰میلیارد ریال است.

