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شهرستان ها

افزایش  ۹۶درصدی بارش باران
در رشتخوار
فرماندار شهرســتان رشــتخوار گفــت :از ابتدای
امسال طبق گزارش ایســتگاه هواشناسی میزان
بارش در این شهرســتان  90.3میلیمتر گزارش
شــده که نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۹۶
درصــد افزایــش داشــته است.حســین باهــوش
در گفتوگــو بــا ایســنا اظهار کــرد :جاری شــدن
ســیل پــس از بــارش بــاران بــه ســه روســتای این
شهرســتان خســارت وارد کرد و همچنین موجب
قطع ارتباط محور روستای سعادتآباد -رشتخوار
شــد.وی با اشــاره به این که پس از کاهش باران و
فروکش کردن آب ،کمیتههای بحــران موضوع را
پیگیری و مشــکل را رفع کردند ،افزود :همچنین
بارندگیهــای اخیــر در روســتای احمدآبــاد و
جاری شدن ســیالب باعث وارد آمدن خسارت به
بخشهایی از کشاورزی این منطقه شد.فرماندار
رشتخوار افزود :هم اکنون کلیه مسیرهای شهری
و روســتایی و محورهای مواصالتی شهرستان باز
است و تردد بدون مشکل انجام میشود.

شهردار بردسکن:

7پروژه خدمات شهری همزمان
با دهه فجرافتتاح می شود

علی نوری -شهرداربردســکن گفــت :همزمان با
چهل وسومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اســامی ایران هفت پروژه بــا اعتبارپنــج میلیارد
تومان به بهره برداری خواهدرسید .محمدحسین
مدیــح افــزود :در همین راســتا همشــهریان عزیز
میتواننــد طبــق مصوبه شــورای اســامی شــهر
بردســکن از40درصــد تخفیــف پروانههــای
ساختمانی در همین ایام استفاده کنند .وی ادامه
داد :کسانی که از سال 90تا سال 1400چک در
دست شــهرداری دارند ،می توانند بدون پرداخت
جریمه اصــل چک خــود را پراخت و تســویه کنند.
مهندس مدیح فضا سازی شهر ،خریداری و تعویض
پرچم میدان مرکزی همزمان با شروع ایام ا ...دهه
مبارک فجر را از دیگر اقدامات شهرداری و شورای
اسالمی شهر بردسکن عنوان کرد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر
خراسان رضوی خبرداد:

نجات  ۲۲طبیعت گرد گم شده
در ارتفاعات 5شهرستان

معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان
گفت :امدادگــران این جمعیــت  ۲۲طبیعتگرد
گم شــده در ارتفاعــات پنج شهرســتان اســتان را
طی عملیات هایی جداگانه نجات دادند.صیادی
در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :طی  ۴۸ســاعت در
قالب پنــج عملیات جداگانــه در شهرســتان های
مشــهد ،نیشــابور ،چنــاران ،تربتجــام و فریمان
 ۲۲طبیعتگرد بــه دلیل برف و کــوالک راه را گم
کردند و مفقــود شــدند.وی ادامه داد :بــا توجه به
هشدار روز پنج شنبه اداره کل هواشناسی تمامی
نیروهای امدادی خراسان رضوی در حالت آماده
باش قرار داشــتند و در هر یک از شهرســتان های
مذکور که طی روزهای پنج شنبه و جمعه مفقودی
طبیعتگردها اعالم شــده بود ،نیروهای امدادی
هر شهرســتان اقدام به انجام عملیات جست و جو
کردند.معاون هالل احمر خراسان رضوی گفت:
ســختترین و طوالنیترین عملیــات در ارتفاعات
مشــهد بود کــه  ۱۰ســاعت به طــول انجامیــد اما
خوشبختانه در نهایت چهار طبیعتگرد به سالمت
نجات یافتند و به نقطه امن انتقال داده شدند.
صیــادی بــه طبیعتگردهــا و کوهنــوردان آماتور
توصیه کــرد با توجــه به این کــه درفصل زمســتان
هستیم و بارش برف و کوالک هم وجود دارد ،بهتر
اســت از عزیمت بــه ارتفاعــات خــودداری کنند یا
تجهیزات گرمایشــی به همراه داشته باشند ضمن
این که مسیر را نشانه گذاری کنند و موقعیت شان
را در اختیار اعضای خانواده خود قرار دهند.

فرمانده انتظامی سبزوار خبرداد:

تحویل ۱۰کارتن خواب
به گرمخانه سبزوار

کالته-فرمانده انتظامی ســبزوار گفــت :با توجه
به برودت شــدید هوا طی جمعــه اول بهمن تعداد
10کارتن خواب توســط پلیس به گرمخانه تحویل
داده شدند .به گزارش خراسان رضوی ،سرهنگ
حســین بیات مختاری در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :طــی هماهنگی به عمــل آمده با شــهرداری
ســبزوار ،بــه گشــتهای پلیــس ابــاغ شــد برای
پیشــگیری از ســرمازدگی کارتن خواب هــا که از
مســکن و مأوای مناســبی برخــوردار نیســتند ،با
همکاری عوامل شــهرداری این افــراد را در کمال
احترام به گرمخانه شــهرداری تحویــل دهند .وی
افتتاح گرمخانه ســبزوار را برای اســکان افراد بی
سرپناه و کارتن خواب در شــبهای سرد زمستان
حائز اهمیت برشــمرد و تصریح کرد :طرح اسکان
کارتن خواب ها با محوریت شــهرداری و همکاری
پلیس ســبزوار به اجرا در آمد و تاکنــون  ۱۰کارتن
خواب و بی سرپناه به گرمخانه تحویل شده اند.

از میان خبرها
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مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خبرداد:

تحقق  ۸۰درصدی اعتبارات مشاغل خانگی استان

شــعبانی -مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی خراسان رضوی سرجمع اعتبارات
مشاغل خانگی استان را در سالجاری ۱۲۰
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :از این میزان
تاکنون  ۸۰درصــد آن تحقق یافته اســت و با
توجه به ســهمیه ای که بــه تربــت حیدریه در
ابتدای سال اختصاص دادیم ،این شهرستان
با تحقق  ۸۴درصدی اعتبــارات در این حوزه
پیشگام اســت .به گزارش خراســان رضوی،
مدیــران اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
در اســتان با حضــور در تربت حیدریــه دیدار
چهره به چهره و بدون واســطه ای با مردم این
دیار برگزار و به صورت مســتقیم به مشکالت
شــهروندان این شهر رســیدگی کردند.مدیر
کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی خراســان
رضوی به میــزان اعتبارات در حوزه مشــاغل
خانگــی اشــاره کــرد و گفــت :در ســال ۹۹
اعتبارات در این حوزه  ۱۲میلیارد تومان بود
و امسال با رایزنی های انجام شده ،در مرحله
اول  ۸۴میلیارد تومان و در مرحله دوم نیز ۳۶
میلیارد تومان اختصاص یافت.پناه ،سرجمع

اعتبارات مشاغل خانگی استان را طی امسال
 ۱۲۰میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :از این
میزان تاکنــون  ۸۰درصــد آن تحقــق یافته و
با توجه به ســهمیه ای که به تربــت حیدریه در
ابتدای سال اختصاص دادیم ،این شهرستان
با تحقق  ۸۴درصدی اعتبــارات در این حوزه
پیشــگام اســت.در این دیــدار بدون واســطه
مدیران تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،سازمان
تامین اجتماعی ،بهزیســتی ،آمــوزش فنی و

حرفــه ای ،صنــدوق کارآفرینی امید ،شــعب
بانک رفــاه و همچنین معاونــت درمان تامین
اجتماعی بدون واسطه با مردم سخن گفتند.
•میز خدمت فرصتی برای پاسخ گویی
بدون واسطه مدیران به مطالبات مردم است

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
در حاشــیه برگــزاری ایــن میــز خدمــت بــه
خراســان رضوی گفت :با توجه بــه تاکیدات

ریاســت جمهوری و مقام عالی وزارت مبنی
بر حضــور مدیران بدون واســطه بیــن مردم،
شورای هماهنگی زیر مجموعه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در نخستین سفر گروهی
خود به تربت حیدریه آمدند و با مردم این دیار
مالقات عمومی برگزار کردند.حمیدرضا پناه
اظهار کرد :راه اندازی میــز خدمت ،اقدامی
مهــم در راســتای کمک بــه حل مشــکالت و
فرصتــی بــرای پاســخ گویــی ســریع و بدون
واسطه مدیران به مطالبات مردم است از این
رو در گام نخست موضوعات مهم شهرستان
را با نماینــده مجلس ،فرمانــدار و امام جمعه
در فرمانــداری بررســی کردیــم و در ادامه به
جمع مــردم آمدیم تا بدون واســطه ســخنان
آنان را بشنویم.وی هدف از این میز خدمت را
رسیدگی سریع به مطالبات مردم اعالم کرد
و افزود :آمده ایم پاســخگوی ســواالت مردم
باشیم تا به صورت مستقیم مشکالت خود را
مطرح کنند و تالش داریم این مشــکالت در
خود شهرستان حل و در صورت لزوم در مرکز
استان پیگیری شود.

رئیس علوم پزشکی نیشابور خبر داد:

مشاهده موارد مشکوک به امیکرون در نیشابور
شجاعی مهر-رئیس دانشــگاه علوم پزشکی نیشابور گفت:
طی هفته گذشته تعدادی مورد مشکوک به ُامیکرون با عالیم
بالینی شــبیه آن در نیشابور مشاهده شده اســت که به دنبال
تاییــد قطعــی آن توســط آزمایشــگاه هســتیم.دکتر محســن
عظیمی نژاد در جلسه ستاد کرونای شهرستان نیشابور افزود:
طی  ۲۴ســاعت  ۲۲ ،نفر مشــکوک بــه کرونا در بیمارســتان
بستری شــده اند و یک نفر فوت کرده اســت.وی بیان کرد :از
اسفند سال  ۹۸تعداد هزار و  ۶۰۹نفر بر اثر کرونا در نیشابور
فوت کردهانــد و تاکنون ۱۹۴هــزار و  ۶۹۵مراجعه ســرپایی
و ۱۲۵هــزار و  ۸۷۷آزمایــش پی ســی آر انجام شــده اســت.
عظیمی نژاد خاطرنشــان کرد :در  ۲۴ســاعت  ۸۴ ،تست پی
ســی آر انجام شــده که ۳۰درصد آن مثبت بوده اســت.وی با
اشاره به کاهش بیماران بدحال افزود :متوسط بستری روزانه
آی سی یو  ۵۶درصد کاهش داشــته و متوسط فوت روزانه از
0.3بــه  0.6افزایش و تزریق واکســن نیــز  ۲۱درصد کاهش
یافته است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت :هفته
گذشته با این که تعداد مراجعهکنندگان افزایش نداشته ولی
میزان تســتهای مثبت افزایش داشته اســت.دکتر عظیمی
نژاد متوسط بســتری روزانه کرونا طی ماه گذشــته را  ۲۴نفر
اعالم و بیــان کرد :بیشــترین تعــداد بســتری در پیــک پنجم
کرونا با تعداد متوسط روزانه  ۳۵۰بســتری و بیشترین تعداد
فوتی در پیک سوم بوده اســت.وی با اشاره به آخرین وضعیت
واکسیناســیون در نیشــابور اظهار کرد :تاکنــون ۸۱۷هزار و
ن میزان
 ۶۶۴دوز واکسن کرونا در نیشابور تزریق شده که از ای 

فرمانده انتظامی تربت جام خبرداد:

دستگیری 2متهم با  4فقره سرقت

حقدادی -فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام گفت:
در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم منزل و ساختمان در
سطح شهرستان تربت جام ،پیگیری موضوع در دستور
کار پلیس قرار گرفت و دو متهم در این خصوص دستگیر
شدند و به چهار فقره سرقت اعتراف کردند  .
گ ستاد مجتبی موهبتی افزود :ماموران انتظامی
سرهن 
با اشراف اطالعاتی دو متهم را در این زمینه شناسایی و
با هماهنگی مقام قضایی متهمان را در عملیاتی ضربتی
دستگیر کردند .این مقام انتظامی تصریح کرد :متهمان
دســتگیر شــده در تحقیقــات به عمــل آمده بــه دو فقره
ســرقت لوازم منزل و دو فقره ســرقت لوازم ساختمانی
اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل
مراجع قضایی شدند.

کشف چوب جنگلی قاچاق
توسط مرزبانان سرخس

محمودی-فرمانده هنگ مرزی شهرســتان ســرخس از
کشف مقادیری چوب جنگلی قاچاق خبر داد.سرهنگ

 ۳۸۴هزار و  ۴۹۹مورد دوز اول۳۳۹ ،هزار و  ۶۴۲مورد دوز
دوم و بقیه دوز سوم بوده اســت.دکتر عظیمی نژاد ادامه داد:
تاکنون ۲۶درصد از جمعیت هدف دوز سوم واکسن کرونا را
دریافت کرده اند و این جمعیت شــامل افراد باالی  ۱۸ســال
اســت که ســه ماه از تزریق دوز دوم آن ها گذشــته باشد و طی
نامــه ای به همه روســای ادارات اعالم شــده که همه پرســنل
باید واکسن زده باشــند.عظیمی نژاد خاطر نشان کرد :برای
شرکت در مراسم اعتکاف ،اشخاصی که متقاضی شرکت در
این مراسم هســتند ،باید هر سه دوز واکســن کرونا را دریافت
کرده باشند.سرپرست فرمانداری نیشابور نیز در جلسه ستاد
کرونا گفت :بــرای مقابله بــا کرونا باید قرارگاهــی کار کنیم و
پیشنهادهای خالقانه و نو در قالب قرارگاه سالمت ارائه شود

محمــد محمــودی ،فرمانــده هنگ مــرزی شهرســتان
ســرخس با اعالم ایــن خبــر گفــت :مامــوران مرزبانی
پاسگاه مرزی ســنگر ،حین گشــت زنی در سطح حوزه
استحفاظی طی دو مرحله خودروهای سواری حامل بار
چوب جنگلی قاچاق را متوقف کردند.وی افزود :برای
مقابله و مبارزه بی امان با پدیده شــوم قاچاق ،مرزبانان
پس از متوقف کردن خودروها در بازرسی از آن ها موفق
شدند 700 ،کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق از نوع تاغ را
کشف کنند.فرمانده هنگ مرزی سرخس خاطر نشان
کرد :در این خصوص متهمان دســتگیر شــدند و چوب
های قاچاق ضبط و پرونده تشــکیل شــده بــرای انجام
اقدامات قانونی به مراجع قانونی تحویل شد.شایان ذکر
است شهرستان مرزی سرخس دارای چهار کانون مهم
ریزگرد به وسعت صدها هکتار است که تاکنون دربخش
های محدودی تاغ کاری شده است.

گازگرفتگی  ۸نفر در یک جشن
عروسی
جمعه شب هشت نفر با عالیم مشابه مسمومیت ناشی
از گازگرفتگی به بیمارستان درگز مراجعه کردند.دکتر
حق پرست رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان
درگز گفت :تعداد  ۸نفر با عالیم مســمومیت ناشی از
گازگرفتگی بــه بیمارســتان درگز مراجعــه کردند و به
صورت سرپایی درمان شــدند.وی در ادامه گفت :طی
بررســی های اولیه ،مشخص شــد این اتفاق در مراسم
عروسی یکی از تاالرهای پذیرایی شهرستان رخ داده
اســت که پــس از تحقیقات تا روشــن شــدن موضوع با
هماهنگی دادســتان ،صبح دیروز تــاالر مربوط پلمب
شــد.حق پرســت گفت :ابعاد دقیق و علــت این اتفاق
هنوز مشخص نشده اســت و نیازمند کارشناسی های

که این موضوع نیازمند همکاری و همافزایی اســت.ابوطالب
جوان افزود :این قرارگاه باید عملیاتی و اجرایی باشد و درباره
راههــای تبدیل فکرها و پیشــنهادها به عمل ،بحث و بررســی
شــود.وی با بیــان این که بایــد بپذیریــم امروز در حــال جنگ
هســتیم هرچند میدان جنگ تغییر کرده اســت ،اظهار کرد:
دشمن از هر شیوه ای برای ضربه زدن استفاده میکند و برای
مقابله با آن ،بازار باید فعال نگه داشته شود اما اصناف ملزم به
رعایت دستورالعملهای بهداشتی هستند و در این چارچوب
آمــوزش و رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی را باید جدی
بگیریم و در این راه باید اراده قوی داشته باشیم.وی ادامه داد:
برای آموزش و اطالعرسانی عمومی باید از ظرفیت مساجد،
ائمه جماعات ،شــبکه دهیاران ،بسیج و ســپاه استفاده شود
و در این راســتا با استفاده از شــبکه های مردمی قرارگاههای
ســامت شــکل گیرد.سرپرســت فرمانداری نیشــابور نقش
رســانهها را در بحثکرونا مهم دانســت و افزود :برای آموزش
و اطالعرسانی ،استفاده از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی
ضروری و رعایت پروتکلهای بهداشــتی در همــه برنامهها و
مراسم در شهرســتان الزامی اســت.جوان با اشاره به اهمیت
بحث گردشگری در نیشابور گفت :گردشگری فرصت بسیار
خوبی در شهرســتان نیشابور اســت و باید ورود گردشگران با
رعایت مالحظات بهداشتی اســتمرار پیدا کند و تقویت شود.
همچنیــن ظرفیتهای گردشــگری نیشــابور باید در ســطح
ملی و بینالمللی با اســتفاده از فرصتها مانند نمایشــگاهها
مطرح شود.

بیشتر توســط چند نهاد اســت تا از بروز چنین حوادثی
جلوگیری شــود؛ اولویت ما ســامتی مردم اســت و در
ایــن زمینه بــدون هیــچ اغماضی بــا خاطیــان برخورد
قانونی می شود.

فرمانده انتظامی زبرخان خبر داد:

دستگیری قاتل فراری پس از  ۸سال

مرشــدلو -فرمانده انتظامی شهرســتان زبرخان گفت:
قاتل فراری که هشت سال پیش در شهرستان زبرخان
مرتکب قتل شده بود ،در تهران دستگیر شد .سرهنگ
علی اکبر سلمانی مقدم گفت :در پی نزاع دسته جمعی
در یکــی از روســتاهای شهرســتان زبرخــان در ســال
 ۱۳۹۲یک جوان  ۲۰ســاله بــه قتل رســید و قاتل ۳۰
ساله متواری شد.
وی افزود :کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم پلیس آگاهی
شهرستان زبرخان با اشراف اطالعاتی و ردزنی دقیق،
رد پای متهم را در تهران بزرگ شناســایی و همچنین با
دریافت نیابت قضایی به آن مقصــد عزیمت کردند و در
نهایت در یک عملیات ،موفق به دستگیری قاتل فراری
که هشت سال متواری بود ،شدند.

شهرستان ها

دانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد:

خدماترسانی در مشاغل
حساس تنها با ارائه کارت واکسن

رئیس کارگــروه ســامت محیــط دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد گفت :خدماترســانی در مشاغل
حســاس به لحاظ خطر ابتال بــه کرونا تنهــا با ارائه
کارت واکســن از ســوی خدمتگیرنــدگان در
مناطق زیــر پوشــش این دانشــگاه میســر اســت.
محمــد باباخانــی در گفــت و گــو بــا وب دا افزود:
مشــاغل حســاس شــامل اســتخرها ،ســینماها،
رســتورا نها و تاالرهــا هســتند کــه خدمــات
دهندگان بایــد قبــل از ورود به این اماکــن پرینت
کارت واکســن خود یا عکــس آن را در موبایل ارائه
کننــد .وی بیــان کــرد :ایــن در حالی اســت که به
دنبال بازدیدهای بازرسان دانشگاه علوم پزشکی
مشهد کلیه خدماتدهندگان در این مشاغل باید
واکسیناســیون کامل خود را انجــام دهند و کارت
واکســن داشــته باشــند .وی افزود :بــا راهاندازی
سامانه «امید» از ســوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی تمام سازمانها ،ادارات و دستگاه
ها میتواننــد با ارائــه کد ملــی از واکسیناســیون
خدمتگیرنــدگان خود ،اطالع حاصــل کنند ،در
شــرایط حاضر با توجه به راهاندازی نشدن سامانه
مزبور ارائه پرینت کارت واکسن الزامی است.

رئیس سازمان اورژانس کشور:

طرح خادمیار رضوی ویژه پرسنل
اورژانس کشور اجرا می شود

رئیس سازمان اورژانس کشور از برنامه ریزی برای
اجرای طرح خادمیار رضوی ویژه پرسنل اورژانس
پیش بیمارســتانی سراســر کشــور خبر داد .دکتر
میعاد فر در حاشیه دیدار با مدیر عالی حرم رضوی
در گفــت و گــو بــا وب دا اظهارکرد :بر اســاس این
طرح تمامی پرســنل اورژانس پیش بیمارســتانی
کشور که قصد خدمت به زائران بارگاه منور رضوی
را دارند می توانند ضمن تشــرف به مشهد ،در این
طرح نیز مشــارکت کنند .وی با بیان این که برنامه
ریزی این طرح با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد در حال انجام اســت ،اظهارکرد :این طرح
در راستای گســترش خدمات رســانی به زائران و
مجاوران بارگاه منور رضوی و ایجاد زمینه کســب
فیض خدمت برای تمامی ارادتمندان حضرت علی
ابن موســی الرضا(ع) اجرایی خواهد شد.شــایان
ذکر است ،رئیس ســازمان اورژانس کشور در سفر
به مشــهد ،دربازدید از پایگاه های اورژانس 115
مســتقر در حرم و اطراف حرم مطهر رضوی ضمن
قدردانــی از تالش هــای ارزنده پرســنل اورژانس
 115در خدمات رسانی به زائران و مجاوران بارگاه
منور رضوی ،بــا مدیر عالی این آســتان مقدس نیز
دیدار و گفت و گو کرد.

همزمان با والدت حضرت زهرا(س)
در بردسکن انجام شد

توزیع  560بسته کمک معیشتی
بین خانواده های نیازمند

علــی نــوری -به همــت بســیج ســازندگی ســپاه
شهرســتان بردســکن و در ایام والدت با ســعادت
حضرت زهــرا(س)  560بســته کمک معیشــتی
بین خانــواده هــای نیازمند این شهرســتان توزیع
شد.فرمانده سپاه بردسکن در حاشیه این مراسم
که با حضور فرماندار ،جانشین فرمانده انتظامی،
بخشــدار مرکزی ،رئیــس اداره تبلیغات اســامی
و رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) ایــن
شهرســتان برگزارشــد ،با بیان این کــه این تعداد
بسته معیشتی شامل برنج  ،روغن ،ماکارونی ،سویا
و حبوبات است ،اظهار کرد :ارزش این تعداد بسته
 224میلیون تومان است.
ســرهنگ علیرضــا جنیــدی از توزیــع هزار بســته
غذایــی دیگر در ایام دهــه مبارک فجر و در آســتانه
شب عید خبرداد و گفت :از اسفند سال  99و در پی
تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش مواسات
و همدلی تاکنــون بیــش از  18هزار ســبد غذایی
کمک هــای مومنانــه بین خانــواده هــای نیازمند
توزیع شده که شش هزار و  700بسته آن فقط طی
سال جاری تهیه و توزیع شده است .فرمانده سپاه
بردسکن با بیان این که یکی از کارکردهای سپاه و
بسیج خدمت بی منت به مردم است ،افزود :حقیقتا
سپاه در هر کجا که به حضورش نیاز بوده ،بی درنگ
در وسط میدان حاضر شده و سپاه سپر بالی   کشور
و همواره پشــت ســر نظــام و قشــر محروم بــوده و
هست .ســرهنگ جنیدی با اشاره به این که یکی از
کارکردهای بسیج و سپاه خدمت بی منت به مردم
است ،افزود :توجه به نیازهای مردم و رفع مشکالت
معیشتی در اولویت کار سپاه است.
فرمانــدار شهرســتان بردســکن ضمــن تقدیــر از
اهتمام جدی ســپاه در حوزه کمک های مومنانه و
دیگر عرصه ها گفت :سپاه بازوی قوی نظام و مردم
اســت و تاکنون توانســته نقــش خــود را در تمامی
صحنه ها به خوبــی ایفا کند .دهقــان زاده افزود:
ســپاه از ابتدای شکل گیری توانســته تاکنون پا به
پای این نظــام حرکت کنــد و اقدامــات عظیمی را
انجام دهد .وی بیان کرد :امروز سپاه در جای جای
مملکت بدون ادعا در حال خدمترسانی است و در
بحران ها بدون تعارف وارد می شود و پیشگام حل
مشکالت و رفع نیازهای مردم است.

