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•حضوراستانداردرتحریریهخراسانبه
نمایندگیازرسانههایاستان

بهاره موفقی /اولیــن بازدیدکننده از موسســه و
تحریریــه خراســان ،عالیترین مقــام دولتی یعنی
استاندار خراســان رضوی به همراه حجتاالسالم
گنابادینژادمعاونهماهنگیمدیریتامورزائران
استانداریبودکهضمنبازدیدازبخشهایمختلف
موسسه فرهنگی هنری خراســان اعالم کرد که به
نمایندگی از ســایر رســانههای اســتان در روزنامه
خراســان حضوریافتــه و از آن بازدیــد میکنــد و به
خبرنگارانخداقوتیمیگوید.
یعقوبعلینظریدراینبازدیداظهارکرد:بناداریمدر
هفتهدولتیکجمعبندینهاییدرهمهبخشهای
کســبوکار ،زیرســاختها ،ســرمایهگذاریها
و...داشــته باشــیم و تقریبــ ًا تکلیف همــه حوزهها
مشخصشدهاستمث ً
التمامروستاهایاستانباید
بین دو تا سه ســال آینده ازنظر زیرساختی متحول
شوندوآبفایاستانوعدهدادهشبکهآبرسانیهمه
روستاهاتاسالآیندهبهاتمامبرسد.
اســتاندار با تأکید بر این کــه در حوزه زیرســاختی
نگاه مســئله محور و مزیت محور اســت افزود :یکی
از مباحث ما این اســت که زنجیرههــای اقتصادی
به ویــژه در حوزه صنایع پیشــران در اســتان ناقص
بود مثل صنایــع معدنی و صنایــع خودرویی که هر
دو مقدماتــش فراهمشــده تــا بحــث خــودروی ما
زنجیرهاشکاملشود.
اســتاندار خراســان رضوی دربــاره آمــار مربوط به
کسبوکاربیانکرد:آقایانیکهاهلاینکارهستند

عمرانی استان هم اشــاره کرد و گفت :درباره قطار
سریعالسیر همه موافق هســتند ،منتها باید کانال
عملیاتــی خــودش را پیــدا کند کــه موضــوع برای
مشهد هم فوقالعاده حائز اهمیت است .البته این
موضوع مربوطبهاستانومشهدنیستبلکهبحثی
ملیاستومسیرعملیاتیخودشرابایدطیکند.
سران هر سه قوه موافق هســتند با این حال باید به
نقطهایبرسدکهعملیاتیشود.
وی در پاســخ به این ســؤال که گره کار در این پروژه
کجاست،گفت:بایدتصمیمیبگیرندکهفاینانس،
ســرمایه گــذار داخلــی یــا تهاتــر و ...کننــد که چه
میخواهند انجــام بدهند .این بحثی جدی اســت
کــه الزم اســت تصمیمگیری کننــد .البتــه بحث و
گفتوگوهاییوجودداردوخبرهاییبهمامیدهند
امامامیخواهیمکام ً
الخیالمانراحتشود.

عکس ها :میثم دهقانی

هفدهم مرداد ،برخالف همه 364روز دیگر سال،
خود خبرنگاران ســوژه خبر هســتند ،روز خبرنگار
اســت و این بار مســئوالن ســراغ اصحاب رســانه و
خبرنــگاران میروند تا بــه آنهــا خداقوتی بگویند
و تعامل خــود با رکن چهــارم جمهوریــت را نمایان
کنند .در ایــن روز به ویــژه مدیرانی کــه گاه با کمی
استرسخودرادرتیررسخبرنگارانقرارمیدادند
بــا گشــادهرویی و لبخنــد در جمع اصحاب رســانه
حاضر میشــوند ،شــاید به این دلیل کــه میدانند
اصحاب رســانه مهماننــوازان خوبی هســتند اما
وظیفه ذاتی خبرنگار کوله باری است که هیچوقت
بر زمین نهاده نمیشود و نمایندگی افکار عمومی
و پیگیــری مطالبــات عامه مــردم همیشــه و در هر
شــرایطی اولویت خبرنگاران اســت .روز گذشــته
روزنامهخراسانهمچونسالهایگذشتهمیزبان
مدیران و مسئوالن بود ،میزبانی که به دلیل بحران
کرونا طی دو ســال گذشــته مســکوت مانــده بود و
امســال با در نظر گرفتن تمام تمهیدات بهداشتی
در موسســه فرهنگی هنری خراســان بهرسم ادب
به مناسبت روز خبرنگار به روی مســئوالن باز بود.
استاندارخراسانرضویومعاونانش،فرماندهارشد
ارتشدرشمالشرقکشور،مدیرانبانکیومدیران
برخیدستگاههایدولتینیزبهصورتجداگانهاز
موسسهوتحریریهخراسانبازدیدکردندوبهاهالی
قلم ایــن روزنامه 100ســاله خدا قــوت گفتند و به
برخیسؤاالتپاسخدادند.

خبرهایاستانداروخداقوتیمدیرانارشد
میگویند جمعیت جویای کار در ســهماهه امسال
نسبت به سهماهه سال گذشــته افزایش پیداکرده
کهنتیجهآنبهبودفضایکاراست.
ســعید احدیان ،مدیرمســئول روزنامه خراسان در
این نشســت خطاب به اســتاندار خراســان رضوی
بیان کرد :نگاه شــما به خبرنگاری مثبــت بوده که
قرارگاهرسانهایشکلگرفت.ماازدومنظرتکلیف
می دانیم به اتفاقاتی که در حال شکلگیری است
کمک کنیم و مهمترین آن وظیفه امیدآفرینی است
که تکلیف همه ما ذیل جهاد تبیین است .بار اصلی
آن بر دوش رســانه اســت که وظیفه خود می دانیم
در کنار آن با نقد دلسوزانه به مسئوالن کمک کنیم
تا نقاط ضعف را برطرف کنند و همهچیز به ســمت
مثبتپیشبرود.درگذشتهمهمترینمسئلهمااین
بوده که داده و اطالعات کافی در اختیار خبرنگار و
روزنامهنگارقراردادهنمیشد.ویخاطرنشانکرد:
روزنامهنگار اطالع دقیقــی از خیلی چیزها ندارد و
مسئول است که باید کمک و رویداد طراحی کند تا
فرصت بازنمایی آن در رســانه و بهتبع آن در جامعه
فراهمشود.خواهشیکهدارمایناستکهتدبیری
صورت بگیرد تا به ویــژه در بخشهای امیدآفرینی
کمک کنیم و واقع ًا نیاز به حل مســئله و دیده شدن
دارد .بنابراین امر پیدا کردن خبــر مثبت و خوب را
تسهیلکنید.
استاندار خراسان رضوی در این زمینه بیان کرد :به
نظرمدرهرشرایطیکهقرارداریمامیدآفرینیدرباره
آیندهومؤلفههاییکهالزماستبرجستهسازیشود
تامردمامیدواربمانندویکشرطقطعیاست.اگرما
بهاینسمتکارکنیمدرکنارشآنخألهاوکمبودها
اصالحمیشودچراکهناامیدیتوقفایجادمیکند
ودرتوقفنمیتوانکارروبهجلوانجامداد.برایکار
روبهجلو نیاز به حرکت اســت که شــرط حرکت هم
امید اســت و امیدواری یعنی پرداختن به محاســن
هرچندیکیباشد.

استاندار در حاشیه این بازدید به سؤاالت هم پاسخ
داد و از معیشــت مردم استان ســخن گفت .نظری
اظهار کرد :با توجه به شرایطی که متأثر از گذشته و
شرایطجهانیبوده،کاالهایاساسیدچارنوسانات
جدی طی ســال گذشــته شــد ،اما تالش مجموعه
دولت و مدیریت مــا بهتبع سیاســتهای دولت در
تأمین ،توزیع و عرضه بوده که شــرایط مدیریت شد
و یک شاخص کلی تعیین کردیم تا قیمت کاالها در
استان پایینتر از میانگین کشوری باشــد و این امر
محققشد.
•نظارتاولیهبربازارتوسطمردمانجامشود

از استاندار پرسیدیم نظرشان درباره بازار چیست؟
زیرا وضعیــت بهگونهای اســت که مردم احســاس
میکنند نظارتی بر بازار وجــود ندارد .نظری
گفــت :قبــل از نظارت مــا بایــد از تأمیــن کاال
اطمینان پیدا کنیم چون اگر تأمین کاال دچار
نوسانیااحتکارشودیاتوزیعنادرستیداشته
باشد ،طبیعت ًا نظارت را ســخت میکند .پس
الزم اســت که از موجودی و تأمین کاال به ویژه
در حــوزه کاالهــای اساســی اطمینــان پیدا
کنیــم .در این مدت ممکن اســت در مقاطعی
دچار بعضی از نوســانات جزئی شــده باشیم،
اما همیشه کاال به حد نیاز و بهوفور بوده است.
آنگاهکه کاالموجودباشد،بحثنظارتمعنا
پیدا میکند .وی ادامه داد :ما معتقد هســتیم
که نظارت او ًال در کف ،توســط خود مردم باید
صورت بگیرد یعنی اگــر مردم بالفاصله با یک
نابه سامانی در توزیع ،قیمت ،احتکار و عرضه
نشدن مواجه میشــوند ،به مراکز و مسئوالن
مربوط گزارش کنند .بنابراین حتم ًا پیگیری
و اقدام خواهد شــد .نظارت بعــدی مربوط به
خوداصنافمیشودکهبایدنظارتهایشانرا
افزایشدهندومکلفبهاینکارهستند.مرحله

بعدی دســتگاههای مرتبط نظارتی مثل ســازمان
صمت هستند .بنابراین همه این الیهها وقتی باهم
کارکرد درستی داشــته باشــند ،میتوان کنترل و
مراقبت از بازار را بــه عمل آورد .تنها تعــداد معدود
گروههای بازرسی امکان نظارت بر بازار را ندارند.
البته مــا در ایــام عید یــا در مقطعی کــه هدفمندی
یارانههاراداشتیم،استفادهگستردهایازنیروهای
مردمی و به ویژه بسیج داشتیم که حضور نیروهای
بسیجی بسیار تعیینکننده بود .جمعبندیما این
اســت که این نظارت تا حد قابل قبولی انجامشــده
وگرنه وضعیت حاد میشــد .بنابراین بله ،مباحث
و اشــکاالتی در بعضی بخشهــا وجــود دارد که ان
شاءا...درحیناجرابرطرفمیشود.
اســتاندار خراســان رضــوی بــه برخــی پروژههای

•اعتمادمردمویژگیمهمروزنامهخراسان
است

محمدحساممسلمی«/امیرسرتیپرضاآذریان»
فرمانده ارشــد ارتش در شمال شــرق کشور نیز که
برای خدا قوتــی روز خبرنگار در روزنامه خراســان
حضوریافتهبود،درنشستیباجانشینمدیرمسئول
روزنامه خراسان و معاونان سردبیر،ضمن تسلیت
ایام عاشورا و تاسوعای حســینی یاد و خاطره همه
شــهدای انقالب  ،دفاع مقــدس  ،مدافعــان حرم و
شهدای رسانه بهویژه شهید خبرنگار صارمی را که
در افغانستان به شهادت رسیده بود گرامی داشت
و اظهار کرد:روز خبرنگار روز بزرگی در کشورمان
اســت کــه بایــد از زحمــات مخلصانــه و صادقانــه
خبرنگاران که در اشکال مختلف فعالیت میکنند

تقدیر کرد .وی بابیــان این که شــغل خبرنگاری از
مشاغل ســخت اســت افزود :تهیه ،تفسیر و تحلیل
خبر در روزنامه از اهمیت خاصی برخوردار اســت و
با سایر رســانهها تفاوت زیادی دارد .وی به اهمیت
روزنامه خراسان در میان افکار عمومی اشاره کرد
و گفت :روزنامه خراســان روزنامه بزرگی است چرا
که بیشتر مردم استان ،کشــور و خارج از کشور نیز
از آن اســتفاده میکنند ،درست اســت که اخبار در
فضایمجازیمنتشرمیشودولیاخباریاگزارش
آنها قابل قیاس بــا روزنامه نیســت  ،ضمن این که
خبرهاوگزارشهاییکهدرروزنامهمنتشرمیشود
تکمیلکننــده همه اخبار در ســایر رسانههاســت.
وی اعتماد مــردم به روزنامه خراســان را یکی دیگر
از ویژگیهــای آن دانســت و افزود :ایــن روزنامه به
همه موضوعات اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی و ..
میپــردازد ،در کنــار اینها این روزنامه مشــکالت
مردمرامنعکسمیکندومهمتراینکهمردمروزنامه
خراسانرابهناممیشناسندچراکهبرایمخاطبان
آنهاجذابیتدارد.
ویتصریحکرد :ازروزنامهخراسانانتظارداریمکه
اقدامات ارتش را در زمینههای مختلف فرهنگی،
اقتدار ،توانمندی  ،بازدارندگی ،تأمین امنیت در
مرزها و خیلــی از موضوعــات در دســتور کار خود
قرار دهند ،تــا آن جایی که میتوانیــد به ما کمک
کنید و مــا هم به شــما خــوراک خبــری میدهیم
.امیر آذریــان بابیان این کــه خبرنــگاران روزنامه
خراســان در همه عرصهها خوش درخشــیدهاند
در این باره اظهار کرد :یــک خبرنگار باید صداقت
خود را به مردم نشان دهد ،نقد آنها را گوش کند،
نظرسنجیوانتقادآنهارابپذیرد،مردمراآگاهکند
و آگاهی مردم تنها با فضای مجازی میســر نیست
و خبرنگاران روزنامه خراســان میتوانند کارهای
بزرگیراانجامدهند.امیرآذریاندربخشدیگری
از صحبتهای خود به موضوع امنیت اشــاره کرد
و گفت :ما بهعنوان یک ســرباز برای وطن در کنار
پشتیبانیمردم و تدابیر رهبر معظم انقالبتالش
میکنیموگوشبهفرمانمعظملههستیم،اکنون
ما با کشــور افغانســتان هممــرز هســتیم و امنیت

 935کیلومتر مرز با این کشــور توســط ســربازان
ارتشبهطورکاملبرقراراست،اگرارتشدرمرزبا
افغانستانمستقرشدهبهدلیلنبودامنیتوثبات
در این کشور اســت ،درهرصورت کشــوری که در
همسایگیماقرارداردوامنیتباثباتینداردماباید
امنیت مرز خودمان را برقرار کنیم و از خبرنگاران
روزنامه خراســان این انتظــار را داریم که صالبت،
اقتدار و امنیت را که در مرزها وجود دارد به تصویر
بکشــند ،در اماکن عملیاتی ما خبرنگاران حاضر
شــوند ،در کنار برقراری امنیت در مرزها کارهای
فرهنگینیزانجاممیشودونوعیاتحادمثالزدنی
درمرزهاوجوددارد.فرمانده ارتشدرشمالشرق
کشورمانبهتصویرکشیدنایثارگریهایشهدای
ارتش را یکــی از موضوعات مهم دانســت و گفت:
جامعه ایثارگــری در ارتش یک منبــع عظیم برای
رســالتهای فرهنگی اســت که روزنامه خراسان
میتواندآنهارابهجامعهعرضهکندوازاینطریق
جهاد تبیین را میتوان به نسل جوان انتقال داد و
دشمنراناامیدکرد،مطمئنباشیدکهمادرارتش
خبرهایخوبیرابهشماخواهیمدادکهمردمعزیز
همیشهامیدوارباشند.
تاالسال موالمسلمین دستجردی
همچنین حج 
مدیر ارشد عقیدتی و سیاسی آجا که در خراسان و
ایننشستحضوریافتهبود بهاهمیتقلمدرقرآن
اشــاره کرد و گفت :آن چه اهمیت دارد و باید به آن
توجه شود این اســت که خبرها و گزارشها اتقان
داشتهوباواقعیتهمراهباشد.
•تقدیرازتالشهایارتشدرانتقالپادگان
لشکر77

سید علی علوی جانشــین مدیرمســئول روزنامه
خراســان نیز ضمن ارائه گزارشــی از فعالیتها و
اقدامات روزنامه خراســان خطاب بــه امیر آذریان
فرمانده ارتش در شمال شرق کشور به تالشهای
وی در زمینه انتقال پادگان لشــکر  77اشاره کرد
و گفت :این اقــدام مطالبــه حضرت آقا بــود که بر
آن تأکید داشــتند و این کار انجام شــد ،کار خیلی
بزرگیبودوامیدوارمکهخیراتآنهمبرایارتش
و هم برای مردم باشد و ما همه به دوستان در ارتش
که بــرای انتقال پــادگان تالش کردنــد خدا قوت
میگوییم.

خراســان و تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران این
رسانه و تقدیر از همراهی همیشگی این روزنامه با
دخترانهمدم،بیانکرد:اینروزهاماهمهتالش
مانرامیکنیمتاباورودموجهفتم،شرایطرابرای
دخترانهمدمپایدارنگهداریم،بچههادوزچهارم
واکسنراهمزدهاندوشکرخداحالخوبیدارند.
اما به لحاظ اقتصادی همان طور که همه خانواده
ها در مضیقه هســتند ،ما هم بــا 400فرزندی که
داریم این تنگنــا را حس می کنیم و برای تســهیل
آن در تالش هســتیم.وی ادامه داد :معضل اصلی
ما اکنون تامین داروهای بچه هاست که در برخی
موارد به ویژه در حوزه اعصاب و روان داروها با هیچ
قیمتی پیدا نمی شوند و تحریم ها نیز در این زمینه
تاثیرداشته،خودمانرابهزمینوآسمانمیزنیمتا
بتوانیمبهطریقیاینداروهاراتهیهکنیم،ازطریق
دانشگاه علوم پزشــکی و معاونت غذا و دارو اقدام
کردیموآنهاهمهمکاریخوبیداشتند،امادارو
اصال وجود نــدارد 90.درصد دختــران ما داروی
اعصاب و روان استفاده می کنند اما امروز عالوه بر
اینکهخیلیازاینداروهاازتعرفهبیمهخارجشده
اندوگرانترهستند،بلکهاصالوجودندارند،ماهم
مجبورهستیمبااینشرایطبسازیم.
خانم دکتر حجت گفــت :اگر بخواهــم از اتفاقات
خوش بگویــم ،در روزهایــی که کرونا بــه آمارهای
فوتیصفررسیدهبود،دخترانماحداکثراستفاده
را بردند و حال و هوایی عوض کردند ،حاال هم پس
ازتزریقدوزچهارموبارعایتتمامنکاتبهداشتی
امیدوار هســتند که مدرســه و کالس درس شــان
حضوری برگزار شــود تا بتوانند در جمع دوستان
شانلحظاتشیرینیراتجربهکنند.
•استقبال از یاوران با رعایت پروتکل های
کرونایی

از وی دربــاره نحــوه مشــارکت شــهروندانی کــه
عالقه مند هســتند یاور خیریه توان بخشی همدم
باشــند و از وقت و توانمندی خود بــرای خدمت به
دختران همدم استفاده کنند  ،پرسیدیم که پاسخ
داد :اکنون مــا از عزیزانی که چهار دوز واکســن را
دریافتکردهاندبهشکلمحدوداستقبالمیکنیم
تا در فضای باز و با رعایت پروتکل های بهداشــتی
بتوانند در حــوزه های مختلف ماننــد برنامه های
هنریوسایرخدماتدرکنارماباشند.
•بیانمطالباتکشاورزان سیلزده

•خداقوتیفرشتههایهمدمبهخبرنگاران
خراسان

ترسول«/دلمخیلیگرفته،یادمهاونروزهابعضی
وقتهاحوصلهنداشتمووقتیبهمونمیگفتنکه
بازدید داریم ،غر مــی زدم و میگفتم ای بابا! اصال
چرا باید بیان به دیدن ما؟ مگــه بچههایی که توی
این دنیا هیچکسی رو ندارن دیدنی هستن؟ ...تا
این که یک روز کرونا اومد به شــهرمون و همه چیز
عوض شد و یک دفعه متوجه شــدم نه پدر دارم ،نه
مادر و نه هیچ کــس دیگه ای رو .روزهــا در تنهایی
گذشتوتازهفهمیدمکهچقدردلمبرایبازدیدها
تنگشده،چقدرمردممهربونبودنومنقدرنمی
دونســتم ،دلم برای نگاه مهربون شما خیلی تنگ
شده ،نگاهی که از پشت ماسک ها خیلی قشنگ
تره ،حاال هر شــب دعا می کنم خدایا کرونا هر چه
زودتربرهتادوبارهبازدیدهاشروعبشه»...
ایــن دکلمه را نــدا برایمــان خواند ،یکچشــمش
به رنــگ دریاســت و آن یکــی به نیمه شــبهای پر
ســتاره تابســتان میماند .بلــه ،ندا کم بیناســت،
امسالکالسدهمیمیشود،همباذرهبیندرس
میخواند هم با خط بریل .او مثل بقیه خواهرانش
در همــدم ،یکــی از صدهــا آرزویش این اســت که
امســال مدارس حضوری باشــد و بتواند در جمع
همکالســی هایش مشــق دانــش و رفاقــت کند.
هدیهای را در دستان کوچکش گرفته ،یک تابلوی
کاردستکهنامروزنامهوزینخراسانباهنرکاغذ
دوزی بر آن نقش بســته و آن را به سید علی علوی،
سردبیرروزنامهخراسانهدیهمیکند.
زهراحجت،مدیرعاملموسسهخیریهتوانبخشی
همدم(فتحالمبین)نیزباحضوردرتحریریهروزنامه

زمانبربودنارزیابیخسارتهااظهارکرد:زمانبر
بودنارزیابیبهدلیلتأمینمنابعواعتباراست.
وی در پاســخ به چگونگی کمک به دامداران بعد
از سیل اخیر در اســتان گفت :اکنون ،تسهیالت
ارزانقیمت میتواند به این افراد کمک کند مانند
تســهیالتی که در طرح هدفمندی یارانهها برای
دام و طیور با نــرخ  10درصد داده میشــود ،این
بهترینراهبرایکمکاستیعنیتسهیل،تسریع
و آسانســازی کنیم بــا اســتفاده از ضمانتهای
زنجیرهای در روســتا و برداشتن محدودیتهای
بانکی مانند برگشــتی داشــتن یا معوقات .نفتی
در پاسخ به چگونگی روند رسیدگی به مشکالت
حوزۀ کشاورزی و ارائه تسهیالت به سیل زدگان
در بارشهای اخیر اســتان افزود :ابتدا با در نظر
گرفتن تعداد کشــاورزانی که از بیمه محصوالت
بانک کشاورزی اســتفاده میکردند و این که چه
سطحی از کشاورزی و دامشان را بیمه کردهاند،
بر مبنای تعرفههای مان کمکشان میکنیم اما
تعدادی از فعــاالن حــوزۀ کشــاورزی و دامداری
بیمهنامــه الزم را ندارنــد ،در بــاره ایــن گــروه بــا
معرفی جهــاد کشــاورزی ،حداقــل میتوانیم از
تسهیالتبخشکشاورزیبانرخ 18درصدبسته
سیاستی -نظارتی بانک کشــاورزی برای تأمین
هزینههای جاری این افراد و رهایــی آنها از این
بحران استفاده کنیم.

فرصت حضور سرپرســت شــعب بانک کشــاورزی
اســتان را که بــه مناســبت روز خبرنگار بــه تحریریه
خراســان آمده بود ،غنیمت شــمردیم و مســائلی را
دربــاره دغدغــۀ فعــاالن و افــراد مرتبــط بــا حــوزه
کشــاورزی مطــرح کردیــم .در ابتــدا از سرپرســت
شــعب بانک کشــاورزی در بــاره چگونگــی و نحوه
حمایت از کشاورزان طی امســال سؤال شد که وی
پاسخ داد :االن بیمه را نوعی مدیریت ریسک تعریف
میکنند ،یکی از موارد این اســت کــه در زمانی که
اتفاقیمیافتدشایددرمحصوالتیمانندپسته
یکدهم مبلغی را که برای هر کیلو بیمه صورت
گرفتهاستهم نتوانیمپرداختکنیمکهبهنوعی
باعثکاهشرغبتکشاورزبرایبیمهمیشود،
از طرفی به سبب افزایش حوادث در سالهای
اخیر ،صنــدوق بیمۀ محصوالت کشــاورزی در
بعضی گزینهها محدودیت گذاشته است و ما از
محل حق بیمههای دریافتی میتوانیم غرامت
بدهیــم ،حمایتــی از ســوی دولــت و مجلس از
صندوق بــرای پرداخــت غرامــت صددرصدی
نیستوعالوهبرآنبعضیازاینآسیبدیدگان
همبیمهنیستند،دربارهافرادیکهبیمههستند
هرچند صنــدوق متضرر میشــود ولــی ما صد
در صد آن را پرداخــت میکنیم اما تغییر قیمت
نهادهها با بیمه مــا مطابقت نــدارد .وی در باره
سهمیهبیمهاستانهانیزگفت:سهمیهاستانها
راباتوجهبهسطحبیمهایکهصورتگرفتهاست
مشخصکردهاند.
نفتی در پاسخ به طرح گالیه کشــاورزان در باره

•تبریکبانکیروزخبرنگار

اسماعیلی سرپرست شــعب بانک ملت در استان
خراسانرضویبهمناسبتروزخبرنگارباحضوردر
تحریریهروزنامهخراسانضمنتبریکروزخبرنگار،
با سردبیر و دیگر مســئوالن روزنامه دیدار کرد.در
ایندیدار،علوی،سردبیرروزنامهخراسانبااشاره
به سابقه 114ســاله روزنامه خراسان و همچنین
چاپ مســتمر روزنامه از ســال 1328تــا امروز به
تشــریح فعالیتهای روزنامه خراســان پرداخت و
اظهار کرد :امروز موسسه خراسان مجموعههای
مختلفیداردکهدرزمینههاییمثلافکارسنجی،
صنعتچاپو...مشغولکاراست.علویبهحضور
پرقدرت در فضای مجازی اشــاره کرد که توانسته
بیشاز 13میلیونمخاطبراگردخودآورد.
اســماعیلی نیز با اشــاره بــه اینکه فضای رســانه
فضای بسیار حساسی است ،از زحمات مجموعه
فرهنگی هنری خراسان تشکر کرد و روز خبرنگار
راتبریکگفت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

•استفادهازتوانایی روزنامهخراسانبرای
احیایصنایع

فرشچیطوسی،مدیرعاملشرکتهایصنعتی
اســتان با حضور در تحریریه خراســان به مناسبت
روز خبرنگار گفت :قطع ًا میدانیم اصحاب رسانه
بسیاراثرگذارهستندوباتوجهبهتوصیهمقاممعظم
رهبری که فرمودند کارهــای خودتان را منعکس
کنید ،مردم متوجه بشوند که در این نظام دارد در
حوزههای مختلف کار میشــود ،ما هم پیرو اوامر
ایشانورودکردیمکهبیشترتوسطاصحابرسانه
و شما بوده است ،به هر جهت هم فرصت بود و هم
وظیفه که خدمت شما برسیم و از شما تشکر کنیم
و تقاضا میکنیم همچون گذشته همراه ما باشید
و امیدواریــم بتوانیــم اهدافی را که مدنظــر نظام و
واحدهایصنعتیاستبهمنصۀظهوربرسانیم.
فرشچیطوسیباتأکیدبراینکهظرفیتروزنامه
خراسان ظرفیت خوبی است،اظهار کرد :اهمیت
خبرها در روزنامه خراســان بســیار مهم است و به
همیندلیلمیتوانددرشناختهشدنشهرکهای
صنعتیکمککند.
ت های صنعتی استان نیز یکی از
مدیرعامل شرک 
مشکالت کنونی شــهرکهای صنعتی را کمبود
زمیــن در اطــراف شــهر مشــهد دانســت و گفت:
تعداد زیادی از ســرمایهگذاران بــه همین دلیل به
استانهایدیگرمراجعهکردهاند.
فرشــچی طوســی در پاســخ به این ســؤال که چرا
مشــخصات واحدهای صنعتی که بعــد از دورهای
فعالیتنداشتنبهچرخهصنعتبازگشتنداعالم
نشــده اســت ،گفت :احیــای واحدهــای راکد در
دســتور کار مــا قــرار دارد ،در ســال گذشــته طی
جلســاتی که با واحدهای صنعتی راکد داشــتیم
بیــش از  60واحد فعــال شــد  ،هم اکنــون در کل
شهرکهایصنعتیاستان 276واحدراکدداریم
که امیدوارم با برنامهریزی که داریم طی امســال و
سالآیندهآنهارابهچرخهفعالیتبازگردانیمکه
 120واحدآندربرنامهامسالماقراردارد.
•حذفالیتازمعابرشهرمشهد

مدیر روابط عمومی شهرداری مشهد در بازدید از
روزنامهخراسانبهمناسبتروزخبرنگارازماجرای
حذف الیت از معابر شهر مشهد خبر داد که حدود
یک ماه پیش حذف 38معبر تکمیل شد .نعمتی،
مدیر روابط عمومی شهرداری مشــهد دراین باره
افزود :کنــد بودن حــذف این موضــوع هم مبتنی
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بر کار کارشناسی اســت .در مرحله اول  38مورد
حذف شــد و در مرحله دوم حذف حدود 10تا20
معبر دیگر در حال کارشناسی اســت که به زودی
تعیین تکلیف می شــود .این کار مبتنــی بر همان
نگاه کارشناسی اســت که آیا روی ترافیک منطقه
اثر گذاشته یا خیر .لذا مواردی که محقق نشده در
حالآزموناست.ویخاطرنشانکرد:الیتمسئله
سودآوریاشبرایشهرداریمطرحنیستوچنین
کارکردی را هیچ سالی برای شهرداری نداشته و
تنهانگاهکنترلترافیکداشتهاست.
مدیرروابطعمومیشهرداریدربارهپروژهپادگان
ارتش اظهار کرد :ســه معبر اصلی تر بازگشــایی
شد و چهار معبر دیگر باقی مانده که از دل فضای
ســبزی می گذرد که هنوز به آن دسترسی نیست
چون فضای ســبز آن جــا جنگلی بــوده و هنوز به
آن رسیدگی نشده و ارتش نقشــه ای از چاه های
موجوددرفضایسبزآنجانداشتکهبهمابدهد.
وی افزود :برای مناســب ســازی این فضا فنسی
کشیده شد که احتماال تا آخر تابستان دو منطقه از
فضای سبزش اضافه می شود و در دسترس مردم
قرار می گیرد .کل این فضا  188هکتار است که

 57/5درصد آن فضای ســبز و راه ها جزو شــهر
شــده و  42/5درصد در فضاهایی است که االن
بلوکه هایی اســت که روی آن سیم خاردار است و
پشــت این فضا همین  42/5درصد است که در
اختیار ارتش و آستان قدس است و شورای عالی
معماری و شهرســازی کاربری های مســکونی و
تجاری برایش دیده اســت .وی تصریــح کرد :آن
جا ســاختمان هــای دارای ارزش تاریخــی دارد
که ســازمان میــراث فرهنگی باید بررســی کند.
کل پروژه زمان بر اســت اما تــاش همه مجموعه
شهرداری این اســت که تا پایان سال فضای سبز
این پــروژه آماده شــود .نعمتــی ضمن اشــاره به
این موضوع کــه بولوار بصیــرت احتماال تــا اوایل
شــهریور آماده می شــود ،درباره پروژه صدمتری
دوم افزود :بولــوار صدمتری هم اکنــون کارکرد
شــهری دارد .برای این که بتواننــد کارکردهای
ترافیکی که از شهر می خواهند عبور کنند از روی
بولوار صدمتری بردارند ،قرار اســت بولواری که
اصطالحا صدمتری دوم نامیده می شود ،ساخته
شــود که طراحی های آن انجام شــده است .این
طرح پنج فــاز دارد کــه مطالعه یک فــاز آن نهایی
شده و فازی که در منطقه  3شهرداری قرار دارد،
تملک هایــش در حال انجــام اســت.مدیر روابط
عمومی شــهرداری مشــهد درباره ناوگان جدید

شــهرداری مشــهد اظهــار کرد :ســه چهــار مدل
اتوبوس است که برای آن مذاکره شده .یک مدلی
اســت که شــهرداری مانند قبل در حال پیگیری
اســت که ناوگان آن را توســعه بدهد کــه چون به
بودجه شهرداری و موضوعات دیگر وابسته است،
قیمت آن شاید لحظه تحویل مشخص شود .مدل
دیگر هم در سفر هیئت دولت در ابتدای سال قول
تامینش را برای مشهد دادند ،اما در محل تامین
آن گرهی وجود دارد .سهم مشــهد در هر کدام از
مدل ها مشخص شــده و عدد قابل توجهی است
که به نظر می رسد اگر محقق شود نوسازی خوبی
اتفاقمیافتدچراکهبهتعداد 30درصدازناوگان
موجود ما خواهد بود .تعداد ناوگان ما هم اکنون
هزارو 700مورداست.وی همچنینخاطرنشان
کرد :تنها  30درصد کسانی که اتوبوس سوار می
شــوند ،بلیت پرداخت می کنند و  70درصد فرار
بلیت داریم.
•خداقوتی خانهمطبوعات

به مناســبت روز خبرنگار اعضای هیئت رئیســه
خانه مطبوعات استان خراسان رضوی با حضور
در تحریریه روزنامه خراســان ،ضمن تبریک روز
خبرنگار با سردبیر روزنامه دیدار کردند.
در این دیدار رئیس خانه مطبوعات خاطرنشــان
کرد :این مناسبت ها بهانه ای است برای این که
دیدارها تازه شود و فرصتی برای خدا قوت گفتن
به همکاران به دست آید.علوی ،سردبیر روزنامه
خراسان ضمن خوشامد گویی به اعضای هیئت
رئیســه خانه مطبوعات اســتان از آنــان به دلیل
حضور در تحریریه روزنامه تشکر کرد.
همچنین مدیرکل ارشــاد استان،شــورای شهر
مشهد ،اداره کل اوقاف خراســان رضوی ،مدیر
جهاد کشاورزی شهرستان مشهد،روابط عمومی
اداره کل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس
استان ،روابط عمومی اداره کل بهزیستی ،رئیس
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،موسسه
خیریــه محبــان الرضا،رئیس آمــوزش و پرورش
اســتثنایی خراســان رضــوی ،سرپرســت اداره
کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان ،روابط
عمومی ســپاه امام رضا (ع) ،مدیــر کل حفاظت
محیط زیست خراســان رضوی و جمعی دیگر از
مدیران و نهادهــای مختلف با ارســال پیام های
جداگانه ای  ،روز خبرنگار را تبریک گفتند.

