دریچه
مرادی مجد ،مدیر جهادی عنوان کرد:

هفته دولت فرصتی برای انعکاس
عملکرد مدیران در استان

نبود مراکز اقامتی در جاده چالوس

جدایی جوانان از دین هدف دشمنان است

کرج –گروه استانها :شهردار آسارا نبود مراکز اقامتی  -گردشگری در محور کرج  -چالوس را باعث بروز مشکالت زیادی ازجمله در حوزه
مدیریت پسماند دانست .محمدباقر آسرایی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای اقامتی  -گردشگری در محور کرج  -چالوس بهمنظور اسکان
مسافران عبوری از این جاده ،اظهار کرد :در محدودهای از این محور که جزو حوزه استحفاظی استان البرز است مجموعهای مناسب وجود ندارد
که ازنظر امکانات و تجهیزات اقامتی برای استفاده مردم درخور و شایسته باشد .وی در ادامه بیان کرد :در محدوده اطراف پل خواب در محور
کرج  -چالوس همواره تعداد زیادی از مسافران چادرهایی را برپا کرده و به استراحت میپردازند؛ اما این روش اسکان موقت در بستر رودخانه
و کنار جاده ،تهدیدی برای جان مسافران است و از سویی کنترل مناسبی هم بر زبالههای رهاشده در آنجا و حفاظت از محیطزیست منطقه
نیست .آسرایی بیان کرد باید مردم را بهسوی اسکان و حضور در فضاهایی که شهرداری ایجاد خواهد کرد ،هدایت کنیم.

شاهرود – گروه استانها :دادستان ویژه روحانیت کشور با بیان اینکه محرم بهترین فرصت برای تبلیغ دین و اندیشههای
الهی است ،گفت :دشمنان بهدنبال جدایی جوانان از دین هستند و مبلغان این امر را مدنظر قرار دهند .حجتاالسالم محمد
عبداللهی در همایش طالیهداران تبلیغ استان سمنان به مناسبت ماه محرم در محل البرز شرقی شاهرود بابیان اینکه روحانیت
و طلبهها باید اخالق دینی را در ایام محرم تبلیغ کنند ،ابراز داشت :امروز جامعه مطالبههایی را از روحانیت دارد که بیان آنها
برای طلبهها ضروری است و یکی از مهمترین آنها ترویج اخالق دینی و اسالمی است .عبدالهی بیان کرد :وضعیت موجود
امروز جامعه باعث میشود روحانیان ،مبلغان و طلبهها در برابر آسیبهایی که اوالً جامعه ایرانی اسالمی ما را گرفتار میکند
و از سوی دیگر خمیرمایههای برافروختهشدن منجنیقهای موردانتظار شیاطین برای تکرار تاریخ را مهیا میکند ،بایستند.
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اســتاندار کهگیلویهوبویراحمــد اظهــار
داشــت :حاشیهســازی ،جنجال ،هیاهو و
بزرگنماییکردنمشکالتکمکیبهتوسعه،
پیشرفت و رشد استان کهگیلویهوبویراحمد
نمیکند ،بایــد برنامهریزی مــدون و کار
تیمی و سیســتمی جایگزین این امورات
در اســتان شــود .علیمحمــد احمدی،
استاندار کهگیلویهوبویراحمد گفت :برنامه
پنجساله توســعه اســتان تهیه و تدوین و
تمام ظرفیتها ،مسائل و مشکالت استان
در آن مشخص شده اســت ،مسائلی مانند
مسئولیتپذیری ،نظم ،پایکاربودن ،ارتباط
با مــردم ،عملیاتیبودن مدیــران اجرایی
کهگیلویهوبویراحمــد باید بیــش از پیش
تقویت شــود .وی اظهار داشــت :تکمیل و
افتتاح طرحها و پروژههای عمرانی نیمهتمام
در حوزههای مختلف و ارتباط هر چه بیشتر
با بدنه دولت جــزو اولویتهای مهم کاری
تیم مدیریتی استان کهگیلویهوبویراحمد
است .استاندار کهگیلویهوبویراحمد گفت:
کهگیلویهوبویراحمد بــه لحاظ جمعیت و
مساحت در ردههای آخر کشــور قرار دارد؛
درحالیکه از نظر اعتبــار و منابع مالی جزو

رتبه میانی کشور اســت .هرکدام از مدیران
اجرایی استان که پای کار بودهاند آثار مثبتی
بهدنبال داشته و اقدامهای ارزندهای جهت
توسعه و کاهش مسائل و مشکالت آن انجام
شده اســت .احمدی تصریح کرد :مدیران
و مسئوالن اجرایی اســتان عالوه بر معرفی
روزافزون ظرفیتهای استان باید اعتبارهای
مالیبیشتریراازطریقتعاملالزمبارایزنی
از طریق مسئولین کشــوری جذب کنند.
مسئول ارشد استان کهگیلویهوبویراحمد
گفت:هیچگونهکمتوجهیبهعرصهفرهنگی
استان نشده اســت و همانند دیگر حوزهها
دغدغه الزم برای کاهش مشکالت آن بین
مسئوالن اجرایی وجود دارد ،فرهنگ پایه و
اساس توسعه است و امورفرهنگی بهدلیل
پیچیدگی و ظرافت خاص دیربازده و زمانبر
است.
وضعیت فرهنگی کهگیلویه
وبویراحمددرحالبهبوداست
وضعیتفرهنگیکهگیلوی هوبویراحمددرحال
بهبود است و در این راستا از هیچ تالشی دریغ
نخواهد شد .استاندار کهگیلویهوبویراحمد
اظهار داشــت :در هفته دولت امسال 205
پروژه با اعتباری حدود  218میلیارد تومان
درسطحاستانافتتاحوکلنگزنیشدهاست.

شیوههای بهکاررفته در جام باشگاههای کتابخوانی
کارآمد است

برگزاری همایش علمی
«طالیهداران هدایت» در دانشگاه
علوم اسالمی رضوی
تبریز – اسد فالح

tabrizborna@gmail.com

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
آذربایجانشرقی در کارگاه آموزشی ویژه
جام باشــگاههای کتابخوانی کودک و

نوجوان در تبریز ،نهادینهشدن فرهنگ
مطالعهراعاملیبرایتسریعروندتوسعهدر
جامعهعنوانکرد .محمدمحمدپورگفت:
راهاندازی باشگاههای کتابخوانی حرکت
خوبی است که در طول سالهای گذشته

ویافزود:امسالبحثشفافیت،پاسخگوییو
کارآمدی از شعارهای اساسی دولت است که
امیدواریم همه دست به دست هم جلوهای از
پاسخگویی همراه با شفافیت وکارآمدی را به
مردم ارائه دهیم .این مسئول خاطرنشان کرد:
استان کهگیلویهوبویراحمد از هفته دولت
گذشتهتاکنونباهمهمحدودیتهاوفشارها
از استانهایی است که شــرایط مناسبی را
دنبال کرده اســت .احمدی گفت :محیط
استان محیط امنی برای ســرمایهگذاری
است .آمارها و رصدها نشــان از آن دارد که
بالندگی خاصی در این استان وجود دارد و
بسیاری از گرههای اقتصادی در حوزههای
مختلف مرتفع شده اســت که ماحصل آن
رشد استان در بسیاری از شاخصهای ملی
بوده است .اســتاندار کهگیلویهوبویراحمد
یادآور شد :در بعد صادرات غیرنفتی جهش
خوبی داشتیم؛ البته این جهش ما را راضی
نمیکند ،باید بیشــتر از این که هست کار
کنیم .وی با توجه به اینکه تسهیالت خوبی
به حوزه تولید استان تزریق شده است ،عنوان
کرد :همیشه معتقد هستیم اعتباراتی مثل
اعتبارات اشتغال روستایی را نباید با مکانیزم
پولپاشی استفاده کنیم؛ بلکه باید بستری
جهت ایجاد کار و اشتغال باشد .علیمحمد

مشهد– گروه استان ها
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احمدی ،اســتاندار درادامه تصریح کرد :در
بحث پروژههای بزرگی مانند پتروشیمی و
راه ،تالش کردیم آنها را روی چرخ پیشرفت
بیندازیم که از جمله آنها پروژه پتروشیمی
گچســاران و جاده پاتاوه به دهدشت است؛
همچنین در بخش آب بیستمیلیارد تومان
جذب شد .وی افزود :ما تنها به ظرفیتهای
دولت اکتفا نکردیم و از ظرفیت سازمانهایی
مثلبنیادمستضعفان،بنیادبرکتوهرجای
دیگری که احســاس کردیم ظرفیت وجود

دارد چه در بحث زیرساختها و چه در بحث
پروژههای اقتصادی ورود پیــدا کردیم .در
هفته دولت امسال 205پروژه با اعتبار حدود
 218میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی شد.
استاندار کهگیلویهوبویراحمد در پایان اظهار
کرد :امسال  200الی  300میلیارد تومان از
نظام بانکی مستقیم و غیرمستقیم به حوزه
تولید تزریق کردیم که ماحصل آن این است
که 110طرح اقتصادی با اعتبار150میلیارد
توماندرحالکلنگزنیوافتتاحهستند.

فرهنگ

از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
آغازشده و شــیوهای که در این کارگاهها
برای ترویج فرهنگ کتابخوانی به کار
گرفته میشود تأثیرگذار و مطلوب است.
وی افزود :جام باشگاههای کتابخوانی
عنوانطرحیپیشرووپویابرایراهاندازیو
فعالکردنباشگاههایکتابخوانیکودک
و نوجوان در سراسر کشور است ،این برنامه
حاصلمشاهدهفعالیتکودکانونوجوانان
و رسیدن به شناختی از روشها و عالیق
فردی و اجتماعی آنان اســت .مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اســامی استان ،تأکید
کرد :هدف از این طــرح همهگیرکردن
کتاب و کتابخوانی بهویژه در کودکان و
نوجوانان است و وظیفه اصلی باشگاههای
کتابخوانی ،بسترســازی برای جذب
کودکان و نوجوانان به کتاب با روشهای
متفاوت است .وی در ادامه ،سرانه مطالعه

در کشور و استان را نامطلوب ارزیابی کرد
و گفت :وضعیت ســرانه مطالعه در ایران
خوبنیستوبانقطهمطلوبفاصلهداریم
و برای باالبردن ســرانه مطالعه باید یک
خیزش ایجاد شود .محمدپور با اشاره به
پایینبودن آمار مطالعــه در ایران و لزوم
توجه به بحث مطالعه بهعنــوان یکی از
شــاخصهای فرهنگی ،این طــرح را
برای ترویج کتابخوانــی در کودکان و
نوجوانان مؤثر خوانــد .محمدپور افزود:
اگر ما مطالع ه روشمند را بلد و با شیوهها
و فنون مطالعه آشنا باشــیم،مطالعه ما
بازدهی خوبی خواهد داشت .وی گفت:
متأسفانه تجاریسازی آموزش باعث شده
کتابهای گســتردهای در موضوعهای
متعدد در اختیار فرزندان ما باشد؛ اما چون
مطالع ه روشمند آموزش داده نمیشود،
این قشــر از جامعه درگیر اســترس در

مطالعه هستند .مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان تأکید کرد :شیوههایی که
در جام باشــگاههای کتابخوانی به کار
گرفته میشــود کارآمد است و استادان
توانمندی که در این باشــگاهها فعالیت
میکنند ،میتوانند شــیوههای صحیح
مطالعهرابهکودکانبیاموزند.ویبرگزاری
دور اول جام باشگاههای کتابخوانی در
استان را مطلوب ارزیابی و اظهار امیدواری
کرد تا این طرح همچون شجر ه طیبهای
جامعه را بهسمت مطلوب در حوزه کتاب
و کتابخوانی رهنمون شود .الزم به ذکر
است ،کارگاه آموزشی ویژه سرگروههای
جام باشــگاههای کتابخوانی کودک و
نوجوان با حضور استادان ملی و دانشگاهی
در روزهای چهارده و پانزده شهریورماه با
حضور  ٥٠نفر از سرگروهان این طرح ،در
کتابخانهمرکزیتبریزبرگزارشد.
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همایش علمیکاربردی «طالیــهداران هدایت»
ویژه مبلغــان اعزامی مــاه محرم در دانشــگاه
علوم اســامی رضوی برگزار شــد .آیتاله شیخ
جــواد مــروی ،عضو جامعــه مدرســین حوزه
علمیــه قــم در همایــش علمیکاربــردی
«طالیــهداران هدایــت» که با حضــور مبلغان
اعزامــی محرم  97در دانشــگاه علوم اســامی
رضوی برگزار شد ،ریشه رسالت پیامبران را تبلیغ،
دعوت ،ارشاد و هدایت مردم دانست و اظهار کرد:
رهبر معظــم انقالب در همین راســتا خطاب به
روحانیــون میفرمایند« :اگر پیــام خداوند را به
دلها منعکس کنید وظیفه بــزرگ خود را انجام
دادهاید»؛ چراکه حکومت اسالمی مقدمه انتقال
حقایق دین به دلهای پاک اســت .وی با اشــاره
به اینکه در آســتانه ماه محرمالحرام هســتیم و
مبلغان باید برای انتقال پیام مکتب اهلبیت(ع)
به دلهای تشنه آماده شــوند ،گفت :مبلغان در
ایام محرم باید به مردم منتقل کنند که این ایام،
ایام آزمایش الهی اســت و مردم در این ماه طبق
فلسفه عاشورا امتحان میشــوند .آیتاله مروی
یکی دیگــر از وظایف مبلغان در ایــام ماه محرم
را جلبتوجه مــردم به زیارت امامحســین(ع)،
آداب زیارت ،زیارات مشــهور و آشــنایی مردم با
مفاهیم دینی برشــمرد و افزود :آشنایی مردم با
مفاهیم نهضت عاشــورا در این ماه بســیار حائز
اهمیت اســت و اگر مردم به این زیارت تمســک
بجویند بدون شک از مشــکالت کنونی جامعه با
ا ِذن پــروردگار و حضرت اباعبداهللالحســین(ع)
رها خواهند شــد .این استاد ســطح عالی حوزه
علمیه قم گفــت :توجه به نقش نهضت عاشــورا
در جهان معاصر بســیار اهمیــت دارد و مبلغان
باید مانع محو شــدن عظمتهای بهدستآمده
ملت ایران از نهضت حســینی(ع) بشوند و در ایام
بابرکت محرم این نهضت را نســبت به گذشــته
آشکارتر کنند.

بازگشایی میدان راهآهن
مشهد در هفته پایانی آبان

از اولویتهای مهم کاری تیم مدیریتی استان کهگیلویهوبویراحمد است:

در آستانه ماه محرم

مشهد – آقاجانی
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 شهردار مشهد مقدس خبر داد:

عکس :نسل فردا

اکبر میثاقی ،فعال رســانهای گفــت :هفته دولت
را فرصتی برای انعکاس و اطالعرســانی عملکرد
مدیران میدانم و با توجه به اینکه در رأس اســتان
کرمانشاه مدیر ارشد دولت استاندار است ،لذا با توجه
به عملکرد خوب و بیدریغ و توان خستگیناپذیر و
برنامه خاص مهندس بازوند انتظار میرود مدیران
استان با توجه به مشکالت مختلف مردم کرمانشاه
ازنظربیکاری،اعتیادو...رسانههابهوظیفهخودعمل
کنند و از مدیران توانمند و آشنا به مشکالت و دارای
برنامه و توان جهادی و خالق درزمینه رفع مشکالت
مردم و مدیران توانمنــد در جهت خالقیتهای
خاص در بهکارگیری پتانسیلهای استان و ثروت
خدادادیاستفادهومعرفیکنند.جهتاطالعمردم،
رسانهها باید از مدیران جهادی و پرتالش و خالق و با
برنامه انعکاس خبری خوبی داشته باشند و از انتقاد
منطقی و سازنده در جهت بهبود وضعیت بعضی
مدیرانضعیفاستاندریغنکنندکهازخواستههای
دولت و استاندار نیز هست .با توجه به این موضوعات
خبرنگاران روزنامههای وزین نســلفردا ،سبحان
و حسبان و ســایت خبری طلوع غرب با توجه به
وظیفه اطالعرســانی و نظارت بر عملکرد مدیران
بر خود الزم دیدهاند با توجه بــه اقدامات خوب و
قابلتقدیر مدیرعامل و کارکنان توزیع برق در استان
و بهخصوص در بازسازی برق مناطق زلزلهزده استان
مرادیمجدرایکمدیرجهادیمعرفیکنندکهاین
موضوع با توجه به مستندات و گزارشهای حاصله
و پیگیری در نشســت هفته دولت در این شرکت
قابللمس و مشخصشده است؛ لذا مرادی مجد
ازنظر خبرنگاران چندی از رســانهها بهعنوان یک
مدیرجهادیجهتاطالعمردمعزیزاستانومدیران
ارشد استان معرفی و ایشان را بهعنوان یک سرمایه
برای استان میدانند که رسانهها با گزارش عملکرد
این مدیران آنان را در اهدافشان مصممتر خواهند
کرد.مرادیمجدازنظراستاندارکرمانشاهموردتقدیر
قرار گرفتند و ازنظر مردم استان بهخصوص مناطق
زلزلــهزده و ادارات و ارگانهــای منطقه بهعنوان
شرکت برتر ازنظر خدمترســانی و سرعتعمل
موردتقدیر است که به گزارش خبرنگاران مدام از
رضایتمندی صددرصدی این اداره برخوردارند .در
پایان برای کلیه خدمتگزاران و یاران صدیق مقام
معظم رهبری آرزوی توفیق دارم.
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کوتاه از استانها

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی مطرح كرد:

سهم
ضرورت اجراییشدن قانون تخصیص 
۳۰درصدی ارزشافزوده

اراک – رضوان داودیجم
gmail.com@News.arak93

آمره ،مدیرعامل شــرکت در دیــدار با دکتر
علیاکبرکریمی،نمایندهمردماراک،کمیجان
و خنداب در مجلس شــورای اسالمی و عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت :نبود ثبات در نرخها و مباحث اقتصادی
برای واحدهاي توليدي مشکلســاز شــده

اســت .مصطفی آمره افــزود :بانکها نیز در
ارائه تسهیالت موردنیاز بنگاههای اقتصادی
همــکاری الزم را نمیکننــد و بســیاری از
درخواستکنندهها با مشــکل تأمین وثیقه
مواجه هســتند؛ چراکه محــل اجرای طرح
بهعنوان ضمانت بازپرداخــت در نظر گرفته
نمیشــود .وی تأکید کرد :اجرایینشــدن
قانون مصوب اختصاص ســهم ۳۰درصدی

از محل تخصیــص مالیــات ارزشافزوده به
بنگاههای تولیدی نیز این شرکت را در بحث
خدماترســانی با مشــکالت جدی روبهرو
کرده اســت .آمره اظهار داشــت :طبق ماده
 ۸۱قانون امکانات موردنیاز تولید میبایست
توسط دســتگاههای خدماترسان تا جلوی
در شهرکها آورده شود که متأسفانه مدیران
اجرایی در این خصوص همکاریهای الزم را
ندارند .وی اضافه کرد :هماینک از دوهزارو۶۶۳
واحد مستقر در شــهرکها و نواحی صنعتی
یکهزارو ۷۴۴واحد به بهرهبرداری رســیده
که این مهم ۸۲درصد کل واحدها را شــامل
شــده و  ۳۲۱واحد نیز غیرفعال است که در

آینده تعیینتکلیف میشوند .دکتر علیاکبر
کریمی در دیدار مدیرعامل و مسئوالن شرکت
شهرکهایصنعتیاستانمرکزیبهمناسبت
 ۲۱مردادماه،روزمليحمايتازصنایعکوچک
گفت:بستهسیاستیاقتصادیجدیدراهگشای
صنایع کوچک اســت .نماینده مردم اراک،
کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی
و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اســامی در ادامه اظهار داشــت :امیدواریم
بسته سیاستی اقتصادی جدید راهگشای حل
مشکالت واحدها و صنایع کوچک باشد .وی
افزود :تقویت صنایع کوچک با توجه به جایگاه
حساس و ویژه در بحث اشتغال بسیار ضروری

است و مجلس شورای اسالمی تمام توان خود
را دراینباره به کار بسته است .وی اضافه کرد :با
توجه به شرایط نابسامان اقتصادی تأمین مواد
اولیهموردنیازواحدهایمستقردرشهرکهابه
دغدغه بزرگی تبدیل شده است.

شهرداری
قائم مقام شهرداری نجف آباد خبر داد:

بررسی عملکرد اسناد مالی شهرداری مطلوب و روشن بود

اصفهان -گروه استانها :قائممقام شهردار
نجفآبادگفت:موسسهحسابرسانتخابشده
توسط شورای اسالمی شهر نجفآباد ،بعد از
کارشناسی مستمر اسناد مالی شهرداری ،در

صحن پارلمان شهری از مطلوببودن تمامی
جنبههای مهم و بااهمیت عملکرد شهرداری
خبر داد .محمد مغزی با اشــاره بــه ارائه این
گزارش در صحن شــورا طی جلسه دوشنبه

هفته جاری گفت :بررسی عملکرد شهرداری
توسط مؤسســه حسابرسی منتخب شورای
اسالمی شهر ،اقدامی در راستای بررسی بیشتر
و از تأکیدهای همیشگی مجموعه شهرداری
و شورا طی سالهای اخیر محسوب میشود
که بهصورت منظم و سالیانه انجام میگیرد.
مغزی از اختصاص رده «مطلوب» به عملکرد
شــهرداری بهعنوان باالترین رتبه ممکن در
چنین بررسیهایی خبر داد و اذعان داشت:
بررسی از عملکرد سال گذشــته شهرداری
صورت گرفته و در خصوص ســال جاری نیز
مؤسسه حسابرسی رســمی از سوی شورای
اسالمی شهر تا پایان شــهریورماه انتخاب و
فعالیتخودراجهتبررسیعملکردشهرداری
یکنــد .معاون برنامهریزی و توســعه
آغاز م 
منابع انسانی شهرداری نجفآباد همچنین
اضافه کرد :در جلسه شــورای اسالمی شهر
که با موضوع ارائه این گزارش تشــکیل شد،

همانندروالسالهایقبلنمایندگانموسسه
حسابرسی دقیق تراز سپاهان گزارش خویش
را ارائه کرد و در ادامه نیز اعضای محترم شورای
اسالمی و نمایندگان شهرداری نظرات خود را
بیان کردند .محمد مغــزی بر انجام کامل و با
دقت فرایند حسابرسی تأکید کرد؛ همچنین
موضوع حسابرســی ضمنی در شورای شهر
از طرف شهرداری پیشــنهاد و مقرر شد در
طول سال نمایندگان حسابرس در شهرداری
حضور داشته باشند؛ زیرا اعتقاد داریم با چنین
کاری ضمن افزایــش اعتماد عمومی به بدنه
شــهرداری ،در صورت وجود هرگونه مشکل
یا اشتباه ناخواسته در فرایندهای شهرداری،
این اشکالها به بهترین شکل برطرف خواهند
شد؛ همچنین حســابرس منتخب با اعالم
روند روبهپیشــرفت سیســتم اداری ،مالی،
شهرسازی ،امالک و ...شــهرداری براساس
پیشینه گزارشهای سالهای گذشته اعالم

کرد :مؤسسه منتخب شورای اسالمی شهر ،از
اولین روز انتخاب میتواند به بررسی پروندهها
و مدارک شهرداری بپردازد و این کار را در طول
سال ادامه دهد یا در حالت دوم طی بازه زمانی
مشخصی با استقرار چند نیرو در شهرداری،
کار را به ثمر برســاند .در حسابرسی صورت
گرفته برای عملکرد شهرداری در سال گذشته
شهرداری ،ضمن استقرار حسابرس به همراه
کارشناسان مربوطه در شــهرداری و ضمن
بررســی دقیق تمامی موارد و پروندهها ،در
صورت نیاز برخی پروندهها را برای بررســی
بیشتر و تخصصیتر به دفتر مؤسسه منتقل
کردند.مغزیدرپایانافزود:بررسیهایدقیقو
عملکردخوباینمؤسسهدرپروسهحسابرسی
و همچنین همکاری مطلوب شهرداری در این
زمینه و سعهصدر حاضرین در جلسه تشریح
عملکرد ،موردتقدیر مهندس ابوترابی ،ریاست
و اعضای شورای شهر واقع شد.

شهردار مشهد مقدس از بازگشایی میدان راهآهن
تا هفته پایانی آبان خبر داد .وی گفت« :ساختمان
راهآهن مشــهد یکی از بیست شاهکار معماری
آســیا در دوره بعد از جنگ جهانی دوم است که
در سال  1334آغازشــده و پس از یازده سال به
بهرهبرداری رسیده است؛ معمار آن آقای حیدر
غیایی ،ساختمان را به شــکل بالهای فروهر و
با الهام از کاخ کســری طراحی کرده است ».وی
افزود« :این ساختمان به همراه ساختمان بانک
ملی و شــهرداری یادآور آثار دوره بعد از جنگ
جهانی دوم است .در جلوی ساختمان راهآهن،
ساز ه زیبای «بهســوی او» قرار دارد که توسط
استاد دانشدوست طراحی شده است ».شهردار
مشهد مقدس عنوان کرد« :متأسفانه این المان
بهمرورزمان از محور اصلی خــارج ،با دیوارهای
آهنی پوشیده شده و اطراف آن را کوهی از خاک
گرفتهبود.دربازدیدچندماهقبلتصمیمگرفتیم
دوبارهازاینسازهکهنمادیازبرخاستندستبشر
بهسوی آسمان است ،استفاده کنیم ».تقیزاده
خامسیبابیاناینکهطراحیانجامگرفتهوعملیات
اجرایی از دو هفته قبل شروع شده است ،تصریح
میکند« :برنامهریزی ما برای بازگشایی میدان
راهآهن در هفته آخر آبان ماه است تا بعد از میدان
سعدیدومینمیدانقدیمیشهرجهتاستفاده
همشهریان و زائران عزیزی که با خوشآمدگویی
این میزبان پنجاهوسهساله به زیارت امامهشتم
میآیند ،مهیا شــود ».وی عنوان کرد« :دروازه
بعدیشهرفرودگاهاستکهنوسازیبانصبسازه
«بهسوی نور» که ســالها قبل در میدان پارک
نصب بود و عقبنشینی دیوارهای فرودگاه انجام
شده است و انشاءاله در این هفته به بهرهبرداری
خواهد رسید؛ گزارش نوسازی فرودگاه را در روز
افتتاحبهاستحضارهمشهریانخواهمرساند».

انتظار  40روستای شهرستان
خاش برای آبرسانی سیار

خاش -گروه اســتانها :مدیر آبوفاضالب
روســتایی شهرســتان خاش گفــت :بهدلیل
تداوم خشکســالیها که در دو دهه اســتان
سیستانوبلوچستان را فراگرفته و طی امسال و
سال گذشته شدت آن بیشتر بوده 40 ،روستای
شهرستاندرانتظارآبرسانیسیارهستند.فرهاد
هاشمزهیبیان کرد :بهرغم اینکه خشکسالی
و معضل کمآبی و بیآبی شهرســتان خاش را
فراگرفته بود ،ولی با اجرای طرحهای ضربتی و
مدیریت در توزیع آب توانستیم باالترین خدمات
را به مردم روستایی انجام دهیم .وی اظهار کرد:
امسال تجهیزات و امکانات محدودی در اختیار
داشتیم؛ ولی بهخوبی کار آبرسانی سیار به 80
روستا با افزون بر  1200خانوار و باالی پنجهزار
نفر جمعیت با تانکر انجام شد .وی با قدردانی از
تالشها و پیگیریهای مســئوالن شهرستان
خاش و تشــکر از حمایتهای ارزشمند دکتر
عبداالحد ریکــی ،مدیرعامــل آبوفاضالب
روستایی اســتان بیان کرد :هماینک وضعیت
آبی شهرســتان خاش عالی و طبیعی نســبت
بهکل استان بوده و شاخص بهرهمندی آب شرب
شهرستان خاش68درصد است.

اختصاص 170میلیارد تومان
اعتبار برای محور اربعین

ایالم -گروه استانها :اســتاندار ایالم گفت:
هرچند وضعیت داخلی عراق تا حدودی وضعیت
مرز و اربعین را تحتالشعاع قرار میدهد ،اما اگر
بهصورت حسابشــده حرکت کنیم وضعیت
پیشآمده در مــرز میتواند میــزان صادرات
کشور از مرز مهران را بیشازپیش کند« .قاسم
سلیمانیدشــتکی»  به اختصاص 170میلیارد
تومانظرفسهسالبرایمحور«ایالم-صالحآباد
 مهران» اشاره و تصریح کرد :برای امسال بیشاز60میلیارد تومان اختصاصیافته است که باید
در این راستا اقدام الزم صورت پذیرد .وی در ادامه
خواستاررفعموانعپیشرویپیمانکاراندرجهت
اجرای تعهدات خود شــد و گفت :بهدنبال این
هستیم که ضمن پرداخت مطالبات پیمانکاران
از منابع مختلف مساعدتهای الزم نیز به 
عمل
آید.

