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از ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﻫﺎ

دﯾﺪﮔﺎه

دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد

ﺟﻔﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ
ﺑﺎ روزهﺧﻮاری

»ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻟﻬﯽ« در  ۹۰ﺑﻘﻌﻪ
ﯾﻮﺳﻒ زاده -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺧــﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮی از اﺟــﺮای ﻃــﺮح ﺿﯿﺎﻓﺖ
اﻟﻬﯽ در  ۹۰ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻢزﻣﺎن
ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه در
ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻬﺮآرا ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﺣــﻤــﺪزاده ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﻋــﺰام ۱۰۰
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﺳﺘﺎن در اﯾﺎم ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﻓــﺰود :اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در
 ۲۶ﺑﻘﻌﻪ ،ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ در  ۶۶ﺑﻘﻌﻪ و ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ در  ۶۱ﺑﻘﻌﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﮐﻮدک،
ﭼــﻨــﺪرﺳــﺎﻧــﻪای ،ﻣــﺸــﺎوره دﯾﻨﯽ و ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺮﮔﺰاری  ٧٠ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻗﺎرﯾﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در  ۶۶ﺑﻘﻌﻪ را از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ
اﻓــﻄــﺎری ﺳــﺎده در  ۵٨ﺑﻘﻌﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻓﻄﺎری ﺧﺸﮏ
ﺑﺎ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از
ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮان ،و اﻫــﺪا ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﺤﺮوم از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اوﻗﺎف اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار
و  ۲۰۰ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺧــﺎﻧــﻮاده ﻫــﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ
اﻓﺰود :ﻣﺮدم ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺶ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑــﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آﻣــﺎدهﺳــﺎزی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
اﻓﻄﺎری ﺧﺸﮏ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت
 ۶۰۳۷-۹۹۲۲-۳۰۳۴-۳۰۰۸وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎﺷﺖ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻞ
ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
ﮔـــﺮوه ﺧــﺒــﺮ -ﻣــﺪﯾــﺮ ﻓــﻀــﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی
ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ در ۸۴۵ﻧﻘﻄﻪ،
ﮔﻞ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ .ﺑﻪ
ﮔــﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃــﻼع رﺳــﺎﻧــﯽ ﺷﻬﺮداری
ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻬﺪی ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ دراﯾــﻦ ﺑــﺎره ﮔﻔﺖ:
در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه اﻣﺴﺎل ،ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻞﻫﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ رﻧﮓ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻞﻫﺎ آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ اﻓﺰود :ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ۳۶ ،ﻧﻮع ﮔﻞ
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﮐﺮانﮐﺎﻻیاﯾﺮاﻧﯽدرﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎیﺷﻬﺮی
ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽﻣﻘﺪم-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ و
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ
در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روزﻫــﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎری از ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،اﻧﺘﻘﺎد
ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷــﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻓــﺮاد ،ﭘﺲ
از ﻧﺎمﮔﺬاری اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﻓﯿﺘﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎدات
ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی را در
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ،ارج ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾــﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﻬﺮی ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در راﺳﺘﺎی
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫــﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ از ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺠﺪد در راﺳﺘﺎی
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻ و
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐــﺎﻻی اﯾــﺮاﻧــﯽ اﮐــﺮان
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ »ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ« اﺷﺎره ﮐﺮد.

اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮی و
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﻬﺮآرا ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی ﻧﺎمﮔﺬاری اﻣﺴﺎل
از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑــﻬــﺮوز ﮐﯿﺎﻧﯽ اﻓـــﺰود :ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐــﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳــﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ
از ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺑﻮﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ.وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ و ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺧﺒﺮ داد

ورود  ۲رام واﮔﻦ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ  ۶ﺧﺮداد
ﺳﺎرا رﻧﮕﯿﺎن -ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﺸﻬﺪ
از ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۱۰واﮔﻦ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ ﺷﺸﻢ
ﺧﺮداد ﺧﺒﺮ داد.
ﮐﯿﺎﻧﻮش ﮐﯿﺎﻣﺮز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮآرا اﻇﻬﺎر
ﮐــﺮد ۱۰ :واﮔﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑــﻮد ﺗــﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اردﯾﺒﻬﺸﺖ وارد
ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ
ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ روز
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﯽرﺳﺪ.

وی درﺑــﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ دو رام ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی
ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در واﮔــﻦ ﺳــﺎزی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐــﺮد واﮔــﻦﻫــﺎ آﻣـــﺎده و در ﺣــﺎل ﺗﺴﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪ ﯾﺮﻋﺎ ﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎ ر ﺷﻬﺮ ی ﻣﺸﻬﺪ
اﻓﺰود :واﮔﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ روی ﺧﻂ
ﻧـــﻤـــﯽآورﯾـــﻢ و ﮐـــﺎﻫـــﺶ ﺳــﺮﻓــﺎﺻــﻠــﻪ
ﭘــﺎﻧــﺰده دﻗــﯿــﻘــﻪ ای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗــﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ،
ﻫــﻤــﭽــﻨــﺎن ﺑـــﺎ  ۵۰واﮔــــﻦ اول اﻧــﺠــﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﯿﺎﻣﺮز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم
ﺑــﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻄﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷــﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐــﺮد :واﮔــﻦﺳــﺎزی ﺗــﻬــﺮان وﻋــﺪه
داده اﺳــﺖ  ۵۰واﮔـــﻦ را ﺗــﺎ ﺷــﻬــﺮﯾــﻮر اﻣﺴﺎل
ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫــﺪ اﻣــﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر،
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد.

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺷﻬﺮی و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺷﻬﺮی
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ و از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧــﺪارد.وی ﮔﻔﺖ :در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﮐﺮان
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺷﻬﺮی درﺧﻮاﺳﺖ
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﻻزم ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺷﻬﺮی و ﻓــﺮآورده ﻫــﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ
اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در اوﻟﻮﯾﺖ اﮐﺮانﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،وﻇﯿﻔﻪای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮی و
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ را وﻇﯿﻔﻪای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﻟﺰوم ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﭘﺎی
ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻠﯿﺒﻮردﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ﮐﻢوﮐﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری
ﻣﺸﻬﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﮐﺮان ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی
ﺷﻬﺮی ﮔﻔﺖ ۴۹ :درﺻــﺪ از ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف
ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺼﺤﻔﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐــﺮد :ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺎﻻی
داﺧﻠﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
ﻗﺮار دارد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺒﺮ داد

ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ وﯾﮋه اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﮔــﺮوه ﺧﺒﺮ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ
ﺷـــﻬـــﺮداری ﻣــﺸــﻬــﺪ از اﺟــــﺮای ﻃـــﺮح وﯾــﮋه
ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ ﺑﺎ آﻏــﺎز ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز اذان
ﻣﻐﺮب ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺎﻓﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻓــﺰود :ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ
ﺧﻄﻮط در اﯾــﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻃﺒﻖ روال
روزﻫﺎی ﻋﺎدی ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۱:۳۰اﺳﺖ .وی اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻻزم
ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺳﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ از اذان ﻣﻐﺮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﻄﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،در ﺧﻄﻮط ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ،از دو

ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﻓﻄﺎر ،ﺳﺮﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐــﺮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﯿﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﻣﺪت ۲۰
دﻗــﯿــﻘــﻪ ﺳــﺮوﯾــﺲدﻫــﯽ
ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺻﺮف
اﻓـــﻄـــﺎر اﻗــــﺪام
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزار ﮐﺴﺎد ﺳﻮداﮔﺮان ﭘﻼﺳﻤﺎ در اﺳﺘﺎن
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی :ﭘﻼﺳﻤﺎﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺪارﯾﻢ

ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒزاده -ﭘﻼﺳﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻓــﺮآوردهﻫــﺎی ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦروزﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
زﯾــﺎدی را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ
اﻫﻤﯿﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ آن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ دو ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدهای ﻫﻢ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪ،
ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓــﺮوش ﭘﻼﺳﻤﺎ .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن
اﯾﻦ ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ۱۶ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد
و رﯾﺸﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻮزی ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ۸۱
ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﻼﺳﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ دردﺳﺮﻫﺎی زﯾﺎدی
را ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و
ﺳﺒﺐﺳﺎز ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎن
ﺷــﺪه اﺳــﺖ.در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﺧﯿﺮ
ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دادن ﭘﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺧﺬ ﭘﻼﺳﻤﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺧﺬ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﻮل رد و
ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬب اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻫﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻫﻔﺘﻪ دو

ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻫﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻫﺪای ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
درﺑــﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻓــﺮوش ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :از ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﻣﺠﻮز ﻫﻔﺖ ﻣﺮﮐﺰ
ﺟﻤﻊ آوری ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داده ﺷﺪه و
ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎ
را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﭘﻮرﻓﺘﺢاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن

ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎرت ﻧﮑﺮدن از
ﺟﺎﻧﺐ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آنﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻀﻞ
ﭘﻼﺳﻤﺎﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ وﺟﻮد
دارد ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ،وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺪﯾﺪهای را در اﺳﺘﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺸﻬﺪ رد ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی

ﻣﺠﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻬﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻮز اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪادﯾﻢ؛ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ورود
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻻزم
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ دﻫﻢ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ در
ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ﺷﺮف ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺖ،
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ ۱۲۰
دﻻر اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﭘﻼﮐﺖ
ﻓﺮﯾﺰس ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰دﻻر ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮن و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۵۲ﻫﺰار ﮐﯿﺴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﺑﯿﻦ  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﮐﯿﺴﻪ در ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮآورده
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن در
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،از آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل
ﺧﻮن اﺳﺘﺎن در ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن از ﺳﺎﻋﺖ
 ۲۱:۱۵ﺗﺎ  ۱:۱۵ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺸﻬﺪیﻫﺎ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۲ﺷﺐ ﭘﺬﯾﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢاﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﮑﺲ  :اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﯽ /ﺷﻬﺮآرا

ﮔــﺮوه ﺧﺒﺮ -دادﺳــﺘــﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿــﻮی ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن و زاﺋــﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم
ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی)ع( و ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ
روزهﺧــﻮاری را ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺣﺮام و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺮم ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻬﺮآرا ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺻﺎدﻗﯽ اﻓﺰود:
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روزه ﺧــــﻮاری ﻋﻠﻨﯽ ،ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و در اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺮاﺗﺐ را
ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .وی اداﻣﻪ داد:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺎﻋﺎت
اوﻟﯿﻪ ﺷﺐ و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و ﺻﺮف اﻓﻄﺎر
و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ دﻋــﺎ و ﻗــﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮔﺸﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﺳﺒﺎب اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎرﻗﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
واﺣــﺪﻫــﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳــﺘــﻮران ﻫــﺎ و
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آب ﻣــﯿــﻮه ﻓــﺮوﺷــﺎن در ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣــﻮارد ﺑﻪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف و
اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻨﻮف را
ﻣﺸﺨﺺ و اﺑﻼغ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه
ﻋﻈﯿﻢ رﻣﻀﺎن و ﻣﺆﻣﻨﺎن روزهدار ،ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻻزم ﺣﺘﻤﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻒ و ﻧﻔﯽ ﻣﻘﺮرات ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روز
و در آﺳﺘﺎﻧﻪ اذان ﻣﻐﺮب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت
و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ،ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ و روانﺳﺎزی
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ،
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم را
ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮔــﺮوه ﺧﺒﺮ -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﻣــﺸــﻬــﺪ ﺑـــﺎ اﺷـــــﺎره ﺑﻪ
ﯾــﺎدداﺷــﺘــﯽ ﺑــﺎ ﻋــﻨــﻮان
»زﺧﻢﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ
را درﯾﺎﺑﯿﺪ«ﮐﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮑﯽ
از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪون اﺷــﺮاف و اﻃﻼع دﻗﯿﻖ
ﻣــﻮاردی ﻃﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮﻗﻊ از
ﻣﺸﯽ و روش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦروزﻧﺎﻣﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺟﻔﺎ در ﺣﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ،ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﻧﻮروزﯾﺎن ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮدن ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ۵۰
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻼت
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ از زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﻪ
روی ﻣﯿﺰ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺪون ﺗﻈﺎﻫﺮ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ آنﻫﺎ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﻓــﺰود :اﮔﺮ آﻣﺎر ﺳﺎل  ۹۶را ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟــﺮاﯾــﻢ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش
و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻋﻢ از اﺟﺮاﯾﯽ،
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺣﺘﯽ
آﺳــﺘــﺎن ﻗــﺪس ﺑــﻮده اﺳــﺖ ،اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺰﺑﻮر در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ و اﻃﻼع ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ
واﻧﺸﻘﺎق را اﻟﻘﺎ ﮐﺮده ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺪون اراﺋﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺸﺨﺺ ادﻋﺎ
ﮐــﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن
ﺳﭙﺎه و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺷﻬﺮداری را ﺟﺪا
ﮐﻨﯿﻢ دوﻟﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟!
ﻧﻮروزﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﭙﺎه،
ﺣــﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺷــﻬــﺮداری و ...در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺷﻬﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ
اﯾــﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﺳﺎل  ۹۶در ﺗﻤﻠﮏ
داراﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۲/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺪارس
و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ
ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ.وی اﻓﺰود :واﻧﮕﻬﯽ اﯾﻦ ﺑﺮادر
ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪﻣﺎت
ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ردﯾﻒ
اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎص ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﺷﻮد اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ردﯾﻒ ﭘﻮﻟﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎری در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ را ﯾﮏ
ﮐﻤﮏ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ارﻗﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﭙﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮروزﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻮاﺑﯿﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ روزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﯿﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم
دﻗﯿﻖ ذﮐﺮﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ
و ﺗﻌﺠﺐ روزﻧﺎﻣﻪ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای،
ﺟﻮاﺑﯿﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺎپ در ﺧﺮاﺳﺎن ،در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی درج ﮐﺮده اﺳﺖ!
وی اﻓــﺰود :ﺗﻤﺎم اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ را ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدات از روی آﮔﺎﻫﯽ ،داﻧﺶ و ﺑﺪون
ﻫﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮروزﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎد زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻌﺎ
ارزﺷــﻤــﻨــﺪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣــﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦروزﻧﺎﻣﻪ
را ﻣﻨﺼﻒ ،ﻣﺴﺘﺪل و در راﺳﺘﺎی ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾــﻢ درﺑــﺎره ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻔﺤﺺ و دﻗــﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﻠﺴﺎت
ﺳﺘﺎد ﻣــﺤــﺪوده ﻫــﺎ و ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ ،اﻓــﺰود :ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ از ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺟﻬﺖ ارﺗــﻘــﺎی اﻫــﺪاف ﺳﺘﺎد
ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐــﺎری ،ﻋــﻼوه ﺑﺮ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔــﺰارﺷــﺎت ،از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣــﺮدم در
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮراﯾﺎران ﻣﺤﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻮروزﯾﺎن اﻓــﺰود :ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﺮد
ﺟﻤﻌﯽ و ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻗﺎ ﭼﺎ ﻗﭽﯿﺎ ن  ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی ا ز آ ﺳﯿﺐ ﻫﺎ ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  ...در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

