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آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بادی میل نادر

بادهای مخرب سیستان
به فرصت تبدیل می شود

ذالفقاری-باآغازعملیاتاجرایینیروگاهبادی
 ۵۰مگاواتی میل نادر بادهای مخرب سیستان
به فرصت تبدیل می شود .به گزارش خراسان،
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداریسیستانوبلوچستانگفت:عملیات
احداث نیروگاه 50مگاواتی بادی در محل زون
انرژی میل نادر با حضور استاندار ،معاون وزیر
نیرو،نمایندهمردمسیستانوجمعیازمدیران
دستگاههایاجراییاستان ازپنجشنبهگذشته
آغاز شد .دکتر «ماندانا زنگنه» افزود :قرار است
این نیروگاه توسط شركت مپنا ،از شرکت های
داخلی در تولید برق احداث شود .برای اجرای
این طرح  60میلیون یورو سرمایه گذاری شده
است ،دکل باد سنجی این زون نصب می شود و
بعدازمشخصشدنرژیمبادیمنطقهومشخص
شدن شرایط باد منطقه ،توربین ها نصب می
شود.همایون حائری معاون وزیر نیرو نیز گفت:
این نیروگاه ظرفیت تامیننیروی برق منطقه و
صادراتآنبهکشورهایهمسایهرادارد.
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قالیباف در تشریح فعالیت جمهوری اسالمی در  ۴دهه گذشته:

با حضور تولیت آستان قدس رضوی در مشهد انجام شد

امروزدرکشور دچار اشباع ناکارآمدی ها هستیم
عضومجمعتشخیصمصلحتنظامباتصریح این
که ما در جمهوری اسالمی در مرحله دولت سازی
باقیماندهایم،افزود:حتیدربرخیمواقع،عقب
نشینی نیز کردهایم.به گزارش خراسان ،قالیباف
پنجشنبهشبگذشتهدردومیننشستازسلسله
همایش های «کارنامه چهل سالگی» با موضوع
بررسیچالشهاوفرصتهادردههپنجمانقالب
که به همت جبهه آرمان خواهان واقع بین برگزار
شد،باتصریحبراینکهمادرجمهوریاسالمیدر
مرحلهدولتسازیباقیماندهایم،افزود:حتیدر
برخیمواقععقبنشینینیزکردهایم.منظورازاین
دولت سازی هم سه قوه حاکم بر کشور و نیروهای
مسلح و نیز مردم است.وی با بیان این که اساس
انقالباسالمیبرمردمومردممداریاست،ادامه
داد :طبیعتا دولت هم بخواهد ساخته شود ،باید
رابطه مردم با آن تعیین شود و به همین شکل در
بخش های دیگر نیز باید ارتباط بین آن ها و مردم
تعیین شود.قالیباف با اشاره به مشکالت موجود
در کشور ،اعم از مشکالت اقتصادی و فساد ،بیان

کرد :معتقدم همه این مشکالت معلول هستند،
علتاصلیازدیدبندهضعفمدیریتوکارآمدیدر
نظامجمهوریاسالمیاستومادراینبخشدچار
چالشبزرگیهستیمچراکهمنابعانسانیومادی
ما بسیار زیاد است .ما امروز در کشور دچاراشباع
ناکارآمدی ها هستیم و مهم ترین نیاز بنیادی ما
در حقیقت مدیریت و اداره کشور در این بخش
هاست.در ادامه جلسه ،پرسش و پاسخ انجام شد
که قالیباف در پاسخ به یکی از سواالت با بیان این
که اگر مردم مد نظر باشند و در میدان کار قرار
بگیرند ،فساد به حداقل میرسد ،افــزود :هرچه
از انقالب فاصله گرفتیم ،مرتب به سمت نوعی از
تفکرات مخالف با مبانی انقالب در حوزه مدیریت
رفتیم و اوج این کار هم از دهه  70پایه گذاری شد
واینروندتاامروزادامهپیداکردوامروزآسیبهای
آن را در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
میبینیم؛ اما در حــوزه دفــاع و امنیت که امروز
کارنامه قابل دفاعیداریم ،اساس نگرش انقالبی
تا امروز باقی مانده است.وی در پاسخ به سوالی

اخبار

15

در خصوص عملکرد مرحوم آیــت ا ...هاشمی
رفسنجانی ،گفت :همه انسانها حتما نقاط قوت
و ضعفی دارند و معتقدم انصاف حکم میکند اگر
شخصی را میخواهیم بررسی کنیم سابقه وی و
همه جوانب کار را باید در نظر داشته باشیم .مهم
ترین نقد من به وی ،اشکاالت عملکردی بود که
در آن دوره شکل گرفت؛ به ویژه در دولت دوم آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی نگرشی پایهگذاری شد
که براساس نگرش و پایه مبانی انقالب نبود و هر
چه زمان گذشت نقطه انحراف اولیه بیشتر شد
و امروز چالش جدی ما در همین حوزه است که
منطبق بر فرهنگ دهه  ۶۰و باورهای انقالب در
حوزه اقتصاد نیستیم؛ البته در بسیاری زمینه ها
نیز حرکتهای بزرگی اتفاق افتاده است که جای
تقدیروتشکردارد.اگربخواهیمپروژهمحورینگاه
کنیمکارهایبزرگیمانندساختجادههاوسدها
انجامشدهاستولیمگرانقالبآمدهبودکهفقط
مادیاترابسازد؟
مشروح این جلسه را در سایت روزنامه خراسان بخوانید.

افتتاح اولین «موزه زنده زیارت»

رئیسی :برخی افراد به دنبال تطهیر رژیم پهلوی و پوشاندن جنایات آن ها هستند
همزمان با سالروز میالد حضرت زینب(س) و
ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
بــا هـــدف تــــداوم هــویــت مــذهــبــی و انقالبی
مشهدالرضا ،با همت و ابتکار نیروهای هنرمند
مومن انــقــابــی ،دیـــروز بخش اول از «اولین
مــوزه زنــده زیــارت» با عنوان انقالب اسالمی،
در ساختمان کــارخــانــه نخریسی ســابــق ،به
بهرهبرداری رسید.به گزارش خراسان ،تولیت
آستان قدس رضوی در این مراسم گفت :یکی از
امور ضروری در شهر مشهد ایجاد زمینه فرهنگی
در کنار زیارتی بودن آن است ،اماکن معرفتی و
فرهنگی در کنار حرم مطهر یکی از بزرگ ترین
دستاوردهای شهر مشهد بــوده ،تاریخ تمدن
اسالمی باید حفظ شود و این پــروژه میتواند
بــه ایــن مــوضــوع کمک کــنــد .حــجـتاالســام
والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با بیان این که
باید به زائران و مجاوران بصیرت داده شود و با
آموختههای امام رضا(ع) و تاریخ گذشته آشنا
شوند ،افزود :امروز باید از ظرفیتهای موجود در
مشهد به عنوان خدمت به زائران استفاده شود،
آستان قدس به لطف وجود بارگاه منور رضوی
برکت ویژهای دارد و باید زائران عالوه بر خدمات
زیارتی از خدمات فرهنگی نیز برخوردار باشند و
وظیفه آستان قدس بهره برداری از اماکن آستان
به برترین شکل اســت .وی ادامــه داد :جوانان
خالق و مبتکر این نسل باید با عرصههای مختلف
فرهنگی و اجتماعی آشنا شوند تا با اعتماد به
آن ها ،جامعه را به دست آن ها بسپاریم .تولیت
آستان قدس رضوی اظهار کرد :این موزه زنده
یکی از اماکن آستان قدس بوده که سالیان پیش

به عنوان کارخانه نخریسی فعالیت میکرد؛
اما پس از تعطیلی و انتقال کارخانه به نیشابور،
این محل تبدیل به انبارکاالها شده بــود .وی
افزود 10 :سال متوالی از این مکان استفادهای
نمیشد و هم اکنون موزه زنده در نزدیک حرم
افتتاح شد؛ جوانان جنگ را ندیدند و درد روزهای
سخت انقالب را نچشیدند ،آن ها از بسیاری
از فتنهها بیخبر بودند و اطــاعــات کافی از
این بابت ندارند ،زائــران باید ضمن زیــارت ،با
انقالب اسالمی نیز آشنا شوند .حجت االسالم
والمسلمین رئیسی ادامــه داد :برخی افــراد
بهدنبال تطهیر رژیم پهلوی و پوشاندن جنایات
آنها با بعضی فیلم ها و کارهای دیگر هستند؛ اما
نمیتوانند این موضوع را به سرانجام برسانند،
هنوز جوانان از جریان گوهرشاد اطالع ندارند،
در حالی که باید از همه مسائل مطلع شوند و
تاریخ خود را بشناسند ،بنا داشتیم از تاریخ انبیا
آغاز کنیم اما تصمیم گرفتیم انقالب اسالمی را
سریع تر انجام بدهیم که کار ارزشمندی بود.
در ابتدای این برنامه مدیر دفتر مطالعات جبهه
فرهنگی انقالب اسالمی گفت :بخش کوچکی
از موزه زنده زیارت امروز افتتاح شد و تا دهه فجر
افتتاح عملیاتی می شود و امیدوار هستیم که
تا عید نوروز افتتاح بخش دیگری را هم شاهد
باشیم .وحید جلیلی افــزود :بهتازگی با فشار
برخی جریانات دستور داد هشــده تا تابلوهای
راهنمای زائر را از دکههایی که در اطراف حرم
راهنمای زائر بودند پایین بکشند و بهجای آن
تابلوی راهنمای مسافر نصب کنند.
مشروح این جلسه را در سایت روزنامه خراسان بخوانید.

