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مدیرکلتعاونروستاییاستانخبرداد:

 90میلیارد مطالبات زعفران کاران
تا دوشنبه به طور کامل پرداخت
می شود

پس از گذشت هشــت ماه از برداشــت زعفران در استان و
خریدتضمینیاینمحصولتوسطسازمانتعاونروستایی
هنوز حدود 90میلیارد تومــان از مطالبات زعفران کاران
استانپرداختنشدهاستواینموضوعموجباعتراضات
و گالیههای شــدید زعفران کاران اســتان بــه خصوص در
شهرستان تربتجام شده است .مدیرکل تعاون روستایی
استان درباره پرداخت مطالبات باقیمانده زعفران کاران
استانبهخراسانرضویگفت:باپیگیریهایانجامشدهو
دستوررئیسسازمانتعاونروستاییووزیرجهادکشاورزی
بقیهمطالباتزعفرانکارانطییکهفتهآیندهبهصورت
کاملپرداختخواهدشد.مجیدچاالکتأخیردرپرداخت
را نبود اعتبارات دانست و تصریح کرد:با توجه به تخصیص
منابع مدنظر توسط ســازمان تعاون روســتایی و مشخص
شدنبانکعاملکلمطالباتباقیماندهزعفرانکارانکه
حدود 90میلیاردتوماناستتادوشنبهپرداختمیشود.

مدیردفترمطالعاتپایهآبمنطقهای
خراسان رضوی

وضعیت آبهای زیرزمینی استان
بحرانی است

مدیر دفتــر مطالعات پایــه آب منطقهای خراســان رضوی
گفت:وضعیتآبهایزیرزمینیخراسانرضویبحرانی
است.
احمــد قندهــاری در گفتوگــو بــا تســنیم دربــاره تاثیــر
بارشهایدوروزاخیردرمشهدوکاهشمیزانخشکسالی
اظهارکرد:اینبارشهامقداریوضعیترادراستانبهبود
بخشیدوخشکسالیراکمترکرداماباوجوداینبارندگیها
بازهم 37درصد نســبت به متوسط ســال گذشته کاهش
بارش داریم .وی بیان کــرد :با وجود ایــن بارشها ،بازهم
استان کام ً
الدر شرایط خشکسالی و 37درصد از متوسط
سال گذشته میزان بارش کمتر اســت و این بارش صرف ًا8
درصدوضعیترابهبودبخشید.
قندهاری دربــاره تاثیر این بارندگیها بر ذخایر ســدهای
استانگفت:هنوزآنچنانتاثیرینداشتهزیراروانآبها
مقداری برای جاری شــدن مشــمول مرور زمان اســت اما
خوشــبختانه برای مثال در ســد دوســتی و دیگر سدهای
استان ورودی آب داشتیم و عمده سدهای قسمت شمالی
استان آبگیری شده است .وی با اشــاره به این که وضعیت
آبهای زیرزمینی خراسان رضوی "بحرانی" است ،ادامه
داد :در دشت مشــهد وضعیت بارندگی بهتر است اما 20
درصدنسبتبهمتوسطسالگذشتهکاهشداریم.

بیانیه جمعیت دفاع از ملت
فلسطیناستانبهمناسبت
سالگرداشغالفلسطین
جمعیت دفاع از ملت فلسطین خراســان رضوی،با صدور
بیانیه ای به مناسبت هفتادمین سالگرد اشغال نکبت بار
فلسطین اقدامات رژیم کودک کش اسرائیل را محکوم و با
آرمانهایمردممظلومفلسطینتجدیدپیمانکرد.
به گــزارش روابط عمومی ایــن جمعیت در بخشــی از این
بیانیهآمدهاست«:هفتادسالاستکهرژیمصهیونیستیبا
غصبسرزمینهایاسالمیواماکنمقدسفلسطینیانبه
جنایتونسلکشیپرداختهاندونهتنهانکبتونحسیاین
رژیم دراین سال ها دامن فلسطینیان را گرفته بلکه جهان
اسالم را به آتش و خون کشــیده ،منطقه را نا امن ساخته و
دســتاوردی جز ترور و جنایت نداشته اســت و امروز بعداز
هفتاد سال جنایت و نسل کشی مسلمانان و مردم مظلوم
جهــان با کمک ســران عــرب ،خیانتکاران حاشــیه خلیج
فارس ،اقدام به غصب بیت المقدس با همراهی شــیطان
بزرگ کرده اســت و فلســطینیان مقاوم را که می خواهند
سرزمینشان را از تجاوز و اشغال رها سازند به خاک و خون
کشیده است و جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری
چشمخودرابراینسلبحقآشکاروجنایاتبیشماربسته
اند .این بیانیه خواسته جمعیت دفاع از ملت فلسطین در
اجالسقدس،پایتختابدیفلسطیندرپایتختمعنوی
جهاناسالمبامهمانانخارجیضدصهیونیستازسراسر
جهانبهاشتراکگذاشتهشدتاگامیدرجهتپایاندادن
به ســال ها اشغالگری رژیم صهیونیســتی برداشته شود و
آزاداندیشانجهاندرمقابلرژیمصهیونیستیبایستند.

بارویکردکسبوکاروکارآفرینی

ثبت نام طرح توان افزایی زنان
خراسان رضوی آغاز شد

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری خراســان
رضویگفت:ثبتناممتقاضیاندر«طرحملیتوانافزایی
زنان با رویکرد کســب و کار و کارآفرینی» با عنوان «مســیر
کسبوکارمن»برایجوانانصاحبایدهدرایناستانآغاز
شد.فرشته سلجوقی عصر در گفت و گو با ایرنا افزود :این
طرح با هدف آگاه سازی مخاطبان از مزیت های اقتصادی
وفرصتهایکسبوکاربومی،آشناییبافرایندراهاندازی
کسبوکاروترغیبجوانانبرایورودبهعرصهکارآفرینی
به اجرا درآمده است .وی ادامه داد :طرح ملی توان افزایی
زنانبارویکردکسبوکاروکارآفرینیباهمکاریمشترک
معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاســت جمهوری ،دفتر
امور بانوان و خانواده استانداری خراســان رضوی و بنیاد
توسعهکارآفرینیزنانوجواناناجراییشدهاست.
در این چارچوب بر اســاس ســهمیه اعالم شده شناسایی
 100نفر از جوانان عالقه مند اســتان انجــام می گیرد که
آنان طی ســه روز از خدمات آموزشــی و مشــاوره ای طرح
بهرهمندمیشوند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری خراســان
رضوی گفــت :طرح توان افزایــی زنان ویژه بانوان اســتان
است اما حداکثر  30درصد از سهمیه این طرح در استان
بر حســب نیاز و عالقه مندی ،به مردان نیز اختصاص پیدا
می کند.وی در خصوص شرایط شرکت کنندگان در این
طرح نیز اظهار کرد :جوانان عالقه مند به خویش فرمایی،
صاحب ایده و جوانانی که کسب و کار نو پا دارند می توانند
در این طرح به صورت رایگان شــرکت کنند .شــرط سنی
 20تا  40سال است و ثبت نام در این طرح از طریق سایت
 www.foundationed.irانجامومخاطباننهاییازبین
ثبتنامکنندگانانتخابمیشوند.
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ساخت واحد بخار نیروگاه گازی فردوسی به دلیل کمبود اعتبار در آستانه تعطیلی است

خطربیکاری 500کارگر
خبر
مسعود حمیدی

تعطیلی و بیکار شدن  500نفر سرنوشت واحد بخار
نیروگاه فردوسی مشهد است که بنا بود سال گذشته
به بهرهبرداری برسد و اکنون پس از دوسال فعالیت
تنها  40درصد پیشرفت عملیاتی داشته است.
چندی پیــش تعدادی از کارکنان نیروگاه فردوســی
مشهد با ارسال پیامکی به روزنامه خراسان از تعطیلی
عملیات ســاخت واحد بخــار ایــن نیــروگاه و تعدیل
تعدادی از کارکنان آن خبردادند و خواستار پرداخت
حقوق و بازگشت دوباره شان به کار شدند ،موضوعی
که قطعا با فعال شدن دوباره پروژه ممکن است.
نیروگاه گازی فردوســی مشــهد امــا در کیلومتر ۱۴
جــاده مشــهد  -قوچــان جنــب نیــروگاه تــوس قرار
دارد و یکــی از نیروگاههــای ایــران از نــوع گازی بــا
ظرفیت تولید  ۹۵۴مگاوات برق اســت که شامل ۶
واحد گازی  ۱۵۹مگاواتی ،در قالــب طرح B.O.O
(ســاخت ،بهرهبــرداری ،مالکیــت) در زمینــی بــه
مساحت  ۵۲هکتار ایجادشده است  .ساخت نیروگاه
فردوســی از ســال  ۱۳۸۳با ســرمایهگذاری بخش
خصوصی بــه ارزش  ۴۰۰میلیارد تومان آغاز شــد و
کلیــه واحدهای آن تا ســال  ۱۳۸۷ســنکرون (وارد
مدار) شــده و تا ســال  ۱۳۸۸بــه طور کامــل تحویل
دایم شــدند .از  ۳۸۰میلیــون یورو کــه در این پروژه
سرمایهگذاری شــد ۱۵۰ ،میلیون یورو از آن توسط
گروه «مپنا» صورت گرفــت .اما کلنگ احداث بخش
بخــار نیروگاه ســیکل ترکیبــی نیروگاه فردوســی با
سرمایهگذاری  ۱۶۰۰میلیارد تومانی ،دهم دیماه
 94با حضــور وزیــر نیــرو  ،مدیرعامل گــروه «مپنا» و
استاندار خراســان رضوی به زمین زده شــد و بنا بود
دوســاله به بهرهبرداری برســد .حاال بعد از گذشــت
بیــش از دو ســال و نیم هنــوز خبــری از بهرهبرداری
این بخش نیروگاه نشــده اســت و نیروهای فعال این
نیروگاه در حال تعدیل هستند.
برای پیگیری تعطیلی این پروژه نیروگاهی که چیت
چیان وزیر ســابق نیرو در مراسم کلنگ زنی آن گفته
بود  «:با اضافه شــدن واحد بخار به نیروگاه فردوسی
ظرفیــت تولید بــرق آن  480مگاوات ســاعت (1.5
برابر) افزایــش پیدا میکنــد این در حالی اســت که

حتی یک متر مکعب گاز اضافه مصرف نمیشــود که
با این وصف می توان از آن به عنوان یک پروژه محیط
زیستی یاد کرد» سراغ شــرکت مادر تخصصی تولید
برق حرارتی کشور می رویم.

•مپنا تامین مالی نکرده است

مدیر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی تولید برق
حرارتی کشور در خصوص این که چرا با وجود وعده
های مطرح شــده در مراســم کلنگ زنی این نیروگاه
هنوز بــه بهرهبــرداری نرســیده اســت ،به خراســان
رضوی مــی گویــد :منابع مالــی این نیروگاه توســط
سرمایهگذار آن یعنی شــرکت «مپنا» تأمین نشده به
همین دلیل بخش بخار نیروگاه هنوز به بهرهبرداری
نرسیده است.
جعفری درباره تعدیل نیروهــای این پروژه و احتمال
تعطیــل شــدن آن نیــز اظهــار مــی کنــد :پــروژه را
نمیتوانند تعطیل کنند و موظف هستند این نیروگاه
را هرطور شــده به بهرهبرداری برســانند اما شاید به
دلیل مشــکالت تأمین اعتبار بعد ًا این پروژه تکمیل
شود  .مسئول استخدام و پرداخت حقوق نیروها نیز
شرکت مپناست  .این نیروهایی هم که در حال تعدیل
شدن هستند ،نیروهای تخصصی نیستند .
وی ادامــه می دهد :شــاید چندماه حقــوق کارکنان
بخــش گاز ایــن نیــروگاه پرداختنشــده باشــد ولی
درباره وضعیت پرداخت حقوق و کارکنان بخش بخار
اطالعی ندارم .شاید هم کارگرها را تعدیل کرده و به
آنها گفته باشــند بعد ًا که اعتبار به دســتمان رسید
شما را دوباره جذب خواهیم کرد.

•تعدیل نیروها به ما ربطی ندارد

مدیــر روابــط عمومی این شــرکت تصریح مــی کند:
البته ممکن اســت اگــر از ایــن شــرکت در خصوص
علت بــه بهرهبــرداری نرســیدن این نیروگاه ســوال
بپرسید ،بگویند وزارت نیرو به آنها پول نداده است،
با این حال موضوع تعدیل نیروها به خود شرکت مپنا
بازمیگردد.ســاختار مالی این پــروژه بهصورت بیع
متقابل بوده یعنی؛ بناســت از طریق صرفهجویی در
مصرف ســوخت پول شــرکت مپنــا پرداخت شــود تا
نیروگاه به بهرهبرداری برســد بههرحال مشــکالت
بودجهای در کشور زیاد است.
وی بار دیگر تأکید می کنــد :پرداخت نکردن حقوق
یا تعدیل نیرو در شــرکت مپنا هیچ ارتباطی با وزارت

نیرو ندارد و تعهدات وزارت نیرو
در تأمین برق و نیروســت این که
نیروهــا چه تعداد باشــند یــا مپنا
به آنها حقوق بدهــد یا ندهد در
مسئولیت وزارت نیرو نیست.

•دولت پول پیمانکارها را
یارانه داده است

جعفــری ادامه می دهــد  :دولت
از مــاه گذشــته  190میلیــارد
تومان از پــول وزارت نیرو را بابت
پرداخت یارانهها برداشت کرده
اســت درواقــع ایــن اعتبــار پول
همین پیمانکارها بوده که همین
برداشــتها باعث شــده است ما
نتوانیم وجهی پرداخت کنیم.
وی در میــان ایــن صحبــت هااز
احتماالت دیگری هم درباره به ســرانجام نرســیدن
پروژه این گونه سخن می گوید :ممکن است شرکت
مپنا خواســته این نیروگاه را از طریق فاینانس تأمین
اعتبار کنــد و در این مســیر موفق به جــذب فاینانس
نشــده یا اعتباراتش را در نیروگاه دیگری خرج کرده
باشــد البته اینها را باید از خود شرکت مپنا پیگیری
کنید و این سخنان بنده تقریبی است.

•وزارت نیرو پول ما را نداده است

امــا مدیرعامل شــرکت بهرهبــرداری تعمیراتی مپنا
نیز که مدیر پروژه ساخت این سه واحد بخار نیروگاه
فردوسی مشهد است درباره به بهرهبرداری نرسیدن
پــروژه پیشــرفت عملیاتــی آن را فقــط  40درصــد
بیان می کنــد و به خراســان رضــوی مــی گوید:این
پروژه قرار بــود از طریق بیع متقابل اجرا شــود یعنی
سرمایهگذار باید پول ساخت این نیروگاه را بیاورد و
آن را به بهرهبرداری برساند برای همین از وزارت نیرو
خواســتیم طلب مپنا را از محل فــروش بخش گازی
نیروگاه بپردازد تا خرج این پــروژه کنیم  .این پول را
ندادند و پروژه تقریب ًا تعطیلشــده اســت و تنها برای
دستگرمی آن جا حضور داریم.

• 300میلیارد تومان از وزارت نیرو
طلبکاریم

محمدرضــا شــریفی ادامــه مــی دهــد :شــرکت

مپنــا حــدود  300میلیــارد تومــان از وزارت نیرو
طلبکار اســت .بنا نیســت شــرکت مپنــا از وزارت
نیــرو وام بگیــرد مــا درخواســت کردیــم حداقــل
صورتوضعیت پنــج میلیاردتومانی مــان را نه در
قالــب وام بلکه در قالب پرداخــت نقدی مطالبات
پرداخت کنند اما همین کار را هم نکردند و گفتند
پــروژه را تعطیــل کنیــد و هــر وقت وضــع مملکت
خوب شــد و پولدار شــدیم بیایید پــروژه را تکمیل
کنیــد .درحالیکه مــا در حال فروش بــرق واحد
گازی به وزارت هســتیم و در قبال آن مطالبات ما
را پرداخت نمیکنند.

•پروژه تعطیل و  500نفر بیکار خواهند
شد

مدیر پروژه نیروگاه فردوســی در خصوص تعدیل
نیروهــای این نیروگاه نیــز بابیان این کــه تاکنون
حــدود  150نفــر از ایــن پــروژه تعدیلشــدهاند،
تصریح می کند :در صورت تأمین نشــدن اعتبار،
همه  500نفــری که در ایــن پروژه فعال هســتند
تعدیل و پروژه نیز تعطیل خواهد شــد درحالی که
این پروژه طی سه ســال حدود  1000شغل ثابت
ایجاد کرده بود و توســعه آن قطعا عــاوه بر تثبیت
اشــتغال و باال بردن راندمان عملکــرد ،آالیندگی
زیست محیطی را نیز کاهش می دهد.
شــریفی تاکید می کند :به دلیل پرداخت نشــدن

مطالبــات مجبور شــدیم نیروهــا را تعدیــل و تمام
تجهیــزات خریداریشــده برای ســاخت و تجهیز
را هــم بــه انبارهــا منتقل کنیــم با وجــود این برق
منطقهای استان از ما خواســت تا مصاحبه نکنیم
و گفتند این صحبتها به ضررتان خواهد بود.

•پول ما را بدهند تا پروژه اجرا شود

وی در خصــوص ســخنان مدیــر روابــط عمومــی
شــرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشــور
نیز می گوید :ما نگفتیم به ما پــول بدهند درواقع
شــرکت مپنا تعــدادی نیــروگاه دارد کــه از طریق
فروش بــرق آنها بــرای ســاخت پروژههــا اعتبار
هزینــه میکند و اکنــون وزارت نیــرو مطالبات ما
از محــل فــروش بــرق را نمیدهــد که ایــن پروژه
را تکمیــل کنیم .آ نهــا هم فقــط میگوینــد مپنا
باید تأمیــن اعتبار کند خــوب پول مپنــا را بدهید
که تأمیــن اعتبــار کند اصــ ً
ا از ابتــدا قــرار بود از
طریق دریافت مطالبات فروش بــرق این پروژه را
راهاندازی کنیم.
این اختالفات در حالی است که عالوه بر تعطیلی
یک پروژه نیروگاهی بر مدار رعایت ضوابط زیست
محیطی سرنوشــت حداقل خانواده  500کارگر
نیــروگاه نیــز نامعلوم اســت و بــا بیکار شــدن این
نیروها مسئوالن باید فکری به حال جابه جا شدن
آمار اشتغال و نرخ بیکاری استان باشند.

در جلسه شورای معادن استان اعالم شد

موافقت با درخواست تعطیلی موقت
برخی معادن استان

جلسه شورای معادن استان که ابتدا و بنا
بر دعوت روابط عمومی اســتانداری قرار
بود صبح دیروز برگزار شود ،پس از این که
اعالم شد این جلسه لغو شده است ،بدون
حضور رسانه ها برگزار شد .
به گــزارش ایرنــا رئیس ســازمان صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضــوی در این
نشســت گفــت 847 :معــدن در اســتان
مجوز بهره برداری دارنــد که از این تعداد
 120معــدن تعطیــل هســتند و از بیــن
معادن تعطیل شده  50واحد درخواست
تعطیلی موقت یک تا سه سال دارند.
راضیــه علیرضایــی ،علــت درخواســت
تعطیلی موقت معادن را داشــتن معارض
محلی یا زیســت محیطی و توقیــف پروانه
معادن بــرای صنــدوق توســعه و ضمانت
ذکر کرد.
در ایــن نشســت بــا درخواســت تعطیلــی
موقت برخی معادن استان موافقت شد.
در خور ذکر اســت علیرضا رشیدیان نیز با
تاکید بر این که به متقاضیان معادن فاقد
توجیه اقتصادی مجوز برای فعالیت های
معدنــی داده نمــی شــود ،گفت:وضعیت
معادن تعطیل شــده اســتان باید بررسی
شــود تا معادنی که قابلیت برگشت به کار
دارند ،دوباره فعال شوند.
برای واحدهای معدنی دارای مشکل و در
معرض تعطیلی نیز باید کلینیک تخصصی
معادن شــامل گروهی از افراد متخصص
مانند آن چه برای بخش صنعت استان راه
اندازی شد ،ایجاد شود.
وی با تاکید بر اقتصادی شدن کار معادن

در استان اظهار کرد :برای شبکه و خوشه
سازی در بخش معادن باید ماده معدنی
به عنــوان مــاده اولیه در عرصــه فراوری
قرار گیــرد و زنجیــره صنایــع معدنی در
اســتان از محــل اســتخراج تا فــراوری،
کامل شود.
یادآور می شــود معــاون دادســتان مرکز
اســتان روز ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا
خراســان رضــوی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه
برداشــتهای غیرمجــاز از معــادن ،جرم
مشهود بهحساب میآید و نیروی انتظامی
موظف به برخورد و تعطیلی محل برداشت
اســت ،گفته بود :ظاهرا همــکاری خوبی
بین نیــروی انتظامی و ســازمان صنعت،
معــدن و تجــارت اســتان وجــود نــدارد
بنابراین طــی مکاتبــه ای با ایــن دونهاد،
مهلت یکماهه به آنها داده شد تا تمامی
محلهای برداشت غیرمجاز در محدوده
شهر مشهد را تعطیل کنند.
قاضی محمد بخشی محبی در این گفت و
گو افزود:بازدیدهای صورت گرفته نشان
می دهد در جاده های بوفالو  ،فردوسی و
شمال مشــهد در مجاورت کوههای هزار
مسجد ،محلهای برداشــت مواد معدنی
بهصورت غیرمجاز وجود دارد .
بعــد از بــه اتمــام رســیدن اینیــک مــاه،
درصورتیکــه در محــدوده شــهر مشــهد
شاهد برداشت غیرمجاز از معادن باشیم،
با توجه به دســتور دادستان ،برای احقاق
حقــوق عامــه ،شــخص رئیــس ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان تحــت
پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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