گزارش جلسه

شهرستان ها

فرهنگی

بزرگداشت شهید مدرس
با سخنرانی تولیت آستان قدس
در کاشمربرگزار می شود

مهدیــان /مدیر مجتمــع فرهنگی زیارتگاه شــهید
مــدرس(ره) گفــت :آییــن بزرگداشــت هشــتاد و
دومیــن ســالروز شــهادت آیــت ا ...ســید حســن
مدرس(ره) با حضور مهمانان اســتانی و کشوری
و با سخنرانی حجت االســام والمسلمین مروی
تولیت آســتان قــدس رضــوی در دهم آذرمــاه در
جــوار زیارتــگاه ایــن شــهید مجاهــد برگــزار می
شود .به گزارش خراســان رضوی ،محمد یعقوبی
در جلســه هماهنگــی ســتاد بزرگداشــت شــهید
آیــت ا ...ســید حســن مــدرس(ره) کــه در بیــت
امام جمعه کاشــمر برگزار شــد ،افــزود :برگزاری
محفل ادبی شب شــعر با حضور شاعران برجسته
کشوری ،اســتانی و شهرســتانی ،همایش بزرگ
بســیجیان ،محفــل انــس با قــرآن ،قرائــت دعای
کمیل بــا حضور مــداح برجســته کشــوری ،اقامه
نماز جمعــه در زیارتگاه شــهید مــدرس و همایش
طالب و دانشــجویان بــه منظور تبیین شــخصیت
شــهید مــدرس از جمله برنامــه هایی اســت که از
 4تــا  10آذرماه در بزرگداشــت هشــتاد و دومین
ســالروز شــهادت این شــهید واالمقام برگزار می
شــود .وی با اشــاره به برگزاری دومین مســابقه و
جشنواره استانی داستان نویسی و دریافت 120
اثر فاخر خاطر نشــان کرد :آثــار دریافتی در قالب
کتابی با عنوان داســتان های شــهید مدرس(ره)
گردآوری شده و به چاپ رسیده است که در حاشیه
مراسم بزرگداشــت شــهید مدرس(ره) رونمایی
خواهد شد .وی با بیان این که با رونمایی از پوستر
جشنواره شــعر رضوی ،عالقه مندان به شرکت در
این جشــنواره تا ســه ماه فرصت دارند آثــار خود را
به دبیرخانه ارســال کننــد ،بیان کرد :در حاشــیه
مراسم ،روز  10آذر کارگاه های زنده خوشنویسی،
نقاشــی و طراحــی بــا مضامیــن زیارتــگاه و چهره
شــهید مدرس برپــا میشــود .امام جمعه کاشــمر
نیز گفت :بــا توجه به این که شــهید مدرس الگوی
نمایندگــی مجلس اســت و ســالروز شــهادت این
بزرگمرد روز مجلس نام گذاری شده است ،انتظار
داشتیم که نمایندگان مجلس به ویژه رئیس و نایب
رئیس به این روز نگاه و توجه ویژه داشــته باشــند.
حجت االسالم طباطبایی با بیان این که در دو سال
گذشــته با وجود این که از رئیس مجلس به عنوان
مهمان و سخنران ویژه در مراسم بزرگداشت شهید
مدرس دعوت شــده اســت ،اظهار کرد :متاسفانه
رئیس مجلس در این مراسم شرکت نکرد.
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گزارشی درباره وضعیت دوچرخه سازی قوچان پس از شروع به کار مجدد

آساک دوچرخ درگیر تامین وثیقه و بدهی گذشته
گزارش
ایشان زاده

ســال  97پــس از آغــاز بــه کارمجــدد کارخانه
دوچرخــه ســازی قوچــان ایــن واحــد تولیدی
همچنان با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در
گردش دست وپنجه نرم می کند؛ مشکلی که به
گفته مدیر اداره صنعت ،معدن وتجارت قوچان
ناشی از پایبند نبودن این واحد به تسویه بدهی
به بانک صنعت و معدن اســت .بدهــی که حاال
پس از گذشت چندین ســال بانک مدعی است
به چهار میلیارد تومان رســیده اســت .از سوی
دیگر طبق اظهارات نماینده شهرستان ،آساک
دوچرخ در راه گرفتن تسهیالت جدید با مشکل
تامین وثیقه روبه روســت.به گزارش خراســان
رضــوی ،مجتمــع صنعتــی دوچرخــه ســازی
قوچان فعالیت وتولید رسمی خود را در مهر77
به صورت شــرکت ســهامی عام ،با سهام عمده
بانک صنعت ومعدن و با ظرفیت اســمی تولید
 ۳۰۰هزار دستگاه انواع دوچرخه در سال آغاز
کرد؛ اگرچه محصوالت باکیفیت آساک دوچرخ
در بازار مورد اســتقبال قرار گرفت ،اما هنوز به
تولید معین و رونق و سوددهی مناسب نرسیده
بود که براساس برنامه پنج ســاله سوم توسعه و
طرح خصوصی سازی شرکت های دولتی ،در
آخرین روزهای سال  ۸۱در مزایده ای به بخش
خصوصــی واگذارشــد .هرچنــد در آن هنگام،
مســئوالن وقــت شهرســتان و نماینــده مــردم
درمجلس و خیلی از مردم با این واگذاری موافق
نبودنــد وآن را کاری شــتاب زده می دانســتند
اما بــه هرتقدیر دوچرخه ســازی قوچــان بعد از
واگذاری به بخش خصوصی هم در طی فعالیت
هــای تولیدی خود ،افــت و خیزهایی داشــت و
مشکالتی مانند تعدیل نیرو و بروز مسائل مالی،
ازجمله معوقــات حقــوق و دســتمزد کارگران
و بدهــی هــای بیمــه ای وخدماتــی درنهایــت

این واحد را دراســفند ۹۵به تعطیلی کشــاند.
ایــن تعطیلی بــا توجــه بــه اهمیــت کارخانه به
عنوان نمــاد صنعت شهرســتان و بــزرگ ترین
کارخانه دوچرخه سازی خاورمیانه ،برای مردم
و مسئوالن شهرستان امری ناخوشــایند بود تا
این که پس از  ۱۶ماه تعطیلی ،عاقبت با تالش
وپیگیری های مســئوالن شهرســتان و مجتمع
و اعطــای بخشــی از تســهیالت درخواســتی
کارخانه ،با ترخیص قطعات وارداتی ازگمرک
بندر و انتقــال بــه کارخانه و پرداخت قســمتی
از بدهــی هــا ،فعالیــت کارخانه درخــرداد۹۷
ازسرگرفته شد و تاکنون ادامه پیداکرده است.
• مشکل فروش نداریم

نماینده تام االختیار مدیرعامل کارخانه درگفت
وگو باخراســان رضــوی اظهارکرد :بعــداز راه
اندازی مجدد کارخانــه ،باتوجه به وضعیتی که
پیش آمده بود شاید عده ای اصال باور نداشتند
که این واحد دوباره به تولید وعرضه محصوالت
برســدو با برخی ذهنیت های منفــی نیز حرف
وحدیث هایی به گوش می رســید امــا ازهمان
اول بــا بــه کارگیــری تعــدادی نیــروی جدید،
بخش هــای تولیــد یکی پــس از دیگــری آماده
شــد و ماشــین آالت و تجهیــزات آن در ســالن
تولید بــه راه افتــاد ومحصــوالت باکیفیــت ،به
روز و متنوع ،خیلی زود دربازار مورد اســتقبال
قرارگرفت .اکنون هم مشکلی در فروش نداریم،
اما مشکل عمده درکارتولید ،نداشتن نقدینگی
ودرنتیجه دشــواری درتهیه وخریــد مواداولیه
وقطعــات موردنیــاز اســت .قلیچــی افــزود:
باوجود تقاضاهــای زیاد برای خریــد وظرفیت
باالی کارخانه درمیزان تولید ،بانبود ســرمایه
درگــردش ،ناچاریــم قطعــات را باقیمــت های
متفاوت و زیاد وبه مقدار محــدود بخریم که هم
قیمت تمام شده افزایش می یابد وهم در عرضه
محصوالت به خریداران در وقت معین مشــکل

وتاخیر ایجاد می شود .وی گفت :از مدتی قبل
تسهیالتبانکیدرخواستکردهایمکهنماینده
مردم در مجلــس نیــز در تهران پیگیــری هایی
کرده اما متاســفانه اعطای تســهیالت تاکنون
میسر نشده اســت.اگرچه بانک عامل هم برای
پرداخت ،دالیل ومقررات خاص خود را دارد.
•آساک دوچرخ؛ برندی نام آشنا

قلیچی تصریح کرد :آســاک دوچرخ نام تجاری
محصــوالت دوچرخه ســازی قوچــان و برندی
معتبــر و نــام آشناســت ،به طــوری تعــدادی از
عامالن فروش در کشور اذعان دارند که با وجود
محصوالت آســاک دوچــرخ ،اغلــب خریداران
با این نام آشــنا هســتند و برای خریــد آن تمایل
بیشتری دارند وبه کیفیت آن اعتماد می کنند.
•رویکرد سرمایه گذاران

نماینده مدیرعامل کارخانه با اشاره به اشتغال
 ۱۳۰نفــر نیــروی کار در ایــن واحد و اشــتغال
غیرمســتقیم این صنعت گفت :تاکنون حقوق
ودســتمزد کارگــران و حــق بیمــه ها بــه موقع
پرداختشدهاست.دربارهبدهیقبلیبهتامین
اجتماعــی نیز بــا همراهی مدیران ومســئوالن
مربوط پرداخت بدهی به صورت تقسیطی مقرر
و برای بخشــودگی ها هم مذاکره شــده اســت
و در مجمــوع نــگاه حمایتی به کارخانــه دارند.
همچنیندستگاهقضاییشهرستانبرایتداوم
فعالیت وتولید کارخانه همراهی داشته اند.
•ضرورت پایبندی مالک به تعهدات

مدیــر اداره صنعــت ،معــدن وتجــارت قوچان با
تاکید بر لــزوم حمایت از تولیــد وتولید کنندگان
گفت :دوچرخه ســازی قوچان بعد از راه اندازی
دوبــاره ،تقاضای تســهیالت بانکی بــرای تامین
نقدینگی مورد نیاز را داشــته است درحالی که
بانک صنعت ومعدن کشــور به عنوان ســهامدار

عمــده و مالــک اولیه مجتمــع دوچرخه ســازی،
مدعی بدهکاری کارخانه به این بانک شده  ،چرا
که خریدار به تعهد خــود در پرداخت بدهی عمل
نکرده اســت و در نتیجه میزان بدهی طی ســال
های بعد از واگــذاری با توجه به موارد افزایشــی
و محاســباتی اکنون به حدود  ۴۰میلیــارد ریال
رسیده است .وهاب زاده افزود :اگرچه مدیرعامل
کارخانه میــزان بدهی بــه این مبلــغ را نپذیرفته
است اما دراین باره متاســفانه تاکنون هیچ گونه
اقدام عملی نداشته و پیگیر نبوده است تا صحت
وسقم موضوع مشخص شود و بدهی به هر شکل
و میزانی تعیین تکلیف نشــده اســت .این مسئله
به نوعی ،بی تفاوتــی و پایبند نبــودن به تعهدات
مدیریتیتلقیمیشود.ویگفت:اصوالپایبندی
به تعهدات درامر مدیریت ،یکــی از نکات و موارد
قابل توجه ومهم اســت .این تعهــدات ازجمله در
دوچرخه ســازی قوچــان و درهــر واحــد دیگر به
جز مســائل مالی ،مواردی ماننــد حفظ وضعیت
وشــرایط تولید ،اشــتغال و دیگر موارد راشــامل
می شود .وهاب زاده خاطرنشان کرد :با توجه به
ادعای بانک صنعت ومعــدن برای بدهی و انجام
نشــدن تعهد مدیرعامل کارخانه ،چنین تصوری
نیز درذهــن متبادر می شــود که بانــک بخواهد
وضعیت بــه حالت قبــل بازگــردد یعنــی دوباره
مالکیت واحد دراختیار بانک قرار گیرد .بنابراین
اقدام جدی و پشــتکار مدیرعامل کارخانه دراین
باره وروشن شدن موضوع وتعیین تکلیف بدهی،
حتمی است.

•تامین وثیقه

شوشــتری نماینــده مــردم قوچــان وفــاروج
درمجلس نیز دراین باره گفت :آساک دوچرخ
باتوجــه بــه مشــکل نقدینگــی ،درخواســت
تسهیالت داشته است که چندی قبل درتهران
پیگیرآن بودیــم و مراجعــات و مذاکراتی هم با
مســئوالن امر صورت گرفت؛ اما یکی از موانع
اعطای تســهیالت ،مشــکل مالی غیــر مرتبط
با کارخانــه وهمچنیــن بدهی به بانــک عامل
اســت که درهرحال بایــد این موضــوع تعیین
تکلیف شــود.ضمن آن که پیگیری های جدی
تــری در ایــن زمینــه از وی انتظار داریــم .وی
افــزود :بــه طورکلی یکــی از مشــکالت عمده
واحدهای صنعتی ،نداشتن وثیقه برای ارائه به
بانک است که معموال اکثر واحدها در دریافت
تسهیالت با این مشکل مواجه می شوند.البته
بانک نیز قوانین ومقررات خاص خود را دارد و
انتظار است تســهیالت اعطایی ،برگشت پذیر
باشد و به همین دلیل ســخت گیری می شود.
از طرفی هــم توقــع برحمایــت از تولیدکننده
و صنعت گر اســت .مدیــر عامل بانــک صنعت
ومعدن کشــور در ســفر اخیر خود بــه قوچان،
دربــاره دوچرخــه ســازی قوچــان اظهارکرد:
در هر حال مســئول و مدیرعامــل کارخانه نیز
باید کوشش الزم را از خود نشان دهد و برنامه
داشته باشــد.ضمن آن که تجهیزات و فناوری
در برخــی بخــش هــای این واحــد باید بــه روز
رسانی شود  .

سوژه ها وخبرها

آلودگی آب شرب ۴۲هزار مشترک
در نیشابور رفع شد

 10اثر تاریخی شهر سبزوار
مستند سازی می شود
مدیــر پایگاه میــراث فرهنگی شــهر تاریخی ســبزوار گفــت 10 :اثر
تاریخی شهر ســبزوار با همکاری یک موسســه آموزش عالی مستند
ســازی مــی شــود .به گــزارش روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی،
گردشگری و صنایع دستی استان ،برآبادی افزود :بیشتر مشکالت و معضالت میراث فرهنگی با
مالکان و ادارات دولتی و نیز تصمیم گیری دیر هنگام برای اقدامات حفاظتی و مرمتی به دلیل نبود
مدارک و مستندات فنی از ابنیه تاریخی است .در همین زمینه پایگاه سبزوار با همکاری تعدادی از
استادان و دانشجویان برای مستند سازی تعدادی از آثار تاریخی شهر سبزوار اقدام کرده است.

کشف ۳۵۸کیلوگرم مواد مخدر
در خواف

 ۳۵۸کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک و حشــیش
توســط یگانهــای انتظامی خراســان رضــوی در خواف
کشف و ضبط شد.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار
محمد کاظــم تقوی فرمانــده انتظامی خراســان رضوی
گفت   :پس از شناسایی دقیق مســیر انتقال موادمخدر و
هماهنگی با مقام قضایی ،تیم های عملیاتی پلیس مبارزه
با مواد مخدر به محل اعزام شدند و اقدام به کنترل محورها
کردند.وی اضافه کرد :یگان های عملیاتی پلیس موفق به
شناسایییکدستگاهخودرویپژوپارسحاملموادمخدر
شــدند.وی گفت :ماموران بعــد از توقف این خــودرو و در
بازرســی از آن ۲۵۷ ،کیلوگــرم تریــاک و  ۱۰۱کیلوگرم
حشــیش از قاچاقچیــان کشــف کردند.تقوی افــزود:دو
سوداگر مرگ در این رابطه دستگیر شدند.

شجاعی مهر /مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری نیشابور گفت:
در پی شکستگی یکی از لوله های انتقال آب نیشابور ،آب شرب ۴۲
هزار مشترک کدر و آلوده شدکه بعد از این حادثه پیمانکار اتفاقات
در محل حاضر شد و برای رفع تخریب اقدام کرد.محمد سلطانی خاطر نشان کرد :هفت حلقه
چاه از مدار خارج شد .برخی از خطوط انتقال و مخازن نیز ازمدار خارج و شست وشو داده شد.
وی گفت:در مدت زمان  ۶ساعت حل این مشکل سعی شد با استفاده از منابع و مخازن دیگر و
مدیریت فشار ،آب شرب مشترکان تامین شود.

بخشش پای چوبه دار
ملکی -رئیس اداره زندان ســبزوار گفت:
جوانی  24ســاله در ســبزوار با بخشــش
والدیــن مقتــول از اعــدام نجــات یافت.
محمد بســک آبادی ،رئیــس اداره زندان
ســبزوار به خراســان رضوی گفــت :این
جوان قاتل در گذشــته بعــد از تایید حکم
اعدامش دو بار تا پای چوبــه دار رفته بود
ولی اجرای حکم بار اول به دلیل مصادف
شدن با ایام شهادت یکی از ائمه اطهار(ع)
و در مرتبــه دوم به علت بی هوش شــدن
مــادر اعدامــی در زمــان اجــرای حکم به
تعویــق افتــاد.وی افــزود :در زمانــی که
برای بار ســوم حکــم اعدام در حــال اجرا
بــود و طناب دار بــه گردن قاتــل انداخته

پیش بینی برداشت 9هزار تن وش
پنبه ازمزارع سرخس
محمودی /مدیر جهاد کشاورزی سرخس از افزایش سطح زیر کشت
وتولید  9هزار تن وش پنبه در سال زراعی جاری خبر داد .به گزارش
خراسان رضوی محمد علی رهنما در حاشــیه بازدید از مزارع پنبه
درحال برداشت،گفت:شرایط آب وهوایی وباران های به موقع دربهار امسال( )98-97موجب
افزایش  500هکتاری سطح زیر کشــت این محصول شد وبه دنبال آن با آموزش های ترویجی
ومدیریت کشاورزان در مزارع ،پیش بینی برداشت بیش از  9هزارتن وش پنبه از سطح سه هزار
هکتار اراضی شهرستان دور از انتظار نیست.

برگزاری جشن میالد پیامبررحمت(ص) درتربت جام
شــد پیگیری جمعی ازمســئوالن سبزوار
از جمله اردمه ،دادستان سبزوار و بعضی
دیگر از خیران و مشاوران فرهنگی زندان
که تــاش زیــادی بــرای بخشــش جوان
توســط والدین مقتــول داشــتند ،نتیجه
داد و در لحظه آخر اجــرای حکم والدین
مقتول به جوان قاتل زندگی دوباره دادند
و با خارج کــردن طنــاب دار از گردن این
جــوان را بخشیدند.شــمس آبــادی پــدر
مقتول که فرزندش را در حدود سال 92
در درگیــری محله شــمس آباد از دســت
داده بود ،در این باره بیان کرد :من با خدا
معامله کردم و بنا به سفارش قرآن از خون
فرزندم گذشتم و قاتل را بخشیدم.

حقــدادی /همزمان با هفته وحــدت و میالدبا برکت
پیامبررحمــت ومهربانی ،جشــن وحــدت باحضور
مســئوالن اســتانی وشهرســتانی،امامان جمعه و
جماعات ،فرمانداران،مســئوالن اجرایی،نظامی،
انتظامی،امنیتی،خانــواده شــهداو ایثارگــران
وقشرهای مختلف مردم شیعه و اهل سنت درمحل
مجموعه مزار شیخ االسالم احمد جامی شهرستان
تربت جام برگزارشــد.دراین محفــل وحدتی پس
از اجــرای چند برنامــه متنــوع ازجمله ســرود ،نت
خوانی ،شــعرخوانی و تواشیح اســتاد حوزه علمیه
اهل سنت تایباد گفت :مولود خجسته در ۱۲ربیع
االول ســرآغاز تولدی جهانی و موجب ساختن یک
تمدن بســیار بزرگ شــد.موالنا بهزاد فقهی افزود:
تولد پیامبر اسالم تبلور و نوید یک بیداری برای کل

بشریت و تولدی برای تغییر و تحول شد و بشریت را
از پرتگاه ها نجات داد چیزی که از تولدو بیداری آورد
بشــرتا کنون تجربه نکرده بود.نماینده مردم تربت
جام،تایباد،باخرزو صالح آباد با تبریک هفته وحدت
گفت:پیامبر اکرم رســولی دلسوز،با محبت،امین،
رحمــت للعالمیــن و از جنــس خــود مــردم بودند.
رحیمی جهان آبادی افزود :هفته وحدت یادآور یادو
خاطره آخرین پیام آور آسمانی است که بر وحدت،
انســجام و اتحاد امت اســامی تاکید داشــتند.در

ادامه مشاور اسبق رئیس جمهور در امور اهل سنت
باتبریکهفتهوحدتگفت:یکیازمعجزاتخداوند
محبت رسولش در دل امت اسالمی است به حدی
کهنظیرشدربینانسانهاتااالندیدهنشدهاست.
موالنا اســحاق مدنی افزود :پیامبر رحمت جایگاه
و مقام بشریت را به امت اســامی برگرداند و امروز
متاســفانه ارزش های اســامی دردل مــردم تنزل
یافته اســت و اگر کسی به ســاحت مقدس پیامبر و
ائمه اهانت کند حاضرند جانخود را فدا کنند.

