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سیاست

اظهارات سرویها درباره
رد صالحیت ها در استان
رئیس دفتر نظارت و بازرســی شــورای نگهبان در
خراســان رضوی درباره دالیل باال بــودن میزان رد
صالحیتها توضیحاتی ارائه کرد.
«محمدکمال سرویها» در گفتوگو با ایسنا در این
باره اظهــار کرد :در ایــن دوره به دلیــل این که 50
درصد افرادی که در انتخابات ثبت نام کردند جدید
بودند و اطالعات بسیار ناقصی در پروندههای آن ها
بود ،احتمال میدادیم عدم احراز صالحیت زیادی
داشــته باشــیم و در این زمان کم درباره داوطلبان
شناخت پیدا نکنیم .رئیس دفتر نظارت و بازرسی
شورای نگهبان با اشاره به این که شکایت داوطلبان
رد صالحیت شده در حال بررسی است ،گفت  :در
بررســی صالحیت داوطلبان ،گروههای سیاســی
مالک ما نبودند،تنها محتــوای پرونده معیار بوده و
مکتب سیاسی افراد نقشی ندارد.
•این گونه نیست که انتخابات درون جناحی
داشته باشیم

رئیس دفتر نظــارت و بازرســی شــورای نگهبــان در
خراسان رضوی با بیان این که این گونه نیست که در
اسفندماهانتخاباتدرونجناحیداشتهباشیم،افزود:
از هر دو طیف در انتخابات حضــور دارند و از هر دو نیز
رد و تاییــد صالحیت داشــتیم ،ما نمیتوانیم بگوییم
که 20درصد از یک طیف را تاییــد و 50درصد دیگر
راردکنیم،ایندرشأننظاماسالمینیست.محتوای
پرونــده هر فــردی تعییــن صالحیــت او را مشــخص
میکند.
•بر اساس سوابق نمایندگان فعلی برخی را رد
صالحیت کردیم

وی با اشاره به رد صالحیت تعدادی از نمایندگان
فعلی اســتان نیز اظهار کرد :ما بر اســاس سوابقی
که از نماینــدگان دیدیم ،تعــدادی را رد و تعدادی
را تاییــد کردیم .نتایــج به هیئت مرکــزی میرود،
شاید در آن جا شرایط تغییر کند و شاید هم نظر ما
را داشته باشند.

تعیینفهرستاولیهجبههپیروان
خطامامورهبریاستان
برایحوزهانتخابیهشهرستانها
جبهه پیروان خــط امام و رهبری خراســان رضوی
با انتشــار بیانیه ای ،نامزدهای مد نظــر خود برای
حوزه های انتخابیه شهرستان های استان را اعالم
کرد .در بیانیه این جبهه آمده است  :تاکنون درباره
شهرســتان ها در طول شش ماه گذشــته چهار بار
فراخوان تشکیالتی داده ایم و از رابطان تشکل های
زیر مجموعه جبهه پیروان درباره نامزدهای متعهد
و کارآمــد و رای آور شهرســتان ها اســتعالم کتبی
گرفتهایم .حاصل این کار پژوهشــی اول بهمن ماه
در واحد شهرستان های جبهه پیروان جمع بندی و
نتیجه آن به عنوان لیست نیمه نهایی جبهه پیروان
در شهرستان های استان تعیین شد و درباره نتیجه
نهایی شهرســتان ها با هماهنگی شــورای ائتالف
اصولگرایانتصمیمگیریخواهدشد.دراینبیانیه
اســامی نامزدهای مد نظر این جبهه در حوزه های
انتخابیه درگز ،قوچان ،چناران و طرقبه شــاندیز،
نیشابور ،سبزوار ،کاشــمر ،تربت حیدریه ،گناباد،
خواف و رشتخوار ،تربت جام و تایباد و حوزه فریمان
و سرخس اعالم شده است.
ایــن جبهــه همچنیــن با اشــاره بــه فهرســت اولیه
 30نفره بــرای حوزه انتخابیه مشــهد اعــام کرد:
بــه زودی پــس از بــه روزرســانی و پاالیش لیســت
مقدماتی ،اســامی  ۱۵نفــر به عنوان لیســت نیمه
نهایی نامزدهــای مد نظــر جبهه پیــروان در حوزه
انتخابیه مشهد و کالت منتشر خواهد شد.

مدیرکلدفترسیاسی،انتخاباتوتقسیمات
کشوریاستانداریخراسانرضوی

دریافت 10میلیون تعرفه رای
برای برگزاری انتخابات در استان

مدیــرکل دفتــر سیاســی ،انتخابــات و تقســیمات
کشــوری اســتانداری خراســان رضوی گفــت10:
میلیــونتعرفهرایبــههمراهســایرملزومــات،برای
یازدهمیندورهانتخاباتمجلسشــورایاسالمیو
اولینمیاندورهایپنجمیندورهخبرگانرهبریدر
استانداری دریافت شــد .به گزارش روابط عمومی
اســتانداری« ،محمدعلــی نبیپور» تصریــح کرد:
طبق برنامهریزیها از نیمــه بهمن ماه این تعرفهها
در شهرستانهای استان توزیع خواهد شد .نبی پور
گفت 4023 :شــعبه اخذ رای در قالب حوزه های
12گانه استان پیش بینی شده است.
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گزارشی از ساخت سد شوریجه که طبق برنامه تاپایان امسال باید تکمیل شود

گزارش

شوریجه پشتسدبیپولی!

محمد علی تمدن

سال  1393ساخت سد شوریجه روی رودخانه
کشــف رود با هدف جلوگیری ازخروج ســاالنه
 100میلیــون مترمکعــب ســیالب بــه خــارج
ازکشــور آغازشــد  ،طبــق برنامــه زمــان بندی
ســاخت این ســدباید تاپایان امســال بــه اتمام
می رســید اما حاال مدیر پروژه سد شــوریجه از
پیشرفت تنها  24درصدی پروژه خبرمی دهد
ومی گویــد :وضعیت خــراب اســت  ،اعتبارات
را تصویــب مــی کننــد ولــی اختصــاص کامل
نمی یابد  ،مــا برای امســال  50میلیارد تومان
درخواست داده بودیم که پنج میلیارد تصویب
شــد و از پنــج میلیارد هــم یک میلیــارد و 900
میلیون را دادند  ،از محل دیگــری  10میلیارد
تومان تصویب کردند که فعال نه رنگش را دیده
ایم و نه بویــش را.به گزارش خراســان رضوی،
احداث ســد شــوریجه با هــدف جلوگیــری از
خــروج بیــش از  100میلیــون متــر مکعــب
ســیالب به خارج از مرز و تامین آب کشاورزی
سرخس آغاز شد اما حاال با تزریق قطره چکانی
اعتبارات بیــم تعطیلی این پروژه تا پایان ســال
می رود.
فرماندار سرخس درباره وضعیت سد شوریجه
در منطقه سرخس گفت :سد در مرحله ای است
که فراز بنــد و کانال انحرافــی و تونل انحرافی
آن کامل شده است و اگر ســیالبی وارد شود از
کانال های انحرافی عبور می کند .
محمد رضا رجبی مقدم افزود :سد شوریجه پنج
برابر نسبت به عملیاتی که دارد حجم عملیات
خاکی اش توجیه دارد یعنی در موقعیتی است
که با انجام یک عملیات  10میلیون متر مکعبی
می شــود خیلی راحت کاملش کرد و قول داده
اند منابع مالی را تزریق کنند .االن کار با سرعت
خوبی انجام می شود و پیمانکار خوبی هم دارد
و چنان چه منابع مالــی را تزریق کنند در زمان
کوتاهی می توانند دیواره سد را بسازند و بعد آن
سد آبگیری شود.وی بابیان این که برای تکمیل
سد شــوریجه حدود  80تا  100میلیارد تومان
نیاز اســت ،اظهارکرد :آبی که وارد این سد می
شود از کل حوضه کشف رود و مشهد تا چناران
و قوچان می آید و از حوضه آبریز خارج می شود
و مسیری را که طی می کند قریب  100تا 150
کیلومتر است که پس از جمع آوری در محل سد
شوریجه به مصرف آب شرب مشهد و کشاورزی
سرخس خواهد رسید.
نماینده مردم سرخس نیز گفت :قبال پروژه سد
شوریجه جزو پروژه های استانی -شهرستانی

با حضور استاندار خراسان رضوی؛

 ۳تفاهمنامه اقتصادمقاومتی
شهرستان فیروزه به امضا رسید
جلســه بررســی عملکرد معینهــای اقتصاد
مقاومتی شهرستان فیروزه با حضور استاندار
خراســان رضوی برگزار شــد و در این جلسه
ســه تفاهمنامه معیــن اقتصــاد مقاومتی این
شهرستان به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان
رضوی ،در جلسه بررسی عملکرد معینهای
اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان فیــروزه که با
حضــور اســتاندار خراســان رضــوی در دفتر
اســتاندار برگزار شــد ،ســه تفاهمنامه معین
اقتصــاد مقاومتــی این شهرســتان بــه امضا
رســید .علیرضا رزمحســینی در این جلســه
اظهــار کــرد :بــه منظــور پیشــبرد ســریعتر
اقدامــات از پیش تعیین شــده در قالب مثلث
توســعه اقتصادی فرهنگی در شهرستانها،
بایــد موانع و مشــکالت ســر راه اجرا بــه نهاد
مردمــی اقتصــاد مقاومتی خراســان رضوی
اطالع داده شــود .وی افزود :معینهایی که
در قالب مثلــث توســعه اقتصــادی فرهنگی
کار میکنند ،در وهلــه اول باید به این الگوی
اقتصادی اعتقاد داشــته باشند تا در گام دوم
بتوانند از تمام ظرفیت خود برای پیشبرد آن
استفاده کنند.
در این جلسه فرماندار شهرستان فیروزه هم
گفت :بعد از اجرای مثلث توســعه اقتصادی
فرهنگی در شهرستان فیروزه ،تکاپوی بسیار
خوبی برای اســتفاده بیشــتر از ظرفیتهای
اقتصادی شهرستان انجام شده است.
ابوالفضل حکیمپور با تاکید بر این که مشکل

بود ولی از ســال  95جزو پروژه هــای آب های
مرزی قــرار گرفــت و از آن بــه بعــد از اعتبارات
صندوق ملی استفاده می کند.
سید احسان قاضی زاده هاشمی افزود :برای
این پروژه قــرار داد مناقصه ای بیــش از 100
میلیارد تومان برگزار شــد و حدود یک ســال و
نیم است پیمانکارش شــروع به کار کرده است
و تا به حــال هــم  20میلیــارد تومــان دریافتی
داشــته و پنج میلیارد تومان هم اوراقی اســت
که به تازگــی به آن اختصــاص داده شــده و ما
در بازدیدی کــه چندی پیش با رئیس شــرکت
منابع آب کشور آقای رسولیها داشتیم فراز بند
سد در مرحله نهایی شــدن است و معنایش این
اســت که اگر فرازبند تکمیل شــود در ســیالب
های بهاره امســال یک بخش آبگیــری محدود
خواهیــم داشــت و بــا تکمیــل همین فــراز بند
روســتای پل گزی هم زیر آب مــی رود که در آن
جا هم امالک روستا توسط آب منطقه ای استان
ارزیابی شده و قرار است که به سرعت خریداری
و آن روستا جابه جا شود .وی درپاسخ به سوال
خراســان رضوی که پرســید کی این اعتبارات
اختصاص یافته است گفت 20 :میلیارد تومان
در دوســال گذشــته و پنــج میلیاردتومــان هم
حدود آبان اوراق تخصیص داده شد که بستگی
دارد به نرخ تسعیر ارز که نرخ صندوق توسعه با
ارز چهار هزار و  200تومان بوده که بناست ارز
نیمایی باشد واز این هشت هزار و  800تومان
عدد بزرگی آزاد می شود که اگر آن اتفاق بیفتد
عدد بیشتری خواهد شد.

اداری و زیرســاختی خاصی برسر راه اجرای
پروژههای اقتصادی شهرستان فیروزه وجود
نــدارد ،افــزود :تاکنون بــر اســاس مصوبات
کارگروه اقتصــاد مقاومتی این شهرســتان،
شــرکتهایی فعالیت خود را آغــاز کردهاند و
مشغول فعالیت در این حوزه هستند.
گفتنی است بر اســاس تفاهمنامههای امضا
شــده در این جلسه ،شــرکت شــتاب «شبکه
تســهیلگران اندیشــه برتر» به عنــوان معین
اقتصاد مقاومتی روستای «بزقوچان» ،خانم
وجیهــه تــازه دل به عنــوان معیــن اقتصادی
فرهنگی روستای «تقیآباد» و شرکت تعاونی
معدن فیروزه این شهرســتان به عنوان معین
اقتصاد مقاومتی روســتاهای «معــدن علیا و
سفلی» تعیین شدند.

معاون سازمان بازآفرینی شهرداری
مشهد اعالم کرد:

تکلیف دستگاه ها به
اختصاص  30درصد از بودجه
خود به بازآفرینی شهری

معــاون اجتماعــی و توســعه محلی ســازمان
بازآفرینی شــهرداری مشــهد گفت :دستگاه
ها مکلف هستند  30درصد از بودجه خود را
به بازآفرینی شهری محالت هدف اختصاص
دهند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشهد ،حمیدرضا باقری ،در خصوص فعالیت
دفاتر تسهیل گری اظهار کرد :قرار است یک
سال بعد از فعالیت ،این دفاتر به سند توسعه
محله برســند و این اســناد برای اجــرا باید به

•اعتبارات تصویب می شود ولی اختصاص
کامل نمی یابد

مدیــر پروژه ســد شــوریجه به خراســان رضوی
گفــت :وضعیــت خــراب اســت؛ اعتبــارات
را تصویــب مــی کننــد ولــی اختصــاص کامل
نمی یابد  ،ما برای امســال  50میلیــارد تومان
درخواست داده بودیم که پنج میلیارد تصویب
شــد واز پنج میلیــارد هم یــک میلیــارد و 900
میلیــون را دادنــد و بــاز از محــل دیگــری 10
میلیارد تومان تصویب کردند که فعال نه رنگش
را دیده ایم و نه بویش را.مهندس ســید حسین
عطار زاده حســینی در پاسخ به سوال خراسان
رضوی که تــا کنــون چه میزان ســد شــوریجه
پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت پاســخ داد:
پیشــرفت فیزیکی این پروژه باید  100در صد
می بود امــا االن  24درصد پیشــرفت فیزیکی
دارد.وی افــزود :در پروژه های سدســازی یک
سری کار های زیر بنایی همچون تامین و تولید
مصالح ســد انجام شده و از بدنه ســد ،سیستم
انحراف آب حدود  80درصد پیشــرفت دارد و
اگر سیلی بیاید از محل تونل عبور می کند و االن
هم ســیل در حال عبور از محل تونل اســت وما
توانســتیم آب را انحراف بدهیم تا بتوانیم بدنه
ســد را شــروع کنیم ولی به علت این کــه اعتبار
نداریــم کارگاههایمان تعطیل و کارگران ســد
چیزی حدود  6تا  7ماه حقوق هایشان با تاخیر
پرداخت شده و اگر با این روال پیش برود و پولی
به پروژه سد شوریجه داده نشود من پیش بینی
می کنم تا پایان سال پروژه تعطیل شود.

تصویب ســتاد بازآفرینی شهرســتان مشــهد
برســد .وی با بیان این کــه زمــان کوتاهی از
فعالیت ایــن دفاتــر می گــذرد ،افــزود :مهم
ترین اقدامی کــه اکنون دفاتر تســهیل گری
انجام می دهند جلب مشــارکت مــردم برای
بازآفرینــی محــات هــدف اســت .باقــری با
اشــاره به این که ســازمان بازآفرینی شــهری
مکلف شده است گروه ها و دفاتر متخصصان
را با اولویت بندی هایی درکنار هم قرار دهد،
اظهارکــرد :ترکیب دفاتــر از چهار متخصص
شهرسازی،کارشناسان اجتماعی اقتصادی
و حقوقی تشکیل شده اســت تا درکنار مردم
محله قرار بگیرند و مسائل را تحلیل کنند و در
نهایت به سند توسعه محله برسند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان
رضوی:

رکورد مصرف گاز در استان
شکسته شد
مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی
گفت :میزان گاز مصرفی هفته پایانی دیماه
امسال در خراسان رضوی به مرز  ۵۵میلیون
مترمکعب در روز رسید که این رقم یک رکورد
تاریخی در حجم مصرف گاز برای این استان
است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان
ســید حمیــد فانــی بــه پیشبینــی ادارهکل
هواشناسی خراســان رضوی مبنی بر تداوم
بــرودت هــوا و ماندگاری مــوج ســرما در این
استان اشــاره و بیان کرد :میزان گاز مصرفی
هفتــه پایانــی دی مــاه امســال در خراســان

•سدشوریجه مورد بی مهری وزارت نیرو
قرار گرفته است

وی ادامه داد :پیمانکار پروژه هم اکنون طی دو
نامه از ما خواسته است که خاتمه پیمان بدهیم
زیرا با این اوضاع نمی تواند کار کند ،مشــکل ما
آن جا پول است .ســازمان مدیریت گفته پروژه
مرزی و ملی است و از تهران اعتبار دریافت می
کند .امسال ما  700میلیون تومان از صندوق
توســعه ملی دریافت کردیــم ،اعتبارســال 97
آن  700میلیــون تومــان مصــوب و پــول نقــد
بوده که به مــا دادند  ،پنج میلیــارد تومان اوراق
خزانه داشته ایم که یک میلیارد و  900میلیون
تومانش را در  29دی ماه  98دادند و مابقی اش
را دیگر نمی دهند و  10میلیارد تومان از محل
تسعیر ارز به ما تعلق گرفته ( یا  10میلیارد تومان
اوراق مشارکت) که از این محل مشارکت فقط
تصویب شــده اســت و چیزی دریافت نکرده ایم
و سد شــوریجه مورد بی مهری وزارت نیرو قرار
گرفته است.
•تمام دنیا دارند منابع آبی شان را حفظ
می کنند

وی دربــاره اهمیــت ســد شــوریجه هــم
گفت :اهمیت ســد شــوریجه در اهداف ســد
هست و با توجه به این که مرزی است از خروج
آب از کشــور جلوگیــری مــی کنــد ،االن تمام
دنیا دارند منابع آبی شــان را حفظ می کنند.
متاسفانه جلوی چشم خودمان آب دارد از مرز
خارج می شود ،این ســد از خروج آب از کشور

رضوی به مــرز  ۵۵میلیــون مترمکعب در روز
رسید.وی ادامه داد :شدت سرمای زمستان
امسال در خراســان رضوی موجب شد ظرف
 ۱۰روز اخیــر  ۵۷۰میلیــون مترمکعــب گاز
در اســتان مصــرف شــود .این حجــم معادل
 ۳۸درصــد کل گاز تحویلــی بــه مشــترکان
خراســانی در طول دی ماه بود که یک رکورد
تاریخی در حجم مصرف گاز برای این استان
است.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی
همچنیــن حجــم گاز مصــرف شــده توســط
مشترکان را در این استان طی دی ماه امسال
یک میلیارد و  ۵۱۶میلیون مترمکعب اعالم و
بیان کرد :میزان مصرف گاز طبیعی طی دی
ماه پارسال در خراسان رضوی یک میلیارد و
 ۳۲۲میلیون مترمکعب بود.
وی افــزود :بــه این ترتیب مشــترکان شــبکه
گاز در خراســان رضــوی در طــول دی مــاه
امســال  ۱۹۴میلیون مترمکعب گاز بیشــتر
از دی ماه پارســال ســوزاندند و به این ترتیب
حجم مصرف در مقایســه با مدت مشابه سال
گذشته به میزان  ۱۴درصد بیشتر شد.فانی
همچنیــن با تاکیــد بــر لــزوم صرفهجویی در
مصــرف ســوخت ،بهتریــن درجــه حــرارت
تنظیمــی را برای بخــاری و پکیج بیــن  ۱۸تا
 ۲۱درجه سانتی گراد اعالم و بیان کرد :گرم
کردن بیش از حد محیط داخلی ســاختمان
ها به ویژه در فضاهای کاری و ادارات موجب
بیحالی ،رخوت و کسالت در افراد میشود.
وی گفــت :مشــترکان همچنیــن در موضوع
ایمنی گاز باید به بررسی مسدودی دودکش
تجهیــزات گرمایشــی ،وضعیــت کالهک H
شــکل خروج گاز در پشــت بام و نیز اســتفاده
از بســت فلزی مناســب بــرای مهار شــیلنگ

جلوگیــری میکنــد که هــدف اصلی اســت و
هدفهای فرعی این اســت که یک بخشی از
آب شرب مشهد را تامین کند.
وی در پاســخ به این ســوال که چنان چه ســد
شوریجه تکمیل شــود تا چه میزان می تواند از
خروج آب از کشور جلوگیری کند هم گفت :در
مطالعات رودخانه کشف رود گفته شده بهطور
متوســط ســاالنه ســد در برنامــه اش باید 27
میلیون متر مکعب آب را مهار کند ولی از سال
 92با مطالعاتی که دارند بیش از دو برابریعنی
به طــور متوســط  50میلیــون متــر مکعب آب
خارج می شــود .من به عنوان کارشــناس آب
هر عددی که می گویم مســتند اســت مثال در
سال آبی  95مقدار  114میلیون متر مکعب و
در سال  96حدود  50میلیون متر مکعب و در
سال  97که سال پر آبی بود و بهار پر آبی داشته
باالی  100میلیون متر مکعب آب از محل سد
شوریجه خارج شده اســت .تازه این آمار هایی
اســت که ما داریم اما به لحاظ کارشناسی من
نظرم بیشــتر از این اســت ولی من می خواهم
حداقلهایی را که ثبت شــده اســت بیان کنم
و این جوری کــه پیش بینی کرده انــد کارا تر و
هدف مند تر است.
وی تاکید کرد :ما در خراسان زندگی می کنیم
ما در خوزستان ،ایالم ،کردستان یا کرمانشاه
زندگی نمی کنیم که بارش هایشــان باالست
و تراکم جمعیت شان مثل اینجا نیست و شهر
بزرگی مثل مشــهد را ندارند ،ما در اینجا هیچ
منابع آبــی در اطراف مان وجــود ندارد اینها
حداقــل منابع آبی اســت و خراســان به لحاظ
منابع آبی یکی از استان های بسیار فقیر است
ولی بحث این اســت که منابع اعتبــاری که به
این پروژه ها تعلق می گیرد در استان خراسان
رضوی اگر به نســبت کل کشــور حساب کنیم
عادالنه تقســیم نمــی شــوداین را همیشــه به
نماینــده هــای مجلس در اســتان مــی گوییم
که اعتبــارات عادالنه نیســت .من شــنیدم در
همین صندوق توســعه ملی که بــاالی  8هزار
میلیــارد تومــان در کشــور هزینه شــده ســهم
استان خراسان رضوی کمتر از  200میلیارد
تومان است که اگر در کشور به نسبت جمعیت
نگاه کنید تخصیص آن برای استان ما عادالنه
نیســت.وی در پایــان گفت :ســد شــوریجه با
ارتفاع حدود  ۴۶/۵متر از نوع خاکی با هسته
رســی و با حجم بدنه حدود یــک و نیم میلیون
متر مکعــب و طــول تــاج  375متــر و ظرفیت
مخزن  200میلیون متر مکعب روی رودخانه
کشــف رود در منطقه مرزی ســرخس در حال
ساخت است.

انتقال گاز به طور جدی توجه داشــته باشند.
اســتفاده نکردن از بســت اســتاندارد امکان
گازگرفتگــی یا انفجار را تا حــد قابل توجهی
افزایش میدهد.

مدیرکلاستانداردخراسانرضوی:

عملکرد 95درصد ترازوهای
مغازه داران استان درست و
صحیح است

مدیرکل اســتاندارد خراســان رضــوی به ۲۳
هزار و ۱۳۱بازرسی اصناف و بررسی عملکرد
ترازوهای در اختیار آن ها در این اســتان اشاره
و بیان کــرد :نتیجه این بررســی ها نشــان داد
 ۹۵درصد ترازوهای مغازهداران در خراســان
رضوی میــزان و عملکردشــان دقیق و صحیح
اســت .علیرضا جمیع روز گذشته در گفتوگو
با ایرنا افــزود :بازرســی فنی ابزارهــای توزین
ایــن تعــداد واحد صنفــی در خراســان رضوی
ظرف  ۱۰ماه گذشــته تاکنون صورت گرفته و
هنوز ادامــه دارد.وی ادامه داد :همزمان با این
اقدام ۸۰۵بازرســی نیز از باسکول های فعال
خودروهایسنگیندرخراسانرضویصورت
گرفت .مدیرکل اســتاندارد خراســان رضوی
گفت :نتیجه بررســی فنی این تعداد باسکول
نشــان داد عملکــرد ۸۵درصد این ابــزار های
توزین در اســتان مطابــق موازیــن و معیارهای
استاندارد است.وی افزود :بر همین اساس آن
دستهازباسکولهایسنگینکهعملکردشان
غیراستانداردتشخیصدادهشدهنیزمهروموم
شــدند تا اصالح و پس از دریافــت تاییدیههای
الزمفعالشوند.

