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رئیسکمیسیوناقتصادیشورایشهرمشهد:

سرمایهگذاری برای ساخت
 ۱۰۰هزار واحد مسکونی
اعالم آمادگی نکرده است

رفعتصرفاز ۲۵هکتار
اراضیکشاورزیدرحریممشهد

دبیــر کمیتــه صیانت از حریم شــهر مشــهد گفــت :با
هدف حفاظت و صیانت از اراضی حریم شهر مشهد و
جلوگیریازتغییرکاربری،تفکیکوساختوسازهای
غیرمجاز در اراضی کشــاورزی ۷۳ ،باغ ویال و اراضی
محصور غیرمجاز ،در پهنهای به وسعت 25.5هکتار،
اعمال قانــون و اعاده به وضع ســابق شــد .یــاوری در
گفتوگــو با فــارس اظهــار کرد :بــا هــدف حفاظت و
صیانــت از اراضــی حریم شــهر مشــهد و جلوگیری از
تغییرکاربری،تفکیکوساختوسازهایغیرمجازدر
اراضی کشاورزی روز دوشنبه سوم آبان ۷۲ ،باغ ویال
و اراضی محصور غیرمجاز که مشــمول تبصره ۲ماده
 ۱۰قانون حفظ کاربری و بعضی نیز مشمول بند ۱۴
ماده ۵۵قانون شهرداری بودند ،اعمال قانون شدند.
وی با بیان ایــن که عالوه بــر این ۷۲مــورد ،یک فقره
اجرای رای صادر شــده از کمیســیون مــاده ۱۰۰نیز
اعمال قانون شد ،افزود :این عملیات به طور همزمان
با همکاری دستگاههای عضو کمیته صیانت از حریم
کالنشهر مشــهد و حضور نماینده دادستان ،عوامل
فرماندهــی انتظامی شهرســتان مشــهد و اجراییات
شــهرداری بــا محوریــت مدیریت جهــاد کشــاورزی
شهرستان مشهد ،شــهرداری منطقه ۱۰و همچنین
اداره کل نظارت بر ســاخت و سازها و کمیسیون ماده
 ۱۰۰صــورت گرفت .یاوری ادامــه داد :در نتیجه این
عملیاتکهتاظهربهطولانجامید،حدود25.5هکتار
اراضیکشاورزیمنطقهشاهنامهدرمجاورتروستای
شعبانی،آزادسازیوبهوضعسابق اعادهشد.

یکمسئولدرشرکتگازاستانتشریحکرد:

راهکارهایی برای بهینه سازی
مصرف گاز در فصول سرد

سرپرست واحد بهین ه ســازی مصرف گاز شرکت گاز
خراسان رضوی با اشــاره به راهکارهای بهینهسازی
مصــرف گاز بــرای فصــول ســرد گفــت :یکــی از این
راهکارها تنظیــم دمای منــزل در درجههای پایینتر
است زیرا به ازای هر  ۲درجه سانتیگراد کاهش دما
مصرف گاز  ۵درصد کاهش مییابد .از دیگر راههای
کاهش مصــرف میتوان به بســتن کانالهــای کولر
اشاره کرد زیرا گرمای منزل از راه این کانالها خارج
میشود ،مشــترکانی که مصرف آنها طی یک ماه تا
 ۲۰۰مترمکعبباشدقبوضآنهارایگانخواهدبود.
همچنین اگر مصرف گاز آنها نسبت به سال گذشته
کمتر باشــد به ازای هر درصد کاهش مصرف ،گازبها
نیز ب ه همان میــزان کاهش خواهد یافت .افشــون در
گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :امسال به دلیل سردی
زودرس هوا امکان افزایش مصرف گاز نسبت به تاریخ
مشــابه ســال گذشــته وجود دارد اما شــرایط کرونا و
تعطیلیبرخیاماکنمانندمدارسو...در مصرفگاز
تاثیر دارد و امیدواریم روندی کاهشی را شاهد باشیم.
وی افزود :دمای مناسب برای منزل در زمستان بنابر
اســتانداردهای تعریف شــده  ۲۵درجه سانتیگراد
است که برای رسیدن به این دمای مطلوب باید برخی
اقدامات مانند پوشــیدن لباس گرم در منزل را انجام
دهیم.همچنیندمایآسایشتعریفشدهدرزمستان
بین ۲۲تا ۲۵درجهاست.ویتصریحکرد:استفادهاز
بخاریهای دارای ترموستات نیز در مدیریت مصرف
گاز موثر اســت به ایــن دلیل کــه برخــی بخاریهای
قدیمی ترموستات ندارد و افراد با افزایش بیش از حد
دمای منزل پنجرههای خود را باز میکنند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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رئیس مجلس در اجالس سراسری اساتید شبکه تربیتی بسیج صالحین:

مشکالت درحوزه اجرایی ناشی ازحذف مردم است
بهبودی نیا  -رئیس مجلس شــورای اسالمی
گفت :بــا صراحت اعــام می کنــم مــا در اداره
جمهــوری اســامی و اداره کشــور ،مــردم را از
عرصه هــای مختلف یا حــذف کردیم یا دســته
بندی و گروه بندی کردیم ،مشکالتی که امروز
در حــوزه اجرایی کشــور داریم ناشــی از حذف
مردم بوده است .به گزارش «خراسان رضوی»،
دکترمحمدباقرقالیبافروزگذشتهدرپنجمین
اجالسیه سراسری اساتید شبکه تربیتی بسیج
صالحین که در مشهد برگزار شــد ،اظهار کرد:
تربیــت در ایــن مقطع زمانــی که جبهــه اصلی
حزب خدا و حزب شــیطان با تمام قوا در مقابل
هم قــرار گرفتهاند موضوع مهمی اســت ،طرح
صالحین از این جهت مهم است که جهاد تبیین
مهم اســت و این دســتور مقــام معظــم رهبری
است .وی در تشریح دالیل اهمیت جهاد تبیین
به تاثیرحضور مردم در تحقق این جهاد اشــاره
کرد و افزود :مردم اگر نباشند انقالب اسالمی
کجاست؟ افکار بلند و اندیشه سیاسی امام (ره)
کجاســت؟ هر کجا اســام آســیب دیده است،
همه مشکالت ناشی از این بوده که مردم در آن
صحنه حضور نداشتند ،نباید مردم را از هم جدا
کنیم ،مخصوصا وقتی تشکیل حکومت دادیم،
مردم از هر حزب ،قومیت ،دین و طایفهای مهم
هســتند ،مخصوصا وقتــی در ســایه نظامی به
نام جمهوری اســامی قرار دارند .البته همراه
کردن مردم کار ســختی اســت .رئیس مجلس
شــورای اســامی تصریح کرد :بعــد از پیروزی
انقالب تا امروز همه حزب شیطان و استکبار در
مقابل انقالب اسالمی ایستاد و از هیچ اقدامی
فروگذار نکــرد ولی انقالب تا امــروز با قدرت به
مسیر خود ادامه داده اســت .وی افزود :افتخار
و تکیه امروز ما بر این نیست که موشک و نیروی
نظامی داریم اگرچه این موضوعات مهم اســت
اما افتخار ما و قدرت انقالب در دل  ۸۰میلیون
جمعیتاستواگرمردمباماهمراهنبودنددچار
چالش میشــدیم ،با صراحت اعالم میکنم ما
در اداره جمهوری اسالمی و اداره کشور ،مردم
را ازعرصه های مختلف یا حذف یا دسته بندی
و گروه بنــدی کردیم .مشــکالتی که امــروز در
حوزه اجرایی کشور داریم ناشی از حذف مردم
بوده است.
•در  3سال گذشته کاالی ارزان به دست
مردم نرسیده است

قالیبــاف گفــت :در ســه ســال گذشــته برای
هفت قلم اساســی  ۴۲۷هزار میلیارد تومان
دبیــر اجرایــی انجمن صنایــع اســتان گفت :با
توجه بــه افزایش قیمــت جهانــی گاز و افزایش
قیمت دالر از ابتدای امسال گازبهای واحدهای
صنعتــی حــدود  ۳۰۰درصــد افزایش داشــته
۱۰۰

است .در بهمن سال گذشته نیز با افزایش
درصــدی نــرخ گاز روبــهرو بودیــم ،بنابراین از
تاریخ مشابه سال گذشته تاکنون  ۴۰۰درصد
افزایش نرخ گاز را در واحدهای صنعتی شاهد
هستیم .امیرمهدی مرادی در گفتوگو با ایسنا
در خصوص افزایش قیمت گازبها در واحدهای
صنعتی و مشــکالت مربــوط به آن اظهــار کرد:
با افزایش نــرخ گازبها قیمت تمام شــده کاالها
نیز افزایش پیــدا کرده و واحدها ناچار هســتند

•بسیج تربیتی صالحین ،ذخیره بزرگ
گام دوم انقالب

عکس :تسنیم

رئیــس کمیســیون اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و
مشارکتهای شورای شهر مشهد ادعای مطرح شده
از قول یکــی از ســرمایهگذاران را رد کرد و گفت :هیچ
سرمایهگذاری درخصوص ســاخت  ۱۰۰هزار واحد
مسکونیدرشهرمشهداعالمآمادگینکردهاست.به
گزارش فارس ،یک ســرمایهگذار ادعا کرده اگر زمین
داشــته باشــد ،میتواند تا ۱۰۰هزار خانه در مشــهد
بسازد .مجید دبیریان ادعای مطرح شده از قول یکی
از ســرمایهگذاران را کامــا رد کرد و گفــت :مدیریت
شــهری ،اعم از شورای شهر و شــهرداری مسئولیت و
رسالت مستقیمی در بحث ســاخت  ۱۰۰هزار واحد
مســکونی ندارد و صرفا بهعنوان «تســهیلگر» در این
حــوزه نقشآفرینی خواهیم کــرد .وی با بیــان این که
سالآیندهنهایتاعملیاتاجراییساختدوهزارواحد
مسکونی در حاشــیه شــهر کلید میخورد ،افزود :در
این زمینه صرفا طرح ارائه دادهایم و عموم شهروندان
مشــهدی و اصحاب رســانه باید توجه داشــته باشــند
که شــورای شــهر صرفا ارائه دهنده طرح ساخت این
واحدها بوده و پروژه به صورت مشارکتی پیش خواهد
رفــت .وی افزود :بــا دولــت و وزارت راه و شهرســازی
برایتسهیلگریساختواحدهایمسکونیرایزنی
کردهایــم و برخالف خبر منتشــر شــده تاکنــون هیچ
سرمایهگذاریدراینزمینهاعالمآمادگینکردهاست.
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یارانه دادیم اما نه کاالی ارزان به دست مردم
رســیده ،نه توانســته ایم قیمت ها را ثابت نگه
داریم .پول هــا را هم گرفته و خــرج کرده ایم.
نگوییم این مربــوط به آن دولت بــود ،کارنامه
ما در کشــور نشــان داده فعالیت قابل قبولی
نداشــتیم .رئیــس مجلس شــورای اســامی
گفت :دشــمن بعد از دفاع مقدس فهمید که
باید با باورهای ما مبارزه کند و از ســوی دیگر
وارد جنگ اقتصادی و رســانهای شد و در این
مسیر بســیار ســازمان دهی شــده پیش رفت
و باورهای جوانــان ما را تغییــر داد .در برخی
موارد امثال بنده و مدیریت هایی که در کشور
بودیم با تصمیمات اشــتباهی که گرفته شــد
هم مــردم را از صحنه حذف و هم کشــور را بد
اداره کردیــم و داده هایــی در اختیــار جامعه
قرار گرفت که هر روز ما به بخشی از این داده
ها نمــی توانیم پاســخ دهیم ،دشــمن نیز این
مشــکالت را بــزرگ نمایــی می کنــد  ،خوبی
ها را کنار گذاشــته اســت و این موضوعات را
با استفاده از فعالیت رســانه ای به مردم ارائه
می دهد .این جاست که مجاهدت و جهاد در
تبیین اهمیتش مشخص می شود .وی افزود:
در زمان دفاع مقدس ما راحت تر می جنگیدیم
تا امروز که در حوزه رسانه باید بجنگیم .عقیده
بنده براین است که اگر در این دوره با جدیت،
هوشــمندانه و با اخالق در این جبهه بجنگیم
اجر و پاداشــش بیشــتر از کربالی  5و دوران
دفاع مقدس است .این جاست که می گویند،
جهاد تبییــن ،صالحین و بســیج مهم اســت.
وی افــزود :بنــده معتقــدم بیــش از  10الگو
وجود دارد اما میگویم ما یک الگو به نام دفاع
مقدسداریمکههمدرزماندفاعمقدسوهم
برای بقای انقالب اسالمی جواب داده است،

در جهاد تبییــن و صالحین نیــز باید با همین
الگو پیش برویم .قالیباف گفت :نفس بسیج،
داوطلبی و نخواســتن بالعوض اســت ،ما در
جهاد تبیین فقط برای بسیج و حزب اللهی ها
وظیفه نداریم اگرچه آن ها اولویت ما هستند
ولــی همه ایــن موضــوع نیســتند .وی افزود:
امروز در جهــاد تبیین ،باید باورمان شــود که
مهم ترین عنصر ،انســانها هستند .بر تربیت
این کادر از صالحین باید اثر بگذاریم و در ادامه
این نیرو خودش مجهز شود و برای همه مردم
تالش کنــد ،برای خدمت به مــردم نیز همین
کفایت می کند که فرد مخلوق خدا و زیر سایه
جمهوری اسالمی است.
•خطر ارتجاع همچنان وجود دارد

نماینده ولی فقیه در سپاه نیز در این مراسم
گفت :دو نهاد روحانیت و سپاه و بسیج در این
دوران که به تبیین و روشــنگری و گســترش
اســام و انقالب نیاز داریم ،آمادگی خود را
بــرای تربیت بســیجیان در شــبکه صالحین
اعالم کرده اند.
حجت االسالم والمســلمین عبدا ...حاجی
صادقی گفــت :خطــر ارتجاع و بازگشــت از
اصل دین و انقالب اسالمی همچنان وجود
دارد .از دیگــر برنامــه های دشــمنان ایجاد
گسســت بین امت و امام ،تالش برای ترویج
التقــاط در اندیشــه و عمــل ،تفرقــه و جنگ
های داخلی و تغییر ذائقه فرهنگی و ارزشی
مردم اســت .همچنین ایجــاد ناامیدی و بی
اعتمادی به مســئوالن از دیگــر برنامه های
آن هاســت و یکی از بزرگ ترین ضربه هایی
که دولت گذشــته به نظــام زد ،بدبین کردن
مردم به مدیران بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور نیز در
این مراســم اظهار کرد :در تمامی بدنه بســیج
باید شــبکههای صالحین احیا شود و سازمان
بســیج در این زمینه عزمش جدی است ،سپاه
شهرســتان ها نیــز از شــبکه بســیج صالحین
حمایت می کنند .ســردار غالمرضا سلیمانی
افــزود :بســیج  ۱۰میلیونــی با هــدف تربیت
هشــت میلیون جوان مومن انقالبــی پای کار،
یکــی از اهداف مــا در ســند راهبردی اســت.
احیای پایگاه بســیج در مســاجد نیز نکته مهم
تشکیل حلقه های صالحین است .وی تصریح
کرد :امیدواریم با امتداد بسیج در بطن جامعه
و حضور مردم در کنار بســیجیان تربیت یافته،
بتوانیم با توجه بــه گام دوم انقالب پیش برویم
و در این مسیر شــبکه تربیتی صالحین ذخیره
بزرگیاست.رئیسسازمانبسیجمستضعفین
کشــور گفت :چهار مولفه بــا موضوعات محور
بودن جوانان ،امید به پیروزی ،روحیه جهادی،
تفکر بســیجی وجهــش در پیشــرفت مــد نظر
ماست و شبکه تربیتی بسیج باید از این ویژگی
ها برخوردار شــود و برای دستیابی به این مهم
عالوه بر تکامل شبکه تقویتی ،تمرکز و استمرار
شــبکه تربیتــی ،تقویــت کامــل ،پشــتیبانی و
وضعیت ســنجی حلقه های صالحیــن تا پایان
ســال در دســتور کار قرارمی گیــرد .وی ادامه
داد :طی چند ســال آینده ما باید  1.5میلیون
کادر را در بســیج توانمنــد کنیــم زیــرا در ایــن
زمینه ضعف هــای زیــادی داریــم و از پس این
توانمندسازی بر نیامده ایم و با کمک روحانیت
و ظرفیت های بسیج باید بر این موضوع فائق
آییم .سردار سلیمانی گفت :سند راهبردی دو
برنامه تعیین کرده که اولین برنامه از فروردین
 1401باید شروع شود و این مهم بر عهده سپاه
و شبکه صالحین استان هاست .باید کاستیها
شناسایی شود و تعیین مسئول تعلیم و تربیت
از نکات مهمی اســت که باید در چند ماه آینده
به آن توجه شود.
•رونمایی از کتاب تنگه علیمردانی

همچنیــن در ایــن مراســم از کتــاب «تنگــه
علیمردانــی» کــه بــه روایــت خاطرات شــهید
علیمردانی از شهدای دفاع مقدس می پردازد،
رونمایی شــد .کتاب تنگــه علیمردانــی به قلم
محسن رحیم دل از پاکبانان شهرداری مشهد
به رشته تحریر درآمده است.

دبیر اجرایی انجمن صنایع استان خبر داد:

افزایش  400درصدی گازبهای واحدهای صنعتی طی یک سال
محصول خــود را با قیمت بیشــتری بــه فروش
برسانند و خود به خود تورم دیگری نیز به جامعه
تحمیل خواهد شد .دبیر اجرایی انجمن صنایع
خراسانرضویاظهارکرد:درصنایعانرژیبری
همچون ســیمان بــا ورشکســتگی کارخانهها
روبهرو شدیم زیرا از طرفی دولت قیمت سوخت
را در این صنایع افزایش می دهد و از طرفی نیز
حدی را برای فروش آن تعیین میکند بنابراین
برخی کارخانهها از مسیر تولید خارج میشوند
و کارخانههای باقی مانــده باید تولید را جبران

کنند ،ایــن موضوع باعث بر هم خــوردن تعادل
عرضــه و تقاضــا میشــود و بــا افزایــش تقاضا و
کاهــشعرضه بــا قیمتهــای نجومــی روبهرو
خواهیم شد .مرادی تصریح کرد :این مشکالت
را میتوان در صنایع کاشــی ،سرامیک ،چینی
و ...نیــز مشــاهده کــرد زیرا تمــام ایــن صنایع
انرژیبر هســتند و با افزایش هزینههایتولید،
میزان فروش و درآمد ایــن کارخانجات کاهش
پیداکرده اســت و این صنایع با مشــکل مواجه
خواهند شــد .وی باتوجه به احتمال قطعی گاز

در نیمسال دوم امسال تصریح کرد :امسال نیز
احتمال قطعی گاز وجود دارد و شرکت گاز نیز
ایناحتمالراتاییدوبهصنایعاعالمکردهاست،
اما بــا قطعیهــای برق کــه در تابســتان رخ داد
صنایع آمادگی این قطعیها را خواهند داشت.
همچنین با همکاری سازمان صنایع و مشارکت
شرکتپخشفراوردههاینفتیبرخیازصنایع
ت دوم را داشتند،
که قابلیت ذخیرهسازی سوخ 
ن مدت توانســتند بخش عمــدهای از نیاز
در ایــ 
خود را ذخیره کنند .دبیر اجرایی انجمن صنایع

اخبار
جامعه

مدیرکلدامپزشکیاستانخبرداد:

پایشمستمربرایپیشگیری
از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
مدیرکل دام پزشــکی اســتان گفت :پایش مســتمر
بــرای پیشــگیری از بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حاد
پرنــدگان در تمــام نقاط خراســان رضوی از ســوی
اداره کل دام پزشکی استان و شهرستان های تابعه
در حال انجام اســت .به گزارش روابــط عمومی دام
پزشکی اســتان ،اعلمی افزود :طرح پایش هدفمند
آنفلوآنزای پرندگان و نیز مراقبت فعال این بیماری
طی امسال با بیش از  3200بازدید از مراکز مختلف
ســنتی و صنعتی پرورش طیور در اســتان اجرا و در
این زمینه حدود  2857نمونــه برداری از طیور این
واحدها انجام شــده و نتایــج آزمایشــگاهی بیش از
 3875آزمایــش در آزمایشــگاه های تحت پوشــش
ایــن اداره کل بیانگر نبــود بیمــاری آنفلوآنزای فوق
حاد پرنــدگان در کل جمعیت طیور اســتان اســت.
وی اظهار کرد :هر ســال بــا مهاجــرت و جابه جایی
پرندگان مهاجر ،احتمــال ورود ویروس های جدید
و حتی تحت تیــپ های نامتعــارف در کشــور وجود
دارد و در این میان پرندگان بومی و سنتی در صورت
آلوده شدن از طریق مجاورت با پرندگان مهاجر بیمار
می شــوند و ویروس را تکثیر و دفع می کنند و باعث
انتشار ویروس عامل بیماری در محیط می شوند.

کمک 1/7میلیاردیخیرسالمت
بهبیمارستانخاتماالنبیا(ص)
رئیــس مرکز آموزشــی ،پژوهشــی ،درمانــی خاتم
االنبیــا(ص) از مراکــز زیر پوشــش دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد از کمــک  17میلیــارد ریالی خیر
ســامت به ایــن مرکــز خبــر داد .دکتر درخشــان
در گفــت و گــو بــا وب دا اظهــار کــرد :در اقدامــی
خداپســندانه «خانــواده مختــاری شــرقی بــه یــاد
پدرم مرحومشــان» مبلــغ  ۱۷میلیارد ریــال برای
خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز آموزشی ،درمانی،
پژوهشی خاتم االنبیا(ص) مشهد اهدا کردند .وی
گفت :با توجه به نیازها و اولویت های بیمارســتان
این مبلغ صرف خرید تجهیزاتی همچون دســتگاه
های بیهوشی ،الکتروشــوک ،ونتیالتور ،ساکشن
جراحی B ،اسکن و بایوم پمپ ســرم ،پمپ سرنگ
و ...شد .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز
در مراسم تجلیل از این خانواده خیر سالمت اظهار
کرد :خیران سالمت نقش موثری در رفع مشکالت
حوزه سالمت و توسعه خدمات رسانی کمی و کیفی
به بیماران دارند .دکتر کیانی افزود :منابع اعتباری
و مالی حوزه سالمت محدود است و حضور خیران
سالمت در حوزه های مختلف نقش موثری در رفع
مشــکالت و کاهش آالم بیماران و بهبــود خدمات
رسانی داشــته اســت .وی با بیان این که در دوران
همه گیری کرونا خیران سالمت حضوری موثر در
خدمات رســانی به بیماران به ویژه در بیمارســتان
های ریفرال داشــتند ،تصریــح کرد :اگــر حضور و
کمک های خیران ســامت در ایــن دوران نبود به
طور حتم ،امکان خدمات رســانی مطلوب و در حد
انتظار به بیماران وجود نداشت.
خراســان رضوی گفــت :عــاوه بر قطعــی گاز
ن وجود
احتمال قطع شــدن برق نیز در زمســتا 
ن موضوع است
دارد و عمده نگرانی ما درباره ای 
زیــرا صنایــع کوچــک تر امــکان ذخیرهســازی
سوختدومراندارند،اماصنایعبزرگیهمچون
ســیمان اغلب توانســتند ذخیره خــود را حفظ
کنند .وی افزود :ســالهای گذشــته ســازمان
صنایع و دیگر سازمانها فشار محسوسی برای
جایگزینی گاز به جای ســوختهای مایع مثل
مازوت و گازوئیل به واحدهای صنعتی آوردند،
ع ســوخت خود را
اما هــم اکنون که همــه صنای 
با گاز تامین میکنند ،شــاهد افزایــش نرخ گاز
ن را تامین کنیم.
بودیم و نمیتوانیم آ 

