از میان خبرها

اقتصاد-سیاست

گوناگون

آیت ا...علم الهدی مطرح کرد:

فتح خرمشهرهای پیش رو در گرو
عملانقالبیومخلصانه

فرماندارکاشمردرکارگروهاشتغال
وسرمایهگذاری:

اشتغال باید اولویت و دغدغه
مدیران باشد
مهدیان  /فرماندار کاشمر با بیان این که موضوع
اشــتغال موضوع اولویت دار و مهمی اســت،اظهار
کرد :موضوع اشــتغال بایــد به عنوانیــک دغدغه
برای مدیران باشــد تا بــه نتایج مطلــوب و مثبت در
حوزه اشتغال پایدار وکاهش بیکاری دست یابیم.
امیــر دایی صــراف درجلســه کارگــروه اشــتغال و
ســرمایه گذاری کاشــمر با بیــان این کــه در زمینه
های ایجاد اشتغال و توانمند ســازی ظرفیت های
اشتغالروستایی باید بیشتر به مردم اطالع رسانی
شــود ،افزود :باید بــا توجه به این کهشــغل بیشــتر
مردم منطقه کشاورزی است با استفاده از ظرفیت
بخش ترویج جهــادکشــاورزی و شناســایی مزیت
های کشاورزی هر روستا زنجیره های تولید آن در
روستاها ایجاد شود .

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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نقد صنایع به تدارکات برقی دولت

حمیدرضاحالجیان /قطعی برق در روزهای
گرم ســال عالوه بر ایجاد نارضایتــی در مردم،
باعث ضــرر و زیان گاهــی جبران ناپذیــر برای
برخی افراد و واحد های تولیدی می شــود .در
این بین ،بخش صنعت در تیررس خســارت ها
قرار دارد چرا کــه انرژی به خصــوص برق یکی
از محــور های اصلی هــر واحد تولیدی اســت و
در صورت قطع شدن این شــریان مهم ،ممکن
است عمال واحد صنعتی از مدار خارج شود .از
سالگذشتهومتعاقبخاموشیهایگسترده،
مســئوالن در صدد رفع این نقیصه برآمدند اما
گالیه های مطرح شــده توســط فعــاالن حوزه
صنعت استان حکایت از تکرار خاموشی ها در
تابستانامسالدارد.
•کسیرانتیداردومیخواهداینرانترا
پوششدهد

•تولیدانرژیصرفهندارد

رخصت،رئیسکمیسیونصنعتاتاقبازرگانی
استان خراسان رضوی در گفت و گو با خراسان
رضویبااشارهبهاینکهبهنظرمیرسدمسئله
قطعی برق مســئله عادی نیســت ،اظهار کرد:
خیلیازکسانیکهنیروگاهدارندودراینمواقع
میتوانندکمککننددراینروزهارسالتخود
را به درســتی انجام نمــی دهند؛ خیلــی از این
نیروگاه ها بــا دالرهای  4هــزار تومانی و 800
تومانی ســاخته شــده اما بعضی از آن ها بدهی
سنگینی به صندوق توســعه ملی دارند و گویی
نمیخواهندپرداختکنند.مسئلهبرقبهنظر
منمقداریدچارابهاماست؛یکعدهانگارمی
خواهنداینمسئلهراپرفروغترکنندوازاینآب
گلآلودماهیبگیرند.
وی ادامــه داد :ما چون متخصــص این موضوع
نیســتیم خیلی نمی توانیم اظهار نظــر کنیم و
متخصصان برق باید در این موضوع اظهار نظر
کنند؛ در جلسه ای که در اتاق بازرگانی برگزار
شــد دوســتانی که از شــرکت برق آمده بودند؛
حرفهایمتناقضیمیزدندواینحرفهای
متناقض مفهومش این اســت که کسی این جا
رانتــی دارد و می خواهــد این رانت را پوشــش
دهد.
•هدف گران کردن است!

•خاموشیهاهنوزقطعینیست

رخصتدرپاسخبهاینسوالکهانگیزهنیروگاه
دارانیکهبهرسالتخودشاندرروزهایسخت
عمل نمی کنند ،چیســت؟ گفت :عده ای می
خواهند قیمت برق را افزایش دهنــد و عده ای
قصد دارند که ژنراتورهای خــود را با این بزرگ
نمایی ها به فروش برســانند؛ اما حجم موضوع
آنقدربزرگنیستکهبعضیدرصددالقایآن
هستند.رئیسکمیسیونصنعتاتاقبازرگانی
و صنعت استان با اشــاره به این که امروز دولت
سوبســیدهای خوبی برای انرژی های تجدید
پذیر می دهد ولی عده ای نمــی خواهند این را
مطرح کنند؛ بیان کرد :به نظر اســتاندار باید با
برگزاری جلســه ای با مسئوالن شــرکت برق و
نیروگاهدارانموضوعرابهدقتوظرافتشفاف
ســازی کند تا مشــخص شــود جایگاه کسانی
که سوبســیدهایی برای تاســیس نیــروگاه ها
گرفته اند کجاســت و همچنین مشخص شود
که ما واقعا چقدر کمبود برق داریم و چه برنامه
ریزیبایدبکنیم.

مریم ســراج احمدی ،عضو هیئت نمایندگان
اتاق مشــهد و فعال اقتصادی ،دربــاره رفتن به
ســمت انرژی های تجدید پذیر گفت :خیلی از
همکاران ما به این ســمت حرکت کــرده اند اما
مشکلیکهوجودداردایناستکهمااگربرقرا
به این وسیله تولید کنیم؛ نمی توانیم به سرعت
ازاینبرق درخطتولیدخودماناستفادهکنیم
و باید برق را به شبکه اصلی بدهیم و بعد دوباره
دولتاینرابهمابرگرداندحتییکیازهمکاران
باوجودتولیدگستردهبرقازاینروشمتاسفانه
نتوانسته مطالباتش را از دولت بگیرد و البته با
قطعیبرقهممواجهاست.
•ناترازیدرتولیدومصرفعلتاصلی
کسریانرژی

شادمانرئیسکمیسیونانرژیاتاقبازرگانی
اســتان ،درباره عواملی که باعث کسری انرژی
شــده ،توضیح داد :از حدود 10ســال گذشته
تراز انرژی به هم خورده و رشد مصرف را بیشتر
ازرشدتولیدداشتیم؛مصرف 8.8درصدورشد
تولید حدود 3درصد افزایش داشــته است و به
تدریجمسیربهجاییرسیدهکهسالگذشتهدر
پیکبارحدود 65هزارمگاواتنیازمصرفماو
حدود 53هزار مــگاوات توان تولیدمان بود که
یعنی  12هزارمگاوات کسری و باید بدانید که
این موضوع یک شبه به وجود نیامده در استان
هم به همین شکل اما چون شبکه برق شبکه به
همپیوستههستنمیتوانیماستانرابهتنهایی
بررسیکنیم.
•اقتصادسیاسییااقتصادواقعی؟مسئله
ایناست

اودرزمینهنقشدولتدرتامینزیرساختهای
صنعت از جمله انرژی ،ضمن اشــاره به این که
وظیفه دولت فراهم آوردن زیرســاخت ها برای
صنعت اســت ،افــزود :دولت متولی سیاســت
گذاریدراینبخشاستودولتوقتیسیاست
هایغلطیدراینبارهخصوصادرزمینهاقتصاد
انرژیاعمالمیکندنتیجهاششرایطیاست
کهاالندرآنهستیم.مامتاسفانهدراینبخش
یکاقتصادسیاسیداریمنهیکاقتصادواقعی
در حالی که صنعت برق یک کاالســت و باید به
چشم یک کاال به آن نگاه کرد؛ به نظر من دولت
برای بــرق به یک پارادوکس رســیده اســت که
نمی داند برق یک کاال ست یا یک خدمت مثل

ثبتاحوالو...
•ضررباالیصنعتازخاموشیها

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی استان
ادامــه داد :طبــق محاســبات صــورت گرفتــه
یک روز خاموشــی در صنعت حــدود 15تا16
درصدکاهشتولیدخواهیمداشتووقتیاین
خاموشی به  2روز برســد کاهش  33درصدی
تولیدراتجربهخواهیمکردواینبهطورمشخص
موجب ضرر صنایع اســت؛ در برخــی از صنایع
انرژیبرهمکهصحبتازیکماهخاموشیاست
کهباعثضررمضاعفمیشود.
•بخشخصوصیوموانعورود

اودرپاسخبهاینسوالکهچرابخشخصوصی
وارد سرمایه گذاری در حوزه انرژی نمی شود؟
گفت :به نظر من تنها بخشــی که مــی تواند در
شرایطکنونیکسریانرژیراجبرانکندبخش
خصوصی هســت اما من ســوالم این اســت که
چطوربخشخصوصیواردزمینههایمختلف
مثلخدماتمیشودامادرزمینهانرژیسرمایه
گذارینمیکندوبهنظرعلتآنهمخیلیساده
است و آن این است که بخش خصوصی باید به
دولتی کاالی خودش را بفروشــد که بر اساس
تجربیاتگذشتهبهتعهداتخودشعملنکرده
وایندرحالیاستکههیچکاریازعهدهبخش
خصوصی بر نمی آید و تا زمانی که این مســائل
حل نشــود و بســتر فراهم نشــود موضــوع حل
نخواهدشد.
•پایرانتدرمیاناستیابحران؟

رئیسکمیسیونانرژیاتاقبازرگانیدرواکنش
به اظهارات همتای خود در کمیســیون صنایع
اتاق،مبنیبرپرفروغنشاندادنبحرانکسری
انرژی و انجام ندادن رســالت بعضی از نیروگاه
داراندرمواقعپیک،بیانکرد:بااطالعاتیکه
ما داریم حتی می توان گفت که بحران حادتر و
پیچیدهترازاینحرفهاستکهبتوانآنراحل
کردوماواقعا 12هزارمگاواتکمبودبرقداریم
ودربارهانجامندادنرسالتنیروگاهدارانباید
گفتکهبهدلیلساختاروجریمههایسنگین
برای نیروگاه هــا در مواقع ارائه نــدادن برق در
مواقع پیک ،این اتفاقات معمــوال وجود ندارد؛
مگرموضوعمشکالتفنیکهممکناستپیش
بیاید .به نظر من این بحث ها به دلیل کم شدن
اعتمادعمومیوبدبینیاجتماعیرخمیدهد.

ادعایمتناقضتولیدکنندگانومدیراندولتی
دربارهافزایشسرسامآورقیمتپوشکودستمالکاغذی

گرانییا گرانفروشی؟!

گــروه اقتصــاد /درحالیکــه بازاریــان از گران
شدن انواع پوشک و دستمال کاغذی می گویند
بازرسی صمت می گوید این گران فروشی است
هرچند معاونت مربوط خبر از احتمال تعطیلی
یکــی از بــزرگ تریــن واحدهــای تولیــدی مواد
سلولزیاستانمیدهد.
بعد از شروع سال جدید بعضی کاالها با افزایش
قیمتهمراهبودندامابعضیمحصوالتازجمله:
انواع پوشک و دســتمال کاغذی به مرور در بازار
گرانتر شدند و حتی بعضی اقالم مانند پوشک
به ســختی در بازار پیــدا میشــود .این صحبت
افرادی اســت که خــود فرزنــد کوچــک دارند و
خرید پوشک و  ...از ملزومات زندگی آنهاست.
«در یک ماه گذشــته محصوالتی مانند دستمال
کاغذیو انواعپوشکتا 40درصدافزایشقیمت
داشتهاست»صاحبفروشگاهیکهمحصوالت
بهداشتی و شــوینده را عرضه میکند در گفت و
مدعی افزایش
گو با خبرنگار خراســان رضوی،
ِ
 40درصدی قیمت این محصوالت شد و افزود:
دســتمال کاغذی که  155هزار تومان فروخته

پنج شنبه  ۵خرداد  .  ۱۴۰۱شماره ۴۹۷۶

عکس تزیینی است

آیــتا ...علمالهــدی در همایش «خرمشــهرها در
پیش است» اظهار کرد :آزادسازی خرمشهر در کنار
همه حماســهآفرینیهای رزمنــدگان و ایثارگران
در دوران دفــاع مقــدس ،از برجســتگی و اهمیــت
خاصی برخوردار است زیرا هم از نظر قدرت نظامی
و توانمندی رزمی در جنگ نابرابر با دشمن بعثی،
فتح و نصر الهی را برای جبهه حق به ارمغان آورد و
هم از نظر عبودیت و بندگی خدا ،رزمندگان اسالم
در درجهای از تقوا و خودسازی قرار داشتند که بنا
به فرموده امــام خمینی (ره) ،معجــزه الهی متوجه
ما شد.
بــه گــزارش ،Alamolhoda.comعضــو مجلس
خبرگان رهبری در این همایش که با حضور طالب
ومبلغانجهادیحوزهعلمیهخراسانبرگزارشد ،با
بیان این که فتح خرمشــهر بهقدری اهمیت داشت
که حتی تا به امروز ،هر فتــح عظیمی که پس از یک
جنگ نمایان برای جبهه حق حاصل شــود ،با فتح
خرمشهر قیاس میشود ،تصریح کرد :تعبیر امام در
جریان فتح خرمشهر ،در بسیاری از سخنرانیهای
ایشان تا زمان رحلت و پس از آن از لسان رهبر معظم
انقالب مورداستفاده قرار گرفت .اگرچه استنباط
رسانهها از سخنان امام (ره) این بود که ایشان فتح
خرمشهر را کار خدا دانسته بودند اما اصل این جمله
متعلق به امام نیست و در واقع ،تحلیل و برداشتی از
سخنرانی تاریخی ایشان است.
آیتا ...علمالهدی تأکید کرد :در روز ســوم خرداد
ســال  ،1361پیــش از آن کــه امــام بــه تمجیــد از
دالورمردی رزمندگان و عناصر مخلص در جبههها
بپــردازد و مظاهــر اقتــدار و تــوان نظامــی انقالب
اسالمی را تصویر کند ،به تبیین نشانههای توحید
افعالــی پرداخــت و نشــانههای توحیــد در ربوبیت
پــروردگار را در جریان فتح خرمشــهر تشــریح کرد
و فرمود کــه اگــر انســانها در جایی بنا بــه حرکت
جمعی ،تصمیم بــه انجام عملــی میگیرند ،بازهم
این اراده تحت فرمان و مشیت ذات اقدس پروردگار
عالم اســت و اگرچه بر اختیار و اراده انسان داللت
دارد اما در سلسلهای از علل و اسباب قرار بگیرد که
خدا میخواهد.
امامجمعه مشــهد در انتها ابراز امیدواری کرد :در
عرصه فتــح خرمشــهرهای پیش رو ،میــدانداران
همان روحانیونی هستند که چشم به فرمایش مقام
معظم رهبری دارند و با همان شــهامت رزمندگان
عملیــات بیتالمقدس ،در خیمه والیــت و رهبری
ســربازی میکننــد و میدانند تا زمانــی که جریان
والیت بر رهبری انقالب مسلط است ،هیچ انحرافی
در مســیر زمینهســازی برای فرج حضرت بقیها...
االعظم (ارواحنا فداه) حادث نخواهد شد.

۳

میشد االن 188هزار تومان به فروش میرسد
و پوشــک  145هزار تومانی اکنــون  190هزار
توماناست.
•نبودبعضیپوشکهادربازار

مردجوانیکهبستهکوچکپنبهایرابرایخرید
برداشتهبودوقتیفروشندههزینهآنراازکارتش
کم کرد با دیدن رســید گفت 15« :هزار تومان؟
باز گرون شــده؟» فروشــنده جــواب داد« :همه
چیز گرون شده!» صاحب مغازهای دیگر از نبود
پوشکهایسایزبزرگدوبرندمشهورگفت.
•افزایشقیمتنداشتیم،گرانفروشیاست

کارشناس بازرســی و نظارت ســازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به علت
گرانی محصوالت ســلولزی در یک ماه گذشــته
گفــت :در یک مــاه گذشــته در ایــن محصوالت
افزایش قیمت تولیدی نداشتهایم و گران شدن
بعضی موارد به علت گرانفروشی بوده است که
به این موارد رسیدگی میشود .وی همچنین به

انتشار نامهای در فضای مجازی از طرف انجمن
صنفی تولیدکنندگان ولی بدون امضا و شماره
اشاره کرد که ادعا کرده بود محصوالت سلولزی
 30تا 40درصدافزایشقیمتداشتهاست.
•احتمالتعطیلیواحدتولیدیبا 800کارگر

پیشــتر در گفت وگویی کــه خراســان رضوی با
معاون بازرســی ســازمان صمت اســتان داشت
ساعدی اظهارکرد :قیمت «تیشو» که ماد ه اولیه
بســیاری از محصوالت ســلولزی مثل دستمال
کاغذی و پوشــک اســت در بــازار جهانــی تغییر
کرده و در داخل هم که واردات اســت و وضعیت
را ما میدانیــم ،یکی از تولیدکننــدگان معروف

کاالهای سلولزی در استان با 800کارگر قصد
دارد؛ تعطیل کند ،یک ماه است هر روز در تهران
و استانداریپیشماست،امادولتمجوزاینکه
محصولشراگرانکندنمیدهدواینتنهانیست
درکشوراینمواردزیاداست،اگردرتهرانبتوانند
توضیحات خودشان را برای سازمان حمایت به
کرسی بنشــانند ،قطعا افزایش برایشــان اتفاق
خواهدافتادولیتازمانیکهرسمینشودواعالم
مراجعذیصالح،هیچواحدتولیدی،فروشندهیا
واردکنندهایحقافزایشقیمتنداردوماچنین
مواردیرادراستانرسیدگیمیکنیم؛مردمهم
باشماره 124میتوانندگزارشدهند.

حشــمتی ســخنگوی صنعــت برق خراســان
در گفــت و گــو بــا روزنامــه خراســان رضــوی
در بــاره وجود خاموشــی هــا در روزهــای گرم
ســال اظهارکرد :هنــوز چیزی قطعی نیســت
و این مســئله بســیار وابســته به دما ،هوا و نوع
مصرف دارد اما ما در تالشیم که با مدیریت بار،
خاموشی اتفاق نیفتد و در صورتی که ناگزیر از
خاموشیباشیمسعیداریماینخاموشیهادر
مشترکین خانگی نباشد و ما در زمینه مدیریت
بار در بخش صنعت برنامه ها و تفاهم نامه های
متعددیباخودصنایعداریمکهدرمرحلهابالغ
هست.سخنگوی صنعت برق خراسان ضمن
ابراز بی اطالعی از میــزان دقیق تولید برق در
اســتان ،افزود :با توجه به تعدد نیــروگاه ها در
اســتان میزان تولید کم نیســت ولــی موضوع
برق به علــت شــبکه ای بودن دیگر بــه صورت
استانینیست.
•ضربهدولتبهبخشخصوصی

حشمتیدربارهکسریانرژیبرقتوضیحداد:
ما در  2ماه تابستان پیک بسیار باالیی داریم و
برایاین 2ماهبهصرفهنیستکهتمامامکانات
را به سمت ایجاد نیروگاه ها ببریم و باید بتوانیم
با مدیریت بار از این پیک هــا عبور کنیم؛ البته
که توسعه و ایجاد نیروگاه ها کار درستی است.
وی ادامــه داد :یکــی از کارهــای مهــم بــرای
جلوگیری از کســری انرژی ،ســرمایه گذاری
بخشخصوصیاستوالبتهباتوجهبهپرداخت
نکردنبهموقعمعوقات،اینبخشدچارآسیب
است.سخنگوی صنعت برق استان با بیان این
که اطالعــات دقیق راجع به معوقــات نیروگاه
ها را بایــد از مدیریت نیــروگاه ها درخواســت
کنید ،اظهار کــرد :واحدهای صنعتی که وارد
تولید انــرژی هــای تجدیــد پذیر می شــوند با
قراردادهای تضمینی ،برق تولیدی خود را به
فروش می رسانند اما متاسفانه به خصوص در
سال گذشــته مطالبات این واحد ها به تعویق
افتاده است.
•خبرهایخوبیهستاماآمارشراندارم

کیومرثیمدیرامورصنایعفلزیسازمانصمت
دربارهمیزانتاثیرخاموشیهابرصنعتگفت:
قطعا خاموشــی ها بر صنایع تاثیر گذار اســت
و منجر به کاهش تولید خواهد شــد اما آماری
از این موضوع به طور دقیق در دســت نیست و
تمام تالش ما در جلســات با مسئوالن صنعت
برق این اســت که با کمترین تبعــات بتوانیم از
این موضوع عبــور کنیم در این زمینــه امیدوار
به شــرایط جوی و بارش ها هســتیم و در عین
حال رایزنی هایی را برای تامین سوخت واحد
های صنعتی که دارای ژنراتور هستند صورت
دادهایمکهبتوانندبهقیمتنیروگاهیسوخت
را تامیــن کننــد.وی در بــاره ورود واحــد های
صنعتی به تولید انرژی های تجدید پذیر افزود:
مشوق هایی گذاشــته شــده تا واحد ها به این
ســمت بروند و ما در جلســاتی که با مسئوالن
صنعت برق داشــته ایم خبرهای خوبی از این
موضوع شنیده ایم .کیومرثی درباره ارائه این
آمار بیان کــرد :این آمــار در اختیار مســئوالن
صنعت برق هست و من این آمار را ندارم.

اخبار
اقتصادی

استاندار خراسان رضوی:

نظارت سامانه ای برای مقابله
با قاچاق کاال موثرتر است

استاندار خراسان رضوی گفت :نظارت سامانه ای
بهترمیتواندازقاچاقکاالجلوگیریکندواینگونه
نظارت ها باید بیش از پیش تقویت شود.
به گــزارش روابط عمومــی اســتانداری ،یعقوبعلی
نظری در جلسه کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان با تاکید
براین که باید در این جلســات از بیــان گزارش کار و
عملکرد جدا شد و موضوع محور مطالب ارائه شود
گفت :در بحث کشف کاالهای قاچاق باید از سمت
نظــارت میدانی به ســمت نظارت های ســامانه ای
برویم.نماینده عالی دولت در استان افزود :نظارت
های میدانی قابل اســتمرار و پایش مناسب نیست
همه دســتگاه ها باید ســامانه ای را برای نظارت بر
کاالها به کار ببرند تا عالوه بر نظارت بر بازار ،قاچاق
کاالها هم مورد ارزیابی قرار میگیرد.نظری گفت:
با استفاده از نظارت سامانه ای ،مراکز کنترل مطلع
میشــوند و درباره کاالها تصمیمی درســت گرفته
میشود.اســتاندار افــزود :مســئله مــرز دوغــارون
از اولویــت های ماســت ،باید مســائل و مشــکالت
زیرســاختی این مرز به عنوان ورودی کشــور حل و
برطرف شود.نظری افزود :فرایند کارها باید توسط
دســتگاه هــای مربــوط  ،بررســی و نــوع مواجهه با
موضوع کاالی قاچاق اصالح شود و در آخر به نتیجه
گیری درست و راهکاری دقیق برسیم.

رئیسادارهنظارتوبازرسیجهادکشاورزی
مشهدخبرداد:

کشف 106کیسه آرد یارانه ای
در تپه سالم

رئیــس اداره نظــارت و بازرســی جهــاد کشــاورزی
شهرســتان مشــهد از کشــف و توقیف ۱۰۶کیســه
آرد یارانهای نوع یک در محدوده روســتای تپه سالم
شهرستان مشــهد خبر داد .ســید علی اکبر نصری
سرآســیا گفت  :طی رصد و پایش مشترک بازرسان
جهاد کشاورزی شهرستان مشهد و سربازان گمنام
امامزمانعجلا...ادارهاطالعاتسپاهوحوزهبسیج
تپهسالم ،میزان ۱۰۶کیسهآردیارانهاینوعیکدر
محدوده روستای تپه سالم از یکی از گاوداری های
این منطقه کشف شــد  .نصری سر آســیا بیان کرد :
برابر دستور اخذ شــده از دادستانی محترم و معاون
محترماجراییدرامورشعبتعزیراتحکومتیوبرابر
هماهنگی انجام شده با طرح برکت  ۲کلیه آردها به
نمایندهاتحادیهتحویلدادهشدتاتصمیمگیریالزم
برای توزیــع آرد به نانوایی هایی که در لیســت پخت
ساعت کاری ۶:۳۰صبح تا ۲۴شب فعال و در حال
خدمترسانیبههمشهریانعزیزهستندبرایپخت
برایسفرهمردمانجامشود وانتقالآردصورتگیرد.

زلزلهکالتبهخیرگذشت
زلزلهای 4ریشتریصبحدیروزدرمرزشهرستانهای
کالتومشهدبهوقوعپیوستکهخوشبختانهخسارت
جانی نداشت و بر اســاس اعالم فرماندار کالت به جز
تخریبجزئی حدود ۱۰تا ۱۲بابمنزلروستاییدر
محورژرف ،خسارتدیگریگزارشنشدهاست،وقوع
اینزمینلرزهدرشهرکالت ومشهداحساسشد .به
گزارش خراسان رضوی  ،نزدیک ترین شهر به کانون
اینزمینلرزه،شهر"زو"مرکزبخشزاوینشهرستان
کالت اســت که حدود 23کیلومتر با ایــن زمین لرزه
که در عمق 8کیلومتری زمین رخ داد ،فاصله داشت.
نجات  ،مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان
رضوی در گفــت وگو با خراســان رضوی اظهــار کرد:
خوشبختانه هیچگونهتلفاتجانیومالیدرخصوص
این زمین لرزه گزارش نشده اســت و تیم های ارزیاب
همچنان در حال بررسی هســتند تا درصورت وجود
خسارتاحتمالی،آنرابرآوردکنند.

