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اقتصادی

تصویب تخصیص اعتبار برای جبران
خسارت زلزله در خراسان رضوی

مرهم دولت
برای زلزله زدگان پارسال

بهره برداری از ۳۰هزارمترمربع در
مرحله اولنهضتآسفالت تربت جام

حقدادی۳۰ /هــزار مترمربع مســیر آســفالته در
مرحلــه اول نهضت آســفالت بــا حضــور فرماندار،
امام جمعه و جمعی از مســئوالن اجرایــی و نظامی
درخیابان شــهید علی اکبــر دهقان به بهــره داری
رسید .شهردار تربت جام در این مراسم اظهار کرد:
نهضت آســفالت از ابتدای امســال در شــهر شروع
شده و با تامین قیر تااالن بیش از  ۳۰هزار مترمربع
عملیات آســفالت در مرحله اول اجرا شــده اســت.
اصغر خوشــخو افزود :این متراژ آسفالت در خیابان
های شــهید دهقان ،تیپ  ۳۸زرهــی ،خلیج فارس
معدآباد ،امیرکبیر ،عبدالرحمان جامــی و  ...اجرا
شده است و نهضت آسفالت همچنان ادامه دارد.
امام جمعه تربت جا م نیز بــا قدردانی از تالش های
فرماندار ،شورای شهر و شــهردار برای تامین قیر و
اجراینهضتآسفالتمعابرشهریباگرامیداشت
یاد و خاطره شهید بهشــتی و دهقان نماینده مردم
تربت جام در حادثه هفتم تیر گفت :همه باید شیفته
خدمت بــه جامعه باشــند و شــهرداری درخصوص
اجرای پروژه ها شــفاف ســازی کند که هزینه ها از
مســیر عوارض ،تامین و پرداخت می شــود تا مردم
شهرداری را کمک و همراهی کنند .حجت االسالم
معتمدی فر افزود :شورای شهر و شهرداری در حوزه
آسفالت همه شهر را ببینند.

پیگیری احداث باند دوم جاده
سنگان-تربت حیدریه از رئیس
مجلس
خاکشــور  /نماینده مــردم خــواف و رشــتخوار در
مجلــس شــورای اســامی ،گزارشــی از وضعیت و
شرایط منطقه به ویژه وضعیت معادن و مشکالت آن
و نیز کندی کار در احداث باند دوم جاده ســنگان-
تربت حیدریه و جان باختن بسیاری از مردم منطقه
به دلیل نابسامانی این جاده ارائه کرد و افزون بر آن،
نکاتــی را درباره تنش هــای آبی در دو شهرســتان،
مشکالتدامدارانوکشاورزان،اختالفاتباآستان
قدس در روستاهایی همچون محمدآباد ،احمد آباد
آستانه و ملک آباد به رئیس مجلس شورای اسالمی
متذکر و خواســتار پیگیــری شــد.دکتر اکبر احمد
پور در گفت و گو با خبرنگار خراســان رضوی اظهار
کــرد :در این دیــدار دکتــر قالیباف بــرای پیگیری
مسائل مطرح شده قول مساعد داد ،از جمله درباره
روســتاهای دارای تنــش آبــی در منطقــه خــواف و
رشتخوار ،بر حسب دستور رئیس مجلس مقرر شد
فهرستاینروستاهادرحوزهخوافورشتخوارتهیه
شودوازطریقایشاندراختیاروزارتنیروقرارگیرد
تا هر چه زودتر اقدامات الزم انجام شود.
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باوجودتاکیدبرتولیدواشتغالدرشعارسال،صنعتاولویتاولخاموشیشد

بختکخاموشیبرسرصنایع

حمیدرضا حالجیان /با توجــه به روزهای گرم
تابستان و کســری انرژی ،مســئوالن و متولیان
بــرای مدیریــت مصــرف ،راهــی جز خاموشــی
پیش روی خود ندیدنــد؛ از این رو با این دلیل که
خاموشــی در بخش خانگی ،تبعــات اجتماعی
خواهد داشــت ،بخش صنعــت در اولویــت اول
خاموشــی ها قرار گرفت .با توجه بــه نام گذاری
ســال به تولید ،دانشبنیان و اشــتغالآفرین ،از
سویمقاممعظمرهبری،اینتصمیمبااعتراض
اهالی صنعت مواجه شــده و جملگی خواســتار
بررســی عمیــق تــر تبعــات اجتماعی ناشــی از
تعطیلی احتمالــی تولید به دلیل خاموشــی ها
شدهاند.
•اهالیصنعتچهمیگویند؟

شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
مشــهد در گفت و گــو با «خراســان رضــوی» در
خصوص طرح خاموشی یک روز در هفته صنایع
اظهار کرد :این جایی که االن قرار داریم به دلیل
سرمایهگذارینکردندرستومشکالتقیمت
گذاری در صنعت برق بوده اســت ،ما بــا این که
به جای خاموشــی مشــترکان خانگی ،همه بار
خاموشــی ها را روی دوش صنعت قــرار دهیم ،
مخالفیم چرا که انصاف و عدالت نیســت و البته
تبعاتشهمبیشترازایناست ولیتبعاتپنهان
خاموشی صنعت نســبت به خاموشــی خانگی
بیشــتر اســت اما در خاموشی شــهری ما تبعات
ظاهریاجتماعیداریمکهدولتهاازآنفرارمی
کنند.ویتصریحکرد:اینطوربهنظرمیرسدکه
شرایط مشکل تر از این باشد که بتوان با کاهش
مصرف،ازخاموشیهاجلوگیریکرد،اینمسئله
خیلیزیادبهروزهایگرمپیشروبستگیدارد،
اگرکلکشوردچارروزهایگرمبشودمصرفاوج
خواهدگرفتوماآنوقتخیلیزیاددچارکمبود
انرژی خواهیم شد و با این روش ها نمی شود آن
مصرف باال را کنترل کرد و خاموشــی ها ممکن
استبهچندروزبرسدواگرفقطرویدوشبخش
صنعتباشدواقعاظالمانهاستامابهدلیلتبعات
اجتماعی،دولتهااینکار رامیکنند.
•خاموشییعنیخسارتهایبزرگدرروند
تولید

غالمعلیرخصت،رئیسکمیسیونصنعتاتاق
بازرگانیمشهدنیزدرزمینهخاموشیهایبخش
صنعت به خراســان توضیح داد :ایــن یک اتفاق
خیلیبداست،بخشصنعتمشکالتعدیدهای
داردکهاینهممزیدبرعلتشدهاست.
وی افــزود :هــر خاموشــی کمتــر از یــک دقیقه
خسارت های زیادی را به خطوط صنعتی بزرگ
وارد می کنــد ،این هزینه ها به جز آســیب هایی
اســت که به تجهیزات وارد می شــود و مربوط به
خودروندتولیداستبهویژهتولیداتپلیمریکه
خاموشیبسیارخسارتآورخواهدبود.مامعتقد
نیستیمکهبایدبرقخانههاقطعشودامامصرف
هایبیموردبایدکنترلشود.رئیسکمیسیون
صنعت اتاق بازرگانی مشــهد اظهارکرد :خیلی

عکس تزیینی است

هیئت دولــت بــا اختصــاص اعتبــار بــرای جبران
خســارت ناشــی از زلزله در اســتانهای خراسان
رضوی و خراسان شمالی موافقت کرد .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی دولت ،در جلسه هیئت دولت
که روز گذشــته به ریاســت دکتر مخبر ،معاون اول
رئیسجمهوربرگزارشد،هیئتوزیرانبااختصاص
اعتبار بــرای جبران خســارت های ناشــی از زلزله
شهریورسالگذشتهدراستانهایخراسانرضوی
و خراسان شــمالی موافقت کرد .با تصویب هیئت
وزیران ،مبلغ  ۱۲۴میلیارد ریــال اعتبار هزینه ای
(به ترتیب مبلغ  ۱۰۶میلیارد و  ۹۰۰میلیون ریال
برای شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی
و مبلــغ  ۱۷میلیــارد و  100میلیــون ریــال بــرای
شهرســتان فاروج در اســتان خراسان شــمالی) به
منظور جبران خسارت های ناشی از زلزله شهریور
سال گذشته در شهرســتانهای مذکور اختصاص
یافــت .اعتبــار فوق شــامل کمــک بالعــوض برای
احداث  ۲۰واحد مســکونی شــهری و  ۵۵۰واحد
مســکونی روســتایی هرکدام به ترتیب به ازای هر
واحــد تا ســقف مبلــغ  ۲۵۰میلیــون ریــال ،کمک
بالعوض برای تعمیر  ۲۲۰واحد مسکونی شهری،
روســتایی و تجاری به ازای هر واحد تا ســقف مبلغ
 ۲۰۰میلیون ریال ،کمک بالعــوض برای احداث
 ۹۰واحد مســکونی روســتایی به ازای هــر واحد تا
ســقف مبلغ  ۲۵۰میلیــون ریال ،کمــک بالعوض
برای احــداث  ۷۰واحد جایــگاه دامی بــه ازای هر
واحد تا سقف مبلغ 100میلیون ریال و هزینه های
پشــتیبانی و آواربــرداری و خدمــات مدیریت طرح
است.دولتهمچنینبنیادمسکنانقالباسالمی
را موظف کرد گزارش عملکرد این مصوبه را هر سه
ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت
بحران کشور ارسال کند.

۳

از فعــاالن در صنعت بــرق ،تمامی تالش شــان
را می کنند کــه ژنراتور بفروشــند .بحثــی را در
جامعه مطرح و آب و تــاب آن را زیاد می کنند اما
بیشترینهدفشانفروختنژنراتورهایدست
دومکشورهمسایهباقیمتدوسهبرابربهبخش
صنعتاست.
•قطعبرقجزوسیاستهایکالناست

با این حال کیومرثی ،رئیــس اداره صنایع فلزی
اداره کل صمت اســتان در گفت و گو با خراسان
رضوی ،در خصوص برنامه قطعی صنایع اظهار
کرد :این برنامه که برای قطعی برق صنایع اجرا
خواهد شد ،در واقع سیاســت های کالن است
و خیلی در تعیین آن نقش نداریم و این سیاست
هادرشورایتامینوشورایامنیتکشورتعیین
تکلیفمیشودودراستاننمیتوانیممسیرآنرا
تغییردهیم.ویتصریحکرد:تعییناینسیاست
هامنتجازسیاستهایکالناستاگرچهمادر
اســتان می توانیم در درون این طــرح مدیریت و
برنامه ریزی کنیم اما در نهایت سیاست گذاری
آندستاستانهانیست.

بااینحالجوادباقری،نایبرئیسخانهصنعت
و معدن استان در گفت و گو با خراسان رضوی
ضمن اشــاره به ایــن که قطعی بــرق صنایع در
دو هفته گذشــته در حال اجراســت و از مرحله
بررسی عبور کرده ،اظهار کرد :سوال اول این
اســت که اساســا چرا باید به ســمت خاموشی
برویــم؟ در افزایش مصــرف و ســرمایه گذاری
نکردن  ،ســهم تقصیر هر بخش چقدر اســت؟
واحد صنعتی که بــه دلیل کم کاری یک بخش
دیگر خسارت می بیند ،خسارتش جبران می
شــود؟ طبق قانون بهبــود فضای کســب و کار
هرتصمیمی که بــرای بخش خصوصی گرفته
و منجر به ضرر برای آن شــود ،در همان مصوبه
باید نحوه جبران خسارت هم پیش بینی شود
واالنسوالاینجاستکهنحوهجبرانقطعی
برق واحدهای تولیدی کجا دیده شــده است؟
وی ادامــه داد :بــرای بخــش خصوصــی و
شــهرک ها درباره قطــع بیش از یــک روز هیچ

•خاموشیخانگیتبعاتاجتماعیخیلی
زیادی دارد

در همین زمینه حشــمتی ،سخنگوی صنعت
برق اســتان نیز بــه خبرنــگار خراســان گفت:
موضوع مدیریت مصرف ســابقه چندین ساله
داردوبااتکابهتجربهسالهایقبلدرمصارف
اصلی یعنی اداری ،صنعتی و خانگی ،امسال
مسئوالندرسطحهیئتدولتتصمیمگرفتند
که خاموشــی بخش خانگــی را در اولویت آخر
بگذارنــد به این دلیــل که خاموشــی در بخش
خانگی تبعــات اجتماعی خیلی باالیــی دارد،
البته خاموشی در هر بخشی محدودیت آفرین
اســت ولی مــا در اوج مصــرف در روزهای گرم
مجبور به خاموشــی هســتیم .بنا بر چیزی که
اولویت سنجی شده است ،هم به لحاظ تبعات
اجتماعیوهمبهلحاظبحثهایفنیواساسا
عملیاتیشدناینموضوعبهعلتمتمرکزبودن
و شــاخص بودن صنایــع ،می توانیــم مدیریت
بهتری داشته باشیم اما از منظر تولید اگر نگاه

آتشسوزیدرکارخانه قندفریمان

لزوم تدوین بسته های تشویقی دولت برای عبور از اوج مصرف
واضح است که خاموشــی از هر نوعی ،باعث ایجاد محدودیت خواهد شد ،حال این که اگر
تمامباراینمحدودیتبردوشصنایعباشدسختیهایبیشتریرابههمراهخواهدداشت.
راهکاراصلیدراینمیانورودسرمایهگذاریبخشخصوصیوالبتهجلوگیریساختاریاز
اتالف انرژی و به روز شدن تجهیزات به مدد فناوری مدرن است اما این تحوالت زمان زیادی
را طلب می کند و آن چه اکنون اهمیت دارد برنامه ریزی صحیح دولت در زمینه خاموشی ها
و البته استفاده دقیق و واقعی از بسته های تشویقی برای صنایع است که واحد های تولیدی
و صنعتی برای مدت زمان محدودی که دوره اوج مصرف اســت بتواننــد فعالیت خود را به
ساعت های معمولی منتقل کنند ،تا نه محدودیت ها بر دوش یک بخش قرار گیرد و نه چرخ
صنعتمتوقفشود .مثالیککارخانهباانتقالساعاتکارخودبهنیمهشبتاصبح عمال در
ساعت اوج مصرف قرار نگیرد و همزمان برای تشویق او به این انتقال ،هزینه برق او یک سوم
محاسبه شود البته بدیهی است که این بسته های تشویقی باید با برداشت و تعامل دقیق با
تولید کنندگان طراحی شود و به سرنوشت بی شمار طرح های غیر واقعی که تنها اسم بسته
تشویقی را یدک می کشند ،دچار نشود.
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روز گذشــته کارخانه قند فریمان دچار
آتش سوزی شد.
به گزارش خراســان رضوی ،فرماندار
فریمان گفت :آتش سوزی در بخشی از
سقف کارخانه قند فریمان از ساعت۱۷
روز گذشته آغاز و در نهایت با همت آتش

حریق عمدی ۳هزار متر مربع گندم زار را نابود کرد
پوریوســف/مدیر جهاد کشــاورزی مه
والت گفت  :در پی آتش ســوزی عمدی
در یکــی از مــزارع گنــدم واقع در شــهر
شادمهر شهرســتان مه والت ،متأسفانه
 3هزار متر مربع از مزرعه مذکور در آتش

ســوخت.وی افزود :مامــوران انتظامی
یک نفر را که در این آتش ســوزی دست
داشــت شناســایی و دســتگیر کردند.
خسارت واردشده حدود  230میلیون
ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به این که قطع  12ساعته برق برای
واحدتولیدیحداقلموجب 24ساعتتعطیلی
خط تولید خواهد شد ،گفت :من فقط می توانم
بگویممتاسفم،درحالیکهفشارتورمیبهبهانه
حذفارز 4200بهمردمتحمیلشدهوازطرفی
تهیه مــواد اولیه تولیــدی در نهایت دشــواری به
ما می رسد ،در چنین شــرایطی که رویکرد همه
تالش ها درنهایت باید به تولید و تامین مایحتاج
مردم ختم شــود ،آن وقت ما خودمان یک دست
اندازدیگرسرراهتولیدقرارمیدهیم.
نایب رئیــس خانه صنعت و معدن اســتان نیز در
خصوص اســتفاده از روزهای جمعه به جای روز
قطعی برق گفت :من خواهشم از عزیزان وزارت
نیرو این اســت که خودشــان یــک بار ایــن کار را
بکنند ،اگر جمعه سر کار آمدند من هم نیروهایم
را جمعه سر کار می آورم .اصال در صورت محقق
شدن این موضوع ،افزایش 1.4درصد حقوق را
چهکسیجبرانمیکند؟مسئلهدیگرایناست
که ســازمان امور مالیاتی این خسارت و کاهش
تولید ناشــی از قطع بــرق را کجا مــی خواهد در
نظربگیرد؟

نکته

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

نشانی شهرستان مهار شد.
حمیــد اکبــری ادامه داد :شــدت آتش
ســوزی به حدی بــود که اطفــای آن دو
ساعت طول کشید اما خوشبختانه این
حادثه تلفات جانی در پی نداشت و علت
حادثه در دست بررسی است.

•فقطمیتوانمبگویممتاسفم

بکنیمالبتهبرایآنهاتبعاتخواهدداشت.
•فکریبهحالجبرانخسارتهاشده؟

توافقی نشده است اما مسئوالن گفته اند ما از
 15تیر تا  15مرداد هیچ تعهــدی برای تامین
برق بخش صنعتــی نداریم .او در پاســخ به این
سوالکهآیاتوضیحمسئوالندرخصوصتبعات
اجتماعیقطعیبرقخانگیرادرستمیداند
یا خیــر؟ گفت :معنی ایــن گزاره این اســت که
بایدهمکارانمابهخودشانبیایندتابرققطع
نشــود .به نظر من این ها مغایر بــا رویکردهای
کالن حاکمیتی است ،نمی شود بگوییم سال
تولید،اشتغالودانشبنیانوبعداولینجایی
که برقش را قطــع می کنیم ،بخــش صنعتی و
تولیدی باشــد چون اعتراضی نمی کنند ،این
خیلیعجیباست.

از میان خبرها
گوناگون

دادستان کل کشور مطرح کرد:

تاکید بر مبارزه با جنگ اقتصادی
وفرهنگیدشمن
دادستان کل کشور گفت :در سال هایی که کشور
درگیــر جنگ تحمیلــی بــود ،جوانان غیور کشــور
اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشورمان به
دست دشمن بیفتد ،امروز هم جوانان انقالبی باید
همه تالش خود را برای مبــارزه با جنگ اقتصادی
و فرهنگی دشــمن به کار ببرند .به گزارش آستان
نیــوز ،حجت االســام والمســلمین منتظــری ،در
مراسم بزرگداشــت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر
که شــامگاه  7تیــر در رواق امام خمینــی(ره) حرم
رضوی برگزار شــد ،اظهــار کرد :پیــروزی انقالب
اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) نظام سیاسی
دنیا را به هم ریخت .در ابتدا دشمنان و در راس آن
ها آمریکای جنایتکار تصــور نمیکرد که انقالب با
این سرعت پیشــرفت کند و به راه خود ادامه دهد.
وی افزود :دشــمنان تالش میکردنــد چهرههای
محبــوب را در نظر مردم بد جلوه دهنــد و برای این
کار از شــخص امــام خمینی(ره) شــروع کردند .از
آن جایی که ایشــان ویژگیهــای منحصر به فردی
داشــتند ،در ایــن راه توفیقی کســب نکردنــد و به
همین دلیل به ترور دیگر شخصیتهای تاثیرگذار
انقــاب پرداختند .حجت االســام والمســلمین
منتظری بــا بیان این کــه گروهک فرقان مســئول
ترور شخصیتهای برجسته و شناخته شده انقالب
از جمله شــهید مطهری بود ،اظهار کرد :این گروه
خیلی زود شــناخته شــدند و عوامل آن به مجازات
رسیدند .بعد از آن سردمداران این گروه که همان
منافقین بودنــد ،به میــدان آمدند و شــروع به ترور
عناصر تاثیرگــذار انقــاب همانند آیــت ا ...دکتر
بهشــتی و ســایر اعضای حزب جمهوری اســامی
کردند .دادســتان کل کشور خاطرنشــان کرد :در
ســال  1360که اوج جنــگ بود بعثیهــای عراق
تــا پشــت شــهرهایی در خوزســتان و اســتانهای
غربــی راه پیدا کــرده بودنــد و در درون کشــور نیز
منافقین در راستای برنامههای تدوین شده آمریکا
و اســتکبار جنگ مســلحانه و ترور شــخصیتها را
آغاز کردند .وی افزود :دشــمن فکــر میکرد که با
ترور دکتر بهشتی جامعه نا امید میشود ولی مردم
با انگیزه و قدرت بیشتری وارد صحنه شدند .البته
این دشــمنی تا امروز هم ادامه دارد و کشور درگیر
جنگ اقتصادی و فرهنگی دشمن است .دادستان
کل کشــور تصریح کرد :امروز مردم کشور ما تحت
فشار مشــکالت اقتصادی هســتند؛ بخشی از این
مشــکالت مربوط به تحریمهای ظالمانه دشــمن،
بخشی مربوط به سراســر دنیا و بخشی از آن ناشی
از سوء مدیریتهاست که باید رفع شود.

فرونشست زمین در میدان شهدای
تربت حیدریه

زمین ،پژو 206را بلعید

شعبانی /صبح روز گذشته در پی فرونشست زمین
در حاشیه میدان شهدا ،یک دســتگاه پژو  206در
دل زمین فــرو رفت .بــه گزارش خراســان رضوی،
لحظاتی بعد از ایــن اتفاق نیروهای آتش نشــانی و
پلیس در صحنه حضور یافتند و خودرو را با استفاده
از یک دستگاه جک بیرون کشــیدند.در گفت وگو
با اهالی محل مشــخص شــد کــه این منطقــه قبال
یک رشــته قنات بزرگ داشــته که از انتهای کوچه
شــروع می شــد و ادامــه آن نامشــخص بــود .طبق
مشــاهده عینی خبرنگار مــا ،آب صــاف و زاللی در
محل فرونشست زمین جاری اســت و احتمال این
که این فرونشست زمین ادامه دار باشد ،وجود دارد.

آغاز طرح هوشمندسازی
یارانه آرد و نان در نیشابور
شجاعی مهر/باحضورفرمانداروجمعیازمسئوالن
شهرســتان نیشــابور در یکی از نانوایی های این شهر
طرح هوشمندســازی یارانــه آرد و نان و فــروش نان با
دستگاههایکارتخوانویژهآغازشد.معاوناستاندار
و فرماندار ویژه شهرســتان نیشــابور گفت :امروز بهره
بــرداری از  ۲۹۴دســتگاه کارت خــوان نانوایی های
شهرستان نیشــابور در راستای سیاســت های دولت
مبنی بر ســامان دهی نظــام پرداخت یارانــه ها انجام
شد.ابوطالبجوانافزود:شهروندانهماکنونبدون
محدودیتوباهرکارتعابربانکیمیتوانندازنانوایی
های مجاز شهرســتان با همان قیمت قبلــی نان تهیه
کنند ۱۵.درصدقیمتنانبهصورتروزانهبهحساب
نانوایانپرداختمیشودتابخشیازهزینههایآنها
جبران شــود و برای اجرای این طرح ترغیب و تشویق
شوند.وی بیان کرد :در مراحل بعدی آرد با قیمت آزاد
در اختیار نانوایان قرار خواهد گرفت و مردم با توجه به
سهمیه و یارانه خود خرید نان را انجام می دهند و پس
ازآنیارانهبه نانواهاپرداختمیشود.

