
صرفه جويى 90 هزار دالرى با ساخت افالك نماى ديجيتالى 
دانشگاه فردوسى

4400 خانه مسافر غير مجاز 
در مشهد فعاليت مى كنند

قدس   افالك نماى ديجيتالى دانشــگاه 
فردوســى مشــهد به بهره بردارى رسيد. 
دكتر محمد كافى رئيس دانشگاه فردوسى 
مشهد در مراسم افتتاح اين افالك نما كه با 
حضوردكتر عبدالرضا باقرى قائم مقام وزير 

علوم، تحقيقات و فناورى و ...

قدس  مديركل دفتر هماهنگى امور رفاهى 
زائران استاندارى خراسان رضوى گفت: هم 
اكنون افــزون بر 5000 خانه شــخصى در 
حوزه اسكان مسافر در سطح كالنشهر مشهد 
فعاليت دارند. مهدى فروزان افزود: از مجموع 

اين تعداد واحد حدود 600 خانه...

.......صفحه 3  .......صفحه 2 

 نبض توليد اينجا كند مى زند
معاون دادستان مركز خراسان 

رضوى  با اشاره به حوادث ناشى 
از سهل انگارى ها تأكيد كرد

مجازات در انتظار 
متوليان اماكن پر خطر

 افزايش شهريه  
مهدهاى كودك 

در خراسان رضوى

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

گشت و گذارى در شهرك صنعتى توس 

.......صفحه 4 

داستاِن صنعت 
درخراسان رضوى

 و اينك آخر الزمان !

قدس  وقوع آتش سوزى مهيب پنجشنبه شب گذشته در 
يكى از انبارهاى خيابان كوشــش مشــهد حد فاصل چهارراه 
نخريســى تا ميدان 17 شهريور يك بار ديگر همه نگاه ها را به 

سمت و سوى ضرورت پرداختن به ...

قدس  يكم. زيدى مى گويد: ايران، بهشِت دالل هاست.... ديگرى 
مى گويد: نانى كه در واسطه گرى است، در هيچ كار ديگر نيست.... 
و آن ديگرى با كمى چاشــنِى بى ادبى چنين زبان مى گشايد: آن 

َكس كه در اين مملكت، پول اش را...
.......صفحه 4 
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شنبه  20 مرداد 1397

 28 ذى القعده 1439
11 آگوست 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8755  
ويژه نامه 3140 

.......صفحه 2 

فرزند شهيد مقدسى 
12 ساله شد

روايت جشن 
تولدى كه باز 

هم پدر نبود
قدس  مراســم جشن تولد 12 سالگى «مهدى» 
پسر شــهيد «محمد حسين مقدســى» فرمانده 
مرزباني استان خراسان رضوي در منزل آن شهيد 

گرانقدر برگزار شد.
فرمانده مرزباني خراسان رضوي در تشريح اين خبر 
بيان داشــت: در راستاى ارج نهادن به مقام شامخ 
شهدا با برنامه ريزى صورت گرفته، جشن تولد 12 
ســالگى فرزند شهيد مدافع وطن «محمد حسين 
مقدسى»  در منزل آن شهيد واال مقام به نيابت پدر 
شهيد برگزار شد. سردار ماشااهللا جان نثار با اشاره 
به وظيفه سنگين همسر شهيد مقدسى بيان كرد: 
براين باور هســتم همانطور كه آن شهيد گرانقدر 
كارى حسينى كرد، بى شك كار همسر شهيد هم 
در اين سال ها زينب گونه خواهد بود و فرزندانى به 

بلندى نام شهيد تربيت و ...

یاددا�ت
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد 
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی ( » آگهی ثبت نام نوبت اول «  
به اس��تناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرس��ان اتحادیه های 
صنفی)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 97/04/21 کمیس��یون نظارت بر 
س��ازمانهای صنفی شهرستان مش��هد بدینوس��یله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه 
صنف فروش��ندگان فرآورده های گوش��تی اغذیه ، پیتزا و غذاهای فانتزی شهرس��تان مشهد دارندگان شرایط 
ذی��ل ، دعوت میش��ود از روز ش��نبه م��ورخ 97/05/20ظرف مدت 15روزکاری حداکثر تا روزس��ه ش��نبه مورخ            
06 / 06 /97  با مدارک ذیل ،  ابتدا درس��امانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - س��امانه س��اران ) انتخابات 
الکترونیکی اتحادیه ها ( - قس��مت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناس��ه صنفی ،  نس��بت به  ثبت نام 
و بارگذاری تصاویر مورد درخواس��ت ، اقدام و س��پس با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه 
فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسش��نامه ) در مهلت قانونی فوق (  به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار 

خیام جنوبی مراجعه نمایند .   
 *** شرایط الزم : 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران   2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3-نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر   4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5-عدم اعتیاد به مواد مخدر   6-عدم اش��تهار به فس��اد   7-داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد 

فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه    8-حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال
9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم   10-داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام :  1-هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده
2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

3-سه سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن
4- یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن

5-یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن
6-یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

** داوطلبان محترم الزاما" می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطل��ب ش��دن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دس��تگاههای اجرائی موضوع م��اده » 5 « قانون مدیریت 
خدمات کش��وری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به اس��تعفای آنان از ش��غل قبلی خود ، 
پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار 

در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است .
  » هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد «

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت 
تعاونی حمل و نقل کامیونداران تربت جام

 انتشار: 97/5/20
جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی نوبت اول ش��رکت 
تعاون��ی حم��ل و نق��ل کامیون��داران تربت جام 
س��اعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/6/11 در 
محل شرکت تعاونی واقع در پایانه بار شهرداری 
با دس��تور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه 
اعضاء محترم دعوت می ش��ود با همراه داش��تن 
ب��رگ س��هام دفترچ��ه عضوی��ت، کارت عضویت 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور 

جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب هیئت مدیره
2- انتخاب بازرس

3- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
4- ط��رح و تصمیم گیری در خص��وص صورتهای 

مالی 96 
5- بودجه پیشنهادی 97 

6- نحوه تقسیم سود
8- پاداش هیئت مدیره و بازرسان

هیئت مدیره شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران
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آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی نگین گل شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11579 و شناسه 

ملی 10380272780 
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1396/08/12 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د:آقای یحیی 
عس��لی س��الک معلمی به ش��ماره ملی 5699443215 
بعن��وان رئیس هیئت مدیره آق��ای علیرضا قلی زاده 
بهابادی به ش��ماره مل��ی 0918758246 بعنوان نایب 
رئی��س هیئت مدیره و آق��ای هادی رفیع به ش��ماره 
مل��ی 0651775663 بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، س��فته ، ب��رات ، قرارداد ها و عقود اس��المی با 
امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس یا نادب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره همراه ب��ا مه��ر ش��رکت دارای اعتبار 

می باشد.
ب��ا ثبت این مس��تند تصمیمات تعیی��ن دارندگان حق 
امضاء تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب ش��ده توس��ط 
متقاض��ی در س��وابق الکترونی��ک ش��خصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
اداره ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
فدک قدر تکسا)سهامی خاص(

به شماره ثبت42446 و شناسه 
ملی10380582517 

با عنایت به گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت مورخ97/04/20 مبنی بر شمول ماده141 
قانون تجارت ناشی از زیانهای وارده بدینوسیله 
از کلیه س��هامداران محترم  ش��رکت فدک قدر 
تکسا)س��هامی خاص( دع��وت به عم��ل می آید 
تا جلس��ه مجم��ع عمومی فوق العاده ش��رکت در 
ساعت11 روز یک ش��نبه مورخ1397/06/04 در 

محل قانونی شرکت حضور بهم رسانند
دس��تور جلس��ه: تعیین تکلیف وضعیت شرکت 

وفق ماده 141 قانون تجارت
رئیس هیئت مدیره
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آگه�ی دع�وت مجم�ع عموم�ی 
نق�ل  و  حم�ل  ش�رکت  فوق الع�اده 

ب�ه  خراس�ان  کار  ش�ایان  بین الملل�ی 
ش�ماره ثبت 8944 مش�هد و شناس�ه ملی 

10380247003
مجم��ع عموم��ی ف��وق العاده ش��رکت در 
دفت��ر  مح��ل  در   1397/06/01 تاری��خ 
مرکزی ش��رکت واقع در خیابان آیت ا...

عبادی 47 پالک 1 تشکیل خواهد شد.
دستور جلسه

1- ورود سهامداران جدید به شرکت
2- انتخاب هیئت مدیره جدید

3- تعیین خط مشی آتی شرکت
ضمن��ًا هر یک از اعض��ا که قصد عضویت 
در هیئت مدیره را دارند بایس��تی کتبًا 
درخواس��ت خود را قب��ل از مجمع اعالم 

فرمایند.
سهامداران شرکت شایانکار خراسان
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نوبت دوم



فرزند شهيد مقدسى 12 ساله شد

روايت جشن تولدى كه باز هم پدر نبود
�و��ون

قدس  مراســم جشــن تولد 12 سالگى 
«مهــدى» پســر شــهيد «محمد حســين 
مقدســى» فرمانده مرزباني استان خراسان 
رضوي در منزل آن شــهيد گرانقدر برگزار 

شد.
فرمانــده مرزبانــي خراســان رضــوي در 
تشــريح اين خبر بيان داشــت: در راستاى 
ارج نهادن به مقام شــامخ شــهدا با برنامه 
ريزى صــورت گرفتــه، جشــن تولد 12 
ســالگى فرزند شــهيد مدافع وطن «محمد 
حســين مقدســى»  در منــزل آن شــهيد 
واال مقــام بــه نيابت پــدر شــهيد برگزار 

شد. 
سردار ماشــااهللا جان نثار با اشاره به وظيفه 
ســنگين همسر شهيد مقدســى بيان كرد: 
براين باور هســتم همانطور كه آن شــهيد 
گرانقدر كارى حســينى كرد، بى شك كار 
همســر شــهيد هم در اين ســال ها زينب 
گونه خواهد بــود و فرزندانى به بلندى نام 
شــهيد تربيت و تحويل جامعه خواهد داد، 
تا همواره ياد و نام آن يار ســفر كرده زنده 

و جاويد بماند.
مهدى، فرزند شــهيد «مقدسى» هم گفت: 
پدرم قــول داده بود كه جشــن تولد برايم 
بگيرد اما هر ســال در ســالروز تولدم براى 
حفاظــت از اين مرز و بوم كنــار ما نبود و 
جايش هميشــه خالــى بود و امروز شــما 
قــول پدرم را عملى كرديد و بســيار من را 

خوشحال كرديد.
رئيس عقيدتى مرزباني اســتان خراســان 
رضوي نيــز از زنده نگه داشــتن ياد و نام 
عنوان داشــت: شهداى مرزبان پاك انديش شهدا بويژه شهداى مظلوم مرزبانى گفت و 

وظيفه ما را در خدمت رسانى به نظام الهى 
بنابراين وظيفه خود  ســنگين تر نموده اند؛ 
مى دانيم همواره در كنار فرزندان و خانواده 

معظم شهدا باشيم. 
همسر شــهيد مقدســى ضمن قدردانى از 
فرمانده مرزبانى اســتان كه همواره در كنار 
خانواده شهدا بودند، گفت: امروز روز بسيار 
بزرگ و بياد ماندنى براى من و فرزندانم رقم 
خورد و هرگز اين روز را از ياد نخواهيم برد.

گفتنى است شهيد مقدسى در هنگ مرزى 
تايباد، گروهان ســميع آباد بــر اثر اصابت 

گلوله در تاريخ 13آبان 95 آسمانى شد.

در حوالى امروز2

 افزايش 15 درصدى شهريه 
مهدهاى كودك در خراسان رضوى

ايرنا: معاون امور اجتماعى اداره كل بهزيســتى خراسان رضوى 
گفــت: افزايش شــهريه مهدهاى كودك در اين اســتان طبق 

دستورعمل سازمان بهزيستى از مهر ماه آتى اعمال مى شود.
غالمحسين حقدادى افزود: هرگونه افزايش شهريه مهدها زودتر 
از مهر ماه آتى تخلف محســوب و با مدير واحد متخلف برخورد 

خواهد شد.
وى ادامه داد: شهريه مهدهاى كودك امسال 15 درصد نسبت به 
پارسال بيشتر مى شود. هرگونه افزايش شهريه بيش از 15 درصد 
نيز تخلف محسوب مى شود و هيچ يك از مديران حق اعمال بيش 

از اين ميزان را ندارند.
معاون اداره كل بهزيستى خراسان رضوى همچنين گفت: طرح 
رتبه بنــدى و ارتقاى كيفيت مهدهاى كودك در حال پيگيرى 
اســت. 1400 مهدكودك در سطح اين استان فعاليت دارند كه 

حدود 35 درصد آن ها مهدهاى روستايى هستند.
وى افزود: امسال نيز طرح تأمين يك وعده غذاى گرم در مهدهاى 
كودك روستايى و حاشيه شهر اجرا مى شود و همانند پارسال 34 
هزار كودك در مهدهاى روستايى و حاشيه شهر زير پوشش آن 

قرار دارند.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس:

 براى سال تحصيلى جديد با كمبود 
فضاى آموزشى روبه رو هستيم

هنگامه طاهرى: جمعيت دانش آموزى خراسان رضوى در سال 
تحصيلى 98- 97 بين 50 تــا 60 درصد افزايش خواهد يافت. 
مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى با بيان اين مطلب 
به قدس گفت: با اين رشــد جمعيت، متأسفانه با كمبود فضاى 
آموزش مواجهيم. دكتر خدابنده بيشــترين افزايش جمعيت را 
مربوط به مقطع ابتدايى عنوان كرد و افزود: ناچاريم بخشى از اين 
جمعيت را به فضاهاى قبلى وارد كنيم كه بالتبع تراكم كالس ها 
باال خواهد رفت. او در اين خصوص به حاشيه شهر و مناطقى كه 
مسكن بنا شده است، اشاره كرد و اذعان داشت: در مناطقى چون 
گلبهار و شهرك مهرگان كه دولت اقدام به ساخت مسكن مهر 
كرده، هيچ فضايى براى آموزش در نظر گرفته نشــده از اين رو 

آموزش و پرورش را با مشكل تأمين مدرسه روبه رو كرده است.
 او با اين حال از اتمام ساخت چهار مدرسه در شهرك گلبهار خبر 
داد كه در سال تحصيلى جديد به بهره بردارى مى رسد. وى اعتبار 
تخصيص يافته براى كمبود فضاهاى آموزشى را 6 ميليارد تومان 
عنوان كرد كه حاصل سفر نوبخت به استان است. دكتر خدابنده 
يادآور شد: 3 ميليارد از اعتبار مذكور صرف مدارس تازه تأسيس 
گلبهار شــده و دو مدرســه ديگر هم در همين شهرك در حال 
ساخت است. وى ميانگين رشد جمعيت دانش آموزى در استان را 
بين چهار تا پنج درصد و جمعيت سال گذشته را يك ميليون و 

200 هزار نفر عنوان كرد.

در اردوى جهادى دانشگاه علوم پزشكى صورت گرفت
 ارائه خدمات بهداشتى و درمانى به 
800 نفر در مناطق كم برخوردارمشهد

قدس: 800 نفــر در مناطق كم برخوردارمشــهد در برگزارى 
نخستين دوره از اردوهاى جهادى دانشگاه علوم پزشكى مشهد 

خدمات مختلف رايگان دريافت كردند.
مدير فرهنگى دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: اين اردوها با 
هدف ارائه خدمات بهداشــتى، درمانى و آموزشى به 800 نفر از 
ســاكنان مناطق كم برخوردار و محروم در هفته اخير با حضور 
گروهى از دانشجويان، كاركنان و استادان اين دانشگاه برگزار شد. 
دكتر اســماعيل زاده افزود: در اين اردو بسته خدمات بهداشتى 
درمانى و آموزشي شامل آموزش هاي بهداشتي، معاينات پزشكى، 
خدمات دندانپزشــكى، بينايى ســنجى و مامايى و همچنين 
غربالگرى قند و فشــار خون و HIV به بيش از 800نفر ارائه و 

بيش از 4340 مورد خدمتي انجام شد.
دبير ســتاد اردوهاى جهادى دانشگاه علوم پزشكى مشهدافزود: 
از مهم تريــن ابتكارات انجام شــده در اين اردوى جهادى توزيع 
بن كارت هاى سالمت ويژه دريافت خدمات رايگان براى نيازمندان 
بود. اســماعيل زاده گفت:اين بن كارت ها در بخش هاى مختلف 
پزشكى، دندانپزشكى، مامايى و بينايى سنجى تهيه و با همكارى 
رابطان بهداشتى مديران مدارس و افراد معتمد در منطقه ميان 
محرومــان توزيع شــد.  وى افزود: در هر تيم اعزامى پزشــك، 
دندانپزشك، بينايى سنج، ماما، همكاران بهداشتى، دانشجويان 
رشته هاى مختلف، اعضاى هيئت  علمى و كارمندان حضور دارند.

 فعاليت 4400 خانه مسافر غير مجاز در مشهد
ايرنا: مديركل دفتر هماهنگى امور رفاهى زائران استاندارى 
خراسان رضوى گفت: هم اكنون افزون بر 5000 خانه شخصى 
در حوزه اسكان مسافر در سطح كالنشهر مشهد فعاليت دارند. 
مهدى فروزان افــزود: از مجموع اين تعداد واحد حدود 600 
خانه شخصى با دريافت «مجوز موقت فعاليت» به عنوان خانه 
مسافر داير هستند. بقيه به صورت غيرمجاز در زمينه اسكان 

مسافران و ارائه خدمات اقامتى فعاليت دارند.
وى ادامه داد: ســاماندهى و كنترل دقيق فعاليت خانه هاى 
شخصى فعال در حوزه اقامت مســافران بسيار مهم و مورد 
توجه ستاد تسهيالت خدمات ســفر خراسان رضوى است. 
خانه هاى شخصى عالوه بر اينكه در ارائه خدمات تحت هيچ 
گونه نظارتــى قرار ندارند پرداخت عــوارض و ماليات هم از 
سوى مالكان آن ها صورت نمى گيرد كه همه اين موارد بايد با 

برنامه ريزى مشخص و معين مديريت شود.
وى گفت: كميته مقابله با دفاتر خدمات مســافرتى و اماكن 
غيرمجاز اقامتى در ستاد تسهيالت سفر استان تشكيل شده 
است. وى افزود: در قالب اين كميته به دنبال آن هستيم كه 
از طريق اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراسان رضوى خانه مسافرهاى داراى شرايط و ضوابط اقامتى 
به عنوان زيرمجموعه هتل آپارتمان ها مجوز دريافت كنند. از 
اين طريق عالوه بر كنتــرل و رعايت دائمى ضوابط، فعاليت 

خانه هاى شخصى كمرنگ خواهد شد.

:فرمانده سپاه امام رضا
 مسئوالن به جاى آدرس غلط دادن بايد 

مشكالت اقتصادى مردم را بشنوند

فارس: فرمانده ســپاه امام رضا(ع) بــا تأكيد بر اينكه هدف 
دشــمن در گســترش اعتراضات مردمى در خيابان ها ضربه 
به نظام و ارزش هاى انقالب اســالمى است، گفت: مسئوالن 
بايد ســخن و مشكالت اقتصادى مردم را بشنوند و در مقابل 

اعتراضات نبايد آدرس غلط به مردم بدهند.
 سردار يعقوبعلى نظرى در مراســم يادواره شهيد جوان كه 
با حضور گسترده و پرشور مردم در آموزشگاه شهيد بهشتى 
سبزوار برگزار شد، گفت: شهادت جايگاهى محسوب مى شود 
كه انســان هاى خاص در باالترين رتبه و تراز قرار مى گيرند و 

پاداش و اجرى ارزشمند براى آن هاست.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) تأكيد كرد: براى استمرار مسير نظام 
جمهورى اسالمى بايد مسير راه شهدا تمديد و تأكيد شود و 
ما براى ادامه مســير جز مبارزه، فداكارى، ايثار و مقاومت راه 
ديگرى نداريم و مابقى موضوعات فريب و نيرنگ دشمن است.
نظرى گفت: آنچه مى تواند اهداف نظام جمهورى اسالمى را 
در تمامى عرصه ها محقق كند، مبارزه با استكبار جهانى است 
و امروز شاهد هستيم كه نظام مقدس اسالمى در اوج اقتدار 

به واسطه مجاهدت شهدا قرارگرفته است.
وى با اشــاره به توطئه هاى دشمن در موضوع اقتصادى عليه 
ملت ايــران، افزود: امروز مــا در اوج گرفتارى اقتصادى قرار 
گرفته ايم و آمريــكا با نااميدى از برانــدازى نظام جمهورى 

اسالمى بر روى موضوع اقتصاد كشور ما تمركز كرده اند.
فرمانده ســپاه امــام رضا(ع) بــا بيان اينكــه مقصر اصلى 
نابسامانى هاى اقتصادى كشــور خودمان هستيم، بيان كرد: 
امــام راحل در دوران حيات خود هشــدار مى دادند كه نفت 
به عنوان وابستگى تك محصولى از اقتصاد كشور بايد حذف 
شود، ولى متأسفانه    مســئوالن به اين موضوع توجه نكردند.
نظــرى تصريح كرد: ما در صحنه اقتصادى فرهنگ مبارزاتى 
نداشــتيم و طى 40 ســال اخير با وجود هشدارهاى مكرر 
امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى به تحقق فرهنگ مبارزه 
اقتصــادى توجه نكرديم. وى گفت: مســئوالن همايش هاى 
متعددى در خصــوص اقتصاد مقاومتى برگــزار كردند، اما 

متأسفانه  اقدام و عملى در كشور رخ نداد. 
وى با تأكيد  بر اينكه هدف دشــمن در گسترش اعتراضات 
مردمى در خيابان ها ضربه به نظام و ارزش هاى انقالب اسالمى 
اســت، بيان كرد: دشــمن براى تحقق اهداف خود منافقين 
داخلى را به كار گرفته  و اطالعات امنيتى و منافع ملى ايران 
اسالمى را در اختيار استكبار جهانى قرار دادند و مردم ما آن ها 

را به عنوان خائنان مستمر نظام مى دانند.
فرمانده ســپاه امام رضا(ع) تصريح كرد: مردم با وجود اينكه 
مشكالت اقتصادى و مطالبه دارند، اما هوشيار و حامى نظام 
جمهورى اســالمى هستند تا جريان اســتكبار با استفاده از 

عوامل داخلى سوار بر اين موج نشود.

 مسئوالن بايد سخن مردم را بشنوند
نظرى گفت: مسئوالن بايد سخن و مشكالت اقتصادى مردم را 
بشنوند و در مقابل اعتراضات نبايد آدرس غلط به مردم بدهند.
وى يادآور شــد: مشــكالت اقتصــادى و معيشــتى مردم 
واضح و روشــن اســت و بــه دليل برخى ســوء مديريت ها 
نتوانســته ايم وظايف خود را نســبت به مردم انقالبى انجام 
دهيــم؛ بنابراين امــروز ما بايــد از فتنه دشــمن و جبهه 
اســتكبار اســتفاده كنيم تــا تهديد ها به فرصــت تبديل 

شود.

 اعزام 104 دانشجوى دانشگاه آزاد 
مشهد به اردوهاى جهادى

قدس: مســئول اردوهاى جهادى بســيج خواهران دانشگاه 
آزاد اســالمى مشهد گفت: 104 نفر از خواهران بسيجى اين 
دانشــگاه پس از طى مراحل ثبت نام و گزينش، براى انجام 
فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى، آموزشى وپزشكى در قالب 
اردوهاى جهادى بــه مدت يك هفته از تاريخ 19 لغايت 26 
مرداد ماه در هشــت روستاى بخش رضويه از توابع مشهد با 

عنوان قرار گاه عمار حضور پيدا مى كنند. 
خانم اســبوكين در ادامه به قدس افزود: آموزش كارآفرينى 
به بانوان اين روستا ها در رشته هايى همچون صنايع دستى، 
آموزش تحصيلى به دانش آموزان، آموزش مســائل حقوقى 
و انجام فعاليت هاى فرهنگى ازجملــه محورهاى اصلى اين 
اردو مى باشــد، همچنين يك تيم پزشكى از دانشجويان در 
ايــن اردو حضور دارد كه اقداماتى همچــون ويزيت رايگان، 
غربالگــرى و تحويل رايگان دارو ها را به روســتاييان برعهده 

دارند.
وى عنوان كرد: حضور دانشجويان در اردو هاى جهادى تالش 
در جهت خودسازى فردى و اجتماعى جامعه و كمك به ارتقا 

و آبادانى مناطق محروم و توجه به آن مناطق است.
گفتنى اســت مراســم افتتاحيه اين اردوها ديروز با حضور 
مسئول بسيج دانشجويى استان و رئيس دانشگاه آزاد مشهد 

برگزار و سپس اين دانشجويان به اردوها اعزام شدند.

 ايجاد اولين موزه تخصصى فيروزه 
كشور در خراسان رضوى

مهر: سرپرست فرماندارى فيروزه از ايجاد اولين موزه تخصصى 
فيروزه كشور در اين شهرستان خبر داد.

ابوالفضــل حكيم اظهار كرد: ارزش افزوده ســنگ فيروزه به 
واسطه وجود معدن فيروزه دراين شهرستان در درجه اول بايد 

به مردم شهرستان فيروزه برسد.
وى افزود: اين شهرستان با كمك ميراث فرهنگى و همكارى 

فرماندارى موزه دار خواهد شد.
وى ادامه داد: در راستاى تأسيس  موزه تخصصى فيروزه كشور 
ســازمان ميراث فرهنگى اعالم آمادگى كرده است و تالش 
ما آن اســت كه بتوانيم از ظرفيت سنگ فيروزه براى مردم 

شهرستان استفاده كنيم.
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ايرنا: مديركل دفتر امور روستايى و شوراهاى استاندارى خراسان 
رضوى گفت: از ابتداى امســال تاكنــون 161 طرح اقتصادى 
اشتغالزا در روستاهاى اين استان اجرا و از محل آن 484 ميليارد 
و 600 ميليون ريال تسهيالت به متقاضيان پرداخت شده است. 
محمدعلى همدمى نژاد افزود: اين طرحها در راستاى كمك به 
ايجاد اشــتغال در مناطق روستايى از طريق اعطاى تسهيالت 
ارزان قيمت با شرايط آسان به واحدهاى توليدى و خدماتى در 
روستاها، نواحى صنعتى و شهرهاى زير 10 هزار نفر جمعيت با 
هدف ايجاد حداقل هشت هزار شغل جديد در خراسان رضوى با 

سقف اعتبارى شش هزار ميليارد ريال اجرا شده اند.
وى ادامه داد: بقيه تســهيالت از طريق شناســايى كارآفرينان 
توسط فرمانداريها در صورت ارائه طرح اقتصادى مطلوب عرضه 

مى شود تا ميزان شغل مورد نظر تحقق يابد.
مديركل دفتر امور روســتايى و شــوراهاى استاندارى خراسان 
رضــوى گفت: براى جلب و حمايت ســرمايه گذارى در توليد 

روستايى تاكنون اقداماتى از جمله برقرارى مشوقهاى مالياتى، 
بيمه اى، زيربنايى و تامين زيرساختهاى سرمايه گذارى، ايجاد 
شركتهاى تعاونى و سهامى با رويكرد افزايش درآمد پايدار براى 

ساكنان روستاها در سطح اين استان انجام شده است.
وى اظهار داشت: از محل قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال 
پايدار در مناطق روســتايى و عشــايرى نيز با استفاده از منابع 
صندوق توســعه ملى تاكنون 882 طرح با اعتبار 558 ميليارد 
ريال در روســتاها و مناطق عشايرى خراسان رضوى اجرا شده 

است.
همدمى نژاد افزود: همه دستگاههاى اجرايى نسبت به شتاب در 
صدور مجوزهاى الزم براى ايجاد و توسعه كسب و كار و نظارت 
دقيق بر اجراى عمليات و كمك به شبكه بانكى در جهت توزيع 

عادالنه منابع مالى موظف شدند.
وى همچنين جمع كل اعتبارات تخصيصى پارسال به دهياريهاى 
خراسان رضوى را دو هزار و 202 ميليارد و 486 ميليون ريال و 

امسال 194 ميليارد و 597 ميليون ريال ذكر و بيان كرد: اداره 
كل امور مالياتى موظف شده توزيع اعتبارات دهياريها را از محل 

ماليات بر ارزش افزوده شتاب دهد.
مديركل دفتر امور روســتايى و شــوراهاى استاندارى خراسان 
رضوى ادامــه داد: در چارچوب صدور مجوزهاى ســاختمانى 
به صورت الكترونيكــى و ارتباط با نرم افزار موجود نيز تاكنون 
هفت هزار و 480 پروانه ســاختمانى براى دهياريها به صورت 
الكترونيكى در مناطق روســتايى صادر و 13 هزار و 300 پروژه 

روستايى در نرم افزار جامع دهياريهاى استان ثبت شده است.

از ابتداى امسال تاكنون

161 طرح اشتغالزا در روستاهاى خراسان رضوى اجرا شد

 راه هاى ارتباطى
سرويس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عكس از طريق سروش       09038343801 با مخاطبان 

شماره پيامك:   300072305

@quds 95     آى دى سروش 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال سروش

سرورهاديان   «ســمانه ميريــار»، متولد 
1364 مشــهد يكى از زنان موفق است كه 
توانســته با همت خودش در عرصه ورزش 
حضور پيدا كند و در راســتاى همان نيز به 

عنوان كار، گام هاى جدى بردارد.

 ورزش از تفنن تا حرفه 
وارد فضاى باشــگاه ورزشى او كه مى شوم، 
كنارش مى نشينم، فضا پر از نشاط و سالمتى 
و حال خوب است. ازورودش به دنياى ورزش 
كه سؤال مى كنم، مى گويد: از دوران مدرسه 
ورزش برايم جالب و جدى بود و درمسابقات 
زيادى شركت كردم و توانستم حائز مقام هاى 

مختلفى بشوم. 
بعد ازتحصيــل به صورت تفننــى ورزش 
مى كردم؛ اما از آن زمان كه حس كردم بايد 
روى پاى خودم بايستم و دختر 8 ساله ام النا 
را هــم حمايت كنم، به طــور جدى ورزش 
را ادامه دادم و توانســتم مــدرك آمادگى 
جســمانى و ايروبيــك را بگيــرم.  او ادامه 
مى دهد: در چندين باشگاه ورزشى به عنوان 
كمك مربى مشــغول به كار شدم و كم كم 
به صورت حرفــه اى ورزش را ادامه دادم، اما 
مدت ها بود كه احساس مى كردم بايد باشگاه 
ورزشى خودم را راه اندازى كنم و اين نياز به 

سرمايه داشت.

 وام خودكفايى و حمايت و تشويق
به كميته امداد مراجعه كــردم و مبلغ 30 
ميليون وام خودكفايى با اقســاط360 هزار 

تومان به من داده شد. 
اين بانوى تالشــگر خاطر نشــان مى سازد: 
اجــاره  را  باشــگاهى  حاضــر  درحــال 
آن  كــردن  تجهيــز  و مشــغول  كــردم 

هستم.
وى ادامــه مى دهد: چند ماهى اســت كه 
مشــغول به كارم و اميدوارم عالوه برآن كه 
اين شغلى است كه به آن عالقه مند  هستم، 

بتوانم به بانوان هم خدمتى كنم.
وى درپاســخ به اين پرســش كــه چگونه 
با كميته امداد آشــنا شــده است، توضيح 
مى دهد: مى دانســتم كه براى اشــتغال و 
خودكفايى، كميتــه امداد، بانوان را حمايت

 مى كنــد. آن ها وقتى رزومــه و تالش مرا 
ديدند، تشويقم كردند و ازهمه مهربانى هاى 

شان سپاسگزارم. 
وى درباره رشته هايى كه درباشگاه بانوان برگزار 
ايروبيك،  ايروريتم،ايروژيم،  مى شود مى گويد: 
زومبا، ايروبيك پيشــرفته، كالس هاى رزمى، 
كاراكو يا هنرهاى رزمى نمايشــى، پيالتس، 
فيتنس و...است.ازابتدا قيمت ها را بسيار مناسب 
اعالم كردم تا همه كسانى كه دلشان مى خواهد، 
ورزش كنند،بتواننــد از اين مكان اســتفاده 

كنند.

 حمايت ازديگران 
وى همچنيــن تأكيد  مى كنــد: ازابتدا نيت 
كردم اگر بتوانم باشــگاه ورزشى ام راافتتاح 
كنم، بانوان تحت پوشــش كميته امداد به 
صورت رايــگان و حداقل قيمت هــا از اين 

امكانات بهره ببرند.

 تصور اشتباه از ورزش 
 وى اظهــار مى دارد: متأســفانه  بزرگ ترين 
مشــكل در بين مــردم بخصــوص بانوان 
تصورشان از ورزش،فقط زيبايى است.اگرچه 
ورزش موجب تناسب اندام مى شود، اما بايد 
بدانيم كه اولويتمان در ورزش بايد سالمتى و 

شادابى و نشاط باشد. 

 چاق و الغرى براى مجلس عروسى 
ميريارهمچنيــن بــا اعالم ايــن نكته كه 
متأسفانه  خانم ها درابتداى مراجعه به سالن ها 
و باشگاه هاى ورزشى ازمربى ها،توقعات غير 
واقعى را خواســتارند، خاطر نشان مى سازد: 
آن ها يا نزديك مراســم ازدواجشان است يا 

از اقوام نزديك در مراســم عروسى هستند 
و از مربى مى خواهند،طى يك ماه 15 كيلو 
الغر يا چاق شوند. اين درحالى است كه اين 
كار،بسيار خطرناك است و مى تواند، براى فرد 

مشكالت فراوانى را به همراه داشته باشد.

 زمينه اى براى اشتغال
از اين بانوى تالشــگر سؤال مى كنم، چشم 
انــداز آينــده را دركارش چگونــه مى بيند 
؟ بالفاصله پاســخ مى دهد:همه تالشــم را 
براى آن كــه دركارم موفق شــوم، خواهم 
داشــت و اميدوارم با لطف خــدا و تالش، 
بتوانــم آن قدر پيشــرفت كنــم كه امكان 
حمايت و ايجاد اشــتغال بــراى بانوانى كه 
بى سرپرســت يا بد سرپرست هستند مهيا 

كنم.

گفت و گو با يك بانوى موفق مشهدى

وام خودكفايى كميته امداد سرمايه ام شد

پدرم قول داده بود كه جشن 
تولد برايم بگيرد اما هر سال در 
سالروز تولدم براى حفاظت از 

اين مرز و بوم كنار ما نبود و 
جايش هميشه خالى بود

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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 صرفه جويى 90 هزار دالرى با ساخت 

افالك نماى ديجيتالى دانشگاه فردوسى

على محمــدزاده: افالك نمــاى ديجيتالى دانشــگاه 
فردوسى مشهد به بهره بردارى رسيد.

دكتر محمد كافى رئيس دانشــگاه فردوســى مشهد در 
مراســم افتتاح اين افالك نما كه با حضوردكتر عبدالرضا 
باقــرى قائم مقام وزير علوم، تحقيقــات و فناورى و دكتر 
كشــميرى مديركل دفتر سياســت گذارى و برنامه ريزى 
امور فناورى ايــن وزارتخانه نيز حضور داشــتند، گفت: 
دانش آموختگان دانشــگاه فردوســى مشــهد به دنبال 
كاربــردى كردن علم و اشــتغال هســتند و اجراى اين 
افالك نما نشــان داد، فيزيك مى تواند يك رشته كاربردى 

و اشتغال زا باشد.
وى افزود: با ساخت اين افالك نما به دست جوانان كشور 
ثابت شد، مى توان در داخل كشور از اين فناورى به صورت 
بومى استفاده كرد و پژوهشــگران ايرانى ثابت كردندكه 
با وجود مشــكالت فراوان مى توان ايــن ايده ها را عملى 

ساخت.
كشميرى مديركل دفتر سياست گذارى و برنامه ريزى امور 
فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى نيز دراين مراسم 
گفت: بزرگ تريــن چيزى كه امروز مى توان به آن افتخار 
كرد، اميد دادن به نســل جــوان در عرصه علم و فناورى 

است.
مدير افالك  نماى دانشــگاه فردوسى مشهد هم گفت: در 
سيســتم هاى افالك نماى دانشگاه فردوسى 90 هزار دالر 

صرفه جويى شده است.
محمدهادى طباطبايى افزود: افالك  نما يا پلنتاريوم، يك 
رســانه علمى و فرهنگى است كه سابقه استفاده از آن در 
دنيا به حدود 100 سال قبل مى رسد و مهم ترين نقش آن 
الهام دهنده دانشــمندان فردا و جلب افكار عمومى نسبت 

به علم است.
او ادامه داد:قصد داريم مردم را با علم آشنا كنيم و از اين 
طريق به آن ها الهام دهيم و آن ها را به اين ســمت سوق 
دهيــم چراكه تاكنون چنين مراكزى به دليل گران بودن 

فناورى آن در ايران نبود.
مدير افالك  نماى دانشگاه فردوسى مشهد اظهار داشت: 
از چهار ســال قبل به بومى ســازى فناورى تصويرسازى 
كروى روى آورديم و از افالك نماى ســه مترى شــروع 
كرديم و آن را توســعه داديم و به افالك نماى متوســط 
رســيديم كه با دو پروژكتور به صورت مولتى پروژكشن 

هدايت مى شود.
كل سيســتم ها و نرم افزارهايى كه در اينجا نصب شــده 
 اســت، تقريباً 30 هزار دالر ارزش دارند و مشابه خارجى 
اين سيســتم ها و با همين كيفيت حدود 120 هزار دالر 

قيمت دارد.
افالك نما يك سالن نمايش 360 درجه براى نمايش يك 
شبيه ســازى واقعى از آسمان باالى سر ماست. گرچه نام 
افالك نما بيشتر نمايانگر مفاهيم نجومى و آسمانى است، 
اما در حقيقت يك ســينماى خاص براى نمايش فيلم ها، 
پويانمايى ها و محتويات 360 درجه اى اســت كه به جاى 
نمايش در پرده تخت ســينمايى، نياز به نمايش در پرده 
كروى دارند. اين مفاهيم مى توانند شــامل تجربه حضور 
در جنگل، ســفر به اعمال يك سلول يا موجود زنده، تور 

مجازى فضاهاى تاريخى و... باشند.
ســالن اصلى افالك نماى دانشــگاه فردوســى مشهد با 
ظرفيــت گنجايش 70 نفر، يك ســالن مخصوص پخش 
نمايش هاى 360 درجه است. سيستم صوتى 11 كانالى، 
اين ســالن را به يكــى از منحصربه فردترين ســالن هاى 

كنفرانس، نمايش و جلسات موجود تبديل كرده است.
طراحى افالك نما به گونه اى بوده كه در زمستان و تابستان 
به صورت عايق حرارتى عمل كرده تا كمترين اتالف انرژى 
را داشته باشــد. طرح كنونى افالك نما با در نظر گرفتن 
مباحث مختلف علمى، توسط افراد متخصص دانشگاهى 

طراحى و ساخته  شده است.
شــاخص ســاعت آفتابى يكــى از قســمت هاى اصلى 
ســازه افالك نماســت. اين بخش عالوه بــر ايجاد نماى 
منحصربه فــرد براى افالك نما، اين ســاختمان را به يك 
ساعت آفتابى بزرگ تبديل كرده كه در طول روز مى تواند 
نمايش دهنده ساعت، تقويم و جهت هاى جغرافيايى باشد.
نيروگاه خورشــيدى، تأمين كننده بخش اعظمى از برق 
مصرفى ساختمان افالك نماست. با توجه به رسالت اصلى 
ســازه يعنى طراحى ساختمانى سبز و به دوراز آالينده ها، 
وجود منبع توليد انرژى به واسطه نور خورشيد از ملزومات 
امر به حســاب مى آيد. با طراحى سيســتم استحصال آب 
باران توسط كارشناســان و متخصصان امر، آب موردنياز 
براى آبيارى فضاى ســبز محوطــه از طريق جمع آورى 

نزوالت آسمانى تأمين مى شود.

شهردار مشهد مقدس در نشست شهرداران 
كالنشهرهاى كشور:

 قانون منع  به كارگيرى بازنشستگان 
تصويب شود، تن مى دهيم

قدس: شــهردار مشــهد مقدس گفت: منع بــه كارگيرى 
بازنشستگان هنوز توسط شوراى نگهبان تصويب نشده است.

تقى زاده خامسى ظهر روزگذشته درنشست خبرى شهرداران 
كالنشهرهاى كشور كه به ميزبانى شهردارى مشهد برگزار شد 
درخصوص قانون منع به كارگيرى بازنشستگان گفت: طبق 
اعالم نظر سخنگوى شوراى نگهبان، قانون منع به كارگيرى 
بازنشستگان هنوز توسط شوراى نگهبان تصويب نشده است.

وى افزود: بايد منتظر بمانيم تا تصويب شود؛ بعد ببينيم اين 
قانون شامل حال چه افرادى مى شود. بنابراين با اين قاطعيت 
نمى توان گفت اين موضوع شامل حال چه افرادى مى شود، به 
هرحال ما قانونمنديم و به قانون تن مى دهيم، اما هنوز چنين 

قانونى وجود ندارد.
 وى در ادامه با بيان اين مطلب كه بدهى شهردارى ها از دولت 
دو مقوله است، افزود: بخش اول مربوط به ساخت وسازهاى 
انجام شده توسط دستگاه هاى دولتى در شهرهاست كه پول 
پروانــه را پرداخت نكرده و پايانكار نگرفته اند، اما اين از نگاه 

دولت يك ادعاست.
وى به تفاوت ميان ادعا واثبات اشــاره كــرد و ادامه داد: بر 
اين اساس ما ابتدا بايد بنشينيم طلب هايمان را ثابت كنيم 
و ذى حســاب اين دستگاه ها بدهى به شهردارى را بپذيرند. 
اين زمان اســت كه ادعا به طلب تبديل مى شود كه در حال 
حاضر نيز شهردارى ها مشغول همين كار هستند و دولت هم 

تاكنون اعالم نكرده كه مطالبات را پرداخت نمى كنم.
شــهردار مشهد مقدس با اشــاره به اينكه بخش ديگرى از 
طلب ها مربوط به ديونى است كه دولت آن را پذيرفته است، 
اظهار كرد: نمونه آن اوراق مشــاركت مترو است كه در آن 
دولت پرداخت 50 درصد از اصل و ســود اوراق منتشر شده 

را پذيرفته است.
وى افزود: در برخى بخش ها ســهم دولت در اصل و سود 
اوراق مشاركت منتشر شــده پرداخت نشده، اما تاكنون 
با پيگيرى هاى انجام شده، شــهردارى مشهد موفق شد 
500 ميليــارد تومان از مطالبات خــود را در اين بخش 

از دولت بگيرد.
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مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 تبعيض در آبيارى درختان
لطفاً به شهردار منطقه 5 اعالم كنيد بين درختانى كه در 
خيابان هاى اصلى و فرعى كاشته و شناسنامه درست كرده 
است، تبعيض قايل نشود، همه درختان و گل هايى را كه در 
حال خشك شدن هستند، آبيارى نمايند. در خيابان واليت 
2 همه عبور و مرورهاى منتهى به مصلى و بولوار رستمى 
از اين خيابان و توسط اتوبوس، كاميون و حتى تريلى انجام 
مى شــود؛ ولى وقت آبيارى درخت ها و گل ها كه مى شــود پيمانكار مدعى مى شود شهردارى 

دستور داده فقط در خيابان هاى اصلى آبيارى گردد.
915...6505

 به داد اهالى توس 41 برسيد
خواهشمندم يك فكرى به حال ما ساكنان توس 41 شهرك حجت بكنيد، خدا شاهد است از 
پنج صبح اين كاميون ها با 20 تن بار شروع به رفت و آمد مى كنند؛ آسايش كه هيچ تمام خانه ها 
را خراب كرده اند، نه راهنمايى و رانندگى نظارت مى كند نه شهردارى، با هم صبح زود كورس 

سرعت مى گذارند،خواهش مى كنم رسيدگى كنيد.
915...1676

 مسئوالن آب منطقه اى بخوانند
چرا پرسنل و مديران سازمان آب منطقه اى خراسان رضوى و امور آب مشهد كه در پست هاى 
حساسى مثل حفاظت منابع آب و كميســيون صدور پروانه و... مستقر هستند، قانون توزيع 
عادالنه آب مصوب مجلس شوراى اسالمى را نمى دانند، اگر نمى دانند چرا به اين پست ها گمارده 

شده اند ؟ تمام پرسنل اين سازمان حتى آبدارچى بايد اين قانون را بداند،چه برسد به مديران!
915...7417

 آنتن دهى ناقص ايرانسل
محل كار ما بولوار استقالل نزديك به چهارراه ميالد است، محل سكونت هم دانش آموز، در هر 
دو منطقه، كسبه و مردم ناراضى هستند از آنتن دهى خط ايرانسل، بخصوص كسبه پرشمار 

استقالل كه فروش خط و گوشى انجام مى دهند.
936...8950

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

هاشم رسائى فر وقوع آتش سوزى مهيب 
پنجشنبه شب گذشــته در يكى از انبارهاى 
خيابان كوشــش مشــهد حد فاصل چهارراه 
نخريســى تا ميدان 17 شهريور يك بار ديگر 
همــه نگاه ها را به ســمت و ســوى ضرورت 
پرداختن به مســائل ايمنى در اماكن پر خطر 

و عمومى معطوف كرد.
اگرچه طى يك ســال گذشته با پيگيرى هاى 
معاونت دادستانى مشــهد براى ايمن سازى 
فضاها و اماكن عمومى و همكارى ســازمان 
آتش نشانى و برخى از شهردارى هاى مناطق 
مشهد اقداماتى انجام شده است اما هنوز تعداد 
زيادى از ســاختمان ها و تأسيسات ناايمن در 
ســطح شهر مشــهد وجود دارند كه ضرورت 
پيگيرى و ايمن ســازى ها را بيشــتر از پيش 

نمايان مى سازد.

 نبود ايمنى در سازه هاى فرسوده
قاضى بخشى محبى، 
معاون دادستان مركز 
خراسان رضوى درباره 
و  پيگيرى  ضــرورت 
ساماندهى بحث ايمن 
عمومى  اماكن  سازى 

كه بيشــتر آن ها متعلق به بخش خصوصى 
اســت، گفت: يكى از مشكالت بزرگ ساخت 
وســازهاى قديمى نبود ايمنى تأسيســات و 
سازه هاى فرسوده اى است كه بافتى به اصطالح 
فرســوده و قديمى دارد در همين راســتا و با 
توجه به ضرورتى كه در موضوع ايمن ســازى 
اماكن عمومى وجود دارد در دوره قبل شوراى 
شهر ايمن ســازى اماكن پر خطر مشهد در 
دستور كار قرار گرفت كه در نهايت از 96/6/31 
مجوزى به شهردارى مشهد داده شد كه ابتدا 
با همكارى ســازمان آتش نشــانى يكسرى 
آموزش هــا به صاحبان ســاختمان ها، مراكز 
خريد، مراكز تفريحــى و.... كه جنبه عمومى 
دارند در خصوص اهميت بحث ايمن ســازى 
داده شــود بعد از اين در صــورت نياز اخطار 
صادر شــود و در ادامه در صورتى كه مالك در 
زمان مقرر نسبت به ايمن سازى اقدام نكرد با 
دستور قضايى رفع نقص شده و 15 درصد هم 

به عنوان جريمه رفع نقص دريافت شود. 
وى در ادامــه افزود: دادســتانى 97/3/10 
مكاتبه اى با ســازمان آتش نشانى داشته و 

به شهردارى هاى مناطق اعالم شده كه هر 
چه زودتر موضوع رسيدگى به ايمن سازى 
با جديت و پيگيرى بيشــترى در دســتور 
كارشان قرار بگيرد كه بعد از آن كميته بند 
14 ماده 55 در خيلى از مناطق شهردارى 
ايجاد شد و گزارش هايى از اقدام هاى انجام 
شده براى دادستانى ارسال مى شود كه بايد 
گفت همكارى سازمان آتش نشانى و خيلى 
از شــهردارى هاى مناطق مشهد قابل توجه 
بوده اســت؛ هر چند بودنــد بعضى مناطق 
شــهردارى كه كمتر اقــدام كردند كه بايد 
براى جبران عقب ماندگى هايشــان هر چه 

زودتر دست به كار شوند.

 مطابقت قرارداد بيمه 
با ميزان جبران خسارت

دكتر محمد بخشــى محبــى همچنين در 
توضيح اين مورد كه شايد برخى از مالكان 
اظهار داشــته باشــند كه ملك آن ها بيمه 
اســت و چنانچه حادثه اى اتفاق افتاد بيمه 
متقبل خواهد شــد، گفت: قطعاً در صورت 
بروز حادثه در يك مكان عمومى كسانى كه 
در رفع موارد نا ايمن اقدام نكرده و كوتاهى 
كرده باشند و يا سهل انگارى صورت گرفته 
باشد مسئوليت كيفرى خواهند داشت؛ در 

همين راستا نقش و قصور 
دستگاه ها نيز معين خواهد 
شد. در مورد بيمه هم بايد 
عنوان شــود كه در اماكن 
پــر خطر چنانچــه به اين 
نتيجه برســند كــه موارد 
قــرارداد  با  شــده  مطرح 
بيمه مطابقــت ندارد قطعاً 
نيز  بيمه  از سوى  حمايتى 
پذيرفت  نخواهــد  صورت 
پس صرف اينكه يك واحد 

تجــارى، اقامتى يا هر چيز ديگرى كه بيمه 
دارد و مــوارد ناايمن در آنجا ديده شــده و 
گزارش شــده است بحث جبران خسارت را 
شــامل نخواهد شد ضمن اينكه همان طور 
كه عنوان شــد در صورت بروز هر حادثه اى 
در اماكــن غيــر ايمن مســئوليت مدنى و 
كيفرى جريان بر عهده مالك يا مالكان اين 

واحدها خواهد بود.

 نقش موثر شوراى شهر
معــاون دادســتان مركز خراســان رضوى 
دادستانى  پيشنهاد  داشت:  اظهار  همچنين 
و حقوق عامه اين اســت كه شــوراى شهر 
مشهد تخصيص بودجه اى در خصوص رفع 

موارد ناايمن اماكن عمومى 
باشــد كه مسلماً  داشــته 
مى تواند در پيشبرد اهداف 
مورد نظر مؤثر باشــد چرا 
كه براى رفع نواقص ايمنى 
ابتدا مالــك بايد اقدام كند 
و به هــر صورتى كه امكان 
دارد مجــاب به ايــن كار 
شــود در غيــر اين صورت 
همان گونه كه عنوان شــد 
اســت  شــهردارى موظف 
رأســا اقدام نمايد. اينجاست كه در صورت 
در نظر گرفتن بودجه اين موضوع شهردارى 
بالفاصله اقــدام مى نمايد. بعد از رفع موارد 
ناايمن شــهردارى اين توانايــى را خواهد 
داشــت با همان افزايــش 15 درصدى كه 
جنبه جريمه دارد هزينه هاى رفع نقص را از 
مالــكان واحدهاى تجارى، اقامتى، تفريحى 

وغيره دريافت نمايد.

معاون دادستان مركز خراسان رضوى  با اشاره به حوادث ناشى از سهل انگارى ها تأكيد كرد

مجازات در انتظار متوليان اماكن پر خطر

در صورت بروز هر 
حادثه اى در اماكن 
غيرايمن مسئوليت 

مدنى و كيفرى جريان 
بر عهده مالك يا مالكان 
اين واحدها خواهد بود

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.
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روی خط حادهث

یادداشت گشت و گذاری در شهرک صنعتی توس 

نبضتولیداینجاکندمیزند
علی محمدزاده شهرک صنعتی توس یکی از 
بزرگ ترین شهرک های صنعتی ایران است که در 
قالب چهار فاز اجرایی به مساحت 450 هکتار و 
بیش از 1000 واحد صنعتی، تولیدی، کارگاهی 
و خدماتی را در خود جا داده و از ســال 72 آغاز 

به کار کرده است.
ســال ها قبل از فاصله ای دور می شد بخار و دود 
خروجــی کارخانجات را دید وهمین مه ســیاه 
و سفید آســمان شهرک، بیانگر کار و تولید بود 

ومی شد فهمید که اوضاع خوب است.
اما از نیمه دوم دهه 80 آرام آرام زمزمه های نگرانی 
در بین فعاالن تولید وصنعت به گوش می رسید 
و با اجرای هدفمندی یارانه ها بود که فشــارها بر 
بخش تولید بیشتر شد و به دالیل گوناگون تعداد 
واحدهای بحرانی بیشتر وبیشتر شد تا جایی که 
کارگروه ویژه واحدهای بحرانی تشکیل شد و حتی 
در بعد ملی هم ستاد تسهیل راه اندازی شد. هرچند 
در دو سه سال گذشته، اندکی از حجم مشکالت 
تولید کاسته شد، اما همچنان اخبار خوشایندی از 
حواشی بخش صنعت و تولید به گوش نمی رسید 
و مباحثی همچون بیکاری و کسادی بازار فروش 

وهزینه های سربار تولید مطرح می شد.

 جویندگانکار
در یکــی از خیابان های شــهرک صنعتی توس 
جوانی را ســوار بر پراید مدل پایینی می بینیم 
که مقابل چند واحــد صنعتی توقف می کند و 
با مراجعه به نگهبانی این واحدها مجدداً ســوار 
برخودرو به خیابان دیگر شــهرک می رود. بعد 
از نیم ســاعت دوباره او را می بینم وبا او همکالم 
می شــوم و علــت مراجعاتش را می پرســم که 
می گوید:نزدیک 10 ســال در یک شــرکت کار 
می کردم که اواخر سال گذشته با بیشتر از نصف 
کارگرانش قراردادی تمدید نکرد و ماه هاست به 
دنبال کار هســتم. اومی افزاید: در هفته سه روز 
به شهرک های اطراف مشهد وشهرهای نزدیک 
می روم ودرخواست کار می دهم، اما هنوز پاسخ 
مثبتــی نگرفته ام و فعالً از طریق مسافرکشــی 

هزینه های زندگی ام را تأمین  می کنم.
دو جوان جویای کار دیگر را هم دیدیم که سوار 
بر موتورســیکلت به واحدهای مختلف مراجعه 
می کردند، اما آن ها هم می گفتند امیدی به یافتن 

کار ندارند.

 بیثباتی؛کابوستولید
یکــی از فعاالن صنعتی که رغبتــی به ذکر نام 
خود ندارد، می گوید: اصلی ترین نیاز فعالیت های 
تولیدی و صنعتی وجود ثبات در بازار اســت تا 
تولید کننده بتواند با احتساب هزینه و سود برنامه 

ریزی کند.
وی می افزاید: متأســفانه  چند سال است که ما 
تولید کنندگان کابوس بی ثباتی می بینیم چون 
هر روز تمام محاسباتمان به هم می ریزد و افزایش 
قیمت مواد اولیه به یکباره سود چند ماه را صفر 
می کند چراکه مواد اولیه گران تمام فعالیت های 
یک واحد تولیدی را تحت تأثیر  قرار می دهد. توان 
خرید کم هم یعنی تولید کمتر که نیاز به نیروی 
کار کمتر و زنجیره ای از مشکالت که تولید کننده 
را به سمت خداحافظی از این کار سوق می دهد.

یکی دیگــر از صنعتگران می گویــد: باالرفتن 

هزینه های تولید منجر می شــود تا قیمت تمام 
شده هم باالتر برود و قیمت نهایی محصول بیشتر 
و بیشتر شود که تنها موجب کم شدن مشتری 
می شود و این آغاز بحران یک واحد تولیدی است 
چون وقتی مشــتری توان خرید نداشته باشد، 
تولید ما بی اثر است. او می افزاید: صادرات سهم 
قابل توجهی در فروش محصوالت دارد، اما وقتی 
قیمت تمام شده ما باالســت، بی تردید دربازار 
کشور هدف و در رقابت با محصوالت مشابه، قادر 

به ادامه کار نیستیم.

 پایانمدیریتسنتی
در ادامه به ســراغ فردی می رویم که چند سال 
است در بخش تولید وصنعت به دنبال شناختن 

مشکالت و یافتن راه حل هاست.
مدیــر تأمیــن  مالی و توســعه بازار شــرکت 
شــهرک های صنعتی خراسان رضوی در ابتدا با 
تأکید ی خاص می گوید: با توجه به تمام قابلیت ها 
و پیشــینه تولید و صنعت در خراسان متأسفانه  
برند قدیمی که همچنان در سطح یک تخصص 

مربوطه فعال باشد، نداریم.
محمد مهدی زاده می افزاید: در بررسی علت این 
مسئله  هرچند عوامل متعددی دخیل هستند، 
اما بی تردید اثرگذار ترین عامل موضوع مدیریت 
واحد های تولیدی و صنعتی اســت چراکه اگر 
مدیریتــی به روز و براســاس فرمول های علمی 

صورت می گرفت، باید امروز در خراسان رضوی 
چندین برند مشهور با سابقه 50سال می داشتیم.

وی ادامه می دهد: با این وصف در بررسی شرایط 
امروز حوزه تولید هم ضمن تأکید  بر اینکه شرایط 
سختی برفعاالن تولید و صنعت حاکم شده، اما باز 
هم نمی توان منکر تأثیر  مدیریت سنتی بر تشدید 
شرایط پیش آمده شد. وی می گوید: متأسفانه  به 
دلیل آنکه بسیاری از مدیران واحدها در گذشته از 
یک روش خاص در تولید یا فروش نتیجه مثبت 
گرفته اند، تغییر این باور سخت است و در مقابل 
تغییرات پیرامونی مقاومت می کنند در حالی که 
دیگر دوره مدیریت ســنتی تمام شده و باید با 
روش های نوین امروزی و همگام با دنیا عمل کرد.

 کلینیککارخانهها
مهــدی زاده در ادامه بــه چالش های واحدهای 
تولیدی وصنعتی استان اشاره کرد و می افزاید: به 
نظر می رسد صنعت استان در حال پوست اندازی 
است ودر واقع در حال گذر از مدیریت سنتی در 
تمام بخش ها و اجرای نسخه های مدیریتی جدید 
است و واحدهای فراوانی داریم که توانسته اند در 
همین شرایط ســخت هم بخوبی رشد کنند و 

نیروی کار بیشتری به خدمت بگیرند.
مدیر تأمین  مالی و توسعه بازار شرکت شهرک های 
صنعتی خراســان رضــوی اظهــار می دارد:به 
منظور آشنایی بهتر مدیران با دستورات نوین از 

وحل مشکالت واحدها با استفاده از علم  یکســو
روز از سوی دیگر کلینیک عارضه یابی واحدهای 
صنعتی راه اندازی شده که به دنبال شناسایی و 
اولویت بندی مشکالت و سپس ارائه  راهکار است.

در ایــن کلینیــک چندین دفتر مشــاوره ای و 
مدیریت صادرات و مؤسســه  پژوهشکده نوین 
وجود دارد و کالس های آموزشی برای کارگران 
واحدها برگزار می شود و80درصد هزینه ها توسط 
شرکت شــهرک ها پرداخت می شود که در سال 
گذشته429 دوره آموزشی برگزار شد و 13هزار 

نفر آموزش های الزم را دریافت کردند.
مهدی زاده ادامه می دهد:در سال 96 واحدهای 
پایش شــده در کلینیک عارضه یابی 198 مورد 
بود که 132 واحد خدمات کلینیکی گرفتند. این 
درحالی اســت که برخی از مشکالت واحدها از 
قبیل مباحث مالیاتی و بیمه ای در این کلینیک 
بررسی نمی شوند و تنها مباحث مرتبط مستقیم 

با امر تولید و فروش مورد نظراست.

 نسخههایجدید،دردهایقدیمی
وی در بیان نمونه روش های نوین بهبود وضعیت 
واحدهای صنعتی می گوید: تاکنون تنها راه تأمین  
مالی واحدهای صنعتی از طریق بانک ها بوده در 
حالی که این روش در علم امروز مردود اســت و 

جایگزین هایی چون فرابورس توصیه می شود.
وی ادامــه می دهد:روش دیگر برای تأمین  مالی 
از طریق صندوق ضمانت صنایع کوچک اســت 
که به جای اخــذ وام از بانک ضمانتنامه صادره 
به فروشنده مواد اولیه داده می شود وکارمزد این 
روش 50درصد ارزان تر از بانک اســت، اما بازهم 
به دلیــل راحتی در اخذ وام ترجیح می دهند به 
ســراغ بانک بروند. وی خدمت دیگر را در بخش 
مدیریت صادرات می داند و اظهارمی دارد: در این 
روش نمونه کاال یا محصول در اختیار متخصصان 
این حوزه قرار می گیرد و آن ها را در نمایشگاه های 
خارجی ارائه  می دهند و مشتری پیدا می کنند و 

بعد خود شرکت مستقیماً وارد قرارداد می شود.

 15درصدواحدراکد
مدیــر تأمیــن  مالی و توســعه بازار شــرکت 
شــهرک های صنعتی خراســان رضوی تعداد 
واحدهای راکد در شهرک های صنعتی را چیزی 
در حدود 15درصد می داند و می افزاید: در مجموع 
شهرک های صنعتی استان 2553 قرار داد واحد 
به بهره برداری رســیده داریم که در ابتدای سال 
جاری تعداد واحدهای راکد 375 مورد بود که به 
دالیل مختلف توان یا انگیزه ادامه کار را نداشتند.

وی می گوید: به دلیل آنکه در گذشــته برنامه 
جامع توســعه ای نداشــتیم و به صورت غیر 
تخصصی وغیر دانشــی و تنها به دلیل کشش 
بــازار عده ای وارد این عرصه شــده اند، ولی در 
شرایط موجود تنها کسانی قدرت ماندن دارند 
که با متد های جدید کار می کنند. مهدی زاده در 
پایان شرایط حاکم بر تولید در هفته های اخیر 
را بحــران غیر قابل پیش بینی می داند واظهار 
می دارد: بی ثباتی قیمت ها موجب شده تا تولید 
کننده بر سر دوراهی تردید قرار بگیرد ونوسانات 
بازار تمام برنامه ریزی ها را به هم می زند. بنابراین  
امیدواریم هرچه سریع تر ثبات به بازار برگردد 
چراکه در شرایط موجود همه متضرر می شوند.

آب و هوا
  کاهش دما و احتمال بارش باران و 

رعد و برق در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد:بررســی 
نقشــه های پیش یابی و تصاویر ماهواره نشان دهنده شمالی 
شــدن جریانات بوده و از امروز شــدت وزش باد در مناطقی 
از استان از جمله نوار شــرقی استان قابل توجه خواهد بود. 
ضمن اینکه با پدیده گرد و غبار همراه بوده و در مناطق ذکر 
شده کاهش میزان دید افقی دور از انتظار نیست. همچنین 
در بعضی ساعات بخصوص برای نیمه شمالی استان افزایش 
ابر نیز پیش بینی شــده که سبب رگبار پراکنده باران، رعد و 
برق و با احتمال جاری شدن رواناب می گردد. عالوه بر آن از 
یکشنبه ظهر در استان روند کاهش 2 تا 6 درجه ای دمای هوا 

آغاز تا دوشنبه اوایل صبح ادامه خواهد داشت.

خبر
  مشاهده نایاب ترین گربه وحشی 

جهان در خواف

قدس: رئیس اداره محیط  زیســت خواف گفت: گربه پاالس 
از نایاب ترین گربه های وحشی جهان در منطقه شکار ممنوع 

خواف مشاهده شد.
سعید توانا اظهار داشــت: این گونه با ارزش که برای دومین 
بار در حوزه شهرســتان خواف در منطقه شکار ممنوع سده 
)تنگل سالمی( مشــاهده و زنده گیری شده است از خانواده 

گربه سانان و از گونه های کمیاب و نادر است. 
وی افزود: مشاهده دوباره این گونه ارزشمند جانوری در منطقه 
نشانگر آن است که منطقه، زیســتگاه مناسب برای حیات 

این گونه با ارزش به شمار می آید. 
وی گفت: این گونه ارزشــمند ماده با 2500گرم وزن بدون 
کوچک ترین آسیبی زنده گیری شد و با هدف بیومتری و سایر 
مراحل تحقیقاتی و نمونه برداری ژنتیکی آن برای ذخیره در 

بانک ژن بررسی شد. 

  راه اندازی کارخانه تولید دارو 

در شهرک صنعتی چناران

ایسنا: مدیرعامل شهرک صنعتی چناران از راه اندازی کارخانه 
تولید دارو در شهرک صنعتی این شهر خبر داد.

علــی دهقان زاده گفت: طی یک ماه آینده در این شــهرک 
صنعتی واحد کارخانه تولید دارو افتتاح خواهد شد که قطعاً 

زمینه اشتغال برای افراد به وجود خواهد آمد.
 وی در جریان بازدید خبرنگاران از واحدهای شهرک صنعتی 
چناران طی نشست خبری با اشاره به واحدهای تولیدی که 
بر اثر مشکالت اقتصادی تعطیل شده بودند، تصریح کرد: با 
توجه به پیگیری هایی که صورت گرفت، بحث تعطیلی واحدها 
به حداقل رسیده و اگر هم مشکلی مانند بحث نقدینگی وجود 
داشته باشد برای حل آن ها تالش و همچنین از طریق استان 

نیز پیگیری خواهیم کرد.
دهقان زاده با بیان اینکه این شــهرک با وسعت 1112 هکتار 
مســاحت و با دارا بودن 250 واحد شــامل 230 واحد تولید 
صنعتی و 20 واحد خدماتی، مشغول فعالیت است، اظهار کرد: 
از بین 230 واحد تولیدی تعداد اندکی تعطیل هستند که از 
سال گذشته با تالش هایی که صورت گرفته است، احیا شده اند 
و این در حالی است که در سال گذشته تعداد 50 واحد تعطیل 

بودند، اما امروز این تعداد به کمتر از 10 واحد رسیده است.
وی عنوان کرد: در این شهرک تعداد 7000 نیرو که 80 درصد 
از این پرســنل شاغل از شهرستان چناران و 20 درصد نیز از 
شهرهای اطراف، مشغول به کار هستند و این در حالی است که 
ما از ابتدای سال تاکنون هیچ گونه تعدیل نیرویی نداشته ایم که 

اگر هم داشته باشیم، تعداد انگشت شماری بوده اند. 

شورای اسالمی شهر نیشابور پیشنهاد داد
   نام گذاری معابرشهری نیشابور به نام 

قهرمانان ورزشی
نیشابور- خبرنگارقدس: با تصویب طرحی، شورای اسالمی 
شــهر نیشابور پیشــنهاد داد تا معابر شهری این شهر به نام 

قهرمانان و معانی عام ورزشی نام گذاری شود.
رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسالمی شهر نیشابور 
در این باره گفت: این اقدام در راســتای قدردانی و پاسداشت 
قهرمانان و پیشکســوتان، ورزش نیشابور و همچنین ترویج 

ورزش های همگانی و قهرمانی در سطح شهر انجام می شود.
علی اکبر شکیبا افزود: بر این اساس به پیشنهاد شورای ورزش 
اسامی که می تواند برای نامگذاری بلوار، خیابان، کوچه و امکان 
ورزشی مناسب باشد، متناسب با عناوین و جایگاه قهرمانان و 
پیشکسوتان ورزشی به شورای نامگذاری و شهرداری پیشنهاد 
خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: همچنین با تصویب طرحی 
پیرامون ترویج فرهنگ دوچرخه ســواری در سطح شهر، به 
شهرداری پیشنهاد شد نسبت به ایجاد زیرساخت های الزم 
برای تردد ایمن دوچرخه در محیط شهر، تعیین مکان هایی 
مناسب برای دوچرخه سواری بانوان، اعطای وام بدون کارمزد 
به پرسنل شهرداری برای خرید دوچرخه و ایجاد ایستگاه های 

دوچرخه در سطح شهراقدام کند.

کشف ۱۲ هزار عقرب از یک منزل 
مسکونی در مشهد

قدس: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از 
کشف 12 هزار عقرب از یک منزل مسکونی درمشهد خبر داد.
ابوالفضل شعبانی گفت: یگان حفاظت محیط زیست استان با 
همکاری مأموران آگاهی ناجا در مدت چند روز کار اطالعاتی، 
12 هزار عقرب زرد و ســیاه در یک منزل مســکونی واقع در 

منطقه الدن مشهد کشف کردند.
وی افــزود: طی کنترل های انجام شــده، افــرادی به صورت 
مشکوک اقدام به جابه جایی جعبه های حاوی عقرب می کردند 
که مأموران توانســتند با شناســایی آن ها و در یک عملیات 

غافلگیر کننده، منزل مورد نظر را بازرسی کنند.
شــعبانی ادامه داد: طی بازرسی از منزل این فرد متخلف 12 
هزار عقرب از انواع زرد و سیاه کشف شد که از این تعداد، 10 

هزار عقرب طی مدت پرورش و نگهداری، تلف شده بودند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان 
اینکه عقرب ها به منظور بهره برداری از زهرشان توسط عده ای 
سودجو بدون مجوز صید شده بودند، گفت: 2000 عقرب زنده 
کشــف شده نیز توقیف و به اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان منتقل شد.
شعبانی افزود: متخلف به جرم پرورش غیرمجاز عقرب در منزل 

مسکونی و ایجاد ناامنی و خطر به مراجع قضایی معرفی شد.
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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به قدس:

اقتصاد چوب نداشتن نقشه راه را می خورد

خبر

فاطمه معتمدی  رئیــس اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی خراسان رضوی در تحلیل وضعیت پیش روی اقتصاد 
استان وکشور باتوجه به آغاز تحریم،اجرایی شدن بسته های جدید 
ارزی و اقتصادی در پاسخ به خبرنگار ما اظهار داشت: واقعیت این 
است که بسیاری از مسائل اقتصادی مانند قیمت دالر، تسهیالت 
بانکی و مالیات نمی توانند اقتصاد را درست یا خراب کنند چرا که 
فی نفسه ابزارهایی برای توسعه اقتصاد هستند. با این حال نگاه 

اشتباه سبب شده است که هدف قرار گیرند.
شافعی با بیان اینکه مهم ترین مشکل اقتصاد نداشتن نقشه راه 
جامع اســت، افزود: فقدان نقشه راه جامع در حوزه اقتصاد سبب 
شده است برای رفع مشکالت درمان های مقطعی کوتاه مدت و 
اقدام های وصله پیله ای به جای راه حال های اصلی اتخاذ شود که 

اثرش کوتاه مدت می شود.

 بیتوجهیبهحلریشهایمشکالت
وی با اشاره به اینکه حرف همه مسئوالن در کشور، اولویت  قرار 
دادن تولید و بخش های مولد اســت، اضافه کرد: با این حال باید 
پرسید نتیجه چه شده است؟ آیا وضعیت تولید تغییر و مشکالت 
حل شــده است که پاسخ منفی است چرا که به ریشه مسئله و 

مشکل توجه نمی شود. 
وی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: باید فعالیت های مولد جذابیت 
پیدا کند تا مورد استقبال قرار گیرد. در حال حاضر جذابیت ها در 

بخش های غیرمولد مانند خرید و فروش ارز و سکه است.

 سودآوریدرکارهایغیرمولد
وی با بیان اینکه ســودآوری در کارهای غیرمولد نهفته است و 
کارهای مولد توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: این وضعیت باید 
تغییر کند و از سوی دیگر باید توجه داشت که شیوه حمایت از 
صنایع اشتباه بوده است چرا که این حمایت باید هدفمند، کاهنده 
و دارای زمان باشد در حالی که به دنبال یک اشتباه، برخی صنایع 
به حمایت دولتی معتاد شده اند که در چنین شرایطی تولید رقابتی 

شکل نمی گیرد و رشد نمی کند.

 غولنقدینگی1500هزارمیلیاردتومانی
شــافعی ادامه داد: یکی دیگر از مشــکالت اقتصاد کشور حجم 

نقدینگی است. اکنون میزان نقدینگی کشور 1500 هزار میلیارد 
تومان است که می تواند مانند سیل باشد، بنابراین باید با تدابیری 
از جمله هدایت آن به سمت تولید مانع ویرانگری این سیل شد. 
در غیر این صورت هر روز به یک بازار از جمله دالر و سکه وارد و 

مشکل آفرین می شود.

 لزومجذبارزهایخانگی
وی اذعان داشت: زمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
پیشنهاد داد که ارزهای خانگی را دولت با سود مشخصی جذب 
کند و بعد آن را با 1/5 درصد ســود بیشتر در اختیار تولید صرفاً 
برای خرید مواد اولیه قرار دهد که البته آن زمان این پیشــنهاد 

پذیرفته نشد، اما اکنون بانک مرکزی آن را مطرح کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران یادآور شد: 
اشــتباه دیگر این بود که در حالی که می بایست به طور شفاف 
میزان تورم داخلی و خارجی بر روی نرخ ارز اعمال می شد، اما به 
اشتباه به دالیل واهی نرخ ارز سرکوب و ثابت نگه داشته شد که 

همه افزایش و جهش قیمتی آن را دیدند.

 توانکشوربرایعبورازمشکالت
شــافعی با تأکید بر اینکه می بایست برخورد منطقی و مدیریت 
شناور شــده با نرخ ارز صورت می گرفت و مدیریت شناور شده 
بدرســتی اجرا می شد، گفت: از ســوی دیگر برخی تصمیمات 
ارزی دولت در فروردین ماه ســال جاری اشتباه بود و هیچ گونه 
نظرخواهی از فعاالن اقتصادی نشده بود که البته اتاق، طی نامه ای 
این موارد را گوشــزد کرد. زمانی دولت به واقعیت ها پی برد که 
خســارات فراوانی از این ناحیه به اقتصاد کشور وارد شد و منابع 

زیادی از بین رفت.
وی در بخش دیگر با اشاره به شرایط سخت اقتصادی ایجاد شده 
تصریح کرد: با این همه کشــور می تواند با وجود مشکالت اما با 
تکیه و توجه به موقعیت های خاص کشور مانند نیروی انسانی، 
منابع غنی خدادادی و موقعیت جغرافیایی خاص از این شرایط 

سخت عبور کند.

 راهکارخنثیسازیاثرتحریمها
وی ادامه داد: باید پذیرفت که همه مشــکالت اقتصادی کشور 
ناشی از تحریم نیست و نباید تصور کرد که اگر تحریم ها برداشته 
شود، اقتصاد کشور گلستان می شود؛ بلکه مشکالت داخلی بمراتب 
بیشتر از تحریم هاست. بنابراین باید در برابر تحریم ها شرایط در 
داخل تسهیل شــود و این مهم ترین کاری است که می تواند اثر 

تحریم ها را خنثی کند.

 تغییروزرابدوناصالحساختاراقتصادیکارسازنیست
وی در پاســخ به پرسشــی پیرامون تغییر وزرا اظهار داشت: در 
مجموع باید گفت بدون اصالح ساختار اقتصادی و صرفاً با تغییر 

آدم ها مشکالت حل نمی شود. 
وی درباره توجه به بازارهای منطقه نیز یادآور شــد: کشور باید 
به ســمت تقویت صادرات کاالهای ساخته شده تولید داخل و 
صنعتی برود. در حال حاضر سهم کشور از بازارهای جهانی نسبت 
به جمعیت عدد عجیبی است و در واقع بدون لحاظ نفت، سهم 
کشــور از بازارهای جهانی تنها 24 صدم درصد است که جایگاه 

مناسبی نیست.

 لزومبرخوردسریعبامتخلفانارزی
وی همچنین در پاســخ به پرسشی درباره سهم و درصد فعاالن 
اتاق بازرگانی در تخلفات ارزی رخ داده در کشور مانند دریافت ارز 
دولتی برای واردات و فروش کاالهای وارداتی به نرخ غیررســمی 
و سوءاســتفاده از کارت بازرگانی و امثالهــم تأکید کرد: به طور 
حتم باید با متخلفان به اشد مجازات برخورد شود، حال چه این 
افرادکارت بازرگانی داشــته یا نداشته باشند، عضو اتاق باشند یا 
نباشند و یا از جامعه بخش خصوصی،دولتی یاخصولتی باشند. باید 

هر چه سریع تر با این متخلفان برخورد شود.

  داستاِن صنعت درخراسان رضوی

 و اینک آخر الزمان !
یکم. زیدی می گوید: ایران، بهشِت دالل هاست.... دیگری می گوید: 
نانی که در واســطه گری اســت، در هیچ کار دیگر نیست.... و آن 
دیگری با کمی چاشــنِی بی ادبی چنین زبان می گشاید: آن َکس 
که در این مملکت، پــول اش را بنِد تولید و صنعت کند، مغِز َخر 
خورده است.... من اما می گویم: رفقا! همه ما را دسِت آخر در یک 
گورِ چند وجبی می گذارنــد و زود یا دیر خیلی محترمانه به زیِر 
خاِک سرد می فرستندمان، پس بیایید روراست باشیم. من از شما 
می پرسم: افاضاِت از این دست که این روزها بیشتر می شنویم، آیا 
راســت است و درخورِ درنگ و تأمل؟ یا اینکه جفنگیاِت ساخته و 
پرورده ذهن های »بَنگ زده« و خیال پرداز؟ این سخناِن تلخ را باید 
سیاه نمایی مزدوراِن ترامپ ونتانیاهو در اندیشکده های ضدایرانی در 
واشنگتن و تل آویو بدانیم یا واقعیت های روی زمین همین جامعه 
خودمــان که از بَس فراوان و تکرار شــده اند، هیچ َکس نمی تواند 
قایمکی آن ها را جارو کند و به زیر فرش بفرستد و بعدش هم چشم 
در چشــمانت بدوزد و با لبخند بگوید: چیزی نیست،... ان شاءاهلل، 

گربه است! 
دوم. قصه پُرغصه »کارتن مشــهد« را که خاطِر شریف تان است؟ 
همان کارخانه پُررونق که روزگاری 400 نفر کارگر داشــت، اما از 
ابتدای پارسال به حدود 170 نفر کاهش پیدا کرد و این آخری ها 
به حدود 40 نفر رســیدند. ســرانجام از اوِل مهِر پارسال، کارخانه 
تعطیل شد. مدیرعامِل »کارخانه به خاِک سیاه نشسته« همان روزها 
می گفت: کارکنان کارخانه را که از اسفند حقوق نگرفته بودند برای 

بیمه بیکاری به بیمه معرفی کردیم.
سوم. با صنعت و تولیِد این کشورِ نازنین چه کردید؟

چرا این بخِش را »توســری خور« کرده اید؟ عدد و رقِم کارخانه ها 
و کارگاه های تعطیل شــده را در ســال های اخیر داریــد؟ از آماِر 
کارخانه هایی که سه شیفت کار می کردند و حاال به زور همان یک 
شیفت را سرپا نگه داشــته اند،چه می دانید؟ به چند سوله نمور و 
تاریک، با درهای آهنِی َزنگ زده و پنجره های تارِ عنکبوت گرفته، 
سر زده اید که در روزگارِ نه چندان دور، میزباِن همهمه و سر وصداِی 
سرخوشانه کارگرانی بودند که چرِخ کارخانه را می چرخاندند و نان 

از بازوی خویش می خوردند و منِت حاتم طایی را نمی کشیدند.
چهارم. یکی از جاهایی که »ژن خوب« کارکرِد خودش را می نمایاند، 
در تولید و صنعت است؛ همان جا که پاِی »یک ُمشت دالر« درمیان 
اســت و شــامه دارندگاِن »ژن خوب« تیِز تیز می شود،خاصه اگر 
دالرش با ارزِ 4200 تومانی باشد. همان جا که »ژن های خوب«  ارز 
4200 تومانی را با احتراماِت فائقه می گیرند و بقیه ماجرا... چنانکه 

افتد و دانی!
پنجم. در نیمه شهریورماه 96 بود که خبرنگاران به شهرک صنعتی 
توس مشــهد رفتند تا پای حــرِف دِل مدیراِن تولیدی و صنعتی 
بنشینند. در آن بازدید، مدیِر کارخانه تولید شیشه شیر کودکان که 
450 نیرو دارد، نمونه ای از شیشه شیرهای تولید شده برای کودکان 
را که صادراتی هم اســت، به خبرنگاران نشــان داد. دو بسته یک 
 .MADE IN CHINA :شکل را که روی یکی از آن ها نوشته بود
با همان شکل و شمایل و با نوشته ای به زبان فارسی! آقای کارآفرین 
به خبرنگاران گفت که برای او افتخار است، چینی ها به سراغ کپی 
برداری از کاالیش رفته اند، اما با این قیمت تمام شده، دیگر بریده 
و نمی تواند رقابت کند. »علیرضا دربان  ثانی« به داســتاِن صادراِت 
کاالیش هم اشــاره کرد و گفت: »من حدود 12 سال بازار عراق را 
از چنگ چینی ها درآوردم، اما امســال دیگر نتوانستم ادامه دهم. 
چینی ها کاالی مــا را با همان نام ایرانی اش تولید می کنند. چین 
حامی دارد و می تواند ادامه دهد، اما حمایت از ما تنها با شعار است.«

ششم.خبرنگار ما که همین تازگی ها رفته و شهرِک صنعتِی مشهد 
را از نزدیک دیده، می نویســد:»خاک وخاشاک و سوله های خالی 
با شیشه های شکسته و علف های هرز روییده در محوطه واحدها 
بیش از اینکه به شــهرک تولیدی و صنعتی شباهت داشته باشد، 
تصویِر شهرک های سینمایی را برای ساخت فیلم های آخرالزمانی و 

شهرهای متروکه و خالی از سکنه، به ذهن می آورد.«
هفتم. حاال که بحث به این جا رسید، بگذارید درکنارِ جوالدوزهایی 
که به دیگران می زنیم، یک سوزن هم به خودمان بزنیم.... آقایان! 
شما بهتر از من می دانید که »مدیریت سنتی« در صنعت و تولید، 

این روزها دیگر جواب نمی دهد.
اگــر خالقیت ها را درنیابیم و به رویکردهای نوآورانه و فناوری های 
نو، روی خوش نشــان ندهیــم، خودمان باید دو دســتی بازار و 
مشتریان مان را به رقیباِن تیزهوش و فرصت طلب، تقدیم کنیم و بر 

مزارِ خویش زار زار اشک بریزیم.

فرجام علوی

 شهرک سینمایی یا شهرک صنعتی
به منظور درک بهتر شرایط حاکم بر وضعیت امروز بخش تولید و صنعت سری به شهرک 
صنعتی توس زدیم که ثمره آن را در ادامه می خوانید.)به عنوان نمونه عینی و برشی کوچک 

از اوضاع کلی (.
اولین چیزی که انتظار داری به محض ورود به شهرکی که چند صد واحد صنعتی و تولیدی 
در آن مستقر است، ببینی، تعداد قابل توجهی کامیون و تریلی است. تصویری که در اواسط 
دهه 70 بسیار دیده می شد، اما حاال دیگر خبری از صف خودروهای سنگین حتی در یک 

خیابان این شهرک نیست.
خاک وخاشــاک مقابل در برخی از واحدها بیانگر نبود رفت وآمد چند ماهه به این مکان 
است وسوله های خالی با شیشه های شکسته و علف های هرز روییده در محوطه تعداد زیادی 
از واحدها بیشتراز اینکه شباهتی به شهرکی تولیدی و صنعتی داشته باشد، تداعی کننده 

شهرک سینمایی برای ساخت فیلم های آخرالزمانی وشهرهای متروکه است.
ســوله های ناتمام هم در تمام خیابان های شــهرک به چشم می آید، اما قسمت تلخ ماجرا 
واحدهایی هســتند که با تمام تجهیزات و فعالیت چند ساله حاال تعطیل شده اند وبیشتر 
واحدهایی هم که به ظاهر فعال هســتند، دیگر مانند ســال های قبل با ظرفیت کامل کار 

نمی کنند و تعداد کارگرانشان به کمتر از نصف کاهش یافته است.
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