
 به اعتقاد فعاالن صنعــت کفش، تولید ســنتی و زیرپلــه ای، نبود حمایت هــای دولتی و 
ســنگ اندازی های بیمه و مالیات،  مانند کفش آهنین نفس توسعه و جهش تولید در این 
صنعت را گرفته است، رئیس سابق اتحادیه کفاشان  نیز مدعی است تولیدی های کفش 

مشهد تعطیل می شود اما رئیس فعلی آن را  انکار می کند...

پاشنه آشیل های 
صنعت کفش 

استان

تالش بهزیستی برای تغییر پروتکل 
مالقات در خانه سالمندان  

این فیش  قیمت  ندارد 

معاون بهزیستی استان در پاسخ به گالیه مردم خبر داد:

 یک خیر ناشناس مشهدی به پاکبان بجستانی که ۷ میلیون تومان پول پیدا شده را 
به صاحبش برگردانده بود، برابر همان پول را هدیه داد 

 صفحه۴ صفحه۴

 صفحه۴

تنها 10 درصد مصوبات 
شورای پنجم عملیاتی 

نشده است

نتیجه تست کرونای 
45 درصد بیماران 

سرپایی مثبت است

بهره برداری از پروژه 
 75 متری رضویه 

تا پایان مرداد

 کوچه شاهین فر 
»پیاده راه« شد

پیش بینی کارناوال های 
 عید غدیر 

در 15 منطقه مشهد

قنات جهانی قصبه 
 گناباد سامان دهی 

و بازپیرایی می شود

بازدید استاندار از 
منطقه ویژه اقتصادی 

دوغارون

 نایب رئیس شورای شهر 
در صحن علنی شورا:

معاون دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد:

 معاون شهردار مشهد 
خبر داد:

 

  مدیر جهادکشاورزی مشهد
 اعالم کرد:

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی
 خبر داد:

 افزایش 18 برابری قلع و قمع باغ ویالهای
 غیر مجاز مشهد طی امسال

 رشد 16 درصدی درآمدهای استان
 تا پایان تیرماه

۲

افزایش 53 درصدی 
چک های برگشتی 

در  بها ر 99 

 صفحه۲

 صفحه۱

 صفحه۲

 صفحه۲

 صفحه۲

 صفحه۲

 صفحه۱

۳

۴

 گازرسانی
 به 77 روستا

 و ۱67 واحد 
صنعتی استان

 صفحه۳

وزیر نفت: 95 درصد جمعیت 
خراسان  رضوی  از نعمت گاز 

بهره مند شدند
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سه شنبه 14 مرداد 1399  / 14 ذی الحجه 1441

4  صفحه/  شماره 447۲  / قیمت: 600 تومان

قنات جهانی قصبه گناباد سامان دهی و بازپیرایی می شود 
مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع دســتی خراســان رضوی گفــت: 
قنــات قصبــه گنابــاد کــه در فهرســت آثــار 
از  امســال  اســت،  گرفتــه  قــرار  جهانــی 
جمهــوری  ســفررئیس  اعتبــارات  محــل 
می شــود. بازپیرایــی  و  دهــی   ســامان 

به گــزارش روابط عمومــی  میراث فرهنگی 
استان مکرمی فرافزود: اعتبار اختصاص یافته 
در این ســفر30 میلیارد ریال بــوده که برای 
 اجرای طرح و برنامه ها تامین شــده اســت.

او ادامــه داد: تکمیــل و اســتحکام بخشــی 
ورودی شماره دو، طرح پایش آب قنات قصبه 
با مشــارکت مجتمــع آموزش عالــی گناباد، 
احیا و بازپیرایی کوچه باغ محور گردشگری 
قنات قصبه با مشــارکت شــهرداری گناباد، 

استحکام بخشــی، مرمت و احیــای آب انبار 
قلعه کاخک با مشارکت شهرداری کاخک، 
مرمت بــرج و حوضخانــه فخــرزاده  و مرمت 
و بازپیرایــی کوچــه بــاغ  واقــع در محــور 
گردشگری قنات از مهم ترین اقداماتی  است 
 که از محل این اعتبارات انجام خواهد شــد.
او بــا بیــان ایــن کــه جلــب مشــارکت مردم 
و دســتگاه های اجرایــی نیــز در دســتور کار 
قــرار دارد، اظهــار کــرد: شــهرداری های 
آمــوزش  مجتمــع  و  کاخــک  و  گنابــاد 
مهــم  برنامــه  ایــن  در  گنابــاد  عالــی 
 میراث فرهنگــی مشــارکت خواهنــد کرد.
وی تصریح کرد: اعتبار تامین شده و تخصیص 
یافته برای قنات جهانی قصبــه گناباد مبلغ 

هفت میلیارد ریال است.

عملیات آب رسانی در روستاهای تربت جام، تایباد و باخرز 
امسال تکمیل می شود 

نماینــده مــردم تربت جــام، تایبــاد و باخرز 
در مجلــس از تکمیــل عملیات آب رســانی 
روســتاهای حــوزه انتخابیه خود در ســال 
جــاری خبــر داد.  جلیــل رحیمــی جهــان 
آبــادی در گفت وگــو بــا   خانــه ملــت، در 
خصــوص مشــکالت کمبــود آب در حــوزه 
انتخابیه خود اظهار کرد: از ابتدای مجلس 
دهم4۷ روســتای فاقــد آب در حــوزه های 
تربت جــام، تایباد وباخرز وجود داشــت که 
آب با تانکربرای اســتفاده مــردم حمل می 
شد و اعتباراتی که دولت برای حل مشکل 
آب تخصیص داد باعث شد که 24 روستا آب 
رسانی شود که به ازای هر سال برای شش 
روســتا عملیات آب رســانی صورت گرفت 
که اقــدام قابل توجهی بــود. وی افزود: هم 

اکنون 23 روستای فاقد آب در حوزه تربت 
جام،تایبــاد و باخرز وجوددارد که در ســال 
گذشته در کمیسیون تلفیق بنا شد که 12 
میلیارد اعتبار برای حل مشــکل آب به این 
مناطق پرداخت شــود که  قرار شــد هشت 
میلیارد از آن در جهت آب رســانی در حوزه 
آبفا در 23 روستای مد نظر در سال گذشته 
هزینه شــود اما متاســفانه به دلیــل کمبود 
اعتبار که دولت با آن مواجه بود، کمتر از 20 
درصد مبلغ درنظر گرفته شده، پرداخت شد 
که عمال نتوانست راه حلی برای   مشکل آب 
باشدو با پیگیری های صورت گرفته بنا شد 
در سال 99 با پرداخت اعتبارات الزم  برای 
روســتاهای جامانده در ســریع ترین زمان 

ممکن مشکل آب رسانی آن مرتفع شود.

بازدید استاندار از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 

 کلثومیان/  اســتاندار خراســان رضوی  در 
سفری سر زده به شهرستان تایباد، به همراه 
غالمعلــی صادقی رئیــس کل دادگســتری 
خراسان رضوی، ســردار یعقوب علی نظری 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( و سردار ماشاءا...

جان نثار فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بازدید کرد.

بــه گــزارش  روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملل منطقــه ویــژه اقتصادی دوغــارون ،  

رزم حســینی اســتاندار خراســان رضــوی 
در ایــن بازدیــد بــا مدیرعامل منطقــه ویژه 
اقتصادی دیدار و نقشه توسعه مرز شرقی را 
بررســی کرد. وی در این بازدید بر تسهیل و 
روان سازی فعالیت های تجاری و مسافری 
و تسریع در اجرای طرح جامع پایانه ها تأکید 
کرد. مدیــر اجرایی منطقه ویــژه اقتصادی 
دوغارون تایباد گفت: منطقه ویژه اقتصادی 
دوغارون در فاصله 120 کیلومتری شــهر 

هرات افغانســتان قرار گرفته اســت و نقش 
به ســزایی در صادرات انواع کاال به ســمت 
ایــن کشــور و بازارهــای هــدف آن دارد. 
حســین آخوند زاده افزود: هم اکنون بیش 
از 2۶5 شــرکت بازرگانــی، حمــل و نقل، 
تخلیه و بارگیری و شــرکت هــای خدماتی 
در منطقــه ویژه اقتصــادی دوغــارون فعال 
اســت. وی ادامه داد: با فراهم شدن زمینه 
صــادرات انــواع کاال به ســمت افغانســتان 

افزون بــر دوهزار نفر از جوانــان جویای کار 
این شهرســتان به صورت مســتقیم در این 
کانون اقتصادی مشغول به کار شده اند. در 
ادامه سفر سر زده استاندار  به مرز دوغارون، 
وی از کارگاه تجهیز شهرک انرژی، بازارچه 
مرزی، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، 
سالن مالقات های مرزی و پاسگاه ایست و 
بازرسی 1۷ شهریور مستقر در مرز دوغارون 

بازدید کرد.

سیل تابستانی ۳0 میلیارد ریال به راه های خراسان رضوی 
خسارت زد 

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان رضوی گفت: در پی بارش های 
تابستانی هفته گذشــته و وقوع سیل، راه 
هــای ارتباطی اســتان 30 میلیــارد ریال 

خسارت دید.
 ابراهیــم نصــری  در گفــت و گــو بــا  ایرنا 
تصریح کــرد: عمــده خســارت های وارد 
شــده مربوط به راه های روستایی است به 
طوری که راه های 9 روستا در شهرستان 
درگز و پنج روســتا در شهرســتان قوچان 
آسیب دیده اســت. وی آســیب های وارد 
شده را شــامل تخریب راه ها، پل ها، ابنیه 
فنــی و آب نمــا مطــرح کــرد و ادامــه داد: 
مجموع خسارت راه های ارتباطی در این 
دو شهرستان حدود 24 میلیارد ریال بوده 

است. وی گفت: در بارندگی شدید هفته 
گذشــته راه ارتباطی حدود 15 روستا در 
شهرستان کالت مسدود شد که در همان 
ابتدا راه 10 روستا بازگشــایی شد با این 
حــال در مجمــوع شــش میلیارد ریــال به 
راه های این شهرســتان آسیب رسید.   بر 
اســاس اعالم روز گذشــته مرکز مدیریت 
راه های خراســان رضــوی راه روســتایی 
دربندی -ریشــخوار در شهرســتان درگز 
و جاده دسترســی روســتاهای چهارراه، 
خاکستر، الیین کهنه، سنگ دیوار و سینی 
در شهرســتان کالت که در پــی بارش ها 
و ســیالب روزهای سه شــنبه هفتم و پنج 
شــنبه نهم مــرداد جاری بســته شــده بود 

همچنان مسدود است. 

توزیع 600   سبد غذایی بین نیازمندان در باخرز 
نشــتیفانی_همزمان با آغاز دهــه والیت، 
۶00   ســبد غذایی در قالب طرح مواســات 
بین خانــواده هــای نیازمند آســیب دیده از 

کرونا در شهرستان باخرز توزیع شد.
جمعــه  امــام  االســالم  زاهــدی  حجــت 
شهرستان باخرز گفت: در این طرح که از روز 

عید سعید قربان آغاز شد و به مناسبت دهه 
والیت در حال اجراســت، تعداد ۶00 سبد 
غذایی شــامل اقالم برنج، مــرغ، ماکارونی 
و روغن، در مجموع بــه ارزش 120میلیون 
تومان بین خانواده های نیازمند آسیب دیده 

از کرونا تقسیم شد.

اخبار کوتاه 

شهرستان ها

ایرنا/ کیانی فرد  ،  رئیــس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری ســبزوار گفت: با 
اجرای شش طرح آبخیزداری با هزینه 
30 میلیــارد ریــال از محــل اعتبارات 
صندوق توســعه بســتر مناســبی برای 
جهــش تولیــد در بخــش کشــاورزی و 
منابــع طبیعی ایــن شهرســتان ایجاد 

شده است.
پایگاه اطالع رسانی مرزبانی/سردار 
جان نثار ،فرمانده مرزبانی اســتان  از 
کشــف 240کیلوگــرم  مــواد مخــدر 

توسط مرزبانان هنگ تایباد خبر داد.
حقدادی / خــدادادی فرمانده حوزه 
بســیج حضرت نبی اکرم )ص(نیلشهر 
تربــت جــام گفــت :  همزمــان بــا دهه 
مبــارک امامــت و والیت تعــداد 120 
بســته موادغذایــی  بــه ارزش 300 
میلیون ریــال  کمک های مومنانه بین  

نیازمندان نیلشهر توزیع شد.
اعلمــی/ حمیــدی ، فرمانــدار تربــت 
جام گفت:  کارخانه تولیدی »رب جام 
شــاهد« در ســال جهش تولیــد در این 

شهرستان  راه اندازی می شود.
ایرنــا/   وحدتی فر، معاون حمــل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراســان رضــوی گفــت: بازرگانــان، 
صاحبــان کاالهــای ترانزیت و شــرکت 
های حمل و نقل بین المللی خواســتار 
"ترانشــیپمنت کاال از جاده بــه ریل" در 
پایانه مرزی لطف آباد خراسان رضوی با 

جمهوری ترکمنستان هستند.
خاکشو ر/ مهندس علی بدیع زادگان، 
اداره مخابــرات شهرســتان  رئیــس 
رشــتخوار با اشــاره به این کــه افزایش 
پهنای باند اینترنت  درروستاهای کت 
، اکبر آبــاد و قادر آباد باتوجــه به تأمین 
نیازهای مشــتریان انجام شده است ، 
گفت :ظرفیت پهنای باند در روســتای 
کت از 4mبــه ۶m ودرروســتای اکبر 
 4m 2بهm آباد پهنای بانــد اینترنت از
۶m 2بهm و در روســتای قادر آبــاد از

ارتقا یافته است.
حقدادی - افکار ، رئیس دانشکده علوم 
پزشکی تربت جام گفت:با هدف مبارزه با 
ویروس کرونا خیر نیکوکار این شهرستان 
در اقدامی خداپسندانه مبلغ 450 میلیون 
ریال به حوزه سالمت تربت جام اهدا کرد.

اخبار

گوناگون

 محیط بان آسیب دیده پارک ملی تندوره
 از بیمارستان مرخص شد 

 رئیــس اداره حفاظت پــارک ملی تندوره  گفــت: محیط بان آســیب دیده 
پارک ملی تنــدوره پس از انجام یک عمل جراحی ســخت، از بیمارســتان 

مرخص شد. 
حسین اصالحی در گفت وگو با ایسنا مطرح کرد: چند  روز پیش محیط بان 
" عظیم دانشور "هنگام انجام ماموریت  توسط شکارچیان غیرمجاز پارک 
ملی تندوره هدف ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه دست و سینه  به شدت 
آسیب دید. اصالحی اظهار کرد: شدت جراحات واردشده به حدی بود که 
شرایط درمانی در شهرستان درگز مهیا نبود و طی پیگیری های مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان این محیط بان به مرکز استان منتقل و شدت 
جراحات   باعث شــد که عمل جراحی سختی روی دســت وی انجام شود. 
وی افزود : هم اکنون حال عمومی بیمار خوب است و شکارچی خاطی که 
فرد سابقه داری نیز هست، با هوشیاری محیط بان در همان ساعات اولیه 
شناسایی و  با دستور قضایی دادستان شهرستان درگز  و همکاری پلیس 

آگاهی دستگیر شد.

حادثه انفجار در یک کارخانه یک قربانی گرفت 

باقری/مسئول فوریت های پزشــکی 115 چناران گفت :در پی تماس با 
اورژانس 115 چناران مبنی بر انفجار مخزن در کارخانه رب تبرک،  ســه 
 دستگاه آمبوالنس اورژانس 115 شهرستان چناران به محل اعزام شدند. 
متاســفانه  شــد  اولیــه  مشــخص  بررســی  در  افــزود:  آگیــن  ســعید 
یــک نفــر بــه دلیــل شــدت جراحــت در دم فــوت کــرده و 13 مصــدوم 
حادثــه پــس از انجــام اقدامــات اولیــه درمانــی  توســط آمبوالنــس 
شــدند. اعــزام  )ع(  االئمــه  ثامــن  بیمارســتان  115  بــه   هــای 
وی ادامه داد: برابر آخرین اطالعات 12 مجروح حادثه ترخیص شده اند و 

یک نفر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی بستری شده است.

تولید 100 هزار ماسک توسط بسیجیان سرخس 
تمدن-  فرمانده ســپاه ســرخس در مراســم اجرای مرحلــه دوم رزمایش 
همدلی و احسان در سرخس  گفت: بسیج ماموریت های متعددی را برای 
خودش تعریف کرده است و در ســرخس نیز ما  در گندزدایی و ضدعفونی 
معابر و تولید ماسک در چهار کارگاه نقش داشــتیم. مجید آذرکیش بیان 
کرد: در مرحله اول 100 هزار ماسک توسط بسیجیان تهیه شد و بیش از 
50 هزار بسته معیشتی، بهداشتی و ذبح دام به همت  مجموعه پایگاه های 

بسیج با همکاری دیگر دستگاه ها آماده و توزیع شد.

راه اندازی کتابخانه دیجیتال شهید مدرس در کاشمر 
مهدیان/ یعقوبی،مدیر مجتمع فرهنگی زیارتگاه  شهید مدرس از راه اندازی  
کتابخانه دیجیتال شهید آیت ا... مدرس)ره(همزمان با دهه والیت و امامت 

خبر داد.

تمامی امالک آموزش و پرورش کاشمر تا یک سال آینده 
سنددار می شود 

مهدیان/ مدیر آموزش و پرورش کاشــمر 
گفت: با هدف اجرای طرح کاداس مبنی 
بر دریافت ســند رســمی بــرای فضاهای 
دولتــی، خوشــبختانه اقدامــات خوبــی 
در مجموعــه آمــوزش و پــرورش کاشــمر 

انجام شده است. علی طاهریان افزود: با 
دریافت سند ملکی برای تمامی فضاهای 
آموزشــی در شهرســتان ظرف یک ســال 
آینــده جشــن مستندســازی را برگــزار 

می کنیم.



نایب رئیس شورای شهر در صحن علنی شورا: 

تنها10 درصد مصوبات شورای پنجم عملیاتی نشده است
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روز گذشــته یکصدمین جلســه علنی شورای 
شهر مشــهد برگزار شــد و از شش دســتور کار 
این جلسه، دو دســتور کار برای بررسی بیشتر 
به کمیسیون ها برگشت خورد و اعضای شورا 
مواردی از جمله اصالح مصوبه محاسبه ارزش 
معامالتی ساختمان، بازنگری در نحوه محاسبه 
حقوقات کاربری بهداشتی، درمانی، ورزشی و 
آموزشی در حوزه های درآمدی و اصالح مصوبه 
آیین نامه پرداخت تسهیالت بانکی به طرح های 
سامان دهی و انتقال مشاغل مزاحم و آالینده به 

محل های مجاز را تصویب کردند.

 سال آینده؛ بهره برداری از باغ موزه 	 
دفاع مقدس

حمیدرضا موحدی زاده نایب رئیس شــورای 
شهر مشــهد که در غیاب محمدرضا حیدری 
ریاست این جلسه شورا را بر عهده داشت، به 
مناسبت یکصدمین جلسه علنی شورا مروری 
بر اقدامــات انجام شــده کرد و گفــت: حدود 
10 درصد از مصوبات شــورای شــهر مشــهد 
 در شــهرداری عملیاتــی نشــده و بــا موانعــی 
روبه روست که در یک سال آینده جویای علل 
تاخیر پیش آمــده در فرایند اجــرای مصوبات 
خواهیم بود تا آن هــا را برطرف کنیــم. وی با 
بیان این که شــورای پنجم از ابتدای فعالیت 
خود تاکنون بیش از 700 طــرح و الیحه را به 
تصویب رســانده اســت، اظهارکرد: طی ســه 
سال گذشــته 534 الیحه از سوی شهرداری 
و 113 طــرح از طرف اعضای شــورای شــهر 
بــرای تصویب بــه شــورا ارائه و تصویب شــده 
 اســت. وی در ادامــه بــه تشــریح برخــی از 
مهم تریــن مصوبــات ایــن دوره پرداخــت و با 
اشــاره به مصوبــه حمایت از تکمیــل باغ موزه 
دفاع مقدس گفت: باغ موزه دفاع مقدس سال 
آینده به بهره برداری می رســد. موحدی زاده 
همچنین به مرور مناســبت های هفته جاری 
از جمله ســالروز صــدور فرمان مشــروطیت، 
روز حقوق بشــر اســالمی و کرامت انســانی، 
والدت امام علی النقی)ع( و ســالروز تاسیس 
جهاد دانشــگاهی پرداخت و با اشــاره به 17 
مردادماه روز خبرنگار، گفت: یکی از مهم ترین 
رســالت های خبرنگاران، آگاهی بخشــی به 
مردم و تنویر افکار عمومی است؛ خبرنگاران 
صدای مردم هســتند و باید مطالبات آن ها را 
پیگیری کنند و از سوی دیگر اقدامات رفاهی 
و عمرانی بخش های مختلف را هم باید دقیق 

انعکاس دهند تا مردم را امیدوارتر کنند.

رونمایی از ماشین آالت جدید مدیریت 	 
پسماند در هفته دولت

دستور کار اول این جلسه شورا، ارائه گزارش 
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
مشــهد در خصوص پــروژه های این ســازمان 
بود که کریمیان در این زمینه گفت: در ســال 
97، 15 دســتگاه و در سال گذشــته نیز 33 
دستگاه ماشین آالت جدید خریداری شد که 
درهفته دولت از ماشــین آالت و کاربری های 
مذکور با اعتباری حــدود 210 میلیارد ریال 
رونمایــی خواهد شــد. وی افزود: در ســه ماه 
اول ســال 99 روزانــه 225 تن زباله خشــک 
از طریــق روش هــای مختلف جمــع آوری و به 
منظــور ســامان دهی و کنتــرل جمــع آوری و 
حمل خــاک و نخاله هــای تولیدی در ســطح 
شهر، اداره سامان دهی ضایعات ساختمانی 
در مجموعه ســازمان مدیریت پســماند ایجاد 
شده است. کریمیان اشاره ای هم به مشکالت 
ناشــی از انبارهای غیر مجاز و غیر بهداشــتی 
پسماند خشــک کرد و افزود: وجود انبارهای 
 ضایعــات و کارگاه هــای مربــوط کــه دارای
 یک سری مشکالت بهداشتی، زیست محیطی 
و ایمنــی ، تــوام با رعایــت نکــردن قوانین کار 
و امــور اجتماعی اســت، ســبب ایجاد آســیب 
های اجتماعی و نارضایتی شــهروندان شده 
اســت، با انبارهــای داخــل محدوده شــهر از 
طریق کمیسیون بند 20 قانون شهرداری ها، 
انبارهای خــارج از محدوده شــهری از طریق 
محیط زیســت و مراکــز بهداشــت و انبارهای 
محدوده روســتا و حریم روســتا هــم از طریق 

دهیاری، با اعالم گزارش برخورد می شود. 

ضرورت رسیدگی به گودهای ناجا در 	 
منطقه ثامن

در ادامــه، الیحه دوفوریتــی با موضــوع احداث 
پارکینگ طبقاتــی در عرصه گودبرداری شــده 
بلوک هــای A و B پروژه نرگــس در منطقه ثامن 

نیز در دســتور کار اعضای شــورا قــرار گرفت که 
دو فوریتی بــودن آن رای نیــاورد و اعضــا به یک 
فوریتی بودن آن رای دادند. بنابراین این الیحه 
به کمیســیون های مربوط برای بررسی بیشتر 
ارجاع شــد تا ظرف 10 روز درباره آن اعالم نظر 
شــود.همچنین به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد، شهردار منطقه ثامن درباره این 
الیحه با تاکید بر ضرورت رسیدگی به گودهای 
ناجا در منطقه ثامن گفت: یکی از نقاط آســیب 
پذیری کــه در منطقه ثامن وجــود دارد، موضوع 
گودهای ناجاســت. نعمتی افزود: دو پــروژه در 
میدان امر بــه معــروف و نهی از منکــر در تقاطع 
بولــوار امیرالمومنیــن )ع( و شارســتان رضوی 
وجود دارد که 50 هزار متر مربع عرصه دو زمین 
است که حدود 27 متر گود شده است، در اطراف 
این گودها دو خیابان با اهمیت منطقه ثامن یعنی 
بولوار شارستان رضوی و بولوار امیرالمومنین )ع( 
قرار دارد، متاسفانه به دلیل آن که سازه نگهبان به 
صورت موقت طراحی می شود در معرض آسیب 
و خطراســت و اگر حادثه ای رخ دهد پروژه های 

مجاور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

تصویب الیحه اصالح یک بند از آیین نامه ای 	 
برای سامان دهی و انتقال مشاغل مزاحم

دســتور کار ســوم اعضای شــورا بررســی نظریه 
کمیسیون های خدمات شهری و برنامه و بودجه 
شورا در خصوص الیحه ای با موضوع اصالح یکی 
از بندهای آیین نامه پرداخت تسهیالت بانکی به 
طرح های سامان دهی و انتقال مشاغل مزاحم 
و آالینده به محل های مجاز بــود که پس از بحث 
 و بررسی به تصویب رسید. بر این اساس »بند 2- 
ب - آییــن نامــه پرداخــت تســهیالت بانکی به 
طرح های سامان دهی و انتقال مشاغل مزاحم 
و آالینده به محل های مجاز به این شــرح اصالح 
مــی شــود: وام پرداختی به هــر عضو بــه میزان 
ســقف نصاب معامالت جزء و براســاس اولویت 
زمان درخواســت و نظرکمیته تصویــب خواهد 

بود.«الیحه سامان دهی مشاغل ناایمن، مزاحم 
و آالینده شــهری نیز به عنوان دستور کار چهارم 
مورد بررســی اعضای شــورا قــرار گرفــت که به 
دلیل نیاز به بررسی و بحث بیشــتر درباره آن به 

کمیسیون های مربوط برگشت خورد.

بازنگری در نحوه محاسبه حقوقات کاربری 	 
بهداشتی، درمانی، ورزشی و آموزشی در 

حوزه های درآمدی
در ادامه یکصدمین جلســه علنی شورا، اعضا به 
بررسی طرحی درباره بازنگری در نحوه محاسبه 
حقوقات کاربری بهداشتی، درمانی، ورزشی و 
آموزشی در حوزه های 4 و 5 درآمدی پرداختند 
و آن را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه »یک 
تبصره به عنوان تبصــره ۶، به بنــد 2 مصوبه ای 
در این زمینه در تاریخ 20 بهمن 95 الحاق شد: 
درصورت درخواســت پروانه احــداث، تجدید و 
توســعه بنا، منطبق بر کاربری های بهداشــتی ، 
درمانی و ورزشی برای امالک واقع در حوزه های 
4 و 5 درآمدی و  منطبق بر کاربری های فرهنگی 
آموزشــی در حوزه های 4 و 5 درآمدی،  حداکثر 
تا 3 ســال پس از الزم االجرا شــدن این مصوبه، 
عوارض پذیــره تراکمی هر مترمربــع، به صورت 
P0 محاســبه خواهد شــد.«آخرین دســتور کار 
این جلســه نیز اصــالح مصوبه محاســبه ارزش 
معامالتی ساختمان بود که با رای اعضا مصوب 
شد و بر اساس آن »عبارت در ماده واحده مصوبه 
تاریــخ 21 خــرداد 85 به شــرح »بدیهی اســت 
در هــر صــورت نبایــد ارزش معامالتــی از مبلغ 
5/700/000 ریال تجاوز نماید« به این شرح 
اصالح و جایگزین شد: بدیهی است در هرصورت 
نباید ارزش معامالتی در حوزه  1 و 2 درآمدی از 
مبلغ 5/700/000 ریال و در حوزه های 3، 4 
و 5 درآمدی، از 90 درصد ارزش معامالتی سال 
1394 همان پالک، تجاوز نماید.« در تبصره این 
مصوبه نیز آمده است: »شهرداری مشهد مکلف 
است، با توجه به اصالح مبانی محاسباتی ارزش 
مذکــور و به منظــور یکسان ســازی آرای جریمه 
صادره از ابتدای ســال 1399 امــالک واقع در 
حوزه های 3، 4 و 5 درآمدی، نســبت به ارســال 
مجدد الیحه اصالحی مربوط به کمیسیون ماده 

100 اقدام نماید.«

ازمیان خبرها

گوناگون 

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

نتیجه تست کرونای 45 درصد 
بیماران سرپایی مثبت است 

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
گفت: 50 هزار مورد آزمایش پزشکی ویروس کرونا 
تاکنون برای مراجعان سرپایی در »مراکز خدمات 
جامع ســالمت 1۶ ســاعته« زیرپوشــش دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در خراسان رضوی انجام شده 
اســت که نتیجه 40 تا 45 درصد این موارد مثبت 

اعالم می شود. 
به گزارش ایرنا، دکتر قلیان افــزود: آزمایش طبی 
ویروس کرونا از شهروندان به طور معمول بین افراد 
مراجعه کننده با عالیم مشــکوک تنفسی، افراد با 
بیماری های زمینه ای و شهروندان باالی ۶0 سال 

گرفته می شود.

فعالیت ۱۰۰ زوج مدافع سالمت در 
مراکز درمانی علوم پزشکی مشهد

دکتــر جــواد رجبیــان کارشــناس مســئول امــور 
بیماری های خاص دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
ضمــن قدردانی از خدمــات مدافعان ســالمت در 
خصوص درمان بیماران کرونایی، گفت: در حوزه 
زیر پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد حدود 
100 زوج مدافــع ســالمت فعالیت مــی کنند که 
از ایــن تعداد 35 زوج در بیمارســتان های مشــهد 
هســتند و از تک تک این زوج ها با حضور مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تقدیر به عمل می آید. 
بــه گــزارش وب دا، در مراســم تجلیل از ســه زوج 
مدافع ســالمت، از فرامرز فرشــچی و پریسا دوده، 
مرتضــی عابدیــان و حانیــه شــکور و محمدعلــی 
شــهیدی و زینب رضاپور به عنوان ســه زوج مدافع 
سالمت بیمارســتان های درگیر بیماران کرونایی 

در مشهد تقدیر به عمل آمد.

برگزاری مرحله پایانی جشنواره 
کشوری تئاتر معلوالن در مشهد

مرحلــه پایانــی »جشــنواره تئاتــر افــراد دارای 
معلولیت«، با حضور شــرکت کنندگانی از سراسر 
کشور در قالب اجراهای آنالین، در مشهد آغاز شد. 
مدیــرکل بهزیســتی اســتان در گفت وگو بــا ایرنا، 
شــمار آثار ارائه شده به جشــنواره را 1۶3 اثر بیان 
کرد و گفت: 57 اثــر از این بین بــه مرحله بازبینی 
رســید و در نهایت 30 اثر برگزیده شد؛ این آثار نیز 
شــامل 9 اثر در فضــای خیابانی، 9 اثــر در فضای 
صحنه ای و 12 اثــر تئاتر کودک و نوجوان اســت. 
پوریوسف افزود: این جشنواره در بخش صحنه ای 
بزرگ سال 78 نفر، در بخش خیابانی 75 نفر و در 
بخش کودک و نوجوان 82 نفر شرکت کننده دارد.

اخبار

جامعه 

مدیر جهادکشاورزی مشهد اعالم کرد:

افزایش ۱8 برابری قلع و قمع باغ  ویالهای 
غیر مجاز مشهد طی امسال

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: در شش 
ماه اول ســال 98 تنها 50 مورد قلــع و قمع باغ ویالی 
غیر مجاز داشتیم، اما در پنج ماه امسال، 909 باغ ویال 
را قلع و قمع و اعمال قانــون کردیم که حدود 18 برابر 
شده است، البته در مقایسه با حجم تغییر کاربری ها، این 
تعداد قلع و قمع ناچیز و انگشت شمار بوده و باید بیشتر 
در این حوزه کار شود. امید طهماسبی زاده در گفت وگو 
با ایســنا، همچنین در خصــوص پرونده باســتی هیلز 
مشهد، اظهار کرد: حکم تخریب باغ ویالها صادر شده، 
اما بعــد از تجدیــد نظرخواهــی محکوم علیــه پرونده، 
موضوع به یکــی از شــعب دادگاه تجدید نظر اســتان 
ارجاع شده و هنوز دادگاه رایی در این خصوص صادر 
نکرده است. وی با بیان این که 3، 4 مجتمع غیر مجاز به 
صورت باغ ویال ایجاد شده که منتسب به کارکنان برخی 
از ادارات و سازمان هاست و بیشتر در بولوار شاهنامه، 
گوارشک و منطقه زاک قرار دارد، گفت: در سطح شهر 
نیز مجتمع های متعددی است که به صورت غیر مجاز 
احداث شده و جهاد کشــاورزی اقدام به قلع و قمع آن 
کرده و برای تعداد زیادی پرونده کیفری تشکیل شده 

که در حال رسیدگی است.

پیش بینی کارناوال های عید غدیر 
در ۱5 منطقه مشهد

کارناوال خودروهای سواری به مناسبت عیدغدیر به 
همراه گروه های سرود و مولودی خوان در مسیرهای 
پانزده گانه مشــهد حرکت می کند. به گــزارش روابط 
عمومی بنیاد بین المللی غدیر استان، این کارناوال ها 
از ســاعت 17 تــا 22 در مســیرهای مشخص شــده 
درحرکت اند و توقف ندارند تا گره ترافیکی ایجاد نشود.

کوچه شاهین فر »پیاده راه« شد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد از تبدیل کوچه شاهین فر به پیاده راه خبرداد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری، عطارزاده 
طوسی با بیان این که در این پروژه از هسته مرکزی 
 شــهر حدفاصل خیابان امام خمینی )ره( تا خیابان
 آیت ا... خزعلی تبدیل به پیاده راه شده است، اظهار 
کرد: این پــروژه کــه اعتبار آن پنــج میلیــارد تومان 
است، به طول 400 متر بوده که از سال گذشته آغاز 

شده و هم اکنون رو به اتمام است. 

معاون شهردار مشهد خبر داد:

بهره برداری از پروژه 75 متری 
رضویه تا پایان مرداد

معاون عمران، حمل ونقل وترافیک شهرداری مشهد 
 گفت: پــروژه 75 متری رضویه تا پایان مــرداد آماده 
بهره برداری خواهد بــود. به گــزارش پایگاه اطالع 
رسانی شــهرداری، کاظمی افزود: این پروژه شامل 
احداث باند دوم به طول 9.5 کیلومتر، به سازی باند 
اول به طول 3.5 کیلومترو احداث پل چهار دهانه به 
طول 80 متر اســت که با هزینه بیش از52 میلیارد 

تومان اجرا شده است.
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گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی

روزگذشته 244 طرح گازرسانی روستایی و 
صنعتی در خراســان رضوی طی مراسمی با 
حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نفت، تعدادی از 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران، فرماندار 
مشــهد، معاون اقتصادی استاندار و برخی از 
مسئوالن به بهره برداری رسید. بر این اساس 
بهره بــرداری از طرح های گازرســانی به 77 
روســتا با جمعیــت 6 هــزار و 899 خانــوار با 
هزینه 729 میلیــارد و 634 میلیــون ریال و 
پروژه های گازرسانی به 167 واحد تولیدی 
و صنعتــی به طــول 264 هــزار و 892 متر با 
هزینه 150 میلیارد و 56 میلیون ریال انجام 
شــد؛ همچنین همزمان با ایــن بهره برداری 
گازرســانی به 39 روســتا و عملیــات مراحل 
نخست و دوم خط تغذیه رینگ جنوبی مشهد 
همراه با خط انتقال منشعب از خط پارچین  
سنگ بســت با هزینــه 598 میلیــارد و 475 

میلیون تومان کلنگ زنی و آغاز شد.

بهره مندی بیش از 95 درصد جمعیت 	 
استان از نعمت گاز

به گــزارش »خراســان رضــوی«، در مراســم 
طــرح   283 کلنگ زنــی  و  بهره بــرداری 
گازرســانی کــه در روســتای 200 خانواری 
»گونجوک« واقــع در 50 کیلومتــری جنوب 
مشهد در مسیر تربت حیدریه – مشهد برگزار 
شــد، بیژن زنگنــه وزیــر نفــت که بــه صورت 
ویدئوکنفرانــس در ایــن مراســم ســخنرانی 
کــرد، بــا بیــان این کــه 95 درصــد جمعیــت 
اســتان از نعمت گاز بهره مند شــدند، گفت: 
هم اکنون میزان پوشــش بهره منــدی گاز در 
کشور 95 درصد است، اما این میزان پوشش 
در خراســان رضوی از 95 درصــد فراتر رفته 
است؛ تالش می کنیم برخی از مناطق محروم 
به طور مثال در شهرســتان درگــز را از نعمت 
گاز بهره منــد کنیم. وی افزود: برای پوشــش 
95 درصدی گاز در کشور هدف گذاری کرده 
بودیم، هم اکنــون بــرای 80 درصد جمعیت 
روستایی و 95 درصد از کل کشور گازرسانی 
شــده اســت، با این میزان بهره منــدی، ما به 
اهداف تعیین شــده خود دســت پیدا کردیم؛ 
این اهداف در شرایط تحریم و شیوع بیماری 
کرونا  محقق شده که در هیچ جای دنیا چنین 
موفقیتی نبوده و یکی از زیر ساخت های مهم 
است که مردم آن را احســاس می کنند. وزیر 

نفت به مطالعه برای روش تامین انرژی های 
پایدار در روســتاها در ســال 92 اشــاره کرد 
و افــزود: در  آن ســال گروهــی از محققــان 
روش هــای مختلــف تامین انــرژی پایــدار را 
بــرای روســتاها مــورد مطالعــه قــرار دادند؛ 
حتی این طرح در بودجه سال 93 به مجلس 
شورای اســالمی پیشنهاد شــد ، زمانی که به 
نتیجــه رســید در ابتدای طــرح بــه  14 هزار 
روستا گازرسانی شد و هم اکنون به حدود 30 
هزار روستا گازرسانی شده است و این آمار تا 
پایان سال  به 32 هزار روستا می  رسد. وی با 
بیان این که برای اجرای ایــن پروژه ها حدود 
26 میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح 
کرد: برای تامین اعتبار این طرح ها، مجلس 
اجازه داد از محل درآمد حاصــل از صادرات 
دود پــس از فــروش اســتفاده شــود و بودجه 
دیگری بــرای این کار مصرف نشــده اســت، 
با اجــرای این طــرح صدها هزار شــغل ایجاد 
شــد، عالوه بر این ســطح رفاه مردم باال رفت 
و آثار زیســت محیطی آن نیز دیده شد. وی در 
ادامه به سوخت رسانی خودروها اشاره کرد و 
گفت: برنامه و محور اصلی مــا برای مصارف 
 CNG ســوخت خودروهــا در آینده ســوخت
است که اکنون این موضوع در بسیاری ازنقاط 
قابل اجراست و باید زیرســاخت های جایگاه 
و ملزومــات آن تامیــن شــود. زنگنــه گفــت: 
هم اکنون روزانه 75 میلیــون متر مکعب گاز 
صادر می شــود که حدودا 90 درصد افزایش 
یافته اســت، ضمن این که دو ســوم گاز کشور 
هم اکنون از پــارس جنوبی تامین می شــود و 
این موفقیت حاصــل ســرمایه گذاری و اراده 
مدیریتی بود.وی با اشــاره به مصــرف گاز در 
فصل زمستان که به 300 میلیون متر مکعب 
در روز می رســد، افزود: این میزان اسراف در 
کشــور اســت و ما باید به ســمت بهینه سازی 
مصرف ســوخت برویم،  مــن مــردم را مقصر 

نمی دانم، اما کارهایی اســت کــه باید انجام 
شــود، یکی از ایــن کارها این اســت که اعالم 
کردیم هر کسی خواســت موتورخانه خود را 
تعمیر کنــد 5 یــا 6 میلیون تومان تســهیالت 
در اختیــار آن ها قــرار می دهیم کــه راندمان 

باالتر برود.

تداوم اکتشافات منابع در استان بسیار 	 
مهم است

زنگنه تاکید کــرد: من سال هاســت که برای 
تداوم اکتشــافات منابع در خراســان رضوی 
که بســیار مهم اســت تاکید می کنم،  چراکه 
با وجــود تولیــد گاز در این اســتان هم اکنون 
به دلیــل نیــاز، از فاصلــه 2 هــزار کیلومتری 
واردات گاز به این اســتان صــورت می پذیرد 
کــه در صــورت اکتشــافات و تولیــد در خــود 
اســتان شــرایط بهتر اســت، اگــر بتوانیم گاز 
در اســتان  کشــف کنیم و آن را توسعه دهیم، 
زندگی مردم رونق می گیرد. وزیر نفت گفت: 
باوجود شــرایط تحریم های ســخت در دو سه 
ســال اخیر، هیچ طرحی در وزارت نفت کنار 
گذاشته نشده بلکه طرح های زیادی نیز آغاز 
شــده اســت،  امســال هم با قدرت ادامه می 
دهیم، کشور ما توانسته است با موفقیت این 
مشکالت ناشی از تحریم را پشت سر بگذارد. 
وی با بیان این که اعــدادی که برای صادرات 
فراورده های نفتی داریم بی نظیر است افزود: 
من نمی توانم اعداد و ارقام را به دالیل منافع 
ملی بگویــم، امــا اعــداد بی نظیر اســت، این 

اعداد نشان می دهد که ما موفق بودیم.

توسعه زیرساخت ها طی 40 سال گذشته	 
همچنیــن ســید امیــر قاضی زاده هاشــمی 
نایب رئیس اول مجلس نیز در این مراســم با 
بیان این که انقالب اســالمی طی 40 ســال 
گذشته در توسعه زیر ساخت های خود موفق 

بوده اســت، گفت:یکــی از مهم تریــن این زیر 
ساخت ها  توسعه گاز روستایی است، در 10 
تا 12 ســال اخیر نیز با نهضت گازرســانی در 
استان دسترســی خوبی به این زیر ساخت ها 
فراهم شده اســت. وی افزود: برای برخی از 
روســتاها به دلیل صعب العبوربــودن امکان 
گازرسانی وجود ندارد، برای این که تبعیضی 
در گازرســانی ایجاد نشــود، بایــد جایگزینی 
برای آن ها طراحی شود.حسن منتظرتربتی 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران نیز در این 
مراسم گفت: مجموع سرمایه گذاری شرکت 
ملــی گاز ایــران از ســال 92 تا کنــون 136 
هــزار میلیــارد تومان بــوده اســت، بــا وجود 
همه مشــکالت اکنــون بیش از 900 روســتا 
بــرای گازرســانی آمــاده و رونــد افتتــاح آغاز 
شــده اســت که تا هفته دولت این روال ادامه 
خواهــد داشــت. وی افــزود: ضمــن این کــه 
تا پایــان امســال هــم در دو نوبــت پروژه های 
گازرســانی بــه 2 هزار روســتای دیگــر آماده 
بهره برداری می شود. معاون وزیر نفت افزود: 
تا پایان هفته دولت امســال 32 هزار و 197 
هزار روستا در کشــور از گاز طبیعی بهره مند 
خواهند بود و تعداد کل روستاهای باقی مانده 
قابــل گازرســانی بــه 9 هــزار و 527 روســتا 
می رســد.افتخاری مدیرعامــل شــرکت گاز 
اســتان نیــز در بخش دیگــری از این مراســم 
گفت: شرکت گاز خراسان رضوی هم اکنون 
وظیفه تامین گاز طبیعــی دو میلیون و 385 
هزار مشترک را بر عهده دارد و پس از استان 
تهران در رتبــه دوم باالترین میزان مشــترک 
گاز کشــور اســت. وی افــزود: از نظــر تعــداد 
انشــعاب های گاز هــم خراســان رضوی پس 
از تهــران و اصفهــان و از نظــر میــزان مصرف 
گاز بعــد از اســتان های تهــران، اصفهــان، 
خوزستان و بوشهر قرار دارد، همچنین تمام 
شــهرهای اســتان به جز باجگیران از امکان 
گاز بهره مند هســتند، ضمن این که در حوزه 
بهره مندی صنایع از گاز هم اکنون برای 900 
واحد اجرا شــده و 900 واحد دیگر در دست 
اجراســت.همچنین هاجر چنارانی نماینده 
مــردم شهرســتان نیشــابور و فیــروزه، ســید 
احسان قاضی زاده هاشــمی نماینده فریمان 
و ســرخس و رحیمــی جهان آبــادی  نماینده 
شهرســتان های تربت جــام، تایبــاد، باخرز و 
صالح آباد نیز بر ضرورت تکمیل گازرسانی به 
روستاهای باقی مانده و همچنین روستاهای 
مرزی به منظور پیشگیری از مهاجرت و توجه 
به قــرارداد پیمانکاران درخصــوص افزایش 

هزینه ها تاکید کردند.

3اخبار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی Tue. Aug. 4، 2020، No.44724472  سه شنبه 14 مرداد 1399 . شماره

گازرسانی به77 روستا و 167واحد صنعتی استان 
وزیر نفت:95درصد جمعیت خراسان رضوی ازنعمت گاز بهره مند شدند

اخبار

اقتصادی

معاون استاندار در کارگروه تنظیم بازار اعالم کرد:

 ممنوعیت خروج گوشت قرمز
  از استان درصورت تداوم

 افزایش قیمت
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
گفت: در صورت تداوم روند افزایش قیمت گوشت 
گوســاله در بازار اســتان، برخــی ممنوعیت ها در 
خروج این محصول از اســتان اعمال خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی اســتانداری، رســولیان 
در نشست کارگروه تنظیم بازار استان افزود: طی 
یک ماه گذشــته قیمت چند قلم کاال در اســتان از 
میانگین قیمت آن در کل کشور بیشتر شده است 
که از آن جمله می توان به گوشــت گوساله، روغن 
نباتــی و برنج پاکســتانی اشــاره کــرد. وی افزود: 
الزم اســت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و 
سازمان جهاد کشــاورزی، معیاری مشخص برای 
ســنجش قیمت گوشت در نشســت های کارگروه 
تنظیــم بازار اســتان ارائــه دهند تا بتوان بررســی 
درســتی درخصوص افزایش یا کاهــش قیمت ها 
نسبت به سایر اســتان ها داشت. وی تصریح کرد: 
از این پس باید قیمت الشــه گوساله یا گوسفند در 
قیمت های ارائه شــده از گروه مــواد پروتئینی در 
نشســت کارگروه تنظیم بــازار اســتان گنجانده و 
گزارشی از فرایند تولید تا عرضه تهیه و ارائه شود 
تا دلیل فاصله قیمتی مشخص شود. وی همچنین 
از توزیــع 290 تــن گوشــت منجمد بــا قیمت هر 
کیلوگرم 530 هزار ریال در استان ظرف روزهای 
آینده خبر داد. رسولیان همچنین در بخش دیگری 
از این نشســت گفت: تاکنون ســهمیه شــکر طرح 
تنظیم بــازار به میــزان زیادی در بیــن بخش های 
صنف و صنعت استان توزیع شــده است اما آن چه 
در بازار عرضه می شود با قیمت مصوب شکر فاصله 
زیادی دارد. وی با اشاره به قیمت 90 هزار ریالی 
هرکیلوگرم شکر بســته بندی شده در بازار استان 
گفت: اگر بناســت که به بهانه بســته بندی شــکر، 
قیمت آن افزایش یابد، بهتر اســت ســهمیه شــکر 
به فروشــگاه های مناطق محروم اختصاص یابد و 
صاحبان آن شــکر را در پالســتیک فریزر بگذارند 
و آن را به مردم با قیمت 67 هزار ریال بفروشــند. 
معــاون اســتاندار گفــت: اتــاق اصناف مشــهد به 
کمک بسیج اصناف متعهد شوند که هزار تن شکر 
را به قیمت مصوب در بازار عرضه کنند. وی اظهار 
کــرد: نهاده دامــی بــا ارز 4200 تومانــی باید در 
اختیار فروشــندگانی قرار گیرد که قیمت مصوب 
گوشت مرغ به نرخ هر کیلوگرم 155 هزار ریال را 

رعایت می کنند.

پیش بینی کارناوال های عید غدیر 
در 15 منطقه مشهد

کارناوال خودروهای سواری به مناسبت عیدغدیر 
بــه همــراه گروه هــای ســرود و مولودی خــوان در 
مســیرهای پانزده گانه مشــهد حرکت می کند. به 
گزارش روابــط عمومــی بنیــاد بین المللــی غدیر 
اســتان، ایــن کارناوال ها از ســاعت 17 تــا 22 در 
مســیرهای مشخص شــده درحرکت انــد و توقــف 

ندارند تا گره ترافیکی ایجاد نشود.
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مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

رشد16 درصدی درآمدهای استان 
تا پایان تیرماه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: تا پایان 
تیرماه، 13 هزار و 404 میلیــارد ریال از درآمدهای 
استان وصول شده که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 16 درصد رشد داشته است. به گزارش 
ایسنا، حسین امیررحیمی در جلسه ســتاد درآمد و 
تجهیز منابع استان اظهار کرد: بر اساس الیحه بودجه 
سال جاری رقم درآمدهای استان در چهارماه امسال 
18 هزار و 885 میلیارد ریال بوده که تا پایان تیرماه 
13 هزار و 404 میلیارد ریال از درآمدهای عمومی 
استان وصول شــده و این رقم 71 درصد رقم درآمد 
چهارماهه است. وی با بیان این که بیش از 91 درصد 
درآمدهای استان مربوط به درآمدهای مالیاتی است، 
افزود: ســهم درآمدهای مالیاتی استان در چهارماه 
امســال 16 هزار و 873 میلیارد ریال است، در این 
مــدت 12 هــزار و 252 میلیارد ریــال از درآمدهای 
مالیاتی اســتان وصول شــده کــه 72.5 درصد رقم 
چهارماهه ســال جاری اســت. وی تصریح کرد: باید 
تالش شود پرونده مالیاتی شرکت هایی که در استان 
فعالیت دارند، اما وصــول مالیات آن هــا در خارج از 
اســتان صورت می گیرد، به اداره کل امــور مالیاتی 
اســتان انتقال یابد تا بخش مهمی از منابع درآمدی 
از این طریق جذب شود. همچنین رضا جمشیدی، 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در 
این جلســه گفت: شــناخت منابع جدیــد درآمدی و 
جلوگیری از فرار مالیاتــی می تواند کمک بزرگی به 
مودیان خوش حساب مالیاتی استان باشد تا بتوانند 

کسب و کار خود را حفظ کنند.

 220 هزار پرس غذای متبرک
 در بیمارستان ها و حاشیه مشهد 

توزیع می شود
بــه مناســبت فــرا رســیدن دهــه والیــت، 220 
هزار پــرس غــذای متبــرک حضــرت رضــا)ع( در 
بیمارســتان ها و مناطق کم برخوردار حاشیه شهر 
مشهد توزیع می شود. امین بهنام دبیر کانون های 
خدمــت رضــوی خراســان رضــوی در گفت وگو با 
آســتان نیوز اظهــار کــرد: بــه همت آســتان قدس 
رضوی و با مشارکت خیران و تشکل های مردمی، 
برنامــه توزیع غذای متبــرک حضرت رضــا)ع( در 
طــول دهه والیــت بیــن بیمــاران و کادر درمانــی 
بیمارســتان های خراســان رضــوی و نیــز اقشــار 

بی بضاعت حاشیه شهر مشهد اجرا می شود.

مطب ها، داروخانه ها و 
آزمایشگاه ها اولویت نظارت 

بازرسان بهداشت محیط
مدیــر بهداشــت محیــط و کار معاونت بهداشــتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد اظهــار کــرد: 
بیشترین تاکید بازرسان بهداشت محیط بر رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی در کلینیک هــا، 
آزمایشگاه هاســت.  و  داروخانه هــا  مطب هــا، 
حســنی در گفت وگــو بــا وب دا، اظهار کــرد: پس 
از افزایــش دوبــاره بیمــاری کرونا در کل کشــور و 
به خصوص در شهر مشهد، نظارت های کارشناسان 
بهداشــت محیط با قوت بیشــتری ادامه دارد. وی 
تصریــح کرد: خوشــبختانه بازدیدهای مشــترکی 
از ادارات و نهادهــای مختلــف انجام می شــود که 
تاثیــرات مثبتــی داشــته اســت و براســاس آمــار و 
اطالعــات دریافتی رونــد رو به رشــدی را در حوزه 

رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد هستیم.

نمایشگاه »نگاهی به خبرنگاری و 
 روزنامه نگاری ایران قدیم«

 در موزه بزرگ خراسان
مدیرکل میراث  فرهنگی اســتان گفت: به مناسبت 
فرارســیدن 17 مــرداد روز خبرنــگار، نمایشــگاه 
»نگاهی بــه آثار خبرنــگاری و روزنامه نــگاری ایران 
قدیم« در محــل موزه بزرگ خراســان در مشــهد از 
16 تا 27 مرداد ماه برپا می شود. به گزارش ایسنا، 
مکرمی فر اظهار کرد: در این نمایشگاه، تعدادی از 
روزنامه های قدیمی ایــران از دوره قاجاریه، پهلوی 
اول و دوم، اوایــل انقــالب اســالمی، دوران دفــاع 
مقدس و جنگ تحمیلی به نمایش گذاشته می شود.

180 کیلومتر مسیر سبز دوچرخه 
در مشهد

مدیرعامــل شــرکت توســعه ارتباطــات ترافیکــی 
شهرداری مشــهد، از تعبیه بیش از 180 کیلومتر 
مســیر ســبز اختصاصی دوچرخه در ســطح شــهر 
خبرداد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشــهد، اســدی اظهار کرد: بــا توجه به نــگاه ویژه 
شورای اســالمی شهر و شــهردار مشــهد، بیش از 
180 کیلومتر مســیر ســبز اختصاصــی دوچرخه 
در ســطح شــهر تعبیه شــده و قرار اســت که در فاز 
نخست با 400 دوچرخه و 40 ایستگاه دوچرخه به 
بهره برداری برسد. در ادامه نیز این رقم به دوهزار 

دوچرخه با 150 ایستگاه افزایش خواهد یافت.
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به اعتقاد فعاالن صنعت کفش، تولید ســنتی و زیرپله 
ای، نبــود حمایت هــای دولتــی و ســنگ اندازی های 
بیمــه و مالیــات،  ماننــد کفش آهنیــن نفس توســعه و 
جهش تولیــد در ایــن صنعــت را گرفته اســت، رئیس 
سابق اتحادیه کفاشــان نیز مدعی است تولیدی های 
کفش مشــهد تعطیل می شــود اما رئیس فعلــی آن را 
انــکار مــی کند.به گــزارش خراســان رضــوی، » همه 
تولیدی های کفش مشهد تعطیل شدند«  تیتر خبری 
بود که روز گذشــته به نقل از »اســماعیل  پور مالئکه« 
به عنوان رئیــس اتحادیــه کفاشــان مشــهد در برخی 
رســانه های اســتان مخابــره شــد هرچنــد وی اکنون 
رئیس این اتحادیه نیست! این خبر بهانه ای شد که بار 
دیگر وضعیت صنعت کفش مشهد را موردبررسی قرار 
دهیم. چندی پیش دفتر پژوهش موسســه خراســان 
میزبان نشســتی بــا عنــوان »هم اندیشــی بــا موضوع 
بررسی مسائل و چالش های صنعت کفش استان« بود.

فعالیت زیر پله ای به دلیل مشکالت بیمه و مالیات	 
خوشــبو رئیــس انجمــن کفشــداری مشــهد در ایــن 
نشست  در شــرح وضعیت صنعت کفش استان اظهار 
کرد: حــدود 1200 واحــد تولیدی کفش در اســتان 
خراســان رضوی وجود دارد که اغلــب آن ها به صورت 
ســنتی و غیررســمی فعالیــت دارنــد. به عبارت دیگر 
تنها 400 تولیدکننده کفش مجــوز دارند و 10 واحد 
نیمه صنعتی در اســتان موجود است و بقیه واحدهای 
تولیدی بــه دلیــل مشــکالت مربوط بــه بیمــه تأمین 
اجتماعی و مالیــات به صورت زیر پله ای و غیررســمی 
فعالیت می کنند.وی افزود:  متأسفانه قوانینی که در 
حوزه کفش وجود دارد به جای این که تســهیل کننده 
باشــد، درراه ایجــاد تولیــد مانــع ایجــاد می کنــد. 
به عنوان مثال قوانین ما در حوزه دارایی و بیمه تأمین 
اجتماعــی قوانین معکــوس اســت! یعنی اگــر تعداد 
کارگران یک کارگاه از 5-6 نفر بیشتر شود به جای این 
که مشوق هایی برای کارفرما به دلیل استخدام بیشتر 
در نظر گرفته شــود، نرخ بیمه تأمیــن اجتماعی از 10 
درصد به 27 درصد می رسد. با این وضع عماًل کارفرما 
و تولیدکننده رغبتی به اســتخدام نیروی کار رســمی 
ندارد و تعداد بیمه شــدگان رســمی تأمیــن اجتماعی 
بسیار کم است. درنتیجه عماًل صنعت کفش استان با 
وجود تولیدات بسیار و نمانام های کفش معروف آمار و 
شناسنامه ندارد و از بسیاری از حمایت ها و فرصت ها 
محروم است. محمدی، رئیس اتحادیه کفاشان مشهد 
نیز در این نشســت اظهار کرد:  صنعت کفش اســتان 
خراسان حدود 15-13 هزار نفر شاغل دارد که بیشتر 
آن ها به صورت غیررســمی فعالیت می کنند. صنعت 
کفش شهر مشهد در حوزه کفش زنانه کالسیک حرف 
اول را در کشور می زند و حدود 40 میلیون جفت کفش 
ساالنه در مشهد تولید می شود که مقداری از آن صادر و 

بقیه به نقاط دیگر کشور ارسال می شود.

قوانین مزاحم  و تولیدکننده سنتی	 
وی گفــت: یکــی از مســائلی کــه در حــوزه صــادرات 
در صنایــع کفــش موردنیاز اســت ایجاد کنسرســیوم 
صادراتی است که طرح آن نیز  آماده شده اما متأسفانه 
برخی قوانیــن مزاحم مانع اجرای این طرح هســتند. 
برخی برندهای موجود در شــهر مشــهد توانســته اند 
کفش های خــود را به کشــورهایی نظیر افغانســتان، 
پاکســتان  و ایتالیــا صــادر کننــد، اما بــا توجه بــه این 
کــه عمــده تولیدکننــدگان کفــش در شــهر مشــهد 
تولیدکنندگان خرد و سنتی هســتند و قوانین حامی 
صادرات و بازاریابــی خارجی به انــدازه کافی موجود 
نیســت، متأســفانه نتوانســتیم درزمینه صادرات گام 
جدی برداریم.ایــن فعال حوزه صنعت کفش اســتان 
اظهار کــرد: بنــده بااطالعی کــه دارم قــول می دهم 
اگر مســئله تأمین اجتماعی حل شــود میزان افزایش 
اشتغال اســتان در صنعت کفش حدود سه برابر شود 
و افراد چــه تولیدکننده و ســرمایه گذار و چه کارآموز و 

کارگر ترغیب و وارد این صنعت شوند.

ایجاد شهرک و مجتمع راه حل کار است	 
دریــادل، مســئول خوشــه های صنعتــی در شــرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان، معتقــد اســت یکی از 
زیرســاخت های موردنیاز برای این کــه صنعت کفش 
بتوانــد از حالــت ســنتی و غیررســمی بــه وضعیــت 
نیمه صنعتی و یکپارچه تبدیل شــود، ایجاد شــهرک و 

مجتمع صنعتی برای صنعت کفش است.
وی در ایننشســت گفــت:  در  صــورت ایجــاد چنیــن 
مجتمعی اواًل حمایت هــای دولتی در قالــب مالیات، 
بیمه تأمین اجتماعی، تسهیالت و... می تواند هدفمند 
از این صنعت صــورت گیرد، ثانیــًا از مزایای همکاری 
و هم افزایــی میــان بخش هــای تولیدکننــده کفــش 
می توان اســتفاده کرد و ســامان دهــی صنعت کفش 
می توانــد به صــورت نیمه صنعتی انجام شــود. در این 
صورت صنعت کفش قابلیت ایجاد فضا برای بازاریابی 

خارجی و صادرات را نیز خواهد داشت.دریادل افزود: 
متأسفانه با این که مزایای این مسئله مشخص است و 
تجارب جهانی در ایــن حوزه هم نشــان می دهد یکی 
از حوزه هــای اصلی برای رشــد صنایع ایجــاد فضایی 
مشــترک، صنعتــی و صنفی بــرای یک صنعت اســت 
امــا متأســفانه برخــی قوانین در حــوزه شهرســازی و 
محیط زیست از موانع اجرای این طرح هستند و اصالح 
این قوانین اصلی ترین مسئله و چالش برای ایجاد این 
مجتمع های صنعتی است. مثاًل دریکی از این قوانین 
آمده است که  کارخانه باید 30 کیلومتر از شهر فاصله 
داشته باشد با توجه به این که صنعت کفش جزو صنایع  
آالینده محســوب نمی شــود، به نظر می رســد قوانین 
شهرســازی و محیط زیســت باید در این زمینه اصالح 

شوند و استثنائاتی در قوانین در نظر گرفته شود.
خطیبی دیگر فعال حوزه صنعت  کفش و عضو ســابق 
اتحادیه و تولیدکننده کفش مشــهد نیز در این نشست 
اظهار کرد: صنعت کفش اســتان در چند سال اخیر با 
موانع و مشکالتی که مطرح شد و از سال ها پیش تاکنون 
وجود داشــته و گریبانگیر این صنعت شده ، توانسته با 
رویکردهای توسعه ای که در این صنعت توسط اتحادیه 
صنعت کفش و همچنین شرکت شهرک های صنعتی 
استان، یونیدو)سازمان توسعه ملل متحد(  دنبال شد، 
اســتان را به یکی از قطب های صنعت کفش کشور در 
حوزه کفش زنانه کالسیک تبدیل کند،اما بنده به عنوان 
یکی از تولیدکنندگان صنعت کفش از مسئوالن دولتی 
می خواهــم موانــع ســر راه تولیــد را بردارنــد. اگر این 
موانع برطرف شــود، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
می تواننــد در ایــن صنعــت وارد شــوند و خودبه خــود 
جهش تولید ایجاد خواهد شد.بینش مسئول آموزش 
اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان  در این نشســت به 
طرح آمــوزش مهــارت در محیــط کار واقعــی و فضای 
استاد-شاگردی اشاره کرد و گفت: در این طرح  توسط 
وزارت رفــاه محدودیت ســنی در نظر گرفته نشــد، اما 
متأســفانه ســازمان تأمین اجتماعی محدودیت سنی 

24 سال را برای آن در نظر گرفت و برخی کارگاه هایی 
که کارآموزی در این حــوزه در اختیار گرفتــه بودند، با 
این که اعالم شــده بود دارای معافیت هســتند جریمه 
شدند و این مســئله باعث شــد تولیدکنندگان از ادامه 
این طرح انصراف دهند.وی افزود: از ســوی دیگر پیرو 
برخی قوانین، از انجمن کفاشــان مشهد خواسته شد 
برای استفاده از دستگاه های موجود در مدرسه کفش 
تضامینی داده شود که با توجه به عدم امکان برای آن ها 
باعث شــد تفاهم نامه همکاری بین انجمن و ســازمان 
فنی و حرفــه ای برقرار نشــود درنتیجه فضــای واقعی 
تولیدی در مدرسه کفش ایجاد نشــد. به نظر می رسد 
رفع این قوانین مخل آموزش می تواند گامی در راستای 
جهــش تولیــد در صنعــت کفش اســتان باشــد.نبوی 
مسئول مرکز آموزش کفش اســتان نیز در این نشست 
بــه برگــزاری 18 دوره آموزشــی در حــوزه پســکاری، 
پیشکاری و طراحی  در ســال 98 اشــاره کرد و گفت: 
یکی از معضالت و مسائلی که در حوزه آموزش صنعت 
کفــش و اقبال نداشــتن افراد بــه آن وجــود دارد، نبود 
اشتغال پایدار در صنعت کفش به دلیل مسائلی است که 
دوستان ذکر کردند. از سوی دیگر آلودگی محیطی که 
در فضای کارگاه برای کارآموز وجود دارد، ازجمله بوی 
چسب و... از موانع دیگر در این حوزه است که می توان 
با سامان دهی فضای کارگاه ها فکری برای آن ها کرد.

واکنش رئیس اتحادیه کفاشان مشهد به سخنان 	 
رئیس قبلی

محمدی رئیــس اتحادیه کفاشــان مشــهد در واکنش 
به ادعــای پورمالئکه مبنــی بر تعطیلــی تولیدی های 
کفش مشــهد به خراســان رضوی گفت: ایــن ادعا رد 
می شــود و آقــای پورمالئکه از دی  ســال 98 ریاســت 
اتحادیه کفاشان را بر عهده ندارد و نباید با عنوان رئیس 
اتحادیــه مصاحبه کنــد.وی  گفت: هم اکنــون حدود 
1200 کارگاه تولید کفش در مشهد فعال هستند که 
تا پیش ازاین با حــدود 80 درصد ظرفیــت خود تولید 
می کردند ولــی اآلن به دلیل رکود بــازار تولید خود را 
به 20 تا 40 درصد کاهش داده انــد که البته به معنی 
تعطیلــی  کارگاه هــای تولید کفش نیســت.محمدی 
افــزود:  وضعیت رکود فعلــی همه اصنــاف تولیدی را 
در برگرفته اســت، هرچند آمار دقیقی نمی توان ارائه 
کرد امــا تقریبًا 20 درصد کارگاه هــای تولیدی کفش 
مشــهد فعاًل تولید خــود را متوقف کرده اند تا شــرایط 
فراهم شود.رئیس اتحادیه کفاشان مشهد درباره دلیل 
رکود تولید کفش در مشهد گفت: شاید 50 درصد این 
رکود به بحران کرونا بازمی گردد که باعث شده است 
تقاضا برای خرید کاهش یابــد درنتیجه عرضه و تولید 
هم کاهش می یابد. 40 درصد این رکود متأثر از رونق 
بازار سهام است که سرمایه گذاران حوزه کفش ترجیح 
می دهند ســرمایه های خود را به ســمت بــازار بورس 
ببرند تا این که در بازار فعلی کفش فعال باشــند. 10 
درصد این رکود هم متأثر از بسته شدن مرزهاست که 
باعث شده است تقاضای کفش از بازارهای کشورهای 

همسایه مانند عراق کاهش یابد.

گزارش جیبی

 

معاون بهزیستی استان در پاسخ به گالیه مردم خبر داد: 

 تالش بهزیستی برای تغییر پروتکل 
مالقات در خانه سالمندان 

موفقی/ بحران شیوع کرونا و قرمز شدن وضعیت استان، منجر به تغییر سیاست 
های سازمان بهزیستی در مراکز نگهداری از سالمندان شده است. یکی از این 
تغییرات، ایجاد محدودیت در مالقات بین سالمندان و خانواده های آنان بوده 
است. مسئله ای که  منجر به افزایش احساس انزوا و تنهایی در فرد سالمند و 
زمینه ساز ایجاد مشکالت روحی و عاطفی در این دسته از افراد و خانواده های 
آنان شده است. یکی از شهروندان در تماس تلفنی خود با تحریریه خراسان می 
گوید:» چرا بهزیستی اجازه مالقات مادران سالمند ما را نمی دهد؟ از زمان 
شیوع کرونا مادر پیر 80 ساله ام را ندیده ام. شاید کرونا تا سه سال دیگر هم 
ادامه یابد و مادرم فوت کند. لطفا پیگیری کنید چرا بهزیستی به جای تمهید 
پروتکل های بهداشتی و فراهم کردن شرایط مناسب، ما را از دیدار عزیزان مان 
محروم کرده است؟« برای پیگیری این موضوع به گفت وگو با مسعود فیروزی، 

معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان پرداختیم.
فیروزی درباره ممنوعیت مالقات ها می گوید:» ما در این خصوص تابع پروتکل 
های ملی هستیم. در پروتکلی که در ابتدای کرونا به ما ابالغ شد، مالقات 
و پذیرش ممنوع بود. پس از آن در شرایط خاصی مالقات را برای مناطق 
غیرقرمز آزاد کردند. اکنون با توجه به قرمزی وضعیت استان اگر سالمندی 
را به مرخصی ببرند،  تا زمانی که شرایط سفید نشود، ما سالمند را دیگر 
پذیرش نخواهیم کرد. بنابراین برای سالمت مراکز، ما پروتکل ها را به طور 
دقیق رعایت می کردیم. طبق پروتکل مالقات از ابتدای کرونا تا 17 خرداد 
کال ممنوع بود، از این تاریخ به بعد به مدت چند روز) 10 تا 12 روز(، پذیرش و 
مالقات با شرایط خاص انجام می شد. حتی در زمانی که وضعیت قرمز نبود، 
شرایط مالقات با تب سنجی فرد مالقات کننده و پوشیدن لباس خاص، در 
اتاقی خاص و جداسازی بین مالقات کننده و مالقات شونده انجام می شد. 
اکنون که در شرایط قرمز به سر می بریم، مالقات با همین وضعیت هم ممنوع 
است.« وی درباره تالش های بهزیستی استان به منظور فراهم  کردن شرایط 
این مالقات ها می گوید:» از آن جا که خراسان رضوی مدت مدیدی است 
در شرایط قرمز به سر می برد، ما اعالم کردیم در صورت امکان پروتکل های 
جدیدی برای مناطق قرمز الحاق شود، اما هنوز چیزی به ما ابالغ نشده است. 
بنابراین در اولین جلسه ای که این هفته تشکیل می شود، درباره خراسان 
رضوی قراراست شرایطی را پیش بینی کنند که در صورت امکان در شرایط 
قرمز هم، مالقات و حتی پذیرش اتفاق بیفتد.« وی همچنین درباره امکان 
مالقات های مجازی بیان کرد:» با توجه به این که تعداد افراد در مراکز زیاد 
است، امکان دارد حتی هفته ای یک بار هم همه آن ها موفق به تماس تصویری 

نشوند، اما به طور کلی اکنون امکان مالقات مجازی وجود دارد.«

مشکالت مالی مراکز نگهداری سالمندان استان	 
معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی استان در ادامه گفت و گو تصریح کرد:» 
ما هم از این وضعیت ناراحت هستیم، چرا که سالمندی اگر خانواده اش به او سر 
بزنند، شرایط بهتری از نظر روحی خواهد داشت. نگهداری افراد در مراکز به 
دلیل همین محدودیت ها در مالقات، کار ما را بسیار دشوارتر کرده است. عالوه 
بر این در کنار ممنوعیت مالقات، پذیرش در مراکز هم ممنوع است و همین مسئله 
منجر شده که حدود 94 مرکز شبانه روزی ما با حدود 2 هزار نفر نیروی شاغل، 
یکی از کسب و کارهای زیان دیده از کرونا باشند و با مشکالت مالی مواجه شوند.«

افزایش 53 درصدی چک های برگشتی در بهار 99 

 

مسعودی/  بر اســاس گزارش های آمــاری بانک مرکزی تعداد چک های 
برگشتی در استان در بهار 99 معادل 53 درصد نسبت به بهار سال گذشته 
افزایش یافته است. بر اساس گزارش های ماهانه بانک مرکزی درباره چک های 
برگشتی،در بهار 99 شاهد جهش مبلغ چک های برگشتی در استان بودیم، 
طوری که  تعداد چک های برگشتی در سال 99 به 249 هزار و 400 فقره 
رسیده است که نسبت به بهار 98 افزایش حداقل 53 درصدی داشته است و 
مبلغ چک های برگشتی در بهار 99 به 3 هزار و 302 میلیارد تومان رسیده و 
نسبت به بهار 98  افزایش 47 درصدی داشته است. عالوه بر این متوسط مبلغ 
چک های برگشتی استان در بهار 99 با افزایش 2میلیون تومان نسبت به سال 
گذشته به13.2 میلیون تومان رسیده است. دلیل عمده این افزایش را می توان 
در بحران کرونا  جست وجو کرد که از اسفند سال گذشته باعث تعطیلی 
کسب وکارها به خصوص در حوزه خدمات شده است و نتیجه اش  این است که 
چک ها به موعد سررسید خود رسیده اند ولی تولیدکننده و بنگاه اقتصادی 

متضرر از کرونا درآمدی نداشته است که بتواند پاسخ گوی طلبکاران باشد.

پاشنه آشیل های صنعت کفش استان

سه شنبه  |   14 مرداد 1399
14 ذی الحجه 1441
 شماره  4472

گزارش

موفقی/ مشغول جــارو و نظافت خیابان بــود که 7 
میلیون تومان پول نقد را پیدا کرد، بدون این که حتی 
پول ها را بشمارد، آن را داخل کیف می گذارد تا به 
صاحب اش برگرداند. می گفت:» این پول ها خوردن 
ندارد« پدرش هم کارگر شهرداری بوده، اما بعد که 

مشغول کار در آتش نشانی می شود، در یک 
صحنه آتش سوزی مقداری طال پیدا می 

کند و به صاحب اش برمی گرداند.
ــردن ایـــن پاکبان  ــرای پـــول پــیــدا کـ ــاج م

بجستانی چــاپ می شــود. اشــک شــوق  بر 
گونه های زحمت کش پدرش جاری می شود 
و خدا را شکر می کند که لقمه های حاللی 

که یک عمر با زحمت کشی بر سر سفره اش 
گذاشته، بی نتیجه نمانده  و حاصلش چنین 
فرزند صالحی شده است. ابوذر ابراهیم زاده 

با این که خودش وضع مالی خوبی ندارد، اما 
همیشه سعی  کرده باری از شانه های زحمت 
کش و خمیده پدر بردارد. به قول خودش حتما 

به خاطر دعاهای پدر و مادرش بوده که خدا هیچ 
وقت او را وا نگذاشته است.

صبح روز دوشنبه، بعد از چاپ این ماجرا با عنوان» 
این پول ها خوردن ندارد«، تلفن تحریریه خراسان 
رضوی به صدا درمی آید. فرد پشت خط تلفن می 
خواهد از اقدام جوانمردانه این پاکبان بجستانی 

قدردانی کند. این آقای کارخانه دار که 73 سال 
دارد و خواسته نامی از او آورده نشود، لحن صدایش 
مانند دلش پر از مهربانی است. او که پس از دو سال 

شاگردی در تراشکاری و گرفتن وام برای راه اندازی 
اولین مغازه اش روزهای سختی را  پشت سر گذاشته، 
حاال صاحب دو کارخانه است. او برایم از روزهایی می 

گوید که نوجوانی 14 ساله بوده و در حرم امام 

رضا)ع( تنها خواسته اش از امام مهربانی 
ها این بوده که یک مغازه تراشکاری با در 
گلی کوبیده داشته باشد و یک دستگاه 
تراشکاری. امــا لطف امــام مهربانی ها 
بیشتر از چیزهای کوچکی که او خواسته، 

شامل حالش می شــود. او از انگیزه اش 
برای تقدیر از این کار پاکبان بجستانی می 

گوید:»  وقتی امام رضا)ع( به من کمک 
کرده تا خشنود شوم، چرا من باعث 

خشنودی فرد دیگری نشوم؟ این 
هفت میلیون تومان پولی که من 

می خواهم به خاطر تشویق به 
این جوان بپردازم، رقم خیلی 
زیادی نیست. مهم این است 
که از نظر فرهنگی مردم این 
چیزها را ببینند و بی تفاوت 
از کــنــار ایـــن رفــتــارهــای 
ارزنـــده نگذرند. ایــن کار 
ــت که  بسیار بــزرگــی اس
یــکــی بـــا ایـــن موقعیت 
گرفتار، آن قدر مومن و 
صادق است که حالل و 
حرام سرش می شود. 
دنیایی  در  ــم  ه آن 
ــول،  ــه خــاطــر پ ــه ب ک

ــی، گــران  ــروش کــم ف
فروشی، و کالهبرداری 

می کنند. مهم تر از همه این که  آن قدر دل بزرگی دارد 
که حتی پول را نشمرده است. باید بر دستان زحمت 

کش این جوان بوسه زد.«

این پول بار زیادی را از شانه هایم برداشت	 
پس از این گفت وگو با ابوذر  تماس گرفتم. در جوابم 
می گفت: »من به خاطر پول این کار را نکرده ام« و 
حاضر نمی شد شماره حسابش را بدهد. کسی چه 
می داند شاید آن موقع که پدر ابوذر گزارش ما را 
خوانده و دلش بابت حرکت جوانمردانه پسرش 
لرزیده است در حقش دعا کرده و خداوند این 
چنین دعای پدر را در حق پسر برآورده کرده 

است.
بعد از این که مبلغ 7 میلیون تومان به حساب 
ابوذر ابراهیم زاده واریز می شود، دوباره با 
او تماس می گیرم تا به او اطالع بدهم. 
شنیدن  ــا  ب بجستانی  پــاکــبــان 
قــدر خوشحال  ایــن خبر آن 
ــود کــه صـــدای خنده  مــی ش
هایش را از پشت تلفن می 
شنوم.  خوشحال از این که 
با این پول باالخره می تواند 
قسط هایش را بدهد و نفسی 
ــازه کند. او در پــایــان گفت  ت
ــوی مــان مــی گــویــد:»ایــن  وگـ
آقایی که این لطف را در حقم 
کرد، نمی شناسم، اما از زبان 
من از ایشان خیلی تشکر کنید. 
ــت بــرای  ــول مــمــکــن اسـ ــن پـ ایـ
بعضی ها چیزی نباشد، امــا بار 
ــادی را از روی شانه هــای من  زی
برداشت. خیلی خوشحالم که در 
این دوره و زمانه هنوز چنین انسان 
های شرافتمندی پیدا می شوند. 
امــیــدوارم خداوند عمر با عزتی به 

ایشان بدهد.«

این فیش  قیمت ندارد 
 یک خیر ناشناس مشهدی به پاکبان بجستانی که 7 میلیون تومان پول پیدا شده را 

به صاحبش برگردانده بود، برابر همان پول را هدیه داد 
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