
برگزاری مراسم 
 عزاداری محرم 

در ۳۶۰ نقطه مشهد

کاهش ۵۰ درصدی 
 تیراژ چاپ کتاب 

در 4 ماه امسال

اعتالی اسالم، با تأسی 
از سیره نبی مکرم 

اسالم

پیشرفت 7۰ درصدی 
عملیات فنی پروژه 
قطار مشهد -گلبهار

تعداد مراجعه روزانه 
بستری بیماران 
 کرونایی بیش از

 ۱۰۰ نفر است 

رئیس شورای هیئات مذهبی 
استان اعالم کرد:

 رئیس هیئت مدیره 
شرکت تعاونی ناشران استان 

خبر داد:

رئیس شورای شهر مشهد در 
دیدار با امام جماعت مسجد 
جامع اهل سنت تاکید کرد:

 در بازدید مشاور وزیر راه 
 و شهرسازی از پروژه 

اعالم شد:

سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد:

اخبار کوتاه

شهرستان ها

* اصغری/بــا همــکاری خیریــه آبشــار عاطفه های شــهر 
فرهادگرد و شهر فریمان 400 بسته معیشتی به نیازمندان 

اهدا شد.
* ایشان زاده/ در اجرای دومین مرحله از رزمایش سراسری 
همدلی و مساوات، هزار بسته مواد غذایی، باعنوان »تبرکات 
علوی« توسط اداره اوقاف و امور خیریه با ارسال از محل بقعه 
متبرکه امــام زاده ابراهیم)ع( در شــهر کهنــه قوچان، بین 

نیازمندان وجامعه هدف این شهرستان توزیع شد.
* صفری/ رئیس اداره آمــوزش و پرورش گناباد گفت: پنج 
هزار دانش آموز محروم این شهرســتان در ســال تحصیلی 
برای تامین مخارج تحصیلی و از جمله تهیه گوشی و تبلت 
با توجه به شــیوع بیماری همه گیر کرونا و برگزاری آموزش 
آنالین در مقاطع تحصیلــی مختلف نیازمند یــاری خیران 

هستند.
* سردیس »محمدقاسم قاسمی گنابادی« چهره تاریخی، 
ادیب و شاعر قرن دهم هجری قمری در گناباد رونمایی شد.

* ایسنا / رئیس پلیس راه تایباد گفت: بر اثر منحرف شدن 
یک دستگاه خودروی پراید ازمسیر و تصادف با یک دستگاه 

کامیون در جاده تایباد- باخرز، یک نفر کشته شد.
* حقدادی / فرماندار تربت جام در جلســه ستاد مدیریت 
کرونا با ابراز نگرانی از شــرایط خطرنــاک ویروس کرونا که 
روزانه جان دو نفــر را در تربــت جام  می گیــرد، گفت: ۹۲ 
بیمار کرونایی جان خود را از دســت داده اند و روزانه دونفر 

فوت می کنند.
* ریاضــی، مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب تبصــره ۲ 
سبزوار، از رفع تجاوز از ســه هزار و 300 متر حریم خطوط 

انتقال آب و فاضالب این شهر خبر داد.
* مهدیان/ ساقی، فرماندار کاشمر گفت: طبق آمار اعالم 
شــده از ســوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، 14 درصد 
تسهیالت کرونا در شهرســتان به متقاضیان پرداخت شده 

است.
* علی نــوری/ محمد ابدالی تکلو، مدیر ســتاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان، تعداد کانون 
های فرهنگی هنری مســاجد اســتان را هزار و 800 مورد 

اعالم کرد.
* اورانی، رئیس جهاد کشــاورزی خراســان رضوی اعالم 
کرد: برای اجرای 103 طرح در قالب هزار و ۲83 پروژه در 
بخش کشاورزی و جهش تولید تا پایان امسال برنامه ریزی و 

بخشی از آن اجرا شده است.
* شــجاعی مهر/ نجفی، شهردار نیشــابور گفت: طی سه 
سال گذشته همزمان با مشــکالت مالی در شهرداری ها، 
سرانه فضای ســبز نیشــابور از 10.8  به 11.3 سانتی متر 

رسیده است.
* ایرنــا/ معنــوی زاده رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند 
شهرداری ســبزوار گفت: نخســتین دســتگاه اتوکالو این 
شهرستان برای بی خطرسازی پسماندهای عفونی، پزشکی 

و ویژه در مجتمع انتقال و پردازش این سازمان نصب شد.

 مدیرکل نوسازی مدارس استان
 اعالم کرد:

 مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان
 خبر داد:

 مهرماه  ؛  بهره برداری
 از ۱7۰۰ کالس درس جدید

 کاهش ۱۱ درصدی طالق 
در 4  ماه امسال

۲

خسارت ۹۰۰ 
 میلیاردی کرونا

 به هتل ها  ی مشهد

 صفحه۳

 صفحه۲

 صفحه۲

 صفحه۱

 صفحه۲

۱

۳

مدیرعامل سازمان بازآفرینی 

شهری شهرداری مشهد 

خبرداد:

صـنایـع  زنـگ زده !
 صفحه4

با وجود فرسودگی 50 درصدی خطوط تولید استان ، امسال یک ریال تسهیالت برای نوسازی صنایع پرداخت نشده است

۱۰ هزار واحد 
 صنفی پوشاک 

در معرض تعطیلی

در کارگروه بررسی ظرفیت 
 صنعت پوشاک به همت 

معین اقتصادی شهرستان مشهد 
مطرح شد:

  صفحه۲

رئیس هیئت مدیره هتل داران 
استان: 80 درصد پرسنل 

هتل های مشهد تعدیل شده اند

 صفحه۳

۲۰ میلیارد 
برای به سازی 

شهرک 
بهشتی مشهد

اجاره های ســنگین، هزینه هــای باالی 
بیمه تامیــن اجتماعــی و مالیــات، نبود 
بازار فروش به دلیل نبود زائر در پی  شیوع 
کرونــا، افزایش قیمت مــواد اولیه، وضع 
قوانیــن مختلف، تحریــم هــا و در نهایت 
قاچاق پوشــاک، کمــر تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان مشــهدی و اســتانی در 

هرحوزه پوشاک...
: م

س
عک
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4  صفحه/  شماره 4479  / قیمت: 600 تومان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

تعداد مراجعه روزانه بستری بیماران کرونایی بیش از ۱۰۰ نفر است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تعداد مراجعه 
روزانه بستری بیش از 100 نفر است و مراجعه روزانه بیش 
از هزار نفر را هم به مراکز بهداشتی داریم. به گزارش ایرنا، 
رحیمی افزود: بــه  طور متوســط روزانه بیش از هــزار نفر با 
سامانه تلفنی 1۹1 در ارتباط هستند و  از مشاوران مستقر 
در پشت خطوط این سامانه راهنمایی الزم را می گیرند. وی 
تاکید کرد: خراسان رضوی و مشــهد همچنان در وضعیت 
قرمــز قــرار دارند امــا به نســبت هفته هــای گذشــته تعداد 

مبتالیان و بستری ها روند کاهشی داشته است.

مرحله سوم غربالگری کرونا در کشور برگزار 	 
می شود

همچنیــن رئیس مرکــز مدیریت شــبکه وزارت بهداشــت، 
درمان و آمــوزش پزشــکی از انجام مرحله ســوم غربالگری 

بیماری کرونا در کشور خبر داد. 
دکتر جعفر صادق تبریزی در حاشیه بازدید از مراکز خدمات 
جامع سالمت منتخب کرونا در مشهد افزود: طی شش ماه 
گذشــته تاکنون دو نوبت غربالگری کرونا در کشــور انجام 
شده است و به زودی سومین مرحله غربالگری این  بیماری 
عملیاتی خواهد شد. وی افزود: در این زمینه بیماران مبتال 
به کرونا عالوه بر دریافــت خدمات مراقبتــی و درمانی این 
بیماری، از خدمات مراقبتی و بهداشــتی جا مانده شــامل 
خدمات دنــدان پزشــکی و مراقبت های تخصصی شــامل 
مراقبت مــادران، کودکان، میان ســاالن و ســالمندان نیز 
بهره مند خواهند شــد. تبریزی در ادامه با اشــاره به ســطح 
بندی خدمات آزمایشــگاه ها، به ضرورت وجود آزمایشگاه 

مرکزی و انجام متمرکز آزمایش های کرونا در کشور تاکید 
کرد و گفت: وزارت بهداشــت آمادگی الزم بــرای کمک به 
تجهیز آزمایشــگاه مرکزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد را دارد.
همچنین به گزارش وبدا، جانشــین رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد در قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا اظهار 
کــرد: به منظــور گســترش خدمات رســانی ســطح یک  به 
بیماران مبتال یا مشکوک به کرونا، 100 درمانگاه در مشهد 

فعال می شود. 
دکتر شاپور بدیعی افزود: این تعداد درمانگاه در کنار مراکز 
خدمات جامع سالمت 1۶ ســاعته، ارائه خدمات در سطح 
یک به مــردم را برعهده خواهند داشــت تا ضمن گســترش 
خدمات رســانی، از بار مراجعه به بیمارستان ها نیز کاسته 

شود.
 وی با بیان این که برنامه ریزی های الزم در این زمینه صورت 
گرفته است و به زودی درمانگاه ها در مناطق مختلف شهر 
مشهد فعال می شود، تصریح کرد: در صورت نیاز بیماران 
به خدمات تخصصــی، تصویربــرداری یا بســتری از طریق 
درمانگاه ها و مراکز خدمات جامع ســالمت 1۶ ســاعته به 

سطوح ۲ و 3 ارجاع داده می شوند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان نیز اظهار کرد: تا کنون 
3۲0 داوطلب خدمت در بیمارستان مرجع کرونا در قالب 
طرح مردم یاران سالمت آموزش های الزم را فرا گرفته اند. 
دکتر ذاکریان با بیان این که از این تعداد ۲50 نفر در مراکز 
درمانی فعال شده اند، افزود: بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شده، در هر شیفت کاری 15 تا ۲0 داوطلب مردم یار 

سالمت به بیماران خدمت می کنند.

تولید حدود ۸۰۰ هزار تن خربزه و هندوانه در استان
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی اســتان از تولید حدود 
800 هزار تن خربزه و هندوانه در اســتان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی جهادکشاورزی استان، حمید حاجی نژاد اظهار 

کرد: تربت جام، تایباد و خواف از شهرستان های پیشرو در تولید 
خربزه و شهرستان های داورزن، جوین و جغتای پیشرو در تولید 

هندوانه هستند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد:

کاهش ۱۱ درصدی طالق در 4  ماه امسال

مدیرکل ثبت اســناد و امالک اســتان از ثبت پنج هزار و ۲4۲ 
واقعه طالق در چهار ماه نخست امســال با 11 درصد کاهش 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در همین مدت 
17 هزار و 4۲ واقعه ازدواج نیز در دفاتر رسمی ازدواج استان 
به ثبت رسیده اســت. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان، محمدحسن بهادر از حذف طالق نامه 
های فیزیکــی و صدور الکترونیکی ســند طالق توســط دفاتر 
رسمی طالق در استان از اواخر مرداد امسال خبر داد و گفت: 
میزان طالق های ثبت شده خراســان رضوی طی امسال 11 
درصد کاهش داشته و این مهم با همراهی و همکاری دستگاه 
های متولی در ســال های اخیر و اقدامات انجام شده از جمله 

برگزاری کالس های آموزشــی پیش از ازدواج، انجام آزمایش 
های ژنتیک برای پیشــگیری از تولد نوزادان معلول و داشتن 
خانواده ای سالم و همچنین کالس های مشاوره قبل از طالق 
به دست آمده اســت. وی تصریح کرد: استان خراسان رضوی 
حدود ۹.7 درصد از کل طالق های ثبت شده کشور را به خود 
اختصــاص داده که از این حیــث پس از تهران رتبه دوم کشــور 
را دارد. وی با اشــاره به کاهش یک درصدی میــزان ازدواج در 
چهار ماه نخست امسال نسبت به ســال قبل گفت: 17 هزار و 
4۲ ازدواج در استان به ثبت رسیده که ۹.3 درصد از کل ازدواج 
های کشور را شامل می شود و پس از تهران رتبه دوم کشوری را 

به خود اختصاص داده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

ابالغ ثبت ملی ایستگاه راه آهن نقاب

مدیر کل میــراث فرهنگی اســتان از ابالغ ثبت ملی ایســتگاه 
راه آهــن نقاب خبرداد و گفت: ایســتگاه راه آهن نقاب شــامل 
چهار بنای سنگی که به شماره 3۲840 در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده، به استان ابالغ شــد. به گزارش روابط عمومی 
میراث فرهنگی اســتان، مکرمی فر افــزود: از طریــق راه آهن 

سراســری مشــهد – تهران که در مسیر خود شــهر نقاب را می 
پیماید می توان به این شهر دسترسی داشت. در شهر نقاب یک 
ایستگاه راه آهن مرکزی به نام همین شهر )ایستگاه نقاب( وجود 
دارد که کلیه قطارهای مسافربری و باربری که از این مسیر می 

گذرند در آن توقف دارند.

کمبود 7۲ کالس درس در نیشابور برای سال تحصیلی جدید 

شــجاعی مهر/ رئیــس اداره آمــوزش و پرورش نیشــابور 
گفت: برای ســال تحصیلی جدید 500 نیرو و 7۲ کالس 
درس کم داریم که به دنبال جایگزین کردن آن ها با روش 
های مختلف هســتیم. علیرضا کلیدری در نشست خبری 
بــا اصحــاب رســانه افــزود: مطابق آخریــن بررســی های 

صورت گرفته، 75 مدرسه فرسوده در نیشابور  و به مرمت 
و بازسازی نیاز دارد.

 وی افزود: شبکه شاد طبق نظرسنجی  از نگاه معلمان ۶۹ 
درصد، از دیــد دانش آموزان 74 درصــد و از دید اولیا 73 

درصد مورد استفاده قرار گرفته است.

پزشک قالبی در کاشمر دستگیر شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت: کارشناسان حوزه 
نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان و مقامات قضایی و 
پلیس آگاهی شهرستان، یک فرد مداخله گر در امور پزشکی را 
شناسایی و دستگیر کردند. یزدانی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
این فرد مداخله گر درمان بدون داشتن مدرک قانونی و به طور 
غیرمجاز در امور طب سنتی، طب سوزنی، حجامت، ماساژ 

درمانی و درمان دیسک کمر مداخله و به صورت سیار فعالیت 
می کرد و به تازگی در یک منزل مسکونی در کاشمر با شرایطی 
بسیار نامطلوب به  فعالیت های درمانی می پرداخت. وی ادامه 
داد: در بازدید از محل کار ایــن فرد متخلف لوازم، تجهیزات 
پزشکی و غیربهداشتی کشف و با حضور کارشناسان نظارت 

بر درمان و پلیس آگاهی ضبط شد.

گالیه شهروندان درگزی از تعطیلی جایگاه سی ان جی و صف طوالنی بنزین

مقصــودی/ طــی چنــد روز گذشــته تعطیلــی  جایــگاه  
سی ان جی درگز   و اختالل در کار چند نازل تنها پمپ بنزین 
درگز، باعث ایجاد صــف های طوالنــی در مقابل تنها پمپ 

بنزین این شهر و گالیه مردم شده است.
 به گزارش »خراسان رضوی«، تعدادی از شهروندان درگز در 
تماس های تلفنی با خبرنگار خراسان، با انتقاد از کم توجهی 
مســئوالن به موضوع ســوخت رســانی در این شهرســتان 
خواستار توجه جدی و اقدامات اساســی برای رفع مشکل 
تعطیلی   جایگاه  سی ان جی  شدند. یکی از اهالی درگز در 
این زمینه می گوید: از ســاعت 8 تا 10 در صف پمپ بنزین 
بودم اما موفق به دریافت سوخت نشدم، به جایگاه   سی ان 
جی هم مراجعه کردم که خراب بود. تکلیف مردم چیست و 

چه کسی باید به این وضعیت رسیدگی کند؟
قائمی طلب، مســئول روابط عمومی پخش فــراورده های 
نفتی اســتان به »خراســان رضوی« در این زمینه می گوید: 
مشــکل نازل های بنزین در جایگاه بنزین شهرستان درگز 

حل شده  است. 
مدبر، رئیس امور سی ان جی شــرکت پخش  فراورده های 
نفتی اســتان نیز درباره دالیل تعطیلی جایگاه سی ان جی 
شهرســتان درگز می گوید: دو جایگاه ســی ان جی در این 
شهرستان داریم، یکی جایگاه نوخندان که برای استاندارد 
ســازی تعطیل شــده بود و عصــر دیــروز دوباره فعال شــد  و 
دیگری جایگاه سی ان جی شــهر درگز که به خاطر اتصالی 
ترانس برق دچار مشکل شده و بخشی از مدارهای دستگاه 
ها سوخته است ودرحال پیگیری هســتیم تا مشکل زودتر 

حل شود.  
جوادپور، شهردار نوخندان نیز گفت: از چهارشنبه گذشته 
به دنبال حل مشکل هســتیم، این جا   منطقه مرزی است و 
باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و مسئوالن حساسیت خاصی 
به این منطقه داشــته باشند.شایان ذکر اســت، عصر دیروز 
خوشــبختانه جایگاه »ســی ان جی« نوخندان دوباره فعال 

شد.



در کارگروه بررسی ظرفیت صنعت پوشاک به همت معین اقتصادی شهرستان مشهد مطرح شد: 

 10 هزار واحد صنفی پوشاک در معرض تعطیلی
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گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی 

اجاره هــای ســنگین، هزینه های بــاالی بیمه 
تامیــن اجتماعی و مالیــات، نبود بــازار فروش 
به دلیل نبــود زائر در پی  شــیوع کرونا، افزایش 
قیمــت مــواد اولیــه، وضــع قوانیــن مختلــف، 
تحریــم هــا و در نهایــت قاچــاق پوشــاک، کمر 
تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان مشــهدی و 
استانی در حوزه پوشاک را شکسته است، این ها 
از جمله مسائلی بود که روز گذشته در کارگروه 
بررسی و توسعه ظرفیت های تولید و  اشتغال  
در حوزه پوشاک که به همت شهرداری مشهد به 
عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهد برگزار 

شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

10 هزار واحد صنفی پوشاک در معرض 	 
تعطیلی

به گزارش »خراســان رضوی«، اوضاع فروش 
در حوزه پوشاک در مشهد به نحوی رقم خورده 
که به گفتــه جــواد مفیــدی نماینــده اتحادیه 
فروشــندگان پوشاک مشــهد، 10 هزار واحد 
صنفی فعال  در این حوزه به دلیل هزینه های 
سرســام آور در معرض تعطیلی قرار گرفته اند 
و چه بســا اگر حمایت جــدی صــورت نگیرد، 
همه افراد شاغل در این حوزه به صف بیکاران 
اضافه شوند. همچنین شــهریار صابر طوسی 
یکــی از تولید کننــدگان برتــر اســتان در این 
زمینه در این جلسه گفت: شــهر مشهد بعد از 
تهران و البرز به عنوان یکی از قطب های تولید 
پوشــاک در کشــور مطرح اســت و 85 درصد 
نیازهای پوشاکی استان در شهر مشهد تولید 
می شــود، یکی از مجموعه هایی که می تواند 
از ما حمایت کند شــهرداری است. وی با بیان 
ایــن که بیشــتر واحد هــای تولیــدی در مکان 
های اســتیجاری فعالیت می کنند، افزود: در 
شــرایط کرونایی و نبود بازار فروش، بسیاری 
از تولیدکننــدگان پوشــاک مســتاصل شــده 
انــد، کمکی که شــهرداری مــی توانــد در این 
زمینه انجام دهد تســهیل در تغییر کاربری ها 
به تجاری اســت تا تولیدکننــدگان بتوانند به 

راحتی فعالیت کنند، تولیدکنندگان با مسائل 
دیگری مثل تامین ایمنی از سوی آتش نشانی 

نیز مواجه اند.

آمار نگران کننده از بیکاری در واحدهای 	 
تولیدی تریکو کشباف

اما آمار نگــران کننــده ای که محمــد ابراهیم 
جعفر پور نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
تریکو کشباف مشــهد از بیکاران در این حوزه 
داد نیز در این جلســه قابل تامل بــود، به گفته 
وی، این اتحادیه تا پایان سال 98 بیش از پنج 
هزار فرصت شغلی در مشهد فراهم کرده بود و 
همه آن ها رو به رشد بودند و نیروی کار زیادی 
را جذب می کردند اما از زمان شیوع کرونا، این  
واحدهــای صنفی به دلیل حمایت نشــدن در 
حال جمع آوری و تعطیلی هستند، به نحوی که 
پنج هزار فرصت شغلی ایجاد شده به 1500 
فرصت کاهش یافتــه اســت، در واقع 3500 
نیروی کار شــغل خود را از دست داده اند، این 
مقــدار بیــکاری و تعطیلــی تبعــات اجتماعی 
زیادی در پی خواهد داشــت. وی همچنین از 
صفر شــدن میزان صادرات در این حوزه خبر 
داد و گفت: عمده صادرات ما به کشــور عراق 
بوده که اکنون صفر شــده اســت، همچنین به 
افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادرات 
داشتیم که هم اینک صادراتی به این کشورها 
صورت نمی گیرد، متاســفانه از خرید داخلی 

هم خبری نیست.

وضعیت تولید و عرضه پوشاک در مشهد 	 
بدتر از دیگر نقاط کشور 

در ادامــه غالمعلــی رخصــت، رئیــس انجمن 

تخصصی صنایع همگن نســاجی اســتان نیز 
که با دل پر در جلسه حضور یافته بود، شرایط 
کشــور به لحــاظ پوشــاک را در وضعیت بدی 
ارزیابی کرد و گفــت: وضعیت تولیــد و عرضه 
پوشــاک در مشــهد از ســایر نقاط کشــور بدتر 
اســت، در پنج ماه گذشــته 60 درصــد تولید 
واحدهای پوشــاک کاهــش یافته اســت. وی 
افزود:هم اکنون میزان کاال ها در انبار بیشتر از 
مواد اولیه است، این باید بر عکس باشد، ما باید 
برای حل این مشکالت سنگ ها را برداریم، در 
سال 98 بهترین تولید را داشتیم ولی امسال 

90 درصد تولید از بین رفته است.

شهرداری اماکن خالی خود را در اختیار 	 
تولیدکنندگان قرار دهد

اعظم کمیلی نایب رئیس اتحادیه بانوان خیاط 
و فروشــندگان نیز با بیان این که تعداد زیادی 
از نیروهای واحد هــای تولیدی این اتحادیه را 
زنان بی سرپرست و بد سرپرست تشکیل می 
دهند،اظهار کرد: تعــداد زیــادی از این افراد 
مکانی برای فعالیت ندارند، هزینه ها و اجاره ها 
هم سنگین است و از عهده آن بر نمی آیند، اگر 
شــهرداری مکان های خالی را در اختیار این 
افراد قرار دهد، بســیاری از افراد وارد اشتغال 

در این عرصه می شوند.

بیشتر قاچاق ها از محل مجوزهای قانونی 	 
در ادامه رســول فــرزاد فــرد دبیر کمیســیون 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظــارت بر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اســتان در این نشست با بیان 
این کــه نمــی توانیم بگوییــم موضــوع قاچاق 
در کشــور وجود نــدارد اما تا حــدودی کاهش 

یافته است، اظهارکرد: بســیاری از قاچاق ها 
از محل مجوزهای قانونی اســت، هــم اکنون 
با تمهیداتی که اندیشــیده شده میزان قاچاق 
در حوزه پوشــاک کاهش یافته است، مطالب 
و مشــکالتی که در این جلســه  بیان شد، باید 
در اســتانداری و ســتاد تدبیــر مطرح  شــود و 
شهرداری با ظرفیت هایی که دارد، می تواند 
کمک کند. وی همچنین در حاشیه این نشست 
گفت: شــرایط اقتصادی و بحث کرونــا، روند 
و شــیوه ورود قاچاق به کشــور را تغییــر داده و 
کشفیات ما در چهار ماه امسال نسبت به سال 

گذشته 40 درصد افزایش یافته است.
همچنیــن ناصــر فهیمــی رئیــس اداره معیــن 
اقتصادی شــهرداری مشــهد نیز در این جلســه 
با اشاره به شــکل گیری مثلث توسعه اقتصادی 
و انتخــاب شــهرداری مشــهد بــه عنــوان معین 
اقتصادی شهرستان مشهد گفت: در این اداره 
خوشــه های صنعتی و اشــتغال مشــخص شده 
است، همچنین در زمینه های مختلف کارگروه 
های ویژه نیز تشــکیل شــده تا بتواند به توســعه 
شهرستان مشهد و واحدهای صنعتی و تولیدی 
کمک کنــد. وی بــا بیــان ایــن کــه در خصوص 
مشکالت صنوف جلسات کارگروه ها با حضور 
نمایندگان آن هــا برگزار می شــود، افزود: قبل 
از تشــکیل کارگروه بررســی صنوف پوشــاک، 
کارگــروه صنوف طــال و جواهرات برگزار شــده 
بود و به مرور زمان با احصای مشکالت صنوف، 
در نظر داریم فرایند توســعه و افزایش اشــتغال 
واحدهای تولیدی را تســریع کنیم. وی تسهیل 
گری را از مهم ترین اهداف اداره معین اقتصادی 
شهرداری مشهد بیان کرد و افزود: با توجه به این 
که در استان 250 معین اقتصادی تشکیل شده 
، ما سعی می کنیم در شهرستان مشهد از ظرفیت 

های تولیدی برای افزایش اشتغال بهره ببریم.
نماینــده ســازمان صمــت نیــز در این جلســه 
درخواســت کرد شــهرداری به حوزه پژوهش 
کمک کند و گفــت: اگر این بودجــه در اختیار 
ما قرار گیــرد می توانیــم واحد هــای تولیدی 
پوشــاک را شناســایی کنیم. همچنین بابایی 
نماینده اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز از ســهم کمتــر تولید کنندگان پوشــاک از 

میزان تسهیالت انتقاد کرد.

اخبار

جامعه 

رئیس شورای شهر مشهد در دیدار با امام 
جماعت مسجد جامع اهل سنت تاکید کرد:

 اعتالی اسالم، با  تأسی از سیره 
نبی مکرم اسالم

رئیس شــورای شهرمشــهد گفت: مشــهدمقدس، 
شــهر امام مهربانی ها، امام گفت وگو و مداراســت؛ 
همــه بایــد با تأســی بــه ســیره نبــی مکرم اســالم و 
ائمه معصومین)ع( موجبات اعتــالی بیش از پیش 
اسالم را فراهم آوریم و از تفرقه و نفاق که خوشحالی 
دشــمنان را به همراه دارد، پرهیز کنیم. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی شــورا، محمدرضا حیدری، با 
حضور در مسجد جامع اهل سنت مشهد، با مولوی 
خوش دوســت، امام جمعه و جماعت مسجد دیدار 
و گفت وگو کرد. وی در این دیــدار با تقبیح و مذمت 
اتفاقات اخیر، ضمن تاکید بر حفظ وحدت و انسجام 
بین مسلمانان، اظهارکرد: همه ما باید با تکیه بر آیه 
ُقوا« در پی  ِ َجِمیًعا َو الَتَفرَّ قرآنی»َو اْعَتِصُموا بَحْبِل اللَّ

تقویت و توسعه جهان اسالم باشیم.
مولوی یوسف خوش دوســت، امام جمعه اهل سنت 
مشهد نیز ضمن قدردانی از حضور رئیس شورای شهر 
مشهد در مسجد جامع اهل سنت، گفت: یکی از نکات 
موردتاکید ما هم پرهیز از هرگونه تفرقه پراکنی و حفظ 

وحدت میان اهل سنت و شیعه است.

 مدیرکل امور اتباع و مهاجران
 خارجی استانداری:

 ۲۱۰ هزارتبعه افغانستانی ظرف
 ۶ ماه اخیر به کشورشان بازگشتند

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری 
گفت: 210 هزار و 304 تبعه افغانستان از اسفند 
سال گذشته تاکنون از طریق مرز دوغارون واقع در 

شرق استان به کشورشان بازگشته اند. 
هاشــمی در گفت و گو بــا ایرنا افزود: طی اســفند 
گذشــته 88 هــزار و 90 نفــر و از روز اول فروردین 
تا 20 مــرداد نیــز 122 هــزار و 214 نفــر از اتباع 
افغانســتانی از مرز دوغــارون خارج شــدند که در 
مجموع می توان گفت از آغاز شــیوع کرونا شــمار 
بازگشــت اتباع این کشــور از ایران به کشورشــان 
به 210 هزار و 304 نفر رســیده اســت. وی ادامه 
داد: خروج اتباع افغانستان از ایران به خاطر کرونا 
نیســت بلکه کرونا باعث تعطیلــی مراکز صنعتی، 
تجــاری، کارگری و عمرانی شــد و چــون کارگرها 
بیکار بودند شــروع به بازگشــت به کشور خود طی 
این مدت کردنــد اما این خروج همراه با بازگشــت 
مجدد و تــردد متعدد در مرز دوغارون بوده اســت. 
وی گفت: آن چه امســال روی داد و طی 40 سال 
گذشــته بی ســابقه بود این بود که تعداد زیادی از 
اتباع، متقاضی خروج از کشور شــدند و در اسفند 
ماه این تعداد به عدد بی سابقه 88 هزار نفر رسید.

معاون شهردار مشهد اعالم کرد:

 پیشرفت 3۱ درصدی 
تقاطع غیر همسطح مصلی 

معاون عمــران، حمل ونقــل وترافیک شــهرداری 
مشهد گفت: تقاطع غیرهمسطح مصلی هم اکنون 
از 31 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری، کاظمی 
افزود: تقاطع غیر همسطح مصلی یکی از خواسته 
های 15 ساله ســاکنان محل بود که با احداث آن 
شــاهد کاهش بارترافیکی بولــوار مصلی خواهیم 
بود. وی تصریــح کرد: زمــان بندی درنظــر گرفته 
شده برای اجرای تقاطع غیر همسطح مصلی 420 
روز است که امیدواریم بتوانیم زودتر از این زمان در 

اسفند ماه آن را آماده بهره برداری کنیم.

ا ز میان خبر ها

گوناگون 

مدیرکل نوسازی مدارس استان اعالم کرد:

 مهرماه؛ بهره برداری از
 ۱7۰۰ کالس درس جدید

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: 
خراسان رضوی رتبه نخست افتتاح طرح های آموزشی 
در ســال تحصیلی پیش رو را در کشــور دارد. جاســم 
حسین پور در گفت و گو با ایرنا افزود: در سال تحصیلی 
جدید 493 واحد آموزشی شامل هزار و 700 کالس 
 درس با زیربنای 250 هزار متر مربــع به  بهره برداری 
می رسد که از این حیث خراسان رضوی برای سومین 
سال متوالی رتبه نخست کشور را دارد. وی ادامه داد: 
شــاخص ترین طرح امســال، مجتمع آموزشی سردار 
شهید قاسم سلیمانی اســت که به عنوان بزرگ ترین 
مجتمع در استان محسوب می شود و در منطقه محروم 
و حاشــیه شــهر مشــهد با زیربنای 12 هزار مترمربع 
و بــا 48 کالس درس و دارای ظرفیــت هــزار و 500 
دانش آموز است. وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه 
از محل اعتبارات دولتی از سال گذشته آغاز شد و برای 
ســاخت، آماده ســازی و تجهیز آن 250 میلیارد ریال 
هزینه شده است. وی ادامه داد: طرح آجر به آجر با هدف 
گسترش فرهنگ مشارکت مردمی و بسترسازی برای 
جلب کمک آحاد مردم در امر مقدس مدرسه سازی در 

دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ناشران 
استان خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی تیراژ چاپ 
کتاب در 4 ماه امسال

رئیس هیئت مدیره شــرکت تعاونی ناشــران استان 
گفت: به دلیل مشــکالت ناشــی از کرونــا و کاهش 
فــروش کتــاب، در چهار مــاه ابتــدای امســال تیراژ 
انتشارات کتاب در اســتان حدود 50 درصد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته کاهش یافته است. به 
گزارش ایرنا، حسین معینی افزود: کاغذ یارانه ای که 
از طریق سامانه به ناشر اختصاص می یابد هرچند که 
یارانه دولت را دارد اما قیمت آن نسبت به سال های 
91 و 92 سه برابر افزایش یافته و قیمت تمام شده نشر 
کتاب را باال برده است. وی تصریح کرد: قیمت اقالم 
مورد نیاز چاپ کتاب شامل مرکب، سلفون، گالسه یا 
عملیات آن شامل تالیف، حروف چینی، لیتوگرافی و 
صحافی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی 
داشته و با در نظر گرفتن افزایش حقوق کارگران در 
مجموع هزینه چاپ و نشر کتاب در سال جاری رشد 

چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است. 

 در بازدید مشاور وزیر راه و شهرسازی 
از پروژه اعالم شد:

پیشرفت 7۰ درصدی عملیات فنی 
پروژه قطار مشهد –گلبهار

در بازدید مشاور وزیر راه و شهرسازی از روند عملیات 
پروژه قطار مشــهد -گلبهار و آزادراه درحال احداث 
مشهد – قوچان، میزان پیشــرفت فیزیکی عملیات 
فنی پروژه قطار مشهد– گلبهار 70درصد اعالم شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید حسین میرشفیع 
به همراه محمد زرافشانی عضو هیئت مدیره شرکت 
عمران گلبهار و جمعی از مدیران اجرایی از پروژه در 
حال اجرای قطار مشهد-گلبهار –چناران و آزادراه 
درحال احداث مشهد- قوچان بازدید کرد و از نزدیک  
از روند اجرای پروژه ها مطلع شد. زرافشانی درتشریح 
اقدامات انجام شده درخصوص قطار مشهد-گلبهار-

چناران گفت: مسیر مصوب به طول 37 کیلومتر در 3 
فاز توسط پیمانکاران مربوط در حال انجام است؛ این 
پروژه با 70درصد پیشرفت فیزیکی سیویل )عملیات 
فنی پــروژه( و 35 درصد پیشــرفت فیزیکی درکل، 
درحال اجرای تونل ابتدای مسیر از مشهد به گلبهار از 
سه  ناحیه صفی آباد، زعفرانیه و روبه روی بیمارستان 

شریعتی و همچنین احداث ایستگاه گلبهار است.
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ثبت نام قطعی ۹3 درصد دانش آموزان استان
رئیس اداره ارزیابــی و نظارت بر عملکــرد اداره  کل آموزش و 
پرورش استان گفت: ثبت نام 93 درصد دانش آموزان استان 
در مدارس برای ســال تحصیلی جدید در ســامانه ملی سناد 
قطعی شده اســت. افشــار در گفت و گو با ایرنا افزود: تاکنون 

میزان ثبت نام در مدارس مقطع ابتدایی خراسان رضوی 97 
درصد و در مقطــع متوســطه اول 95 درصد بوده اســت. وی 
ادامه داد: ثبت نام در مدارس مقطع متوســطه دوم استان نیز 
74 درصد و کمتر از دیگر مقاطع تحصیلی است.افشار گفت: 

میزان کمتر ثبت نام در مدارس متوسطه دوم به دلیل اجرای 
طرح هدایت تحصیلی و انتخاب رشــته اســت. وی ادامه داد: 
بیشــترین درصد ثبت نام دانش آموزان اســتان مربوط به سه 

شهرستان  کالت، بجستان و خوشاب است.
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از میان خبرها

گوناگون 

 دیدار استاندار و وزیر اطالعات 
در پاویون فرودگاه مشهد

اســتاندار خراســان رضوی عصر سه شــنبه بــا وزیر 
اطالعات دیــدار و گفت وگو کرد. به گــزارش ایرنا، 
علیرضا رزم حســینی با حضور در پاویــون فرودگاه 
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با سید محمود 
علــوی وزیــر اطالعــات دیــدار و گفت  وگو کــرد. در 
خصوص جزئیات این دیدار تا لحظه تنظیم این خبر 
)ساعت 16 چهارشنبه( خبری منتشر نشده است.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد:

ترم جدید دانشگاه فردوسی 
مجازی خواهد بود

رئیس دانشــگاه فردوسی مشــهد گفت: با توجه به 
شرایط بیماری کرونا، دروس در ترم جدید به صورت 
مجازی برگزار خواهد شــد. دکتر محمــد کافی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بررسی های ما بیانگر 
این اســت که به احتمال قوی شرایط بیماری کرونا 
همچنان ادامه داشته باشد و سناریویی که درپیش 
داریم، این است که ترم برای ارائه دروس، به صورت 
مجــازی برگزار شــود؛ اما درخصوص دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلی که پایان نامه و رساله دارند، آن ها 
را به چند گروه تقسیم کردیم؛ به گونه ای که گروهی 
به طور کامل در دانشگاه مستقر باشند تا پروژه های 
تحقیقاتی شــان انجام گیرد، گروهی می توانند در 
رفت وآمد باشــند و گروهــی دیگر نیــز می توانند در 
بیرون از دانشــگاه فعالیت خود را انجام دهند. وی 
تاکید کرد: البته سناریوی بعدی ما این است که هر 
زمان شرایط عادی شد، بالفاصله از آموزش مجازی 
به آموزش حضوری سوق پیدا  کنیم. وی در خصوص 
دروس عملــی نیز اظهار کــرد: در تابســتان بعضی 
از دروس را با ابتکارعملی که اســتادان داشتند، تا 
حدودی پشت سرگذاشتیم اما شرایط برای دروس 

عملی همچنان ناکام تلقی می شود.

فراخوان نخستین جشنواره 
رسانه ای »امام رضا)ع(« منتشر شد

فراخــوان نخســتین جشــنواره رســانه ای »امــام 
رضا)ع(« توسط مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 
رضوی منتشر شــد. رئیس مرکز ارتباطات و رسانه 
آســتان قدس رضــوی در گفت وگــو با آســتان نیوز، 
با بیــان این کــه همزمان با ایــام خجســته عید غدیر 
خــم، روز خبرنگار و والدت باســعادت امام موســی 
کاظــم)ع(، فراخــوان شــرکت در نخســتین دوره 
جشنواره رسانه ای »امام رضا)ع(« اعالم شده است، 
اظهار کرد: جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( فرصتی 
است که خدمات و تالش های ارزنده فعاالن رسانه 
در این دوره خاص به نمایش گذاشته شود.  خیرجو 
در ادامه بــه معرفــی بخش های مختلف جشــنواره 
رسانه ای امام رضا)ع( اشاره کرد و توضیح داد: این 
جشــنواره در ســه محور شامل »رســانه های خبری 
و تحلیلــی«، »رســانه های مجــازی« و »رســانه های 
صوتــی و تصویــری« برگــزار می شــود. وی افــزود: 
بخش های خبــر، گــزارش، مصاحبــه، ســرمقاله و 
یادداشــت، گزارش خبری تلویزیونی و اینفوگرافی 
ذیل  محور »رســانه های خبــری و تحلیلــی« تعریف 
شــده و بخش های موشــن گرافی، پادکست، طرح 
بازی و نرم افــزار و وقف مجــازی زیرمجموعه محور 
»رســانه های مجازی« قرارگرفته اســت. همچنین 
در محور »رسانه های صوتی و تصویری« بخش های 
برنامه  هــای تلویزیونــی، برنامه هــای رادیویــی، 
نماهنــگ تلویزیونــی، مســتند تلویزیونــی و طــرح 
برنامه رادیویی و تلویزیونی پیش بینی شــده است و 
آخرین مهلت ارســال آثار برای شرکت در جشنواره 

22 بهمن ماه 1۳99 خواهد بود.

اخبار
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رئیس شورای هیئات مذهبی استان اعالم کرد:

 برگزاری مراسم عزاداری محرم 
در ۳۶۰ نقطه مشهد

از  اســتان  مذهبــی  هیئــات  شــورای  رئیــس 
برنامه ریــزی بــرای برگــزاری مراســم عــزاداری 
محــرم در ۳6۰ نقطــه مشــهد بــا رعایــت کامــل 
پروتکل هــای بهداشــتی خبــر داد. ســید مهدی 
طباطبایی، رئیس شورای هیئات مذهبی استان 
در گفت وگــو بــا ایکنــا گفت: مراســم عــزاداری 
حضــرت سیدالشــهدا)ع( در ماه هــای محــرم و 
صفر بر اســاس دســتورالعمل هایی که از ســوی 
وزارت کشور ابالغ شده اســت، در مشهد و دیگر 
شهرستان های استان با فاصله گذاری اجتماعی 

برگزار خواهد شد. 
وی افزود: در جلســات توجیهی که با مســئوالن 
به منظــور  اســتان  سراســر  مذهبــی  هیئــات 
اقناع ســازی و اطالع رســانی شــرایط برگــزاری 
مراســم عــزاداری برگزار شــد، مقرر شــد تــا این 
مراســم در مشــهد و شهرســتان ها به صــورت 
منطقه ای برگزار شــود که در مشــهد ۳۰۰ نقطه 
در فضــای بــاز و 6۰ نقطه به صــورت ویــژه برای 
برپایی مجالس عزاداری امام حسین)ع( درنظر 
گرفته شــد و ســایر اماکن برای برگزاری مراسم 
عزاداری به صورت محلی اســت.  رئیس شورای 
هیئات مذهبی اســتان گفت: دسته روی هیئات 
در روزهای تاســوعا و عاشــورا ممنوع اعالم شده 
اســت؛ همچنین ســینه زنی عزاداران در فضای 
بــاز بالمانــع امــا در فضای بســته ممنوع اســت. 
وی ضمــن تقدیر از شــهردار مشــهد درخصوص 
حمایت از هیئات مذهبی در شرایط شیوع کرونا، 
تصریح کرد: در راستای تعظیم شعائر حسینی با 
حمایت مدیریت شهری به ویژه شهردار مشهد که 
در لیالی قدر هیئات مذهبی را مورد حمایت قرار 
داد و در فضاسازی شهر نیز با ما همراه بود، مراسم 
عــزاداری را با رعایــت کامل دســتورالعمل های 

بهداشتی دنبال خواهیم کرد.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان:

حساب بانکی فرارکنندگان 
مالیاتی مسدود می شود

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان از مسدود 
شــدن حســاب بانکی افــراد دارای فــرار مالیاتی 
خبر داد. بــه گزارش تســنیم، جعفر احســانی مهر 
اظهار کرد: قانون نظارت بر پرداخت مالیات ها در 
سال 98 در برخی مشــاغل اضافه شد و هم اکنون 
مشــارکت 54 درصــدی پرداخــت مالیــات را در 
سطح استان داریم که شــامل گروه های پزشکی، 
مهندســی، وکال، اصناف و... بوده که بیشــتر این 
آمــار متعلــق بــه پزشــکان اســت و 46 درصــد هم 
فــرار مالیاتــی دارنــد؛ همچنین از مجمــوع 217 
اظهارنامه مالیاتی ســال 97، 148 هزار مورد آن 
اقدام به پرداخت مالیات کردند. وی افزود: کسانی 
که تا پایان بهمن مــاه 98 اظهارنامــه مالیاتی را پر 
نکردنــد، نه تنها شــامل تخفیف ها و بخشــش های 
بخشنامه ماده 1۰۰ نمی شوند، حتی شامل تنبیه و 
جریمه هم می شوند، زیرا درخصوص خوداظهاری 
اقدام نکردند. وی با بیــان این که با همکاری بانک 
مرکزی حساب های کسانی که دارای فرار مالیاتی 
هستند مسدود می شــود، اظهار کرد: این موضوع 
شــامل حال کســانی که ملزم به پرداخــت مالیات 
نیستند، نمی شــود؛ضمن این که موضوع مالیات 
خانه هــای خالی به جــد در حــال پیگیری بــوده و 
هســت. احســانی مهر گفت: تــا پایان تیرمــاه 99 
بیش از 82 درصــد پیش بینی های مالیاتی ســال 
98 محقق شده است و قانون گذار فرصت پرداخت 
تا پایان شــهریورماه را داده اســت. وی تاکید کرد: 
در بحث فــرار مالیاتی بــا هیچ مجموعــه ای کوتاه 
نمی آییــم و در این خصوص یکــی از مجموعه های 
متخلف اســتان به دســتگاه قضایی معرفی شده و 
نتیجه آن پس از اعالم رای دادگاه با جزئیات کامل 

آن به اطالع عموم خواهد رسید.

مدیرکل روابط عمومی شهرداری مشهد:

استعفای معاون فرهنگی اجتماعی 
شهردار صحت ندارد

مشــاور شــهردار و مدیرکل روابط عمومــی و امور 
بین الملــل شــهرداری مشــهد گفــت: اســتعفای 
معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان اجتماعــی و 
فرهنگی شیطنت خبری اســت و صحت ندارد. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد، 
امیر اقتناعی با اشــاره به انتشــار اخباری مبنی بر 
اســتعفای »محمدمحســن مصحفــی« در فضــای 
مجازی بــا تکذیب این شــایعه گفــت: درحالی که 
مدیریت شهری با تمام توان و هماهنگی بخش های 
مختلف به دنبال خدمت رســانی بیشتر به زائران و 
مجاوران حضرت رضا)ع( است، برخی با شیطنت 
و بداخالقــی به دنبــال ایجــاد حاشــیه و اختــالل 
درخدمت رســانی بــه مــردم هســتند. وی افزود: 
هرچند که این شایعه ها خللی در هماهنگی و اراده 
مدیریت شهری در خدمت رســانی بیشتر به مردم 
ایجاد نخواهد کــرد اما درصورت ادامــه این روند، 
پیگیــری از طریق مراجــع قانونی را حــق مدیریت 
شــهری دانســته و در این زمینه هر زمان که صالح 

دانسته شود، اقدام خواهد شد.

70 هکتار از مراتع طرقبه شاندیز در آتش سوخت 
اشــرافیان-  بر اســاس اعالم بخشــدار شهرستان 
آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  رئیــس  و  طرقبــه 
طرقبه شاندیز، شامگاه سه شنبه دو فقره آتش سوزی 
در عرصه هــای ملــی ایــن شهرســتان رخ داد که در 
نتیجــه آن 7۰ هکتــار از عرصه هــای ملــی طرقبــه 
در آتش ســوخت. بــه گــزارش »خراســان رضوی«، 
بخشــدار شهرســتان طرقبــه در ایــن زمینــه گفت: 
سه شــنبه شــب در مراتــع منطقــه مایانــات و بلوک 
اردمــه طرقبــه در اثــر ســهل انگاری گردشــگران، 
آتش سوزی گسترده ای رخ داد. محمد قربانی افزود: 
دو فقره آتش ســوزی به وقوع پیوســت کــه یک مورد 
در مراتــع منطقه مایان ســفلی در اثر ســهل انگاری 
گردشگران رخ داد و متاسفانه پهنه وسیعی از مراتع 
این منطقه تحت تاثیر این آتش ســوزی قرار گرفت و 
بعد از ساعت ها تالش نیروهای آتش نشانی ، نیروی 
انتظامی و منابع طبیعی این شهرستان آتش سوزی 
مهــار و خامــوش شــد. وی ادامــه داد: یک فقــره 
آتش ســوزی دیگر ســمت تخته مغان از بلوک اردمه 
این شهرســتان به وقوع پیوســت که خوشــبختانه با 
کمک اهالی آن منطقه، این آتش سوزی نیز خاموش 

شــد. همچنین رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
طرقبه شــاندیز نیز در خصوص جزئیات آتش سوزی گسترده 
در مراتع مایانات طرقبه به »خراســان رضوی« گفت: به علت 
بارندگی های خوب فصل بهار شــاهد رویش پوشش گیاهی 
مطلوب در مراتــع این شهرســتان بودیــم؛ اما با فرارســیدن 
فصل گرما و خشک شدن پوشــش گیاهی، این مراتع مستعد 
وقــوع آتش ســوزی شــد. چکنــه ادامــه داد: وقــوع یک فقره 
آتش ســوزی در مراتع مایان ســفلی، پالک کریم کــوه و تخته 

ازغد به نیروهای ما گزارش شد که بعد از وصول این گزارش 
به همراه نیروهای آتش نشانی و انتظامی شهرستان در محل 
حاضر شــدیم و برای اطفای حریق اقدام کردیم. وی تصریح 
کرد: این حریق از ساعت 18 بعدازظهر روز سه شنبه شروع و 
بعد از گذشت 5 ساعت با یک کار تیمی و هماهنگ در ساعت 
2۳ مهار و خاموش شد. وی افزود: به علت صعب العبوربودن 
منطقــه خودروهــای آتش نشــانی قــادر بــه حضــور در محل 
آتش ســوزی نبودنــد؛ از همیــن رو ایــن حریق به ســختی و با 

آتش کوب، بیــل و پمپ های آب پشــت موتوری مهار 
شــد. وی افزود: متاســفانه در این حریق 7۰ هکتار 
از عرصه هــای ملی این شهرســتان از بیــن رفت و در 
صورتی که این آتش ســوزی مهار نمی شــد، احتمال 
سرایت آن به باغ های روســتاهای اطراف بسیار زیاد 
بود. چکنه درباره عامل اصلی وقوع این آتش سوزی 
گفــت: متاســفانه خطــای انســانی و ســهل انگاری 
گردشگران در خاموش کردن آتشــی که در طبیعت 
برپا کرده بودند، عامل اصلی وقوع این آتش ســوزی 
شناخته شد. وی از گردشگران تقاضا کرد اگر آتشی 
در محــل برپا می کنند، قبــل از این که محــل را ترک 
کنند، حتمــا از خاموش بــودن آن اطمینــان حاصل 
کنند و با محصورکردن اطراف محلی که آتش درست 
کرده اند مانع از شعله ورشدن مجدد آتش در اثر وزش 
باد شــوند. وی افزود: همچنین گردشــگران باید از 
رهاکــردن زباله هــای خــود در طبیعــت به خصوص 
قوطی های نوشیدنی و ظروف شیشه ای که با تابش 
نور خورشــید ماننــد ذره بیــن عمل  می کنــد و عامل 
شعله ور شدن علف های خشک می شود، خودداری 
کنند.در همین زمینه، رئیس آتش نشانی طرقبه نیز 
به »خراســان رضوی« گفت: این آتش ســوزی  بــا تالش مردم 
بومی روستای حصار، ماموران اداره منابع طبیعی ، نیروهای 
آتش نشانی و پرسنل نیروی انتظامی و با وجود این که شدت باد 
بر سرعت گســترش آتش افزوده بود،  در ساعت 2۳ سه شنبه 
کامال خاموش شد. نیکدل افزود: مهم ترین دلیل حریق های 
شکل گرفته در مراتع طرقبه ســهل انگاری انسانی بوده است 
کــه این موضــوع توجه بیشــتر گردشــگران و بومیــان را برای 

جلوگیری از این گونه اتفاقات می طلبد.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری 
شهرداری مشهد خبرداد: 

20 میلیارد برای به سازی 
شهرک شهید بهشتی مشهد 

مدیرعامل سازمان بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری 
مشــهد گفت: اعتبار لحاظ 
شــده بــرای ســامان دهی 
شهرک شهید بهشتی  مشهد 
2۰ میلیارد تومان است. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشــهد، مجتبی 
شــاکری روش در حاشــیه 

بازدید از شهرک شهیدبهشتی با حضور جمعی از اعضای شورای شهر مشهد، 
اظهار کرد: بعد از برداشته شدن دیواری که در محدوده کوی 22 بهمن وجود 
داشت، فضای این محدوده بسیار بهتر شــد؛ زیرا این دیوار در گذشته به نوعی 
شهرک شهیدبهشتی را از شهرک پردیس منفک کرده بود. وی با بیان این که 
پروژه های لحاظ شده ما در این منطقه دودسته است، افزود: دسته اول شامل 
پروژه هایی می شود که شــهرداری به واســطه این که مردم مشارکت خواهند 
داشت، پروژه های به سازی خود را انجام می دهد. دسته دوم که نیازمند حضور 
مردم خواهد بود شــامل نماســازی ســاختمان ها می شــود و در این خصوص 
شهرداری به تنهایی نمی تواند عمل کند و وابسته به این است که مردم در حوزه 
اجرای آن نیز ورود کنند. وی یادآور شد: طی برنامه ریزی و پیش بینی هایی که 
برای منطقه کوی 22 بهمن صورت گرفته اســت، تا انتهای سال به سازی این 
منطقه به اتمام خواهد رسید. وی درباره سامان دهی پروژه گود فخار مشهد نیز 
گفت: گود فخار واقع در منطقه پنج مشهد در حاشیه بولوار میرزا کوچک خان 
واقع شــده که در گذشــته بــه دلیل وجــود کوره هــای آجرپــزی در این منطقه 
خاکبرداری هایی صورت گرفته است؛ پیگیری که در این زمینه انجام می شود، 
این است که شهرداری برای رفع مشکالت مردم بین ساکنان و مالکان عرصه 
گود فخار وفاقــی را ایجاد کند که بخش عمــده ای از اقدامات مــا در این زمینه 
به خوبی مسیر خود را طی کرده است.همچنین به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شورا، رئیس کمیســیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر مشهد 
نیز در حاشیه این بازدید گفت: سامان دهی شهرک شهیدبهشتی، همزمان با 
حذف دیوار حائل بین این شهرک با شهرک پردیس آغاز و فرایندهای بازآفرینی 
به سازمان بازآفرینی و شهرداری منطقه 6 تفویض شــده است. فیضی افزود: 
سامان دهی بولوار ورودی این شهرک، فضاســازی فضای سبز و سامان دهی 
معابر نیز در دستورکار قرار گرفته اســت.نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی 
شورای شهر مشهد نیز گفت: امتیازاتی که توسط شورای شهر و دستگاه های 
دولتی درنظر گرفته شده، مختص مالکانی است که در محالت هدف بازآفرینی 
سکونت دارند چراکه در محالت هدف بازآفرینی نمی توان با جذب سرمایه گذار، 
انبوه ســازی کــرد؛ زیــرا ارزش دارایی مــردم در شــرایط موجود پایین اســت. 

 خسارت ۹00  میلیاردی کرونا 
به هتل های مشهد 

رئیس هیئت مدیره هتلداران استان: 8۰ درصد پرسنل 
هتل های مشهد تعدیل شده اند 

کرونــا 9۰۰ میلیــارد تومــان بــه هتل های مشــهد 
خسارت وارد کرده است؛ این خبری است که رئیس 
هیئت مدیره جامعه حرفــه ای هتلداران اســتان به 
ایسنا اعالم کرد و گفت: خسارت هتل ها در سه ماه 
اول شیوع کرونا، پس از بررسی حدود 4۰۰ میلیارد 
تومان برآورد شــد؛ در ســه ماه دوم شــیوع کرونا نیز 
همین برآورد در مورد خسارات وجود دارد و در کل 
 چیزی حدود 9۰۰ میلیارد تومان خســارت در این
6 مــاه بــه هتل های مشــهد وارد شــده اســت. امیر 
ســزاوار افــزود: هم اکنــون از هتل هــای مشــهد به 
صورت رســمی حدود یک چهارم مشــغول فعالیت 

هستند که مهمانی ندارند.

فعالیت ۶۰ هتل با ضریب اشغال ۵ درصد در روز	 
وی تصریــح کــرد: در اســتان 2۳8 هتل بــه صورت 
رسمی پروانه بهره برداری دارند که به طورعمده در 
مشهد واقع شــده اند و تعداد کمی در شهرستان ها 
قرار دارد. از تعداد هتل هایی که به صورت رسمی به 
ثبت رسیده است، هم اکنون حدود 6۰ هتل  فعالیت 
دارد و بقیه به طور کامل تعطیل اســت؛ البته درصد 
اشــغال همان تعداد هتلی که اکنــون فعالیت دارد 
نیز روزی 5 یا 6 درصد است. وی یادآور شد: اشغال 
هتل ها در تعطیلی های عیدقربان و غدیر به باالی 1۰ 
درصد رسید، اما پس از تمام شدن اعیاد و تعطیلی ها 
درصد اشــغال دوباره به ۳ یا 2 درصد رســید، البته 
اکنــون که چنــد روزی اســت از تعطیالت گذشــته، 
هتل ها تقریبا خالی است. رئیس هیئت مدیره جامعه 
حرفه ای هتلداران استان درباره اعطای تسهیالت در 
این حوزه اظهار کرد: به عقیده من اعطای تسهیالت 
از ابتدا درست نبوده است و در این حوزه هیچ کمکی 
نمی کند؛ هم اکنــون هر بنگاه اقتصــادی فعالی که 
بخواهد از بانکی، تسهیالتی دریافت کند، به راحتی 
می تواند اقدام و تســهیالت را دریافت کند، اعطای 
این تسهیالت اقدام خاصی نبوده است. البته برخی 
از واحدها این تسهیالت را دریافت کرده اند و برخی 
از مشکالت شــان حل شده اســت، برخی متقاضی 
دریافت ایــن تســهیالت نبوده اند و برخــی نیز پس 
از دریافــت بــه ازای هــر کدام از پرســنل بیمه شــده 

توانسته اند حدود 16 میلیون تومان وام دریافت کنند 
که به عقیده من تاثیری در فعالیت هتلداران ندارد.

تعدیل ۸۰ درصدی پرسنل هتل های مشهد	 
ســزاوار گفت: درمان در این حوزه نیــاز به فکرهای 
اساسی در سطوح باالتر دارد وگرنه با روند پیش رو 
بســیار زودتر از آن چه فکر می کنیم، گردشــگری از 
بین خواهد رفت؛ برای مثــال در این حوزه می توان 
به تعدیــل 8۰ درصدی پرســنل  هتل های مشــهد 
اشاره کرد. تا قبل از شیوع بیماری و تعطیلی مراکز 
اقامتــی، در هتل هــای مشــهد حــدود 9۰۰۰ نفر 
پرسنل مشغول به کار بودند که با توجه به تعطیلی ها 
تعــداد زیــادی از آن ها بیــکار شــده اند، 2۰ درصد 
پرسنل باقی مانده نیز مربوط به بخش هایی از جمله 
تاسیسات، نگهداری و حراست می شوند و ربطی به 
کار تخصصی گردشــگری ندارند؛ افراد متخصص 
در حوزه گردشــگری از یک سرآشــپز گرفته تا مدیر 
هتل یا یک خانه دار ساده که آموزش دیده اند و برای 
آموزش آن ها هزینه شــده اســت، هم اکنــون بیکار 
هســتند. وی تاکیــد کــرد: حداقل پنج ســال زمان 
می خواهیم تا این افراد را به  کار بازگردانیم و دوباره 
آن ها را بــرای کار در این مراکز آماده کنیم. ســزاوار 
افزود: برای حل این مســئله از ابتدا باید به ســرعت 
ســتاد بحران گردشــگری تشکیل می شــد و دولت 
بدون کمترین تاملی به این حوزه کمک می کرد؛اما 
در ایــن زمینــه می تــوان از عملکــرد گردشــگری 
دیگر کشــورها مانند ترکیه و امــارات در این بحران 
الگــو گرفت و دیــد که چگونــه آن ها در این شــرایط 
بحرانی گردشگری شــان را ســرپا نگه داشــته اند.

 اعالم برگزیدگان فراخوان ملی 
»نگارش داستان کوتاه رضوی«

برگزیدگان فراخوان ملی »نگارش داســتان کوتــاه در خانه« با موضوع رضوی از ســوی 
مؤسسه آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی معرفی شدند. به گزارش آستان نیوز، 
1۰ داستان کوتاه رضوی از هشت نویسنده از بین حدود 8۰ اثر رسیده به این فراخوان 
که باهدف تشویق نویســندگان به خلق داســتان کوتاه در خانه در دوران شیوع بیماری 
کرونــا و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی در بهار امســال برگزارشــده بــود، به عنوان آثار 

برگزیده اعالم شدند.

 آسیب به 299 درخت در مشهد بر اثر عملیات 
ساختمانی طی سال 98

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: سال گذشته بیش از 299 
درخت براثر عملیات ساختمانی آسیب دیده است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشهد، احمدرضا سالمی افزود: گسترش ساخت وساز با ایجاد عواملی چون کاهش آب های 
زیرزمینی، خسارت به تنه و تاج و... باعث واردشدن آسیب به درختان می شود که بر اثر همین 
عوامل ســال گذشــته بیش از 299 اصله درخت دچار آسیب شــد. همچنین طی چهارماه 
نخست امسال نیز حدود 9۰ اصله درخت از عملیات عمرانی و ساختمانی آسیب دیده است.



گرانی ماشین آالت خارجی	 
رئیس هیئت مدیره پوشاک »البسکو« می گوید: تجهیزات و خطوط 
تولید خارجی بسیار گران هستند، به ویژه در حوزه پوشاک ما نیازمند آن 
هستیم که تجهیزات را از کشورهای اروپایی وارد کنیم. با قیمت امروز 
ارز حداقل قیمت تجهیزاتی که می خواهیم وارد کنیم 100 هزار یورو 
است که برای ما حدود 2.5 میلیارد تومان تمام می شود، کدام تولید و 

بازار ما می تواند این هزینه را جبران کند؟
خلیل گالبگیر می افزاید: آخرین باری که پوشاک البسکو توانسته 
خطوط تولید خود را به روز کند به 25 سال پیش بازمی گردد، اگرچه 
ما سعی می کنیم تولیدات به روز داشته باشیم و داریم ،اما به  هرحال 
خطوط تولید به روز بهره وری تولید را بسیار باال می برد و باعث کاهش 

مصرف انرژی می شود.
وی می گوید: وقتی بازار تولیدات به شدت تحت تأثیر واردات قاچاق و 
اجناس چینی است تولیدکننده توان مالی و نقدینگی نخواهد داشت 
که برای واردات تجهیزات اقدام کند. از سویی تسهیالتی که دولت در 
اختیار تولید کننده قرار می دهد هم گران است. تولیدکنندگان امروز 
نیازمند تسهیالت در سرمایه ثابت هستند که بتوانند خطوط تولید 
خود را روزآمد کنند. این روزآمدی و خرید تجهیزات جدید به ویژه در 
حوزه پوشاک عالوه بر ارتقای بهره وری اشتغال  خوبی را فراهم 
می کند. بنابراین ما انتظار داریــم دولت تسهیالت ویــژه ای را 
برای به روزرسانی خطوط تولید و خرید تجهیزات در اختیار 

تولیدکنندگان قرار دهد.

 روزنامه 
 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

خراسان رضوی

خراسان رضوی، وضعیت به روزرسانی صنایع استان را بررسی کرد 

صـنایـــع  زنــــگ زده !
با وجود فرسودگی 50 درصدی خطوط تولید استان ، امسال یک ریال تسهیالت برای نوسازی صنایع پرداخت نشده است
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گزارش

مسعود حمیدی/ راهبردهای کوتاه مدت دولــت و 
سیستم بانکی در خصوص تأمین مواد اولیه و سرمایه در 
گردش مورد نیاز صنایع، به جای تخصیص ارز و تسهیالت 
بلندمدت برای تأمین ماشین آالت و نوسازی خطوط 
تولید یک راهبرد ضعیف است که به جای رونق تولید 
صنایع را زمین خواهد زد. به گزارش خراسان رضوی، 
ارتقا و بهبود کیفیت تولید یکی از مهم ترین شاخص های 

افزایش بــهــره وری، حرکت رو به  جلو و رقابت پذیری 
تولیدات است که از این طریق می توان راهبردهای کالنی 
مانند جهش تولید را محقق کرد، اما ارتقا و بهبود کیفیت 
تولیدات درگرو خطوط تولید روزآمد است. مثل معروف 
» ماهیگیری یاددادن به ز ماهی دادن!« خود به  درستی 
بیانگر تأثیر راهبردهای بلندمدت برابر راهبردهای 
کوتاه مدت است. استهالک و فرسودگی خطوط تولید 

در استان و کشور موضوع جدیدی نیست و می توان ادعا 
کرد واحدهای تولیدی بــزرگ و حتی تولیدات معتبر 
استان گاه با خطوط تولید فرسوده و قدیمی فعالیت خود 
را ادامه می دهند و بدتر این که حتی برخی واحدهای 
تولیدی که به تازگی پروانه تأسیس و بهره برداری هم 
دریافت می کنند به  نوعی خطوط تولیدی روزآمــدی 
ندارند. بنا بر اذعان رئیس خانه صمت استان بیش از 50 

درصد خطوط تولید استان فرسوده هستند. حسینی در 
گفت وگو با خراسان رضوی می گوید: در واقع از سال 85 
تاکنون نوسازی و تجهیز خطوط تولید  واحدهای تولید 
ما به سختی انجام می شد به ویژه ماشین آالت باکیفیت 
و تولیدی کشورهای اروپایی و این موضوع را می توان در 
مقایسه تولیدات داخلی با نمونه های مشابه خارجی کاماًل 

مشاهده کرد. اما علت این موضوع چیست؟

بانک ها رغبتی به پرداخت تسهیالت بلند مدت ندارند	 
معاون امــور صنایع سازمان صمت استان پــرده از مسئله دیگری 
برمی دارد. ابراهیم ناصری به خراسان رضوی می گوید: اگر تسهیالت 
ریالی پرداخت شده در سال 98 و سه ماهه امسال  برای نوسازی و 
بازسازی صنایع را بررسی کنیم متوجه عملکرد شبکه بانکی برای 
حمایت از صنایع خواهیم شد زیــرا متأسفانه بانک ها  رغبتی به 
پرداخت تسهیالت »بلندمدت« یا »سرمایه ثابت« که مورد نیاز نوسازی 

و بازسازی صنایع است، ندارند.
وی می افزاید: در سال گذشته تعداد 73 پرونده بازسازی و نوسازی 
صنایع استان در سامانه ثبت شدند که ارزش تسهیالت مورد تقاضا 
حدود 521 میلیارد تومان بوده است. از این تعداد 33 مورد  به ارزش 
105 میلیارد تومان در کمیته تخصصی مصوب شده اســت. کل 
پرداختی که از این تعداد تقاضا توسط بانک های عامل انجام شده دو 
مورد به میزان 5.3 میلیارد تومان بوده است) حدود 5 درصد ارزش 
پرونده های تایید شده و حدود یک درصد کل تسهیالت مورد تقاضای 

73 پرونده نوسازی و بازسازی صنایع استان در سال 98(

صفر؛ تسهیالت نوسازی پرداخت شده طی امسال	 
معاون سازمان صمت استان می افزاید: امسال وضعیت بدتر شده 
ــرای دریافت  ــوری که تعداد پــرونــده هــای ثبت نام شده ب ــت، ط اس
تسهیالت نوسازی صنایع استان 22 مورد به ارزش 125 میلیارد 
تومان بوده است. از این تعداد دو پرونده به ارزش 22 میلیارد تومان 
در کمیته تخصصی مصوب شده اما میزان تسهیالت پرداختی بانک 

های عامل » صفر« بوده است.
ناصری می گوید: تسهیالت تبصره 18 نیز جزو تسهیالتی هستند 
که می توانند برای نوسازی صنایع استفاده شوند. در سال 98 تعداد 
96 مورد به میزان 981 میلیارد تومان تقاضا داشتیم که 34 مورد 
به ارزش 194 میلیارد مصوب شده و تنها 3 تقاضا به ارزش 18.5 
میلیارد تومان توسط بانک های عامل پرداخت  شده است. درواقع 
بانک ها به جای تسهیالت بلندمدت مــورد نیاز صنایع تسهیالت 

کوتاه مدت و سرمایه در گردش پرداخت می کنند.
معاون امور صنایع استان درباره کاهش واردات ماشین آالت دارای 
معافیت گمرکی طی 5 سال گذشته می گوید: این کاهش به صورت 
کشوری است و بیشتر تحت تأثیر کاهش درآمدهای ارزی دولت است.

صف تخصیص ارز واردات ماشین آالت صنایع 	 
وی با تایید گالیه تولیدکنندگان در خصوص عدم تخصیص ارز توسط 
بانک مرکزی بــرای واردات ماشین آالت مــورد نیاز خطوط تولید 
می گوید: تعداد قابل توجهی از متقاضیان ما امروز در صف تخصیص 

ارز هستند و دولت با تخصیص ارز با مشکل مواجه شده است.
ــاره واردات تجهیزات توسط  معاون ســازمــان صمت استان دربـ
ماشین سازی ها و عرضه آن به اسم تولید داخل نیز می گوید: بنده 
به عنوان متولی این موضوع تاکنون با چنین مسئله ای مواجه نشده ام و 
اگر موردی باشد حتمًا بررسی خواهد شد اما مشکلی که ما با آن مواجه 
هستیم این است که یک واحد ممکن است مدعی شود می تواند یک 
قطعه یا دستگاه مورد تقاضا را در داخل تولید کند اما قطعه تولید شده 

از نظر کمی و کیفی نتواند انتظار متقاضیان را برآورده کند.
 

قوانین خلق الساعه	 
عرفانی مدیرعامل »پیشتاز موتور توس« نیز قوانین  
خلق الساعه را یکی از عمده ترین موانع واردات 
می داند  تولید  خطوط  تجهیزات  و  ماشین آالت 
و می گوید: چندین ماه است که کاال و تجهیزات 
ــرف گــمــرک مــانــده انــد و  ــده مــا آن طـ ــداری ش ــری خ
ارزی برای واردکردن آن ها در اختیار ما قرار داده 
نمی شود. نه تنها ارز نیمایی به ما داده نمی شود 
بلکه اجــازه نمی دهند ارز آزاد بخریم و تجهیزات 
خریداری شده را وارد کنیم. این موضوع به اعتبار ما 
لطمه زده است و شرکت های خارجی در همکاری 
با تولیدکننده داخلی سخت گیرانه عمل می کنند 

و حتی گاه دستگاه و تجهیزات به ما نمی فروشند.

تحریم ها و پا پس کشیدن شرکت های خارجی	 
باذلی مدیرعامل شرکت» فراورده های دیرگداز 
ایران« و احمد امیر مدیرعامل شرکت »امیر چاپ« 
نیز عمده ترین مشکالت و موانع پیش روی به روز 
رسانی خطوط تولید را تحریم های شدید آمریکا 
می دانند که باعث شده است شرکت های خارجی 

تأمین کننده  از انجام تعهدات خود پا پس بکشند.

وجود کاالی مشابه بی کیفیت	 
حسینی مقدم مدیرعامل »خیام الکتریک« می گوید : مشکل عمده ما بحث ثبت 
سفارش هاست. بدین ترتیب که وقتی برای واردات »قالب« که در حوزه کار ما بسیار الزم 
است اقدام می کنیم اعالم می کنند این کاال تولید مشابه داخلی دارد اما تولید مشابه 

آن بسیار بی کیفیت است.
وی می افزاید: موضوع دیگر این که زمانی که ما برای واردات ماشین آالت و تجهیزات 
اقدام می کنیم اعالم می کنند این تجهیزات در داخل تولید می شوند. مثاًل دستگاهی 
را که ما می دانیم در داخل کشور تولید نمی شود ، اعالم می کنند که ماشین سازی 
داخلی آن را تولید می کند. به همین دلیل ما مجبور می شویم به ماشین سازی سفارش 
دستگاه موردنیاز را بدهیم، اما به محض این که ما قرارداد ببندیم و پیش پرداخت اولیه 
را انجام دهیم ماشین سازی برای تأمین دستگاه مورد نیاز ما به ثبت سفارش و خرید از 

خارج کشور اقدام می کند.

واردات به اسم تولید داخل، مونتاژی و گران	 
این تولیدکننده   می افزاید: در واقع دستگاهی را که ما می خواستیم ماشین سازی 
از خارج کشور سفارش می دهد، آن را در داخل مونتاژ می کند و چند برابر قیمت به 
ما می فروشد. یعنی بنده تولیدکننده مجبور هستم یک دستگاه را که کیفیت مدنظر 
را ندارد و ممکن است از قطعات کم کیفیت تری مونتاژ شده باشد ، باقیمت باالتر از 

ماشین سازی داخلی خریداری کنم.
حسینی مقدم می گوید: بنده چندی پیش قصد داشتم پروژه ای را راه اندازی و با 

استفاده از کربنات کلسیم محصوالت مختلفی مانند کاغذ روزنامه تولید کنم که 
حدود 70 میلیارد تومان سرمایه گذاری الزم داشت، اما وقتی برای واردات 

تجهیزات و خطوط تولید اقدام کردم اعالم شد یک ماشین سازی می تواند 
این تجهیزات و خطوط تولید را در اختیار ما قرار دهد. درحالی که ما اطالع 
داشتیم این فناوری و تجهیزات تنها در اختیار کشور چین و تایوان است، 
بعد مشخص شد قصد دارند با دریافت پیش پرداخت از ما برای واردات این 

تجهیزات اقدام کنند و سپس به ما بفروشند.
مدیرعامل »خیام الکتریک« می گوید: بازار تولیدات ما ، کشورهای همسایه به 

ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و سوریه است ولی با این شرایط نمی توانیم 
خطوط تولید خود را روزآمد کنیم و در آینده بازارهای هدف خود را از دست 

خواهیم داد. بنابراین عالوه بر این که دولت باید در ثبت سفارش ها حمایت 
بیشتری از تولیدکننده داشته باشد  و اجازه دهد ما دستگاه های به روز و باکیفیت 

وارد کنیم، بانک ها تسهیالت بلندمدت در اختیار متقاضیان قرار دهند تا بتوانند 
بهره وری خطوط تولید خود را با تجهیزات روز دنیا ارتقا دهند.

بازنگشتن سرمایه ناشی از واردات تجهیزات 	 
مدیرعامل شرکت »ایران شرق نیشابور« معتقد است که بازنگشتن سرمایه عاملی برای اقدام نکردن برخی مدیران واحدهای 
تولیدی برای به  روز رسانی خطوط تولیدی است. جالئی می گوید: هر واحد تولیدی اگر می خواهد به بقای خود ادامه دهد باید 
خطوط و تجهیزات تولیدی خود را به روز کند اما این کار نیازمند حمایت های جدی دولت است، زیرا در شرایط کنونی که  قیمت 
ارز مدام در حال رشد است و تولیدکننده مجبور است سرمایه و نقدینگی زیادی را صرف خرید مواد اولیه کند، منابع مالی برای 

واردات و تأمین تجهیزات خط تولید خود نخواهد داشت و دولت باید کمک کند.
وی می افزاید: اگرچه در شرایط کنونی دولت نمی تواند آن چنان که باید ارز در اختیار تولیدکننده قرار دهد اما حداقل موانع و 
بوروکراسی های اداری را کاهش دهد و بانک مرکزی به پرونده متقاضیان واردات تجهیزات و مواد اولیه تولید با سرعت بیشتری 

رسیدگی کند. عالوه بر این شرایط بانک ها باید تسهیالت سرمایه ثابت و ارزان تری را در اختیار تولیدکننده قرار دهند.

تحلیل؛ لزوم تغییر راهبرد	 
همان طور که در نمودار شماره یــک  مالحظه می کنید میزان واردات 
ماشین آالت مشمول معافیت گمرکی که برای به روز رسانی و تجهیز خطوط 
تولید به کشور وارد می شدند از سال 94 تاکنون روند نزولی داشته است و در 
سال 98 میزان واردات این ماشین آالت نسبت به سال 94 نصف شده است. 
این وضعیت در واردات ماشین آالت استان هم به وجود آمده است و میزان 
واردات ماشین آالت مشمول معافیت های گمرکی استان از 361 میلیون دالر 
در سال 94 به 126 میلیون دالر در سال 98 کاهش یافته است که این وضعیت 
بیانگر کاهش حمایت های دولتی برای واردات تجهیزات و ماشین آالت حوزه 

تولید و بیشتر متأثر از شرایط تحریم ها و نوسانات شدید ارزی است.
عالوه بر این همان طور که تولیدکنندگان پیش  از این اعالم کرده اند واردات 
تجهیزات و دستگاه های خطوط تولید با توجه به قیمت ارز و نوسانات شدید آن 
برای تولیدکننده صرفه ندارد به همین دلیل برای حمایت از تولیدکنندگانی 
که قادر نیستند تجهیزات نو خریداری کنند، واردات ماشین آالت مستعمل 
مشمول معافیت گمرکی در دستور کار قرار گرفت، اما همان طور که در نمودار 
شماره 2  مالحظه می کنید واردات ماشین آالت دست دوم به کشور در سال 
98 نسبت به سال 94 روند نزولی داشته است و کاهش 60 درصدی را نشان 
می دهد. این رویه برای استان خراسان رضوی هم بدین گونه بود طوری که 
میزان واردات ماشین آالت دست دوم برای این استان از 4/6 میلیون دالر در 

سال 94 به نیم میلیون دالر در سال 97 رسیده است. نکته قابل توجه افزایش 
واردات ماشین آالت مستعمل در سال 98 نسبت به سال 97 است که می توان 
دلیل آن را در نوسانات شدید قیمت دالر در سال 98 جست وجو کرد. در واقع 
همان طور که تولیدکنندگان اعالم کردند، افزایش شدید قیمت ارز در سال 
98 باعث شد تولیدکننده نتواند ماشین آالت موردنیاز خود را وارد کند به همین 

دلیل شاهد رونق گرفتن واردات ماشین آالت دست دوم در این سال بودیم. در 
پایان؛ بدون شک برای اجرای سیاست گذاری های کالن اقتصاد مقاومتی و 
راهبرد جهش تولید، باید نوسازی و به روز رسانی خطوط تولید در اولویت های 
دولت قرار بگیرد و به جای پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش که تنها برای 
پرداخت حقوق و تأمین مواد اولیه در صنایع کارایی دارد، پرداخت تسهیالت 

بلندمدت و تخصیص ارز برای واردات ماشین آالت در اولویت قرار بگیرد زیرا با 
این رویه صنایع حتی فرصت تنفس نخواهند داشت چه برسد به این که بخواهند 
خطوط تولید خود را به روزرسانی کنند، نتیجه این رویه عملیاتی شدن راهبرد 
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید نخواهد بود بلکه صنایع فرسوده توان رقابت با 

تولیدات روز دنیا را نخواهند داشت و زمین خواهند خورد.
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