از میان خبرها

اخبار

اقتصادی

قائممقامتولیتآستانقدسمطرحکرد:

تقویتهنرهایاسالمیباهدف
اشتغالزاییمحرومان

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت :برنامهریزی
مدونی برای توسعه و تقویت هنرهای اصیل اسالمی و
ایرانی بهکار رفته در حرم مطهر رضوی صورت گرفته
و شورایی با حضور استادان و هنرمندان برجسته
کشورمان برای این مهم تشکیل شده است.به گزارش
آستا ننیوز ،سید مرتضی بختیاری در بازدید از
شرکتهای فرش و کاشی سنتی با بیان این که ایجاد و
احداث کارگاههای تولیدی و حمایت از مشاغل خانگی
و صنایع دستی و تبدیلی از رویکردهای آستان قدس
رضوی در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال است،
تصریح کرد :حفظ کرامت انسا نها و توانمندسازی
محرومان و مستضعفان از مهم ترین تأکیدات تولیت
آستان قدس رضوی به معاونت امداد مستضعفان است.
وی گفت :هنرمندان و استادان فن در طول اعصار
مختلف ،بهترین و کیفیترین آثارشان را در مجموعه
اماکن متبرکه رضوی خلق کرد هاند و هم اکنون نیز
مجموعهای از استادان و هنرمندان خالق و با استعداد
در آستان قدس رضوی مشغول خدمت هستند.
بختیاری با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای
توسعه هنرهای اسالمی و ایرانی افزود :انتقال تجارب
ارزشمند هنرمندان به نسل جوان و آموزش و تربیت آنان
و مستندسازی شیوههای اجرای هنرهای اصیل حرم
مطهر امام رضا(ع)  ،در دست اقدام است.

رئیساتحادیههتلداراناستانخبرداد:

گردشگران خارجی 15درصد
مهمانانهتلهایمشهد
رئیس اتحادیه هتلداران استان گفت :گردشگران
خارجی در طول تابستان امسال  15درصد از مجموع
مهمانان پذیرش شده در هتل های مشهد را تشکیل
دادند.محمد قانعی در گفت و گو با ایرنا افزود :این در
حالی است که سال های قبل از کاهش ورود گردشگران
خارجی به خصوص گردشگران عرب به مشهد این میزان
 30درصد و حتی بیشتر بوده است.وی ادامه داد :امسال
تنها  15درصد مهمانان هتل های مشهد را گردشگران
خارجی تشکیل دادند که این آمار با توجه به میزان باالی
سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه واحدهای
اقامتی هتل ،بسیار کم است.رئیس اتحادیه هتل داران
خراسان رضوی گفت :کاال و خدمات ارائه شده از سوی
هتل ها و واحدهای اقامتی تاریخ و مدت مصرف دارد و
در صورتی که اتاق واحد اقامتی یک شب خالی بماند،
دیگر خدمات دهی برای آن زمان پایان یافته و همین
امر موجب وارد آمدن خسارت به سرمایه در این بخش
میشود.وی افزود :سرمایه گذاری برای ساخت هر هتل،
میلیاردها تومان است و باید برای حمایت از این صنعت،
متولیان امر گردشگری بیش از پیش همکاری کنند.
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آیت ا...علم الهدی درهمایش فصلی مرکز رسیدگی به امورمساجد تشریح کرد

تهدیدها و فرصت های پیش روی انقالب اسالمی

بینش برخی سیاستمداران و مسئوالن به انقالب تغییر کرده است
گزارش جلسه
گروه سیاست رضوی

امام جمعه مشهد گفت :تغییر در بینش و نگرش
بعضی مسئوالن ،سیاستمداران و جریا نهای
سیاسی تأثیرگذار کشور ،اولین تهدید برای انقالب
اسالمی است که متأسفانه بینش شان نسبت
به انقالب و اسالم عو ضشده است.به گزارش
 ،Alamolhoda.comآیتا ...علمالهدی عصر
سه شنبه در همایش فصلی مرکز رسیدگی به امور
مساجد که در مجتمع آیهها برگزار شد ،بابیان این
که در طول تاریخ شاهد تحوالتی در سرنوشت اسالم
بودیم ،اظهار کرد :در این مسیر بسیاری از افراد که
اهل عبادت ،تقوا و بندگی خدا بودند ،به خاطر حضور
نداشتن در سنگرهای دفاع از دین و حفظ سرنوشت
اسالم از آسیبها ،به خاطر از دست دادن فرصتها
از همه آن عبادتها و بندگی خدا نتیجهای نگرفتند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود :اگر بنا
باشد امروز موقعیت اسالم و شرایط دین را در دنیا
تشخیص ندهیم و نفهمیم اسالم ،امروز در تحوالت
جهانی در چه موضعی قرار دارد و با چه مسائل و
مصائبی روبه روست ،دقیق ًا به سرنوشت همان
افرادی دچار میشویم که خود را عابد و بنده خدا
میدانستند اما در نهایت از این بندگی توبه کردند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان این که دنیا دو
نره الت داشت که بعد از جنگ جهانی دوم ،جهان
را بین خودشان تقسیم کرده بودند ،افزود:در سال
 ،1992یکی از این دو الت سقوط کرد وشوروی
دچار فروپاشی شد و اقتدار جهان خواری او از بین
رفت ،قدرتش تکهتکه شد و شر آن عنصر از سر دنیا
کوتاه شد؛ بعدازاین مسئله ،آمریکا بهعنوان قدرت
منحصربهفرد جهانی در عرصه استکبار و جهان
خواری ،خود را ابتدا بیرقیب احساس کرد اما
کارشناسان سیاسی کاخ سفید به آمریکا اعالمخطر
کردند که در چنین موقعیتی ،اینطور نیست که با
سقوط رقیب ،جهان در کام شما قرار گیرد و قدرت
یک تاب استکباری آمریکا با دو تهدید سرخ و سبز
روبه رو است.وی در ادامه به تبیین این بخش از
اظهارات خود پرداخت وگفت :تهدید سرخ ،برگشت
سوسیالیست و کمونیست به عرصه قدرت اولیه

و میدان رقابت با جهان خواری لیبرالیسم غربی
آمریکاست ،این اتفاق ،قدرت یک تاب بودن آمریکا را
تهدید میکند؛ تهدید سبز ،پیروزی اسالم در رقابت
فرهنگی تمدنهای جهان است ،یعنی اسالم برنده
این رقابت فرهنگی شود ،جهانیسازی اسالم به
عرصه دنیا بیاید و بهعنوان یک چالش فو قالعاده
سرسخت در مقابل جهان خواری آمریکا واقع شود.
وی با اشاره به برگزاری اجالسی در لیون فرانسه
در سال  1996و طرح مؤلفههای بقای سیادت
آمریکا بر دنیا ،خاطرنشان کرد :یک نفر از سخنرانان
آن اجالس ،اسحاق رابین بود که گفت قرن ،21
قرن جنگ و پول نیست بلکه جنگ تمد نهاست و
دراینبین ،تمدن اسالم توان برتری بر سایر تمدنها
را دارد و آمریکا برای ادامه تسلط خود بر جهان،
باید این تمدن را براندازی کند .آیتا ...علمالهدی
افزود :در آن جلسه مطرح شد که براندازی اسالم
باید از سخت گیری و تنگ گرفتن بر مسلمانان در
عرصه های امنیتی و اقتصادی شروع شود چراکه
سردرگم کردن مسلمانان در مسائل معیشتی و
امنیتی خودشان ،باعث می شود ارزشهای دین را
فراموش کنند و اگر از این ارزشها صرفنظر کنند،
اسالم بهعنوان یک واقعیت خارجی در دنیا حاکمیت
نخواهد داشت.امام جمعه مشهد همچنین به تالش
آمریکا برای براندازی اسالم اشاره و بیان کرد :با
این حال تنها یک جبهه در مقابل آمریکا و دیگر
جریانهای همراه او ایستاد و آن جبهه ،جبهه انقالب
اسالمی ایران بود؛ آمریکا بهواسطه آرما نهایی
که داشت ،منطقه خاورمیانه ،غرب آسیا و شمال
آفریقا را که کانون امتهای اسالمی بود ،هدف قرار
داد اما همه آرما نهایی که در این منطقه داشت،
شکست خورد.

• آرمانهای شکستخورده آمریکا

وی در ادامه به بیان آرما نهای آمریکا در منطقه و
سرنوشت آن پرداخت و افزود :آرمان اول آمریکا،
تثبیت موقعیت اسرائیل در منطقه بود ،سعی کرد
ایده حاکمیتی از نیل تا فرات را اجرا کند و جغرافیای
منطقه خاورمیانه را تغییر دهد که شکست خورد،
نهتنها این حاکمیت صورت نگرفت بلکه اکنون
اسرائیل در داخل خاک تحت اختیارش آ نچنان
مورد تهدید است که از یک مشت بچه شیعه حزبا...
لبنان امنیت ندارد .امامجمعه مشهد مقدس ادامه

داد :آرمان دوم ،کم کردن نفوذ جمهوری اسالمی و
انقالب اسالمی در منطقه بود که وقتی ما امروز را از
نظر اقتدار جمهوری اسالمی با 21سال پیش مقایسه
میکنیم ،این نفوذ آنطور شده که آمریکا در منطقه هر
تصمیمی بگیرد ،جز با اراده و تصمیم نظام اسالمی
قابلاجرا نیست.وی حذف حزب ا ...به تسلیم وادار
کردن گروه های جهادی فلسطین ،فراموشی مسئله
قدس و تسلط بر عراق را از دیگر آرمان های شکست
خورده آمریکا در منطقه عنوان کرد.

•تهدیدهای پیش روی انقالب اسالمی

آیت ا...علم الهدی در ادامه ،تهدیدهای پیش روی
انقالب اسالمی را در مقابل توطئه استکبار برشمرد
و گفت :تهدید اول ،تغییر در بینش و نگرش بعضی
مسئوالن ،سیاستمداران و جریا نهای سیاسی
تأثیرگذار کشور است؛ متأسفانه اینهایی که در
مملکت آمدهاند و سیاست را به دست گرفتهاند چه
در شکل جریان و چه در شکل فردی ،بینش شان
نسبت به انقالب و اسالم عو ضشده است.بینش
آنان تبدیل به این شده که مملکت ما اقتصاد ،شکم و
زندگی راحت میخواهد پس دیگر با دنیا در نیفتیم،
همه را از خودمان راضی کنیم تا فساد و شهوت ما
تأمین شود.وی به دومین تهدید پیش رو اشاره کرد
و گفتُ :
متأسفانه نیروهای تبلیغی و نیروهای دیگر
در عرصه ارائه دین و اسالم ،شجاعت و صراحت الزم
را در بیان و ارائه گفتمان انقالب اسالمی و دینی
ندارند؛ امربهمعروف و نهی از منکر در جامعه به زیر
صفر رسیده است.آیتا ...علمالهدی ،انفعال و بازی
کردن در زمین دشمن را سومین تهدید دانست و
افزود :وقتی رقابت انتخاباتی درست میشود و
آقایی برای سرکوبی رقیب انتخاباتیاش میگوید
آنان حکم دادند و اعدام کردند ،عین همان عبارت
را گروه تروریستی منافقین به زبان میآورد و تأکید
میکند« :ببینید ،ما هم میگفتیم اینها  30سال
حکم دادند و اعدام کردند» ،این بازی کردن در زمین
دشمن است ،قدرتیابی و فرصتطلبی به این قیمت
که به نفع دشمن حرف بزنیم؟
وی افزود :بیتوجهی به استقالل کشور ،چهارمین
تهدید جدی برای انقالب اسالمی است؛ هرگونه
دست دادن و وابستگی ما به آمریکا ،اروپا و غرب،
استقالل ما را از بین میبرد ،آنان که این جا حاکم
و بر کشور مسلط بودند ،از کشور بیرونشان کردیم

و اسالم آزاد شد ،آ نوقت امروز آقای سریع القلم
بهعنوان تئوریسین سیاسی که مشاور رئیسجمهور
است ،میگوید استقال لطلبی مربوط به زمان
آپارتاید است!
اما مجمعه مشهد اضافه کرد :او معتقد است مردم
آن دوران چون تبعیض نژادی داشتند ،به دنبال
استقالل بودند؛ این یعنی امام بزرگوار ما که
انقالب را سرپا کرد و بچههای ما که برای پیروزی
انقالب اسالمی با شعار «استقالل ،آزادی جمهوری
اسالمی» کشته میشدند ،نژادپرست هستند؛ اگر
برده آمریکا شویم ،چطور میتوانیم اسالم را بر کشور
حاکم کنیم؟
آیتا ...علمالهدی ادامه داد :تهدید پنجم ،نادیده
گرفتن توان و اعتبارات دفاعی است؛ میگویند ما
موشک و توان دفاعی نیاز نداریم ،مجلس اعتبارات
دفاعی تصویب میکند اما آقایان در مقام تخصیص
این اعتبارات ،آن را انجام نمیدهند.وی ایجاد
گسل و لطمه به انسجام اجتماعی را ششمین تهدید
دانست و گفت :در مملکت ،قطببندی دیندار و
بیدین ،الئیک و متدین درست میکنند ،جریانهای
شهوتران را منسجم و در عرصه اردوکشی سیاسی
وارد میکنند و علیه نیروهای ارزشی و مساجد،
کشور را به میدان جنگ سیاسی بین این جریانها
تبدیل میکنند و جریان الئیک را به مزدوری سیاسی
میگیرند.نماینده ولیفقیه به هفتمین تهدید پیش
روی انقالب اسالمی اشاره و خاطرنشان کرد:
انقالبی زدایی ،هفتمین تهدید است به این معنا که
یک آدم انقالبی ،بسیجی و حزباللهی را که در عرصه
دفاع از ارزشها ،نهی از منکر و امربهمعروف حرکت
میکند ،آ نچنان بکوبند و به هم بزنند که برای
همیشه بهعنوان یک انقالبی ،پشیمان شود ،آخوندی
که دم از انقالب می زند و بهعنوان یک عنصر انقالب
از ارزشها دم می زند ،آنقدر دچار مشکل شود که
الزامات زندگیاش را در خطر ببیند و کنار بکشد.

•قداست زدایی از رهبری ،مهمترین چالش
پیش روی انقالب

وی قداست زدایی از رهبری را هشتمین و مهمترین

چالش پیش روی انقالب اسالمی دانست و تصریح
کرد :قصد دارند تا رهبری را به عرصه رقابت سیاسی
بکشانند ،ایشان دستوری صادر کند و دستگاههای
اجرایی کشور آن دستور را اجرا نکنند ،مجلس به این
عظمت نیز در مقابل این قضیه لب باز نکند؛ اینها
موضوعاتی است که جامعه ما را تهدید میکند و آنان
در تال شاند بر ما پیروز شوند.آیتا ...علمالهدی
در ادامه به بیان فرصتهای موجود برای جمهوری
اسالمی پرداخت و گفت :فرصت اول ،نفوذ و گسترش
اندیشه اسالم ناب است؛ امروز شیعه در دنیا رو به
توسعه است ،هرکسی چه در کشورهای پیشرفته
آسیایی و چه کشورهای اروپایی به سراغ اسالم
میآید ،به سراغ اسالم انقالبی میرود .نسل های
سوم و چهارم ،فرصت دوم انقالب اسالمی است؛
خوشبختانه در کنار همه ریزشها ،رویشهای خوبی
همچون حججی داریم ،در جبهه سوریه این بچهها
روی دست میروند و وقتی به سن آنان توجه میکنیم،
متولدان دهه های  60و  70هستند ،تمام اینها
رویشهای نسل های سوم و چهارم انقالب هستند.

•قدر پایگاه های بسیج را بدانید

نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی خطاب به علما
و هیئت امنای مساجد ،تأکید کرد :قدر پایگاههای
بسیج و بچه بسیجیها را بدانید؛ اگر یک برادر
جوان بسیجی قدری تند خویی و ناسازگاری کرد،
تحملکنید ،زیرا بچه متدینی است که با وجود امکان
بیبندوباری ،در مسجد نماز میخواند و بهعنوان
مدافع دین حرکت میکند ،او را تحمل و حفظ کنید،
جوان بسیجی ضامن اجرای همه آرمانهای انقالب
اسالمی است.وی ادامه داد :فرصت سوم ،بیداری
اسالمی شکلگرفته در جهان است ،این جا با برخی
مسئوالن و افراد سیاسی مسئلهدار شدیم اما در یمن
و بحرین ،مسلمانان بیدار شدند ،محبت و عشق
رهبری در دل مسلمانان دنیا رشد کرده است و این
نفوذ و بیداری امتهای اسالمی را نشان میدهد.
رشد و توسعه فناوری در کشور ،فرصت دیگر انقالب
اسالمی است که باید هرچه بیشتر در این مسیر
حرکت کنیم.

چــهــره ه ا وخــبــرها
مدیرکلاموراقتصادیوداراییخراسانرضویخبرداد:

28درصد کسری درآمد در استان تا پایان مرداد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت :میزان وصول درآمد در
این استان تا پایان مرداد گذشته در مقایسه با درآمد مصوب امسال 28 ،درصد
کسری را نشان می دهد.سید مهدی رمضانی در گفت و گو با ایرنا افزود :درآمد
مصوب امسال برای خراسان رضوی با  10درصد افزایش  32هزار و 477
میلیارد ریال است .این رقم سال گذشته  29هزار میلیارد ریال بود .وی ادامه
داد :به این ترتیب درآمد مصوب تا پایان مرداد ماه  13هزار و  532میلیارد ریال
است که ظرف پنج ماه نخست امسال  9هزار و  735میلیارد ریال آن وصول شده است.

مدیرکلتعزیراتحکومتیخراسانرضویمطرحکرد:

«گران فروشی و تقلب» در صدر تخلفات

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت :در طرح ویژه تابستانه
تعزیرات خراسان رضوی بیشترین تخلفات از نظر فراوانی؛ گران فروشی ،تقلب
و صادر نکردن فاکتور بوده است.حمیدرضا کریم در گفتوگو با تسنیم اظهار
کرد :از ابتدای تابستان تاکنون ،طرح ویژه تابستانی تعزیرات حکومتی در دو
بخش مربوط به زائران و مجاوران در حال انجام بوده و در این باره تعامالتی با
دستگاههای مختلف از جمله اتاق اصناف ،بهداشت ،سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی و سایر دستگاههایی از این دست انجام شده است.

رئیساتاقاصنافمشهد:

نمایشگاهپاییزهمشهدازروزجمعهآغازمیشود

رئیس اتاق اصناف مشهد بابیان این که نمایشگاه پاییزه مشهد از روز جمعه آغاز
به کار میکند ،افزود :این نمایشگاه به مدت یک هفته در نمایشگاه بینالمللی
مشهد ادامه خواهد داشت.محمود بنا نژاد در گفت وگو با خراسان رضوی با
اعالم این خبر افزود :در این نمایشگاه که باهدف حمایت از تولیدات داخلی
برگزار خواهد شد ،فقط تولیدات داخلی در نمایشگاه عرضه خواهدشد و
اولویت حضور با تولیدکنندگان کاالهای ایرانی است  .در اولویت بعدی
نیز عرضهکنندگان کاالهای ایرانی در این نمایشگاه قرار میگیرند.

با وجود حمایت سازمان صنعت و معدن استان دادستانی ۲دفتر بازاریابی شبکهای را پلمب کرد

اختالف درباره پلمب دفاتربازاریابی شبکهای

سوژهخودرابرایصفحهپیگیریحرفمردمتلگرامکنید

حمیدی  -پیرو گزارش  13شهریور خراسان رضوی
در خصوص شرکتهای بازاریابی شبکهای با تیتر«
دستور دادستانی برای شرکتهای بازاریابی
شبکهای»  ،بنا بود پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی
استان طبق دستور معاون دادستان مرکز استان
شرکتهای متخلف را شناسایی و پلمب کند .برای
پیگیری سرانجام دستور صادرشده در دادستانی
به سراغ معاون دادستان در امور فضای مجازی
رفتیم.قاضی جاوید نیا بابیان این که پیرو دستور
صادرشدهتوسطدادستانیتاکنوندوواحدمتخلف
در شهر مشهد پلمب شدهاست ،افزود :اگرچه ورود
دادستانیبهاینپروندهبیشترجنبهانضباطیداشته
وهنوزکسیدراینزمینه دستگیریامتهمنشدهاست
اما با توجه به فعالیت گسترده شرکتهای بازاریابی
شبکهای در استان دادستانی نمیتواند درباره
این موضوع بیتفاوت باشد از این رو به این موضوع
به طور جدی ورود کردهایم.سرپرست دادسرای
عمومی و انقالب ناحیه  2مشهد تصریح کرد:این دو
واحد بازاریابی شبکهای که تاکنون پلمب شدهاند تا
زمانیکهتمامموانعونواقصقانونیرابرطرفنکنند
بههیچوجه فک پلمب نخواهند شد و دادستانی با
جدیت پیگیر موضوع است.وی ادامه داد :سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ادعا میکند ما در استان
مجوزی برای فعالیت این شرکت ها صادر نکردهایم
و این مجوزها در تهران صادر شده است برای
همین هم نظارت از تهران انجام میشود و کمیته
مرکزی در تهران در این باره تصمیمگیری میکند
این درحالی استکه دادستانی بههیچوجه موافق
این موضوع نیست و تا زمانی که ایرادات و نواقص
این شرکت ها بهصورت کامل برطرف نشود با
هدف حفظ حقوق عامه مردم ،برای فک پلمب این
شرکت ها دستوری صادر نخواهد شد.

•واحد های دارای شرایط مشابه نیز
پلمب خواهد شد

قاضیجاویدنیاتصریحکرد:ماپیگیریمیکنیمسایر

•از دلیل پلمب بی اطالعیم

واحدهای این چنینی و دارای ایراداتی مشابه آن چه
در گزارش قبل بیان شد ،نیز پلمب شوند و تا زمانی
که ایرادات گرفتهشده برطرف نشود این رویه ادامه
خواهد داشت  .صرف این که این شرکتها از تهران
مجوز فعالیت دریافت کردهاند دلیلی برای ادامه
فعالیت این شرکتها با نواقص قانونی نخواهد بود.
پس از اظهارات قاضی جاویدنیا درباره پلمب شعب
دو شرکت بازاریابیشبکهایدراستان،برایپیگیری
موضوعوعلت آن ،سراغرئیسکمیتهنظارتبرفعالیت
شرکت های بازاریابی شبکهای استان رفتیم.غفوری
مقدمبابیاناینکهشرکتهایبازاریابیشبکهایدر
استانمجوزشانمستقیمازتهرانصادرواستعالمات
این شرکتها در شعب استانی بهصورت مستقیم از
طریق کمیته مرکزی در تهران و دستگاههای متناظر
آن در استان انجام می شود ،افزود:اگر شعبهای از
این شرکتها در استان بدون دریافت مجوزهای الزم
در حال فعالیت باشد ،کمیته استانی نظارت بر این
شرکتها از طریق اداره اماکن  ،برخوردهای الزم را
انجام میدهد.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
سازمانصنعت،معدنوتجارتاستاناضافهکرد:اگر
شعبیکهدارایمجوزهستند،تخلفاتقانونی انجام
دهندکهمواردآندرآییننامهرسیدگیبهتخلفاتاین
شرکتهاذکرشده ،مانندبرگزاریهمایشهایخارج

•پیگیر رفع پلمب هستیم

غفوری مقدم ادامه داد :ورود پلیس جرایم
اقتصادی به فعالیت این شرکت ها به دستور
دادستانی ،منجر به پلمب دو واحد از شعب
شرکتهای بازاریابی شبکهای در مشهد شده
است  .از این رو بالفاصله کمیته استانی نظارت بر
فعالیت این شرکتها با حضور همه اعضا و نماینده
پلیس جرایم اقتصادی استان تشکیل جلسه داد و
توضیحات الزم در این باره ارائه شد .اکنون نیز ما

اقتصادی

رئیساتحادیهپوشاکمشهد:
پیگیر رفع پلمب این شعب هستیم و درخواستی را
در این باره تسلیم مقامات قضایی استان کردهایم.
وی ادامه داد :ازنظر ما این شعب دارای مجوز
فعالیت از تهران هستند بنابراین درصورتیکه
پلمب این واحدها به دلیل مجوز فعالیت باشد،
ما درخواست فک پلمب داریم و اگر هم موضوع
بهگونه دیگری است ،الزم است به ما ابالغ شود
تا از طریق کمیته نظارت بر فعالیت این شرکتها
برابر مقررات و ضوابط با تخلفها برخورد کنیم.

از شعب یا رعایت نکردن دریافت و توزیع درصدهای
پورسانت بین اعضا و امثال آن ،در کمیته استانی و
با توجه به وظایف تعریفشده برای اعضای کمیته به
این تخلفات رسیدگی می شود .اگر هم این تخلفات
در کمیته استانی قابلرسیدگی نباشد ،پرونده به
کمیته مرکزی در تهران منعکس میشود.وی افزود:
نهادهای عضو کمیته استانی نظارت بر شرکتهای
بازاریابی شبکهای عبارتاند از؛ اداره اماکن استان،
پلیس فتای نیروی انتظامی ،اتاق اصناف مشهد ،
اداره کل اطالعات و سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان که وظیفه پایش فعالیت شعب این شرکتها
را بهصورت مستمر دارند و نیز موظفند به شکایتها
رسیدگیکنند.

اخبار

وی ادامه داد :در صورتی که دلیل پلمب این
شعب ،تخلف از اجرای مواردی که در آیین نامه
ها ذکر شده نباشد یا جرمی صورت گرفته که ما از
آن بی اطالع هستیم ،قاعدتا با تشخیص مقامات
قضایی برخورد های الزم انجام خواهد شد.الزم
به ذکر است قاضی جاوید نیا معاون دادستان مرکز
استان در امور فضای مجازی ،درباره این بخش از
اظهارات معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تاکید کرد :این شرکت ها باید در استان
نیز مجوز های الزم برای فعالیت را دریافت کنند و
مجوز های صادره از تهران برای ما مالک نیست.

•امکان پلمب دفاتر اصلی وجود دارد

سرپرست دادسرای عمومی و انقالب ناحیه
 2مشهد تصریح کرد :این دو شعبه مادامی که
ایرادها و ابهام های گرفته شده را برطرف نکنند،
رفع پلمب نخواهند شد .در صورت ادامه روند
فعلی ،حتی این امکان وجود دارد که دفاتر اصلی
این شرکت ها نیز پلمب شود .از این رو فعالیت
این واحد ها در گرو دریافت مجوز های الزم در
استان است .این گونه نیست که هرکسی از تهران
مجوزی دریافت کند ،در خراسان رضوی مشغول
فعالیت شود و هر کاری دلش بخواهد بکند و بعد
گفته شود که پیگیری این تخلفات به تهران مربوط
است .این برای ما قابل قبول نیست.

«رکود بازار» ،تعطیلی ۲۰۰۰واحد
پوشاک مشهد را بهدنبال دارد

رئیس اتحادیه پوشاک مشهد گفت :وضعیت رکود بازار
در شهر مشهد به حد نامناسبی رسیده به طوری که
در سه ماه ابتدایی امسال ،حدود هزار واحد صنفی در
بخش پوشاک ،واحدهای خود را جمع آوری کرده اند.
ادامه روند کنونی و رکود موجود در بازار سبب میشود
حداقل دو هزار واحد فروش پوشاک تا آخر امسال،
واحدهای خود را جمع آوری کنند.مهدی لسان طوسی
در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :اکنون نزدیک به انتهای
فصل هستیم و به همین علت بیشتر فروشگا ههای
پوشاک قصد دارند باقی مانده اجناس خود را برای
پرداخت مطالباتشان به پول نزدیک کنند و به همین
منظور ،تخفیفهای زیادی را در نظر می گیرند.

دامپزشکیخراسانرضویاعالمکرد

 41میلیونقطعهجوجهریزی
طی 6ماه در استان
تعدادجوجه ریزی واحدهای پرورش طیور استان در شش
ماه اول سال ،از 41میلیون و  500هزار قطعه گذشت.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره
کل دام پزشکی استان ،اظهار کرد:آمار یادشده مربوط به
تعداد جوجه ریزی از ابتدای سال تاکنون است و در همین
مدت ،توسعه عملیات بهداشتی و ایمن سازی جمعیت
پرندگان واحدهای فوق توسط گروه های دام پزشکی
بخش خصوصی که با نظارت و پایش مستمر بخش
دولتی انجام شده ،سبب کنترل واکسیناسیون طیور در
واحدهای پرورش شده است«.شهرام شرقی» با اشاره به
گسترده تر شدن و شدت یافتن نظارت های بخش دولتی
دام پزشکی بر ایمن سازی طیور استان علیه بیماری های
طیور توسط بخش خصوصی ،خاطرنشان کرد :نمونه
برداری های انجام شده در این باره از  25هزار و 500
مورد در سال قبل به  26هزار و  500مورد در شش ماه
اول امسال رسیده است.

