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مانده سپردههای تا  ۲۰۰میلیون
تومان تعاونی ثامنالحجج(ع)
پرداخت میشود

پنج شنبه 16آذر  .1396شماره 3730

آغازساخت وتکمیل1062واحد آپارتمانی ازمحل47میلیاردکنسرسیوم بانکی

در ادامه تعییــن تکلیف و پرداخت وجوه ســپردهگذاران
تعاونی منحل شــده ثامنالحجج(ع) ،ســپردهگذاران تا
سقف  ۲۰۰میلیون تومان نیز به این روند اضافه شدند.
این افــراد میتوانند از  ۱۶آذر به شــعب بانک پارســیان
مراجعه و وضعیت مانده حساب خود را مشخص کنند.
به گزارش ایسنا ،زمانبندی مراجعه این افراد بر اساس
تاریخی اســت که طی مراجعه سال گذشــته به شعبه در
تعهدنامه آن ها ثبت شده اســت و اکنون به فاصله  ۱۴تا
 ۱۷ماه از آن تاریخ ،سپردهگذاران تا سقف  ۲۰۰میلیون
تومان می توانند مراجعه کنند .به عنوان نمونه اگر فردی
تا  ۱۸۰میلیون تومان ســپرده داشــته و در آن زمان ۳۵
میلیون تومان دریافت کرده است ،اکنون  ۱۴۵میلیون
تومان دیگر بــه وی پرداخت خواهد شــد .پرداختهای
ســپردهگذاران ثامنالحجــج (ع) کــه از طریــق بانــک
پارســیان انجام میشــود ،با توجه به خط اعتباری است
که بانک مرکزی پرداخت خواهد کرد .تا قبل از پرداخت
سپردههای تا  ۲۰۰میلیون تومان  ،رقمی حدود ۲۵۰۰
میلیارد تومــان از طریق بانــک مرکــزی در اختیار بانک
پارسیان قرار گرفته بود.

ساخت وسازدرپدیده جانگرفت
گزارش خبری
گروه اقتصاد

عملیــات اجرایــی و عمرانــی شــرکت پدیــده
شــاندیز روز چهارشــنبه همزمــان با ســالروز
والدت حضرت رســول اکــرم (ص) و حضرت
امــام جعفــر صــادق (ع) از محــل تســهیالت
کنسرســیوم بانکــی آغــاز شــد و عمال بــا آغاز
عملیــات عمرانــی  1062واحــد آپارتمانــی
 اقامتی بلند مرتبه ســاخت و ســاز در پدیدهدوباره جان گرفت .
رئیس هیئت مدیره گروه شــرکتهای پدیده
شــاندیز در ایــن مراســم گفت :مرحلــه جدید
عملیات عمرانی این شرکت مربوط به ساخت
و تکمیــل  1062واحــد آپارتمانــی  -اقامتی
بلند مرتبه است.
حســین زارع صفــت افــزود :در ایــن مرحله،
بلوک های یک تــا  11مجتمع عظیم تجاری و
تفریحی پدیده شاندیز نیز تکمیل خواهد شد.
وی اظهار کرد :مرحله جدید عملیات اجرایی
شــهر رویایی پدیده شــاندیز با پیگیــری های
مســتمر آغاز شــده و موانــع موجود در مســیر
این پروژه و مشــکالت ســهام داران و سرمایه
گذاران این شرکت در حال رفع شدن است.
وی گفت :ســرمایه مورد نیاز این پــروژه نیز با
همکاری مسئوالن و کنسرسیوم بانکی تامین
شده است.
مدیر عامــل گروه شــرکت های پدیــده هم در
این مراسم گفت :دور جدید عملیات عمرانی
شرکت پدیده شــاندیز در بخش «میان مرتبه»

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان خبرداد:

تعیین 440روستای هدف
اجرای طرح توسعه اشتغال

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان
گفت  440 :روستای خراسان رضوی ،به عنوان
روســتاهای هــدف اجــرای طــرح تدویــن برنامه
توسعه اقتصادی واشتغال زایی روستایی موضوع

شامل  10بلوک اقامتی توسط چهار پیمانکار
در چهار جبهه کاری به وسعت  200هزار متر
مربع آغــاز شــده اســت .ابوالفضــل انتظاری
افــزود :با اجــرای این بخــش از پــروژه200 ،
هزار اشــتغال مســتقیم و  800هزار اشتغال
غیر مستقیم ایجاد می شود.
وی اظهار کرد :مذاکرات برای اجرایی شدن
ســه پروژه دیگر نیــز در حال انجام اســت و در
آینــده نزدیک ،طــی توافــق نهایی با ســرمایه
گذاران اجرایی خواهد شد.
وی گفــت :تالش مــی شــود مجموعــه پدیده
شاندیز در ایام نوروز  97به یکی از جاذبههای
گردشــگری تبدیل و در این مدت بخش های
تفریحــی و گردشــگری آن اعــم از آب نماهــا،
رودخانه های خروشــان ،نمادهای فرهنگی
و گل و گیاه و سنگفرشهای آن انجام شود.
انتظاری افزود :بــه این منظور ،پروژه پیســت
یخــی نیــز تــا ایــام نــوروز اجــرا خواهد شــد و
مذاکراتــی هم بــا طــرف ایتالیایی در دســت
انجام است تا در پروژه پدیده شاندیز و سرمایه
گذاری آن مشارکت کند.
مدیرعامل گروه شــرکتهای پدیده شــاندیز
با اشــاره به این که  ۵۰۰میلیــارد تومان خط
اعتباری در قالــب کنسرســیوم بانکی داریم،
بیان کرد :هم اکنون پیمانکاران کارگاههای
خــود را تجهیــز و فعالیتهای عملیاتیشــان
را آغــاز کردهانــد و بــا افزایش دمایــی که پس
از تعطیــات نــوروز  ۹۷خواهیم داشــت این
فعالیتها ترجیحا بهصورت دو شــیفته ادامه
مییابد تا طرحهای اجرایی هرچه سریعتر به
بهرهبرداری برسد.

عکس :صادق ذباح

نمایندهولیفقیهدرخراسانرضویگفت:برخیمسئوالن
فکر میکنند یک قســمت شــهر زیارتی اســت و قسمتی که
عدهای شهروند مشهدی زندگی میکنند ،ربطی به زیارت
ندارد ،اما من با این تفکر مخالفت کردم .این تفکر غلط و نابه
هنجاری اســت .به گزارش  ، Alamolhoda.comآیت ا...
علم الهدی در آیین اختتامیه و شــکرگزاری خادمان زائران
پیاده ایام آخر صفر که در دفتر امام جمعه برگزار شد ،گفت:
خدماتارزشمندوزحماتذیقیمتخادمان،گویاینقطه
ارتباطووابستگیشمابهساحتوالیتامامهشتم(ع)است.
وی افزود :اقدام شما تنها یک انجام وظیفه و عمل با فضیلت
درارادتمندیبهساحتوالیتمندیثامنالحجج(ع)نیست
بلکه سرآغاز یک فرهنگ ســازی در شهر ماست .امام جمعه
مشهد با بیان این که مشــکل فرهنگی شهر مشهد از قدیم تا
امروزفاصلههایاجتماعی،حیاتوزندگیاینشهرباهویت
اصلی آن بوده است ،تصریح کرد :متاسفانه این فاصله ،این
فکر را در عدهای از مســئوالن به وجود آورده که مشــهد به دو
قسمت تقسیمشــود .نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی
همچنین بیان کرد :آن ها فکر میکنند یک قســمت شــهر
زیارتی است و قسمتی که عدهای شهروند مشهدی زندگی
میکنند ،ربطی به زیارت ندارد امــا من با این تفکر مخالفت
کردم چراکه معنــای آن تجزیه هویــت این شــهر و تفکر امام
رضا(ع)است.ویبابیاناینکهاینتفکرغلطونابههنجاری
است،افزود:هویتاینشهرمتعلقبهامامرضا(ع) است،قبل
ازآن،اینجاشهرزندگینبودهوفقطکشاورزیداشتهاست
و تمام هویت این جا باغی بین دو روستای نوغان در شمال و
سناباددرجنوببودهاست.امامجمعهمشهدادامهداد:اولین
شهرونداینشهر،امامرضا(ع)استوهویتاینشهرمتعلق
بهایشانبودهوعمدهتوسعهشهریبعدازانقالبایجادشده
استوقبلازآنوجودنداشت .آیتا...علمالهدیبابیاناین
که سکنه این شــهر به عنوان خادم امام رضا(ع) و خدمتگزار
زائران او در این جا ساکن شدند ،تصریح کرد :مشکلی که از
نظرفرهنگیداریم،فاصلهگرفتنمجاورانوساکنانوهویت
شــهر از هویت اصلی آن یعنی امام رضا(ع) اســت و باید تمام
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به امام مرتبط باشــد .وی
افزود :باید یک اتصال اجتماعی بین هویت شــهر یعنی امام
رضا(ع)باهویتاجتماعیشهرپیداکنیمواینگونهفرهنگ
شهرامامرضا(ع)شکلپیدامیکند.
امام جمعه مشهد با مخاطب قرار دادن خادمان اظهار کرد:
شــما با اســکان زائران در خانههایتان یک فرهنگ ســازی
را شروع کردید و این حرکت ،ســرآغاز یک حرکت فرهنگی
است.عضومجلسخبرگانرهبریادامهداد:اینکهزائران
امام رضا(ع) را به خانههای خود بیاورید و میزبانی کاملی از
آن ها داشته باشید ،میتواند فرهنگ وصل کردن همه شهر
به هویت شهر باشد .وی خاطرنشــان کرد :در گذشته خادم
داشتیم اما این نوع را شما تاســیس کردید که خانه و زندگی
تانرادراختیارزائرانبگذاریدوامیدوارماینفرهنگسازی
سرآغاز فرهنگ سازی در کل شهر باشــدوتمام جریانهای
اجتماعیوحیاتیوزیستمحیطیاینشهربههویتاصلی
وصل شــود تا ما هویت واقعی و قطعی این شــهر را در مردم و
جریاناجتماعیشهرببینیم.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

از میان خبرها

تالشمی
شودمجموعه
پدیدهشاندیز
درایامنوروز
 97بهیکیاز
جاذبههای
گردشگری
تبدیلشود

جزء(  )1بند ( الف) ماده( )27قانون برنامه ششم
توســعه اقتصادی  ،اجتماعــی و فرهنگی انتخاب
شده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن ســازمان  ،رضا
جمشــیدی در نخســتین جلســه کمیتــه راهبری
استانی تدوین برنامه توســعه اقتصادی واشتغال
زایی روستایی استان افزود:انتخاب این روستاها
به معنای اولویت آنان در تهیه سند توسعه اشتغال
روســتایی طی امســال به عنوان نخســتین ســال

انتظــاری گفــت :پرداختها در چنــد مرحله
خواهد بــود کــه البتــه مقید بــه زمــان خاص
نبوده و براســاس میزان پیشــرفتهای کاری
تخصیص مییابد و هرچقدر سرعت کار باالتر
باشد ،فاصله زمانی دریافتها کوتاهتر خواهد
بــود .وی افــزود :اقــدام دیگرمان مذاکــره با
سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای انتخاب
پیمانــکاران و ســرمایهگذاران فازهای  ۱۱تا
 ۱۹خواهد بود و متعاقب آن ،موضوع برج های
بزرگ پدیده شاندیز را داریم که با نهایی شدن
مجوزهــا ،انتخــاب پیمانکار و ســرمایه گذار و

اجرای طرح مزبور است.
وی با اشــاره بــه اعتبــارات قابــل توجــه در بخش
تسهیالت ویژه اشتغال روســتایی ابراز امیدواری
کــرد بــا پیشــبرد امــور و برنامــه ریــزی صحیــح و
هدفمنــد ،شــاهد اثــر بخشــی تســهیالت در این
بخش باشــیم .رئیــس ســازمان مدیریــت وبرنامه
ریزی خراســان رضوی تاکید کرد :نــرخ بیکاری
اســتان در بهار و تابستان امســال مطلوب بوده به
طوری که در بهار امسال  17درصد و در تابستان

تامین مالی را باید پیگیری کنیم.
مدیرعامل گروه شــرکتهای پدیده شــاندیز
ادامه داد :دریافت و تمدیــد مجوزها و اجرای
مجموعههای هتلی جزیره کیش در قالب پنج
برج بزرگ (ســه چشــمانداز ســمت دریا و دو
چشمانداز سمت خشــکی) ،مجموعه تجاری
بزرگ و بهره برداری از سه مجموعه رستورانی
شامل رســتوران کف شیشهای در ارتفاع ۴۵
متری ،رستوران شــش هزار متر مربعی قلعه،
همچنیــن راهانــدازی مجموعــه رســتورانی
غروب کیش از جمله برنامه های آینده است.
22درصد اشتغال ایجاد شده در کشور ،متعلق به
خراسان رضوی بوده است .جمشیدی بابیان این
که مسئولیت مطالعات طرح مزبور بر عهده جهاد
دانشــگاهی اســت ،تصریح کــرد  :در تهیه ســند
توسعه اشتغال روستایی فرمانداران ،بخشداران
و دهیاران باید همکاری ویژه ای داشته باشند .وی
افزود  :پس از تهیه سند توسعه برای هر روستا ،در
مجموع اجرای طرح باید به تصویب شورای برنامه
ریزی وتوسعه استان برسد.

پیام استاندار به مناسبت
گرامی داشت روز دانشجو
اســتاندار خراســان رضــوی
در پیامــی  16آذر مــاه،
روز دانشــجو را بــه تمــام
دانشــجویان عزیــز اســتان
تبریــک گفــت .بــه گــزارش
روابط عمومی اســتانداری،
در پیــام علی رضا رشــیدیان
آمده است« :شــانزدهم آذر و
روز دانشــجو ،یادواره ای است از سه شــهید دانشجو که
منادی عزت واســتقالل خواهی و تفکرضد اســتعماری
توام با استبداد ستیزی و نگرش عالمانه عدالت خواهی
همراه با آرمان خواهی بودند.
روز دانشــجو ،تذکــری اســت بــه ارزش هــای بــی بدیل
این قشــر از جامعه ،بــی شــک کالم آینده نگرانــه بنیان
گذار جمهوری اســامی ایــران که فرمودنــد« :مقدرات
این مملکــت دســت ایــن دانشــگاهی هاســت» بیش از
پیش نقش حشــمت و عزت ایران اســامی را بــا تکیه بر
نیروهای کارآمد و متخصص دانشــگاهی کشــور روشن
و مشــخص می کند  .حال خوشــه چینــی از تجربه های
گذشته دانشگاه و دانشجویان در مبارزه با ظلم استکبار
و اســتبداد و پیشــرفت غرور آفرین کشــور در سال های
اخیر ،با تکیه برشــور و شــعور باال و بنیه علمی و فرهنگی
دانشــجویان متعهد و متخصص در ســایه ایمــان و لطف
الهی و خاصــه اهمیت دولــت خدمتگــزار تدبیــر و امید
است».

چهرهها وخبرها
سرپرستمعاونتاقتصادیاستانداریخبرداد:

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

معرفی طرح های اشتغال زای
خراسان رضوی به بانک های عامل

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری ازآغاز معرفی طرح های اشتغال
زای استان به بانک های عامل برای استفاده از 240میلیارد ریال تسهیالت
توســعه شــاخص های اقتصادی خبر داد .به گــزارش روابط عمومی اســتانداری ،علی رســولیان افزود:
تاکنون  240میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت بانکی به استان ابالغ شده که برآورد می شود با این میزان
تسهیالت ،معادل شش هزار میلیارد ریال تسهیالت در حوزه اشتغال اســتان پرداخت شود .یارانه سود
تسهیالت بانکی در این حوزه برای طرح های اجرایی پنج درصد و برای سرمایه در گردش سه درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

صدور  185فقره پروانه بهره برداری
صنعتی از ابتدای سال 96

76درصد اراضی کشاورزی
خراسان رضوی زیر کشت آبی است

رئیس ســازمان صنعت،معدن و تجارت اســتان گفت :طی هشــت ماه امسال
 185فقرهپروانهبهرهبرداریباسرمایهگذاری 33میلیاردو 262میلیونریال
واشتغال  5039نفردراستانصادرشدهاست .بهگزارشروابطعمومیاینسازمان،راضیهعلیرضاییاظهار
کرد :در بین پروانه های صادر شده در هشت ماه ســال ،96بخش استخراج کانی های فلزی با اختصاص 23
میلیارد و633میلیون ریال ( 71درصد از کل ســرمایه گذاری) ،بیشترین سهم را داشته است.در همین مدت،
استاندرمیزانسرمایهگذاریپروانههایبهرهبرداری،رتبهاولکشوررابهخوداختصاصدادهاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی گفت 76 :درصد اراضی
کشاورزی این استان به کشت آبی اختصاص دارد .به گزارش ایرنا  ،مجتبی
مزروعی روز سه شنبه در همایش روز جهانی خاک در دانشــگاه فردوسی مشهد افزود :اراضی کشاورزی
استان معادل  706هزار هکتار است که  24درصد آن زیر کشت دیم قرار دارد .وی با بیان این که مجموع
وسعتاستانخراسانرضوی 118هزارکیلومترمربعومعادلهشتدرصدوسعتکلکشوراست،اظهار
کرد 327 :هزار هکتار نیز سطح باغ های میوه استان است که 13درصد آن دیم و بقیه زیر کشت آبی است.

گزارش استاندار از فعالیت 100روزه دولت دوازدهم

گزارش جلسه

بهره برداری از 1316پروژه عمرانی و رشد 13درصدی صادرات

استاندار در تشــریح عملکرد 100روزه دولت دوازدهم در این
استان،ازبهرهبردارییکهزارو 316پروژهعمرانی،رشد13
درصدی صــادرات و ارتقای 20پله ای شــاخص بهبود فضای
کسب و کار نام برد .به گزارش ایرنا ،علیرضا رشیدیان دوشنبه
شــب در برنامه زنده تلویزیونی که از ســیمای خراسان رضوی
پخش شــد ،با بیان این که بزرگ ترین دغدغــه دولت ،اجرایی
کردنسیاستهایاقتصادمقاومتیاست،افزود:هدفگذاری
والزاماتیبرایاجراییکردنبرنامهششمتوسعهدرکشورانجام
شدهکهبراساسآنبایدرشدسرمایهگذاریدراستانساالنهبه
 8.7درصد ،سرمایه گذاری درپایانبرنامه به 62هزارمیلیارد
تومان،کاهشنرخبیکاریبههفتدرصد،ایجادفرصتشغلی
درطولبرنامهششمبه 430هزارشغلوصادراتبهبیشازسه
میلیاردو 340میلیوندالربرسد.
وی اظهار کــرد :بــرای تحقق اهداف برنامه ششــم توســعه در
مجموع 67برنامهعملیاتی،مشخصودرشورایبرنامهریزی
نیز برنامه اجرایی استان برای تحقق اهداف مزبور تدوین شده
است .استاندارخراسانرضویافزود:ازتابستانپارسالتاآخر
تابستان امسال 184،هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شد
کهمعادل 23درصداشتغالایجادشدهدرکشورطیاینمدت
بود.همچنیندربهارامسال،شاخصبهبودفضایکسبوکار
خراســان رضوی به میزان 20پله و رتبه استان در این شاخص
از  23به سوم کشــور ارتقا یافت.در هفت ماه امسال نیز ارزش

صادرات خراســان رضوی 13درصد افزایش یافت و یک هزار
و 14میلیون دالر صــادرات از گمــرکات و بازارچه های مرزی
استان انجام شد .وی افزود :در مدت مزبور ،واردات کاال به این
استان به ارزش 107میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت
مشابه ســال قبل ،چهار درصد کاهش داشــت و تراز بازرگانی
استانرابه 817میلیوندالررساند.
رشــیدیان ادامه داد :در 100روز فعالیت دولــت دوازدهم نیز
اجرای  206کیلومتر انتقــال آب با لوله ،اجرای ســامانه های
نوینآبیاریدرسههزارو 800هکتارزمینزراعیوصدور35
فقره مجوز با اشــتغال 536نفر برای صنایع تبدیلی غذایی در
این استان انجام شد.از اول شهریور ماه امسال و طی 100روز
عملکرد دولت دوازدهــم ،یک هزار و 316پــروژه با اعتبار یک
هزار و 449میلیارد تومان در استان به بهره برداری رسیده که
این پروژه ها در حوزه های مسکن مهر ،مسکن روستایی ،گاز،
برق ،مخابرات ،عمران و توســعه شــهری ،حمل و نقل و بخش
هایآموزشیاست.درحوزهآموزشی 35پروژهعمرانیباهزینه
 19میلیارد تومان طی 100روز گذشته در این استان به بهره
برداریرسیدودههاطرحدرمانی،گازرسانیوکشاورزینیزبا
هزینهیکهزارو 500میلیاردتومانآمادهافتتاحشد.
رشیدیانبااشارهبهدیگرپروژههایعمرانیاستانگفت:پروژه
هایمختلفآبرسانی،فاضالب،تصفیهخانه،برقیشدنراه
آهن مشهد -تهران ،راه آهن خواف به افغانستان ،احداث باند

دوم سه راهی شادمهر به کاشمر ،احداث باند دوم جاده خواف
به تربت حیدریه ،بزرگراه مشــهد -فریمان -تربــت جام ،جاده
مشهد-سرخس،جادهجدیددوغاییبهدرگزوآزادراهمشهد-
چناران-قوچاننیزدرایناستاندرحالاجراست.
ویافزود:درحوزهبهداشتنیزتکمیلبیمارستان 320تخت
خوابی شهید هاشمی نژاد مشهد ،بهره برداری از بیمارستان
 32تختخوابیصالحآبادوبیمارستان 22تختخوابیباخرز،
اجرای طرح توسعه دانشــکده دندان پزشکی مشهد و افزایش
ظرفیتآنبهدوبرابروتکمیلمرکزپژوهشیوهمایشیدانشگاه
علومپزشکیمشهدطی 100روزگذشتهانجامشد.
استاندارخراسانرضویاظهارکرد:باتشکیلیککنسرسیوم،
 500میلیاردتومانتسهیالتبرایشروعمجددساختوساز
در شــرکت پدیده شــاندیز در نظر گرفته و پیش قســط اول این
تسهیالتنیزپرداختشدوباایناقدام،پیمانکارانمبلغاولیه
خود را دریافت کردند و کار عملیاتی خود را از فردا (سه شنبه)
آغازمیکنند.ویگفت:باشروعساختوسازدرشرکتپدیده،
تحولیدرقیمتسهامآنبهوجودمیآیدکهامیدواریمبعدازاین
مرحله ،خرید سهام های خرد توسط ســهام داران عمده انجام
شودزیرامعتقدیمساماندهیشرکتپدیدهبا 130هزارسهام
دار کار سختی است و باید ســهام های خرد توسط سهام داران
عمدهخریداریوتجمیعشود.
ویاظهارامیدواریکردسالآیندهمجمععمومیشرکتپدیده

بازرسیسازمانصنعتخبرداد:

فروشگاه زنجیره ای که در محدوده بولوار امام رضا (ع) طرقبه
قراردارد،میگوید:مالکاینمجموعهکهبهعنوانتولیدکننده
پوشــاک در منطقه 17شــهریور مشــغول فعالیت بوده ،وقتی
متوجهایجادبورسفروشپوشاکدرمحدودهطرقبهمیشود،
کار تولیدی خود را رها و با احداث فروشگاهی در آن محدوده،
اقدامبهوارداتقاچاقپوشاکچینیبهداخلکشورمیکند.
این مقام مســئول درباره تقلــب های این واحــد صنفی نیز می
افزاید:دراینواحدعالوهبرتخلفاتعرضهکاالیقاچاقوگران
فروشی،شاهدتقلبنیزبودیم،آنهابرندهایپوشاکچینیرا
قیچیمیکردندوآنراباعنوانبرندهایاروپاییبهفروشمی
رساندند .مقدسی با بیان این که این بازرسی براساس گزارش
های مردمی صورت گرفته اســت ،بر میزان اثــر گذاری چنین
گزارش هایــی تاکید می کنــد و از مردم می خواهــد در صورت

برخورد با هرگونه تخلفی ،اعــم از عرضه کاالی قاچاق ،تقلب و
گران فروشی ،از طریق سامانه  124به اداره بازرسی سازمان
صنعت،معدنوتجارتاستاناطالعرسانیکنند.

کشف 2/5میلیارد ریال پوشاک
قاچاق از یک واحد صنفی

محمدامین شــرکت اول -کارشناس مســئول اداره نظارت
و بازرسی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با
بیان این که به دلیل تشــدید نظارت ها بر جلوگیــری از عرضه
کاالی قاچاق در مشهد ،برخی ســودجویان به محدوده مسیر
مشــهد -طرقبه کوچ کرده اند ،از کشــف 1200ثوب پوشاک
قاچاقبهارزشبیشاز 2.5میلیاردریالازیکواحدصنفیدر
اینمحدودهخبرداد.
مهدی مقدســی در گفــت و گو با خراســان رضــوی در توضیح
ماجرای کشــف این محمولــه قاچاق از یکی از ســه شــعبه این

•تخفیف های غیرواقعی

وی می افزاید :با اتفاقات اخیر در خصــوص واحدهای صنفی
عرضهپوشاکدرمحدودهبولوارامامرضا(ع)میتوانگفتاین
مجموعههابهمراحلپایانیرونقکارخودرسیدهاند.ماشاهد
آنهستیمیکبهیکآنواحدهاوفروشگاههامشکالتیجدی
ایجاد می کنند و شکایات مردمی زیادی که بیشتر آن ها درباره
ارائهتخفیفهایغیرواقعیاست،بهدستمامیرسد.
مقدسیباتصریحبراینکهاینموضوعدرابتدابهواحدبازرسی
سازمانصنعتومعدنشهرستانارجاعدادهشدهبودکهپس
ازآن،باتوجهبهگستردگیبحثقاچاقوتخلف،بازرسانمرکز

در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛

تشکیل شود و بتواند هیئت مدیره جدید خود را انتخاب کند و
براساسقانونتجارتفعالیتخودراادامهدهد.
رشیدیان افزود :مصوبه شورای عالی مناطق آزاد برای تبدیل
مناطقویژهاقتصادیسرخسودوغارونبهمناطقآزادتجاری
نیزدریافتومطالعاتآنانجامشدهاست.

• بازسازیخانههایخسارتدیدهاززلزلهوسیل

استاندارخراسانرضویافزود:درزلزلهفروردینماهامسالاین
استان ،فقط یک نفر جان خود را از دست داد و به دو هزار واحد
مسکونی خسارت وارد شــد .وی اظهار کرد :با اقدامات انجام
شده و پرداخت تســهیالت طرح ویژه مسکن روستایی از سوی
بنیاد مسکن انقالب اســامی و کمک های بالعوض از بخش
هایمختلف،قراردادبازسازییکهزارو 736واحدمسکونی
منعقد ودر 100روزگذشتهیکهزارو 477واحدبهمتقاضیان
تحویل شد و ساخت بقیه آن ها در مراحل پایانی قرار دارد .وی
گفت :تســهیالت 10میلیون تومانی برای بازسازی دام داری
هایروستاییاننیزدرنظرگرفتهشدهاست.
رشیدیانافزود:درسیلمردادماهامسالنیزبیشترینخسارت
بهخانههایمسکونیروستایژرفازشهرستانکالتواردشد
کهتاکنونصاحبان 19واحدبابانکقراردادمنعقدکردهاندو
برایساختآنهاتاکنونپیکنی 17واحد،اجرایفنداسیون
در 16واحد،اجرایاسکلتدر 12واحدواجرایسقفدر10
واحدانجامشدهاست.
استانبهمحلاعزامشدند،افزود:اجناسقاچاقازمحلجمع
آوری و فرد بــرای تکمیل پرونــده و دریافت ضمانــت های الزم
احضارشد.
کارشناسمسئولادارهنظارتوبازرسیسازمانصنعت،معدن
وتجارتاستانبابیاناینکهدفاعوحمایتهایخاصیازسوی
مسئوالنومدیرانآنشهرستانازآنمحدودهتجاریدربولوار
امام رضا (ع) می شود ،می افزاید :با این همه ،ما در عمل شاهد
تخلفاتزیادیدرفروشگاههایاینمحدودههستیموبرخالف
آنکهمردمتصورمیکنندآنمحدودهبرندارزانفروشیاست،
مامیگوییمآنجابرندتقلباست،چراکههرزمانبهیکیاچند
واحدتجاریآنمحدودهمراجعهکردیم،دستخالیبرنگشتیم
وهموارهشاهدتخلفاتیازقبیلتخفیفهایغیرواقعی،گران
فروشیوعرضهکاالیقاچاقبودهایم.

رونمایی از تولید نان سین بیوتیک برای
نخستین بار در کشور

با هدف ارتقای ایمنی و سالمت غذایی ،از دستاورد پژوهشی و فناورانه «نان سین
بیوتیک» روز سه شنبه در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی رونمایی شد.
به گزارش خراســان رضوی ،رئیس موسســه پژوهشــی علوم و صنایــع غذایی در
مراسم رونمایی از این طرح فناورانه گفت :تولید نان سین بیوتیک حاصل اجرای
طرح پژوهشی «بررسی اثر مکمل های اینولین و باکتری های ریز پوشانی شده بر
خواص حسی رئولوژیکی و ماندگاری نان سین بیوتیک» در این موسسه پژوهشی
است  .قدیر رجب زاده درباره اهمیت و ضرورت اجرای این طرح پژوهشی گفت:
با توجه به مصرف باالی نان در ســبد غذایی خانوار ایرانــی ،تولید اینولین که یک
محصول وارداتی است در دستور کار موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی قرار
گرفت تا بتوانیم این محصول را با اســتفاده از گیاه بومی کاســنی در کشور تولید
کنیم و قیمت تمام شده استفاده از این غذا دارو را در نان کاهش دهیم.

•جلوگیری از ابتال به سرطان روده با مصرف نان سین بیوتیک

در ادامه مرضیه حســینی نژاد ،مجری طرح پژوهشــی و فناورانه تولید نان ســین
بیوتیک در خصــوص نتایــج اجرای ایــن طرح گفــت :بر اســاس نتایــج این طرح
پژوهشی که به مدت دو ســال در موسسه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی و بخش
اول آن با همکاری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  5انجام شد ،استفاده از
اینولین که یک ترکیب پری بایوتیک با ارزش است ،به عنوان یکی از اجزای تقویت
کننده آرد گندم چه به تنهایی و چه همراه با فیبر میوه و سبوس جو در نان به صورت
فرموله بررسی شد که منتج به دست یابی به دانش فنی تولید نان های تقویت شده
با ویژگی های عملگرا و در نتیجه بهبود ارزش تغذیه ای نان شد.
عضو هیئت علمی موسسه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی درباره خواص مصرف
نان سین بیوتیک تصریح کرد :فیبر پری بایوتیک یک محصول شناخته شده است
که در اوایل قرن  ۱۹از ریشــه گیاهان دارویی استخراج شــد ،مصرف این ترکیب
گیاهی کــه دارای ارزش غذایی باالیی اســت ،باعث بهبود سیســتم ایمنی بدن و
تســهیل فعالیت های دســتگاه گوارش می شــود و حالت پر کننده در بسیاری از
مواد غذایی دارد.
وی ادامــه داد :ایــن فیبر از نظــر ســاختار متعلق به خانــواده کربوهیــدرات های
فروکتان است که از کالری کمی برخوردارند و جزو فیبرهای رژیمی و کم کالری
به شمار می روند.
حسینی نژاد گفت :مصرف این غذا دارو در مقابله با سرطان های دستگاه گوارش،
بهبود سیستم ایمنی بدن و تنظیم فعالیت های گوارش و هضم بسیار موثر است.
شایان ذکر اســت همچنین با موافقت شــورای گســترش آموزش عالی ،ساختار
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی ارتقا یافت.

