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درسی و ششمین اجالس هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران در مشهد مطرح شد

فرصتهاوچالشهایپیشرویاقتصادایران

رشیدیان  :بااعتماد به بخش خصوصی می توانیم از مشکالت اقتصادی عبور کنیم
گزارش جلسه
مسعود حمیدی

•تهیه  100بسته حمایتی برای
سرمایهگذاری در شهر مشهد

شهردار مشهد دیگر سخنران این جلسه بود که با اشاره
به جمعیت  30میلیونی زائران واردشــده به استان در
ســال گذشــته گفت :این زائران کمتــر از فرصتهای
ویژه شــهر مشــهد بازدیــد میکننــد علی رغــم این که
فرصتهــای ســرمایهگذاری در این شــهر بســیار زیاد
اســت بهطور مثال در مدت شــش شــب بیش از 110
هزار نفر در خیابان غذای مشــهد ،غذا خوردند و بیش

•با زور و بازرسی نمیتوان تخلف واحدهای
توزیعی را برطرف کرد

تقی زاده خامسی با اشاره به شعار سال گفت :حمایت
از کاالی ایرانی یک چرخه است و فقط در تولید خالصه
نمیشــود .درواقــع ما در کشــور بیــش از ســه میلیون
واحــد توزیعــی داریم کــه  30درصــد آنهــا بهصورت
غیرقانونــی فعالیت میکننــد .به همین دلیــل اگر در
یکی از خیابانهای مشهد یا تهران و دیگر شهرها قیمت
یک کاال را بررســی کنید شــاهد تفاوت 100درصدی
قیمتها خواهیــد بود که این مســئله با زور و بازرســی
قابلحل نیست.

• تقی زاده :چرا سیاست شکستخورده
ارزی دوباره اتخاذ شد؟

شــهردار مشــهد نیز با اشــاره به نوســانات اخیــر ارزی
کشــور بــه موضــوع ارز صادراتی اشــاره کــرد و گفت:
حداقل توقع ما از دولت و معــاون اول دولت این بود که
در خصوص ارز صادراتی ،مشورتی با بخش خصوصی
میکردنــد .بههرحال وقتــی وضعیت کشــور بحرانی
میشوددرفایلهایدستگاههایدولتیپیشنهادهایی
وجود دارد که ارائه میشــود .تقی زاده خامســی ادامه
داد :مگــر ایــن اتفــاق در دولتهــای قبلــی رخ نــداده
اســت؟ مگر این تصمیمات آن زمان اتخاذ نشــده بود؟
آیا ندیدید که سیاســتها ناموفــق بودند ،چــرا دوباره
این سیاســتها اتخاذ می شــود؟ همه جای دنیا برای
صادرات سیاســتهای تشــویقی گذاشــته میشــود،
شما که سیاســت تشــویقی نمیگذارید چرا میگویید
ارز بازگردانده شود .وی تصریح کرد :خیلی از کسانی
که بنده در مشــهد میشناســم در حال فعالیت با ریال
هستند و ارزی در کار نیست.
بنابرایــن ازدولــت خواهش می کنــم در ایــن موضوع
تجدیدنظر و از صاحبنظران اتاقهای ایران اســتفاده

•شافعی  :ترامپ سازمان ملل را به سخره
گرفت

رئیــس اتــاق ایران،نیــز در ایــن جلســه بابیــان این که
خــروج آمریــکا از برجــام قابــل پیشبینی بــود ،اظهار
کرد :این خروج به ما ثابت کرد که نمیتوان در اقتصاد
جهانی بــه این دولت و حتــی دولتهای دیگــر اعتماد
کــرد و اعتمــاد باید مطلقــ ًا بر ملــت خودمــان و فعاالن
اقتصادی و ظرفیتهای خودمان باشــد .غالمحسین
شــافعی تصریــح کــرد :برجــام تنها یــک توافــق برای
صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران نبود بلکه مسیری
بــرای آزمون بخشــی گفــت وگو بــرای صلــح و آرامش
جهانی بود که با رویکرد نابخردانه دولت آمریکا به نتایج
خوبی نرســید و این موضوع در جامعه جهانی مســلم ًا
بازتاب منفی خواهد داشت .بسته شدن باب گفت وگو
یعنی نقش بر آب شدن نقش سازمانهای بینالمللی و
سازمان ملل زیرا برجام تحت نظر همه اعضای شورای
امنیت بوده و شایسته نبود آمریکا اینگونه سازمان ملل
و اعضای آن را به بازی بگیرد.

•پیمان های منطقه ای اثر بخش خواهد بود

وی ادامــه داد :موضــع جمهــوری اســامی ایــران
بهدرســتی توســط رئیسجمهــور اعــام شــد و بخش
خصوصــی و اتاقهــای بازرگانــی با تمــام تــوان از این
موضع پشتیبانی میکنند اما برای گذار از این شرایط
الزم اســت راهکارهای منطقی دیگری تعیین شــوند.
شافعی افزود :واقعیت این است که تحریمها کاغذ پاره
نیســتند و نمیتوان به صنعت گران و تولیدکنندگان و
فعاالن اقتصادی گفت که مشــکلی پیش نخواهد آمد
بنابراین باید باصداقت به گفت وگو نشســت و وحدت
و انســجام ملی را دوچندان کرد و در قــدم بعدی به این
موضــوع در این شــرایط توجه کرد که گســترش روابط
بینالمللی با کشورهای همســایه میتواند ما را از آثار
ســوء تصمیمــات آمریــکا محافظــت کند.پیمانهــای
منطقهای و قراردادهای ترجیحی برای کشور اثربخش
خواهدبود.ازسوییبرایحضورپررنگتردردیپلماسی

•اقتصاد کشور را دوباره به دالالن نسپارید

رئیس اتاق ایران ادامه داد :دیگر نباید اقتصاد کشور را
بیپناه در اختیار اشتهای سیریناپذیر دالالن ،واسطه
گــران و رانتخواران گذاشــت و باید چارهای مناســب
برای خروج از این وضعیت اندیشــید زیرا سایه سنگین
غیر مولدها بر شــانه اقتصاد ایران ســنگینی میکند تا
از این قاعده مخرب ضد توســعه رهایــی نیابیم تولید و
صنعتدرکشورپانخواهدگرفت.زیراسودفعالیتهای
اقتصادیماقادربه رقابتبااینگونهفعالیتهانخواهد
بود و دایم شــاهد فرار و انحراف ســرمایه از بــازار تولید
خواهیم بود.

•نباید دوباره اقتصاد به سیاست یارانه بدهد

شــافعی افزود :آمارهــای بانــک مرکــزی در خصوص
شــاخصهای اقتصــادی نشــاندهنده ســهم ضعیف
واحدهــای مولــد و صنعــت در اقتصــاد کشــور اســت
درصورتیکه در افق برنامه  1404بنا بود ســهم تولید
افزایش یابد اما اینگونه نشد .رئیس اتاق ایران با اشاره
به نوسانات ارزی اخیر در کشــور گفت :بنا بر آمار بانک
مرکزی میزان نقدینگی کشــور در  10مــاه  96حدود
 1460هزار میلیارد تومان بوده که رشد محدود تولید
واصالح نشــدن ســاختار نظام بانکی معلوم نیست چه
پیامدهایی برای آینده اقتصادی کشور خواهد داشت
و چه کســی باید برای آن فکری کند زیرا حرکت جدی
در کشــور برای این موضوع دیــده نمیشــود .تاکنون
بارهــا رئیسجمهــور اظهار کــرده که سیاســت باید به
اقتصــاد یارانه بدهــد .در موقعیــت خطیر امــروز نباید
اقتصاد مکلــف به پرداخــت یارانه زیانبار به سیاســت
شود زیرا اقتصاد بدون تعامل در فضای اقتصاد جهانی
قابل پیشــبرد نیســت و نمیتوان در این فضا به تولید و
صادرات غیرنفتی امید داشــت و برای آن برنامهریزی
بلندمدت کرد.

•ضعفهای عمیق در اقتصاد کشور

شافعی با تأکید بر این که باید پذیرفت که اقتصاد کشور
دارای ضعفهــای عمیــق اســت ،اظهار کــرد :فعاالن

عکس :وحیدبیات

ســی و ششــمین اجالس هیئت نمایندگان اتاقهای
بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی سراســر ایران
روز گذشــته با حضــور اســتانداران خراســان رضوی و
اصفهان  ،شهردار مشهد ،هیئترئیسه اتاق بازرگانی
ایران و جمعی از فعاالن اقتصادی در مشهد برگزار شد
و طی آن سخنرانان مواضع و نظرات خود رادرباره بازار
ارز ،خروج آمریکا از برجام و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور
و همچنین راهکارهای عبور از این شرایط بیان کردند.
اســتاندار خراســان رضوی در این جلســه با اشــاره به
شــرایط جدیــد پیــش رو و خــروج آمریــکا از برجــام
خاطرنشان کرد :بهطور حتم ،این تصمیم در تعامالت
بینالمللی ایران و اقتصاد کشــور تأثیر دارد .رشیدیان
اظهار کــرد :در چنین موقعیتــی ،بــرای اداره امور نیاز
به عقالنیت ،تدبیــر و آرامش داریم که از ایــن رهآورد به
تصمیمی برســیم که به نفع مردم و کشــور اســت .وی
گفت:برایحضورمؤثردربازارهایپررقابتبینالمللی
باید قیمت تمامشــده کاالهــای داخلــی کاهشیابد و
تســهیالت ارزانقیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار
دهیــم .اســتاندار خراســان رضــوی کاهــش مالیات و
عوارض ،ارتقــای بازدهــی تولید ،اســتفاده از ظرفیت
شرکتهای دانشبنیان و شبکهسازی از تولید تا عرضه
را از دیگر راهکارهایی دانست که به رونق تولید منجر
خواهد شــد .وی درباره مســائل پیش آمده در بازار ارز
هم گفت بااعتماد به بخش خصوصی می توانیم از این
شرایط به خوبی عبور کنیم.

از  180هزار نفر از نمایشگاه گل و گیاه مشهد در مدت
پنج روز بازدید کردهاند .نماینده کالن شهرهای ایران
در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان
این که باید از فرصت های مشهد برای سرمایه گذاری
بهرهبرد،افزود:شهرداریمشهدنیز 100بستهسرمایه
گذاری برای کمک به سرمایه گذاران آماده کرده است.

کنند تا صادرات تعطیل نشــود .برداشت من این است
که هم اکنون صادرات تعطیلشــده است و این مسیر،
مسیر مطلوبی نیست.

سیاســی و اقتصادی در این شــرایط بایــد برنامه ریزی
بیشتری انجام دهیم.

اقتصادی بارهــا این ضعفهــا را بازگــو کردهاند بااین
حال اقدامات نظام باید بهگونهای پایدار باشد تا بتوانیم
از این بحرانها عبور کنیم .وی ادامه داد :واکنش ما در
برابر ترامپ باید تنشزدایی از سیاست خارجی ،تعامل
ســازنده با جهان ،ایجاد تــوان هرچه بیشــتر و افزایش
توان تولید و صادرات کشور و رسیدن به مرزهای توسعه
اقتصادی باشــد که میتوان با انسجام داخلی و مقابله
باسیاستهای زیادهطلب خارجی ،کشور را بهسالمت
گذراند.

•اقتصاد مقاومتی پروژههای دولتی نیست

وی ادامه داد :اقتصاد مقاومتی این نیست که کارهای
روزانه دستگاههای دولتی در قالب پروژههای اقتصاد
مقاومتــی ردیــف و ارائه شــود بلکــه اقتصــاد مقاومتی
باید با مشــارکت آحاد ملت و فعاالن اقتصــادی و طبق
رهنمودهای مقام معظم رهبری اجرایی شود.

•حاضران در جلسات دولت نماینده بخش
خصوصینیستند

وی در ادامه با اشاره به سخنان شهردار مشهد گفت :آن
چه ما امروز از سوی سیاســتگذاران و سیاستسازان
میبینیــم ایــن اســت کــه در جلســات تصمیمگیــری
مســئوالن دولتــی خــود افــراد را انتخــاب میکننــد و
بهعنوان نمایندگان بخش خصوصــی از آنها نامبرده
میشــود و باکمال تأســف در همین اتفاقــات روزهای
اخیر از اتاق بازرگانی نظری خواســته نشده و کسانی
که دولت از آنها نظرخواهی کرده اند هرچند محترم
و فعال اقتصادی هســتند امــا نماینده اتــاق بازرگانی
نیستند .
محمدرضا انصاری ،نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران که

مسئولیت راهبری کمیته ارزی اتاق بازرگانی بر عهده
او گذاشتهشده اســت نیز در خصوص اقدامات صورت
گرفتــه در چارچوب این ســاختار ،بیان کــرد :در گفت
وگوهایی که با بدنه دولت داشــتیم ،به نظر میرســید
بهشــدت امیدوار هســتند کــه با تعییــن نرخ 4هــزار و
200تومانی ،بازار و عرضه و تقاضــا را کنترل کنند اما
این اشتباه بود چون در بیرون ،ارز راه خود را پیش گرفت
و شرایط دیگری رقم خورد .از طرفی بازار نشان داد که
قابلکنترل نیســت و حتی برخوردهای صورت گرفته
نیز در نهایت مراکز حضــوردالالن دالر را به دیگر نقاط
شهر منتقل کرد.
مسعود خوانساری نایبرئیس اتاق ایران نیز در بخشی
از این نشســت گفــت :متأســفانه رویکرد دولــت برای
کنترل قیمــت ارز بــه نرخ4هــزار و 200تومان ممکن
نیست و هم اکنون شاهد رشد چشمگیر تقاضا هستیم و
بیم تقلب نیز در این بخش وجود دارد .وی حذف شبکه
صرافی از بازار ارز را عامل دیگری برای پیچیده شــدن
شرایط موجود دانســت و بیان کرد :صرافیهای ما در
سالهای گذشــته ارتباطاتی را در کشورهای مختلف
ایجاد کرده بودند اما شبکه بانکی اطالعات و ارتباطات
کافی را برای جایگزینی این بخش ندارد.

• بیانیه ای که فعال صادر نشد
شایانذکراستدراینجلسهبیانیهایتوسطمسئوالن
برگزاری جلسه در اختیار حاضران در این نشست قرار
گرفت که در خالل جلسه ،سخنگوی رئیس هیئت اتاق
ایران اعالم کرد این بیانیه فعال صادر نخواهد شد و قرار
اســت اصالحاتی در آن صورت گیرد و متعاقبا منتشــر
خواهد شد.

چهرهها وخبرها
مدیرباغبانیسازمانجهادکشاورزیخبرداد

معاونسازمانجهادکشاورزیخبرداد:

مبارزه با سن مادری گندم
در سطح ۶۱هزار هکتار

اقتصادی

معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت :

امسال به زیرساخت های تولید و بسته بندی
یارانه می دهیم

معاون طرح برنامه وزارت صنعت  ،معدن و تجارت گفت :به منظور حمایت و تقویت چرخه
تولید تا صادرات به زیرســاخت های تولید و بســته بندی امســال یارانه داده می شود  .به
گزارش روابط عمومی استانداری  ،رضا رحمانی در جلسه بررسی وضعیت صنعت پوشاک
و سوغات خراسان رضوی افزود  :امسال به منظور تقویت صادرات اقداماتی در دست انجام
است که از جمله آن ها اختصاص یارانه به این دو بخش است .
وی بیان کرد :برای توســعه صادرات پیش نیازهایی وجود دارد کــه از جمله آن ها برپایی
نمایشــگاه های تولیدات و ظرفیت ها با هدف معرفی توانمندی ها و در کنار آن توســعه و
ارتقای کیفیت وکمیت بسته بندی و فراوری است .وی اظهار کرد  :در عین آن که امسال
به صادر کنندگان ،یارانه و نیز جوایز صادراتی اعطا می شود .
رحمانی افزود  :هیچ سهمیه بندی هم در این زمینه اعمال نمی شود و هر استان به تناسب
ظرفیت ها و توانمندی ها و فعالیت در این حوزه می تواند از این منابع و یارانه ها بهره گیرد.
وی با اشاره به حوزه پوشاک گفت  :امروز  11درصد بنگاه های صنعتی کشور در این حوزه
فعال است و با وجود  5درصد سرمایه گذاری صنعتی کشور  13درصد اشتغال این بخش
را به خود اختصاص داده است .
رحمانی اظهار کرد :وقتی با  5درصد سرمایه گذاری  13درصد اشتغال در اختیار بخش
پوشاک است نشان می دهد که این حوزه می تواند با سرمایه گذاری کمتر اشتغال بیشتری
ایجاد کند و فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ایجاد شغل را داراست.
وی ادامه داد  :هم اکنون برنامه عملیاتی راهبردی صنعت  ،معدن و تجارت در دست تدوین
است و مراحل نهایی خود را می گذراند و بر اساس آن یکی از اولویت های خراسان رضوی
برای ارتقای پوشاک است.
رحمانی با بیان این که بیشــترین سهم خرید در ســبد سوغاتی زائران اســتان را پوشاک
تشکیل می دهد  ،افزود  :این استان از قطب های پوشاک کشور است و باید قدرت رقابت
پذیری و کیفیت تولیدات خود را افزایش دهد و در عین در اختیار گرفتن بازار خود در عرصه
صادرات هم حضوری درخور داشته باشد.
معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت افزود  :امسال برای حمایت از تولید داخل به صورت
ویژه و گسترده با قاچاق پوشاک مبارزه و نوسازی و به سازی صنایع این بخش هم در برنامه
ریزی ها دنبال می شود.
وی در ادامه نیز با بیان این که بازار سوغات از گردشگری جدا نیست  ،افزود  :وجود بارگاه
منور رضوی و  30میلیون زائر ظرفیتی قابل توجه است که باید همه بخش ها و دستگاه ها
برای بهره مطلوب از این نعمت و فرصت وارد عرصه شــوند .وی ادامه داد  :باید خراســان
رضوی پایگاه صادراتی سوغات کشور شود و همه ظرفیت های سوغات کشور از این خطه
عرضه و صادر شود که این خود فرصت بسیار ارزشمندی برای ایجاداشتغال نه تنها در این
استان بلکه برای کشور است.

پیگیری برقراری پرواز مستقیم از
مشهد وتهران به عشق آباد

برداشت گل محمدی
در خراسان رضوی

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی با اشــاره به این که
تاکنونمبارزهخوبیباآفاتصورتگرفته ،گفت:بیشاز61هزارهکتارمبارزه
با سن مادری گندم  ،بیش از 85هزار هکتار مبارزه با شته  ،حدود 12هزار هکتار مبارزه با علف هرز وبیش از
 1250هکتار بادیگربیماریهادرحوزه کشاورزیانجام شدهاست.بهگزارشروابطعمومیاینسازمان،
نجفقلیصالحیهمچنینبهمبارزهباملخدرسطح پنجهزار هکتاردرمزارعسرخساشارهکردوادامهداد:
خوشبختانه  بااقدامخوبوسریعمادرمبارزهبااینآفت،ازاشاعهآنبهدیگرنقاط استانجلوگیریشد.

خبر

وزیر راه خبرداد:

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی گفت :برداشت گل
محمدی از سطح  550هکتار از کشتزارهای استان آغاز شد .هاشم نقیبی،
در گفت و گو با ایرنا با اشاره به افزایش سطح زیر کشت امسال و پیش بینی برداشت محصول بیان کرد :سال
گذشتهاز 500هکتارسطحزیرکشتاستان 1500تنگلمحمدیبرداشتشدهبود.ویبابیاناینکهگل
محمدی از انواع گیاهان دارویی اســت ،افزود :امسال نیز برداشت گل محمدی در شهرستان های گرمسیر
استانآغازشدهاستوپیشبینیمیشودظرفدوهفتهآیندهکلبرداشتاینمحصولدراستانانجامشود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر اخیر خود به کشور ترکمنستان و مذاکرات
انجامگرفتهبارئیسجمهوراینکشورگفت:مندراینسفرخواستارفعالشدن
پروازمستقیمازایرانبهترکمنستانبودهوتقاضادارمتادرایننشستنیز،تاریخیرابرایبرقراریپروازحداقل
بینتهران–عشقآبادومشهد–عشقآبادمشخصکنیم.بهگزارشپایگاهراهوشهرسازی،آخوندی درخصوص
پروژهپلجدیدمرزیسرخسنیزبیانکرد:بههمینمنظورنیازداریمتاخطمرزیرا بررویپلاجراکنیمکهازاین
سوبایدمحلنصبپرچمهامشخصشود،مادرایرانهماهنگیهایالزمراباوزارتامورخارجه انجامدادهایم.

در بازرسی های سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کشف شد

دالر قاچاق در قوطی عطار
محمدامین شــرکت اول -معاون نظارت
و بازرســی ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجارت خراسان رضوی از کشف حدود
 7.5میلیــارد ریــال ارز قاچــاق از یکی
از واحدهــای نقــره فروشــی و مقادیری
نیز از یک واحد عطاری درشــهر مشــهد
خبر داد.
علیرضا باخرد در گفت و گو با خراســان
رضوی با اشاره به جریان نوسانات ارزی
اخیر در بــازار کشــور ،افــزود :دولت به
منظور کنتــرل این نوســانات اقــدام به
ایجاد سامانه عرضه ارز  4200تومانی
کرد و برای آن سامانه «نیما» به راه افتاد و
موارد متعددی از جمله تجار وارد کننده
برنج پاکســتانی هم توانستند این ارز را
تهیه کنند که ما آن ها را رصد می کنیم.
وی ادامه داد :یکی از ماموریت هایی که این روزها ما به آن می پردازیم و از
سمت دولت نیز حساسیت زیادی درباره آن وجود دارد و حتی وزیر صنعت،
معدن و تجارت هم هفته گذشــته در مشــهد مجدد بر ایــن موضوع تاکید
کردند ،بحث توزیع ارزهای قاچاق در برخی واحدهای صرافی غیرمجاز
یا دیگر واحدهای صنفی بود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در تشریح
اقدامات نظــارت بر بازار ارز در خراســان رضوی بیان کــرد :در این زمینه
ما به واســطه رصدهای صورت گرفته اخباری مبنی بــر عرضه ارز قاچاق
در یکی از واحدهای نقره فروشــی در محدوده خیابان طبرســی دریافت
کردیم .بازرسان ما به محض دریافت این اطالعات و اخبار به منظور بررسی
میدانی موضوع به عنوان خریدار صوری به محل مراجعه کردند و با حجم
قابل توجهی از ارز قاچاق مواجه شــدند ،به طوری کــه خودمان هم از این
میزان تصوری نداشتیم.
باخرد در خصوص میزان ارز قاچاق کشف شده از این واحد صنفی متخلف
نیز گفت :از این مغازه نقره فروشی حدود  7.5میلیارد ریال انواع ارزهای
مختلف از جمله حدود  110هزار دالر کشف شد .
وی افزود :این فرد اقدام به فــروش دالر به قیمت واحد  6700تومان می
کرد که به واسطه اقدام بازرسان ما ارزها کشف شد و فرد مد نظر دستگیر
و تحویل سازمان تعزیرات حکومتی شــد و ضمن دریافت وثیقه های مورد
نیاز و هماهنگی با شعبه هشتم تعزیرات حکومتی ،ارزها به نماینده بانک

اخبار
گروه جامعه

معاوناستانداراعالمکرد

بازگشت4هزار زوج در آستانه طالق به زندگی

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارگفت:بامداخالتموثرانجامشدهبیشاز4هزار
زوج در آســتانه طالق به زندگی بازگشــتهاند .به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان
رضوی ،سیدجواد حسینی در نشســت کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان اظهار کرد:
اهدافپیشبینیشدهدرحوزهزنانوخانوادهاستانداریدرسالگذشته 100درصدمحقق
شــده اســت.وی افزود :طرح 100روســتای پاک،مداخالت موثر برای کاهــش نرخ طالق،
توانمندسازیزنانروستاییوطرحآموزشهایمبتنیبرمهارتآموزیزنانسرپرستخانوار
حاشیه شهر از جمله طرحهایی اســت که در حوزه زنان اجرایی شــده است .همچنین در این
نشست طیبه سیاوشــی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نیز گفت :در مجلس
تالشمیکنیمدربحثازدواجمداخلهکنیمودرکنارطرحمداخلهدرامرطالق،طرحمداخله
درامرازدواجرانیزپیشببریم.ویافزود:بحثازدواجآساندربرنامهششممطرحشدهوبرارائه
مشاورهتاپنجسالپسازازدواجوآموزشومشاورهدرمدارسدرسنینقبلازازدواجنیزتاکید
شدهامادرامرازدواجکمتربهبحثمشاورهتاکیدشدهاست.

مرکزی در استان تحویل داده شد.
معاون نظارت و بازرسی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با تاکید
بر محرز بودن ایــن تخلف ،در توضیــح جرایم مد نظر در ایــن زمینه گفت:
براســاس قوانین موجود ،عالوه بر بلوکه شــدن اصل مال ،فرد خاطی به
میزان حداقل دو برابر ارزش اصل مال نیز جریمه خواهد شد و هم اکنون
نیز برای این فرد متخلف به میزان ســه برابر ارزش ارزهای کشــف شده از
واحد صنفی او ،وثیقه تعیین شــده بود که به علت تامین نشدن این مبلغ،
وی بازداشت شده است.
وی در خصوص یک مورد دیگر از این قبیل تخلفات نیز گفت :از یک واحد
صنفی عطاری در خیابان نــواب صفوی نیز مقادیری ارز قاچاق کشــف و
ضبط شد.
باخرد با بیان این که عرضه کنــار خیابانی ارز در حــوزه نظارت و پیگیری
نیروی انتظامی است ،در خصوص حوزه کاری این معاونت که واحدهای
صنفی است ،تصریح کرد :این بازرسی ها و رصدها قطعا ادامه خواهد یافت
و شدت آن هم بیشتر خواهد شد ،هر چند که پس از اقدام در خصوص این
واحد صنفی متخلف ،سایر واحدهای متخلف این بساط را جمع کرده اند
ولی من مــی گویم ما چندین واحــد صنفی دیگر را که به این کار مشــغول
هســتندزیر نظر داریم و امیدواریم از این اتفــاق رخ داده درس بگیرند و از
ادامه تخلف خود منصرف شــوند ،در غیر این صورت بــا آن ها نیز برخورد
قانونی و شدید خواهد شد.

موسساولینمرکزتوانبخشیاوتیسمدرشرقکشور:

از هر 100تولد ،یک کودک به اوتیسم مبتالست

موسساولینمرکزتوانبخشیاوتیسمدرشرقکشورگفت:درایرانازمیانهر 100کودکی
که متولد میشــوند ،قطع ًا یکی از آنها به اوتیسم مبتالســت .به گزارش ایسنا ،اکرم نجفیان
روز گذشته در همایش بررسی اختالل طیف اوتیسم اظهار کرد :عالیم اختالل اوتیسم از18
ماهگیشروعوتا 36-24ماهگیکاملمیشود.اگرایناختاللزیردوسالگیتشخیصداده
شود،شانسدرمان،بهبودیوتوانبخشیافزایشمییابد.اگرتمامعالیمدرکودکبروزیابد،
احتمالبهبودیویکمترمیشود.ویافزود:اعصابدربهوجودآمدناختاللاوتیسمدخیل
است ،اگرچه ممکن است در سی تیاســکنهای مغزی مشکلی تشخیص داده نشود ولی به
دلیلرویدادنناکارآمدیدراعصاب،اینبیماراندرپردازشمهارتهایکالمی،اجتماعی
وارتباطیبامشکلمواجهمیشوند.

آغاز فروش 700میلیارد تومان اوراق مشارکت قطارشهری
فروش 700میلیاردتوماناوراقمشارکتخط2و3قطارشهریمشهدباسودعلیالحساب
 20درصددرشعببانکآیندهآغازشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،محمد
عنبری،مدیرتامینمنابعمالیمعاونتاقتصادیشهرداریاظهارکرد:عرضهاوراقمشارکت
شامل 400میلیاردتوماناوراقمشارکتبرایتکمیلپروژهخط2مترو و 300میلیاردتومان
برایاجرایفاز2خط ۳قطارشهریمشهداست.

