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رئیسمجمعنمایندگان استانخبرداد:

افزایش دوره تقسیط هزینه انشعاب
آب و فاضالب

خراســانی  /رئیــس مجمع نماینــدگان خراســان رضوی در
مجلس شورای اســامی بااشــاره به گالیه های شهروندان
از ســنگین بودن هزینه های حــق انشــعاب آب و فاضالب و
دوره تقسیط کوتاه مدت این هزینه ها گفت :با پیگیری های
صورت گرفتــه از طریق شــرکت آب و فاضالب مشــهد ،این
شرکت موافقت کرده اســت برای افزایش دوره تقسیط این
هزینههاباساکنانمناطقکمبرخوردارمساعدتکند.رضا
شیرانخراسانیبااعالماینخبربهخراسانرضویگفت:بر
اســاس این توافق که نامه مکتوب آن نیز به دفتر بنده ارسال
شده است دوره تقسیط حق انشعاب آب و فاضالب که پیش
از این هشت ماه بود ،در مناطق کم برخوردار شهر تا  16ماه
قابل افزایش اســت .وی تاکید کرد :ساکنان این مناطق که
برایپرداختاینگونههزینههابامشکلروبهروهستند،می
توانندبامراجعهبهدفاتراینشرکتبرایافزایشدورهتقسیط
اقدام کنند .بدیهی است درصورتی که همکاری الزم در این
زمینهصورتنگرفت،میتوانندموضوعرابادفترنمایندهدر
میانبگذارند.شیرانخراسانیهمچنینافزود:دربارهقطع
انشــعاب آب به دلیل پرداخت نکردن حق انشعاب فاضالب
نیز به تازگی نامه ای به وزیر نیرو نوشته ام که منتظر پاسخ آن
هســتم .باید تالش کنیم انشــعاب آب هیچ خانه ای به دلیل
مسائلاینچنینیقطعنشود.

مدیرکلاموراتباعومهاجرانخارجی
استانداری

اجرای طرح آمایش 13اتباع
خارجی اواخر خرداد آغاز می شود
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان
رضوی گفــت :اجرای طــرح آمایــش 13و تمدید یک ســاله
اقامت پناهندگان و اتباع خارجــی دارای کارت آمایش 12
در استان،ازاواخرخردادجاریآغازمیشود.محمدعجمی
درگفتوگوباایرناافزود:آندستهازاتباعخارجیکهدارای
کارت آمایش  12بوده اند و تغییراتی در خانــوار آن ها ایجاد
شده است ،می توانند تغییرات صورت گرفته را از هم اکنون
اعمال کنند تــا در مرحله صدور کارت آمایش 13با مشــکل
مواجهنشوند.ویاظهارکرد:ازمزایایکارتآمایش 13این
استکهاگرتبعهخارجیمتقاضیاشتغالباشد،ادارهتعاون،
کار و رفاه اجتماعی خراســان رضوی پاسخگوی وی خواهد
بود .عجمی گفت :عالوه بر آن ،داشتن این کارت برای ثبت
نامدانشآموزاناتباعخارجیدرمدارس،مراجعاتبانکیو
ترددهایآنهادرداخلکشورضروریاست.ویافزود:اتباع
خارجیباآغازاجرایطرحآمایش،13حداکثریکماهونیم
فرصتدارندبهادارهکلاتباعومهاجرانخارجیاستانداری
خراسانرضویمراجعهکنندلذاتوصیهمیشودافرادواجد
شرایط برای دریافت کارت آمایش 13هر چه سریع تر اقدام
کنند .عجمی اظهــار کرد 150:هــزار نفر از اتبــاع خارجی
استانخراسانرضوی،مشمولطرحآمایش 13هستند.
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گزارش خراسان رضوی از وضعیت تعاونی های «توس فرزانگان» و «راهیان نور»

بالتکلیفیسپردهگذاران ۲تعاونیمالی
گزارش
مسعود حمیدی

ســامان دهی موسســات مالی و اعتباری ،اگرچه چند
سالی اســت با انحالل موسســه مالی میزان و سپردن
اختیارتسویهسپردههایآنبهبانکصادراتآغازشده
وبهدنبالآننوبتبهفرشتگانوتعاونیهایادغامشده
درموسسهکاسپینوپسازآنموسساتوحدت،آرمان،
افضل توس و  ...رســید امــا هنوز تعاونی هــای دیگری
هستند که چون تعداد سپرده گذارانشان اندک بوده و
سر و کله شان در تجمعات دیده نشده ،هنوز بالتکلیف
اند و حتی مشخص نیســت دفاتر این تعاونی ها اکنون
کجای شــهر قرار دارند و صاحبان آن چــه کاری با پول
های مردم کرده اند.تعاونی راهیان نور و تعاونی اعتبار
توس فرزانــگان از این جملــه اند  .تعاونــی اعتبار توس
فرزانگان که در سال  1376توسط تعدادی از رؤسای
وقت بانکهای مشهد تأسیس شد ،در ابتدای تاسیس
ازهرمتقاضیخواستبرایعضویت،سهمیلیونریال
سهمخریداریکند.
ساختمان مرکزی این تعاونی به ادعای مدیران هیئت
تصفیــه در خیابــان آبکوه قرار داشــت که با پول ســهام
داران خریداری شد اما اکنون این ساختمان در اختیار
بانک قوامین اســت .در تاریــخ  11آبان ســال 1390
هیئتمدیرهجدیداینتعاونیتشکیلشدامادرهمین
بین ،بنا بــه ادعای مدیــران هیئت تصفیه ایــن تعاونی
طی حکمــی از ســوی معاون وقت دادســتانی مشــهد
تمام داراییهای منقول و غیرمنقول ایــن تعاونی را به
تعاونیدرشرفتأسیس«اعتمادایرانیان»واگذارکرد.
همچنینبنابهادعایمدیرانهیئتتصفیهاینتعاونی،
در اســتعالم صــورت گرفتــه در تاریــخ 3بهمنماه90
مدیرانتعاونی«اعتمادایرانیان»باذکرنامازسویبانک
مرکزیبدونصالحیتشناختهشدند.پسازاینبودکه
بانک مرکزی تمام داراییها و مسئولیت این تعاونی را
از«اعتمادایرانیان»گرفتوبهقوامینسپرداماتاکنون
بانک قوامین در خصوص تعیین تکلیف  1500سهام
دار و سپردهگذار این تعاونی پاسخگو نبوده است .یکی
از اعضای هیئــت تصفیه این تعاونی که از ســهام داران
این تعاونی است ،مدعی اســت هیچیک از داراییهای
این تعاونی را برای تصفیه در اختیار ندارند حتی ملکی
که با پول سهام داران خریداری شــده است ،در اختیار
قوامینقراردارد.

•توسفرزانگان:امالکماندستبانک
قوامیناست

طالبیان رئیس هیئــت تصفیه این تعاونــی نیز بابیان
این که چندین ســال اســت پرونــده مــا در راهروهای
دستگاه قضا دســت به دســت می شــود ،به خراسان
رضوی اظهار کرد :نه بانک قوامین و نه هیئت تصفیه
تعاونی اعتمــاد ایرانیــان ،توجهی به ســپردهگذاران
تــوس فرزانــگان ندارند .و ی مدعی شــد ســاختمان
تعاونیتوسفرزانگانتوسطبانکقوامینتصرفشده
ولی سند ســاختمان هنوز به نام مدیران تعاونی توس
فرزانگاناست.

•قوامین:امالکمالماست

ازطرفیمدیرروابطعمومیبانکقوامیندراستاندر
خصوص ادعای عضو هیئت تصفیه «توس فرزانگان»
به خراســان رضوی گفت :امالکی که در اختیار بانک
قوامین اســت توســط مراجع قانونــی در اختیــار این
بانک قرارگرفته اســت .طاهــری افزود :ایــن امالک
بابت بدهی« اعتماد ایرانیــان» و بدهی هیئت تصفیه
توس فرزانــگان از محــل مبالغی که بانــک قوامین به
ســپردهگذاران این تعاونی پرداخته بــه بانک قوامین
واگذار شده اســت .اما این اظهارات طاهری در حالی
است که طالبیان رئیس هیئت تصفیه توس فرزانگان
با تاکید بر این که این هیئت هیچگونه بدهی به بانک
قوامین ندارد ،تصریح کرد :در جلساتی که در حضور
مقامــات قضایی بــا مدیران بانــک قوامین داشــتیم،
درخواستکردیممستنداتخودرادرخصوصبدهی
ادعایی ارائــه دهند اما تاکنــون ایــن کار را نکردهاند .
درواقع با این که اسناد امالک در اختیار ماست ،بانک
قوامیناینامالکرا دراختیارخود گرفتهاست.
طالبیان تأکیــد کــرد :در دورهای که تــوس فرزانگان
با اعتماد ایرانیان ادغام شــد ،تعاونی اعتماد ایرانیان
بهصورت غیرقانونی این امــاک را به تصرف درآورده
بــود و بعدازاین کــه بانک مرکــزی اعتمــاد ایرانیان را
غیرقانونــی اعــام کــرد ،بانــک قوامیــن امــاک را
دراختیارگرفــت و اکنون پاســخگوی ما نیســت .وی
افزود:طیاینسالهاچندینباردردادستانیمشهد
دراینخصوصپروندهتشکیلدادیموشکایتکردیم
امابهنتیجهاینرسیدیم.

•دستگاهقضایی:استانداریمسئولاست

شــایان ذکر اســت یکی از اعضای هیئت تصفیه توس
فرزانگان ،نام ه ســپرده گــذاران ایــن تعاونی خطاب

به معــاون پیشــگیری از وقــوع جرم
دادگســتری اســتان را در اختیــار
تحریریــه خراســان رضــوی قــرار
داده کــه ذیــل آن مرتضــوی معاون
پیشگیری دادگســتری از دادستان
خواسته اســت تا موضوع را پیگیری
کنــد .وی رونوشــت نامه دیگــری را
نیز در اختیــار ما قــرار داده که در آن
هــم دادیــار معاونــت پیشــگیری از
وقوع جــرم دادســتانی مشــهد 10
تیرماه سال گذشته خطاب به بانک
قوامین در خصــوص تعیین تکلیف
ســپردهگذاران و امالک مورد ادعای مدیران تعاونی
توسفرزانگاندستوراتیرادادهاست.فرزادبهشتی
که ذیل این نامــه را امضا کرده اســت ،در باره جزئیات
این پرونده به خراســان رضــوی گفت  :طبق دســتور
دادســتانی ابتدا پروندهای در این خصوص تشــکیل
شد اما بعد از پیگیریهای الزم با دستور دادستان این
پروندهبهکمیتهرسیدگیبهمؤسساتمالیواعتباری
مستقردراستانداریتحویلدادهشد.

•استانداری:درمرحلهرسیدگیاست
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در
این خصوص مدعی شــد هیــچ پرونــدهای در این باره
از طرف دادســتانی مشــهد به اســتانداری فرســتاده
نشده است .علی رســولیان تصریح کرد :البته برخی
سپردهگذاران این تعاونی با مراجعه به استانداری در
اینخصوصدرخواستیراارائهکردهاندکهدرمراحل
رسیدگیاستاماهنوزبهنتیجهخاصینرسیدهاست.
اما فرزاد بهشتی دادیار معاونت پیشگیری دادستانی
مشهد در در واکنش به اظهارات رسولیان تاکید کرد:
چهپروندهایازسویمقاماتقضاییارسالشدهباشد
یا خیر ؛ نهادهای مالی و اعتبــاری بهصورت کلی باید
در کارگروهی که در اســتانداری تشکیلشده است،
ساماندهیشوند.
وی تصریــح کــرد :دادگســتری هیــچ وظیفــهای در
خصــوص ســامان دهــی ایــن تعاونیها و مؤسســات
ندارد و تعامالتی که انجامشــده است بنابر این بود که
اســتانداری به این موضوع رســیدگی کنــد  .اگر این
تعاونیپروندهکیفریداشتهباشددرمراجعحقوقیو
کیفریرسیدگیخواهدشداماساماندهیآنطبق
تعامالتصورتگرفتهدراستانداریبایدانجامشود.

•راهیاننورهمبالتکلیف

ســپرده گذاران تعاونی تــوس فرزانگان تنها ســپرده
گذاران بالتکلیف در این استان نیستند چه این که در
روزهایتکمیلاینگزارش،فرددیگرینیزبهتحریریه
خراسان رضوی مراجعه کرد و با ارائه مدارکی مدعی
شد سپرده گذار تعاونی دیگری با نام راهیان نور است
کهمدتیاستدفترآنتعطیلشدهوخبریازصاحبان
آنوپولهایسپردهگذاریشدهنیست.اومیگوید:
با این کــه  350میلیون تومــان طلبکار هســتم اما در
پرداختکرایهخانهخودماندهام".براساساطالعات
موجود«،موسسهپساندازوقرضالحسنهراهیاننور
توس» ســال  1380ابتدا با عنوان موسســه «وصال»
مشغولفعالیتشدهوبعداز 9سالبهراهیاننورتغییر
نامدادهاست.اینسپردهگذارمیگوید:سال1390
بنابهتوصیهیکیازکارمنداناینموسسهکههمسایه
بنده بود ،ابتدا حدود 200هزار تومان در این موسسه
افتتاححسابکردموکمکممبلغحساببندهبه350
میلیون تومان رســید اما مدیران موسسه در بحبوحه
ساماندهیموسسات،چندبارمحلدفترخودراتغییر
دادندوحدوددوسالاستکهاینموسسههیچدفتری
درمشهدنداردومدیرانآنمتواریشدهاند.بهتازگی
شنیدهامکلسهاماینموسسهتوسطشخصیبهنام...
خریداریشدهولیهمچنانتکلیفچنددهنفرسپرده
گذار این موسســه که برخــی از آن ها به نان شبشــان
محتاج هستند ،نامعلوم اســت .یکی از کارمندان این
موسسهکهنمیخواستنامشفاششود،درخصوص
این موسســه به خراســان رضوی گفت :این تعاونی از
ســال  89با دریافت مجوز از نیروی انتظامی فعالیت
خود را گسترش داد و مدیران این موسسه چندین بار
تغییر کردند ولی موسس اصلی این موسسه آقای ...
استکهاکنوندردسترسنیست.

خبر
حمل و نقل

معاون وزیر راه خبر داد:

ابالغ قرارداد راهآهن گرگان-
بجنورد-مشهدبهکنسرسیوم
آستان قدس و یک شرکت چینی
معاونوزیرراهومدیرعاملشرکتساختوتوسعهزیربناهای
حملونقلدرخصوصراهآهنگرگان-بجنورد-مشهدگفت:
برایساختاینپروژهباکنسرسیومیمتشکلازآستانقدس
رضوی و یک شــرکت چینی با برآورد ۱۰هزار میلیارد تومان
معادل ۱۸.۲میلیاردیوآن(واحدپولچین)بهتوافقرسیدیم
و دو هفته قبل ابالغ شد .به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و
شهرسازی ،خیرا...خادمی  افزود :ما منتظریم بازخورد این
پروژه را مشــاهده کنیم تا ببینیم این شرکت چینی و جوینت
آستان قدس رضوی ،چه میزان میتوانند در این پروژه موفق
باشندتادردیگرپروژههانیزبهکارگیریشوند.خادمیدرباره
صرفه اقتصادی احداث خط آهن گرگان  -بجنورد  -مشهد،
بیان کرد :همــه پروژههایی که در بودجه دیده شــده اســت،
ارزیابی اقتصادی دارد و به هر حال ما به عنــوان مجری آن را
اجرا میکنیم؛ پروژههایــی که به قانون بودجــه رفت ه و ردیف
اعتبــاری گرفتهانــد قطعــ ًاپیــش از آن ،مطالعــات مختلف و
ارزیابیاقتصادیداشت هاندکهبهسازمانبرنامهوبودجهرفته
واینسازماننیزآنراتأییدکردهاست.ویبااشارهبهراهآهن
خواف-هرات گفــت :فقط دو کیلومتــر از عملیــات اجرایی
این پروژه تا مرز غوریان باقی مانده و باالســت ریزی به میزان
 ۲۸واگن در  ۶۰کیلومتــری داخل مرز افغانســتان در حال
اجراست.همچنینزیرکوبنیزدرآیندهنزدیککارخودراآغاز
خواهدکردلذااینطوربهنظرمیرسدکهعملیاتاجراییاین
پروژهنیزتاپایانتابستانبهاتمامبرسد.

•پیشرفت 33درصدیخطآهنچابهار-زاهدان

خادمــی در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار فــارس مبنــی بــر
میزان تکمیــل خطآهن چابهــار  -زاهــدان و امــکان ورود و
ســرمایهگذاری آســتان قدس رضوی در خط آهن چابهار -
سرخس،اظهارکرد:راهآهنچابهار-زاهدانازمحلمنابع
داخلیباروندمطلوبیدرحالانجاماست،پیشرفتفیزیکی
این  610کیلومتر از چابهار تا زاهدان حــدود  32.5درصد
است اما زیرســازی پروژه 44درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :اولویت اول ما در این
پروژه ،تکمیل خط آهن چابهار تا ایرانشــهر اســت که حدود
 65درصد پیشرفت فیزیکی در زیرســازی دارد و امیدواریم
امســال بتوانیم حداقل  150کیلومتر از این مســیر را برای
ریلگذاریآمادهکنیم.
مدیرعامل شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حملونقل
کشــور گفت :همچنین در حال مذاکره با هندیها هستیم
تا بتوانیم تأمین مالی هندوســتان را هم در ایــن پروژه برقرار
کنیــم اما آن هــا هنوز هیــچ کاری برای مــا انجــام ندادهاند.
خادمیاضافهکرد:درمذاکراتاخیروزیرامورخارجهباهند
نیز موضوع فاینانس هنــدی در خط آهن چابهــار  -زاهدان
مطرح شــده اســت؛ به هر حــال ایــن فاینانس هنــدی خط
اعتباریبزرگیاستکهپروژههایینظیرخطآهنچابهار-
زاهدان  ،خریدلوکوموتیووخریدریلدرآنمطرحاستواگر
هندوستاناینفاینانسرابازکندبخشیازمشکالتراهآهن
جمهوری اسالمی ایران در تأمین ناوگان رفع و تأمین اعتبار
اینپروژهریلیهممطلوبترخواهدشد.

چهرهها وخبرها
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانخبرداد:

درآمد 13/5میلیاردی استان
از گیاهان دارویی

اقتصادی

مدیر کل دام پزشکی استان خبرداد:

تولید 24هزارتن گوشت مرغ
درکشتارگاه های طیور استان

مدیــر کل دام پزشــکی خراســان رضــوی ،از تولیــد 24
هزارتن گوشت مرغ در استان از ابتدای امسال خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی این اداره کل ،احمد شــریعتی
افزود :دام پزشکی استان براساس رسالت سازمانی خود
مبنی بر پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و
حیوان و نیز نظارت بر ســامت فراورده هــای خام دامی
مورد استفاده در سبد غذایی خانوار ،نظارتی همه جانبه
از مزرعــه تولیــدات دامی تا ســفره خانوار بــر کلیه مراکز
تولید ،نگهداری و عرضه فراورده های خام دامی داشته
که از جمله این اماکن ،کشتارگاه های طیور است که طی
دو ماه اول امســال ،کارشناسان دام پزشــکی مستقر در
این واحدهای تولیدی از ورود  118تن گوشت غیرقابل
مصرف حاصل از طیور جلوگیری کرده اند و برای معدوم
کردن این مقدار ،اقدام الزم را انجام داده اند.
دکتر احمد شــریعتی ،طیور کشــتار شــده در کشتارگاه
های اســتان را طی مدت یادشــده ،بیــش از  12میلیون
قطعه دانست و افزود :تمامی  15کشتارگاه طیور استان،
صنعتــی هســتند و دام پزشــکان و دیگــر رده هــای دام
پزشــکی به عنوان تیم نظارت فنی -بهداشتی بر مراحل
مختلف اســتحصال گوشــت طیور ،از ذبح تا بسته بندی
آن نظارت کامل و همــه جانبه دارند .وی با اشــاره به این
که فراوردههای خام دامی باید از مراکز مجاز شــهر تهیه
شوند ،گفت :هنگام خرید این محصوالت ،باید دقت شود
روی بسته بندی ،نوع محصول ،تاریخ تولید و تاریخ انقضا
درج شده باشد .شریعتی از کلیه شــهروندان خواست به
نظارت همگانی بر بهداشت عمومی توجه داشته باشند
و در صورت مشــاهده موارد تخلف در مراکــز تهیه ،تولید
و عرضه فراوردههــای خام دامی ،مراتب را در مشــهد ،با
شماره تلفنهای37250025و(72500353شبکه
دام پزشــکی مشــهد)(1512 ،پیــام گیــر اداره کل)،
ســامانه پیامک اداره کل بــه شــماره  300001512و
در شهرستانها با شبکه دام پزشکی شهرستان در میان
گذارند.

مدیرفناوریاطالعات استانداریخبرداد؛

کاهش مشکالت اقتصادی از طریق
بازتر شدن فضای سیاسی ممکن است

حذف دریافت کپی مدارک هویتی در
ادارات دولتی مشهد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گفت :درآمد زایی گیاهان دارویی
خراسان رضوی در سال گذشته ،بیش از ۱۳و نیم میلیارد تومان بوده است .به
گزارشایرنا،صحراییافزود:باتوجهبهخشکسالیهایاخیرومحدودشدنبرخیکشتها،بهترینراهکاربرای
مدیریتمصرفبهینهآب،مقابلهباخشکسالی،افزایشتولیدوبهرهوریکشاورزیوارائهکشتهای جایگزین
از قبیل کرفس  ،گزانگبین و باریجه اســت .وی گفت :بیش از ۲۵۰گونه گیاه دارویی در خراسان رضوی وجود
داردوبرای ۲۷۰هزارهکتارازرویشگاههایگیاهانداروییصنعتیاستان ،طرحبهرهبرداریتهیهشدهاست.

خبر

معاوناستاندارخراسانرضوی:

مدیرفناوریاطالعاتوشبکهدولتاستانداریخراسانرضوی،ازاجرایطرح
حذفدریافتکپیمدارکهویتیدراداراتدولتیمشهدهمزمانباعیدسعید
فطرخبرداد.بهگزارشروابطعمومیاستانداری،حمیدرضاروحبخشافزود:پسازاجرایموفقاینطرحدر
سهاستانخوزستان،قموسمنان،هماکنونزیرساختالزمبرایعملیاتیشدنآندرمشهدمقدسفراهمشده
است.براساساینطرح،تمامیفعالیتهایخدماتیکهنیازبهتاییدواستعالمهویتیدرنهادهایدولتیدارد؛
بهصورتبرخطازطریقپایگاهثبتاحوالکشوراحرازهویتمیشود.

در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد

انتقاد از بی برنامگی و بی نظمی
در برگزاری نمایشگاه های بین المللی

رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان ایــن کــه برگــزاری
نمایشــگاه ها در ایران از سیاســت های کاســب
کارانه پیــروی مــی کند ،اظهــار کــرد :برگزاری
نمایشگاه با این شــیوه در کشور ،اشتباه فاحشی
است که گاه بار منفی نیز دارد.
غالمحســین شــافعی در نشســت ماهانه هیئت
نماینــدگان اتاق مشــهد با اشــاره به افــرادی که
بــا گرفتن مجوزنمایشــگاهی ،به دنبال کاســبی
و ســودخواهی هســتند ،تأکیــد کــرد :برگزاری
نمایشــگاه ها در خــارج از کشــور ،گاه دارای بار
منفی اســت و اگر اتاق هــا بتواننــد در این قضیه
کمکی کنند و به ارتقای سطح برگزاری نمایشگاه
ها بیفزایند ،از هیچ کمکــی دریغ نخواهند کرد.
وی بــا گالیه از اعــزام بــی برنامه هیئت هــا برای
رایزنی کار تجاری گفت :این اقدامات ناهماهنگ
شایسته کشور مانیست که هیئت هایی درقالب
دولتــی و غیردولتــی به صــورت مــوازی و بدون
هدف ،اقدام به رایزنی با دیگر کشورها کنند.
اعزام رایزن های بازرگانی نیز از دیگر موارد چانه
زنی بخش خصوصی با دولت اســت که شــافعی
در این باره ابراز کرد :این روند باید اصالح شــود
تــا بتوانیم از ظرفیــت های اقتصــادی خود برای
کسب درآمدهای ارزی بیشــتری استفاده کنیم
و صــادرات غیرنفتــی را رونــق دهیــم .شــافعی

تصریح کرد :در این باره اتاق
بازرگانی ایران آمادگی دارد
همکاری هــای الزم را انجام
دهــد .مدیرعامل نمایشــگاه
بین المللی مشــهد نیز که در
نشســت هیئــت نماینــدگان
اتاق مشهد حضور یافته بود،
ضمــن انتقاد از بی برنامگی
و بــی نظمــی در بــر پایــی
نمایشــگاه های بیــن المللی
اظهار کرد :نداشــتن راهبرد
باعث شده که جایگاه صنعت
نمایشگاهی در پرده ای از ابهام باقی بماند.
علیرضا هوشــنگ نژاد افزود :برای جلوگیری از
برپایی نمایشگاه های ضعیف باید اتاق بازرگانی
نقش مالکیتی و حقوقی ایفا کند تا نمایشــگاه ها
بتوانند جایگاه واقعی خود را به دست بیاورند.
وی با انتقــاد از نحوه برپایی نمایشــگاه های بین
المللی گفت :گاهی دیده می شود از یک استان
چندین شــرکت در نمایشــگاه های بیــن المللی
حضور دارند که کیفیــت خوبی ندارند و جایگاه و
حیثیت کشور را نیز خدشه دار می کنند.
هوشنگ نژاد با بیان این که پنج استان مهم کشور
با سرمایه گذاری های کالن ،حرفی برای گفتن
در صنعت نمایشــگاهی دارند ،ابراز کرد:برخی
شهرها نیز مدعی برگزاری نمایشگاه هستند که
از جایگاه ضعیفی در این باره برخوردارند.
وی پیشــنهاد کرد تفاهــم نامه ای بین ســازمان
توسعه تجارت ،نمایشگاه واتاق بازرگانی با هدف
تعریف ساز وکاری مناسب برای بر پایی نمایشگاه
ها و همچنین نظم بخشــیدن به نابه ســامانی در
اعزام هیئت ها منعقد شود.
هوشــنگ نــژاد یــادآور شــد :بــا امضــای ایــن
تفاهــم نامه ،نمایشــگاه و اتــاق می تواننــد با نظر
کارشناســی و علمی بــر اعزام هیئت هــا نظارت
داشته باشند.

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندار باتاکیدبراهمیتنقشاحزابدر
فرایندتوسعهکشورگفت:حلمشکالتاقتصادیازطریقبازترکردنفضای
سیاسیکشور،دادننقشبیشتربهمردمواحساستعلقخاطرمردمممکناست.بهگزارشروابطعمومی
استانداری،محمدرحیمنوروزیانتعدداحزابغیرفعالرایکآسیببرایکارحزبیدانستوگفت:احزابو
گروههایسیاسیمعموالدربسیاریازموضوعاتاستانورودنمیکنندواظهارنظر،نقدمحترمانهواستفاده
ازظرفیتافکارعمومیدربارهموضوعاتمختلفبایددردستورکاراحزابقرارگیرد.

استاندارخراسانرضویمطرحکرد:

تقویت سازمان های مردم نهاد
در مبارزه با پدیده اعتیاد
استاندار گفت :نقش سازمان
هــای مــردم نهــاد در تعمیق
مبــارزه موثر با پدیــده اعتیاد
به ویــژه در حــوزه جمع آوری
معتــادان متجاهــر و جامعــه
پذیــر کــردن آن هــا بســیار
مهــم و محــور عمــل شــورای
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد
مخدر استان است .
بــه گــزارش روابــط عمومــی
اســتانداری  ،علــی رضــا
رشــیدیان در جلســه شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان افزود :از
این رو اســتفاده از ظرفیت مردم و ســازمان های
مردم نهاد با نظارت و حمایتی که انجام می شود،
در چارچوب سیاســت های ســتاد مبارزه با مواد
مخدر و محور کار شورا در سال جاری است  .وی
اظهار کــرد :این تشــکل های مردمــی در تعمیق
اقدامــات و تحــرکات این حــوزه اعــم از اقدامات
فرهنگی مقابله ای یا پیشــگیرانه ودرمانی نقش
موثری دارند .استاندار خراسان رضوی با تاکید
بر توجه جــدی به برنامــه های طرح ملــی مبارزه
همه جانبه با مواد مخدر طی امسال افزود :برش
و تقســیم کار شهرســتانی به تناســب حوزه های
جغرافیایی در این بخش ،باید بر اساس این برنامه
و رویکردهای آن انجام شود .رشــیدیان با اشاره
به این که عنــوان هفته اول تیرماه مبــارزه با مواد
مخدر اســت  ،گفت :ایــن هفته فرصتی اســت تا
گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه به مردم
ارائه شود و در این راستا تمامی دستگاه ها باید از
این ظرفیت و زمان برای اطالع رســانی عملکرد
خود در این بخش استفاده کنند.
وی بــا تاکید بر ضــرورت اقناع و جلــب همکاری
و همراهی افــکار عمومی در این مبــارزه ،گفت:
فرمانداران و مسئوالن دستگاه های مرتبط باید
در این زمــان از ظرفیت رســانه ها  ،صدا و ســیما

گزارشجلسه
اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
مدعی شد:

نرخ کاالهای اساسی در بازار استان
از متوسط کشور پایین تر است

 ،نمــاز جمعــه  ،نشســت ها و جلســات پرســش و
پاســخ در محالت و مناطق مختلف بهره گیرند و
همراهی مردم را قوت بخشند .استاندار خراسان
رضوی همچنین با اشاره به آغاز تعطیالت مدارس
و ســفرهای تابســتانی تاکیــد کــرد :همچنین با
پشــتیبانی ســتاد مرکزی ،بایــد از امکان ســتاد
خدمات ســفر بــرای آگاهی بخشــی بــه جامعه و
توجیه خانواده های مســافر درباره ایــن پدیده و
آسیب های آن بهره گرفته شود.
رشیدیان در بخشی دیگر از سخنان خود ،تقویت
امکانات و تجهیزات مــرزی و پایانه های مرزی را
برای مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر مورد توجه
قرار داد و گفت :این موضوع و وضعیت امکانات و
تجهیزات موجود ،باید در کارگروه ســامان دهی
مرزی اســتان با هدف مبارزه موثر بــا این پدیده،
بررسی و پیگیری شود.
وی در موضــوع راننــده هــای ایرانــی کــه بــه
ترکمنســتان تــردد دارند هم افــزود :بایــد برای
هوشیار ســازی و اطالع رســانی کامل به راننده
ها در زمینه قوانین مربوط بــه مقابله با قاچاق در
ترکمنستان اعم از مواد مخدر تا داروهای مد نظر
آنان اطالع رســانی الزم انجام شــود .اســتاندار
خراســان رضوی اظهار کرد :این اطالع رســانی
باید دردستور کار پایانه های مرزی قرار گیرد .

معاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابعاستانداری
خراسانرضویگفت:نرخاقالموکاالهایاساسیومورد
نیاز در بازار استان از متوسط کشور پایین تر است.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری  ،قربان میرزایی در
جلسه ســتاد تنظیم بازار اســتان ،ضمن بررســی آخرین
وضعیت ذخیره کاالهای اساســی ،از دستگاه های عضو
بــه منظور نظــارت بر عملکــرد بــازار در ایام مــاه مبارک و
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها ،قدردانی کرد.
وی از دســتگاه های اجرایی خواســت تا عــاوه بر تامین
کاالهای اساســی با اســتفاده از ظرفیت مباشــران امین
و بخش خصوصی ،برای اســتمرار خرید و ذخیره ســازی
کاالهای اساسی و مورد نیاز برنامه ریزی و اقدام کنند.وی
گفت :با تمهیدات اتخاذ شده ،روند عرضه کاالهای تنظیم
بازار در روزهای پایانی ماه مبارک ادامه خواهد داشت.
علی رســولیان مدیر کل دفتر هماهنگی امــور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت :انتظار
می رود جلسات ستاد تنظیم بازار استان به صورت مستمر
برگــزار و تغییر قیمت کاالهــای پر مصرف در آن بررســی
شــود .وی افــزود :همچنین از دیگــر انتظارات از جلســه
ستاد تنظیم بازار ،بررسی کاهش و افزایش جهشی قیمت
کاالهای اساســی در بازار اســت.وی خواســتار بررســی
آخرین وضعیت قیمت آن دســته از کاالهایی شد که با ارز
دولتی و یارانه ای وارد کشور و استان می شوند.رسولیان
تاکید کرد :با هر گونــه افزایش قیمت ایــن گونه کاالها یا
عرضه نشدن آن در بازار به شدت برخورد خواهد شد.
این اظهارات در حالی اســت کــه طی دو هفته گذشــته،
قیمت گوشت قرمز گوسفندی طبق اعالم رسمی سایت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت به  62هزار تومان رسید
اگرچه این نرخ در بازار رسمی مشهد تا 65هزار تومان هم
دیده شد .در همین باره معاون ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت گفته بود قیمت این محصول در استان 5درصد از
میانگین کشوری بیشتر افزایش یافته است.

