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بازیارزیدربازارموبایلمشهد

معاون سازمان صنعت :هرگونه واردات با ارز آزاد غیر قانونی است ،گرانی موبایل با این بهانه توجیه ندارد
گزارش
مسعود حمیدی

پیــرو گــزارش دوشــنبه خراســان رضوی
بــا عنــوان " گرا نفروشــی موبایــل بــه
بهانــه نوســانات ارزی" روز گذشــته برای
بررسی دالیل مطرح شده از سوی اتحادیه
موبایل مشــهد در خصوص افزایش قیمت
گوشــیهای موبایــل بــه دلیل تخصیــص
نیافتن ارز  4200تومانــی به میزان کافی
و متناســب با قیمت واقعی گوشــی موبایل
در بــازار دبــی همــراه بازرســان ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجارت اســتان بــه بازار
موبایل مشــهد و همچنین اتحادیه موبایل
مشهد و تنها شرکت وارد کننده موبایل در
استان سری زدیم.
مدیرعامل این شــرکت با بیان این که این
شرکت به عنوان اولین وارد کننده موبایل
در اســتان به تازگی فعالیت خــود را برای
جلوگیــری از قاچــاق و تاثیر ارز بــر قیمت
گوشی های همراه آغاز کرده است افزود:
دولــت یــک دالر ،هــم ارز  4200تومانی
برای واردات موبایل به این شــرکت نداده
است.

•ارز دولتی نگرفته ایم

ســعید آینــه چی میافزایــد :چنــد مــاه
پیــش دو میلیــارد و  500میلیــون تومــان
برای دریافت ارز وارداتــی در اختیار بانک
ملــی قراردادیــم و بنا بــود کــه ارز 4200
تومانی را بهحســاب فروشــنده واریز کنند
اما بعدازاین که محموله را از فروشــنده در
دبی تحویــل گرفتیم و وارد گمرک کشــور
کردیم متوجه شدیم ارز توسط بانک حواله
نشــده با وجود پیگیری از طریق مسئوالن
اســتان و بانــک ملــی متأســفانه حواله ارز
تخصیص نیافت و ما مجبور شدیم بر اساس
ارز آزاد  7000تومانــی محمولــه خــود را
ترخیص کنیم.
آینه چی ادامــه داد :این که ادعا میشــود

دولــت ارز  4200تومانــی بــرای واردات
تخصیص داده فقط در حد حرف اســت اما
در عمل اتفاقی نیفتاده است از سویی نیز
ارز  4200تومانی که دولت بابت واردات
قرار اســت در اختیــار وارد کننده بگذارد
 50درصــد قیمــت واقعــی گوشــی همراه
است.
شــایان ذکر اســت کــه بر اســاس بررســی
صورت گرفته قیمتی که در سامانه گمرک
کشــور به عنوان مثال برای گوشی موبایل
نوکیا  105در نظر گرفته شده  8یورو است
ولی قیمتی که در بازار دبی برای این کاال
مشخصشــده  1912درهم معــادل دو
برابر قیمت اعالمشــده در ســامانه گمرک
کشور است.

•چوب وارد کننده های قبلی را می
خوریم

مدیرعامــل این شــرکت در خصــوص این
اختالف نیــز توضیح میدهد :درگذشــته
متأســفانه شــرکتهای واردکننــده
گوشــیهای موبایل برای ایــن که عوارض
کمتری بــه گمــرک بــرای واردات موبایل
پرداخت کننــد قیمتها را خیلــی کمتر از
قیمت واقعی بــه گمرک اعــام میکردند
البته خود گمرک قیمت روز از مبدأ تولید را
هم در نظر میگیرد اما این اختالف قیمت
تا حدی ناشی از این موضوع است.

•افت 50درصدی فروش

در ادامــه اکبــری رئیــس اتحادیــه موبایل
مشــهد ضمن در اختیار گذاشتن طوماری
با امضای بیــش از  100فعال بازار موبایل
می گوید :هم اکنــون بازار موبایل مشــهد
با رکود شدیدی مواجه شــده است و شاید
بتوان گفــت میــزان فــروش فعــاالن بازار
موبایل در مشهد بیش از  50درصد کاهش
یافته اســت و بــا ادامــه این وضعیت شــاید
شــاهد تعطیلــی تعــداد زیــادی از موبایــل
فروشــی ها باشــیم زیــرا قیمــت موبایل به
شــدت افزایــش یافته اســت و مــردم توان

اگرشرکتی
کاالییراوارد
کردهباشد
وازطریق
سامانههای
بانکیاین
موضوعصورت
گرفتهباشدارز
دولتیحتم ًایابه
آنتعلقگرفته
یابراساس
اولویتهایی
کهدولت
مشخصکرده
استنهایت ًااین
ارزتخصیص
خواهدیافت

خرید ندارند و با این افت فــروش مغازهدار حتی
توانایــی پرداخــت اجاره مغــازه خــود را نخواهد
داشت.
این عضو هیئتمدیره شــرکت یکتا توسعه اضافه
میکند :مســئوالن اســتانداری کام ً
ال در جریان
موضوع هســتند که مــا هنوز ارز دولتــی دریافت
نکردهایــم البته بر اســاس پیگیری های صورت
گرفته گویا ایــن ارز تخصیــص یافته امــا هنوز به
حساب فروشنده ای که شرکت ما گوشی موبایل
را از آن خریداری کرده ،واریز نشده است.
اکبری افزود :شرکت ما اولین شرکت در استان
است که در خصوص واردات گوشی موبایل وارد
عرصــه شــده و بــا شــرکتهای تهرانی کــه تمام
واردات را در اختیار دارند وارد رقابت شده است
و قیمت گوشــیهای موبایلی که شرکت ما وارد
میکند بســیار کم تــر از قیمت تهران اســت .اما
ما برای رقابــت با شــرکتهای تهرانــی نیازمند
حمایــت جدیتــری هســتیم این زمانبــر بودن
تخصیص ارزها و طول کشیدن مدتزمان انتقال
ارز بهحساب فروشنده مقصد ،فشار مالی زیادی
به ما وارد کرده است.

•واردات با ارز آزاد قانونی نیست

اما معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعت،
معدن و تجارت استان بابیان این که درصورتیکه
دولت ارز وارداتی به این شــرکت تخصیص داده
باشد هیچ بهانهای برای گرانفروشی قابلقبول
نیست به خراسان رضوی گفت :این که شرکتی
که برای واردات کاالیی در ســامانه درخواســت
خود را ثبت کنــد و ارز وارداتی بــه آن اختصاص
یابد بعد این شــرکت به بهانه این کــه ارز بهموقع
در اختیار این شرکت قرار نگرفته،کاالی خود را
وارد و ادعا کند با ارز آزاد که مبنای قانونی ندارد
این کار را کرده اســت و بر اســاس همیــن ادعا،
کاالی خود را در بــازار گران به فروش برســاند؛
باید گفت ایــن کار کامــ ً
ا تخلف بــوده و برخورد
قانونی با آن انجام خواهد شد.
باخرد توضیح داد :براســاس قانون هیچ کاالیی
را نمیتــوان وارد کرد مگــر این که دولــت برای
آن ارز وارداتــی تخصیــص داده باشــد پس برای

عکس تزیینیاست

نماینده مردم مشــهد در دوره
هفتم و هشتم مجلس شورای
اســامی دربــاره ارســال
پیامکهــا بــه نماینــدگان
مجلــس در جریــان بررســی
الیحــه پیوســتن ایــران بــه
کنوانســیون مقابله بــا تامین
مالی تروریســم ،اظهار کرد :اگر در موضوعات مختلف
میان نمایندگان مجلس ،مردم و صاحبنظران از طریق
پیامک یک فضای عالمانه ایجاد شــود ،نشــان میدهد
که جامعه رشد کرده است و در واقع این اظهارنظرهای
عالمانــه بــه نماینــده مجلــس در تصمیمگیــری کمک
میکند .بــه هر حال نظــر نماینــده هم بایــد برآیند نظر
اکثریت مردم و در جهت منافع ملی باشد.
محمدجــواد آرینمنــش در گفتوگــو با ایســنا افزود:
امــا ایــن کــه در یــک فضــای غیرطبیعــی و بــه صــورت
ســازمانیافته پیامکهایــی بــه نماینــده داده شــود و
جریانــی بخواهــد نظر خــود را به عنــوان یــک اقلیت به
نماینــده تحمیل کنــد و تمرکــز نماینده را بر هــم بزند و
قدرت تعقل و تفکر او را مختل کند ،قابل قبول نیســت.
این عمل مشــارکت در تصمیمسازی نیست بلکه تالش
سازمان یافته گروههای فشار برای تحمیل نظر خود به
نمایندگان بوده و خالف دموکراسی است.
ایــن نماینــده پیشــین مجلس در پاســخ به این پرســش
که آیــا شــما تجربه چنیــن پیامکهایــی را داشــتهاید؟
تصریح کرد :وقتی پیامکی مشــابه اســت یعنی گروهی
آن را تولید و منتشر کردهاند اما اگر نمایندهای مستقل
باشد ،توجهی به کارهای غیرعادی ندارد و زیر بار فشار
آن نمــیرود .مــن خودم معمــوال بــا بیاعتنایــی از این
پیامکهــای ســازمانیافته عبور میکردم چون پاســخ
دادن به این پیامکهــا ،وقت نماینــده را میگیرد .من
راجع به این پیامکها ســکوت میکردم و سعی داشتم
لوایــح یــا طرحهایــی را کــه در مجلس مطرح میشــود
بــا عقالنیــت و مشــورت بــا افــراد صاحبنظر بررســی
کنم .در این راه از نظرات مرکــز پژوهشهای مجلس و
کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز استفاده میکردم
و در نهایت به جمعبندی میرسیدم.
آرینمنــش دربــاره منشــأ ایــن پیامکهــا کــه برخــی
نماینــدگان ادعــا کــرده بودند از مشــهد اســت ،گفت:
گروههــای فشــار معمــوال در همه شــهرها هســتند؛ در
برخی شهرها فعالتر و در برخی شهرها فعالیت کمتری
دارند .من معتقدم نباید از شهر مشهد یک چهره خشن،
افراطــی ،نامتعــادل و غیرمنطقی به اذهان القا شــود.
کســانی که تالش میکننــد چنین چهرهای القا شــود،
خالف مسیر امام رئوف عمل میکنند .مشهد شهر امام
رئوف و عالــم آل محمد اســت و باید چهــرهای با رافت،
عقالنیت ،منطق و اســتدالل از مشهد نشان داده شود.
نمایندگان مشــهد نباید اجازه دهند چهــره افراطی از
مشهد در اذهان شکل بگیرد.
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نباید از شهر مشهد چهره خشن و
افراطی به اذهان القا شود
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این شــرکت ارز اختصاصیافته است که توانسته
کاالی خــود را وارد کند حاال این کــه واردکننده
خواسته زودتر کاالی خود را ترخیص و وارد بازار
کند عجیب است.
وی ادامــه داد :ایــن شــرکت ادعــا می کنــد ارز
تخصیــص یافته امــا بهموقع حواله نشــده اســت
بههرحال این ارز در اختیار شــرکت قرار خواهد
گرفــت درحالی کــه کاالی خود را بــر مبنای ارز
 4200تومانی به بازار عرضه نکرده و با این بهانه
گوشی ها را با قیمت بیشــتری به مصرفکننده
فروختــه اســت درنتیجــه ایــن شــرکت ،هــمارز
 4200تومانــی دریافــت کــرده و هــم کاال را بر
مبنای این ارز نفروخته و این کام ً
ال تخلف است و
با آن برخورد خواهد شد.

کــه بانکهــا بــرای واردات در اختیــار متقاضی
قرار مــی دهند یورو اســت که قیمت ایــن ارز نیز
بر اســاس قیمت دولتی  5100تومان محاســبه
میشــود .وی ادامه داد :علت این کــه در بعضی
مــوارد انتقال ارز بــه کشــورهای مقصد طوالنی
می شود این است که در بعضی کشورها کارگزار
نداریم و مجبور هســتیم از طریــق صرافیها این
انتقــال را انجام دهیم  .از ســویی دیگر در برخی
کارگزاریهــا ممکن اســت با مشــکل کمبود ارز
مواجه شویم یا این که مجبوریم در کشور مقصد
ارز را مثــ ً
ا از یورو بــه درهم تبدیــل کنیم که این
فرایند زمانبر می شــود اما هرگونــه وارداتی که
انجام میشــود باید در گمــرک ثبت شــود و این
واردات حتم ًا با ارز دولتی انجام خواهد شد.

•اگر شرکتی کاالیی وارد کرده ارز
دولتی حتم ًا به آن تعلقگرفته است

•قیمت کاالی وارداتی فقط براساس ارز
دولتی

از سویی دیگر سرپرست شعب بانک ملی استان
نیز بابیان این کــه وارداتی کــه از طریق بانکها
ثبتشده باشــد حتم ًا و مطلق ًا با ارز دولتی انجام
خواهد شد به خراسان رضوی گفت :اگر شرکتی
کاالیی را وارد کرده باشد و از طریق سامانههای
بانکی این موضوع صورت گرفته باشد ارز دولتی
حتم ًا یا به آن تعلقگرفته یا بر اساس اولویتهایی
که دولــت مشــخص کــرده اســت نهایت ًا ایــن ارز
تخصیص خواهد یافت.
مونسان تاکید کرد :البته باید توجه داشت ارزی

مدیرکل امور اقتصادی استان نیز بابیان این که
وارداتی که در ســامانه نیما ثبتشــده باشــد ارز
دولتی دریافــت خواهد کرد ،افــزود :هر کاالیی
که با تخصیص ارز دولتی وارد کشور میشود باید
بر اســاس همان قیمت به مصرفکننده فروخته
شود و از مســئوالن نظارتی نیز درخواست داریم
اگــر واردکننــدهای کاالیــی وارد کشــور کرده و
به فــروش کاال بــر اســاس قیمتهــای دالر آزاد
که مبنای قانونی نــدارد ،مبادرت کنــد برخورد
قانونی با او انجام شود.

چهرهها وخبرها
سخنگویستادخدماتسفر

آمار حضور 31میلیون گردشگر
در استان قطعی است

سخنگوی ستاد خدمات سفر در خراسان رضوی گفت :طبق آخرین آمار شمار
گردشگرانوزائرانورودیبهایناستانبه 31میلیوننفردرسالرسیدهاست.
سیدمهدیفروزاندرگفتوگوباخبرنگارایرناافزود:درصحتاینآمارهیچشکوتردیدیوجودنداردزیرابر
اساسفرمولاعالمشدهازسویسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریسنجشواعالممیشود.
هماکنوندرحالتهیهطرحیبرایاستفادهازشیوههایجدیدآمارگیریبابهرهگیریازتوانودانشاستادان
ودانشگاهیانهستیمامااینموضوعبههیچوجهآمارکنونیرازیرسوالنمیبرد.

خبر
اقتصادی

مدیر کل اقتصادی استانداری :

عرضه روزانه هشت تن گوشت گرم
وارداتی تنظیم بازار در مشهد

مدیــر کل هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری گفت:
روزانه هشــت تن گوشــت قرمــز وارداتی به صــورت گرم
توســط ســتاد تنظیم به منظور تعدیل قیمت هــا در بازار
مشهد عرضه می شود.
به گــزارش روابــط عمومی  ،علــی رســولیان در این باره
افزود :هر کیلو گوشــت قرمــز وارداتی بــا قیمت  370تا
 390هزار ریال به تناسب (دست  ،ران) در اختیار مصرف
کننده قرار می گیرد .وی بیان کرد :این گوشت از مدتی
قبل در فروشــگاه های شــهرداری و برخــی تعاونی های
کارمندی و کارگری عرضه می شد.
وی افزود  :همچنین برای تعدیل قیمت ها و عرضه بیشتر
گوشــت قرمز مورد نیاز مردم با قیمت مناســب و کاهش
نرخ ها در بازار در قالب طرحی به صورت تهاتر گوشت با
سبوس و نهاده ها با نرخ مصوب اجرایی شده است.
رسولیان گفت  :گوشت عرضه شده در این محل  50هزار
ریال زیر قیمت روز به فروش می رسد ضمن آن که برخی
از فروشگاه های زنجیره ای اســتان هم گوشت گرم را به
صورت بســته بندی با قیمت هر کیلــو  435هزار ریال به
مصرف کننده ارائه می کنند .وی اظهار کرد  :تالش ما بر
افزایش عرضه گوشت گرم در قالب طرح تنظیم بازار است
و تاکنون هم این اقدام به کاهش قیمت ها منجر شده اما
باید این روند ،رشــد بیشــتری یابد .وی تصریح کرد :هم
اکنون نرخ اقالم عمده کاالهای اساسی نسبت به متوسط
کشوری پایین تر است.

مدیردفترجذبسرمایهگذاریاستانداریخبرداد

مدیرعاملشرکتگازمطرحکرد

ابالغ قانون الحاق موادی به قانون رفع
موانعتولید

خراسان رضوی رتبه اول شبکه گذاری
و دوم تعداد مشترکین گاز کشور
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گفت :این اســتان با دارا بودن 29هزار و572
کیلومترشبکهگازرسانیودومیلیونو 154هزارو 119مشترکبهترتیبرتبه
اولشبکهگذاریودومتعدادمشترکینکلکشوررابهخوداختصاصدادهاست.بهگزارشروابطعمومیشرکت
گاز،فانیافزود:تاپایانسال،96به 12هزارو 783واحدصنعتیدرخراسانرضویگازرسانیشدهاستوطبق
برنامه ریزی های انجام شده در سال 97نیز ،هر روز دو مورد صنعت در استان به شبکه سراسری گاز متصل می
شوند.ایندرحالیاستکهدربخشحملونقلنیزبه 178ایستگاه CNGدرسطحاستانگازرسانیشدهاست.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی
از ابالغ قانون الحاق موادی به قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای
نظام مالی کشــور خبر داد .شکوه میرشــاهی به خراســان گفت :بر اســاس ماده  62این قانون بانکها ،
مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظف هستند با تسهیالت یا موارد استمهال مصوب در کارگروه
حداکثر ظرف یک ماه موافقت کنند یا دالیل مخالفت خود را با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره
این ماده ارائه دهند.

سرپرست فرمانداری مشهد با اشاره به ضرورت پاسخگویی به نیازهای مردم

گزارش جلسه

مدیران از پشت میزهای خود بلند شوند

حمیــدی /ســومین جلســه شــورای اداری
شهرســتان مشــهد روز گذشــته در ســالن
اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،سرپرســت
فرمانداری مشــهد مقدس در این جلسه بابیان
این کــه امروز شــرایطی به وجــود آمــده که کار
کــردن را خیلی ســخت کــرده اســت ،افــزود:
مدیران دستگاههای اجرایی باید در بحث تکریم
اربابرجوع حساســیت بیشتری به خرج دهند
و از پشــت میزهای خود بلند شــوند و بهصورت
میدانی نیازهای مردم را پیگیری کنند.
حیدرخوش نیت تصریح کرد:دشــمن درصدد
اســت مشــکالت اقتصادی را با نارضایتیهای
اجتماعــی مردم گــره بزند و از موج ایجادشــده
سوءاســتفاده بکند و بهنظام جمهوری اسالمی
ایران ضربه وارد کندمانند کاری که در دیماه
سال گذشته انجام داد اگرچه در آن زمان مردم
ماننــد همیشــه نشــان دادند کــه هرگــز اجازه
چنین سوءاســتفادهای را به دشــمن نخواهند
داد .وی بابیان این که اجرایی شدن شعار سال
باید بهعنوان دغدغه مدیران دســتگاهها باشد
از لــزوم حمایت جدیتــر از تولیــدات داخلی و
اجرای جدی آییننامه های ابالغشــده در این
خصوص گفت و به آمارهای ارائهشده در زمینه
توسعه اشتغال در شهرستان مشهد اشاره کرد

و افزود  :ایــن که از  162طرح اشــتغالی که در
کارگروههای اشــتغال شهرستان تصویبشده
فقط دو طرح توانسته اســت اعتبار مالی جذب
کند رضایتبخــش نیســت و بانکهــا بایــد
بهصــورت جدیتــر بــرای پرداخــت اعتبارات
اهتمام ورزند .سرپرســت فرمانداری مشهد در
ادامه با اشاره به این که جذب اعتبارات اشتغال
در اســتان بهصــورت ســیال اســت و کــمکاری
بانکهــا و دســتگا هها در شهرســتان مشــهد
درنهایت به ضرر مشهد تمام خواهد شد ،اظهار
کرد :یکــی از مشــکالت ما این اســت که برخی
دستگاهها پایش دقیقی از وضعیت موجود خود
ندارند .بیاطالعــی مدیران از آمــار و وضعیت
موجود و افقهای مدنظر ،دستگاه های اجرایی
را در اجرای طرحها و جذب اعتبارات،با مشکل
روبه رو می کند.

•تغییر رویکرد ها به پیشگیری به
جای برخورد

در ایــن نشســت همچنین،ســید امیــر
مرتضوی معاونت دادگســتری اســتان در امور
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم بــا طرح
این ســواالت که چرا در سیســتم و نظام بانکی
اینهمــه مطالبــات معــوق داریــم؟ چــرا 300
هزار حلقه چــاه غیرمجاز در کشــور داریم؟ چرا

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان خبرداد:

تخفیف مالیاتی اقامتگاه های بوم گردی
سرپرســت معاونــت گردشــگری میــراث
فرهنگــی اســتان گفــت :متقاضیــان ایجــاد
اقامتگاههــای بــوم گــردی در اســتان ،از ۵۰
درصد معافیــت مالیاتــی و تســهیالت بانکی
برخوردار میشوند.
به گزارش روابط عمومی این اداره کل  ،یوسف

بیدخوری با بیان این مطلب افزود :افرادی که
قصد راه اندازی اقامتگاه بوم گردی در استان
را دارند می توانند از مجوز تغییر کاربری خانه
های قدیمی و اماکن ثبتی بــه صورت رایگان
بهره مند شوند.
بیدخــوری گفــت :همچنین تعرفــه های آب،

میزان تصرفات اراضی
ملــی و موقوفــه تــا این
حــد گســترده اســت؟
چرا آمــار طــاق رو به
افزایش اســت ؟ یا این
که اگرچه توانستیم به
هر شــکلی مؤسســات
مالــی و اعتبــاری را
ســامان دهــی کنیــم
ولــی چــرا هنوز صندوقهــای قرضالحســنه
و صندوقهــای خانگــی فعالیــت مــی کننــد و
آمارشــان رو به افزایش است ،گفت در همه این
مسائل این ســوال مطرح اســت که مگر سامان
دهــی ایــن امور متولــی نــدارد و ســازمانها و
دستگاهها در این حوزه چه نقشی دارند؟
وی تصریح کــرد :تا کی مــا میخواهیم کارمند
اضافه کنیم و زندان بسازیم؟ اگر تغییر رویکرد
بدهیم و به تغییر رفتار و پیشــگیری توجه کنیم
شاید به موفقیت بیشتری دست یابیم.
وی با اشــاره به ســرقتهای صــورت گرفته در
سالهای اخیر در بخش برق اســتان گفت :در
دو بخش کابلهای برق حدود شش میلیارد در
سال و دریچههای آب در شــهر مشهد با سرقت
مواجه بودیم که با تغییر رویکرد ها به پیشگیری
به جای برخورد با این معضالت  ،خوشــبختانه
برق و گاز اقامتگاه های بوم گردی در اســتان
خراسان رضوی ،صنعتی محسوب می شود.
وی افزود:هــم اکنــون بیــش از  50روســتای
هدف گردشگری در اســتان خراسان رضوی
برای ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در آن ها
شناسایی شده است.
بید خوری گفت :این در حالی است که هدف
ما گســترش ایــن اقامتگاه هــا نیســت بلکه به
دنبال ارائه خدمات مطلوب برای گردشگران
داخلی و خارجی دراین اماکن هستیم.

معاون استاندار خراسان رضوی :

باید برداشت از منابع آبی استان از 115به
 75درصد کاهش یابد

امروز هیچگونه سرقتی در این دو بخش نداریم.
معــاون دادگســتری اســتان افــزود :در قانــون
پیشگیری باید چند نکته را مدنظر داشت؛ اول
این که بتوانیم پیشبینی کنیم ،دومین موضوع
شناســایی عوامل رخداد ســپس اولویتبندی
رسیدگی به حل رخدادها و عنوانهای مجرمانه
اســت .بنابرایــن فرمانــداران بایــد در اطلــس
جغرافیای خود این عوامل مجرمانه را شناسایی
کنند و بر اســاس اولویتها به آنها رسیدگی و
از دستگاه قضایی اســتان درخواست همکاری
کننــد .بدیهی اســت دســتگاه قضایی اســتان
آمادگی کامل را در این خصوص دارد.
در این جلســه همچنین مدیران شــرکت توزیع
برق مشــهد و آب و فاضــاب این شهرســتان از
برنامــه این دو شــرکت بــرای مدیریــت مصرف
انرژی و آب در شهرستان مشهد سخن گفتند.
بیدخوری همچنین افزود :بیــش از  30هزار
گردشگر ،سال گذشته از اماکن گردشگری،
بناهای تاریخی ،موزه هــا و اقامتگاه های بوم
گردی در شهرستان مشهد دیدن کردند.
وی گفت :در همین مدت نیز یک و نیم میلیون
گردشگر خارجی ،فقط با هدف زیارت بارگاه
منور رضوی به مشهد مقدس سفر کرده اند.
بیدخوری افــزود :مقصد گردشــگری بیش از
یک سوم گردشــگران خارجی کشور ،استان
خراسان رضوی بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراسان رضوی گفت :
بر اساس برنامه ریزی باید برداشت از منابع آبی استان به  75درصد
کاهش یابد در حالی که هم اکنون این برداشت ها 115درصد است
که باید طی چندین برنامه توسعه ای ،این میزان کاهش یابد .
به گــزارش اداره کل روابط عمومی اســتانداری خراســان رضوی ،
محمد مقدوری در جلســه کارگروه ســازگاری با کم آبــی و مدیریت
بحران آب اســتان افــزود  :بــه همین منظــور باید زمینــه همراهی و
مشــارکت مردم در مدیریت این بحران و شــرایط خشکسالی که در
استان  18سال به طول انجامیده ،فراهم شود.
وی بیان کــرد :این همراهی از بخش شــرب تا کشــاورزی ضرورتی
محوری است چنان که امروز بخش کشاورزی بر اساس بررسی های
اخیر حدود  86درصد آب مصرفی استان را به خود اختصاص داده
است و کنترل مصارف در این حوزه می تواند تا حد زیادی به مسئوالن
استان در مدیریت بحران کمک کند.
وی اظهار کرد  :هم اکنون در حوزه چاه های آب کشــاورزی مجاز با
نصب کنتورهوشمند تالش شده تاحدی این مصارف مدیریت شود
اما باید به کشــاورزان درباره شــرایط بحرانی منابع آبــی هر منطقه
اطالع رسانی شود تا کمک و همراهی آن ها افزایش یابد .
مقدوری کنترل و بررسی در زمان مشخص روی کنتورهای هوشمند
و عملکرد آن ها و نیز ضرورت مدیریت چاه های غیر مجاز در اســتان
را از دیگر اقدامات در بخش کشاورزی در کنار توجه ویژه ای که طی
سال های اخیر به موضوع توسعه روش های نوین آبیاری و انتقال آب
با لوله شده است ،دانست.
وی ادامه داد  :بخش صنعت  ،خدمات و شــرب هم هر یک باید سهم
خود را در مدیریت این شرایط به ویژه با تداوم خشکسالی ها و کاهش
بارندگی ها وافت حجم روان آب ها و مخازن سدها ایفا کند.
وی تصریــح کرد  :فقــط در بخش خانگــی با پوشــش کولرهای آبی
و ایجاد ســایه بان برای این تجهیــزات می توان موجــب کاهش 20
درصدی مصرف آب شــد که این موضوع به ویژه در تابســتان کمک
قابل توجهی اســت در عین آن که دســتگاه ها باید اقدامات و برنامه
های کالن خــود را در مدیریت بحران کم آبــی و راهکارهای مربوط
تا چند روز آینده آماده و به اســتانداری ارائه کنند تا جمع بندی و به
ستاد ملی ارسال شود.

