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اقتصادی

مدیرعامل شــرکت نیروی توزیع برق مشــهد:

بانکهای مشهد اخطار قطع
برق گرفتند

رئیس سازمان صنعت خبرداد:

سرمایه گذاری  ۲۰۰۰میلیارد
در مناطق دورافتاده استان

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت خراســان
رضــوی گفــت :ســال گذشــته  ۲۰۰۰میلیــارد تومان
ســرمایهگذاری در مناطق دورافتاده خراســان رضوی
صورت گرفت.
راضیه علیرضایــی در گفتوگــو با تســنیم اظهار کرد:
یکــی از موضوعات مهم در وضعیت فعلی این اســت که
بــه تواناییها و قــدرت خــود و ســرمایهگذاران احترام
بگذاریم و از آن ها در راههایی که برای آن برنامهریزی
شده است ،استفاده کنیم.
علیرضایــی ادامــه داد :همچنیــن مــا تالش مــی کنیم
دسترســی به حوزههای نوآوری خــود را افزایش دهیم
و از حوزههــای فنــاوری و دانشــگاهی در فعالیتهای
جاری خــود اســتفاده کنیــم؛ در همیــن زمینــه برنامه
مشــترکی بــا جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی،
دانشگاه فردوسی مشهد و خانه صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی برای عارضهیابــی واحدهای صنعتی
داشتهایم.
وی ادامه داد :ما تالش کردهایم سیســتم پاســخدهی
خود را چابک کنیم و تمام این اقدامــات با بهره گرفتن
حداکثــری از اختیــارات محــدود داخــل اســتان بوده
است؛ همچنین باید گفت که از  4000میلیارد تومان
سرمایه گذاری که در سال  96در اســتان انجام شده،
 2000میلیــارد تومــان در مناطق دورافتــاده و مرزی
بوده که به توســعه متــوازن ایــن حوزه کمک بســیاری
کرده است.
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اقتصادی

با دستور استاندار صورت گرفت

سه شنبه  2۶تیر  . 1397شماره 389۷

تمدید تغییر ساعات کاری
ادارات و بانک ها تا اول مرداد ماه

دالیلردصالحیتاصالحطلباندرانتخابات
بهروایتنمایندهشوراینگهباندراستان
نشست خبری
حمیدی

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان
رضوی روز گذشــته و در آســتانه  26تیرماه ســالروز
تاسیسشوراینگهبان،درنشستیبارسانههاضمن
تشــریح فعالیت های یک ســاله این نهاد به ســواالت
خبرنگاران درباره انتخابات پاسخ داد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،حجتاالســام
والمسلمین محرابی ضمن تبیین حدود و اختیارات
این شــورا در نظام جمهوری اســامی ایــران گفت:
دفتر نظارت و بازرســی انتخابات این شورا در استان
فقط در خصوص انتخابات مجلس شــورای اسالمی
اختیار نظارت و بازرسی را دارد و در انتخابات ریاست
جمهوری و مجلس شــورای نگهبان فقــط در صورت
صالحدید و درخواســت شــورای نگهبــان در برخی
موارد کمک می کند .در انتخابات شــوراهای شهر و
روستا نیز شورای نگهبان هیچ دخالتی ندارد.
حجتاالسالموالمسلمین محرابی در ادامه نشست
خبری خود با اشــاره به طرح برخی گالیهها از طرف
طیف اصالحات مبنی بر این که در جریان انتخابات
مجلس شورای اسالمی در خراسان رضوی بهصورت
مهندسیشــدهای بــه نفع طیــف اصولگراهــا عمل
میشود ،از برگزاری جلسات مشورتی احزاب و گروه
هایمختلفبهمیزبانیدفترنظارتوبازرسیشورای
نگهباندراستانبهصورتدوهفتهاییادکردو گفت:
ما ادعا نمیکنیــم که هیچ اشــکالی در کار شــورای
نگهبان وجــود ندارد ولی ما به قانــون عمل میکنیم
آن هم بــا ایــن محدودیت زمانی کــه داریــم .درواقع
شورای نگهبان متعلق به طیف و گروه خاصی نبوده
و نیست .وی افزود:سه نفر از اصالح طلبان در جلسه
ای گفتند شــما اصولگراها را تایید و اصالحطلبها
را رد صالحیــت میکنیــد.آن عــده قلیلــی هــم که
میمانندتازمانیکهبرگهتاییدصالحیتبهدستشان
نرسیده،نمیدانندتاییدمیشوندیاخیر؛درحالیکه
کاندیداهــای اصولگرا چــون از یک ســال قبل تایید
شــده هســتند ،پوســتر انتخاباتی خــود را هم چاپ
کرده اند .من بــه آنها گفتم؛ شــما از مــا توقع دارید
چهکار کنیم؟ ما قانــون را اجرا میکنیــم .این کاری
که شما میگویید اتفاق میافتد  ،ما هم قبول داریم.
اما شــورای نگهبان که این کار را نمیکند .خود شما
هســتید که این کار را میکنید  .شــما بروید یک نفر
را در اســتان پیدا کنید که شــرایط الزم را داشته و رد
صالحیت شده یا از طیف مخالف شــرایط را نداشته
اما تایید صالحیت شده است.
سرپرســت دفتر نظارت و بازرســی انتخابات استان

ادامه داد :این جلســه باایــن افراد تکرار شــد و بعد از
چندین جلســه تعداد آنها به حدود  8نفر رسید .در
جلسات بعدی آنها گفتند یا ما مصداقی پیدا نکردیم
یا شــورای نگهبان در اســتان قانونی عمل میکند و
آنها پذیرفتند که اکثر موضوعاتی که مطرح کردند
به شورای نگهبان بازنمیگردد و به مراجع چهارگانه
استعالم مربوط اســت  .درنهایت درخواست کردند
که جلساتی به میزبانی ما با طیف اصولگراها برگزار
شود و این جلســات چهار سال اســت که هر  15روز
یکبارتشکیلمیشودوماهنوزهم تاوانتشکیلاین
جلسات را میدهیم ولی از تشکیل اینگونه جلسات
دفاع میکنیم .حجتاالسالموالمسلمین محرابی
بابیان این که بخشی از قضاوتهای نادرستی که در
خصوص شــورای نگهبان صورت میگیرد ،به دلیل
اطالع رسانی ضعیف این شوراســت ،افزود 10 :نفر
از افرادی که در این جلســات شــرکت میکردند ،در
انتخاباتمجلسدهمثبتنامکردندکهردصالحیت
شــدند و حتی ســه نفر از همیــن افرادی کــه از طیف
اصالحات رد صالحیت شــدند ،همراه دیگر اعضای
شرکتکنندهدراینجلساتنامهایبهآیتا...جنتی
نوشــتند که واسطه شــود و همه گروهها و طیفهای
مختلف را دورهم جمع کند و این جلســات در سطح
کشوری هم برگزار شود.

•اصالحطلبانبیشترردصالحیتمیشوند

سرپرســت دفتر نظارت و بازرســی انتخابات استان
بابیــان ایــن کــه کاندیداهــای اصالحطلب بیشــتر
رد صالحیــت میشــوند ،افــزود :یکــی از دالیل این
ردصالحیتهــا قانــون و رعایــت نشــدن یک ســری
مسائل توسط افراد این طیف است .یکی هم موضوع
دو بند شــرایط ایجابی و سلبی کاندیداهاست .ماده
 28مربوط به اعتقاد و التزام عملی به اســام و نظام
مقدس جمهــوری اســامی و اصــل مترقــی والیت
مطلقه فقیه است و ماده  30هم شرایط سلبی مانند
محکومیت بنا به دالیل مختلف اســت  .بنــده در این
جلسات به اصالحطلبها به مزاح گفتم ،شما خیلی
آدمهای خوبی هستید ولی یک جایی زبان شما کار
دســتتان میدهد ،یک جاهایی نباید تریبون به شما
داده شود و اگر یکی دو سال به شــما تریبون ندهند،
اوضاع خــوب میشــود .زیرا شــما پشــت تریبون که
میرویــد حرفهایی میزنیــد مث ً
ال موضــوع اعتقاد
و التــزام عملی به اســام و نظــام مقــدس جمهوری
اســامی ایران ،که ما گفتیم ،شــما مسلمان هستید
ولــی التــزام عملی بــه دســتورات اســامی ندارید.
مانند بحــث روزهخــواری؛ برای مــا گــزارش آوردند
در یک کارگاه ســاختمانی  200نفــر کار میکردند
که روزهخــواری میشــد و این گــزارش به دســت ما

تقاضا برای خرید میوه در بازار مشهد کاهش یافت

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروشــان
مشــهد گفت :تقاضا برای خرید میــوه در بازار
این شــهر به دلیل گرانی میوه های تابســتانی
نســبت به مدت مشــابه پارســال کاهش یافته
است و فروش کمتری انجام می شود .حسین
مصدق در گفت و گو با ایرنا افزود :این در حالی
است که عمده میوه های تابستانی به جز موز و
شلیل از داخل خراسان رضوی تامین می شود.
وی اظهــار کــرد :بــه دلیــل ســرمازدگی و
گرمازدگی ،کمیت و کیفیت میوه های امسال
نسبتبهسالگذشتهتقلیلیافتهواینموضوع
موجب گرانــی  20درصدی انــواع میوه های
تابستانی در بازار شده است.
وی گفــت :ســقف ســود قانونــی بــرای میوه و

ســبزی در ایــن صنــف  30درصد اســت اما به
دلیــل کســادی بــازار و کاهــش خریــد مردم،
میوه فروشان میزان ســود خود را تا  15درصد
تقلیــل داده انــد .مصدق افــزود :گــران ترین
میوه در بازار مشــهد گیالس درجــه یک با نرخ
هر کیلو  28هزار تومان و گالبــی درجه یک با
نرخ هر کیلو  20هــزار تومان در ســطح خرده
فروشی است.
وی اظهــار کــرد :در مجموع هم عرضــه میوه و
هم خرید مردم در بازار مشــهد نســبت به سال
گذشــته کاهــش یافته که امید اســت شــرایط
تا پایان تابســتان تغییــر کند .وی تعــداد جواز
کسب صادر شده برای میوه و سبزی فروشی در
مشهد را دو هزار و  500مورد ذکر کرد.

عکس:میثمدهقانی

مدیرعامل شــرکت نیــروی توزیع برق مشــهد گفت :از
زمان تغییر ساعات اداری و اعالم مدیریت مصرف برق
در این شهر ،بانک ها پرمصرف ترین مشترکان برق در
این شهر شناخته شده اند که در صورت رعایت نکردن،
برق آنان قطع می شود.
علی سعیدی در گفت و گو با ایرنا افزود :از روز سه شنبه
 19تیرماه ساعت آغاز کار ادارات و بانک ها یک ساعت
جلو کشیده شده اســت و این مراکز از ســاعت  6و 30
دقیقه فعالیت خود را آغاز می کنند.
وی اظهار کرد :با اجرای این طرح ،گزارش مصرف برق
دستگاه های اجرایی در مشهد به استانداری اعالم شد
و شرکت مخابرات به عنوان کم مصرف ترین و بانک ها
به عنوان پرمصــرف ترین مشــترکان اداری در مشــهد
شناخته شدند.
وی بیان کرد :تاکنون هیچ مشکلی برای تامین برق در
منطقه خراسان وجود نداشــته اما به دلیل خشکسالی
و کاهش تولید نیروگاه های برق آبی ،شبکه سراسری
برق در کل کشــور دچار کمبود تولید شده است و ملزم
به مدیریت مصرف و کاهش بار شبکه هستیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مشــهد گفت :در
صورتی که مشــترکان اعم از اداری ،تجــاری و خانگی
مصرف برق خود را مدیریت نکنند و مصرف بیش از حد
داشته باشند ،برق آن ها قطع می شود.
ســعیدی اظهار کــرد :از زمــان اجــرای تغییر ســاعات
اداری دستگاه های اجرایی در مشــهد ،تاکنون روزانه
 15تــا  20مگاوات در مصــرف برق صرفه جویی شــده
است.
وی افزود :از ابتدای فروردین مــاه تاکنون اوج مصرف
برق در یک روز ( 19تیرماه) در مشــهد به هزار و 450
مگاوات رســید ،در حالی کــه اوج مصرف بــرق در 18
تیرمــاه پارســال در ایــن شــهر هــزار و  453مــگاوات
بود.
وی بیــان کرد :با این ارقام به نظر می رســد مشــترکان
برق در مشهد همکاری خوبی با وزارت نیرو داشته اند
و با این که هنوز گرما ادامه دارد ،به خوبی مصرف برق
خود را مدیریت کرده اند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد از مشترکان
خواست کولرهای گازی را روی درجه  25و کولرهای
آبــی را روی دو ِر ُکنــد تنظیــم کننــد ،از روشــن کــردن
المپ در روز و اســتفاده از وســایل برقی مانند ماشــین
لباسشویی و اتو در ســاعات اوج بار ( 11تا  15و  19تا
 )23خودداری کنند.

Tue،Jul،17،2018، No.3897

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

اخبار

رســید و ما بررســی کردیم .درواقــع ما بنــا به همین
بند قانون،کســانی را به دلیل تظاهر بــه روزهخواری
ردصالحیت کردیم.

•جریمه5هزارتومانیبرایتخلفتبلیغاتی!

حجتاالسالموالمســلمین محرابــی بــا تأکیــد بــر
این کــه شــورای نگهبــان بر اســاس مر قانــون عمل
میکند ،بــه بند دیگــری از قانــون انتخابات اشــاره
کرد و گفت :در یکــی از بندهای قانــون انتخابات به
وضعیت وابســتگان تشــکیالتی و هواداران احزاب
و ســازمان و گروههایی که غیرقانونی بــودن آنها از
ســوی مقامات صالحه اعالمشده اســت ،اشاره می
شود .حزب مشارکت منحل شده اســت و به تازگی
در مشــهد جلســه گذاشــتهاند کــه حزب مشــارکت
دوباره احیا شــود و دقت ندارند که درصورتیکه این
افراد بخواهند کاندیدا شوند ،ما از اطالعات استعالم
میگیریم و مشــخص میشــود این شــخص هوادار
حزب مشــارکت اســت .یا مواردی شــنیده میشود
کــه میگویند برویــد ثبتنــام کنید تــا هزینــه نظام
باال بــرود .لذا دلیــل این رد صالحیتهــا طرفداری
مــا از طیف خــاص نیســت بلکه ما بــر اســاس قانون
عمل میکنیــم و اصالحطلبان بیشــتر رد صالحیت
میشــوند .اگرچــه مــا ایــرادات زیــادی بــه قانــون
انتخابات داریم اما همین قانون ناقص هم باید اجرا
شــود .حجتاالسالموالمســلمین محرابی با اشاره
به گالیههــا دربــاره آرا و تخلفــات صــورت گرفته در
انتخابات گفت :در قانون انتخابات تخلفات شامل 8
بند اســت که ما متخلف را به مراجع قضایی معرفی
میکنیــم و جریمــه آن  100تــا  300هــزار تومــان
است ،آیا این حکم بازدارنده است؟ یا مث ً
ال  3تا  6ماه
حبس که قاضی به خاطر این کــه زندانهای ما اآلن
جا ندارنــد و برای نظــام هزینــه دارد ،آن را تبدیل به
جریمه میکند .این میزان جریمه بازدارنده نیست.
نماینــده شــورای نگهبــان در اســتان بابیــان ایــن

کــه نیازمند آن هســتیم که قانــون انتخابات کشــور
بهصورت جدی توسط نمایندگان در مجلس شورای
اسالمی بازنگری و بهروزرسانی شــود ،افزود :مورد
دیگری در قانون انتخابات بند مربوط به هتک حرمت
و حیثیت داوطلبان اســت و در این قانون آمده است
که کاندیدا حق ندارد طرف مقابل خودش را تخریب
کند و اگر این تخلف صورت گیرد ،بر اساس ماده 65
جزای نقدی آنها  5تا  100هزار تومان است.
وی تأکیــد کــرد :مجــازات تعیینشــده در قانــون
انتخابــات بــرای تخلفهــا بههیچوجــه بازدارنــده
نیســت و بایــد بهروزرســانی شــود .مثــ ً
ا در همین
قانون انتخابات تبلیغــات زودرس و تخلف تبلیغاتی
جریمه  100تا  150هزارتومانی دارد ،درحالیکه
افــراد هزینههــای یکمیلیــاردی میکننــد کــه در
فهرســتها قرار بگیرند و این جریمهها بــرای آنها
هیچی نیست .وی گفت :شورای نگهبان بههیچوجه
مخالف برگــزاری انتخابات بهصــورت الکترونیکی
نبوده و نیســت اما زیرســاختهای الزم هنوز فراهم
نشده است.
وی درباره موضوع فرهاد جعفــری در انتخابات دور
پنجــم مجلس شــورای اســامی بابیان ایــن که این
موضوع به دوره قبل از تشــکیل دفاتــر بازمیگردد،
افزود :دفاتر استانی در ســال  1380تشکیل شد و
وقتی بنده آمدم سراغ سوابق کســانی که انتخابات
را برگــزار کردند یــا حداقــل هیئتهای نظــارت ها
رفتم که یکی دو انتخابات را بیشتر پیدا نکردم .لذا بر
اساس آن چه ما شنیدیم این شخص یا انصراف داده
یا انصرافاندنش!
وی درباره امکان رد صالحیــت برخی از نمایندگان
کنونی مجلس در انتخابات پیش رو اظهار کرد :این
امکان برای همه وجود دارد که در یک دوره منتخب
باشــند و در دوره بعــد رد صالحیــت شــوند ولی این
سخنها همه گمانهزنی است.

به دلیل اضافه دریافتی از رانندگان کامیون

 5شرکت حمل و نقل جاده ای در استان پلمب شد
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای خراسان رضوی گفت :با بررسی
تخلفات  100شرکت حمل و نقل بار جاده ای
اســتان ،هفته گذشــته از فعالیت پنج شــرکت
جلوگیری و دفتــر آن ها به مدت یــک ماه مهر و
موم شد .جواد وحدتی فرد در گفت و گو با ایرنا
افزود :عمــده تخلفات این شــرکت هــا مربوط
به اخذ کمیســیون اضافی از راننــدگان حمل
کننده کاال و نامعتبر بودن یا عدم تکمیل اسناد
حمل و نقل کاال بوده اســت .وی اظهار کرد :بر
اســاس احکام صادرشده در کمیســیون ماده
 12رسیدگی به تخلفات شــرکت های حمل و

نقلکاالدرمجموعمتخلفان 800میلیونریال
جریمه نقدی شــدند .این مقام مســئول تعداد
شرکت های حمل و نقل کاالی مستقر در پایانه
بار شهید خبیری مشهد را  95مورد بیان کرد و
گفت :در مجموع 490شرکت حمل و نقل کاال
دربخشداخلیوبینالمللیدراستانفعالیت
می کنند که از این تعداد  276شرکت در حوزه
حمل و نقل داخلی خدمات می دهند .وحدتی
فرد گفت :پارســال بیــش از  30میلیون تن بار
توسط 40هزار راننده استان با 37هزار وسیله
نقلیه در حوزه حمل و نقل بار جاده ای در بخش
داخلی و بین المللی جابه جا شد.

استاندارخراســان رضــوی اعالم کــرد  :تغییر ســاعات
کار ادارات و بانــک هــای اســتان کــه از هفته گذشــته
صورت گرفته است تا اول مردادماه با همین روند ادامه
مییابد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری  ،علــی رضــا
رشیدیان افزود  :با توجه به پیش بینی های هواشناسی
اســتان مبنــی بر تــداوم افزایــش دمــای هوا در بیشــتر
نقاط اســتان به ویژه مناطق گرمســیری ،ساعات کاری
ادارات،بانــک هــا  ،شــهرداری هــا و دیگــر موسســات
عمومی غیردولتی مشــهد و شهرســتان های اســتان تا
اول مردادماه از ساعت  6:30صبح تا  13:30خواهد
بــود .وی تصریح کــرد  :پایــان ســاعت کار اداری برای
روزهای پنج شنبه ساعت  12:30است.
وی با بیان این که ســاعات کار بیمارســتان هــا  ،مراکز
درمانــی  ،خدماتی  ،امدادرســانی و اورژانــس به روال
سابق اســت  ،افزود  :این تغییر ســاعات کاری ادارات و
بانک ها از روز ســه شــنبه  19تیرماه بر اســاس مصوبه
هیئت وزیران و تقاضای شرکت های توزیع نیروی برق
در استان همانند بســیاری از نقاط کشور اجرایی شده
است .وی همچنین تصریح کرد  :زمان فعالیت مهدهای
کودک به تناسب ساعات کاری ادارات تنظیم می شود و
بر این مبنا از ساعت  5:45صبح که کودکان را پذیرش
می کنند تا  14:15فعال هستند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت خبرداد

استفاده از ظرفیت تشکل های
خصوصی در حوزه تنظیم بازار

معــاون بازرگانــی داخلــی ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجارت خراســان رضوی با بیان این که دبیری کارگروه
تنظیم بــازار از جهــاد کشــاورزی به ســازمان صنعت و
معدن منتقل شــده اســت ،گفت :محوریت برنامه های
مــا اســتفاده از ظرفیت تشــکل هــای بخــش خصوصی
در حوزه تنظیم بازار اســت کــه باید این ظرفیــت ها را
احصا کنیم.
علی غفــوری مقــدم در گفــت و گو بــا خراســان رضوی
افزود :به عنــوان دبیر کارگروه تنظیم بازار اســتان باید
بحث های تازه ای را پیگیری کنیم و با توجه به شرایطی
کــه در حــوزه تامیــن و بــازار وجــود دارد ،طبیعتــا باید
برنامــه ریزی های مفصلــی در این بخش صــورت گیرد
که امیدواریــم بتوانیم با کمک دســتگاه هــای مربوط و
بخش خصوصی اقدامات موثری را برای کمک به بهبود
شــرایط بازار انجام دهیم .وی یادآور شد :در نظر داریم
کمیته هــای تخصصــی را با کمک تشــکل هــای بخش
خصوصی در ذیل کارگروه تنظیم بازار اســتان تشکیل
دهیم و اولویــت ما بحــث پرداختن بــه تامیــن و کنترل
قیمت کاالهای اساســی و ضروری اســت کــه برخی را
به صورت ویژه تــری برنامه ریزی کرده ایــم ،برای مثال
گوشــت قرمز را در اولویت قرار دادیم و در زمینه تامین
الستیک برای ماشــین های ســنگین ،کمیته الستیک
را تشــکیل دادیم تا با کمک اداره کل راهداری اســتان
و واحدهــای صنفــی و نمایندگی های توزیع الســتیک
برای تامین نیاز ناوگان حمل و نقل استان برنامه ریزی
کنیم .برای دیگر کاالهای اساسی به همین منوال پیش
خواهیم رفت.

