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فرمانده مرزبانی استان خبر داد:

چهارشنبه  1۸مهر  . 1397شماره 39 6۵

استرداد بیش از 5هزار متجاوز مرزی طی سال جاری

میرزاده -فرمانده مرزبانی اســتان گفــت :از ابتدای
امســال بیش از پنج هزار متجاوز مرزی دستگیر و به
کشــور افغانســتان بازگردانده شــده اند .به گزارش
«خراسان رضوی» ،در نشست علمی -تخصصی مرز
و مرزبانی که روز گذشــته به میزبانی شعبه خراسان
انجمــن ژئوپلیتیک ایــران و اندیشــکده ژئوپلیتیک
فارابی بســیج اســاتید اســتان و با همکاری معاونت
پژوهشی دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوســی مشــهد برگزار شد ،ســردار ســرتیپ دوم
«ماشاءا ...جان نثار» با اشاره به تالش های زیادی که
برای تأمین امنیت در مرزها می شــود ،افزود :تأمین
امنیت در مرزهــای ایران باعث ایجــاد امنیت خاطر
برای ســرمایه گذاری در کشور شــده است و سرمایه
گذاران زیــادی در داخل و خارج از کشــور ،مشــتاق
اند در نقاط مرزی ســرمایه گذاری کننــد .وی ادامه
داد :مأموریت مرزبانی ،حفاظت و حراست از مرزها و
برخورد قاطعانه با هرگونه ناامنی در مرزهای کشور
است و البته در کشورهای همسایه ،تهدیدات بالقوه
ای وجود دارد که مرزبانی تالش می کند از مرزها در
برابر این تهدیدات محافظت کند .ســردار جان نثار
خاطرنشان کرد :مأموریت دیگر مرزبانی این است که
اجازه ندهد هیچ گونه تغییر فیزیکی در مرزها اتفاق
بیفتد و کوچک ترین تغییرات مرزی که ممکن است
به وسیله عوامل طبیعی پدید آید نیز با حضور هیئت
های دو کشــور و کارشناســان بین المللــی رفع می
شود .همچنین ،انجام مالقات های مرزی با همتایان
کشــورهای همســایه برای اســتیفای حقوق دولت
جمهوری اســامی و مرزنشــینان از جمله مأموریت
های مرزبانی است.

در گردهمایی ائمه جمعه استان مطرح شد

اظهاراتآیتا...علمالهدیدربارهتصویبالیحهCFTدرمجلس
گزارش جلسه
محمدامین شرکت اول

•عامل به خالف حرف رهبری ،هیچ حجتی
نزد خدا ندارد

آیــت ا ...علم الهــدی ادامه داد :آن کســی که در بین
ما به عنوان حجت بر خدا الزم اســت که او را هوشیار
و آگاه نگه دارد ،امام امت است .اکنون که معصوم در
دسترس ما نیست ،حجت امام معصوم وجود دارد و بر
خدا الزم است که او را از تهاجم پوشش ها حفظ کند

•آمریکا نیازی به بهانه ندارد

نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که کارشناس
ترین افــراد در این زمینــه وزیر امور خارجه اســت ،به
سخنان وی در صحن مجلس اشاره کرد و افزود :وزیر
امــور خارجه در آن جلســه گفــت« :نه مــن و نه رئیس
جمهور به شما تضمین نمی دهیم تصویب این الیحه
مشکالت شما را حل کند ،ما فقط می گوییم با تصویب
این الیحه بهانه از آمریکا گرفته می شــود ».الیحه ای
را که با تمام حیثیت و استقالل ما بازی می کند ،فقط
به این دلیل که به دست آمریکا بهانه ندهیم ،تصویب
کردیــم .وی ادامــه داد :آمریــکا مگــر بــرای حمله به
هواپیمای مسافربری ما بهانه داشــت که آن را انجام

عکس :میثم دهقانی

نماینده ولــی فقیــه در خراســان رضوی با اشــاره به
حدیثی از امام صادق(ع) کــه علما را از هجوم لبابس
(پوشــش ها) برحذر می دارد و اعــام خطر می کند،
افزود :هجوم این پوشــش ها بین روحانیت ،اختالف
ایجاد می کند و آن ها را به سقوط می کشاند و جریان
روحانیت در هجوم این پوشــش ها فشــل می شــود و
هدف دستبرد و تهاجم دشمن قرار می گیرد.
به گــزارش خراســان رضــوی ،آیــت ا ...ســید احمد
علمالهــدی روزگذشــته در گردهمایــی ائمــه جمعه
خراسان رضوی در مشهد افزود :این پوشش ها باعث
میشود ما حقایق را به رنگ پوشش ها ببینیم ،یعنی
این پوشش ها ،واقعیت را می پوشاند و آن را به شکل
خــود برایمان جلــوه می دهــد و امام صــادق(ع) می
فرمایند که مشــکالت از همین جا شــروع می شــود.
شــیطان بر حقیقت لباســی می پوشــاند تا خالف آن
چیزی که هســت برایمــان جلوه کند و بر اســاس این
خالف حقیقت ،با موضــوع برخورد کنیم .امام جمعه
مشــهد دربــاره علــت ارزشــمندی امــروز روحانیت،
گفت :روحانیــت امروز به ایــن دلیــل ارزش دارد که
پیرو جریانی اســت که از زمان امام صادق (ع) توسط
شاگردانشان ادامه پیدا کرده و به ما رسیده است .پس
جریان روحانیت از همان زمان بوده و امام صادق(ع)
خطر در کمین این جریان را پوشــش دانســته اســت
کــه ســبب اشــتباه در ارزیابی و گــم کردن مســیر در
حرکتها می شود .وی افزود :ما در عرصه اجتماعی
در هیــچ زمانی مصونیــت نداریم چرا که هــر چه فراز
و نشــیب های زندگی عوض شــود ،پوششهای مان
هم عــوض مــی شــود و بایــد در زندگی مان همیشــه
متوجه این خطر باشیم که هدف هجوم این پوششها
هستیم.

و اگر چنین نکند حجــت بر ما تمام نیســت .معصوم،
حجیت حجت خودشــان را از طرف خدا به خودشان
وصل می کنند ،پس این حجت ،حجت خداست .من
اکنون بدانم که رهبــر معظم انقالب دســتوری داده
اند و برخالف آن عمل کنم یا بیندیشــم ،هیچ حجتی
در درگاه خدا ندارم امــا اگر طبق آن عمل کنم حجت
من در برابر خدا تمام است و اگر هم آن خالف باشد،
خدا مــن را عذاب نمی کنــد که چرا ایــن کار را انجام
دادی .پس ذات مقدس پــروردگار باید کاری کند که
این حجت هدف هجوم پوشــش ها نباشــد و لذا ما در
خصوص رهبر معظم انقالب به این واسطه ،این امنیت
را داریم که شاید من هدف هجوم پوشش ها باشم اما
او هدف هجوم نیست ،نه از این بابت که معصوم است،
بلکه او حجت امام معصوم است و هر چه او بگوید و من
عمل کنم ،من مورد مواخذه خدا قرار نمی گیرم و اگر
او هم واقعیــت ها را نبینــد و هدف هجوم پوشــش ها
باشد ،این حجت برای من کارآمد نیست .وی در ادامه
با اشــاره به تصویب  CFTدر مجلس شورای اسالمی،
افزود :اشــکاالتی که ما درباره  CFTمــی گیریم ،این
نیست که چرا آن را در مجلس بررسی کردند ،چرا که
رهبر معظم انقالب رسما اجازه بررسی این الیحه را به
مجلس دادند .مشکل ما این است ،آنانی که این الیحه
را بررسی کردند ،آیا در این بررسی مبنای رهبری را
در نظر گرفتند یا خیر؟ رهبــر معظم انقالب در همان
نامه مبنای نظرشــان در این زمینه را به سخنانشــان
در دیدار بــا نمایندگان ارجــاع دادنــد .رهبر انقالب
در آن دیــدار گفتــه بودند که ایــن کنوانســیون ها در
جای دیگری پخته می شــود برای تســلط استکبار بر
کشورهای دیگر و بر آن ها تحمیل می کنند.

داد؟  40سال اســت جنایت می کند ،آن جا که بهانه
داشــته باشــد ،بهانه می آورد و آن جا هم که نداشــته
باشد ،دروغ می گوید ،او به هر حال کار خودش را می
کند و این را در  40سال گذشته تجربه کرده ایم .وی
اضافه کرد :چنین تشــکیالتی که هــر جنایتی را می
کند ،چرا ما باید بر خالف تمام استقالل کشورمان و
اصول دینمان الیحه ای تصویب کنیم تا بهانه دستش
ندهیم؟ آیــت ا ...علم الهــدی خطاب بــه ائمه جمعه
اســتان گفت :مراجع و رهبر معظم انقالب در ســطح
خودشــان حرف های شــان را بیان کرده اند و اکنون
ما که حیطــه فعالیــت مان در حــد یک شــهر و بخش
اســت باید این مطلب را با مردم در میان بگذاریم وبه
نمایندگانی که به ایــن قضیه رای موافــق دادند و در
محــدوده جغرافیایی فعالیت ما هســتند ،بگوییم چه
جنایت و خالفی انجام داده اند ،بــه مردم هم بگوییم
که نمایندگانشان چه خالفی کرده اند.

•نتیجه انتخاب نمایندگان زاویه دار
با ولی فقیه
وی در پایان این گردهمایی ،در پاســخ به سوالی در
این زمینه که آیا شورای نگهبان نیز این الیحه را تایید
می کند یا خیر؟ اظهار کرد :اگر شورای نگهبان این
الیحه را رد کند ،همان کســانی که قیمــت ارز را باال

می برند ،دوباره قیمت دالر را باال می برند و مردم به
فقهای شــورای نگهبان فحش می دهند که چرا این
الیحه را تصویب نکرد تا این طور نشود .این که من و
شــما بنشــینیم و هیچ کس حرف نزند و بعد شورای
نگهبــان رد کنــد و همه فحش ها به ســمت شــورای
نگهبان برود که خدا را خوش نمی آید.
آیت ا ...علم الهدی با بیان این که تمام مشکالت ما
در نتیجه زاویه گرفتن با رهبری است ،افزود :وقتی
بنا شــد مردم ،رئیس جمهور و نماینــدگان زاویه دار
با ولی فقیه را انتخاب و راهی مجلــس کنند ،نتیجه
همین می شود .همچنین در این جلسه ،مدیر مرکز
رســیدگی به امور مســاجد خراســان رضــوی نیز به
سخنرانی پرداخت.
حجــت االســام و المســلمین وفایــی در تشــریح
فعالیتهای ائمه جماعت مســاجد اظهارکرد :امام
جماعت هر مســجدی نبایــد تنها به خوانــدن نماز و
مقداری ارشــاد اکتفا کند و باید از حــال و روز مردم
منطقه نیز با خبر باشد و بتواند نقش مدیریتی خود را
ایفا کند ،این در حالی است که بیشتر ائمه جماعت
ما به نماز خواندن مشغول اند و کمتر به مسائل مردم
محله خود می پردازند .وی با اشاره به ضعف رویکرد
جوانان به مســجد و مســائل دینی ،افزود :دشــمن،
جوانان را هدف اصلی خود قرار داده است.

گفت و گو
محمدامین شرکت اول

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراســان رضوی ،از
رشد بیش از  16.5برابری تصویب طرح های سرمایه
گذاری خارجی در استان در شش ماه ابتدایی امسال
نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد.
سید مهدی رمضانی در گفت و گو با «خراسان رضوی»
با اعالم این خبر که در شــش ماه نخســت سال  97در
مجموع  21طرح ســرمایه گذاری خارجی در اســتان
به تصویب رسیده اســت ،افزود :این طرح ها به ارزش
کلی حدود  117میلیون دالر بودند که برای خراسان
رضــوی در هیئت ســرمایه گــذاری خارجی کشــور به
تصویب رســیده و از مجمــوع این  21طــرح مصوب با
گذشت کمتر از شش ماه  ،شــش طرح سرمایه گذاری
به بهره برداری رسیده و فعال است و دیگر طرح ها نیز
پیشرفت فیزیکی بین 10تا 80درصد دارند.
وی به مقایســه آمار شــش ماه ابتدایی امســال با مدت
مشابه آن در سال گذشته پرداخت و بیان کرد :این در
حالی است که در دوره مشابه سال گذشته هفت طرح
سرمایه گذاری خارجی به ارزش هفت میلیون دالردر
استان مصوب شده بود.
مدیر کل امــور اقتصادی و دارایی اســتان در تشــریح
ســرمایه وارده خارجی به استان در شــش ماه ابتدایی
امسال نیز گفت :این آمار به صورت دقیق در بازه شش
ماهه وجود ندارد اما به صورت حدودی در مجموع 12
میلیون دالر اســت البته باید به این نکته توجه کرد که
سازمان سرمایه گذاری ،تنها ســرمایه گذاری هایی را
ثبتمیکندکهازطریقسیستمبانکیواردکشورشده
باشند،اینآمارنسبتبهسرمایهگذاریواقعیپایینتر
و سرمایه واقعی وارد شده به استان رقم باالتری است
چرا که به دلیل قطع بودن ارتباطات بانکی ،ســرمایه
از طرق دیگری مانند صرافی ها وارد کشور می شود.
وی افزود :از طرفی نمی توان میزان سرمایه وارد شده
در این بازه را با ســرمایه مصوب مقایســه کــرد چرا که
سرمایه مصوب لزوما در همان زمان تصویب وارد کشور
نمی شود و بنا به پیشــرفت پروژه و به مرور این سرمایه
وارد می شود و ممکن است سرمایه ای که در این شش
ماه وارد شــده مربوط به پــروژه های تصویب شــده در

• 502نفر اشتغال زایی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان درباره میزان
اشتغال زایی این طرح ها نیز گفت :مجموع  21طرح
تا پایان شش ماه ،دارای 502اشتغال پیش بینی شده
در زمان بهره برداری کامل ،براساس مجوزهای صادر
شده اســت .وی افزود :بزرگ ترین طرح مصوب برای
ســرمایه گذاری خارجی ،نیروگاه بادی  50مگاواتی
فریمان به ارزش  76میلیون دالر است .رمضانی ادامه
داد :از مجموع طرح های مصوب اســتان در شش ماه
امســال به لحاظ تعداد 33 ،درصد در حوزه خدمات و
گردشــگری 24 ،درصد درحوزه صنعت و معدن19 ،
درصد در حوزه انــرژی های تجدید پذیــر 19 ،درصد
در زمینه کشــاورزی و  5درصد در حــوزه حمل و نقل و
خدماتبودهاستکهنشانازاستقبالسرمایهگذاران
خارجی از همه حوزه های اقتصادی استان دارد.

•انرژی های تجدیدپذیر ،رتبه اول سرمایه
گذاری

مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایی خراســان رضوی
همچنین به تشــریح حوزه های فعالیت این طرح ها از
جنبه میزان سرمایه گذاری پرداخت و افزود :به لحاظ
مبلغ ســرمایه گذاری مصوب نیــز  73درصد در حوزه
انرژی های تجدید پذیــر 21 ،درصد در حوزه خدمات
و گردشــگری 4 ،درصــد درحــوزه صنعــت و معــدن،
1.5درصد در زمینه کشاورزی و  0.5درصد در حوزه
حمل و نقل و خدمــات بوده اســت .وی دربــاره ملیت
سرمایهگذارانخارجیدراستانطیامسالنیزگفت:
سرمایه گذاری های خارجی مصوب شده در این مدت
از کشــور های آلمان ،هلند ،روســیه ،ترکیــه ،بحرین،
پاکستان  ،عراق و افغانستان بوده که جذب ،تکمیل و
ارسال مستندات و حمایت از این ســرمایه گذاری ها
توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان انجام شده
است .رمضانی ادامه داد :از جمله اقدامات و خدمات
دیگــری کــه در این مرکز در شــش مــاه امســال انجام

•تالش برای جذب سرمایه گذاری خارجی
وی دربــاره اقداماتی کــه برای جذب ســرمایه گذاری
خارجی بیشتر در خراســان رضوی انجام شده است،
نیز گفت :در حوزه اطالع رسانی از ظرفیت ها و فرصت
های ســرمایه گذاری اســتان عالوه بر فعالیت ســایت
اطالع رســانی مرکــز خدمــات به ســه زبان فارســی،
انگلیســی و عربی ،حضور در نمایشــگاه های سرمایه
گذاریازجملهنمایشگاهسرمایهگذاریوتجارتچین
در شهریور ماه ،چاپ بروشــور و کاتالوگ های معرفی
ظرفیت های استان و مشوق های سرمایه گذاری و ...
و به روزرســانی فیلم معرفی توانمندی های استان به
پنج زبان فارسی ،انگلیســی ،عربی ،چینی و روسی با
همکاری امور بین الملل اتاق بازرگانی صنایع و معادن
و کشاورزی استان در دست اقدام است.
مدیر کل امــور اقتصادی و دارایی اســتان در تشــریح
برنامه های مهم برای افزایش سرمایه گذاری خارجی
در خراسان رضوی نیز گفت :در نظر داریم تدوین نقشه
راه تامین مالی استان به منظور هدایت هدفمند منابع
مالی خارجی به حوزه های اولویت دار توســعه استان
را بــه اتمام برســانیم ،همچنیــن حضور در نمایشــگاه
هــا و رویدادهــای حــوزه ســرمایه گــذاری و برگزاری
نشست حمایت از ســرمایه گذاران استان ،شناسایی
قوانین مخل کســب و کار ،حذف گلوگاه های سرمایه
گــذاری و بهبــود فراینــد صــدور مجوزهــای ســرمایه
گــذاری ،برگــزاری منظم جلســات سیاســت گذاری
و رفــع موانع ســرمایه گذاری اســتان ،اطالع رســانی

بــازار روز
پروتئینی

مناسب از ظرفیت های استان ،بازاریابی فرصت های
سرمایه گذاری و تداوم و ارتقای ارائه خدمات مورد نیاز
سرمایهگذاران خارجی ،دیگر برنامه های اولویت دار
برای رشد سرمایه گذاری خارجی در استان است.

•به دنبال حل چالش های پیش رو

وی همچنین با تاکید بر این که یکــی دیگر از وظایف و
برنامه های مســتمر اداره کل امور اقتصادی و دارایی
اســتان به عنوان متولی امــور اجرایی مرکــز خدمات
سرمایه گذاری ،شناسایی مستمر مشکالت و چالش
هــا در دو حــوزه امــور اجرایی مرکــز خدمــات و حوزه
مشکالت و موانع سرمایه گذاری و تالش برای رفع آن
اســت ،افزود :اهم این چالش ها که با هماهنگی های
استانی ،جلسات متعدد و انجام پژوهش های میدانی
توسط این اداره کل در دســت پیگیری است ،افزایش
اعتبارات اختصــاص یافته به موضوع تقویت ســرمایه
گــذاری ،افزایش تفویــض اختیــارات بــه نمایندگان
دســتگاه های اجرایی مســتقر در مرکز و تسهیل ورود
سرمایهسرمایهگذارانخارجیبهویژهبهصورتنقدی
به داخل استان است.

•تناقض در ارائه آمار

این صحبــت هــا در حالــی اســت که روابــط عمومی
اســتانداری،بهمن ماه سال گذشــته با انتشار خبری
بــه نقــل از شــکوه میرشــاهی مدیرکل دفتــر جذب و
حمایت از سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی
درباره میزان جذب سرمایه خارجی در نیمه اول سال
 96اعالم کــرده بود :طی امســال جلســات متعددی
بــا ســرمایهگذاران خارجی بــرای رفع مشــکالت آن
ها در این دفتر برگزار شــد که حاصــل آن جذب 478
میلیون دالر ســرمای ه خارجی طی شــش ماه نخســت
سال در استان بود .وی افزوده بود :با این میزان جذب
سرمایه 46،درصد از تعهد استان محقق شده است که
امیدواریم در پایان سال ،شاهد افزایش و تحقق 100
درصدی آن باشیم.

از میان خبرها
اقتصاد

ثبت سفارش واردات در استان انجام می شود

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت  :از این پس ثبت سفارش کاالهای وارداتی
که تا قبل از این در مرکز و وزارت صنعت  ،معدن وتجارت انجام می شــد ،در اســتان انجام می شود .به گزارش
استانداری ،علی رسولیان افزود :در پی قول مساعد وزیرصنعت  ،معدن و تجارت در سفر به استان و پیگیری های
مستمر استاندار خراسان رضوی در این زمینه  ،بر اساس اعالم این وزارتخانه ،از این پس ثبت سفارش کاال به ویژه
تولیدات داخلی در استان ها انجام می شود .وی ادامه داد :این موضوع تا حدی روند کار را تسهیل و دسترسی
به اطالعات را بیشتر می کند و حق استان کمتر از بین می رود اما هنوز نیازمند تسهیالت بیشتری در روند این
کار و فرایندهای آن هستیم .به گفته وی ،از ابتدای امسال تا کنون شش هزار و 166ثبت سفارش کاالها و اقالم
وارداتی به ارزش یک میلیارد و  254میلیون و  685هزار ریال از استان در سامانه انجام شده است.

فرمانده مرزبانی استان افزود :با وجود این تهدیدات،
نیروهای مرزبانی اســتان از آمادگــی دفاعی خوبی
برخوردارنــد .وی بــا اشــاره بــه وجود  220شــهید
مرزبانــی در اســتان گفــت :امنیــت مرزهــا ،حاصل
خون پاک شهداست .سردار جان نثار با اشاره به این
که مرزنشــینان نیز در تأمین امنیــت مرزها ،نقش به
سزایی دارند و باید بیشــتر مورد توجه مسئوالن قرار
گیرند ،از ارائه پیشنهادهایی که به ماندگاری و تقویت
مرزنشــینان و مهاجــرت معکــوس آن ها بــه مناطق
مرزی کمک کند ،استقبال کرد .وی افزود :از جمله
کارهایی که می تواند به کاهش ناامنی های حاصل
از تجارت مواد مخدر در افغانستان کمک کند ،ارائه
طرح های کاربردی برای کشت جایگزین مواد مخدر
است که البته باید مورد اســتقبال دولت افغانستان
نیز قرار گیــرد و به انــدازه مواد مخدر نیز ســوددهی
داشته باشد تا آن ها از کشت این مواد منصرف شوند
و جامعه دانشگاهی در این مسیر می تواند به مرزبانی
کمک کند.
ســردار جان نثار در پایــان صحبت های خــود تأکید
کرد :باید بتوانیم امنیت مرزها را ارتقا دهیم و به تعبیر
رهبر معظم انقالب ،باید به ســراغ مرزها برویم؛ قبل
از آن که مرزها به ســراغ ما بیاینــد .همچنین در این
نشســت ،دکتر جان پرور و دکتر زرقانی از اســتادان
دانشــگاه نیز به بیان مطالبی در خصــوص مرزبانی
پرداختند و با اهدای هدایایی به مســئوالن مرزبانی
استان ،از تالش های آن ها قدردانی شد.

•مقابله با تهدیدات مرزی استان

رشد  16/5برابری طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی استان
گذشته باشد.
وی درباره سهم کشــورهای ســرمایه گذار در این 21
طرح نیز گفت :در این طرح ها  50سرمایه گذار حضور
دارند که 72درصد آن ســهم افغانســتان و12درصد
سهم آلمان است و بقیه آن ها توسط سرمایه گذارانی از
ترکیه ،بحرین ،عراق ،روسیه و هلند انجام خواهد شد.

•به سراغ مرزها برویم؛ قبل از آن که مرزها
به سراغ ما بیایند

فرمانــده مرزبانــی اســتان با اشــاره به وجــود 300
کیلومتر مرز مشترک با کشــور افغانستان در استان
خراســان رضــوی خاطرنشــان کرد :شــرایط خاص
موجــود در کشــور افغانســتان ،باعــث شــده اســت
تهدیــدات بالقــوه ای در ایــن کشــور برای مــا وجود
داشته باشد .به دلیل فقر فرهنگی و مادی ،بیکاری،
ناامنی ،بی ثباتی و حضور گروه های مختلف تکفیری
و داعشی در افغانســتان ،آن ها غالبا درگیر مسائل و
مشکالت داخلی خود هستند و به بخش هایی از مرز
توجهی ندارند.
وی افزود :از ســوی دیگر ،افغانســتان ،بــزرگ ترین
تولیدکننــده مــواد مخــدر در دنیاســت .بــر خــاف
تصورات موجود ،کشــت مواد مخــدر از زمان حضور
آمریکا در افغانســتان افزایــش یافته اســت .با توجه
به کشــت مواد مخدر در حدود  300هــزار هکتار از
اراضی این کشــور ،ســاالنه بیش از  9هــزار تن مواد
مخدر در افغانستان تولید می شود .بخشی از مسیر
عبور مواد مخدر نیز از ایران و پاکستان می گذرد که از
طریق ترانزیتی یا با استفاده از کوله بران مواد مخدر

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خبرداد:

شــده می توان به دریافت فرصت های جدید ســرمایه
گذاری برای به روز رسانی کتاب فرصت های سرمایه
گذاری اســتان ،تدوین نقشــه راه تامین مالی استان،
اطالع رسانی درباره ظرفیت ها و فرصت های سرمایه
گذاری استان به شیوه های گوناگون ،پذیرش هیئت
های اقتصادی ،برگزاری کارگاه های آموزشی قوانین
تامینمالیخارجیبرایدستگاههاونهادهایاستان،
بازدید از طرح های سرمایه گذاری استان در کنار ارائه
خدمات گوناگون به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی
خارجی استان نظیر صدور و تمدید پروانه کار ،صدور
و تمدیــد پروانه اقامــت ،صــدور کارت بازرگانی ،ثبت
شــرکت  ،هماهنگی دریافت مجــوز های مــورد نیاز و
مشاوره تخصصی اشاره کرد.

منتقل می شــود و مرزبانی نیز با هر گونــه ورود مواد
مخدر به کشور برخورد می کند.
ســردار جان نثار در ادامه به ورود غیرقانونی افراد از
مبادی غیررسمی مرزی افغانســتان به کشور اشاره
کرد و گفت :طی امســال بیش از پنج هزار نفر از این
افراد که از آن ها با عنوان متجاوزان مرزی نام برده می
شود ،دستگیر و بازگردانده شده اند .وی خاطرنشان
کرد :مرزبانی برای جلوگیری از قاچاق کاال در مرزها
نیز اقداماتــی انجام داده که از جملــه آن ها می توان
به کشــف بیش از  640هزار لیتر ســوخت و بیش از
 50میلیارد ریال کاالی قاچاق اشــاره کرد .فرمانده
مرزبانی اســتان همچنین گفت :از دیگر تهدیدهای
بالقــوه موجــود در افغانســتان ،حضــور کشــورهای
فرامنطقه ای و گاهی عربی در این کشــور اســت که
با ترویج ایران هراسی ،مشکالتی را پدید می آورند.
وی در ادامه این نشســت درباره مسائل مرزی ایران
بــا ترکمنســتان نیز گفــت :در کشــور ترکمنســتان
شرایط متفاوت اســت .کنترل مرزها انجام می شود
اما احتمال ورود عناصر وابســته به جریان داعشی و
تکفیری از این کشــور وجود دارد که مرزبانی در این
باره نیز ،اقدامات الزم را انجام می دهد.

 103پروانه استاندارد در خراسان رضوی صادر شد

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت :طی شش ماه امسال  94پروانه بهره برداری
اجباری و  9پروانه تشویقی برای واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان صادر شده است .حامد محمدی در
گفت و گو با ایرنا افزود :صدور این تعداد پروانه نسبت به مدت مشابه پارسال تغییری نداشته است و  142پروانه
بهره برداری از عالمت استاندارد نیز طی این مدت تمدید شد .وی ادامه داد :همچنین در این مدت ،هفت هزار
و  458مورد نمونه برداری به منظور بررســی کیفیت اســتاندارد کاالها از مراکز توزیعی و تولیدی در خراسان
رضوی انجام شده است  .معاون اداره کل اســتاندارد خراسان رضوی به بازرســی از مراکز تولیدی نیز اشاره و
بیان کرد :طی این مدت ،هشــت هزار و  50بازرســی از واحدهای تولیدی و توزیعی و هزار و هشــت بازرسی از
تجهیزات تفریحی استان انجام شد.

میوه

گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

63000

گوشت گوسفندی(الشه)

-

47000

گوشــت گوســاله (سردســت/
جوانه) بدون چربی

-

62500

گوشت مرغ(مشهد)

-

8600

تخم مرغ

-

7800
7000

روغنمایعالدن(بطری810گرمی)
روغن نباتی جامد الدن
(حلب  ۵کیلویی)

36500

برنج  ،حبوبات
شکر

-

4100

برنج پاکستانی درجه 1

-

12500

برنجهندی(دانهبلند)درجه۱

-

8300

عدس کانادایی

-

5700

لوبیاقرمز

-

8500

لپه (نخود خارجی)

-

8500

نخــود(کرمانشــاهی،انــدازه
)9.8.7

-

9500

میزانتغییر

محصول
تیل آتشی

-

3440

سیب لبنانی

-

5550

1280

موز

10980

خربزه خاتونی

-

2300

انگور عسکری

-

5970

آلو سیاه

-

5970

گالبی اسپادانا

-

10820

شلیل سیبی

-

7980

هندوانه

-

1180

آلو زرد

-

4900

هلو

-

6970

انجیر سیاه

-

6980

سبزی و صیفیجات
کاهو

-

3660

کرفس

-

2300

خیار درختی

110

2950

گوجه فرنگی

1640

3980

500

5980

-

2480

190

2980

-

1640

400

3380
2740

لوبیا سبز
فلفل دلمه سبز
بزمینی
سی 

لبنیات

قیمت

قیمت

پیاز

شیر(2.5درصدچربی)پگاه

-

3700

هویج فرنگی

پنیر 400گرمی (پگاه)

-

5700

بادمجان

-

کره100گرمی پگاه

-

4200

کدو خورشتی

-

2470

ماست ( 3.2پگاه)

-

3800

بامیه سبز

-

8680

محصول

میزانتغییر

* منبع  :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان رضوی
براساس میانگین قیمت

منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای
کشاورزی شهرداری مشهد

