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 3استاندار جدید انتخاب شدند؛ باز هم
خبری از خراسان رضوی نشد
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وعده وزیر کشور برای انتخاب
استاندار خراسان رضوی در هفته
آینده

نایبرئيسکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسشورایاسالمیخبرداد:

اجرایتنها10حکماز 59حکمقانونبهبودکسبوکار

گزارشجلسه

محمدامین شرکت اول

همچنین رئیس کارگروه بهبود مستمر محیط کسب
و کار مجلس شــورای اســامی در این همایش گفت:
دیوانساالریهموارهبهعنوانیکاصلتعیینکننده
مانعرشدبخشخصوصیدرکشوربودهاست.سهیال
جلودارزاده افزود :اولین بار است که مشارکت بخش
خصوصی بدین شکل قانونمند شده است ،همچنین
توگویکیازنهادهاییاستکهدرراستای
شورایگف 
مســتمر شــدن این قانون میتواند فعالیــت کند .وی
ادامه داد :در مجلس شــورای اسالمی نیز کمیسیون
ویژه حمایت از تولید و اصل 44تشــکیل شده و در این
کمیســیون ،یک کارگروه بهبود مستمر فضای کسب
و کار شــکل گرفته اســت تا از طریق آن وظیفه نظارتی
خود را اعمــالکنیم.نماینده مردم تهــران در مجلس
در خصــوص ایــن کارگــروه گفــت :در ایــن کارگــروه
نمایندگانیازبخشخصوصی،اتاقبازرگانی،اصناف
وغیرهحضوردارندوموضوعاجرایقانونمستمربهبود
فضایکسبوکاررابررسیمیکنند.
وی با تاکید بر موثر بودن قانون بهبود مســتمر محیط
کســب و کار ،در خصوص رونــد اجــرای آن گفت :هم
اکنون از  59حکم مربوط به این قانون فضای کسب و
کار 10،حکمآناجراییشدهوضامناجراییشدناین
قانون،برگزاریمداومجلساتشورایگفتوگوست.
جلودارزاده افزود :بســیاری از حکمهایی که در قانون
کســب و کار آمده به حضور مقتدرانه بخش خصوصی
احتیاجداردوبهاینمنظوردولتبایدبرایتصویبهر
قانون با بخش خصوصی مشورت کند .همچنین این
موضوع که اتاق باید نقش مقتدرانه خــود را اجرا کند،
یک اصــل انکارناپذیر اســت .بخــش خصوصی نقش
تاثیرگذاریدرسرنوشتکشوردارد.
وی بــا تاکید بر عملکــرد دولت به عنــوان عاملی مهم،
ادامهداد:دولتباتوجهبهمسائلسیاسیوفضایآن،
ازثباتخوبیبرخوردارنیست ،فکرمیکنمهماکنون
آنمدیریتوتدبیریکهبایددرمسیرادارهکشورلحاظ
شــود ،کم شــده اســت .باید با عزم جدی تالش کنیم
مشکالت را از میان برداریم و دولت اگر این کار را نکند
بهسرمایههایملیضربهواردکردهاست.اوادامهداد:
بایدبهفکراصالحساختارهاباشیمتابتوانیممشکالت
خود را حل کنیــم .بخش خصوصی نیز بایــد به دنبال
کسبجایگاهخودباشد.

•بیثباتیدراقتصادکالن،حاصلعملکرد
بیخردانهدولتوبانکمرکزیاست

دبیرکمیتهعلمیاینهمایشنیزدرصحبتهایخود
گفت:بیثباتیدراقتصادکالن،حاصلعملکرددولت
و بانک مرکزی است .محمدطاهر احمدی شادمهری
با بیان این که تحوالتی که طی ماه اخیر در اقتصاد رخ
داده اگر بی نظیر نباشد ،کم نظیر است ،تصریح کرد :
بر این موضوع واقف هســتیم که یک محیط اقتصادی
کالن،دارایثباتالزمبرایفعالیتاقتصادیاست.در
شرایط ناامن ،این کارگزاران نمی توانند آینده را پیش
بینیکنندوفعالیتهایاقتصادیخودراشکلبدهند.
ویافزود:کسریبودجهدولتنشانازنداشتنبرنامه
ایموثروقویبرایمدیریتاقتصاداست.

•نزول 4رتبهایایراندرزمینهسهولت
کسبوکار

در ادامه این برنامه ،نایب رئیــس اول اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی مشهد با بیان این که امروز
شاهکلیدحلمهمترینمسائلاقتصادیکشور،یعنی
به حرکت در آمدن چرخ تولید و اشتغال ،بهبود محیط
کسبوکاراست،افزود:اینشاهکلیدوعواملموثردر
آن،درهمهدنیابهصورتدقیقرصدمیشودتافضای
کســب و کار دچار چالــش نشــود و در ایــران نیز طی
ســال های اخیر ،تالش های بسیاری شــده تا فضای
کسب و کار بهبود یابد اما با این همه شاهدیم که رتبه
بندی های موسسات بین المللی وگمانه زنی فعاالن
اقتصادی حاکی از آن است که شاخص های کسب و
کار در ایران وضعیت خوبی ندارد و بر اساس گزارش
ها ،ایران در زمینه ایجاد ســهولت در فضای کســب و
کار در سال  4 ،2019رتبه تنزل داشته است که این
باعثعقبماندنتولیدکنندگانکشورازرقبایشان
می شود.وی گفت :مقررات خلق الساعه اثر منفی بر
کسب و کار دارد و اگر دولت در تصمیماتش از بخش
خصوصی استفاده کند ،آثار بهتری را شاهد خواهیم
بود ،همان طور که بسیاری از کشورها سیاست هایی
را برای مقررات زدایی و تســهیل در کسب و کارشان
وضع می کنند .
محمودی خراســانی بــا تاکید بر لــزوم دســتیابی به
اهداف افــق  ،1404گفت :بر اســاس ســند چشــم
انداز ،مقرر شــده اســت ایران از نظر سهولت کسب و
کار در رتبه نخست منطقه قرار گیرد و در برنامه ششم
توســعه نیز تعیین شــده که ســاالنه بایــد از این منظر

عکس :اتاقبازرگانی

نایب رئیس کمیســیون برنامــه ،بودجه و محاســبات
مجلــس شــورای اســامی گفــت  :اگــر مــی خواهیم
کاری درست انجام دهیم و شــرایط اجتماعی را برای
کارآفرینی مساعد کنیم ،باید از تصمیمات و اقدامات
خلق الســاعه جلوگیری کنیم .قانون فضای کســب و
کار در مجلس تدوین شــد و روحانی در انتخابات دور
اولخودگفتکهمیخواهداینقانونرااجراکندوبه
همین دلیل ما به او رای دادیم اما متاســفانه تا کنون از
 59ماده آن تنها 10ماده عملی شده است.
به گزارش خراسان رضوی ،هادی قوامی روز گذشته
درششمینهمایشملیتوسعهپایداربارویکردبهبود
محیطکسبوکار،دراتاقبازرگانیاستان ،بابیاناین
که اگر شــرایط اجتماعی اقتصاد ایران مناسب باشد،
تعدادکارآفریناندرکشورافزایشمییابد،اظهارکرد:
در ســال 88تعداد کارآفرینان ایران بر اساس گزارش
مرکزآمار،یکمیلیونو 230هزارنفربودهاستوطی
یکدههگذشته،درکشوربیشاز400هزارکارآفرین
را در اقتصاد ایران از دست داده ایم .قوامی با اذعان بر
اینکهنامناسببودنشرایطاجتماعیدراقتصادایران
عامل این موضوع بوده است ،افزود :شرایط اجتماعی
تابع نســبت بازده به دســتمزد اســت و هرچه شــرایط
برایسودمناسبباشد،شرایطاجتماعیهممناسب
خواهدبودودرنتیجهتعدادکارآفرینانافزایشمییابد
و اندازه آن ها در طول زمان بزرگ تر می شود.نماینده
مردم اســفراین در مجلس ادامه داد :چون سیاســت،
دستوری و بدون پشتوانه علمی و اجرایی دقیق است،
بــرای کارآفرینان ایجــاد هزینه می کنــد ،به خصوص
کارآفرینانی که کارشان صادرات اســت.وی در ادامه
صحبتهایخودبهارائهآماریازشاغالنوکارآفرینان
کشورپرداختوگفت:از22میلیونو588هزارو52
نفر شــاغل در اقتصاد ایران812،هــزار نفر کار آفرین
هســتند .این تعداد کارآفرین حدود هشــت میلیون و
 680هزارنفردستمزدبگیردارندوایندرحالیاست
کهدولتبااینهمههزینهخودبرایکارمنداندولتی،
ســه میلیون و 824هزار نفر را در استخدام خود دارد.
در این شــرایط پر مخاطره و پرهزینه برای کارآفرینان،
بازهمآنهابیشاز2.5برابردستمزدبگیراندولتی،
شغلایجادکردهاند.

• دیوانساالریمانعرشدبخشخصوصی
است

محمد جواد رنجبر /هیئت وزیران روزگذشــته اســتانداران
جدید ســه اســتان را انتخاب کرد؛ اما باز هم خبری از انتخاب
استاندار خراســان رضوی نشــد.به گزارش خراسان رضوی،
هیئت دولت درجلســه دیــروز خــود در حالی به اســتانداران
منتخب اســتان های البرز ،تهــران و ســمنان رأی اعتماد داد
که همچنان و پس ازگذشت  26روز ،وضع استاندار خراسان
رضویروشننشدهاستوایناستانداریهمچنانباسرپرست
اداره می شود.این در حالی است که انتظار می رفت در جلسه
روز گذشته هیئت دولت ،استاندار جدید خراسان رضوی نیز
معرفی و این استان از بالتکلیفی خارج شــود.درهمین حال
بهگزارشتسنیم،عبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشوردیروز
در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمــع خبرنــگاران درباره
انتخاباستاندارانگفت:تاکنون 12استاندارتعیینشدندو
چهارنفرباقیماندندکهسعیمیکنیمآنهانیزدرهفتهآینده
معرفیشوند.ویافزود:استاندارانبایدهمسوبادولتباشند
وبرنامههایدولترااجراکنندودولتبهآنانرایمیدهد.به
گزارش خراســان رضوی ،حال باید تا جلسه چهارشنبه هفته
آیندههیئتدولتمنتظرماندتامشخصشودتکلیفاستاندار
خراسانرضویروشنمیشودیاخیر!

 10رتبه بهبود یابیم و این در حالی اســت که امســال
نه تنها بهبــودی را شــاهد نبودیم ،بلکه چهــار پله نیز
نزول داشتیم.

•عدالت در اجرای قوانین در کشور رعایت
نمی شود

رئیس کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانــی ،صنایع،
معــادن و کشــاورزی مشــهد از دیگر ســخنرانان این
همایش بود .محمدحسین روشنک با تاکید بر این که
عدالت در اجرای قوانین در کشور رعایت نمی شود،
گفت :ایــن جای ســوال اســت چگونه وقتــی قانونی
تصویب می شــود تا ریالی از فعال اقتصادی دریافت
شــود با این کــه هنوز قانــون در تهــران اســت و ابالغ
نشده ،اجرای آن شروع می شــود اما وقتی قانونی به
نفع فضای کسب و کار باشد ،چندین سال می گذرد و
مجریان قانون متن آن را هم حتی مطالعه نمی کنند،
چه برسد به اجرای آن .وی افزود :قول می دهم اگر از
وزیراندولتونمایندگانمجلسآزمونیدربارهقانون
بهبود مستمر فضای کسب و کار گرفته شود ،اغلب آن
ها مردود خواهند شد.محمدحسین روشنک با بیان
این که اگر بخش خصوصی در پرداخت بدهی خود به
دولت تاخیر داشته باشــد ،تحت فشار قرار می گیرد،
افزود :اما وقتی دولــت در پرداخــت مطالبات بخش
خصوصی تاخیر دارد ،هیچ کســی پاســخگو نیست،
این تنها مربوط به این دولت نیست و در همه دولت ها

سهمسددوستیدرتامینآبمشهد
به 21درصدکاهشیافت

این گونه بوده و این همان رعایت نشدن حقوق مردم،
بخــش خصوصــی و دولت اســت.رئیس کمیســیون
تجارت اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
مشــهد اجرا نشــدن قوانین را دلیل موفــق نبودن در
حوزه تجارت برشمرد و گفت :بخش زیادی از همین
قانون بهبود فضای کسب و کار مربوط به حوزه تجارت
است ،قوانینی که حتی یک بند آن تا کنون اجرا نشده
اســت .ما باید در این خصوص به چه کســی شــکایت
کنیم؟وی افزود :در تجارت نیاز به زیرساخت و تولید
داریم که خوشــبختانه در این عرصه ها ،پاســخگوی
فضای تجارت در کشور هســتیم البته اگر دولت به ما
کاری نداشته باشد و نخواهد به ما کمک کند.رئیس
کمیســیون تجارت اتاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشاورزی مشهد ،نبود دیپلماســی تجاری در کشور
را یکی دیگر از معضالت موجود دانســت و گفت :اگر
دیپلماسی تجاری داشتیم اجازه نمی دادیم مخالف
دولتتاجیکستانرابهایراندعوتکنندوتوقعداشته
باشیمآنکشورپذیرایکاالهایماباشد.اوبابیاناین
که طرفدار دولت روحانی اســت ،افزود :اما این دلیل
نمی شــود که از وزیران بــی عرضه این دولــت انتقاد
نکنیم ،وزیرانی که نتوانســته اند طی ســالیان ســال
مشــکالتی از قبیل ورود واگن های ایرانی به آسیای
میانه را حل کنند .وزیران ما به دنبال این هســتند که
جای خود را سفت بچسبند.

مدیرعاملشرکتآبوفاضالبمشهدگفت:سهمسددوستی
در تامین آب شرب مورد نیاز مشهد به 21درصد کاهش یافته
است.به گزارش ایرنا ،حسین اسماعیلیان عصر سه شنبه در
مراسمپایانیدومینجشنوارهملیفناوریهایآبدرمشهد
افزود:میزانوابستگیآبشربمشهدبهسددوستیدرسال
 91حدود 61درصدبودکهاینسهمدرسال 95به 33درصد
ودرسالگذشتهبه 31درصدرسید.
ویبابیاناینکهامسالنیزمیزانوابستگیبهمنابعزیرزمینی
 65درصد و به ســد دوستی 21درصد اســت ،اظهار کرد :در
ســال 91حدود 128میلیون متر مکعب از حجم آب مشــهد
از دوستی برداشت می شــد و میزان ذخیره آب این سد 709
میلیون متر مکعب بود.اســماعیلیان گفت :هــم اکنون حجم
ذخیره آب ســد دوســتی به167میلیون متر مکعــب و میزان
برداشتازآنبه 32میلیونمترمکعبرسیدهاست.مدیرعامل
شرکتآبوفاضالبمشهدادامهداد:برایتامینآبمشهددر
سالآیندهامکانبهرهبرداریازسددوستیوانتقالآباینسد
بهمشهدوجودندارد.
وی با بیان این که حجم ذخیره این ســد ،یک میلیــارد و250
میلیونمترمکعبوحجمسهممردهاینسد 250میلیونمتر
مکعب است ،افزود :طرح آبرسانی از سد دوستی به مشهد به
نحویبودکهامکانبرداشتازسهممردهآنوجودنداشتولی
بهدلیلکاهشحجمذخیرهآب،امسالبرایاولینبارناچاربه
استفادهازاینسهمآبشدیم.

دریچه خبرها
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

با قاچاق و خروج بی رویه دام و گوشت قرمز از استان برخورد می شود
مدیر کل هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی گفــت  :با قاچــاق و خروج
بی رویه دام و گوشــت قرمز از اســتان به شــدت برخــورد می شــود.به گــزارش روابط عمومی
استانداری ،علی رســولیان افزود  :طی نشستی با دســتگاه های اجرایی مرتبط و نیز قضایی
و نظارتــی ،برنامــه ریزی شــد به منظــور مدیریت بــازار و قیمت گوشــت قرمــز ،با افــرادی که
اقدام به قاچاق و خروج غیر مجاز دام یا گوشــت قرمز از اســتان کنند ،به شــدت برخورد شود.
وی ادامه داد :همچنین در ستاد تدابیر ویژه استان ،این موضوع طرح و مصوب شد حتی با کسانی که اقدام به خروج
بدون مجوز دام و گوشت به اســتان های دیگر کنند هم برخورد شــود و دســتگاه قضایی در این موضوع جدی است.
بهگفتهوی،هماکنونگوشتقرمزمنجمددراستانومشهددرحالتوزیعاست.

ادامه کاهش نرخ ارز

خریدوفروشارزدربازارغیررسمیمشهد،باروندکاهشیقیمتدالرداغشدهوتقاضابرای
خریدوفروشدالرافزایشیافتهاست.بهگزارشمهر،کاهشنرخدالرکهازچندروزگذشته
درمشهدشروعشدههمچنانادامهداردوصبحدیروزقیمتهردالربه ۹هزارو ۵۰۰تومان
رسید و پیش بینی شده روند کاهش همچنان ادامه داشــته باشد .سیر نزولی قیمت دالر
موجبشدهتاعدهایاقدامبهفروشپساندازارزیخودکنندوالبتهتقاضابرایخریددالر
وارزهایدیگرنیزهمچنانباالست .باوجوداعالمغیرقانونیبودنخریدوفروشارزغیرازشبکهصرافیها،امادالر
فروشانهمچنانبهصورتآزادانهدرخیابانامامخمینی(ره)مشهدمشغولفعالیتبودندبهصورتیکهتجمعاین
افراددرپیادهروهایمقابلبانکملی،ترددرابرایعابرانسختکردهبود.

اقتصاد
خبر

گفت و گو

پرداخت نقدی اقساط آتی مستأجران
اراضی شهری آستان قدس ،مشمول
پاداش می شود

معاون امالک و اراضی آســتان قدس رضوی گفت :آن دسته
از مستأجرانی که اقســاط سررســیدهای آتی خود را پیش از
موعد پرداخت کنند ،مشمول پاداش نقدی تا سقف  24درصد
میشوند و افرادی که برای تسویه زودتر از موعد اقدام کنند ،از
پاداش  20تا  24درصدی بهرهمند خواهند شد.
غالمرضــا رحمتــیزاده در گفتوگــو با آســتان نیــوز درباره
جزئیــات این طــرح افزود :نــرخ پــاداش تعجیــل در پرداخت
نقــدی بــرای سررســیدهای آتــی یــک ســاله ۲۰ ،درصــد و
برای سررســیدهای کمتــر از یک ســال ماهانــه  1/6درصد
نســبت به ایــام باقــی مانــده تــا سررســید لحــاظ میشــود.
وی ادامه داد :این نرخ برای سررســیدهای آتی دو ســاله ۲۲
درصد و برای سه ساله و بیشــتر ۲۴ ،درصد لحاظ میشود تا
مستأجران برای پرداخت و تسویه اقساط آتی رغبت بیشتری
داشته باشــند.معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی با
بیان این که افرادی مشمول استفاده از این مصوبه میشوند
که بدهــی معوقه نداشــته باشــند ،اضافــه کرد :مســتأجران
میتوانند با مراجعه به ادارات امالک و اراضی آســتان قدس
رضوی به منظور تعجیل در پرداخت اقساط سررسیدهای آتی
اقدام کنند و از مساعدت آستان قدس رضوی در این خصوص
بهرهمند شوند.
وی اظهــار کــرد :مســتاجران اراضــی موقوفه آســتان قدس
رضــوی بــا اقــدام بــه موقــع در تجدیــد اجــاره ،میتواننــد از
مزایای زمانی در محاســبات نــرخ اجاره بها بهرهمند شــوند.
رحمتیزاده افزود :با توجه به این کــه مبنای دریافت حقوق،
اجاره موقوفــات متعلق به آســتان قدس رضوی بــرای تعیین
نرخ اجاره بهای ســاالنه در دفترچــه ارزش معامالتی امالک
از ســوی ادارات امــور مالیاتــی اعــام شــده ،مســتاجران
میتوانند بــا اقدام بــه موقع ضمن عمــل به تکلیف شــرعی و
قانونــی ،از مزایــای زمانی ایــن محاســبات بهرهمند شــوند.
وی افــزود :چنان چه مســتاجران بــه هر دلیلی بــرای تجدید
اجاره بهای اراضی موقوفه آستان قدس رضوی اقدام نکنند،
هنگام مراجعه برای تجدید اجاره بها ،محاسبات الزم با توجه
به نرخ مربوط به زمان مراجعه آنان انجام می شود.

•انتخاب مشاوران و همکاران بومی

اولین توصیه سیدمحســن بنیهاشــمی رئیس
جبهــه پیــروان خــط امــام و رهبــری خراســان
رضــوی بــه اســتاندار آینــده ،دقــت در انتخاب
مشــاورانش بود .وی در این خصــوص به فارس
گفت :استاندار احتیاج دارد اطالعاتی از داخل
ستاد استانداری ،شهر مشهد و استان خراسان
رضوی کســب کنــد پس بایــد ابتــدا افــرادی را
شناســایی کند که بتوانند اطالعــات صحیح از
داخل اســتان ،مشهد و اســتانداری به او بدهند
و اولویتــش را برای مشــاوران باید کســانی قرار
دهد که داخل اســتانداری و شــهر هســتند.وی
ادامه داد :اگر اســتاندار به همراه خودش تیمی
را از خارج استان ،مشهد و استانداری بیاورد که
این تیم پســتهای کلیدی استانداری را اشغال
کنند چون شناخت صحیحی از مسائل ندارند،
به آقای اســتاندار مشــاوره غلــط میدهند پس
باید اولویتــش را در انتخاب همــکار ،ابتدا روی
نیروهاییبگذاردکهدرداخلاستانداریهستند
و سابقه کار دارند سپس به نیروهایی که در داخل
استان هستند ،توجه کند یعنی از این نیروها در
انتخاب همکارانش استفاده کند.

•استان را اداره کند نه این که خودش
اداره شود

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری اســتان ،
آوردن دو یا سه نفر قابل اعتماد را که با استاندار
ســابقه همکاری داشــته باشند ،حق اســتاندار
جدید دانست و تاکید کرد :ولی اگر بخواهد تیم
بیاورد ،این باعث میشود به حقایق استانداری،
مشهد و استان دسترسی پیدا نکند و به جای این
که اســتان را اداره کند ،اداره شــود؛ زیرا ممکن

رئیس اتحادیه صنف چایخانهداران ،سفرهخانههای سنتی و پزندگان مشهد گفت :قیمت
کلهپاچهدرمشهدبهدستی۱۱۰هزارتومانرسیدهوهیچنظارتیبرافزایشبیرویهقیمتها
توگو با تســنیم افزود :در خصوص خروج آالیشهای
نیست.ابوالفضل دهســتانی در گف 
مصرفیمانندجگروکلهپاچه،درابتدابایدنیازروزانهشهرمشهدتامینوبعدبهتهرانیادیگر
استانهاارسالشود.ویادامهداد:دستگاهقضاییبایدبهاینموضوعورودودستواسطهها
راقطعکندکهاگرایناتفاقبیفتدقیمتآالیشکلهپاچهوجگربهیکسومکاهشمییابد.
ویبااشارهبهقیمتروزکلهپاچهدرمشهدگفت:متاسفانههیچسازوکارونظارتیبرایقیمتهادراینصنفوجود
ندارد،امروزقیمتکلهپاچهرادستی 115هزارتومانوفردا 120هزارتوماناعالممیکنند.

روز بازار

توصیههایرئیسجبههپیروانخطامامورهبریخراسانرضوی
به استاندار آینده
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان
رضوی توصیه هایی به استاندار آینده این استان
ارائه کرد.

کله پاچه در مشهد ۱۱۰هزار تومان شد

دالر در مشهد به ۹۵۰۰تومان رسید

سیاست

معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی:

رئیس اتحادیه صنف چایخانهداران ،سفرهخانههای سنتی و پزندگان مشهد:

اســت هرکدام از اطرافیان وی ،اهداف خاصی
داشته باشــند و استاندار توســط این افراد اداره
شود.

لبنیات
محصول

میزانتغییر

•رفع مشکل مردم ،اولویت استاندار
باشد

ویفصلدومتوصیههایخودبهاستاندارراتوجه
به این نکته دانســت که در اســتان ما بسیار بیش
از توان هر اســتانداری کار هســت و یادآور شــد:
اســتاندار باید اولویتــش را روی کار بگذارد ،کار
یعنیحلمشکلمردمواستانداربایدرفعمشکل
مردم را در اولویت قرار دهد.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراســان
رضوی تصریح کرد :استاندار آن قدر وقت ندارد
که بخواهد به دنبال رابطه بازی و سیاســی بازی

قیمت

محصول

شیر(2.5درصدچربی)پگاه

-

4500

تامسون جنوب

-

پنیر 400گرمی (پگاه)

-

۶۳۰۰

سیب درختی

-

۸۱۸۰

کره100گرمی پگاه

-

4200

ماست ( 3.2پگاه)

-

4500

پروتئینی

باشد و باید متن کارش را متن کار مردم قرار دهد
و هر چه بیشــتر کار مردم را راه بیندازد و در بحث
اشــتغال جوانــان ،کارآفرینــی ،مهاجــرت ،آب،
کســب و کار و حراســت از فضای باز کسب و کار،
مبارزه با قاچاق ،مبارزه با آســیبهای اجتماعی
و مطالب دیگری که مربوط به اجتماع و فرهنگ
مردم می شــود ،خدمــت کند.وی رســیدگی به
امور آموزش و پرورش را مهم دانست و گفت :این
که بچههای مردم در چه مکان و در چه شرایطی
درس میخواننــد و چــه مشــکالتی در مشــهد،
شهرستانها ،مرزها و روستاهاست ،نیاز به توجه
دارد و آن اســتانداری کــه روی ایــن مــوارد وقت
بگذارد مورد اقبال قرار میگیرد و این اســتاندار
عاقبت به خیر میشــود و نامش در این استان به
نیکی باقی میماند.
بنی هاشــمی خاطرنشــان کرد :آقای اســتاندار
همزمان با مــردم ،بایــد اولویتش انقالب باشــد
یعنی برای حفظ انقالب در این استان تالش کند
و باید با کســانی که بــرای انقالب در این اســتان
چه در مدیریتهــا و چه در بدنــه اجتماع زحمت
میکشند،همکاریکندووقتیصحبتمیکند،
صحبتهایــش تلخ نباشــد یعنــی نبایــد از زبان
استاندار مطالب تلخ بیرون بیاید و اگر میخواهد
حقایــق و مشــکالتی را بگویــد ،در حــدی که آن
مشــکل وجود دارد حرف بزند نه ایــن که حرفی
بزند که روحیه مردم خراب و کام آنها تلخ شود.

میزانتغییر

قیمت
۷۰۴۰

•همکاری و مشورت با افراد و نهادهای
مختلف برای اداره استان

بنیهاشــمی توصیــه دوم خود را این طــور بیان
کرد :اداره اســتان به دســت شــخص اســتاندار
نیست بلکه اســتاندار ،یکی از کســانی است که
اســتان را اداره میکنــد و اشــخاص دیگری هم
در اداره استان مسئولیت مســتقیم دارند ،مثال
نماینده محترم ولیفقیه در اداره استان دخالت
مســتقیم دارد لذا آقای اســتاندار با کســانی که
دخالــت مســتقیم در اداره اســتان دارنــد مثــل
اعضای شــورای تامین اســتان در کارهــا حتما
مشورت و همکاری کند البته غیر از این اشخاص
و همکاران ،نهادهایی در استان یا شهر هستند
که وظایــف و خدماتــی را به مــردم و نظــام ارائه
میدهنــد مثل احــزاب یا تشــکلهای خدماتی
مردمی که الزم است استاندار جدید به جای این
که فقط به کار توجه کند ،افرادی را که سالها در
این استان کار و خدمت کردند و االن هم در بدنه
اجتماع هستند ،ببیند و از دانش ،توانایی و نفوذ
آنها برای اداره استان کمک بگیرد.

میوه

گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

۷۲۰۰۰

گوشت گوسفندی(الشه)

-

۵۶۰۰۰

گوشت گوساله
(سردست/جوانه) بدون چربی

-

۶۷۰۰۰

گوشت مرغ(مشهد)

۱۳۰۰

۱۰۲۵۰

تخم مرغ

۴۰۰

۹۵۰۰

-

۷۴۵۰

روغن مایع آفتابگــردان  ۹۰۰گرمی
(نرخمصوب)

برنج  ،حبوبات
شکر(قیمت مصوب)

-

3400

برنج پاکســتانی باســماتی (قیمت
مصوب)

-

8200

برنجهندی( 1121قیمتمصوب)

-

8000

عدس (قیمت مصوب)

-

7000

لوبیاقرمز (قیمت مصوب)

-

6700

لپه (نخود خارجی)

-

8500

نخود (کرمانشاهی ،اندازه )9.8.7

-

7200

۵۰

موز

۱۱۸۵۰

انار

-

۶۷۴۰

انگورجوینسبزواری

-

۶۴۴۰

کیوی

-

۸۴۳۰

گالبی اسپادانا

-

۱۱۸۳۰

تامسون شمال

-

۳۳۸۰

هندوانه

-

۱۹۲۰

نارنگی

۲۰۰

۵۷۶۰

لیمو شیرین

-

۴۱۰۰

انجیر

-

۱۰۹۸۰

سبزی و صیفیجات
-

۲۷۰۰

۱۲۰

۲۹۸۰

خیار درختی

-

۴۳۹۰

گوجه فرنگی

۲۶۰

۴۶۳۰

لوبیا سبز

-

۵۹۸۰

فلفل دلمه سبز

-

۹۸۸۰

بزمینی
سی 

-

۲۹۱۰

پیاز

-

۲۲۸۰

هویج فرنگی

-

۲۷۹۰

۳۲۰

۵۴۸۰

کدو خورشتی

-

۵۴۰۰

شلغم رنگی

-

۲۱۹۰

کاهو
کرفس

بادمجان

* منبع  :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان رضوی منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای
کشاورزی شهرداری مشهد
براساس میانگین قیمت

