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افزایش شکایات مردمی
از فروشندگان خودرو

اولینانتصاباستاندارجدید
خراسانرضوی
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل
استانداری منصوب شد

محمد جواد رنجبر /استاندار خراسان رضوی با معرفی
مدیرکل روابــط عمومی و امــور بین الملل اســتانداری،
اولین انتصاب خود را انجام داد.
به گزارش خراســان رضوی 19 ،دی ماه امسال علیرضا
رزم حسینی اســتاندار پیشــین کرمان به صورت رسمی
به عنوان استاندار جدید خراسان رضوی کار خود را آغاز
کرد .حاال با گذشت  39روز از آغاز فعالیت وی در استان،
سامان دهی پست های بدون تصدی در استانداری آغاز
شده اســت و در گام اول طی حکمی از سوی وی ،مهدی
زین الدینی به عنوان مدیــر کل روابط عمومی و امور بین
الملل استانداری منصوب شد.
در پــی اجــرای اصــاح قانــون منــع بــه کارگیــری
بازنشســتگان؛ تعــدادی از معــاون هــا و مدیــران کل
استانداری با پست های خود خداحافظی کردند.
هم اکنون دو معاونت از چهار معاونت اســتانداری شامل
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی و نیز هماهنگی امور
عمرانی با سرپرستی اداره می شوند .معاونت هماهنگی و
مدیریت امور زائران استانداری نیز حتی سرپرست ندارد.
اداره کل حراست اســتانداری نیز با سرپرستی اداره می
شــود و تا پیــش از ایــن ،اداره کل دفتر اســتاندار و روابط
عمومی نیز حتی سرپرست نداشت.
بهگزارشروابطعمومیاستانداری؛علیرضارزمحسینی
در حکم زین الدینی با اشــاره به تعهد  ،تخصص و تجارب
ارزشــمند خدمتی وی ،ابــراز امیدواری کرد بــا اتکال به
خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب برای تحقق
اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
و سیاست های دولت تدبیر و امید تحت منویات و فرامین
رهبر معظم انقالب ،در این مسئولیت خدمت کند.
مهدی زین الدینی پیش از این تهیــه کننده ،کارگردان،
مجری و گوینده صدا و سیمای استان کرمان و مدتی هم
مدیر پخش و مدیر روابط عمومی صدا و سیمای این استان
بود .وی همچنین در سمت مشاور رسانه ای مدیر شرکت
مس منطقــه کرمان و مشــاور رســانه ای و روابط عمومی
استانداری کرمان هم ایفای مسئولیت کرده است.

 80نانواییغیرمجازدرمشهد
تعطیلشد
سرپرســت فرمانــداری مشــهد گفــت 80:واحــد نانوایــی
آزادپــز در ایــن کالن شــهر بــه دلیــل رعایــت نکــردن
ضوابــط قانونــی و نداشــتن مجــوز فعالیت تعطیل شــدند.
حیدر خوش نیــت در گفت و گــو با ایرنــا افزود :پیشــتر طی
چند نوبت اعالم عمومــی ،نانوایی هــای آزادپــز فاقد مجوز
موظــف شــده بودند تــا اوایــل بهمن مــاه امســال بــا رعایت
ضوابــط قانونی در ســامانه ســازمان غلــه ثبت نام کننــد و با
دریافــت مجوزهــای الزم از ســهمیه آرد برخــوردار شــوند.
ویادامهداد:بیتوجهیبهاینضرباالجلابالغی،رعایت
نکردن ضوابط قانونــی و اقدام نکردن بــرای دریافت مجوز،
موجب تعطیلی ایــن تعداد نانوایــی آزادپز فاقد مجوز شــد.
سرپرســت فرمانــداری مشــهد گفــت :هــم اینــک ســه
هــزار واحــد نانوایــی در ایــن کالن شــهر  3.5میلیــون
نفــری فعالیــت دارنــد؛ لــذا تعطیلــی  80واحــد نانوایــی
آزادپــز بــدون مجــوز ،هیــچ خللــی در تولیــد و عرضــه
نــان مــورد نیــاز شــهروندان مشــهدی ایجــاد نمــی کنــد.
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دبیرکمیسیونمبارزهباقاچاقکاالوارز استانبااشارهبهآمار ۱۰ماههخبرداد:

کشف۲۵۳میلیاردکاالیمظنون بهقاچاق
گفت و گو

محمدامین شرکت اول

دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر
مبارزهباقاچاقکاالوارزخراسانرضویگفت:طی
 10ماه ســال 1397بیــش از 2530میلیارد ریال
کاالی مظنون به قاچاق در استان کشف و ضبط شد
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته60درصد
افزایشداشتهاست.
رســول فرزاد فرد در گفت و گو با خبرنگار خراســان
رضوی درباره ســهم دســتگاه هــای کاشــف در این
خصوص افزود :پلیس مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز با
سهم86درصدیازکلکشفیات،درمقاماولاست
وپسازآنمرزبانیاستان 6درصد،سازمانصنعت،
معدنوتجارتاستان 5درصدوگمرکاتاستانبا3
درصددررتبههایبعدیقراردارند.
وی با بیان این که 16قلم کاال در خراسان رضوی به
عنوان کاالهای هدف تعریف شــده است ،به تشریح
جزئیات کشــفیات در این حــوزه پرداخــت و گفت:
مجموع ارزش کاالهای هدف مکشــوفه در این بازه
 763.5میلیارد ریال بوده که مواد غذایی به ارزش
219میلیارد ریال بیشــترین ســهم را داشته است،
پس از آن منســوجات شــامل پوشــاک و پارچــه نو و
دســت دوم در مجموع با ارزش  169میلیارد ریال،
اســباب بازی با 119میلیارد ریال و لوازم خانگی با
 97میلیارد ریال در رده های بعدی بیشــترین سهم
از میزان کاالهای مکشــوفه هدف را در این مدت به

عکس :آرشیو

معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
خراســان رضوی گفت :طی روزهای اخیر ،شــکایت روزانه
مردمی از فروش خــودرو یا خدمات پس از فروش در اســتان
افزایش یافته است.علی باخرد در گفت و گو با ایرنا افزود :از
آنجاکهمدیریتخودروسازانخارجازخراسانرضویاست،
در صورتی که شکایت مردمی از نمایندگی فروش باشد ،آن
شکایت در استان پیگیری می شــود و در صورتی که مشکل
مربوط به خودرو باشد شکایت به تهران ارسال می شود.وی
ادامهداد:عمدهشکایاتمردمیاخیردرحوزهخودرومربوط
به تاخیر خودروســازان در عرضه خودرو بوده اســت.معاون
بازرسی و نظارت ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضویهمچنینگفت:درمرحلهنخستاجرایطرحنظارت
نوروزی که از اول بهمن در استان آغاز شد تا کنون ،دو هزار و
200واحدصنفیمتخلفشناساییوپروندهآنهابهتعزیرات
حکومتی ارسال شده اســت.وی افزود :این دو هزار و 200
واحد متخلف ،از بازرسی  35هزار واحد صنفی در خراسان
رضوی شناسایی شدند که ارزش ریالی پرونده تخلف آن ها
 37میلیارد ریال است.باخرد ادامه داد :عمده این تخلفات،
مربوط به صنوف عرضــه کننده نان ،مــواد پروتئینی ،میوه و
تره بار ،برنج و روغن اســت.معاون بازرسی و نظارت سازمان
صنعت ،معــدن و تجارت خراســان رضوی گفــت :از ابتدای
اجرای این طــرح هم هــزار و 700فقره شــکایت مردمی در
استان خراســان رضوی دریافت و به آن رسیدگی و منجر به
بازگشت 17میلیارد ریال به شاکیان شده است.وی افزود:
در این مدت 670گشــت مشترک با دســتگاه های اجرایی
مختلف از جمله اداره کل تعزیرات حکومتی ،دانشگاه علوم
پزشــکی ،دام پزشــکی و اتحادیه ها از بازار خراسان رضوی
انجام شــده اســت.باخرد ادامه داد :طرح ویژه نظارتی شب
عید تا  15فروردین ماه سال آینده در خراسان رضوی ادامه
خواهد داشــت و در این طرح 13پایگاه نظارتــی ثابت و15
گروه نظارتی سیار در استان مستقر شده اند و  250بازرس
از سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق اصناف و اتحادیه ها
درکنار 200ناظرافتخاریدراینطرحهمکاریدارند.وی
همچنینگفت:قیمتمصوبستادتنظیمبازاربرایفروش
گوشــت گرم مرغ به ازای هر کیلو  115هزار ریال اســت که
برایهمهواحدهایصنفیالزماالجراست.معاونبازرسی
و نظارت ســازمان صنعــت ،معدن و تجــارت اســتان افزود:
هم اینک  100تن گوشــت مرغ گرم طرح تنظیم بازار برای
خراســان رضوی در نظر گرفته شده و توزیع بخشــی از آن از
طریقسازمانمیادینشهرداریها،برخیواحدهایتوزیع
کننده تحت پوشش زنجیره های تولید و برخی شرکت های
تعاونــی در اســتان آغاز شــده اســت.وی ادامــه داد :از زمان
توزیع این نوع مرغ در بازار ،نظارت بازرســان آغاز شده است
تا فروشندگان هر کیلو گوشــت گرم مرغ را به قیمت مصوب
عرضهکنند.اوگفت:تخلفیکهدرحوزهگرانفروشیگوشت
مرغطیماههایاخیرانجامشد،مربوطبهعرضهمرغزندهو
قیمتکشتاربودوتاکنونعمدهواحدهایصنفیدراستان
درخصوصعرضهگوشتگرممرغتخلفینداشتهاند.
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خوداختصاصدادهاند.دبیرکمیسیونبرنامهریزی،
هماهنگیونظارتبرمبارزهباقاچاقکاالوارزاستان
در خصوص کشــفیات کاالهای ممنوعه با بیان این
که ارزش مجموع کشفیات این دسته طی این مدت
بیش از  183میلیارد ریال بوده کــه از لحاظ ارزش
نسبت به مدت مشــابه ســال ،96حدود69درصد
کاهش داشته است ،به تشریح این موارد پرداخت و
گفت:دلیلکاهشنیزانجامچندعملیاتبزرگدر
مدت مشابه سال گذشــته بود.وی افزود :در 10ماه
امسال  185هزار و  649بطری و قوطی مشروبات
الکلیباافزایش95درصدیازنظرمیزان،بهارزش
 150میلیارد ریال که از نظر ارزشــی نیز 74درصد

ناگفته های نوروزیان از حوادث دی ماه۹۶
فرماندار اســبق مشــهد در گفتوگــوی تفصیلی با
ایسنا،دوسالمدیریتشدرمشهدرامرورکرد.رحیم
نوروزیاندرابتدایاینگفتوگوبامرورحوادثدی
ماهسالگذشتهاظهارکرد:مردممشهدبابتحوادث
دی ماه سال گذشــته به مردم کشور بدهکار شدند.
وی با مرور شرایط سیاســی دی ماه سال  96گفت:
ما به دالیلی که خبر داشــتیم ،مطمئــن بودیم که در
میدانشهداتجمعرخخواهدداد،بنابراینبهنیروی
انتظامی اعالم کردیم که این تجمع مجوزی ندارد و
میدانستیم از دست آن ها خارج می شود .به شورای
تامیناعالمکردهبودمکهآمادگیداشتهباشند.
معاون سابق سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار
افزود :به نیــروی انتظامی تاکید کردیــم که به هیچ
وجه خشــونت نکنــد و بســیار هم خــوب برخــورد و
خویشــتنداری کرد .به تدریج که شــعارها به سمت

شــعارهای هنجارشــکنانه رفــت ،افراد موجــه کنار
کشــیدند و تنها 100تــا 150نفر باقــی ماندند که
معلوم نبود چه افرادی هستند .آن ها به سمت حرم
حرکت کردند و شــعارهای نامناســبی دادند.وی با
اشارهبهاینکهمادرمشهدمدیریتکردیمواستاندار
نیزبسیارجدیمتوجهاینموضوع بود،تصریحکرد:
ما دو شــب در مشــهد این وضعیت را داشــتیم ،تنها
در یک خیابان بود .در بلــوار امامت حداکثر یک ربع
طول کشید و 5دقیقه هم شــعار داده شد .این افراد
 100تا  150جوان  20یا زیر  20ســال بودند ،ما با
چندنفرصحبتکردیموآنهاحتیجریانهارانمی
شناختند و تنها برای هیجان آمده بودند .شعارهای
هنجارشکنانهدادهشد.شبدومنیزبههمینشکل
بودودیگرتجمعیاتفاقنیفتادومادرمشهدمشکلی
نداشتیم.

کاهش داشــته اســت ،همچنیــن 32هــزار و693
دســتگاه تجهیزات دریافت از ماهواره به ارزش 19
میلیارد ریــال 19 ،هــزار و  570عدد آثار ســمعی و
بصری به ارزش 970میلیون ریال و نیز هزار و733
قطعه اموال فرهنگی و تاریخی به ارزش 13میلیارد
ریالکشفوضبطشدهاست.فرزادفرددرخصوص
قاچاق در حوزه فراورده های نفتی نیز به ارائه آماری
پرداخت و افــزود :در 10ماه امســال یــک میلیون و
 508هزار و 550لیتر سوخت قاچاق اعم از بنزین،
نفت ســفید ،نفت کــوره و نفت گاز کشــف شــده که
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته با افزایش221
درصدی مواجه بوده است .وی ادامه داد :نفت گاز با

وی با اشاره به این که برخی اعالم کردند که آیت ا...
علمالهدیمعترضانرابرایاعتراضتشویقکردند،
افزود :اما ایشــان هم این کار را محکوم کردند ،البته
فرمایش ها و موضع گیری های ایشــان در اقدامات
برخی از جریان ها بی تاثیر نیســت امــا این که اعالم
کنندتظاهراتکنید،ثابتنشدواینرابیاننکردند.
فرماندار اسبق مشــهد خاطرنشــان کرد :در اکران
بعضی فیلــم ها نیز برخــی از من به عنــوان فرماندار
درخواستمیکردندکهشورایتامینتصمیمبگیرد
تا فیلمی اکران نشود در حالی که فیلم مجوز داشت
اما آن ها بیان می کردند که مشــهد فرق دارد و نباید

یکمیلیونو 166هزارلیتربیشترینسهمرادراین
بینبهخوداختصاصدادهاست.درادامهنیزبنزینبا
 5هزارلیترونفتسفیدبا337هزارو 500لیترقرار
دارد.دبیرکمیسیونبرنامهریزی،هماهنگیونظارت
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان با تاکید بر این که
در هر پرونده ای ممکن اســت چندین مورد برائت و
محکومیتوجودداشتهباشد،درتوضیحپروندههای
تشکیلشدهنیزگفت:تعدادکلپروندههایتشکیل
شدهبهظنقاچاقدرتعزیراتحکومتیاستاندراین
مدت ،دو هزار و 854پرونده به ارزش بیش از291
میلیاردریالبودهاست.
وی ادامه داد :بر این اســاس دو هزار و  688پرونده
دارایمحکومیتبهارزشتعیینشده 165میلیارد
ریال بــوده و در  409پرونــده نیز حکــم تبرئه وجود
داشته است .وی افزود :ارزش جریمه تعیین شده در
پرونده ها حدود  271میلیارد ریال بوده که تاکنون
 107میلیارد ریال آن وصول شــده است.فرزاد فرد
با اشاره به اجرای انهدام کاالهای قاچاق در استان،
در خصوص آمار این بخش هم گفــت :حدود 36تن
کاالی قاچاق به ارزش  16میلیــارد و  160میلیون
ریال در این بازه منهدم شد.وی ادامه داد :صادرات
سوخت از طریق چهار روش ،بازارچه مرزی ،منطقه
ویژه دوغــارون ،فروش مرزنشــینان و جایــگاه های
کنتــرل عرضه نیز در ایــن 10مــاه در مجموع112
میلیونلیتربودهاست.
وی در پایان افزود :تعداد باندهای متالشی شده در
این مدت ،در مجموع  37باند بوده که بر این اساس
هشتهزارو 499متهمدستگیرشدهاند.

اکران شود ،من هم به آن ها می گفتم که مشهد فرق
دارد ،اما قانون فرق ندارد .آن هــا اعالم کرده بودند
که اگر این کار انجام نشود ،کفن پوش به خیابان می
آیند،بایدباآنهابرخوردشودنهبافردیکهفیلمیرا
قانونینمایشمیدهدکهالبتهفیلمهایمدنظرآن
هاپخششدواتفاقینیفتاد.ویهمچنینبااشارهبه
اینکهدرموضوعتغییرنامتابلوهایزائر،جنجالیبه
راهانداختند،باوجوداینکهاینتغییریکسالپیش
اتفاق افتاد و هیچ کس واکنشــی نشــان نداد ،ادامه
داد :این امر نشان می دهد که این مسئله برای مردم
اهمیتینداشتهاست.

از میان خبرها
اقتصاد

معاون اقتصادی استاندار خبرداد:

شنبه،تصمیمگیرینهایی
برای «پدیده»

محمدامیــن شــرکت اول -معــاون هماهنگــی امــور
اقتصادی اســتاندار خراســان رضــوی از تصمیم گیری
نهایی بــرای «پدیــده» طی شــنبه آینده خبــر داد.قربان
میرزایــی در گفت و گو با «خراســان رضوی» با اشــاره به
جلسه برگزار شــده روز گذشــته در تهران ،برای تصمیم
گیری درباره شــرکت پدیده ،افزود :این جلسه با حضور
وزیر اقتصادبرگزار و در آن مباحث و پیشنهادهایی مطرح
شد اما جمع بندی نهایی آن به جلسه شنبه آینده موکول
شــد.وی با تاکید بر این کــه در این مرحلــه از پیگیری ها
بسیار امیدواریم که اتفاق بسیار خوبی برای پدیده بیفتد،
ادامه داد :برای حل مســئله پدیــده اراده جدی به وجود
آمده است و امیدواریم به زودی پرونده پدیده بسته شود.

آغازتوزیع 150تنگوشتقرمز
منجمدطرحتنظیمبازاردراستان
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی گفت :توزیع گوشت قرمز منجمد
به قیمت طرح تنظیم بازار ،از روز یک شنبه در استان آغاز
شده است.علی غفوری مقدم در گفت و گو با ایرنا افزود:
به تازگی میزان قابل توجهی گوشــت قرمــز منجمد وارد
کشور شده است که از طریق کارگروه تنظیم بازار استان
خراسان رضوی ،تالش شد سهم مناسبی از این محموله
های وارداتی نصیب استان شود.
وی ادامــه داد :در پــی این تــاش ها در مرحله نخســت،
 150تن گوشــت گوســاله منجمد وارداتی به خراســان
رضوی اختصــاص یافت که از این میــزان تاکنون  50تن
وارد استان و توزیع آن در مشهد و شهرستان ها آغاز شده
است.معاون بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت،
معدن و تجــارت خراســان رضوی گفــت :بخشــی از این
میزان گوشت ،سهمیه دانشگاهیان است و بخشی دیگر
از طریــق اتحادیه مرکزی تعاونی هــای مصرف کارگران
ایران (امکان) و تعاونی های کارمندی به قیمت هر کیلو
 290هزار ریال طی یک شنبه و دوشنبه توزیع می شود.
غفوری مقدم افزود 10 :تن گوشــت گوسفندی منجمد
وارداتی نیز به اســتان خراســان رضوی تعلــق گرفته که
با قیمت هر کیلــو  390هزار ریال از طریــق تعاونی های
مصرف در حال توزیع است.
وی ادامه داد :تامین گوشــت منجمــد وارداتی به قیمت
تنظیــم بــازار از طریق شــبکه سراســری در کشــور ادامه
می یابــد و به هر میــزان که تامین گوشــت افزایــش یابد،
شــبکه توزیع آن نیز در استان گســترش پیدا می کند.او
در خصوص توزیع گوشــت از طریق سایت های اینترنتی
گفت :تاکنــون از تهــران برنامه فروش اینترنتی گوشــت
قرمز به شهرستان ها اعالم نشده اســت.معاون سازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت خراســان رضوی گفــت :طی
روزهای اخیر  500تن برنج وارداتی پاکستانی به قیمت
هر کیلو برنج درجه یک  ۸۲هزار ریال در شــبکه اســتان
توزیع شد.

