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از میان خبرها
اقتصادی

تجمع سهامداران پدیده شاندیز
مقابل دادسرای عمومی مشهد

با اشاره به ضرورت هوشیاری و تالش بیشتر مسئوالن در حفظ حقوق بیتالمال در ایام نوروز

اتمامحجتدادستاندربارهتصرفات
قاضی صادقی :نیاز نیست تک تک بیایید و دستور قضایی بگیرید ،رفع تصرف کنید

محمدحساممسلمی/دادستانعمومیوانقالبمرکز
خراســان رضوی با تقدیــر از تالش یگان هــای حفاظت
شــورای حفظ حقــوق بیت المــال ،بر ضــرورت تصحیح
عملکرد برخی مدیران و روســا به عنوان عوامل ســتادی
دســتگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت :مطمئن باشید
که با کوتاهی های عوامل ســتادی در ایــن حوزه برخورد
مــی کنــم .بــه گــزارش خراســان رضــوی« ،غالمعلــی
صادقی» روز گذشته در مراسم افتتاحیه و مانور مشترک
دستگاههایعضوشورایحفظحقوقبیتالمال،خطاب
به اعضای تیــم های حفاظــت از اراضی گفــت :زحمت،
تالش ،گرما و سرما مربوط به شــما و سخنرانی و ُپز دادن
برایماعواملستادیاست،مندستتکتکشمارامی
بوسمکهبرایحفاظتازاراضیتالشمیکنیدودراین
راهتوهینوفحاشیهممیشنوید.

این کوتاهی برخورد مــی کنم .وی ادامه داد :پشــت میز
مینشینید،کوتاهیمیکنید،برنامهندارید،بعدشهروند
ما ،مامــور ما و کشــور را دچار آســیب می کنیــد ،این بی
عرضگی و ناتوانی عوامل ســتادی اســت .وی افزود :این
واقعا به عنوان یک مطالبه عمومی اســت ،شهروندان به

فرســتادن شــهروندان و زن و بچه مردم ،ایــن ها نتیجه
بیعرضگیعواملستادیومتولیاناست.

جای این که روبه روی پلیس بایســتند ،باید بیایند و مثال
بهمتولیانبگویندمنمسکنمیخواهم،درپاسخبهاین
مطالبه هم اگر قانون اســت ،قانون گذار باید مشکلش را
حل کند ،اگر مشــکل اجرایی هســت متولیان باید آن را
حل کنند ،نه با زور و اسلحه ،نه با حکم قاضی و نه با زندان

•مدیرورئیسیکوتاهیکند
تعقیبشانمیکنم

دادستانعمومیوانقالبمرکزخراسانرضویباتاکیدبر
ضرورتنظارتعواملستادیدرحیطهمسئولیتخود،
اظهارکرد:اگراینتلقیبراییکمدیرورئیسایجادشود
من
که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پای کار است و ِ
مدیر دســتگاه اجرایی هم به تعطیالت نوروزی بروم ،من
اینجاعرضمیکنمکهخیراینطورنیست،اگردرپایان
این دوره گزارشی به دست من برسد که مدیر و مسئولی
کوتاهی کرده من تعقیبشان می کنم .وی افزود :اگر تیم
هایحفاظتتشکیلشده،برایمواردیاستکهنیازبه
همکاریوهمافزاییاست،اماهمهدستگاههابهنوبهخود
دراینزمینهوظیفهومسئولیتدارند.

•کوتاهیعواملومتولیانستادی

•مطمئنباشیدبرخوردمیکنم

مندادستانبایدبیایمبگویماینعوامل
صادقیادامهدادِ :
ســتادی را که کوتاهی کرده اند باید محاکمه شان کنم،
باید این هــا را تعقیب کنم ،چــرا این فضــا را ایجاد کردند
که تخلفی صورت بگیــرد و به دنبــال آن مامور ما مصدوم
شود و شهروند ما مورد تعقیب قرار بگیرد .وی ادامه داد:
همین شــهروندی که آجر پرت می کند (به اســتناد فیلم
پخششده)،دردستگاهقضاییمحکومشدوپروندهاش
دردستگاهقضاییاست،بعداینحرفهامطرحمیشود
کهمردمازنیرویانتظامیودستگاهقضاییناراضیاند،
اما منشأ این نارضایتی چیست؟ کوتاهی عوامل ستادی
و متولیان امر .دادستان تصریح کرد :یک روزی اگر بنده
در این ســمت بــودم و زنــده بــودم ،مطمئن باشــید که با

عکس :شهرداری

صادقی با اشاره به کلیپ پخش شــده در این همایش که
نشان دهنده صحنه هایی از درگیری مردم با یگان های
حفاظتازاراضیبود،اظهارکرد:اینفیلمکهپخششد
بایدراهحلداشتهباشد،چراایناتفاقاتافتادهاست؟به
دلیل این که متولیان و عوامل ستادی خوب برنامه ریزی
نکردند و نتیجه اش این شــده اســت که نیروی انتظامی
بایدبهصحنهبرودودرگیرشود؛درحالیکهدراینزمینه
مامورنیرویانتظامیکوتاهینکردهاست،بلکهعواملو
متولیانستادیکوتاهیکردند.ویافزود:ضمناینکه
بایدبهاینمامورانخستهنباشیدبگوییم،بایدگفتاگردر
حوزه شهرداری ،اراضی کشاورزی ،چاه های غیرمجاز،
منابــع طبیعــی و اراضی موقوفــه این درگیری هــا اتفاق
میافتد،بایدازعواملستادیگالیهکنیم.

دادستان مطرح کرد :

هماهنگی خوب بین دستگاه قضایی با شهرداری مشهد
و همه مسئوالن استان
دادستان در ابتدای صحبت های خود با اشــاره به شرایط خوب همکاری بین مسئوالن در استان اظهار
کرد:امروزدراستانهماهنگیبسیارخوبیوجودداردوهمگانازجملهنمایندهمحترمولیفقیه،تولیت
محترم آستان قدس ،استاندار محترم ،دستگاه قضایی ،نیروهای نظامی و امنیتی ،مجموعه شهرداری،
جناب آقای شهردار و دستگاه های اجرایی در این حوزه همکاری مناسبی دارند ،به گونه ای که بنده که
توفیق خدمت در اســتان های مختلف را داشته ام و همچنین سال هاســت در این استان توفیق خدمت
دارم ،می توانم اعالم کنم این هماهنگی در استان که برای رفع مشکالت مردم ،اشتغال ،فعالیت و توسعه
اقتصادیوجوددارد،دراستانهایکمیمیتواندباشدودراستانماهمنبودهاست.صادقیادامهداد:
این نعمت را باید قدر بدانیم و از این فرصت برای حل مشکالت مردم ،شهروندان ،شهر ،تولید ،فعالیت،
خدمات ،حقوق عمومی و شهروندی استفاده کنیم .در این مسیر حمایت کامل دستگاه قضایی نیز پشت
سرمدیران،مجریانوخدمتگزارانبهاستانومردماست.ویافزود:هیچدستگاهاجرایینمیتواندادعا
کندکهمادرفالنحوزه،حمایتدستگاهقضاییراطلبکردیماماازماحمایتنشد،منخدمتتانعرض
میکنمدردستگاهقضاییحمایتحداکثریراازتماممجموعههاداشتهوداریم،بهخصوصازنیروهای
نظامیوانتظامی،دستگاههایاجراییومجموعهشهرداریوجنابآقایشهردارکهخدمتشانهستیم،
بنابراین امروز سعی کنیم از این هماهنگی در استان که شاهدش هستیم ،بهترین استفاده را ببریم.

•دستورصریحدادستانبرایبرخوردمستقیم
باتصرفات

صادقــی ادامــه داد :نکتــه دیگری کــه به عنوان دســتور
قضایی عــرض می کنــم ،این که هر جــا اراضــی ،اموال،
امالک ،بســترهای رودخانه و دیگر دارایی های عمومی
و دولتی در این ایام و دیگر ایام ســال مورد تصرف و تجاوز
قرار گرفت ،شــما نیــاز ندارید تک تــک بیاییــد و از بنده و
همکاران بنده دســتور قضایی بگیرید .این به عنوان یک
دستورواجازهقضاییاستکهشمابایدرفعتصرفکنید
و گزارش آن را برای من بفرســتید.وی تصریح کرد :شما
قوانین مربوط به شــهرداری ،موقوفات و اموال دولتی را
در اختیار دارد و بر اساس آن می دانید باید از اموال تحت
مدیریتخودحفاظتکنید.صادقیباذکرمثالسادهای
دربــاره حفاظت از امــوال گفت :فــرض کنید فــردی در
مسافرتساکخودرابههمسفرشمیسپاردومیگوید
مراقــب آن باش تا من برگــردم ،این یعنی اگر کســی آمد
و قصد داشت ســاک من را از شــما بگیرد باید آن را حفظ
کنید ،اگر هم گرفت باید آن را پس بگیرید .نمی شود که
صاحبساکبرگرددوبهاوبگوییدساکرابردهاندوبروبه
دادگاه شکایت کن ،قطعا این حرف در حوزه امانت داری
پذیرفته نیســت .صادقی افــزود :بنابراین هرجــا اموال
عمومی ،دولتی ،موقوفه تصرف شــد ،هــم وظیفه مدیر و
ستاداستوهماختیاراتووظیفهشمااعضاییگان،که
در درجه اول رفع تصرف کنید و سپس گزارش ها را برای
دستگاهقضاییارسالکنیدکهمورداستفادهقراربگیرد.
دادستانمرکزاستانهمچنینبااشارهبهانتصابرئیس

جدیدقوهقضاییهگفت:باانتصابیکهدراینحوزهانجام
گرفتنویدهایخوبیرامیبینیمومیشنویم،امیدواریم
اتفاقات خوبی در دســتگاه قضایی بیفتد ،کما این که در
ابالغ مقــام معظم رهبــری و صحبت هایی که در جلســه
تکریم و معارفه رئیس قوه قضاییه شــد نیز نوید خبرهای
خوشراشنیدیم.

•اولویتجدیشهرداری،برنامهریزیبرای
کاهشتخلفات

شــهردار مشــهد نیــز در ایــن همایــش ،بــا بیان ایــن که
برنامهریزیبرایکاهشتخلفاتاولویتجدیشهرداری
استاظهارکرد:واقعیتایناست کهبرنامهریزیوفراهم
آوردن مقدمات بــرای مواجهه کمتر با تخلفات ،اولویت و
ســرلوحه جدی کار ماســت« .محمدرضا کالیی» افزود:
دســتگاه قضایی اســتان فضای مثبت ،تعاملی و مبتنی
بر نتیجهای که به نفع مردم اســت را رقم زده اســت و من
فکر می کنم هم اکنون فضا در اســتان بــرای همکاری و
هماهنگی بینظیر است .همچنین حقدادی سرپرست
دادســرای عمومی و انقالب ناحیه 7مشــهد با اشــاره به
تشــکیل کمیته صیانت از اراضی حریم شهرها ،گفت :از
زمان تشــکیل کمیته صیانت از اراضی حریم شــهرها در
تمامی شهرستان های استان 180 ،مورد تخلف در این
اراضی شناســایی و بیش از 153مورد تخریب شــد .وی
به برنامه های ســال آینده این کمیته در اســتان اشــاره و
اظهارکرد:برایجلوگیریازتصرفحریمهایشهریاز
ابزارهای الکترونیکی از جمله پهپادها استفاده خواهیم
کــرد .حقــدادی ادامــه داد :ان شــاءا ...بــا حمایت های
دستگاه های قضایی و دیگر دســتگاه ها حتی اجازه یک
وجبتعرضوزمینخواریرانخواهیمداد.

•بیشترینتخلفاتوتصرفات،درایامتعطیل

«مهــدی نیــا» رئیــس کمیســیون عمــران و شهرســازی
شــورای شــهر مشــهد نیز گفت :ســوابق گذشــته نشان
میدهدکهبیشترینتخلفاتوتصرفاتحوزهاراضیدر
ایام تعطیل اتفاق افتاده اســت .وی همچنین به ضرورت
تدویناسنادباالدستیدرحوزهساختوسازو اختالفات
موجود در اراضی مشــهد و طرقبه شــاندیز اشــاره کرد و
گفت :تعیین تکلیف نکردن نحوه مواجهــه با این اراضی
ممکن اســت حجم تخلفات در این محــدوده را افزایش
دهدوبههمیندلیلازاستاندارمحترمومعاونتعمرانی
میخواهیم برای تعیین تکلیف این اراضــی اقدام کنند
تا بتوانیــم در این محدوده اختالفی ،هم نظارت درســت
داشتهباشیموهمشاهدجریانتوسعهباشیم.

مردمازافزایشقیمتپوشاکوکفشدرآستانهسالجدیدمیگویند

گزارشمیدانی

گرانیبرتن پوشاک

مسعودحمیدی

•گوشتنخوریم،آجیلنخوریم ،پوشاکهم
نخریم؟
این شــهروند با چهــره برافروخته میافزاید :گوشــت
گران شــد گفتند گوشــت را تحریم کنید ،آجیل گران
شدگفتندآجیلنخرید،اآلنهمکهقیمتلباسهاسر
به فلک کشیده اســت فردا میگویند لباس هم نخرید
معلوم نیســت با همین رویه پیش برویم...فروشندهها
و مغازهدارهــا هم از ایــن وضعیت ناراضیانــد .یکی از
فروشندههادر بازار پوشــاک صیاد شیرازی میگوید:
فروش نسبت به سال گذشته کمتر از نصف شده است
وحتینمیتوانیمکرایهمغازهرابپردازیم.

•نصفمغازههاتعطیلشدهاند

این فروشنده ادامه میدهد :بیشتر همکاران یا مغازه
را تعطیــل کردهاند یا بــه مناطق دیگر شــهر نقلمکان
کردهاند کــه حداقــل کرایههــای مغازهها نصــف این
جاســت.به بازار پوشــاک بولــوار امامت و بولــوار معلم
میرویمکهیکیازبازارهایشلوغمشهددرآستانهنوروز
اســت؛ در این بازار قیمت پوشــاک متعادلتر است اما
تنهاچیزیکهدراینخیابانمیتوانیممشاهدهکنیم،
شــلوغی جمعیتی اســت که تنها نظارهگر لباسهای

عکس :آرشیو

گرانی پوشــاک و کفــش و کاهش قدرت خریــد مردم
باعثشدهبسیاریازمردمنتوانندنوروزخودرابالباس
نو شــروع کننــد و بســیاری از بازارها حتــی در مناطق
برخوردار مشــهد کم رونق شــوند.به گزارش خراسان
رضوی ،روزهای پایانی هرسال معمو ًال بازار پوشاک و
کفشمشهدحالوهوایعیدبهخودمیگیردوبسیاری
ازمردمبرایایامنوروزاقدامبهخریدهرچندیکقطعه
لباسنومیکننداما...
مشــاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی از آن اســت که
بازارهای مناطق برخوردارتر مشهد به شدت با رکود و
عدم استقبال مردم مواجه شده است و به نظر میرسد
بهار پوشاک امســال به ســمت مناطق کم برخوردارتر
مشهدسوقپیداکردهاست.بهبازارپوشاکبولوارصیاد
شیرازیوهفتتیرمراجعهمیکنیم،اگرچهزرقوبرق
مغازهها مردم را به خود جذب میکند ،اما نتیجه چند
دهدقیقهگشتوبررسیقیمتهادراینبازار،نگاههای
معنادار مردم بعد از خروج از فروشــگاهها و دستهای
خالی آنهاســت .پدر خانواده همراه پســرش به چند
مغازه سر می زند و هر بار دستخالی از مغازهها خارج
میشود .گپی با او میزنیم و درباره قیمت ها و کیفیت
پوشاک از او میپرسیم .میگوید :قیمتها سر به فلک
کشیدهاست؛شلواریکهسالگذشتهدرنهایت150
هزار تومان قیمت داشت امسال همان شلوار به باالی
 250هزارتومانرسیدهاست.

رنگارنگ هستند .سامان پسر جوانی است که چندین
مغازهرابهقولخودشزیروروکردهاستتایکپیراهن
خوبپیداکند.

برای بچههایم خریداری کنم ولی متأســفانه قیمتها
آنچنان زیاد است که تنها شرمندگی من مادر جلوی
بچههایمماندهاست.

•بهاسمجنسترکقیمتهارانجومی
میگویند

•خلوتیبازارکفشوکارمندیکهنمیتواند
کفشبخرد

او میگوید :کیفیت لباسها افت زیادی کرده اســت.
عالوه بر این که هیچکــدام از این لباسهــا برند معتبر
نیست و به نظر میرســد در کارگاههای غیراستاندارد
تولیدشدهاست؛مغازهدارهاقسممیخورندکهپیراهن
کارترکاستوقیمتهاینجومیاعالممیکنند.من
کمکم دارم تصمیم میگیرم امسال لباس نخرم شاید
ســال آینده وضع بهتر شــود یا حداقل بعــد از ایام عید
قیمتها متعادل تر شــود.در بازارهای بولوار ســجاد و
احمدآباد نیز پوشــاکهای برند یــا مغازههای فانتزی
وجودداردکهفروشندههایآنمدعیاندپوشاکآنها
برنداستومشتریانخاصیبرایخریدازبوتیکهای
لباسدرایندوبولوارمراجعهمیکنند.

• کفش 200تومانی 400تومانشدهاست

به بازار زیست خاور میرویم ،خلوت بودن این مجتمع
تعجبآور اســت ،بعــد از چند دقیقه بررســی قیمتها
با یکی از شــهروندان که همــراه دو دختر کوچک خود
برای خرید به این بازار آمده اســت همکالم میشویم.
میگویــد :امــروز جوانهــا و نوجوانها تنهــا لباس یا
کفشیرامیخواهندکهمارکباشد.هرمغازهایهمکه
میرویم قیمتهایی اعالم میکنند که آدم باید جلوی
بچههای خود خجالتزده بگوید لباس را نپســندیدم.
مث ً
ال کفشــی که تا پارســال حداکثر  200هزار تومان
قیمتداشتامسالبه 400هزارتومانوبیشتررسیده
اســت.این شــهروند ادامه میدهد :چند روز است که
بازارهایمختلفیراگشتیمکهیکجفتکفشومانتو

در ادامــه به بــازار کفــش خیابــان دانشــگاه میرویم.
وارد تعدادی از مغازهها میشــویم و قیمت کفشها را
می پرســیم .قیمت کفشها نســبت به ســال گذشته
افزایش زیادیپیداکردهاست.تفاوتینمیکندکفش
چرم اصل باشــد یا تولیدی کارگاه؛ قیمتها همه دو و
سهبرابرشدهاست.مغازهدارهاعلتآنراگرانیونبود
مواد اولیه بیان میکنند .برخی مغازهدارها هم مدعی
اند که اجاره مغازههــا حداقل 50درصد افزایش یافته
است.یکیازشهروندانمشهدیکهبرایخریدکفش
بهاینخیابانآمدهاست،میگوید:چندروزاستکهبه
مغازههایمختلفیمراجعهکردهامتابعدازدوسالیک
جفتکفشبرایخودبخرم.متأسفانهقیمتکفشدر
همه فروشگاههای معتبر چرم تولید داخل ،حداقل دو
شخوبمعموالاز 200هزار
برابرشدهاستوقیمتکف 
تبرخیازبرندهاهمبهباالی
تومانکمترنیستوقیم 
یکمیلیونتومانرسیدهاست.
ایــن کارمند دولــت ادامه میدهــد :ناچار شــدم برای
خرید کفش به مغازههای معمولی تر مراجعه کنم ولی
متأسفانه این جا هم افزایش قیمتها تعجبآور است.
کفشی که شاید در نهایت چند ماه دوام بیاورد قیمتی
حدود 150هزارتوماندارد.

•باالنشینانبازارفردوسیراشلوغکردهاند!

امــا روی دیگر بــازار مشــهد را وقتی متوجه میشــویم
که به بازارهای مناطق کم برخوردارتــر میرویم .بازار
فردوســی 1و 2ازجمله این بازارها هســتند؛ شــلوغ و

پرمشتری.یکیازفروشندههامیگوید:امسالچهرهها
عوضشدهاستوکسانیکهتاسالگذشتهحتیحاضر
نبودندازجلویاینبازارگذرکنند،مشتریماشدهاند.
یکیازشهروندانکهمیگویدازبولوارمعلمبرایخرید
بهاینجاآمدهاست،میافزاید :تفاوتقیمتهادراین
بازار با بازارهای آنطرف شــهر زمین تا آســمان است.
پیراهنی را که برای پســرم خریداری کردم این جا 60
هزار تومان قیمت داشــت درحالیکــه همین پیراهن
با همین کیفیــت و برند تولیــدی در بازارهــای صیاد و
هفتتیرحداقلدوبرابرقیمتداشت.شهرونددیگری
نیز که با خانواده خود آمده است ،میگوید :بنده اولین
باراستکهبرایخریدبهاینجامراجعهمیکنم؛ازاین
کهبهاینجاآمدهاموخریدمیکنمخوشحالمهرچندکه
کیفیتلباسهاچندانزیادنیست؛اماحداقلمیدانم
مجبورنیستمشلواروپیراهنیراکهقیمتواقعیآندر
نهایت 70یا 80هزارتوماناستباقیمت 200و300
هزارتومانخریداریکنم.

•جلویخانواد هامشرمند هام

شهرونددیگرینیزکهخودساکنمنطقهطالباست،
میگوید :بنده هرســال بــرای خرید لباس بــه بولوار
ســجاد یا احمدآباد میرفتم اما امســال نهتنها خودم
بلکه دوستانم را متقاعد کردم که از این جا خرید کنند.
اما شــهروند دیگری که همراه همسر و سه فرزند خود
برای خرید لباس عید آمده معتقد است این قیمتها
برای خانواده او بســیار گران اســت .حســین که یک
کارگر است میگوید :سال گذشته در نهایت با 500
هزار تومان توانســتم بــرای خانواده خــود چند لباس
خریداری و آنها را روز عید خوشــحال کنم اما اآلن با
این گرانیها حتی یکمیلیون تومان هم کافی نیست
و جلوی خانوادهام شرمنده شدهام...به نظر میرسد
شــلوغی بازارهای این مناطق به این دلیل اســت که
برخی مشــتریان بازارهای ســجاد ،احمدآباد ،صیاد
شــیرازی ،زیســت خاور و حتی امامت امسال ترجیح
میدهند از مناطق پایینتر مشهد خرید کنند.البته با
گشت و گذار در فروشگاه های شهر می توان پوشاک و
کفش با قیمت و کیفیت مناسب نیز یافت .

•نهایت افزایش قیمتها  30درصد بوده
است

نایبرئیساتحادیهفروشندگانپوشاکمشهداگرچه
قبولداردممکناستتخلفاتگرانفروشیدرصنف
فروشندگان پوشاک باشــد اما مدعی است که نهایت
افزایش قیمت پوشاک مشهد 30درصد بوده است.
لسانطوسیدرگفتوگوباخراسانرضویمیگوید:
از ابتدای امسال تاکنون بیش از دو هزار واحد صنفی
فــروش پوشــاک در مشــهد تعطیلشــدهاند و حتــی
فروشندگان حاضر هستند پوشــاک خود را به قیمت
تولیدی بفروشــند تا بتواننــد چکهای خــود را پاس
کنند .دلیــل این موضــوع وضعیت اقتصادی کشــور

است که باعث شده است خرید لباس از اولویت دوم به
اولویت نهم تنزل پیدا کند.
وی میگوید :هم اکنون هیچ پوشــاک خارجی به غیر
برند که توسط اشــخاص حقوقی وارد میشود وجود
ندارد .لذا ایــن که فروشــندهای ادعا کنــد این لباس
کار ترک اســت صحــت ندارد .از ســویی ایــن بهترین
فرصت برای واحدهای تولیدی است که بتوانند رونق
دوبارهای به تولید خود دهند.

•یک جنس با 2قیمت متفاوت

نایبرئیس اتحادیه پوشــاک مشهد میگوید :نظارت
اتحادیــه بر واحدهــای فروش پوشــاک روزانــه انجام
میشــود .البته ممکن اســت واحدی همان پوشاکی
را که در بولوار مفتح  70هزار تومان فروخته میشود
 150هزار تومان به مــردم عرضه کند کــه این تخلف
استوهمهفروشندگانپوشاکموظفاندضمندرج
برچسب قیمت روی کاالهای خود رسید خرید نیز به
مشتریان ارائه کنند.
وی ضمن تایید رونق در بازارهای پوشاک مناطق کم
برخوردار مشهد میگوید :البته در همین مناطق هم
ممکن اســت افراد مدعی باشــند کــه قیمتها گران
است؛ اما باید توجه داشــت اجناس درجهبندیشده
اســت و بدون شــک کاالیــی کــه در بولــوار ســجاد یا
احمدآباد عرضه میشــود ،در طالب یــا مفتح عرضه
نمیشود و کاالها با توجه به درجه برخورداری مناطق
درجهبندیشده است.

•برخورد می کنیم

لســان طوســی تاکید کرد :بدون شــک با واحد های
متخلف برخــورد خواهد شــد و گــروه های بازرســی
سازمانصنعت،معدنوتجارتاستانهمکاریخوبی
در زمینه برخورد با گران فروشان پوشاک در مشهد با
اتحادیه پوشاک دارند.

•تقصیر مواد اولیه است
رئیــس اتحادیه کفاشــان مشــهد نیــز با تاییــد گرانی
کفش در بازار مشهد ،علت آن را گران شدن مواد اولیه
موردنیاز تولید کفــش بیان میکنــد و میگوید60 :
درصد مواد اولیه موردنیاز تولید کفش وارداتی است
و تحت تأثیر نوسانات ارزی قرارگرفته است.
اســماعیلپورمالئکه در گفت وگو با خراسان رضوی
میافزاید:قیمتمواداولیهمانندرویهمصنوعیکفش
حداقل 300درصدافزایشداشتهاستوعالوهبراین
قیمت مواد پتروشــیمی مانند کروم و گرانول که مواد
پایه برای تولید کفش است ،بهجرئت میتوان گفت،
نسبتبهسالگذشته 5برابرشدهاست.ویمیگوید:
بخش تولید کفش هم اکنون بسیار دچار مشکل شده
و نیازمنــد حمایــت جدی دولت اســت .عــاوه بر این
صادراتچرمنیمهخامضربهسنگینیبرصنعتکفش
کشور وارد خواهد کرد.

تعدادی از ســهامداران معترض شــرکت پدیده شــاندیز
مقابل ســاختمان دادســرای عمومــی و انقالب مشــهد
تجمع کردند.به گزارش خراســان رضوی ،روز گذشــته
حدود  50نفر از ســهامداران شــرکت پدیده شــاندیز در
اعتــراض به طوالنــی شــدن تعییــن تکلیف ســهام خود
مقابل ســاختمان دادســرای عمومــی و انقالب مشــهد
تجمع کردند و با ســر دادن شــعار و حمــل پالکاردهایی
از دادســتانی مشــهد خواســتند کــه در زمینــه تعییــن
تکلیف وضعیت ســهام این شــرکت و پرداخت مطالبات
ســهامداران معسر این شــرکت اقدام جدی انجام شود.
آنان همچنین خواستار فروش پدیده و پرداخت مطالبات
سهامداران به ویژه سهامداران معسر شدند.

استاندار:نهاداقتصادمقاومتیاستان
در سال۹۸راه اندازی می شود
استاندارخراســان رضــوی بــا بیــان ایــن کــه مدیریــت
بایــد دانایــی محــور باشــد ،گفــت :ســازمان مدیریت و
برنامــه ریــزی اســتان و معاونــت اقتصادی اســتانداری
تالش کننــد تا در ســال آینــده از نهاد اقتصــاد مقاومتی
اســتان خراســان رضــوی رونمایــی کنیم.بــه گــزارش
روابــط عمومــی اســتانداری علیرضــا رزم حســینی
دیــروز در بازدیــد از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
اســتان افزود :وقتــی تخصیص منابــع در تهــران انجام
می شــود یا نظــام هزینــه و درآمــد نداریــم ،چــه رقابتی
بیــن مدیریــت اســتان هــا مــی توانــد وجــود داشــته
باشــد؟ یا چــه انتظــاری داریم کــه تحولی ایجاد شــود؟
وی ادامــه داد :در نظــام اداری مــا بــه دلیل عــدم ثبات
مدیریت ،چه انتظاری می توان داشت که یک شهرستان
با منابع مشــخص یک کار پایدار انجام بدهــد؛ لذا دو راه
داریم یا یک مدیر جاریه باشــیم یا دنبال ســبک جدیدی
باشیم که ممکن است با سختی همراه باشد.
رزم حســینی ادامه داد :بعد از جنــگ جهانی دوم تقریبا
یک ویرانی سراســری در اتحادیه اروپا صورت گرفت اما
از صفر شــروع کردند؛ ولی این کشــورها چگونه ساخته
شــدند؟ نقش هایی که دولــت ها در این کشــورها بازی
کردند یک نقش مبتنی بر اقتصاد مردمی بود.
وی گفت :با مدل اقتصاد مقاومتی بوروکراســی دولتی
را تا حدی دور زدیم و تصمیم سازی را مستقیم به منطقه
بردیم و قرار نیست چند ســال طول بکشد تا یک تصمیم
بگیریم چرا که اگر مدل گذشــته درست بود که جمعیت
روستاها با کاهش روبه رو نمی شد.وی افزود :با توجه به
مدل ما یک نهاد اقتصاد مقاومتی نقش دولت اقتصادی
اســتان را بازی می کند و دولت فقط نقش پشتیبان را بر
عهده دارد و تصمیمــات وفق مقررات جاریــه گرفته می
شود.همچنین به گزارش ایرنا ،رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی خراســان رضوی نیز در این جلســه گفت:
مطالعــات اقتصــادی روی  992روســتای اســتان کــه
با هدف توســعه اقتصــادی و اشــتغال زایی روســتایی از
دو ســال پیش آغاز شــده بود  ،به تازگی به پایان رســید.
رضا جمشــیدی افزود :در چارچوب برنامــه ریزی به این
منظور مطالعات توسعه اقتصادی و اشــتغال زایی برای
 329روستا در نظر گرفته شد اما با تالش بیشتر پارسال
مطالعات  476روستا و امسال  525روستا در این استان
انجام گرفت .وی ادامه داد :بر این اساس فعالیت هایی
که با هدف توزیع بهتر تســهیالت عشــایری و روســتایی
مدنظر بود و می بایست در مدت سه سال انجام می شد،
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی
ظرف دو سال به پایان رسید.

•توسعه اقتصاد گردشگری در خراسان رضوی
باید مورد توجه قرار گیرد

استاندار خراســان رضوی گفت :اقتصاد گردشگری به
عنوان یکی از مهم ترین صنایع پول ســاز در جهان امروز
باید در اســتان مورد توجه جدی قرار گیرد و توسعه یابد.
به گــزارش ایرنــا ،علیرضا رزم حســینی دیــروز در مانور
خدمت ســتاد خدمات ســفر اســتان در کمپ غدیر شهر
مشــهد افــزود :کالن شــهر مشــهد دارای ویژگــی های
منحصربه فردی در عرصه گردشــگری و جاذبه هاســت
که کمتر شــهری در دنیا دارای این ویژگــی ها به صورت
توامــان اســت.وی ادامــه داد :برخــورداری از جاذبــه
های زیارتــی و جذب زائــر و نیز جاذبه های گردشــگری
و جذب گردشــگر به صــورت همزمان برای مشــهد یک
ویژگــی مهــم محســوب مــی شود.اســتاندار خراســان
رضوی گفت :خدمات رســانی به زائران ،گردشــگران و
مســافران با توجه به اهمیــت آن از اجر معنــوی فراوانی
برخوردار اســت و ایــن نکتــه باید مــورد توجــه خادمان
قرار گیرد.شــهردار مشــهد نیــز در این مانور با اشــاره به
اقدامات انجام شــده بــرای اســتقبال و میزبانــی هرچه
بیشــتر از زائران و مســافران گفت :تاکنون کاشــت 14
میلیون بوتــه گل و انجام عملیات تعمیــرات و اصالحات
مهندسی معابر در مشهد در موعد مقرر انجام شده است.
محمدرضــا کالیــی افــزود :ورودی و خروجــی شــهر
مشــهد بــه میــزان  10کیلومتــر نیــز نظافــت می شــود
و ارائــه خدمات بــه زائــران در این شــهر به صــورت 24
ســاعته درآمده اســت.وی با اشــاره بــه این کــه در نوروز
پیش رو در نصــب المــان ها در مشــهد رکــورد جدیدی
را ثبــت خواهیــم کــرد ،ادامــه داد :در ایــن زمینه 900
المــان در شــهر مشــهد بــه نمایش گذاشــته می شــود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
خراســان رضوی نیــز ظرفیــت اقامــت در این اســتان را
طــی ایــام نــوروز  420هــزار نفــر شــب اعــام کــرد و
گفت :خراســان رضــوی بیشــترین ظرفیــت اقامتی در
اســتان هــای کشــور را دارد و بــا وجــود ایــن ظرفیت با
کمتریــن چالــش در حــوزه اقامــت مواجه خواهــد بود.
ابوالفضــل مکرمــی فــر افــزود :عــاوه بــر ایــن ،کمــپ
گردشگری در مشــهد و برخی شهرســتان های واقع در
مسیر مشهد نیز آماده خدمات رسانی به مسافران است
و در صورتــی که با شــرایط اضطــراری مواجه شــویم ،از
ظرفیت ســالن های ورزشــی نیز بــرای اقامت اســتفاده
خواهد شد.

