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راکدشدنمجدد 19واحداز 95واحدصنعتی
پساز راهاندازیدوباره
پایش ۲۰۱واحدصنعتیوارائه ۸۷موردخدماتکلینیکی

عکس تزیینی است

صنعتی تعطیل شــده و پیگیــری و راهکارهای
مناسب از طریق کمک به توسعه بازار محصوالت
توسط شــرکت های مدیریت صادرات به شکل
کمک بــه بازاریابی ،فروش و انجــام صادرات با
کارت بازرگانی واحــد صنعتــی کــه به اســتناد
مستندات در سال گذشــته  37.3میلیون دالر
در حــوزه صادرات اســتان اقــدام و همچنین از
طریق نظام مبادالت پیمانــکاری فرعی و ایجاد
ارتبــاط میــان پیمانــکاران خرد و کالن ســبب
اســتفاده از ظرفیت های تولید واحدهای خرد
و ارتقای فناوری و افزایش ظرفیت اشتغال این
واحدها گردیده است.
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان خراسان
رضوی با به کارگیری ظرفیت صندوق ضمانت
سرمایه گذاری صنایع کوچک به منظور جبران
کســری وثیقه واحدهای صنعتی در حوزه های
(ایجاد ،توسعه ،ســرمایه در گردش ،خرید مواد
اولیه از واحدهای بزرگ و  )...توانسته در سال
گذشــته به لحاظ تعداد پرونده و مصوب میزان
جذب شــده ،رتبه نخست کشــور (15درصد از
ظرفیت کل صندوق) را به خود اختصاص دهد.
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان خراسان
رضــوی در جهــت افزایــش محصــوالت جدید
به ســبد کاالیی واحدهای صنعتی با اســتفاده
از ظرفیــت فــن بــازار و برگــزاری اســتارت آپ
های (اســباب بازی با بنیاد نخبگان ،تجهیزات
پزشکی ،بسته بندی و  )...رفع نیازهای فناورانه
واحدهــای صنعتی و تحت پوشــش قــرار دادن
دیگر اســتان ها توانســته عــاوه بر کســب رتبه
نخســت فــن بــازار ملــی ،بخشــی از واحدهای
صنعتی استان را در این حوزه یاری رساند.
این مجموعه در سال  97در بخش ارائه خدمات
کلینیکــی بــا راه انــدازی کلینیــک ثابــت و راه
اندازی 18کلینیک ســیار و حضور در شــهرک
ها و نواحی صنعتی سراســر استان  201واحد
صنعتی را پایش و  87مــورد خدمات کلینیکی
ارائــه نمــوده و عــاوه بــر آن ،خدمات مشــاوره
توســط مشــاوران اســتان ،فروش دانش فنی و
تامین ماشــین آالت از اســتان خراسان رضوی
اقدام بــه برگزاری کلینیک های برون اســتانی
برای اولین بار در سطح کشور نموده ودر حوزه
های مختلف صنعتی همچون شیالت سیستان

و بلوچستان ،خرما و شیالت هرمزگان و صنعت
غذای بوشــهر ،خراسان شــمالی و گلســتان را
تحت پوشش قرار داده است.
در راســتای شناســایی و کمــک بــه واحدهای
صنعتــی جهت دانــش بنیان شــدن طی ســال
 ،97تعداد 35واحد شناســایی و با مســاعدت
کریدور علم و فناوری استان (مدیریت دانشگاه
فردوسی) آن را مستندسازی و در نهایت تعداد
 10واحد صنعتی را دانش بنیان نموده است.در
حوزه نیازهــای فناورانه واحدهای صنعتی 20
مورد شناســایی انجام شــده و همچنین 5مورد
در سطح استان و  17مورد در سطح استان های
کشور اقدام به رفع نیازهای فناورانه واحدهای
صنعتی صورت پذیرفته است.
در ســال  97در راســتای توانمندســازی افراد
شــاغل در واحدهای صنعتی ،بالغ بر پنج هزار
و  500نفر در حوزه های آموزشــی (مدیریتی،
مهارتــی و کارآفرینــی) براســاس نیازهای اخذ
شــده از واحدهای صنعتی دوره های آموزشی
تخصصی توســط این مجموعه برگــزار گردیده
اســت ،شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان
خراسان رضوی در راه اندازی مجدد واحدهای
راکــد و همچنیــن بازگردانــی ایــن واحدهــا با
استفاده از ظرفیت های درونی از هیچ کوششی
تاکنون کوتاهی ننموده است.
پس از درج گــزارش میدانی منــدرج در صفحه
اقتصاد خراســان رضوی مورخ 17اردیبهشت
 1398به اســتحضار می رســاند ،آمــار خبر در
زمان انتشــار صحیح بوده و الزم به ذکر اســت،
آمارها توسط این شــرکت به صورت سه ماهه به
روزرسانی گردیده ،لذا گزارش شرکت شهرک
های صنعتی اســتان خراسان رضوی مربوط به
پایان بهمن سال  97بوده که در پنجم اسفندماه
، 97خبر آن به روزنامه ارسال گردیده و گزارش
خبری آن جریده محترم ،مربوط به اردیبهشت
 98می باشــد که طی ایــن بازه زمانــی ،امکان
ریزش و رویش واحدهای صنعتــی وجود دارد.
لذا از تعداد 95واحد صنعتی راه اندازی شــده
مجدد در شهرک ها و نواحی صنعتی به استناد
آخرین پایش انجام شده در تاریخ1398.2.18
تنها  19واحد صنعتــی مجددا راکد گردیده که
ناشــی از علل مختلفی همچــون انقضای مدت

رئیس اتحادیه موبایل
فروشان مشهد خبرداد

افزایشمراجعهمردم
بهتعمیرکارانموبایل
رئیس اتحادیه موبایلفروشــان مشهد گفت:
 30اردیبهشــت ماه آخرین مهلت رجیستری
مســافری تلفن همراه اســت ،لذا مردم توجه
داشــته باشــند که تلفنهای همراه رجیستر
نشده خود را در سامانه ثبت کنند تا غیر فعال
نشود.افشیناکبریحداددرگفتوگوباایسنا
افزود :باتوجه به مشکالت و گرانیهای اخیر
الگوی مصرف مردم تا پنج سال افزایش یافته
لذادراینزمینهرویآوریمردمبهتعمیرکاران
افزایش یافتــه اســت.وی تصریح کــرد :یکی
از مشــکالتی که امــروزه با آن مواجه هســتیم
تعمیرکاران غیرمجاز است ،هماکنون تعداد
اعضــای صنفی تلفــن همراه مشــهد1500
عضو است که از این تعداد 200نفر تعمیرکار
تلفن همراه محســوب میشــوند ،لذا از مردم
تقاضا داریم بــه تعمیرگاههای مجــاز و دارای
برچسبمربوطهتعمیرکاراتحادیهتلفنهمراه
مراجعهکنند.

عکس :ایسنا

روزنامه خراســان رضــوی  17اردیبهشــت ماه
جــاری در گزارشــی با عنــوان "احیــای صنایع
فقط روی کاغذ" به بررســی احیــای واحدهای
صنعتــی راکــد پرداخــت و بــر اســاس بازدید و
مشاهدات میدانی خراسان رضوی از  11واحد
از مجمــوع  ۹۵واحــد تولیدی که بنا بــه ادعای
ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
در شــهرکهای صنعتی اســتان راکــد بودهاند
و سال گذشــته مجدد راهاندازی شــدهاند ،هم
اکنون تنها یک واحد دوباره فعالشــده اســت و
بقیه واحدها غیرفعال هستند.
در پــی ایــن گــزارش ،رئیــس هیئــت مدیــره
و مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
خراســان رضــوی بــا ارســال جوابیــه ای اعالم
کرد :از تعداد 95واحد صنعتی راه اندازی شده
مجدد در شهرک ها و نواحی صنعتی به استناد
آخرین پایــش انجام شــده 19 ،واحــد صنعتی
مجددا راکد شده است.
متــن ایــن جوابیــه کــه بــا امضــای مســعود
مهــدی زاده مقــدم رئیــس هیئــت مدیــره و
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
خراســان رضوی به «خراســان رضوی» ارسال
شده ،به این شرح اســت" :احتراما ضمن عرض
قبولــی طاعات و عبــادات ماه مبــارک رمضان،
پیــرو درج گــزارش میدانی بــا عنــوان «احیای
صنایع فقط روی کاغذ» بخش خراسان رضوی
صفحه  3مورخ  ،۹۸/۲/۱۷خواهشمند است
جوابیه گزارش مذکــور را که به پیوســت تقدیم
می گردد ،منعکس فرمایید"".واحدهای به بهره
برداری رســیده راکد به عنوان ســرمایه ملی در
حال استهالک و فاقد بهره برداری بوده که راه
اندازی مجدد این واحدها و استفاده از ظرفیت
بالقوه آن ها در شــرایط فعلی جنــگ اقتصادی
می تواند به عنوان راهکاری اساســی در جهت
پیشــبرد و توســعه اقتصــاد مقاومتی محســوب
گردد ،راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی راکد
در قالب استیجاری و جانشینی واحدی جدید،
تولید محصول جدید و اشــتغالی مولــد را در بر
خواهد داشت.
احیای مجــدد واحدهای صنعتی تعطیل شــده
به عوامل مختلفی بســتگی داشته که هر یک از
دستگاه های اجرایی ذی ربط (سازمان صمت،
جهاد کشاورزی ،امور اقتصادی و دارایی ،تامین
اجتماعی ،بانک ها و  )...در راستای فعال سازی
مجدد این واحدهــا و در قالب همکاری گروهی
نقشی اساسی ایفا می کنند.
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان خراسان
رضوی به عنوان مجموعه ای اجرایی با رویکرد
مدیریتی جهادی و اســتفاده از توانمندی های
علمی و عملی و همچنین بهره گیری از اعتبارات
داخلی به رغم انجام وظیفه ذاتی خود که تکمیل
و توســعه متوازن زیرســاخت هــای عمرانی در
شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان بــوده ،در
راســتای تســهیل ،تمهید و ارتقای امور صنایع
کوچــک ،بــا ارائــه خدمــات کلینیکــی توســط
خبرگان صنعتی و اســتادان نخبه دانشــگاهی
با جدیت هرچه تمــام جهت احیــای واحدهای

اجاره واحد صنعتی ،جابه جایی محل ،مشــکل
تامین مواد اولیه و ...است .
در راســتای تنویــر افــکار عمومی ،این شــرکت
آمادگــی دارد بــا حضــور خبرنــگاران محتــرم
روزنامه وزین خراسان در هر زمان و از هر شهرک
صنعتــی و هــر یــک از واحدهــای قید شــده در
گزارش میدانی به چاپ رسیده ،بازدید به عمل
آمــده و نتایــج آن از طریق همین رســانه محترم
اعالم گردد.
الزم بــه ذکــر اســت ،به طــور یقیــن در شــرایط
فعلی جنگ اقتصادی ریزش ها به طور طبیعی
وجود داشــته و بــه همان نســبت حــدود 101
واحد صنعتی سال گذشــته نیز در شهرک های
صنعتی استان به بهره برداری رسیده است که
قطعا به همراهی و همــکاری و همچنین اطالع
رسانی مناســب رســانه های محترم در معرفی
دســتاوردهای صنعتی و اقتصادی می توان به
جنگ روانی دشمن نیز غلبه نمود.
این شرکت اطالع رسانی صحیح را وظیفه خود
می داند و تمامــی تالش خــود را جهت خدمت
رسانی مناســب به کارآفرینان صنعتی در سال
 98به کار خواهد بست".
خراســان :اگــر چــه بیشــتر مطالــب ارائــه
شــده در جوابیــه شــرکت شــهرک هــای
صنعتــی خراســان رضــوی ارتبــاط مســتقیم
بــا گــزارش خراســان رضــوی نداشــت ،امــا
بــرای اطــاع رســانی دربــاره عملکــرد ایــن
شــرکت ،ایــن فرصــت را در اختیــار شــرکت
شهرک های صنعتی خراسان رضوی قرار دادیم
و همه متن جوابیه به صورت کامل منتشر شد.
متن ارسالی از سوی مســعود مهدی زاده مقدم
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک
های صنعتی خراسان رضوی در حالی است که
خبرنگار روزنامه خراسان رضوی پیش از انتشار
گزارش مربوطــه چندین بار بــا وی و معاون وی
گفت و گو کرده و مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی اســتان در واکنش به سؤال خبرنگار ما
در خصــوص بازدیــد میدانــی از واحدهایی که
ادعاشده بود ،راهاندازی شــدهاند و حدود 24
واحد آن در شهرک صنعتی توس مستقر هستند
و این کــه هیچکــدام از واحدهای بازدید شــده
فعال نبودند ،اظهار کرده بود :بنده حتم ًا پیگیر
موضوع خواهم بود و همــکاران بنده در صنایع
کوچک باید پاسخ گو باشند.
بعد از مصاحبه مدیرعامل شــرکت شــهرکها،
معــاون صنایــع کوچک شــرکت شــهرکهای
استان با تحریریه خراسان رضوی تماس گرفت
و اعــام کــرد کــه از واحدهــای راکــدی که در
شــهرک صنعتــی تــوس راهانــدازی شــدهاند،
بازدیــد کردیم کــه  16واحــد فعال بودنــد و 4
واحد تعطیلشــدهاند.وی همچنیــن با حضور
در روزنامه خراســان اظهار کرد که از  20واحد
تولیــدی راکد احیــا شــده در شــهرک صنعتی
توس 15 ،واحد فعال و پنج واحد تعطیل است.
در گفت و گوهــای خبرنــگار ما با مدیــر عامل و
معاون وی  ،موارد مذکــور در این جوابیه مطرح
نشده است.

هفتمین جلســه رســیدگی به اتهامات متهمان
پرونده شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی
به جرایــم اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور
روز گذشته به ریاست قاضی منصوری در مشهد
برگزار شد.
به گزارش میزان ،در ابتدای این جلســه قاضی
منصــوری بــا اعالم رســمیت جلســه خواســتار
رعایــت نظــم و انضباط طبــق مواد قانــون آیین
دادرســی کیفری شــد و به متهمان متذکر شــد
مراقب اظهارات خود در محضر دادگاه باشند.
پس از ارائه تذکرات الزم توسط رئیس دادگاه،
قاضی منصوری از دادســتان عمومی و انقالب
مرکز خراســان رضوی خواســت تا مطالب خود
را بیان کند.
غالمعلی صادقی با اشــاره به تالشهای انجام
شــده برای اســتیفای حقوق مردم گفت :چنان
چه از سوی متهمان تالش جدی در جهت حفظ
منابــع و امــوال ســهامداران انجام پذیــرد ،این
اقدام مــورد توجه دادگاه قــرار خواهد گرفت و
دوباره نیــز اعالم میکنیم کــه در زمینه دفاع از
حقــوق عامه بر اســاس تکلیف و وظیفــه قانونی
خــود و محافظــت از منافــع ســهامداران عمل
خواهیم کرد.
پس از اتمام سخنان دادستان عمومی و انقالب
مرکــز خراســان رضــوی ،قاضــی منصــوری از
متهم ردیــف اول محســن پهلوان مقــدم فرزند
اســداله خواســت تا در جایگاه متهم قرار گیرد
و از نماینده مدعی العموم خواســت تا نسبت به
قرائت کیفرخواست متهم اقدام کند.
پــس از قرائــت کیفرخواســت متهــم ردیــف
اول محســن پهلــوان مقــدم توســط نماینــده
مدعــی العمــوم؛ نامبــرده گفــت :مــن
اشــتباه کــردم و مــردود شــدم و از مــردم،
ســهامداران و مقامــات قضایــی عذرخواهــی
میکنــم ،ایراداتــی داشــتم و قبــول دارم.
متهم ردیف اول گفت :با پذیرش اشــتباهات و
عذرخواهی مجدد از مردم و مقامات قضایی به

دلیل مشکالت متعددی که برای آنها به وجود
آوردم ،از دادگاه محترم پوزش میطلبم.
مشــارکت در اخــال عمــده و کالن در نظــام
اقتصادی کشــور از طریق وصول وجوه کالن به
صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی ،تصاحب
و حیف و میــل اموال مــردم ،تشــکیل و رهبری
شبکه کالهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه
از طریق خرید و فروش اوراق موســوم به ســهام
پدیده از جمله اتهامات متهم ردیف اول محسن
پهلوان مقدم طبق کیفرخواست صادره توسط
دادسرای عمومی و انقالب مشهد است.
نامبرده گفــت :دیپلم ردی هســتم ،تبلیغات را
خودمان انجام میدادیم و چنان چه منع قانونی
داشــته برعهده من اســت ،روزانه بالــغ بر هزار
فقره چک صــادر میکردیم ،چنــان چه خالفی
انجام گرفته به گردن من است.
نماینــده مدعــی العمــوم در ایــن بخــش و بــا
کســب اجــازه از ریاســت دادگاه ،چرخــه وقوع
جرایــم متهمان و فراینــد کالهبــرداری در این
شرکت را تشــریح کرد.وی ادامه داد :طبق نظر
کارشناســی ،اقدامــات متهمان عمدتــا به نفع
خودشان ســامان دهی شــده بود و بنا به اقاریر
بعضی از متهمان در دادگاه ،چنان چه اقدامات
پیشــگیرانه دســتگاه قضایی نبود ،شاهد وقوع
فاجعهای به مراتب بزرگ تر میبودیم.
در ایــن بخــش بــا اجــازه قاضــی منصــوری،
مستنداتی با موضوع نحوه عملکرد متهم ردیف
اول در صحن علنی دادگاه پخش شد.
پس از پخش مســتندات پرونده در صحن علنی
دادگاه ،حســابرس ویژه پرونده به ارائه مدارک
مربوط به تخلفات انجام گرفته در شرکت پدیده
توسط متهم ردیف اول پرداخت.
پــس از اظهــارات وکیــل جمعــی از شــکات و
همچنین ادامــه دفاعیات وکیل مدافع حســن
عیدی زاده یکی دیگر از متهمان ،رئیس دادگاه
ادامه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت پدیده
را به صبح امروز دوشنبه موکول کرد.

بازار روز
لبنیات
محصول

میوه
میزانتغییر

قیمت

شیر(2.5درصدچربی)

-

5600

تامسون جنوب

پنیر400گرمی(پگاه)مصوب

-

6900

سیب درختی

-

کره100گرمی پگاه

-

4500

موز

-

۱۳۸۰۰

ماست ( 3.2درصد)

-

4800

انگورشاهرودی

-

7360

کیوی

-

۱۲۰۲۰

گالبی اسپادانا

-

12050

تامسون شمال

-

۸۳۰۰

هندوانه

-

۲۴۹۰

نارنگی طر ح پاکستانی

-

10150

-

۶۵۳۰

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

۹۷۵۰۰

گوشت گوسفندی(الشه)

-

۸۵۰۰۰

گوشت گوساله
(سردست/جوانه) بدون چربی

-

90000

گوشت مرغ(بازار)

-

۱۱۰۵۰

تخممرغ

-

۶۵۰۰

روغنمایعآفتابگردان ۹۰۰گرمی
(نرخمصوب)

-

۷۴۵۰

محصول

میزانتغییر

قیمت

-

9150
۹۶۶۰

لیموشیرین

سبزی و صیفیجات
کاهو

-

۳۰۴۰

کرفس

-

۴۵۶۰

خیار درختی

-

۳۶۹۰

شکر(قیمتمصوب)

-

3400

گوجهفرنگی

-

۴۷۹۰

لوبیاسبز

-

۱۰۱۱۰

برنج پاکستانی باسماتی
(قیمت مصوب)

-

8200

فلفلدلمهسبز

-

۶۲۶۰

برنج هندی 1121
(قیمت مصوب)

سیبزمینی

-

8000

-

۵۶۷۰

پیاز

-

۳۹۷۰

عدس (قیمت مصوب)

-

7000

لوبیاقرمز (قیمت مصوب)

-

6700

هویجفرنگی

-

۶۳۹۰

لپه (نخود خارجی)

-

۱۱۰۰۰

بادمجان

-

۲۳۹۰

نخود(کرمانشاهی،اندازه
)9.8.7

کدو خورشتی

-

۱۸۱۰

-

7200

شلغمرنگی

-

2090

برنج  ،حبوبات

* منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای
* منبع  :ســازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراســان رضوی کشــاورزی شــهرداری مشــهد/درجه قیمتــی میــوه هــا و
براساس میانگین قیمت
صیفی جات «ممتاز» است.

