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دبیر شورای هماهنگی احزاب اصالحطلب
خراسان رضوی :

چهارشنبه  ۲۲خرداد  . ۱۳۹۸شماره ۴۱۴۹

 ۲حزب دیگر به عضویت شورای
هماهنگی احزاب اصالح طلب
استان درآمدند

کاهش 20تا 25درصدی
قیمت خودروهای خارجی

دبیــر شــورای هماهنگــی احــزاب اصالحطلــب
خراسان رضوی گفت« :توسعه ملی ایران اسالمی»
و«ایثارگــران اصــاح طلب» بــه عضویت شــورای
هماهنگی احزاب اصالح طلب استان درآمدند.
عطیه نیکجوانــی در گفتوگــو با ایســنا ،درباره
جلسه برگزار شده شــورای هماهنگی اصالحات،
افزود :جلسه شــورای هماهنگی جبهه اصالحات
استان در ۱۹خرداد با حضور اکثریت اعضا تشکیل
شد و پس از تبادل اخبار و برگزاری انتخابات ،پنج
حزب به عنوان روســای کمیتههای پنج گانه برای
مدت شش ماه انتخاب شدند.
وی ادامــه داد :قاســم غفــوری دبیر حزب پیشــرو
اصالحــات بــه عنــوان رئیــس کمیتــه سیاســی،
ایــرج محمــدی دبیــر حــزب آزادی رئیــس کمیته
شهرســتانها ،علی صابری دبیر حزب اراده ملت
به عنوان رئیس کمیته جوانــان ،ارحمی از انجمن
اسالمی مهندسان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و
نیکپور دبیر حزب دانشآموختگان ایران اسالمی
به عنوان رئیس کمیته انتخابات انتخاب شدند.
وی گفت :در ادامه جلسه درباره عضویت دو حزب
توســعه ملــی ایــران اســامی و حــزب ایثارگــران
اصالحطلب نظرخواهی شد که اکثریت اعضا رای
به عضویت دو حزب در شورای هماهنگی دادند.

سپاهپاسداران،تحجر رادرجامعهکمرنگکرد

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفــت :در جریان فتنه
 ،88جریان تحجر بهطور غیرم از فتنه وارد عرصه شد که پس
از اقداماتی که سپاه انجام داد ،تحجر تشکیالتی که در دوران
فتنه شــکلگرفته بود ،برچیده شــد و تحجر توده نیز کمرنگ
شد.
بــه گــزارش  ،Alamolhoda.comآیــتا ...ســید احمــد
علمالهدی پیش از ظهر دیروز در مراسم تکریم و معارفه مسئول
نهاد نمایندگی ولیفقیه در ســپاه امام رضــا (ع) ،به موقعیت
خاص مشهد و اســتان اشــاره کرد و افزود :مشــهد و خراسان
با توجه بــه موقعیت عتبه امام رضا (ع) نهتنهــا از موقعیت ملی
برخوردار اســت بلکه از یک موقعیت عظیــم جهانی در جهان
شیعه و جهان والیتمدار برخوردار است.
وی ادامــه داد :در ایــام ســال  32میلیــون زائــر بهعنــوان
جریانهــای مختلف اجتماعــی در این شــهر رفتوآمد دارند
که  4میلیون آنان زائران خارجی هستند ،مدیریت این استان
با حفظ ارزشهای انقالب ،نظام و اسالم با این رفتوآمدها و
رفتارهای خاص گردشگری کار سادهای نیست.
امام جمعه مشــهد به تالش جریان قدرت و ثــروت برای ایجاد
تغییر هویتی شهر امام رضا (ع) اشاره و بیان کرد :اگر عظمت
امام هشتم و هویت این شهر بهعنوان شهر امام رضا (ع) در همه
فراز و نشیبهایی که در برخورد با جریانهای قدرت و ثروت
برای بهرهبرداری از ویژگیهای گردشگری در سرمایهگذار و
بهرهبرداری اقتصادی انجامگرفته ،حفظ شده است ،با تدبیر

و محوریت اقتدار سپاه امام رضا (ع) بوده است.
وی با بیان اینکه نماینده ولیفقیه در ســپاه ،تبلور فرماندهی
کل قوا در این نهاد مقدس اســت ،افزود :مدیریت و فرماندهی
سپاه در شکلی مدبرانه انجامگرفته که نهتنها بهعنوان جلودار
فعالیتهایارزشی،سیبلتهاجماتقرارنگرفته،بلکهدرهمه
مسائلوبرنامهها،عمدت ًاتدبیردرهمسوسازیدیگردستگاهها
در اجرای پایداری ارزشی بوده است.
آیت ا ...علم الهدی ادامه داد :ســپاه امام رضا(ع) توانســته در
همراهیبیندستگاههایقضایی،امنیتیوانتظامیدراستان
نقش ایفا کند؛ آن چه قابلتوجه اســت ،هماهنگــی و همپایی
نهاد مقدس حوزه نمایندگی ولیفقیه طی  10سال گذشته با
حرکت عظیم مقتدرانه و پرصالبت سپاه امام رضا (ع) است.وی
به خطر وجود جریان تحجر در جامعه اشاره کرد و گفت :جریان

تحجر ،هم تحجر تشکیالتی و هم تحجر تودهای در مشهد وجود
داشته که مسئله خطر و آسیب تحجر برای نظام و انقالب شاید
بهمراتب بیشــتر از خطر سکوالر سازی جامعه اســت ،درواقع،
بنیان سکوالریسم در نظام و جامعه ما ،جریان تحجر است که به
همهابعادسکوالریسمدرکشورارزشدادهوقداستمیبخشد.
وی اضافــه کــرد :در جریــان فتنــه  ،88جریــان تحجــر بهطور
غیرمســتقیم در حمایــت از فتنــه وارد عرصــه شــد کــه پس از
اقداماتی که ســپاه انجام داد ،تحجر تشــکیالتی کــه در دوران
فتنه شکلگرفته بود ،برچیده شد و تحجر توده نیز کمرنگ شد.
به گزارش خراسان رضوی در این مراســم که با حضور حجت
االســام و المســلمین عبدا ...حاجی صادقــی نماینده ولی
فقیه در ســپاه برگــزار شــد ،از خدمــات و تالش هــای حجت
االسالم و المسلمین سید احمد حسینی مسئول سابق دفتر
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه امام رضا (ع) تقدیر شد و حجت
االســام و المســلمین برهان باقری به عنوان مســئول جدید
دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) معرفی شد .
حجت االســام و المســلمین باقری پیش از این مسئول دفتر
نمایند گی ولــی فقیه در قــرارگاه ثامن االئمه (ع) نزســا بود .
حجت االســام و المســلمین حســینی نیز به عنوان مسئول
ســازمان بســیج طالب و تیپ امــام صادق (ع) منصوب شــده
اســت همچنین حجت االســام و المسلمین ســرور به عنوان
مسئول دفتر نمایند گی ولی فقیه در قرارگاه ثامن االئمه (ع)
نزسا معرفی شد .

مدیرامورباغبانیسازمانجهادکشاورزی
استان:

 ۴۰درصد باغ های مادری کشور
در خراسان رضوی قرار دارد

سیزدهمینجلسهدادگاهپدیدهبرگزارشد

مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
خراسان رضوی گفت ۴۰ :درصد باغ های مادری
کشور در این استان قرار دارد.
سید هاشــم نقیبی در گفت و گو با ایرنا افزود :پنج
باغ مادری در کشــور وجــود دارد که دو بــاغ از این
تعداد در استان خراسان رضوی واقع است.
وی با بیان این که یک باغ مــادری دیگر نیز در این
اســتان در مراحل آماده ســازی اســت ،ادامه داد:
در باغ های مــادری تولیــد نهال به شــکل مدرن و
فنی انجام و تولیدات آن به سراســر کشــور ارسال
مــی شــود.مدیر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان گفــت :دو بــاغ مــادری در این
اســتان بیش از  ۶۰هکتــار وســعت دارد و با توجه
بــه چیدمــان و اســتاندارد کاشــت درختــان در
این بــاغ مجموع کاشــت درخــت در فضــای مفید
این بــاغ هــا حــدود  ۲۰هکتار اســت.وی بــا بیان
این کــه درختــان موجــود در بــاغ های مــادری از
نظر ســامت تحــت نظــارت و کنتــرل دقیــق قرار
دارد ،افــزود :آلودگــی و بیمــاری در ایــن بــاغ هــا
در حــد صفــر اســت و پایه هــای ایــن درختــان که
شــامل میــوه هــای وارداتــی و داخلــی اســت ،به
منظــور تولید نهال مرغوب جداســازی می شــود.
نقیبی اظهار کرد :ساالنه ۲/۵میلیون اصله نهال
در  ۹نهالستان دارای مجوز استان خراسان رضوی
تولید می شود.

ادامهآخرین دفاعیات چندمتهم دیگرپدیده
سیزدهمینجلسهرسیدگیبهاتهاماتمتهمان
پرونده شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی
به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور،
دیروزبهریاستقاضیمنصوریدرمشهدبرگزار
شــد.به گزارش میزان به نقل از مرکز رسانه قوه
قضاییه ،در ســیزدهمین جلســه رســیدگی به
اتهامات متهمان پرونده شــرکت پدیده ،قاضی
منصوری پس از اعالم رســمیت جلســه و تذکر
موارد قانونی الزم از نماینده دادســتان عمومی
و انقــاب مرکــز خراســان رضــوی خواســت تا
کیفرخواست دیگر متهمان باقی مانده را برای

اخذآخریندفاعقرائتکند.
یکیازمتهماندرپاسخبهسواالترئیسدادگاه
گفــت :همه اقدامــات در شــرکت پدیــده ،قائم
به شــخص پهلوان بود و از مســئوالن قضایی به
خاطر اعطای فرصت برای جبران مافات به ما و
همچنین حفاظت از اموال شرکت پدیده تشکر
میکنیم.
قاضیمنصوریخطاببهمتهمانگفت:ازهمه
متهمانانتظارداشتیمازفرصتاعطاییدادگاه
به آنان برای معرفی و بازگرداندن اموال شرکت
پدیدهحداکثراستفادهراببرندکهمتاسفانهطبق
اعالم دادســتانی این اتفاق به صورت شایســته
نیفتادهاست؛بنابراینمتهمانیازجهاتمخففه
مجازات برخــوردار خواهند بود که با شــفافیت
کامل با دادگاه همکاری کامل داشته باشند.به
دستورقاضیمنصوریوباقرائتکیفرخواست
صــادره از ناحیــه دادســرای عمومــی و انقالب
مشهدبهعنوانمدعیالعموم؛اخذآخریندفاع
از متهمان پرونده و دفاعیات وکالی مدافع آنان
در صحــن علنــی دادگاه همچنان ادامــه دارد.
نماینده مدعی العموم در واکنــش به اظهارات
برخی از متهمان گفــت :متهمان باید از فرصت
ارزشمندیکهدادگاه باهدفبازگرداندناموال
سهامداران به آنان اعطا کرده حداکثر استفاده
راببرندوباتوجهبهاینکهاینجلسات،جلسات
اخذ آخرین دفاع از آنان اســت ،باید حسن نیت
خود را برای مسئوالن قضایی در عمل به اثبات
برسانند.
ویهمچنینبااشارهبهسخناندیروزدادستان
عمومی و انقالب مشــهد و نیز دســتور ریاســت
دادگاه در زمینــه برخــی شــیطنتها در مــورد

عکس :دهقانی

رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران و فروشــندگان
خودرو مشهد از کاهش  20تا  25درصدی قیمت
خودروهای خارجی در بازار خبــر داد و گفت :در
یک بازه زمانی دو ماهه قیمت خودرو شتابان اوج
گرفت اما خوشبختانه آن پروسه تمام شد و هیجان
تقریبا به آرامش رسید.
حمیدرضــا حیــدری در گفتوگو با ایســنا درباره
ریزش قیمت خودرو در بــازار ،افزود :قیمتهایی
که تاحــدودی حباب بــود ،کاهــش یافته اســت و
اکنــون در بــازار بــه ویــژه در بخــش خودروهــای
خارجی آرامش وجود دارد.
امیدواریم این روند نزولی ادامه پیدا کند و قیمت
واقعی باشد تا مردم اعتماد کنند و در آرامش بازار
با خیال راحت خرید کنند.
وی ادامــه داد :تقریبــا از قبــل از عیــد و در اواخــر
فروردیــن خودروهــای خارجی حــدود  40تا 45
درصــد افزایش قیمت داشــتند که اکنــون قیمت
حدود  20تا  25درصد برگشــته و ریزش کرده که
تاحدودی خوب است و میتوانیم بگوییم که بازار
در حال رسیدن به ثبات است.
رئیس اتحادیــه نمایشــگاهداران و فروشــندگان
خودرو مشــهد ادامــه داد :وقتی گرانــی بیمورد
باشــد ،قدرت خرید مردم کاهــش مییابد ،رکود
در بازار ایجاد میشود که در این صورت کاسبها
نمیتوانند کاســبی کنند و این به ضرر همه است
اما زمانی که قیمتها متعادل شود ،قطعا بازار نیز
رونق خواهد داشت.
وی دربــاره افزایش فروش خودروهــای خارجی،
گفت :زمانی سرمایههای سرگردان به سمت طال،
سکه و خودرو رفت .خوشبختانه اکنون جایگاهی
نیســت که بخواهنــد به عنــوان ســرمایهگذاری یا
ارزش افزوده از آنها اســتفاده کنند و باید به بازار
بازگردند که این جای خوش بینی است.
وقتی خودرو به بــازار بازگردد ،بازار بــه ویژه بازار
خودروهــای خارجــی از نظــر قیمتــی ثبــات پیدا
میکند اما وقتی همه فروشــنده نباشــند ،قیمت
افزایش مییابد که این گرانی بدون منطق است.
حیدری خاطرنشان کرد :امیدوارم این ثبات ادامه
داشته باشد زیرا به چنین ثباتی نیاز داشتیم .بازار
خودرو میطلبید که این گونه شود چون بازار قفل
شده بود و فروشندگان و خریداران نمیدانستند
که باید چه کاری انجام دهند.
گرانی موجب ضعف قدرت خرید شده بود و همه با
هم ضرر میکردیم.
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران و فروشــندگان
خودرو مشهد تصریح کرد :خود مردم حس کردند
نیاز است این اتفاق بیفتد چون کار به جایی رسیده
بود که دیگر هیچ گونه معاملهای انجام نمی شد.

آیت ا ...علم الهدی در مراسم تکریم و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع):

پرونده پدیده در فضای مجــازی گفت :با تاکید
مقاماتقضاییتحقیقاتدراینزمینهبهصورت
جدی درحــال انجام اســت و نتایــج آن در آینده
اعالممیشودواقداماتقانونیالزمدرمورداین
افرادانجامخواهدپذیرفت.
در خور ذکر اســت دادســتان مشــهد در جلسه
روز دوشــنبه گذشــته دادگاه پدیده از منتشــر
شــدن نامه هــای پهلــوان بــه دادگاه در فضای
مجازی گالیه کرده بود .به دلیل طوالنی شدن
دفاعیات متهمان و وکالی مدافــع آنان ،ادامه
رســیدگی به پرونــده شــرکت پدیده بــه صبح
امروزچهارشنبهموکولشد.درجلسهدوشنبه
گذشتهدادگاهپدیده(دوازدهمینجلسه)پس
از اظهارات نمایندگان ادارات و ســازمان های
دولتی وســخنان دادســتان عمومی و انقالب
مشــهد ،آخرین دفاع از متهم ردیف اول پرونده
یعنیمحسنپهلوانمقدماخذودفاعیاتوکیل

مدافع نامبرده در صحن علنی دادگاه استماع
شد.درجلسهدیروزدادگاه،محسنپهلوانمتهم
ردیف اول پرونده پدیده به دلیل این که آخرین
دفاعیــات خود را در جلســه دو شــنبه گذشــته
دادگاهارائهکردهبود ،حضورنداشت.

بازار روز
لبنیات
محصول

میوه
میزانتغییر

قیمت

شیر(2.5درصدچربی)

-

5600

تامسون شمال

پنیر400گرمی(پگاه)مصوب

-

6900

سیب درختی

-

کره100گرمی پگاه

-

4500

ماست ( 3.2درصد)

-

4800

موز

-

۱۲۳۰۰

هلو

۶۲۰

۸۶۸۰

گوجهسبز

۲۲۶۰

۱۱۳۰۰

۱۰۳۰۰۰

کیوی

-

۹۱۵۰

گوشت گوسفندی(الشه)

-

۹۳۵۰۰

هندوانه

-

۲۲۶۰

گوشت گوساله
(سردست/جوانه) بدون چربی

-

۸۹۰۰۰

توت فرنگی

-

۸۴۸۰

۲۰۰

۱۰۶۰۰

لیموشیرین

-

۴۲۷۰

ملون

-

۳۱۶۰

تخممرغ

-

۵۵۰۰

روغنمایعآفتابگردان ۹۰۰گرمی
(نرخمصوب)

-

۷۴۵۰

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

گوشت مرغ(بازار)

برنج  ،حبوبات

مشکالت محله خود را
با هشتگ

#تریبون_محله

به شماره ۲۰۰۰۹۹۹
ارسال کنید.

شکر(قیمتمصوب)

-

برنج پاکستانی باسماتی
(قیمت مصوب)

-

8200

برنج هندی 1121
(قیمت مصوب)

-

8000

عدس (قیمت مصوب)

-

7000

لوبیاقرمز (قیمت مصوب)

-

6700

لپه (نخود خارجی)

-

11000

نخود(کرمانشاهی،اندازه
)9.8.7

-

7200

3400

قیمت

محصول

میزانتغییر

۶۱۰

۹۱۵۰
9660

سبزی و صیفیجات
-

۳۲۰۰

کرفس

-

۴۵۶۰

خیار درختی

-

۳۴۴۰

گوجهفرنگی

۷۵۰

۵۸۰۰

لوبیاسبز

۲۲۰

۶۲۲۰

-

۵۱۶۰

۸۸۰

۷۵۶۰

-

۳۵۳۰

کاهو

فلفلدلمهسبز
سیبزمینی
پیاز
هویجفرنگی
بادمجان
کدو خورشتی

۱۲۹۰

۸۳۹۰

۲۶۰

۴۵۲۰

-

۲۵۸۰

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

