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براساسنتایجآمارگیریسال 93مشخصشد

افزایش 11درصدی هزینه خانوارهای روستایی
و  7.9درصدی خانوارهای شهری خراسان رضوی

اخبار

مدیر حج و زیارت خراسان رضوی خبرداد:

وضعیت پیکر  11جان باخته خراسانی
فاجعه منا مشخص می شود

سمیه صادقی-مدیر ح��ج و زی���ارت خ��راس��ان رض��وی
خبرداد :وضعیت پیکر 11مفقود جان باخته فاجعه منا تا
 8روز دیگر مشخص می شود.
مسعود مجردی در گفت و گو با خراسان گفت :تعداد 68
پیکر از جان باختگان فاجعه منا در سردخانه عربستان
از ملیت های مختلف و مجهول الهویه هستند و شناخته
نشده اند .از سویی هنوز پیکر  23حاجی مفقود شده
ای��ران��ی پیدا نشده و از ای��ن تعداد  11پیکر متعلق به
خراسان رضوی است.
وی ادام��ه داد :ما تا کنون  DNAخ��ان��واده هایی را که
عزیزانشان در فاجعه منا مفقود شده اند برای شناسایی به
عربستان فرستاده ایم تا با آزمایش هایی که در عربستان
انجام می شود تعدادی از این پیکرها شناسایی شود.
وی گفت :اگر با این آزمایش ها این پیکرها شناسایی
نشوند ،پیکرها در عربستان دفن شده اند.وی در پاسخ به
این سوال که نتیجه تا چه زمانی مشخص می شود ،اظهار
کرد :اگر زمانی  15روزه که برای شناسایی اعالم کرده
اند تمدید نشود ،حدود هشت روز دیگر نتایج مشخص می
شود.وی گفت :بیش از  15نفر از خراسان رضوی جزو
مفقودان بودند که پیکر سه نفر از این مفقودان پیدا شد و
پیکر  11جان باخته دیگر همچنان مفقود است.

رئیسشورایعالیاستانهایکشور:

اوراق مشارکت جایگزین خوبی برای
سهام های غیر بورسی است
رئیس شورای عالی استانهای کشورگفت :تاکنون نتایج
به دست آمده از فروش اوراق مشارکت در مشهد مثبت
بوده و این شیوه میتواند جایگزین خوبی برای سهام
های غیر بورسی باشد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری
مشهد ،غالمرضا بصیریپور اظهار کرد :بهترین شیوه
جذب مشارکتهای مردمی در پروژههای شهری دارای
سه مولفه است؛ با توجه به این که اعتماد بزرگ ترین
مولفه جذب سرمایه مشارکت مردمی است نخست باید
این اعتماد سازی به مدیریت شهری وجود داشته باشد.
رئیس شورای عالی استانهای کشور ،دومین مسئله در
جذب مشارکتهای مردمی را رسیدگی به ظاهر شهر
دانست و افزود :در سال  91و  92در ایام نزدیک به عید
نوروز در زمانی که شهرداری نمای شهر را تغییر داد و
امکانات ویژهای را در طرح استقبال از بهار در نظر گرفت،
مشارکت مردم در بخش هایی همچون پرداخت عوارض
اف��زای��ش یافت.بصیریپور خاطر نشان ک��رد :سومین
مسئلهای که سبب افزایش مشارکتهای مردمی میشود
ای��ن اس��ت که در مدیریت شهری ،تبیین موضعگیری
صورت گیرد.وی بیان کرد :به طور قطع اوراق مشارکت
میتواند جایگزین خوبی به ج��ای سهام غیر بورسی
باشد چرا که تجربه نشان داده که مردم مشهد از اوراق
مشارکت به خوبی استقبال می کنند.

جوابیهشرکتشهرکهایصنعتیخراسان
رضوی درباره یک خبر

 87درصد از واحدهای شهرک صنعتی
مشهد فعال است

شرکت شهرک های خراسان رضوی در خصوص خبری
با تیتر «شهرک صنعتی توس با 50درصد ظرفیت کار می
کند» که در تاریخ  94.8.12به نقل از خبرگزاری فارس
در صفحه  2خراسان رضوی چاپ شد ،جوابیه ای ارائه
کرده که در آن آمده است:
 – 1آقای جواد باقری ،رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی
مشهد هستند و هیچ گونه مسئولیتی در شهرک صنعتی
توس ندارند .پس اظهارنظر ایشان همان گونه که در خبر
تاریخ  94.8.11در خبرگزاری فارس با عنوان «شهرک
صنعتی مشهد با  50درصد ظرفیت خود کار می کند»،
منعکس شده ،مربوط به شهرک صنعتی مشهد بوده است
که احتماال در انتقال متن از شهرک مشهد به شهرک
توس تغییر یافته است.
 – 2کاهش مصرف آب واحدهای صنعتی برای اظهارنظر
درباره میزان فعالیت واحدهای صنعتی شاخص مناسبی
نیست .چون در سال های اخیر ع�لاوه بر هشدارهای
دائمی در خصوص بحران آب و نیز سرمایه گذاری برخی
از واحدها برای نوسازی تجهیزات و برگشت مجدد آب به
چرخه تولید می تواند از دالیل کاهش مصرف آب باشد.
 – 3طبق آخرین اطالعات مندرج در بانک اطالعات
ای��ن ش��رک��ت ،در شهرک م��ذک��ور ت��ع��داد 256واح���د به
بهره برداری رسیده وجود دارد که از این تعداد  32واحد
معادل 12.5درصد آن راکد و بقیه با ظرفیت های متنوع
و بسته به شرایط بازار فعالیت می کنند.
 – 4در شهرک صنعتی مشهد کلیه زیرساخت های
موردنیاز صنایع مهیا بوده و مشکلی از این نظر وجود
ن���دارد .طبق پایش ه��ای میدانی ان��ج��ام ش��ده مشکل
نقدینگی ،بوروکراسی های اداری و جو روانی ایجاد شده
حاکم بر بازار از عمده مشکالت واحدهای صنعتی اعالم
شده که بر فعالیت واحدها تأثیرگذار بوده است.

نرخ دالر به  3575تومان رسید
رنجبر /نرخ فروش هر دالر آمریکا در بازار آزاد مشهد طی
روز گذشته به  3575تومان افزایش یافت.به گزارش
خراسان رضوی ،نرخ خرید و فروش هر دالر آمریکا در بازار
آزاد مشهد دیروز به ترتیب  3560و  3575تومان بود که
نسبت به پنج شنبه گذشته 20 ،تومان افزایش داشته
است.طی چند روز اخیر نرخ دالر همچنان روند صعودی
دارد.همچنین هر گرم طالی  18عیار تا ظهر روز گذشته
با افزایش  400تومانی قیمت نسبت به پنج شنبه گذشته،
 93هزار و  800تومان داد و ستد شد.هر قطعه سکه تمام
بهار آزادی طرح جدید و قدیم نیز با دو هزار تومان افزایش
نرخ 917 ،هزار تومان فروخته شد.هر قطعه نیم سکه بهار
آزادی هم دو هزار تومان افزایش نرخ داشت و  462هزار
تومان به فروش رسید.هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز
بدون تغییر نرخ  245هزار تومان عرضه شد.

از میان خربها

ادعای رئیس سازمان امور اراضی درباره
عزل شهردار وقت شاندیز

متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی خراسان رضوی به ترتیب 14و 14.5درصد افزایش یافت
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اقتصاد گزارش تحقیقی نتایج طرح
آمارگیری هزینه و درآم��د خانوارهای شهری و
روستایی سال  ،۱۳۹۳نشان دهنده افزایش 7.9
درصدی هزینه های خانوارهای شهری و افزایش
 ۱۱درص��دی هزینه های خانوارهای روستایی
در خراسان رض��وی است.به گ��زارش خراسان،
براساس گزارش منتشر شده در درگاه ملی آمار
پیرامون چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و
درآمد خانوار شهری و روستایی سال  ،1393این
طرح براساس آمارگیری از  ۱۸هزار و  ۸۸۵خانوار
نمونه در نقاط شهری و  ۱۹هزار و  390خانوار
نمونه در نقاط روستایی کشور اجرا شده است.
جامعه هدف این طرح شامل همه خانوارهای
معمولی ساکن در نقاط شهری یا روستایی است.
ای��ن خ��ان��واره��ای نمونه از  ۳۸۷شهرستان در
مناطق شهری و از  ۳۹۵شهرستان در مناطق
روستایی کل کشور ،انتخاب شده اند.
▪ ▪انواع هزینه های خانوار شهری و روستایی
در سال  ۱۳۹۳خانوارهای شهری ایران ساالنه به

طور میانگین  ۲۳۴میلیون و  ۸۶۵هزار ریال برای
خرید و بهره مندی از کاالها و خدمات مصرفی
هزینه کرده اند .این مبلغ رشدی مثبت برابر با ۱۴
درصد نسبت به نتایج به دست آمده از این طرح در
سال  92نشان می دهد.
میانگین هزینه خانوارهای روستایی در این سال
برابر با  ۱۳۸میلیون و  ۵۲۸هزار ریال است که از
رشدمثبت 6.9درصدینسبتبهسالقبلترخبر
می دهد.براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و
درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ،۱۳۹۳
خانوارهای شهری خراسان رض��وی طی سال
 ،۱۳۹۳به طور میانگین  ۲۰۴میلیون و  ۸۷هزار
ریال برای خرید و بهره مندی از کاالها و خدمات
مصرفی هزینه کرده اند که این مبلغ رشدی مثبت
برابر با  7.9درصد نسبت به سال  ۱۳۹۲داشته
است.خراسان رض��وی از لحاظ میزان افزایش
میانگین هزینه کل یک خانوار شهری در جایگاه
هجدهم استان های کشور قرار دارد.
میانگینهزینه هایخانوارهایروستاییخراسان
رضوی نیز طی سال  ۱۳۹۳برابر با  ۱۲۸میلیون
و  ۵۳۷هزار ریال بوده است که نسبت به سال
 ۱۱ ،۱۳۹۲درصد افزایش داشته است.
خراسان رضوی از لحاظ میزان افزایش میانگین

هزینهکلیکخانوارروستاییدرجایگاهچهاردهم
استان های کشور قرار دارد.
▪ ▪ انواع درآمدهای خانوار شهری و روستایی
براساس نتایج به دس��ت آم��ده در س��ال ۱۳۹۳
متوسط درآم��د ساالنه یک خانوار شهری ۲۴۱
میلیون و  ۳۱۸هزار ریال و یک خانوار روستایی
 ۱۳۹میلیون و  ۵۱هزار ریال بوده است که به
ترتیب نسبت به سال قبل ۱۸ ،درصد و 14.8
درص��د افزایش داشته اس��ت.درای��ن سال درآمد
از مشاغل مزد و حقوق بگیری ،درآمد از مشاغل
آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درآمد متفرقه در
سطح شهری به ترتیب به میزان  14.9 ،27.1و
 13.8درصد رشد داشته است.همچنین درآمد از
مشاغل مزد و حقوق بگیری ،درآمد از مشاغل آزاد
کشاورزی و غیرکشاورزی و درآمد متفرقه در سطح
روستایی به ترتیب به میزان  19.7 ، 24.5و 5.4
درصد رشد داشته است .سهم هر یک از منابع
درآم��دی در کل درآم��د شهری به صورت 32.3
درصدازمشاغلمزدوحقوق بگیری 16.3،درصد
از مشاغل آزاد و کشاورزی و غیرکشاورزی و 51.4
درص��د از منابع متفرقه و سهم هر یک از منابع
درآمدی در کل درآمد روستایی به صورت 29.6

درص��د از مشاغل مزد و حقوق بگیری 30.7 ،
درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و
 39.7درصد از منابع متفرقه است.
▪ ▪اف��زای��ش  14درص���دی متوسط درآم��د
خانوارهای شهری خراسان رضوی
براین اس��اس ،متوسط درآم��د یک خانوارشهری
خراسان رضوی طی سال  ۲۰۹ ،۱۳۹۳میلیون و
 ۷۲۸هزار ریال بوده است که نسبت به سال ،۹۲
 ۱۴درصد افزایش داشته است.
استان خراسان رضوی از لحاظ میزان افزایش
متوسط درآمد یک خانوار شهری ،در جایگاه  ۲۵از
میان  ۳۱استان کشور قرار دارد.
▪ ▪افزایش  14.5درص��دی متوسط درآمد
خانوارهای روستایی خراسان رضوی
براساس این گزارش ،متوسط درآمد یک خانوار
روستایی خراسان رضوی طی سال  ۱۳۹۳نیز
 ۱۲۲میلیون و  ۸۰۵ه��زار ری��ال ب��وده است که
نسبت به سال  14.5 ،۱۳۹۲درص��د افزایش
داشته است.استان خراسان رض��وی از لحاظ
میزان افزایش متوسط درآمد یک خانوار روستایی
در جایگاه هجدهم استان های کشور قرار دارد.

استان
کل کشور

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

خراسان شمالی

هزینه کل

رشد92
به( 91درصد)

91

92

164.281

205.982

25/4

139.015

192.909

38/8

138.137
136.170

189.221
173.000

37/0
27/0

93
234.865

14/0

195.924

1/6

204.087
180.206
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4/2

درآمد کل

رشد92
به( 91درصد)

91

92

167.241

204.549

22/3

126.251

160.135

26/8

152.681
145.578

183.912
192.233

20/5

93
241.318

18/0

190.548

19/0

209.728

32/0

رشد93
به( 92درصد)

210.192

14/0
9/3

هزینه و درآمد کل یک خانوار روستایی در سال های (1391-93هزار ریال)
استان
کل کشور

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

خراسان شمالی

هزینه کل

رشد 92
به( 91درصد)

91

92

108.188

129.560

19/8

79.991

110.827

38/5

78.099

87.008

115.755

106.933

48/2
22/9

93

رشد93
به ( 92درصد)

138.528

6/9

113.060

2/0

128.537

108.274

درآمد کل

رشد 92
به( 91درصد)

91

92

101.28

121.091

19/6

67.653

92.297

36/4

11/0

88.522

1/3

88.120

107.239
99.815

21/1
13/3

93

رشد 93
به( 92درصد)

139.051

14/8

110.683

19/9

122.805

105.710

14/5
5/9

مناظرهحمیدرساییباصادقخرازیدرمشهد

رسایی :وزیر صنعت عضو  18هیئت مدیره است
خرازی :چطور  8سال نان احمدینژاد را خوردید و حاال میگویید
مال ما نیست
روز گذشته مناظرهای با موضوع «بهار
یا خ��زان بهارستان» به همت جامعه
اسالمی دانشجویان دانشگاه فردوسی
با حضور حمید رسایی نماینده مجلس
و صادق خ��رازی دبیرکل حزب ندای
ای��ران��ی��ان در آمفیتئاتر دانشکده
مهندسی برگزار شد .به گزارش فارس
رسایی نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی درباره اهمیت و جایگاه
مجلس گفت :بر حسب تجربه که در
دو دوره مجلس ب��ودهام و تا کنون در
هیچ حزب و گروهی حضور نداشتهام،
باید بگویم که به عقیده بنده همین
احزابگرایی در مجلس میتواند آفت
ب��اش��د.در میان صحبتهای رسایی
ای��ن جمله وی ک��ه «در هیچ ح��زب و
گروهی حضور نداشته سبب اعتراض
دانشجویان شد و برخی میگفتند که
رسایی عضو جبهه پایداری است» ،که
رسایی در پاسخ به آنان گفت :برخی
میگویند که من عضو جبهه پایداری
هستم اما بنده در پایداری یک سال
بودم و بعد از آن گفتم که نمیتوانم تیتر
هفتهنامه  9دی را حزبی بزنم یا تریبون
یک حزب در مجلس باشم ،البته آن ها
درست میگفتند این موضوع اقتضای
کار جمعی بوده اما روحیه من اینگونه
نیست و نمیتوانم در چارچوب حزب
حرکتکنم.ویتصریحکرد:برایمثال
توجه کنید که در انتخابات شورای شهر
تهران خانمی با حمایت اصالحطلبان
رأی آورد ،ام��ا هنگام تعیین شهردار
نظر وی قالیباف بوده در حالی که نظر
سایر اصالحطلبان شخص دیگری بود
و همین موضوع سبب شد که ببینیم
برخی چه المشنگهای به پا کردند،
آن ه��ا در روز قیامت چگونه پاسخ
میدهند؟!
مروری بر سوال رسایی از خرازی و
پاسخ دبیرکل حزب ندای ایرانیان
رس��ای��ی گ��ف��ت :س��وال��ی ک��ه از آق��ای
خ��رازی دارم ای��ن اس��ت که در کشور
بعد از انقالب ،مجلسهای مختلفی
داشتیم ،درب��اره مواضع خود و سابقه
اصالحطلباندرمجلسششمبفرمایید
و این که گفتهاید مجلس باید پاسدار
ارزشه��ا و نماد م��ردم س��االری باشد،
مجلس ششم از نگاه شما چگونه بود؟
نماینده اص��ول گ��رای مجلس اف��زود:

یکی از ویژگیهای مجلس ششم این
بود که روی شاخه نشسته بود و شاخه
را میبرید و دست آخر نیز خودش از
روی درخ��ت افتاد ،آق��ای خ��رازی نظر
شما درب��اره این که اگر با همان نگاه،
اصالحطلبان در مجلس آینده حضور
پیدا کنند ،چگونه است؟
خرازی در پاسخ به سوال رسایی اظهار
ک���رد :باید ب��ه ص���ورت نسبی درب���اره
عملکرد ه��ر مجلسی صحبت ک��رد،
یعنی نمیتوانیم همه چیز را سیاه و
سفید مطرح کنیم ،قطع ًا مجلس ششم
نقاط ضعف و قدرتی داشته اما سوال
من از مجلس نهم اس��ت که در تمام
عرصههای کشور نگاه خود را بر نگاه
حزبیاش متمرکز کرده است.دبیرکل
حزب ندای ایرانیان تصریح کرد :نگاه
حزبی سبب تنگ نظری و جلوگیری
از اب��راز عقاید ف��ردی میشود ،در دو
مجلس گذشته حتی یک سوال جدی
درباره هزینههای بر باد رفته ملت ایران
نشد و تیم مذاکره اتمی در آن مقطع
حاضر نبود به مجلس پاسخ دهد.وی
خاطرنشان کرد :اگر مجلسی داشتید
که فراکسیون مستقل و آرمان گرایی
داش��ت و ه��دف آن پیشگیری کشور
از مخاطرات را دنبال میکرد ،شاهد
چنیناتفاقاتینبودیم.
خ��رازی عنوان ک��رد :از روزی که در
کشور نفت میفروختیم تا روزی که
دولت نهم و دهم روی کار آمد فروش
م��ا زی��ر  600میلیارد دالر ب��ود ،این
بیتوجهی در مجلس چه بود که در 2
دول��ت گذشته بیش از  700میلیارد
دالر به اضافه درآمد ارزی از سوی دولت
قبل مشخص نیست در کجا هزینه
شده است.مشاور ارشد رئیس جمهور
اصالحات افزود :از سوی دیگر درباره
این که هر روز به یک شکل مذاکره و
یک تصمیم گرفته میشد ،آقای رسایی
پاسخ دهید ،شما به عنوان یک منصف
نگاه کنید و ببینید در دول��ت گذشته
چه اتفاقاتی برای کشور افتاده است،
روز اولی که تیم مذاکرهکننده دولت
قبلی در ش��ورای امنیت مستقر شد
تسبیح خود را میچرخاند و میگفت،
بچرخ تا بچرخیم ،ما در آن زمان مذاکره
نمیکردیم ،البته نمیخواهم امروز
ریز و جزئی وارد تمام موضوعات شوم،

اما حرف من این است که اگر مجلس
حزبی بود و فراکسیون مستقلی برای
آن تصمیم میگرفت این اتفاقها روی
نمیداد.این فعال اصالحطلب تصریح
ک��رد :ببینید ام��روز چقدر جوانان از
کشور خارج میشوند ،تمام اینها نشانه
عملکردی است که در کشور میبینند،
مجلس باید ناشی از نگاه و پیشرفت و
آزادی مردم ایران باشد که  150سال
است این آزادی را فریاد میزنند.
رسایی در پاسخ به سخنان خ��رازی
گفت :با بخش زیادی از صحبتهای
خرازی موافق هستم اما پاسخ سوالم را
نگرفتم ،این که آقای خرازی کوچه پس
کوچه و بیارتباط با موضوع صحبت
کنید ،مشکلی ن���دارد ام��ا س��وال من
درب��اره عملکرد مجلس ششم بود که
شمابیجوابگذاشتید.
رسایی :رئیس مجلس امروز کسی
اس��ت ک��ه روزن��ام �هه��ای شما ب��رای
ایشان کف میزنند
وی اف��زود :در طول سالهای بعد از
انقالب چه جناح چپ و چه راست
که تابلوی دین و ضد دین دستشان
گرفتند با ثروت چند صد میلیاردی
خ��ود ب��ه ن��ظ��ام و ک��ش��ور ض��رب��ه وارد
کردند.رسایی تصریح ک��رد :ام��روز
برخی اصالحطلبان با اصول گرایان
یکی شدهاند و رئیس مجلس امروز
کسی اس��ت ک��ه روزن��ام �هه��ای شما
برای ایشان کف میزنند.خرازی در
واکنش به سخن رسایی گفت :چون
تاریخ مصرف شما برای رئیس مجلس
کنونی تمام شده است.رسایی نیز
اف��زود :شما تمام استفاده خود را از
الریجانی کردهاید ،اما هماکنون وی
را پاسکاری ک��رده و در مصاحبهها
میگویید که معلوم نیست ایشان را
در لیست خود قرار دهیم.
نماینده اص��ول گرایان مجلس اظهار
کرد :برنامه دید در شب شما را آقای
خرازی دیدهام ،در آن برنامه صادقانه
گفتید که  26ساله که بودید نماینده
ای��ران در سازمان ملل شدید ،اما در
حال حاضر در کشور به جوان  26ساله
چه میدهند؟امروز کابینه روحانی
پیرترین کابینه کشور اس��ت ،من به
روحانی گفتهام همین افرادی را که از
تو حمایت کردند و در ستاد انتخاباتی

تو حضور داشتند ،در کابینه خود بیاور
نه وزیری که ساعت  10صبح سر کار
خود حاضر میشود.رسایی با بیان این
که باید برجام را دقیق مطالعه کرد و به
این نکته توجه داشت که همین برجام
نتوانسته تحریمها را ب���ردارد ،گفت:
من از آقای خ��رازی سوال میکنم که
چگونه است که رهبر معظم انقالب در
صحبتهایشانبرایظریففقطصفت
تدین را استفاده میکنند ،در حالی که
تدین کف شرایط یک فرد و یک مسئول
در جمهوری اسالمی ایران است ،در
حالی که رهبری برای احمدینژاد 60
صفت را به کار برد .نماینده مردم تهران
در مجلس شورای اسالمی با بیان این
که روحانی و دولت یازدهم با منتقدان
رفتار و ادبیات درستی ندارند ،تصریح
ک��رد :نه این که فقط ما بگوییم حتی
نشریات اصالحطلب از جمله روزنامه
اعتماد هم به این مسئله تأکید داشت و
نوشت که آقای روحانی با منتقدان خود
درست صحبت کنید.
خرازی تأکید کرد :مشروعیت مجلس
نهم همچنان زیر سؤال است درست
آن زمانی که  200نفر از نمایندگان
مجلس از دول��ت قبل و از نزدیکان
اح��م��دین��ژاد پ��ول میگرفتند ،آقای
رسایی چطور از چیزی دفاع میکنید
که حق و حقیقتش مشخص نیست؟
دبیرکل ن��دای ایرانیان ادام��ه داد:
ای��ن م��وض��وع مشخص اس��ت ک��ه ما
ب��ا بازگشت اح��م��دین��ژاد مخالفیم
و ح��اض��ری��م ب����رای ب��رن��گ��ش��ت��ن وی
خون دهیم اگر به دول��ت قبل توجه
کنید ،تفکرات ای��ن دول��ت انحراف
ایجاد ک��رد و اگ��ر علما سکوت خود
را نمیشکستند انحرافی خطرناک
جامعه را تهدید میکرد.
وی ت��أک��ی��د ک����رد :زم��ان��ی ک��ه م��دام
قطعنامههایپشتسرهمدردولتقبل
علیه ایران تصویب میشد ،اگر جنگ
نظامی شکل میگرفت فکر میکنید
چه کسانی اول از همه چمدان خود را
میبستند و میرفتند؟ بیاییم مجلسی
بسازیم که پاسدار واقعی قانون اساسی
باشد و مد نظر شهدا ،حرف ما این است

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

بسته خروج از رکود در بهترین حالت
"مسکنِ کوتاه مدت" است
ُ

هزینه و درآمد کل یک خانوار شهری در سال های (1391-93هزار ریال)
رشد93
به( 92درصد)

رئیس سازمان امور اراضی مدعی معرفی شهرداروقت
شاندیز به دادگاه ،عزل وی و رسیدگی به این پرونده در
شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه شد .به گزارش
ایسنا ،قباد افشار رئیس سازمان ام��ور اراض��ی درب��اره
تخلفات پدیده گفت :بخشی از پرونده پدیده شاندیز
که درب��اره تبعات اجتماعی و امنیتی پرونده است به
شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و در آن جا در حال
بررسی اس��ت .وی اف��زود :دیگر تخلفات پدیده شاندیز
در مرجع قضایی در حال رسیدگی است ،چراکه در این
پروژه تخلفات بسیاری وجود دارد که می توان به تغییر
کاربری غیرمجاز اراضی ،ساخت وساز در مسیر رودخانه،
ساخت وساز خارج از ضوابط طرح جامع شهر شاندیز،
رعایت نکردن سرانه های خدماتی شهر شاندیز و ...اشاره
کرد که وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی
به آن رسیدگی کردند.
رئیس سازمان ام��ور اراض��ی با اش��اره به همکاری های
ص��ورت گرفته با وزارت کشور و استانداری خراسان
اظهار کرد :در پرونده شاندیز برخی از مناطق که بیشتر
از حد مجاز ساخت وساز صورت گرفته بود ،متوقف شد
و ساخت وساز اضافه نیز کاهش یافت و در جاهایی که
حقوق دولتی پرداخت نشده بود نیز آن حقوق باز پس
گرفته شد .افشار همچنین در خصوص تخلفات صورت
گرفته شهرداری شاندیز در این پرونده مدعی شد :در
این زمینه تخلفات شهردار شاندیز مسجل شناخته شد و
شهردار وقت عزل و به دادگاه معرفی شد.

که چرا مجلس نهم در برابر ظلمها و به
ویژه  11روز خانهنشینی احمدینژاد
سکوت کرد.
خ�������رازی  :چ���ط���ور  8س����ال ن��ان
اح��م��دین��ژاد را خ��وردی��د و حاال
میگویید مال ما نیست
خ���رازی گ��ف��ت  :م��ن در م��ن��اظ��رهای با
زاکانی بودم که وی گفت ،احمدینژاد
مال ما نیست و من گفتم آقای زاکانی
هشت سال نان احمدینژاد را خوردید
و حاال میگویید مال ما نیست؟ بنده
یک اخالق رسایی را قبول دارم که هیچ
گاه منافقانه برخورد نمیکند و هر جا در
گذشته و حال چیزی گفته باز هم آن را
میگوید و روی آن میایستد.خرازی
ادام��ه داد :آق��ای رسایی ای��ن که شما
میگویید کف شخصیت ظریف صفت
تدین ب��وده که رهبر انقالب به ایشان
گفتندشایستهتوضیحمننبودهوظریف
راهمهمیشناسند،نگذاریدکهبگویمدر
دولت قبل چه کسی رفت و در مذاکرات
به جای مذاکره چه حاصل کرد.دبیرکل
ح��زب ن��دای ایرانیان با بیان ای��ن که
در دول��ت گذشته به ج��ای پروژههای
عمرانی م��دام دول��ت پ��روژهه��ای��ی در
قالب ماکت افتتاح م �یک��رد ،گفت:
چ��را مجلس در ب��راب��ر ای�نه��ا و چنین
عملکردهاییبیتفاوتاست،رهبربرای
ما فصلالخطاب بوده و آقای رسایی چه
من اشتباه کنم و چه شما اشتباه کنید،
همه میدانند که صحبتهای رهبر
ان��ق�لاب فصلالخطاب اس��ت ،م��ا یک
میزان و معیار داریم و بر اساس قانون
اساسی و صحبتهای رهبر میتوانیم
معیارها را بسنجیم و به همین دلیل که
بیانات رهبر فصلالخطاب بوده در زمان
احمدینژاد سکوت کردیم.نماینده
م��ردم تهران در مجلس تصریح کرد:
البته اگر بخواهم حالت مصداقی و یک
نمونه را معرفی کنم در مجلس هم گفتم
که نعمتزاده هم اکنون در  18هیئت
مدیره حضور داشته و وزیر هم است و
جالب آن که از ابتدای انقالب تاکنون
نعمتزاده فقط یک س��ال مسئولیت
نداشته است و شاید کسی مثل ایشان
نمونه ب��ارز این صحبت خ��رازی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت :بسته خروج
از رکود اگر در بهترین حالت انجام شود ،میتواند در حد
سکن کوتاهمدت عمل کند و بخش خصوصی نگران
یک ُم
ِ
راهکارهای اجرایی است که برای این موضوع در نظر گرفته
شدهاست.غالمرضاشافعیدرگفتوگوباتسنیماظهارکرد:
با توجه به آمار ارائه شده به نظر میرسد که استقبال مردم از
بسته خروج از رکود دولت مناسب بوده است.وی تصریح
کرد :با این حال متأسفانه هیچ توجهی به واحدهای کوچک
و متوسط خراسان رضوی نشده و تسهیالتی که برای خرید
کاال در نظر گرفته شده فقط مختص تعداد محدودی واحد
بزرگ در سطح کشور است.

اعتراض رانندگان کامیونت دار به ممنوعیت
رانندگی با گواهی نامه پایه 2
سمیه صادقی -تعدادی از کامیونت داران مشهدی با
تجمع در مقابل پایانه بار طرق ،به ممنوعیت رانندگی با
گواهی نامه پایه  2اعتراض کردند.یکی از این رانندگان
در گفت و گ��و ب��ا خ��راس��ان گفت :ح��دود  200نفر از
رانندگان کامیونت دار با ظرفیت  6.5تن سال هاست که
با گواهی نامه پایه  2به حمل و نقل برون شهری مشغول
اند اما با بخشنامه جدید راهنمایی و رانندگی تردد این
کامیونت ها در جاده با گواهی نامه پایه  2ممنوع شده
است.کاخکی با بیان ای��ن که چطور ب��رای  500کیلو
اضافه ظرفیت قانون را تغییر داده اند اظهار کرد :تا چه
زمانی باید معطل دریافت گواهی نامه پایه یک باشیم و
از کار و زندگی بمانیم؟یکی دیگر از رانندگان نیز گفت:
من همین کامیونت را که تنها وسیله امرار معاشم است
سال  92آن هم به صورت قسطی خریدم و هر ماه باید
یک میلیون و  500تومان قسط پرداخت کنم .با این وضع
جدید چقدر باید برای دریافت گواهی نامه پایه یک وقت
بگذارم و چگونه باید از عهده پرداخت اقساط این خودرو
برآیم؟وی اف��زود :هشت سال است که راننده کامیونت
هستم و مشکلی نداشته ام اما با قانون جدید به این شکل
اجازه رانندگی نداریم.
▪ ▪با راهنمایی و رانندگی رایزنی می کنیم
«جواد وحدتی فرد» مدیرکل پایانه های استان نیز در گفت
و گو با خراسان گفت :طبق قانون جدید رانندگان کامیونت
های با ظرفیت بیش از شش تن باید دارای گواهی نامه
پایه یک باشند وگرنه اج��ازه تردد ندارند.وی در پاسخ به
این انتقاد رانندگان که برای  500کیلو اضافه باید بروند و
معطل دریافت گواهی نامه پایه یک باشند اظهار کرد :این
موضوع برای ارتقای امنیت جاده ها و جان راننده است و بر
این اساس یا باید این رانندگان گواهی نامه پایه یک دریافت
کنند یا از خودروی با ظرفیت کمتر از شش تن استفاده کنند.
وحدتی فرد ادامه داد :ما می توانیم با توجه به آگاهی یافتن از
جمعیت آماری رانندگان کامیونت ،این مشکل را در تعامل با
راهنمایی و رانندگی مطرح و برای دریافت راحت تر گواهی
نامه پایه یک برای این رانندگان اقدام کنیم.وی ادامه داد:
عالوه بر این باید خریداران این نوع کامیونت ها نیز در جریان
دریافت گواهی نامه پایه یک برای رانندگی این خودروها هم
قرار گیرند.تماس های مکرر ما با سرهنگ مهدیان ،جانشین
پلیس راهور استان برای دریافت راهکار مناسب برای رفع
مشکل رانندگان بی نتیجه ماند!
درحاشیه :برخورد بد مدیر پایانه بار مشهد با عکاس
خراسان که برای عکاسی از فضای عمومی پایانه بار به
محل مراجعت کرده بود و ضبط دوربین وی و تماس با
پلیس  ،110با دخالت مسئوالن روابط عمومی و حراست
اداره حمل و نقل و پایانه های خراسان رض��وی پایان
یافت.

تسهیالت مشاغل خانگی در خراسان
رضوی قرض الحسنه می شود
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
گفت :طبق مصوبات ستاد رفع موانع تولید خراسان
رضوی تسهیالت مشاغل خانگی در خراسان رضوی به
صورت قرضالحسنه پرداخت میشود.راضیه علیرضایی
در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :پنج کارگروه در ستاد
رفع موانع تولید خراسان رضوی وجود دارد که مسائل
مربوط به صنایع در حوزههای بانک و مسائل مالی و
تعیین تکلیف بدهیهای واحدهای تولیدی را در وهله
نخست پیگیری کرده است.

