خبر

شهرستان ها

شهرستان ها

الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری
سرخس  -دوغارون به مجلس رفت
رئیــس جمهــور الیحــه ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری
صنعتی ســرخس-دوغارون در خراسان رضوی رابرای طی تشــریفات قانونی به مجلس ارســال کرد.
به گزارش فارس ،یکی از ابزارهای الزم برای توسعه
صــادرات و ایجاد اشــتغال در کشــور کاهــش موانع
قانونی است که این امر از طریق تاسیس مناطق آزاد
تجــاری ـ صنعتــی و ویژه اقتصادی میســر اســت .در
همین راســتا و به منظور رفع موانع رشــد و توســعه و
ایجاد رونــق اقتصــادی ،رئیس جمهور الیحــه ایجاد
منطقهآزادتجاریـصنعتیسرخسـدوغارونرابرای
اجرابهمجلسارسالکرد.الیحهمذکوردرجلسه۱۰
شهریور 98هیئت وزیران به تصویب رسید.
•منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

شــایان ذکراســت ،منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
در زمینی به مساحت  ۸۷۰۰هکتار با هدف تسهیل
ســرمایه گذاری و با رویکرد بازار هدف (افغانستان)
در ســال  87در هیئــت وزیــران و در ســال  89در
مجلس به تصویب رســید و شرکت توســعه و عمران
دوغــارون با بیــش از ۱۰۰هــزار ســهامدار در قالب
شرکت های تعاونی مرزنشین و شش مجموعه فعال
اقتصادی اســتان به عنوان ســازمان مسئول تعیین
شد .این منطقه با توجه به همجواری با کشور جنگ
زده افغانستان ظرفیت بســیار مناسبی برای تولید
وصادراتکاالبهافغانستانوهمچنینایجاداشتغال
در منطقه مرزی تایبادبرای جوانان ایرانی دارد.
•منطقه ویژه اقتصادی سرخس

منطقه ویژه اقتصادی ســرخس با محدوده قانونی
 5290هکتــار در ســال  75بــه تصویــب هیئــت
وزیــران رســید و آســتان قدس بــه عنوان ســازمان
مســئول منطقه تعیین شــد .این منطقه کوتاه ترین
راه ارتباطی به کشورهای آســیای مرکزی ،روسیه
و چیــن و کوتــاه ترین مســیر ترانزیتی محور شــرق
کشوراست .تقویت شــبکه های زیربنایی و رفاهی
مرتبط با ترانزیت در طول محورشــرق تا رسیدن به
ظرفیت ترانزیت به صورت ساالنه چهار میلیون تن
کاال و تجهیز ناوگان و زمینه ســازی برای گسترش
خدمات حمل و نقل در منطقه و استفاده از امکانات
منطقه ویــژه اقتصادی برای تبدیل شــدن به بزرگ
ترین قطب تجاری و صنعتی شــمال و شــرق کشور
و همچنین تبدیل شــدن به هــاب انــرژی منطقه با
توجهبههمجواریباپاالیشگاهگازسرخس از جمله
اهداف تاسیس این منطقه ویژه اقتصادی است.
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گزارشی درباره تعدد استعالم ها از دستگاه های مختلف برای شروع فعالیت واحد تولیدی

 24خان،برایگرفتن مجوزفعالیت صنعتی!
گزارش
باقری

پیگیری مشکالت و رفع موانع تولید وهمچنین
بررســی فرایند طوالنی کســب مجوزهای آغاز
فعالیت یک واحد تولیدی ،یکــی از موضوعات
گزارش های پیگیرانه خراسان رضوی در مشهد
وشهرستان های خراسان رضوی است.
رهبــر معظم انقالب اوایل شــهریور امســال در
دیــدار با اعضای هیئــت دولــت فرمودند« :یک
تولیدکننده بــرای این کــه یــک کاری را انجام
بدهد و شروع کند ،از هفت خان باید عبور بکند؛
حال من می گویــم هفت خــان ،در واقع گاهی
از هفتاد خان باید عبــور بکند؛ قوانین،مقررات
این دســتگاه مــی آید یــک چیــزی مــی گوید،
آن دســتگاه می آید یک چیزی می خواهد ،آن
دســتگاه می آید یــک مجوزی مــی خواهد؛ چه
لزومی دارد؟ این ها را جدی باید وارد شد».
•24مجوز برای آغاز فعالیت یک واحد صنعتی

شرایط خاص اقتصادی فعلی کشــور که توام با
اعمال تحریم های ظالمانه از ســوی دشــمنان
نظام اســت ،ایجاب مــی کند تمام مســئوالن و
متولیان امور کشــور اعم از قوای مجریه ،مقننه
و قضاییه با تعامل و همدلی و تشریک مساعی با
درک شرایط خاص برای حل مشکالت پیچیده
اقتصادی کشــور گام بردارند.تحقق این هدف
هم درگرو کاســتن از موانع تولیــد و به عبارتی
خان هاست .به رغم اذعان همه کارشناسان آن
چــه در عمل مشــاهده مــی شــود تعدادحدود
 24فقره مجــوز برای آغــاز فعالیت یــک واحد
صنعتی اســت .مدیــر عامل یک شــرکت فعال
در زمینــه تولیدات دارویی مســتقر در شــهرک
صنعتی چناران می گویــد :بانک ها در دریافت
ضمانت نامه ها سخت گیری های بسیار زیادی

۷

دارنــد به گونــهای کــه مثــ ً
ا در ابتــدای کار که
متقاضی هنــوز در مرحله ســاخت و ســاز واحد
صنعتی اســت ،پایان کار واحد را برای ضمانت
مطالبه میکنند یا اســناد مالکیــت واحدهای
مســکونی شــهری را می خواهنــد و تنها نصف
بهای کارشناســی را برای ضمانت می پذیرند.
مدیرعامل یک واحــد تولیدی در عرصه صنایع
غذایــی میگویــد :اصوال بــه ثمر نشســتن یک
فعالیت تولیدی نیازمند اتحاد و همدلی و تعامل
و همکاری جمعی اســت ،اما متاســفانه در این
موضوع هر دستگاه و ســازمانی فقط به منفعت
خود می اندیشد .براتیان می افزاید :متاسفانه
قوانین و مقررات حاکم بر این امر بین ادارات و
نهادهایی نظیر بیمه و تامیــن اجتماعی و اداره
کار و نظیر آن نه تنها ناقص بلکه بسیاری از مواقع
در تعارض و تقابل با یکدیگر است .وی ضرورت
تمرکز زدایــی را یادآور می شــود و میگوید :در
شهرستان های کوچک ،مدیران متولی صدور
مجوز از خود اختیار چندانی ندارند به گونهای
که متقاضی برای دریافت بسیاری از استعالمها
باید چندین نوبت بین شهرستان،مرکز استان
و تهران رفت و آمد داشــته باشــد؛ بنابراین باید
در اختیــارات تمرکــز زدایــی شــود .مدیریــک
واحد صنعتی دیگــر کثرت اســتعالمها و زمان
بر بودن آن ها را موجب خســتگی و ضرر و زیان
متقاضیان دریافت مجوز می دانــد و می گوید:
برای اخذ مجوز فعالیت صنعتی استعالم های
زیادی باید گرفته شود که از طریق سامانه هایی
تعریف شــده ولی با یکدیگر ارتبــاط ندارند و به
اصطالح لینــک نیســتند و دسترســی ندارند.
از ســوی دیگر در بســیاری مــوارد نظــام اداری
هنوزسنتی است همچنین هنوز سامانه جامعی
طراحــی و تعریف نشــده که بتواند پاســخ گوی
تمام نیازهای دریافت مجوز باشد .این موضوع
فرایند دریافت مجوز را آن قدر طوالنی میکند
کهتماممحاسباتسرمایهگذاردچاراخالل می
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شــود و ضرر و زیان های زیــادی را به صنعت گر
تحمیل می کند به ویــژه اگر این فرایند طوالنی
با مســائل و مشــکالت دیگری نظیر تــورم های
افسارگســیخته و تنش های پولــی و اقتصادی
پیش بینی ناپذیر هم مواجه شود.
•استعالم های  24گانه

رئیــس اداره صنعت،معــدن و تجــارت چناران
نیز گفت :هــم اکنون بــرای گرفتــن مجوز یک
فعالیت صنعتــی در خارج از شــهرک صنعتی،
دریافت استعالم های  ۲۴گانه ضروری است،
اما در شهرک های صنعتی کمتر از ۲۰استعالم
کافی است .بیاتی قله زو افزود :در شهرک های
صنعتی نظیــر شــهرک صنعتی چنــاران چون
برخی زیرســاخت ها قبال از ســوی دولت تهیه
و کاربــری هــا تعریف شــده اســت محدودیت و
ممنوعیت زیادی درخصوص صدور مجوز برای
سرمایه گذاران صنعتی تا رده  4محیط زیستی
وجود نــدارد .وی مــیافزایــد :اســتقرار از رده
چهارم محیط زیستی تا ششم در فاز دوم ممنوع
بوده ولــی در فاز یــک بالمانــع اســت بنابراین
بهتر اســت ســرمایه گذاران بخــش صنعت در
شــهرکهای صنعتی اقدام به ســرمایهگذاری
کنند که مشــکالت کمتری دارد .وی ضرورت
کاســتن از موانع و محدودیت ها بــرای دریافت
مجــوز در ســرمایه گــذاری را یادآور می شــود و
میگوید :بایــد دســتگاههای متولــی و مرتبط
به ایــن امر ،زیر ســاخت هــای الزم برای پاســخ
گویی ســریع تر به اســتعالم ها را فراهم کنند و
این سامانه های تعریف شــده در دستگاه ها نیز
ضروری اســت به یکدیگر متصل و لینک شوند.
بیاتی با اشاره به فعالیت سه شهرک صنعتی در
حوزه چناران و اســتقبال خوب سرمایهگذاران
افزود :در ســه مــاه اول امســال  ۳۱فقــره جواز
تاســیس یا توسعه با ســرمایه گذاری حدود ۱۳
میلیارد تومان و پیشبینی اشتغال برای 597

نفــر در حــوزه شهرســتان صــادر شــده اســت.
وی همچنیــن افزود:طــی این مــدت در حوزه
شهرستانپنجفقرهپروانهفعالیتواحدصنعتی
بــا  ۱۲میلیارد تومــان و اشــتغال  ۵۲نفر صادر
شده و این واحدها به بهرهبرداری رسیدهاند.
•معافیت مالیاتی  13ساله

مدیرعامل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی
چناران از آماده بودن بسیاری از زیرساختهای
الزم برای فعالیت صنعتی در شــهرک صنعتی
چنــاران خبر داد و گفــت :برای کمــک به رفع
مشــکالت واحدهــای صنعتــی در مرحلــه
راهاندازی،توســعه و ســرمایه گذاری و فعالیت
تعامل خوبی با دستگاهها و ادارات و نهادهای
شهرســتان و استان و دادگســتری برقرار شده
بــه گونــه ای کــه تمــام مســائل و مشــکالت به
صورت موردی و کلی تا حصول نتیجه پیگیری
میشود .دهقان زاده به استقرار برخی امکانات
خدمات رسان در فاز خدماتی شهرک صنعتی
چناران اشاره کرد و افزود :هم اکنون عالوه بر
اســتقرار واحدهای صنفــی و خدمات صنعتی
مورد نیاز صنعت گران ،شعبه های بانکی،مرکز
مشاوره حقوقی و مرکز خدمات درمانی و طب
کار با استقرار یک پزشک عمومی و یک پزشک
متخصص و کادر درمانی برای خدمات رسانی
در شهرک صنعتی فعالیت دارد .ویهمچنین
افزود:به منظــور کاهش مشــکالت واحدهای
صنعتی و تعامل قوی با دادگستری و دادستان
شهرســتان بــرای حــل مشــکالت و اختالفات

حقوقــی بین واحدهــا بــا دســتگاهها و نهادها
خارج از نوبــت تمهیداتی اندیشــیده و نیز طی
برگزاری جلســات متعدد با ادارات امور شعب
بانــک هــای عامــل امــکان اســتمهال وامها یا
تقســیط مجــدد و تزریق وام هــا بــه واحدهای
صنعتی فراهم شده است.
•ضرورت اصالح و به روز رسانی قوانین

فرماندار چناران مشکل اصلی و مهم در سرمایه
گذاری هــای صنعتــی را قوانین ناقــص وکهنه
دانســت و گفــت :در موضــوع ســرمایه گــذاری
های صنعتی مهــم ترین عامــل و مانع ،موضوع
قانون گذاری است که شــفافیت الزم را نداشته
و در بســیاری از مــوارد قدیمــی و مــوازی کاری
و در تقابــل و تعارض بــا دیگر قوانیــن و مقررات
اســت.انصاری کاســتن از زمان صدور مجوز را
یک ضرورت مهم دانســت و گفت:مشکل دیگر
ایــن بخش نداشــتن یــک متولــی خــاص و یک
دستگاه اجرایی اســت که بتواند تمام استعالم
های الزم صدور یک مجوز فعالیت صنعتی را از
صفر تا صد پیگیری و دریافت کنــد تا از طوالنی
شــدن فرایند صدور پروانه و مجوز کاســته شود
زیرا در یک فعالیت اقتصادی زمان عامل مهمی
در ســود و زیان و از اصــول موفقیت یا شکســت
است .انصاری گفت :ستادرفع موانع تولید در
شهرستانبهطورمستمرتشکیلجلسهمیدهد
و مصوبات جلســه کار گــروه هم به صــورت ویژه
پیگیری مــی شــود و واحدهای تولیــدی دارای
مشکل بررسی میدانی و موردی می شوند.

سوژه ها وخبرها

 ۱۷تُن زعفران به روش حمایتی
در خراسان رضوی خریداری شد

 ۱۷هزارکیلوگرمزعفراندرقالبطرحخریدحمایتیتوسطشبکه
تعاون روستایی خراســان رضوی ظرف دو هفته اخیر از کشاورزان
استان خریداری شد.مدیر سازمان تعاون روستایی استان در این
خصوص به ایرنا گفت :خریــد حمایتی زعفران در این اســتان موجب تعــادل قیمت محصول
در بازار و رضایت کشاورزان زعفران کار شد ه اســت.مهدی ناصری مقدم با بیان این که خرید
حمایتی زعفران از  ۱۰آبان آغاز شد ه است ،افزود :هم اکنون  ۱۸مرکز خرید حمایتی زعفران
در شهرستانهای استان فعال اند و خرید محصول از کشاورزان را انجام میدهند و طبق اعالم
قبلی ،خرید زعفران در اجرای این طرح تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

اخبار
شهرستانها
رئیسادارهایثارگرانستادکلنیروهایمسلح:

ایجاد پردیس معراج شهدا برای
بازشناسی معارف دفاع مقدس
ضروری است

رئیس اداره ایثارگران ســتاد کل نیروهای مســلح
گفت :باید از ظرفیتهای مختلف از جمله پردیس
معــراج شــهدا بــرای تبیین رشــادتهای شــهدا و
رزمندگان دوران دفاع مقدس بهره گرفت.سردار
ســرتیپ دوم پاســدار ناصر ســعیدی در نخســتین
نشســت هیئــت امنــای پردیــس معــراج شــهدای
کشــور در گناباد گفت :انتقال ارزشهــای دوران
دفاع مقدس ضرورت دفاع از دســتاوردهای نظام
جمهوری اســامی اســت و ایجــاد پردیــس معراج
شهدا عالوه بر توسعه گردشــگری نقش مهمی در
انتقال فرهنگ و باورهای معنوی در جامعه دارد.

رئیسدادگسترینیشابور:

مطبوعات می توانند به سالمت
انتخاباتکمککنند

شــجاعی مهــر /رئیــس دادگســتری نیشــابور گفــت:
مطبوعات نقش مهمــی در روند برگــزاری انتخابات
دارند و می توانند به ســامت انتخابات کمک کنند.
حجتاالسالمحکمتیفردرجلسهشورایپیشگیری
از وقوع جرم نیشــابور افزود :مردم به نظام عالقه مند
هستند و امیدوارم در این دوره نیز با کمک رسانه ها
با ایجاد هیجان و انگیزه مثبت مشارکت حداکثری را
داشته باشیم .وی افزود :به منظور جلوگیری از ایجاد
مشکالت احتمالی ،برای سخنرانی افراد مسئله دار
محدودیت قائل خواهیم شد.

جذب 61درصدی تسهیالت اشتغال
کمیته امداد بردسکن

علی نوری /رئیس کمیته امداد امام خمینی بردسکن گفت :با جذب
 61درصدتسهیالتاشتغال،ایننهاددرهفتماههامسالتوانست
رتبه اول را در استان کسب کند .سید کاظم حسینی به خبرنگار ما
گفت:سهمیه ابالغی تسهیالت اشتغال کمیته امداد امام خمینی بردسکن طی امسال از محل
تبصره  16بیش از هفت میلیارد تومان است که تاکنون  61درصد آن جذب شده .وی ادامه داد:
سهم این نهاد از تسهیالت صندوق امداد والیت در حوزه اشتغال نیز  300میلیون تومان است
که طی هفت ماه گذشته برای تشکیل  88پرونده متقاضیان اقدام شده است و  56نفر موفق به
دریافت تسهیالت از بانک های عامل شده اند.

 84معدن در منطقه ترشیز
فعال است

رئیسنظاممهندسیمعدناستانگفت:هماکنون84معدندرمنطقه
ترشیز شامل شهرستانهای کاشــمر ،خلیلآباد و بردسکن شامل15
معدنمس،دومعدنطالودیگرمعادنفعالهستند.بهگزارشایسنا،
ترشیزیان در همایش یک روزه بررسی مشــکالت و چالشهای بخش
معدنوصنعتمنطقهترشیزکهبامحوریتمعرفیطرحاحیاوفعالسازیمعادنکوچکومتوسط
مقیاسبهمنظوراشتغالزاییبرگزارشد،بیانکرد:بخشمعدنوصنایعمیتوانددرایجادفرصتهای
شغلی نقش مهمی را ایفا کند.وی افزود :استفاده از این ظرفیت عظیم برای رشد و توسعه اقتصادی
کشورمستلزمپرداختنبانگاهیتخصصیبهمسائلفرارویاینعرصهخواهدبود.

نمایشگاه صنایع دستی نیشابوردرمجلسگشایش یافت
شــجاعی مهر-با حضور وزیر میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری ،نمایشــگاه صنایع دستی نیشــابور در مجلس
شورای اسالمی گشایش یافت .شهر نیشابور یکی از شهرهای
تاریخی و فرهنگــی ایران اســت و صنایع دســتی مختلفی را
در دل خــود جــای داده که می توانــد به یکــیاز ظرفیت های
اقتصــادی نیشــابور تبدیل شــود .به همیــن منظور بــا حضور
وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری نمایشگاه
صنایع دستی و گردشگری نیشابور در مجلس گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت وزیر میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری در حاشــیه افتتاح ایننمایشگاه گفت:
نیشابور شهر هنر و هنرمندان اســت و این نمایشگاه به خوبی
برگزار شد .علی اصغر مونســان افزود :اعالم آمادگی کردیم

کــه مکانهای پررونــق را بــه صورت رایــگان بــرای برگزاری
نمایشــگاه در اختیار هنرمندان قرار دهیم تــا فروش خوبی را
داشته باشند .هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه
نیز در حاشــیه برگزاری این نمایشگاه گفت :آثار هنری بسیار
ارزشمندی در این نمایشگاه ارائه شــده و هنرمندان زحمات
زیادی را صرف تولید آن ها کرده اند.
وی با بیان ایــن که در ایــن نمایشــگاه قطعهای از بــوم گردی
نیشــابور به تصویر کشیده شــده اســت ،افزود :این آثار نتیجه
تالش شبانهروزی هنرمندان شهری و روستایی است .شایان
ذکر است ،در این نمایشگاه بخشی از صنعت فیروزه نیشابور،
صنایع دســتی مختلف نظیر ســفال ،قالی ،گلیــم و همچنین
قســمتی از ظرفیت هــای گردشــگری و جاذبه هــای طبیعی

سواری های بینشهری خراسان رضوی
به پیمایشسنج مجهز می شود
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای
خراســان رضوی گفت :تا ماه آینده همه ناوگان
سواری ،به منظور تعیین کرایههای عمومی بین
شهری در استان به سامانه پیمایشسنج متصل
خواهد شــد« .ابراهیــم نصــری» در گفتوگو با
ایرنا افزود :ســهمیه سوخت ســواریهای کرایه
عمومی بین شهری با پالک «ع» به میزان ماهانه
 ۷۵۰لیتر بــرای نــاوگان تکســوز و  ۴۵۰لیتر
برای نــاوگان دوگانه ســوز اختصاص مــی یابد.
ســهمیه بنزین شــش روز پایانی آبان و همچنین
آذر این ناوگان نیز تا ابتدای آذر امسال در کارت
ســوخت آن ها شــارژ میشــود .وی گفــت :این
سهمیه ،سهمیه پایه است و متناسب با مسافتی
که ســواریهای عمومی بین شــهری در استان
طــی خواهند کــرد و بــا ســامانه پیمایش ســنج
مشخص می شــود ســهمیه نهایی ســوخت این

اخبار

ناوگان در کارت ســوخت آن ها شــارژ میشود.
نصری افزود :سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی
کاال و مسافر ،گازوئیل اســت و با توجه به این که
قیمت این سوخت افزایش نداشته بنابراین هیچ
افزایش قیمتی در هزینه حمل کاال و مسافر نباید
وجود داشــته باشــد از ایــن رو هر گونــه افزایش
قیمت در این خصوص تخلف اســت .وی اضافه
کرد :شــهروندان مــی تواننــد هرگونــه تخلف و
افزایش قیمت در حمل و نقل عمومی بار و مسافر
جاده ای را به سامانه مدیریت ارتباط شهروندی
وزارت راه و شهرســازی بــه آدرسshahrah.
 ،mrud.irسامانه «سامد» با تلفن  ،۱۱۱سامانه
پیامکــی  ۱۰۰۰۵۲۵و تلفــن ۳۸۵۱۹۵۰۲
برای حمل و نقل مسافری،تلفن ۳۳۱۵۸۵۴۱
برای حمــل و نقــل کاال و تلفــن ۳۳۴۱۱۰۰۰
برای موضوعات راهداری گزارش کنند.

گوناگون

رئیساتاقاصنافسبزواربا
اشارهبهآمار18ماهگذشتهخبرداد:

جریمه 5میلیاردتومانیمتخلفان
برای کاالی قاچاق و گران فروشی

نیشابور به همراه آثار هنرمندان رشــته های مختلف نیشابور
به تصویر کشیده شده است.

هیچ گونه افزایش نرخ برای ناوگان

حمل و نقل عمومی نخواهیم داشت
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت :در
زمینه افزایش قیمت بنزین ،در ناوگان
حمل و نقل اعم از تاکســی ها ،ون ها،
آژانــس هــا و ســرویس های مــدارس
هیچ گونه افزایش نرخ کرایه نخواهیم
داشت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری مشهد ،احمد محبی اظهار
کرد :تاکسی متر در مشــهد اجباری و
راننده ملزم به اســتفاده از آن است که
نرخ ورودی ثابتی هم دارد و بر اســاس
هر  200متر مبلغی مشخص می شود
که البته نرخ در شب هم متفاوت است.
وی با بیــان این که آژانــس های درون
شــهری هم بــا افزایش قیمــت بنزین،
نباید هیچ گونه افزایش نرخی داشــته

باشند ،افزود :سهمیه خودروهای تک
سوزی که در آژانس ها فعالیت دارند،
 200لیتر و دوگانه سوزها  120لیتر
خواهد بود.
•مردم تخلفات را گزارش دهند

مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شهرداری مشهد تصریح
کــرد :تاکســیران هــا نگــران کمبــود
جایگاه  CNGدر شهر نباشند ،چرا که
پیگیر مــکان های مخصوص تاکســی
هــا در جایــگاه هــای  CNGخواهیــم
بــود .وی افــزود :شــهروندان محتــرم
می توانند در صورت مشاهده هرگونه
تخلف با سامانه  137یا با شماره تلفن
 33448150تماس بگیرند.

ملکی -رئیس اتاق اصناف ســبزوار گفت :با تشکیل
حدود هزار پرونــده  ،طی  ۱۸ماه گذشــته صاحبان
اصناف مختلف به علت فروش کاالی قاچاق و گران
فروشــی در سه شهرســتان دیار ســربداران بیش از
پنج میلیارد تومــان جریمه شــدند .کیانــی ،رئیس
اتاق اصناف سبزوار در گفتوگو با خراسان رضوی
با بیان این کــه در  ۱۸ماه گذشــته از طریــق مبارزه
بــا قاچــاق کاال و گران فروشــی در شهرســتانهای
سبزوار ،خوشــاب و داورزن برخی بازاریان متخلف
برای فــروش کاالهای قاچــاق بیش از پنــج میلیارد
تومان جریمه شدند که این مبلغ به خزانه دولت واریز
شد ،افزود :در طرح مبارزه با کاالهای قاچاق 100
قلم کاالی اساسی مردم از طرف دولت قاچاق اعالم
شده که با پیگیری و صدور حکم حدود  800پرونده
در سال  ۹۷برای اصناف متخلف به نتیجه رسید.

افتتاحدرمانگاهدیابتدرتربتحیدریه
درمانگاه دیابت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان
تربت حیدریه با حضورتعدادی از مسئوالن در این
شــهر افتتاح و راه اندازی شــد .محمدرضــا بهروز
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
در مراســم افتتاح ایــن درمانگاه گفــت :درمانگاه
دیابت با اهدافی از جمله مقابله با افزایش مبتالیان
به این بیماری ،شناســایی افــراد در معرض خطر،
پیگیری افراد با قند خون بــاال و ارائه آموزش های
سبک زندگی سالم به اقشــار مختلف مردم افتتاح
و راه اندازی شد.

