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اقتصادی

یک مسئول در صمت استان اعالم کرد:

کاهشقیمتبرخینوشیدنیها
درپی اجرای طرح الزام درج قیمت
کارشناس مســئول نظارت بر کاال و خدمات سازمان
صمت اســتان گفت :از زمان آغاز اجــرای طرح الزام
درج قیمت روی کاالهــا از بخش تولیــد تاکنون نرخ
نوشیدنیها به ویژه بطری های آب معدنی در استان
رو به کاهش گذاشته است .اخوان در گفت و گو با ایرنا
افزود:درپیاجرایطرحملیدرجقیمتتولیدکننده
روی کاالهــا ،طــی دو مرحلــه تاکنــون  ۲۴قلــم کاال
مشــمول درج قیمت شده اســت .وی تصریح کرد :از
 ۲۴قلم کاالی مزبور ،واحد تولیدی برخی از آن ها از
جمله نوشیدنی ها ،شــوینده ها و برخی مواد غذایی
دیگر در استان مســتقر اســت که قیمت روی کاالها
نصب شــده و این موضوع نــرخ آب معدنی ،نوشــابه و
برخی اقالم دیگر را در استان کاهش داده است .وی
گفت :به عنوان مثال قیمت هر بطری آب معدنی یک
و نیم لیتری از  ۶۰هزار ریال به  ۴۰هزار ریال و قیمت
هر بطری ۵۰۰سی .سی آب معدنی از ۴۰هزار ریال
به  ۲۰هزار ریال کاهش یافته است .اخوان افزود :با
الزامی شدن درج قیمت کاال توسط تولیدکنندگان،
تخفیــف هــای غیرواقعــی فروشــگاه هــای زنجیــره
ای نیــز حــذف خواهد شــد و ایــن موضــوع کامال در
فروشــگاههای زنجیره ای استان مشــهود است .وی
ادامه داد :سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان اعالم کرده اســت که فروشــندگان
حداکثر  3درصد مجاز هســتند برای کاالها تخفیف
اعمال کنند بنابراین در صورت اعمال تخفیف بیشتر
باید با هماهنگی سازمان های صمت استان ها راجع
به آن اقدام کنند .وی گفت :سازمان صمت به عنوان
دســتگاه نظارتی آمادگی دارد در اجــرای طرح درج
قیمت روی کاال توسط تولیدکنندگان ،اهتمام الزم را
داشته باشد تا اجحافی در نظام توزیع صورت نگیرد.

مدیرکل دفتر اشتغال استانداری اعالم کرد:

ثبت  ۱۸۷شرکت جدید
کسب وکاردر استان

مدیرکل دفتر اشــتغال و ســرمایهگذاری استانداری
استان گفت :از ابتدای امسال  ۱۸۷شرکت از طریق
پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار واقع در مرکز
خدمــات ســرمایه گذاری اســتان ثبت شــده اســت.
تقوایــی در گفت و گــو با ایرنــا افزود :با هــدف اجرای
مصوبههیئتمقرراتزداییکشوروجلسه ۱۸۸ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان با هدف تسهیل
و کوتاه ســازی فرایند شــروع کســب و کار در کشــور،
پنجرهواحدفیزیکیشروعکسبوکاردراستانشکل
گرفت .وی اظهار کرد :در این پنجره واحد امکان ثبت
شرکت مســئولیت محدود و ســهامی خاص در کمتر
از یک روز کاری میسر اســت و زمان فرایند صدور کد
اقتصادی و کد کارگاهی تامین اجتماعی نیز به کمتر
از ســه روز کاری تقلیل یافته اســت .وی گفت :افتتاح
پنجــره واحد فیزیکی معــدن در محل مرکــز خدمات
ســرمایه گذاری اســتان نیز با هدف اجرای ماده ۲۴
قانون معــادن با همکاری ســازمان صمت اســتان به
منظور تسهیل فرایند سرمایه گذاری در حوزه معدن
و کاهش زمــان اخذ اســتعالمات محدوده اکتشــاف
معدنی ایجاد شــده اســت .تقوایی افــزود :از ابتدای
امسال ۲۰۹مکاتبه از سازمان صمت استان در پنجره
واحد فیزیکی معدن دریافت و به نمایندگان دستگاه
های اجرایی مربوط ارسال شــده و درباره اخذ پاسخ
استعالم آن ها پیگیری الزم صورت گرفته است.

رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان:

رئیس اتاق مشــترک ایران و تاجیکستان گفت :برند
یکی از اصول تجارت خارجی است ،علت بروز برخی
مشــکالت در تولیــد و صــادرات کاالی باکیفیــت و
بیکیفیــت بــه کشــورهایی همچــون تاجیکســتان،
ترکمنستان ،قرقیزســتان و ازبکســتان صاحب برند
نبــودن کاالی صادرکننــدگان اســت .اگــر کاالهــا
صاحب برند باشــند ،هرگز کاالی غیرمرغوبی صادر
نخواهد شــد .به گزارش ایسنا ،روشــنک در همایش
تقویت همکاری ایران و تاجیکســتان درباره الزامات
تجارت خارجی ایران اظهــار کرد :اولیــن الزام برای
تجــارت خارجی اقتصــاد رقابتپذیر اســت ایران هم
باید اقتصــادی رقابتپذیر داشــته باشــد تــا بتواند با
کشورهای هدف و رقیب رقابت کند ،اگر امروز کشور
چیناقتصاددنیاراتحتتاثیرقرارداده،بهدلیلوجود
همین اقتصاد رقابتپذیر اســت .وی افــزود :دومین
الزام ،تولید صادرات محور است ،برای مثال میتوان
باز هم به چین اشاره کرد که برخی از کاالهای تولیدی
ن در کشــور خودشان
آن مخصوص صادرات و توزیع آ 
ممنوع اســت ،الزام ســوم نیز ظرفیت اضافــی تولید
است،وقتیدربازارداخلیکاالییقویودارایدرآمد
باالســت ،آن گاه تولیدکننــده دلیلی بــرای صادرات
ندارد .رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان اظهار
کرد :الــزام دیگــر تجارت خارجی تشــکیل ســازمان
مستقل مدیریت تجارت خارجی است .چندین سال
است که با این مشــکل مواجهایم زیرا سازمان صمت
به دلیل تنظیم بازار داخلــی و تولید در حوزه مدیریت
خارجی اقتصادی چه در عرصه واردات و چه صادرات
موفقنبودهاست.ویادامهداد:دیپلماسیتجارینیز
یکی دیگر از الزامات تجارت خارجی است.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت خبرداد:

جمع بندی طرح آمایش صمت

خراسان رضوی تا پایان1400

درد دل های بخش خصوصی درجلسه معارفه مدیرکل جدید صمت
مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان روز گذشــته با حضور
جمعــی از مدیــران و تشــکلهای خصوصی
برگزار شد و طی این مراسم ،رجبی به عنوان
رئیــس ســازمان صمــت اســتان معارفــه و از
خزاعی سرپرســت سابق این ســازمان تقدیر
شــد .مدیرکل حــوزه وزارتــی وزارت صمت
نیز که در این مراســم حضور داشــت از جمع
بنــدی نهایی طــرح آمایــش صنعــت ،معدن
و تجارت اســتان تــا پایان ســال خبــر داد .به
گزارش «خراسان رضوی» ،شهاب جنابی در
این مراسم اظهار کرد :اهمیت سازمان صمت
اســتان بر کسی پوشــیده نیســت و درکشور
جایگاه قابل توجهــی دارد .وی افــزود :وزیر
صمــت در قالــب برنامه مشــخصی کارهــا را
دنبال میکند و برنامهای شــامل چند سطح
از قبیــل برنامــه هــای کوتــاه مــدت و فوریت
دار ،پروژه هــای تحولی شــامل  106عنوان
پروژه ،طرح آمایش ســازمان صمت خراسان
رضوی و اســتفاده از فرصت هــا و ظرفیت ها
براســاس گام دوم انقــاب بــه مجلــس داده
شده بود .وی در تشــریح طرح آمایش صمت
اســتان نیز گفــت :در این طرح تــاش بر این
اســت که با اســتفاده از ظرفیتهای موجود
و با هــم فکــری ذی نفعــان اصلی کــه بخش
خصوصی جزو اصلی آن اســت ،تا پایان سال
این برنامه نهایی شود که استاندار از این طرح
و اجرایی شدن آن حمایت کردند ،در این طرح
حوزه های فعالیتی و فرصت ها و چالش ها به
دقت تشریح شده است .رجبی رئیس جدید
سازمان صمت اســتان نیز گفت :بزرگ ترین
وظیفــه صنعت ،معــدن و تجــارت را میتوان
در شعار ســال که همان تولید ،پشتیبانی ها
و مانــع زدایــی هاســت ،دانســت .وی ضمن
بیان اینکه طرح ســرمایهگذاری خارجی از
اولویتهاســت افزود :ما آمدیم تا شــرایط را
برای فعالیت بهتــر فعاالن این حــوزه فراهم
کنیم .ســعی میکنیــم جلســات را در محل
صنایع و شــرکت ها برگزار کنیم زیرا من زیاد
پشت میزنشین نیستم.

•هرجا مدیر دولتی گذاشتید ،افتضاح
به بار آوردند

نایب رئیس خانــه صنعت و معدن کشــور نیز
در بخشی از این مراســم خطاب به مسئوالن
کشــوری و اســتانی صنعت ،معــدن و تجارت
گفــت :بدتریــن چیــز در زندگــی بالتکلیفی
است ،ما به عنوان بخش خصوصی نمیدانیم
در این کشــور کجای کاریم ،بخش خصوصی
را تعییــن تکلیــف کنیــد ،تــا کــی داد بزنیم و
هیچ کســی گــوش نکند؟ شــعار ندهیــد که
مــا میخواهیــم پشــتیبانی کنیــم ،کــدام
پشــتیبانی؟ کــدام مانــع زدایــی؟ مصداقی
بگوییــد چقــدر پشــتیبانی کردید .حســینی
افزود :یک خودروســاز چینی به نــام مدیران
خودرو به این کشور آمده و خودرویی را به 60
هزاردالرمیفروشددرحالیکههمینخودرو
در چیــن بــه  19هــزار دالر فروش مــی رود،
دســتگاه های نظارتی کجا هستند؟ مدیران
خودروســازها را دولت و وزارت صمت تعیین
میکند و خودروی گران و ارابه مرگ ساخته
میشــود ،اما هر جا بخش خصوصی فعالیت
میکند افتخارات زیادی خلق شده است اما
جایی که شما مدیر دولتی گذاشتید افتضاح
به بار آوردند .وی تصریــح کرد :در انتصابها
تخصص را مالک قرار دهید و سیاســی کاری
نکنیــد تا بتوانیم مشــکالت موجــود را هرچه
سریع تر حل کنیم .خزاعی سرپرست پیشین
ســازمان صمت اســتان نیز گفت 8 :ماه قبل
سرپرستی این ســازمان به بنده واگذار شد و
متاسفانه ظرف  8ماه گذشته کشتی صنعت،
معــدن و تجــارت ،توفانی به خــودش دید که
در عمرمدیریتی هیچ رئیس سازمانی چنین
توفانــی را شــاهد نبــود ولی بــه لطف خــدا و
عنایت امام رضا (ع) ،تالش همکاران و بخش
خصوصیازاینتوفانعبورکردیم.ویافزود:
بنــده و همکارانــم تــاش کردیم امــور ارباب
رجوع را تســهیل کنیم و در این مسیر ،توسط
بعضــی از دســتگاه هــای نظارتی نیــز توبیخ
شدم و این را برای خودم به عنوان یک افتخار
محسوب می کنم.

حسام الدین آشنا مطرح کرد:

 3سناریو برای آینده مشهد
محمد بهبودی نیا-شامگاه یک شنبه هفتمین
جلسه از سلســله نشســت های راهبردی روایت
مشهد آینده ،سیاستگذاری و دیپلماسی شهری
به همت پژوهشــکده ثامن و معاونت برنامه ریزی
و توســعه ســرمایه انسانی شــهرداری مشــهد ،با
حضور ویدئو کنفرانسی حسام الدین آشنا ،مشاور
رئیــس جمهــور در دولــت دوازدهم و بــا موضوع
فردای مشــهد از محلی تا جهانی ،برگزار شد .به
گزارش «خراسان رضوی» ،حسامالدین آشنا در
این نشست ویدئوکنفرانسی گفت :سوال بزرگی
در سیاســت گذاری گردشــگری مشــهد مطرح
است که مشهد محل حج فقراست یا عیش اغنیا.
اگــر زیارتگری مشــهد را درنظــر بگیریم مــا باید
مشــهد را حج فقرا بدانیم و نه عیش اغنیا .مشهد
اغنیا با هتل های  ۵ســتاره گران قیمت و اماکن
گردشگری لوکس و ســاختمان های تجاری کم
نظیر در ایران اســت .شــرکتهایی در این شــهر
به صــورت جهانــی بــرای بازتولید زندگــی مرفه
و گردشــگری لوکس تقســیم کار کرده اند و این
شرکتها مشــهد جدید را می ســازند اما مشهد
فقرا از حاشیه شــهر تا بافت شهر دچار مشکالت
زیادی اســت .وی افزود :سه ســناریو برای آینده
مشهد متصور است؛ محلی گرایی میراث محور،
جهانــی گرایی گردشــگر محــور و محلــی جهان
گرایی با رویکرد دیپلماسی تمدنی .وی با تشریح
دیدگاه های امام جمعه مشهد درباره هویت شهر
مشــهد و کارکرد گردشــگری در این شهر گفت:
ایــن رویکــرد رویکــردی اســت که هویــت اصلی
مشــهد را به حرم امام رضا(ع) می دهــد و کلیت
این شــهر را ذیل آن تعریف میکند.آیــا این نگاه
نگاهی فردی اســت یا با غلظت مختلف باز تولید
شده اســت؟ وی همچنین به طرح نوســازی و به
سازی بافت اطراف حرم اشاره کرد و ضمن اشاره
به مکاتبه مقام معظم رهبری در ســال  ۱۳۸۶با
استاندار وقت گفت :مقام معظم رهبری دیدگاه
محلی محــوری با تاکید بــر زیارت را مــورد توجه
بیشــتری قرار میدهند و اعــام میکنند ما اگر
می خواهیم اطراف حرم اقدامی انجام دهیم باید

دارای وضعیت حداقلی باشــد و در راستای رفاه
مردم باشــد نه اهداف دیگر .ایشــان برای ایجاد
پاساژها نهتنها اولویت قائل نیستند بلکه تملک
امالک مــردم با ایــن هــدف را رد میکننــد .این
استاد دانشگاه ضمن تشریح مصوبه شورای عالی
شهرسازی درباره بافت اطراف حرم اظهار کرد:
این مصوبه بی شــک به رویکــرد محوریت میراث
فرهنگی ورویکرد جهان گرایی گردشگری محور
در مشــهد توجه دارد کــه این ایده بیــان میکند
مشهدی که از آن صحبت می کنیم جنبه زیارتی
اش تنها یک جنبه از جنبه های گردشگری است.
وی افــزود :باید در آینــده این تصمیمــات گرفته
شــود که در مشــهد آیا باید هســته و پوســته شهر
توریستی و مدرن شــود یا هســته زیارتی بماند و
پوسته توریستی بماند ،یا هسته شهر و پوسته هر
دو ســنتی بماند و این تصمیمات مهمی است که
ما برای آینده مشــهد می توانیم بگیریم البته این
تصمیمــات باید در ســطح ملی گرفته شــود ،این
تصمیمات تصمیماتی نیست که صرفا در مشهد
گرفته شود و به مشــهدی ها واگذار شود .حسام
الدین آشنا گفت :این تصور یک تصور قابل خدشه
اســت که بگوییم تعدادی از افراد وجود دارند که
فقط بــرای زیارت بــه مشــهد میآینــد وآن ها در
اولویت هســتند در اصل همه موارد گردشــگری
را باید با هم دیــد .وی تصریح کرد :مشــهد برای
شیعیان یک مقصد گردشگری است اما آیا مشهد
هیچ ظرفیت دیگری ندارد و فقط می تواند برای
گردشگران شــیعه باشــد؟ اگر خراســان را مهد
ادبیات زبان فارســی تلقی کنیم این شــهر برای
فارسی زبانان می تواند مقصد گردشگری باشد
و این موضــوع در موارد دیگر قابل بســط اســت.
شایان ذکر است ،سلسله نشست های راهبردی
روایت آینده مشهد که طی روزهای اخیر در مشهد
آغاز شده ،پیش از این با حضور محمدرضا قائمی
نیک جامعــه شــناس ،پژوهشــگر و عضــو هیئت
علمی دانشگاه رضوی و حسین مهربانیفر عضو
هیئت علمی دانشگاه رضوی برگزار شده بود که
خبر آن در روزهای گذشته منتشر شد.
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استاندارمطرحکرد:
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اهتمام ویژه در استان
به پشتیبانی و مانع زدایی از تولید
اســتاندار خراســان رضــوی گفــت :وزارت صمــت
نقــش بســیار مهمــی در تحقق شــعار ســال « تولید؛
پشتیبانیها ،مانعزداییها»دارد که ما نیز در استان
اهتمام ویــژهای به این امــر داریم .به گــزارش روابط
عمومی استانداری ،نظری در دیدار با شهاب جنابی،
مشــاور وزیر صنعــت ،معــدن و تجــارت اظهــار کرد:
اداره کل صمت اســتان باید ســرعت عمــل در انجام
ماموریتهای خود را در دستور کار داشته باشد.

سرپرست معاونت مسکن راه و شهرسازی استان اعالم کرد:

انتقال سند اراضی مازاد دولتی
به نفع ساخت مسکن
سرپرســت معاونت مســکن و ســاختمان
اداره کل راه و شهرســازی اســتان گفت:
زمین مــورد نیاز بــرای بیــش از  75هزار
واحد مســکونی تامیــن شــده و همچنین
اراضی مــورد نیاز بیــش از  32هزار واحد
مســکونی در حریــم و محــدوده شــهرها
شناسایی شده اســت که در آینده نزدیک
باید ایــن زمین هــا وارد محدوده شــهری
و کاربــری آن بــه مســکونی تبدیل شــود،
اراضــی مــازاد دســتگاه هــای دولتــی و
اجرایــی نیز در شهرســتان ها شناســایی
شــده که بعــد از طــی مراحــل قانونــی به
انتقال ســند این زمین ها به نام وزارت راه
و شهرســازی اقــدام و در ادامــه ،طراحی
و بارگــذاری مســکن انجــام مــی شــود.
منصــوری در گفــت و گــو بــا «خراســان
رضوی» افزود :بــر اســاس برنامه نهضت
ملی مســکن مقــرر شــد  4میلیــون واحد
مسکن در کشور ساخته شود که بر اساس
این برنامه ریزی ســهم ابالغی استان 93
هــزار و  700واحــد تعییــن و ابالغ شــده
اســت .وی ادامه داد :با توجه بــه اهمیت
و فوریــت ســاخت مســکن ،اســتاندار در
آبــان دســتور تشــکیل قــرارگاه اســتانی
راهبری نهضت تولید مسکن را صادر کرد
و ساختار مدیریتی این قرارگاه در استان
و شهرستان ها تبیین و ابالغ شد که هدف
از تشــکیل این قــرارگاه تولید بیشــترین
مســکن با کوتاه ترین زمان ممکن اســت.
وی تصریح کرد :بعد از تشــکیل قرارگاه،
نتیجه اقدامــات این بــود که زمیــن مورد
نیاز برای بیش از  75هزار واحد مسکونی
تامین شــده وهمچنین اراضــی مورد نیاز
بیش از  32هزار واحد مسکونی در حریم
و محدوده شهرها شناسایی شده است.
•انعقاد تفاهم نامه به تعداد  4هزار واحد

سرپرســت معاونت مســکن و ســاختمان
اداره کل راه و شهرســازی اســتان
گفت:یکــی از اقدامات برای ســاخت این
نوع از مسکن ،شناسایی خودمالکان خرد
و شــرکت هــای حقیقــی و حقوقی اســت

پیامتبریکتولیتآستانقدس
برایانتصابتولیتهایعتبات
مقدسهحسینیوعباسی
تولیت آســتان قدس رضــوی در پیامهایــی جداگانه
انتصــاب «حــاج حســن رشــید العبایجــی» و «ســید
مصطفــی مرتضی عبــود آل ضیــاء الدین» بــه عنوان
تولیتهای عتبه مقدس حسینی و عباسی را تبریک
گفت .به گزارش آستان نیوز ،در بخشی از پیام تبریک
حجت االسالم والمســلمین مروی خطاب به تولیت
مطهر
آســتان مقــدس حســینی آمده اســت« :حــرم ّ
حسینی محل هبوط عرشــیان و پناه فرشیان و جای
تــام بندگــی «وفدینــاه بذبح
جای آن یــادآور الگوی ّ
عظیم»هموارهمیعادگاهدلدادگانوعاشقانخاندان
طهارتعلیهمالسالمبودهوهست».دربخشیازپیام
مقدسعباسینیزآمدهاست:
تبریکبهتولیتآستان ّ
مقدس اهل بیت علیهم الســام
«خدمت به آســتان ّ
و عاشــقان و دلدادگان حضرت عباس علیه الســام
نعمتی شایسته شــکرگزاری و موهبتی بس ارزنده و
فرصتیارزشمندبرایترویجآموزههایدینیوقرآنی
مرجعیت ،تســهیل زیارت زائران و
با پشــتوانه عظیم
ّ
خدمت شایسته به آنان است».

کــه پــس از شناســایی ،تفاهم نامــه هایی
برای تامین تســهیالت و امــکان پرداخت
مشوق های مندرج در قانون جهش تولید
مسکن انجام شده که تفاهم اولیه به تعداد
 4هزار واحــد توســط بخــش خصوصی و
همچنین برنامه ریزی برای انعقاد قرارداد
 7هزار واحد انجام شــده است .منصوری
افزود :عالوه بر این موارد ســازو کارهایی
فراهم شــده کــه به خــود مالکان خــرد در
شــهرها به ازای هــر واحــد  400میلیون
و در شهرســتان هــا  300میلیــون تومان
تسهیالت پرداخت شود تا راجع به نوسازی
واحدهــای خــود اقــدام کننــد .وی ادامه
داد:این طرح در بسیاری از شهرستان ها
از جمله سبزوار ،نیشــابور و گلبهار توسط
کارگزاری بنیاد مسکن به روش گروه های
ســاخت یا کارگزاری ســتاد فرامیــن امام
(ره) شروع شده است و برخی از متقاضیان
قســط دوم را نیز پرداخت کرده اند ،بعد از
شروع پروژه حداکثر زمان ساخت هر پروژه
دو سال تعریف شده است.

شهردارمشهد:

امیدوارم آتشنشانی کمکارترین
سازمان شهرداری باشد

•آورده مالی اولیه هر فرد  40میلیون

شهردار مشــهد با بیان این که امیدوارم آتش نشانی
کم کارترین سازمان شهرداری باشد ،افزود :تمامی
قسمتهای شــهرداری مشــهد مثل حلقههای یک
زنجیراست.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداری
مشــهد ،ارجائی در نشســت با آتشنشــانان اعزامی
به کنارک اظهــار کــرد :زحماتی که شــما همکاران
متحملشدیدباهیچتقدیریقابلجبراننیست.تیم
شهرداریمشهدیکیاستوهرکسدرپستخودش
خدمتمیکند،بعضیازپستهابیشتردیدهمیشود
و برخی کمتر اما وجود همه پستها الزامی است.در
ادامه این جلســه برخی از اعضای تیم اعزامی درباره
این ماموریت گزارش دادند.

وی در پاسخ به این ســوال که آورده اولیه
هر فــرد بــرای هر واحــد در طــرح نهضت
ملی مســکن چقدر اســت؟ گفــت :بعد از
تامین زمین ،طراحــی و تفکیک ملک ،به
تعداد واحدها افرادی را که ثبت نام کرده
اند  ،فراخوان می کنیــم ،در ادامه افتتاح
حســاب و واریز وجــه اولیــه بــه مبلغ 40
میلیون تومان انجام می شود و متقاضیان
به مدت دو سال بر اســاس اعالم کارگزار
اجرایی به میزان پیشــرفت پروژه آورده را
تکمیل می کنند.

عضو هیئت رئیسه شورا اعالم کرد:

سرپرست معاونت امور زائران استانداری:

راه اندازی تکیه بانوان برای
فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی

خراسان رضوی در نوروز با انفجار
جمعیت زائران مواجه خواهد شد
سرپرســت معاونت هماهنگــی و مدیریت
امور زائران استانداری گفت :مشهدالرضا
در نوروز  ۱۴۰۱با تراکم ســفرها و انفجار
جمعیــت زائــران مواجــه خواهد شــد .به
گــزارش ایرنــا ،حجــت االســام حجــت
گنابادی نژاد در نشســت بررســی شــبکه
مســائل زیــارت از مبدا تــا مبدا بــا حضور
تشــکل های مردمی امر به معــروف و نهی
از منکــر افزود :مردم کشــورمان دو ســال
محرومیــت از تحویــل ســال در حــرم امام
رضــا(ع) را از ســرگذرانده انــد و از ســوی
دیگر مناســبت هــای مذهبی مــاه رجب،
آرامش نسبی ناشی از کنترل همه گیری
کرونا ،گرانی سفر به اماکن مقدس خارج
از کشور و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان
در نیمــه فروردیــن مــاه موجــب افزایش و
تراکم ســفرهای زیارتی به مشــهد خواهد
شــد .وی گفت :البتــه نهادهــای خدمت
رســان اقدامات الزم را انجام خواهند داد
اما باید پیش بینی درستی از میزان حضور
زائران نوروزی در مشــهد انجام شود .وی
تصریح کرد :در دهــه آخر صفر هماهنگی
الزم میــان برخی نهادها وجود نداشــت و
صدای واحدی از آنها شــنیده نشــد ،در
حالی که پیش بینی بــرای میزبانی از یک
میلیون مســافر در مشــهد صــورت گرفته
بــود ،شــاهد ورود چهــار میلیــون مســافر
در دهه پایانی مــاه صفر به مشــهد بودیم.
گنابادی نژاد ،همچنین امــر به معروف را
موضوعی فرابخشی و گســترده دانست و
گفت :مسئله امر به معروف در بخش زیارت
فقط درعفاف و حجاب مســافران خالصه
نمی شــود ،گران فروشــی ،عرضه کاالی
غیراســتاندارد و مواردی از این دست نیز
منکر محسوب می شود که باید برای ارائه
خدمات به زائران  ،تشــکل هــای مردمی

عکس تزیینی است

برندسازی یکی از نیازهای
بزرگ تجارت خارجی است
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روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

از میان خبرها

امر به معروف به آن توجه کنند .وی با بیان
این که موضوع حجاب در کشــور آســیب
دیده اســت ،افــزود :متدینــان و مذهبی
ها حاضر نیستند وجود فضای نامناسب
از نظــر حجــاب را در مشــهد بــه واســطه
حضور مســافران توجیه کننــد ،از این رو
جریــان امر به معــروف با رعایت سلســله
مراتــب قانونــی و شــرعی بایــد در نوروز
 ۱۴۰۱فعال شــود .سرپرســت معاونت
هماهنگی امور زیارت اســتاندار تصریح
کرد :البته باید توجه داشــت تذکر باید با
کارهــای ترویجی همراه باشــد ،هرچند
مبدأ ســفر در حوزه مســئولیت ما نیست
بنابرایــن مســافران بایــد از ورودی های
استان شامل داورزن ،فردوس و فاروج و
پایانه های راه آهن و فرودگاه و همچنین
اقامتگاه ها و مجتمع های تفریحی ابتدا
دربــاره موضــوع امــر بــه معــروف توجیه
شوند که در این بخش باید از تشکلهای
مردمی کمک گرفت .رضایی دبیر ستاد
امر به معروف و نهی از منکر اســتان نیز با
اشــاره به «فرایند زیارت از مبــدا تا مبدا»
گفت :مسیرهای ریلی ،هوایی و جاده ای
مورد توجه است که با نگاه به تعداد بیشتر
ســفرها از طریق جــاده ،تمرکز بــر تولید
محتوای مرتبط با زیــارت و فعالیت های
تبلیغی مورد توجه بیشتر است.

عضو هیئت رئیسه شورای اســامی شهر مشهد از
راهاندازی تکیه بانوان با هــدف انجام فعالیتهای
فرهنگی،اجتماعیواقتصادیدرحسینیه38هزار
مترمربعی میدان شــهدا خبر داد .به گزارش پایگاه
اطالع رســانی شــهرداری مشــهد ،فاطمه سلیمی
اظهــار کرد :میــدان شــهدا مرکز تجمعات رســمی
مشــهد اســت به همین دلیل و بــا توجه بــه احداث
حســینیه 38هزار مترمربعی در جوار مزار شهدای
گمنام ،پیشــنهاد اختصاص بخشی از این حسینیه
به تکیه زنان توسط کمیسیون ویژه بانوان و خانواده
مطرح شد .وی ادامه داد :با موافقت شهردار مشهد
بخشی از فضای حسینیه میدان شهدا به تکیه زنان
اختصاص خواهــد یافت که برنامههــای فرهنگی و
تجمعات تشکلها ،هیئتهای مذهبی و بانوان در
آنبرپاخواهدشدوبرنامههایاقتصادیواجتماعی
با هدف ایجاد اشــتغال و کارآفرینی بــرای بانوان و
پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی و ...نیز در این
تکیه برگزار میشود.

عضو شورا:

حاشیه مشهد نیازمند مسیرهای
دوچرخه است

رئیــس کمیســیون ورزش و جوانــان شــورای شــهر
مشــهد گفت :عمــده مســیرهای دوچرخــه احداث
شــده در ســالهای گذشــته ،در مناطــق برخوردار
شــهر بوده و با توجــه به نگاه شــورای ششــم ،مبنی
بر توجه به حاشــیه شــهر ،بایــد احداث مســیرهای
دوچرخــه در ایــن پهنههــا را هم داشــته باشــیم .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی شــورا ،ســید حســین
علوی مقدم با بیان این که مدیریت شــهری مشــهد،
اهداف و سیاســتهای کالن متفاوتــی را با احداث
مســیرهای دوچرخه دنبال میکنــد ،اظهارکرد :از
جمله این اهداف میتوان بــه ایجاد یکپارچگی بین
مد حملونقلی دوچرخه و دیگر مدهای حملونقل
شهری ،توسعه شــبکه حمل و نقل پاک هم جهت با
سیاستهای کالن حوزه حملونقل ،افزایش ایمنی
دوچرخهسواران در معابر شهری و  ...اشاره داشت.

