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اقتصاد و سیاست

اقتصادی-سیاسی

وزیردادگستریتأکیدکرد:

برخورد قاطع در انتظار گرانفروشان
وزیر دادگستری گفت :در شــرایط جنگ اقتصادی،
با کسانی که بخواهند با تعمد به کشور خیانت و برای
سودجویی خود معیشت مردم را تنگ کنند با جدیت
برخورد میکنیــم .به گزارش ایســنا ،امین حســین
رحیمــی در بازدیــد از اداره کل تعزیــرات حکومتــی
اســتان اظهار کرد :مردم از دولت توقع دارند نظارت
بر بازار را بیشــتر کند .وی ادامه داد :در این شــرایط
مردم میپذیرند که ممکن است قیمت کاالیی بر اثر
عوامل ناشی از تولید و عرضه گران تمام شود؛ چراکه
تولیدکننده نباید ضرر کند ،با این حال گاهی اوقات
اینگونه نیست و مواد اولیه گران نشده اما کاال گران
عرضه میشــود .وی با اشــاره به اقدام وزارت صمت
در درج قیمت تولیدکننــده روی کاالها ،اظهارکرد:
پیش از این تولیدکنندگان قیمت مصرفکننده را که
شاملقیمتتمامشدهکاالبهعالوههزینهحملونقل،
توزیع و سود فروشــنده بود روی کاال درج میکردند
امــا از هنــگام درج قیمــت تولیدکننــده روی کاالها
قیمتها بسیار متفاوت شده است .وزیر دادگستری
همچنیــن در کارگــروه تنظیم بــازار و کمیتــه اقدام
مشــترک خراســان رضوی در مشــهد گفــت :با ثبت
قیمتتولیدکنندهرویمحصوالت،قیمتبسیاریاز
کاالها کاهش خواهد یافت .به گزارش روابط عمومی
اســتانداری ،رحیمی اظهــار کرد :اگــر تولید کننده
قیمت را درج نکند ،تخلف است و با وی برخورد جدی
میشود.البتهنظارتهاهمبایدبهدرستیانجامشود
به گونه ای که تولیدکننده هم متضرر نشود.

استاندارخبرداد:

رونمایی از قرارگاه حمایت از
فعالیت های اقتصادی در دهه فجر

بهاره موفقــی -اســتاندار ایجــاد قــرارگاه مرکزی
پشتیبانیوحمایتازفعالیتهایاقتصادیراراهبرد
حل مشکالت دانست و گفت :در دهه فجر امسال به
عنوان اولین استان ،این طرح را به مرحله اجرا درمی
آوریم و از ساختار قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت
از فعالیت هــای اقتصــادی رونمایی خواهد شــد .به
گزارش «خراســان رضوی» ،نظری در جلسه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد :یکی
از دستورکارهای این قرارگاه این است که هیچ واحد
فعالی نباید تعطیــل شــود از این رو همــه واحدهای
راکد ،بایــد فعال یــا از گردونه خارج شــوند .ما 178
واحد صنعتی داریم که غیر قابل احیاست و خواسته
ایم این ها از گردونه خارج شوند .شافعی ،رئیس اتاق
بازرگانی ایران نیز در این نشســت در خصوص مانع
زدایی از صنعت برق کشــور گفت :یکی از مشکالت
اساسی در حوزه برق ،اتالف منابع در خطوط انتقال
اســت که رقــم بســیار باالیی اســت .لبافــی ،رئیس
دبیرخانهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی
نیز اظهارکرد :کســری برق مورد نیاز کل کشور 20
تا 25هــزار مگاوات اســت ،میــزان تولیــدات بخش
کشاورزی در اســتان بر اساس ســالنامه آماری سال
 ،98بیــش ازهفت میلیــون و  500هزارتــن و ارزش
ناخالــص اقتصــادی آن حداقل 350هــزار میلیارد
ریال برآورد می شود.رضا جمشیدی ،رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی اســتان ،رضــوی خبیر رئیس
صندوق حمایت از توســعه بخش کشــاورزی استان،
رضا حمیدی عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی
خراســان رضــوی ،محمدحســین روشــنک ،رئیس
کمیسیون تجارت اتاق مشــهد و افشین رحیمی گل
خندان ،مدیــر کل آموزش فنی و حرفه ای خراســان
رضوی نیز در این نشست ایراد سخن کردند.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان:

نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافت

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی
گفت :نرخ تورم نقطــه به نقطه خانوار اســتان در دی
ل 32.5درصداستکهاینرقمدرمقایسهباماه
امسا 
قبل از آن  0.7درصد کاهش یافته اســت .به گزارش
ایسنا ،رضا جمشــیدی اظهار کرد :نرخ تورم نقط ه به
نقطه خانوار در نقاط شهری استان 32.2و روستایی
 33.5درصد اســت که در نقاط شهری نسبت به ماه
قبل  0.7و روستایی 0.9درصد کاهش یافته است.
وی با بیان این که نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای
کشور در دی امســال  35.9درصد است ،افزود :این
رقم در مقایســه با ماه قبــل از آن  0.7درصد افزایش
یافتهاست.همچنینایننرخبرایخانوارهایشهری
کشور  35.8و نقاط روستایی  36.5درصد است که
نسبت به ماه قبل به ترتیب  0.8و 0.3درصد افزایش
یافته اســت .رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی
خراســان رضوی تصریح کرد :نرخ تورم نسبت به ماه
قبــل در کل خانوارهــای اســتان در دی ماه امســال
یک درصد اســت که نســبت بــه مــاه قبــل از آن 0.9
درصد کاهش یافته اســت .وی این شــاخص را برای
خانوارهــای شــهری اســتان  0.8و نقاط روســتایی
 1.6درصد اعالم کرد که درنقاط شهری  1.1درصد
کاهش یافته و در نقاط روســتایی ،بدون تغییر است.
جمشــیدی با بیان این که نرخ تورم نسبت به ماه قبل
درکلخانوارهایکشورنیزدردیامسال 2.4درصد
است که نســبت به ماه قبل  0.7درصد افزایش یافته
اســت ،افزود :این شــاخص برای خانوارهای شهری
کشور  2.5و نقاط روســتایی  1.9درصد است که به
ترتیب  0.9و  0.1درصد افزایش یافته است.
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آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه مشهد:

برنامه ریزی ها طوری باشد که هندسه دینی مردم بر هم نخورد

امامجمعه مشــهد گفــت :افتخار ایــن دولت
و همــه دولتها این اســت کــه با تمــام وجود
سرســپرده و وابســته والیت و رهبری اســت،
وزارتخانههــا وظیفه منــد هســتند ،وزیر این
دولت هســتند ،برنامهریزی را باید به شــکلی
انجام دهند که هندسه دینی در زندگی مردم
رعایت شود و هندســه دینی در زندگی مردم
به هم نخورد .به گزارش «خراســان رضوی»،
آیت ا ...علم الهدی روز گذشته در خطبه دوم
نماز جمعه مشــهد گفت :دشــمن مــا در همه
منازعــات و مبارزاتــش با ما شکســتخورده،
در همــه توطئههــا ،فتنههــا و درحرکــت
نظامی مقابل شکســتخورده و نقطه قدرت
مــا بهجایی رســیده اســت کــه حتی دشــمن
جرئت تهاجم نظامــی به ما را نــدارد .تنها راه
دشمن که امروز به همه تجهیزات رسانهای و
ارتباطی مجهز شده است ،حذف این انقالب
و ارزشهای این انقالب است که اگر توانست
ارزشهای این انقالب را از جامعه ما بزداید،
طبیعی است انقالب در ما سقوط خواهد کرد،
در نتیجه دشمن بر ما مسلط میشود .این تنها
راهی است که برای دشمن مانده است و همه
قدرتش را در این راه دارد مصرف میکند که
انقالب و اصل انقالب را برای ما تحریف کند.
چینش کلمات را منحرف کنــد ،تهمت بزند،
دروغ بگوید ،مســائل ضدانقالبــی را بهجای
انقالبی جا بزند ،این شــگرد دشــمن اســت.
آنجایی که نتوانست حتی میآید در گفتمان
انقالبی ایجاد تجزیه میکند.
•زندگی مردم هندسه دینی داشته باشد

امام جمعــه مشــهد تصریــح کــرد :در جریان
مدیریت کشور ،چه در دولت ،چه قوه قضاییه
و مقننــه ،اصــل دین بایــد حاکم باشــد و دین
حکومت کنــد ،در زندگــی مردم چــه فردی،
چه خانوادگی و اجتماعی باید هندسه دینی
زندگی مردم را تشکیل دهد .این اصل انقالب
ماست و دشمن هم همین را نشانه رفته است،
با تحریفها ،شما حرفی بزنید اول و آخرش را
قطع کند ،وســطش را بگیرد و چیز دیگری به
مردم خبر بدهد .اگر یک نفر فرد پابرجایی در
تبیین بود ،مسخرهاش کند ،استهزایش کند،
بکوبد ،تهمت بزند؛ این روش دشمن است.

صداوســیما اســتفاده کنند ،باید ســربندی
داشته باشند اما سریالی که میخواهند برای
مردم بهعنوان طنز یا تفریح مردم بگذارند اول
ببینند این سریال هندسه دینی مردم را بر هم
نمیزند؟ بعد این ســریال را بگذارند .وزارت
ورزش و جوانــان ما بایــد ورزش را بر اســاس
هندسه دینی برنامهریزی کند.
•صیانت خواهران در تماشای بازی کامل
نبود

•آیا بی حجابی امروز جامعه هندسه دینی
است؟

آیت ا ...علــم الهدی بابیان ایــن که جایی که
دشــمن را ناکام میگذارد روشــنگری دینی
است ،افزود :این روشنگری دینی را باید همه
ما انجام بدهیم ،نهتنها بنــده در تریبون نماز
جمعه ،شما برادر و خواهر جوان و عزیز متدین
وبالگ نویس ،شــما باید در همه عرصهها به
خصوص عرصههای مجازی این مســئولیت
را انجــام دهیــد .تبییــن و روشــنگری کنید،
اســام و احکام دیــن را تبیین کنیــد .آیا این
بیحجابی که االن در جامعه اســت ،هندسه
دینی اســت؟ با ایــن انحرافــات فرهنگی که
متأسفانه در جامعه ما وجود دارد ،آیا زندگی
اجتماعی ما هندســه دینی دارد؟ وی افزود:
دشمن آمده هندسه دینی را بر هم بزند ،اگر
زندگی مردم هندســه دینی نداشــته باشــد
این مردم دیگــر انقالبی نیســتند ،این مردم
دیگر دنبال نظام جمهوری اسالمی نیستند،
این مردم از نظام و اســام دســت میکشــند
و مشــکل دشمن حلشده اســت .امامجمعه
تصریح کرد :دشمن با همه قدرت آمده است
این کار را بکند و شــما کنار ایستادید و تماشا
میکنید که دشــمن هر کاری که میخواهد
بکند؟ هیچ دفاع و عکسالعملی ندارید و فقط
خبرش را برای بنده میآورید که در کلیپها
اینگونه نوشتهاند ،در فضای مجازی اینگونه
گفتهاند .افراد مطلع و کارشــناس میگویند
 85درصد فضــای مجــازی را بیرون کشــور
دارند پر میکنند 15 ،درصد در داخل است
که درصد عمده آن افــراد غافل ،افراد جاهل

و افراد نادانانــد ،درصد کمی از آن دشــمن
در داخــل در فضــای مجازی حــرف میزند.
آنوقت درســت اســت که یک بــرادری برای
حفــظ مطامــع سیاســیاش بیایــد در زمین
دشمن بازی کند ،عزیزان نظام را موردحمله
قرار دهد ،عناصر تبیینگر را موردتهاجم قرار
دهد؟ تا به مطامع سیاسیاش برسد .از پشت
خنجر زدن به اسالم است .مسئوالن فرهنگی
کشــور وظیفهدارند کــه کاری کننــد زندگی
اجتماعی مــردم هندســه دینی پیــدا کند به
خصوص دســتگاههایی کــه در کار هســتند
مانند وزارت ارشــاد ،وزارت ورزش و جوانان
باید کاری کنند زندگانی مردم هندسه دینی
پیدا کند.
اگر زندگانی مردم هندسه دینی پیدا کرد ما
میتوانیم خط انقالب را ادامــه دهیم ،اگرنه
خــط انقــاب متوقف میشــود .ایــن وظیفه
همه اینهاست که کاری کنند هندسه دینی
در زندگی مردم باشــد .وی گفت :در وزارت
ارشــاد یــک فیلمــی کــه میخواهنــد اکران
کنند یا مجوز برنامه موسیقی که میخواهند
بدهند اول ببینند با این فیلم ،برنامه و سریال
آیــا واقعــ ًا هندســه دینــی در زندگی مــردم و
جامعــه پیدا میشــود یا خیــر؟ از همــه باالتر
خود صداوســیما ،درست اســت مردم باید از

آیــت ا ...علم الهــدی گفــت :بنــده پیروزی
عزیــزان هنرمنــد فوتبالیســت در بــازی پنج
شــنبه را هــم بــه ایــن عزیــزان و هم بــه ملت
فــداکار تبریک عرض میکنــم؛ اما خواهران
را بردیــد در میدان ورزش ،جلســه تماشــای
فوتبــال ،بنــده آن هفتــه عــرض کــردم بایــد
حضور خواهران در تماشــای فوتبال صیانت
بشود .شــما زحمت کشــیدید جا را جداگانه
کردید ،فاصله را ایجاد کردید ،خیلی زحمت
کشــیدید تشــکر میکنم امــا آن صیانتی که
بنده گفتم نشــد .بنــده عرض کــردم صیانت
باید کامل شــود ایــن صیانت کامل نیســت،
روزی کــه خواهــران بــه زمیــن ورزش رفتند
صیانت خواهــران بهطور کامل انجام نشــد.
حرکتهایی صــورت گرفت امــا این صیانت
باید کامل باشد ،جایگاه و محفظه اینها باید
در یک وضعی باشــد که هیجانــات خواهران
در تماشای فوتبال بهجایی «منعکس» نشود،
دیروز اینگونه نبود و ان شاءا ...امیدوارم این
عزیزان مــا اگر برنامه ورزش بــرای خواهران
میخواهند قرار دهند چه در ورزش عمومی
و چــه در ورزش قهرمانــی هندســه دینــی را
رعایت کنند.
شایان ذکر اســت ،نمازگزاران مشهدی و دیگر
شهرستان های استان پس از اقامه نماز جمعه
در اعتــراض به کشــتار مســلمانان و حمایت از
مردم مظلوم یمن راهپیمایی کردند.

از میان خبرها
گوناگون

رئیسسازمانقضایینیروهایمسلح:

انقالب اسالمی آزمایش بزرگی
برای روحانیت است
رئیــس ســازمان قضایــی نیروهای مســلح گفــت :با
پیروزی انقالب اسالمی آزمایش بسیار بزرگی برای
همــه ملت ایران بــه ویژه روحانیت آغاز شــده اســت.
حجت االســام والمســلمین پورخاقان در بازدید از
ســازمان قضایی نیروهای مســلح خراســان رضوی
افزود:درآستانهچهلوچهارمینفجرپیروزیانقالب
اسالمی هستیم و اکنون مسئولیت ما دوچندان شده
اســت .به گزارش ایرنا ،وی تصریح کرد :در طول این
 ۴۳سال ســختترین فشــارها بر جمهوری اسالمی
وارد شد ،این فشارها فقط از جانب دشمن نبود بلکه
دوســتان نادان نیز بــه طرق دیگــری فشــارآوردند و
انقالب اسالمی گردنه های ســختی را از همان آغاز
پیدایش خود پشت سر گذاشته است .حجت االسالم
اســماعیلی رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح
خراسان رضوی نیز در این مراســم گفت :در شرایط
فعلی بیش از  ۵۰یگان نظامی مستقل در این استان
مستقر است که این رقم در کشور کم نظیر است.

رئیسسازمانثبتاسنادوامالککشور:

صدور اسناد مالکیت تک برگ به
دفاتر اسناد رسمی واگذار میشود

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد
و امالک کشــور گفت :با توجه به مــاده  ۳۵آیین نامه
قانــون دفاتر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران و
دفتریاران ،به زودی مجوز صدور اسناد مالکیت تک
برگ توســط دفاتر اســناد رســمی صادر میشود .به
گزارش ایرنا ،بابایی در دیدار با روســای ادارات ثبت
اســناد و امالک خراســان رضــوی در مشــهد افزود:
این مهم موجب کاهــش امور محولــه غیرضروری به
همــکاران ثبتی می شــود و موجبات شــکوفا شــدن
خالقیت همکاران و آســیب شناسی مشکالت ثبتی
را فراهم می کند .وی با تاکید بر لــزوم نخبه پروری و
اســتفاده از نیروهای جوان و عالقهمند در کنار توجه
و اســتفاده از فناوری های نوین ادامه داد :اســتفاده
از مدیران جوان ،نخبه و آشــنا به فنــاوری های نوین
در کنار مدیران با تجربه و با سابقه ،راهکاری مناسب
برایتحققمدیریتوکارجهادیاست.ویهمچنین
دردیدارباروسایدفاتراسنادرسمیوازدواجوطالق
خراســان رضوی در مشــهد گفت :گاهــی اظهارات
غیرکارشناسی درباره دفاتر اسناد رسمی مطرح می
شود که الزم است از نقش و جایگاه آن ها دفاع شود.

