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تصویب تخصیص اعتبار برای جبران
خسارت زلزله در خراسان رضوی

مرهم دولت
برای زلزله زدگان پارسال

تصویب ۸/۹میلیوندالر
سرمایهگذاریخارجیدراستان
رئیــس ســازمان صمت خراســان رضــوی گفت:
 8.9میلیــون دالر ســرمایهگذاری خارجــی طی
سه ماه نخست امسال برای بخش صنعت ومعدن
استان تصویب شده است.
رجبــی اظهــار کــرد :پیــش بینــی ایــن میــزان
سرمایهگذاری متعلق به  7طرح صنعتی ومعدنی
سرمایه گذاری خارجی است ،گروه صنعتی طرح
های سرمایه گذاران خارجی شامل صنایع کانی
غیرفلــزی ،فلــزی ،شــیمیایی و معدن اســت که
برای اجــرا درشهرســتان هــای مشــهد ،تایباد و
سبزوار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادرشده
است.
وی با اشــاره به میــزان ســرمایهگذاری خارجی
مصــوب در بخش هــای مختلــف به نقــل از مرکز
خدمات ســرمایه گذاری اســتان گفت :بیشترین
میــزان ســرمایهگذاری مصــوب از نظــر مبلغ در
بخــش صنعــت و بــه میــزان ۷/۵میلیــون دالر
صورت گرفتــه و ســرمایهگذاری در حوزه معدن
با ۱/۴میلیون دالر و خدمات با یک میلیون دالر
به ترتیــب در جایگا ههای بعدی قــرار گرفتهاند.
رجبی خاطرنشان کرد :میانگین سرمایه گذاری
ســرمایه گذاران خارجی درطرح های صنعتی و
معدنی ذکر شده بیش از75درصد است.

مشهد–نجف؛پرترددترین
مسیرپروازیدراردیبهشت
بررســی آمــار پروازهــای خارجی در اردیبهشــت
ســال  ۱۴۰۱نشــان میدهد پرترددترین مســیر
در پروازهــای خارجــی مســیر مشــهد -نجــف بــا
تعــداد  ۱۶۵پرواز بوده اســت .به گــزارش پایگاه
خبــری وزارت راه و شهرســازی ،بــر اســاس
گــزارش منتشــر شــده توســط مرکــز اطالعات و
آمار شــرکت فرودگاههــا و ناوبری هوایــی ایران،
پرترددتریــن مســیر در پروازهــای خارجــی در
اردیبهشــت ســال  ۱۴۰۱مســیر مشــهد -نجف
با تعــداد  ۱۶۵پــرواز بــوده و  ۸۰درصد نشســت
و برخاســت کل پروازهای بیــن المللــی در چهار
فرودگاه مشــهد ،شــیراز ،اصفهان و تبریــز انجام
شــده اســت .طبق گزارش منتشــر شــده شرکت
فرودگاههــا ،در کل پروازهای فرودگاههای تحت
مالکیت در اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۱نســبت به ماه
مشــابه ســال  ۱۴۰۰در نشســت و برخاست ۱۰
درصــد ،در اعــزام و پذیــرش مســافر ۷۳درصد و
ارســال و پذیرش بار و پســت  ۸۹درصــد افزایش
وجود داشــته اســت .بر اســاس آمار در پروازهای
بین المللی فرودگاههای تحت مالکیت شــرکت
در اردیبهشــت امســال نســبت بــه مــاه فروردین
در نشســت و برخاســت ،اعزام و پذیرش مســافر و
ارسال و پذیرش بار و پست  ۳درصد افزایش اعالم
شده است .طبق بررسی انجام شده ،در پروازهای
بین المللی فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت
در اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱نســبت به مدت مشابه
ســال گذشــته در نشســت و برخاســت ،اعــزام و
پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰
درصد افزایش را نشان میدهد.
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بختکخاموشیبرسرصنایع

حمیدرضا حالجیان /با توجــه به روزهای گرم
تابستان و کســری انرژی ،مســئوالن و متولیان
بــرای مدیریــت مصــرف ،راهــی جز خاموشــی
پیش روی خود ندیدنــد؛ از این رو با این دلیل که
خاموشــی در بخش خانگی ،تبعــات اجتماعی
خواهد داشــت ،بخش صنعــت در اولویــت اول
خاموشــی ها قرار گرفت .با توجه بــه نام گذاری
ســال به تولید ،دانشبنیان و اشــتغالآفرین ،از
سویمقاممعظمرهبری،اینتصمیمبااعتراض
اهالی صنعت مواجه شــده و جملگی خواســتار
بررســی عمیــق تــر تبعــات اجتماعی ناشــی از
تعطیلی احتمالــی تولید به دلیل خاموشــی ها
شدهاند.
•اهالی صنعت چه می گویند؟

شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
مشــهد در گفت و گــو با «خراســان رضــوی» در
خصوص طرح خاموشی یک روز در هفته صنایع
اظهار کرد :این جایی که االن قرار داریم به دلیل
سرمایهگذارینکردندرستومشکالتقیمت
گذاری در صنعت برق بوده اســت ،ما بــا این که
به جای خاموشــی مشــترکان خانگی ،همه بار
خاموشــی هــا را روی دوش صنعت قــرار دهیم
،مخالفیم چرا که انصاف و عدالت نیست و البته
تبعاتشهمبیشترازایناست،ولیتبعاتپنهان
خاموشی صنعت نســبت به خاموشــی خانگی
بیشــتر اســت اما در خاموشی شــهری ما تبعات
ظاهریاجتماعیداریمکهدولتهاازآنفرارمی
کنند.ویتصریحکرد:اینطوربهنظرمیرسدکه
شرایط مشکل تر از این باشد که بتوان با کاهش
مصرف،ازخاموشیهاجلوگیریکرد،اینمسئله
خیلیزیادبهروزهایگرمپیشروبستگیدارد،
اگر کل کشــور دچار روزهای گرم بشود مصرف
اوج خواهد گرفت و مــا آن وقت خیلی زیاد دچار
کمبود انرژی خواهیم شــد و با این روش ها نمی
شود آن مصرف باال را کنترل کرد و خاموشی ها
ممکن اســت به چند روز برســد و این خاموشی
ها اگر فقط روی دوش بخش صنعت باشد واقعا
ظالمانهاستامابهدلیلتبعاتاجتماعی،دولت
هااینکاررامیکنند.
•خاموشییعنیخسارتهایبزرگدرروند
تولید

غالمعلیرخصت،رئیسکمیسیونصنعتاتاق
بازرگانیمشهدنیزدرزمینهخاموشیهایبخش
صنعت به خراســان توضیح داد :ایــن یک اتفاق
خیلیبداست،بخشصنعتمشکالتعدیدهای
داردکهاینهممزیدبرعلتشدهاست.
وی افــزود :هــر خاموشــی کمتــر از یــک دقیقه
خسارت های زیادی را به خطوط صنعتی بزرگ
وارد می کنــد ،این هزینه ها به جز آســیب هایی
اســت که به تجهیزات وارد می شــود و مربوط به
خودروندتولیداستبهویژهتولیداتپلیمریکه
خاموشیبسیارخسارتآورخواهدبود.مامعتقد
نیستیمکهبایدبرقخانههاقطعشودامامصرف
هایبیموردبایدکنترلشود.رئیسکمیسیون

عکس تزیینی است

هیئت دولــت بــا اختصــاص اعتبــار بــرای جبران
خســارت ناشــی از زلزله در اســتانهای خراسان
رضوی و خراسان شمالی موافقت کرد .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی دولت ،در جلسه هیئت دولت
که روز گذشــته به ریاســت دکتر مخبر ،معاون اول
رئیسجمهوربرگزارشد،هیئتوزیرانبااختصاص
اعتبار بــرای جبران خســارت های ناشــی از زلزله
شهریورسالگذشتهدراستانهایخراسانرضوی
و خراسان شــمالی موافقت کرد .با تصویب هیئت
وزیران ،مبلغ  ۱۲۴میلیارد ریــال اعتبار هزینه ای
(به ترتیب مبلغ  ۱۰۶میلیارد و  ۹۰۰میلیون ریال
برای شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی
و مبلــغ  ۱۷میلیــارد و  100میلیــون ریــال بــرای
شهرســتان فاروج در اســتان خراسان شــمالی) به
منظور جبران خسارت های ناشی از زلزله شهریور
سال گذشته در شهرســتانهای مذکور اختصاص
یافــت .اعتبــار فوق شــامل کمــک بالعــوض برای
احداث  ۲۰واحد مســکونی شــهری و  ۵۵۰واحد
مســکونی روســتایی هرکدام به ترتیب به ازای هر
واحــد تا ســقف مبلــغ  ۲۵۰میلیــون ریــال ،کمک
بالعوض برای تعمیر  ۲۲۰واحد مسکونی شهری،
روســتایی و تجاری به ازای هر واحد تا ســقف مبلغ
 ۲۰۰میلیون ریال ،کمک بالعــوض برای احداث
 ۹۰واحد مســکونی روســتایی به ازای هــر واحد تا
ســقف مبلغ  ۲۵۰میلیــون ریال ،کمــک بالعوض
برای احــداث  ۷۰واحد جایــگاه دامی بــه ازای هر
واحد تا سقف مبلغ 100میلیون ریال و هزینه های
پشــتیبانی و آواربــرداری و خدمــات مدیریت طرح
است.دولتهمچنینبنیادمسکنانقالباسالمی
را موظف کرد گزارش عملکرد این مصوبه را هر سه
ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت
بحران کشور ارسال کند.

۳

صنعت اتاق بازرگانی مشــهد اظهارکرد :خیلی
از فعــاالن در صنعت بــرق ،تمامی تالش شــان
را می کنند کــه ژنراتور بفروشــند .بحثــی را در
جامعه مطرح و آب و تــاب آن را زیاد می کنند اما
بیشترینهدفشانفروختنژنراتورهایدست
دومکشورهمسایهباقیمتدوسهبرابربهبخش
صنعتاست.
•قطعبرقجزوسیاستهایکالناست

با این حال کیومرثی ،رئیــس اداره صنایع فلزی
اداره کل صمت اســتان در گفت و گو با خراسان
رضوی ،در خصوص برنامه قطعی صنایع اظهار
کرد :این برنامه که برای قطعی برق صنایع اجرا
خواهد شد ،در واقع سیاســت های کالن است
و خیلی در تعیین آن نقش نداریم و این سیاست
هادرشورایتامینوشورایامنیتکشورتعیین
تکلیفمیشودودراستاننمیتوانیممسیرآنرا
تغییردهیم.ویتصریحکرد:تعییناینسیاست
هامنتجازسیاستهایکالناستاگرچهمادر
اســتان می توانیم در درون این طــرح مدیریت و
برنامه ریزی کنیم اما در نهایت سیاست گذاری
آندستاستانهانیست.

•فکریبهحالجبرانخسارتهاشده؟

بااینحالجوادباقری،نایبرئیسخانهصنعت
و معدن اســتان در گفت و گو با خراسان رضوی
ضمن اشــاره به این کــه قطعی بــرق صنایع در
دو هفته گذشــته در حال اجراســت و از مرحله
بررســی عبور کرده ،اظهار کرد :سوال اول این
اســت که اساســا چرا باید به ســمت خاموشــی
برویــم؟ در افزایش مصــرف و ســرمایه گذاری
نکردن  ،ســهم تقصیــر هر بخش چقدر اســت؟
واحد صنعتی که به دلیل کــم کاری یک بخش
دیگر خسارت می بیند ،خســارتش جبران می
شــود؟ طبق قانون بهبــود فضای کســب و کار
هرتصمیمــی که برای بخــش خصوصی گرفته
و منجر به ضرر برای آن شــود ،در همان مصوبه
باید نحوه جبران خســارت هم پیش بینی شود
و االن ســوال این اســت که نحوه جبران قطعی
برق واحدهای تولیدی کجا دیده شــده است؟
وی ادامه داد :برای بخش خصوصی و شــهرک

•خاموشیخانگیتبعاتاجتماعیخیلی
زیادی دارد

در همین زمینه حشــمتی ،سخنگوی صنعت
برق اســتان نیز به خبرنــگار خراســان گفت:
موضوع مدیریت مصرف ســابقه چندین ساله
داردوبااتکابهتجربهسالهایقبلدرمصارف
اصلی یعنی اداری ،صنعتی و خانگی ،امسال
مســئوالن در ســطح هیئــت دولــت تصمیــم
گرفتنــد کــه خاموشــی بخــش خانگــی را در
اولویت آخر بگذارند به این دلیل که خاموشی
در بخــش خانگــی تبعــات اجتماعــی خیلی
باالیــی دارد ،البته خاموشــی در هر بخشــی
محدودیت آفرین اســت ولی ما در اوج مصرف
در روزهای گرم مجبور به خاموشــی هســتیم
بنا بر چیزی که اولویت سنجی شده است هم
به لحاظ تبعات اجتماعی و هم به لحاظ بحث
های فنی و اساسا عملیاتی شدن این موضوع
به علت متمرکز بودن و شاخص بودن صنایع،

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اعالم کرد:

شرکتبیشاز 119هزارداوطلب استان
درکنکورسراسری

علی نوری /مدیــرکل آموزش و پرورش
خراسان رضوی در اولین روز از برگزاری
کنکــور سراســری ،از حــوزه امتحانــی
شهرســتان بردســکن بازدیــد کــرد .به
گــزارش خراســان رضــوی ،ســید امیر
شوشتری در بازدید انجام شده گفت :در
استان  119هزار و  72داوطلب کنکور
سراســری در رشــته های هنر ،ریاضی،
علوم انسانی ،تجربی و زبان داریم که از
این تعداد  71هزار و  348نفر زن و 47
هزار و  724نفر مرد هستند.
وی افزود :بیش از  59درصد داوطلبان
امســال زن و  41درصــد مــرد هســتند
که بیشــترین تعــداد شــرکت کنندگان
با  43هــزار و  339نفر مربوط به رشــته
تجربی است .مدیرکل آموزش و پرورش
خراسان رضوی با بیان این که این آزمون
در  36شهرستان استان در  194حوزه
امتحانی برگزار می شود ،افزود :کنکور
سراســری به مــدت  4روز در 10 ،9 ،8
و  11تیر برگزار می شــود کــه در اولین
روز آن شــرکت کنندگان در رشــته هنر
به رقابــت پرداختند .مدیــرکل آموزش
و پرورش خراســان رضــوی از تالش ها

می توانیم مدیریت بهتری داشته باشیم اما از
منظر تولید اگر نــگاه بکنیم البته بــرای آن ها
تبعات خواهد داشت.

و زحمــات نیروهــای ســتادی آموزش و
پرورش در فضاســازی محیط برگزاری
کنکور تقدیر کرد و گفت :امید است طی
سه روز باقی مانده از برگزاری این پروژه
مهم ،داوطلبان بدون هیچ گونه دغدغه
آزمون دهند.
مدیر آموزش و پرورش بردســکن تعداد
کل داوطلبان کنکور سراســری امسال
را هــزار و  642نفــر ذکر و بیــان کرد :از
این تعداد  ۵۶درصد خانم و  ۴۴درصد
آقا هســتند .علی اکبر چراغیــان حوزه
کنکور سراسری را تکیه ابوالفضلی واقع
در ابتدای بولوار ولیعصر(عج) اعالم کرد
و از برگزاری کنکور در حوزه دبیرستان
شــهید غفوری در رشــته ریاضــی با ۴۹
نفر نیــز خبــر داد .چراغیــان داوطلبان
رشــته های کنکــور سراســری را هزار و
 642نفــر اعــام کــرد و افــزود :کنکور
سراسری رشــته هنر با  ۱۸۵داوطلب،
رشته ریاضی و انسانی با ۵۶۹داوطلب،
رشــته تجربی بــا  ۶۰۳داوطلــب و زبان
خارجه با  ۲۳۶داوطلب و نیز  ۱۷۰نفر
عوامل اجرایــی از  ۸تــا  11تیــر برگزار
خواهد شد.

هــا درباره قطــع بیش از یــک روز هیــچ توافقی
نشــده اســت اما مســئوالن گفته اند مــا از 15
تیر تا  15مرداد هیچ تعهدی بــرای تامین برق
بخش صنعتی نداریم .او در پاسخ به این سوال
که آیــا توضیــح مســئوالن درخصــوص تبعات
اجتماعی قطعی برق خانگی را درست می داند
یا خیر؟ گفــت :معنی ایــن گزاره این اســت که
باید همکاران ما به خودشان بیایند تا برق قطع
نشــود .به نظر من این ها مغایر بــا رویکردهای
کالن حاکمیتی اســت ،نمی شود بگوییم سال
تولید  ،اشتغال و دانش بنیان و بعد اولین جایی
که برقــش را قطع مــی کنیم ،بخــش صنعتی و
تولیدی باشــد چون اعتراضی نمــی کنند ،این
خیلیعجیباست.
•فقطمیتوانمبگویممتاسفم

وی با اشاره به این که قطع  12ساعته برق برای
واحدتولیدیحداقلموجب 24ساعتتعطیلی
خط تولید خواهد شد ،گفت :من فقط می توانم
بگویممتاسفم،درحالیکهفشارتورمیبهبهانه
حذفارز 4200بهمردمتحمیلشدهوازطرفی
تهیه مــواد اولیه تولیــدی در نهایت دشــواری به
ما می رسد ،در چنین شــرایطی که رویکرد همه
تالش ها درنهایت باید به تولید و تامین مایحتاج
مردم ختم شــود ،آن وقت ما خودمان یک دست
اندازدیگرسرراهتولیدقرارمیدهیم.
نایب رئیــس خانه صنعت و معدن اســتان نیز در
خصوص اســتفاده از روزهای جمعه به جای روز
قطعی برق گفت :من خواهشم از عزیزان وزارت
نیرو این اســت که خودشــان یــک بار ایــن کار را
بکنند ،اگر جمعه سر کار آمدند من هم نیروهایم
را جمعه سر کار می آورم .اصال در صورت محقق
شدن این موضوع ،افزایش 1.4درصد حقوق را
چهکسیجبرانمیکند؟مسئلهدیگرایناست
که ســازمان امور مالیاتی این خسارت و کاهش
تولید ناشــی از قطع بــرق را کجا مــی خواهد در
نظربگیرد؟

نکته

لزوم تدوین بسته های تشویقی دولت برای عبور از اوج مصرف

واضح است که خاموشی از هر نوعی ،باعث ایجاد محدودیت خواهد شد ،حال این که اگر تمام
باراینمحدودیتبردوشصنایعباشدسختیهایبیشتریرابههمراهخواهدداشت.راهکار
اصلی در این میان ورود ســرمایه گذاری بخش خصوصی و البته جلوگیری ساختاری از اتالف
انرژیوبهروزشدنتجهیزاتبهمددفناوریمدرناستامااینتحوالتزمانزیادیراطلبمی
کندوآنچهاکنوناهمیتداردبرنامهریزیصحیحدولتدرراستایخاموشیهاوالبتهاستفاده
دقیقوواقعیازبستههایتشویقیبرایصنایعاستکهواحدهایتولیدیوصنعتیبرایمدت
زمانمحدودیکه دورهاوجمصرفاست بتوانندفعالیتخودرابهساعتهایمعمولیمنتقل
کنند ،تا نه محدودیت ها بر دوش یک بخش قرار گیرد و نه چرخ صنعت متوقف شود .مثال یک
کارخانه با انتقال ساعات کار خود به نیمه شب تا صبح عمال در ساعت اوج مصرف قرار نگیرد و
همزمانبرای تشویقاوبهاین انتقال،هزینهبرقاویکسوممحاسبهشود البتهبدیهیاستکه
اینبستههایتشویقیبایدبابرداشتوتعاملدقیقباتولیدکنندگانطراحیشودوبهسرنوشت
بیشمارطرحهایغیرواقعیکهتنهااسمبستهتشویقیرایدکمیکشند ،دچارنشود.
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از میان خبرها
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دادستان کل کشور مطرح کرد:

تاکید بر مبارزه با جنگ اقتصادی
وفرهنگیدشمن
دادســتان کل کشور گفت :در ســال هایی که کشور
درگیــر جنــگ تحمیلی بــود ،جوانــان غیور کشــور
اجازه ندادنــد حتی یک وجب از خاک کشــورمان به
دست دشــمن بیفتد ،امروز هم جوانان انقالبی باید
همه تالش خود را برای مبارزه بــا جنگ اقتصادی و
فرهنگیدشمنبهکارببرند.بهگزارشآستاننیوز،
حجت االســام والمســلمین منتظری ،در مراســم
بزرگداشتیادوخاطرهشهدایهفتمتیرکهشامگاه
 7تیر در رواق امام خمینی(ره) حــرم رضوی برگزار
شد ،اظهار کرد :پیروزی انقالب اسالمی به رهبری
امام خمینی(ره) نظام سیاسی دنیا را به هم ریخت.
در ابتدا دشــمنان و در راس آن ها آمریکای جنایتکار
تصورنمیکردکهانقالببااینسرعتپیشرفتکند
و به راه خــود ادامه دهد .وی افزود :دشــمنان تالش
میکردندچهرههایمحبوبرادرنظرمردمبدجلوه
دهندوبرایاینکارازشخصامامخمینی(ره)شروع
کردند .از آن جایی که ایشان ویژگیهای منحصر به
فردی داشتند ،در این راه توفیقی کسب نکردند و به
همین دلیل به ترور دیگر شــخصیتهای تاثیرگذار
انقــاب پرداختنــد .حجت االســام والمســلمین
منتظری با بیان این که گروهک فرقان مسئول ترور
شخصیتهای برجســته و شناخته شــده انقالب از
جمله شهید مطهری بود ،افزود :این گروه خیلی زود
شناختهشدندوعواملآنبهمجازاترسیدند.بعداز
آنسردمداراناینگروهکههمانمنافقینبودند،به
میدانآمدندوشروعبهترورعناصرتاثیرگذارانقالب
همانند آیت ا ...دکتر بهشــتی و ســایر اعضای حزب
جمهوری اســامی کردند .وی خاطرنشان کرد :در
سال 1360کهاوججنگبودبعثیهایعراقتاپشت
شهرهایی در خوزستان و اســتانهای غربی راه پیدا
کرده بودند و در درون کشور نیز منافقین در راستای
برنامههــای تدویــن شــده آمریــکا و اســتکبار جنگ
مسلحانهوترورشخصیتهاراآغازکردند.ویافزود:
دشــمن فکر میکرد که با ترور دکتر بهشتی جامعه
نا امید میشود ولی مردم با انگیزه و قدرت بیشتری
وارد صحنه شــدند .البته این دشــمنی تــا امروز هم
ادامه دارد و کشور درگیر جنگ اقتصادی و فرهنگی
دشمناست.دادستانکلکشورتصریحکرد:امروز
مردمکشورماتحتفشارمشکالتاقتصادیهستند؛
بخشیازاینمشکالتمربوطبهتحریمهایظالمانه
دشمن ،بخشی مربوط به سراسر دنیا و بخشی از آن
ناشیازسوءمدیریتهاستکهبایدرفعشود.

فرماندارمشهد:

 ۹۷۰نانوایی هوشمند سازی
شده است
طرح تجهیز نانواییها
بــه کارت خوانهــای
هوشمند در مشهد از
 ۳۱خرداد آغاز شد ،بر اســاس وعده فرماندار قرار
اســت این طرح تــا  ۱۵تیرمــاه به صــورت کامل در
شهرستان مشــهد اجرایی شــود .داوری ،فرماندار
مشهد در گفتوگو با «خراسان آنالین» در این زمینه
اظهار کرد :هــم اکنــون  ۹۷۰نانوایی به دســتگاه
کارت خوان هوشــمند نان مجهز شــدهاند ،در کل
کشــور یک روز بــه دلیل برطــرف کردن ایــرادات و
نقصها ،سیســتم قطع شــد ،به غیــر از آن تاکنون
گزارش دیگری مبنی بر قطعی سیستم به ما اعالم
نشده اســت ،با این حال با توجه به این که این طرح
آزمایشی اســت ممکن اســت ایراداتی پیش بیاید.
وی افزود :نانواییها نمیتوانند حدود  ۱۸ساعت
در روز فعالیــت کننــد ،چــرا کــه نیــروی انســانی و
ظرفیت کافی ندارند ،اما ساعات پخت آنها نسبت
به گذشته  ۲برابر شده است .در مقابل پخت بیشتر
نان ،آرد اضافه به آن هــا تعلق میگیرد .وی تصریح
کرد :در اطراف حرم مطهر رضوی طبق توافقی که با
 ۱۷نانوایی داشتیم بنا شد عالوه بر افزایش ساعات
فعالیت در روز تعطیل شان هم پخت کنند.

کاهش ۲۰درصدیخریدوفروش
طالدربازارمشهد
رئیــس اتحادیه صنف طــا و جواهر مشــهد گفت:
زمانی که قیمتها رو به کاهش است ،بازار ما راکد
و خرید و فروش کمتر انجام میشــود تــا زمانی که
قیمتها ثابت شــود ،خریــد و فــروش در این هفته
حدود  ۲۰درصد کاهش داشته است .معبودینژاد
در گفتوگو با «خراســان آنالین» افزود :این هفته
بازارها راکد بود و تا روز سه شنبه هم روند کاهشی
قیمــت را داشــتیم ،امــا روز چهارشــنبه مقــداری
افزایش قیمت داشتیم .تا روز سه شنبه طال گرمی
یــک میلیــون و  ۳۶۰هــزار تومان بــود ،امــا به یک
میلیون و  ۳۷۵هزار تومان رسید و از هفته گذشته
گرمی  ۸۰هزار تومان کاهش داشتیم.
«خراسانآنالین» را در
شبکههایاجتماعی
دنبالکنید:
@ khorasanonlinenews
@ khorasanonlinenews

