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باهدفتوانمندسازی کودکان
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اجرای طرح سایه بان
امید در حاشیه مشهد
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 ۳۱۷هکتار از اراضی
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کاهشقیمتهابا شیبمالیم
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تنورلیگبرترکشتیآزاد
داغ می شود

عیارسنجیخراسانیها
برابر مدعی قهرمانی
رئیس اتحادیه تلفن همراه
مشهد با انتقاد از طرح وزیر
برای باندل کردن گوشی ها:

اپراتورهابهدنبال
انحصار واردات
گوشیهستند

خدمت رسانی آستان قدس
رضوی و شهرداری مشهد به
زائران اربعین ادامه دارد

خادمانرضوی
دراربعینحسینی
ارائه خدمات به زائران اربعین در موکب
امام رضا(ع) در شــهر کاظمیــن ،یکی از
حوزههایخدمترسانیآستانقدسدر
این ایام است .موکب آستان قدس در مرز
مهران با حال و هوای فضای معنوی حرم
امام رضا(ع) نیز این روزها میزبان زائران
اربعین حسینی است...
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صفحه۳

در زمینه المپ نیــز دو تولیدکننده مــا به عراق و
افغانستان صادرات انجام میدهند .وی با بیان
این که برخی کارخانههای تولیدی ما یا تعطیل
شده اند یا تولیداتشان بسیار ضعیف شده است
و به ســختی هزینه های خود را تامین می کنند،
اظهار کــرد :علــت این اســت که دســتگاههای
آنها قدیمی اســت .مــواد اولیه نیز گران شــده
که این افزایــش قیمت ها در زمینه ســیم و کابل
بیشتر دیده میشــود .کاالهای تقلبی به قدری
زیاد شــده که صنایع ســیم و کابل ما که در ایران
حرفی بــرای گفتــن دارند ،زیــر ســوال رفتند و
برای آن ها مشــکل ایجاد شــده اســت .رضامند
با اشــاره به این که لــوازم برقی ،المــپ یا صنایع
وابسته به آن جدا از صنایع دیگر نیست ،تصریح
کــرد :بیشــترین مشــکل در زمینه گران شــدن
مــواد اولیــه برخــی کاالهــای ماســت ،المــپ و
صنایعــی کــه کاالهایش به صــورت غیــر مونتاژ
وارد میشــود و مونتــاژ میکننــد ،بســتگی بــه
ترخیص دارد ،به همین دلیل تولید به هم متصل
نمیشود.رئیساتحادیهفروشندگانلوازمبرقی

و سیمکشی ساختمان مشهد بیان کرد :قوانین
واردات مواد اولیه ســخت شده اســت ،بانکها
بــرای وام و خدمات اعالم آمادگــی میکنند اما
تولیدکننــدگان پــول ندارنــد ،همچنیــن بانک
ســند میخواهد که برخی کارخانههای ما سند
ندارند ،دستورات شفاف است اما خود بانکها
سختگیرانه عمل میکنند .در زمینه اداره بیمه
و دارایی همه مشــکل دارند ،ارزش افــزوده نیز
بســیاری از کارخانههــا را فلج کرده اســت .وی
خاطرنشــان کــرد :کارخانــهای وجــود دارد که
دستگاهش متعلق به  20یا  25سال پیش بوده
که هزینه آن زیاد اســت اما خروجی کمی دارد.
این کارخانه دستگاه های خود را به روز نمیکند
زیرا ســرمایه نــدارد و به دلیل نداشــتن ســند از
بانک نیز نمیتواند وام و تسهیالت بگیرد ،سود
و بهرهای که بانکهــا میگیرند نیز بســیار زیاد
بوده و در بخش تولید ،ســود بانکــی  18درصد
است.اگرمیخواهندتولیدانجامشود،کارگران
ســر کار بروند و کارخانه تعطیل نباشــد ،باید به
تولیدکنندگان کمک کنند.

رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد با انتقاد از طرح وزیر برای باندل کردن گوشی ها:

اپراتورها به دنبال انحصار واردات گوشی هستند
افشین اکبری در گفت و گو با ایسنا بیان کرد :به
نظر من باندل کردن گوشیها هیچ ارتباطی با
افزایش اقبال مردم به سمت گوشیهای ایرانی
ندارد و تنها راهی اســت که اپراتورهــا عالوه بر
بازاری که هم اکنون در دست دارند ،بازار خرید
و فروش تلفن همراه را هم در دست بگیرند .وی
با اشــاره به این کــه اپراتورها به دنبــال انحصار
واردات بــرای خود هســتند ،ادامــه داد :با این
اقدام ،بازار حدود  70هــزار واحد صنفی تلفن
همراه در ایــران تحت تاثیر قــرار خواهد گرفت
و جوانــان زیــادی که در ایــن بازار مشــغول کار
هستند از کار بیکار خواهند شد .
•گوشی تماما ایرانی نداریم

رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی
مشــهد مدعــی شــد :مــا گوشــی تمامــا ایرانی
نداریــم ،همــه قطعــات وارد و در شــرکتهای
ایرانی سرهم میشــود ،برای مثال شرکت جی
ال ایکس قطعات خــود را از چیــن وارد می کند
و حتی در چیــن این گوشــی تولید میشــود اما
مجدد قطعاتش را از هم جدا می کنــد و به ایران
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میزگردیبرای
بررسیجنجال
معماهایمرغی

دالیل کند شدن فعالیت کارخانههای لوازم برقی مشهد

رئیس اتحادیه تلفن همراه مشــهد از طرح وزیر
ارتباطات برای باندل کردن گوشی های تلفن
همــراه انتقاد کــرد .ماه گذشــته بود کــه آذری
جهرمی با اشاره به طرح جدید برای بازار تلفن
همراه اعالم کــرد « :در کشــور ظرفیت داخلی
برای تولید تلفن همراه از ســوی شــرکتهایی
ماننــد جــی ال ایکس وجــود دارد پس بنــا را بر
حمایت از این شرکتها گذاشتیم تا یک گوشی
مناسبوارزانقیمتدرحدودیکونیممیلیون
تومان در اختیار مردم بگذاریــم .برای حمایت
ویژه از تلفن همــراه تولید داخل نیز قرار اســت
با اپراتورها باندل (با ســیمکارت) کنیم و منابع
مالی را نیز پست بانک تأمین کند .با این اقدام،
اپراتورهاتلفنهمراهتولیدداخلرابهمشترکان
خودعرضهمیکنندوقسطازقبضتلفنهمراه
کاربر کســر میشــود .این روش کمک میکند
عدهای که توان مالی برای خرید ندارند بتوانند
گوشــی را بهصورت اقســاطی تهیه کنند» .این
طرح وزیر تاکنون با واکنش ها و اظهارنظرهای
متعــددی همراه بــوده و روز گذشــته نیز رئیس
اتحادیــه تلفن همراه مشــهد از آن انتقــاد کرد.

فعالیتنمایندگان
کنونی یا نامزدهای
احتمالیانتخابات
رصد می شود
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رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم برقی و سیمکشی ساختمان مشهد تشریح کرد

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم برقــی
و سیمکشــی ســاختمان مشــهد گفــت :برخی
کارخانههــای تولیــدی مــا یــا تعطیل شــده اند
یا تولیداتشــان بســیار ضعیف شــده اســت و به
ســختی هزینه هــای خــود را تامین مــی کنند ،
علت این اســت که دســتگاههای آنهــا قدیمی
اســت« .رامین رضامند» در گفتوگو با ایســنا،
در خصــوص وضعیت تولیدات اســتان در زمینه
المــپ و لــوازم برقــی الکتریکــی ،اظهــار کرد:
اســتان خراســان یکی از اســتانهایی است که
در زمینه لــوازم روشــنایی ،کلید و پریز و ســیم و
کابل جزو برندهــای یک قرار میگیــرد .در این
زمینه بعــد از تهــران ،اســتانهای بزرگی چون
اصفهــان و تبریــز قــرار دارند و شــاید اســتان ما
دومیــن یا ســومین تولیدکننــده در زمینه تولید
لوازم برقی باشد .رضامند در خصوص صادرات
لوازم برقی الکتریکی ،گفت :ما به افغانســتان،
ترکمنســتان ،باکو و عشــقآباد صادرات داشته
و داریم .اکنون صــادرات به عراق و کشــورهای
عربی مانند قطر و بحرین نیز شــروع شده است.
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میفرستد .وی درخصوص واردات لوازم جانبی
تلفن همراه گفت :مــن تعجب میکنم که ما چرا
به جای تالش بــرای تولید گوشــیهای ایرانی،
لوازم جانبی تلفن همراه را تولید نمیکنیم و به
واردات تکیه کرده ایم ،در صورتی که اصال نیازی
به واردات نیست ،بهتر است ابتدا ما بتوانیم یک
شارژرگوشی،قابیاحتیگلسگوشیدرکشور
خــود تولید کنیــم و پــس از آن به دنبال ســاخت
گوشیهای ایرانی باشــیم و از جز به کل برسیم.
اکبریحداد بیان کــرد :کاش حداقل اپراتورها
به جای واردات گوشی درصدد خرید دستگاهها
و ماشــینآالت برای تولید مستقیم گوشیهای
ایرانی بودند ،اما متاســفانه ما تنها خوب شــعار
میدهیم و خــوب عمل نمیکنیم؛ مینویســیم
تولید و میخوانیم واردات.

