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پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:

نوازش خودرو سازان توسط وزیر صمت

پای دادستانی به خلف وعده های خودروسازان باز شد
همزمانباافزایشقیمتتوسطخودروسازان
که انتقادهای بسیاری را برانگیخت ،خبرها
حاکی از ورود دادستانی به موضوع تخلفات
خودروییخودروسازاناست.دیروزهمچنین
وزیر صنعت با فراخواندن مدیران عامل دو
خودروسازیبزرگکشوردربارهعملکردنآن
ها به تعهدات فروش خود و نیز نظارت سازمان
حمایتدرخصوصاحقاقحقوقمردمهشدار
داد.در شرایطی که انتقادها از خودروسازان
درخصوصنحوهعملدرپیشفروشخودروها
و نیز افزایش قیمت های خــودرو باالگرفته
است ،دیــروز معاون دادستانی کل کشور از
ورود دادستانی به موضوع قیمتگذاری و
تخلفات حــوزه خــودرو ،خبر داد .به گزارش
مهر ،حشمتی گفت :دادستانی کل کشور به
این موضوع به علت احقاق حقوق عامه به طور
خاص ورود میکند .وی با انتقاد از خلف وعده
خــودروســازان در قبال تعهدات شان گفت:
برخی شرکتها تعهدی ایجاد می کنند و از
مــردم پول می گیرند اما به درستی به تعهد
خودعملنمیکنند،وقتیقرارنیستتحویل
بدهندچراتعهدمیکنند.ابتدادوهزارخودرو
ثبتناممیکنندوبعد ۹۰۰خودروتحویلمی
دهند.برخینیز کاالوخودروییرامتعهدمی
شوندوپولآنراازمردممیگیرندامادرنهایت
چیز دیگری تحویل می دهند .حشمتی این
موارد را مصداق تضییع حقوق مردم دانست
و افزود :این مسائل نیاز به پیگیری دارد و باید

به آن ها ورود کنیم.وی در خصوص قیمت
گذاری خودروها گفت :مشکل ما این است
که قیمت گذاری نمیکنند .پیشتر در شورای
رقابت این قیمت گذاری مطرح بود که از آن ها
گرفته شد .عالوه بر این ما ستاد تنظیم بازار را
هم برای کنترل اوضاع داریم .بنابراین به طور
کلی طبق قانون ،تکلیف مشخص است ولی
وقتیبایکسونامیمواجهمیشوند،ورودمی
کنندوباعجلهکاریراانجاممیدهند.تمامی
اینمسائلنیازبهکارکارشناسیدقیقتردارد
وبایدهمهابعادآنبررسیشود.
▪ضرباالجلوزیرصنعتبهخودروسازان

دیروز وزیر صمت با فراخواندن مدیران عامل
دوخودروسازیبزرگکشوربرایعملکردن
آنهابهتعهداتفروششانضرباالجلداد.
به گــزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
رضا رحمانی در جلسه ای که با حضور مدیران
عامل سازمان حمایت ،ایران خودرو و سایپا
برگزار شد ،بر ضــرورت احقاق حقوق مردم
در فروش خودرو تاکید کرد و افزود :سازمان
حمایت و خــودروســازان بر اساس مصوبات
قانونی باید به گونه ای عمل کنند که رضایت
مردم در پیش فروش خودروها جلب شود .وی
افزود :هیچ گونه مماشاتی از سازمان حمایت
در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست
و باید به صورت روزمره دستورات صادر شده
را پیگیری کند.
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استاندار خراسان رضوی با اشاره به ایجاد 12منطقه اقتصادی خبر داد

اجرای طرح ویژه اقتصادی ازابتدای 98

استاندار خراسان رضــوی که به تازگی کلید
ساختمان بهار را در دست گرفته ،طی روزهای
اخیر جلسات متعددی با مسئوالن استان در
حــوزههــای مختلف برگزار کــرده اســت .صبح
دیــروز نیز «علیرضا رزم حسینی» با برخی از
مسئوالن استان و شهر مشهد دیدار داشت که از
جمله آن ،دیداربا اعضای شورای عالی قضایی
خراسان رضوی بود که در آن دربــاره مسائلی
مانند مشکالت شرکت پدیده ،مؤسسات مالی
واعتباری،برگزاریکنسرتوتعامالتدستگاه
قضابااستاندارجدیدبحثوتبادلنظرشد.
▪همکاری با دستگاه قضایی بــرای ایجاد
امنیتسرمایهگذاری

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان
رضوی«،رزمحسینی»دردیداربااعضایشورای
قضاییاستانخراسانرضویاظهارکرد:اساس
کار ما امــروز مبتنی بر معیشت مــردم و توسعه
اقتصادی است که رهبر معظم انقالب طی 10
سال گذشته در قالب شعار سال همواره بر آن
تاکیدکردهاند.ویبااشارهبهمشکالتمختلف
درجامعهازجملهمشکالتحوزهتولید،واشتغال
جوانان تحصیل کرده و  ...اظهار کرد :در عصر
انفجاراطالعات،آنانتوقعکارواشتغالمناسب
دارندوحقآناناستکهازشغلمناسبوتوامبا
عزت برخوردار باشند .رزم حسینی ادامه داد:
همان گونه که در دوران دفاع مقدس جهاد و
حضور در میدان نبرد و پشتیبانی از رزمندگان

وظیفه همه ما بوده امــروز هم جهاد اقتصادی
وظیفه اســت .وی افــزود :با همکاری دستگاه
قضایی باید فضایی در خراسان به وجود آوریم تا
امنیت سرمایه گذاری افزایش پیدا کند و انگیزه
سرمایهگذارانبرایورودبهاستانارتقایابد.وی
گفت:نبایدفضاییراایجادکنیمکهبهانهایبرای
مدیرانوانجامندادنکاربهوجودآید.
▪فرارسرمایهازخراسانرضویزیاداست

استاندارتصریحکرد:امروزفرارسرمایهازخراسان
رضویزیاداستومصارفمنابعبانکیوسپرده
ها با هم همخوانی ندارد و در واقع پرداختی ها
بهنسبتمیزان سپردههاپاییناست.ویاظهار
کرد :فعاالن اقتصادی بخشی از درآمد خود را از
استان خارج می کنند و بخشی از تسهیالت به
خارجازاستاندادهمیشوددرحالیکهبایداین
منابعدراستانصرفشود.رزمحسینیادامهداد:
با کلید زدن طرح توسعه اقتصادی و  12منطقه
طراحیشدهدراینزمینهازروزگذشتهتالشمی
کنیمبرای توسعهاستانگامبرداریمومعینهای
اقتصادیهمبرایاینمناطقتعیینمیشودوبا
هدفتولیدواشتغالحرکتخواهندکردکهدر
کرماندرپنجنقطهاینطرحاجراشدهوموفقهم
بوده است.ویابرازامیدواریکرد،ازشروعسال
جدید این طرح با همراهی بخش های مربوط به
ویژهدستگاهقضاییاجراییشود.ویگفت:کلید
توسعه اقتصادی ،سرمایه گذاران و کارآفرینان
هستند،نبایدفرارسرمایهصورتگیردوسرمایه

گذاربایدحمایتشود.
▪ جلساتویژه پدیده

ویدرادامهدربارهموضوعشرکتسرمایهگذاری
پدیده هم گفت :برای حل مشکل این مجموعه و
 120هزارسهامدارآندردورهعلیرضارشیدیان
استاندار سابق با همتی که شد ،اقدامات خوبی
دراینزمینهانجامشدکهقابلتقدیراستوپروژه
ایکهازاساسغیرقانونیشکلگرفتهبود،امروز
مراحلقانونیآنطیشدهوبهمرحلهنهاییکار
رسیده است .وی با بیان این که موضوع پدیده،
مهمودغدغهمردماست،اظهارکرد:طیهشت
روزحضورخوددراستانداریخراسانرضویسه
جلسهدراینزمینهداشتهامواگرایندغدغهرابه
خوبیبهسرانجامبرسانیماعتمادمردم افزایش
مییابد .رزمحسینیاظهارکرد:دراینمیاناگر
دستگاههاینظارتیوپیشگیریکنندهبهموقعو
صحیحاقداممیکردند،اصالچنینمشکلیبروز
نمیکردکهچندینسالوقتوانرژیهمهبخش
ها را درگیر کند .وی گفت  :به زودی جلسه ای
دراینزمینهبادادگستریاستانبرگزارخواهیم
کرد تا با تدبیر ،سهامداران به حق و حقوق خود
برسند.ویهمچنین دربارهموسیقیوبرگزاری
کنسرتهمگفت:یانبایدمجوزکنسرتراصادر
کردیابایدتاآخرپایمجوزایستاد.شمامیتوانید
مشروح این خبر را در روزنامه خراسان رضوی
یا در سایت اینترنتی khorasannews.com
مطالعهکنید.
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آمارمدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف
سوخت از یارانه پنهان و اتالف انرژی

چین  1.5میلیارد نفری را پشت سرگذاشتیم!

مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در نشستی
خبری با اشاره به وضعیت نامطلوب مصرف انرژی در کشور
گفت :با  ۸۰میلیون جمعیت  ۴۵میلیارد دالر یارانه انرژی
میدهیم .این در حالی است که چین را با  1.5میلیارد نفر
و  ۳۸میلیارد دالر یارانه انرژی ،پشت سرگذاشتیم که لزوم
عزم جدی برای مصرف بهینه را میطلبد .وی افزود :این
مقدار عظیم یارانه انرژی در ایران ۱۵درصد یارانه دنیاست.
به گزارش فارس ،دالویز در ادامه با بیان این که  ۱۰درصد
تولید ناخالص داخلی را یارانه می دهیم و هم اکنون ۴۰
درصد انرژی کشور از تولید تا مصرف هدر می رود ،قیمت را
یک ابزار مهم کنترل مصرف دانست و افزود :مجلس و دولت
نیز برنامهای برای اصالح قیمتها ندارند.وی اشاره ای هم
بهموضوعاتعدالتاجتماعیوپرداختیارانهبهاینمنظور
کرد و گفت :هم اکنون 50درصد یارانه به سه دهک و بقیه به
هفت دهک داده میشود .وی انتقادی هم از خودروسازان
کرد و با اشاره به مصرف سوخت هشت لیتری خودروهای
ما در  100کیلومتر (به طور متوسط) گفت که این رقم در
اروپا  5.5لیتر است که برای چهار لیتر هدفگذاری شده
است .وی تاکید کرد :صنایع خودروسازی باید با جدیت در
بحث آالیندگی و مصرف سوخت کار کنند .دالویز نقدی
هم به مصرف باالی انرژی توسط بخاری های سنتی مطرح
کرد و گفت که این بخاری ها معادل سه فاز پارس جنوبی گاز
می سوزانند که در صورت جایگزینی با بخاری هوشمند به
اندازه شش میلیارد دالر صرفه جویی می شود.

