اخبار
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
خراسان رضوی :

نرخ تورم در نقاط شهری استان
کاهش یافته است

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراســان رضوی
گفت  :نرخ تورم  12ماهه منتهی به شــهریور امســال در
نقاط شــهری اســتان  7.3درصد اســت که ایــن رقم در
مقایســه با ماه قبــل از آن  0.1درصد کاهــش یافت.به
گــزارش روابــط عمومی این ســازمان  ،رضا جمشــیدی
اضافه کرد :نرخ تورم نقطه به نقطه خراســان رضوی در
این ماه  6.3درصد بوده که نســبت به ماه گذشته 0.3
درصد کاهش داشته است.
جمشــیدی با بیــان این که نــرخ تــورم کشــوری دوازده
ماهه منتهی به شــهریور امســال  7.8درصد می باشــد
افــزود  :این رقم در مقایســه با ماه قبــل از آن  0.1درصد
افزایش داشته است .همچنین تورم نقطه به نقطه کشور
درشهریور ماه امسال به  8.0درصد رسید که در مقایسه
با مرداد  0.1درصد کاهش یافته اســت.رئیس سازمان
مدیریت وبرنامــه ریزی خراســان رضوی تصریــح کرد :
تورم  12ماهه منتهی به شــهریور  96در کشور در گروه
خوراکی ها  ،آشامیدنی ها و دخانیات  ، 11.3پوشاک و
کفش ،6.0مسکن 4.3و گروه بهداشت و درمان 8.3
بوده که این ارقام برای اســتان به ترتیــب ، 5.7 ، 10.0
 3.2و  7.9است.
رضا جمشــیدی افزود  :نرخ تورم کل اســتان ( شهری و
روســتایی) طی  12ماهه منتهی به شــهریور امسال  8و
نقطه به نقطه  7.2درصد بوده که این شاخص برای کل
کشــور به ترتیب  8و  8.1است.رئیس ســازمان مدیریت
و برنامه ریزی اســتان با بیان این که شــاخص قیمت کل
کاالهــا وخدمات مصرفــی خانوارهای شــهری اســتان
در شــهریور امســال  236.9اســت  ،ایــن رقــم را بــرای
خانوارهای روســتایی اســتان  262.2و همچنین برای
کل خانوارهای استان  241.5اعالم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی

 9درصد دامپروری استان در
اختیار عشایر است

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان
رضــوی گفــت :عشــایر اســتان حــدود  9تــا  10درصد
دامپــروری و دام ســبک اســتان را در اختیــار دارنــد .
مجتبی مزروعــی در مراســم تودیــع و معارفــه مدیر کل
امور عشایر خراســان رضوی که با حضور رئیس سازمان
عشــایری کشــور برگزار شــد افزود :بایــد در دامپروری
اســتان و تمام بخــش های تولیــد یک تحــول و بازنگری
داشــته باشــیم هم اکنون نیز با اقدامات صــورت گرفته
هزینه های تولیــد کاهــش و جمعیت دام مولــد و تعداد
واحد های پرورشی در استان افزایش یافته است.رئیس
سازمان امور عشایری کشور هم در این مراسم ،خراسان
رضوی را جزو استان هایی دانست که در سه سال گذشته
در حوزه توانمند ســازی عشــایر و تعامل با تشــکل ها در
مجامع مختلف ملــی به عنــوان الگو مطرح بوده اســت.
کرمعلی قندالی افزود :در سال  94کل اعتبارات کشور
از محل صندوق توسعه ملی  110میلیارد تومان بود که
فرایند جذب  24میلیارد تومان آن در خراســان رضوی
اتفاق افتاد.وی از توزیع  600میلیارد تومان تسهیالت
از منابع مختلف در ســه سال گذشــته در کشور خبرداد
و بیان کرد  :ظرف این ســه ســال  700هزار تن علوفه به
صورت مدت دار توزیع شــده اســت .وی گفــت    :عالوه
براین تا آخر سال حداقل  500الی  600میلیارد تومان
منابع در کشور فقط در حوزه عشایری جذب خواهد شد.
رئیــس ســازمان امــور عشــایری کشــور همچنیــن از
برنامه افــق  1400عشــایر که بر ســه موضوع اســتقرار
 ،جمعیــت و معیشــت تاکیــد دارد و بــرای اولیــن بــار
توســط خراســان رضوی تدوین شــده اســت  ،خبر داد.
در پایان مراســم ،نبوی به عنوان مدیرکل جدید عشــایر
اســتان منصــوب و از خدمــات صفر پــور مدیــرکل قبلی
عشایر تقدیر شد  .
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شهرداری

پیگیری های «خراسان رضوی» برای حذف هزینه پارکینگ خودروهای عبوری در فرودگاه شهید هاشمی نژاد نتیجه داد

فرودگاهخواستمردمراپذیرفت
مدیرکل فرودگاه :خودروهای عبوری نیازی به پرداخت هزینه ورودی پارکینگ ندارند

گزارش

ایستگاه مترو گذر کنند و از همان مسیر ،از محدوده
ترمینال خارج شوند .قاســم زاده با تاکید بر این که
مسیر ایجاد شده تنها برای عبور عرضی یک خودرو
ظرفیتدارد،تصریحمیکند:بهدلیلاینکهدراین
مسیربههیچوجهامکانپارکیاتوقفطوالنیمدت
خودروها وجود ندارد ،برای نظارت بر نظم ،در طول
این مســیر نیروهای راهنمایی و رانندگی مســتقر
هستند و اگر خودرویی نیز در این مسیر پارک شود،
به سرعت توسط جرثقیل حمل خواهد شد.

محمدامین شرکت اول

باالخره پــس از پیگیــری های فــراوان «خراســان
رضــوی» و کــش و قوس هــای بســیار ،مســیر ویژه
خودروهای عبوری در پارکینگ شهید هاشمی نژاد
مشهد ایجاد شد .این خبر را مدیرکل فرودگاه های
استان به «خراسان رضوی» اعالم و تاکید می کند
که از این پس خودروهای عبوری نیازی به پرداخت
هزینه ورودی پارکینگ فرودگاه مشهد ندارند .به
گزارش «خراسان رضوی» ،ماجرای پیگیری برای
ایجاد مســیر ویژه تردد خودروهای عبــوری بدون
پرداخت هزینه پارکینگ از ســال ها پیش آغاز شد
و ادامه داشــت تا این که روزهای پایانی خرداد ماه
امسال بود که بازهم شــهروندان از افزایش هزینه
پارکینگ فرودگاه مشــهد و نبود مســیر ویژه برای
خودروهای عبوری که قصد اســتفاده از پارکینگ
ندارند و باید هزینه ای به عنوان عوارض استفاده از
پارکینگ می پرداختند ،گالیه کردند .در آن زمان
یــدا ...آقایــی صائم ،مدیــر روابطعمومی شــرکت
فرودگاههــا و ناوبری هوایــی ایران دلیــل دریافت
هزینه ورودی پارکینــگ از خودروهــای ورودی را
این گونه توجیــه کرد که «دریافت عــوارض ورود به
محدوده این فرودگاه برخالف دیگر فرودگاه های
کشــور به این دلیل است که شــرایط فرودگاه ها با
یکدیگر متفاوت و در فرودگاه شــهید هاشمی نژاد
مشهد به دلیل این که مسیر دسترسی به پارکینگ
و محوطــه مقابل پایانه ها یکی اســت ،این شــرایط
پیش آمــده ،ولی ما این موضوع را از مســئوالن این
فرودگاه پیگیــری کردیم و آن ها وعــده اصالح این
مســیرها را دادند اما زمان مشــخصی بــرای انجام

•ایجاد مسیر دایم پس از اجرای طرح
محوطه سازی

آن مشــخص نکردنــد ».مدیــرکل فــرودگاه هــای
خراسان رضوی نیز در آن گزارش که  30خردادماه
در همین صفحه منتشــر شــد در خصــوص اجرای
طرح محوطه ســازی فرودگاه شــهید هاشمی نژاد
مشهد اعالم کرد که «مناقصه طرح محوطه سازی
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به تازگی انجام
و ابالغ شــده اســت و از جمله اقداماتی کــه در این
طرح انجام خواهد شــد مــی توان به طــرح تکمیل
پارکینگ طبقاتــی و محوطه ســازی مقابــل پایانه
داخلی و پایانه  3خارجی اشــاره کرد ،همچنین با
اجرای این طرح موقعیت پارکینگ های فرودگاه و
وضعیت تردد خودروها در محدوده فرودگاه تغییر
خواهد کرد و مســیری برای خودروهایی که صرفا
قصد تردد دارند و نمی خواهند توقف کنند ،ایجاد
می شود تا دیگر نیازی به پرداخت عوارض ورودی
برای این دست از خودروها نباشد و انجام این کار به
نفع فرودگاه خواهد بود ،چرا که فضای پارکینگ در
اختیار افرادی قرار می گیرد که برای استفاده از آن

وارد محدوده شده اند و حتی ممکن است مسافرت
های چند روزه هم داشته باشند».

•و باالخره پیگیری ها به ثمر نشست
این پیگیری ها ادامه یافت تــا این که باالخره به ثمر
نشســت و مســیری مخصــوص بــرای خودروهای
عبــوری در محوطــه ترمینــال داخلــی فــرودگاه
شــهید هاشــمی نژاد مشــهد ایجاد شــد .مدیرکل
فــرودگاه هــای اســتان در تشــریح جزئیــات ایــن
اقدام بــه «خراســان رضوی» مــی گوید :بر اســاس
درخواســت های مردم و بررســی وضعیــت موجود
محوطــه فــرودگاه ،مســیری موقــت را بــرای تردد
خودروهــای عبــوری در محدوده ترمینــال داخلی
فــرودگاه ایجــاد کردیم کــه بر ایــن اســاس تمامی
خودروها اعم از تاکسی ها و خودروهای شخصی به
غیر از خودروهای سنگین ،نیمه سنگین و اتوبوس
ها می توانند بــدون پرداخت هیچ گونــه وجهی در
اینمسیرتامقابلدرورودیترمینالداخلیدرکنار

مدیرکل فرودگاه های اســتان همچنین با اشــاره
به طــرح محوطــه ســازی محیط فــرودگاه شــهید
هاشــمی نژاد مشــهد ،در خصوص ایجاد مســیری
دایم برای تردد خودروهــای عبوری می گوید :این
مســیر فعلی به صورت موقت برای ارائه تسهیالت
به مردم ایجاد شده است و با اجرای طرح بازسازی
محیط فرودگاه ،این مسیر جمع و مسیری دیگر به
صورت دایم ایجاد خواهد شــد؛ مســیری که با دور
زدن محوطه پارکینگ به مقابل ترمینال پروازهای
داخلی خواهد رفت.

•برگزاری جلسه ای در استانداری برای
حل و فصل موضوع هزینه پارکینگ
قاسم زاده همچنین در پاســخ به این سوال که چرا
فرودگاه مشــهد به حکم قطعی تعزیــرات مبنی بر
برگردانــدن هزینــه پارکینگ فــرودگاه بــه قیمت
مصوب تمکین نکرده است می گوید :ما مستندات
و دادخواســت خودمان را ارائه داده ایم و قرار شده
است جلســه ای در این باره در استانداری برگزار و
تمامی این موضوعات حل و فصل شود.

استاندار با اشاره به آخرین گزارش آمار مرکز آمار ایران اعالم کرد

کاهش 2/7درصدی نرخ بیکاری استان در تابستان 96نسبت به سال گذشته
خراسانی-اســتاندار بااشــاره بــه آمار تازه منتشــر
شده مرکز آمار ایران از کاهش  2.4درصدی نرخ
بیکاری استان در تابســتان  96نسبت به تابستان
سال قبل خبرداد.
علیرضا رشیدیان در گفت و گو با خراسان رضوی با
اعالم این خبر افزود :بر اســاس آمار بانک مرکزی
بــا وجــود افزایــش 2.7درصــدی نرخ مشــارکت
اقتصادی اســتان که از  42.5در تابســتان  95به
 45.1در تابستان  96رسیده ،نرخ بیکاری استان
با  2.4درصد کاهش از 12.5به  10.1رسیده که
این مسئله بیانگر موفقیت استان در تولید اشتغال
جدید است .
وی تصریح کرد :همچنین بر اساس همین آمار نرخ
بیکاری استان در تابستان  96نسبت به دوره بهار
امســال با  4.2درصد کاهــش از  14.3به 10.1
رسیده و این درحالی است که نرخ مشارکت در این
دو دوره تنها 0/2درصد کاهش داشته یا به عبارتی
ثابت بوده است.
اســتاندار با اشــاره بــه آمار اشــتغال کشــور برپایه
گــزارش مرکز آمــار ایــران گفــت :نرخ مشــارکت
اقتصادی در میانگین کشور از  40.4در تابستان

 18تن برنج تقلبی دیگر در هفته گذشته شناسایی شد

کشف 50تن برنج تقلبی در 3ماه
مســعود حمیــدی -رئیــس اداره بازرســی ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان از کشف سه محموله
برنج تقلبی در شهر مشــهد خبر داد و گفت :با کشف
این سه محموله از فروشگاهها و انبارهای شهر مشهد
و تشکیل  13پرونده در تعزیرات حکومتی استان آمار
کشفیات برنج های تقلبی طی سه ماه گذشته به 50
تن رسید .مقدسی در گفت و گو با خراسان رضوی با
اعالم این خبر افزود:میزان کشــفیات اخیر در قالب
ســه محموله  15تنــی  1.6،تنــی و  700کیلویی به
بیش از 17تن طی هفته اخیر رسید.
وی همچنیــن از توقیــف محمولــه دیگــری از
برنج مظنــون به تقلبــی بودن خبــردادو گفــت :این
محموله کــه از مشــهد به مقصــد شهرهای شــمالی
کشور بارگیری شده ،حاوی  10تن برنج پاکستانی
بود که بر اساس اطالعات بهدستآمده فرد متخلف
قصد داشت برنجها را با برنجهای ایرانی مخلوط و به
بازار عرضه کند.این مقام مسئول اضافه کرد :نمونه
برنــج کشفشــده را به معاونت بهداشــتی دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد ارســال کردیم ودرصورتیکه
آزمایشهای این محموله در خصوص تقلبی بودن یا
غیربهداشــتی بودن آنها اثبات شود به دلیل این که
موضوع با ســامت مردم ارتبــاط دارد علیه متخلف

برایاطالعمسئوالن

اعالمجرم خواهد شد.
وی همچنین در ادامه این گفت و گو از کشــف و ضبط
محموله ای به اتهام کمفروشــی خبرداد و با بیان این
کهدرکیسههایکشفشدهحداقل  600گرمکاهش
وزن نسبت به وزن ثبت شده روی کیسه مشاهده شد،
افزود:پرونده این محموله نیز به تعزیرات ارسال شده
است با این همه از شهروندان میخواهیم کیسههای
برنج را پیش از خرید وزن کنند.
شایانذکر است روزنامه خراســان رضوی از ابتدای
طرح مبــارزه باعرضــه برنجهــای تقلبی با بازرســان
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت همــراه بوده و طی
گزارشهایی این کشفیات را منعکس کرده است.
متقلبان ،برنج های تقلبی و بی کیفیت خارجی را در
کیسه های تهیه شده در چاپخانه ها با اسم برند های
مشــهور داخلی و خارجی می ریزند و بــا قیمت برنج
های درجه یک بــه فروش می رســانند .همچنین در
نمونه دیگری از ایــن تخلفات ،برنج های بی کیفیت
خارجی را به شمال کشور منتقل و با برنج های ایرانی
مخلوط می کنند و به عنوان برنج های برند ایرانی به
مردم می فروشــند که به تازگی معاونت پیشگیری از
وقوع جرم دادستانی مرکز استان نیز به این موضوع
ورود کرده است.

 95با  0.6رشــد به  41و نــرخ بیکاری نیــز در این
مــدت از  12.7به  11.7رســیده یعنــی  1درصد
کاهش داشته است.
وی با مقایسه آمار نرخ بیکاری اســتان با میانگین
کشــوری تصریح کــرد :نــرخ بیــکاری اســتان در

0939-3333027
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مقایســه با میانگین کشــوری  1.7درصد بیشــتر
کاهش داشته است .
همچنیــن در حالی که مقایســه نرخ بیــکاری بهار
به تابســتان  96در اســتان کاهــش 4.2درصدی
بیــکاری را نشــان می دهــد میانگین کشــوری در

این بازه تنها  0.9درصد بوده و از  12.6به 11.7
رسیده است .سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه
منابع اســتانداری در این باره به خراسان رضوی،
گفــت :با دســتور اســتاندار و مســاعدت ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی اســتان 24 ،میلیارد تومان
از اعتبارات توســعه شــاخص های اقتصادی برای
کمک به اشتغال اســتان در قالب کمک های فنی
اعتباری پیش بینی شده است.
علــی رســولیان تأکیــد کرد :بــرای رســیدن نرخ
بیکاری اســتان به  7درصد تا پایان برنامه ششــم
 ،ضمــن توجه ویژه بــه بهبود و افزایــش بهره وری
در بخش هــای مختلف اقتصــادی و بهبود فضای
کســب و کار  ،الزم اســت راهبــرد مناســبی برای
تامین منابع و ســرمایه گذاری در مســیر اشتغال
تدوین شود.
وی یــادآور شــد :بر اســاس آخریــن آمار ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی در انتهای تابســتان امسال
اشــتغال اســتان به  2میلیون و  146هزار و 963
نفــر رســید بــه عبارتی طــی یک ســال منتهــی به
تابســتان 191 ،هزار و  905فرصت شغلی جدید
در استان ایجاد شده است.

با تشکر از شــهرداری منطقه  11که همه کوچه های
بولوار ســیدرضی را آســفالت کرده اند غیر از خیابان سید
رضی!23
حدود پنج ماه اســت که از طرف شــهرداری مشــهد و
قرارگاه خاتم هیــچ پرداختی به پیمانکاران ،مهندســان و
کارگران صورت نگرفته است و هیچ فردی در این خصوص
پاسخگونیست.مااالنچندینماهاستحقوقنگرفتیمو...

شهرستانها

هنوز ریل قطار به گلبهار نرسیده است و معلوم نیست
کی برســد آقایان بیلبــورد زده اند که فاصله تا مشــهد20
دقیقه!
دانشگاه حکیم سبزواری سیســتم گرمایشی ندارد.
دانشــجوها در خوابگاه هــا یخ می زننــد و بایــد از چند پتو
استفادهکنند.
فرمانداری و اداره کشــاورزی شهرستان گناباد تا چه
زمانی می خواهند در خصوص الی روبی قنات روســتای
نوده به مردم وعده و وعید دهند .حدود هشــت سال است
قناتاینروستاخشکشدهاست.

دانشگاه

چرا ظرفیــت پذیــرش دانشــجویان دختر دانشــگاه
دخترانه فنی نیشــابور زیاد است ولی متأســفانه ظرفیت
دانشگاهفنیالزهرا(س)مشهدبسیارکماست.

میراثفرهنگی

ادارهمیراثفرهنگیشهرستانگنابادمدتسهسال
استمسجدروستاینودهگنابادراثبتکردهولیمتاسفانه
هیچ کاری برای مســجد انجام نداده اســت بلکــه از ادامه
فعالیتمردمدراینمسجدجلوگیریمیکندوهمچنین
قسمتشبستانتابستانیمسجدراکهسال1348ساخته
شده و  48سال قدمت دارد را هم ثبت کرده که بعید است
این اقدام درســت باشــد .میراث فرهنگی اســتان در این
خصوصبیشتربررسیکند.

بهداشتودرمان

چرادربیمارستانرضویبخشعفونیوجودندارد؟
بیمارســتان قائم هم که شــلوغ است و بیشــتر بیماران در
راهروهابستریهستند.اینهمهبیمارازشهرستانهابه
مشهدمراجعهمیکنندبنابراینبایددرمشهدبیمارستان
بیشتریساختهشود.
مســئوالن بهداشــت و درمان پاســخ دهند که آیا این
اجناس دوهزار تومانی در بازار که بیشتر از پالستیک تهیه
شده بهداشتی است؟ آیا این ها برای سالمتی مردم خطر
ندارد؟

متفرقه

متولینظارتبرمهدهایقرآنیکدامنهاداست؟سر
بچهچهارسالهمندریکیازاینمهدهاشکستهاست،خانم
مدیرمیگویدهرجاییدوستداریدبرویدشکایتکنید.

اصناف

نزدیکبهدوماهاستبرایدریافتمجوزمشاورامالک
اقدام کردم که بعد از اجاره کردن مغازه و گرفتن یک سری
از اســتعالمات ،حاال به دلیل عملکرد بعضی از مســئوالن
مربوط،کاراستعالماتراکدماندهاستواتحادیهپاسخگو
نیستومابایدهمچنانکرایهپرداختکنیم.لطفاپیگیری
کنید.

راهنماییورانندگی

حاشیهبولوارآموزگار(آموزگار)۴۶تبدیلبهپارکینگ
اتوبوسهاوخودروهایسنگینشدهاست.لطفاراهنمایی
ورانندگیاقدامیانجامدهد.

اتوبوسرانی

از مسئوالن اتوبوسرانی تقاضا می شود مسیر یکی از
اتوبوسهایخطکوهسنگیراازمیدانشهیدکوشهایتا
انتهای بولوار شهید بهشــتی تغییر دهد ،زیرا این فاصله از
مسیر،تاکسیهمنداردواهالیاینمنطقهبرایرسیدنبه
وسایلنقلیهعمومیمسیرطوالنیرابایدطیکنند.
برایجمعآوریبوقهایناهنجاروغیراستانداردبرخی
اتوبوسهادرشهرچهکسیبایدرسیدگیوبرخوردکند؟

