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وزیر کشور در تشریح دستاوردهای سفر  3روزه به قرقیزستان مطرح کرد:

دبیرکلمجمعمجالسکشورهایآسیایی:

ارز آوری هر گردشگر سالمت
معادل 80بشکه نفت

فرصتهایگردشگریوسرمایهگذاریاستان
بهکشورهایآسیاییمعرفیمیشود

«ابوالفضل مکرمی فر» مدیــر کل میراث فرهنگی
اســتان هم در این جلســه درباره وضعیت ســرمایه
گــذاری خارجــی در حــوزه گردشــگری ،میــراث
فرهنگی و صنایع دســتی اظهار کرد :در ســال 96
ثبت سه شرکت با ســرمایه گذاری  25هزار و 365
میلیون دالر و در سال 97ثبت شش شرکت انجام و
 23هزار و 205میلیون دالر سرمایه خارجی جذب
شده است.
وی همچنین به فعال بودن پروژه های گردشگری
در این اســتان اشــاره کرد و گفت :هم اکنون 271
پــروژه با حجــم  77هزار میلیــارد ریال بــا میانگین
پیشــرفت فیزیکی  50درصد در حال اجراست که
 10هــزار و  500نفر اشــتغال ایجــاد خواهد کرد.
مکرمی فــر با اشــاره به آغاز پــروژه بررســی فرصت
های سرمایه گذاری در حوزه های میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دســتی تصریح کرد :برنامه ما
توســعه متوازن ســرمایه گذاری در اســتان و حفظ
اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید در شهرستان
ها و روستاهاست که شناسایی فرصت ها نیز مبتنی
بر این سیاســت ها ومطالعات فرصت های سرمایه
گذاری انجام شده است.
مدیــر کل میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دســتی خراســان رضوی گفت 70 :درصد فرصت
هــای ســرمایه گــذاری شناســایی شــده در حــوزه
گردشگری 29 ،درصد در حوزه میراث فرهنگی و
 31درصد در حوزه صنایع دستی است .وی گفت:
حجمکلسرمایهگذاریموردنیازپروژهها بهمیزان
 16هزار و  160میلیارد ریال با اشــتغال  19هزار
و  535نفر پیش بینی شــده اســت .در این نشست
مقرر شــد ،ظرفیت ها و فرصت های گردشــگری و
سرمایهگذاریبرایمعرفیازطریقمجمعمجالس
کشورهای آســیایی در اختیار دبیر کل قرار گیرد و
خراسان رضوی در رویدادهای مرتبط با این مجمع
به معرفی ظرفیت های گردشــگری و فرصت های
سرمایه گذاری این استان بپردازد.

مدیرعاملسازمانساماندهیمشاغل
شهریشهرداریمشهد:

فعالیت 14بازار عرضه میوه و
تره بار با هدف حذف واسطه ها
مدیرعامل سازمان ســامان دهی مشاغل شهری و
فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد گفت  :هم
اکنون ۱۴بازارعرضهمیوهوترهباردرمشهداحداث
شــده و شــهرداری مشــهد ،این بازارها را به منظور
تنظیم بازار ،حذف واســطههای بیمــورد و کاهش
ســفرهای درون شــهری  ،رفاه عمومی و دسترسی
آســان شــهروندان احداث کرده اســت .به گزارش
روابط عمومی معاونت خدمات شــهری شهرداری
مشــهد« ،بهروز کیانی» افزود :شــهرداری مشهد با
ارائه فضای مناسب و تالش به منظور ایجاد شرایط
مناسب برای بهره برداران ،سعی کرده قیمت میوه
را در شــهر کنترل کند .وی افزود  :تولید کنندگان
یا افرادی که ظرفیت عرضه مســتقیم محصوالت را
دارند می توانند به ســازمان مراجعه و از این بســتر
برای عرضه مســتقیم محصــوالت اســتفاده کنند.
بدیهی است در این شرایط قیمت های محصوالت
برابر نرخ میدان بار قیمت گذاری خواهد شد.

مسعود حمیدی

وزیر کشور پس از بازگشت ازسفر سه روزه به
بیشکک قرقیزســتان ،صبح دیروز در پاویون
فــرودگاه مشــهد دســتاوردهای این ســفر را
تشــریح کرد .بــه گــزارش خراســان رضوی،
«رحمانی فضلی» در این باره گفت  :این سفر
برای عقد موافقتنامه امنیتی و انتظامی بین
ایران و قرقیزستان انجامشــده بود که بعد از
یک ســال پیگیری و جلسات متعدد سرانجام
به امضا رســید .این موافقتنامــه در مباحث
تروریســم ،افراطــی گــری ،مبارزه بــا قاچاق
مواد مخدر ،تبادل اطالعات و همکاریهای
مشــترک در حوزههای عملیاتی منعقدشده
اســت .وی تصریح کرد :در این ســفر بــا وزیر
کشور قرقیزستان نشستهایی برگزار کردیم
و تصمیماتــی گرفتیم کــه بعــد از تصویب در
مجلس شورای اسالمی نهایی خواهد شد.

شدن کار تجار و برقراری پرواز هواپیما بین دو
کشور بحث و تبادلنظر شد .مسائل ریلی نیز
از دیگر مسائل مطرحشده در این نشست بوده
اســت .رحمانی فضلی گفت :برای تشــکیل
کمیســیون مشــترک اقتصــادی مذاکراتــی
انجام شــد و بناســت هشــتمین نشســت این

•پیگیری برای تسهیل عملیات بانکی و
ایجاد مسیر پروازی

وزیر کشور با بیان این که میزان تجارت ایران
با کشــور قرقیزســتان تنها  44میلیــون دالر
است ،افزود :این رقم بسیار پایین است و باید
بتوانیم آن را ظرف دو ســال به دو یا ســه برابر
برســانیم .رحمانی فضلی افزود :در این سفر
همچنین با نخستوزیر قرقیزستان نشستی
داشتیم در خصوص اتحادیه اوراسیا که کشور
ایران نیــز به آن پیوســته اســت و متناســب با
این موافقتنامه حــدود  300کاال بهصورت
ترجیحی از طرف ایران به این کشورها صادر
و  500کاال نیز از ســوی این کشــورها صادر
خواهد شــد .همچنین در این جلسه روی دو
موضوع یعنــی عملیــات بانکی بــرای راحت

بر اساس آمار بانک مرکزی اعالم شد

دیدار کوتاه قامتترین مرد ایران با وزیر کشور در مشهد
وزیر کشــور با کوتاه قامتتریــن مرد ایران
که اهل کرمان اســت و به دعوت استاندار
خراسان رضوی ،همراه برادرش به زیارت
امام رضا(ع) مشــرف شــده اســت ،دیدار
کرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی
اســتانداری ،محمدحســین پــرکاس ۵۰
ســاله بــا  ۶۸ســانتی متــر قــد و مرتضــی
پرکاس  ۳۱ســاله بــا  ۷۰ســانتی متر قد،
دو برادر کوتاهقامتی هستند که در استان
کرمــان زندگــی میکننــد .آرزوی این دو
بــرادر زیارت بــارگاه منور رضــوی بود که
با دســتور علیرضا رزمحســینی استاندار
خراسان رضوی ،زمینه سفر آنها به مشهد

 489هزارکارت خوان فعال در استان
خراسان رضوی با داشتن 489هزار کارت خوان فعال،
دومین استان کشــور در زمینه اســتفاده از این خدمت
پرداخت الکترونیک است .به گزارش مهر ،مقایسه آمار
اعالمی از سوی بانک مرکزی در مقایسه با سال گذشته
نشان میدهد تا پایان مرداد امسال استان های تهران
با یک میلیون و  ۲۴۴هزار دســتگاه ،خراســان رضوی
با  ۴۸۹هزار دســتگاه و اصفهان با  ۴۵۸هــزار پایانه به
ترتیب بیشــترین تعداد کارت خوان دارای تراکنش در
کشور را به خود اختصاص دادهاند.

کمیســیون در ایــران برگــزار شــود .درواقع
مباحث مطرحشــده بیشــتر در حوزه امنیتی
بوده اســت ولی با توجــه به روابط بیــن ایران
و کشــورهای آســیای مرکــزی ،در خصوص
مســائل حملونقل و روابط بانکــی نیز بحث
شد و تشخیص بنده این است که طرف مقابل

برای گسترش همکاری آمادگی دارد.
وی دربــاره جایگاه اســتان خراســان رضوی
بــرای برقــراری و توســعه روابــط تجــاری بــا
کشــورهای اتحادیه اوراســیا نیز اظهار کرد:
یکی از بحثهایی که در این سفر مطرح شد،
گسترش همکاری بین استانهای دو کشور
ایران و قرقیزستان بود ،به همین دلیل آقای
رزم حسینی استاندار خراسان رضوی همراه
ما بود و با اســتاندار «اوش» نیز که بیشــترین
همکاری تجــاری را با ما دارد  ،نشســتهای
مستقلی داشت.
استان خراســان رضوی اولین استانی است
کــه میتوانــد بیشــترین فعالیــت را در حوزه
توسعه روابط داشته باشد و این سیاست برای
تقویت جایگاه استاندارها در توسعه روابط به
خصوص با  15کشور همسایه در دولت نیز به
تصویب رسیده است.

 3هزار دفتر مشاور امالک غیرمجاز
درمشهد

معاون سیاســی ،اجتماعی فرمانداری مشهد بابیان
اینکهحدود 10هزارواحدصنفیغیرمجازدرمشهد
فعالیت میکنند ،افزود :حدود ســه هزار مــورد از این
دفاتر مشــاور امالک هســتند .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما« ،حیدر خوشنیت» افزود :اتحادیه صنف
مشاور امالک مشهد شــمار دفاتر فعال مشاور امالک
در این شهرستان را بیش از این تعداد اعالم کرد که بر
همیناساسحدودنیمیازدفاترمشاورامالکفعال
مشهد بدون مجوز هستند .وی ادامه داد :پراکندگی
مکان اســتقرار و حوزه فعالیت ایــن واحدهای صنفی
بدون مجوز بیشــتر در حاشــیه شهر اســت و به همین
سببتخلفاتوساختوسازهایبدونمجوزبسیاری
در این مناطق انجام شــده .خوشنیــت تصریح کرد:
فرمانداری مشهد برای رسیدگی به وضعیت فعالیت
واحدهایصنفیغیرمجازدرمشهدطرحساماندهی
را با همکاری اتحادیه صنف مشاور امالک شهرستان
مشهد ،ســازمان صمت خراســان رضوی و با حمایت
دســتگاه قضایی تدوین کرد تا فعالیت ســه هزار دفتر
مشاورامالکبدونمجوزدرمشهدساماندهیشود.
•معضل فعالیت دفاتر غیر مجاز مشاور امالک

عکس  :استانداری

• 271پروژه با میانگین پیشرفت  50درصد
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عکس  :میثم دهقانی

در نشســت دبیــر کل مجمــع مجالس کشــورهای
آسیایی با مدیرکل میراث فرهنگی استان ،راه های
همکاری بیشــتر برای جذب گردشــگر ســامت و
ســرمایه گذار در حوزه گردشگری خراسان رضوی
بررســی شــد .به گزارش روابط عمومــی اداره کل
میــراث فرهنگــی« ،محمدرضا مجیــدی» دبیرکل
مجمع مجالس کشورهای آســیایی در این نشست
گفــت :هر گردشــگر ســامت کــه وارد کشــور می
شود بین سه تا پنج هزار دالر معادل  80بشکه نفت
ارز آوری دارد کــه با توجه به سیاســت های کاهش
وابســتگی بودجه به فروش نفت ،گردشگری یکی
از راه های کســب درآمدهای ارزی اســت .ســفیر و
نماینده سابق جمهوری اســامی ایران در یونسکو
با بیــان این که گردشــگری ایــران یک میــراث پایه
اســت ،ادامه داد :همه نگاه ما به گردشگری است،
معتقدیم صنعت گردشگری پیشران و تحریم شکن
است .مجیدی ادامه داد :باید از ظرفیت های بخش
خصوصی کمک بگیریم و چاره ای نداریم جز این که
گردشگری و اقتصاد ،مردم پایه شود .وی همچنین
با اشــاره بــه ظرفیت های گردشــگری ســامت در
خراســان رضوی اظهار کرد :این اســتان با توجه به
این ظرفیت ها می تواند پیشرو باشد.

چشم انداز 3ساله برای تقویت تجارت ایران و قرقیزستان

معاونفرماندارمشهدخبرداد:

و تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) فراهم
شد.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
در بازگشت از سفر قرقیزستان ظهر دیروز

در محــل اســتانداری خراســان رضوی با
دو بــرادر کوتاهقامــت دیــدار و در فضایی
صمیمانه با آنها گفتوگو کرد.

به گفته کارشناســان ،فعالیت دفاتر غیرمجاز مشــاور
امالک از جمله دالیل نابه ســامانی ها در بازار مسکن
بوده اســت .از طرف دیگــر وجود ســودهای کالن در
معامالت مسکن انگیزه کافی برای تخلفات و فعالیت
غیرمجازدراینحوزهرابرایبرخیسودجویانتوجیه
پذیر ساخته است .با این شرایط اگر اتحادیه مشاوران
امــاک و مســئوالن نظارتــی نتوانند جلــوی فعالیت
این دفاتر را بگیرنــد و آن ها را وادار بــه تبعیت از قانون
نکنند ،بازار مسکن همچنان می تواند منتظر التهاب
باشد.هرچندکهمطمئناایندفاترغیرمجازتنهاعامل
نوســانات قیمت مســکن نیســت ،اما برخورد با آن ها
میتوانداقدامیمهمدراینحوزهباشد.

