خبر

اقتصاد-سیاست

سیاسی

دبیرحزبموتلفهاسالمیدراستان:

Wed.Oct.23.2019. No.4257

نشانه خاصی از نامزدی قالیباف و
جلیلی در حوزه مشهد ندیده ام

خبر
اقتصادی

ثبتبیش از 1500پروندهتخلف
درحوزه آرد و نان طی 6ماه
معاوننظارتوبازرسیسازمانصمتاستانگفت:در
شش ماه اول امسال در حوزه آرد و نان  16500فقره
بازرسی در کل استان داشتیم و 1522پرونده تخلف
تنظیم شد« .رضا شجاعی» در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد:ارزشریالیاینپروندهها 35میلیاردریالاست
وبهمراجعمرتبطارسالشدند.

۳

گوناگون

چهارشنبه اول آبان  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۵۷

تولیتآستانقدسدردیداربامعاونعلمیوفناوریرئیسجمهورمطرحکرد

آمادگیآستانقدسبرایتوسعهاقتصاددانشبنیان

علمی و فناوری ریاســت جمهــوری آمادگی
کامل داریم ،به معاونت علمی آستان قدس
رضوی دستور برگزاری جلسات هماندیشی
با معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری را در
راســتای توســعه همکاریهــا میــان این دو
نهاد صادر کرد.

خبر

اقتصادی

تولیت آســتان قدس بر لزوم توســعه اقتصاد
دانش بنیان بــرای تحقق اقتصــاد مقاومتی
در کشور و ایجاد اشــتغال پایدار تأکید کرد.
بــه گــزارش آســتان نیــوز ،حجت االســام
والمســلمین «مــروی» در دیــدار بــا دکتــر
«ســورنا ســتاری» معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور و رئیــس بنیاد ملــی نخبگان
ایران که در تــاالر والیت حــرم مطهر رضوی
انجام شد ،با اشــاره به تأکیدات مقام معظم
رهبری بــر توجه به علم و اقتصــاد مقاومتی،
اظهار کرد :بر اساس منویات و رهنمودهای
رهبــر معظــم انقــاب ،آســتان قــدس برای
تقویت و بســط اقتصاد دانشبنیان و توسعه
شــرکتهای علمــی در راســتای کمــک بــه
تحقــق اقتصــاد مقاومتی هرآن چــه در توان
داشته باشد انجام خواهد داد.
•حاضریم از سودهای کاذب برای کمک به
رفع مشکالت مردم چشم پوشی کنیم

وی درآمدزایی و بهره اقتصادی را از ملزومات
هر فعالیت اقتصادی دانست و تصریح کرد :با
وجود این آستان قدس در زمینه فعالیتهای
اقتصــادی بــه هیــچ عنــوان بــه دنبــال نفــع
اقتصادی و کســب ســود از هر راهــی و به هر
قیمتی نیســت و حاضر هســتیم از سودهای
کاذب برای کمک به رفع مشــکالت کشــور و
مردم چشم پوشی کنیم.
تولیــت آســتان قــدس ،مافیــای واردات را
یکــی از مشــکالت اصلــی تولیدکننــدگان
داخلی دانســت و گفــت :اختاپــوس واردات
بــر برخی بازارهــای داخلــی ســایه افکنده و
مانع از شــکل گرفتن تولید داخلی ،افزایش

•اهمیت مشارکت آستان قدس رضوی در
حوزههای علمی کشور

عکس :آستان نیوز

دبیر حزب موتلفه اســامی
در خراســان رضوی گفت :
تاکنــون نشــانه خاصــی از
نامزدی قالیباف و جلیلی از
شــهر مشــهد ندیــدهام .اگر
قرار باشد این دو از مشهد در
انتخابات شرکت کنند ،باید
در این شــهر حضــور یابند و مرتــب برنامه داشــته
باشــند .من تا االن در محافل سیاســی مشهد هم
مطلبی درباره نامزدی این دو از مشهد نشنیدهام.
حمیدرضــا ترقــی در گفــت وگــو بــا ایســنا درباره
احتمــال نامــزدی قالیبــاف و جلیلی از مشــهد در
انتخابــات مجلس شــورای اســامی اظهــار کرد:
بحثی در این زمینــه در محافــل تصمیمگیر وجود
نداشــته و حضــور ایــن دو از مشــهد در انتخابــات
قطعیــت پیــدا نکــرده اســت و بیشــتر در محافــل
سیاسی و خبری مطرح است .ترقی با بیان این که
اگر قرار باشد محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی از
مشهد در انتخابات شرکت کنند ،باید مرتب در این
شهر برنامه داشته باشــند ،گفت :جلیلی حضوری
در مشهد نداشته اما چون مشــهد زادگاه قالیباف
است ،وی به این شهر رفت و آمد داردکه این رفت و
آمد معمولی بــوده و جلوه انتخاباتــی ندارد.ترقی
همچنین با بیان ایــن که فکر نمی کنــم قالیباف و
جلیلی به صورت مســتقیم در مدیریــت انتخابات
مجلس نقش داشته باشند ،تصریح کرد :با این حال
آن هــا در جلســات سیاســی نماینــده داشــته و
نظراتشان بیان می شود .البته قالیباف در شورای
وحدت حضور دارد و نظرات و فعالیتهای خود را
از همان طریق اعمال می کند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

اخبار

ریســک ســرمایهگذاری و در نتیجــه فــرار
ســرمایهگذاران و تولیدکننــدگان از برخــی
بازارها شده است ،آستان قدس رضوی تالش
میکند در عرصههایی کــه بخش خصوصی
عالقهای بــرای ورود به آنها نــدارد اما برای
تحقق اقتصاد مقاومتی مهم است ،ورود کند.
•حاضر به ریسک هستیم و به حداقل
سود قانعایم

وی بــا تأکید بر این که آســتان قــدس رضوی
حاضــر بــه پذیــرش ریســک اقتصــادی در
حوزههایی اســت که میتواند به خودکفایی
بیشتر کشــور و اشــتغال پایدار برای جوانان
منجــر شــود ،گفــت :در حوزههایــی کــه بــه
تقویت اقتصــاد دانشبنیان ،ایجاد اشــتغال
پایدار برای جوانان و کمک به تحقق اقتصاد
مقاومتــی منجر میشــود ،حاضر به ریســک
هستیم و به حداقل سود قانعایم.
حجــت االســام والمســلمین مروی بــا ذکر
یک مثال از عرصههایی کــه به جهت واردات
باال تولیدکنندگان داخلــی ورود نمیکنند،

گفت :به عنوان مثــال دانش و امکانات تولید
کنجاله در کشور کامال وجود دارد اما به دلیل
واردات باال تولیدکنندگان به این عرصه وارد
نمیشوند.
وی با بیان این که در دیدارهای مردمی تقریبا
هر روز درخواست اشتغال داریم ،تأکید کرد:
برای کمک به اشــتغال جوانان با تمام وجود
آماده ریسک کردن هستیم و به سود حداقلی
قانعایم.
•دستور برگزاری جلسات با معاونت
علمی ریاست جمهوری

تولیت آستان قدس با بیان این که هماکنون
در مزرعــه نمونــه آســتان قدس رضــوی کار
تولیــد برخــی بذرها کــه کشــور وابســته به
واردات آنهاســت ،آغاز شــده است ،گفت:
در حوزه فعالیتهــای اقتصادی تا آن جا که
میسر اســت به دنبال تصدیگری نیستیم و
بنای ما حمایت از بخش خصوصی و مردمی
اســت .حجت االســام والمســلمین مروی
بــا بیان ایــن که بــرای همــکاری بــا معاونت

همچنین در این دیدار دکتر ســورنا ستاری،
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور ضمن
ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت ،به نقش
رهبر معظم انقالب در توسعه علمی و فناوری
کشور اشــاره کرد و گفت :همواره معظمله از
جوانان و توسعه علم حمایت کردهاند که این
حمایتها زمینهســاز رشد و گســترش علم و
اقتصاد دانشبنیان شده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره
بــه همــکاری متقابل ایــن معاونت با آســتان
قدس رضــوی ،گفــت :همــکاری با شــرکت
داروســازی ثامن و تولیــد داروی فاکتور  8با
وجود تمــام فشــارها از ســوی سیســتمهای
واردکننده ،از جمله حوزههای همکاری این
دو مجموعه است.
رئیــس بنیاد ملی نخبــگان ایران بــا تأکید بر
اهمیت مشــارکت آســتان قدس رضــوی در
حوزههــای علمــی کشــور ،تصریح کــرد :در
زمینههــای اقتصــاد دانشبنیــان نیاز جدی
بــه حضــور آســتان قــدس رضوی احســاس
میشــود چون با ورود این مجموعه ،بسیاری
از مجموعهها هم به میدان میآیند.
ســتاری بــا بیــان ایــن نکتــه کــه اقتصــاد
دانشبنیان ارزش افزوده بسیار باالیی دارد،
گفت :ما انتظار نداریم سرمایهگذاری صِرف
اتفاق بیفتــد ،بلکه باید چــرخ تولید و اقتصاد
هم بچرخد و مشکالت اشتغال نیز حل شود.

رونمایی از قدیمیترین نسخ
زیارت اربعین در گنجینه رضوی
همزمان بــا مــاه صفر و ایــام اربعین حســینی ،ســی
و یکمیــن برنامــه «سهشــنبههای فرهنگی» آســتان
قدس رضــوی با رونمایــی و معرفی از زیــارت اربعین
در قدیمیترین نســخههای خطی ایــران ،موجود در
گنجینه رضوی برگزار شــد .به گزارش آســتان نیوز،
قدیمترین و نفیسترین نســخه خطی «المزار» شیخ
المتهجد» تألیف شیخ
مفید ،نســخه خطی «مصباح
ّ
ابوجعفرمحمدبنحسنطوسیو نسخهخطیکتاب
«المزار» اثر شــمسالدین محمد بن ّ
مکی عاملی ،از
جمله این نسخ قدیمی است .

رئیسپارکعلموفناوریخراسان:

کل بودجه پارکهای علم و فناوری
اندازه بودجه یک دانشگاه جامع
نیست

رئیس پارک علم و فناوری خراســان گفت :از جمله
مشکالت شــرکتهای دانشبنیان ،کمبود بودجه
اســت و بودجه پارک علــم و فناوری خراســان15 ،
میلیارد تومــان اســت ،این بودجه نســبت به ســال
گذشته رشــد داشــته اما واقعیت این اســت که کل
بودجــه تمامــی پارکهای علــم و فناوری کشــور به
اندازه بودجه یک دانشگاه جامع نیست .به گزارش
فارس ،دکتررضا قنبری در نشســت خبــری درباره
معرفی شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری
خراســان کــه در دیــدار رهبر انقــاب بــا «نخبگان
جوان و اســتعدادهای برتر» حضور داشتند ،گفت :
تبدیل دانش به ثــروت می تواند امیــد را در جامعه و
قشــر تحصیل کرده افزایش دهد ،بنابراین امروز به
فرهنگینیازداریمکهکلجامعهشرکتهایدانش
بنیان را بشناسند.وی همچنین در خصوص مراکز
رشد اســتان گفت :پارک علم و فناوری خراسان در
شهرهایتربتحیدریه،نیشابوروگناباد،مرکزرشد
دارد و با  20دانشگاه هم تفاهم نامه در حوزه نوآوری
منعقد کرده است.

دریچه خبرها
طی 6ماهگذشتهدراستانصورتگرفت

قاضیگشتسیارتعزیراتحکومتیاعالمکرد

پلمبیکآژانسمتخلفزیرپلهایدرمشهد

قاضیگشتسیارتعزیراتحکومتیاستانازپلمب
یکآژانسغیرمجازدرمشهدخبرداد«.امیدجلیلی
تقویان»درگفتوگوبافارسگفت:روزسهشنبهاز
سه آژانس مسافرتی متخلف در اطراف حرم مطهر
رضویبازدیدشد،اینآژانسهابدونداشتنمجوز
از ســازمان صمت و انجمن آژانس های مســافرتی

صرفهجویی 238میلیون مترمکعبآب با طرح تعادل بخشی

اقدام به صدور بلیت مشــهد -تهران و حتی عتبات
میکردند .وی با اشــاره به این که ایــن آژانسها به
صورتزیرپلهایاقدامبهفعالیتمیکردند،اظهار
کرد :از این تعداد به دو آژانس اخطــار داده و از آنان
تعهد گرفته شــد که اقدام به دریافــت مجوز کنند.
همچنین یک آژانس هم در خیابان شیرازی پلمب

شد.جلیلیافزود:متاسفانهتعدادیازآژانسهابه
واسطه همکاران خود از حضور گشت مطلع شده و
اقدامبهتعطیلکردنمحلکارخودکردند.

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقهای استان با
اشاره به دســتاوردهای حاصل از اجرای طرح
تعادل بخشــی در اســتان ،گفت :طی امســال
جمــع حجــم آب صرفهجویی شــده بــه 238
میلیون مترمکعب رسیده است« .شمس زاده»
در گفت و گو با ایســنا افزود :از ابتدای امسال

 26مصوبه برای توسعه جغتای و داورزن

اولین نشست تخصصی برای رفع مشکالت طرح کارورزی

معافیتمالیاتی،کارفرماازاجرایاینطرح
منصرف و مقرر شــد این موضوع با اولویت
در دســتور کار قرار بگیرد تا بــرای رفع این
مانع تصمیم گیری و برنامه ریزی شود .وی
ادامهداد:البتهاینطرحیک ُمسکنموقت
وکوتاهمدتدرفضایاشتغالاستانبودهو
برایبلندمدتنیزبهدنبالاینهستیمکهبا
همکاریدانشگاهها،طرحمهارتآموزیو
کسبتجاربعملیراازدروندانشگاهآغاز
وسپسدانشآموختگانرابهمراکزکسبو
کارمعرفیکنیم.
•تصمیمات اخذ شده

برگــزاری جلســه مشــترک توجیهــی بــا
کارشناسان شــعب تامین اجتماعی برای
اجــرای دقیق و بهبــود فرایندها ،مدیریت
عوامل ایجاد تاخیر در بارگذاری فهرست
نیروها در تامین اجتماعی ،بررسی پرونده
هــای مطالبــات مخاطبــان ســابق ،ارائه
رسمی اطالعات مربوط توسط اداره کار،
پیگیری جلب همکاری دانشــگاه ها برای

اطالع رســانی طــرح کارورزی بــه دانش
آموختگان ،فراهم کردن بســترهای الزم
برای اطالع رســانی توسط رسانه ها ،اخذ
همــکاری شــهرداری در حــوزه تبلیغات و
اطالع رســانی با مســئولیت تولید محتوا
توسطادارهکار،پیگیریرفعموانعموجود
در ســامانه طرح توســط تامین اجتماعی،
پیگیریایجادفرایندقانونیواخذمصوبات
الزم برای به کارگیــری نیروهای داوطلب
طــرح کارورزی از جملــه تصمیمــات اخذ
شده در این نشست تخصصی بود که مقرر
شــد هر یــک از آن هــا در بازه هــای زمانی
معین ،برای انجام آن اقدام کنند.
شــایان ذکر اســت ،شــهرداری مشهد که
بــا تصمیــم اســتانداری خراســان رضوی
بــه عنــوان معیــن اقتصــادی شهرســتان
مشهد انتخاب شــده ،بررســی موضوعی
مشــکالت و موانــع موجود در حــوزه های
مختلف شهرســتان را در دســتور کار قرار
داده است که رفع موانع موجود در اجرای
طرح کارورزی یکی از آن هاست.

متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب در بخش
مدیریتوکنترلچاههابانصبکنتورهوشمند
داشتهایم.

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفت

با مسئولیت شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصادی شهرستان برگزار شد

زنــده روحیــان – در نشســتی تخصصی
که بــه همت شــهرداری مشــهد بــه عنوان
معین اقتصــادی شهرســتان برگزار شــد،
چالشهــای طــرح کارورزی مــورد نقــد و
بررســی قرار گرفــت .به گزارش خراســان
رضوی ،این اولین جلســه بررســی چالش
ها و موانع طرح کارورزی دانش آموختگان
دانشگاه در کارگاه های تولیدی و صنعتی
استان بود که با حضور نمایندگان دستگاه
هــای متولــی در مرکــز نــوآوری شــهری
شــهرداری مشــهد برگزار شــد و حاضران
با بررســی موانع و مشــکالت موجود بر سر
راه طرح کارورزی ،تصمیماتــی نیز در این
خصوص گرفتند« .غالمرضــا عباس زاده»
مدیرمرکزنوآوریشهریشهرداریمشهد
در خصوص این جلســه گفت :از ســال۹۶
طرحی از سوی دولت برای گذراندن دوره
کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در
کارگاه هــای تولیدی و صنعتــی و به دنبال
آن ،به کارگیری و اســتخدام این نیروها در
همان مراکــز ابالغ شــد اما متاســفانه این
طرحتاکنونبهخوبیاجرانشدهاست.وی
افزود :معین اقتصادی شهرســتان مشهد
با هدف ســامان دهی وضعیت ایــن طرح،
اولین نشســت تخصصی بررســی موانع و
چالش های پیش روی این طرح را با حضور
ارکان مختلف دخیل در این پــروژه برگزار
کرد که در این جلســه مهم ترین چالش ها،
پرداخت هــای تامیــن اجتماعــی و تحقق
نیافتنمعافیتمالیاتیکارگاههابیانشد.
عباسزادهاظهارکرد:بهدلیلتحققنیافتن

با انســداد هزار و  61حلقه چــاه غیرمجاز29 ،
میلیون مترمکعب و همچنین بــا جلوگیری از
اضافه برداشــت  21حلقه چاه ،شــش میلیون
مترمکعــب آب در اســتان صرفــه جویی شــده
است .وی با اشاره به هوشمندسازی برداشت
آب چاههای کشــاورزی ،گفت 204 :میلیون

ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان روز
گذشــته برای بررســی موانع و مشــکالت
پیــش روی اجــرای طرحهــای توســعه و
اشــتغالزایی شهرســتانهای جغتــای و
داورزن تشــکیل جلســه داد و  26مصوبه
بــرای این شهرســتانها تصویب کــرد .به
گزارش خراسان رضوی ،معاون اقتصادی
اســتاندار در یکصــد و پنجــاه و چهارمین
جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
اســتان ،در خصــوص اجرایــی نشــدن
مصوبات ســتاد تســهیل اســتان از سوی
برخی دســتگاهها گفت :مصوبات ســتاد
تســهیل قانونی اســت ،همه دســتگاهها
موظف اند آنها را اجرایی کنند و عملکرد
دســتگاههایی که از اجــرای این مصوبات
تمکیــن نمیکننــد رســانهای خواهــد
شــد .در این جلســه «مرتضــی محبی فر»
فرماندار شهرســتان جغتای هم مسائلی
ازجمله تغییر حریم شــهر ،ارتقای ســطح
کیفی راههای شهرســتان ،ایمنی راهها و
ساختوساز تجاری در حاشیه جادهها را
مطرح کرد و «حسین اسداللهی» فرماندار
شهرســتان داورزن نیــز بــه موضوعاتی از
جمله انتقال ســند شــهرک گردشــگری
شهرســتان داورزن و صــدور مجــوز برای
احداث تأسیســات و افزایش ظرفیت برق
ناحیه صنعتی داورزن اشاره کرد.
•خاموشی برخی مناطق جغتای

در ایــن جلســه همچنیــن «رمضانعلــی
ســبحانی فــر» نماینده مــردم ســبزوار،

جغتای و جوین انتقادهایــی به عملکرد
متولیان شبکه تولید و توزیع برق استان
وارد کرد و گفت :به رغم این که متولیان
امور شبکه برق استان سه میلیارد تومان
از بیتالمال را برای حل مشــکل شــبکه
توزیعبرقنواحیجغتایهزینهکردهاند،
امااینمناطقهنوزبامشکالتخاموشی
و قطعی برق مواجه هستند لذا الزم است
در این خصــوص کار کارشناســی انجام
شــود تا ضمن تأمین برق منطقــه از هدر
رفت بیتالمال جلوگیری شــود .در این
جلسه مقرر شــد بر اســاس مصوبه ستاد
اقتصــاد مقاومتی اســتان؛ شــرکت برق
منطقهای ظرف یک ماه برای حل مشکل
افت ولتاژ بــرق در منطقه جغتــای اقدام
کند .همچنین اداره کل راه و شهرسازی
استان موظف شــد با اســتناد به مصوبه
ستاد تسهیل استان برای تحویل و تحول
اراضی خارج از حریم و تغییر نمایندگی
اســناد شهرســتان جغتای اقــدام کند.
همچنیــن درباره احداث پارک شــهرک

گردشــگری داورزن مقرر شــد اداره کل
منابع طبیعی اســتان زمین مدنظر را به
اداره کل راه و شهرســازی و شــهرداری
این شهرستان واگذار کند .همچنین بنا
شــد مطالعات حوضه آبخیــزداری آبرود
توســط اداره کل منابع طبیعی پیگیری
شــود .از ســوی دیگر بــر اســاس مصوبه
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان؛ مقرر
شــد بــرای حــل مشــکالت مســیرهای
مواصالتــی شهرســتان داورزن ،اداره
کل راه و شهرســازی با همکاری شورای
برنامهریــزی ایــن شهرســتان طــرح
مطالعات محور احداثی کالته مزینان را
پیگیریکنند.
•پیگیری برای برخوردار شدن داورزن
از تسهیالت مناطق کم برخوردار

در این جلســه همچنین رئیس ســازمان
مدیریت و برنامهریزی استان در واکنش
به گالیه فرماندار شهرســتان داورزن در
خصوصاستحقاقاینشهرستانازسهم

 2درصد نفــت و گاز و تســهیالت مناطق
محــروم کشــور در قانــون بودجــه اظهار
کــرد :در دورهای که شهرســتان داورزن
بخشــی از شهرســتان ســبزوار بــود جزو
مناطق برخوردار به شمار میآمد اما بعد
از مستقل شدن بهعنوان یک شهرستان
جدیــد و کمتــر برخــوردار شــناخته
میشــود« .رضا جمشــیدی» افــزود  :اما
این شهرستان هنوز مشــمول امکانات و
تسهیالت بودجهای مناطق کم برخوردار
نشــده اســت ،اگرچــه در ایــن خصــوص
مکاتبــات بــا ســازمان برنامهوبودجــه
انجامشــده اما این اهــم نیازمند تصویب
هیئت وزیران اســت.بر اســاس مصوبات
این جلســه ،فرمانداری جغتای و شرکت
گازاستانبرایتأمینگازموردنیازگلخانه
داران این شهرســتان اقدام خواهند کرد
همچنینمعاونهماهنگیاموراقتصادی
استانداریازطریقستادتدبیراستانرفع
مشکالتصدورسندپایانکاربرایامالک
فاقد ســند ثبتی در شهرســتان جغتای را
پیگیــری خواهــد کرد .بــرای حمایــت از
سرمایهگذاریدرشهرکصنعتیداورزن
نیز مقــرر شــد شــرکت شــهرکها و برق
منطقهای بــرای تقویت ظرفیــت برق این
شــهرک اقدام کنند ،همچنین مقرر شــد
ســازمان مدیریت و برنامهریزی استان به
منظورتخصیص200میلیونتوماناعتبار
برایشرکتتوزیعبرقاستانجهتتأمین
برقمجتمعهایدامداریاینشهرستان
مساعدتالزمرابهعملآورد.

