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اقتصاد

دبیرنهادمردمیاقتصادمقاومتیاعالمکرد:

ثبت881پروژه کسب وکاردرسامانه
رصد اقدامات معین های اقتصادی
دبیر نهــاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان رضوی
گفــت :در مجموع تاکنــون  881پــروژه کســب و کار
متوسط و کوچک توســط  56معین از 27شهرستان
در سامانه رصد اقدامات معین های اقتصادی به ثبت
رسیدهاست«.علیاکبرلبافی»درگفتوگوباخبرنگار
ماباذکرایننکتهکهاطالعاتعملکردمعینهابهتایید
فرمانداران شهرستان ها رسیده اســت ،ادامه داد :از
تعــداد 881پروژه ثبت شــده 243،پروژه یا کســب و
کار خرد با پیشبینی  3090فرصت شــغلی و میزان
کل ســرمایه گــذاری 6670میلیــارد ریــال و تحقق
999فرصت شــغلی دایم ،فصلی و  ...در بخش های
مختلف اعم از کشــاورزی ،صنعتی ،خدماتی ،صنایع
دستی و خرد و خانگی توسط گروه کارشناسی شش
نفرهپایشونظارتنهادمردمیموردتاییدقرارگرفته
اند.وییادآورشد 638:فعالیتاقتصادیباقیمانده
همدرمراحلبررسیشهرستانهاونهادقرارداردکه
برخیبهفرماندارانومعینهاعودتدادهشدهاست.
•سهم قابل توجه بخش کشاورزی

لبافــی بــا بیــان ایــن کــه از مجمــوع فعالیــت های
اقتصــادی انجــام شــده53 ،درصــد در بخــش
کشــاورزی و دامداری15 ،درصد در بخش صنعتی
و 17درصد در حوزه صنایع دســتی و بقیه در ســایر
بخشها قرار دارند ،افزود :به لحاظ فراوانی فعالیت
های اقتصــادی تایید شــده و براســاس نــوع آنها،
156پــروژه کســب و کار فعالیــت جدیــد ایجــادی
هســتند 56 ،کســب و کار نیــز «تکمیلی» به شــمار
می آینــد یعنی پــروژه هــای نیمــه تمــام و بــر زمین
ماندهای که توســط معین های اقتصادی به سامان
رسیده اند .همچنین  27واحد در بخش توسعه ای
و چهار طرح هم در قالب ظرفیــت خالی بنگاه های
تولیدی و اقتصادی تعریف و اجرا شده اند .دبیر نهاد
مردمی اقتصــاد مقاومتی خراســان رضــوی خاطر
نشان کرد :در بررسی میزان سرمایه گذاری و سرانه
اشــتغال پیش بینی شــده برای هر حوزه مشــخص
شــد که بخش «صنعت» ،حــدود  510میلیارد ریال
سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است .وی
این نکته را هم گفت که ســرانه هر فرصت شــغلی به
طور متوسط در ســه بخش اعم از پروژه های بزرگ،
متوســط ،خرد و خانگی حدود 215میلیون تومان
پیش بینی شــده کــه در پــروژه هــای بــزرگ حدود
12میلیارد ریال و در کسب و کارهای خرد ،صنایع
دستی و خانگی کمتر از پنج میلیون تومان است.
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انتقادچهرههاواحزاباصالحطلباز رد صالحیتهادرمشهد
صالحیت ۵۰درصد ثبت نام کنندگان حوزه مشهد و کالت تایید شده است

گزارش خبری

اصولگرا افرادی را حمایت کنیم.

خراسان رضوی

اصــاح طلبان بــه رد صالحیت ها در مشــهد
نقدهایــی را وارد مــی دانندامــا بررســی
خبرنــگاران ما در شهرســتان ها نیز نشــان از
خبرهایی درباره تایید صالحیت برخی چهره
های شناخته شده در  11حوزه انتخابیه دیگر
استان دارد.
به گزارش خراسان رضوی بر اساس اطالعیه
ســتاد انتخابــات اســتان ،هیئــت نظــارت بر
انتخابیه استان نیز طی  20روز به صالحیت
 1016نفر رسیدگی کرد و در این مرحله که
نتایج آن روز یک شــنبه اعالم شــد 273 ،نفر
معادل  26درصــد رد صالحیــت 284 ،نفر
معــادل  27درصد عــدم احــراز صالحیت و
 497نفر معادل 47درصــد تایید صالحیت
شدند.
همچنیــن هیئت نظــارت اســتان صالحیت
 260داوطلب حوزه انتخابیه مشهد و کالت
معادل  50درصد ثبتنــام کنندگان را تایید
کرده اســت تــا برای هــر کرســی ایــن حوزه
انتخابی  52نفــر با یکدیگر رقابــت کنند .در
حوزه تربــت حیدریــه ،مــه والت و زاوه از 35
داوطلب  17نفر تایید 5 ،نفر رد و  13نفر عدم
احراز در حوزه کاشمر ،بردسکن و خلیل آباد
از مجموع  32داوطلب  17نفــر تایید 8 ،نفر
رد و  7نفر عــدم احراز ،در حــوزه درگز از 39
نفر داوطلــب  13نفر تاییــد 8 ،نفــر رد و 18
نفر عدم احــراز و در حوزه قوچــان و فاروج از
مجموع  36داوطلب  16نفــر تایید 15 ،نفر
رد و  5نفــر عدم احــراز صالحیت شــدند .در
حوزه انتخابیه فریمان ،سرخس و بخش های
احمدآباد و رضویه از مجموع  41نفر داوطلب
 22نفر تایید 13 ،نفــر رد و  6نفر عدم احراز،
در حوزه انتخابیه چنــاران از مجموع  49نفر

•قلیزاده:هیچچهرهایازاصالحاتنمانده
است

داوطلــب  21نفر تایید 13 ،نفــر رد و  15نفر
عــدم احــراز ،در حــوزه انتخابیه تربــت جام،
تایباد ،باخرز و صالح آبــاد از مجموع  74نفر
داوطلــب  18نفر تایید 33 ،نفــر رد و  23نفر
عدم احراز صالحیت شدند.
در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان از مجموع
 26داوطلــب  11نفــر تاییــد 8 ،نفــر رد و 7
نفر عدم احــراز ،در حوزه انتخابیه نیشــابور و
فیروزه از مجموع  80نفــر  41نفر تایید15 ،
نفر رد و  24نفر عدم احراز ،در حوزه انتخابیه
سبزوار ،جغتای ،جوین ،خوشاب و داورزن از
مجموع  76داوطلب 35 ،نفر تایید 19 ،نفر
رد و  22نفر عــدم احــراز و در نهایت در حوزه
انتخابیــه خــواف و رشــتخوار از مجموع 52
داوطلب  26نفر تایید 20 ،نفر رد و  6نفر عدم
احراز صالحیت شدند.
پیش از این مســئول دفتر نظارت و بازرســی
شورای نگهبان خراســان رضوی در این باره
توضیحاتی ارائه کرد ه بود.
«محمد کمال ســرویها» در خصوص وضعیت
تایید و رد صالحیت  18نماینده فعلی استان
در مجلس شورای اسالمی نیز گفت :بر اساس

بررسیهاهشتنمایندهازمجموعنمایندگان
فعلی ثبتنام کننده در دوره یازدهم انتخابات
مجلــس تاییــد نشــده انــد کــه میتواننــد در
مهلت قانونــی به رد صالحیت خــود اعتراض
کنند امــا صالحیت هــر چهار نماینــده فعلی
مشــهد کــه در ایــن دوره از انتخابــات ثبتنام
کردهاند تایید شــده است.شــایان ذکر اســت
هنــوز سرنوشــت نهایــی کاندیداهــا معلــوم
نشــده  .معمــوال تعــدادی از نامزدهــا بعــد از
شکایت تایید صالحیت می شوند .
•منتظرردوتاییدصالحیتهابعدازمهلت
قانونیهستیم

«محمد حســن ســاقی» دبیر حزب اعتدال و
توسعه استان در گفت وگو با خراسان رضوی
در خصــوص چهره هــای شــاخص این طیف
که رد یا تایید صالحیت شــدهاند اظهار کرد:
طیف اعتدال لیســت مجزا و چهــره مجزایی
معرفی نکرده اســت ،منتظریم ببینیم نتیجه
رد و تاییــد صالحیتها بعــد از مهلت قانونی
چه خواهد شــد تا بعــد ازآن بتوانیــم از میان
چهرههای نزدیــک از دو طیف اصالحطلب و

«الههقلیزاده»عضوجریاناصالحطلباستان
نیز در خصوص وضعیــت رد و تاییــد صالحیت
کاندیدایجبههاصالحاتاستانبرایانتخابات
مجلس به خراسان رضوی گفـــت :در این دوره
نهتنهاافسراناصالحاتدراستانردصالحیت
شدهاندحتیسربازاننیزردصالحیتشدهاند
میتوان گفت هیچ اصالحطلبــی نمانده که رد
صالحیتنشدهاست.ویافزود:درواقعنهتنها
چهره های شاخص رد صالحیت شدهاند حتی
صالحیت چهرههای الیههای دوم و سوم جبهه
اصالحات استان رد شده است .لذا وقتی هیچ
چهرهای از اصالحات نمانده اســت لیستی هم
نمیتواند وجود داشــته باشــد .همچنین بتول
گندمی عضو اصالح طلب شــورای شهر مشهد
هم به رد صالحیــت نامزدهای اصــاح طلبان
واکنشنشاندادودرتوئیتینوشت«:ازاولمی
گفتیدمیخواهیمانتخاباتدرونحزبیبرگزار
کنیم،خالص».
•رئیسشورایهماهنگیاصالحطلبان
استان:احتمااللیستنداشتهباشیم

در واکنش به رد صالحیت ها ،رئیس شورای
هماهنگی اصالح طلبان اســتان نیز در گفت
وگو با ایسنا اظهار کرد  :من هرچه از دوستان
پرســیدم ،کســی را باقــی نگذاشــتند ،حتی
تعــداد زیــادی از نمایندگان مجلــس را رد
کردنــد و در اســتان نیــز بــه همیــن ســیاق
کاندیدای اصالحطلبی نمانده اســت .ناصر
آملیمقدم تصریــح کرد  :شــورای هماهنگی
باید در خصــوص ارائه لیســت تصمیم بگیرد،
اما احتمال این که اعالم کننــد ما کاندیدایی
نداریم ،زیاد است.

اخبار
اجتماعی

انجام 2عملپیشرفته
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بههمتمتخصصانگروهقلبدانشگاهعلومپزشکی
مشــهد ،دو عمل جراحی پیشرفته استنت گرفت در
آئورت توراسیک قفسه سینه و استنت گرفت آئورت
شــکمی به روش  Tivarو  Evarبــا موفقیت در مرکز
آموزشی ،پژوهشی ،درمانی امام رضا(ع) انجام شد.
استاد گروه قلب دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد در
گفت و گو بــا وب دا اظهــار کرد :عمل نخســت روی
بیمار  ۵۶ساله ای که مدت ها با مشکالت متعددی
روبــه رو بــود بــه روش اســتنت گرفــت در آئــورت
توراسیک (قفسه ســینه) با اســتفاده از آنژیوگرافی
از طریق شــریان فمورال ( )Tivarانجام شــد .دکتر
محمود شبســتری نتایج این عمل را بســیار مطلوب
ارزیابی و تصریح کرد :بیمار یک روز پس از عمل قادر
به راه رفتن بود و دو روز بعد نیز از بیمارستان ترخیص
شد .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انجام عمل جراحی استنت گذاری ترمیم آنوریسم
شکمی آئورت از طریق شریان فمورال  Evarبه روش
آنژیوگرافی را دیگر عمل انجام شده بیان کرد.

عطاری ها مجاز به ارائه داروهای
دست ساز نیستند
مدیر طــب ایرانــی و مکمــل دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد اظهار کرد :عطاری ها مجاز به ارائــه داروهای
دست ســاز و مداخالت درمانی نیستند بلکه فقط می
توانند گیاهان دارویی را برای فروش ارائه کنند .دکتر
سیدجوادمجتبوی،درگفتوگوباوبدا،بااشارهبهاین
که عطاری های غیر مجاز بسیاری ،اقدام به مداخالت
درمانــی و تجویــز داروی گیاهــی یــا گیاهــان دارویی
دستسازمیکنندکهباآنهابرخوردمیشود،گفت:
برخیازمداخلهگرانسالمتادعایتوانمندیدرامور
خاص درمانــی را دارند که برای بررســی صحت آن ،به
دانشکده طب سنتی ارجاع داده می شوند.وی افزود:
بســیاری از این افراد بعد از بررسی توسط کارشناسان
طب سنتی به دلیل ناآگاهی از مبانی اولیه طب سنتی
تاییدنمیشوندوتعداداندکیاجازهایناموررادریافت
می کنند .دکتر مجتبوی گفت :ســال گذشته ضوابط
اجراییعطاریهامشخصوازطریقدادگستریتایید
شد ،اما متاسفانه اتحادیه عطاری ها از ارائه ضوابط به
واحدهااستنکافکردولیکارشناسانحوزهرسیدگی
به تخلفات عطــاری ها پــس از بررســی  ،ضوابــط را به
مسئولواحدارائهمیدهندتابهانهایبرایبیاطالعی
ازقوانینوجودنداشتهباشد.

