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استاندار:

مثلثتوسعهاقتصادیفرهنگی
ثمره همدلی همه ارکان حکومت
است
به گــزارش روابــط عمومی اســتانداری خراســان
رضوی ،علیرضا رزمحســینی در هفتاد و ســومین
جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان که در سالن شهید باهنر استانداری برگزار
شد ،خاطرنشــان کرد :اتفاقات خوبی که در قالب
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی
افتاده ،ثمره همدلی همه ارکان حکومت است.
در ادامه غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران با اشاره به سیل
سیســتان و بلوچســتان گفــت :فعــاالن اقتصادی
در حــوزه آموزشوپــرورش مناطق ســیلزده ورود
کــرده و بازســازی و احــداث مــدارس جدیــد را
برعهدهگرفتهانــد بنابرایــن در ایــن زمینــه نبایــد
فعاالن اقتصادی خراسان رضوی از بقیه استانها
عقب بمانند.
در این جلسه نصرا ...پژمانفر ،نماینده مردم مشهد
با اشاره به ثمرات شهادت ســردار شهید سلیمانی
برای کشور ،اضافه کرد :چقدر باید هزینه میدادیم
تا معلوم شــود حضور آمریکاییهــا در منطقه باعث
ناامنی و بیثباتی است.
استاندار خراســان رضوی همچنین روز پنج شنبه
در نشســت مشــترکی با فعاالن اقتصادی اســتان
که بهمنظــور نقد و بررســی طرح مثلــث اقتصادی
و افــق پیش روی این طــرح ،در اتاق مشــهد برگزار
شــد ،اظهار کرد :خراســان رضــوی به دلیــل دارا
بــودن ظرفیتهای فــراوان ،از جایگاه ویــژهای در
کشــور برخوردار اســت و نباید با تغییر مدیریتها
الگوهای موفق اجرایی ،با مشکل مواجه شوند؛ در
هیچ استانی مشابه الگوی مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی وجود ندارد که به دولت وابسته نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایرانهمبیانکرد:مثلثتوسعهاقتصادیفرهنگی
با شــعار جلــو نرفتــه و بر محور عمل اســتوار اســت
بنابرایــن ایــن مســئله باید در نقــد و بررســی مدل
مذکور موردتوجه قرار گیرد .غالمحســین شافعی
افزود :مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی در جریان
اقتصادی کشــور بدعت تازهای اســت که میتواند
با توانمند کردن مردم جوامــع محلی در این زمینه
تأثیرگذار باشد .در این جلسه سید حسن حسینی،
رئیــس خانه صنعــت ،معــدن و تجــارت خراســان
رضوی و یکــی از معینهای اقتصــاد مقاومتی هم
گفت :مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگــی در کنار
این که امیدآفرینی کــرده ،باید بهعنوان یک تحول
اقتصادی به یک باور عمومی تبدیل شود.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان:

تخصیص 52درصدی اعتبارات
عمرانی و هزینه ای استان
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اقتصاد

رئیسانجمنصنفیمسئوالنفنیومدیران
کنترلکیفیتخراسانرضوی:

شنبه  5بهمن  . ۱۳۹۸شماره 433۲

تاوقتیدستمزدمسئولکنترل
کیفیت در اختیار مدیرکارخانه
است ،احتمال تخلف وجود دارد

۲میلیونو 850هزارزائرخارجیمشهددرتوردالالن

رئیس هیئت مدیــره انجمن صنفی مســئوالن فنی و
مدیرانکنترلکیفیتاستان گفت:تاوقتیکهحقوق
و دستمزد این قشر از طریق کارخانه و به طور مستقیم
زیر نظــر مدیر عامــل آن پرداخــت می شــود ،احتمال
اعمال فشــار و در نتیجه تخلف از وظایف وجود دارد.
به گزارش خراســان رضوی ،حمیدرضا ســتاری فرد
در همایش ســاالنه مســئوالن فنی و مدیــران کنترل
کیفیت صنایع غذایی اســتان که در مشهد و با حضور
اعضای این انجمن برگزار شد ،با بیان این که مسئول
فنی به عنوان کارشــناس مــورد تأیید ســازمان غذا و
دارو و مدیر کنترل کیفیت به عنوان کارشــناس مورد
تأیید ســازمان ملی اســتاندارد در کارخانه یــا کارگاه
حضوردارنــد ،تصریح کــرد :گاهــی اوقــات وظایف و
عملکردمسئولفنییامدیرکنترلکیفیتدرتعارض
با منافع کارفرما قرار میگیرد .وی خاطرنشان کرد:
مســئوالن فنی و مدیران کنترل کیفیت در استخدام
مالی مستقیم کارفرما هستند که این موضوع موجب
میشودکارفرماوتولیدکنندهازاهرمهایقدرتخود
استفادهوبرخیمواقعدراینقضیهاعمالنفوذکنند،
طوری که حتی در صورت پافشــاری مسئوالن فنی و
مدیرانکنترلکیفیتبر رعایتنکاتفنیبهداشتی
و قانونی ،عذر آنها را می خواهند و آنها را اخراج می
کنند؛ در نتیجه امکان تخلف نیز وجود دارد .ســتاری
فرد افزود :به هرحال نمیتوان انتظار داشت ،افرادی
که وظیفه کنترل ایمنی و امنیت محصوالت غذایی را
برعهدهدارندبهدلیلنبودامنیتشغلیوحمایتهای
قانونیکافی،نقشاثرگذاریدرسالمتجامعهداشته
باشند؛ بنابراین اگر ما نتیجه مطلوب نمیگیریم باید
مســیری را که تا امروز در این رویه طــی کردیم پایش و
واکاوی و با تغییرات الزم برای بهبود واصالح شــرایط
برنام هریزیکنیم.

 95درصد زائران خارجی در سال گذشته توسط دالالن یا به صورت غیر رسمی به مشهد سفر کرده و در حوزه سالمت خدمات گرفته اند
مسعود حمیدی /در شرایطی که مدیران
دولتی هنوز بر سر این که چه کسی متولی
حوزه گردشگری ســامت است اختالف
دارند ،این حوزه همچنان بیسروســامان
ماندهوبنابراذعانبرخیمسئوالناستان
بهنوعــی  95درصد اقتصاد گردشــگری
ســامت در اختیــار دالالن اســت ولــی
هزینههای خدماتی به این گردشگران ،از
جیب عموم مردم مشهد خرج میشود.
به گــزارش خراســان رضــوی ،براســاس آمار
رســمی اعالمشــده ،بیشــتر زائــران خارجی
که ســال گذشــته به مشــهد آمدهاند ،توســط
دالالن یــا با روشهای غیررســمی به مشــهد
ســفرکردهاند .بــه گــزارش ایســنا ،رئیــس
ســازمان جهاد دانشگاهی خراســان رضوی
دراینباره گفت  :ســال گذشــته ســه میلیون
زائر از کشورهای همسایه به مشهد آمدند که
تنها  5درصد از این تعداد بهصورت رســمی و
 ۹۵درصد دیگر از طریق داللها و روشهای
غیررسمیسفرکردهاند«.علیاکبرشمسیان»
در گردهمایی ســاالنه پژوهشــگران سازمان
جهاددانشگاهیخراسانرضویکهدرمشهد
برگزار شــد ،به مشــکالت ایــن حوزه اشــاره و
تصریح کــرد  :با توجــه به حضــور متخصصان
برجســته و مجرب فراوان و امکانات مناسب و
همچنین میلیونها زائر و گردشــگر در کشور
و اســتان ،متأســفانه از ظرفیــت گردشــگری
سالمت بهدرستی استفاده نمیشود و امروزه
بیش از هر زمان دیگر نیازمند ســامان دهی و
بهرهبرداری از این ظرفیت ارزشمند هستیم.
•وجود برخی افراد سودجو و روابط
ناسالم

شمسیانخاطرنشانکرد:متأسفانهبهواسطه
وجــود برخی افــراد ســودجو و برخــی روابط
ناســالم در این حوزه باید کام ً
ال توجه داشــت
که اعتمــاد نیازمنــدان بــه خدمات پزشــکی
کشــورمان که عموم ًا از کشــورهای همســایه

که در همین جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران
درخصوص کمکاری شرکتهای گردشگری
در حوزه ســامت گالیه کرد و گفت :به دلیل
این کمکاریها امروز نهتنها در مشهد بلکه در
کشور حوزه گردشگری سالمت تحت سلطه
دالالن اســت .شــافعی همچنیــن از پیگیری
اتــاق بازرگانــی بــرای رفــع ایــن دغدغهها و
ســامان دهی حــوزه گردشــگری ســامت از
طریق معاون اول رئیسجمهور خبر داد.
البته رزم حسینی اســتاندار خراسان رضوی
در جلســه مذکور از پیگیری های استانی این
مشــکل خبر داد و به معــاون امــور اقتصادی
خود دستور داد تا پیگیریهای الزم را در این
خصوص انجام دهد.
هستند در صورت نبود نظارت میتواند آسیب
ببیند.ویتصریحکرد:اینظرفیتیکسرمایه
است و باید آگاه باشیم که کشورهای همسایه
باتمامتواندرپیاینهستندکهازاینظرفیت
به نحو کامل استفاده کنند.
• 80درصد درآمد گردشگری سالمت
درجیب دالالن

اگرچــه طــی ســا لهای اخیــر ،موضــوع
گردشــگری ســامت بهعنــوان یکــی از
مزیتهــای ایــران و خراســان رضــوی برای
سرمایهگذاری اقتصادی و جذب گردشگران
خارجی اســت اما بــه نظــر میرســد قوانین
و دســتورالعملهای ایــن حــوزه بهانــدازه
کافی حامــی این حوزه نبوده اســت و دالالن
آن را بــه دســت گرفتهاند .مصــداق این ادعا
صحبتهــای چند روز قبل دکتــر حمیدرضا
بیدخــوری دبیــر اجرایــی ســومین کنگــره
بینالمللــی ســلولهای بنیــادی و پزشــکی
بازساختی اســت که گفت  :هماکنون حدود
 ۸۰درصــد گــردش مالــی اقتصــاد صنعــت
گردشگری سالمت کشــور در دست دالالن
اســت و فقــط  ۲۰درصــد ایــن گردشــگران

از مجــاری قانونــی و بیواســطه از خدمــات
گردشگری سالمت کشور استفاده میکنند.
•اختالف ۲وزارتخانهبرگردشگریسالمت

شــاید بتــوان ریشــه ســلطه دالالن بــر بــازار
گردشــگری ســامت اســتان را در مباحــث
مطرحشــده در نشســت شــورای گفت وگوی
دولت و بخش خصوصی استان در  12دیماه
جست وجو کرد.
در ایــن جلســه نماینــدگان شــرکتهای
گردشــگری و اداره کل میــراث فرهنگــی
معتقد بودند که گردشگری ســامت مربوط
به حوزه این وزارتخانه است و آییننامه ابالغی
وزارت بهداشــت مبنــی بــر این شــرکتهای
گردشگری باید از این وزارتخانه مجوز فعالیت
دریافت کننــد و یکی از اعضــای هیئتمدیره
شرکت متقاضی از حوزه پزشکی باشد خالف
توافقنامه  24اردیبهشت امسال بین وزارت
بهداشــت و ســازمان میراث فرهنگی اســت.
در میانه ایــن اختالفنظر بیــن دو وزارتخانه
بهداشــت و میــراث فرهنگــی ،بــازار داللــی
گردشــگران خارجــی کــه بیشــتر در حــوزه
سالمت فعالیت میکنند ،داغ است به طوری

•سودها در جیب دالالن ،هزینهها از
جیب مردم

در شــرایط کنونی اقتصادی کشور که منجر
بــه کاهــش ارزش پــول ملــی شــده اســت،
شاهد افزایش تعداد گردشــگران و زائران از
کشــورهای همســایه به ویژه عراق به مشهد
و استان خراســان رضوی هســتیم .از سویی
دیگر مشــهد مقدس به دلیل این که پایتخت
فرهنگی جهان اسالم است و بارگاه ملکوتی
امام رضا(ع) هم در این شهر واقعشده است
در حــوزه بهداشــت و خدمات بهداشــتی نیز
در کشور زبانزد اســت و همین موضوع باعث
شده اســت که بخش عمدهای از گردشگران
خارجــی را گردشــگران ســامت تشــکیل
دهنــد اما بــه دلیــل بیســامان بــودن حوزه
گردشــگری ســامت کشــور و اختالفنظــر
بین دو وزارتخانه بهداشت و میراث فرهنگی
شــاهد جوالن دالالن در این حوزه هستیم و
بارها در اخبار شــنیده ایم که چــه پولهایی
از گردشــگران دریافــت میشــود و در جیب
دالالن مــیرود و تمــام هزینههــای حضور و
خدمات به گردشگران سالمت بر دوش حوزه
خدمات شهری و دولت در شهر مشهد است.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان
نرختورممنتهیبهدیماهرااعالمکرد

تورم 12ماهه منتهی به دی ماه
استان  37.4درصد است

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیخراسانرضوی
گفت :نرخ تورم 12ماهه منتهی به دی امسال در کل
خانوارهایاستان37.4درصداستکهنسبتبهماه
قبل  1.7درصد کاهش یافته است .به گزارش روابط
عمومیسازمانمدیریتوبرنامهریزیخراسانرضوی
رضا جمشیدی ،با اعالم این خبر اظهار کرد :شاخص
تورم  12ماهه منتهی به دی امسال برای خانوارهای
شهریاستان36وخانوارهایروستایی 43.5درصد
استکهبهترتیب 1.5و 2.1درصدکاهشیافتهاست.
وی اظهار کــرد :نرخ تورم 12ماهه منتهــی به دی ماه
امســال در خانوارهای کل کشــور38.6درصد است
که نســبت به مدت مشــابه  1.4درصد کاهــش یافته
است.اینشاخصبرایخانوارهایشهریکشور38و
روستایی  42.2درصد است که به ترتیب  1.3و 1.6
درصدکاهشیافتهاست.

 533میلیاردتفاهمنامه اشتغالزایی
دربخشمرکزیمشهد به امضا رسید
تفاهمنامههای کارآفرینی و اشتغال زایی در
قالب طرح مثلث توســعه اقتصادی به ارزش
حدود  533میلیارد تومان توسط معینهای
اقتصادی در بخش مرکزی شهرستان مشهد
به امضا رسید.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،بــا
سرمایهگذاران ،کارآفرینان معین اقتصادی
و تعــدادی از مدیران دســتگاههای اســتانی
و شهرســتان مشــهد ،تفاهمنامههای ایجاد
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میلیارد ریــال و ایجــاد  46واحد اشــتغال با
ســرمایهگذاری بیش از  530میلیارد تومان
به امضــا رســید .در این جلســه معــاون امور

اقتصــادی اســتانداری با اشــاره بــه فعالیت
معینهای اقتصادی در استان تاکنون ،اظهار
کرد :هم اکنون  883پروژه توسط  57معین
اقتصــادی در اســتان در حال فعالیت اســت
که منجر به ایجاد اشــتغال مستقیم برای سه
هزار نفر شده است .علی رسولیان همچنین
بــه ظرفیتهــای ســرمایهگذاری در اســتان
اشــاره کرد و گفت :تاکنــون تفاهمنامههای
ســرمایهگذاری باارزش بیــش از  128هزار
میلیــارد تومــان در اســتان بــه امضا رســیده
اســت و ایــن ظرفیــت در اســتان خراســان
رضوی وجود دارد که میزان تفاهمنامههای
ســرمایهگذاری به  300هزار میلیارد تومان

عکس تزیینی است

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
از تخصیــص  52درصــدی اعتبــارات عمرانــی و
هزینهای استان در  10ماه امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری  ،جلسه شورای
برنامهریزی و توسعه استان روز پنج شنبه ،با حضور
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در سالن
شهید باهنر استانداری خراسان رضوی برگزار شد
و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ضمن
ارائه گزارشی از وضعیت اعتبارات تخصیص یافته
استان در  10ماه امســال گفت :مجموع اعتبارات
تملک داراییهای ســرمایهای و هزینهای استان تا
این لحظه دو هزار و  463میلیارد تومان بوده که به
استان ابالغشده است .رضا جمشیدی افزود52 :
درصد از اعتبارات مذکور دارای تخصیص است که
از این اعتبــارات  888میلیارد تومــان به اعتبارات
هزینهای تعلــق دارد که در  10ماه گذشــته حدود
 76درصد تخصیص یافته است.
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اخبار

برســد .در ایــن جلســه همچنیــن فرمانــدار
مشهد ،جواد کریمی قدوســی و رضا شیران
خراســانی نماینــدگان مشــهد و کالت در

مجلس شــورای اســامی بر لزوم حمایت از
کارآفرینان و رفــع بوروکراســی اداری برای
جذب سرمایهگذاری در استان تأکید کردند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

کاهش آالیندگی نیروگاه ها وابسته به صرفه جویی گاز مشترکان است

ســخنگوی شــرکت توزیع نیــروی برق مشــهد
اســتفاده نکردن از ســوخت آالینده مــازوت در
نیروگاهها را وابســته بهصرفه جویی مشترکان
گازمشهددانست.علیرضاکاشیروزگذشتهدر
گفتوگوباایرنااظهارکرد:سازمانهواشناسی
اعالمکردهاستکهجبهههوایسردیازامروز
تا  ۱۵روز آینده در کشــور ازجمله مشهد غالب
خواهدبود.ویافزود:سوختنیروگاههایبرق
مشــهد گاز اســت و زمانی که هوا سرد میشود
مصرف گاز مشترکان در شهر افزایش مییابد
ازایــنرو بهناچار بــرای تأمین گاز شــهروندان،

ســوخت گازی نیروگاهها قطع میشود و برای
تولید برق چارهای جز اســتفاده از مازوت باقی
نمیماند.کاشیتصریحکرد:استفادهازمازوت
بهجــای گاز بــرای ســوخت نیروگاههــای برق
منجر به آلودگــی هوا میشــود بنابرایــن برای
حفظ محیطزیســت صالح نیســت کــه مازوت
در نیروگاهها مصرف شــود .سخنگوی شرکت
توزیع نیــروی برق مشــهد گفت :بــرای این که
بتوان ســوخت گازی را بــرای نیروگاهها حفظ
کرد و مشــترکان نیز با قطع برق مواجه نشــوند
به شــهروندان توصیهمیشود در ســاعات اوج

دیدار مدیر کل بنیاد شهید با والدین شهدا
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امورایثارگــران
خراســان رضــوی با حضــور در بیمارســتان
رضوی و مرکز توان بخشــی ایثار بــا والدین
شهدا و جانبازان دفاع مقدس دیدار کرد.
به گــزارش ایثار ،حجت االســام «حســین
معصومی» بــا حضور در بیمارســتان رضوی
با مادر شــهید محمد معبودی نــژاد و جانباز
سرافراز غالمرضا برزگر محمدی و با والدین
شــهدا در مرکــز تــوان بخشــی ایثــار ،دیدار
کرد .وی در ایــن دیدارها گفــت :مهم ترین
کاری کــه والدین شــهدا انجــام دادنــد این
بود کــه بــا خــدای متعــال معاملــه کردند و

توانســتند فرزنــدان خــود را راهی دفــاع از
اســام و ایران کنند .مدیرکل بنیاد شهید و
امور ایثارگران جایگاه خانواده شــهدا را نزد
خدا خاص و باعظمت دانست و افزود :نباید
فــداکاری خانــواده شــهدا فراموش شــود و
ارائه خدمات درمانی به خانواده های شهدا
و جانبــازان ،یکــی از وظایــف بنیــاد اســت.
حجت االسالم معصومی ضمن بررسی روند
درمانی ایثارگران ادامه داد :والدین شــهدا
ارزشمندترین سرمایههای خود را فدا کردند
و امروز همه ما در قبال این اسوه های صبر و
مقاومت مسئول هستیم.

مصرف یعنــی از ۱۱تا ۱۹اســتفاده از وســایل
گرمایشیوتجهیزاتبرقیخودراکاهشدهند
ودرمصرفبرقوگازصرفهجوییکنند.کاشی
افزود :درصورتیکه شهروندان در ساعات ۱۱
تا ۱۹به میزان ۲۰درصــد در مصرف برق و گاز
صرفهجوییکنندبهتولیدنیروگاههاوتأمینبرق
وگازکمکشایانیخواهندکرد.
•پاداشبهمشترکینیکهمصرفانرژیخود
راکاهشدهند

با توجه بــه کاهش دما و افزایش مصــرف گاز در

کشوروکمبودسوختنیروگاههابهمشترکینی
که مصرف خود را کاهش دهند ،پاداش خوش
مصرفیتعلقمیگیرد.بهگزارشروابطعمومی
شــرکت توزیع نیــروی بــرق خراســان رضوی،
این پاداش بــا توجه بــه افزایش مصــرف انرژی
و بهمنظور پایــداری شــبکه بــرق و گاز ،در نظر
گرفتهشدهاست.چنانچهباروسایلگرمایشی
وتجهیزاتبرقیکاهشیابدعالوهبرگذرآسان
از شرایط دشــوار مصرف انرژی به مشترکینی
که   مصرف انرژی خود را کاهش دهند پاداش
خوشمصرفیتعلقخواهدگرفت.

معاونوزیرارشاد:

گذر فرهنگ و هنر مشهد ابتکاری برای تقویت اقتصاد هنر است
معاون حقوقی ،امور مجلس و اســتان های
وزارت ارشاد گفت  :راهاندازی گذر فرهنگ
و هنر در یکی از مجتمعهای تجاری مشهد
ابتــکار جدیــد و جالبــی در مســیر تقویــت
اقتصــاد هنــر و ایجــاد بــازار فــروش بــرای
تولیدات هنری است.
«علــی اصغر کاراندیــش» در بازدیــد از گذر
فرهنــگ و هنــر مشــهد در مجتمــع تجاری
آســمان افــزود :حضور زائــران و مجــاوران
برای خریــد در این مجتمع آنــان را به دیدن
از آثــار هنری و خریــد آن راغــب میکند و با

این روش میتــوان آثــار هنــری و فرهنگی
مشهد را به عنوان ســوغات به زائران عرضه
کرد.
«جعفر مروارید» مدیر کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی خراســان رضوی نیز در این بازدید
گفت :گذر فرهنگ و هنر به وسعت 3200
مترمربع شــامل  ۶۹واحد تجاری در طبقه
دوم مجتمــع تجــاری آســمان مشــهد قرار
دارد که هر واحد به صــورت رایگان به مدت
یک ســال در اختیــار هنرمنــدان و فرهنگ
دوستان قرار گرفته است.

درنشستجمعیازمدیرانشهرداریمشهد
مطرحشد

تاکید بر جلوگیری از امکانات
شهریبهنفعیا علیهجناح
یا نامزد خاص

با حضور جمعی از مدیران شــهری ،جلسه هماهنگی
درون سازمانی برای انجام وظایف قانونی شهرداری
مشــهد در برگزاری انتخابات باشــکوه و پیشگیری از
جرایمانتخاباتیبااستفادهازامکاناتمدیریتشهری
به نفع یا علیــه نامزد و جناحــی خاص برگزار شــد .به
گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشهد ،این
جلســه به دعوت مدیرکل حوزه شهردار و امور مناطق
شهرداری مشــهد و با حضور معاونان خدمات شهری
و فرهنگی و جمعی از مدیران کل بخش های مختلف
شهرداری ،برگزار شد.در این جلسه بر عمل به قانون
و جلوگیری از هرگونه اســتفاده از امکانــات مدیریت
شــهری مشــهد به نفع یاعلیه جناح یا نامــزدی خاص
تاکیدشد.

