
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

معینهایاقتصادی6/5هزارفرصتشغلیایجادمیکنند
قدس   اوایل دهه 90 بود که با نام گذاری 
یک سال به نام اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر 
انقــاب واژه اقتصاد مقاومتــی وارد گفتمان 
اجتماعی و اقتصادی کارشناسان و حتی مردم 
شد.هر چند عده ای از منتقدان تصور می کردند 
اقتصاد مقاومتی نوعی انقباض اقتصادی است 
و کشور را دچار رکودی خودخواسته می کند 
ولی با گذشــت زمان و اجــرای اولویت های 
اباغی در راســتای این هدف مشــخص شد 
اقتصاد مقاومتی در واقع نوعی آماده ســازی 
جامعه برای توسعه اقتصادی است.لذا به دنبال 
اجرای سیاســت های تکمیلــی در این حوزه 
تقریباً تمامی تصمیم سازان کشور به این نتیجه 
رسیدند که راه خروج از بن بست های اقتصادی 
طراحی شده از سوی دشمنان کشور تقویت 
سیاست اقتصاد مقاومتی است و سرانجام در 
سال 96 رســماً اعام شد که از سال 97 روز 
29بهمن ماه به عنوان روز اقتصاد مقاومتی و 
کارآفرینی در تقویم کشور ثبت خواهد شد.بر 
همین اساس امروز به بهانه همین نام گذاری 
تقویمــی به موضوعی خواهیــم پرداخت که 
بی هیچ تردیدی می توان گفت تفسیری جدید 
و روش اجرایــی نوینی بــرای نظریه اقتصاد 
مقاومتی است موضوعی که در خراسان رضوی 
با نام مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی شناخته 

می شود.

  باور با هم بودن
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان 
رضــوی می گوید: مثلث توســعه اقتصادی و 
فرهنگی کاماً در راســتای سیاست اقتصاد 
مقاومتی بوده و به ساده ترین زبان تثبیت باور 

با هم بودن و با هم ساختن کشور است.
علی اکبر لبافی می افزاید: از آنجایی که اقتصاد 
مقاومتی اصلی ترین برنامه عملیاتی برای عبور 
تحریم هاست لذا طرح مثلث اقتصادی استان 
خراســان رضوی نیز در راستای همین هدف 
ملی به دنبال ســوق دادن نقدینگی به سمت 
تولید و خلق ثروت از یک سو و توانمندسازی 

جامعه روستایی از سوی دیگر است.
او ادامه می دهد: ارتقای فرهنگ کارآفرینی و 
کاهش رفتارهای سلیقه ای از جمله مقدمات 
اولویــت دار حصول نتیجه مطلــوب از اجرای 
مثلث اقتصادی اســت لذا بر همین اســاس 
برنامه های متنوعی در بخش های مختلف در 

دستور کار قرار گرفته که اعتمادسازی عمومی 
و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی و 
در نهایت احیای مسئولیت اجتماعی از جمله 
مهم ترین طرح های اجرایی بوده و هست و در 
واقع رویکرد محوری تمامی برنامه ها استفاده از 
ظرفیت های همگان برای توسعه پایدار است تا 
این باور در جامعه نهادینه شود که با هم بودن 

و با هم ســاختن ضامن پیشرفت و 
توسعه است.

طرح کسب و کار در هزار و 
100 روستا

لبافی اظهار مــی دارد: بی تردید 
همه کارشناســان بر این نکته 
تأکید دارند که مردم اصلی ترین 
نقــش را در اجرای سیاســت 

اقتصاد مقاومتی دارند و همچنان که در تمامی 
حوزه ها وقتی شــاهد پیشرفت های چشمگیر 
هســتیم که مردم وارد عرصه می شوند لذا در 
برنامه مثلث توسعه ای خراسان رضوی نیز ابتدا 
با کمک تمامی صاحبنظران علمی و تجربی 
در حوزه هــای مختلف ضمــن انجام آمایش 
سرزمینی و شــناخت ظرفیت ها سعی شد تا 
طرح های کسب و کاری متناسب با شرایط هر 

روستا و منطقه ای تعریف شود.
بر همین اســاس در نهایت 6گام و 40 برنامه 
عملیاتی برای اجرای مثلث توســعه اســتان 
ترسیم شــد. 91 زنجیره ارزشی شناسایی و 
3هزار کســب و طرح درآمدی احصا شد که 
پس از تطبیق این طرح ها با شرایط محیطی 
روســتاها به این نتیجه رســیدیم که در یک 

هزار و 100 روستای خراسان رضوی )نزدیک 
به نیمی از روســتاهای استان( قابلیت اجرای 
این طرح ها وجود دارد.دبیر نهاد مردمی اقتصاد 
مقاومتی خراســان رضوی می گوید: از سوی 
دیگر و باز در راســتای همــان مردمی کردن 
اقتصاد مقاومتی با رایزنی های بســیار و جلب 
مشارکت بخش خصوصی مجریان طرح ها را با 
عنوان معین اقتصادی معرفی کردیم.

در نهایت با هدف شفاف ســازی 
فعالیت ها ســامانه ویژه ای برای 
ثبت اطاعات فعالیت های انجام 
شده و دسترسی افراد عادی برای 
مشارکت در بخش های مختلف 
طراحی شد تا رصد دایمی امور 
توسط فرمانداران و دبیرخانه نهاد 
انجام بگیرد که همین امر موجب 
شده تا هم افزایی و رغبت برای فعالیت بیشتر 
در بین فعاالن و مردم بیشــتر و بیشتر قابل 

لمس باشد.

  معین های  اقتصادی از بخش خصوصی
لبافی در ادامه با اشــاره بــه اینکه 98درصد 
معین های اقتصادی بخش خصوصی هستند، 
می گویــد: 186 معین اقتصــادی 96درصد 
پوشش روستاهای هدف را در اختیار دارند و بر 
اساس همان 6گام تعریف شده که از مطالعات 
اولیه تا اجرا را شــامل می شود هم اکنون 30 
درصــد معین ها در مرحله اجــرا قرار دارند و 
تنها 5درصد آن ها هنوز وارد طرح نشده اند و 
مابقی معین ها در مراحل میانی کار هســتند 
کــه در ماه هــای آینده آن ها نیــز به مرحله 

عملیاتی خواهند رسید.او می افزاید: بر اساس 
آخرین آمار ســامانه رصد یک هــزار و 618 
فعالیت اقتصادی توسط معین های اقتصادی 
یا کســب و کارهای خــرد در این ســامانه 
ثبت شــده اســت و 952 فعالیت 39معین 
در 22 شــهر بررســی و تأیید شده است که 
با توجــه به اطاعات ثبت شــده پیش بینی 
ایجاد 6هزار و 525فرصت شــغلی می شــود 
که تاکنــون 562 فعالیت با 2هــزار و 433 
فرصت شــغلی به بهره برداری رسیده است.

   توسعه همه جانبه با مسئولیت همگانی
لبافــی در پایان با تأکید مجــدد بر این نکته 
که رمز موفقیت اقتصاد مقاومتی مشــارکت 
مردمــی آن اســت، اظهار مــی دارد: یکی از 
دالیل اثرگذاری ســریع یــک طرح عمومی 
در کشــورهای توسعه یافته مسئولیت پذیری 
همگانــی ارکان جامعه اســت بر همین مبنا 
در طرح مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگی 
خراســان رضوی نیز تاش شــده برای تمام 
ارکان تأثیرگذار در توســعه استان مأموریت و 
مسئولیتی تعریف شود تا همگان نسبت به آن 

احساس تعلق داشته باشند.
 بنگاه های اقتصــادی پذیرفته انــد در قبال 
بهره مندی از مزیت های اقتصادی یک منطقه 
در قبــال جمعیــت ســاکن در آن محدوده 
وظیفه ای اجتماعی دارنــد و در مقابل اهالی 
نیز بــه این اعتماد رســیده اند که در صورت 
فراهم شدن شرایط الزم برای سرمایه گذاری 
در منطقه خود آن ها نیز در اشــکال مختلف 
از سود حاصله بهره مند می شوند که می تواند 
شامل اشتغال مستقیم یا ایجاد زیرساخت های 
عمرانــی و اجــرای برنامه هــای فرهنگی و 
اجتماعی باشــد. به طور خاصــه اگر اثرات 
پیرامونی یک بنگاه اقتصادی ملموس باشــد 
ســاکنان مناطق مختلف از سرمایه گذاران یا 
معین های اقتصادی دعوت خواهند کرد تا با 
سرمایه گذاری در منطقه آن ها موجبات توسعه 

را فراهم کنند.
وی می گویــد: بــا گذشــت زمــان و اجرای 
طرح های بیشتر از سوی معین های اقتصادی 
بی تردید طرح توســعه اقتصادی و فرهنگی 
خراسان رضوی این قابلیت را دارد که به عنوان 
یکی از الگوهای موفق اجرای سیاست اقتصاد 

مقاومتی و کارآفرینی در کشور مطرح شود.

انتخابات و مردم ساالری دینی 
انتخابات یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی است. انتخابات 
پیش رو، یعنی انتخابات مجلس شــورای اســامی همانند 
گذشــته؛ از اهمیت ویژه ای برخورداربوده و محور بسیاری از 

تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها و برنامه ریزی هاست.
بحمداهلل در آغاز دهه پنجم انقاب اسامی در آستانه برگزاری 
سی و هشتمین انتخابات در نظام جمهوری اسامی ایران هستیم 
  میانگین حضور مردم در انتخابات پس از انقاب اسامی 60 
درصد بوده است ونسبت به کشورهای غربی وضع ایران بهتر 
اســت و رکوردی که در جمهوری اسامی ایران برای حضور 
مردم در انتخابات ثبت شده است رکوردی بسیار خوب است.

  حکومــت جمهوری اســامی یک الگــوی بدیع و رقیب 
حکومت های لیبرال دموکراسی بوده و از نظر الگوی حکومتی 

هماوردی می کند.
  انتخابات آینده که در آغاز گام دوم انقاب برگزار می شــود 

بسیار مهم است. 
  امام خمینــی )ره( فرمودند: میزان رأی ملت اســت. این 
فرمایش امام یک راهبرد دوران ســاز و نورانی است و وظیفه 
رسانه ملی ایجاد بستر ســازی و ظرفیت سازی برای تحقق 
این نگاه بلند امام)ره( است.رهبری معظم انقاب اسامی هم 
همواره نگاه و حرکت و رویکردشان منطبق بر این مهم بوده 

است و بر حضور گسترده و حداکثری مردم تأکید داشتند.
 انتخابات پیش رو نیز همانند سایر صحنه های حضور مردم، 
یک جشــن ملی اســت و نقش اصحاب رسانه و به خصوص 
صدا وسیما برای ایجاد این حال و هوا بی بدیل بوده و حضور 
باشــکوه مردم در انتخابات پیش رو نشان دهنده مقبولیت و 

مشروعیت برای نظام است. 

  رسانه و انتخابات / بایدها و نبایدها: 
1( تاش در جهت حضور و مشارکت گسترده مردم به عنوان 

مهم ترین راهبرد اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی است 
2( تاش جهت برگزاری انتخابات با شکوه با توجه به نخستین 

انتخابات در گام دوم انقاب و اهمیت این موضوع 
3( تبییــن و ارائه دیدگاه هــا و راهبردهای امام راحل و مقام 
معظم رهبــری )مدظله العالی( در خصوص انتخابات مجلس 

شورای اسامی 
4( ترویج و ارتقای مفهوم مردم ساالری دینی و تبیین نقش 

مهم مردم در تعیین سرنوشت و اداره کشور 
5( بیان آثار و نتایج مهم داخلی و بین المللی برگزاری باشکوه 

انتخابات 
6( آگاهی بخشــی و اعتماد ســازی نســبت به سامت و 

قانونمندی انتخابات و انعکاس شفافیت و امنیت انتخابات 
7( فرهنگ ســازی و ارتقای شــاخصه های انتخاباتی جهت 

نامزدها و رأی دهندگان از جمله: 
  حفظ وجهه مشروع نظام و قانونمندی و مصالح نظام 

  پایبندی به قوانین و ضوابط در برگزاری انتخابات 
  اخاق انتخاباتی و پرهیز از تبلیغات غیر اخاقی منطبق با 

پروپاگاندای معمول دنیا 
  جاری بودن گفتار و رفتار سیاسی شایسته 

  پرهیز از نزاع و درگیری و نفرت افکنی نسبت به یکدیگر 
  پرهیز از ارائه وعده های انتخاباتی غیر معمول و غیر قانونی 

که ظرفیت اجرایی ندارد 
  بیان تخلفات انتخاباتی و مصادیق آن 

  پرهیز از اسراف و زیاده روی در انتخابات 
 8( ارائه شاخصه ها و افزایش آگاهی های عمومی برای انتخاب اصلح 
9( بیان نقش و نتایج و برکات انتخاب مجلسی کارآمد وانقابی 

ومردمی 
10( حفظ و تقویت روحیه، امید و فضای خوش بینانه و نشاط 

الزم در جامعه 
11( تحکیم انسجام و وحدت همه آحاد و اقوام استان 

12( ارائــه محتوا در جهت افزایش مقبولیت و مشــروعیت 
مردمی نظام 

13( تقویت جایگاه رهبری و تبیین اهمیت وجود آن در گذر 
از مشکات و حیات انقاب اسامی 

14( حضور نخبگان دینی و دانشگاهی و افراد دارای وجهه و 
جایگاه مردمی در صدا وسیما مؤثر است 

15( بیان ایثار و جانفشانی مردم در پیروزی و حیات انقاب و 
ضرورت حضور گسترده آن ها 

16( رسانه جهت شنیدن و انعکاس نظرات و پیام های مردمی 
باید در جامعه و در بین مردم حضور فعال و جدی و ملموس 

داشته باشد.  
17( با توجه به مشــکات حوزه اقتصادی و معیشت مردم و 
اینکه به تازگی سهمیه بندی بنزین و بالطبع اجتناب ناپذیر 
بودن افزایش قیمت ها، شرایط جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد، باید با شفاف سازی و تبیین دالیل ایجاد مشکات حوزه 
اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم از طرف تحریم های خصمانه 
آمریکا، با ایجاد روحیه و انگیزه های انقابی و ارزشی، به افکار 

عمومی جامعه جهت داد. 
18( پرهیز جدی اصحاب رســانه از ســیاه نمایی مســائل و 
مشکات جامعه، در صورت ضرورت، به بیان مسائل با رویکرد 
آسیب شناســی و ارائه توضیحات و راهکارهای الزم از زبان 

مسئوالن توجه شود. 
19( حضور مقامات، مسئوالن و هیئت نظارت و کارشناسان 
عرصه انتخابات در برنامه های مرتبط با انتخابات صدا وسیما 
برای فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطاع رسانی مهم است. 
20( با اســتفاده از ظرفیت های تخصصی هنری و محتوایی 
و تولید برنامه های خاقانه و پرهیز از برنامه های غیر جذاب، 

فعالیت رسانه ای الزم در حوزه های مختلف شود. 
21( اصل بیطرفی رسانه ها باید رعایت شود .

22( با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در رسانه در حوزه فضای 
مجازی و از طرفی ضریب نفوذ و تأثیر آن باید از فضای مجازی 
وشبکه های اجتماعی درجهت اهداف رسانه استفاده مؤثر شود.

در خراسان رضوی صورت گرفت 
  انصراف 89 نفر از انتخابات مجلس 

و 12 نفر از انتخابات خبرگان 
سیاسی،  معاون  ایسنا: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
خراســان  اســتانداری 
برای  گفــت:  رضــوی 
انتخابات مجلس شورای 
اســامی از یک هزار و  
114 نفر، 678 نفر تأیید 
و 348 نفر رد صاحیت شدند و 89 نفر نیز انصراف دادند، در 
مجلس خبرگان رهبری نیز از 29 نفر، 12 نفر انصراف دادند، 

12 نفر رد صاحیت و 5 نفر نیز تأیید شدند. 
حسن جعفری در خصوص تخلفات تبلیغاتی داوطلبان گفت: 
تاکنــون تخلفات خاص و ویژه ای که قابلیت پیگیری قضایی 
داشته باشد به ما منعکس نشده، تنها تخلفاتی در حوزه ستادهای 
انتخاباتی و نوع عکس بوده که در حد تذکر اســت، تذکراتی 
داده شــده و داوطلبان نیز رعایت کرده اند.معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تخلف 
در ایــن حد بوده که گاهی ســتادهای انتخاباتی عکس های 
خود را بیرون گذاشــته یا تبلیغات خود را در اماکن عمومی 
انجام داده بودند که بافاصله پس از تذکر جمع آوری کردند.

قدس از بجنورد گزارش می دهد 
  تبلیغات غیرمجاز هواداران نامزدهای 

انتخابات و آلودگی منظر شهری
بجنورد- خبرنگار قدس: 
تبلیغاتی  فعالیت هــای 
یازدهمین  نامزدهــای 
دوره انتخابــات مجلس 
شورای اسامی در استان 
خراســان شمالی همراه 
با سراسر کشور در حال 
انجام است و هر چه به 2 اسفند نزدیک می شویم، تب و تاب 
انتخابات بیشتر می شــود.اگر این روزها سری به خیابان ها و 
کوچه و پس کوچه شــهر زده باشید شاهد تصاویر پرزرق و 
برق داوطلبان انتخابات مجلس بوده اید که شهرداری بجنورد، 
2 هزار مترمربع چتایی بــرای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 
در خیابان های مرکزی و پرتردد شــهر نصب کرده اســت تا 

نامزدهای انتخابات، تبلیغات خود را روی آن انجام دهند.
متأســفانه بســیاری از کاندیداها اقدام به نصب پوسترهای 
تبلیغاتی و بنرهای بزرگ در فضاهای غیرمجاز ســطح شهر 
مانند درختان، دیوارنویسی اماکن شخصی و دولتی، چسباندن 
پوستر به دستگاه های خودپرداز، تابلوهای راهنمایی و رانندگی 
و ترافیکی ســطح شهر و... کرده اند که این کار سیما و منظر 
شهری را تخریب و سبب آلودگی محیطی می شود و یکی از 
بدترین آسیب های ناشی از تبلیغات انتخاباتی است که اثرات 

آن گاه تا سال ها باقی می ماند.
حتی در برخی نقاط شهر ترانس ها، تیرهای برق و ایستگاه های 
اتوبوس شــهری نیز از دست تبلیغات نامزدهای انتخابات در 
امــان نمانده اند، در حالی که همه مــا این جمله که »نصب 
هر گونه آگهی تبلیغاتی ممنوع اســت و پیگرد قانونی دارد« 
را دیده ایم.در این راســتا شهرداری بجنورد با توجه به رعایت 
نکردن این مســئله از سوی بسیاری از کاندیداهای انتخابات 
در راســتای برخورد با آن ها تعداد زیادی از این پوســترها و 
بنرهای تبلیغاتی که در مکان های غیرمجاز نصب شــده اند 
را جمع آوری می کند و این کار موجب ســنگین شــدن کار 
پارکبان ها و کارکنان خدمات شهری شهرداری برای پاکسازی 

این پوسترها و بنرها در این چند روز شده است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری بجنــورد در این زمینه 
می گوید: با توجه به رعایت نکردن این مسئله توسط بسیاری 
از نامزدهای انتخابات، در راستای برخورد با آن ها تا امروز تعداد 
10 مورد داربست بنرهای غیرمجاز از سطح شهر جمع آوری 

شده است.
خاکشــور به جمع آوری 800 مورد پوسترهای غیرمجاز نیز 
اشــاره می کند و اظهار می دارد: تعداد 200 بنر و پارچه های 
کوچک تبلیغاتی نیز از مکان های غیرمجاز از قبیل سازه های 
تبلیغاتی شهری و حتی درختان و دیوارها جمع آوری شد.وی 
می افزاید: متأســفانه با وجود تأکیدهای صورت گرفته برای 
تبلیغات فقط در فضاهای مجاز تعداد 45 بنر بزرگ غیرمجاز 
نیز در ایســتگاه های اتوبوس نصب شــده بود که نسبت به 

جمع آوری آن ها اقدام شد.

  افتتاح نخستین هنرستان 
استعدادهای درخشان کشور در مشهد

نخســتین  قــدس: 
استعدادهای  هنرستان 
در  کشــور  درخشــان 

مشهد افتتاح شد.
با حضــور معــاون وزیر 
و رئیــس ســازمان ملی 
و  درخشان  استعدادهای 
دانش پژوهان جوان، هنرستان دخترانه سمپاد سعدی به عنوان 
نخستین هنرستان استعدادهای درخشان کشور در آموزش و 
پرورش ناحیه3 مشهد افتتاح شد. فاطمه مهاجرانی، معاون وزیر 
و رئیس سازمان ملی اســتعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان در مراسم افتتاحیه این هنرستان گفت: آموزش و پرورش 
خراســان رضوی همیشه در همه طرح ها و حوزه های مختلف 
سربلند و پیشتاز بوده و در این بین افتتاح نخستین هنرستان 
اســتعدادهای درخشان کشــور یک اتفاق ویژه و جدید است 
که این مهم جای قدردانــی دارد.وی اظهار کرد: دانش آموزان 
سمپادی در سه مؤلفه مهارت حل مسئله، تفکر خاق و تفکر 
نقاد پیشرو هستند و ما در سمپاد مهارتی بستری از مهارت ها 
را تعریف می کنیم تا آن ها با عاقه مندی مهارت مورد نظر خود 
را انتخاب کنند و با خاقیت و نوآوری نگاه تازه ای به صنعت و 
اقتصاد داشته باشند.وی عنوان کرد: نقطه تمایز سمپاد مهارتی 
با سایر هنرستان های فنی، پرورش انسان های توانمندتر است 
تا به کمک حوزه صنعت بیایند لذا برای نخستین بار در کشور 
این نوع هنرستان در استان خراسان رضوی آغاز به کار می کند.

رزا درســنی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه3 مشهد در ابتدای 
این مراســم گفت: 798 دانش آموز ســمپاد در سه دبیرستان 
استعدادهای درخشان و نیز 2هزار و 648 هنرجو در 14 هنرستان 
آموزش و پرورش ناحیه3 مشــهد مشغول به تحصیل هستند.

هاشم رسائی فر  جمعه پیش رو انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسامی برگزار خواهد شد. انتخاباتی 
که در آن نامزدهای زیادی از طیف های مختلف سیاسی 
شرکت کرده اند تا امیدوار باشند با پیروزی در این دوره جواز 
حضور در مجلس یازدهم را بدست آورند.مشهد به عنوان 
یکی از کانشهرهای مهم در کشور نقش تأثیرگذاری در 
روند انتخابات و در نهایت ترکیب نمایندگان مجلس داشته 
و دارد. در این دوره از انتخابات به مانند دوره گذشته پنج 
نفر خواهند توانســت از حوزه انتخابیه مشهد و کات به 
مجلس راه پیدا کنند و با توجه به اعام انصراف تعدادی از 
نامزدها عماً 300 نفر دیگر فرصت تجربه حضور در این 
رقابت سیاسی را خواهند داشت. آمار نزدیک به 2 میلیون 
و 400 هزار نفری افراد واجد شــرایط حضور در انتخابات 
نشان دهنده عظمت یازدهمین دوره انتخابات مجلس در 
پایتخت معنوی ایران اســت.فرماندار مشهد در نشستی 
رســانه ای در خصوص آمادگی برای برگــزاری انتخابات 
مجلس گفت: همان طور که از قبل اعام شده است همه 
شــرایط برای برگزاری انتخاباتی بدون مشکل و به دور از 
حاشیه آماده است در همین راستا همه امکانات و اقدامات 

مورد نیاز برگزاری انتخابات در روز جمعه فراهم است.

   ورود دهه هشتادی ها به عرصه انتخابات
سید محمدرضا  هاشــمی گفت: حوزه مشهد در گذشته 
شامل 14 منطقه بوده که پنج منطقه به این تعداد اضافه 
شــده و در حال حاضر 19 منطقه تعریف کردیم که یک 
هزار و 520 شــعبه اخذ رأی برای این منظور آماده شده 

است و منطقه 13 با 123 شعبه اخذ رأی است. 70 درصد 
شعب یعنی یک هزار و 59 شعبه در مدارس، 323 شعبه 
یعنی 21 درصد در مســاجد و الباقی در ادارات، نهادها و 

دانشگاه ها برای حضور مردم مستقر خواهند بود.
وی عنــوان کرد: آمار افراد واجد شــرایط برای حضور در 
انتخابات 2 میلیون و 370 هزار نفر است که از این تعداد 
123 هزار نفر رأی اولی داریم. ضمن اینکه شهروندانی که 
پیش از تاریخ 2 اســفند 80 متولد شده اند و حداقل 18 
سال تمام سن دارند می توانند در رأی گیری شرکت کنند.

  افزایش 37 درصدی شعب اخذ رأی
وی با اشــاره به اینکه تعداد شعب اخذ رأی سال جاری را 
نسبت به دور گذشــته 37 درصد افزایش دادیم، تصریح 
کرد: وزارت کشور اعام کرده بود که حوزه ها باید 3 درصد 
شعب اخذ رأی خود را افزایش دهند، اما برای اینکه شرایط 
رأی گیری آســان تر شود خیلی بیشتر این آمار را افزایش 
دادیم که در همین راستا تعداد شعب اخذ رأی از یک هزار 
و 109 مورد در دوره دهم به یک هزار و 520 شعبه و 411 
شعبه نسبت به دوره دهم افزایش یافته است. هاشمی با 
بیان اینکه 33 هزار و 520 نفر به صورت مستقیم در روز 
جمعه درگیر انتخابات هســتند که با نیروهای ستاد 36 
هزار نفر می شــوند، عنوان کرد: از یک هزار و 520 شعبه 
اخذ رأی، یک هزار شعبه هفت عضو داشته و الباقی پنج 
عضو دارند. یک هزار و 520 نفر نمایندگان فرماندار، 9هزار 
و 600 نفر منشی صندوق، یک هزار و 520 نفر کاربر رایانه، 
یک هزار و 520 نفر رئیس صندوق، یک هزار و 520 نفر 

راننده و 4هزار و 480 نفر نیروی انتظامی هستند.فرماندار 
مشهد افزود: کاری که امسال انجام گرفت این بود که برای 
هر منطقه ای عاوه بر مســئول منطقه و نماینده نظارت، 

فرمانده ارشد نیز تعیین کردیم.  

    انتخابات نیمه الکترونیکی
هاشمی در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه آیا احراز 
هویت الکترونیکی در سرعت بخشیدن به روند اعام نتایج 
نهایی تأثیر دارد؟ گفت: انتخابات پیش رو انتخاباتی نیمه 
الکترونیک خواهد بود و به جز مرحله شمارش آرا مابقی 
مراحل برای نخستین بار الکترونیکی خواهد بود و وقتی از 
25 فرایند انتخابات 24 فرایند الکترونیکی باشد، در روند 

اعام نتایج نهایی نیز تأثیر دارد. 

   استفاده از دستگاه احراز هویت الکترونیک
 در شعب اخذ رأی

ســرگزی، رئیس کمیته فناوری اطاعات ستاد انتخابات 
شهرستان مشهد نیز در مورد نحوه اخذ رأی در انتخابات 
این دوره گفت: انتخابات این دوره نیمه الکترونیک بوده و 

تنها شمارش آرا دستی خواهد بود. 
در این دوره داخل شــعب اخذ رأی دســتگاهی مستقر 
می شود که دستگاه احراز هویت یا ترمینال مجری است، 
جایگزین کامپیوتر و لپ تاپ شده و همه کارهای سیستم 
کامپیوتری را انجام می دهد. دســتگاه روز قبل اخذ رأی 
پیکربندی و آماده سازی و به شعبه مربوطه منتقل می شود 

از این رو درصد تخلف بسیار کاهش پیدا می کند.

فرماندار تشریح کرد
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شکر

مهرداد طبسی: استاندار خراسان رضوی با 
تشــریح آخرین وضعیت عملکرد طرح مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی گفت: پس از اجرای 
این طرح در استان، نرخ بیکاری استان به 6/3 
درصد رسیده است.علیرضا رزم حسینی به بهانه 
بیست و نهم بهمن ماه )روز  اقتصاد مقاومتی 
و کارآفرینی( در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار 
کرد: در حــال حاضر پایین ترین نرخ بیکاری 

استان در 15 سال گذشته ثبت شده است.

   ایجاد 117  هزار شغل  
وی با اشاره به اینکه  امسال برای بیش از 117 
هزار نفر در سال جاری شغل ایجاد شده است، 
تصریح کرد: بر اساس کد تأمین اجتماعی و مرکز 
آمار ایران ، سهم اشتغال استان خراسان رضوی 
در سطح ملی باالست.استاندار خراسان رضوی 
ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر خراسان 
رضوی جزو اســتان های برتر ایجاد اشتغال به 
شــمار می رود که من بخش زیادی از تحقق 
آن را مبتنی بر اجرای مثلث توسعه اقتصادی 
 فرهنگــی  و نیز اقتصاد مقاومتــی می دانم.
رزم حسینی با اشاره به برگزاری همایش فاخر 
فرصت های ســرمایه گذاری اســتان  در 15 

اســفند جاری اظهار کرد: این همایش در سه 
روز برگزار و شــاهد حضور سفرای کشورهای 
خارجی ، وزرا و مســئوالن عالــی رتبه نظام 
خواهیم بود.وی تصریح کرد: در این همایش که 
به صورت بین المللی برگزار خواهد شد،بیش 
از  128 هزارمیلیارد تومان پروژه   با پیشرفت 
فیزیکی و اجرایی در معرض دید همگان قرار 
می دهیم و عاقه مندانی که مایل هستند ، می 

توانند مشــارکت کنند.وی اظهار کرد: در این 
همایــش  از 110 هزار میلیــارد تومان پروژه 
سرمایه گذاری در خراســان رضوی رونمایی 

می کنیم.

   مشارکت مردم 
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه اقتصاد 
مقاومتی مبتنی بر سیاست هایی است که مقام 

معظم رهبری  ابــاغ  کرده اند، گفت: بخش 
عمده تر آن اقتصاد مردمی اســت؛ یعنی همه 
فعالیت های اقتصادی ما بر این شــکل گرفته  
که در جهت مشارکت های اقتصادی مردم قدم 
برداریم؛ یعنی رفع موانع مقررات و تعرفه های 
گمرکی با هدف جذب سرمایه گذاری به این 

معنی که بتوانیم مردم را به صحنه بیاوریم .

   186 معین اقتصادی فعال
رزم حسینی با اشاره به اینکه در  استان خراسان 
رضوی و بر اساس الگوی توسعه اقتصادی 12 
منطقه اقتصادی تشــکیل شده است، افزود:با 
اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 
تاکنون 186 معین اقتصادی فعال در روستاها 
ایجاد شده و در حال فعالیت هستند و کارنامه 
بسیار درخشانی دارند و  در جلسات مختلف، 
معین ها از طریق رســانه ها گزارش عملکرد 

خودشان را ارائه کرده اند .
 استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: امیدوارم 
که بعد از سال جدید این سیاست را همچنان 
دنبال کنیم تا تعداد بیشتری از نیروهای اقتصاد 
مقاومتی آمادگی خود را جهت مشــارکت در 

اجرای سیاست های اقتصادی اعام کنند .

استاندار با اشاره به  اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی به قدس خبر داد

رکورد زنی خراسان رضوی در کاهش نرخ بیکاری


