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سامانه الکترونیکی سرمایه گذاری
در استان ایجاد میشود

سرپرست معاونت اقتصادی اســتانداری با اشاره به 63
هزار میلیارد تومان منابع بانکی استان و نیز منابع بانکی
مازاد گفت  :بــرای بهبود روند ســرمایه گــذاری در حال
ایجاد سامانه الکترونیکی سرمایه گذاری هستیم.
به گزارش خراســان رضوی ،علی رســولیان در نشســت
با هیئــت مدیــره خانه صنعــت ،معــدن وتجارت اســتان
همچنین افزود  :ازمحل یارانه ســود شــش هزار میلیارد
ریال تســهیالت توسعه شــاخصهای اقتصادی ،معادل
 240میلیارد ریال به دستگاههای اقتصادی استان ابالغ
شده است که با مشــارکت تشــکلهای اقتصادی وخانه
صنعت ،معدن و تجارت استان ،واحدهای تولیدی واجد
شرایط از این یارانه برخوردار میشوند.
رسولیانهمچنینگفت:آییننامهاجراییبرنامهاشتغال
فراگیر کشور به استان ابالغ و در کارگروه اشتغال استان،
تعیین تکلیف شــده اســت .بــر اســاس این برنامه ســهم
خراســان رضوی از تســهیالت  200هزار میلیارد ریالی
برنامه اشتغال فراگیر18هزار و 486میلیارد ریال است.
در این نشســت ،حســن حســینی رئیــس خانــه صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضوی هم در ســخنانی با بیان
این که دســتگاههای اجرایی میتوانند بخش عمدهای
از گرههای موجود در حوزه کسب وکار را باز کنند ،ادامه
داد :امیدواریم در ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی،
نظرات بخش خصوصی نیز لحاظ شود زیرا با وجود همه
تالش ها ،وضعیت عمومی کسب وکار نامساعد است.
وی ادامه داد  :از آن جا که بســیاری از مشکالت در کشور
با عــزم جدی مســئوالن ظرف مــدت کوتاهی رفع شــده
است ،چالشهای تولید نیز با عزم فراگیر مسئوالن حل
شدنی است.
ابراهیمی دبیــر کل خانه صنعت ،معــدن و تجارت هم در
این نشست با اشاره به صدور کارتهای کارآفرینی برای
واحدهای خوش نام و پیشروی استان ،خواستارحمایت
و برنامــه ریــزی اســتانداری و دســتگاههای مربــوط ،از
دارنــدگان ایــن کارتهــا شــد  .وی در ادامه با اشــاره به
پیگیریهــای دو ســاله برای عضویــت در ســتاد اقتصاد
مقاومتی و کارگروه اشــتغال اســتان ،تصریح کرد  :جای
تشکل فراگیری چون خانه صنعت ،معدن و تجارت در این
ستاد و کارگروه مهم استان خالی است.

نبود بازار عرضه مستقیم
درد بزرگ صنایع کوچک
فرماندار5 :نقطه مشهد توسط شهرداری برای ایجاد بازارچه مشاغل
خانگی و خرد معرفی خواهد شد

بــا وجــود گالیههــای رئیــس دبیرخانــه شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخش
خصوصــی اســتان از اجــرا نشــدن قانون تامین مــکان بــرای عرضــه تولیدات
داخلی تولیدکنندگان خرد و متوسط توسط شهرداری مشهد ،فرماندار مشهد
از ایجاد شش بازارچه جدید در این زمینه خبرداد.

گزارش
مسعود حمیدی

طبق مــاده  16بهبــود فضای کســبوکار،
شــهردار یهای کل کشــور موظــف انــد
مکانهایی را بــرای عرضه تولیدات داخلی
در اختیار تولیدکنندگان خرد و متوســطی
که زیــر  50نفــر نیــرو دارنــد ،قــرار دهند و
درصورتیکــه چنیــن اماکنــی را ندارند ،از
ادارات راه و شهرســازی درخواســت کنند
این اماکن را در اختیارشان قرار دهند .این
قانون مربوط به ســال  90است که در سال
 94برای آن ،هیئت دولت ،آیین نامه اجرایی
مصوب کرد.
دبیر شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخش
خصوصی اســتان در ایــن باره به خراســان
رضوی گفت :هدف این آییننامه دسترسی
راحت تــر تولیدکنندگان کاالهــای ایرانی
که با ســرمایه کمی در حال تولید هســتند،
به بازار مصرف اســت تا از طریــق واگذاری
اماکنی توسط شهرداریها و دولت ،فرصت
عرضه مســتقیم محصوالت خود را به دست
آورنــد .لبافی تصریح کرد :ایــن آییننامه بر
حمایــت ازبنگاههــای اقتصــادی کوچک و
متوســط تأکید دارد کــه اتفاقــا  95درصد
بنگاههای اقتصادی خراســان رضوی جزو
همین واحدهــا هســتند .از طرفــی در این
آییننامــه تأکیــد شــده اســت کــه تولیدات
عرضهشده حتم ًا باید ایرانی باشد و از سوی
دیگــر عرضــه محصــوالت و کاالهــا ،بدون

واســطه و مســتقیم انجــام شــود .درنتیجه
قیمــت تمامشــده کاالهــا پاییــن میآیــد و
مصرفکنندهراترغیببهخریدخواهدکرد.
وی ادامه داد :در جلسات متعددی که در این
باره برگزار کردیم ،متوجه شدیم نمایندگان
شــهرداری تصــور میکننــد بازارهــای روز
و شــب بازارهایی که در حاشــیه خیابانها
تشــکیل میشــوند یــا فروشــگاههایی مثل
«شــهرما» که شــهرداری دایــر کرده اســت
هدف این دستورالعمل قانونی هستند .اما
این طور نیست و با این وصف ،عمال اجرای
این قانون و آییننامه در سالهای اخیر روی
زمین مانده اســت وشــهرداریهای استان
هنــوز بــرای اجــرای ایــن آییننامــه ورود
نکردهاند.
لبافی اضافه کرد :شهرداری مشهد مدعی
است فروشگاههایی مانند«شهرما» در قالب
این آییننامه قــرار میگیرند که بههیچوجه
درست نیست چراکه این فروشگاهها شرایط
آییننامه مبنی بر عرضه کاالی ایرانی بدون
واسطه و مستقیم را رعایت نمیکنند .

•شهرداری :عمل کرده ایم

بااین حال،مدیر عامل سازمان میادین میوه
و تره بار و ســامان دهی مشــاغل شهری ،به
خراســان رضوی گفت :شــهرداری مشــهد
حتی پیــش از ایــن که آییــن نامه ســال 94
ابالغ شود در قالب روز بازارها و شب بازارها،
اماکنی را در اختیار تولید کنندگان و عرضه
کنندگان محصوالت قرار داده است.
احمــد محبــی افــزود :مــا آمادگــی داریــم

اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی خبرداد :

پیشبینیپرداخت100میلیونیهای
افضل توس و وحدت

رئیس کل بانک مرکزی گفت :برگزاری جلســات منظم
با نمایندگان سران ســه قوه همچنان ادامه دارد .یکی از
تصمیمهای جدید در این جلسات درباره تعاونی وحدت
و افضل توس بود که پیشبینی شد تا مبلغ  100میلیارد
تومان پرداخت شــود که هنوز تصمیم نهایــی در این باره
گرفته نشده البته سپرده مشتریان تا ســه میلیون تومان
پرداخت و با حدود  76درصد مشــتریان ایــن تعاونیها
تســویه حســاب شدهاســت .ولی ا ...ســیف در گفتوگو
با خبرگــزاری خانه ملــت ،همچنیــن در تشــریح آخرین
وضعیت سپردهگذاران کاسپین گفت :بر اساس آخرین
تصمیــم ،قرار شــد مبلغ 200میلیــون تومان بــه تمامی
ســپردهگذاران اعــم از ســپردهگذارانی کــه زیــر 200
میلیون تومان و بیش از این ارقام سپردهگذاری کردهاند،
پرداخت شــود .وی با بیان این که مبلــغ  10درصدی که
از ســپردهگذاران زیر  200میلیون تومان کسر شده بود
در حال بازپرداخت به ســپردهگذاران اســت ،افزود :هم
اکنون شعب کاسپین با خطوط اعتباری که بانک مرکزی
باز کرده است،پاســخ گوی ســپردهگذارانی هســتند که
برای دریافت ســپرده خــود مراجعه میکننــد و به تدریج
تمامی ســپردهگذاران را در بر میگیــرد .وی ادامه داد:
بقیه ســپرده مشــتریانی که بــاالی  200میلیــون تومان
ســپردهگذاری کردهاند ،پس از شناســایی اموال جدید
یشود.
پرداخت م 

وعده فرماندار مشهد برای حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه
گذاری استانداری خبرداد:

خبر

عکس تزیینی است

هدفاین
بازارچ هها
دسترسی
راحتتر
تولیدکنندگان
کاالهایایرانی
بهبازارمصرف
استتاازطریق
واگذاری
اماکنیتوسط
یهاو
شهردار 
دولت،فرصت
عرضهمستقیم
محصوالتخود
رابهدستآورند

اماکنی را که هــم اکنون بهعنــوان روز بازار
فعالیت میکنند ،در قالب حمایت از تولید
داخل و مشــاغل خانگی وخرد قــرار دهیم.
در مناطقــی هــم کــه شــهرداری مکانی در
اختیــار نــدارد ،از اداره راه و شهرســازی
درخواســت خواهیــم کــرد زمیــن الزم را
در اختیــار آنهــا قــرار دهد.بــا ایــن حــال
بــرای اجرای ایــن آییننامــه ابتــدا نیازمند
آن هســتیم کــه واحدهــای فعــال در بخش
تولیــدات ،مشــاغل خانگی و دیگــر صنایع
خرد را شناســایی کنیم که ما از دســتگاهها
و کمیتههــای مربــوط در ایــن زمینــه
درخواست کرده ایم این واحدها را معرفی
کنند.

•وعده فرمانداری برای اجرای
آییننامه
فرماندار مشــهد نیز با تأیید سخنان محبی
در گفت وگو با خراسان رضوی ،از برگزاری
جلسهای با همین موضوع طی روز گذشته
خبــر داد و در بیان جزئیــات آن افزود :مقرر
شــد پنج نقطه در شــهر مشــهد به پیشنهاد
شهرداری برای این موضوع اختصاص یابد و
دستگاههای مربوط نیز با اولویت حمایت از

مشاغل تحت پوشش بهزیستی ،بنیاد شهید
و کمیته امداد ،واحدهــای خرد را به کمیته
اجرایی این آییننامه معرفی کنند.
رحیــم نوروزیــان افزود :واحدهــای
معرفــی شــده از این حیــث که هر کــدام در
چه منطقــهای امــکان فعالیــت دارنــد ،در
کمیته تخصصی بررسی خواهند شد .
فرماندار مشــهد اضافه کرد :ایــن آییننامه
درگذشته هم اجراشده و شهرداری مدعی
بود مکانهایی را در اختیار فعاالن قرار داده
است اما بنا به مشکالتی خود فعاالن توانایی
ادامه کار را نداشتهاند.
وی تصریــح کــرد :بــه دنبــال آن هســتیم
حتمــ ًا قبــل از پایان ســال ،ایــن آییننامه را
اجرایــی کنیم ولــی الزمه آن ،این اســت که
تولیدکنندگان ،مشــخص و معرفی شــوند.
بنابرایــن دســتگاههای مربــوط را موظــف
کردیم بــه نمایندگــی از تولیدکننــدگان با
شهرداری مشهد همکاری کنند.
فرماندارمشهدتصریحکرد:بهمنظوراجرای
دقیق این آییننامه در اماکن تخصیصیافته
فقــط باید تولیــدات داخلــی عرضه شــود و
واســطهای وجود نداشــته باشــد و کام ً
ال بر
اساس مفاد آییننامه عمل شود.

•بررسی صورتهای مالی فرشتگان در
دستگاه قضا

ســیف با بیان این که قوه قضاییه از طــرق مختلف تالش
میکند بــا بررســی صورتهای مالــی موسســه مالی –
اعتباری فرشتگان ،شناسایی کند داراییهای ایجاد شده
در چه مسیری قرار گرفته اســت ،یادآور شد :قوه قضاییه
بررســی میکند آیــا داراییها بــدون حق به افــراد دیگر
منتقل شــده یا خیر و داراییهایی را که شناســایی شده
باز میگردانــد و ظرفیت جدیدی برای پرداخت ســپرده
مشتریان ایجاد میشود.

•تجمعات سپرده گذاران بدر توس و افضل توس

شایان ذکر اســت روزگذشته تعدادی از ســپرده گذاران
موسســه مالــی افضل تــوس در مقابــل مجلس شــورای
اسالمی در تهران و نیز در مقابل یکی از شعب بانک آینده
درمشهد تجمع کردند .همچنین روز دوشنبه نیز تعدادی
از سپرده گذاران تعاونی بدر توس که تعیین تکلیف آن به
کاسپین سپرده شده اســت ،مقابل ساختمان دادسرای
عمومی و انقالب مشهد تجمع کردند.

چهرهها وخبرها
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی

معاونسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان:

افزایش  14درصدی مصرف گاز در
خراسان رضوی

طرح آمارگیری برخورداری خانوارها
و استفاده از فاوا اجرا میشود
معاون آمار واطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراســان رضوی از
اجرای طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فاوا همزمان
با سراسر کشــور در اســتان باهدف محاســبه ضریب نفوذ اینترنت خبرداد.به گزارش روابط عمومی این
سازمان ،مجید نعیمی افزود :زمان اجرای این طرح در استان خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور از
 29آبان تا  29آذر به مدت یک ماه است.نتایج این طرح در کل استان و همچنین مناطق شهری و روستایی
کشور از سوی مرکز آمارایران منتشر خواهد شد.

خبر
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

تشکیل 496پرونده برای597
هکتار زمین خواری در استان

مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری خراســان رضوی با
بیان اینکه حفاظت 16.5درصد از کل عرصههای منابع
طبیعیایناستانکهدارایتوجیهاقتصادیاست،باحضور
بهرهبردارانومشارکتآنهاصورتمیگیرد،افزود496:
فقرهپروندهزمینخواری،تخریبوتصرفزمینهایملیو
طبیعیطینیمهنخستامسالبامساحت 597هکتاردر
استانتشکیلشدهاست 53.فقرهپروندهدیگرنیزدرزمینه
جلوگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجاز در عرصه منابع
طبیعیشکلگرفتهکهمربوطبه 118هکتارزمیناست.
بــه گــزارش ایرنــا ،علیرضــا صحرایــی گفــت :از مجموع
عرصههای طبیعی خراسان رضوی ،اســناد مالکیت پنج
میلیونو 711هزارهکتاربهنامدولتدریافتشدهوبرای
یک میلیون و  323هزار هکتار زمین موات نیز سند صادر
شده است .از مجموع مساحت استان ،برای  11میلیون و
 526هزار هکتار نقشه برداری انجام شده و بقیه مساحت
باقی مانده نیز در دســت اقدام اســت .صحرایی افــزود :از
ابتدای امســال تاکنون 15هــزار و 262اعتراض مردمی
دربارهتعرضبهعرصههایطبیعیثبتشدهاست.به13
هزار و  888فقره از این گزارشها رســیدگی شده است و
بقیهدرمسیررسیدگیقراردارد.وی بیانکرد:ایناستان
در زمینه ثبت اطالعات در ســامانه بانک زمین ،رتبه ســوم
کشوررادارد.صحراییبااشارهبهوجودحدودیکمیلیون
هکتارجنگلدرایناستان،بیانکرد:درقالبطرحجنگل
کاری اقتصادی با مشــارکت مردم ،امسال پنج طرح تهیه
جنگلدرمناطقمختلفاستاناجراشدهاست.صحرایی
درباره نقشههای سیل خیزی خراســان رضوی نیز گفت:
هفتمیلیونو 360هزارهکتاراززمینهایاستانازنظر
شدت ســیل خیزی نرمال ،دو میلیون و  946هزار هکتار
بحرانیویکمیلیونو 341هزارهکتار فوقبحرانیاست.
وی افزود 1159 :روستا در پهنههایی با سیل خیزی کم،
1160روستادرپهنههایسیلخیزمتوسط 429،روستا
درپهنههایسیلخیززیادو 17روستادرمناطقسیلخیز
بسیارزیادقراردارند.

مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی گفت :بــه دنبال کاهــش  8تا 10
درجهای دمای هوا در ســه روز اخیــر 100 ،میلیون مترمکعــب گاز در این
استان به مصرف رسید که نسبت به مصرف مدت مشابه هفته قبل  14درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی این شرکت ،سیدحمید فانی با بیان این که در فصل سرد سال 70 ،درصد مصرف
گاز استان در بخشهای خانگی و تجاری و بقیه در نیروگاهها بوده است ،از شهروندان خواست با مدیریت
صحیح مصرف ،زمینه ماندگاری این نعمت الهی را برای آیندگان فراهم آورند.

 3گزینه جدید شورای هماهنگی جبهه اصالحات استان
برای تصدی استانداری
نشست خبری
محمدامین شرکت اول

رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصالحات
در خراســان رضوی ،از انتخــاب گزینههای جدید
این شــورا بــرای تصــدی اســتانداری خبــر داد .به
گزارش خراســان رضوی ،اگرچه طبق اعالم قبلی
مقرر بود نشســت خبری «ریاســت دورهای شورای
هماهنگیجبههاصالحاتاستانخراسانرضوی»
دوشــنبه شــب در محل تازه تاســیس خانه احزاب
مشهد برگزار شــود اما علیرغم حضور خبرنگاران
به دلیــل ناهماهنگی ،این نشســت برگزار نشــد و
حتی فــرج ا...عباســی ،دبیــر شــورای هماهنگی
اصالحطلبــان خراســان رضــوی از برنامــه ریــزی
برای برگزاری چنین نشســتی اظهار بی اطالعی
کــرد .باایــن حال ،پــس از لغو ایــن نشســت،الهه
قلی زاده رئیــس دورهای این شــورا با ارســال خبر
برگزاری جلســه شــورا ،اطالعاتی از نتایج جلســه
در اختیار خبرنگار ما قــرار داد و همچنین در گفت
وگوی تلفنی ،توضیحاتی ارائه کرد .وی با اشاره به
تصمیم اینشورابرایمعرفیگزینههایپیشنهادی
جدیــد به دولــت بــرای تصدی پســت اســتانداری
خراســان رضوی گفت :شــورای هماهنگی جبهه
اصالحــات خراســان رضــوی در جلســات قبلی،
آقایانمحسنمهرعلیزاده،هادیپژوهشوحسین
امینیراانتخابومعرفیکرداماپسازمعرفیآقای
مهرعلیزاده به عنوان اســتاندار اصفهان ،این شورا
تصمیمبهرایگیریمجددگرفتکهدرجلسه یک
شنبهشب آقایانعلیمحقر،محمدرحیمنوروزیان
و حسین مهری حائز اکثریت آرا شدندکه به هیئت
دولت معرفی خواهند شد .قلی زاده با بیان این که
هیچ نهاد و مســئولی در دولت از ما نخواسته است
گزینه پیشنهادی برای تصدی استانداری معرفی
کنیم ،افزود:با این حال ما در جایگاهی هستیم که
میتوانیم پیشنهادهای خودمان را ارائه  کنیم چرا
کهمادرانتخاباتریاستجمهوریباجنابروحانی
هم ســو بودیم و خیلی از ســتادهای وی در دســت

اصالحات بــود و با ظرفیت آنهــا فعالیت میکرد.
اینمطالبهماستوآنراحقخودمانمیدانیمکه
گزینههایخودمانرابههیئتدولتمعرفیکنیم.
رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصالحات
اســتان تصریح کرد :وظیفه ما این اســت برای این
که بتوانیم در آینده پاسخ گوی مردم و تاریخ باشیم،
گزینههایخودرابههیئتدولتمعرفیکنیمامااین
کهتاچهحدآنهابهاینامرتوجهمیکنند،خودشان
باید پاســخ گــو باشــند .وی ادامــه داد :گزینههای
پیشــنهادی خود را در مرتبه قبلی نیز برای افرادی
در هیئت دولت از قبیل معــاون اول رئیس جمهور،
وزیر کشــور و دبیرخانه هیئت دولت ارسال کردیم
اما پاســخی از آنها دریافت نکردیم ،ما این را برای
خودمانیکپیروزیمیدانیمکهگزینهمطرحشده
از ســوی شــورای جبهه اصالحات اســتان ،توسط
هیئتدولتبهعنواناستانداراصفهانانتخابشد
و قطعا این انتخاب ما در انتصاب وی تاثیر به سزایی
داشتهاست.اینفعالسیاسیاصالحطلببااشاره
به انتصاب های صورت گرفته در شهرداری مشهد
نیز گفت :شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات در
انتخابگزینههایمطرحدرشهرداریمشهد،دخل
وتصرفچندانینداشتهاماپیشنهادهاییراممکن
اســت در آینده ارائه کند ضمن این که ما یک بانک
اطالعاتی از چهرههای شــناخته شده تهیه کردیم
و در اختیار شهردار نیز قرار دادیم .قلی زاده با بیان
اینکهتاکنونشورایجبههاصالحاتاستانهیچ
جلسهرسمیباشهردارمشهد،معاونانومشاوران
وی نداشــته اســت ،افزود :حمایت ما از شهرداری
مشروطنیستوقرارشدهبامعاونتهایشهرداری
جلساتی داشته باشیم و برنامههایی ارائه دهیم .ما
باید از فهرستی که به شــهرداری داده ایم ،حمایت
کنیم با این حــال تاکنون نیز از انتصابات شــهردار
مشهدراضیبودهایمچراکهاینانتصاباتبراساس
تخصص بوده اســت .وی در پایان گفت :براســاس
برنامه جلسات شورا ،قرار اســت از مسئوالن برای
پاسخ گویی به سواالت دعوت به عمل آید که بر این
منوال در اولین جلسه ،میزبان استاندار و در جلسه
بعدازآنمیزبانشهردارمشهدخواهیمبود.

ورود 128میلیون دالر سرمایه
خارجی از ابتدای سال به استان
رئیس ســازمان امور اقتصادی و دارایی استان گفت:
از ابتدای امســال  128میلیون دالر سرمایه خارجی
وارد استان شــده است .ســیدمهدی رمضانی روز سه
شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :این میزان سرمایه
وارده به استان از ابتدای امســال تا نیمه آبان ماه ثبت
شــده که  94میلیون دالر آن ،بدون تضمیــن دولت و
 35میلیون دالر بــا ضمانت دولتی اســت .وی با بیان

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان:

قوانین صادرات و واردات باید
اصالح شود

باقری /دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی بر ضرورت
اصالح قوانین و مقررات تاکید کرد .محمد ابراهیم افشــاری گفت :دســت
وپای تاجر را با یک سری قوانین و مقررات بی دلیل بسته ایم ،موانع صادرات و واردات قانونی باید برداشته
شود زیرا اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق است و البته این موضوع از طرف کمیسیون در حال
پیگیری است .وی ادامه داد:در چهار سال گذشته اقدامات پیشگیرانه خوبی در بحث قاچاق به ویژه سوخت
انجام شده که حاصل آن کنترل قاچاق و تبدیل آن از روند افزایشی به کاهشی بوده است.

این که خراســان رضوی رتبه نخست کشور را از لحاظ
تعداد طرحهای سرمایه گذاری خارجی دارد ،افزود:
امســال  22طرح ســرمایه گذاری خارجی استان در
هیئت سرمایه گذاری خارجی مطرح شد که  16مورد
آن به تصویب رسید.
رمضانــی گفــت :میــزان تکلیف شــده ســاالنه جذب
ســرمایه گذاری خارجی مســتقیم در کل کشور15 ،
میلیــارد دالر اســت که ســهم اســتان از ایــن رقم یک
میلیــارد دالر تعییــن شــده اســت .وی مبلغ ســرمایه
گــذاری خارجــی مصوب اســتان را تــا پایان آبــان ماه
امســال  578میلیــون دالر اعــام و بیــان کــرد :این

رقم ســال گذشــته  162میلیون دالر و در ســال 94
معــادل  32میلیــون دالر بوده اســت .تا کنــون 159
مجوز سرمایه گذاری خارجی با سرمایه مصوب 516
میلیــون دالر و ســرمایه وارده  544میلیــون دالر در
استان خراسان رضوی صادر شده است 270.فرصت
سرمایه گذاری در خراسان رضوی شناسایی شده که از
این تعداد  118مورد دارای مطالعات توجیهی کامل
برای معرفی به ســرمایه گــذاران اســت .فرصتهای
شناسایی شده ســرمایه گذاری در خراسان رضوی به
صورت الکترونیکی و حضوری به متقاضیان ســرمایه
گذاری معرفی شده است.

