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سیاسی-اقتصادی

فرماندار مشهد:

تبلیغات شبکه های معاند،
قیام ملت ایران را علیه
بدخواهان نظام به دنبال داشت

معاونسرمایهگذاریادارهکلمیراثفرهنگی:

راه اندازی سامانه تسهیالت بانکی
درحوزهگردشگریوصنایعدستی

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خراسان رضوی از راه اندازی سامانه
کارا برای تســهیالت بانکی"طرح های اشــتغال فراگیر
و اشتغال روســتایی" فعالیت های گردشــگری و صنایع
دســتی خبر داد .بــه گــزارش روابــط عمومی ایــن اداره
کل ،حسن زمانی اظهار کرد :ســامانه کارا برای ثبت نام
متقاضیان وام اشتغال پایدار روستایی و عشایری درسطح
روســتاها و شــهرهای زیر 10هــزار نفر جمعیــت و طرح
اشتغال فراگیر برای سرمایه گذاران و کارآفرینان شهری
وروستایی راه اندازی شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
خراســان رضوی نیز گفــت :از ابتدای ســال  96تاکنون
29طرح تاسیسات گردشــگری به مبلغ 3040میلیارد
ریال شامل مجتمع اقامتی  ،رستوران بین راهی و دفاتر
خدمات مســافرتی به منظــور کمک بــه ایجاد ،توســعه ،
تکمیل و به ســازی به بانک های عامل معرفی شــده اند.
ابوالفضل مکرمی فــر اظهار کرد :با توجه بــه امکان ثبت
درخواســت متقاضیــان تســهیالت بانکــی تاسیســات
گردشگری و صنایع دستی در سامانه بهین یاب از ابتدای
دی ماه امســال15،طرح به مبلــغ 1124میلیارد ریال
از محل تســهیالت طرح رونق تولید به بانــک های عامل
معرفی شده اند.

رئیسبازرگانیخارجیسازمانصنعتخبرداد:

رشد  ۷۶درصدی صادرات کاال
از استان به هنگ کنگ

رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی از رشد 76درصدی صادرات کاال
از این استان به کشور هنگ کنگ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی ،محمدعلی امیرفخریان اظهار کرد :در
 9ماهه امســال  1558هزار تــن کاال بــه ارزش 1421
میلیون دالر صادرات از استان صورت گرفته است.
وی افزود :در ســال های اخیر ،مبادالت تجاری استان و
کشور هنگ کنگ بسیار چشمگیر بوده است و هم اکنون
این کشور جزو پنج کشور هدف صادراتی استان است.
وی گفــت :در  9مــاه امســال  33هزارتن کاال بــه ارزش
 37492هزار دالر از این استان به کشور مذکور صادرات
داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل  76درصد
رشد داشته است.

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیخبرداد:

 20هزار کارگر ساختمانی استان
در انتظار بیمه

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت 20 :هزار نفر از
کارگران ساختمانی این استان با دارا بودن شرایط اولیه،
در نوبت بیمه قرار دارند .محمد ســنجری در گفتوگو با
ایرنا افزود :حــدود  160هزار کارگر ســاختمانی در این
استان فعالیت می کنند که از این تعداد  60هزار نفر بیمه
شده اند .اشــتغال  20هزار نفر دیگر هم توسط انجمن
های صنفی کارگران ســاختمانی محرز شــده اســت اما
به دلیل کمبود منابــع در انتظار اخذ ســهمیه برای بیمه
شدن هستند.
وی با اشاره به وجود برخی افراد فاقد صالحیت در جمع
بیمه شدگان این صنف اظهار کرد :به تازگی سامانه بیمه
کارگران ساختمانی راه اندازی شده که هدف آن پاالیش،
احصا و حذف افرادی است که به صورت غیر واقعی از بیمه
کارگران ساختمانی استفاده می کنند.
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پیشنهادعجیب رئیس گروه پارلمانی
ایران و چین برای جایگزینی برقی سازی
خط آهن تهران-مشهد
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واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیالت نوسازی با مشکل مواجهند

نوسازیصنعتدردستاندازبانکی
گزارش
مسعودحمیدی

ابتــدای امســال بود کــه ســتاد فرماندهــی اقتصاد
مقاومتیدستورالعملبازسازیونوسازیواحدهای
صنعتیومعدنیراتصویبکرد؛ 14تیرماههموزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،بخشنامه آن را به استانها
ابالغ کــرد تا واحدهــای متقاضی از طریــق ثبت نام
در سایت بهین یاب بتوانند برای دریافت تسهیالت
نوســازی اقدام کنند.بر اساس این مصوبه بناست با
اعتباری معــادل 100هزار میلیارد ریــال پنج هزار
واحد تولیدی در کشور نوســازی و بازسازی شود که
سهم استان خراســان رضوی از این اعتبارات حدود
 4800میلیــارد ریــال بــرای نوســازی 240واحد
صنعتی بوده اســت .معــاون امــور صنایع ســازمان
صنعت،معدنوتجارتاستاندربارهاهدافمدنظر
اجرای این دســتورالعمل به خراسان رضوی گفت:
کاهشقیمتتمامشدهمحصوالتتولیدیوافزایش
رقابتپذیریتولیدات،نوسازیوحفظتولیدوارتقای
فنــاوری واحدها و مجهز شــدن واحدها بــه فناوری
روز بهمنظور تداوم حضــور در بــازار ،افزایش بازده،
کاهشضایعات،رفعگلوگاههایخطتولید،کاهش
مصرف انــرژی در فرایند تولید ،توســعه صــادرات و
تولیداتصادراتمحور،مهمتریناهدافاجرایاین
دستورالعملاست.ابراهیمناصریهمچنیندرباره
اولویتهایانتخابواحدهایصنعتیمتقاضیاین
تســهیالت اظهار کرد :صنایــع دارای ارزشافزوده
باالتر ،صادراتی بودن محصول تولیدی بهاستثنای
صادرکننــدگان مــواد اولیه و خــام ،پیشــران بودن
،دارایجایگاهبودندرزنجیرهارزشوبرخورداریاز
تواناشتغالزایی،ازاولویتهایانتخابواحدهای
متقاضی بــرای پرداخت این تســهیالت اســت .وی
اضافه کرد :این تســهیالت برای واحدهای کوچک
 10میلیارد ریــال ،واحدهای متوســط 60میلیارد
ریال و واحدهای بــزرگ 150میلیارد ریال اســت .
زمانبازپرداختاینتسهیالتپنجسالهاستودوره
تنفس حداقل یکســاله برای آن در نظر گرفتهشده
اســت .ناصری گفــت :تاکنــون حــدود  261واحد
صنعتــی اســتان بــرای دریافــت این تســهیالت در
ســامانه بهین یاب ثبت نام کــرده انــد و از این تعداد
 149واحد در کمیته کارشناسی و کارگروه استانی
بررســی و بیــش از 2790میلیارد ریال تســهیالت
برای این واحد ها مصوب شــده است که متقاضیان
برایدریافتتسهیالتبهبانکهایعاملدراستان
معرفی شــده اند .اما اینکه این تســهیالت تاکنون
به کدام واحدهــا تخصیص یافته اســت و واحدهای
دریافت کننده تسهیالت چگونه می خواهند از این
تســهیالت به منظور نوســازی بهره بــرداری کنند،
موضوعی است که برای پیگیری آن ابتدا از سازمان
صنعت،معدنوتجارتخواستیمتانام 149واحدی
را که برای دریافت این تسهیالت به بانک ها معرفی
شــده اند ،در اختیــار مــا بگذارند؛ اگرچــه در نهایت
فهرستی شامل  65واحد معرفی شــده دستمان را
گرفتامادراینبارهبامدیرانتعدادیازاینواحدها
گفت وگو کردیم.ابوالحســنی ،مسئول حسابداری

شرکت «ادریس شیمی» ،بابیان این که این شرکت
تسهیالت را دریافت کرده است ،به خراسان رضوی
گفت :این تســهیالت در دو قالب سرمایه در گردش
ونوسازیاعطاشدهاستکهمافعالدربخشسرمایه
درگردشاینتسهیالترادریافتکردیم.مدیرعامل
شرکت ســیم خراســان از دیگر شــرکتهایی است
که برای دریافت این تســهیالت در سامانه ثبت نامه
کرده و بــه بانک عامــل معرفیشــده اســت .باباپور
مدیرعامــل ایــن شــرکت بابیــان این که شــرکتش
تســهیالت یک میلیارد تومانــی را برای بازســازی و
نوسازی درخواست کرده است ،به خراسان رضوی
گفت :اگرچه این میزان برای شــرکت تصویب شــد
اما هنوز نتوانستیم این تســهیالت را دریافت کنیم.
وی افزود :ما همچنین برای ســرمایه در گردش یک
میلیاردتومانتقاضادادیمکههنوزتخصیصنیافته
است که به نظر میرســد بانک عامل اعتبارات الزم
راندارد.ایناعتباراتبرایتهیهدستگاههایجدید
هزینهخواهدشد.

•بانکسندواحدصنعتیراقبولنکرد

باباپور ادامه داد :با توجه به این که بانک ســند واحد
صنعتی را قبول نمیکرد ،مجبور شدیم سند ملکی
برایضمانتتسهیالتدرخواستیتحویلبدهیم؛با
اینحالهنوزموفقبهدریافتوامنشدهایم.دریافت
این وام می تواند به افزایش تــوان تولیدی این واحد
کمککندچراکههماکنونبا10درصدظرفیتخود
کار میکنیم که ناشی از دریافت نکردن مطالبات و
نبودنقدینگیاست.

• 4میلیارداز 14میلیاردتومان

شرکت رضا نخ یکی دیگر از واحدهای متقاضی این
تسهیالتاست.مدیرعاملاینواحدتولیدیبابیان
این که از 14میلیاردتومان تســهیالتی کــه برای ما
مصوبشدهاستفقطچهارمیلیاردتومانرادریافت
کرده ایم ،به خراسان رضوی گفت :بنا بود که به این
سودتسهیالتیارانهاختصاصیابداماتاکنونچنین
یارانه ای تخصیص نیافته است و ما در حال پرداخت
سودکاملتسهیالتهستیم.نژادحسینیانافزود:
چهارمیلیاردتومانتسهیالتتخصیصیافتهصرف
خرید ماشین آالت و تجهیزات از کشور فرانسه شده
اســت که بیش از هفت میلیــارد تومان هزینــه در بر
داشته است؛ البته این ماشین آالت در مسیر انتقال
بهکشوراست.

•هنوزهیچتسهیالتیدریافتنکردهایم

شرکتمشهدصدرا،یکیدیگرازواحدهایصنعتی
متقاضی دریافت این تسهیالت است که مدیرعامل
آن بابیــان ایــن کــه از ســال 92حــدود 12میلیارد
تومان از مطالبــات خــود را از دولــت دریافت نکرده
ایم ،به خراســان رضوی گفت :شرکت صدرا خودرو
یکی از واحدهــای تولیدی اســتان اســت که طرف
قراردادشرکتهایدولتیاستوازدومیلیاردتومان
تسهیالتنوسازیتخصیصیافتههنوزهیچاعتباری
دریافت نکرده است .پیل زور اظهار کرد :زمینههای
اشتغالوتولیدزیادیوجوددارداماباتوجهبهاینکه
شــرکتهای دولتی در پرداخت مطالبات دیر عمل
میکنندونقدینگیبهمانمیدهند،توسعهونوسازی

واحدها بهکنــدی انجام
میگیــرد .وی تأکیــد
کرد :واحدهای صنعتی
اســتان با کمبود شدید
نقدینگیمواجههستند
و ما هــم اکنــون بیش از
 1.5میلیــارد تومــان
معوقــات بانکــی داریم.
حتیاوراقخزانههمکهقولدادهبودندبابتتصفیه
مطالباتدولتیبدهند،هنوزبهمادادهنشدهاست.
این فعــال صنعتــی ادامــه داد :از 300نفر پرســنل
شرکتمشهدصدرادرسال 94هماکنون 70نفردر
اینواحدمشغولفعالیتاندکهاینتعدیلنیروناشی
از رکود اســت البتــه پروژههای کاری بســیار زیادی
وجــود دارد که نیازمند نقدینگی اســت و واحدهای
تولیدی بدون حمایت دولت نمیتوانند این پروژهها
راراهاندازیکنند.

•ازدریافتتسهیالتانصرافدادیم

یکی دیگــر از مدیــران واحدهای تولیدی نیــز از باال
بودن سود تسهیالت گالیه کرد و به خراسان رضوی
گفت :مــا از دریافت این تســهیالت انصــراف دادیم
چون بنا بود به این تســهیالت یارانه شــش درصدی
تعلق بگیرد اما با این وضعیت مــا قادر به بازپرداخت
آن نیســتیم ،به همین دلیل انصراف دادیم .مدیران
چند واحد صنعتی نیز از عدم دریافت این تسهیالت
به دالیل مختلفی مثل نداشــتن ســند ملکــی برای
وثیقه،مخالفتبانکهاباپرداختتسهیالتبهدلیل
داشتن چک برگشتی و همچنین اختصاص نیافتن
یارانهسودبهاینتسهیالتبرخالفوعدهایکهداده
شدهبودو...گالیهمندبودند.

•پرداختتسهیالتفقط 50درصدمیزان
چکبرگشتی

رئیس شورای هماهنگی بانکهای اســتان درباره
واحدهــای صنعتــی کــه چــک برگشــتی دارنــد و
نمیتواننداینتسهیالترادریافتکنند،بهخراسان
رضوی گفــت :درگذشــته هیچگونه تســهیالتی به
واحدهــای صنعتــی دارای چــک برگشــتی تعلــق
نمیگرفــت اما بــر اســاس تصمیمات جدیــد بانک
مرکــزی ،واحدهــای صنعتــی متقاضــی دریافــت
تســهیالت میتواننــد تــا50درصــد میــزان چــک
برگشتیخودتسهیالتدریافتکنند؛یعنیدرواقع
بر اســاس این دســتورالعمل واحدهای تولیدی که
مث ً
الیکمیلیاردتومانچکبرگشتیدارندفقطمی
توانند معادل  500میلیون تومان تســهیالت رونق
تولیددریافتکنند.

•سندهایواحدهایصنعتیفعالدر
شهرکهایصنعتیرانمیپذیریم

منصــوری دربــاره وثیقههــای اخذشــده بانــک از
واحدهایصنعتینیزاظهارکرد:بانکهانمیتوانند
ســندهای واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای
صنعتیراقبولکنند؛زیرااینواحدهافاقدسندهای
تفکیکیهستندوفقطدفترچههایاعیاندارند.لذا
برایدریافتتسهیالتبایدسندتفکیکیتکبرگی
بگیرندتابتوانندازتسهیالتاستفادهکنند.

عکس تزیینی است

فرماندار مشهد گفت :تبلیغات بدخواهان نظام در شبکه
های معاند ،فضای مجازی و رســانه هــای خارجی ،قیام
ملت ایران را علیه آنان به دنبال داشــت .به گزارش ایرنا،
محمد رحیم نوروزیان افزود :دشمنان نظام از چندی قبل
در فضای مجازی و شبکه های معاند به تبلیغات و فراخوان
مردم به قیام علیه نظام در روز 22بهمن پرداختند اما ملت
ایران و شهروندان مشــهد در روز  22بهمن علیه آمریکا،
اســتکبار و بدخواهان نظــام به پا خاســتند و در حمایت و
تجدید بیعت با آرمان های انقالب ،حضوری شــکوهمند
داشــتند .وی اظهار کــرد :حضــور مــردم در راهپیمایی
 22بهمن امســال در مشــهد حــدود  50درصــد بیش از
سال های گذشته برآورد شد و مردم نشان دادند با وجود
کاســتی ها ،همواره بــه نظام و انقــاب اســامی پایبند
هستند.ویگفت:عدهایدرتوهمهستندوفکرمیکنند
می توانند با تجمع چند نفره ناآرامی ایجاد کنند اما نقشه
شوم آن ها در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی نقش برآب
شد .نوروزیان افزود :برای برقراری و تامین نظم و امنیت
مردم ،از هیچ اقدام و تالشــی فروگــذار نخواهیم کرد و با
تمام تجمع های غیــر قانونی و تجمع هایی کــه از عوامل
ضد انقالب خط می گیرند ،برخورد جدی خواهیم کرد.
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از میان خبرها

•تسهیالتیارانهاینبودامابهآنیارانه
دادیم

اما معاون صنایع ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
اســتان درباره گالیههای مطرحشــده نظر متفاوتی
دارد .ناصــری بابیــان این کــه اعتبارات ســرمایه در
گردش ارتباطی با تســهیالت بازســازی و نوســازی
صنایع نــدارد ،دربــاره یارانه تســهیالت نوســازی و
بازســازی بــه خراســان رضوی گفــت :طــرح رونق
تولید مشــمول هیچگونه یارانــهای نبوده اســت .با
تالشهاییکهانجامگرفتوحمایتهایاستاندار،
از محــل اعتبــارات فنــی اعتبــاری و بــا هماهنگی
ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان بیش از 11
میلیاردتومانبهحسابپنجبانکطرفقرارداداین
تسهیالت واریزشده است تا بتوانند برای تسهیالت
نوسازی تا ســقف پنج درصد و برای تسهیالت طرح
رونقتولیدتاسقفسهدرصدیارانهدرنظربگیرند.
وی تأکید کرد :این یارانهها در هیچ استانی حتی در
اســتان تهران به این تســهیالت تعلق نگرفته و فقط
استان خراســان رضوی توانسته اســت این اعتبار را
فراهمکند؛لذاواحدهاییکهدرانتظاریارانههستند
میتوانند در اولین فرصت برای دریافت تســهیالت
یارانهداراقدامکنند.

•بانکهاموظفانداسنادمحلاجرایطرح
رابهعنوانوثیقهقبولکنند

وی درباره نپذیرفتن ســندهای واحدهــای فعال در
شهرکهای صنعتی توسط بانکها نیز اظهار کرد:
طبقمصوبهبانکمرکزیوستادرونقتولید،بانکها
موظف هســتند که اســناد محل اجــرای طرحها را
بهعنوان وثیقه قبــول کنند .در مــوارد خاص ممکن
اســت محل اجرای طرح پاســخگوی میــزان وثیقه
مدنظربانکهانباشدکهدرچنینمواردیمتقاضی
میتواند به سازمان صنعت ،معدن و تجارت مراجعه
کندتاموضوعپیگیریشود.درشهرکهایصنعتی
قراردادهــای واگــذاری زمیــن مالک عمل اســت و
بانکهاهمبایدآنهارابهعنوانوثیقهبپذیرند.

•بانکهابهدارندگانچکبرگشتیهم
بایدتسهیالترونقبپردازند

وی درباره واحدهایی که چکهای برگشــتیدارند
و نتوانسته اند از تســهیالت استفاده کنند نیز اظهار
کرد:یکیازمزایایطرحرونقتولیدکهبانکمرکزی
بهبانکهابخشنامهابالغکرده،ایناستکهدرقالب
طرحهایرونقتولیدموظفهستندبهواحدهاییکه
دارایچکبرگشتیاندهمتسهیالتپرداختکنند.
لذا اگر واحدی دارای چک برگشتی باشد و از طریق
ســامانه بهین یاب برای دریافت تســهیالت ثبتنام
کموظفاستبهاینواحدتسهیالت
کردهباشد،بان 
پرداختکند.

در چهلمین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شد:

بحران بدهیهای معوق واحدهای تولیدی و ضرورت همراهی بانکها و دولت

شناســایی قوانیــن و مقــررات مخــل کســب و کار
در حوزه بانکــی ،محور بحــث در چهلمین جلســه
دبیرخانــه شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخــش
خصوصی خراســان رضــوی بود .در این نشســت،
موضوع بدهیهای معوق بانکی واحدهای تولیدی
و صنعتی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط،
بررسی و پیشنهادهایی ارائه شد تا با مشارکت نظام
بانکی و بدنه دولتی ،روند موجود تســهیل و گره از
مشــکالت بخش خصوصی گشــوده و بدهیهای
انباشــت شــده این حوزه تســویه شــود .به گزارش
روابط عمومی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی خراســان رضوی ،در این نشست که با
حضور نمایندگان تشــکلهای تولیــدی ،مدیران
و نمایندگان بانکهای اســتان و مسئوالن دولتی
برگزار شد ،موضوع خارج نشدن واحدهای تولیدی
از بحران بدهی و معوقــات بانکی با وجود مصوبات
قانونی دولت طی سال های گذشته (برای تسهیل
و تقســیط مجدد ایــن بدهیهــا) مطرح و بررســی
شــد .در ادامه و پس از طرح آرای حاضــران در این
نشست و بحث و بررسی درباره راهکارهای موجود،
چند پیشــنهاد عملیاتی به اتفاق آرا مصوب و مقرر
شــد تا این موارد در قالب تفاهمی ســه جانبه میان

سیســتم بانکی ،بخش خصوصی و دولتی استان،
تایید شــود و پس از طرح و تصویب در شورای گفت
وگوی دولــت و بخش خصوصی خراســان رضوی،
به مبــادی ذی ربط قانونی ،از جملــه بانک مرکزی
منعکس شــود .این گزارش حاکی اســت؛ در یکی
از مصوبات این نشســت ،از بانک مرکــزی و دولت
خواسته شده است تا مفاد تبصره  35قانون بودجه
را به تمام بانک ها اعم از دولتی و خصوصی تسری
دهند و بخشش سود و جرایم بانکی را (که موضوع
پرداخت اصل تسهیالت است) در قالب بنگاه های
کوچک و متوسط ،در قوانین بودجه ،لحاظ کنند.
عالوه بر این ،بانک مرکزی نرخ ســود تسهیالت را
براســاس بخش های مختلف اقتصادی(صنعت و
معدن ،کشــاورزی و خدمات) ،همانند ســال های
قبل از  84تعیین کند و عالوه بر آن ،سهم هر بخش
نیز برای پرداخت این تسهیالت مشخص شود .در
این نشست مقرر شــد بانک مرکزی ،دستورالعمل
شفاف و صریحی را به همه بانک ها ابالغ کند تا نرخ
ســود تقســیط مجدد در تفاهم نامه ها را به منظور
جلوگیری از بروز هزینه های مضاعف ،به متقاضی
اعالم کنند .همچنین در ادامه از این بانک خواسته
شد تا در بخشنام ه دیگری به بانکهای زیرمجموعه

خود اعالم کنــد که زمان بازپرداخت تســهیالت را
پس از بررســی های دقیق و کارشناســی ،با اعالم
نظر ستاد تســهیل و در موارد خاص (عنداللزوم) با
مجوز از هیئت مدیره بانک ،از سقف پنج به10سال
افزایش دهند .در یکی دیگر از مصوبات این نشست

تاکید شــد که بانک مرکــزی باید در بخشــنامه ای
اعالم کند تا در زمان تقســیط مجــدد و عقد تفاهم
نامه ،نــرخ ســود تســهیالت ،کمترین نرخ ســود یا
میانگین چند دوره ارائه تســهیالت (بــه جای نرخ
غالب) در نظر گرفته شود.

رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین گفت :قرارداد
احداث خط آهن ســریع الســیر جایگزین قــرارداد برقی
شدن خط آهن فعلی تهران-مشهد شود.
عالءالدین بروجردی در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به
سفر سه روزه خود بهعنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و
رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین به این کشور،
ارتباط اقتصادی بــا چین را در شــرایط اقتصادی فعلی،
اقدامی ضــروری و منطقی دانســت و افــزود :هماکنون
وزارت راه بــا طــرف چینی بــرای برقی کــردن خط آهن
فعلی تهران-مشهد قراردادی را امضا کرده که بهتر است
خطوط پرسرعت جایگزین شود.
بروجــردی همچنیــن تصریح کــرد :در این ســفر مســیر
پکن-شانگهای را با خط سریعالســیر  350کیلومتر در
ســاعت رفتیم که بســیار قطار مدرنی بود و اگــر این خط
آهن در ایــران احداث شــود ،به این معناســت که مســیر
تهران-مشهد را در کمتر از سه ساعت میتوان طی کرد.
این نماینده مــردم در مجلس دهــم در ادامــه بابیان این
کــه چین مقــام اول دنیــا و فنــاوری برتــر را در خــط آهن
سریعالسیر دارد ،خاطرنشان کرد :اکنون این کشور 22
هزار کیلومتر از این خطوط را اجرا کرده است و  10هزار
کیلومتر دیگر را در دســت مطالعه دارد .از آن جاکه قصد
داریم در پایان سند چشمانداز ،کشور اول منطقه باشیم
باید فناوریهای نوین دنیا را جــذب کنیم؛ لذا نباید خط
آهن قبل انقالب را برقی کنیم .وی ادامه داد :این تصمیم
عالوه بر این که ممکن است به لحاظ زیستمحیطی مفید
باشد بر اساس سند چشــمانداز نیزبه معنای خیز بلندی
اســت که باید برداشــته شــود .به دولت توصیه میکنیم
درباره خط آهن سریعالســیر تهران-مشــهد با چینیها
قراردادی منعقد کند تا بهراحتی ساالنه  30میلیون نفر
جمعیت در این مسیر جابه جا شوند.
در خور ذکر است احداث قطار سریع السیر مشهد -تهران
از جمله طرح هایی است که پیش از این در دولت دهم نیز
از آن صحبت شــده بود اما فخریه کاشــان قائم مقام وزیر
راه سال گذشته دراین باره به خراسان رضوی گفت که با
توجه به محدودیت منابع مالی دولت و نیز ممکن نبودن
اجــرای همزمــان برقــی سازی قطار مشــهد -تهــران و
قطار ســریع الســیر ایــن طــرح فعــا در دســتور کار قرار
ندارد.

•این پیشنهاد مطرح نیست

با وجود ایــن اظهارات معــاون فنــی و زیر بنایــی راهآهن
دربــاره این کــه ایــن پیشــنهاد چقدر جــدی و در دســت
بررسی اســت ،به خراســان رضــوی گفت :ایــن موضوع
را بنــده نیز در حــد یک خبــر شــنیدهام که یک شــرکت
چینی پیشــنهاد ایجاد قطار سریعالســیر مشهد -تهران
را مطرح کرده است .البته این پیشنهاد هیچ ارتباطی با
برقیسازی قطار مشهد -تهران ندارد.
مازیار یزدانی تأکید کرد :تمامکارهای پروژه برقیسازی
قطار مشــهد-تهران انجام و ال ســی بازگشــایی شده و
تأمیــن اعتبــار هــم صــورت گرفتــه اســت .بنابراین این
پیشــنهاد هیــچ خدشــهای بــه پــروژه برقی ســازی قطار
مشــهد -تهران وارد نمیکند؛ چه این که اساســا چنین
پیشنهاد و طرحی به راهآهن ارائه نشده است.

مدیرکلفنیوحرفهایخراسانرضویخبرداد:

مهارت آموزی  2674نفر
در استان

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت :از ابتدای
امســال دو هزار و  674نفر در این اســتان در قالب طرح
مهارت آموزی در محیط واقعی کار ،مهارت آموختند.
به گزارش ایرنا ،افشــین رحیمی افزود :ســهمیه امسال
آموزش در اجرای این طرح در استان سه هزار و  800نفر
اســت .وی اظهار کرد :در اجرای این طرح افراد عالوه بر
این که مهارت ها را در آموزشگاه ها فرا می گیرند ،در یک
واحد فنی یا تولیدی نیز به عنوان یک محیط واقعی کار،
آموزش ها را به صورت مهارتی و عملی فرا می گیرند.
وی گفت :تمام واحدهای پذیرنده این مهارت آموزان ،از
شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج هستند.
رحیمی با بیان این که تاکنون بیش از  70درصد سهمیه
اســتان در ارائه آموزش در این طرح محقق شــده اســت،
افزود :تا پایان امســال نیز سهمیه استان به صورت کامل
جذب خواهد شد.

