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اقتصادی

معاونترانزیتگمرکاتاستان:

تغییروضعیت سرخس و دوغارون
به مناطق آزاد ،فعال در حد الیحه
مطرح است

معــاون ترانزیت گمرکات اســتان خراســان رضوی گفت:
موضوع تبدیل ســرخس و دوغارون به مناطق آزاد فعال در
حد الیحه مطرح اســت و این الیحه که تحت عنوان «ایجاد
 7منطقهآزادتجاری-صنعتیو ۱۲منطقهویژهاقتصادی»
از ســوی دولت به مجلس شورای اســامی رفته ،در دست
بررسیاست.امیدداریمکهمجلسبامفادآنموافقتکند
و ظرفیت ایجاد این مناطق در خراسان رضوی فراهم آید.
بهگزارشخراسانرضوی،حبیبا...داراییدرهشتمین
جلســه کمیســیون تخصصی حمل و نقل و ترانزیــت اتاق
خراسانرضوی،دربارهپارهایازمشکالتگمرکیفعاالن
اقتصادی اســتان توضیحاتــی داد .او درباره کنــدی روند
ارزیابیمحمولههایترانزیتیدرگمرکاتمرزیدوغارون
و بندرعبــاس بیان کــرد :از زمانــی که دســتگاه ایکسری
دوغارون خراب شــد ،فراینــد ارزیابی به کنــدی پیش می
رود ،با این حال دســتگاه جدید نصب شــده است و منتظر
بهره برداری آن هستیم و این مســئله به زودی حل خواهد
شد .وی با بیان این که پیگیری های الزم برای حل مشکل
محموله های توقیفی انجام شده است ،افزود :مشکل20
تا 30شرکتیکهمحمولههایشانتوقیفشدهبود،مرتفع
وپروانهشانتسویهشدهاست.

•نشستمشترکایرانوافغانستان

اما در بخش دیگری از این نشســت ،رئیس کمیسیون حمل
و نقل اتاق بازرگانی خراســان رضوی از برگزاری ششــمین
نشستمشترکهمکاریمیاندولتافغانستانوجمهوری
اسالمیایراندرروزهایشنبهویکشنبه(مورخ 5و 6اسفند
ماه)بهمیزبانیچابهارخبرداد.احمدزمانیانیزدیهمچنین
بااشارهبهاینکهفعاالنحوزهترانزیتبابحثقرنطینهبهویژه
دربندرعباسدستوپنجهنرممیکنند،خاطرنشانکرد:این
مسئله اگرچه تنها متوجه فعاالن اقتصادی خراسان رضوی
نیستامادرگیریمابااینحوزهبیشتراست.

•رویکردهایگمرکاقتصادیباشد

در ادامــه احمــد فرخی حاجی آبــاد ،رئیس هیئــت مدیره
شــرکت حمل و نقل بین المللــی جهانگردان خراســان
با تاکید بر این که تدوام رویکرد پلیســی و امنیتی از ســوی
گمرک با فعاالن اقتصادی مانع توسعه خواهد بود ،افزود:
تقاضای فعاالن حوزه ترانزیت آن است که رویکرد گمرک
اقتصادیشودتافعاالنبخشخصوصیبتواننددرشرایط
دشواررکوددوامبیاورند.

خبر
جامعه

دیروزهمزمانباسالروز
شهادتحضرتزهرا(س)برگزارشد

اجتماع بانوان پوشیه ای در مشهد

ســهیلی -اجتماع بانوان پوشــیه ای در حمایت از حجاب
فاطمی عصر دیروز با حضور بیــش از  300بانوی محجبه
در مشهد برگزار شــد .به گزارش «خراســان رضوی» ،این
اجتماع دیروز ،همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه
زهرا (س) و در دفاع از حجاب فاطمی در حســینیه زینبیه
مشهدبرگزارشد.درایناجتماعحاضرانپسازسخنرانی
و مداحی مداحان اهل بیت (ع) در مسیر گنبد سبز تا حرم
مطهررضویراهپیماییکردند.
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اخبار
سیاسی

تولیتآستانقدسدردیدارسردارسلیمانی

با وجود پیروزیهای فراوان جبهه
مقاومت ،هنوز در نیمه راه هستیم

استاندار با اشاره به آمار منتشرشده پاییزخبرداد:

نرخبیکاریخراسانرضویتکرقمیشد
گزارش خبری
گروه اقتصاد

استاندار خراسان رضوی گفت  :نرخ بیکاری استان
در پاییز امسال تک رقمی شد.
به گزارش روابــط عمومی اســتانداری  ،علی رضا
رشــیدیان با بیان این که نرخ بیکاری در پاییز سال
 95حدود  11.5درصد بــود  ،افــزود  :این نرخ در
پاییز امســال با کاهش  2.7درصدی به رقم 8/8
درصد رسیده است.
وی بیان کرد  :با ایــن میزان کاهش هــم اکنون بر
اســاس اطالعات منتشر شــده از ســوی مرکز آمار
ایران  ،خراســان رضوی از نظر نــرخ پایین بیکاری
رتبه پنجــم کشــور را دارد .به گفتــه وی  ،همچنین
نرخ بیکاری اســتان در تابســتان  96برابر 10/۱
درصد بوده که این شاخص در پاییز به  8/8درصد
تنزل یافته اســت .وی توضیح داد  :بر این اســاس
جمعیت بیکاران استان نه تنها نسبت به پاییز سال
قبل بلکه در مقایســه با ابتدای امســال هم کاهش
خوبی داشته است.
وی ادامــه داد  :در واقع طی پاییز امســال جمعیت
دارای قابلیت مشارکت اقتصادی یا به نوعی آماده
اشتغال دو میلیون و  308هزار و  128نفر بودهاند

و از ایــن تعــداد دو میلیــون و  105هــزار و  13نفر
شاغل هستند که  9درصد شــاغالن کشور را در بر
می گیرد .رشــیدیان افزود  :بر این اساس جمعیت
بیکاران استان هم در این زمان  203هزار و 115
نفــر بــر آورد شــده اســت کــه معــادل  5/6درصد
بیکاران کشور در خراسان رضوی هستند.
این در حالی اســت که به گفتــه وی  ،آمــار بیکاران
استان در اواخر سال قبل 320هزار نفر برآورد شده
بود .به گفته وی  ،از نظر نرخ اشتغال هم این استان
در رتبه پنج کشــوری قرار دارد .وی بــا بیان این که
 6/15درصد جمعیت شــاغالن کشــور بر اســاس
محاســبه پاییز امســال مربوط به خراســان رضوی
است  ،افزود :بر این اســاس  149هزار و  164نفر
از جمعیــت  957هــزار و  752نفری که نســبت به
پاییز  95به جمعیت شــاغالن کشــور افزوده شــده
اند متعلــق به این اســتان هســتند .وی این کاهش
نرخ بیکاری و بهبود اشتغال اســتان را در شرایطی
دانست که نرخ مشــارکت اقتصادی یعنی جمعیت
جویای کار استان در این مدت افزایش داشته است .
رشیدیان ،نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز
 96را  43.8درصــد بیــان و ذکر کــرد  :این میزان
نسبت به همین زمان در سال قبل  1.8رشد دارد،
در حالی که این شاخص پاییز امســال برای کشور
برابــر  1/40درصــد بوده که نســبت بــه پاییز 95

حدود  2/1درصد افزایش را نشان می دهد.
به گفته وی  ،خراســان رضوی از نظــر افزایش نرخ
مشارکت اقتصادی دررتبه دوم کشور قرار دارد.
استان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

هرمزگان
مرکزی
سمنان
خراسان شمالی
خراسان رضوی
اردبیل
ایالم
زنجان
مازندران
قزوین
همدان
البرز
کرمان

وی نــرخ اشــتغال اســتان در تابســتان  96را برابر
 9/89درصد بیان کرد حال آن که این رقم در پاییز
 2/91درصد افزایش یافته است.

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 1396
تابستان 1396
پاییز 1396
نرخ
نرخ
نرخ
نرخ
مشارکت بیکاری
مشارکت بیکاری
اقتصادی
اقتصادی
35.5
36.9
37.8
46.4
43.8
44.7
34.1
41.9
41.3
29.3
41.0
37.5
39.9

7.5
8.5
8.3
8.7
8.8
9.2
9.6
9.6
10.0
10.1
10.5
10.5
10.9

40.0
36.8
39.6
47.4
45.1
45.7
35.4
45.2
41.7
38.7
41.7
37.6
40.3

10.8
8.2
7.1
9.9
10.1
9.9
11.4
9.7
9.5
11.1
9.7
13.8
11.6

پاییز 1395
نرخ
نرخ
مشارکت بیکاری
اقتصادی
38.1
36.5
37.8
43.4
42.0
43.2
35.4
40.4
39.7
39.6
37.5
37.3
38.4

10.1
9.2
10.3
13.8
11.5
15.6
11.7
11.9
13.2
11.9
10.7
12.6
11.5

در چهل و یکمین نشست دبیرخانه شورای گفت وگو مطرح شد

تشکیلکارگروههای شهرستانی شورایگفت وگوی دولت و بخش خصوصی
در تازهترین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ،موضوع
تشــکیل کارگروههای تخصصی شورای گفت وگو
در شهرســتانها به ریاســت فرمانــداران و دبیری
بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معــادن و کشــاورزی خراســان رضــوی ،رئیــس
دبیرخانــه شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی ایــن اســتان در ابتــدای این جلســه به
پیشنهاد راه اندازی کارگروه های تخصصی شورای
گفت وگو در شهرســتان ها اشــاره کــرد و گفت :با
توجه به این که در قانون بهبود محیط کسب و کار،
بر تشکیل شورای گفت وگو در سطح ملی و استانی
تاکید شــده ،تشــکیل این شــورا در شهرســتانها
نیازمنــد مصوبــه قانونی اســت امــا برای پیشــبرد
اهدافمان می توانیم کارگروههایی را زیرمجموعه
این شورا در سطح شهرستانها راه اندازی کنیم.
علی اکبر لبافــی افزود :بــا ایجاد ایــن کارگروه ها
در شهرســتان هــا ،بســیاری از مســائل بین بخش
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•مصوباتی برای پیگیری مشکالت بخش
خصوصی با نظام بانکی

خصوصی و دولتی در قالب یک گفتمان مشــترک
برطرف یا به مرکز استان منتقل می شود و در نتیجه
شورای گفت وگو پوششی استانی خواهد داشت.
پس از اخذ نظرات و آرای حاضران در نشست ،مقرر
شد تا کارگروه های شهرستانی شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی زیرمجموعه همین شــورا
و به ترتیب مقــرر در ضوابــط و دســتورالعملهای
مربــوط در شهرســتانها ،بــه ریاســت فرمانداران
تشکیل و دبیر جلسه نیز توسط رئیس اتاق بازرگانی
خراسان رضوی و دبیر شورای گفت وگوی استان،
معرفی شود.

در این جلسه همچنین پس از بحث و بررسی درباره
مشــکالت بانکی بخــش خصوصــی ،مصوباتی به
عنوان خروجــی چهل و یکمین نشســت دبیرخانه
شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخــش خصوصی
خراســان رضــوی ،بــه تاییــد حاضران در نشســت
رســید .برایــن اســاس مقرر شــد تــا دبیر شــورای
هماهنگــی بانکهای اســتان پیگیریهــای الزم
را به عمــل آورد و یــک نســخه از قراردادهای مورد
اســتفاده در سیســتم بانکی ،برای اطــاع فعاالن
اقتصادی( در عقود مختلف) روی ســایت هر بانک
قرار گیرد تا ذینفعان بتواننــد پس از مطالعه مفاد
قرارداد و اطالع از مندرجات آن ،به بانکها مراجعه
کننــد؛ همچنیــن حســب تاکیــد بخشــنامه بانک
مرکزی ،در هنگام تنظیم قرارداد بین بانک و فعال
اقتصادی ،یک نسخه از قرارداد در اختیار ذینفعان
و دریافتکنندگان تسهیالت قرار گیرد.
در کنــار مــوارد ذکــر شــده ،مصوب شــد بــا توجه

به دســتور بانــک مرکــزی ،از نمونــه قراردادهای
ایــن بانــک در همــه بانکهــای اســتان (بــه جای
قراردادهــای متفــاوت هرکدام) اســتفاده شــود و
دبیرخانه شــورای هماهنگی بانکهــا نیز نظارت
الزم را در این حوزه به عمل آورد.
اما پنجمین مصوبه این نشســت ،بر ضــرورت ارائه
ارزیابیها و صورتحسابهای انجام شده توسط
سیســتم بانکی ،به متقاضیــان و ذینفعــان تاکید
داشت.
اعضــای حاضــر در ایــن نشســت ،در زمینــه نحوه
و چگونگــی ارزیابیهــای انجــام شــده بــه عنوان
ترهین(بــا توجــه بــه ایــن کــه در روش موجــود،
بیشــتر واحدهای تولیدی با کســری وثایق مواجه
میشوند) ،مقرر کردند تا مراتب از طریق دبیرخانه
شورای هماهنگی بانکها به بانک مرکزی منتقل
و پیشنهاد شود که این بانک دستورالعملی را برای
وحــدت رویــه در همــه بانکهــا ،در زمینــه فرایند
ارزیابــی و درصدی که مــی توان به عنــوان ترهین
استفاده کرد ،صادر و به استان ها ابالغ کند.

تولیت آســتان قدس رضوی گفــت :جبهــه مقاومت در
مبارزه با تروریســتهای تکفیری پیروزیهای فراوانی
به دست آورده است ،اما هنوز در نیمه راه هستیم و فتح
اندیشــهها ،مبارزه بــا انحرافــات و شــبهات اعتقادی با
سالح عقل و عاطفه باقی مانده است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،حجتاالســام
و المســلمین ســید ابراهیم رئیســی در دیداربا سردار
سرلشکر پاســدار حاج قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی که روز یکشنبه
برگزار شــد ،افزود :بــه برکت انقالب اســامی ،روحیه
خودبــاوری و دفــاع از مظلــوم در امت اســامی فراگیر
شده اســت و مرزهای جغرافیایی مانع یاری مسلمانان
نیســت؛ بلکه شــاخص عبارت اســت از« :کونوا للظالم
خصما و للمظلوم عونا».
وی با اشــاره بــه جهانی بــودن محــور مقاومــت تصریح
کرد :جبهــه مقاومت منحصر بــه لبنان نیســت ،بلکه به
برکت انقالب اســامی ،جبهه بینالمللــی مقاومت در
اقصی نقاط جهان اســام تشکیل شــده است .رئیسی
ادامه داد :تبیین ریشــههای جریــان تکفیری و عظمت
خدمتی کــه جبهــه مقاومــت با شکســت تروریســتها
به بشــریت کــرد ،یــک ضــرورت اســت و در ایــن زمینه
نیازمند اســتفاده از زبان هنر و ساخت تولیدات مستند
و داستانی هستیم.
گفتنی است در این دیدار ابو مهدی المهندس فرمانده
حشدالشــعبی عراق و جمعی از خانوادههای شــهدای
مدافع حرم نیز حضور داشتند.

برگزاری مناظره «اصالحات
در رژیم پهلوی؛ امکان یا امتناع»

کرسی آزاداندیشی دانشگاه فردوسی به همت سازمان
دانشــجویان جهاد دوشــنبه با موضــوع «اصالحات در
رژیم پهلوی؛ امکان یا امتناع» با حضور صادق زیباکالم
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران و
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی برگزار
شــد .به گزارش فارس ،در این مناظره دو طرف نظرات
خــود را دربــاره اصالحــات در رژیم پهلــوی و چگونگی
شکل گیری انقالب اسالمی بیان کرد.

