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بیانیه جمعیت دفاع از ملت
فلسطین استان در محکومیت
حمله آمریکا به سوریه

جمعیتدفاعازملتفلسطینخراسانرضوی طیبیانیه
ایحملهموشکیآمریکاوهمپیمانانشبهسوریهرامحکوم
کــرد .در این بیانیــه آمده اســت «:رئیس جمهــور آمریکا و
فرانسه و نخست وزیر انگلستان ،جنایتکارانی هستند که
بایدتحتتعقیببینالمللیقرارگیرندچراکهباحمایتاز
رژیم صهیونیستی ،ایجاد گروه های تروریستی در جهان و
انجام اقدامات تجاوزکارانه در کشور های مختلف ،امنیت
ملل مســتقل را پایمال کرده و جان انســان هــای بی گناه
زیادی را به خطر انداخته اند.سران جنایتکار نظام سلطه
و هم پیمانان خائن عرب آن ها بداننــد این اقدامات کور با
بهانه های واهی ،بی ثمر اســت و روز بــه روز بر اتحاد ملت
هایمسلمانافزودهوباعثتعجیلپیروزییکپارچهجهان
اسالم بر زور و ستم خواهد شد».

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی:

باروری ابرها ،راهکار مقابله با
خشکسالینیست

مدیــرکل هواشناســی خراســان رضوی ،مدیریــت بهینه
مصرف منابع آبی را تنها روش ســازگاری بــا اقلیم در این
استان ذکر و بیان کرد :روش های دیگر مانند باروری ابرها
راهکارمقابلهباکمبودآبوخشکسالیدرخراساننیست.
محســن عراقــی زاده در گفت وگو بــا ایرنا افــزود :برخی،
باروری ابرها را که قدمتی  70ســاله دارد ،راهکاری برای
افزایش بارندگی مطرح می کنند .از نظر علمی این روش
به ویژه در خراســان رضوی راهکار مناسبی نیست و حتی
کاربــرد آن ،احتمال کاهش بــارش ها را در پــی دارد .وی
افزود :برای افزایش باران به روش مصنوعی ،در واقع ابرها
برانگیخته می شــوند .پاشــیدن بلورهای یخ خشک (دی
اکسید کربن جامد) یا بلورهای یدور نقره و تقویت حرکت
هایصعودیدرابر،ازجملهروشهاییبودهکهتاکنونبه
این منظور به کار گرفته شده است .عراقی زاده ادامه داد:
از آن جا که در فضای خراسان رضوی ،هسته های متراکم
ذرات معلق خاک وجــود دارد ،این امکان شــدیدا متصور
است که پاشیدن بلورهای یخ خشک یا بلورهای یدور نقره
باعثافزایشبیشازحدهستههاودرنتیجهمختلکردن
فرایند میعان می شــود و از مقدار بارش ها در این اســتان
می کاهد .وی گفت :طی هفت دهه گذشــته ،کشورهای
بســیاری به موضوع باروری ابرهــا پرداخته انــد و مقاالت
بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است اما در هیچ یک
از آن ها موردی یافت نمی شود که ادعا کرده باشند از این
طریق ،مشــکل کم آبی و خشکســالی را حتــی در مناطق
کوچک و برای کوتاه مدت حل کرده باشند.
مدیرکلهواشناسیخراسانرضویافزود:برایناساس،
بسیاریازکشورهافرایندبرانگیختنابرهابرایباروریبا
هدفافزایشبارندگیراکنارگذاشتهوسعیوتالشخود
را معطوف به مدیریت منابع آبی در تمامی بخش ها اعم از
شرب ،کشاورزی و صنعت کرده اند.
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جزئیاتی از  ۳۴طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش  ۵۸۵میلیون دالر در سال ۹۶

خارجیهادرکدامطرحهایاقتصادیاستانسرمایهگذاریکردهاند
گزارش
ملیحه رفیع طلب

ن نیاز کشــورها برای رشــد فنــاوری و
امروزه مهــم تری 
رســیدن به توســعه به ویژه در بخش تولید و بــه تبع آن
صادرات و نیز تقویت زیرساخت های مورد نیاز ،جذب
سرمایه گذاری اســت تا به مدد آن با روز آوری و نوآوری
صنایع  ،تولید کاالهــای مطلوب تر و مطابــق نیاز بازار
میسر شــود .این ســرمایه گذاری ها می تواند به بخش
هایمختلفکشاورزی،صنعتی،انرژیو...تزریقشود
و امنیت اقتصادی را فراهم آورد امــا طبق آمار و ادعای
مســئوالن مربوط ،در سال گذشــته به اندازه پنج سال
ســرمایه گذاری خارجی در استان انجام شده است .با
این همه آن چه مهم اســت این که باید دید این سرمایه
گذاری ها دقیقا در چه بخش هایی به ثمر نشسته و چه
نفحاتیبرایتولیدواشتغالاستاندربرداشتهاست.

•طرحهایزودبازده،پیشتازجذبسرمایه
گذاریخارجی

مدیرکل سازمان اقتصادی و دارایی استان در این باره
به خراســان رضوی می گوید:از زمان آغاز به کار دولت
یازدهم با دیپلماســی اقتصادی در حــوزه بین الملل ،
نگاهبهایرانبهعنوانمقصدسرمایهگذاریتغییرکردو
فعالیتاقتصادیسرمایهگذارانخارجیدرایرانازسر
گرفتهشدوهیئتهایسیاسیواقتصادیمتعددیبا
هدفآشناییبابازارایرانوکشففرصتهایسرمایه
گذاریجدیدبهکشورسفرکردند.سیدمهدیرمضانی
میافزاید:توافقاتبینالمللیاخیرنیزموجبگشایش
بســیاری از موانع ســرمایه گذاری در ایران شد و مسیر
برای آغــاز فعالیــت اقتصادی شــرکت ها و اشــخاص
حقیقی خارجی در ایران هموار شد .مدیرکل سازمان
اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه می دهد :در
این میان ،اســتان خراســان رضوی نیز به عنوان قطب
فرصت های ســرمایه گذاری کشور با ظرفیت های بی
بدیلگردشگری،انرژی،صنعتی،معدنیوکشاورزی
مورد توجه بســیاری از هیئت های اقتصادی خارجی
قرارگرفت و توانست میزان مناسبی از سرمایه گذاری
خارجیکشوررابهخودجذبکند.
ویتاکیدمیکند:تنهادردوسالاخیرخراسانرضوی
میزبان هیئت های سیاســی و اقتصــادی متعددی از
کشــور های مختلف جهان نظیر آلمــان ،هنگ کنگ،
ترکیه ،لهستان ،پاکستان ،کره جنوبی ،بلژیک ،ژاپن،

مکزیــک ،جمهوری چــک ،چیــن ،برزیــل ،جمهوری
تاتارســتان روســیه ،روســیه ،هندوســتان ،اتریــش،
اسلواکی،افغانستان،عراق،ازبکستانو...بودهاست.
رمضانــی ادامه می دهــد :تاثیر پذیرش ایــن هیئت ها
در رقم جذب ســرمایه گذاری خارجی استان به خوبی
مشــهود اســت .در ســال  95مبلغ  162میلیون دالر
معادل 5برابر ســال قبــل آن و در ســال 96رقم585
میلیون دالر معادل 3.5برابر سال 95سرمایه گذاری
خارجی در استان جذب شده اســت .تعداد طرح های
مصوب استان نیز در سال  96نسبت به سال گذشته،
پیشرفت قابل توجهی داشت و از 22طرح به 34طرح
رسید.ویتصریحمیکند:نکتهقابلتوجهدربارهطرح
های استان خراسان رضوی این است که چون بیشتر
اینطرحهاصنایعخردوزودبازدههستند،تاپایانسال
 96و بعضا با گذشــت کمتر از شــش ماه از زمان صدور
مجوز ســرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسیده
اندو 50درصدطرحهایامسالیعنیتعداد 17طرح
ســرمایه گذاری خارجی تا پایان ســال 96پروانه بهره
برداریدریافتوفعالیتخودراآغازکردهاند.

•طرحهاینیروگاهی،رتبهنخستارزشیو
صنعترتبهاولتعدادیدرسرمایهگذاری
مدیرکل ســازمان اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
ادامه مــی دهد :پنج طــرح دیگر از پــروژه های مصوب
امسالنظیراحداثوبهرهبرداریازهتل 4ستارهتاپ
ضیافة الزهــرا(س) ،احداث نیــروگاه مقیاس کوچک
 12مگاواتی ،تولیــد بردهای الکترونیکی ،ســاخت و
عرضه زیور آالت طال و تولید فرش ماشــینی بین 20تا
80درصدپیشرفتفیزیکیداشتهکهباتوجهبهگذشت
کمتر از 10ماه از زمان تصویب آن ها ،از پیشرفت قابل
قبولیبرخوردارند.ویمیافزاید:اززمانصدورمجوز
ســرمایه گذاری خارجی 12طرح از مجموع 34طرح
مصوب امسال ،کمتر از سه ماه گذشــته و امیدواریم با
حمایــت و همراهی مجموعه دســتگاه هــای اجرایی،
اقتصادی و زیرساختی استان ،در آینده نزدیک شاهد
بهرهبرداریازاینطرحهاباشیم.
رمضانی خاطرنشــان مــی کند :امــا بخــش هایی که
بیشترینسرمایهخارجیرابهخودمعطوفداشتهاند،
طرح های نیروگاهی و تولید برق هســتند که به روش
هایگوناگونازقبیلسیکلترکیبیوبادیبااختالف
قابل توجهی در رتبه نخســت قرار دارند و از لحاظ رقم
بیشاز 90درصدطرحهایمصوباستاندراینحوزه

بوده اند .لیکن از لحاظ تعداد ،حوزه صنعت بیشترین
تعداد طــرح را به خــود اختصــاص داده و بــا  22طرح
صنعتیمصوب،رتبهبرترراازاینحیثداراست.حوزه
خدمات و گردشگری و کشاورزی پس از حوزه انرژی و
صنعت،بیشترینطرحمصوبراداشتهاند.

• ۱۶طرحباپیشرفت ۱۰۰درصدی

سرپرستمعاونتاقتصادیوتوسعهمنابعاستانداری
نیزدرتکمیلاینآمارواطالعاتبهخراسانرضویمی
گوید ۳۴:طرح سرمایه گذاری به ارزش ۵۸۵میلیون
دالر را که نسبت به ســال گذشــته  ۶۲درصد از لحاظ
تعدادو ۲۶۱درصدازلحاظمبلغرشدداشتهاست،در
سال ۹۶به تصویب رسانده ایم .در سال ۹۵این تعداد
سرمایه گذاری شامل ۲۲طرح به ارزش ۱۶۲میلیون
دالربودهاست.
علی رســولیان درباره محورهای این طــرح ها توضیح
می دهد:بیشتر این سرمایه گذاری ها در بخش انرژی
برق،صنایعغذایی،محصوالتشیمیایی،تولیدفرش
ماشینی ،صنعت چاپ ،ساخت زیورآالت ،انواع المپ
هایالکترونیکی،دربیوپیویسی،بازیافتضایعات
وخردههایفلزی،احداثهتل،تولیدآردوبرنجوبسته
بندی حبوبــات ،تولید محصوالت پالســتیکی ،حوزه
گردشــگری(تاالر) انــواع محصــوالت غذایــی جدید،
تولید گوشت و ماکیان ،حمل و نقل بین المللی ،فوالد
وکشاورزیو...صورتگرفتهاست.
ویباتاکیدبراینکهاینسرمایههاازکشورهایآلمان،
کره جنوبی ،چین ،عربســتان ،پاکســتان و افغانستان
جذب شــده اســت ،وضعیت پیشــرفت این پــروژه ها و
طرحهارانیزاینگونهتشریحمیکند ۱۶:طرح۱۰۰
درصد،سهپروژهباالی ۹۰درصدویکپروژه ۸۰درصد
پیشرفتفیزیکیداشتهودرمجموع،دراینتعدادپروژه
حدود ۱۳۵۰شغلمستقیمایجادشدهاست.

•چهبایدبکنیم؟

اما پس از صحبت های رمضانی و رسولیان در باره این
کهکدامبخشهایتولیدیواقتصادیاستانازحیث
سرمایهگذاریبهمذاقخارجیهاخوشترآمدهاست،
از احســان ارکانی مشاور اســتاندار و مدیر جدید مرکز
خدمات ســرمایه گذاری اســتان دربــاره اولویت های
برنامه ای مرکز برای توســعه و تقویت این روند ســوال
می کنیم .وی می گوید :اولین اولویت ما برای توســعه
افزایش ســرمایه گذاری خارجی در ســال ،۹۷فراهم
کردن فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و بهتر از قبل

است و از الزامات ما این اســت که فرصت های سرمایه
گذاریرادربخشهایصنعتی،کشاورزیوخدمات،
معدن و ...که در اســتان وجود دارد ،به صورت دقیق و
در قالب آمار و اطالعات استانداردبین المللیکه قابل
استفاده برای ســرمایه گذاران خارجی باشد ،تدوین و
تنظیم و در قالب بسته هایی این فرصت ها را به صورت
چند زبانه معرفی کنیم تا به وزارتخانه های کشورهای
مختلف و هدف و همچنین هیئت های سرمایه گذاری
که به استان می آیند ارائه دهیم ،این اولین گام اولویت
بندی و هــدف گذاری شــده ما بــرای ســرمایه گذاری
خارجیمحسوبمیشود.
ارکانی ادامه می دهد :بعد از آن ،به دنبال این هستیم
از ظرفیت هیئت های ایرانی که برای سرمایه گذاری و
شرکت در نمایشگاه های مختلف و مبادالت تجاری به
کشورهایخارجیسفرمیکنند،برایمعرفیفرصت
هایسرمایهگذاریاستاناستفادهکنیم.
ویتاکیدمیکند:همچنینپیگیریویژهبرایدریافت
مجوز سرمایه گذاری های خارجی و استعالم های آن
ها،پیگیریانتقالسرمایهوارزازطریقسامانهبانکی،
تملکزمین،مجوزهایانشعاباتآب،برق،گازوانرژی
وحتیبرقراریارتباطسرمایهگذارانخارجیباسرمایه
گذاران داخلی را به عنوان تســهیل گر سرمایه گذاری
خارجیبهصورتجدیدنبالکنیم.
ارکانی با اشــاره به وجود طرح های بــزرگ صنعتی در
اســتان نیز می گوید :احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی
نیشابور با سرمایه گذاری  ۴۳۶میلیون دالر ،نیروگاه
مقیاســی کوچک تولید برق با ظرفیت  ۱۲مگابایت با
سرمایهگذاریششمیلیوندالریآلمانیها،نیروگاه

بادی بــه ظرفیت ۵۰مگابایت با ســرمایه گــذاری۹۳
میلیوندالرییکایرانیمقیمسوئیسوتولیدمقادیری
فوالدباسرمایهگذاریپنجمیلیوندالریسرمایهگذار
پاکستانی از جمله طرح های بزرگ صنعتی محسوب
می شــوند که با توجه به ضرورت جذب سرمایه گذاری
هایتازهبرایطرحهایکالناقتصادیوزیرساختی
در استان ،نیازمند تالش بیشتر در این حوزه طی سال
97هستیم.

•اولویت سرمایه گذاری در طرح های کالن
اما شکوه میرشــاهی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از
سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی نیز درباره
مهم ترین اولویت های جذب ســرمایه گذاری خارجی
استانبهویژهدرطرحهایکالنوزیرساختیمیگوید:
پروژههایریلیآمادهسرمایهگذاریاستانشاملپروژه
 650کیلومتریمشهد–بجنورد-گرگانوپروژه760
کیلومتری مشــهد -گناباد -بیرجند -زاهدان (برای
مسیرسرخس–چابهاروپیوندمناطقآزادتجاریحائز
اهمیتاست)ازجملهپروژههایمهمواولویتدارملی
است که اجرای آن در اســتان تحول چشمگیری را در
حوزه حمل و نقل ایجاد خواهد کرد که جلب مشارکت
خارجی در اجرای این پروژه ها اهمیت به سزایی دارد.
وی می افزاید :از دیگر اولویت های ســرمایهگذاری در
استان ،حوزه آب و فاضالب شامل احداث تصفیه خانه
و ایستگاه پمپاژ ،ساخت مخازن و همچنین پروژه ملی
انتقال آب از دریای عمان اســت که با توجه به شــرایط
اســتان در حــوزه آب ،اجــرای این پــروژه هــا میتواند
دغدغههایاستانرادراینحوزهبرطرفکند.

چهرهها وخبرها
رئیس اداره حمل و نقل کاالی راهداری خبر داد:

مدیرکلآموزشفنیوحرفهایخبرداد:

برخوردبا 37آموزشگاهفنیوحرفهای
غیرمجازدراستان

مدیرکلآموزشفنیوحرفهایگفت:باهمکاریادارهاماکننیرویانتظامی،
با 37آموزشگا ه غیرمجاز شناساییشده در اســتان در حال برخورد هستیم.
افشینرحیمیدرگفتوگوباخراسانرضوی،بابیاناینکهحدود 1800آموزشگاهفنیوحرفهایدرخراسان
رضویمجوزفعالیتدارند،افزود:هماکنونازاینتعداد 972آموزشگاهفعالیتمیکنندوبقیهیادرمرخصیبه
سرمیبرندیابهدلیلامکانسنجیاشتباه،دیگرفعالیتیندارند.ویتأکیدکرد:طیدومرحلهتذکرواخطاربه
آموزشگاههایغیرمجازدادهمیشودودرصورتبیتوجهیآموزشگاهمدنظرپلمبخواهدشد.

خبر
اقتصادی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی
خراسان رضوی:

 84درصد درآمد مصوب
وصول شد

مدیر کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان گفت84 :
درصد درآمد مصوب سال گذشته در این استان وصول
شد.
ســید مهدی رمضانی روز گذشــته در گفت و گــو با ایرنا
افزود :درآمــد مصوب پارســال این اســتان 32 ،هزار و
 478میلیــارد ریال بــود کــه  27هــزار و  107میلیارد
ریال آن وصول شد.
وی اظهار کرد :این مبلغ نســبت به درآمد وصول شــده
سال  1395حدود  8درصد افزایش داشت.
رمضانــی با بیان این کــه  92درصد درآمدهای اســتان
از محــل درآمدهــای مالیاتــی اســت  ،افــزود :مالیــات
مصوب ســال گذشــته در این اســتان  29هــزار و 475
میلیارد ریال بــود که  24هــزار و  861میلیارد ریال آن
وصول شد.
رمضانــی افــزود :بــه رغــم افزایــش  8/8درصــدی
درآمدهای مالیاتی ســال گذشته این اســتان نسبت به
سال  ، 95مالیات وصول شــده در خراسان رضوی طی
سال گذشته نســبت به مبلغ مصوب  15درصد کاهش
داشته است.
وی اظهــار کــرد :پارســال  34طــرح ســرمایه گــذاری
خارجی در این استان به تصویب رسید که در این زمینه
از ســال  1381تاکنــون رکــورد دار هســتیم .رمضانی
گفت :سرمایه گذاری خارجی جذب شده در این استان
طی سال گذشته نیز با  3.5برابر افزایش نسبت به سال
، 95بیش از  585میلیون دالر بود.
مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان رضــوی
همچنین با بیــان این مطلب درباره وصــول درآمدهای
ســالهای  94و  95افزود :در ســال هــای  94و  95به
رغم افزایــش درآمدهای وصولی نســبت به ســال های
قبل از آن ،با کسری درآمد نسبت به مبلغ مصوب مواجه
شدیم که علت آن افزایش غیرکارشناسانه مبلغ مصوب
بوده است.

افزایش۱۲درصدی تناژ حمل داخلی
کاال درخراسان رضوی

رئیس اداره حمل و نقل کاالی راهداری اســتان گفت :در ســال  ، ۹۶میزان
حملکاالدراستانخراسانرضوینسبتبهسال، ۱۳۹۵حدود ۱۲درصد
افزایشداشتهاست.بهگزارشروابطعمومیاینادارهکل،محمدعلیخانیبااعالمخبرفوقافزود:درحوزه
حملونقلداخلیکاالیجادهای،استانخراسانرضویدرسال ۱۳۹۶باحمل ۳۰میلیونو ۷۱هزارو۸۰۹
تنکاالدرمقایسهبامدتمشابهسالگذشتهبا۱۲درصدرشدمواجهبودهاستکهدرمدتزمانمذکورنیزبا
دومیلیونو ۱۸۹هزارو ۶۶۴سفر۱۱ ،درصدرشدرانسبتبهسال ۹۵شاهدهستیم.

سرپرستمعاونتاقتصادیاستانداری:

 ۷۱پروژه اقتصاد مقاومتی خراسان
رضوی به انجام رسید
سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع اســتانداری ،از تکمیل 71پروژه
اقتصادمقاومتیاستانکهازسالقبلاجراییشدهاست،خبرداد.بهگزارش
روابطعمومیاستانداری،علیرسولیانافزود:درمجموع 191پروژهمهمدرحوزهاقتصادمقاومتیدراستان
تعریفشدکهازاینتعداد 37درصدآنانجامشدهوبهبهرهبرداریرسیدهاست.ازپروژههایباقیمانده36
پروژهبیشاز 80درصد 21،پروژهبین 60تا 80درصد 16،پروژههمبین 40تا 60درصدو 21پروژههم20
تا 40درصدپیشرفتفیزیکیداردوپیشرفتفیزیکی 26پروژههمکمتراز 20درصداست.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان خبرداد:

خبر

پرداخت  186میلیاردمقرری بیکاری در11ماه96
مســعود حمیدی /اگرچــه طبق آمارهای رســمی
در ســال  96حدود  117هزار شــغل در اســتان
ایجادشــد و نرخ بیــکاری بــه حــدود  8.8درصد
رســید اما بنا بر اعــام مدیرکل تأمیــن اجتماعی
اســتان در  11مــاه ســال گذشــته ،این ســازمان
حدود  186میلیارد تومــان مقرری به متقاضیان
بیمه بیکاری در استان پرداخت کرده و این یعنی
تعداد بیکارشدگان و میزان مبالغ پرداختی به آن
ها نیز قابل توجه بوده است.
ســید محســن نظــام خیرآبــادی در ایــن بــاره به
خراســان رضــوی گفــت :در ســال  95بهطــور
متوســط ،ماهانــه حــدود  15هــزار و  760نفــر
مقرری بیکاری از تأمین اجتماعی استان دریافت
کرده اند که این تعداد در سال  96یعنی بهصورت
میانگین به  16هزار و  552نفر در هر ماه رسیده
اگرچه دربرخی ماه ها این تعداد تــا  17هزار نفر
هم افزایش یافته اســت اما بر این اساس ،مجموع
مبالغ پرداختی تأمین اجتماعی اســتان در سال
 95به مشــموالن بیمــه بیکاری حــدود 160
میلیــارد و  720میلیــون تومــان بــوده اســت که
این مبلــغ در  11ماه  96به حــدود  186میلیارد
تومان رســید .وی در ادامــه به حقــوق پرداختی

این سازمان به مستمریبگیران تأمین اجتماعی
اشــاره کرد و گفت :تعــداد کل مســتمریبگیران
تحت پوشــش تأمیــن اجتماعی اســتان در ســال
 95حــدود  181هــزار و  990نفــر بودهانــد که
این تعــداد در  11ماه ســال  96بــه  204هزار و
 338نفر رســید و مجمــوع حقوق پرداختشــده
به مســتمریبگیران در ســال  95حدود دو هزار
میلیارد تومان بوده و این پرداختی در  11ماه 96
به دو هزار و  243میلیارد تومان رســیده اســت.
درواقع بهطور میانگین حدود  12درصد به تعداد
مستمریبگیران استان اضافهشده است.
خیرآبادی تعداد مســتمریبگیران بازنشستگی
تأمین اجتماعی استان در سال  95را حدود 93
هزار و  757نفــر بیان کرد و افــزود :این تعداد در
پایان  11ماه ســال  96به  100هزار و  146نفر
رسید .تأمین اجتماعی استان در سال  95حدود
 1455میلیارد و  692میلیــون تومان برای این
افراد هزینه کرده بود که این مبلغ در  11ماه سال
 96بدون احتســاب عیدی و حقوق اســفندماه به
 1595میلیارد تومان رسید.
مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان ،افــزود :تعداد
مســتمریبگیران ازکارافتــاده اســتان کــه تحت

اقتصادی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

بیشترین توفیق دولت در
استان ،در حوزه راه ها ست

پوشــش تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند ،در سال
 95حــدود  8572نفــر بودند کــه این تعــداد در
پایان بهمن  96به  8514نفــر کاهش پیدا کرد.
همچنین در سال  95تعداد  79هزار و  561نفر
تحت پوشش تأمین اجتماعی اســتان قرار گرفته
بودند که این تعداد در  11ماه سال گذشته به 95

هزار و  678نفر رســیدند .مجمــوع هزینهای که
تأمین اجتماعی اســتان برای مســتمریبگیران
ازکارافتــاده و بازمانده در ســال  95کرده حدود
 632میلیــارد تومان بــوده که ایــن هزینه در 11
ماه ســال گذشــته به حدود  654میلیــارد تومان
افزایش یافته است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان خبرداد

پرداخت 4999فقره تسهیالت و ایجاد 5998فرصت شغلی طی سال96

مدیــر صنــدوق کارآفرینی امیــد اســتان گفت:از
مجموع اعتبار ابالغی در ســال  96به مبلغ 350
میلیارد ریال ،بر اســاس برنامه ریزی های صورت
گرفتهوطبقاولویتهایتعیینشدهبرایحمایت
از کسب و کارهای خرد و کوچک منطبق بر مزیت
های منطقه ای و رقابتی ،توانستیم در حوزه حفظ
و تثبیــت اشــتغال موجــود و همچنین طــرح های
ایجادی ،عملکرد و نتایج خوبی را شــاهد باشیم و
در مجموع تعداد  4999فقره تسهیالت دربخش
های مختلف اقتصادی اعم از خدمات ،کشاورزی

و صنعت پرداخت شده که به حفظ و ایجاد 5998
فرصتشغلیدراستانانجامیدهاست.
به گــزارش روابط عمومــی این صنــدوق ،آبیلی با
اعالم این خبر افــزود  27 :درصد این تســهیالت
در بخش خدمات 16 ،درصد در بخش کشاورزی
و  57درصــد در بخــش صنعــت بــوده اســت  .وی
ادامه داد:بر این اساس 809 ،فقره تسهیالت در
بخش خویش فرمایی (خوداشــتغالی) 93 ،فقره
تســهیالت در بخش مشــاغل خانگــی 49 ،فقره
تســهیالت در بخــش کارفرمایــی و کارآفرینــی،

 50فقره تســهیالت در بخش پشتیبانان مشاغل
خانگی و توســعه برنــد 913 ،فقره تســهیالت در
اجرای طرح های مشارکتی اقتصادی روستایی،
 19فقــره تســهیالت در اجــرای طرح هر روســتا
یک محصــول 219 ،فقــره تســهیالت در اجرای
سامان دهی شــبکه حمل و نقل روســتایی استان
و  2847فقره تســهیالت در حوزه حفظ و تثبیت
اشتغال موجود پرداخت شده است .آبیلی افزود:
صندوق کارآفرینی امید اســتان خراسان رضوی
با رویکــرد حمایــت از رشــته فعالیت هایــی که در

شهرســتان به عنوان مزیت منطقه شناسایی شده
اند از جمله طراحی و تولید پوشــاک ،تولید فرش
دست باف ،صنایع دستی ،مصنوعات چرمی ،بوم
گردی و طبیعت گردی،صنایع تبدیلی و تکمیلی،
تولید اسباب بازی ،فناوری اطالعات ،اپلیکیشن
های موبایلی ،بسته بندی ،طرح های گلخانه ای و
گلخانه های کوچک مقیاس ،پرورش مرغ بومی و
دیگر طرح های دارای مزیت و بازار مناسب فروش
محصول ،اقدام به شناســایی ،مشــاوره و پرداخت
تسهیالتکردهاست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت :عمده
هدف گذاری های دولــت تدبیر و امید طی چهار ســال
اخیر در حوزه راه ســازی خراســان رضوی محقق شده
است.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری ،محمد مقدوری
در جلســه کمیســیون ایمنــی حمــل و نقــل و ترافیــک
اســتان با بیان این که در این باره برخــی از این پروژه ها
مراحل تصویب را طی کرده و در دست اجراست ،اظهار
کرد :پــروژه آزادراه مشــهد  -چناران -قوچــان و محور
امامقلی -درگز درحال اجراســت  ،باند دوم محور ســه
راهی شادمهر به کاشــمر و باند دوم محورتربت حیدریه
 رشــتخوار  -خواف هم بــرای بودجه ســال 97ردیفملی گرفته است.
رئیس کمیسیون ایمنی حمل و نقل و ترافیک استان با
قدردانی از اقدامات صــورت گرفته برای ارتقای ایمنی
محورهای جــاده ای که منجر بــه کاهــش آمارمتوفیان
و مجروحــان ناشــی از حــوادث رانندگی در نــوروز97
شــد ،تاکید کرد :نوروز امســال در مقایســه با نوروز96
تعداد تصادفات منجر به فوت از  49به  44فقره و تعداد
متوفیان از  58به 57نفر کاهش یافته است .
وی اظهار کرد :این در حالی اســت که تــردد خودروها
در محورهــای اســتان 16درصــد طــی ایــن ایام رشــد
داشته است.

