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آغاز طرح «آمایش »۱۳مهاجران
افغانستانی از اواخر خرداد

مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی خراســانرضوی
روزگذشته در نشســتی با خبرنگاران از آغاز طرح «آمایش
»13خبردادواظهار کرد:امسالطرحآمایشرازودترآغاز
کردهایم لذا این طرح از اواخر خرداد ماه کلید میخورد .به
گزارش تسنیم «محمد عجمی» در این نشست افزود :تمام
دارندگانمدارکآمایشوهویت(آمایش 12وهویت)11
دارای اعتبــار تا 31خرداد مــاه 97الزم اســت امور اداری
مربوط بــه هر گونــه تغییــرات در اعضای خانواده (شــامل
فوت ،ازدواج ،طالق ،والدت ،خروج از کشور یا پروندههای
قضایی)رادراسرعوقتبامراجعهبهاینادارهکلپیگیری
کنند .اعمــال این تغییــرات صرفا تــا پیش از شــروع طرح
آمایش 13امکان پذیر اســت و مسئولیت ناشی از مراجعه
نکردن بر عهده خود فــرد خواهد بود .عجمی یادآور شــد:
موضوع مهم دیگر این اســت که دارندگان مدارک آمایش
 11و هویت 10دارای اعتبار تا 31خرداد 96و دارندگان
برگههای اصالحات و تغییرات صادر شده در سال  96که
بهدالیلیموجهموفقبهشرکتدرآمایش 12نشدند،الزم
است حداکثر تا  20خرداد ماه امســال برای به روزرسانی
مدارک آمایش بــه ادارهکل اتباع مراجعــه کنند .هزینهها
مشابهبادورهقبلاستوافزایشینداردکهالبتههزینههارا
بهتفکیکمتعاقبااعالممیکنیم.ویهمچنینبهجزئیات
اجرایطرحتمدیدگذرنامههایخانواریاشارهکردویادآور
شــد :طرح تمدید گذرنامه های خانواری تا 31خرداد ماه
امسالادامهخواهدداشتلذامهاجرانمشمولاینطرح
برای طی مراحل اداری اقدام فــوری کنند .وی همچنین
گفت :آن دسته از دانشآموزان فاقد مدرک معتبر اقامتی
که ســال گذشــته موفق به اخذ برگه حمایــت تحصیلی از
دفاتر کفالت شدند ،امسال نیز برای ثبت نام رایگان آنها
در مــدارس دولتی ممانعتــی وجود نــدارد .عجمی تاکید
کرد :طرح اعطای گواهی نامه به دارندگان کارت آمایش و
بازگشتبهافغانستانبدونابطالکارتهمچنانباوجود
تصویب طرح در مراحل تعریف ســازوکارهای اجرایی قرار
دارداماهنوزایندوطرحاجرایینشدهاست.

معاونادارهکلمیراثفرهنگیخبرداد

پذیرش 184طرح اشتغال
بوم گردی و صنایع دستی

معاون ســرمایه گذاری میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری خراســان رضــوی ،از پذیــرش  184طــرح
متقاضی تســهیالت از محل اعتبارات اشتغال روستایی و
عشایری و طرح فراگیر با اولویت در رسته های بوم گردی،
طبیعت گردی و صنایع دســتی خبرداد .به گزارش روابط
عمومی این اداره کل ،حســن زمانی افزود :تاکنون 546
طرح مرتبط با ایــن اداره کل بــرای دریافت یــک میلیارد و
 838میلیون و  802هزار ریال با ظرفیت ایجاد سه هزار و
 564نفر اشتغال ثبت نام کرده اند .وی افزود :از این تعداد
 184طرح برای دریافت 474میلیــون و 779هزار ریال
تسهیالت پذیرفته شده اند .زمانی تصریح کرد :طرح های
پذیرفتهشدهبهمیزانهزارو 62نفراشتغالایجادمیکند.
ویگفت:همچنین 121طرحبرایدریافت 898میلیون
و 431هــزار ریال با ظرفیت اشــتغال 1221نفر در نوبت
رسیدگیقراردارد.

خبر
سیاست

دبیر حزب موتلفه اسالمی در استان:

دولت به وعدههای اقتصادی
و اهداف خود نایل نیامد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به جزئیات بودجه  97خبر داد:

کاهش 43درصدیاعتباراتاستان
گزارش جلسه
مسعود حمیدی

شورای برنامهریزی و توسعه اســتان روز گذشته با
محوریت توزیع دستگاهی و شهرستانی اعتبارات
هزینهای بودجه  97درحالی برگزار شد که رئیس
ســازمان مدیریــت و برنامهریزی اســتان از کاهش
 43درصدی اعتبارات استان در سال  97خبرداد
و در خالل جلســه با ارائــه جزئیات دیگــر از بودجه
گفت  :اعتبارات نفــت و گاز و اعتبارات توســعهای
43درصد،اعتبارات عمرانی  19درصد،اعتبارات
تملک داراییهای سرمایهای اســتانی 51درصد
و اعتبار شاخصهای توسعه اقتصادی  67درصد
کاهش داشته اســت؛البته وی اذعان کرد اعداد و
ارقام بودجه نسبت به سال 96واقعی تر شده است.
به گــزارش خراســان رضــوی ،رضا جمشــیدی با
بیان این که مجموع اعتبارات سال گذشته استان
دربخشهــای نفــت و گاز و اعتبــارات توســعهای
حــدود  687میلیــارد تومان بــوده که امســال این
اعتبارات به  416میلیارد تومان کاهش پیداکرده
است ،خاطرنشــان کرد 25 :میلیارد تومان از این
اعتبــارات بهعنوان کمکهای فنــی اعتباری کنار
گذاشتهشــده و  391میلیارد تومان نیز توزیع می
شود که سهم دستگاهها و شهرستانها به تفکیک
مشخصشده است.
جمشــیدی در ادامــه با اشــاره به آخریــن وضعیت
درآمدهای استان در بودجه  96اظهار کرد :سال
گذشــته فقط 85درصد درآمدهای استان محقق
شــد که 92درصد آن از طریــق اخذ مالیــات بوده
درحالی که از ســهم مالیات در درآمدهای اســتان
نیــز حــدود  15درصــد محقــق نشــده اســت .وی
افزود:امسال سهم درآمد مالیاتی استان در مجموع
سبد درآمدی استان به 88درصد کاهش پیداکرده
اســت اما میزان آن نســبت به مصوب سال گذشته
 5.4درصــد افزایش را نشــان میدهــد .در بخش
درآمدهای غیر مالیاتی نیز شاهد رشد 46درصدی
درآمد مصوب استان در قانون بودجه  97هستیم.
وی دربــاره اعتبارات هزینهای اســتان نیــز اظهار
کرد :مجموع اعتبارات هزینهای اســتان در ســال
جاری  602میلیارد تومان است.

•کاهش  19درصدی اعتبارات عمرانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درباره
اعتبارات عمرانی اســتان نیز اظهــار کرد :مجموع
اعتبارات عمرانی اســتان در ســال جاری 1794
میلیارد تومان اســت که این عدد در ســال گذشته
حدود  2215میلیــارد تومان بوده کــه حدود 19

درصد کاهش پیداکرده اســت؛ البته این میانگین
کاهش برای استانهای کشــور حدود  24درصد
بوده است.
وی ادامــه داد :اعتبــارات تملــک داراییهــای
سرمایهای استانی نیز  152میلیارد تومان است که
 51درصد نسبت به سال قبل کاهش دارد .اعتبار
شاخصهای توســعه اقتصادی  43میلیارد تومان
است که  67درصد در این بخش کاهش داریم.
وی با اشــاره بــه نحــوه توزیع متــوازن اعتبــارات و
اســتفاده متوازن از امکانات کشور بیان کرد :سال
گذشته از این محل  359و  33میلیارد تومان در دو
ردیف اعتبار داشتیم که امسال این میزان به 421
میلیارد تومان رسیده است .تغییر اساسی در اعالم
شاخصهای برخورداری اســتان در کشور صورت
گرفته است که این شاخصها کام ً
ال به هنگام شده
و برای هر شاخص ،شاخص همه شهرستانها نیز
اخذشــده اســت .بنابراین باید شــاخص میانگین
کشــور و هــر شهرســتان را در میزان برخــورداری
بررسی کنیم .بر این اســاس شهرستانهایی را که
زیر میانگین کشور هســتند برای افزایش و ارتقای
 10درصد عقبماندگی بررسی کردهایم .سهم هر
ص و از این وضعیت سهم هر شهرستان
بخش مشخ 
نیز مشخصشده است.
وی درباره توزیــع اعتبــارات  0.27درصد مالیات
بر ارزشافزوده در اســتان اظهار کرد :در سال 97
این عــدد  38میلیارد تومــان اســت 20 .درصد از
این اعتبارات به جوانان و تندرستی و  80درصد به
حوزه ورزش اختصاص مییابد که از این 80درصد،
 85درصد بــه ورزش همگانی اختصــاص مییابد.
جمشــیدی بــه الزامــات قانــون بودجه  97اشــاره
کرد و گفــت :در این قانــون به شــورای برنامهریزی
استان اختیار دادهشده است که یک درصد بودجه
پژوهشــی دســتگاههای اجرایی تجمیع و توســط
این شــورا برای آن تصمیمگیری شود .همچنین از
اختیارات دســتگاههای اجرایی بــرای جذب نیرو
کاسته شده است .حدود  20میلیارد تومان اعتبار
فوقالعــاده نیز برای پرداخت به ســازمان زندانها
در اختیار قوه قضاییه در اســتان قرار خواهد گرفت
و  5.4میلیارد تومان اعتبار خاص برای پرداخت به
بازرسان فعال در ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تخصیصیافته است.

•اعتراض دستگاه ها به سهم خود از
اعتبارات
در ادامــه جلســه موضــوع ســهمیه دســتگاهها و
شهرستانها از مجموع اعتبارات استانی موردنقد
و بررسی اعضای شورای برنامهریزی و فرمانداران

اســتان قــرار گرفــت کــه برخــی از دســتگاهها به
ســهم خود از اعتبــارات معترض بودنــد که رئیس
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان در ایــن
بــاره گفت:مجمــوع اعتبــارات اســتان  43درصد
کاهش یافته است و اعتبارات دستگاه های اجرایی
مانند راه و ترابری اســتان ،آب و فاضالب اســتان و
همچنیــن اعتبارات شهرســتان بینالود نســبت به
این شاخص کاهش کمتری داشت ه که نشاندهنده
توجه به این دستگاهها و شهرســتانهای معترض
بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درباره
تخصیص اعتبارات اســتانی در ســهماهه ابتدایی
ســال  97اظهار کــرد :اعتبارات هزینــهای 22.4
درصد تخصیص داشــته اســت .اعتبارات عمرانی
اســتان تا امــروز  1079میلیارد تومان بــوده که از
این مبلغ  432میلیارد تومان آن یعنی  40درصد
آن در سهماهه تخصیص پیداکرده است .اعتبارات
اســتانی و  117میلیــارد تومان تبصــره  18قانون
بودجه در ســه مــاه  65درصد تخصیــص یافته و 3
درصد ســهم نفت و گاز اســتان  81درصد و ســایر
اعتبــارات اســتانی  55درصد و اعتبــارات ارتقای
شاخصهای اقتصادی  54درصد و سهم  27صدم
درصد مالیات بــر ارزشافزوده  67درصد و ســهم
استفاده متوازن از امکانات کشور نیز  13.6در صد
به استان تخصیصیافته است.

•تخصیص ها  100درصد هم باشد
برای توسعه کفایت نمی کند
اســتاندار نیز در واکنــش به این اعتراضــات اظهار
کــرد :مــا موظــف هســتیم در چارچــوب اعــداد و
ارقام حرکــت کنیم و اگــر بخواهیم به دســتگاهی
اعتباری اضافه کنیم ،باید از جای دیگری کم کنیم

و اعتبارات بهصورت کلی کاهش پیداکرده است.
رشیدیان بابیان این که سال گذشته از 100درصد
بودجــه تملــک دارایــی اســتان فقــط  40درصــد
تخصیص یافته اســت ،افــزود :امیدواریم امســال
این تخصیصهــا 100درصد باشــد .البته همین
100درصــد هــم بــرای توســعه اســتان کفایــت
نمیکند.وی در ادامه تأکید کرد :همه دستگاههای
دولتی باید توجه داشــته باشــند طرحها و پروژهها
باید به بخش خصوصی واگذار شــود و این موضوع
ج و امــروز به یــک تکلیف برای
از بحــث توصیه خار 
دستگاههای اجرایی تبدیلشــده است که باید آن
را اجرایی کنند.

•فقط 43درصد سهم استان از اعتبارات
اسناد خزانه اسالمی جذب شده است
در ادامه جلســه مقدوری معــاون عمرانی اســتاندار
بابیــان این کــه متأســفانه دســتگاههای اســتان در
پیگیری جذب اعتبارات از ردیفهای ملی و متمرکز
غفلت کــرده اند ،به جــذب اعتبــارات اســناد خزانه
اسالمی در سال گذشته اشاره کرد و گفت :متأسفانه
تا ابتدای خردادماه امســال میزان جذب این اســناد
در استان فقط  43درصد بوده و حدود  320میلیارد
تومانازاسنادخزانهاسالمیسهماستانهنوزجذب
نشــده و مهلت جــذب این اســناد تا پایــان خردادماه
است و مدیران دستگاههای اجرایی بهصورت روزانه
پیگیری شخصی کنند تا این اسناد جذب شود.

دبیر حزب موتلفه اسالمی در خراسان رضوی با بیان این
که دولت آقای روحانی تالش فراوانی برای تحقق اهداف،
برنامههــا و قولهای داده شــده و نیز در عرصــه داخلی و
سیاست خارجی انجام داد ،تصریح کرد :بااین حال دولت
به وعدهها و قولهای مطرح شده در حوزههای مختلف به
ویژه حوزه اقتصادی و اهداف خود نایل نیامد.
جواد آرینمنش در گفتوگو با ایسنا ادامه داد :نرسیدن
دولت بــه تمــام اهــداف خود ســبب شــد کــه نارضایتی
گســتردهای در جامعه وجود داشــته باشــد .بــا این حال
دولت تالش خــود را انجام داده اســت و در بدنه دولت به
ویژه در حــوزه وزرا نیروهای توانمندی نیــز وجود دارند.
موفقیت را باید در حوزههای مختلــف از هم تفکیک و در
حوزه سیاســت داخلی و خارجی ،فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی جداگانه تحلیل و بررسی کرد.
دبیر حزب موتلفه اســامی در خراســان رضوی با اشاره
به این که برجــام تنها تصمیــم دولت نبــود ،بلکه تصمیم
حاکمیت و نظام بود ،تصریح کرد :همه ارگانها و نهادها
اعم از مجلس ،دولت ،قوای سهگانه و شورای عالی امنیت
ملی و همه کســانی که دســتاندرکار بودنــد ،زمانی که
برجام مطرح شــد ،به این جمعبندی رســیدند که برجام
یک گام مثبت تلقی میشود.
آرینمنش اضافه کرد :در آن زمانی که ما نمیتوانســتیم
بیشتر از  700هزار بشکه نفت صادر کنیم و در اقتصادی
وابسته به نفت ،برجام گشایشهایی را ایجاد کرد اما همه
اهداف مدنظر برجام نیز تحقق نیافت زیرا آمریکاییها از
همان ابتدا همکاریهای الزم را انجام ندادند .اکنون نیز
اگر ما فرض را بر ایــن بگذاریم که از برجام خارج شــویم،
زیانهای خروج از برجام بیشتر از ماندن در برجام و ادامه
راه با پنج کشور بزرگی اســت که در برجام حضور دارند.
برجام آثار و فوایدی برای ما به دنبال داشته و ما تا همین
جای کار نیز ضرر نکرده ایم .این فعال سیاسی اصولگرا با
بیان این که تردیدی نیست که زمینه نارضایتی در مردم
و قشــرهای مختلف هر یک به دالیلی متفــاوت از دیگری
وجود دارد ،تاکید کرد :کارگــران کارخانه های صنعتی
که هر یک با یک ســوم ظرفیت خود کار میکنند و نیمی
از کارگران اخراج و بیکار شدهاند ،جزو معترضان جامعه
هستند .فرهنگیان بازنشســته که با  1.5میلیون تومان
زندگی 4-5نفر را اداره میکنند نیز معترض هستند زیرا
زیر خط فقر قرار دارند.

