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ارتقای جایگاه علمی ایران از رتبه
پنجاهم به پانزدهم در شرایط
سنگ اندازی دشمنان محقق شد
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کاهش  68هزار فقره ای و 5.2درصدی چک های برگشتی استان درمقایسه آذر97و96

حجت االسالم والمسلمین راجی در دوره آموزشی کوتاه
مدت تربیت مبلغ تقریبی و انقالبی در مقر مجمع جهانی
اهل بیت(ع) در مشــهد گفت:ارتقای جایگاه علمی ایران
ازرتبهپنجاهمدردنیابهرتبهپانزدهموصدرنشینیعلمی
در منطقه و کســب جایگاه هفتم در ثبت اختراعات در بین
کشورهای جهان ،در شرایطی محقق شده است که نظام
جمهوریاسالمیهموارهباتحریم،تروردانشمندانودیگر
سنگاندازیهایدشمنانمواجهبودهاست.
به گزارش خراســان رضــوی ،دوره آموزشــی کوتاه مدت
تربیت مبلغ تقریبی و انقالبی توسط دفتر نمایندگی ولی
فقیه در امور اهل سنت خراسان صبح دیروزدر مقر مجمع
جهانی اهل بیت(ع) در مشهد برگزار شد .در این دوره یک
روزه 80،نفر از ائمه جمعه و جماعات ســه استان خراسان
رضوی ،شمالی و جنوبی شرکت داشتند و حجت االسالم
والمســلمین راجی ،گردآورنده تحقیق علمی «صعود40
ساله» سخنران این گردهمایی بود .وی با اشاره به جایگاه
منطقه ای و بین المللی ایران در چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اســامی ،گفت :پیشــرفت های نظــام جمهوری
اسالمی در شرایط برابر با دیگر کشــورها رخ نداده و ریشه
آن را باید به مدیریت انقالبی نظام وابسته دانست   .حجت
االســام والمســلمین راجی افزود :ارتقای جایگاه علمی
ایران از رتبه پنجاهم در دنیا به رتبه پانزدهم ،صدرنشینی
علمی در منطقه و کســب جایگاه هفتم در ثبت اختراعات
دربینکشورهایجهان،درشرایطیمحققشدهکهنظام
جمهوریاسالمیهموارهباتحریم،تروردانشمندانودیگر
سنگاندازیهایدشمنانمواجهبودهاست.درپایاناین
دورهیکروزه،تولیداتفرهنگیمرتبطبادستاوردهای40
ساله نظام جمهوری اسالمی در اختیار مبلغان اهل سنت
استانهایخراسانقرارگرفت.

چکهایخراسانیهاکمتربرگشتخورد
مسعود حمیدی /گزارش آذرماه بانک مرکزی درباره
تعداد چک های صادرشــده و برگشــتی در خراسان
رضوی حکایت از کاهش حــدود  300هزار فقره ای
چک های صادرشــده و  68هزار فقــره ای چک های
برگشتی دارد .
همچنیــن این گزارش نشــان می دهد که در نســبت
تعــداد چــک هــای برگشــتی بــه تعــداد چــک های
صادرشــده در آذرماه امســال نســبت به آذرماه سال
گذشته ،شاهد کاهش 5.2درصدی بوده ایم.
بــه گــزارش خراســان رضوی ،نوســانات ارزی
و کاهــش قــدرت خریــد مــردم از یــک ســو و
افزایــش مبــادالت الکترونیکــی و نقــدی و قوانین
نظارتیجدیدبانکمرکزیدربارهچکهایبرگشتی
ازسوی دیگر باعث کاهش چشمگیر تعداد چکهای
صادرشــده در اســتان در چند ماه اخیر شــده اســت
بهطوریکــه در آذرمــاه امســال تعــداد چکهــای
صادرشده در اســتان نســبت به آذرماه سال گذشته
حــدود  300هزار فقــره کاهــش را نشــان میدهد.
همچنین نســبت تعداد چک های برگشتی به تعداد
چک های صادر شــده در آذرماه امسال نسبت به آذر
 96حدود 5.2درصد کاهش را نشان می دهد.
بر اســاس گزارشــی که بانــک مرکــزی در خصوص
وضعیت چکهای مبادلهای کشور در آذرماه امسال
منتشر کرده است ،در اســتان خراسان رضوی تعداد
 480هــزار و  700فقــره چــک مبادلــهای بــه مبلغ
 36هــزار و  189میلیارد ریال در آذرماه صادرشــده
اســت که از ایــن تعــداد  44هــزار و  600فقره چک
مبادلــهای بــه مبلغ ســه هــزار و  966میلیــارد ریال
برگشتخوردهاند.
بــر ایــن اســاس 9.3 ،درصــد چکهای صادرشــده
در اســتان در آذرمــاه امســال برگشــتخورد هاند
درحالیکــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته 14.5
درصد از کل چکهای صادرشده در استان در آذرماه
برگشتخوردهبودندکهایننشاندهندهکاهش5.2
درصدی تعداد چکهای برگشــتی آذرماه در استان
نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بردسکندرصدورسنداراضیملی
وبیمهمراتعرتبهاولاستانرادارد
علینوری/رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریبردسکن
گفت:شهرستانبردسکندراجرایطرحصدورسنداراضی
بهنامدولتوبیمهمراتع،رتبهاولاستانرابهخوداختصاص
داده اســت .مهندس مجید هزاره به خبرنگار ما گفت :طی
امسال 160هزارهکتارازاراضیاستانبرایصدورسنددر
دستاقداماستکهشهرستانبردسکنبا 110هزارهکتار
توانسته بیشترین صدور سند تک برگی را در استان داشته
باشد.ویافزود:صدورسندکاداستریکیازکارهایاساسی
وزیربناییاستکهمیتواندمشکالتمردمرادرحوزهاسناد
اراضیملیمرتفعکند.ویبهاجرایطرحبیمهمراتعاشاره
کرد و گفت :شهرســتان بردســکن یکی از شهرستان های
پیشــرو در بیمه مراتع است و در هیچ نقطه اســتان به اندازه
بردسکندربیمهمراتعکارنشدهاست.

•کاهش حدود  300هزارفقره ای چک های
صادر شده

از ســوی دیگــر تعــداد کل چکهــای صادرشــده در
آذرماه امســال در استان خراســان رضوی بهتبع کل

کشور کاهش چشمگیری داشته ،بهطوریکه تعداد
کل چکهای صادرشــده در آذرماه ســال گذشته در
استان 778هزار و 900فقره بوده است که این تعداد
در آذرماه امسال با ریزش  298هزار و  200فقرهای
مواجه شده است و سهم استان نیز از تعداد چکهای
مبادلهای سال گذشته کشــور در آذرماه  8.3درصد
بوده و امسال به  8.4درصد رسیده است.

•کاهش چشمگیر چک های برگشتی در
استان

تعــداد چکهــای برگشــتخورده در آذرمــاه ســال
گذشــته  112هزار و  900فقره بــوده و این تعداد در
آذرماه امســال به  44هزار و  600فقره کاهش یافته
است.
عالوه براین ،مبلغ کل چکهای برگشــتی استان در
آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته نیز کاهش
قابلتوجهی داشته ،بهطوریکه مبلغ کل چکهای
برگشــتی در آذرماه سال گذشــته هفت هزار و 330
میلیارد ریال بوده کــه در آذرماه امســال این مبلغ به
سه هزار و  966میلیارد ریال رســیده است .علت آن
را میتــوان در کاهش تعداد چکهــای مبادلهای در
آذرماه امسال نســبت به آذرماه ســال گذشته جست
وجو کرد.

صادرشــده در اســتان  739هزار و  300فقــره بوده
اســت کــه  96هــزار و  200فقــره برگشــتخورده
اســت .در واقع طــی ماههــای اخیــر شــاهد کاهش
استفاده از چک در مبادالت اقتصادی استان بودهایم.

•کاهش قدرت خرید مردم عامل اصلی
کاهش تعداد چک های مبادله ای

دبیر ســابق شــورای هماهنگی بانکهای استان در
خصوص دالیل کاهش اســتفاده از چک در مبادالت
اقتصادی استان به خراسان رضوی گفت :بدون شک
یکی از مهمترین دالیل این کاهش وضعیت اقتصادی
حاکم بر بازار در کشــور و بهتبع آن اســتان خراســان
رضوی است .محمود منصوری افزود :درواقع به دلیل
نوسانات ارزی و فشارهای اقتصادی از ابتدای امسال
شــاهد کاهش معامالت اقتصادی بودیم که ناشی از
کاهش قدرت خرید مردم بوده ،بهموازات این موضوع
تعداد چکهای صادرشده در استان در آذرماه کاهش
چشمگیری پیداکرده است .مدیرکل امور شعب بانک
تجارت ،دالیل دیگر را در این کاهش بیتأثیر ندانست
و اظهار کرد :به ایــن عامل اصلی بایــد عواملی مانند

توســعه خدمات بانکی الکترونیکی و رشد معامالت
غیر چکی را نیز اضافه کرد که باعث شده است فعاالن
اقتصادی ترجیح دهند خرید و معامالت خود را بیشتر
بهصورت الکترونیکی انجام دهند.

•نظارت بانک مرکزی در کاهش چک
برگشتی بی تاثیر نبود
ایــن کارشــناس امــور بانکــی دربــاره کاهش ســهم

چکهــای برگشــتی از کل چکهای صادرشــده در
اســتان نیز اظهــار کــرد :بدون شــک قوانیــن جدید
بانک مرکزی در خصوص چک و تشدید نظارتهای
بانکی بر کاهــش تعداد چکهای برگشــتی بیتأثیر
نبوده است .البته حسن مونســان دبیر فعلی شورای
هماهنگی بانکهای اســتان اظهارنظر درباره دلیل
کاهش استفاده از چک و کاهش چکهای برگشتی
در استان را نیازمند بررسیهای دقیقتر دانست.

• سیر نزولی استفاده از چک در ماه های
اخیر

البتــه ســیر نزولــی اســتفاده از چــک در مبــادالت
اقتصــادی اســتان تنهــا مربــوط بــه آذرمــاه نیســت
بهطوریکه تعداد چکهای مبادلهای استان در آبان
ماه  554هــزار و  800فقــره بود ه که  63هــزار فقره
برگشتخورده است .تعداد چکهای صادرشده در
مهرماه امسال  692هزار و  800فقره بوده که از این
تعداد  84هزار و  500فقره برگشــتخورده اســت.
در شــهریورماه امســال تعــداد چکهــای مبادلهای
عنوان
کشور
خراسان رضوی
درصد سهم خراسان رضوی
درصــد چکهای برگشــتی از
کل چکهای استان

چک مبادلهای آذر96
9386800
778900
8.3

چک مبادلهای آذر97
5745900
480700
8.4

چک برگشتی آذر96
1433800
112900
7.9
14.5

چک برگشتی آذر 97
583900
44600
7.6
9.3

مبلغ برگشتی آذر(96میلیارد ریال)
134946
7330
5.4

مبلغ برگشتی آذر(97میلیارد ریال)
68425
3966
5.8

سوژه ها و خبرها
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی:

تاثیرنداشتن تحریم ها بر صنعت فوالد

فرماندار تایباد مطرح کرد :

نمایشگاه کشاورزی و کشت
گلخانهای در مشهد برگزار میشود

افزایش  ۶۷درصدی صادرات فوالد
خراسان نسبت به سال گذشته

ضرورت فراهم شدن
زیر ساختهای گردشگری در تایباد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت:
چهاردهمیننمایشگاهکشاورزی،ماشینآالت،مکانیزاسیون،نهادهها،
کشتهای گلخانهای و سیستمهای آبیاری در مشهد برگزار میشود.
به گزارش تسنیم ،قنادزاده در نشست خبری اظهار کرد :چهاردهمین
نمایشگاهکشاورزی،ماشینآالت،مکانیزاسیون،نهادهها،کشتهای
گلخانهای و سیستمهای آبیاری از ســوم تا ششم بهمن ماه 97در محل
نمایشگاهبینالمللیمشهدبرگزارمیشود.

اخبار
گوناگون

فرمانده پلیس راه چناران خبرداد:

توقیف خودروی پراید با بیش از 66میلیون ریال جریمه
باقــری /فرمانــده پلیــس راه چنــاران از توقیــف یــک
دســتگاه خودروی پراید به رانندگی یک خانم با بیش
از  66میلیون ریــال جریمه پرداخت نشــده خبر داد.
سرگرد مجتبی مرادی افزود:صبح دیروز یک دستگاه
پراید ســفید مــدل  91کــه رانندگــی آن را یــک خانم
برعهده داشت در حالی که باسرعت غیرمجاز از مشهد
به ســمت چناران در حرکت بود در مقابــل پل گلبهار
متوقف شــد .وی افزود:در بررســی ســامانه سیســتم
اجراییات راهور مشخص شد که این خودرو دارای 66
میلیون و  530هزارریال سابقه جریمه پرداخت نشده
اســت و شــکایت قضایی هم دارد .فرمانــده پلیس راه
بیشترین موارد تخلف این بانوی پراید سوار را سرعت

غیرمجــاز اعــام کــرد و افــزود:از  121فقــره جریمه
پرداخت نشــده  112فقره آن جریمه تخلف ســرعت
غیرمجاز است که توســط دوربین های جاده ای ثبت
شده است .ســرگرد مرادی افزود:این خودروی پراید
پــس از توقیف به پارکینــگ هدایت شــد و ترخیص آن
منوط به پرداخت بدهی ها و تســویه حســاب در حوزه
اجراییــات راهور و رفع شــکایت قضایی اســت .وی به
مفاد قانونی توقیف خودرو های متخلف اشــاره کرد و
گفت:براساس قانون ،خودروهایی که دارای خالفی
بیش از  10میلیون ریال باشند و در سیستم اجراییات
پلیس راهور شکایت قضایی نیز داشته باشند متوقف و
به پارکینگ هدایت می شوند.

برگزاریدومینعصرانهداستانانقالبدرفریمان
همزمــان بــا فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد پیروزی
شــکوهمند انقالب اســامی ایران ،دومیــن عصرانه
داســتان انقالب با حضور داستان نویسان شهرستان
فریمــان و بــه همــت اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی
فریمان برگزار شــد .بــه گزارش خراســان رضوی ،در
این نشســت که جمعی از داســتان نویســان مشهدی
نیز حضور داشــتند ،داســتان های کوتاه نویسندگان

فریمانــی و مشــهدی با موضــوع انقالب قرائت شــد و
مورد نقد و بررســی قرار گرفت .گفتنی است عصرانه
های داســتان انقالب که به همت معاونت فرهنگی و
مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی و حوزه هنری خراســان برگزار می شــود۱۴ ،
بهمن جــاری با حضور مهمانان کشــوری بــه کار خود
پایان می دهد.

دستگیریعاملبرداشتغیرمجازازحسابیکشهروند
اصغری /جانشــین فرماندهــی انتظامی شهرســتان
فریمان گفــت :عامــل برداشــت غیرمجاز از حســاب
یکی از شــهروندان فریمانی شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ بیژن خنجری گفــت :در پی شــکایت یکی
از شــهروندان مبنی بر برداشــت غیرمجــاز مبلغ 10
میلیون ریال از حســاب بانکــی اش ،پیگیری موضوع
در دســتور کار تیمی از کارشناســان پلیــس فتای این
فرماندهی قرار گرفت .خنجری افزود :کارشناســان

پلیس فتا با انجام یک سری تحقیقات فنی و استعالم از
مبادی ذی ربط متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام
قضایی در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند .وی
گفت :متهم در بازجویی های به عمل آمده در مواجهه
با مســتندات موجود به بزه انتســابی اعتراف و اظهار
کرد :با سوء استفاده از غفلت و اعتماد شاکی و عکس
گرفتن از کارت عابربانک و یادداشت رمز دوم ،اقدام به
برداشت های غیرمجاز و خرید اینترنتی کردم .

شجاعیمهر/باگذشت 10ماهازسال« 1397مجتمعفوالدخراسان»
نه تنها رکورد صادرات خود را نسبت به مدت مشابه سال  96شکست،
بلکه در فاصله دو ماه مانده به پایان سال ،رکوردی باالتر از کل صادرات
 12ماه ســال قبل را کســب کــرد .بختیاری مدیــر بازاریابــی و فروش
فوالد خراسان در اینباره گفت :این مجتمع در  10ماه نخست امسال
توانســته اســت با صادرات 150هزار و  618تُن انواع فــوالد ،رکورد
92هزارتنیمدتمشابهسالگذشتهرابیشاز 67درصدارتقابخشد.

مدیر کل هماهنگی اموراقتصادی استانداری خبرداد:

انجام مقدمات اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی

مدیــر کل هماهنگــی امــور اقتصــادی
استانداری گفت :مقدمات اجرای دستور
اســتاندار مبنــی بر اجــرای طــرح مثلث
توســعه اقتصادی در اســتان انجام شــد
و پیگیــری ها بــرای شناســایی ســرمایه
گذاران در دست انجام است.
به گــزارش روابــط عمومی اســتانداری،
علی رســولیان در این زمینه افــزود :این
طرح در واقع با اقدامات انجام شــده و در
دســت اجــرا وارد مرحله عملیاتی شــده
است.
وی با بیــان این که به دســتور اســتاندار،
 12منطقه اقتصادی در استان بر مبنای
حوزه هــای انتخابیه شناســایی و تعیین
شده اســت ،اظهار کرد :برای هر منطقه
یــک نفــر از کارشناســان اســتانداری
مشــخص شــده کــه مباحــث مربــوط به
اجــرای طــرح را در هــر منطقــه پیگیری
می کند.
به گفته رسولیان ،پروژه های ناتمام حوزه

سرمایه گذاری و اقتصادی شهرستان ها
دربخشهایگردشگری،صنعت،معدن
و کشاورزی نیز شناسایی شده است.
وی بیــان کــرد :در مجمــوع  34هــزار و
 600میلیــارد تومــان پــروژه ناتمــام در
بخش اقتصادی در استان وجود دارد که
شامل سه هزار و  34طرح می شود.
رســولیان ادامه داد :در ایــن زمینه پروژه
های عمرانی ناتمام نیز شناسایی شده و
این موارد به فرمانداران و نمایندگان هر
منطقه در مجلس شــورای اسالمی ارائه
شده است.
به گفته وی  ،طی روزهای اخیر شناسایی
ســرمایه گــذاران مهــم هــر شهرســتان
ومنطقــه آغــاز شــده اســت تــا بتــوان از
ظرفیت آن ها در طرح ها استفاده کرد.
رســولیان اظهــار کــرد  :پیگیــری بــرای
شناسایی و تعیین معین اقتصاد مقاومتی
برای هر منطقه به تناسب توان و ظرفیت
هر شهرستان در دست انجام است.

کلثومیان /فرمانــدار تایباد در جلســه انجمــن میــراث فرهنگی این
شهرستان با اشاره به ورود اتباع خارجی از افغانستان به تایباد گفت:
مرز دوغارون اولین ورودی برای اتباع خارجی از ســمت افغانســتان
محسوب می شود که فراهم شدن زیرساخت های گردشگری در این
شهرستان از ضرورت هاست .شرافتی راد افزود :شناسایی و معرفی
جاذبه های گردشــگری از عوامل جذب گردشگر است که می توان با
تشکیل انجمن های میراث فرهنگی در این زمینه تالش کرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان خبرداد:

افزایش 2هزار و 660نفری مقرری بگیران بیمه بیکاری استان
مســعود حمیدی/مدیرکل تأمیــن اجتماعی
استان بابیان این که تعداد مقرریبگیران بیمه
بیکاری استان به  18هزار و  460نفررسیده
است ،افزود :این تعداد نسبت به سال گذشته
دوهزار و  660نفر افزایش داشته است.
به گزارش خراسان رضوی،خروجی افزایش
 19هزارنفری تعداد بیکاران استان در فصل
پاییزامسالنسبتبهمدتمشابهسالگذشته
و تعدیل نیرو توسط واحدهای تولیدی بعد از
نوســانات ارزی و افزایش قیمتهــا ،افزایش
مســتمریبگیران و مقرریبگیران در استان
است .مدیرکل تأمین اجتماعی استان درباره
تعداد افراد مســتمریبگیر تأمیــن اجتماعی
اســتان به خراســان رضوی گفت :هم اکنون
حدود 190هزار مستمریبگیر ،تحت پوشش
بیمه تأمین اجتماعی استان هســتند که نسبت به سال گذشته
شاهد افزایش چهار هزارنفری در این تعداد هستیم.
سید محســن نظام خیرآبادی در خصوص تعداد مقرریبگیران
تحت پوشش بیمه بیکاری در استان نیز گفت :هم اکنون بیش از

 18هزارو 460نفردراستانتحتپوششبیمهبیکاریهستند،
درحالیکه این تعداد در ســال گذشــته حدود  15هزار و 800
نفر بود که شــاهد افزایش حــدود دو هزار و  660نفــری تعداد
مقرریبگیران بیمه بیکاری استان بوده ایم.

