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درگزارشارزیابیفعالیتمعینهایاقتصادیاستانمطرحشد

 91درصدمعینهایاقتصادیواردفازاجراییشدهاند
استاندار :معین های اقتصادی اربابان توسعه استان اند

مسعودحمیدی/ارزیابیانجامشدهدرخصوص
میــزان فعالیــت اجرایــی 62معیــن اقتصــاد
مقاومتی در مناطق دوازدهگانه استان ،بیانگر
آن است که تنها 9درصد معینهای اقتصادی
استانواردفازاجراییفعالیتاقتصادمقاومتی
خود نشــدهاند و  66درصد مرحلــه اول و دوم
و  25درصد در مرحله ســوم و چهارم گامهای
شــشگانه اجرای اقتصاد مقاومتی در استان
هستند .به گزارش خراســان رضوی ،دومین
جلسه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان با
حضورمعینهایاقتصادیمناطقدوازدهگانه
استان ،استاندار و مدیران استانی روز گذشته
در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد .در ابتدای
ایننشستدبیرستادمردمیاقتصادمقاومتی
گزارشیازعملکردمعینهایاقتصادیاستان
در طول چهار ماه گذشــته ارائه کرد و گفت :از
مجموع  62تفاهمنامه منعقدشده در مناطق
دوازدهگانه اســتان 84،درصــد تفاهمنامهها
مربوط به ماههای بهمن و اسفند سال گذشته
اســت و  16درصــد دیگــر در اردیبهشــتماه
امسال منعقدشدهاند.علیاکبر لبافی گفت:
نتیجه ارزیابــی معینهای اقتصــاد مقاومتی
نهای
استان نشان میدهد تنها 9درصد معی 
اقتصادی هنــوز عملیــات اجرایی خــود را در
منطقه مورد فعالیت شان آغاز نکردهاند66 .
درصد معینهای اقتصــادی در مراحل اول و
دومگامهایششگانهاقتصادمقاومتییعنی
جمعآوری اطالعــات و ایجاد زیرســاختها و
نظامفکریو 25درصدازمعینهایاقتصادی
استاندرمراحلسوموچهارمگامهایاجرایی
اقتصادمقاومتیاستانقراردارند.
•تشکیل 111صندوقاقتصادمقاومتی

وی در ادامــه اظهــار کــرد :بــر اســاس خــود
اظهاریهای انجامشــده توســط فرمانداران

مناطــق اقتصــاد مقاومتــی و معینهــای
اقتصادی ،تاکنون 111صندوقخرداقتصاد
مقاومتی اعم از شــهری و روستایی در مناطق
دوازدهگانــه اســتان تشکیلشــده اســت .از
ســویی تاکنون 598قرارداد ســرمای هگذاری
در حوزههــای ایجــادی ،توســعهای ،ناتمــام و
ظرفیت خالــی در بخشهای اقتصــادی این
مناطق منعقد شده اســت.لبافی در خصوص
ســرمایهگذاریهای پیشبینیشده گفت :با
توجه بــه ارزیابیهای انجامشــده ،پیشبینی
میشــود بیــش از  9هــزار و  820میلیــارد
تومــان ارزش قراردادهــای ســرمایهگذاری
در بخشهای مختلــف اقتصــادی در مناطق
دوازدهگانه باشــد که درنهایــت منجر به ایجاد
اشــتغال برای حــدود 50هزار نفر در اســتان
خواهدشد.دبیرنهادمردمیاقتصادمقاومتی
اســتان افــزود :وضعیــت پیشــرفت اجرایــی
قراردادها تاکنون حــدود  20درصــد و تعداد
هســتههای کار وزندگی تشکیلشده تاکنون
حدود 36مورد بوده است.لبافی در خصوص
عمدهترین موانــع درروند اجــرای برنامههای
اقتصاد مقاومتی توسط معینهای اقتصادی
استان نیز اظهار کرد  :برخی معینها در حوزه

اخبار
گوناگون

نوروزیانبااشارهبهتعییننشدنفرماندارمشهد

نه قحط الرجال داریم نه قحط النساء،
مشکل در وزارت کشور است

معاون سابق سیاســی و امنیتی استاندار با اشاره به
بالتکلیفیطوالنیمدتدرفرمانداریمشهدگفت:
در خراســان رضوی نه قحط الرجــال داریم نه قحط
النساء،هردویاینهابهوفوردراستانپیدامیشود،
مشــکل در وزارت کشــور اســت.رحیم نوروزیان در
گفتوگو با ایســنا با بیان ایــن کــه اداره فرمانداری
با سرپرســت از نظر قانونی حــدی دارد ،اظهار کرد:
علت طوالنی شــدن فرایند انتخاب فرماندار مشهد
دست استاندار و معاون سیاسی نیست ،برای آن ها
همراحتتراستکهاینموضوعزودترتعیینتکلیف
شود.وی با اشاره به این که استاندار و معاون سیاسی
اســتاندار بایــد از وزارت کشــور پیگیر ایــن موضوع
باشند ،افزود :اگر وزارت کشور نخواهد ابالغ دهد،
نتیجهاشچنینبالتکلیفیطوالنیمدتیمیشود.

مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضوی:

پرونده مسکن مهر خراسان رضوی
امسال بسته می شود

مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان رضــوی درباره
وضعیــت و روند مســکن مهــر در اســتان توضیحاتی
ارائه کرد.به گزارش تســنیم  ،اخوان عبداللهیان در
جلسه شورای مســکن خراســان رضوی اظهار کرد:
طبق برنامه ریــزی های انجام شــده پرونده مســکن
مهر استان در سال 98بســته خواهد شد.وی افزود:
در مجموع  120هــزار و  601واحد مســکن مهر در
اســتان احداث شــده که هم اکنــون 92.64درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و از این تعداد 93هزار و948
واحدافتتاحشدهو 20هزارو 909واحدافتتاحنشده
که هفت هزار و 544واحــد آن دارای متقاضی و13
هزار و  365واحد آن فاقد متقاضی است.همچنین
در ادامه جلسه ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه
و شهرســازی نیز اظهار کرد :هیچ مشکلی در تأمین
ملزوماتحوزهصنعتساختماننداریمومسکنمی
تواند نقش اساســی در رونق تولید ایفا کند چرا که ما
درصنعتساختمانهیچوابستگیبهخارجازکشور
نداریموتمامامکاناتموردنیازساختساختمانهای
زیر 12طبقهدرکشورتولیدمیشود.مازیارحسینی
افزود:درطرحاقدامملیتولیدوعرضهمسکن،بخش
خصوصیموردتوجهقرارخواهدگرفتواختیاراتبه
استاندارانتفویضمیشودتاباسازندگانخوشنام
همکاریکنند.

تخصصی خاصی فعالیت و ســرمایهگذاری را
در حوزه خاص خود دنبال میکنند ،بسیاری
از مسئوالن دستگاههای اجرایی و معینها از
فرایندهای دریافت مجوز گالیه دارند ،برخی
ازمعینهایاقتصادمقاومتیباوجودتوانمندی
مالی ،نیازمند کمک دیگر معینهای پیشــرو
هســتند و ارتبــاط الزم بیــن معینهــا و مثلث
اقتصادی در برخی شهرستانها وجود ندارد.
در ادامه جلســه پنج معیــن پیشــرو در اجرای
برنامههای اقتصاد مقاومتی ،گزارشهایی از
فعالیتهای خود ارائه کردند.نماینده آستان
قدس رضوی بهعنوان معین پیشرو در اجرای
برنامههایاقتصادمقاومتی درمنطقهسرخس
باارائهگزارشیازفعالیتهایآستانقدسدر
این منطقه به برخی موانع توســعه برنامههای
اقتصاد مقاومتی اشــاره کرد و گفت :اختالف
بین دولت و آســتان قدس رضوی بر ســر چند
صدهزارهکتارازاراضیباعثناکارآمدیاین
اراضی شده اســت ،تأمین دام ســبک ،برخی
انحصارگریهــا ،طوالنــی بــودن مدتزمان
صــدور مجوزهــا و همــکاری نکــردن بانکها
عمدهترین مشکالت توسعه برنامههای معین
اقتصــادی اســت.در ادامــه جلســه ،نماینده

تغییرساعتکاریادارات
استانازاولتیر
محمد جــواد رنجبــر /معاون توســعه مدیریت
و منابع اســتاندار از تغییر ســاعت کاری ادارات
اســتان از اول تیرماه بــه مدت یک مــاه خبر داد.
موســوی روز گذشــته در گفت و گو با خراســان
رضوی افزود :با توجه بــه مصوبه هیئت وزیران و
در راســتای مدیریت برق و بهینه سازی مصرف
انرژی در فصل گرما ،ساعات کار ادارات استان
شاملدستگاههایاجراییعضوشورایاداری،
فرمانداری ها ،شــهرداری ها و بانک ها به مدت
یکماه،ازساعت 6و 30دقیقهتا 13و 30دقیقه
است.پنجشنبههانیزساعتکاریدر 12و30
دقیقهپایانمییابد.ویگفت:ساعتکارمراکز
درمانــی ،خدمــات امــدادی و اورژانس تغییری
نداردوبهروالسابقخدماترسانیمیکنند.

قــرارگاه ســازندگی ســپاه پاســداران ،معین
اقتصادی جوین ،معین اقتصادی رشــتخوار،
بانــک رســالت ،معین اقتصــادی منطقــه 6و
نماینده ایرانخــودرو در خصوص برنامههای
اجرایــی حوزههای فعالیــت خــود در مناطق
دوازدهگانــه اســتان گزارشــی ارائــه کردنــد.
همچنیندیگرنمایندگانمعینهایاقتصادی
و برخــی دســتگاههای اجرایــی در خصــوص
برخیموانعپیشرویفعالیتشاناظهاراتی
داشتند.
رســولیان  ،معاون اقتصادی اســتاندار تأکید
کــرد :همــه دســتگاههای اقتصادی اســتان،
مکلف هستند نهایت همکاری را با معینهای
اقتصادی بــرای اجــرای برنامههــای اقتصاد
مقاومتی در استان داشته باشند.استاندار نیز
دراینجلسهگفت:ارزیابیانجامشدهازنحوه
و میزان فعالیت معینهــای اقتصاد مقاومتی
اســتان خوب بوده است .از ســویی بنده قبول
دارمکهمدتزمانصدورمجوزهاطوالنیاست
کهناشیازبوروکراسیاداریودیوانساالری
دولتی اســت که بنــده بارها در ایــن خصوص
اظهارنظر کردهام.رزم حسینی با بیان این که
تعــداد معینهای اقتصــادی اســتان به100
مورد خواهد رسید ،به توسعه متوازن در قالب
طرحمثلثاقتصادیاستاناشارهکردوگفت:
توسعهبایدبهصورتمتوازنباشدومعینهای
اقتصادیدرانجاماینکارخیرزنجیرهارتباطی
باهمدیگرتشکیلدهند ویکدیگرراهمپوشانی
کنند.ویبابیاناینکهتوسعهاقتصادیمنجر
به توسعه فرهنگی و اجتماعی میشود ،اظهار
کرد :معینهای اقتصادی باید به آســیبهای
اجتماعــی و فرهنگی منطقه اقتصــادی خود
آگاهباشندومدیراناجتماعیاستاننیزبایددر
این خصوص با معینهای اقتصادی همکاری
کاملیداشتهباشند.

مدیرکل فرودگاه های استان
خبرداد:

بهره برداری از فاز دوم
محوطهسازیفرودگاه
مشهدتا 2ماهآینده

فازدومپروژهمحوطهسازیفرودگاهمشهدبا
سرعت در حال انجام است و تا مرداد به بهره
برداری می رســد.به گزارش روابط عمومی
فرودگاه های استان  ،قاســم زاده ،مدیرکل
فرودگاه هــای اســتان درباره رونــد احداث
پروژه محوطه ســازی مقابل پایانه ها گفت:
فازدومپروژهمحوطهسازیمقابلپایانههای
پروازی فرودگاه مشهد با مساحتی در حدود
 7هکتار ،با ســرعت و دقت عمل باال در حال
احداث است و پیشرفت چشمگیری دارد.

گزارش جلسه
محمد جواد رنجبر

درنشستخبریسازمانصمتاستانمطرحشد

 ۲دلیل متفاوت بودن نرخ ها در فروشگاه های مختلف شهر
نشســت خبری حوزه بازرســی و نظارت ســازمان صنعت،
معدن و تجارت استان روز گذشــته برگزار و در آن دو دلیل
متفاوت بودن نرخ ها در فروشگاه های مختلف شهر مطرح
شد.به گزارش خراسان رضوی ،در این نشست که در میانه
برگزاریآن،رئیسسازمانصمتنیزحضوریافت،مسائل
مختلفی درباره نظارت و بازرسی و توزیع کاالهای اساسی
بیان شد.رئیس ســازمان صمت استان در پاســخ به سوال
خراسانرضویدربارهانتقادشدیدمردمونیزنمایندهولی
فقیهدرخراسانرضویمبنیبرمتفاوتبودنقیمتکاالها
در فروشــگاه های مختلف و نبود نظــارت در این حــوزه ،از
همکاران خود خواست تا پاسخ این سوال را بدهند.مهدی
مقدسی کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمتاستان
بهاینسوالاینگونهپاسخداد:متفاوتبودننرخکاالهادر
فروشگاههایمختلفدودلیلداردکهیکیقانونیودیگری
غیرقانونی است .دلیل اول که قانونی بوده ،موضوع سقف
حاشیهسودصنوفاست.بهعنوانمثالصنفیمجازاست
برای فروش کاالیی تا سقف 10درصد سود در نظر بگیرد؛
حالممکناستفروشگاهیاینکاالراباسقفسوددرنظر
گرفته شــده ارائه کند و فروشگاهی نیز سود خود را کاهش
دهد و کاال را با قیمت کمتــری عرضه کند.وی افزود :دلیل
غیرقانونی این موضوع نیز تخلف برخی اصناف از حاشــیه
سود و عبور از سقف سود معین شــده است که در این زمینه
بازرسیوبرخوردهایقانونیدرحالانجاماست.
•کشف 100هزارقوطیربتولیدسال94

کارشناسمسئولبازرسیسازمانصمتاستانهمچنین
با اشاره به تشکیل پرونده های احتکار به ویژه پس از ایجاد
نوسانات قیمتی ،از کشــف بیش از  100هزار قوطی رب
تولید ســال 94طی چند روز اخیر خبــر داد که محتکران
قصدداشتندباتغییرتاریخانقضاونیزقیمت،آنهاراروانه
بازار کنند.وی همچنیــن گفت :طی چند روز گذشــته از
یک انبار لوازم یدکی خودرو نیز در خیابان فدائیان اسالم
مشهدکهموجودیخودراثبتنکردهبودوارزشکاالهای
آن حدود 4-3میلیارد تومان بود ،بازرســی شد و به دلیل
احتکار و نیز بســته بندی کاالهای تقلبی بــه جای اصلی،
پلمب و فــرد متخلف نیــز دســتگیر شد.مقدســی افزود:
متاســفانه در برخی کاالها تقلب افزایش یافته است که از
این جمله می توان به لوازم یدکی ،خوراکی و آشامیدنی،
سوغات مشهد و زعفران اشاره کرد .همچنین طی سه ماه
امسال شش پرونده احتکار تشکیل شــده که تاکنون سه
پرونده با ارزش 23میلیارد ریال قطعی شده است.رئیس
سازمانصمتاستاننیزدرایننشستدرپاسخبهسوالی
درباره نرخ های بی قاعده دستمزد تعمیرکاران گفت :هر
اتحادیه باید یکی دو کارشناس برای ارزیابی فاکتورهای

واحدهای صنفی مربوط به خود معرفی و این کارشــناس
بایدنرمقیمتیرامشخصکندوشکایاتدراینزمینهقابل
رسیدگی است.علیرضایی از مردم خواست از واحدهای
صنفیدارایپروانهخدماتدریافتکنند.ویدرپاسخبه
سوالی،بهتشریحرویکردهایهفتگانهاینسازمانطی
امسال برای رونق تولید پرداخت و گفت :کارخانه سناباد
خودرو در حال راه اندازی اســت.وی در پاســخ به سوالی
درباره میزان ریزش صنایع اســتان هــم اظهار کرد :حتما
ریزشباعثایجادرشدمنفیمیشود؛امارویشیکهبرنامه
ریزیشدهبسیاربیشترازریزشاست.
•چندتصمیمبرایحمایتازتولید

وی بــا اشــاره به برگــزاری نشســت هایــی برای تســهیل
امورواحدهای تولیدیدر استان،افزود :هم اکنون تالش
میشودازصدوراجراییهداراییجلوگیریشود.همچنین
اجراییههایمالیاتیاجرانشودوتقسیطدورهبازپرداخت
تامین اجتماعی نیــز افزایش یابد.علیرضایــی ادامه داد:
تالشمیشودپیشازتعطیلیومصادرهاموالواحدهای
تولیدی،نسخهایبرایآنانپیچیدهشود.ویدربارهتوزیع
کاالهایاساسیباکاالبرگیاکدملیهمگفت:قرارنیست
کاالباکدملیتوزیعکنیمودرزمینهتوزیعکاالهایاساسی
چندپیشنهادمطرحوفرایندهایاجراییآنانجامشدهودر
حالرایزنیباتهرانوبرنامهریزیآنهستیمتااینکاالها
هدفمندتر توزیع شود.شجاعی معاون بازرسی صمت نیز
گفت  :طی ســه ماهه امســال چهار هزار و 214شــکایت
دریافت و به آن رســیدگی و منجر به بازگشت 24میلیارد
ریال وجه به شــاکیان شــده اســت.معاون امــور بازرگانی
و توســعه تجارت صمت اســتان نیز در این جلســه به ارائه
گزارشیدرحوزهتامینوتوزیعکاالهایاساسیدراستان
پرداختوگفت:تاکنون 31هزارتنشکردرحوزهصنفو
صنعتوبیشازپنجهزارتنشکربرایخانواربانرخمصوب
دراستانتوزیعواینموضوعموجبکاهشقیمتشکردر
خرده فروشی ها تا میانگین چهار هزار تومان شده است.
بخشی از این شــکر نیز به واحدهای تولید قند اختصاص
یافتکهباعثکاهش 40درصدیقیمتقنددربازارشد.
هماکنوننیزهیچمحدودیتیبرایتوزیعشکروجودندارد.
علی غفوری مقدم افزود :همچنین بیش از چهار هزار تن
مرغ منجمد در بازار توزیع شده و هم اکنون قیمت مرغ هر
کیلوگرم 10هزارتومانبودهکهمتعادلاست.
در حاشیه :رئیس ســازمان صمت اســتان در واکنش به
انتقادخبرنگارخراسانرضویمبنیبرنبودنرخنامههای
مصوب اصناف مختلف در سایت این سازمان ،به معاونان
خود دستور داد در اسرع وقت نرخ نامه هایی که هنوز روی
اینسایتبارگذارینشدهاست،بارگذاریشود.

