اخبار

اقتصاد

گوناگون

انتخاب اعضای هیئت نظارت
بر انتخابات خراسان رضوی
اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شــورای
اسالمی و خبرگان رهبری در استان معرفی شدند.
مســئول نظارت و آمــوزش دفتر نظارت و بازرســی
شورای نگهبان در خراسان رضوی با اعالم این خبر
گفت :براســاس احکام صــادر شــده ،محمد کمال
ســرویها ،غالمعلی صادقی ،حجت االسالم محمد
حســین محرابی ،سید امیر شوشــتری و ابوالفضل
غفاریاعضایهیئتنظارتبرانتخاباتیازدهمین
دوره انتخابــات مجلــس و میــان دوره ای خبرگان
رهبری در اســتان هســتند« .محمــود رزاقــی» در
گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران افزود :دفتر هیئت
نظارتوبازرسیشوراینگهباندرخراسانرضوی
پیش از ایــن اعالم کرده بــود  ۱۸هــزار و  ۲۸۹نفر
در فرایند برگزاری انتخابــات دوره یازدهم مجلس
شورای اسالمی با این دفتر همکاری دارند که یک
چهارمآنهارازنانتشکیلمیدهند.برایناساس،
یک درصد ایــن افراد مــدرک دکترا۱۳/۵،درصد
مــدرک کارشناســی ارشــد ۵۲ ،درصــد مــدرک
کارشناســی و بقیه مدارک تحصیلی پایینتر دارند
اما افرادی با تجارب ارزنده و متدین هستند.

معاونتوسعهمدیریتومنابعاستاندار:

میزخدمتالکترونیکی
در استانداری راه اندازی شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان
رضوی گفــت :به منظور تســهیل خدمترســانی،
تکریم ارباب رجــوع و ارتقای ســطح رضایتمندی
مردم ،میــز خدمــت الکترونیکــی در اســتانداری
خراسانرضوی راهاندازی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری  ،کوکب
موسوی با بیان این مطلب اظهار کرد :موضوع ادامه
یا انقطاع خدمات میزخدمت حضــوری با توجه به
راه اندازی میزخدمت الکترونیکی ،در جلســه ای
با حضور نمایندگان دســتگاه های مربوط بررسی
شد .وی افزود :با پیگیریهای الزم ،الکترونیکی
کــردن تمامــی خدمــات در قالــب میــز خدمــت
الکترونیکی برای سهولت در پیگیری درخواست
ها و مشکالت مردم در دستورکار قرار دارد.گفتنی
است برخی از خدمات الکترونیکی و غیرحضوری
میز خدمت استانداری خراسان رضوی روی پرتال
 Ostan.khorasan.irفعــال شــده و تکمیل آن
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رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی اعالم کرد :

برنامهويژه برایحمایت ازفعاالناقتصادیاستان

حسین زاده :بانک ملی برای ایجاد شهرک های صنفی مشهد به ویژه شهرک سوغات مشارکت می کند
مسعودحمیدی -جمعیازفعاالنبخشتولیدی
و صنفــی اســتان بــا نماینــدگان مردم اســتان
در مجلــس و دکتــر «محمدرضا حســین زاده»
مدیرعامل بانک ملی دیدار و گفت وگو کردند؛
دیداریکهبهبیانانتظاراتوگالیههایفعاالن
اقتصــادی اختصاص یافت و با مطرح شــدن آن
ها،محمدرضاحسینزادهکهمسئولیتریاست
شــورای هماهنگی بانکهای دولتــی را هم بر
عهــده دارد ،برای حمایت بانک ملــی از فعاالن
اقتصادی خراســان رضوی دســتورات ویژه ای
صادرکرد.بهگزارشخراسانرضوی،درابتدای
این نشســت «چمنیــان» عضــو اتــاق بازرگانی
استان گفت :صنایع بزرگ برای اشتغال هر نفر
بهبیشازیکمیلیاردتومانتسهیالتنیازدارند
اما کســبوکارهای دانشبنیان و خرد با 100
میلیونتوماناشتغالایجادمیکنند،بنابراین
انتظارماایناستکهسیستمبانکیبهپرداخت
تســهیالت به این حوزه توجه بیشــتری داشــته
باشــد«.محمودی» نایبرئیس اتــاق بازرگانی
اســتان هم گفت :اگر یک واحد تولیدی با تمام
ظرفیت خود فعالیــت کند در نهایــت  5درصد
سود عایدش میشــود ،در حالیکه سود و بهره
تسهیالت پرداختی شــبکه بانکی از  18تا 40
درصدمتغیراستبههمیندلیلواحدتولیدیو
صنعتیهمیشهبدهکارسیستمبانکیاست.از
سوی دیگر متأسفانه سیستم مدیریتی بانکها
بهجای این که خوشحسابها را تشویق کنند،
تمام برنامهریزیهای خــود را صرف حمایت از
بدحســابها میکننــد .همچنین «روشــنک»
رئیساتحادیهصادرکنندگاناستانازحمایت
نکردن سیســتم بانکی از صادرات گالیه کرد و
«ساقی» فعال حوزه کشــاورزی و دامپروری نیز
خواستار حمایت بیشازپیش سیستم بانکی از
اشتغالروستاییشد.

معاون اقتصادی استاندار خبر داد:

مشارکت ایمیدرو در اکتشافات معدنی  13محدوده استان
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار
گفت :سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنیایران(ایمیدرو)دراکتشافاتمعدنی۱۳
محدوده این اســتان که مطالعات ژئو فیزیک آن
انجام شده ،مشارکت می کند .به گزارش ایرنا،
«علی رسولیان» در نشســت ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید در مشهد افزود :خراسان رضوی در
حوزهمعادنظرفیتبسیارباالییداردومطالعات
الزمدرزمینهژئوفیزیکآنانجامشدهاست.وی
ادامه داد :تمامی دستگاهها در خراسان رضوی
موافقت کرده انــد که با رعایت شــرایط و قوانین

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

۳

مربوطهرچهسریعتراکتشافاتالزمانجامشود.
معاوناستاندارگفت:همچنینبرنامهریزیشده
طی مدت زمان یک هفته ،پاســخ استعالم ها در
اینزمینهارائهوباصدورگواهیکشف،عملیات
اجرایــی آن آغــاز شــود .رســولیان در خصوص
رسیدگی به مشــکالت شــرکت ایران خودروی
خراســان نیز اظهار کــرد :این واحــد صنعتی به
دالیلی با کاهش تولید مواجه شــده و بانکهای
استان توافق کردند برای استمهال و اختصاص
منابعجدیدیدراینزمینههمکاریکنندتاروند
تولیداینواحدبهحالتمعمولبازگردد.

•اختیاراتاستانیبانکملیافزایشیابد

«شــرکا» رئیس انجمن کارفرمایان اســتان نیز
به پایین بودن ســطح اختیــارات مدیران بانکی
استان اشاره کرد و گفت :با توجه به تالشهای
صادقانه آقای مونســان ،انتظار ما و همه فعاالن
تولیدیواقتصادیاستانایناستکهمدیریت
بانک ملی ســطح اختیارات مدیر استانی بانک
ملــی را افزایــش دهــد.در ادامــه برخــی دیگر
از حاضــران نیــز خواســتار حمایــت بانکها از
فعالیتهای صنفی و کســبوکارهای خرد در
مشهدشدند.
همچنین «سید احســان قاضیزاده هاشمی»
و «ســید امیرحســین قاضــیزاده هاشــمی»
نماینــدگان مــردم اســتان در مجلس شــورای
اســامی با اشــاره به ظرفیتهای شهر مشهد
پیشنهادکردند بانکملیازایجادشهرکهای
خارجازشهرمشهدحمایتجدیداشتهباشد.
•بخشخصوصیخراسانرضویخوش
حساباست

درادامهجلسهتریبوندراختیارمدیرعاملبانک
ملی ایران قرار گرفت تا بــه گالیهها و انتظارات
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پاســخ دهد« .محمدرضا حســین زاده» با بیان
اینکهبخشخصوصی استانخراسانرضوی
جایگاهمهمیدراقتصادکشورداردافزود:پایین
بــودن معوقات بانکی در اســتان نشــاندهنده
خوشحساببودنفعاالناقتصادیدرپرداخت
مطالبات بانکی اســت و ما این موضوع را حتم ًا
در افزایــش میــزان اختیــارات بــرای پرداخت
تسهیالتمدنظرخواهیمداشت.رئیسشورای
هماهنگی بانکهای دولتی کشــور ادامه داد :
دولت آمریکا بیش از 300نفر در وزارت دارایی
خود اســتخدام کرده تا بر اســاس ساعت کاری
ایــران ،هرگونه روزنــه ارتباط بانکی مــا با دیگر
کشورها را مسدود کند ،در چنین شرایطی تنها
بخش خصوصی میتواند باعث تحرک و خروج
کشور از وضع موجود شود و شورای هماهنگی
بانکهای دولتــی آمادگی کامــل دارد تا از این
فعاالنحمایتکند.
•اختیاراتمدیراستانیراافزایشمیدهیم

حســین زاده بــه موضــوع افزایــش اختیارات
مدیر استانی بانک ملی نیز اشاره کرد و گفت:
اگرچــه مــا تقریبــ ًا بیشــترین اختیــارات را به

مدیر اســتان خودمــان واگذار کردیــم و حتی
در بانک ملــی یک کارگروه ویژه رســیدگی به
پروندههای اســتان خراســان رضوی تشکیل
دادهایم امــا بازهــم بررســی خواهیم کــرد تا
ســطح این اختیارات را افزایش دهیم .وی با
بیان این که هیــچ واحد تولیــدی فعالی نباید
تحت تملــک بانکها قرار بگیــرد در خصوص
درخواست افزایش سطح تسهیالت پرداختی
توسط مدیریت اســتانی بانک ملی نیز افزود:
بدون شــک هــدف ما حمایــت از تولید اســت
و ایــن اختیار بــه اســتان داده میشــود که به
پروژههایی که دارای توجیه هستند تسهیالت
پرداخت شود.
•حمایتجدیبانکملیازکسبوکارهای
خرد

رئــیـــس شــــورای
هماهــــنگی بانــک
هــای دولتی کشــور
همچنین به موضوع
حمایتازکسبوکار
های خرد اشاره کرد
و گفــت :بانــک ملی
ایــران برنامههــای
جــدی بــرای پرداخــت تســهیالت و حمایت از
کسبوکارهای خرد و کوچک دارد .مدیرعامل
بانک ملی ایــران همچنیــن اعالم کــرد :بانک
ملی آمادگی دارد از ایجاد شــهرکهایی مانند
شهرک سوغات در اطراف مشهد حمایت کامل
انجامبدهد.فرهیعضوهیئتمدیرهبانکسپه
نیز در این نشست اعالم کرد :این بانک همپای
بانک ملی آمادگی دارد بــرای حمایت از بخش
خصوصی و کسبوکارهای خرد و دانشبنیان
عملکند.

خبر
اقتصادی

معاوناقتصادیاستاندار:

اوراسیا فرصت جدیدی برای
توسعه تجارت استان است

معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت:
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراســیا فرصت
جدیدی بــرای توســعه تجارت خراســان رضــوی به
دلیل روابــط اقتصادی آن با برخی کشــورهای عضو
این اتحادیه و موقعیــت جغرافیایی آن اســت« .علی
رسولیان»درگفتوگوباایرناافزود:عضویتایراندر
اتحادیهاقتصادیاوراسیادرآبانامسالبهمرحلهاجرا
میرسدوسفررئیسجمهوریبهارمنستانوشرکت
دراجالساوراسیامقدمهایبرایتحققاینموضوع
اســت .رســولیان ادامه داد :کشــورهای قزاقســتان
و قرقیزســتان با خراســان رضوی روابــط اقتصادی
زیادیدارندبهطوریکه ۸۰درصدکاالهایوارداتی
به قرقیزســتان توســط این اســتان انجام می شود و
خراســان رضوی با کشور قزاقســتان نیز مبادله کاال
دارد.معاوناستاندارخراسانرضویگفت:عضویت
ایراندراوراسیاباعثمیشودتعرفهترجیحی۵۰۲
قلم کاالی صادراتی از ایــران بین ۲۰تا ۱۰۰درصد
کاهشیابدکههماینکفهرستاینکاالهامشخص
شــده اســت و پس از کاهش تعرفه ،تجــارت ایران با
کشــورهای عضو اوراســیا به صــورت آزاد درخواهد
آمد .رســولیان افزود :کاالهایی که مشمول کاهش
تعرفه می شوند از تولیدات خراسان رضوی به شمار
می روند و از جمله آن ها محصوالت کشاورزی ،مواد
غذایی،خشکبار،مصالحساختمانی،انواعشیرینی،
ماشــین آالت ،ادوات صنعتی و منســوجات است که
میتوانددرآنکشورهازمینهخوبیبرایرقابتپیدا
کند .وی اضافه کرد :از آن جا که خراســان رضوی در
مسیر تجارت با کشورهای آســیای میانه قرار گرفته
اســت ،کاهش تعرفه اقالم کاالی صادراتی از ایران،
حجمتجارتخارجیایناستانرابهنحوقابلتوجهی
افزایش خواهد داد.معاون استاندار خراسان رضوی
گفت :ایران نیز در برابر عضویت در اتحادیه اوراســیا
تعرفه ۳۶۰قلمکاالیوارداتیازآنکشورهاراکاهش
خواهد داد و این در حالی اســت که خراسان رضوی
در این حوزه نیز سهم قابل توجهی دارد به طوری که
اقالمیمانندپنبه،حبوباتونهادههایدامیمشمول
کاهش تعرفه مزبور جزو کاالهای وارداتی به اســتان
هســتند .رســولیان افزود :در این نشســت به عنوان
نماینده خراســان رضوی خواســتار راه اندازی پرواز
مستقیم بین مشهد و مراکز کشــورهای ازبکستان و
قرقیزستانورفعمشکالتحملونقلریلیدراستان
شدم که نماینده وزارت راه و شهرسازی قول مساعد
مبنیبربرطرفکردناینمشکالتداد.

