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آیتا...علمالهدی:

بیمه های تکمیلی به رقبای دولت و
دانشگاه ها تبدیل شده اند
نمایندهولیفقیهدراستانگفت:مردمنبایددرتامین
هزینههایدرمانخوددچارسرگردانیمیانسازمان
های بیمه گر و بیمه های تکمیلی شوند ،این درحالی
اســت که امروز بیمه هــای تکمیلی به رقبــای دولت و
دانشگاههاتبدیلشدهاندواگراینبیمههایتکمیلی
دربیمهسالمتادغامشوندهممشکالتمردممرتفع
خواهد شد و هم منابع درآمدی سازمان های بیمه گر
تامین می شــود .بــه گــزارش ،alamolhoda.com
آیت ا« ...سیداحمد علم الهدی» در دیدار با مدیرکل و
اعضایستادگرامیداشتهفتهبیمهسالمتدراین
استان با تاکید بر اهمیت جایگاه و نقش بیمه سالمت
درتامینهزینههایحوزهسالمتکشورگفت:کاری
که ســازمان بیمه ســامت ایران در تامین هزینه های
درمان مــردم انجام می دهد درخور تقدیر اســت و این
خدمت رســانی ،زمانی اهمیت بیشــتری می یابد که
بیشــترین دریافت کنندگان این خدمات ،فقرا و قشر
ضعیف جامعه هستند .امام جمعه مشــهد با اشاره به
سخنمقاممعظمرهبریدرخصوصنقشبیمههادر
کاهش رنج بیمارداری ،گفت :خاصیت رســیدگی به
فقرا و قشر ضعیف جامعه در این است که وقتی چشم
فقیر محتاجی به دستان فردی اســت که مشکل او را
حل می کند آن فرد در طول حیات همــواره از عافیت
دنیوی برخوردار می شــود و دیگر دچــار گرفتاری ها
و مشکالت ســخت نخواهد شــد.آیت ا ...علم الهدی
همچنینبااشارهبههزینههایسنگینحوزهسالمت
ادامه داد:در شرایط کنونی که به لحاظ منابع مالی و
اقتصادی مشــکالتی وجود دارد بهتر اســت تا دولت
با تجمیع تمام بیمه های درمانی موجود منابع مالی
پایداری را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم کشور
فراهم آورد چرا کــه رفع دغدغه های مــردم در حوزه
ســامت جزو اولویت هــای اصلی وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی است.

انتقادمدیرکلثبتاسنادازبیتوجهی
دستگاههایدولتیبهاجرایقانونکاداستر:

وقتی دولتیها اهتمام ندارند
از مردم چه انتظاری میتوان داشت

مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک خراســان رضوی
از کوتاهی دســتگاه هــای دولتی در اجــرای قانون
حدنگار (کاداستر) انتقاد کرد .به گزارش خراسان
رضوی ،قانــون حدنگار (کاداســتر) در اســفند ماه
سال 93به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور آن
را به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد .طرح کاداستر
به عنوان زیرســاخت توســعه کشــور این اقــدام را از
دیگر فعالیتهای عمده و اساسی بخش امالک این
اســتان برشــمرد و اضافه کــرد متأســفانه بــا وجود
نزدیک شــدن به زمــان پایانی تعیین شــده برای آن
در قانون ،متولیان حفظ و صیانــت از اراضی موات،
ملی و حریم و بســتر رودخانهها اهمیــت موضوع را
جدی نگرفته اند تا جایی که بــه گفته مدیر کل ثبت
اسناد استان ،حتی برخی از دســتگاههای اجرایی
از جمله راه و شهرســازی و آب منطقه ای اســتان ،از
مجموع مساحت امالک تحت صیانت و تولیت خود
خبر ندارنــد و عزم جــدی در خصوص ارائه نقشــه و
مستندســازی برای انفال هم نداشتهاند .بر اساس
آخرین آمار رســمی اعالم شده توسط مدیر کل ثبت
اسناد و امالک اسناد ،از مجموع  11میلیون و 885
هزار و  100هکتار از مساحت استان  65درصد آن
معادل هشــت میلیون و 191هزار و  506هکتار را
اراضی مرتع تشکیل میدهد که تاکنون  56درصد
آن جانمایــی و  11درصــد آن برابــر بــا  902هزار و
 842هکتــار تثبیــت و مــوازی اراضی تثبیتشــده
ســند مالکیت حدنــگاری صــادر و تســلیم نماینده
دولــت شــده و متأســفانه اســتان خراســان رضوی
در این خصــوص در ردیف بیســت و هفتم کشــوری
قرارگرفته است.با وجود گذشت پنج سال از تصویب
و ابالغ این قانون ،اما بر اساس آن چه مدیر کل ثبت
اسناد و امالک خراســان رضوی اعالم کرده است،
دســتگاه های دولتی تاکنون همکاری مناسبی در
ایــن زمینه نداشــته اند .به گــزارش روابــط عمومی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان« ،محمد حسن
بهادر» در ششــمین کارگروه امالک و کاداستر این
اداره کل گفت  :تنها درصد اندکی از امالک استان
متعلق به اشــخاص و بیش از  85درصد آن دولتی و
متعلق به بیت المال اســت .وی از مدیــران برخی از
دســتگاه هــا ی متولی گالیــه کــرد و افــزود :وقتی
دولتی ها قانون حدنــگاری را که خود تصویب کرده
اند بر اجرای آن اهتمــام ندارند از مردم و اشــخاص
حقیقی چه انتظاری می توان داشت .
• 4ماه فرصت تا تبدیل اسناد
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دبیرمجمعنیروهایخطامام(ره)دراستان:

سه شنبه  ۳۰مهر  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۵۶

روند اصالحطلبان برای رسیدن
به لیست واحد مناسب است

دبیــر مجمــع نیروهــای خــط
امــام(ره) بــا اشــاره بــه این که
تعامــل این مجمــع با شــورای
هماهنگــی اصالحطلبــان
بسیار خوب است ،گفت :روند
برگــزاری جلســات شــورای
هماهنگیاصالحطلبانبرایرسیدنبهلیستواحد
مناسب است و مشــکلی در این خصوص نداریم95 ،
درصد با هم هماهنگ هستند و طبیعی است که پنج
درصد نیز اختالف نظرهایی داشــته باشــند« .مظفر
علیزاده» در گفتوگو با ایســنا افــزود  :برای انتخابات
مجلس ،هر گروه و حزبی برای خود افرادی را در نظر
دارد و این افراد را در تشــکل خود مورد نقد و بررســی
قــرار میدهد ،در نتیجــه این عمل باعث میشــود که
در شــورای هماهنگــی آن فــرد را پیشــنهاد دهــد که
یا مقبــول میشــود یا نــه .اگر مقبــول قــرار گرفت که
مشکلیوجودنداردامااگرمقبولقرارنگرفتازجریان
شــورای هماهنگی تبعیت میکند .علیــزاده افزود :
سیاستمایکسیاستمتحداست،تمامیگروههای
هماهنگی که در تهران کنگره تشــکیل دادند و مورد
تایید وزارت کشــور قرار گرفتند ،دبیران کل آنها در
تهرانوخراسانرضویباهممتحدشدندتاازآنچهکه
شورایهماهنگیتصمیمخواهدگرفتتبعیتکنندو
هیچکداممتفرقنشوند.

گزارشهای رسمیبابرآوردهایمسئوالندربارهفرصتهای شغلیایجادشدهتفاوتدارد

آمار فرصت های شغلی ،باالخره چند؟
گزارش

مسعود حمیدی

بنا بر اذعان مسئوالن ،مهمترین معضل کنونی
کشــور ایجاد اشــتغال اســت و بر همین اساس،
دولــت اعتبــارات زیــادی در قالــب برنامههــا و
پروژههایاشتغالزاییدرنقاطمختلفکشوراز
جملهاستانخراسانرضویصرفکردهاست؛
طبقسندبرنامهعملیاتیششمتوسعهخراسان
رضوی،1400-1396جمعیتاستاندرافق
 1400به بیش از شش میلیون و 900هزار نفر
خواهد رســید که از این تعداد دو میلیون و510
هزار نفر جمعیت فعال استان خواهد بود ،طبق
همین سند تا ســال 1400به جمعیت جویای
شغل اســتان  319هزار نفر افزوده میشود که
برایایجاداشتغالموردنیازاینجمعیت،جمع ًا
در چهار سال  ۱۴۰۰تا  ۱۳۹۶باید  434هزار ایجادشده در استان در ششماهه اول امسال به
فرصت شغلی ایجاد شــود و نرخ بیکاری استان خراســان رضوی مــی گوید :طی نیمه نخســت
نیز به هفت درصد برسد ،جمعیت شاغل استان امســال  ۴۳هزار و  ۶۱۴فرصت شــغلی توسط
بهدومیلیونو 334هزارو  900نفرافزایشیابد دستگاههایمختلفخراسانرضویایجادشده
و جمعیت بیکاران اســتان به 174هزار و 829است.ازاینتعداد ۱۳هزارو ۶۹۱فرصتشغلی
نفرکاهشپیداکند.طبقاینسندبرایکنترل درسامانهرصدوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
ثبتشدهاست«.محمدامینبابایی» میافزاید:
بیکاریاستانباید«فرصتشغلی»ایجادشود.
ن بین ۲۰هزار و ۱۷۱فرصت شغلی توسط
در تعریف فرصت شــغلی باید گفت این فرصت از ای 
اداره کل صنعــت ،معــدن و
هــا در واقع ظرفیــت های
تجــارت اســتان61.7 ،
اشتغالزاییبراساسطرح
فرصت شغلی بهوسیله راه و
ها ،برنامه هــا و مجوزهای معاون استاندار:در تالش
شهرسازیوسههزارو۶۴۵
صادر شدهاست.بهعنوان هستیم که بتوانیم مبنای
فرصتشغلینیزتوسط۶۸
مثال زمانی که ســازمانی
دقیقتر و سامانههایی را
کاریابــی موجود در اســتان
پروانــه هایــی را بــرای راه
اندازییــکواحدتولیدی ایجاد کنیم که امکان ثبت
ایجادشدهاست.البتهبنیاد
صادر مــی کند ،تعــدادی تمام فرصتهای شغلی
مسکناستان،هنوزگزارش
نیــروی شــاغل مــورد نیاز ایجادشده در استان توسط
فرصــت های شــغلی ایجاد
شــده را به مــا اعــام نکرده
بــرای ایــن واحــد ،فرصت تمامی بخشهای مختلف
است که با آمار بنیاد مسکن
های شــغلی مد نظر است اقتصادی را فراهم آورد
میزان فرصت های شــغلی
که به تبــع آن مجــوز ایجاد
خواهدشد.مثالسازمانصنعت،معدنوتجارت استانطیششماهنهاییخواهدشد.
اســتان این نکته را مطرح می کند که به ازای هر
•آمار 6ماهه 45،هزارو 325فرصتشغلی
پروانه کســب صادر شــده 2.2،فرصت شــغلی
ایجاد کرده است .بنا بر گفته برخی مسئوالن از برایجمعبندیاینموضوعونهاییشدنمیزان
جمله معاون امور اقتصادی استانداری و معاون فرصتهایشغلیایجادشده(طبقگفتهمعاون
اشتغال اداره کل استان ،فرصتهای شغلی بر اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان) ،پیگیر
اساسمیزانفعالیتدستگاههاطبقمجوزهای گزارش عملکرد بنیاد مسکن استان می شویم.
صادرشــده مانند پروانه های کســب ،ساخت و بر اســاس آن چــه روابــط عمومی بنیاد مســکن
بهرهبرداریوامثالآنبرآوردمیشود.براساس استان به ما اعالم می کند ،این دستگاه در شش
گزارش اداره کل کار اســتان در شــشماهه اول ماههاولامسال 1711فرصتشغلیدراستان
امسال حدود  45هزار فرصت شغلی در استان ایجاد کرده که با احتساب آن ،میزان کل فرصت
توسط دستگاههای مختلف ایجادشده است اما های شــغلی ایجاد شده اســتان توسط دستگاه
معاوناستاندارمعتقداستباتوجهبهاینکهآمار هــای مختلف معــادل 45هــزار و 325فرصت
شاغالن اســتان در شــش ماه ابتدایی سال 50شغلیاست.
هزار نفر افزایش یافته (بر اســاس گزارش مرکز
•نحوهبرآوردتغییرینکردهاست
آمار) ،بنابراین احتمــاال در این مدت باید چیزی
وی درباره این که آیا در نحوه برآورد فرصتهای
حدود 70هزار فرصت شــغلی در اســتان ایجاد
شــده باشــد که به 50هزار اشــتغال منجر شده شغلی در استان طی امسال نسبت به سالهای
است .این تفاوت حدود 25هزار تایی در فرصت گذشته تغییری ایجادشده اســت نیز پاسخ می
هایشغلیایجادشده،اختالفعجیبوغریبی دهد:نحوهبرآوردفرصتهایشغلیایجادشده
است که جای خالی یک ســامانه جامع و به روز ،دراستانامسالنیزمانندسالهایگذشتهبوده
برای اشراف کامل اطالعات در حوزه اشتغال را وتغییریایجادنشدهاست.
بهخوبینشانمیدهد.
• 43هزارو 614فرصتشغلی،بدونآمار
بنیادمسکن

معــاون کارآفرینــی و
اشتغال،ادارهکلتعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی
اســتان بهعنوان مسئول
این حوزه درباره جزئیات
فرصتهــای شــغلی

•تاکیدبراستخراجدقیقاطالعات

امــا معــاون اقتصــادی اســتاندار نگاهی خوش
بینانهتربهوضعیتاستاندرزمینهایجادفرصت
هایشغلیواشتغالزاییدارد«.علیرسولیان»
درباره وضعیت امسال نســبت به سال گذشته و
کاهش 30درصدی فرصت های شــغلی ایجاد
شــده ،می گویــد  :نــرخ بیــکاری که مرکــز ملی
آمار اعالم کرده اســت گویای وضعیت اشــتغال
ایجادشدهدراستاناست.سالگذشتهآماریکه

اعالممیشد،اغلبمربوطبهفرصتهایشغلی
غیر ســامانهای بود ،از ســویی دیگر تعهد استان
برای ایجاد اشتغال در سال  97هم بیشتر بود و
بخشیازکاهشآمارمربوطبهآناست،درحالی
کهامسالتأکیدمابراینبودکهآمارهابهصورت
دقیق استخراج شــود تا گزارش غیرواقعی ارائه
نشود.
•تاکیدمعاوناستانداربراطالعاتمرکز
آمار؛ 50هزارفرصتشغلیخالص

• 80درصدنمایندگاناستانبهوظایفخود
عملنکردند

حدود  10درصد با واقعیت اختالف داشــته
باشــد اما بــا توجــه به ایــن که شــاخصهایی
مانند میــزان مصرف انــرژی (بــرق و گاز) در
حوزه تولیــد و صنعــت اســتان ،افزایش 10
درصدی را نشــان میدهد میتــوان گفت به
رغم فشــارهای اقتصادی و نوسان های نرخ
ارز میزان اشتغال استان طی ششماه بهبود
یافته اســت .اگرچه مــا در تالش هســتیم که
بتوانیم مبنای دقیقتر و سامانههایی را ایجاد
کنیم که امکان ثبت تمام فرصتهای شغلی
ایجادشده در استان توسط تمامی بخشهای
مختلــف اقتصــادی و امــکان برنامهریــزی
دقیقتر بــرای ایجــاد اشــتغال در اســتان را
فراهم آورد.

وی در خصوص عملکرد نمایندگان استان نیز گفت:
 80درصد نمایندگان اســتان به وظایــف خود عمل
نکردند و باید در آینده پاسخ گوی کارهایی که انجام
دادند باشــند ،ما در این مــوارد از نماینــدگان انتقاد
داریم .علیزاده خاطرنشان کرد :نمایندهها دو وظیفه
دارنــد ،اولیــن وظیفه ایــن اســت کــه درد دل مردم،
جامعه و مشــکالت جامعه را بدانند و طرحهایی را به
عنوان قانون به مجلس ارائه دهند ،دومین وظیفه این
است که بعد از تصویب قوانین بر آنها نظارت کنند.
متاســفانه  80درصد نمایندگان استان جای خود را
تغییر دادنــد و تبدیل به مدیــر کل اداره راه ،آموزش و
پرورش ،دارایی و مسکن و شهرسازی شدند .زمانی
که نمایندگان میخواهند رای مــردم را بگیرند ،این
کارها را شــروع میکنند اما هیچ کدام وظایف آنها
نبوده و تخلف اســت .این فعال سیاسی اصالحطلب
ادامه داد :نماینده مجلسی که بیان میکند فالن فرد
باید مسئول آموزش و پرورش یک شهرستان در حوزه
انتخابیه او شــود ،تخلف کرده ،گرچه وزیر مربوط نیز
بیکفایت اســت ،چراکه اگــر تدبیر داشــت و به فکر
میزشنبود،هرگززیرباراینپیشنهادنمیرفت،بلکه
پیشنهاد را میگرفت ،بررســی میکرد و فرد مفید را
برای اداره این کار منصوب می کرد.

رســولیان بابیان این که
وضعیت اشــتغال استان
نســبت به ســال گذشته
بهتراستبهگزارشمرکز
ملیآماراستنادمیکندو
•مدیرکل:گزارشمرکزملیآمارفراگیرتر
میگوید:عالوهبراینکه
است
گزارش مرکــز ملی آمــار کاهــش دو درصد نرخ
مدیرکلتعاون،کارورفاه
بیکاری استان را نشان میدهد ،تعداد شاغالن
اجتماعــی اســتان نیــز
استاندرسال 97معادلدومیلیونو 14هزارو
دربــاره اختــاف آماری
 670نفــر بوده اســت کــه ایــن تعــداد در پایان
موجود می گویــد :بدون
تابستان امسال به دو میلیون و  65هزار و 447
شک اطالعات ارائهشده
نفر رسیده اســت .این آمار بیانگر آن است که در
توســط مرکــز ملــی آمار
شــشماهه اول امســال بیش از  50هزار نفر به
شاغالناستانافزودهشدهاست.ویتصریحمی فراگیرترهستند.البتهاینبهآن معنینیستکه
کند :گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که میزان آن چه توســط کمیته کارگروه اشــتغال اســتان
اشتغالخالصایجادشدهدراستاندرششماه اعالممیشودغیردقیقاست.
«محمد ســنجری» با تأکید بر این کــه آمارهای
بیش از  50هزار فرصت شغلی بوده ،این میزان
اعالمشده توســط کمیته
اشــتغال باوجــود همــه
کارگروه اشــتغال اســتان
ریزشهای اشــتغالی است
واقعی اســت ،می افزاید:
که طی شــشماه در استان مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
آن چــه توســط کمیتــه
رخداده است .یعنی ممکن
اجتماعی استان:اگر اختالف
اشــتغال اعالم میشود بر
اســت فرصتهای شــغلی
ایجادشــده در اســتان مث ًال آماری در این خصوص
اساس تعهدات ایجادشده
 70هزارفرصتباشــندواز وجود دارد احتما ًال به خاطر
برایدستگاههایمتخلف
این تعــداد بیکار شــدگان و فرصتهای شغلی است که
اســتان در ابتــدای ســال
ریزش اشتغال کاسته شده امکان ثبت آنها وجود ندارد استکهدستگاههاموظف
هســتند گزارشهــای
که نــرخ خالص اشــتغال به یا گزارشهای ناقص برخی
مربــوط بــه فرصتهــای
 50هزارنفررسیدهاست .دستگاههای استان است
شــغلی خــود را بــه ایــن
کمیتــه منعکس کننــد .بنابراین اگــر اختالف
•نمیتوانهمهاطالعاتراثبتکرد
ً
معاون اســتاندار درباره اختالف آمارهای مرکز آماری در این خصــوص وجــود دارد احتماال به
آمار با آمار اداره کل اســتان نیــز اظهار می کند :خاطر فرصتهای شغلی اســت که امکان ثبت
بنده فکر میکنم آمار اداره کار کامل نباشد زیرا آنها وجود ندارد یــا گزارشهای ناقص برخی
نمیتوان همه فرصتهای شــغلی ایجادشــده دســتگاههای استان اســت.اگرچه بدون شک
در اســتان را بهصــورت دقیــق ثبــت کــرد .از ایجاد فرصــت های شــغلی و اشــتغال زایی در
ســویی گزارشهــای مرکز ملــی آمار بر اســاس اســتان ،نتیجه عملکرد مثبت مســئوالن و هم
شاخصهایکام ً
افزایی گروهی است اما باید توجه داشت ،دقیق
العلمیاست.
نبودنآمارهاوبهروزنبودنسامانههایمرتبط،
باعث ایجــاد تناقض ها و ابهاماتی می شــود که
•رشدمصرفانرژیدرصنعتبیانگرافزایش
می تواند برای حوزه اقتصادی استان آسیب زا
اشتغالاست
رســولیان تصریح می کند :بنده معتقدم این باشد .آسیبی که تنها با ایجاد یک سامانه به روز
آمارها تا حدی برآوردی اســت و شاید چیزی و جامع قابل رفع است.

خبر
اقتصادی

انعقاد 102قرارداد با سرمایهگذاران
در شهرکهای صنعتی استان

متهم فراری در کرج بازداشت شد

 9میلیاردفرارمالیاتیبادریافتکارتبازرگانیدرخراسانرضوی

فردی که بــا دریافــت کارت بازرگانی در خراســان رضــوی و 9/4
میلیارد تومان فرار مالیاتی ،به کرج متواری شــده بود ،بازداشــت
شد .فرمانده انتظامی اســتان البرز در تشــریح عملیات بازداشت
این فرد گفت  :در پی دریافت نیابتی ،مبنی بر فرار مالیاتی فردی،
توسط یکی از ادارات اســتان خراســان رضوی و دستور رسیدگی
به موضــوع از دادســرای کــرج ،پرونــده به پلیــس آگاهی اســتان
البرز ارجاع شد .ســردار «عباســعلی محمدیان» افزود  :بالفاصله
کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی وارد عمل
و در بررســی جزئیات پرونده مطلع شدند ،متهم با تأسیس شرکت
های صوری ،دریافــت کارت بازرگانــی و امتیــازات ایــن شــرکت
ها اقدامبهوارداتکاالبهمیزانبسیارزیادکردهوبهعلتنپرداختن
مالیات ،موجب تضییع حقوق بیتالمال و فرار مالیاتی به مبلغ94

میلیارد ریال شــده اســت .وی تصریح کرد :با توجه بــه نبود آدرس
دقیق از نامبرده ،متواری بودن وی و این که فقط آخرین آدرس این
شخص درسال 90درکرجموجودبود،باپیگیریهایشبانهروزیو
بررسیآدرسهایاحتمالیوانجامتحقیقاتنامحسوسدرنهایت
متهم در منطقه «مهرویال» شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه
دستگیرشد.محمدیانخاطرنشانکرد:متهمپسازانتقالبهاداره
پلیس آگاهی ،به جرم خــود مبنی بر فرار مالیاتی اعتــراف و اظهار
کرد که پس از دریافت کارت بازرگانی در اســتان خراسان رضوی
به واردات انواع کاالها اعم از تجهیزات پزشکی و الکترونیکی اقدام
کرده و به علت بدهی و فرار مالیاتی به شهر کرج متواری و در آن جا
ساکن شده است .بر اســاس این گزارش ،متهم با صدور قرار وثیقه
قانونی روانه زندان شده است.

عکس تزیینی است

وی به موضوع تغییرات ایجاد شده در اسناد مالکیت
نیزاشارهکردوگفت:باتغییراتیکهدراسنادمالکیت
تک برگ اعمال شده ،ضریب امنیتی این گونه اسناد
افزایش یافته اســت .بهادر افــزود  :مالکان تا فرصت
باقیاستبامراجعهبهواحدهایثبتیسراسراستان
به تعویض اســناد مالکیــت دفترچه ای خــود اقدام و
از مزایای آن اســتفاده کنند .وی خطــاب به متولیان
انفال که واگذاری برای طرح های مختلف داشتند ،
خاطرنشانکرد:اسنادمالکیتدفترچهایدراختیار
این گروه کمتر از چهار ماه دیگر اعتبــار دارد و پس از
این مدت هرگونه اقــدام و ارائه خدمات بــه این گونه
اسناد منوط به تعویض و تبدیل آن به حدنگاری است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

خبر

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان
خراســان رضوی از انعقــاد  102قــرارداد در بخش
تولیــد ،در شــهرکها و نواحــی صنعتی این اســتان
در شــش ماه اول امســال خبر داد .به گزارش روابط
عمومیشرکتشهرکهایصنعتیاستانخراسان
رضوی«،مســعود مهــدی زاده مقــدم» در بازدیــد از
واحدهای صنعتی شــهرک صنعتی بینالــود ،اظهار
کرد :با حمایت ها و مشــوق های ابالغی که از ســوی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
ابالغ شــد تا پایان شــهریورماه تعداد  102قــرارداد
بــا ســرمایهگذاران در شــهرکها و نواحــی صنعتی
اســتان ،امضا و زمین به آن ها واگذار شد .وی افزود:
از تمــام ظرفیت ها در روند تســهیل واگــذاری زمین
برای سرمایه گذاران استفاده می کنیم تا متقاضیان
بدون دغدغه به خانواده بزرگ صنعت استان ملحق
شــوند .مهدی زاده مقدم بیان کرد :با توجه به انعقاد
این قراردادها  41هکتار زمین به سرمایهگذاران در
شــهرکها و نواحی صنعتی واگذارشــد .وی اضافه
کرد :بیشــترین تعــداد واگــذاری مربوط بــه صنایع
غذایی و شــیمیایی در شهرکهای صنعتی مشهد-
کالت ،تربت حیدریه و چناران اســت .رئیس هیئت
مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان
رضوی ،گفت :شرایط مناسبی برای واگذاری زمین
در شــهرکها و نواحی صنعتی اســت که در مناطق
کمتر توسعه یافته به صورت 15درصد نقد با اقساط
 36ماهــه و در مناطق برخــوردار بــا 30درصد نقد و
اقســاط 30ماهه انجام میشود .مدیرعامل شرکت
شــهرکهای صنعتــی اســتان خراســان رضــوی،
خاطرنشــان کرد :تمام تالش خود را بــرای کمک به
واحدهایصنعتیوتولیدیمیکنیم تاواحدهابدون
دغدغهایبهتولیدوفعالیتمشغولباشند.

