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اقتصادی

مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضوی:

 ۶۰درصد زمین مورد نیاز طرح
اقدام ملی مسکن در استان آماده
شده است

•رایزنیباآستانقدسرضویبرایتامینزمین
ساخت ۱۰هزارواحدمسکونی

وی از رایزنی با آســتان قدس و شهرداری مشهد برای
تامین زمین ســاخت ۱۰هزار واحد مسکونی در شهر
مشهدخبردادواظهارکرد:آخرینگفتوگوهادراین
زمینهانجامشدهواحتمالداردکهبتوانیمساخت۱۰
هزار واحد مســکونی دیگر را نیز در خود شــهر مشهد
پیشبینی کنیــم و این تعداد جدا از واحدهایی اســت
که در شهرهای جدید استان خراســان رضوی دنبال
میشــود .وی گفت :برای تامین زمین ســاخت طرح
اقدام ملی مسکن در خراسان رضوی اقدامات زیادی
انجامشدهکهتامینوواگذاری ۴۶هکتارزمینبهبنیاد
مسکنانقالباسالمیازجملهایناقداماتاست.وی
بااشارهبهاینکهازنظرتامینزمینبرایشروععملیات
عمرانی پروژههــای مرتبط با طرح اقــدام ملی تولید و
عرضه مسکن در استان مشکلی نداریم ،تصریح کرد:
 ۶۰درصد زمین مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن در
اســتان آماده شده و مشــکلی از بابت زیرســاخت این
زمینها وجــود نــدارد و ۴۰درصد زمین دیگــر نیز در
مسیرکمیسیونمادهپنجبرایتغییرکاربریوگرفتن
مجوزهایالزماست.

در دیدار سفیر ایتالیا با شهردار مشهد
تاکید شد

تقویت همکاری بیشتر ایران و
ایتالیا در جهت توسعه شهری

شــهردار مشــهد در دیدار با ســفیر ایتالیا در ایــران بر
همکاری های مشــترک بیــن این دو کشــور در جهت
توســعه شــهری تاکید کرد.به گــزارش پایــگاه اطالع
رسانی شهرداری مشهد ،محمدرضا کالیی در دیدار
با«جوزپهپرونه»سفیرایتالیادرایران،بااشارهبهوجود
زمینههایمختلفهمکاریهایاقتصادیبینایران
وایتالیا،اظهارکرد:ازفضایتحریمهاوموانعیکهبین
دولتهابرایهمکاریهایمشترکاقتصادیوجود
دارد،اطالعداریم،اماتجربهنشانمیدهدشهرداری
ها می توانند به عنوان مجموعه های غیردولتی نقش
مهمی در دیپلماســی ایفا کننــد و ما تجربــه خوبی از
اجرایدیپلماسیدراینزمینهداریم.ویضمناشاره
بهماموریتشهرداریمشهددرایجادشهرفرودگاهی
جدید بــرای این کالن شــهر ،بیــان کــرد :زمینه های
همکاری و موقعیــت ژئوپلیتیک مشــهد و زمینه های
اقتصادیکهوجوددارد،دارایاهمیتاست.شهردار
مشهدبااشارهبهاینکهشهرداریهاسازمانهایغیر
دولتی هســتند ،اظهار کرد :با وجود تحریم ها ،منعی
در همکاری های مشترک در این موضوع وجود ندارد
و اجرای کار به نحوه همکاری مرتبط می شود.کالیی
با بیان این که شهرداری مشهد به نمایندگی از دولت
مسئولایجادوساختاینفرودگاهشدهاست،افزود:
باید کار را از نقطه اول که مشــاوره و تعیین مکان است
شروعکنیموتاساختوبهرهبرداریازآنپیشبرویم.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

پنج شنبه  ۲آبان  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۵۸

بودجه زیارت امسال هم محقق نشد
ریز و درشت بودجه و اعتبارات استان به روایت رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گزارش جلسه

شورای عالی اقتصاد را دارد در صورت همکاری
طرفچینیدولتنیزسهم 15درصدیخودرا
مجددبرایفاینانسپرداختخواهدکرد.

مسعود حمیدی

نشســت خبــری رئیــس ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی اســتان فرصتی بود تا جمشــیدی
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی اســتان
توضیحاتــی دربــاره منفی بــودن هزینــه درآمد
خانوارهای روســتایی اســتان ،آخرین وضعیت
تخصیصاعتباراتسفراولودومرئیسجمهور
به استان ،اختالف آماری اشتغال و فرصتهای
شــغلی اســتان و پروژههــای برقی ســازی قطار
مشهد-تهران،آزادراهحرمتاحرموبودجهزیارت
بهرسانههایاستانارائهکند.
به گزارش خراسان رضوی ،رضا جمشیدی روز
گذشته به مناســبت روز ملی آمار و برنامهریزی،
نشستیبااصحابرسانهاستانداشتوگزارشی
از آخرین وضعیت اقتصادی استان ارائه کرد که
در بخشــی از این گــزارش اشــارهای به وضعیت
درآمدی شــهرها و روســتاهای اســتان و اظهار
کرد :طبق آخرین بررســیها درآمد خانوارهای
روستایی استان در ســال 97نسبت به متوسط
کشوریخانوارهایروستاییپایینتربودهاست
بهگونهایکهمتوسطدرآمدخانوارهایروستایی
کشوردرسال 96حدود 20میلیونو 200هزار
تومان و میزان متوســط هزینههای خانوارهای
روستایی کشور در این سال معادل  17میلیون
و  900هزار تومان بوده اســت .درحالیکه این
شاخصبرایاستانبهترتیببرایدرآمدمعادل
 14میلیون و 900هزار تومان و میزان هزینهها
 17میلیونو 900هزارتومانبودهاست.
وی افزود :این وضعیت برای استان در سال97
نیز تکرار و تشدید شده است بهطوریکه میزان
متوســط درآمد خانوارهای روســتایی کشور در
ســال 97به رقم 23میلیون و 300هزار تومان
و میزان متوســط هزینههای روســتایی کشــور
به  21میلیــون و  400هــزار تومان رســیده که
درواقع میزان مازاد درآمد متوســط خانوارهای
روســتایی کشــور حدود دو میلیون تومــان بوده
اســت درحالیکه متوســط درآمــد خانوارهای
روستایی استان خراسان رضوی در سال 97به
عدد  17میلیون و  700هزار تومان رســیده اما
میزان هزینههای خانوارهای روســتایی استان
در این ســال بــه عــدد 21میلیــون و 400هزار
تومانرسیدهاست.جمشیدیادامهداد :نهتنها
خانوارهایروستاییاستانمازاددرآمدیندارند
بلکه میزان هزینه کرد آنها ســه میلیون و700
هزار تومان نیز بیشتر بوده اســت .از سویی رتبه
استاندرخصوصمیزاندرآمدروستاییدربین
 31استان کشــور رتبه 27بوده و رتبه استان در
خصوصمیزانهزینهکردخانوارهایروستایی
 17کشوراست.درواقعاستانخراساندرسال
 97دررتبه 30کشوردرخصوصمیزاندرآمدو
هزینهکردروستاییقرارگرفتهاست.جمشیدی
با اشــاره به آخرین وضعیت پرداخــت اعتبارات
سفرهای ریاســت جمهوری به استان گفت :در
دور اول ســفر رئیسجمهور 58پــروژه به ارزش
اعتباری هــزار و  214میلیارد تومان به اســتان

•اشکالدربرآوردفرصتهایشغلی

عکس ???????:

مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضویبااشارهبهاین
که  ۶۰درصد زمین مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن
در خراسان رضوی آماده شده است و ۴۰درصد دیگر
نیز در مسیر کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری و
کســب مجوز قرار دارد ،گفت :عملیات اجرایی شش
هزارواحدمسکونیاینطرحآغازشدهوپیشرفت۲۵
درصدیدارد.ایندرحالیاستکه سیدمحمدپژمان
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد:طرحاقدامملیتولیدوعرضهمسکندربافتهای
ناکارآمد آغاز شــده و در مشــهد پیشــرفت کار بســیار
باالســت و به حدود ۴۰تا ۵۰درصد میرسدو به طور
کلیدرآیندهنزدیک ۲۵هزارواحدراآغازمیکنیم.
پژمان با بیان اینکه تسهیالت ســاخت در بافتهای
ناکارآمد به ۱۰۰میلیون تومان رسیده است ،تصریح
کرد :بانــک مســکن شــرایط را به طــور کلــی اصالح
کرد و تســهیالت را تــا  ۱۰۰میلیــون تومان رســاند.
فقط مسئله این اســت که با محدودیتهایی در یارانه
تسهیالت مواجه ایم و هنوز نتوانســتهایم دوره شروع
اقساطی را مشــمول یارانه کنیم .بنابراین تسهیالت
با نــرخ  ۱۸درصــد قابــل پرداخت اســت.محمدرضا
توگو با پایگاه خبری وزارت
اخوان عبدالهیان در گف 
راه و شهرســازی ،پاالیش مجدد آمار متقاضیان طرح
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را از تاکیدات وزیر راه
و شهرســازی به اســتانها بیان و اظهارکرد :مجموع
واحدهایی که در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه
مســکن در خراســان رضوی ســاخته خواهد شد ،هم
اکنون حدود ۵۰هزار واحد است که شامل شهرهای
جدید و شهرهای دارای جمعیت بیشتر و کمتر از ۲۵
هزار نفر میشــود و بنابر دســتور وزیر راه و شهرسازی
قرار شــد این آمار پاالیش و به گونهای دقیق اجرا شود
کهدراینطرحهیچواحدفاقدمتقاضییابدوندرنظر
گرفتن دهک مالی متقاضی ساخته نشود.شش هزار
واحدطرحاقدامملیتولیدوعرضهمسکندرشهرهای
مشهد ،گلبهار و کالت در دســت اجراست که تاکنون
حدود ۲۵درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است.وی
افزود :شش هزار واحد طرح اقدام ملی تولید و عرضه
مسکن در شهرهای مشــهد ،گلبهار و کالت در قالب
سازمانملیزمینومسکنوشرکتبازآفرینیشهری
ایران در دست اجراســت که تاکنون حدود ۲۵درصد
پیشرفتفیزیکیداشتهاستوباتوجهبهتازگیطرح،
اینمیزانپیشرفت،مناسبومطلوبارزیابیمیشود.
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ابالغ شــد که تا پایان مهر امســال حــدود هزار و
 814میلیارد تومــان اعتبار برای ایــن پروژه ها
پرداختشده که بهنوعی تحقق  149درصدی
برای پرداخت تعهدها انجامشــده است وخارج
از تفاهمنامههای ســفر اول شش پروژه دیگر نیز
جزو مصوبات ســفر اول رئیسجمهور به استان
بودکهاعتبارموردنیازآنها 652میلیاردتومان
بودهکهتاپایانمهرامسال 465میلیاردتوماناز
اعتباراتمحققشدهاست.ویافزود:اگرتفاوتی
عددیبینآنچهگفتهشده،دیدهمیشودبهاین
دلیلاستکهممکناستبرخیازپروژههامازاد
بر تعهد خود اعتبار دریافت کرد ه باشند ولی آن
چهبرایمامهماستپروژههاییهستندکههنوز
اعتبارموردتعهدخودرادریافتنکردهاند.
•هنوز 265میلیاردازاعتباراتسفراول
رئیسجمهورمحققنشدهاست

وی ادامــه داد :بــا ایــن حســاب میــزان تحقــق
اعتبــارات مصوبــات ســفر اول رئیسجمهور به
استان معادل  71درصد اســت و  265میلیارد
تومــان از اعتبــارات مصوبــات دور اول ســفر
رئیسجمهور به اســتان هنوز محقق نشــده که
مهمتریــن ایــن اعتبــارات محقق نشــده؛145
میلیارد تومــان مربوط به حوزه کشــف رودو32
میلیارد تومان مربوط به حاشــیه شــهر مشهد و
 78میلیارد تومان دیگر مربوط به آبیاری مزارع
و 9میلیارددیگرنیزمربوطبهپروژهکمربندسبز
مشهد اســت.وی افزود :البته بودجه کشف رود
مصوبهدولتنداردوتنهایکتوافقنامهمربوطبه
دور اول سفر رئیسجمهور است که تاکنون تنها
 14میلیارد تومان آن پرداختشده که میتوان
گفت :پایینترین میــزان تحقــق را در اعتبارات
سفراولریاستجمهوربهاستان داشتهاست.
ویدرخصوصاعتباراتسفردومرئیسجمهور
به اســتان نیز گفت :تفاهمنامههای منعقدشده
در دور دوم ســفر رئیسجمهــور به اســتان برای
 59پروژهبهارزشدوهزارو 160میلیاردتومان
بوده اســت که بنا بود در ســال 97معادل887
میلیارد و در سال 98نیز 847میلیارد تومان از
این اعتبارات محقق شود و 426میلیارد تومان
دیگرنیزبناستدرسال 99محققشود.تاکنون
 599میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به سال
 97پرداختشــده ،از اعتبارات مربوط به سال
 98نیز معادل  698میلیارد تومان ابالغشــده
است که اگر فرض را بر تخصیص 100درصدی
تا پایان ســال در نظــر بگیریم میــزان تخصیص

اعتبــارات ســفر دوم رئیسجمهور به اســتان به
هــزار و 273میلیارد تومان خواهد رســید که با
این حســاب با توجه بــه میزان تعهد انجامشــده
برای ســال 97و 98میزان تخصیص اعتبارات
ســفر دوم رئیسجمهور به اســتان تا پایان سال
 98حدود 73درصد خواهــد بود و حدود466
میلیاردتومانازتعهداتسال 97و 98سفردوم
رئیسجمهور محقق نخواهد شد البته احتمال
اینکهمرحلهجدیدیازابالغاعتباراتدرادامه
سالانجامشودوجوددارد.
•تنها 30درصداعتباراتعمرانیاستان
تخصیصیافتهاست

وی همچنیــن بــه وضعیت تخصیــص اعتبارات
بودجه  98به استان اشاره کرد و گفت :مجموع
اعتبــارات جــاری و عمرانــی ابالغی به اســتان
در ســال  98معــادل دو هــزار و  340میلیــارد
تومان اســت کــه تاکنــون 931میلیــارد تومان
معــدل  39.8درصــد تخصیــص یافتــه ،از این
اعتبــار ( 2340میلیارد تومــان) 885میلیارد
تومان مربوط به اعتبارات هزینهای اســت که در
هفتماهه 56درصدتخصیصپیداکردهاست.
هزارو 456میلیاردتوماننیزمربوطبهاعتبارات
عمرانی استان اســت که تاکنون  436میلیارد
تومــان معــادل 30درصد تخصیــص پیداکرده
استکهتنها 56میلیاردتوماننقدوبقیهاسناد
خزانهاسالمیباسررسیدیکتاسهسالاست.
جمشیدیدرخصوصمیزانتورمنقطهبهنقطه
در مناطق شهری و روســتایی استان در شهریور
امســال نیز گفت :میزان متوســط تورم اســتان
در شهریور نسبت به مدت مشــابه سال گذشته
معادل  59درصد بوده اســت .بیشترین میزان
تورممربوطبهپوشاکوکفشاستکهدرمناطق
شهری معادل  58درصد و در مناطق روستایی
معادل 62درصدونرختورمدرحوزهخوراکیها
در مناطق شهری و روســتایی استان حدود 46
درصدبودهاست.
وی در بخش پاســخ به ســؤاالت خبرنــگاران در
پاسخ به سؤال خراسان رضوی در خصوص این
کهآیادولتسهم 15درصدی( 10هزارمیلیارد
تومانــی) در فاینانس پــروژه برقی ســازی قطار
مشــهد -تهران را برداشت کرده اســت یا خیر؟
گفت :بر اســاس آن چــه بنده از ســخنان رئیس
سازمانبرنامهوبودجهکشوربرداشتکردهامبه
نظر میرســد دولت این اعتبار را برداشت کرده
اســت .البته با توجه به این که ایــن پروژه مصوبه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

استفاده ازکود تولیدی استان در استان های دیگر با وجود فقر خاک

ایشان زاده /رئیس ســازمان جهادکشاورزی
اســتان گفــت :درحــوزه خــاک  ،فقــر خــاک
کشاورزی استان از موادآلی از جمله مشکالت
فعلی ماســت ایــن فقر خــاک درحالی اســت
که کــود تولیدی ازاســتان مــا خارج شــده ودر
شــهرهای دیگر ماننــد کرمان وجنوب کشــور
استفاده می شود .
«اورانی» درســفر بــه قوچان و بازدید از کشــت
وصنعــت ســیمرغ افــزود :فقــر خــاک اســتان
درحالــی اســت که کــود تولیــدی ازاســتان ما
خارج شــده ودر شــهرهای دیگر ماننــد کرمان
وجنوب کشــور اســتفاده می شــود .بایــد دید
آیــا مــی تــوان در ۴۰۰هکتــار اراضــی زراعی
شرکتسیمرغبرایکشتذرتدانهایحساب

کنیم؟ اگر قرار باشــد شرکت سیمرغ نیز مانند
مرغداری های دیگر که ازاین وسعت از اراضی
برخوردارنیستند وبه ذرت وارداتی وابسته اند
 ،به ایــن واردات متکی باشــد ،بنابراین تفاوت
کشت وصنعت سیمرغ با کشت وصنعت جوین
چیست؟ که این واحد در تولید ذرت حرف اول
رامی زند .وی گفت :بنابراین مجموعه سیمرغ
باید به معنای واقعی خود  ،کشت وصنعت باشد
 ،به طوری کــه می توان در اراضی آن به کشــت
گیاهان دارویــی نیز پرداخت و تخــم مرغ غنی
شده به بازارعرضه کرد.
اورانــی افــزود :اگربخواهیم پاســخ گــوی نیاز
جامعــه باشــیم  ،بــه واحدهــای بزرگــی چون
ســیمرغ نیاز داریم که می تواند هم دررفع این

کشف ۲میلیارد ریال کاال و احشام قاچاق
حقدادی /فرمانده انتظامی تربت جام گفت
:ماموران ایســتگاه بازرسی شــهید عزتی در
محور تربت جام به فریمان به دو دستگاه پراید
و هفت دســتگاه وانت نیســان و وانــت پیکان
مشکوک شدند.
گ«قهستانی»افزود:ماموراندربازرسی
سرهن 
از مــدارک خودروهــا پنــج راس گاو۳۸،راس

گوســفند۵۰،راس شــترمرغ فاقد مجــوز دام
پزشــکی ۳۵۰،متر پارچه،مقادیری دستبند
بدلــی ،پوشــاک،کفش و ســیگار بــه ارزش دو
میلیاردو۲۸۷میلیونریالکشفکردند.
وی اضافــه کــرد :درایــن خصــوص ۹متهــم
دســتگیر و با تشــکیل پرونــده ،تحویــل مقام
قضایی شدند.

نیاز تاثیرگذارباشد وهم درمواردی که درحوزه
دانش بنیان مطرح اســت که نگاه ما به آن تنها
یک تولید کننده تخم مرغ نیســت واگر درواقع
 ۱۰شــرکت کشــت وصنعت خوب دراســتان
خراســان رضوی باشــد یکی از آن ها ســیمرغ
است.
مدیر شــرکت ســیمرغ نیــز گفــت :ایــن واحد
آمادگــی دارد تا با پشــتوانه تجربیــات تیم فنی
خود ،واحدهای راکد مرغ تخم گذار را احیا کند
وبدونهرگونهچشمداشتیبرنامههاوجلسات
آموزشــی ومشــاوره را دردســتورکارخود قرار
دهد .میرمعزی افزود :درخواســت داریم تا در
قیمت گذاری های تخم مرغ دربازار ،مزیت ها
وگرید آن مورد توجه قرارگیرد.
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ویدرپاسخبهدیگرسؤالخبرنگارمادرخصوص
تفــاوت و ابهــام در خصــوص آمارهای اشــتغال
اســتان با میزان فرصتهای شــغلی ارائه شده
در اســتان در شــشماه نخســت امســال که در
گــزارش  30مهــر روزنامه خراســان رضــوی با
عنوان " آمار فرصتهای شغلی ،باالخره چند؟"
به آن اشارهشــده اســت نیز توضیح داد :ما سال
گذشــته در خصوص بحث فرصتهای شغلی،
چالــش اساســی در اســتان داشــتیم و بنــا بود
کســی فرصتهــای شــغلی را اعالم نکنــد زیرا
دارای یک اشــکال اساسی اســت؛ بنابراین اگر
دیده میشــود آماری که ما (ســازمان مدیریت و
برنامهریزی استان به نمایندگی مرکز ملی آمار)
اعــام میکنیم بــا آن چه دوســتان در خصوص
فرصتهای شــغلی اعالم میکنند تفاوت دارد
به ایــن دلیل اســت که در درجــه اول هــردو آمار
بــرآوردی اســت و روشهــای بــرآوردی فرصت
شــغلی باهم تفاوت زیــادی دارد و از اســتانی با
استاندیگرمتفاوتاستوروشهادارایاشکال
است.بنابراینآنچهدرکشوررسمیتداردآمار
مرکز ملی آمار کشور است و ما در مرکز ملی آمار
فرصتهایشغلیچهمیزانورودیوچهمیزان
خروجیراشمارشنمیکنیموهیچدستگاهی
هم نمیتوانــد ادعا کند ایــن آمــار را دارد و همه
بــرآوردی اســت.وی در خصوص قیــد «فرصت
شــغلی» در ســند اجرایی برنامه ششــم توســعه
استانتوضیحداد:اینکهدرسنداجراییبرنامه
ششــم توسعه اســتان فرصت شــغلی بیان شده
منظور خالص فرصتهای شغلی است .درواقع
ما در اســتان برای ایجــاد اشــتغال برنامهریزی
میکنیــم و بر اســاس آمار مرکــز ملی آمــارآن را
سنجشمیکنیم.ازاینروهدفگذاریماروی
افزایش تعداد شــاغالن در طول چهار ســال در
افق  1400اســت.وی تصریح کرد :تأکید ما بر
اشتغالخالصاستوهیچکسنمیتواندمیزان
فرصتهایشغلیجدیدایجادشدهدراستانرا
برآوردکند.
•بعیداستبودجهزیارتمحققشود

ویدرخصــوصاعتبــاراتآزادراهحــرمتاحرم،
بودجهزیارتنیزگفت:طبقآخرینبررســیها،
وضعیتپیشــرفتپروژهحرمتاحرمدرمحدوده
مشهد-نیشــابورپیشــرفت 10درصدیداشته
اســت.درخصــوصبودجــهزیــارتنیزبــاتوجه
به این که میــزان بودجــه 15میلیــاردی در نظر
گرفتهشده است در قانون بودجه منوط با تحقق
مازاددرآمدهایدولتاســتبنابراینباتوجهبه
اینکهوضعیتدرآمدهایدولتچندانمطلوب
نیستبعیدمیدانیمکهاینبودجهمحققشود.
شایانذکراستجمشیدیاوایلامسالنیزاعالم
کرده بود بودجه زیارت ســال گذشته نیز محقق
نشدهوریالیبهاستانپرداختنشدهاست.

اخبار
گوناگون

آغاز همایش استانداران
سراسر کشور در مشهد
همایــش دو روزه اســتانداران سراســر کشــور ،از
دیروز در مشــهد مقدس آغاز شد .رحمانی فضلی
وزیر کشــور برای شــرکت در همایش استانداران
سراسر کشور وارد مشهد شد.
رحمانی فضلی روز گذشــته وارد فرودگاه شهید
هاشــمی نژاد مشــهد و بــرای زیارت بــارگاه منور
رضوی عازم حرم مطهر شد .
به گزارش روابط عمومی استانداری ،این همایش
از روز گذشته و با حضور وزیر کشور و استانداران
سراســر کشــور به مدت دو روز در مشــهد مقدس
برگزار میشــود.عالوه بر وزیر کشور که سخنران
ویژه اختتامیه ایــن همایش خواهد بــود ،علیرضا
رزمحســینی اســتاندار نیــز بــه عنــوان میزبان و
معاونان وزارت کشــور با تمرکز بر حوزه تخصصی
خود ،در ایــن همایش ســخنرانی خواهنــد کرد.
گفتنــی اســت« ،کمیســیون تخصصی سیاســی،
انتخابــات و اجتماعــی»« ،کمیســیون تخصصــی
امنیتی و مدیریت بحران» و« کمیسیون تخصصی
توســعه و مدیریت و منابع ،اقتصــادی و عمرانی»
از جمله پنل هــای تخصصی این رویــداد دو روزه
خواهد بود.

رئیسمجمعنمایندگانخراسانرضوی
مطرحکرد:

تالش مضاعف برای احقاق
حق استان در الیحه بودجه

رئیس مجمع نمایندگان اســتان خراسان رضوی
گفت :بــا توجه به این کــه در آســتانه تعیین بودجه
ســال آینده قرار داریم تمام ســعی و تــاش خود را
بــه کار میگیریم تا شــرایط را به نفع اســتان تغییر
دهیم.
به گزارش مهر ،حجتاالسالم نصرا ...پژمانفر در
نشست رؤسای دانشــگاهها ،مراکز آموزش عالی،
نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری و تشــکلهای
دانشــجویی کــه در دیــوان محاســبات اســتان در
مشــهد برگزار شــد ،اظهار کرد :از همه همکارانم
در این نشست خواســتارم موضوعات مد نظر خود
را به صورت غیر رسمی در مکاتبه با ما مطرح کنند.
وی با بیان این که مســئولیت اســتانهای اطراف
نیــز بــر عهــده اســتان خراســان رضــوی اســت،
افــزود :اکنــون در آســتانه الیحــه تعییــن بودجــه
هســتیم و با توجه بــه وضعیتــی که امســال داریم
پیشبینی میکنیم که شرایط برای تعیین بودجه
ســختتر شــود ،ولی درعیــن حــال امیدواریم که
فرصتهــای خوبــی بــرای اســتان ایجــاد کنیــم.
حجتاالســام پژمانفــر تصریــح کــرد :بــه تازگی
توازن بودجه برای استان خراسان ،به سمت قابل
دفاعی حرکت نکرده است.اگر جلساتی که برگزار
میکنیم مثمر شــوند ،میتوانیم شــرایط را به نفع
خود تغییر دهیم.
رســیدن به یک منطق برای این موضــوع نیازمند
همکاری همه شماست .رئیس مجمع نمایندگان
استان با اشاره به این که آمارها به ما کمک میکنند
تا بتوانیــم بهتــر از حقوق خــود دفاع کنیــم ،بیان
کرد :بــرای مثــال  ۳۴درصــد از خدمات بســتری
بیمارســتان امام رضــا(ع) از دیگر استانهاســت
بنابراین بــا آمارهایــی از ایــن قبیــل میتوانیم در
تعیین بودجه برای استان ،مؤثر باشیم.
وی گفت :در جلسهای با رئیس جمهور مطرح کردم
که ما راضی نیستیم ریالی از بودجه دیگر استانها
به ما تعلق بگیرد ،اما اجازه دهید این حق را داشته
باشــیم که ریالی از اســتان ما نیز به استان دیگری
تعلق نگیرد.

