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سرپرستمعاونتمحرومیتزدایی
آستانقدسخبرداد:
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جزئیات طرح اشتغال زایی
آستان قدس برای سیل زدگان
آق قال با 63میلیارد اعتبار
روز گذشته با حضور قائم مقام
تولیت آستان قدس ،نخستین
مجتمع صنعتی پشتیبان دام
سبک آستان قدس رضوی در
شــرق کشــور افتتاح شــد .در
همیــن ارتبــاط سرپرســت
معاونت محرومیتزدایی آســتان قدس رضوی از
آغاز طرح اشتغالزایی این نهاد برای سیلزدگان
آق قال با اعتبار  630میلیارد ریال خبر داد« .حامد
صادقــی» در گفتوگو با آســتان نیوز ،با اشــاره به
اقدامات آستان قدس برای آســیب دیدگان سیل
فروردین ماه شــمال کشــور اظهــار کــرد  :از میان
گزینههایی مانند ســاخت مجتمعهــای درمانی،
خانههــای بهداشــت ،مجتمعهــای فرهنگــی و
بازسازی منازل ،در نهایت با توجه به سیاستهای
محرومیتزدایــی آســتان قــدس و بــا هدف رشــد
اقتصادی ،ایجــاد رفاه اجتماعــی و افزایش درآمد
سرانه مردم مناطق سیل زده شمال کشور ،موضوع
ایجاد اشتغال را در دستور کار قرار دادیم .در طرح
اشــتغالزایی بــرای ســیلزدگان شــمال کشــور
گزینههای متعددی از جمله پرورش ماهی ،میگو،
صنایع دستی ،بوم گردی و صنایع تبدیلی شیر شتر
را که در گمیشان وجود دارد ،بررسی کردیم.
•آق قال؛ شهرستان هدف برای اشتغالزایی
سیلزدگان

وی افزود :در نهایت با توجه بــه مزیتهای رقابتی
شمال کشــور ،وجود چراگاهها و مراتع گسترده و
تخصص و تجربه مــردم منطقه ،موضوع دامپروری
در دستور کار قرار گرفت و شهرستان آق قال برای
اجرای آزمایشــی طرح دامداری ســبک به منظور
اشتغالزایی انتخاب شد.
•اشتغالزایی مستقیم  900نفر

خراسانرضوی،سومیناستان
درتولیدشیر
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان گفت :خراســان رضــوی پس از
استانهای اصفهان و تهران ،رتبه ســوم کشور را در
تولید شــیر دارد« .ســعادت علی نیا» در گفت و گو با
ایرنا افــزود :روزانه به صــورت میانگیــن  ۲۷۰۰تن
شیر در این استان تولید میشــود که  ۲۲۰۰تن آن
تحویــل کارخانههای اســتان و کمتــر از  3درصد به
کارخانههای استانهای دیگر ارسال میشود .وی
با بیان این که در استان حدود  ۴۰۰تن شیر تولیدی
به مصرف داخل میرسد ،اظهار کرد :ساالنه حدود
 ۹۹۰هزار تن شیر در استان تولید میشود که ۱۰۰
هزارتنازاینمقدارمازادبرنیازاستاناست.علینیا
با بیان این که خرید حمایتی شیر در استان به دلیل
صادرنشدن شیر خشک متوقف شــده است ،افزود:
قیمت مصوب شــیر به ازای هر کیلوگرم معادل ۲۳
هزارو ۹۰۰ریالاستکهایننرخدرخراسانرضوی
 ۲۲هزار ریال است.

۳

اقتصادی

رئیساتاقایرانباانتقادازهدررفتسرمایهها:

یک شنبه  ۲۶آبان  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۷۳

مسئوالن با خوشحالی از
رونق تولید گزارش می دهند و
گروهی ساده انگارانه کف می زنند

رئیسکلدادگستریدرگفتوگوباخراسانرضویاعالمکرد:

پیگیریبرایبرگزاریمزایدهاموالپردیسبان

کنندکهایناموالیاعین ًابهسهامدارانتحویل
و تسویهحساب شود یا اموال به مزایده گذاشته
و بعد از مزایده وجه نقد به سهامداران تحویل
شــود اما هنوز این مراحل انجامنشــده است.
صادقیافزود:یکسریاموالمعرفیشدهاما
به خاطر این که موانع قانونی در این خصوص
وجود دارد ،اجرای احکام ما در تالش است که
این موانع برداشــته تا با برگزاری مزایده ،پول
سهامداران پرداخت شود.

گزارش خبری
مسعود حمیدی

رئیس کل دادگستری اســتان با بیان این که
حوزه اجرای احکام دادسرای استان ،درصدد
برگزاری مزایــده برای اموال شناساییشــده
پرونده پردیسبان است ،افزود :در درجه اول،
پرداخت اصل پول مدنظر اســت اما اگر اموال
بیشــتری معرفی شــود ،مــازاد هــم پرداخت
خواهد شد.
به گزارش خراســان رضوی ،اســفندماه سال
گذشتهبودکهدستگاهقضاییدرقالبدادگاه
رســیدگی به مفاســد اقتصادی ،حکم قطعی
متهمان پرونده «پردیسبان» را صادر کرد .بعد
از گذشــت حدود هفت ماه از صــدور حکم و با
توجهبهمراجعهوتماسهایمکررسهامداران
ایــن شــرکت ،روزنامــه خراســان رضــوی بــه
دنبــال گزارشهــای پیگیرانــه خود از ســال
 ،93در خصوص پرونده این شــرکت ،مهرماه
امســال طی مکاتبــه رســمی با دادگســتری
اســتان خواســتار دریافــت گزارشــی از روند
اقدامات دســتگاه قضایی استان در خصوص
این پرونده شد .این پیگیری به صدور اطالعیه
دادگســتری اســتان درباره اقدامات صورت
گرفته برای اجــرای حکم پرونده پردیســبان

•در درجه اول ،پرداخت اصل پول
سهامداران

منجر و 23مهرماه در روزنامه خراسان رضوی
منتشر شد .پس از انتشار این گزارش ،برخی
سهامداران این شرکت در تماس با خراسان،
ضمن درخواســت پیگیــری برای تســریع در
پرداخــت مطالبــات ســهامداران ،خواســتار
مشخصشدنوضعیتبازگرداندناصلپولو
همچنینتصمیمدستگاهقضاییدربارهارزش
این پول پس از پنج ســال شدند .موضوعی که
پاسخ آن را از رئیس کل دادگستری خراسان

رضوی پیگیری کردیم.
•پیگیری برای شناسایی اموال

قاضــی «غالمعلی صادقــی» در گفــت وگوی
اختصاصی با خراســان رضوی درباره آخرین
وضعیت پرونده پردیسبان اظهار کرد :اگرچه
وضعیت ســهامداران این شرکت در خصوص
صدورحکمبرایمتهمانمشخصشدهاست،
منتها باید محکومــان ،اموال خــود را معرفی

رئیس کل دادگســتری اســتان درباره ارزش
پول ســهامداران نیز اظهار کرد  :این موضوع
بســتگی به این دارد که محکومان بتوانند چه
میزان امــوال را معرفــی کننــد؛ در درجه اول
پایه اقدام ما همان پولی اســت که دادهشده.
یعنی به همان میزان که هر فرد در پردیسبان
آورده داشته است ما اصل پول را به او پرداخت
خواهیم کــرد .قاضــی صادقی تصریــح کرد:
مطمئن ًا اگر سهامداران و افراد ذی نفع بتوانند
اموال بیشــتری را معرفی کنند ،مــا بنا داریم
ن اصل پــول هم پرداختی داشــته
اضافه بــر آ 
باشــیم ،بنابراین بســتگی به ایــن دارد که چه
میزان اموال معرفی شود.

بازدید نمایندگان رسانه های افغانستان از موسسه خراسان
میرزاده  -تعدادی از نمایندگان رســانه های افغانستان ،روز گذشته از موسســه فرهنگی هنری خراسان بازدید
کردند.بهگزارش«خراسانرضوی»دراینبازدیدکهباحضوربرخیازاعضایانجمنخبرنگارانقندهار،تلویزیون
ملی افغانستان ،تلویزیون بین المللی شمشاد ،هفته نامه اوربند و رادیو  SANGAانجام شد ،از بخش های مختلف
موسسه فرهنگی خراسان از جمله شهر چاپ و تحریریه روزنامه خراسان بازدید شد .در بخشی از این بازدید نیز با
حضور معاون سردبیر روزنامه خراسان ،درباره همکاری های مشترک از جمله برگزاری دوره های آموزشی رسانه
و انتقال تجربیات بحث و تبادل نظر شد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر:

رفع مشکالت حاشیه نشینی مشهد بدون توجه به روستاها
امکان پذیر نیست

عضو هیئت رئیسه شورای شــهر مشهد گفت:
رفعمشکلحاشیهنشینیمشهدبدونتوجهبه
مشکالتروستاهاامکانپذیرنیست.بهگزارش
ایرنا،شهنازرمارمدرنشستمشورتیشوراهای
اســامی بخش احمد آباد در مشــهد افزود :در
مشــهد تحــوالت اجتماعی غالــب از روســتا به
شهر اســت ولی شهرنشــینان فکر میکنند در
تحوالت تاثیرگذار و تعیین کننده هستند .وی
افزود :اکنون شــهر مشــهد بیش از سه میلیون
نفر جمعیت دارد که یک سوم آن حاشیه نشین
هســتند و بی توجهی مدیران به روســتاها طی
سالیانگذشته،افزایشحاشیهنشینیمشهد
را به دنبال داشــته و تا زمانی که این مشــکالت
حل نشــود و روســتاییان نتوانند در روستاهای
خود شاغل باشند و زندگی کنند  ،حل مقطعی

مشکالت حاشــیه نشــینی فایده ندارد و فقر و
تنگدستیونبودبرنامهریزیصحیح،روستاییان
را به حاشیه شهرها میکشاند.وی اظهار کرد:
شوراهای اســامی روســتایی باید مطالبه گر
باشــند تا بتواننــد احقاق حــق کنند  ،تقســیم
اعتبارات بر مبنــای  ۷۰درصد جمعیت شــهر
نشین و  ۳۰درصد جمعیت روستا نشین است
ولیماهنوزنفهمیدهایماین۳۰درصداعتبارات
دست کیست و کجا هزینه می شود .وی گفت:
بر اســاس قانــون ،انتخــاب دهیاران بــر عهده
شوراهای اسالمی روستایی اســت و دهیاران
باید به شوراها حساب پس بدهند در حالی که
دهیاران راه خودشــان را میرونــد ۴۰،درصد
دهیاران اســتان کارمند رســمی نهاد دیگری
هستندکه هرازگاهیبهروستاسرمیزنند.

عکس  :میثم دهقانی

صادقــی ادامــه داد :طــی سلســله بررســیهای
میدانی در شهرســتان آق قال ،روســتاها و افرادی
که سیل بیشترین آسیب را به آنها وارد کرده بود،
شناسایی شدند که در نهایت به  900نفر رسیدیم
که بیشــترین آســیب را دیده بودند .آســتان قدس
برای تمــام این  900نفــر واحد دامپروری ســبک
راهاندازی خواهد کــرد تا عالوه بر ایجاد اشــتغال
برای آنهــا ،افراد بســیار دیگــری در قالب صنایع
تبدیلی و راه افتادن مشاغل مرتبط ،شاغل شوند.
سرپرست معاونت محرومیتزدایی آستان قدس با
بیان این که برای تمام این  900نفر جایگاه دام به
صورت کامال رایگان احداث خواهیم کرد ،افزود:
به هــر یــک از ایــن  900نفــر 20 ،رأس گوســفند
بــه ارزش  70میلیــون تومان به صــورت وام قرض
الحسنه با بازپرداخت  60ماهه و  9ماه تنفس داده
میشود .وی بیان کرد :مؤسسه دامپروری صنعتی
آستان قدس رضوی برای پنج سال خدمات فنی،
تخصصی و دام پزشکی را به صورت کامال رایگان به
این  900شرکت کننده در طرح دامپروری سبک
آســتان قدس ارائه خواهد کرد تا احتمال شکست
اقتصادی ایــن واحدها بــه حداقل ممکن برســد.
صادقی با بیــان این که طرح دامپروری ســبک در
آق قــا از مردادماه در دســتور کار ما قــرار گرفته و
تاکنون  150جایگاه دام از  900جایگاه ســاخته
شده ،افزود :از حدود یک ماه آینده روند اهدای دام
به سیلزدگان آق قال آغاز و در اولین مرحله 2800
دام به  140نفر از افراد واجد شــرایط در روستای
«چن سویلی» آق قال تحویل خواهد شد.
صادقــی همچنیــن از ایجــاد مجتمــع پشــتیبان
اشــتغال دام ســبک توســط مؤسســه دامپــروری
صنعتی آســتان قدس رضــوی با ســرمایه گذاری
معاونت محرومیــت زدایی خبــر داد و گفت  :برای
پشــتیبانی از واحدهــای اشــتغال ایجــاد شــده
مجتمعــی به همیــن منظــور بــا عاملیت مؤسســه
دامپروری صنعتی قدس رضوی و سرمایه گذاری
 ۸۰میلیارد ریالی معاونت محرومیت زدایی ایجاد
شده است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادنوکشاورزیایرانگفت:
متاسفانهمسئوالندرجلسات
مختلف با خوشــحالی از رونق
تولید ،به اســتناد رشــد صدور
پروانههایاینبخشسخنمی
گویند و گروهی نیز ســادهانگارانه برای آن ها کف می
زنندامااگراینهانشانهتوسعهوتوفیقبود،چراشرایط
اقتصادکشور،امروزاینچنیناست؟بهگزارشروابط
عمومیاتاقبازرگانیاستان«،غالمحسینشافعی»در
یازدهمینجلسههیئتنمایندگاناتاقمشهدتصریح
کرد:درروندصدورپروانههایجدیدتولیدینکاتیاز
جملهظرفیتخالیکارخانهها،حجمسرمایهگذاری
هایناکامدرشهرکهایصنعتیوتعطیلیبنگاههای
اقتصادی مدنظر نیســت و نتیجه آن هدررفت منابع و
سرمایههاخواهدبود.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به
دیدار احتمالی نمایندگان اتاق های بازرگانی ،تعاون
و اصناف با رهبر معظم انقالب در هفته جاری اشــاره
و بیان کــرد :مجموعــه ای از عمده تریــن دغدغه های
فعاالن اقتصادی و پیشــنهادهای کاربــردی پارلمان
بخش خصوصی گردآوری شــده که امیدواریم در این
مجال ،فرصت طرح آن ها فراهم شــود .شافعی یادآور
شد :در مسیر توسعه تعامالت اتاق ایران با قوه قضاییه
نیزبهتازگیدیداریبامعاوناجتماعیوپیشگیریاز
وقوعجرماینقوهداشتیمکهدرآننگرانیهاودیدگاه
های فعاالن اقتصادی مطرح شــد .از تالش دســتگاه
قضا بــرای پیشــگیری از تعطیلی واحدهــای تولیدی
اســتقبال می کنیم اما ایــن نکته را نیز متذکر شــدیم
که رویکرد حمایت از بنگاه های تولیدی مشــکلدار،
باید با نگاهی واقع بینانه و اولویتدهی کارشناســانه
انجامبگیردومحدودیتمنابعکشورنیزمدنظرباشد.
وی ادامه داد :دغدغــه دیگر ما ،پراکندگــی اقدامات
حمایتیدستگاهقضادراستانهابودوبههمینمنظور،
پیشنهادایجاددبیرخانههایمرکزیواستانیرامطرح
کردیم .محمود ســیادت ،نایب رئیس اتاق مشهد نیز
در این جلســه بیان کرد :حمایت های بی حــد و مرز یا
کارشناسینشــده در رویکردهای اقتصاد مقاومتی،
معنایــی ندارنــد .نمی تــوان در مســیر تحقــق چنین
الگویی ،به یک واحد تولیدی هم تســهیالت پرداخت
کرد و هم یارانــه های پیــدا و پنهان داد امــا از ظرفیت
توسعهآنبهمدداینکمکها،غافلشد.

