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اقتصاد و سیاست

اقتصادی-سیاسی

حزب موتلفه تحریم آستان قدس
توسط آمریکا را محکوم کرد
حزب موتلفه اســامی اســتان در بیانیــهای تحریم
آســتان قدس رضــوی و همچنین تولیــت و چندین
شرکت اقتصادی وابسته به این نهاد از سوی آمریکا
را محکوم کرد .به گزارش ایرنا ،در بخشــی از بیانیه
این حزب آمده اســت :تحریم آســتان قدس رضوی
و چندین شــرکت اقتصادی و خدماتــی و همچنین
تولیــت آن توســط خزانــه داری آمریــکا در آخریــن
روزهای عمر نکبــت بار و سرشــار از جنایــت و ظلم
و زورگویی ترامــپ ،ضدیت این عنصــر مفلوک را با
اسالم و شیعه و اهل بیت (ع) به اثبات رساند.

کاهش  25درصدی
صادرات کاال از گمرکات استان
مشاور ناظر گمرکات خراســان رضوی گفت :میزان
صادرات کاال از گمرکات خراســان رضــوی در  ۹ماه
امســال از نظــر وزن و ارزش کاال  25درصــد کاهش
داشته است .به گزارش ایســنا ،فرامرزی در نشست
مشــترک کمیســیونهای «حمل و نقل» و «تجارت»
اتاق مشــهد بــا اتاق مشــترک ایــران -ترکمنســتان
اظهار کرد :میزان صادرات کاال از گمرکات خراسان
رضوی در  ۹ماه امســال معــادل  ۱۹۶۸تن به ارزش
 1002میلیون دالر بوده که نســبت به مدت مشــابه
ســال قبل در هر دو حوزه  ۲۵درصد کاهش داشــته
اســت .وی افــزود :ارزش صــادرات کاالهــا در مدت
مشــابه ســال گذشــته به ترتیب دو هزار و  ۶۱۷هزار
تن و هزار و  ۳۳۲میلیون دالر برآورد میشود ،از کل
ارزش صادرات غیرنفتی در  ۹ماه امسال  ۲۲۴هزار
دالر از محل تجارت چمدانی و دو هــزار و  ۸۳۳هزار
دالر از محل بازارچه مرزی دوغارون بوده اســت .وی
افزود :میزان واردات اســتان در این مدت  ۱۲۸هزار
تن به ارزش  ۲۶۵میلیون دالر بوده که در مقایســه با
مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی  ۴۰درصد و از نظر
ارزشی2درصدکاهشداشتهاست.ویتصریحکرد:
مقایســه صادرات و واردات کشورمان نشان میدهد
تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراســانرضوی در
این مدت مثبت و معادل ۷۳۷میلیون دالر است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی
بخش خصوصی و دولت:

برخی کارگاههای استان
خواستار معافیت بیمهای هستند
رئیس دبیرخانه شــورای گفت و گــوی دولت و بخش
خصوصی استان گفت :صاحبان برخی کارگاههای
حوزه کشاورزی استان خواستار معافیت از حق بیمه
سهم کارفرمایی از ســوی ســازمان تامین اجتماعی
شــدهاند .لبافی در گفت و گو با ایرنا درباره مصوبات
نشســت هفته جاری ایــن دبیرخانــه افــزود :تکلیف
قانونی در خصوص کارگاههای دارای پنج نفر نیروی
کار و کمتر برای بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم
کارفرمایی برعهده سازمان تامین اجتماعی است که
اینمعافیتباعثمیشودبخشیازحقبیمهرادولت
و بخشی را نیز نیروی کار پرداخت کند .وی ادامه داد:
در سال های قبل این تخفیفات وجود داشته و اعمال
میشــده اســت اما حدود دو سال اســت که این مهم
انجام و معافیت های بیمه ای بــرای کارگاههای تازه
تاســیس دارای پنج نفر نیروی انسانی و کمتر اعمال
نمیشــود زیرا منابــع مالی مربــوط بــه آن در بودجه
سنواتی سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده
است.ویگفت:کارگاههایتولیدیبخشکشاورزی
معتقدند قانــون در خصوص معافیت بیمهای ســهم
کارفرمابرایکارگاههایدارایپنجنفرنیرویانسانی
و کمتر بایــد اجرا شــود و منابع مالی حق بیمه ســهم
کارفرما توســط دولت تامین اعتبار و توسط سازمان
تامیناجتماعیوصولشود.ویافزود:مشکلدراین
زمینه مربوط به فرایند شکل گیری است ،به این معنا
که نخســت باید وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
منابع مالی برای معافیت های بیمهای سهم کارفرما
رادربودجهسنواتیپیشبینیوبهدولتارائهمیکرد
و دولت نیز پس از تصویب به مجلس شورای اسالمی
ارائه مــیداد تا تبدیل بــه قانــون و در ضوابط اجرایی
بودجه لحاظ می شد.
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از میان خبرها
گوناگون

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری
اعالم کرد:

بررسی مشکالت ۱۷واحد تولیدی
استان در ستاد رفع موانع تولید

آیت ا ...علم الهدی در خطبه های نمازجمعه مشهد

مقابله با ویروس کرونا به قیمت براندازی زندگی مردم تمام نشود
امامجمعهمشهدبابیاناینکهمبارزهومقابلهبا
ویروس کرونا به قیمت براندازی زندگی روزمره
مردم تمام نشــود ،اظهــار کرد :همــه مبتالیان
به ویــروس کرونــا  3درصد مردم هســتند97 ،
درصد مردم باید زندگیشان مدیریت شود که
در جریان روزمره عمرشان دچار مشکل نشوند.
بــه گــزارش  ،Alamolhoda.comآیــتا...
علمالهدی ظهر دیروز در خطبه دوم نمازجمعه
این هفته که پس از  45هفتــه تعطیلی به دلیل
شیوعویروسکرونا،بهشکلحضوری،بارعایت
دستورالعملهای بهداشــتی و باحضور پرشور
مردم در صحن جامع رضوی حرم امام رضا (ع)
برگزار شد ،اظهار کرد :در روز شهادت صدیقه
اطهــر (س) ،اجتمــاع بــزرگ فاطمــی برگــزار
میشد ،در سالهای گذشــته در میدان شهدا
این اجتماع تشــکیل میشد ،امســال ،اجرای
این اجتماع عظیم بهخاطر بلیه منحوس کرونا
بهشکلهرسالهامکانپذیرنیستامابههرحال
برای این که بتوان تا آن جایی کــه امکان دارد،
عــرض ارادت و عزاداری اجرا شــود ،بنــا بر این
است که در میدان شهدا و مسیر میدان شهدا تا
حرم مطهــر در خیابان شــیرازی ،صندلیها با
فاصله گذاری اجتماعی چیده شــود ،برادران
و خواهــران روی ایــن صندلیها جــا بگیرند و
اجتماعات با فاصله تشــکیل شــود؛ عزاداری،
نوحهخوانی و مرثیهســرایی آن جا اجرا شــود و
به وسیله بلندگوها به تمام مسیر اتصال داشته
باشد و مقتلخوانی صدیقه اطهر (س) در حرم
مطهر در دنباله همان برنامه تا ظهر اجرا شود.
امام جمعه مشــهد همچنین به خسارات ناشی
از شیوع ویروس کرونا در کشور اشــاره و اظهار
کرد :در ایــن مــدت نمازجمعه نداشــتیم و این
بلیه منحوس خسارات و ضایعاتی برای ما ایجاد
کرد ،هم خسارات جســمانی که برخی عزیزان
که از نمازگزاران ما بودند ،االن متأســفانه بین
ما نیســتند و به وســیله این ویــروس منحوس از
ما گرفته شــدند و هم خســارتهای اقتصادی
بر ما وارد کرد که هنوز دنبالــه و اثر ناگوارش در
وضعیت خاص ما مخصوصا در این استان و این
شهر تا مرز استیصال پیش رفته است اما در کنار
این ضایعــات ،قدمهای خوبی برداشــته شــد،
مردمماآزمایشهایخوبیدادندوحرکتهای

•کمیته امداد ،جریان فریادرس جامعه است

عظیمی انجام شد ،در عرصههای دانشبنیان
نیزخدماتبزرگیانجامشد.ویگفت:اقتصاد
ما در این شهر و استان قائم به زائر است ،وجود
بلیه منحــوس کرونــا ،د ِر خانه امام رضــا (ع) را
بستورشتهزائرقطعشد،اینقطعزائر،جریان
اقتصادی بازار ،اصناف و مردم شــهر و اســتان
را تا مرز اســتیصال برد و هنوز مــردم در مضیقه
هستند ،درخواســت مان از مسئوالن استانی و
کشوریکهتصمیمگیریوبرنامهریزیمیکنند
این اســت که در مقام تأمین این خأل اقتصادی
کاری کنند تا فشــار واردشــده بر مردم مشــهد
جبران شود ،مدیریتها عقب نروند ،مدیریتها
بهطرفاینبیایندکهضایعاتراکمکنندضمن
این که در مقابله با ویروس باید حداکثر مقابله را
داشته باشیم ،در عین حال باید زندگی مردم را
با وجود این ویروس مدیریت کنیم.
•ایجاد محدودیت به مشکالت اضافه میکند

وی افزود :این طور که جریان بهداشت جهانی
و افراد متخصص میگویند ،این ویروس به این
زودی براندازی نمیشــود و باید بــا آن زندگی
کنیم پس بیایید این ویــروس را مدیریت کنید،
تحدید و محدودیت به مشکالت اضافه میکند،
مشــکالت ما از نظر اصناف و اقتصاد اســتان و
شهر به مرز استیصال رسیده است ،خبر دارید
در بازار و اصناف ما چــه میگذرد؟ آیت ا ...علم
الهدی به خســارات وارد شده به اقتصاد مشهد
و استان اشاره کرد و یادآور شــد :تنها  37هزار
خانواده از کســانی که در هتلها و رستورانها
کار خدماتــی میکردند ،روز مــزد بودند و اکثر
آنان بیمه نیســتند 37 ،هزار خانــواده فقط در

پرداخت  623میلیارد تومان تسهیالت حمایتی
توسط بانک های استان
مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از
سرمایهگذاری استانداری گفت :بانکهای
اســتان شــش هزار و  ۲۳۱میلیــارد و ۴۰۰
میلیون ریال تسهیالت حمایتی به مشاغل و
بنگاه های اقتصادی خســارت دیده از کرونا
پرداخت کردهاند .تقوایی در گفت و گو با ایرنا
مجموع درخواســت های دریافت تسهیالت
را  ۹هــزار و  ۴۱۹میلیارد و  ۶۰میلیون ریال
ذکر و بیان کــرد :همه این درخواســت ها در
قالب پرونده به بانک های اســتان ارســال و
در نهایت  ۶۶درصد آن پرداخت شده است.
وی افزود :در مجمــوع  ۴۲هزار و  ۴۸۷فقره
پرونــده مربوط بــه بنگاههــای اقتصــادی با
اشــتغال  ۸۵هــزار و  ۲۳۵نفر از ســوی ۱۳
دســتگاه اجرایــی بــه  ۱۸بانــک و موسســه
اعتباری در استان ارسال شده که به  ۳۰هزار
و  ۴۸۶فقره پرونده به میــزان  ۶۲۳میلیارد
و  ۱۴۰میلیــون تومــان وام پرداخــت شــده
اســت .وی به تســهیالت بخش گردشــگری
متضــرر از کرونــا نیــز اشــاره و بیان کــرد :از

مجمــوع هــزار و  ۳۵۷فقــره پرونده ارســال
شــده از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایع دستی و گردشگری اســتان به بانک
های مربوط به بنگاههای حوزه گردشــگری
با اشــتغال هفت هزار و  ۵۲۲نفــر ،به ۷۸۰
فقره پرونده با اشــتغال پنج هزار و  ۵۳۹نفر،
 ۸۲میلیارد و  ۳۷۳میلیون تومان تسهیالت
پرداخــت شــده اســت .تقوایــی افــزود :این
تســهیالت از مجموع  ۱۳۲میلیــارد و ۶۰۱
میلیــون تومان تســهیالت درخواســتی کل
پروندههای ارســال شده از ســوی اداره کل
میراث فرهنگی بــه بانک های اســتان بوده
که  ۶۲درصد آن پرداخت شده است .وی به
تسهیالت اعتباری ارزان قیمت ویژه فعاالن
اقتصــادی از محل تبصــره  ۱۸قانون بودجه
امسال نیز اشــاره و بیان کرد ۴۲۰ :میلیارد
تومان تســهیالت از محل تبصــره  ۱۸قانون
بودجه امســال در اســتان پرداخت شده که
خراســان رضوی از این نظر رتبــه هفتم را در
کشور کسب کرده است.

این موقعیتها بیکار شــدند ،این فقط یک قلم
از این قشــر آســیبپذیر اســت ،عزیــزان این را
مدیریتکنیدراهزائربازشود،زواربیایندجریان
اقتصادی این استان و شــهر به راه بیفتد ،هم از
مدیران اســتانی و هم کشــور و عمدتا از جریان
مدیریت وزارت کشور این خواهش را داریم که
این وضع را مدیریت کنند .وی ادامه داد :مبارزه
و مقابلــه با ویــروس کرونا بــه قیمــت براندازی
زندگــی روزمره مــردم تمام نشــود ،آقــای وزیر
کشــور فرمودنــد  97درصــد مردم در حاشــیه
 3درصد مردم قــرار گرفتهاند ،همــه مبتالیان
ویروسکرونا 3درصدمردمهستند 97،درصد
مــردم بایــد زندگیشــان مدیریت شــود که در
جریان روزمره عمرشان دچار مشکل نشوند.
•ایثارگری کادر درمان در مقابله با کرونا

امامجمعهمشهدبهایثارگریهایکادردرمانی
در مقابله با کرونا اشــاره کرد و گفت :ایثارگران
عرصــه درمانی و پزشــکی کــه جان دادنــد و به
شــهادت رســیدند ،بقیــه ایســتادند ،مقاومت
کردند ،جانشان را در معرض خطر قرار دادند و
در مراکز درمانی با این ویروس مجاهده کردند،
خداوند به همه شما عزیزان اجر و پاداش کامل
عنایت کنــد .وی افزود :همه شــما که به قشــر
آســیبپذیر به اشــکال مختلف کمــک کردید،
بستههای معیشتی ،درمانی و بهداشتی تامین
کردید ،انشــاءا ...خدا به همه شــما اجر بدهد
و انشــاءا ...ایــن ایثارگریهــا و فداکاریهــا،
راه را بــاز کند و رزمایشــی در مقابــل امام زمان
(عج) باشــد که حضرت ببینند ایــن آمادگی در
شیعیانشان هست و زودتر تشریف بیاورند.

آیتا ...علمالهدی همچنین در دیدار با رئیس
کمیته امداد امــام خمینی (ره) کشــور ،ضمن
قدردانی از زحمات مدیران قبلی کمیته امداد،
اظهار کــرد :کمیته امــداد در دوره فعلی تحول
پیدا کرده و این تحول در اقداماتش ایجاد شده
است.ویبااشارهبهوضعیتنامناسبمعیشتی
جامعه ،ادامــه داد :کمیته امــداد بهعنوان یک
جریان فریــادرس مطرح اســت و اگــر زحمات
کمیتــه امــداد در ایــن موقعیــت و وضعیتی که
در مملکــت ایجاد شــد ،نبود ،مردم مســتأصل
میشــدند .نماینده ولی فقیه در اســتان یادآور
شــد :خوشــبختانه فعالیتهای کمیتــه امداد
خارج از فضای سیاســیبازی و سیاســیکاری
انجاممیشودوجریانهایسیاسینمیتوانند
این فعالیتها را مصادره کننــد .وی با انتقاد از
پوشش رسانهای ناکافی فعالیتهای گسترده
کمیتهامداد،اظهارکرد:متأسفانهفعالیتهای
این مجموعه ،یکدهم آن چه انجام میشود در
روزنامهها و رســانهها دیده نمیشــود ،اگر این
فعالیتهای مثبت به خوبی در رسانهها مطرح
شود ،مردم مطلع می شوند و اقبال برای کمک
وهمیاریبیشترمیشود.آیتا...علمالهدیبه
اقدامات کمیته امداد استان اشاره کرد و گفت:
کمیته امداد استان در قرارگاه مواسات فعالیت
بسیار خوبی انجام داده که با کمک این کمیته
و ســایر نهادها ،یک میلیون و  ۳۵۰هزار بســته
معیشــتی توزیع شــده اســت .وی تصریح کرد:
خانوادههایــی داریم کــه برای تأمیــن جهیزیه
دختران خود ماندهانــد ،اقداماتی برای تأمین
جهیزیه این خانوادهها انجام شده تا این جوانان
بتوانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
بختیاری ،رئیس کمیته امداد نیز در این دیدار به
بیان گزارشی از فعالیتهای این نهاد پرداخت و
اظهار کرد :گاهی دیده میشود آن احساسی که
بایدبهفقراونیازمندانباشددربرخیمدیریتها
نیست .وی ادامه داد :تالشهایی انجام شده که
در فرایند کلی توانمندسازی ،اتفاقهای خوبی
رخ دهــد ،امســال  ۲۰۰هزار اشــتغال خواهیم
داشتودولتنیزبهایننتیجهرسیدهکهاشتغال
کمیته امداد موفق بوده و بودجه بهتری را برای
 ۱۴۰۰در نظر گرفته است.

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی
استانداری گفت :کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید استان مشکالت مربوط به  ۱۷واحد تولیدی را
بررســی و راهکارهای الزم را بــرای آن ها اتخاذ کرد.
اشرفی در حاشیه این نشســت طی گفت و گو با ایرنا
افزود :مشــکالت این واحدها در زمینههای مختلف
زیرســاختی و نقدینگــی بــود که بــا حضــور مدیران
دستگاههای اجرایی مربوط بررسی و تصمیمات الزم
برایآناتخادشد.ویاجرایمصوباتکارگروهستاد
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان را الزامی دانست
و ادامه داد :از ابتدای امســال این کارگــروه در قالب
شــش گروه کاری «تامین مالی ،بانکی و تسهیالت»،
«انرژی،محیطزیست،شهرکهایصنعتیوزمین»،
«زیربنایی و طرح ها و سرمایه گذاری»« ،امور مالیاتی،
تامین اجتماعی و گمرک»« ،امور کشاورزی» و «امور
اصناف»هزارو ۱۵۶پروندهرابررسیکردهاست.وی
گفت :بررسی این پروندهها منجر به اخذ هزار و ۴۳۳
مصوبه از ســوی کارگروه ستاد تســهیل و رفع موانع
تولید شده که از این تعداد  ۶۲۲مصوبه اجرا و اجرای
باقی آن در دست پیگیری است.

رئیسسازماننظاممهندسیمعدناستان:

فرسودگی ماشین آالت مهم ترین
چالش بخش معدن است

رئیس ســازمان نظام مهندســی معدن استان گفت:
فرســودگی ماشــین آالت در حوزه معــدن مهم ترین
چالش این بخش اســت که هزینــه تولیــد را در حوزه
فراوری و صنایع معدنی افزایش داده است .ترشیزیان
در گفت و گو با ایرنا افزود :با وجــود ذخایر قابل توجه
معدنــی در کشــور ،فرســودگی ماشــین آالت در این
بخش باعث شده اســت معدنکاران ایرانی در شرایط
ناعادالنــه بــا معدنــکاران جهانــی رقابت کننــد .وی
ادامه داد :امســال و همزمان با شــیوع کرونــا ،تامین
ماشــین آالت بخش معدن به دلیل مشــکالت ارزی،
ارتباطات جهانــی و بوروکراســی اداری در کشــور با
مشکل مواجه شده است .ترشیزیان گفت :مدتی بود
که به دلیل مشــکالتی در تخصیص ارز ،ورود ماشین
آالت بخش معــدن به کشــور ممنوع شــده بــود اما به
تازگی آزاد شــده و خانه معدن نیز در شتاب بخشی به
این حوزه فعالیتهــای خوبی انجام داده اســت .وی
اظهار امیدواری کرد با گشایشهای ارزی و تخصیص
بودجهالزم،بوروکراسیاداریکاهشیابد.ترشیزیان
افزود :سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی
ســه هزار و  ۴۰۰عضــو دارد که از این تعــداد هزار نفر
پروانه اشتغال دارند به این معنا که  ۹درصد از جامعه
مهندسان معدن کشور دراستان شاغل هستند.

