از میان خبرها

اقتصاد و سیاست

اقتصادی-سیاسی

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی
خراسانرضویخبرداد:

افزایش1.8درصدی
تورم نقطه به نقطه استان در دی ماه

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی اســتان گفت:
نرخ تورم نقطه به نقطه استان در دی ماه امسال48.4
درصد بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن 1.8
درصد افزایــش یافته اســت .به گــزارش فــارس ،رضا
جمشیدیاظهارکرد:نرختورمنقطهبهنقطهاستاندر
نقاط شهری 46.2و روســتایی 56.9درصد بوده که
در نقاط شهری نســبت به ماه قبل  1.4و روستایی نیز
 3.3درصد افزایش یافته است .وی با بیان این که نرخ
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در دی ماه امسال
 46.2درصداست،افزود:اینرقمدرمقایسهباماهقبل
از آن1.4درصد افزایش یافته است .وی ادامه داد :این
نرخ برای خانوارهای شهری کشــور 45.5و روستایی
 49.8درصدبودهکهنسبتبهماهقبلبهترتیب 1.3و
 1.8درصدافزایشیافتهاست .جمشیدیتصریحکرد:
نرختورمنسبتبهماهقبلدرکلخانوارهای استاندر
دی ماه امسال 1.6درصد بوده که نسبت به ماه قبل از
آن 2.2درصد کاهش یافته اســت .این شــاخص برای
خانوارهای شــهری این اســتان 1.4و نقاط روستایی
 2.3درصد بــوده که به ترتیــب 2.3و 2درصد کاهش
یافتهاست.ویگفت:نرختورمنسبتبهماهقبلدرکل
خانوارهایکشورنیزدردیماهامسال 1.8درصدبوده
کهنسبتبهماهقبل0.2درصدکاهشیافتهاست.وی
یادآور شــد :نرخ تورم 12ماه منتهی به دی ماه امسال
در کل خانوارهای خراسان رضوی 30.6درصد است
که نســبت به ماه قبل  2.2درصد افزایش یافته است،
این شاخص برای خانوارهای شــهری استان  29.4و
روســتایی 35.5درصد بوده که به ترتیــب 2.1و2.7
درصدافزایشیافتهاست.جمشیدیافزود:تورمنقطه
به نقطه کل خانوار اســتان در دی ماه امســال در گروه
خوراکیها  ،آشامیدنیها و دخانیات  ، 67.9پوشاک
وکفش،61.5مسکن 16.5وگروهبهداشتودرمان
 30.9درصد و این ارقام برای کشور به ترتیب ، 59.9
 36.5، 29.2، 47درصد بودهاست.

انتقادتندفعالسیاسیاصولگرا
ازرسانهملی
یک فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس
شورای اســامی گفت :صدا و ســیما طی سال های
اخیر از جایگاه رســانه ملــی به یک «رســانه جناحی»
تبدیل شــده اســت .جواد آرینمنش در گفــت و گو با
ایرنا افزود :این سازمان با تولید برنامههای گوناگون
بعضا ســیاهنما ،ســریال ،فیلم و گفت و گوها اقدام به
تخریب و اهانت به مجریان کشور و افرادی میکند که
در جناح صدا و سیما نیســتند .وی سخنان به شدت
موهن مهمان یکی از برنامههای به تازگی پخش شده
از تلویزیون را محکوم و اظهارکرد :اهانت به شخص و
مقام رئیس جمهوری که منتخب مردم اســت آن هم
از طریق سازمان صدا و سیما ،جرم محرز است و باید
با مجرم برخــورد شــود .وی ادامــه داد :گرچه تجربه
نشان داده به طور معمول چنین اتفاقی رخ نمیدهد
اما دلیل رخداد اخیر را ناکارآمدی شورای نظارت بر
سازمان صدا و سیما و تحقق نیافتن اصل ۱۷۵قانون
اساســی میدانم .وی گفت :صدا و ســیما بــه عنوان
رســانه ملی یکی از ارکان وحدتبخش و انسجامآور
جامعه تلقی میشــود و عملکرد و جهــت فعالیت این
رسانه لزوما باید در همین سمت و سو باشد.
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طی نشستی در استانداری خراسان رضوی مطرح شد:

حمایت وزارت کشور
ازطرح «روستای هوشمند»

طی نشســتی که در دفتــر معاون توســعه مدیریت و
منابع اســتانداری خراســان رضوی با حضــور امیر
شــجاعان ،رئیس مرکز توســعه دولت الکترونیک و
فناوری اطالعات وزارت کشــور برگزار شــد ،طرح
روســتای هوشــمند بــه ایــن مرکــز ارائه و بررســی
شــد .به گزارش روابط عمومی اســتانداری ،پس از
ارائه طرح روســتای هوشمند توســط مدیر فناوری
اطالعات و شبکه دولت استانداری ،امیر شجاعان
ضمن بیان ضــرورت توجه به اســتفاده از ابزارهای
فناورانــه ،اظهــار کــرد :وزارت کشــور به دنبــال به
کارگیری ایدههای نو و خالقانه است و به طور کامل
از اجــرای این طــرح حمایــت خواهد کــرد .رئیس
مرکز توســعه دولت الکترونیک و فناوری اطالعات
وزارت کشــور افزود :با توجه به حضور شرکتهای
توانمند بخش خصوصی و نهادهای دانشی استان
براســاس ظرفیتهــای قانونی موجود ،مشــارکت
با بخش خصوصی بــرای راهاندازی ســرویسهای
الکترونیکــی و حمایــت از اســتارتآپها در ایــن
حوزه مورد تاکید اســت .وی ضمن ابراز خرسندی
و قدردانــی از فعالیتهــای صورت گرفته ،اســتان
خراســان رضــوی را بــه عنــوان پیشــرو در حــوزه
هوشمندســازی و ایجاد ســرویسهای الکترونیک
برشمرد و تصریح کرد :در صورت موفقیت پروژه در
گامهای اولیه ،وزارت کشــور با حمایت کامل خود
برای ملی شدن این طرح اقدامات و هماهنگیهای
الزم را انجــام خواهــد داد .شــجاعان بــا اشــاره بــه
اهمیــت اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصی ،بر
اولویت بندی اجرای خدمات بــا اهمیت و اثربخش
و همچنین فرهنگ سازی اســتفاده از این خدمات
نوین در روستاها تاکید کرد.معاون توسعه مدیریت
و منابع استانداری نیز در این جلسه ضمن قدردانی
از فعالیتهــای صــورت گرفتــه در حــوزه فنــاوری
اطالعات استانداری طی یک سال اخیر ،بر استفاده
سخنگویشرکتتوزیعنیرویبرق:

امکان انشعاب غیرمجاز برق
در مشهد بسیار محدود است
ســخنگوی شــرکت توزیع نیروی برق مشهد
گفت:بهدلیلشرایطویژهشبکهبرقدرمشهد
و استفاده از کابل عایق شده امکان استفاده یا
ایجاد انشــعاب غیرمجاز برق در مشهد بسیار
محدود اســت .کاشــی در گفــت و گو بــا ایرنا
افزود :مشهد نخستین شهری است که در آن
هفت هزار کیلومتر شبکه سیمی فشار ضعیف
جمــعآوری و بــه کابــل خودنگهــدار تبدیل و
این نوع کابل عایق شده اســت و امکان ایجاد
انشعاب غیرمجاز در آن وجود ندارد.

۳
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معاون سازمان صمت خراسان رضوی خبر داد:

پرداخت1833میلیارد ریال
تسهیالتکروناییدراستان

از ظرفیــت توامــان نهادهــای حاکمیتــی ،بخــش
خصوصــی و ظرفیتهــای قانونــی در اجــرای این
طرح تاکید کرد .کوکب موسوی با اشاره به در پیش
بــودن انتخابــات و حجــم مســئولیتهای پیشرو،
خواســتار حمایت همــه جانبه و نــگاه ویــژه وزارت
کشور برای تقویت زیرساختهای فناوری اطالعات
در ســتاد اســتانداری ،فرمانداریهــا و به خصوص
فرمانداریهــای تــازه تاســیس شــد.مدیر فناوری
اطالعات و شبکه دولت استانداری هم در این جلسه
ضمن بیان ضرورت پرداختن به حوزه روســتاها به
عنوان اولویت اصلی در توســعه دولــت الکترونیک
و هوشمند ســازی ،کاهش شــکاف دیجیتالی بین
شهرها ،روســتاهای اســتان و لزوم گفتمان سازی
موضوعات هوشمندسازی در روســتاهای استان،
اظهار کــرد ۲۷ :درصد از اســتان پهناور خراســان
رضوی را روســتاییان و عشــایر تشــکیل میدهند و
اهمیت خدمات رسانی به آنان به صورت الکترونیک
و با هدف کاهــش هزینهها و افزایــش رضایتمندی
آنان بر هیچ کس پوشیده نیست .روحبخش افزود:
خراسان رضوی با بیش از  ۲۵۰۰دهیاری میتواند
منشــأ خدمــات و تحــوالت گســتردهای در توســعه
منطقهای باشــد و لذا انجام پروژه هوشــمند سازی
روستاها با مشــارکت نهادهای دانشگاهی ،بخش
خصوصی توانمند و با نظارت اســتانداری میتواند
به این مهم جامه عمل بپوشاند.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
خراسان رضوی از پرداخت  ۱۸۳۳میلیارد ریال تسهیالت به رستههای
آسیب دیده از کرونا در استان خبر داد و بر پرداخت بقیه درخواست های
تسهیالت تاکید کرد .علی غفوری مقدم در گفت و گو با ایسنا در خصوص
میزان تســهیالت تعلق گرفته به مشاغل آســیب دیده از کرونا در استان
اظهار کرد :حوزه هایی که مشمول استفاده از تسهیالت کرونا میشوند
حدود ۱۴رســته اســت که تقریبا حدود  ۸درصد در حوزههای صنفی و
بقیه غیرصنفی اســت .وی درباره آمار ثبت نامی ها و میزان درخواســت
تســهیالت کرونایی نیز گفت :از زمان آغــاز ثبت نام تســهیالت کرونا به
مشاغل آسیب دیده تا روز یک شنبه (دیروز) حدود  ۵۲۵پرونده در استان
ثبت نام و به سیستم بانکی ارسال شده است و حدود  ۱۳۰پرونده دیگر
در دســت بررســی اســت ،مبلغی که برابر با ضوابط ابالغی درخواســت
تسهیالت شده برابر با  ۲۳۷۳میلیارد ریال بوده است که با این تسهیالت
اشتغال  ۲۷۹۰نفر حفظ خواهد شــد .همچنین تسهیالتی که تاکنون
پرداخت شده حدود  ۱۸۳۳میلیارد ریال بوده است.
•بسته پیشنهادی اتاق اصناف برای حمایت از صنوف آسیب دیده

معاون بازرگانی و توسعه تجارت ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی با بیان این که پیگیری ها برای پرداخت بقیه درخواســت ها در حال
انجام است ،تصریح کرد :در جلســه کارگروه اشتغال هفته گذشته تاکید بر
پرداختبقیهایندرخواستهاصورتگرفتهاست،بهغیرازتسهیالتریالی،
درخواستهایدیگرینیزازستادکروناوکارگروهاشتغالاستانشدهاست،
زیراآسیبهایواردشدهبه اصنافباپرداختتسهیالتقابلجبراننیست،
اینموضوعدرستادکرونایاستانوکارگروهاشتغالخراسانرضویمطرح
و قرار بر این شد که بسته پیشــنهادی اتاق اصناف از جمله معافیتهایی در
حوزه مالیاتی بــرای بعضی اصنــاف ،عــوارض و ...برای حمایــت از صنوف
آسیبدیده انجام شود که این کار در استان در حال پیگیری است.
•اگر محدودیت ها بازگشت باید برای اصناف تمهیدات ویژه
در نظرگرفت

وی با اشاره به تمدید مدت استفاده از تســهیالت ،یادآور شد  :همچنین
پیشنهاد شده تا مدت استفاده از تسهیالت تمدید شود و بعضی از اصناف
دیگر نیز به این رسته ها اضافه شوند ،امیدواریم شرایط به قبل بازنگردد
و اگر قرار بر این باشــد که دچار محدودیتهایی شویم برای اصناف باید
تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شود.

در دیدار تولیدکنندگان و مدیران صنعتی استان با رئیس کمیسیون اصل  90مجلس مطرح شد

رونمایی از 2طرح بزرگ گردشگری و صنعتی دراستان
در نشســت فعاالن اقتصــادی ،تولیدکنندگان
و مدیــران صنعتــی خراســان رضوی بــا رئیس
کمیسیون اصل 90مجلس از دو طرح ابتکاری
انجمن فرانگران نوین برای تولید سوغات ملی
ایران و همچنین ایجــاد اولین دفتر پیشــخوان
الکترونیک صنایع ایران رونمایی شد.احســان
مصطفــوی نــژاد ،معــاون طــرح و برنامــه خانه
صنعت ،معدن و تجــارت ایران در این جلســه با
تشــریح جزئیات ایــن دو طرح ملی اظهــار کرد:
با توجه به بوروکراســی هــای اداری و اســتقرار
نیافتــن دولت الکترونیــک به صــورت کامل در
همه ابعاد ســازمان های دولتی ،صنعتگران و
تولیدکنندگان با بیشترین ضرر و زیان ناشی از
اینتاخیروسردرگمیدراداراتمختلفروبهرو
می شوند و این در حالی اســت که هر روز تاخیر
در اجرای پروژه ها و به تعویــق افتادن ،چرخش
زنجیره تولیــد کشــور را در جنگ اقتصــادی به
عقب بازمی گرداند.وی افزود :طرحی با عنوان
دفاتر پیشــخوان خدمات الکترونیــک صنایع با
هدف تسهیل روند اداری و رفع نیازهای برخط

تولیدکننــدگان و ایجــاد مســیر ویــژه ای بــرای
فعاالناقتصادیبهخانهصنعت،معدنوتجارت
ایران ارائه شد که اولین دفتر پیشخوان خدمات
صنایعنیزبهصورتآزمایشیدراستانخراسان
رضوی راه اندازی خواهد شــد.طراح ســازمان
جهانی زعفران (اوســک) همچنین اظهار کرد:
پس از مطالعه دانشــگاهی و میدانی مشــخص
شد در ســال های گذشته ما نتوانســتیم با تنوع
فوق العاده باالی فرهنگی ،هنری و قومیتی در
کشورمان یک ســوغات واحد به عنوان سوغات
ملی ایران به جهان عرضه کنیم و همین موضوع
باعث شــده امــروز شــناخت کامــل و جامعی از
محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی مشاهده
نشــود .با همین هــدف ســوغات ملی ایــران ،با
طراحی هنرمندان مطــرح ایرانــی و برگرفته از
طــرح و نقــش اماکن مختلــف ادبــی ،مذهبی و
فرهنگی و همچنین محصوالت مهم کشاورزی
کشــورمان از جمله زعفران آماده رونمایی شده
اســت.نصرا ...پژمانفر ،رئیس کمیسیون اصل
 90مجلس شورای اسالمی نیز پس از بازدید از

سوغاتملیایرانوتقدیرازاینحرکتشایسته
بیانکرد:منهمموافقمکهبوروکراسیاداریو
انتقاداتمربوطبهدلسردشدنتولیدکنندگان
در این فضا به تولید ضربه وارد کرده و این مسیر
باید اصــاح شــود.وی افزود :کمیســیون اصل
 90مجلسکهیککمیسیونشبهحقوقیاست
وظیفهخودمیداندکهمشکالتحوزهصنعترا
پیگیری کند و در هفته های گذشته نیز چندین
موردازهمینمشکالتباوزارتخانههایمربوط
پیگیریودرمدتزمانیمشخصرفعشدهاست.
پژمانفر تاکید کرد :این جلسات با صنعتگران
باید ادامه دار باشد و به صورت جلساتی منظم با
دستورجلسهمشخصبهمطرحکردنمشکالت
مربوط به صنعت و با حضور مدیران کل دستگاه
هایاجراییمربوطیاحتیتاسطحوزارتبرگزار
شودوماقطعابایدنقشماندرحمایتازتولیدرا
بهسهمخودانجامدهیم.دراینجلسههمچنین
تعدادیازتولیدکنندگانبزرگخراسانرضوی
بهبیانانتقاداتوگالیههایخودازفضایتولید
وبوروکراسیهایاداریدراستانپرداختند.

از میان خبرها
گوناگون

مدیرکلهواشناسیاعالمکرد:

کاهش 18درصدی بارندگیدر استان

مدیرکل هواشناســی اســتان میانگین حجــم بارش
در خراســان رضــوی طــی چهــار ماه نخســت ســال
زراعی جاری یعنی مهر تا پایان دی ماه امســال را ۴۷
میلیمتر اعــام و بیان کرد :این میزان بارش نســبت
به مــدت مشــابه دوره بلندمــدت آماری نشــانگر ۱۸
درصد کاهش بارندگی در اســتان است .عراقیزاده
در گفتو گــو با ایرنا افــزود :حجم بــارش در همه ۳۳
شهرســتان اســتان به جز «ریوش» مرکز شهرســتان
کوهسرخازابتدایسالزراعیجاری(مهرماه)نسبت
به مدت مشابه سال گذشــته زراعی کمتر شده است.
وی اظهار کرد :میانگین حجم بارندگی در خراســان
رضویطیمدتمشابهسالزراعیگذشته ۸۵میلی
متر و در دوره بلندمدت آماری  ۵۷میلی متر ثبت شده
بود .وی تصریح کــرد :کمترین حجم بــارش طی این
مدتدرسبزواربا ۲۱میلیمتروبیشترینحجمبارش
در ریوش به میزان  ۱۰۶میلی متر باران گزارش شد.
عراقیزاده گفت :حجم بارش ثبت شــده در ایستگاه
مشــهد نیز طی چهار ماه نخست ســال زراعی جاری
 ۴۳میلی متر اســت ،به این ترتیب میــزان بارش ثبت
شده در ایستگاه هواشناسی مشهد  ۳۸درصد نسبت
به مدت مشابه دوره آماری ،کم شــده است .مدیرکل
هواشناسی اظهارکرد ۷۲:میلی متر بارش طی مدت
مشابهسالگذشتهو ۶۸میلیمتردرطولدورهآماری
بلندمدت در شهر مشهد ثبت شده بود.

افت 288واحدیشاخص
بورس خراسان در دی ماه
مدیر بورس و اوراق بهادار استان های خراسان رضوی
و خراســان شــمالی گفت :شــاخص کل بورس در این
دو اســتان طی دی ماه امسال نســبت به ماه قبل از آن،
 ۲۸۸هــزار و ۴۰۶واحــد کاهــش یافت .خدادوســت
در گفت و گو با ایرنا افزود :طی آذر ماه امســال شاخص
کل بورس یک میلیون و ۴۳۹هزار و ۱۲۴واحد بود در
حالی که این شاخص در دی ماه به یک میلیون و ۱۵۰
هــزار و  ۷۱۸واحــد رســید .وی ادامــه داد :در دی ماه
امسالیکمیلیونو ۹۷۰هزارسهمبهارزش ۲۷هزارو
 ۶۳۴میلیاردریالدربورساستانهایخراسانرضوی
و خراســان شــمالی معامله شــد به طوری که متوســط
ارزشخریدوفروشروزانههرسهمیکمیلیاردو۳۱۵
میلیونو ۹۰۴هزارریالبود.خدادوستگفت:آمارها
حاکی از کاهش معامالت بورس این دو اســتان در دی
ماه نسبت به آذر ماه امسال است به طوری که در آذر ماه
سه میلیون و ۲۵۷هزار سهم به ارزش ۳۵هزار و۷۸۹
میلیارد ریال معامله شــده بود .وی افزود :حداکثر۲۵
درصدازمعامالتایستگاههایمعامالتیدربازاربورس
این دو اســتان قابلیــت گزارشگیری و تفکیــک دارد،
معامالتی که از طریق بورس خراســان گزارشگیری و
ثبت میشود معامالت غیرآنالین و حقوقی است که از
طریقایستگاههایمعامالتیانجاممیشود.

