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اقتصاد و سیاست

سیاسی-اقتصادی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
در مشهد خبر داد:

احیای واحدهای تعطیل و
نیمه تعطیل؛ وعده دولت به مردم

معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم نهاد ریاست
جمهوری گفت :احیا و راهانــدازی واحدهای تولیدی
تعطیــل و نیمهتعطیل از جملــه برنامههــای دولت در
نهضت احیاســت که بــا اولویــت واحدهــای مرتبط با
اقتصاد روســتا بــه اجــرا درمیآید .بــه گــزارش ایرنا،
سیدامیرحسین مدنی با حضور در مشهد و در حاشیه
بازدید از یک واحد تعطیل شــده رب گوجهفرنگی در
مشهد اظهار کرد :بر اســاس آمار ،در حوزه واحدهای
بخشهایمختلفمعدنی،کشاورزیوصنعتیبیشاز
 ۳۰هزارواحدتعطیلشدهوراکدداریم.ویادامهداد:
برخیازاینواحدهاممکناستقابلاحیانباشد،اما
دستکم  ۲۰تا  ۲۵درصد قابل احیاست که در قالب
نهضتاحیابرایبازگرداندنآنبهچرخهتولیدتالش
میکنیم.ویافزود:مسئلهمهمیکهکشوردرگیرآن
است ،تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی است که
قابلیت احیا و بازگشت به چرخه تولید را دارند .مدنی
افزود :بعضــی از ایــن واحدها به علت مســائلی که در
سالهای گذشته نیز در بخشهای مدیریت ،تحریم و
تامین مالی وجود داشته ،دچار چالشهایی شده اند
کهبرخیباتامینمالیقابلحلاست.بعضیمشکل
تامین مالی ندارند و گرفتار پاره ای مشکالت حقوقی
هستندکهبایکتدبیروتصمیمگیریبهموقعمیتوان
آن ها را به چرخه فعالیت بازگرداند و البته رفع مشکل
بعضیازاینواحدهانیزنیازمندتصمیماتفراقوهای
اســت .وی گفت :برآورد ما این اســت که بیــش از۵۰
درصد این واحدها ،مشــکالت مالی ندارند و تعطیلی
آنها بــه دلیل بــروز مشــکالت حقوقی ،ســاختاری،
مدیریتی و فناوری اســت که رفع آن احتیاج به اقدام و
رسیدگینهضتیدارد.

سرپرستمعاونتسیاسیاستانداری:

میانگین سنی فرمانداران جدید
استان ۴۵سال است

سرپرســت معاونــت سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
استانداری گفت :میانگین سنی فرمانداران انتخاب
شده در استان بین  ۴۵تا  ۴۷سال است که معتقدیم
عدد مناسبی اســت .طباطبایی در گفت و گو با ایرنا
افزود :ســعی شــده اســت مدیــران جــوان را در کنار
نیروهای توانمنــد و باتجربه بــه کار بگیریــم و فرایند
انتقال تجربــه از پیش کســوتان به مدیران جــوان را
تســهیل کنیم .وی ادامه داد :خوشــحال هستیم که
نیروهای توانمند را در این مقطع به عرصه آورده ایم و
فرصتیفراهمشدتااقشارجوان،توانمندیمدیریتی
خودرانشاندهند.طباطباییگفت:رئیسجمهوردر
دوران انتخابات ،برای انتخاب مدیران شاخصهایی
مانند مردمــداری ،عدالــت محــوری ،جوانگرایی،
توانمندی ،جهــادی و در میان مردم بــودن را مطرح
کردند و براین اساس ما نیز نیروهای مردمی ،توانمند
و متخصص را به عنوان فرمانداران خراســان رضوی
معرفی کــرده ایم که شــمار قابــل توجهــی از آنان از
نیروهای انقالبی و خانواده ایثارگران هستند.
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 6000میلیارد
گردش مالی سوغات مشهد

تاکید معاون استاندار بر برندسازی و استفاده از ظرفیت سوغات مشهد
سرپرســت معاونت هماهنگی و مدیریت امــور زائران
اســتانداری خراســان رضــوی گفــت :گــردش مالی
ع دستی مشهد بین سه تا شش
بخش ســوغات و صنای 
ن زده میشــود کــه باید
هزار میلیــارد تومــان تخمیــ 
برنامهریزی مناسبی برای برندسازی و استفاده از این
ت ممتاز صورت بگیرد .به گــزارش ایرنا ،حجت
ظرفی 
االسالم والمسلمین گنابادینژاد در نشست شورای
ث فرهنگــی ،گردشــگری و
معاونــان ادارهکل میــرا 
صنایعدستیاستان اظهارکرد:سنگهرکارهوفیروزه
از ظرفیتهای ویژه مشهد اســت که باید برنامهریزی
مناســبی برای برندســازی و اســتفاده از این ظرفیت
ممتاز صورت بگیرد .وی به ظرفیتهای گردشــگری
سالمتدراستاننیزاشارهکردوادامهداد:نقشاداره
عدستیاستان
ثفرهنگی،گردشگریوصنای 
کلمیرا 
در فعالیتها و برنامه هــا اهمیت زیــادی دارد ،باید با
همدلیوهمکاریهمهدستگاههاازظرفیتهایحوزه
گردشگریسالمتبهخوبیاستفادهکنیم.ویاظهار
کرد:درزمینهگردشگریبنابهگزارشمجمعجهانی
اقتصاد در بین ۱۴۰کشــور مقصد گردشگری ،ایران
طیچهارسالمتوالیارزانترینمقصدسفردنیابوده
است که باید به این موضوع به صورت ویژه توجه شود.
سرپرســت معاونت هماهنگی و مدیریت امــور زائران
استانداری خراســان رضوی به تکلیف تعیین شده در
قانون برنامه ششم برای جذب گردشــگر اشاره کرد و

گفت :براســاس آمارها زائران عراقی از سفر به مشهد
بیشترین استقبال را داشــتهاند و باید به شایستگی از
زائرانمیزبانیکنیم.ویبااشارهبهنقشصنایعدستی
دراقتصادگردشگریاظهارکرد:گردشمالیسوغات
ع دســتی زائر در مشــهد بین ســه تا شش هزار
و صنای 
میلیاردتومانتخمینزدهمیشود.
حجت االســام گنابادی نژاد تاکید کرد :استانداری
نیز برای تسهیل و تسریع در خدماترسانی به زائران
در کنار دیگر دســتگاه هاســت تــا خدمات مــورد نیاز
زائران از نظر کمی و کیفــی ارتقا یابــد .وی با تاکید بر
ضرورت طراحی ایده های موثر بــرای خدمت بهتر به
زائران افزود :میدان و ستاد این کار با ادارهکل میراث
فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری اســت و امور
پشتیبانی،حمایتوهماهنگیبینبخشیآندرسطح
استانیوملیبرعهدهاستانداریخواهدبود.

مدیر گروه خدمات بیمه ای کشاورزی خراسان رضوی اعالم کرد:

پرداخت  70درصد از غرامت کشاورزان استان

علــی نــوری -مدیــر گــروه خدمــات بیمــه ای
کشــاورزی خراســان رضوی در همایش ترویجی
بیمه کشــاورزی بردســکن که به همــت صندوق
بیمه محصوالت کشــاورزی برگزار شد ،گفت :تا
 25دی 70،درصد از غرامت کشــاورزان اســتان
پرداخت شــده اســت و  30درصد باقــی مانده از
جــو و گنــدم و غرامت دو محصــول انگور و پســته
نیز پرونــده آن بــه تهران ارســال و پس
از تامین اعتبــار از صنــدوق مرکزی تا
پایــان بهمــن ماه به حســاب خســارت
دیــدگان واریز میشــود .محمود رضا
فرزانــه  ،اعتبار بــرآورد شــده صندوق

بیمه در کشور را  36هزار میلیارد ریال اعالم کرد
و گفت :سهم خراســان رضوی از این میزان بیش
از  2هزار میلیارد ریال اســت .وی افــزود :درآمد
صندوق از بیمه  6هزار میلیارد ریال اســت که در
این شــرایط بد اقتصادی  30هــزار میلیارد ریال
صندوق کسری داشت که باید  6برابر درآمد بیمه
به تعهدات خود پاسخ می داد.
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معاون وزیر صمت اعالم کرد:

تشویق در انتظار
واحدهای تولیدی همراه

معــاون وزیر صنعــت ،معــدن و تجارت
و رئیــس ســازمان حمایــت از حقــوق
مصر فکننــدگان و تولیدکننــدگان
گفــت :واحدهــای تولیــدی کــه در
قیمتگــذاری کاال از مبــدأ تولیــد
همراهــی الزم را داشــته باشــند،
مشمول دریافت مشــوقهایی از جمله
تســهیالت بانکــی و کمکهــای مالی
خواهند شــد .به گــزارش ایرنــا ،تابش
پس از نشست مشترک کارگروه تنظیم
بازار و کمیته اقدام مشــترک در مشهد
اظهــار کــرد :تصمیمات بســیار خوبی
در ایــن نشســت گرفته شــد بــه نحوی
کــه اهتمام مجموعــه متولیــان تولید و
توزیع بــر اجــرای سیاســتهای طرح
قیمتگــذاری کاال از مبــدأ و تامیــن
حقوق مصرفکنندگان باشــد .معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :درج
قیمت از مبدأ تولید کاال ،هم شــفافیت

در فرایند تولید و توزیع را بههمراه دارد
و هــم باعــث کاهــش قیمــت در برخی
زنجیرهها و حذف گردش مضاعف کاال
از تولیــد تا توزیــع میشــود .وی اظهار
کــرد :واحدهــای متعــدد تولیــدی در
اســتان مشــمول درج قیمــت از مبــدأ
تولید کاال شــدهاند و همه برای اجرای
مناســب این طــرح اهتمــام دارند.وی
گفت :مصوبه نشســت کارگروه تنظیم
بازار و کمیته اقدام مشترک این بود که
همه ذینفعــان تنظیم بازار در اســتان
اهتمام جدی بــرای درج قیمت کاال از
مبدأ تولید داشته باشــند .تابش ادامه
داد :نشســتی نیز بــا متولیــان تولید و
توزیع کاال در خراسان رضوی خواهیم
داشــت و بــه ســواالت احتمالــی آنــان
درباره چگونگــی درج قیمت در بخش
تولیــد و نحوه اجــرای این طرح پاســخ
داده خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی خبر داد:

آغاز ساخت مسکن ملی فقط در  3شهر استان

حسیننوری-مدیرکلراهوشهرسازی
استان گفت :در کل استان تاکنون فقط
در مشــهد ،ســبزوار و نیشــابور ســاخت
مسکن جهش ملی آغاز شده است  .نژاد
صفوی افزود :دولت ســیزدهم براساس
اینتعهدبرای استانهم400هزارواحد
در طول چهارســال در نظر گرفته اســت
که ساالنه باید برای  100هزار نفر واحد
مســکونی ســاخته و تحویــل متقاضیان
شــود .وی گفت :زمین ها رایگان است و
به کســانی که دارای شــرایط الزم و فاقد
زمین و مسکن باشــند ،واگذار می شود.
وی تاخیر در واگذاری زمین ها را به علت

داشتنزمینهاییمربوطبهآستانقدس
واوقافدانستوگفت:امورشرعیزمین
ها باید رعایت شــود ولی با پیگیری های
اســتاندار  ،اداره راه و شهرسازی زمینه را
برای شروع ساخت  70هزار واحد آماده
کردهکهاینزمینها100درصدمتعلق
بــه دولــت بــوده اســت .وی درخصوص
این که در بعضی شهرســتان هــا از جمله
کاشمر ،بردســکن و خلیل آباد با مشکل
واگذاری زمیــن دولتی مواجه هســتیم،
گفت :در حال رایزنی با بخش خصوصی
برایواگذاریزمینهایشانبهدولتبا
توافقبینآنانهستیم.

از میان خبرها
گوناگون

خراسان رضوی رتبه سوم
ی بانکی
دریافت وامها 
 ۸۰درصــد کل تســهیالت پرداختــی بانکهــا
در پایــان مهــر امســال بــه مشــتریان بانکهــا در
اســتانهای تهران ،اصفهــان ،خراســان رضوی،
مازندران ،فارس ،خوزســتان و آذربایجان شرقی
اختصــاص دارد و  ۲۰درصد باقیمانــده بین ۲۴
استان دیگر تقســیم میشــود .به گزارش اقتصاد
آنالیــن ،مانــده تســهیالت اعطایــی بانکهــا و
مؤسسات اعتباری در پایان آبان امسال به ۳۰۷۶
هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه  ۱۰درصد آن
تســهیالت غیرجــاری شــامل مطالبــات معــوق و
سررســید گذشــته بانکها میشــود .از کل مانده
تســهیالت بانکهــا در پایــان آبان امســال 14.5
درصد سهم عقود مشــارکت مدنی 33.2 ،درصد
عقد مرابحــه یا همــان کارتهــای اعتبــاری وام،
 18.4درصد فروش اقســاطی و فقط  8.6درصد
وامهــای قرضالحســنه اســت .مانده تســهیالت
بانکها و مؤسسات اعتباری در آخر آبان نیز امسال
نســبت به اسفند سال گذشــته فقط  28.5درصد
رشد داشــته که رشــد آن کمتر از نرخ تورم است و
بهمعنای کاهش قدرت وامدهی بانکهاست.

رئیس مجمع نمایندگان استان:

 ۶۰درصد داروی قاچاق شده
از ایران با ارز ۴۲۰۰تومانی است

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت :با ارز ۴۲۰۰
تومانی بیش از مصرف خودمان در کشــور دارو وارد
میکنیم اما افــرادی آنهــا را میخرند و ســپس به
کشــورهای پاکســتان ،افغانســتان ،ترکیــه و عراق
قاچاق می کنند و به فروش میرسانند .این وضعیت
موجب شــده تا هم اکنــون تأمین کننــده  ۴۰تا ۶۰
درصد دارو بــرای خارج از مرزهای کشــور باشــیم.
حجت االسالم نیک بین در گفتوگو با ایسنا با اشاره
به آثار حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی اظهار کرد :اگر این
روند درســت پیش برود ،بودجه کشور وارد جراحی
میشــود و دو تا ســه ســال زمان میبرد تــا ایرادات
بودجه حل شود .وی با بیان این که جراحی اولیه از
حذف ردیفهای بودجه شروع شده است ،از حذف
 ۹۷۰۰ردیف بودجه خبر داد و افزود :به عنوان مثال
یک نهاد در شــهرداری تهــران  ۱۵۰میلیارد تومان
برای موزه مردمشناســی بودجــه میگرفت که این
افراد با سفر به کشورهای خارجی عکس و فیلم تهیه
میکردند و به مردم نشان میدادند.

