استاندار خراسان رضوی:
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اشتغال ثابت در استان افزایش یافت

اقتصــــاد

رشیدیان ،استاندار خراسان رضوی ،با بیان اینکه اقدامات شاخصی ظرف سالهای اخیر در چهارچوب سیاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی انجام شد  ،گفت« :تثبیت اشتغال خالص از یک میلیون و  800هزار نفر
در سال  1392به افزون بر  2میلیون و  50هزار نفر در سال جاری از دستاوردهای مهم اقتصادی در این استان است.».

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
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اخبار

28درصدکسریدرآمد
درخراسانرضوی

150هزارهکتار
کشتپاییزۀگندم
درخراسانرضوی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت:
«کشت پاییزۀ گندم در سطح 150هزار
هکتار از کشتزارهای این استان آغاز
شده است.».
نجفقلی صالحی با بیان اینکه «اجرای
کشت پاییزۀ محصوالتی مانند کلزا،
گندم و جو در چهارچوب سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و تولید مازاد بر نیاز
این محصوالت انجام میشود ».اظهار
کرد« :برنامهریزی الزم ،تأمین نهادهها
و امکانات مــوردنــیــاز در ایــن زمینه
صــورت گرفته اســت .به ایــن ترتیب،
تالش میشود ،ضمن حفظ تولید،
شاهد افــزایــش بــهــرهوری در کاشت
و برداشت محصوالت کشاورزی نیز
باشیم.».
وی گفت« :برداشت  3800کیلوگرم
محصول از هر هکتار در کشت پاییزۀ
گــنــدم پیشبینی مــیشــود .ایــن
پیشبینی ،در صــورت فراهم بودن
شــرایــط جــوی مناسب و موردنیاز،
محقق خواهد شد.».

بحرانشدیدآبدرکشور
نیازمندتوجهویژهاست
مشاور وزیر و مجری طرح سامانههای
نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی
گفت« :آب قالب در کشور آب سبز
است و حدود  70درصد بارندگی کشور
آب سبز است که ما کمتر به این مسئله
توجه کردهایم.».
عباس زار ع دربـــارۀ مسئلۀ بحران
آب اظهار داشــت« :در بحث آب ،هر
جشنواره ،نشست و گردهماییای
که شکل میگیرد به دلیل بحران آب
است .در واقع ،کشور بحران شدید آب
دارد و این مسئله نیازمند توجه ویژه
است.».
مشاور وزیر و مجری طرح سامانههای
نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی
افزود« :باید از منابع آب محدودی که
در دست داریم استفادۀ بهینه و درست
بکنیم.».
زارع با تأکید بر اینکه کمتر به آب سبز
توجه شــده اســت متذکر شــد« :آب
قالب در کشور آب سبز است و حدود
 70درصــد بارندگی کشور آب سبز
است که ما کمتر به این مسئله توجه
کردهایم.».

خبر ویژه

شورای عالی کار کمیتۀ دستمزد را برای تعیین میزان درآمد و معیشت کارگران رسمی کرد

12ماهبررسیبرای12ماهمعیشت

ً
الهام مهدیزاده -تقریبا همه اذعان دارند که جامعۀ
کارگری کشور ،که بازویی توانمند بــرای چرخش
اقتصاد کشور است ،کفۀ دریافتیهایش ،دربرابر کفۀ
َ
معیشت و هزینههای زندگیاش ،مصداق همان َمثل
گرو نهش است» شده است و ،در این
معروف «هشتش ِ
رابطه ،اکنون نه دخل و خرج کارگران با هم همخوانی
دارد نه حقوق با هزینههای خانوادۀ کارگران تا پایان
ماه همراهی میکند .شاید همین موضوع سبب شد
که اعضای شورای عالی کار ،در کنار گفتههای خود
که این وضعیت معیشت کارگران را تأیید میکرد،
دست به تصویب و تشکیل کمیتهای برای دستمزد
بزنند.
در همین زمینه ،روز گذشته ،شورای عالی کار ،که
با حضور معاون روابــط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی
تشکیل شده بود ،تصمیم گرفت کمیتهای دائمی
برای دستمزد کارگران تشکیل دهد تا این کمیته هزینۀ
معیشت کارگران برای تعیین دستمزد را بررسی و برآورد
کند.
البته آنچه جامعۀ کارفرمایی و کارگری از کمیتۀ
دستمزد به خاطر دارد همان کمیتهای است که،
ً
دقیقۀ  90و بعضا در وقت اضافۀ روزهای اداری و کاری
پایان سال ،با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان
کارگری ،کارفرمایی و دولت) تشکیل میشود تا این
سه شریک ،با چانهزنی و باال و پایین کردن اعداد،
حقوق 12ماهۀ سال آیندۀ کارگران را مصوب کنند.
اینکه دائمی شدن این کمیته برای تعیین دستمزد
سال آیندۀ کارگران چه گرهگشاییای در حوزۀ معیشت
و نزدیک شدن دخل به خرج کارگران خواهد داشت را
شهرآرا ،در این گزارش ،از جامعۀ کارگری و کارفرمایی
جویا شده است.

محاسبۀ حقوق بر مبنای واقعیتهای کف جامعه

هادی ابوی ،دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران ،در گفتگو با خبرنگار شهرآرا ،معتقد است که،
با دائمی شدن کمیتۀ دستمزد ،میتوان تعیین حقوق
کارگران را بر مبنای واقعیتهای اقتصاد و روز جامعه
محاسبه کرد .اینکه دائمی شدن کمیتۀ دستمزد چه

عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود« :وقتی این
گفتهها عنوان میشود و حتی از شرکای اجتماعی
خواسته میشود آنان جداول آنالیز هزینهای کارگران
را ارائهدهند ،یا سکوت میکنند یا آنکه میگویند یک
کارفرما توان پرداخت این میزان حقوق را ندارد.».
ابوی موضوع درمان و مشکالت کارگران در این حوزه را
نیز ،بدون توضیحاتی ،تنها با مثالی پاسخ داد و گفت:
ً
«برای پدر شدن ،یک کارگر باید حدودا حقوق یک ماه
و نیم خود را به بیمارستان بدهد و این واقعیت زندگی و
معیشت جامعۀ کارگری است.».

تأمین اجتماعی وظیفهاش اینجاست

عکس  :آرشیو

مدیرکل امــور اقــتــصــادی و دارایــی
خراسان رضوی گفت« :حجم وصول
درآمــد در ایــن استان تا پایان مــرداد
گذشته در مقایسه با درآمــد مصوب
امسال به میزان  28درصــد کسری
نشان میدهد.».
سید مهدی رمضانی افــزود« :درآمــد
مصوب امسال برای خراسان رضوی،
با  10درصد افزایش 32477 ،میلیارد
ریال است .این رقم پارسال 29000
میلیارد ریال بود.».
وی ادامه داد« :به این ترتیب ،درآمد
مصوب تا پایان مــردا دمــاه 13532
میلیارد ریــال میباشد امــا ،ظرف
پنج مــاه نخست امــســال9735 ،
مــیــلــیــارد ریـــال از آن وصـــول شــده
است.».
مدیرکل امــور اقــتــصــادی و دارایــی
خراسان رضــوی گفت 93« :درصد
از درآمدهای استان ،معادل 9105
میلیارد ریــال ،در ایــن مــدت از محل
درآمـــدهـــای مالیاتی وصـــول شده
است و بقیه درآمــدهــای غیرمالیاتی
است.».
وی افــــزود« :تــاکــنــون حـــدود 330
میلیارد ریــال درآمــدهــای مالیاتی
بــا طلب بخش خصوصی از دولــت
در حــال تهاتر و صــدور اوراق تسویه
میباشد.».
رمضانی ادامه داد« :ظرف سالهای
 94و  ،95به رغم افزایش درآمدهای
وصولی نسبت به سالهای قبل از آن،
با کسری درآمد نسبت به مبلغ مصوب
مــواجــه شدیم کــه علت آن افزایش
غیرکارشناسانۀ مبلغ مصوب بوده
است .پیشبینی میشود امسال نیز
 12درصد کسری درآمد نسبت به مبلغ
مصوب داشته باشیم.».

شماره 2362

گرهگشاییای در تعیین دستمزد کارگران در گذر یک
سال خواهد داشت را دبیرکل کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران با استناد به مادۀ  41قانون اینگونه
پاسخ داد« :براساس این مادۀ قانونی ،میزان حقوق
و دستمزد کارگران باید برمبنای تورم محاسبه شود تا
کارگران ،از نظر معیشتی ،با مشکل روبهرو نشوند .».به
گفتۀ دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران،
آنچه با عنوان تورم در قالب اعداد و ارقام ارائه میشود با
آنچه در زندگی و معیشت کارگران اثرگذار است تفاوت
بسیاری دارد.وی ادامه داد« :در این رابطه ،با دائمی
شدن این کمیته ،میتوان بررسی جزئیترین نیازهای
معیشتی کارگران را به صورت شفاف و دقیق مورد
بررسی و آنالیز قرار داد تا واقعیتهای زندگی کارگران
روی میز تصمیمگیری دستمزد قرار بگیرد.».

کارگران چطور با یک میلیون زندگی میکنند؟

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
افزود« :نکتۀ دیگر این است که ،وقتی دستمزدها در
پایان سال تعیین میشد ،از ابتدای سال تا مردادماه،
یک روند افزایشی در حوزۀ قیمتهای بــازار شکل
میگرفت که ،به خودی خود ،افزایش دستمزد نمودی
در زندگی کارگران نداشت.».
وی ،در ادامــه ،شفاف بــودن این اعــداد و ارقــام در

پاپیزاده ،نمایندۀ مجلس:

حضورواسطههادراقتصادایران
سهبرابرمیانگینجهانیاست

نایبرئیـس کمیسـیون ویـژۀ حمایـت از
تولیـد ملـی و نظارت بـر اجـرای اصل۴۴
قانـون اساسـی بـا اشـاره بـه اینکـه
«متأسـفانه در اقتصـاد مـا ،در مقایسـه با
میانگیـن جهانـی ،واسـطهها زیـاد
هسـتند ».گفـت« :بـه ازای یـک فعالیت
اقتصـادی3-2 ،برابـر نـرم جهانی واسـطه وجـود دارد و ایـن باعث
میشـود از سـوی واسـطهها بـه قیمـت کاالیـی کـه تولید میشـود
تا رسیدن به دست مصرفکننده اضافه شود.».
عباس پاپیزاده با بیان اینکه در حوزۀ کشاورزی نیازمند افزایش
سرمایهگذاری هستیم افزود«:تجهیز بخش کشاورزی ،بازسازی
و نوسازی ماشینآالت کشاورزی ،و خدمت دادن بخش بازرگانی
به بخش کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد .».وی تصریح
کرد« :اینکه دولت با ارائۀ لوایح ناسازگار با اقتصاد کشور درصدد
این باشد که بخش بازرگانی را از بخش کشاورزی یا صنایع تفکیک
کند یا این اتفاق اقتصاد را وارداتمحور کند پذیرفتنی نیست.».

محورهایی مانند میزان کالری موردنیاز ،مسکن،
و نیازهای بهداشتی و درمانی را مهم برشمرد و ادامه
داد« :کمیتۀ تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود
داشت اما دائمی و رسمی نبود و آنالیزهایی که آنان
برای هزینههای یک خانوادۀ کارگری ارائه میدادند
دیده نمیشد.».

وقتی سویا و تخممرغ به جای گوشت
در سفرۀ کارگران قرار میگیرد

به گفتۀ دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران ،این اظهارات دربــارۀ معیشت کارگران در
شرایطی بود که اکنون یک کارگر برای اجــارۀ خانۀ
خود حداقل  800هزار تومان پرداخت میکند و،
برای آنکه بتواند هزینههای معیشتی خود را هم تأمین
کند ،اغلب به مشاغل دیگری از جمله مسافرکشی،
پیک موتوری یا شغلهایی از این دست روی میآورد
تا بخشی از هزینههای خود را جبران کند .ابوی
به خــوراک و تغذیۀ خانوادههای کارگران نیز اشاره
داشت.
به گفتۀ او ،کارگران ،برای جلوگیری از هزینههای
دیگر ،در حــوزۀ خــوراک خــود ،وعــدههــای گوشت
قرمز را کمتر کرد هاند و سویا و قارچ را بیش از قبل
در سبد غذایی خود گنجاند هاند .دبیرکل کانون

سیف ،رئیس بانک مرکزی:

دالرگزینۀمناسبیبرای
سرمایهگذارینیست

رئیـس بانـک مرکـزی تأکیـد کرد کـه دالر
گزینـۀ مناسـبی بـرای سـرمایهگذاری
نیسـت و سـپرد ههای بانکـی بـازده
بهمراتـب بهتـری دارد.ولـیا ...سـیف
دربـارۀ نـرخ سـود بانکـی گفـت« :از
11شـهریورماه بانکهـا ملـزم بـه رعایت
دسـتورالعمل شـدند و بخش نظـارت بانک مرکزی هررو ز در شـعب
مختلـف بانکها حضـور مییابـد و بررسـی میکنـد.».وی افزود:
«طبـق اطالعاتـی کـه بـه دسـت مـا میرسـد ،خوشـبختانه
عمومیتـی در اجـرای دقیق ایـن دسـتورالعمل وجـود دارد و موارد
بسـیار نـادر و تخلفـات کوچکـی هسـت کـه منجـر بـه عـزل رئیـس
شـعبه شـده اسـت .بنابرایـن ،بانکهـا مصمـم بـه رعایـت ایـن
انضبـاط هسـتند چراکـه ،از هـر نظـر ،چه برای خـود بانکهـا و چه
بـرای اقتصـاد کشـور ،منفعـت دارد.».وی تأکیـد کـرد« :در
آینـدهای نزدیـک نیـز دربـارۀ تسـهیالت محدودیتهایـی ایجـاد
میکنیم که آنها نیز ابالغ خواهد شد.».

محسن شرکا ،رئیس انجمن کارفرمایی صنایع
خراسا ن رضوی ،به عنوان نمایندۀ کارفرمایی ،در
گفتگو با شهرآرا ،دغدغههای معیشتی کارگران را مورد
تأیید و تأکید قرار داد و گفت« :آنچه کارفرمایان همانند
جامعۀ کارگری به آن اذعان دارد این است که مشکالت
جامعۀ کارگری ،با اضافه کردن حقوق براساس نرخ
تورم ،برطرف نمیشود.».
رئیس انجمن کارفرمایی صنایع خراسان رضوی با ارائۀ
راهکارهایی عنوان داشت« :در کنار افزایش حقوقی
که هرسال بــرای کارگران در نظر گرفته میشود،
دولت نیز باید سهم خود را در قبال جامعۀ کارگری و
کارفرمایی بپردازد .».وی با ارائۀ مصداقهایی از این
حوزه عنوان کرد« :تأمین اجتماعی ،که سازمانی
در حوزۀ کارگری است ،برای معیشت و حمایت از
خانوادههای کارگران ،باید نقش خود را ایفا کند .چرا
جامعۀ کارگری ،با وجود اینکه هزینۀ تأمین اجتماعی را
پرداخت میکند ،برای تأمین هزینههای درمان خود،
بار دیگر هزینههایی جداگانه برای بیمههای تکمیلی
بپردازد؟».
رئیس انجمن کارفرمایی صنایع خراسا ن رضوی
گریزی نیز به حمایت دولــت زد و گفت« :بخش
عــمــد های از حملونقل عمومی توسط کارگران
استفاده میشود .بنابراین ،دولت ،با لحاظ کردن
سوبسیدی بــرای کــارگــران به منظور استفاده از
حملونقل عمومی ،میتواند نقش مؤثری در حوزۀ
معیشتی کارگران داشته باشد.».

رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد

دی،۹۷آخریناولتیماتوم
استانداردخودروها

رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران
گفـت« :مهلـت تعیینشـده تـا ابتـدای
دیمـاه سـال  ۱۳۹۷بـه منظـور رعایـت
 ۸۳مـورد اسـتاندارد خودرویـی افزایـش
نمییابـد و هـر خودرویـی کـه نتوانـد این
میـزان اسـتاندارد را رعایـت کند بـا توقف
تولید مواجه خواهد شد.».
نیره پیروزبخت ،رئیس سازمان ملی استاندارد ایــران ،در
پاسخ به اینکه زمزمههایی مبنیبر افزایش قیمت خودروها
در صــورت رعایت  ۸۳مــورد استاندارد تعیینشده به گوش
م ـیرســد خاطرنشان کــرد« :ســازمــان ملی اســتــانــدارد به
مباحث قیمتی وارد نمیشود و درایــنبــاره شــورای رقابت
و ســا ز مــا ن حما یت مصر فکنندگا ن و تو لیدکنندگا ن
مسئول هستند .سازمان استاندارد تنها موظف به ارتقای
کیفیتهاست چراکه این مسئله با جان و سالمت مردم ارتباط
دارد.».

رئیس دبیرخانۀ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خبر داد

معطلیمیلیاردهاتومانسرمایهتوسطبانکها

علی رضایی -رئیس دبیرخانۀ شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی از تملک  ١٢٠واحد
تولیدی استان توسط بانکها خبر داد و گفت« :تملک
این واحدها توسط بانک باعث شده است سرمایههای
عظیم آنها بالاستفاده بماند.».
علیاکبر لبافی در نوزدهمین جلسۀ دبیرخانۀ شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان
اینکه «سیستم بانکی ظرفیت اداره و فعال کردن این
واحدهای تملکشده را ندارد ».تصریح کرد« :بانکها
روندی برای واگذاری و فروش این واحدها دارند،
اگرچه آن هم با موانعی مواجه است.».
وی با بیان اینکه «نحوۀ واگذاری واحدهای تولیدی
تملکشده در خراسان رضوی با سایر استا نها
متفاوت است ».گفت« :میلیاردها تومان سرمایۀ
استان در این  120واحد تولیدی معطل مانده است
اما نه مطالبات بانکها وصول میشود نه ادارهکل امور
مالیاتی و تأمین اجتماعی به مطالبات خود میرسند.
باید ،در صورتی که صاحبان صنایع صالحیت و
اهلیت داشته باشند ،این واحدها به آنها برگردانده
شود .در غیر این صورت ،واحدها واگذار و دوباره فعال
شوند .سیستم بانکی موانع موجود در این مسیر را به
دبیرخانۀ شورای گفتگو اعالم کند تا پیگیریهای الزم
برای رفع آنها انجام شود.».

بررسی چگونگی اجرای آییننامۀ اجرایی بازدید و
مراجعۀ نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهایی
تولیدی دیگر دستورکار این جلسه بود که لبافی
دراینباره اظهار کرد« :دستگاههای اجرایی دولتی
و عمومی متعددی به واحدهای تولیدی مراجعه
میکنند که این تعدد دستگا هها یکی از معضالت
بخش خصوصی است.».
وی ادامه داد« :برای کاهش تعداد این دستگاهها،
آییننامۀ اجرایی از سوی دولت ابالغ شده و قرار است
تعداد این دستگاههای مراجعهکننده به بنگاههای
اقتصادی کاهش یابد .اتا قهای بازرگانی موظف
شدهاند نتایج اجرای این آییننامه را ششماهیکبار
گزارش کنند و مسیر اجرا را مورد ارزیابی قرار دهند.».
رئیس دبیرخانۀ شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی استان با بیان اینکه قرار بود در این زمینه
ظرف مدت شش ماه سامانهای به منظور تجمیع
اطالعات موردنیاز دستگا ههای دولتی و بخش
عمومی راهاندازی شود تصریح کرد« :اداره کردن یک
واحد تولیدی با تعدد مراجعۀ دستگاهها کار دشواری
است .دستگا ههای اجرایی موظفاند مستندات
قانونی و فهرست تمام مراجعات خود را به دبیرخانۀ
کارگروه ارسال کنند و ،در صورت ثبت در سامانه و تأیید
آن ،مجاز به مراجعه به واحدهای تولیدی هستند.».

تفسیرهای مختلف از قانون

همچنین سیدحجت ذاکر ،معاون برنامهریزی
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ،دربارۀ
تملک بانکها اظهار داشت« :بیشترین مشکل
را واحدهای صنعتی مستقر در شرکت شهرکها
دارند .ظرف یک سال گذشته ،بانکها ،به نحوی،
با واحدهای متقاضی تعیین تکلیف تعامل کردهاند
و این واحدها واگذار و مجدد فعال شدهاند .دست
بانکها در این زمینه تا حدودی باز است اما
میزان این تعامل در بانکهای مختلف متفاوت
است .مشکل موجود تفسیرهای مختلف از قانون
است.».
حمید صفا ی نیکو ،معاون سرپرستی شعب بانک
ملی استان ،هم در این زمینه گفت« :وحدت رویهای
در واگذاری واحدهای تحت تملک بانکها وجود
ندارد و دستورالعمل مشخصی برای تمام بانکها
نداریم .هر بانکی فرمول خود را دارد و رویهها متفاوت
است.».

پیشگیری از تملک  150واحد تولیدی در استان

رئیس ادارۀ صنایع فلزی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان نیز با بیان اینکه در خراسان رضوی

تالش میشود واحدها به تملک بانک درنیاید
خاطرنشان کرد« :در کمیسیون پیشگیری از بحران
استان ،مشکل  150واحد تولیدی که در شرف
تملیک توسط بانک بودند حل شد.».
قاسم کیومرثی ناتوانی واحدهای تولیدی در
پرداخت 10درصد مطالبۀ بانکها را مشکل موجود
در زمینۀ تملیک آ نها توسط بانکها برشمرد و
تصریح کرد« :پیشنهاد ما این است که این رقم صفر
شود .از طرفی ،باید اطالعات دقیق و شفاف در
اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد .باید این نکته را
نیز مدنظر داشت که هیچکس بهتر از صاحب واحد
تولیدی نمیتواند آن را اداره کند .با این حال ،برخی
از این واحدهای تولیدی ،که توسط بانکها تملیک
شد هاند ،برای فعالیت دوباره توجیه اقتصادی
ندارند.».
همچنین مجید کیوان جعفری ،کارشناس شورای
هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی ،با اشاره
به دستورالعمل متفاوت بانکها در زمینۀ واگذاری
واحدهای تولیدی تملکشده بیان کرد« :در این
زمینه ،وحدت رویه وجود ندارد .با این حال ،بانکها
تمایلی به تملک واحدهای تولیدی ندارند زیرا ،از این
طریق ،مطالبات آنها وصول نمیشود و این سرمایه
میخوابد.».

زمینۀسرمایهگذاریایتالیا
درمشهدفراهممیشود
دبــیــر جـــادۀ ابــریــشــم اروپــــا گفت:
«کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا
آمــــادۀ ســرمــایــهگــذاری در مشهد
هستند و زمینۀ این سرمایهگذاری
فراهم م ـیشــود .».جــان روزاریـــو در
جلسۀ مشترک هیئت سرمایهگذاری
ایتالیا و مشهد اظهار داشت« :ایتالیا،
عالوهبر اینکه با هــدف ارائــۀ طــرح و
ایده به ایــران آمده است ،قصد خلق
شغل دارد .».پلگرسینو با اشــاره به
اینکه سه پروژۀ اصلی به کشور ایران
پیشنهاد شده است گفت« :مهمترین
این پروژ هها هتلهای پنجستارهای
اســت که از لحاظ قیمتی مطابق با
مهما نسراهاست و فقط به فضایی
4 3مــتــری نیاز دارد .».همچنین
مــعــاون اقتصادی و رئیس سازمان
سرمایهگذاری شهرداری مشهد در
این دیدار گفت« :اقبال سرمایهگذاران
بــرای حضور در مشهد روبهافزایش
اســـت .».محمدرضا مزجی افــزود:
«ویــژگـیهــای منحصربهفرد مشهد
ب ـهحــدی اســت کــه ســاالنــه بیش از
30میلیون زائــر بــه ایــن کال نشهر
میآیند .حجم سرمایهگذاری خوبی
نیز بهاینواسطه در مشهد شکل گرفته
اســـت .».وی زیبایی و جاذبههای
گردشگری را از مزیتهای کشور
ایتالیا خواند و افــزود« :ایتالیاییها
زیباییپسند هستند و مشهد نیز شهری
تاریخی و مذهبی بهشمار م ـیرود و
از زیباترین شهرهای ایــران اسالمی
است.».
اقتصاد ایران

تعاونگرهاشتغالرابازمیکند

ایسنا -ماشاءا ...عظیمی ،دبیرکل
اتاق تعاون ایران ،با بیان اینکه مشکل
اشتغال کشور بهتنهایی حل نمیشود
گفت« :تعاونیها ،بــا ظرفیتها و
قابلیتهایی که دارنـــد ،میتوانند
موانع اشتغال را از میان بردارند و این
گره را باز کنند .بخش مردمی تعاون
توانایی ایجاد شغل را دارد و ،اگر از این
ظرفیت به شکل ویژه استفاده شود ،به
سهم و جایگاه واقعی خود دست پیدا
میکند.».

پایانبررسیافضلتوس

ایرنا -بانک آینده ،که بر اساس مصوبۀ
شورای پول و اعتبار مدیریت داراییها
و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس
(در حال تصفیه) را برعهده گرفته است،
از پایان بررسی وضعیت همۀ سپردهها
و مشخصات سپردهگذاران این تعاونی
خبر داد.

اعضایجدیدشورایپول

تسنیم -بــا تصویب هیئت دولــت،
وزیــــران راه و شــهــرســازی و جهاد
کــشــاورزی بــرای عضویت در شــورای
پول و اعتبار و همچنین وزرای نفت و
صنعت ،معدن و تجارت برای عضویت
در مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین
شدند.

نفتایران13دالرگرانشد

فارس -جدیدترین گزارش اوپک نشان
داد نفت ایران در ماه آگوست بشکهای
 48/70دالر فروخته شده است و در
هشت ماه نخست امسال ،در مقایسه
با مدت مشابه پارسال 12/67 ،دالر
افزایش قیمت داشته است.

ابالغبستۀحمایتازصادرات

مهر -بستۀ حمایت از توسعۀ صادرات
غیرنفتی ،که به پیشنهاد کارگروه
برنامۀ ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد
(توسعۀ صادرات غیرنفتی) در جلسۀ
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
به تصویب رسید ،از سوی معاون اول
رئیس جمهوری ،برای اجــرا ،به کلیۀ
دستگاههای اجرایی ابالغ شد.

تعادلیدربازارمسکننیست

خانۀ ملت -شادمهر کــاظــمزاده،
عضو هیئت رئیسۀ کمیسیون عمران
مجلس شورای اسالمی ،گفت« :تعداد
قابلتوجهی خانۀ خالی در کشور
وجود دارد اما ،به دلیل توزیع نامتوازن
مسکن در سطح کــشــور و مناطق
شهری ،تعادلی در بازار خرید و فروش و
اجارهبهای مسکن وجود ندارد.».

