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با حضور شهردار مشهد

مراسم تودیع و معارفۀ معاون اقتصادی برگزار شد

اقتصــــاد

مدیرعامل سازمان
روز گذشته و با حضور شهردار مشهد مقدس مراسم تودیع و معارفۀ معاونت اقتصادی شهردار و ً
سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد برگزار شد و ،بدین ترتیب ،محمدرضا مزجی رسما جای خود را به
دکتر رضا خواجهنایینی داد.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
پنح شنبه  20مهر 1396

اخبار اقتصاد
در پنجمین نشست هماندیشی برپایی
نمایشگاه برندسازی صنعت غذای مشهد
مطرح شد

ازحمایتقطعی
«یونسکو»تاحضور
بینالمللیشورایزیتون

گفتگو با کنسولگران دنیا برای
برندشدن مشهد در صنعت غذا

حمایت قطعی «یونسکو» از نمایشگاه
غذای مشهد

رجبپور درزمینۀ ارتباطات بینالمللی
و تالشهای صورتگرفته برای حضور
فعاالن این عرصه به این موضوع هم
اشاره داشت که با ارتبا طگیر یهای
گسترده «یونسکو» حمایت قطعی خود
را از نمایشگاه غذای مشهد اعالم کرده
است .جدا از آن ،غدیرا ،عضو شورای
بینالمللی زیتون ،نیز بــرای حضور
در این نمایشگاه اعالم آمادگی کرده
است.

شهرآرا در پاسخ به ادعای یکی از اعضای شورای چهارم ،میزان نقدینگی و بدهی شهرداری را بررسی میکند

خزانۀخالیرویدوشمدیریتشهری

گروه اقتصاد« -مدیریت جدید شهری در وضعیتی
اسفبار و بحران مالی شهر را تحویل گرفته است.».
این جمله را میتوان شاهبیت سخنان رئیس کمیسیون
برنامهریزی و بودجۀ شــورای اسالمی شهر مشهد
دانست که در جواب ادعــای یکی از اعضای شورای
سابق شهر مشهد که گفته بود« :خزانۀ پروپیمانی را
تحویل مدیریت جدید شهری دادیم ».مطرحشان کرد.
عضو سابق شورای شهر با ارائۀ آمار و ارقامی ادعا کرده
بود که خزانۀ شهر مشهد در زمان تحویل به مدیریت
شهری پر بــوده اســت و درســت زمانی که شهردار
جدید مشهد اعالم کرده بود که در زمان تصدی این
پست تنها 23میلیاردو500میلیون تومان از وجوه
قابلاستفادۀ شهرداری مشهد دراختیار مدیریت
جدید قرار گرفته است .البته با توجه به مستنداتی که
از سوی معاون اداری و مالی شهرداری مشهد ارائه
شده است ادعای رئیس سابق کمیسیون اقتصادی
شورای چهارم رد خواهد شد .به استناد سخنانی که
آذری در گفتگو با شهرآرا عنوان کرد از وجوه مربوط
به حسابهای شهرداری در تاریخ  26شهریورماه 96
تنها 23میلیاردو500میلیون تومان قابل برداشت
بوده است و تمام تالش مدیریت شهری این بوده که
طی  5روز تا پایان شهریور از منابع مختلف کسری بالغ
بر 70میلیارد تومان تأمین و مطالبات شهرداری برای
هزینه کرد امور جاری پرداخت شود.

بدهی 5000میلیارد تومانی فعلی شهرداری مشهد

در این راستا ،معاون اداری و مالی شهرداری مشهد
در گفتگو با شهرآرا دربــارۀ رقم  23میلیارد و 500
میلیون تومان موجود در خزانۀ شهرداری در تاریخ 26
ً
شهریورماه میگوید« :ما گزارش این موضوع را کتبا
به رئیس شــورای اسالمی شهر ارســال کردیم چراکه
سیستم مالی مستند صحبت میکند و گزارشهای این
سیستم متکی به آمار واقعی است.».
ً
آذری ادامه میدهد« :دقیقا در تاریخ  26شهریورماه
 ،96که آقای تقیزاده مشغولبهکار شد 23 ،میلیارد و
 500میلیون تومان ماندۀ بانکی بوده است که امکان
مصرف طبق ضوابط و مقررات را داشتیم.».
وی با تأکید بر اینکه شهرداری مشهد در  28و  29هرماه
باید حقوق و مزایا را پرداخت کند تصریح میکند:
«شهرداری مشهد ،با احتساب بخش خصوصی مربوط
به پیمانهایی نظیر رف ـتوروب ،جمعآوری زباله ،و
نگهداری فضای سبز ،بالغ بر  26000نفر حقوقبگیر
و مزدبگیر دارد و حقوق و مزایای این افراد به صورت
ماهیانه با بخشی از هزینههای اجتنابناپذیر جاری
مثل هزینۀ آب ،بــرق ،گــاز ،تلفن و هزینۀ خودروها
ً
حــدودا بالغ بر  90میلیارد تومان در ماه میشود.».
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به ارائۀ
آماری از خزانۀ شهرداری از سوی برخی افراد عنوان
میکند« :برخی آمارها از سوی سازمان فناوری
اطالعات به صــورت روزانــه گــزارش میشود که این
گزارش قابلاستناد به موارد مالی نیست چراکه ماندۀ
حسابهایی را نشان میدهد که ما اختیار هزینهکرد
و مصرف مبالغ موجود در حساب را نداریم به دلیل
اینکه بخش قابلتوجهی از مبالغ مربوط به سپردۀ
حسن انجام کار پیمانکاران است که به صورت امانی
دست ماست و ما اجازۀ برداشت از آن را نداریم.».وی

به ستاد و مناطق شــهــرداری 372 ،میلیارد بدهی
سازما نها 2000 ،میلیارد بدهی مربوط به معاونت
اقتصادی 120 ،میلیارد تومان بدهی باغ رضوان
مربوط به بانک تجارت 33 ،میلیارد تومان تملک
صلحشده و  770میلیارد تومان پروانۀ شناور مربوط
به بانک سپه است که باید تا پایان سال این بدهیها
پرداخت شود.

همچنین دربارۀ بدهیها و تعهدات شهرداری مشهد
میگوید« :دربارۀ بدهیهای شهرداری مشهد گزارش
مستند تراز مالی در تاریخ  31مردادماه سال  96تهیه
شده و به شورای اسالمی شهر نیز ارسال شده است.».
آذری با تأکید بر اینکه بدهی جزوی از صورتهای مالی
است تصریح میکند« :در همین ارتباط و براساس
گزارش گرفتهشده ،با احتساب اوراق مشارکت ،اعم
از سود و اصل آن ،در حوزۀ اقتصادی ،مبلغی افزون
بر  5000میلیارد تومان بدهی فعلی شهرداری مشهد
است که شامل بدهیهای کوتا همدت و بلندمدت
(پایان سال  )99است .».وی با اشاره به اینکه بدهی
اوراق مربوط به خطوط2و 3مترو است میگوید:
«مبالغ گرفتهشده به نوعی سرمایهگذاری در شهر
محسوب میشود و برای پرداخت این بدهیها باید از
منابع دیگری استفاده کنیم .».آذری ادامه میدهد:
«البته شهرداری مشهد داراییهایی نظیر پروژۀ میدان
شهدا ،پروژههای سهمالشرکهای و امالک و مستغالت
دارد اما معضل عمدۀ کار این است که تبدیل شدن این
داراییها به پول نقد بهراحتی امکانپذیر نیست.».

کاهشدرآمدهایشهرداریطی6ماهنخستسال

وی در ادامــه با تأکید بر اینکه طی شش ماه نخست
امسال تنها 22درصد از درآمدهای شهرداری که در
بودجه پیشبینی شده وصول شده است خاطرنشان
میکند« :اگر بخواهیم از نگاه ریالی به وصول درآمد
نگاه کنیم ،رقم وصولی امسال طی شش ماه نخست
سال جاری حدود رقم سال گذشته است اما ،با توجه
به افزایش درآمدهای پیشبینیشده در بودجه ،از نظر
درصدی ،در حال حاضر نتوانستهایم به درصد مشابه
سال گذشته برسیم .».معاون اداری و مالی شهرداری
مشهد به دالیــل تحقق نیافتن این درآمــد نیز اشاره
میکند و میگوید« :باید به صورت شفاف اعالم کنیم
که  70درصد درآمد ما مربوط به صنعت ساختمان است
کهبخشعمدهایازآننیزمربوطبهتراکمفروشیومازاد
طبقات است .با توجه به کاهش پروانههای صادرشده و
رکود صنعت ساختوساز ،بهتبع ،درآمدهای شهرداری
هم کاهش خواهد یافت .».وی ادامه میدهد« :البته
در سایر درآمدها نظیر وصول مالیات بر ارزش افزوده نیز
در سال جاری رشد چشمگیری را طی شش ماه نخست
سال جاری شاهد نبودیم .این در حالی است که در
سال گذشته شوک تخفیفی برای مردم نیز اعمال شد و

درآمدی که از طرف پروژۀ مشهدمال به دست شهرداری
رسید سبب شد وصول  35درصدی از کل بودجه طی
شش ماه نخست سال گذشته محقق شــود .».آذری
عنوان میکند« :الزم است به این نکته نیز اشاره کرد
که ،در حال حاضر ،به دلیل مشکالت اقتصادی مردم،
چکهای برگشتی بسیاری دست ما وجود دارد که رقم
آن نیز بالغ بر  60میلیارد تومان است.».

بدهی  5771میلیارد تومانی بر دوش مدیریت شهری

همچنین رئیس کمیسیون برنامهریزی و بودجۀ شورای
اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه «این روزها سخنانی
غیرواقعی و نادرستی از سوی برخی افــراد مطرح
میشود که خزانهای پر و پیمان را به شــورای پنجم و
مدیریت شهری تحویل داد هانـــد ».اظهار میکند:
«چنین سخنانی هیچ صحتی نــدارد چراکه در روز
 26شهریورماه ،که آقای تقیزادۀ خامسی سکاندار
شهرداری مشهد شد ،موجودی حساب شهرداری تنها
 23میلیارد و  500میلیون تومان بوده است.».
بتول گندمی میافزاید« :در اختیار داشتن این مبلغ در
حالی بود که شهرداری مشهد باید تا آخر ماه شهریور،
یعنی پنج روز بعد از آغاز به کار آقای خامسی ،مبلغی
در حدود  94میلیارد تومان را بابت هزینههای جاری
شهر (حقوق و مزایای کارکنان و دیگر مــوارد جاری
شهر) پرداخت میکرد .».وی در ادامه تصریح میکند:
«متأسفانه ،با احتساب این اعداد و ارقام شهرداری
مشهد ،در ابتدای آغازبهکار مدیریت جدید شهری،
مبلغ  70میلیارد و  500میلیون تومان در خزانۀ خود
برای امور جاری کم داشته است و باید این رقم را ظرف
 6-5روز تأمین میکرد .».رئیس کمیسیون برنامهریزی
و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد در ادامۀ سخنان
خود به بدهیهایی اشــاره کرد که از مدیریت قبلی
شهرداری به عهده مدیریت جدید محول شده و تا
امروز شهرداری مشهد  3995میلیارد تومان تعهدات
کوتا همدت دارد که باید آن را تا آخر سال پرداخت
نماید .همچنین بدهی  1776میلیارد تومانی دیگر
با تعهد پرداخت دوساله نیز در حال حاضر بار مدیریت
جدید شهری است که ،در مجموع ،میزان بدهیهای
شهرداری مشهد  5771میلیارد تومان اســت .وی
وضعیت ریزبدهیهای شهرداری مشهد را اینگونه
بیان میکند که از مجموع  3995میلیارد تومان بدهی
کوتاهمدت شهرداری مبلغ  700میلیارد تومان مربوط

 107میلیون یورو ،بدهی ارزی

گندمی ادامه میدهد« :همچنین مبلغ  107میلیون
یورویی با نرخ  5000تومان نیز از دیگر بدهیهای
شهرداری مشهد است که باید ظرف سا لهای ،97
 98و  99این بدهی نیز پرداخت شــود .».این عضو
شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به اینکه «متأسفانه
مدیریت جدید شهری در وضعیتی اسفبار و بحرانی
مالی شهر را تحویل گرفته است تصریح میکند« :عدم
مدیریت صحیح سبب شده است شهرداری مشهد در
شش ماه سال جاری از بودجۀ  2900میلیارد تومان
تنها  630میلیارد تومان را محقق کند ،یعنی  22درصد
از کل ،در حالی که طی سنوات گذشته همواره درآمد
ششماهه از کل بین  30تا  35درصد محقق میشد.».

 2400میلیارد تومان مطالباتی که وصول نشده است

وی در ادامــه اشــارهای به میزان مطالبات شهرداری
مشهد از دیگر دستگا هها داشــت و ادامــه میدهد:
«براساس گزارشها ،شهرداری مشهد در حال حاضر
رقمی بالغ بر  2400میلیارد تومان از دستگاههای دیگر
طلب دارد که البته بخشی از این مطالبات مربوط به
سنوات گذشته است.».

یا بودجه نمیدانند یا افکار عمومی را منحرف میکنند

عضو دیگر شورای اسالمی شهر مشهد نیز دراینباره
میگوید« :طی جلسهای که 17مهر با آقای شهردار
داشتیم ،هرچند ایشان بهجد معتقدند نباید وارد بازی
ً
«آنچه گذشت» شد ،تقریبا همۀ آن چیزهایی که پیش از
انتخابات ادعا کرده بودیم را ،با استناد به مدارک و اسناد
مالی شهرداری ،تأیید میکردند .شهردار مشهد از اینکه
بااینهمهنابسامانیوخرابیسمتشهردارمشهدالرضا
را پذیرفته است نهتنها پشیمان و نادم نیست بلکه خیلی
هممصمموباانگیزهاست.».
امیر شهال ادامه میدهد« :آماری که شهردار مشهد از
معاون مالی شهرداری دریافت کرده بود پاسخی برای
ادعاهای چند روز پیش یکی از اعضایشورای چهارمبود
بااینمضمونکهشهرداریدورۀقبل100میلیاردتومان
پول نقد گذاشته و رفته است .».وی با بیان این مطلب که
«این عددپراکنی و شایعات یک عضو سابق شورای شهر
مشهد از دو حالت خارج نیست ».میگوید« :یا گویندۀ
اعدادبودجهنمیداندیاسعیدرانحرافافکارعمومیاز
واقعیتدارد.شهرداریروزانه2میلیاردتوماندرآمددارد
اما فعال دخل و خرجش به هم نمیخورد و بهناچار هرماه
 ٣٠میلیارد تومان کسری منابع داریم .».عضو شورای
اسالمی شهر مشهد تصریح میکند« :با وجود مطالب
ذکرشده،شهردارمشهداینتهدیدراخیلیزودترازآنچه
فکرش را بکنیم به فرصت تبدیل خواهد کرد .به عنوان
مثال،مذاکراتیبابانکمرکزیصورتگرفتهاستتااسم
شهرداریمشهدازلیستسیاهبدهکارانبیرونبیاید.».

مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسان رضوی مطرح کرد

30میلیاردتومانضایعاتگندمدراستان

الهام مهدیزاده -فائو برای  ،2017آماری داده
است که ایران ،در میان تمام کشورهای جهان ،در
حوزۀ ضایعات غذایی ،با سهم  8/17درصد ضایع
شدن مواد غذایی جهان ،در جایگاه نخست قرار
دارد .البته باید اعدادی که مسئوالن به قول و گفتۀ
خودشان سرانگشتی محاسبه کردهاند را هم به این
میزان اضافه کرد« :ساالنه در ایران  112میلیون تن
محصوالت غذایی و کشاورزی تولید میشود که از
این رقم  9میلیون تن به مرحلۀ مصرف نمیرسد و
ضایع میشود.».
این آمار را حمیدرضا خبیر ،مدیرعامل تعاونی
کشاورزان خراسا ن رضوی ،در همایش «ترویج
کشت محصوالت کشاورزی» ارائه میدهد و ،با
ذکر مصداق بارز این آمار در نمونهای کوچک،
نگاهی به آمار ضایعات گندم تولیدی استان در سال
جاری دارد .در همین رابطه و آنگونه که این مقام
مسئول برآورد میکند ،رقمی معادل  30میلیارد
تومان از گندم تولیدی استان به دالیل متعدد از
چرخۀ مصرف خارج و ضایع شده است .این مقام
مسئول به آمار خود در حوزۀ گندم این موارد را نیز
ضمیمه میکند« :پیشبینی تولید گندم در سال
جاری  500هزار تن بود که  395هزار تن گندم
توسط سیلوها جذب شدند .عالوهبر آن 60 ،هزار
تن گندم در سایر محصوالت و  10هزار تن مصرف
نان روستایی است و باقیماندۀ این رقم در چرخۀ
جمعآوری و نگهداری محصوالت ضایع میشود.».
مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسان رضوی ،در
تکمیل آمارهای خود ،نگاهی نیز به صدرنشینهای
محصوالتی که ضایع میشوند دارد« :بیشترین

عکس :آرشیو

امــا آرزو رجــبپــور ،مدیرمسئول
شرکت «سپهر پارسیان» ،قصد دارد
با همکاری همسر خود عرصۀ صنعت
غذایی مشهد را بهعنوان یک برند
بینالمللی معرفی کند و د رصــدد
برپایی ایــن نمایشگاه در مشهد با
حضور چهر ههای شاخص جهانی
اســت .مدیرمسئول شرکت «سپهر
پارسیان» در ایــن جلسه به اهــداف
برپایی این نمایشگاه اشــاره کرد که
بهگفتۀ او با برپایی این نمایشگاه ،جدا
از توجه به کیفیت غذا و تهیۀ غذا با مواد
فراسالم ،اصالح الگوی تغذیه بهعنوان
یکی از اهــداف مهم در جلوگیری از
بیمار یها درنظر گرفته شده است.
مدیرمسئول شرکت «سپهر پارسیان»
نکتۀ دیگری نیز درباب اهداف برپایی
این نمایشگاه به گفتههای خود اضافه
کرد« :در حوزۀ غذا و رستورا نداری
اکنون باید به این سمت و سو حرکت
کنیم که فضای رستوران فضایی برای
تبادل افکار و حتی ارائۀ آداب و فرهنگ
یک شهر و یک ملت باشد .».اما این
مسئول نگاهی نیز به اولین نمایشگاه
اختصاصی برندهای برتر صنعت غذا
داشت .بهگفتۀ او تالش برگزارکنندگان
این نمایشگاه بر آن است که مشهد را
در عرصۀ بین المللی معرفی کنند که
برایناساس با همکاری استانداری
خراسا ن رضــوی و کنسولگر یهای
ایران تالشهایی برای حضور فعاالن
بینالمللی صورت گرفته است.

خبر ویژه

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

الهام مهدیزاده« -شورای شهر مشهد
و شهرداری در حوزۀ ثرو تآفرینی به
برندسازی توجه خاص و ویــژه دارد،
چراکه دیگر دوران ثرو ثآفرینی با
بهرهگیری از ساختوساز و صنعت
ساختمان بهپایان رسیده است .».این
جان کالم امیر شهال ،عضو شورای شهر
مشهد ،است .این عضو شــورای شهر
مشهد این جمالت را در جمع فعاالنی
بیان کرد که قصد دارنــد مشهد را در
عرصۀ بینالمللی بهعنوان یک شهر
برند در صنعت غذا ،شیرینی و خوراکی
معرفی کنند .شامگاه گذشته بود که
تعدادی از فعاالن مشهدی گــرد هم
جمع شدند تا با همت خود نمایشگاهی
را در عرصۀ بینالمللی 22 ،تا  24آذرماه
امسال ،بهمیزبانی مشهدالرضا (ع) برپا
کنند و دراینزمینه با برگزاری نشستی
کموکیف این نمایشگاه و نیز الزامات
آن را موردبررسی قــرار دهند .در این
جمع ایــن عضو شــورای شهر مشهد
با مهمدانستن جایگاه برندسازی
به این موضوع اشــاره کرد که در این
حوزه شــورای پنجم شهر و شهرداری
مشهد پای کار هستند و از این جمع
فعال حمایت میکنند .او حتی بر این
موضوع نیز تأکید کرد که «باید در حوزۀ
برندسازیمشهدرابهجایگاهیبرسانیم
کشوری فستیوا لها و
که نقطۀ ثقل
ِ
جشنوارهها باشد؛ بهعنوا نمثال در
ماه مبارک رمضان مشهد باید نقطۀ
اتکای قاریان کشوری و بینالمللی
بــرای حضور در جشنوارههای قرآنی
باشد .».اما برندسازی در عرصۀ غذا
و خــوراکــی ،باتوجهبه حضور ساالنه
25میلیون زائر ،ازجمله موارد مهمی
بود که بهگفتۀ شهال میتواند بستری
بــرای ارز شآفرینی مشهد در عرصۀ
جهانی باشد .او حتی بر این مسئله
نیز تأ کید کــرد که باتوجهبه صنعت
غــذا ،جدا از ثرو تآفرینی ،میتوان
در حــوزۀ فرهنگی بستر را بــرای ارائۀ
آداب و فرهنگ ملتمان به مسلمانان
دیگرکشورها فراهم آورد.

شماره 2384

ضایعات در حوزۀ زراعی به سیبزمینی ،محصوالت
جالیزی مانند سبزی ،گوجهفرنگی و پیاز با 30
درصد ضایعات اختصاص دارد .در حوزۀ محصوالت
باغی نیز  35درصد ضایعات این بخش را محصوالت
انگور و انجیر به خود اختصاص دادهاند.».

ماجرای گوجه و ضایعات میلیاردی

مدیرعامل تعاونی کشاورزان خراسا ن رضوی
در گفتگو با شهرآرا دربارۀ ضایعات محصول
گوجهفرنگی ،که بخش قابلتوجهی از تولید این
محصول در استان خراسان رضوی انجام میشود،
به همین نکته بسنده میکند که «آمار دقیقی در
این حوزه برآورد نشده است اما آنچه مسلم است این
است که رقمی بسیار زیاد و میلیاردی از محصول

گوجۀ تولیدی استان به ضایعات میپیوندد .».او
دلیل ضایعات محصول گوجهفرنگی استان را به این
مسئله گره میزند که در استان  4500هکتار سطح
زیر کشت گوجهفرنگی داریم و ،با توجه به تفاوت
اقلیم و زودتر رسیده شدن گوجۀ برخی از استانها،
کارخانجات استان خریدهایی از دیگر استا نها
دارند که همین مسئله سبب ضایع شدن محصول
تولیدی گوجۀ استان در زمان برداشت میشود.».

تزریق  50میلیارد تومان برای ارتقای تکنولوژی

اما مجتبی مزروعی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی ،در این همایش ،موضوع تجهیزات
کشاورزی را باز میکند و دراینباره اشارهای به
ماشینآالت و تجهیزات کشاورزی دارد.رئیس

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دراینباره
با اشاره به تمام ضعفهای این بخش ،که به گفتۀ
او تجهیزات کشاورزی در برخی از اقالم به دهۀ40
برمیگردد ،به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای
بهروز کردن تجهیزات کشاورزی اشاره دارد .مزروعی
اقدامات صورتگرفته برای بهروز کردن تجهیزات را با
آماری از وضعیت استان پی میگیرد« :با تدابیری که
از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت ،در چند
سال اخیر ،ساالنه رقمی معادل  50میلیارد تومان
برای خرید ادوات و تجهیزات کشاورزی به استان
تزریق شد .».اما اعداد و ارقام اعتبارات جذبشده
در حوزۀ ارتقای شاخصهای توسعه بخش دیگری
از اظهارات مزروعی بود« :رقم جذبشده در حوزۀ
اعتبارات ارتقای شاخصهای توسعۀ استان برای
کشاورزی استان  134میلیارد تومان بود که با
رشد  43درصدی همراه شد .».به گفتۀ این مقام
مسئول ،جهاد کشاورزی استان در حوزۀ اعتبارات
مادۀ  180در سال جاری هدفگذاری  30درصدی
کرده است .این حالی است که ،سه سال قبل ،از
مجموع اعتبارات مادۀ  180تنها  2درصد آن به
جهاد کشاورزی استان اختصاص مییافت .در این
همایش ،علیاکبر مؤیدی ،رئیس مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی،
نیز با تأکید بر اینکه در تحقق طر حهای اقتصاد
مقاومتی کشاورزی نقش درخورتوجهی دارد عنوان
میکند« :یکی از مهمترین موضوعات و مقوالت
همۀ کشورها کشاورزی است چراکه امنیت غذایی
و بهداشتی که دو اصل بنیادی یک کشور هستند با
کشاورزی محقق میشوند.».

مدیرکل اقتصادی خراسان رضوی خبر داد

اختصاص۲۴میلیارد
تومانبهحوزۀاشتغال
استان

مدیرکل اقتصادی خراسان رضوی
گفت ۲۴« :میلیارد تومان اعتبار به
حوزۀ اشتغال خراسان رضوی از محل
کمکهای فنی اختصاص یافت.».
علی رسولیان اظهار داشت« :بهبود
فضای کسبوکار استان باید به عنوان
یک اولویت در دستور کار قرار بگیرد تا از
این طریق بتوانیم زمینۀ اشتغال پایدار
را در استان فراهم کنیم.».
مــدیــرکــل اقــتــصــادی اســتــانــداری
خراسان رضوی بیان کرد« :در حوزۀ
پــروژ ههــای شهری نیز م ـیتــوان با
اتکا بــه ســرمــایـهگــذاری خــارجــی یا
ورود بانکهای عامل به حوزۀ تأمین
منابع مالی این پروژهها رونقی مجدد
برای آنها فراهم کــرد .».رسولیان با
اشاره به نقش شناسایی فرصتهای
سرمایهگذاری در مشهد بیان کرد:
«با دستور استاندار خراسان رضوی،
اعــتــبــاری  24میلیارد تــومــانــی از
محل اعتبارات توسعۀ شاخصهای
اقتصادی بــرای توسعۀ اشتغال در
اســتــان از مــحــل کــم ـکهــای فنی
اختصاصپیداکردهاست.».ویگفت:
«راهبرد موردنظر در حوزۀ پروژههای
شهری و استانی باید به نحوی ترسیم
شــود که براساس هــدف تعیینشدۀ
برنامۀ ششم توسعه مبتنیبر ایجاد
 123هزار شغل حرکت کند.».
اقتصاد ایران

واحدهایتولیدیاستاندارد

ایرنا -مصطفی رامندی ،مدیرکل مرکز
فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان
ملی استاندارد ایــران ،گفت130« :
هــزار واحــد تولیدی در کشور وجود
دارد که ،از این تعداد ،تنها 25هــزار
مــورد ،معادل 19درصــد ،زیر پوشش
استاندارد است.».

اقتصادتولیدمحورباشد

ایسنا -حسین راغفر ،عضو هیئت
علمی دانشگاه الزهرای تهران ،گفت:
«اگــر اقتصاد تولیدمحور نباشد،
سیاست اقتصاد مقاومتی از کاغذ و
برنامههای نوشتهشده به مرحلۀ اجرا
درنمیآید و ،در حال حاضر ،با محور
قرار نگرفتن تولید در اقتصاد کشور،
با توجه به ساختار موجود مملکت،
اقتصاد مقاومتی نهادینه نخواهد
شد.».

بانکهامانعتوسعههستند

سید حسن حسینی شاهرودی ،عضو
هیئت رئیسۀ کمیسیون اقتصادی
مجلس ،با بیان اینکه بانکهای کشور
بیشتر مانع توسعه هستند تا ابزاری
برای رشد و توسعۀ اقتصادی گفت« :در
حال حاضر ،بیشترین موانع حوزههای
تولیدی که در کارگروههای رفع موانع
تولید مطرح میشود که سبب شده
است حوزههای تولیدی زمینخورده
و تعطیل شوند مربوط به حوزۀ بانکی
است.».

شفافیتدربازارموبایل

تسنیم -سید محمود سفار ،رئیس
انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت
و لــوازم جانبی ،گفت« :اجــرای طرح
رجیستری مـیتــوانــد در شفافیت
بــــازار مــوبــایــل و ارتــقــای جایگاه
خدمات پ ـسازفــروش آن مؤثر باشد
و مصر فکننده نیز با خیال راحت
دربــــارۀ قــانــون ـیبــودن کـــاال خرید
میکند.».

توسعۀتعامالتگازی

فارس -حمیدرضا عــراقــی ،معاون
وزیــر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
گــاز ایـــران ،در سفر بــه عشقآباد با
مقامات ارشــد ترکمنستان دیــدار
کــرد و چگونگی همکاری دو کشور
در زمینۀ انــرژی را مــورد بررسی قرار
داد .در این سفر ،طرفین ،با توجه به
امکانات و ظرفیتهای گستردۀ ایران
و ترکمنستان در حوزۀ گاز و همچنین
موقعیت جغرافیایی ،دو کشور بر لزوم
مطالعه و بررسی پروژهها و طر حهای
مشترک در راســتــای همکار یهای
استراتژیک و بلندمدت فیمابین تأکید
نمودند.

