
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

»قانون کار« بزرگ ترین مانع اشتغال درکشور است
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فاطمه معتمدی/ رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی 
خراسان رضوی با اعضای کمیسیون اقتصادی 
 70 میانگین  طور  به  داشت:  اظهار  مجلس 
وابسته  نفت  به  دولت  بودجه عمومی  درصد 
است که عمالً آسیب پذیری آن نیز باالست. 
محمدرضا پورابراهیمی داورانی بخشی از رکود 
حاکم بر جامعه را تأمین نشدن بودجه عمرانی 
و تملک دارایی دانست و اضافه کرد: امسال 
برای اولین بار هنوز بودجه عمرانی استان های 
تملک  منابع  و  نیافته است  کشور تخصیص 
به  اخیر  سال های  طی  سرمایه ای  و  دارایی 

پایین ترین سطح خود رسیده است.

 حذف یارانه پردرآمدها
راهکار تأمین کسری منابع دولت

از  قابل توجهی  اینکه بخش  به  اشاره  با  وی 
کسری دولت به وابستگی بودجه به درآمدهای 
نفتی مرتبط است، تصریح کرد: از همین رو در 
مجلس نهم پیشنهاد شد، دولت با حذف یارانه 
افراد پردرآمد بتواند از محل منابع آن بخشی 
از این کسری در حوزه منابع تملک دارایی و 

سرمایه ای را جبران کند.

 خروجی نا مطلوب مبارزه با
مفاسد اقتصادی

وی با اشاره به آمار قاچاق در کشور تصریح کرد: 
زانو  به  را  تولید  امروزه  اقتصادی  مفسده های 
درآورده است و باید برای این مسأله چاره ای 
قاچاق  کنار  در  که  نماند  ناگفته  و  اندیشید. 
موضوع اختالس ها و فرار مالیاتی نیز مطرح 
است. وی اضافه کرد: اکنون وضعیت دربحث 
مبارزه با مفاسد اقتصادی به گونه ای است که 
با اینکه چندین متولی دارد، ولی خروجی آن 
مطلوب نیست، لذا طرح پیشنهادی مجلس 
مفاسد  با  مبارزه  سازمان  تشکیل  بر  مبنی 
اقتصادی برای جلوگیری از موازی کار و هم 

پوشانی و تسریع در کار مطرح شده است.

 قانون کار؛ مانع اشتغال!
وی در بخش دیگر با اشاره به وجود قوانین 
و مقررات زیاد در حوزه اقتصادی خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر قانون کار جمهوری اسالمی 
به دلیل سختگیری زیاد، خود بزرگ ترین مانع 

ایجاد اشتغال در کشور است.
مروج الشریعه معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با 
بیان اینکه منشأ مشکالت امروز کشور در بخش 
است،  مقررات  و  قوانین  تکثر  و  وجود  تولید 
استفاده  در  موضوع  این  ریشه  داشت:  اظهار 
توانمندی مدیریت های منطقه ای  از  نکردن 
و به دنبال آن منابعی است که هدر می رود.

 ضعیف شدن طبقه متوسط 
و  معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
کشاورزی خراسان رضوی نیز یادآورشد: در 
متوسط  طبقه  شدن  ضعیف  شاهد  کشور 
باال و  از آنان به طبقات  هستیم که بخشی 
اقتصادی  پایین  طبقات  به  نیز  دیگر  شمار 
ناخوشایندی  اتفاق  این  و  شده اند  منتقل 
است که باید مورد توجه مسؤوالن اقتصادی 
کشور قرار گیرد. شافعی با بیان اینکه طبقات 
داخلی  کاالی  کننده  مصرف  جامعه  باالی 
نبوده و نیستند، اضافه کرد: این قشر مصرف 

رو  از همین  کننده کاالی خارجی هستند، 
به میزان مصرف اجناس خارجی افزوده شده 
است. وی تصریح کرد: از سوی دیگر طبقه 
بدی  اقتصادی  در شرایط  نیز  پایین جامعه 
ارزان  کاالی  کننده  مصرف  لذا  دارند،  قرار 
چینی  بی کیفیت  اجناس  مانند  خارجی 
هستند و نمی توانند کاالی داخلی را باقیمت 

باال و فناوری پایین خریداری کنند.

 تزریق مالی
مشکل تولید را حل نمی کند

وی تصریح کرد: با اینکه در خصوص اجرایی 
به عنوان نسخه حل  اقتصاد مقاومتی  شدن 
مشکالت کشور اجماع خوبی در کالن کشور 
و قوا ایجاد شده است، اما یک مشکل اساسی 
سال   20 از  اینکه  آن  و  دارد  کشور  تولید 
گذشته به دالیلی مانند تحریم و قطع ارتباط 
با جهان تولید با یک شکاف عمیق تکنولوژی 
با دنیا مواجه شده است. وی افزود: تولید از 
روند جهانی نتوانسته پیروی کند، اما در مقابل 
مصرف کشور از روند جهانی پیروی کرده است 
و وضعیت به گونه ای است که بسیاری از کاالها 
بازار داخل حذف خواهند شد، لذا  از  بزودی 
اگر برای پر کردن این شکاف عمیق تصمیمی 
اتخاذ نشود، هر نوع تزریق مالی هم نمی تواند، 

مشکل تولید را حل کند.

 مدیران بی اختیار!
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تمرکز زدایی در 
کشور خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت به گونه ای 
است که مدیران کل و حتی استانداردربسیاری 
از مواقع بدون اجازه مرکز حتی نمی توانند آب 
بخورند. وی افزود: این موضوع با توسعه در تضاد 
است. ضمن اینکه گرچه در بیشتر موارد همه 
مشکالت و کم و کاستی ها را در حوزه تولید 
استان ها متحمل می شوند، اما در عمل دیده 
می شود که درآمد شرکتی که در استان بوده به 

تهران می رود و این اصالً عادالنه نیست.
باید  تراینکه  مهم  موضوع  کرد:  اضافه  وی 
در  و خصوصی  دولتی  بخش های  نقش  دید 
هر کس  و  اقتصادی چیست  مشکالت  بروز 
پاسخگوی عملکرد خود باشد، نه اینکه مقصران 
اصلی پشت دیوار امنیت بنشینند و کسی با 

آن ها کاری نداشته باشد.
شافعی اذعان داشت: این نکته نیز باید مورد 
توجه قرار گیرد، چرا که بسیاری از واحدهای 
تولیدی کشور قابل احیا نیستند و نباید با هدف 
جلوگیری از اتالف منابع برای آنان هزینه کرد.

 ثبات اقتصادی؛ نسخه رهایی بخش
معادن  بازرگانی صنایع  اتاق  پارلمانی  معاون 
ثبات  داشت:  اظهار  نیز  ایران  کشاورزی  و 
اقتصادی در فاکتورهایی مانند نرخ تورم، سود و 

بهره تسهیالت بانکی، بحث بهبود فضای کسب 
و کار و ارزش پول، مهم ترین راهکار برای حل 

مسایل و چالش های حوزه اقتصادی است.
رمضانی با بیان اینکه مهم ترین وظیفه مجلس 
در شرایط فعلی رسیدگی به موضوعاتی مانند 
قانون بهبود مستمر کسب و کار، رفع موانع 
قانون  اصل 44  اجرای سیاست های  و  تولید 
اساسی است، افزود: انتظار از مجلس دهم این 
است که در کنار این مسأله بحث نظارت بر 
اجرای قوانین و مقررات را جدی تر دنبال کنند.

 سهم 60 درصدی خراسان رضوی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد 
هم با بیان اینکه خراسان رضوی در جایگاه دوم 
کشور به لحاظ تعداد شرکت های حمل و نقل 
بین المللی قرار دارد، گفت: از حیث ترانزیت 
به افغانستان حایز رتبه اول کشور است و در 
ترانزیت کشور در اختیار  مجموع 60 درصد 
شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان 

رضوی قراردارد.

 ترانزیت و 18 متولی!
ترانزیت  محل  از  اینکه  به  اشاره  با  بهاروند 
می توان تا 10 میلیارد دالر برای کشور درآمد 
مشکالتی  مسیر  این  در  افزود:  کرد،  کسب 
وجود دارد و کشور نتواسته از این ظرفیت و 

پتانسیل استفاده کند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر 18 سازمان بر 
ترانزیت نظارت دارند که معموالً هماهنگی بین 
آنان وجود ندارد و این مسأله مشکالتی را برای 

ترانزیت ایجاد کرده است.
نقل  و  حمل  شرکت های  اینکه  بیان  با  وی 
بین المللی در ردیف قاچاقچیان حرفه ای در 
نظر گرفته می شوند، گفت: این درحالی است که 
99/9 درصد پرونده هایی که علیه شرکت های 
حمل و نقل بین المللی در بحث قاچاق تشکیل 
می دهد  نشان  واین  تبرئه شدند  است،  شده 
که بحث حمل و نقل جدای از قاچاق است.
وی با اشاره به فرسوده بودن ناوگان حمل و 
نقل شرکت های حمل و نقل بین المللی خاطر 
قیمت  برابر  چهار  باشد  قرار  اگر  کرد:  نشان 
باالی  و سود  وثایق سنگین  با  نیز  و  جهانی 
بانکی این نوسازی انجام شود، باید گفت تا ابد 

نوسازی انجام نخواهد شد. 

نخستین میز کشوری ایران و
ازبکستان برگزار شد

فـارس: نخسـتین میـز کشـوری ایـران و ازبکسـتان بـا 
برگـزار شـد. بخـش خصوصـی در مشـهد  همـکاری 

در این نشست رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی با اشاره به نامگذاری امسال به نام »اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل« گفت: اقدام و عمل نیاز به ابزار دارد و ما ابزارهای 

اقدام و عمل را نداریم.
محمدحسین روشنک به بازار چند سال اخیر ازبکستان اشاره 
کرد و افزود: در چند سال اخیر، ازبکستان مقصد خوبی جهت 
ایرانی استقبال خوبی  صادرات کاال بود و آن ها از کاالهای 

داشتند که متأسفانه به آن توجهی نشد.
دلیل  را  ازبکستان  بازارهای  در  ایران  حضور  کاهش  وی 
کرد:  تأکید  و  عنوان  خوب  بازار  این  رفتن  بین  از  اصلی 
تولیدکنندگان امروز باید با افزایش کیفیت و کاهش قیمت 
بازار ازبکستان را برگردانند. وی تصریح کرد: امروز روزی است 
که بخش خصوصی با کمک دولت اقتصاد مقاومتی را مهیا 
کند، تولیدکننده باید تالش کند کاالهایی را تولید کند که 

صادرکننده بتواند آن را صادر کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت در ازبکستان سخت 
شده است، تأکید کرد: ما باید به دنبال برگزاری میز ایران در 
ازبکستان باشیم. وی با تأکید بر برنامه ریزی در حفظ بازار 
افغانستان و عراق، گفت: فعالیت های صادراتی در آسیای میانه 
بشدت سخت شده است، چراکه ممکن است، بازار عراق و 

افغانستان را نیز مانند ازبکستان از دست بدهیم.

آغاز برداشت پسته نوبرانه از باغات مه والت 

مـه والت- زارعـی: برداشـت پسـته نوبرانه از سـطح 400 
هکتـار از باغـات شهرسـتان مـه والت آغاز شـد.

مدیر جهاد کشاورزی مه والت گفت: انواع پسته سفید، اکبری، 
گرمه و قرمز و... با مجموع11 هزار و 500 هکتار از ارقامی 
است که حدود 15درصد از پسته آن به صورت تر فروشی به 

بازارهای داخلی و خارجی ارسال می شود.
وی خاطرنشان کرد: کار برداشت ارقام پسته گرمه و قرمز در 
سطح حدود 400 هکتار در شهرستان به عنوان پیشرس ترین 

ارقام پسته کشور، شروع شده است.
وی افزود: پیش بینی می شود، امسال حدود 1200 تن پسته 

برداشت و به بازار عرضه شود. 
وی تصریح کرد: پس از برداشت پسته تر از باغات، کار برداشت 

پسته با ارقام سفید و اکبری و غیره نیز شروع می شود.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد
اختصاص 1200 میلیارد تومان اعتبار 

صندوق توسعه برای حمایت از 
کشاورزان خراسان جنوبی

بیرجند-خبرنـگار قـدس: قائـم مقام وزیـر جهاد کشـاورزی 
گفت: صندوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی در کشـور با 
1200 میلیارد تومان اعتبار ظرفیتی برای کمک به کشاورزان و 
دامداران اسـت. خلیل آقایی اظهار داشت: خراسان جنوبی دارای 
بیشـترین تعداد صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی 
در کشـور اسـت. وی ادامـه داد: برغـم مشـکالتی کـه در بخش 
کشـاورزی وجـود دارد، ایـن بخش جـزو فعال تریـن حوزه های 
اقتصـادی در کشـور اسـت، به گونه ای که رشـد اقتصـادی که 
در کشـور حاصـل شـد، مرهون رشـد بخش کشـاورزی اسـت.

اجرای 60 طرح مقاومتی واشتغال
120 نفر در جوین

سـازندگی  بسـیج  مسـؤول  خبرنگارقـدس:  جویـن- 
جویـن گفـت: بااجـرای 60طرح درسـطح شهرسـتان، بیش 

از120نفراشـتغال بـرای جوانـان ایجـاد شـده اسـت.
مهم ترین  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  موحد  ناصری  سرگرد 
طرح های اقتصاد مقاومتی در منطقه واحد تولیدی آلوئه ورا 
در جوین است که برای اولین بار به صورت آزمایشی اجراشده 
است. وی به طرح مورد بهره برداری اشاره کرد و افزود: سال 
گذشته 200میلیون ریال تسهیالت از منابع اقتصاد مقاومتی 

بسیج سازندگی برای توسعه این طرح پرداخت شده است.

اجرای عملیات آبرسانی کشاورزی کشت 
وصنعت شیرین رود نیشابور

نیشابور- خبرنگار قدس: مراسم کلنگ زنی عملیات آبرسانی 
شیرین کشاورزی کشت وصنعت شیرین رود بخش میان جلگه 
نیشـابور با حضور اعضای شـورای اداری بخش میان جلگه و تنی 
چند از مسـؤوالن دسـتگاه های خدماتی شهرسـتان برگزار شـد. 
غالمحسین مظفری فرماندار نیشابور درجمع اهالی روستای شور 
رود بخـش میـان جلگه اظهـار کرد: برای رفع مشـکالت روسـتا 
پیگیری اعضای شـورا و دهیار روسـتا می تواند، بسـیار تأثیرگذار 
باشد و روند رسیدگی به مشکالت در زمان کوتاه تری انجام گیرد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در جمع مدیرکل، 
مسؤوالن و رؤسای اداره کل و نواحی ثبتی مشهد:

شفاف سازی و روان سازی امور
بهترین خدمت به مردم است

قـدس: قائم مقـام تولیت آسـتان قدس رضوی بـه خدمات 
ثبـت اسـناد و امـالک در حـوزه موقوفـات بـا آسـتان قدس 
رضـوی اشـاره کـرد و گفـت: شـفاف سـازی و روان سـازی 

بهتریـن خدمـت بـه مـردم و انقالب اسـت.
سازی  شفاف  راه های  از  یکی  افزود:  بختیاری  سیدمرتضی 
الکترونیکی کردن امور است که با حذف امور دستی امکان 
خطا و اشتباه کاهش پیدا می کند که این خود بزرگ ترین 

خدمت است.
وی شفاف سازی و روان سازی را برگرفته از تفکر بسیجی 

دانست که بی عدالتی و تبعیض را از بین می برد.
وی گفت: روحیه خدمتگزاری به مردم شأن ماست و این 
اندیشه باید در مجاری امور دستگاه ها حاکم شود و در این 
راستا مدیران باید تالش کنند تا شفاف سازی و روان سازی را 

در مجموعه تحت مدیریت خود اجرا کنند.
وی افزود: اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی در 
شفاف سازی و روان سازی امور بسیار خوب عمل کرده است. 
وی با اشاره به آمار میزان طالق و ازدواج استان و کاهش 
روند رشد میزان طالق استان گفت: تالش برای ایجاد صلح 
و سازش بین زوجین چه در دستگاه قضایی و چه در مراکز 
مشاوره و دفاتر طالق می تواند، کمک شایانی به کاهش میزان 

طالق ها در استان کند و این رویکرد بسیار ارزشمند است.
بر پایه این گزارش مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان 
رضوی که به مناسبت دهه مبارک کرامت به همراه معاونان، 
رؤسای  و  مشهد  ثبتی  نواحی  و  ادارات  رؤسای  مسؤوالن، 
کانون دفاتر اسناد رسمی و جامعه سردفتران ازدواج و طالق 
استان به دیدار قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی رفته 
بود، به ارایه گزارش عملکرد در حوزه فعالیت دستگاه متبوع 

خود پرداخت.
غالمرضا رحمتی زاده از ثبت اسناد و امالک به عنوان یکی 
از سه دستگاه درآمدزا نام برد و افزود: اداره کل ثبت اسناد 
و امالک خراسان رضوی با 27 واحد ثبتی، 509 دفترخانه 
اسناد رسمی، 206 دفترخانه ازدواج و 57 دفترخانه طالق در 
راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی، سیاست های 
بلند مدت قوه قضاییه، برنامه های جامع سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور و وظایف ذاتی و ابالغی به منظور تثبیت حقوق 
مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی و فراهم آمدن نظم عمومی 
جامعه، امنیت قضایی، توسعه اقتصادی و کسب درآمد برای 
ثبت  اسناد،  ثبت  امالک،  ثبت  مهم  در چهار بخش  دولت 
طرح های  اجرای  نیز  و  اجرائیات  و  مؤسسات  و  شرکت ها 
کاداستر و جامع امالک برای تحقق ثبت نوین به مردم استان 

خراسان رضوی خدمت رسانی می کند.
اسناد  دفاتر  کانون  ادامه، رؤسای  در  این گزارش می افزاید: 
رسمی و جامعه سردفتران ازدواج و طالق استان نیز به بیان 
نقطه نظرها و دیدگاه های خود در امور مرتبط پرداختند و 
گزارش مختصری از فعالیت های صورت گرفته در حوزه دفاتر 

اسناد رسمی و ازدواج و طالق استان ارایه کردند.

با اعزام هیأتی ویژه به شهرستان محقق شد
بررسی مشکالت کشاورزان

و دامداران بجستان 
بجسـتان-خبرنگار قدس: 
معـاون امـور تولیـدات دامـی 
بـا  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
دامـداران،  حضـور در جمـع 
مسـؤوالن  و  کشـاورزان 
اکیـپ  اعـزام  از  بجسـتان 
بررسـی  بـرای  کارشناسـی 
مشـکالت و موانـع ایجـاد شـده ایـن شهرسـتان خبـر داد.
حسن رکنی اظهار داشت: قرار بر این شده، برای اینکه تقارنی 
مازاد  و شیر  آید  به وجود  منطقه  گاوداران  و  کارخانه  بین 
شهرستان روی دست گاوداران نماند، شیر مازاد خریداری و به 

مناطق دیگر ارسال شود.
از  پاره ای  بیان  با  نیز  بجستان  فرماندار  حسین جمشیدی 
 80 گفت:  شهرستان  این  دامداران  و  کشاورزان  مشکالت 
اشتغال  این شهرستان  به شغل کشاورزی در  درصد مردم 
دارند و این شهرستان چهارمین تولید کننده مرغ سفید است 
و 59 مرغداری فعال در منطقه وجود دارد و 3500 رأس 
دام سنگین و 70 هزار دام سبک ثمره تالش دامداران این 
شهرستان است که با مشکالت جدی رو به رو بوده وتقاضای 

کمک و همراهی را دارند.

برگزاری کمپین کاالی ایرانی در درگز 
درگز-خبرنـگار قـدس: پـس از بیانات اخیـر رهبر معظم 
انقـالب در خصـوص آسـیب های قاچـاق کاال و اینکه کاالی 
قاچـاق بایـد سـوزانده شـود، تعـدادی از نمازگزاران مسـجد 
امـام حسـین)علیه السـالم( درگـز با گرفتن دسـت نوشـته 
از مسـؤوالن خواسـتند تـا کاالی قاچاق را بسـوزانند و آن را 

داخل کشـور بـه فروش نرسـانند.

هادی زهرایی- آیین افتتاح پنج طرح هادی روستایی و 
آسفالت معابر 114 روستای خراسان رضوی در روستای 

بیگ نظر قوچان برگزار شد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت: یکی 
از وظایف اصلی بنیاد مسکن، تهیه مسکن ایمن برای 
مستضعفان است که در این راستا تا کنون 11 هزار واحد 

مسکونی برای این افراد ساخته شده است.
علیرضا تابش گفت: در راستای این سیاست، بر اساس 
تفاهمنامه ای که با سازمان بهزیستی منعقد شده است، 
تمام خانوارهای دارای دو معلول به باال تا دو سال آینده 

بدون پرداخت هیچ هزینه ای خانه دار می شوند.
وی ادامه داد: بنیاد مسکن در حال حاضر طرح هادی را 
در 2500 روستای کشور در حال اجرا دارد و در خراسان 
رضوی نیز 215 طرح در حال اجراست که روند اجرای 
این طرح ها طی دو تا سه سال گذشته، سرعت بیشتری 

گرفته است.

 اختصاص 8 درصد اعتبارات استان
به طرح های هادی

به  رضوی  خراسان  اعتبارات  درصد  هشت  افزود:  وی 
اجرای طرح های هادی اختصاص دارد که با حمایت های 
استانداری این رقم بیشتر شده است تا این استان بتواند 
به میانگین کشوری در اجرای طرح هادی نزدیک تر شود.
وی تصریح کرد: استان خراسان رضوی 2500 روستای 
باالی 20 خانوار دارد که از این میزان در 850 روستا، 
طرح هادی اجرا شده است که بنیاد مسکن کشور با 
اولویت بندی روستاهای بزرگ و پر جمعیت در حال 

اجرای طرح هادی است.
ایمن سازی  و  بهسازی  راستای  در  داشت:  اظهار  وی 
خانه های روستایی با مصوبه هیأت دولت وام 15 میلیون 
تومانی ساخت واحدهای مسکونی به 20 میلیون تومان 
افزایش پیدا کرده است که با سود چهار درصد به اهالی 

روستاها پرداخت می شود.

 ضرورت تالش جوانان روستایی برای تولید 
نماینده ولي فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمي کشور 
در این مراسم گفت: یکی از افتخارات بنیاد مسکن از 
بدو تأسیس تاکنون، تهیه مسکن برای محرومان بوده 
است که این امر در قرآن کریم و احادیث نیز مورد تأکید 
قرار گرفته است. کمک به محرومان یکی از بزرگ ترین 
عبادات است و بنیاد مسکن نیز در راستای همین امر 
کردن  دار  خانه  برای  انقالب  معظم  رهبر  حمایت  با 
محرومان و بهسازی و ایمن سازی روستاها و خانه های 

روستاییان اهتمام داشته است.
حجت االسالم والمسلمین سید هاشم رسولي محالتي 
گفت: مهم تر از اجرای طرح هادی و ساخت خانه ها در 

روستاها بحث نگهداری از این امکانات است.
وی با انتقاد از این موضوع که در گذشته، روستائیان 
محصوالت خود را به شهر می بردند و امروزه روستائیان 
محصوالت شهر را به روستا می آورند، گفت: روستا مهد 
تولید است که متأسفانه روستاهای ما به جای تولید، 
مصرف کننده محصوالت شهر شده اند و چرخه تولید 
در روستاها بالعکس شده است. وی از جوانان خواست تا 

برای تولید در روستاها تالش کنند.

 اجرای 19 طرح اقتصادی در روستاها
این مراسم گفت: عدالت  استاندار خراسان رضوی در 
از مهم ترین  و توسعه متوازن بویژه در روستاها، یکی 
رویکردهای دولت یازدهم است که رسیدگی جدی به 
وضعیت زندگی روستانشینان در همه جوانب در دستور 

کار قرار گرفته است.
علیرضا رشیدیان تأکید کرد: بنیاد مسکن محوری ترین 

سازمان در مسیر توسعه روستایی است.
وی افزود:60 درصد مناطق جغرافیای خراسان رضوی بر 
روی گسل قرارگرفته است که مقاوم سازی و بهسازی 
واحدهای مسکونی روستایی استان در دستور کارقرار دارد.
وی اظهار داشت: معاونت روستایی دولت برای روستاهای 
باالی 50 خانوار پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بسیار 
با  اقتصادی  که 19 طرح  است  گرفته  نظر  در  خوبی 
اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال در استان مصوب شده 
است که بزودی شاهد اجرای این پروژه ها در روستاهای 

استان خواهیم بود.
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رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور در مشهد:
خانواده های دارای دو معلول خانه دار می شوند
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ایرنا- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اولویت های مختلف سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور بررسی نشده،  اولویت های سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور باید مشخص شود
لذا این موضوع باید مد نظر دولت و مجلس قرار گیرد. غالمحسین شافعی افزود: تأثیرگذاری کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به گذشته بهتر شده و می تواند نقش بهتری داشته 
باشد. وی گفت: برای حل مشکل فاصله طبقاتی در جامعه باید اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گیرد، اما نباید از فاصله تکنولوژی در عرصه تولید کاال با دیگر کشورهای دنیا غفلت کرد.

 لزوم اخذ مالیات از مالیات گریزان 
رئیـس کمیسـیون بهبـود فضـای کسـب و کار اتـاق بازرگانـی صنایـع معـادن و 
کشـاورزی مشـهد نیز بخشـی از عمده ترین مشـکالت حوزه تولید را رکود شکنده 
بـا نشـانه هایـی مانند وجـود انبارهـای مملـو از کاالی بنگاه های تولیـدی، کاهش 

تولیـد و عـدم امـکان افزایـش قیمت ها طـی دو سـال اخیر یـاد کرد.
حمیـدی گفـت: قاچـاق، چالش دیگر تولید اسـت، به طـوری که برابر آمـار میزان 

آن بیـش از 20 میلیارد دالر برآورد می شـود.
وی اظهار داشـت: از سـوی دیگر اخذ مالیات تنها از قانونمداران ظلم بزرگی اسـت 
و بایـد از مالیـات گریـزان نیز اخذ شـود تا از فشـار بر مردم کم شـود. ضمن اینکه 
مالیـات بـر ارزش افـزوده نیـز همانند کشـورهای دنیـا باید از مصـرف کنند نهایی 

گرفتـه شـود، در حالـی که در ایـران از تولید کننده اخذ می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد جلوی فسـاد گسـترده و چپـاول و دزدی هـای میلیاردی 
گرفتـه شـود، گفـت: مجلس به جـای تصویب قوانیـن جدید اجـرای قوانین قدیم 

و نظـارت بر حسـن اجـرای آن را در دسـتور کار قـرار دهد.


