سهشنبه  9آذر 1400

خبر
روز

افزایش
۲۲درصدی
صادرات کاال از
خراسان جنوبی
رحیمیزاده،
مدیرکل گمرکات
خراسان جنوبی
گفت :ارزش کاالهای
صادراتی از این
استان در هشت ماه
گذشته ۲۲درصد
افزایش یافته،
کاالهای تولیدی
استان در این مدت
به کشورهای
عراق ،پاکستان،
ترکمنستان و
افغانستان صادر
شده است.

دراستان

 24ربیعالثانی 1443

 ۳۵درصد تسهیالت اشتغالزایی خراسان رضوی جذب شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت:
 ۳۵درصد تسهیالت بانکی اشتغالزایی برای مددجویان
و نیازمندان استان امسال جذب و پرداخت شده است.
حبیبهللا آسوده در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود :امسال
معادل ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار تسهیالت از دو محل منابع
بانکی و منابع کمیته امــداد بــرای استان منظور شــده که

۶۳۵میلیارد تومان آن مربوط به تبصره  ۱۶است که از محل
منابع بانکی تأمین میشود .وی ادامه داد :از ابتدای امسال
۳۵درصــد تسهیالت مربوط به منابع بانکی جذب و برای
ایجاد اشتغال به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت
شده اســت .وی اظهار کــرد :از محل پرداخت تسهیالت
بانکی و فعالیت مراکز کاریابی درمجموع از اول امسال

2هزار واحد مسکن مهر
در خراسان رضوی خالی است

مسکن

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی
خراسان رضوی گفت :از ۱۲۵هزار واحد مسکن
مهر ساخته شده در کل استان هنوز2هزار واحد

مهدی توحیدی جلسه
ستاد رفع موانع تولید استان
روز گــذشــتــه ب ــه مــیــزبــانــی
سپاه امــام رض ــا(ع)در حالی
ب ــا حــضــور تــولــیــدکــنــنــدگــان
واحـدهــای مختلف تولیدی
ب ــرگ ــزار ش ــد ک ــه در ای ــن جــلــســه بــســیــاری از
تولیدکنندگان از موانع و مشکالت موجود در
واحدهای تولیدی خود در موضوعات مختلف
گالیه داشتند.
بحث کمبود و قطعی برق ،نبود آب ،گاز و عدم
صدور مجوزها ،بروکراسیهای فراوان در صدور
مجوزها و حوالجات ،مسائل ارزی و مشکالت
فــراوان در تهیه مــواد اولیه مــواردی بــود که به
گفته برخی تولیدکنندگان حاضر در جلسه،
بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی را به
تعطیلی و یا در آستانه تعطیلی کشانده است.
همچنین در ایــن جلسه مشکالت بــه وجــود
آم ــده در ص ــدور کــاال بــه کــشــورهــای همسایه
بهخصوص بــه کــشــور افغانستان و افــزایــش
سه برابری تعرفه برای کاالهای ایرانی از دیگر
گالیههای تولیدکنندگان در جلسه ستاد رفع
موانع تولید بود.

◾

◾مهلت یک ماهه برای اجرای مصوبات
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خــراســان رض ــوی در حــاشــیــه ای ــن جلسه در
گــفـتوگــو بــا خبرنگار مــا گــفــت :در نشست
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان
بــه هــمــراه کلینیک صنعت ســازمــان بسیج
مهندسین ســپــاه ام ــام رض ـ ــا(ع) ،مشکالت
87واحــد تولیدی در استان مــورد بررسی قرار
گرفت و راهکارهایی برای حل مشکالت آنها

 30نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9684

ویژهنامه 4063

 7هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شده است.
آسوده افــزود :بازپرداخت این تسهیالت هفت ساله و به
صورت قرضالحسنه خواهد بود که به طور سرانه بابت هر
شغل معادل ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت لحاظ میشود.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی اظهار کرد :امسال
 ۱۰هزار طرح اشتغال برای دریافت تسهیالت اشتغالزایی

خالی از سکنه است.
به گزارش قدس آنالین ،محمدعلی منصوری افزود:
این2هزار واحد هم به این دلیل که بعض ًا متقاضی
نداشت ه که آورده خود را برای تکمیل واحد مسکن
خویش تحویل دهد ،خالی مانده است.

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بررسی شد

راهکارهایمانعزدایی
از سر راه  87واحد تولیدی

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۲۳هزار واحد مسکن مهر
در استان تکمیل و تحویل متقاضیان شده است ،در
خصوص وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن نیز
گفت :در حال حاضر مرحله نخست نامنویسی
در این طرح در  ۳۲شهر استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بیش از  70تا  80درصــد موارد
مصوب در ستاد تسهیل اجرایی شده و مابقی
هم که اجرا نشده خود تولیدکننده پیگیری نکرده
است،افزود:بیشاز40تا50درصد مصوبات ستاد
تسهیلمصوباتبانکیاستیعنییااستمهالو
یا اعطای تسهیالت است و از زمانی که در کارگروه
ستاد تسهیل تصویب میشود حداکثر یک ماه
بانک مهلت اجرای این مصوبات را دارد.

◾

◾برخورد با بانکهای کمکار

گزيده

در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به همراه کلینیک
صنعت سازمان بسیج مهندسین ســپاه امام رضا(ع) ،مشکالت  87واحد
تولیدی در استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای حل مشکالت
آنها به تصویب رسید.

به تصویب رسید.
مرتضی اشرفی اظهار کرد :کار کارشناسی در
مورد مشکالت  87واحد تولیدی در حوزههای
بانکی ،مالیاتی و زیرساختی تصویب و برای رفع
موانع و مشکالت آنها توافق شد.
وی با اشاره به اینکه  13مورد از مشکالتی که در
جلسههای پیش توافق نشده بود در جلسه روز
گذشته ستاد رفع موانع تولید بررسی و در رفع

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

پیمانکاری ساختمان

پیمانکاری ساختمان

باربری نمونه امام رضا

/1404555ط

09199197160

/1406955ط

صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

خرید خودروهای فرسوده

/1404447ط

خودرو فرسوده

/1406949ط

09199197160

گازرسانی
/1401649ج

/1407070ط

/1405859ط

/1404309ط

/9911767ج

/1406560ج

/1404696ط

/1407307ط

/1400938ط

/1400113ط

/1401357ج

/1408175ج

/1406069ط

/1403011ج

/1405041ط

09151103221-34224200

/1400535ط

طرقبه امالک ییالق
خرید_فروش

خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

 09151116733اکرمی

ایام تعطیل 09155156953

قالی شوئی نیما

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

تخصص در شستشوی فرشهای کرم ،دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502

قالیشویی استان

قالیشویی و مبل شویی

شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال ،شستشوی
فرش های  1000و  1200شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
بدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو  %100اسالمی
کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

36011612-36011613-32792526
 09155171502برادران ایازی

 %100اسالمی
سرویس رایگان
بدون چین و چروک

لکه گیری چای ،قهوه ،آب انار،
جوهر ،قطره آهن و ...

قالی شویی

تاژ

شستشو به روش  %100اسالمی

38924418
32715374
38471584
37255454
قالیشویی

رضوی

خراسان

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

ش����اندیز

1401721ج

09153587292-38324530

عدالتیان

/1408190ج

09155059144نگاری

خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

مدیریت :سید علی

/1400461ج

فوری

کیفیت وسرعت

جل���دک

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9

خرید و فروش
باغ و زمین

گ��لبهار

ایزوگام شرق

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

خری��دار
زمین

 09151016288تبریزی

ایزوگام شرق

ایزوگام  ،قیرگونی  ،آسفالت
لکه گیری حتی یک متر
 09153030516حاجی رمضانی

 09158022533موسوی

ه

واحد نمونه سال88و89

/1407163ط

09155039634

ایزوگام و عایقکاری

601
مشاورین امالک

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

یک
اتحادی

غزال

عضو درجه یک اتحادیه
رفوگری ،شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بیمه ایران

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976
09153212034
مدیریت روحبخش

/1400947ط

فرهنگیان

رنگ از شما اجراازما

لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

هیچ شعبه دیگری ندارد

/1404011ط

خرید و فروش

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

عضو
تحت پوشش بیمه ایران ،سرویس دهی در تمام نقاط شهر درجه

/1406764ط

تخریب ساختمان

علی 36570836
09105799941

ف
وگری

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

/9911741ط

داربست رحمتی

کارآسان ایده

داربست پردیس

عدالتیان

خریدار عادالنه

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

09153161351

ایران

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ر

قالی شوئی

38545519
38931274
09353295701
09152142036

داربست

38824494

قالیشویی

خریدار
کلیه
لوازم
منزل
واداری
یخچالLED،
لباسشویی
قالی وغیره
ضایعات

آسانسور

09157033742

نقاشی نوین

تعمیرات ،تفکیک کنتور
رحمانی 09155116372

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

کلیه لوازم منزل و اداری

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

فوری ،ارزان ،بازدید رایگان
با رنگ الوان

نرده لوله ای

سـید
قالیشوئی

/1401680ط

3 6 07 2 760

کرکره ای،راهبند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرخس
گفت :یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان
مهاجر در شهرستان سرخس ،دریاچه بزنگان
است اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی
ســطــح آب دری ــاچ ــه پــایــیــن رفــتــه اس ــت و اگــر
خشکسالی ادامـ ــه داشــتــه بــاشــد تــا آستانه
خشک شدن هم پیش خواهد رفت.
حسن ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد:
دریاچه بزنگان ،نقطه تالقی مسیر مهاجرت
پرندگان مهاجر سیبری و سایر مناطق است
به همین دلیل این منطقه زیستگاه امنی برای
پرندگان مهاجر است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین
معضل و چالشی کــه تــاال بهــای شهرستان
ازجــمــلــه تـ ــاالب بــزنــگــان را تــهــدیــد مـیکــنــد،
خــشــکــســالــی اسـ ــت ،تــوضــیــح داد :یــکــی از
مهمترین زیستگا ههای پرندگان مهاجر در
شهرستان ،تــاالب بزنگان اســت امــا بــه دلیل
خشکسالی بیشتر چشمههایی که این تاالب را
تغذیه میکردند خشک شده است.
وی تأکید کرد :سایت بزنگان یکی از سایتهای
شاخص پرندهنگاری در کشور است که بر اثر
خشکسالی سطح آب دریاچه پایین افتاده است
و بیتردید این کاهش سطح آب ،روی کیفیت
آب تأثیر گذاشته و شوری آن بیشتر میشود و
همین عامل بر میزان ماندگاری پرندگان مهاجر
هم تأثیر منفی دارد ،چراکه با پایین بودن کیفیت
آب ،بحث تغذیه پرندگان هم تحتالشعاع
قرار میگیرد.

/1400948ط

نقاشی نظری
09155038564

شیشه ای،جکی،ریلی

09151115493
38696868

نقاشی و کاغذ دیواری

لوله کشی گاز

خبر
زنگخطرخشکسالی
در تاالب بزنگان

/1404253پ

بازدید رایگان،باالترین قیمت

/9800442ط

درب اتومات

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

/1404310ط

09038017038

مجری کلیه سیستم های

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-37532823

نامنویسی ۴۲شهر باقیمانده نیز در مرحله بعد
انجام خواهد شد .منصوری بیان کرد :اگر نام برخی
ت نام نهضت ملی مسکن نیست،
شهرها در سامانه ثب 
قرار است امکان نامنویسی در مرحله بعدی فراهم
شود که به زودی آغاز خواهد شد.

/1400971ط

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

میالد ُدر

گازرسانی

تفکیک کنتور گاز  ،تعمیرات نرده

به بانکهای استان معرفی شدهاند که تا پایان سال این
روند همچنان ادامه دارد .وی افزود :زنان سرپرست خانوار
نیز حدود  ۶۰درصد مددجویان زیرپوشش کمیته امداد
خراسان رضوی را تشکیل میدهند .براین اساس میتوان
گفت معیشت و اقتصاد همه خانوادههای زیر پوشش این
نهاد توسط زنان تأمین و سرپرستی میشود.

/1400969ط

خودروهای فرسوده

درهای اتوماتیک

گازرسانی

/1408135ط

09152494232-32136393
09013563828-32136394

ایزوگام شرق

/1406765ط

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

آنها تصمیمگیریهای الزم انجام شد ،عنوان
ک ــرد :مصوبات و تصمیماتی کــه در کــارگــروه
ستاد تسهیل مصوب و تصمیمگیری میشود
براساس قانون حداکثر یک ماه دستگا ههای
اجرایی مهلت دارند یا آن مصوبات را اجرا کنند
و یا مستندات خود را برای عدم اجرای مصوبه
ارائ ــه کــنــد ،در غیر ایــن ص ــورت دستگاههای
اجرایی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی افزود :چنانچه بانک این مصوبات را اجرا
نکند در کــارگــروه خبرگان بانکی ایــن مصوبه
مطرح میشود و اگر این کارگروه مصوبه ستاد
تسهیل را تأیید کــرد بانک مکلف اســت آن
را اجــرا کند کــه بــاز اگــر اجــرا نشود بــه هیئت
تخلفات بانک مرکزی ارجاع که آنجا ضمانت
اجرایی آن داده خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه مصوباتی که در کارگروه
ســتــاد تسهیل بــه تــصــویــب م ـیرســد توسط
10کارگروه از دستگاههای مختلف کارشناسی
و بررسی میشود و آنهایی که توافق میشود
در ایــن ستاد مصوب مـیشــود و آنهــایــی که
توافق نمیشود در سطح کارگروه اصلی بررسی
و مصوب میشود ،افــزود :اختیارات کارگروه
ستاد تسهیل اختیارات خاصی است و خارج از
ضوابط نمیتوانیم کاری را انجام دهیم به طوری
که براساس قانون ،این ستاد میتواند با بررسی
وضعیت مجموعههای تولیدی با درخواست
تقسیط و امهال وامهای دریافتی آن مجموعه
موافقت و دستور الزم را در ایــن خصوص به
بانکها اعالم کند ضمن اینکه مصوبات ستاد
تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن
الزماالجراست.
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