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گزارش جلسه
دستور معاون وزیر کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان:

هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشود
اســدی -تاکید بر تعطیل نشدن واحدهای تولیدی
در استان ،بازگشایی معبر مرزی خراسان شمالی،
عضویت استان در شورای توسعه و امنیت پایگاه شرق
و غرب کشور و تاکید بر ،برطرف کردن مشکالت توزیع
کاال و مشخص شدن پروژه های ناتمام سفرهای انجام
شده به استان از مهم ترین مباحث مطرح شده در چهل
و پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی بود که عصر
روز گذشته با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منطقه ای وزیر کشور برگزار شد.دکتر «دین
پرست» در این جلسه با بیان این که باید تالش کنیم
هیچ واحدی در استان تعطیل نشود ،افــزود :در این
شرایط همه باید تحلیل های درستی داشته باشیم
و مدیران اختیارات تام دارند تا به کارگروه تسهیل و
رفع موانع تولید کمک کنند ،باید با تخلف ها و رانت
خواری ها برخورد شود و هیچ واحد تولیدی در استان
تعطیل نــشــود.وی با بیان ایــن که استان خراسان
شمالی مــرزی اســت امــا مــرزی نـــدارد ،اعــام کرد:
خراسان شمالی فرقی با استان های مرکزی کشور
ندارد ،با این که کشور هم مرز با این استان بسیار در
مبادالت مرزی سختگیر است اما نباید کوتاه بیاییم.
وی ادامه داد :با وجود این که مصوبه هیئت وزیران
وضعیت بازارچه های مرزی را مشخص کرده است اما
نامه ای به رئیس جمهور نوشته ایم تا اگر استانداران
مرزی درخواست احداث بازارچه مرزی را داشتند ما
این کار را انجام دهیم.وی افزود :استاندار در استان
مصوب کند و ما در وزارت کشور پیگیری می کنیم،
بــا مصوبه کشور و ابــاغ رئیس جمهور وزارتخانه
موظف می شود رضایت کشور همسایه را جلب کند.
وی تاکید کرد :در خصوص تنظیم بازار دستگاه ها با
اهتمام جدی ورود و مشکالت را برطرف کنند زیرا ما
مشکلی در خصوص تامین کاالهای اساسی نداریم اما
خألهایی در توزیع وجود دارد که باید برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مدیران را موظف
به پیگیری پروژه های ناتمام سفرهای انجام شده به
استان کرد و افزود :این پروژه ها احصا و پیگیری شود
و مدیران نیز قول های وزیران را باید پیگیری کنند.
وی البته به این موضوع نیز اشاره کرد که این سفر با
دستور وزیر کشور انجام شده تا برنامه ریزی شود که
روند توسعه استان سرعت پیدا کند .وی به توافق های
انجام شده در این سفر نیز اشاره و اعالم کرد :برنامه
های این سفر در قالب یک سند توسعه پیشنهادی در
دستور استان و وزارت کشور قرار گیرد.وی افزود:
با این که نرخ بیکاری استان در پاییز پایین تر از نرخ
بیکاری کشور است اما این موضوع نمی تواند ضمانت
اجرایی خوبی باشد تا به اشتغال زایــی و پیشرفت

توجهی نداشته باشیم.وی با بیان ایــن که استان
در حــوزه صنعت به ویــژه واحــدهــای تولیدی بزرگ
بد نیست اما در بخش واحدهای تولیدی کوچک و
متوسط باید توجه بیشتری شود ،اظهارکرد :مدیران
بخش کشاورزی ،معدن ،گردشگری و تجارت باید
اهتمام بیشتری داشته باشند زیــرا این بخش ها به
تالش بیشتری نیاز دارنــد.وی با اشاره به رتبه هفتم
استان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
ادامــه داد :ظرفیت این شورا بسیار مهم و با این که
رتبه استان خوب است اما باید شاهد تالش بیشتری
باشیم.وی در بخشی از سخنان خود به واحدهای
مشکل دار در استان اشــاره و اعالم کرد :طبق آمار
وزارت تعاون ،استان دارای  7واحد مشکل دار و 2
واحــد بحرانی اســت و باید فهرست ایــن واحدها به
استانداری ارائه شود تا مشکل آن ها مورد بررسی قرار
گیرد.وی به واگذاری طرح های ناتمام دولتی به بخش
خصوصی نیز اشاره و اضافه کرد :دولت توجه ویژه ای
به این امر دارد و دستورات ویژه ای نیز در این خصوص
ابالغ شده است.وی به طرح های ناتمام در استان نیز
اشاره کرد و افزود :استان دارای یک واحد نیمه تمام
شستا ،یک طرح ناتمام نفت ،گاز و پتروشیمی است
و  3واحد در استان نیز در فهرست واحدهای تملک
شده کشور از سوی بانک ها قرار دارند ،این واحدها
باید در کارگروه تسهیل مورد بررسی قرار گیرند و به
چرخه تولید بازگردند.وی ادامه داد 93 :طرح بزرگ
داریم و در هر استان  3طرح بررسی شده است و نامه
ای به رئیس جمهور داده شده است تا تحقق طرح ها
مورد پیگیری قرار گیرد ،این  3طرح در استان شامل
فــوالد کیمیای صبا با  93درصــد  ،نیروگاه سیکل
ترکیبی شیروان با  90درصد و تولید شمش آلومینیم
با  90درصد پیشرفت می شوند.
دکتر«شجاعی» استاندار خراسان شمالی نیز در این
جلسه به اهمیت سرمایه گــذاری بخش خصوصی
اشاره و اعالم کرد :اگر در مسیری نتوانسته ایم شرایط
حضور بخش خصوصی را فراهم کنیم باید بدانیم که
مسیری که می رویم درست نیست.مدیرعامل شرکت
آلومینای ایران نیز گفت :سومین کارخانه آلومینای
ایــران در جاجرم تولید خــود را آغــاز کــرد و ایــن امر
موجب می شود استان در صنعت آلومینیم در کشور
فعال شود«.تورج زارع» ادامه داد :هزار و  500میلیارد
تومان سرمایه گذاری این پروژه بوده و از سال  87آغاز
شده است اما تا سال  94به دلیل تحریم ها پیشرفتی
نــداشــت.وی اضافه کــرد :ایــن طــرح بــرای  500نفر
اشتغال زایی مستقیم و برای  5تا  6هزار نفر اشتغال
زایی غیرمستقیم خواهد داشت.
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دستور قضایى برای بازگرداندن یکی از
متهمان پرونده پتروشیمی صادر شده است

وی درخصوص چهارشنبه آخرسال بیان کرد:
خانوادهها و اولیاى محترم مراقب باشند و
نیروى انتظامى طبق اطالعى که بنده دارم
هشدارهاى الزم را داده اســت و در صحنه
حضور دارد.
وى در ادامه و در پاسخ به سوالى درخصوص

امکان بازگرداندن مرجان شیخ االسالمى
یکی از متهمان پرونده پتروشیمی به کشور
اظــهــارکــرد :نــیــروى انتظامى و پلیس بین
الملل ،همکارى خوبى با دستگاه قضایى
دارند و وقتی ما ماموریتى را به آنها محول
مى کنیم تا حدی که در اختیارات آن هاست
کار را انجام مى دهند.
دادستان کل کشور ادامــه داد :مشکلى که
ما داریم با پلیس بین الملل و اینترپل خارج
از کشور مخصوصا کشورهایى است که با ما
عناد دارنــد ،متاسفانه کانادا از کشورهایى
است که مامنى براى اختالسگران شده و ما
از دستگاه قضایى و پلیس کانادا انتظار داریم
اجازه ندهند چهره کشورشان در دنیا آن قدر
مشوه شــود و مرکزى بــراى تجمع اختالس
گران باشد و یک عده خائن که اموال کشور
را سرقت و اختالس کرده اند ،در کشور آنها
عیش و نوش کنند.
وى اضافه کــرد :دستور قضایى صــادر و به
پلیس بین الملل ابالغ شده است و انتظارمان
این است که همکارى کنند.

از میان خبرها

موافقت دولت با تغییر و اصالحات تقسیماتی در  12استان کشور
هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست دکتر
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،با تغییر و
اصالحات تقسیماتی در استان های فارس ،اصفهان،
خوزستان ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،بوشهر ،سیستان و
بلوچستان ،قم ،لرستان ،مازندران ،مرکزی و هرمزگان
موافقت کرد.به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دولت
به موجب این تصمیمات ،ایجاد سه بخش ،تبدیل دو
روستا به شهر و تغییر نام  ۱۲روستا ،چهار بخش ،پنج
شهر و یک شهرستان در استان های مذکور به تصویب رسید.در ادامه
جلسه و با تصویب دولت ،سرمایه بانک توسعه صادرات ایران به میزان

 ۳۲۰۰میلیارد ریال افزایش یافت.هیئت وزیــران با
توجه به تمایل دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
جمهوری مجارستان به همکاری در زمینه حفظ نباتات
و مهار آفات مربوط به گیاهان و فراورده های گیاهی و
کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آن ها در کشورهای
خود ،با صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه
همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهان بین
دو کشور موافقت کرد.دولت در ادامه ضمن اعالم نظر
درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
نمایندگان خود را برای پیگیری طرح ها تعیین کرد.

دیدار دکتر روحانی با حضرت آیت ا ...العظمی سید علی سیستانی

اخبار

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

دادستان کل کشور:

دادستان کل کشور در حاشیه نشست با ناجا
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :ارتباط بین
دستگاه قضایى و نیروى انتظامى تنگاتنگ و
همیشگى بوده و خواهد بود .به لحاظ جایگاه
دستگاه قضایى و مسئولیتهاى این دستگاه
و همچنین به دلیل این که قسمت عمدهاى از
کارها از طریق نیروى انتظامى انجام مىشود،
این ارتباطات همیشه باید باشد و تقویت شود
و ما در کشور این ارتباط را همیشه داشته،
داریم و خواهیم داشت.
به گــزارش میزان ،حجت االســام منتظرى
خاطرنشان کرد :در ابالغى که مقام معظم
رهبرى براى رئیس جدید قوه قضاییه صادر
فرمودند و در این گام دومى که بنده معتقدم
منشور مهم و حکیمانه ای تهیه و ابالغ شده
است ضرورت این که تحولى را در این زمینه
ایــجــاد کنیم ،مــورد تاکید قــرار داده و این
موضوع جــزو سیاست هــاى جــدى دستگاه
قضایى خصوصا در دوره جــدیــد اســت تا
متناسب با شرایط و نیازهایى که جامعه دارد
تحوالتى را ایجاد کنیم.

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری :رئیس جمهور با حضور در بیت حضرت آیت ا ...العظمی سیستانی در نجف اشرف ،با این مرجع عالی قدر دیدار و گفت
و گو کرد.حجت االسالم روحانی چهارشنبه در دیدار با حضرت آیت ا ...العظمی سید علی سیستانی در فضایی صمیمی با ایشان گفت و گو کرد.

حجتاالسالم شعبانیموثقی نماینده ولیفقیه و
امامجمعه همدان شد
پایگاه اطــاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری :حضرت آی ـتا...
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی حجتاالسالم
حبیبا ...شعبانی موثقی را بهعنوان نمایند ه ولیفقیه و امام
جمعه شهر همدان منصوب کردند.

روی خط سیاست
درخواست اتیوپی از بوئینگ برای توقف پرواز
هواپیماهای MAX۸
مهر :دولــت اتیوپی چهارشنبه از شرکت بوئینگ خواست در
پی سقوط دومین هواپیمای  ۷۳۷مدل  ،MAX۸پرواز این نوع
هواپیما را متوقف کند.

 ۹۰۰میلیارد دالر خسارت کشورهای عربی در 8
سال جنگ در منطقه
فــارس« :محمود محیی الــدیــن» معاون اول رئیس گــروه بانک
جهانی به خبرگزاری رسمی کویت گفت :هزینههای تخریب و
فرصتهای از دست رفته در کشورهای عربی که بین سال های
 ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۸شاهد جنگهایی بوده ،به  ۹۰۰میلیارد دالر
رسیده است.

از گوشه و کنار
کاهش صادرات نفت عربستان ،بهای جهانی را
افزایش داد

ایــرنــا :در پی اعــام عربستان سعودی مبنی بر کاهش میزان
صــادرات نفت خام خود در ماه آوریــل (فروردین-اردیبهشت)،
آمارها از افزایش بهای جهانی نفت حکایت دارد.

کاروان تسلیحات نظامی ترکیه وارد سوریه شد
باشگاه خبرنگاران جوان :پایگاه المصدر به نقل از منابع محلی گزارش
داد :ارتش ترکیه بامداد چهارشنبه کــاروان جدیدی از تسلیحات
نظامی را از استان هاتای وارد استان ادلب سوریه و سرانجام در
شمال استان حماه مستقر کرده است.این کاروان شامل بیش از ده
خودروی نظامی و دهها سرباز است.

گوگل و فیسبوک گزینههای در دسترس کاربران شان
را محدود میکنند
میزان :در گزارش جدیدی که از سوی دولت انگلیس منتشر شده،
آمده است :شرکتهای فناوری مانند گوگل ،فیسبوک و آمازون
نوآوری و ابداع را از بین می برند و گزینههای در دسترس کاربران
را محدود میکنند.

بارندگی  ۶استان؛ کمتر از متوسط بلندمدت
صدا و سیما :با وجود ثبت رقمهای امیدوارکننده بارش در سال
آبی جاری (ابتدای مهرتاکنون) ۶ ،استان اردبیل ،هرمزگان ،یزد،
کرمان ،فارس و سیستان و بلوچستان همچنان بارش کمتر از
متوسط  ۵۰سال گذشته دارند.

