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افزایش سهمیه راهآهن شرق در قطارهای مسافری

مدیرکل راهآهن شرق گفت :با پیگیری انجام شده سهمیه
این ادارهکل در قطارهای مسافری بین ۲۰تا۴۰درصد افزایش
یافت.
بــه گ ــزارش تسنیم ،رضــا شــرقــی اظـهــار ک ــرد :در راسـتــای
بــرخــورداری بیشتر مــردم از قطارهای کمربندی و عبوری،
م ـی ــزان سهمیه ب ـی ـنراهــی از ق ـطــارهــای مـ ــورد تـ ــردد از
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وی با تأکید بر اینکه ما باید
بــابــت مــســئــولــیـتهــایــی که
داری ــم و میگیریم پاسخگو
بــاشــیــم ،افـ ــزود :وزارت امــور
اقتصاد و دارایــی در این برهه
از زمان وظایف سنگینی دارد
و نیاز است تمامی دستگاههای اجرایی استان و
مراجعی که توانایی دارند دست یاری برای کمک
به مدیران استان بدهند تا بتوانند در راستای
اهداف نظام موفق باشند.
مــعــاون هماهنگی امــور اقتصادی استانداری
خ ــراس ــان رضـ ــوی هــم در ای ــن مــراســم بــا بیان
اینکه اداره کل اقتصاد و دارایــی در استان یک
دستگاه سیاستگذار در امور گمرکی ،بانکها،
سرمایهگذاری و بهطور کلی در بسیاری از امور
است ،اظهار کرد :این در حالی است که این اداره
کل در گذشته تنها در امور سرمایهگذاری خارجی
در استان ایفای نقش میکرد.
مرتضی اشرفی با تأکید بر اینکه اداره کل امور
اقــتــصــاد و دارایـ ــی اســتــان یکی از کاملترین
م ـراکــز خــدمــاتــی در کــشــوراســت ،عــنــوان کــرد:
سرمایهگذاری داخلی ،تأسیس کارگروه ستاد
تسهیل ،مرکز رصد فضای کسبوکار ،پنجره
واحد معدن و ...مسائلی بود که در سالهای اخیر
توسط مدیران در مجموعه امور اقتصاد و دارایی
ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه مأموریتهای جدیدی در
امــور اقتصادی استان تعریف کــردهایــم ،بیان
کرد :امیدواریم محورهای اقتصادی که استاندار
محترم برای اقتصاد و دارایی استان تعریف کرده و
همچنین جایگاه مراکز خدماتی استان را افزایش
دهیم و مرکزی به عنوان مرکز پایش و رصد تمام
جریانهای اقتصادی در استان داشته باشیم.

20تا40درصدافزایشیافت.سهمیهاینادارهکلازقطارهای
یزد-مشهد و بندرعباس -مشهد به یک سالن ( 40صندلی)
و در قطار کرمان-مشهد به 48صندلی افزایش یافت.
وی ادامه داد :در مجموع در طول یک شبانهروز میزان کل
سهمیه اختصاص یافته به این اداره کل برای خرید بلیت
قطارهای کمربندی و عبوری به  132صندلی رسیده که

مهدی توحیدی معاون توسعه مدیریت و
منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت :رکود
اقتصادی و تورم در سالهای اخیر سبب شد
نارضایتیهایی در بین مردم به وجود بیاید و ما در
حال سپری کردن دوران سختی هستیم.

امیدواریم با استقبال هموطنان از این ظرفیت ایجاد شده
بهویژهبهمقاصدیزد،کرمانوبندرعباسبتوانیماینسهمیه
را در آینده بیشتر از این میزان نیز افزایش دهیم.
شرقی گفت :در حال حاضر قطارهای مسافری یزد-مشهد
و شیراز-مشهد بــه صــورت یــک روز در مـیــان ،قطارهای
بندرعباس-مشهد کرمان-مشهد و برعکس همهروزه

ذبیحاهلل سلمانی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل
امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد:
درآم د ما در کشور در تمام سالها متکی به نفت
بوده و هست؛ در سالهای اخیر کمی به سمت
درآمدهای مالیاتی سوق پیدا کرده و کمی در حال

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان عنوان شد

اولویت؛

فروش اموال مازاد دولتی

گزيده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراســان رضوی :امیدواریم
محورهایاقتصادیکهاستاندار محترم برایاقتصادوداراییاستان تعریف
کرد ه و همچنین جایگاه مراکز خدماتی استان را افزایش دهیم و مرکزی به
عنوان مرکز پایش و رصد تمام جریانهای اقتصادی در استان داشته باشیم.

مدیرکل جدید امــور اقتصاد و دارایــی خراسان
رضــوی هم در مراسم معارفه خــود با اشــاره به
اینکه اقتصاد و دارایی در این چند سال در چند
حــوزه اصلی متمرکز شده،عنوان کــرد :حــوزهای
که خیلی از آن صحبت میشود مرکز خدمات
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سرمایهگذاری است که نخستین مرکز خدمات
سرمایهگذاری در تمام استانهای کشور است.
رضا خواجه نایینی اظهار کرد :این مرکز که تمام
مدیران اقتصادی استان و همچنین نمایندگان
مجلس در آن حضور دارنــد اتفاق خوبی است

کاستن از وابستگیهای نفتی هستیم.
وی با بیان اینکه در خصوص ارزهایی که وارد
میشود هم متأسفانه باز به صادرات نفت متکی
هستیم و به تولید داخل و صادرات دانشبنیان
کمتر توجه شده ،عنوان کرد :امیدواریم

و وزیر کشور هم در نامهای بر ارتقای جایگاه آن
تأکید ویژهای داشتند ،همچنین وزیر اقتصاد بر
تسهیل و تقویت سرمایهگذاری خارجی با کمک
این مرکز تأکید دارد تا ادامــه مسیر پرشتابتر
طی شود.
وی با بیان اینکه میشود به چند بحث ویژه در
استان توجه داشــت ،افــزود :یکی از اولویتها
فروش امــوال مــازاد دولتی است که میتواند به
اعتبارات استان و دیگر دستگاهها کمک کند که
البته کار بسیار دشواری خواهد بود ،اما وظیفهای
است که در قانون ،تعیین و در مجلس تصویب
شده است.
وی بــه هــمــکــاری ،هــمــراهــی و هماهنگی همه
دستگاههای مرتبط استان تأکید و عنوان کرد:
خراسان رضــوی همیشه مدیران توانمندی در
حوزههای مختلف داشته که از همه این مدیران
در دوره جدید مدیریت اقتصاد و دارایی استان
کمک و همکاری میطلبم.
مدیرکل پیشین امور اقتصاد و دارایــی خراسان
رضــوی هم در مراسم تودیع خود با بیان اینکه
خراسان رضــوی پیشران توسعه کشور است،
عنوان کرد :در این استان همیشه و در هر دورهای
جا برای کارهای اقتصادی وجود دارد.
حسین امیررحیمی با اشــاره به اینکه در حوزه
مالیاتی پس از 10ســال به 100درص ــد درآمدها
و اهــداف مالیاتی مدنظرمان در استان دست
پیدا کردیم ،افــزود :دغدغه ما باید سرمایهگذار
و سرمایهگذاری باشد؛ چــرا که شــأن و جایگاه
سرمایهگذار میتواند حتی از مدیران هم باالتر
باشد.
وی اف ــزود :آنچه اهمیت دارد سرمایهگذاری
بخش خصوصی و گــردش مطلوب سرمایه در
نظام بانکی و اصالح آن در استان است.
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حرکت دارند که اداره کل راهآهــن شرق از تمام این قطارها
دارای سهمیه است.
وی افزود :همشهریان در تمام شهرهای حوزه استحفاظی
این اداره کل میتوانند به صورت حضوری و غیرحضوری از
طریق مراکز فروش سطح شهر و همچنین سایت راهآهن و
طریقوبسرویسهانسبتبهتهیهبلیتقطاراقدامکنند.
برنامههایی که در دولت و مجلس شورای اسالمی
دنبال میشود بهخصوص در حوزههای مالیاتی،
اصالح نظام بانکی ،تأمین منابع مالی بنگاهها،
اصالح نظام گمرکی ،سرمایهگذاری خارجی
و ...به وقوع بپیوند و عملی شود.
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آیتهللا علمالهدی:

شهادت سردار سلیمانی
استکبار را مفتضح کرد

نماینده ولیفقیه در خــراســان رض ــوی گفت:
با شهادت شهید سلیمانی استکبار جهانی
مفتضح شــد و اندیشه غــربزدگــی از بینش
جوانان کشور رخت بربست.
بــه گ ــزارش قــدس آنــایــن ،آیــتهللا سیداحمد
علمالهدی در مراسم دومین سالگرد شهادت
سردار سلیمانی در حسینیه آیتهللا شاهرودی
مشهد اظهار کــرد :اثــری که شهادت و مراسم
تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی داشت از اثر
تمامیمجاهداتاینشهیدبیشتربودوبههمین
دلیل رهبر معظم انقالب فرمودند استکبار بیش
از سردار سلیمانی ،از شهید سلیمانی خسارت
میبیند.
وی افـ ـ ــزود :رهــبــر مــعــظــم ان ــق ــاب همچنین
شخصیت شهید سلیمانی را نه تنها به عنوان
یــک جــریــان بلکه یــک مکتب اع ــام کــردنــد و
فرمودند باید مکتب شهید سلیمانی را بین
جوانان و نوجوانان نهادینه کنیم.
آیتهللا علمالهدی ادامه داد :با شهادت شهید
سلیمانیاستکبارجهانیمفتضحشدواندیشه
غربزدگی از بینش جوانان کشور رخت بربست.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد:
درباره کسی که قرار است مکتب و الگو و اسطوره
جوانان و نوجوانان آینده باشد ،باید تبیینهای
قابل تأمل ،دقیق و فکری صورت گیرد .اگر مسائل
تبیین نشود و قرائت صحیح از سیره این شهید
نداشته باشیم ممکن اســت در آینده دشمن
موفق شود این شخصیت بزرگ را تحریف کند.

