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دنیای اقتصاد از جلسه کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گزارش میدهد

فضای نامطلوب کار در ایران و فعالیت زیرپلهای
فیروز ابراهیمی

دبیر خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

براساس آخرین آمار ،ایران در شاخص کسب و کار ،رتبه  ۱۳۰را در میان ۱۸۰
کشور به دست آورده است .هرچند به تازگی در این شاخص با  ۱۲پله صعود به
رتبه  ۱۱۸رسیده و شرایط بهبود یافته است ،اما همچنان فضای کسب و کار کشور
شــفاف نیست .همین روند طی چند سال اخیر سبب شیوع مشاغل زیرزمینی
و محصوالت زیرپلهای شــده است .فرصتهای شغلی زیرزمینی بیشتر با هدف
سوداگری و فرار مالیاتی شکل میگیرد و بخشی از فعالیتهای اقتصادی کشور
را شامل میشود .در اینباره دادههای آماری حکایت از آن دارد که نسبت مالیات
به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود  7/5درصد است .در حالی که این نسبت
در برخی از کشورها تا  ۲برابر این رقم گزارش شده است .همچنین در بسیاری
از کشورها ،بیش از دو سوم هزینههای دولت از طریق مالیات تأمین میشود که
در ایران این رقم حدود 40درصد است.
آماری از جمعیت فعال کشور در مشاغل زیرزمینی در دست نیست ولی ارزیابی
کارشناسان نشان میدهد که دست کم ۳۰درصد جمعیت فعال کشور در مشاغلی
فعالند که اطالعاتی از آنان وجود ندارد و این نشــان میدهد که هویت اقتصاد
غیررسمی همچنان برای دستگاههای نظارتی پنهان مانده است.
واحدهای تولیدی زیرزمینی افزون بر اینکه از پرداخت مالیات شــانه خالی
میکنند ،برای اشــتغال و اقتصاد رسمی آفت محســوب میشوند .خدمات و
محصوالت بدون شناسنامه ،مشکالت جدی برای بخش تولید و بخش خدمات
شناسنامهدار ایجاد میکند.
فعالیت بدون نظارت واحدهای تولیدی زیرپلهای در حالی است که تولیدکنندگان
شناسنامهدار باید تمام استانداردهای قانونی و بهداشتی را رعایت و عوارض و مالیات
نیز پرداخت کنند ،اما مشاغل زیرزمینی به دلیل ماهیت پنهان خود مسئولیت
نمی پذیرند و اجباری در گرفتن استاندارد و مجوز بهداشتی و پرداخت عوارض و
مالیات و ...ندارند .با اینکه طی یکی دو سال گذشته اقدامات خوبی از سوی دولت
آقای روحانی در خصوص عدالت مالیاتی بهعمل آمده اســت ،اما بر اساس آمار
درحال حاضر ۴۰درصد جمعیت فعال کشور بار ۱۰۰درصدی پرداخت مالیات را
به دوش میکشند .دستگاه مالیاتی نیز به جای افزایش پایه مالیاتی ،به مؤدیان
وحقوق بگیران فشار میآورد .این فشار فضا را برای حرکت به سمت مشاغل و
اقتصاد زیرزمینی تقویت میکند.

مهجوریت صنایع کوچک در بازار سرمایه

دنیای اقتصاد -نوزدهمین جلســه کمیســیون
ســرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان
رضوی با حضــور اعضای این کمیســیون و دیگر
کمیسیونهای اتاق و نیز شرکت تامین سرمایه نوین
برگزار شد و شیوههای تامین سرمایه در این نشست
موردارزیابیقرارگرفت.رئیسکمیسیونسرمایهگذاری
و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه
گفت :ما در اســتان راهی جز سرمایهگذاری نداریم و
علیرغم توفیقاتی در زمینه اشــتغال ،هنوز  11درصد
بیکاری با  50درصد فارغالتحصیل دانشگاهی داریم که
این در شان خراسان رضوی نیست .اگر با نگاه اشتغال،
سرمایهگذاری کنیم موفق نخواهیم بود بلکه اشتغال
مولود سرمایهگذاری است و با نگاه سرمایهگذاری باید
به این کار بپردازیم تا اشتغال خود به خود ایجاد شود.
جواد باقری افزود :ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
اعالم کرده از ابتدای امسال  705فقره جواز تاسیس
با ســرمایهگذاری  23هزار میلیارد ریال صادر کرده،
این یعنی هماکنون به طور بالقوه  2300میلیارد تومان
ســرمایهگذاری نیاز داریم .نیاز به سرمایهگذاری و
ظرفیت استان ما قابل قبول است اما متاسفانه نظام
بانکی خراسان در زمینه نسبت منابع به مصارف رتبه
اول را دارد و اصال خوب نیست که در استانی که تقاضا
برای سرمایهگذاری وجود دارد  24هزار میلیارد تومان
سپرده بانکی داشته باشیم.
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خانوادة مشهدی از راهپیمایی دو ماهة خود
در حمایت از موسیقی ایرانی میگویند

آغازیبرایشهربیآواز
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در نشست هیات اقتصادی مکزیک

با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد

در سفر دو روزه وزیر کار به برخی از شهرستانهای خراسان رضوی مطرح شد

استاندار خراسان رضوی:

نیاز  700هزار میلیارد تومانی
برای تحقق رشد اقتصادی  8درصدی

پرواز مشهد  -چیمکنت
به زودی برقرار میشود

آغاز فصل تازه همکاری بین ایران و مکزیک

ادامه در صفحه 4
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در نشست هیات اقتصادی مکزیک با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد

عکس :دنیای اقتصاد

آغاز فصل تازه همکاری بین ایران و مکزیک

دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو -روز گذشــته نشست مشترکی بین هیات
اقتصادی مکزیک با فعاالن اقتصادی استان خراسان رضوی در اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد .در این نشست هیات8
نفرة اقتصادی کشور مکزیک به زمینههای تخصص و فعالیت خود اشاره کردند.

zدومیننشستمشترک
در این جلسه نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی
با ابراز خرسندی از تشکیل دومین جلسه همکاری بین
شهر مشهد و کشور مکزیک گفت :امیدواریم این هیات
اقتصادی در سفرهای بعدی خود به ایران مجدد به مشهد
ســفر کنند .محمدرضا توکلی زاده با بیان اینکه همه
اعضای این هیات و میزبانان مشهدی ،متشکل از فعاالن
بخشــهای صنعتی و تجاری هستند ،خاطرنشان کرد:
امیدواریم روابط بین دو کشور در زمینههای اقتصادی
رشد خوبی داشته باشد.
zفروش محصوالتیکطرفه نخواهد بود
رئیس هیات اقتصادی مکزیک نیز در این جلسه با بیان
اینکه این هفتمین سفر و نشست هیات اقتصادی مکزیک
در ایران اســت ،گفت :این افراد همگی سرمایهگذاران
بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی در مکزیک هستند و
امیدوارند با ایجاد تعاملی سازنده با ایران بتوانند محصوالت
خود را به فروش برسانند .رضا مهدوی تصریح کرد :البته
این تعامل یکطرفه نخواهد بود و این افراد تمایل دارند

تجهیزات پزشــکی ،درمانی ،دارو و بیمه ،ماشین آالت ،تجهیزات گلخانهای،
تجهیزات لرزه شناســی ،صنایع وابسته به نفت وگاز ،صنایع لبنی ،هتلینگ،
تجهیزات امنیتی و نانو تکنولوژی اهم صنایعی است که شرکتهای مکزیکی برای
عرضة آنها در بازار ایران اعالم آمادگی کردند.

که محصوالت ایرانی را نیز خریداری کنند .وی ادامه داد:
علیرغم مسافت  14هزارکیلومتری بین ایران و مکزیک،
این فعاالن اقتصادی با هزینة شــخصی به ایران سفر
میکنند ،چون به تجارت و همکاری با ایران عالقهمند
هستند .مهدوی مبادالت اقتصادی این دو کشور را حدود
 300الی  400میلیــون دالر اعالم کرد و گفت :عموم
این مبادالت در زمینة نفت و گاز اســت .رئیس هیات
اقتصادی مکزیک خاطرنشان کرد :خوشبختانه دولت
دوازدهم اقدامات موثر و ارزندهای در ورود سرمایه به کشور
انجام داده که ما نیز به نوبه خود سعی میکنیم تونلهای
اقتصادی بین ایران و کشورهای دیگر را ایجاد کنیم.
مهــدوی در ادامه هدف اصلی کشــور مکزیک برای
ســرمایهگذاری در ایران را تولید محصوالت دانست و
گفت :تولید در ایران باصرفهتر و ارزانتر از چین اســت،
هدف مکزیک نیز این است که برخی محصوالتش را در
ایران تولید و در مکزیک پخش کند.
وی با بیان اینکه معامالت تجارتی باید برد -برد باشد،
تصریح کرد :گروههای اقتصادی که ما به ایران میآوریم

هم حاضر به خرید و هم حاضر به فروش هستند.
zوضعیت گردشگری میان دو کشور
رضا مهدوی در پاســخ به ســوال دنیای اقتصاد در
خصوص بهبود وضعیت گردشگری بین دو کشور گفت:
در زمینة جذب توریست و گردشگر با سفیر مکزیک در
ایران رایزنیهای مثبتی را انجام دادهایم.
مسئول امور بینالملل اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
خراسان رضوی ،نیز در پاسخ به این سوال تصریح کرد:
به گفتة هیاتهای مکزیکی ،گردشگری در ایران برای مردم
مکزیک جذابیت بسیار باالیی دارد.
فرشید منوچهری ادامه داد :خوشبختانه چون فرهنگ
مصرف مردم مکزیک به ما نزدیک است ،فروش کاالی
ایرانی در مکزیک شرایط خوبی دارد.
وی با بیان اینکه کسی از این نشستهای کوتاه توقع
تبادل ســرمایههای هنگفت ندارد ،گفت :این نشستها
بیشتر به منظور شناخت طرفین و ایجاد تبادل و همکاری
مشــترک است .طبیعتا مذاکرات بعدی به مرحلة عقد
قرارداد و شروع همکاری دوطرفه منجر خواهد شد.
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خبر
خراسان شمالی

طی ۶ماه نخست امسال؛

بیش از ۳۹میلیون دالر کاال
از گمرک خراسان شمالی صادر شد
مهر -مدیر گمرک خراسان شمالی گفت :طی
 ۶ماه نخست امسال  ۳۹میلیون و  ۷۴۵هزار
دالر کاال از گمرک استان صادرشده است.
جواد جعفــری اظهار کرد :این میزان صادرات
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۵۹
درصدی داشته است .وی گفت :میزان کاالهای
صادرشده از گمرک خراسان شمالی به لحاظ وزنی  ۱۳۸هزار و ۴۰۰
تُن بوده است.
مدیر گمرک خراسان شمالی افزود :همچنین طی این مدت ،صادرات از
مبدأ گمرک استان  ۷۳درصد به لحاظ وزنی با افزایش روبرو شده است.
جعفری عنوان کرد :طی این مدت عمده کاالهایی شامل برنج ،منجوق
شیشهای ،نیکل ،فروکروم ،چراغ سیلی تیک ،کیسه کلوست ،لوستر و
لوازم روشنایی ،پودر جاذب و غیره از کشورهای پاکستان ،ترکیه ،اکراین
و چین وارد خراسان شمالی شده است .وی تصریح کرد :عمده کاالهایی
همچون کود اوره ،پودر کریستال ،مالمین ،اسکلت قطعات فلزی ،انواع
پالستیک ،سیمان ،رب گوجهفرنگی ،خوراک دام ،ماکارونی و غیره از
خراسان شمالی به کشورهای ترکمنستان ،عراق ،ترکیه و تاجیکستان
و غیره صادرشده است.

کمک یکمیلیارد و  ۱۰۰میلیون تومانی مردم
استان در جشن عاطفهها
تسنیم -مدیر کمیته امداد خراسانشمالی
از کمک یکمیلیارد و صد میلیونی مردم این
استان در جشن عاطفهها خبرداد و گفت:
مرحله دوم جشن عاطفهها  ۱۹مهر ماه سال
جاری در استان برگزار میشود.
توگو با خبرنگار تسنیم
عباس اهرابی در گف 
در بجنورد با اشــاره به مبالغ جمعآوری شده در جشن عاطفهها در
سال  96اظهار کرد :برای دومین سال متوالی جشن عاطفهها در دو
مرحله برگزار میشود .مرحله اول جشن عاطفهها در تاریخ  24و 25
شهریورماه در مصلیها و میادین اصلی شهرستانهای استان خراسان
شمالی برگزار شد.
مدیر کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به برگزاری مرحله دوم
جشن عاطفهها در  19مهر ماه افزود :در  800مدرسه استان پایگاه
کمک رسانی برپا میشود تا از همکاری دانش آموزان و خانوادههای
آن ها نیز بهرهمند باشیم.
اهرابــی در ادامــه افــزود :بدین منظور  100هــزار پاکت در بین
خانوادههای دانش آموزان توزیع شــده که کمکهای نقدی آنها در
روز  19مهرماه جمعآوری میشود .کمکهایی که به صورت نقدی و
غیر نقدی در مدارس جمع آوری میشود در صورتی که دانش آموز
غیربرخوردار داشته باشد در همان مدرسه هزینه شده و در غیر این
صورت به مدارس حاشیه شهر و روستاها زیرنظر انجمن اولیا و مربیان
و مدیران سطح استان منتقل میشود.
وی کمک های مردمی در سال گذشته را  730میلیون تومان اعالم
کرد و گفت :امســال خوشبختانه در مرحله اول با همکاری خیرین،
اصناف ،کارخانهها و اقشــار مردم بیش از یک میلیارد و صد میلیون
تومان جمع آوری شده است که  963میلیون تومان آن ارزش کاالیی
و  47میلیون تومان به صورت نقدی بوده است.
اهرابی افزود :کمیته امداد 6200،دانش آموز تحت پوشش دارد که
طبق نیازسنجی صورت گرفته هر دانش آموز برای شروع سال تحصیلی
جدید  200هزار تومان نیاز دارد که خوشبختانه با کمکهای مردمی
پیشبینی می شود ،نیاز این دانش آموزان فراهم شود.

پرداخت30میلیارد ریال تسهیالت

به پرورش دهندگان ماهی
ایرنا -مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی
خراسان شمالی گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون  30میلیارد
ریال تسهیالت برای تولیدکنندگان و پرورش دهندگان ماهی
در این استان پرداخت شده است.
محمدعلــی مصباحی اظهار کرد :در این راســتا 60 ،میلیارد ریال
تسهیالت برای استفاده پرورش دهندگان ماهی به بانک های سینا،
صندوق توسعه ملی ،کارآفرینی و مهر امید معرفی که  50درصد آن
پرداخت شده است .وی با بیان اینکه تسهیالت مزبور در بخش آبزیان
و امور شیالت استان خراسان شمالی برای  37نفر در نظر گرفته شده
اســت ،گفت :به هر متقاضی از یک میلیارد ریال تا  10میلیارد ریال
تسهیالت پرداخت خواهد شد .مصباحی شرایط پرداخت تسهیالت برای
پرورش دهندگان و تولید کنندگان ماهی در این استان را با کارمزد
 4درصد 8 ،درصــد و برخی  18درصد عنوان کرد و افزود :پرداخت
تسهیالت با کارمزد  18درصد برای تولیدکنندگان پرورش ماهی فقط
ضرر است و استقبال در این خصوص بسیار کم است.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
گفت :تسهیالت پرداخت شده برای خرید بچه ماهی ،توسعه و احداث
پرورش ماهی می باشــد که  25درصد از تسهیالت آورده متقاضی با
اقساط  36ماهه و باالتر است .به گفته مصباحی استان خراسان شمالی
 95اســتخر ذخیره پرورش ماهی سردآبی دارد که از این تعداد 75
استخر با ظرفیت تولید ساالنه هزار و  200تن مجوز دارد.

وجود بیش از  2400بیسواد شش تا  ۹ساله
در خراسان شمالی
ایسنا -معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان
شمالی گفت :براساس سرشماری سال گذشته در گروه سنی
شش تا ۹سال در سطح استان دو هزار و ۴۱۶نفر بیسواد هستند.
مودی ادامه داد :درصد باســوادی اســتان در همین گروه ســنی
 ۹۶.۲۰صدم درصد است .بیشترین بیسوادان گروه سنی شش تا ۹
ســال مربوط به شهرستان بجنورد با  ۸۰۵نفر و کمترین آن نیز در
ارتباط با شهرستان گرمه با  ۹۷نفر است .وی عنوان کرد :در مجموع
 ۶۱هزارو  ۱۵۶نفر نیز در رده سنی شش تا  ۹سال برابر با سرشماری
سال گذشته باسواد هستند.
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در سفر دو روزه وزیر کار به برخی از شهرستانهای خراسان رضوی مطرح شد

نیاز 700هزار میلیارد تومانی
برای تحقق رشد اقتصادی  8درصدی

دنیای اقتصاد -وزیــر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در روزهــای  13و  14مهرماه در
سفری به استان خراسان رضوی در شورای
اداری شهرستانهای تربت حیدریه ،زاوه،
مه والت ،کاشمر ،ســبزوار ،خلیل آباد و
بردسکن شــرکت و عالوه بر کلنگزنی
برخی از پروژهها ،تعدادی از طرحهای آماده
بهرهبرداری این شهرستانها را افتتاح کرد.
به گزارش ایرنا ،علی ربیعی با اشــاره به سفر
خود به سه شهرستان کاشمر ،بردسکن و خلیل
آباد ،گفت :طی این بازدیدها مباحث در سه حوزه
بررسی و تصمیمات خوبی گرفته شد؛ در حوزه
اشتغال با توجه به قابلیت این شهرستانها در تولید
انگور ،کشمش و صادرات آن باید سرمایهگذاری
در حوزه کشــت و صنایع بستهبندی ،فرآوری و
همچنین توسعه صادرات تقویت شود.
وی افزود :کشت و تولید زعفران نیز که با شرایط
کم آبی این خطه سازگاری دارد طی سالهای اخیر
رشد خوبی داشته است .در حوزه صنایع جانبی
و تکمیلی این بخشها از محل وام صندوق توسعه
ملی برای اشتغال روستاها و شهرهای زیر  10هزار
نفر جمعیت و نیز تسهیالت  200هزار میلیارد
ریالی اشتغال ،کمک میشود .وزیر کار ادامه داد:
این منطقه در حوزه گردشگری هم ظرفیتهای
خوبی دارد و بر این اساس با توجه به مسیر و تقاطع
عبوری زائران و مسافران میتوان زمینه اقامت و
حضور و بازدید آنها از این شهرستانها و ظرفیتهای
گردشگری و تاریخی این خطه را فراهم کرد.
وی حوزه آی.سی.تی را از بخشهای دارای مزیت
این منطقه خواند و گفت :مطالعات اولیه آن انجام
شده و باید نیروهای دارای قابلیت فعالیت در این
حوزه شناسایی و حمایت شوند .آموزشهای فنی
و حرفهای نیز به تناسب ظرفیت و مزیت منطقه
تقویت میشود و در این راستا آموزش مهارتهای
روستایی توسعه مییابد.

ربیعی اظهار کرد :در حوزه رنگ و نساجی هم
در این منطقه ســرمایهگذاریهای خوبی صورت
گرفته که زمینه اشتغال مناسبی دارد و قرار شده
بر این اساس مسائل و مشکالت آنها بررسی شود.
zهریکدرصدرشداقتصادی،نیازمند100
هزار میلیارد تومان است
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتمای در شورای اداری
شهرستان تربت حیدریه نیز گفت :طبق فرمایش
رهبر معظم انقالب کشــور باید به رشد هشت
درصدی در اقتصاد دســت یابد که برای تحقق
هریک درصد رشد نزدیکبه  100هزار میلیارد
تومان پول نیاز اســت و در مجموع برای تحقق
هشت درصد رشد اقتصادی ،کشور به  700هزار
میلیارد تومان نیاز دارد.
وی تصریح کرد :در دولت یازدهم با اختصاص
 17هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاههای
کوچک و متوســط برای تثبیت شغل از ریزش
 230هزار نیروی شاغل جلوگیری شد .از سوی
دیگر پنجره جمعیتی در دولت یازدهم باز شــد
بطوری که تعدادی از جوانان دهه  60شغلی پیدا
نکردند و آمار نیروهای تحصیلکرده بیکار دهه 70
که انتظار باالیی از شغلشان داشتند رو به افزایش
گذاشت لذا رفع این بیکاری انباشته شده نیاز به
تالش زیاد و کار کارشناسانه و برنامه ریزی دارد.
ربیعــی ادامه داد :دولت یازدهم با یک اقتصاد
کوچک شده و جمعیت زیادی که به یکباره وارد
بازار کار شدند مواجه شد.با این وجود برنامه دولت

برای حداقل یک میلیون فرصت شغلی در سال
برای وضعیت فعلی امیدوارکننده است .ظرف 6
ماه ابتدای امسال  340هزار بیمه شده جدید به
جمعیت بیمه شدگان در کشور افزوده شد .وی با
بیان اینکه پیشتر ،سیاست دولت مبتنی بر تولید
متکی بر تولید بود اما هم اینک سیاســت دولت
اشــتغال مبتنی بر نیروی انسانی است ،گفت:
سیاست مبتنی بر تولید بیشتر وابسته به عرضه
و تقاضاست اما توجه به اشتغال عرضه نیروی کار
را به همراه دارد .در سیاســت اشتغال دولت 20
هزار میلیارد تومان تسهیالت اختصاص یافت ،پنج
هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و پنج
هزار میلیارد تومان از بانک در نظر گرفته شد تا
سرجمع آن با نرخ سود کمتر به صورت تسهیالت
به مردم پرداخت شود.
zبیکاری 11/4درصدی تربت حیدریه
ربیعی دربــاره وضعیت بیکاری شهرســتان
تبربت حیدریه گفت :بیکاری در تربت حیدریه
 11/4درصد است که میتوان آن را با یک برنامه
منســجم کاهش داد و کاهش حتی یک درصد
بیکاری موفقیت قابل توجهی خواهد بود.
وی افزود :از ماه آینده ســهم شهرســتانها از
اعتبارات سیاست اشتغال مشخص میشود که
میتوان با این میزان صنایع جانبی کشاورزی تربت
حیدریه ،گردشگری و سایر مزیتهای اقتصادی این
منطقه را گسترش داد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتمایع با اشاره به بررسی

سند توسعه اشتغال تربت حیدریه ،مه والت و زاوه،
اظهار کرد :طی این بررسی تاکید شد برای هر یک
از این شهرستانها به تناسب ظرفیتها و مزیتها
از محل منابع  1/5میلیارد دالری صندوق توسعه
ملی برای توسعه اشتغال روستایی و شهرهایی
زیر  10هزار نفر جمعیت اعتباری تخصیص یابد.
ربیعی افزود :بر این اســاس گرایشهای دارای
ظرفیت هر منطقه اعم از گردشــگری در تربت
حیدریه ،ســنگ و معدن در زاوه و کشاورزی که
مزیت هر ســه شهرستان است مورد توجه قرار
میگیرد .توسعه صنایع وابسته به زعفران و پسته
هم میتواند ظرفیت خوبی برای اشتغال در این
منطقه باشد .وی خاطرنشان کرد :برنامه ریزی شده
میزان بیکاری در هر سه شهرستان بین هشت
دهم تا یک درصد کاهش یافته و به سمت بهبود
برود .در عین حال طی این ســفر در شهرستان
تربت حیدریه پروژههای فنی و حرفهای در هشت
رشته فعال شد که امید است رشتههایی که مرتبط
با وضعیت اشتغال در منطقه است ظرف مدت دو
سال با اعتبار  130میلیارد ریال سامان یابند.
ربیعی افزود :عالوه برآن بخشهای بیمارستان
تامین اجتماعی در کنار بیمارستان رازی تربت
حیدریه بهرهبرداری و به تختهای آن افزوده شد.
تالش میشود گنجایش تخت این بیمارستان به
دو برابر افزایش یابد تا خدمات بهتر و گستردهتری
به کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی و مردم
منطقه ارائه شود.
وی ادامه داد :همچنین پروژههایی را در حوزه
خدمات اجتماعی در مه والت داشتیم که از جمله
آنها پایگاه اجتماعی است که تبدیل به اورژانس
اجتماعی خواهد شد .مراکز نگهداری کودکان،
معلوالن ذهنی و نیز اشــتغال برای مددجویان
مورد بررسی و بازرسی قرار گرفت و در این رابطه
تسهیالتی برای اشتغال گروههای هدف سازمان
بهزیستی اتخاذ شد.

استاندار خراسان رضوی:

پرواز مشهد  -چیمکنت به زودی برقرار میشود

دنیای اقتصاد -استاندار خراســان رضوی گفت :طبق
گفتگوها و توافق انجام شده با مسئوالن بلندپایه قزاقستان
پرواز مشهد به چیمکنت مرکز استان قزاقستان جنوبی در
آن کشور به زودی راهاندازی میشود.
به گزارش ایرنا ،علیرضا رشیدیان در بازگشت
از سفر چهار روزه به قزاقستان افزود :برنامهریزی
برای راهاندازی پرواز مشهد  -چیمکنت یکی
از دستاوردهای سفر به قزاقستان است .این
پرواز در ابتدا چند مسیره خواهد بود که پس
از جذب مشــتری بیشتر به صورت خاص و
مستقیم انجام میشود.
وی به اهداف و دستاوردهای سفرش به قزاقستان در راس یکهیات
اقتصادی اشــاره و بیان کرد :با توجه به خواهرخواندگی استانهای
خراسان رضوی و قزاقستان جنوبی ،از سوی استاندار دعوتی به عمل
آمد که به همراه هیاتی از بخشهای دولتی و خصوصی به قزاقستان
سفر کردیم .استاندار خراسان رضوی ادامه داد :گسترش همکاریها
و مناسبات در حوزههای اقتصادی ،فرهنگی ،کشاورزی ،دامداری،
حمل و نقل ،دانشگاهی و گردشگری از دستاوردهای سفر به استان
قزاقستان جنوبی بوده است.
وی گفت :مالقات با شهردار چیمکنت پیرامون همکاری و نقش
پیمانکاران ایرانی در پروژههای زیربنایی و روبنایی ،بازدید از نمایشگاه
توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی استان و کشور در آلماتی ،بازدید
از پارک علم و فناوری آلماتی با هدف گسترش مناسبات ،گسترش
همکاریها در حوزه صنعت و پیشنهادها برای بحث تولیدات مشترک

و صادرات بین دو کشور از محورهای توافق و گفتگوهای انجام شده در
این سفر بود .رشیدیان افزود :بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی و مناطق
آزاد و ارائه تسهیالت الزم برای سرمایهگذاری ،توسعه همکاریها در
حوزه کشاورزی و کشت فراسرزمینی و تولید محصوالت آب بر در
قزاقستان و گسترش همکاریها در حوزه مسائل ترانزیت از دیگر
دستاوردهای این سفر هستند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد :در مجموع ظرفیتهای خوبی در
کشور قزاقستان وجود دارد و با توجه به اینکه مشهد در سال 2017
پایتخت فرهنگی جهان اســام بوده است در افزایش همکاریها
درحوزه فرهنگی ،تبادل دانشــجو و استاد و همچنین فرصتهای
تحقیقاتی افق خوب و روشنی وجود دارد.
zافزایش 34درصدی صادرات خراسان به قزاقستان

وی به افزایش  34درصدی صادرات به قزاقستان نیز اشاره و بیان
کرد :پارسال  46میلیون دالر صادرات به آن کشور داشتیم که رشد
قابل توجهی را نشان میدهد .قزاقستان بازار خوبی برای صنایع و
تولیدات خراسان رضوی ،حوزه مصالح ساختمانی ،خدمات فنی و
مهندسی است .استاندار خراسان رضوی وجود مشکالت در زمینه
صدور روادید ،مسائل اقامتی ،تعرفههای گمرکی و امور بانکی را از
چالشهای تجار و ســرمایهگذاران ایرانی عنوان و بیان کرد :در این
سفر مذاکرات خوبی در این خصوص انجام شد و طرف قزاقستانی
قول پیگیری رفع این مشکالت را داد.
وی افزود :در توافق با اســتاندار قزاقســتان جنوبی بنا شد چند
نمایشگاه تخصصی پیرامون حوزههای کشاورزی و مصالح ساختمانی
داشته باشیم و در آینده نزدیک استاندار قزاقستان جنوبی به مشهد

رئیس کمیسیون حمایت قضایی از سرمایهگذاری خراسان رضوی خبر داد:

تثبیت بیش از 33هزار شغل
در واحدهای تولیدی استان

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون حمایت قضایی از سرمایهگذاری خراسان رضوی از تالش این
نهاد در راستای امنیت خاطر سرمایهگذاری و توسعه صنعتی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوی ،سیدامیر مرتضوی در بازدید از
شهرک صنعتی فناوریهای برتر و یک واحد صنعتی منتخب تولیدی بازدید کرد ،گفت :با حمایتهای الزم
از سوی دادگستری کل استان و تالشهای بی دریغ اعضای کمیسیون پنج نفره شهرکهاي صنعتی ،در
سال گذشته  300پرونده مربوط به واحدهای تولیدی استان با میانگین  110شغل برای هر واحد به این
کمیسیون در استان ارجاع شد به طوری که تاکنون منجر به حفظ بیش از  33هزار شغل شده است.
وی تصریح کرد :عمده پروندههای مزبور مربوط به مشکالت صنعتگران با بانکها ،اداره امور اقتصادی و
دارایی ،بیمه و سایر سازمانهای مرتبط در حوزه روش محاسبات سود و جرائم ،نوع قراردادهای بانکی ،عدم
توان پرداخت از سوی فعاالن حوزه صنعت و در نتیجه مصادره اموال یا کارخانههای آنها توسط بانک ها
بوده است .معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در ادامه تأکید کرد :با مصوبات این
کمیسیون و مساعدتهای قانونی ،هم بانکها با ارائه مهلت و تسهیالت دیگر به صنعتگران به مطالبات قانونی
خود رسیده و هم کارخانهها از توقیف و تعطیلی نجات یافتند.
وی با اشاره به معضالت اقتصادی و اجتماعی توقیف واحدهای صنعتی استان ابراز کرد :توقیف کارخانهها
یا اموال آنها نه تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت میشود بلکه برای بانکها نیز مشکالتی را به وجود
میآورد که با تشکیل این کمیسیون رفع اختالف بین بانک و صنعتگران با اقاله یا اجاره به شرط تملیک
صورت گرفته ،فرصتی برای رونق گرفتن بخش صنعت استان خراسان رضوی بوده است .مدیرعامل شرکت
شهرکهاي صنعتی خراسان رضوی نیز سیاستهای سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهاي صنعتی
استانی را پیگیری جدی مطالبات صنایع در راستای طرح رونق تولید عنوان کرد و افزود :این سازمان تمام
تالش خود را جهت کاهش مشکالت صنایع و واحدهای تولیدی به کار میگیرد .مهدیزاده مقدم تأکید
کرد :در شرایط کنونی باید به کمک تولیدکننده پرداخت تا زمینه تولید و اشتغال مولد نیز فراهم شود.

سفر خواهد کرد .استاندار خراسان رضوی  11مهر جاری به دعوت
استاندار قزاقستان جنوبی در راس هیاتی  15نفره از مدیران اقتصادی،
فعاالن و تجار بازرگانی استان به کشور قزاقستان در آسیای میانه سفر
کرد .این هیات عصر روز  14مهر به مشهد بازگشت.
روسای ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی،
نمایندگان پارک علم و فناوری ،مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی،
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور و چند
نفر از فعاالن بخش کشاورزی به ویژه در حوزه کشت فراسرزمینی
و نیز مدیران تجاری و بازرگانی فعال در قزاقستان ،استاندار خراسان
رضوی را در این سفر چهار روزه همراهی کردند.
قزاقستان در آسیای میانه با  2میلیون و  725هزار کیلومترمربع
مساحت به عنوان بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان حدود
 17میلیون نفر جمعیت دارد 70 .درصد جمعیت این کشور مسلمان
هستند .قزاقستان بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را در
میان جمهوریهای استقالل یافته از شوروی سابقه دارد و از اعضای
مهم سازمان همکاری شانگهای است.
گرچه اقتصاد قزاقستان بر کشاورزی متکی است اما تخمین زده
شده صاحب دومین منابع بزرگ در اورانیوم ،کروم ،روی و سرب و
سومین در منگنز ،چهارمین در مس و زغالسنگ است و در زمینه
آهن و طال نیز در بین  10کشور نخست دنیا قرار دارد.
قزاقستان جنوبی نیز یکی از استانهای چهارده گانه این کشور
در جنوب قزاقســتان با مرکزیت چیمکنت دو میلیون و  700هزار
نفر جمعیت دارد .قزاقستان جنوبی منطقه ای صنعتی کشاورزی با
محصوالت عمده همچون آرد ،کتان ،دام و فرآورده های دامی است.

خراسان جنوبی

صادرات  70درصد تولید طیور خراسان
جنوبی به افغانستان
ایسنا-سرپرستدامپزشکیخراسانجنوبی
گفت 70 :درصد تولید طیور خراسان جنوبی
به سایر استانهای کشور و افغانستان صادر
میشود.
محمد اصغرزاده گفت :در نیمه نخست امسال 17
هزار و  765تن خوراک طیور و  40هزار قطعه مرغ زنده از خراسانجنوبی
به افغانستان صادر شد .وی افزود :در مدت مشابه سال گذشته  12هزار و
 269تن خوراک طیور و  5هزار قطعه مرغ زنده از خراسان جنوبی صادر
شد .اصغرزاده گفت :صادرات محصوالت دامی و طیور خراسان جنوبی
 8میلیون و 981هزار دالر ارزآوری داشت .وی با بیان اینکه خراسان جنوبی
بیش از  700واحد مرغداری دارد ،اظهارکرد :از  13کارخانه خوراک طیور
خراسان جنوبی  3کارخانه صادرات دارند.

عشایردرمیان187میلیاردریال
محصوالتلبنیودامیتولیدکردند
ایرنا -مدیر امور عشایری درمیان گفت :عشایر این شهرستان
علیرغم خشکســالیهای چندین ســاله در  6ماهه گذشته
187میلیارد ریال محصوالت دامی و لبنی تولید میکنند.
علی حسینی نسب افزود :عشایر شهرستان از ابتدای امسال یک هزار و
 800تن لبنیات120 ،تن پشم ،کرک و مو و  600تن گوشت قرمز تولید
کردند و با تولیدات خود نقش موثری در تحقق اقتصادی مقاومتی ایفا
میکنند .وی ادامه داد :در زمینه صنایع دستی نیز حوله ،پشتی ،قالیچه،
گلیم و گبتانی (بلوچی دوزی لباس زنانه) توسط عشایر شهرستان تولید
میشود .حسینی نسب با بیان اینکه در راستای حل مشکالت معیشتی
عشایر همه ساله توسط امور عشایری آرد بین این قشر توزیع میشود،
اظهار کرد :در  6ماهه نخست امسال  660تن آرد و سال گذشته نیز یک
هزار و  320تن آرد و  45تن برنج بین عشایر توزیع شد .وی بیان کرد:
در سال جاری  450میلیون تومان اعتبار برای امور عشایری شهرستان
مصوب شده که تاکنون اختصاص نیافته است.
مدیر امور عشــایری درمیان با اشاره به اینکه همه ساله طرح زنجیره
گوشت قرمز در شهرستان اجرا می شود ،گفت :امسال برای اجرای این
طرح تعداد  48نفر از عشایر برای دریافت تسهیالت با نرخ چهار درصد به
میزان  300میلیون تومان به بانک کشاورزی معرفی شدهاند.
وی ادامه داد :در ســال گذشته هم نیز  96نفر از عشایر برای دریافت
 530میلیون تومان در راستای اجرای زنجیره گوشت قرمز به بانک عامل
معرفی شدند.
حسینینسبفرسودگیخودروهایآبرسان،کمبوداعتبار،کمبودعلوفه
بر اثر خشکسالی های اخیر ،عدم مجوز برای حفرچاه در نقاط مرزی برای
تامین علوفه عشایر و نیاز ضروری به توزیع کاالها و موادغذایی یارانه ای
بین عشایر را از مهمترین مشکالت عشایر شهرستان بیان کرد.

افزایش 40درصدی صادرات بازارچه مرزی ماهیرود
مهر -سرپرست بازارچه های مرزی خراسان
جنوبی از افزایش  ۴۰درصدی صادرات بازارچه
مرزی ماهیرود طی شش ماه نخست امسال
خبر داد.
محمدرضا فخر گفت :طی شــش ماه نخست
امسال در مجموع بالغ بر یک میلیون و  ۲۶هزار و
 ۱۱۳تن کاال از بازارچه مرزی ماهیرود به کشور افغانستان صادر شده
که این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته  ۴۰درصد رشد را
نشان میدهد .وی ارزش ریالی این کاالها را  ۱۹۱میلیون و  ۱۸۰هزار
و  ۹۳۶دالر عنوان کرد و گفت :این رقم نیز نســبت به سال قبل ۱۷
درصد رشد داشته است.
سرپرست بازارچه های مرزی خراسان جنوبی با بیان اینکه از مجموع
صــادرات بازارچه طی این مدت بالغ بر  ۱۶۹هزار و  ۸۲۰تن صادرات
خود استان بوده است ،افزود :ارزش ریالی این کاالها بالغ بر  ۳۰میلیون
و  ۷۶۷هزار و  ۷۱۰دالر براورد شده که نسبت به سال گذشته  ۱۵درصد
افزایش را نشان میدهد .فخر همچنین میزان صادرات ماده  ۱۱۶بازارچه
را  ۸۵۶هزار و  ۲۹۳تن اعالم کرد و افزود :ارزش ریالی این کاالها نیز
 ۱۶۰میلیون و  ۴۱۳هزار و  ۱۲۶دالر بوده که این رقم نیز نســبت به
مدت مشابه سال قبل  ۱۸درصد رشد داشته است .وی ،عمده کاالهای
صادراتی بازارچه طی این مدت را مصالح ساختمانی از جمله کاشی،
سرامیک ،اهن آالت ،سیمان و میل گرد و مواد غذایی برشمرد.

دوشنبه  17مهر ماه 1396

zفکرشرامیکردیدباانجاماینکار،تااینحدرسانهای
شوید؟
مهرچیان :انتظارش را داشــتیم ،اما ابتدا که سفرمان را
شروع کردیم رسانهها نسبت به پوشش خبری این کار کم
لطفی کردند ،تا  34روز اول سفرمان فقط دو رسانه پوشش
تصویری انجام دادند .با برخی رسانهها که تماس گرفتیم،
میگفتند ما از حرکت ارزنده شــما باخبریم ولی بهخاطر
سیاستهای رسانهمان امکان پوشش خبری نداریم .نهایتا
شمارة یکی از خبرنگاران ایلنا را پیدا کردیم و اینگونه ایلنا
اولین رسانهای بود که این خبر را منتشر کرد و بعد از آن
انگار راه برای باقی رســانهها هم باز شد و یا متوجه شدند
که ما تنها خواهان حقوق شــهروندیمان هستیم و حرف
نامربوطی نمیزنیم.
zتاثیر پوشش رسانهها در سفرتان بعد از  34روز
چطور بود؟
خیلی تاثیر مثبتی داشت ،پس از پوششهای رسانهای به
هرشهری که میرفتیم مردم ما را میشناختند ،با ما همدل
بودند و بسیار کمکمان میکردند.
zمحرک و انگیزه اصلی شما برای آغاز این سفر چه بود؟
مهرچیان :ما برای کنسرت استاد ناظری و پسرش حافظ،
در قوچان بلیت داشتیم اما متوجه شدیم از دو ساعت قبل از
برگزاری کنسرت درهای سالن پلمب شده و کسی هم در
این مورد پاسخگو نیست ،حتی سرویسهای بهداشتی هم
پلمب شده بود .حتی تا ساعت یازده و نیم شب به احترام
استاد ناظری صبر کردیم و سپس به خانه بازگشتیم و تا
صبح خوابمان نبرد.
براتی :ما آنقدر عالقهمند به موسیقی هستیم که حاضریم
برای شنیدنش به شهرهای دیگر برویم ،اما وقتی دیدیم
 150کیلومتر آنطرفتر از مشهد هم نمیگذارند موسیقی
بشنویم ،گفتیم چرا اصال باید به شهر دیگری برویم؟ چرا
در شهر خودمان موسیقیمان را نشنویم؟ و به این نتیجه

رسیدیم که باید در حد یک خانواده چهار نفره حرفمان را
بزنیم و چون تریبونی نداشتیم تصمیم گرفتیم به این سبک
سفر کنیم تا صدایمان شنیده شود.
zسفرتان را چه تاریخی و از کجا آغاز کردید؟
مهرچیان :ما از  7مرداد سفرمان را شروع کردیم ،شعارمان
را روی برگــه بزرگ چاپ کردیم و ابتدا به حرم امام رضا
(ع) و بعــد از آن به آرامگاه فردوســی رفتیم و از آنجا به
شهرهای استان خودمان ســفر کردیم و به دیدار برخی
استادان موسیقی مقامی خراسان از جمله استاد «عثمان
محمدپرست» و استاد «عبدهلل امینی» رفتیم.
zدرکنسرتاستادناظریدرتهرانهمشرکتکردید،
آیا ایشان متوجه این حرکت شما شد؟
مهرچیان :بله ،ما بعد از کنسرت استاد ناظری با ایشان
دیدار داشــتیم و پس از اینکه با پسرشان حافظ صحبت
کردیم ایشان متوجه موضوع شدند و میخواستند با بنر
ما عکس بگیرند اما متاسفانه چون سالن وزارت کشور بود
اجازه نداده بودند کوله ها و بنرمان را به داخل سالن ببریم.
zپس از تهران به کدام شهرها رفتید و با کدام
موسیقیدانان دیدار داشتید؟
مهرچیان :پس از تهران به شهرهای قم ،اصفهان ،کاشان
و قزوین رفتیم ،در اصفهان «ساالر عقیلی» و در تبریز استاد
«اسفندیار قرهباغی» و «علیرضا قربانی» را مالقات کردیم.
استاد «سیفاهلل شکری» را نیز در قزوین و استاد «عاشیق
دهقان» را در ارومیه مالقات کردیم ،برایمان خیلی ناراحت
کننده بود که ایشان در یک قهوهخانه تاریک در شهر ارومیه
موسیقی اجرا میکرد.
zچه چیزی باعث شد که سختی چنین سفری را با دو
کودک خردسال به جان بخرید؟
براتی :هرچند این سفر برای بچههایمان سخت بود اما
آنقدر فرهنگ و اصالتمان برای ما ارزشمند است که سختی
جاده و پیادهروی همراه با بچههایمان را به جان خریدیم ،ما
میخواهیم بگوییم بچههایمان پدران و مادران آیندة این
سرزمین هستند .ما معتقدیم اگر اجازهندهیم بچههایمان
موسیقی ،فرهنگ و شعر ایرانی را بشناسند ،ارتباط بچهها
را با فرهنگمان قطع میکنیم.
zبازخورد و واکنش باران و کورش به این سفر چه بود،
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خانوادة مشهدی از راهپیمایی دو ماهة خود
در حمایت از موسیقی ایرانی میگویند

آغازی برای شهر بیآواز

  اکثرا مسئوالن شهرها با بنر ما عکس نمیگرفتند .به جز حجتاالسالم حبیب رضا ارزانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو -حتما ماجرای خانواده  4نفری مشهدی را که در تابستان امسال
برای حمایت از موسیقی و اهالیاش به روش «هیچهایک» به شهرهای ایران سفر کردهاند ،خواندهاید
یا شنیدهاید .از این دست سفرها که برای اهداف مختلفی شکل میگیرد تا صدایشان را به گوش
دیگران برسانند ،زیاد میبینیم ،اما به اعتقاد نگارنده آنچه این خانواده را متمایز میکند همراهی
دو کودک خردسال و جنس اعتراضشان است که از خاستگاه موسیقی مقامی برخاسته است .زهره
براتی و احمد مهرچیان و باران و کورش ،دو فرزند این خانواده از شرق تا شمال و از غرب تا جنوب
ایران را طی شصت روز پیمودهاند تا شعار «ما حق داریم آوازهای سرزمین مادری را در شهرمان
بشنویم» را به گوش تمام مردم ایران برسانند .چه آنان که شهروند عادی و چه آنان که مسئولند.
زن این خانواده میگوید :ما همیشه در فضای کاری خودمان بودیم و همیشه میگفتیم ما هرکداممان
یک نفریم و هرچقدر هم که دغدغه داشته باشیم صدایمان به جایی نمیرسد اما این بار ،تصمیم
گرفتیم به اندازه چهار نفرمان ،حرف بزنیم .در ادامه ،صحبتهای این زوج را که در تحریریه دنیای
اقتصاد در مشهد انجام شد ،میخوانید...
چقدر هدف شما را درک کرده بودند؟
براتی :دختر شش ساله من کامال هدف این سفر را
درک کرده بود .یک بار آقایی پشــت کولهپشتی من
را خواند و با خود زمزمه کرد :ما زمانی حق داشتیم...
اما باران به نشانة اعتراض و با تعجب در پاسخ آن آقا
گفت :ما هر ســال این حق را داریم .ما فکر میکنیم
بچهها نمیفهمند و این خیلی بد است که از کودکی
برنامهریزی درســتی برای آنان نداریم .دخترم عاشق
موسیقی اســت ،او از تنهایی و تاریکی میترسید اما
یک روز به من گفت من وقتی آهنگ «ای ایران» را
میشنوم شجاع میشوم.

من هیچگاه معنی کلمات این شعر را به او نگفته بودم
و این تنها تاثیر و قدرت موســیقی بود که به کودکم
احساس قدرت و شــهامت داده بود .ما در این سفر
میخواستیم به بچه هایمان یاد بدهیم برای رسیدن
به هدفشان حرکت کنند حتی اگر سختیهای زیادی
پیش رو داشته باشند.
zآنچه پس از سفرتان اتفاق افتاد همانی بود که انتظارش
را داشتید یا نه؟ فکر میکنید به هدفتان رسیدید؟
براتی :از کودکی همیشــه این جمله امام خمینی که
«شما مامور به تکلیف هستید نه نتیجه» در ذهنم هست،
ما همیشــه به کاری که انجام میدهیم فکر میکنیم نه

گفتگو
نتیجة کار .ما تنها ســعی کردیم صدایمان شنیده شود.
اما خوشبختانه وقتی مجدد به تهران رفتیم تا نامهمان را
از طریق وزارت کشور به رئیس جمهوری برسانیم متوجه
شدیم که سفرمان بازخورد خوبی داشته است.

zبازخورد و پاسخی هم برای نامهتان دریافت کردهاید؟

براتی :هنوز خیر ،نامه را به دکتر محمدمهدی احمدی،
مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد تحویل
دادیم و متن این نامة سرگشاده را نیز که از زبان یک مادر
ایرانی است در کانال تلگراممان منتشر کردیم.

 zاخیرا شاهد برگزاری دو کنسرت در نزدیکی شهر مشهد
بودیم ،آیا خودتان را در این موضوع سهیم میدانید؟

براتی :امیدواریم که اینگونه باشد و این روند ادامه داشته
باشد ،امیدواریم کار ما کمک کوچکی به دنیای موسیقی
کرده باشد.
zاین سفر به طور حتم لحظه های تلخ و شیرین زیادی
داشته است ،برایمان از آن لحظات بگویید.
براتی :دیدار با استاد علیزاده ،استاد ناظری و استاد کلهر از
شیرینترین لحظات سفرمان بود ،ایشان از جمله هنرمندانی
بودند که خیلی از ما استقبال و با ما همدلی کردند ،ایشان را
در افتتاح خانة تنبور در کرمانشاه مالقات کردیم ،کسی چون
استاد علیزاده هیچ وقت خودش را جدا از مردم نمیداند او
حتی همراهی مردم با هنرمندان برایش زیباست و خودش
دوشادوش مردم است.
مهرچیان :چیزی که ما را خیلی ناراحت میکرد این بود
که بعضی از مردم و خیلی از مسئوالن حتی نمیخواستند
شعار روی بنر ما را ببینند ،به ما غیر مستقیم میگفتند
بنرتان را بردارید .به ما بلیت کنسرت میدادند و میگفتند
موســیقیتان را شنیدید حاال برگردید به شهر خودتان و
جایی این شــعارتان را مطرح نکنید و این از لحظات تلخ
سفر بود.
zآیا در سفرتان با مسئوالن دولتی هم دیداری
داشتهاید؟
مهرچیان :از طرف مسئوالن تماسی با ما گرفته نشد ،ما
خودمان به آنان مراجعه میکردیم ،اکثرا مسئوالن شهرها
با بنر ما عکس نمیگرفتند .به جز حجتاالسالم حبیب رضا
ارزانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان.

zپس از بازگشت به مشهد چطور؟ آیا مالقاتی با
مسئوالن استانی داشتهاید؟
مهرچیان :با آقای ســرابی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان و آقای سمیع مسئول اداره موسیقی دیدار
کردیم؛ آنان به ما میگفتند« :چه خوب باالخره یک نفر
در مشهد صحبت کرد.
وقتی میگویند در مشهد کنسرت برگزار نشود ،چون
کسی اعتراضی نمیکند ،برخی میگویند پس حتما مردم
موسیقی نمیخواهند که آن را مطالبه نمیکنند ».من فکر
میکنم این خیلی بد است که مردم مطالبهگر نیستند.
برای دیدار با فرماندار و استاندار هم درخواست دادیم اما
هنوز نتیجهای نگرفتیم و منتظر پاسخ هستیم .میخواهیم
گزارش ســفرمان را به آنان بدهیم و با اعضای شــورای
شــهر هم قرار است دیداری داشته باشیم و امیدواریم به
نتیجه برسیم.
zبرای این سفر چقدر هزینه کردید؟
مهرچیان :شاید بتوان گفت برای جابجایی و سفر به
شهرها یک ریال هزینه نکردیم .تمام شهرها را با کامیون
و تریلی بهصورت رایگان سفر کردیم .بیشترین هزینه ما
در داخل شهرها بود که بازهم بیشتر سعی میکردیم از
اتوبوس و مترو استفاده کنیم .آشپزی و پخت و پز هم با
خودمان بود و در روز یک وعده غذای اصلی میخوردیم.

zدر طول سفر آیا عاملی مانع ادامه راهتان شد که شما را
بهفکربازگشتبهمشهدبیاندازد؟

مهرچیان :خیر ،تنها روز اول ســفر همســرم تلفن
همراهش را در پارک جا گذاشت ،تمام اطالعات مورد
نیاز سفر ما در آن تلفن همراه بود ،درنتیجه مجبور بودیم
به مشهد بازگردیم که خوشبختانه یکی از مردم روستای
نشتیفان خواف گوشی را پیدا کرد و به دستمان رساند.

ضمیمه استان های خراسـان
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فضاینامطلوبکاردرایرانوفعالیتزیرپلهای
ادامه از صفحه اول

براساس بررسیها ،تفاوت پرداخت مالیات یک واحد تولیدی با یک طال
فروش معنی داراست .گزارشها نشان میدهد ،یک طال فروش بهصورت
میانگین ساالنه حدود  ۹۰۰هزار تومان با ایجاد فقط یک فرصت شغلی
مالیات پرداخت میکند .درصورتی که یک واحد شناسنامهدار تولیدی با
ایجاد فرصتهای شغلی بسیار ،دهها برابر و رقم میلیونی مالیات پرداخت
میکند .این شرایط برخی واحدهای رسمی را به سمت اقتصاد زیرزمینی
تشویق میکند .در کنار مشکالت مذکور تبلیغات گسترده محصوالت به
ظاهر ارزان و کمکیفیت مشاغل زیرزمینی در شبکههای اجتماعی نیز به
تولید شرکتهای شناسنام هدار در داخل آسیب میزند و حتی بازار صادراتی
آنها را هدف قرار داده است .این موضوع نشان میدهد که آفت مشاغل
زیرزمینی به فرار مالیاتی محدود نمیشود و الزم است نهادهای متولی پس
ب و کار ،فعالیت این واحدهای مخرب اقتصادی
از ساماندهی فضای کس 
را نیز محدود کنند .برای برون رفت از این وضع باید فضای کسب و کار
در کشور شفاف و آسان شود  ،صدور مجوزهای تولید سادهتر  ،بخشهای
مغفول مانده قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب  1390مجلس شورای
اسالمی عملیاتی و دستگاههای دولتی با تولید کشور مهربان تر شوند تا
فعاالن اقتصادی کمتر به سمت تولید زیرزمینی رویآورند.
دبیر خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

خبر

پذیرشمتکدیانمعتاددرکمپهایترکاعتیاد
دنیــای اقتصاد -مدیر خدمات شــهری
شهرداری مشهد از انعقاد قرارداد با بهزیستی
به منظور پذیرش متکدیان معتاد متجاهر در
کمپهای ترک اعتیاد خبر داد.
علیرضا صحراگرد بیان کرد :از آنجا که شهر مشهد
به واسطه زائرپذیر بودنش مکان مناسبی برای حضور
متکدیان و سواستفاده از حس انسان دوستی شهروندان است لذا شهرداری
مشهد عزم جدی برای جمعآوری این افراد دارد .وی افزود :متاسفانه بخش
اعظمی از متکدیانی که از سطح شهر جمعآوری میشوند ،معتادان متجاهر
هستند که قطعا باید در کمپهای ترک اعتیاد پذیرش شوند.
مدیر خدمات شهری شهرداری مشهد تصریح کرد :متکدیان سطح شهر
بعد از جمعآوری از ســطح شهر به خانه سبز منتقل میشوند که در این
مــکان بعد از غربالگری متکدیان معتاد متجاهر به کمپهای ترک اعتیاد
منتقل میشوند .صحراگرد با بیان اینکه کمپهای ترک اعتیاد در اختیار
سازمان بهزیستی است ،گفت :در این خصوص شهرداری مشهد قراردادی
با بهزیستی منعقد کرده تا متکدیان معتاد متجاهر بعد از جمعآوری به این
کمپها منتقل شوند .وی اضافه کرد :در حال حاضر  3کمپ ترک اعتیاد
برای پذیرش این افراد آمادهسازی شده که البته با توجه به تعداد باالی این
متکدیان و ظرفیت پایین کمپها ،تعداد مراکز نگهداری افزایش پیدا خواهد
کرد .مدیر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت :در این راستا طی هفته
گذشته 75 ،متکدی جمعآوری و تحویل خانه سبز شدهاند تا به کمپهای
ترک اعتیاد منتقل شوند .صحراگرد اضافه کرد :قرارداد منعقد شده با سازمان
بهزیستی تا پایان سال جاری است که بعد از آن دوباره تمدید خواهد شد .وی
در پایان خاطرنشان کرد :تمام تالش مدیریت شهری در این زمینه بهبود و
ایجاد شرایط بازگشت متکدیان معتاد متجاهر به جامعه و زندگی و همچنین
فراهم کردن شرایط شغلی برای این افراد است.

افزایش سطح کشت زعفران در خراسان رضوی
دنیای اقتصاد -مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی گفت :سطح زیر کشــت زعفران در این استان امسال در
مقایسه با پارسال هشت درصد گستردهتر شده است.
به گزارش ایرنا ،هاشم نقیبی اظهار کرد :امسال  84هزار هکتار زمین در
خراسان رضوی زیر کشت زعفران قرار دارد .این سطح پارسال  78هکتار
بود .وی به رتبه نخست خراسان رضوی به لحاظ سطح زیر کشت و تولید
زعفران در ایران اشاره و بیان کرد :بطور میانگین از هر هکتار زمین چهار تا پنج
کیلوگرم زعفران برداشت میشود .البته پارسال یک کشاورز نمونه در خراسان
رضوی از هر هکتار زمین  ۳۹کیلوگرم زعفران برداشت کرد که رکوردی ملی
محسوب میشود .مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
ادامه داد 138 :هزار بهره بردار بخش کشاورزی این استان در حوزه کشت
و تولید زعفران فعالیت دارند .همچنین  800هزار نفر در خراسان رضوی
بطور مستقیم درگیر امور مربوط به کشت ،تولید و برداشت زعفران هستند.
وی در ادامه همچنین گفت :میزان صادرات این محصول در نیمه نخست
هنوز جمع بندی نشده اما پارسال  187تن زعفران خراسان رضوی به ارزش
 264میلیون دالر صادر شد که نسبت به سال قبل  60درصد از نظر وزن و
 65درصد از نظر ارزش افزایش داشت .نقیبی به ورود زعفران به بازار بورس
و خرید و فروش منطقی این محصول در همین قالب نیز اشاره و بیان کرد:
قابلیت ارائه زعفران در کاالی بورس ایران به بهره برداران این محصول اجازه
میدهد معامله منطقی و با قیمت واقعی را برای محصول خود تجربه کنند.

سهامداران پدیده اینبار کفن پوشیدند
دنیای اقتصاد -سهامداران شرکت پدیده شاندیز در اقدامی اعتراضی
به صورت کفنپوش در مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.
تعدادی از بانوان سهامدار شرکت پدیده شاندیز ،روز شنبه  15مهرماه در
اعتراض به روشن نبودن وضعیتشان مقابل استانداری خراسان رضوی کفن
پوشیدند .تجمع کنندگان که نسبت به وضعیت سهام پدیده و عدم پرداخت
بدهی مجموعه پدیده به سهامدارانش معترض بودند ،پالکاردهایی با مضمون
«پدیده تا کی ورشکسته»« ،ما آمدیم حق خود را بگیریم»« ،من حقم را
میخواهم و از آن نمیگذرم» و ...در دست داشتند.
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دنیای اقتصاد از جلسه کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گزارش میدهد

مهجوریت صنایع کوچک در بازار سرمایه

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین
مالــی اتــاق بازرگانی خراســان رضوی در
این جلســه گفــت :ما در اســتان راهی جز
ســرمایهگذاری نداریم و بهرغم توفیقاتی در
زمینه اشتغال ،هنوز  11درصد بیکاری داریم
که نیمی از آنها فارغالتحصیل دانشــگاهی
هستند و این در شان خراسان رضوی نیست.
اگر با نگاه اشتغال ،سرمایهگذاری کنیم موفق
نخواهیم بود بلکه اشتغال مولود سرمایهگذاری
اســت و با نگاه سرمایهگذاری باید به این کار
بپردازیم تا اشــتغال خود به خود ایجاد شود.
جواد باقری افزود :ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت اعالم کرده از ابتدای امسال  705فقره
جواز تاسیس با سرمایهگذاری  23هزار میلیارد
ریال صادر کرده ،این یعنی هماکنون به طور
بالقوه  2300میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز
داریم .نیاز به سرمایهگذاری و ظرفیت استان
ما قابل قبول اســت اما متاسفانه نظام بانکی
خراسان در زمینه نسبت منابع به مصارف رتبه
اول را دارد و اصال خوب نیست که در استانی
که تقاضا برای سرمایهگذاری وجود دارد 24
هزار میلیارد تومان مازاد سپرده بانکی نسبت
به مصارف داشته باشیم.
وی اظهار کرد :خراسان استان سپردهخیزی
است و با توجه به وجود بارگاه رضوی و حضور
ساالنه  25میلیون زائر ،گردش مالی در این
استان باالست و حدود  12هزار میلیارد تومان
گردش مالی ساالنه دارد؛ بخش زیادی از این
پول به دلیل ضعیف بودن تولید از استان خارج
میشود اما در هر صورت گردش مالی است و
در این شرایط وجود  24هزار میلیارد تومان
سرریز سپرده منابع نسبت به مصارف در شان
سیستم بانکی استان ما نیست.

ما مجبوریم در سرمایهگذاریهای
بزرگ وارد شویم و این مهم با بانک
اتفاق نخواهد افتاد؛ یکی از راههای
آن تامین مالی از طریق بازار سرمایه
است که به این امر آشنایی زیادی
نداریم و البته جای تاسف است که
بازار سرمایه هم با ساختار صنایع
کوچک و متوسط ما آشنا نیست و
هدفگذاری اش صنایع بزرگ و
بخشهای بزرگ اقتصاد است
باقری با تاکید بر اینکه سیستم بانکی ما باید
به عنوان یک اتاق فکر عمل کند ،خاطرنشان
کرد :کارشناسان بسیار ارزندهای در سیستم
بانکی اســتان هستند؛ نمیتوان گفت امکان
سرمایهگذاری در خراسان وجود ندارد و بعد
ببینیم در اســتانهایی کم استعدادتر از این
استان  100درصد منابع مصرف شده است.
نمیتــوان باور کرد که مثال اســتان کرمان
مستعدتر از خراســان است بلکه هماهنگی
میان بخش دولتی و بانکی و خصوصی در آن
استان و در بسیاری از استانهای کوچکتر از ما
در غرب کشور بهتر است.
وی گفت :نظام بانکی باید در کنار بخشهای
سودآور و توجیهدار قرار بگیرد .هیچ اصراری
نداریم که تسهیالت به صنعت داده شود اما
اینکه بگوییم اقتصاد استان خراسان قابلیت
رشد ندارد پس نمیتوانیم تسهیالت را استفاده
کنیم ،قبول ندارم.
zلزوم راه اندازی دفتر سرمایهگذاری در اتاق مشهد

عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی خراسان رضوی از
تالش برای راه اندازی دفتر
ســرمایهگذاری در اتاق
استان خبر داد و افزود :ما
برای ائتالف و عزمی جدی
در راســتای توسعه سرمایهگذاری در استان،
دســت همکاری به سوی سیســتم بانکی،
بخشــهای تامین سرمایه و دیگر بخشها دراز
میکنیم و اگر این تابلو از وضعیت ائتالف بخش
دولتی و خصوصی در مسیر توسعه استان و با
نگاه به مزیتها را نشان دهیم ،سرمایهگذاران
ورود پیــدا میکنند .وی یادآور شــد :دفتر
ســرمایهگذاری اتاق در تهران شکل گرفته و
کارهای بسیار خوبی انجام میدهد ،ما در استان
هــم قابلیت همکاری با آن دفتــر را داریم و
میتوانیم از ظرفیت دفتر تهران با نگاه به جذب
سرمایهگذار خارجی استفاده کنیم و هم این
دفتر را با نگاه به جذب سرمایهگذار داخلی و
تشویق سرمایهگذاری در مشهد ایجاد کنیم.
باقری با تشریح رویکرد تکلیفی برنامه ششم

  هماهنگی میان بخشهای دولتی و بانکی و خصوصی در بسیاری از استانهای کوچکتر از خراسان بهتر است

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -نوزدهمین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی
اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور اعضای این کمیسیون و دیگر کمیسیونهای اتاق
و نیز شرکت تامین سرمایه نوین برگزار شد و شیوههای تامین سرمایه در این نشست
مورد ارزیابی قرار گرفت.
توسعه کشور به موضوع تامین سرمایه و سهم
تسهیالت بانکی در آن ،عنوان کرد :تکلیفی
که برنامه ششم توسعه برای کل کشور تعیین
کرده ،این اســت که سهم تسهیالت باید در
طول برنامه حدود  24/7درصد بخش تامین
ســرمایه را شامل شــود که رقم آن به طور
میانگین هزار و  900میلیارد ریال در نظرگرفته
شده است .عالوه بر این ،سهم بازار سرمایه در
سال  96به میزان  48/8هزار میلیارد ریال در
نظر گرفته شده که میانگین آن برای کل برنامه
ششم  956هزار میلیارد ریال است.
zشیوههای نوین تامین سرمایه در اقتصاد ایران

در ادامه ،مدیر تحقیقات و
بازاریابی شــرکت تامین
ســرمایه نوین به تشریح
شــیوههای متنوع تامین
ســرمایه در اقتصاد ایران
پرداخت و گفت :به منظور
اصــاح ســاختار بدهیها و تامین ســرمایه
راهکارهای مختلفی پیش روی فعاالن اقتصادی
است .تامین مالی بلندمدت از بازار سرمایه و
تطبیق تعهدات با درآمدهای پایدار و تبدیل
تسهیالت کوتاه مدت به اوراق بلندمدت یکی
از این روشها به شمار میآید .در کنار آن باید
سیاست کاهش هزینههای مالی با تنوعبخشی
به ساختار بدهیها و حقوق صاحبان سهام اتخاذ
شود .محمد مسعود غالمپور تصریح کرد :اوراق
بهادارسازی داراییها با استفاده از ابزارهای بازار
سرمایه ،واگذاری سهام به سهامداران خرد و
نهادی در زنجیره تامین شرکتها و پذیرش سهام
در بورســها و تامین مالی از طریق مدیریت
قیمت سهام و نهایتا تامین مالی ارزی نیز دیگر
رویکردهایی هســتند که در این بخش اتخاذ
میشوند.
zلزوم برنامهریزی برای تامین سرمایه
بنگاههای کوچک و متوسط

رئیس کمیسیون معدن
اتاق بازرگانی خراســان
رضــوی نیز گفــت97 :
درصد صنعت خراســان
رضــوی مربوط به بخش
خصوصــی و عمدتــا
واحدهای کوچک و متوسط است ،بنابراین باید
برای واحدهای کوچک و متوســط نیازمند
سرمایه ،برنامه و طرحی ارائه شود.
علی اصغر پورفتحاهلل افزود :یکی از ابزارهای
نوین تامین ســرمایه بورس است و به ویژه
در حالــت رکود ،فرایندی اســت که به نفع
سرمایهگذار و صاحب کاالست.
ر ئیــس کمیســیو ن
گردشگری و خدمات اتاق
مشــهد هم گفت291 :
پــروژه گردشــگری در
اســتان در حال ساخت
است که از این میان 215
مورد آن اقامتی بوده و مابقی نیز در حوزههای
مختلف نظیــر مراکز تفریحی ،مجتمع های
تجاری و  ...تعریف شــده است .از این میان،
 160پروژه مشــخصا به بخش هتل ســازی
اختصاص دارد که متاسفانه بخش اعظم این
پرژوه ها به دلیل اشباع بازار ،به کندی در مسیر
بهرهبرداری پیش میرود و شماری نیز به دلیل
مشکالت نقدینگی متوقف شدهاند.
محمــد قانعی تصریح کرد :از مســئوالن
کمیسیون سرمایهگذاری اتاق و کارشناسان
تقاضا داریم ظرفیتی را جهت تبیین نگاهی
تخصصی به موضوع تامین سرمایه در حوزه
گردشگری ،فراهم کنند.

zنظام بانکی رغبتی به تامین مالی پروژههای
سرمایهگذاری ندارد

ر ئیــس کمیســیو ن
ســرمایهگذاری و تامین
مالــی اتــاق بازرگانی
خراسان رضوی در پایان
جلســه و در جمعبندی
این نشست به خبرنگار
دنیــای اقتصاد گفت :اساســا رویکرد اتاق و
ماموریتی که به کمیسیون سرمایهگذاری و
تامین مالی محول شــده این است که باید
توســعه سرمایهگذاری در استان را تشویق و
دنبال کنیم و به تبع آن تامین مالی پروژههای
سرمایهگذاری را تسهیل کنیم .کمیسیونها در
قانون اتاق نقش اجرایی ندارند و ما به رئیس
اتاق پیشنهاد دادیم که دفتر سرمایهگذاری را
در اتاق مشهد راه اندازی کنیم تا مشخصا وارد
حوزه پیگیری اجرای سرمایهگذاری و تامین
مالی شویم.
باقــری عنوان کــرد :تالش امــروز ما در
کمیسیون این است که با برگزاری جلسات و
دعوت از صاحبنظران و اســتادان و اهل فن
هم در حوزه سرمایهگذاری یعنی فرصتهای
ســرمایهگذاری و هم در حــوزه تامین مالی
و انواع روشهــای آن ،موضوعات مربوطه را
دنبال کنیم.
وی بــا اعتقاد بر اینکه نظــام بانکی ما نه
میــل و رغبت و نه توان بــرای تامین مالی
پروژههــای ســرمایهگذاری دارد ،افزود97 :
درصد ســرمایهگذاران صنعت خراســان از
بخش خصوصی هســتند و این افتخار است
اما اگر به آمارهای منتشــره سازمان صنعت
نگاه کنیم از نظر تعداد رتبه دوم یا ســوم را
و از نظر ســرمایهگذاری رتبه ششم را داریم.
دلیلش این اســت که چون بخش خصوصی
در کشــور ما توان سرمایهگذاریهای بزرگ را
ندارد به سراغ سرمایهگذاریهای کوچک مقیاس
میرود و در رقابت جهانی در این زمینه دچار
مشکل میشویم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان
رضوی متذکر شــد :مــا مجبوریم در زمینه
ســرمایهگذاری بزرگ وارد شویم و این مهم
با بانک اتفــاق نخواهد افتاد؛ یکی از راههای
آن تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که
به این امر آشنایی زیادی نداریم و البته جای
تاسف اســت که بازار سرمایه هم با ساختار
صنایع کوچک و متوســط ما آشنا نیست و
هدفگذاری اش صنایــع بزرگ و بخشهای
بزرگ اقتصاد اســت .وی گفت :در کشور ما
بخشــهای بزرگ اقتصاد ،دولتی یا خصولتی
است و امروز از همه مواهب برخوردار است؛ هم
از فاینانس خارجی و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و هم از حوزه بازار ســرمایه بســیار
راحتتر از بخش خصوصی برخوردار است.
ما در کمیسیون ســرمایهگذاری اتاق باید
تــاش کنیم فعاالن بازار تامین ســرمایه و
صندوقهای ســرمایهگذاری را جذب کنیم و
با فضای واقعی استان خراسان آشنا کنیم و
به آنها نشان دهیم اگر در راستای سیاستهای
اقتصادی کالن کشور سهم و ماموریتی برای
خود قائلند در استان خراسان رضوی باید نگاه
به بنگاههای کوچک و متوسط را اولویت قرار
دهند و برای آن برنامه داشته باشند.
zهدفگذاری آشناسازی فعاالن اقتصادی با
فضای واقعی بازار سرمایه

باقری با بیان اینکه به دنبال آشــنا کردن
فعاالن اقتصادی و شرکتهای فعال در حوزه
اقتصاد و کارآفرینی بــا فضای واقعی تامین

سرمایه هستیم ،گفت :به بیان سادهتر باید دو
طرف را به هم نزدیک کنیم و اگر کمیسیون
ســرمایهگذاری در این زمینه موفق شــد به
نظر من رســالت خود را انجام داده است .اگر
بخواهیم تکلیف برنامه ششم توسعه را عملیاتی
کنیم ،باید  12.4درصد از سهم سرمایهگذاری
در کل کشور از طریق بازار سرمایه انجام شود
و این اتفاق هنوز میسر نیست و تردید ندارم
با این روند موفق نخواهد شد.
وی اضافه کرد :راه حل این موضوع برگزاری
چنین نشستهایی است چرا که تمام بخشها
از حمل و نقل و کشاورزی گرفته تا گردشگری
و معدن از آن اســتقبال میکننــد اما درد
مشترک همه آنها این است که با شکل کنونی
بازار سرمایه ،بخش خصوصی قابلیت ورود به
آن حوزه را ندارد .بازار سرمایه باید مشکل ما را
ببیند و برای آن نسخه پیدا کند و ما هم برای
ایجاد راه چاره در زمینه سرمایهگذاری کمک
میکنیم.رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق
بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد :روشی که
دنیا به کار بسته تا موفق شده ،ادغام صنایع
کوچک و متوســط است و صنایع ما هم باید
ادغام و بزرگ شوند تا توان عملیاتی و سرمایه
خود را باال ببرند .امیدوارم این دست نشستها
حتی اگر در عمل به طور مستقیم ورود پیدا
نکند ،در باال بردن سطح آگاهی و ایجاد انگیزه
در طرف عرضه برای تطبیق مدلهای خودش
با نیــاز روز جامعه و ایجاد انگیزه و تالش در
ســمت تقاضا برای اینکه خود را با شــرایط
تامین ســرمایه از بازار سرمایه تطبیق دهد،

عمدتاشرکتهایوابستهبهسیستم
بانکی و نهادهای مختلف اقتصادی
و شبه دولتی و یا مستقیما دولتی
کشور توانسته اند سرمایه مورد نیاز
خود را ازبازار سرمایه تامین کنند؛
اینها همان گروهی هستند که برای
خارجیها هم جذاب هستند
اثرگذار باشد .وی ادامه داد :عمدتا شرکتهای
وابسته به سیستم بانکی و نهادهای مختلف
اقتصادی و شبه دولتی و یا مستقیما دولتی
کشــور توانسته اند سرمایه مورد نیاز خود را
ازبازار سرمایه تامین کنند .اینها همان گروهی
هستند که برای خارجیها هم جذاب هستند و
سرمایهگذاری خارجی اغلب در بخش خودرو و
پتروشیمی یا نفت که به طور مستقیم مربوط
به دولت است و یا زیرگروههای دولتی مثل
مخابرات انجام میشود.
zصنایعکوچکومتوسطموتورپیشراناقتصادماست

باقری خاطرنشــان کرد :ما صرفا با نهادها
و شــرکتهای دولتی و بخشهای خصولتی
نمیتوانیم اقتصاد کشــور را اداره کنیم بلکه
نیاز به یک بخش خصوصی توانمند و فعال و
پویا مثل اقتصادهای موفق دنیا داریم .صنایع
کوچک و متوســط موتور پیشــران اقتصاد
ماست اگر برنامهای صحیح برای بقای آنها و
رشد و توسعهشان داشته باشیم .بعید میدانم
تولد صنعــت بزرگ برای کشــورمان بدون
شرکتهای کوچک و متوسط ما را به موفقیت
کامل برساند.
وی گفــت :جلســه امــروز کمیســیون
ســرمایهگذاری اتاق در حوزه تامین مالی از
بازار سرمایه بود و ارتباط دو طرفه برقرار شد
و ادامــه پیدا میکند .در حوزه تامین مالی از
طریق بانکها هم سعی کردیم دو طرف را به
هم نزدیک کنیم و پیش از این نیز در زمینه
ادغــام صنایع کوچک و تبییــن فرصتهای
سرمایهگذاری در استان به عنوان نیازی جدی
در استان کار کردیم.
باقری مهمترین مشــکل در حوزه تولید و
خدمات استان را باال بودن قیمت تمام شده
دانست و اظهار کرد :در پیک فصل گردشگری
اســتان  40درصد هتلهــا خالی میماند و
دلیلش این اســت که قیمت تمام شده کاال
و خدمات در کشــورمان باالست و برای این
موضوع باید تدبیر شود.
یکی از روشهای کاهش قیمت تمام شده،
کاهش هزینههای سربار است؛ ما در کمیسیون
روی این موضوع کار میکنیم و باید بتوانیم
با همراهی و همفکری بخشهای دولتی مثل
مالیات ،تامین اجتماعی و صنعت و معدن و
گردشگری  ،نسخهای برای کاهش قیمت تمام
شده و باال بردن کیفیت و رشد صنایع کوچک
و متوسط تهیه کنیم.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

معاون برنامهریزی شهردار مشهد
منصوب شد
دنیای اقتصاد -طی حکمی از سوی تقیزاده
خامسی ،شــهردار مشهد مقدس ،شهریار آل
شیخ معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری مشهد ،شهریار
آل شــیخ که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت
پروژه است ،سوابقی همچون مشاور بهرهبرداری مجموعه نمایشگاهی شهر
آفتاب ،مدیر بازاریابی و بهرهبرداری شهرداری مشهد و قائممقام مدیرعامل
و مدیر توســعه ،برنامهریزی و پشتیبانی نمایشگاه بینالمللی مشهد را در
کارنامه کاری خود دارد.

افزایش 47درصدی مصرف گاز
در خراسان رضوی
ایرنا -مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی
گفت :با آغاز موج ســرما در دومین هفته از
نخستین ماه پاییز حجم مصرف گاز در این
استان نســبت به هفته نخست مهر ماه 47
درصد افزایش یافت.
سید حمید فانی افزود :در هفته دوم مهر جاری  168میلیون مترمکعب
گاز در خراســان رضوی به مصرف رسید .بر این اساس بطور میانگین
روزانه  28میلیون مترمکعب گاز در بخشهای مختلف خانگی و عمومی،
تجاری و صنعتی و نیروگاهی مصرف شده است.
وی ادامه داد :مصرف گاز خراسان رضوی از  22میلیون مترمکعب در
روز شنبه نهم مهر به  32میلیون مترمکعب در روز پنجشنبه سیزدهم
مهر رسید .مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت :البته این آمار
نسبت به مدت مشابه پارســال افزایش چشمگیری نداشته است .در
مدت مشابه پارسال نیز  167میلیون مترمکعب گاز در بازه زمانی نهم تا
چهاردهم مهر مصرف شد .شرکت گاز خراسان رضوی تامین کننده گاز
دو میلیون و  84هزار و  332مشترک است که از این تعداد یک ملیون
و  700هزار در بخش شــهری و  384هزار و  276مشترک در بخش
روستایی مصرف کننده این انرژی هستند.

یوحرفهایویژهمعلوالن
مرکزآموزشیفن 
مشهدیراهاندازیمیشود
تسنیم -مدیرکل سازمان فنی و حرفهای
خراسان رضوی از راهاندازی مرکز آموزشی
ویژه معلوالن در مشهد خبر داد.
افشــین رحیمی در گردهمایی مدیران مراکز و
کلینیکهای توانبخشی معلولین مشهد که با هدف
معرفی توانمندیهای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفهای غرب مشهد
(ویژه توانیابان) در این مرکز برگزار شد ،اظهار کرد :ایجاد این مرکز در
واقع فصل جدیدی در خدمت به جامعه معلوالن است که در راستای
عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر اجتماعی برای معلوالن ایجاد
شــده است .وی ایجاد مراکز ویژه معلولین را همپایه احداث مدرسه و
مسجد عنوان کرد و ادامه داد :یک معلول نیز انسانی است که میتواند
با آموزش مناســب وارد بازار کار شده و خدماتی شایسته را ارائه کند.
رحیمی ارائه آموزشهای تخصصی به معلوالن را نیازمند همکاری و تبادل
تجربیات دستگاههای ذیربط دانست و خاطرنشان کرد :در این صورت
است که میتوان بهترین شیوهها را شناسایی و اجرا کرد تا شاهد نتیجه
مطلوب و قابل قبول باشیم .معلولیت محرومیت نیست بنابراین میتوان
با آموزش ،این قشر از جامعه را از کنج خانهها بیرون آورد و وارد اجتماع
و یا حتی وارد چرخه تولید و اشتغال کرد.

علی نجفی به عنوان شهردار نیشابور
منصوب شد
ایسنا -با حکم وزیر کشور ،علی نجفی به عنوان
شهردار جدید نیشابور منصوب شد.
علي نجفي با كسب  6راي از  9راي اعضاي شورا به
سمت شهردار نيشابور انتخاب شده بود؛ تحصيالت وي
کارشناسی ارشد مدیریت و برنامهریزی شهری است و
همچنين سمت مدیرعاملي سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد را در
كارنامهي خود دارد .رحمانی فضلی وزیر کشور شنبه  15مهرماه در حکمی
علی نجفی را به عنوان شهردار جدید نیشابور منصوب کرد.

 27درصد اعتبارات جاری و عمرانی
خراسان رضوی تخصیص یافت
ایرنا -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت :کل
اعتبارات جاری و عمرانی این استان در بودجه سال  1396مبلغ هزار و
 911میلیارد تومان است که تاکنون  27درصد آن تخصیص یافته است.
رضا جمشــیدی افزود :از این حجم اعتبار  572میلیارد تومان اعتبارات
هزینهای است و 252میلیارد تومان یعنی حدود 44درصد آن دارای تخصیص
میباشد .وی اعتبارات هزینهای را در دو بخش حقوق و سایر ذکر و بیان کرد:
اعتبارات حقوق و مزایا  319میلیارد تومان با تخصیص  48درصد و ســایر
هزین هها  253میلیارد تومان با تخصیص  38درصد است.
وی گفت :اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خراسان رضوی در سال
 1396نیز هزار و  339میلیارد تومان است که  267میلیارد تومان آن تاکنون
تخصیص یافته که حدود  20درصد است .جمشیدی افزود :در این بخش
اعتبارات استانی  792میلیارد تومان است که  238میلیارد تومان یعنی 30
درصد آن ظرف شش ماه گذشته تخصیص یافت اما تخصیص  9ماهه هنوز
ابالغ نشــده است .وی ادامه داد :اعتبارات سه درصد نفت هم  280میلیارد
تومان با تخصیص  46درصد است و سایر اعتبارات استانی با  512میلیارد
تومان اعتبار مصوب حدود  21درصد تخصیص یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت :اعتبار طرحهای
ملی اســتانی شده  97میلیارد تومان است که  26درصد تخصیص داشته،
اعتبارات توازن منطقه ای استان نیز یک میلیارد تومان است که  100درصد
تخصیص داشته ،اعتبارات جرائم راهنمایی و رانندگی استان هم  25میلیارد
تومان است که پنج درصد تخصیص داشته ،اعتبارات بازارچه های مرزی 37
درصد تخصیص داشته ،تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و
حقوقی(اوراق تسویه خزانه ) هم یک میلیارد تومان اعتبار داشته که تخصیص
استان  100درصد بوده است.

