متوجه به نیاز و سلیقه مشتری
گامی مهم در تحقق شعار سال است

جلبرضایت
برایحمایت

ضمیمه استانهای خراسـان
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در نخستین همایش مهارتآموختگان کارآفرین در مشهد مطرح شد

حمایتازکاالیایرانیوارتقایتولیدملی،
نیازمندعملگرایی
علی کبیر*
حمایت از کاالی ایرانی و ارتقای تولید ملی
نیازمند عملگرایی تمامی ارکانی است که به
نوعی با این مسئله در پیوند هستند و زمانی
کاالی ایرانی جایگاه واقعی خود را پیدا میکند
که شــرایط تولید در ایران با وضعیت تولید
محصوالت مشابه در کشورهای دیگر ،به لحاظ
هزینه و سطح حمایتها ،برابری کند.
نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «حمایت از
کاالی ایرانی» و تداوم توجه معظمله به مباحث اقتصادی در روند
نامگذاری سال ،حکایت از آن دارد که این حلقه پیوسته ،در یک نگاه
کلی باید مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را تجلی ببخشد و نهایتا عملیاتی
سازد .در این زمینه اتخاذ رویکردی که به رشد درونزا و بروننگر
منجر شود ،اهمیت زیادی دارد و این مفهوم نیز مورد تاکید ایشان
بوده است و در واقع اشاره به این اصل مهم دارد که اگر نیت داریم،
در بحث تولید ملی به جایگاه واقعیمان برسیم ،نمیتوانیم وظیفه
و ماموریت ایــن کار را بر ذمه صرفا یک گروه بدانیم بلکه تمامی
تصمیمگیران ،تصمیمسازان ،ارکان و اجزای حاکمیت و آحاد مردم
باید از این هدف حمایت کنند.
البتــه تاکید بر اهمیت حمایت مصرفکننده از کاالی ایرانی به
معنای آن نیســت که در جبهه دیگر تولیدکننده به کیفیت ،نیاز
و ذائقه مشــتری ،اهمیت ارتقای تکنولوژی تولید ،زیرساختهای
محیط زیســتی تولید خود ،قیمت تمام شده و ...بیتوجه باشد و
صرفا بر تحقق این شعار تکیه کند ،چرا که نتیجه چنین رویکردی،
رویگردانی بیشتر مصرفکنندگان از کاالی داخلی و رغبت بیشتر
به محصوالت خارجی به رغم گرانی آن خواهد بود .با وجود نقدهایی
که به توان بخش تولید در کشورمان صورت میگیرد ،در حال حاضر
شاهد آن هستیم که بعضی بنگاههای تولیدی ما ،محصوالت بسیار
باکیفیت را تولید و صادر میکنند و بعضا مخاطبان پروپاقرصی در
کشــورهای هدف صادرات خود دارند .این امر گواه آن است که به
اتکای تعهد و توان داخلی میتوان حضور موثری در بازارهای داخلی
و بینالمللی داشته باشیم.
ادامه در صفحه 3

لزوم بازنگری در نظام آموزشی

دولتدرانتصاب
مدیرانتوجهی
بهجنسیتندارد
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اردکانیان :شهرهای زیادی با تنش آبی مواجه خواهند بود

در سال  96صورت گرفت؛

دریافت ۱۶میلیاردریال
یارانهسودتسهیالت
ازسویصادرکنندگان
خراسانرضوی
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صفحه 4

رئیس کارگروه سازگاری با
خشکسالی استان مطرح کرد

معاون وزیر کشور در مشهد:

دولت در انتصاب مدیران توجهی به جنسیت ندارد
نظامی و انتظامی نداشته باشد طبیعی است که در مقام
استاندار و رئیس شورای تامین استان در عمل در برخی
بخشها دچار مشکل میشود.

اینکه بگوییم پرونده تغییرات باز است هم حرف درستی
نیست لذا متناسب با شرایط و مسائلی که پیش میآید در
مورد تغییرات استانداران تصمیمگیری میشود.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین پیرامون صدور مجوز
برای تجمعها در کشور گفت :تجمعات از نظر قانونی بر دو
بخش تجمعات گروههای سیاسی و احزاب استوار است که
این گروهها تقاضای خود را ارسال می کنند .این تقاضا در
فرمانداری محل و استانداریها بررسی میشود.
وی افزود :در دولت یازدهم و ظرف  6ماه گذشته فعالیت
دولت دوازدهم به اغلب تقاضاها مبنی بر برگزاری تجمعات
پاسخ مثبت داده شده و آمار وزارت کشور گویای برگزاری
دهها هزار تجمع به ویژه در زمان انتخابات شوراها ،ریاست
جمهوری و مجلس شورای اسالمی است.
جبارزاده ادامه داد :هر تقاضا برای برگزاری تجمع که به
دستگاههای امنیتی ،انتظامی و فرمانداریها برسد بررسی
میشود .فقط یک مورد تقاضا مربوط به برگزاری راهپیمایی
اســت که براســاس قانون تصمیمگیری در خصوص آن
مربوط به کمیسیون ماده  10احزاب میشود .بقیه تقاضای
تجمعات در استانها توسط فرمانداریها تصمیمگیری و برای
آن مجوز صادر میشود.

جبارزاده همچنین گفت :معتقدیم یکی از ضرورتهایی که
در جامعه ایران مطرح است بحث گفتوگو بین بخشهای
مختلف جامعه از جمله مردم و دولت ،سیاسیون با همدیگر
و صنوف با یکدیگر است .اعتقاد ما بر این است که گفتوگو
میتواند رافع خیلی از مشــکالت باشد .تا گفتوگو انجام
نگیرد دردها و مشکالت مشخص نمیشوند و اگر مشکلی
گفته نشــود طبیعی است که راه حلی برای آن نمیتوان
یافت.
وی افزود« :منشور گفتوگوی سیاسی» در  9بند توسط
وزیر کشور ابالغ شده است .این بندها شامل گفتوگوی
سیاسی ،گفتوگوی صنفی ،گفتوگوی بین استانداران
به عنوان نمایندگان دولت با اهل قلم ،رســانهها ،اساتید،
دانشجویان و با همه گروههای فکری و سیاسی صاحبنظر
جامعه است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت :نتیجه این گفتوگوها
میتواند زمینهســاز گفتوگوی بین ملت و دولت باشد و
برنامه این گفتوگوهای سیاسی در استانها آغاز شده که
امید است امسال شاهد توسعه آن باشیم.
نشست یک روزه کارگروه استانداران منطقه پنجم کشور
شامل استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،خراسان
شمالی ،یزد ،کرمان و سیستان و بلوچستان با حضور معاونان
سیاسی ،امنیتی و اقتصادی وزارت کشور در مشهد برگزار
شد .در این نشست برنامههای این استانها در بخشهای
مختلف اقتصادی ،امنیتی ،گردشگری ،اجتماعی و سیاسی
به منظور همافزایی تدوین و نهایی میشود.

 zپاسخمثبتبهاغلبتقاضاهایتجمع

 zتغییراستانداران،نامشخص

معاون وزیر کشــور همچنین در مــورد برنامه تغییر
استانداران در سال جاری گفت :تغییر استانداران یا مدیران
یک روال مستمر برای هر نظام پویا و در حال تغییر است
منتها بستگی به این دارد که این تغییر کی ،کجا و بر چه
اساسی انجام گیرد.
وی افزود :اینکه بگوییم پرونده تغییرات استانداران در
دولت دوازدهم بسته شد حرف درست و علمی نیست و

 zمنشورگفتوگویسیاسی

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی:

باروری ابرها راهکار مقابله با خشکسالی نیست

دنیای اقتصاد -مدیرکل هواشناســی خراسان
رضوی مدیریت بهینه مصرف منابع آب را تنها روش
سازگار با اقلیم در این استان ذکر و بیان کرد :سایر
روشها مانند باروری ابرها راهکار مقابله با کمبود آب
و خشکسالی در خراسان نیست.
به گزارش ایرنا ،محسن عراقیزاده افزود :میانگین بارندگی
در خراســان رضوی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون
 50درصد نســبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت
و همچنین پارسال کاهش داشته اســت .وی ادامه داد:
میانگین بارندگی طی این مدت در تمامی شهرستانهای
خراسان رضوی کاهش داشته و رقم منفی نشان میدهد.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت :برخی ،باروری
ابرها را که قدمتی  70ســاله دارد راهکاری برای افزایش
بارندگی مطرح میکنند .از نظر علمی این روش به ویژه

معاون وزیر کشوردر مشهد:

عکس :پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد

یادداشت

دنیای اقتصاد -معاون سیاسی
وزارت کشــور گفــت :دولت
دوازدهم در بحث انتصاب مدیران
به جنسیت توجهی ندارد بلکه
توانمندی افــراد را مدنظر قرار
می دهد.
به گزارش ایرنا ،اســماعیل جبارزاده در حاشیه نشست
استانداران منطقه پنجم کشور در مشهد افزود :آنچه در
دولت دوازدهم مدنظر وزارت کشور است صالحیت احراز
پست بدون نگاه به جنسیت برای سمتهای مدیریتی است
و در این دولت نسبت به دولتهای گذشته ،از زنان زیادی
در مجموعههای مدیریتی استفاده شده است.
وی ادامه داد :هم اینک زنان در سمتهای مدیریتی در
قالب فرماندار ،معاون فرماندار ،بخشدار و مدیران میانی در
سطح کشور مشغول خدمت هستند و معتقدیم که باید
بتوان از ظرفیت زنان توانمند و کارآمد بهره گرفت.
معاون وزیر کشور گفت :باید در وزارت کشور کادرسازی
نیروی انســانی انجام دهیم و در این کادرسازی هر کدام
از افــراد اعم از زن یا مرد کــه توانمندیهای الزم را برای
احراز ســمت مدیریتی داشته باشد و صالحیتشان احراز
شود میتوانند در ســمتهای مدیریتی مختلف مشغول
به کار شوند.
وی ادامه داد :در این میان اســتانداران وظایف متعدی
برعهده دارد که یکی از مهمترین آنها برگزاری شــورای
تامین است .در این چارچوب استاندار ریاست بر جمعی
متشکل از قوه قضائیه ،نیروهای نظامی ،انتظامی و اطالعاتی
را برعهده دارد که این افراد نظرات مشورتی به وی میدهند
اما تصمیم نهایی با استاندار است.
جبارزاده گفت :اگر بانویی سابقه کار امنیتی ،سیاسی،
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در خراسان رضوی راهکار مناسبی نیست و حتی کاربرد
آن احتمال کاهش بارشها را نیز در پی دارد.
وی افزود :در روش افزایش باران به روش مصنوعی در
واقع ابرها برانگیخته میشوند .پاشیدن بلورهای یخ خشک
(دیاکســید کربن جامد) یا بلورهای یدور نقره و تقویت
حرکتهای صعودی در ابر از جمله روشهایی بوده که تاکنون
به این منظور بکار گرفته شده است.
عراقیزاده ادامه داد :از آنجا که در فضای خراسان رضوی
هستههای متراکم ذرات معلق خاک فراوان وجود دارد ،این
امکان شدیدا متصور است که پاشیدن بلورهای یخ خشک
یا بلورهای یدور نقره باعث افزایش بیش از حد هستهها و
در نتیجه مختل کردن فرآیند میعان شــده و از مقدار در
این استان بارش بکاهد.
وی گفت :طی هفت دهه گذشته کشورهای بسیاری به

موضوع باروری ابرها پرداختهاند و مقاالت بسیاری در این
زمینه به چاپ رسیده است اما در هیچ یک از آنها موردی
یافت نمیشــود که ادعا کرده باشند از این طریق مشکل
کمآبی و خشکســالی را حتی در مناطق کوچک و برای
کوتاهمدت حل کرده باشند.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی افزود :بر این اساس
بسیاری از کشورها فرآیند برانگیختن ابرها برای باروری با
هدف افزایش بارندگی را کنار گذاشته و سعی و تالش خود
را معطوف به مدیریت منابع آبی در تمامی بخشها اعم از
شرب ،کشاورزی و صنعت کردهاند.
خراســان رضوی دارای اقلیم خشک و نیمه خشک و
میانگین بارندگی آن کمتر از متوسط بارندگی در کشور
است .میانگین ساالنه بارندگی در ایران  250میلیمتر و در
خراسان رضوی کمتر از  210میلیمتر است.

چاههایدستگاههایدولتی
درمدارشربقرارمیگیرد
صفحه 2

خوشبینیبهتوسعهمناسبات
نروژباخراسانرضوی
صفحه 2
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خبر
خراسان شمالی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
مطرح کرد

انجامپروازهایهفتگیدرفرودگاهبجنورد
یکیازدغدغههایخراسانشمالی

ایسنا -معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری خراسان شمالی
گفت :انجام پروازهای هفتگی در فرودگاه
بجنوردیکیازدغدغههایایناستاناست.
مجید پورعیسی با اشاره به اینکه تالشهای
فراوانی برای افزایش تعداد پروازها انجام شده و
در حال انجام است ،افزود :استانداری آمادگی هرگونه حمایتی همچون
تضمین صندلیهای هواپیما را دارد.
وی با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته با شرکت هواپیمایی آتا
به منظور انجام پرواز در فرودگاه بجنورد انجام شــده است ،ادامه داد:
استانداری به این شرکت اعالم کرده و حتی به صورت مکتوب نیز بیان
کرده که صندلیهای هواپیما از سوی استانداری تضمین میشود و این
شرکت درخواست بررسیهای بیشتر به لحاظ فنی را داشت.
پورعسی اظهار کرد :از سوی دیگر با شرکت هواپیمایی آسمان نیز
صحبت شده و قرار بر این شد تا این شرکت از اردیبهشت ماه دو پرواز
به فرودگاه بجنورد داشته باشد و این اطمینان وجود دارد که از بهار و
تابستان برای انجام پروازها در فرودگاه بجنورد مشکلی نداشته باشیم.

پستهجاجرمبهاسمدامغانبهفروشمیرسد

تسنیم -استاندار خراسان شمالی گفت :به
دلیل نداشتن صنایع تبدیلی بسیاری از
محصوالت استان ما به اسم دیگر استانها
به فروش میرسند.
محمدرضا صالحی در جلســه کارگروه آب
کشاورزی استان اظهار کرد 40 :درصد از اشتغال
استان را بخش کشاورزی تامین میکند و  48درصد آن از نرخ مشارکت
اســت .ارزش افزوده بخش کشاورزی  20درصد است که این مطلوب
نیست و نشان میدهد در حوزه فراوری مواد خام دچار ایراد هستیم.
صالحی با بیان اینکه در صنایع تکمیلی و تبدیلی حوزه کشاورزی باید
کار انجام شود خاطرنشان کرد :به دلیل نبود صنایع بسته بندی و بهره
برداری متاسفانه پسته جاجرم به اسم دامغان ،انگور به اسم شاهرود و
زعفران استان ما به اسم خراسان جنوبی به فروش میرسد .انتظار داریم
حمایت از صنایع تبدیلی انجام بگیرد .استاندار خراسان شمالی تصریح
کرد :توسعه شبکه آبیاری مرزی ،کشت گیاهان دارویی و ایجاد شهرک
گلخانهای در هر شهرستان از اقداماتی است که در جهت حل مشکالت
آبی در صنعت کشاورزی در دست اقدام است.
وی در خصوص انسداد چاههای غیر مجاز در استان افزود :تاکنون بیش
از  13حلقه چاه غیر مجاز را مسدود کردهایم .همچنین با کشاورزانی که
بیش از مصرف پروانه آبیاری داشته باشند برخورد میشود.

کمکبهطرحهایآبیارینوینکشاورزی
محدودیتندارد

ایرنا -وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه
دولت از اجرای طرح های آبیاری نوین در
زمینهای کشاورزی حمایت می کند ،گفت:
محدودیتیبرایپرداختتسهیالتوکمک
به اجرای این طرح ها وجود ندارد.
محمود حجتی هفته گذشته در مراسم آغاز
عملیات اجرایی طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان مانه و سملقان
خراسان شمالی اظهار کرد :اجرای سیستمهای آبیاری نوین به لحاظ
افزایش راندمان آب و کاهش مصرف آن اهمیت باالیی دارد و یکی از
ضرورتها در کشور با توجه به وضعیت اقلیمی ،صرفه جویی در مصرف
آب است .وی افزود :سال گذشته ،طرح های آبیاری نوین در سطح 200
هزار هکتار از زمین های کشاورزی سطح کشور اجرا شد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت کشت دانههای
روغنی گفت :کشور در تامین روغن مورد نیاز ،وابسته به واردات است از
این رو تالش داریم تا کشت دانههای روغنی توسعه یابد.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان شمالی:

خراسانشمالیبامشکلجدیکمآبیو
خشکسالیمواجهاست

مهر -مدیرکل مدیریت بحران خراسان
شــمالی گفت :کاهش بارندگی در سال
گذشته خراسان شمالی را با مشکل جدی
کم آبی و خشکسالی مواجه کرده است.
حسین عظیمی با بیان اینکه خراسان شمالی
با تنگنای آبی روبرو است ،اظهار کرد :وضعیت
کم آبی به حدی در خراسان شمالی جدی است که بارندگی اخیر در
استان تاثیر زیادی بر روند افزایش سدها نداشته ،البته تا حدودی برای
مراتع و اراضی زراعی اثر بخش بوده است.
وی اظهار کرد :شرایط کنونی ما را ملزم کرده تا به هیچ عنوان از آب
انتقالی برای فضای سبز استفاده نکنیم و آبیاری این فضاها به وسیله
چاههای آب غیر قابل شرب انجام شود .عظیمی گفت :درحال حاضر
میزان ذخیره منابع آبی در سدهای خراسان شمالی ۲۶درصد است از
این رو تدوین برنامه سازگاری با کم آبی در دستور کار قرار دارد.

انهدامباند 5نفرهکالهبردارانمیلیاردی
درخراسانشمالی

ایسنا -فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری پنج نفر
از اعضای باند کالهبرداران حرفهای با دو میلیارد و  200میلیون
ریال کالهبرداری در استان خبر داد
علیرضا مظاهری گفت :در پی اعالم هشت مورد شکایت مبنی بر اینکه
افرادی با ترفندهای مختلف از شهروندان کالهبرداری کردهاند ،موضوع
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ماموران با اجرای اقدامات فنی پلیســی و بررسی
اظهارات شاکیان موفق به شناسایی اعضای باند و محل اختفای آنان
شدند ،افزود :متهمان که با ترفندهایی از قبیل جعل اسناد و امضا اقدام
به کالهبرداری میکردند در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر و به مقر
انتظامی منتقل شدند .مظاهری با اشاره به اینکه در این عملیات پنج
نفر از اعضای این باند حرفهای دستگیر و به هشت فقره کالهبرداری به
ارزش دو میلیارد و  200میلیون ریال اعتراف کردند ،خاطر نشان کرد:
متهمان به منظور انجام مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.
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با حضور وزیر نیرو در مشهد؛  ۱0پروژه برقرسانی در خراسان به بهرهبرداری رسید

اردکانیان:شهرهایزیادیباتنشآبیمواجهخواهندبود
دنیای اقتصاد ،زهرا صفــدری 10 -پروژه
برقرسانی در خراسان با اعتبار  ۱۵۷میلیارد
تومان با حضور رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در
مشهد به بهرهبرداری رسید .همچنین عملیات
اجرایی  ١٥تصفيه خانه محلي برای تامين آب
مورد نياز فضاي سبز شهري مشهد با حضور
وی آغاز شد.
وزیر نیرو در مراسم بهرهبرداری از پروژههای برق
خراسان رضوی در مشــهد گفت :براساس برنامه
ششم توســعه و دولت دوازدهم تا پایان این دولت
باید ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ما که عمدتا
نیروگاههای خورشیدی هستند را به ۴هزار مگاوات
و تا پایان برنامه به ۵هزار مگاوات توسعه دهیم.
رضا اردکانیان افزود :این رقم در مقایسه با ظرفیت
نصب شده ما و نیاز کشــور قابل مالحظه نیست
امــا با توجه به اینکه در آغاز فرایند هســتیم باید
روشهای تشویقی متناسب را مانند دیگر کشورها
در پیش بگیریم .تعرفههای کنونی بهگونهای است
که ســرمایهگذاران داخلی و خارجی در مقایسه با
فرصتهای مشابه منطقه به واسطه تضمین دولت برای
خرید برق تولیدی عالقمندی زیادی نشان دادند و
این مستلزم حمایتهای سازمان برنامه و بودجه در
فراهم ماندن منابع مالی برای پرداخت تضمینهاست.

شهرهای زیادی امسال دچار کم
آبی خواهند بود به ویژه آنهایی که
برای تامین منابع آبی خود متکی
به آبهای سطحی هستند با توجه به
کاهش  50درصدی بارش در سال
گذشته ،با تنش مواجهاند
وی تصریح کرد :با حمایتهای الزم ،میتوانیم در
کشورمان با روزهای آفتابی فراوان و با شدت نسبتا
باالی تابش که یک امتیاز محسوب میشود از انرژی
پاک استفاده کنیم .دشتهایی که در اثر کاهش بارشها
و نذورات برای ایجاد معیشــت جایگزین ،فرصت
مناسبی هستند و باید بتوانیم از انرژی پاک استفاده
کنیم و طراحی این موضوع مستلزم تحلیل نتایج
عملکردی ما تاکنون است و اینکار را وزارت نیرو در
سال جدید انجام خواهد داد.

تولید انرژی پاک و جوابگویی به تعهد قانونی کشور در ارتباط با کنوانسیون تغییر اقلیم را مهمترین اهداف این وزارتخانه است

وزیر نیرو تولید انرژی پاک و جوابگویی به تعهد
قانونی کشور در ارتباط با کنوانسیون تغییر اقلیم را
مهمترین اهداف این وزارتخانه خواند و افزود :باید رقم
قابل مالحظهای از دیاکسیدکربن تولیدی را کاهش
دهیم و امیدواریم این نیروگاهها جوابگو باشند .عالوه
بر این ،میتواند به عنوان معیشت جایگزین در مناطق
خشک و کمآب به ویژه در استان خراسان رضوی
به کار برده شود.
وی دربــاره مناطق بدون برق در کشــور گفت:
خوشبختانه مانند استان خراسان رضوی که ارائه
نیروی برق به میزان وسیعی در آن انجام گرفته در
سطح کشور استانهایی داریم البته هنوز بخشهای
بســیار کمی از روستاهای زیر  10خانوار در کشور
هســتند که به صورت فصلی و ییالقی و قشالقی
استفاده میشوند ،برق ندارند که با توجه به امکانات
متنوع موجود میتوانند از این انرژی استفاده کنند.
کشور ما از حیث پوشش برق جزو کشورهای پیشتاز
و پیشرو هست و آنچه مطرح است موضوع مصرف و
شدت انرژی است.
اردکانیان درباره تنش آبی پیش روی کشــور در
سال جدید اظهار کرد :شهرهای زیادی امسال دچار
کم آبی خواهند بود به ویژه آنهایی که برای تامین
منابع آبی خود متکی به آبهای سطحی هستند با
توجه به کاهش  50درصدی بارش در سال گذشته،
با تنش مواجهاند.

وی یاداور شد :فرصت کافی وجود دارد تا با اصالح
شــیوههای مصرف و صرفهجویی ضروری شدت
تنش آبی پیش رو را را کاهش دهیم و تابستان را با
مضیقه کمتری پشت سر بگذاریم اما اگر به اهمیت
این موضوع بی توجه باشیم ،ممکن است در تامین
آب شرب در برخی نقاط کشور دچار مشکل شویم.
zتولید برق و تلفات آن در خراسان هزینه کمتری
نسبت به کشور دارد

مديرعامل شــركت برق منطقهاي خراسان نیز
گفت :تلفات انرژی برق در استان حدود  8درصد و
میانگین خاموشی  0.3دقیقه است که در این زمینه
اختالف معناداری با متوسط کشوری داریم؛ برق با
هزینه کمتری برای دولت و با کیفیت بهتری برای
مردم در خراسان تامین میشود.
محمدحسن متولیزاده اظهار کرد 118:سال پیش
حرم مطهر رضوی نخستین جلوه روشنایی در ایران
بود و نخستین بار در سال  1279هجری شمسی
روشنایی برق در این مکان ایجاد شد .وی ادامه داد:
در حالی که  1.5میلیارد نفر از ساکنین کره زمین
از نعمت برق بیبهرهاند ،به برکت جمهوری اسالمی
ایران صددرصد جمعیت شهری و روستایی استان
خراسان رضوی از نعمت برق برخوردارند.
مديرعامل شركت برق منطقهاي خراسان افزود:
شرکت برق منطقهای خراسان استانهای خراسان

رضوی ،شمالی و جنوبی را تحت پوشش خود دارد
و  4خط  400کیلو ولت نیز از این استان به شبکه
سراسری ترکمنســتان با ولتاژ  230متصل است.
همچنین تامین برق استان هرات افغانستان بر عهده
خراسان بوده که به همت همکاران ما در بخش تولید
صورت میگیرد.
متولیزاده تصریح کرد 10 :پروژهای که توسط وزیر
نیرو افتتاح شد ،با هزینهای بالغ بر 157میلیارد تومان
به بهرهبرداری رسید و بالغ بر  95درصد از تجهیزات
این پروژهها کاالی ایرانی است.
مديرعامل شركت برق منطقهاي خراسان تصریح
کرد :احداث خط  400کیلو ولت شــادمهر و تربت
جام و توسعه پست  400کیلو ولت تربت جام با هدف
افزایش پایداری شبکه برق استان ،انتقال افزایش
صادرات برق به کشــور افغانستان ،کاهش تلفات و
اصالح ولتاژ و تامین برق مشترکان بزرگ و صنایع
منطقه نیز به بهرهبرداری رسید.
متولیزاده گفت :همچنین احداث خط  132کیلو
ولت کیبرکوه نیز انجام شد که از جمله مزایای آن
میتوان به کاهش هزینه و زمان اجرا با سادهسازی
طرحها ،رعایت الزامات پدافند غیرعامل و کاهش
حوادث و خاموشی و کاهش هزینههای بهرهبرداری
اشاره کرد.

بخشهای بسیار کمی از روستاهای
زیر  10خانوار در کشور هستند که
به صورت فصلی و ییالقی و قشالقی
استفاده میشوند ،برق ندارند که با
توجه به امکانات متنوع موجود
می توانند از این انرژی
استفادهکنند
وی اضافــه کرد :بــا حضور رئیــس جمهور از
نرمافزارهای سیستم اسکادا و اتوماسیون پستها که
توسط برق منطقهای خراسان به صورت صددرصد
بومی با همکاری دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان
تولید شده بود ،رونمایی شد و همچنین  5مرکز با
استفاده از این نرمافزار که شامل 4مرکز دیسپاچینگ
منطقهای در اســتانهای خراسان و مرکز پشتیان
دیسپاچینگ ملی میشود ،راهاندازی شده است.

در دیدار سفیر نروژ با هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد

خوشبینیبهتوسعهمناسباتنروژباخراسانرضوی

دنیای اقتصاد -در دیدار سفیر نروژ در ایران با
هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد بر لزوم افزایش
روابط تجاری دو کشور تاکید شد.
ســفیر نروژ در جمهوری اســامی ایــران با بیان
اینکه روابط سیاسی ایران و نروژ در حد مطلوبی قرار
دارد گفت :این روابــط با تحکیم ارتباطات اقتصادی
میتواند گستردهتر شود .الرس نوردرم تاکید کرد :نروژ
برای حفظ برجام هرگونه تالشی انجام میدهد که بر
این اساس امید میرود همکاریهای تجاری بین بخش
خصوصی دو کشور افزایش یابد و من به عنوان سفیر
سیاسی بدنبال گسترده کردن این روابط هستم .وی با
بیان اینکه حجم مبادالت  100هزار دالری با خراسان
رضوی در حد مطلوبی نیست تاکید کرد :ما این اطمینان
را به تجار نروژی دادهایم که از این شرایط گذر خواهیم
کرد و به اهداف اقتصادی تعیین شده خواهیم رسید.
سفیر نروژ در ایران تصریح کرد :ما به توسعه مناسبات
بین دو کشــور از جمله زمینههایی که در خراســان
رضوی وجود دارد ،خوشبین هستیم و در این زمینه
اطالعرسانی الزم را به تجار نروژی انجام خواهم داد .وی
با اشاره به پرورش ماهیان خاویاری در دریای خزر ،ابراز
تمایل کرد تا شرکتهای صیادی نروژی در این زمینه

با شرکتهای خصوصی فعال در این بخش نیز همکاری
کنند .نوردرم افزود :مالقاتهایی با شرکتهای نروژی
در ایران و نروژ برای کار در ایران داشــتهام و فضاهای
همکاری اقتصادی مورد توجه شرکتهای نروژی شامل
نفت و گاز ،صنایع دریایی و انرژیهای جایگزین است.
وی ابراز امیدواری کرد که حضورش در ایران به عنوان
سفیر نروژ بتواند در پسابرجام زمینه ساز گسترش روابط
تجاری دو کشور شود.

zظرفیت همکاری در رمینه انرژیهای نو

نایب رئیس اول اتاق مشهد نیز در این دیدار با اشاره

به ظرفیتهای گردشگری و صنعتی استان عنوان کرد:
خراسان رضوی با وجود بارگاه منور رضوی ساالنه بالغ
بر  25میلیون زائر و گردشــگر را در خود پذیراست.
حسین محمودی خراسانی افزود :سفیر سیاسی نروژ با
توجه به حجم بازدید از مراکز اقتصادی استان میتواند
به عنوان سفیر اقتصادی نیز در انعکاس مشاهداتش از
خراسان رضوی ایفای نقش کند .محمودی افزود :طی
یک سال اخیر ،گروههای تجاری مختلفی از کشورهای
جهان برای انجام مذاکرات اقتصادی و تجاری به ایران
آمدنــد که غالب آنها ،خواســتار همکاری در زمینه

انرژیهای نو بودند چون هم در ایران ظرفیت این کار
وجود دارد و هم نیاز منطقه به انرژی باالست.
وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به توسعه این
بخش در کشــورهای جهان در ایران کشور نروژ می
توانداهتمام ویژهای برای گسترش این صنعت به کار
گیرد .وی ابراز امیدواری کرد مشکالت موجود بر سر
راه ارتقای روابط اقتصادی از طریق اتاقهای بازرگانی و
بخش خصوصی برداشته شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز در این
دیدار اظهار کرد :روابط دو کشور ایران و نروژ بر مبنای
روابط تجاری باید افزایش یابد.
رضا توکلیزاده افزود :امروز زمینههای فراوانی برای
سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای فی ما بین در
ایران وجود دارد و شــرکتهای نروژی میتوانند در
بخشهای گوناگون از جمله نفت ،گاز و توسعه بنادر
در ایران حضور یافته و فعالیت کنند.
وی ادامه داد :نروژ کشوری پیشرو بین کشورهای
اروپایی در همه زمینههای تجاری و اقتصادی است
و ما امیدواریم با کم شدن فاصله بین تجار دوکشور
از طریق اتاقهــای بازرگانی حجم مبادالت تجاری
افزایش یابد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی خبر داد

همکاریباچینیهادرحوزههایحملونقلوآب

دنیای اقتصاد -مدیرکل
دفتر جــذب و حمایت از
سرمایهگذاری استانداری
خراسان رضوی گفت :طی
اعالم آمادگی یک شرکت
چینی فعــال در اجرای
پروژههای زیربنایی برای ســرمایهگذاری در
اســتان در مذاکرات اولیه ،این شرکت برای
مشارکت و ســرمایهگذاری و همچنین ارائه
تجربیات و خدمات فنی به خصوص در حوزه آب
اعالم آمادگی کرده است.
به گزارش ایســنا ،شــکوه میرشاهی در خصوص
مذاکرهای با شرکت  CRCCچین و اعالم آمادگی

این شرکت برای مشارکت در پروژههای کالن استان
لونقل از جمله پروژههای ریلی
اظهار کرد :حوزه حم 
آماده ســرمایه گذاری شامل پروژه  650کیلومتری
مشهد – بجنورد و گرگان و پروژه  760کیلومتری
مشهد -گناباد -بیرجند -زاهدان و اهمیت آن برای
مسیر سرخس – چابهار و پیوند مناطق آزاد تجاری
حائز اهمیت است.
وی با تاکید بر مشارکت خارجی در حوزه حملونقل
در استان تحول بسیاری به دنبال خواهد داشت ،ادامه
داد :از جمله پروژههای مهم و اولویتدار ملی است که
اجرای آن در اســتان خراسان تحول چشمگیری در
حوزه حملونقل ایجاد خواهد کرد که جلب مشارکت
خارجــی در اجرای این پروژهها از اهمیت بســزایی

برخودار است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایهگذاری
استانداری خراسان رضوی با اشاره به سایر اولویتهای
ســرمایهگذاری اســتان در حــوزه آب و فاضالب
خاطرنشان کرد :این اولویتها در سرمایهگذاری شامل
احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ ،ساخت مخازن و
همچنین پروژه ملی انتقال آب از دریای عمان است
که با توجه به شرایط استان در حوزه آب اجرای این
پروژه ها میتواند دغدغههای استان در این حوزه را
مرتفع سازد.
میرشاهی تصریح کرد :طی اعالم آمادگی شرکت
 CRCCچین به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای
کشــور چین و فعال در اجــرای پروژهای زیربنایی

برای سرمایهگذاری در استان در مذاکرات اولیه این
شرکت جهت مشارکت و سرمایهگذاری و همچنین
ارائه تجربیات و خدمات فنی به خصوص در حوزه آب
اعالم آمادگی کرده است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایهگذاری
استانداری خراسان رضوی عنوان کرد :استانداری و
دستگاههای اجرایی استان ،زمینه الزم برای مشارکت
این شــرکت در حوزههای یاد شده را فراهم خواهند
کرد .همچنیــن مدیریت عالی اســتان با توجه به
اهمیت بسزای جذب سرمایه خارجی آمادگی دارد ،از
شرکتهای خارجی متقاضی سرمایهگذاری با توجه
به پتانسیلها و فرصتهای بی بدیل استان در حوزه
های متعدد استقبال خواهد کرد.

رئیس کارگروه سازگاری با خشکسالی خراسان رضوی مطرح کرد

چاههایدستگاههایدولتیدرمدارشربقرارمیگیرد

دنیای اقتصاد -رئیس کارگروه سازگاری با خشکسالی
استان خراسان رضوی با بیان اینکه کاهش شدید نزوالت
جوی و وضعیت بحرانی منابع آبی در خصوص آب شرب،
عنوان کرد :پیشنهاد شــده حفاریهای جدید محدود
شده و برای تامین آب شــرب ،چاههای جدید محدود

شــده و برای تامین آب شــرب در اختیار دستگاههای
دولتی با هماهنگی استانداری در مدار شرب قرار گیرد.
احمد قندهاری در سومین جلســه کارگروه سازگاری
با خشکســالی بیان کرد :از محدودیت کشت بهاره در
ســال  97و الزام بیمه برای کشاورزی خشکسالی خبر

داد .وی ادامه داد :جهت تأمین بخشــی از آب شــرب
شهری تصمیم بر آن شد که از طریق چاههای کشاورزی
با پرداخت خسارت به بهره برداران بخشی از کمبود ها
تعدیل شود .رئیس کارگروه سازگاری با خشکسالی استان
خراســان رضوی با تاکید به نقش مهم مدیریت آب در

بخشهای صنعت ،خدمات و کشــاورزی جهت عبور از
بحران آب بیان کرد :جیره بندی آب کشاورزی در دشت
های دارای تنش شدید آبی ،عدم شارژ مازاد برای کلیه
چاهها و نصب کنتور بر روی کلیه چاههای صنعتی ،شرب
و بهداشت و خدمات الزامی است.

خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی:

اصالحالگویمصرفآبازبرنامههای
سال 97است

دنیایاقتصاد-استاندارخراسانجنوبیگفت:اصالحالگوی
مصرف آب در حوزه کشاورزی و نیز جلوگیری از هدررفت
منابع آبی در حوزههای آب و فاضالب باید جزو مهمترین
برنامههای سال جاری در دستگاههای تخصصی باشد.
محمدمهدی مروجالشریعه در اولین جلسه شورای حفاظت از
منابع آب استان در سال  1397افزود :بهرهبرداری از منابع آبهای
استان با توجه به ارزش اقتصادی آب و محصوالت تولیدی باید بسیار
سنجیده باشد .وی بیان کرد :دستگاههای اجرایی ذیربط برنامههای
افق  1420و بلندمدت خود را در حوزههای مربوطه در جلسه آینده
شورای حفاظت از منابع آب استان ارائه کنند.
استاندار خراسان جنوبی اصالح الگوی کشت در استان را به عنوان
یک موضوع مهم مورد توجه قرار داد و گفت :با توجه به کشت برخی
محصوالت کشاورزی و جالیزی که نیاز به مصرف آب فراوان دارند،
جایگزین کردن این محصوالت با محصوالت کم آببر و اقتصادیتر
باید در برنامههای سال جدید دستگاههای تخصصی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود  200میلیون متر مکعب
آب از قنوات استان تامین میشود ،افزود :میتوان با مدیریت مناسب
قنوات از طریق الیروبی ،تجهیز و ...بهگونهای برنامهریزی کرد تا
آب قنوات در استان به نحو بهینهتری مورد استفاده قرار گیرد.
مروجالشریعه ،موضوع تامین آب در خراسان جنوبی را اولویت
اول اســتان دانست و تصریح کرد :نمیتوان با اجرای برنامههای
روزمــره و عادی مشــکالت موجود را مرتفع ســاخت؛ بنابراین
مسئوالن ذیربط باید فکری اساسی و برنامهای جامع و کاربردی
با توجه به امکانات و منابع موجود ارائه کنند تا بتوان با استفاده از
ظرفیتهای کشوری و استانی این معضل را تا حدودی مرتفع کرد.
وی به خشکسالیهای چندین ساله در استان اشاره کرد و گفت :با
توجه به استمرار احتمالی خشکسالیها طی سنوات آتی در استان،
باید سیاستگذاری مناسبی در این حوزه به انجام برسد.
استاندار خراسان جنوبی شرایط فعلی آب در استان را بحرانی
توصیف کرد و گفت :شورای حفاظت از منابع آب فرصتی است که
به کارگروه ملی آب در کشور در حوزههای کشاورزی ،شرب ،صنعت
و ...پیشنهادات کاربردی و مدل های بهینه مصرف آب را ارائه کند.
وی مدیریت منابع آب موجود در استان را مورد تاکید جدی قرار
داد و افزود :باید تالش کنیم با کاهش میزان مصرف آب ،سطح تولید
محصوالت مختلف کاسته نشود که این امر نیازمند کاری علمی،
زیربنایی و استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در این زمینه است.
zلزوم بازتعریف در حق بهرهبرداری از منابع آبی در کشور

مروج الشــریعه ،با بیان اینکه حق بهره برداری از منابع آبی در
کشور و استان نیازمند بازتعریف مجدد است گفت :با توجه به کمبود
منابع آب و لزوم بهره گیری مناسب از این ظرفیت خدادادی باید
به گونه ای برنامــه ریزی کنیم تا ضمن رعایت حرمت مالکیت
شخصی افراد ،و منافع عمومی جامعه در نوع بهره برداری از منابع
آبی نیز مورد توجه باشد.
وی ادامه داد :دســتگاه های اجرایی ذیربط باید تا پایان خرداد
ماه سال جاری برنامه های کاربردی خود را در زمینه های کاهش
مصرف ،اصالح الگوی مصرف و نیز جلوگیری از هدر رفت منابع
آبی ارائه کنند تا بتوان در فرصت باقی مانده تا پایان ســال این
برنامه ها را پیگیری و اجرایی کرد.
وی استفاده از منابع مالی بانکهای خارجی و یا نمایندگیهای
موسســات مالی خارجی در کشور را برای کمک به موضوع آب
مورد تاکید قرار داد و افزود :کمیتهای به ریاست سازمان مدیریت
و برنامهریزی در اســتان برای اســتفاده از مدل های مناسب در
خصوص استفاده از منابع مالی موجود در بانکها و موسسات مالی
خارجی تشکیل خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای جلسه آتی شورای
حفاظت از منابع آب ،گزارش جامعی از آخرین وضعیت سدهای
استان ارائه شود گفت :بخش اعظمی از نیاز آبی خراسان جنوبی
از طریق سدها تامین میشود از این رو ضروری است که آخرین
وضعیت سدهای موجود ،ســدهای در دست مطالعه و ...آماده و
برنامهریزی به منظور استفاده حداکثری از این سدها به انجام برسد.
وی ادامه داد :با توجه به باالبودن میزان تبخیر در استان ،الزم
اســت از آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه جلوگیری از تبخیر
آب در سدهای استان به منظور افزایش بهرهبرداری از منابع آبی
در اختیار به انجام برسد.
مروج الشریعه ،استفاده از آب های ژرف را یکی از راههای رفع
معضل بیآبی در استان عنوان کرد و گفت :باید برنامهای جامع و
کامل برای استفاده از منابع آبی موجود در آبهای ژرف آماده داشته
باشیم تا در صورت به نتیجه رسیدن مطالعات بتوان به بهترین نحو
از آنها استفاده کرد.
وی جداســازی آب شرب و فضای سبز در شهرهای استان را
مورد تاکید قرار داد و گفت :شهرداران استان موظفند در خصوص
جداسازی آب شرب از فضای سبز اقدامات و برنامهریزیهای الزم
را صورت دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدامات اداری
و برخوردهای متناسب صورت گیرد.

سازمان آگهی های
روزنامه دنیای اقتصاد
در خراسان

0912 419 86 35
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zمصرف کاالهای استاندارد ،راهی مطمئن در حمایت از
کاالی ایرانی

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی
با اشاره به کیفیت کاال به عنوان یکی
از مهمترین مولفههــای مدنظر
مصرف کنندگان ،میگوید :کیفیت
مباحثی پیرامون خود دارد که اولین
مورد آن رعایت استانداردهاست؛
یعنی حداقل شاخصها و ویژگیهایی که برای کیفیت یک
کاال مطرح است را در تدوین استانداردها مشخص میکنند
و عالمت استاندارد به مصرف کننده این موضوع را تایید
میکند که کاالی مصرفیاش شاخصهای الزم را دارا است.
علیرضا جمیع میافزاید :ایــن موضوع برای صادرات
کاالهای داخلی ما نیز مدنظر است و در بازارهای خارجی
باید رقابتی با کاالهای ساخت کشور هدف یا دیگر کشورها
داشته باشد که استاندارد در این میان تاثیر مهمی دارد.
وی با بیان اینکه وظیفه سازمان ملی استاندارد نسبت به
شعار سال سنگین است و بر رعایت استانداردها از سوی
تولیدکننــدگان تاکید داریم ،تصریح میکند :در زمینه
اســتاندارد دو گروه کاال وجود دارد؛ گروهی که مشمول
استاندارد اجباری است و فرایند تولیدش مورد ارزیابی قرار
میگیرد تا بتواند پروانه و گواهی استاندارد را دریافت کند.
در این راستا تنها هزار قلم از کل کاالهای کشور مشمول
استاندارد اجباریاند.
جمیعادامهمیدهد:تاکیدمابهتولیدکنندگانکاالهایی
که در زمره هزار قلم کاالی استاندارد اجباری نیستند این
است که استانداردهای تشویقی یا اختیاری را برای کاالهای
خود دریافت کنند .این موضوع کمک میکند که هم در
جهت ارتقای کیفیت محصول و خدماتشان اقدام موثری
انجام دهند و هم اطمینانی مشابه کاالهای دارای عالمت
استاندارد برای مصرف کننده به وجود بیاورند.
وی تصریح میکند :حدود  15تا  20درصد پروانههای
استاندارد در خراسان رضوی تشویقی هستند و توصیه
ما به مردم این است که به سمت خرید اینگونه کاالها
بروند چون کسانی که به صورت اختیاری در این زمینه
سرمایهگذاری کرده و با وجود اینکه اجباری در کار نبوده،
مسئول کنترل کیفیت و آزمایشگاه در شرکت خود دارند
و پروانه کاربرد عالمت استاندارد را اخذ کردهاند .آنها در
جهت ارتقــای کیفیت محصول خود تالش میکنند و
مــردم با خرید کاالهای آنها افرادی را که در این زمینه
اقدام کردهاند تشویق میکنند و سایر تولیدکنندگان هم
به این موضوع تشویق میشوند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره مزایای عالمت
استاندارد برای مشــتریان میگوید :اگر مصرف کننده
کاالی دارای عالمت استاندارد را استفاده کند و خسارتی
به او وارد شود یا کاال کار خود را به درستی انجام ندهد،
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توجه به نیاز و سلیقه مشتری ،گامی مهم در تحقق شعار سال است

جلب رضایت برای حمایت

گزارش
موجود در بخش صنعت در حال پایان بوده یا تاریخ
انقضای آن گذشــته است ،تصریح میکند :به این
ترتیب تولیدات چنین صنایعی جنبه برتری خود را
برای مصرف کننده از دست دادهاند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی
خراسان رضوی تالش برای نهادینه کردن موضوع
صادرات را راهکاری مهم برای داشتن تولیدکنندگانی
پیش رو دانسته و میگوید :هر چقدر در بخشهای
مختلف ،تولیداتی بهروز در سطح بین المللی داشته
باشیم ،قاعدتا مصرف کننده داخلی نیز از سلیقه،
کیفیــت و قیمت آن کاال بهرهمند خواهد شــد و
استقبال میکند.
ویکاهشمشکالتتولیدکنندگاندرسطحکالن
اقتصادی را پیش نیاز رسیدن به رضایت مشتری و
پیشبینی نیازهای او خوانده و تاکید میکند :بدین
ترتیب بخش عمدهای از محصوالت تولیدکنندگان
در بــازار جهانی به صورت رقابتی در قالب نوآورانه
عرضه شده و به فروش میرسد.
zدامپینگ پوشاک ترک ،صنعت نساجی ما را به
نابودیمیکشد

برای ایجاد یک رابطه موفق بین صنعتگر و تولیدکننده با مصرف کننده ،باید تغییر و تحوالت محیطی را در نظر بگیریم؛ بخشی از این تغییرات ،تغییر سبک زندگی است و مسلما سبک کنونی با 5سال پیش متفاوت است

دنیای اقتصاد  -در موضوع حمایت از کاالی ایرانی ،یک پای مهم ماجرا مردم به منزله مشــتریان هستند که با خرید تولیدات داخلی
زهرا صفدری
خبرنگار
میتواننددرتحققشعارسالنقشیپررنگایفا کنندبههمیندلیلتوجهبهسالیقمشتریانورضایتمندیآنهاازسویتولیدکنندگان
اهمیت بسیار زیادی دارد .کیفیت مطلوب ،کمیت الزم ،تحویل به موقع ،کارایی باال ،کاربری آسان ،عمر منطقی و قیمت معقول از جمله توقعات یک مشتری
در هنگام خرید یک کاالســت و برآورده شدن این خواستهها منجر به وفاداری مشــتری به آن کاال و در نهایت تضمین فروش محصوالت آن بنگاه میشود.
مشتریمدارترین شرکتهای دنیا هم برای ماندگاری بیشتر و کسب سود باالتر به این کار میپردازند زیرا میدانند که در غیر این صورت از صفحه روزگار محو
خواهندشدومیدانندشرکتهایزیادیدرگذشتهبهدلیلبیتوجهیبهخواستهمشتریانخودورشکستیاتعطیلشدهاند.
اینکه محصوالت ایرانی مشــتریان راضی و خشنودی داشته باشند که نه تنها بارها و بارها از کاالی داخلی خرید کنند بلکه آن کاالها را به دیگران نیز معرفی
کنند و عمال با این کار هزینه جذب مشــتریان جدید را به حداقل برسانند ،در پیروزی کاالهای ساخت داخل در مقابل اجناس خارجی بازار بسیار موثر است.
تولیدکنندگانبایدبهدنبالجایگاهویژهایدرذهنمشتریانخودباشندودرلیستاولویتهایانتخابآنهاقراربگیرندویکیازراههایدستیابیبهاینمهم
عالوه بر کیفیت کاال این است که مشتریان نسبت به قیمتها کمترین حساسیت ممکن را داشته باشند .البته نباید فراموش کرد که مشتریان امروز با مشتریان
سالهای گذشته تفاوتهایی دارند؛ مشتریان امروز به دلیل دسترسی به منابع اطالعاتی فراوان به خصوص اینترنت ،اطالعات زیادی نسبت به آنچه میخرند
دارند آنها معموال قبل از خرید به میزان زیادی نســبت به محصول و یا خدمت مورد نظرشان تحقیق میکنند و الزم است تولیدکنندگان در این زمینه دقت
داشته باشند و محصوالت خود و مزایایش را به خوبی به مردم معرفی کنند و نسبت به رقبای خارجی نیز شناخت کافی پیدا کنند تا بتوانند پاسخگوی سواالت
مشتریانخودباشند.مشتریانامروزیسالئقمختلفومتنوعیدارندواینوظیفهتولیدکنندگانراسنگینترمیکند.

مشتری میتواند موضوع را به بخش بررسی شکایات اداره
کل استاندارد اعالم کند تا بالفاصله هزینه ضرری که در

پی مصرف آن محصول متوجه فرد شده ،محاسبه شود و
تولیدکننده باید آن هزینه را بپردازد.

وی ادامــه میدهد :کاالهایی کــه پروانه کاربرد
عالمت استاندارد دارند و ما آنها را کنترل میکنیم
اگر شرایط الزم را نداشته باشند پروانهشان ابطال و
حتی در صورت گرفتن امتیاز منفی باال خط تولید
متوقف میشود .بنابراین مردم کاالهای دارای عالمت
استاندارد را با خیال راحت مصرف و به تولید داخلی
کمک کنند این موضوع به ویژه در محصوالتی مانند
لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی و مواردی که
با ایمنی سروکار دارند ،بسیار مهم است زیرا کاالهای
خارجی معلوم نیست از مبادی رسمی وارد شده و
یا قاچاق و تقلبی است .تاکید ما این است که مردم
در این رقم کاالها برای ایمنی و سالمت خودشان
به ســمت مصرف کاالهای ایرانی دارای اصالت و
شناسنامه بروند که مشخص است سازمانی بر آنها
نظارت دارد و تولیدشان را کنترل میکند.
zکاهش مشکالت تولیدکنندگان ،پیشنیاز رسیدن
بهرضایتمشتری

رئیس کمیسیون کشاورزی و
آب اتاق بازرگانی خراســان
رضوی معتقد است برای ایجاد
یک رابطه موفق بین صنعتگر
و تولیدکننده با مصرف کننده،
باید تغییر و تحوالت محیطی
را در نظر بگیریم؛ بخشی از این تغییرات ،تغییر سبک
زندگی است و مسلما سبک کنونی با  5سال پیش
متفاوت است .سبک زندگی امروز به سمتی میرود
که کارها راحتتر ،سریعتر ،در دسترستر و با زمان
کمتر و اطمینان بیشتری انجام شود.
یگوید :در سطح بینالمللی،
علی شریعتیمقدم م 
قاعدتا نوآوری منتج از پیشبینی تغییرات سبک
زندگی حتی در دهههای بعدی تعریف شده و نوآوران
و شرکتهایی که در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت
میکنند بسیار قدرتمندند و تولیدکنندگان بخشی
از نوآوری محصول خود را از شرکتهای تحقیقاتی
خریداری میکنند اما متاسفانه این موضوع یعنی
تحقیقــات بازار و تحقیق درباره ســبک زندگی و
پیشبینی آن در کشور ما چندان تعریف نشده است.
وی میافزاید :این بررســیها باید توسط مراکز
تحقیقاتی بســیار قوی در بخش خصوصی انجام
شود تا در یک فرایند سودآور و رو به جلو فناوریها
و ابتکارات خود را به صنعت بفروشند یا صنایع ما در
حالتی باشند که بتوانند روی بخش پیشبرنده توجه
بهسلیقهونیازمشتریسرمایهگذاریبیشتریکنند.
مدیرعاملشرکتنوینزعفرانخاطرنشانمیکند:
متاسفانه مشکالت سالهای اخیر به دالیل مختلف
باعث شد توجه به تولید و صنعت و اقتصاد در عمل
نسبت به شعارهای گفته شــده کمتر باشد و در
بحث کالن اقتصاد ،تحوالتی که انتظار داشتیم در
صنعت ایجاد شود ،محقق نشد؛ کاهش هزینههای
مالی ،بانکی ،مالیاتی و هزینههای بروکراسی که از
موانع اصلی در کشور است و باعث شده تولیدکننده
ایرانی نتواند فعالیتش را همزمان با همتای خارجی
پیش ببرد ،از جمله تحوالت مدنظر تولیدکنندگان
بود که محقق نشد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد تکنولوژی

عضو هیات مدیــره اتحادیه
واردکنندگان مــواد اولیه و
کاالهای سرمایهای خراسان
رضوی نیز با اعتقاد بر اینکه
تمام سرمایه یک برند مشتری
است،میگوید:اگرتولیدکننده
به دنبال موفقیت است باید  90درصد فکر خود را
بر موضوع جلب رضایت مشــتری بگذارد و در این
زمینه باید قیمت تمام شده ،کیفیت کاال ،مسائل
زیست محیطی و مصرف انرژی و بهداشتی در کاالیی
که تولید میکند ،لحاظ شود.
غالمعلی رخصت میافزاید :مردم به اندازه درکی که
از خرید کاال دارند نسبت به این مسائل توقع دارند؛
تولیدکننده باید شرایط بهداشتی را در تولیداتش
رعایت کند و دوام و کیفیت کاال مطلوب باشــد و
ایمنی و سالمت فرد را به خطر نیاندازد .اینها باعث
رضایتمندی مشتری و بارها خرید کردن میشود و
این موضوع سرمایهای برای یک برند است.
وی یادآور میشود :مردم ما اگر کاالی خوب ایرانی
را ببینند ترجیح بر خرید کاالی ایرانی دارند و اگر با
درکی که از وضعیت اقتصادی جامعه دارند متوجه
کیفیت برابر کاالی داخلی و خارجی باشند ترجیح
میدهند کاالی ایرانی را برای توسعه اشتغال و اقتصاد
بخرند .البته ما به بعنوان تولیدکننده هم باید کاالیی با
کیفیت تولید کنیم که قیمت تمام شدهاش باال نباشد
و این تنها دست تولیدکننده نیست؛ دولت باید فضای
کسب و کار را به نوعی فراهم کند که تولیدکننده
بتواند در آن فضا تولید موفق داشته باشد.

جمیع:تاکیدمابهتولیدکنندگان
کاالهایی که در زمره هزار قلم کاالی
استاندارد اجباری نیستند این است که
استانداردهای تشویقی یا اختیاری را
برای کاالهای خود دریافت کنند .این
موضوع کمک میکند که هم در جهت
ارتقای کیفیت محصول و خدماتشان
اقدام موثری انجام دهند و هم اطمینانی
مشابه کاالهای دارای عالمت استاندارد
برای مصرف کننده به وجود بیاورند
این صادرکننده نمونه کشوری در سال  95با اشاره
به بهره بانکی  6درصدی دیگر کشورها و سود 20
درصدی بانک در ایران ،اظهار میکند :دراین شرایط
از دست تولیدکننده ایرانی کاری ساخته نیست زیرا
وقتی به دنبال تغییر تکنولوژی و ماشینآالت خود
باشد نمیتواند با بهره  18درصد نوسازی کند و تا
زمانــی که تکنولوژی را به ویژه در حوزه نســاجی
نوسازی نکنیم ،نمیتوانیم کیفیت تولیداتمان را باال
یها
ببریم و با تکنولوژی قدیمی نمیتوانیم با خارج 
رقابت کنیم.
وی تاکید میکند :کاالیی که امروز از ترکیه وارد
ایران میشــود دامپینگ شده است و دولت ترکیه
پشــت آنهاست و به نوعی با دامپینگ کاال صنایع
نساجی داخل کشور ما را زمین میزنند .از طرفی
 90درصد کاالهای موجود در بازار به اسم برندهای
معروف ترک قاچاق هست و به هیچ عنوان به صورت
قانونی حقوق و سود آن پرداخت نشده و وارد کشور
شده و به همین دلیل قیمت تمام شدهشان پایین
است .بعضا کاالی ترکیه با قیمتی در بازار ما فروخته
میشود که ما با آن قیمت حتی نمیتوانیم هزینه
مــواد اولیه را بپردازیم .دولت ترک برای ما آهنگی
شــروع کرده که اگر تا  4-3ســال آینده خاموش
نشود ،صنعت نساجی و پوشاک ایران از بین میرود
و پس از اضمحالل صنعت نســاجی ایران قیمت
کاالهای ترک دوبرابر میشود .رخصت خاطرنشان
میکند :گاهی کاالیی که امروز در ایران به عنوان
ترک فروخته میشود با همین قیمت در آن کشور
فروخته نمیشود و گرانتر است .از طرفی برخی از
این کاالها بارها در فروشگاههای آن کشور حراج شده
و اجناس ضایعات  4-3بار حراج شده و به صورت
کیلویی خریداری میشود و به کشور ما میآید.
وی مدعی است :شاید  70درصد پوشاکی که از
ترکیه به ایران میآید ضایعات فروشگاههای ترکیه
است که پس از دو سه فصل عرضه وقتی به فروش
نمیرسد بسته بندی شده و توسط ایرانیها خریداری
میشود و به صورت قاچاق وارد کشور میشود.

یادداشت

حمایتازکاالیایرانیوارتقایتولیدملی،
نیازمندعملگرایی

ادامه از صفحه اول
در ایــن میان باید برخی از موانعی که چالشهای بخش مولد
کشور به شمار می آیند را در نظر گرفت؛ به هر رو ،تحقق شعار
امسال در گرو آن است که نظامهای موثر بر تولید از جمله نظام
بانکی ،ساختارهای مالیاتی و تامین اجتماعی و ...نیز در راستای
کمک به این هدف اصالح شــوند و به تناسب با دیگر کشورهای
موفق در این عرصه ،رقابت کنند.
شرایط تامین مالی ،نظام بانکی ،ساختار مالیاتی و تامین اجتماعی
در کشور ما باید در تناسب با کشورهای رقیب ،متعادلسازی شود
تا مدیر یک بنگاه اقتصادی بتواند در کنار فضای مناسب کسب
و کار و ایجــاد تحوالت الزم در عوامل داخلی تولید خود کاالی
رقابتپذیر ،برای عرضه در بازارهای جهانی تولید کند .در چنین
شرایطی ،توان او نه بر گرهگشایی از موانع سیستمی ،بلکه بر توجه
به نیاز و سلیقه مشتری و رویکردهای بازاریابی ،متمرکز خواهد
بود .یکی دیگر از گامهای مهمی که دستگاههای متولی باید در
راســتای اصالح روند موجود بردارند ،پرهیز از تداوم صدور مجوز
ن کاالها به اشباع
در بخشهایی است که ظرفیت تولیدی ما در آ 
رسیده است .این روند ،توجیه اقتصادی تولید یک کاال را ،به واسطه
نبود بازار ،از بین میبرد.
zضرورت پرهیز از انحصارگرایی و توجه به ایجاد فضای
رقابتیمعقول
خوشــبختانه مصرفکنندگان ما نشان دادهاند که اگر کیفیت
کافی را در کاالیی مشاهده کنند و قیمت آن نیز متناسب با کیفیت
محصولی باشد که خریداری میکنند ،در اولویت دادن به کاالی
ایرانی ،پیشقدم هستند .توجه داشته باشیم که حمایت از یک
محصول نباید به ایجاد انحصار منجر شود .وجود فضای رقابتی،
منطقی و معقول ،توســعه اقتصادی و تولیدی را در درازمدت در
پی خواهد داشت.
امــا موضــوع مهم برندســازی در چهارچوب جلــب اعتماد
مصرفکنندگان و ارتقای توان بازاریابی اســت که بهبود محیط
کسب و کار و اصالح موانع موجود آن ،به تحقق عمده این اهداف
منجر خواهد شد .در حال حاضر اتاق بازرگانی خراسان رضوی و
دیگرتشکلهایبخشخصوصیاستان،پیگیرتبیینمفاهیممرتبط
با این حوزهها هستند.
از طرفی مطالبه تولیدکننده ما باید متناسب شدن فضای
تولید و ســرمایهگذاری از طریق رفع موانع و بهبود و اصالح
عوامــل متاثر بر تولید در حوزههای بانکی ،گمرکی ،مالیاتی،
تامین اجتماعی و ...و تناسبدهی به شرایط موجود در مقایسه
با رقبایمان باشــد .تولیدکننده ما نمیتواند با بهره  15تا 20
درصدی بانکی با رقیبــی برابری کند که بهره یک تا نهایتا
چهار درصدی بانکی پرداخت میکند .این امر در سایر بخشها
نیز مصداق خــود را دارد .صنعتگر ما عمده وقتش را صرف
بروکراسی سازمانهای مختلف میکند ،حال آنکه تمامی توان
او باید بر ارتقای سطح تولید ،بهبود کیفیت ،تحقیق و توسعه،
نوآوری محصول و ...متمرکز باشد .درخاتمه اینکه تمامی این
موضوعات در صورتی اثربخشی الزم را خواهند داشت که در
قالب یک راهبرد توسعه صنعتی بدانیم منابع حداقلی کشور را
صرف تولید چه کاالهایی باید بکنیم و از تولید چه کاالهایی
باید صرفنظر کنیــم .جهتگیریهای تولیدی و اولویتهای
سرمایهگذاری خود را براساس نیاز بازارهای داخلی و بینالمللی
بدانیم و از هدایت منابع ســرمایهای به سمت تولید کاالهای
غیرقابل توجیه اجتناب کنیم.
* دبیر اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مشهد

یادداشت

ریشهیابینوساناتارزی
مصطفی کریمزاده*

اواخر سال گذشته شــاهد جهشی در نرخ ارز
و افزایــش قیمت دالر بودیم .افزایش نرخ دالر در
دی و بهمن ماه سال  96به دلیل افزایش سفرهای
خارجی ایرانیان و به تبع آن افزایش تقاضای دالر
در بازار بود اما ســپس به دلیل داللیها و سفته
بازیهای برخی در بازار ارز ،این شائبه پیش آمد
که دالر گرانتر خواهد شــد و هجومی از سمت سفته بازان به بازار شاهد
بودیم که باعث افزایش نرخ دالر تا  5هزار تومان شد .آن زمان دولت و در
واقع بانک مرکزی برای مقابله با این موضوع بســته سیاستی را که شامل
افزایش نرخ سود بانکی از  15درصد به  20درصد و نیز مطرح کردن بحث
گواهی سپرده های ارزی بودرا ارائه کرد و توانست جلوی سفته بازی و در
نتیجه افزایش نرخ ارز را بگیرد.
اما یکی از دالیل افزایش رخ دالر در ســال جاری به مســائل سیاسی و
صحبتهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج امریکا از برجام برمیگردد،
موضوعی که اثر روانی بر جای گذاشــت و برخی ها گمان کردند در این
صورت دالر دوباره افزایش قیمت پیدا میکند بنابراین شاهد افزایش تقاضا
در بازار ارز شــدیم و بیشــتر به دلیل سفته بازی و داللی بود که نرخ دالر
حتی به  6هزار تومان هم رسید .عالوه بر این ،محدودیتهایی که برخی از
صرافیها در امارات با آن مواجه شدند باعث شد ایران نتواند اسکناس دالر
بهاندازه کافی تهیه کند و در نتیجه با کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضا
مواجه شدیم .اما خوشبختانه دولت در هفته گذشته اعالم کرد نرخ اصلی
ارز  4200تومان است ،هر چند این سیاست موقتی است .اگر بخواهیم به
ریشهیابی در اقتصاد ایران بپردازیم؛ میبینیم در چند سال اخیر بخش تولید
ضرر زیادی کرد و بسیاری از شرکتهای دولتی و نیز شرکتهای خصوصی
و تولیدی که میتوانستند اشتغال را در جامعه فراهم کنند ورشکسته شدند
و خیلی از افراد شغل خود را از دست دادند و شاید بهانه افزایش دالر برای
برخیها منبع درآمــدی ایجاد کرد که از طریق خرید و فروش ارز و دالر
بتوانند تامین معاش کنند .واقعیت این است که اگر بخش تولید و بازار کار
ایران دارای ثبات باشد نباید شاهد این نوسانات بیسابقه در نرخ ارز باشیم
یعنی اگر بخواهیم نگاه ریشهای داشته باشیم همان تنگناهای تولیدی در
اقتصاد کشور نمود پیدا میکند.
متاســفانه حل مشــکل افزایش قیمت دالر مقطعی است و نمیتوان
پیشبینی کرد که چه روندی را طی میکند اما هر کدام از اقدامات دولت
در این زمینه را در دو مورد اخیر بررسی کنیم میبینیم که راهحلها کوتاه
مدت است و آنچه اقتصاد ایران از آن رنج میبرد در وهله اول موضوع بازار
کار است؛ اگر شرایط تولید و اشتغال را فراهم کنیم شاهد این داللبازیها
و سفتهبازیها دیگر نباشد .متاسفانه ریشه اصلی سمت تولید است و اگر
بخش تولید را رونق دهیم و بازار کار ثبات یابد این نوسانات عجیب و غریب
را در بازارهای ارز شاهد نخواهیم بود.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370
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یادداشت

تاثیر مشکالت ناشی از
نوسانات نرخ ارز بر صنایع
جلیل افشارنژاد*

نوسانات یا افزایش نرخ ارز بر صنایع اثار متفاوتی
دارد که میتوان به این موارد اشاره کرد:
 -1افزایــش قیمت مواد اولیه وارداتی :افزایش
نرخ ارز نه تنها موجب افزایش بهای پرداختی به
فروشندگان خارجی میشود بلکه موجب افزایش
هزینههای جانبی (حمل ونقل ،بیمه وحتی حقوق
و عوارض گمرکی) میشود.
 -2افزایش قیمت مواد اولیه داخلی :از آنجا که تولیدکنندگان داخلی
نیز بخشی از مواد اولیه خود را از مخارج تامین میکنند ،افزایش نرخ ارز
موجب افزایش قیمت مواد اولیه داخلی میشود .همچنین تولیدکنندگان
مواد اولیه داخلی همواره در تعیین قیمت فروش خود از قیمتهای جهانی
(مانند فوالد ،آلومینیوم ،مواد پتروشیمی و )...تبعیت میکنند که این نیز
موجب افزایش قیمت آنها میشود.
 -3افزایش نیاز به نقدینگی :افزایش قیمت مواد اولیه نیاز به نقدینگی
را در صنایع باال میبرد که باتوجه به سیاستهای انقباضی بانکها ،مشکالت
عدیدهای بوجود میآورد.
 -4ایجاد اختالل دراستفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) :در حالی
که استفاده از منابع مالی خارجی به علت بهره بانکی پایین (در مقایسه با
یتواند کمک زیادی به صنایع کند ،بیثباتی و افزایش
بانکهای ایرانی) م 
نرخ ارز موجب هزینه باالی تســعیر ارز شده و این منابع را عمال بدون
استفاده میکند.
کلیه موارد فوق موجب افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه قیمت
فروش میشود که به دلیل تقاضای پایین جامعه و در بسیاری از موارد
به دلیل عدم امکان افزایش قیمت (دراثر قراردادهای از پیش امضا شده)
موجب زیاندهی ،توقف و حتی ورشکستگی صنایع خواهد شد.
*عضوهیاترئیسهانجمنمدیرانصنایعخراسان

خبر

 ۲۰۲۶بنگاهتولیدیتحتتملکبانکها
بهزودیتعیینتکلیفمیشوند

دنیای اقتصــاد -معاون وزیر کشــور از
شناســایی دو هزار و  ۲۶بنگاه اقتصادی
تملک شــده توســط بانکها در کشور
خبرداد.
بابک دینپرست در نشست کارگروه استانداران
منطقه 5کشــور در مشــهد مقدس اظهار کرد:
حسبدستوررئیسجمهور،بهزودیاینبنگاههاتعیینتکلیفوآنهایی
که مستعد هستند در سال مزین به شــعار حمایت از کاالهای ایرانی به
چرخهاقتصادکشوربازمیگردند.
وی افزود :این واحدها خود ظرفیت تولیدی و ســرمایهای ایجاد شــده
قابل توجهی است که در شرایط اقتصادی کنونی با حمایتها و اقدامات
محوریمیتواننددوبارهدرعرصهتولیدیکشورایفاینقشکنند.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت :طی سه ماه گذشته ،با پیگیریهایی
کهتوسطوزارتکشوربرایتعیینتکلیفبنگاههایتملیکشدهتوسط
بانکها انجام شده ،سه دســتور ویژه از سوی رئیس جمهور به وزیر امور
اقتصادی و دارایی اخذ شده و امید است سریعتر شاهد تعیین تکلیف و
بازگشتواحدهایمستعدبهچرخهتولیدواشتغازاییباشیم.
دینپرست عنوان کرد :دســتورالعمل روابط کاری بین بانک مرکزی و
وزارتکشورباپیشنهادوزارتکشوروتاییدرئیسجمهور،باتشکیلتیم
مشترک وزارت کشور و بانک مرکزی و اخذ نظرات استانداران در دست
تدوین و نهایی کردن است .وی همچنین از تدوین چهار سند همکاری با
چهاررکنبزرگاقتصادیکشوردربخشهایغیردولتییعنیاتاقهای
بازرگانی ،تعاون ،اصناف و خانه معدن کشور خبر داد و گفت :در نخستین
نشستآتیاستاندارانسراسرکشورایناسنادامضاخواهدشد.
معاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنطقهایوزیربابیاناینکهسند
راهبردی همکاریهای وزارت کشــور و امور خارجه هم در حال تدوین
است،اظهارکرد:مقررشدهدرقالباینسندبرنامهریزیمنسجمیبرای
توســعه تعامل و همکاریهای داخلی و خارجی و به ویژه همکاریهای
بین استانی در سطح 15کشور همســایه و بویژه با 16استان مرزی ،در
سطح دو وزارتخانههای کشــور و امور خارجه در حال تدوین بوده و امید
است براساس برنامه زمانبندی ،در نیمه دوم اردیبهشت ماه نهایی و به
امضا وزاری کشور و امورخارجه برسد .وی افزود :برای پیگیری مصوبات
کارگروههای استانداران برای هر یک از شش منطقه در حوزه اقتصادی
وزارتکشوریکنمایندهتعیینخواهدشد،تامصوباتاقتصادیکارگروه
راپیگیریکردهتابهتروسریعتربهنتیجهبرسد.درواقعاستفادهازظرفیت
حوزه معاونت اقتصادی وزارت کشور در سطح استانها برای حل مسائل
و نیل به اهدف همواره نتیجه مطلوبی داشته و از تعامل با استانداران در
حوزههایمربوطهاستقبالمیکنیم.

سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد خبر داد

کشف محموله بزرگ لوازم آرایشی قاچاق
در مشهد

دنیای اقتصاد -سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد از
کشفمحمولهبزرگلوازمآرایشیقاچاقدراینشهرخبرداد.
به گزارش مهر ،قاضی مهدی خدابخشی در جمع خبرنگاران اظهارکرد:
اطالعات دریافتی نشان می داد لوازم آرایشی قاچاق در منزل مسکونی
دپو شده که بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت .وی افزود :ماموران
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراســان رضوی با هماهنگی قضایی در
بازرسی از منزل مســکونی واقع در انتهای خیابان نخریسی  ۱۱هزار و
 ۷۱۵عدد انواع لوزام آرایشــی قاچاق را کشف و متهم  ۳۴ساله را در این
رابطه دستگیر کردند .همچنین در عملیاتی دیگر و در بازرسی از منزلی
واقع در بلوار خیام یک هزار و ۵۲عدد انواع لوازم آرایشــی قاچاق کشف و
متهم ۳۸سالهدستگیرشد.سرپرستدادسرایعمومیوانقالبمشهد
همچنین از کشف محموله مشروبات الکلی در این شهر خبر داد وگفت:
مامورانمبارزهباقاچاقکاالوارزخراسانرضویبهاطالعاتیدرخصوص
دپوی مشروبات الکلی در منزل مسکونی در بلوار فارغ التحصیالن دست
یافتندکهپسازهماهنگیقضاییمامورانواردمحلشدهودربازرسیاز
آن ۵۲بطری مشروب الکلی خارجی را کشف و ضبط کردند .خدابخشی
همچنین از کشف  ۸کیلو و  ۳۵۰گرم تریاک در منزل مسکونی واقع در
بولواروحدتمشهدودستگیری ۲نفردراینرابطهخبرداد.

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو -نخستین
همایش مهارت آموختگان کارآفرین کشور
باحضور معاون وزیر کار ،رفاه و تعاون اجتماعی
و رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور در مشهد برگزار شد .در این همایش
که با حضور مســئوالن عالیرتبه شــهر و
استان برگزار شد ،ضمن رونمایی از «اولین
طرح مهارتآموزی و اشــتغال در کشور» و
«تشکیل اولین مجمع خیرین توسعه و ترویج
آموزشهای فنیوحرفهای خراسان رضوی»
از مهارتآموختگان کارآفرین در اســتان
تقدیر شد.

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

در نخستین همایش مهارتآموختگان کارآفرین در مشهد مطرح شد

لزوم بازنگری
در نظام آموزشی
تغییر نگرش نسبت به مهارتآموزی

zخراسانرضویسرآمددرمعرفیآموزشهایمهارتی

معــاون وزیر کار ،رفاه و تعــاون اجتماعی در
نخستین همایش مهارت آموختگان کارآفرین در
مشهد گفت :اطمینان دارم خراسان رضوی یکی
از استانهای سرآمد در معرفی آموزشهای مهارتی
بهعنوان یک راهحل عاجل و اضطراری در شرایط
کنونی کشور خواهد بود.
سلیمان پاکسرشت یادآورشد :در وضعیت فعلی
کشــور که با ابرچالشها مواجه هستیم ،نگرانی
مشترک همة ما نظام آموزشی است که بنا بود در
رفع مسائل به ما کمک کند؛ اما گویی خود نظام
آموزشی نیاز به اصالح و بهبود دارد.
وی ادامــه داد :آموزشهــای مهارتی ،راهحل
جایگزین نظام آموزشی است که گویی بهخوبی در
راهحلهای موجود در این زمینه تامل نشده است.
پاکسرشت با بیان اینکه آموزشهای مهارتی نه
تنها لوکس و تداوم مدرکگرایی نیست و موجب
بیکاری نمیشــود ،گفت :بلکه تاثیر بهسزایی در
زندگی شــخصی و اجتماعی افراد خواهد داشت
و صرفا محدود به مهارتهای کسبوکار نیست.
رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
اضافه کرد :همچنین مهــارت آموزی صرفا یک
روش کار کردن نیســت بلکه یک سبک زندگی
اســت و ما باید بیاموزیم که این مهم ،سبک فکر
کردن و اندیشیدن است.

پاکسرشت :در وضعیت فعلی کشور
که با ابرچالشها مواجه هستیم،
نگرانی مشترک همة ما نظام آموزشی
است که بنا بود در رفع مسائل به
ما کمک کند؛ اما گویی خود نظام
آموزشی نیاز به اصالح و بهبود دارد
وی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی بیان کرد:
آموزشهای مهارتی نه تنها ثمرات عینی دارد بلکه
نخبگانی را پرورش میدهد که در کار خود سرآمد
هستند و درنهایت میتوانند تبدیل به یک کارآفرین
و ثروتآفرین شوند.
رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
با بیان اینکه برخی خانوادهها هنوز مهارتآموزی
در فنی و حرفهای را مناسب نمیدانند ،ادامه داد:
متاسفانه این فرهنگ و طرز فکر درستی نیست ،در
همین راستا و در مقابله با این تفکر سعی داریم ،در
هفتة مهارت از مهارتآموختگان موفق و کارآفرین
کشور تقدیر کنیم.
پاکسرشــت خاطرنشــان کــرد :مــا در امر
مهارتآموزی نباید تنها به منابع دولت اتکا کنیم
و باید خود نیز به دنبال راه حلی باشیم.
وی تصریح کرد :الزم اســت در همین راســتا
فرصتی را در اختیار مردم قرار دهیم زیرا جامعه
میتواند در این مسیر خود را توانمند سازد.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در بخش
دیگری از سخنان خود تصریح کرد :رتبة ایران در
حوزه فعالیتهای داوطلبانه و نیکوکاری در بین
 139کشــور در سال  ، 2017در جهان هفدهم
بــوده و نیز در منطقــه خاورمیانه رتبه دوم را به
خود اختصاص داده است.
zخراسان رضوی در سال 96جهش خوبی در حوزة
اشتغال داشت

استاندار خراسان رضوی نیز در نخستین همایش
مهــارت آموختگان کارآفرین در مشــهد گفت:
خراســان رضوی گرچه همچنان بیش از 220
هزار بیکار دارد اما در سال گذشته جهش خوبی

متاسفانه در اکثر فرآیندهای آموزشی ما برای اشتغال برنامهریزی نشده است و فقط کسب مدرک مورد توجه است

در حوزة اشتغال داشت .سال  96حدود  120هزار
اشتغال در استان ایجاد شد که حاصل همکاری
و همدلی دولت ،بخش خصوصی ،دانشگاهیان و
سازمان فنیوحرفهای بود.
علیرضا رشــیدیان ،ادامه داد :تحقق شــعار
«حمایــت از کاالی ایرانی» با افزایش مهارت در
تولید و ارتقا کیفیت تولید همراه اســت .در این
بین ســازمان آموزش فنی و حرفهای رســالت
ســنگینی دارد .در این سالها نیز همواره تالش
خوبی داشته است.
وی تصریح کرد :تمــام تالشها در این حوزه
نبایستی معطوف به مهارتآموزی باشد ،زیرا اگر
مهارتآموزی بدون توجه به نیازهای جامعه باشد
نمیتواند باعث رفع معضل بیکاری شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به فعالیت خیران
در حــوزه آموزش مهارتی گفــت :باید از خیران
حوزه آموزش مهارتی تقدیر کرد .دولت به تنهایی
نمیتواند مشکالت حوزه آموزش فنی و حرفهای
را حل کند ،بخش خصوصی نیز میتواند سهمی
در حل این مشکالت داشته باشد.
رشیدیان با اشاره به میزان مشارکت برابر زنان
و مردان اســتان در مهارتآموزی گفت :یکی از
نکات جالبی که در زمینة آموزش مهارتی خراسان
رضوی و.جود دارد ،مشــارکت برابر زنان و مردان
در مهارتآموزی است ،این آمار حاکی از آن است
که بانوان استان میتوانند درگسترش تولید نقش
مهمی ایفا کنند .از اینرو باید بسترهای بازار کار را
برای حضور بیشتر بانوان فراهم کنیم.
zسه انتقاد به نظام آموزشی کالسیک

معاون اجتماعی ،سیاســی و امنیتی استاندار
خراسان رضوی نیز در این همایش گفت :از دهة
هفتاد و هشــتاد میالدی سه انتقاد کلی به نظام
آموزشی کالسیک در جهان وارد شده است .سید
جواد حسینی تصریح کرد :این سه انتقاد شاخص
به سیســتم آموزشی ایران نیز وارد است .وی در
توضیح انتقاد اول به این نظام آموزشی گفت :این
سیستم آموزشی خالقیتکش است ،در نتیجه
قدرت پــردازش و خالقیــت را از دانشآموزان
میگیرد.
معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد :انتقاد
دوم به حافظه پرور و تئوریک بودن نظام آموزشی
کالســیک است .حســینی در بیان انتقاد سوم
نیز گفت :سیستم آموزشی قرار بوده آسانترین
و ســریعترین راه برای تحــرک اجتماعی و رفع
نابرابریهای اجتماعی باشد ،اما گویی در عمل،
نظامهای آموزشی نتوانستند به این هدف برسند
و بیشــتر موجب تثبیت و تشدید نابرابریهای
اجتماعی شدهاند.
حسینی که خود دارای دکترای جامعه شناسی
است با بیان اینکه آموزشگاههای سازمان آموزش

فنی وحرفهای ناقض هر ســه انتقاد وارد به نظام
آموزشی جهانی هستند ،تصریح کرد :در حقیقت
آموزش در این آموزشگاهها نسبت به آموزش در
مدارس و دانشگاهها خالقانهتر است.
معاون اجتماعی ،سیاســی و امنیتی استاندار
خراســان رضوی در پایان با اشاره به دو رویکرد
در شیوه مدیریتی سازمان آموزش فنی وحرفهای
خراســان رضوی گفت :رویکرد اول اســتفاده از
منابع و امکانات دولتی و رویکرد دوم روی آوردن
به امکانات بخش خصوصی برای پیشبرد هرچه
شهای مهارتی است.
بیشتر آموز 
zفقدان نیروی کار مورد نیاز بازار ،یکی از علل بیکاری

مدیرکل آموزش فنی وحرفهای خراسان رضوی
نیز در این همایش با بیان اینکه در حال حاضر ما
با بیکاری مواجه هستیم و بخشی از علت این امر،
فقدان نیروی کار مورد نیاز بازار است و افراد جویای
کار مهارت موردنظر را ندارند گفت :توســعه پایدار
منوط به آموزشمهارتهای فنی و حرفهای است.
افشین رحیمی گلخندان تصریح کرد :دو دسته از
افراد برای مهارت آموزی به ما مراجعه میکنند ،اولین
گروه کسانی که مهارتی ندارند و برای بدست آوردن
شغل ،نیازمند کسب مهارت هستند و دومین گروه
افرادی که شاغل هستند و به دلیل نیاز به افزایش
ســطح مهارت خود بر اساس نیاز بازار و صنعت به
ما مراجعه میکنند.
وی بــا بیان این مهم که بخش عمدهای از افراد
مراجعهکننده به این مرکز ،دارای تحصیالت باالی
دانشگاهی هستند و توانایی کارآفرین شدن را نیز
دارنــد؛ ادامه داد :ما باید افــرادی را تربیت کنیم
که کارآفرین باشــند و بتوانند برای ســایرین هم
اشتغالزایی کنند.
رحیمــی گلخندان تصریح کــرد :ما عالوه بر
آموزشهای فنی ،نیازمند کارآفرینی نیز هســتیم
که تاکنون این امر در سازمان با همیاری دو خیر،
آقایان رضا حمیدی و علیرضا نبی ،میسر شده است.
zتوجه به آموزشهای مهارتی یک ضرورت است

رئیس هیات رئیسة انجمن مدیران صنایع خراسان
رضوی نیز در این همایش با بیان اینکه با همراهی
بیش از دو هزار و پانصد یاور 52 ،سال است که در
خدمت صنعت و کارآفرینی کشورم هستم ،گفت:
توجه به آموزشهای مهارتی برای کشورمان یک
ضرورت است.
رضا حمیــدی ادامــه داد :متاســفانه در اکثر
فرآیندهای آموزشــی ما برای اشتغال برنامهریزی
نشده است و فقط کسب مدرک مورد توجه است.
وی با انتقاد از بها ندادن خانوادهها به آموزشهای
مهارتی گفت :خانوادهها خجالت میکشند بگویند
فرزند من تکنسین جوشکاری است ،ولی به داشتن
مدرک لیسانس او افتخار میکنند .این فرهنگ غلط
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را استعمار در مغز ما ایرانیان کاشت.
حمیدی خاطرنشان کرد :بهترین راهکار مبارزه
با بیکاری ،اعتیاد ،فســاد و تنفروشــی ،گسترش
آموزشهای مهارتی اســت .از این طریق میتوان
امید به زندگی را تقویت و زمینة رشــد شخصیت
جوانان و تشکیل خانواده و بهتبع زندگی بادوام را
سهلالوصول کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراســان
رضوی ،با اشاره به اینکه ترویج آموزشهای مهارتی،
خالقیــت و نوآوری را در کشــور افزایش میدهد
گفت :برخی از اقتصاددانان براین بارورند که افزایش
بهرهوری و کیفیت کاالی ایرانی قابل رقابت با کاالی
خارجی ،بیش از نفت برای کشور ایجاد ارزش افزوده
خواهد کرد.
وی با تاکید بر اهمیت مبارزه با فرهنگ استعماری
مدرکگرایی و تفهیــم ارزش واقعی آموزشهای
مهارتی گفت :باید طبق برنامة مدون و خردمندانه
تدریجا از بودجة آموزشهای تئوریک کســر و به
بودجة آموزشهای مهارتی در ســه سطح تربیت
کارگر ماهر ،تکنسین و مهندس عملی توجه شود.
حمیدی تصریح کرد :آموزشی که در  30سال
گذشته به یک جوان دادهایم مطلقا به درد صنعت
امروز ما نمیخورد .ما نیازمند تکنولوژی بهروزشده
هستیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در
پایان این همایش با ارسال پیامی به مهارتآموختگان
کارآفرین ،خدمات آنان را گرامی داشت .متن این
پیام به این شرح است:
امروزه کارآفرینی بهعنوان یک راهبرد ملی برای
دستیابی به موفقیتهای اقتصادی ،رفاه و برابری
اجتماعی ،رفع فقر ،توســعه فرهنگ ،خالقیت و
نوآوری ،فرصت شناســی و ارزشآفرینی در کلیة
جوامعی که هدف آنها ثبات در تمام زمینهها است،
نهادینه شده است .بدون شک این رویکرد میتواند
زمینهساز استفاده حداکثری از مزیتهای رقابتی و
استفاده با دید بهینهسازی از مزیتهای نسبی باشد.

رشیدیان :خراسان رضوی گرچه
همچنان بیش از  220هزار بیکار دارد
اما در سال گذشته جهش خوبی در
حوزه اشتغال داشت .سال  96حدود
 120هزار اشتغال در استان ایجاد
شد که حاصل همکاری و همدلی
دولت ،بخش خصوصی ،دانشگاهیان و
سازمانفنیوحرفهایبود
در ســالی که از سوی مقام معظم رهبری سال
«حمایت از کاالی ایرانی» نامیده شــده اســت،
توســعه و بسط آموزشهای مهارتی با همت واال و
بی شائبه همة دستاندرکاران عرصة آموزشهای
فنــی وحرفهای محقق میشــود که اســتفاده از
ظرفیتهای مختلف تمامی سازمانها ،ارگانها و
دانشگاهها کلید پیشرفت این حرکت است .جوانان
ایرانی ظرفیتهای رشد خوبی دارند و همین مهم
ارائه آموزشهای مهارتی به این گروه را از اهمیت
بســیار زیادی برخوردار کرده اســت .خیل عظیم
جوانان فارغ التحصیل دانشگاهها که اکنون طالب
شغل و ورود به بازار کار هستند ،لزوم توجه به این
حیطه را چندین و چند برابر کرده است.
جوانان باید بیاموزند که نوع جدیدی از زندگی،
تحت عنوان زندگی کارآفرینانه در انتظار آنهاست.
رشــد و پیشرفت تکنولوژی ،فضای کسب و کار را
دگرگون شده و نیازهای جدید تعریف شدهاند و نوع
زندگی امروزه نیز تعریف دیگری پیدا کرده است.
امروزه کسب مهارتهای جدید و کاربردی ،بسط
تواناییها و ظرفیتهای کارآفرینانه نیز میتواند قدم
مهم دیگری در راه رفع مشکل بیکاری ،حرکت به
سوی تعالی اجتماعی ،تغییر مثبت فرهنگ جمعی
و استفادة بهینه از منابع باشد.
امید اســت ،تمامــی حرکتهــا و برنامهها و
سیاســتها ،با اولویت بومیسازی به سمت ایجاد
اشتغال با ثبات پیش رفته و با استعانت از فرمایشات
مقام معظم رهبری ،استقالل کامل در همة زمینهها
بهدست آید .موفقیت و کامیابی همه دستاندکاران
عرصة کارآفرینی و مهارتآموزی را از درگاه خداوند
توانا خواهانم.

در سال 96صورت گرفت؛

دریافت ۱۶میلیاردریالیارانهسودتسهیالت
ازسویصادرکنندگانخراسانرضوی

دنیای اقتصاد -سرپرست
حــوزه اقتصــادی و
سرمایهگذاری معاونت
هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری
خراســان رضوی گفت:
صادرات کنندگان استان در سال گذشته از
 16میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت صادراتی
استفاده کردند.
علی رســولیان اظهار کرد :در سال  96بر اساس
اعالم سازمان توسعه تجارت 18 ،شرکت استان در
قالب  84قرارداد تسهیالت صادراتی دریافت کردند.

وی عنوان کرد :این میزان تسهیالت  690میلیارد
ریال بود که هر شــرکت بر اساس سیاست دولت
به منظور تســهیل و حمایت از حوزه صادرات به
تناسب حجم تسهیالت دریافتی از یارانه سود این
تسهیالت اســتفاده نمودند که مجموع آن به 16
میلیارد ریال رسید.
سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری معاونت
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
خراســان رضوی با بیان اینکه بر اساس اعالم این
مرکز ،استان در حوزه صادرات طی سال  96از رشد
خوبی برخوردار بوده،خاطرنشان کرد :هدفگذاری
ما برای رشــد صادرات اســتان طی سال گذشته

 8درصد بود امــا با توجه به اقدامات و تالشهای
صورت گرفته در دســتگاههای دولتی در تعامل با
بخش خصوصی در پایان سال رشد صادرات استان
بدون محاســبه حجم خدمات فنی و مهندسی از
 15.5درصد گذشت.
رســولیان اضافه کرد :سال  96در مجموع یک
میلیارد و  964میلیون دالر کاال از اســتان صادر
شد که با افزوده شــدن  90میلیون دالر صادرات
خدمات فنی و مهندسی به این رقم به دو میلیارد و
 54میلیون دالر میرسد.
وی تصریح کرد  :ضمن آنکه بخشی هم صادرات
تولیدات استان از سایر مبادی و مرزهای کشور است

که در آمار استان محاسبه نمیشود و بر اساس برآورد
حجم آن قابل توجه است.
سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری معاونت
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
خراسان رضوی اضافه کرد :همچنین تراز بازرگانی
مثبت استان هم رشد  22.2درصدی در این سال
داشته و طبق آمارها میزان آن یک میلیارد و 597
میلیون دالر بوده است.
رسولیان تاکید کرد :امسال هم تالش و تمرکز بر
توسعه صادرات است و در این راستا یارانه خوبی هم
در این حوزه در کشور تعیین شده که امید بوده در
تقسیم استانی سهم مناسبی به استان تعلق بگیرد.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

خراسان رضوی قطب سالمت کشور است

تسنیم -استاندار خراسان رضوی گفت:
امروز خراسان رضوی در حوزه پزشکی
و درمان قطب سالمت کشور است.
علیرضا رشیدیان در مجمع سالمت خراسان
رضــوی اظهار کرد :تمامی اقدامات در حوزه
سالمت بدون مشارکت گسترده و فراگیر مردم
ابتر است .همکاری و مشارکت مردم در حوزه سالمت باید تقویت
شده و تبدیل به امر به معروف و توصیه به نیکی شود.
استاندار خراســان رضوی عنوان کرد :سالمت در ابعاد مختلف
جسمانی ،روانی ،معنوی و اجتماعی و غیره باید مورد توجه و اقدام
قرار گیرد زیرا در زندگی امروز ،مســائل و تحوالت گستردهای رخ
داده و به همان نســبت آســیبها و مسائل موثر بر سالمت را نیز
افزوده اســت؛ چنان که امروز  85درصد مرگ و میرها مربوط به
بیماریهای غیرواگیر است که به نوعی به تغذیه نامناسب آلودگی
آب و هوا و مسائل حوزه سالمت روانی و مانند آن برمیگردد.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد :امروز استان در حوزه پزشکی و
درمان قطب سالمت کشور است و ساالنه عالوه بر زائران ،گردشگران
بسیاری برای درمان و دریافت خدمات با کیفیت سالمت به استان
سفر میکنند .رشیدیان افزود :طی سالهای اخیر در راستای ارتقا
خدمات و امکانات درمانی در حوزه سالمت اقدامات شایان توجهی
صورت گرفت و شاهد رشد خوبی در شاخصهای استان از جمله
تختهای بیمارستانی ،مراکز درمانی ،تجهیزات و امکانات هستیم.
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ایرنا -مدیرکل راه آهن خراسان گفت12 :
میلیون و چهار هزار و 602مسافر و زائر
طی پارسال در مسیر رفت و برگشت راه
آهن مشهد جابجا شدند.
محمدهادی ضیایی مهر افزود :بر این اساس
خراســان رضوی حدود  50درصد جابجایی
مسافر را در خطوط ریلی به خود اختصاص داد و رتبه نخست را
در راه آهن کشور کسب کرد.
وی به افزایش  9درصدی این میزان جابجایی در مقایسه با سال
 1395اشاره و بیان کرد 50 :درصد سفرهای ریلی کشور از  28شهر
و مرکز استان به مسیر خراسان رضوی و مقصد مشهد اختصاص
دارد .این مسافران در مجموع با  30هزار و  737رام قطار به صورت
ورودی و خروجی در سال گذشته جابجا شدند.
مدیرکل راه آهن خراســان ادامه داد :پارسال حرکت  98درصد
قطارهای مســافربری از مبداء مشهد در زمان مقرر و راس ساعت
تنظیمی بود و تنها  2درصد از قطارهای اعزامی با میانگین تاخیر
کمتــر از  46ثانیه حرکت کردند 12 .درصد از مجموع  12هزار و
 500کیلومتر خطوط شبکه ریلی کشور معادل هزار و  500کیلومتر
در خراسان رضوی قرار دارد .سال  1396حدود  24/5میلیون مسافر
از طریق خطوط راه آهن در ایران جا به جا شدند که در مقایسه با
سال ماقبل  6/3درصد بیشتر شده است.

رتبه اول خراسان رضوی در سرمایهگذاری
صنعتیکشورطیسال۹۶

ایسنا -رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی گفت :طی سال
 ،96استان خراســان رضوی رتبه اول
سرمایهگذاری صنعتی در سطح کشور را
به خود اختصاص داده است.
راضیــه علیرضایی اظهار کرد :در ســال
گذشته ،تعداد  344فقره پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری  37هزار
و  848میلیارد ریال و اشتغال  8657نفر در استان صادر شده است.
وی افزود :پروانههای بهرهبرداری صنعتی صادره استان در سال
 96در مقایسه با سال  95از نظر سرمایهگذاری و اشتغال به ترتیب
 190درصد و  70درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح
کــرد :در بین پروانههای صادره در این مدت در اســتان ،بخش
استخراج کانههای فلزی با اختصاص  25017میلیارد ریال (66
درصد از کل سرمایهگذاری) ،بیشترین سهم را در بین صنایع داشته
است .علیرضایی با بیان اینکه پروانه بهرهبرداری صنعتی ،زمانی
صادر میشود که یک پروژه صنعتی ،فعالیت تولیدی خود را آغاز
مینماید گفت :این حجم از سرمایهگذاری در استان بیسابقه بوده
است و از سال  92تا کنون جمعا  1771پروانه بهرهبرداری با سرمایه
 71362میلیارد ریال در اســتان صادر شده و از آن سال تا کنون
میزان سرمایهگذاری صنعتی در استان تقریبا  13برابر شده است.

صدور ۱۶۴۳مجوز مشاغل خانگی درسال۹۶

دنیای اقتصاد -رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضوی گفت 1643 :مجوز مشاغل
خانگی در سال 96توسط این سازمان در سطح استان صادر شد.
حمیدرضا رجوعی اظهار کرد :از این تعداد مجوز 1193 ،مورد به
افراد مستقل 445 ،مورد به پشتیبان حقیقی و  5مورد به پشتیبان
حقوقی مربوط بوده است.
وی با بیان اینکه با صدور این تعداد مجوز ،برای  3443نفر در سطح
استان ،اشتغال و فرصت شغل خانگی ایجاد شده است ،افزود :افراد
مستقل و پشتیبان ،برای دریافت تسهیالت مشاغل خانگی جمعا به
مبلغ  99هزار و  925میلیون ریال به بانک معرفی شدهاند.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی با اشاره به اینکه با پیشنهاد استان 4 ،رشته مشاغل خانگی
تصویب شده در استان در فهرست مشاغل خانگی وزارت صنعت،
معدن و تجارت قرار گرفت ،تصریح کرد :مهمترین متقاضیانی که در
حوزه کسب و کار مشاغل خانگی در سال  96اقدام به دریافت مجوز
نمودهاند در رشتههای شغلی خیاطی ،فرش دستباف ،عروسک سازی،
گلسازی ،سری دوز سرویس آشپزخانه و تایپیست بودهاند.

