یکی از پیشرفتهترین تجهیزات گمرکی کشور
در مهمترین مرز خراسان رضوی افتتاح میشود

راهاندازیدستگاهایکسری
در گمرک دوغارون
همین صفحه

یادداشت

حمایتازکاالیایرانیدرگروشناسایی
بوکار
مزیتهایرقابتیوتسهیلفضایکس 
علیاصغر پور فتحاهلل*
حمایت از کاالی ایرانی به معنای شناسایی مزیت
های رقابتی ما در عرصه تولید داخلی و همچنین
تسهیل فضای کســب و کار است .دولت و سایر
نهادهای متولی ،در راستای تحقق عنوان سال که
«حمایت از کاالی ایرانی» اســت ،باید قدمهای
موثری بردارند .گام نخست آنکه ،مسئوالن و به
طور کلی حاکمیت دچار اشتباه در برداشت از عنوان سال نشوند .هوشیار
باشند که حمایت از کاالی ایرانی به معنای سیاستهای شکستخورده
خودکفایی در تولید همه کاالها و خدمات نیست .این سیاستها که در
دهههای  60و 70میالدی در بســیاری از کشورهای جهان سوم مورد
استفاده قرار گرفت ،به سرعت جای خود را به سیاستهای جایگزین داد
چرا که منجر به شکلگیری رانتهای ویژه برای برخی تولیدکنندگان
میشــد و بالطبع کاهش بهرهوری ،صنایع وابســته به دولت و تولید
محصوالت بیکیفیت را به دنبال داشت .حمایت از کاالی ایرانی یعنی
شناسایی مزیتهای رقابتی کشورمان در تولید داخلی ،تسهیل فضای
کسب و کار و حتی تعریف تعرفههای معقول برای واردات کاالی مشابه،
تا به پشتوانه آن تولیدکننده بتواند خود را برای فرآیندهای تجارت آزاد
آماده کند .اما این حمایت دولتی نیز باید مبتنی بر یک برنامه زمانبندی
باشد یعنی مشخص شود که تولیدکننده داخلی طی چه بازه زمانی و
براساس چه جدول تعرفهای از حمایت برخوردار خواهد بود .ما  40سال
اســت خودرو تولید میکنیم و رانت تعرفه خــودرو همواره به کمک
خودروسازان آمده و نتیجه آن نیز مشخص است اما اگر دولتها طی یک
تعریف اجتماعی با خودروسازان به جمعبندی میرسیدند و سپس طی
یک برنامه غیرقابل چانهزنی پیش میرفتند ،شاید امروز وضعیت بهتری
داشتیم اگر خودروساز بداند طی یک فرایند 10ساله تعرفه واردات قرار
اســت به صفر برسد ،قاعدتاً همه همت خود را برای اقدام در این راستا
انجام خواهد داد .گام دوم در مسیر تحقق شعار سال « همراهی و همدلی
تمامی بخشها و نهادهای نظام در پیشبرد اهداف این بحث است؛ بدیهی
است تنها در سایه همراهی و همدلی تمامی ارگانهای دخیل در اقتصاد
است که امکان گذار موفق برای کشور فراهم میشود که البته این امر
مستلزم تصمیمات سختی نیز هست .به عنوان مثال ما نیازمند اجرای
دقیق سیاستهای کلی اصل 44هستیم ،تجربه گرانقیمت سایر کشورها
نشان داده در اقتصاد دولتی و رانتی امید به نتیجه مطلوب وجود ندارد.
ادامه در صفحه 3

یادداشت

حمایت و حاکمیت قانون در حوزههای
تجاری ،اقتصادی و سرمایهگذاری
محمد بخشی محبی*بخش اول
شاید نیازی به تفسیر و اثبات ضرورتهای
حمایت از کارآفرینان و ســرمایهگذاران در
حفظ و بقای ساختارهای اجتماعی در جهان
امروز نباشد .مستند به آمار و ارقام و یافتههای
علمی بر کسی پوشیده نیست که مهمترین
راه برونرفت از عقبماندگی اقتصادی و توسعهنیافتگی ،فقر و
بحرانهای اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی و نهایتاً رسیدن به
جامعه مطلوب آرمانی از مسیر تالش برای ایجاد فضای مطلوب
مبتنی بر الزامات علمــی و حمایت همهجانبه از کارآفرینان و
سرمایهگذاران داخلی و خارجی میگذرد.
بین آموزههای نوین علم اقتصاد و آموزههای دینی ما درباره ضرورت
حمایت از کارآفرینان ،سرمایهگذاران و صنعتگران به منظور حفظ
و بقای جامعه همگرایی دقیق و شگفتانگیزی وجود دارد .اما جای
این سوال باقی است که چرا نتوانستیم پس از حدود چهل سال
از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در راستای توسعه فرهنگ
کارآفرینی و حمایت از ســرمایهگذاران داخلی و خارجی موفق
عمل کنیم؟ برای روشــن شدن پاسخ به این سوال مواردی به
شرح ذیل قابل تامل است:
الف) قوانین و اهداف .
 -1اهداف کلی :نیاز به جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی به
روشنی در سند چشمانداز  ۲۰ساله کشور احساس شده بهطوری
که براساس سند مذکور ،ایران باید تا سال  ،۱۴۰۴حداقل ۴۵۰
میلیارد دالر سرمایه جذب کند .شایان ذکر است که تا سال ۲۰۰۴
تنها موفق شدیم دو میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی
جذب کنیم که این عدد کمتر از ۱۷درصد کل سرمایهگذاریهای
خارجی انجام شده در جهان است و در طول سالهای اخیر نیز آمار
رشد سرمایهگذاری داخلی کشور وضعیت مطلوبی نداشته است.
این بدان معنا است که در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی و
داخلی موفق عمل نکردهایم.
 -2وضع قوانین :
شاید بتوان قانون ثبت شرکتها مصوب سال  1310را به عنوان
قدیمیترین قانون مرتبط با حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری قلمداد
کرد و بیانگر این است که وضع قانون در حوزه اقتصاد در کشور ما
سابقه و قدمت طوالنی دارد .پس از آن و تاکنون قوانین متعدد و
پرشماری از جمله قانون جلب و حمایت سرمایهگذاریهای خارجی
مصوب  ۱۳۳۴به همراه اصالحیه آن در سال  ،۱۳۸۱قانون بانکداری
بدون ربا مصوب ۱۳۶۲و همچنین قانون مالیاتهای مستقیم ،قانون
کار ،قانون ثبت ،قانون تسهیل رقابت و منع انحصار ،قانون تجارت
الکترونیک ،قانون گمرکات کشور ،قانون بهبود مستمر فضای کسب
و کار ،قانون رفع موانع تولید ،قانون برنامه چهارم توسعه ،قانون بازار،
قانون اوراق بهادار و ...در کشــور به همراه انبوهی از بخشنامهها و
دستورالعملهای متعدد در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری تدوین
شده است .بنابراین به نظر میرسد در حوزه نگارش و تدوین قوانین
مرتبط کمبودی وجود نداشته باشد.
ادامه در صفحه 4

ضمیمه استانهای خراسـان

حفظ سرمایه داخلی و جذب سرمایه خارجی
در حمایت از تولیدات داخلی چه اثراتی دارد؟
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آرام و قرار
سرمایهگذار

دنیای اقتصاد  -اصوال تا سرمایه نباشد هیچ تولیدی انجام نمیشود و یکی از اصول اساسی
و الزمه وجود و تولید هر کاالیی سرمایه است؛ اگر میخواهیم از کاالی ایرانی حمایت کنیم و
تولیدات با کیفیت و به نحو مطلوبی به ثمر برسد ،باید از سرمایهگذاران داخلی و کسانی که
واردکشورمیشوندوباخودسرمایهمیآورندحمایتکنیمتاکاالیخوبیتولیدشودوبااین
کاربهصورتعملیازکاالیایرانیحمایتمیشود.خراسانرضویبیشکیکیازاستانها
با ظرفیت و پتانسیل باال در جذب سرمایه اســت؛ جاذبههای زیارت ،گردشگری ،سالمت،
صنعت ،معدن و ...این استان ظرفیت زیادی برای سرمایهگذاری دارد که میتواند در تولید
کاالهای باکیفیت و رقابت با کاالهای مشابه خارجی موثر باشد و در نهایت منجر به حمایت
از کاالی ایرانی از سوی مردم شود .اما نباید فراموش کرد تغییرات در دنیا بسیار سریع اتفاق
میافتدوبرنامهریزیدرحوزههایمختلفدیگرنمیتوانددرازمدتودهسالهباشدودرزمان
کمتراز 3یا 4سالفرصتهابهتهدیدتبدیلمیشودیابالعکسواینموضوعدرزمینهجذب
سرمایهگذار برای حوزههای مختلف هم صدق میکند .در سال های اخیر به گفته برخی از
کارشناسان،سختگیریهایدستگاههایدولتیمنجربهخروجسرمایهاز خراسانرضوی
به دیگر استانها شده و مسائل و تنشهای به وجود آمده با برخیکشورهای عربی منطقه،
باعثکاهشجذبسرمایههایخارجیبهاستانشدهاست.
صفحه 3

در جلسه کمیسیون سرمای ه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی
خراسان رضوی بررسی شد

هزینههایتامینمالیدرصنایع
صفحه 2

یکیازپیشرفتهترینتجهیزاتگمرکیکشور
در مهمترین مرز خراسان رضوی افتتاح میشود

راه اندازی دستگاه ایکسری
در گمرک دوغارون

دنیای اقتصاد -دستگاه ایکسری یکی از
پیشرفته ترین امکانات گمرکی دنیا است که
مدت اســکن تصاویر کامیونها را تا  30ثانیه
تقلیل داده و به انجام امور گمرکی در بخش
ترانزیت سرعت میبخشد.
مدیر گمرک دوغــارون در
گفتگو با خبرنگار ما از نصب
یکــی ا ز ســر یعتر ین
دستگاههای ایکسری در این
گمرک خبر داد و گفت :این
دستگاه در همین ماه افتتاح
و راهاندازی خواهد شد و باتوجه به اینکه  50درصد
صادرات کشــور از گمرک شــهید رجایی انجام
میشود و بیشــترین خروجی ترانزیت کشور را
گمــرک دوغــارون دارد ،در این دو محل نصب
میشود.
محمد کوهگرد درباره قابلیتهای این دستگاه
اظهار کرد :یکی از قابلیتهای دستگاه ایکسری
این است که میتواند کامیون در حال حرکت را
اسکن کند و از مزیتهایش این است که اگر راننده
داخل کامیون باشد هم امکان اسکن وجود دارد و

این موضوع در سرعت عمل انجام امور گمرکی و
ترخیص کاال و کامیون بسیار موثر است.
وی با بیان اینکه از لحاظ علمی و پزشکی اسکن
افراد غیرقانونی و مضر اســت ،تصریح کرد :این
دستگاه طوری تنظیم شده که تنها وسیله نقلیه
را اسکن میکند.
مدیر گمرک دوغارون یادآور شــد :باتوجه به
حساسیت کاالها و اینکه افغانستان کشور هدف
برای پیشســازهای مواد مخــدر و قاچاق کاال
است ،همچنین در حالت عادی باید کاال را تخلیه
و بارگیری کنیم و وقــت و هزینه زیادی صرف
میشود ،این دستگاه در گمرک شهید رجایی کاال
را اسکن میکند و در دوغارون هم اسکن میشود
و سپس اسکن دو گمرک با هم مقایسه میشود
تا ترخیص کاال صورت بگیرد.
وی افزود :در واقع راهاندازی این دستگاهها برای
مدیریت ریسک است چون با استفاده از آن ریسک
خروج کاال در کمترین زمان کاهش مییابد .این
موضوع در مبارزه با قاچاق بسیار موثر است زیرا ما
در مرز دوغارون کامیونهای ورودی از افغانستان را
هم با این دستگاه بررسی و کنترل خواهیم کرد.

جدیدترین اخبار اقتصادی ایران و جهان در

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصادخراسان

در نخستین جلسة شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری مطرح شد

ضرورت هدایت منابع بهسوی بهرهوری اقتصادی

صفحه 4

برگزاریششمیندورهمسابقات
رباتیککشوریجامنوردرمشهد

ترکشهاینوساناتدالربرترانزیت

صفحه 2

صفحه 4

کارشناسانحملونقلخراسانرضویمطرحکردند
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خبر

ششمیندورهمسابقاترباتیککشوریجامنور
درمشهد برگزارشد

مسابقات رباتیکبستری
برایظهورایدههاینو

دنیای اقتصاد -ششمین دوره مسابقات رباتیک کشوری جام
نور در مشهد با حضور  ۴۵۰شرکت کننده در قالب  ۱۵۶تیم به
پایان رسید.
برخی از اعضای شورای اسالمی شهر مشهد با حضور در محل برگزاری
این مسابقات از رقابت شرکت کنندگان دیدن کردند.
شهناز رمارم ،عضو شورای اسالمی شهر مشهد در جریان برگزاری
این مسابقات گفت :بايد اجازه ظهور همه ايدهها را بدهيم تا بتوانیم از
دل صدها ايده به بهترين آنها برای رفع چالش و مسائل روز شهر برسيم.
وي ادامــه داد :افراد بايد بدون ترس ديده نشــدن به ارائه ايدههاي
خود بپردازند و مسابقات رباتيك ميتوانند چنين بستري را فراهم کند.
اين عضو شــوراي اسالمي شهر مشــهد با بیان اینکه شعار شوراي
اسالمي و شهرداري مشهد تبديل اين شهر به شهري هوشمند است،
تصریح کرد :رسيدن به چنين چشماندازي نياز به زيرساختهايي دارد و
از آن جمله ميتوان به وجود شهروندان هوشمند اشاره كرد .وي افزود:
با توجه به پيشرفت علم و فناوري بايد نيازسنجي كرده و بهترين پاسخ
را به نيازهاي مردم بدهيم كه اين به معناي آسانترين ،بيچالشترين
و سادهترين پاسخهاست.
رمارم با اشاره به نياز به وجود شهروندان شهر هوشمند عنوان كرد:
همه افراد بايد حضور يافته و ايدههاي خود را مطرح كنند و با بكارگيري
خالقيت اقدام به ابداع راههاي جديد و بديع براي حل مشكالت کنند.
وي گفت :همه اينها نيازمند حمايت و همراهي است كه شهرداري و
شوراي شهر بايد ابزارها و نيازهاي الزم را فراهم کنند.
وی تاکید كرد :فضاي بارش افكار بايد ايجاد شــود و ممكن است از
بين صدها مورد تنها يک مورد عملياتي شــود اما نبايد جلوی فكر و
انديشهها را سد كرد چرا كه ممكن است ايدهاي در آينده امكان توليد
انبوه را داشته باشد.

رئیسکمیسیونتجارتاتاقبازرگانیخراسانرضویمطرحکرد

ناکارآمدیبازارسرمایه
و اولویت گرفتن ارز و دالر

دنیای اقتصاد -رئیس کمیســیون
تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی
گفت :ریشه تصمیمات غلط امروز به
دستکاریهای اشــتباه گذشته باز
میگردد ،شــماری با این تصمیمات
شتابزده ،سودهای کالن به جیب زدند
و عدهای نیز به بحران دچار شدند.
محمدحسین روشــنک در جلسه کمیســیون تجارت اتاق
بازرگانی مشــهد تاکید کرد :نرخ واقعی ارز در حدود  5200تا
 5500تومان بود که پیش از این به صورت مصنوعی مهار شده
بود و جهشــی که رخ داد ،ارز را تا حدودی به قیمت واقعی آن
نزدیک کرد .طبعا نباید در این رابطه دســتکاری انجام میشد
اما باز هم دولت با همان رویکرد گذشــته به این عرصه ورود و
تالش بر کنترل این نرخ کرد.
روشنک دستکاری در رابطه سپردهگذار و بانک را عامل دیگری
دانست که باعث شد تا سرمایههایی که در بانکها انباشته بودند،
به واسطه کاهش نرخ سود ،سر از بازارهای کاذبی چون ارز در
بیاورند .باید پذیرفت که حتی بازار ســرمایه نیز طی ســالهای
گذشته نتوانســت اعتماد مردم را جلب کند و باعث شد تا ارز
و طال اولویت بگیرنــد .وی اذعان کرد :در همان برهه ،نامهای
نوشته و به متولیان امر متذکر شدم که بدون تامین و فراهمسازی
زیرســاختها در بخش مولد ،این سرمایه خرد سرگردان ،سر از
عرصههــای کاذب دیگر در خواهد آورد .جالب اینجاســت که
عــدهای در آن برهه دولت را ترغیب به کاهش ســود کردند و
حاال خودشان در موضع منتقد آن قرار گرفتهاند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراســان رضوی یادآور شد :در
هیچ کجای دنیا مشاهده نمیکنید که دسترسی به ارز برای آحاد
جامعه این طور آزاد باشد و فردی بتواند انبانی ارز خریداری کرده
و با خود ببرد .برای کنترل شرایط بازار ارز ،باید این روند اصالح و
نظارتها جدیتر شود .وی خاطرنشان کرد :به رغم انتقادات وارده
به دولت ،اگر این ساختار پیش از سال ،سیاستهای مهار نرخ ارز
را اجرا نمیکرد ،امروز جهشی بزرگتر را در این حوزه شاهد بودیم.

 3000خانوار به روستاهای مرزی
خراسانرضویبازگشتند

ایرنا -سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایهگذاری
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
خراسان رضوی گفت :با اجرای طرح عرضه سوخت مرزی
و واریز سود آن به حساب خانوارهای مرزنشین استان،
سه هزار خانوار روستایی مهاجرت معکوس داشتند.
علی رسولیان افزود :اجرای طرح عرضه سوخت مرزی ،از سال
گذشته برای مرزنشینانی که در شعاع  20کیلومتری مرز ساکن
هستند در استانهای مرزی از جمله خراسان رضوی آغاز شد .وی
بیان کرد :هدف از اجرای این طرح در خراســان رضوی کمک
به معیشت مرزنشینان و تامین سوخت مورد نیاز افغانستانیها
و کامیونهای ترانزیتی یا صادراتی خارجی بود که وارد بازارچه
مرزی یا منطقه ویژه اقتصادی دوغارون میشدند.
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دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -در بیســت و
سومینجلسهکمیسیونسرمایهگذاریوتامین
مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ،هزینههای
تامین مالی در صنایع استان و چگونگی کاهش
آن و نیــز دالیل باال بودن نــرخ بهره بانکی،
بررسی شد.
سعید ملکالســاداتی ،عضو هیات علمی دانشگاه
فردوسی مشهد با بیان اینکه این پروژه در دانشگاه و
با مشارکت بخش خصوصی انجام شد ،گفت :در این
طرح  13صنعت و  192شــرکت بررسی شدند؛ این
شرکتها از نظر سوددهی در زمره شرکتهای سودده
هستند و برای نمونه هزینههای تامین مالی در صنعت
خودرو و قطعات را در دو سال  90و  95ارزیابی کردیم.
ملکالساداتی با اشاره به تسهیالت بانکی به عنوان
یکی از مهمترین روشهای تامین مالی صنایع اظهار
کرد :در سال  90صنایع خودرو و قطعات  37درصد
ســرمایه خود را از طریق تســهیالت بانکی دریافت
کردهاند که این رقم در سال  95به  27.5درصد رسیده
است .همچنین صورت سوددهی و زیان این شرکتها
نشان میدهد که هزینههای مالی آنها افزایش و سود
خالص کاهش داشته است.
وی هزینههــای تامین مالی را شــامل نرخ بهره،

مقایسهسازمانبینالمللیهمکاریهای
اقتصادی و توسعه از نرخ سود تسهیالت
در کشورهای جهان نشاندهنده این
است که این نرخ در اکثر کشورها
کاهش یافته و در روندی جهانی به
طور میانگین از  6/17به  3/5درصد
کاهش یافته است اما نرخ سود سپردهها
در ایران افزایشیافته است
کارمزدها ،جرایم دیرکرد و ...دانســت و تصریح کرد:
نرخ بهره در ایران تا حد زیادی تحت تاثیر هزینه تمام
شده پول است و باال بودن هزینه تمام شده پول برای
شبکه بانکی دلیل باال بودن بهره بانکی است .افزایش
سه درصدی سپردههای مدتدار که برای بانکها هزینه
دارد نشاندهنده افزایش هزینه پول برای بانکهاست.

هزینههای تامین مالی در صنایع

نرخ بهره در ایران تا حد زیادی تحت تاثیر هزینه تمام شده پول است و باال بودن هزینه تمام شده پول برای شبکه بانکی دلیل باال بودن بهره بانکی است

مشاور کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق
بازرگانی اســتان گفت :مقایسه سازمان بینالمللی
همکاریهای اقتصادی و توسعه از نرخ سود تسهیالت
در کشورهای جهان نشاندهنده این است که این نرخ
در اکثر کشورها کاهش یافته و در روندی جهانی به
طور میانگین از  6/17به  3/5درصد کاهش یافته است
اما نرخ سود سپردهها در ایران افزایشیافته است.
zدالیل باال بودن نرخ بهره بانکی در ایران
وی از ناکارآمدی مسیرهای سیاستگذاری پولی،
بیثباتی اقتصادی و بازدهی بازار داراییهای موازی
(مسکن ،طال و ارز) ،بدهی عمومی (دولت ،شرکتهای
دولتی و شهرداریها) ،معوقات بانکی ،تنگنای اعتباری،
رفتار بانکها و موسســات بانکی غیرمجاز و خارج از
نظارت بانک مرکزی و ناکارایی عملیاتی بانکهای ایران
به عنوان دالیل باال بودن نرخ بهره در ایران نام برد.
ملکالساداتی با اشاره به بررسی وضعیت دریافت
تسهیالت از ســوی  227واحد صنعتی مستقر در
شهرکهای صنعتی توس ،مشهد ،ماشینابزار و چناران
گفت 71 :درصد از این واحدها درخواست تسهیالت

تشریح رئیس انجمنطالخراسان رضوی ازتصمیمات ارزی

در بازار طال و ارز چه میگذرد؟
دنیای اقتصاد -رئیس
انجمن طال ،جواهر ،نقره
و ســنگهای قیمتی
خراسان رضوی گفت:
فروش در بــازار دالر و
سکه صورت میگیرد ،اما
آنچه که سبب میشود روند خرید سکه و
دالر کند شود ،سیاستهای آمرانهای است
که از ســوی دولت در اقتصــاد صورت
میپذیرد ،این دستورها برای کوتاهمدت
موثر خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،شهرام مرصعی بیان کرد :دالر
 4200تومانی تزریق نمیشــود بلکه تزریق آن
نیز کار نادرستی است .اقتصاد دستوری نیست
و اقتصاد دستوری محکوم به شکست است و با
ایــن مدل تنها توانایی خود را کاهش میدهیم.
اگر دالر  4200تومانی با دســتور اعمال شــود،
تنها منجر به فساد ،رانت ،انحصارطلبی و قاچاق
منجر خواهد شد.
وی افزود :دولت و بانک مرکزی امکان پرداخت
نیاز داخلی به دالر با قیمت  4200تومان را ندارند.
نکته دیگر آنکه قیمت دالر را چه چیزی تعیین
میکند؟ چیزی جز بازار آزاد ،عرضه و تقاضا تعیین
نخواهد کرد .اما ارزش واقعی دالر از جایی دیگر
نشات میگیرد.
رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و ســنگهای
قیمتی خراســان رضوی با اشاره به علل سقوط
ارزش ریال خاطرنشان کرد :این افزایش ناگهانی
قیمت ناشــی از پولهای چاپ شده بیپشتوانه
است .اگر این پولهای بیپشتوانه چاپ نمیشدند،
ارزش ریال به این شــدت دچــار تنزل قیمت
نمیشد .یک حجم انبوهی از ریال بیپشتوانه چه
در دست مردم و چه در بانکها موجود است که
هرچهقدر دالر  4200تومانی به بازار تزریق شود
نمیتواند تعادل را دوباره ایجاد کند.
وی اضافــه کرد :بنابراین حتــی اگر فرض بر
توانایی بانک مرکزی به عرضه دالر  4200تومانی
بگیریم ،باز این اقدام چندان عقالنی نخواهد بود.
مرصعی در خصوص طرح جایگزینی ارزهای
دیگر بــه جای دالر تصریح کــرد :انتخاب یک
ارز خــاص جهت جایگزینی یک ارز که بســیار
در مراودات مالی بســیار مرسوم است ،چندان
کار ســادهای نیســت .به این صورت که یک یا
دو کشــور محدود چنین کار بزرگی را هم انجام
بدهند نیست.
وی تاکید کرد :جایگزینی دالر به جای ارزهای
دیگر و توسعه مراودات آن ،تقریبا پس از جنگ
جهانی دوم صورت گرفته و هر روز نیز به وابستگی
تبادالت و مراودات تجاری به دالر افزوده شده و تا

به امروز که ارز غالب است.
جایگزینی ارزی دیگر به جای دالر در حد شعار
باقی میماند
رئیس انجمن ،طال ،جواهر ،نقره و سنگهای
قیمتی خراســان رضــوی مطرح کــرد :قطعا
جایگزینــی یک ارز به جای دالر نه از عهده یک
یا دو کشــور با اقتصاد کمحجم برمیآید و نه از
اتحادیــهای مانند اتحادیه اروپا با اقتصادی قوی
و پویا .بنابراین تنها این مســئله به صورت شعار
میماند و از نظر اقتصادی زمان زیادی تا رسیدن
به این نقطه فاصله است.
مرصعی با اشاره به قدیمی بودن این طرح گفت:
این سخن چندان در دنیای اقتصاد تازه نیست،
سالها اندیشــمندان اقتصادی تالش کردند ارز
دیگری را اختراع کرده و جایگزین دالر کنند اما تا
کنون موفق نشدهاند ،انجام این مهم تنها به اقتصاد
آمریکا و اینکه در آینده چه جایگاهی را پیدا کند
بستگی دارد؛ آیا آمریکا همچنان میتواند از دالر
به عنوان ارز مرجع در روابط تجاری و اقتصادی
بهره ببرد و یا اینکه به سبب ناتوانی اقتصاد آمریکا
ارزهای دیگر جایگزین دالر خواهند شد؟
وی در خصوص افزایش قیمت ســکه در بازار
بیان کرد :اگر در یک شرایط هیجانی تقاضای سکه
افزایش پیدا کند ،موجب افزایش قیمت خواهد
شــد ولی دلیلی بر این نیست که قیمت واقعی
ســکه این مقدار باشد .مردم زمانی که احساس
میکننــد ارزش پول ملی آنها در حال کاهش
است گرایش به جایگزین کردن کاالها و ارزهایی
که قابلیت نقدشدگی باالیی داشتهباشند با پولی
که هرروز ارزش خود را از دســت میدهد ،پیدا
میکنند .مرصعی تصریح کرد :اگر مردم احساس
کننــد که پول ملی ارزش واقعــی خود را دارد،
احساس نیاز نخواهند کرد که به جای آن سکه
و ارزهای جایگزین را تهیه کنند و در صندوقها
انباشت بشود که این عمل نیز به اقتصاد کشور
ضربه خواهد زد .رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و
سنگهای قیمتی خراسان رضوی تاکید کرد :سکه
و دالر نیز به واسطه دستورهای اینچنینی دچار
توقفهای کوتاهی میشوند اما دائمی نخواهد بود
و روند بازار به گذشته باز خواهد گشت.

داشتهاند که  38درصد برای پرداخت تسهیالت به طور
کامل پذیرفته شده ،همچنین بخشی از درخواستها
نســبتا پذیرفته شــده و  4/5درصــد از متقاضیان
نتوانستهاند وام بگیرند 42 .درصد از این تعداد واحد
از  81تا  100درصد تســهیالتی که میخواستند را
دریافت کردند و نوع وثیقــه این متقاضیان در 70
درصد وثایــق غیرمنقول اســت .همچنین در 62
درصد از موارد ،بانک طرح تولیدی را به عنوان وثیقه
نپذیرفته است.
وی به اســتفاده از طرح ضمانــت وام بنگاههای
کوچک ،تنوعبخشی به روش تامین مالی با رویکرد
کاهش هزینههای غیرمستقیم ،سرمایهگذاری جمعی،
روشــهای تامین مالی آنالیــن ،افزایش انعطاف در
شیوههای پرداخت تسهیالت متناسب با نیاز شرکتها
به ســرمایه در گردش ،اضافه برداشــت ،تسهیالت
چرخشی ،وامهای شناور و توسعه بانکداری شرکتی
با رویکرد پوشش دادن کل زنجیره تولید (از گشایش
السی تا فروش) به عنوان برخی از پیشنهادات برای
تامین مالی شرکتها اشاره کرد.

zتغییر رفتار بانکی موجب تحمیل هزینههایی به
صنعتمیشود
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق
بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم آنالیز و بررسی
نســبت تسهیالت کوتاه مدت به بلند مدت در طول
سالهای  84تا  95اظهار کرد :معتقدیم در این سالها
هر چه پیش رفتیم ،این نسبت برعکس شده است.
جواد باقری شیروانی با اعتقاد بر اینکه هزینههای
تحمیل شــده به بخش صنعت ناشی از تغییر رفتار
بانکی اســت ،گفت :ارائهای که امروز صورت گرفت
بخش کوچکی از تالش بسیار زیاد دکتر ملکالسادات و
تیمش بود که در صورت تکمیل و چکشکاری میتواند
در نظرات تصمیمسازان موثر باشد و آنها بدانند نرخ
تسهیالت چه اثری بر صنایع دارد.
وی از برگزاری نشست مشترک با کمیسیون سرمایه
گذاری اتاق ایران در اواخر اردیبهشت ماه امسال خبر
داد و افزود :نگاه ما به برگزاری نشست مشترک این
است که از ظرفیت اتاق ایران حداکثر استفاده را برای
استان خود داشته باشیم.

zبانکنبایدتولیدکنندهپولباشد
معاون سرپرســتی بانک ملی نیــز گفت :بهترین
پیشــنهاد در بهبود وضعیت تامین مالی شرکتها،
خروج اقتصاد ما از بانک محوری اســت ،بانک نباید
تولیدکننده پول باشد بلکه باید واسطه تامین پول باشد
و تا وقتی این موضوع اصالح نشود وضعیت اقتصاد ما
همین خواهد بود.
حمید صفایی نیکو اظهار کرد :در اقســاط بانکها
نسبت به  6-5سال پیش تغییراتی ایجاد شده است؛
در گذشته اقساط به صورت خطی محاسبه میشد و
ماه اول با ماه آخر در سود و اقساط تغییری نداشت اما
امروز این موضوع فرق میکند و به طور خطی محاسبه
نمیشــود و ماه به ماه به مبلغ قسط اضافه میشود.
البته در بانکهای مختلف این مبالغ متفاوت اســت و
اقساط برای فردی که از بانک دولتی وام میگیرد با
اقساط بانک خصوصی متفاوت است .سازمان بازرسی
کل کشور باید به عنوان متولی امر به تمام بانکها برای
نرخ سود و اقســاط ورود کند تا یکسان سازی الزم
صورت بگیرد.
وی با اشــاره به وجود سه دوره استفاده ،تنفس و
بازپرداخت در اعطای تســهیالت در بخش سرمایه
ثابت گفت :اگر این سه دوره توسط کارشناس بانک
به درستی دیده نشود ،هزینهها برای متقاضی بیشتر

در گذشته اقساط به صورت خطی
محاسبه میشد و ماه اول با ماه آخر
در سود و اقساط تغییری نداشت اما
امروز این موضوع فرق میکند و به
طور خطی محاسبه نمیشود و ماه
به ماه به مبلغ قسط
اضافهمیشود
میشود .دوران استفاده باید  18ماه یا بیشتر باشد و
فرد متقاضی نباید قسطی بپردازد ،در دوران تنفس
هم که حدود  6ماه است قسطی پرداخت نمیشود و از
زمانی که طبق محاسبات کارشناس بانکی ،وامگیرنده
توان بازپرداخت تسهیالت را دارد ،دوران بازپرداخت
آغاز میشود و اگر تشخیص مدت این سه دوره توسط
کارشــناس به خوبی و درستی صورت نگیرد ،برای
متقاضی در بازپرداخت مشکلزا خواهد بود.

دوشنبه  3اردیبهشت ماه 1397

zپیشبینـــی جذب  62هزار میلیـــارد تومــان
سرمایهگذاریبرایاستاندربرنامهششمتوسعه
طبق آمار و اطالعات منتشر شده از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،خراسان
رضــوی در ســال  96رتبــه اول
سرمایهگذاری در کشور را کسب کرده؛
در ســال گذشــته  344فقره پروانه
بهرهبــرداری در حوزه صنعت ،معدن و
تجارت استان با  3785میلیارد تومان سرمایهگذاری و اشتغال
 8657نفر صادر شده است .در حوزه کشاورزی هم با سرمایهگذاری
 107هزار میلیارد تومانی 20هزار هکتار سیستمهای نوین آبیاری
ایجاد شده است .افزون بر این ،دو هزار کیلومتر انتقال آب با لوله
با اعتبار  50هزار میلیارد تومان صورت گرفته است .مدیرکل دفتر
جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی با
اشاره به صدور  34مجوز سرمایهگذاری خارجی در سال گذشته
از عملیاتی شدن حدود  80درصد طرحهای مربوط به این مجوزها
خبر میدهد .شــکوه میرشــاهی بــا بیان اینکه بســیاری از
ســرمایهگذاران خارجی برای ســرمایهگذاری در ایران مجوز
نمیگیرند ،میگوید :با توجه به لزوم طی کردن مراحل بروکراسی
و اخذ مجوز از وزارت اقتصاد و وارد کردن ســرمایه در سیستم
دولتی و نیز تعلق گرفتن عوارض به علت تغییر نرخ ارز ،بسیاری
از آنها برای دریافت مجوز اقدام نمیکنند بلکه مانند یک فرد ایرانی
یــک واحد صنعتی را خریداری یا ایجاد میکنند و یا بهنام فرد
ایرانــی واحد را ایجاد میکنند و به این ترتیب از دریافت مجوز
وزارت اقتصاد خودداری میکنند .وی از امنیت به عنوان مهمترین
مولفه مدنظر سرمایهگذاران خارجی نام برده و تصریح میکند:
ماهیت سرمایهگذاری این است که جایی که امنیت داشته باشد
و بتوانند بازار آن کاال یا خدمات را پیدا کنند ،به سرمایهگذاری
اقدام میکنند .برخی از سرمایهگذاران به این دلیل وارد پروژههای
زیرساختی میشوند که بازار محصوالتشان که در کشور تولید
نمیشــود را ایجاد کنند و از این محل منافع خود را به دســت

باقری :اگر مالیاتی که امسال برای استان
درنظر گرفته میشود را محقق میکنیم
و تشویق میشویم در واقع در حال
آیندهفروشیهستیم؛یعنیدرآمدی
که میتوانیم در درازمدت به صورت
پایدار و با شیب مالیمی برای استان اخذ
کنیم ،با فشار مالیاتی و فرار سرمایهها از
استان یا کاهش سرمایهگذاری در استان،
ناپایدار و شکننده میکنیم و این اتفاق
در حال وقوع است
میآورند .میرشاهی ادامه میدهد :برخیها که در حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر ورود میکنند هم میبینند ایران دارای امکانات بالقوه
خوبی برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر است و با توجه به اینکه
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گزارش

حفظ سرمایه داخلی و جذب سرمایه خارجی در حمایت از تولیدات داخلی چه اثراتی دارد؟

آرام و قرار سرمایهگذار

سرمایهگذاریهای ریشهدار و عمیق در حوزه معدن و ...که درزمانی طوالنیتر بهبازدهی میرسند به دلیل نگاه متفاوت سرمایهگذارانی که وارد کشور میشوند در استان ما کمتر از دیگر استانها اتفاق میافتد

دنیای اقتصاد  -اصوال تا سرمایه نباشد هیچ تولیدی انجام نمیشود و یکی از اصول اساسی و الزمه وجود و تولید هر کاالیی سرمایه است؛
زهرا صفدری
خبرنگار
اگر میخواهیم از کاالی ایرانی حمایت کنیم و تولیدات با کیفیت و به نحو مطلوبی به ثمر برسد ،باید از سرمایهگذاران داخلی و کسانی که
واردکشورمیشوندوباخودسرمایهمیآورندحمایتکنیمتاکاالیخوبیتولیدشودوبااینکاربهصورتعملیازکاالیایرانیحمایتمیشود.خراسانرضوی
بیشکیکیازاستانهاباظرفیتوپتانسیلباالدرجذبسرمایهاست؛جاذبههایزیارت،گردشگری،سالمت،صنعت،معدنو...ایناستانظرفیتزیادیبرای
سرمایهگذاری دارد که میتواند در تولید کاالهای باکیفیت و رقابت با کاالهای مشابه خارجی موثر باشد و در نهایت منجر به حمایت از کاالی ایرانی از سوی مردم
شود.امانبایدفراموشکردتغییراتدردنیابسیارسریعاتفاقمیافتدوبرنامهریزیدرحوزههایمختلفدیگرنمیتوانددرازمدتودهسالهباشدودرزمانکمتر
از 3یا 4سالفرصتهابهتهدیدتبدیلمیشودیابالعکسواینموضوعدرزمینهجذبسرمایهگذاربرایحوزههایمختلفهمصدقمیکند.درسالهایاخیربه
گفتهبرخیازکارشناسان،سختگیریهایدستگاههایدولتیمنجربهخروجسرمایهاز خراسانرضویبهدیگراستانهاشدهومسائلوتنشهایبهوجودآمده
با برخیکشورهای عربی منطقه ،باعث کاهش جذب سرمایههای خارجی به استان شده است .اما آمار و ارقامی که درباره میزان سرمایهگذاری در استان از سوی
دستگاههای دولتی منتشر شده نشاندهنده وضعیت نسبتا مطلوب سرمایهگذاری در خراسان رضوی است .به گفته رمضانی ،مدیرکل سازمان امور اقتصادی و
داراییخراسانرضویدرسال 96رقم 585میلیوندالرمعادل 3/5برابرسال 95سرمایهگذاریخارجیدراستانجذبشدهاستوباتوجهبهاینکهبیشتراین
طرحهاصنایعکوچکوزودبازدههستند،تاپایانسال96وبعضاباگذشتکمترازششماهاززمانصدورمجوزسرمایهگذاریخارجیبهبهرهبرداریرسیدهاند.
شرکتهایی که در حوزه تجدیدپذیر فعالیت میکنند از طریق
سیســتم بینالمللی هم مورد تشویق قرار میگیرند ،نسبت به
سرمایهگذاری در ایران اقدام میکنند و در کنار سودی که از کار
خود میبرند ،به عنوان فعاالن حوزه محیط زیست هم از طریق
سازمانهای بینالمللی تشویق شده و بدین ترتیب از نظر معنوی
هم حمایت میشــوند .وی اظهار میکند :آنها جایی که امنیت

داشته باشند سرمایهگذاری میکنند و برای آنها زودبازده بودن
طرح چندان مهم نیست چون در حوزه معدن هم سرمایهگذاری
میکنند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایهگذاری استانداری
خراســان رضوی با اشاره به لزوم جذب  62هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری در استان براساس برنامه ششم توسعه ،خاطرنشان

میکند :طبق پیشبینیها  25درصد از این مبلغ باید از
محل سرمایهگذاری خارجی تامین شود .برنامه ما این است
که در سال  97به این مبلغ برسیم .همچنین از سوی وزارت
اقتصاد برای استانها مبالغی برای جذب سرمایه مشخص و
تعیین میشود که هنوز ابالغ نشده است.
zسختگیریهایی که منجر به خروج سرمایه از
استانمیشود

امــا بــرای بررســی وضعیــت
سرمایهگذاری در استان از دیدگاه
بخــش خصوصــی ،بــا رئیس
کمیسیون سرمایهگذاری و تامین
مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی
به گفتوگو پرداختیم .جواد باقری
شیروانی که به دنبال راهاندازی مرکز سرمایهگذاری اتاق
بازرگانی در راستای تعیین اولویتهای سرمایهگذاری و نیز
ایجاد مشــوقها برای سرمایهگذار داخلی و خارجی است،
معتقد اســت بهرغم ظرفیتهای فراوان خراسان ،خروج
سرمایه از این استان به استانهای دیگر در حال اتفاق افتادن
اســت و اگر وضعیت کنونی ادامه یابد این موضوع باز هم
تکرار میشود و حتی در آینده بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیســیون ســرمایهگذاری و تامین مالی اتاق
بازرگانی خراسان رضوی میگوید :از سال  90تا  95باوجود
رشد منفی سرمایهگذاری و رشد منفی تولید ناخالص داخلی
خراسان رضوی ،وصول مالیات در استان ما چندین برابر
شده و جهش دریافت مالیات در برخی از سالها به دو یا دو
و نیم برابر رسیده است.
باقری تاکید میکند :با احترامی که برای مدیریت جدید
ســازمان مالیاتی قائلم و میدانم برای اصالح امور تالش
میکند اما معتقدم ســرعت اقدامات کافی نیست و باید
تصمیمات قاطع و جدیتری گرفته شود و در بخشی شاید
نیازمند اصالح فرهنگ و تغییر نگاه باشیم؛ نگاه حوزه مالیات
به مالیات ســتانی باید اصالح شود؛ ممیزان و سرممیزان
و کارشناســان مالیاتی باید توجیه شوند .اگر مالیاتی که
امسال برای استان درنظر گرفته میشود را محقق میکنیم
و تشویق میشویم در واقع در حال آیندهفروشی هستیم؛
یعنی درآمدی که میتوانیم در درازمدت به صورت پایدار
و با شــیب مالیمی برای استان اخذ کنیم و از آن درآمد
مالیاتی ایجاد کنیم ،با فشــار مالیاتی و فرار سرمایهها از
استان یا کاهش سرمایهگذاری در استان ،این درآمدها را
ناپایدار و شکننده میکنیم و این اتفاق در حال وقوع است.
وی با اشاره به اتفاقات مربوط به موسسات مالی و اعتباری
و شــرکت پدیده و ...در حوزه اقتصادی استان در سالهای
گذشته اظهار میکند :اینها مواردی بودند که با توجه به آن
باید میزان مالیات کاهش مییافت اما هر ســال مالیات با
رقم مشخصی در حال افزایش است و این به طور مشخص
از سهم سرمایهگذاری استان پرداخت میشود و پولی که
باید مولد شود و ایجاد اشتغال کند باالجبار در حوزههای
مالیاتی و تامین اجتماعی پرداخت میشود و طبیعی است
در این شرایط هر کس توانش را داشته باشد به استانهایی
که شرایط آسانتر و فشار کمتری دارند ،میرود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق استان
ادامه میدهد :شاید مشکل اصلی در افزایش مالیات مربوط
به تفویض اختیارات اســتانی باشد اما ما به عنوان بخش
خصوصی با کمک و همیاری مســئوالن مالیاتی استان و
اســتاندار باید از حقوق خراسان رضوی دفاع کنیم؛ اینکه

در پایتخت ســهمی برای استان در نظر بگیرند و خود را
موظف به وصول آن کنند فارغ از اینکه چه نتیجهای دارد،
به نظر من برای سرمایهگذاری در استان آسیب زننده است.
وی میافزاید :در استان ما عمده سرمایهگذاریهایی که
در گذشــته انجام میشد ازسوی اعراب منطقه بود و االن
سرمایهگذاران از کشورهای همسایه هستند که بیشتر به
کارهای خدماتی رو میآورند و سرمایهگذاریهای ریش هدار
و عمیق در حوزه معدن و ...که درزمانی طوالنیتر بهبازدهی
میرسند به دلیل نگاه متفاوت سرمایهگذارانی که وارد کشور
میشوند در استان ما کمتر از دیگر استانها اتفاق میافتد.
zامنیت،مهمتریندغدغهسرمایهگذارخارجی
یکیازمهمتریناولویتهایکنونی
خراســان رضــوی در حــوزه
سرمایهگذاری ،جذب سرمایههای
خارجی در حوزه حمل و نقل و به
ویژه حوزه ریلی است؛ برای اطالع
از وضعیت سرمایهگذاری در این
حوزه به سراغ رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک
اتــاق بازرگانی ایــران میرویم .مجتبــی بهاروند جذب
سرمایهگذاری خارجی برای استان و کشور را مستلزم شرایط
خاصی دانســته و میگوید :مهمتریــن موضوع مدنظر
سرمایهگذار این است که سرمایه اش امنیت الزم را داشته
باشد؛ ما باید در کنار حفظ سرمایهگذار داخلی و تشویق او،
امنیت را برای حضور سرمایهگذار خارجی فراهم کنیم؛ افزون
بر این ،وجود قوانین و مقررات آسان و ساده و به روز برای
جذب آنها بسیار مهم و از پیششرطهای اصلی است .ثبات
امنیت عمومی و تعامالت سیاسی مطلوب با دنیا ،عواملی
است که هر کشوری باید برای جذب سرمایه فراهم کند تا
شرایط خوبی داشته باشد و سرمایهگذاری داخلی را حفظ
و خارجیها راجذب کند.

میرشاهی :برخی از سرمایهگذاران
به این دلیل وارد پروژههای
زیرساختی میشوند که بازار
محصوالتشان که در کشور تولید
نمیشود را ایجاد کنند و از این محل
منافع خود را به دست میآورند
وی با اشــاره به شرایط ویژه استان خراسان در حوزه
حمــل و نقل ،اظهار میکند :وجــود  4مرز خروجی و
بینالمللی با کشــورهای مختلف و همسایگی حداقل
دو کشور نشاندهنده جایگاه ویژه این استان در زمینه
حمل و نقل در ســطح کشور است اما تاکنون در زمینه
ریلی به خاطر سیســتمی که در اختیار دولت اســت و
بروکراسی و قوانین و مقررات پیچیده موجود ،در زمینه
ریلی برای جذب سرمایه چندان موفق نبودهایم .در واقع
مجموعه بنگاههای ما تا زمانی که به سمت اصل  44و
خصوصیسازی نروند نه جذب سرمایهگذار خواهند داشت
و نه توسعه زیادی پیدا خواهند کرد .رئیس کمیسیون
حمل و نقل اتاق ایران ادامه میدهد :در بخش جادهای هم
به علت تعرفههای سنگین و رانتی که برخی شرکتهای
خودروساز سواری و یا سنگین و باری دارند ،ناوگان بسیار
فرسودهای داریم که به علت تعرفههای باال ،سرمایهگذاری
در حوزه خودروهای تجاری ،صرفه اقتصادی در این زمینه
وجود ندارد و به علت قیمتهای چند برابری نسبت به
دنیا و امکانات و تسهیالتی که ارائه میدهند ،ورود به این
حوزه برای سرمایهگذار جذاب نیست و در حوزه جادهای
که اصلیترین حوزه حمل و نقل استان است تاکنون موفق
نبودهایم .وی درباره علت موفقیت برخی کشورها در جذب
سرمایهگذار برای حوزه حمل ونقل میگوید :بسیاری از
کشورها تجربه دیگران را به کار بستند؛ قوانین را تسهیل و
امنیت شخصی و اخالقی و ...سرمایهگذار را تامین کردهاند،
همچنین حقوق و عوارض گمرکی را همپای دنیا کرده و
اجازه دادند تولیدات داخلی طی مراحلی وارد رقابت شود
و رشد کند .عالوه بر این ،تسهیالتی که به سرمایهگذار
و شرکت ایرانی میدهند با حداقل بهره بانکی است .اما
سیستم بانکی ما دارای مشکل بوده و تعامالت سیاسی
هم در جذب نشدن سرمایه خارجی اثرگذار است و اگر
این موارد مدنظر قرار گیرد و اصالح شود ،سرمایه خارجی
جذب ،سرمایه داخلی حفظ ،کاالی مطلوب تولید و شعار
سال محقق میشود.

بهاروند :سیستم بانکی ما دارای
مشکل بوده و تعامالت سیاسی هم
در جذب نشدن سرمایه خارجی
اثرگذار است و اگر این موارد
مدنظر قرار گیرد و اصالح شود،
سرمایه خارجی جذب ،سرمایه
داخلی حفظ ،کاالی مطلوب تولید و
شعار سال محقق میشود
طبــق صحبتهای رســولیان ،سرپرســت معاونت
اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی بیشتر
سرمایهگذاریهای خارجی سال  96از کشورهای آلمان،
کره جنوبی ،چین ،عربستان ،پاکستان و افغانستان جذب
شــده و در بخش انرژی برق ،صنایع غذایی ،محصوالت
شــیمیایی ،تولید فرش ماشینی ،صنعت چاپ ،ساخت
زیورآالت ،انواع المپ های الکترونیکی ،درب ،UPVC
بازیافت ضایعات فلزی ،احداث هتل ،تولید آرد و برنج و
بستهبندی حبوبات ،تولید محصوالت پالستیکی ،حوزه
گردشگری(تاالر) انواع محصوالت غذایی جدید ،تولید
گوشت و ماکیان ،حمل و نقل بینالمللی ،فوالد و کشاورزی
و ...صورت گرفته است.

zمیزان سرمایهگذاریخارجی در خراسان رضوی
سال

میزان سرمایهگذاری خارجی

میزان افزایش یا کاهش نسبت به سال قبل

تعداد طرح

95

 162میلیون دالر

افزایش  5برابری

22

96

 585میلیون دالر

افزایش  3.5برابری
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حمایتازکاالیایرانیدرگروشناسایی
بوکار
مزیتهایرقابتیوتسهیلفضایکس 
ادامه از صفحه اول

به نظر یکی از تصمیمات سخت نظام ،گذار از اقتصاد دولتی
و شبه دولتی به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی است.
تسهیل فضای کسب و کار نیز سومین گام در مسیر رسیدن به
این هدف مهم است .بهرغم اقدامات مناسب انجام شده ،بهویژه
در سالهای اخیر ،هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم،
حتی در برخی از بخشها نیازمند همراهی و اقدامات ســایر
ال قوه قضاییه هستیم .از سوی دیگر نظام باید تصمیم
قوا مث ً
سختی درباره تضمین امنیت سرمایهگذاری بگیرد و بدیهی
است در شرایط فعلی اقتصاد ما نیازمند سرمایهگذاری خارجی
در بخشهای مختلف است که بالطبع از پیش شرطهای آن
اعتماد سرمایهگذار به فضای کسب و کار داخلی است.
کشوری که صداهای متعارض و متضاد از حاکمیت آن شنیده
شــود ،مورد وثوق سرمایهگذاران قرار نخواهد گرفت و جذب
 0/02درصد از  GDPهشتاد هزار میلیارد دالری جهانی برای
کشوری با پتانسیلها و ظرفیتهای ایران ،عدد دور از دسترسی
برای یکسال نیست.
zنیازمندتفکریجهانیازسویتولیدکنندگانهستیم
درباره سهم مردم و مصرفکنندگان در این هدف و اولویت
گرفتن کاالی ایرانی در سبد مصرفی آنان هم معتقدم نسبت
به سایر بخشها ،مردم در این موضوع ،کمترین وظیفه را دارند
چرا که تجربه نشان داده مردم به خوبی تفاوت و تمایز کاال و
خدمات را درک میکنند و حتی در شرایط فعلی کم نیستند
تولیدکنندگانی که در سایه توجه و احترام به نیازهای مشتریان
و کیفیت و قیمت مناسب کاال و خدماتشان ،شایسته اعتماد
مردم شناخته شــده و به راحتی حتی رقبای خارجی را نیز
پشت سر نهادهاند .اجازه بدهید برای شفاف شدن این موضوع،
سوالی را مطرح کنیم ،آیا مصرفکننده ایرانی تمایل به خرید
برنج ایرانی دارد و یا نمونههای مشابه خارجی آن ،اگر فارغ از
توان مالی از مردم نظرسنجی انجام دهیم ،چند درصد تمایل
به خرید و مصرف برنج ایرانی خواهند داشت؟
درباره نقش و رسالت تولید کنندگان کاال و خدمات و اقداماتی
که این قشر میتوانند در راستای رشد مصرف کاالی ایرانی انجام
دهند ،باید گفت گام اول گذار از تولید برای مصرف داخلی است،
در تغییرات پر فراز و فرود فضای کسب و کار که در ورای جهانی
شدن اقتصاد و عصر فناوری اطالعات و ارتباطات در حال گذار از
آن هستیم ،تفکری جهانی را از سوی تولیدکنندگان نیازمندیم.
دیوارهای آهنین دولتها نیز دیگر تاب ایستادن در برابر هجوم
تجارت آزاد را نخواهد داشت و تولیدکنندگانی میتوانند امید به
بقا داشته باشند که برای مجموعه خود یک تفکر و ماموریت
فراســرزمینی تعریف کنند ،البته این نکته را هم نباید از یاد
برد که درکنار آن ما نیازمند به یک عملکرد و اقدام منطقهای
هستیم چرا که آداب و رسوم ،ارزشها و خواستههای هر ملتی
متفاوت و متمایز از سایرین است و باید با نگاهی دقیق ،ضمن
ارزیابی این موارد به ارائه کاال و خدمات بپردازیم.
اقدام بعد بازیابی اعتبار کاال و خدمات ایرانی اســت؛ امروزه
همه ما میدانیم حتی یک مشتری ناراضی هم میتواند تاثیر
بسیار زیادی بر روند فروش و موفقیت یک کاال و برند را داشته
باشد ،چرا که میتواند چندین برابر یک مشتری راضی از کاال
و خدمات ،فعالیت کرده و به زیان آن گام بردارد .نکتهای که
الزم به تاکید ویژه است افزایش سرعت تشویق یا تنبیه ازسوی
مشتریان و مصرفکنندگان است ،به یمن گسترش استفاده از
فضای مجازی ســرعت انتشار بازخوردهای خدمات ما نیز به
شدت افزایش یافته است ،به ویژه اگر خدمات ارائه شده ما بر
بستر  ICTشکل گرفته باشد.
تولیدکنندگان ایرانی باید به سه اصل عادت کنند؛ سود کمتر،
کیفیت برتر و خدمات متمایزتر تا بتوانند اعتبار خود را در اذهان
مصرفکنندگان داخلی و خارجی باال ببرند .در بازار جهانی و
حتی داخلی ،ســازمانهایی که در سال حداقل یک محصول
یا خدمات جدید ارائه ندهند ،در مســیر زوال و نیســتی گام
برمیدارند البته در شرکتها و سازمانهایی که با محور تکنولوژی
اطالعات ( )ITفعالیت میکنند ،این سرعت بسیار بیشتر است و
احتمال صعود و یا سقوط نیز بالطبع بیشتر خواهد بود.
نکته مهم دیگری را که تولیدکنندگان ایرانی باید سرلوحه کار
خود قرار دهند ،توجه ویژه به سیستم ارزیابی نظرات مشتریان
است .شرکتها باید بیاموزند که اینک در عصر برندها زندگی
میکنیم و در کنار ســایر تمایزهــا ،اهمیت و نقش تکتک
مشــتریان در ارتقاء و یا تنزل نام شرکت است که خودنمایی
میکند .در دنیای امروز باید همراه تمامی لحظات مشتریان
بود و آنها را فهمید و رفتارها ،خصایص و ویژگیهای منحصر
به فرد تکتک مشــتریان را تجزیه و تحلیل کرد .همچنین
در بستر استفاده از تکنولوژیهایی همچون هوش مصنوعی
حتی رفتارهای آتی مشتریان را پیشیابی کرد و زیرساختها،
سختافزارها و نرمافزارهای حوزه کاری خود را بر آن اساس به
روز کرد تا بتوان کاال یا خدماتی مشتری پسند ارائه داد .فشردگی
رقابت و هجمه تکنولوژی ،ماندگاری و وفاداری مشتریان را به
شدت تهدید میکند و برندهایی تسخیرکننده بازارهای فردا
خواهند بود که بتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند.
در این میان باید به اصالح رویکردها و تامین زیرساختهای
الزم اقتصادی در جهت رشد توان اقتصادی جامعه تاکید کرد؛
ترمیم حیات اجتماعی شهروند ایرانی یک مقوله مهم است.
کشوری که بخشی از مردم آن تمایل به مهاجرت و یا حداقل
داشتن تابعیت یک کشور دیگر دارند ،مهمتر از همه زیرساختها،
رویهها و الزامات نیازمند ترمیم این نگاه است ،که این نگاه در
سایه اقدامات همهجانبه نظام و مردم در به رسمیت شناختن
همه اقوام مذاهب و نظرات و اندیشهها قابل اصالح است .این
یعنی ،باید رواداری و مدارا را توسعه دهیم و بیش از گذشته به
مردم اعتماد کنیم .بدیهی است این مهم در سایه اجرای دقیق
قانون بوده و تضمینکننده اجرای بیانات مقام معظم رهبری
در سال حمایت از کاالی ایرانی خواهد بود.
* رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی
اتاق بازرگانی خراسان رضوی

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
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حمایت و حاکمیت قانون در حوزههای
تجاری ،اقتصادی و سرمایهگذاری
محمد بخشی محبی*بخش اول

ادامه از صفحه اول
پس میبایست به دنبال پاسخ در خصوص ناکامیها در حوزه توسعه
سرمایهگذاری و کارآفرینی کشور در جای دیگری باشیم .
ب ) ویژگیهای اقلیمی و طبیعی کشور.
ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای مزیت بیبدیل استراتژیکی در
منطقه و به ویژه در خاورمیانه است .سرمایهگذاران در کشور ما میتوانند
با پرداخت هزینه اندک حمل و نقل به بازارهای پر رونق کشورهای
عربی حاشــیه خلیج فارس و بازارهای آسیای صغیر و قفقاز ،آسیای
میانه و عراق به راحتی دست پیداکنند .کشور ما به لحاظ جمعیتی و
دارا بودن نیروی کار و منابع انسانی متخصص و مولد کم نظیر است.
سرمایهگذاری در ایران یعنی امکان عرضه کاال و خدمات در بازارهای
پر جمعیت و قدرتمندی به بزرگی خاورمیانه و آسیای مرکزی .عالوه
بر آن ایران در حوزههای اقتصادی به واسطه ذخایر هیدروکربنی نفتی
و گازی حائز رتبههای برتر در دنیاست و همچنین در خصوص ذخایر
آلومینیوم ،منگنز ،مس و تولیدات محصوالت کشاورزی مزیتهای کم
نظیر جهانی دارد .به این ترتیب آشکار میشود که با توجه به مزیتهای
اقلیمی مذکور این حوزه را نیز نمیتوان از عوامل ناکامی کشــور در
حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی و خارجی به شمار آورد
و این سوال را برجسته میکند که چرا انبوه مزیتهای غیر قابل انکار
این حوزه نتوانسته است موفقیت کشور ما را در توسعه اقتصادی باعث
شوند و بنابراین باید به دنبال پاسخ در جای دیگری باشیم.
ج) عوامل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی.
 -1عوامل سیاسی :
بــدون شــک ثبات سیاســی از عوامل موثر در تشــویق و ترغیب
ســرمایهگذاران و کارآفرینان برای ســرمایهگذاریهای مولد در هر
کشوری به شمار میآید .اما زمانی که صحبت از حمایتهای مختلف
از کارآفرینان و ســرمایهگذاران به میان میآید به ویژه در کشورهای
سرمایهپذیر در حال توسعه ،رویکرد ما باید مطالعه رفتار کارآفرینان
و سرمایهگذاران کوچک و متوسط باشد ،چرا که میان رفتار این گروه
از ســرمایهگذاران با سرمایهگذاران بزرگ و شرکتهای چند ملیتی
تفاوتهای آشکاری وجود دارد .بدین معنی که سرمایهگذاران دولتی
و شرکتهای بزرگ چند ملیتی از چالشهای سیاسی تاثیرپذیری داشته
و واکنش بیشتری نشان میدهند .حال آنکه سرمایهگذاران متوسط
و کوچک با توجه به فراوانی و گستردگی بسیار بیشترشان نسبت به
گروه سرمایهگذاران بزرگ ،به مراتب کمتر تحت تاثیر عوامل سیاسی
هســتند .کارآفرینان و سرمایهگذاران کوچک و متوسط دغدغههای
دیگری دارند و از قید و بندهای اقتصادی متاثر از مناسبات سیاسی
تاثیرپذیری چندانی ندارند بنابراین جای این سوال باقی است که بهرغم
اینکه کشــور ما دارای تالطمهایی در حوزه ثبات سیاسی بوده است
چرا در توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی در مقیاس کوچک و
متوسط نیز موفقیتی نداشتهایم.
 -2عوامل فرهنگی و اجتماعی
نمیتوان به توسعه اقتصاد و سرمایهگذاری فکر کرد بدون آنکه متناسب
با آن به توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم آن کشور و نوع تفکر و نگاه آنها
به کارآفرینان و سرمایهگذاران نپرداخت .کارآفرینان و سرمایهگذاران
در نگاه عامه مردم کشــورمان در گذشته جایگاه مطلوبی نداشتهاند،
بهطوری که تفکیک مشخصی بین سرمایهگذاری مولد و غیرمولد در
دیدگاه آنان وجود نداشته است و به همین ترتیب در مسئوالن دولتی
نیز اوضاع به همین ترتیب بوده است .اما در دو دهه اخیر رفتهرفته ایجاد
بلوغ را در نگاه اجتماعی و فرهنگی عامه مردم به مقوله سرمایهگذاری
و کارآفرینی شاهد بودهایم ،هرچند که آهنگ رشد آن مطلوب نیست
اما سمتوسوی آن در جهت صحیح است؛ بهگونهای که کارآفرینان و
سرمایهگذاران در گذشته با نگاههای غیر صحیح جایگاهشان در فرهنگ
عمومی جامعه با دالالن ،فرصتطلبان و استثمارکنندگان بعضاً یکی
شده بود .اما امروزه شاهد برپایی جشنوارهها و سمینارهای دولتی و
خصوصی در راســتای تقدیر از آنها هستیم .بنابراین نمیتوان نقش
خیلی پر رنگی در عدم مطلوبیت فرهنگ تودههای اجتماعی به عنوان
مانعی بزرگ در راستای توسعه سرمایهگذاری و کارآفرینی قائل شویم.
*معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان
عمومی و انقالب مشهد

خبر

استاندارخراسانرضوی:

طرحشرکتسرمایهگذاریعمران
تهیهمیشود

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی از برنامه ریزی برای تهیه
طرح پیشنهادی ایجاد شرکت سرمایهگذاری توسعه عمران استان
با کمک بخش خصوصی تهیه و ارائه آن به دولت خبر داد.
علیرضا رشیدیان افزود :طی جلسه با نمایندگان مجلس استان و معاون
اول رئیس جمهور پیشنهادی مبنی بر راهاندازی صندوق شرکت توسعه
عمران استان مشابه آنچه در کرمان انجام شده است ،مطرح شد تا با
کمک بخش دولتی و خصوصی این شرکت راهاندازی شود.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد :با ترکیب و تجمیع ظرفیت این
بخشــها در قالب این صندوق ،میتــوان از امکانات و توان آنها برای
تسریع ،تکمیل و اجرای طرحهای توسعهای استان استفاده کرد که
در این راستا مقرر شد؛ طرح آن تهیه و ارائه شود.
رشیدیان با بیان اینکه در این جلسه مباحث مختلفی از سوی نمایندگان
مطرح شد ،افزود :عمده مسائل طرح شده در حوزه آب بود از جمله
موضوع انتقال آب از دریای عمان که امری اجتنابناپذیر است و اجرای
آن با مشارکت بخش خصوصی قابل تحقق است.
وی گفت :مرمت قنوات ،سدها و وضعیت آبهای مرزی استان ،چالشهای
حوزه کشاورزی و افزایش بهرهوری آب در این حوزه ،موضوع ضرورت
توســعه انتقال آب با لوله و گسترش شیوههای نوین آبیاری ،اصالح
روشهای و شیوههای کشت ،اجرای تصفیهخانههای شهری و اصالح
شبکههای پایاب سدها بود که طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رشیدیان افزود :در حوزه حمایت از طرحهای حمل و نقلی استان اعم
از ریلی چون مســیر مشهد -گرگان و مشهد -زاهدان و نیز بخش
جادهای و بــه صورت محدودتر هوایی و نیز اصالح وضعیت راههای
روســتایی استان که امروز حوادث و تلفات جادهای آن روند افزایشی
قابل مالحظهای دارند ،هم مباحث جدی مطرح شد.
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در نخستین جلسة شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری مطرح شد

ضرورت هدایت منابع بهسوی بهرهوری اقتصادی

دنیایاقتصاد-هفتةگذشتهنخستینجلسة
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان در ســال جاری در محل استانداری
خراسان رضوی برگزار شد.
در این نشست ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران ضمن ابراز نگرانی از
مسئلة اشتغال ،گفت :بر این باوریم که هدایت
منابع صرفا به سمت حوزههایی که اشتغال
بیشتری ایجاد میکنند ،اشتباه است و این
منابع عمدتا باید در بخشهایی هزینه شوند
که ارتقای بهرهوری اقتصادی را در پی دارند.
غالمحسینشافعیخاطرنشان
کرد :در حــال حاضر یکی از
نگرانیهای جــدی ما ،اتالف
منابعی است که به بحث توسعة
اشــتغال روستایی تخصیص
یافته که باید نظارت موثری بر
نحوة هزینهکرد این ظرفیتها صورت گیرد تا منجر
به تولید و اشتغال شود.
رئیس اتاق ایران از عقد و رونمایی تفاهمنامهای با
وزرات کشور خبر داد و گفت :این تفاهمنامه فصل
ی نزدیک منطقهای و استانی
جدیدی از همکاریها 
بخش خصوصی با وزارت کشور را رقم میزند.
وی تصریح کرد :زمانــی ارتباط کمی میان این
وزارتخانــه و اتاق بازرگانی وجود داشــت اما امروز
شــاهدیم که تعامالت مطلوبی میان این دو بخش
برقرار شده اســت .تفاهمنامه مذکور نیز بر غنای
این روابط و کســب نتایج در حوزههای اقتصادی و
توسعهای خواهد افزود.
zکاهش نرخ بیکاری استان در سال گذشته

استاندار خراسان رضوی نیز
در این جلســه با بیان اینکه
استان در سال گذشته رتبة
نخست سرمایهگذاری کشور
در حوزة صنعت را از آن خود
کرد ،گفت :در سایة همراهی
دولت و بخش خصوصی در ســال گذشــته نرخ
بیکاری استان از میانگین کشوری که  12/1درصد
است به  11/4درصد کاهش یافته است.

رشیدیان :با توجه به توانمندی ها،
نیازها و نیز قرار گرفتن خراسان
رضوی در بین سه استان نخست
کشور در حوزة نرخ مشارکت باالی
اقتصادی با میزان  44درصد ،هدف
گذاری در سال  97بر ایجاد  110هزار
اشتغال جدید تمرکز یافته است
علیرضا رشیدیان با اشاره به دستاوردهای استان
در حوزههای مختلف صنعتی ،کشاورزی و خدمات
طی سال گذشته ،ادامه داد :براساس برش استانی
برنامة ششم توسعه باید سال گذشته  123هزار
شغل در خراسان رضوی ایجاد میشد که با توجه
به ظرفیتهای موجود و تعداد باالی جویندگان کار،
این رقم با تفاهم بین دستگاههای اجرایی و تقسیم
کار شهرستانی ،به  160هزار اشتغال افزایش یافت.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :بر اساس

ایجاد شورای عالی معادن یکی از آنها است.

 zرتبهنخستسرمایهگذاریصنعتیکشوردرسال
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رئیس اتاق ایران از عقد و رونمایی تفاهمنامهای با وزرات کشور خبر داد

آمار ارائه شــده از سوی مرکز آمار ایران در پایان
سال گذشته موفق به ایجاد 124هزار فرصت شغلی
در استان شدیم.
رشــیدیان با اشــاره به اینکه سهمیة اشتغال
استان برای سال دوم برنامة ششم توسعه نیز 70
هزار فرصت شغلی جدید است خاطرنشان کرد:
با توجه به توانمندی ها ،نیازها و نیز قرار گرفتن
خراسان رضوی در بین سه استان نخست کشور
در حوزة نرخ مشارکت باالی اقتصادی با میزان 44
درصد ،هدف گذاری در ســال  97بر ایجاد 110
هزار اشتغال جدید تمرکز یافته است.
وی تصریح کرد :حوزه صنعت ،معدن و تجارت
استان در سال گذشته با صدور  344فقره پروانه
بهره برداری ،سرمایهگذاری سه هزار و  785میلیارد
تومانی و اشــتغال هشت هزار و  657نفری ،رتبه
نخست سرمایهگذاری کشور را از آن خود کرد که
قابل تقدیر است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه هم اکنون
 348طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی  60درصد
در استان در حال اجرا است؛ گفت :برنامهریزی شده
تا این پروژهها در سال جاری با سرمایهگذاری چهار
هزار و  192میلیارد تومان و اشتغال  15هزار نفری
به بهرهبرداری برسد.
وی در ادامه خدمات قابل توجه انجام شده در
حوزه کشــاورزی را خاطر نشــان کرد و گفت :با
توجه به موضوع بحران آب ،تنها در سال گذشته
 20هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به آبیاری
نوین تجهیز شدند.
اســتاندار خراســان رضوی افزود :در دو هزار
کیلومتر از اراضی اســتان نیز خطوط انتقال آب
تعبیه شد که ســهم قابل توجهی در بهره وری
از منابع آب داشــت .همچنین در  100هکتار از
اراضی استان  250طرح کشت گلخانهای به اجرا
در آمد که این پروژهها نیز در کاهش مصرف آب
و افزایش تولید ،موثر بودهاند.
وی با اشــاره به اقدام اتاق بازرگانی استان در
بحــث شناســایی قوانین محل کســب و کار و
اعتراضات کارگری و غیره بر شناسایی ظرفیتهای
سرمایهگذاری استان طی همکاری بخش خصوصی
و دولتی تاکید و بیان کرد :باید شرایط استان در این
حوزه جمع بندی شده تا بتوانیم در حوزه جذب
سرمایهگذار داخلی و خارجی فعالیت هماهنگی
را داشته باشیم.
رشیدیان بر ضرورت دیده شدن نقش و جایگاه

شرکتهای دانش بنیان بهعنوان بخش خصوصی
و حضور آنان در اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصــی برای طرح و پیگیری
مباحث مربــوط به این حوزه و تقویت آن تاکید
کرد و گفت :برگزاری نشستی با کارآفرینان استان
به منظور بررسی و فعال شدن ظرفیتهای این
بخش در اقتصاد استان ضروری است.
الشهای
وی با بیان اینکه آمار بیکاران با وجود ت 
انجام شده در حوزه اشتغال به طور عادی با توجه به
جمعیت جوانان ما روز بروز در حال افزایش است،
گفت :هم اکنون با وجود  260هزار نفر جویای کار
در استان باید بسیج همه جانبه تمامی بخشها در
حوزه اشتغال تحقق یابد تا به نتیجه مناسبی در
ایجاد اشتغال دست یابیم.
zتحقق  53درصدی مصوبات شورای گفتوگو
در سال 96

در ادامه این جلســه رئیس
دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولــت و بخــش خصوصی
خراســان رضوی ،گزارشی از
عملکرد این شــورا در سال
گذشته ارائه داد و عنوان کرد:
در سال  96طی برگزاری  12جلسه شورای گفتوگو
 96مصوبه صادر شده است .عالوه بر آن 45جلسه
نیز در ســطح دبیرخانه برگزار شد که خروجی آن
237مصوبه بوده است.
علی اکبر لبافی تصریح کرد :همچنین 20جلسه
دبیرخانه بند «ب» ماده 12و هشت نشست تخصصی
و کارشناسی نیز صورت گرفت.
وی از اجرایی شدن  53درصد مصوبات این شورا
خبر داد و بیان کــرد40 :درصد مصوبات نیازمند
پیگیری هستند و تنها 7درصد اجرایی نشده اند.
لبافی عمده ترین محورهای بحث در جلســات
مشترک بخش خصوصی و ساختار دولتی را پیرامون
موضوعاتی همچون مشکالت مالیاتی ،چالشهای
بیمه ای ،موازی کاری دســتگاههای اجرایی ،موارد
مالی و به ویژه مسائل بانکی و اوراق تسویه و نهایتا
برداشتهای سلیقه ای و ...دانست و خاطر نشان کرد:
نتیجة مشارکت موثر دولت و بخش خصوصی استان
در تعامل با همدیگر ،قرار گرفتن شورای گفتوگوی
خراسان رضوی در میان سه شورای برتر کشور بود.
وی تصریح کرد :همچنین بعضی از پیگیریهای
این شورا ،منتج به مصوباتی در سطح کشور شد که

در ادامه این نشست ،نماینده
مردم مشهد و کالت در مجلس
شورای اسالمی نیز گفت :این
موضوع که تنها هفت درصد از
مصوبات شورای مذکور اجرایی
نشده ،در قیاس با تجربه ما در
کمیسیونهای تخصصی مجلس ،بسیار خوب است
و حکایــت از همگرایی مطلوب دو بخش دولتی و
خصوصی در استان دارد و باید این ظرفیت را مغتنم
شمرد.
رضا شیران ادامه داد :خراسان رضوی در سال ،96
در بخش سرمایهگذاری صنعتی رتبه نخست کشور
را به دســت آورد اما در رشد صنعتی نیم درصد از
متوسط کشوری کمتر بود .امیدواریم تعامالت خوب
بخش خصوصی در سال جدید به نتایج بهتری به
نسبت سال گذشته منجر شود.
zپیگیریبرایایجادصندوقتوسعهوعمراندراستان

اما در بخــش دیگری از این
جلسه ،سرپرست حوزه امور
اقتصادی و ســرمایهگذاری
معاونــت هماهنگــی امــور
اقتصــادی و توســعه منابع
اســتانداری خراسان رضوی
گفت :برای ایجاد صندوق توســعه و عمران استان،
پیگیر دریافت اساســنامه ایــن صندوق در کرمان
هستیم اما در تدوین ساختار این مجموعه ،پذیرای
نظرات بخش خصوصی نیز خواهیم بود.

شیران :خراسان رضوی در سال ،96
در بخش سرمایهگذاری صنعتی رتبه
نخست کشور را به دست آورد اما
در رشد صنعتی نیم درصد از متوسط
کشوری کمتر بود .امیدواریم تعامالت
خوب بخش خصوصی در سال جدید
به نتایج بهتری به نسبت سال گذشته
منجرشود
علی رسولیان ادامه داد :فعاالن بخش خصوصی
میتوانند درخواســتهای خود برای بهرهمندی از
منابع صندوق توسعه ملی را ارائه کنند .همچنین
طرحهایی که نیازمند مجوز در سطح ملی یا مشارکت
ویژه بانک هستند را برای بررسی و طرح احتمالی در
سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری ،به این معاونت
منتقل نمایند.
وی همچنین با اشــاره به اقــدام اتاق بازرگانی
استان در بحث شناسایی قوانین محل کسب و کار و
اعتراضات کارگری و غیره بر شناسایی ظرفیتهای
سرمایهگذاری خراسان رضوی طی همکاری بخش
خصوصی و دولتی تاکید کرد و گفت :باید شــرایط
اســتان در این حوزه جمع بندی شــود تا بتوانیم
برای جذب ســرمایهگذار داخلی و خارجی فعالیت
هماهنگی را داشته باشیم.

کارشناسان حملونقل خراسان رضوی مطرح کردند

ترکشهای نوسانات دالر بر ترانزیت

دنیای اقتصاد ،گروه بازرگانی -صنعت ترانزیت همواره تابع دو عامل زمان (سرعت) و هزینه (قیمت) قرار دارد که با وجود رقبای سرسخت منطقهای و بینالمللی مسیر دشواری برای حفظ
ثبات و ارتقای عملکرد ترانزیتی کشور در پیشروی کشور قرار دارد و تالطم های اخیر نرخ ارز باعث بروز مشکالتی برای این صنعت شده است.
در ترانزیت کاال مبلغی از هزینههای بندری به دالر محاسبه میشود بهعنوان مثال  THCیا همان هزینة تخلیه و بارگیری کانتینر از کشتی به اسکله و کامیون؛ هزینههای ورود رانندگان ایرانی
به کشورهای مسیر و نیز باال رفتن قیمت قطعات یدکی و هزینة خدمات تعمیرات کامیونها و همچنین افزایش قیمت کامیون و کرایة حمل موجب افزایش هزینههای ترانزیت خواهد بود.
در قراردادهایی که بین شرکتهای ترانزیتکننده و تجار خارجی نیز منعقد میشود ،شرکتهای ترانزیتکننده ایرانی بهدلیل پرداخت اکثر هزینهها به تومان و دریافت مبالغ به دالر ،برای
اعالم نرخ کاالی ترانزیت مجبور به تبدیل هزینههای ریالی به دالری هستند که این عدم ثبات نرخ دالر باعث سردرگمی مدیران و فعاالن این بخش و حتی گاهی منجر به ضررهای جبران
ناپذیر برای این صنف میشود که از هیچگونه حمایت دولتی نیز در این خصوص بهرهای نمیبرند .از طرفی جای خالی صندوق حمایت از ترانزیت در کشور نیز در اینگونه موارد احساس میشود.
zهنوزدستورالعملیبرایتامینارزبانرخمصوب
ارائه نشده است

به اعتقاد مدیرامور شــعب بانک ملی خراسان
رضوی در حال حاضر هنوز دستورالعمل یا آیین
نامــهای برای تامین ارز تجار و صنعتگران بانرخ
مصوب ارائه نشده است.
محسن مونسان ادامه میدهد :به محض ارسال
دستور العمل یا بخشنامه آن را از طریق رسانهها
اعالم خواهیم کرد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود
خاطرنشــان میکند :منتظریم تا طی چند روز
آینده ارز مورد نیاز با نرخ مورد نظر هیات دولت ،به
بانکها داده شود تا به تجار و متقاضیان ارائه دهیم.
zبیشترین زیان از افزایش نرخ ارز متوجه
صادرات و تولید ملی است

دیگر عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای
حملونقــل بینالمللی خراســان رضوی نیز
میگوید :مســلما در افزایش یا کاهش دالر یا

ارز خارجی عدهای سود و عدهای ضرر میکنند.
به گفتة قاسم حسینی بهدلیل کاهش نرخ ریال و
کم شدن قدرت خرید مردم و افزایش قیمت بهای
کاالهای تولید شده ،بیشترین ضررمتوجه اقتصاد
و صنعت و از همه مهمتر صادرات و تولید ملی
لونقل بینالمللی
است .وی تصریح میکند :حم 
نیز که یکی از شــاخههای صــادرات (صادرات
خدمات) کشور است ،بهعنوان یک صنعت ارزآور
از این نوسانات اثر میپذیرد.
حسینی ادامه میدهد :در بخش حمل کاالهای
صادراتی ایرانی نیز همین مشــکل وجود دارد.
وقتی راننده کامیون ایرانی حامل کاالی صادراتی
ناچار اســت بابت ورودی به کشــورهای مسیر
مبلغی از کرایة خود را بهصورت دالری پرداخت
کند پس ناچارا بــا باال رفتن قیمت دالر کرایه
خود را باال میبرد کــه این به معنی باال رفتن
قیمت کاالی صادراتی ایرانی و از دســت دادن
امتیاز رقابت با کاالهای خارجی است .در بخش
کاالی وارداتــی نیز همین مصداق وجود دارد و

این افزایش در هزینه حمل باعث افزایش قیمت
کاالی وارداتی میشود.
وی با بیان اینکه وضعیت ترانزیت کشور رابطة
مســتقیم با قیمــت ارز (دالر و ســایر پولهای
خارجی) دارد میگوید :در ثبات بازار ارز ،مدیران
شــرکتهای حملونقل بینالمللــی و فعاالن
ترانزیت کشــور میتوانند با یک برنامهریزی و
تبیین نقشــه راه ،آینده را پیشبینی کرده و با
حداقل ریسک به موفقیت دست یابند ولی در
بیثباتی بــازار ارز نمیتوان به چنین نتیجهای
دســت یافت و ایــن موضوع نفــس فعاالن را
گرفته و کمر ترانزیت و صادرات کشــور را خرد
خواهد کرد.
این فعال صنعت حمل و نقل خاطرنشان میکند:
ما فعاالن بخش ترانزیت بهدلیل عدم ثبات نرخ
دالر از ارائه نرخهای ثابت به تجار خارجی برای
مدتهای طوالنی و بستن قراردادهای بلند مدت
یکساله ،شش ماهه وحتی ماهانه عاجز هستیم
و ایــن برای صنعت ترانزیت کشــور موضوعی

خطرناک محسوب میشود .این موضوع به معنای
نداشتن امنیت و ثبات قیمت برای کاالی خارجی
است که از مسیر ایران عبور میکند و در چنین
شرایطی تاجر خارجی نمیتواند چنین موضوعی
را بپذیرد و لذا به فکر مسیر جایگزین میافتد که
این به نفع ترانزیت و منافع ملی کشور نیست.
حسینی با طرح این سوال که دالر  4200تومانی
را چگونه میتوانیم برای بخش صادرات و صنعت
و خدمات حملونقــل بینالمللی تهیه کنیم؟
میگوید :با گذشت چند روز از اعالم نرخ ازسوی
معاون اول رییس جمهور ،هیچ ابالغیه و یا نامهای
برای چگونگی تهیة دالر به نرخ اعالمی به دست
ما نرســیده و راهکار تهیة آن برای ما همچنان
مجهول است .فعال صرافیها نیز نسبت به ارائه
دالر به قیمت مصوب تمایلی نشان نمیدهند.
وی ابراز امیدواری میکند دولت تدبیر و امید هر
چه زودتر با تدبیری که برای مهار این بیثباتی
در نرخ ارز میاندیشند امید را به فعاالن بخش
خصوصی کشور بازگرداند.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

درپیبارندگیهایاخیرصورتگرفت

خسارت481میلیاردتومانی
بهبخشکشاورزیخراسانرضوی

ایسنا -معاون برنامهریزی و امور اقتصادی
سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی
گفت :در اثر بارندگیهای اخیر بالغ بر 481
میلیارد تومان خســارت اولیه به بخش
کشاورزی خراسان رضوی وارد شد.
محمدرضا اورانی در این خصوص اظهار کرد:
مبلغ کل خسارات وارده به بخش کشاروزی در  29شهرستان خراسان
رضوی در اثر بارندگیهای اخیر 25تا  28فروردین ماه  97بالغ بر 481
میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود :این خســارات شامل بیش از  26هزار هکتار زمینهای
زراعی ،حدود  5900هکتار اراضی باغی و خسارات وارده به دام و طیور
و آبزیان ،ماشینآالت ،ساختمان وتاسیسات و منابع آبی بوده است.
معاون برنامهریزی وامور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی خراسان
رضوی گفت :بیشــترین خسارات مادی مربوط به اراضی باغی بوده
که بالغ بر  404میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون سازمانصنعت،معدنوتجارتخراسانرضوی:

151واحدتولیدیازتعطیلینجاتیافت

ایرنا – معاون امور صنایع ســازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی گفت151 :
واحد تولیدی در استان که به علت مشکالت
بانکی ،چک برگشــتی و بدهی معوق در
وضعیت تعطیلی یا نیمه تعطیلی بود ،دوباره
رونق گرفت.
ابراهیــم ناصری افزود :حمایت از ایــن واحدهای تولیدی ،عالوه بر
تثبیت اشتغال و تولید ،در برخی از موارد منجر به افزایش تولید آنها
شده است .وی بیان کرد :از ابتدای سال گذشته تاکنون هفت هزار و
 200میلیارد ریال تســهیالت به یکهزار و  88واحد تولیدی خراسان
رضوی اختصاص یافته که بخش عمده این تسهیالت در قالب سرمایه
در گردش به واحدها پرداخت شده است .ناصری اظهار کرد :پرداخت
این تسهیالت به واحدهای تولیدی موجب تضمین و تثبیت اشتغال و
تولید در واحدها و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی یا کاهش تولید و
تعطیلی برخی از واحدها شده است.
وی گفت :براساس گزارشهای موجود ،هم اینک  394واحد تولیدی
در استان تعطیل است که بیشتر آنها اقدامات مناسب و به موقع برای
تغییر محصوالت تولیدی خود را براساس تغییرات و خواستهها و نیازهای
مصرف کننده انجام ندادهاند .ناصری اظهار کرد :عمده واحدهای تعطیل
شده در حوزه مصالح ساختمانی از جمله شن و ماسه و آجرهای فشاری،
صنایع ذوب و ریختهگریهایی بودند که مازوت مصرف میکردند و یا
ماشینآالت قدیمی داشتند.
وی افزود :صنایع ماشینســازی و تجهیزات بخصوص تراشکاریها و
خدمات مرتبط ،صنایع الســتیکی و پالستیکی به دلیل حذف یارانه
پتروشیمیها ،لوازم خانگی بهویژه تولیدی بخاریهای کمبازده ،واحدهای
تولیدی نساجی و پوشاک به دلیل عدم رقابت و قیمت باالی محصول از
دیگر واحدهای صنعتی تعطیلشده هستند.

طبقمصوبهشورایشهرصورتپذیرفت؛

افزایشبهایاستفادهازاتوبوسوقطار
شهریدرمشهد

مهر -بهای استفاده از اتوبوس و قطار شهری از اول اردیبهشت
در مشهد افزایش یافت.
طبق مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد از بهای ارائه خدمات در اتوبوس
رانی و قطار شــهری مشهد افزایش یافت .از روز شنبه اول اردیبهشت
شــهروندان مشهدی باید در صورت استفاده از اتوبوسهای دولتی ۴۵۰
و در صورت اســتفاده از اتوبوســهای بخش خصوصــی  ۵۰۰تومان را
پرداخت کنند.
همچنین در صورت عدم استفاده از بلیت الکترونیک شهروندان مشهدی
باید هزار تومان را به صورت نقدی پرداخت کنند .طبق مصوبه شورای
شهر مشهد از روز شنبه همچنین بهای استفاده از خدمات قطار شهری
مشهد از  ۵۵۰تومان به  ۶۵۰تومان افزایش یافت.

مدیرکلهماهنگیاموررفاهیاستانداریخراسانرضوی:

تمامیخانهمسافرهایمشهدبایدمجوزدارشوند

مهر -مدیرکل هماهنگــی امور رفاهی
اســتانداری خراســان رضــوی گفت:
خانهمســافرها جزء مکانهای غیررسمی
محسوب شده و باید مجوزدار شوند.
مهدی فــروزان در دومین ســمینار زیارت
نوروزی که در پژوهشــکده گردشگری جهاد
دانشــگاهی خراسان رضوی برگزار شد ،اظهار کرد :برای ساماندهی
اقامتگاهها امسال به ستادهای اسکان فرهنگیان این اجازه را ندادیم
که غیرفرهنگیها را بپذیرند .در مشهد  2500خانهمسافر داریم که
امسال با همکاری میراث فرهنگی توانستیم حدود  ۶۰۰مورد از این
خانه مســافرها را مجوزدار کنیم و عــزم جدی داریم تا تمامی این
خانهمسافرها مجوزدار شوند چراکه تا زمانی که مجوز دریافت نشود
به عنوان اسکان غیررسمی تلقی خواهند شد.
وی افزود :مشهد هدف بسیاری از سفرها در کشور و زائرپذیرترین
استان کشور اســت .همچنین در میان کشورهای زائرپذیر پس از
عربســتان و عراق در جایگاه سوم قرار داریم و تالش میکنیم تا به
سمت رتبه اول حرکت کنیم ،برای تحقق این موضوع و ارائه هرچه
بهتر خدمات ،ستاد خدمات ســفر استان از سال  ۹۲با  ۱۲کمیته
فعالیت خود را آغاز کرد.
مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی
ابراز کرد :در نوروز امسال برای اولین بار عشایر نیز پای کار آمدند و
 ۲۳واحد اقامتی عشایر در مسیر جادههای منتهی به مشهد ایجاد
شد که با استقبال بسیار خوبی مواجه شدند.

