رئیسصندوقنوآوریوشکوفاییکشوردرمشهد:

 5درصدشرکتهای
دانشبنیانکشور مربوط به
خراسانرضویاست

ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه2

رئیسجمهوری:

یادداشت

دولتوبحرانیبهنامبافتهایفرسوده
رضا خواجه نائيني *

نگاه دولت دوازدهم به بافتهای فرسوده نه تنها به عنوان
موتور محرک اقتصاد شهرها بلکه به بافتهای ناکارآمد شهری
به مثابه ظرفیتی عظیم برای خروج از رکود اقتصادی است.
اگرچه باید این رویکرد دولت به نوسازی بافتهای فرسوده
را به فال نیــک گرفت اما عدم دقت و توجه به الزامات و
ضرورتهای مداخله و نوســازی بافتهای فرسوده میتواند
تبعــات جبرانناپذیری به همراه آورد کــه نه تنها منجر به خروج اقتصاد از رکود
و رونق در بخش مســکن شود بلکه به قفلشــدگی اقتصاد شهرها و فرو افتادن
شــهرداریها در چاه بده یهای بافتهای فرسوده منجر شود .یکی از مهمترین
و کلیدیترین الزامات نوسازی بافتهای فرسوده تامین مالی ارزان قیمت ،سریع و
گسترده است؛ در نبود تامین مالی گسترده سادهترین معضلی که گریبان این بافتها
را خواهد گرفت ،قفلشــدگی آنها برای مدتهای طوالنی اســت که تا به امروز کم
نبوده است .تجربههایی از این دست در اقصی نقاط کشور و باالخص در شهر مشهد
مسالهای است که در ادبیات علمی اقتصاد شهری از آن به عنوان نگهداری زمین
 holdout problemیاد میشــود .در شرایطی که دولت و یا شهرداری بدون
پشتوانه عظیم تامین مالی ارزان قیمت به نوسازی بافتهای فرسوده ورود پیدا میکنند
از آنجایی که توان مالی چه برای مشارکت ساخت با ساکنان و یا خرید زمین از مالکان
و یا حتی تامین زیرساختهای الزم را ندارند با خرید چند پالک از ساکنان مشارکتجو
شرایطی را فراهم میکنند اما به دلیل افزایش قیمت طبیعی ناشی از گذشت زمان
و یا افزایش قیمت به دلیل نیاز به آخرین پالکهای باقیمانده برای بازگشــایی و
بهرهبرداری از پروژه ،سایر مالکان با مشاهده این وضعیت در هر شرایطی از مشارکت
و همراهی با پروژه سرباز خواهند زد .این وضعیت به قفلشدگی نوسازی و شکست
پروژه منجر خواهد شــد .بر این اساس اولین و ضروریترین نیاز نوسازی بافتهای
فرسوده حمایت مالی دولت است؛ در این شرایط دولت باید در کنار توانمندسازی
ساکنان و ارائه تسهیالت خرد نسبت به تامین سرمایههای مورد نیاز برای تجهیز
زیرساختها در قالب اوراق مشارکت مبادرت ورزد .در حقیقت تجربه موفق تامین پنجاه
درصد از سرمایه مورد نیاز برای اوراق مشارکت خطوط مترو نشان میدهد که بدون
حضور جدی دولتها در کنار شهرداریها تامین زیرساختهای شهری عمال امکانپذیر
نخواهد بود .استفاده از این تجربه موفق در انتشار اوراق مشارکت به منظور نوسازی
بافتها نه تنها مفید است بلکه بدون این سیاست ،نوسازی بافتهای فرسوده نه تنها
یک فرصت برای اقتصاد ایران نخواهد بود بلکه در آینده به تهدید جدی سیاسی
و اجتماعی تبدیل خواهد شد .بنابراین توجه به الزامات فرهنگی و اجتماعی بیشتر
ناظر به ســازوکاری است که شهرداریها باید در نوسازی بافتهای فرسوده رعایت
کنند .اما حمایت مالی و تامین مالی برای اجرای زیرساختهای ضروری بافتهای
فرسوده تنها در توان دولت است که بدون حضور آن عمال شروع نوسازی بافتهای
فرسوده یک اشتباه استراتژیک خواهد بود.
* معاون اقتصادي شهردار و رئيس سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي
شهرداري مشهد
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ایران کشور
امام رضا است
(ع)

دنیایاقتصاد -رئیسجمهوردرنشستخبریباخبرنگارانمشهدگفت:برخیها
میگویند مشهد شهر امام رضاست؛ این صحبت خیلی دقیق نیست ،ایران کشور
امامرضاستوهمهکشورازجملهمشهدزیرپرچمایشانهستند.
دکتر حسن روحانی ظهر روز دوشنبه 17اردیبهشت ماه در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران حاضر در نشست خبری درباره کمک به بهبود وضعیت حاشیه نشینی
درمشهدونیزبدهی3هزارمیلیاردتومانیدولتبهشهرداریمشهدگفت:حاشیه
نشینییکیازمشکالتیاستکهشهرهایبزرگمابهآنمبتالهستند.مشهدنیز
شرایط ویژهای دارد و اقدامات بیشتری در این زمینه باید انجام شود .در مشهد در
زمینهبافتفرسودهباطرحجدیدیکهدولتداردحاشیهنشینیراهممدنظرقرار
میدهیمالبتهشایدحاشیهنشینیوضعیتبدتریازبافتفرسودهداشتهباشد.
ویافزود:کمکهایخوبیبهشهرداریفعلیوقبلیشدهبرایبافتفرسودهازسوی
دولت و بیش از هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم هزینه شده و قدمهای خوبی
برداشتهشدهودردولتدوازدهمهمبایداینقدمهارابرداریم.حاشیهنشینیشهر
مشهد و بافت فرسوده اطراف حرم جزو دغدغههای ماست و با کمک مسئوالن در
اینزمینهقدمهایبهتریبرمیداریم.
صفحه 2

وزیر صنعت پای درد دل فعاالن اقتصادی خراسان رضوی نشست

حمایتازکاالیایرانی
باجلوگیریازوارداتبیرویه
صفحه 2

درنشستخبریرئیسجمهورمطرحشد

پاسخ مبهم درباره بدهیهای دولت به شهرداری مشهد
با حضور رئیس جمهور انجام شد

اتصالرسمیخطیکودو
قطارشهریمشهد
صفحه 2

کارخانه گندلهسازی مجتمع فوالد خراسان ،با ظرفیت تولید
ساالنه  2.5میلیون تن گندله با حضور دکتر حسن روحانی ،رئیس
جمهوری در نیشابور رسما به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با استفاده حداکثری از توان مهندسی و ساخت داخل برای
اولین بار در کشور به دست متخصصان و توان داخلی کشور به صورت EPC
(طراحی ،مهندسی و ساخت) اجرا شده و از مصادیق اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است .این حلقه مهم از زنجیره تولید فوالد در خراسان،
روز یکشنبه  16اردیبهشت 1397در نیشابور آغاز به کار کرد .مدیرعامل
مجتمع فوالد خراسان در این مراسم ،با تاکید بر اهمیت اجرای این پروژه
و تکمیل حلقههای زنجیره تولید فوالد اظهار کرد :کارخانه گندلهسازی
که پیمانکار اصلی آن شرکت ایرانی پامیدکو است و با سرمایهگذاری 500
میلیارد تومان و اشــتغالزایی  500نفر ،امروز به بهرهبرداری رسید ،فقط
راهاندازی یک کارخانه گندلهسازی نیست ،بلکه این مراسم تاریخی تحت
عنوان از هاشمی تا روحانی و به منزله جشن بزرگ تکمیل زنجیره تولید
در داخل سایت فوالد خراسان در نیشابور است.
سیدحسین احمدی بیان کرد :در مکانی که ما امروز افتخار میزبانی رئیس
محترم جمهور و کاروان تدبیر و امید را داریم و بیست سال قبل بیابانی
فاقد استعداد کشاورزی بود ،اولین کلنگ صنعتی شدن به دست شادروان
هاشمی رفسنجانی به زمین زده شد و در بیست سال اخیر به طور میانگین
هر  3سال و نیم ،یک پروژه عظیم به صورت درونزا به ثمر رسیده و امروز
به عنوان مجتمع فوالد خراسان ،به یک افتخار ملی تبدیل شده است.
zفوالدخراسان از هاشمی تا روحانی

وی بابیان این که کارخانه گندلهســازی قابلیت افزایش ظرفیت را تا
3/4میلیون تن دارد ،اضافه کرد :البته یک حلقه دیگر از این زنجیره به نام
واحد کنسانتره سنگ آهن را با سرمایهگذاری  700میلیارد تومان در سنگان
خواف در دست اجرا داریم که لزوماً باید در جوار معدن باشد و امیدواریم آن
هم در پایان سال  98به دست مبارک رئیس جمهور به بهرهبرداری برسد.
این عضو هیات رئیســه «انجمن فوالد ایران» از خدمات و تالشهای
ارزنده وزارتهای «صنعت معدن و تجارت» و «تعاون ،کار و رفاه اجتماعی»
و تیم اقتصادی دولت در ایجاد توازن و تکمیل زنجیره باالدســتی فوالد
کشور قدردانی کرد و بابت خودکفایی در تولید گندله و شتابی که با تدبیر
دولت در پروژهها ایجاد شده ،از دولت قدردانی کرد و افزود« :توازن زنجیره

کارخانه گندلهسازی مجتمع فوالد خراسان آغاز بهکارکرد

تولید» برای فوالد کشور امری حیاتی است ،چرا که در گذشته نه چندان
دور ،به مفهوم واقعی جنگ تامین مواد اولیه داشتیم و بدون توازن در تامین
مواد اولیه و محصوالت نهایی ،برای سهمیهبندی گندله مشکل داشتیم.

zخوداتکایی در اوج تحریمها

مدیرعامل «مجتمع فوالد خراسان» با بیان اینکه این شرکت در سالهای
اوج تحریم با خودباوری و خود اتکایی بالغ بر  1900میلیارد تومان پروژه
را ازسوی پیمانکاران و سازندگان داخلی مدیریت و اجرا کرده است ،بیان
کرد :این به مفهوم ایرانیزه شدن کارهای بزرگ و از مصادیق واقعی اقتصاد

سردبیرهفتهنامهتجارتفردا درمشهد:

رسانههایاقتصادیبانشرمستمراطالعات
کاراییبازارراافزایشمیدهند

تکمیل زنجیره تولید فوالد در نیشابور با حضور رئیس جمهور

مقاومتی و فرمایشهای مقام معظم رهبری اســت .احمدی با اشاره به
حمایت ارزنده هیات مدیره و سهامداران عمده فوالد خراسان از پروژههای
توسعهای و سرمایهگذاریهای صورت گرفته ،خاطرنشان کرد« :صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر»« ،شرکت سرمایهگذاری
توسعه معادن و فلزات» و «صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد» به عنوان
سهامداران عمده شرکت ،در حقیقت سهم بیبدیلی در پدید آوردن این
افتخار و ادای دین در قبال اقتصاد ملی و اشتغالزایی برای جوانان برومند
این مرز و بوم داشتهاند.

صفحه 2

zدسترسی به فناوریهای جدید کاهش مصرف انرژی دستاورد
برجاماست

احمدی با اشاره به دستاوردهای برجام هم در راستای نوسازی برخی
بخشهای این کارخانه گفت :دسترسی به فناوریهای جدید به ویژه در
کاهش مصارف انرژی و ارتقای راندمان تولید از جمله این فرصتها بوده
است و به عنوان نمونه با اجرای  Revampفوالدسازی شماره یک ،که در
مرداد ماه امسال به ثمر میرسد10 ،درصد صرفهجویی در انرژی10 ،درصد
افزایش راندمان و 30درصد صرفهجویی در الکترود گرافیتی خواهیم داشت،

صفحه 4

به طوری که در همان یک سال اول ،هزینه نوسازی و بازسازی برگشت
میکند .وی با بیان این که فوالد خراسان یکی از اقتصادیترین ،پایدارترین
و رقابتپذیرترین بنگاههای کارآفرینی است افزود :این مجتمع با اشتغال
مســتقیم  2800نفر و گردش مالی ساالنه  4هزار میلیارد تومان ،بالغ بر
ده درصد درآمدهای مالیاتی استان را پوشش میدهد و جمع پرداختهای
ساالنه این شرکت به بخش امور مالیاتی ،سود و کارمزد بانکی ،برق و گاز،
حمل ریلی و جادهای و تامین اجتماعی افزون بر  600میلیارد تومان است
و در خوشنامی و خوشحسابی همین بس که فاقد یک ریال معوقه بانکی،
مالیاتی ،کارگری و جریمه بانکی است .وی افزود :توسعههای فوالد خراسان
کام ًال هدفمند ،مطالعه شده و حول سه محور تکمیل زنجیره تولید ،ارزش
افزوده و صرفه در مقایس اقتصادی و پایداری و کاهش ریسکها بوده است
و همزمان با این توســعهها تمامی زیرساختهای مربوط به آب ،برق ،گاز،
شبکه ریلی ،شبکه انتقال نیرو و فضای سبز بیش از دو برابر افزایش یافته
و این منطقه را به یکی از قطبهای اصلی توسعه فوالدسازی کشور تبدیل
کرده اســت .مدیرعامل فوالد خراسان خطاب به رئیس جمهور گفت :ما
در حوزه منابع انسانی ،بهرهوری و انگیزش واقعاً حرفی برای گفتن داریم.
این مجتمع ،واحد نمونه کشوری و استانی در حوزه محیط زیست است و
مجموع سرمایهگذاریهایی که تاکنون در زمینه حفاظت از محیط زیست،
استقرار سیستمهای مدیریتی ،نصب تجهیزات کاهنده آلودگیهای زیست
محیطی ،توسعه و نگهداری فضای سبز و اقدامات فرهنگی در این حوزه
صورت گرفته بالغ بر  150میلیارد تومان است.
zدستاوردهای فوالدخراسان در کاهش مصرف آب

احمدی با اشــاره به اهمیت کاهش مصرف آب در صنعت و مشکالت
موجود در زمینه ذخائر آبی یادآور شــد :با همه توسعهها و دستاوردهای
اقتصادی و اجتماعی فوالد خراسان برای کشور و مردم منطقه ،این شرکت
از  600میلیون متر مکعب آب استحصالی دشت نیشابور و فیروزه در حد
2/5میلیون متر مکعب یعنی کمتــر از 0/5درصد آن را مصرف میکند
که 70درصد آن از ســدی تامین میشــود که با مشارکت وزارت نیرو
سرمایهگذاری کردیم .ضمن اینکه نیمی از این مقدار اندک مصرف آب هم
در حوزه فضای سبز و بهبود اقلیم منطقه با روشهای نوین آبیاری مصرف
میشود .گفتنی است فوالد خراسان در نیشابور ،در اردیبهشت ماه سال
گذشته شاهد افتتاح دومین واحد فوالدسازی خود با سرمایهگذاری بالغ
بر  700میلیارد تومان و اشتغالزایی افزون بر  700نفر بود و هم اکنون با
داشتن دو واحد «احیا مستقیم» با ظرفیت  1.6میلیون تن و  1.4میلیون
تن تولید فوالد خام و بیش از  700هزارتن محصول نهایی ،بزرگترین قطب
تولید فوالد در شــرق کشور است و با راهاندازی کارخانه گندلهسازی که
در سفر اخیر رئیس جمهور صورت گرفت ،زنجیره کامل تولید فوالد را در
داخل استان خراسان رضوی ایجاد کرده است.
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خبر
گزارش

رئیس اتاق ایران خطاب به روحانی:

صدایشمارساست
اماانگاراطرافیانآنرانمیشنوند

دنیایاقتصاد -رئیس اتاق ایران خطاب به رئیس
جمهور گفت :دولت باید توسعهگرا و با تکیه بر
دیدگاههای کارشناســی به دنبال تبلور اهداف
بلندمدت باشد ،در این مورد شما صدای رسایی
دارید امــا انگار افراد اطرافتان صدای شــما را
نمیشنوند .به گزارش ایسنا ،غالمحسین شافعی
در شورای اداری اســتان خراسان رضوی که با حضور رئیسجمهور در
مجتمع سپید مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :آقای رئیس جمهور سالها
واژه حمایت در مورد برخی از صنایع و بخش تولیدی کشور به کار گرفته
شده اما نتایجی که در گذشته در عمل از آن حاصل شده ،هیچگاه مطلوب
نبوده است .شــافعی عنوان کرد :امروز بحث حمایت از کاالی ایرانی را
میتوان از دو منظر عرضه و تقاصا مورد بررسی قرار داد ،خرید کاالی ایرانی
توسط مردم و نهادهای دولتی ،بحث حمایت از منظر تقاضا و انواع اصالحات
و بسترسازی نهادی به اعطای مشوقهای مستقیم به بخش تولید از قبیل
کاهش مالیات ،افزایش یارانههای بخش تولید ،اعطای تسهیالت با بهرههای
مناسب و سایر موارد از منظر عرضه است.
وی ادامه داد :رشد مشکالت موجود در بخش تولید کاال در کشور براساس
اولویت نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور است که نگاه امروز
در بسیاری از موارد حتی در مورد تصمیمسازان برعکس شده ،بنابراین الزم
است که نقش مصرفکنندگان و تصمیمگیران کشور در خصوص حمایت
از کاالی ایرانی از یکدیگر تفکیک شود و حمایت باید زمانبندی شده و
مشهود باشد .رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه حمایت دائمی منجر به
عدم رقابتی شدن کاالی ایرانی و گسترش رانتها است ،تصریح کرد :تا
زمانی که قوای سهگانه نقش خود را در جهت بسترسازی و رقابتپذیری
به درستی ایفا نکنند ،نمیتوان مردم را برای مصرف کاالی خارجی ارزان
و باکیفیت باال مورد سرزنش قرار دارد .اصل تمرکز ایجاب میکند که بر
اهداف متمرکز شــویم و از تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای نهادها و
ســازمانهای مختلفی که حاضر به پرداخت سهم واقعی خود در جامعه
نبوده و لزوما پاسخگو نیستند ،کامال اجتناب کنیم و تمرکز و همراهی با
دولت را در پیشبرد اهداف کالن کشور ایراد کنیم.
شافعی گفت :در سیاست خارجی همزیستی مسالمتآمیز ،تنشزدایی،
اعتمادســازی و همهجانبهگرایی در سطح منطقهای و جهانی میتواند
تامینکننده سایر اهداف ،منافع ملی و ارتقای جایگاه کاالی ایرانی باشد.
مشارکت بخش خصوصی در کنار دیپلماسی سیاسی امروز به نحو مطلوبی
در حال انجام است .دولت باید توسعهگرا و با تکیه بر دیدگاههای کارشناسی
به دنبال تبلور اهداف بلندمدت باشد ،در این مورد شما صدای رسایی دارید
اما انگار افراد اطرافتان صدای شما را نمیشنوند.
zدولتباتصمیماتدیرهنگام،پشتوانهمردمیراازدستمیدهد

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در خراسان رضوی
نیز خطاب به رئیس جمهور گفت :شرایط شما و
فشارهای داخلی و بینالمللی را درک کرده و بر
این باوریم که به نظرات قبلی خود همچنان پایبند
هستید .اما برخی از وزرای دولت و برخی مسئوالن
استانی توان پیگیری این نظرات را نداشته و یا
نمیخواهند به آن رسیدگی کنند ،در واقع منتظر هستند در رابطه با هر
مسالهای شخص رئیس جمهور موضعگیری کند و جریانهایی خواسته
و ناخواسته امید و اعتماد را هدف گرفتهاند در حالی که همه از این وضع
متضرر میشویم و دود آن به چشم همه میرود.
حسین امینی ادامه داد :وقتی در سفرهای استانی به افتتاح پروژههای
بزرگ شما توجه میکنیم ،خوشحال میشویم که کشور به سمت توسعه
حرکت دارد ولی وقتی در جامعه به مشکالت مردم مینگریم و بیکاری دهها
هزار تحصیلکرده را نگاه میکنیم دلگیر و نگران میشویم .مردم استان
صحبتهای شــما را در روز  29اردیبهشت به یاد دارند و امیدواریم شما
هم خواستههای مردم را به یاد داشته باشید .شما در نخستین جلسه هیات
دولت در دور دوم تاکید کردید مدیران عالی را از بین  24میلیون نفری که
به شما رای دادهاند ،انتخاب میکنید .امروز یک سال از آن زمان میگذرد
ولی مدیران کل بیشتر انتصابات را از افرادی انتخاب میکنند که نه تنها
موافق دولت نبودند ،که مخالف آن بودند .رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در
خراسان رضوی با اشاره به اینکه معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان
رضوی که در دفاع از دولت و تشکلها و سازمانهای مردمنهاد سنگ تمام
گذاشته و تمام قد از سیاستهای جنابعالی دفاع میکند ،مجبور به استعفا
میشود ،گفت :در دور نخست ریاست جمهوری شما خدمات زیادی انجام
شد .آیا وقت آن نبود که بررسی شود چرا در شهرها و روستاهای کوچک
در دور گذشته جنابعالی بیش از  70درصد رای آوردید و این دور در این
مناطق آرای شما  40درصد کاهش یافت ،آیا اگر کاهش تورم از  40درصد
به کمتر از  15درصد و یا طرح تحول ســامت به مردم بیان می شــد،
امکان داشت مردم روستاها و شهرهای کوچک با یک تبلیغ در مورد سند
 2030نظرشان در مورد رئیس جمهور محبوبشان عوض شود؟ سرمایه
اصلی انقالب مردم هستند ،شما به جهت تصمیمات دیرهنگام دولت در
حال از دست دادن پشتوانه خود هستید و قوای دیگر به شکل دیگری این
کار را می کنند .وی با طرح این پرسش که آیا در مساله تخم مرغ و ارز
نمی شد زودتر تصمیمگیری کنید ،بیان کرد :چرا از رئیس بانک مرکزی
درخواست نمیکنید پشت پرده ارز را برای مردم توضیح دهد ،چرا وزیر
اقتصاد به صحنه نمیآید و برنامههای ارز را برای مردم تشریح نمیکند،
چرا فقط از رئیس جمهور توقع دارند که همه مسائل را بگوید؟
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رئیسجمهوری:

ایران کشور امام رضا(ع)است

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

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -رئیس جمهور
در نشست خبری با خبرنگاران مشهد گفت:
برخیها میگویند مشهد شهر امام رضاست؛
این صحبت خیلی دقیق نیست ،ایران کشور
امام رضاست و همه کشور از جمله مشهد زیر
پرچم ایشان هستند.
دکتر حسن روحانی دوشنبه در پاسخ به سوال یکی
از خبرنگاران حاضر در نشست خبری درباره کمک به
بهبود وضعیت حاشیه نشینی در مشهد و نیز بدهی
3هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری مشهد گفت:
حاشیه نشینی یکی از مشکالتی است که شهرهای
بزرگ ما به آن مبتال هستند .مشهد نیز شرایط ویژهای
دارد و اقدامات بیشتری در این زمینه باید انجام شود.
در مشهد در زمینه بافت فرسوده با طرح جدیدی که
دولت دارد حاشیه نشینی را هم مدنظر قرار میدهیم
البته شــاید حاشیه نشینی وضعیت بدتری از بافت
فرسوده داشته باشد.
وی افزود :کمکهای خوبی به شهرداری فعلی و قبلی
شده برای بافت فرسوده ازسوی دولت و بیش از هزار
میلیارد تومان در دولت یازدهم هزینه شده و قدمهای
خوبی برداشته شده و در دولت دوازدهم هم باید این
قدمها برداریم .حاشــیه نشینی شهر مشهد و بافت
فرسوده اطراف حرم جزو دغدغههای ماست و با کمک
مسئوالن در این زمینه قدمهای بهتری برمیداریم.
zپاسخ مبهم درباره بدهیهای دولت به شهرداری
مشهد

روحانی خاطرنشان کرد :درباره بدهی3هزار میلیارد
تومانی دولت به شــهرداری هم باید از شــهرداری
بپرسیم .البته سخنان امروز صبح شهردار مشهد در
پروژه قطار شهری متفاوت بود .امروز در افتتاح اتصال
دو خط مترو از شــهرداری پرسیدیم و گفتند 500

میلیارد تومان دولت برای این طرح اعتبار گذاشته و در
سایر طرحها هم سازمان برنامه و بودجه به شهرداری
مشهد کمک میکند و شهردار از اعتباراتی که اخیرا
به مشهد داده شده خوشحال بود.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر قول وی
در دوران پیش از انتخابات به مردم این شهر درباره
تلطیف فضای مشهد گفت :اینکه فضای مشهد باید
تلطیف بشود و اینکه پر نشاط شود ،موضوع مهمی
است .مشهد با شهرهای دیگر فرقی ندارد .برخیها
میگویندمشهدشهرامامرضاست؛اینصحبتخیلی
دقیق نیست ،ایران کشور امام رضاست و همه کشور
از جمله مشهد زیر پرچم ایشان است.
وی افزود :اگر چیزی حالل است برای همه حالل
است و اگر حرام است برای همه حرام است .مشهد
با دیگر شهرها متفاوت نیست ما یک قانون داریم و
باید در سراسر کشور عملی شود اگر مشکلی در این
زمینه هست استاندار و مسئوالن و نماینده ها تالش
کنند و ما هم تالش میکنیم تا مرتفع شود.

zمسئوالن خراسان رضوی در برابر تخریبها
سکوتنکنند

روحانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه
چرا مسئوالن دولتی استان خراسان رضوی در برابر
تخریبهایی که برخیها در مشهد علیه دولت دارند،
پاسخی نمیدهند و روزه سکوت گرفته اند ،تصریح
کرد :ما مشکلی با انتقاد نداریم و حق مردم است که
انتقاد کنند اما آنچه خوب نیســت موضوع تخریب
است .اینکه با همه مشکالت کشور امروز دیدیم 50
درصد مخارج مترو را دولت پرداخت کرده نشان دهنده
خدمات دولت است .این خدمات باید به طور شفاف
بیان شود و انتقاد هم اشکال ندارد اما تخریب خالف
قانون و شــرع است و مفید هم نیست مخصوصا در

شرایطی که نیازمند وحدت و اتحاد هستیم .قبول دارم
که سلیقه ها و افکار مختلفی در کشور هست اما در
وضعیت کنونی نیازمند وحدت هستیم.
رئیس جمهور تاکید کرد :همه مســئوالن کشور
از جمله خراسان رضوی باید واقعیتها را برای مردم
توضیح دهند؛ در مساله تخریب یکی از موضوعات
مهم این است که واقعیت جامعه و واقعیت تاریخی
درست به مردم معرفی نمیشود یا معکوس معرفی
میشود .اما همه باید به این توجه کنیم که اگر واقعیتی
را تحریف کنیم یا درست بیان نکنیم به مردم و افکار
عمومی و آینده و امید به آینده ظلم کردهایم.
zمسئوالنبرایمردمواقعیتهاراتوضیحبدهند

وی ادامه داد :خیلی مهم است که به آینده امید
داشته باشیم .مردم ما مردم بسیار فهیمی هستند و
از فراز و نشیبهای بسیار سختی در  40سال گذشته
عبور کردیم و از آینده هم عبور خواهیم کرد .از همه
مسئوالن دولتی از جمله در استان خراسان رضوی
میخواهم که بیشتر برای مردم واقعیتها را توضیح
بدهند و در برابر تخریبهایی که گاهی صورت میگیرد
سکوت نکنند .رئیس جمهور درباره صادرات استان
خراسان رضوی به آسیای میانه و حمایت دولت از
صادرات این استان نیز اظهار کرد :خراسان رضوی
با آسیای میانه و افغانستان هم مرز است و یکی از
مسیرهای صادراتی استانهای همجوار نیز هست.
روابط ما با کشورهای آسیای میانه روابط خوبی است.
در سفر اخیرمان به عشق آباد توافقات بسیار خوبی
برای مساله گاز ،ترانزیت برق و روابط تجاری انجام
دادیم .یکی از طرحهای افتتاحی امروز پل سرخس
بود که ارتباط با آسیای میانه تسهیل میکند ..یکی
از خواستهای استاندار و نمایندگان استان این است
که منطقه آزاد در سرخس ایجاد شود االن منطقه

ویژه در آنجا وجود دارد اما اگر منطقه آزاد بشــود
تحول ویژهای به وجود میآورد .ما باید این موضوع
را دنبال کنیم و البته الیحه ای در زمینه مناطق آزاد
به مجلس ارائه دادهایم.
وی تصریح کرد :دولت برای ارتباط بیشتر خراسان
رضوی و شمالی با منطقه ترکمنستان و نیز خراسان
جنوبی که مجموعه این ســه اســتان روابط بسیار
خوبی میتوانند ایجاد کنند ،آماده است .سیاست ما
هم تعامل بیشتر با کشورهای آسیای میانه و قفقاز
است و به دنبال طرح تجارت با اوراسیا نیز هستیم که
تحول خوبی در ارتباط تجاری ما با کشورهای اوراسیا
ایجاد میکند و امیدواریم با تحوالت سال آینده شاهد
تحول مثبت و افزایش صادرات از این استان باشیم.
رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات یکی دیگر از
خبرنگاران مبنی بر دپو شــدن بسیاری از کاالهای
کارخانجات استان خراسان رضوی گفت :در بسیاری از
کارخانه ها دپو شدن کاال هست .کارخانجات ما فعالند
اما بخش تقاضا در این میان بسیار مهم است .برای
بخش تقاضا باید دو کار انجام دهیم اوال مردم را برای
خرید کاالهای داخلی و ایرانی خودمان تشویق کنیم
و اجازه ندهیم کاالی مصرفی به صورت قاچاق وارد
شود که یکی از آثار مثبت طرح ارزی اخیر دولت این
است که قاچاق را با مشکالت زیادی مواجه کرده و
ادامه این طرح جلوی قاچاق را میگیرد و بازار بهتری
برای کالیا ایرانی خواهیم داشت.
وی ادامه داد :مساله بعدی بازار صادرات است که
باید برای تولیدکنندگانمان فراهم کنیم .باال بردن
کیفیت تولیدات داخلی نقش مهمی دارد در رسیدن
به رونق و این از اهداف دولت است و در سال جاری
قدمهای خوبی در این زمینه برمیداریم و بودجهای
امسال برای آن درنظر گرفتیم.

با حضور رئیس جمهور انجام شد

اتصالرسمیخطیکودوقطارشهریمشهد
دنیای اقتصــاد -با حضــور رئیس جمهور،
اتصال خط دو به خط یک در ایستگاه شریعتی
قطارشهری مشهد روز دوشنبه  17اردیبهشت
ماه به طور رسمی افتتاح شد و با این اتصال ،اولین
شــبکه حمل و نقل ریلی درون شهری در شهر
مشهد ایجاد شد.
رئیس جمهور پس از افتتاح ایستگاه شریعتی به عنوان
ایستگاه تبادلی خط یک و دو قطارشهری ،مسیر ریلی
از میدان شریعتی تا ایستگاه میدان سعدی را طی کرد.
اعتبار صرف شده برای دو ایستگاهی که با حضور روحانی
افتتاح شد ،بالغ بر  ۵۰۰میلیارد تومان است.
شهردار مشهد در این مراسم به بیان گزارشی از فعالیت
مترو مشهد پرداخت و گفت :در حال حاضر روزانه 160
هزار مسافر بهوسیله خطوط قطارشهری مشهد جابهجا
میشــود که با اتصال خط دو به خط یک ظرفیت آن
چند برابر خواهد شد.
قاسم تقیزاده خامســی افزود :خط دو قطارشهری
مشــهد به طول  14/5کیلومتر از انتهای بلوار طبرسی
شمالی تا بلوار پیروزی در حال ساخت است که تاکنون
 10کیلومتر آن از انتهای بولوار طبرسی شمالی تا میدان
شــریعتی اجرا شده است .وی با بیان اینکه در مجموع
چهار خط برای قطارشهری مشهد تعریف شده است،

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در مشهد:

عنوان کرد :خط یک قطارشهری به طول  19کیلومتر از
پایانه غدیر نخریسی تا وکیلآباد اسفند 89به بهرهبرداری
رسید و هماکنون روزانه به طور میانگین  120هزار نفر در
این مسیر جابهجا میشوند .مسیر توسعه  4/5کیلومتری
این خط نیز از ایستگاه غدیر تا فرودگاه مشهد در دهه
فجر سال  94به بهرهبرداری رسید و فرایند مسافرگیری
آن آغاز شد .شهردار مشهد اضافه کرد :عملیات حفاری
 14.5کیلومتر خط دو قطارشهری مشهد نیز از منطقه
رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی ،بهمن  94به
پایان رسید و اسفند سال  95مرحله نخست این خط
به طول  8کیلومتر بهرهبرداری شد .اواخر اسفندماه سال
گذشته نیز با بهرهبرداری دو کیلومتر دیگر از مسیر این
خط ،ایستگاههای سعدی و شریعتی به صورت آزمایشی
بهرهبرداری شد.
وی ادامه داد :عملیات حفاری خط  3قطارشــهری
مشهد نیز به طول  28/5کیلومتر که مسیر شهرک ابوذر
تا قاسمآباد را پوشش میدهد از نیمه دوم فروردین سال
 95آغاز شده است .به گفته وی ،مطالعات خط چهارم
قطارشهری مشهد نیز که قرار است از خواجهربیع آغاز
و با عبور از میدان شــهدا با امتداد به سوی حرم مطهر
رضوی از ضلع شمالی آن عبور کرده و به قلعه ساختمان
و جاده سرخس منتهی شود ،در مراحل پایانی قرار دارد.

 5درصدشرکتهایدانشبنیانکشور مربوطبهخراسانرضویاست
دنیای اقتصاد -رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی از
وجود  ۳۳۰۰شرکت دانشبنیان در کشور خبر داد و افزود:
این میزان نسبت به ظرفیت کشور زیاد نیست.
بهزاد ســلطانی در نشســت خبری که در محل اتاق بازرگانی
خراسان رضوی برگزار شد ،از مزایای اختصاصی برای شرکتهای
دانشبنیان در کشور گفت و اظهار کرد :معافیت مالیاتی  15ساله،
معافیت گمرکی ،حضور فیزیکی در شعاع  70کیلومتری شهرها و
استفاده از صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله این مزیتهاست اما
با این حال تعداد شرکتهای دانشبنیان کشور نسبت به جمعیت
و تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهی کم است .ما باید حداقل  30هزار
شرکت دانشبنیان در کشور داشته باشیم.
وی افزود :در  4ســال گذشته  4335درخواست از شرکتهای
دانشبنیان دریافت کردیم و تاکنون  2408درخواست به تصویب
رسیده اســت .از طرفی تاکنون  2600میلیارد تومان از صندوق
توسعه ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی اعتبار داده شده و طبق

یادداشت

قانون امسال این مقدار به صفر رسیده است .از  2600میلیارد تومان
اعتبار حدود 2هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شرکتهای
دانشبنیان مصوب شده که  100میلیارد تومان آن پرداخت شده
اســت .برای  600میلیارد تومان باقیمانده از کل اعتبار صندوق،
طرح  201شرکت در حال بررسی است که  1200میلیارد تومان
تقاضای دریافت اعتبار کردهاند.
ســلطانی یادآور شد :اعتبار برای شرکتهای دانشبنیان پس
از ارزیابی و تصویب طرح ،در  5قسط پرداخت میشود تا در کار
آن بر پیشرفت پروزه نظارت کنیم .تاکنون  75درصد شرکتهای
دانشبنیان از اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کردهاند.
وی با اشاره به خاتمه یافتن موفق  1057طرح از  2408طرح
دانشبنیان در کشور ،گفت 25 :طرح خاتمهای ناموفق داشته که
رقم ناچیزی است و براورد ما این است که با طرحهای موفق 72
هزار فرصت شغلی برای فارغالتحصیالن دانشگاهی ایجاد شده باشد.
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی از اعطای وام به شرکتها

و انجام ســرمایهگذاری خطرپذیر ،کمک بالعوض برای آموزش
و آسیبشناسی شرکت توسط متخصص برای رفتن به سفرهای
خارجی و حضور در نمایشگاهها و یا یافتن بازار در دیگر کشورها
به عنوان برخی از خدمات این صندوق به شرکتهای دانشبنیان
نام برد.
وی خاطرنشــان کرد :در صورت خرید محصوالت شرکتهای
دانشبنیان از سوی بخش خصوصی به خریداران تا  500میلیارد
تومان وام با سود  9درصد میدهیم و به این ترتیب خریداران را
برای استفاده از کاال و خدمات این شرکتها تحریک میکنیم.
سلطانی از فعالیت  165شرکت دانشبنیان در خراسان رضوی
خبر داد و گفت :این تعداد 5 ،درصد اینگونه شرکتها در کشور را
به خود اختصاص میدهد .جمعیت استان نسبت به کشور  8درصد
است و تعداد شرکتها نسبت به این جمعیت بسیار کم است .تعداد
دانشجویان و دانشگاهها در خراسان رضوی بسیار زیاد است اما رتبه
دانشبنیانی این استان در کشور چهارم است.

در این قســمت به وضعیت کشــورهای
روسیه ،چین و ترکیه درباره توفیق شان
در توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی به این
سبب که در زمانی کوتاه تغییرات بزرگی را
به وجود آوردهاند ،میپردازیم.
 -1روسیه :روسیه تا قبل از سال  ۲۸( ۱۹۹۰سال قبل) دارای
دولتی بزرگ ،با اقتصادی بسته ،متمرکز و دستوری بوده اما
پس از تغییر رویکرد در ســال  ۱۹۹۲و به دنبال آن تصویب
اولین قانون حمایت از سرمایهگذاری آنچنان تغییر شگرفی را
باعث شد که نهایتا در سال  ۲۰۰۶یعنی ظرف مدت  ۱۶سال
حائز رتبه دهم در میان  ۲۰۲کشور جهان در حمایت از جذب
ســرمایهگذاری شد .یعنی جزو  ۱۰کشور برتر دنیا در مقوله
جذب کارآفرینان و سرمایهگذاران.
-2چین :چین نیز به لحاظ اقتصادی تا قبل از سال  ۱۹۸۰شبیه
روسیه بود یعنی اقتصاد دولتی متمرکز و دستوری ،اما در سال
 ۱۹۸۰و تصویب قانونی در راستای حمایت از سرمایهگذاری،
به انقالب بزرگ اقتصادی دست زد ،بهگونهای که ظرف مدت
فقط  ۱۳سال در همه سالهای  ۱۹۹۳تا  ۱۹۹۷حائز رتبه دوم
در بین کشورهای جهان در حوزه جذب سرمایهگذاری شد.
 -3ترکیــه :ترکیه در همســایگی ما تقریباً تا ســال ۲۰۰۰
دارای اقتصــادی تورمی و همراه با بیکاری گســترده بود که
نهایتاً در ســال  ۲۰۰۲همراه با تصویب اولین قانون حمایت
از سرمایهگذاری خود دست به اصالحات گسترده در راستای
حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان کرد .در نتیجه در سال
 ۲۰۰۷و در مدت کوتاهی ( ۵سال) موفق شد رتبه بیستم را
در بین کشورهای جهان از آن خود کند.
البته گفتنی اســت کشور ما در ســالهای مذکور از جایگاه
مطلوبی برخوردار نبوده و در زمره  100کشــور اول دنیا نیز
قرار نداشته است.
zآثار سوء احساس عدم حاکمیت قانون بر فضای کارآفرینی و
سرمایهگذاری

عــدم اجرای قوانین به معنی عدم حاکمیت قانون اســت و
عــدم حاکمیت قانــون در حوزههای اقتصــاد ،کارآفرینی و
سرمایهگذاری یعنی عدم ثبات در فضای کسب و کار کشور و
این عدم ثبات ،خروج سرمایهگذار از کشور ،عدم تمایل مردم به
سرمایهگذاریهای اقتصادی مولد و نهایتاً ضعیف و نحیف شدن
بخش خصوصی در کشور را به دنبال خواهد داشت .فراموش
نکنیم که چنین وضعیتی که در نتایج رسمی تحقیقات اتاقهای
بازرگانی ایران و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس همه ساله
بعد از تحقیقات میدانی انعکاس مییابد از سوی کارآفرینان و
سرمایهگذاران خارجی که تصمیم به فعالیتهای اقتصادی و
مولد در کشور ما دارند رصد میشود؛ نمیتوان انتظار داشت
که ما در حمایت و اســتقرار حاکمیت قانون از کارآفرینان و
سرمایهگذاران کشورمان موفق عمل نکرده باشیم و بعد انتظار
داشــته باشیم سرمایهگذاران خارجی با مطالعه این وضعیت
راضی به مشارکتهای اقتصادی در کشور ما شوند.
zراهکارهای پیشنهادی

بسیار منطقی به نظر میرسد که باید در گام اول و با اتخاذ
تغییرات گسترده و بنیادی در حوزه کسب و کار و کارآفرینی
ســرمایهگذاری ،فضــا را تا حد مطلوب به اســتانداردهای
بینالمللــی نزدیک کنیم تا کارآفرینان و ســرمایهگذاران
کشورمان احساس امنیت و حمایت کنند و به حضور بلندمدت
در اقتصاد مولد کشــور مبادرت ورزنــد .پس از عبور از این
مرحله ،شایســته است که از سرمایهگذاران هموطن ایرانی
خودمان که از کشور مهاجرت کردهاند و سرمایههای مادی
و فکری خود را در دیگر کشورها به کار گرفتهاند دعوت به
بازگشت کنیم ،چرا که این گروه به واسطه تعلقشان به این
آب و خاک و با مشاهده تغییرات مثبتی که به وجود میآید
به مراتب از سرمایهگذارانی با مدیریتهای غیر ایرانی زودتر
و سهلتر جذب خواهند شد.
در گام ســوم شــاید ما در صورت تحقق دو گام اول زیاد کار
سختی را پیش رو نداشته باشیم چرا که حاکمیت قانون ،ثبات
اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور و همچنین
موج بازگشت کارآفرینان و سرمایهگذاران هموطن به داخل
کشور خود آنچنان تاثیر بزرگ و موثری در اقتصاد بینالمللی
به جای خواهد گذاشت که پیشبینی میشود سرمایهگذاران
خارجی برای ورود و انتقال منابع مالی و تکنولوژیشــان به
داخل کشور با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد کشورمان
به رقابت بپردازند.
تدوین قوانین جدید در تمامی شــاخههای حوزه اقتصاد در
مقیاس اســتانداردهای داخلی و بینالمللی زمانی قابل طرح
است که ما در ابتدا بستر تدوین قوانین را با مشارکت بخش
خصوصــی در همه حوزههای اقتصاد به عنوان یک اصل قرار
دهیم و از ســوی دیگر عدم اجــرای قوانین مرتبط با حوزه
کارآفرینی و سرمایهگذاری را پرهزینه کرده و اجرای صحیح
و دقیق آن را مرتبا رصد کنیم.
به این ترتیب بســتر زیرساخت حمایت و حاکمیت و اجرای
قانون به عنوان یک پیشنیاز اصلی در حوزه اقتصاد را تضمین
کردهایم حال با دارا بودن این زیرساخت و بستر مطلوب چنانچه
به تدوین قوانین تخصصی در حوزههای مختلف اقتصادی اقدام
کنید مطمئن هستیم که قانون تدوین شده عالوه بر آنکه با
استانداردهای بینالمللی مطابقت دارد ،ائتالف و مشارکت بخش
خصوصی و کارآفرینان را به عنوان ارزشــمندترین دارایی به
همراه خود داشته و دولت نیز تنها مداخلهاش تضمین اجرای
صحیح این قوانین و مراقبت و صیانت از آن است.
* معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادستان عمومی و انقالب مشهد
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گزارش

حمایت از کاالی ایرانی
با جلوگیری از واردات بیرویه

دنیایاقتصاد-وزیرصنعت،معدنوتجارتبستنمرزهابهرویکاالیقاچاقرانخستینراهحلبرایجلوگیریازوارداتبیرویهودرنتیجه
زهرا صفدری
خبرنگار
حمایتازکاالیایرانیدانست.وزیرصنعت،معدنوتجارتکهیکروزپیشازسفرروحانیبهاستانخراسانرضویبهمشهدسفرکردهبود،
در اتاق بازرگانی مشهد با فعاالن اقتصادی دیدار کرد .در این دیدار که به میزبانی شافعی ،رئیس اتاق ایران و مشهد برگزار شده بود ،روسا و مسئوالن کمیسیونهای
اتاقبازرگانیودیگرتشکلهایاقتصادیاستانبهبیاندیدگاهها،پیشنهاداتونظراتخوددربارهمسائلاقتصادیومشکالتپیشرویخوددراستانپرداختند.
معاونانوزیروروسایسازمانهایاقتصادیاستاننیزبهعنوانمهمانانبخشدولتیدرکناردونمایندهمجلسدراینجلسهحضورداشتند.
محمد شریعتمداری در این جلسه به حمایت از تولید
داخلی و استفاده از کاالی ایرانی به صورت اجباری برای
بخــش دولتی و به طور اختیاری برای بخش خصوصی
اشاره کرد و نخستین راه حل برای حمایت از تولید داخلی
را بســتن مرزها برای جلوگیری از ورود کاالی قاچاق یا
واردات بیرویه خواند .وی ارزش واردات قانونی پوشاک
به کشــور را  60میلیون دالر اعالم کرد که از این مقدار
 20میلیون دالر مربوط به ترکیه اســت و از منطقه آزاد
ارس با تعرفه صفر وارد کشور میشود.
شــریعتمداری اظهار کرد :این نوع واردات کشــور را
بیچاره میکند ،کسی جلوی آن را نمیگیرد و کاالها به
مغازههای شهرستانها وارد میشود .راه حل این موضوع
بسته بودن مرز به طور کامل است .پس از بستن مرزها،
در مرحله بعد باید مناطق آزاد ما تبدیل به محلی برای
صادرات شــود نه واردات و در مرحله سوم باید به سراغ
ساماندهی واردات کولهبری و تهلنجی برویم.

درباره بازنگری مجدد در تعرفه ترجیحی
ایران و ترکیه باید بگوییم :تعرفه ترجیحی
کاری دوجانبه است و در این قرارداد
امتیاز میدهیم و امتیاز میگیریم و نتیجه
آن افزایش سطح روابط دو طرف است
نه یک طرف
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  82درصد از کاالهای
وارداتی کشور کاالی واسطهای و سرمایهای است ،تصریح
کرد :این بدان معناســت که این کاالها برای تولید مفید
است 18 .درصد دیگر نیز اقالم مصرفی نهایی مانند برنج
و ...است و سایر اقالم میزان خیلی ناچیزی را شامل میشود.

مدیریت واردات کار درستی است ولی نباید کیسه واردات
سوراخ باشد ،باید هر چه به نظام تجاری ما وارد میشود ،از
مسیر صحیح خود وارد شود و در مرحله بعد میتوان برای
موضوعات خاص و مناطق آزاد استثنا قائل شد.
zاصرار دولت به اجرای مصوبه ارزی

شــریعتمداری درباره تصمیم دولت به اجرای مصوبه
ارزی ،با بیان اینکه دولت در اجرای این مصوبه اصرار دارد
و به دنبال ادامه این کار است ،گفت :سال گذشته درآمد
حاصل از فروش نفت خام  52میلیارد دالر و درآمد ناشی
از فروش صادرات غیرنفتی  47میلیارد دالر بود .مجموع
واردات هــم  54میلیارد دالر و نیاز خدماتی کشــور 15
میلیارد دالر است و این اعداد و ارقام نشاندهنده مثبت
بودن تراز ارزی کشــور بود .اما در دیماه سال گذشته در
بازار اتفاقاتی در حوزه نرخ ارز در حال وقوع بود که معلوم
بود اقتصادی نیست و با عدم اطمینانی که شکل گرفته
بود عدهای به دنبال خروج سرمایه از کشور بودند .از طرفی
دالر توزیع شــده در بازار را جمع کرده ،به سایر کشورها
میبردند و به انبار پول تبدیل میکردند و در نهایت ارز را
به قیمت آینده میفروختند.
وی افزود :از دیماه ســال  96نــرخ دالر به مرز 4100
تومان رسید و سپس به صورت غیرمتعارفی روند صعودی
پیدا کرد و در بازار با نرخ  5400تومان به فروش میرفت
و حتی در شبکههای مجازی از نرخ  5900تومان صحبت
میشــد .دولت برای حل این مشکل رقم  4200تومان را
مبنای قیمت ارز کرد و تامین ارز برای واردات به کشور را از
صرافیهای مجاز ،صرافیهای بانکی و خود بانکها امکانپذیر
دانست .وزیر صنعت همه هنر مصوبه ارزی دولت را یک کاسه
شدن ارز ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی دانست و گفت:
میتوان از این ارز برای نیازهای مختلف کشور استفاده کرد
ما مکلف به اجرای این طرح هستیم و راهی جز بازگشت ارز

حاصل از صادرات نداریم .البته در این میان که این قیمت
ثابت برای ارز مشــخص شده ممکن است مسائل جدید
فراوانــی به وجود آید که برای این موضوعات کمیتهای 4
نفره راهاندازی شده که در خصوص مشکالت صادرکنندگان
تصمیمگیری خواهد کرد .وی در پاسخ به درخواست بخش
خصوصی استان درباره بازنگری مجدد در تعرفه ترجیحی
ایران و ترکیه گفت :تعرفه ترجیحی کاری دوجانبه است و
در این قرارداد امتیاز میدهیم و امتیاز میگیریم و نتیجه آن
افزایش سطح روابط دو طرف است نه یک طرف.

شریعتمداری با اشاره به اقدامات عملی در قانون بودجه
امسال برای حل مشکالت بخش صنعت و معدن اظهارکرد:
در قانون بودجه سال  97اعتباری  5هزار میلیارد تومانی
برای نوســازی صنایع درنظر گرفته شــده که میتوانیم
برای پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود تسهیالت بانکی برای
نوسازی صنعت ایران استفاده کنیم .عالوه بر این ،مجلس
موافقت کرده سازمانهای توسعهای کشور برای اولین بار
 900میلیارد تومان منابع از 7هزار میلیارد تومان مطالباتی
که دارند را امسال در قالب ضمانتنامه از بانک بگیرند و

درخواستهای فعاالن اقتصادی از وزیر

تشکیل کارگروهی در خراسان رضوی با ماموریت از سوی وزیر صنعت و تفویض اختیار به استان
برای بررسی و شناسایی مشکالت صادرکنندگان ،توجه بیشتر به موضوع برند از سوی سازمان توسعه
تجارت و عملیاتی شدن صدور پروانه تولید بدون کارخانه از درخواستهای محمدحسین روشنک،
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه از وزیر بود.
حسن حسینی ،نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی و رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
نیز خواستار بیان تصمیمات عملی دولت درباره مشکالت ارزی ،قاچاق ،نظام بانکی و سایر مشکالت
سر راه تولید از سوی وزیر شد .اما علی اصغر پورفتح اهلل ،رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان
از اجرای قوانین معدنی به ویژه اجرای پنجره واحد معدنی به عنوان مهمترین درخواست فعاالن بخش
معدن استان نام برد .غالمرضا میری ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران و نایب رئیس شورای ملی
زعفران نیز با اشاره به مبادالت ریالی در صادرات زعفران به کشورهای همسایه ،مصوبه جدید ارزی دولت
را مشکلی در مسیر صادرات این محصول دانست .مبارزه جدی با قاچاق ،اخذ مالیات از فراریان مالیاتی،
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکننده نهایی و نه تولیدکننده ،ارائه تسهیالت با سود تک رقمی و
تالش برای افزایش بهرهوری از مسائل مطرح شده از سوی رضا حمیدی ،رئیس کمیسیون بهبود محیط
کســب و کار اتاق استان در این جلسه بود .وی همچنین بازنگری در قانون کار براساس شرایط بهبود
محیط کسب و کار ،حمایت از برندهای داخلی برای رقابت با برندهای خارجی ،تقسیط  5تا  8ساله بدهی
3هزار واحد صنعتی و نیز بازنگری مجدد در تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه را خواستار شد .علی شریعتی
مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی استان درخواست معافیت کوتاهمدت محصوالت
کشاورزی از بخشنامه ارزی را مطرح کرد.

آن ضمانتنامه برای گرفتن منابع استفاده شود تا بتوانیم
در نقاط مختلف کشــور کار توسعهای با مشارکت بخش
خصوصــی انجام دهیم و این موضوع گامی در راســتای
ایجاد اشتغال خواهد بود.

zلطمه کاالهای غیر استاندارد به فرهنگ صادراتی ایران

مجتبی خسروتاج ،رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز
بر لزوم جلوگیری از ورود کاالهای غیراستاندارد به بازارهای
جهانی تاکید و اظهار کرد :کاالهای غیراستاندارد به شهرت
کاالهای صادراتی ایران لطمه میزند و باید از آن جلوگیری
شــود .وی حرکت به ســمت کاهش تعرفه ترجیحی را
کاری نادرست دانست و افزود :مذاکرات تعرفه ترجیحی
بسیار طوالنی است و طرف مقابل در این قراردادها امتیاز
میخواهد و در شرایطی که همه ادعای حمایت از کاالی
ایرانی داریم رفتن به سمت کاهش تعرفه در مذاکرات کاری
نادرست است .رئیس کل سازمان توسعه تجارت یادآور شد:
به هیچ وجه پوشــاک ما متاثر از قرارداد تعرفه ترجیحی
نیست؛ آنچه امروز به پوشاک ما فشار میآورد حجم باالی
پوشاک خارجی است .طبق آمار واردات رسمی ساالنه 60
میلیون دالر پوشاک وارد ایران میشود اما آمارهای جهانی
میگوید پوشاک از مقاصد مختلفی وارد ایران میشود و
در مجموع به یک میلیارد دالر میرسد و پیشبینی ستاد
مبارزه با قاچاق بیش از اینهاست.
zنیازمند تعریف 100پیشران اقتصادی در کشور هستیم

اما موضوع طرح حمایت از پیشرانهای اقتصادی در
کشور و لزوم استفاده از بازار بزرگ مصرف کالنشهرها
برای حمایت از کاالی ایرانی موضوعاتی بود که توسط
دو نماینده مجلس حاضر در این جلسه مطرح شد.
سعید باســتانی ،نماینده مردم تربت جام در خانه
ملت گفت :امروز صنایع معدنی ،فوالدی ،پتروشیمی
و بخش کشاورزی به صورت خرد در حال فعالیتاند و

پیشران اقتصادی به معنای عام کلمه در کشور نداریم.
پیشبینی ما این اســت که  100پیشران اقتصادی
تعریف کنیــم و آنها کمک میکنند که هم ظرفیت
تجمیعی را در کشــور داشته باشیم و هم کمک به
توســعه دانش در طرحهای تولیدی میکنند .طرح
حمایت از پیشرانهای اقتصادی در کشور را در مجلس
مطرح کردیم.
رضا شیران خراسانی ،نماینده مردم مشهد در مجلس
شورای اسالمی نیز با بیان اینکه در سرشماری سال
 95نسبت جمعیت شهری به روستایی  75به  25بود،
افزود :این رقم برای جمعیت شهری مشهد  89درصد
بود .در حال حاضر  39درصد از جمعیت کشــور در
 10کالن شهر زندگی میکنند و این یعنی هزینههای
زیادی به دلیل توسعه نامتوازن شاهد هستیم .از طرفی
فرصتی به معنای ایجاد بازار به دست آمده که باید از
آن استفاده کنیم.

طبق آمار واردات رسمی ساالنه 60
میلیون دالر پوشاک وارد ایران میشود اما
آمارهای جهانی میگوید پوشاک از مقاصد
مختلفی وارد ایران میشود و در مجموع به
یک میلیارد دالر میرسد و پیشبینی ستاد
مبارزه با قاچاق بیش از اینهاست
وی افزود :مشهد ساالنه میزبان  27میلیون زائر است
که  2میلیون از این تعداد گردشگر خارجی هستند اما
وقتی به بازار این شهر نگاه میکنیم هنوز هم مهر و
تسبیح چینی را میبینیم .در حالی که از این موقعیت
باید برای فروش کاالی ایرانی استفاده کنیم.

در نشست شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح شد

سهمناچیزشرکتهایدانشبنیاندرتولیدناخالصداخلی

دنیای اقتصاد -نشســت فعــاالن اقتصادی،
شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای خراسان
رضوی با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور
به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار
شد و اســتارتاپهای نوپا در کنار شرکتهایی با
قدمت بیشــتر به بیان پرسشها و درخواستهای
خود پرداختند.
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و
تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در مجلس شورای
اســامی در سال  89به تصویب رسید و در ماده  5این
قانون به تشکیل صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و
شکوفایی اشاره شده است .در معرفی اهداف این صندوق
آمده است :صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای تقویت
اقتصاد دانش بنیان ،ماموریت خود را توسعه شرکتهای
خصوصی یا تعاونــی دانش بنیان ایرانی در چهارچوب
اساســنامه و قوانین باالدســت ،ازطریق مواردی چون
ارائه خدمات تأمین مالی به شــرکت های دانش بنیان،
توانمندســازی شــرکت های دانش بنیان ،مشارکت و
سرمایه گذاری خطرپذیر و غیرخطرپذیر در شرکت های
دانش بنیان ،حمایت از شرکت های خصوصی خدمات
تجاری سازی و هدایت سرمایه های ملی و بین المللی
به سمت توسعه ی فناوری تعریف می کند.
اما در این نشست مسئوالن شرکتهای دانش بنیان
خراسان رضوی درخواستهایی از ریاست صندوق نواوری
و شکوفایی داشتند؛ اینکه چرا در کشور تنها یک صندوق
نواوری و شــکوفایی فعالیت میکند و در استان بزرگی
چون خراسان رضوی شعبه ای از این صندوق وجود ندارد
تا دانشجویان فارغ التحصیل از امکانات و حمایتهای آن
برای طرحها و پروژه هــای خود و تبدیل آن به دانش
بنیان استفاده کنند و اطالعات بیشتری داشته باشند،
سوال یکی از حاضران در این جلسه بود.
ســوال یکی دیگر از حضار درباره چگونگی تســهیل
گــری صندوق نواوری در امور بانکــی به ویژه دریافت
ضمانت نامه بانکی برای شــرکتهای دانش بنیان بود.
همچنین لزوم ورود صندوق به فازهای عملیاتی و کمک
و حمایت بالعوض از فعالیتها و ایده هایی که ممکن است
به زودی بازار الزم را نداشــته باشد و کمک به تهیه ارز
برای ترخیص کاالهایی که توســط شرکتهای دانش
بنیان صادر شده اســت ،از دیگر درخواستهای مطرح
شده در این جلسه بود.
zبرای حمایت از تولید ،باید از اندیشه های نوین حمایت کرد

نایــب رئیس اول اتاق بازرگانی خراســان رضوی در
ابتدای این نشست از فضای خالقیت و نوآوری به عنوان
اولویت نخست در رفع مشکالت و رسیدن به توسعه نام
برد و گفت :در درجه اول آنچه مهم است فضای خالقیت
و نوآوری اســت که باید پیش برنده باشــد و پشتیبان
تفکرات جدید باشــد .این تفکرات نباید در شیوه های

اظهار کــرد :اولین نیاز جامعه ما گــردآوری اطالعات
درباره تکنولوژیهای موجود است ،دومین نیاز ساخت
زیربناهای کارامد تکنولوژی و نهادهای دانش تکنولوژی
شامل آموزش و پرورش نیروی انسانی تکنولوژی محور
است .سومین نیاز هم ایجاد یک فضای نوآوری و درک
مشترک از فرهنگ و تکنولوژی و ارزش دادن به فرایند
نوآوری اســت .فضای کســب و کار دیگــر یک مقوله
گذشته است و ما نیازمند فضاهای پیش برنده نوآوری
و خالقیت هستیم.
zرتبه 76ایران در رقابت پذیری جهانی

تولید کاال خالصه شود و اگر قرار است حمایت از تولید
صورت بگیرد باید از اندیشه های نوین حمایت شود .از
طرفی ،تغییر موضوعی اســت که جامعه ما به خوبی با
آن رفتار نمیکند؛ تغییرات در جامعه ما یا هیجان زده و
شتابزده است یا کند و مظاهر تغییر بیشتر الگوبرداری
میشود تا اینکه به صورت عمقی به آن پرداخته شود.
به همین دلیل در ســبکهای زندگی گرفتار جنبه های
مصرفی تغییر شده ایم.
حسین محمودی خراسانی ادامه داد :اولویت دوم در
حل مشکالت اقتصادی کشور ایجاد فضاها و محیطهای
جدید آموزش و یادگیری و ترویج آن در جامعه است و
استفاده از تجارب کارافرینان و فعاالن واقعی تولیدی و
صنعتی در کنار طرح مسائل از اساتید مجرب دانشگاهها
و مدیران برتر اجرایی کشور می تواند راهکارهای نوینی
از رفع مشکالت را برایمان فراهم کند.
وی خاطرنشــان کرد :اولویت سوم در رفع مشکالت،
در واقعیت فعلی اقتصاد جهانی است که مزیت رقابتی و
مشارکت در اقتصاد جهانی به سادگی با ایجاد مقیاسهای
کوچک و متوســط تولید به سادگی امکانپذیر نیست
و از ســوی دیگر شرکتهای کوچک بدون همراهی با
شرکتهای بزرگ در یک زنجیره تولید و ارزش آفرینی
قادر به ادامه حیات نیستند.
نایب رئیــس اول اتاق بازرگانی خراســان رضوی با
تاکید بر ضرورت پرداختن به اصل هم افزایی در جامعه

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور نیز با اشاره به
رتبه  76ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی در سال
 2016-2017گفت :اقتصاد امروز مبتنی بر منابع ،بهره
وری و نوآوری اســت و سازمان اقتصاد جهانی کشورها
را در  5دسته در دوران مبتنی بر منابع ،دوران گذار از
منابع به بهره وری ،دوران بهره وری ،دوران گذار از بهره
وری به نوآوری و در نهایت دوران نوآوری تقسیم می کند.
بهزاد ســلطانی ادامه داد :حدود  7ماه پیش ایران در
گزارش بانک جهانی از دوران مبتنی بر منابع عبور کرد
و به سمت دوران گذار از منابع به بهره وری حرکت کرد
و االن ابتدای دوران بهره وری هستیم .توسعه فناوری
شــرکتهای دانش بنیان مربــوط به اقتصاد مبتنی بر
نوآوری و بهره وری است.
وی خاطرنشــان کــرد :اقتصاد دانــش بنیانی ما در
حال حاضر نیم درصد تولید ناخالص داخلی را به خود
اختصاص میدهد و براساس هدف گذاری ما این رقم باید
 20برابر شود و به  10درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
ارزش افزوده تولید شده توسط شرکتهای دانش بنیان
خیلی بیشتر از دیگر شرکتهاست و سرمایه گذاری در
این زمینه قطعا سوداور است.
ســلطانی با اشــاره به اعتبار  2600میلیارد تومانی
این صنــدوق در دولت یازدهم و اســتفاده  75درصد
شرکتهای دانش بنیان کشور از اعتبارات این صندوق،
تصریح کرد :فناوری زیستی ،فناوری اطالعات و ارتباطات
و نرم افزار و نیز الکترونیک سه حوزه فناوری هستند که
تاکنون بیشترین میزان تسهیالت را از صندوق نوآوری
و شکوفایی دریافت کرده اند .ناسا از تمام تکنولوژیهای
نظامی خود پول درمی آورد اما ما هنوز یاد نگرفته ایم از
تکنولوژی و انرژی هسته ای کشورمان کسب درامد کنیم.
وی با بیان اینکه برای صنایعی که دانش بنیان نیستند
و پیوند آنها با شرکتهای دانش بنیان کوچک راه حل
داریم ،خواستار سهیم شدن شرکتهای بزرگ صنعتی
در شرکتهای دانش بنیان شد و اظهار کرد :شرکتهای
دانــش بنیان می توانند دانــش روز را به صنایع بزرگ
منتقل کنند و ارزش افزوده ایجاد کنند.
گفتنی اســت در حاشــیه این نشســت نمایشگاه
دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی
در محل اتاق بازرگانی مشهد برپا شد.

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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بهبهانهسفرریاستجمهوریبهخراسانرضوی

مشهددرانتظاربودجه
برای بازسازی پیرامون حرم رضوی
محمدحسین روشنک*

رئیس جمهور استحضار دارند که دولتها
در گذشته کمترین سرمایهگذاری را در
خراسان بزرگ و مرکز آن خراسان رضوی
داشتهاند که نمونه آن محرومیت خراسان
از بزرگراهها و مناطق آزاد و صنایع سنگین
بهویژه با ســرمایهگذاری دولت در شرق

کشور است .
خراسان رضوی از کمبود سرمایهگذاری دولت در تامین آب
و بهروزرسانی کشاورزی در شرایط خشکسالی به منظور حفظ
ســکونتگاههای روستایی و جلوگیری از هجوم روستاییان به
حاشــیه شهرها بیش از دیگر مناطق کشور رنج میبرد .مردم
خراسان رضوی و مشهد مقدس مشکالت دولت را در شرایط
امــروز دنیا درک میکنند ،لذا خواســته و نیازهای خود را به
آرامی ومحترمانه برای استحضار نظام و دولت مطرح میکنند
تا موجب سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد.
مردم مشــهد انتظار دارند دولت بودجه ویژهای برای بازسازی
پیرامــون حرم رضوی اختصاص دهند تا بافت فرســوده اطراف
حرم بعد از ســالهای طوالنی از کارگاه ساختمانی رهایی یابد.
شهرســتانهای استان خراسان رضوی بهویژه سبزوار و نیشابور
شایســتگی تبدیل شــدن به مراکز گردشگری ،صنعتی پاک و
کشــاورزی بهروز شده برای تامین اشتغال فرزندان خود و حتی
استقبال معکوس از مهاجران را دارند.
خراسان آرام و معتدل و حامی نظام و دولت و مقامات استانی
انتظار دارد نظام و دولت قدر این احترام و اعتدال مردم خراسان
رضوی را دانسته و در اختصاص بودجهها به محرومیتهای این
دیار توجه ویژه داشته باشند .صنایع کوچک و متوسط استان که
با سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد شده نیاز فوری به نوسازی و
بروزرسانی ماشینآالت از محل صندوق ذخیره ملی دارد همچنان
که تجارت بخصوص صادرات اســتان به نگاه مثبت و متفاوت با
ویژگیهای بازارهای همسایه است.
مردم خراسان رضوی همچون همه مردم ایران اسالمی با وجود
همه کمبودها و خواستهها سرباز ایران سربلند و حامی دولت اعتدال
و مدیران محلی هستند و از دولت به گرمی استقبال میکنند.
* رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
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خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :
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سردبیر هفتهنامه تجارت فردا در مشهد:

رسانههای اقتصادی با نشر مستمر اطالعات
کارایی بازار را افزایش میدهند

دنیــای اقتصــاد ،ناهید کاویانــی -کارگاه
«روزنامهنگاری اقتصادی» با رویکرد توســعه
اقتصاد شهری با حضور محمد طاهری ،سردبیر
هفتهنامه تجارت فردا در مشهد برگزار شد.
طاهری در این کارگاه که با همکاری روزنامه دنیای
اقتصاد و معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در محل
ســالن اجتماعات انجمن مدیران صنایع خراسان و با
حضور خبرنگاران اقتصادی رسانههای خراسان رضوی
برگزار شــد ،گفت :امروز در کشــور ما همه مسئوالن
منتقد وضع موجود هســتند و اعتمــاد مردم هم به
سیاستگذاران بهشدت کاهش یافته است ،ریشه این
چالش در نگرشهای غلط به اقتصاد است و به مساله
تعارض منافع برمیگردد .وی در تعریف نقش رسانه در
توسعه به دو مفهوم انتظارات عقالنی و اقتصاد سیاسی
اشاره و اظهار کرد :منظور از اقتصاد سیاسی ترجیحات
ذهنی سیاستمدار برای تقسیم منابع است .این منابع
شامل درآمدهای بســیار زیاد دولت ناشی از دریافت
مالیات ،عوارض ،درآمدهای نفتی و ...اســت .طاهری
خاطرنشان کرد :انسانها همیشه دنبال حداکثری کردن
منافع خود هســتند و این به خصلت بیشینهیابی آنها
بازمیگردد؛ هر انسانی بیشــینهیاب است و براساس
اخبار و اطالعات جدید ،تصمیمش را برای رسیدن به
منافع بیشتر عوض میکند .بدترین اتالف منابع تاریخ
ایران مربوط به دوره ریاست جمهوری احمدینژاد بود
که موجب کوچک شدن سفره مردم از سال  86شد.
zهیچپدیدهایاقتصادیترازسیاستنیست

وی درباره ارتباط رسانه با اقتصاد گفت :هیچ پدیدهای
اقتصادیتر از سیاست نیست و هیچ حوزهای به اندازه
رسانه با سیاست ارتباط ندارد؛ بنابراین میتوان ارتباط
رســانه با اقتصــاد را دریافت .البته امروز بســیاری از
رسانههای ما دچار سردرگمی این هستند که تحلیل
اقتصادی مســائل را ارائه بدهند یا تحلیل سیاسی و یا
تحلیل سیاسی -اقتصادی .اقتصاد در عصر ارتباطات

عکس :محسن اسماعیلزاده

یادداشت
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سیاســیتر شــده و به همان اندازه سیاست در عصر
ارتباطات اقتصادیتر شده است.
سردبیر هفتهنامه تجارت فردا با تاکید بر این نکته که
رسانه اقتصادی سیاستزده نیست ،تصریح کرد :رسانه
اقتصادی در چارچوب اقتصاد سیاسی به تحلیل و تبیین
شرایط موجود میپردازد .در این چارچوب میتوان گفت
نشریه اقتصادی رسانهای است که راهکارها و توصیههای
اقتصادی را بر راهکارهای سیاسی مقدم میداند و حتی
نقد ترجیحات سیاســتگذار نیز خارج از برنامه این
روزنامه نیست.
وی با اعتقاد به لزوم داشــتن بــازاری آزاد گفت :در
بازار آزاد قیمت کاال و خدمات از طریق عرضه و تقاضا
تعیین میشود و نه از طریق سیاستگذاری دولتی؛ البته
راهحلهای اقتصادی بدون هزینه نیست و هر تصمیمی
متضرران و منتفعانی دارد.

zجامعهایموفقاستکهگردشاطالعاتشآزادباشد

طاهری اظهار کرد :برای اینکه تصمیمات درســتی
اتخاذ شــود ،نیازمند اطالعات هستیم و جامعهای که
در آن گردش اطالعات آزاد است ،موفق میشود .نقش
اطالعات به حدی مهم است که امروز از اصطالح اقتصاد
مبتنی بر اطالعات استفاده میشود .از طرفی جامعهای
که مبتنی بر بازار آزاد و رقابتی باشد ،گردش اطالعات
بهتری دارد و کشورهایی که دارای رسانه آزاد هستند
پیشرفت بهتری داشتهاند .وی هدف روزنامه اقتصادی
را ترویج تفکر اصالت مدلهای اقتصادی بر مدلهای
سیاســی دانست و افزود :این رســانهها از طریق نشر
مستمر اطالعات به دنبال کارایی بیشتر بازار بوده و نشر
اطالعات را به عنوان ابزاری برای توسعه میشناسند .این
فعال حوزه مطبوعات با اشاره به ملی شدن صنایع و قرار
گرفتن مدیریت آنها در اختیار دولت در دهه  60تصریح

کرد :امروز بخش خصوصی نحیفی در مقابل بخش دولتی
بزرگ و بخش حاکمیتی غیر دولتی بزرگ داریم .وی
با اعتقاد بر اینکه رســانهها نقش مهمی در انحراف یا
هدایت درســت سیاستمداران به سوی مسیر صحیح
توسعه دارند ،گفت :اقتصاد پاشنه آشیل هر کشور است
اما سوال اینجاست که چرا پاشنه آشیل کشور ما هنوز
درست نشده است؟ تاکنون انسانهای مختلف ایدهها و
افکار اقتصادی متفاوتی را پیاده کردهاند اما به هیچ جایی
در اقتصاد نرسیدهایم و دلیل آن دخالت بدون آگاهی در
مسائل اقتصادی است .امروز شاهد این هستیم که نرخ
دالر به دالیل مختلفی افزایش مییابد و نکته اینجاست
که دالر در کشورهایی تبدیل به مساله میشود که ارزش
پول ملیشان کاهش مییابد.
طاهری با اشــاره به مرجعیتزدایی از روزنامهها در
سالهای اخیر گفت :نسلی از روزنامهنگاران ما بازنشسته
شدهاند یا به خارج از کشور رفتهاند و نسل جدید به خوبی
تربیت پیدا نمیکند .از طرفی برخی از رسانهها هنوز
تغییر فصل و خواسته مردم و مخاطب را نفهمیدهاند؛
امروز تحلیل خبرها بیش از خواندن خبرها و گفتگوهای
طوالنی برای مردم اهمیت دارد.
وی با اعتقاد بر اینکه امسال بسیاری از روزنامهها که
بنیه قوی نداشتهاند دوام نخواهند آورد ،افزود :در حال
حاضر حدود  200روزنامه در ایران منتشر میشود که
مجموع تیراژ آنها  900هزار نســخه در روز است که
نیمی از این تعداد تیراژ مربوط به  5یا  6روزنامه است.
سردبیر هفتهنامه تجارت فردا گفت :از میان  4روزنامه
همشــهری ،دنیای اقتصاد ،ایران و جام جم به عنوان
پرتیراژترین روزنامههای کشــور ،دو روزنامه جام جم
و همشهری متعلق به نهادهای عمومی ،روزنامه ایران
متعلق به بخش دولتی و روزنامه دنیای اقتصاد مربوط
به بخش خصوصی است .معتقدم رسانههایی که امسال
در عرصه مطبوعات ایران دوام بیاورند ســال دیگر هم
ماندگار خواهند بود.

دکتر فریبرز ظروفی مدیرعامل شرکت طیف سایپا:

مدیرعامل شرکت طیف ســایپا با اشاره به افزایش کمی و کیفی
تولیدات در راســتای حمایت از کاالی ایرانی گفــت :به دنبال
گسترششبکهنمایندگیهایخوددرسطحکشورهستیم.
دکتــر فریبرز ظروفــی افزود :تا  3مــاه آینده به عنــوان اولین
تولیدکننده تمامی رنگهای ساختمانی و تعمیراتی بر پایه آب
و حالل و با کیفیت بسیار باال در سطح کشور مطرح خواهیم شد.
هیات مدیره محترم شرکت در حال تدوین آییننامه در راستای
نحوه اعطای نمایندگی در تمامی استانها و شهرستانها است
که در  6ماهه نخست سال صورت میگیرد و با این اقدام ،شرکت
طیف سایپا در ایجاد اشتغال گامهای مهمی را برخواهد داشت لذا
امیدواریم مسئوالن حمایت قاطع خود را از شرکت طیف سایپا
داشته باشــند تا زمینه داخلیسازی و بومیســازی را در سطح
گسترده در این شرکت انجام دهیم .وی در تشریح سابقه فعالیت
این شرکت گفت :شرکت رنگ و رزین سایپا 48سال پیش ازسوی
شــرکت دانمارکی «دیروپ »تاسیس شد .هدف از تاسیس این
شرکت تولید سیستم رنگ و رزین ســاختمانی و صنعتی بود و
شرکت سایپا  18سال پیش با هدف تامین رنگهای خودرویی

گروه سایپا این شرکت
را خرید .در حــال حاضر  50تا 60
درصد کل ظرفیت تولید طیف سایپا رنگهای
خودرویی را شــامل میشــود و مابقی رنگهای صنعتی و
ساختمانیاست.
zتولید محصوالت شیمیایی حالل با دانش بومی
دکترظروفیگفت:شرکتطيفسایپادارایخطوطتولیدمتنوع
و مدرن رنگ و مواد شــیمیایی اســت که در ادوار گذشته تحت
لیسانس شرکتهای دیروپ دانمارک و  ppgایتالیا مبادرت به
تولید انواع پوششها و رنگهای ساختمانی ،صنعتی و خودروئی
میکرده و در حال حاضر نیز تنها شرکتی است که براساس دانش
فنی بومی گستره متنوعی از انواع رنگها و محصوالت شیمیایی
بر پایه حالل و آب را تولید و عرضه میکند .توجه ویژه بر کیفیت
در این شرکت همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و سعی ما
بر این اســت که این روند بیش از پیش خــود را نمایان کند .وی
اظهار کرد :از سه سال پیش در تامین رنگهای خودرویی شرکت
ایرانخودرو نقش اساســی داشتیم و امسال در تالش هستیم تا
با سایر شرکتهای تولیدکننده رنگ و پوششهای خودروئی از
جمله کرمانخودرو ،ماموت و غیره نیز در زمینه تامین رنگهای
مورد نیاز آنها همکاری کنیم .مدیرعامل شــرکت طیف ســایپا
گفت :اســتراتژی و یکی از اهداف مهم این شــرکت در سال 97
تحقق شعار سال که از ســوی مقام معظم رهبری اعالم شده در
راســتای حمایت از کاالی ایرانی افزایش تولید همراه با افزایش
کیفیت است که متاسفانه چندین ســال در کشور مغفول بود و
قطعا همکاران عزیز بنده آنچــه را که در توان دارند در این زمینه
در طبق اخالص خواهند گذاشــت و اســاس همکاری شرکت
طیف سایپا با سایر شرکتهای تولیدکننده رنگ و پوششهای
خودروئی به عنوان رقیب همکار خواهد بــود و امیدواریم این
همکاریها در سال جاری افزایش چشمگیر
داشتهباشد.

خبر
مشاوررئیسجمهوردرسرخس:

بیتوجهی به یافتن بازارهای جدید،
ضعفتولیدکنندگانداخلیاست

دنیای اقتصاد -مشــاور رئیس
جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق
آزاد گفت :تولیدکنندگان داخلی باید
به دنبال بازارهای خارجی باشند و
بیتوجهی به این موضوع از ضعفهای
آنان است.
مرتضی بانک در جلسه شورای اداری شهرستان سرخس
افــزود :بازرگانان ما اغلب مقطعی فکر میکنند و هدف
حضور آنان در نمایشگاههای خارجی فقط فروش است.
وی اظهار کرد :لطمهای که به کاالی ایرانی در ترکمنستان
و تاجیکستان و کشورهایی از این دست وارد شد ،به خاطر
فروش با قیمت اندک و حضور صرفا برای فروش بود.
وی گفت :بازرگانان برای ماندن در مدت زمان طوالنی در
کشور مقصد باید جنس را با کیفیت و قیمت مشخص و
در زمان معین در بازار خارجی عرضه کنند تا تاجر کشور
مقصد بتواند محصوالت را به شکل مناسب در کشورش
بفروشد .بانک افزود :مردم کاالهای مختلف را با هم مقایسه
میکننــد و کاالهای فاقد کیفیت مطلوب را نمیخرند.
حمایت از تولید داخلــی یعنی حمایت از کاالیی که از
نظر کیفیت ،قیمــت و حضور در بازار رقابت با تولیدات
خارجی توان رقابت داشته باشد لذا باید هزینه تمام شده
را کاهش داد .وی گفت :ایجاد اشــتغال ،سرمایهگذاری
و اجرای سیاســت اقتصاد مقاوتی نیازمند فراهم کردن
بســترهای الزم و ایجاد سهولت در کسب و کار و رفع و
کاهش قوانین دست و پا گیر برای تولید است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود :ایران کشوری مستقل
اســت و مناسبات سیاســی خاص خود را در تعامالت
بینالمللی دارد و نمیتوان مناطق آزاد کشور را با دبی یا
کشور دیگر مقایسه کرد .باید برای فعاالن بخش خصوصی
بسترها و امنیت سرمایهگذاری فراهم شود زیرا کاری که
بخش خصوصی در  6ماه انجام میدهد دولت در عرض
 10سال نیز انجام نمیدهد .وی معادن غنی ،منابع گاز،
همسایگی با دیگر کشورها ،مزارع حاصلخیز و زیرساختهای
مناسب را از امتیازات برجسته شهرستان سرخس عنوان
کرد و گفت :اقدامات خوبی در این شهرستان انجام شده
اما انتظار بیشــتری از این شهرستان است و باید موانع
توسعه منطقه رفع شود.

گسترش شبکه نمایندگیها
برای حمایت از کاالی ایرانی
zهدفگذاری برای فعالیت
وسیع در کشور
وی افزود :طی سالهای گذشــته فعالیت شرکت طیف
سایپا در سایر اســتانها گسترش نیافته بود ولی امسال به حول و
قوه الهی ،هدف اینجانب این اســت که این فعالیت ،دامنهدار و با
سطح وسیع در کشــور و خارج از مرزها باشد تا بتوانیم رنگهای
صنعتی ،ساختمانی و ترافیکی جمع کثیری از مشتریان داخلی
و خارجی را تامین کنیم .دکتر ظروفی با اشاره به فعالیت شرکت
سنانشیمیتاباندرشهرکصنعتیسمنانگفت:شرکتسنان
شیمی تابان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت طیف سایپا است
که در حال حاضر با تعــداد  50نفر نیروی مجرب و متخصص در
زمینه تولید انواع روانکارها از جمله روغن های موتور ،گیربکس،
هیدرولیک ،ضدیخ و شیش هشوی با برند ترنادو که یک برند خاص
محسوبمیشودفعالیتمیکندوخوشبختانهباتوجهبهکیفیت
بسیارباال،تمامیمحصوالتاینشرکتقابلرقابتباشرکتهای
بهران و ایرانول اســت که استقبال چشــمگیر مشتریان عزیز از
محصوالت سنان شیمی تابان موید این موضوع است .وی گفت:
اعطای نمایندگی و خدمات پس از فروش برای تمامی محصوالت
ســنان شیمی نیز امســال در راس برنامه کاری این شرکت قرار
گرفته است .دکتر ظروفی با اشــاره به صادرات انواع محصوالت
شرکتطیفسایپاوسنانشیمیبهخارجازکشورگفت:اقدامات
مهمی در این زمینه صورت گرفته و پس از توافقات نهایی قسمت
قابل توجهی از تولیدات طیف ســایپا و سنان شیمی در راستای
ارزآوری به کشور به چندین کشور جهان انجام خواهد گرفت .وی
تاکید کرد :بهترین گزینه برای فروش ،موضوع صادرات است که
در این زمینه در سال 97تالشهای مضاعفی خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت طیف سایپا گفت :با توجه به تاکیدات
مدیرعامــل محترم گروه ســایپا مبنی

بر افزایش تولید توام بــا افزایش کیفیت کــه پایه و اســاس
مصــرف کاالی ایرانی اســت طبق وعدههایی کــه دادیم تا 15
تیرماه سال جاری شرکت طیف ســایپا به عنوان برند مطرح در
ایران و خاورمیانه خواهد بود و براســاس سیاســتهای شرکت
طیف ســایپا اولویت صادرات محصوالت به کشورهای ترکیه،
سوریه ،عراق و افغانســتان خواهد بود .وی با اشاره به توان تولید
رنگهای ترافیکی ازسوی شرکت طيف سایپا گفت :تأثیر این
رنگها در بهبود شــرایط حمل و نقل و همچنین زیبا سازی
شــهرها حائز اهمیت اســت و عقد قرارداد با شهرداریها،
ســازمانها ،نهادهــا و ارگانهــای دولتــی و غیردولتی در
جهت تامیــن رنگ ترافیکــی آنها در اولویــت کاری خود
قرار دادیم.
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