سمینارتغییراتدربازارزمینومسکن
باتوجهبهتحوالتاخیربرگزارشد

افزایشصدبرابری
قیمتمسکنطی 25سال

یادداشت

سیاستهایحمایتیدولتازبخشتولید
حسین محمدی *

یکی از سواالت مهمی که میتوان در شرایط حاضر
و در راستای حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان
داخلی پرسید آن است که دولت چگونه میتواند از
بخش تولید داخلی حمایت کند .طرفداران سیاستهای
حمایتی دولت ،معتقدند که دولت میتواند با برخی
از ابزارهای اقتصادی مثل یارانه به بخش تولید ،کاهش
هزینههای تولید با اعطای امتیازات مختلف مثل نهاده انرژی ارزان قیمت،
جلوگیری از واردات کاالهای مشابه ،قیمتهای تضمینی ،وضع استانداردهای
ایمنی و بهداشتی و نظایر آن از تولیدات داخلی حمایت کند و چنانچه این
حمایتها تداوم یابد میتواند باعث افزایش قدرت تولیدکنندگان داخلی و
افزایش کیفیت و کمیت تولیدات شــود .در بسیاری از موارد دولتها بر
واردات کاالها و خدمات از سایر کشورها محدودیتهای مختلفی همچون
تعرفه ،ســهمیه واردات ،موانع غیرتعرفهای ،مقررات فنی و بهداشــتی،
استانداردهای زیســت محیطی و مقررات اداری را اعمال کرده و به این
طریق با جلوگیری از واردات کاالها به کشورشان ،مستقیم یا غیرمستقیم
از تولیداتشان حمایت میکنند .اما تجربه چهار دهه پس از انقالب اسالمی
نشــان داده است که این سیاستها در مورد بسیاری از کاالها جواب نداده
است و نه تنها باعث افزایش قدرت رقابتپذیری محصوالت داخلی نشده،
بلکه حمایتهای گسترده دولت باعث شده است که اوال این صنایع همواره
محتــاج حمایت دولت باقی بمانند و به عبارتی در مرحله نوزادی متوقف
شــوند ،ثانیا با افزایش هزینههای تولید ،عدم بهبود بهرهوری و مدیریت
نامناســب ،این صنایع به فعالیت ناکارامد خود ادامــه داده و روز به روز
هزینههای بیشتری را بر بودجه عمومی دولت و جامعه وارد سازند .در نهایت
چنانچه حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت از این صنایع کاهش یابد،
بــه هیچ عنوان توان رقابت در بازارهای بینالمللی را نخواهند داشــت و
هزینههای اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جامعه تحمیل میکنند .پس
سوالی که مطرح میشود آن است که شیوه مناسب حمایت از تولید داخلی
و تولیدکنندگان داخلی چیست و دولت چه کارهایی را میتواند انجام دهد
تا به بهبود کیفیت ،کمیت و رقابتپذیری تولیدات منتهی شود .واقعیت
آن است که بخش خصوصی در تمام نقاط دنیا به سمت فعالیتهای سودآور
کشش دارد و چنانچه در فعالیتهای تولیدی کشور ،جذابیت وجود داشته
باشد و بازدهی این فعالیتهای تولیدی در مقایسه با بازدهی سایر بازارهای
موازی مثل سوداگری و معامالت ارز و سکه و مسکن و ...بیشتر باشد ،قطعا
بخش قابل مالحظهای از نقدینگی کشور به سمت فعالیتهای تولیدی سوق
داده خواهد شد.
ادامه در صفحه 4

یادداشت

استارتاپهای شهرستانها را دریابید
حسین ثنایینژاد*

اســتارتاپها امــروز یکی از مهمتریــن ارکان
کارآفرینــی در اقتصادهای مدرن به شــمار
میروند .اگرچه «استارتاپ» عموما به شرکتها
و یا گروههای کاری کوچکی گفته میشود که
طرح و برنامه کاریشان در زمینه فنآوری اطالعات
باشد ،اما اخیرا به همه فعالیتهایی که در زمینههای مختلف فنآوری
مرتبط هستند نیز اتالق میشود.
هفته گذشته دانشکده فنی و حرفهای نیشابور یک رویداد استارتاپی
سه روزه را برای جوانان و نوجوانان نیشابوری در دو سطح دانشجویی
و دانشآموزی برگزار کرد .فرایندهای طراحی شده برای ایدهپردازی،
طراحی مدل کســبوکار ،پردازش و چرخش ایده توسط مشتریان
احتمالی و تبدیل آن به محصولهای حداقلی قابل ارائه به بازار بسیار
عالمانه انجام شده بود.
در این استارتاپها ،اجزاء مدل کسبوکار ،این موارد را شامل میشدند:
پیشنهاد ارزش ،فعالیتهای کلیدی،منابع کلیدی ،شرکای کلیدی،
ســاختار هزینهها ،جریانهای درآمدی ،مسیرهای توزیع ،ارتباط با
مشتریان ،بخشبندی مشتریان.
پس از آنکه استارتاپها در چنین فرایندی شکل میگرفتند در یک
فرآیند داوری دقیق با یکدیگر رقابت کرده و پس از کسب امتیازهای
الزم برای شروع کار خود توسط دانشکده فنیوحرفهای نیشابور مورد
حمایتهای محدود قرار میگرفتند.
شــور و شوق و ذوق و استعدادهایی که در بین جوانها و نوجوانهای
شــرکت کننده در این رویداد کارآفرینی به چشم میخورد بسیار
ستودنی بود .به گمان من پتانسیلهایی از این دست که قادرند چنین
رویدادهای عظیمی را خلق کرده تا در بستر آنها خالقیتهای نسل
جوان جامعه فرصت ظهور و بروز پیدا کنند ،فراوانند و رویداد اخیر
نیشایور که پنجمین مورد از این نوع در این شهرستان بود یکی از
بهترینهای آنها محسوب میشود.
یکی از صحنههای شــگفتانگیزی که در این رویداد دیده میشد،
توقع کم به همراه انرژی و انگیزه بســیار گروههای منتخب برای به
ثمر رساندن فعالیتشان بود .به عنوان مثال یکی از تیمهایی که به
مرحله نهایی رسیده بود با پیشبینی سود سه میلیون تومان در مدت
یکسال بودجهشان را بسته بودند! محصولی که اگر مورد پشتیبانی
قرار بگیرد و وارد بازار شود ،سودی بسیار فراتر از این رقمها را برای
صاحبانش به ارمغان خواهد آورد.
وجود چنین پتانســیلهای بکر و ارزشمندی در شهرستانها نباید از
چشم مدیران و مسئوالن ذیربط دور بماند .باید با توجه ویژه به چنین
رویدادهایی بستر مناسب برای رشد و توسعه چنین مراکز کارآفرینی
ایجاد شده و در برخی موارد الگوهای موفق آنها شناسایی و در سطح
ملی معرفی شده و توسعه یابند.
عالوه براین ،باید در همان سطح شهرستانها فرایندهای اداری الزم
برای حمایتهای اداری ،مالی و ارتباطی نیز در سطوح مختلف ادارات،
ســازمانها و بانکهای ذیربط طراحی و یا تکمیل شــوند تا چنین
حرکتهایی بتوانند رشد یافته و به ثمر بنشینند.
مسلمابهثمرنشستنچنینحرکتهاینابیمیتواندنهتنهاگامموثری
برای کمک به حل مشکل بیکاری در کشور به حساب آیند که حتی
خود راهی باشد به سوی یک توسعه همه جانبه ،هم در سطح محلی
و هم در سطح استانی و ملی.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

«دنیای اقتصاد» کیفیت حمایتهای دولتی از بخش تولید را بررسی میکند

رانت نتیجه سیاستهای حمایتیکنونی
صفحه 3

اجالسسراسریاتاقهایبازرگانیسراسرکشور درمشهدبرگزارشد

آمادهسازی 100بسته سرمایهگذاری در مشهد

بایدازدریایعمان
آببیاوریم
صفحه 4

در نشست همکاریهای مشترک
اقتصادی ایران و ترکمنستان مطرح شد

تالشبرایبرقراری
پروازمستقیم
مشهد-عشقآباد

صفحه 2

صفحه 4

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

اگرمنصفباشند،
ازسخنرانیترامپ
درسمیگیرند
همینصفحه

در جلسه مشترک دو کمیسیون
اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد

اثرتحریمهاوارزبرهزینه
مواداولیهصنایعخراسان
صفحه 4
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معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

اگرمنصفباشند،ازسخنرانیترامپ
درسمیگیرند

دنیای اقتصاد -معاون سیاسی و امنیتی استاندار
خراسان رضوی معتقد است اینکه ترامپ و نتانیاهو
از برجام انتقاد میکننــد و آمریکا از آن خارج
میشود ،نشاندهنده حقانیت مردان دیپلماسی
ایران در عرصه بینالمللی است.
به گزارش ایســنا ،سیدجواد
حسینی در خصوص برجام و
فرجام آن اظهار کرد :برجام یک
معاهده بود که پس از  22ماه
تــاش دیپلماتیک ،توســط
دیپلماتهای فهیم و انقالبی ما
به نتیجه رسید .نه تنها  6کشور توافق را امضا کردند بلکه
در شورای امنیت سازمان ملل که باالترین مرجع امنیتی
دنیاست ،نیز این معاهده به تصویب رسید و تایید شد.
وی افزود :ایران اسالمی با اجرای تعهداتش به جهانیان
نشان داد که در پی استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای
است .وفاداری ایران بارها در سالهای اخیر توسط آژانس
بینالمللی انرژی اتمی تایید شد .معاون سیاسی و امنیتی
استاندار خراسان رضوی گفت :هر کس بخواهد در رابطه
با این معاهده عهدشــکنی کند ،باید به افکار عمومی و
دولتهای جهان پاسخگو باشد .البته این بار اولی نیست
که آمریکا عهدشــکنی میکند ،همانطور که رهبری و
رئیس جمهــور هم بر آن تاکید کردند نظام جمهوری
اسالمی به پیروزی دست یافته ،زیرا در نظام بینالمللی
جمهوری اسالمی بار دیگر حقانیت خود را ثابت کرد.
کسانی که به این تعهدات عمل نکنند ،از چشم مردم
دنیا میافتند و خوشحالیم که وقتی از سوی آمریکا این
تعهد کنار گذاشته میشود ،اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای

جهان در مقابل آن موضع میگیرند.
وی افزود :تنها کشوری که از تصمیم آمریکا حمایت
کرده ،عربستان است ،ضمن اینکه رژیم اشغالگر قدس هم
مطابق معمول به دنبال سیاستهای خصمانه و بیاساس
آمریکاست .خوشحالکننده است که تمام کشورهای دنیا
قاعدهمندی و پایبندی جمهوری اسالمی را به تعهدات
بینالمللی بار دیگر دیدند.
حسینی گفت :جمهوری اسالمی ایران با نگاه حکمت
و مصلحت ،چند هفته شرایط را بررسی میکند و اگر با
کشورهای دیگر به جز آمریکا منافع ما تامین شود و آنها
تضمین دهند که خللی در برجام وارد نخواهد شد ،برجام
ادامه خواهد یافت .همانطور که رئیس جمهور تاکید کرد،
تنها یک مزاحم از روند برجام حذف شد ،اگر به نتیجهای
دیگر هم دســت یابیم ،چیزی را از دست ندادهایم و بار
دیگر صداقت خود را به دنیا نشان دادهایم ،ضمن اینکه
ادامه راه هستهای هم با شدت بیشتری ادامه خواهدیافت.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی ضمن
محترم خواندن مخالفان دولت و نظراتشان گفت :از نظر
منتقدان استقبال میکنیم ،اما واقعیت این است که بر
اساس گفتار ترامپ خیلی از مسائل روشن شد .برخی از
عزیزان منتقد نیز میگفتند که این پیمان به نفع آمریکا
و به ضرر ایران است ،اما دیدیم این آمریکا و رژیم اشغالگر
قدس بودند که برجام را بدترین توافق برای خود دانستند
و اذعان کردند که برجام ایران را در مسیر قدرت یافتن
قرار دادهاست .حسینی تاکید کرد :دوستان اگر منصف
باشند ،همین سخنرانی ترامپ و همین رفتار آمریکا در
خروج از برجام ،نشاندهنده حقانیت مردان دیپلماسی
ایران در عرصه بینالمللی است.

 490شکایتازمشتریاننمایندگیهای
خودرودرخراسانثبتشد

دنیای اقتصاد -معاون بازرسی و نظارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت :از
ابتدای سال گذشــته تاکنون  490مورد شکایت
مشــتریان از نمایندگیهای فروش خودروهای
داخلیوخارجیدرایناستاندریافتشدهاست.
به گزارش ایرنا ،علــی باخرد افزود :عمده شــکایات
مشتریانازنمایندگیهایخودرومربوطبهشرکتهای
ایران خودرو ،ســایپا و کرمان موتور در خصوص عدم
تحویل خودرو ،معیوب بودن در زمان تحویل از جمله
رنگ ،نقایص ذاتی ،فقدان کنتــرل در زمان تحویل و
تامین نشــدن قطعات مربوطه بــود .وی ادامه داد :به
منظور رســیدگی به شــکایات و از طرفی حمایت از
تولیدات داخلی در راســتای تحقق شعار سال مبنی
بر حمایت از کاالی ایرانی ،امســال کارگروه رفع موانع

و مشکالت مشتریان نمایندگیهای خودرو در مشهد
تشکیل شد .معاون ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی گفت :این کارگروه اهدافی از جمله
الزام نمایندگیها به رعایت قوانین و دســتورالعملها
نسبت به ســاماندهی شــرایط موجود از جمله نحوه
فروش به صورت اقســاطی ،پیــش فروش(قطعی و
عادی) ،مشــارکت در تولید ،سفارش و همچنین ارائه
خدمات پــس از فروش را دنبال میکنــد .وی افزود:
کارگروه رفع موانع و مشکالت مشتریان نمایندگیهای
خودرو با برگزاری نشستهای مستمر ضمن گرفتن
تصمیمــات اجرایی برای برخورد بــا نمایندگیهای
غیرمجاز نسبت به رسیدگی به شکایات مشتریان به
منظورشتاببخشیبهفرآیندرسیدگیونیزحمایتاز
تولیدکنندگانداخلیاقداممیکند.

دستگاههاچوب
الیچرختولیدنگذارند
صفحه 4
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اجالس سراسری اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در مشهد برگزار شد

آمادهسازی 100بسته سرمایهگذاری در مشهد

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -ســی و ششمین اجالس هیات
نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در مشهد برگزار شد و
مســائل روز اقتصاد ایران از جمله خروج امریکا از برجام و به ویژه
بخشنامه ارزی دولت و عدم مشورت و نظرخواهی از اتاق بازرگانی
به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این بخشنامه ،در کنار معرفی
ظرفیتها و پتانسیلهای سرمایهگذاری در مشهد و کیفیت تعامل
بخش خصوصی و دولت در استان خراسان رضوی ،از موضوعاتی بود
که در این نشست مطرح شد.

حفظ دوستان و روابط خوب و دوستیهایی که
در حوزه بینالملل داریم بسیار مهم است و در
این شرایط هر چقدر بتوانیم از عنصر عقالنیت در
تصمیمات و تدابیرمان استفاده کنیم سودش
به ملت میرسد
رئیس اتاق بازرگانی ایران بسته شدن باب گفتوگو و مذاکره را به منزله
نقش بر آب شدن اثربخشی سازمانهای بینالمللی به خصوص سازمان ملل
دانســت و افزود :برجام از اجماع همه اعضای شورای امنیت برخوردار بود و
نباید آمریکا اینطور سازمان ملل و اعضای آن را به بازی بگیرد .وی تاکید کرد:
واقعیت این است که تحریمها کاغذ پاره نیستند و نمیتوان به صنعتگران و
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی گفت مشکلی به وجود نخواهد آمد بنابراین
باید با صداقت به گفتوگو نشست و وحدت و انسجام ملی را دوچندان کرد و
در گام بعدی به گسترش روابط بینالمللی به خصوص با کشورهای همسایه
دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو -یکشــنبه شــب گذشته
معاونت اقتصادی شــهرداری مشهد ســمیناری تخصصی با
موضوع «تغییرات در بازار زمین و مســکن با توجه به تحوالت
اخیر» برگزار کرد .در این سمینار که عمدة مخاطبان آن فعاالن
اقتصادیوکارشناسانبازارمسکنبودند،بهروزملکیتحلیلگر
ارشد بازار مسکن در ایران با بررسی وضعیت مسکن ایران در
سی سال گذشته و اشاره به افزایش صدبرابری قیمت خانهها از
سال  71تا  95در کشور ،به طرح مسائل پیشروی این حوزه در
کشور پرداخت و با توجه به آمارها و تحلیلهای صورت گرفته از
آنچه در آیندة نزدیک در انتظار بازار مسکن خواهد بود سخن
گفت.

عکس :محسن اسماعیلزاده

همچنین رایگیری در خصوص آیین نامــه جدید اتاق بازرگانی درباره
کارتهــای بازرگانی و نحوه عضو اتاق از جملــه موضوعات این اجالس بود
که با توجه به اکثریت آراء لزوم بازنگری مجدد در این آییننامه تایید شد.
خبر انتخاب شهردار مشهد به عنوان نماینده کالنشهرهای کشور در شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران
که با تشویق گرم حضار همراه بود نیز از اتفاقات جالب توجه در ابتدای این
نشست بود .گفتنی است عالوه بر حضور مسئوالن استانی و اعضای هیات
نمایندگان اتاقهای سراسر کشور در این اجالس ،مهرعلیزاده ،استاندار اصفهان
از میهمانان ویژه این برنامه بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با گالیه از نادیده گرفتن نقش
مشــورتی اتاق بازرگانی در تصمیمات اخیر دولت در بخشنامه ارزی گفت:
براساس آنچه دریافتیم در جلسات تصمیمگیری ،مسئوالن دولتی خود ،افراد
را انتخاب میکنند و به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از آنها نام میبرند.
با کمال تاسف از اتاق بازرگانی در موضوع ارز نظری خواسته نشده و آنها که
میگویند نماینده بخش خصوصی هستند ،نماینده اتاق بازرگانی نیستند و
متاسفانه در بسیاری از تصمیمگیریها میبینیم کسانی به عنوان نمایندگان
بخش خصوصی معرفی میشوند ،نظرات شخصی و گروهی را مطرح میکنند؛
حال آنکه از نظر ما هر کسی که ما معرفی نکنیم نماینده شخص خود است
و نماینده اتاق بازرگانی نیست.
غالمحسین شافعی با اشاره به خروج امریکا از برجام و تبعات ناشی از آن
گفت :برجام تنها توافق درباره برنامه صلحآمیز هستهای ایران نبود بلکه مسیری
در حال آزمون برای اثربخشی گفتوگو در راستای صلح ،نظم و وحدت جهانی
بود؛ آزمونی که متاسفانه با رویکرد نابخردانه دولت آمریکا به نتایج خوبی نرسید
و در جامعه جهانی و تصمیمات و گفتوگوهای آتی بازتابی منفی خواهد داشت
و عواقب بدی به بار میآورد.

zصدورکارتبازرگانیبرایفعاالناقتصادیواقعی،دغدغههمیشگیاتاق

سرمایهگذاری صحیح در زمینه نفتو گاز و پتروشیمی ایجاد  2میلیون شغل هایتک را بهدنبال دارد

از جمله انعقاد قراردادهای ترجیحی که برای ما اثربخش است و نقاط قوتمان
را تقویت میکند ،بپردازیم .این روش میتواند ما را در برابر اثرات سوء تحریمها
از سوی آمریکا مصون نگاه دارد.
zاقتصادکشوررادراختیاردالالننگذاریم

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نباید مثل سالهای گذشته اقتصاد
کشــور را به صورت بیپناه در اختیار اشتهای سیریناپذیر دالالن بگذاریم،
افزود :کشور ما از نقاط قوت بسیار باالیی از نظر موقعیت ژئوپلوتیک و نیروهای
متخصص و زبده برخوردار است و اگر عقالنیت را اساس تصمیمات آینده خود
بگذاریم بر مشکالت فائق میآییم .امروز سایه سنگین غیرمولدها بر سر اقتصاد
ایران سنگینی میکند و تا از آن نجات پیدا نکنیم ،ریشههای تولید و صنعت
در کشورمان پا نمیگیرد و سود فعالیتهای تولیدی ما قادر به رقابت با این
فعالیتها نخواهد بود و دائم شاهد فرار یا انحراف سرمایه از بخشهای مولد به
بخشهای نامولد خواهیم بود .وی با اشاره به آمار اعالم شده از سوی بانک
مرکزی مبنی بر انباشت  1463میلیارد تومانی نقدینگی در پایان دی ماه سال
گذشته گفت :سوالی که مطرح است اینکه این انباشت نقدینگی در غیاب
رشد محدود تولید و عدم اصالحات در ساختار نظام بانکی چه پیامدهایی به
دنبال دارد؟ چون برای این موضوع حرکتی جدی در کشــور نمیبینیم .در
این موقعیت خطیر نباید اقتصاد همچنان ملکف به پرداخت یارانه زیانبار به
سیاست باشد و نمیتوان در این فضا به سرمایهگذاری و صادرات غیرنفتی
امید داشت و برای آن برنامهریزی بلندمدت کرد.
zتعاملمطلوببخشخصوصیودولتیدرخراسانرضوی

استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به ایجاد 123هزار و  900فرصت شغلی

جدید در استان و افزایش تولید مناسب در حوزههای مختلف و افزایش صادرات
و ترانزیت در سال گذشته گفت :این امر با همت عزیزان در بخش خصوصی
رخ داد و سال خوبی برای استان خراسان رضوی از نظر تعامل دولت با بخش
خصوصی پشت سر گذاشتیم .تمام تالش ما مهیا کردن زمینه برای فعالیت
بخش خصوصی و استفاده از مهارتهای آنها است و بهره اعتمادی که بین دو
بخش ایجاد شده را مردم استان میبرند.
علیرضا رشیدیان با اشاره به شرایط کنونی ایران با توجه به خروج امریکا از
برجام گفت :خروج امریکا از برجام در عرصه اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت و در
این شرایط بیشترین نیاز کشور به آرامش و بهرهگیری از تدبیر در اداره امور
است .مردم ما به مدارا نیاز دارند؛ باید با هم مدارا کنیم و با سالیق مختلف
کار و چرخ اقتصاد مملکت را پیش ببریم .از طرفی حفظ دوســتان و روابط
خوب و دوستیهایی که در حوزه بینالملل داریم بسیار مهم است و در این
شرایط هر چقدر بتوانیم از عنصر عقالنیت در تصمیمات و تدابیرمان استفاده
کنیم سودش به ملت میرسد.
وی با اعتقاد بر اینکه میتوانیم از تنشی که در حوزه ارز و طال ایجاد شده
به خوبی عبور کنیم ،افزود :مسلما اگر ظرفیتهای جدیدی برای سوددهی ملت
ایجاد شود از این فضا عبور میکنیم و ظرفیتهای جدید برای سرمایهگذاری
مردم در حوزههایی که در آبادانی و پیشرفت کشور موثر است با همدلی بخش
خصوصی و بخش دولتی محقق میشود .مساله کوتاه مدت ارز قابل تدبیر
و عبور است به شرطی که هم شرایط را تحمل کنیم و هم تدبیر کنیم و با
برنامهریزی مناسب از آن عبور کنیم.
zآمادهسازی 100بستهسرمایهگذاریتوسطشهرداریمشهد

قاســم تقیزاده خامسی ،شــهردار مشهد نیز در این جلسه به تشریح

پتانسیلهای سرمایهگذاری در مشهد پرداخت و از آمادهسازی  100بسته
برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در این شهر خبر داد .وی با بیان اینکه
مشهد در حوزه حمل و نقل جادهای در کشور اولین و در حوزه حمل و نقل
هوایی دومین شــهر کشور است ،افزود 52 :درصد اقامتگاههای کشور در
مشهد مستقر است و همه اینها نشاندهنده ظرفیتهای باالی این شهر در
موضوع سرمایهگذاری است .وی با تاکید بر اینکه فضا برای سرمایهگذاری
در این شهر بسیار مناسب است ،به برپایی نمایشگاهی در خیابان به نام
غذا به طول  500متر از سوی شهرداری مشهد و استقبال  110هزار نفری
مردم از این موضوع در طول  6شب و نیز برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در
 5شب با استقبال  170هزار بیننده اشاره کرد.
شهردار مشهد با اشاره به آمار حضور  30میلیونی زائران در مشهد در
سال گذشته و جمعیت مجاور 3ونیم میلیون نفری ،گفت :فرصتهای کار و
سرمایهگذاری به این دلیل در مشهد زیاد است و مشهد شهری بینالمللی
است .به تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی پیشنهاد میدهیم که مشهد را
به صورت ویژه برای کاالهایتان در نظر بگیرید و معتقدم جای سرمایهگذاری
در این شهر بسیار زیاد است.
تقیزاده خامسی با انتقاد از عدم مشورت دولت با بخش خصوصی در
صدور بخشــنامه ارزی گفت :توقع ما این بود مشورتی در این خصوص
میکردند .وقتی کشور دچار وضعیت بحرانی میشود اینگونه تصمیمگیری
اشتباه است .برای صادرات در دنیا مشوقهایی در نظر گرفته میشود اما
در ایران نه تنها این تشویق اعمال نمیشود بلکه میگویند ارز را برگردانید.
از طرفی بسیاری از صادرکنندگان در مشهد ریالی کار میکنند و ارزی در
کار نیست .برداشت من از وضعیت حال این است که صادرات تعطیل شده
و مسیر کنونی مسیر خوبی نیست.

«سمینار تغییرات در بازار زمین و مسکن با توجه به تحوالت اخیر» برگزار شد

افزایشصدبرابریقیمتمسکنطی 25سال

35zدرصد هزینههای هر خانوار صرف تامین مسکن میشود

این تحلیلگر بازار مســکن با بیان اینکه بیشترین هزینة یک خانوادة
ایرانی صرف مسکن میشود ،گفت :از سال  71تا  95با افزایش هزینهها،
بهطور متوسط 35درصد از درآمد هر خانواده برای تامین مسکن هزینه
میشود .ملکی ادامه داد :این رقم در تهران  47درصد و در خراسان رضوی
 34درصد است .وی با اشاره به کاهش سکونت ملکی و افزایش سکونت
اجارهای طی ســالهای  65تا  95بیان کرد :در سال 65حدود 78درصد
خانوادهها مالک بودند اما در سال  95این رقم به 61درصد رسیده است.
ملکی تصریح کرد :این به این معناســت که مردم ایران طی این سالها
مستاجر تر شدهاندو اکنون در خراسان رضوی 30درصد از مردم مستاجر
هستند.

ملکی :میزان تعداد خانههای نوساز تا سال 1405
رشد نزولی خواهد داشت ،نرخ رشد قیمت مسکن
و اجاة مسکن بیش از نرخ تورم عمومی خواهد
بود و رونق در بازار مسکن به نسبت دورههای
گذشته با کاهش مواجه خواهد شد
این کارشناس مسکن با اشاره به افزایش جمعیت شهری و ثابت ماندن
جمعیت روســتایی کشــور افزود :ما در ایران به ازای هر  100مسکن،
 106خانوار داریم .وی خاطرنشان کرد :رشد تعداد خانوار ایرانی از رشد
جمعت کشور بیشتر است چون بُعد خانوار در حال کوچک شدن است.
ملکی خانههای خالی در سال  95را 2میلیون و  900هزار واحد ،معادل
11درصد کل واحدهای مسکونی در کشور اعالم کرد و گفت این رقم در
سال 1405به 31میلیون خواهد رسید.
ملکی دربارة افزایش قیمت مسکن نیز خاطرنشان کرد :متوسط قیمت
مســکن طی سالهای  71تا  96در شــهری مثل مشهد 100برابر شده
است.
zعوامل موثر بر قیمت مسکن

ملکی عواملی چون درآمد و پسانداز خانوارها ،حجم نقدینگی ،قیمت
نفت ،بازارهای جایگزین ،نرخ ســود بانکی ،وام خرید مســکن ،قوانین

پدرام ســلطانی ،نایب رئیس اتاق ایران نیز پس از عدم تایید آییننامه
اتاق درباره کارتهای بازرگانــی و رای اکثریت به لزوم بازنگری مجدد در
آن گفت :معضل صدور کارت بازرگانی برای کســانی که فعال اقتصادی
نبودند دغدغه همه ما بوده و اصالح آییننامه در راســتای همین دغدغه
بوده است .ما دو نوع عضو در اتاقهای بازرگانی داریم؛ شخص حقوقی که
یک شرکت تجاری است و شخص حقیقی؛ مشکل ما برای انتخابات هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی کارتهای حقیقی است که پیش از این هرکس با
مدرک لیســانس هم میتوانست آن را اخذ و در انتخابات شرکت کند و
چون اختیار به روسای اتاقها داده شده بود برخیها بدون مدرک لیسانس
هم عضو اتاق بازرگانی شده بودند .وی افزود :االن افراد برای دریافت کارت
بازرگانی باید عالوه بر مدرک تحصیلی ،فعالیت اقتصادی خود را به درستی
نشان دهند و هیچکس بدون ارائه سند و مدرکی دال بر فعالیت اقتصادیاش
نمیتواند عضو اتاق باشد.
علی شــمس اردکانی ،رئیس کمیســیون انرژی اتاق ایران نیز در ارائه
تحلیل یکپارچهسازی تصمیمگیری در حوزه انرژی ایران گفت :در دنیا تا
سال  27 ،2020تریلیون دالر سرمایهگذاری نیاز است که از این میزان باید
 5درصد در ایران شکل بگیرد چون ایران بزرگترین مجموعه هیدروکربنی
دنیا را دارد و نفت و گاز ایران از روسیه هم بیشتر است .اگر سرمایهگذاری
در زمینه نفت و گاز و پتروشــیمی به درســتی شکل گیرد این  5درصد
ایجادکننده 2میلیون شغل هایتک خواهد بود اما اگر سرمایهخوری را شکل
دهیم بیشتر شاهد مهاجرت مغزها خواهیم بود.
zمشورتبابخشخصوصیبایدبهعادتبرایدولتتبدیلشود

حبیباهلل انصاری ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس
کمیته ارزی اتاق نیز نسبت به تصمیمگیری ارزی دولت اظهار کرد :در امتداد
جریانی که در حال تبدیل شدن به سیل بود ،دولت گمان کرد که باید به
فوریت تصمیم بگیرد و تصمیمات به دنبال هم صادر شد .البته متاسفانه
باید بگوییم دولت عادت ندارد اول مشورت کند و بپرسد تا حداقل از کف
بازار اطالع داشته باشد .وی خاطرنشان کرد :وقتی با بانک مرکزی صحبت
کردیم متوجه شدیم تصمیمگیران بخشنامه ارزی  48ساعت نخوابیدند و
طرح را ارائه دادند و ماحصلش این شده که ما میبینیم .آنچه عجوالنه تنظیم
شده دارای خطاهای اساسی است و دولت درمسیری میرود که خودش را
تضعیف میکند و در شرایطی که احتیاج داریم دولت قدرتمند عمل کند،
میبینیم تصمیمی گرفته شده که موجب ضعف اقتصاد کشور میشود.

تصمیمگیرانبخشنامهارزی
 48ساعت نخوابیدند و طرح را ارائه دادند و
ماحصلش این شده که ما میبینیم .آنچه عجوالنه
تنظیم شده دارای خطاهای اساسی است
و دولت درمسیری میرود که خودش
را تضعیف میکند
وی با بیان اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی  12میلیارد دالر
صادارت ساالنه دارند ،تصریح کرد :ترکیه در سال  1983سه میلیارد دالر
صادرات داشته و با تصمیماتی که گرفتند سال گذشته  180میلیارد دالر
صادرات غیرنفتی داشتند .مالزی هم  30سال پیش صادراتش صفر بود و
االن به  260میلیارد دالر رســیده است .به تناسب آن و جمعیت ،ما باید
 600میلیارد دالر صادرات ساالنه داشته باشیم.
مالیاتی ،تورم انتظاری ،ســاختار جمعیت کشور ،طرحهای شهرداری و
دولت ،قوانین مالیاتی و قیمت مصالح ساختمانی را بر قیمت مسکن موثر
دانست و گفت در ســالهای  91 ،87 ،74 ،73و  92ما بیشترین میزان
تورم را در کشور تجربه کردیم.
اینتحلیلگربازارمسکن،رکوداقتصادیوافتقدرتخریدمتقاضیان،
نرخهای باالی سود بانکی ،حجم باالی خانههای خالی و کاهش قیمت
نفت را بهعنوان مهمترین علل طوالنی شدن رکود مسکن طی سالهای
 92تا  95عنوان کرد.
ملکی در پایان سخنان خود دربارة آینده بازار مسکن گفت :طبق یک
نظرســنجی از اقتصاددانان ،نزدیک به نیمی از این کارشناسان افزایش
 15درصدی قیمت مسکن را تا پایان سال 97پیشبینی کردهاند .تعداد
معامالتمسکندرسال 97تغییرآنچنانینخواهدکردامامیزانتقاضای
بالقوه برای تهیة مسکن که توان بالفعل شدن ندارد رو به فزونی است.
این کارشناس ارشد حوزة مسکن در یک جمعبندی نهایی درخصوص
آیندة مســکن ایران تصریح کرد :میزان تعداد خانههای نوســاز تا سال
 1405رشد نزولی خواهد داشت ،نرخ رشد قیمت مسکن و اجاة مسکن
بیش از نرخ تورم عمومی خواهد بود و رونق در بازار مســکن به نســبت
دورههای گذشته با کاهش مواجه خواهد شد.
zمشهد 1300ساله شد

در ادامه این سمینار معاون اقتصادی شهرداری مشهد نیز که میزبان
این مراســم بود ،به پشــت تریبون رفت و با اعالم این که مشهد امسال
بهعنوان یک شــهر تاریخی ،مذهبی  1300ساله شد ،گفت :ساالنه 25
میلیون زائر به مشــهد میآیند که با جمعیت مجاوران چیزی حدود 30

معاونت اقتصادی شهرداری مشهد به دنیای اقتصاد خبر داد

انتشاراولیناوراقمشارکتشهرداریهادرسال97

دنیای اقتصاد  -معاون اقتصادی شهرداری مشهد در گفتوگو با دنیای اقتصاد
درباره اوراق مشارکت شهرداری مشهد که برای اولین بار در سال  97منتشر
شــده است ،گفت :این اوراق با سود 20درصد ،معاف از مالیات و قابل خرید و
فروش در بورس ،مربوط به خط دو وسه قطار شهری مشهد است.
رضا خواجه نائینی با بیان اینکه این اوراق زمینهساز مشارکت مردم در توسعة
شهر است ادامه داد :سود 20درصدی اوراق مشارکت در مقایسه با نرخ سود
رسمی بانکها نرخ سود بهتری است ،ضمن اینکه حس مشارکت در شهر را
هم به مردم میدهد.
وی خاطرنشان کرد :سود قطعی اوراق مشارکت مشهد در طی  10سال گذشته
به طور متوسط از همة شهرهای ایران بیشتر بوده و در بورس هم اوراق مشهد
تقریبا رکودی نداشته و به موقع پرداخت شده است.
خواجه نائینی مهلت خرید اوراق مشارکت شهرداری مشهد را تا پنجشنبه

بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد و گفت :ترجیح ما این است
که بیشتر مردم مشهد این اوراق را تهیه کنند.
وی با بیان اینکه 50درصد هزینههای اوراق مشارکت را دولت تامین میکند و
10درصد از سود 20درصدی مشارکتکنندگان را میپردازد ادامه داد :ما هرسال
بین  500تا هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرحهای زیرساختی منتشر
میکنیم .معاونت اقتصادی شهرداری مشهد انتشار اوراق مشارکت برای خط سه
قطار شهری مشهد و بافت فرسوده را جز برنامههای آتی شهرداری اعالم کرد.
خواجه نائینی در خصوص اهمیت آموزش در اقتصاد شهری نیز پاسخ داد:
اگر میخواهیم پروژهای تعریف کنیم و اتفاق مفیدی در شهر بیفتد نیازمند
آگاهی و برنامهریزی هستیم .ما در معاونت اقتصادی شهرداری مشهد سعی
داریم آگاهی ذینفعان اقتصاد شهر مشهد را افزایش دهیم تا به رونق اقتصاد
شهر کمک کنیم.

خواجه نائینی :ما اگر بتوانیم تنها یک روز
ماندگاری زائر را در مشهد افزایش دهیم،
 200هزار شغل در این شهر ایجاد خواهد شد
میلیون نفر در این شهر با نیازهای مختلف اقامتی ،فرهنگی و تفریحی ...
نیاز به خدمترسانی دارند .رضا خواجه نائینی با بیان اینکه سال گذشته
برای نمایشگاه «مشهد دوستداشتنی»  6هزار بلیت فروخته شد و ما در
«خیابان غذا» تنها در نوروز امسال  110هزار بلیت فروختیم ادامه داد :ما
باید برنامهریزی درستی را برای دریافت پول از گردشگران تعریف کنیم.
ظرفیت پهنای باند در مشهد چندین برابر شده .وی با اشاره به فراخوان
جذب ســرمایه گذار مگاپروژه زباله سوز در مشــهد که توسط معاونت
اقتصادی شهرداری مشهد عرضه شد گفت :تاکنون شرکتهای معتبر
زیادی برای شــرکت در این مناقصه با ما تماس گرفتهاند چراکه تعریف
پروژة خوب نتایج خوبی را دربر خواهد داشت .معاون اقتصادی شهردار
مشــهد ادامه داد :ما اگر بتوانیم تنها یک روز ماندگاری زائر را در مشهد
افزایش دهیم 200 ،هزار شغل در این شهر ایجاد خواهد شد .وی افزود:
ما هر هفته پروژههای خــود را در فراخوانهای متعدد اعالم میکنیم و
آمادگی کامل در جهت تعامل با شهروندان و ایجاد رونق اقتصادی در شهر
را که منتج به افزایش ماندگاری زائر و گردشگر در مشهد میشود داریم.

سهشنبه  25اردیبهشت ماه 1397

دنیای اقتصاد کیفیت حمایتهای دولتی از بخش تولید را بررسی میکند
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گزارش

رانتنتیجهسیاستهایحمایتیکنونی

زهرا صفدری -ضحی زردکانلو دنیای اقتصاد -سیاستهای حمایتی دولت از تولید و صنعت ،تصمیمات و برنامهریزیهایی است که در راستای بهبود وضعیت تولید و
خبرنگار
حل مشکالت پیش روی آن اتخاذ و اجرایی میشود .حمایت از تولید ابعاد گوناگونی را دربرمیگیرد که شامل حمایتهایی از نوع اعطای
کمکهای مالی ،یارانه سود ،مشوقهای صادراتی ،معافیتهای مالیاتی ،دسترسی به ارز ترجیحی و ...میشود .اما اجرای سیاستهای حمایتی و در مجموع نحوه
حمایت از تولید همواره منتقدانی را به دنبال داشته و نتوانســته رضایت همه تولیدکنندگان را به دست آورد .شاید یکی از دالیل آن در سالهای اخیر تصمیمات
گاه ناگهانی دولت برای رفع مشکلی در حوزه اقتصاد بوده که رفع مشــکل در آن حوزه ،موجب بروز مشکالتی دیگر در سایر حوزهها و بخشها شده است و در آن
تصمیمات به قول برخی از منتقدان ،یک شــبه ،همه حوزهها و بخشها سنجیده نشده و همین موضوع باعث لطمه خوردن به سایر بخشها میشود .در این زمینه
میتوانبهبخشنامهارزیاخیردولتاشارهکردکهسروصدایزیادیدرمیانصادرکنندگانوتولیدکنندگانیکهبهصادراتمیپردازند،بهپاکرد .البتهطبقگزارش
سال گذشته دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس درباره الزامات حمایت موثر از تولید؛ حمایت از تولید نه یکسره سودمند و نه یکسره بیمخاطره
است؛ اما ضرورتهایی دارد که دولتها رابه اتخاذ سیاستهای صنعتی حمایتی وامیدارد و اگردستیابی به اهداف رفاهی توسعه بهویژه اشتغالزایی و جلوگیری از
آسیبپذیریاقتصادیموردتوجهاست،اینهدفبدونرونقگرفتنتولیدصنعتیمدرنوخدماتپشتیبانآنامکانپذیرنیست.بنابراینسیاستهایصنعتی
صرفابایدباهدفارتقایبنیهتولیداتخاذشود.امامعموالطرحهایحمایتازتولیدکهازسوینمایندگانمجلسارائهمیشوددارایجهتگیریغیرراهبردیبوده
وهدفگذاریآنبااهدافسیاستهایصنعتیمغایرتدارد.همچنیناینطرحهادرصورتتصویب،بهرقابتنمایندگانسایرمناطقیااصنافبرسرکسبهمان
حمایتهادامنمیزند.ازطرفی،فعاالناقتصادیمعتقدندکهرویکردهایحمایتیدولتزمانی موفقیتآمیزخواهدبودکهمبتنیبرهدفگذاریبلندمدتوبرپایه
تبیین چالشهای تولید و ضرورتهای مربوط به آن صورت گیرد .به گزارش دنیای اقتصاد ،گام مهم در این زمینه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت
است،سندیکهارزیابینظامبرنامهریزی(ونهدستگاههایمجری)راازاولویتهاوضرورتهایحمایتگریدربرداشتهوبهجایبرخوردهایشعاریبامسائلتولید،
تحققهماهنگیونیزراهیبرایتولیدمحورساختنوسپسبسطصنایعپیشروارائهدادهباشد.ازسویدیگرهمانطورکهگفتهشدحمایتگریتنهازمانیبهنتیجه
منجرخواهدشدکهبرآمدهازبرنامهحاکمیتومبتنیبراهدافبلندمدتومالحظاتبینبخشیودردرجهاولدرپیتولیدمحورکردناقتصادملیباشد،درغیراین
صورتحمایتگریبهتوزیعرانتمنجرمیشودوتشدیدرانتجوییدرفضایسیاستگذاریکشوررابهدنبالخواهدداشت.
در ابتــدای این گزارش ،به تصمیمات ارزی به عنوان
یکی از تصمیمات ناگهانی دولت اشــاره شــد؛ در واقع
یکی از موضوعات و سیاستهایی که اخیرا دولت برای
حمایت از واردات کاالهای اساســی از جمله مواد اولیه
و ماشینآالت که ارتباط مستقیم با بخش تولید دارد،
اتخاذ کرده ،سیاســت تکنرخی کردن ارز و اعالم نرخ
دالر 4200تومانی اســت .سیاســتی که به زعم برخی
از کارشناســان مشکالت زیادی را برای صادرکنندگان
و برخــی از تولیدکنندگانی که کاالی خــود را صادر
میکنند ،به دنبال داشته است .وقتی با فعاالن اقتصادی
درباره سیاســتهای حمایتی دولــت از بخش تولید
صحبت میکنیــم ،اکثر آنها به تصمیمات ارزی دولت
اشــاره میکنند و از مشکالتی که این مصوبه به دنبال
دارد میگویند .از جمله درخواستهای فعاالن اقتصادی
اســتان به ویژه در حوزه صادرات در نظر گرفتن استثنا
برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای آسیای
میانه است.
zقوت و ضعف سیاست ارزی دولت در حمایت از تولید

نایب رئیــس اول اتــاق بازرگانی
خراســان رضــوی تولیــد کاالی
باکیفیتتر و با قیمت کمتر را وظیفه
تولیدکنندگان برای تحقق شــعار
ســال میداند و میگوید :وظیفه
حاکمیــت و دولت این اســت که
زیرساختهای مناســب را برای کاهش قیمت تمام شده
کاالهای داخلی ایجاد کند تا بتوانیم با کاالهای وارداتی ارزان
رقابت کنیم.

محمودی :وظیفه حاکمیت و دولت این
است که زیرساختهای مناسب را برای
کاهش قیمت تمام شده کاالهای داخلی
ایجاد کند تا بتوانیم با کاالهای وارداتی
ارزان رقابت کنیم
حســین محمودی خراســانی به تامیــن ارز مورد نیاز
واحدهــای تولیدی برای وارد کردن مواد اولیه و ماشــین
آالت و طرحهای توســعه صنایع بــه عنوان یکی دیگر از
وظایف دولت در حمایت از تولید اشاره میکند و میافزاید:

با سیاستهای ارزی دولت به نظر میرسد اینکار در حال
انجام است البته این سیاست ارزی دارای نقاط ضعفی است
که امیدواریم رفع شود و باید از سوی تولیدکنندگان و آحاد
مردم هم مورد حمایت واقع شود .براساس این سیاست برای
تامین مواد اولیه و ماشین آالتی که در داخل کشور تولید
نمیشود ،ارز مورد نیاز در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد
اما برخی مسائل دیگر وجود دارد که با توجه به صحبتهایی
که شده امیدواریم حل شود.
وی به موضوع صادرات در این سیاست ارزی دولت اشاره
و اظهار میکند :طبق این مصوبه در صادرات به کشورهای
افغانستان و عراق برای بازگرداندن ارز استثناهایی درنظر
گرفتهشده و ما امیدواریم و تقاضا داریم این استثنا را برای
کشورهای آسیای میانه هم قائل شوند چون غالب صادرات
به کشورهای آسیای میانه با دریافت ریال است.
محمودی معتقد است دولت سعی کرده کاری کند که به
نفع تولیدکننده باشد و االن هم سیاست درستی در زمینه
ارز در پیش گرفته اما این سیاســت نقاط ضعفی دارد که
باید رفع کند و برای رفع معضل ،بهترین مشــاور و ارگانی
که میتواند راهکارهای درســت و بدون چشمداشتی به
سیاستگذاران بدهد ،پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق
بازرگانی است و دولت برای رفع اشکاالت موجود باید از این
پتانسیل استفاده کند.
ترکمنســتان از جمله کشورهای آسیای میانه است که
ارتباط تجاری با ایران دارد و سهم قابل توجهی از صادرات
خراسان رضوی به آسیای میانه به این کشور است تا آنجاکه
به گفته مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی روند صادرات به برخی کشورهای آسیای میانه مانند
ترکمنستان و تاجیکستان طی چند سال اخیر سیر نزولی
داشت اما با سفرهای مقامات ایرانی به آن کشورها به نظر
میرسد این مشکالت در سال جاری برطرف شود .با این
حال وضعیت ارتباط تجاری خراسان رضوی با ترکمنستان
در سال  96مشابه سال  95بود و پارسال حدود  200میلیون
دالر کاال به آن کشور صادر شد.
zسیاستهای حمایتی دولت باید کامل و بدون نقص
اجرا شود

برخی از تولیدکنندگان معتقدند سیاســتها و
تصمیماتی که دولت بــرای حمایت از تولید اتخاذ
میکند تا حدی مطلوب اســت اما این سیاستها
وقتی در رده های پایینتر ازســوی دستگاهها به

اجرا درمیاید به دلیل ضعف سیستمهای اجرایی،
با موفقیت روبرو نمیشــود و نه تنها باری از دوش
تولیدکنندگان برنمیدارد که بر مشکالت آنها اضافه
میکند .در این زمینه میتوان به برخی از سیاستهای
مالیاتی و اجرای ناقص و یا نامطلوب آنها به ویژه در
سطح استانی اشاره کرد.
رئیسکمیسیونبهبودمحیطکسب
و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی
معتقد است :سیاستهای حمایتی
دولت از بخــش تولید را نمیتوان
بسیار موثر دانست اما این سیاستها
میتواند به مقدار قابل توجهی موثر
باشــد اگر تنها در گفتار و نوشتار
سیاستمداران نمود پیدا نکند و تک تک مسئوالن دولتی
که مربوط به اجرای آن هستند ،در تمام کشور مجری صحیح
و کامل آن سیاستها باشند.

حمیدی:ممکن است برخی از مسئوالن
دولتی به خوبی منظور مجلس ،رهبری
و ریاست جمهوری را درک نکنند و فقط
بخشی از دستورات را اجرا کنند .تمام
دستورات باید به طور کامل انجام شود تا
اثربخشی آن بیشتر باشد
رضا حمیدی میگوید :پیشــنهادات خوبی که رهبری
میدهند ،مصوبات مجلس و یا تصمیمات رئیس جمهور اگر
تا رده آخر دولتمردان به همان شکل اجرا شود ،راندمان و
بهرهوری کار بهتر از االن میشود.
امروز سیاستها به ضرر بخش تولید نیست؛ ما میدانیم
مشکالت و مسائل ناشی از تحریم به ویژه مسائل اخیر در
زمینه برجام در حدی نیســت کــه دولت به راحتی و در
زمانی کوتاه آنها را حل و فصل کند اما اگر کاری که دولت
میکند خوب و کامل و دقیق باشد ،نتیجه بهتری خواهد
داشت تا اینکه کاری خوب را به طور ناقص انجام دهند .از
طرفی ممکن است برخی از مسئوالن دولتی به خوبی منظور
مجلس ،رهبری و ریاست جمهوری را درک نکنند و فقط
بخشی از دستورات را اجرا کنند .تمام دستورات باید به طور
کامل انجام شود تا اثربخشی آن بیشتر باشد.
حمیدی در این زمینــه موضوع مالیات و رهنمودهای

توضیح :جدول شماره یک تا چهار ،براساس آماری است که در سایت رسمی آمار ایران منتشر شده و اطالعاتی که دربارة تعداد
واحدهای صنعتی کوچک ،متوسط و بزرگ استان خراسان رضوی بین سالهای  90تا  93است .در تحقیقی که این سایت انجام داده
واحدهای تولیدی را به سه دسته کوچک (کمتر از 10نفر) ،متوسط (بین  10تا  49نفر) و بزرگ (باالی  50نفر) تقسیمبندی کرده
است .گفتنی است اطالعات این سایت درخصوص واحدهای تولیدی کشور از سال  94بهروزرسانی نشده است.

رهبری ،مصوبات مجلس و دولت و نحوه اجرای آن دستورات
ازسوی مسئوالن را مثال میزند و میگوید :اگر مسئوالن
دریافت مالیات ،دستورات را به همان شکلی که مصوب شده
به طور دقیق انجام دهند و مالیات بر ارزش افزوده را مثل
تمام دنیا از مصرفکننده نهایی بگیرند ،تاثیر بسیار بهتری
در بخش تولید میگذارد.
اما امروز مسئوالن مالیاتی حریف  300-200هزار نفر
کاسب نمیشوند و از  3-2هزار نفر صنعتگر میخواهند
که این مالیات را بدهند .از طرفی صنعتگران نمیتوانند
این ارزش افزوده را از کاسبان بگیرند در نتیجه مجبوریم
آن را از ســود فروش محصوالتمــان بدهیم؛ مثال از 15
درصد ســود  9درصد را بابت مالیات بر ارزش افزوده به
اداره دارایی میدهیم.
zفضای مبهم کسب و کار با برخی از سیاستها

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
خراسان رضوی نیز درباره بسترهای
الزم برای تولید در استان میگوید:
خراســان رضوی در مجموع جدا از
کشورنیستوتصمیماتاستانیشاید
مشکل اساســی ما در حوزه تولید
نیست .از طرفی مشکالت اساسی هم در استان حل نمیشود
و به تصمیمات کشوری برمیگردد و برخی از این تصمیمات
کشوری امروز فضای کسب و کار را برای بعضی از تولیدکنندگان
و صادرکنندگان بسیار مبهم و سخت کرده است.
حمید طیبی با اشاره به آمار اخیرا بانک مرکزی درباره
شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده ،اظهار میکند:
طبق این آمار شاخص قیمت تولیدکننده بیش از  15درصد
افزایش یافته حال آنکه شاخص قیمت مصرفکننده هنوز
 8/2درصد است .بدین معنا که از میزان سود تولیدکننده
کاسته شده است.

طیبی :امروز که قیمت دالر  4200تومان
اعالم شده صادرکننده و تولیدکنندهای که
کاالیش را صادر میکند باید  95درصد ارز
را به کشور بازگرداند و به نرخ  4200تومان
عرضه کند و در این شرایط
ورشکسته میشود

وی به نرخ ارز مصوب دولت و نرخ واقعی در بازار اشاره و
تصریح میکند :ما میدانیم قیمت دالر  4200تومان نیست
و در ســطح جامعه وقتی صحبت از  5500یا 6هزار تومان
برای نرخ دالر باشد همه اقالم و کاالها خود را با این قیمت
وفق میدهند .وقتی پول ملی کم ارزش میشود قدرت خرید
برای مردم به ویژه آنها که درآمد ثابت دارند کاهش مییابد.
امروز قدرت خرید داخلی به علت گرانی کم میشود و چشم
بیشتر تولیدکنندگان به صادرات است؛ وقتی قیمت دالر در
حال افزایش است میتوانیم صادرات داشته باشیم و حتی
کیفیــت کاالها را باال ببریم و بازارهای جدیدی پیدا کنیم
چون با باال رفتن قیمت دالر ،واردات نمیتواند صادرکننده و
تولیدکننده را اذیت کند اما وقتی قیمت تمام شده باال میرود
و دالر کاهش مییابد ،تولیدکننده نمیتواند هزینهای برای
کیفیت کاالیش بگذارد .در این شرایط تولیدکنندگان برای
رقابت با واردات و نگه داشتن خود در بازار از کیفیت کاالها
و مواد اولیه میکاهند .طیبی ادامه میدهد :امروز که قیمت
دالر  4200تومان اعالم شده صادرکننده و تولیدکنندهای
که کاالیش را صادر میکند باید  95درصد ارز را به کشور
بازگرداند و به نرخ  4200تومان عرضه کند و در این شرایط
ورشکسته میشود .بنابراین مصوبه ارزی دولت هیچ نقش
حمایتی از صادرکننده و تولیدکنندهای که صادر میکند،
ندارد .معتقدم سیاستهای ارزی که دولت اتخاذ کرده به طور
کلی همه تالشها برای اینکه کارخانهها سرپا بمانند را از بین
میبرد و فضایی که دولت و ما سعی میکنیم مساعد شود،
نامساعدتر میشود .وی با تاکید بر اینکه تجدیدنظر هر چه
سریعتر در این سیاستها ضروری است ،تصریح میکند :تا
زمانی که این قضیه حل نشود ،فضا مساعد نخواهد شد و این
سیاستها به جای اینکه جاذب سرمایه باشد ،فراریدهنده
سرمایه است .شرایط کنونی برای تولیدکنندهها واقعا بحرانی
و ناامیدکننده است و تیم اقتصادی دولت باید روی بخشنامه
ارزی کار کند و حرفهای صادرکنندهها را هم بشــنود .این
سیاستها واردات را تشویق کرده و به صادرات لطمه میزند.
 140zواحد صنعتی خراسان رضوی در تملک بانکها

همانطور که در ابتدای این گزارش آمد ،اعطای کمکهای
مالی یکی از راههای حمایت دولت از تولید است .از مهمترین
این حمایتها میتوان به تسهیالت بانکی اشاره کرد که در
ســالهای اخیر به دلیل سود باالی تسهیالت با انتقادات
زیادی از سوی فعاالن اقتصادی روبرو بود .سودی که برای
بسیاری از صنایع به ویژه صنایع نوپا که هنوز به سوددهی و

دستیابی به ارزش افزوده ناشی از تولید خود نرسیده بودند،
بسیار کمرشکن بود و گاه به دلیل بدهی سنگین منجر به
تعطیلی و تملیک آن واحد از سوی بانکها منجر میشد.
هر چند در دو سال اخیر و طبق مصوبه ابالغی بانک مرکزی
تسهیالت باید با سود  18درصد به متقاضیان پرداخت شود
اما به قول بسیاری از صاحبان بنگاههای اقتصادی در عمل و
از راههای مختلف این سود با رقم بیشتری محاسبه میشود.
بــه گفته علی اکبــر لبافی ،رئیس دبیرخانه شــورای
گفتوگوی دولــت و بخش خصوصی خراســان رضوی
هماکنون  140واحد صنعتی استان که اکثر آنها واحدهای
متوســط و کوچکاند ،در تملک بانکها هستند که البته
این تملک به معنای تعطیلی همه این واحدها نیست؛ بلکه
برخی از واحدها در تملک بانک بوده و با ظرفیت حداقلی
خود مشغول به کارند و برخی دیگر تعطیل هستند .نکته
مهم در این میان این اســت که واحدهایی که در تملک
بانکها هستند هیچ بدهی به سازمانهای دولتی نظیر تامین
اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ندارند زیرا قبل از تملک
ازسوی بانکها ،بدهیهای آنها تعیین تکلیف میشود .طبق
تصمیمات اتخاذ شده در شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای استان مقرر شده
در واگذاری این واحدها نهایت کمک اتفاق بیافتد؛ به نحوی
که هماکنون در این واگذاریها ابتدا حداقل  20درصد سهم
آورده نیاز است و  5تا  10سال برای دوران بازپرداخت 80
درصد دیگر لحاظ میشــود اما در آخرین جلسات شورای
گفتوگو توافق شد که با پیگیری سیستم بانکی سهم آورده
اولیه بین 1تا  10درصد باشد و دوران بازپرداخت هم بیش
از  10سال درنظر گرفته شود.

لبافی :هماکنون  140واحد صنعتی استان که
اکثر آنها واحدهای متوسط و کوچکاند ،در
تملک بانکها هستند که البته این تملک به
معنای تعطیلی همه این واحدها نیست
میتوان گفت این ظرفیت بســیار خوبی برای واگذاری
واحدهای تحت تملک بانکهاســت و اگر سیستم بانکی
همراهی کند این موضوع ابتدا به نفع بانک بوده و سپس به
نفع اقتصاد و مجریان و کسانی که به دنبال خریداری واحد
صنعتی هستند چون این واحدها در حال حاضر چیزی جز
هزینه برای بانکها ندارند.

توضیح :آمار دریافتی از ســال  94تا  96براســاس اطالعاتی اســت که سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی در اختیار این رســانه قرار داده .دسته بندی این سازمان از واحدهای تولیدی
چهار بخش خرد ،کوچک ،متوســط و بزرگ را شــامل میشــود؛ برخالف آنچه در سایت رسمی آمار ایران منتشر شــده و واحدهای تولیدی را در سه گروه کوچک ،متوسط و بزرگ تعریف کرده است.
همچنین درصد ارزش سرمایهگذاری از سال  94بر مبنای آمار سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی در مقایسه با واحدهای صنعتی استان است .از آنجایی که اطالعات جدولها را از دو منبع
متفاوت دریافت کردهایم امکان مقایسه دقیق بین دو بازه زمانی یاد شده وجود ندارد.
تعداد (واحد )

تعداد کارکنان

ارزش سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)

درصد از کل واحدهای تولیدی استان
(ارزش سرمایهگذاری)

جدول شمارة یک
تركيب واحدهاي توليدي سال 90

تعداد
(واحد )

تعداد کارکنان

ارزش سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)

درصد از کل کشور(ارزش
سرمایهگذاری)

جدول شمارة پنج تركيب واحدهاي توليدي سال 94

9410

2740

3

صنايع کوچک

1012

84409

2219/8

3/25

صنايع خرد ( 0تا  9نفركاركن)

1496

29200

28

صنايع متوسط

658

16170

214/4

5/28

صنايع كوچك ( 10تا  49نفركاركن)

3618

73029

11

صنايع بزرگ

355

68239

2500/4

3/18

صنايع متوسط ( 50تا 99نفركاركن)

361

23681

11390

58

صنايع بزرگ (باالي  100نفركاركن)

281

79173

58840

جدول شمارة دو تركيب واحدهاي توليدي
سال 91

تعداد
(واحد )

تعداد کارکنان

ارزش سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)

درصد از کل کشور(ارزش
سرمایهگذاری)

توضیح :اطالعات واحدهای تولیدی سالهای  95و  96نیز در قالب یک جدول مشترک در اختیار این رسانه قرار داده شده است.

صنايع کوچک

1019

77111

2185/4

2/35

صنايع متوسط

683

16988

265/2

3/18

جدول شمارة شش تركيب واحدهاي توليدي
سال  95و 96

صنايع بزرگ

355

60123

1920/1

2/27

صنايع خرد ( 0تا  9نفركاركن)

1445

جدول شمارة سه تركيب واحدهاي توليدي
سال 92

تعداد
(واحد )

تعداد کارکنان

ارزش سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)

درصد از کل کشور(ارزش
سرمایهگذاری)

صنايع كوچك ( 10تا  49نفركاركن)

3568

71227

صنايع متوسط ( 50تا 99نفركاركن)

376

24750

15640

صنايع کوچک

1006

81767

6484/5

5/75

صنايع بزرگ (باالي  100نفركاركن)

286

83991

104070

صنايع متوسط

677

17166

392/8

4/22

صنايع بزرگ

329

10646

6091/7

5/89

جدول شمارة چهار تركيب واحدهاي توليدي
سال 93

تعداد
(واحد )

تعداد کارکنان

ارزش سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)

درصد از کل کشور(ارزش
سرمایهگذاری)

صنايع کوچک

967

84411

4854/2

3/44

صنايع متوسط

625

14923

595

4/38

صنايع بزرگ

342

69488

4259/5

3/34

تعداد
(واحد )

روند صادرات غير نفتي استان در سالهاي 1390 - 93

تعداد کارکنان

ارزش سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)

درصد از کل واحدهای تولیدی استان
(ارزش سرمایهگذاری)

9134

3240

2/1

29760

19/5
10/2
68/1

روند صادرات غير نفتي استان در سالهاي 1394 - 96

روند صادرات بین سالهای  90تا 93

روند صادرات بین سالهای  94تا 96

جدول شمارة هفت
سال

ارزش ( ميليون دالر )

1390

0/50

1394

1391

0/38

1395

1551

1392

0/56

1396

1976

1393

0/53

منبع :گمرک کشور
*صادرات خدمات فنی ومهندسی در صادرات استان محاسبه نشده است.

*منبع :سایت مرکز آمار ایران

جدول شماره هشت
سال

ارزش ( ميليون دالر )
*1670

ضمیمه استان های خراسـان
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ادامه از صفحه اول
پس دولت میتواند به شــیوههای مختلف ،ســرمایهگذاری و
تولیــد در داخل را کمهزینه و جــذاب کند تا از این طریق روی
انگیزههای بخش خصوصی برای ســرمایهگذاری بیشتر اثرگذار
باشد .حفاظت از حقوق مالکیت بخش خصوصی ،تسهیل مقررات،
بهبود شرایط و فضای کسب و کار ،مشاورههای تخصصی کسب
و کار ازسوی سازمانهای ذیربط ،رفع موانع سرمایهگذاری داخلی
و خارجــی ،بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشــورهای دنیا،
کاهش بروکراسیهای اداری و کاهش قابل مالحظه زمان کسب
مجوزهای کسب و کار ،کاهش نرخ سود وامهای اعطایی به بخش
خصوصی ،اصالح برخــی قوانین از جمله قانون کار و مالیات در
راســتای حمایت از بخش تولید داخل و همکاری بانکها برای
اعطای تسهیالت تولیدی ارزان قیمت ،بخشی از مواردی است که
میتواند روی انگیزههای بخش خصوصی در جهت افزایش تولید و
سرمایهگذاری اثرگذار باشد .در کنار این موارد باید ریسک و هزینه
سایر فعالیتهای سوداگرانه که موجب جذب و بلوک ه شدن نقدینگی
بخش خصوصی در اقتصاد میشوند افزایش یابد تا از این مسیر،
سیل نقدینگی با ورود خود به بازارهای مختلف مثل طال و سکه
و دالر و مسکن ،نوسانات شدید در این بخشها را موجب نشده و
رکود فعالیتهای تولیدی را رقم نزند .اخذ و افزایش تدریجی مالیات
از فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد ،جلوگیری از نوسانات در بازارهای
موازی تولید ،رهگیری معامالت مختلف و جلوگیری از پولشویی
از جمله اقداماتی است که میتوان در این حوزه به انجام رساند.
حمایــت از تولید داخلی مســتلزم اعتقــاد و اعتماد دولت و
سیاستمدارن به توان بخش خصوصی برای تولید محصوالتی با
کیفیت و قیمت مناســب است .از این رو باید ریسکهای مختلف
تولید به شیوههای مختلف کاهش یابد و برعکس ریسک فعالیتهای
سوداگرانه در اقتصاد افزایش پیدا کند .حمایت از کارآفرینی واقعی
در اقتصاد ،توســعه فرصتهای کسب و کار در بخشهای مختلف
اقتصادی مثل بخش کشــاورزی و معرفــی و تبلیغ فرصتهای
کارآفرینی در رســانهها ،برگزاری کارگاههای مختلف کســب و
کار و کارآفرینی در دانشــگاهها و ســایر مراکز آموزشی ،هدایت
دانشجویان و حتی دانشآموزان به فعالیتهای عملی و کاربردی در
حوزه کسب و کارهای مختلف میتواند به تدریج زمینه افزایش
اعتماد به نفس و حرکت به سمت فعالیتهای تولیدی را در کشور
افزایش دهد و طبیعی است که در ابتدا باید از مزیتهای نسبی در
کشور شروع کرد و به تدریج در حوزههای دیگر مزیتهای نسبی را
ایجاد و توسعه داد .کشور ما در حوزههای مختلفی از جمله بخش
کشاورزی دارای مزیت نسبی است .بخشهایی مثل گیاهان دارویی،
تولیدات کشاورزی و دامی ،لبنیات ،میوهها و بسیاری از اقالم تولیدی
بخش کشاورزی میتواند کسب و کارهای نوین و گستردهای را برای
فعاالن این بخش و فارغالتحصیالن جویای کار ایجاد کند .دولت
میتواند با حمایت از ایدههای کارآفرینی ،کاهش موانع کسب و
کار و افزایش انگیزههای تولیدی ،ارتقای آگاهی و دانش عمومی،
گسترش تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین به
همراه بخش خصوصی نقش قابل مالحظهای در توسعه فرصتهای
کسب و کار و افزایش سرمایهگذاری و تولید داشته باشد و به تدریج
با تداوم کارهای کوچک و زودبازده ،زمینه را برای حرکتهای بزرگ
و تاثیرگذار بر اقتصاد ملی فراهم آورد .تولیدکنندگان نیز باید تالش
کنند با افزایش کیفیت تولیدات ،کاهش قیمت تمام شده محصوالت
و ارائه قیمتهای قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی ،استفاده
از شیوههای بازاریابی مناسب برای تولیدات و نظایر آن در جهت
جذب و وفادارسازی مشتریان داخلی تالش کنند.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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در جلسه مشترک دو کمیسیون اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد

اثر تحریمها و ارز برهزینه مواد اولیه صنایع خراسان

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -جلسه مشترک
کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و کمیسیون
صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارائه گزارشی
از بررســی اثر تحریمها و ارز بر هزینه مواد اولیه
صنایع برگزار شد.
پروژه تحلیل هزینههای تولید به ســفارش کمیسیون
بهبود محیط کسب و کار اجرا و در آن  100واحد صنعتی
از صنایع مختلف بررسی شده است .در این بررسی ،وقایعی
که در ده سال اخیر در کشور اتفاق افتاده شامل تحریمها،
هدفمندی یارانهها و بیثباتی نرخ ارز و تاثیری که این وقایع
بر هزینههای تولید داشته ،ارزیابی شده است.
براساس آنچه در این گزارش ارائه شد اوج تحریمها در
سالهای  2010تا  2012یعنی سالهای  90و  91علیه
ایران و در زمینههای بانکی ،پتروشیمی ،کشتیرانی ،بیمه،
سرمایهگذاری ،واردات کاالهای خاص از جمله هواپیما و...
اعمال شد تا اینکه برجام تحریمها کاهش یافت .نرخ ارز
در بازار غیررسمی نیز از حدود هزار تومان در سال  90به
بیش از 6هزار تومان در حال حاضر رسیده است؛ این نرخ
براساس آن چیزی است که در مبادالت بازار و نسبت به
نرخ سکه انجام میشود و نرخ اعالمی از سوی دولت4200
تومان اســت .در واقع افزایش نرخ در دو دوره  90-91و
 96-97جهش سریعی داشته است .اما مهمتر از موضوع
نرخ ارز ،بی ثباتی آن است که در  40سال اخیر در برخی
موارد شاهد ثبات آن بودیم اما با توجه به وجود تورم در
کشور ،این ثبات نرخ ارز در برخی از سالها ،به بخش تولید
کمکی نکرده و از طریق بررسی نرخ ارز میتوان دریافت که
سیاستگذاری ارزی دارای اشکال اساسی است.
علی چشمی ،عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
که مســئولیت اجرای پروژه تحلیل هزینه های تولید را
برعهده دارد ،در جمعبندی مطالب ارائه شده خود در این
نشست گفت :براساس ارزیابیهای ما ،فقط در خودروسازی،
شرکتهای کوچک مواد غذایی و شرکتهای بزرگ قند و
شکر فروش به تناسب شاخص افزایش هزینههای مواد اولیه
و انرژی افزایش یافته است .همچنین افزایش هزینههای
انرژی پس از هدفمندسازی یارانهها در سال  89در همه
صنایع مشهود اســت و در صنعت سیمان شدیدتر .وی
خاطرنشان کرد :افزایش سریعتر قیمت مواد اولیه از فروش
در ســالهای شوک ارزی در همه صنایع مشهود است و
روند شوک ارزی و تحریمها بسیار مشابه دوره قبل از سال
 1392است با این تفاوت که صنایع در چهار سال اخیر به

و فروشهایی از گذشــته دارنــد و دولت باید فرصتی به
صادرکنندگان میداد .مدیریت در کشور ما ایراد دارد و همه
در یک بستر بیتدبیری اقتصاد کشور را مدیریت میکنند.
فاز دوم هدفمندی یارانهها هم که ازسوی روحانی انجام شد
باز هم سهم بخش تولید نادیده گرفته شد.
ابراهیمی یادآور شــد :ما به عنــوان فعاالن اقتصادی
میخواهیم ارز حاصل از صادرات در بســتری مناسب به
چرخه تولید بازگردد اما این بستر فراهم نشده است.
یاسرمهرآور ،دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار
نیز در تشریح برنامههای کمیسیون بهبود محیط کسب و
کار اتاق در سال  97اظهار کرد :بررسی راهکارهای بهبود
رتبه ایران در شاخص اخذ مالیات بانک جهانی ،پایش نقش
دستگاههای اجرایی درمحیط کسب و کار و مطالعه موردی
تامین اجتماعی ،تحلیل هزینه های تولید به تفکیک صنایع
در بورس اوراق بهادار و برگزاری ششمین همایش توسعه
پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برنامههای ما در
سال جاری در این کمیسیون است.
zپیگیریمشوقها برای تامین برق

تمامی شاخصهای هزینهای در صنعت دنیا از هزینههای رفتوآمد تا قیمت تمام شده کاال کاهش یافت اما در کشور ما با هدفمندسازی یارانهها این رابطه معکوس بود

zتاثیر انرژی در قیمت تمام شده کاال

سیدحســین احمدی ،رئیس کمیسیون صنعت اتاق
بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در این گزارش،
تاثیر انرژی در قیمت تمام شده کاال برجسته شده ،افزود:
ایــن موضوع امری اجتنابناپذیر اســت؛ تا امروز هم که
هدفمندی یارانهها را طی کردیم و جایگاه قیمت تمام شده
را میبینیم در مقایسه با میانگین جهانی فاصله داریم و
شاید دولت هنوز در بحث انرژی  70درصد جای تیکاف
دارد .وی تصریح کرد :در سالهای هدفمندی یارانهها که
قیمت نفت سقوط کرد ،تمامی شاخصهای هزینهای در
صنعت در دنیا از هزینههای رفت و آمد تا قیمت تمام شده
کاهش یافت اما در کشور ما به دلیل هدفمندسازی یارانهها
این رابطه معکوس بود .در سالهای  91و  92پیام رابطه
سود به فروش در ایران این بود که نمیتوانیم به بازارهای

ایرنا -نایب رئیس شورای اسالمی شــهر مشهد گفت :توقف
پروژههای ملی به صالح مشهد و آینده این کالنشهر نیست.
حمید رضا موحدی زاده روز دوشنبه در نطق پیش از دستور نشست
شورای اسالمی شهر مشهد افزود :مشهد شهری ملی است و مسائلی
در این شــهر وجود دارد که فراتر از وظایف شــهرداری است .وی به
ســاخت جاده کمربند جنوبی مشــهد و توقیف عملیات اجرایی آن
اشاره و بیان کرد :ساخت پروژههای کمربند جنوبی در سایر شهرها بر
عهده وزارت راه و شهرسازی است اما در مشهد برای اجرای این پروژه
شهرداری تاکنون هزار میلیارد ریال هزینه کرده است.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد :این پروژه مشکل حقوقی نیز پیدا
کرده و این درحالیســت که توقف پروژه ملی به زیان شهر است .وی

بایدازدریایعمانآببیاوریم

استفاده میکنیم .افت سطح آب زیرزمینی
پیامدهای بسیار ویرانگری دارد؛ آب چاهها
و قناتها کاهش مییابد ،زمین نشســت
میکند و باعث ترک خوردن دشــت و در
نهایت ایجاد شکافهای خطرناکی میشود
که اراضی کشاورزی را لمیزرع میکند.
سرپرست شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی با بیــان اینکه مدیریت خطی آب
دیگر پاســخگوی وضعیت کنونی نیست،
گفت :امروز باید آب را پس از مصرف تصفیه
کنیم و به چرخه بازگردانیم ،این مدیریت
چرخشی آب است85 .درصد آب شهری
تبدیل به فاضالب میشود اگر این مقدار
آب را به خوبی تصفیه کنیم پساب خوبی
برای چاههای کشــاورزی خواهد بود .وی
ادامه داد :در سال گذشته  2067حلقه چاه
غیرمجاز با  36/5میلیون متر مکعب آب در
خراسان رضوی بسته شد .این آمار در سال

صادراتی ورود کنیم تــا زمانی که این رابطه معکوس را
حل نکنیــم .در مجموع میتوان گفــت هزینه تولید با
هدفمندسازی یارانهها  4برابر شده است.
احمدی با اشاره به موضوع پیمانسپاری ارزی از سوی
دولت در ابتدای سال جاری اظهار کرد :صادرکننده باید
ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه «نیما » عرضه کند
و درخواست برای دریافت ارز را هم به همین سامانه ارائه
دهد .این مصوبه نکات مثبتی دارد اما نگرانیهایی ایجاد
کرده و در این فضا صادرکننده نگران است.
رضا حمیدی ،رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و
کار اتاق بازرگانی استان دلیل بسیاری از مشکالت اقتصادی
دولت را عدم نظرخواهی از تشکلهای بخش خصوصی به
ویژه اتاق بازرگانی ،خانه صنعت ،انجمن مدیران صنایع و
تشکلهای کشاورزی دانست و افزود :تا زمانی که دولت رأسا
تصمیمگیری کند ،این مشکالت وجود دارد .وی با تاکید بر
لزوم اتحاد و همدلی بین تشکلهای بخش خصوصی اظهار

ویژه نسبت به دوره قبل از سال  1389وضعیت سودآوری
مناسبی نداشته است.

کرد :ما باید یک حرف و یک صدا بشویم و خواستههایمان
را از دولت بخواهیم .امروز به حرفهای اتاق بازرگانی و بخش
خصوصی کمتر توجه میشود و به خاطر منافع مملکت
الزم است تصمیمات با حضور بخش خصوصی اتخاذ شود.
zپیمانسپاریارزیباقانونرفعموانعتولیدمغایرتدارد

فیروز ابراهیمی ،دبیر خانــه صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی نیز با بیان اینکه رفتارهای دولت روحانی
شبیه به دولت احمدینژاد شده است ،گفت :دولت روحانی
در ماههای اخیر تصمیمات خلقالساعه داشته و به بدترین
شکل ممکن تصمیمگیری میشود .از طرفی ،اقدامی مثل
پیمانســپاری ارزی در وهله اول مغایر قانون رفع موانع
تولید است .این تصمیم باید با مشورت بخش خصوصی
گرفته میشد .سوال اینجاست که کدام بخش از صادرات
استان ما با دالر صورت میگیرد و یا چند درصد کشورهای
هدف صادراتی ما در قبال دریافت کاال ارز میدهند؟ وی
تصریح کرد :از طرفی بسیاری از واحدهای صنعتی خرید

نایبرئیس شورایشهرمشهد:

توقفپروژههایملیصالحنیست

گفت :شهر مشــهد با پذیرایی ساالنه  27میلیون زائر و گردشگر یک
شهر ملی است و مســائل آن باید با دید ملی بررسی شود اما در عمل
گاهی این مهم به فراموشی سپرده میشود.

 zنادیده گرفتن رای مردم به صالح نیست

موحدیزاده همچنین به فرارســیدن ســالروز انتخابات در ســال
گذشته اشاره و بیان کرد :حدود یک ســال پیش روزهای پرشوری

کاهش 50درصدی حجم آب سدهای خراسان رضوی

دنیای اقتصاد  -سرپرست شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی از کاهش 50
درصدی حجم آب سدهای استان نسبت
به سال گذشته خبر داد و گفت :تنها 23
درصد سدهای ما از آب پر است.
محمــد عالیــی در نشســت خبری با
خبرنگاران مشهد افزود :از  37بخش استان،
 34بخش با کسری مخازن آبی روبروست؛
به این معنی که میزان برداشت آب بسیار
بیشتر از میزان بارندگی ساالنه است .ارتفاع
بارش در خراسان رضوی در سال گذشته از
 221میلیمتر به  189میلیمتر رسیده و با
کاهش  28درصدی منابع آب تجدیدشونده
روبرو شدیم.
وی تصریــح کرد :ســاالنه بیش از نیم
متر ازمخازن آبی اســتان افت میکند و
برای همیشــه از دست میرود ،این منابع
تجدیدپذیر نیست و حق نسلهای آینده را

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

 ،95عدد  3358حلقه چاه را نشان میدهد.
عالیی خاطرنشان کرد :امروز آب به طور
بیمارگونه اسراف میشود و کاهش و حذف
اسراف آب بسیار ضروری است.اگر دشتهای
استان را به بدن انسان تشبیه کنیم ،امروز پر
از زخمها و جراحتهاست و آن جراحتها
همان چاههای غیرمجاز است.
وی از کاهش مصرف آب در بخشهای
مختلف و جلوگیری از برداشتهای اضافه
و غیرمجاز به عنوان برخی از اقدامات مربوط
به سازگاری با کمآبی نام برد و افزود :این
روشها با اولویت اصلی و با جدیت در حال
پیگیری و اجراست اما اکنون وضعیت نیاز
آبی در اســتان خراسان رضوی بهگونهای
است که منابع آب موجود در نهایت برای
تامین تمــام نیازها کفایت نمیکند و لذا
بررسی و اجرای طرح انتقال آب از دریای
عمان ضرورت یافته و باید به صورت جدی
دنبال شود.
عالیی با اشاره به عملکرد مطلوب شرکت
آب منطقهای استان در اجرای طرح ملی
احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در
ســالهای اخیر در سطح کشور ،گفت :در
این طرح در طول دو ســال  99/5میلیون
مترمکعب آب از طریق انســداد چاههای
غیرمجاز 137 ،میلیون مترمکعب از طریق
کاهش دبــی لحظهای چاههــای دارای
اضافه برداشــت و همچنین  328میلیون
مترمکعب از طریق مدیریت برداشت آب
از چاههــا از طریق کنتورهای هوشــمند
صرفهجویی در برداشت از آبخوانهای استان
صورت گرفت.

بود و انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با حضور مردم برگزار شد،
به صالح هیچکس نیســت که مردم از مشارکت صندوق رای ناامید
شوند .وی افزود :مشــارکت در انتخابات پارســال و روی کار آمدن
دولت تدبیر و امید بــرای دوره دوم بیانگر نظر مــردم بود ،رقبا باید
تحمل کنند انتقاد سازنده خوب اســت ولی نادیده گرفتن کل رای
به صالح نیست.

امیرمهدی مرادی ،دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی
خراسان رضوی نیز به تشریح برنامههای این کمیسیون در
سال  97پرداخت و برنامهها را در  4بخش انرژی ،محیط
زیست ،بازیافت و حقوق و دستمزد عنوان و اظهار کرد :در
بحث انرژی با بهینهسازی مصرف به دنبال کاهش سهم
انرژی هستیم و مشــوقهای مورد نیاز برای تامین برق
صنایع را پیگیری خواهیم کرد .وی افزود :در زمینه محیط
زیست نیز به دنبال ارائه راهکارهای بهینهسازی و نوسازی
سیستمهای کاهش آالیندگیهای واحدهای صنعتی در
راستای الزامات زیست محیطی و پیگیری اصالح قوانین
عوارض محیط زیست جهت هدایت این عوارض به سمت
اصالح روشهای تولیــد در جهت کاهش بار آالیندگی
محیط زیست و نهایتا رفع آن هستیم.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان ادامه داد :در زمینه
بازیافت؛ ایجاد اکولوژی صنعتی در استان به منظور کاهش
بار آالیندگی صنایع و استفاده از ضایعات هر کارخانه در
واحد تولیدی بعدی به عنوان مواد اولیه در جهت افزایش
بهرهوری و کاهش آالیندگی را در دستور کار داریم و در
بررسی تعیین حداقل دستمزد نیروی کار به عنوان یکی
دیگر از برنامههای کمیســیون صنعت در ســال جاری،
نحوه تشخیص شاخصهای کارآمد جهت محاسبه حداقل
حقوق و دستمزد نیروی کار متناسب با بهرهوری را ارزیابی
خواهیم کرد.

عضو شــورای شهر مشــهد ادامه داد :همچنین اردیبهشت پارسال
رقابت بین دیدگاههای مختلف برای اداره شهر در مشهد تبلور یافت
و فهرست امید با برنامه وارد انتخابات شد .پیروزی قاطع این فهرست
بیانگر نظر مردم برای تغییر بود .تقویت فضای فرهنگی شــهر ،رونق
نسبی در ساخت و ساز و شفافســازی و تغییر در شیوه اداره شهر از
مهمترین مواردی است که توسط فهرست امید بیان شد و در شورای
شهر نیز دنبال میشود.
وی گفت :مشارکت مردم در انتخابات سرمایه اجتماعی است که این
مشارکت و اعتماد را باید پاس بداریم .موافقان و مخالفان باید پای رای
مردم بایســتند تا مردم دلگرم باشند ،ناامیدی مردم ممکن است در
انتخاباتهای بعدی مشکالتی ایجاد کند.

نشست مدیران خانه صنعت ایران با قائم مقام وزیر

دستگاههاچوبالیچرختولیدنگذارند

دنیای اقتصاد -مهمترین چالشهای تولید
در نشست مشترک هیات مدیره خانه صنعت،
معدن و تجارت ایران و خراسان رضوی با قائم
مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت بررسی شد.
در این نشســت که با حضور مدیران کل تأمین
اجتماعی ،ســازمان امور مالیاتی ،محیط زیســت
و جمعی از فعاالن صنعتی پیشــرو برگزار شــد،
تولیدکنندگان مسائل ،مشکالت و پیشنهادات خود
را به طور صریح با رحمانی ،قائم مقام وزیر صنعت
مطرح کردند .در این نشست حسن حسینی ،رئیس
خانه صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی ،از
تعامل سازنده دستگاه قضایی استان با تولیدکنندگان
خبر داد و گفت :نتیجه این تعامل و تالش میتواند
برای بسیاری از دســتگاههای خدماترسان دیگر
الگو قرار گیرد .وی با بیان اینکه بخش عمدهای از
مشکالت تولید با دستگاههای اجرایی خدماترسان
است ،تصریح کرد :مشکل تولید تحریمهای دشمنان
نیست ،آنچه که بیش از همه تولیدکنندگان را رنج
میدهد ،تحریمهای داخلی است.

zجای صنعتگر زندان نیست

در ادامه این نشست عبدالوهاب سهلآبادی ،رئیس
خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران ،با بیان اینکه در
شرایط حســاس کنونی بانکها ،تأمین اجتماعی،
نظام مالیاتی و دستگاههای خدماترسان بایستی
به کمک تولید بشــتابند ،گفت :در همین شرایط
شــاهدیم که در یکی از استانها تأمین اجتماعی
عالوه بر اموال ،برند یک کارخانه را توقیف کرده است
و یا گزارشهای متعددی داریم که تأمین اجتماعی
دفترچه بیمه کارگران را تمدید نمیکند .وی اظهار
کرد :بسیاری از مشکالت کنونی کارآفرینان مربوطه
به شرایط «بیرونی» است و تولیدکنندگان در ایجاد
آن نقشی ندارند .رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت
ایران خواستار توقف فشار بانکی و مالیاتی به جامعه
تولیدکنندگان شــد و خاطرنشان کرد :مهمترین
خواسته صنعتگران و معدنکاران ایران استراحت
یکساله در پرداخت دیون است .سهلآبادی با بیان
اینکه جای صنعتگر «زندان» نیســت ،افزود :اگر
حمایتهای دستگاههای قضایی نبود ،اکنون بسیاری
از تولیدکنندگان با شکایت دستگاههای پولستان

درگوشه زندان بودند .وی با انتقاد از وزارت صنعت،
معدن و تجارت برای عدم برونســپاری فعالیتها
عنوان کرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت با برون
سپاری فعالیتها از ظرفیتهای خانههای صنعت ،معدن
و تجارت به نحو مطلوبتری استفاده کند .رئیس خانه
صنعــت ،معدن و تجارت ایران روند کنونی اعطای
تسهیالت به واحدهای تولیدی را مناسب ندانست
و تصریح کرد :ســربازان تولید ،پول و تســهیالت
نمیخواهند ،فقط دستگاهها چوب الی چرخ تولید
نگذارند ،در همین موضوع تأمین اجتماعی شاهدیم
که حتی بخشنامه وزیر را هم اجرا نمیکنند.

و مجوز تأسیس اظهار کرد :در حالی که در بسیاری
از رشتهها با انباشت تولید مواجهیم ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت همچنان مجوز صادر میکند ،این
اقدام در حالی صورت میگیرد که در برخی از صنایع
تا  ۷۰درصد ظرفیت خالی داریم.
مرتضوی با بیان اینکه برخی دستگاههای خدماتی
به جای حمایت از تولید« ،پــول زور» میگیرند،
خاطرنشان کرد :خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران
در راستای اهداف خود و در جهت حمایت از تولید
با هیچ سازمانی که حقوق تولیدکنندگان را رعایت
نکند ،از این پس سازش نخواهد کرد.

محمدرضا مرتضوی ،دبیرکل خانه صنعت ،معدن
و تجارت ایران نیز در این نشست در سخنانی با بیان
اینکه در سال حمایت از کاالی ایرانی رویه برخی از
دستگاههای دولتی همچنان شعاری و بدون اقدامات
عملی است ،اظهار کرد :مالیات در بسیاری از کشورها
ابزار توسعه است اما در ایران ضد توسعه عمل میکند
و در خدمت تولید و کارآفرینی نیست.
وی با انتقاد از صدور بیرویه پروانههای بهرهبرداری

در این نشســت رحمانی ،قائم مقام وزیر صنعت،
معدن و تجارت نیز با تأکید بر تعامل دولت و بخش
خصوصی اظهار کرد :طبق قانون نمیتوانیم جلوی
ســرمایهگذاری جدید حتی اگر با انباشــت مواجه
شده باشد را بگیریم .وی ادامه داد :آماده واگذاری و
برونسپاریفعالیتهابهتشکلتخصصیخانهصنعت،
معدن و تجارت به شرط قبول مسئولیت هستیم..

zصدور بی رویه مجوزهای تأسیس

zآمادگی وزارت صنعت برای برو نسپاری
فعالیتها به خانه صنعت

در نشست همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان مطرح شد؛

تالشبرایبرقراریپروازمستقیممشهد-عشقآباد

دنیای اقتصاد -نشســت همکاریهای
مشــترک اقتصادی ایران و ترکمنستان با
حضور وزیر امور خارجه ترکمنستان و وزیر
راه و شهرسازی ایران ،برگزار شد.
به گزارش ایســنا ،در این نشست که وزیر راه و
شهرسازی ایران به عنوان رئیس هیات ایرانی در
آن حضور داشت ،مباحثی از برنامهریزیهای آینده
برای افزایش توان همکاریهای اقتصادی دو کشور

به طور خاص در حوزه حمل و نقل مورد بررســی
قــرار گرفت .یکی از اصلیترین دغدغههای طرف
ایرانی در این نشست برقراری پروازهای مستقیم از
ایران به ترکمنستان بود که در این بین دو پیشنهاد
تهران -عشقآباد و مشهد -عشقآباد مطرح شد.
در کنــار آن کاهش هزینههای ترانزیت بین دو
کشور یکی دیگر از مسائلی بود که از سوی طرف
ایرانی اعالم شد که باید در این زمینه جلسهای میان

سازمان راهداری ایران و هیات ترکمنستان ظرف
روزهای آینده برگزار شود.
همچنیــن افزایش ســطح همکاریها در دو
کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب یکی دیگر
از اولویتهایی بود که در نشست مقدماتی میان دو
طرف مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به قرار گرفتن ترکمنستان در مرز شمال
شــرقی ایران این کشور همسایه از سالهای دور

به عنوان یکی از اصلیترین اهداف گسترش آمار
ترانزیت ایران مطرح بوده اســت .در کنار ترانزیت
زمینــی با افتتاح راهآهن اینچه بــرون و افزایش
فعالیت راهآهن سرخس دو کشور برای باال رفتن
آمار ترانزیت خود برنامهریزی کردهاند که البته با
توجه به برخــی از محدودیتهای فنی و قانونی
هنوز برخی از اهداف ریلی در این حوزه به مرحله
اجرا نرسیده است.

