استاندارخبرداد

جذب 75میلیاردتومان
سرمایهگذاری
در خراسان رضوی
ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه2

آنچه مایه درد و رنج است،
«تحریمداخلی»و«مسائلبانکی»است
سیدحسن حسینی *

این روزها مباحث مربوط به تاثیر تحریمهای جدید بر اقتصاد
ملی و تولید ملی نقل محافل اســت؛ اما همانطور که بارها
بخش خصوصی اعالم کرده است؛ آنچه که مایه درد و رنج
تولید است تحریم داخلی است نه تحریمهای دشمنان قسم
خورده نظام که از آنها انتظار دیگری هم نیست.
واقعیت این اســت که اقتصاد ایران و صنایع یاد گرفتهاند
در شرایط سخت و غیرمنصفانه با تحریمها بسازند ،کار کنند و جلو بروند ،اما در
این میان این تحریمهای داخلی بوده است که در خیلی از موارد چوب الی چرخ
صنعت گذاشته و مانع رونق تولید شده است .در سالهای اخیر شاهد تعطیل شدن
بنگاههای اقتصادی متعددی بودیم؛ بارها دالیل آن را بازگو کردیم ،نامه نوشتیم،
انتقاد کردیم و پیشنهاد دادیم اما با کمال تاسف گوش شنوائی وجود نداشته است.
امروز وقتی بخش خصوصی ایران از خودتحریمی حرف میزند ،منظورش همین
محیط نامساعد کسب و کار است که در راس آنها طبق نظرسنجی انجام شده مراکز
رسمی کشور مسائل بانکی است.
به عبارت دیگر ،با مقایسه نامساعدترین مولفهها در ارزیابی صورت گرفته ،ازسوی
تشکلهای اقتصادی میتوان گفت «مشکل دریافت تسهیالت از بانکها» در تمام
دورهها یکی از مشکالت الینفک تشکلهای اقتصادی بوده و این موضوع بارها به
دفعات تکرار شدهاست .در این راستا نرخ سود بانکی باال که در بسیاری کشورهای
جهان برای تولید اعمال نمیشــود ،قانونگریزی ،عدم اجرای دقیق بخشنامهها
و مقررات بانکی و یا ســلیقهای اجرا کردن آنها ،استمرار بوروکراسی ،قراردادهای
یکطرفه ،عدم همراهی بانکهای عامل در اســتمهال بدهیهای بانکی شرکتها
و کارخانههای بحراندار ،توقیف اموال کارآفرینان ،عدم شــراکت بانکها در زیان
واحدها و دالیل بســیار دیگر چنان ضربهای بر پیکره بخش خصوصی وارد کرده
که نای بلند شــدن ندارد .کار به آنجا میرســد که به دلیل عدم اجرای مقررات و
بخشنامههای بانکی صراحتا یک مسئول دلسوز دادگستری استان به مدیران بانکی
هشدار بازداشت میدهد ،به راستی چرا؟ چرا باید مقررات بانکی برای جامعه شریف
و زحمتکش تولیدکنندگان به نحو مناسب به مورد اجرا گذاشته نشود؟ چرا کار باید
به آنجا برسد که حرمتها شکسته شود؟
در اینجــا جــا دارد از حمایتهای بیدریغ دســتگاه محترم قضایــی از تولید و
سرمایهگذاری سالم در همه بخشها قدردانی و تشکر کنیم که تاکنون خود رافع
بخش عمدهای از معضالت بوده است .واقعیت این است که با وجود دفاع تمام قد
برخی مسئوالن از عملکرد نظام بانکی ،فعاالن بخش خصوصی چندان اعتقادی به
عملکرد مناسب نهادهای مالی در برابر رسالت حمایت از تولید ملی ندارند .به عنوان
مثال در کجای دنیا نرخهای میانگین  25درصد از کارآفرینان جامعه مطالبه میشود؟
و یا این که اموال مدیر یک کارخانه به دلیل شرایط غیرقابل کنترل تحمیلی حاکم
بر نظام اقتصادی یک کشور مصادره میشود؟ و...
ادامه در صفحه 4

یادداشت

فرمول سادة نصب کنتور
بر روی چاههای آب کشاورزی
سید حسین ثنایی نژاد*
بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است
و یکی از مهمترین راهحلهای کنترل بحران
آب در کشــور این است که باید آب در این
بخــش به انــدازه و بــا حســاب و کتاب
مصرف شود.
نصب کنتور در چاههای آب کشاورزی یکی از
کارهایی است که حساب و کتاب را بر مصرف آب در مزارع اعمال
میکند .اما آیا همین که ما سر چاه را محکم بچسبیم کافیست؟!
چه کسی آمده و برای کشاورزی که تا کنون نوع کشت خود را
بیهیچ مطالعهای برگزیده و مزرعهاش را به سادهترین و ارزانترین
شیوه آبیاری میکرده است راه درست را نشان دهد و برنامهای
مناسب به او پیشنهاد کند؟
مهمترین مشــکل کشــاورزی ایران کوچک بودن زمینهای
کشاورزی و جمعیت زیاد کشاورزان خردهپا است! به همین دلیل
عملیات ترویجی و آموزشی بسیار زمان بر و دشوار است.
با اینحال باید توجه داشت که زمانی میتوان به طرح نصب کنتور
روی چاههای کشاورزی برای بهینهسازی مصرف آب امید بست
که بتوان آن را به صورت موثر اجرا کرد .بدیهی است چنانچه نیاز
واقعی آب کشاورزان تامین نشود این طرح عقیم خواهد ماند.
zو اما چه کارهایی باید در این زمینه انجام شوند؟!

 -۱باید الگوی کشت بوم سازگار و متناسب با شرایط اقلیمی هر
منطقه تدوین و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابالغ شود.
پس از این کار باید نیاز آبی هر محصول تعیین و بر اساس آن و
نیز انتخاب نوع کشت مبتنی بر الگوی کشت ،به وسیلة کشاورزان
مقدار آب مورد نیاز آنها تعیین و بر روی کنتور بسته شود.
 -۲باید شیوههای آبیاری متناسب با نوع کشت و شرایط زمین
کشــاورزی به کشــاورز ابالغ شده و سپس به او کمک شود تا
آن را در شبکههای آبرسانی و سطح مزرعه اش به اجرا درآورد.
 -۳مقدار آب تخصیص یافته باید متناسب با شرایط آب و هوایی
هر ســال بهصورت شناور تعیین شود .زیرا مصرف آب با میزان
بارندگی ،دمای هوا و سرعت باد تغییر میکند .بهعنوان مثال اگر
بارندگیهای اردیبهشت امسال به این مقدار نمیبود ،ضرورت
آبیاری زمینهای کشــاورزی به مراتب بیشتر بود .عالوه بر این
در دورههایی که خشکســالی رخ میدهد دمای هوا و ســرعت
باد نیز افزایش یافته و متناســب با آنها نیاز آبی گیاه زراعی نیز
افزایش مییابد.
بنابراین خیلی واضح است که نصب کنتور بر روی چاه و تخصیص
یک حجم ثابت آب به کشاورز فرمول بسیار ساده ای است که با
شرایط واقعی تقاضای آب سازگار نبوده و چنانچه موارد مذکور و
دیگر مواردی از این دست پارامتریزه نشده و بهصورت دینامیکی
بر تخصیص آب کشاورزی اعمال نشوند ،انتظار موفقیت چنین
طرحی خیلی دور از ذهن خواهد بود.
*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت
بحران کمآبی در خراسان رضوی

آب هست
ولیگُم است

دنیایاقتصاد -رئیسجمهوردرآخریننشســتخبریخود 17اردیبهشتماه
سال جاری در مشــهد از «تامین آب» بهعنوان مشکلی بزرگ در استان خراسان
رضوییادکردوازمسئوالنایناستانخواستبرایمقابلهباکمآبیتالشبیشتری
کنند .مسالة آب در کشور سالهاست تبدیل به بحران شده است ،بهگونهای که در
جستوجوی واژه «بحران» در مرورگر گوگل «بحران آب» رتبة نخست را دارد که
این میتواند حاکی از توجه و نگرانی اذهان عمومی به این مســاله در کشور باشد.
حتی باید گفت این بحران وارد مقولة امنیتی شــده است ،بهطوریکه عالءالدین
بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،ضمن بازدید از
حاشیة شهر مشهد در تیرماه سال گذشته بههمراه اعضای کمیسیون امنیت ملی
لگذشتهانتقاد
وسیاستخارجیخانةملت،ازبیتوجهیبهکمبودآبطی 38سا 
کرده و گفت ه است :بحران آب عمال وارد مقوله امنیتی شده و ما ناگزیر به تشکیل
«کمیتةامنیتآب»درکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیدرمجلسشدیم.
این در حالیاست که تنها یک هفته پیش از این اظهار نظر« ،تهرانتایمز» با انتشار
مقالهایازبحرانآب 6کالنشهرو 289شهردرایراننوشتهبود.
صفحه 2

دنیای اقتصاد چند و چون قیمتگذاری کاالها
و تاثیر آن در تحقق شعار سال را بررسی میکند

مرتضوی :مدیران بانکی در صورت تمرد از قوانین بانک مرکزی بازداشت میشوند
شیران :بانک مرکزی در استفاده از برجام فرصتها را از دست داد

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی:

اجرای کمربند جنوبی
انتخابی بین بد و بدتر است

گرانیکاالیایرانی؟
صفحه 3

ترکیبهزینههایتولید
علی چشمی *
دو استراتژی برای توسعه
صنعتی کشــور از زاویه
تولید میتــوان در نظر
گرفت :استراتژی افزایش
تولید با حمایت از ورود
تولیدکنندگان جدید و
استراتژی افزایش تولید با کاهش هزینههای
تولیدکنندگان موجود .سالهاست در ایران،
اســتراتژی نخست ازســوی دولت پیگیری
میشود.توجهبهافتتاحوکلنگزنینشاندهنده
همین استراتژی است .در حالی که هزینههای
تولیدکنندگان موجود به وضعیتی رسیده است
که یا تعطیل شدهاند ،یا با ظرفیت پایین فعالیت
میکنند یا بازار بینالمللی و حتی داخلی را به
رقبای خارجی واگذار کردهاند .نگاهی به ترکیب
هزینههای تولیــد بنگاههای اقتصادی ایرانی
میتواند تاحدودی این ناکامی را نشان دهد.
تحلیل آمار شرکتهای صنعتی عضو بورس
ایران طی دهه اخیر نشــان میدهد که سهم
هزینههای ســربار در کل بهای تمام شــده
محصوالت این شرکتها عمدتا افزایش یافته
است؛ هزینههایی مانند استهالک ،آب و برق
و گاز و تعمیرات و نگهداری جزو هزینههای
سربار هستند .سهم هزینه مواد اولیه نیز در
بهای تمام شده افزایش یافته است .عالوه بر
این موارد ،سهم دســتگاههای دولتی نیز از
فروش شرکتهای صنعتی افزایش یافته است.
سهم حق بیمه تامین اجتماعی و سهم مالیات
ساالنه بر عملکرد شرکتها چنین وضعیتی را
نشان میدهد .با این حال ،افزایش سهم هزینه
مالی (ســود و جریمه وامهای بانکی) بسیار
فراگیرتر از سایر هزینههای فوق بوده است .به
عبارتی ،شرکتهای صنعتی که در دهه اخیر
با سه معضل مهم یعنی هدفمندی یارانهها (از
سال  ،)1389نوسانات شدید نرخ ارز (سالهای
 1391و  )1391و شدت یافتن تحریمها (از
سال  1391تا  )1394روبهرو بودند هزینههای
خارج کنترل آنها شــامل مواد اولیه ،انرژی،
مالیات ،حق بیمه تامین اجتماعی و هزینه مالی
با سرعت بیشتری افزایش یافته است .بنابراین،
وقتی سهم ذینفعان فوق از تولید افزایش یابد
ســهم دو گروه مهم در تولید یعنی دستمزد
کارگران و سود سرمایهگذاران کاهش مییابد
کــه در دهه اخیر در  100شــرکت صنعتی
بورسی کشور چنین بوده است .در شرکتهای
بزرگتــر ،عمدتاً نتایجی که مرور کردیم بدتر

صفحه 2

بوده اســت .به عبارتی شرکتهای بزرگ نه
تنها نتوانستهاند از مقیاس خود برای کاهش
هزینههای فــوق بهره ببرند بلکه هزینههای
بیشتری متحمل شدهاند .این شرایط ،نکات
مهمی را به ما یادآوری میکند:
حمایت از تولید را همانند دهههای قبل نباید
در سمت افزایش پرداختیهای کوچک (مانند
پرداخت وام کم بهره) به برخی تولیدکنندگان
عمدتــاً کوچک پیگیری کــرد بلکه باید در
سمت کاهش هزینههای بزرگ در بین عموم
تولیدکنندگان به ویژه بنگاههای بزرگ پیگیری
شود.
تولید رقابتپذیر ،محصول نوآوری و تکنولوژی
جدید اســت و نوآوری و تکنولوژی بیشتر در
بنگاههای بزرگ مقیاس متولد میشود و رشد
میکند .حمایت ویژه از بنگاههای بزرگ با دادن
اعتبار مالیاتی و بخشودگی حق بیمه تامین
اجتماعی بابت طرحهای تحقیقو توسعه و سایر
حمایتهایی که هزینههای آنها را محدود سازد
مهمترین راه برای دستیابی به تولید باکیفیت
و رقابتپذیر در کشور است.
یکی از مهمترین راهکارهای کاهش تولید این
است که دولت از ابزارهای سیاستگذاری خود
بهتر اســتفاده کند .سالهاست بوروکراسی
دولتی در ایران به جای استفاده مطلوب از این
ابزارها در جهت فشار به تولیدکنندگان عمل
میکند .سیاستگذاری کالن اقتصادی برای
تثبیت اقتصادی و کنترل تورم ،نرخ ارز و نهایتاً
نرخ بهره و سیاستگذاری مالیاتی برای مقابله با
رکود تاکنون در کشور به درستی انجام نشده
است .همچنین ،کاهش بار نظام اداری برای
بهبود محیط کسب و کار یکی دیگر از ابزارهای
در اختیار دولت است اما روند مطلوبی را طی
نمیکند .در حالی که ســایر کشورها ،هزینه
نظام اداری خود بر فعالیتهای اقتصادی را با
وسواس زیاد رصد میکنند اما در ایران نه تنها
چنین رصدی در کار نیست بلکه دستگاههای
اداری با فراغ بال با مقررات خود برای فعالیت
اقتصادی هزینه ایجاد میکنند.
منشا افزایش هزینههای تولید ،بیثباتیهای
سیاسی و اقتصادی مانند تحریم ،تورم ،نوسانات
شــدید نرخ ارز و افزایش شدید قیمت انرژی
است .این که صنعتگران ایرانی در محصوالت
مختلف ،توان رقابتی محدودی دارند به همین
دلیل است که سالهاست این بیثباتیها رمق
آنها را گرفته است .هرگونه ماجراجویی سیاسی
و اقتصادی ،آخرین توان تولیدگران کشور را
هدف خواهد گرفت.
*عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 4

در بازدید وزیر کار از گروه نوین زعفران صورت گرفت

رونماییازطرحملیتوسعهکشاورزی
برایپنجهزارروستاییخراسانی
صفحه 4

عکس :محسن اسماعیل زاده

یادداشت
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گزارش دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت بحران کمآبی در خراسان رضوی

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد
در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی:

دنیای اقتصاد -جلسه پرســش و پاسخ بررسی
عملکرد شــورای اسالمی شهر مشهد در دانشکده
مهندسی دانشگاه فردوســی مشهد برگزار شد و
محمدرضا حیدری به سواالت مختلف دانشجویان
درباره عملکرد شورای شهر و اقداماتی که تاکنون
انجام شده پاسخ گفت.
او در ابتدای این نشست ،به انتخابات سال گذشته و پیروزی
لیســت امید در انتخابات شورای پنجم اشاره و بر پرهیز از
سیاسی کاری به عنوان یکی از اصول مدنظر اعضای شورای
پنجم تاکید کرد .از طرفی ،وظایف شورای شهر را برشمرد و
از دالیل انتخاب تقیزاده خامسی برای تصدیگری شهرداری
مشهد گفت و او را بهترین گزینه برای این سمت دانست.
حیدری در بخش دیگری از سخنانش به هزینه سه میلیارد
تومانی اداره شهر مشــهد در هر روز اشاره و اعالم کرد که
در فروردین ماه شــهرداری مشــهد را مکلف کردیم ظرف
مدت یک ماه سامانهای برای شفافیت قراردادها آماده کند
تا جزئیات تمامی قراردادهای شهرداری در آن قرار گیرد و
بر اساس آخرین اطالعات این سامانه آماده است و به زودی
راهاندازی میشود.
اما در بخش پرسش و پاسخ ،رئیس شورای اسالمی شهر
مشــهد در پاسخ به ســئوال نماینده بسیج دانشجویی در
خصوص موضوع کمربند جنوبی مشهد ،عنوان کرد :در شرایط
موجود انتخاب ما در پروژه کمربند جنوبی مشهد بین بد و
بدتر است؛ پولی از جیب مردم در این پروژه هزینه شده که
شورای پنجم نقشی در آن نداشته و بحث ما این است که
این پروژه باید تعیینتکلیف شود.
وی افزود :مطالعات ساخت کمربند جنوبی مشهد از سال
 1378شروع و در سال  1390عملیات اجرایی آن آغاز شد.
این پروژه مصوبه شورای عالی ترافیک را دارد و جزو پروژههای
طرحهای دوم و سوم جامع مشهد است و شورای دوم ،سوم
و چهــارم به آن پول دادند به طوریکه  105میلیارد تومان
قبل از شورای پنجم در این پروژه هزینه شده و اعضای دوره
پنجم در هیچ بحث کمربند جنوبی نقشی نداشته و این به
ما ارث رسیده است.
حیدری با بیان اینکه منتقدان به کمربند جنوبی مشهد
در این  12سال کجا بودند؟ افزود :ما در حالی به این پروژه
رسیدیم که  80درصد پیشرفت فیزیکی دارد .همچنین این
پروژه مصوبه کمیسیون ماده  5دارد که باالترین مرجع در
استان است و به امضای رئیس وقت سازمان حفاظت محیط
زیست رسیده است.
zاگر امروز کمربند جنوبی مطرح بود ،شورای پنجم آن را
تصویبنمیکرد

رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد اظهار کرد :اگر االن
بحث تصویب این پروژه مطرح بود قطعاً شــورای پنجم آن
را تصویب نمیکرد .با این وجود شورای شهر کامال در برابر
ساختوســازها در حاشیه این پروژه مقاومت کرده و زمین
افرادی که در این منطقه زمین داشتند قفل شده و در جنوب
ال امکان ساختوســاز وجود ندارد و در ارتفاعات نیز
آن اص ً
 3000هکتار درختکاری شده است.
وی بــا بیان اینکه بر خالف چیزهایی که میگویند یک
صفحه هم کار تحقیقاتی در این زمینه انجام نشــده است،
افزود :با صحبتی که با ریاست دانشگاه فردوسی مشهد انجام
گرفت تیم تحقیقاتی در این زمینه در دانشگاه فردوسی ایجاد
شده تا بر روی این مساله کار کنند.
حیدری در پاسخ به سوال دیگر نماینده بسیج دانشجویی
در خصوص چرایی هزینه کــرد برای آوردن خوانندگان و
هنرمندان مشهوری از جمله ساالر عقیلی به مشهد در حالی
که شــهر گرفتار مشکالت عدیدهای است ،پاسخ داد :شهر
مجموعهای به هم پیوستهای است و در حوزه فرهنگی کار
داشته و نیاز به پویایی دارد .اگر هزینههایی در حوزه فرهنگی
میشود توجیه دارد و باید تغییری در این فضا اتفاق بیافتد.
zاحداث خط 3بیآرتی خیر عمومی دارد

وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص خط 3
بیآرتی ،بیان کرد :شما از آلودگی هوا در مشهد نگرانید و در
عین حال از احداث خط  3بیآرتی انتقاد میکنید .بیآرتی
لونقل عمومی است که در همه جای
یکی از مدلهای حم 
دنیا اجرا شده است .خط یک قطارشهری مشهد روزانه 110
هــزار نفر را جابهجا میکند در حالی که خط  3بیآرتی با
هزینهای بسیار کمتر روزانه  120هزار نفر را جابهجا میکند.
رئیس شورای شهر مشهد اضافه کرد :ممکن است عدهای
از اجــرای این طرح متضرر شــوند ،اما این طرح برای کل
جامعه خیر عمومی دارد .لذا ما باید مانند تمام دنیا بیآرتی
را توسعه دهیم.
حیدری در پاسخ به پرسشی در خصوص تعطیلی طرح
«مشهد دوستداشتنی» ،گفت :مشهد دوستداشتنی پروژهای
بوده که اجرا شده و هزینههای سنگینی برای شهر مشهد
داشته است و هنگامی که این مکان در اختیار ما قرار گرفت
بسیاری از امکانات آن جابهجا شده بود به گونهای که دیگر
امکان استفاده از آن مکان وجود نداشت .شهرداری برای این
مکان برنامهای دارد که اجرا خواهد شد .وی ادامه داد :هویت
مقولهای مهم است که مورد توجه شورای پنجم است و تنها
به یک بازدید نیست و مردم باید در تمام جنبههای زندگی
خود هویت را احساس کنند.

zانتقاد از بیتوجهی به آب

با توجه به نکات مزبور و مطرح بودن موضوع «آب»
بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی در کشور خیلی از
کارشناسان پس از ابالغ سیاستهای کلی برنامة ششم
توسعه از بیتوجهی به مسائل آب و محیط زیست در
این برنامه انتقاد کرده بودند.
عیســی کالنتری ،معــاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست نیز بیش از سه سال
پیــش در اظهارنظری تکاندهنده گفته بود :از زمان
ساســانیان و هخامنشــیان تا حدود  ۳۵سال پیش
برداشــت اضافه از منابع آبی کشور نداشتهایم ،اما در
این  ۳۵ســال فقط  ۱۲۰میلیاردمتر مکعب آبهای
شیرین فسیلی صدها هزار ساله را که معادل  ۷۵درصد
آبهای شیرین زیرزمینی بود مصرف شده است که
حدود  ۷۵میلیارد مترمکعب آن در  ۸ســال گذشته
بوده اســت .در بخش دیگری از این گزارش که در 6
اسفند  1393در روزنامة دنیای اقتصاد منتشر شده
است ،به نقل از کالنتری آمده است :ما ساالنه بیش
از  ۸۰درصد از منابع آب تجدیدپذیرمان را اســتفاده
میکنیم و عمال باعث شدهایم که منابع تجدیدپذیر
دیگر قابلیت تجدیدپذیری خود را از دست بدهند و از
بین بروند .این امر به مفهوم آن است که به زودی همه
جای ایران خشک خواهد شد .اگر سیاستهایمان را
عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان نابود
میکنیم .کاری که ما با آبهای زیرزمینی میکنیم
یعنی نسلکشی .نه تنها آب شیرین را تمام میکنیم،
بلکه همة کشور را بیابان میکنیم.

مسالة آب در کشور سالهاست تبدیل
به بحران شده است ،بهگونهای که در
جستوجوی واژه «بحران» در مرورگر
گوگل «بحران آب» رتبة نخست را
دارد که این میتواند حاکی از توجه و
نگرانی اذهان عمومی به این مساله
در کشور باشد
zخراسان رضوی و بحران آب

پیرو مباحث مطرح شده و مشکل کمآبی در استان
خراسان رضوی به تبعیت از کشور ،که7درصد جمعیت
و 8درصد مساحت ایران را شامل میشود ،سرپرست
آب منطقهای این استان در آخرین اظهارات خود در
جمع خبرنگاران از کاهــش  50درصدی حجم آب
سدهای استان نسبت به ســال گذشته خبر داده و
گفته است :تنها  23درصد سدهای ما از آب پر است.
محمد عالیی نیز با اعالم اینکه میزان برداشت آب در
خراسان رضوی بسیار بیشتر از میزان بارندگی ساالنه
است به کاهش  28درصدی منابع آب تجدیدشونده و
افت نیممتری مخازن آبی تجدیدناپذیر در استان اشاره
کرده است .او همچنین از فاضالب شدن 85درصد آب
شهری خبر داده و گفته اگر این مقدار آب را به خوبی
تصفیه کنیم بیش از 70درصد آن پساب مناسبی برای
چاههای کشاورزی خواهد بود.
وی از توسعة اقتصادی و افزایش جمعیت که پیرو
آن نیاز مبرم به آب را ایجاد میکند ،بهعنوان دو مساله

آب هست ولی گُم است

جذب 75میلیاردتومانسرمایهگذاری
در خراسان رضوی

زنان روستای کالته نو کاخک در شهرستان گناباد در انتظار تانکر آبرسانی آب آشامیدنی به این روستا هستند

دنیای اقتصاد -رئیسجمهور در آخرین نشســت خبری خود 17
ضحیزردکانلو
خبرنگار
اردیبهشتماه سال جاری در مشهد از «تامین آب» بهعنوان مشکلی
بزرگ در استان خراسان رضوی یاد کرد و از مسئوالن این استان خواست برای مقابله با کمآبی
تالش بیشتری کنند .مسالة آب در کشور سالهاست تبدیل به بحران شده است ،بهگونهای
که در جستوجوی واژه «بحران» در مرورگر گوگل «بحران آب» رتبة نخست را دارد که این
میتواند حاکی از توجه و نگرانی اذهان عمومی به این مساله در کشور باشد .حتی باید گفت
این بحران وارد مقولة امنیتی شده است ،بهطوریکه عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،ضمن بازدید از حاشیة شهر مشهد در تیرماه سال
گذشته بههمراه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خانة ملت ،از بیتوجهی به
ل گذشته انتقاد کرده و گفت ه است :بحران آب عمال وارد مقوله امنیتی
کمبود آب طی  38سا 
شده و ما ناگزیر به تشکیل «کمیتة امنیت آب» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
در مجلس شدیم .این در حالیاست که تنها یک هفته پیش از این اظهار نظر« ،تهرانتایمز» با
انتشار مقالهای از بحران آب  6کالنشهر و  289شهر در ایران نوشته بود .در این مقاله بحران آب
در مشهد نیز بهعنوان یکی از  6کالنشهر ایران مطرح است .در مقالة معروف «مدیریت آب در
ایران؛ چه چیز موجب بحران فزاینده شد؟» که در سایت مرجع مقاالت علمی ()springer
منتشر شده است ،سه عامل مهم رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن ،کشاورزی
نا کارامد و کم بازده و سوء مدیریت و عطش بیش از حد توسعه را بهعنوان ریشههای اصلی
بحران آب در ایران مطرح میکند.
جدی در استان یاد کرده و کاهش بارندگی ساالنه و
افزایش برداشــت آب را مزید بر علت بحران آب در
استان بیان کرده است.
چاههای غیرمجار بزرگترین معضل دشتهای استان
سرپرست شــرکت آب منطقهای خراسان رضوی
در ســخنان خود «چاههای غیرمجاز» را بزرگترین
معضل در دشتهای استان معرفی کرده و جلوگیری
از برداشتهای اضافه و غیرمجاز را بهعنوان برخی از
اقدامات مربوط به ســازگاری با کمآبی که با اولویت
اصلی در این شــرکت در حال پیگیری و اجراســت
نام برده است.
شرکت آب منطقهای خراسان برای نخستین بار در
کشور با طرح انسداد چاههای غیرمجاز ،کاهش دبی
لحظهای چاههای دارای اضافه برداشت و نیز مدیریت
برداشت آب از چاهها ،از طریق نصب کنتور هوشمند
در راستای صرفهجویی و مدیریت آب اقدام کرده است.

zایران رتبه نخست در اضافه برداشت از آبهای
زیرزمینی

این مقام مسئول رتبه نخست میزان اضافه برداشت
از آبهای زیرزمینی را از آن ایران دانســته و یکی از

راهکارهای مقابله با این معضل را شناسایی چاههای
غیرمجاز و مســدود کردن آنها معرفی کرده اســت.
پیرو این اظهار نظر ،طی دو سال گذشته در خراسان
رضوی5 ،هزار و  425حلقه چاه غیرمجاز پر شــده
که صرفهجویــی  99میلیون مترمکعب آب را در بر
داشته است .همچنین نصب کنتور حجمی برروی
صد درصد چاهها  238میلیون متر مکعب و اصالح و
تعدیل پروانهها در هزار و صدوچهل حلقه چاه ،حدود
دویست و  18میلیون متر مکعب صرفه جویی آب را
شامل شده است.
براساس آمار و ارقام و آنچه نمودارها به ما میگویند،
این روش نویددهندة نتایج خوب و امیدوارکنندهای
است .اما آن روی سکه ماجرای دیگری است! آن روی
سکه کشاورزانی هستند که تا کنون کشت محصوالت
خود را بــدون مطالعه و آموزش و به ســادهترین و
ن روش آبیاری انجام میدادند .اکنون بدون
ارزانتریــ 
توجه و آگاهی به نوع محصول هرکشاورز و بدون توجه
به اصالح الگوی کشت محصول و میزان آب مورد نیاز
آن ،تنها با انسداد این چاهها سردرگمی و حتی بیکاری
کشاورزان دور از ذهن نیست.

مشکل دیگر در این طرح بروز پدیدة «آب فروشی»
است که در یادداشتی که  20فروردین سال جاری در
همین نشریه به چاپ رسید خبر از کشاورزانی داد که
پس از اتمام سهمیة آب تخصیص یافته و عدم کفایت
آن برای کشت و زرع خویش ،به شرکت آب منطقهای
مراجعه کرده و پس از طرح مشــکل ،به ایشان گفته
شده است که چنانچه متقاضی افزایش سهمیه آب
خود هستند میتوانند با پرداخت مبلغی چند میلیونی،
سهمیة آب بیشتری بخرند.
مدیر شرکت آب منطقهای استان در پاسخ به این
موضوع گفته اســت :باید جلوی اضافه برداشتها از
چاهها گرفته شود ،اما در سال نخست (احتماال بهخاطر
آزمون و خطا در این طرح) کشاورزانی که بیش از 700
میلیون متر مکعب مقرر ،برداشت آب داشتهاند ،جریمه
شدهاند اما از سال دوم جریمهای در کار نخواهد بود.
حال این سواالت مطرح میشود که آیا از سال دوم
اصالح الگوی کشت برای کشاورزان تعریف میشود
که دیگر نیازی به اضافه برداشت و جریمه نباشد؟ و
اگر تعریف نمیشود و برخی کشاورزان همچون سال
نخست ناگزیر به برداشت آب مازاد هستند آیا این طرح
با شکست مواجه نمیشود؟

یکی ازمهمترین راهحلهای بلندمدت
مقابله با کمآبی آموزش و آگاهی
است .اینکه این معضل برای تک تک
شهروندان تبدیل به دغدغه شود و
هرکسی به نوبة خود در صرفهجویی
آب خویش را مکلف و موظف بداند.
تا اصالح فردی صورت نگیرد نمیتوان
یکباره به بهبود جامعه امیدوار بود
محمد عالیی در پاسخ به دنیای اقتصاد میگوید :باید
مشخص شود که در هر زمینی چه مقدار از چه نوع
محصولی کاشت شود .این مشکل آب و کشاورزی را
که  60سال به روش اشتباه پیش رفته است نمیشود
در اوج خشکسالی در عرض یک سال رفع و رجوع کرد.
این پاســخ میتواند بهنوعی بهمعنای ارائه راهکار
پس از اجرای طرح باشد و شاید تصمیی کوتاه مدت
که بدون تحقیقات کارشناسانه (طرح الگوی کشت
ســازگار با اقلیم هر منطقه و مکانیســمی که برای
اجرایش طرحی تعریف و اجرا شود) صرفا اعمال شده
است که باید در سالهای آینده منتظر نتایج غیرقابل
پیشبینی آن بود!

zاز خودمان شروع کنیم

یکی از مهمترین راهحلهای بلندمدت مقابله با کمآبی
آموزش و آگاهی است .اینکه این معضل برای تک تک
شهروندان تبدیل به دغدغه شود و هرکسی به نوبة خود
در صرفهجویی آب خویش را مکلف و موظف بداند .تا
اصالح فردی صورت نگیرد نمیتوان یکباره به بهبود
جامعه امیدوار بود .همواره توجه به «آموزش» درست
و اصولی بهترین نتایج را در بر داشــته اســت .طبعا
بدون آموزش« ،مدیریت صحیح آب» که در این برهه
از زمان مهمترین نیاز برای مقابله با معضل پیش رو
است محقق نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد

گازرسانیبه 617روستا

ایسنا -مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت:
هماکنون عملیات اجرایی گازرســانی به  617روستای
خراسان رضوی برای بهرهمندی  81هزار و  721خانوار
در حال انجام است.
ســید حمید فانی با بیان اینکه در سال
گذشــته  87کیلومتر شــبکه شهری و
یکهزار و 621کیلومتر شبکه گاز روستایی
احداث شده است ،بیان کرد :همچنین از
مجموع  48هزار و  701انشعاب نصب شده
در این مدت 6 ،هزار و  887سهم شهری
و 41هزار و  841انشعاب نیز سهم روستایی بوده است.
وی ادامه داد :در بخش اشتراکپذیری نیز  102هزار و 451
مشترک جدید جذب شــرکت گاز شده که از این تعداد 51
هزار  305مشترک شهری و  51هزار  146مشترک نیز سهم
روستایی استان شده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود :به سبب افزایش
تعداد اشتراک پذیری در سال گذشته 94 ،هزار و  616خانوار
جدید تحت پوشش گازرســانی قرار گرفت ه که از این جهت
مجموع دو میلیون و  165هزار خانوار اســتان تحت پوشش
خدمات گازرسانی قرار گرفته است.

خبر

استاندار خبر داد

عکس :ایسنا
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فانی با بیان اینکه  12هزار و  783مشترک صنعتی در استان
تحت پوشش شرکت گاز است ،عنوان کرد :از این تعداد 1501
مشترک صنعتی عمده و 11هزار  282مشترک جزء محسوب
میشوند .وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 11 ،میلیارد و
 745میلیون مترمکعب گاز در بخش های مختلف مصرف شده
است ،تصریح کرد :از این مقدار مصرف شده 3 ،میلیارد و 684
میلیون مترمکعب سهم پنج نیروگاه بزرگ استان و  4میلیارد
و  622میلیون مترمکعب در بخش خانگی ،عمومی و تجاری
مصرف شــده است .از این جهت در همین مدت کارخانجات
بزرگ فوالد و سیمان به انضمام سایر صنایع استان نیز بالغ بر
 2میلیارد و  670میلون مترمکعب گاز در این بخش مصرف
کرده است .وی با اشاره به اینکه پروژه گاز رسانی به شهر بار
در حال انجام است ،بیان کرد :در حال حاضر از مجموع 2554
روستای واجد شرایط استان 1799 ،روستا با جمعیتی بالغ بر
424هــزار  839خانوار از نعمت گاز برخوردار بوده ،همچنین
عملیات اجرایی گازرسانی به  617روستا نیز در حال اجر است.
از این جهت در بخش شــهری نیز  73شهر واجد شرایط که
 72شــهر از نعمت گاز بهرهمند و پروژه گازرسانی به شهر بار
به عنوان تنها شهر واجد شرایط فاقد بهرهمندی از نعمت الهی
گاز نیز در حال انجام است.

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان
رضوی گفت :سال گذشته تفاهم
نامه ای در استان بین  19شرکت
کشــوری با وزارتخانه های کار و
ارتباطات ایجاد شــد که در حال
حاضر  9مورد از این تفاهم نامه ها
به طور کامل اجرا شــد و  75میلیارد تومان سرمایه
گذاری در استان ایجاد کرد و بیش از  22هزار شغل
در همین بستر ایجاد شده است.
به گزارش ایســنا ،علیرضا رشــیدیان در همایش نظام
اداری الکترونیک و دولت الکترونیک در برج ســپهر اظهار
کرد :دولت الکترونیک موضوعی اســت که هم در گردش
اطالعات و دسترسی آن برای مردم و مخاطبان دستگاههای
دولتی نقش داشــته و هم تاثیر زیادی در کاهش فساد و
جلوگیری از رانتخواری و کاهش هزینهها و افزایش سرعت
کارها دارد.
وی ادامه داد :استان ما طی سنوات گذشته در این حوزه
جزو اســتانهای پیشرو بوده و خراسان رضوی طی  3سال
استان اول در حوزه  ICTشناخته شده است .در میان همه
مزیتهایی که دولت الکترونیک برای ما داشته ،مساله کاهش
هزینهها فوقالعاده مورد توجه قرار گرفت و یکی از مزایای
آن برای ما در استان کاهش هزینههای دستگاههای اجرایی
در حد چند میلیارد تومان بوده است.
رشیدیان با بیان اینکه به طور کلی آنچه دولت الکترونیک
را یک ضرورت مهم قرار داده ،گسترش و تنوع مسئولیتهای
دولت است ،تصریح کرد :دولت بایستی فضای زیرساختهای
خود را متناســب با نیاز دولت الکترونیک گسترش دهد.
وزارت ارتباطات در این زمینه تالش خوبی داشته و بیش
از  4201دستگاه اداری استان به شبکه دولت متصل شده
است .همچنین  752دهیاری استان دارای اینترنت پرسرعت
برای انجام خدمات بوده که امیدواریم تا خرداد ماه امسال
 430دهیاری دیگر به این تعداد افزوده شــود و تا انتهای
سال مجموع کل روستاهای بهرهمند از این مزیت در استان
به  2800مورد برسد.
zبرخیها تنها موارد منفی استفاده از اینترنت را مطرح
میکنند

اســتاندار خراسان رضوی گفت :با پیش کشیدن مساله
اینترنــت برخی تنها موارد منفی آن را مطرح میکنند اما
یکی از مســائل مهم در این زمینه ایجاد زیرساخت اتصال
بین روستا و شهر و دستگاههاست .این ارتباطات بین ادارات
یتواند منجر به کاهش زمان پاسخگویی و شفافیت و
نیز م 
سالمت کار شود.
وی اضافه کرد :امیدواریم تمام دستگاههای اجرایی استان
بتوانند از این زیرساختها بهرهمند شوند .باید در این زمینه
فضایی ایجاد شود که همه قوا و دستگاههای اجرایی بتوانند
خدمات خود را در این بســتر به مردم ارائه کنند .توسعه
زیرساختهای اینترنتی در ایجاد اشتغال نیز بسیار تاثیرگذار
است .سال گذشته تفاهمنامهای در استان بین  19شرکت
کشوری با وزارتخانههای کار و ارتباطات ایجاد شد که آن
زمان برخی آن را یک شو و کار نمایشی میدانستند.
رشــیدیان خاطرنشان کرد :اما آن زمان شاید این تصور
وجود نداشت که این تفاهمنامه بتواند در استان منجر به
ایجاد اشتغال شود .در حال حاضر  9مورد از این تفاهمنامهها
به طور کامل اجرا شد و  75میلیارد تومان سرمایهگذاری
در اســتان ایجاد کرد و بیش از  22هزار شــغل ایجاد در
همین بستر ایجاد شده اســت .این اشتغال در حوزههای
مختلف مانند حمل و نقل ،خدمات گردشگری ،موضوعات
مرتبط با تولیدکننده و مصرف کننده و کاهش فاصلهها و...
بوده است.
وی افزود :در این راستا قرار است شهرک دوم  ICTبعد
از تهران در مشهد افتتاح شود که فرصت خوبی برای ایجاد
اشتغال جوانان خواهد بود .بیشترین ظرفیت متقاضی برای
کار در این حوزه به گروه جوانان اختصاص دارد.
بعــد از هجرت دســتگاههای دولتی از تلگرام ،مســاله
پیامرسانهای داخلی به طور جدیتری مطرح شده و ما افتخار
میکنیم که در این اســتان یکی از بهترین پیامرسانهای
داخلی ازســوی جوانان ایجاد شده و در حال فعالیت است
کــه امیدواریم با حمایتی که صورت میگیرد ،این جوانان
بتوانند در حوزه بازارهای بینالمللی نیز بازارهای جدیدی
برای خود ایجاد کنند.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد :در این تحوالت جدید
شهرداریهای اســتان نیز به این نتیجه رسیدهاند که باید
خدمات خود را در بستر هوشمند ارائه کنند و شهر هوشمند
یکی از شعارهای شهرداریهای استان شده است.
در حــال حاضــر کارگروههای دولــت الکترونیک در
شهرســتانهای استان تشکیل شده و ظرفیتهای خوبی در
این زمینه در شهرستانهای استان نیز وجود دارد.

امور آگهیهای
روزنامه دنیای اقتصاد

در خراسان

0912 419 86 35

دوشنبه  31اردیبهشت ماه 1397
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«دنیای اقتصاد» چند و چون قیمتگذاری کاالها و تاثیر آن در تحقق شعار سال را بررسی میکند

گرانی کاالی ایرانی؟

دنیایاقتصاد-شایدبتوانقيمترامهمترینمعیارمصرفکنندگانبرایخریدیککاالدانست؛موضوعیکهبهویژهبرایاقشارضعیف
زهرا صفدری
خبرنگار
ممکناستبیشازکیفیتکاالاهمیتداشتهباشدامابرایبسیاریدیگرازمردمهمپایکیفیتکاالحائزاهمیتاست.
قیمتفروشکاالبایدمتناسببامزایایی تعیین شود کهنصیبمصرفکننده میشود وشاملمزایایواقعیوذهنیکاالازدیدمصرفکنندهباشدومیتوان
گفتنقطهآغازبراییکقیمتگذاریخوبتجزیهوتحلیلنیازهایمصرفکنندهوبرداشتهایذهنیاوازقیمتکاالست.بنابراین،دریکاقتصادسالمعامل
قيمتانعکاسیازکيفيتوارزشکاالاستومصرفکنندگانبرایکاالهاوخدماتمطلوبوباکيفيتوموردنظرخودحاضربهپرداختبهایآنهستند.
امسالازسویمقاممعظمرهبریسالحمایتازکاالیایرانینامگذاریشد؛شعاریکهزوایایمختلفیازکیفیتوهزینهکاالتامیزانواردات،قاچاق،وضعیت
بازاروعرضهوتقاضاو...رابرایمحققشدندربرمیگیرد.دراینمیانرقابتپذیریقیمتیکمحصولدرمقابلمحصوالتمشابهخارجیدربازاربرایجلب
توجهمصرفکنندهوقرارگرفتندرسبدمصرفیمردماهمیتقابلتوجهیداردوالبتهنبایدازنقشمهمعواملموثربرقیمتگذارییکمحصولچشمپوشی
کرد.برایاینکهازوضعیتقیمتکاالهادرایرانومیزانرقابتپذیریآنمطلعشویمابتدابایدبهچندسوالپاسخدهیم؛اینکهمرجعقیمتگذاریدرایران
کیستومکانیزمقیمتگذاریچگونهاست؟وکاالهایاساسیدرایرانباچهقیمتیعرضهمیشودودرمقایسهباسالگذشتهکاهشیاافزایشیداشتهاست؟
zمکانیزم قیمتگذاری

ابتدا باید به این اشــاره کنیم که کاالها به دو دســته
تولیدی و صنفی در بحث قیمتگذاری تقسیم میشوند؛
کاالهــای تولیدی کارخانجات کــه باید با رعایت ضوابط
خاص قیمتگذاری و با درنظر گرفتن قیمت تمام شــده
کاال و حاشیه سود آن از سوی تولیدکننده مشخص شود
و قیمتگذاری روی کاالهای صنفی که ازســوی اصناف
مختلف در بازار عرضه میشــود به روش دیگری است؛ تا
شهریور ماه سال گذشته کمیسیون قیمتگذاری در زمینه
تعیین نرخ کاالهای صنفی فعالیت میکرد؛ به نحوی که
کاالها به ســه گروه طبقهبندی شده بود؛ گروه نخست،
کاالهای اساسی و تحت نظارت ستاد تنظیم بازار بود .گروه
دوم ازسوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در
استان قیمتگذاری و از سوی کمیسیون نظارت بر قیمتها
در استان تصویب میشد و گروه سوم کاالها را اتحادیههای
صنفی قیمتگذاری میکردند و برای نرخگذاری آزاد بودند.

ابراهیمی :کشور ما از نظر اقتصادی در
شرایطی نیست که بدون نظارت بتوان کاری
کرد و همه برای نرخگذاری رها بشوند زیرا
در رهاسازی اجحاف زیادی اتفاق میافتد
و در این شرایط اداره تعزیرات حکومتی
هم نمیتواند نظارت کند چون قانونی برای
قیمتگذاری وجود ندارد

zتبعات آزادسازی نرخ کاالهای صنفی

اما در مهرماه سال  96ستاد عالی تنظیم بازار با حذف
ســایر گروهها برای قیمتگذاری ،فقط  5قلم از کاالهای
صنفی را مشمول قیمتگذاری کرد و به این ترتیب دیگر
نظارتــی بر قیمتگذاری کاالهــای صنفی وجود ندارد و
اتحادیهها و اصناف خود نرخ کاالها را مشخص میکنند و
حتی برای نان که کاالیی اساسی به شمار میرود ،در بازار
آزاد نظارتی بر قیمتگذاری نیســت و فقط نان یارانهای
تابع قیمتگذاری اســت .این آزادسازی قیمتها از سوی
ستاد عالی تنظیم بازار ،با مخالفت سازمانهای مردم نهاد و
تشکلهای حامی مصرف کننده به ویژه انجمن ملی حمایت
از حقوق مصرف کنندگان همراه بود بهطوریکه در بهمن
ماه پارسال بیانیهای از سوی انجمن در این خصوص صادر
شد؛ این بیانیه به حذف نمایندگان قانونی مصرفکنندگان و
دستگاههای نظارتی از فرآیند قیمتگذاری کاالها و خدمات
صنفی اشاره کرده و این موضوع را موجب تضییع حقوق
مصرف کنندگان و افزایش افسارگســیخته قیمتها و به
عنوان مجوزی برای گرانفروشــی در بستر قانون دانسته
اســت .در بخشی از این بیانیه آمده است :اجرای مصوبه
ال موجب پایمال شدن
آزادسازی نرخ کاالهای صنفی عم ً
حقوق مصرف کنندگان و مغایر با عدالت اقتصادی و اقدامی
یک طرفه در تضییع حقوق مردم بوده اســت چرا که این
اقدام نســنجیده در فقدان ثبات اقتصادی شرایط کنونی
و نبود زیرســاختهای الزم موجب هــرج و مرج در بازار و
سلیقهای رفتار کردن کلیه فروشگاهها و عرضهکنندگان
کاالهــا و خدمات در اعالم قیمت فروش محصوالت خود
به مردم شده است.

zاجحاف در حق مصرف کننده با رهاسازی قیمتها

حسین ابراهیمی ،رئیس انجمن ملی
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در
اینباره به دنیــای اقتصاد میگوید:
کشــور ما در وضعیتی نیســت که
قیمتها قابل انعطاف باشد و به ویژه
در حوزه حقوقبگیران؛ کارمندان و
کارگران امکان تطبیق دستمزد با قیمت کاالها وجود ندارد
اما میبینیم که با تغییر قیمت ارز یا مواد اولیه و ســایر
فاکتورهــای موثر در نرخ کاال ،قیمتها افزایش مییابد .در
این شرایط در بحث حمل ونقل و کاالهای مصرفی مردم
به ویژه خوراکیها هیچ نظارتی بر قیمتگذاریها نیست؛
مثال برای گوشت قرمز در ماه رمضان از  60هزار تومان و
یا برای گوشــت مرغ از  10هزار تومان برای هر کیلوگرم
صحبت میشود و هیچ نظارتی هم وجود ندارد .در گذشته
ســه گروه کاالیی قیمتگذاری و نظارت میشد اما االن
نظارت از دو گروه کامال برداشته شده و در یک گروه هم
تنها  5قلم کاال تابع قیمتگذاری است.
ابراهیمی معتقد اســت کشــور ما از نظر اقتصادی در
شرایطی نیست که بدون نظارت بتوان کاری کرد و همه
برای نرخگذاری رها بشوند زیرا در رهاسازی اجحاف زیادی
اتفاق میافتد و در این شرایط اداره تعزیرات حکومتی هم
نمیتواند نظارت کند چون قانونی برای قیمتگذاری وجود
ندارد .وی اظهار میکند :باید به شرایط قیمتگذاری گذشته
برگردیم و قیمتها با توافق و تحت نظارت تعیین شود؛ در
توافق اول قیمت تمام شــده کاال و ســپس سود منطقی
تولیدکننده و عرضه کننده درنظر گرفته شده و در نهایت

رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان تاکید کرد:

برگزارینمایشگاههدفمندوپرهیزازموازیکاری

کاال با یک قیمت عرضه شود اما در شرایط االن نه قیمت
تمام شده مشخص است و نه سود منطقی کاال و اگر کسی
انصاف داشته باشد شاید نحوه صحیح قیمتگذاری را رعایت
کند وگرنه این اتفاق نمیافتد.
zلجام گسیختگی در قیمتگذاری کاالهای صنفی

نجفپور ،نایــب رئیس انجمن ملی
حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم
میگوید :این انجمن برای برونرفت
از شرایط فعلی و حاکمیت قانون بر
بازار در بهمن ماه سال گذشته با قید
فوریت خواســتار لغو مصوبه مذکور
ازســوی هیأت عالی نظارت و صدور دستور از سوی وزیر
صنعت ،معدن و تجارت برای اصالح دستورالعمل نرخگذاری
کاالهــا و خدمات با حضور انجمن ملی حمایت از مصرف
کنندگان شــد بهطوریکه در تدوین دستورالعمل جدید
ترتیبی اتخاذ شــود تا نرخگذاری کلیه کاالها و خدمات
صنفی در قالب تفاهــم دو جانبه بین نمایندگان قانونی
مصرف کنندگان و اتحادیههای صنفی تحت نظارت مراجع
ذیصالح و کمیســیونهای نظارت استانها و شهرستانها
صورت پذیرد .درخواســتی که هنوز پاســخی از ســوی
مســئوالن و وزیر دریافت نکرده و روال کار قیمتگذاری
کاالها و خدمات صنفی به صورت لجام گسیخته و با هرج
و مرج به طور دلخواه از ســوی هر صنف و اتحادیه ادامه
دارد.
zعوامل اثرگذار در بهای تمام شده کاال

اما در موضوع کاالهای تولیدی کارخانجات که نرخگذاری
باید با رعایت ضوابط و در نظر گرفتن بهای تمام شده کاال و
حاشیه سود اتفاق بیافتد؛ بهای تمام شده کاال نقش پررنگی
دارد .قیمت تمام شده یک کاال تحت تاثیر عوامل مختلف از
مواد اولیه و انرژی و نیروی انسانی گرفته تا نرخ ارز و میزان
عرضه و تقاضا و انحصاری بودن یا نبودن بازار و ...است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق
بازرگانی خراسان رضوی معتقد است
قبل از قیمتگذاری باید روی بهای
تمام شده هر کاالی ایرانی فکر کنیم.
مواد اولیه ،دانش ،ســرمایهگذاری و
کاری که روی مواد خام انجام میشود
تا به محصول دســت یابیم و ســهم مواردی که از دست
تولیدکننده خارج است نقش قابل توجهی در بهای تمام
شده کاال دارند.

شریعتی مقدم :برخی از عوامل در بهای
تمام شده کاال نقش دارند اما تولیدکننده
توان کاهش آن را ندارد؛ مثل نرخ سود
بانکی که مهمترین مشکل در بهای تمام شده
کاالست؛ سودی که در همه جای دنیا برای
تولیدکننده دو درصد است و در کشور ما
نزدیک به  20درصد
علی شریعتی مقدم میگوید :برخی از عوامل در بهای
تمام شده کاال نقش دارند اما تولیدکننده توان کاهش
آن را ندارد؛ مثل نرخ سود بانکی که مهمترین مشکل در
دنیای اقتصاد -نشســت هیات نمایندگان
اتاق مشهد با ارائه گزارشی از آخرین تحوالت
اقتصادی کشــور و یافتن راهکارهایی برای
پیگیری مطالبات بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق ایران ضمن گزارشی از
پیگیریهای انجام شده در سطح ملی از مطالبات بخش
خصوصی خواستار اتخاذ تدابیری در استان به منظور
کاهش التهابات ارزی و اقتصادی شد.
غالمحسین شافعی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاهها
در ایران از سیاستهای کاسبکارانه پیروی میکند،
گفت :برگزاری نمایشگاه با این شیوه در کشور اشتباه
فاحشی است که گاه بار منفی نیز دارد .وی با عنوان
اینکه افرادی با گرفتن مجوز نمایشگاهی بیشتر به دنبال
کاســبی و سودخواهی هستند ،تأکید کرد :برگزاری
نمایشگاهها در خارج از کشور گاه دارای بار منفی است
و اگر اتاقها بتوانند در این قضیه کمکی انجام بدهند و
به ارتقای سطح برگزاری نمایشگاهها بیافزایند از هیچ
کمکی دریغ نخواهند کرد.
رئیس اتاق ایران یادآور شد :بخش خصوصی در چند
جدیدترین اخبار اقتصادی ایران و جهان در

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

مورد با دولت در حال مذاکره و رایزنی است که یکی از
آنها برگزاری نمایشگاهها و پذیرش هیاتهای تجاری
است .وی با گله از اعزام بیبرنامه هیاتها برای رایزنی
کار تجاری گفت :این اقدامات ناهماهنگ شایسته کشور
ما نیست که هیاتهایی در قالب دولتی و غیردولتی
به صورت موازی و بدون هدف اقدام به رایزنی با دیگر
کشورها کنند.
اعزام رایزنهای بازرگانی نیز از دیگر موارد چانه زنی
بخش خصوصی با دولت اســت که شــافعی در این
مورد اعالم کرد :این روند باید اصالح شــود تا بتوانیم
از ظرفیتهای اقتصادی خود برای کسب درآمدهای
ارزی بیشتری استفاده کنیم و صادرات غیرنفتی را رونق
دهیم .وی تصریح کرد :در این مورد اتاق بازرگانی ایران
آمادگی دارد همکاریهای الزم را انجام دهد.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی مشهد نیز ضمــن
انتقاد از بیبرنامگی و بینظمی در برپایی نمایشگاههای
بینالمللی عنوان کرد :نداشتن استراتژی باعث شده
که جایگاه صنعت نمایشگاهی در پردهای از ابهام باقی
بماند .علیرضا هوشنگنژاد عنوان کرد :برای جلوگیری

از برپایی نمایشگاههای ضعیف باید اتاق بازرگانی نقش
مالکیتی و حقوقی ایفا کند تا نمایشگاهها بتوانند جایگاه
واقعی خود را به دست بیاورند.
وی با انتقاد از نحوه برپایی نمایشگاههای بینالمللی
گفت :گاهی دیده میشود از یک استان چندین شرکت
در نمایشــگاههای بینالمللی حضور دارند که دارای
کیفیت خوبی نیستند و جایگاه و حیثیت کشور را نیز
خدشــهدار میکنند .او با بیان اینکه پنج استان مهم
کشور با سرمایهگذاریهای کالن حرفی برای گفتن در
صنعت نمایشگاهی دارند ،ابراز کرد :برخی از شهرها نیز
مدعی برگزاری نمایشگاه هستند که از جایگاه ضعیفی
در این ارتباط برخوردارند.
هوشنگ نژاد پیشنهاد کرد تفاهمنامهای بین سازمان
توسعه تجارت ،نمایشگاه و اتاق بازرگانی با هدف تعریف
ساز وکاری مناسب برای برپایی نمایشگاهها و همچنین
جهت نظم بخشــیدن به نابسامانی در اعزام هیاتها
منعقد شود .وی یاد آور شد :با امضای این تفاهمنامه
نمایشگاه و اتاق میتوانند با نظر کارشناسی و علمی بر
اعزام هیاتها نظارت داشته باشند.

بهای تمام شده کاالست؛ سودی که در همه جای دنیا
برای تولیدکننده دو درصد است و در کشور ما نزدیک
به  20درصد .از طرفی ،بروکراســی و مشکالتی که در
سیستمهای اداری برای تولیدکننده به وجود میآوردند
باعث تلف شدن وقت تولیدکننده برای مشکالت اداری
میشود حال آنکه اگر قانون بهبود مستمر محیط کسب
و کار را پیاده کنند و به تولید کمک شــود ،هم تولید
بهرهورتر میشــود و هم بهای تمام شده کاال به شدت
کاهش مییابد.
وی از تعدد تولیدکنندگان محصولی واحد به عنوان
یکی دیگر از عوامل اثرگذار در باال رفتن قیمتها نام برده
و پیشــروی به سوی تولید بدون کارخانه را گامی موثر
در حل این مشکل و کاهش قیمتها میداند.
ش بنیان
zنحوه نرخگذاری بر محصوالت دان 

ش بنیان در ســالهای اخیر نقش قابل
تولیدات دان 
توجهی در رشــد اقتصادی و مراودات تجاری کشورها
داشته و شاید برایتان جالب باشد که نحوه قیمتگذاری
روی کاالهــای دانش بنیــان و عوامل موثر در نرخ این
کاالها را بدانید.
محمدعلی چمنیــان ،مدیرعامل
شرکت نیان الکترونیک و عضو هیات
رئیســه انجمن مدیــران صنایع
خراسان در این خصوص میگوید:
برای کاالهای دانش بنیان نظارت
دولتی یا هیچ اجباری برای قیمتها
وجود ندارد و خود شــرکتها نرخگــذاری میکنند و
قیمتگذاری روی هر کاالیی عمدتا براساس میزان ارزشی
اســت که آن کاال برای مشتری دارد و اینکه مشتری تا
چه حد حاضر است برای آن کاال پول بدهد .وی میافزاید:
تفاوت محصوالت دانش بنیان با دیگر کاالها این است
که انتظار میرود در صنایع دانش بنیان که تکنولوژی
آن ایجاد شــده ،هزینه کار کمکم کاهش یابد و ارزش
افزوده بیشتری خلق شود .این ارزش افزوده در مواردی
که مصرف کنندهها میتوانند نیاز خود را با کاالی خارجی
هم تامین کنند و بازار رقابتی وجود دارد ،بســیار مهم
است .عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
تاکید میکند :برای قیمتگذاری روی کاالهای دانش
بنیان ،اینکه کاال میتواند در این شرایط هزینه اضافهای
از متقاضی بگیرد و در هر حالت برای مشتری به صرفه
باشــد ،بسیار مهم است در غیر این صورت نمیتوان با
کاالهای مشابه خارجی در بازار رقابت کرد.
وی با اعتقاد بر اینکه بخش بزرگی از داستان حمایت
از کاالی ایرانی به خود دولت برمیگردد ،تصریح میکند:
دولتها باید زیرساختها را طوری اصالح کنند که مردم
تمایل به خرید کاالی ایرانی داشته باشند .در حال حاضر
با وضعیتی که در زمینه قاچاق ،عوارض گمرکی و نرخ
ارز در کشور ما وجود دارد ،قیمت کاالی خارجی واقعی
نیســت؛ بخشی از پایینتر بودن قیمت کاالی خارجی
ناشــی از تبدیل نرخ ارز به ریال اســت؛ اینکه دولت با
فشار میخواهد قیمت دالر را  4200تومان نگاه دارد و
از طرفی نمیتواند قاچاق را کنترل کند ،به همین دلیل
بســیاری از کاالهای وارداتی تعرفه گمرکی ندادهاند و
هزینه گمرکی نداشته و در نتیجه قیمتشان گاهی کمتر
از کاالی داخلی است.

قیمت کاالهای اساسی در خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی نرخ کاالهای اساسی
استان در ماه رمضان را اعالم کرد.
به گفته علی رسولیان برای ماه رمضان امسال  1200تن مرغ منجمد با قیمت مصرفکننده 6200
تومان برای مشهد و  6300تومان برای شهرستانها آماده عرضه است .همچنین هزار تن گوشت
منجمد با قیمت  23هزار تومان برای مشهد و  24هزار تومان برای شهرستانها تعیین شده است.
 1600تن شــکر با قیمت  2722تومان نیز در فروشــگاههای زنجیرهای و تعاونیهای مصرف
کارگری و کارمندی عرضه میشــود و سه مدل برنج شــامل برنج هندی مدل  1121با قیمت
 5600تومــان ،برنــج هندی مدل  PR 11بــا قیمت  2600تومان و برنــج تایلندی با قیمت
3900تومــان هر کدام به میــزان  800تن و روغن نباتی نیز به میزان کافــی و با  10درصد زیر
قیمت بازار  ،به مناســبت ایام ماه مبارک رمضان در قالب طرح تنظیم بازار عرضه میشــود.
خرما ،زولبیا و بامیه هم قیمت مصوب و تعادلــی دارد و عرضه آن خارج از نرخ مصوب تخلف
محسوب میشود.
وام کاال

ردیف
1

ريغه

ویمٍ جامذ  5کیلًگرمی

ویمٍ جامذ  16کیلًگرمی
مایع  810گرمی مخلًط

حذاکثر قیمت فريش َر کیلًگرم درب کارخاوٍ

قیمت فريردیه سال 96

قیمت فريردیه سال 97

708,000

772,000

235,000
44,000

25,200
29,500

35,500

2

شکر

حذاکثر قیمت فريش شکر فلٍ برای مصرف کىىذٌ

3

گىذم

کیلً گرم

6,650

5

لبىیات

شیر پاکتی (خاوًار)

4

آرد

کیلً گرم

48,000

27,220

29,000

شکر بستٍ بىذی  900گرمی

254,000

8,050

16,000

31,000

بذين تغییر

بذين تغییر

بذين تغییر

پنج قلم از کاالهای تولیدی کارخانجات با قیمت مصوب دولتی عرضه میشوند؛ در این جدول نرخ این کاالها در فروردین ماه امسال و سال گذشته آمده است.

zاثر بخش توزیع در نرخگذاری

موضــوع توزیع کاال و نقش واســطهها در آن نیز از
دیگر موارد تاثیرگذار در قمیت کاالســت همانطور که
شهردار مشــهد در اجالس سراسری هیات نمایندگان
اتاقهای بازرگانی ایران در مشــهد اشاره کرد و حمایت
از کاالی ایرانی را یک چرخه دانست که نباید در تولید
خالصه شود.
تقیزاده خامسی به فعالیت حدود
 3میلیون واحد توزیعی در کشور
اشــاره کــرد که  30درصــد آنها
غیرقانونی است و این موضوع باعث
میشود قیمت کاال در نقاط مختلف
شــهرها متفاوت باشــد و تنها با
بازرسی نمیتوان آن را حل کرد .وی راهکاری هم برای
حــل این مشــکل ارائه داد :موضــوع توزیع با تجمیع
فروشگاههای کوچک در فروشگاههای بزرگ تا حد زیادی
حل میشود و هم از نظر اقتصادی به خوبی قابل رصد
بوده و هم مردم به راحتی به کاالها دسترسی دارند.

تقیزاده خامسی :موضوع توزیع با تجمیع
فروشگاههایکوچکدرفروشگاههای
بزرگ تا حد زیادی حل میشود و هم از
نظر اقتصادی به خوبی قابل رصد بوده و هم
مردم به راحتی به کاالها دسترسی دارند
zافزایش قیمت خودرو

حمایت دولت از برخی شرکتهای دولتی یا خصولتی
و وجود رقبا و یا انحصار یک محصول در بازار هم مساله
بسیار مهمی در تعیین قیمت کاالست؛ اینکه حمایتهای
دولتی در انحصار یک یا دو شرکت باشد و با حجم تقاضای
زیادی از سوی مصرف کنندگان روبرو باشد ،نتیجهای
جز افزایش قیمت آن محصوالت ندارد؛ مثال واضح در
این زمینه ،خودروهای داخلی است؛ در سالهای اخیر
تغییرات قیمتی در حوزه خودرو بسیار پرشتاب بوده که
البته افزایش قیمت متناسب با کیفیت خودروهای تولید
داخل نیست ،به این معنی که کیفیت متناسب با قیمت
رشد نداشته و بسیار کندتر در حرکت است.
این درحالیســت که برخی از کارشناسان معتقدند
افزایش قیمت خودرو زمانی میتواند موثر باشد که بازار
داخلــی این محصول رقابتی بوده و خودروهای داخلی
بتوانند در بازار رقابتی با مشابه خارجی خود رقابت کنند،
اما در حال حاضر این طور نیست و خودروهای داخلی
توان رقابت در بازارهای بینالمللی را ندارند.

چمنیان :برای کاالهای دانش بنیان نظارت
دولتی یا هیچ اجباری برای قیمتها وجود
ندارد و خود شرکتها نرخگذاری میکنند
و قیمتگذاری روی هر کاالیی عمدتا
براساس میزان ارزشی است که آن کاال
برای مشتری دارد و اینکه مشتری تا چه حد
حاضر است برای آن کاال پول بدهد
امســال هم پس از افزایش نرخ ارز و ســپس صدور
بخشــنامه ارزی از ســوی دولت ،زمزمههایی مبنی بر
افزایش  15تا  20درصدی قیمت خودرو در ایران شنیده
میشود هر چند این موضوع چیز جدیدی نیست و مردم
تقریبا به افزایش هر ساله قیمت خودرو در کشور تقریبا
عادت کردهاند .البته وزیر صنعت هم اواخر هفته گذشته
اعالم کرد شرکتهای خودروسازی حق افزایشی بیش
از  9درصد را در محصوالت خود ندارند.
zلزوم بازنگری در نحوه نرخگذاری کاالهای صنفی

براساس آنچه در این گزارش عنوان شد؛ امروز بازنگری
در نحوه نرخگذاری کاالهای صنفی امری ضروری است.
وضعیت قیمت کاالها در این شرایط در مناطق مختلف
متفاوت اســت و نظارتی هــم در چنین وضعیتی وجود
ندارد .درحالیکه در شرایط اقتصادی کنونی و حساسیت
مردم نسبت به قیمتها ،الزم است نظارت کاملی بر نحوه
قیمتگذاری کاالهای صنفی بار دیگر از ســوی وزارت
صنعت و با همکاری انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی
که نماینده واقعی مردم در این زمینه هستند ،صورت بگیرد.
از طرفی برای تحقق حمایت همه جانبه از کاالی ایرانی
و کاهش قیمت کاالهای تولیدی در این راستا؛ الزم است
بهای تمام شده کاالها کاهش یابد تا این موضوع در کاهش
قیمتها و استقبال مصرف کنندگان از کاالهایی با کیفیت
مطلوب و قیمت پایینتر نسبت به کاالهای مشابه خارجی
اثرگذار باشد و اینجاست که نقش سیاستگذاران در زمینه
نرخ سود بانکی ،نرخ ارز ،مالیات بر ارزش افزوده ،سهم بیمه
تامین اجتماعی و ...بازهم پررنگ میشود.
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آنچه مایه درد و رنج است،
«تحریمداخلی»و«مسائلبانکی»است

ادامه از صفحه اول
این اتفاقات در حالی روی میدهد که بانکها نقش موثری را در توسعه و رونق
تولید برعهده دارند و از آن به عنوان رسالت نهادهای مالی یاد میشود؛ رسالتی که
گاه در فرمولهای عجیب و قریب بانکها فراموش میشود!
در حالیکه نهادهای مالی میتوانند با تزریق نقدینگی ،اتخاذ تمهیدات تشویقی
خاص سرمایهگذاران و کارآفرینان ،به چرخهای اقتصاد ملی شتاب بخشیده و از
این طریق ضمن مشارکت در فرایند توسعه اقتصادی کشور ،رونق تولید و ایجاد
فرصتهای شغلی پایدار ،بستر مناسبی را نیز برای «نهضت خودکفایی» فراهم کنند.
تحقق این امر ،عالوه بر ضرورت تغییر نگاه مدیران و برنامهریزان نهادهای مالی و
بانکی ،به تسهیل در اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی به عنوان یک رسالت مهم
بانکها نیاز دارد .هرچند نمیتوان منکر خدمات نظام بانکی به بخشهای مختلف
اقتصادی و جامعه کارآفرینان بود ،اما آنچه که مشخص است؛ نظام بانکی کشور
همچنان حامی جدی کارآفرینان نیست .این در حالی است که رشد اقتصادی و
توسعه بخش صنعت و بطور کلی تولید بدون پشتوانه مالی امكانپذیر نیست و الزمه
موفقیت توسعه اقتصادی یك كشور ،دارا بودن سیستم بانكداری فعال و سالم است.
در واقع سیستم بانكی ،نهاد واسطی است كه میتواند مازاد منابع را با مازاد مصارف
ملی به صورت بهینه مرتبط كند و با توجه به اینكه ایجاد بستر مناسب بـرای رشـد
و تـوسعه اقتصـادی ،نیازمند سرمایهگذاری كافی در بخشهای اقتصادی است و
این سرمایهگذاریها نیاز به تامین مالی دارند ،لذا بانكها میتوانند از طریق هدایت
پساندازها به سمت سرمایهگذاری ،رشد اقتصادی را تنظیم كنند .بررسیهای انجام
شــده نشان میدهد بانكهای موجود در ایران به علت ساخت دولتمدارانه و نبود
فضای رقابتی کارامد ،وجود مشكالت مدیریتی و روشهای اجرایی قدیمی ،پاسخگوی
نیازهای در حال تغییر مشتریان و تسهیل در امور آنان نیست و تا حدود زیادی باعث
نادیده انگاشتن نیازهای مشتریان شده است .این روند باعث شده است تا بخش واقعی
اقتصاد از جمله بخش صنعت و معدن كشور نتواند همپای تحوالت صنعتی جهان
گام بردارد .عصر جدید طالب بانكداری مدرن ،با سرعت ،پاسخگو ،كارا و اثربخش
است و تضمین ثبات نظام اقتصادی كشور نیازمند صنعت بانكداری و با ویژگیهای
مذكور است ،صنعتی كه عالوه بر كاهش هزینههای غیرمرتبط با تولید ،هزینههای
عملیاتی خود را نیز به حداقل برساند و توسعه را موجب شود .لذا به نظر میرسد
تا نظام بانکداری کارآفرین در کشــورمان ایجاد نشود و تفکر کارآفرینی و اقتصاد
درونزا به عنوان شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی نهادینه و رسوخ
نیابد ،نمیتوان انتظار داشت که گره کور تولید و بانک باز شود.
* رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

یادداشت

ارزشهای پیدا و پنهان یک ملک و تاثیر آن بر خرید
امیرحسن بطحایی*

شاید بارها و بارها با خریداران و فروشندگان مختلف بر سر
خرید یا فروش یک ملک پای مذاکره نشستهام و در مورد
ارزشهای یک ملک بحث کردهایم .تفاوت نظر من با هریک
از آنها در چه چیز بوده است که در نهایت به یک نقطه نظر
مشترک نرسیدیم؟ ارزش در مقابل قیمت.
امروز وقتی با یک مشتری صحبت میکنم اولین سوالها از
من در مورد قیمت است؛ قیمت به سه روش از طرف فروشندگان تعیین و اعالم
میشود -1:در اکثر موارد فقط براساس قیمت مقایسهای با رقبا ،حرفها و شایعات
بازار (مخصوصا در بازه زمانی مثل امروز که التهاب بازار را گرفته) تعیین میشود.
 -2براساس هزینه تمام شده و سود مدنظر سازنده  -3مهمترین روش که کمتر
در ایران استفاده میشود روش قیمت بر اساس ارزش مشتری است .دو روش اول
معموال دارای اشکاالتی غیر قابل انکار است که فروشندگان آن را مدنظر نمیگیرند؛
در روش اول که قیمت را بر اساس رقبا و مقایسه با آنها اعالم میکنیم ممکن است
از اشتباه رقبا برای اعالم قیمت یا شایعات قیمت فروش یک ملک ،فروشنده آسیب
ببیند .در روش دوم ممکن اســت هزینه تمام شده و سود مدنظر فروشنده برای
خریدار بسیار باال باشد و مشتری تمایل به پرداخت هزینههای اضافی که فروشنده
در حین ساخت متحمل شده را نداشته و این امر را غیرمنطقی بداند .به نظر من
قیمت آخرین قسمتی است که باید بر سر آن توافق حاصل شود .اعالم قیمت در
ابتدا به مشــتری مقایسه بیفایدهای در ذهن مشتری ایجاد میکند که در نهایت
اولین مکالمه تبدیل به آخرین مکالمه خواهد شد ولی با مشخص کردن ارزشهای
ملک برای مشتری از حساسیت قیمتی تا حد زیادی میتوان کاست .حتما تا به
حال ملکی را به قیمت باالتر فروخته یا خریدهاید .دلیل آن چیزی جز ارزش ملک
برای خریدار نیست .در واقع ما حاضریم برای ارزش باالتر قیمت باالتری پرداخت
کنیم ،اما اگر از ارزش یک ملک باخبر نباشــیم و در برخورد اول قیمت را مطرح
کنیم شاید هیچ وقت تبدیل به قرارداد فروش نشود.
حال که بر سر موضوع ارزش یک ملک صحبت شد بهتر است تا ارزشهای یک ملک
را تقسیمبندی کنیم .قبل از تقسیمبندی میتوان به متراژ ،نورگیری ،جهت ساختمان
(شمالی یا جنوبی ) مصالح به کار گرفته شده ،تاسیسات (گرمایش ،سرمایش ،اطفای
حریق و سیستم فاضالب) نما ،چشمانداز ،طرح معماری ،آشپزخانه بزرگ (تاثیرگذار
برای خانمها) سازه و استحکام بنا به عنوان پارامترهایی که مشتری معموال برای
خرید مدنظر میگیرد اشاره کرد.
ارزشهای یک ملک را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد :
-1ارزشهای پیدا ارزشهایی که برای مشتری قابل رؤیت هست و تاثیر مستقیم
روی قیمت دارد  .موقعیت ملک ،مصالح اســتفاده شده ،مشاعات ،تعداد واحد در
ساختمان ،آسانسور ،طرح معماری (نورگیری ،نقشه سرویسها ،آشپزخانه ،طبقه،
نما ،پارکینگ اصلی و مازاد) ،تاسیســات ،ایمنی ساختمان ،سهمالعرصه ،سن بنا،
شارژ ماهیانه ،انشعابات مجزا ،وضعیت سند ،پیشرفت فیزیکی (برای ملکهای پیش
خرید ) و چشم انداز
 -2ارزشــهای پنهان :امروز با شرایط رقابتی بازار ،ارزشهای پیدا تبدیل به یک امر
بدیهی شــده است اما هنوز بسیاری از دوستان سازنده تمرکز خود را بر ارزشهای
پیدا گذاشتهاند و سعی در بهبود مضاعف آن مثال در بحث متریال دارند و از نظر
خودشــان متریال بهتر و گرانتر را عامل تمایز خود با دیگران میدانند .اما به نظر
بنده به جای تمرکز و هزینه بیش از حد روی ارزشهای پیدا میبایست ارزشهایی را
در نظر گرفت که وجه برتری یک ساختمان باشد .با درنظرگیری ارزشهای پنهان،
هنگام خرید زمین ،حین ســاخت و حتی در زمان فروش خیلی نیاز به برجسته
کردن تفاوت ارزشهای پیدای ملک خود با امالک دیگر نخواهید داشت) مشتری
خود بسیاری از واضحات را میبیند و مقایسه میکند).
ارزشهای پنهان شامل موارد ذیل است:
همســایهها ،اصالت فروشنده ،دسترســی به خیابانهای اصلی ،آرام بودن منطقه،
دسترسی به امکانات و خدمات شهری ،مراکز خرید ،امکان رشد آینده و آمار تخلف
و دزدی (امنیت و ایمنی منطقه).
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشــت این است که برخی ارزشها متغیر
هستند مانند تغییر مد روز در طراحی داخلی امکانات و خدمات منطقهای و ...بنابراین
بایستی نوعی پیشبینی در روند بازار و نیازهای آتی صورت پذیرد .پس میبایست
با در نظر گرفتن دیر بازده بودن محصول ملکی (به صورت میانگین یک سال و نیم
تا دو سال) روندهای آتی بازار را در نظر گرفت و تا حد امکان آپارتمانهای در حال
ساخت را با نیاز آتی مشتریان طراحی کرد .در پایان پیشنهاد میکنم برای آشنایی
با مسائلی که ذکر شد کتاب اصول بازاریابی و فروش مسکن محمدرضا محمدی که
خالصهای از روشهای بازاریابی امالک را در اختیار میگذارد مطالعه کنید.
* فعال بازار مسکن
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در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اعالم شد:

بیش از  59میلیون دالر ثبت سفارش در بانکها
معاون دادگستری:مدیران بانکی در صورت تمرد از قوانین بانک مرکزی بازداشت میشوند

برمیگردد .در نبود نقدینگی باید از همه فرصتها برای
اداره کشور استفاده کنیم و در این زمینه از مدلهایی
که بسیاری از کشــورها مثل فنالند و دانمارک و...
استفاده کردند ،باید الگوبرداری کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه نتوانستیم از فرصتهای
ایجاد شده برجام در طول دو سال به خوبی استفاده
کنیم ،افزود :باالترین فرصتسوزی را بانک مرکزی
داشت که نتوانست هیاتهای زیادی را وارد کشور
کند .امروز همه میدانند استکبار با ما مشکل دارد
و مشــکل ما گفتمانی و اعتقادی اســت اما مقصر
مدار بســتهای که در بوروکراسی اداری ایجاد شد و
نتوانستیم از برجام استفاده کنیم ،خودمان بودیم.

zبازداشت مدیران بانکی در صورت تمرد از قوانین
بانکمرکزی

در همین راســتا ،مرتضوی ،معاون دادگســتری
خراســان رضوی با اشــاره به تاکید بر قراردادهای
متحدالشکل به عنوان یکی از مواد قانون بهبود مستمر
محیط کســب و کار ،گفت :اینکه فرمت قرارداد از
بانک مرکزی ابالغ میشود و بندهای قرارداد ازسوی
بانکها در اســتان جابجا میشود توجیهی ندارد .از
طرفی ،داشتن نسخهای از قرارداد حق مشتری بانک
است .اگر موردی پیش بیاید و مسئوالن بانک از قانون
تمرد کنند ،برخورد خواهیم کرد .مرتضوی حتی به
بازداشت مدیران بانکی در صورت تمرد از این موضوع
و قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی اشاره کرد.
استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح
کرد :بانک مرکزی چارچوب اصلی را میدهد و برخی
از بانکها به خصوص بانکهای خصوصی میتوانند
بندی در قراردادهای خود اضافه کنند زیرا در حوزه
کاری خود سیاستها و مالحظاتی دارند اما بندها نباید
نافی چارچوب کلی ابالغیه بانک مرکزی باشد .تمامی
بانکها باید در شورای هماهنگی بانکهای استان
شرکت کنند و این به نفع خود بانکها و مردم است.
رشــیدیان در بخش دیگری از سخنانش به سفر
اخیر ریاست جمهوری به مشهد اشاره کرد و از انتظار
روحانی برای اشتغالزایی در این استان گفت؛ رئیس
جمهور در جمع مسئوالن خراسان رضوی گفته بود
در استانی که ساالنه پذیرای  30میلیون زائر است،
نباید حتی یک بیکار وجود داشته باشد.
اســتاندار خراســان رضوی از اجرای  44پروژه با
سرمایهگذاری 2هزار و  151میلیارد تومان در مدت
سه ســال به عنوان بخشی از مصوبات سفر رئیس
جمهور نام برد و افزود :طی این سفر تامین منابع مالی
 111طرح مطرح شد و سه تفاهمنامه در این زمینه
به امضا رسید که دو مورد آن با بانکهای استان بود؛
 8طرح اقتصادی با بانک پارســیان در زمینه فوالد،
معادن و نیروگاهها و  50طرح با بانک ملی در زمینه
طرحهای شهری ،اقتصادی ،انرژی ،فوالد ،بیمارستان
و ریل و ...به امضا رسید.

شافعی :در زمینه تخصیص ارز
برای واردات ،ثبت گشایش در
تهران مشکلی ندارد اما در خراسان
مراجعات زیادی داشتیم که بانکها
این کار را انجام نمیدهند و باید
این موضوع پیگیری شود
وی بــه موضوع خروج آمریــکا از برجام نیز
اشــاره و اظهار کرد :اروپاییــان باید برای اجرای
بندهای برجــام تضامین الزم را به دولت و ملت
ایــران بدهند .از طرفی با توجه به محوریت دالر
در تعامالت بینالمللی و ظرفیتهای دولت آمریکا
که حتی برخی از شرکتهای ارتباطی چینی را با
تحریمهایش به ورشکستگی کشاند ،نباید نادیده
گرفت .در حوزه بینالملــل مجبوریم برای آثار
تصمیم ترامپ برنامهریزی کنیم و طراحی الزم
صورت گرفته و امیدواریم با اقدام به موقع این تدابیر
به نفع ملت و کارساز باشد.
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اینکه فرمت قرارداد از بانک مرکزی ابالغ میشود و بندهای قرارداد ازسوی بانکها در استان جابجا میشود توجیهی ندارد

دنیای اقتصاد  -در تازهترین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
زهرا صفدری
خبرنگار
خصوصی خراســان رضوی ،مصوبه ارزی دولت بار دیگر مورد انتقاد
فعاالن بخش خصوصی قرار گرفت و از عدم ثبت ســفارش کاال برای دریافت ارز از ســوی
بانکهای استان گالیه شد .با این حال ،دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی از
ثبت ســفارش 59میلیون دالری کاال در بانکهای استان خبر داد .در این جلسه که با چند
دستور کار بانکی پیگیری شد ،موضوع تمدید تسهیالت ســرمایه در گردش بدون لزوم
پرداخت اصل تسهیالت قبلی و تنها با بازپرداخت سود آن تسهیالت تصویب شد ،همانطور
کهدرسال 86موضوعتمدیدتسهیالتبهاینروالمیگذشت.همچنینبهدستوراستاندار
خراسانرضویاینتمدیدتسهیالتنبایدباانعقادقراردادجدیدودریافتفاکتورازمتقاضی
از سوی بانک همراه باشد ،در غیر اینصورت به منزله انعقاد قرارداد جدید خواهد بود و دیگر
تمدید قرارداد به شمار نمیآید .از طرفی ،لزوم ارائه نسخهای از قراردادهای بانکی به طرف
قراردادبهعنوانمتقاضیدریافتتسهیالتوضامنانطبقبخشنامهبانکمرکزیتصویبو
براجرایبخشنامهبانکمرکزیدراینزمینهازسویبانکهایاستانتاکیدشد.بهگفتهعلی
اکبرلبافی،رئیسدبیرخانهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیاستان ،اجرایقانون،
بخشنامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی در استان یکی از دغدغههای بخش خصوصی
استویکیازمواردقانونیوبخشنامههایبانکمرکزیکهدراستانبهدرستیاجرانمیشود،
عدمارائهیکنسخهازقراردادهایبانکیبهفردطرفقراردادبانکوضامناست.
zهمکاری نامطلوب بانکهای استان در ثبت سفارش

غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران نیز با اشاره
به دریافت گزارشهایی از سوی فعاالن اقتصادی مبنی
بر عدم گشایش ارزی از سوی بانکهای استان گفت:
در زمینه تخصیص ارز برای واردات ،ثبت گشایش در
تهران مشکلی ندارد اما در خراسان مراجعات زیادی
داشتیم که بانکها این کار را انجام نمیدهند و باید
این موضوع پیگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با اشاره به
خروج آمریکا از برجام و تبعات این اقدام ترامپ گفت:
انعکاس بینالمللی این اتفاق به ضرر دولت آمریکا بود
زیرا براساس تفسیرها همه الگوی برجام را یک نوع
آزمایش برای چگونگی تاثیرپذیری گفتوگو در صلح
و امنیت جهانی میدانستند و کار ترامپ زیر سوال
بردن ســازمانهای بینالمللی بود .تعبیر دیگر این
است که در آینده هم برای سازمانهای بینالمللی و
هم برای صلح و امنیت جهانی این نوع برخورد یک

خطر است که جامعه جهانی باید فکری برای آن کند
چرا که اگر سازمانهایی مثل شورای امنیت نتواند در
تصمیمگیریاش به نفع مردم جلو برود تمام مسائل
بینالمللی زیر سوال میرود .در حقیقت خروج آمریکا
از برجام یک تکانه جدید برای تجدیدنظر در زمینه
ســازمانهای بینالمللی به وجود آورد که به ضرر
جامعه آمریکا هم هست.

zبانک مرکزی در استفاده از برجام فرصتها را از
دست داد

رضا شــیران خراسانی ،رئیس مجمع نمایندگان
خراسان رضوی نیز در این جلسه از قانون مدیریت
خدمات کشوری به عنوان معتبرترین قانون در اداره
کشــور پس از قانون اساســی گفت و با بیان اینکه
اصالحیه این قانون در مجلس در حال بررسی است،
افزود :در این قانون از واحد عملیاتی تعریف شده و
مسئولیتهایی برای واحدها درنظر گرفته شده و به
فعالیت بخش خصوصی در مدیریت آینده کشور نیز

zمشکلجدیدر صادراتدر صورتعدمبازنگری
در بخشنامه ارزی

در ادامه ،محمدحسین روشنک ،رئیس کمیسیون
تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی به آسیبهای
ناشــی از تصمیم ارزی دولت اشــاره و اظهار کرد:
صادرات با برند و با قرارداد ما در حال از دست رفتن
اســت و اگر در تصمیم اخیــر دولت در زمینه ارز و
صادرات و واردات بازنگری نشود ،هیچ توفیقی ندارد
و با مشکالت جدی مواجه میشویم.
به ویژه اگر در بحث واردات مدیریت الزم صورت
نگیرد ،دولت حجم زیادی از ارز در اختیار خود را به
خاطــر کاالهای غیر ضروری که قبال با ارزهای آزاد
وارد میشد از دست میدهد و ارزی که در گذشته
برای ورود کاالهای اساسی اختصاص مییافت امروز
برای واردات گوشی موبایل و عروسک چینی هم داده
میشود و این سیاست اشتباهی است.

روشنک:اگر در بحث واردات
مدیریت الزم صورت نگیرد ،دولت
حجم زیادی از ارز در اختیار خود
را به خاطر کاالهای غیر ضروری که
قبال با ارزهای آزاد وارد میشد از
دست میدهد و ارزی که در گذشته
برای ورود کاالهای اساسی اختصاص
مییافت امروز برای واردات گوشی
موبایل و عروسک چینی هم داده
میشود و این سیاست اشتباهی است
وی خواستار بررسی تبعات ناشی از این تصمیم
ارزی در تجارت اســتان از سوی دبیرخانه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
شد و تاکید کرد :گشــایش اعتبار ارزی برای ورود
مواد اولیه جای دوری نمیرود اما اختصاص این ارزها
برای کاالهای غیرضروری مشکالتی را در آینده به
وجود میآورد که امروز توجهی به آن نمیشــود .از
طرفی با این بخشــنامه ارزی در صادرات به آسیای
میانه و افغانســتان هم دچار معضل هستیم؛ امروز
بخشی از صادرات ما به افغانستان در نیمه راه مانده
و ســرمایهگذاریهای نیمهکارهای که از کشورهای
مختلف به صورت آزاد وارد اســتان شده بود ،امروز
دچار مشکل شده است .این مشکل از سوی استاندار
خراسان رضوی به صورت کتبی به تهران منعکس
شده است و امیدواریم ترتیب اثر داده شود.

در بازدید وزیر کار از گروه نوین زعفران صورت گرفت

رونمایی از طرح ملی توسعه کشاورزی برای پنج هزار روستایی خراسانی
و جلوگیری از توأم شدن سالمندی با فقر در روستاها
را هدف اصلی این طرح خواند و گفت :تمامی مشاغلی
که از طریق طرح ملی توسعه کشاورزی و تولید مبتنی
بر قرار داد ایجاد میشود ،منتهی به بیمه بازنشستگی
خواهد شد و سهم بیمه روستائیان از محل صندوق
بیمه روستائیان و عشایر تامین خواهد شد و دولت آن
را پرداخت میکند .ربیعی ساختار مشاغل روستاهای
ایران را بنگاههای کوچک بدون اتصال به بازار دانست
و گفت :مهمترین چالش در ناپایداری مشاغل ،عدم
متصل بودن کســب و کارها به بازار است که با اجرا
شدن این طرح ،این مشکل رفع خواهد شد.

بینالمللــی میتواند نقش موثری داشــته باشــد.
رشیدیان یکی از مشکالت جدی در خراسان رضوی
در حوزه زعفران را عدم فرآوری و بستهبندی مناسب
دانست و گفت :با وجود تولید  90درصد زعفران دنیا
در این استان متاسفانه ،بازار و سود عمده آن به جیب
تولیدکننده ایرانی نمیرود و کشورهای دیگر اعم از
اروپاییها و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس سود
باالیی از فرآوری و بستهبندی زعفران ما میبرند .وی
ابــراز امیدواری کرد :با حمایتهایی که در قالب این
طرح از فعالیت بخش خصوصی میشود ،این سود به
فعاالن و تولیدکنندگان کشور برگردد.

علیرضا رشــیدیان ،استاندار خراسان رضوی نیز با
بیان اینکه طرح ملی توسعه کشاورزی و تولید مبتنی
بر قرارداد مزایا و اهمیت بسیاری دارد ،گفت :در واقع
به هر میــزان که فاصله بین تولید و مصرف کاهش
یابد برای تولیدکننده و مصرف کننده سود بیشتری
خواهد داشــت .در واقع نوع نگرش در طرح تکاپو و
نیز همکاریهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
تولیدکنندگان و مجموعههای فرآوری و بستهبندی و
کارخانجاتی مشابه نوین زعفران موجب شده فاصله
بین تولیدکننده و عرضه کننده بســیار کاهش یابد.
وی تصریح کــرد :این امر به نفــع صیانت از تولید
با کیفیــت و هم به نفع تولیدکننده و کشــاورزانی
است که در روســتاها تولید میکنند .قراردادی که
در قالب این طرح با کشــاورزان منعقد میشــود در
ارتقــا کیفیت و بهرهوری تولیدات آنها بســیار موثر
اســت و در فــرآوری و عرضه آنها هــم در بازارهای

شرکت نوین زعفران که میزبان رونمایی از این طرح
بود ،در سال  71با هدف نوآوری ،بسته بندی و ایجاد
تحول در حرفه زعفران تاســیس شد .علی شریعتی
مقدم ،مدیرعامل گــروه بینالمللی نوین زعفران از
ایجاد بزرگترین واحد فراوری ،بهداشتی و بستهبندی
زعفران در شــرایط  ، Clean Roomطراحی و
تولید بســتهبندی متنوع با زبانها و سالیق مختلف
ملل ،تحقیقات علمی دامنهدار ،تولید و صادرات دهها
محصول فرعی از زعفران ،بازاریابی گسترده و صادرات
به پنج قاره به عنوان برخی از فعالیتهای این واحد
تولیــدی نام برد .وی گفت :یکی از فعالیتهای مهم
گروه بینالمللی نوین زعفران همکاری با مراکز علمی
بینالمللی و مهم علمی و تحقیقاتی مانند دانشــگاه
 Chibaژاپن در زمینه اثبات و گســترش مصارف
غذایی و دارویی زعفران است که نتایج جالب توجهی
به دنبال داشته است.

zسود فراوری زعفران خراسان در جیب کشورهای
عربی و اروپایی

توانمندسازی روستاییان و جلوگیری از توأم شدن سالمندی با فقر در روستاها هدف اصلی این طرح است

دنیای اقتصاد -طرح ملی توسعه کشاورزی و
تولید مبتنی بر قرارداد در بازدید وزیر کار از شرکت
«نوین زعفران» ،رونمایی شد و در گام نخست این
طرح 60،میلیاردتومانتسهیالتبهصورتپایلوت
برای زعفران و داروهای گیاهی استانهای خراسان
رضوی ،جنوبی و کرمان اختصاص یافت.
این طرح که در قالب یک تفاهمنامه بین معاونت
توســعه روســتایی معاون اول ریاســت جمهوری،
وزارتخانههای کار ،جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی
به امضا رسیده ،در گام نخست برای پنج هزار روستایی
در خراســان رضوی رونمایی شد .بر اساس این طرح
مشــترک برای برخی محصوالت صادرکنندگان با
کشــاورزان قرارداد بســته و به کشاورزان تسهیالت
نیز اعطا میشــود؛ مشــروط بر آنکه تولیداتشان با

استانداردها و بازاری که تولیدکنندگان و صادرکنندگان
بزرگ مشخص میکنند ،تطابق داشته باشد و بدین
ترتیــب اتصال بین بخش تولیــدی و بازارها برقرار
میشود .افزایش بهداشت و کیفیت و راندمان تولید
زعفران و ســایر محصوالت استان خراسان رضوی و
استانهای مجاور از طریق آموزش و در اختیار گذاشتن
کمکهای فنی و اتصال مســتقیم تولیدکنندگان به
بازارهــای داخلی و بینالمللی از مواردی اســت که
در این طرح درنظر گرفته شــده است .علی ربیعی،
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در رونمایی از این
طرح از خطوط فراوری شرکت نوین زعفران ،خطوط
بســتهبندی و تولید محصوالت جانبــی زعفران و
محصوالت سالمتمحور این شرکت مانند دمنوشهای
زعفرانی جدید بازدید کرد .وی توانمندسازی روستاییان

zهمکاری نوین زعفران با مراکز علمی بینالمللی
در اثبات مصارف دارویی زعفران

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر
معاوناستاندارخراسانرضوی:

طرح ملی گفتوگوی خانواده و جوانان
راهاندازی میشود

فارس -سیدجواد حسینی در نشست
هماهنگی طرح ملی گفتوگوی خانواده
و جوانان گفت :بــه زودی طرح ملی
گفتوگوی خانواده و جوانان در سطح
استان اجرایی خواهد شد .وی افزود:
جامعه ما در حال تغییرات سریع و همه
جانبه اســت و تغییرات بنیادین را تجربه میکنند .این
تغییرات که جهان مدرن را فرا گرفته است در بسیاری از
قلمروها چالش ایجاد نمودهاست و یکی از آن قلمروها در
حوزه بسیار مهم خانواده اتفاق افتاده است.
معاون استاندار گفت :شکاف بین نسلی ،تقسیم کار جنسیتی ،پدیده
طالق ،توانمندســازی زنان ،فرصتآفرینی در حوزه زنان و جوانان،
ایجاد خانوادههای تفردی از جمله مسائلی است که در حوزه جوانان
و خانواده قابل بحث و گفتوگو است.
وی افزود :این طرح با همت انجمن جامعهشناسان ایران و با راهبری
معاونت ریاست جمهوری در حوزه زنان طراحی و به زودی در استانها
و از جمله استان خراسان رضوی اجرایی خواهد شد.
حســینی گفت :بزودی پارلمان مشــورتی جوانان در استان نیز
راهاندازی خواهد شد و مجمع مشورتی جوانان و زنان بهترین گروهها
برای انجام طرح ملی گفتوگوی خانواده و جوانان خواهند بود.

خسارت 86میلیاردریالیسیل
بهراههایخراسانرضوی

ایرنا -معاون راهداری اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای خراســان رضوی
گفت :سیل و بارندگیهای هفته گذشته
 86میلیارد و  460میلیون ریال به راههای
این استان خسارت زده است.
علیرضا خجسته افزود :این میزان خسارت
شــامل آســیب به ابنیه فنی راهها و آب بردگی کنارههای جادهها
در  14شهرستان بوده است .وی گفت :راههای شهرستانهای تربت
حیدریه ،تربت جام ،مشهد ،نیشابور ،درگز ،رشتخوار ،سبزوار ،سرخس،
فریمان ،قوچان ،کالت ،باخرز ،بردســکن و تایباد در بارندگی هفته
گذشته آسیب دیدهاند .خراسان رضوی  20هزار و  575کیلومتر راه
دارد که 6هزار و  422کیلومتر آن بین شــهری و  14هزار و 152
کیلومتر راه روستایی است .این استان عالوه بر  51گردنه به طول
 545کیلومتر در محورهای بین شهری و  172گردنه به طول 574
کیلومتر در محورهای روســتایی 136 ،محل کوالک و مه گیر به
طول  586کیلومتر دارد.

ایجاد ۱۵هزارشغلبرایمددجویان
کمیتهامدادخراسانرضوی

مهر-مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی(ره)
خراسان رضوی گفت ۱۵ :هزار شغل برای
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) خراسان رضوی در سال ۹۷
از محل صندوق توســعه ملی روستایی
ایجاد میشود.
حبیباهلل آسوده اظهار کرد :طبق برنامهریزی انجام شده سال ۹۷
در  ۳حوزه تامین مسکن ،اشتغال و زیارت کار خواهیم کرد و سال
گذشــته نیز بالغ بر هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل شد
و امیدواریم که این میزان در ســال  ۹۷دو برابر شود .وی افزود :در
حوزه اشتغال بالغ بر  ۱۰هزار طرح در خراسان رضوی با اعتبار ۱۷۴
میلیارد تومان اجرا و بالغ بر  ۱۰هزار  ۵۰۰اشــتغال مستقیم ایجاد
شد و برای امسال هم اگر مصوبات سفر هیات دولت به استان عملی
شود ،رشد دو برابری این میزان را شاهد خواهیم بود.
آسوده تصریح کرد :در سالهای  ۹۷و  ۹۸بالغ بر هزار واحد مسکن
مهر در خراسان رضوی به مددجویان واگذار می شود ،همچنین در
بحث جهیزیه نوعروســان هم نزدیک به  ۵هزار ســری جهیزیه به
نوعروسان تحت پوشــش اعطا شد و خوشبختانه یک مورد پشت
نوبتی هم نداشتیم و بالغ بر  ۱۰۰هزار زائر نیز با همکاری آستان
قدس رضوی به پابوسی امام رضا(ع) مشرف شدند که جمع زیادی
از آنها زائر اولی بودند.

 ۹۳درصد غرامت کشاورزان
خراسانرضویپرداختشد

تسنیم -مدیر صندوق بیمه کشاورزی
خراســان رضوی از پرداخت  ۹۳درصد
غرامت کشاورزان خسارت دیده خراسان
رضوی در سال زراعی  95-96خبر داد.
محمودرضا فرزانه گفت :فراهم آمدن اعتبارات
دولتی غرامــت بیمهگذاران خســارت دیده
کشاورزی در سال زراعی  95-96خراسان رضوی به آنها پرداخت
شد .وی بیان کرد :تاکنون بیش از  45هزار و  192نفر از بیمهگذاران
خسارت دیده کشاورزی در استان خراسان رضوی توانستهاند خسارات
خود را دریافت کرده و در ابتدای ماه جاری  52میلیارد ریال دیگر از
خسارات این افراد به آنها پرداخت شده است.
مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد :مجموع
پرداخت خسارات کشاورزان به حدود  300میلیارد ریال رسیده و با
پرداخت این میزان حدود  93درصد از خسارت دیدگان توانستهاند
غرامات وارد شده به خود را دریافت کنند .فرزانه با اشاره به اجرایی
شــدن طرح مدیریت منابع و مصارف صندوق بیمه کشاورزی در
خراسان رضوی خاطرنشان کرد :هم اکنون بخش عمدهای از خسارات
وارد آمده درسال  96-97پرداخت شده و یا در مسیر پرداخت قرار
گرفته است .وی تصریح کرد :همچنین با وجود خسارات گستردهای
که در بهمن ماه سال گذشته و ابتدای بهار امسال به باغات و مزارع
خراسان رضوی وارد شده تمرکز مجموعه بر این است که بتواند در
مقطع برداشــت تمام توان خود را به کار گرفته و امسال کشاورزان
غرامات خود را زودتر از سالهای گذشته دریافت کنند.

