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روایت «دنیای اقتصاد» از ظرفیتهای ارتباط تجاری با همسایه شرقی

رونقبخشیبهتولید،اساسیترین
راهکارحذفموانعرشداقتصادی
مجید محمدنژاد *

اساســیترین راهکار برطرف شدن موانع رشد
اقتصادی در جامعه ،رونق و شتاب بخشیدن به
تولید است و این موضوع در نامگذاری هوشمندانه
سال  98از سوی مقام معظم رهبری به خوبی
مشهود است.
آنچه در دولتهای فعلی و پیشین منجر به کند شدن و ضعیف شدن
تولید شده اســت ،نتیجه بی توجهی مسئوالن بوده که شاخص
ناکارآمــدی آنها را نمایان تر کرده اســت .آن بخش از مدیران و
مسئوالن اقتصادی کشور که هنوز به اهمیت تولید و نقش سازنده
آن در جامعه پی نبردهاند ،بهتر است مسئولیت خود را رها کنند
و میدان را به صاحبان اندیشه و خرد و همچنین به صنعتگران و
تولیدکنندگان واجد شرایط بسپارند.
با رونقبخشی تولید ،اولین تاثیر آن افزایش سطح اشتغال و کارآفرینی
است که در پی آن نظم بخشی به سیاستهای دولت و ابعاد جانبی آن
عملی میشود .برای تبدیل رونق تولید از شعار به عمل باید دست از
سختگیریهای رایج برای تولید برداشت و قوانین و دستورالعملهای
مزاحم را حذف کرد؛ موانع و فشارهایی که نه تنها به روند رشد تولید
کمک نمیکند ،بلکه مانع اصلی توقف تولید است باید از گردونه
سیاستهای دولت حذف شود.
امروز تولیدکننده با مشکالتی در حوزه مالیات ،بیمه ،بانک ،تامین
سرمایه در گردش ،نقدینگی و در نهایت فروش و صادرات مواجه
است .او نه تنها باید موانع تولید خود را برطرف کند بلکه باید در
جبهه دیگری که نظام دولتی و سیستم اداری پیش پای او گذاشته
تالش و مبارزه کند؛ طبیعی است راه اصالح روشهای موجود که مانع
تولید شده است از مسیر اصالح ساختارهای اداری و دولتی میشود.
ظرفیت اتاق بازرگانی با اشــراف به مسائل مختلف اعم از تولید و
صادرات میتواند بهترین شیوه برای رونق بخشیدن به تولید باشد.
به نظر من این تعامل بخش خصوصی و دولتی نباید تنها به شورای
گفتوگو محدود شود .بلکه باید خروجی تصمیمات این شورا به
حوزه کارشناســی اتاق و یا نهادهای دولتی برگردد تا راهکارهای
عملیاتی شدن آن تسریع شود.
ادامه در همین صفحه

پاکستان؛همسایهایفراموششده

دنیایاقتصاد -ایرانبینکشورهایدنیا ،یکیازرکورددارانتعداد
همسایگان است؛ مرزهای آبی و خاکی ایران را کشورهای زیادی
در بر میگیرد که هر کدام میتواند فرصتی برای اقتصاد کشورمان
باشد و طی  40ســال اخیر ،تجارت با برخی کشورهای همسایه

بیش از سایرین بوده اســت اما یکی از کشورهایی که کمتر مورد
توجه ایرانیها قرار گرفته پاکستان است .پاکستان که در جنوب
شرقی ایران واقع شده جمعیت زیادی دارد و با توجه به مشترکات
فرهنگی،مذهبیوقومی،اینکشورمیتواندبهترینبازارهارابرای

ادامه یادداشت

فرامرز مرادی *

اخیرا سخنانی درباره تفکیک وزارت
صنعــت ،معدن و تجــارت به گوش
میرسد که قرار است به دو وزارتخانه«
بازرگانی» و «صنایع و معادن» تبدیل
شــود .در این رابطه دو نظریه وجود
دارد؛ گروهــی موافق تفکیک هســتند و گروهی دیگر
مخالف آن.
موافقان بر این عقیدهاند که شرایط فعلی اقتضا میکند،
برای رونق صنعتی و معدنی و تمرکز مســئوالن ذیربط
و توفیق این امر تفکیک الزم اســت که در آن صورت،
توجه به تولید و توســعه صنایــع نیازمند وقت و انرژی
بیشتری است.
انجــام مطالعات ،تعیین اولویتها ،مشــخص کردن

صفحه 3

ما فراهم کند .البته نباید از نظر دور داشت که پس از انقالب اسالمی
در برنامههای اقتصادی  ،شرق کشور کمتر از نقاط مرکزی و غربی
مورد توجه قرار گرفت و این نکتهای بود که در مناظرات انتخاباتی
سال 96نیزبیانشد
صفحه 4

معاونبرنامهریزیشهرداریمشهد:

تبدیلعوارضشهری
بهمالیاتبادرآمدهای
شهرداری مغایرت دارد
شریعتیمقدمدردومینجلسهازسلسله
نشستهای«ارزشآفرینان»:

گزارش دنیای اقتصاد از نشست فعاالن صنعت پسته ایران در مشهد

ممنوعیت صادرات عاقالنه نیست
اساسی است که با نگاه استاندار ،این خوشبینی متصور
اســت که بتوان رویکرد موثری در زدودن مشکالت
تولید داشت.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی

تفکیکوزارتخانهصمتدرشرایطفعلی تاثیریندارد
مزیتهای فنی ،همایش ســرزمین ،استراتژی صنعت و
توســعه کمی و کیفی ،خودکفایی و امثال آن ،مستلزم
بهکارگیری تخصصهای ویژه صنعتی است و لذا تفکیک
را امری اجتناب ناپذیر دانستهاند.
از ســوی دیگر ایجاد وزارتخانــه بازرگانی میتواند به
صادرات و واردات سر و سامان دهد و خدمات بازرگانی را
با شرایط روز منطبق سازد و به روزرسانی کند .همچنین
تنظیم مقررات صادرات و واردات بر اساس واقعیتهای
روز صورت گیرد و تبادالت و تفاهم بین دولتها با سهولت
بیشتری عملی شود .حضور در نمایشگاههای بینالمللی،
معرفی کاالهای صادراتی و رفع نیازهای وارداتی کشور
نیز با دقت و ظرافت بیشتری انجام پذیرد.
اما گروه دوم که مخالف تفکیک هستند ،معتقدند که
این کار بســیار هزینهبر اســت و در شرایط حاضر اصال
مصلحت نیســت و تکرار مکررات اســت ،در بسیاری از

غولبزرگ نقدینگی

صفحه 4

رونقبخشیبهتولید،اساسیترینراهکارحذفموانعرشداقتصادی
من نیز معتقــدم هرقدر بخش خصوصی قدرتمندتر
باشد ،می تواند به عنوان بازوی قدرتمند بخش دولتی
در فراز و نشیبهای تحریمها پشتوانه محکمی برای
بخش دولتی باشد.
اقتصاد اســتان در این ســال نیازمند تغییر و تحول

فعاالناقتصادیونمایندگانمجلسازچالشهای
پیشپایرونقگرفتنتولیدمیگویند

موارد موجب نارضایتی کارکنان میشــود و جابجاییها
در زندگی آنها ممکن اســت آثار نامطلوبی داشته باشد
و مسائل بسیار دیگری این تفکیک را توجیه نمیکند.
بنابرایــن معتقدم این تفکیــک نمیتواند چندان در
حل مشکالت اقتصادی کشــور موثر باشد و الزم است
وزارتخانه فعلی با تمهیداتی فعالتر شود و تفکیک وظایف
در بخشهای مختلف صنعت و معدن و تجارت به نحوه
شایستهتری صورت گیرد و اختیارات الزم به معاونان هر
حوزه داده شود؛ به ویژه این اختیارات در سطح استانها
نیز تفویض شــود و روسای ســازمان صمت بتوانند با
اختیارات کافی مسائل مختلف موجود در استانها را حل
و فصل کنند و تصمیمات الزم را با هماهنگی استانداران
اتخاذ کنند که الزمه این کار نیز داشتن کارشناسان خوب
و با تجربه و متخصص در هر بخش است.

* عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان

صفحه 2

سخنرانان همایش صنعت پسته در مشهد (اردیبهشتماه  -)1398عکس :علیرضا معصومی /دنیای اقتصاد

یادداشت

به عنوان عضو کوچکی از فعاالن اقتصادی استان در اتاق
بازرگانی ،از بخش دولتی انتظار همراهی بیشتر با بخش
خصوصی را دارم؛ این انتظار همان دیدگاه رهبری است
که به رونق تولید و بخشهای اقتصادی تاکید کردهاند.

دوشنبه 16/اردیبهشت ماه /1398اول رمضان1440
 6می  /2019سال هفدهم/شماره 4/4600صفحه  /ضمیمه رایگان

آبرویبخشخصوصی
را مرهون
اتاقبازرگانیمیدانم
صفحه 3

رئیسشورایشهرمشهد
در همایش شهریاران دانش اعالم کرد

پرداخت 5میلیاردتومان
سهم آموزش و پرورش
از عوارض صدور پروانه
صفحه 4

گزارش دنیای اقتصاد از نشست فعاالن صنعت پسته ایران در مشهد

ممنوعیت صادرات عاقالنه نیست

دنیای اقتصاد -فعاالن اقتصادی نامی ایران در نشست صنعت پسته که به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد؛ از ضرباتی که
زهرا صفدری
خبرنگار
سیاستهای غلط اقتصادی و به ویژه ارزی بر بخش صادرات وارد کرد ،گفتند و با گالیه از سودآوری فعالیتهای داللی و واسطهگری
نسبتبهبخشتولید،خطاببهباغدارانوصادرکنندگانپستهتوصیههاییمطرحکردند.درایننشستکهباحضورچهرههاییچونغالمحسین
شافعیرئیساتاقایران،اسداهللعسکراوالدیعضوهیاتنمایندگانومحسنجاللپوررئیسپیشیناتاقایرانبرگزارشد،افرادسرشناسدیگری
چون موسی غنینژاد،اقتصاددان ،مجتبی خسروتاج رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت و علی نظری عضو هیات امنای انجمن پسته ایران نیز
حضور داشتند .تعدادی از باغداران ،تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته در این نشست پای صحبتهای فعاالن اقتصادی و تجار با تجربه کشور
نشستند تا راهی برای بهبود تولید ،صادرات و بازاریابی این محصول پیدا کنند .این نشست با برگزاری یک پنل تخصصی با موضوع «ظرفیت تولید
و صادرات پسته» و نیز دو جلسه اختصاصی باغبانی و بازرگانی به پایان رسید .غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست
به ایراد سخن پرداخت و سیاستهای غلط اقتصادی و سودآوری فعالیتهای واسطهگری و داللی نسبت به بخش تولید را نشانه رفت و از بیعدالتی
نسبت به کسانی که شفافیت در کارشان دارند ،گالیه کرد .او گفت« :تا زمانی که سودآوری کارهای واسطهگری و داللی چندین برابر تولید باشد و از
مالیاتهممعافباشند،اینذهنیتدرتولیدکنندگانشکلمیگیردکهشفافیتوسالمزندگیکردندراینکشورجریمهدارد؛حالسوالاینجاست
کهدراینوضعیتچطورمیتوانگفتتولیدرونقمییابد؟»
 zاضطراب دولت در تصمیمگیریها ،اوضاع را بدتر کرد

وی همچنین به نقد عملکرد دولت در سیاستهای
اقتصــادی و در مواجهه با تحریمهــا پرداخت و از
«اضطراب» در تصمیمگیریها پیــش از اثرگذاری
تحریمهای آمریکا و خروج این کشور از برجام گفت.
شافعی معتقد است «قبل از اینکه آمریکا و اطرافیانش
اثرگذاری موردنظر را در اقتصاد کشور ایجاد کنند،
خودمان جلوتر از آنها و بیشتر از آنها مشکالتی برای
اقتصاد کشور ایجاد کردیم که مدتهای مدیدی طول
میکشد تا اثرات آن جبران شود».
او تعبیر جالبی از مشکالت پیش پای فعاالن اقتصادی
در ســال گذشته داشت و اظهار کرد« :ما به عنوان
فعاالن اقتصادی حس کردیــم تیرهای زیادی در
کمانها گذاشته شده و از بیرون ما را نشانه گرفته اند
و به دنبال مقابله با این وضعیت رفتیم اما همزمان
تیرهای کارایی از پشت به سمت ما شروع به باریدن
کرد که طبیعتا موقعیت دفاع نیز در چنان وضعیتی
وجود ندارد و آن شکل از ضربه زدن ،متاسفانه موثرتر
از تیرها و خطرات مقابل بود».
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از ســخنانش به
تاثیر سیاستهای ارزی بر بروز و ظهور صادرکنندگان
غیرحرفهای و کنار کشیدن صادرکنندگان حرفهای
از فعالیت در این عرصه اشــاره کــرد و با صراحت
گفت :به دنبال تصمیمگیریهای نادرست ،بسیاری
از صادرکنندگان حرفهای خراسان کنار کشیدند و

غیرحرفهایها جای آنها را گرفتند و شروع به خرید
و فروش پیمان کردند و کسانی به عنوان صادرکننده
نمونه شناخته شدند و حتی از دست رئیس جمهور
وقت لوح گرفتند ،یک کیلوگرم کاال هم در بازار جهانی
صادرات نکرده بودند! البته در استان ما کسانی بودند
که رقمهای بسیار قابل توجهی صادرات داشتند و
بعدا ناپدید شدند؛ امروز یکی از آنها در دوبی زندگی
میکند و از دیگری خبری نیست ،آنها رفتند و ارزی
را هم برنگرداندند.

شافعی:بهدنبالتصمیمگیریهای
نادرست ،بسیاری از صادرکنندگان
حرفهای خراسان کنار کشیدند و
غیرحرفهایها جای آنها را
گرفتند و شروع به خرید و فروش
پیمان کردند و
کسانی به عنوان صادرکننده نمونه
شناخته شدند و حتی از دست رئیس
جمهور وقت لوح گرفتند،
یک کیلوگرم کاال هم در بازار جهانی
صادرات نکرده بودند

zسالپربارپسته

اما اسداهلل عسگراوالدی عضو هیات نمایندگان اتاق
ایران با حضور پشت تریبون ،ابتدا به بارندگیهای اخیر
و بهبود وضعیت تولید پسته در کشور اشاره و اظهار
کرد :بعد از  ۲سال خشکسالی ،در بهار  ۹۸بیش از
 ۲۲۰هزار تن پسته تولید شد که اگر آفت نخورد و
آسیبی به این حجم محصول وارد نشود ،باید فکری
به حال بازار فروش آن بکنیم .وی به فعاالن صنعت
پسته توصیه کرد که تالشی برای انبار کردن پستهها
نکنند تا سال بعد هم جای آن پُر شود چون وقتی
یک سال از تازگی پسته میگذرد ،عالقه خریدار به
آن کم میشود.
وی حجم کنونی پســته مزارع ایــران را  30تا 40
هــزار تن برآورد و پیش بینی کرد که این حجم از
محصوالت تا مردادماه به فروش برسد .عسگراوالدی
همچنین بر لزوم برقراری الفتی بین اتحادیه خشکبار
و انجمن پسته تاکید و تصریح کرد :با همکاری هم
میتوانیم این  220هزار تن پسته را به بازار برسانیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری
از ســخنانش از عدم مشورت با بخش خصوصی از
سوی دولت گالیه کرد و افزود :تصمیمات منهای آرا
و نظرات این بخش اخذ میشود؛ همانطور که بانک
مرکزی در عرض  2ماه  20تصمیم گرفته که حتی
یک مورد آن را با ما در میان نگذاشته است.
ادامه در صفحه2

دوشنبه  16اردیبهشت 1398

خبر
خبر
در پنل تخصصی فعاالن صنعت پسته ایران
با موضوع «ظرفیت تولید و صادرات پسته» تاکید شد

عدمرعایتاصولصحیحکشتپسته درایران

ادامه از صفحه اول

وی با اشاره به ممنوعیت صادرات خرما از کشور گفت:
آنهایی که میگویند صادرات خرما ممنوع شود ،بخشی
از مســاله را نمیفهمند؛ خرمایی که در ماه رمضان
مصرفی ندارد ،اگر صادر نشود ،باید دور ریخته شود.
در حال حاضــر فقط صادرات خرمای مضافتی نیاز
به مجوز دارد و صادرات سایر انواع خرما ،آزاد است.

2

سال هفدهم شماره 4600

گزارش دنیای اقتصاد از نشست فعاالن صنعت پسته ایران در مشهد

ممنوعیت صادرات عاقالنه نیست

دنیای اقتصاد -پنل تخصصی فعاالن صنعت پسته ایران
باموضوع«ظرفیتتولیدوصادراتپسته»وپاسخاساتیدو
چهرههای حاضر در این برنامه به سواالت مخاطبان ،در اتاق
مشهدبرگزارشد.
عبدالکریم امین زاده رئیس انجمن پســته ایران (شعبه خراسان
رضوی) در این برنامه گفت :طبق آمار موجود ،تا ســال  96بیش از
 50درصد پســته تولیدی در سنوات اخیر صادر شــده اما در سال
 97با اینکه  87هزار تن پســته در کشــور تولید شده ،نتوانستیم
صادرات خوبی داشــته باشــیم و در مجمــوع  31درصــد از این
مقدار محصول صادر شــده اســت که البته پایین بودن این رقم به
مشکالت ســامانه نیمای و بعضی دیگر از مشکالت حوزه صادرات
برمی گردد .وی با اشــاره به اهمیت ایجاد تشکلی برای پسته تاکید
کرد:اگرتشکلیقویداشتهباشیمکهبتوانددرمقابلدولتمذاکرهو
چانهزنیکند،میتوانیمدرخواستههایمانبهنتیجهبرسیم.بنابراین
بایدبهسمتایجادتشکلیقویبرویم.امینزادهیادآورشد:باتوجهبه
حجمقابلتوجهکشتپستهدرخراسانبهتراستخراسانیهانیزدر
انجمنپستهفعالباشند،اینانجمنهمتمایلبهاینموضوعدارد.در
مجموعکشتاینمحصولدراستانروبهرشداستوبایدتعامالتو
مشارکتفعاالنآننیزارتقایابد.
300zهزارهکتارازاراضی کشورزیرکشتپستهاست

علی نظری عضو هیات امنای انجمن پســته ایران نیز اظهار کرد:
حدود 300هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت پسته است .هر10
مترمکعب آب یک کیلوگرم پسته خشک در دنیا تولید می کند؛ به
طور متوسط 7هزار مترمکعب آب به باغات این محصول می دهیم
و 700تن برداشت محصول داریم .وی به انجام نشدن اصول صحیح
کشت به عنوان یکی از دالیل زیان در تولید پسته ایران اشاره و اظهار
کرد :برای افزایش سود ناشی از تولید این محصول نیازمند توجه به
ژنتیکبذریکهمیکاریم،هستیم.یکیدیگرازاشتباهاتمامربوط
بهتغذیهواستفادهکاربردیازپستهاستواشتباهدیگرسوءمدیریت
عمومی است .ما امروز سه برابر درآمد کنونی ،در حال از دست دادن
فرصت ها هســتیم و این ناشی از نگاه غلطی است که فکر می کنیم
فعالیتهارادولتبایدبرای ماانجامدهد.ایننگاهبرای مازیانبسیار
بزرگی رقم خواهــد زد .اگر برای تحقیق و ترویج و کمک به یکدیگر
تالش کنیم در کمتر از  10 -15ســال مشکالت ما حل می شود و
چندین برابر نتیجه می گیریم .عضو هیات امنای انجمن پسته ایران
تاکیدکرد:کاردستهجمعیهمافزاییبسیاریدارد.بازارپستهایران
ســرمایه بزرگی اســت و باید با جدیت برای حفظ آن تالش کرد .با
رشدی که صنعت پسته در دنیا دارد ما روز به روز ضعیف تر می شویم
اگر 200هزار تن تولید پســته خشک را ثبت کنیم ،آمریکایی ها به
 600هزار تن می رسند و در ترکیه هم درآمد و برداشت محصول در
هکتارافزایشمییابدچوناینکشوربسیارحاصلخیزاست.
zنیازمندایجادصداییواحدازسویصنایعپستهکشورهستیم

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست گفت:
نیازمند ایجاد صدایی واحد در جمع فعاالن صنعت پســته کشور
هستیم .مجتبی خســروتاج عنوان کرد :امروز بیش از هر چیزی به
همفکریبامقامات،مطالبهگریوتالشبرایقانونگذاریدرجهت
کمکبهارتقایتولیدوصادراتپستهنیازاست.
وی با اشاره به اینکه صنعت پســته به اندازه سایر صنایع ارزبری
ندارد،ادامهداد:تنهاارزبریصنعتپستهدربخشسموم،تجهیزاتو
ماشینآالتاست؛لذااگرنرخارزافزایشیابد،مسالهومشکلخاصی
برایاینصنعتبهوجودنمیآید.خسروتاجیادآورشد:درکشورهای
پیشرفتهبخشخصوصیناهماهنگبابخشدولتیعملنمیکند
و این دو بخش مفاهمه کافی با همدگیر دارند چون مسیر توسعه و
تحقق اهدافشــان را در گرو این امر می دانند .رئیس سابق سازمان
توســعه تجارت ایران افزود :همواره در بخش صادرات این دغدغه را
داشتهامکههرزمانبحثپیماندرحوزهصادراتمطرحبود،راهیرا
بازبگذارمتاصادرکنندهباواردکنندهبهتوافقبرسد.
zنتوانستیمتشکلگراییرادرایراننهادینهکنیم

در بخش دیگری از این نشست ،محسن جالل پور رئیس پیشین
اتاق بازرگانی ایران نیز عنوان کرد :امروز اگر کسی بخواهد ابتدا عضو
اتاق بازرگانی باشد و پس از آن عضو انجمن تخصصی شود ،وضعیت
بحرانی خواهد شد ،چرا که در تمامی دنیا هر کسی که تمایل دارد به
عضویت اتاق بازرگانی در بیاید ،ابتدا باید عضو تشکل باشد .لذا اگر ما
این سیستم را در کشــور جاری و ساری کنیم ،بسیاری از مشکالت
حل خواهد شــد .رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران با اشاره به
اینکه تشکلها در کشــورمان عمدتا توفیقی نداشته و عمال خنثی
عمل کرده اند ،خاطرنشان کرد :تمام آن چیزی که در اقتصاد کشور
طی 40الی 50سالاخیراتفاقافتاده،وعدهوپیشنهادسیاستگذاری
توسط دولتی بوده اســت که معموال به وعده های خود خوب عمل
نکرده اســت .لذا عمدتا اتفاقاتی را خالف مصالــح و خالف فضای
سیاستگذاریشاهدبودیم.جاللپوریادآورشد:متاسفانهدرگذشته
اعتمادیبهتشکلهاوجودنداشتهوباوربهاینکهتشکلمیتواندچه
میزانموثرباشددرکشوراتفاقنیفتادهاست.ازاینرومانتوانستهایم
درکشورتشکلگراییرانهادینهکنیم.

امور آگهیهای
استان خراسان
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عسگراوالدی :بعد از  ۲سال
خشکسالی ،در بهار  ۹۸بیش از
 ۲۲۰هزار تن پسته تولید شد که اگر
آفت نخورد و آسیبی به این حجم
محصول وارد نشود ،باید فکری
به حال بازار فروش آن بکنیم
دنیــای اقتصاد  -امســال
بانکهای خراسان رضوی از
رشــدی صددرصدی برای
اعطای تســهیالت بانکی به
بخشهای مختلف اقتصادی
درنظر گرفتهاند و رقم اعطای این تسهیالت در
سال 98به 15هزارمیلیاردتومانخواهدرسید.
باتوجهبهاینکهخراسانرضویطرحهایزیادی
در حوزههای صنعتی و معدنی دارد ،پیشنهاد
شورای عالی بانکهای خراسان رضوی توجه
بیشــتر به این بخشها در اعطای تسهیالت
است.
حسن مونسان ،دبیر شورای هماهنگی بانکهای
خراسانرضوی،درگفتوگوباخبرنگارمادرخصوص
سهم تســهیالتدهی بانکی خراسان رضوی در سال
 98گفت :امســال خراسان رضوی از 15هزار میلیارد
توماناعتباربرایتسهیالتدهیبهبخشهایمختلف
اقتصادی برخوردار شده که این رقم در مقایسه با سال
گذشته ،صددرصد رشد را نشان میدهد .میزان سهم

عکس :علیرضا معصومی /دنیای اقتصاد

zامروزصادرکنندهواقعیبیرونگوداست

محســن جاللپور رئیس پیشــین اتــاق ایران و
رئیس انجمن پســته نیــز از بیتوجهــی و اهمیت
نــدادن سیاســتگذاران و تصمیمگیــران کشــور
به صادرات غیرنفتــی و تولیــدات و فعالیتهایی از
جنس صنعت پسته گالیه کرد و گفت :تا سال  ۹۶در
کل کشور حدود ۸هزار صادرکننده داشتیم و در سال
۹۷باتصمیماتیکهاتخاذشد۶۵۰۰صادرکنندهجدید
بی نام و بدون اثر و نشــان به صادرکنندههای ما اضافه
شــدند .وی افزود :از این تعداد  1601نفر شرکتهای
حقوقی و 4846نفر صادرکننده فردیهستند که هیچ
اثری از آنها وجود ندارد .همچنین 445نفر از این تعداد
که عمده صادرات را انجام دادهاند؛ حدود 5میلیارد دالر
ارز را به کشور برنگرداندهاند و هیچ اثری از آنها نیست.
در واقع سیاســتگذاری غلط باعث ایجاد فضایی برای
برخیمنفعتطلبانوسودجوهاشدوآنچهامروزانجام
میدهیم صادرات نیســت بلکه خروج ارز و سرمایه از
کشوراست.
جاللپور همچنین با اشــاره به ممنوعیت صادرات
خرماازچندروزگذشتهعنوانکرد:کشوریکهسیاست
واستراتژیصادراتیواقتصادیبلندمدتندارد،روزمره
عملمیکند؛ممنوعیتصادراتگوجهوبعدآزادشدن
آن ،محدود شــدن صادرات پسته و سپس خرما همه
نشاندهنده این امر است .هنگامی که صادرات پسته

 غنینژاد :مردم را با عناوین صادرکننده  ،واردکننده و تولیدکننده مقابل یکدیگر قرار ندهید؛ آنها باید آزادانه راه خود را پیدا کنند

را ممنوع کردند ،با پیگیریهای انجمن پســته ظرف
 24ساعت جلسات اضطراری هیات رئیسه اتاق ایران با
حضور مسئوالن و برخی نمایندگان مجلس برگزار شد
و در نهایت ابالغیه ممنوعیت صادرات پسته لغو شد و
حتییککانتینرپستههمدرگمرکاتمعطلنماند؛هر
چند همین اعالم ممنوعیت نیز صدمات خود را به بازار
وارد کرد اما حضور انجمن پسته باعث شد تا کمتر از48
ساعتهمهآنچهبخشنامهشدهبود،برگردد.
وی یادآور شــد :با این حال در دو ســه ماه گذشته
ممنوعیت کاالهایی را داشــتیم که کســی نتوانست
اعتراض کند؛ مانند ســیب زمینــی و گوجه و برخی
محصوالت استراتژیکتر .آن گروه از فعاالن اقتصادی
که تولید و صادرات این محصوالت را عهدهدار هستند،

چون مانند پسته چنین تشکل و ساختار منسجمی را
ندارند ،نتوانســتهاند وضعیت را اصالح کنند؛ بنابراین
حضور یک تشــکل میتواند خیلی بیــش از آنچه در
تشکلهای ملی امروز از آنها میبینیم ،اثرگذار باشد و

جاللپور:سیاستگذاریغلط
باعث ایجاد فضایی برای برخی
منفعتطلبان و سودجوها شد و آنچه
امروز انجام میدهیم صادرات نیست
بلکه خروج ارز و سرمایه از
کشور است

نقطه ضعف تشکلها این است که آنها خود به توانایی
وظرفیتشانباورندارند.
zممنوعیت صادرات در شرایط فعلی کار عاقالنهای
نیست

موسی غنینژاد،اقتصاددان یکی دیگر از سخنرانان
این نشســت بود که در سخنرانی اش ،ابتدا ممنوعیت
صادرات کاالها را نشــانه رفــت و گفت« :حیرت انگیز
است که در شــرایطی که منابع ارزی کشور کم است،
صادرات برخی کاالهــا ممنوع می شــود! این کاری
غیرعاقالنه اســت ،اگر صادرات ممنوع شــود مسائل
مصرفکنندههای داخلی حل می شــود؟» او تاکید
کرد :مــردم را از هم تفکیک نکنیــد و آنها را با عناوین

دبیرشورایهماهنگیبانکهایخراسانرضویاعالمکرد

صنعتومعدن،اولویتاعطایتسهیالتبانکی
تسهیالتدهی بانکهای خراســان رضوی در سال
گذشته8200میلیاردتومانبود.
وی ادامه داد :برای نحوه هزینهکرد این تسهیالت،
بخش خصوصی پیشنهاداتی داشته و قرار است بسته
پیشنهادی ما روز سهشــنبه 17 ،اردیبهشتماه ،در
جلسهای با استاندار خراسان رضوی به نتیجه نهایی
رســد .این احتمال وجود دارد که این بسته تصویب
شود.
مونسان با بیان اینکه سال گذشته خالص پرداختی
بانکهــا و تســهیالت آن به بخشهــای مختلف
اقتصادی 8200،میلیارد تومان بود ،گفت :براســاس
بستهپیشنهادیامسال،قراراستعمدهاینتسهیالت
به بخشهــای معدن و صنعت اختصــاص یابد .این
پیشنهادات با مشورت و هماهنگی بخش خصوصی

انجام شــده و تالش کردیــم نیازمندیهای بخش
خصوصیاستاندرآنتامینشود.
دبیرشورایهماهنگیبانکهایخراسانرضویدر
پاسخ به این سوال که آیا از این تسهیالت برای کمک
به پرداخت بدهیهای واحدهای تولیدی اســتان نیز
استفاده خواهد شد ،گفت :چنین مسائلی ،بستههای

سال گذشته 1309میلیارد تومان
تسهیالتبهبخشقرضالحسنه
اختصاص داده شد که قرار است
امسال این میزان به 2700  میلیارد
تومان رسد

دیگری برای اعطای تســهیالت دارد و کســانی که
خواهان امهال یا تنفس باشند ،میتوانند از تسهیالت
بخشودگی و ...استفاده کنند؛ با این حال اگر تشخیص
دادهشودکهواحدیبااعطایاینتسهیالتمیتوانداز
بحران نجاب پیدا کند ،از این منابع هم استفاده خواهد
شد .همچنین حمید صفایی نیکو ،معاون سرپرستی
شعب بانک ملی خراســان رضوی ،هم در گزارشی به
تشریح میزان تسهیالتدهی و حمایت از واحدهای
اقتصادی استان در برنامه امسال پرداخت و اظهار کرد:
تسهیالت پرداختی بخش کشاورزی در سال گذشته
 869میلیارد تومان بود که پیشبینی میشود امسال
 2250میلیارد تومان به این بخــش اختصاص داده
شود .طبق برنامه ،سهم بخش کشاورزی باید از 10/7
درصد در سال 97به 15درصد در سال 98برسد.

صادرکننده ،واردکننده و تولیدکننده مقابل یکدیگر
قرار ندهید؛ مردم همه یکســانند و باید آزادانه راه خود
راپیداکنند.
وی با طرح این ســوال که «در شرایط دشوار کنونی
چه باید کرد؟» گفت :ابتدا باید ببینیم شــرایط کنونی
اقتصادماچگونهبهچنینوضعیدچارشدهاست؛دراین
زمینه دوعامل مهم اثرگذار است؛ نخست سیاستهای
اقتصادی نادرستی که در گذشته اتخاذ شده و دیگری
تشدید تحریمها .البته  40ســال است که ما با تحریم
روبهروییم اما این سالها مشــکالتمان تشدید شده و
سیاستهای نادرستی که ما را به اینجا رسانده ،ناظر بر
سیاستهای غلطی است که از اقتصاد دولتی و یارانهای
نشــات میگیرد و ناگزیر به تالطم و تورم در ارز منجر
میشود.ویبااشارهبهتجارتآزادبهعنوانصحیحترین
سیاست در شرایط کنونی کشور گفت :با این سیاست
فعاالناقتصادیهمدرداخلوهمخارجازکشورآزادانه
فعالیت میکنند و در راستای همین آزادی ،کاالهای
آنهانبایدقیمتگذاریشود.
غنی نژاد افــزود :با جلوگیری از صــادرات پیاز فکر
میکنند قیمت این محصول کاهــش مییابد اما این
اشتباه است و راه صحیح آن است که تجارت آزاد شود
وبعدببینیدتاجرانچهمیکنند؛تاجرانمیتوانندپیاز
را از مرزهای غربی به بهای  15هزار تومان صادر کنند و
این محصولرااز مرزهای شرقیبه قیمت 1500تومان
واردکشورکنندودرنهایتقیمتمتعادلمیشود.
ایناقتصاددانتاکیدکرد:صادرکنندههایپستهباید
امیدوار باشند چون حساسیت روی پسته زیاد است و با
افزایش نرخ ارز ،وضعیت صادرات این محصول هم بهتر
شدهاست.باواقعیتنمیتوانجنگید؛واقعیتخودش
راتحمیلخواهدکردوبهنظرمنکسانیموفقخواهند
شدکهدراینوانفساامیدشانراازدستندهندومایوس
وسرخوردهنشوند.

غنینژاد :تاجران میتوانند پیاز را
از مرزهای غربی به بهای  15هزار
تومان صادر کنند و این محصول را از
مرزهای شرقی به قیمت  1500تومان
وارد کشور کنند و در نهایت قیمت
متعادلمیشود
وی در خصوص ســهم بخش صنعــت نیز تصریح
کرد :سال گذشــته این بخش  ۱۸۵۲میلیارد تومان
تسهیالت دریافت کرده است .امسال رقم پیشبینی
شده ما برای اعطای تسهیالت بانکی به این بخش در
اســتان ۴۵۰۰میلیارد تومان است .همچنین بخش
مسکنوساختمان ۱۶۸۴میلیاردتومانتسهیالتدر
سال گذشته دریافت کرد که این میزان در سال جاری
بایدبه 2700میلیاردتومانبرسد.نیکوبااشارهبهسایر
بخشهای تســهیالتگیر از بانکهای استان سهم
هر بخش در برنامهریزی پیشنهادی سال  98عنوان
کرد :سال گذشته  1309میلیارد تومان تسهیالت به
بخش قرضالحسنه اختصاص داده شد که قرار است
امسالاینمیزانبه2700  میلیاردتومانرسد.بخش
خدمات و بازرگانی نیز سال گذشته از  2442میلیارد
تومان تسهیالت برخوردار شــد که بنا داریم امسال
این رقم را به  2775میلیارد برســانیم .سال گذشته
تسهیالت بخش صادرات منفی 29میلیارد تومان بود
کهبرایجبراناینمنظورقراراستامسال 54میلیارد
تومانبهاینبخشپرداختشود.

معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی خبر داد

شناساییوتشکیلپروندهصدورسندبرای 54هزارپالکدرمشهد

دنیای اقتصاد -معاون امالک و
اراضی آستان قدس رضوی در
خصوص تفاهم آستان قدس با
شهرداری مشهد برای صدرو
سند ثبتی برای  80هزار پالک
در مشهد گفت :از 80هزار سند ثبتی که قرار بود
در تفاهم با شهرداری مشهد ثبت شود ،تاکنون
 54هزار مورد شناسایی شده که پرورنده برای
آنصادرشدهاستکهدرحالفراخواناست.

دنیای اقتصاد -مشاور وزیر اقتصاد و دارایی
گفت :در سال  98کماکان سکه حباب خواهد
داشت؛زیرامیلبهسرمایهگذاریازطریقسکه
افزایش پیدا کرده و عدد ســکه با حباب روبه
رو بوده و این امر ادامه دارد .به گزارش ایسنا،
محمد فطانت در همایش تحلیل بازار سرمایه
و نقش آن در رونق تولید که در دانشــگاه آزاد
اسالمی برگزار شد ،در خصوص بازار سرمایه،
اظهار کرد :مایه اقتدار هر کشوری این بوده که
بتواندتجهیزمنابعرابرایسرمایهگذاریانجام
دهد و منابع را برای جهت دادن به رونق تولید و
اقتصادبهسرانجامبرساند .ویادامهداد:امروزه
منابع مالی بسیار مهم است و اجرای ایدهها از
طریق جمع کردن پولهای خرد و ریز از آحاد
ملتدرصحنهداخلیوخارجیکشورهامیسر
میشود.
zبازار سرمایه حلقه مفقوده اقتصاد ماست

وی عنوان کرد :بازار سرمایه حلقه مفقوده اقتصاد ما
بوده و شفافیتی که در بازار سرمایه وجود دارد ،مثال

مرتضیحقیقیدرنشستخبریبااصحابرسانهدر
دفتر معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی با بیان
اینکهآستانقدسدرمشهد 320هزارمستاجرداردکه
قرارداد اجاره 80هزار مورد آن منقضی شده ،اظهار کرد:
در همین راستا فرایند مربوط به تجدید اجارات تسریع
شــده و از  14به  7روز کاهش یافته است .قرار است در
آینده پرداخت مالاالجــاره از طریق درگاه الکترونیک
صورت گیــرد .وی ادامــه داد :از مردم و مســتاجران
خواهشمندیم برای تجدید اســناد اجاره هر چه زودتر

مراجعه کنند .حدود  30درصد از اســناد اجاره داخل
شهر آستان قدس ،منقضی شده که کار ویژهای در این
خصوص آغاز شده است تا تجدید اجارات صورت گیرد.
در صورت عدم مراجعه ،اجارهها به روز شده و این مساله
حقوقیبرایموقوفهایجادمیکندکهمیتواننسبتبه
استیفایآناقدامکرد.مبالغاجارهماناچیزاستوبرآورد
میشود 30میلیارد تومان از مستاجران طلبکار باشیم.
همچنین حدود  70میلیارد تومان از مســتاجرانی که
تعهداتی به ما دادهاند ،مطالبات داریم .مطالبات آستان

قدسازآستانقدسنیزعددباالییاست.
حقیقی خاطرنشان کرد :برای مستاجرانی که در نوع
بهرهبرداری تغییراتی دادهاند ،مســاعدتهایی در نظر
گرفتهایم که در صورت خوداظهاری ،حقوقات موقوفه
را با  70درصد تخفیف وصــول خواهیم کرد .از ابتدای
امسالقرارشدبهجایاخذیکجایحقتقدیمیتغییر
کاربریهای موقوفات ،آن را به صورت اجاره و ســال به
سال دریافت کنیم .همچنین ســال گذشته قرار شد
برای چکهای برگشتی و جریمه دیرکرد ،برای مبالغ

مشاوروزیراقتصاددرمشهد:

زدنیاست.اگرمیخواهیماقتصادکشورراازمشکالت
کنونی برهانیم باید میل به سرمایهگذاری در بورس و
بازارسرمایهرادرآحادمردمترویجکنیم.
مشــاور وزیر اقتصــاد و دارایی با بیــان اینکه بازار
سرمایه تطبیق کاملی با موازین شرعی دارد ،تصریح
کرد :ما از شــفافیت خاصی در بازار سرمایه برخوردار
هســتیم و این امر به ما انگیزه میدهــد که در این
راســتا تالش کنیم .برای اینکه تعمیق بازار سرمایه
صورت گیرد ،باید دانش ما در بازار ســرمایه افزایش
پیداکند.
فطانت بیان کرد :رونق تولید ،تجهیز منابع و تامین
مالــی زمانی از طریــق بازار ســرمایه زمانی صورت
میگیرد که شرکتها نســبت به آن آشنایی کامل
پیداکند.
ویبابیاناینکهایجادیکموسسهمهارتدرجهت

حبابسکهادامهدارد
بازار سرمایه نوید بسیار خوبی است ،اضافه کرد :بعد از
بحرانمالیسال2008ادبیاتمالیماتغییرپیداکرد،
طی ریشهیابی صورت گرفته ادبیات ما با منطق بازار
سرمایهبسیارنزدیکشدهاست.
مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی تاکیــد کرد :آموزش
سرمایهگذاری ،شناخت بازار سرمایه و تامین مالی و...
میتواند از عواملی باشد که دانشگاه آزاد اسالمی باید
بر روی آن تمرکز پیدا کند تا بازار سرمایه ما از جایگاه
فعلیخودارتقاپیداکند.
فطانت با بیان اینکه در حال حاضر بازار ســرمایه
با التهاب روبهرو اســت ،گفت :طبیعتا آنچه به عنوان
بحرانوالتهاباتدربازارسرمایهازآنصحبتمیکنیم
فراترازآناستکهدراقتصادکالنمیبینیم.
مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد :در
ابتدای دولت دکتر روحانی عدد نقدینگی در کشــور

زیر200میلیونتومانمشمولبخشودگیقرارگرفت.
معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی با اشاره به
اراضی وقفی کالته بوغا عنوان کرد :طرح تفصیلی قابل
اجرای آن با همکاری شهرداری تا 3ماه آینده مشخص
خواهد شــد .در حال حاضر حــدود  15درصد اراضی
آســتان قدس تحت تصرف غیرمجاز است .عمده این
تصرفات در مناطق کمتر برخوردار بوده و طبق برآورد
حدود 40هزار قطعه ریز شــده را شــامل میشود که
تعیینتکلیفمالکیتیندارد.
و ابزارهــای آن دانش ســرمایهای و اطالعات خود را
افزایشدهید.

zتجربه سالهای  67و  97تکرار نمیشود

 500هزارمیلیاردتومانبودکهامروزهاینعدد1700
میلیارد تومان اســت که این طغیان نقدینگی به هر
سمتوسوییکهمیرفتبهآتشمیکشید.
فطانت ادامه داد :ما باید منابع خود را به سمت بازار
سرمایهسوقدهیمودراینراستاافرادراتشویقکنیم،
نقدینگی در واقع عامل و علت مشــکالتی است که
امروزباآنروبهروهستیم.
وی بیان کرد :امروزه  40ســال از پیروزی انقالب
اســامی میگذرد و از مهمترین شعارهای انقالب
میتوان به فقرزدایی اشاره کنیم که در آن زمان اولین
نهاد برای مبارزه با فقر مانند بنیاد مستضعفان ،بنیاد
مسکن،جهادسازندگی،کمیتهامدادو...تشکیلشده
است.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد :خواهش
من این اســت که تا میتوانید نسبت به بازار سرمایه

ی بازار سرمایه در سال ،98تاکید
فطانت با پیشبین 
کرد :پیشبینی میشود در این سال به جز شهرهای
بزرگ مانند تهران بخش مســکن نوســانات زیادی
نخواهد داشت .اگر در واقع مسکن را به دو بخش ارزان
قیمت و گران قیمت تقسیم کنیم در بخش مسکن
ارزانقیمترونقوجودخواهدداشت.
وی در خصوص بازار ارز در ســال جاری ،بیان کرد:
تجربه افزایش چند برابری مانند ســالهای 67و97
تکرار نشــود ،کماکان بازار ارز التهابــات دارد و ما در
این بخش شــاهد نوسان خواهیم بود؛ اما پیش بینی
نمیشودکهنوساناتدرحدسالگذشتهباشد.
مشــاور وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص وضعیت
بازار سکه در سال ،98اظهار کرد :کماکان سکه حباب
خواهد داشت؛ زیرا میل به ســرمایهگذاری از طریق
ســکه افزایش پیدا کرده و عدد سکه با حباب روبه رو
بوده و این امر ادامه دارد.
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سال هفدهم شماره 4600

گزارش

فعاالن اقتصادی و نمایندگان مجلس از چالشهای پیش پای رونق گرفتن تولید میگویند

غولبزرگ نقدینگی

دنیای اقتصاد -بســیاری از کارشناسان معتقدند برای دستیابی به رونق تولید باید به دنبال توسعه کارآفرینی باشیم زیرا هر کشوری که
افسانهآشفته
خبرنگار
بیشترین کارآفرینان را داشته باشد ،موفقیت بیشتری در اقتصاد دارد .بنابراین ،روند حمایتها باید به گونه ای باشد که تمام مسیرهای
درآمدزایی از مسیر تولید عبور کند .اما تولیدکننده امروز با مشکالت زیادی مواجه است که قبال بارها از آن نوشته ایم و خوانده اید؛ مشکالت مالیاتی ،بیمه
ای،بانکی،تامینسرمایهدرگردش،نقدینگیودرنهایتفروشوصادرات.اونهتنهابایدموانعتولیدخودرابرطرفکندبلکهبایددرجبههدیگریکهسیستم
اداری هم پیش پایش گذاشته ،تالش کند و با این اوصاف طبیعی است راه اصالح روشهای موجود که مانع تولید شده ،از مسیر اصالح ساختارهای اداری و
دولتیمیگذرد .درحقیقتحمایتازتولیدبهمعنایبرداشتنموانعوسنگهایپیشپایتولیدکنندهوصنعتگردرتمامیزمینههااستامابرایآنکهاین
شعاربهویژهدرخراسانرضویبهعملتبدیلشودوازتحریمهاعبورکنیم،نیازاستکهساختارهایدولتیواداریبامشارکتبخشخصوصیتغییریابدو
بانگاهینوبهسویپیشرفتگامبرداریم .دراینگزارشنظراتبرخیازنمایندگاناستاندرمجلس،بخشخصوصیورئیسسازمانصمتخراسانرضوی
درباره چند و چون رونق گرفتن تولید اســتان را جویا شدهایم .حمید گرمابی ،نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون صنایع مجلس که به نوعی نماینده
صنعتگرانخراسانیدرقوهمقننههمبهشمارمیرود،شایدیکیازبهترینکسانیاستکهمیتواندراههایعملیاتیشدنرونقتولیددراستانرابرشمارد؛
او معتقد است که بخش خصوصی سالهاست که درگیر مشکالتی اعم از تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش یا برای به روز کردن تسهیالت اخذ شده از
بانکهاست؛ این درحالیست که سرمایه در گردشی که از سوی بانکها به آنها اعطا میشود ،باید به چرخه تولید برسد و صرف باز پس دادن تسهیالت قبلی
آنها نشود .وی میگوید :در حال حاضر قیمت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی نسبت به گذشته حداقل دو برابر شده که یعنی این واحدها به
سرمایهدرگردشبیشترینیازدارندتابتوانندمحصوالتخودراتولیدوسپسعرضهکنند.درکنارافزایشمیزانحقوقکارگران،حقبیمهنیزافزایشیافته
است و این وضعیت به ما میگوید که باید با تولیدکنندگان مدارا کرد و به صورت مدت دار هزینهها را از آنها دریافت کرد .گرمابی میگوید :در داخل کشور به
خاطر وضعیت کنونی اقتصاد حاکم ،میزان تقاضا کاهش یافته و بنابراین تولیدکنندگان در فروش خود با مشکل مواجه هستند و راه چاره آن این است که به
صادرات روی بیاوریم .وزارت صمت باید زمینه صادرات را برای صنایع کوچک و متوسط ما فراهم کند و از طرفی دیگر خود تولیدکننده ،بازرگانی خارجی و
زمینهصادراتخودرافراهمکندتاکاالهایشرابهبازارهایبینالمللیصادرکند.
zلزوم گرایش صادرات به سمت وسوی صنایع کوچک
ومتوسط

نماینده مردم نیشابور میافزاید :اگر
بتوانیم صادرات اســتان را به ســمت
صنایع کوچک و متوســط و صنایع
تبدیلی و کشــاورزی سوق دهیم و به
کشورهای اطراف صادر کنیم ،مقدار
قابلتوجهیازمشکالتفروشبهعلتکمبودتقاضاکاهش
خواهد یافت .در نهایت نیز گمرک در خصوص صادرات و
واردات باید قانونها را آسانتر بگیرد تا صادرکنندهها دیگر
درگیر مباحث بوروکراسی نشوند .گرمابی تاکید دارد که
وزارت امور خارجه باید قویتر از دیروز پای کار بیاید و راه را
برای صادرات هموار ســازد .وی در اینباره خاطرنشــان
میکند:ازطرفدیگرسفارتخانههادراینزمینهبایدفعالتر
برخوردکنندوبتوانندزمینهصادراترابرایصنایعکوچک
و متوسط و صنایع تبدیلی فراهم کنند؛ این مساله نیاز به
همکاری نزدیکتر وزارت صمت و وزارت امور خارجه دارد تا
برای ورود به بازارهــای خارجی به تولیدکنندگان کمک
کنند.
zچهمیزانازقانونبهبودمحیطکسبوکارمحققشده؟

اما حسین محمودی خراسانی نایب
رئیساتاقبازرگانیخراسانرضوی،به
عنوان نماینده بخــش خصوصی در
اســتان از میزان تحقق قانون بهبود
محیط کسب و کار در استان به عنوان
یکی از شــاخصههای رونق گرفتن تولیــد میگوید .او بر
اهمیتتحقققانونبهبودمحیطکسبوکارتاکیدواظهار
میکند :بخش های نظارتی باید با مراجعه به هر سازمان و
نهادی،میزانتحققاینقانونرادرآنساختارموردبررسی
دقیققراردهند.مدیرانبایدتشویقبهتسهیلامورشوندنه

گرمابی :اگر بتوانیم صادرات استان
را به سمت صنایع کوچک و متوسط و
صنایع تبدیلی و کشاورزی سوق دهیم و
به کشورهای اطراف صادر کنیم ،مقدار
قابل توجهی از مشکالت فروش به علت
کمبود تقاضا کاهش خواهد یافت
دنیای اقتصاد -دومین جلســه از سلسله
نشســت های «ارزش آفرینان»( گفتوگو با
فعاالن اقتصادی حوزه کســب و کار با رویکرد
انتقال تجربیات موفق این افراد) با حضور علی
محمدشریعتیمقدمعضوهیاتنمایندگاناتاق
خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت بین المللی
نوین زعفران ،در مرکز آموزش اتاق مشــهد
برگزار شد و این چهره فعال اقتصادی از تجارب
خود و مســیری که در رسیدن به موفقیت طی
کرده ،برای نسل های جوان تر سخن گفت.
zروایتی از یک آغاز

به گزارش روابط عمومی اتاق مشــهد ،او که متولد
اردیبهشت  1345در کاشمر از یک خانواده فرهنگی
است ،در تشریح ریشــه های پرورشی خود ،بیان می
کند :سایه پدر در 9سالگی از سر خانواده مان کم شد.
البته این اتفاق تلخ مرا متوقف نکرد و در 12ســالگی،
در کاشمر ،شــهری که محل اقامتم بود ،یک کتابخانه
عمومی افتتاح کــردم و این را اولین فعالیت اجتماعی
خودم می دانم اما نخستین تجربه کارآفرینی ام نیز به
دوم دبیرستان مربوط می شــود ،در زمینی که مادرم
پس از تقســیم اموال به من اختصــاص داده بود ،یک
هکتار زعفران به صورت ردیفی کاشتم .نتیجه اش یک
مزرعه زیبا و خاص شد .در شهرستان کاشمر به دلیل
بافت و سبک زندگی ســنتی آن ،مجال فعالیت های
نوآورانه بســیار فراهم بود .این تجربه انگیزه ای شد تا
سراغ کارهای جدیدتر بروم.
این فعال اقتصادی موفق ادامــه می دهد :به دنبال
کســب آگاهی و اطالعات بودم ،پس به مشهد آمدم و
بهمراکزعلمی،پژوهشیودانشگاهیمختلفیسرزدم.
دنبال یک ســوال مهم بودم؛«آیا می شود به شیوه ای
دیگر و متقاوت از روش های متداول و سنتی ،زعفران

آنکهبابتصدورهرمجوزی،دغدغهبهچالشکشیدهشدن
را داشته باشند .طبیعتا با تخلفات باید برخورد شود اما این
موضوعنبایدبهمانعیبدلشودتاصدورهرمجوزیاانجامهر
اقدامی،دشواروزمانبرشود.
محمودیبهچالشتامیننقدینگیدرواحدهایتولیدی
استان نیز اشاره کرده و میگوید :با توجه به افزایش قیمت
کاال و مواد اولیه به واســطه نوســانات نرخ ارز ،واحدهای
تولیــدی با کمبود ســرمایه در گردش مواجه هســتند.
به عنوان مثال اگر پیشتر می شــد با یک میلیارد تومان از
پتروشیمی هزار تن کاال خریداری کرد ،حاال باید هزار تن
رابا 3میلیاردتومانتهیهکنید.تامیناینحجمسرمایهدر
گردشبرایواحدهایتولیدیمیسرنیستواعتباراتیکه
بانکها تخصیص می دهند نیز محدود است .مجموع این
عوامل باعث می شود تا ظرفیت کارخانه به دلیل نداشتن
مواد اولیه ،کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ابتر بماند
واینامردقیقاخالفشعار«رونقتولید»درسال 98است.
وی بــا انتقــاد از رویکردهایی که باعث می شــوند تا
فعالیتهایسوداگرانهدرکشورسودبیشتریکسبکرده
و سرمایه ها را جذب خود کنند  ،گفت :سرمایه گذار حتی
اگر وارد فعالیت های داللی هم نشود ،می تواند پول خود را
دربانکبگذاردوبدونآنکهبدانبیمهومالیاتیتعلقبگیرد،
سود الزم را کسب کند .طبیعی است که رغبتی برای ورود
به عرصه تولید وجود ندارد .به باور من ،باید با رویکردهای
تشویقیوانگیزشی،بستریفراهمآیدتاسرمایهگذارخود
راغببهورودبهبخشتولیدباشدیعنیبداندکهکسبسود
جز با سرمایه گذاری در عرصه تولید برای او محقق نخواهد
شد.
zخودماتولیدرافلجکردهایم

ازعبداهللحاتمیان،نمایندهمردمدرگز
و عضو کمیســیون کشــاورزی و آب
مجلس هم که نماینده کشاورزان در
مجلس به شمار میرود ،راههای رونق
گرفتن تولید در بخش کشــاورزی را
جویا میشویم .او ابتدا به مثلث توسعه اقتصادی خراسان
رضوی استاندار اشاره کرده و از عوامل بازدارنده در اقتصاد
کشورواستانسخنمیگوید؛اواظهارمیکند:در خراسان
رضوی با عوامل مانع رونق گرفتن تولید چون بوروکراسی
بیمار،قوانینومقرراتدستوپاگیر،قوانینمعارضوسایر
موانعیکهچرخهاقتصادمارابرهممیزند،مواجهیم.

وی نزدیکترین مسیر برای توسعه استان را استفاده از
قابلیتهاوتواناییهایبخشخصوصیاعالموخاطرنشان
میکند :استاندار خراســان رضوی از برخی از وزارتخانهها
انتظار دارد که بخشــی از اختیارات را به او بدهند ،در این
زمینه آقــای الریجانی مکاتبات الزم انجــام میدهدتا با
افزایش اختیارات آقای رزم حســینی ،استان بتواند از این
شرایط دشوار اقتصادی عبور کند .البته در این میان نقش
مجلسنقشحمایتیوپشتیبانیاست.
نماینده مــردم درگز با بیان اینکه با برخــی از اقدامات
نادرســت تولید را فلج کردهایم ،تصریح میکند :از برنامه
پنجره واحــد دولــت در وزارت ارتباطات با تعــدادی از
نمایندگان مجلس بازدید کردیم و متوجه شدیم که برای
واردات آبزیان 8مجوز نیاز اســت ،در حالیکه برای پرورش
آنها ۱۱۰مورداستعالمومجوزالزماست؛اینیعنیفاجعه،
این کار سر تولید را میبرد و تولیدکننده را فلج کرده و راه را
برایوارداتدرکشورهموارمیسازد.
حاتمیانچنینمعضالتیراناشیازعوارضاقتصادنفتی
و مدیران هزینهای و نفتی میداند و میگوید :در کشــور
نیاز به این مدیران نداریم ،ما در کشــور به وزیران ،مدیران
و استاندارانی نیاز داریم که بر اساس محوریت تولید و جلب
مشارکتبخشخصوصیومردمکارکنند.
به گفتــه وی ،امروز مدیــران هزینهای به درد کشــور
نمیخورند؛ حدود ۴۰ســال است که این مدیران ،ایران را
به این مرحله رســاندهاند .در گذشته ایران میتوانست۱۰
تا  ۱۵کشــور دنیا را حمایت کند اما امروز در اقتصاد خود
با مشکل مواجه شده و تولید ضعیف شده است؛ باید تولید
محور بیاندیشیم و بر اساس این تفکر آییننامههای خود
را تنظیم کنیم .حاتمیان با اشاره به اهمیت نقش آفرینی
بخش خصوصی در رونق گرفتن تولید ،نقش اتاق بازرگانی
را در توسعه بسیار مفید موثر و مهم ارزیابی کرده و اتاق را در
شناساییقوانینمخلموثرمیداند.
 zبرنامههایسازمانصمتاستانبرایرونقتولید

اما وزارت صنعت همان ابتدای سال و پس از اعالم شعار
رونق تولید از ســوی رهبری ،هفت رویکرد اساسی خود
را بری تحقق شعار ســال اعالم کرد؛ این رویکردها به طور
کلی شامل اصالح شبکه توزیع ،نگاه ویژه به معادن ،توسعه
صادرات ،رشد سرمایهگذاری و توسعه منطقهای ،افزایش
تولید ،توجه به صنایع هایتک و دانش بنیان و رفع موانع
تولیداست.

محمودی خراسانی :اگر پیشتر می شد با یک میلیارد تومان از پتروشیمی هزار تن کاال خریداری کرد ،حاال باید هزار تن را با  3میلیارد تومان تهیه کنید

راضیهعلیرضاییرئیسسازمانصمت
خراسان رضوی،درباره اصالح شبکه
توزیعونگاهویژهمعادندراستان اظهار
میکنــد :در اصالح شــبکه توزیع به
مسائلی همچون توسعه شبکه توزیع
شهریوایجادشبکهتوزیعروستاییتوجهبیشتریخواهیم
داشت .همچنین با توجه به نگاه ویژه به معادن هدف اصلی
ما کمک به تقویت زیربنایی معادن استان و رشد استخراج
مواد معدنی خراسان رضوی همچون معادن سنگ آهن از
 ۱۱.۵میلیونتنبه ۲۲میلیونتن،معادنمساز ۱۷۹هزار
تنبه ۲۵۰هزارتنوافزایشظرفیتاسمیکنسانترهاز9/2
میلیونتنبه14/2میلیونتوماناست.
علیرضایی با بیان اینکه طبق پیش بینی ما در سال ۹۸
میزان صادرات اســتان  2/1میلیارد دالر است ،میافزاید:
در توســعه صادرات مسائلی همچون برقراری پیمانهای
منطقه اوراســیا و کشورهای افغانســتان و عراق ،تقویت
حملونقل ریلــی و ترانزیت ،وقایع تجــاری بینالمللی
در شهرســتانهای اســتان پذیرش و اعــزام هیاتهای
تجاری و برگزاری نمایشــگاههای بین المللــی را درنظر
گرفتهایم.
به گفته او این سازمان رشد ســرمایهگذاری و تکمیل
طرحهای نیمه تمــام و راهاندازی آنها با ســرمایهگذاری
 ۲۵۰۰میلیارد تومــان و راهاندازی  ۱۷طرح توســعه در
شهرستانهایاستانباسرمایهگذاری ۷۱۳میلیونتومان
را مدنظر قرار داده و برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید ،توسعه صنعت ،فعالسازی واحدهای تعطیل
و در تملک بانکها ،تقویت توان واحدهای فعال ،بازسازی
ونوسازیواحدهایصنعتیمستهلک،شناساییمشکالت
واحدهای نیمه فعال و افزایش ظرفیت تولید از اهداف این
سازماندررفعموانعورشدتولیدبهشمارمیرود.

محمودی :اگر پیشتر می شد با یک
میلیارد تومان از پتروشیمی هزار تن کاال
خریداری کرد ،حاال باید هزار تن را با
 3میلیارد تومان تهیه کنید .تامین این
حجم سرمایه در گردش برای واحدهای
تولیدی میسر نیست و اعتباراتی که بانکها
تخصیص می دهند نیز محدود است

 zمثلثاقتصادیخراسانملیشود

علی شــریعتی مقدم عضــو هیات
نمایندگاناتاقمشهدنیزمعتقداست
که بخش تولیــد ما امــروز به دالیل
مختلف به ویژه تحریمهای ظالمانه و
تحمیلی،بیشازگذشتهآسیبدیدهو
دچار عارضه شده است؛ به همین دلیل توجه به این بخش
بیشازگذشتهحائزاهمیتوضروریاست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد در پاسخ به این
سوال که «استان خراسان رضوی برای رونق گرفتن تولید
نیازمند چه برنامهریزیها و مولفههایی است» ،میگوید:
خوشبختانه اســتاندار خراســان رضوی حرکت خاصی
تحت عنوان مثلث توســعه اقتصادی با رویکرد ســپردن
امور به معینهای اقتصادی هر منطقه درنظر گرفته اند و
با توجه به اینکه شــناخت و تجربه بیشتری در این زمینه
دارند میتوانند در استان ما هم اثرگذار باشند که باید این
حرکت نوآورانه را به سمت و سویی ببریم که به الگویی در
سطح ملی تبدیل شود .وی ادامه میدهد :استان خراسان
با وسعت و شرایط خاصی که از منظر صنایع و گردشگری
وحضورمیلیونهامسافروتعدادقابلتوجهسرمایهگذاران
بخش خصوصی دارد ،خود به مانند یک کشــور اســت و
میتواند الگوی خوبی برای دیگر استانها باشد .شریعتی
مقدمخاطرنشانکرد:رویکردبانکهاوسازمانهایمختلف
بهمعینهایاقتصادمقاومتیبایدرویکردیملیباشدتااین
موضوع به تجربه خوبی برای واگذاری تصدی گری بخش
دولتیبهبخشخصوصیتبدیلشود.
zتوسعهحملونقلدردستانبخشخصوصی

محمــود امتــی ،دیگر عضــو هیات
نماینــدگان اتاق بازرگانی خراســان
رضوی بهنیازهایحوزهحملونقلبه
عنوان یکــی از ارکان مهم اقتصادی
کشور و استان اشاره و ابراز میکند :در
این حوزه سرمایهگذاری برای خرید ناوگان حمل و نقل و
واگذاریاینناوگانبهشرکتهایخصوصیمیتواندفرصت
بسیارمناسبیرابرایتوسعهاینبخشرقمبزندزیراحملو
نقل مکمل صادرات و تولید اســت و زمانی میتوان گفت
تولید مقرون به صرفه است که در وقت مناسبی به خریدار
برسد و برای تحقق این موضوع نیازمند حمل و نقلی قوی
هستیموبههمیندلیلمعتقدمکهدولتبایدحوزهحملو

شریعتیمقدمدردومینجلسهازسلسلهنشستهای«ارزشآفرینان»:

آبرویبخشخصوصیرامرهوناتاقبازرگانیمیدانم
شریعتیمقدم:اتاقبازرگانیخالءهایاقتصاددولتیآسیبدیدهرابرایفعاالناقتصادیپُرمیکند

کشت کرد؟» در گذشته زعفران به صورت رشته کامل
برداشت میشد که حدود سه هفته طول میکشید تا
خشک شود و کیفیت خوبی هم نداشت ولی در اروپا به
این نتیجه رسیده بودند که اگر از محل سه شاخه شدن
آن ،برداشــت صورت گیرد ،مواد موثر در زعفران و در
قســمت کالله آن باقی میماند و چون سریع خشک
ی شود.
میشود بسیار حجیم م 
او نقبی به وضعیت بســته بندی و کیفیت نامناسب
زعفران در گذشته می زند و عنوان می کند :آن روزها
زعفران یا به صورت فله عرضه می شد یا کیفیت بسته
بندی آن بسیار پایین بود .این امر مرا آزار می داد .یک
روز تصمیم گرفتم تغییری در ظاهر ظرف های بسته
بندی ایجاد کنم .خاطرم هســت آن موقع ســری به
خیابان مخابرات مشهد زدم و چند ظرف زیبا خریداری
کردم .همان ها شد مبنای بسته بندی محصوالت من،
از قضا استقبال مشتریان هم بسیار خوب بود و همان جا
بود که متوجه شدم یک خالء جدی در فضای کسب و
کار ما وجود دارد که باید آن را پُر کنم .آن کنجکاوی و
کنکاش گری من و تقالیی که برای بهتر شدن کسب و
کارم داشتم ،باعث شد تا هر گامی که برمی دارم به یک
ارزش برای حرفه ام تبدیل شود .گام مهم دیگری که در
آن ایام برداشتم ،مراجعه من به مراکز علمی و پژوهشی

بود .در آن دوران ارتباط فعاالن حوزه زعفران با مراکز
دانشگاهی بسیار اندک و محدود بود .خاطرم هست در
یکی از آن مراکز ،کار تحقیقاتــی انجام گرفته بود که
من آن را به عنوان ارزش انتخاب کردم و اســم «نوین
زعفران» را نیز به همین بهانه انتخاب کردم.
zروزی که بازرگان شدم

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد ،به توفیقاتی

اشاره می کند که خیلی زود سراغ او می آیند و می افزاید:
برای کاالی من مشــتری زیادی وجود داشت و از یک
هکتار زمین تا پنج کیلوگرم زعفران برداشت میکردم.
به همین دلیل از کشــاورزان دیگر هم کمک گرفتم.او
تاکید می کند که کارش بی ایراد هم نبوده و می گوید:
یکی از اشکاالت من در کارم این بود که کاسب نبودم و با
وجود نوین بودن روش کسب و کارم ،به دنبال سود زیاد
نرفتم .روش های جدید من به فروش بیشتر کمک می

کردوشایداگردرتمنایکسبسودبیشتریبودم،وضع
اقتصادیبهتریهمداشتم.
شــریعتی مقدم از دیگر خالءهای حوزه کاریاش
ســخن می گوید و توضیح می دهد :در مسیر تجربه
گرایی ام ،به خالءهایی در فضای کاریام رسیدم .مثال
کنتراستی میان عرضه زعفران در مشهد و تهران وجود
داشــت .از طریق بعضی از مشــتریان با چند خریدار
صادراتی آشنا شدم و مسیر توسعه کسب و کارم فراهم
آمد .زعفران در دهه 70رشد بیشتری پیدا کرد و یکی از
علتهایش این بود که شهرهای جدید به تولید زعفران
روی آوردند و نگاه اهالی شهرستان ها به این محصول
تغییر کرد .نهایتا تولید محصول توسط افراد نوآور نیز
افزایش پیدا کــرد .همه اینها به موازات افزایش قیمت
ارز در دهه  70رخ داد .مجموع این اتفاقات باعث شــد
تا قیمت صادراتی زعفران به شــدت کاهش پیدا کند
و هیچ تولیدکنندهای در دنیا توان رقابت با کشور ما را
نداشتهباشد.
او به ماجرای ورودش به اتاق بازرگانی نیز اشــاره ای
دارد و میگوید :من به پارلمان بخش خصوصی عالقه
زیادی دارم چرا که در آن رشد پیدا کردم .این ساختار،
نوعی احترام بین المللی را برای کســب و کار ما ایجاد
کرده اســت و خالء های اقتصاد دولتی آسیب دیده را

نقل بینالمللی را تقویت کند و به این ترتیب صدور کاالها و
خدماتتقویتشود.اینعضوهیاتنمایندگاناتاقمشهد
تاکید میکند ::ما باید بتوانیم در حوزه ترانزیت با توجه به
موقعیت ویژه ایران ،ارزش افزوده بیشــتری ایجاد کنیم.
همچنین بخــش دولتی بایــد بخش خصوصــی را در
تصمیمسازیهای خود دخالت دهد زیرا این بخش بازیگر
اصلی اقتصاد کشور است و میتوان از نظرات کارشناسی و
تجربیاتفعاالناقتصادیبهرهگرفت.
zکوچکشدنبانکهاوبزرگشدنصنعت=رشدتولید

غالمعلی رخصت ،یکی دیگر از اعضای
هیاتنمایندگاناتاقمشهداستکه،
یکی از مهمترین راههای تحقق شعار
ســال را حمایت از صنعــت خوانده و
میگوید :این حمایت با تسهیالت 18
درصدی امکانپذیر نیست زیرا این میزان سود تسهیالت،
تولیدکنندهرابهسمتورشکستگیسوقمیدهد.
وی با بیان اینکه جایگاه صنعتگر باید ارزشمند شمرده
شود و به کارآفرینی به عنوان کاری مقدس نگریسته شود،
میافزاید :دولت باید با اقدامات زیربنایی و حمایتهایش،
مردم و سیستمهای اجرایی را مجاب به این کند که صنعت
دارای توجیه اقتصادی اســت و نشان دهد که جذابیت در
فعالیت صنعتی و تولیدی است ،نه در فعالیتهای داللی .با
ایجادجذابیتدرصنعت،اینبخشدارایتوجیهاقتصادی
خواهد بود و مردم هم به ســرمایه گــذاری در این بخش
عالقمندمیشوندودرنتیجهشاهدرونقتولیدخواهیمبود.
رخصت با اشــاره به این نکته که حمایت از تولید تنها به
معنایاعطایواموتسهیالتبانکینیست،تاکیدمیکند:
کوچک شدن بانکها و بزرگ شــدن صنعت میتواند به
رونقتولیدودرنهایتتوسعهاقتصادیمابیانجامداماآنچه
دراینسالهاشاهدبودیم،توسعهبانکداریبودهاست.

حاتمیان:درخراسانرضویبا
عوامل مانع رونق گرفتن تولید چون
بوروکراسی بیمار ،قوانین و مقررات
دست و پاگیر ،قوانین معارض و سایر
موانعی که چرخه اقتصاد ما را برهم
میزند،مواجهیم
برای فعاالن اقتصــادی پُر می کند .از همه مهم تر این
ساختار توانسته خود را از بندهای سیاست برهاند .من
حیثیت و آبروی بخش خصوصی را مرهون این ساختار
مهم می دانم .همین جایگاه هم بود که باعث شد تا من
در آن سال ها به سراغ این اتاق بیایم و کارت بازرگانی
دریافت کنم .در آن زمان آقای امیرپور رئیس اتاق بودند
و توضیحاتی و مشورتهای ارزشمندی به من ارائه دادند.
ایشان به من گفتند که شرکت ها از اشخاص معتبرتر
هســتند و محل اعتبار تجار به شمار می آیند .همین
کلمات ،تلنگری شــد تا من محلی را خریداری کنم و
در  28اردیبهشت  1371شرکت نوین زعفران را در آن
پایه بگذارم .وی ادامه می دهد :بعد از تاسیس شرکت
به دنبال زمان برگزاری نمایشگاه هایی مرتبط با حوزه
فعالیت خودم بودم که از قضا نمایشــگاهی در حوزه
خشکبار برگزار شد .مســئوالن وقت سازمان توسعه
تجارت از غرفه من استقبال کردند ،چون در آن نوآوری
دیدنــد .در روزهای پایانی همان نمایشــگاه ،فردی با
لباس و ظاهری بســیار معمولی به من مراجعه کرد و
گفت در شــرکتی کویتی فعالیت می کند و خواستار
خرید و تامین زعفران مورد نیازش بود .باهم گپ زدیم
و قرارها را گذاشتیم .موقع خداحافظی گفت :هیچ کدام
از همکاران و دوستان شــما برای من وقت نگذاشتند
و ارزشی قائل نشــدند .همان درس و تجربه ای شد تا
بدانم اگر فردی حتی ظاهری معمولی هم داشت ،باید
برایش ارزش قائل شویم .فارغ از لباس و ظاهر ،آدمها و
افکارشانمحترمند.
او جوان ترها را خطاب قرار داد و گفت :مسیر حرفه ای
من با نوآوری و تقال برای رشد همراه بود .ذهن پرسشگر
من و عالقه ام به توسعه باعث شد تا تجربه های خوب
و نتایج ارزشمندی کسب کنم .به جوانترها هم توصیه
می کنم که به دنبال نوآوری باشــند .رمز موفقیت در
متفاوت اندیشیدن و تالش برای بهتر بودن است.

ضمیمه استان های خراسـان
روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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zظرفیت باالی مشهد برای نقشآفرینی در مبادالت
اقتصادیباپاکستان

مالزهی بــا بیان اینکه  25تــا  30درصد جمعیت
پاکستان شــیعه هستند که به آســتان مقدس امام
رضا(ع) توجــه خاصی دارند ،خاطرنشــان میکند:
ســفرهای زیارتی مساله مهمی اســت که کشور ما
میتواند از این طریق زوار پاکستانی را به مشهد جذب
کند.همچنینمداوایبیماراندرمشهدامکاندیگری
است که بسیاری از کشورهای منطقه میتوانند از این
ظرفیت برخوردار شــوند .به طور کلی ظرفیت برای
نقشآفرینی مشهد در مبادالت اقتصادی با پاکستان
بسیارباالست.
او در خصوص اهمیت اقتصادی ســفر عمران خان
به ایران میگوید :در همه این سفرها مسائل اقتصادی
بســیار اهمیت دارد .به عنوان نمونه در تابستان سال
گذشته ،برخی شهرهای پاکستان تا  18ساعت برق

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

روایت «دنیای اقتصاد» از ظرفیتهای ارتباط تجاری با همسایه شرقی

دنیای اقتصاد -ایران بین کشــورهای دنیا ،یکی از رکوردداران تعداد همسایگان اســت؛ مرزهای آبی و خاکی ایران را
سعید رضاییان
خبرنگار
کشــورهای زیادی در بر میگیرد که هر کدام میتواند فرصتی برای اقتصاد کشورمان باشد و طی 40سال اخیر ،تجارت
با برخی کشورهای همسایه بیش از سایرین بوده است اما یکی از کشورهایی که کمتر مورد توجه ایرانیها قرار گرفته پاکستان است .پاکستان که در
جنوبشرقیایرانواقعشدهجمعیتزیادیداردوباتوجهبهمشترکاتفرهنگی،مذهبیوقومی،اینکشورمیتواندبهترینبازارهارابرایمافراهم
کند .البته نباید از نظر دور داشــت که پس از انقالب اسالمی در برنامههای اقتصادی  ،شرق کشور کمتر از نقاط مرکزی و غربی مورد توجه قرار گرفت
و این نکتهای بود که در مناظرات انتخاباتی سال 96نیز بیان شد؛ به نظر میرسد تالش برای سرمایهگذاری در معادن خراسان رضوی ،توسعه راهآهن
مشهد،سرمایهگذاریدرحوزهفوالداستان،انتقالآبدریایعمانبهشرقکشور،نگاهویژهبهبندرچابهاروبرنامههاییازایندست،درجهتمتوازن
کردن فرایند توسعه در شرق کشور است .میتوان احســاس کرد همه این طرحها در سالهای اخیر در برنامهریزی مسئوالن استانهای شرقی ،به
ویژه خراسان رضوی پررنگتر شده است .از طرف دیگر ،رقابتهای منطقهای در خاورمیانه و تالش برخی بازیگران برای برقراری توازن در روابط خود
میتواندشرایطویژهایبرایکشورفراهمآورد.یکیازکشورهاییکهسعیمیکنددرروابطخودباسایردولتهایمنطقهتوزانبرقرارکند،پاکستان
است .شاید به همین دلیل است که اخیرا شاهد سفر عمران خان ،نخست وزیر پاکستان ،به ایران بودیم .او سفر خود را از مشهد آغاز کرد که این اقدام،
پیامهایی در پی داشت.سفر اخیر عمران خانبه ایران ،درست پس ازسفر ولیعهدسعودیبه پاکستان صورت گرفت که خود،نمایانگرتالش همسایه
شرقی ایران برای حفظ روابط حسنه با همسایگان است .پس از دیداری که عمران خان با رئیسجمهور کشورمان داشت ،دو طرف بر افزایش مبادالت
تجاریدوکشورتا5میلیارددالرتوافقکردند.اینجاستکهمیتواننقشخراسانرضویرابسیارمهمارزیابیکرد؛استانیکههمینحاالهمبهعنوان
دروازهارتباطباهمسایگانشرقیوتجارتباآسیایمیانهشناختهمیشود.
نداشــت .اگر ایران و پاکســتان بتوانند خط لوله گاز
موســوم به صلح را عملیاتی کنند که در حال حاضر
این خط لوله تا مرز پاکســتان کشیده شده ،طبیعتا
ارتباطات دو کشور بسیار نزدیک خواهد شد .به رغم
برخی محدودیتها ،امکان همکاری بین دو کشــور
وجود دارد و پاکستان نیز کشور مستقل و برخوردار از
توازنی در سیاستورزی خویش است .همه این موارد
امتیازاتیرابرایتوسعهروابطتجاریبرایایرانفراهم
میکند.
zاحیای 23تفاهمنامه؛راهیبرایتوسعههمکاریها

یکی دیگر از کســانی که در این
خصوص از روابط خوب خراسان
رضــوی و ایران با پاکســتان یاد
میکند،معاون اقتصادی استاندار
خراسانرضویاست.
علی رســولیان میگوید :روابط ما در خراسان رضوی
با پاکستان سابقه دیرینه دارد و همکاریهای بسیار
خوبیباایالتهایپنجابوالهورداشتهایموسفرهای
متقابلی بین استانداران خراسان رضوی و والیان این
مناطق صورت گرفته اســت .همچنین شــهرداران
اســتان ما و شــهرداران الهور و کراچی ســفرهای
متعددیبهکشورهاییکدیگرداشتهاند.
رســولیان به انعقاد  23تفاهمنامه بین خراســان

معاونبرنامهریزیشهرداریمشهد:

تبدیلعوارضشهری
بهمالیاتبادرآمدهایشهرداریمغایرتدارد

دنیایاقتصاد-معاونبرنامهریزیوتوسعهسرمایه
انسانی شهرداری مشــهد گفت :تصویب الیحه
تبدیل عوارض شهری به مالیات مغایر با درآمدهای
پایدار شــهرداریها است.شهریار آل شیخ بیان
کرد:معاونانبرنامهریزیکالنشهرهاباصدوربیانیه
درباره عواقب مصوبه کمیســیون اقتصادی مجلس در خصوص
مالیات بر ارزش افزوده هشدار دادند.
وی افزود :این مصوبه با تبدیل عوارض شــهری به مالیات ،دریافت و هزینه
کرد آن را از کنترل مدیریت شهری خارج و مقررات و معافیتهای مالیات را
بر آن حاکم میکند.
معاونبرنامهریزیوتوسعهسرمایهانسانیشهرداریمشهدهمچنیناظهار
کرد :با توجه به اینکه درباره عوارض در سالهای گذشته قوانین متعددی وضع
و تصویب شــده اســت اما باز هم الیحه «تبدیل عوارض شهری به مالیات»
برای رایگیری به صحن علنی مجلس شورای اسالمی ارسال شده است و در
صورت تصویب آن ،کل عوارض شهرداری تبدیل به مالیات میشود.
آل شــیخ در پاســخ به این ســوال که با تصویب الیحــه تبدیل عوارض
شــهری به مالیات چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تصریح کــرد :تخصیص منابع
و توزیعها طبق نظر خزانه دیوان محاســبات انجام میشود و برخی قوانین
کــه در معافیتهای مالیاتی وجود دارد به عوارض نیز تســری پیدا میکند.

وی با بیان اینکه ماهیت عوارض با مالیات متفاوت اســت ،تاکید کرد :طبق
قانون عوارض محلی در اختیار شوراها قرار میگیرد و در صورت تصویب این
الیحه ،به صراحت اختیار از شوراها گرفته میشود ،ضمن اینکه در همه جای
دنیا عوارض محلی در اختیار شوراهای محلی قرار میگیرد؛ شهرداریهای
شــهرهای کوچک که عمال با عوارض مدیریت می شــوند با این مصوبه به
صورت بدیهی نابود خواهند شد .معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهرداری مشهد افزود :با تصویب این مصوبه عوارضی که از یک شهر دریافت
می شد در دیگر شهرها نیز هزینه می شود ،عمال هزینه کرد شهرداری محدود
می شود و به طور طبیعی نظارت دیوان محاسبات را در پی خواهد داشت.
وی با بیــان اینکه عمال این مصوبه مغایر با درآمدهای پایدار شــهرداری
هاست ،افزود :در ضمن این مصوبه مغایر با درآمدهای پایدار شهری است ،این
اقدام با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه کشور نیز مغایرت دارد و به نظر می
رسد دولت به خاطر کسری بودجه ای که دارد به بهانه های مختلف می خواهد
درآمد شهرداری کاهش یابد.
آل شــیخ همچنین در پاسخ به این ســوال که نقاط مثبت این مصوبه چه
مواردی اســت؟ گفت :نکته مثبتی که این مصوبه دارد این است که عوارض
خودرو را بر اســاس قیمت آن تعیین کردند و این عادالنه است و برخی نقاط
قــوت وجود دارد که در صورت تصویب این الیحه ،این نکات مثبت نیز تحت
الشعاعقرارمیگیرد.
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zنقشآفرینی خراسان رضوی در قالب گردشگری

پاکستان؛همسایهایفراموششده

رضوی و پنجاب و الهور اشــاره دارد و عنوان میکند:
ایــن تفاهمنامهها در زمینههــای مختلف اقتصادی
اســت .یکی از مواردی که منجر به همکاری شد ،این
بود که استان ما موفق شد در احداث یک کشتارگاه در
استان الهور پاکستان مشارکت کند که هماکنون نیز
این مجموعه فعال است .همچنین همکاری در حوزه
دانشگاهی یکی دیگر از مواردی است که در قالب این
تفاهمنامههاباکشورپاکستانبهامضارسیدکهنتیجه
آن اعزام و پذیرش اســتاد و دانشــجو بین استان ما و
کشورپاکستانبود.
وی اضافــه میکند :یکــی دیگــر از زمینههای
همکاری حوزه بهداشــت و درمان و دیگری برگزاری
نمایشــگاههای تجاری اســت .در این راستا ما موفق
شدیم نمایشــگاههایی در الهور برگزار کنیم و طرف
مقابل نیز موارد مشــابهی را در مشــهد برگزار کرد.
همکاری در حوزههای تجاری و بازرگانی نمونه دیگر
همکاری بین ما و پاکستان اســت که هماکنون نیز
استان ما بخشــی از کاالها را به مقصد پاکستان صادر
میکند .عمده اقالم صادراتی ما به پاکســتان مصالح
ساختمانی است و طرف پاکستانی نیز برنج به کشور
ما صادرمیکند.
البته باید توجه داشت پاکستان همسایه استان ما
نیست اما همسایه جمهوری اســامی ایران است و
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zبیاطالعی ایران و پاکستان از ظرفیتهای یکدیگر

درهمینخصوصپیرمحمدمالزهی،
کارشناس مســائل شرق آسیا ،با
اشارهبهعللعدمموفقیتایراندر
توسعه همکاریهای اقتصادی با
پاکســتان در مقایســه با سایر
همســایگان به دنیای اقتصاد میگوید :حقیقت این
است که نه پاکســتانیها از بازار ایران اطالعات کافی
دارند که چه نــوع کاالیی در ایران خریــدار دارد و نه
ایرانیان از اطالعات جامعی در خصوص امکاناتی که در
اینکشوروجوددارد،برخوردارهستند.تنهایکسری
کلیات در این خصوص مطرح میشود؛ به عنوان نمونه
گفتهمیشودایرانازمنابعانرژیبرخوداراستواتفاقا
پاکســتان هم به منابع انرژی نیازمند اســت که این
میتوانــد زمینه تجارت ســودآوری را برای دو طرف
فراهم کند .نمونه دیگر ،برخورداری پاکستان از برنج و
دانههای روغنی مانند کنجد و کتان است که ایران به
آن نیاز دارد.
او ادامه میدهد :به نظر من دو مشکل در رابطه بین
دو کشور وجود دارد؛ یک مورد این است که دو کشور
اطالعاتکافیازوضعیتبازاروظرفیتهایاقتصادی
وتجارییکدیگرندارندومسالهدیگراینکهتجارایرانی
تمایلبیشتریبهمراودهباغربنسبتبهشرقدارند.
مالزهی اضافه میکند :در حقیقت شــناخت تجار
ایرانیازهمسایگانشرقیکمتراستواعتمادمتقابلی
بین آنان و تجار و شرکتهای تجاری غربی وجود دارد؛
به همین دلیل بود که ایران در مقاطعی ،حتی روغن
نخل را از آلمان خریــداری میکرد .به طور کلی تجار
ایرانی راحتتر با دنیای غرب میتوانند همکاری کنند
تا بازارهایی که کمی ناشناخته بوده و قوانین و مقررات
آنمتفاوتاست.
این کارشناس مسائل شرق آسیا به شرایط کنونی و
فشار آمریکاییها بر ایران اشاره و تاکید میکند :در این
شرایط که کشور ما با تحریم روبهرو است و پاکستان
هم با آمریکا دچار مشــکل شده و کمکهای مالی به
این کشور توسط ترامپ قطع شده ،به نظر میرسد هم
ایران و هم پاکستان نگاه مثبتتری نسبت به امکانات
و ظرفیتهای یکدیگر برای تکمیل نیازهای خویش
خواهند داشت .به همین سبب هدفگذاری دو کشور
بر مبادالت تجاری تا افــق  5میلیارد دالر قرار گرفته
است.
وی تصریــح میکند :در کنار همــه اینها ،به نظر
میرســد امکان دیگری که در پاکستان وجود دارد و
ما خیلی به آن نیاندیشیدهایم ،مقوله «تجارت مجدد»
است .در حقیقت این فضا وجود دارد که ایران بسیاری
از کاالهایی را که به جهت تحریمها نمیتواند به کشور
وارد کند را از طریق پاکســتان به بازار کشور منتقل
کند .با توجه به مرزهای مشترک دو کشور و خط آهن
موجود بین شهرهای کویته و زاهدان ،به نظر میرسد
این امکان به سود دو طرف عمل خواهد کرد.
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روابطمابااینکشورحسنهاست.
معــاون اقتصادی اســتاندار خراســان رضوی به
گردشــگری به عنوان یکی از زمینههای مســتعد
همکاریبینخراسانرضویوپاکستاناشارهمیکند
ومیگوید:زائرانزیادیازاینکشور،بهخصوصایالت
پنجاب ،برای زیارت به مشهد وارد میشوند .همچنین
توریســم درمانی زمینه مهمی برای همکاری بین دو
کشوراست.
در ســفر نخســت وزیر پاکستان که ســفیر این
کشــور در ایران نیز حضور داشــت ،تفاهم شــد در
نخســتین مرحله ،این 23تفاهمنامه را بررسی کنیم
و ببینیم کدام بخشها را میتوان عملیاتی و اجرایی
کرد و کــدام بخشها نیازمند پیگیــری و مدیریت
جدیداست.
رســولیان تاکید دارد :من فکر میکنم خراســان
رضویبا ایالتهایپاکستان،بهخصوصایالتپنجاب
توانمندیخوبیبرایتوسعهروابطدارد.درحالحاضر
خط مستقیم پرواز به این استان پاکستان برقرار است
و همین ســفرها و تفاهمات منجر بــه ایجاد خطوط
پروازیبا استان الهورنیز شد.
خراســان رضوی میتواند به عنوان محور صنعتی،
گردشگری و پتروشــیمی شرق کشــور در توسعه
تبادالتباپاکستاننقشآفرینباشد.

سیدامیرحســین قاضــیزاده
هاشــمی ،عضو هیات رئیســه
مجلس و نماینده مشــهد نیز در
گفتوگو با «دنیــای اقتصاد» در
اینخصوصتاکیدمیکند:یکیاز
ظرفیتهابرایتوسعهروابطباپاکستان،حوزهاقتصاد
گردشگری با توجه به ظرفیت شهر مشهد است چون
بسیاری از زائران پاکســتانی برای زیارت به این شهر
میآیند .بنابراین بخشــی از نقشآفرینی خراســان
رضویبرای توسعههمکاریها با پاکستانمیتوانددر
قالبگردشگریباشد.
او ادام ه میدهد :در واقع میتــوان بخش زیادی از
ایرانیانی که به ترکیه ،ارمنستان و گرجستان میروند
را به پاکستان هدایت کرد و از آن سو ،تعداد بیشتری
از عالقهمندان پاکســتانی به زیارت امام رضا(ع) را به
مشهد آورد .از این طریق میتوان خطوط هوایی بین
مشــهد و الهور ،کویته ،کراچی و اسالمآباد را تقویت
کرد .این مســاله کمک زیادی به اقتصاد گردشگری
مشهدوخراسانرضویخواهدکرد.
قاضیزاده هاشمی تصریح دارد :خوشبختانه اقتصاد
ما با پاکستان مکمل اســت و اقتصاد همسانی نداریم.
پاکستانبهصنایعپتروشیمی،نفت،گازوسیمانایران
نیازمند است؛ همچنین آنها در بخشی از حوزههای
مرتبطبافناوریپیشتازوموثربودهاند؛مانیزهمینطور؛
لذا میتوان زمینههای تبادل فناوری را بین دو کشور
صورت داد .نهایتا به نظر میرســد بــا توجه به اینکه
خراســان رضوی محور صنعتی ،انرژی و گردشگری
ایران اســت ،میتواند با توجه به عالقه پاکستانیها به
مشهد،درهمهاینحوزههانقشآفرینباشد.
zسهم قابل توجهی از صادرات ایران به پاکستان،
محدودبهمصالحساختمانیاست

اما محمدرضــا توکلیزاده ،عضو
هیــات رئیســه اتــاق بازرگانی
خراســان رضــوی با اشــاره به
مشــکالت مراودات تجــاری با
پاکســتانیها میگوید :یکی از
مسائلی که پیشتر با یکی از هیاتهای پاکستانی در
خراسان رضوی در میان گذاشتیم این بود که اعداد و
ارقام صــادرات و واردات گمرکات ایران و پاکســتان
همخوان نیست .به عنوان نمونه اگر 100میلیون دالر
کاال از ایران به پاکســتان صادر میشد ،آنچه توسط
گمرک پاکستان اظهار میشد ،این بود که 20میلیون
دالر کاال از کشور ما وارد کردهاند؛ عکس این مساله نیز
صادق بود .در واقع بخشی از کاالیی که از ایران به طور
قانونی خارج میشــد ،بــه صــورت غیرقانونی وارد
پاکستانمیشد.
قطعا اگر این مســائل ساماندهی شــود ،بخشی از
هدفگذاری دو کشور برای افزایش مراودات تجاری
محققخواهدشد.
او ادامه میدهد :در حال حاضر مقدار زیادی مصالح
ساختمانیبهاینکشورصادرمیشودامابرایصادرات
سایر اقالم ،نیاز به بررســی و شناسایی بازار پاکستان
داریم .هماکنون در حوزه صادرات مصالح ساختمانی
مانند سیمان ،کاشی ،گچ و ...مراودات دو کشور خیلی
گسترده اســت؛ به طوریکه حدود  6ماه است مصالح
ســاختمانی با حجم قابل قبولی به این کشور صادر
میشود و علت آن هم ارزان بودن قیمت این محصول
در ایران است.
از سخنان مسئوالن ،کارشناسان و فعاالن اقتصادی
چنین برمیآید کــه این وظیفــه بخش خصوصی
دو طرف اســت که بازار یکدیگر را شناســایی کنند.
همچنین طبق نظر کارشناسان اگر ما بتوانیم قیمت
تمام شده کاالی خود را در کشور هدف رقابتی کنیم،
به فرصتهای صادراتی زیادی در این کشــور دست
خواهیمیافت.

رئیسشورایشهردرهمایششهریاراندانشاعالمکرد

پرداخت 5میلیاردتومانسهمآموزش
و پرورش از عوارض صدور پروانه

دنیای اقتصاد -رئیس شورای
شهر مشهد با اشاره به اینکه از
ابتدای آغاز به کار شورای پنجم
این نگاه مشــترک در ما وجود
داشــتتاهرچهدرتوانداریم
برای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش تالش کنیم،
گفت :در همین راستا در ابتدای کار قانون پرداخت
 5درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض صدور
پروانهرااجراییوازمرداد 97تا 10اردیبهشتمبلغ
5میلیاردتومانراازاینمحلپرداختکردهایم.
محمدرضا حیدری در همایش شهریاران دانش افزود:
در حال حاضر به دلیل رکود ساخت وساز  3درصد از این
ســهم را محقق کرده ایم تا در توسعه آموزش و پرورش
مشهدهزینهشود.
ویبهاختصاصیکمیلیاردو200میلیونتوماناعتبار
برایآسفالتمدارسدرسالگذشتهاشارهواظهارکرد:هر
سالقبلازبازگشاییمدارسدرمهرماهشهرداریمشهد
کمکهایی را برای آمادهســازی مدارس از جمله آسفالت
یدهد که برای امســال نیز از 240میلیارد تومان
انجام م 

اعتبارآسفالتمعابرشهردومیلیاردو 400میلیونتومان
برای آسفالت مدارس در نظر گرفته شده است .حیدری
تصریح کرد :از معلمان این درخواست را داریم که ناظر بر
عملکرد ما به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت باشند ،اکنون
مطالباتازمدیریتشهریتنهاازجنسسختافزاریست
و از جنس شــهر انسان محور نیست لذا از قشر فرهیخته
معلمان می خواهیم که در این مسیر ما را یاری کنند که
چگونهشهریبانگاهانسانمحورداشتهباشیم؟
وی با بیان اینکه تالش ما این اســت که مشهد شهری
زیســت پذیر باشــد ،اضافه کرد :علیرغم اینکه مشهد
زیباترین ،تمیزترین و جذابترین شــهر اســت اما هنوز
نارساییهایزیادیدرآنوجودداردومدیریتشهریبه
سختیشهرراادارهمیکند.
رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد :هزینه های جاری
هر شــهروند 510هزار تومان و هزینه های عمرانی یک
میلیون و 680هزار تومان در ســال و عــوارض خودرو و
نوسازیکهازسویشهروندانپرداختمیشودتنها120
میلیارد تومان در ســال است و این در حالیست که شهر
ماهانه150میلیاردتومانهزینهدارد.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

افزایش 28درصدیحجممعامالت
در بورس خراسان

ایرنا  -مدیــر بورس اوراق بهادار اســتانهای
خراســانرضویوخراسانشمالیگفت:حجم
معامالت در بورس این استانها طی فروردین ماه
امسال نسبت به اســفند ماه سال گذشته28 ،
درصدافزایشیافتهاست.
حســین خدادوســت افزود :حجم معامالت در بازار بورس استانهای
خراسان رضوی و خراسان شمالی طی فروردین ماه امسال 6403 ،میلیارد
ریال ثبت شــد در حالی که این رقم در اســفند ماه ســال گذشته5014،
میلیــارد ریال بود .وی اظهار کرد :حجم معامالت فروردین ماه امســال در
بورس استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی نسبت به فروردین ماه
سال گذشته نیز بیش از  700درصد افزایش داشت که این امر نشاندهنده
افزایشسرمایهگذاریاست.

دادگاهویژهمتهمانپدیدهدرمشهدبرگزارمیشود

ایســنا -رئیس کل دادگستری استان خراسان
رضوی گفت :در آینده نزدیک جلســه دادگاه
متهمانپروندهموسومبهپدیدهدردادگاهویژهدر
مشهدبرگزارخواهدشد.
حجتاالسالم علی مظفری خاطرنشان کرد :پرونده
موســوم به پدیده دارای 3متهم اصلی و تعداد زیادی متهم دیگر اســت که
پس از طی تشــریفات قانونی و انجام تحقیقات مقدماتی ،برای رسیدگی به
دادگاهویژهرسیدگیبهجرایماخاللگراندرنظاماقتصادیارسالشد.طبق
کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،متهمان این
پرونده متهم به اخالل در نظام اقتصادی و مشارکت در کالهبرداری از طریق
فروشاوراقموسومبهسهامپدیدههستند.ویادامهداد:همچنینتعدادیاز
متهمان به مشارکت در کالهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به
سهامپدیدهشاندیزوتحصیلمالنامشروعمتهمهستند.

امضایتفاهمنامهمشترکهمکاریهایاقتصادی
آستانقدسواتاقبازرگانیهند

تسنیم-تفاهمنامهاقتصادیمیانمسئوالنآستانقدسرضوی
بااتاقبازرگانیامامیههندمنعقدشد.
این تفاهمنامه در سفر قائم مقام تولیت آستانقدس رضوی و مدیر مرکز
امور بینالملل آستان قدس رضوی به هند منعقد شد و هدف از آن برقراری
ارتباطات گسترده با این کشــور در موضوعات تجاری ،خدمات ،مهندسی،
سالمت و گردشگری اســت .این تفاهمنامه پیرامون مسائل مهم اقتصادی
و فرهنگی با اتاق بازرگانی امامیه هند منعقد شــد تا باعث ایجاد ارتباطات و
تعامالتبیشترمیاندوکشورایرانوهندشود.

سرمایهگذاری 20میلیاردتومانی
درایستگاهراهآهنشهیدمطهری

دنیایاقتصاد-مدیرکلراهآهنخراسانرضوی:
ظرفیتسازی خوبی در ایستگاه شهید مطهری
ایجادکردیموطی 2الی 3سالگذشته،بالغبر۲۰
میلیــارد تومان با ارزش قیمتهای گذشــته،
سرمایهگذاریکردهایم.
محمدهادیضیائیمهرطیبرگزاریتورگردشگریمسیرریلیسرخس
ویژه اصحاب رســانه ،بیان کرد :ایستگاه شــهید مطهری بزرگترین پایانه
بارگیریوتخلیهشبکهریلیراهآهندرخراساناستکهبهعنوانبزرگترین
ایستگاه بخش بار خراسان شناخته شده و دارای موقعیت ایستگاهی بسیار
خوبی به دلیل نزدیکی به مشهد است .وی افزود :ایستگاه شهید مطهری در
مسیربندرعباس،ترکیهوکشورهایاروپایینیزقرارگرفتهوقراربرایناست
خطراهآهندوغارونبههمینایستگاهمتصلشود؛یعنیخطآهنازهمین
ایستگاهبهسمتفریمان،تربت،تایبادودرنهایتمرزدوغارونبرسد.
مدیر کل راهآهن خراســان تصریح کرد :یکی از شرکتهای سرمایهگذار،
 ۱۲۰میلیون لیتر ظرفیت ذخیرهســازی مواد سوختی را برای این ایستگاه
فراهمکردهاست.درمشهد،قسمتانباردوشرکتپخشفرآوردههاینفتی
مازوتتخلیهشدهبود.اکنونهمهاینموادنفتیبهاینپایانهمنتقلشدهواین
پایانهبزرگترینذخیرهسازیبخشخصوصیکشوراست.
ضیائیمهر خاطرنشــان کرد :طی دو و سه سال گذشته خطوط جدید و
سکوی بارگیری در این ایستگاه ایجاد شده که توان بارگیری آن از  ۵۰واگن
به ۲۰۰واگن در شبانهروز رسیده است .سال گذشته ۲۳۰هزار تن سیمان از
اینایستگاهبهکشورهایآسیایمیانه،بهویژهازبکستان،صادرشدهاست.

قیمتشله،حلیم،زولبیاوبامیه
درماهمبارکرمضان اعالمشد

ایسنا -رئیس اتحادیه شــیرینی فروشان مشهد گفت :قیمت
زولبیا بامیه درجه یک ،امسال کیلویی 18هزار تومان است .قیمت
زولبیا بامیه درجه 2کیلویی 14هزار تومان است که البته واحدهای
ممتاز این محصول را کیلویی  21هــزار تومان به فروش خواهند
رساند؛ همچنین زولبیا و بامیه سنتی ریز ممتاز ،به ازای هر کیلو21
هزار تومان ،درجه یک 18هــزار تومان و درجه 2با قیمت 14هزار
تومانبهفروشخواهدرسید.
محمدفرزانیبامقایسهقیمتهانسبتبهسالگذشتهگفت:سالگذشته
زولبیا و بامیه با قیمت 12هزار و  500تومان به فروش میرسید .وی عنوان
کرد :در صورت مشــاهده گران فروشــی واحدهای صنفی مربوطه ،توسط
سازمان بازرسی اتاق اصناف استان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت با آنها
برخورد خواهد شد .فرزانی با اشاره به کمبود شکر در سال جاری تصریح کرد:
باتوجهبهکمبودشکر،بناشدامسالدرسراسرکشوربهصورتسهمیهبندی
بین واحدهای صنفی توزیع شود .بر همین اساس میزان شکری که امسال
به این واحد صنفی تخصیص داده شــده 700 ،تن است .همچنین حسن
امیریان ،رئیس اتحادیه رستورانداران مشهد گفت :امسال شله درجه یک با
گوشتقرمز،کیلویی 16هزارو 500تومانوحلیمدرجهیکباگوشتقرمز،
کیلویی 14هزار و 500تومانپختوتوزیعخواهدشد.

