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«دنیای اقتصاد» از بحث درباره بیمه کارگران ساختمانی خراسان رضوی در شورای گفتوگو گزارش میکند

وقتیسیلآمدماکجابودیم؟!
سیدحسین ثنایینژاد *

ایران در معرض بســیاری از پدیده های زیانبخش
جوی اســت و هر سال دچار انواع مختلفی از این
پدیدهها از بهمن و کوالک و سرمازدگی گرفته تا
رگبار و طوفان و ریزگرد و سیل و خشکسالی میشود.
با چنین شرایطی انتظار میرود کشور ما دارای یک
سیستم مجهز پیش آگاهی و نیز یک سامانه مدیریت ریسک کارآمد
باشــد .اما آنچ ه دیدیم غافلگیری بود و کاسه های چه کنم در دست
مسئوالن امر.
ی و تکنولوژیکی کشور امکان به
واقعیت این است که در فضای علم 
وجود آوردن یک سامانه سراسری پیش آگاهی ( )Early warning
کارآمد برای همه پدیده های زیانبخش جوی که در باال ذکر شد وجود
دارد .ما دانشمندان قابلی در هواشناسی و اقلیم شناسی داری م که بتوانیم
این پدیده ها را به دقت پایش کرده و به موقع هشدار صادر کنیم.
بنابراین فق ر علمی و تکنیکی نیست که ما را غافلگیر می کند.
در اینکه مدیریت ریسک باید جایگزین مدیریت بحران شود نیز کسی
تردید ندارد .مبانی تئوریک مدیریت ریسک هم چندان پیچیده نیست
که ندانیم چیست و چگونه باید انجام شود.
با اینحال در حال حاضر کشور ما فاقد سیستم سراسری اعالم هشدار
خطر وقوع پدیده های زیانبخش جوی است .شوریختانه ما در تشکیالت
اداری هم صریحا «مدیریت بحران» را رســمیت داده ایم و خبری از
مدیریت ریسک نیست.
سیل آمد و مدیرانی که برای چنین بحران بزرگی آماده نبودند ،در
مشکالت ناشی از آن غرق شدند .واحدهای اجرایی مرتبط با امداد سیل
نه تنها با یکدیگر هماهنگ نبودند که در برخی موارد با هم اصطکاک
و مناقشه هم داشتند.
در روزهای سرد و سخت سیالب های گسترده آق قال و گمیشان و
پل دختر و حمیدیه و سوسنگرد نه تنها اثری از مدیریت ریسک نبود
که مدیریت بحران را نیز در بحرانی عمیق فرو برده بود.
این ناهماهنگی ها گاه موجب تشدید خسارت ها نیز می شود .مثال
مدیریت سدهای جنوب میتوانست با مدیریت ریسک مناسب و با در
نظر گرفتن ضریب ریسکی که از رابطه ساده ای محاسبه می شود ،قبل
از وقوع بارندگی ،تخلیه سدها را شروع کند.
ضریب ریسک عبارت است از حاصلضرب احتمال وقوع خطر ضرب
در میزان خسارت.

مناظرهتامیناجتماعیوبخشخصوصی
دنیای اقتصاد -اختالف تامین اجتماعی با شهرداری مشهد و انجمن
کارفرمایانساختماندربارهبیمهکارگرانساختمانی،موضوعیبودکه
در نشست اردیبهشت ماه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

خراسان رضوی بررسی شد و با دستور استاندار و اتمام حجتش برای
تامین اجتماعی همراه بود .در این نشست تفاهم نامه ای که قبال تأمین
ی شهراریهای کشور درباره بیمه کارگران
اجتماعی با سازمان همیار 

چهبرسرکاغذآمد؟

نظام تصميم گيري اقتصادي كشور
فاقد آينده نگري است

صفحه 4

دردومینجلسههیاتنمایندگاناتاقمشهد
تاکیدشد

توجهبهپیشنهادهای
بخشخصوصی،بسترساز
رفعموانعتولیدوصادرات

همین صفحه

صفحه 3

نایبرئیسشورایملیزعفرانخبرداد

پیشبینیتولید 500تن
زعفران در سال98
صفحه 2

استاندارخراسانرضوی:

نیمه خشک گاه متصدیان سدهایی را که وظیفه کنترل
سیالب را بر عهده دارند وسوسه می کند تا آنها را بیشتر
آبگیری کنند و در تابستان آب بیشتری برای استفاده
داشته باشند .دقیقا در همین جاست که آن احتمال و
آن دوره بازگشــت خودش را نشان می دهد و سیلی را
که انتظار آمدنش بسیار کم بود ،می آید و ما را غافلگیر
می کند.
بنابراین باید با مطالعه کامل شرایط محیطی ،انسانی،
اقتصادی و حتی سیاسی-امنیتی هر منطقه همواره برای

بدترین شرایط آماده بود ،حتی برای وقوع سیالب هایی
با احتمال بسیار کم .بنابراین پس از وقوع چنین فاجعه
بزرگــی ،انگار ما اندکی به خود آمده ایم و باید با کار و
سرمایه گذاری وسیع راهی را آغاز کنیم که اگر به درستی
پیموده شود ،می توان امیدوار بود در آینده سیل که می
آید نه تنها کسی را نگرا ن نکند ،بلکه بتوان از مزایای آب
بسیاری که با خود آورده بهره گرفت و شاد بود.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ن پدیده چه گذشت؟
در هفتمین دادگاه متهما 

ابراز ندامت «پهلوان»

دیپلم ردی هستم ،تبلیغات را خودمان
انجام میدادیم و چنانچه منع قانونی
داشته برعهده من است،
روزانه بالغ بر  ۱۰۰۰فقره چک صادر
میکردیم،چنانچهخالفی
صورت گرفته به گردن من است

پایصحبتناشرانخراسانی
درباره وضعیت این روزهای بازار کاغذ:

سیدمحمد بحرینیان در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد:

وقتی سیل آمد ما کجا بودیم؟!

دنیای اقتصادـ هفتمین جلسه رسیدگی به
پرونده متهمان موسوم به پدیده با حضور متهم
ردیف اول این پرونده برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما«،من اشتباه کردم
و مردود شدم و از مردم ،سهامداران و مقامات قضایی
عذرخواهی میکنم؛ ایراداتی داشــتم و قبول دارم».
اینها بخشی از اظهارات محسن پهلوان ،متهم ردیف
اول شرکت پدیده شاندیز در هفتمین جلسه دادگاه
علنی متهمان این پرونده بود.
غالمعلی صادقی ،دادستان مشهد ابتدای این جلسه
گفت :چنانچه از سوی متهمان تالش جدی در جهت
حفظ منابع و اموال ســهامداران صورت پذیرد ،این
اقدام مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت و مجددا
نیز اعالم میکنیم که در زمینه دفاع از حقوق عامه
بر اساس تکلیف و وظیفه قانونی خود و محافظت از

صفحه 3

پروژههایساختمانیامضاکردهبررسیشد؛البتهتامیناجتماعییک
سالی هســت که این تفاهم نامه را کنار گذاشته و مدیران استانی این
سازمانبهطورسلیقهایاینقانونرااجرامیکنند...
صفحه 2

ادامه در همین صفحه

ادامه یادداشت
با چنین رابطه ساده ای ،آبگیری سدهای کرخه ،دز
و کارون را می شــد مدتها قبل در سطحی نگهداشت
که بارندگی هایی از این دســت قابل کنترل تر باشند
و نیز ســدهای بوستان و گلســتان و وشمگیر بر روی
گرگان رود.
مدیریت ریسک می تواند به ما بگوید که کدام سدها
برای کنترل ســیالب خالی نگهداشــته شوند و کدام
سدها برای ذخیره آب! اما زندگی در منطقه خشک و

برنامهریزی
یا شعارنویسی؟

عکس :زهرا اعیانی  /دنیای اقتصاد

یادداشت

دستگاههایاجراییخراسانرضوی
چهبرنامهایبرایرونقتولیددارند؟

منافع سهامداران عمل خواهیم کرد.
پس از اتمام سخنان دادستان مرکز استان ،قاضی
منصوری رئیس دادگاه از متهم ردیف اول محســن
پهلوان مقدم خواست تا در جایگاه متهم قرارگرفته و
از نماینده مدعی العموم خواست تا نسبت به قرائت
کیفرخواست متهم اقدام کند.
پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول محسن
پهلوان مقدم توسط نماینده مدعی العموم؛ او گفت:
با پذیرش اشتباهات و عذرخواهی مجدد از مردم و
مقامات قضایی به دلیل مشکالت متعددی که برای
آنها به وجود آوردم؛ از دادگاه محترم پوزش میطلبم.
مشارکت در اخالل عمده و کالن در نظام اقتصادی
کشــور از طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول
سپرده اشــخاص حقیقی ،تصاحب و حیف و میل
اموال مردم ،تشــکیل و رهبری شبکه کالهبرداری
با اســتفاده از تبلیغات عامه از طریق خرید و فروش
اوراق موسوم به سهام پدیده از جمله اتهامات متهم
ردیف اول محسن پهلوان مقدم طبق کیفرخواست
صادره توسط دادسرای عمومی و انقالب مشهد است.
پهلوان مقدم گفت :دیپلم ردی هستم ،تبلیغات را
خودمان انجام میدادیم و چنانچه منع قانونی داشته
برعهده من اســت ،روزانه بالغ بر  ۱۰۰۰فقره چک
صــادر میکردیم ،چنانچه خالفی صورت گرفته به
گردن من است.
نماینده مدعی العموم در این بخش ،چرخه وقوع

جرایم متهمان و فرآیند کالهبرداری در این شرکت
را تشریح کرد .وی ادامه داد :طبق نظر کارشناسی،
اقدامات متهمان عمدتا به نفع خودشان ساماندهی
شــده بود و بنا به اقاریر بعضی از متهمان در دادگاه،
چنانچه اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی نبود؛ شاهد
وقوع فاجعهای به مراتب بزرگتر میبودیم .در این بخش
با اجازه قاضی منصوری ،مستنداتی با موضوع نحوه
عملکرد متهم ردیف اول در صحن علنی دادگاه پخش
شد .پس از پخش مستندات پرونده در صحن علنی
دادگاه ،حسابرس ویژه پرونده به ارائه مدارک مربوط
به تخلفات صورت پذیرفته در شرکت پدیده توسط
متهم ردیف اول پرداخت .وکیل تعدادی از شــکات
نیــز در این بخش از دادگاه ضمن طرح شــکایت و
ارائه مطالب خود علیه متهم ردیف اول؛ از سعه صدر
دادگاه متهم در استماع مطالب سهامداران و شکات
تقدیر کرد.

مدیران در واگذاری
پروژههابهبخش
خصوصیشجاعباشند
صفحه 4

سیدمحمد بحرینیان در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد:

نظام تصميم گيري اقتصادي كشور فاقد آينده نگري است
انتشار اوراق قرضه از سوی دولت باعث ورود پول سمی به اقتصاد کشور میشود

دنیای اقتصاد ،ســعید رضاییان -سید محمد
بحرینیان ،مدیر دفتر پژوهــش های اقتصاد و
توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور در
جمع دانشجویان گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی
مشهد در نشستی با عنوان «اقتصاد ایران و در
خودماندگی :چه شد که دیگران تاختند و ما جا
ماندیم» در دانشــکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرد و به بیان
نتایج تحقیقات اش درباره اقتصاد ایران پرداخت.
او که در ماه های گذشته مشغول تهیه گزارشهای
تفصیلی درباره چالش های اقتصاد کشور بوده است
با تاکید بر وجود اهلیت سیاسی و امنیتی در کشور
و فقدان اهلیــت حرفه ای زبان به انتقاد از نظام
تصمیم گیری اقتصادی در کشور گشود و گفت:
نظامتصمیمگیریاقتصادیکشورفاقدآیندهنگری
است؛ این ترتیب تصمیمگیری اقتصادی ناکارآمد
است چون برخی به خاطر غروری که دارند ،متوجه
نیستند که سواد کار را ندارند.
دو خاصیت در این عده است که نشان داده به غیر از
 3دوره ،اهلیت حرفهای برای منصب خود نداشتهاند .این
مساله موجب نداشتن آیندهنگری و اتالف منابع کشور
شده اســت .البته اینگونه نبوده که ساختار اجازه نمی
داده اســت بلکه این توسعهنیافتگی ناشی از کم توانی
در دانش توسعه بوده است .این در حالی است که وقتی
کشور کره کار خود را آغاز کرد ،میدانست سواد ندارد و
برای پیشرفت از قوه عاقله خوداستفاده کرد.
مدیر دفترپژوهش هاي اقتصاد وتوسعه اتاق مشهد
خاطرنشان کرد :به عنوان نمونه کارل مارکس اقتصاددان
آلمانی در جایی میگوید «اگر بدهی به دارایی تبدیل
شود ،نظام اعتباری ضربه بزرگی خواهد خورد» .کشور
ما گرفتار همین مساله است؛ دولت اوراق قرضه منتشر
میکنــد و میخواهد بدهیهای خــود را از این طریق
تصفیه کند پس برای این بدهی از طریق انتشار اوراق
قرضه سود پرداخت میکند؛ اگر کسی این اسناد را به
عنــوان وثیقه در بانک بگذارد و وام بگیرد ،میتواند آن

پژوهشگرانبینالمللیهماعتقاد
دارند مشکل ایران ،پول نبوده است.
همه مشکالت در حوزه سیاستهای
تفصیلی و تمهیدات اجرایی است؛
علت مساله این است که فرمولی
پیش میرویم

را در بانک خصوصی ســپردهگذاری کند .این در واقع
شــیره مالیدن سر اقتصاد است .بدهی که نباید تبدیل
به دارایی شود .همین مساله موجب میشود پول سمی
وارد اقتصاد کشور شود.
بحرینیان اضافه کرد :اقتصاد ما دچار در خودماندگی
است .ما در برنامهریزیهای توسعهای پیشگام بوده ولی
عقب ماندهایم؛ پول هم داشتهایم .از سال  1987در چین
 320میلیارد دالر سرمایهگذاری صورت گرفت که با این
مبالغ  226میلیون شــغل تازه ایجاد کردند .محاسبات
نشــان میدهد ما با منابعی که داریم عاجز از ایجاد 30
میلیون شغل هستیم.

محاسبات نشان میدهد ما با منابعی
که داریم عاجز از ایجاد  30میلیون
شغل هستیم .منابع مستقیم ارزی ما از
سال  1338تا  2038 ،1396میلیارد
دالر بوده است .ما نفت استخراج و
صادر میکنیم .همه این را که خرج
خورد و خوراک نکردهایم
منابع مســتقیم ارزی ما از ســال  1338تا ،1396
 2038میلیارد دالر بوده است .ما نفت استخراج و صادر
میکنیم .همه این را که خرج خورد و خوراک نکردهایم.
این منابع به راحتی در اختیار کارخانهها و ...قرار گرفته
اســت .در واقع ارزش آنچه که ما داریم ،یعنی نفت ،در
خود مانده و در حال تزریق به همین بخشهاســت .از
ســال  1352تا  1394حدود  1567میلیارد دالر نفت
فروخته شده است .جمع منابع مستقیم و غیرمستقیم
ما بیش از  3500میلیارد دالر بوده ولی مضحک اســت
که از برنامه اول تاکنون آمار تعداد مشاغل سخن دیگری
میگوید .مدیر دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق
مشهد معتقد است همه این مشکالت را میتوان در عرض
 10سال کنار زد .همه چیز تئوری نمیخواهد بلکه عقل
سلیم و تجربه هم میخواهد .پژوهشگران بینالمللی هم
اعتقاد دارند مشکل ایران ،پول نبوده است .همه مشکالت
در حوزه سیاستهای تفصیلی و تمهیدات اجرایی است؛
علت مساله این است که فرمولی پیش میرویم؛ فرمول
به تثبیت مساله باید کمک کند؛ اما مشکل اینجاست که
ما در اجرا ماندهایم.
عضو پیشین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد ادامه
داد :در دوره معاصر زمانهایی بوده که توانستهایم تولید
ناخالص داخلی را دو برابر کنیم .به همین جهت است
که نباید به شاخصهای استاندارد برای بررسی وضعیت

کشور اکتفا کرد .بعد از  38سال از این زمان نتوانستهایم
رشد را دو برابر کنیم؛ اما چرا برخی کشورها توانستهاند
هر  4سال یک مرتبه رشد تولید ناخالص داخلی را دو
برابر کنند؟ باید دید آیا مــا ارزش افزوده واقعی تولید
کردهایم یا با مونتاژ به این نتایج رسیدهایم؟ گاهی ما در
این دام میافتیم .چرا مصدق توانست در دوران تحریم
نرخ تورم را حفظ کند؟
بحرینیان گفت :اگر دوره مرحوم مصدق و دوره جنگ
در سالهای  60تا  68نبود ،آمریکاییها کمر این کشور را
به راحتی میشکستند .شاهکار دوره مصدق این بود که
با وجود اینکه تحریم در زمان وی از شرایط امروز کشور
به مراتب بدتر بود ،باز هم نرخ تورم در سطح  8/2درصد
حفظ شد .امروز در کشور ما هنوز اتفاقی نیفتاده ،تورم به
 29درصد رسیده است .چرا مصدق توانست؟ چرا در دوره
جنگ با  18/9درصد تورم ،بدون قحطی کشور را اداره
کردیم؟ با وجود هزینههای جنگ ،سرمایهگذاریهای
خوبی هم در کشــور داشتیم .چرخ خیاطی کاچیران،
مجموعههای الماسهساز و فوالد مبارکه در زمان جنگ
تخصیص گرفت .اما به عنوان نمونه در همین دوره آقای
احمدینژاد به طور متوســط  160میلیارد دالر منابع
داخلی و خارجی داشتیم .چرا پس کشور هنوز گرفتار
است؟ نتیجه این اتفاقات بدبختی و نابرابری اجتماعی
است .منابع این کشور چه شده است؟ وی خاطرنشان
کرد :در مقایسه سهم تجارت ایران و کره جنوبی ،متوجه
میشــویم ما بدون نفت  0/2درصد رشد داشتهایم .اگر
قدرت سیاســی ،امنیتی و موقعیت ژئوپولیتکی ایران
نبــود ،چیزی هم نبود .مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد

و توســعه اتاق مشهد با اشاره به مدل توسعه  5مرحلهای
روستو ،خاطرنشان کرد :جامعه ابتدایی کار ساده دارد .جامعه
توســعهنیافته کار و زمین دارد و به جامعه در حال توسعه
ســرمایه در کنار سایر موارد اضافه میشود .به نظر ،ما در
نیمی از مرحله سوم هستیم.

اگر کسی این اسناد را به عنوان
وثیقه در بانک بگذارد و وام بگیرد،
میتواند آن را در بانک خصوصی
سپردهگذاری کند .این در واقع شیره
مالیدن سر اقتصاد است .بدهی که
نباید تبدیل به دارایی شود .همین
مساله موجب میشود پول سمی وارد
اقتصاد کشور شود
ادامه در صفحه 4
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فوریتهایبخشصادرات
علی شریعتیمقدم *
در جلسه هفته گذشته فعاالن حوزه صادرات با
مسئوالنسازمانامورمالیاتیکهدراتاقبازرگانی
ایران و با مشــارکت فعاالنه و استقبال این حوزه
برگزار شــد -کــه نشــان از دغدغــه مندی
صادرکنندگان و مشکالت جدی بخش صادرات
دارد -درخواســت های فوری واحدهای صادراتی به شرح زیر جمع
بندیوازطرفانجمنصادرکنندگاننمونهوبرترکشورارائهشدند:
-1حفظوتوسعهصادراتبهعنوانیکهدفاصلیاقتصادمدنظرباشد.
 -2واقعبینی در تصمیمات مدنظر قرار گیرد؛ وجود کارتهای یکبار
مصرف قیمتهای صادراتی را طبق ارز آزاد رقابتی کرده است و امکان
انتقالارزبهداخلکشوروجودندارد؛ازطرفی،تحریمهافشارمضاعفی
را توأم با قوانین پولشویی مالیاتی و غیره بر بازارهای هدف وارد کرده
است .مشکالت لجســتیک ،حمل و نقل ،کمبود مواد اولیه و بسته
بندی با سه تا چهار برابر نیاز به نقدینگی و دهها مشکل جدید از جمله
افزایش هزینههای مبادله واقعیتهای ملموس بخش صادرات است.
فروشهای صادرات ریالی نیز یکــی از واقعیتهای ملموس در بازار
استکهموجبحفظبازاروایجادساختارانتقالوجوهکاالشدهاست.
 -3قوانین نبایستی عطف به ماسبق شود؛ مانند مالیات به صادرات
ســال  ۹۷و عدم برگشــت وجوه ارزش افزوده و نیز تهدید مالیات بر
عملکرد بخش صادرات در ســالهای  ۹۷و ۹۸؛ لذا قوانین مادر مانند
معافیت مالیاتی بخش صادرات مورد عمل قرار گیرد (مســتند ماده
 ۱۴۱برنامهششمتوسعهقانونمالیاتهایمستقیمبرمعافیتبخش
صادراتتأکیددارد).
 -4تصمیمات با مشارکت بخش خصوصی و با لحاظ فرجه زمانی
اتخاذشود.
 -5گشــایشهای انجام شده توســط بانک مرکزی برای بخش
خشکباروسایربخشهاتسرییابد.
 -6ارز تک نرخی شود و روشهای کارآمد برای حمایت از بخشهای
آسیبپذیرپیشبینیشود.
 -7صادرات محصوالت کشاورزی صنایع کوچک و متوسط مورد
حمایت خاص قرار گیــرد و تهدیدات خاص و تهدیدات جدید مانند
مالیات به صادرات و غیره به قید فوریت حذف شود.
-8کارگروههایتخصصیمشترکتشکلهاوصادرکنندگاننمونه
و برتر کشور و بخشهای حاکمیتی رفع تهدیدات بخش صادرات را با
هدف رونق تولید از طریق دولت ،مجلس و ســایر بخشها پیگیری و
برنامهریزیکند.
 -9استراتژی پلن و اکشن پلن برای جنگ اقتصادی در سطح کالن
و صنعت طراحی شود و ســاختارهای جدید مانند شرکتهای بزرگ
صادراتی،طرحهایتوسعهومگاپروژههایصادراتیموردتوجهخاص
قرارگیرد.
*نایبرئیسانجمنصادرکنندگاننمونهوبرترکشورو
عضوهیاتنمایندگاناتاقایران

خبر
نایبرئیسشورایملیزعفرانخبرداد

پیشبینیتولید 500تنزعفراندرسال98

دنیای اقتصاد -نایب رئیس شورای ملی
زعفرانگفت:خوشبختانهبارندگیهای
اخیر سبب شده که علفهای زعفران تا
یک الی یک متر و  20ســانتیمتر رشد
کنند و با توجه به شــرایط جوی خوب
امسال ،پیش بینی میشود حدود  500تن زعفران را به
راحتیبرداشتکنیم.
به گزارش ایســنا ،غالمرضا میری درباره تاثیر بارندگیهای
اخیر بر میزان تولید زعفران اظهار کرد :این بارندگیها مخصوصا
در استان خراسان رضوی و خراســان جنوبی که خوشبختانه
خساراتی را هم وارد نکرده اســت ،برای زعفران بسیار به موقع
وارزشمند بوده اســت زیرا در این مقطع از ســال پیاز زعفران
نیاز به آبیاری دارد و با توجه به کمبود آب بعضی از کشــاورزان
بــه بارندگیهــا اکتفا میکردند و پیازها درشــت نمیشــد و
گاهی علفهای زعفران ســبز میشــد و این در تولید زعفران
تاثیرگذاربود.
وی به میزان تولید زعفران در ســال  97اشاره و اظهار کرد :بر
اساس برآورد سازمان جهاد کشاورزی حدود 400تن زعفران در
استان تولید شده که از این مقدار  20درصد مصرف داخلی و 80
درصد صادراتی است؛ پارسال از خراسان رضوی  250تن و 405
کیلوگرم زعفران با ارزآوری 355میلیون دالر صادر شده است.
میری در خصوص قیمت زعفران هم خاطرنشان کرد :در حال
حاضر دو قیمت برای زعفران وجود دارد؛ اوال قیمت فیزیکی آن
اســت که در حال حاضر حداقل  8میلیون و  200هزار تومان و
حداکثر  13میلیون و 500تا  14میلیون تومان عرضه میشود
و نوع دیگر عرضه در بورس است که طبیعتا زعفران در این بازار
قیمت بیشتری داشته و قیمت آن حدود 16تا 17میلیون تومان
باسررسیدآیندهدرنظرگرفتهمیشود.
میری بیان کرد :ســال گذشــته زعفران در بورس اصطالحا
به صــورت فیزیکی عرضه میشــد و رقمهــای قابل توجهی
بود اما امسال هنوز به آن شــکل عرضه آن آغاز نشده است زیرا
زعفرانهایی که در ســطح بازار توســط خود کشاورزان عرضه
میشــود ،توســط صادرکنندگان و واحدهای بســتهبندی از
کشاورزان خریداری میشــود .وی اضافه کرد :البته اگر امسال
نیز همچون سال گذشته عرضه توسط کشاورزان کمتر شود و
صادرکنندگان مجبور شوند از بورس زعفران را خریداری کنند،
قیمتهامتعادلترمیشود.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران با بیان اینکه خوشبختانه
تحریمها بر صادرات زعفران تاثیری نداشــته ،تصریح کرد :بعد
از تحریمها دیگر امکان صادرات به آمریکا وجود نداشــت که در
حالحاضربهطرقمختلفزعفرانایرانبهآمریکاصادرمیشود.
به طور کلی تحریمها هیچگونه کندی را در روند صادرات ایجاد
نکرده بلکه میزان صادرات سال  97نسبت به سال  96حدود 14
درصد رشد داشته است.

دنیای اقتصاد از بحث درباره بیمه کارگران ساختمانی خراسان رضوی در شورای گفتوگو گزارش میکند

مناظرهتامیناجتماعیوبخشخصوصی

اطالعــی از تعداد کارگران فعــال در پروژه های
ساختمانیاستاننداردوبرایاینموضوعاقدامی
همنکردهاست.

zتعیینمعاونکسبوکاردردستگاههایاجرایی

اما درخواست غالمحسین شافعی رئیس اتاق
بازرگانی ایران و خراسان رضوی از استاندار برای
معرفی معاون کسب و کار هر یک از دستگاههای
اجرایی برای حضور در کمیته ماده 12در راستای
باال بردن رتبه استان در بهبود محیط کسب و کار
و موافقت رزم حسینی با این موضوع ،یکی دیگر
از اتفاقاتی بود که در تازه ترین نشســت شورای
گفتوگو رقم خورد .شــافعی که در سخنانش
به اجرایی شــدن تنها  20درصــد قانون بهبود
محیط کسب و کار در کشور اشاره کرده بود ،بعد
از شنیدن مناظره مســئوالن بر سر بیمه شدن
کارگرانساختمانی،گفت«:جای تاسفاستکه
ما در موضوع فضای کسب و کار صحبت میکنیم
و اینکه چــرا ارزیابیهای جهانی دربــاره ایران
خوب نبوده اما حاال می بینیم که همین مسائل
ما را به این وضعیت رسانده است ».شافعی البته
خاطرنشان کرد :کمیســیون اقتصادی مجلس
اخیرا اعالم کرده که در تالشند تا افرادی که قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار را رعایت نکرده
اند ،بــه مراجع مربوطه معرفی کنند و به نظر من
نقطه کور مســائل اقتصادی ما در شرایط کنونی
همینمقولهاست.
رئیس اتاق ایران در بخشی دیگر از سخنانش به
مذاکراتاتاقبازرگانیبابانکمرکزیدرارتباطبا
سیاست های ارزی و ارائه  6پیشنهاد از سوی اتاق
ایرانباهمینمحوریتاشارهواظهارکرد:تقاضای
من از فعاالن اقتصادی و مسئوالن تشکل ها این
است که موارد مندرج دراین مذاکرات را مطالعه
کرده و نظر خود را نسبت به آن اعالم کنند تا اگر
موردیهست،بتوانیمآنراپیگیریکنیم.
علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی
هــم در واکنش به صحبتهای شــافعی درباره
اجرایی نشــدن  80درصد از قانون بهبود محیط
کســب و کار در اســتان گفت« :اگر این میزان
عدم اجرای قانون در سطح اســتان وجود دارد،
آمادگی کامل داریم که همراهی الزم را به ویژه
درخصوصپیشنهادآقایشافعیمبنیبرمعرفی
معاون کســب و کار دســتگاهها انجام دهیم تا
مشکالت موجود دستگاه به دستگاه بررسی شود
و سقف  20درصدی اجرای این قانون در استان را
به  50درصد برسانیم و رتبه کسب و کار استان را
در سال جاری ارتقا دهیم ».وی تاکید کرد :پایین
بودنرتبهکسبوکارزیبندهاستانمانیستودر
سال جاری باید با هماهنگی هایی که انجام می
شود،اینوضعیترابهبوددهیم.
zدرخواست تفویض اختیارات به دستگاههای
استانی

اما علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شــورای
گفتوگوی اســتان در تشریح دســتور کار این
جلســه درباره تفاهم نامه بین ســازمان تامین
اجتماعی و سازمان همیاری شــهراریها برای
بیمه کارگران ســاختمانی گفــت :در موضوع
ماده  5قانون حق بیمه تامین اجتماعی کارگران
ساختمانی منطبق بر عوارض شهرداری؛ به دلیل
اینکه توافقات اســتانی تاثیرگذار است و اجرایی
می شود ،پیشنهاد شــد تا درخواست کنیم دو
دستگاه ذیربط در مرکز اختیارات خودشان را به
دستگاههای استانی ،شهرداری مشهد و اداره کل

قرایی :تامین اجتماعی 15درصد
عوارض پروانه ساختمانی را به
خوبی و تمام و کمال دریافت
میکند اما خبری از بیمه کردن
کارگرانساختمانینیست!
تامیناجتماعیتفویضکنند.
ماجرا از این قرار اســت که قانون بیمه تامین
اجتماعی در ســال  ۸۶تصویب شد؛ در سال ،۹۳
درصدی از حداقل دستمزد کارگران ساختمانی
به ازای هر متر مربع به عنوان حق بیمه پرداخت
میشــد که این موضوع در آذرماه همان ســال
تغییر کــرد و به صورت  ۷درصــد به عهده بیمه
شده (سهم کارگر) و  ۱۵درصد از مجموع عوارض
صدور پروانههای ساختمانی دریافت می شد .در
سال ۹۴تفاهمنامهبینسازمانتامیناجتماعیو
معاونت عمرانی وزارت کشور امضا و شش مورد از
عوارضپروانههایساختمانیدرآنلحاظشد.
البته به گفتــه علیرضا قرایی دبیــر کارگروه
ســازندگان مناطق مشــهد ،در مصوبه مجلس
بهصراحتبیانشدهکه سهم15درصدازعوارض
پروانهساختماندریافتشود،اماتأمیناجتماعی
15درصد هر مبلغی را که از پروژه ســاختمانی

خیرآبادی  :قانون کارگران
ساختمانی قانونی است که نه
نمایندگان از اجرای آن رضایت
دارند ،نه تامین اجتماعی ،نه
شهرداری و نه مردم و طبیعتا این
قانون باید اصالح شود

zتاکید رزم حسینی برای ایجاد لیستی از تعداد
کارگرانساختمانیاستان

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد
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دنیای اقتصاد -اختالف تامین اجتماعی با شــهرداری مشهد و
زهرا صفدری
خبرنگار
انجمن کارفرمایان ســاختمان درباره بیمه کارگران ساختمانی،
موضوعی بود که در نشست اردیبهشت ماه شــورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی بررسی شــد و با دستور استاندار و اتمام حجتش برای
تامین اجتماعی همراه بود .در این نشست تفاهم نامه ای که قبال تأمین اجتماعی
ی شهراریهای کشور درباره بیمه کارگران پروژه های ساختمانی
با سازمان همیار 
امضا کرده بررسی شد؛ البته تامین اجتماعی یک سالی هست که این تفاهم نامه
را کنار گذاشته و مدیران اســتانی این سازمان به طور سلیقهای این قانون را اجرا
میکنند؛ خراسان رضوی هم یکی از استانهایی است که به مفاد این تفاهم نامه
اعتقادی ندارد .نظر دبیرخانه شــورای گفتوگــوی دولت و بخش خصوصی در
جلساتی که با نماینده تامین اجتماعی و شــهرداری و بخش خصوصی گذاشته
این بوده که درون اســتان تفاهم جداگانه ای اتفاق بیافتد و موضوع درون استانی
حل شود که البته مدیرکل تامین اجتماعی استان تفاهم استانی را هم قبول ندارد
و در این جلسه اعالم کرد ما اختیاری برای این موضوع نداریم و همه چیز را به مرکز
کشــور ربط داد! نماینده بخش خصوصی استان در حوزه ساختمان هم میگفت
«تامین اجتماعی همیشه پشت میز مذاکره یک چیز میگوید و آن طرف میز کاری
که خودش میخواهد انجام میدهد» .این اختالف نظرها در کنار اظهارات معاون
اقتصادی شــهردار درباره تعلل تامین اجتماعی برای حل مشکل بیمه کارگران
ســاختمانی باعث شد که جلســه به مناظره تامین اجتماعی با استاندار ،بخش
خصوصی،شهرداریونمایندهدستگاهقضاتبدیلشود.
به شــهرداری پرداخت میشــود مشمول این
قانون میداند .بهطور مثال این ســازمان حتی از
عوارض تغییر کاربری هم ســهم 15درصد حق
بیمه کارگــری را مطالبه میکند ،درحالیکه در
تغییر کاربری هیچ نیروی کارگری به کار گرفته
نشــده اســت .وی خاطرنشــان کرد :قرار بوده
تامین اجتماعی طبــق مصوبه مجلس کارگران
ساختمانی را بیمه کند اما تاکنون کمترین تعداد
بیمه شــده اند .در واقع ،ما حق بیمه را پرداخت
کرده ایم اما کارگرانمان بیمه نشده اند و لیستی
هم رد نشده است.
رئیس دبیرخانه شــورای گفتوگوی استان
درباره ســایر عوارضی که تامیــن اجتماعی 15
درصــد از آنهــا دریافت میکند ،خاطرنشــان
کرد :درباره بحث عوارض ســرقفلی با ســازمان
شهرداریها و دهیاری ها مکاتبه شده و عوارض
ماده  ۱۰۰مشــمول حق بیمه است؛ اما عوارض
سرقفلی مشــمول حق بیمه نمیشود و این نوع
عوارضهنوزابالغنشدهاست.

zتامین اجتماعی  15درصد عوارض پروانه
ساختمانی را در قبال چه کاری دریافت میکند؟

همه اینها درحالیست که تامین اجتماعی 15
درصد عوارض پروانه ساختمانی را به خوبی و تمام
و کمال دریافت میکند اما خبری از بیمه کردن
کارگران ساختمانی نیست! بخش خصوصی هم
میگوید این سازمان 15درصد عوارض را در قبال
چهکاریدریافتمیکند؟
همانطورکهمحمدحسینروشنک،عضوهیات
نمایندگان اتاق مشهد گفت :این مشکلی است
که سال هاست وجود داشته و به نظر من اساس
این قانون اشــکال دارد زیــرا تضمینی به تامین
اجتماعی داده که اصال بــه دنبال بیمه کارگران
ساختمانی نیست .این سازمان 15درصد عوارض
پروانه ســاختمانی را اخذ می کند ولی به دنبال
بیمهکردنکارگراننمیرود.ویبهنکتهایدیگر
هم اشاره و اظهار کرد :هزینه اخذ پروانه در نقاط
مختلف مشهد با یکدیگر متفاوت است اما از همه
مناطقهمان ۱۵درصدعوارضدریافتمیشود؛
این درحالیست که خدماتی که میدهند یکسان
است و این یک ناعدالتی است.
رضا شیران خراسانی ،نماینده مردم مشهد در
مجلس هم گفت :کارگر پروژه ساختمانی باید از
سوی تامین اجتماعی بیمه شود و هیچ بهانه ای
برای کــم کاری و اهمال در این زمینه قابل قبول
نیست.حمیدگرمابی،دیگرنمایندهحاضردراین
جلسه هم بر لزوم تفسیر ماده  5قانون حق بیمه
تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید کرد و
اینتفسیررابرایدستگاههاالزماالجرادانست.
zتامین اجتماعی توپ را به زمین شهرداری
انداخت

اما اظهارات سیدمحســن نظــام خیرآبادی،

مدیرکل تامیــن اجتماعی اســتان درباره این
موضوع خود جالب و حتی شگفتی آور بود! او در
دفاع از سازمان متبوع خود گفت :قانون کارگران
ساختمانیقانونیاستکهنهنمایندگانازاجرای
آنرضایتدارند،نهتامیناجتماعی،نهشهرداری
و نه مردم و طبیعتا این قانون باید اصالح شود .وی
با بیان اینکه اختالف نظر ما با شهرداری از مرکز
است،افزود:آخرینبحثواختالفمادردوزمینه
بود؛ یکی عــوارض ســرقفلی و دیگری عوارض
کمیسیون ماده100؛ نظر ما این است که عوارض
کمیسیون محاســبه نشــود اما درباره عوارض
سرقفلی به طور مکتوب با سازمان شهرداری ها
و دهیاری ها تفاهم شد .عوارض این بخش کم بود
و اصالح شد و اگر شعبه ای به آن عمل نمیکند ما
برخوردمیکنیم.
نظام خیرآبــادی در این زمینه توپ را به زمین
شــهرداری انداخت و تاکید کرد :شهرداری باید
عوارض و جرایــم را تفکیک کند اما ســاز و کار
اجرایی در این زمینــه وجود ندارد .در این لحظه
رزم حسینی به دســتور کار ورود کرد و خطاب
به مدیرکل تامین اجتماعی گفت :آیا لیستی از
کارگران فعال در پروژههای ســاختمانی استان
دارید؟ نظام خیرآبادی پاسخ داد :ما آمار کسانی
که شهرداری به ما معرفی کرده را داریم.
در واقع اداره کل تامین اجتماعی استان حتی

استاندار خطاب به دست اندرکاران این موضوع
اظهــار کرد :انجمــن مربوطــه از جانب بخش
خصوصــی ،تامین اجتماعی و شــهرداری برای
ســال 98به طور غیررســمی یک کد کارگاهی
ایجاد کنند و کارگاه ها براساس آن کد ،مشخص
شوند تا به تامین اجتماعی لیست کارگرانشان را
ارائه دهند؛ این اتفاق باید از سوی اداره کل تامین
اجتماعی اســتان رخ بدهد .وی ادامه داد :ما می
دانیم تامین اجتماعی استان محدودیت دارد اما
باید این فهرست را به دست بیاوریم و بدانیم چه
تعداد افراد در کارگاه ها مشغولند و سپس پیگیر
حلموضوعباشیم.
«تفاهم نامــه ای که میان ســازمان همیاری
شهرداری ها و تامین اجتماعی امضا شده را از ابتدا
قبولنداشتیمچوندرهیچشهریاجرانمیشود
اما در نهایت با وساطت سازمان بازرسی موضوع را
پذیرفتیم و قرار شد تامین اجتماعی موضع خود
را در این زمینه از مرکز جویا شــود اما هنوز هیچ
خبری از سوی این اداره کل نرسیده است ».اینها
اظهارات رضا خواجه نائینــی ،معاون اقتصادی
شهردار مشهد بود که در جلســه سرو صدا به پا
کرد.
سیدامیر مرتضوی ،معاون قضایی رئیس کل
دادگستری خراسان رضوی هم با اعالم اینکه این
وسط و در گیر و دار اختالفات تامین اجتماعی و
شهرداری مردم دارند ضرر می کنند ،گفت :اینکه
یکقانون 10تفاهمنامهدارد،خوبنیست.اینکه
می گویند برای یک ماده قانونی که روشن است
توافق شــود ،معنی ندارد .اگر قانون گفته لیست
بیمــه را بدهید ،پیمانکار باید لیســت مذکور را
به تامیــن اجتماعی ارائه دهــد .این تفاهم ها به
خروجینمیرسد.
سنجری مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اســتان هم به دفاع از تامین اجتماعی پرداخت
و اظهار کرد :لیســت بیمه باید ماهیانه از سوی
کارفرما ارائه شــود اما این ســازوکار برای تامین
اجتماعیتعریفنشدهوبایداصالحشود.
zکمیته ای برای اجرای تفاهم نامه و نظارت بر آن
تشکیلمیشود

استاندار خراســان رضوی در پایان و در جمع
بندی این دســتور کار تصریح کرد :تفسیر این
قانون باید از مجلس اســتعالم شود و آن تفسیر
برای دســتگاه های اجرایی الزم االجراســت .از
طرفی اختیارات تامین اجتماعی استان محدود
اســت و طی نامه ای از سوی استانداری به وزیر و
رئیس جمهور ،باید مشــکالت را منتقل کنیم تا
تعیین تکلیف کنند .رزم حسینی یادآور شد :الزم
است کمیته ای مرکب از بخش خصوصی ،تامین
اجتماعی و معاونت عمرانی استانداری تشکیل
شودوتفاهمنامهایکهبینانجمنصنفی،تامین
اجتماعی و شهرداری منعقد شده را اجرا کنند و
معاونت عمرانی استاندار بر اجرای این توافق نامه
نظارتداشتهباشد.

رزمحسینی :اداره کل تامین
اجتماعی استان حتی اطالعی از
تعداد کارگران فعال در پروژه
های ساختمانی استان ندارد و
برای این موضوع اقدامی هم
نکرده است

یادداشت

تاوانارزانیامروزتخممرغسنگیناست
محمدحسین روشنک *
این روزها بسیاری از کاالها در ایران بخصوص
مواد غذایی افزایش قیمت قابل توجه داشــته
بطوری که در رســانه های داخلی ،خارجی و
فضای مجازی از گرانی ماکارونی ،گوشت ،شکر،
ســبزیجات و ...یاد می شود؛ با این حال قیمت
تخم مرغ که در چند ماه قبل در مدتی کوتاه به هر کیلوگرم 10هزار
تومان رســیده بود ،در نبــود وزارت بازرگانی کارآمــد به دلیل
اشتباهات جدی مســئوالن وزارتخانه های صنعت و کشاورزی
متاسفانه به هر کیلوگرم حدود  ۵۵۰۰تومان کاهشیافته است،
تعجبنکنیدکهچراازاقدامخوبکاهشقیمتآنهمدربینصدها
کاال برای یک کاال با تاسف یاد میشود ،یادداشت های زیادی درباره
این کاال نوشــت هام و کتاب طنز مناظره خودرو و تخم مرغ را هم در
کارنامه دارم و خوب میدانم اثر کاهش قیمت امروز تخم مرغ که با
اقدامات کوتاه بینانه و ناشیانه مسئوالن این دو وزارتخانه بویژه در
خصوصممنوعیتصادراتمحصولیکهظرفیتهایبسیاریدر
آن فقــط با هدف و برنامــه ریزی صادراتی ایجــاد و صاحب برند
صادراتی هستند ،چه به سر صاحبان بزرگترین و گسترده ترین
صنعت کشاورزی کشــور آورده و خواهد آورد و یقین دارم صدها
مرغــدار زحمتکــش و پرتــاش ورشکســته و روانــه زندان
خواهند شد .
و در چند ماه آینده (اوایل زمستان ســال جاری) مرغ و بهویژه
تخم مرغ افزایش مییابد و مســئوالن از یک طــرف و بعضی از
رسانههایی که امروز با مشاهده نابودی صنعت مرغداری سکوت
پیشــه می کنند ،مرغداران بیچاره را عامل گرانی معرفی خواهند
کرد .فضا و شرایط برای همان مســئوالنی که گرانی ماهها قبل و
ارزانی امروز و گرانی شــش ماه آینده را رقــم زده و میزنند برای
واردات تخم مرغ گندیده چینی بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند .
به عنوان کسی که  50سال همراه تجربه در صنعت تولید مرغ و
«پس امروز
تخم مرغ و صادرات این محصول بودهام میدانم که از ِ
بازار تخم مرغ بُود فردای بسیار بد برای مصرف کننده» و از ارزانی
ث نابودی فردای مرغداران خواهد شد متاسفم.
امروز که باع 
جایگاه نمایندگی کارآفرینــان این عرصه ایجاب میکند چند
درخواست و پیشــنهاد برای جلوگیری از شرایط نامطلوب آینده
داشتهباشم:
 -1بــه دلیل ارزانی مصنوعی امروز قیمــت تخم مرغ که باعت
نابودی صنعت تولید تخم مرغ میشود ،به متولیان وزارتخانه های
مربوطه آفرین نگوییم چراکه باید تــاوان این ارزانی را در چند ماه
آیندهبسیارسنگینپسبدهیم.
 -۲متولیان تولید و بازار صنعت مرغداری از اینکه توانسته اند نرخ
این محصول را در بازار حدود  ۳۵درصد کمتر از قیمت تمام شده
به زیان مرغداران نگهدارند و این صنعت را نابود کنند خوشــحال
نباشند چرا که باید ماه های آینده به مردم پاسخگو باشند.
اما پیشنهاد ما گر چه مشخص است اجرایی نمیشود:
 -1کمیته ای به فوریت در وزارت جهاد کشــاورزی با مشارکت
تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ تشکیل و قیمت تمام شده واقعی
مرغ و تخم مرغ برای تولید کنندگان مشخص شود تا مالک عمل
قرارگیرد.
 -2پس از مشــخص شدن نرخ تمام شــده مرغ بویژه تخم مرغ
اقداماتی چون ذخیره سازی و اختصاص مشوق های صادراتی برای
بازپسگیری بازارهای از دست رفته به دلیل ممنوعیت صادرات در
دستور کار قرار گیرد.
*رئیساتحادیهصادرکنندگانخراسانرضوی

امورآگهیهای
روزنامه«دنیایاقتصاد» در مشهد

0912 419 86 35
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گزارش

دستگاههای اجرایی خراسان رضوی چه برنامهای برای رونق تولید دارند؟

برنامهریزی یا شعارنویسی؟

دنیایاقتصاد-درشمارههایپیشینگزارشهاییدرخصوصرویکردنهادهایدولتیوبخشخصوصیخراسانرضویبهشعارسال،
افسانهآشفته
خبرنگار
مهمترین چالشهای پیش پای رونق تولید و بسته پیشنهادی بانکهای استان برای تسهیالت دهی در راستای تحقق شعار سال را
بررسی و منتشر کردیم .حال سوال اینجاست که آیا دستگاههای اجرایی برنامهای دقیق و کارشناسی شده برای جان گرفتن تولید در استان دارند و آیا
اینبرنامههابهمانندبسیاریوعدههاسرانجامینخواهدداشتیامیتوانبهعملیاتیشدنآنهاامیدواربود؟
95درصدصنایعاستانمامتعلقبهبخشخصوصیاستوخبریازحمایتهایدولتیازصنایعایناستاننسبتبهدیگرکالنشهرهانیستزیراخراسان
رضوی صنایع دولتی جز ایران خودرو و فوالد ندارد .امــروز  250واحد تولیدی غیرفعال و  150واحد نیمه تمام در بخش صنعت و معدن و  7898واحد
غیرفعالو ۲۸۴۶واحدنیمهتمامدربخشکشاورزیاستانوجودداردکههمهاینهابرایحضوردرعرصهتولیدنیازمندتدابیریویژهاند.کناراینها139
واحد تعطیل و مشکل داری که تحت تملک بانکها هستند را بگذارید .از طرفی ،در خراسان رضوی 2900میلیارد تومان طرح نیمه تمام باالی 60درصد
پیشرفتفیزیکیداریموهمهاینآماروارقامنشانمیدهد،برنامهایبلندمدتواساسیبرایرونقگرفتنتولیدبایددرنظرگرفتهشود.
امابایددیدچگونهمیتواندرایناستانرونقبخشیبهتولیدرامحققکردودستگاههایاجراییمرتبطبابخشتولیدچهراهکارهاوبرنامههاییدارند.
ازهمینرو،بهسراغمسئوالنرفتیمتاازکموکیفبرنامههایآنهادرراستایتحققشعارسالمطلعشویم
«اســتانداری خراســان رضوی برنامهای مشخص
برای حــوزه اقتصاد اســتان تدوین کرده کــه دارای
بخشهای مختلفی اســت و شــامل واحدهای راکد،
نیمه راکد ،ایجادی ،تعطیل و تملکی میشــود و برای
هر یک از این واحدها یک مسئول چه در صنعت و چه
در بخش کشــاورزی تعیین کرده است ».این را علی
رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
میگوید؛ رســولیان متولی اصلــی کلینیک صنعت
را شرکت شــهرکهای صنعتی برای تعیین تکلیف
وضعیت واحدهــای راکد و نیمه راکد میداند و در این
خصوص میگوید :حدود  ۲۲کمیته با مسئولیت ویژه
در بخشهای مختلف همچون صنعت ،کشــاورزی،
گردشــگری ،تجارت ،اشــتغال و ...برای سال جاری
در نظر گرفتهایم که باید برنامــه عملیاتی ارائه دهند
البتــه در تمام برنامههــا اهداف معین شــده یعنی
اینکه میخواهیم به چه عدد و رقمی برســیم و با چه
شاخصهاییبهاهدافدستپیداکنیم،مشخصشده
است .با این حال کمیتهها به بخش عملیاتی و اقدامات
کوچک نیاز دارند که دستگاههای اجرایی آن را انجام
خواهندداد.ویمیافزاید:بخشمهمیازموانعبانکها
صرفا مربوط به منابع مالی نیســت و باید راهکارهای
دیگری برای آنها اندیشه شود که در کلینیک صنعت
به چنین مشکالتی رســیدگی خواهد شد و در بخش
کشاورزی نیز مقرر شده بیشتر شرکتهای توانمند به
یاریواحدهایتعطیلونیمهتعطیلبیایند.
zمثلثتوسعهاقتصادیالگوییبرایتوسعه
اما ســوالی که به وجود میآید این
اســت که آیا مطرح شدن موضوع
مثلثتوسعهاقتصادیوتمرکزروی
معینهایاقتصادمقاومتی،موجب
انحراف استانداری از توجه به صنایع
کوچک و متوسط نمیشود؟ رسولیان پاسخ میدهد:
این موضوع نه تنها باعث انحــراف در توجه به صنایع
کوچک و متوســط نمیشود بلکه باعث رشد و توسعه
آنهاخواهدشد.

سنجری :به صورت اختصاصی
هدفگذاریهایی در حوزه تعاونی
انجام شده و تعاونیهای تولیدی را
در اولویت قرار دادهایم؛ اسامی این
تعاونیها جمعآوری شده و مشکالت
آنان بررسی شده است

وی معتقد اســت که توسعه اقتصادی فرهنگی یک
فرصت و الگو اســت که در آن همه حول یک مســاله
اقتصادی گردهم می آیند و این منجر به حمایت از این
صنایع و کسب و کار خواهد شد .رسولیان خاطرنشان
میکند :از رویکرد معینهای اقتصــادی میتوان در
توسعه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط
درروستاهاوشهرهایکوچکاستفادهکرد.
zاثر مثبت معینهای اقتصادی در صنایع کوچک
ومتوسط
وی به وجود معینهای اقتصادی برای شناســایی
فرصتهای ســرمایهگذاری در شهرستانها اشاره و
اظهارمیکند:باایناقدام،کمکمطلوبیبهفعالسازی
واحدهامیشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی یادآورمیشود:آنچهکهمیتواندشغلبیشتری
ایجادکند،صنایعکوچکومتوسطاستکهدرشرایط
فعلی که با محدودیت ها و تحریمها مواجه هســتیم،
تمرکز ما باید براین بخش باشــد؛ یکــی از نیازهای
ضروری امروز ما در استان ایجاد زنجیرههایی در بخش
کشاورزی است که باید به صنعت تبدیل شود و این دو
بخشبایدبهنوعیارتباطبیشتریداشتهباشند.
zبخشنامهتامیناجتماعی،موضوعی برایجرایمو
تسهیل امور که تاکنون اجرایی نشدهاست
در ادامه به سراغ سازمانی رفتیم که
حداقل یــک بار به پــر و پای اکثر
فعاالناقتصادیپیچیدهوپیشتازان
عرصه تولیــد را در مرحلهای از کار
مجبور کــرده که وقت خــود را با
ســروکله زدن با قوانین و مقررات سپری کنند و گاها
منجر بهکندیروندفعالیتبنگاههایاقتصادیوحتی
تعطیلی آنها میشــود؛ مواجه میشویم .بله! سازمان
تامین اجتماعی که انتقادات زیادی نسبت به عملکرد
آن به ویژه در خراسان رضوی وجود دارد.
ناگفته نماند که وزیر کشور بخشنامهای  17مادهای
در باب بخشودگی جرایم به سازمان تامین اجتماعی
ابالغ کرده که با اجرایی شــدن آن ممکن است بخش
قابلتوجهیازمشکالتبنگاههایاقتصادیدرارتباط
بااینسازمانمرتفعشود.
سیدمحســن نظــام خیرآبادی ،مدیــرکل تامین
اجتماعی خراســان رضوی هم با اشاره به این موضوع
میگوید :برنامه هایی برای تسهیل امور در حوزه تولید
ارائه شــده اما تاکنون آیین نامه اجرایی آن به دست ما
نرسیدهاست.

اما سوال این است که آیا این سازمان قرار است امسال
تغییری در رویکرد خود نســبت به صنایع در خراسان
رضویداشتهباشد؟
ماده  37قانون تامین اجتماعــی درباره واحدهای
تحت تملک بانکها از جمله قوانینی اســت که باعث
کند شــدن روند واگذاریها و یا حتــی جلوگیری از
واگذاریواحدهایتملیکیبانکهادراستانمیشودو
بنگاههایاقتصادیوبانکهانسبتبهآنگالیهمندند
و آن را نوعی ســنگ اندازی از سوی تامین اجتماعی
میدانند.
وی در خصوص اقدامات این اداره برای رفع مشکالت
ناشــی از این ماده قانون تامیــن اجتماعی میگوید:
نمیدانم که این واژه «ســنگاندازی» را چه کســی
گذاشته است؛ اجرای قانون که سنگاندازی نیست و
بایدموانعاجرایقانونحلشود.
مدیرکل تامیــن اجتماعی اســتان ادامه میدهد:
هنگامی که ملکی تجاری و یا مالک ملک تجاری یک
شخصیت حقوقی است ،باید برای انتقال ملک از تامین
اجتماعی اســتعالم بگیرد و در صــورت بدهی به این
سازمانبایدآنراوصولکندتااستعالمگرفتهشود.اگر
جایی خارج از این قانون رخ داده ،واژه «سنگاندازی»
درستاست.
zکار ،کارگر و دستگاهی دولتی برای حمایت از
آن در رونق تولید
دردنیایامروزموضوعامنیتشغلی
کارگران و امنیــت اقتصادی آنها از
اهمیتباالییبرخورداراستوآنچه
باید در این شرایط دشوار اقتصادی
کشور در راس امور قرار گیرد ،حفظ
وایجاداشتغالاست.
محمد سنجری مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خراسان رضوی تاکید میکند که برنامههایشان برای
دســتیابی به رونق تولید به صورت مســتمر از سوی
دولت تدوین و ابالغ میشود .وی میافزاید :به صورت
اختصاصی هدفگذاریهایــی در حوزه تعاونی انجام
شــده و تعاونیهای تولیدی را در اولویت قرار دادهایم؛
اسامی این تعاونیها جمعآوری شده و مشکالت آنان

در خراسان رضوی  2900میلیارد تومان طرح نیمه تمام باالی  60درصد پیشرفت فیزیکی داریم و همه این آمار و ارقام نشان میدهد ،برنامه ای بلندمدت و اساسی برای رونق گرفتن تولید باید در نظرگرفته شود

بررسی شده است و با برگزاری جلسات کارشناسی در
کمیتهای که برای این امر تشکیل شده است ،موارد و
مشکالت آنان رابا دستگاههای مختلف رصد می کنیم
تا آن را حل کنیم.
سنجریبههدفگذاریکارگروهاشتغالاستانبرای
حفظ اشتغال موجود اشــاره و اظهار میکند :در این
زمینه این کارگروه در سال جاری در دوبخش فعالیت
خواهد داشت ؛ بخش اول این کارگروه در زمینه اجرای
سیاست اشتغال و ایجاد اشتغال و بخش دیگر در زمینه
برنامهریزی و تالش در قالب کارگروه رفع موانع تولید
برایحلوفصلمسائلومشکالتبنگاههایاقتصادی
موجود است تا عالوه بر اســتفاده از تکمیل ظرفیت،
تامینمالینیزداشتهباشیم.
zبرای ایجاد اشتغال ،اولویت با انسا نها و
خالقیتهاست
راضیه علیرضایی رئیس ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراســان
رضوی هم در گفتوگــو با دنیای
اقتصاد با اشــاره به مختصات طرح
موسوم به مثلث توسعه اقتصاد که از
سوی اســتاندار خراســان رضوی مطرح شده ،اظهار
میکند :ما پیش از طرحریزی هر برنامهای در چارچوب
رونق تولید و طرح اقتصاد مقاومتی ،برخی برنامههای
قبلی را مورد نقد قرار میدهیم .یکی از آن مسائلی که
موردنقدقرارمیگرفت،اینبودکههرزمانکهصحبت
از ایجاد اشــتغال بود ،آیا بالفاصله باید وام بپردازیم؟ از
زمان طرح راهاندازی بنگاههای کوچک ،همیشــه هر
طرح اشتغالزایی مساوی بوده با تسهیالتی که به آن
پرداختمیشد.
وی ادامه میدهــد :رویکرد متفــاوت طرح مثلث
توسعه اقتصادی ،توجه به این نکته است که ایدههای
کارآفرینی و کارآفرینان از تسهیالت اهمیت بیشتری
دارنــد .در واقع باید ســناریو از جایی آغاز شــود که
ببینیــم میخواهیم چه پروژهای را آغــاز کنیم و چه
اهدافی مد نظر است؛ همچنین افراد تسهیلگر برای
اجرای یک پروژه چه کســانی هستند .اینجا اولویت با
انســانها ،خالقیتها ،ایدههای نــو و پروژههای قابل

رسولیان :بخش مهمی از موانع بانکها صرفا مربوط به منابع مالی نیست و باید
راهکارهای دیگری برای آنها اندیشه شود که در کلینیک صنعت به چنین مشکالتی
رسیدگی خواهد شد و در بخش کشاورزی نیز مقرر شده بیشتر شرکتهای توانمند
به یاری واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بیایند

سرمایهگذاریاست.
علیرضایی خاطرنشــان میکند :مساله دیگری که
در این طرح مد نظر قرار گرفته ،این اســت که پیش از
این در اکثر پروژههای اقتصادی همه توان بخش دولتی
در جهت پیشــبرد پروژهها بکار گرفته نمیشد .ایده
مثلث توســعه اقتصادی بر آن است که بعد از انتخاب
یک کارآفرین کــه تجربه ایجاد زنجیــره تولید دارد،
بخشینگری و اختالفات نظر کنار گذاشته شود و همه
ازآنپروژهحمایتکنند.
رئیس ســازمان صمت اضافه میکنــد :یکی دیگر
از مســائل مورد نظر این طرح این اســت که چگونه
تســهیالت به یک طرح اختصاص یابد تا آن طرح به
خوبیپیشرود.تاکنونبرایپیشبردپروژههایاستان
یک مســاله واضح بوده و آن این است که ما برای ایجاد
اشتغالبایدبهافکارنواحترامگذاریم؛درکنارهمباشیم
و تالش کنیم از بســترها و ظرفیتهای موجود به نفع
پیشبردپروژههااستفادهکنیم.
وی یادآور میشود :سازمان صنعت استان نیز در این
فرایند مسئول دو بخش است که یکی تامین مواد اولیه
و دیگری رفع موانع تولید است .چگونگی برنامهریزی
در این خصوص در راســتای چارچوب برنامه ابالغی
ساالنه وزارتخانه برای پیشــبرد اهداف است .از سوی
دیگر در چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی اســتان نیز
برنامهایداریمکهدرمجموعدرقالببرنامهرونقتولید
امسال  7رویکرد با توجه به پروژههای اقتصاد مقاومتی
کهپیشبینیشدهبود،براساساسنادباالدستیاستان
دیدهشد.
zبرنامههای سازما نها منطبق با چالشها و
انتظارات باشد
شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی تاکنون
تالش زیادی برای برداشتن موانع از
پیش پای تولیدکنندگان اســتان
داشــته و چندین اصالح قانونی به
شــورای گفتوگوی مرکزی ارسال کرده که به دست
مجلسیهارسیدهاست.
بنابرایــن به ســراغ علیاکبر لبافی دبیر شــورای
گفتوگویدولت وبخشخصوصیاستانرفتیم.
لبافی میگوید :اخذ و تفویض اختیارات به استان در
همه سطوح یکی از برنامههایی است که باید عملیاتی
شــود زیرا درون استان آسانتر میتوان مسائل را حل و
فصل کرد تا در ســطوح ملی .همچنین باید از تفاسیر
مختلــف قوانین و مقررات موجــود جلوگیری کنیم
چراکه ممکن است تفاســیر مختلف قوانین ،به ضرر

تولیدتمامشود.
وی درباره هدفگذاری امسال این شورا سخن گفته
و تصریح میکند :هدفگذاری واگذاری  ۱۳۹واحد در
تملکبانکهاصورتگرفتهکهبایدبهتولیدبازگردندو
فعالیت خود را دوباره از سرگیرند البته این مسائل غالبا
ناشی از مشــکالت تامین اجتماعی است .بنگاههای
اقتصادی با میزان سرمایه گذاری ۸۰۰۰میلیارد تومان
در تملک بانکهای خراســان رضوی قرار دارند ،البته
سیستم بانکی آمادگی واگذاری را اعالم کرده اما ماده
 ۳۷قانونتامیناجتماعیمانعاینامرمیشود.

 zاثرگذاری اندک حضور نیروی کار در تولید ناخالص
ملی

لبافی با اشاره به اهمیت ســاعت کار مفید در رونق
گرفتن تولید میگوید :در کشــورهای توســعه یافته
هنگامی که سرمایهگذاری صورت میگیرد ،به صورت
سه شیفت یعنی  19/5ساعت بر روی آن کار میکنند
کــه در نهایت منجر بــه کاهش قیمت تمام شــده،
اســتمرار تولید و تخصصی شدن میشود در حالیکه
ساعت کار در کشــور ما تنها  5/5ساعت در شبانه روز
است یعنی کمتر از یک سوم کشورهای توسعه یافته
کار میکنیم .از سوی دیگر در کشرهای توسعه یافته
نسبت کار اســمی به کار مفید  ۸۰درصد است این در
حالی که این درصد در کشور ما بسیار پایین است .وی
ضمن بیان نکته تاکید میکنــد :در محل کار حضور
داریم اما تاثیر ما در تولید ناخالص ملی بســیار اندک
است و قابل مشــاهده نیست؛ یعنی اثر گذاری صورت
نمیگیرد و باید با اســتفاده از منابع دولتی ،مردمی و
سیستم بانکی بتوانیم همگرایی را به وجود بیاوریم تا
یکرونقمطلوبرویدهد.یکپایمهمموضوعتولید
در استان ما ،بخش کشاورزی است؛ برای تکمیل این
گزارش و اطالع از برنامه های اجرایی ســازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی تالش زیادی داشتیم اما با
توجه به اینکه ریاســت این سازمان به تازگی منصوب
شده ،حاضر به انجام مصاحبه نشدند و روابط عمومی
جهاد کشاورزی اعالم کرد که آقای اورانی فعال تمایلی
به مصاحبه با خبرنگاران ندارد و در آینده در نشســتی
خبریپاسخگویسوالتتانخواهدبود!

لبافی :در کشورهای توسعه یافته نسبت
کار اسمی به کار مفید  ۸۰درصد است
این در حالی که این درصد در کشور ما
بسیارپاییناست

دردومینجلسههیاتنمایندگاناتاقمشهدتاکیدشد

توجهبهپیشنهادهایبخشخصوصی،بسترسازرفعموانعتولیدوصادراتاست
دنیایاقتصاد-دومینجلسههیاتنمایندگان
اتاق مشــهد با دســتور کار بررسی پیشنهاد
کمیســیون ها و کمیته های تخصصی اتاق و
ارائه اولویتها و اهــداف راهبردی پارلمان بخش
خصوصیدردورهنهمآنبرگزارشد.
به گــزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی مشــهد،
غالمحسین شــافعی ،رئیس اتاق ایران و مشهد ابتدای
اینجلسهبهنشستاخیرخودبارئیسکلبانکمرکزی
اشاره کرد و گفت :ماحصل این دیدار ،نامهای خطاب به
این مقام مســئول بود که در آن شش پیشنهاد پارلمان
بخشخصوصیبرایاصالحسیاستهایارزیدرحوزه
صادراتغیرنفتیارائهشد.
وی ادامه داد :اگر به این پیشــنهادات عمل شود ،گره
مشکالتفعاالناقتصادیدرعرصههایتولید،صادرات

مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
به روشهای مورد قبول بانک مرکزی
تا پایان شهریورماه  98تمدید شود
س از آن بانک مرکزی فهرست
وپ 
صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی
نکردهاند ،جهت اخذ مالیات به سازمان
امور مالیاتی کشور ارسال کند

و واردات گشــوده خواهد شد .از جمله آنکه مهلت رفع
تعهدارزیصادرکنندگانبهروشهایموردقبولبانک
س از آن
مرکزی تا پایان شهریورماه  98تمدید شود و پ 
بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد
ارزینکردهاند،جهتاخذمالیاتبهسازمانامورمالیاتی
کشور ارســال کند .عالوه بر این پیشنهاد شد تا مهلت
بازگشت ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به  6ماه (برای
اقالمکشاورزی) 9،ماه(برایسایرگروههایکاالیی)12،
ماه (برای فرش و صنایعدستی) و یک سال از زمان ارائه
صورتوضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
تغییرکندوبرایصادرکنندگانیکهزودترازموعدمقرر
نسبت به برگشــت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند،
مشوقهاییدرنظرگرفتهشود.
ویتاکیدکرد:درهفتهپیشرونیزبارئیسجمهوری
جلسهای خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم بخشی از
مشکالتفعاالناقتصادیرابهویمنتقلکنیم.
zچالشهای تولیدی و گر ههای صادراتی در گرو
اقدامات اصالحی

در ادامه جلســه ،دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق
مشــهد به بیان دیدگاههای خــود پرداختند .محمود
سیادتنایبرئیساتاقمشهددرهمینرابطهگفت:ارز
نیمایی را دولت با هــدف کنترل تورم و مهار قیمتها در
بازار به کاالهای اساسی و ضروری تخصیص داده است؛
لکن اگر واردات یک گروه از کاالها و اقالم اساسی را تنها
با ارز ناشی از صادرات مجاز بدانند ،نتیجه بهتری حاصل

خواهدآمد.
محمدحسین روشنک نیز عنوان کرد :با فراهم سازی
امکان واردات در مقابل صادرات و تســهیل رویه ها در

این بخش و همچنین آزادســازی تهاتر برای شماری از
کاالها ،میتوان به کنترل قیمتها در بازار و تشویق فعاالن
اقتصادیبهامرتوسعهصادراتکمککرد.
حسین احمدی سلیمانی در واکنش به نکته مطرح
شــده ،عنوان کرد :امر تهاتر باید ساده سازی شود چون
بزرگترینمشکلدرمسیراجرایچنینطرحی،فرآیند
پیچیدهونفسگیرآناست.

محمدعلیچمنیان،دیگرعضوهیاتنمایندگاناتاق
مشــهد نیز در واکنش به پیشنهادات ارائه شده ،متذکر
شد :باید بررسی شــود که آیا این روش ها موجب فساد

نمی شــوند و یا اینکه با دستهبندی شــدن صادرات و
واردات ،موازنه تجاری بهم نمی خورد و به واقع می توان
از این مسیر پوشــش کافی را در حوزه تجارت کاال برای
کشورمانفراهمکنیم..
وی ادامه داد :از ســویی ،هزینه هــای اولیه در بخش
تولید به دلیل افزایش نرخ ارز بسیار زیاد شده است و این
وضعیتمانعیبرسرراهرونقتولیدبهشمارمیآید.

غالمعلیرخصتنیزدرادامهاینبحث،گوشهچشمی
داشت به مشکالت صنعت نساجی و پوشاک در سنوات
گذشتهوبیانکرد:اینبخشدرچندسالگذشتهدچار
معضل قاچاق شــده و تقاضا این است که تعهد ارزی از
صادرات نساجی حذف شود چرا که این موضوع ،تولید
صنعتیرادراینبخشبهچالشدچارمیکند.
اما علی شــریعتی مقدم از چالش هــای پیش روی
صادرکنندگان سخن به میان آورد و توضیح داد :اخیرا
جلســاتی با بانک مرکزی داشتیم و به نظر می رسد که
صادرکنندگان برای فعالیت های تجاری خود طی سال
های 97و 98بامالیاتهایسنگینمواجهخواهندشد.
وقوع چنین وضعیتی به خروج صادرکنندگان واقعی از
عرصه تجارت منجر می شــود و رواج استفاده از کارت
هایبازرگانیاجارهایرادرپیخواهدداشت.
علی اکبر علیزاده قناد نیز مشکالت را تنها محدود به
بخشصادراتندانستوعنوانکرد:دربخشوارداتنیز
اگر آزادسازی الزم انجام گیرد ،بازار خود را به موازنه می
رساند .متولیان امر باید ارز وارداتی را آزاد بگذارند تا بازار
تحتکنترلدرآید.
رضا حمیدی هــم در این خصوص متذکر شــد :در
گذشته ســازمان توسعه تجارت بسیاری از هزینه های
نمایشــگاهی و بازاریابی را پرداخت می کرد اما در حال
حاضرایننوعحمایتحذفشدهاست.
رئیس اتاق ایران در جمع بندی مباحث مطرح شده،
عنوانکرد:تاپایانهفتهآیندهپیشنهاداتاتاقمشهددر
ارتباط با مشکالت ارزی صادرات و واردات تهیه و به اتاق

ایرانارائهشود.
zضرورتتوجهبیشتراتاقبهمسئولیتهایاجتماعی

در بخش دیگری از این جلسه علی کبیر ،دبیر اتاق به
طرح پیش نویس برنامه راهبردی این مجموعه در دوره
نهمهیاتنمایندگانوبرنامهسال 1398اتاقپرداخت.
ویدرهمینرابطهبهتحلیلمحیطداخلیوخارجی،
فرصتها،تهدیدهاونهایتاماموریتهاوچشماندازهای
پیشنهادیاتاقمشهداشارهواستراتژیهایپشتیبانو
اصلیرا تشریحکردودرارتباطبااهداف استراتژیکاتاق
شاملارتقایجایگاهاینمجموعهدرنظامتصمیمگیری،
مدیریــت هزینهها ،بهبود محیط کســب و کار ،حفظ
و توسعه برند اتاق ،توســعه مسئولیتهای اجتماعی،
راهبری و توانمندسازی تشــکلها و ارتقا و اثربخشی
کمیسیونهانکاتیرابیانکرد.

ارز نیمایی را دولت با هدف کنترل
تورم و مهار قیمتها در بازار به کاالهای
اساسی و ضروری تخصیص داده است؛
لکن اگر واردات یک گروه از کاالها
و اقالم اساسی را تنها با ارز ناشی از
صادرات مجاز بدانند ،نتیجه بهتری
حاصل خواهد آمد

ضمیمه استان های خراسـان
روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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zسروسامان دادن به بازار کاغذ دشوار نیست

رضا نیــکذات ،مدیــر اجرایی انتشــارات جهاد
دانشگاهی مشهد ،حل مساله نوسان قیمت کاغذ را
دشوارنمیداندومیگوید:ازدیدیکناشرسروسامان
دادنبهوضعیتکنونیخیلیپیچیدهنیستچوندر
کشور ما هر کسی نمیتواند کاغذ وارد کند و آنهایی
هم که در چنین فضایی فعالیت دارند ،افراد شناخته
شدهای هســتند .این افراد حتما ارتباطاتی دارند که
میتوانندکاغذواردکنند.بهتراستبهجایوقتتلف
کردن بابت تنظیم بازار کاغذ ،توزیع آن از سرچشمه
کنترل شــود تا بتوان به سرشــاخههای مطمئنی
برای توزیع کاغذ رسید .مثال سلطان کاغذ دستگیر
میشود اما مســاله کاغذ حل نمیشود چون ریشه
مشکالتبازاراینمحصول،سلطانکاغذنیستبلکه
عدم کفایت در مدیریت اوضاع و سروســامان دادن
به آن است.
او ادامه میدهد :دو نرخی شدن یکی از راهکارهایی
اســت که به نظر میرســد به صورت اروژانســی و
ضرباالجلی اعمال شده ولی چاره کار نیست چون
تجربه اقتصاد ما طی سالهای گذشته ،نشان داده هر
جا مســاله دونرخی پیش آید ،بازار سیاه نیز به وجود
خواهدآمدواینمسالهتاثیرمخربیبراقتصادخواهد
گذارد .باید توجه داشــت هنگامی کــه کاغذ گران
میشود،همههزینههاینشرافزایشمییابد.
نیکذات تاکیــد میکند :طبیعتا هر جا متولیانی
باشد که کاالیی را ارزانتر از قیمت بازار عرضه کنند،
افراددیگریهستندکهبتوانندازاینفضابهرهبردهواز
رانتاستفادهکنند.هنگامیکهکاغذدرحجمیانبوه
بهتعاونیناشرانعرضهمیشود،اینتعاونی،هرچقدر
همتالشکندکهبدونمشکلاینکاغذراتوزیعکند،
ممکن اســت باز هم در مسیر توزیع دچار خطا شود.
حتی ممکن است برخی ناشــران درخواستهایی
غیرواقعی برای دریافت سهمیه کاغذ مطرح کنند؛
چنین مسالهای سود سرشاری را برای به رهبرداران از
رانت ایجاد خواهد کرد و ضرر آن برای ناشران و نهایتا
دانشجویانومصرفکنندگانکتابخواهدبود.
مدیر اجرایی انتشــارات جهاد دانشگاهی مشهد
اضافه میکند :قیمتگذاری هر صفحه کاغذ کتاب
چاپ شــده در ســال  96برای ما  80تومان بود .در
اوایل ســال  97این قیمت به  100تومان رسید و در
اواخر همان سال این قیمت تا  150تومان نیز پیش
رفت .این شــرایط ناشرانی که با دانشجویان سروکار
دارند را بیشتر متضرر میکند چون دانشجویان قشر
آسیبپذیری هستند و ترجیح میدهند هزینههای
خودراصرفمسائلجاریکنندتاکتاب.
او خاطرنشــان میکند :تا اوایل تابستان سال،97
هر بند کاغذ 100در 70سانتیمتر به قیمت 85هزار
تومانخریدوفروشمیشد.اینیکقیمتثابتبودو
ماهمهمحاسباتخودرابرهمینمبناانجاممیدادیم.
پسازاینتاریخ،رشدصعودیقیمتکاغذادامهپیدا
کرد و نهایتا قیمــت هر بند کاغذ تا چند هفته پیش

نیکزاد :سروسامان دادن به وضعیت
کنونی خیلی پیچیده نیست چون در
کشور ما هر کسی نمیتواند کاغذ وارد
کند و آنهایی هم که در چنین فضایی
فعالیت دارند ،افراد شناخته شدهای
هستند .این افراد حتما ارتباطاتی
دارند که میتوانند کاغذ وارد کنند.
بهتر است به جای وقت تلف کردن
بابت تنظیم بازار کاغذ ،توزیع آن از
سرچشمهکنترلشود

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

پای صحبت ناشران خراسانی درباره وضعیت این روزهای بازار کاغذ:

چه برسرکاغذآمد؟

دنیای اقتصاد -اواخر فروردین ماه امسال بود که صحبت از دو نرخی شدن کاغذ به میان آمد؛ مسالهای که تشنج بسیاری در بازار
سعید رضاییان
خبرنگار
کاغذ ایجاد کرد .کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری در بازدیدی که از نمایشگاه کتاب تهران داشتند تاکید کردند «صورت
وضعیتنشاندهندهایناستکهمردمهنوزکتابمیخرند.بایدمسالهیکاغذراحلکرد».
همین مساله موجب شد که وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کند که قیمت کاغذ را کنترل خواهد کرد .البته او توضیح نداد با چه فرایندی قرار است
وضعیتبازارکاغذکنترلشود.اوبهمحتکرانکاغذنیزهشداردادکهباآنهابرخوردشدیدیخواهدکرد.اخیرانیزوزیرفرهنگوارشاداسالمیدر
توئیتی تاکید کرد انبارهای پنهان و کاغذهای گمرک گشوده خواهند کرد 12.اردیبهشت بود که دستیار ارشد وزیر ارشاد از توزیع حوالههای کاغذ با
کسالهاخیرنشانمیدهدکهبخشیازآنواردات،موجوداست؛به
قیمتمصوبخبرداد.حسینانتظامیگفتهبود«مقایسهارقاموارداتومصرفی 
عبارتبهتردرجاهاییپنهانشدهتادالالنبتوانندباکمبودنمایی،قیمترابهسطوحیغیرمنطقیبرسانند».
نکتهجالبتوجهاینجاستکهبهعقیدهبرخیناشرانوفعاالنحوزهنشر،بهتراستتوزیعکاغذدراختیاربخشخصوصیوهمینفعاالنقرارگیرد.با
اینحالعقیدهبرخیدیگرایناستکهچنیندیدگاهیبیانگرقصوریاتقصیروزارتارشاددرتوزیعکاغذاست.حالآنکه 10درصدازتوزیعکاغذدر
اختیاروزارارشاداسالمیاست.برخیناشرانهممعتقدندبهبودوضعیتبازارکاغذ،کاردشوارینیستچونهمهچیزروشناست.
به حدود  400هزار تومان رســید و هماکنون حدود
 550هزار تومان است .این رقم زمانی ملموس است
که بدانیم برای انتشار یک کتاب معمولی ،حدود 10
بند کاغذ مصرف میشود .این شرایط موجب کاهش
میزانانتشارشدهاست.
 zارز واردات کاغذ صرف توانمندسازی کارخانههای
داخلیتولیدکاغذشود

حسین سعیدی ،مدیرعامل انتشــارات بهنشر ،با
بیان اینکه به لحاظ فرهنگی ،کاغــذ جزو نیازهای
ضروری جامعه اســت و نرخ تاثیرگذاری زیادی در
زندگی افراد دارد ،میگوید :با این حال به نظر میرسد
چنین چیزی ،مساله اول وزارت ارشاد نیست .همین
مســاله موجب شــده خلل جدی در کار ناشران و
تولیدکنندگانکتابایجادشود.صنعتنشرازاجزای
زیادی برخوردار است؛ هنگامی که ناشر نتواند کتاب
منتشر کند ،به تبع آن نویسنده ،کتابی نمینویسد؛
گرافیست دچار مشکل شده و ویراستار نیز نمیتواند
کاری انجام دهد .در واقع حلقهای از مشاغل فرهنگی
حول محور انتشار کتاب ایجاد شده که از این طریق
امرار معاش دارند؛ بروز مشکل در حوزه کاغذ موجب
میشودهمهاینمشاغلتحتالشعاعقرارگیرد.
او با اشاره به مساله دونرخی شدن کاغذ و تبعات و
اثراتآنبرصنعتنشربیانمیکند:اگروارداتکاغذ
حتی با ارز نیمایی صورت گیرد ،قیمت واقعی کاغذ از
آنچه که در بازار موجود است ،باز هم پایینتر خواهد
بود.درواقعدونرخیشدنقیمتکاغذنشانمیدهد

چنینمسالهایتحتتاثیردالالنکاغذاست؛کسانی
که شایدهیچ سررشتهای از این صنعتندارند .این دو
نرخیشدنموجبافزایشزمینهداللیدرحوزهنشر
ونهایتاافزایشقیمتکاغذمیشود.
سعیدی تاکید میکند :توزیع کاغذ توسط وزارت
ارشاد هم اینگونه نبوده که شرایط برابری برای همه
مصرفکنندگانکاغذفراهمکندوهمهنتوانستهانداز
اینفضابهخوبیاستفادهکنند.
ن میکند:
مدیرعامل انتشــارات بهنشر خاطرنشا 
پیشنهاد ما برای برطرف شدن این این شرایط ،لزوم
ورود جدی وزارت ارشاد به مساله واردات کاغذ است.
باید توجه داشت مساله کاغذ ،مشکلی جهانی است
و در کشورهای دیگر نیز مشکالتی جدی در صنایع

سعیدی:کارخانههایتولیدکاغذ
تعطیل و نیمهتعطیل زیادی در کشور
هستند که بهبود این شرایط ،نیازمند
تجمیعسرمای هدراینمجموعههاست.
شاید بتوان بخشی از ارزی که به
واردات کاغذ تخصیص پیدا میکند را
به همین مجموعهها اختصاص داد تا
فعالسازی آن با ظرفیت کامل
صورت گیرد

مرتبط با آن بروز کرده اســت .با این حال در شرایط
فعلی راهبــرد اصلی ما باید توانمندســازی صنعت
داخلیباشد.دربازدیدمقاممعظمرهبریازنمایشگاه
کتاب نیز این مســاله مورد تاکید ایشان قرار گرفت.
کارخانههایتولیدکاغذتعطیلونیمهتعطیلزیادی
درکشورهستندکهبهبوداینشرایط،نیازمندتجمیع
سرمای ه در این مجموعههاست .شاید بتوان بخشی از
ارزی که به واردات کاغذ تخصیص پیدا میکند را به
همین مجموعهها اختصاص داد تا فعالسازی آن با
ظرفیت کامل صورت گیرد .همچنین میتوان مسیر
مصرف را از کاغذ خارجی به سمت کاغذ ایرانی تغییر
داد .سعیدی در مورد تاثیر نوسانات قیمت کاغذ در
حوزه تیراژ کتب میگوید :تیراژ کتابها از دو جهت
کاهش پیدا کرده که یکی از علل آن همین مســاله
نوسانات قیمت کاغذ است .علت دیگر این است که
با توجه به شــرایط اقتصادی جامعه ،نقش کتاب در
سبد خرید خانوادهها کمرنگتر شده است .در حال
حاضرکتابباتیراژمحدودتریچاپمیشودوتعداد
محدودی از آنها به چاپ دوم میرســد .در سال97
میانگین تیراژ کتابهای ما در حوزه بزرگسال2000
عنوان بوده است .این رقم برای حوزه کودک ،نوجوان
و خردسال نیز 1900تا 2000بوده است .این آمار در
ســال 96بین 2500تا 3000عنوان برای هر کتاب
بودهاست.

zکسانی که 90درصد توزیع کاغذ را بر عهده دارند،
پاسخگویشرایطفعلیباشند
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مهدینصیرزاده،مدیرعاملشرکتتعاونیناشران
خراســان رضوی ،در خصوص وضعیت توزیع کاغذ
توســط این تعاونی میگوید :در حال حاضر تعاونی
ناشران خراســان ،کاغذ را بر مبنای قیمت دولتی در
اختیار ناشر قرار میدهد .ناشران برای دریافت کاغذ
موردنیازخوددرسامانهتوزیعکاغذثبتناممیکنند
که این کاغذ با نــرخ مصوب در اختیار ایشــان قرار
میگیرد .این کاغذ بر مبنای ارز  4200تومانی است.
البتهبرخیناشرانمجبورشدهاندبخشیازنیازخودرا
ازبازارآزادتهیهکنند.
او ادامه میدهد :وضعیت کنونی بازار کاغذ طبیعی
نیست چراکه دقیقا حین برگزاری نمایشگاه کتاب،
قیمت کاغذ  20درصد گران میشــود و برخی هم
علت آن را این میدانند که وزارت ارشاد توزیع کاغذ
را بر عهده گرفته است .در این افزایش قیمت حضور
داللها تاثیرگذار اســت .از دیگر ســو ،ما هماکنون
از پیک تقاضا رد شــدهایم و اکثر ناشــران پرکار در
نمایشگاه حضور دارند؛ حال ،ناگهان قیمت کاغذ20
درصدگرانمیشود.
نصیرزاده تاکیــد میکند :بنا بــر آمارهای بانک
مرکزی بیش از  200هزار تن کاغذ با اســتفاده از ارز
دولتی وارد کشور شده که توزیع تنها 10درصد آن در
اختیار وزارت ارشاد بوده است و کسانی که 90درصد
دیگر را در اختیار دارند ،بایــد توضیح دهند که چه
وضعیبرایبازارپیشآمدهاست.
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران خراسان رضوی
اضافه میکند :این کاغذ قابل ردیابی اســت چون از
طریق مبادی رســمی وارد کشور شــده است .این
وضعیت در مورد مقوا نیــز بروز کرده و قیمت آن هم
باید نصف قیمت کنونی باشد .هماکنون این اعتقاد
وجود دارد کــه به جهت اینکه وزارت ارشــاد کاغذ
را توزیع میکند ،قیمت باال رفته اســت در حالی که
ارشــاد متولی 10درصد توزیع اســت .این وضعیت
طبیعی نیست .نصیرزاده در خصوص صحبت اخیر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر اینکه انبارهای
پنهان و کاغذهای گمرکات گشوده میشود ،تاکید
دارد :صحبتی که وزیر در مورد انبارها داشته ،شاید به
معنای سرعت بخشیدن به فرایندهای گمرکی بوده
باشــد .در حال حاضر حدود 6000تن کاغذ روزنامه
و تحریر در حال حمل برای توزیع در کشــور است.
همچنین  280هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کشور
شده که تنها  23هزار تن آن توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی برای توزیع اظهار شده که کمتر از 10
درصدکاغذواردشدهبهکشوراست.شایدمنظوروزیر
افزایشاینرقمباشد.
وی میگوید :اگر کاغذهای ثبت سفارش شده وارد
چرخه توزیع شود ،انشــاهلل با افزایش قیمت مواجه
نخواهیم بود .یکی دیگر از مسائلی که اخیرا دیده شد،
این بود که کاغذ مصرف ادارات و مدارس هم به شدت
افزایش قیمت داشــت در حالی که برای این رفع این
نیاز هم کاغذ وارد کشور شده است .ضروری است به
این مساله هم توجه شود تا مشکلی برای مردم ایجاد
نشود .چنین مسائلی موجب وارد شدن شک به بازار
خواهدشد.

نصیرزاده :بنا بر آمارهای بانک
مرکزی بیش از  200هزار تن کاغذ با
استفاده از ارز دولتی وارد کشور شده
که توزیع تنها  10درصد آن در اختیار
وزارت ارشاد بوده است و کسانی که
 90درصد دیگر را در اختیار دارند،
باید توضیح دهند که چه وضعی برای
بازار پیش آمده است
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انتشار اوراق قرضه از سوی دولت باعث ورود پول سمی به اقتصاد کشور میشود

ادامهازصفحهاول
ســپس جامعه صنعتی میشود .جامعه صنعتی
کارآفرین نوآور اســت .این افراد کسانی هستند که
انرژی و ذخیره سرمایهداری هستند .دولت باید به
کسیکهنخستینمرتبهکارونوآوریمیکند،کمک

کند .این در حالی است که ما به تمام تولیدکنندگان
واممیپردازیم.مفهومرقابتدراینمرحلهدرکشور
ما به درستی درک نشــده است .باید دانست رقابت
در داخل مخرب است و کشورهای توسعهیافته در
حوزه بینالمللی رقابت میکنند .به طور کلی تولید

چرا برخی کشورها توانستهاند هر
 4سال یک مرتبه رشد تولید ناخالص
داخلی را دو برابر کنند؟ باید دید آیا
ما ارزش افزوده واقعی تولید کردهایم
یا با مونتاژ به این نتایج رسیدهایم؟
گاهی ما در این دام میافتیم
آنچیزیاستکهارزشافزودهداشتهباشد.
بحرینیان افزایــش واردات کاالی واســطهای
در کشــور را نمونه ای دیگر از بی ســوادی خواند و
افزود :اینگونه تصور میشــود که تولید رشد کرده
است؛ ما بیش از  200داروســاز در کشور داریم اما
سوئیس تنها  4مجموعه داروســاز دارد .این 200
مجموعه با هم رقابت میکنند .این مساله ناشی از
این اســت که وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارزش
کار خــود را در کمیت واحدهــای تولیدی میداند
چون به اشــتباه رقابــت را در كميــت واحدهاي

ايجاديميبينند.

 zباید دولت به کارآفرین نوآور کمک کند

وی تصریح کرد :کمک به کارآفرین نوآور میتواند
منابع ایجاد کند .نمونه مشابه بعدی این است که ما
متجاوزاز22هزارمرغداریگوشتیداریم.نهادههای
دامــی را هم وارد میکنند و ارز میگیرند اما این22
هزار مرغداری وضعیت خوبی ندارد و قیمت گوشت
هم باال میورد .مثال مشابه دیگر صدور 1600مجوز
شرکتهایفرآوردههایلبنیاست؛پسچراقیمت
لبنیاتافزایشمییابد؟
عضوپیشینهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیمشهد
ادامــه داد :از تحقیق و توســعه که ماحصل اقتصاد
مقیاساست،فناوریوتوسعهشکلمیگیرد.دانش
درمرحلهجامعهپساصنعتیشکلمیگیرد.مابااین
استارتآپهابدهکارتولیدمیکنیم.
ازمرحلهتحقیقوتوسعه،فناوریبهوجودخواهد
آمد و از جمع اینها دانش تولید میشود .این مراحل
موجب میشود که یک کشــور به فناوری درونزا
دست پیدا کند؛ برای دستیابی به این مراحل یک

توالی باید شکل گیرد .اگر یک توالی منطقی نباشد،
همهچیزرویهواست.اهمیتتوالیدرروندصنعتی
شدن بسیار مهم است .ما در اقتصاد ،اهمیت توالی
را نمیدانیم و بدون طی این مراحل گرفتار جامعه
خدماتیرفاهیشدهایم.اینجامعهبایدزمانیایجاد
شود که مرحله صنعتی شدن تکمیل شده باشد و
هیچکشوریبدونصنعتیشدنبهاینحوزهدست
نمییابد.

ما در اقتصاد ،اهمیت توالی را
نمیدانیم و بدون طی این مراحل
گرفتارجامعهخدماتیرفاهی
شدهایم .این جامعه باید زمانی ایجاد
شود که مرحله صنعتی شدن تکمیل
شده باشد و هیچ کشوری بدون صنعتی
شدن به این حوزه دست نمییابد

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه
استاندارخراسانرضوی:

مدیراندرواگذاریپروژهها
بهبخشخصوصیشجاعباشند

ایسنا -استاندار خراسان رضوی گفت :مدیران
دستگاههای اجرایی برای واگذاری پروژههای
نیمه تمام به بخش خصوصی شجاعت به خرج
دهند و از هیچ مسئله ای در راستای احقاق حق
استانترسنداشتهباشند.
علیرضا رزمحسینی در شــورای برنامهریزی و توسعه خراسان رضوی
اظهار کرد :شرایط کشور نسبت به سال گذشته متفاوت شده و ناپایداری
درآمد در کشور بر روی تخصیص بودجه در استانها تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود :هماکنون نیز ســازمان بودجه و برنامهریزی و نمایندگان دولت
اطالع دارند که ممکن است در سال جاری پیشبینیهایی که از درآمدها
صورت گرفته بر روی کاغذ تحت تاثیر قرار بگیرد و بدیهی است که ما باید
شرایطخودراباشرایطویژهتنظیمکنیم.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد :ما باید هزینههای جاری را تا جایی که
ممکن است کاهش دهیم و واگذاری پروژههای نیمه تمام را در دستور کار
قراردهیم،واقعانمیدانمکهچرادراستانماده 27اجرانشدهولیفضاییکه
در استان و کشور وجود دارد از مدیران حمایت جدی میکند .رزمحسینی
خاطرنشانکرد:اگرمدیرانشجاعتبیشتریبهخرجدهندازآنانحمایت
خواهیم کرد و خواهش ما این است که فراخوان بدهند تا از وجود مشتری
برایپروژههایخودمطلعشوند.
وی اضافه کرد :در سطح ملی بیش از دو هزار و 500میلیارد تومان پروژه
نیمهتماموجوددارد.بایدتالشکنیدکهحتیباصفردرصدنیزاینپروژهها
راواگذارکنیدتاازتعهداتاستانیخارجشود.
مدیرکلدفترفنیاستانداری:

خراسانرضوی185کیلومترراه
درحالساختدارد

ایرنا -مدیر کل دفتر فنی ،امور عمرانی ،حمل و
نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی گفت:
 88کیلومترآزادراهو 97کیلومتربزرگراهدراین
استاندرحالساختاست.
مهدی سالیانی افزود :ســاخت آزادراه حرم تا حرم
در حوزه خراســان رضوی آغاز شده و هم اکنون قطعه نخست آن به طول
 33کیلومتر از محدوده ده غیبی مشهد تا شهر ملک آباد در دست ساخت
است.ساختقطعهنخستاینآزادراهکهدرمسیرمتفاوتازآزادراهمشهد
 باغچه و جاده قدیم مشهد  -نیشــابور صورت میگیرد حدود 40درصدپیشرفتداشتهاست.
وی گفت :دیگر پروژه آزادراهی مهم اســتان که در کنار بزرگراه مشهد-
قوچان در حال ساخت است ،آزادراه مشهد  -چناران -قوچان به طول115
کیلومتراست؛آستانقدسووزارتراهبهترتیبباسهم 70و 30درصدهم
اکنونساختقطعهنخستاینآزادراهازمشهدتاچنارانبهطولحدود55
کیلومترراآغازکردهاندکهتاکنون 6درصدپیشرفتداشتهاست.
سالیانیهمچنینبهساختبزرگراهمشهد-فریمان-تربتجام-تایباد-
دوغارون اشاره کرد و گفت :ساخت این مسیر 230کیلومتری بر عهده اداره
کلراهوشهرسازیخراسانرضویاستکهدرمجموع 68درصدپیشرفت
داشتهوتاکنونقطعاتیازاینمسیراجراوبهبهرهبرداریرسیدهومابقیآن
درحدفاصلتربتجامتاتایباددردستساختاست.
مدیرکلبنیادمسکنخراسانرضوی:

فقط29درصدواحدهایمسکونینوسازیو
بازسازیشدهاند

ایسنا -مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
خراسان رضوی اعالم کرد :از مجموع  486هزار
واحد مسکونی در استان خراسان رضوی فقط
 29درصدنوسازیوبازسازیشدهاند.
سید رضا موسوینیا در مراسم آغاز عملیات احداث
 50واحد مســکونی روستای سیلزده ســیفآباد از توابع بخش مرکزی
بردسکن گفت :در اســتان خراســان رضوی در مجموع  486هزار واحد
مسکونی وجود دارد که  9درصد واحدهای کشــور را شامل میشود .وی
اظهار کرد :از این تعداد  141هزار واحد مسکونی نوسازی و بازسازی شده
که معادل  29درصد واحدهای مسکونی استان بوده و این آمار در مقایسه
با کشور که  35درصد واحدهای مسکونی بازسازی و نوسازی شدهاند؛ کم
است.
موسوینیاافزود:درشهرستانبردسکناز 12هزارو 237واحدمسکونی
دو هزار و 600واحد بازســازی شــده که 21درصد واحدهای مسکونی را
شامل میشود .وی گفت :تقریبا نصف میانگین کشور واحدهای مسکونی
این شهرستان از نعمت وامهای مقاومسازی برخوردار شده و مسکن مقاوم
ساختهاند.مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیخراسانرضویبیانکرد:
در بارندگی اخیر  26شهرســتان دچار حادثه شده و  615نقطه روستایی
خسارت دیدند همچنین در بردســکن در مجموع یکهزار و 109واحد
تخریبیونیازمندبازسازیهستند.
باحضورمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری

آزمایشگاهگوهرشناسینیشابور
بهبهرهبرداریرسید

ایرنا-آزمایشگاهگوهرشناسیباحضورمعاونعلمیوفناوری
رئیس جمهوری در مرکز علم و فناوری نیشــابور به بهرهبرداری
رسید.
مدیرمرکزرشدفناورینیشابوردراینمراسمگفت:اینآزمایشگاهتحت
نظارت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی
ایرانبانگاهویژهبهدرجهبندیفیروزهراهاندازیشدهاست.
علیرضاشیرازیافزود:هزینهتجهیزاینمرکزازبخشخصوصیتامینشده
وبرایاولینبارتضمیناستانداردملیفیروزهومرواریدرافراهمآوردهاست.
ویاظهارکرد:اینمرکزبرایعیارسنجیوقیمتگذاریسنگهایقیمتی
بویژه فیروزه و تشخیص فیروزه اصل و مرغوب از ســایر انواع آن که به نام
فیروزهنیشابورعرضهمیشود،راهاندایشدهاست.

