رئیساتاقایرانتاکیدکرد

ضرورتاستفادهاز
ظرفیتاتاقبازرگانی
اوراسیابرایخراسانیها
صفحه2
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در شصت و نهمین نشست شورای گفتوگوی خراسان رضوی انجام شد

مصوبه افزایش نرخ خرید برق
تجدیدپذیر ،نگرانی از چاله به چاه
بهروز عادلشاهیان*

حدود 1/5ســال است که بخش خصوصی
منتظر ابالغ نرخهای جدید خرید تضمینی
برق و بازگشــت پویایی به این حوزه است.
انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در آبان
ماه  97طی جلســه حضوری با مقام عالی
وزارت و معاونان ایشان ،اهمیت این موضوع را یادآور شد .نهایتا
در خردادماه سال جاری مصوبه پیشنهادی نرخ های جدید خرید
تضمینی از جانب ساتبا ،سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره
وری برق بعنوان متولی سیاســت گذاری و توسعه انرژی های
تجدیدپذیر کشور به وزرات نیرو ارسال شد .شرکت ها و نمایندگان
محترم مجلس و استانداری خراسان مکاتبات متعددی جهت
ابالغ سریعتر نرخها با وزارت نیرو داشته اند.
پیرو اعالم نظر اخیر مقام عالی وزارت نیرو مبنی بر ابالغ نرخهای
جدید خرید برق تجدیدپذیر در هفته های پیش رو ،مهمترین
نگرانی بخش خصوصی تغییرات جدی در متن مصوبه ارسالی
است .مطابق با مواد  2و  3قانون بهبود مستمر محیط کسب و
کار و همچنین ماده  60قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ،دولت
مکلف است در تدوین مقررات و آیین نامه ،نظرات تشکل های
مربوطه را اخذ و در جلسات تصمیمگیری از ایشان دعوت بعمل
آورد .مهمترین مصوبه مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
در حال ابالغ بوده و درخواست بخش خصوصی رویت این مصوبه
قبل از ابالغ و نظرخواهی از بخش خصوصی اســت .با توجه به
پشتوانه قوی شرکتهای استان خراسان و همچنین نمایندگان
انجمن ،اعالم آمادگی جهت جلسات حضوری و بررسی این مصوبه
وجود دارد .ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران طی  3سال
گذشته در مقایسه با  2دهه گذشته به حدود  800مگاوات و رشد
خوبی را تجربه کرده است با این حال این مقدار با اهداف تعیین
شده در برنامه ششم توسعه کشور ( 5000مگاوات) فاصله بسیار
زیادی داشته ،هم اکنون کمتر از 1درصد کل ظرفیت تولید برق
را به خود اختصاص داده و در صورت ادامه روند فعلی ،این نمو
متوقف خواهد شد.
ادامه همین صفحه

چکشکاری برای اصالح قوانین تامین اجتماعی

دنیای اقتصاد -چکشکاری مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی درباره برخی قوانین و بخشــنامههای حوزه تامین اجتماعی و ارســال آن مصوبات
به پایتخت ،نتیجه نشســت اخیر این شــورا بود .شــورای گفتوگوی خراسان رضوی که
اردیبهشتوخردادماهامسال،بهمشکالتبخشخصوصیدرحوزهتامیناجتماعیپرداخته

و پیشنهاداتی در راســتای رفع آن ارائه کرده بود ،در شصت و نهمین جلسه اش ،مصوبات را
چکش کاری و مهیای ارسال به تهران کرد تا شورای گفتوگوی ملی برای پیگیری آن از طریق
اتاق بازرگانی ،مجلس و دولت اقدام کند .مشکالتی که به واسطه بخشنامه های دست و پاگیر
و قوانین سالهای دور تامین اجتماعی برای فعاالن حوزه کسب و کار به وجود آمده ،یکی و دو

دنیای اقتصاد وضعیت شرکتهای فعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را بررسی میکند

سرمایههایتجدیدناپذیر؟
صفحه 4

جمعی از سازندگان مسکن درخواست کردند

جلوگیری از
افزایش عوارض ساختمانی در مشهد
صفحه 2

مصوبه افزایش نرخ خرید برق تجدیدپذیر ،نگرانی از چاله به چاه
ادامه یادداشت
سهم نیروگاه های بادی و نیروگاه های خورشیدی کل
کشــور به ترتیب حدود  40و  45درصد از کل ظرفیت
تجدیدپذیر منصوبه میباشد .استان خراسان رضوی دارای
بزرگترین کریدور بادی کشــور و مناطق وسیع و پهناور
جهت احداث نیروگاه های خورشیدی است .تنها در این
استان حدود  750عدد نیروگاه کیلوواتی تجدیدپذیر به
مجموع ظرفیت حدود  6500کیلووات ( 6/5مگاوات) برای
مشترکان برق نصب و در حال بهره برداری است .بعبارتی
نزدیک به حدود 20درصد کل نیروگاههای کیلوواتی کشور
در استان خراسان رضوی احداث شده است که بایستی
قدردان شرکت محترم توزیع مشهد و استان بدلیل پیاده
سازی سیستم یکپارچه مدیریت احداث این نیروگاه ها
باشیم .در حال حاضر بیش از  50شرکت فقط در بخش
نصب و احداث نیروگاه های خورشیدی کیلوواتی 3،شرکت
در زمینه تولید تجهیزات اصلی این سامانه ها ،شرکتهای
فعال در عرصه تامین دیگر تجهیزات همچون ســیم و
کابل و همچنین شرکتهای توسعه دهنده نیروگاه های
مگاواتی در سطح استان فعال میباشند .این همه نتیجه

ابالغ نرخهای جذاب خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در
اردیبهشت سال  95و همچنین دوره تضمینی  20ساله
خرید بوده است .متاسفانه از ابتدای سال  97هزینه احداث
نیروگاه های تجدیدپذیر با رشــد چند برابری نرخ ارز به
حدود  2برابر رسید و بعنوان مثال هزینه اولیه یک نیروگاه
خورشیدی  5کیلوواتی از حدود  25الی  30میلیون تومان
به حدود  50الی 55میلیون تومان رسیده است و جذابیت
این صنعت از بین رفته است .با توجه به کاهش جذابیت
سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر و لذا کاهش
جذب پروژه ،جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها که با امید
به شکوفایی این صنعت در استان خراسان در شرکتهای
مذکور مشغول به کار شده اند ،وضعیت مناسبی ندارند و
اغلب این شرکتها با  10درصد ظرفیت خود در زمینه
پروژه های تجدیدپذیر مشغول هستند.
با توجه به اینکه اوج مصرف برق کشور ایران با توجه به
بار سرمایشی در تابستان است و همچنین اینکه با توجه
به رژیم باد و همچنین تابش خورشــید باالترین میزان
تولید حاصل از نیروگاه های تجدیدپذیر در تابستان اتفاق
می افتد ،تطابق بسیار مناسبی بین تولید و مصرف برقرار

بوده و لذا کمک بسیار خوبی به جلوگیری از خاموشی و
صدمه به صنایع و مشترکان برق میشود .همچنین صنعت
تجدیدپذیر کامال مردمی بوده بدین معنی که هردوطرف
آن ،منابع مالی الزم برای خرید برق تجدیدپذیر و همچنین
سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کامال
توسط بخش خصوصی و مردم فراهم میشود ،دولت باید
نقش رگوالتوری و تسهیل کننده خود را در زمینه تصویب
قوانین به درستی و به موقع اجرا کند .خاطرنشان میسازم
با توجه به اینکه هزینه واقعی تمام شده تولید برق فسیلی
با احتســاب هزینه های پنهان همچون هزینه زیست
محیطی و  ...بیش از  2برابر میانگین نرخ های خرید برق
تجدیدپذیر است ،حمایت از بخش تجدیدپذیر بوسیله
ابالغ به موقع ایین نامه و قوانین به نفع دولت است .طبق
محاسبات قیمت برق فسیلی فروخته شده به مردم 10
درصــد قیمت واقعی خود بوده و در این بخش دولت به
میزان  90درصد یارانه پرداخت میکند.
*عضو هیات مدیره کارگروه بودجه و مجلس
انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران (اتاق بازرگانی)

بررسی نقش برند در توسعه صادرات
محمدعلی امیرفخریان

رئیس اداره بازرگانی خارجی
سازمان صمت خراسان رضوی

بخش اول -چگونه یک برند خوب ،ایجاد ارزش
می کند؟
یک برند خوب ،انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می
کند به طوري که در یک بازار بسیار پیچیده ،برند یک راه
میان بر را در فرآیند تصمیم گیري مصرف کننده به وجود
می آورد و بر وفاداري مشتریان تاثیر مستقیم و مثبت
خواهد گذاشت .از آن جا که مشتریان بیشتر نام هایی
را انتخاب می کنند که می شناسند ،بنابراین وفاداري
مشتریان به شرکت هایی با نام تجاري مورد تأیید ،بیشتر
است .نام تجاري قوي ورود به بازارهاي جدید را ممکن
می سازد؛ شرکت هاي با برند قوي در ورود به بازارهاي
جدید به مراتب موفق تر هستند .همچنین ،برند قوي
افزایش قیمت محصول را امکان پذیر می کند و امکان
استخدام کارکنان را افزایش می دهد.
براي این که یک برند موفق باشــد ،ساختار سازمان
باید از آن حمایت کند .از آن جا که ارزش برند از عوامل
متعدد تشکیل شده است ،کارشناسان معتقدند چیزي
که همه شــرکتها نیاز به سرمایه گذاري در آن دارند،
تحقیق است.
برندسازي :برندسازي فعلی است که در نتیجه آن
سطح احساسی و عاطفی مرتبط با یک محصول یا خدمت
افزایش مــی یابد .ارزش یک برند را به طور معناداري

تا نیست؛ قوانین تامین اجتماعی در سالهای اخیر همواره یکی از موانع کسب و کار به شمار
رفتهوبخشخصوصیبارهادراینبارهخواستاراصالحقوانینبودهاست.امادرخراسانرضوی
تنها بخش خصوصی نیست که از این قوانین گالیه مند است ،کار به جایی رسیده که مسئوالن
شورایهماهنگیبانکهایایناستانهمخواستارتلطیفقوانینشدهاند...
صفحه 3

احداث نیروگاه های خورشیدی در شرکت انرژیهای تجدیدپذیر خراسان رضوی

یادداشت

مرتبط با دلبستگی احساسی ذي نفعان نسبت به برند
بوده و برای برند سازی بر اهمیت ایجاد چنین ارتباطی
تاکید ویژه وجود دارد.نکته قابل توجه اینکه بعد از خلق
برند ،رفتار و عملکرد سازمان است که به موفقیت و یا عدم
موفقیت برند می انجامد .تمامی فعالیت هاي یک سازمان
و نحوه جهت گیري آن سازمان ،می تواند به محبوبیت
و یا کم رنگ شدن یک برند منجر شود.
گاهی اوقات شرکت ها بیش از آن که نگران مفهومی
باشــند که از برند در ذهن مصرف کننده نقش بسته،
بر ایجاد یک برند شــناخته شده تاکید دارند .بنابراین
موضوع برندسازي نباید تمام دغدغه مدیران باشد بلکه،
این تصویر ذهنی مشتریان از برند است که باید در کانون
تمرکز قرار داشته باشد.
مدیریت برند :مدیریت برند ،شامل باورها و ارتباطات
شفاف ،هدفمند و پایداري است که شرکت ها بر اساس
آن براي مشتریان هدف خود ارزش آفرینی میکنند و
بــه نوعی برند خود را مدیریت میکنند .مدیریت برند
جزء الینفک برندسازي می باشد و هرگز برندي صرف
انجام مجموعه فعالیتی تحت عنوان «ایجاد برند» ،ساخته
نمیشود به دلیل آنکه براي شکل گیري یک برند عوامل
متعددي دخیل هستند.
براي مدیریت کردن یک برند ،داشتن استراتژي یک
ضرورت محسوب میشود .اســتراتژي برند ،عنصري
ضروري و نیروي محرکه اي تعیین کننده براي برنامههاي
بازاریابی شرکت ها محسوب میشود .عواملی که در این
خصوص از اهمیت باالیی برخوردار هســتند عبارتند
از :تثبیت موقعیت یک برند نســبت به رقبا ،هدف قرار

دادن مصرف کنندگان خاص ،قیمت گذاري منطقی،
ارتباطات با شرکا و هرگونه سیاستی که براي حمایت از
برند ،برندسازي و مدیریت برند به سه طریق به مشتریان
منفعت می رساند :کاهش هزینه هاي جستجو ،کاهش
ریسک و انتقال تجربه مصرف .هریک از این سه روش
باید مورد توجه مدیران و کانون تمرکز استراتژي ها باشد.
استراتژي برند :استراتژي برند چگونگی خلق ارزش
و تعریف ارزش توسط سازمان است .این استراتژي چهار
نکته را مد نظر قرار می دهد:
 -1نیاز مشتری (به عنوان منبع ارزش)
 -2پیشنهادهاي رقبا(به عنوان منبع تمایز)
-3منابع شرکت (به عنوان منبع مزیت)
 -4شرکا(به عنوان منبع قدرت در بازار)
مدیریت برند در ایران :بحث مدیریت برند از جمله
موضوعاتی اســت که در کشور توجه قابل قبولی به آن
نشده است .شاید وجود اقتصاد دولتی و انحصار در کشور
یکی از دالیل این کم توجهی باشد .با توجه به اینکه در
چنین اقتصادي به رقابت نیازي نبوده در نتیجه به نامهاي
تجاري و ارزشگذاري آن نیز اهمیت قابل توجهی داده
نشده است .اقتصاد تورمی یکی دیگر از دالیل عدم توجه
به بحث برندسازي در کشور است و در چنین شرایطی
سرمایه گذاران به ســمت بخشهاي سودآورتر مانند
ساختمان و ماشین آالت میروند که سودآوري بیشتري
به همراه دارد .کیفیت پایین محصوالت داخلی و در نتیجه
غیر رقابتی بودن این محصوالت ،نبود استاندارد جامع و
ناکافی بودن خدمات پس از فروش را می توان از دیگر
موانع برندسازي در کشور عنوان کرد.

عضوهیاتمدیرهکانونسراسریانبوهسازاناعالمکرد

علیرضا رزمحسینی:

خواستههای انبوه سازان برای مشارکت
در طرح اقدام ملی مسکن

زمینه سرمایهگذاری سودآور
در خراسان رضوی فراهم است

همین صفحه

صفحه 4

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان اعالم کرد

خواستههایانبوهسازانبرایمشارکتدرطرحاقدامملیمسکن
دنیای اقتصاد -کانون سراســری انبوه سازان
ایران برای مشــارکت حداکثری در طرح اقدام
ملی مسکن خواستار اصالحات قانونی در برخی
حوزهها از سوی وزارت راه و شهرسازی شد.
عضو هیات مدیره کانون سراسری
انبوه سازان گفت :برای اینکه طرح
اقدام ملی مسکن موفقیت آمیز باشد
و انبوه ســازان از مشارکت در این
بخش اســتقبال کنند ،وزارت راه و
شهرسازی باید به اصالح قوانین در این زمینه توجه کند.
محمود پژوم افزود :در گام نخست باید قانون پیش
فروش مســکن اصالح شــود زیرا قانون فعلی در این
زمینه مشــکالتی را برای انبوه ســازان بوجود آورده و
باعث شده آنان از مشارکت در اجرای طرح های بزرگ
عقب نشینی کنند.
وی اظهار کرد :قراردادهایی که برای انبوه سازان در
جریان طرح اقدام ملی مســکن از ســوی وزارت راه و

شهرسازی تنظیم شده است در سطح ملی به صورت
مشارکتی نیست بلکه به صورت پیمانکاری و یک جانبه
تنظیم شده که این امر نیز نیازمند بازنگری است .وی
گفت :میزان تسهیالتی که بانک مسکن برای طرح اقدام
ملی مسکن به متقاضیان عرضه می کند با توجه به نرخ
تورم و افزایش قیمت تمام شده واحد مسکونی ،جوابگوی
نیاز نیست و باید دستکم تا ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال
افزایش یابد و دوره بازپرداخت تسهیالت  ۲۰ساله شود.
پژوم افزود :ماده پنج قانون بیمه تامین اجتماعی ویژه
کارگران ســاختمانی  ۲سال است که از سوی مجلس
شورای اسالمی برای اصالح در دست بررسی می باشد
و در برای اجرای طرح اقدام ملی مســکن تسریع در
اصالح این ماده قانونی ضرورت بیشتری پیدا می کند.
وی تصریح کرد :مواد  ۶۹ ،۷۷و  ۶۶قانون مالیات های
مســتقیم از موانع دیگر پیش روی انبوه ســازان برای
مشــارکت در طرح اقدام ملی مســکن است که باید
اصالح شوند.

امورآگهیهای روزنامه «دنیای اقتصاد» درمشهد

وی گفت :برای اقشار متوسط به پایین بویژه ساکنین
حاشیه شهر دولت باید زمین را به صورت رایگان یا با
حداقل قیمت در اختیار انبوه سازان برای مشارکت در
اجرای طرح اقدام ملی مسکن قرار دهد.
رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی افزود :صدور
پروانه ساختمان در طرح اقدام ملی مسکن باید رایگان
یا با حداقل قیمت باشد و پیشنهاد می شود در سهمیه
دریافتی مجریان و مهندسان ناظر در این طرح  ۵۰درصد
تخفیف اعمال شود.
پژوم پیشنهاد کرد در مورد انشعابات آب ،برق و گاز
در طرح اقدام ملی مسکن نیز در حد امکان برای تامین
شــبکه وجه اضافی از صاحبان واحدهای مســکونی
دریافت نشود.
به گفته پژوم ،انبوه سازان در طرح اقدام ملی مسکن
در این استان یک پروژه  ۲۲۰۰واحدی با عنوان پروژه
رسالت در خیابان طبرسی مشهد را از سال  ۱۳۹۷در
حال اجرا دارد.

0912 419 86 35
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گزارش

تغییراتبورس درهفتهاخیر

بازدهی 5روز اخیر معامالت ســهام شرکتهای فعال در
بورس و فرابورس  -شاخص کل در تاریخ 31شهریورماه با
رشد 4390واحدی به عدد 302103واحد رسید .
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان شیروان
و بجنورد)

2/45

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

12/11

3

غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

-0/96

4

غشهداب(کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان)

-1/31

5

غشهد(شهد ایران)

9/39

6

تبرک(گروه کارخانجات صنعتی تبرک)

10/56

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

12/14

8

سخاش(سیمان خاش)

4/03

9

سقاین(سیمان قائن)

4/03

10

خرینگ(رینگ سازی مشهد)

0/22

11

خشرق (الکتریک خودرو شرق)

4/32

12

ثشرق(سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

-3/11

13

وتوس (توسعه شهری توس گستر)

1/25

14

خراسان (پتروشیمی خراسان)

-2/04

15

فخاس(فوالد خراسان)

2/78

16

زبینا(کشاورزی و دامپروری بینالود)

16/39

یادداشت

جای خالی مدیریت
فاطمه کدخدا *
بحث در خصوص جای خالی مدیریت را با یک
مثال عینی در حوزه مدیریتی شروع می کنیم؛
فردی که به عنــوان کارمند در یک مجموعه
همیشه از نوع برخورد مدیرخود شاکی بود بعد
از یک مقطع زمانی ترفیع درجه داشته و مدیر
یکی از واحدهای تابعه شد اما متاسفانه به هیچکدام از اصولی که
ادعاداشتعملنکردوسطحنارضایتیازویباالبود.مروریبراین
مثالعینیکهبخشیازواقعیتدنیایمدیریتیاست اینسوالرا
به ذهن انسان متبادر می کند که چه اتفاقی رخ داد که این فرد بعد
از رسیدن به پست مدریتی به اصولی که خودش مدعی بود پایبند
نبود؟ آیا شــرایط بر او تحمیل شــد و برای نایل شدن به اهداف
سازمان باید مالحظات انسانی را نایده می گرفت؟ آیا از امتیازات
ویژهایدراینپستبرخورداربودکهناچاربرایحفظاینامتیازات
باید به هر قیمتی حتی عدم توجه به مالحظات انسانی به حفظ
موقعیت خود بیندیشــد؟ در این بخش به برخی از مشکالت در
حوزهمدیریتاشارهمیشودشایدبتوانیمپاسخسواالتباالراپیدا
کنیم:
عدمآشناییباتکنیکهایمدیریتی،شناختهنشدنمدیریت
به عنوان یک تخصص ،حفظ وضع موجود و ریسک پذیر نبودن،
حفظموقعیتومنافعشخصیبهنحویکهمنافعواهدافسازمان
برایشان اهمیتی ندارد و منافع خودشــان در اولویت است ،عدم
توجه به مالحظات انسانی ،نگرش صرفا مکانیکی به انسان ،روابط
به جای ضوابط (به جای شایســته ساالری در انتخاب کارکنان و
مدیرانزیرمجموعه،آگاهانهیاناخودآگاهگرفتارروابطشخصیو
باندی شدن) ،فاصله بسیار زیاد برخورداری از امتیازات اجتماعی
و مالی بین یک مدیر و کارشناس یا کارمند زیر مجموعه و نداشتن
طرح و برنامه و عدم توانایی در برنامه ریزی بلند مدت و راهبردی از
جملهمشکالتحوزهمدیریتدرایراناست.
دخالت در فرایند گردش کار به جای نظارت ،عدم شناســایی
فرصتها که باعث می شــود مدیر نتواند از پتاســیل ها و امکانات
موجود در راســتای اهداف سیســتم گام بردارد ،ریسک پذیری
خارج از قاعده و فاقد پشتوانه علمی و تجربی ،عدم تناسب حرفه
مدیر با تخصص او ،عدم آشنایی با تکنیک های روانشناسی ،ترس
از نیروهای قویتر ،عدم توانایی در مدیریت بحرانها ،ضعیف جلوه
دادن مدیران قبلی و انتقاد ناپذیری را میتوان دیگر مشــکالت
مدیریتخواند.
بررسی وضعیت موجود در حوزه مدیریت مبین این واقعیت
اســت که مدیریت به عنوان تخصص شناخته نشده و به معنای
واقعی وجود ندارد و خأل آن به خوبی احساس می شود .در نهایت
ریشهبسیاریازمشکالتنتیجهفقدانیاسوءمدیریتاست.پس
ضرورت ایجاب می کند به این حوزه توجه ویژه مبذول شود.
*معاونفرهنگیبوستانریحانه

رئیس اتاق ایران تاکید کرد

ضرورت استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی اوراسیا برای خراسانیها
دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -تشکیل اتاق
بازرگانی اوراسیا و لزوم استفاده خراسانیها از
این فرصت برای مبادالت تجاری با کشورهای
آن منطقه و برگزاری نخســتین همایش ملی
حمل و نقل و ترانزیت در مشــهد ،مهمترین
اخباری بود که در نخستین جلسه کمیسیون
حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراســان
رضویمطرحشد.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران در این نشست
به موضوع توافق در خصوص تشکیل اتاق بازرگانی در
منطقه اوراسیا و امضای توافقات مربوط به آن در هفته
جاری اشــاره کرد و این اتفاق را نتیجه اقداماتی خواند
که در راستای ورود رسمی ایران به اتحادیه اقتصادی
اوراسیا انجام گرفته اســت .او با توجه به جایگاه ویژه
خراســان رضوی در حوزه تجارت ،خواستار مشارکت
الزم از سوی بخش های مختلف این استان برای بهره
برداری حداکثری از این ظرفیت شــد .شافعی نتیجه
تشکیل اتاق اوراسیا را رشد مبادالت کاالیی و حضور
پررنگترایرانیهادربازارهایآنمنطقهدانست.
وی خطاب به اعضای کمیســیون حمــل و نقل و
ترانزیت اتاق مشهد ،با اشاره به مشخص بودن وظیفه
کمیسیونها در ساختار اتاق و لزوم تمرکز آنها بر انجام
وظیفه واقعی اتاق ،گفت :باید به این نکته توجه داشت
که امکان حل همه مشکالت حوزه حمل و نقل کشور
در کمیسیون وجود ندارد؛ بنابراین الزم است اولویت
بندی صورت گیرد و اگر در سال دو مشکل اساسی این
حوزه با پیگیری کمیسیون حل شود ،بهتر از این است
که 100مشکلرابدونکسبنتیجهمطرحکنیم.
«جایــگاه حمل و نقل هنــوز در فرهنگ اقتصادی
کشور پذیرفته نشده ،این درحالیست که اگر اقتصاد را
بهمثابهپیکرهیکانسانبدانیم،حملونقلپاهایاین
پیکره اســت و اگر این حوزه دچار لطمه شود ،اقتصاد
کشور فلج میشــود و اینجاست که اهمیت این حوزه
مشخص میشــود» شــافعی با بیان این نکته اظهار
کرد :گاهی برخی مســئوالن ،حمل و نقل را مولفه ای
فرعی در اقتصاد میدانند و به همین دلیل این حوزه در
برنامهریزی کارهای توسعه ای کشور جایگاه مناسبی
ندارد .امروز مسائل حمل و نقلی در اقتصاد ما مغفول
مانده و به مســائلی چون زیرســاختهای راه و ناوگان
فرسوده حمل ونقل ،نسبت به ســایر حوزه ها توجه
کمتری میشود .این مسائل باید در کمیسیون حمل
و نقل به نتیجه برسد و به خاطر داشته باشیم که اگر به
سمت استفاده از ابرازهای نوین این حوزه نرویم ،دچار
مشکلمیشویم.

شافعی :امروز مسائل حمل و نقلی در
اقتصاد ما مغفول مانده و به مسائلی
چون زیرساختهای راه و ناوگان
فرسوده حمل ونقل ،نسبت به سایر
حوزه ها توجه کمتری میشود

سپردهنقدیدارند،همانطورکهاتاقدرموضوعکارنه
تیر ضمانت ما را انجام می دهد در حوزه کشتیرانی نیز
ازماحمایتکندوایناختیاربهشرکتهایکشتیرانی
فعال در این حوزه سپرده و تضامین سلب شوند .امروز
در بحث تضامین ،چک ها را به آسانی ارائه می دهیم و
این درحالیست که اســترداد آن ها به سختی صورت
میگیرد.
این فعال حــوزه حمل و نقل تصریــح کرد :یکی از
درخواست های ما از گذشته ،ایجاد دادگاه ویژه فعاالن
اقتصادی با مباشران تخصصی در حوزههای مختلف
بوده اســت ،چرا که از خال نگاه تخصصی در رسیدگی
به پرونده های این بخش رنج می بریم .گاهی در مقابل
افــرادی در دادگاه قرار میگیریم کــه حتی قوانین
تجارت را بلد نیستند ،چه رسد به قوانین حمل و نقل و
کنوانسیونهایمربوطبهآن.
وی تصریح کــرد :ما بنگاهی اقتصــادی داریم که
بعد از  20ســال حکــم برائت گرفتــه و در این مدت
پروانه اش تعلیــق بوده و با وجود حکــم برائت هنوز
امکان فعالیتش وجود نــدارد؛ از بین رفتن بالغ بر 40
هزار نفر فرصت شــغلی نتیجه چنین برخوردهایی
است.
فرخی در پایان پیشــنهاد کرد تا عضوی از صنعت
حمــل و نقل در اتاق های مشــترک بازرگانی حضور
داشــته باشــد و اهداف بین المللی این حوزه را بهتر
پیگیریکند.
رئیس اتــاق ایران نیز در خصوص حل مشــکالت
مربوطبهکارنهتیرشرکتهایحملونقلبینالمللی
اظهار کرد :در این خصوص در تهران جلساتی برگزار
کردیم و امیدوارم به زودی تغییراتی کلی در این بخش
اتفاق بیفتد .فعاالن ایــن حوزه برای خرید کارنه تیر و
انتقال پول ریسکهای زیادی را متحمل شده اند و باید
به طور کلی این قضیــه را حل کرد و ما در اتاق ایران به
جدپیگیراینموضوعهستیم.
وی در واکنــش به درخواســت فرخی در خصوص
عضویت نمایندگان حمل و نقل در اتاقهای بازرگانی
مشــترک گفت :هیچ مانعی در این خصوص نیست و
هر کســی که بخواهد میتواند در اتاق مشترک عضو
شــود .اتاقهای مشترک ترکمنستان ،تاجیکستان و
افغانستاندراستانمافعالیتدارندوتوصیهمیکنمکه
از حوزه حمل و نقل به این اتاقها ورود کنید چون یک
بُعدمهمتعاملبااینکشورهامربوطبهحوزهشماست.
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رئیساتاقایرانبرلزومتمرکزکمیسیونهایحمل
و نقل اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در باب نوسازی و
بهسازیحملونقلتاکیدوتصریحکرد:کمیسیونها
باید در این خصوص طرحی جامع ارائه و موضوع را حل
کنند .از طرفی ،اگر به تســهیالت و خدمات رفاهی در
طول مسیر ترانزیتی و جذابیتهای آن توجه نکنیم،
 10تا  15ســال آینده همین موقعیت کنونی را هم از
دستمیدهیم.
وی در بخش دیگری از ســخنانش به تورم قوانین و
مقررات در حوزه اقتصاد اشــاره و اظهار کرد :اگر با این
روش تا 20ســال دیگر هم کار شــود ،باز هم به نقطه
ایده آل نمیرسیم .از طرفی قوانین متناقضی هست که
مشکالتبسیاریبهدنبالدارد؛بهطورمثالحکمیک
تخلف مشابه در قانون گمرک با قانون مربوط به قاچاق
کاال متفاوت است؛ در یکی جریمه ای کوچک تعیین
شده و در دیگری حبس طوالنی مدت و بستگی به این
داردکهقاضیبهکدامقانونمراجعهکند.اینتناقضدر
قوانینیکفاجعهاست.
zبرگزارینخستینهمایشملیحملونقلوترانزیت
درمشهد

احمد زمانیان ،رئیس کمیســیون حمل و نقل اتاق
مشهد نیز در این نشست از برگزاری نخستین همایش
ملی حمل و نقل و ترانزیت به میزبانی مشهد خبر داد و
گفت :این رویداد در  28آذرماه امسال و با حمایت اتاق
بازرگانیبرگزارخواهدشد.
اهمیــت و جایگاه ترانزیت در کشــور و مقایســه

جمعی از سازندگان مسکن درخواست کردند

جلوگیری از
افزایش عوارض ساختمانی در مشهد

دنیای اقتصاد -جلسه هم اندیشی مدیران انجمنهای ساختمانی مشهد با
افسانهآشفته
خبرنگار
دعوت کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد با موضوع الیحه افزایش
عوارض پروانههای ساختمانی شورای شهر برگزار شد اما علیرغم دعوت از مسئوالن استانی
وشهری،مسئولیدراینبرنامهحضورنداشت.مدیریتشهریمشهدموضوعافزایشعوارض
ساختمان را بار دیگر به جریان انداخته و خواهان اجرایی شدن آن است اما این مساله صدای
سازندگانبهویژهسازندگانخردمسکنرادرآوردهاست.آنهابرایآنکهمانعاجراییشدناین
الیحه شوند ،از شورای شهر گرفته تا استانداری را رفتهاند تا اعتراض خود به این مساله را بیان
کنندوایننشستهمبهمنظورطرحدغدغههادرهمینخصوصبرگزارشد.مدیرانانجمنهای
ساختمانیمشهدمعتقدندکهباافزایشعوارضساختمانی،اینگرانیزنجیروارافزایشمییابد
ودرنهایتمنجربهگرانیهزینهزندگیدرمشهدمیشود؛یعنیباافزایشعوارض،قیمتنهایی
آپارتمان زیاد میشود که منجر به افزایش قیمت زمین شده و این سیکل گرانی ادامه مییابد؛
آنها میگویند که مسئوالن قصد دارند مشــهد را تبدیل به تهران دوم کنند .اما هیچ یک از
حاضران در این نشست به این موضوع اشــاره نکرد که در سال گذشته که شهرداری عوارض
را افزایش نداد ،چرا قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و در برخی نقاط تا سه برابر و در برخی
دیگرازنقاطمشهدبین 80تا 100درصدافزایشقیمتمسکنراشاهدبودیم.

کشورهای مســیر ،فرصت ها و تهدیدهای ترانزیت،
بررســی دالیل و راهکارهای جبــران خالء نبود یک
متولی مشــخص در بخش ترانزیت و حمل و نقل بین
المللی و نقش دانشــگاه ها و مجامــع علمی از جمله
محورهای این همایش است که زمانیان به آنها اشاره
کرد.
وی از موانع و چالش هــای حوزه حمل و نقل ،روان
سازیترانزیتونوسازیناوگانومواردپیشنهادیاتاق
به کمیسیون به عنوان برخی دستورکارهای جلسات
آیندهاینکمیسیوننامبرد.
زمانیان از پیش بینی ســه کمیتــه در دور جدید
فعالیت کمیســیون حمل و نقل اتاق خبر داد و گفت:
کمیتههای ریلــی ،دریایــی و جــاده ای و ترانزیت
مشــکالت بخش های مرتبط با خود را بررســی و به
کمیسیونمیرسانند.
محمــود امتی ،دیگر عضو هیــات نمایندگان اتاق
مشهد اســت که در کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
عضویت دارد؛ او در این نشست اظهار کرد :رویکرد اتاق
در دوره جاری بر مشارکت جویی از فعاالن اقتصادی و
اعضا تمرکز دارد و طبیعتا این موضوع در کمیســیون
ها می تواند نمود زیادی داشــته باشد .حمل و نقل از
کمیسیونهاینسبتافعالوموفقاتاقدردورهپیشین
بوده،امابرایاینکهکمیسیونپویاتریداشتهباشیم،از
ابتدا برنامه ای که به اتاق ارائه می دهیم باید براســاس
مشکالت ،پیشنهادات و مواضع فعاالن حوزه حمل و
نقل باشد تا به یک جمع بندی و محصول مطلوب در
zسیستم اداری فشل ،مشکل همیشگی

علیرضــا قرایی ،دبیــر کارگروه
جمعیتسازندگانمناطقمشهد
در این جلســه تاکید کرد :امروز
شهر مشهد را ســازندگان گران
نمیکنند بلکه شــورای شــهر و
شهرداری هستند که قصد گران کردن شهر را دارند.
البته دولت هم در این میان نقشی دارد که ما از خیر آن
گذشتیم چون کمکی در این راه نمیکند؛ راه نجات از
این گرانی ،اتحاد و پافشاری ما انجمنها است.
ویباتاکیدبراینکهواممسکنبههرسازندهایتعلق
نمیگیرد ،اظهار کرد :اخیرا به سازندگان با صالحیت
واممسکنمیدهند،اینمسالهبهچهمعناست؟!یعنی
تنها باید عضو سازمان نظام مهندسی باشیم یا پروانه از
راه و شهرسازی داشته باشیم تا بتوانیم ساخت و ساز
کنیم؟ این وظیفه بانک مسکن است که برای توسعه
شهر و صنعت ساختمان وام و تسهیالت دهد.
دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد از
هزینههایی مازادی کــه در فروش هر واحد آپارتمان
برای سازنده آن ایجاد میشــود ،گفت و عنوان کرد:
ســهم شــهرداری در فروش  ۴الی  ۵درصد اســت،
درحالیکه شــهرداری باید ســهم خود را از ساخت
دریافت کند .در گذشــته نیز گفتیم سهم شهرداری
از هزینههای ساخت  ۱۸درصد اســت اما با افزایش
عوارض ساختمانی ،ســهمش به  ۲۵درصد میرسد
و به تبع آن ســازنده متحمــل هزینههای هنگفتی
میشــود .به عنوان مثال برای آپارتمانی  500متری
در منطقه مالصدرا باید هزینــه  ۵.۵میلیارد تومانی
عوارض و  ۷۰۰میلیون تومانــی تامین اجتماعی و...
پرداخت.
zگرانی عوارض ساختمانی  -گرانی شهر

احســان حافظ نظامــی ،عضو
کارگــروه جمعیت ســازندگان
مناطق مشــهد نیز گفت :میزان
پیش فروش واحدهای مسکونی
نسبت به سال  ۹۰و  ۹۱بسیار کم
شده اما به هر حال بسیاری از سازندگان  10الی  ۵۰و
حتی  ۹۰درصد کار خود را پیــش فروش میکنند؛

اینزمینهبرسیم.

zدرخواست برای حل مشکالت گمرکی شرکتهای
حملونقل

ضرابی ،دیگر عضو کمیسیون اشاره ای به مشکالت
گمرکی شرکت های حمل و نقل داشت و گفت :ما در
گمرک مشکالت بســیاری داریم و ترانزیت به خاطر
مسائل پیش پا افتاده دچار مشکل شده است .توقع این
بخش از اتاق این است که برای حل و فصل این موضوع
ازماحمایتکند.
شــافعی ،رئیس اتاق ایران و خراســان رضوی در
واکنش به این موضوع تصریح کرد :برای حل مشکالت
گمرک اگر الزم است از مدیرکل دعوت کنید و من هم
مذاکره الزم را انجام خواهم داد .صدماتی که از ابتدای
سال  97تاکنون در حوزه گمرک به ما وارد شد بسیار
طاقتفرســا بود با تصمیمات عجوالنه و بی تدبیری
هایی که در صدور بخشنامه اتفاق افتاد ،لطمات زیادی
بر اقتصاد ما وارد آمد.
فرخی ،عضو هیــات مدیره انجمن حمل و نقل بین
المللی خراسان رضوی نقبی به مشکالت فعاالن حمل
و نقل جادهای با مجموعه کشتیرانی ها زد و اظهار کرد:
این مشــکل از گذشته وجود داشــته و کماکان ادامه
دارد؛ ما در حوزه کشتیرانی برای کانتینر هم تضامین
و هم سپرده نقدی پرداخت می کنیم و همیشه دچار
چالش شدهایم .فرخی خاطرنشان کرد :درخواست ما
این است که با توجه به اینکه شرکت های حمل و نقل
تنها حوزه اقتصادی کشورند که در اتاق بازرگانی هم

بنابراین هرگونه افزایــش قیمت و گرانی آپارتمان به
سازندگان صدمه خواهد زد و باید گفت که خیلیها به
دنبال گران کردن مشــهد هســتند .در ســال ۹۱
محاسبات شهرداری از  pبه ' pرسید که نرخ مسکن با
یک تبدیل محاســبات ،به طور ناگهانی رشــد ۴۵۴
درصدی به همراه داشــت .این ســازنده مسکن در
خصوص افزایــش هزینههای عوارض ســاختمانی
تصریح کرد :در گذشــته هزینه پروانه ساختمانی با
تخلفات به  ۱۰۰میلیون تومان نمیرسید اما االن به
 ۳۰۰تا  ۵۰۰میلیون تومان رسیده است .یکی دو ماه
اســت که وضعیت بــازار ثابــت شــده و میتوانیم
برنامهریزی کنیم اما پیش از این سازندگان سالی پر از
هیاهو و چالش با افزایش  3تــا  10برابری در صنعت
ساختمان را تجربه کرده اند.
حافظ نظامــی تاکید کــرد :شــهرداری بودجه
تخصیصی  8500میلیارد تومانی از محل پروانههای
ساختمانی امسال خود را بسته و به دنبال مازاد درآمد و
بودجه سال آینده خود است.
zنباید یک طرفه قضاوت کرد

کاویان ،عضــو دیگــر کارگروه
جمعیــت ســازندگان مناطق
مشهد،باتاکیدبراینکههزینههای
شهر مشهد نسبت به سایر شهرها
زیاد است و شــهرداری و شورای
شهر باید آن را پرداخت کنند ،عنوان کرد :بخش عمده
درآمدهای شــهرداری جریمه تخلفات است که از ما
سازندگان اخذ میکنند؛ یعنی بخشی از درآمدهای
شهرتوسطکمیسیونماده 100بدستمیآید.اینکه
محاســبات را از  pبه  ’pو ســپس به  kتبدیل کردند
یعنی به دنبال افزایش درآمدهای شهری هستند اما ما
به عنوان شهروندان این شهر به دنبال خدمات مطلوب
هستیم .وی افزود :دو سال آخر هر دوره از شورای شهر
شاهد خدماتی همچون آسفالت کردن و پل سازی و...
هستیم که عالوه بر مساله تبلیغ برای انتخابات شورا،
ارائه خدمات به مردم نیز است و این عامه مردم هستند
که رای میدهند .قرار اســت مشهد همچون شهری
«الکچری» اداره شــود و این الکچری اداره شــدن
نیازمندهزینههایبسیاریاست.درنتیجهتالشبرای

فرخی :از خال نگاه تخصصی در
رسیدگی به پرونده های این بخش
رنج می بریم .گاهی در مقابل
افرادی در دادگاه قرار میگیریم که
حتی قوانین تجارت را بلد نیستند،
چه رسد به قوانین حمل و نقل و
کنوانسیونهای مربوط به آن
اجرایی نشــدن این الیجه سرانجامی نخواهد داشت.
شهرداری به مدیری اهمیت میدهد که با ایدهپردازی
به درآمد شهر بیافزاید .در واقع با این اقدام ،در صنعت
ســاختمان گروه «ج» بیشترین آســیب را متحمل
خواهد شــد که به نوعی جزء فدای کل میشــود؛ با
اینحالنبایدتنهابهقاضیرفت.

zافزایش عوارض پروانههای ساختمان = افزایش
معضالتاجتماعی

روحانی ،دیگر عضو کارگروه جمعیت ســازندگان
مناطق مشــهد ،با تاکید بر اینکه شــهر مشهد باید
تفاوتی با سایر شهرها داشته باشد ،اظهار کرد :مشهد
باید شهری با دیدگاه ملی باشد زیرا شهری مانند آن
نیست که ساالنه بیش از 25میلیون نفر زائر به آن سفر
میکنند ،بســیاری از هزینههایی که شهر متحمل
میشود ،به علت حضور زائران است که ما مشهدیها
پرداخت میکنیم .وی ادامــه داد :با افزایش عوارض
ساختمانی ،رکود بیشتر از امروز خواهد شد و نمیتوان
گفت که جزء را فــدای کل کرد .در پی گرانی عوارض
ساختمانی ،رکود و آسیبهای اجتماعی افزایش و کار
ساختمانیکاهشخواهدیافت.
علیاسماعیلزاده،یکیدیگرازاعضایاینکارگروه،
در جواب کاویان تاکید کرد :اگر مسئوالن شهری قصد
اداره شهر را دارند ،باید نســبت به درآمدهای پایدار
برنامهریزی کنند و اینکه بخواهند درآمدهای شهر را با
افزایش عوارض ساختمانی افزایش دهند ،هنر نیست.
امروز مردم از خریدن خانه روز به روز دورتر میشوند و
اینکه مشهد تبدیل به تهران شود ،تفکری اشتباه است
و نباید آن را پذیرفت .االن به اندازه کافی مسکن گران
است و نباید گرانتر از این شود.

سهم شهرداری از هزینههای ساخت
 ۱۸درصد است اما با افزایش عوارض
ساختمانی ،سهمش به ۲۵درصد
میرسد و به تبع آن سازنده متحمل
هزینههایهنگفتیمیشود
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گزارش

در شصت و نهمین نشست شورای گفتوگوی خراسان رضوی انجام شد

چکشکاری برای اصالح قوانین تامین اجتماعی

zموضوعهمیشگینبوداختیاراتاستانی

امابرخیازمشکالتموجوددرحوزهتامیناجتماعی
ناشی از نبود اختیارات استانی است؛ موضوعاتی که در
صورتتفویضاختیار،دروناستانقابلحلاستونیاز
به پیگیری در مرکز ندارد و مقرر شد شورای گفتوگو
برای دریافت این اختیارات پیگیری الزم را انجام دهد،
موضوعیکهنمایندهادارهکلتامیناجتماعیخراسان
رضوی هم آن را تایید کرد .اولین مورد تفویض اختیار
برایایجادامکانتنفسویاتقسیطپلکانیحقبیمهها
در نرم افزار تامین اجتماعی است؛ پیشنهاد دبیرخانه
شورایگفتوگواینبودکهتفویضاختیاربرایاصالح
نرم افزار و دسترسیهای استانی در این زمینه از طریق

ضعفرویکردهایعلمیوپژوهشی
درسیاستگذاریها

عکس :صادق ذباح /دنیای اقتصاد

zتاکیدبربهبودفرایندصدورمجوزبرایاکتشافمعادن

دنیای اقتصاد -چکشکاری مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره برخی قوانین و بخشنامههای
زهرا صفدری
خبرنگار
حوزه تامین اجتماعی و ارســال آن مصوبات به پایتخت ،نتیجه نشست اخیر این شورا بود .شــورای گفتوگوی خراسان رضوی که
اردیبهشتوخردادماهامسال،بهمشکالتبخشخصوصیدرحوزهتامیناجتماعیپرداختهوپیشنهاداتیدرراستایرفعآنارائهکردهبود،درشصتو
نهمینجلسهاش،مصوباتراچکشکاریومهیایارسالبهتهرانکردتاشورایگفتوگویملیبرایپیگیریآنازطریقاتاقبازرگانی،مجلسودولت
اقدامکند.مشکالتیکهبهواسطهبخشنامههایدستوپاگیروقوانینسالهایدورتامیناجتماعیبرایفعاالنحوزهکسبوکاربهوجودآمده،یکیودو
تانیست؛قوانینتامیناجتماعیدرسالهایاخیرهموارهیکیازموانعکسبوکاربهشماررفتهوبخشخصوصیبارهادراینبارهخواستاراصالحقوانین
بودهاست.امادرخراسانرضویتنهابخشخصوصینیستکهازاینقوانینگالیهمنداست،کاربهجاییرسیدهکهمسئوالنشورایهماهنگیبانکهای
ایناستانهمخواستارتلطیفقوانینشدهاند؛نمونهاشماده37قانونتامیناجتماعیاستکهیکیازمهمترینموانعدرمسیرواگذاریواحدهایتحت
تملک بانکهاست؛ ماده ای که میگوید برای واگذاری یک واحد تولیدی در تملک بانک ،متقاضی باید ابتدا تمامی بدهی های بیمه ای سالهای گذشته
بنگاهونیزواحدهایمرتبطبامالکقبلیآنراپرداختکندتاامکانواگذاریوجودداشتهباشد؛قانونیکهباعثمنصرفشدنمتقاضیانوراکدماندن
واحدهای تولیدی و سرمایه و نیروی کار آنها شده است .شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشست خود در این زمینه اتمام
حجتودرخواستحذفاینمادهقانونیرااعالمکرد،مصوبهایکهقرارشددرشورایگفتوگویملیپیگیریشود.
شورایگفتوگو،تامیناجتماعیواستانداریپیگیری
شــود .افزایش فرصت زمان پرداخــت بدهی مالیاتی
بنگاههای اقتصادی پس از رای هیات تجدیدنظر یکی
دیگر از پیشنهادات بود .در حال حاضر پس از اعالم آراء
هیات تجدیدنظر ،کارفرما در مدت  48ساعت فرصت
دارد که برای تعیین تکلیف بدهی خود اقدام و مراجعه
کندامادرشرایطموجوداینزمانبرایبنگاهاقتصادی
کافی نیست و پیشنهاد دبیرخانه اختیار استانی برای
افزایش این مدت به 15روز بود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی
از تفویض اختیار تقســیط  60ماهه بدهی واحدهای
تولیدی بدون در نظر گرفتن پیش شرط به عنوان یکی
دیگر از پیشنهادات دبیرخانه در حوزه تامین اجتماعی
نامبرد .لبافیگفت:درحوزهمقرریبیمهبیکاریپروژه
های ســاختمانی هم که مصادیق بیکاری مشخص
نبود ،آنها را اســتخراج کردیم و ابالغ شد و درخواست
ما تاکید شــورای گفتوگو بر اجرای آن ابالغیه است.
همچنینتقسیطحقبیمهجاریبیمهشدههاازدیگر
درخواستهایبخشخصوصیاستکهپیشنهادشد
براساس توافقات صورت گرفته در موارد استثنا و خاص
با تایید سازمان این تقســیط انجام شود .وی از تعیین
درصد مکانیکی پروژه ها و برخورد تامین اجتماعی با
این موضوع به عنوان یکی دیگر از مشکالت این حوزه
برای فعاالن اقتصادی نام برد و تصریح کرد :طبق قانون
تعیین درصد مکانیکی پــروژه برعهده کارفرما یعنی
واگذارکنندهکاراستاماعمالدرحوزهاجراییمشاهده
میشــود که به نحوی درصدی که واگذار کننده کار
اعالم کرده ،دستخوش تغییر شده است و این موضوع

سبب ایجاد بی اعتمادی میشود؛ بنابراین الزم است به
شعبتامیناجتماعیابالغشودکهازتغییردردرصدها
جلوگیری کنند .عبداهلل ابراهیمــی ،رئیس اداره امور
درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در
خصوص موضوعاتی که مطرح شد ،گفت :ما هم موافق
تفویضاختیاراستانیهستیموتوافقصورتگرفتهدر
موضوع بیمه بیکاری کارگران ساختمانی را نیز قبول
داریم .اما درباره درصد مکانیکی پروژه ها در بخشنامه
صراحتا اعالم شــده که بعد از تایید ســازمان تامین
اجتماعی میتــوان آن را اعمال کرد .کمااینکه یکی از
همکارانمادرشهرستانبهدلیلاینکهبراساسدرصد
اعالم شده از ســوی واگذارنده کار عمل کرده ،از سوی
مرجعقضاییتعلیقوحتیمحکومبهحبسشدهاست.
در بخشنامه مربوط به این موضوع آمده :نامه واگذارنده
کار درباره درصد مکانیکی پروژه پس از اثبات موضوع
توسطسازمانتامیناجتماعیبررسیشود.

zپیشنهاداتیبرایتمدیدکارپروانهاتباعخارجی

اما مشــکالت حوزه تامین اجتماعی تنها مباحث
مطرح شــده در این نشســت نبود؛ دبیرخانه شورای
گفتوگو و کمیته بند ب ماده  12قانون احکام دائمی

شافعی:تامیناجتماعیحق
حسابرسیبنگاههایاقتصادیرا
ندارد و فقط میتواند کار بازرسی
را انجام دهد؛ این موضوع در ستاد
اقتصاد مقاومتی تصویب شده است

برنامههای توسعه کشور در خراسان رضوی ،در طول
هفتههایاخیرمباحثدیگریرانیزجمعبندیکرده
بودند؛ازجملهراهکارهایبهبودوضعیتسرمایهگذاران
خارجی .لبافی در این خصوص اشاره ای به مصوبات و
اقدامات انجام شده کرد و گفت :مرکز سرمایه گذاری
خارجی پیگیری های خوبی انجــام داده اند و مقررات
موجود کمی تلطیف و با شــکل گیــری هیات فنی
اشتغال اتباع خارجی اختیاراتی نیز به استانها تفویض
شد؛ از جمله اینکه پروانه یکساله سرمایه گذاران به 3
ســال افزایش یافت و سهم سرمایه برای اتباع خارجی
هم از  500هزار دالر به  250هزار دالر رسید .وی ادامه
داد :درخواست کنونی ما درباره تمدید پروانه کار اتباع
خارجی سرمایه گذار است؛ اگر سرمایه گذار نتواند به
موقع برای تمدید پروانه مراجعه کند و مدارکش را ارائه
دهد ،مشــمول پرداخت جریمه میشود اما پیشنهاد
دبیرخانهایناستکهاینمدتزمانبرایتمدیدپروانه
کاراتباعخارجیبههیاتهایفنیاشتغالاتباعخارجی
استانها تفویض شود تا تصمیمات الزم در این خصوص
اتخاذشود.
تفویض اختیار تشــخیص صالحیت پایه یک و دو
مشاوران به استان یکی دیگر از پیشنهادات دبیرخانه
بهشورایگفتوگوبود؛اینتشخیصامروزدرپایتخت
انجام میشــود و هزینههایی را برای استانها به دنبال
دارد .رضا جمشیدی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی خراسان رضوی در این خصوص گفت :تشخیص
صالحیت مشــاوران رتبه ســه به ما تفویض شده اما
اختیاری برای مشــاوران رتبه یک و دو نداریم و کسب
این اختیار مثل تمام موضوعاتی که به طور مکرر بحث

موانعومشکالتحوزهمعادنخراسانرضویبهویژه
در بحث اکتشاف و صدور مجوزها در این زمینه موضوع
دیگریبودکهدرشورایگفتوگویشهریورماهمطرح
شد؛آریوبرزنمافینایبرئیسانجمنتخصصیمعادن
خراســان رضوی در اینباره گفت :مانع اصلی امروز ما
توقف معادن در بخش اکتشاف است که به استعالمات
معدنیمربوطمیشود.دردورهپیشینریاستسازمان
صمت استان توافقی شده بود که براساس آن ماده 24
مکرر قانون معادن اجرایی نمیشــد و امروز کارشناس
مربوطهبدوناینکهاینموضوعبرایاوتبعاتیبهدنبال
داشته باشد ،با اعمال سلیقه شخصی اعالم کارشناسی
میکند و این مانعی در مسیر فعالیت معادن در بحث
اکتشاف اســت .این موضوع در اســتعالمات بخش
گردشگری لحاظ شــده و این کارشناس محور بودن
استعالمات ،مانعی بزرگ در مســیر اکتشاف معادن
است.
لبافی نیز در توضیح ایــن موضوع گفت :فرایند صدور
مجوزبرایاکتشافمعادنطوالنیاستودستگاههابه
استعالماتپاسخشفافینمیدهند.عالوهبرایندستگاه
ذیربطبرایپاسخبهاستعالماتبایدبهحرایممشخص
شده از سوی دســتگاههای دیگر توجه کند و سازمان
صمت هم با مراجعه به آن اســتعالمات مجوز را صادر
کند اما در استان ما این اتفاق نمیافتد .علی رسولیان،
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز تصریح
کرد :این مشــکل معادن به ویژه برای واحدهای شن و
ماسه وجود دارد؛ در زمان استعالم به دلیل نبود نقشه
ها ،پاسخ استعالم و صدور مجوز زمانبر میشود و الزم
استمیراثفرهنگیدراینزمینهکمککند.ابوالفضل
مکرمیفر ،مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی
هم با بیان اینکه ما در حال مطالعه نقشــه ها هستیم،
قول داد به محض تکمیل نقشه ها ،پاسخ استعالمات
رابدهند.
محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صمت خراسان
رضویبهتوضیحیدربارهوضعیتبخشمعدناستان
پرداخت و گفت :هم اکنون بیش از دوهزار پروانه معدن
در مرحله اولیه قرار دارد و  1800معدن متروکه هم در
اســتان وجود دارد و تا زمانیکه این معادن و پرونده ها
تعیین تکلیف نشود ،با مشکل مواجهیم .وی افزود :ما
مکلف به استعالم از برخی دستگاهها برای صدور مجوز
نیستیم و استعالم را از دستگاههایی که ملزم هستیم
انجام میدهیم اما برخی از آنها ما رابه دستگاهی دیگر
ارجاع میدهند .برای حل این موضوع ،مشکل دوبار در
شورایگفتوگومطرحشدهوعملیاتینشدهاست.
رزم حسینی ،استاندار خراسان رضوی نیز در این باره
تاکیدکرد:اصالحفرایندهایصدورمجوزبایددراستان
انجام و در صورت لزوم حذف شود و معاونت اقتصادی
و عمرانی استانداری هم در این زمینه همراهی الزم را
داشته باشد؛ سازمانها باید به مقررات بخشنامه داخلی
عمل کنند .وی در بخش دیگری از سخنانش به سفر
اخیرش به بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان و
دیدار با فعاالن اقتصادی ایرانی ساکن آن کشور اشاره
کرد و گفت :عمده دغدغه و گرفتــاری آن ها در حوزه
حملونقلوتامینواگنبود.اگردراینموضوع،بخش
دولتی درگیر مسائلی اســت ،باید ظرفیتی برای ورود
بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این زمینه فراهم
شود.همچنینباتوجهبهظرفیتهایموجود،بایدخط
پروازی مشهد به بیشــکک راه اندازی شود و به همین
منظور ،در فاز اول باید یارانه ها و تمهیداتی مدنظر قرار
بگیرد.

استارتاپ های مشهد درخواست کردند

تمرکززدایی امکانات و اختیارات استارتاپی از پایتخت

دنیای اقتصاد -نشســت بررســی مسائل
و مشــکالت شــرکتهای دانش بنیان نوپا و
استارتآپها ی مشهد با حضور نمایندگان این
شرکتها،امیرحسینقاضیزادههاشمینماینده
مشهد در مجلس ،مسئوالن پارک علم و فناوری و
اعضای انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان

رئیسکمیسیونسرمایهگذاریاتاقمشهدانتقادکرد

میکنیم ،منتج به نتیجه نشده است؛ این درحالیست
که در گذشته تشــخیص صالحیت مشاوران رتبه دو
در اختیار اســتان بود و اکنون بعد از چهار سال مجددا
تفویضاختیارنمیشود.

zاصالحساختارهیاتهایحلاختالفبدویوتجدیدنظر
تامیناجتماعی

اما توافقات دیگری نیز برای گشودن گره مشکالت
بنگاه های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی صورت
گرفت؛ازجملهمشکالتیکهدرایننشستمطرحشد،
دربارهساختارهیاتهایحلاختالفبدویوتجدیدنظر
بود؛ در مواد 42و 43قانون تامین اجتماعی تاکید شده
که نماینده وزارت کار برای حضور در جلسات ،باید به
اینهیاتهامعرفیشودامادرحالحاضررئیسشعبه
تامین اجتماعی مربوطه را به عنوان نماینده وزارت کار
معرفیمیکنند.ازطرفی،نمایندهتامیناجتماعیهم
حضور دارد و مسئول درآمد این سازمان هم به عنوان
یکی دیگر از اعضای هیات معرفی میشــود؛ بنابراین،
عمالکارفرمابهساختاریمراجعهمیکندکهسهنفراز
تامیناجتماعیمیتواننددرآنتصمیمگیریکنند.در
گذشتهپیشنهاداینبودکهنمایندهمعاونتکاروزارت
کار به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیاتها حضور
داشته باشد و درخواستی که از سوی علی اکبر لبافی،
رئیسدبیرخانهشورایگفتوگویخراسانرضویدر
این جلسه مطرح شد ،اجرای همین پیشنهاد در سطح
استانیبود.
غالمحسین شــافعی رئیس اتاق ایران نیز در این باره
گفت «در خصوص هیاتهای بدوی و تجدیدنظر اواخر
وزارتآقایربیعیاینبحثمطرحشدکهوزارتکاربه
سازمانتامیناجتماعیتفویضاختیارنکندونماینده
خــود را به هیاتها اعزام کند زیــرا با تفویض اختیار،
تصمیمات عمال از سوی تامین اجتماعی اخذ میشود
اما برخی استانها به این موضوع عمل نکرده بودند؛ این
مصوبهستاداقتصادمقاومتیاستوبایداجراییشود».
موضوعحسابرسیبنگاههایاقتصادیتوسطتامین
اجتماعی هم یکی دیگر از مباحث مطروحه بود؛ طبق
قانون در حسابرســیهای بنگاههــای اقتصادی باید
حسابهای یکسال گذشته مدنظر قرار گیرد که این
موضوع در مواردی رعایت نمیشــود؛ به ویژه با اضافه
شــدن ماده 37در قانون تامین اجتماعی در خصوص
واحدهایتملیکشده،امکانحسابرسییکسالهوجود
ندارد؛ بر همین اساس رئیس دبیرخانه شورا پیشنهاد
حذف این ماده قانونی را ارائه داد .لبافی به این نکته هم
اشاره کرد که «وظیفه بررسی حسابها برعهده موسسه
حسابرسیتامیناجتماعیاستامابخشخصوصیاز
اینگالیهداردکهدرشعبتامیناجتماعیحسابرسی
به طور مجدد صــورت میگیرد و ایــن موضوع مغایر
با قانون اســت» .شــافعی هم در این خصوص بر این
نکته تاکید کرد که «تامین اجتماعی حق حسابرسی
بنگاههای اقتصادی را ندارد و فقط میتواند کار بازرسی
را انجام دهد؛ این موضوع در ســتاد اقتصاد مقاومتی
تصویب شده است» .وی افزود :حسابرسی در صورتی
میتواندازسویتامیناجتماعیاتفاقبیفتدکهبهطور
مثال کارگری 5سال پیش اخراج شده و حال ادعا کرده
کهحقوقیازاوضایعشدهاستوتامیناجتماعیصرفا
برای آن کارگر حق حسابرسی 5سال را دارد و عدول از
اینموضوععدولازمصوبهستاداقتصادمقاومتیاست.

یادداشت

رضوی در اتاق مشــهد برگزار شد؛ نشستی که
برای اولین بار با حضور قاضی زاده برگزار شد و با
کنایه یکی از حاضران در جلسه همراه بود؛ یکی از
فعاالناستارتاپیمشهدبهایناشارهکردکهکاش
برگزاریچنینجلساتیبانمایندههاهرچهارسال
یکبارودرآستانهانتخاباتنباشد.

رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراســان در
این نشســت با انتقاد از اینکه نوع قوانینی که در حمایت
از استارتاپها وجود دارد ،هنوز منظم و مشخص نیست،
گفت :ما بــه عنوان پارک علم و فناوری با داشــتن340
شــرکت که  140واحد از آنها استارتاپی اند ،در حمایت
کردن از این شرکتها مشکل قانونی داریم .وی تصریح
کرد :درصد شکست استارتاپهای نوپا بسیار باالست و
حمایتها باید از سوی دولت صورت گیرد و به ما اجازه دهد
تا کمکها به این شرکتها بالعوض باشد و آنها در مسیر
رشد قرار گیرند .قنبری از چندگانگی در دولت در حوزه
شرکتهایدانشبنیانواستارتاپهابهعنوانیکیدیگر
از مشکالت موجود نام برد و افزود :هم اکنون پارکهای
علم و فناوری ذیل وزارت علوم فعالیت میکنند ،از طرفی
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری هم در حوزه
فناوری فعال اســت و به تازگی مسئولیت اجرای قانون
اســتارتاپها به وزارت ارتباطات واگذار شده؛ بر همین
اساس شرکتها در حوزه دانش بنیان باید با چند بخش
وارد مذاکره شوند و این مشــکالتی را برای آنها به دنبال
دارد .پیشنهاد ما این است که یک دستگاه استانی به طور
متمرکزبهپاسخگوییاینشرکتهابپردازد.
zمشکالتودغدغههایاستارتاپها

چندپارگی در متولیان حوزه نوآوری کشور و تمرکز

اکوسیستم اســتارتاپها در تهران از انتقاداتی بود که
توسطمحمدجوادمشیری،معاونمرکزنوآوریشهری
شهرداری مشهد مطرح شد؛ مشیری افزود :مشهد در
حوزه استارتاپی جایگاه دوم کشور را دارد اما نسبت به
امکاناتواختیاراتتهرانتفاوتهایزیادیداریم.
وی تصریــح کرد :با توجه بــه محدودیتهای مالی و
قانونــی در بخشهای دولتی ،الزم اســت حمایت از
بخشهای عمومی در این زمینه بیشــتر مورد توجه
قرارگیردوحتیبهتراستکهتولیگریبهبخشهای
عمومــی و خصوصی واگذار شــود تــا کارها نتیجه
مطلوبتریداشتهباشد.
علیرضا ناصح ،نماینده اســتارتاپهای مستقر در
شــرکت آریانا نیز خواستار توجه به استارتاپهای کم
برخــوردار از جنبه فنی و مالی شــد و گفت :ما نیاز به
برقراری تعادل بین منابع تهران و مشهد و تمرکززدایی
ازپایتختدرحوزهاستارتاپیداریم؛مجلسبایدبودجه
و تسهیالت این حوزه را به شیوه جهت بخشی تقسیم
کندتامجموعههاییکهدرتهرانباقدرتکارمیکنند،
تشویقبهانجامبخشیازفعالیتخوددرمشهدشوند.
zضعفدرزیرساختاطالعاتیساختارنوآوریکشور

در ادامــه محمدعلی چمنیان عضو هیات رئیســه
کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران به

ایراد ســخن پرداخت؛ او از نحوه ورود سازمان بازرسی
به موضوع شــرکتهای دانش بنیان انتقــاد و اظهار
کرد :نحوه برخورد این سازمان با حمایت کنندگان از
شرکتهایدانشبنیانمناسبنیست.ازطرفی،نقش
بخشهاینظامیدرسیستمنوآوریاشتباهاستوآنها
به جای به خدمت گرفتن شــرکتهای دانش بنیان،
بیشترباشرکتهارقابتدارند.
امیرحسینقاضیزادههاشمی،نمایندهمردممشهد
در مجلس پس از شنیدن صحبتهای حضار گفت :خال
قوانین ،قوانین مزاحم و یا عدم اجرای قانون را از طریق
انجمن شرکتهای دانش بنیان به ما انتقال دهید و ما
در راســتای حل و فصل آنها و بهبود مسائل مرتبط با
مجلسدرحوزهاستارتاپیتالشمیکنیم.
وی تاکید کرد :هدف مجلس این است که نقاطی که
سد راه حرکت استارتاپها و توسعه و درآمدزایی آنها
شده را شناسایی کند و تا حد ممکن درصدد رفع آنها
برآید .ما به دنبال این هســتیم که با کمک ذینفعان،
بخش خصوصی ،اتاق بازرگانی و اتحادیه های مربوطه،
ایننقاطرابررسیکنیمتادرصحنعلنیمجلسجایی
که نیاز به وضع قانون دارد ،قانونگذاری شود و جایی که
مشکلوجوددارد،نسبتبههموارکردنمسیراجرایی
اقدامکنیم.

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و
بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت :قاطبه
روندها و رویه های سیاســتگذاری در ایران ،از یک
ضعف جدی در رویکردهای علمی و پژوهشی رنج می
برد .شاهد این مدعا را در تفاوت معنادا ِر شاخص های
اقتصادی کشورمان با دیگر کشورهای پیشرفته دنیا،
شاهدهستیم.
به گــزارش روابط عمومی اتاق مشــهد،
محمدعلــی چمنیان در دومین جلســه
کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق
مشهد اظهار کرد :اغلب اقتصادانان ایرانی
نیز بــه ایــن مســئله اذعــان دارند که
اشتغالزایی در کشــور ما وضعیت چندان مطلوبی ندارد و اگر
چه ســرمایه گذاری در هر یک از بخشهای اقتصادی اعم از
ساختمان ،گردشگری ،خدمات و تجارت ،آمارهای اشتغالی
خوبی را فراهم کرده اما بهره وری الزم را ایجاد نمی کنند .در
واقع کشــورهایی در حوزه اقتصاد شاهد پیشرفت چشمگیر
خواهند بود که سرمایه گذاری هایشان در تعامل با صنعت و یا
در خدمت این بخش باشد.
وی ادامــه داد :به طــور مثال در صنعت گردشــگری اگر
توریستی به یکی از کشورهای پیشرفته سفر می کند ،کاالی
تولیدی همان کشــور را به عنوان ســوغات تهیه می کند اما
در کشور ما توریســت ها کاالهای چینی را به عنوان سوغات
خریداری می کنند یا در صنعت ســاختمان علی رغم اینکه
ســرمایه گذاری زیادی در این حوزه صورت گرفته اســت و
پیشرفت خوبی که در این حوزه شاهد بوده ایم اما آیا این رشد
برای ما ارزش درون زا ایجاد کرده است؟
چمنیان یادآور شد :بنابراین مســلم است که ارتباط بین
بخش های مختلف اقتصادی در کشــورهای پیشرفته بسیار
معنادار اســت ،در واقع رشد اقتصادی و اشــتغال پایدار در
کشــورهای پیشــرفته در گرو همکاری و تعامل بخش های
مختلف اقتصادی با حوزه صنعت است.
وی افزود :تمام شــاخص های اقتصادی به شرطی معنادار
هســتند که با صنعت داخلی در پیوند باشد و گرنه به خودی
خود پیشرفت به معنای خاص آن شکل نخواهد گرفت و بعضا
عملکردها در تقابل با سیستم نیز خواهد بود.
zعوارض صنعتی شدن نارس کشور

اکرم زینلیان ،دبیر کمیسیون ســرمایه گذاری و بازار پول
اتاق مشــهد ،به ارائه گزارشی در باب توسعه صنعتی در ایران
پرداخت و درتشریح نتایج آن گفت :شاخص های اقتصاد در
ایران نشان می دهد که کشور درگیر شکلی از صنعتی شدن
نارس بوده که نتایج آن را میتوان در قالب رشدهای اقتصادی
اندک و ناپایدار ،تورمهای باال و با ثبات ،ســهم پایین اشتغال
نسبت به جمعیت ،تورم اشــتغال در بخشهای کشاورزی و
ساختمان و کمبود اشتغال در بخش صنعتی مشاهده کرد.
وی ادامه داد :افزایش درآمدهای نفتی در کشــور از سال
 ۱۳۵۲به بعد ،منجر به کاهش رشد اقتصادی ،ایجاد تورم های
باال و تغییر ســاختار اشتغال شده است .اما در کشورهایی که
برنامه های صحیح برای توسعه صنعتی خود تدوین کردهاند،
هیچ یکی از این شاخص های نامطلوب مشاهده نمی شود.
zپرهیز از نگاه تک بعدی در حوزه سرمایه گذاری

سعید ملک الســاداتی ،عضو هیات علمی
دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی عنوان
کرد :مجموعه فعالیتهای اقتصادی باید
پایدار و در تعامل با یکدیگر باشند ،لذا به
سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی نباید به
صورت تک بعدی نگریست ،چرا که در این صورت هم افزایی
الزم بین بخشهای مختلف اقتصادی انجام نخواهد گرفت.
ملک الســاداتی با بیان اینکه متاســفانه پیــش نیازهای
صنعتی توســط دولت مغفول مانده است ،افزود :به طور کلی
 4نوع استراتژی صنعتی در کشورهای پیشرفته مورد تجربه
و آزمون قرار گرفته که نمونه هایی از این  4نوع در کشــور ما
نیز وجود دارد ،نخست استراتژی جایگزینی واردات است که
در صنعت خودروسازی مان تجربه شده ،بدین معنا که جلوی
واردات خودرو گرفته شــود تا صنعت خودرو و قطعه سازی
توسعه یابد .استراتژی توسعه صادرات نیز بدین معناست که
صنایع مــان را در زنجیره های ارزش جهانــی ادغام کنیم و
سهمی در تولید چند ملیتی داشته باشیم که این مهم بنا به
دالیل مختلف در کشور ما محقق نشده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی ادامه
داد :سومین استراتژی مبتنی بر توسعه منابع است که صنایع
پایین دستی نظیر پتروشــیمی و معدنی را شامل می شود و
الزمه توسعه این اســتراتژی جلوگیری از صادرات مواد خام
بوده است .اســتراتژی چهارم نوآوری و توسعه شرکتهای
دانش بنیان ها اســت که در این حوزه موانعی سبب شده تا
تالش های دولت به ثمر ننشیند.
وی با تاکید بر پیوند ارگانیک صنایع تصریح کرد :متاسفانه
ما همیشه گرفتار مصادیق در کشور شده ایم نه بن مایه های
مفهومی به عنوان مباحث توسعه ای.
ملک الساداتی یادآور شد :بســتر صنعتی شدن مهم تر از
آن است که در کدام یک از شاخه های صنعت فعالیت کنیم،
مشروط به آنکه پیش شرط های توسعه را در تمامی زمینهها
رعایت کنیم.
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دنیای اقتصاد وضعیت شرکتهای فعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را بررسی میکند

یادداشت

سرمایههای تجدیدناپذیر؟

دفاع از ایثار ،پاکی ،شهامت،
شهادت و پیروزی
محمدحسین روشنک *

نوجوانان ،جوانان و حتی تازه به دوران میانســالی
رسیدههای جامعه ایران اسالمی ایثار ،همدلی و
یک رنگی مردم ایــران در دفاع مقدس را ندیده و
درک نکرده اند .فیلم ها ،نمایشها و نوشته ها هم
نتوانســته اند واقعیت پاک بازیهای آن دوران را
منتقل و تعریف درستی از ایثار در جبهه ها و پشت جبهه ها به جامعه
ارائه کنند؛ اگر هم به فرض محال میتوانستند منتقل کنند ،به قول
معروف«شنیدنکیبودماننددیدن»بهخصوصوقتیپاکترینهای
دفاع مقدس چون سرلشکرشهید سردار نورعلی شوشتری «مسیح
سیســتان و بلوچســتان » در ســال هــای اخیر و قبل شــهادت
میگوید«:دیروزازهرچهبودگذشتیم،امروزازهرچهبودیمگذشتیم.
آنجاپشتخاکریزبودیمواینجادرپناهمیز،دیروزدنبالگمنامیبودیم
و امروز مواظبیم ناممان گم نشود ،جبهه ها بوی ایمان میداد و اینجا
ایمانمانبومیدهدو»...وقتیاینمطالبراسرداریمیگویدکهچند
سال قبل از شهادت گفته است «حاال از هر زمانی دیگر برای شهادت
آمادهتراست» تکلیفمنومامشخصمیشود.
بلی ،بار دیگر  ۳۱شهریور و هفته بزرگداشت دفاع مقدس در زمان
صبر و تحمل جانانه مردم مســلمان ایــران در برابر جنگ تمام عیار
اقتصادیترامپعهدشکنوایادیدورونزدیکاو فرارسید.
دراینهفتهانتظارازصداوسیما،مطبوعات،جامعهوبویژهمسئولین
ایناستکهامکاناتالزمبرایحضورآنجمعازکهنهسربازانایثارگر
دفاع مقدس که در دوران پیری هنوز زنده و سرپا هستند را به منظور
نقل خاطرات و تاریخ آن دوران به ســه نسل بعد فراهم کنند تا جامعه
بدانــد در زمان حال دفاع تمام عیار اقتصادی و مذاکره از موضع اقتدار
بادشمنیعنیچه.
دراین هفته انتظار از مســئوالن حفظ آثار دفاع مقدس که تاکنون
در حفظ تاریخ و انتقال روحیه شــهامت ،شــجاعت و شهادت طلبی
عاشــورایی رزمندگان آنگونه که باید موفق نبوده اند ،است که قلم به
دستان عالقمند به نقل تاریخ و خاطرات دوران جنگ را بکارگرفته تا
كهنه سربازان سرفراز را وادار به گفتن و نوشتن کنند ،ضمن اینکه باید
باکمک گرفتن از همگان ،شهرها و روســتاها را از پوششی از تصاویر
یادگارانایثارپرکنند.
اماشهیدشوشتری،فرماندهوپدرمعنویرزمندگانخراسانبزرگ
درحقخودوبازماندگاندفاعمقدستوصیههاودعاهاییبسیاردارد؛
دعاهایی نظیر« :الهی نصیرمان باش تا بصیرگردیم ،بصیرمان کن تا از
مسیربرنگردیم،آزادمانکنتااسیرنگردیم»...
*خدمتگزار رزمندگان
درمدیریتبسیجوپشتیبانیجنگدوراندفاعمقدس

خبر
سرپرستمعاونتاجتماعیشهرداریمشهدخبرداد

جذب ۱۰درصدمهارتآموزانطرح
پژوهشکدهمشاغلدربازارکار

دنیایاقتصاد-سرپرستمعاونتاجتماعی
و مشارکتهای سازمان اجتماعی فرهنگی
شهرداری مشهد گفت :حدود  ۱۰درصد از
شرکتکنندگان طرح پژوهشکده مشاغل
جذببازارکارمیشوند.
رضا دانایی اظهار کرد :به همت معاونت اجتماعی و مشــارکتهای
سازماناجتماعیفرهنگیشهرداریمشهد،طرحپژوهشکدهمشاغل
برای نخستینبار در راستای کاهش آســیبهای اجتماعی ،ترویج
کارآفرینی و افزایش فرصتهای اشتغالزایی ،در اردیبهشت ماه سال
گذشتهدرمشهدراهاندازیشد.
وی اهداف اصلی طرح پژوهشکده مشاغل را مهارتآموزی ،تسهیل
فرآیندآشناییوراهنماییشهروندانبامشاغلمختلفبهمنظورترویج
کارآفرینی و کاهش آســیبهای اجتماعی ،تعریف و تولید مشاغل
جدید و گســترش ارتباطات با نهادهای دســتاندرکار و استفاده از
ظرفیتهایمحلیبیانکرد.
معاون ســازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد تصریح کرد:
چشماندازاینطرحشناسایینیازهایبنیادین،کاربردیوتوسعهایدر
حوزه مشاغل و معرفی آن به شهروندان ،برگزاری همایشهای علمی
در زمینه انتخاب شغل ،کارآفرینی ،انگیزشی ،بازدید از کارخانجات،
کارگاهها و مزارع ،برگزاری جلســات مداوم هماندیشی و همآموزی،
تشکیلگارگروههایاصنافوجذبمدرسانداوطلببرایآموزشدر
مناطقکمبرخورداروتوانمندسازیاقشارکمبرخوردار،است.
دانایی ادامه داد :طرح پژوهشــکده مشــاغل تاکنون کارگاههای
متعددیدرحوزهکشاورزی،محیطزیست،فنیومهندسی،خدمات،
اداری و مالی و آموزشــی و فرهنگی نظیر پرورش انــواع دام و طیور
سودمند ،تعمیرات ،بازاریابی ،بیمه ،بورس ،تبلیغات و تولیدات ادبی و
هنری را برای شــهروندان برگزار کرده است .این طرح تالش کرده تا
هر هفته حداقل دو کارگاه به صورت رایگان برای عموم شهروندان در
مناطق ۱۳گانه مشهد از طریق اطالعرسانی در فضای مجازی برگزار
کند .همچنین در پایان این دورهها برای شــرکتکنندگان گواهی از
سویسازمانفنیوحرفهایصادرمیشود.
دنیای اقتصــاد -مدیر دفتــر تحقيقات و
کنترلکيفيتتجهيزاتشرکتبرقمنطقهای
خراسان گفت :در راستای برگزاری نمایشگاه
صنعتبرقوبهمنظوراحصاینیازهایفناورانه
صنعت برق در زمینه ساخت داخل  40عنوان
نیازفناورانهتعریفشد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقهای
خراســان ،عبادالــه کامیاب با اشــاره بــه برگزاری
چهاردهمیننمایشگاهبرقبینالمللیبرقواهدافآن

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت سال
 ،97جهش قیمت ارز اتفاق افتاد و کارخانههای
زیادی تعطیل شــد .مشــکل اول مساله پول
بود چون بســیاری از تجهیزات این کارخانهها
وارداتیبودوسوئیفتمسدودشدهبود.بههمین
جهت کارخانهها باید بــا واردکنندگان چینی
رقابــت میکردند .در ســال 97قیمت جهانی
پنل خورشــیدی کاهش پیدا کرد ولی در ایران
جهشقیمتارزرخدادهبودکهاینمسالهتقریبا
اثر یکدیگر را خنثی میکرد .همه این عوامل در
کنار کاهش نرخ بهرههای بانکی باز هم جذابیت
کار را حفظ میکرد و در آن ســال 50شــرکت
پیمانکاری در خراســان رضــوی در این حوزه
فعالیتداشت.
این فراز و نشیبها تا ســال  97ادامه یافت و
بسیاریازشرکتهاواردتولیدامکاناتمربوطبه
صنعت انرژی تجدیدپذیر شدند .تا اواسط سال
 97کار در این حوزه جذابیت داشــت اما پس از
خروج امریکا از برجام ،سرمایهگذاران خارجی از
کشورخارجشدند.همچنینبهدلیلافزایشنرخ
ارز ،سرمایهگذاری در بخش خانگی نیز متوقف
شد.
در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولــت و بخــش خصوصی خراســان رضوی
مســاله تعیین نرخ جدید خرید تضمینی برق
تجدیدپذیر مطرح شــد .در این جلســه گفته
شد از ســال  94انرژیهای تجدیدپذیر یکی از
اولویتهای ســرمایهگذاری در استان بوده اما
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کمترین
همکاریدراینزمینهرادارند.
بهگفتهکارشناسان،بانکمرکزیبایدازمحل
تبصره  18قانون بودجه در ایــن زمینه اقدام و
تسهیالتی به روستاییان و مناطق محروم ارائه
کند اما در 4ماه ابتدایی امســال هیچ اتفاقی در
خراسانرضوینیفتادهاست.
zواردات،نتیجه افزایشقیمتخریدتضمینیبرق

محمدعلی چمنیان رئیس
کمیسیون سرمایهگذاری و
بازارپولاتاقمشهدافزایش
هزینههــای راهانــدازی
نیروگاه برق تجدیدپذیر را
یکیازمشکالتاینصنعتمیداندومیگوید:با
اینحالهنوزنرخخریدتضمینیتفاوتینکرده
است .طبق قانون باید این نرخ با نرخ یورو تعدیل
شودوفرمولیبرایاینمنظورتعیینشدهاست
اما شرکت برق با نرخ دالر 4200تومانی این کار
را میکنــد و همیــن مســاله موجب شــده
سرمایهگذاری در این حوزه با روشهای عادی و
معمولی نتیجه ندهد .مساله دیگر پایین بودن
راندمان سیســتمهایی اســت که در ایران کار
میکند؛ این سیســتمها عمدتا بــر پایه خرید
تجهیزاتازخارجاستوبایدتوجهداشتکاردر
زمینههایتکنولوژیکیبهشرطیخوباستکه
با صنعــت و فناوری داخــل و همچنین ایجاد
تکنولوژیدرکشوراثرگذارباشد.
او ادامه میدهد :براســاس قاعده ،برقی که با
اســتفاده از تجهیزات داخلی تولید شده ،باید9
درصد گرانتر خریداری شود اما همه به دنبال
واردات از کشــورهای دیگر هستند .در گذشته
کمیتهامدادطرحیتحتعنوان«برکتآفتاب»
داشت که در آن تاکیدی بر استفاده از تولیدات
داخلنشدوبانرخصفرمجوزوارداتاینورترهای
مربوط به این طرح اخذ شد .مشکل اینجا بود که
اینتجهیزاتگارانتینداشتوازکارافتاد.
چمنیان تاکید میکند :برخی از کســانی که
به دنبال افزایش نرخ خرید تضمینی هســتند،
شرکتهای واردکنندهاند.اما باید در نظر داشت
افزایش نرخ خرید تضمینی به شــرطی خوب
استکهبااستفادهازفنارویداخلیباشد.
ضرایب حمایتی در این زمینه ضعیف است و

چمنیان:برقی که با استفاده از
تجهیزات داخلی تولید شده،
باید  9درصد گرانتر خریداری
شود اما همه به دنبال واردات از
کشورهایدیگرهستند

دنیایاقتصاد-ماجرایانرژیهایتجدیدپذیرازسال92بامصوبه
سعید کریمپور
خبرنگار
مجلسدرخصوصطرحاخذعوارضازقبوضبرقآغازشد.درآن
زمان از هر مشترک خانگی  30ریال به عنوان عوارض برق دریافت میشد .قرار بود
50درصداینمبالغصرفتوسعهبرقرسانیروستاییو50درصددیگرصرفتوسعه
انرژیهایتجدیدپذیرشود.وزارتنیرونیزمکلفبودتاانتهایبرنامهششمتوسعه
 5000مگاوات نیروگاه خورشیدی راهاندازی کند که تاکنون حدود  750مگاوات آن
عملیاتی شده و ظرفیت تولید کل برق در کشور حدود 70تا 75هزار مگاوات است.
در آن مقطع وزارت نیرو مناقصاتی برای سازمانهای دولتی برگزار کرد و قرار شد
برخی از این مجموعهها برای تامین برق خود اقدام کنند؛ به این صورت که 60درصد
از اعتبار ساخت یک نیروگاه به صورت یارانه و 40درصد دیگر را خود ارگان مربوطه
پرداخت میکرد اما این طرح به دلیل اینکه بسیاری از سازمانها امکانات الزم برای
اینکاررادراختیارنداشتند،متوقفشد .ازسال 93شکلکارتغییرکردوپیشنهاد
ساخت نیروگاههای کوچک مقیاس به مشــترکان خانگی ارائه شد .براین اساس
مشترک خصوصی باید 50درصد اعتبار طرح را تامین میکرد و 50درصد وام بدون
بهره میگرفت اما به دلیل اینکه قیمت راهاندازی یک نیروگاه باال بود ،این طرح نیز با
شکست مواجه شد .در سال  94مصوبهای توسط سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی برق(ساتبا) به تصویب رسید و نرخ خرید تضمینی برق تغییر کرد و
هر کیلووات ساعت به مبلغ 1000تومان توسط دولت خریداری میشد .با این اقدام،
دربخشخصوصی رغبتبرایسرمایهگذاریدر اینحوزهبهوجود آمد .ازدیگرسو
امریکا در سال  94در برجام حضور داشت و تغییرات نرخ ارز رخ نداده بود .در سال
 95سرعت سرمایهگذاری خارجی و بخش خصوصی در این حوزه بسیار زیاد شد اما
انتهایهمانسالنرخهایخریدتضمینیاصالحشدوقیمتخریدتضمینیبه800
تومانرسید.بااینحالجذابیتسرمایهگذاریدراینحوزهبازهمباالبود.

zاعتبارات انرژیهای تجدیدپذیر خراسان
تخصیصنیافتهاست

در صورتی که همه تجهیزات تولید برق داخلی
باشــد ،تنها  30درصد به قیمــت خرید اضافه
خواهدشد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول
اتاقمشهدبهیکیازقوانینمجلسدرموردتولید
انرژیهایتجدیدپذیراشارهوتصریحمیکند:در
قانون بودجه امســال طرحی آمده که از محل zابالغ نشدن نرخ خرید تضمینی برق موجب
اعتبارات بانکی  100هزار نیروگاه خورشیدی با ورشکستگیبخشخصوصیمیشود
«تعداد شــرکتهای تولیدکننــده پنل در
سرمایه  50هزار میلیاردی تحت عنوان «جهاد
خراســان رضــوی از  2به
روشنایی» راهاندازی شود.
متولــی این طرح بســیج رسولیان:پیشتراعتباری  6مــورد افزایش یافته ولی
این شــرکتها هماکنون
است اما متاســفانه در این برای راهاندازی و توسعه
تعطیل هستند .این مساله
طرح هم اشــارهای به این
نیروگاههایکوچک
به ایــن دلیل اســت که از
موضوع نشــده که باید از
مقیاس خراسان رضوی ســال  97تاکنون تغییری
تجهیــزات دانشبنیــان
در نرخ خرید تضمینی برق
داخلــی بــرای تولید برق در نظر گرفته شده بود
تجدیدپذیر در وزارت نیرو
اســتفاده کرد .شوربختانه که هنوز اختصاص نیافته
اعمال نشده است .مصوبه
در کشور ما فناوری داخل
فدای برنامههای شتابزده و فعال با این نرخها خیلی افزایش نرخ توسط ساتبا به
وزارت نیرو ارسال شده ولی
استقبالی از این حوزه
شدهاست.
هنوزوزیراینمصوبهراامضا
او عــدم صــدور مجوز
نمیشود
نکردهاست».
بــرای واردات تجهیــزات
محمدصالح ذبیحی مدیر
تجدیدپذیر را یک فرصــت میداند و میگوید:
انرژیهــای تجدیدپذیر
ایرادکارایناستکهاگرزمانیتحریمهابرداشته
شرکتاطلسافروزشرقبا
شود،دوبارهسیلوارداتآغازخواهدشد.
بیان این مطلب میگوید:
چمنیانخاطرنشانمیکند:قراربوددرصدی
نمیتــوان مســائل را
از عوارض قبــوض برق به حــوزه تجدیدپذیر
اختصاص یابد اما به دلیل پایین بودن نرخ برق و سینوسیدنبالکردزیراشرکتهایزیادیدر
اینحوزهوارد فعالیتهایتولیدیشدهاند.
هزینههایزیادآن،سیستمبدهکاراست.
او ادامه میدهد :پیشنهاد بخش خصوصی
در حال حاضر سندیکاهای برق چندین هزار
میلیارد مطالبات از شــرکتهای برق دارند .در این اســت که نرخ خرید تضمینــی برق 30
واقع این عوارض در جای دیگر هزینه میشود .درصد افزایش یابد؛ در غیــر این صورت این
خارجیها نیــز به دلیل نبــود تضمین خرید ،صنعت تعطیل خواهد شــد .به نظر میرسد
تا پیــش از مهر این مصوبه ابالغ شــود؛ البته
عالقهایبهسرمایهگذاریدراینزمینهندارند.
بااینحالاینهامسالهنیستچونمیتوانبا در مصوبــه جدید ایراداتی وجــود دارد و نظر
نگاهبهداخلاینمسائلراحلکرد.اگراینطرح بخش خصوصی در آن اعمال نشــده است و
به صرفه شود ،ســرمایهگذاری مردمی صورت این درحالیست کهطبق قانون بهبود فضای
میگیرد .در واقع میتوان یک سیستم تهاتری کسب و کار قوه مجریه باید در مصوبات خود
در این حوزه راه انداخت که در آن ســازمانهای نظر بخش خصوصی را اخــذ کند .البته باید
بزرگ بتوانند با تولید بخشی از برق ،هزینههای توجهداشتدولتنتوانستهقیمتواقعیارزرا

انرژیخودرابپردازند.اینایدهبرایسرمایهگذار
خارجی امکان اجرایی شدن ندارد ومیتوان در
این زمینه روی سرمایهگذاریهای داخلی کار
کرد؛ البته باید مراقب بود توســعه انرژیهای
تجدیدپذیر محملی برای اقدامات سودجویانه
و واردات نشود.

مدیر دفتر تحقيقات شرکت برق منطقهای خراسان خبر داد

شناسایی  40عنوان فناورانه در نمایشگاه برق

اظهار کرد :طبق بررسیهای ما تجهیزات اتوماسیون،
تلهمتریومخابرات،تجهیزاتخطوپست،تجهیزات
اندازه گیری و تجهیــزات حفاظت به عنوان نیازهای
اصلیفناورانهشناساییشدهاست.
وی درباره اهداف برگزاری این دوره از نمایشگاه برق

کشف کند تا بر مبنای آن در مورد این مسائل
نظردهد.
ذبیحی به ظرفیتهــای ارزآوری صادرات
برق تجدیدپذیر به کشــورهای همســایه
اشــاره میکند و تاکید دارد :خراسان هممرز
با افغانستان است و دو خط برق به سمت این
کشور کشــیده شده اســت .یکی خط 400
کیلوولت تایبــاد و دیگری خط  20کیلوولت
دیگری است که به ســمت شهرک صنعتی
هرات میرود .افغانســتان به شــدت به برق
ایران نیاز دارد و ما نیاز به یک خط انتقال برق
به افغانستان داریم .چرا در این زمینه سیاست
روسهادرانتقالگازبهاروپاراپیادهنمیکنیم؟
آن ها مایل به ســرمایهگذاری در کشــور ما
هستند.
وی یکی از مشکالت شرکتهای خصوصی
بعد از تحریمها را گرفتن ضمانتنامه و تامین
مالــی به صــورت دالر خوانــده و میگوید :از
ســال  97تاکنون قیمت ارز افزایش و واردات
کاال کاهش یافته و ســرمایهگذاری در حوزه
انرژیهــای تجدیدپذیر نیــز تقریبا به صفر
رسیدهاست.درواقعحمایتدولتازاینحوزه
برداشته شده؛ علت اصلی این است که هنوز
کشف قیمت واقعی ارز صورت نگرفته است.
قبالبراساسمصوباتدولتقراربود 50درصد
از عوارض صرف توســعه برق روستایی و 50
درصد دیگر صرف کمک به تجدیدپذیر شود.
پیشنهادمابرقراریایننسبتبهصورت 70به
 30بهنفعانرژیتجدیدپذیراست.

عنوانکرد:ازمهمتریناهدافبرگزاریاینرویدادارائه
نیازهای فناورانه صنعت برق در زمینه ساخت داخل
و اقدام در مورد ســاخت و تجاریســازی تجهیزات،
گسترش ارتباط با پارکهاي علم و فناوری و آشنایی
با توانمندي هاي شــرکت هاي دانشبنیان و فناور،

حمایت از تولید ملی و مقابله با تحریم ها و استفاده از
تجهیزاتساختداخلدرشبکهانتقالاست.
کامیاب اضافه کرد :همزمان با برگزاری این رویداد
و معرفــی نیازهای فناورانه شــرکت برق منطقهای
خراسان ،نمایشگاهی از توانمندی های شرکتهای

البته علی رسولیان معاون
اقتصادیاستاندارخراسان
رضوی اعتقاد دارد درست
است که راهاندازی نیروگاه
هــای جدیــد در حوزه
تجدیدپذیرتوجیهمالینداردولیاینفعالیت
برای شرکتهایی که پیشتر ایجاد شدهاند،
اقتصادی است .او همچنین از عدم تخصیص
اعتبار اســتان برای راهانــدازی نیروگاههای
کوچک خبر داده و میگوید :پیشتر اعتباری
برای راهاندازی و توسعه نیروگاههای کوچک
مقیاسخراسانرضویدرنظرگرفتهشدهبود
که هنوز اختصاص نیافته و فعال با این نرخها
خیلیاستقبالیازاینحوزهنمیشود.عالوهبر
این مبلغی نیز بــرای توســعه نیروگاههای
انرژیهای تجدیدپذیر تخصیص یافته بود که
اینمبلغنیزتخصیصنیافتهاست.
سعیدشریعتیرادمدیرعامل
شرکت الکتروسیم هدایت
نیز با بیان اینکه بیش از 45
شرکت در زمینه انرژیهای
تجدیدپذیردر خراســان
رضوی فعالیت دارد ،میگوید :با توجه به افزایش
قیمت تمام شده نیروگاهها ،نرخ خرید تضمینی
برقتوجیهاقتصادیندارد.تمامقطعاتموردنیاز
این صنعت با دالر محاســبه میشود و همین
مســاله تولیدکننــده را بــا مشــکل مواجه
کردهاست.
zورود وزارتخانههای صمت و نیرو میتواند به
متعادلترشدنقیمتهاکمککند

او اضافه میکند :بسیاری از شرکتها فعالیت
خود را در این حوزه کنار گــذارده و جهت آن را
تغییر دادهاند .الزم اســت روی ایــن ماجرا کار
شــود چون ما تولیدکننده داخلی هستیم .این
صنعت توانســته اشــتغالزایی خوبی داشته
باشد .همچنین بسیاری از صنایع مربوط به آن
بومیسازی شده اســت .البته برخی تولیدات
کفاف نیاز داخــل را نمیدهد و در حال حاضر3
کارخانهساختپنلدرایرانفعالیتدارد.

ذبیحی:پیشنهادبخشخصوصی
این است که نرخ خرید تضمینی
برق  30درصد افزایش یابد؛ در
غیر این صورت این صنعت تعطیل
خواهد شد

دانش بنیان و فناور نیــز در محل برگزاری رویداد برپا
میشودوبازدیدکنندگانوسایرشرکتهایمجموعه
صنعتبرقنیزمیتوانندضمنآشناییباشرکتهای
دانشبنیــان و فناور از خدمات آن بهره مند شــوند.
همچنین در حاشــیه برگزاری نمایشگاه ،خدمات و
حمایت های صنــدوق نوآوری و شــکوفایی در ارائه
تسهیالت به شــرکتهای دانشبنیان و فناوری که
موفقبامبادلهتفاهمنامهباصنعتبرقشدهاند،توسط
اینصندوقانجاممیپذیرد.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر
استاندار:

زمینهسرمایهگذاریسودآور
در خراسان رضوی فراهم است

ایسنا -استاندار خراســان رضوی گفت :زمینه
سرمایهگذاری سودآور در خراسان رضوی فراهم
است.
علیرضا رزمحسینی در مراسم هماندیشی و رونمایی
از پوستر اجالس بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری
خراسان رضوی ،با بیان اینکه باید از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای حضور
در این اجالس دعوت شود ،اظهار کرد :ایرانیان شرافتمندی در خارج حضور
دارند که به کشور خود عشــق میورزند و عالقمند هستند تا در مکان های
مطمئنسرمایهگذاریکنند.ویبابیاناینکهزمینهسرمایهگذاریسودآور
در خراســان رضوی فراهم اســت ،افزود :فرصت های ســرمایه گذاری در
حوزههای مختلف باید در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد .وی با بیان اینکه
امیدوارم این اجالس در شأن خراســان رضوی برگزار شود ،افزود :خراسان
رضوی عالوه بر میزبانی از ۳۰میلیون زائر در سال ،به برکت مرقد شریف امام
رضا(ع)موردتوجههمهاست،بنابراینتالشمیکنیمتاایناجالسباحضور
مقامات عالی نظام برگزار شود .رزم حسینی ادامه داد :در حال فراهم کردن
مقدمات حضور رئیس جمهور در این اجالس هســتیم؛ چراکه ایشان برای
حضوردراینبرنامهابرازعالقمندیکردهاند.
معاوناقتصادیاستاندارخبرداد

آمادگیبخشخصوصیبرایسرمایهگذاری
در  ۱۱۲۹پروژه

تســنیم -معاون هماهنگی امــور اقتصادی
استانداریخراسانرضویازاعالمآمادگیبخش
خصوصی برای ســرمایهگذاری در  ۱۱۲۹پروژه
استانخبرداد.
علی رســولیان گفت :گفت :در تالش هســتیم که
فرصتهای ســرمایه گذاری در سطح استان را شناســایی کنیم تا در یک
همایش بین المللی اواخر بهمن ماه در معرض عموم قرار گیرد .وی ادامه داد:
به غیر از پروژه انتقــال آب از دریای عمان ،تاکنون در خصوص 1129پروژه
سرمایهگذاری ،بخش خصوصی اعالم آمادگی کرده که سرمایهگذاری این
طرحهااعتباریبالغبر 128میلیاردتومانمیشود.رسولیانبابیاناینکهسه
مانعبرسرراهکسبوکاروجوددارد،افزود:غیرقابلپیشبینیبودنقیمتها
ومواداولیهدرسطحملی،اصالحقوانینومقرراتورویههایاجراییدرسطح
استاناینموانعراشاملمیشود.
بتول گندمی:

جا به جایی ،جزیی از ذات مدیریت شهری است

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجه،فناوریاطالعات
و منابع انسانی شورای شهر مشهد گفت :جا به
جایی ،جزیی از ذات مدیریت شــهری است و
هرکسکهدارایمسئولیتاستاینرامیداندکه
روزی باید صندلی و جایگاه خود را به نفر بعدی

تحویلدهد.
وی ادامه داد 30:درصد سهم مدیریتی دستگاه ها سهم بانوان است و تنها
انتصابیکشهردارزنبرایمجموعهمدیریتشهریکفایتنمیکند.
این عضو شورای شــهر مشــهد افزود :حوزه زنان جزو پاک دست ترین
حوزههای مدیریتی اســت ،به همین خاطر باید عرصه برای فعالیت بانوان
و جوانان در مدیریت شــهری را فراهم کنیم .این به معنای غفلت از سهم و
کارآمدیآقایاننیستچراکهشایستهساالرینیزموردتاکیدمدیریتشهری
بوده است .گندمی با تاکید بر اینکه پاک دستی و سالمت نیز جزو شعارهای
شــورای پنجم بوده است ،تصریح کرد :حقوق شــهروندی و رضایتمندی
مردم باید اولویت کار قرار گیرد تا اســاس و فلســفه وجودی شورای پنجم
زیر سوال نرود.
رئیساتحادیهفروشندگانکتابونوشتافزارمشهد:

امکانتولید ۴۰درصدنوشتافزارموردنیاز
درکشوروجوددارد

ایرنا-رئیساتحادیهصنففروشندگانکتاب،نوشتافزاروصحاف
مشهد گفت :تولیدکنندگان داخلی امکان تولید  ۳۵تا  ۴۰درصد
اقالمنوشتافزارموردنیازرادارند.
سیدجوادسیدعباسیانافزود:نوشتافزاردامنهگستردهایدرتولیددارد
و آنچه در داخل کشور تولید و عرضه می شود تامین کننده تمام نیاز دانش
آموزان نیست .وی اظهار کرد :حدود ۱۰تا ۲۰درصد اقالم نوشت افزار نیز در
صورتتامینمواداولیهازخارجکشورامکانتولید درداخلراداردضمنآنکه
اکنون وارداتنوشتافزارنیزممنوعشدهاست.ویبااشارهبهنمایشگاهعرضه
مستقیم کاالی پاییزه که هفته گذشته در مشهد برگزار شد گفت :حضور
صنوف زیر پوشش اتحادیه نوشت افزار در این نمایشگاه بسیار مطلوب بود و
حدود  ۹۰درصدظرفیتسالنفردوسینمایشگاهبینالمللیمشهدتوسط
فروشندگاننوشتافزارتکمیلشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد

خریدتضمینی 13هزارتنگوجهفرنگی
در خراسان رضوی

ایرنا -رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی گفت :تاکنون  ۱۳هزار تن گوجه فرنگی با
نرختضمینیهرکیلو۱۵هزارریالباسبدو۱۰هزار
ریال بدون سبد از کشــاورزان استان خریداری
شدهاست.
محمدرضا اورانی افزود :همچنین روزانــه  ۸۰تا  ۱۰۰تن گوجه فرنگی از
این استان به افغانستان صادر می شود .وی ادامه داد :زمانی که دولت چغندر
قند را با قیمت تضمینی هر کیلو  ۳۷۰تومان از کشاورز خریداری می کرد،
کشــاورزان استان از کشت چغندر قند استقبال نکردند به طوری که سطح
زیر کشــت این محصول از ۲۴هزار هکتار به ۱۳هزار هکتار در سال گذشته
کاهشیافت.

