بخشخصوصیازاولویتهایکمیسیوناقتصادی
مجلسیازدهممیگوید

توجه به خصوصی سازی
و اصالح قوانین کار
و تامین اجتماعی

ضمیمههفتگی استانهای خراسان

صفحه 3

یادداشت

پیشنهادهایی برای
اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم
احسان خاندوزی *
با توجه به مختصات شرایط اقتصاد کالن ایران
در سال  ،99مطالبه برای مساله تولید و اشتغال
و فشارهای اقتصادی ناشی از تحمیل تحریمها
بر بودجه دولت ،اولویت گذاری های اقتصادی
مجلس میتواند بدین ترتیب باشــد؛ نخســت
تســهیل فضای کسب و کار از طریق اصالح نظام مجوزها و رفع
رانت ها و انحصارهایی است که مانع بالفعل شدن پتانسیل های
اشتغالزایی کشور شده و هزینه مبادله را به شدت در اقتصاد ایران
باال برده است .متاسفانه این مساله سبب شده است که ایران یکی
از بدترین رتبه ها در شروع کسب و کار را از آن خود کند.
معتقدم اولویت دوم مجلس باید اصالح نظام ساختار بودجه کشور
به عنوان ام المسائل اقتصاد کشور باشد که سالهاست گریبان
گیر فعالیت های اقتصادی است .متاسفانه طی  2سالی که دولت
مکلف به اصالح ســاختار بودجه بوده است ،غیر از تولید اسناد
اصالح نظام ساختار در سازمان برنامه و بودجه ،اقدام موثر دیگری
در لوایح بودجه و در شــیوه بودجه نویسی انجام نداده است که
تحقق این مهم مستلزم همکاری دولت و مجلس شورای اسالمی
است.
حال امیــد می رود بودجه  1400به واقــع رنگ و بوی اصالح
ساختاری از لحاظ منابع ،مصارف و نقش آفرینی نهادهای دخیل
بگیرد و در اجرای بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس
شورای اسالمی باید اصالحات نهادی صورت گیرد.
ســومین اولویت پیشــنهادی ،بحث اطمینان خاطر نسبت به
کمربند معیشــتی طبقات فقیر اســت که در ماه های گذشته
فشارهای بسیاری را بر توان اقتصادی خانوارها وارد کرده است.
لذا الزم اســت از طریق یکپارچه کردن نظام اطالعات اقتصادی
خانوارها و یکپارچگی نهادهای حمایتی در کشــور ،دستورکار
حمایتی مشــخصی برای حداقل های نیازهای خانوارها در دوره
پیش رو در نظر گرفته شــود تا پیش از این فشــار اقتصادی بر
طبقات پایین و خانوارهایی که از حمایت دولت برخوردار نیستند،
تحمیل نشود.
ادامه درهمین صفحه
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چارهمشکالتتولید دربحران

دنیای اقتصاد -طرح مسائل و مشکالت صنعتگران در حوزه
قوانین کار با شیوع کرونا و لزوم اعمال شرایط فورس ماژور
در این دوره برای برخی فعالیتهای اقتصادی و قراردادها

بهانه ای بود تا اعضای دو کمیسیون تخصصی اتاق مشهد
را گرد هم آورد .در نشست مشترک کمیسیون های صنعت
و مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد ،مشکالت

سفته بازی و سوداگری حرکت می کند ،به سمت بخش
های تولیدی سوق پیدا کند.
اولویت پنجم نیز اصالح نظام بانکی با هدف اصالحات
ترازنامه ای سیســتم بانکی و کمک بــه تامین مالی
تولید توسط بانک ها است که این مهم نیز باید توسط
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در اولویت

ضعفبنگاههایاقتصادی
درشرایطپساکروناآشکارشد
صفحه 4

دبیرشورایهماهنگیبانکهای
خراسانرضوی:

 54واحدتحتتملکبانکها
آماده واگذاریاند
عضوهیاتعلمیپژوهشکدهگردشگری
جهاددانشگاهیمشهد:

مجموعههای آبی
بیشترین ضرر حوزه
گردشگری را متحمل شدهاند

صفحه 4

صفحه 2

رئیسکمیسیونصادراتخدماتفنی،
مهندسیاتاقمشهد:

بحران کرونا،
بازار خدمات فنی و مهندسی
را به چالش کشید
صفحه 3

رکودبازاردامنگیرکارگاههای
طالسازیمشهدشد
صفحه 4

قرار گیرد .ناگفته نماند تمامی این پیشنهادهامنوط به آن
است که در واقع کمیسیون اقتصادی مجلس در هفتههای
آینده ،اولویت خودش را برای مسیر آینده انتخاب کند تا
به طور فعاالنه در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

تا پایان ۲۰۲۰امیدی به رونق حضور گردشگران خارجی نداریم

در نظر گرفتن تورم برای این شرکت ثبت شده است.
وی افــزود :هم اکنون بیــش از  6500نفر در قالب
شــرکتهای مســافربری ریلی ،هتلهــا و دیگر
مجموعههای وابسته به این شرکت اشتغال دارند که
تاکنون حتی یک نفر از آنان اخراج نشده است و همه
در سر کار خود ماندهاند .
ابوالقاسم دولتی استاد دانشگاه صنعتی شریف هم در
توضیح این پروتکلهای بهداشتی گفت :این پروتکلها
با عنوان «روال جدید» یا “ ”new normalبر مبنای
استانداردهای بهداشتی سازمان بهداشت جهانی و
دستورالعملهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی تهیه ،تدوین و در حوزه گروه هتلهای هما در
مشهد به صورت آزمایشی اجرایی شده است .بر اساس
دســتاوردهای اعالم شده از سوی سازمان بهداشت

رئیساتاقاصنافمشهد:

صفحه 4

دردسرهای ناتمام ترانزیت
این قسمت :دموراژ

مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی:

دنیای اقتصاد -مدیرعامل شرکت هلدینگ
گردشــگری تامین اجتماعی گفت :خسارت
 6000میلیارد تومانی به صنعت گردشــگری
کشور نشان از عمق فاجعه دارد ضمن اینکه
در بدبینانهترین حالت تا پایان ســال ۲۰۲۰
میالدی ایجاد رونق دوباره در جذب گردشگری
خارجی با مشکل مواجه است لذا باید بر پایه
تقویت گردشگری داخلی با اطمینان دادن به
سالمت و محیط سالم برای مسافران ،این رونق
را برقرار کرد.
علــی رحیمپور در مراســم رونمایی از پروتکلهای
بهداشــتی هتلداری برمبنای دانش نوین در مشهد
گفت :از اسفند ماه پارسال تاکنون  310میلیارد تومان
درآمد محقق نشده نسبت به مدت مشابه پارسال بدون

فعاالن بخش صنعت و بنگا ههای تولیدی در حوزه های
مالیاتی ،تامین اجتماعی و قوانین کار در دوره شیوع کرونا
ادامه در همین صفحه
بررسی شد.

فعاالن حمل و نقل بین المللی از هزینه های سرسام آور
توقف کامیونها و کانتینرها در مرز و بنادر میگویند

پیشنهادهایی برای اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم
ادامه یادداشت
اولویت چهارم ،تغییر بازدهی بخش های اقتصادی به
نفع فعالیت های مولد در اقتصاد است که این مهم به
طور مشخص می تواند از طریق تصویب قوانین مالیاتی
محقق شود و موجب کاهش بازدهی فعالیت های نامولد
در اقتصاد ایران شود تا بدین ترتیب ،وجوهی که به سمت
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جهانی ،هفت تا هشت روش برای مبارزه با ویروس
کرونا وجود دارد که شامل استفاده از حاللها،فناوری
نانو ،تکنولوژی پالسما و امثال آن است .وی افزود :در
اجرای این پروتکلها سنجش دائم سالمت کارکنان در
کنار تامین سالمت مسافران محور و برنامه اصلی است.
جهانگیر حســنزاده مدیرعامل گروه هتلهای هما
هم در این مراســم گفت :این شرکت با هدف حفظ
ایمنی و سالمت مسافران با همت چند شرکت دانش
بنیــان زیر مجموعه پارک علم و فناوری دانشــگاه
صنعتی شــریف اقدام به تهیه شیوهنامههای جدید
نمود که در این ارتباط از آخرین دســتاوردهای این
شرکتها بهره گرفته شده ضمن اینکه این دستاوردها
مطابق با دســتاوردهای سازمان بهداشت جهانی و
دستورالعملهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی است.
وی با بیان اینکه صنعت گردشگری به خاطر شیوع
بیماری کرونا دچار خســران و زیان فراوان شــده
است ادامه داد :اجرای این پروتکلهای جدید بهداشتی
 65هــزار تومان به ازای هر مســافر به هزینه گروه
هتلهای هما افزوده اســت اما این رقم در احتساب
قیمت اقامت ترتیب اثر داده نشده و هدف ما جذب
گردشگران ،تامین سالمت مسافران و اعتمادسازی
برای آنان نسبت به سالمت محیط است.
حسنزاده گفت :گروه هتلهای هما آماده برگزاری
دورههای آموزشــی برای گسترش این پروتکلهای
بهداشتی بین سایر هتلداران است.

در نشست مشترک کمیسیونهای «صنعت» و «مالیات ،کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد تاکید شد

چاره مشکالت تولید در بحران

ادامه از همین صفحه
امیرمهدی مرادی ،دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد
در تشریح دستور کار این نشست گفت :تعطیلیهای
ناشی از کرونا امکان ارائه کار و خدمات در زمان مقرر
و طبــق قرارداد را فراهم نمیکــرد .از طرفی ،بنا به
دالیلی چون مشکالت حمل و نقل و نیز انتقال پول،
شرکتهای فنی و مهندسی در تامین مواد اولیه دچار
مشکل شدند .بنابراین در شرایط کنونی ،عمال دو نوع
هزینه تحمیل این شرکتها میشود؛ نخست جریمه
تاخیر در کار و دوم ،افزایش هزینه های تولید و انجام
کار نسبت به مبلغ قبلی قراردادها.
مرادی با تاکید بر لزوم اعمال شــرایط فورس ماژور
برای شــرایط کنونی این شرکتها از سوی مرجعی
مشــخص ،اعالم کرد :الزم اســت ،از سوی مرجع

قانونی ،توصیه ای داشته باشیم که درقالب قرارداد به
قرارداد ،این موضوع قابل توضیح و تعمیم به شرایط
فورس ماژور باشد.
وی تصریح کرد :شرایط کنونی و بعد از شیوع کرونا
باعث شده شرکتهای تولیدکننده و سازنده مسکن
هم نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و جریمه بدهند؛
بنابراین پیشنهاد این است که زمانی سه ماهه به تاریخ
انجام قراردادها اضافه شود.
احمد اثنی عشری ،رئیس کمیسیون مالیات ،کار و
تامین اجتماعی اتاق مشهد هم به موضوع درخواست
دیه از ســوی خانواده کارگرانی که در محیط کار به
کرونا مبتال و فوت شــده اند ،اشاره و اظهار کرد :این
مساله ای است که کارفرمایان را نگران کرده است؛ آنها
نگران آن هستند که چگونه اثبات کنند در محیط کار

همه پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده اند و کارگر
در خارج از محیط کار به بیماری مبتال شده است.

zهیچ موردی مبنی بر ابتال یا فوت ناشی از کرونا در
محلکار در استان ما گزارش نشده است

اما در این نشست نمایندگان اداره کل کار و نیز تامین
اجتماعی استان هم حضور داشتند و به مباحث مطرح
شده پاسخ گفتند؛ عطا متین فر ،مدیر روابط کار اداره
کل کار خراسان رضوی اظهار کرد :ماده  91قانون کار
کارفرمایان را بر تامین وسایل حفاظت فردی در محیط
کار مکلف کرده است و کارگر نیز موظف به رعایت موارد
ایمنی است؛ بنابراین با وقوع هر حادثه ای در محیط کار
که منجر به فوت و یا نقص عضو کارگر شود ،کارگر و
یا خانواده اش میتوانند به مراجع قضایی مراجعه و از
کارفرما شکایت کنند.
ادامه در صفحه2

با ارائه سازمان فناوری اطالعات شهرداری مشهد در  WSIS 2020؛

«شهر هوشمند مشهد» در اجالس جهانی ژنو معرفی شد
دنیای اقتصاد -سازمان فاوا شهرداری مشهد
عصر جمعه با ارائه پنلی در اجالس ITU WSIS
2020به معرفی «شــهر هوشــمند مشهد»
و اقدامــات و برنامه ها پیرامون هوشــمند
ســازی دومین کالنشهر کشــور پرداخت.
ی ترین دوره خود
این اجالس که شــاید طوالن 
را تجربــه میکند ،به آزمونــی برای فعاالن و
سیاســت گذاران حوزه  ITو شهر هوشمند در
ن المللی تبدیل شده تا این بار هوشمند
سطح بی 
سازی و انجام غیرحضوری یک رویداد را نه برای
شهروندان ،بلکه به عنوان چالشی برای دست
اندرکاران شهرهای هوشمند جهان مطرح کند.
اجــاس جهانی درباره جامعه اطالعاتی یا به اختصار
گ ترین رویداد جهــان در حوزه  ICTبه
 WSISبــزر 
ی آید که هرســاله با حمایت سازمان ملل
شــمار م 
متحد و به میزبانی شهر ژنو سوئیس برگزار میشود.
این اجالس در ســال جاری به دلیل شــرایط خاص
شــیوع کرونا به صورت آنالیــن و در قالب وبینار به
اجرا درآمد که همین امر ضمن ایجاد تفاوتهایی در
برنامههای اجالس ،فرصت استفاده از آن را به صورت
آنالین برای همه عالقه مندان در سراسر جهان فراهم
کرده است.
اجــاس ITU WSIS 2020در آخریــن روز از
نخســتین هفته برگزاری ۶ ،تیرمــاه میزبان پنلی با
عنوان «حکمرانی شــهر هوشمند؛ تبدیل مشهد به
شــهر هوشــمند» بود که از سوی ســازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شــهرداری مشهد و با همکاری

پســماند های قابل بازیافت و نیز توریسم هوشمند از
دیگر محورهای مورد بحث در خصوص شهر مشهد بود.
گفتنی است این اجالس همچنان در هفتههای آتی
ادامه دارد و برنامه آن در وبسایت اجالس قابل مشاهده
ل هــا و کارگاه های موضوعی،
اســت و عالوه بــر پن 
برگزاری هکاتون ،نمایشــگاه ،کافه دانش و مسابقه از
دیگر بخشهای اجالس  WSISدر سال جاری است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور ارائه شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،نوید
زهدی معاون هوشمند سازی و علی متولیزاده رئیس
امور فناوریهای هوشمند از سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شهرداری مشهد در این کارگاه ،توضیحاتی
را در خصوص اقدامات و برنامههای مدیریت شهری
مشهد در زمینه هوشمند سازی ارائه دادند.
برخی از اقدامات شاخص
در زمینه هوشمند سازی
مشــهد در این اجالس
معرفی شــد؛ اقدامات
برادر ارجمند
صورت گرفته در زمینه
هایی همچون پرداخت
الکترونیــک ،نظــارت
تصویــری پهپــادی و
در غم از دست دادن پدر گرامیتان غمخوار و همراه
جمــعآوری شــاخص
شمائیم .خدای رحمان روح آن عزیز سفر کرده را
های شــهر هوشمند
ITU
مشهد با همکاری
در جوار حرم امن الهی سکنی دهد و به شما و سایر
اشاره
از نمونههای مورد
داغداران تندرستی و پاداش نیکو عطا فرماید.
بود.
همچنیــن برنامههای
حسین امینی ،مهدی عبائی ،علی عجم،
شــهرداری مشهد در
علی صالح آبادی ،عباس میرزاده ،جالل پوربافرانی،
خصوص پیشگیری از
سیدصادق شهیدی ،علی عدالتی ،ناصر طلوع،
شیوع کرونا با استفاده از
ایمان مرصعی ،جواد چشمهنور ،تقی خادم،
فناوری های هوشمند
شــهر ی  ،سیســتم
احسان میرزاده ،مسعود رضائیان و شهناز رمارم
هوشــمند جمعآوری

جنابآقای شیخ علیاکبر علیزاده
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خبر
خبر
مدیرعاملاتحادیهمرغدارانگوشتیخراسانرضویتاکیدکرد

ضرر 100درصدی مرغداران
با قیمت مصوب مرغ

دنیایاقتصاد-مدیرعاملاتحادیهمرغدارانگوشتیخراسان
رضویگفت:انجمنصنفیبهعنوانتوزیعکنندگانجزئی،مرغ
را از مرغدار میخرند ،به کشتارگاه میبرند و مراحل پاالیش و
بستهبندیانجاممیشود،درنهایتمرغبستهبندیشدهوآماده
توزیع در مغازههاست که این قیمت 15هزار و 500تومان تعیین
شدهاست ،بااینقیمتماصددرصدضررمیکنیم.
شاهرخ صادقی در خصوص وضعیت بازار مرغ اظهار کرد :از چند منظر
باید به این قضیه نگاه کنیم ،اول درگیری کشور با ویروس کرونا و تاثیر
بسیار زیاد این ویروس بر صنعت مرغداری کشور ،دوم تولید بیش از اندازه
جوجه یک روزه در کشور و سوم تحریمهای ظالمانهای بوده که کشور را
در تنگنا قرار داده است.
وی بیان کرد :در سال جهش تولید نباید تولیدکننده یا پرورشدهنده
مرغ گوشتی وقت و زمان خود را در جهت تامین نهاده در بیرون از مزرعه
بگذراند و یک مرغدار به دلیل مسائل امنیتی نباید از مرغداری خود خارج
شود اما به دلیل نبود دان برای پرنده و کمبود آن باید وقت بیشتری را در
بازار طیکند.
صادقی خاطرنشان کرد :در زمینه کرونا باید به ابتدای بهمن ماه 98
برگردیم ،در این زمان جوجهریزی برای ایام عید انجام شد ،جوجه را دو
برابر قیمت مصوب و دان را نیز با قیمت باالتر از قیمت مصوب خریداری
کردیم ،اما قیمت مرغ در شب عید بسیار کاهش پیدا کرد و حتی هر
کیلو حدود سه هزار تومان زیر قیمت مصوب یعنی هشت هزار و 550
تومان بود و تا امروز مرغدار در حال ضرردهی است .مدیرعامل اتحادیه
مرغدارانگوشتیخراسانرضویبابیاناینکهدربحث تحریمهابهعلت
عدم تخصیص ارز و مسائل دیگر نهاده به صورت صد در صد تامین نشده
است ،عنوان کرد :مدیر جهاد کشاورزی و مدیر بهبود تولیدات دامی
پشتیبان اتحادیه در جذب نهاده بودند ،اما سهمیه استانی ما که سومین
تولیدکننده گوشت مرغ در کشور هستیم ،بسیار کم است .هرچند که
سهمیه اختصاص یافته در ماههای ابتدای سال رشد داشته ،اما توانستیم
 50درصد را برای مرغدار فراهم کنیم و  50درصد دیگر را مرغدار از بازار
آزاد تامین کرده است.
وی افزود :مورد دیگر عدم تناسب میزان تخصیص نهادهها مانند ذرت
و سویا است که مشکالت خاص خود را دارد .با قیمت فعلی که 15هزار و
 500تومان برای گوشت مرغ قیمتگذاری شده ،صنف توزی عکنندگان
گوشت مرغ باید در محدوده 10تا 10هزار و 500تومان مرغ را از مرغدار
بخرندتابتوانندبهقیمت 15هزارو 500تومانبفروشندکهاینقیمتدر
محدوده ضرردهی قرار دارد.
zقیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ حدود13هزار تومان است
صادقی با بیان اینکه قیمت سویا در بازار آزاد حدود  8000تومان و
ذرت 2500تا 600تومان است ،افزود :از هفته قبل تا امروز قیمت جوجه
سیر صعودی داشته و  3000تومان بوده که نسبت به ماه گذشته دو
برابر شده است ،قیمت دان هم افزایش یافته ،واکسن آزاد شده و به سه
برابر قیمت قبل از عید رسیده ،حقوق کارگری افزایش یافته و استهالک
سالنها با توجه به افزایش روزافزون لوازم بسیار باال رفته ،همه این موارد
باعث میشود قیمت تمام شده هر کیلو مرغ در محدوده حدود 13هزار
تومان قرارگیرد.
وی اضافه کرد :اتحادیه مرغداران گوشتی اعالم میکند که اگر نهاده به
صورت صددرصد با قیمت مناسب به مرغدار واگذار شود ،توانایی صادرات
آن به کشورهای افغانستان و عراق را دارد ،کمااینکه در ماه گذشته هم
توانستیمصادراتخوبیبهاینکشورهاداشتهباشیموبرایکشورارزآوری
کنیم.ایناتحادیهتوانآنراداردکهپروتئینموردنیازخراسانرضویرانه
تنهاتامینکرده،بلکهبهخارجازکشورهمصادرکندبهشرطاینکهنهاده
بهاندازهمناسبتخصیصیابد.صادقیتصریحکرد:افرادیکهقیمتمرغ
را  15هزار و  500تومان تعیین میکنند ،در چند استان چند مرغداری
را پایلوت قرار داده و یک دوره جوجهریزی کنند تا قیمت تمام شده هر
کیلو مرغ برای آنها مشخص شود .امروز  1600واحد مرغداری را با سود
حداقلی 10درصد در خدمتنهاد یا سازمانی قرار خواهیم داد تا خودشان
جوجهریزی را انجام دهند و ما سود حداقلی را از آنها بگیریم .مدیرعامل
اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد :تنها مرجع
خرید نهاده ما سایت بازارگاه بوده و این سایت هم زیر نظر وزارت جهاد
کشاورزی است ،مقدار نهاده عرضه شده در سایت بازارگاه جوابگوی نیاز
حدود 6میلیونقطعهجوجهریزیدرماهرادراستانندارد،برای 6میلیون
قطعه جوجهریزی در ماه تا پایان دوره حدود 30هزار تن نهاده الزم است
که ماهانهدر محدوده 10هزار تننهادهبهاتحادیه تعلقگرفته است.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداری:

 ۳۷واحد تولیدی جدید در
خراسان رضوی مجوز فعالیت گرفتند

ایرنا -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی گفت ۳۷ :واحد تولیدی جدید این استان در نشست
کمیسیون ماده ۱۱قانون هوای پاک مجوز استقرار و صدور پروانه
بهرهبرداریدریافتکردهاند.
علیرسولیانافزود:درایننشستمشکالت ۵۸واحد
تولیدی در حال سرمایهگذاری استان مورد رسیدگی
قرار گرفت که پس از بررسی الزم با استقرار و دریافت
پروانه بهرهبرداری ۳۷واحد موافقت شد .وی ادامه داد:
درایننشست ۱۱پروندهمربوطبهواحدهایتولیدی
به دلیل نیاز به کار کارشناسی بیشتر و عدم مطابقت با ضوابط کمیسیون
ماده  ۱۱قانون هوای پاک از دستور کار خارج و پروندههایی که نیاز به
کارشناسیداشتبهجلساتبعدیموکولگردید.معاوناستاندارخراسان
رضویگفت:همچنیندرایننشستبا ۱۰پروندهبهدالیلمسائلزیست
محیطیومشکالتبعدیمخالفتشد.براساسماده ۱۱قانونهوایپاک،
هرگونه احداث ،توسعه ،تغییر خط تولید واحدهای تولیدی ،صنعتی و
معدنی مستلزم رعایت مقررات ابالغی از سوی سازمان حفاظت محیط
زیست است و این سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه به
استعالمهای درخواست جواز تاسیس و بهرهبرداری پاسخ دهد و در صورت
عدمموافقتآنسازمان،دالیلآنرابهاستعالمکنندهبهصورتکتبیارایه
کندوعدمپاسخدرمدتیادشدهبهمنزله تاییداست.
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در نشست مشترک کمیسیونهای «صنعت» و «مالیات ،کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد تاکید شد

چاره مشکالت تولید در بحران

ادامهازصفحهاول
متین فر اضافه کرد :با توجه به شیوع کرونا و
دستورالعملهای ابالغ شده ،کارفرما باید مواردی
مثل در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی و
رعایت فاصله گذاری فردی و شیفت بندی نیروها
را در دستور کار قرار دهد .وی افزود :درصورتیکه از
سوی بازرس اداره کار محرز شود که کارفرما هیچ
یک از این موارد را رعایت نکرده و منجر به فوت
یا مشکلی برای کارگر شده ،کارفرما باید پاسخگو
باشد اما خوشبختانه در استان ما تاکنون مواردی
اینچنینمشاهدهنشدهاست.
اما اثنی عشری ،رئیس کمیسیون مالیات ،کار
و تامین اجتماعی در پاسخ به متین فر گفت :هم
اکنون به خاطر جو و فضای عمومی موجود ،شاید
به ذهن افراد نرسد که این موضوع را مطرح کنند
اما ممکن است  5سال دیگر خانواده کارگر در این
خصوص مراجعه کنند و ما آن زمان نتوانیم اثبات
کنیم که موارد و پروتکلهای الزم را رعایت کرده
ایم.برهمیناساس،اگرشرایطیباشدکهاثباتشود
هم اکنون همه نکات در محیط کار رعایت میشود،
میتوانچندسالدیگرازمدارکامروزاستفادهکرد.
متین فر ،مدیر روابط کار اداره کل تعاون پاسخ
داد :شیوع کرونا اتفاقی جدید است و نه میتوان آن
رادرقالبحوادثمحلکارونهدرقالببیماریهای
شغلیمدنظرقراردادواینکهبتوانیمتاییدیهواحدی
مبنیبراینکهکارفرماهمهنکاترارعایتکرده،ارائه
بدهیم امکان پذیر نیست زیرا بازرس کار در فواصل

  ارژنگی:بیمهنامههاییکهقبلازشیوعکروناصادرشدهومبحثکرونادرآنهاذکرنشدهاست،اینبیماریواتفاقاتناشیازآنراپوششنمیدهد

معینی به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی مراجعه
میکند و اگر بعد از بازرسیاش اتفاقی افتاد ،تاییدیه
بازرس وجهی ندارد.
غالمعلیرخصت،رئیسکمیسیونصنعتاتاق
مشهد نیز در اینباره گفت :تامین اجتماعی و اداره
کار باید راهکاری داشته باشند که در صورت بروز

چنینمشکلی،کارفرمادچارمشکلنشود.
zبیمه نامههایی که قبل از شیوع کرونا صادر
شده،غرامتیبرایاینبیماریندارد
موضوع بیمه های مسوولیت و اینکه آیا امکان
پوشش موضوع کرونا از سوی این بیمه ها در محل

متینفر :شیوع کرونا اتفاقی جدید است و نه میتوان آن را در قالب
حوادث محل کار و نه در قالب بیماریهای شغلی مدنظر قرار داد
و اینکه بتوانیم تاییدیه واحدی مبنی بر اینکه کارفرما همه نکات را
رعایت کرده ،ارائه بدهیم امکان پذیر نیست

کار وجود دارد ،نکته دیگری بود که از سوی فعاالن
اقتصادیدرایننشستمطرحشد.
علیاکبرارژنگی،مدیرمنطقهشمالشرقکشور
بیمه حکمت در این خصوص گفت :بیمه نامه
هایی که قبل از شیوع کرونا صادرشده و مبحث
کرونا در آنها ذکر نشده است ،این بیماری و اتفاقات
ناشی از آن را پوشش نمیدهد اما اگر در الحاقیه
ای به این موضوع اشاره شده باشد ،شرکت بیمه،
غرامت را میپردازد .وی افزود :اثبات این موضوع
توسط کارشناس رسمی دادگستری حوادث
ناشی از کار در واحدهای تولیدی و صنعتی صورت
میگیرد؛ شرکت بیمه ایران از بهمن ماه پارسال
در بیمه نامههایش مشخص میکند که بیماری
ناشی از کرونا در زمره پرداخت غرامت محسوب
نمیشود اما اگر بازرس اداره کار و مرجع قضایی
تشخیص بدهند که این خسارت قابل پرداخت
است و شرکت بیمه هم در بیمه نامه اش به آن
اشاره کرده باشد که این موضوع غیرقابل پرداخت
است ،شرکت نمیتواند غرامت را از بیمه بگیرد و در
نهایتدادگستریغرامتراازحسابرئیسشرکت
برداشت میکند .ارژنگی تصریح کرد :پیشنهاد
این است که واحدهای تولیدی در استان نامه ای
به شرکت بیمه ارسال کنند و درخواست دهند که
این موضوع در شرایط بیمه نامه درج شود و اگر درج
نگردد ،بیمه نامه موجود را ابطال کنند و بیمه نامه
ای اخذ کنند که شرایط به صورت فورس ماژور در
آنگنجاندهشدهباشد.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد:

مجموعههایآبی بیشترینضررحوزهگردشگریرامتحملشدهاند
دنیایاقتصاد -عضوهیاتعلمیپژوهشکده
گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد گفت:
شاید بتوان گفت بدترین شرایط برای
مجموعههای آبی رخ داده است؛ به ویژه در
مشهدکهدارایچندمجموعهآبیبزرگاست
و از آنجا که در این فضاها مردم در محیطی
هستند که به راحتی انتقال بیماری میتواند
اتفاق افتد ،حتی با بازگشایی نیز مردم ورود
نمیکنند.
به گزارش ایسنا ،مژگان ثابت
تیموری درباره وضعیت فعلی
تاسیسات گردشگری و تبعات
بازگشاییآنهااظهارکرد:تبعات
بازگشایی بیشتر دامنگیر
مجموعههایی است که لوکس و گران بودهاند و قطعا
بازگشایی این مجموعهها با توجه به این که از برخی
زیرساختهای تعریف شده همچون سالن ورزشی
و استخر در هتلها برخوردار بوده و تجمع در آن
موجب انتقال بیماری میشود ،باعث زیان بیشتر
مجموعه خواهد شد .وی افزود :از طرفی عدم
فعالیت ،حداقل درآمدی که بابت هزینه نگهداری
واحد باید تامین شود را به دست نخواهد داد.
هزینه نگهداری شامل کنترل تاسیسات ،بررسی
داخل ساختمانها ،نظافت و شستوشو و ...است
که در هر حال از آنها ساقط نمیشود .این موارد
به عنوان هزینههای نگهداری به گونهای نیاز به
تامین بودجه دارد که آن هم از طریق حضور
گردشگر است .بنابراین چه هتل در حالت خواب
بماند و چه گردشگر وارد شود ،به لحاظ هزینه
نگهداری دو وضعیت مشابه دارد.
وی افزود :نکته دیگر این که واحد گردشگری
در قبال کاری که کارکنان آن انجام میدهند ،باید
پرداختی داشته باشند؛ به ویژه مجموعههایی
که پرسنل تمام وقت یا بیمه شده دارند ،اگر کار
هم نکنند ،صاحب واحد گردشگری موظف به
پرداخت حداقل دستمزد آنها است .پس چه
بهتر که مجموعه فعال باشد و فعالیت اقتصادی
آن باعث کسب درآمد برای تامین حداقلها شود.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق
مشهد اضافه کرد :از یک طرف زمانی واحدهای
گردشگری بر اساس پروتکلهای بهداشتی
مورد تایید وزارت بهداشت و گردشگری فعالیت
خود را در همان قالب و با ظرفیتی مشخص
انجام میدهند ،به طور مثال ،اقداماتی در سالن
غذاخوری و نوع غذاها ،استریل وسایل و ...انجام
میگیرد ،این موارد میتواند کمککننده باشد
که اگر هم جمعیت قابل توجهی مهمان ورود
پیدا کند ،مجموعه بتواند هزینهها را کنترل کرده
و درآمدی داشته باشد.

شاید بتوان گفت بدترین شرایط
برای مجموعههای آبی رخ داده
است؛ به ویژه در مشهد که دارای
چند مجموعه آبی بزرگ است و
ازآنجا که در این فضاها مردم
در محیطی هستند که به راحتی
انتقال بیماری میتواند اتفاق افتد،
حتی با بازگشایی نیز مردم
ورود نمیکنند

zخروج رستورانها از رکود و تداوم مشکالت
هتل آپارتمانها
ثابت تیموری تصریح کرد :بهترین فضای
ایجاد شده برای خروج از رکود و جبران اندک
خسارات ،فضای پذیراییها و رستورانها بوده
است .اما همچنان هتلآپارتمانها به دلیل فضای
خاص خود ،مشکالتی دارند .چرا که ورودی آنها
اغلب از طریق ورودی برونمرزی و یا از طریق
گروههای پرجمعیتتر تامین میشده و هنوز
چنین تورهای پرجمعیتی اجازه فعالیت گسترده
ندارند و بیشتر سفرها به شکل کمجمعیت و بعضا
تکنفره صورت میگیرد .بنابراین آنچه منتفعتر
از فعالیت مجدد شده است ،فضاهای پذیرایی
بوده ،از طرفی سیستم حمل و نقل نیز از این
قضیه انتفاع دارد؛ چرا که ورود هر گردشگر حمل
و نقل را فعال میکند و بنابراین حمل و نقل نیز در
رتبه بعدی قرار میگیرد به لحاظ این که کسب و
کارش را توسعه دهد و مجددا و در طوالنیمدت
به وضعیت قبلی خود بازگردد.
وی خاطرنشان کرد :از سوی دیگر ،شاید
بتوان گفت بدترین شرایط برای مجموعههای
آبی رخ داده است؛ به ویژه در مشهد که دارای
چند مجموعه آبی بزرگ است و از آ نجا که
در این فضاها مردم در محیطی هستند که به
راحتی انتقال بیماری میتواند اتفاق افتد ،حتی
با بازگشایی نیز مردم ورود نمیکنند و البته
همچنان این محیطها مجوز فعالیت دریافت
نکردهاند .به این ترتیب ،حجم سرمایهگذاری
بسیار عظیمی نیز برای توسعه اینگونه فضاهای
تفرجگاهی اختصاص پیدا کرده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد
دانشگاهی خراسان رضوی درباره راهکارهای
یک مقصد برای ایجاد احساس ایمنی از سفر
در پساکرونا ،با اشاره به تفاوت در انتخاب مقاصد
سفر توسط گردشگران بیان کرد :در فضای
گردشگری بینالملل در این خصوص دو عامل
وجود دارد؛ برخی کشورهای هدف گردشگری
هستند که مبنای اقتصاد یشان بر اساس
همین گزینه یعنی جذب گردشگر است؛ این
کشورها با رعایت پروتکلها و تبلیغات مثبت
گسترده دوباره مخاطبان گذشته خود را جذب
خواهند کرد .همچنان که در صورت بازگشایی
مرزها ،کشور ترکیه برای ایرانیان یک مقصد
گردشگری ارزشمند به حساب میآید .چرا که
به این اعتماد میرسند این کشور که به لحاظ
گردشگری در رده باال قرار گرفته است ،پروتکلها
را هم بهتر رعایت میکند تا مشتریان خود را
از دست ندهد.
ثابت تیموری عنوان کرد :از طرفی در تعدادی
از کشورها که نام آنها در رتبهبندی ابتال باال به
چشم میخورد ،همچون آمریکا ،روسیه ،آلمان

و اسپانیا ،باید گفت مردم به دو دلیل کمتر به
آن ورود پیدا میکنند .یکی آن که هزینه سفر
به کشورهای اروپایی به ویژه با وضعیت دالر
در کشور ما بسیار سنگین است و ترجیح مردم
بر آن است که با چنین هزینهای و در کنار آن
نگرانی از ابتال به بیماری ،این سفر را از ذهن خود
پاک کرده و مقاصد گردشگری نزدیکتر که با
فرهنگ اجتماعی و بهداشتی ما هماهنگتر
است را انتخاب کنند که در این مورد نیز دو کشور
امارات و ترکیه برای گردشگران ایرانی جذابتر
خواهد بود.
zنقش فرهنـگ انتخاب مقصـد گردشگری
در شرایط کرونایی
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری افزود:
از سوی دیگر ،برای مسافران اروپایی مسائلی
که ما در ایران به آن توجه میکنیم ،چندان
پررنگ نیست .به این معنا که این کشورها به
لحاظ رعایت اصول بهداشتی نسبت به ما کم
دغدغهتر هستند .به طور مثال ،اگر یک ایرانی
به کشوری خارجی سفر کند ،اولین گزینه برای
او این است که هتل مورد اقامتش تمیز بوده و

آلودگی صوتی و ..کم باشد .در عین حال اگر یک
اروپایی را در اولویتهای انتخابش با خودتان
مقایسه کنید ،خواهید دید که او ترجیح میدهد
مکانی را انتخاب کند که شلوغتر باشد و بیشتر
به او خوش بگذرد؛ لذا فضایی که برای اقامتش
در نظر میگیرد چندان برای او معیار و مالک
نیست و شاید خیلی از اوقات آنان هاستلها و
مهمانپذیرهای کوچک یا هتلهای کمهزینهتر
را ترجیح میدهند تا بتوانند هزینه خوشگذرانی
خود را تامین کنند و به این لحاظ ما کمی
متفاوتترهستیم.
ثابت تیموری گفت :کشورهای عربی نیز ایران
را به خوبی میشناسند و ترجیح آنان برای ورود
به کشور ما بسیار بیشتر از سایر کشورهاست؛
چرا که به لحاظ هزینهکرد بسیار منفعت قابل
توجهی داشته و ایران عمال مقصدی رایگان برای
اعراب به حساب میآید .از طرف دیگر کشورهای
عربی فرهنگ و آداب و رسوم ما را برای سفرهای
خانوادگی خود بیشتر میپسندند و لذا ایران
مقصد خوبی برای این گروه بوده و فکر میکنم
ورود آنان به کشور تسهیل بیشتری پیدا میکند.
مگر این که از طرف کشور خود با محدودیت ورود
به ایران مواجه باشند.

بهترین فضای ایجاد شده برای
خروج از رکود و جبران اندک
خسارات ،فضای پذیراییها و
رستورانها بوده است.
اماهمچنانهتلآپارتمانها
به دلیل فضای خاص خود،
مشکالتیدارند

خبر
معاونبرنامهريزيواموراقتصاديتوانيرخبرداد

رشد  5/8درصدی ميزان مصرف برق
در سال جاری

دنیای اقتصاد -معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير با
اشارهبهوضعيتمصرفبرقدركشوربيانكرد:تاامروزميزانمصرف
برقدركشور 5.8درصدرشدداشتهكهميزاناينرشددرسالپيش،
تنهايكدرصدبود.
مصطفي رجبي مشهدي در حاشيه بازديد از طرح هاي
صنعت برق خراسان و اولين پروژه استفاده از روش
حفاريافقيجهتداردراحداثخطوطكابليزيرزميني
فوق توزيع  HDDدر شهر مشهد درباره وضعيت پيك
مصرف برق در تابستان اظهار كرد :قطعا با ادامه اين رشد،
امكانپاسخگوييبهنيازموجوددرشبكهوجودنخواهدداشت.درحالحاضر
حداكثر توان تامين برق در كشور 60هزار مگاوات است؛ به همين جهت براي
اينكه بتوانيم از اعمال خاموشي جلوگيري نمائيم  ،الزم است توصيه هاي
مربوطبهمديريتمصرفدربخشخانگيجديگرفتهشود.بهگزارشروابط
عمومي شركت برق منطقه اي خراسان ،رجبی مشهدی ادامه داد :البته
همكاريخوبيدربخشكشاورزيوتوليدباصنعتبرقوجودداردكهميزان
بهره برداري خود را در اوج مصرف قدري كاهش مي دهند .خوشبختانه سال
گذشتهباحدود 1000مگاواتمصرفكنندهصنعتيوتوليديجديدقرارداد
منعقد شد و در حال حاضر بخش صنعت در رشد پيك بار حدود  40تا 50
درصد سهم دارد .بخش ديگر اين رشد مصرف نيز ناشي از مصرف مشتركان
خانگياست.براساسآمارساالنهيكميليونمشتركبهشبكهسراسريبرق
اضافه مي شود و به همين جهت استفاده از كولرهاي گازي به تناسب تعداد
مشتركانروبهافزايشاست.رجبيمشهديبابياناينكهبايدتوجهداشتهر
كولر گازي حدود  4تا  5برابر يك كولر آبي مصرف برق دارد ،گفت :منازل
برخوردار از كولر گازي معموال 2تا 3دستگاه كولر يا حتي بيشتر استفاده مي
كنند؛ در حالي كه تعداد كولرهاي آبي كمتر است و همين موضوع مصرف را
افزايش مي دهد .معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير اضافه كرد:
برايكنترلاينمصرف،تعدادينيروگاهجديدازدورهپيكسالپيشاحداث
شدكهتاپايانتابستانامسالبه 3000مگاواتنيروگاهجديددستخواهيم
يافت .در بخش مديريت مصرف نيز حدود 350ميليارد تومان پاداش خوش
مصرفي به بخش كشاورزي و صنعت اعطا شده كه اين فرايند امسال نيز ادامه
پيداخواهدكرد.عالوهبراينسالگذشتهبهآندستهازمشتركانخانگيكه
زيرالگويمصرف،برقمصرفميكنند 106ميلياردتومانپاداشاعطاشد.

رئیساتحادیهنمایشگاهدارانوفروشندگانخودرومشهدمطرحکرد

بازار خودرو؛ پر از خریدار و خالی از فروشنده

ایسنا -رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو
مشهد گفت :خرید و فروش در بازار خودرو بسیار کم و بازار راکد
استوتعدادخریدارانبسیاربیشترازفروشندگاناست.
حمیدرضا حیدری در خصوص وضعیت بازار خودرو بعد
از پیشفروش ،اظهار کرد :ثبت نامهایی که در زمینه
خودروانجامشد،حرکتخوبیبود،البتهاگرتداومداشته
باشدوخودروسازانبهتعهداتخودعملکنند.
وی افزود :متاسفانه هیچ کدام از دو شرکت
خودروسازی معوقات قبلی خود را به مردم ندادند و به تعهدات خود عمل
نکردند ،طبیعی است وقتی عرضه نباشد و تقاضا هم وجود داشته باشد،
قیمتها سیر صعودی پیدا میکند .این عامل اول بوده ،عامل دوم افزایش
قیمت دالر است .این عوامل دست به دست هم داده و موجب شده قیمتها
افزایش یابد ،زمانی که قیمتها افزایش پیدا کند ،رکود نیز ایجاد شده و تورم
بر رکود میآید ،در نتیجه افراد زیادی متضرر میشوند .حیدری با بیان اینکه
درحالحاضربازارثباتنداردوهرکسیهرقیمتیکهمیخواهدمیفروشد،
عنوان کرد :در حال حاضر قیمت خودروها در حال برگشت به قیمتهای
قبلثبتنامبوده،البتهصددرصدبرنگشته،اماسیرصعودیپیداکردهوخود
به خود باال میرود .قبل از ثبت نام ،قیمتها نابسامان بود ،اما اکنون مجددا
در حال طی کردن سیر صعودی است ،ثبات هم وجود ندارد ،زیرا خودرو
به بازار عرضه نشده و اگر عرضه میشد ،وضعیت بهتر بود .رئیس اتحادیه
نمایشگاهدارانوفروشندگانخودرومشهدبابیاناینکهدرحالحاضرمشکل
ماسایتهاهستند،گفت:فروشخودرویککارتخصصیاستکهخریدآن
از داخل سایت بسیار سخت است .ما در این زمینه با مشکالت زیادی روبهرو
شدیم .متاسفانه سایتها تخصصی ندارند و هر قیمتی تمایل داشته باشند،
ارائه میکنند .موضوع خودرو تخصصی است و باید کارشناسی شود .عدهای
درگیر قضیه فروش مجازی هستند ،بنابراین افرادی که میخواهند معامله
کنند ،باید به متخصص و نمایشگاهی مراجعه کنند که دارای پروانه کسب
باشد.حیدریاضافهکرد:برخیافرادازسایتخریدکردندومالباختههستند،
وقتی شکایت میکنند ما نمیتوانیم به شکایت آنها رسیدگی کنیم ،زیرا
سایتهازیرمجموعهمانیستند.دستگاهقضاییودستگاههایذیربطبایددر
اینزمینهورودپیداکنند .خریداروفروشندهمیتواندکاالیخودرادرسایت
معرفیکند،امابرایانجاممعامالتحتمابایدبهواحدهایدارایمجوزبروند.

دوشنبه  9تیر 1398

3

سال هجدهم شماره 4921

خبر
خبر

بخش خصوصی از اولویتهای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم میگوید

توجه به خصوصی سازی و اصالح قوانین کار و تامین اجتماعی

دنیای اقتصاد ،راضیه آزادوار -مجلس یازدهمیها
با شعارهایی درباره توجه به معیشت مردم و حل
مشکالت اقتصادی وارد میدان شدند و وعدههای
زیادی برای حل این مشکالت مطرح کردند .هفته
پیش هم محمدباقر قالیباف ،رییس مجلس یازدهم
به مردم اطمینان داد که نظارت در حوزه اقتصادی و
حل مسائل معیشتی در اولویت خانه ملت قرار دارد
و تاکید کرد که «اولویت ما نظارت ملموس و شفاف
است و این نظارت از حوزه اقتصادی شروع میشود».
قالیباف همچنین وعده داد که ساختار بودجه اصالح
شود چرا که سالهاست بودجه با این ساختار بسته
شده و در نهایت با کسری بودجه مواجهایم که اکنون
این حجم از نقدینگی را رقم زده است .مجلس جدید
در همان روزهای آغازین کارش سعی کرد نشان
بدهد که توجه الزم به بخشهای مختلف به ویژه
بخش خصوصی را دارد و با دعوت از روسای اتاقهای
بازرگانی ،تعاون و اصناف از آنها خواست گزارش این
حوزههاراارائهدهند؛اقدامیکهغالمحسینشافعی،
رئیس اتاق ایران آن را به عنوان «بدعتی خوب» در
آغازبهکارمجلسیازدهمدانستودرجلسهاعضای
هیات نمایندگان اتاق مشهد گفت« :پیش از این هم
به مجلس و نمایندگان اعالم کرده بودیم که بخش
خصوصی آماده تدوین استراتژی اقتصادی کشور
است .این موضوع بار دیگر و در جمع نمایندگان دور
یازدهم مورد تاکید قرار گرفت و گفتیم اگر مجلس
ماموریتدهد،حاضریماینکارراانجامدهیمکهمورد
توجه قرار گرفت و امیدواریم که مجلس پیگیر این
موضوعباشد».

zآمادگی بخش خصوصی برای کمک به مجلس در
ترسیمآیندهاقتصادیکشور
بخشخصوصیهموارهازنادیدهگرفتنخوددرتصمیمات
اقتصادیکشورگالیهداشتهونمایندگاناینبخشبارهاوبارها
درسالهایگذشتهبراینموضوعتاکیدکردهاندکهاگردولت
و نمایندگان مجلس در تصمیمات اقتصادی از نظرات این
بخش به عنوان بازیگران اصلی صحنه اقتصاد کشور استفاده
کنند؛قطعانتایجبهتریرادراقتصادشاهدخواهیمبود.
شافعی ،رئیس اتاق ایران هم در جلسه
اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی این موضوع را
بار دیگر پیش کشید و گفت« :ما در اتاق
بازرگانی صادقانه ،مشتاقانه و مشفقانه
آمادگی داریم تا برای ترسیم آینده اقتصادی کشور ،هر تالش
الزمرابهانجامبرسانیموبامجلسهمکاریکنیم.مامجلسرا
مبدا اقدامات سرنوشت ساز برای کشور می دانیم و ارتباط
بخش خصوصی با خانه ملت میتواند راهگشای بسیاری از
مسائلقانونیواقتصادیباشد؛بنابرایندرسطحملیواستانی
بایدبایکدیگرهمکاریموثریداشتهباشیم».
احسان ارکانی هم که برای اولین بار به
عنوانرئیسمجمعنمایندگانخراسان
رضوی در شورای گفتوگو حضور
داشت ،گفت :در جلسه ای که با استاندار
داشتیم ،احساس تکلیف کردیم تا با
انگیزه مضاعف برای کمک به بخش تولید گام برداریم و

شافعی :ما مجلس را مبدا اقدامات
سرنوشت ساز برای کشور می دانیم و
ارتباط بخش خصوصی با خانه ملت
میتواند راهگشای بسیاری از مسائل
قانونی و اقتصادی باشد
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لذا طرح دو فوریتی حمایت از تولید در قالب ایجاد کمیسیون
جدیدی با عنوان «حمایت از تولید ملی» و کمیسیون ویژه
«نظارتبراجرایسیاستهایکلیاصل»44رادردستورکار
قرار دادیم و در این راستا آماده دریافت پیشنهادات و
راهکارهای اتاق بازرگانی استان نیز هستیم .وی افزود :جزوه
مفصلی از قوانین مخل محیط کسب و کار و موانع پیش روی
بخشتولیدتدوینشدهاستوازآندرکمیسیونهایمذکور،
بهره خواهیم گرفت .ارکانی عدم تفویض اختیارات از تهران به
استانها را یکی از مشکالت امروز کشور خواند و افزود :اکثر
نمایندگان این دوره سابقه کار در حوزه اجرایی داشته اند و
امیدواریمبتوانیمبرروندتوسعهاقتصادیاستاناثرگذارباشیم.
zمبارزه جدی با فساد رسالت کمیسیون اقتصادی
مجلساست
اما بد نیست حاال که مجلس یازدهم آغاز به کار کرده و در
همینهفتههایاخیرکمیسیونهایمختلفمجلستشکیل
و اعضای آنها مشخص شده است ،نظرات بخش خصوصی
درباره اولویتهایی که اعضای جدید کمیسیون اقتصادی
باید درنظر بگیرند را جویا شویم .محمود سیادت ،نایب رییس
اتاق مشهد در خصوص انتظارات فعاالن بخش خصوصی از
کمیسیون اقتصادی مجلس به «دنیای اقتصاد»می گوید:
متاسفانه شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل شیوع کرونا ،اعمال

تحریم های جدید ،تورم و عدم دسترسی ایران به منابع مالی
خود در سایر کشورها بسیار پیچیده است ،لذا فعاالن اقتصادی
نباید مطالبات غیرمعمول از دولتمردان داشته باشند .با این
حال بخش خصوصی انتظار دارد که مجلس شورای اسالمی با
پیگیریجدیاجرایقانونبهبودمستمرفضایکسبوکاررااز
دولت خواستار شود و دولت را به اجرای قانون مذکور ملزم کند.
سیادترونقتولید،اشتغالمولد،ممانعت
از داللی و واسطه گری و مبارزه جدی با
فساد را بهترین و موثرترین راهکار برای
نجات کشور عنوان و بیان میکند:
کمیسیون اقتصادی مجلس باید با علل
اصلی فساد همچون امضاهای طالیی ،بوروکراسی طوالنی
اداری ،عدم بهره گیری از دولت الکترونیک و  ...مقابله کند این
درحالیاستکهمتاسفانههنوزازروشهایسنتیوغلطبرای
ادارهکشوراستفادهمیشود.عالوهبراینمتخصصیندرکشور
ما با برخوردهای غیرمنطقی رانده می شوند و در مقابل ،امروز
در بسیاری از موارد شاهد جا به جایی مسوولیت ها صرفا برای
عده ای خاص هستیم که این مسائل سبب شده در حوزه
اقتصاد بیش از هر زمان دیگری نیاز به مشارکت مردم داشته
باشیم .سیادت خاطرنشان می کند :تمامی مسووالن بر این
مساله واقف هستند آن چه که در حوزه اقتصاد ،معیشت و

عدالت ادعا می شد با وضعیت فعلی بسیار فاصله دارد .لذا برای
تغییر وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب باید روش
هایمانراتغییردهیمکهمتاسفانهاینارادهدیدهنمیشود،چرا
که دولتمردان همواره در تالش هستند با وصله و پینه کردن
روشهایناموفقوشکستخوردهگذشتهکشورراادارهکنند.
لذازمانیمیتوانیمبهنتیجهبرسیمکهروشها،عوامل،دست
اندرکاران و سیاست هایمان را تغییر دهیم .حال اگر در همین
راستامجلسشورایاسالمیدرجایگاهاصلیخودیعنیهمان
راس امور قرار گیرد و اولویت را حفظ منافع ملی قرار دهد ،بر
بسیاریازچالشهایکنونیفائقخواهیمآمد.
zمجلسخصوصیسازیراجدیبگیرد
محمدرضاتوکلیزاده،عضوهیاترئیسه
اتاق بازرگانی مشهد هم با بیان اینکه
کمیسیون اقتصادی مجلس باید در
همینبدوتشکیل،اهدافخودرامطرح
کند ،عنوان می کند :انتظارات فعلی
فعاالن اقتصادی در شرایط فعلی تفاوت چندانی با انتظارات
گذشتهندارد،درواقعانتظاراتفعاالناقتصادیازکمیسیون
اقتصادی کامال واضح و مشخص است ،چنان که می توان به
صراحتعنوانکردکهرونقفضایکسبوکارورفعموانعآن
یکیازمهمترینمطالباتبخشخصوصیازمجلسشورای

نظارتبیشتربرمسالهمهارنقدینگی
بهسراغیکیازاعضایکمیسیوناقتصادیمجلسیازدهممیرویم
تااولویتهایاینکمیسیوندرایندورهراجویاشویم.
مهدیطغیانینمایندهاصفهانوعضوکمیسیوناقتصادی
در اینباره میگوید :کمیسیون اقتصادی مجلس برخی از
مسائل اولویت دار را الجرم در دستور کار قرار داده است ،به
طورمثالدرشرایطفعلیبهدلیلالتهاباتارزیجلساتیبا
دکتر همتی رئیــس کل بانک مرکزی برگزار شــده و به
دستورکارهایمشترکیدستیافتیم.البتهکمیسیوناقتصادیدربلندمدت
رسیدگیبهبرخیمسائلاولویتدارراچهبهلحاظنظارتوچهبهلحاظتقنین
دردستورکارقراردادهاست.طغیانیادامهمیدهد:مجلسبایددرمسالهمهار
نقدینگینظارتبیشتریرااتخاذکند،همچنیناصالحقانونعملیاتبانکی
بدون ربا که مقرر بود به صورت الیحه در دستور کار قرار گیرد و عمر مجلس
دهمکفافرسیدگیبهاینمهمرانداشت،دردستاقدامکمیسیوناقتصادی

قرار خواهد گرفت .اصالح نظام مالیاتــی ،تعریف پایه های مالیاتی جدید و
اجرایقوانینمالیاتیگذشتهازاولویتهایمهمدیگرکمیسیوناست.
اینعضوکمیسیوناقتصادیمجلسدربارهقانونبهبودمستمرمحیطکسب
و کار هم میگوید :در گذشته قانون بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون
ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاســت های اصل 44مورد بررسی قرار
می گرفت که هم اکنون طرح تشــکیل این کمیسیون تقدیم هیات رئیسه
مجلس شده است اما اگر این کمیسیون تشکیل نشود ،مباحث مربوط به آن
در کمیســیون اقتصادی مجلس طرح خواهد شد .نظارت بر قوانین یکی از
وظایف مجلس شورای اسالمی است که قانون بهبود مستمر محیط کسب
و کار مصوب ســال ،90اســتفاده از توانمندی های داخلی و ...قوانین بسیار
مطلوبیاستامادراجرایآنهابامشکلمواجههستیم،درهمینراستایکیاز
مهم ترین رسالت های کمیسیون پیگیری کردن این قوانین بر زمین مانده و
نظارتبراجرایآناست.

اسالمیاست.درحقیقتکمیسیوناقتصادبایدمشخصکند
که برای رسیدن به این اهداف با شرایط موجود چه برنامه ای
داردوچگونهمیخواهدبهرفعموانعفعلیکمککندوبخش
خصوصیرابهمشارکتبیشتریدراقتصادکشورمجابکند.
توکلی زادهادامه می دهد:متاسفانهنقشبخشخصوصی در
اقتصادبسیارکمرنگاست؛بهبیاندیگراگرحجماقتصاد100
باشد،بخشخصوصیتنهادر 20درصدآننقشایفامیکند
و در مقابل ،نقش بخش دولتی و غیرخصولتی بسیار پررنگ و
حائزاهمیتاست.ایندرحالیاستکهسهمزیادیازمالیات
کشور توسط بخش خصوصی پرداخت می شود و بخش
اعظمی از اشتغال کشور توسط این بخش انجام میگیرد .لذا
کمیسیوناقتصادیمجلسبایستیمبحثخصوصیسازی
را بسیار جدی بگیرد تا بخش خصوصی قدرت داشته و نقش
برجستهتریرادراقتصادایفاکند.اینعضوهیاتنمایندگان
اتاق مشهد یادآور می شود :عالوه بر این که کمیسیون
اقتصادی مجلس باید برای کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری
برنامه داشته باشد ،باید به طور کلی دو برنامه برای خویش
تعیین کند ،نخست رونق کسب و کار و دوم تولید ثروت ،چرا
که اگر تولید ثروت در کشور انجام گیرد ،اشتغال پایدار ایجاد
خواهد شد و اگر رونق کسب و کار حاصل شود ،تورم و گرانی
نیزکاهشپیداخواهدکرد.البتهاینمهمتنهادرسایهسرمایه
گذاری محقق خواهد شد اما متاسفانه در شرایط فعلی
سرمایهگذاری به دو دلیل انجام نمی شود زیرا سرمایه گذاری
نمیتواند صرفا متکی به داخل باشد و برای راه اندازی کسب و
کار باید بخشی از تجهیزات از خارج کشور وارد شود .از طرفی،
متاسفانهرویکردمنفیسیستمبانکیبهمقولهسرمایهگذاری
هم مزید بر علت شده است ،به طوری که نظام بانکی بیشتر
رویکردش معطوف به تمام کردن پروژه های ناقص گذشته
استویااینکهروزمرگیپیشهکردهاند.
zلزومبهروزرسانیقوانینقدیمیکاروتامیناجتماعی
احمد اثنی عشری ،عضو هیات رئیسه
انجمن مدیران صنایع هم میگوید :در
زمینه قوانین کار و تامین اجتماعی با
قوانینیروبروییمکهسالهاازتصویبش
میگذرد؛حتیقانونتامیناجتماعیبه
قبل از انقالب برمیگردد و هنوز اصالح نشده است .قانون کار
هم در شرایط خاصی که بعد از انقالب وجود داشت و جو بدی
نسبتبهکارفرمایانبرقراربود،تصویبشدوگرایشاینقانون
بیشتر از اینکه به کار و روابط کار باشد ،بیشتر با نگاه کارگری
است.اثنیعشریخاطرنشانمیکند:هماکنوندرقانونکار،
مسالهماموریتوموضوعمشاغلسختوزیانآوربسیارگذرا
مطرح شده و ما مشکالت فراوانی در این زمینهها داریم .قانون
تامین اجتماعی هم شاید مجموعا 20صفحه باشد اما هزاران
صفحهبخشنامهداردکههمهمتناقضهمهستند.انتظارمااز
مجلسیازدهموبهویژهکمیسیوناقتصادیایناستکهروی
این مسائل کار کنند و توجه کنند قوانینی که در مجلس
تصویب میشود با انشایی نگاشته شود که قابل تفسیر به رای
نباشد؛ زیرا به خاطر یک عبارت ،یک کلمه و یا نشان در برخی
از قوانین ما مشکالت زیادی داریم و سالها برای رفع آن باید
تالش کنیم .رئیس کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی
اتاقمشهدتاکیدمیکند:بسیاریازتولیدکنندگانقوانینکار
یدانندازطرفی،
وتامیناجتماعیرامخلتولیدوکارافرینیم 
تاکنون جسارتی برای ورود به این قضایا از سوی مجلس در
دوره های گذشته ندیده ایم.

سیادت:کمیسیوناقتصادیمجلس
باید با علت های اصلی فساد همچون
امضاهای طالیی ،بوروکراسی طوالنی
اداری ،عدم بهره گیری از دولت
الکترونیک و  ...مقابله کند

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی ،مهندسی اتاق مشهد:

بحران کرونا ،بازار خدمات فنی و مهندسی را به چالش کشید

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون صادرات
خدمات فنی ،مهندسی و عمران اتاق بازرگانی
خراسان رضوی گفت :حوزه خدمات فنی و
مهندسیبیشازسایربخشها،بهواسطهبحران
ناشی از شیوع کرونا ،آسیب و خسران متحمل
شده و بازار خدمات این بخش دچار چالش شده
و نگرانی بخشی از فعاالن این عرصه ،از دست
رفتن بازارهای صادراتی است.
به گـزارش روابط عمومـی اتاق بازرگانی خراسـان
رضـوی؛ «محسن خنداندل» در تازه ترین جلسه این
کمیسیون که به «بررسی وضعیت صادرات خدمات

فنی مهندسی» اختصاص داشت ،اظهار کرد :اگر
حوزه صنعت در دوران کرونا آسیب دیده و متوقف
شده است ،باید با همان دیدگاه به واحدهای خدمات
فنی و مهندسی که ضرر و زیان بسیاری را از این حیث
متحمل شده اند نیز نگریست .وی سرمایه انسانی و
بنگاهی را دو عامل تاثیرپذیر از کرونا دانست و یادآور
شد :اگر از شرکتهای پیمانکار به درستی پشتیبانی
نکنیم ،اشتغال و سرمایه انسانی تخصصی دچار آسیب
می شود.
وی گفت :پس از سال  90با روند نزولی در صدور
خدمات فنی و مهندسی رو به رو هستیم که این

وضعیت نشان دهنده آن است که ما در حوزه داخلی
با مشکالتی مواجه هستیم و در حوزه صادرات نیز
نتوانستیمتوفیقیحاصلکنیم.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی ،مهندسی
و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد:
طی سال های گذشته حجم صدور خدمات فنی و
مهندسی ما کاهش یافته است اما تعداد کسانی که
نسبت به این مهم اقدام کردهاند تقریبا بیش از  2برابر
رشد داشته که از دو جنبه باید به این مهم نگریست.
نکته مثبت آن است که افراد بیشتری به حوزه خدمات
فنی و مهندسی ورود داشته اند اما نکته دوم آن است
که شاید افراد بدون تخصص به این حوزه ورود پیدا
کرده اند ،کما این که آمارها حاکی از آن است که حدود
 70درصد از کسانی که طی سال های گذشته اقدام به
صدور خدمات فنی و مهندسی کرده اند برای نخستین
بار بوده که به این حوزه ورود یافته اند که این موضوع
چالش هایی بسیار جدی را برای این بخش و ظرفیت
های آن در پی خواهد داشت.
وی عنوان کرد :در حال حاضر افغانستان به عنوان
کشور هدف ما در صدور خدمات فنی و مهندسی
محسوب می شود که بایستی بسیار جدی به این حوزه
ورود پیدا کنیم .قرابت فرهنگی و زبانی دو کشور باعث
شده تا زمینه تعامالت اقتصادی برای بخش های
مختلف فراهم باشد.
خندان دل خاطرنشان کرد :در سال گذشته
میانگین هرتن کاالی وارداتی ما در این بخش حدود

هزار و  200دالر و میانگین هر تن کاالی صادراتی ما
کمتر از  400دالر ارزش داشته است که این مساله
حاکی از تراز منفی بسیار جدی و تاسف آور است .لذا
اگر صادرات را به سمت صدور خدمات فنی و مهندسی
سوق دهیم ،میزان سودآوری و ارزآوری برای کشور
تقریبا  4برابر خواهد شد که این مهم نیازمند توجه و
عزم جدی مسووالن و دست اندرکاران امر است.
zضرورت تشکیل کمیته خدمات فنی و مهندسی
به منظور تسهیلگری در پیگیری امور
محمدعلی امیرفخریان ،رئیس اداره بازرگانی
خارجی سازمان صمت استان هم در این جلسه عنوان
کرد :ما در بحث ساخت و ساز با  1.6درصد جزو ده
کشور صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هستیم ،با
این حال با توجه به اعمال تحریم های جدید محدودیت
ها برای صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش یافته
که با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها ،این شرایط
دشوار تشدید شده است .وی خاطرنشان کرد :بازار
هدف صادراتی ما در حال حاضر بر کشور افغانستان
متمرکز است و از آنجا که این کشور مرزهای خود را بر
روی ما نبسته است ،می توانیم فعالیت مان را در این
کشور توسعه دهیم .امیرفخریان یادآور شد :هر چند
که حوزه خدمات فنی و مهندسی از کرونا تاثیر پذیرفته
اما این مساله تاثیر چندانی بر بحث صدور خدمات فنی
و مهندسی به کشور افغانستان نداشته است .در حال
حاضر باید بر بازار افغانستان تمرکز داشته باشیم و برای
دوران پساکرونا برنامه ریزی کنیم.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان افزود :ضرورت تشکیل کمیته خدمات
فنی و مهندسی بیش از پیش احساس می شود ،لذا
کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و اتحادیه باید
بررسی های الزم را در این حوزه انجام دهند تا این
مهم محقق شود ،چرا که این کمیته می تواند عالوه بر
کارشناسی امور و ارائه پیشنهادات اجرایی و عملیاتی،
بستر تفویض اختیارات کارگروه ماده 19را برای استان
فراهم آورد که این مهم می تواند سهولت بیشتری را در
اقدامات فعاالن حوزه خدمات فنی و مهندسی به وجود
بیاورد .وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل فقدان بانک
اطالعاتی از حجم صادرات و صادرکنندگان اصلی در
این بخش اطالعی نداریم ،خاطرنشان کرد :پیشنهادات
ما برای کارگروه ماده  19می تواند حول دو محور
ضمانت نامه ها و تمدید تسهیالت باشد.

خنداندل :در سال گذشته میانگین
هرتن کاالی وارداتی ما در این بخش
حدود هزار و  200دالر و میانگین هر
تن کاالی صادراتی ما کمتر از 400
دالر ارزش داشته است که این مساله
حاکی از تراز منفی بسیار جدی و
تاسف آور است

دردبیرخانه شورای گفتوگویدولت وبخش
خصوصیخراسانرضویمطرحشد

لزوم تغییر در نحوه قیمتگذاری امالک
شهرکهای صنعتی

دنیای اقتصاد -در دهمین جلسه دبیرخانه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی،
مشکالتمربوطبهارزشگذاریزمینواحدهایمستقردر
شهرکهایصنعتیاستانبهعنوانوثیقهبانکیبهبحثو
بررسیگذاشتهشد.
«علی اکبر لبافی» ،رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان
ابتدای این نشست گفت :ارزش گذاری عرصه زمین واحدهایی
کهمتقاضیوثیقهگذاریبرایدریافتتسهیالتهستند،توسط
شرکت شهرک های صنعتی به نحوی است که شاید  20تا 30
درصد قیمت واقعی زمین ارزش گذاری شود و این موضوع با
اعتراضواحدهایمستقردرشهرکهایصنعتیهمراهاست.
حبیب اله مقامی ،مدیرعامل شهرک صنعتی توس در این باره
اظهارکرد:واحدهای مستقردر شهرکهایصنعتیکه متقاضی
تسهیالت هستند ،مبنا و شاخص قیمت گذاری زمین هایشان
توسطبانک،قیمتشرکتشهرکهایصنعتیاستکهمعموال
حدود 60درصدقیمتزمینرامحاسبهمیکنند؛ایندرحالیست
که اگر بانکی واحدی را متصرف شود ،در هنگام مزایده آن واحد،
قیمت های کارشناسی برای نرخ زمین ،چندین برابر است و بر این
مبنافروشملکبانکانجاممیشود.
وی افزود :وقتی مبنای ارزش گذاری زمین در شهرک صنعتی،
محاسبات شرکت شهرک های صنعتی باشد ،برای واحد صنعتی
با دارایی 20میلیارد تومان ،مجموع دارایی حدود 6میلیارد تومان
ارزیابی می شود و میزان وام دریافتی و تسهیالت مدنظر واحد،
به دست نمی آید و این اختالف قیمت واحدها را نگران می کند.
zقیمتگذاریهاهرسالتوسطشرکتشهرکهایصنعتیاست

حمید صفایی نیکو ،معاون مدیریت شعب بانک ملی خراسان
رضویهمگفت:مادرزمانترهینملک،قیمتروزسالیکهزمین
درآنقرارداردراازشرکتشهرکهایصنعتیمیپرسیمچوناین
شرکتهرسالبرایواحدهاقیمتگذاریمیکندوهمانقیمت
مالکنظرمامیشودکهالبتهباقیمتبیرونبسیارمتفاوتاستو
چون قرارداد ماباواحدصنعتیازنوعجانشینیاست ،ما 70درصد
ارزش ملک را درنظر می گیریم که این موضوع فقط برای امالک
شهرکهایصنعتینیستبلکهبرایهمهامالکدرون شهراین
قاعده را اعمال می کنیم .برای زمان واگذاری واحد هم ،قیمت روز
درنظرگرفتهمیشودوهرآنچهکارشناسدادگستریاعالمکند،
در قیمت گذاری اعمال میشود.
وی افزود :در شهرک های صنعتی واحدهایی هستند که حالت
قراردادی دارند و برخی ها وضعیت ملکی دارند؛ ما برای واحدهای
ملکی ،ارزش گذاری را به طور جداگانه اعمال می کنیم و میزان
درصدیکهترهینمیکنیمبیشتراست.
صفایینیکوخاطرنشانکرد:بانکهاعمالبخشنامههایبانک
مرکزی را در این رابطه اجرا می کنند و اگر بخواهیم این موضوع و
ارزشگذاریهاتغییرپیداکند،یابایدشرکتشهرکهایصنعتی
را به سمتی ببریم که قیمت گذاری هایش متناسب با قیمت روز
باشد که کار راحت تری هم هست و یا از طریق شورای گفتوگو
موضوعراکشوریکنیموبهسمتیبرویمکههیاتوزیرانبهبانک
مرکزی موضوع را تکلیف کند تا نرخ باالتری برای ارزش گذاری
زمینشهرکهایصنعتیاعمالشود.
zتعیینقیمتهابراساسشرایطروز،موجبتورممیشود

در ادامه ،تریبون در اختیار مجید علیخواه ،معاون صنایع
کوچک شرکتشهرکهایصنعتیاستانقرارگرفت؛اوگفت:اگر
قیمت ها را براساس ارزش روز درنظر بگیریم ،شرایط تورمی ایجاد
می شود و با رفتار حمایتی ما مغایر خواهد بود و به طور مثال اگر در
شهرکصنعتیتوسقیمتباالتریرابرایزمینهااعمالکنیم،
با سایر شهرکهایصنعتیمغایرتخواهدداشت.از طرفی،برای
واحدهایی که از ما سند دریافت کرده اند ،بانک ها با همان قیمت
سند ،رقم را لحاظ می کنند و پیشنهاد ما این است برای واحدهای
دارایسند،مثلمواردیکهخارجازشهرکهایصنعتیهستند،
ارقام ملکدرنظرگرفته شودوبرایواحدهایدارای قراردادوبدون
سند،رقمطبقشرایطکنونیباشد.
لبافی بار دیگر اظهار کرد :با توجه اینکه این موضوع دارای جنبه
ملی است ،در قالب ستاد تدبیر قابل حل نیست و پرونده مذکور
باید از طریق شبکه بانکی کشور پیگیری شود .این نکته بسیار پُر
اهمیتیاستواگرحلشود،مشکالتبسیاریدرحوزهتسهیالت
بانکی بنگاه های اقتصادی مستقر در شهرک هایصنعتی مرتفع
میشود.
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این قسمت :دموراژ
دنیایاقتصاد،زهراصفدری -دموراژوهزینههای
آن امروز به کابوس بزرگ شرکتهای حمل و نقل
بین المللی خراسان رضوی تبدیل شده است؛
دموراژهمانهزینهایاستکهسازمانکشتیرانی
ازصاحبکاالبدلیلدیرکرددرعودتکانتینراخذ
میکندودلیلدیرکرددرعودتکانتینرهمدراین
روزهامشخصاست؛بستهبودنبرخیمرزها.این
بدان معناست که عمال شرکتهای حمل و نقل
اختیاری در این دیرکرد ندارند .از بسته شدن
مرز ایران و ترکمنستان بعد از شیوع کرونا بارها
گفتیم و نوشتیم .محدودیتهای این کشور برای
کامیونهای ایرانی در سالهای اخیر هم بارها
نقلمحافلخبری درحوزهحملونقلوترانزیت
بودهاست.
توقف کامیونهای حامل بار به آسیای میانه و
ترکمنستانبهعلتبستهشدنمرزهادرماههای
اخیر هزینه های زیادی را به شرکتهای حمل و
نقل بین المللی ،تولیدکنندگان و صادرکنندگان
وارد کرده است و تراز تجاری خراسان رضوی و
ایران را هم تحت تاثیر قرار داده است .اما نکتهای
که این روزها مطرح است ،هزینه ای است که
سازمان کشتیرانی و گمرک جمهوری اسالمی
ایران بابت انبارداری و دموراژ کاالهایی میگیرند
که به علت بسته شدن مرزها در بنادر و یا گمرک
متوقف شده است .در این میان ،شرکتهای
حمل و نقل بین المللی خراسانرضوی که سهم
قابل توجهی در ترانزیت کاال به آسیای میانه و
حمل کاال به ترکمنستان دارند ،نسبت به دیگر
استانها بیشترین ضرر و زیان را متحمل شده
اند زیرا بارهای این شرکتهاست که در سازمان
کشتیرانی و گمرک متوقف مانده و باید هزینه
انبارداریودموراژرابپردازند.غیرازترکمنستان
و آسیای میانه ،بارهای مقصد افغانستان هم که
توسط شرکتهای خراسانی حمل میشود ،به
دلیل توقف روزانه 1200کامیون در مرز دوغارون،
یاپشتمرزماندهاندویادربنادرمعطلندومتحمل
هزینههایانبارداریودموراژمیشوند.
zهزینه 300تا 400میلیونتومانیدموراژکانتینرها
به گفته احمد زمانیان ،رئیس هیات
مدیرهانجمنحملونقلبینالمللی
خراسان رضوی ،سازمان کشتیرانی
و گمرک ،روزانه 300تا 400میلیون
تومان هزینه دموراژ و انبارداری برای
حدود 2000کانتینر در بنادر و پشت مرز مانده دریافت
میکنند؛ کانتینرهایی که مقصدشان آسیای میانه و
افغانستان است و بخش اعظم این هزینه ها بابت دموراژ
است؛اینهامبالغیاستکهدولتدریافتمیکندوانتظار

زمانیان:سازمانکشتیرانیوگمرک،
روزانه  300تا  400میلیون تومان
هزینه دموراژ و انبارداری برای
حدود  2000کانتینر در بنادر و پشت
مرز مانده دریافت میکنند

دردسرهای ناتمام ترانزیت

فعاالن حوزه ترانزیت این است که در شرایط کنونی که
اکثر شرکتهای حمل و نقل ورشکسته شده و یا در
آستانهورشکستگی قراردارند ،این مبالغ یا اخذنشودو یا
باتقسیطوتخفیفهمراهباشد.
البته نمیتوان هزینه های انبارداری و دموراژ بابت
نگهداری از کاالها را نادیده گرفت؛ به ویژه برای کاالهای
خوراکی که نیاز به سیستم سرمایشی و تهویه مناسب
دارند .اما زمانیان میگوید« :دولت باید در این زمینه از
خودمایهبگذاردزیرابخشخصوصینمیتواندجورتمام
ضرروزیانبستهشدنمرزهاومعطلیکامیونهادرمرزرا
بکشد.دولتدراینمسالهذینفعاستوبایددراینقضیه،
از هزینه های انبارداری چشمپوشی کند .درخواست ما
این است که تا باز شدن مرز زمینی ترکمنستان ،هزینه
دموراژ از سوی سازمان کشتیرانی دریافت نشود و دولت
حامیشرکتهایحملونقلبینالمللیباشد».
مرتضیقندچی،نایبرئیساتحادیه
کارگزاران گمرکی استان نیز
میگوید 90 :درصد مسائل مطرح
شدهدرحوزهحملونقلبینالمللی
موضوعاتی استانی است اما نکته ای
که درباره هزینه دموراژ مطرح است ،اینکه به واسطه
انبارداری،کانتینرهاو انبارهایگمرکوکشتیرانی سود
کرده اند و کافی است از سوی دولت فشاری وارد شود تا
آنهاازاینسودچشمپوشیکنند.
zوعدههایبیسرانجامترکمنستانبرایبازگشایی
نها
مرززمینیوترددکامیو 
نکته مهم اینکه زمان باز شدن مرز
زمینی ترکمنستان و اجازه تردد
کامیونهایایرانیبهاینکشورهنوز
مشخص نیست؛ مجید محمدنژاد،
رئیساتاقمشترکایرانوترکمنستان
میگوید :مرز ریلی لطف آباد ،سرخس و اینچه برون با
ترکمنستان باز شده و هم اکنون حرکت واگنها در این
مرزهابهکندیانجاممیشودکهباتوجهبهدپویواگنها
در روزهای تعطیلی مرز ،امیدواریم ظرف یکماه آینده
وضعیتترددواگنبهترشودومثلگذشتهاعزامواگنها
را داشته باشیم .وی می افزاید :درباره مرز زمینی و تردد
کامیونهاامااطالعچندانینداریموطرفترکمنستانی
میگوید همین روزها قرار است مرز باز شود البته تجربه
نشان داده که این کشور در این زمینه وعده و وعید زیاد

میدهدوبایدمنتظرباشیموببینیمدرروزهایپیشرو
چهتصمیمیمیگیرند.
نامشخص بودن زمان بازگشایی مرز ترکمنستان بر
نگرانی های هر روزه شرکتهای حمل و نقل بین المللی
وهزینههای سنگینو سرسامآورآنها میافزاید.
نالمللی
زمانیان،رئیسهیاتمدیرهانجمنحملونقلبی 
خراسان رضوی میگوید :حدود 90درصد کانتینرهایی
که به مقصد ترکمنستان میروند ،مربوط به استان ماست
کهبایدبهآسیایمیانهحملشودواالن 4ماهاستمعطل
مانده اند .تا  12خرداد 21 ،خرداد و حتی  31خردادماه
قرار بود مرز ترکمنستان باز شود اما تاکنون هیچ اتفاقی
نیفتاده و همچنان مرز بسته است؛ فقط تعدادی واگن به
ترکمنستانرفتهولیجادهکامالبستهاست.
رئیس کمیسیون ترانزیت اتاق مشهد خاطرنشان

قندچی :به واسطه انبارداری،
کانتینرها و انبارهای گمرک و
کشتیرانی سود کرده اند و کافی است
از سوی دولت فشاری وارد شود تا
آنها از این سود چش م پوشی کنند
میکند :هم اکنون در بندرعباس کشتیها بار را تخلیه
کرده اند و چون مرز بسته است و نمیتوان کاال را حمل
کرد ،بارها در محوطه سازمان کشتیرانی و گمرکها
ماندهاست.بخشیازدموراژکاالهامتعلقبهشرکتهای
خصوصی است و بخش زیادی هم متعلق به سازمان
کشتیرانی جمهوری اسالمی است .تقاضای ما این است
کهاینمبالغلحاظنشودامامتاسفانهسختگیریمیشود
و حتی قبل از بارگیری و اقدام شرکت برای حرکت به
سوی مرز ،هزینه دموراژ را دریافت میکنند.
زمانیان تصریح میکند :نمیدانیم این وضعیت
تا چهزمان ادامه پیدا میکند؛ ضرر و زیان زیادی به
شرکتهای ماوارد شدهواینجریانهمچنانادامهدارد.
از طرفی ،مطالبات شرکتهای ما دست تجار خارجی
باقی مانده و طرف خارجی تا زمانی که کاالها را تحویل
نگیرند،مبلغیپرداختنمیکنند.ویمیافزاید:موضوع
دیگراینکه،رانندههادراینمیانهزینهتوقفمیخواهند
و شرکت هم نمیتواند این هزینه را بپردازد و این باعث

درگیری بین راننده ها و شرکتهای حمل و نقل شده و
موضوع به مراجع قضایی کشیده شده است؛ تقاضای ما
این است که اداره کل راهداری در این زمینه ورود کند و
برخورد بین این دو قشر را سر و سامان بدهد.
رئیس کمیسیون ترانزیت اتاق مشهد به بیان
درخواست دیگری از سوی شرکتهای حمل و نقل
بینالمللی استان میپردازد و میگوید :با توجه به بسته
شدن مرزها و عدم گردش پول برای شرکتهای حمل
و نقل بین المللی ،این شرکتها درخواست دریافت
تسهیالت با نرخ پایین دارند تا بنگاهها به طور روزانه اداره
شوند .ما موضوع را از طریق وزارت راه پیگیری کردیم و
قرار است در نشستی در مرکز این موضوع بررسی شود
اما انتظارمان این است که موضوع به طور استانی هم
پیگیری شود .حسین حصاری ،رئیس حوزه نظارت
گمرکاتاستانهمتصریحمیکند:هزینههایانبارداری
ناشی از دموراژ در بنادر ،در اختیار سازمان کشتیرانی
است و هزینه های انبارداری که گمرک اخذ میکند،
براساس مصوبه دولت بوده و رقم چندانی نیست .اما
برای هزینههای دموراژ و انبارداری در بنادر باید موضوع
پرداخت تسهیالت و یا اعمال تخفیف از سوی هیات
دولت پیگیری شود و الزم است در این زمینه پیشنهاد
برطرف شدن موضوع از مرکز مطرح شود.
zتنها یک صدم درصد قاچاقها در ایران از حوزه
ترانزیتاست
اما مشکالت حوزه ترانزیت به همین مسائل ختم
نمیشود؛اخیراگزارشیدریکیازروزنامههایسراسری
دربارهقاچاقهایاحتمالیکهازاینحوزهانجاممیشود،
منتشر شد که سر و صدای زیادی میان اهالی فعال در
صنعتترانزیتبهپاکرد.
سید قاسم حسینی ،عضو هیات
مدیره انجمن شرکتهای حمل و
نقل بینالمللی خراسان رضوی در
اینباره میگوید :شرایط کشور ما با
توجهبهتحریمهامناسبنیست؛در
اینشرایطمابایدبهدنبالدورزدنتحریمها،خارجشدن
از انزوا و ارزآوری و اشتغال برای کشور باشیم که یکی از
راهها در این زمینه ترانزیت است .ما سالهاست تالش
میکنیم اعتماد متقابل بین بخش خصوصی و بخش
ناظرایجادشودتادرفضایامنیتفکریواعتمادمتقابل
بهترانزیتکمککنیم.ویمیافزاید:مهمترینمبحث

اخبار کوتاه

دبیرشورایهماهنگیبانکهایخراسانرضوی:
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در رابطه با ترانزیت در شرایط کشور ما ،خارج شدن از
انزوای سیاسی و اقتصادی است .وقتی تجار خارجی
بخواهند کاالی خود را از مسیر ایران عبور دهند ،مسلما
ما از انزوا خارج خواهیم شد و با توجه به مزیتهایی که
ترانزیت دارد ،در کشور ما قانونگذار قوانینی در جهت
تسهیل این صنعت وضع کرده که یکی از آنها استفاده از
تسهیالتبیمهایدرگمرکبرایانجامترانزیتاست.
حسینیتصریحمیکند:دراینشرایطبرخیکشورها
برای انتفاع بیشتر ،شیطنتها و سرمایه گذاریهایی
کردهاندکهمسیرترانزیترابهسمتکشورخودببرندو
درهمینشرایط،درداخلکشورشاهدحرکاتیهستیم
که نمیدانیم بر اثر تعمد است یا ندانم کاری؛ حرکاتی
که صدمات زیادی بر پیکره ترانزیت وارد میکند .وی
ادامه میدهد :ما سالها برای اعتمادسازی بین بخش
خصوصی و مسووالن در مقوله ترانزیت تالش کردیم تا
بدبینی ها نسبت به این حوزه را از بین ببریم اما از گوشه
وکناربرخیحرکاتبهاینتعاملواعتمادسازیخدشه
واردمیکنند.
عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل
بینالمللی خراسان رضوی میگوید :برخی از این
حرکات گمراه سازی دوستان نظارتی و انتظامی کشور
را هدف گرفته و نمونه آن انتشار گزارشی درباره قاچاق
در ترانزیت در یکی از روزنامه های سراسری بود .به نظر
مناینگزارشکامالیکطرفهویکسویهبودونویسنده
آن آشنایی کافی با ترانزیت و موقعیت کشور ما نداشته
است .اگر نویسنده واقع بین بود ،باید به دستگاههای
نظارتی مراجعه میکرد و آمار مقدار ترانزیت و قاچاق
کشف شده در این حوزه را به دست می آورد .حسینی
تاکیدمیکند:طبقآماررسمی،در 4سالاخیردرحوزه
ترانزیت تنها یک صدم درصد قاچاق اتفاق افتاده است
کهبرایهمینمقدارهم،بیشاز 90درصدشرکتهای
ترانزیتکاردردادگاهتبرئهشدهاند.بنابراینقاچاقهادر
کشورماازکانالهایدیگرواردمیشوندومطبوعاتباید
بهاینموضوعتوجهکنند.
zشرکتهایحملونقلیهمقربانیقاچاقمیشوند
زمانیان نیز در اینباره میگوید :سالهاست که فعاالن
حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت از دیدگاه های
یکسویهوکلینگرکهتعدادمعدودیازپروندههایقاچاق
در این بخش را به حساب کلیت این صنعت می نویسند
و تبعات این رویه را مورد غفلت قرار می دهند ،گالیه مند
هستند .رئیس کمیسیون حملو نقل و ترانزیت اتاق
مشهدمعتقداستکهنسبتدادنقاچاقبهکلیتحوزه
ترانزیت یک توهین و فرافکنی است و تاکید می کند :به
نظر میآید که گویندگان این جنس مطالب ،آشنایی
کامل با حوزه ترانزیت نداشته و یا به طور مغرضانه و به
قصد کسب منافع شخصی این مباحث مخرب را عنوان
لونقلبینالمللیخود
میکنند.درواقعشرکتهایحم 
قربانیقاچاقمیشوندوازتبعاتاینبحثتاثیرسختو
خسارتجدیمیبینند.

حسینی :ما سالها برای
اعتمادسازی بین بخش خصوصی و
مسووالن در مقوله ترانزیت تالش
کردیم تا بدبینی ها نسبت به این
حوزه را از بین ببریم اما از گوشه و
کنار برخی حرکات به این تعامل و
اعتمادسازی خدشه وارد میکنند

رئیس اتاق اصناف مشهد:

ضعف بنگاههای اقتصادی در شرایط پساکرونا آشکار شد
دنیای اقتصاد -عضو هیات رییسه اتاق اصناف
ایرانگفت:درشرایطپساکرونابیشتربنگاههای
اقتصادیبهایننتیجهرسیدندکهقادربهفعالیت
با شیوههای سنتی نیستند لذا اگر پیش از این
فعالیت خود را با شرایط روز همسو کرده بودند
از شیوع بیماری ویروسی همهگیر کرونا آسیب
بسیارنمیدیدند.
بهگزارشایرنا،محمودبنانژادبااشاره
به اثرات شیوع کرونا بر کسب و کارها
افزود :شیوع کرونا به تنهایی میتواند
رکود معمولی ایجاد کند زیرا این
بیماری در شرایط خاص و در زمان
تعطیالت عید نوروز و اعیاد رجب و شعبان که بیشترین
میزان فروش کاال رخ میدهد ،شیوع پیدا کرد و موجب
تشدیدرکودشد.
عضوهیاترییسهاتاقاصنافایرانگفت :درصورتقطع
شیوعکروناوانجاماقداماتیمیتوانتاحدیآسیبهای
ناشیازاینبیماریبربدنهاقتصادراجبرانکردامابرخی
صدماتدربرخی بخشهاقابلجبراننیست.ویافزود:
درحوزهآسیبواردهبهبخشفروشکاال،خودکاالازبین
نمیرود و فقط زمان فروش تغییر میکند و آسیب کرونا

در این بخش فقط در همین حد است اما آسیب وارده به
بخشخدماتمانندتاالرهایپذیرایی،رستورانها،گیم
نتها و امثال آن در صورتی که زمان را برای ارایه خدمات
ازدستبدهند،اینخسارت دیگرقابلجبراننیست.
بنانژاد ادامه داد :همواره و در هر شرایطی تقاضا برای
پوشاک در بازار وجود دارد و این نیاز از بین نمیرود اما
زمان از دست رفته برای ارایه خدمات قابل برگشت
نیستودستارائهدهندگانخدماتبرایحداقلتامین
هزینههایشانخالیاست.
وی با اشاره به شرایط خراسان رضوی بویژه مشهد در
آسیبهای ناشی از کرونا گفت :در ایام تعطیالت نوروز
چهار تا پنج میلیون زائر به مشهد میآیند که به دلیل
شیوع کرونا در این مدت زائری به این شهر وارد نشد و
فرصت طالیی برای فروش کاال و خدمات در این شهر از
بینرفتوآسیببزرگیبهبخشاقتصادشهرزد.
وی ادامه داد :اثر کرونا در حوزه خدمات باقی مانده و
دیگر آن بنگاه اقتصادی یا صنف متضرر قادر نیست
به وضعیت گذشته بازگردد زیرا کرونا باعث شد نتواند
هزینههای نیروی انسانی خود را تامین کند و مجبور به
تعدیلآنشد.
بنانژاد گفت :اگر مجموعهای به خاطر کرونا از چرخه

فعالیت خارج شود دیگر بسیار دشوار خواهد بود دوباره
به فعالیت بازگردد زیرا در این شرایط استقرار مجدد و
فعالیت دوباره برای بنگاههای اقتصادی بسیار دشوار
است.
zچارهسازیباتحریکتقاضا
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران ادامه داد« :تحریک
تقاضا» به شیوههای مختلف مانند حراج ،فروش
فوقالعاده و جشنوارههای فروش میتواند در شرایط
کروناچارهسازباشدودستکمبایدشرایطیفراهمکردکه
اصنافتاپایانسالبهفکرسودنباشندوفقطتالشکنند
کاالی خود را بفروشند تا یک گردش پولی و مالی بوجود
آید و ضررهای گذشته آنها تا حدی جبران شود.
وی گفت :استفاده از شیوههایی مانند فروشهای
مجازی ،فناوریهای نوین ،تحویل کاال در محل ،برپایی
نمایشگاههایمجازیازجملهمواردیاستکهبنگاههای
اقتصادیبایدقبلازکروناخودرابهآنهاتجهیزمیکردند.
بنانژادافزود:اگربنگاههایاقتصادیپیشترازاینشیوهها
استفادهکردهبودند،میتوانستنددرزمانبروزکروناازآن
بهرهگیرندامااینمهمعملیاتینشد.
وی ادامه داد :در زمانی که کرونا شیوع یافت ،بسیاری از
فروشگاههای بزرگ کشورهای دیگر خالی از کاال شد،

قیمت برخی کاالها در آن کشورها به دلیل کمبود آن
گران شد اما در ایران این اتفاق نیفتاد.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت :عدم بروز کمبود کاال
و تشکیل صف و ازدحام برای خرید در ایران در دوران
شیوع کرونا مرهون صنوف و فروشگاههای خرد متعدد
در شهرهاستکهکاال رابه فراوانیدردسترسعموم قرار
دادند و مردم به چشم دیدند که کاالهای مورد نیازشان
در بازار وجود دارد .وی افزود :شاید در دوران پس از کرونا

سامانه ارتباطی30002101003059:

کشورهایجهانبهاینفکربیافتندکهبایدشبکهتوزیع
کاال را قدری گسترده کنند تا در زمان بروز بحران دچار
مشکلکمبودکاالنشوند.
وی گفت :در شرایط پس از کرونا ،بخش اقتصادی کشور
باید به هر شکل ممکن تقویت شود ،مالیات بنگاههای
اقتصادی باید بخشیده شود زیرا در این مقطع زمانی اگر
مالیات گرفته نشود چندان ضرری به دولت وارد نخواهد
شدامابرپایداریبنگاهاقتصادیتاثیرگذاراست.

ایسنا -دبیر شورای هماهنگی بانکهای
استانخراسانرضویگفت 54:واحدتحت
تملکبانکهاکامالآمادهواگذاریهستند
و هیج منعی وجود ندارد ،تنها باید
سرمایهگذارومتقاضیوجودداشتهباشدو
بانکهاکامالآمادگیواگذاریرادارند.
حسن مونسان اظهار کرد :واحدهای تحت تملک بانکها مربوط به
سنوات گذشته شاید بیش از  10سال است ،یعنی دوره بیش از 10
ساله بوده که این واحدها به تملک بانک درآمده است.
وی افزود :حدود 50واحد که از واحدهای خوب استان هستند ،درگیر
ماده 37تامین اجتماعی بوده که این ماده مانع فروش واحدها شده و
ما گزارش کردیم که این مانع برداشته شود .دبیر شورای هماهنگی
بانکهایخراسانرضویگفت:درخصوصماده 37تامیناجتماعی
که برای 50واحد مشکالتی را ایجاد کرده بود ،اقداماتی انجام دادیم،
تامین اجتماعی باید مکلف شود ،بحث مفاصا حساب بوده که باید آن
را صادر کند ،مقامات اجرایی و دستگاه قضایی استان پیگیر هستند
تا آزادسازی کنند ،خود استاندار نیز شخصا پیگیر این موضوع است.
ویبیانکرد:جلسهکمیسیونبانکهاباحضورآقایرسولیان،معاون
استاندار برگزار شد که در جلسه اشاره کردند دادستان استان پیگیر
اینموضوعهستندکهماده37برطرفوموانعواگذاریبرداشتهشود.

رئیساتحادیهطالوجواهر:

رکودبازاردامنگیرکارگاههایطالسازیمشهدشد

تسنیم-رئیساتحادیهطالوجواهرمشهد
مقدس گفت :نگرش مردم در حال حاضر
عمدتا معطوف به سرمایهگذاری است و
همین مهم سبب شده تا از طالی آبشده و
یاسکهاستقبالبیشتریداشتهباشند.
محمدباقرمعبودینژادافزود:درحالحاضرمقداریازتبوتابخرید
سکه طال در بازار مشهد کاسته شده اما همچنان خریدار وجود دارد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهدمقدس گفت :حدود یک ماه قبل
میزان تقاضای سکه در بازار مشهد بیشتر از میزان عرضه شده بود و
همینمسالهدرکنارحبابقیمتسکه سببشدهبودمقداریسکه
در بازار مشهد کمیاب شود .معبودینژاد تصریح کرد :در حال حاضر
هیچگونه کمبود سکه در بازار مشهد وجود ندارد و به میزان کافی نیز
سکه از تهران در روزهای اخیر وارد بازار مشهد شده است.

رئیساتحادیهمشاورانامالکمشهد:

مالیاتبرخانههایخالی،
قیمتمسکنراکاهشمیدهد

ایرنا -رییس اتحادیه صنف مشاوران
معامالت امالک مشهد گفت :اعمال قانون
مالیات بر خانههای خالی باعث افزایش
عرضهمسکنوکاهشقیمتآنونرخرهن
واجارهدراینشهرمیشود.
علیمرادزادهافزود:اعمالمالیات،صاحبانخانههایخالیراواداربهاجاره
آنها میکند و این موضوع مشکل کمبود عرضه مسکن را تا حدی حل
خواهد کرد .وی ادامه داد :قیمت مسکن و همچنین نرخ اجاره آن در این
کالنشهرطیسهماهنخستامسالنسبتبهسهماهپایانیسالگذشته
به طور میانگین  ۴۰تا  ۶۰درصد افزایش داشت .رئیس اتحادیه صنف
مشاوران معامالت امالک مشهد گفت :علت این افزایش تورم ساالنه،
تغییر نرخ ارز و به تبع آن رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن ،کاهش
عرضه در مقابل افزایش تقاضا برای آن است .وی افزود :در سه ماه ابتدای
امسالنیز معامالت مسکنبه شدت کاهش یافت و تقریبا بازار مشهد در
این خصوص راکد بود .مرادزاده اظهار امیدواری کرد اجرای قانون مالیات
برخانههایخالیبتواندتاثیرقابلتوجهیبربازارمسکنداشتهباشد.

مدیرکلبنیادشهیدخراسانرضویخبرداد

واگذاری زمین به ایثارگران فاقد مسکن
در چهار شهرستان

ایرنا-مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگران
خراسان رضوی گفت :با توجه به توافق
ادارات مسکن و شهرسازی ،بنیاد شهید و
فرمانداری شهرستانهای بردسکن،
نیشابور ،سبزوار و خلیل آباد به ایثارگران
واجدشرایط،زمینواگذارمیشود.
حجت االسالم حسین معصومی افزود :ایثارگران واجد شرایط
افرادی هستند که تاکنون از تسهیالت زمین و مسکن بنیاد شهید
و امور ایثارگران استفاده نکردهاند .وی ادامه داد :در جریان دور سوم
سفرهای مدیران بنیاد به شهرستانهای بردسکن ،سبزوار و خلیل
آباد این توافق با دستگاههای ذیربط به دست آمد و در چهارمین
سفر مدیران بنیاد به شهرستان نیشابور نیز فرماندار قول داد زمین
به ایثارگران واگذار شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت :موضوع
اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان نیز از موضوعات مهم در سفرهای
شهرستانی مدیران بنیاد به شهرستانهای خراسان رضوی است که
خوشبختانهدربرخیشهرستانهارایزنیهاییبرایبهکارگیریاین
عزیزاندرکارخانجاتوشرکتهایبخشخصوصیانجامشدهاست.
بر اساس اعالم روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان
رضوی ،علیرضا قامتی ،فرماندار نیشابور هم در خصوص مسکن
خانواده های شهدا و ایثارگران گفت :با توجه به مصوبات شورای
هماهنگی ایثارگران در سال گذشته مبنی بر واگذاری  ۳۱۲قطعه
زمینبهخانوادههایشهداوایثارگرانپیگیریالزمتاحصولنتیجه
با اداره راه و شهرسازی انجام میشود.

