چراهیچیکازنمایندگان
خراسانرضوی
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قصهپرغصه بازگشت«ارز»
بخش خصوصی از نحوه تصمیم گیری دولت برای تعیین مهلت رفع تعهدات ارزی گالیه دارد

خام فروشی ،سیاست یک بام و دو هوا
علی معصومی *

با نوســازی و بهینه سازی صنایع وابسته به ذخایر
معدنی ،خام فروشی رو به افول خواهد گذاشت؛ ارزش
افزوده آن نیز بیشتر و در نتیجه وابستگی به دیگر
کشــورها کمتر خواهد شد .این مقوله ای است که
مسووالن کشور بر اساس رهنمودهای مقام معظم
رهبری باید آویزه گوش خود کنند تا با صداقت و شفافیت در حرکتی
منسجم و همگانی به سر منزل مقصود برسد.
متاسفانه امروزه خام فروشی به کلید واژه ای تبدیل شده است که هدف
کامــل از نتیجه و اج رای آن رنگ باخته و گاهی به صورت چماقی بر
سر رقابتی سالم فرود می آید و با اعمال نظر هایی بر رسانه ها و افکار
عمومی به ســمت ناکجا آباد می رود .اف رادی که در شرکتهای بزرگ
و وابسته به آنها منافعی دارند ،به کمک اهرم های قدرت و با نفوذ به
رسانه های جمعی و ب رنامه هایی در صدا و سیما ،با حالتی حق به جانب
افکار عمومی را تحت تاثیر ق رار می دهند ،بدون آنکه عمق مطلب را
کامال توضیح دهند.
بهعنوان مثال ،استان خ راسان رضوی با دارا بودن ذخایر گسترده سنگ
آهن پالســری و توده ای که از کیفیت و عیار بسیار خوبی برخوردار
اســت ،بهرغم اینکه چندین کارخانه کنسانتره و گندوله را در قطب
معدنی ســنگان خواف در خود جای داده است ،برخورداری چندانی از
استخ راج این ذخایر نداشته است و با همه آلودگی های زیست محیطی
و ت رافیک جاده ای و آالیندگی برخی کارخانجات گندوله و کنسانتره،
ماده اولیه ای ذخایر معدنی را به کارخانجات خارج از اســتانی منتقل
می کند که مجبور است بهعنوان سوبسید به کارخانجات ذوب آهنی
بدهد که این مواد اولیه را با قیمت بسیار کم تصاحب نموده و گاهی
هزینه همین قیمت کم را نیز به موقع پرداخت نمی کنند .در حالی
که ارزش جهانی این مواد اولیه بســیار باالتر از بهایی است که به این
معادن و صنایع اولیه پرداخت م یشود .اگرچه معادن ،کارخانجات گندوله
و کنسانتره سازی از صادرات سنگ خام ،دانه بندی شده ،کنسانتره و
گندوله ،تحت عنوان خام فروشی منع می شوند ،کارخانجات ذوب آهن
به راحتی شمش و پروفیل و ورق های خام تولیدی خود را که به نوبت
خود م یتواند ماده اولیه کارخانجات خودروسازی ،وسایل خانگی ،در و
پنجره ،ساختمان سازی و...باشد ،صادر نموده و سود آن را به چرخه تولید
بر نمی گردانند.
ادامه درهمین صفحه

دنیای اقتصاد 31 -تیرماه مهلتی است که بانک مرکزی برای بازگرداندن
ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان داده است؛ موضوعی که با اعتراض
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی از جمله اعضای اتاق های بازرگانی همراه

بوده و آنها بر این تاکید دارند که این تاریخ باید تمدید شود .شرایط موجود
باعث شده برخی از صادرکنندگان برای تامین ارز و رفع تعهدات خود و نیز
برخیتولیدکنندگانبرایتامینارزموردنیازوارداتمواداولیهخود،بهبازار

ادامه یادداشت
ایــن خریداران در حالی مدعــی جلوگیری از خام
فروشی اند که عمال مبادرت به خام فروشی م یکنند
تا کارخانجات وابسته این مواد اولیه با هزینه باالتر،
ورق و پروفیل و شمس مورد نیاز خود را از کشورهای
چین و روســیه و...وارد کنند و دود گ رانی به چشم
مصرف کننده داخلی برود! .آیا این مســاله با قاضی
رفتن یک طرفه تفاوتی دارد؟
ســوال ایناست ،چ را شرکتهای بزرگی که در سایه

امیرروحپرور

روزنامه نگار

مدتهاســت که اقتصاد کشورمان در تله نقدینگی
سرگردان گرفتار شده است از اینرو شاهدیم بازارها با
شوکها و تالطم های قیمتی مواجه شده است؛ موجی
که در کنار نگ رانی صاحب نظ ران ،رکورد شکنی های
کم سابقه ای را هم به دنبال داشته است.
واقعیت آن است افزایش نرخ ارز تا نرخ طبیعی آن
قابل پیش بینی و منطقی بود .چ راکه سرکوب ارزی در
چند سال گذشته سبب شده بود تا نرخ واقعی ارز در
مدار اقتصاد ق رار نگیرد  ،به عبارت دیگر این سرکوب
باعث فشرده شدن فنر قیمت ارز در سالهای اخیر
شده بود .لذا افزایش قیمت ارز تا حد منطقی و قابل
پیــش بینی بود ؛ اما آنچه که این روزها خودنمایی
م یکند ،نوسانات شــدید قیمت ها از بازار مسکن
گرفته تا ارز دالر و سکه و ...است.
از اینرو می توان اتفاقات اخیر را دست پخت سفته
گ ران ،عناصر فرصت طلب شبکه های اجتماعی که
نفعشــان در گل آلود کردن آب اقتصاد کشور است؛
بــرای صاحبان نقدینگی ســرگردان توصیف کرد ؛

صفحه 2

دردبیرخانهشورایگفتوگویخراسان
رضویتاکیدشد

ضرورت برقراری عدالت در
توزیع نهاده های دامی

ارزشهای معدنی خراسان کجا میرود؟
همینصفحه

صفحه 3

دلیل استعفای معاون برنامه
شهردار مشهد چه بود؟
آلشیخ:بااعمالنظراتنهادهاینظارتی،
ادامهکاررا خارجاز توان خودمیدانم
صفحه 4

شده و اثری از نتیجه استخ راج آن ب رای آیندگان باقی
نخواهد ماند! آیا این سیاست یک بام و دو هوای خام
فروشی را در آینده این منطقه محروم کسی پاسخ
خواهد داد؟
امید داریم مسووالن استان و کشوری با دوراندیشی
خود ،این نگ رانی ها را در نظر داشته باشند.
*عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن
خ راسان رضوی

لذت مفت بری!
معضلی که این روزها آگاهانه و نااگاهانه خیلی ها را
درگیر خود کرده است.
امــا انچه که در این میان که ناظ ران اقتصادی را
بشدت نگ ران کرده است سه موضوع مهم است :
 -1کوچ سرمایهها از بازارمولد و مفید اقتصادی به
بخشهای مخرب سفتهبازی؛ زی را هرز رفتن سرمایهها
در تمام ارکان اقتصاد کشــور تأثیر گذاشته و ضمن
ملتهب نگه داشتن فضای تبادالت تجاری و تشدید
جو روانی  ،خسارتهای ف راوانی را ب رای اقتصاد ملی ،
جامعه و مردم به هم راه خواهد داشت.
 -2توســعه فرهنگ سود بی زحمت و به اصطالح
مفت بری بجای کار،تولید و کار اف رینی در جامعه است .
 -3کاهش ارزش پول ملی
آنچه که در جامعه این روزها در فضای کســب و
کار دیده م یشود؛ لذت داللی و سود شیرین و بدون
زحمت حاصل از ان است  ،بسیاری از اف راد به دلیل
ظهور ویژگی های خاص در اقتصاد کشور به یکباره
صاحب درآمدهای کالنی می شوند که خود در ایجاد
آن نقش نداشته اند ،معموال صاحبان این ثروت های
کالن با فعالیت های سوداگ رانه خود  .بدون پرداخت
هزینه سوداگری خود ،یک شبه میلیاردر می شوند
و از این بابت زیان هنگفتی به اقتصاد ملی کشورمان
تحمیل می کند که به قیمت کوچک شــدن سفره
مردم و خاموش شدن چ راغ کارخانه ها تمام می شود.

آزادرویبیاورندونسبتبهخریدارزاقدامکنند؛اقدامیکهبهدلیلافزایش
تقاضا از بازار آزاد ،نرخ ارز را افزایش میدهد و شاید به همین دلیل در هفته
اخیرشاهدافزایشقیمتدالربهبیشاز 20هزارتومانبودیم .صفحه3

ادامه استقرار دفاتر مالی برخی شرکتهای بزرگ معدنی
خراسان رضوی در استانهای دیگر

خام فروشی ،سیاست یک بام و دو هوا
جلوگیری از خام فروشــی ،ذخایر اســتان خ راسان
رضوی را با چماق پرهیز از خام فروشــی به چنگ
آورده ،دســت رنج معدنکاری و مواد اولیه این استان را
ب رای خود می ب رند ،چ را مواد اولیه شرکتهای موجود
در استان را در قالب سوبسید شمش ،ورق ،پروفیل
و...تامین نمی کنند تا سیکل ارزش افزوده کامل و
موجب اشتغال و رونق صنایع استانی گردد؟! آیا این
کار نوعی عوام فریبی نیست؟
ذخایر استانی که در بیست یا سی سال آینده تمام

تولیدکننده 90درصد
زعفران دنیا ،نقشی در
تعیینقیمتندارد

یک واحد صنعتی  -معدنی در سنگان خواف

یادداشت

رئیسشورایملیزعفران:

این در حالی است که کشورمان در حال حاضر بیش
از هر زمان دیگری به کار و تولید نیاز دارد.
این در حالی اســت که شــواهد موجود و تج ربه
سالهای گذشته نیز نشان می دهد نقدینگی در
ای ران به صورت هیجانی دست روی کاالهایی ب رای
سرمایهگذاری م یگذارد که اغلب با شوک های قیمتی
مواجه بوده و رنگ ثبات بر خود ندیده است و همین
موضوع باعث م یشــود تا اقشار ضعیف و متوسط
جامعه با کاهش روز افزون قدرت خرید مواجه شده
و مســتقیما تحت تاثیر گ رانی های ناشی از این
نوسانات ق رار گی رند .از اینرو همانطورکه کارشناسان
بارها تذکر داده اند نقدینگی موجود در جامعه باید
توسط نظام پولی کشور بهسوی بخشهای تولیدی
جامعه هدایت شود ،نه در بازار طال  ،سکه و ارز که
جز انبار کردن ســرمایه های ملی و احتکار خانگی
ثمرهای دیگر ب رای کشور ندارد .
در این راستا به نظر می رسد صیانت از پول ملی
وتقویت ریال در کنار مدی ریت نقدینگی و اتخاذ تدابیر
الزم ب رای محدود نمودن فعالی تهای که منجر به
سفته بازی می شود  ،عالوه بر بهبود فضای کسب
وکار  ،موجبات جهش تولید در بخشهای مختلف
را ف راهــم می نمایــد ؛ از اینرو تقویت ریال مطالبه
مــردم ،کارآفرینان و کار فرمایان از همه ب رنامه ریزان
کشور است ...

زیرزمینیشدن
تاسیساتصنعت
برقکالنشهرها
صفحه 4

معاملهبیشاز ۸میلیونسهمدر
دواستانخراسانرضویوشمالی
صفحه 4

ادامه استقرار دفاتر مالی برخی شرکتهای بزرگ معدنی خراسان رضوی در استانهای دیگر

ارزشهای معدنی خراسان کجا میرود؟

دنیــای اقتصاد ،ناهید کاویانــی -معدن از آن
ظرفیتهایی اســت که اگر درست و به جا از آن
استفاده شود ،فرصت است و اگر با نادیده گرفتن
و مدیریت ناصحیح ،آنطور کــه باید به فعلیت
یماند .خراسان رضوی از
نرسد ،حسرتش باقی م 
استانهای معدنی مهم کشور است؛ شاهد مثال
گ آهن سنگان خواف در
این موضوع ،مجتمع سن 
این استان با ذخیره یک میلیارد تنی است که یکی
از  ۱۰معدن بزرگ سنگآهن جهان و تامینکننده
خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵میلیون تن کنسانتره،
گ آهن
 ۱۵میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سن 
در ایران به شمار میرود.
اما ظرفیتهای معدنی خراسان رضوی تنها به سنگ
آهن ختم نمیشود؛ کرومیت ،طال ،سنگهای تزئینی،
مس و فیروزه از مواد معدنی مهم دیگری است که در این
استان استخراج میشود .با همه اینها ،به گفته غالمرضا
نازپرور رئیس خانه معدن خراسان رضوی این استان در
حال حاضر  ۷۰۰معدن غیر فعال دارد؛  ۷۰۰معدنی که
بیــش از نیمی از آنها با مزایده گــذاری و احیای دوباره
میتواند جان دوباره ای به حوزه اشــتغال و اقتصاد این
اســتان بدمد؛ اما برخی تعللها این پروسه را به تعویق

انداخته و معادن در همان حالت باقی مانده اند .برای به
مزایده گذاشتن معادن غیرفعال ،ابتدا باید استعالم الزم از
دستگاههای مرتبط اخذ شود ،استعالمهایی که گاه زمان
زیادی میبرد و فرصت سرمایه گذاری را از بین میبرد.
به جز موضوع پاسخگویی به استعالمها برای واگذاری
معادن غیرفعال ،موضوعاتی چون خام فروشی مواد معدنی،
وجود دفاتر اصلی برخی شرکتهای معدنی مستقر در
خراســان رضوی در دیگر استانها و خروج مالیات آنها
از خراســان و ایجاد نشدن سامانه کاداستر(حد نگار) در
برخی ســازمانها ،مسائل دیگری است که بر مشکالت
بخش معدن استان افزوده است.
zانتقالناقصفعالیتهایمالیصنایعمعدنیبهاستان
انتقالدفاترمالیشرکتهایمعدنیمستقردرخراسان
رضوی به این اســتان ،موضوعی است که بارها از سوی
مسووالن استانی خراسان رضوی به ویژه استاندار مورد
اعتــراض قرار گرفته و بر لزوم جابجایی این دفاتر تاکید
شده است؛ شرکتهایی که تمام فعالیتشان در خراسان
رضوی است و از ظرفیتهای این استان استفاده میکنند؛
هنگام پرداخت مالیات که میرسد ،چون دفتر اصلی آنها
در استانی دیگر مستقر است ،مالیاتشان را در آن استانها
پرداخت میکنند.

محمدرضا مس فروش ،رئیس سازمان
صنعت و معدن خراسان رضوی درباره
آخرین وضعیت انتقال این دفاتر به
«دنیای اقتصاد» میگوید :بهرغم آن
که در 2تا 3جلسه اخیر شورای معادن
خراسان رضوی احکام الزم در خصوص انتقال دفاتر شرکت
های معدنی به استان صادر شده ،انتقال فعالیتهای مالی
و عملکردی صنایع معدنی به داخل استان تاکنون به طور
ناقص شکل گرفته است .درحالیکه اگر این مهم محقق
شود ،می توان از گردش مالی ایجاد شده مشکالت بسیاری
از واحدهــای معدنی و صنعتی را حل و فصل کرد .آریو
برزن مافی ،رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی
خراسان رضوی هم با بیان اینکه عالوه بر استقرار واحدهای
مالی برخی شرکتها در دیگر استانها ،بعضا استخدامی
آنها هم از شهر خودشان صورت می گیرد ،تصریح میکند:
این درحالیاست که معدن و آلودگی ناشی از فعالیت های
معدنی متوجه خراســان رضوی اســت .عــاوه بر این
معدنکاران مبلغی را بابت مالیات به خزانه دولت واریز می
کنند که این مبلغ باید مجددا به استان بازگردد و در استان
هزینه شود اما متاسفانه از هزینه کرد این مبلغ در استان
امتناع می شود.
ادامه در صفحه4
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خبر
خبر
در نشست خبری رئیس خانه صنعت خراسان رضوی عنوان شد

برگزاری مراسم روز ملی صنعت؛
شایدیکماهدیگر

دنیای اقتصاد 10 -تیرماه روز ملی صنعت است و برگزاری
گرامیداشتاینروز،هرسالتوسطخانهصنعتدرخراسان
رضوی انجام میشود؛ امسال اما به گفته رئیس خانه صنعت
استان ،با شیوع ویروس کرونا این امکان فراهم نشد و اگر
اوضاع بهتر شود و با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی،
با یک ماه تاخیر در روز  ۹مردادماه این مراسم برگزار
خواهدشد.
حسن حسینی در نشست خبری روز صنعت گفت :تمام اتفاقات
بدی که در جامعه ما در حوزه اقتصاد میافتد ،نشات گرفته از این
موضوع است که بخش خصوصی ،تفکیک شده است .افکار خاصی
در این بخش با توجه به روابط و رانتها ،کارهایی را در جامعه انجام
میدهند که حداقل آن اختالسها و مسائلی است که در جامعه
شاهدهستیم.
وی خاطرنشان کرد :هر سال دغدغه مسائل اقتصادی و معیشتی
مردم وجود دارد ،اما پایان سال چه اتفاقی رخ میدهد؟ بحث اجرایی
یا اتفاقات دیگر در سایر دستگاهها انجام نمیشود ،االن بیش از ۹۰
روز از سال گذشته چه اتفاق خاصی رخ داده که انگیزهای برای جهش
تولید به وجود بیاید؟ اول سال دالر  ۱۱تا ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان بوده،
اما االن به ۲۰هزار تومان رسیده است.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به
اینکه سختگیریها در دولت و مقررات دست و پاگیر در سال ،۹۹
 ۳۰درصد بیشتر و سختگیرانهتر از سال  ۹۸است ،تصریح کرد:
مشکل تمام مراکز استان و شهرستانها انحصار و تمرکز قدرت در
تهران بوده و تفویض اختیار خاصی نه به استاندار و نه به هیچ کدام
از مدیران استانی داده نشده است .استاندار استانی مانند خراسان
که  ۶۰۰۰واحد صنعتی و  ۳۰میلیون زائر در سال دارد ،همان
اختیارات استانهای کوچک را دارد و تمام مسائل باید در تهران
حل و فصل شود.
حسینی اضافه کرد :در استان ما حداقل تسهیالتی که نظام بانکی
میتواند بدهد ۶،میلیارد تومان است .به تمام مسووالنی که به مشهد
میآیند گفتیم تمرکزگرایی را کم کنید و قدرتهای خودتان را
بدهید ،تهرانیها باید گوشه چشمی به استانها داشته باشند و
اختیارات خود را تفویض کنند .رئیس دفتر رئیسجمهور در این
خصوص قول دادند ،اما با وجود اینکه  ۶ ،۵ماه از آن زمان گذشته،
هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است.
ش رسانهای در استان
zتشکیل ستاد پای 
رئیس خانه صنعت خراسان رضوی با اشاره به افتتاح ستاد پایش
رسانهای تولید در استان ،عنوان کرد :تولید باید توسط رسانهها مرتب
پایش شود .اگر جلوی واردات را میگیرند ،قرار نیست تولیدکننده هر
جنس نامناسبی را تولید کند ،ما نمیتوانیم مردم را محدود کنیم که
جنسبدبخرند،بنابراینمانیزبایدپایششویم.همچنینتحتهیچ
شرایطی نباید از خودروسازی کشور حمایت کنیم ،بلکه باید مورد
نقد قرار گیرد ،تمام رانتها به این صنعت تعلق میگیرد ،اما بعد از۵۰
سال به کجا رسیده است؟ شاید حمایتهای بیدلیل در طول تاریخ
علت این وضعیت باشد.
حسینی بیان کرد :یکی از مشکالت اقتصاد ما این است که
بانکمحور و همه ما متکی به بانکها هستیم تا از تسهیالت آنها
استفادهکنیم ۳۵.تا ۴۰درصدمشکالتحوزهصنعتوتولیدبهمنابع
مالی و بانکی مربوط است .بانکها در حال حاضر هدفمند تسهیالت
میدهند و تمایل به سرمایهگذاری ثابت ندارند و بیشتر میخواهند
پولیکهمیدهندرابهسرعتپسبگیرند.بانکهابهقدریتسهیالت
را سخت کردند که فرد پشیمان میشود ،بروکراسی و سیستم اداری
آنهاپیچیدهاست.
zدراستانشاهدتعطیلیواحدهایصنعتیبهدلیلکرونانبودیم
نائب رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا
بیشتر در بخش صنوف اثرگذار بوده تا تولید ،عنوان کرد :ویروس
بر سرمایه ما چندان اثرگذار نبوده ،برخی تحت تاثیر قرار گرفتند،
اما چندان زیاد نبوده است .ما در استان شاهد تعطیلی واحدهای
صنعتی به دلیل کرونا نبودیم ،اما شاهد عوارض کرونا در واحدهای
تولیدی بودیم.
وی افزود :در استان تا این لحظه کرونا اثر زیادی بر صنعت نداشته،
اما عواقبی را به وجود آورده است .ارز حاصل از صادرات را نتوانستند
به ما برگردانند ،اینکه نرخ ارز افسارگسیخته افزایش پیدا کرد ،این بود
که ارز حاصل از صادرات تزریق نشد .مورد فوتی نیز در جامعه کارگری
نداشتیم و شاید تعداد فوتیها در کل استان در حوزههای صنعتی به
پنجنفرهمنرسد.

معاون اقتصادی استاندار خبر داد

نهاییشدنمجوزعملیاتمنطقهویژهسبزوار،
به زودی

دنیای اقتصاد -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی گفت :مجوز آغاز عملیات اجرایی منطقه
ویژه اقتصادی سبزوار به زودی نهایی میشود.
به گزارش فارس ،علی رسولیان در حاشیه جلسه
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با محوریت
طرحهای مهم سرمایهگذاری شهرستانهای
سبزوار ،جوین ،جغتای ،داورزن و خوشاب در
محل استانداری برگزار شد ،به مهمترین مصوبات
این جلسه پرداخت و تصریح کرد :در بحث منطقه ویژه اقتصادی
سبزوارتوافقیصورتگرفتومحیطزیستمتعهدشدمشکالتآن
را هرچه زودتر برطرف کند تا انشاءاهلل عملیات فعالسازی منطقه
ویژه اقتصادی سبزوار با حضور استاندار نهایی شود.
رسولیان در تکمیل صحبتهای خود خاطرنشان کرد :توافق برای
ایجاد یک ناحیه صنعتی ویژه قطعات خودرو و زیربخشها در منطقه
سبزوار از دیگر مصوبات این جلسه بود.
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نگاهی به حضور نمایندگان استان در کمیسیونهای مجلس

هیچیکازنمایندگانخراسانرضویرئیسکمیسیونتخصصینیستند
دنیای اقتصاد-خراسان رضوی با  ۱۸نماینده
در خانه ملت ،پس از استان تهران بیشترین
تعداد نماینده را در میان حوزههای انتخابیه
کشور دارد لذا انتظار میرود متناسب با همین
نسبت ،حضوری موثر و درخور در کمیسیونهای
تخصصی مجلس شورای اسالمی داشته باشند.
اما از مجموع  26نماینده استانهای خراسان
رضوی ،شمالی و جنوبی هیچ یک از آنها ریاست
کمیسیونهای تخصصی مجلس را برعهده
ندارند؛هرچندمحمدباقرقالیباف،رئیسمجلس
و امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول
مجلس خراسانی هستند .به گزارش ایرنا ،از 18
نمایندهخراسانرضویدریازدهمیندورهمجلس
شورایاسالمیهفتنمایندهدردورهدهممجلس
این جایگاه منتخب را داشتهاند که با توجه به
سابقهشان امیدواریبرایحضورتاثیرگذارآناندر
کمیسیونهایمختلفمجلسیاتصدیسمتهای
مهمدراینبخشوجودداردامابهنظرمیرسداین
انتظارمنطقیمحققنشدهاست.وضعیتکنونی
عضویت نمایندگان مردم خراسان رضوی در
کمیسیونهای تخصصی ۱۳گانه مجلس شورای
اسالمیبهاینشرحاعالمشدهاست:

    18نماینده خراسان رضوی در هشت کمیسیون تخصصی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی عضویت یافتهاند

کمیسیون

رئیس

حوزه انتخابیه

اقتصادی

محمدرضا پورابراهیمی

کرمان

برنامه و بودجه

حمیدرضا حاجی بابایی

همدان

شوراها و امور داخلی مجلس

محمدصالح جوکار

یزد

صنایع و معادن

عزتاهلل اکبری تاالرپشتی

قائم شهر

بهداشت و درمان

حسینعلی شهریاری

زاهدان

عمران

محمدرضا رضایی کوچی

جهرم

انرژی

فریدون عباسی

کازرون

آموزش ،تحقیقات و فناوری

علیرضا منادی سفیدان

تبریز

اجتماعی

مهدی عیسی زاده

میاندوآب

امنیت ملی و سیاست خارجی

مجتبی ذوالنوری

قم

کشاورزی ،آب و منابع طبیعی

سیدجواد ساداتی نژاد

کاشان

-1اکبراحمدپور ،عضویتدرکمیسیونآموزش،تحقیقات
و فناوری
 -2احسان ارکانی ،حضور در کمیسیون برنامه و بودجه
ومحاسبات
-۳علیآذری ،حضوردرکمیسیونعمرانخانهملت
 -۴نصراهللپژمانفر ،عضویتدرکمیسیوناصل۹۰
 -۵هاجرچنارانی ،عضویتدرکمیسیونفرهنگی
نزادهبحرینی ،حضوردرکمیسیون
 -۶محمدحسینحسی 
اقتصادی
 -۷فاطمهرحمانی ،عضویتدرکمیسیوناجتماعی

 -۸جلیلرحیمیجهانآبادی ،حضوردرکمیسیونامنیت
ملیوسیاستخارجی
 -۹حسنرزمیانمقدم ،عضویتدرکمیسیونبهداشتودرمان
 -10محسن زنگنه ،عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه
 -۱۱محمد صفاییدلویی ،حضور در کمیسیون اقتصادی
 -12حسین عباسزاده ،عضویت در کمیسیون آموزش،
تحقیقاتوفناوری
 -13علیاصغرعنابستانی ،عضویتدرکمیسیوناجتماعی
 -14سید احسان قاضیزادههاشمی ،حضور در کمیسون
فرهنگی
 -15سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی ،حضور در
کمیسیونبهداشتودرمان
 -16جواد کریمی قدوسی ،عضویت در کمیسیون امنیت
ملیوسیاستخارجی
 -17بهروز محبینجمآبادی ،عضویت در کمیسیون برنامه
و بودجه
 -18جوادنیکبین ،حضوردرکمیسیونفرهنگی
به این ترتیب گرچه نمایندگان مردم خراسان رضوی
در هشت کمیسیون تخصصی یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی عضویت یافتهاند اما هیچیک از ۱۸
نماینده این استان هماینک در پنج کمیسیون تخصصی
«انرژی ،امور داخلی کشور و شوراها ،صنایع و معادن،
قضایی و حقوقی ،کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط
زیست»حضورندارند.
یزادههاشمینمایندهمردمخراسان
تنها امیرحسینقاض 
رضوی در خانه ملت عنوان نایب رییس اول مجلس شورای
اسالمی را کسب کرده که ارتباطی با کمیسیونهای
تخصصیخانهملتندارد.
zپژمانفر،تنهاشانستصدیریاستکمیسیونازخراسان
حسین عباسزاده نماینده مردم چناران و بینالود در
مجلسپیرامونسهمووزننمایندگانمردمخراسانرضوی
در خانه ملت گفت :تنها شانس تصدی ریاست کمیسیون
براینمایندگانایناستان مربوطبهحجتاالسالمپژمانفر

درکمیسیون اصل ۹۰است.
حسین زاده افزود :البته با توجه به اینکه قالیباف با رگ
و ریشه خراسانی در جایگاه ریاست مجلس حضور دارد و
امیرحسین قاضیزاده نیز نایب رییس اول مجلس است
میتوان گفت که برخالف کمیسیونهای تخصصی،
ظرفیتهای خوبی برای نمایندگان مردم خراسان رضوی
در هیات رئیسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
ایجاد شده است.
zتقاضای 70نماینده برای عضویت در کمیسیون
امنیتملی
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :برای
عضویت در کمیسیون امنیت ملی بیش از  ۷۰نفر
متقاضی شدند اما فقط  ۲نفر متقاضی حضور در
کمیسیوناجتماعیبودندبنابراینبرخیکمیسیونها
با  ۲۳نفر و برخی با  ۱۹نفر تشکیل شد هاند .وی
افزود :نظر بر این بود که ظرفیت  ۱۸نماینده استان
نسبت به سایر استانها قابل توجه است لذا همکاران
میتوانند در همه و بیشتر کمیسونها عضو بوده و
تاثیر بگذارند .نماینده مردم چناران و بینالود در مجلس
شورای اسالمی گفت« :هاجر چنارانی» نماینده مردم
نیشابور و فیروزه از خراسان رضوی که پیش از این عضو
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورای
اسالمی بود موفق به حضور مجدد در این کمیسیون
نشدهاست.
عباس زاده افزود :ازدحام تقاضا برای عضویت در این
کمیسیون تخصصی زیاد بود و چنارانی نیز به حضور
نیافتنخوددرکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
اعتراض کرد .عباسزاده ادامه داد :برخی کمیسونهای
تخصصی مجلس شورای اسالمی بواسطه همین
موضوع به چالش برخوردهاند یا به حد نصاب الزم از
نظر تعداد اعضا نرسیدهاند ولی بر اساس آییننامه
داخلی مجلس پس از سپری شدن  6ماه ،نمایندگان
میتوانند کمیسیونخودراتغیردهند.

رئیس شورای ملی زعفران:

تولیدکننده 90درصد زعفران دنیا ،نقشی در تعیین قیمت ندارد

دنیایاقتصاد -رئیسشورایملیزعفرانگفت:
ایران به رغم انحصار و مزیت در تولید و تامین
زعفران برای بازارهای بین المللی ،اما تعیین
کننده قیمت آن در این بازارها نیست و باید
بررسی شود که چرا از این ظرفیت بهره گرفته
نشده و از این قافله عقب مانده ایم؟
محسن احتشام در دومین جلسه هماندیشی
«ساماندهی اقتصاد زعفران» عنوان کرد :جامعه هدف
کسبوکارزعفرانکشاورزان،صادرکنندگان،مسووالن
دولتیومحلیهستندکههمهآنهاوبعضاحتیمصرف
کنندهنیزبهنوعی از شرایط موجوددر اینبخشناراضی
هستند .عمده دلیل این نارضایتی نیز فقدان ظرفیت و

توان الزم برای ثابت نگه داشتن نرخ پایه صادراتی تعیین
شدهاینمحصولاست.عمالباروندیکهدربحثتغییر
نرخ ارز شاهدیم ،سودی عاید کشاورز زعفرانکار ایرانی
نمیشود و تنها دالالن هستند که از این بازار منتفع می
شوند .وی افزود :درباره با کارتهای بازرگانی اجارهای نیز
که از مشکالت اصلی در حوزه صادرات به شمار می آید،
بارها تذکر داده شده اما گروهی این تالش ها برای مهار
سوداگری در این بخش را انحصارگرایی جلوه می دهند؛
این همه در حالی است که هدف ما ،مدیریت فرآیند
صادرات زعفران ،سازماندهی ،ساماندهی و کنترل در
این بخش است.
احتشام مدیریت در فرآیند صادرات را یکی از
پیشنهادهای مطرح شده خواند و ادامه داد :صادرکننده

درنشستمجازی«تولیدتوسعهگرا،اسمرمزعبورازبحران»مطرحشد

دستیابیبه توسعه
با ترکیباندوختههاودانشنخبگان

زعفران باید عضو اتحادیه صادرکنندگان زعفران
باشد و از تمامی قوانین و استراتژیهای تعیین شده
توسط تشکل خود در جهت برندسازی ،جلوگیری
از خامفروشی ،جایگا هیابی ،کسب ارز شافزوده و
اشتغالزایی پیروی کند در غیر این صورت صادرکننده
محسوبنمیشود.
وی اظهار کرد :شورای ملی زعفران به وظیفه خود
عمل و طرحی در راستای اجرایی شدن جهش تولید و
صادرات آماده کرد ،همچنین با توجه به گسترش سطح
زیر کشت زعفران ،باید بازار آن را نیز توسعه دهیم اما
متاسفانه سیاستهای اجرایی دولت در راستای اهدافی
که خود تعیین کرده ،نیست .شورای ملی زعفران فقط
میتواندطرحریزیوبرنامهریزیداشتهباشدواختیارات
اجرایی الزم را در این رابطه ندارد .همچنین در خصوص
صادراتشناسنام هدار،برندملیزعفرانرابهثبترسانده
و ما نیز درتالشیم تا آن را به ثبت جهانی نیز برسانیم.
رئیس شورای ملی زعفران خاطر نشان کرد :محصوالت
دیگری مانند پسته نیز با تغییر نرخ ارز دچار نوسانات
نمیشوند و این به دلیل انسجام و مدیریت یکپارچه در
آن حوزه است ،امروز ما به مدیریت در حوزه صادرات
زعفران ،استراتژیهای بازار و بازاریابی آن و سازمانی
ناظر بر اجرای صحیح این برنامهریزیها و اقدامات ،نیاز
داریم تا دست واسطه ها و دالالن از این بازار کوتاه شده و
پتانسیلهایاینمحصولبرایکشورمانبالفعلشود.
zنقد روند عرضه زعفران در بورس کاال
محسن زنگنه نماینده مردم تربتحیدریه در
مجلس هم به تجارب پستهکاران برای ساماندهی

دنیای اقتصاد ،لیال نیکذات -همزمان با سالروز
درگذشتمیرمصطفیعالینسببهعنوانسکاندار
سیاستهای اقتصادی ایران به ویژه در دهه اول
انقالب اسالمی ،موسسه دین و اقتصاد ،نشستی در
فضای مجازی تحت عنوان «تولید توسعه گرا ،اسم
رمز عبور از بحران» با حضور فرشاد مومنی استاد
اقتصاددانشگاهتهرانوسیدمحمدبحرینیانمدیر
دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی
خراسان رضوی برگزار کرد .نشستی که در آن به
برخیاقداماتوافتخاراتعالینسباشارهواقتصاد
ایران در دوران گذشته واکاوی شد.
سید محمد بحرینیان ،مدیر دفتر پژوهشهای اقتصاد و
توسعه اتاق خراسان رضوی درجریان این نشستمجازی
بخشی از رویکردی که اقتصاد ایران در مسیر تولید و توسعه
باید مورد توجه قرار دهد را واکاوی کرد؛ او گفت :اصوال در
منابع عظیم این کشور اتالف صورت گرفته است چرا که
طبق آمار رسمی ،ما از سال  1338تا سال  1396حدود
 1920میلیارد دالر درآمد ارزی مستقیم داشتهایم و این
در حالی است که همانگونه که مشاهده میکنیم متاسفانه
دستآوردهایکشورماندرخوراینمنابععظیمودرآمدها
نیست.
بحرینیان اضافه کرد :از سال  1368که اولین برنامه
توسعه کشور تدوین شد ،حدود 1680میلیارد دالر درآمد
ارزی داشتیم اما بعد از سال  1385که تحریمها بر کشور
سایه انداخت ،درآمد ارزی ما حدود  1400میلیارد دالر
بود و در سالهای  1392تا  1396درآمد ارزی ما به 472
میلیارد دالر رسید که با وجود همه این منابع عظیم ،کشور
ما از سال 1385تا 1390در حوزه ایجاد اشتغال ،یک خط

ظرفیت هایشان اشاره و عنوان کرد :فعاالن این بخش
صندوقی دارند که به واسطه آن ،در زمان کاهش نرخ
به کمک کشاورزان خود میروند و مانع از زیان دیدن
آنها میشوند؛ حال این سوال مطرح است که چرا
زعفرانکاران چنین تدابیری را نیندیشیدهاند؟ قدرت
تولید کننده ،صادرکننده و شورای ملی زعفران به قدری
است که بتواند تعیین کننده نرخ زعفران باشد و منتظر
اقدامات دولت نماند .این نقش آفرینی باید از سوی
فعاالن این بخش و در چارچوب یک همگرایی موثر،
محققشود.
وی خاطرنشان کرد :گروهی در بخش تعاون روستایی
اصرار به ارائه زعفران در بازار بورس دارند و علیرغم
مخالفت تحلیلگران بازار ،این اقدام را انجام میدهند و
برخالف توافق صورت گرفته مبنی بر ورود اندک به بازار،
بدون برنامه مقادیر جدیدی از این محصول را عرضه
میکنندوهمینامر،نوساناتقیمتاینمحصولرارقم
می زند .با این اوصاف ،این سوال مطرح میشود که واقعا
چه کسانی پشت پرده این اتفاقات هستند و آیا به دنبال
حفظ بازار هستند یا سقوط آن؟ چه کسانی زعفران را
با قیمت پایینتر از قیمت اصلی از کشاورزان خریداری
میکنند؟
زنگنه دلیل دیگر نابسامانی بازار را مصاحبههای افراد
مطرح و موثر مبنی بر تولید باال و گسترش سطح زیر
کشت زعفران دانست و بیان کرد :در بین عموم مردم
نباید این موارد را مطرح کرد چراکه سبب ناآرامی بازار
میشود .مسووالن و فعاالن این بخش باید نسبت به
اظهارات خود آگاه باشند و همه همت و تالش خود را بر

مستقیم داشته است .طبق آماری که مرکز آمار ایران اعالم
کرده است ،در زمان تحریمها حدود  495هزار اشتغال در
بخش ساخت صنعتی ،حدود  120هزار اشتغال در بخش
ساختمان ،حدود  485هزار اشتغال هم در بخش خرده
فروشی کاهش پیدا کرده است و متاسفانه در بخشهایی
ایجاد اشتغال شده که نمیتواند ارزش افزوده تازه وارد
اقتصادکند.
این پژوهشگر توسعه اظهار کرد :در حقیقت کشور ما با
مشکالتزیادیمواجهاستوازسویدیگرنیزاندوختههای
فراوانی دارد و میتواند از راههای زیادی این مشکالت را حل
کند؛اگرکشورمااندوختههاوخردهدانشهاینخبگانخود
را در کنار یکدیگر قرار دهد ،در این صورت میتوانیم شاهد
اتفاقاتخوبیباشیم.
zمرحومعالینسب؛شانستاریخییکملت
درادامـــهایــــنگفتوگویاینستاگرامیفرشادمومنی
گفت:گمانمابرایناستکهاگرذخیرهداناییبهکارگرفته
شده در دوران سخت و خطیر  10سال اول بعد از پیروزی
انقالب اسالمی ایران به نحو بایستهای واکاوی شود؛ هم این
رمزگشاییناظربرفهمچراییدرگیرشدنکشوربااینهمه
بحرانهایکوچکوبزرگوهم سازوکارهایاصالحوبرون
رفت از این چالشها را به نحو بایستهای در اختیار ما قرار
خواهد داد .وی افزود :هنگامیکه اقدامات استاد عالی نسب
راموردتوجهقراردهیممتوجهخواهیمشدکهایشانفردی
است که چند دهه به صورت منظم کار علمی انجام داده،
چندینهزارصفحهکتابخواندهاستوهمچنینبامطالعه
مکتبتاریخیآلمانبراینباوربودکهازاینمکتبمیتوان
ایدههای نجات بخش فراوانی را استخراج کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد :فردی که چنین

ثبات این بازار ،متمرکز سازند.
نماینده تربت حیدریه در مجلس بر شفاف سازی
در حوزه صادرات محصول زعفران تاکید کرد و یادآور
شد :صادرات زعفران باید شناسنامهدار انجام بگیرد و
سوداگری ها در این بخش مهار شود .همچنین باید
صندوق قدرتمندی در این حوزه ایجاد گردد تا بتوان در
زمان مقتضی از ظرفیت های آن برای ساماندهی بازار و
کمک به فعاالن واقعی این بخش کمک بگیریم.
zموانع رقابت پذیری زعفران ایرانی در بازارهای
جهانی
فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران هم با
انتقادازعدمپیگیریوهمراهیکافینمایندگانمردماز
شهرهای زعفرانخیز ،عنوان کرد :زیرساختهای الزم
برای توسعه صادرات زعفران باید فراهم شود .پیشنهاد
برای تشکیل یک صندوق در این بخش خوب است اما
تا زمانی که زیرساختهای آن فراهم نشود ،این مهم
امکانپذیرنیست.
وی اضافه کرد :با کمک کشاورزان باتجربه و توانمند
میتوان به دیگر فعاالن این بخش را آموزش داد تا با
کشت با کیفیت ،بتوانند قیمت تمام شده محصول خود
را کاهش دهند و جایگاه موثرتری را در بازار زعفران در
قیاسبارقباکسبنمایند.
منوچهری اعالم کرد :افزایش برداشت زعفران در
هکتار از 3.5کیلوگرم به 6تا  7کیلوگرم ،نیازمند ارائه
آموزش های الزم و انتقال تجارب کشاورزانی است که
میزان برداشت زعفرانشان ،حدود 20کیلو در هکتار
است.

امتیازیداشتهوازنظرحساسیتنسبتبهسرنوشتجامعه
خودبهگونهایبودهکههمیشهطیفمتنوعیازفعالیتهای
سیاسی و اجتماعی اعتال بخش را دنبال میکرده است،
کارش به لحاظ تلفیق داناییهای علمی و دینی در حیطه
اقتصادومتناسبباشرایطایرانوهنجارهایحاکمبرایران
بی نظیر بوده و با استفاده از تجربههایی که به دست آورده و
روحیه آرمانخواهی که داشته است؛ در نهایت با این اقدامات
خود توانست مورد توجه افرادی چون آیتاهلل بروجردی و
عالمهجعفریکهمراجعتقلیدآنزمانبودند؛قرارگیرد.
مومنیادامهداد:عالینسبفردیبودکهبهگفتهخودش
به عنوان یک وارد کننده بسیار موفق و حرفهای بر اساس
دانشیکهدرزمینهاقتصادوبهویژهدرزمینهاقتصادتوسعه
ومالحظاتاقتصاداسالمیداشت،بهایننتیجهرسیدهبود
کهراهنجاتایرانازداللیکاالهایخارجینمیگذردوباید
طرحینواندیشیدهشود.وییادآورشد:اگرهنوزهماقتصاد
ایران در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری کمر خم نکرده
است ،این امر باز میگردد به سازمانهای تولیدی که در آن
دوره برای ایران فراهم شد و اغلب آنها متاسفانه امروزه به
اعتباروضعیتیکهبهدلیلسیاستهاینادرستبهاقتصاد
وجامعهماتحمیلشده،اوضاعخوبیندارند.
این استاد دانشگاه ،حیاتی ترین مساله از منظر تولید
توسعهگراراپیشبینیپذیریاموردانستوافزود:سیاست
ارزش پول ملی و آزاد سازی اقتصادی ،پیش بینی پذیری
اموررادچارخدشهمیکندوزمانیکهامورپیشبینیناپذیر
شود،مردماحساسبیاعتمادیکردهوفضایکالناقتصاد
دائما دستخوش بی ثباتیهای ناشی از سیاستهای تورم زا
میشودودرنهایتسلباعتمادمردمبهاقتصادآیندهکشور
رانیزقطعیمیکند.
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دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری 31 -تیرماه مهلتی
است که بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل
از صادرات به صادرکنندگان داده است؛ موضوعی
که با اعتراض صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی از
جمله اعضای اتاق های بازرگانی همراه بوده و آنها
براینتاکیددارندکهاینتاریخبایدتمدیدشود.
شرایط موجود باعث شده برخی از صادرکنندگان
برای تامین ارز و رفع تعهدات خود و نیز برخی
تولیدکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز واردات
مواد اولیه خود ،به بازار آزاد روی بیاورند و نسبت
بهخریدارزاقدامکنند؛اقدامیکهبهدلیلافزایش
تقاضاازبازارآزاد،نرخارزراافزایشمیدهدوشاید
به همین دلیل در هفته اخیر شاهد افزایش قیمت
دالربهبیشاز 20هزارتومانبودیم.
امااتاقبازرگانیبهعنوانپارلمانبخشخصوصی
در این میان بیکار ننشسته و راهکارهایی برای
حل مشکالت ارزی درنظر گرفته است؛ در جلسه
اخیر شورای گفتوگوی مرکز ،پیشنهادهای
اتاق ایران در خصوص رفع تعهدات ارزی مطرح
شد و نمایندگان دولت و بانک مرکزی هم درباره
آن نظر دادند؛ یکی از پیشنهادها ،تمدید مهلت
رفع تعهدات ارزی تا  31شهریور بود؛ همچنین
درخواست بخش خصوصی این بود که هر تصمیم
که برای سال  98گرفته شده ،برای سال  99نیز
اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند .حل
مشکلپایههایصادراتیکهطبققانونگمرکبر
اساسفرمولیمشخص،تعیینمیشود،پیشنهاد
دیگریاستکهاتاقایرانمطرحکردهاست؛بخش
خصوصیمعتقداستکهبایدبهجایتعیینقیمت
پایههای صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل
ریال به دالر که قیمتها را غیرواقعی میکند از
قیمتهایجهانیکاالهااستفادهکنیم.
zسیاستهای تشویقی برای بازگشت ارز صادراتی
درپیشگرفتهشود
غالمحسینشافعی،رئیساتاقایران
هم در نشست شورای روسای
اتاقهای سراسر کشور ،سیاستهای
تنبیهی و سختگیرانه ارزی دولت
برای بازگشت ارز به کشور را بیاثر
خواند و پیشنهاد داد :دولت برای 6ماه به صورت آزمایشی
سیاستهایتشویقیرادرپیشبگیردوارزهایصادراتی
را با بهای گرانتری از صادرکننده خریداری کند؛ بدین
ترتیبانگیزههارابرایبازگشتارزباالببرد.درواقع،بهباور
بخش خصوصی اگر دولت سیاستهای تشویقی را
جایگزین روشهای پلیسی کند و ارز صادراتی را با قیمت
بیشترازصادرکنندهبخرد،انگیزهبرایبازگشتارزبیشتر
میشود و در حال حاضر ،این میزان از قید و بند برای
بازگشت ارز ،خود مانع از بازگشت ارز میشود.
 80zدرصد مطالبات ارزی دولت باید از
شرکتهایدولتیوخصولتیاخذشود
محمدحسین روشنک رئیس
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی
خراسان رضوی هم که بارها در
جلسات این کمیسیون بر لزوم
استفاده از نظرات بخش خصوصی
توسط مسووالن در موضوع ارز تاکید کرده ،به عملکرد

شافعی :دولت برای  6ماه به
صورتآزمایشیسیاستهای
تشویقی را در پیش بگیرد و ارزهای
صادراتی را با بهای گرانتری از
صادرکننده خریداری کند؛ بدین
ترتیب انگیزهها را برای بازگشت
ارز باال ببرد
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بخشخصوصیازنحوهتصمیمگیریدولتبرایتعیینمهلترفعتعهداتارزیگالیهدارد

قصه پرغصه بازگشت « ارز»

  به باور بخش خصوصی اگر دولتسیاستهای تشویقی را جایگزین سیاستهای پلیسی کند ،انگیزه برای بازگشت ارز بیشتر میشود

دولت و بانک مرکزی در موضوع ارز انتقاد دارد و میگوید:
متاسفانه یکی از مشکالت ما در حوزه بخش خصوصی
این است که مورد سوءاستفاده خصولتیها و دولتیها
قرار میگیریم و به عبارتی «جاده صاف کن» آنها
میشویم .اگر امروز دولت و بانک مرکزی در خصوص ارز
طلبکار است ،فراموش نکنند که حداقل  80درصد آن را
از شرکتهای پتروشیمی ،فوالدی و سایر شرکتهای
دولتی و خصولتی طلبکار است و حدود  20درصد را از
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی طلبکار است .روشنک
می افزاید :دولت موظف است تعهداتش را اجرا کند و
فعال اقتصادی هم همینطور؛ هرکسی بدهکار ارزی یا
ریالی است ،موظف به پرداخت بدهکاری اش است و
هرکسی متعهد ،موظف به انجام تعهداتش در این زمینه
است .اینکه آن  80درصد پشت  20درصد بخش
خصوصی قایم میشوند ،صحیح نیست .کسانی که ارزها
را گرفته و در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کرده اند و
حاال ارز برنمیگردانند ،مقصران اصلی هستند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با انتقاد از
عملکرد دولت در موضوع تخفیف به بدحسابان تاکید
میکند :وقتی دولت به بدحسابان امتیاز و تخفیف
میدهد و خوش حسابان را جریمه میکند ،وضعیت
همین است .دولت باید به کسانی که سروقت ارز
صادراتی خود را تسویه میکنند ،امتیاز بدهد و به
کسانی که سروقت نمیپردازند ،بگوید مالیاتشان را
پرداخت کنند وگرنه جریمه میشوند و در مقابل ،به
خوش حسابان امتیاز بدهد؛ این موضوع در حوزههایی
چون تامین اجتماعی هم باید اتفاق بیفتد .اما امروز
وضعیت به گونه ای است که کسی که 6ماه قبل صادرات
داشته و همان موقع تعهد ارزی خود را انجام داده،
میبیند ضرر کرده است؛ این موضوع درباره پرداخت
بدهی بانکی هم صدق میکند؛ کسی که به موقع اقساط
خود را پرداخته ،حاال باید وام را با نرخ بیشتری اخذ کند
و در مقابل ،بدهکاران تقسیط میشوند و این یعنی
تشویق بدحسابی.
اما یکی از پیشنهادهای اتاق ایران برای حل مشکالت
ارزی که در شورای گفتوگوی کشور مطرح شد ،به
موضوع ورود موقت کاال اشاره داشت که مدتی است
به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعالم منشأ ارز در
ورود موقت ،روند آن متوقف شده است .خواسته بخش

خصوصی این است که لزوم اعالم منشأ ارز در ورود
موقت برداشته شود.
zرابطه ارزی مستقیم بین صادرکننده و واردکننده،
صادرات را افزایش میدهد
نظر رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد را در اینباره
جویا میشویم؛ روشنک میگوید :این توصیه را به دولت
دارم که اجازه ورود کاالهای مورد نیاز دولت و نیز اجازه
ورود موقت کاال با این ارزها را بدهند تا صادرات تقویت
شود؛ همچنین پیشنهاد اتاق ایران درباره تمدید مهلت
تعهدات ارزی تا شهریورماه را بپذیرند.

روشنک:امروز دولت و بانک مرکزی
در خصوص ارز طلبکار هستند اما
فراموش نکنند که حداقل  80درصد
آن را از شرکتهای پتروشیمی،
فوالدی و سایر شرکتهای دولتی و
خصولتی طلبکارند و حدود
 20درصد را از فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی
راه حل دیگری که در موضوع تامین ارز از سوی اتاق
ایران مطرح شده است ،مربوط به تأمین ارز برای واردات
از محل ارز صادراتی است؛ موضوعی که بارها از سوی
اعضای کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم در جلسات
این کمیسیون و شورای گفتوگوی استانی مطرح شده
است .در شورای گفتوگوی کشور قرار شد به کمک
سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران ،چارچوبهای
الزم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه
تأمین ارز برای واردات کاالهای مجاز دارای اولویت
تا سقف  10میلیارد دالر از محل صادرات غیرنفتی
فراهم شود .روشنک میگوید :اگر اجازه دهند رابطه
مستقیم بین صادرکننده و وارد کننده اتفاق بیفتد
و دولت هم این رابطه را تشویق کند ،مطمئنا ما در
خراسان میتوانیم بیش از عدد وارداتمان ،صادرات
داشته باشیم و واردات خود را تقویت کنیم .در واقع ،هر
دو طرف ماجرا با این ارتباط تقویت میشوند.

zدر تعیین زمان بازگشت ارز ،توجهی به انواع
صادرات نشده است
محمدعلیچمنیانرئیسکمیسیون
سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق
بازرگانی خراسان رضوی هم با بیان
اینکه «رفع تعهدات ارزی نیازمند
انعطاف بیشتری از سوی دولت
است» ،میگوید :بانک مرکزی برای اینکه زحمت خود را
کم کند ،برای رفع تعهد ارزی ،همه را به یک شکل
میبیند؛ اینکه برای کل صادرات سال 98یک تاریخ برای
انجام تعهد ارزی اعالم میشود ،جای سوال دارد زیرا باید
برای سه ماه اول تا چهارم تاریخهای مجزایی اعالم شود؛
کسی که ابتدای سال صادرات کرده با کسی که آخر سال
صادرات داشته ،فرق میکند و تعیین زمان یکسان برای
همه،محلاشکالاست.دولتمیتوانستبرایکسانیکه
در نیمه اول سال گذشته صادرات داشتند ،تاریخ پایان
تیرماه را اعالم کند .چمنیان از عدم درنظر گرفتن انواع
صادرات در موضوع رفع تعهدات ارزی هم گالیه دارد و
میگوید :برخی صادرات تقریبا نقدی و سنتی است که
بارهاانجامشدهاست؛مثلموادغذاییومیوهوسبزیجات
که صادرکنندگان همان موقع پول را تامین میکنند و یا
نهایتا یک هفته بعد ،پول به دستشان میرسد اما دریافت
پولپسازبرخیصادراتمثلدانشبنیانومحصوالتبا
فناوریباالتروصنعتیتر،بهویژهزمانیکهباخدماتفنی
مهندسی توام میشود ،ماهها زمان میبرد .در قراردادهای
این چنینی ،مشتریان دورههایی برای نصب و راه اندازی و
تجهیز دستگاهها درنظر میگیرند و صادرات دانش بنیان
به دلیل اینکه جدیدند ،خیلی از مشتریان با احتیاط با آن
برخوردمیکنندوحتیدرداخلکشورهمهمینموضوع
را شاهدیم؛ مثال شرکتهای مخابرات و برق وقتی از
تولیدکننده های داخلی تجهیزات را اخذ میکنند ،ماهها
طول میکشد که پول را بپردازند و تست فنی دستگاه و
تاییدیهمقدماتیونهاییآنچندماهطولمیکشدواینها
درقراردادهایتجهیزاتهمراهباخدماتفنیومهندسی
مرسوم است و به همین دلیل صادرکننده نمیتواند ارز را
 5-6ماهه برگرداند .متاسفانه چنین تفکرات هوشمندانه
ایدربحثبازگشتارزنداریم.اینعضوهیاتنمایندگان
اتاق مشهد در خصوص راهکار پیشنهادی تامین ارز
وارداتی از محل صادرات تصریح میکند :این قضیه به

گزارش
عنواناصلموضوعوکاریفراگیرکهبتواندتماممشکالت
را حل کند ،نیست بلکه مکمل و اقدامی کمکی است .در
بسیاریمواردوقتیواردکنندگانمحدودبهاستفادهازارز
نیماییبودند،نمیشدازارزحاصلازصادراتاستفادهکرد.
از طرفی ،ارز نیمایی هم در دسترس نیست و فرایندهایی
داریم که کار را پیچیده میکند؛ برای دریافت ارز نیمایی
بایددرنوبتتخصیصقراربگیریموتولیدکنندهبرایاخذ
مجوز تخصیص ارز از بانک مرکزی آنقدر معطل میشود
که تولیدش متوقف میشود و در نتیجه زیانهایی که
میکند بیشتر است و در نهایت تولیدکننده به سمت ارز
اشخاص میرود که البته آن هم به تاییدیه بانک مرکزی
نیاز دارد.
وی یادآور میشود :بسیاری از واردات مواد اولیه ای که
در زمره گروه کاالیی اولویت 3قرار دارند ،مشمول دریافت
ارز نیمایی نمیشوند و ارز اشخاص و حاصل از صادرات به
آنها تعلق میگیرد؛ اما در همین استان ما این گروه هنوز
نتوانسته اند مجوز الزم برای دریافت این نوع ارز را از بانک
مرکزیبگیرند.
zمشکلتامینمواداولیهدرنبودارز
چمنیان درباره تامین ارز تولیدکنندگان حوزه
الکترونیک و دانش بنیان هم میگوید :مواد اولیه حوزه
الکترونیک عمدتا وارداتی است و از شب عید تا یک
ماه پیش ثبت سفارشهای ما تخصیص ارز نگرفت و
این یعنی سه ماه مشکل داشتیم و نمیتوانستیم ارز را
به صورت قانونی تبادل کنیم و پول را به دست تامین
کننده برسانیم تا کاالی ما را ارسال کند به همین دلیل،
ارز مورد نیاز کاالیی که شب عید ثبت سفارش کردیم
تا اواخر شهریورماه تخصیص می یابد و در این شش ماه
انبارهای ما شارژ نیست و تنها برای یک تا دو ماه میتوانیم
تولیدکنیمودراینمدتکارخانهتعطیلمیشود.دراین
میان ،تولیدکننده برای اینکه زمانها را از دست ندهد،
مجبور میشود که کاری غیرقانونی کرده و از بازار آزاد ارز
را خریداری کند؛ در واقع ،با وضع موجود تولیدکننده به
این سمت و سو هدایت میشود .در این شرایط ،حجم ارز
درخواستی از بازار آزاد افزایش می یابد و در نتیجه قیمت
ارز باال میرود و علت باال رفتن نرخ ارز در هفته های اخیر
همین هجوم تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود
بوده است .رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین
مالی اتاق مشهد معتقد است این شرایط بحرانی با ذخایر
قابل حل است اما آنقدر پلهای پشت سر خراب شده و
زیربنای اقتصاد ما متزلزل و آسیب پذیر شده و منابع و
ذخایر ارزی ما کاهش یافته است که عمال نمیشود کاری
کرد .او میگوید :برای زودتر از سر گرفتن صادرات پیش
نیاز این بود که کرونا را در کشور خودمان کنترل کنیم
اما با شرایط موجود و نحوه مدیریت و کنترل بیماری،
طبق پیش بینی ما کارخانههای مشهد تا یک ماه دیگر به
سبب اینبیماریتعطیلمیشوند .چمنیانخاطرنشان
میکند :صادرکننده ای که در آسیای میانه  10سال کار
کرده تا بازار خود را توسعه دهد و برندسازی کند ،امروز با
عدمصادرات،میبیندکهترکیهجایشرادربازارمیگیرد
و برای به دست آوردن دوباره بازار خود حداقل 5سال نیاز
به زمان دارد .ترکیه با کنترل شرایط ،مرگ و میر ناشی از
کرونا را کاهش داده و صادراتش در آسیای میانه آزاد شده
است و رفته رفته جای ما را در بازارها میگیرد .علت نصف
شدن صادرات ما نسبت به سه ماهه پارسال هم این بوده
که نتوانستیم بیماری را کنترل کنیم .ما ابتدای امر باید با
این بیماری مبارزه کنیم و کنترلهای الزم را اعمال کنیم
و سپس صادرات را افزایش دهیم.

چمنیان :ارز مورد نیاز کاالیی که
شب عید ثبت سفارش کردیم تا
اواخرشهریورماهتخصیصمییابد
و در این شش ماه انبارهای ما شارژ
نیست و تنها برای یک تا دو ماه
میتوانیم تولید کنیم و در این مدت
کارخانهتعطیلمیشود

در دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی تاکید شد

ضرورت برقراری عدالت در توزیع نهاده های دامی

دنیای اقتصاد -در یازدهمین جلسه دبیرخانه
شورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسان
رضوی،مشکالتمربوطبهتامیننهادههایدامیو
برخی دیگر از چالشهای کارخانجات خوراک دام
استانموردبحثوبررسیقرارگرفت.
علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه از «کمبود شدید
نهاده های دامی» به عنوان چالشی جدی در حوزه تولید
خوراک دام یاد کرد و گفت :این موضوع پیش از این نیز
به عنوان یک دغدغه و هشدار از سوی تولیدکنندگان این
بخش عنوان شده بود .بی توجهی به این نیاز و خالء فعلی،
میتواندبهافزایشبهایمحصوالتاینحوزهبینجامد.
فریدون کافی ،مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک
دام و طیور استان در این خصوص عنوان کرد :بارها اعالم

کردهایم که خراسان رضوی ظرفیت باالیی در تولید
خوراک دام دارد و با وجود بیش از  70کارخانه خوراک
دام ،تولید بیش از 3میلیون تن محصول و اشتغال 5هزار
نفر به طور مستقیم ،عملکرد مطلوبی در این زمینه به
ثبت رسانده است اما از ابتدای امسال کارخانجات ما دچار
مشکلشدهاند.
وی افزود :در بانک کشاورزی سامانه بازارگاه
برای تخصیص نهاده های دامی ایجاد شده که تمام
تولیدکنندگانرادرگیرخودکردهاست؛تمامواردکنندگان
بایدنهادههاییکهواردمیکنندرادراینسامانهثبتکنند
وسپسازاینطریقبهفروشبرساننداماقیمتجوکهقبال
 1300تومان بود ،هم اکنون در این سامانه به 1500تومان
رسیده و قیمت ذرت که  2000تومان بود 2700 ،تومان
اعالم شده است .واردکنندگان هم امروز گالیه دارند که به

دلیلاینکهدولتارزینداردوتخصیصارزهابهموقعانجام
نمیشود،مجبوربهپرداختدموراژهایسنگینهستندو
بعضاتاسهوچهارماهدرنوبتتخصیصارزباقیمیمانند.
وی افزود :امروز شرایط استان ما به گونه ایست که قیمت
جو در بازار آزاد از  1350تومان به بیش از  2500تومان
رسیده است .قیمت ذرت نیز به بیش از  2700تومان
افزایش یافته است اما سویا به ندرت و به قیمت 8000
تومانیافتمیشود.
zسهمیه خراسان رضوی از نهاده های دامی وارداتی
معادل 15درصد نیاز این استان است
کافی با اشاره به تاکید سازمان توسعه تجارت مبنی
بر اینکه نهاده های دامی نباید با قیمتی بیش از بهای
مصوب خرید و فروش گردد ،ابراز کرد :در استان ما اعالم
کردهاند نهاده های مربوط به خراسان رضوی در دو مرحله
به کارخانجات تخصیص یابد اما درخواست ما افزایش این
سهمیه است زیرا اگر کل سهم استان هم در یک مرحله
تخصیصیابد،درنهایت 15درصدنیازکارخانجاتراتامین
می کند .امروز برای تولید 35هزار تن کنسانتره به 65هزار
تن مواد اولیه نیاز است اما کل سهمیه ای که مقرر شده به
استانتخصیصیابد،نصفاینمقدارمیباشد.
وی تصریح کرد :در حال حاضر دانه های کلزا ،ذرت
و سویای تولید کشور جوابگوی نیاز کارخانجات نیست
و بیش از  80درصد نهاده های مورد نیاز کشور از خارج
تامین می شود .کارخانجات ما هنوز نتوانسته اند حقوق
اسفند و فروردین کارگرانشان را پرداخت کنند چون با این
شرایط نمی توانند کار کنند .این وضشع دشوار در استان
ماپررنگترازدیگراستانهاست.

مدیرعاملاتحادیهکارخانجاتخوراکداموطیوراستان
درادامهپیشنهادیبرایحلاینچالشومعضلپیشروی
کارخانجات خوراک دام ارائه کرد و گفت :پیشنهاد ما این
استکهسهمیهبندیبهنوعیباشدکههرواردکننده،نهاده
را در استان خود بفروشد و چون شرایط خراسان رضوی در
این حوزه خاص است و بیشترین تولیدات خوراک دام را
دارد ،واردکنندگان نیز برای تامین نیاز بازار موجود ،پای کار
بیایند .در خراسان رضوی شرایط باید مهیا شود تا بتوانیم
برای واردکنندگان ارز را زودتر از موعد دریافت کنیم و آن ها
نیزبتوانندکاالیخودراترخیصکردهوبهمابفروشندولی
درشرایطفعلیظرفیکماهآیندهکارخانجاتخوراکدام
بهتعطیلیکشاندهمیشوند.
لبافی با اشاره به اهمیت این موضوع برای استان و
کشور گفت :بحث های متعددی مطرح شد و می توان
بحث تخصیص ارز به صورت عادالنه را به عنوان یکی از
پیشنهادهای این نشست مطرح کرد و مسیر تخصیص
ارز استانی نیز موضوعی است که باید به آن توجه کرد .اما
اقدامبسیارمهممتولیانامربایدتشدیدنظارتهادرتوزیع
نهاده های دامی باشد تا به تشدید دشواری ها منجر نگردد
و کارخانجاتی که با ارز  4200تومانی نهاده را دریافت می
کنند،بایدمشمولنظارتهاشوند.
وی افزود :در بحث دموراژ نیز که خارج از میل و اراده
واردکننده است ،دولت و گمرک باید تدبیری داشته باشند
تاحداقلبارهاازکشتیبهبنادرتخلیهشود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی استان خاطرنشان کرد :استفاده از ظرفیتهای
استانی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در موضوع تامین نهاده

های دامی مورد نیاز هم نکته ای مهم است که در این راستا
پیشنهادهای مطرح شده باید با جزییات از سوی جهاد
کشاورزی و شرکت های واردکننده نهاده دامی ارائه گردد
تا ما پیگیر موضوع باشیم .همچنین ،دفتر کشاورزی اتاق
مشهد نیز باید در این زمینه تحقیقات الزم را انجام دهد تا
پیشنهادهاییمتقنبهشورایگفتوگوارائهشودوبتوانیم
ظرفیت تولیدات خوراک دام استان و اشتغال ناشی از آن را
احیا کنیم .از طرفی ،این ظرفیت وجود دارد که از مرزهای
استان واردات مواد اولیه برای کارخانجات خوراک دام
صورتبگیردواینامرمیتواندبهیکیازروشهایتکمیل
ظرفیتهایخالیتبدیلشود.

لبافی  :بارها اعالم کردهایم که
خراسان رضوی ظرفیت باالیی در
تولید خوراک دام دارد و با وجود
بیش از  70کارخانه خوراک دام،
تولید بیش از3میلیون تن محصول
و اشتغال 5هزار نفر به طور مستقیم،
عملکرد مطلوبی در این زمینه به
ثبت رسانده است اما از ابتدای
امسالکارخانجات ما
دچار مشکل شده اند

خبر

فعاالنصنعتبرقخراسانرضویخواستارشدند

ضرورت واقعی سازی قیمت برق
با هدف تقویت اقتصاد انرژی

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
مشهدبرضرورتواقعیسازیقیمتبرقباهدفتقویت
اقتصاد انرژی تاکید کرد و گفت :فعاالن اقتصادی باید در
این رابطه راهکار علمی و عملیاتی به دولت ارائه دهند.
محسن شادمان در دومین جلسه کمیسیون انرژی اظهار کرد:
واقعی سازی قیمت برق سبب تشخیص سره از ناسره خواهد
شد .همین حاال و در حوزه صادرات بعضی محصوالت ،عمال
انرژی را نیز صادر می کنیم ،چرا که آن کاال را با انرژی ارزان تولید
شده است و مزیتی برای مصرف کننده از این بابت دارد .متاسفانه
برخی از دولتمردان ما بر این باور هستند که اگر قیمت انرژی را
واقعی کنند جدا از پیامدهای اجتماعی ،هزینه های تولید افزایش
پیدا می کند و این مساله به مثابه کاهش تولید خواهد بود .لذا باید
فعاالن اقتصادی برای رفع این ابهامات تحقیق ها و پژوهش های
الزم را به عمل آورند تا راهکار علمی و عملیاتی به دولت ارائه شود.
وی در ادامه نقبی به دستور کارهای این نشست زد و بیان کرد:
آسیب های ناشی از شیوع کرونا بخش های مختلف صنعت و
تولید را به خود دچار کرده است .تاکنون گزارشات متعددی
از چالش های پیش روی صنعت انرژی تهیه کرده و به انضمام
پیشنهادهایمان به تهران ارسال نموده ایم .با توجه به شرایط
موجود به نظر می رسد دولت به جز همدردی با فعاالن اقتصادی
اقدام خاص دیگری را صورت نداده و لذا بیشتر فشارها بر فعاالن
اقتصادی تحمیل شده است .با این حال بخش خصوصی نباید
از بیان مطالبات خود سرباز بزند .رئیس کمیسیون انرژی اتاق
مشهد یادآور شد :راهکارهای پیشنهادی به منظور ایجاد منابع
درآمدی برای دولت ،کاهش تاثیرات بحران ناشی از کرونا
بر فعالیت بنگاه های اقتصادی و حق بیمه تامین اجتماعی
کارفرمایان تدوین و به تهران ارسال می شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت :بخش عمده ای از
قراردادهای حوزه انرژی در شرکت های توزیع برق ،آب و فاضالب
و گاز فاقد هر گونه پرداخت تعدیل قیمت های قرارداد است و
بخش عمده از کاالهای این قراردادها متاثر از نرخ ارز ( به طور
مستقیم یا غیرمستقیم) دستخوش نوسات قیمت شده است .از
طرفی در سال های گذشته در مقاطعی که تغییرات شدید ارزی
وجود داشته(مانند  6ماهه آخر سال  ،) 96با صدور بخشنامه
های جبرانی و البته بعضا تاخیری حدود  2ساله ،بخشی از زیان
پیمانکاران و تولیدکنندگان جبران شده است اما در مقاطع
متعددی مثل اواخر سال  98که عالوه بر تغییر نرخ ارز سامانه
نیما به میزان حدود  50درصد با مشکل تغییر قوانین نیز مواجه
شدیم ،هیچ بخشنامۀ جبرانی ابالغ نشد.
zلزوم جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی

وی افزود :از اتاق بازرگانی ایران تقاضا داریم تا پیگیری های
الزم را اتخاذ کند و دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش
قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صادره از سوی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،به محدوده زمانی سال98
نیز تعلق بگیرد .رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان
رضوی با بیان اینکه تغییر قیمت ها و نوسانات نرخ ارز موجب
توقف قراردادها می شود که این مساله به تبع سبب می گردد تا
تولید نیز کاهش پیدا کند ،عنوان کرد :در ابتدای سال 97تمامی
شرکت ها با بحران مواجه شدند چرا که قیمت ها تغییر اساسی و
ناگهانی پیدا کرد و قراردادها دچار رکود شدند اما خوشبختانه با
ابالغ بخشنامه ای ،آثار نوسانات نرخ ارز جبران شد.
شادمان با بیان اینکه کشور ما نسبت به کشورهای منطقه از
نظر زیرساخت های صنعتی وضعیت مطلوبی دارد ،یادآور شد:
لذا ظرفیت جهش تولید در کشور وجود دارد و برخی از مسائل به
سادگی قابل حل است اما متاسفانه بعضی مشکالت سال هاست
که صنعت عظیمی را به چالش دچار کرده است.
شادمان تصریح کرد :میزان تاثیر کرونا بر بخش های مختلف
کسب و کار در استان ،شامل بخش خدمات  56درصد ،بازرگانی
 23درصد ،کشاورزی  5درصد و صنعت  16درصد می باشد.
zضرورت بازنگری در قراردادهای متاثر از نوسانات نرخ ارز

سعیدسالمی،رئیسهیاتمدیرهخانههمافزاییانرژیوآبهم
عنوان کرد :سال 91و 96شاهد روند تغییرات شدید نرخ ارز بودیم
و به نظر می رسد که این فرآیند ادامه دارد لذا باید از سازمان برنامه
وبودجه درخواستکنیم تابرای مساله تحریمو آثارنوسانات ارزی
بر قراردادهای خصوصی به صورت جاری دستورالعملی را پیش
بینیوارائهکند.ویافزود:همان طورکهدستورالعمل تعدیلنیرو
چندین بار ویرایش شد ،باید به همین ترتیب این قراردادها هر 3
الی 6ماه بازنگری شود تا از یکسو بخش خصوصی و از سوی دیگر
زیرساخت های دولت در حوزه انرژی آسیب نبینند.
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ارزشهایمعدنیخراسانکجا میرود؟

zچندوچونپاسخگوییسازمانهابهاستعالمهایمعدنی
اما درخصوص موضوع پاسخگویی به استعالمها برای
واگذاری معادن باید گفت طبق ماده  24قانون اصالح معادن
مصوب سال ،90عملیات معدنی مستلزم صدور مجوز توسط
سازمان صنعت ،معدن و تجارت است و این سازمان هم ملزم
به انجام استعالم از ادارات کل و سازمانهای مرتبط از جمله
سازمان محیط زیست ،اداره کل منابع طبیعی ،اداره کل راه
و شهرسازی ،اداره کل اوقاف و امور خیریه ،اداره کل میراث
فرهنگی،شرکتآبمنطقهای،شهردارمنطقهو. .استوطبق
همین قانون در صورتیکه پاسخ هر کدام از دستگاه ها منفی
باشد ،سازمان نمی تواند مجوز شروع اکتشاف و یا بهره برداری
را صادر کند .رئیس خانه معدن استان اخیرا در مصاحبه ای به
ایسناگفته«نزدیکبهیکسالاستکهمعادنغیرفعالاستان
برای مزایده گذاری پشت سد دستورالعملهای سازمان منابع
طبیعیمنتظرماندهاند».اومقصراصلیدرعدمواگذاریبرخی
معادن غیرفعال را اداره کل منابع طبیعی استان و پاسخهای
دیرهنگام این اداره به استعالمها میداند .نازپرور به این نکته
هم اشاره کرده است که معدن از آن بخشهایی است که در
دوره کرونا تاکنون آسیب کمتری دیده و روند ادامه فعالیت
معادن بعد از ابالغ پروتکلهای بهداشتی تقریبا مثل گذشته
استواگراستعالمهابهموقعپاسخدادهشود،اشتغالزاییخوبی
را شاهد خواهیم بود .رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع
معدنی خراسان رضوی هم متوسط اشتغال در معادن کوچک
استان را  5تا  9نفر می داند و یادآور می شود :متاسفانه از 900
معدن موجود ،بیش از 700معدن تعطیل است که این معادن
غیرفعالدرتمامیاستانپراکندههستند.درواقع 700معدن
ظرفیت بالقوه ایجاد 5هزار شغل را دارند.
zمدیـرکل منابع طبیعی :استعالمهــا را به موقـع
پاسخمیدهیم
اما ادعای رئیس خانه معدن خراسان رضوی ما را بر آن
داشت تا پاسخ مدیرکل منابع طبیعی استان در اینباره را جویا
شویم؛ علیرضا صحرایی میگوید :طبق ماده 24قانون معادن،
دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر
ظرف دو ماه نسبت به استعالم وزارت صمت پاسخگو باشند
و عدم اعالمنظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای
مذکور با استعالمها تلقی میشود .در همین راستا ،اداره کل
منابع طبیعی استان مانند دیگر ارگان ها مکلف است استعالم
به مزایده گذاشتن معادن غیرفعال را ظرف دو ماه ارائه دهد.
صحراییتاکیدمیکندکهتنهادرصورت
عدم وجود منع قانونی ،مجوز ورود به
عرصه منابع طبیعی را برای معادن صادر
می کنیم و این بدان معناست که بهره
بردار براساس شرایط و ضوابطی که در
پروانه قید شده می تواند از محدوده معدنی بهره برداری کند .او
به همکاری اداره متبوعش با سازمان صمت در این زمینه اشاره
میکند و میگوید :طبق تفاهم نامه ای که با سازمان صنعت
منعقد کردهایم ،عرصه فعالیت معدنکاران مشخص است و اگر
معدنکاری از محدوده مجاز تخطی کند ،به سازمان صنعت و
معدناعالممیکنیموبرابرقانونبامتخلفانبرخوردخواهدشد.
zروندپاسخگوییبهاستعالمهابهبودیافتهاست
رئیسسازمانصمتخراسانرضویهمباردسخنانرئیس

مسفروشان :بهرغم آن که در  2الی
 3جلسه اخیر شورای معادن خراسان
رضوی احکام الزم در خصوص انتقال
دفاتر شرکت های معدنی به استان
صادر شده ،انتقال فعالیت های مالی و
عملکردی صنایع معدنی به داخل استان
تاکنون به طور ناقص شکل گرفته است

خانه معدن استان می گوید :در سالهای گذشته ،سازمان
منابع طبیعی در خصوص محدوده های معدنی و اکتشافی
سخت گیری هایی را اعمال می کرد که خوشبختانه در حال
حاضر این روند بسیار بهبود یافته است .وی می افزاید :در حال
حاضر معادن غیرفعال استان به چند دسته تقسیم می شوند و
به یکباره نمی توان مشکالت این معادن را حل و فصل کرد؛ با
این حال هر بار بخشی از مشکالت این معادن به اداره کل منابع

طبیعی منعکس می شود که پاسخ های ارائه شده از دو حالت
خارجنیست؛یااینکهبابهمزایدهگذاشتناینمعادنمخالفت
میشودکهدراینصورتاینمواردرابهکارگروهماده 24قانون
مکررمعادنارجاعدادهمیدهیمویاباواگذاریموافقتخواهد
شدومراحلبعدیازطریقمزایدهعمومیانجامخواهدگرفت
تا بدین ترتیب معادن به کسانی که اهلیت دارند و احراز شرایط
شدند ،واگذار شود .مس فروش با تایید این نکته که «اگر نیمی

از معادن غیرفعال تعیین تکلیف و واگذار شوند و بهره برداران
به صورت قانونی در این عرصه فعالیت کنند ،می توانیم شاهد
تحولیدرحوزهبخشمعدناستانباشیم»،میگوید:عالوهبر
اینمیانگیناشتغالمستقیممعادنکوچک 10تا 15نفراست
کهدربرخیازمواردایناشتغالممکناستبهصدهانفربرسد،
لذا اشتغال مستقیم واحدهای معدنی قابل توجه است و اگر از
ابتدا تا انتهای زنجیره اکتشاف و فراوری را در واحدهای معدنی

خبر مرتبط

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی:

ایجادسامانهحدنگار،راهیبرایجلوگیریاززمینخواریاست
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی دلیل اصلی پاسخ
ندادن به موقع دستگاههای دولتی به استعالمهای حوزه معدن را ایجاد
نشدن سامانه کاداستر(حدنگار) میداند.
حبیب اهلل ترشــیزیان بــه دنیای اقتصــاد میگوید :اخذ
استعالمهای الزم از سازمان منابع طبیعی یکی از مشکالت
اصلی فعاالن حوزه معدن است .براساس قانون ،سازمان های
ذی ربــط همچون منابع طبیعی باید ظرف دو ماه پاســخ
استعالمات را ارئه کنند این در حالی است که در اکثر مواقع
سازمان های ذی ربط پاسخ الزم را نمی دهند .یکی از مهم ترین دالیل آن است
که این سازمان ها سامانه کاداستر (حدنگار) را ایجاد نکردند این در حالی است
که در ســایر کشورهای دنیا همچون بلژیک  220سال قبل سیستم کاداستر
(حدنگار) را اجرایی کرده اند اما در کشور ما سال  1393قانون حدنگار وضع و
مقرر شد تمام ارگان های دولتی ،مناطق مختلف کشور را مطالعه کنند و اطالعات
مربوط به حوزه خودشان را در سیستمی که قابلیت دسترسی همگانی دارد ،ارائه
کنند .وی ادامه می دهد :سیستم کاداستر (حدنگار) می تواند زمینه و بستری
برای ایجاد پنجره واحد باشد ،به عبارتی واضح تر سازمان منابع طبیعی اطالعات
کافی ندارند ،چنان چه زمانی که فعاالن حوزه معدن به آن ها گالیه می کنند
که چرا استعالمات در موعد مقرر پاسخ داده نمی شود ،عنوان می کنند که فاقد
اطالعات کافی هستند ،لذا باید به صورت موردی کارشناس به منطقه اعزام شود
و از سوی دیگر با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند .به اذعان آنان مهم ترین
مشکل در اجرای سیستم کاداستر ،فقدان بودجه کافی است .این مسائل حاکی
از آن است که سازمان هایی همچون سازمان منابع طبیعی ایرادهای ساختاری
دارند که هیچ یک از این ایرادات قابل قبول نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی یادآور می شود :مسائل
مذکور باعث شده که بحث تولید و اشتغال در معادن با مشکل اساسی مواجه
شود ،در واقع قصور کارشناسان منابع طبیعی به تولید و اشتغال در بخش معدن

دلیل استعفای معاون برنامهریزی
شهردار مشهد چه بود؟
آل شیخ :با اعمال نظرات نهادهای نظارتی،
ادامه کار را خارج از توان خود میدانم

آسیب جدی وارد کرده که امید می رود برای این مهم تدبیر اساسی اندیشیده
شود .تنها راه چاره تهیه الیحه اطالعاتی کاداستر (حدنگار) است ،چرا که اگر این
الیحه تدوین شود دیگر با کوه خواری ،زمین خواری و  ...مواجه نخواهیم شد.
ترشیزیان معادن غیرفعال در استان را پراکنده دانسته و اضافه میکند :معادن
غیرفعال بیشتر در حوزه مصالح ساختمانی است ،چرا که صنعت ساختمان در
حال رکود است .به طور کلی در شهرستان های بجستان و گناباد معادن سنگ
تزئینی بسیاری وجود دارد که زمانی بسیار شکوفا بودند اما هم اکنون با رکود
مواجه هستند.
وی در رابطه با فرآوری صنایع معدنی خاطرنشــان می کند :سرمایه گذاری
خوبی در حوزه فرآوری مواد معدنی به ویژه حوزه ســنگ آهن و کرومیت در
اســتان خراسان رضوی انجام گرفته است ،به طوری که منطقه سنگان خواف
به عسلویه شرق کشور معروف شده ،همچنین سرمایه گذاری های عظیمی در
زمینه فرآوری سنگ آهن و تبدیل آن به کنسانتره و  ...انجام شده است که این
استان را به قطب صنایع معدنی آهن در شرق کشور تبدیل کرده است .عالوه بر
آن در حال حاضر اقدامات خوبی در حوزه کرومیت و مس در حال انجام است.
ترشیزیان در خصوص انتقال دفاتر شرکت های صنایع معدنی هم میگوید :در
آخرین جلسه ای که حدود سه هفته پیش شورای معادن استان با حضور استاندار
تشکیل داد ،استاندار خراسان رضوی نماینده بانک های استان را موظف کردند
که صنایع معدنی بزرگ ،حساب های مالی اصلی شان را به استان انتقال دهند
و گزارشی در این جلسه مبنی بر اینکه تعداد بسیاری از این صنایع دفاتر خود
را به استان انتقال دادند و تعدادی نیز در شرف انجام این مهم هستند ،ارائه شد.
وی در رابطه با ضرورت ایجاد پنجره واحد معدنی خاطرنشان می کند :براساس
قانون باید پنجره واحدی متشکل از ارگان های پاسخ دهنده به استعالمات تشکیل
شود که متاسفانه این پنجره واحد تشکیل نشده حال اگر آن پنجره واحد تشکیل
شود و تمامی ارگان ها موظف باشند که ظرف آن مدت زمان خاص پاسخ شان
را ارائه کنند ،روند جذب سرمایه گذار با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.

دنیای اقتصاد -اواخر هفته پیش بود که خبر
استعفای شهریار آل شیخ ،معاون برنامه و توسعه
سرمایهانسانیشهرداریمشهد،سروصدایزیادی
بهویژهدرشبکههایمجازیبهپاکرد.اویکروزبعد
از استعفایش در نامهای خطاب به شهردار مشهد
دربارهدالیلاینموضوعنوشت.
آل شیخ در بخشی از نامه اش نوشته است« :این دوره با
تذکرات ،محدودیتها و اعمال نظرات بسیاری از نهادهای
نظارتیتوامبودهاستکهضمنتشکرازبخشهایمشفقانه
آن ،شرایطی را رقم زده و مجموع محدودیتها و مضایقی را
پیش آورده که ادامه آن را خارج از توان خود میدانم .به طور
خاص از آغاز سال  ۹۹مجموعه این محدودیتها ،فرصت
مفید خدمت را از اینجانب گرفته است و بیش از این قادر به
ادامههمکارینیستم».
آل شیخ در بخش ابتدایی نامه اش بخشی از اقدامات
دوره فعالیت خود به عنوان معاون شهردار را تشریح
کرده و از تهیه و تصویب ساختار سازمانی شهرداری پس
از  11سال که پایه برنامه ریزی ،اصالح و ساختاردهی
مجدد شد ،ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و برشهای
منطقهایوسازمانهابرایاولینباردرکشور ،ایجادمناطق
شهرداریالکترونیکبرایاولینباردرکشور،ایجادسوپراپ
شهروندیشهرمنبرایایجاددرگاهدوسویهباشهروندانو
تمرکز خدمات الکترونیکی شهری برای اولین بار در ایران،
ایجاد مرکز نوآوری شهری در سال 97با استقرار سه شتاب
دهندهو کارخانه نوآوری با بیش از 12هزار متر فضا که در
مراحل پایانی عملیات ساختمانی است و ایجاد گروه شهر
خالق با خهدف حفظ و حمایت از جامعه خالق به عنوان

برخی از این اقدامات نام برد .کسب عنوان شهر یادگیرنده و
پیوستنبهشبکهشهرهاییادگیرندهبهعنواناولیننشان
بینالمللی شهرداری مشهد ،یکپارچه سازی سیستمهای
مالی و ایجاد امکان اخذ تراز مالی لحظه ای برای شهرداری
و تمام زیرمجموعه ها در ستاد و سازمانها و ،...اصالح
فرایندهای اداری و حذف  42درصد امضاهای غیرضرور
در فرایندها ،ایجاد نظام ارزیابی بر عملکرد مبتنی بر تحقق
برنامه ،ایجاد داشبور مدیریت شهری و ایجاد سامانه فاش
به عنوان کاملترین مجموعه انتشار اطالعات در کشور از
دیگر اقداماتی است که آل شیخ در نامه خود به محمدرضا
کالیی به آنها اشاره کرده است .آل شیخ در بخش دیگری از
ایننامه ضمنعذرخواهی از شهردار ،اعضای شورای شهر و
همکارانش در ناتمام ماندن برخی از پروژه ها ،نوشته است:
از اینکه اپلیکیشن زائر ،پروژه شهر بدون گرسنه ،بانک کارا،
دیپلماسی و برندینگ شهری ،برگزاری روز جهانی توس،
دریافت نشان مشهد ،شهر دوستدار آب ،سرای محله،
موزه خوشنویسی و کتابت جهان در مشهد و ...و بسیاری
اقدامات ریز و درشت دیگر در معرض استفاده همشهریان
قرار نگرفته است ،شرمنده ام .او در این نامه توصیههایی
هم برای آینده شهرداری دارد و نوشته است« :از ابتدای
حضور در شهرداری ،توسعه اپهای شهروندی را متوقف
کردم و باور دارم که توسعه این سطح خدمات توسط بخش
خصوصیمعناداروپایدارمیشود.اکنونکهبستریکپارچه
خدمات با سوپر آپ شهر من (کامال با مدیریت شهرداری)
مهیا شده ،توسعه این مجموعه را در سایر شهرها و افزایش
خدمات آن را باز هم از طریق بخش خصوصی میدانم.
ارزشیابی سهام و الیحه ایجاد شرکت برای این منظور را به

درنظربگیریم،اشتغالمستقیمچشمگیریایجادخواهدشد.
zچهخبرازپنجرهواحدمعدنی؟
موضوع ایجاد پنجره واحد معدنی هم مساله ای است که
بخش خصوصی در سالهای اخیر بارها در جلسات مختلف
مطرحکردهوخواستارراهاندازیهرچهسریعتراینپنجرهبرای
پاسخگویی سریعتر به استعالمها شده است .از رئیس سازمان
صمتخراسانرضویدراینبارهسوالمیپرسیم؛مسفروش
میگوید :مسوولیت ایجاد پنجره واحد در حیطه اختیارات
سازمان امور اقتصاد و دارایی است؛ آنچه که مسلم است این
پنجره واحد ایجاد شده اما از کارایی الزم برخوردار نیست و این
مساله یکی از چالش های اساسی پیش روی سرمایه گذاران
است .به طور مثال سرمایه گذار برای اخذ یک مجوز از یک
دستگاهبایدمنتظراستعالمچندیندستگاهاجراییدیگرباشد
تابلکهاینفرآیندبهاتمامبرسدویاکاردرهمانمراحلابتدایی
متوقف شود و به همین دلیل است که ضرورت ایجاد پنجره
واحدنقضمیشود.
مافی ،رئیس انجمن تخصصی معادن
خراسان رضوی هم در اینباره میگوید:
متاسفانه مسووالن پیشین سازمان
صمت به ایجاد پنجره واحد اهتمامی
نداشتند و تقاضای فعاالن حوزه معدن از
استانداری این است که سازمان صنعت ،ارگان های ذی ربط را
ملزم کند مطابق قانون پاسخ استعالمات را ظرف دو ماه ارائه
دهند،درغیراینصورتپاسخارگانمربوطهمثبتتلقیشود.
zمواد خام معدنی خراسان باید صرف مواد اولیه صنایع
بزرگهمیناستانشود
مسفروشدربارهمشکلخامفروشیموادمعدنیاستانهم
میگوید:مابهدنبالآنهستیمکهموادمعدنیخامصرفمواد
اولیه صنایع بزرگ استان شود اما از آن جایی که در بخشهای
مرتبطبابخشخصوصیامکانمداخلهوجودندارد،گاهشاهد
انتقال مواد معدنی به سایر استان ها هستیم .با این حال تالش
داریم که از طریق مذاکره مانع از آن شویم که مواد معدنی
خراسان رضوی را به سایر استان ها انتقال دهند ،چرا که تامین
مواد اولیه صنایع بزرگ استانی در اولویت است.
رئیس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی هم در این
رابطه می گوید :بهرغم آن که ما معدنی ترین استان کشور
هستیم اما معدن سنگان دولتی ،مزیت اصلی استان است
که مقرر شده این معدن طی 20سال کامال استخراج شود.
نکته قابل توجه آن است که تمام ذخایرمعدن دولتی سنگان
به ذوب آهن اصفهان منتقل می شود و آلودگی ناشی از
فعالیت های معدنی متوجه استان ماست؛ این یعنی سود و
عایدی آن به اصفهان تخصیص پیدا می کند و هر تن سنگ
آهن تنها به قیمت  200هزار تومان از استان ما به اصفهان
منتقلمیشود.
ظرفیتهای معدنی خراسان رضوی این استان را به استانی
منحصربفردتبدیلکردهاماآنچنانکهمسووالندولتیوبخش
خصوصی هم اشاره کردند ،سود اصلی بخشی از این ظرفیتها
بهجیبدیگراستانهامیرودوآلودگیهایشبهدودمردماین
استان .ظرفیتهایی که میتواند نقش بزرگی در درآمدهای
اقتصادی خراسان رضوی ،اشتغالزایی و محقق شدن سهم
مالیاتیداشتهباشدومسووالنونمایندگانمردمبایدفکریبه
حالاینموضوعکنند.

صحرایی:دستگاههایاجرائی
ومتولیانقانونیمربوطمکلفند
حداکثر ظرف دو ماه نسبت به
استعالم وزارت صمت پاسخگو باشند
و عدم اعالمنظر در مهلت مقرر به
منزله موافقت دستگاههای مذکور با
استعالمهاتلقیمیشود
شورا ارسال کردهام».
آل شیخ در بخشی دیگر از این نامه از نبود آمارهای دقیق در
حوزهزائرانانتقادکردهونوشته است«:بهرغموابستگیاقتصاد
شهرمشهدبهحضورزائران،مشهدهیچگاهآماردقیقیازتحلیل
حضور زائران نداشته است» .او به اقدامات معاونت دوره خود
در این زمینه اشاره کرده و نوشته است« :توافقی با اپراتورهای
تلفنهمراه،برایاینامرانجامشدکهبنابهدالیلیهنوزبهنتیجه
نرسیدهوالزماستاینپایهاطالعاتمبنیبرمدتحضور،مبدا،
شرایط و نحوه سفر استخراج شود چرا که هرنوع برنامهریزی
برایبهبودوابستهبهشناختکامل،دقیقوصحیحاست».
آمران محروم سازی مدیران توانمند چه پاسخی برای افکار
عمومیدارند؟
اما همزمان با انتشار نامه آل شیخ در فضای مجازی،
محمدرضاحیدریرئیسشورایشهرمشهدهمدرپستی
اینستاگرامی با انتشار تصویری از آل شیخ به استعفای او
واکنش نشان داد و نوشت« :درحالیکه مدیریت شهری
مشهد شرایط طاقت فرسایی را که پیش آمدهای ناشی
از کرونا آن را تشدید کرده ،تحمل میکند و تالش دارد تا
در همین شرایط توسعه و عمران شهر را در ابعاد مختلف
شتابدهد،درروزهاییکهباتمامتوانتالشداریمتابرعهد
خود برای خدمت حداکثری و ایجاد اعتماد و امیدو در ابعاد
مختلفعملکنیمومیلآننداریمکهبابیانبرخیشرایط
و واقعیات کام مردم خسته از نارسایی ها را تلخ تر کنیم؛ در
شرایطی که دم همگان سرد است و بر طبل نومیدی و بی
اعتمادی می کوبند ،شایسته نیست که با برخی برخوردها
و روشها موجبات بی انگیزگی مدیران ،انصراف آنان از
مسوولیت و محافظه کاری آنان در انجام امور را فراهم آورید.

سامانه ارتباطی3000257701:
اخبار کوتاه

رئیسکمیسیونحقوقیشورایشهرمشهد:

توقفکمربندجنوبی
کمکیبهمحیطزیستنمیکند

ایسنا-رئیسکمیسیونحقوقیشورایشهر
مشهد در مورد کمربند جنوبی گفت :در
سالهای گذشته زیرسازی کمربند و سازه
پلهادرغالبمواردبهانجامرسیدهوازحیث
فنیتغییرکاربریبهمعنایدقیقکلمهاتفاق
افتاده است ،لذا متوقف کردن پروژه در وضعیت کنونی هیچ
کمکی به محیط زیست نمیکند و چه بسا اجرای باقیمانده
پروژهالبتهبالحاظتدابیرویژهایکهالزمدارد،بتواندبهبهبود
وضعیتمحیطزیستیاینپروژهکمککند.
سید محسنحسینیپویابااشارهبهاینکه«از سوییدیگرباید توجه
داشت که پروژههای شهری اغلب با محیط زیست انطباقی ندارند»،
بیان کرد .شما اگر بخواهید محیط زیست را کام ً
ال محترم بشمارید،
باید از هرگونه مداخله مضر به حال محیط زیست خودداری کنید
و در این صورت بسیاری از خدمات و پروژههای عمرانی باید تعطیل
شود؛ حتی آسفالت خیابانها نیز باید تعطیل شود .پروژههای قطار
شهری،بسیاریازپروژههایساختمانیو...قابلانجامنیستند.حال
آنکه تداوم زندگی شهری اجرای بسیاری از این پروژههای عمرانی
راناگزیرمیکند.

مدیرعاملتوانیر:

تاسیساتصنعتبرقکالنشهرها
زیرزمینیمیشود

ایرنـا -مدیـرعامل شرکت توانیـر گفـت:
زیرزمینی کردن تاسیسات برق در
کالنشهرها راهکار جدید در احداث
تاسیساتصنعتبرقاست.
محمدحسن متولی زاده در بازدید از پست ۱۳۲
کیلوولت زیرزمینی خیابان جانباز مشهد افزود :در شهرهای بزرگ
که مرکز تجمع بار شبکه برق و مصرف آن زیاد است ،نیاز به احداث
تاسیساتوشبکههایبرقوجوددارد.اغلببرایانتقالبرقبینشهرها
از شبکههای هوایی استفاده میشود ولی در مراکز شهر این اقدام امکان
پذیرنیستوراهکارصنعتبرقبرایحلاینمشکلاحداثتاسیسات
به روش زیرزمینی است .وی با اشاره به اولین پروژه استفاده از روش
حفاری افقی جهت دار در احداث خطوط کابلی زیرزمینی فوق توزیع
 HDDدرشهرمشهدگفت:اینپروژهنمونهای ازراهکارهایموثربرای
شتاب دادن و بازسازی شبکههای فرسوده است.
مدیرعامل شرکت توانیر افزود :روشی که امروز در شرکت برق خراسان
اجراشده،ابتکارمناسبیاستکهضمنتسریعدرفراینداحداثکابل،
هزینههایآنرانسبتبهروشهایدیگربسیارکاهشدادهومشکالت
اینقبیلطرحهابرایترددوترافیکشهرینیزکمتراست.
وی اظهار امیدواری کرد با استفاده از این روش در کالنشهرها اقدامی
اساسی برای احداث زیرساختهای صنعت برق انجام شود.

در سه ماه ابتدای سال صورت گرفت

معاملهبیشاز ۸میلیونسهمدردواستان
خراسانرضویوشمالی

ایسنا -مدیر بورس اوراق بهادار استانهای
خراسان رضوی و خراسان شمالی گفت :در
سه ماهه ابتدای امسال  ۸ ،میلیون و ۳۴۲
هزارو ۲۴۱سهمدربورسدواستانخراسان
رضویوشمالیمعاملهشد.
حسین خدادوست در خصوص معامالت صورت گرفته در بورس دو
استان خراسان رضوی و شمالی در سه ماه ابتدای سال ،اظهار کرد:
در این مدت هشت میلیون و  ۳۴۲هزار و  ۲۴۱سهم در بورس این دو
استانمعاملهشد.
وی افزود :متوسط ارزش خرید و فروش روزانه سهم در این بورس یک
میلیون و ۷۸۳هزار و ۴۷۷میلیون ریال بود .تعداد شرکتهای استانی
در این بورس نیز طی سه ماه ابتدای سال  ۱۳شرکت و ارزش بازاری
آنها  ۵۷۱هزار و  ۵۳۵میلیارد ریال بوده است .مدیر بورس اوراق بهادار
خراسان رضوی و خراسان شمالی گفت :شاخص کل قیمت سهام در
بورس اوراق بهادار این استانها طی سه ماه یک میلیون و  ۲۷۰هزار و
 ۶۲۶واحد بوده و در این مدت دو ساعت دوره آموزشی برای  ۳۰۰نفر
برگزار شده است.

مدیرگردشگریسالمتدانشگاهعلومپزشکیمطرحکرد

آسیبصنعتگردشگریسالمتازشیوعکرونا

مهر-مدیرگردشگریسالمتدانشگاهعلوم
پزشکیمشهدگفت:آمارگردشگرسالمت
مراجعهکنندهبهمراکزدرمانیمشهدباتوجه
بهشیوعکروناوایجادمحدودیتهابهمیزان
بسیارکاهشیافتهاست.
اسماعیلخیامیبیانکرد:بیمارانمعدودمراجعهکنندهطیاینمدت
اغلب کسانی بودند که به علت بسته شدن مرزها امکان خروج از کشور
را نداشته و نیاز به انجام اقدامات پیگیری در خصوص درمانهای انجام
شده قبلی داشته یا بیماران اورژانسی بودهاند.
مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود :آمار
گردشگر سالمت مراجعه کننده به مراکز درمانی و بیمارستانهای
مشهد با توجهبه شیوع بیماریکرونا و با توجه به ایجاد محدودیتهای
اعمال شده از طرف کشورهای مختلف از جمله ایران به میزان بسیار
زیادکاهشیافتهاست.ویبابیاناینکهدرحالحاضر ۱۴بیمارستانو
 ۳مرکزجراحیمحدوددرشهرمشهددارایمجوزپذیرشگردشگران
سالمت هستند ،ادامه داد :شهر مشهد بعد از تهران بیشترین گردشگر
سالمت در کشور را به خود اختصاص داد ه است.
خیامی بیان کرد :تاکنون گردشگران سالمت مراجعه کننده به مراکز
درمانیشهرمشهداز ۵۵ملیتمختلفپذیرششدهاندکهافزونبر۶۰
درصد آنان از کشور عراق بودهاند و بقیه بیشتر از کشورهای افغانستان،
بحرین،ترکمنستان،کویت،پاکستان،عربستان،عمان،تاجیکستانو
قطرمراجعهکردهاند.

