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اقتصادی
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چوبازالیچرختولیدبرداریم

فرخ نژاد -شعار امسال توسط مقام معظم رهبری،
رونق تولید بیان شد تا باز هم توجه ها در ادامه شعار
سال گذشته ،به تولید معطوف شود .هر چند سال
قبل ،اقبال به خرید کاالی ایرانی بیشتر شد که خود
رونق تولید در واحدهای صنعتی را به همراه داشت
اما در سال  98نگاه ها باید ویژه تر به این موضوع
باشد .رونق تولید در استان الزمه هایی نیاز دارد که
در گفت و گو با سه نفر از نمایندگان مردم استان در
مجلس شورای اسالمی به آن پرداخته ایم.

*نماینده مردم نهبندان و سربیشــه:
مشــکالت تولیــد در اســتان از ســال
گذشــته احصا و بررسی شــد و دالیل
تعطیلی واحدهای تولیدی مشخص
است که با توجه به آن باید برنامهریزی
الزم انجام شود
*نماینــده مــردم قاینــات و زیرکــوه:
به طور حتــم رونق تولید بــا برگزاری
همایش ،جلسه ،سخنرانی و  ...اتفاق
نمیافتدبلکهبابرنامهریزی،مدیریت،
رفع موانع و چالش ها قابل اجراست
• •ملزومات فراهم شود

آن طور که نماینده فردوس ،طبس ،بشرویه و
سرایان در مجلس شورای اسالمی درباره الزمه
های تحقق شعار سال از آن سخن به میان می آورد
این است که رونق تولید با برخی از موانع و موضوع
هایی که سر راه تولید کنندگان قرار دارد عملی
شدنی نیست مگر این که ملزومات آن را مدیران
فراهم کنند.
دکتر «امیرحسنخانی» می گوید :وقتی کارخانه
داری به دلیل پرداخت نکردن مالیات ،حق بیمه،
بدهی بانکی ،چک برگشتی و  ...در فهرست سیاه
قرار می گیرد و هیچ خدماتی به او ارائه نمی شود
چطور می تواند سرپا بایستد؟ عالوه براین ،نمی
توان موضوع تحریم های خارجی را که به بخش
تولید فشار می آورد نادیده گرفت .او ،با بیان این که
با فشارهای داخلی و خارجی که به بخش تولید وارد
می شود دیگر تولید کننده ای نمی ماند و در بین
مشکالت به طور کامل پرس می شود ،می افزاید:
واقعیت این است که هر چه به اصطالح تحریم
ها و فشارهای خارجی بیشتر می شود از طرف

دیگر به جای این که به مردم کمک بیشتری شود
و تسهیالتی در اختیار آن ها قرار گیرد تا بتوانند
با تحریم های خارجی مبارزه کنند ،موانعی مانند
بیمه ،مالیات ،بانک ها و  ...جلوی پای آن ها قرار
می گیرد ،بعد توقع داریم که تولید رونق یابد.

• •مصداقی عمل شود

پیشنهاد این نماینده مردم ،برای رونق واحدهای
تولیدی استان ،این است که اگر مسئوالن و
متولیان امر می خواهند شعار سال تحقق یابد
باید مصداقی عمل کنند یعنی مدیران واحدهای
تولیدی هر شهرستان را دعوت کنند و از آن ها
بخواهند که جداگانه به طرح مشکالت و چالش
های پیش رو بپردازند و فرمانداران در شهرستان و
استاندار در استان برای رفع آن ها با جدیت تالش
کنند .به عقیده وی ،اگر مقام معظم رهبری فرمودند
رونق تولید ،بدان معناست که اگر این موضوع مهم
محقق شود به طور حتم مشکالتی که درباره بیمه،
مالیات ،تامین اجتماعی ،اشتغال و  ...واحدهای
تولیدی با آن مواجه هستند رفع می شود ،به شرط
این که به این موضوع توجه داشته باشیم نه این که
هر دستگاهی بخواهد آن هم از طریق فشار به تولید
کننده مشکل خود را رفع کند.
امیرحسنخانی ،با بیان این که قوانین محدود
کننده و قوانینی که به تولید کننده فشار می آورد
در خراسان جنوبی خیلی بیشتر از دیگر نقاط اجرا
می شود ،می افزاید :برعکس آن قوانین راهگشا و
تسهیل کننده از همه دیرتر در این استان اجرا می
شود .او این اشکال را به مدیران استان که مدیران
متعهدی هستند وارد می داند و ادامه می دهد:
همین تعهد آن ها سبب شده است از حقوق دولت
به خوبی پاسداری کنند هر چند هدف و نگاه آن ها
این است اما با این هدف به تولید کنندگان فشار می
آورند و همین فشارها سبب شده است تا شاهد رکود
تولید در استان باشیم .به گفته او ،رونق تولید نیاز
به یک سری همراهی های خاص دارد که اگر کمک
نشود شعار سال محقق نخواهد شد و اگر همراهی و
همدلی باشد به طور حتم این اتفاق می افتد.

• •ارائه  3راهکار

نماینده مردم قاینات و زیرکوه نیز با اشاره به این که
در انتخاب شعار سال با نام رونق تولید ،توسط رهبر
معظم انقالب رویکرد دولت و مجلس روشن است
که اهتمام آن ها باید به چه سمت و سویی باشد ،می
گوید :به طور حتم رونق تولید با برگزاری همایش،
جلسه ،سخنرانی و تحلیل رسانهای اتفاق نمیافتد
بلکه با برنامهریزی ،مدیریت ،رفع موانع و چالش

ها قابل اجراست .به گفته «فرهاد فالحتی» ،رهبر
معظم انقالب وقتی موضوع رونق تولید را مطرح
میکنند به طور قطع بعد از رونق تولید ،موضوع
هایی مانند بازار مصرف آن ،استفاده از امکانات
و تولیدات داخل کشور ،رونق اشتغال و مصونیت
سازی اقتصاد ایران از تکانههایی را که دشمن برای
کشور ایجاد میکند ،مدنظر قرار میدهند.
وی با اشاره به این که باید بررسی کنیم تولید در
کشور گرفتار چه موانع و مشکالتی است و احصا
شدن این ها باید مدنظر قرار گیرد ،ادامه می دهد:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز موظف است در
این زمینه ورود جدی و برنامهای برای این منظور
تهیه کند و کارگا ههای تولیدی و کارخانه هایی
که نیمه تعطیل و تعطیل است یا به هر دلیلی توان
رقابت را در بازار ندارند ،شناسایی کند و بستههای
حمایتی را در اختیار آن ها قرار دهد .به عالوه
دولت برای نقاطی که نیاز به برنامه یا قانون خاصی
دارد و خالء قانونی در آن دیده میشود با فوریت به
مجلس طرح ارائه دهد و به طور حتم مجلس شورای
اسالمی نیز با تمام توان ورود می کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان با تاکید بر این که
مقررات دست و پاگیر باید حذف شود و قوانینی
که برای اجرا الزم است مصوب شود اظهار
می کند :به طور حتم برنامه زمان بندی چند
ماههای باید مشخص شود و مسئوالن استان نیز
در این زمینه پیشتاز باشند .به اعتقاد وی ،رونق
تولید به معنای رفع مشکالت معیشتی جامعه
کارگری ،رضایتمندی کارفرمایان ،فعال شدن
بازار اقتصادی ،باال بردن بازدهی تولید و رضایت
مشتری و مصونیت از تکانههای اقتصادی است که
بر کشور تحمیل میشود .وی ،رفع همه این موارد را
در سایه رونق تولید قابل تحقق می داند.

• •مولفه های رونق تولید

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای
اسالمی هم می گوید :وقتی سخن از رونق تولید
به میان می آید باید مولفههای آن را در بخشهای
مختلف کشاورزی ،صنعت ،گردشگری و صنایع
دستی استان بررسی کنیم و موانع توسعه آن
را بشناسیم .دکتر «افضلی» ،با بیان این که در
خراسانجنوبی یکی از بخشهای مهم تولید ،حوزه
کشاورزی است که بزرگ ترین مانع رونق تولید در
این بخش محدودیت منابع آبی است ،می افزاید :از
طرف دیگر کشاورزی در استان به نوعی کشاورزی
خرده مالکی است که این موضوع مانعی در زمینه
افزایش تولیدات این حوزه است.
به گفته وی ،اگر به دنبال رونق تولید در بخش

ﺟﻮاﯾﺰ
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ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺟﺰء
ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

در اــﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺪﻢ ﺷــﺪه ﺑــﻮد و ﺣﺘ ¢ﺑﺮﺧــ ¢از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
در ﭘﻴﺎﻣ¸ﻫﺎ ارﺳﺎﻟ¢ﺷــﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮ روال ﺧﺮﺪ ﺘﺎبﻫﺎ
ﺧﺎرﺟ ¢ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺳﺮﮔﺮﻣ ¢ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره« ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮا
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ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﻪزود اوﻟﻴﻦ ﺘﺎب »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره« ﺑــﺮا ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن

ﺑﺰرگﺳﺎل در ﺸﻮرﻣﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ¢ﺷﻮد.
انﺷﺎءا ...ﻫﻔﺘﻪ آﻨﺪه در
ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﻴــﺎت اﻦ ﺘﺎب
ﻫــﻢ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸــﺘﺮ
ﺗﻘﺪﻢ ﺷــﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا
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*نماینــده مــردم فــردوس ،طبــس،
بشــرویه و ســرایان :برای رونق تولید
واحدهــای تولیــدی اســتان اگــر
مســئوالن و متولیان امر می خواهند
شعار سال تحقق یابد؛ باید مصداقی
عمل کنند یعنی مدیــران واحدهای
تولیدی هر شهرستان را دعوت کنند
و از آن هــا بخواهنــد کــه جداگانــه به
طرح مشکالت و چالش های پیش رو
بپردازند
کشاورزی هستیم باید نحوه و الگوی کشت مناسبی
را به کشاورزان و روستاییان آموزش دهیم تا میزان
تولیداتشان نسبت به قبل افزایش یابد از طرف
دیگر فراوری محصوالت کشاورزی یکی از ارکان
مهم رونق تولید محصوالت کشاورزی است که در
این زمینه نیز باید گامهای بلند و موثری در استان
برداریم.

• •احصای مشکالت واحدهای تولیدی

وی ،به بررسی و احصای مشکالت تولید از سال
گذشته اشاره و اظهار می کند :دالیل تعطیلی

واحدهای تولیدی استان مشخص است که با توجه
به آن باید برنامهریزی الزم انجام شود .به گفته وی
تولید کنندگان و فعاالن حوزه صنعت گاهی برای
صادرات و فروش محصوالت خود با مشکالت
عدیدهای رو به رو هستند که دولت به عنوان بخش
اجرایی کشور در این زمینه باید با جدیت بیشتری
ورود کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی،
با بیان این که گردشگری نیز در رونق تولید به
ویژه صنایع دستی نقش مهم و قابل توجهی
ایفا میکند ،می افزاید :در بخش گردشگری
زیرساختهای الزم فراهم نیست به عنوان مثال
یکی از جاذبههای گردشگری نهبندان روستای زیبا
و هدف گردشگری دهسلم است ،اما جادهای که از
مسیر شهداد و کرمان به دهسلم میرسد مناسب
نیست و نیاز به تعریض دارد.
به گفته او ،برای رونق تولید از مسیر گردشگری
باید اقامتگاههای بومگردی در استان افزایش یابد
و تقویت شود .در موضوع رونق تولید ،کار اصلی
را دولت انجام میدهد و اگر نیاز به اصالح ،حذف
قوانین مزاحم یا تصویب قانون جدید باشد مجلس
شورای اسالمی با دولت همکاری الزم را خواهد
داشت به عالوه چون چند سال از تصویب قانون رفع
موانع تولید میگذرد ،بسیاری از تبصرههای آن با
توجه به شرایط امروز کشور نیاز به اصالح دارد.

خبرمرتبط

امیرحسنخانی :ستاد تسهیل؛ به اهدافش دست نیافت
ستادتسهیلورفعموانعتولیددراستانبهاهدافی
که در نظر داشت ،دست نیافت .نماینده مردم
فردوس،طبس،بشرویهوسرایاندرمجلسشورای
اسالمی درباره دستیابی ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید استان به اهدافش گفت :باید دید چه تعداد
واحد تولیدی در شهرک های صنعتی استان فعال

است و آیا گره از کارواحدهایی که این ستاد برای
آن جلسه برگزار کرده ،باز شده است؟ دکتر «امیر
حسنخانی»،معتقداستکهکارخیلیازاینواحدها
راه نیفتاده هر چند به برخی از این واحدها در ستاد
تسهیلورفعموانعتولیدکمکشدهاستاماتعداد
زیادیهنوزبامشکلمواجههستند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﺸﻴﺪن ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

 653میلیارد و  200میلیون تومان تسهیالت از سال
 95تا  97برای رونق تولید به صاحبان هزار و  461واحد
تولیدی و طرح در استان پرداخت شد و سهم امسال هم
 221میلیارد تومان برای رونق تولید است .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،میزان تسهیالت پرداخت شده به
 475واحد و طرح تولیدی را در سال  228 ،95میلیارد
و  500میلیون تومان اعالم و اظهار کرد :این پرداختی
در سال  96به  703واحد و طرح تولیدی  286میلیارد
تومان بود و سال گذشته به  301واحد و طرح تولیدی
 138میلیارد و  700میلیون تومان تسهیالت به صورت
مستقیم پرداخت شد .مهندس «شهرکی» ،با اشاره به
برگزاری  240جلسه کمیته کارشناسی ذیل کارگروه
استانی 149 ،کارگروه استانی و  36کارگروه ملی در
مرکز برای پیگیری ،تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای
استان از آغاز طرح رونق تولید ،ادامه داد :بیشترین تعداد
مصوبه های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از
ابتدای اجرای طرح رونق تولید در حوزه بانک ها و موسسه
های مالی و اعتباری استان بوده است .وی ،سهم استان
را از منابع طرح رونق تولید برای امسال  221میلیارد
تومان دانست و گفت :البته سقف میزان پرداختی به
استان محدود نخواهد بود و در صورت نیاز می توان این
میزان را افزایش داد.

مدیرکلگمرکات:

ممنوعیت ها برای واحدهای
صادرات محور رفع شود

برخی ممنوعیت ها برای واحدهای تولیدی در استان
که به منظور صادرات راه اندازی شده است ،برداشته
شود .مدیر کل گمرکات ،با بیان این که کارخانه های
خوراک دام و طیور استان به منظور صادرات به افغانستان
راهاندازی شده است ،افزود :این واحدها به دلیل اجرای
طرح ممنوعیت صادرات در سال  98تعدیل نیرو داشته
اند« .محمد علی خاشی» ،به ایجاد مشکل در کارخانه
های خوراک دام و طیور استان به دلیل ممنوعیت صادرات
اشاره و اظهار کرد :هر چند در شرایط جدی تری از
تحریم ها قرار داریم و باید در این شرایط سخت ،تدبیر
بهتری بیندیشیم اما الزم است برخی ممنوعیت ها برای
واحدهای تولیدی در خراسان جنوبی که به منظور
صادرات راه اندازی شده است ،برداشته شود .به گفته
وی ،این که اگر صادرات خوراک دام و طیور ادامه داشته
باشد ،ممکن است در داخل کشور با مشکل مواجه شویم،
فکر درستی است اما از طرفی دیگر تولیدکنندگان استان
با اجرای این طرح با مشکل مواجه شده اند .به عالوه،
تولیدکنندگان استان بازاریابی خوبی در زمینه صادرات
محصوالت خود به افغانستان داشته اند و حیف است با
وجود هزینه های هنگفت این بازار را از دست بدهند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ¢ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ¢ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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