سهشنبه  12دی 1396
سال اول ،شماره 52

economic@Jameefarda.com

اردبیل

فضای کسبوکار نامناسب؛
نرخ باالی بیکاری
استاندار کرمانشاه باال بودن نرخ بیکاری استان را حاصل نامناسب بودن
فضای کسبوکار دانست و گفت :همه ما در برابر جوانان بیکار مسئولیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی ،با اش��اره به نامناس��ب بودن ش��اخص فضای
کس��بوکار در اس��تان ،گفت :این امر نش��ان میدهد که میان دولت و
بخش خصوصی تفاهم کافی وجود ندارد و البته این ایراد فقط مربوط به
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیست و در سایر کارگروهها

کرمانشاه

ازجمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم مشاهده میشود.وی با بیان
اینکه بخش قابلتوجهی از این نامناسب بودن فضای کسبوکار ناشی از
بروکراسی دولتیها است ،عنوان کرد :این بروکراسی در بدنه دستگاهها
قابلتوجهتر است و خروجی این سختگیری چیزی جز فساد نیست.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه بانکها ،امور مالیاتی ،تامین اجتماعی
و ...نیز باید سختگیریها را کنار بگذارند ،خاطرنشان کرد :بخش دیگر
موضوع هم به خود مردم و فرهنگ جامعه بهویژه نامناسب بودن فرهنگ
کار بین مردم برمیگردد.بازوند معتقد اس��ت :با برداش��تن موانع ،خود
سرمایهگذار بدون نیاز به دعوت و فرش قرمز به کرمانشاه خواهد آمد.
وی با بیان اینکه در کشور سرمایه زیادی داریم و باید برای جذب آن تالش

کنیم،گفت:اگرماسرمایهراجذبنکنیماینسرمایهبهمجاریدیگروارد
میشود ،مانند آنچه در برخی موسسات مالی میبینیم.
بازون��د بهب��ود ش��اخص فضای کس��بوکار اس��تان را مع��ادل رونق
س��رمایهگذاری ،تولید و اشتغال دانس��ت و تاکید کرد :تا زمانیکه این
شاخص مثبت نشود جریان سیال سرمایه وارد کرمانشاه نخواهد شد.
به گفته وی ،نتیجه نامناسب بودن شاخص فضای کسبوکار چیزی جز
نرخ باالی بیکاری نیست و اتاق بازرگانی باید بررسی این شاخص و کمک
به بهبود آن را در اولویت کار خود قرار دهد.استاندار کرمانشاه با تاکید بر
اینکه همه ما در برابر جوانان بیکار مسئولیم ،عنوان کرد :اگر به بیکاری
این قشر توجه نکنیم باید بهای سنگینی بپردازیم .

گـــــــزارش

سرپرس��ت کمیته تخصصی حملونق��ل ،ترانزیت و
گمرک اتاق بازرگانی ش��یراز ادامه داد :تالش بر این
است که کاالهای صادراتی استان با قیمت کمتر به بازار
هدف رس��یده و امکان رقابت در بازارهای بینالمللی
برای کاالهای صادراتی ما فراهم شود.
فروتن با اشاره به بررسی ش��رایط بندر دیر در استان
بوش��هر برای حملونقل دریای��ی کاالهای صادراتی
استان فارس ،تصریح کرد :مسافت کم بندر دیر تا قطر
سبب انتخاب این بندر بهعنوان مرکز مبادالت تجاری
و اقتصادی اس��تان فارس با قطر ش��ده ،بهطوریکه
ص��ادرات از این بن��در از نظ��ر زمان و هزین��ه برای
صادرکنندگان ما مقرونبهصرفه است.
وی خاطرنشان کرد :بندر دیر با وجود داشتن شرایط
منحصربهف��رد ،میتوان��د بهعنوان بن��در ترانزیتی
حملونقل و صادرات کاال به قطر انتخاب شود که در
این زمینه شرایط صادرات کاالهای استان از بندر دیر
باید از تمام جهات موردبررسی دقیق قرار گیرد.
این مس��ئول مطرح کرد :بهمنظور س��رعت در انجام
صادراتبهقطر،هماهنگیباگمرکاستانهایبوشهر
وفارسجهتتسهیلخروجبارهایصادراتیفارسکه
در این استان اظهارشدهاند ،ضروری است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان فارس نیز گفت :هدفمندی و تسهیل
ش��رایط حملونقل برای صادرات به قطر از مصوبات
کارگروه توسعه صادرات استان فارس است که در این
زمینه بندر دیر بهعن��وان یکی از نزدیکترین بندرها
برای توسعه صادرات به قطر در نظر گرفته میشود.
سیدرضا ساداتی با بیان اینکه شناسایی دغدغههای
صادرکنندگان و رفع آنها در دس��تور کار است ،افزود:
تالش بر ایجاد سازوکار مناسب برای صادرکنندگان
استان درجهت توسعه صادرات استان به قطر است.
وی ادام��ه داد :باید برای رفع مش��کالت حملونقل
صادرات به قطر در قالب تفاهمنام ه اقدام شود.

سرانه  50میلیون تومانی
پاسخگوی اشتغال نیست
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
گفت :با س��رانه اش��تغال  50میلیون تومان در
بخش کش��اورزی و دامداری نمیتوان اشتغال
ایدهآلی را ایجاد کرد که امیدواریم محدودیت
پرداخت تسهیالت برداشته شود.
به گزارش ایسنا ،عدیل سروی در جلسه شورای
اشتغال استان اردبیل ،افزود :ما در بحث اشتغال
فراگی��ر کمیتههای فرعی را در شهرس��تانها
فعال کردیم ،ولی اکثر آنها گلهمند هستند که
به دلیل گس��تردگی طرحهای اشتغالزا در این
ح��وزه پرداخت  50میلیون توم��ان نمیتواند
پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد :شاید یک زنبوردار بتواند
با  30میلیون تومان ایجاد اشتغال کند ،ولی در
پروژههای دامداریهای سنتی و صنعتی این امر
امکانپذیرنیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با
بیان اینکه در برخی موارد طرحها به دلیل پایین
بودن تسهیالت پرداختی ماهیت خوداشتغالی
را از دست میدهد ،تصریح کرد :شورای اشتغال
اس��تان اردبیل باید براس��اس توجی��ه پروژه و
اهمیت آن در فراگیری اش��تغال ،تس��هیالت
پرداخت کند.
سروی گفت :ما هماکنون  98پرونده را درقالب
طرح دامپروری سنتی به بانکها معرفی کردیم
که رقم پرداختی برای اجرای آنها باید بیش از
 200تا  300میلیون تومان باشد.
عضو شورای برنامهریزی و اشتغال استان اردبیل
ادامه داد :ما در کنار طرحهای اش��تغال فراگیر
یک خط اعتباری ویژه در پرداخت تس��هیالت
به متقاضیان بخش کش��اورزی داریم که این
متقاضیان آگاهانه و عالمانه میزان تس��هیالت
موردنیاز خود را اعالم میکنند و انتظار میرود
پرداخت یارانه نیز بر همین مبنا انجام شود.
سرویدرموردپرداختبهفعاالنرستهعشایری
نیز تصریح کرد :ما  13هزار نفر جامعه عشایری
داریم که باید از منابع بهبود تولید و اشتغال در
افزایش توان اقتصادی خود بهرهمند شوند ،اما
در استعالم بنیاد مس��کن به دلیل سکونت در
عرصههای مورداختالف با منابع طبیعی قادر
به دریافت تس��هیالت نیس��تند که امیدواریم
بنیاد مس��کن در این زمینه استعالم روشنی را
انجام دهد.
خراسان شمالی

حذف بیمه
 500کارگر ساختمانی
رئی��س و کارش��ناس ارش��د نامنویس��ی و
حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی
خراسانش��مالی از حذف بیم��ه  500کارگر
ساختمانی در استان خبر داد.
مظفر دلیر در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،گفت:
از ابتدای سالجاری تاکنون بیمه  500کارگر
ساختمانی در سطح استان به دلیل عدم اشتغال
به کار و یا عدم پرداخت حق بیمه طی چندین
ماه متوالی حذف شده است.
وی ادام��ه داد :ب��ا توج��ه به اینک��ه هماکنون
ساختوساز در سطح استان بسیار کم و به نوعی
در رکورد است ،برخی افراد از فعالیت در صنعت
ساختمان خارج شدهاند.
دلی��ر با بیان اینکه سیاس��ت بر این اس��ت که
اگر ش��غل غالب این اف��راد فعالیت در صنعت
ساختمان اس��ت از ردیف بیمهشدگان حذف
نشوند ،افزود :اگر افراد 6ماه در صنعت ساختمان
فعالیت کرده باش��ند باز هم بیم��ه آنان حذف
نخواهد شد.
وی با بیان اینکه حدود 10درصد از بیمهشدگان
کارگران س��اختمانی ت��وان پرداخت همان 7
درصد از حق بیمه را ه��م ندارند ،گفت :برخی
کارگران س��اختمانی فقط در مواقعی که نیاز
به دفترچه درمان دارند به این سازمان مراجعه
میکنند که در بررس��ی پرونده آنان مشخص
میش��ود فرد چندین م��اه حق بیم��ه خود را
پرداخت نکرده است.
دلیر یادآور ش��د :درحالحاضر  15هزار و 122
نفر در سطح استان تحتپوشش بیمه کارگران
ساختمانی بوده و از مزایای آن استفاده میکنند.

عکس :نادر ناصرپور
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مروری بر اما و اگرهای صادرات استانها
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سیستان و بلوچستان

موانع سد راه یک پیشرانه

خوزستان؛ لزوم تخصیص اعتبار به صادرات

از صادرات اغلب بهعنوان نیروی محرکه رشد و بالندگی اقتصادی کشورها یاد میشود .در مقیاس
محدودتر و هنگامی که در سطح استانی از این مقوله صحبت میکنیم ،اهمیت و نقش پیشرانه بودن
آن بیشتر مطرح میش�ود ،چراکه توسعه صادرات استانها به ش�کوفایی اقتصادی ،رونق تولید،
ارزآوری صادرکنندگان و همة مزیتهایی که در پی آن میآید ،کمک ش�ایانی میکند .با این حال
بررسی ارقام صادراتی و دیدگاههای صادرکنندگان اس�تانها نشان میدهد که همواره در مسیر
صادرات با مشکالتی دستبهگریبانند.

نبود جوایز صادراتی ،وضع مالیاتها ،تس�هیالت و اعتبارات اندک تخصیصی ،فضای کس�بوکار
نامناسب و افزایش نرخ تعرفهها؛ گوشهای از مشکالت مطرح شده ازسوی صادرکنندگان استانها و
گالی ه آنها از نبود سیاستهای حمایتی الزم از صادرات است و در مقابل؛ تولید بیکیفیت ،بستهبندی
نامناسب ،عدم شناخت کافی از بازارهای هدف و ...نیز نقدهایی است که به محصوالت صادراتی و
صادرکنندگان وارد میشود .در ادامه چند استان را از منظر صادرات و مشکالتی که در این رهگذر
وجود دارد ،از نظر میگذرانیم.

یکی دیگر از تولیدکنندگان مازندران مش��کل اصلی
تجارت را خوب نبودن فضای کس��بوکار برشمرد و
گفت :تنها یکی از شاخصههای کسبوکار تسهیالت
بانکی است.
کارپناهیبابیاناینکهموفقنشدهاستبخشعمدهای
از ص��ادرات خود را به نام خود ثب��ت کند ،دلیل آن را
مشکالتتمدیدکارتبازرگانیدانستوبااعالمتأسف
از مناسب نبودن فضای کسبوکار در کشور ،گفت :ما از
نظر فضای کسبوکار در رتبه ۱۲۰جهانی قرار داشتیم
و طبق اعالم مرکز آمار ،از شهریور امسال این فضا باز
هم افت کرده است.
کارپناهی با ابراز گالیه از برخوردهای س��لیقهای در
مجموعههاگفت :من از سال ۸۶صادرکنندههستم ،اما
هنوز نتوانستهام جایزه صادراتی دریافت کنم.
یک تولیدکننده پارچه صنعتی نیز با اشاره به ضرورت
تعدیل نرخ ارزش گمرکی ،بر اینک��ه باید نرخ ارزش
جنس با دالر یکی باشد ،تأکید کرد.
لیال موسیبیک ،افزود :ما محصول را کیلویی  ۲هزار
تومان میفروشیم و بعد از خروج از گمرک کیلویی ۶
هزار تومان میشود .ما ناگزیر اینجا جنس را با ارزش
افزوده میفروش��یم ،چراکه به دلیل وجود واسطهها
امکان فروش مستقیم برای ما وجود ندارد.
بنابراین گزارش ،برخی صادرکنندگان عقیده دارند که
این چالشها تنها مرتبط با بخش دولتی و مسئوالن
نبوده ،بلکه باید برخی امور را متوجه خود صادرکننده
و نگ��رش و اطالعات وی در رابط��ه با حوزه فعالیتش
دانست.
در همین راستا ،رئیس اتاق بازرگانی مازندران معتقد
است ،تولید و بستهبندی خوب و تعیین بازارهای هدف
مناسب از الزاماتی است که بخش خصوصی باید به آن

متولی نسبت داد.وی یادآور شد :گمرک استان آمادگی
کافی برای صادرات محصوالت کشاورزی را دارد و هیچ
مشکل زیرساختی در این مجموعه وجود ندارد.
سرپرستگمرکالبرزدربخشدیگریازصحبتهای
خود به میزان صادرات کاال از گمرک البرز اشاره کرد و
گفت :تا پایان آبان ماه  107میلیون دالر کاال از گمرک
البرز به خارج از کشور صادر شده است.
این مس��ئول ابراز کرد :این میزان صادرات نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته از نظر ارزش دالری 119
درصد رشد داشته است.
وی اضافه کرد :چای ،آرد گندم ،مارگارین ،فرآوردههای
آنتیاکس��یدان ،فرآوردههای غ�لات و فرآوردههای
تانسیواکتیو ازجمله محصوالتی هستند که طی این
مدت از طریق گمرک البرز صادر شدهاند.
بناساز گفت :عمده این محصوالت به کشورهای عراق،
افغانستان ،بنین در غرب آفریقا ،پاکستان ،کنیا ،قطر،
کویت ،امارات و انگلستان صادر شده است.

کشتی به گل نشسته صادرات مازندران
مازندران دو میلی��ارد دالر ظرفیت صادراتی دارد ،اما
میزان صادرات اس��تان تاکنون از  ۵۰۰میلیون دالر
فراتر نرفته و به نظر میرسد کشتی صادرات استان به
گل نشسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،طبق اعالم اتاق بازرگانی
مازندران ،سالجاری بیش از  ۵۱۳هزار تن محصوالت
لبنی ،میوه ،مواد خوراکی ،فلزی و غیره به ارزش ۳۰۳
میلیون و  ۲۱۹هزار دالر از این استان به دیگر کشورها
صادر شده است.
یکی از صادرکنندگان کیوی در گفتوگو با خبرنگار
مهر با اش��اره به فعالیتهایش در ای��ن عرصه و بیان
اینکه میوه ایران را به ترکی��ه صادر میکند ،افزود :ما
صادرکننده محسوب نمیشویم ،چراکه مسئوالن ما
هیچاحترامیبرایکیوی مازندران قائلنیستندو میوه
گیالن و مازندران با نام آذربایجان غربی در حال خروج
است.ابوالقاس��م ترابی ادامه داد :اگر میوه ما صادراتی
است ،از پرداخت مالیات معاف هستیم ،اما باید مالیات
بپردازیمواظهارنامهمالیاتیراتحویلدهیمکهگمرک
قوتور به ما اظهارنامه نمیدهد.
وی خواستار رفع این مشکل در مرز قوتور شد و گفت:
ما میخواهیم برای باری که از مرز قوتور خارج میشود،
اظهارنامه صادر شود و ما را صادرکننده بهحساب آورند.
بنابرای��ن گ��زارش ،بخ��ش مهم��ی از مش��کالت
صادرکنن��دگان در س��الهای متم��ادی ،کمبود یا
عدم پرداخ��ت تس��هیالت بانکی اس��ت .بااینحال
تسهیالت بانکی تنها دغدغه صادرکنندگان نیست،
صادرکنن��دگان ماهه��ا وق��ت خ��ود را در پیچوخم
دیوانساالری و اخذ برخی مجوزها صرف میکنند و
درنهایت باز به نتیجهای نمیرسند.

توجه داشته باشد.
مهاجر با اش��اره به اینکه با جمله «باید صادر کنیم»
مشکل حل نمیش��ود ،گفت :با این حال ،رفع موانع
فراروی صادرات در اختیار بخش خصوصی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با تاکید بر اینکه حوزه
اقتصاد و صادرات باید طبق قانون به بخش خصوصی
واگذار شود و تاکنون این امر محقق نشده است ،گفت:
امیدواریم در دول��ت دوازدهم حوزه اجرایی اقتصاد و
صادرات به بخش خصوصی واگذار شود.
وی گفت :اگر در کشورهای هدف نتوانیم قیمت تمام
ش��ده را پایین بیاوریم ،از بازار رقاب��ت با رقبای خود
جا خواهی��م ماند.به گفته وی ،در س��الهای اخیر به
دلیل نوسانات و افت قیمت نفت ،توجه دولت بیش از
گذشته بر صادرات غیرنفتی معطوف شده ،اما نتیجه
نهایی این است که به اهداف صادراتی غیرنفتی خود
نیز نرسیدهایم و صادرکنندگان همچنان با چالشها و
دلسردیهای عدیدهای در این مسیر مواجه هستند.
صادرات گمرک البرز رضایتبخش نیست

سرپرس��ت گمرک البرز اعالم کرده است طی  8ماه
گذشته میزان صادرات محصوالت کشاورزی از گمرک
البرز در حد قابلقبولی نبوده است.
علیاصغر بناساز در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،افزود:
برای صدور محصوالت کشاورزی البرز به سایر کشورها
مشکلی نداریم .برخی تصور میکنند مانعتراشیهای
گمرک موجب کاهش میزان صادرات این محصوالت
بوده است ،اما اینطور نیست.
این مس��ئول کاهش صادرات محصوالت کشاورزی
اس��تان را ب ه دالیلی ازجمله مشکالت حمل هوایی و
یا تأخیر در صدور مجوز ازس��وی دیگر دستگاههای

در پی تاخیر در تخصیص اعتبارات روی داده است

راکد ماندن پروژههای کشاورزی در خاش

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش گفت :تاخیر در تخصیص
اعتبارات س��بب راکد ماندن پروژهها ش��ده اس��ت و پیمانکاران
نمیتوانند طرحهای خ��ود را بهموقع اجرا و مش��کالت مردم را
حل کنند.
به گزارش ایس��نا ،اماناهلل طوقی در ش��ورای اداری خاش افزود:
وجود بیش از 40هزار هکتار اراضی کشاورزی باغی و زراعی و تولید
ساالنه افزونبر  300هزار تن محصول ،این شهرستان را به قطب
مهم تولید محصوالت کشاورزی تبدیل کرده است.
به گفته وی ،شهرستان خاش با بیش از یک هزار واحد گلخانه ،رتبه
نخست را از نظر تعداد گلخانه و میزان تولید محصوالت گلخانهای
در سیستان و بلوچستان دارد.
این مس��ئول بیان کرد :در دس��تور قرار گرفتن اجرای طرحهای
آبیاری نوین به رونق کشت و تولید انواع محصوالت باغی و زراعی
در شهرستان خاش کمک کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی خاش خاطرنشان کرد :شهرستان خاش به
دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاص تبدیل به منطقهای برای
تولید انواع محصوالت کشاورزی شده که از این شهرستان بهعنوان
ایران کوچک نیز یاد میشود .
وی گف��ت :در ارتفاعات تفتان به دلیل هوای نس��بتا س��رد انواع
درختان ش��امل زردآلو ،گردو ،ب��ادام و آلو؛ در قس��مت جنوبی

شهرس��تان نخیالت ،مرکبات ،برنج؛ در اراضی ش��رقی آن و در
مجاورت مرز پاکس��تان نخیالت دیم در س��طح زی��اد با کیفیت
مناسب؛ در دش��ت گوهرکوه باغات پس��ته و امکان کشت سایر
محصوالت نظیر انار ،زیتون ،گندم ،یونجه ،زیره سبز ،محصوالت
جالیزی و سبزی و صیفیجات حتی زعفران وجود دارد.
بخشدار مرکزی خاش هم در این جلسه گفت :ایجاد بازارچه و راه
مرزی به رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم کمک میکند
و اشتغالزایی در پی دارد.
مجتبی شجاعی ،ایجاد س��د با استفاده از ظرفیتهای آبی گزو و
حوزه پشتکوه را برای رفع نیازهای آبی مردم خاش و بخش مرکزی
ضروری دانست و شهر شدن اسماعیلآباد را ازجمله خواستههای
مردم منطقه اعالم کرد.
بخشدار ایرندگان خاش نیز در ادامه این جلسه ،با بیان اینکه شهر
شدن این بخش در دستور کار دولت است ،خواستار ارتقا و استقالل
آموزش و پرورش بخش ایرندگان و برچیده شدن نیروهای خرید
خدمات درجهت کیفیت بخشیدن به آموزشها شد.
جمشید هاشمزهی همچنین بر ضرورت ایجاد اشتغال در منطقه
تأکید کرد.
رئیس شورای اسالمی شهرستان خاش نیز بر ضرورت تامین قیر
جهت آسفالت معابر ،روشنایی معابر ،ایجاد پلهای روگذر ،تامین

حملونقل؛ مشکل فراروی صادرات فارس

سرپرس��ت کمیته تخصصی حملونقل و ترانزیت و
گمرکاتاقبازرگانیشیراز نیزمعتقداستحملونقل
یکی از مهمترین مش��کالت بخش خصوصی استان
فارس در حوزه صادرات است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز ،محمد
فروتن در جلسه کمیته حملونقل ،ترانزیت و گمرک،
افزود :با توج��ه به هزینهه��ای حملونقل در قیمت
تمامشده کاالهای صادراتی ،توجه به جایگاه این بخش
در توسعه صادرات حائز اهمیت است که فعالیتهای
ما در این بخش با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد
دنبال میشود.

پزشکان متخصص ،ایجاد مطب اطفال و مرکز سونوگرافی در این
شهرستان تأکید کرد.
عیدمحم��د قلندرزهی ،تالش برای حل معض��ل بیکاری ،فقر و
کنترل حاشیهنشینی ،دو بانده کردن محورهای ارتباطی خاش به
مقصد شهرهای همجوار ،تامین آب شرب و انتقال آب از کارواندر
به خاش و حفر چاه جدید را ازجمله نیازهای منطقه توصیف کرد.
بهزاد بهادری ،رئیس ش��ورای ش��هر خاش هم بر اهمیت ایجاد
توسازهای مقاوم در منطقه تأکید کرد و از مسئوالن خواست
ساخ 
بهمردمبرایخریدماشینآالتکشاورزیوبهدستگاههایاجرایی
برای انجام عملیات عمرانی وام بدون بهره اختصاص یابد.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت خاش هم در ادامه این جلسه
گفت :در مبحث تنظیم بازار و کنترل و پایش آن اقدامات خوبی
ازس��وی جهاد کش��اورزی ،اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف و
تعزیرات انجام ش��ده که ازجمله آن میت��وان به بازدید بیشاز 3
هزار و رسیدگی به تخلف  111واحد صنفی فقط از سوی بازرسان
اتاق اصناف اشاره کرد.
مهدی اسماعیلی با تاکید بر حل مشکالت تامین آرد نانواییهای
جدید ،بر اجرای فاز دوم کارخانه سیمان خاش تأکید کرد.
احمد جمشیدزهی ،رئیس اداره کار شهرستان خاش نیز در ادامه
این جلسه ،خواستار ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری و کمک به
معیشت افراد جامعه با کمک دولت و مجلس شد.
شهردار خاش ،دیگر سخنران این جلسه بود که با اشاره به اهمیت
دفاع نمایندگان مجلس از الیحه مدیریت واحد شهری ،خواستار
پیگیری نماینده این شهرس��تان درم��ورد معافیت  50درصدی

رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان،
میگوید آمار نش��ان میدهد اس��تان خوزس��تان با
س��ابقهای که از آن برخوردار است ،صادرات ناچیزی
دارد .به گزارش خبرنگار ایس��نا ،نوراهلل حس��نزاده
در مراس��م بزرگداش��ت روز مل��ی ص��ادرات ،افزود:
حجم س��رمایهگذاری در حوزه صنعت خوزستان با
قیمتهای امروزی بیش از  100هزار میلیارد تومان
است که با توجه به این رقم ،میزان صادرات عدد بسیار
پایینی است.
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان،
تصریح کرد :در  7ماه نخس��ت امس��ال 10 ،میلیون و
 751هزار و 396تن محصول به ارزش 4میلیارد و132
میلیون و  514هزار دالر از استان خوزستان صادر شد
که از نظر وزنی  6درصد و از لحاظ ارزش��ی  25درصد
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی گف��ت :صادرات به عراق  2میلی��ون و  842تن به
ارزش یک میلیارد و  12میلیون دالر است که بهرغم
تالشهای صورت گرفته و برگزاری کارگروه توسعه
صادرات ،شاهد مش��کالتی در حوزه جادهها و مرزها
هستیم و امیدواریم بخشی از اعتبارات برای حل این
مشکالت از طریق ملی تأمین شود.
حسنزاده با اشاره به اینکه ورود به بازارهای جهانی و
رقابت شدید نیازمند تالش مضاعف و تکنولوژی جدید
اس��ت ،عنوان کرد :باید توجه کرد ک��ه اگر واحدهای
صنعتی نتوانند همین می��زان صادرات را بهروز کرده
و بازس��ازی کنند ،در س��الهای آینده دچار مشکل
خواهیم ش��د .وی با تأکید بر اینکه برای بازس��ازی و
نوس��ازی واحدهای تولیدی باید مناب��ع مالی به آنها
تزریق شود ،گفت :در حوزه سیمان و پتروشیمی ،مواد
خام صادر میشود و برای گریز از خامفروشی نیازمند
سرمایه و تکنولوژی هستیم.
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان با
اشاره به اینکه از سال گذشته تسهیالتی درقالب رونق
تولید برای بازسازی واحدهای صنعتی در نظر گرفته
شد ،اما این واحدها نتوانس��تند از این اعتبار استفاده
کنند ،گفت :یکی از دالیل عدم استفاده از تسهیالت
در نظر گرفته ش��ده باال بودن نرخ سود آنها به میزان
 18و  20درصد است و ازاینرو بازسازی و نوسازی در
واحدهای صنعتی شکل نگرفت.

س��هم درآمدی منطقه و پیگی��ری تامین یکهزار ت��ن قیر برای
آسفالت معابر شد.
عبدالمجیدتمندانیهمچنینبرضرورتپیگیریایجادکوهستان
پارک ،احیای قلعه حیدرآباد ،ایجاد بازارچه صنایعدستی و تعریض
و آسفالت خیابان بزرگ امام خمینی خاش تأکید کرد.
مدیر آموزش و پرورش نوکآباد خاش هم با اش��اره به کمبود 12
هزار نیروی فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان ،بر اهمیت
جذب و ماندگاری نیروهای بومی و بومیگزینی در استان تأکید
کرد.عبدالواسع پاکزاد با اش��اره به ضرورت بهرهگیری درست از
ظرفیت نیروهای خدمات و رفع مش��کالت آموزش��ی؛ تأسیس
معلمس��راها و آسفالت محورهای روس��تایی را ازجمله نیازهای
منطقه دانست.

