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وزارت صنعت ،معدن و تجارت چه اقداماتی برای حمایت از صادرات انجام میدهد؟

یادداشت

فناوری اطالعات
شاهراه زندگی روزمره ما
حسین ثنایی نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

هجده سال قبل یکی از گوشیهای
درشت هیکل موبایل دستم بود .در
صندلی جلو ماشــین نشسته بودم
و با کســی آن طرف خط صحبت
میکردم .ماشین پشت چراغ قرمز
ایستاد .راننده ماشین کنار ما با لحنی
طعنهآمیز از من پرسید :خیلی کیف میده؟! و من ماندم
که چه جوابی بدهم! خوشبختانه چراغ سبز شد و مرا از
جواب بی نیاز کرد!
آن روز شاید او حق داشت چنان سوالی بپرسد زیرا یک
خط موبایل آنقدر گرانقیمت بود که کامال کاالی لوکس
به حساب میآمد ،یک میلیون و دویست هزار تومان ،در
حالیکه قیمت یــک آپارتمان صد متری در یک منطقه
مناسب شهر مشهد  ۱۲میلیون تومان بود!
زمان چندانی نگذشت که فنآوری ارتباطات به سرعت
برق و باد توســعه یافته و همهگیر شــد! آنقدر که امروز
نمیتوان زندگی بدون آن را تصور کرد .گسترش اینترنت
و خدمــات عمومی مبتنی بر آن تمام شــئونات زندگی
انســانها را فرا گرفته و دگرگون ساخت .امروز همه مردم
بسیاری از امور اداری و بانکی روزمره خود را با تلفنهای
همراه هوشمندشان انجام میدهند .از امور بانکی تا ثبت
نام دانشگاه و خریدهای آنالین .یک خربزه فروش در وسط
بیابان هم در کنار بساطش تابلویی نصب کرده که« :خرید
با کارت بانکی!”
در این میــان یکی از ســرویسهایی که چالشآمیز
بوده است استفاده از تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ،
تاچســی ،چیتکس و تپسی است .پدیدهای نو ظهور که
البته ســابقه بینالمللی آن مانند فعالیت شرکت «اوبر»
خیلی بیشتر است.
ادامه در صفحه 3

 100میلیارد تومان برای حمایت از
تولید صادرات محور

صفحه 2

در  6ماهه نخست امسال صورت گرفت

صدور مجوز ۳۲میلیون دالر
خارجی

سرمایهگذاری
در خراسان رضوی
همین صفحه

به مناسبت هفته گردشگری؛

دنیای اقتصاد از کم و کیف تاکسیهای آنالین
در مشهد گزارش میدهد

آخرخطتاکسیتلفنی
صفحه 3

سمینار گردشگری و توسعه پایدار در مشهد برگزار میشود
دنیای اقتصاد -عضو هیات علمی
گروه جامعهشناســی گردشــگری
پژوهشکدهگردشگریجهاددانشگاهی
خراســان رضوی از برگزاری سمینار
گردشگری و توســعه پایدار امروز 11
مهرماه در پژوهشــکده گردشگری
جهاددانشگاهی استان با هدف معرفی
گردشگری به عنوان محور توسعه شهر
مشهد خبر داد.
به گزارش ایسنا ،آرش قهرمان اظهار کرد:
در این ســمینار این موضوع که براساس
اسناد توسعهای ،گردشگری مبنای توسعه
مشــهد است ،مورد بررسی قرار میگیرد و
این مساله که قابلیتها و ظرفیتهای باالی

گردشگری در مشــهد میتواند به خودی
خود باعث توسعهیافتگی این شهر شود یا
خیر از مسائل مطرح در سمینار گردشگری
و توسعه پایدار است.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری
جهاددانشگاهی خراسان رضوی خاطرنشان
کرد :سمینار گردشگری و توسعه پایدار با
محوریت توسعه گردشگری در مشهد است
اما بحثهای تئوری سمینار قابل تعمیم به
سایر شهرهای دیگر کشور نیز است.
قهرمان با اشــاره به اینکه بین نهادهای
متولی در گردشــگری چندگانگی وجود
دارد ،افزود :باید یک همجهتی و هماهنگی
در حوزه گردشــگری ایجاد شود ،به عنوان

مثال وقتــی یک قایق حرکت میکند اگر
ت پارو بزند این قایق به
هر کسی به یک جه 
جایی نخواهد رفت ،لذا نهادهای گردشگری
برایاینکهبهیکمقصدبرسندبایدهماهنگ
و همجهت حرکت کننــد .وی افزود :این
سمینار برشی بر تمام فعالیتهای گوناگون
از جمله طرحهــا و پژوهشهای مرتبط با
توسعهیافتگیمشهداست،اینکههرفعالیتی
باید چه الزاماتی داشته باشد از جمله مباحث
این سمینار است .از جمله چالشهای ما در
حوزه گردشــگری این است که نهادهای
متولی در این حوزه از جمله آستان قدس،
میراث فرهنگی و شهرداری باید در ذیل یک
گفتمان واحد به گردشگری بپردازند.

در 6ماهه نخست امسال صورت گرفت

صدور مجوز ۳۲میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی
در خراسان رضوی
در کشور اهمیت ویژهای برای این حوزه قائل است.
وی گفت :سرمایه خارجی جذب شده طی  6ماه ابتدای
سال جاری در حوزههای فرش ماشینی ،زیورآالت و طال،
چاپ و بسته بندی و ساخت و مونتاژ بردهای الکترونیکی و
ساخت هتل ،صنایع سلولزی و احداث نیروگاه از کشورهای
آلمان،افغانستان ،چین و عربستان بوده است.
سرپرســت دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری
اســتانداری خراسان رضوی تاکید کرد :با توجه به اهداف
برنامه ششم توسعه مبنی بر تامین  25.3درصد از منابع

مالی ساالنه از محل سرمایهگذاری خارجی تالش میکنیم
که این سهم از منابع محقق شود.
میرشاهی خاطرنشان کرد :دستگاههای اجرایی موظفند
برای جذب سرمایهگذاران خارجی تمامی امکانات و توان
مدیریتی خود را به کار گیرند به نحوی که ســرمایهگذار
خارجی در کمترین زمان ممکن نسبت به راهاندازی فعالیت
اقتصادی خــود اقدام نماید .وی ادامه داد :همچنین الزم
است دستگاههای اجرایی طرحها و پروژههای اولویتدار
خود را برای پیشنهاد به سرمایهگذاران خارجی ارائه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی خبر داد

145میلیون تردد خودرو در جادههای استان

دنیای اقتصــاد -مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای خراســان رضوی گفت :ظرف شــش ماه
نخست امسال  145میلیون و  601هزار و  63رفت و
آمد دستگاه خودرو در جاده های شریانی این استان
ثبت شده است.
به گزارش ایرنا ،ابراهیم نصری افزود :این تعداد آمد و شد
با بکارگیری  116دستگاه تردد شمار در محورهای شریانی
خراسان رضوی ثبت شد .وی ادامه داد :جاده مشهد  -چناران
در مسیر رفت با ثبت هشت میلیون و  413هزار و  831رفت
و آمد و در مسیر برگشت با هفت میلیون و  617هزار و 69
رفت و آمد خودرو بیشترین سهم را داشته است .مدیرکل

جابهجایی باغ وحش
یک پروسه بلندمدت است

صفحه 4

به مناسبت هفته گردشگری

دنیای اقتصاد -سرپرست دفتر جذب و حمایت از
سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی از جذب
 32میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در  6ماهه
نخست سال جاری خبر داد.
شــکوه میرشاهی با اشــاره به نامگذاری سال با عنوان
اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال افزود :پیرو منویات مقام
معظم رهبری در خصوص رونق بخشیدن به تولید و ایجاد
فرصتهای جدید شغلی ،این دفتر با توجه به نقش سرمایه
گذاری خارجی در ایجاد فرصتهای جدید تولیدی و شغلی

آخرین وضعیت باغ وحش وکیل آباد؛

راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت :وجود
کارخانهها و شهرکهای صنعتی و رفت و آمد سرویسها و
خودورهای مربوطه به آنها و همچنین رفت و آمد شهروندان
برای گذراندن تعطیالت در باغها و مراکز تفریحی منطقه
از عوامل افزایش ثبت تردد در جاده مشهد  -چناران است.
وی افزود :جاده مشهد  -شاندیز هم با شش میلیون و 23
هزار و  511تردد در مسیر رفت و پنج میلیون و830هزار و
 126تردد در مسیر برگشت رتبه بعدی بیشترین ترافیک
را در جاده های خراسان رضوی دارد .دسترسی شهروندان
مشــهدی به مراکز تفریحی و گردشگری دلیل این میزان
رفت و آمد است .نصری ادامه داد :ظرف شش ماه نخست

پارسال 108میلیون و 121هزار و  387رفت و آمد خودرو
در محورهای شریانی خراسان رضوی ثبت شده بود .وی
گفت :همچنین ظرف شش ماه نخست امسال  263هزار
و  128رفــت و آمد خودرو در جاده پایانه مرزی دوغارون
به تایباد ثبت شد که  37درصد آن مربوط به خودروهای
سنگین بوده است .این مسیر جایگاه نخست را در خراسان
رضوی از لحاظ حرکت وسائل نقلیه سنگین کسب کرده
اســت  .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان
رضوی افزود :مســیر تایباد به پایانه مرزی دوغارون نیز با
 227هزار و  972تردد و ســهم  33درصدی خودورهای
سنگین جایگاه دوم استان را به خود اختصاص داده است.

سمینار گردشگری و توسعه
پایدار در مشهد برگزار میشود
همین صفحه

مدیر کل راه آهن خراسان:

میانگین تاخیر حرکت قطار از
ایستگاه مشهد 39،ثانیه است
صفحه 2
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خبر
خراسان شمالی

افزایش  40درصدی ورود گردشگران
به خراسان شمالی
ایرنا -معاون گردشگری اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
خراسان شــمالی گفت :بیش از یکهزار
گردشگر خارجی در نیمه نخست امسال
از اماکن تاریخی این استان بازدید کردند
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 40
درصد افزایش دارد.
مینا هاشــمی مرغزار اظهارکرد :پیشبینی می شود با توجه به
معرفی استان آمار گردشــگران تا پایان سال افزایش چشمگیری
داشته باشد .وی آمار ورود گردشگران خارجی به خراسان شمالی
طی سال گذشته را یک هزار و  100نفر عنوان کرد.
هاشــمی مرغزار گفت :با معرفی جاذبههای گردشگری خراسان
شمالی مسیر بسیاری از مسافران به جای گذر از جادههای استان
ســمنان و سبزوار به مشــهد مقدس از مسیر شمال و عبور از این
اســتان خواهد بود .وی اضافه کرد :میانگین اقامت مســافران در
خراســان شمالی تا سال گذشــته تنها چند ساعت بود اما اکنون
میانگین ماندگاری به یک شــبانه روز رســیده است که این مهم
میتواند نوید بخش آیندهای درخشان در حوزه گردشگری استان
باشد.
وی اظهارکرد :هر اقدامی که در این اســتان انجام شــود ،حوزه
گردشگری از آن منتفع میشود ،زمانیکه از اماکن و مجموعههای
گردشگری بازدید انجام میشــود به اقتصاد در حوزه گردشگری
کمک خواهد شد.
هاشمی مرغزار تاکید کرد :در برگزاری تمام همایشها و رویدادها
و انعقاد تمام قراردادها در زمینههای مختلف در خراسان شمالی،
ذینفع اصلی آن حوزه گردشــگری است ،بنابراین باید کمیسیون
گردشگری در نشست شوراها و تمام کارگروهها پررنگ شود.
وی با بیان اینکه حوزه گردشــگری این اســتان ظرفیت باالیی
در زمینه ســرمایهگذاری دارد گفت :اگر حوزه گردشگری بیشتر
شناســانده شــود ،به طور قطع ماندگاری مسافر در این استان به
چهار روز افزایش پیدا میکند.
معاون اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی عنوان کرد :این
اداره کل مسیر گردشــگری در خراسان شمالی را تعریف کرده و
به تایید ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نیز
رسیده است و استانداردسازی هتلها را نیز برای نخستین بار انجام
دادهایم تا ماندگاری مسافران توام با رضایتمندی باشد.
وی با اشــاره به برنامههای هفته گردشــگری ،بازدید رایگان از
موزههای استان ،نواختن زنگ گردشگری در مدارس سطح استان،
افتتاح  2اقامتگاه بومگردی و افتتاح انجمن راهنمایان گردشگری
را از جمله آنها برشمرد.

اسکانبیشاز 33هزارمسافرتابستانی
در مدارس استان
ایسنا -رئیس اداره امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش
خراسانشمالی از اسکان بیش از  33هزار مسافر تابستانی
در مدارس استان خبر داد.
احمد آذری اظهارکرد :از ابتدای تیرماه همزمان آغاز طرح اسکان
در مدارس تا  10شهریور ماه سال جاری 33 ،هزار و  478نفر در
مدارس استان پذیرش شدند.
وی با اشاره به اسکان  60هزار و  250نفر روز در مدارس استان،
افزود :طی تابستان سال جاری اسکان در مدارس استان نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  15درصد کاهش یافته است.
آذری ادامه داد :این کاهش پذیرش مســافر به دلیل وقوع زلزله
و طرح آماده ســازی مدارس بود تا عملیات بهســازی و تعمیرات
مدارس در دو هفته پایانی به آغاز ســال تحصیلی انجام شود .وی
عنوان کرد :همواره اواخر شــهریور ماه پیک کاری ســتاد اسکان
مدارس استان اســت ،اما طی سال جاری به اجبار  15روز زودتر
اسکان در مدارس استان پایان یافت.
آذری خاطرنشان کرد :طی سال جاری  52مدرسه در قالب 425
کالس در قالب ویژه ،الف و ب برای اســکان مســافران تابستانی
در نظر گرفته شــده بود .وی با اشــاره به وجود سه خانه معلم در
شهرستانهای اسفراین ،مانه و سملقان و بجنورد ،افزود :همزمان با
دهه فجر خانه معلم شهرستان شیروان نیز به بهرهبرداری میرسد.

طرح نذر خون اجراشد
مهر -مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی گفت :پایگاه
انتقال خون اســتان در روز تاسوعا و عاشورای حسینی با
اجرای طرح نذر خون ،اهدای خون مستمر را ترویج داد.
احســان روشــنروان اظهار کرد :با توجه به اینکه نیاز به خون
موضوعی دائمی و مســتمر اســت و فرآوردههــای خونی نیز در
مدتزمان کوتاهی قابل نگهداری و اســتفاده هســتند ،طرح نذر
خون میتواند در ســاماندهی مراجعه مردم برای اهدای خون در
ماههای محرم و صفر کمک کند.
روشــنروان تصریح کرد :در این طرح کســانی که هرســاله با
فرارســیدن ایام تاسوعا و عاشورا اقدام به اهدای خون میکنند در
ایــن اقدام آگاهانه با ثبتنام اینترنتی میتوانند اهدای خون را به
زمان دیگری موکول کنند .وی عنوان کرد :مردم خراسان شمالی با
ثبتنام در این سامانه اینترنتی ،اهدای خون را تنها به ایام تاسوعا و
عاشورا محدود نکرده و در یک دوره زمانی ،از ماه محرم تا پایان ماه
صفر این فریضه اخالقی و انسانی را انجام و نذر خود را ادا میکنند.
وی با بیان اینکه در تاسوعا و عاشورای امسال  ۱۵۰نفر بهصورت
نوبتدهــی اینترنتی در طرح نذر خون مشــارکت کردند ،گفت:
درعینحال داوطلب اهدای خون به مراکز ثابت و سیار خونگیری
خراسان شمالی مراجعه کردند.
مدیرکل انتقال خون خراســان شمالی بابیان اینکه از این تعداد
از این تعداد  ۱۶۶نفر موفق به اهدای خون شــدند ،گفت ۳۰ :نفر
از این اهداکنندگان را بانوان تشکیل دادند.
روشنروان با اشاره به رشد هفت درصدی در شاخص اهدای خون
بانوان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،عنوان کرد :در حال حاضر
شاخص اهدای مستمر خون در خراسان شمالی ۴۱/۵۲درصد است.
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آخرین وضعیت باغ وحش وکیل آباد

جابهجایی باغ وحش یک پروسه بلندمدت است

دنیای اقتصاد -عضو شورای اسالمی شهر
مشهدگفت:جابهجاییباغوحشوکیلآباد
یک پروسه بلندمدت ،با صرف اعتبارات
سنگین و هنگفت خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،باغ وحش وکیلآباد مشهد
که در ســال  1359و پس از انتقال از مکان
اولیه خود در منطقه خواجهربیع ،در زمینی
به مســاحت  4هکتار تاسیس شد ،روزگاری
بهعنوان بزرگترین باغ وحش ایران شناخته
میشــد ،اما امروز پس از ســه دهه فعالیت
به دالیلی مانند گســترش شهر و قرارگیری
در حریم آن ،اخذنکــردن پروانۀ بهرهبرداری
سازمان حفاظت از محیطزیست و همچنین
آنچه نگهداری نامناســب و غیراســتاندارد
حیوانات خوانده میشود ،از سوی سازمانهای
مردمنهاد و سازمانهای مسئول برای جابهجایی
و استانداردسازی تحت فشار قرار دارد.
در ماههــای اخیــر و با ورود رســانهها و
حساسشدن افکار عمومی ،موضوع باغ وحش
وارد مرحلهای تازه شــده اســت .زمزمههای
تعطیلی باغ وحش و جمــعآوری گونههای
امانی ،ورود برخی چهرههای استانی همانند
امیر شهال ،عضو شورای اسالمی شهر مشهد،
به این موضــوع و همچنین فیلمهایی که از
مجموعه باغ وحش وکیلآباد در فضای مجازی
پخش شده و بازخوردهای متفاوت کاربران را
به همراه داشته ،از جمله حواشیای است که
پیرامون این موضوع بهوجود آمده است.
zمشهد بهشدت با فقدان مراکز تفریحی و سیاحتی
مواجه است

امیر شهال با بیان اینکه
«مشهد بهشدت با فقدان
مراکز تفریحی و سیاحتی
مواجه است» ،اظهار کرد:
بــر این اســاس یکی از
مهمترین موضوعاتی که
در صنعت گردشگری برای مشهد حتماً باید
لحاظ شود گسترش این مراکز با هدف افزایش
ضریب ماندگاری گردشگر در مشهد است.
وی ادامــه داد :باغ وحش وکیلآباد یکی از

معدود اماکن سیاحتی و تفریحی شهر مشهد
است که با حضور گردشگران میتواند بخشی
از اوقات فراغت گردشگران در شهر مشهد را
به خــودش اختصاص دهد .به همین دلیل،
اساس وجود این باغ وحش و توسعه و تجهیز
آن مورد قبول همه است ،اما این به معنای آن
نیست که باغ وحش وکیلآباد هم هیچ تالشی
در جهت بهبود وضعیت حیوانات و ارتقاء سطح
استانداردهای موجود در آن نکند.
zدغدغههای فعاالن محیط زیست قابل توجه است

شهال با اشاره به اینکه «بسیاری از دغدغههای
فعاالن محیط زیست و تشکلهایی که در حوزه
حیات وحش کار میکنند ،محترم و قابل توجه
اســت» ،یادآور شد :آنها به محیط نگهداری
حیوانات معترض هستند و در مورد حیوانات
وحشــی زیربنا و مســاحت قفسها را ناچیز
میدانند و معتقد هستند باید فضای بزرگتری
در اختیار این حیوانات قرار گیرد.
وی افــزود :همچنین در حوزه مراقبتهای
پزشکی و رژیم غذایی حیوانات هم دغدغههایی
وجود دارد که حتماً باید این دغدغهها شنیده
شده و مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای شهر مشهد با اشاره به بازدید
خــود از باغ وحش وکیلآباد تصریح کرد :بعد
از آن بازدیــدی که از باغ وحــش وکیلآباد
داشــتم ،به مالک باغ وحش پیشــنهاد دادم
که جلسات مشترکی را با حضور مدیران باغ
وحش و نمایندگان ســمنها و تشکلهایی

که در حوزه حیات وحش در مشــهد فعالیت
میکنند ،برگزار شود تا در آن جلسات دغدغهها
و نقطه نظرات تشکلهای بخش خصوصی را
بشــنویم و آنهایی که قابلیت اجرا در فضای
فعلی باغوحش دارد اجرا و عملیاتی کنیم؛ که
متاسفانه این کار تاکنون توسط مالک باغ وحش
انجام نشده است.
وی خطرنشــان کرد :با توجه به این ،هفته
گذشــته کمیتهای را مأمور ایــن کار کردم و
بهزودی اولین جلسه بررسی وضعیت باغ وحش
وکیلآباد با حضور تشکلهای بخش خصوصی
و مالک آن برگزار خواهد شد و سعی میکنیم
در آن جلسه نقطه نظرات آنان را به هم نزدیک
کرده و تا حدودی از دغدغههای فعاالن حیات
وحش مشهد کم کنیم.
شهال با بیان اینکه «طبق قانون ،فضای باغ
وحشها باید خارج از محدودهی شهر باشد»،
عنوان کرد :اگر ما به فکر جابهجایی باغ وحش
باشیم ،باید زمینی را خارج از محدوده شهر در
اختیار باغ وحش قرار داده و زیرســاختها و
تاسیسات را در اختیارشان قرار دهیم که این
یک پروسه بلندمدت ،با صرف اعتبارات سنگین
و هنگفت خواهد بود.
zسیاستهایمانبایدباعثتضعیفباغوحششود

وی بیــان کرد :اگر این امکان و توان برای
مدیریت شهر و مدیریت استان و همچنین
سازمان حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی
و جهاد کشاورزی مقدور باشد که بتوانند زمین

بزرگی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند
تا این باغ وحش از داخل شهر به آن محدوده
منتقل شود کار بسیار بزرگ و اساسی صورت
گرفته ،اما با توجه به جمیع جهات و با توجه
به اینکه رغبت سرمایهگذاری در این حوزه
نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده،
در حال حاضر نباید از این امکاناتی که وجود
دارد و سرمایهگذاری که شده غفلت کنیم و
آن را رها کنیم یا سیاستهای ما باعث تضعیف
و تزلزل در وضعیت فعلی باغ وحش شود.
عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه «باغ
وحش وکیلآباد برای حضور در مکان فعلی
خود از شــهرداری مجوز اخذ کرده و بر این
اســاس فعالیت میکنند» ،گفت :مشکالتی
وجــود دارد که ما باید این مشــکالت را به
وضعیت مطلوب تبدیل کنیم ،اما پاک کردن
صورت مساله و حذف موضوعیت باغ وحش
وکیلآباد ضربه مهلکی به صنعت گردشگری
مشــهد خواهد زد ،کما اینکــه برای نمونه
کوهستان پارک شــادی در آن مکان بسته
شده و بقیه زیرساختهای تفریحی و سیاحتی
شهر نیز چنگی به دل نمیزند و جاذبهای برای
گردشگران ندارد و ما اگر بخواهیم همین باغ
وحــش را هم به امان خدا رها کرده و یا آن
ال یک بالی عظیم را سر
را تعطیل کنیم عم ً
صنعت گردشگری مشهد آوردهایم.
zاز مشارکت سمنها در تصمیمگیریها حمایت
میکنیم

وی نقش تشــکلهای غیر دولتی در این
موضوع را بسیار موثر برشمرد و افزود :سمنها
و تشکلهای غیر دولتی خیلی خوب میتوانند
از کار دســتگاههای اجرایی و خدمترســان
غلطگیری کنند و بر این اســاس ما از حضور
سمنهای منصف و معتدلی که همهجانبهنگر
باشند و موضوع را تکوجهی و تکبعدی نگاه
نکنند ،در تصمیمگیریها بســیار استقبال
میکنیم .حضور آنها که افکار عمومی شهر
را نمایندگی میکنند میتواند بســیار کمک
کند که تصمیمســازیها منعطف با سلیقه
عمومی ،نگاه مردمی و دلخواست افکار عمومی
شهر باشد.

افزایشمیانگیندمایهوایخراسانرضوینسبتبهدورهآماریبلندمدت

دنیایاقتصاد-مدیرکل
اداره هواشناســی
خراسان رضوی گفت:
میانگین دمای هوا در
تمامی شهرهای این
استان به جز قوچان و
درگز نســبت به دوره آماری بلندمدت
افزایش نشان میدهد.
به گزارش ایرنا ،محسن عراقیزاده افزود :قوچان
و بردســکن به ترتیب سردترین و گرمترین

شهرهای این استان در سال زراعی 95 - 96
بودهاند .میانگین دمای هوا در قوچان طی سال
زراعی گذشته از اول مهر  1395تا  29شهریور
 1396به میزان  12/2درجه و میانگین دمای
بردسکن طی این مدت  20/5درجه گزارش
شده است.
وی ادامه داد :میانگین دمای هوای خراسان
رضوی در ســال زراعی گذشته  16/5درجه
بود که نسبت به سال ماقبل هفت دهم درجه
کاهش داشــته و نسبت به دوره آماری بلند

مدت دو دهم درجه افزایش دارد.
مدیرکل اداره هواشناسی خراسان رضوی
گفت :میانگین دمای هوای قوچان در ســال
زراعی گذشــته  12/3درجه و در درگز 16/3
درجه گزارش شــده است که نسبت به سال
ماقبل بــه ترتیب  9دهم درجه و یک درجه
کاهش داشته است.
عراقیزاده میانگین دمای مشهد را نیز در این
مدت  16/1درجه اعالم و بیان کرد :میانگین
دمای مشــهد در این مدت سه دهم درجه

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

رویکردشورانسبتبهفعاالنحوزهفرهنگوهنرحمایتیاست
دنیایاقتصاد-رئیس
شورای اسالمی شهر
مشهدمقدس گفت:
رویکرد شورا نسبت
به ســرمایهگذاران
حوزه فرهنگ و هنر ،رویکردی حمایتی
است تا این حوزه در شهر سامان یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای
اسالمی شهر مشهدمقدس ،محمدرضا
حیدری ،در مراســم مقتلخوانی امام
حســین(ع) که به میزبانی کافه کتاب
برگزار شد ،اظهار کرد :امیدواریم با این
رویکرد حمایتی ،عرصه فرهنگ که یکی
از نیازهای مهم شهر به حساب می آید
را سامان بخشیم.
حیدری با تاکید بر لزوم کارآمدسازی و

احیای مراکز فعال در حوزه کتابخوانی
ســطح شــهر ،گفت :در این خصوص،
نقایــص و ایــرادات را بایــد برطرف
ســازیم؛ ظرفیتهای الزم را ایجاد کنیم
و فعالیت آنها بــرای بخش خصوصی
توجیهدار شود.
وی افزود :توجیهدار شدن چنین مراکزی
سبب استقبال روزافزون سرمایهگذاران
در حوزه فرهنگ و هنر خواهد شد که
ثمره آن ،افزایش مراکزی همچون کافه
کتاب است .رئیس شورای اسالمی شهر
مشهد بازارچه گلستان و «کافه کتاب»
را نقطــه مرکزی و مهمــی در حوزه
فرهنگی دانســت و تصریح کرد :برای
احیــاء و فعال کردن این مجموعه باید
از نظرات و مشــارکت های افرادی که

در ایــن مجموعه فعالیت میکنند ،در
تصمیمگیریها استفاده شود.
حیدری حوزه کتاب را حوزه ای پرهزینه
و پردردسر دانست و افزود :همه ما باید
قدردان سرمایهگذاران این عرصه باشیم و
به این عزیزان برای پویا و سرپا نگهداشتن
فضاهای فرهنگی کمک کنیم.
وی با بیان اینکه برای حوزه فرهنگ و
هنر ،اهالی این حوزه باید مشارکت داشته
باشند و از ظرفیت ایشان استفاده کنیم،
خاطرنشان کرد :شورا و مدیریت شهری
مشهد حتما در این زمینه کمک خواهند
کرد و به ســمت و سویی میرویم که
برنامه های متنوعی با هدف توســعه
فرهنــگ و هنر شــهر در ایــن مراکز
برگزار شود.

حمایت همسایگان از چادرنشین مشهدی

دنیای اقتصاد -رئیس کمیســیون
ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
شورای اسالمی شهر مشهد گفت :بانوی
چادرنشین حاشیه شهر مشهد تا زمان
ساماندهی ازسوی دستگاههای متولی،
به منزل ساکنان محل منتقل شد.
به گزارش ایرنا ،رمضانعلی فیضی افزود:
موضوع سکونت زنی مسن در چادری برپا
شــده در منطقه بابانظر مشهد از طریق
شهروندان اعالم شد .پس از حضور در محل
مشخص شد این فرد از چند شب پیش با
زدن چادر در این منطقه ساکن شده و روی

چادر نیز نوشــته بود که به دلیل نداشتن
مبلغ رهن و اجاره در آن زندگی میکند.
وی ادامــه داد :این موضوع منظر خوبی
نداشت لذا طی تماس با اورژانس اجتماعی
خواستار انتقال این فرد به محلی گرم و امن
شدیم اما به رغم حضور اورژانس اجتماعی،
این فرد حاضر به رفتن با آنها نشد.
رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی
و کم برخوردار شورای اسالمی شهر مشهد
گفــت :با توجه به اینکه چادر این زن باید
جمعآوری میشد قرار شد ساکنان محل از
وی در منازلشان پذیرایی کنند تا طی رایزنی

با دستگاههای متولی نظیر کمیته امداد امام
خمینی (ره) و بهزیستی وضعیت این فرد
تعیین تکلیف شود.
وی افزود :پویــش مردمی برای کمک
به این بانوی مســن در فضای مجازی نیز
راهاندازی شده است.
ســکونتگاههای غیررسمی یا حاشیه با
گسترهای شــامل  13درصد از مساحت
مشــهد  32درصد جمعیت این کالنشهر
را در خود جا دادهاند .بالغ بر یک میلیون
و  200هزار نفر در  66پهنه حاشــیه شهر
مشهد ساکن هستند.

نســبت به دوره آماری بلندمدت آن افزایش
داشته است .وی افزایش گازهای گلخانهای،
افزایش ســوختهای فســیلی ،از بین بردن
درختان و افزایش بیابان زایی را از علل افزایش
دمای هوا در خراسان رضوی ،کشور و جهان
عنوان و بیان کرد :پیامد این شرایط تغییرات
اقلیمی ،بارندگیهای خارج از فصل و سیل آسا،
اثرات گرمایش زمین و سرما و گرمای زودرس
است .میانگین دمای هوای خراسان رضوی در
دوره بلندمدت  16/5درجه است.

پایان  ۵۶روز پیاده روی خانواده مشهدی

مشروح گفتگو با این زوج مشهدی را در شماره بعد بخوانید

زهره براتی و احمد مهرچیان ،زوج جوان مشهدی
هستند که به همراه دو کودک خود باران و کوروش،
در اعتراض به لغو کنســرتها در خراسان و نیز به
منظور پاسداشت موسیقی مقامی این استان ،دست
به راهپیمایی خانوادگی زدند.
این خانواده که به تازگی از سفر دو ماهه خود به
مشهدبرگشتهاند،بهتحریریهدنیایاقتصادآمدندواز
تلخ و شیرین این سفر پرماجرا سخن گفتند .مشروح
این گفتگو را هفته آینده در دنیای اقتصاد بخوانید ...

خراسان جنوبی

رئیس شورای ملی زعفران:

«کشت ارگانیک» از راههای افزایش
بهرهوری و فروش زعفران است
دنیای اقتصاد -رئیس شورای ملی زعفران
ایران از نظاممند شــدن صادرات زعفران
ایــران خبر داد و گفت :کشــت زعفران
ارگانیک یکی از راههای افزایش بهرهوری
و فروش زعفران با قیمت باالتر است.
به گزارش تسنیم ،محسن احتشام اظهار کرد:
پیشبینی میشود امسال میزان تولید زعفران در کشور نسبت به سال
گذشته از وضعیت بهتری برخوردار باشد .وی با بیان اینکه ما راهی
جز بازاریابی ،بازارسازی و بازار داری عینی نداریم افزود :موفقیت در
بازارهای جهانی امروز حاصل دانش بازاریابی است.
رئیس شورای ملی زعفران ایران بیان کرد :باید همه دست به دست
هم دهیم تا جایگاه زعفران ایران را با برند ملی و برندهای جغرافیایی
در سطح بازارهای جهانی تثبیت کنیم.
احتشام تصریح کرد :خوشبختانه سرمایهگذاریهای بسیار خوبی
در صنعت زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی انجام شده
به نحوی که بیش از میزان تولید ظرفیت فرآوری و بستهبندی داریم.
وی با بیان اینکه باید از صنعت زعفران حمایت و آن را رقابتپذیر
کنیم ،خاطرنشان کرد :با کمک به ورود تکنولوژیهای جدید در
امر نهادهای بستهبندی رقابتپذیر و رعایت استانداردهای ملی و
بینالمللی ما باید از زعفران در راســتای اجرای مولفههای اقتصاد
مقاومتی اشــتغال بسازیم و از خام فروشی و صادرات فرصتهای
شغلی جلوگیری کنیم.
رئیس شــورای ملــی زعفران ایران یادآور شــد :به همین منظور
باید تســهیالت ارزان قیمت و بلند مدت در اختیار صنعت زعفران و
صادرکنندگان قرار گیرد و این صنعت تقویت شود.
احتشام گفت :مانند راهی که کشورهای دیگر در موفقیت محصول
خود مانند زعفران و محصول جنســینگ که یکی از محصوالت کره
جنوبی اســت طی کردند و امروز ســهم مهمی در ایجاد اشتغال و
ارزآوری ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که کشاورزان ما باید همگام
با خواســتهها و نیازهای بازارهای جهانی همراه شوند کشت زعفران
ارگانیک است افزود :این امر یکی از راههای افزایش بهرهوری و فروش
زعفران با قیمت باالتر است.
رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه کشاورزان باید در جهت
انطباق مزارع زعفران خود با زعفران ارگانیک همگام شوند گفت :در
حال حاضر کیفیترین و بیشترین زعفران دنیا را تولید میکنیم اما در
جهت پر آوازه کردن این مزیت گامهای بلندی برنداشتهایم.
احتشام با بیان اینکه باید تالش کنیم نام زعفران را با نام ایران در
جهان پر آوازه کنیم اظهار داشت :صادرکنندگان نیز توانایی این مهم
را به نحو احسن دارند و باید مورد حمایت قرار بگیرند.
وی تصریح کرد :شــورای ملی زعفران با همکاری سازمان توسعه
تجارت ایران به زودی در جهت این مهم گامهای خوبی را بر خواهند
داشت به نحوی که صادرات زعفران مدیریت شده و نظاممند شود.
رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت :یکی از این گامها صدور کارت
اهلیت صادرکننده زعفران خواهد بود تا از رقابتهای منفی و به دور
از عرف تجارت جلوگیری شود.

مدیرکل راه و شهرسازی:

خراسان جنوبی ششمین استان کشور
از لحاظ طول راههاست
ایرنا  -مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه
خراسان جنوبی ششمین استان کشور از لحاظ طول راههاست،
گفت :با توجه به اینکه استان های سیستان و بلوچستان ،کرمان
و فارس هر کدام  2اداره کل دارند ،پس از استان های خوزستان
و خراسان رضوی در جایگاه ششم قرار داریم.
مهدی جعفری افزود :اعتبارات استان های فوق در مقایسه با خراسان
حنوبی بسیار باالتر است به عنوان مثال اعتبارات خراسان رضوی 10
برابر خراسان جنوبی است.
وی طول راههای استان را  17هزار و  82کیلومتر عنوان کرد و گفت:
از این میزان 472 ،کیلومتر راه اصلی چهارخطه ،یکهزار و  62کیلومتر
راه اصلی 2 ،هزار و  982کیلومتر فرعی و یکهزار و  193کیلومتر راه
فرعی دسترسی است.
جعفری اضافه کرد :همچنین خراسان جنوبی دارای  11هزار و 370
کیلومتر راه روستایی است که پنج هزار و  618کیلومتر آن آسفالت شده
است .وی اظهار کرد :در استان  2کریدور اصلی شمال به جنوب (چابهار
 زاهدان  -مشهد  -بندرعباس  -چابهار و کرمان  -دیهوک  -راور وکریدور شرق به غرب (بیرجند  -دیهوک  -راور  -طبس  -اصفهان )
به طول یکهزار و  500کیلومتر وجود دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت :در کریدور شرقی
اســتان دو محور طبس  -یزد و طبس  -اصفهان باند دوم در دست
اجراســت و راه طبس  -بیرجند باند دوم در قالب بهسازی و تبدیل
محور به راه اصلی در دست انجام است.
وی یادآور شد :اخذ مجوز کمیسیون ماده  23برای محور بیرجند
 طبس در حال پیگیری است تا ردیف اعتباری مستقلی داشته باشدچرا که ردیف اعتباری ضعیف است.
جعفری افزود :در مجموع  569کیلومتر کریدورهای شرقی و غربی
اســتان است که تنها  77کیلومتر آن تبدیل به باند دوم شده است.
وی گفت :از  10کریدور اصلی کشــور  2کریدور شمال به جنوب در
خراسان جنوبی قرار دارد که مجموع آنها  761کیلومتر است و باند
دوم حدود  50درصد آن احداث شده است.
وی بیان کرد 322 :کیلومتر باند دوم اجرا و  48کیلومتر آســفالت
شده و به زودی بازگشایی خواهد شد.
جعفــری افزود :کریدور بیرجند  -قاین از محورهای مهم اســتان
است و تالش تمامی مسئوالن استان بر این است که این جاده هرچه
سریعتر به بهره برداری برسد .وی گفت :عملیات دو بانده سازی جاده
بیرجند  -قاین ازسوی سه پیمانکار در حال انجام است و در حال حاضر
 30/8کیلومتر دوبانده سازی این محور به بهره برداری رسیده12/5 ،
کیلومتر آماده بهره برداری و  56/1کیلومتر نیز در دست اجراست.
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در مشهد نیز حدود  10تاکسی آنالین
در حال خدمترسانی هستند که
به جرات میتوان گفت این رویداد
در ایران بیسابقه است
از اینرو  4شــرکت تاکســی آنالیــن فعال در
مشــهد را مــورد ارزیابی و پرسوجو قــرار دادیم،
نحوه خدمترسانی و ویژگیهای متمایز احتمالی
شرکتهایشــان باتوجه به عرصه رقابتی موجود را
جویا شدیم و نیز نظر کارشناس ترافیک و کارشناس
شهرداری را باتوجه به انزوای تاکسیرانی سنتی و با
توجه به شرایط موجود پرسیدیم .سوالی که پاسخش
از دو حالــت یعنی همگام با تکنولوژی یا توقف در
گذشته ،خارج نیست.
هرچند بدیهی است که باید همراه با تکنولوژی
که در مسیر آسایش عمومی در حرکت است پیش
رفت و نسل جوان نیز بهخوبی از پسش برآمده ،اما
نسل دیگری نیز داریم ،موسفیدانی که هنوز مسافر
تاکسیهای سنتی هستند.
zتصویب آییننامه نظارت تاکسیرانی بر تاکسیهای
آنالین

کارشناس ترافیک و رئیس گروه نظارت بر امور حمل
و نقل شهرداری مشهد با بیان اینکه برای اولین بار
در کشور و در مشهد آییننامهای تصویب شده که
تاکسیرانی شهرداری بر فعالیت تمامی تاکسیهای
آنالین نظارت داشته باشد ،میگوید :این آییننامه
در اواخر فعالیت شــورای شهر چهارم به تصویب
رســید .جمشید جعفری درخصوص مفاد این این
آییننامه تصریح میکند :شــرکتهایی که در این
زمینــه فعالیت میکنند بایــد حتما حمل و نقل
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گزارش

دنیای اقتصاد از کم و کیف تاکسیهای آنالین در مشهد گزارش میدهد

دنیایاقتصاد،ضحیزردکانلو-هیچکداممان
نفهمیدیم کــه دقیقا از چه روزی «موبایل» ،
«تلفن» را به انزوا برد ،همانطور که حاال تاکسی
موبایلی دارد تاکسی تلفنی را به انزوا میبرد.
بهدلیل وجود معضلهایی چــون آلودگی هوا و
ترافیک ،همواره مردم به استفاده از وسایل حمل و
نقل عمومی تشویق میشوند .طبعا در کالنشهرها این
معضالت شهری محسوستر و آزاردهندهتر است ،اما
باید دید حملونقل عمومی چگونه میتواند جایگزین
مناسبی برای وسایل نقلیه شخصی باشد که به مراتب
آسایش و راحتی فرد را بیشتر تضمین میکند؟ شاید
تاکسیهای آنالین تا به امروز بهترین پاسخ به این
سوال بوده باشند .تاکسیهایی که با قابلیت دسترسی
آســان و هزینه کمتر به نســبت سایر تاکسیها و
آژانسها ،طی سه سال اخیر توانستند تقریبا توجه
تمامی اقشار جامعه را به سمت خود جلب کنند و با
توجه به بهینهسازی که در حوزه حمل و نقل صورت
میگیرد ،در مصرف سوخت صرفهجویی و به طبع
آن آلودگی هوا و ترافیک کاهش مییابد.
در مشــهد نیز حدود  10تاکسی آنالین در حال
خدمترســانی هستند که به جرات میتوان گفت
این رویداد در ایران بیســابقه است .به نحوی که
مشهد گوی ســبقت را در این رقابت از تهران نیز
ربوده است .گرچه نمیتوان این تکثرگرایی را نقطه
قوت و یا حتی ضعف دانست ،اما میتوان اینگونه تلقی
کرد که رونق تاکسی آنالین و حضور پررنگ آن در
کالنشهر مشهد با جمعیتی بالغ بر  3/5میلیون نفر
و جمعیت شناور ساالنه  25میلیون نفر ،بسیار مورد
نیاز جامعه شهری است.

سال پانزدهم شماره 4158

zنخستینتاکسیآنالیندرمشهد

آخرخط تاکسی تلفنی

رئیس هیاتمدیره شرکت
تاچسی با بیان اینکه ما اولین
شرکت تاکسی اینترنتی در
ایران بودیم که سرویسهای
بانوان و تشریفات را در لیست
سرویسهای خود ارائه دادیم،
میگوید :ما یکی از مهمترین
شاخصههای تاچ سی را روشهای متمایز این سامانه
برای جذب راننــدگان میدانیم ،چرا که آموزش و
آمادهســازی یک راننده برای شروع فعالیت و اخذ
استعالمهای مورد نیاز از قبیل سوءپیشینه و عدم
اعتیاد حدود  10روز طول میکشــد و تاچ سی به
هیچ عنوان امنیت مسافران و کیفیت خدمات خود
را فــدای کمیت و افزایش ســریع تعداد رانندگان
نمیکند .احســان صفار ادامه میدهد :با توجه به
اینکه تاچسی سیستم توزیع سفر به آژانسها را نیز
در برنامه خود دیده اســت ،تاکسی تلفنیها با این
امکان تاچ سی میتوانند کسب و کار خود را رونق
داده و با عضویت رانندگان خود در این سامانه تعداد
سفرهای خود را تا  50درصد افزایش دهند.
zجدیدترینتاکسیآنالین

معاون اداری و پشــتیبانی
چیتکس ،بــا بیان اینکه ما
طرحهای تشویقی نقدی و
غیر نقدی برای رانندگانمان
داریم ،میگوید :اولویت اول
ما قیمــت و ارزانتــر بودن
تعرفه هاست.

جعفری :به نفع شهروندان است که تاکسیهای آنالین تحت کنترل وارد عرصه رقابت شوند

باشند ،به منظور امنیت بیشتر شهروندان برای این
شرکتها این الزام وجود دارد که از سرورهای داخلی
استفاده کنند و تاکسیرانان هم این فرصت را داشته
باشند که درصورت تمایل به این شرکتها بپیوندند.
این کارشناس ترافیک با بیان اینکه روی قیمتها
و تعرفههای شــرکتهای تاکســی آنالین شرایط
سختگیرانهای لحاظ نشده است ،ادامه میدهد :هنوز
در مراحل اولیه این آیین نامه هستیم و سیاستهای
سختگیرانه را به کار نبردیم.
وی در برشــماری مزیت تاکســیهای ســنتی
خاطرنشــان میکند :درحال حاضر اگر کســی از
تاکسیرانی شکایتی داشته باشد به راحتی از طریق
شهرداری قابل رسیدگی و پیگیری است اما متاسفانه
در تاکسیهای آنالین این موضوع بهصورت جدی و
از طریق مقام مسئول قابل پیگیری نیست و مسئول
مستقیم ،خود آن شرکت است.
zرشد قارچگونه تاکسیهای آنالین خوب نیست

جمشید جعفری با انتقاد از
رشد قارچگونه تاکسیهای
آانالین در مشهد میگوید :به
نفع شــهروندان اســت که
تاکســیهای آنالین تحت
کنتــرل وارد عرصه رقابت
شــوند .وی در خصــوص
رویکرد تاکسیرانان سنتی به این جریان میگوید:
قطعا تمام تاکسیرانان ما آشنا با تاکسی نوین نیستند
و مزایا و معایبش را نمیدانند و عموما مخالف با این
جریان مدرن هستند.
این کارشناس ترافیک تصریح میکند :از طرفی به
این خاطر که به واسطه فعالیت تاکسیهای آنالین در
وقت و هزینه مردم صرفه جویی میشود و کاهش
قیمت  20الی  30درصدی قیمت به نســبت سایر
تاکسیها اتفاق میافتد ،مردم به سمت تاکسیهای
آنالین گرایش پیدا میکنند.

کارشــناس ترافیک و رئیس گروه نظارت بر امور
حمل و نقل شهرداری مشهد میگوید :من به عنوان
کارشناس معتقدم باید به فضای رقابتی بها داد ،چون
باعث خدماترسانی بهتر همه تاکسیها خواهد بود
اما از طرفی دیگر جامعه یک قشر سنتی تاکسیران
دارد که در یک فرآیند مدیریت شده کار میکنند و
وقتی میبینند بازار کارشان با وجود تاکسیهای آنالین
متضرر میشود ،طبعیتا مقابله میکنند.
zنخستینتاکسیآنالیندرکشور

مدیر توسعه شرکت اسنپ ،با
بیان اینکه برند اسنپ نزدیک
به  ۳سال است که در سطح
کشــور فعالیت میکند به
دنیای اقتصاد میگوید :درصد
زیادی از همراهان (رانندگان)
ما شغلشــان مسافرکشی
ی از آنها در مسیر رفت و برگشت از محل
نیست ،خیل 
کارشان از سیستم اسنپ استفاده میکنند ،از این رو
ما درصد زیادی از ناوگانی که در ســطح شــهرها
بالاســتفاده بود را بهینه کردیم ،نکته دیگر اینکه
رانندههای ما پیمایش بدون سفر ندارند که این مهم
قاعدتا در کاهش ترافیک و آلودگی هوا موثر است.
حسین هزارجریبی ادامه میدهد :با ذکر این مهم
که آمار و ارقام سفرهای ثبتشده اسنپ در شهرهای
تحت پوشــش این سامانه بسیار قابل توجه است،
میگوید :اگر مسافران بخواهند همان مسیری که
ی خطی میروند با اسنپ سفر کنند ،هزینة
با تاکس 
تقریبا یکسانی را پرداخت و خدمات مطلوبتری را
دریافت میکنند.
هزارجریبی میگوید :درآمد رانندههای اسنپ بعد
از  2ماه در هر شــهر از درآمد رانندههای آژانس و
تاکسی بیشتر میشود .چراکه حجم سفرها بیشتر و
مدت زمانی که راننده باید برای درخواست یک سفر
صرف کند محدودتر میشود.

zتاکسی آنالینی که مدعی است نخستین نرمافزار
بومی را طراحی کرده

مدیر تپسی در مشهد ،با بیان
اینکــه نــوع نــگاه مــا به
حملونقل متفاوت اســت،
میگویــد :ما راننــدگان را
سفیران تپســی میبینیم،
خیلیها با ماشینهای لوکس
خود در ایــن مجموعه کار
میکننــد تا تنها از آلودگی هــوا و ایجاد ترافیک
سنگین در شهر جلوگیری کنند.
افشــین بزرگنیا بــا تاکید بر ایــن مهم که ما
اپیلیکشن تپســی را از پایه خودمان تهیه کردیم
و آن را توســعه دادیم ،میگوید :اپلیکیشن تپسی
ماحصل دانش بومی دانشجویان دانشگاه صنعتی
شــریف و دانشگاه تهران است و این وجه رقابتی و
چابکی سیستم ما موردی است که همیشه به آن
افتخار میکنیم.

برای اولین بار در کشور و در مشهد
آییننامهایتصویبشدهکهتاکسیرانی
شهرداریبرفعالیتتمامیتاکسیهای
آنالیننظارتداشتهباشد
علی ظریفیان ادامه میدهد :ما جذب مســافر و
جذب راننده را به موازات هم پیش میبریم .برنامه
توسعه ما ابتدا شهرستانها ،سیستم تشریفات ،ون،
پیک موتوری و بانوان است که تا پایان سال  96عملی
خواهد شد .وی میگوید :ما سعی داریم جامعترین
تاکســی آنالین در مشهد باشــیم و تا به امروز نیز
سرعت پیشــرفت خوبی داشتیم .وی خاطرنشان
میکند :یاسوج ،اصفهان و شیراز هم اهداف بعدی ما
هستند و حتی برای حضور در تهران هم برنامه داریم.

یادداشت

فناوری اطالعات
شاهراه زندگی روزمره ما
حسین ثنایی نژاد *

ادامه از صفحه اول

اولیــن چالــش این ســرویسها در ایــران رقابت با
سرویسهای تاکسی سنتی بود که اکنون به ناچار پذیرفته
شده است .با اینحال هنوز اما و اگرهایی وجود دارند که
مطمئنا در آینده برطرف شده و این سرویسها نیز مانند
نقل و انتقال پول آنقدر امن و مطمئن خواهند شــد که
برای خدمات حمل و نقل سنتی چارهای نخواهد ماند جز
آنکه خود را در همین سیستم باز تعریف کرده و به ادامه
فعالیت مشغول شوند.
در این راه تجربه شرکت «اوبر» برای این شرکتها میتواند
سرمشق خوبی باشد .اگر به سایت این شرکت مراجعه کنید
میبینید که نوع خدمات حمل و نقل مسافر چنان با دقت
ج نگرانی برای
و ظرافت طراحی شــده است که جای هی 
مســافر و راننده باقی نمیگذارد .البته ارائه برخی از آن
خدمات مستلزم وجود زیرساختهای پستی و آدرسیابی
و شفافیت اطالعاتی میباشد که در کشور ما هنوز کامل
نیست و انجام آن به اقدامات دولت وابسته است.
با اینحال خوشبختانه همین مقدار خدماتی که تاکنون
در این زمینه در بســیاری از شهرهای بزرگ ارائه شده با
مشــکالت و نابسامانی های حادی همراه نبوده است که
افکار عمومی را از استفاده از آن منصرف کرده و یا دچار
تردید سازد .سخن اینکه امروزه فناوری اطالعات شاهراه
ارتباطی انسانهای جهان جدیدی است که تمام مناسبات
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی آنها در پهنای آن
باز تعریف شدهاند .چیزی که روزی «الوین تافلر» گفت:
منشــا جدید قدرت دیگر پول زیاد در دست افراد اندک
نیست بلکه اطالعات زیاد است در دست آدمهای بسیار!

دفتر ارتباط با اعضاء و فعاالن اقتصادی
اتاق بازرگانی خراسان رضوی
«خدمات مشاوره ای»

قابل توجه اعضاء محترم :در این جدول نوع مشاوره ،مکان و زمان اخذ مشاوره مشخص گردیده است ،بدیهی است قبل
از مراجعه به منظور هماهنگی های الزم با دفتر ارتباط با اعضاء و فعاالن اقتصادی به شماره تلفن  32216000داخلی های
 333یا  433یا  101تماس حاصل نمایید.
ردیف

نام مشاور

نوع مشاوره

ایام هفته

محل برگزاری

ساعت حضور

نام تاکسی
آنالین

آغاز فعالیت
در کشور

آغاز فعالیت در
مشهد

تعداد سفیران در مشهد
(براساس تعداد رانندههای عضو
کانال تلگرام این شرکت)

تعداد سفیران
خانم در مشهد

درصد دریافتی
شرکت در ازای هر
سفر از راننده

تعداد اعضای
کانال تلگرام
عمومی

شهرهای تحت پوشش

میانگین امتیاز
رانندهها

1

آقای مهندس لبافی

روابط کار

سه شنبه

ساختمان شماره2

 17الی 19

اسنپ

1394

مرداد 96

حدود  8هزار نفر

ندارد

حداکثر 13درصد

 143هزار نفر

تهران-مشهد-اصفهان-
کرج-شیراز

 4/7از 5

2

آقای بنی هاشم

امور حقوقی ،داوری و قراردادها

یک شنبه و سه شنبه

ساختمان مرکزی

 8الی 12

تپسی

1395

اردیبهشت 96

حدود  13هزار نفر

حدود  300نفر

حداکثر 15درصد

 43هزار نفر

تهران-مشهد-اصفهان-
شیراز -کرج

 9/2از 10

3

آقای آدینه نیا

مالیات

دوشنبه

ساختمان مرکزی

 8الی 12

تاچسی

1395

تابستان 95

حدود  10هزار نفر

حدود  970نفر

بین  0تا 14درصد

 24هزار نفر

مشهد-یزد -اهواز

 4/8از 5

چیتکس

1396

اردیبهشت 96

حدود  10هزار نفر

حدود هزار نفر

10درصد

 16هزار نفر

مشهد

 4/5از 5

مدیر کل راه آهن خراسان:

میانگین تاخیر حرکت قطار از ایستگاه مشهد 39،ثانیه است

دنیای اقتصاد -مدیرکل راه آهن خراسان با بیان
اینکه  96درصد قطارهای مسافربری راس ساعت
تنظیمی و بدون هیچ تاخیری حرکت میکنند،
گفت :میانگین تاخیر حرکت قطار از ایستگاه راه
آهن مشهد 39 ،ثانیه است.

محمدهادیضیاییمهراظهار
کــرد :از ابتدای امســال،
افزایش تعــداد قطارها در
مسیرهای مختلف از مشهد
و از شــهرهایی همچــون
تهــران ،تبریــز ،کرمــان،
بندرعباس ،یــزد و اهواز به

مشهد بوده است.
مدیرکل راه آهن خراسان افزود :مقصد نیمی از
سفرهای مردم کشور ،مشهد بوده ،از این میان33 ،
درصد سهم خطوط ریلی کشور به سمت خراسان
رضوی و مشهد بوده است .وی گفت :در مسیر تهران
به مشهد الزام حداقل سرعت لحاظ شده و ناوگان
ریلی کمتر از آن اجازه تردد را ندارد.

ضیاییمهر بیان کرد  :در  6ماه نخســت امسال6 ،
میلیون و  441هزار و  206نفر مســافر جابه جا شده
که رشد  5درصدی نسبت به  6ماه سال گذشته داشته
و رشد  12درصدی نسبت به تابستان سال گذشته نیز
داشته است.
وی یادآور شــد :در  6ماه نخست امسال 96 ،درصد
حرکت قطارها از مشهد به دیگر شهرها طبق ساعت
درج شده در بلیط بوده است.
مدیرکل راه آهن خراســان بیان کرد :حداکثر زمان
تاخیر در قطارها  15دقیقه بوده و میانگین زمانی تاخیر
 39ثانیه است ،همچنین در حوزه قطارهای باری هم
کاهش  33درصدی تاخیر را داشتهایم ،عالوه بر این ،در
سال گذشته ،متوسط تاخیرها  14.5دقیقه بوده که این
عدد امسال به  9.5دقیقه کاهش یافته است.
جابجایی بیش از یک میلیون و  700هزار تن بار
ضیاییمهر با اشــاره به اینکه ورودی قطار از مبادی
27گانه به مشهدکاهش  8درصدی داشته است ،افزود:
خدمات ویژهای از اربعین حسینی تا شهادت امام رضا(ع)
در تمامی مسیرهای  27گانه به مشهد به صورت رفت
و برگشت ارائه میشود.

وی درباره میزان بار جابجا شــده امســال ازسوی
راهآهــن ابراز کرد :یک میلیون و  716هزار تن بار در
 6ماهه نخست امسال جابهجا شده که این میزان رشد
 70درصدی نســبت به سال قبل داشته و  45درصد
آن ،حمل و نقل ترانزیتی بینالمللی و برونمرزی است.
مدیرکل راه آهن خراســان با بیان اینکه  93درصد
ترانزیت خراسان رضوی در مرز سرخس است ،گفت :در
سال گذشته 40 ،میلیون تن بار در کشور توسط ناوگان
ریلی باری جابهجا شد که نسبت به آمار سال قبل از آن
که  32میلیون تن بوده ،رشد  8میلیون تن داشته است.
ضیاییمهر گفت :بیش از  50درصد حمل و نقل ریلی
باری ،ترانزیتی اســت و بیشتر کاالهای جابهجا شده
گوگرد ،کود شیمیایی ،مازوت ،پنبه و مواد سوختنی
بوده ،میزان بار جابهجا شــده رشد  55تا  88درصدی
داشته است.
وی با بیان اینکه بیشــتر بارهای جابه جا شــده به
کشور از ترکمنســتان ،ازبکستان و تاجیکستان بوده
است ،متذکر شد 50 :درصد از ترکمنستان 30 ،درصد
ازبکستان 5 ،درصد از تاجیکستان و  15درصد دیگر
هم از کشورهای دیگر بوده است.

4

آقای کامران عامریان

امور بانکی و تسهیالت

یک شنبه

ساختمان مرکزی

 8الی 12

5

آقای عدالتی

امور بانکی و تسهیالت

سه شنبه

ساختمان شماره2

 17الی 19

6

آقای کابلی

تأمین اجتماعی

سه شنبه

ساختمان شماره2

 17الی 19

7

آقای شامل

مالیات

سه شنبه

ساختمان شماره2

 17الی 19

8

آقای عزیزی

کارت بازرگانی و گواهی مبداء

سه شنبه

ساختمان شماره2

 17الی 19

9

آقای مهرآور

تحقیقات بازار

یک شنبه و سه شنبه

ساختمان شماره 2

 10الی 12

آدرس :ساختمان مرکزی :بلوار امام خمینی(ره) -جنب باغ ملی -اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
شماره فکس ساختمان مرکزی 32216040 :

*به منظور اخذ تاییده فکس  ،با داخلی  205تماس حاصل فرمایید *

ساختمان شماره  :2حاشیه بلوار وکیل آباد ،حد فاصل هنرستان و سامانیه ،پالک  ،252مرکز آموزش و پژوهش اتاق مشهد

یادآوری :کلیه خدمات مشاوره ای جدول فوق کام ً
ال رایگان و فقط به صورت حضوری ارائه می گردند.

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

روزنامه اقتصادي صبح ايران

سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

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

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

وزارت صنعت ،معدن و تجارت چه اقداماتی برای حمایت از صادرات انجام میدهد؟

 100میلیارد تومان برای حمایت از تولید صادرات محور

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -موضوع حمایت
از صادرکنندگان و پرداخت مشوقهای صادراتی
یکی از درخواستهای فعاالن این حوزه در خراسان
رضوی از وزارت صنعت است ،زیرا با وجود پرداخت
مشوقهای صادراتی در برخی از استانهای کشور،
خراســان رضوی از این موضوع بی بهره بوده و
صادرکنندگان این استان در این زمینه طلب قابل
توجهی از وزارت صنعت دارند.
در روزهای اخیر صحبتهایی از سوی مشاور وزیر صنعت
درباره حمایت از برخی شرکتهای تولیدی که در حوزه
صادرات نیز فعالند ،روی خروجی یکی از خبرگزاریها قرار
گرفت .صحبتهایی که شــاید چندان خوشایند فعاالن
حــوزه صادرات نبوده و نارضایتی آنها از اقدامات مدنظر
وزارت صنعــت را به دنبال دارد .محمدرضا مودودی به
ایسنا گفت :امسال بودجهای بالغ بر  100میلیارد تومان
برای شرکتهای تولیدی که در حوزه صادراتی فعالیت
دارند ،اختصاص یافته است.
وی اظهــار کرد :آنچه که در خصوص کریدور ســبز
نتیجهبخش بود ،این است که ما فهرستی از شرکتهای
خوب که مشروعیت الزم را داشته و برندها و صادرکنندگان
مطرح ما بشــمار میروند ،در اختیار گمرک قرار دادیم و
آنها از طریق همان روابطی که با کشور روسیه داشتند،
این اســامی را معرفی کردند و محصوالت آنها نیز مورد
آزمایش قرار گرفته اســت .مودودی ادامه داد :مقرر شد
گمرک تشریفاتی را که برای سایر صادرکنندگان تعیین
ت این شرکتها ،برای
کردهاست ،با توجه با جایگاه و مزی 
آنها استثنا قائل شود .این شرکتها بیشتر در حوزههای
صنعت لبنیات ،آبزیان و بخش کشاورزی فعال هستند.

مودودی :در حال حاضر برای توسعه
تسهیالت بسته حمایت از صادرات
غیرنفتی در قالب مصوبهای توسط
معاون اول رییسجمهور ابالغ شده
که بر اساس آن ما دو بودجه در نظر
گرفتهایم که یکی 120میلیارد تومان
و دیگری  100میلیارد تومان است .این
مبلغ اخیر برای یاران ه سود تسهیالت
برای شرکتهای تولیدی که صادرات
انجام میدهند ،لحاظ شده است
مشــاور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت افزود :آن چیزی که مهم
بود ،مشکالت مربوط به قیمت
اظهار شده گمرکی است که طی
رایزنی قرار شد این مشکل رفع
شود و قیمتی لحاظ شود که به
آن مالیات سنگین وارد نشود.

مودودی با اشــاره به اختصاص یارانه سود تسهیالت
به واحدهای تولیدی با بیان اینکه ما در خصوص ســود
تسهیالت تقسیم اســتانی انجام ندادهایم ،تصریح کرد:
در حال حاضر برای توســعه تسهیالت بسته حمایت از
صادرات غیرنفتی در قالب مصوبهای توسط معاون اول
رییسجمهور ابالغ شــده که بر اساس آن ما دو بودجه
در نظر گرفتهایم که یکی  120میلیارد تومان و دیگری
 100میلیارد تومان است .این مبلغ اخیر برای یاران ه سود
تسهیالت برای شرکتهای تولیدی که صادرات انجام
میدهند ،لحاظ شده است.
وی اضافه کرد :همچنین آن  120میلیارد تومان نیز
برای توســعه زیرساختها و کمکهای غیرمستقیم به
واحدهــای تولیدی بوده و بخشــی از آن هم مربوط به
حمایتهایی نظیر یارانه سود تسهیالت به تجار است.
به سراغ رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
رفتیم تا نظراتش را نسبت به اظهارات مشاور وزیر صنعت
جویا شویم؛
zتصمیماتسفارشیدراعطایجایزهبهصادرکنندگان

رئیس اتحادیه صادرکنندگان
خراسان رضوی در واکنش به
اظهارات مشــاور وزیر صنعت
درباره اختصاص بودجه 100
میلیارد تومانی برای شرکتهای
تولیدی فعال در صادرات ،به
دنیای اقتصاد میگوید :اصوال
روشی که سازمان توسعه تجارت برای مشوقهای صادراتی
در نظر گرفته ،روش رانتی و غلط است یعنی مبنایی برای

اینکار در نظر گرفته نشده و بیشتر برحسب پیگیری افراد
شــاخص و افرادی که در موضوع نظر و هدف داشتهاند،
طراحی شده است.
محمدحسین روشنک میافزاید :در سال گذشته هم
یکی از مشوقهای صادراتی و حمایتها از صادرکنندگان
این بود که درصدی از سود تسهیالتی که یک صادرکننده
از بانک گرفته ،کاهش یابد .حال ســوال اینجاست اگر
صادرکننده خوشنام و معتبری باشد که از تسهیالت بانکی
استفاده نکرده و از سرمایه شخصی خود و اعتبارات دیگری
تامین نقدینگی کند ،با دریافت نکردن این تخصیصات ،به
نوعی جریمه نمیشود؟ زیرا نتوانسته از حقش استفاده
کند .متاســفانه این اشکال و اشتباهی است که مدتها
پیرامون آن صحبت کردهایم.
وی یادآور میشــود :دهها صادرکننده خوشــنام و
باارزش ما از منابع دیگری غیر از تسهیالت بانکی بودجه
خود را تامین کردهاند و از گرفتن جایزه و حق خودشان
بیبهره میمانند و این در واقع نوعی جریمه برایشان به
شمار میرود .همانطور که میبینیم کسانی که به موقع
تســهیالت خود را به بانکها پرداخت کردند ،قیمت روز
برایشان حساب شده و حتی جریمه شدند اما افرادی که
سالهاست بدهی خود را نپرداختند ،با بخشودگی جرایم
روبرو شده و بدهیشــان تقسیط میشود و همه اینها
سیاستهایی غلط است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی
اظهار میکند :موضوع دیگر این است که جایزه صادراتی به
شرکتهای حقوقی داده میشود اما اگر شخصیتی حقیقی
که کارت بازرگانی داشته و حجم قابل توجهی صادرات

انجام داده و صادرکننده نمونه در سالهای گذشته شده،
نباید جایزه صادراتی بگیرد.
روشــنک تاکید میکند :به نظر من این تصمیمات،
سفارشی است که برحسب سفارش عدهای که ارتباطات
دارند ،گرفته میشود .در حالیکه این روش غلط است
و باید برحسب نوع کاال و صادرکننده آن کاال ،تشویقها
صورت بگیرد.

zنباید بین صادرکنندگان و تولیدکنندگان تبعیض
قائلشد

وی ادامه میدهد :تعیین مصداق کاالها در تشــویق
صادرکنندگان نیز بحث دیگری است؛ ممکن است بگویند
چون در کاالیی مزیت صادراتی نداریم جایزهای نمیدهیم
اما اینکه افراد را در نظر بگیریم و براساس اینکه فردی که
کارت تولیدی داشته با فردی که کارت بازرگانی داشته،
متفاوت است ،جایزه بدهیم و تبعیض قائل شویم ،روش
درستی نیست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح
میکند :اینها تصمیمات سفارشی است که برحسب رانت
و ارتباطات گرفته میشــود .تصمیم صحیح آن است که
دســتهای از کاالها را تعیین کنند و بگویند هر کس که
دارای کارت بازرگانی و مجوز است و این نوع کاال را صادر
میکند ،جایزه را دریافت خواهد کرد.
وی میگوید :اولین کاری که در دوره وزارت شریعتمداری
باید انجام شود ،پرداخت بدهی قبلی وزارت صنعت بابت
جایزههای صادراتی ســالهای گذشته است .دولت دهم
سه سال اعالم کرد که جایزه صادراتی میدهد و اسناد و
مدارک را از صادرکننده دریافت کردند و این مبلغ در برخی

از استانها پرداخت شد و متاسفانه در خراسان رضوی اتفاق
نیافتاد .باید قبل از هر چیزی جوایز صادراتی سالهای گذشته
پرداخت شود سپس به مشوق صادرات فعلی بپردازند.
روشنک در واکنش به بخشی از صحبتهای مشاور وزیر
صنعت مبنی بر قائل شدن استثنائاتی در تشریفات گمرکی
برای برخی از تولیدکنندگانی که به صادرات میپردازند،
میگوید :اگر میتوان تشــریفات را ساده کرد چرا برای
همه صادرکنندهها این کار را نمیکنند؟ و اگر میشــود
ســختگیری نکرد ،چرا برای همه اینکار را نکنیم .همه
تاجران و صادرکنندهها پاکند مگر خالف آن ثابت شود در
غیر این صورت جایگاه همه یکی است .وی خاطرنشان
میکند :معتقدیم گمرک و صادرات باید آنقدر ساده باشد
که هیچ صادرکنندهای بابت مسائل گمرک نگرانی نداشته
باشد .وقتی میتوان تشریفات را ساده کرد باید برای همه
باشد و همه را محترم و عزیز بدارند .همان امتیاز را باید به
همه بدهند مگر اینکه کسی خالف کند و در این صورت
میتوانند از صادراتش جلوگیری کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراســان رضوی
یادآور میشود :کسانی که در دولت قبل در وزارت صنعت
این تصمیمات را گرفتند ،فکر میکردند اگر تجارت نباشد
همه کارها درست میشود درحالی که تصمیم و شیوه غلط
بود .به طور مثال تصمیم گرفتند صادرکنندهای که کارت
بازرگانی دارد ،در هنگام خرید کاال از تولیدکننده  9درصد
ارزش افزوده بپردازد و در آینده این مبلغ را از ســازمان
امور مالیاتی پس بگیرد که اینکار به سادگی هم نیست
و نخواهد بود و این هم از تصمیمات تبعیضآمیز اســت.

روشنک :اولین کاری که در دوره
وزارت شریعتمداری باید انجام شود،
پرداخت بدهی قبلی وزارت صنعت
بابت جایزههای صادراتی سالهای
گذشته است .دولت دهم سه سال
اعالم کرد که جایزه صادراتی میدهد
و اسناد و مدارک را از صادرکننده
دریافت کردند و این مبلغ در برخی
از استانها پرداخت شد و متاسفانه در
خراسان رضوی اتفاق نیافتاد .باید قبل
از هر چیزی جوایز صادراتی سالهای
گذشته پرداخت شود سپس به مشوق
صادراتفعلیبپردازند
کاالیی که برای صادرات از درب کارخانه خارج میشود،
چه صادرکننده دارای کارت بازرگانی از حوزه تولید و چه
از حــوزه تجارت ،نباید  9درصد ارزش افزوده را بابت آن
بپردازند که بعد آن مبلغ را پس بگیرند .این قوانین ضد
صادرات و تجارت است که الزم است اصالح شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی:

جمعیتشاغالنخراسانرضوی  ازمرزدومیلیونو 100هزارنفرگذشت

دنیای اقتصاد -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان
رضوی گفت :جمعیت شاغل در این استان برای نخستین بار از
مرز دو میلیون نفر گذشت و در تابستان امسال به دو میلیون
و  130هزار نفر افزایش یافت.
به گزارش ایرنا ،رضا جمشیدی افزود :تعداد
شاغالن در خراسان رضوی تابستان پارسال
یک میلیون و  955هزار نفر بود و تابستان
امسال  175هزار نفر به جمعیت شاغل استان
افزوده شده اســت .وی ادامه داد :به دنبال
اقدامات انجام شده میزان بیکاری در خراسان
رضوی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه
پارسال به میزان  1/5درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت :نتایج
مقدماتی «طرح نیروی کار» در اســتان نشان میدهد که به دنبال
سیاستگذاریها و اقدامات انجام شده میزان مشارکت اقتصادی تابستان
امســال به حدود  45درصد افزایش و میزان بیکاری به  11درصد
کاهش یافته اســت .این در حالی است که تابستان پارسال میزان
مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی  42/4درصد و میزان بیکاری

در این استان  12/5درصد بوده است.
جمشــیدی ادامه داد :هر یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی
بــه معنای افزایش بیش از  50هــزار نفر جویای کار جدید به بازار
کار اســت .وی به هدفگذاری برای ایجاد  160هزار فرصت شــغلی
در خراسان رضوی طی سال جاری اشاره و بیان کرد :در کل کشور
هدفگذاری برای ایجاد  975هزار فرصت شغلی طی امسال تعیین
شــده که برنامهریزی برای آن در خراسان رضوی معادل  16درصد
این میزان است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت :به
دنبال اقدامات انجام شده تعداد شاغالن این استان پارسال به میزان
 97هزار نفر نسبت به سال  94افزایش یافته است.
 zبهبود نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش شاغالن

وی همچنین به افزایش  75هزار نفری تعداد شــاغالن خراسان
رضوی در بهار امســال اشاره و بیان کرد :تعداد شاغالن استان بهار
پارسال یک میلیون و  935هزار نفر بود در حالی که این میزان بهار
امسال به دو میلیون و  55هزار نفر افزایش یافته است.
جمشیدی به کاهش نیم درصدی میزان بیکاری در خراسان رضوی
طی بهار امسال نیز اشاره و بیان کرد :میزان بیکاری بهار پارسال 14/8

درصد بود که امسال به  14/3درصد کاهش یافت.
وی افزود 17 :درصد از کل اشتغال ایجاد شده در کشور طی بهار
امســال مربوط به خراسان رضوی است .کل اشتغال ایجاد شده در
سطح کشور طی بهار امسال  703هزار نفر بود که خراسان رضوی
سهم باالیی در این زمینه داشته است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی ادامه داد:
بررسیها نشان میدهد میزان مشارکت اقتصادی در استان بهار امسال
نسبت به مدت مشابه پارسال دو درصد افزایش یافته و از  43/1به
 45/1درصد رسیده است .وی میزان مشارکت اقتصادی را در خراسان
رضوی باالتر از میانگین کشوری اعالم و بیان کرد :میزان مشارکت
اقتصادی به نسبت جمعیت فعال جویای کار باالتر از  10سال شاغل
و بیکار به کل جمعیت  10ساله و بیشتر اطالق میشود.
جمشیدی گفت :میزان مشارکت اقتصادی خراسان رضوی بهار
پارسال  43/1درصد بود .میانگین کشوری آن  39.5درصد و میزان
مشارکت اقتصادی این استان در تابستان سال گذشته  42/4درصد
بود .میانگین کشوری آن  40/4درصد بوده است.
 zبیکاری در خراسان رضوی رو به کاهش است

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی افزود :میزان

افتتاحاولینساختمانشورایاجتماعیمحالتدربوستانرزمشهد
دنیای اقتصاد -اولین ســاختمان
شــورای اجتماعی محالت ناحیه  1در
بوستان رز مشهد افتتاح شد .
شهردار منطقه 6مشهد در مراسم افتتاحیه
این ساختمان گفت :در هر شورای اجتماعی
محله  19عضو از محله و ادارات حضور دارند
شهرداری منطقه  6سه ناحیه و هرناحیه 5
محله دارد و به رئیس هر ناحیه ،رئیس شورای
اجتماعی همان محله نیز اطالق می شود.
زوکی نژاد با اشاره به معضالت موجود در

بوستان های شهر ،کارتن خوابی و انگشتر
فروشــی را از جمله معضالت مهم منطقه
برشمرد و افزود :با جلسات متعدد با ارگانهای
مسئول به این نتیجه رسیدیم که راه برخورد
با این معضالت برخورد چکشی و فیزیکی
نیســت .وی بر اهمیت و فراگیری فضای
مجازی تاکید و خاطرنشــان کرد :کارگروه
پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی در
این ســاختمان به ویژه برای دانش آموزان
شکل گرفته اســت و همچنین با توجه به
اهمیت کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی برای

آموزش حرفه بصورت رایگان به اهالی محل
ازسوی اساتید بومی منطقه ستاد کارآفرینی
و اقتصاد مقاومتی نیز در محل افتتاح میشود.
زوکی نژاد در ادامه با اشــاره به گشایش
دفتر شهرآرا محله در این ساختمان گفت:
برای ارتباط بهتر ،دبیرخانه شورای اجتماعی
محالت و شــهرآرا محله را در کنار یکدیگر
مستقر نمودیم.
در ادامــه ســیدامیر مرتضــوی ،معاون
دادگستری خراسان رضوی و سرهنگ جواد
جهانشیری ،رئیس پلیس فتا خراسان نیز با

طرح نقطه نظراتی پیرامون اهمیت فضای
مجازی و سواد رسانهای بر لزوم توجه بیشتر
به این مهم تاکید کردند.
در پایان مراســم نیز از پوستر نخستین
نمایشگاه سواد رسانهای رونمایی و ساختمان
شورای اجتماعی محالت ناحیه 1شامل ستاد
ترویج و آموزش سواد رســانهای ،کارگروه
پیشگیری از آســیبهای فضای مجازی،
مرکز کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی ،دبیرخانه
شــورای اجتماعی محالت و شهرآرامحله
افتتاح شد .

بیکاری در اســتان پارســال از میانگین کشوری باالتر بود .بیکاری
استان طی سال گذشته  13/2درصد و میانگین کشوری آن 12/4
درصد بوده اســت .وی ادامه داد :میزان بیکاری در خراسان رضوی
طی سال گذشته هشت دهم درصد از میانگین کشوری بیشتر بوده
است .بررسیها نشان میدهد دانش آموختگان مراکز آموزش عالی
 48درصد از بیکاران خراسان رضوی و در حدود نیمی از جویندگان
کار را در این استان تشکیل میدهند.
جمشیدی گفت :بدنبال اقدامات و برنامهریزیهای انجام شده شاهد
کاهش بیکاری در خراسان رضوی در سال جاری بوده و خواهیم بود.
وی به اقدامات در خصوص اشتغالزایی نیز اشاره و بیان کرد :امسال
طبق فرمایش مقام معظم رهبری ارتقا تولید و افزایش سطح اشتغال
محور اصلی و دســتور کار تمامی نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی
استان با ریاست استاندار خراسان رضوی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی افزود :بر این
اساس افزایش تعداد شاغالن خراسان رضوی محور تمام برنامهها و
جلسات مربوطه شامل ستادهای اقتصاد مقاومتی ،اشتغال ،تسهیل
و صیانت از تولید و شــورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در
این استان بوده است.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

مدیر بورس منطقهای خراسانرضوی:

 ۹۷۱کد سهامداری در بورس منطقهای
خراسانرضوی صادر شد
تسنیم -مدیر بورس منطقهای خراسانرضوی گفت ۹۷۱ :کد
ســهامداری جدید در شهریور ماه امسال در بورس منطقهای
خراسانرضوی صادر شده است.
حســین خدادوست اظهار کرد :در شهریور ماه امسال  838میلیون
سهم در بورس منطقهای خراسان رضوی مورد معامله قرار گرفت .وی
بیان کرد :ارزش این معامالت  2003میلیارد ریال بوده که با توجه به
این آمار ارزش متوســط روزانه معامالت این بورس منطقهای  41هزار
و  887میلیون ریال بوده است .مدیر بورس منطقهای خراسان رضوی
ادامه داد 33 :هزار و  105نفر در معامالت شهریور ماه بورس منطقهای
خراسان رضوی شرکت داشتهاند و  971کد سهامداری جدید در این
ماه نیز صادر شده است .خدادوست با بیان اینکه تعداد شرکتهای استانی
بورس منطقهای خراسان رضوی  14عدد است ،خاطرنشان کرد :تعداد
کارگزاریهایی که امور مربوط به معامالت بورس منطقهای خراســان
رضوی را ساماندهی میکنند؛  67عدد است.
وی افزود :ارزش بازاری شرکتهای استانی در پایان شهریور ماه 42
هزار و  126میلیارد ریال و شاخص کل قیمت  85هزار و  823بوده است.

مدیرمرکزسرمایهگذاریخارجیخراسانرضوی:

سهم پروژههای مشارکتی
در حوزه عمرانی مشهد افزایش یابد

تسنیم -مدیر مرکز سرمایهگذاری خارجی خراسان رضوی
گفت :ســهم پروژههای مشــارکتی در حوزه عمرانی مشهد
افزایش یابد.
رضا خواجه نائینی اظهار کرد :بهترین روشی که میتوان به واسطه
آن سرمایههای خُ رد را در مشهد تجمیع کرد این است که یک شرکت
سهامی عام در شهرداری مشهد مقدس تشکیل شود .ویژگی که شرکت
سهامی عام دارد این است که حسابهای آن به صورت شفاف در بورس
قرار داده میشود و به این علت امکان سوءاستفاده از آن وجود ندارد و
مردم میتوانند سهام آن را خریداری کنند.
مدیر مرکز سرمایهگذاری خارجی خراسان رضوی ادامه داد :تأسیس
شرکت سهامی عام از این جهت به فروش اوراق مشارکت ارجحیت دارد
که افرادی که ســهام را خریداری میکنند در سود و زیان آن شرکت
مشارکت دارند اما در فروش اوراق مشارکت دقیقاً قاعدهای مانند قرض
کردن برقرار است که در آن بعد از مدت مقرر باید اصل بدهی به همراه
سود را به خریداران پرداخت کرد.
خواجه نائینی با اشــاره به تفاوت پروژههای مشارکتی با زیرساختی
تأکید کرد :در پروژههایی که با مشارکت مردم انجام میشود باید بازدهی
اقتصادی در زمانی کوتاه صورت گیرد چرا که زمان باال رغبت مردم را
از شرکت در آنها میگیرد.
وی با بیان اینکه شرکت هلدینگ زائر شهرداری مشهد چند سالی
است که پیگیری میشود ،خاطرنشان کرد :راهاندازی این شرکت در قالب
سهامی عام میتواند فواید زیادی در حوزه اقتصادی و جذب سرمایههای
خُ رد به همراه داشته باشد.

سفر 21قطارگردشگریخارجیبهایران
ایرنــا -مدیرکل برنامهریزی و نظــارت بر خدمات راه آهن
جمهوری اسالمی گفت :طی سه سال اخیر  21قطار گردشگری
خارجی وارد ایران شدهاند و بیستودومین قطار نیز آبان ماه
آتی وارد کشور میشود.
علی کاظمیمنش افزود :قطارهای گردشگری خارجی با کوپه های
مجهز و بزرگ بطور متوسط با  80مسافر از مبادی مختلف ریلی جهان
به ایران وارد میشوند .وی ادامه داد :پیشتر این قطارها از مبدا مجارستان،
ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی به ایران میآمدند اما از پارسال با توجه
به برخی موارد ناامنی در ترکیه همه قطارها از مرز ریلی سرخس وارد
ایران میشوند.
مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات راه آهن جمهوری اسالمی
گفت :همچنین در این مدت 50قطار گردشــگری داخلی و خط ثابت
گردشــگری تهران  -سوادکوه راهاندازی شد .این خط ثابت دو روز در
هفته و در هر سیر  330گردشگر را جا به جا میکند.
وی افزود :راه آهن در نظر دارد در استانهای خوزستان ،کرمان ،تهران،
آذربایجان شرقی و مرکزی نیز قطارهای گردشگری راه اندازی کند و
در برخی نقاط هم شاهد راه اندازی خط ثابت گردشگری خواهیم بود.
کاظمیمنش گفت :افزون بر  12/5میلیون مســافر ظرف شش ماه
نخســت امسال از طریق راه آهن در سطح کشور جا به جا شدهاند که
 3/5درصد نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر است.
مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات راه آهن جمهوری اسالمی
به منظور حضور در نشســت هم اندیشی پیرامون توسعه گردشگری
ریلی به مشهد سفر کرد .راه آهن جمهوری اسالمی ساالنه حدود 25
میلیون مسافر و 40هزار تن کاال را از طریق 12/5هزار کیلومتر شبکه
ریلی جا به جا میکند.

رئیساتحادیهتولیدکنندگانپالستیکمشهد:

بیش از  50درصد محصوالت پالستیکی
بازار قاچاق است
فارس -رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پالستیک مشهد با بیان
اینکه برای خرید تولیدات داخلی فرهنگسازی نشده است،
گفت :بیش از  50درصد تولیدات پالستیکی بازار قاچاق است.
قاسمعلی اســامی اظهار کرد :وجود کاالی خارجی در بازار به این
معنی نیســت که تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با تولیدکنندگان
خارجی را ندارند بلکه بخش زیادی از این کاالهای خارجی از راه قاچاق
وارد کشور و بازار میشوند.
وی درباره سطح کیفیت تولیدات پالستیکی موجود در بازار بیان کرد:
در سالهای گذشته توانستهایم سطح کمی و کیفیت تولیدات پالستیک
را در داخل کشور افزایش دهیم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پالســتیک مشهد افزود :برای خرید
تولیدات داخلی در کشور فرهنگسازی نشده است و همین مساله یکی
از مشکالتی است که تاثیر زیادی بر بازار دارد.
وی یادآور شد :بیش از  50درصد لوازم پالستیکی موجود در بازار از
راه قاچاق و به صورت غیرقانونی وارد بازار شده است.

