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یادداشت

اثرتغییراتاقلیمی
برتوزیعگونههایجانوری
آزیتا فراشی *

امروزه پديده تغيير اقليم به يک نگراني بزرگ
در مقياس جهاني و ملي تبديل شده است و
از گذشــته تاکنون تالشهاي بينالمللي
بســياري براي حل اين مسئله انجام شده
است.
اغلب مدلهاي اقليمي ،پيشبيني ميکنند
که در سطح جهاني دما تا پايان قرن  ،21نسبت به دوره -1990
 1850بيش از  1/5درجه سلسيوس افزايش خواهد يافت .البته
با توجه به گزارش هيات بينالمللي تغيير اقليم ( ) IPCCدر
سالهاي اخير ،با ديد بدبينانهتر اين ميزان به  2درجه سلسيوس
هم خواهد رسيد .به طور کلي ،تغيير اقليم به نوسان در اقليمهاي
منطقهاي يا جهاني در طول زمان گفته ميشود که در فاصلههاي
زماني بين چند دهه تا چند ميليون ســال در نوسان است .اين
تغييرات ،چند علت عمده دارد از آن جمله اينکه اقليم به خودي
خود ،داراي يک روند غيرخطي نامنظم است که البته در بسياري
از موارد قابل پيشبيني است .با اين وجود برخي از اين تغييرات
شامل نوسانات ميزان تابش خورشيدي و بهرهبرداري زمين از
آن که در داخل و خارج از جو زمين رخ ميدهد ،قابل پيشبيني
نيست و ميتواند عامل اين تغييرات اقليم باشد.
از طرفي ،طبق نتايج مطالعات اخير ،نيروي تابشــي ناشــی از
گازهاي گلخانهاي ،عامل اصلي گرمايش جهاني است که نقش
تعيين کنندهاي در تنظيم دماي زمين دارند و همچنين ،با شروع
انقالب صنعتي در دهه  1850و شــتابگيري روزافزون مصرف
سوختهاي فسيلي ،توليد گازهاي گلخانهاي به شکل چشمگيري
افزايش پيدا کرده است.
اين ميزان همچنان در حال افزايش اســت و اين رويه ،افزايش
دمايي چشمگيري را باعث مي شود که مقابله با آن و جلوگيري
از اثرات آن بر زمين ،بســيار دشوار است .از جمله اين تاثيرات
ميتوان به تاثير پديده تغيير اقليم بر پراکنش بسياري از گونههاي
جانوري اشــاره کرد که اين موضوع امروزه به يک نگراني عمده
براي مديران حياتوحش تبديلشده است .تغيير اقليم تأثير منفي
بر تنوعزيستي و زنجيره غذايي دارد.
ادامه در صفحه 3

یادداشت

نابودی صنعت مرغ؛ نتیجه مداخله در
ساختارها و هنجارها
محمدحسین روشنک*

آیا میدانید در حالی که تفاوت  ۲۷۰۰تومانی
دالرهای دولتی جیب بسیاری را از درآمدی که
تصورش را نداشتند پر کرده و میکند ،جمعی
از زحمتکشترین کارآفرینان و تولیدکنندگان
کشــور که غذای ارزان سر سفرههای مردم را
تولید میکنند در حال ورشکستگی و نابودی

هستند؟
چرا آنان که دســتکاری و مداخله در هنجارهای اقتصادی کشور را
یدانند به فکر تولیدکنندگان مرغ گوشتی که کارآفرین
شاهکار خود م 
روستاهای کشورند نیستند؟ آیا جماعت پرتالش و کم درآمد مرغدار
نیز اگر میتوانست همانند آنان که ارتباطات قوی داشتند و از جاهای
پر قدرت حمایت شدند و سر راه را گرفتند تا به گفته خودشان حقشان
را از دولت بگیرند ،عمل میکردند ،دولت مجبور نمیشد حق اینها
که واقعا به حق بود و هست را بدهد؟ چرا باید به آن مرحله برسد
که دولت مجبور به حمایت بیش از آنچه باید انجام دهد ،بشود؟
تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ نزدیک به سه برابر یک کیلوگرم تخم
مرغ و یک سوم یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوسفند هزینه دارد یعنی
قیمت یک کیلوگرم مرغ باید حدود یک سوم گوشت و دو و نیم برابر
تخم مرغ باشد اما آیا در ماه مبارک رمضان که پشت سر گذاشتیم،
اینگونه بود؟ محصول مرغدار بیچاره به یک سوم قیمت تمام شده
در ماه رمضان مصرف شد.
یدانیم نتیجه ارزانی مرغ در ماه رمضان امسال نابودی صنعت مرغ
آیا م 
گوشتی و مرغداران را به همراه خواهد داشت و در آینده نه چندان
دور باید مرغ یخزده از خارج وارد کنیم؟ چند سال قبل که همین
شرایط برای صنعت مرغ تخمگذار ایجاد شد ،نوشتیم امروز جلوی
بحران گرانی و نبود تخم مرغ در آینده را بگیرید اما متاسفانه گوش
شنوایی نبود و باعث شد جمع زیادی از مرغداران مرغ تخمگذار آن
زمان نابود شوند و کشوری که بزرگترین صنعت مرغ تخمگذار را
در منطقه دارد و یکی از محصوالت صادراتی آن تخم مرغ هست،
مجبور شــود هر کیلوگرم تخم مرغ را با بیش از  ۲۰هزار تومان از
خارج وارد کند و با سوبســید به مردم بدهد ،آیا اگر سوبسیدی که
دولت برای واردات تخم مرغ داد آن روز برای جلوگیری از زیان مرغدار
مرغ تخمگذار داده بود بهتر نبود؟
شاید حافظه تاریخی ما کم باشد اما این مطلب را جایی بنویسیم که
این ارزان خوردن مرغ از جیب مرغداران مرغ گوشتی و این کارآفرینان
در حال نابودی روزی نتایجی خواهد داشــت؛ مردم روزی مجبور
خواهند شد با گران خریدن مرغ بخش ارزان خوردن را پس بدهند،
اما نه به آن مرغدارانی که امروز مرغ آنان را ارزان خریدهاند چرا که
آنان ورشکسته و زندانی خواهند بود ،بلکه به دولت و واردکنندگان مرغ
یخی وابسته به دولت و جمع کمی از مرغدارانی که شاید باقی بمانند .
نتیجه مداخله و دستکاری در ساختارها و هنجارها و عدم حمایت
هدفمند دولت از کارآفرینان زحمتکشی چون مرغداران تاکنون باعث
جیب به جیب شدن پولهای مردم و نابودی جمعی و پولدار شدن
جمع دیگر بوده است و چون در تیم و مشاوران اقتصادی دولت توان
و تدبیر الزم وجود ندارد در آینده نیز این موضوع وجود خواهد داشت.
* رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

استاندارخراسانرضویمطرحکرد

ضرورتزمینهسازیبرای
اشتغالافراددارایسوءسابقه

دنیای اقتصاد از ظرفیتهای خراسان رضوی
برای درآمدزایی از محیط زیست گزارش میدهد

غفلتازتوریسم
حیات وحش

دنیای اقتصاد -امروز درآمدزایی از محیط زیست در اکثر کشورهایی که دارای اقلیم
و تنوع خوبی از گونههای جانوری و گیاهی هستند ،به خوبی جا افتاده و گردشگری
محیط زیست نقش مهمی در اقتصاد جهان ایفا میکند .ابتدای خردادماه بود که خبر
حضوردوشکارچیامریکاییدرمنطقهحفاظتشدهحیدرینیشابوروشکاردوراس
قوچ «اوریال» سر و صدای زیادی در رسانهها به پا کرد تا جایی که بازنشستگی حمید
صالحی از مدیرکلی حفاظت محیط زیست استان ،برکناری او در واکنش به درز خبر
حضوراینشکارچیانتعبیرشد.اماصالحیدرگفتوگوبادنیایاقتصاداینشایعات
را رد کرد .اما حضورشکارچیان خارجیبه همینجاختمنمیشود چوندرسالجاری
پروانهشکار100راسگونهچهارپادرپنجاستانکرمان،یزد،خراسانجنوبی،خراسان
رضوی و البرز صادر شده است و از قرار معلوم ازین پس خبرهایی از این دست بیشتر
بهگوشخواهدرسید.خبرهاییکهازسال 92تاکنونبهدلیلممنوعیتصدورپروانه
شکار در ایران شنیده نمیشد .جالب است بدانید درآمد حاصل از فروش پروانه های
شکار به شکارچیان خارجی نوعی از درآمدزایی از طریق توریسم حیات وحش است
که در بسیاری از کشورهای دنیا رواج دارد اما اصول آن با آنچه در ایران اتفاق افتاده ،تا
حدیمتفاوتاست.گردشگریمحیطزیستشاملاکوتوریسمیعنیطبیعتگردیو
گردشگریحیاتوحشاستکهتوریسمحیاتوحشبهچنددستهتقسیممیشود
و تنوع زیادی دارد و بخشی از آن گردشگری شکار است .در سالهای اخیر موضوع
گردشگری پایدار در سازمان گردشگری جهانی مورد اهمیت واقع شده به این معنی
کهفقطافزایشگردشگرمهمنیستبلکهمحیطهمنبایدآسیبببیندوبایدتعاملی
دو طرفه بین توریست و جامعه محلی و محیط باشد .برخی از کارشناسان معتقدند
یکیازمزایایگردشگریحیاتوحشکمکبهپایداریمحیطزیستوحیاتوحش
باروشهایاستاندارد است.

صفحه 2

رئیسکمیسیونویژهتوسعهوعمرانتوس
شورایشهرمشهداعالمکرد

احیایتوس
باسادهشدنبوروکراسی
صفحه 4

مدیرکلمیراثفرهنگیخراسانرضویخبرداد

سرمایهگذاری 44میلیوندالری
افغانستانیهادرگردشگری
خراسانرضوی
صفحه 2

ناظرگمرکاتخراسانرضویاعالمکرد

کاهش 15درصدی
تعدادپروندههایقاچاق
صفحه 4

توگوبادنیایاقتصاد
توضیحاتتقیزادهخامسیدرباره بدهیدولتبهشهرداریمشهددرگف 

نمیدانیمعدد3هزارمیلیاردازکجاآمدهاست
صفحه 4

همینصفحه

مطالبات مالیاتی از غیرمودی ،تعدی نسبت به حقوق و آزادیهای افراد
محمد بخشی محبی *
حاکمیت قانــون و اجرای
صحیح آن در تامین امنیت
ســرمایهگذار و کارآفرین
نقــش بســیار کلیدی و
بنیــادی را در توســعه
اقتصادی ایفــا میکند و
مخاطب قراردادن غیر مودیان و مطالبه مالیات از
آنها همواره از چالشهای بین صاحبان کسب و کار
و سازمان امور مالیاتی بوده است.
فعاالن اقتصادی و کارآفرینان از اجرای صحیح و
قانونمند اجرا و وصول مالیات گلهمندند که به برخی
از مهمترین آنها اشاره میکنیم.
الف ) وصول مالیات از مدیران فاقد مسئولیت
در اشخاص حقوقی
عمده شکایات مربوط به این قسمت را شرکتها
و مدیران اشخاص حقوقی عنوان میدارند .بدین
ترتیب که اداره اجرائیات ســازمان امور مالیاتی
برگهای قطعی شده مالیات را در خصوص اشخاص
حقوقی اعم از اعضای هیات مدیرهای که در سال
محاســبه مالیات سمت داشتهاند و هم از اعضا و
مدیرانی که مالیات محاسبه شده در دوره سمت
آنها قطعی و ابالغ شــده است ،مطالبه میکنند؛
عــاوه بر آن اقدامات تامینی و اجرائی را ،هم در
خصوص مدیران دارای امضا و مسئولیت و هم در
خصوص مدیران فاقد مسئولیت و بدون حق امضا
به مورد اجرا میگذارد از این رو تعدادی از شکات به
دادسرا و معاونت حفظ حقوق عامه احضار شدند با
بررسی اظهارات و مستندات ایشان به نظر میرسد.
وجود چنین رویهای عالوه بر اینکه مغایر منطوق
قانونگذار در مواد  198و  202قانون مالیاتهای
مستقیم است ،خالف ماده  109قانون اصالحیه
قانون تجارت مصوب  1347و همچنین تعریف
مدیر مسئول در قانون تجارت کشور است .ضمن
آنکه مستقیماً و همچنین از باب وحدت مالک،
خالف آراء شمارههای  736و  1909هیات عمومی
دیوان عدالت اداری کشور است که به لحاظ قانونی
و با در نظر گرفتن مبانی مسئولیت و اصول فقهی
به دالیل آمده در ذیل خالف منطق قانون و انصاف
خواهد بود .چــرا که وقتی هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در آراء فوقالذکر مدیر مســئول را
مدیری تعریف میکند که دارای حق امضاء اسناد
تعهدآور است بنابراین سایر مدیران شخص حقوقی
میشوند .مدیران غیرمسئول و مطابق قوانین فوق
هیچ مسئولیتی از باب پرداخت مالیات بصورت
تضامنی با شــخصیت حقوقی نخواهد داشت و
به عبارت دیگر مودی اولیه به حساب نمیآیند.
فرض کنیم مدیران فاقد امضاء و مسئولیت تمایل
داشته باشند بدهی مالیاتی شخص حقوقی را از
محل اموال و داراییهای شرکت پرداخت کنند اما

پر واضح است که در راستای خواستهشان هیچ
اقدامی نمیتوانند انجام دهند چرا که اساساً صاحب
امضاء نیستند ،بنابراین شرعاً و قانوناً مطالبه تعهد از
ال قادر به انجام نیست صحیح نبوده و
کسی که عم ً
خالف انصاف است؛ به عبارت دیگر نمیتوان کسی
را بابت امری مسئول شناخت در حالی که امکان
انجام آن را ندارد لذا اقداماتی که برخالف قاعده
تسلیم باشد دارای ایرادات اساسی خواهد بود.
ب ) مطالبه مالیات از مدیران سابق شرکت
دیگر چالشــی که مدیــران و کارآفرینان بخش
خصوصی در حوزه اجرائیات سازمان امور مالیاتی
اظهار میدارند این است که سازمان امور مالیاتی
علیرغم آنکه آنان در شرکت سمتی ندارند و مدت
مسئولیتشان پایان یافته است اما آنها را مسئول
پرداخت مالیات دانسته و علیهشان اقدامات تامینی
و توقیفی را به عمل میآورد.
بر فرض وجود چنین رویهای مستند به مواد قانونی
ذیل این اقدام خارج از ضابطه و قانون است:
برابر با ماده ۱۹۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 94که با نوآوری و اصالح ماده  198سابق عبارت
(قطعی شــده باشد) را عالما و عامدا الحاق کرده
مطالبه مالیات صرفاً از مدیران اشخاص حقوقی
امکانپذیر است که برگههای مالیاتی در دوره آنها
قطعی و ابالغ شده باشد.
ســازمان امورمالیاتی باید دقت داشته باشد که
مدیرانی کــه در زمان قطعی شــدن برگههای
مالیاتی یا متممهای مالیاتی که بعضاً ممکن است
سالها پس از مســئولیت آنها قطعی شده باشد
دیگر توجیهی بــرای پرداخت ندارند .زیرا که در
زمان قطعی شدن برگههای مالیاتی اساساً سمتی
نداشــتهاند که بخواهند نسبت به صدور یا نحوه
محاسبات آنها اعتراضی کنند و از همه مهمتر در
زمانی که آنان مسئولیت داشتهاند بدهی مالیاتی
قطعی شــده وجود نداشته است .از این رو لحاظ
عین جمالت رای هیات عمومی که مرتبط با این
بحث است ،خالی از لطف نیست .بنابراین اقدامات
اجرایی در خصوص مدیران قبلی که مالیات در
مقطع زمانی پس از اتمام دوره مدیریت آنها قطعی
شده ،فاقد توجیه منطقی الزم است در حالی که
سازمان امور مالیاتی صرفا میتواند اقدامات اجرایی
در مورد مدیران مسئولی که در دوره آنها بدهی
مالیاتی قطعی و ابالغ شده است ،اعمال کند.
ج) اعتراض به شــکایات ناشی از اقدامات
اجرائی واحدهای اجرائیات ســازمان امور
مالیاتی
برابر ماده  216قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی
که از نحوه عملیات اجرا شکایت دارند میبایست
در هیاتهای حل اختالف مالیاتی شکایت خود
را طرح کنند که بنا به دالیل ذیل اساساً در موارد
الف و ب این رویه صحیح نیست.
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توضیحات استاندار
درباره فرماندار آینده مشهد
صفحه 4

دنیای اقتصاد از ظرفیتهای خراسان رضوی برای درآمدزایی از محیط زیست گزارش میدهد

غفلت از توریسم حیات وحش

زهرا صفدری
خبرنگار

دنیــای اقتصــاد -امروز
درآمدزایی از محیط زیست
در اکثر کشورهایی که دارای اقلیم و تنوع خوبی
از گونههای جانوری و گیاهی هستند ،به خوبی جا
افتاده و گردشگری محیط زیست نقش مهمی در
اقتصاد جهان ایفا میکند.
ابتدای خردادماه بود که خبر حضور دو شکارچی
امریکایی در منطقه حفاظت شــده حیدری نیشابور
و شــکار دو راس قوچ اوریال سر و صدای زیادی در
رســانهها به پا کرد تا جایی که بازنشستگی حمید
صالحی از مدیرکلی حفاظت محیط زیست استان،
برکناری او در واکنش به درز خبر حضور این شکارچیان
تعبیر شد .اما صالحی در گفتگو با دنیای اقتصاد این
شایعات را رد کرد .اما حضور شکارچیان خارجی به
همینجا ختم نمیشــود چون در سال جاری پروانه
شــکار  100راس گونه چهارپا در پنج استان کرمان،
یزد ،خراســان جنوبی ،خراسان رضوی و البرز صادر

شده است و از قرار معلوم ازین پس خبرهایی از این
دست بیشتر به گوش خواهد رسید .خبرهایی که از
سال  92تاکنون به دلیل ممنوعیت صدور پروانه شکار
در ایران شنیده نمیشد.
جالب اســت بدانید درآمد حاصل از فروش پروانه
های شــکار به شکارچیان خارجی نوعی درآمدزایی
از طریق توریسم حیات وحش است که در بسیاری
از کشــورهای دنیا رواج دارد اما اصول آن با آنچه در
ایران اتفاق افتاده ،تا حدی متفاوت است .گردشگری
محیط زیست شامل اکوتوریسم یعنی طبیعتگردی
و گردشــگری حیات وحش است که توریسم حیات
وحش به چند دســته تقسیم میشود و تنوع زیادی
دارد و بخشی از آن گردشگری شکار است.
در ســالهای اخیر موضوع گردشــگری پایدار در
سازمان گردشگری جهانی مورد اهمیت واقع شده به
این معنی که فقط افزایش گردشگر مهم نیست بلکه
محیط هم نباید آسیب ببیند و باید تعاملی دو طرفه
بین توریست و جامعه محلی و محیط باشد .برخی از
کارشناسان معتقدند یکی از مزایای گردشگری حیات
وحش کمک به پایداری محیط زیست و حیات وحش

با روشهای استاندارد است و در کشورهایی مثل برزیل،
اکوادور ،تانزانیا ،کامبوج ،اســترالیا ،ونزوئال و بالروس
گردشگری حیات وحش به خوبی انجام میشود؛ به
این صورت که به صورت خاص مناطقی برای شکار
کامال پلمپ میشود و در این مناطق از قبل برنامهریزی
شده ،تجهیزات و امکانات و خدمات گردشگری ارائه
میشود؛ یعنی همه چیز طبق اصول پیش میرود.
کشورما از نظر چشماندازها و جاذبههای طبیعی و
حیات وحش قابلیت باالیی برای گردشگری دارد؛ چون
در عین حال دارای  14اقلیم است و از نظر اقلیمی و
تنوع زیستی بعد از روسیه ،چین ،ایاالت متحده امریکا،
استرالیا و هند ،رتبه ششم را در دنیا دارد و این نشان
دهنده پتانسیل باال در حوزه گردشگری محیط زیست
است که تاکنون به نحو مطلوبی و آنطور که باید از این
ظرفیت برای درآمدزایی و رشد اقتصادی استفاده نشده
است .برای استفاده از این ظرفیت مانند بسیاری دیگر
از حوزهها ،باز هم به کلمه زیرساخت میرسیم باید
زیرساخت الزم فراهم شــود ،سرمایهگذاری صورت
بگیرد ،اقامتگاهها ایجاد شود و سیستم حمل و نقل
بهبود یابد تا گردشگری حیات وحش و طبیعتگردی
به یکی از بزرگترین منابع درآمد کشور تبدیل شود.

zظرفیتهای قابل توجه خراسان رضوی برای توریسم
محیطزیست

اما بد نیســت حال که موضوع گردشگری محیط
زیست را پیش کشیدیم ،با تنوع گونههای جانوری و
تعداد مناطق حفاظت شده خراسان رضوی آشنا شویم؛
پارک ملی تندوره ،اثر ملی طبیعی دریاچه بزنگان و
پناهگاه حیات وحش شیر احمد سه منطقه برجسته
به لحاظ تنوع زیستی و جذابیت گردشگری این استان
محسوب میشوند .مناطق حفاظت شده هزارمسجد،
حیدری ،منطقه گردشگری سالمی در خواف ،منطقه
حفاظت شده خواجه ،ارس ،باغکشمیر ،منطقه در بادام
و نیز منطقه حفاظت شــده قرچقه از دیگر مناطقی
هستند که از طبیعت بکر و دستنخوردهای برخوردارند.
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مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد

سرمایهگذاری 44میلیون دالری افغانستانیها در گردشگری خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -مدیرکل میراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشگری خراسان رضوی از
سرمایهگذاری  44/5میلیون
دالری افغانستانیها در حوزه
گردشگری این استان تا پایان سال  96خبر داد.
ابوالفضــل مکرمیفر در جلســه با هیــات مدیره
انجمن ســرمایهگذاران افغانستان در ایران و جمعی
از ســرمایهگذاران افغانستانی از سرمایهگذاری 44/5
میلیون دالری افغانســتانیها در این استان تا پایان

سال  96خبر داد و گفت :در میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری این استان هیچ محدودیتی برای
ســرمایهگذاری خارجی از جمله افغانستانیها وجود
ندارد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
خراسان رضوی با اشــاره ب ه آمار سرمایهگذاری سال
گذشــته در این اســتان ،اظهار کرد :سرمایهگذاران
خارجی دارای مجوز که با نرخ مبادلهای ارز وارد کشور
کردهاند تا پایان سال  96در قالب  25طرح گردشگری
حجم سرمایهای معادل  74میلیون دالر سرمایهگذاری

یادداشت
خبر
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانرضوی:

عملیاتمقابلهبابیابانزاییبدونفوت
وقتصورتمیگیرد

ایسنا -مدیرکل اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری خراسان رضوی گفت48 :
درصد مساحت استان خراسان رضوی
اراضی بیابانی است که بخش وسیعی
حدود 1میلیــون و  500هزار هکتار
کانونهای بحرانی فرسایش بادی بوده که عمده این
مناطق کانون تولید ریزگردها هستند.
علیرضا صحرائی با اشــاره به اینکــه مقابله با بیابانزدایی
قدمتــی دیرینهدارد ،عنوان کرد :اولین اقدام بیابانزایی در
سال  1344و از منطقه حارث آباد سرخس انجام شده است،
از این جهت میتوان دریافت که مقابله با بیابانزدایی عمری
بالغ بر  53سال دارد .وی با اشاره به اینکه  570هزار هکتار
عملیات اصالح عرصههای بیابانی و احیا شده صورت گرفته
اســت ،بیان کرد :از این جهت عملیات مقابله با بیابانزایی
بدون فوت وقت صورت میگیرد.
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
با اشــاره اینکه بیشتر عملما در بیابانزدایی اصالح مناطق
بحرانی اســت ،افزود :در 16شــهر استان  15کانون بحران
فرسایش بادی داشته که خوشبختانه طرحهای مطالعاتی و
اجرایی این کانونها صورت گرفته و همچنین عملیات اجرایی
کانون بحران فرسایش بادی نیز هر ساله صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه کمربند سبزی در مناطق بیابانی استان
خراسان رضوی ایجاد شــده است ،عنوان کرد :این کمربند
ســبز از مناطق سبزوار تا سرخس ایجاد شده به طوری که
تمام شهرهای جنوبی ،شرقی و غربی که کانون بحران فعال
داشته شناسایی و عملیات اصالح و احیا این کانونها صورت
گرفته است.
صحرائی با بیــان اینکه بهترین روش برای اصالح مناطق
بیابانی و بحرانی افزایش پوشش گیاهی است ،عنوان کرد :در
بعضی از کانونهایی که به شدت بحرانی بوده نمیتوان پوشش
گیاهی را مســتقر کرد ،از این جهت برای ثبات این مناطق
ابتدا بایستی توسط مالچ تثبیت و سپس گیاه کاشته شود.
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
افزود :بــا توجه به اینکه کانون بحرانی زیــادی نداریم ،در
ســالهای گذشته مالچ پاشــی در مناطق سرخس و گناباد
انجام شــده است ،اما هماکنون نیازی به آن نیست .لذا فقط
در صورتی از مالچ استفاده میشود که در مناطقی گیاه نتواند
در خاک استقرار پیدا کند چراکه مالچ پاشی برای ثبات گیاه
صورت میگیرد.

تازههای نشر

کژرفتاری

دنیای اقتصاد ،ابوالفضل حیدری -این کتاب «داستان»
شکلگیری اقتصاد رفتاری است به روایت یکی از مهم
ترین افرادی که در ایجاد و گسترش این رشته نقش
داشت ه اند؛ ریچارد تِیلر برنده نوبل اقتصاد .۲۰۱۷
مولف ،موضوع نسبتا پیچیده اقتصاد رفتاری را که آمیختهای
از اقتصاد و روانشناســی است با نثری روایتگونه و جذاب
توضیح داده است .خاطرات ،شوخیها و روایت هایی که ت ِیلر
در این کتاب استفاده کرده باعث شده که همان ابتدا به خواننده
متذکر شود که «این کتابی نیست که از یک استاد اقتصاد انتظار
دارید» .اما برای آنان که ریچارد ت ِیلر را میشناسند ،این همان
کتابی اســت که از او انتظار دارند .در یادداشت کوتاه مولف
ن اندازه
درباره ترجمه فارسی کتاب آمده است :امیدوارم هما 
که من از نوشتن این کتاب لذت بردم ،از خواندنش لذت ببرید
و دریچ ه ای تازه برای نگاه به انسان ها پیش روی شما بگشاید.

کردهاند .وی با بیان اینکه سرمایهگذاران کشور دوست
و برادر افغانستان بیشترین سرمایهگذاری را در خراسان
رضوی داشتهاند ،تصریح کرد :از  25طرح گردشگری
این استان 18 ،طرح مربوط بهسرمایهگذاران افغانستانی
بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
خراســان رضوی از ســرمایهگذاری افغانستانیها در
منطقه گلشهر مشهد ،قدردانی کرد و گفت :این اداره
کل آمادگی دارد ،در چارچوب قوانین حداکثر همکاری
را با سرمایهگذاران افغانستان داشته باشد .وی درباره

درخواســت برخی تسهیالت برای ســرمایهگذاران
افغانســتانی در ایران اظهــار کــرد :امتیازاتی برای
ســرمایهگذار در قانون پیشبینی شده این است که
سرمایهگذاران افغانستانی میتوانند از آن بهرهمند شوند.
 5 zپیشنهاد برای سرمایهگذاران افغانستانی
مکرمیفــر  5پیشــنهاد را نیز در این جلســه با
سرمایهگذاران مطرح کرد و گفت :با توجه بهپیشینه
تاریخی ،روابط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی منطقه
هرات با خراسان رضوی بهویژه مشهد مقدس ،ایجاد
اتوبان مشهد -هرات میتواند تبادالت بین این دوشهر

را توســعه و گســترش دهد .وی ادامــه داد :با توجه
بهبرنامهریزیهای انجام شده برای احداث و راهاندازی
مرکز ملی گوهرســنگها در مشــهد و ظرفیتهای
اقتصادی که در این زمینه وجود دارد و افغانستان نیز
در این زمینه استعدادهای خوبی دارد ،سرمایهگذاران
افغانستانی میتوانند در این زمینه ورود پیدا کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
خراسان رضوی با اشاره به اشتراکات فرهنگی -تاریخی
ایران و افغانستان؛ اضافه کرد :این آمادگی را داریم ،در
صورت تمایل افغانستانیها بهویژه بخشی از افغانستان

که در حوزه تمدنی خراســان بوده ،آثار این کشور در
موزه خراسان بزرگ بهنمایش گذاشته شود.
مکرمیفر با اشــاره بهبرخی فرصتهای اقتصادی
مشهد برای افغانستانیها ،پیشــنهاد کرد :رستوران
افغانستانیهای مقیم مشهد یکی از فرصتهای مهم
اقتصادی است که با سرمایهگذاری افغانستانیها میتواند
انجام شود .وی ادامه داد :با توجه به در پیشرو بودن
نمایشگاه بینالمللی جهانگردی مشهد ،ب ه افغانستانیها
نیز پیشــنهاد و درخواست میکنیم در این نمایشگاه
شرکت کنند.

استاندار خراسان رضوی مطرح کرد

ضرورت زمینهسازی برای اشتغال افراد دارای سوءسابقه

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی گفت:
باید این امکان و ظرفیت را برای کسانی که دارای
سوءپیشینه هســتند ،در واحدهای تولیدی و
صنعتی ایجاد کنیم تا بتوانند به جامعه بازگردند
و زمینه برای اشتغال آنها فراهم شود.
به گزارش ایسنا ،علیرضا رشیدیان در بازدید از چند
کارخانه در مشــهد اظهار کرد :اگر کسی به هر دلیلی
دچار آسیب اجتماعی شد ،چون تمامی انسانها فطرت
پاک دارند ،باید به این دسته از افراد ایمان داشته باشیم
و به آنها فرصت برطرف کردن مشکالت خود را دهیم
تا به جامعه بازگردند و اقداماتی برای آنان صورت گیرد
که یکی از مهمترین این اقدامات ایجاد اشتغال است.
اســتاندار با تاکید بر اینکه بایستی برای افراد دارای

سوءسابقه فرصتی دوباره برای بازگشت به زندگی فراهم
شود ،تصریح کرد :همچنین فقط اینکه تنها یک واحد
در این زمینه داشته باشیم ،خوب نیست و بایستی این
امر را تکثیر دهیم.
رشیدیان افزود :در واقع این امکان و ظرفیت را برای
کســانی که دارای سوءپیشینه هستند ،در واحدهای
تولیــدی و صنعتی را ایجاد کنیم تا بتوانند به جامعه
بازگردند و زمینه برای اشــتغال آنها فراهم شود .البته
شایان به ذکر است که تعدادی از واحدهای ما در این
مساله شروع به فعالیت کردند و امیدواریم این اتفاق در
تمام کشور گسترش یابد.
وی با اشاره به اینکه باید سایر واحدهای صنعتی برای
اشتغال افراد دارای سوءسابقه زمینه اشتغال را فراهم

کنند ،عنوان کرد :سایر صنایع نیز آغاز به فعالیت کنند.
افرادی که در گذشــته دچار تزلزلی در زندگی خود و
جامعه شدند ،نباید از جامعه ترد شوند ،چرا که جامعه
به تک تک اعضای خود نیازمند اســت .در نهایت اگر
ظرفیتی برای این جوانان شکل گیرد ،به نفع جامعه،
کشور ،استان ،شهر و به ویژه خانواده است.
رشیدیان خاطرنشان کرد :امیدواریم بتوانیم این کار
را توســعه دهیم ،با توجه به نیت خیر و ظرفیتی که
وجود دارد ،این کمک و همیاری راادامه دهند تا جایی
که قانون اجازه میدهد ،بتوانیم این کار ادامه دهیم تا
تشویقی باشد برای سایر افرادی که میتوانند در این
زمینه فعالیت کنند.
وی بــا بیان اینکه امیدواریم نهضتی که در این امر
به راه افتاده گسترش پیدا کند ،عنوان کرد :از تمامی
واحدهای صنعتی استان درخواست میکنیم تا در این
امر خیر شرکت کنند که فرصتی دوباره برای افرادی
که دچار لغزشی شدند ،ایجاد شود ،فرصت زندگی را
از آنها نگیریم و همچنین فرصتی ایجاد شود تا شاهد
پیشرفت و پویایی این جوانان باشیم.
رشیدیان در جمع خبرنگاران هم اظهار کرد :گروه
کارخانجات زیتون آرشیا واحدی منطبق بر روحیات
انسانی بوده که حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی را
انجام میدهد .بایستی به این مساله توجه شد که سایر
واحدهای صنعتی به این حمایت بپردازد تا افرادی که
در برخی از مراحل زندگی خود دچار مشکل میشوند
بتوانیم ظرفیتی برای جامعه پذیر شــدن این افراد و
بازگشت آنها به جامعه را ایجاد کنیم.
zبومیسازی تولید کولرگازی در استان

اســتاندار خراسان رضوی در بازدید از شرکت نیان

الکتریک هم عنوان کرد :این شرکت دانش بنیان بوده
که در استان اقدامات بسیار خوبی را انجام داده و توانسته
تولید کولرگازی را بومی ســازی کند به طوریکه این
کولرهای گازی با ظرفیتهای مناسب ،امکان پشتیبانی
و خدمات پس از فروش صورت گرفته است.
رشیدیان با دعوت از کسانی که در حوزه ساختمان
فعالیت دارند برای استفاده از ظرفیت ایجاد شده ،تصریح
کرد :این کولرها با کیفیت خوب ازسوی یک شرکت
دانش بنیان و بومی شــده خود تولید شــده که این
ظرفیت در این کارخانه قابلیت عملیاتی شدن دارد.
وی عنــوان کرد :همانطور که این شــرکت برای
واحدهای بسیار حساس الکترونیکی قطعه تولید کردند،
تولید برای واحدهای مسکونی امر بسیار سختی نخواهد
بود .الزمه ســرمایهگذاری و هزینــه کردن برای این
مساله ،مشخص شدن ظرفیت بازار برای بهرهبرداری
از آن است .تولیدکنندگان ما در حوزه مسکن از این
ظرفیت بازدید کنند و سفارش دهند تا این امکان به
وجود بیاید تا بتوانیم کولرگازی با برند ایرانی در اینجا
تولید و مصرف کنیم.
رشیدیان سپس در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید اســتان که به میزبانی شرکت نیان الکترونیک
برگزار شد ،با اشــاره به بررسی مشکالت بخشهای
کشاورزی و صنعت به حوزه ستاد تسهیل ،خاطرنشان
کرد :با توجه به شــرایط فعلی در کشــور و تهدیدات
تحریمی از خارج به ویژه آمریکا ،در جلسه ستاد تسهیل،
ت تصمیمگیریهای داخلی با
باید بتوانیم از ظرفیــ 
حداکثر استفاده و مبتنی بر قانون عرصه تولید ،اشتغال و
صادرات خود را حفظ کنیم و همچنین مشکالت موجود
را برطرف سازیم .در این جلسه تصمیماتی گرفته شد

که امیدواریم این تصمیمات به نفع تولیدکنندگان باشد.
رشیدیان در خصوص تضمین کنترل گرانی در بازار
تصریــح کرد :در حال حاضر ما ســتاد تنظیم بازار را
تشکیل داده و نکتهای که در شورای جهاد کشاورزی
بررسی شــد ،این است که در حوزه گوشت با کمک
اتحادیه گوشت توانستیم گوشت قرمز را از استرالیا وارد
کرده و قیمت آن را که نزدیک به  ۶۰هزار تومان بود را
به قیمت کمی بیش از  ۳۰هزار تومان تغییر دهیم که
این گوشت دارای کیفیت مناسبی است.
وی در خصوص قیمت گوشــت مــرغ عنوان کرد:
گوشت مرغ نیز حجم و کیفیت خوبی دارد .همچنین
این گوشــت مرغ در اســتان دارای قیمت کمتری
نسبت به کشور بوده یعنی در واقع قیمت مرغ را نیز
کنترل کردیم.
استاندار خراسان رضوی در خصوص برنج اظهار کرد:
همچنین در ماه مبارک رمضان دو نوع برنج پاکستانی
و تایلندی را وارد و توزیع کردیم تا بتوانیم قیمت برنج
را نیز کنترل کنیم .در برخی اقالم مانند میوه و ترهبار
مشکل داشتیم که در جلسه ستاد تنظیم بازار این نکته
ذکر شد که میزان افزایش قیمت واحدهای حمل و نقل
مشخص باشد.
رشیدیان با بیان اینکه بازرسیهای خود را به بیش
از  32هزار بازرســی در ماه رمضــان افزایش دادیم،
خاطرنشان کرد 2000 :واحد صنفی منجر به حکم شد
که بیش از  2میلیارد و  700میلیون تومان بازگشت
جرایم را دربرداشت .توصیه کردیم که واحدهای صنفی
و حمل و نقل بایستی به نرخ افزایش تصویب شده در
حــوزه حمل و نقل توجه و آن رعایت کنند و باالتر از
آن تخلف محسوب و با آن برخورد میشود.

درکمیسیونگردشگریاتاقبازرگانیخراسانرضویمطرحشد

ظرفیتهای مغفول مانده بازار سوغات مشهد و جوالن کاالهای خارجی
دنیای اقتصاد -در کمیســیون گردشگری
و خدمات اتاق بازرگانی خراســان رضوی بر
ضرورت تدوین سند جامع گردشگری مشهد
با هدف تعیین آمار صحیح زائران ،ساماندهی
بازار سوغات و سرمایهگذاری هدفمند تاکید شد.
مژگان ثابت تیموری ،دبیر کمیسیون گردشگری و
خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست به
ارائه گزارشی از وضعیت بازار سوغات مشهد پرداخت و
عنوان کرد :متاسفانه در حال حاضر هر کاالیی با عنوان
سوغات عرضه میشــود اما این تحفه باید نمادی از
مقصد سفر باشد.
تیموری در ادامه به تالشــهایی اشــاره کرد که از
سال 91تاکنون برای ساماندهی بازار سوغات مشهد
انجام گرفته و یادآور شد :مطالعه موضوع سوغات زیارت
در چهارچوب طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام
رضا(ع) ،ایجاد دبیرخانه ســوغات زیارت ،راهاندازی
کارگروه ویژه ســوغات زیارت و ...شماری از اقداماتی
بوده که در این سالها انجام گرفته یا همچنان در حال
پیگیری است.
وی افزود :در خالل بررســی هر کدام از این برنامه
ها ،پیشنهادات ،اهداف و چشم اندازهایی ارائه شدند
که بخشی از آنها بر نکاتی مهم تاکید داشتند .برای
نمونه در تدوین نقشه راه توسعه کمی و کیفی سوغات
فرهنگی زائر؛ دو موضوع «ایجاد نظام صنفی فعاالن
ســوغات» و «ارائه فرصت های مطالعاتی خارجی به
هنرمندان برتر» مورد تاکید قرار گرفته بود که هر دو
این موضوعات در این عرصه بسیار حائز اهمیت هستند
اما اقدامی برای آنها انجام نشده است .دبیرخانه سوغات
زائر نیز از میــان اهداف و وظایف خود بر موضوعات
مهمی چون؛ «دانش بنیان کردن تولید ،بازاررسانی و
عرضه صنایع دستی و سوغات زیارتی»« ،ایجاد بانک
اطالعاتی منسجم از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان
صنایع دستی»« ،تحقیق و پژوهش در زمینه بازار و
بازاریابی ســوغات» و ...تاکید کرده است ولی همین
مقوالت نیز راه به جایی نبردهاند .توامان در کارگروه
ویژه ســوغات زیارت که امسال ایجاد شد نیز اهداف
مشــابه و بعضا جدیدی مورد توجه قرار گرفت که از
جمله آنها« ،ضــرورت ایجاد و تقویت زنجیره کامل
صنایع دستی و سوغات در روستاها و مراکز فعالیت
هنرمندان» بود .امیدواریم شــاهد به ثمر نشســتن
اقدامات این ساختار باشیم.

قانعی:تشتتآماریدرحوزهگردشگریمشهدنگرانکنندهاست

وی به ارقام متفاوتی اشاره کرد که مسئوالن مختلف
طی سالهای اخیر به عنوان گردش مالی سوغات زائر
در مشهد اعالم میکنند و تفاوت آشکار این آمار ناشی
از نبود رویکردهای علمی و مطالعات مستند در این
حوزه دانست.
ثابت تیموری ادامه داد :در برههای اعالم شــد که
سهمی کمتر از 30درصد از بازار سوغات مشهد نصیب
هنرمندان و تولیدات کارگاههای تولیدی میشود .نظر
به باال بودن گردش مالی بازار ســوغات شهرمان باید
تدبیری صورت گیرد تا این ظرفیت بیشتر از گذشته
نصیب تولیدکننده داخلی شود.
دبیر کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی
خراسان رضوی به تالشهای دیگر استانها برای ارتقای
بهرهوری در بازار سوغاتشان اشاره کرد و گفت :بنابر
اعالم استاندار خراسان جنوبی ،در برنامه نوروزگاه 97
مشهد ،این خطه سهمی  800میلیونی از سبد کاالی
سوغات داشته است .توامان متولیان امر در این استان
برنامهریزی کردهاند تا در سال  ،98سه میلیارد تومان
درآمــد از محل فروش صنایع دســتی این خطه در
شهرهای شیراز ،اصفهان و مشهد داشته باشند.
zضرورت تدوین سند جامع گردشگری مشهد

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی
خراسان رضوی نیز گفت :نابسامانی که طی سالهای
اخیر در بحث ارائه آمار زائران رخ داده اســت و عدم
اتکای ارقام اعالمی به بنیانهای علمی و متقن ،باعث
شــده تا در حوزه برنامهریزی و سرمایهگذاری برای
صنعت گردشــگری این شهر ،به چالش دچار شویم.
همه این دشــواریها از نبود سند جامع و راهبردی
گردشگری مشهد نشات میگیرد.
محمد قانعی تاکید کرد :تالش اتاق بازرگانی خراسان
رضوی و کمیســیون گردشگری این خواهد بود که
تدوین این ســند را با رویکــردی راهبردی و نگاهی
کاربردی ،مطالبه کنند و خود نیز در این زمینه همراهی
و راهبری الزم را انجام خواهیم داد.
وی به دو موضوع «بازار سوغات مشهد» و «ضرورت
تدوین بانک اطالعات گردشــگری مشهد» به عنوان
دو دســتور کار اصلی این نشست اشاره کرد و افزود:
گزارشی از وضعیت بازار سوغات در مشهد تدوین شده
که گویای ظرفیتهای مغفول در این حوزه است .این
اقتضای فرهنگ ماست که مسافر از سفر خود سوغات و
تحفهای همراه بیاورد و در واقع همین ظرفیت فرهنگی،

بسترساز اشتغال و رونق اقتصادی است.
قانعی ادامه داد :به رغم فرصتهای مطلوبی که در
بازار سوغات مشهد فراهم است ،متاسفانه شاهدیم که
سهم عمدهای از این بازار نصیب کاالهای خارجی می
شود و این امر صدای تولیدکنندگان داخلی را درآورده
است .در گذر این سالها باید تدبیری برای جهتدهی
به بازار سوغات شهرمان صورت میگرفت اما متاسفانه
اقدامات الزم تاکنون در این رابطه انجام نگرفته است.
وی ادامه داد :نظر به ارزآوری و سودآوری مطلوبی که
بازار سوغات مشهد دارد ،باید هم مطالعات الزم و هم
اقدامات موثری در خصوص آن با مشارکت تشکلهای
مرتبط انجام پذیرد.
قانعی اشارهای به تشتت آماری در حوزه گردشگری
شهرمان داشت و اعالم کرد :آمارهایی که اغلب از میزان
حضو زائران ارائه میشود ،محل اختالف جدی نهادهای
مختلف بوده و به واسطه عدم اتکای آن به بنیانهای
علمی ،این نگرانی وجود دارد که نیازسنجیهای آتی
در حوزههای سرمایهگذاری و تامین زیرساختها با نوعی
انحراف روبهرو شود.
وی ادامه داد :وقتی آمارها فراتر از واقعیت ارائه شود،
به تبع شــاهد خواهیم بود که امکانات در بخشهای
خدماتی بیشتر از نیاز موجود تولید میشود و نتیجه
آن خواهد بود که ظرفیتهای اقامتی ما در عمده روزهای
سال خالی بمانند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد
به شــیوههای سنتی در احتســاب جمعیت زائران
مشــهدالرضا(ع) اشــاره کرد و گفت :شمارشگرهای
جادهای و یا تعداد مسافران ورودی به فرودگاه ،ترمینال
یا ایستگاه قطار مشهد ،نمیتوانند گویای آمار واقعی
این بخش باشد و باید در چهارچوب یک بررسی علمی
با مشارکت دانشگاه فردوسی ،به آماری واقعی در این
حوزه دست پیدا کنیم چون موفقیت و جهتدهی به
سرمایهگذاریهای آتی در شهر مشهد ،وابسته به همین
آمار متقن خواهد بود.
وی در عین حال از پر شدن ظرفیت مراکز اقامتی
رسمی شهر مشهد در تعطیالت نیمه خردادماه خبر
داد و ابراز امیدواری کرد :در آینده نیز شاهد تکرار این
پیکهای پررونق برای مشهد باشیم.

zچالش سرمایهگذاری در مشهد به واسطه آمارهای
غیرمستند

محمدســعید ولــیزاده نایب رئیس کمیســیون

گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز
در همین رابطه با انتقاد از ضعف موجود در سیستم
آماردهی زائران مشهدالرضا ،اعالم کرد:متاسفانه شفاف
نیست که آمار مذکور به چه ترتیبی حاصل میشود و
توازنی نیز با واقعیت ندارد.
وی ادامه داد :در حال حاضر مجتمعهای تجاری،
مراکز اقامتی و حوزههای مختلف خدمات گردشگری
در شهر مشهد به اتکای آمارهای مذکور ایجاد میشوند
و توسعه مییابند اما ظرفیتهای خالی و عدم بهرهوری
کافی آنها حکایت از آن دارد که توسعه مذکور فراتر از
نیاز موجود بوده است.
ولیزاده تاکید کرد :مسئوالن باید بر روی این آمارها
و استناد آنها حساس باشند چون همین ارقام زیربنای
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای آنها است.

zاهمیت سند جامع گردشگری برای ساماندهی
مشکالتاینبخش

هادی رفیعی ،قائم مقام پژوهشــکده گردشگری
جهاددانشگاهی خراســان رضوی نیز گردش مالی
سوغات زیارت برای شهر مشهد را ساالنه دو تا دوهزار
و 200میلیارد تومان عنوان کرد و افزود :از این سهم
45تا 50درصد مربوط به اجناس داخلی است.
وی بیشــترین کاالهای مورد تقاضــا را زعفران،
نبات و زرشــک عنوان کرد و یادآور شد :اما از لحاظ
ریالی بیشترین ســهم در اختیار پوشاک است و به
نظر میرسد باید برای این بخش برنامهریزی جدی
داشته باشیم.

رفیعی نبود سند جامع گردشگری را عامل مهمی
دانست که به چالشی جدی برای حوزههای مرتبط
تبدیل شــده است و عنوان کرد :از سال  84تاکنون
بحث تدوین این سند مطرح بوده اما تا به امروز حتی
احتســاب درســت و دقیقی از جمعیت گردشگران
ورودی به شــهرمان نداریم .از سویی این سند باید
برای ارکان و دستگاههای متولی نقش و جایگاه الزم
را مشخص میکرد تا امروز شاهد همگرایی الزم در
بحث گردشگری زیارتی میبودیم اما خأل آن باعث
شده تا توقعات مذکور نیز تامین نشود.
قائم مقام پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
خراسان رضوی همچنین به طرح پیمایش ملی که
نهاد متبوعش در حوزه زیارت انجام داده ،اشاره کرد
و یادآور شــد :بررسی های ما نشان می دهد که آمار
گردشگران ورودی(در قالب بررسی گردشگر از مبدا) به
مشهد حدود  12تا 15میلیون نفر در سال است(چیزی
مشابه یکی از گزارشات مرکز آمار ایران) و ارقام 25
تا 30میلیونی دارای اریب بوده و دالیل این انحراف
را هم از نظر علمی برای مسئوالن تشریح کرده ایم.
وی بیان کرد :آمارهای غیرمستند ،به فعاالن بخش
خصوصی مســیر غلط را نشان می دهد و باعث می
شود تا احساس نیاز کاذب شکل بگیرد و ظرفیت هایی
در شهرمان با هزینه های باال ایجاد شوند که بازدهی
کافــی را در آینده نخواهند داشــت .ظرفیت خالی
مراکز اقامتی شهر مشهد ،نشانگر بخشی از وضعیت
موجود است.

دوشنبه 28خرداد ماه 1397

ادامه از صفحه اول

وجــود گونههای جانوری مختلــف و متنوع در این
مناطق نشان دهنده ظرفیت باالی خراسان رضوی در
جذب گردشگران داخلی و خارجی است؛ پراکنش بالغ بر
400گونه مهرهدار اعم از پستانداران ،پرندگان ،خزندگان،
ماهیها و دوزیستان ازویژگیهای بارز حیات وحش استان
است که از گونههای مهم مهرهداران در خراسانرضوی
میتوان به یوزپلنگ آسیایی ،پلنگ ایرانی ،قوچ و میش
اوریال ،کل و بز ،آهو ،جبیر ،گربه پاالس ،گربه وحشی،
کاراکال و هوبره ،قرقاول بال سفید ،زاغ بور ،کبک دری،
باالبان ،شــاهین ،هما ،کرکس سیاه ،زنگوله بال ،تیهو،
کبک ،اردک بلوطی ،غاز خاکستری اشاره کرد.
آهو شاخص گونههای جانوری استان خراسان رضوی
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گزارش

دنیای اقتصاد از ظرفیتهای خراسان رضوی برای درآمدزایی از محیط زیست گزارش میدهد

غفلت از توریسم حیات وحش

zمشکالت اولین پارک خصوصی حیات وحش کشور

هنوز هشت گونه گربهسان در کشور شناخته
شده و زندگی میکنند که هر هشت گونه
در خراسان رضوی زیست دارند .این هشت
گونه  ،یوزپلنگ آسیایی ،پلنگ ،گربه سیاه
گوش ،گربه کاراکال ،گربه شنی ،گربه
جنگلی ،گربه پاالس و گربه وحشی را
شاملمیشود

پارک ملی تندوره ،اثر ملی طبیعی دریاچه
بزنگان و پناهگاه حیات وحش شیر احمد
سه منطقه برجسته به لحاظ تنوع زیستی
و جذابیت گردشگری این استان محسوب
میشوند.مناطقحفاظتشدههزارمسجد،
حیدری ،منطقه گردشگری سالمی در
خواف ،منطقه حفاظت شده خواجه ،ارس،
باغکشمیر ،منطقه در بادام و نیز منطقه
حفاظت شده قرچقه از دیگر مناطقی
هستند که از طبیعت بکر و دستنخوردهای
برخوردارند
محســوب میشود و طبق سرشماریها بالغ بر 2500
راس آهو در استان وجود دارد.
استان خراسان رضوی با دارا بودن  435گونه مهرهدار
از کل گونههای موجود در کشور حدود  38درصد این
تنوع را به خود اختصاص داده اســت .به طور تفکیکی
این استان دارای  69گونه پستاندار 286،گونه پرنده66 ،
گونه خزنده 12 ،گونه ماهی و دو گونه دو زیست است.
همچین ایران  10گونه گربهسان را میزبانی میکرده
که در  40سال قبل دو گونه شامل ببر مازندران و شیر
ایرانی منقرض شدهاند ولی هنوز هشت گونه گربهسان
در کشور شناخته شده و زندگی میکنند که هر هشت
گونه در خراسان رضوی زیست دارند .این هشت گونه،
یوزپلنگ آسیایی ،پلنگ ،گربه سیاه گوش ،گربه کاراکال،
گربه شنی ،گربه جنگلی ،گربه پاالس و گربه وحشی را
شامل میشود .البته به گفته مسئوالن محیط زیست
آمار دقیقی از شمار این گونهها نمیتوان در استان داد
و علت آن فعالیت شبانه ،مخفیانه و سبک زندگی ویژه
آنان اســت اما ارائه آمار اعالم موجودیت آنان بر اساس
میزان مشاهدات صورت میگیرد.

آهو شاخص گونههای جانوری استان
خراسان رضوی محسوب میشود و طبق
سرشماریها بالغ بر  2500راس آهو در
استان وجود دارد .استان خراسان رضوی
با دارا بودن  435گونه مهرهدار از کل
گونههای موجود در کشور حدود 38
درصد این تنوع را به خود اختصاص داده
است .به طور تفکیکی این استان دارای
 69گونه پستاندار 286،گونه پرنده66 ،
گونه خزنده 12 ،گونه ماهی و دو گونه دو
زیست است
zرتبه اول تعداد مناطق تحت حفاظت کشور برای
خراسان رضوی

خراســان رضوی دارای  41منطقه تحت حفاظت
است ،وسعت این مناطق معادل دو و نیم میلیون هکتار
است که از این منظر و به لحاظ تعداد مناطق زیستی
تحت حفاظت ،این استان رتبه اول کشور را داراست.
اتحادیــه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی
(  )ICUCفهرستی به نام فهرست سرخ دارد که در
آن گونههای در معرض خطر و انقراض را معرفی کرده
است؛ از میان مجموع مهرهداران کشورمان  74مهرهدار
در این فهرست در ردههای مختلف خطر و انقراض قرار
دارند و از مجموع گونههای جانوری استان هم  33گونه
در فهرست سرخ این اتحادیه قرار دارد .گونههایی مانند
پلنگ آسیایی و جبیر از جمله پستاندارانی هستند که
در تهدید انقراض قرار دارند .پرندگان دانهخوار مانند
هوبره ،کبک دری ،قرقاول بال سفید و انواع پرندگان
شکاری مانند شاهین ،باالبان ،طرالن ،بحری ،دال و
هما نیز از گونههای شــاخصی هستند که در خطر
انقراض قرار دارند .همچنین افعی(کفچه مار) و بزمجه
از خزندگان در خطر استان محسوب میشوند.
البته پروانههای شــکار صادر شده در سال جاری
شــامل هیچ یک از گونههای در حال انقراض و یا در
خطر نمیشود و به گفته علی تیموری ،مدیرکل دفتر
حفاظت و مدیریت شــکار و صید سازمان حفاظت
محیط زیســت تعداد معدود پروانه شکار صادر شده
در راســتای کمک به حفظ و پویایی جمعیت برخی

zپارک حیات وحش چشمهخسرو

دارند هر ساله مهمات میدهد و از طرف دیگر مجوزی
برای انجام شــکار نمیدهد و وقتی مجوز شکار داده
نمیشــود افراد حتما شکار غیرمجاز میکنند و این
فروش مهمات بدون مجوز شکار به معنای ترغیب به
شکار غیرمجاز است.
وی میافزایــد :در پارک ملی تندوره که باالی 25
هزار شکار وجود داشت ،االن به  2500راس رسیده که
مهمترین دلیل این موضوع انجام شکارهای غیرمجاز
بیرویه بوده است.

پارک ملی تندوره در شهرسان درگز؛ زیستگاه پلنگ ایرانی

گونههــا در تعداد محدودی از مناطق بود که نیاز به
اصالح ترکیب جنسی و جمعیتی ،همچنین تعدیل
جمعیت آنها در سطح ظرفیت قابل تحمل محیط
متاثر از تبعات محدود کننده خشکســالی و ضعف
پوشش گیاهی و منابع آبی داشت.
zصدور 5پروانه شکار آهو در منطقه رئیسی نیشابور

هر چند این موضوع از دید برخی از کارشناسان و
دوستداران محیط زیست و حتی شکارچیان مجاز و
حرفهای داخلی مردود است و آنها معتقدند شکار در
حال حاضر به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
از مجموع چهارپایان قابل شکار در جهان سه گونه
در ایران وجود دارد؛ قوچ و میش ،کل و بز و آهو .قوچ
و میش اوریال که در استان خراسان رضوی وجود دارد
از بزرگترین و باشکوهترین گونههاست .قوچ قرمز و
قوچ ارمنی در شــمال غربی ایران و قوچ الرستان که
کوچکترین قوچ در جهان است نیز از دیگر نژادهای
این گونه جانوری در ایران است .امسال برای منطقه
رئیسی نیشابور  5پروانه شکار آهو صادر شده است.
یــک فعال محیط زیســت که از
مخالفان جدی حضور شکارچیان
امریکاییدرمنطقهحیدرینیشابور
است ،در این زمینه به دنیای اقتصاد
میگوید :در حال حاضر جمعیت
میش و قوچ اوریال در برخی از زیستگاههای قدیمی
کاهش شدیدی یافته و در بسیاری از زیستگاههای
دیگر با کاهش شــدید جمعیت حیات وحش روبرو
هستیم و مازاد جمعیت برای شکار نداریم .از طرفی
پروانههای شــکار وقتی صادر شده که فصل و سال
مناسبی نیست؛ امسال با خشکسالی شدیدی مواجه
بودیم و در نیشابور یکی از خشکترین سالها در 50
سال اخیر را شاهد هستیم .در شرایطی که طبیعت به
محیط زیست فشار میآورد ،صدور این پروانهها کار
درستی نیست .همچنین فصل بهار ،فصل زاد و ولد
حیات وحش است و براساس قوانین سازمان حفاظت
محیط زیست اصوال صدور پروانه شکار در فصل بهار
ممنوع است .شاهین شفیعی میافزاید :اینکه گونههایی
شکار میشوند که سن باالیی دارند ،استدالل و توجیه
وحشتناکی است .به این دلیل که یک قوچ پر سن و
ســال خوراک حیوانات گوشتخوار است ،در منطقه
حیدری پلنگ و گرگ و کفتار داریم که شکار برهها و
قوچ و میشهای پر سن و سال برای آنها راحتتر است
و وقتی قوچ سن باال را حذف میکنیم تغذیه پلنگ و
پرنده الشــخور وکفتار را نابود میکنیم و حذف این
حیوانات چرخه حیات وحش را از بین میبرد.
مدیرعامل انجمن آوای طبیعت نیشابور درباره صدور
پروانه شــکار در دیگر کشورها میگوید :کشورهای
دیگر حفاظت درستی از محیط زیست دارند و قابل
مقایسه با ایران نیست؛ رشد جمعیت حیات وحش
آن کشورها بسیار باالست و اگر در آلمان ساالنه سه
هزار پروانه شکار شوکات (گونه گوزنی کوچک) صادر
میشود ،به این دلیل است که رشدجمعیت این گونه
بسیار بیشتر است و زیستگاههای بکر و ور به رشدی
دارند در حالیکه سال به سال جمعیت حیات وحش
در ایران رو به کاهش است.
zصدور پروانه شکار برای خارجیها ،فصل جدیدی از
گردشگری است

امــا بنیانگــذار انجمــن صنفی
راهنمایان گردشــگری خراسان
رضوی نظر متفاوتــی دارد ،علی
نبــوی میگویــد :وقتــی افراد
میخواهند به صورت حرفهای شکار
را به شکل گردشگری انجام دهند حیوانات نر دارای
سن باال و در آستانه نابودی و مرگ را شکار میکنند
و این موضوع کامال از پیش تعیین شده است .در کشور
ما نزدیک به  5سال است بود که شکار ممنوع شده و
مجوزهای شکار از خرداد تا بهمن ماه صادر میشود
چون از اســفند تا خرداد ماه فصل زاد و ولد حیوانات
است و در این بازه نباید مجوز داده شود.
نبوی معتقد است از دید فنی مشکلی در صدور پروانه
شکار وجود ندارد و برای جلوگیری از بروز مشکل در
تمام دنیا ابتدا سرانه گونههای مورد شکار را بررسی
میکنند که این اتفاق از سوی کارکنان سازمان محیط
زیســت هم صورت میگیرد و اگر تعداد حیوانات از
حدی بیشتر شود ،شکار مشکلی ایجاد نمیکند بلکه
معضلی مثل نابودی مراتع و پوشش گیاه در صورت
ازدیاد حیوانات را هم از بین میبرند.
وی خاطرنشــان میکند :درآمد گردشگر خارجی
حیات وحش برای هر کشور تقریبا بین  15تا  20برابر
گردشگران سایر حوزههای محیط زیست است و این
خود یک نکته مثبت است و سوال اینجاست که پول
حاصل از فروش پروانه شکار در کجا هزینه میشود؟ در
همه جای دنیا مرسوم است که پول حاصل از فروش این
پروانه در همان منطقه شکار هزینه میشود و این یک
روال بینالمللی است .البته به گفته مسئوالن سازمان
محیط زیست قرار است بخش زیادی از درآمد حاصل
از فروش پروانههای شــکار به گرشگران خارجی ،در
همان منطقهای که شکار انجام میشود صرف شود.
اما مهمتر از حرف در اینباره عمل کردن به این مهم
است .این فعال حوزه گردشگری اظهار میکند :امسال
برای صدور مجوز از شکارچیان داخلی یک تا دو میلیون
تومان و از خارجیها تا  18هزار دالر دریافت میشود.
البته تصمیم بر این است که به توریست خارجی بیشتر
و به شکارچی داخلی کمتر مجوز بدهند و این به دلیل
موضوع اقتصادی است تا هم خسارت کمتری زده شود
و هم منابع مالی بیشــتری جذب شود .نبوی معتقد
است اگر صدور مجوز شکار به گردشگران خارجی به
صورت حرفهای و استاندارد انجام شود ،به رونق اقتصاد
و گردشگری کشور کمک میکند و فصل دیگری از
گردشگری را برای کشور ما باز میکند.
zاعتراض شکارچیان داخلی به تبعیض در صدور پروانه شکار

صــدور مجوز برای شــکارچیان
خارجی و عدم صدور پروانه برای
شــکارچیان داخلی که به گفته
خودشان سالهاست از این مجوزها
محرومند ،با اعتراض شکارچیان
داخلی همراه شده است.
یکی از شــکارچیان باسابقه و حرفهای شهرستان
تربــت جام که به گفته خودش سالهاســت شــکار
نکرده ،میگوید :متاســفانه سازمان حفاظت محیط
زیست طبق روال  40سال گذشتهاش پشت درهای
بسته توســط تعدادی کارشناس و بدون مشورت با
شکارچیان حرفهای و کسانی که در طبیعت و کوهها

حضورداشتهاند،تصمیمگیریمیکنندواینتصمیمات
اشتباهات فاحشی را به دنبال دارد.
محمدرضــا شــاهرخ که حدود  35ســال عنوان
شکارچی را با خود یدک میکشد ،میافزاید :اینکه این
سازمان فقط به شکارچیان خارجی پروانه میدهد و
هیچ مجوزی برای شکارچیان داخلی صادر نمیکند
نشاندهنده این است که فقط به دنبال کسانی هستند
که پول بیشتری بدهند .سوال ما این است اگر هدف
ســازمان حفاظت محیط زیســت حذف گونههای
پیر گلههای قوچ بــرای جلوگیری از کاهش باروری
گلههاست ،چرا این مجوزها را به شکارچیان داخلی
هم نمیدهند؟ از طرفی منطقه حیدری نیشابور جزو
مناطق شکار ممنوع است و چرا این مجوزها برای دو
شکارچی امریکایی در این منطقه صادر شده است؟
وی به بهار و تابستان به عنوان فصولی که در دنیا
در آن شکار صورت نمیگیرد اشاره و اظهار میکند:
از سال  1330که اداره شکاربانی در سازمان حفاظت
محیط زیست کشور ایجاد شد سابقه نداشته که پروانه
شکار در خردادماه صادر شود .این فصل ،فصل زادو ولد
و نوپا بودن گونههای تازه متولد شده است و صدای
شلیک و حضور شکارچی در کنار مامور شکاربانی باعث
برهم زدن آرامش حیوانات و به ویژه پرندگانی میشود
که هنوز روی تخمهای خود خوابیدهاند.
این شکارچی با سابقه با بیان اینکه هزینه کردن مبلغ
فروش پروانه شکار به خارجیها در همان منطقه ،دردی
از زخم مناطق حفاظت شــده دوا نمیکند ،تصریح
میکند :به طور مثال تربت جام دارای مناطق حفاظت
شده وسیعی است که  100هزار دالر اعتبار آنها را احیا
نمیکند .این مناطق با خشکسالیها و حفر چاههای
عمیق جدید دچار از بین رفتگی پوشش گیاهی شدهاند
و این مقدار اعتبارات مشکلی از محیط زیست را حل
نمیکند و باعث دوبرابر شدن گلههای گونهها نمیشود.
وی درباره فرایند اخذ مجوز شــکار در گذشــته
میگوید :در سالهای  1335تا  ،1375برای شکار قوچ
و حتی میش پروانههای شکار به راحتی صادر میشد؛
از سال  1375صدور پروانهها با انجام قرعه کشی بود و
از سال  1392تا به حال هیچ پروانهای برای شکارچیان
مجاز صادر نشده و شاید به همین دلیل شکار غیرمجاز
وجود داشــته و شــاهد کاهش چشمگیر گونههای
جانوری در برخی از مناطق هستیم .به طوریکه در
دشــت سبزوار که درگذشته بالغ بر  4000راس آهو
وجود داشــت ،امروز به دلیل شکارهای غیرمجازی
که از روی لجبازی با دولت صورت گرفته و نیز عدم
فرهنگســازی به  800راس رسیده و محیط زیست
منطقه با این لجبازیها رو به نابودی است.
شاهرخ تاکید میکند :در بسیاری از کشورها بخش
خصوصی به پرورش گونههایی از جانوران و پرندگان
مثل کبک میپردازد و سپس با افزایش جمعیت شروع
به فروش پروانه شکار میکند با این روند کمتر کسی
به شکار غیرمجاز میپردازد .اما این موضوع در کشور
ما اتفاق نیافتاده و هیچ کاری به صورت کارشناســی
در این زمینه صورت نمیگیرد.
مجید صفائیان ،یکی دیگر از شــکارچیان قدیمی
اســت که به گفته خودش سالهاســت دیگر شکار
نمیکند و حامی محیط زیســت است ،او میگوید:
دولت از طرفی به کســانی که جواز نگهداری اسلحه

در کشور ما اتفاقاتی در حوزه گردشگری شکار رخ
داده؛ به طور مثال  10سال پیش در روستای شیب دراز
جزیره قشم به همت یکی از اساتید مطرح محیط زیست،
الکپشتهای پوزه عقابی در حال انقراض نجات یافتند و
امروز به یکی از جاذبههای گردشگری آن منطقه تبدیل
شده اند .در خراسان هم پارک خصوصی حیات وحش
چشمه خسرو در مسیر مشهد به نیشابور و در فاصله
 75کیلومتری مشهد به وسعت  250هکتار واقع شده
است؛ این پارک سال  86کلنگ زنی شد و در سال 92
به بهرهبرداری رسید و دارای  250راس حیوان است.
در این پارک برخالف باغ وحشــها ،حیوانات آزادند و
آنهایی که به انســان آسیب نمیزنند در میان انسانها
هستند و سایر حیوانات در قفسهایی بزرگ قرار دارند.
حسین حصاری ،مالک و مدیر اولین
پارک حیات وحش خصوصی ایران
و مسئول اولین موزه تاریخ طبیعی
خصوصی کشــور که در گذشته
شکارچی بینالمللی بوده و به گفته
خــودش پس از مدتی تصمیم گرفته بــا زنده بودن
حیوانات زندگی کند ،میگوید :تمام زندگی ام را پای
کار گذشــتم تا مجوز اولین پارک حیات وحش را در
ایران دریافت کنم و این پــارک را راه اندازی کنم اما
اینکار کار بســیار سخت و ضربه پذیری هست چون
کمکی به ما نمیشود .وی درباره امکانات موجود در
این پارک اظهار میکند :پارک حیات وحش چشمه
خسرو دارای چند سوییت برای گردشگران خارجی و
داخلی است که این سوییتها در حال تکمیل است،
همچنین رستوران و سه موزه بینالمللی مارهای زنده،
تاکسیدرمی و فسیلهای ماقبل تاریخ دارد و از این حیث
میتواند در جذب گردشگران عالقمند به محیط زیست
بسیار موثر باشد.

خراسان رضوی دارای  41منطقه تحت
حفاظت است ،وسعت این مناطق معادل
دو و نیم میلیون هکتار است که از این
منظر و به لحاظ تعداد مناطق زیستی تحت
حفاظت ،این استان رتبه اول کشور را
داراست
حصــاری درباره محدودیتهای موجــود در اینکار
میگوید :متاســفانه مسئوالن به ما کمک نکردند و
حتی ایجاد محدودیت میکنند؛ ما برای تکمیل پروژه
نمیتوانیم در راهسازی از لودر استفاده کنیم و حتی
برای عبور خودمان از مسیر با چکش قلم کار کردیم.
هزینه نگهداری از حیوانات بسیار باالست و گردشگر
هم به مجموعه نمیآید .مسئوالن فعالیتی برای جذب
گردشگر در این زمینه نمیکنند و ما حقوق کارگرانمان
را به سختی تامین میکنیم.

از سال  1392تا به حال هیچ پروانهای
برای شکارچیان مجاز صادر نشده و شاید
به همین دلیل شکار غیرمجاز وجود داشته
و شاهد کاهش چشمگیر گونههای جانوری
در برخی از مناطق هستیم
وی ادامه میدهد :سرمایهگذاری اولیه برای ایجاد این
پارک حدود  350میلیون تومان بود و تا االن  4میلیارد
تومان خرج کردیم .حدود  665میلیون تومان وام گرفتیم
و آخرین قســط ما مربوط به ســال  92بوده و االن به
دلیــل عقب افتادگی و بدهکاری و دیرکرد ،بانک اعالم
کرده 2میلیارد و  700میلیون تومان باید بپردازیم یعنی
میخواهند  2میلیارد تومان سود از ما دریافت کنند .ما
بیش از  4سال برای دریافت مجوز راهاندازی این پارک
نامه نــگاری و دوندگی کردیم ،اینکار مربوط به جذب
گردشگر است و ســودش به جیب دولت و شهرستان
میرود و مســئوالن برای جذب گردشگر هم که شده
از ما حمایت کنند.

zموزه بینالمللی تاکسیدرمی در پارک چشمه خسرو

یادداشت
تشاددای

اثرتغییراتاقلیمی
برتوزیعگونههایجانوری
ادامه از صفحه اول
از گذشته تاکنون ،تغییرات اقلیم سبب تغییرات چشمگیری در پراکنش
گونهها شده است .بدین ترتیب ،ازآنجا که اقلیم نقش زیادی بر پراکندگی
و پراکنش گونههای مختلف گیاهی و جانوری دارد و با در نظر گرفتن
تغییرات اقلیمی آینده ،به نظر میرسد که توزیع گونهها به میزان زیادی
تغییر خواهد کرد .پیشبینی میشود تغییر اقلیم طی قرن آینده ،تعدادی
از گونههای جانوری و گیاهی را منقرض کند .در سالهای اخیر شواهد
متعددی از اثرات تغییر اقلیم بر گونههای گیاهی و جانوری ارائهشده
است .اما دانش اندکی دربارهتأثیر تغییر اقلیم آینده بر گونههای جانوری
در ایران وجود دارد .از جمله مطالعاتی که اینجانب و تیم پژوهشیام بر
روی گونههای جانوری نظیر پلنگ ،خرس سیاه و گونههای گیاهی در
مقیاس ایران انجام دادهایم و نتایج این مطالعات نشان دادند که تاثیرات
تغییر اقلیم بر پراکنش گونههای مورد مطالعه بسیار مشهود است و در
آیندهای نه چندان دور شاهد تغییر دامنه پراکنش گونههای جانوریمان
هستیم .ایران هم مشابه بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان
در دهههای اخیر با تغییر اقلیم و کمبود جدی در منابع آب روبهرو بوده
است و در حال حاضر نیز با بحران آب مواجه است .این مشکل در شرق
ایران و بطور خاص در منطقه خراسان به دلیل اقلیم خشک بسیار جدیتر
است .ما کشوری هستیم که به دلیل توسعه افسار گسیخته و ناپایدار،
گونههای جانوری با ارزش کشــورمان را محدود به حضور در مناطق
حفاظت شده کردهایم و خارج از این مناطق این گونهها را یا نداریم یا
با تراکم بسیار بسیار پایین داریم.
در سالهای اخیر به دلیل تغییر اقلیم و اثرات آن بر مناطق حفاظت شده
که عمدتا به دو صورت است )1 :کمبود منابع آبی برای حیات وحش و
 )2تغییر پوشش گیاهی که این عوامل باعث شده است که در سالهای
اخیر ما مشاهدات بسیاری از حضور گونههای جانوریمان را در خارج
از مناطق حفاظت شده خراسان داشته باشیم که میبایست خاطرنشان
کنم که خارج از مناطق حفاظت شده ما امنیت کافی برای حفاظت از این
گونهها را نداریم و این به معنی به خطر افتادن این گونهها و انقراضشان
در آیندهای نه چندان دور است .این تغییر در دامنه پراکنش گونههای
جانوری در خراسان یکی از دغدغهها و نگرانیهای بزرگ است که میتواند
در سالهای آتی به یک بحران برای مدیران حیاتوحش مبدل شود و
مدیران باید چارهاندیشیهای الزم در این زمینه را انجام دهند از جمله
تامین منابع آبی الزم درون مناطق حفاظت شده برای حیات وحش که
میتواند از طریق ایجاد آبشخورهای مناسب برای حیاتوحش باشد که
بتوانند از حداقل آب موجود در منطقه بهرهوری کنند و همچنین احیاء
آبشخورهایموجود.همچنینمدیرانبایدبهانتخابمناطقحفاظتشده
جدید با رویکرد تامین نیازهای آینده جانوران نیز بیاندیشند.
* عضو هیات علمی و مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع
طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

مطالبات مالیاتی از غیرمودی،
تعدی نسبت به حقوق و آزادیهای افراد

ادامه از صفحه اول
 .1زمانــی که قانون و آییننامههــا و آراء قضایی در خصوص موردی
شــفاف ،گویا و منجز است مجریان قانون مکلفند آنرا به طور صحیح
به اجرا بگذارند.
 .2این رویه ماموران اجرای سازمان امور مالیاتی این شائبه را در ذهن
مودیان به وجود آورده بود که آنان تعمدا ً از افراد غیرمودی به ویژه مدیران
فاقد سمت در اشخاص حقوقی با اعمال روشهای توقیفی و تامینی
مطالبه مالیات میکنند تا با ایجاد فشارهای غیرمتعارف بتوانند به هر
نحوی که شده حتی مالیات خود را وصول کنند.
تقویت این شــائبه در تقابل با سیاســتهای حمایتی در بهبود فضای
کسب و کار ،امنیت کارآفرینان و تولیدکنندگان است .ضمن آنکه مغایر
با دغدغه مجموعه دادستانی به منظور اطمینان خاطر از حفظ حقوق
عامه و طبعاً در تضاد با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام
معظم رهبری است.
 .3مطالبه مالیات از مدیران فاقد مســئولیت باعث ارجاع پروندههای
زیادی به هیاتهای حل اختالف میشود که این عارضه عالوه بر اینکه
در راستای اهداف و مصلحت سازمان امور مالیاتی نیست ،ضمن اطاله
دادرسیها سردرگمی و نارضایتی گسترده مدیران و کارآفرینان را باعث
شده است .قانونگذار در اکثر نهادهای اجرایی کشور از جمله اجرائیات
ثبت ،بیمه ،شهرداریها ،سازمان امور مالیاتی و ...با هدف حصول اطمینان
از اجرای عدالــت و حقوق حقه مردم نمایندگانی از حوزه قضایی در
ترکیب هیاتهای اجرایی قرار داده اســت که در ادارات اجرایی سازمان
امور مالیاتی نیز نمایندگان دادگستری حضور دارند تا مودیان از اجراء
صحیح قانون اطمینان حاصل کنند .بنابراین وجود چنین رویههای خارج
از ضابطهای باعث پدید آمدن نگرانیها و حساسیتهایی در مجموعه
دادستانی به عنوان مدعیالعموم و ناظر بر حسن اجرای قانون را در این
خصوص موجب میشود.
zنتیجهگیرینهایی

اجرای صحیح قانون در تامین امنیت ســرمایهگذار و کارآفرین نقش
بسیار کلیدی و بنیادی در توسعه اقتصادی و نهایتاً رشد شاخصهای
بهبود فضای کسب وکار ایجاد میکند .اطمینان کارآفرینان و به ویژه
تولیدکنندگان از حمایتهای قانونی حوزه اقتصاد میتواند باعث جذب آنها
به سمت سرمایهگذاری و ایجاد و توسعه اقتصاد مولد در کشور شود .با
این وصف چنانچه سازمان امور مالیاتی نتواند به نوبه خود این احساس را
در جامعه فعاالن اقتصادی ایجاد کند عالوه بر آنکه باعث تشویق فراریان
مالیاتی شده است پایگاه مردمی خود را نزد فعاالن اقتصادی سالم از
دست میدهد و طبعاً نهاد و دستگاهی که اطمینان مردم را کنار خود
نداشته باشد در انجام مسئولیتهای خود ناکام خواهد بود و عالوه بر آن
خواسته یا ناخواسته و در سطح ملی وکشوری در تقابل با توسعه و آبادانی
کشور قرار خواهد گرفت.
با این اوصاف و با تامل در نتایج تحقیقات پایش ملی فضای کسب و کار
که توسط مرکز پژوهشهای مجلس و نیز در سال  96که با عاملیت
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران اعالم شده است ،مالحظه
میشود این سازمان در زمره سه مولفه اصلی مناسبترین شاخصههای
فضای کسب وکار کشور قرار گرفته است .از سازمان امور مالیاتی انتظار
مــیرود که با اجرای صحیح ،منصفانــه و عادالنه قانون عالوه برآنکه
ریشــههای اعتماد خود را نزد فعاالن اقتصادی تعمیق کند به توسعه
فعالیتهای مشروع اقتصادی از طریق ترویج احساس عدالت و قانون مداری
در میان تودههای کارآفرینان نسبت به عملکرد خود به توسعه و آبادانی
کشور عزیزمان آنگونه که از اهداف ایجاد این سازمان بر میآید کمک کند.
* معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی
در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

ضمیمه استان های خراسـان
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توگو با «دنیای اقتصاد»
توضیحات شهردارمشهد دربارة بدهی دولت به شهرداری در گف 

عکس :محمد زائرنیا /پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد

تقیزاده :نمیدانیم عدد 3هزار میلیارد از کجا آمده است

عکس مربوط به افتتاح رسمی اتصال خط یک به دو قطار شهری مشهد در اردیبشهت  97است

ضحی زردکانلو
خبرنگار

دنیای اقتصاد« -ما نگفتهایم
3هزار میلیارد تومان از دولت
طلبکاریم و نمیدانیم این عدد
از کجا آمده است؟ و اگر هم چنین مبلغی را گفتهاند،
ما هنوز به این عدد نرسیدهایم ».این عبارت بخشی
از توضیحات شهردار مشــهد به «دنیای اقتصاد»
درباره جزئیات بدهی معروف 3هزارمیلیاردی دولت
به شهرداری مشهد است.
zچهار روایت از بدهی دولت به شهرداری مشهد

ماجرای این بدهی را نخســتینبار صولت مرتضوی،
شهردار سابق مشهد مطرح کرد .به گزارش دنیای اقتصاد
در دی ماه سال  ،94مرتضوی میزان مطالبات شهرداری
از دولت را حدود سه هزار میلیارد تومان اعالم و اظهار
کرده بود :مطالبات ما از دولت زیاد اســت اما به جایی
نرسیده است .اما پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
در خردادمــاه  ،96به نقل از محمدرضا مزجی ،معاون

اقتصادی وقت شهرداری مشهد ،بدهی دولت را 3هزار و
 700میلیارد تومان اعالم کرده و گفته بود :دولت بیش
از 1100میلیارد تومان از محل پرداخت اصل و ســود
اوراق مشارکت و افزون بر  2600میلیارد تومان از محل
حســابهای فیمابین با شهرداری به این شهر بدهکار
است .پس از گذشت 8ماه از اظهار نظر محمدرضا مزجی،
محمدرضا کالیی معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد
نیز در نخستین نشست خبری خود در بهمن ماه ،96
طلب شــهرداری مشهد را 3هزار میلیارد تومان اعالم و
اظهار کرد :در حال حاضر طلب قطعی شهرداری مشهد
از دستگاههای دولتی حدود 3هزار میلیارد تومان است.
وی تحقق این مبلغ را نیازمند استقرار در نظام بودجهای
دولت دانست و گفت :در چند ماه آغاز فعالیت مدیریت
شهری جدید با توجه به رابطه خوب شهرداری با دولت،
گامهای خوبی در این راســتا برداشته شده است ،اما با
توجه به وضعیت مالی دولت نمیتوان انتظار چندانی برای
وصول این مطالبات داشت .اما موضوع بدهی دولت به
شهرداری مشهد ،در نشست خبری رئیس جمهور در
اردیبهشت ماه امسال در مشهد نیز مطرح شد.

روحانی در جمع خبرنگاران ،پاســخ سوالی مبنی بر
ســرانجام و نحوة پرداخت بدهی 3هزار میلیارد تومانی
دولت به شهرداری را به تقیزاده خامسی شهردار مشهد،
حواله داد .از طرفی در همان ماه نمایندگان مردم مشهد
در مجلس با ارسال دو نام ه جداگانه خطاب به محمدباقر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه  ،خواستار پیگیری
و پرداخت بدهی 3هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری
مشهد شدند که از قراری با موافقت نوبخت همراه بوده
اســت .پیرو ســخنان رئیسجمهور در نشستخبری
یادشده در مشهد و نیز قولهای روحانی در افتتاح اتصال
خط یک و دو قطار شهری به تقی زاده ،درباره جزئیات
این بدهی از شهردار مشهد پرسیدیم .اینکه بدهی 3هزار
میلیارد تومانی دولت به شهرداری بیشتر مربوط به چه
خدماتی و در چه حوزهای است؟ و تا امروز روند پرداخت
این مبلغ به شهرداری در چه مرحلهای بوده و قرار است
چگونه تسویه شود؟ همچنین با توجه به کاهش قابل
توجه بودجه شهرداریها در سال  ،97چقدر این وعدهها
می تواند عملیاتی شود؟
 zبرای دریافت بدهیهامشکلی نداریم

شهردار مشــهد میگوید« :داستان طلب شهرداری
از دولت در دو محور اســت؛ یک محور در قالب طلب
شهرداریها از بابت انتشــار اوراق مشارکتی است که
برای متروها منتشر میشــود و پرداخت بخشی از آن
بهعهده دولت است که در بعضی از شهرها دولت به این
وظیفهاش عمل نکرده است».
تقیزاده خامســی تصریح میکنــد« :زمانی که من
بهعنوان شهردار مشهد مشغول بهکار شدم دولت بابت
سهمش از انتشار اوراق مشارکت مترو حدود  550میلیارد
تومان به شهرداری بدهکار بود که آن را کامال پرداخت
کرد ،البته دیونی نیز به مبلغ 200میلیارد تومان مربوط
به ســالهای قبل وجود دارد که با توجه به این که جزو
دیون است دولت باید آن را در بودجه لحاظ کند و این
دین خود را پرداخت نکرده است».
وی خاطرنشــان میکند« :دین دیگری که دولت به
شهرداریها دارد مربوط به ساخت و سازهایی است که
دستگاههای دولتی در شهر انجام دادهاند که برای آن یا
پروانه دریافت نکردهاند و یا وضعیت آنها را با شهرداریها
مشخص نکردهاند».
zتاکنون 500میلیارد تومان طلب از دولت را احصا
کردهایم

تقیزاده خامسی میگوید :شهرداری مشهد اکنون ادعا
دارد دستگاههای دولتی مبلغی حدود2هزارو 500میلیارد
تومان به شهرداری بدهکارند ،وی تصریح میکند« :ما
احصا بدهیها را شروع کردهایم که ببینیم این بدهیها
کجاست؟ تا امروز که بررسی کردهایم هنوز میزان این
بدهیها به  500میلیارد تومان نرسیده است که برای
وصول همین مبلغ نیز به دولت نامه نوشــتهایم .آقای
جهانگیری موضوع را بــه آقای نوبخت محول کرده تا

بررسی کنند که اگر این بدهی هست آن را به شهرداری
مشهد پرداخت کنند ».شــهردار مشهد میگوید« :ما
نگفتهایم 3هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم و نمی
دانیم این عدد ازکجا آمده است؟ و اگر هم چنین مبلغی
را گفتهاند ،ما هنوز به این عدد نرســیدهایم .لذا درحال
حاضر میزان بدهی دولت به شهرداری مشهد همین دو
عددی بود که به آن اشاره شد» .
یزاده خاطرنشان میکند« :البته خوشبختانه تاکنون
تق 
هرچه از دیون دولت احصا کردهایم ،پرداخت کرده و از این
بابت مشکلی میان دولت و شهرداری مشهد وجود ندارد».

zپیشنهاد انتشار3هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت
طی3سال

شهردار مشهد با اشاره به سفر رئیسجمهور به مشهد
و حضــورش در افتتاح اتصال خط دو مترو به خط یک
در میدان شریعتی مشهد نیز میگوید« :در صحبتهایی
که با رئیسجمهور داشتم ،پیشنهادهایی را در سه حوزه
نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر ،توسعه خطوط مترویی
و احیا بافتهای فرسوده مشهد براساس طرح دولت ارائه
کردم ،در حوزه نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر به آقای
رئیسجمهور گفتم :برای طرح اطراف حرم رضوی که
حدود  22سال از آغاز آن گذشته و تاکنون تنها  45درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است و اگر همینگونه پیش برود
باید 30سال دیگر نیز بایستیم و این طرح کامل نشود،
اجازه بدهند ما و دولت مشترکا طی سه سال و هر سال
هــزار میلیارد تومان و در مجموع 3هزار میلیارد تومان
اوراق مشارکت منتشر کنیم؛ مانند مترو که 50درصد
سود و اصل آن را دولت پذیرفته است».
تقیزاده خامســی تصریح میکند« :رئیسجمهور
به آقای واعظی رئیس دفتر و سرپرســت نهاد ریاست
جمهوری ماموریت داد این پیشــنهاد را بررسی کند.
تاکنون دو جلسه در این خصوص در تهران برگزار کردهایم
تا ببینیم دولت توانایی این کار را دارد یا خیر؟ وی ادامه
میدهد :در صورت انتشار اوراق مشارکت طی 3سال و
پرداخت 50درصدی دولت ،زیربناهای طرح نوسازی بافت
فرسوده حرم مطهر را تمام میکنیم».
انتشار اوراق مشارکت برای توسعه خطوط مترو مشهد
تقیزاده خامســی توضیح میدهد« :حوزه دومی که
دربارة آن بــا رئیسجمهور صحبت کردم ،درخصوص
توسعه خطوط متروی مشهد بود که درخواست کردیم
دولت اجازه انتشــار اوراق مشارکت را تا حدی که توان
اجرا داریم به ما بدهد و ســهم  50درصد دولت را هم
بپذیرد که رئیسجمهور این قول را دادند ،که اولین نمونه
آن مجوز انتشار 700میلیارد تومان اوراق مشارکت بود
که منتشــر شــده و به فروش هم رسید و طبق توافق
پرداخت 50درصد اصل و سود آن را دولت ضمانت کرده
و 50درصد دیگر را نیز شهرداری پرداخت خواهد کرد».
zپیشنهاد پرداخت وام بدون سپرده از سوی دولت و
احداث10هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده

تقیزاده خامسی به نکتة سومی که در دیدار با حسن
روحانی مطرح شده است اشــاره می کند و میگوید:
«دولت برای مداخله در بازآفرینی و بازسازی بافتهای
فرسوده در کشور ،فرمولی را پیشنهاد کرده که طبق آن
برای نوســازی و احیا بافتهای فرسوده وام  6درصدی
پرداخت میکند اما این وام درصورتی از ســوی دولت
پرداخت میشــود که اســتفاده کننده از آن ،در بانک
سپردهگذاری کند».

ما احصا بدهیها را شروع کردهایم که
ببینیم این بدهیها کجاست؟ تا امروز
که بررسی کردهایم هنوز میزان این
بدهیها به  500میلیارد تومان نرسیده
است که برای وصول همین مبلغ نیز به
دولت نامه نوشتهایم .آقای جهانگیری
موضوع را به آقای نوبخت محول کرده
تا بررسی کنند
وی خاطرنشان میکند« :ما به رئیس جمهور پیشنهاد
کردیم که برای احیای بافتهای فرسوده شهر مشهد ،وام
را به جای  6درصد با نرخ 9درصد پرداخت کنند اما بدون
نیاز به سپردهگذاری در بانک تا سازندگان در مشهد بتوانند
از وام استفاده کنند .ما اعالم آمادگی کردهایم و میتوانیم
در صورت عملیاتی شدن این پیشنهاد و پرداخت وام بدون
نیاز به سپردهگذاری درسه سال باقی مانده دولت10 ،هزار
واحد مســکونی در بافتهای فرسوده احداث و بهتدریج
بافتهای فرسوده شهر مشهد را احیا کنیم».

ما نگفتهایم3هزار میلیارد تومان از
دولت طلبکاریم و نمی دانیم این عدد
ازکجا آمده است؟ و اگر هم چنین
مبلغی را گفتهاند ،ما هنوز به این عدد
نرسیدهایم
zتعداد زیادی از واحدهای مسکونی اطراف مشهد
ناامنهستند

تقیزاده با اشــاره به ناامن بودن تعــداد زیادی از
واحدهای مســکونی اطراف شهر مشــهد میگوید:
«نمیشود این واحدها را بازآفرینی کرد و راهی به جز
نوســازی ندارد ،لذا ابتدا باید مکانهایی آماده شود تا
آنها را منتقل کنیم و پس از آن مکانهایی که خالی و
تخریب میشود را دوباره بسازیم و این روند را تا بازسازی
و احیای بافتهای فرسوده ادامه بدهیم؛ برهمین اساس
این موضوع را به آقای رئیس جمهور پیشنهاد دادهایم و
امیدواریم به نتیجه برسد».

رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس شورای شهر مشهد اعالم کرد

احیایتوسباسادهشدنبوروکراسی

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -تشکیل کمیسیون
ویژه توسعه و عمران توس در شورای پنجم شهر
مشــهد را میتوان نشانی از اهمیت این موضوع
برای اعضای شورا و مجموعه شهرداری دانست و با
گذشت نزدیک به یکسال از فعالیت شورای پنجم،
رئیس این کمیسیون در نخستین نشست خبری
خود به تشریح برنامه و اهداف این حوزه پرداخت.
بررسی ،سیاســتگذاری و برنامهریزی در خصوص
طرحهــا ،رویدادها و برنامههــای راهبردی و عملیاتی
عمران و باززندهسازی توس ،در سطوح مختلف توسعه
ساختاری ،کالبدی ،اقتصادی ،فرهنگی ،هنری و اجتماعی
با هماهنگی کمیســیون تخصصی ذیربط از وظایف
کمیســیون ویژه توســعه و عمران توس شورای شهر
مشهد عنوان میشود و به گفته اعضای شورای شهر برای
افزایش رونق گردشگری در مشهد و منطقه توس باید

کهندژ شبیه به ارگ بم است که در طول
زمان بر اثر باد و باران آسیب زیادی
دیده است ،این اثر تاریخی در زیر شهر
تاریخی توس قرار گرفته است و اکثر
مردم از آن اطالعی ندارند
دنیای اقتصاد -معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری خراسان رضوی گفت :مشکل کمبود
منابع آبی در تابستان امسال با مشارکت و همراهی
مردم قابل مدیریت است.
محمد مقدوری با بیان این مطلب اظهار کرد :تابستان
امسال به دلیل کاهش نزوالت جوی در استان و افزایش
درجه حرارت هوا با مشکل تامین آب مواجهایم اما این
کمبود در حدی نیست که بحران جدی برای مردم
ایجاد کرده و یا نیاز به جیرهبندی آب باشد .وی عنوان
کرد :درعین حال با توجه به شرایط به شدت نیاز به
مشــارکت همه از جمله صنعت ،کشاورزی ،بخش
خانگی در امر صرفهجویی و کاهش مصرف هستیم
تا بتوانیم این موضوع را در تابستان امسال به خوبی
مدیریت کرده و پشت سر بگذاریم.

ضريب ماندگاری مسافر از  2/5روز به  ٥روز افزايش يابد
که آرامگاه فردوسی میتواند در این امر تاثیرگذار باشد.
سید مســعود ریاضی ،رئیس کمیسیون ویژه توسعه
و عمران توس شــورای شهر مشهد در نشست خبری
خود به خبرنگاران گفت :برای زنده کردن توس نیاز به
طرح و ســاده کردن بروکراسی داریم؛ قرار نیست همه
کارها را شهرداری انجام دهد .ما نیازمند حضور مردم و
سرمایهگذاران هستیم.
zبودجه 31میلیارد تومانی دولت و شهرداری برای توس

وی با اشــاره به اینکه تاکنون بودجه مشــخصی در
شــهرداری برای توس وجود نداشته ،افزود :اما امسال
حدود  15میلیارد تومان بودجه نقدی و غیرنقدی برای آن
اختصاص یافته است .از طرفی 16 ،میلیارد تومان بودجه
دولت برای توس هم رقم مناسبی است زیرا در ده سال
اخیر جمعا چنین مبلغی به این منطقه اختصاص نیافته
است .ریاضی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد»
درباره برنامه این کمیســیون برای جذب سرمایهگذار
خارجی اظهار کرد :اگر فقط به آبادانی توس فکر کنیم،
سرمایهگذار داخلی و خارجی فرقی ندارد و برای جذب
سرمایهگذار به صورت عام باید بستر الزم فراهم شود .ابتدا
باید روابط ما با دستگاههای ذیربط هماهنگ شود تا باز
زندهسازی صورت گیرد و پس از آن سرمایهگذار خود به
خود جذب میشود .در واقع ،اگر در حال حاضر سرمایه

هنگفتی نیز وجود داشته باشد نمیدانیم که باید با آن
چه کنیم ،لذا ابتدا باید توس احیا و طرحی برای آن تهیه
شود و سپس سرمایهگذار جذب کنیم.
وی درباره فعالیت کمیته نجات توس هم گفت :برخی
از اقدامات این کمیته متاسفانه به ثمر نرسید اما یکی از
اقدامات آن جمعآوری معادن غیرمجاز بود ،که البته درپی
شکایت مالکان اعالم شد که این معادن مجازند اما تردد
آنها باید کنترل شود و کامیونهای معادن این منطقه
تغییر مسیر دادند.
zبیاطالعی مردم از وجود کهندژ توس

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای شهر
مشــهد با اشــاره به ضرورت شناساندن هر چه بیشتر
تــوس و اثار تاریخی آن بــه مردم تصریح کرد :تا امروز
اکثر مردم مشهد کهندژ توس را ندیده اند و نسبت به
آن بیاطالعند .این کهندژ شبیه به ارگ بم است که در
طول زمان بر اثر باد و باران آسیب زیادی دیده است ،این
اثر تاریخی در زیر شهر تاریخی توس قرار گرفته است و
اکثر مردم از آن اطالعی ندارند.
وی خاطرنشان کرد :تاکنون کمیتهها و نشستهایی
در زمینه احیای توس و برای توجه به این منطقه تشکیل
شده ،اما به دلیل بروکراسی حاکم به نتیجه نرسیده است.
در واقع همتی نیز برای شکستن این بروکراسی وجود
نداشته است .این عضو شورای اسالمی شهر مشهد در

برای مقبره غزالی طرحی تهیه شد و اکنون سند مناقصه این طرح آماده اجرایی شدن است

پاسخ به سوالی درباره برنامه کمیسیون توسعه و عمران
توس برای مقبره امام محمد غزالی و مهدی اخوان ثالث
گفت :در حال حاضر برنامهای برای توسعه مقبره اخوان
ثالث وجود ندارد ،هنگام درگذشت اخوان مقرر شد که
پیکر وی در هارونیه دفن شــود ،اما یکی از برکات این
تصمیم آن بود که هنگام حفر مقبره ،مســجد جامعی
در عمق نیم متری زمین کشــف شد و باالخره تصمیم
گرفته شد تا در محل فعلی یعنی بخشی از محوطه آرامگاه
فردوسی دفن شود .در حال حاضر  12تن در مقبرهالشعرا
در محل پیشخوان آرامگاه فردوسی دفن شدند و میراث
فرهنگی تمایل ندارد که آرامگاه فردوسی تحتالشعاع
قرار گیرد و این مقبرهالشعرا گسترش یابد.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس ادامه داد :برای

معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد

تامین ۷۰میلیونمترمکعبنیازآبیمشهدازسددوستی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان
رضوی تصریح کرد  :هفته آتی در کارگروه سازگاری
با کم آبی استان کلیه راهکارها و اقدامات بخشهای
مختلف برای موضوع ســازگاری با کــم آبی اعم از
موضوعات مربوط به بخش شرب ،آبیاری فضای سبز
 ،کشــاورزی و صنعت نهایی شده و محور عمل هر
بخش قرار میگیرد.
مقدوری در توضیح شــرایط استان نسبت به دوره
بلندمدت نیز بیان کــرد :به جز منطقه کالت همه

مناطق اســتان با کاهش نزوالت جوی مواجه بوده و
دچار مشکل هستند اما بخشهای جنوبی و جنوب
شــرقی استان چون شهرستانهای خواف و تایباد با
کمبود آب و مشکالت بیشتری مواجهاند .وی تاکید
کرد :با پیشبینی شرکتهای آبفای شهری و روستایی
استان برنامهریزی شده تا برای مردم مشکل جدی در
این حوزه ایجاد نشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان
رضــوی خاطرنشــان کرد :در عین حــال همچون

ســالهای گذشــته که حدود  500روستای استان
با تانکر آبرســانی میشد امسال هم به دلیل کاهش
نزوالت تعداد روستاهای بیشتری را به صورت سیار
آبرسانی میکنیم .
مقدوری در خصوص تامین آب مشــهد هم گفت:
امسال براساس برنامه مصوب ،مقرر شده  70میلیون
مترمکعب نیاز آبی مشــهد از سد دوستی تامین و
منتقل شود ،که عمده دبی انتقالی در تابستان خواهد
بود بخش قابل توجه نیاز آبی سال جاری این کالنشهر

مقبره غزالی هم طرحی تهیه شد و اکنون سند مناقصه
این طرح آماده اجرایی شدن است.
وی یادآور شد :مدیریت شهری مشهد به دنبال برگزاری
نمایشگاه فصلی با موضوع شخصیتهای شاهنامه است ،تا
در هر فصل آثار مرتبط با یکی از شخصیتهای شاهنامه
نمایش داده شــود ،در این بین آثار هنری برجسته که
امکان نصب آن در شهر فراهم باشد خریداری خواهد شد.
ریاضی درخصوص ساخت و ســازهای غیرمجاز در
توس تاکید کرد :توس را باید به دو چشم نگاه کرد ،یک
بار از دید ساکنان این منطقه و یکبار از نگاه مردم ایران
به این منطقه نگریســت ،تازمانی که طرحی برای آن
تهیه نشده است سعی میکنیم این ساخت و سازها را
کنترل کنیم.
از این طریق پوشش داده میشود.
وی با تاکید بر همکاری مردم و بخشهای مختلف
در کاهش و مدیریت مصرف آب افزود :بحران امسال
در ابتدای سال به دلیل کمبود بارشها جدی بود اما
خوشبختانه تاخیر گرما توام با بارندگی متناوب خود
در کاهش این معضل بسیار کمک کرد اما موثری مهم
و موثر در شرایط کنونی همکاری مردم در مدیریت
مصرف است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان
رضوی اضافه کرد :در این میان یکی از اقدامات بسیار
موثر در این حوزه آن است که مردم سطح کولرهای
آبی را بپوشانند که این خود تا  20درصد مصرف آب
کولر را کاهش میدهد و فقط این رقم در سطح بیش
از یک میلیون واحد اقامتی رقم قابل توجهی است.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

توضیحات استانداردرباره فرماندار آینده مشهد

ایسنا -استاندار خراسان رضوی از چند
فرماندارپیشنهادیبرایشهرهایاستان
خبر داد و در خصــوص معیار انتخاب
فرماندار مشــهد اظهار کرد :این معیار
تغییری نکرده و بر اساس شاخصهای
عمومیکهوزارتکشورداشته،صالحیت
افرادی که برای این پست معرفی شدهاند ،مورد بررسی قرار
گرفته و در صورت تایید انتخاب میشود.
علیرضا رشیدیان ادامه داد :در حال حاضر چندین فرماندار ما در وزارت
کشور مشغول طی مراحل مصاحبه ،استعالم و مراحل بعدی هستند
تا به زودی فرماندار مشــهد را معرفی کنیم و اولویت ما برای انتخاب
فرمانداران همیشه ابتدا استان خراسان رضوی ،سپس وزارت کشوری
بودن مد نظر است .عالوه بر فرماندار پیشنهادی مشهد ،تایید صالحیت
چندین کاندیدا برای سایر شهرها در وزارت کشور در حال انجام است.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی:

50پروندهبرایسوءاستفادهکنندگان
ازنوساناتارزیتشکیلشد

ایرنا-رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارت
خراسان رضوی گفت :از ابتدای امسال 50
پروندهبرایمتخلفاناستانکهخریدکاالی
وارداتی خود را با ارز نرخ قبلی انجام داده و
بدون دلیل قیمت کاالی خود را افزایش داده
بودند ،تشکیل شده است.
راضیه علیرضایی افزود :در شرایطی که نوسانات قیمت ارز در بازار
موجب افزایش قیمت برخی کاالها شده بود و دولت نسبت به کنترل
قیمت ارز اهتمام ورزید ،نظارتهای انجام شــده نشــان داد که برخی
بدون دلیل قیمت کاالی خود را افزایش دادند .وی بیان کرد :افزایش
قیمت تمام شده تولید به وسیله هزینههای مترتب بر آن مانند حمل و
نقل ،تامین زیربناها و ...به معنای کاهش فرصت رقابت تولید داخل در
عرصه بینالمللی و افزایش غیرضرور قیمت برای مصرف کننده است.
علیرضایی ،ترغیب تولیدکنندگان به استفاده از ماشین آالت داخلی را
از دیگر برنامه های این ســازمان برای حمایت از کاالی ایرانی ذکر و
بیان کرد :اگر تولیدکننده انتظار دارد کاالی وی توسط مردم خریداری
شود ،خود نیز باید به ماشین آالت صنعتی تولید داخل اعتماد کند.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت :در 2
ماه نخست امســال  38فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 6
هزار و  818میلیارد ریال و اشتغالزایی برای هزار و  30نفر در استان
صادر شده است.

ناظر گمرکات خراسانرضوی اعالم کرد

کاهش15درصدیتعدادپروندههایقاچاق

فارس -ناظر گمرکات خراسانرضوی گفت:
تعداد پرونده قاچاق در گمرکات خراسان
رضوی نسبت به سال قبل کاهش 15درصدی
داشته ،اما از نظر ارزش ریالی در  2ماه سال
قبل  10میلیارد ریال بوده که امسال به 23
میلیارد ریال رسیده است.
امید جهانخواه اظهار کرد :اقالم عمده صادراتی استان در دوماهه سال
 1396و  1397زعفران در بستهبندی بیش از  30گرم ،کفپوشهای
منگوله باف ،از مواد نساجی الیاف مصنوعی سنتتیک ،سیب تازه و انواع
زعفران در بستهبندی  10تا  30گرم آماده برای خردهفروشی بوده است.
وی تصریح کرد :بخش عمده کاالهای صادراتی خراســان رضوی
بهترتیب بهکشورهای افغانستان ،ترکمنستان ،عراق و امارات متحده
عربی صادر شــده ،همچنین اقالم عمده وارداتی استان در دو ماهه
سال  1397در مقایسه با مدت مشابه سال  1396شامل :پنبه حالجی
نشده یا شانه نزده ،واگنهای روباز با دیوارههای جدانشدنی به ارتفاع
بیش از  60سانتیمتر(واگنهای عقب بازشو) ،برنج نیمه سفید شده یا
برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده و دانههای کلزا یا کانوال
دارای مقدار کمی اسید اروسیک بوده است.
ناظرگمرکات خراسان رضوی یادآور شد :بیشترین واردات به تفکیک
کشورهای طرف معامله نیز کشورهای ترکیه ،فدراسیون روسیه ،امارات
متحده عربی و ازبکســتان هستند .در حوزه مسافری نیز در دو ماهه
سال  1397تعداد  437هزار و  18نفر از طریق گمرکات مرزی استان
و همچنین فرودگاه مشهد تردد داشتهاند که از این تعداد 222 ،هزار و
 79نفر وارد کشور و  214هزار و  939نفر خارج شدهاند ،همچنین ،در
زمینه مسافران ورودی بهکشور  3درصد کاهش و در حوزه مسافران
خارج شده از کشور نیز  6درصد کاهش را داشتیم.

جدیدترین اخبار اقتصادی ایران و جهان در

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

