«دنیایاقتصاد»ازدرآمدزاییسوغاتمشهد
و برندسازی در این حوزه گزارش میدهد

تحفههای بینشان
ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه3

وقتیچاههاینفتخالیشود...
سخنیدربارهآرامگاهفردوسی
یوسف بینا *

سخن مشهوری از قول دکتر محمد مصدق
با این مضمون شنیدهایم که «ای کاش نفت
نداشتیم ،آن وقت همهچیز داشتیم »...همین
االن هم همهچیز داریم ،اما تا زمانی که نفت
هســت ،احتماالً آن «همهچیــز» برای ما
«هیچچیــز» خواهد بود .سالهاســت که
مسئوالن کشور نیز همواره دم از لزوم توجه به «اقتصاد غیرنفتی»
میزنند .بــا این حال ،هرگاه به آن «همهچیز» میاندیشــیم،
گزینههای زیادی در ذهنمان ردیف میشود که همه از داشتههای
مادی و غیرمادی این کشــور اســت و اینجا مجال نیست که
بخواهیم حتی مثالهایی از آنها بیاوریم؛ بلکه مقصود این است
که از این دریچه به مقوله «فرهنگ» وارد شــویم و تاکید کنیم
که داشتههای فرهنگی ما یکی از همان «همهچیز»هایی است
که در سخن دکتر مصدق هست.
هر کشوری یکهزارم داشتههای فرهنگی ما را در حوزههای
مختلف علم و ادب و هنر (بهویژه در معنای تاریخی آن) داشته
باشــد و ارادهای نیز برای استفاده از این داشتهها موجود باشد،
میتواند بخش مهمی از اقتصاد خود را بر آن تکیهگاه بنا کند و
به درآمدهای کالن دست یابد .نکته اصلی این است که ما هرگز
نتوانستهایم داشــتههای فرهنگی خود را تبدیل به «محصول
فرهنگی» کنیــم؛ محصولی که خواهد توانســت بخشهایی
ال در حوزه گردشــگری ترمیم کند و حتی
از اقتصــاد ما را مث ً
نجات دهد.
اینجــا مجبوریم بــه مثالهای خارجــی و نزدیکترین آن
یعنی ترکیه اشــاره کنیم کــه در دهههای اخیر ،بخشــی از
اقتصاد گردشــگری خود را بر آرامگاه موالنا در شــهر قونیه بنا
نهاده اســت .موزه آرامگاه موالنا در سال  ۲۰۱۷میالدی حدود
دومیلیونوششصدهزار بازدیدکننده خارجی داشته است که عمدتاً
گردشگرانی از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی بودهاند .در
همان سال و در مراسم ویژهای که بهمناسبت سالروز وفات موالنا
بهمدت  10روز در قونیه برگزار میشــود ،حدود نههزاروپانصد
گردشگر خارجی از موزه آرامگاه موالنا دیدن کردهاند.

دنیایاقتصاد دالیل عدم توسعة منطقة توس را
بررسیمیکند

طلسمتوس

دنیای اقتصاد -ســال 1375مقامرهبری در بازدید از آرامگاه حکیم ابوالقاســم
فردوسی،برضرورتاحیایمجموعهفرهنگیتاریخیتوسبامشارکتسرمایههای
بخش خصوصی تأکید کردند و به همین منظور در سال  78شورای احیای مجموعه
فرهنگیتاریخیتوستشکیلشد.بررسیوتعیینسیاستهایکلیدرزمینهاحیای
توسوآرامگاهفردوسی،بررسی،تصویبوتعییناولویتهاوپیشنهادهایارائهشده
ازسویستادبرنامهریزیوهماهنگیاینمجموعهونظارتبرحسناجرایبرنامههای
مصوب از وظایف این شورای هفت نفره است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان
رئیس شــورا ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزیر مســکن و شهرسازی ،استاندار
خراسان رضوی ،قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی ،نماینده مجمع نمایندگان
استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسالمی و رئیس سازمان میراث فرهنگی
کشور بهعنوان دبیرشــورا ،موظف به پیگیری دستورات رهبری در خصوص احیا و
رسیدگی به وضعیت توس هستند .با این حال پس از گذشت 19سال ،توس بهعنوان
مهمترینظرفیتگردشگریغیرمذهبیمشهدهمچنانوضعیتدرخورومناسبی
ندارد .توس که تا بهمن ماه ســال  ۱۳۹۱یکی از روستاهای اطراف مشهد محسوب
میشد ،به تایید شورای عالی معماری و شهرســازی کشور در اواخر همین سال به
شهرداریمشهدواگذارشد.امابازهمتغییراتآنچنانیبهخودندید.تااینکهدرسال
 96با روی کار آمدن شورای پنجم شهر مشهد ،کمیسیون ویژهای برای توس تعریف
شد ،که تا این لحظه طی تفاهماتی که بین شهرداری مشهد و میراث فرهنگی منعقد
شدهاست،وعدههاییبرایبهسازیتوسبهگوشمیرسد.
صفحه 4

در نشست فرصتهای سرمایهگذاری ایران و افغانستان مطرح شد

تعمیقروابط،الزمهتجارتایرانوافغانستان

ادامه در همین صفحه

وقتیچاههاینفتخالیشود...
سخنیدربارهآرامگاهفردوسی

ادامه یادداشت
مسئوالن ترکیه ،ضمن تبدیل این مکان به قطب گردشگری،
با فراهمآوردن امکانات ویژه در مناسبتهای مختلف ،همواره
درصدد زندهنگهداشــتن این داشته فرهنگی بهعنوان یک
«محصول فرهنگی» و سرچشمه بیپایان اقتصادی هستند.
جالب اینجاســت که شمار بسیار زیادی از این گردشگران
ایرانی هســتند که از ایران به ترکیه میروند و مقادیر بسیار
زیادی در آن کشور هزینه میکنند تا آرامگاه یک شاعر ایرانی
را زیارت کنند.
حاال شما ببینید که ما چند شاعر بزرگ در حد و اندازههای
موالنا در ایران داریم که هر کدام از آنها میتوانند و باید یک
قطب گردشگری جهانی باشند و بخشی از اقتصاد ما را ترمیم
کنند .شأن فرهنگی چهار شاعر بزرگ دیگر ایران یعنی حافظ و
سعدی و فردوسی و خیام در جهان کمتر از شأن موالنا نیست.
در این میان ،باز حال و روز شیرازیها با حافظ و سعدی بهتر
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است ،هرچند همان هم باید خیلی فراتر از اینها باشد .مساله
این اســت که در میان این پنج شاعر بزرگ که بهقول دکتر
اسالمیندوشن «سخنگویان وجدان ایران» هستند ،آرامگاه
فردوسی اینک اسفناکترین وضعیت ممکن را دارد.
یدانند که معنای
خوانندگان این یادداشت خودشان بهتر م 
«اســفناکترین وضعیت ممکن» درباره آرامگاه فردوسی
چیست .خودشان رفتهاند و دیدهاند که ورودی آرامگاه بیشتر
شبیه یک گورستان متروکه است ،دیدهاند که برای رسیدن
به در ورودی آرامگاه باید با چه تعداد متکدی و چاقوفروش
روبهرو شوند ،دیدهاند که وقتی سالی چند سالی یک بار یک
مهمان خارجی را میخواهیم به آنجا ببریم مجبوریم سرمان
را پایین بیندازیم و شرمســار باشیم ...اینها بهعالوه هزاران
درد دل دیگر در این باره ،بارها و بارها در سخنان دلسوزان و
متخصصان و کارشناسان بیان شده است و همه شنیدهاند ،اما
چرا آنها که باید این شنیدهها را در حد توان و امکان عملی
کنند نمیشنوند؟ بحران در وضعیت منطقه آرامگاه فردوسی
را وقتی جدیتر درک میکنیم که میبینیم این قبیل سخنان
ال مخاطب مشــخصی ندارد .مساله اسفناکتر این است
اص ً
که در میان مسئوالن ،عمر مسئولیت آنهایی که در حوزه

ساماندهیسوغاتراهیبرایاشتغالزایی
عباس قلیزاده

رئیس مرکز مشاوره،
نوآوری و پژوهش

طرح سیاستگذاری و برنامهریزی برای ساماندهی سوغات یکی
از ایدههایی است که میتواند سبب تحول استان و هم ایجاد
اشتغال شود این طرح با تفکر خالق نخبگانی در حال تدوین
است که زمینه حمایت جدی از این طرح احساس میشود.
حدود  70درصد کاالهای موجود در بازار ســوغات مشهد
محصوالت چینی است که نشان میدهد آنان به خوبی از ظرفیت
منطقهمااستفادهکردهاند.موضوعمهم،ایجادنمایشگاههاییبرای
آشنایی مخاطبان با برندهای فعال در حوزه سوغات زائر است تا
از این طریق به تدریج برندهای غیرمجاز حذف شود؛ همچنین
ســوغات زائر باید با رویکرد تمرکز بر تولیدات داخلی باشــد.
باتوجه به طرح جامع زیارت استان و تعریف  ١٣بسته اجرایی
برای این طرح؛ سوغات زائر زیرمجموعه بسته اقتصاد و زیارت
تعریف شده که سوغات فرهنگی و غیرفرهنگی را شامل میشود و
بر این مبنا در این حوزه برنامهریزی شده است .بهصورت میانگین
ساالنه حدود  ٢٥میلیون زائر داخلی و  2میلیون زائر خارجی به
مشهد سفر میکنند که این جمعیت حدود90هزار میلیارد ریال
هزینه میکنند که بررسی های انجام شده مقدماتی نشاندهنده
ظرفیتهای بسیار زیاد موجود در این عرصه است.
zخالصهبررسیسوغاتمشهد؛انگشتروزینتآالتفیروزهوعقیق

فیروزه تراشــی و عقیق تراشی در استان خراسان رضوی از
اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار بوده و زینت آالت ساخته شده
با نگین این سنگها امروزه در زمره سوغاتی است که زائران و
مسافران شهر مشهد به تیمن و تبرک به شهرهای خود میبرند.
محصوالت فیروزه بر اساس کیفیت و رنگ نامهای مختلفی دارد
که مرغوبترین آنها دارای رنگ آبی روشن است .از این سنگ انواع
گردنبند ،انگشتر و ...ساخته و به بازار عرضه میشود .قدمت تراش

روی عقیق نیز به سه هزار سال پیش میرسد که پس از برش
سنگ آن را تراش داده و سپس جال میدهند.

zجامچهلکلید

امروزه در فروشگاهها و اماکنی که انواع سوغات مشهد عرضه
میشــود جامهایی طالیی رنگ به چشم میخورد که بر روی
هم چیده شده و در بازار بنا به شکل ظاهری آن به جام چهل
کلید معروف است .گویا این جام پس ازروی کار آمدن خاندان
صفوی برای فال و طالع بینی مورد استفاده غیبگویان و فالگیران
قرار میگرفته است .بر لبه باریک جام سوراخ ریزی وجود دارد
که چهل قطعه کوچک و باریک مستطیل شکل برنجی منقش
به عبارت بسماهللالرحمنالرحیم در بندی به صورت کالف در
این سوراخ قرار میگیرد .لبه سطح خارجی جام با نام چهارده
معصوم به خط ثلث و به صورت هشت کتیبه مجزا از یکدیگر
نقش بسته و هشت دایره آنها را از یکدیگر جدا میکند .زمینه
خارجی ظرف با اعداد و حروف سحرآمیز نقش شده و در نقطه
دیگر آن دعای نادعلی نوشته شده است .بنابر نقل قولها این جام
برای گشایش کار ،بخت گشایی و چله بریدن نوزاد کاربرد دارد.
zزعفران و زرشک

زعفران ارزشمندترین محصول کشاورزی ایران است که امروزه
کشت آن عمدتا در مناطق مرکزی و جنوب خراسان متمرکز شده
است؛ کشور ما از نظر میزان تولید زعفران در جهان مقام اول را
دارد .این محصول یکی از اصلیترین سوغات شهر مشهد است که
یکنند .معموال
گردشگران و زائران از بازارهای شهر آن را تهیه م 
خرید زعفران همراه با زرشک صورت میگیرد؛ امروزه زعفران به
صورت سرگل (ریز) پوشال نگین (درشت) و با ریشه عرضه میشود.
زرشک نیز انواعی دارد که مهمترین آنها اناری و پفکی است.

zانواعخشکبار

خشکبارها از جمله خوراکیهایی هستند که از دیر زمان در
فرهنگ و ذائقه ایرانی وجود داشــته و از ارزش غذایی فراوانی
برخوردار اســت پیش از این به دلیل اینکه شرایط نگهداری
بهداشــتی مانند امروز برای میوهها و ..وجود نداشته میوهها را
به روشهای مختلف خشک کرده و دانههای آن را نیز نگهداری

گزارشدنیایاقتصادازپنجاهودومینجلسهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضوی

مازاد منابع بانکی خراسان رضویکجاست؟

معاونامورمعادنسازمانصمت:

 60درصد ذخایر معدنی در خراسان رضوی
برداشت میشود

دردومیننشستاقتصادیشهروشهرداریمشهدبررسیشد

چشماندازساختوساز«خرد» درمشهد
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ال مدیریت همین آرامگاه
میراث فرهنگی کار میکنند و مث ً
فردوسی را برعهده میگیرند ،از همه کوتاهتر است .باز وقتی
میبینیم که این مسئوالن عموماً آشنایی درستی با مساله
ندارند ،بحران را بیشتر احساس میکنیم .بخشی از دلسوزان
و کارشناسان نیز کارشان این شده است که هر مسئولی را
یآید توجیه کنند و مساله را آنقدر
در این حوزه بر سر کار م 
برایش توضیح دهند که ضرورتها را درک کند و درست وقتی
آن مســئول ضرورتها را درک کرد ،زمانی است که دوران
مسئولیتش بهسر آمده است و باید مقام خود را به دیگری
واگــذار کند .آن دیگری هم میآید و باز از اول همان آش و
همان کاسه میشود.
ال تخلیه
احتماالً آن روز که چاههای نفت و گاز کشور ما کام ً
شد ،مجبوریم به سراغ خیلی چیزهای دیگر برویم و از جمله آن
وقت بکوشیم تا جایی مثل آرامگاه فردوسی در شهر تاریخی
توس را طوری ســامان دهیم که بتواند از یک سو همچون
آرامگاه موالنا در ترکیه ،محل درآمدی برای اقتصاد کشــور
باشــد و از سوی دیگر ،همین توسعه گردشگری به تبلیغ و
توسعه فرهنگی نیز بینجامد.
* روزنامهنگار و مدرس دانشگاه
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برداشت غیرمجاز شن و ماسه در توس رکورد زد

دنیای اقتصاد -معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادســتان عمومی و انقالب مشهد گفت :طبق
نظر کارشناسان در ســالهای اخیر میزان برداشت
غیرمجاز شن و ماسه در منطقه توس ،بیش از سه برابر
میزان برداشت از بزرگترین سد خاکی ایران (کرخه)
بوده است.
به گزارش ایرنا ،محمد بخشی محبی افزود :محلهای
برداشت غیرمجاز مواد معدنی در مجاورت آرامگاه فردوسی
در توس به حدی بود که گودالهایی به عمق  30متر ایجاد
کرده بود .وی اظهار کرد :بنا به گفته کارشناسان اگر تمام
خاک و نخال ههای مشهد را در این گودالها بریزند  2سال
طول میکشد که همه آنها پر شود.
بخشی محبی بیان کرد :پارســال محلهای برداشت

غیرمجاز مواد معدنی در منطقه توس و در مجاورت آرامگاه
فردوسی شناسایی و همه آنها تعطیل شد.
معاون دادســتان مشــهد ادامه داد :چندین ســال
برداشــتهای غیرمجاز معدنــی در منطقه توس انجام
میشد اما متاسفانه هیچ نظارتی در این خصوص انجام
نگرفته بود .وی اظهار کرد :در جاده بوفالو ،واقع در شرق
مشهد نیز حجم زیادی از برداشت های غیرمجاز خاک
دیده میشــود که کامال این گودالهــا در ورودی جاده
سرخس مشخص است.
گودالها که به حریم سفرههای آب زیرزمینی نزدیک
شده و بعید نیست که آبها را با مشکل اساسی مواجه کند.
معاون دادستان مشهد گفت :در ماده  19قانون معادن به
صراحت بیان شده اگر کسی بدون دریافت پروانه اکتشاف

یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت قانونی ،اقدام به حفاری
یا برداشت مواد معدنی کند رفتار مجرمانه داشته و متولیان
وظیفه دارند بالفاصله از ادامه عملیات جلوگیری و متهم
یا متهمان را به دادگستری و مراجع قضایی معرفی کنند.
وی افزود :ماده  19قانون معادن ،ســازمان صنعت را
نیز مکلف کرده تا ضرر و زیانی را که بابت برداشــتهای
غیرمجاز به طبیعت یا معدن وارد شــده محاســبه و از
طریق دادگســتری نسبت به دریافت و جبران خسارت
اقدام کند .بخشی محبی ادامه داد :قانونگذار آنقدر محلهای
برداشت غیرمجاز را مهم دانسته است که آن را جرم مشهود
میداند و وقتی موضوعی به عنوان جرم مشــهود تلقی
میشود نیروی انتظامی وظیفه دارد مطابق قانون و بدون
نیاز به دستور قضایی ورود مستقیم به موضوع داشته باشد.

میکردند .از انواع خشکبار میتوان به آلو بخارا ،آلوچه ،لواشک،
برگه هلو ،انجیر خشک ،توت خشک ،نخود و کشمش و انواع
تخمه اشاره کرد.
zنباتونقل

نبات محصولی اســت که از بلورهای شیره قند با روشهای
خاصی به دست میآید و در دو نوع شاخه و کاسهای به بازار عرضه
میشود .نقل نیز بنا به سالیق مختلف در انواع گردویی ،بادام
زمینی ،بادام درختی ،گالب ،گشنیزی و زعفرانی تولید میشود.
شکالت زنجبیلی نیز در میان سوغات مشهد خواهان بسیاری
دارد .در کنار اینگونه شیرینیجات کاک رضوی به عنوان سوغات
مخصوص شهر مشهد نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است.
zعطرمشهدی

استفاده از بوی خوب در دین اسالم توصیه شده و از پیامبر
اکرم در اینباره روایت و احادیثی نقل شــده اســت؛ برخی از
زائران پیش از مشرف شدن به حرم مطهر از اینگونه عطریات
اســتفاده میکنند؛ عطرهایی با رایحههای گوناگون که از گل
سنجد ،کبری ،مریم ،نرگس ،بهارنارنج ،زعفران ،گل یخ ،یاس
سفید تهیه میشود .عطر حرم ،عطر گل محمدی و عطر یاس
از بهترین عطرهای مذهبی به شمار میروند.
zسجاده،جانمازومهروتسبیح

فروشگاههایی که عرضه کننده این نوع تولیدات هستند انواع
مختلفی از سجادهها و جانمازها را با نقشهای مختلف به فروش
میرسانندکهبیشترجنسآنهاترمهومخملاست.مهروتسبیح
نیز در اشکال مختلف عرضه میشود.
zادویههفتقلم

از جمله سوغاتیهایی که زائران به شهرهای خود میبرند نوعی
ادویه مخصوص موسوم به هفت قلم است که بیشتر در آبگوشت،
خورشت و دیگر غذاهای ایرانی استفاده میشود .این ادویه مخلوطی
از دارچین ،سماغ ،گلپر ،زنجبیل ،فلفل سیاه ،فلفل قرمز و زردچوبه
اســت که در مراکز فروش آن را به طرز زیبایی به رنگهای مختلف
در کنار هم چیدمان میکنند .پرچمهای مذهبی ،عبای روحانی و
خلعت آخرت نیز از دیگر سوغات مشهد به شمار میروند که برخی
از زائران در سفر به مشهد آنها را به عنوان سوغات خریداری کرده و
به شهرهای خود میبرند.
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برادر ارجمند جنابآقای محمد قانعی
رئیس محترم اتحادیه هتلداران خراسان رضوی

غم از دست دادن پدر همسر گرامیتان مرحوم آقای حاج حسین ارشد را
تسلیتعرضمینمائیموازدرگاهخدایمهربانبرایشماوسایرسوگواران
شکیبایی و تندرستی آرزومندیم.
دنیای اقتصاد

دوشنبه 4تیر ماه 1397

خبر

تازههای نشر

اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟

نویسنده :مسعود نیلی و همکاران
ناشر :دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد ،ابوالفضل حیدری -کتاب «اقتصاد ایران به کدام
ســو میرود؟» چکیده مطالعهای گسترده در باب «عوامل تاثیرگذار بر
عملکرد میانمدت اقتصاد ایران» اســت که توسط دکتر مسعود نیلی
اقتصاددان ایرانی و همکاری چند اقتصاددان و محقق دیگر تالیف شده
است .روایت اصلی این پژوهش در  ۹مجلد تنظیم شده است و مولف
برای سهولت دسترسی عمومی به نتایج پژوهش ،خالصه آن را در مجلد
حاضر منتشر کرده است .پژوهش یادشده که با همکاری اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن و کشــاورزی تهران و پژوهشکده مطالعات اقتصادی
و صنعتی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده ،جامعترین تحقیقِ انجام
شــده در سطح اقتصاد کالن ایران بهشمار میرود و با دادههای آماری
فراوان و تحلیلهای بدیع در حوزه های مختلف سیاستگذاری شامل
سیاســتهای پولی ،مالی ،ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگیهای
اصلی اقتصاد ایران در زمینهای بازار کار ،بازار مالی شامل بازار پول و
بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع درآمد ،خوانندهاش را با چشمانداز
اقتصاد ایران در سالهای پیش رو آشنا میکند.

zگالیهازعملکردبانکهادرپرداختتسهیالت

اما غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران
در این جلسه با گالیه از نحوه عملکرد بانکها در ارائه

شافعی :استان ما از نظر سیستم بانکی در
وضعیت خوبی نیست و نسبت به کل سپرده
های موجود در بانکها تنها  57درصد تسهیالت
پرداخت شده است و در این زمینه در کل
کشور ،از آخر رتبه ششم را داریم
تسهیالت از مازاد منابع بانکی نسبت به تسهیالت در
خراسان رضوی براساس آمار منتشر شده از سوی بانک
مرکزی خبر داد و گفت :طبق آخرین آمار منتشر شده
از سوی بانک مرکزی؛ استان ما از نظر سیستم بانکی
در وضعیت خوبی نیست و نسبت به کل سپرده های
موجود در بانکها تنها  57درصد تسهیالت پرداخت
شده است و در این زمینه در کل کشور ،از آخر رتبه
ششــم را داریم .وی با طرح این سوال که مازاد منابع
بانکی استان کجاست ،تصریح کرد :اگر یک موضوع را
روشن کنیم که خواسته شده و اجرایی نشده باشد این
است که چه میزان از مجموع تسهیالتی که سیستم
بانکی ارائه داده ،به بخش خصوصی اختصاص یافته و
چه میزان از معوقات مربوط به بخش خصوصی است.
بانک در حال حاضر به ازای هر یک واحد سپرده4.2 ،
واحد خلق پول می کند و مقایســه این دو نرخ باهم
عادالنه نیست .سیستم بانکی دچار مشکالت دیگری
است که همه باید برای حل آن کمک کنند.
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zنظمبخشی به معامالت زعفران با قراردادهای آتی

دنیای اقتصاد -پنجاه و دومین جلسه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراســان
رضوی با بررسی مشکالت بانکی فعاالن اقتصادی
استان و تصویب  7پیشنهاد در خصوص رفع این
مشکالت برگزار شد.
در این جلسه ،موضوعات بانکی جمع بندی شده در
دبیرخانه شورای گفتوگو و کمیته بند ب ماده 12که
قالــب آنها توافق بین بانک ،دســتگاه اجرایی و بخش
خصوصی بود ،ارائه شــد که اجرای ضوابط و بخشنامه
های بانک مرکزی و مصوبات دولت و آرای دیوان عدالت
اداری بحث اصلی در این موضوعات مطرح شده بود؛ در
نهایت پیشنهادات اجرایی و اصالحی با رویکرد حفظ و
پایداری بنگاههای اقتصادی از سوی دبیرخانه شورای
گفتوگو عنوان شد.
علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه موضوعات
مدنظر را در قالب مشکالت حوزه سرمایه در گردش به
عنوان اســاس کار مطرح کرد؛ مسائل مربوط به حوزه
سرمایه در گردش شامل زمان بازپرداخت ،تمدید این
تســهیالت ،نرخ ســود آن براساس بخشهای مختلف
کشاورزی ،صنعت و خدمات و نیز تعیین سهم هر بخش
و تعیین نرخ سود تقسیط بدهیها است؛ بنابر آنچه در
این جلسه مطرح شد نرخ سود تقسیط بدهیها که در
گذشته براساس نرخ قالب محاسبه میشد ،زین پس باید
براساس نرخ قرارداد اولیه یا نرخ شورای پول و اعتبار (هر
کدام کمتر باشد) محاسبه شود.

آگهی تغییرات شرکت
عمران شهر جدید گلبهار

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  6423و شناسه ملی 10380222428
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/05/08
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال مالی منتهی به  1395/12/30مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی
به 1396/12/29انتخاب گردید .روزنامه کثیراالنتشار دنیای اقتصاد جهت درج
آگهیهای شرکت انتخاب گردید .بایت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس،
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،تصویب ترازنامه و صورتهای مالی انتخاب شده
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
ادراه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد
از طرف محمدرضا اکرمینژاد
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مازاد منابع بانکی خراسان رضوی کجاست؟

آثارمعامالتآتیزعفراندربورسکاال

وی با بیان اینکه میتوان با اســتفاده از قراردادهای آتی به روند
معامالت زعفران نظم بخشید ،گفت :یکی از کارکردهای این معامالت
در بورس کاال در حوزه صادرات است .هماکنون صادرکنندگان همواره
به دلیل تحوالت بازار طی بازههای زمانی مختلف با ریسکهای نوسان
قیمتی مواجه هستند که یکی از جنبههای مثبت معامالت آتی امکان
پوشش ریسک نوسانات قیمت زعفران برای ماههای آینده است که به
این ترتیب صادرکنندهها از طریق این ابزار میزان آسیبپذیری خود
در برابر تغییرات قیمتی در بازار را کاهش میدهند .رئیس کمیسیون
کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود :زعفران که به
عنوان کاالی ارزشمند و ایرانی تلقی میشود نیازمند انواع اقدامات
برای احیا و افزایش جایگاه و برند ایران در دنیاســت که ایجاد ابزار
مالی و اســتفاده از ظرفیت بورس کاال نیز میتواند در بهبود اوضاع
این صنعت کمک کننده باشد.
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تسنیم -عضو شورای ملی زعفران با اشاره
به مزایای راهاندازی معامالت آتی زعفران
در بــورس کاال اظهارکرد :به طور طبیعی
معامالت آتی زعفران در کوتاه مدت جنبه
عمومی ندارد اما این ابزار مالی در میان و
بلندمدت با مشارکت مناسب فعاالن بخش خصوصی میتواند
اثرات مناسبی بر بازار زعفران بگذارد.
علی شریعتی مقدم بیان کرد :در حال حاضر بیش از 50صادرکننده
بزرگ وجود دارند که رسالت اصلی صادرات را برعهده دارند ،تعداد
 60واحد بستهبندی هم هستند که اقدام به توزیع داخلی و همچنین
صادراتی میکنند .در صورتی که بورس کاال موفق شود تا به هر نحوی
بازیگران اصلی تولید و تجارت زعفران را جذب کند و تا حدودی از
مشکالت آنها از طریق بورس کاال برطرف شود به نظر میرسد که
عرضه این محصول در بورس و معامالت آتی زعفران با عملکرد مثبتی
همراه میشود؛ چراکه نوسانات بازار و کیفیتهای غیراستاندارد در
سطح بازار لطمههای شدیدی را به واحدهای بستهبندی و صادرات
وارد کرده است.

سال شانزدهم شماره 4358

شافعی :هیچ وقت نمیتوان شرایط غیرعادی را با تصمیمات عادی گذراند

رئیس اتاق ایران درباره ســهم بخشهای مختلف از
تسهیالت بانکی نیز گفت :از سال  84تاکنون توجه
به بخش صنعت رو به نزول گذاشــته و اگر به سهم
تسهیالت بخشهای صنعت ،کشاورزی و صادرات توجه
کنیم ،میبینیم سهم مانده تسهیالتشان کاهش یافته
و این یعنی عدم توجه به صنعت و صادرات کشــور
و تاکنون توفیقی نشــده که مثل گذشــته برای هر
بخش سهمی در تسهیالت در نظر گرفته شود .امروز
ســهم متفرقه در تسهیالت به شدت افزایش یافته و
تجدیدنظردر این زمینه خواسته درستی است.
وی یادآور شــد :با وجود بخشــنامه رسمی بانک
مرکزی دربــاره بند و تبصره  ،16این بخشــنامه از
ســوی بانکهای مرکز به شهرســتانها ارسال نشده و
میخواهیم بدانیم چرا بانکها مصوبات را در کشــوی
میز خود میگذارند و ابالغ نمیکنند .شافعی همچنین
به شرایط غیرعادی اقتصادی موجود اشاره کرد؛ وی
خواهان تصمیمگیریهای متناسب با این شرایط شد
و از عملکرد کنونی ســازمانها و دستگاههای اجرایی
که براساس شرایط عادی اقتصادی است ،گالیه کرد.
او گفت :هیچ وقت نمیتوان شــرایط غیرعادی را با
تصمیمات عادی گذراند اما متاسفانه ما مرتب پایبند
این هستیم که در هر شرایطی تصمیمات معمول را به
کار ببریم .وی با اشاره به فرمان جدید رهبری درباره
ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا اظهار
کرد :مطالعات عمیق بر روی  7کشور منطقه که مسیر
توسعه را به سرعت پیمودند ،نشان میدهد که همه این
کشورها برای پیمودن این مسیر ،اقدامی مشترک انجام
دادند و برخی برای  5و یا  10ســال نهادی فراقوهای
برای روشن کردن تکلیف مسائل اقتصادی ایجاد کردند.

zبرای عبور از شرایط اقتصادی کنونی باید باهم
مداراکنیم

استاندار خراسان رضوی و رئیس شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی استان نیز الزمه عبور از شرایط
اقتصادی کنونی را تالش برای کاهش نگرانی مردم با
عدم فشار بر آنها و تمرکز در حوزه مدارا دانست و گفت:
شرایط امروز با قبل از برجام متفاوت است؛ قبل از برجام
تحریمهای یک جانبه سختی علیه کشورمان از سوی
دول مختلف اعمال شد و االن شرایطمان نسبت به آن
دوره فرق میکند و تعامالتمان با بسیاری از کشورها راه
افتاده و میزان گشــایش اعتبار نسبت به سال قبل که
امریکا از برجام خارج نشده بود ،کاهش نیافته و بهتر نیز
شده است .اما در حوزه ارزی دارای مشکالتی هستیم که
این مشکالت با توجه به راهکارهای جدیدی که در نظر
گرفته شده در حال رفع و رجوع است و فصل گفتوگو
برای رفع این اشکاالت باز است.
علیرضا رشــیدیان با بیان اینکه برخیها در مقابل
موضوعات و طرحهایی که برای مســائل و مشــکالت
ناشــی از تحریمها و فشارهای بیرونی وجود دارد ،تنها
به دنبال نقاظ ضعف و نشــان دادن آن هستند ،افزود:
همه باید شرایط را درک کنیم و دستگاههای نظارتی،
اجرایی ،بخش خصوصی و دولتی در کنار هم با تعامالت
شرایط را بهتر کنیم .وی تنوع بخشی در تامین منابع
مالی فعالیتهای اقتصــادی را اقدامی ضروری خواند و
اینکه  70تا  80درصد منابع مالی بنگاهها از طریق بانک
تامین می شود را نکته ای آسیب زا و موجب عملکرد
انحصاری بانکها دانست.
اســتاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید  13هزار
میلیارد تومان جذب سرمایه در سال جاری داشته باشیم،

افزود :این سرمایه از بخش خصوصی ،بانکها و سرمایه
خارجی باید جذب شــود تا به رشــد مورد نظر کشور
برای استان خراسان رضوی برسیم؛ برای اینکار باید 25
درصد از سرمایه مورد نظر از بخش خارجی جذب شود
و تضامین الزم برای سرمایهگذار خارجی فراهم شود.
zبرخی از مصوبات اجرا شده شورای گفتوگو در
حوزهبانکی

در ادامه رئیس دبیرخانه شــورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح مصوبات
قبلی شورا در حوزه بانکی پرداخت و گفت :یکی از این
مشکالت بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش در یک
دوره دو ماهه تا یکســاله است که این مدت در شرایط
خاص برای واحدهای خاص باید به دو و حداقل سه سال
افزایش یابد .پیشنهاد دیگر شورا این بود که طرح سرمایه
در گردش و سرمایه ثابت باید به طور کامل باهم دیده
شود اما برخی فعاالن اقتصادی اعالم میکنند طرحها به
طور کامل دیده نمیشود .همچنین درگذشته تسهیالت
بانکی برای بخشــهای کشــاورزی ،صنعت و خدمات
سهمبندی میشد؛ االن هم سهمیه وجود دارد و ابالغ
میشود اما نظرات بعدی درباره اینکه این سهم در همان
بخش هزینه شده یا خیر وجود ندارد .پیشنهاد شورای
گفتوگو این بود که ضمانتهای اجرایی از سوی بانک
مرکزی برای تعیین سهم و اجرای آن داده شود و نرخ
سود تسهیالت هم در بخشهای مختلف مشخص شود.
zسود 18درصدینهبرایبانکصرفهداردونهبرایصنعت

اما اظهارات محمود منصوری ،دبیر شورای هماهنگی
بانکهای خراســان رضوی درباره نرخ سود تسهیالت

بانکی جالب توجه بود؛ منصوری معتقد است سود 18
درصدی تسهیالت برای بخش صنعت در حال حاضر
توجیه ندارد .از طرفی این مقدار سود برای بخش بانکی
هم توجیه ندارد زیرا االن نرخ پول برای بانکهای استان
 21تا  21/5است و سود  18درصدی به صرفه نیست.
وی درباره مدت بازپرداخت تســهیالت سرمایه در
گردش در اســتان اظهار کرد :در حال حاضر در مدت
بازپرداخت این نوع تسهیالت دیگر دو ماه و سه ماه مطرح
نیست بلکه مدت یک ساله درنظر گرفته می شود و تنها
یک بانک در استان بازپرداخت را دو ماهه و سه ماهه در
نظر میگیرند که به دنبال اصالح این موضوع هستیم .وی
با انتقاد از عملکرد بانکهای خصوصی در استان تصریح
کرد :بانک های خصوصی در خراسان رضوی منابع را با
سیاستهای غلط جمع میکنند و معموال هم این منابع
را در استان خرج نمیکنند و میتوان گفت  90تا 95
درصد منابع این بانکها در مرکز هزینه میشود .از طرفی
بانکهای خصوصی تبعیتی از شورای هماهنگی بانکهای
استان ندارند.
zتصویب 7پیشنهادبانکی

در پایان این نشست ،هفت مورد پیشنهادات دبیرخانه
شــورای گفتوگو که توسط رئیس دبیرخانه پیرامون
مســائل بانکی ارائه شد ،به اتفاق آرا مورد تصویب قرار
گرفت .این مصوبات بدین شرح است:
نســخهای از قراردادهای بیــن بانک ،ضامن و فعال
اقتصادی باید در اختیار بانک قرار گیرد .همچنین بانک
موظف است از نمونه قراردادهای بانکی ابالغی از سوی
بانک مرکزی استفاده کند و این نسخه را بر روی وبسایت
برای مراجعه و مطالعه متقاضیان قرار دهد.
درباره ضوابط اجرایی بودجه نیز مقرر شد پرداختهای
مالیاتی و بیمهای بنگاههای اقتصادی در شهر و استانی
که مستقرند ،صورت بگیرد .همچنین پیشنهاد شد که
مدت بازپرداخت تســیهالت به تشخیص بانک عامل
و با توجه به شــرایط اقتصادی حداکثر به ســه سال
افزایش یابد.

منصوری :بانک های خصوصی در خراسان
رضوی منابع را با سیاستهای غلط جمع
میکنند و معموال هم این منابع را در استان
را خرج نمیکنند و تبعیتی از شورای
هماهنگیبانکهایاستانندارند
از طرفی ،توافق شد در مواقعی که پیشبینی اولیه
طرح با بررسی سیســتم بانکی متفاوت است ،بانک
مربوطه مراتب را به کمیته تخصصی ذیربط ارجاع دهد
تا با نظر بانک اصالحات الزم صورت گیرد .همچنین
مقرر شد ضمانتهای اجرایی الزم برای نظارت بر تعیین
سهم هر یک از بخشهای اقتصادی در سرمایهگذاری
تعیین شود.
پیشنهاد شد با مجوز هیات مدیره هر بانک مدت زمان
بازپرداخت تسهیالت سرمایه ثابت از  5سال به  10سال
افزایش یابد و نرخ سود تقسیط بدهیها نیز براساس نرخ
قرارداد اولیه یا نرخ شورای پول و اعتبار (هر کدام کمتر
باشد) در نظر گرفته شود.

درنشستفرصتهایسرمایهگذاریایرانوافغانستانمطرحشد

تعمیق روابط ،الزمه تجارت ایران و افغانستان

دنیای اقتصاد -نشست فرصتهای سرمایه گذاری ایران
و افغانستان با حضور جمعی از تجار افغانستانی و فعاالن
اقتصادی خراسان رضوی در مشهد برگزار و در این نشست
راهکارهای گسترش روابط تجاری دو کشور بررسی شد.
به گزارش ایســنا ،رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی در این نشســت اظهار کرد :رویکردی که در
خانه صنعت ،معدن و تجارت در مورد آن توافق کردیم ،این بود
که ما عرص ه روابط خود را با افغانســتان از تجارت صفر به رفتار
مشترک و سرمایهگذاری توسعه دهیم .در واقع هدف ما این بوده
که عرص ه روابط خود را توسعه دهیم و در همین جهت به روابط
خود عمقبخشیم.
راضیه علیرضایی با اشاره به دومین جلسه درباره تجارت بین
کشورهای ایران و افغانســتان ،برگزاری چنین نشستهایی را
درراستای کمک به روابط تجاری و اقتصادی دو کشور موثر دانست
و افزود :در گذشته اعالم میکردیم آرزوی ما این است که روابط
تجاری ما ،روابطی باشــد که بتواند به توسعه دائم و مستمر هر
کشور بیانجامد ولی برای آن تعریف واضحی نمیکردیم اما در حال
حاضر یک سال است که این مورد را پیگیری میکنیم تا روابط
ما به توسعه و سرمایهگذاری مشترک منجر شود.
وی با اشاره به مصوبات مورد تاکید تجار هرات و ایران خاطرنشان
کرد :در ابتدا مصوبه مهمی که تجار هرات به آن تاکید داشتند این
بوده که سرمایهگذاری و صنعتی شدن را به تجار وظیفه کردند.
موضوع دومی که به آن تاکید داشــتند ،توسعه زیرساختهای

افغانستان اســت که در همین راستا پروژه بزرگی تحت عنوان
«تاپی» در افغانستان آغاز شد .در نهایت موضوع سومی که به آن
تاکید داشتیم این است که از برندهایی که تاکنون برای فروش آن
در افغانستان تالش کردیم ،به صورت سرمایهگذاری مشترک دفاع
کنیم .علیرضایی با بیان اینکه در دنیای تجارت شرکایی با یکدیگر
کار را ادامــه میدهند که یکدیگر را همراهی میکنند ،تصریح
کرد :امیدواریم که منافع این همایش شامل حال دو کشور شود.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت :زمانی
که پای منافع مشترک منطقهای به میان میآید ،بازهم میتوانیم
فریاد ایران و افغانستان را سر بدهیم.
سیدحســن حسینی خاطرنشان کرد :این امر در طول تاریخ
برای ایرانیان و افغانها به اثبات رســیده است .اگر همسایهای
دلسوز همسایه همجوار خود باشد ،بیشک آن ایران است .تجارت
بازرگانی ،صنعت و معدن در ابتدا نیاز به اشتراکات فرهنگی دارد
که خوشبختانه در حال حاضر شاهد این اشتراکات بین دو کشور
دوست و همسایه یعنی ایران و افغانستان هستیم.
zالزمه حضور در بازار تمرکز بر سرمایهگذاری است

فیروز ابراهیمی ،دبیر خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی نیز گفت :کیفیت نیاز اساســی و اصلی تجارت است که
باید مورد تاکید قرار گیرد .سرمایهگذاری در افغانستان به عنوان
شریک اول تجاری ما فرصت بی بدیل بوده که باید از آن نهایت
بهره را ببریم.
دبیر خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه

بازار افغانستان سرمایه بزرگی برای ما محسوب میشود ،افزود:
الزمه نقشه راه و حضور در بازار ،تمرکز بر سرمایهگذاری است .اگر
این نقشه راه را گم کنیم ،تردید نکنید که این بازارها را از دست
خواهیم داد .همچنین بهترین کشور به لحاظ امنیت اخالقی و
تعهد در کشورهای منطقه بیشک افغانستان است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان همواره باید به فکر مشتری

باشند ،عنوان کرد :در حال حاضر تفاهمنامهای را با اتحادیه تجار
جوان هرات داریم و بنا بر این اســت که ســرمایه ایجاد شده را
توسعه بدهیم و آن را به سمت اقدامات کاربردی سوق دهیم.
ابراهیمی تاکید کرد :نقشــه راه ما در نهایت این است که به
سمت سرمایهگذاریهای مشترک بادوام اقتصادی گام برداریم
تا به پیشرفت هر چه بیشتر دست پیدا کنیم.

معاونامورمعادنسازمانصمت:

  60درصد ذخایر معدنی در خراسان رضوی برداشت میشود

ایرنا -معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضوی گفت :هم اینک  60درصد
از ذخایر معادن در این استان بهرهبرداری میشود اما بقیه
ذخایر به دلیل رکود و تعطیل موقت معادن استخراج نمیشود.
رضا شجاعی افزود 878 :پروانه بهرهبرداری با ذخیره دو میلیارد و
 862میلیون و  650هزار تن و استخراج اسمی ساالنه دو میلیارد و 955

میلیون و  506هزار تن تاکنون در خراسان رضوی صادر شده است.
وی ادامه داد :برای بهرهبرداری از این معادن  44میلیارد و  450میلیون و
 703هزار ریال سرمایهگذاری و برای  9هزار و  526نفر شغل ایجاد شده
است .معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی گفت :هم اینک در چارچوب ماده  53قانون معادن
 120معدن در این استان به دلیل تجهیز ،بازسازی ،موارد خارج از ید

و محدودیتهایی مانند معارض محلی یا نداشتن بازار مرخصی گرفتهاند.
وی بــه وجــود  46نوع ماده معدنی در خراســان رضــوی و ذخایر
قابل توجه ســنگهای تزئینی ،فلزات ،سلیس و مصالح ساختمانی
اشــاره و بیان کــرد :تقریبا نیمی از پروانههــای بهرهبرداری معادن
در این اســتان مربوط به مصالح ســاختمانی اســت .برداشــتهای
غیرمجــاز از معــادن نیز بیشــتر در حــوزه مصالح ســاختمانی

صورت میگیرد .معاون ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی افزود :با وجود تعطیلی  120معدن و وجود معدنداران متعدد
که کمتر از ظرفیت اسمی پروانه استخراج دارند طی یک سال اخیر 67
درصد از حقوق دولتی معادن در خراسان رضوی دریافت شده است.
وی ادامه داد :برای رفع مشکالت حوزه معدن امسال  25درصد تخفیف
در دریافت حقوق دولتی اعمال شد.
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زهرا صفدری
خبرنگار

دنیای اقتصاد -از روزگاران
قدیم تحفــه آوردن بخش
جداییناپذیر سفر ایرانیان
بوده و هســت و مسافران ســهم عمدهای از
هزینههای سفر خود را به این بخش اختصاص
میدهند؛ امروز سوغات نقش مهمی در اقتصاد
گردشگری شهرها به ویژه شهر مسافرپذیر و
زائرپذیر مشــهد ایفا میکند اما ورود کاالهای
خارجی به ویژه چینی در ســبد سوغات این
شهر نشــاندهنده این است که آنطور که باید
از ظرفیتهای این نوع درآمدزایی اســتفاده
نمیشود.
طبق آماری که کارشناسان کمیسیون گردشگری اتاق
بازررگانی مشهد استخراج کردهاند؛ هر زائر و گردشگر
در مشــهد به طور میانگین روزانــه  128هزار تومان
هزینه میکند و با توجه به میانگین سه روزه اقامت در
مشهد ،گردش مالی ساالنه ناشی از حضور مسافران در
این شهر  13هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود
که اگر  25تا  30درصد از این مبلغ را گردشــگران به
خرید ســوغات اختصاص دهند ،ساالنه حدود  3هزار
میلیارد تومان گردش مالی در اقتصاد سوغات مشهد
رقم میخورد که اگر این رقم به سمت محصوالت بومی
برود ،اشتغالزایی خوبی به دنبال خواهد داشت و از طرفی
از خروج ارز از کشور جلوگیری میشود.
امــا به گفته هادی رفیعی ،قائم مقام پژوهشــکده
گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی سهم اجناس
داخلی از گردش مالی سوغات زیارت شهر مشهد تنها
 45تا 50درصد است و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان
کاالهای خارجی توانستهاند در بازار سوغات این شهر
گوی سبقت را از فعاالن داخلی بربایند و دلیل آن هم
شناخت ذائقه مصرف کننده است؛ عمده زائران مشهد
از تمکن مالی باالیی برخوردار نیستند و سوغات زیارتی
و به ویژه صنایع دســتی باید خود را با توان مالی این
قشر تطبیق دهد.

قانعی :امروزه سنگهای قیمتی مثل فیروزه
نیشابور در برابر فیروزههای چینی که وارد
بازار شده و رنگ بهتری دارد اما اصالت ندارد،
حرف زیادی برای گفتن دارد اما برندسازی
روی این سنگها صورت نگرفته است
سهم خارجیها از سبد سوغات مشهد نشان میدهد
که ظاهرا عملکرد آنها از ایرانیها در شــناخت ذائقه از
نظر قیمت و نوع کاال از تولیدکنندگان و فروشندگان
داخلی بهتر بوده است .البته ناگفته نماند که در سهم
کشور از بازار سوغات مشهد ،دیگر استانها هم اقدامات
قابــل توجهی انجام میدهند؛ تا جایی که طبق اعالم
استاندار خراسان جنوبی ،در برنامه نوروزگاه  97مشهد،
این استان سهمی  800میلیونی از سبد کاالی سوغات
داشته است .توامان متولیان امر در این استان برنامهریزی
کردهاند تا در سال  ،98سه میلیارد تومان درآمد از محل
فروش صنایع دســتی این خطه در شهرهای شیراز،
اصفهان و مشهد داشته باشند.
اســتاندار خراســان رضوی هم اعالم کرده که سه
هزار میلیارد تومان بازار ســوغات اســتان ،عموما در
اختیار کاالهای خارجی اســت .براین اساس و نظر به
برنامهریــزی و روح حاکم بر قانــون بودجه  ،97همه
نمایندگیهای عرضــه کننده برندهای خارجی فعال
در خراسان رضوی باید 20درصد از میزان فروش خود
را از واحدهای تولیدی داخل استان تامین کنند .بنابر
سخنان استاندار ،تحقق این موضوع ،ظرفیت مطلوبی
در بخــش تولید به ویژه تولیدات گارگاههای کوچک،
تولیدات خانگی و تولیدات روستایی را رقم خواهد زد.
zموفقیتیدربرندسازیسوغاتمشهدندیدیم

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق
بازرگانی خراسان رضوی عامل اصلی
ورود کاالهای خارجی به ویژه چینی
را در سوغات مشــهد ،ارزان تمام
شدن قیمت کاال در چین دانسته و
میگویــد :مافیای خاصی که در این کشــور فعالیت
میکند ،قیمت کاال را پایینتر آورده تا در کشور ما اعالم
وجود کند و شاهد این بودیم که زائران و مسافرانی که
از اقشار ک م درآمد جامعه هستند ،مرغوب بودن و ایرانی
بودن کاالی سوغات برایشــان چندان مهم نیست و
کاالهای چینی را میخرند .از طرفی این شائبه که جنس
خارجی از ایرانی بهتر است ،در ذهن برخی از افراد هنوز
وجود دارد در حالیکه سوغات شهر مشهد باید از خود
همین شهر باشد.

گردش مالی ساالنه ناشی از حضور
مسافران در این شهر  13هزار میلیارد
تومان تخمین زده میشود که اگر  25تا 30
درصد از این مبلغ را گردشگران به خرید
سوغات اختصاص دهند ،ساالنه حدود 3
هزار میلیارد تومان گردش مالی در اقتصاد
سوغات مشهد رقم میخورد
محمد قانعی با بیان اینکه متاســفانه در برندسازی
ســوغات مشــهد به ویژه صنایع دســتی کار زیادی
صورت نگرفتهاست ،میافزاید :در صنایع دستی مشهد،
محصولی که با عنوان مارک معروف و شناخته شده و
برند جذابی که کار تبلیغی روی آن صورت گرفته باشد،
چندان وجود ندارد .امروزه سنگهای قیمتی مثل فیروزه
نیشابور در برابر فیروزههای چینی که وارد بازار شده و
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کسی که بتواند ،برای سوغات زعفران و زرشک خریداری میکند و کسی که نتواند ،نبات و نخودچی میبرد .برای خرید زعفران هم برندهای جاافتاده قیمت گرانتری دارد

رنــگ بهتری دارد اما اصالت ندارد ،حرف زیادی برای
گفتن دارد اما برندســازی روی این سنگها صورت
نگرفته اســت .همچنین بر روی ظروف سنگی که در
محدوده پارک کوهسنگی مشهد به فروش میرود نیز
برندسازی صورت نگرفته است بنابراین در این زمینه
آنطور که باید موفق نبودهایم.
وی با اشــاره به توجه کمیســیون گردشگری اتاق
بازرگانی به موضوع سوغات به عنوان یکی از مولفههای
موثر در گردشگری ،اظهار میکند :ما ایرانیان سفر را با
خرید از بازارهای آن شهر و منطقه جذاب و دلچسب
میدانیم ،بنابراین پیشنهاد ما تالش برای برندسازی
صنایع دستی و بومی منطقه است و در این زمینه از سال
گذشته مطالعاتی داشتهایم و به شناسایی بخشهایی از
سوغات مشهد پرداختهایم.

فروشگاههای آجیل و خشکبار برادران حسینی میگوید:
امروز آجیل در سبد سوغات نیست و دلیل آن کاهش
توان مالی مردم و کمرنگ شدن حضور گردشگران عرب
در مشــهد است .بیشترین خشکباری که در سوغات
مشهد قرار دارد نیز نخود و کشمش است؛ نخودچی در
گذشــته از مشهد و کشمش متعلق به کاشمر بود اما
امروز نخودچی بازار مشــهد از تبریز است چون پخت
نخود دردسر زیادی دارد و فقط روستای ممقان در تبریز
این کار را انجام میدهد.
به اعتقاد حسینی اگر گردشگر خارجی به ویژه عربها
وارد کشــور شوند آجیل خریداری میشود اما در این
سالها که عربها زیاد به مشهد نمیآیند ،آجیل کمتری
خریداری میشود .مسافر بومی و ایرانی هم فقط نخود و
کشمش میخرد .با اینحال کسی که وضع مالی خوبی
داشته باشد میوه خشک و آجیل و ...هم تهیه میکند.

مشهد به عنوان شهر جهانی گوهر
سنگها شناخته شده و سنگهای
قیمتی این شهر در کنار دیگهای
ســنگی مهمترین سوغات بخش
صنایع دستی را شامل میشود .اما
اینکه این شــهر چقدر از ویژگی گوهرسنگها در فرو
سوغات خود بهره برده ،جای سوال دارد .فیروزه ،عقیق
و شرف شــمس مهمترین سنگهای قیمتی مشهد
هستند که بسته به توان مالی مسافران ،در سبد سوغات
آنها قرار میگیرند .اما در سالهای اخیر اجناس چینی
و خارجی مثل بسیاری دیگر از کاالها ،بازار صنایع دستی
مشهد را هم تحت تاثیر قرار داده است.
معاون صنایع دســتی اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خراسان رضوی در این باره میگوید:
تقاضای بازار و جهانی بودن کارهای چینی باعث میشود
جنس چینی در بازار ورود کند ،ما نمیتوانیم خودمان
را در هیچ رشتهای محصور کنیم زیرا تبادل محصول
در دنیا وجود دارد و باید طوری کیفیت صنعت خود را
باال ببریم و تولیدات را تقویت کنیم که ورود کاالهای
خارجی به بازار کاهش یابد.
محمدحسین مطیع با بیان اینکه صنایع دستی باید در
رشتههای موجود تقویت شود ،میافزاید :میراث فرهنگی
متولی ایجاد کارگاه صنایع دستی نیست و به تنهایی
نمیتواند در این حوزه کاری کند اما وجود بستههای
تشویقی برای ایجاد کارگاه میتواند بسیار مفید باشد؛
کاهش عوارض از ســوی شهرداری و مالیات از سوی
سازمان مالیاتی و کمکهایی دیگر ،مردم را برای فعالیت
در حوزه صنایع دستی ترغیب میکند و همه ارگانها
باید بستههای تشویقی در این حوزه در نظر بگیرند تا
افراد تشویق به کار شوند.
وی تاکید میکند :ورود کاالهای چینی مثل فیروزه
چین به ایران در اختیار ما نیست ،از طرفی جهانی شدن
موضوعی است که نمیتوان از آن فاصله گرفت .کاری که
میتوان انجام داد باال بردن کیفیت و شناساندن اصالت
فیروزه نیشابور به مســافران و گردشگران و حمایت
از گارگاههای فیروزه تراشــی است تا از پررنگ شدن
کاالهای چینی جلوگیری شود.

zگزارش میدانی از بازار رضا

zچقدر از نام شهر جهانی گوهرسنگها بهره بردیم؟

zکمرنگشدنآجیلمشکلگشادرسبدسوغات

زعفران ،زرشک ،خشکبار ،فیروزه،
مهر و تسبیح ،جانماز ،عطریات و
نقل و نبات مهمترین سوغاتیهای
شهر مشهد است؛ آجیل مشکلگشا
یکی از قدیمیترین ســوغات این
شهر است که شهروندان مشهدی هم در گذشته در ایام
خاصی برای نذورات خود از آن استفاده میکردند اما
امروز به دالیل مختلف این نوع سوغات کمرنگ شده
است؛ کمتر شهروند مشهدی پیدا میشود که در زمینه
آجیل و خشکبار نام برادران حسینی را نشنیده باشد؛
این فروشگاه امروز برندی در عرضه آجیل و خشکبار
در مشــهد و از قدیمیهــای این حوزه اســت .مدیر

اما برای بررسی وضعیت بازار سوغات مشهد ،میزان
ورود کاالهای چینی و استقبال مردم از کاالهای ایرانی
به بازار رضا به عنوان بزرگترین و قدیمیترین بازار مشهد
میرویم؛ جایی که سالیان دراز است هدف بسیاری از
زائران و مسافران برای خرید سوغات است .بازار رضا که
حدود سه کیلومتر طول دارد ،دارای  ۲۰۹۶باب مغازه
و حجره در مساحتهای مختلف است و موضوع جالب
توجه ،وضعیت نسبتا خلوت این بازار نسبت به چند سال
پیش است؛ در روزهای تعطیل و شلوغی مشهد ،خلوت
بودن این بازار قدیمی و شــاخص تا حدی توی ذوق
میزند اما شاید یکی از مهمترین دالیل این وضعیت
افزایش چشمگیر واحدهای تجاری اطراف حرم رضوی
و در سایر نقاط شهر مشهد باشد.
آقای جنگی یکی از فروشندگان قدیمی بازار رضاست
که در مغازهاش مهر ،تســبیح و جانماز میفروشد؛ او
درباره چینی بودن برخی از اجناس سوغات مشهد و
ورود کاالهای چینی به حوزه کاری خودش میگوید:
امکان اینکه مهرهای نماز چینی باشد ،وجود ندارد اما
تسبیح چینی داریم و اکثر تسبیحهای سنگی در بازار
چینی و تسبیح شاهمقصود از افغانستان است.
وی ادامــه میدهــد :ســجادهها و جانمازهایی که
میفروشیم ایرانی و از مشهد و یزد است اما ممکن است
نخ مورد نیاز برای تولید این جانمازها از چین وارد شود.
آقای مهدوی هم از فروشندگان زعفران ،زرشک ،ادویه
جات و خشکبار است ،او میگوید :تقریبا همه اجناس
ما از زرشــک و زعفران و نبات تا آلو و توت خشک و
ادویهجات به عنوان تبرک از طرف مسافران خریداری
میشود .البته ادویهجات ما خارجی است اما همه را به
نام سوغات میفروشیم .از او درباره تاثیر نرخ دالر در
قیمت اجناس سوغات میپرسیم ،میگوید :تقریبا همه
اجناس با افزایش نرخ دالر در بازار آزاد افزایش قیمت
داشت ه است؛ از ادویهای مثل زردچوبه گرفته تا زرشک،
پسته و آجیلی که در داخل کشور تولید میشود.
این فروشنده که  27سال است در بازار رضا فعالیت
میکند ،میگوید :مردم دیگر آجیل مشکلگشا را کمتر
از گذشته خریداری میکنند .در واقع ایرانیها مردمی
هستند که خوب خرج میکنند و خوب میخورند اما
در این سالها به دلیل فشارهای اقتصادی توان مالی
بسیاری از مردم کم شده ،کسی که بتواند ،برای سوغات
زعفران و زرشک خریداری میکند و کسی که نتواند،
نبات و نخودچی میبرد .برای خرید زعفران هم برندهای
جاافتاده قیمت گرانتری دارد.
zکاهش توان خرید سنگهای زینتی و نقره

آقای رضایی از کاســبان بازار رضا در فروش نقره و
سنگهای زینتی است؛ از او درباره ورود چین به حوزه
فیروزه میپرسیم ،میگوید :فیروزه چین قیمت بسیار
پایینی دارد چون سنگ اصل فیروزه نیست و جنسی
است که رنگ میشود .ما از این جنس نمیفروشیم و
تا به حال به مغازه نیاوردهایم.

او تنهــا آســیب وارده بر فیروزه نیشــابور را رنگ
کردن برخی از فیروزهها دانسته و میافزاید :برخیها
فیروزه نیشــابور را رنگ میکنند و به قیمت گرانتری
میفروشند .فیروزه هر چه آبیتر ،گوشتیتر و صافتر
باشد قیمت باالتری دارد اما تقلب در اینکار به تجارت
این سنگ آسیب میزند .رضایی با بیان اینکه فیروزه
کرمان ،دامغان ،قوچان ،مصری و امریکایی هم وجود
دارد ،میگوید :اما هیچ کدام کیفیت فیروزه نیشابور را
ندارند .گردشگران غیر از فیروزه ،زمرد ،یاقوت و عقیق
یمنی میخرند که برخی از این سنگها غیر از یمن از
برزیل ،هند و چین وارد میشود.
او میگویــد :توان خرید مردم کاهش یافته و خرید
سنگهای زینتی و نقره در سبد سوغات هم کمتر شده
است؛ هر مثقال نقره خام تا سال گذشته  8500تومان

گزارش
به فروش میرفت و امسال قیمت آن به 16هزار تومان
رســیده است .امروز دیگر نقره خارجی در گارگاههای
مشــهد استفاده نمیشود و خوشبختانه از قاچاق این
فلز جلوگیری میشود.
zکمتوجهیبهسوغاتوتحققنیافتناهدافچشماندازها

از سال  91تاکنون اقداماتی برای دستیابی به اهداف
چشماندازها درباره سوغات مشهد انجام شده؛ مطالعه
موضوع سوغات زیارت در چارچوب طرح توسعه کمی
و کیفی زیارت امام رضا(ع) ،ایجاد دبیرخانه ســوغات
زیارت ،راهاندازی کارگروه ویژه سوغات زیارت و ...شماری
از این اقدامات است که انجام گرفته یا همچنان در حال
پیگیری است .در خالل بررسی هر کدام از این برنامهها،
پیشــنهادات ،اهداف و چشماندازهایی 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 سوغات» و
«ارائه فرصتهای مطالعاتی خارجی به هنرمندان برتر»
مــورد تاکید قرار گرفته بود امــا با وجود اهمیت این
موضوعات ،اقدامی برای آنها انجام نشده است.
دبیرخانه سوغات زائر نیز از میان اهداف و وظایف خود
بر موضوعات مهمی مثل «دانش بنیان کردن تولید،
بازاررسانی و عرضه صنایع دستی و سوغات زیارتی»،
«ایجاد بانک اطالعاتی منســجم از تولیدکنندگان و
عرضه کنندگان صنایع دستی»« ،تحقیق و پژوهش
در زمینه بازار و بازاریابی سوغات» و ...تاکید کرده است
ولی همین مقوالت نیز راه به جایی نبردهاند .همچنین
در کارگروه ویژه ســوغات زیارت که امسال ایجاد شد
اهداف مشــابه و بعضا جدیدی مورد توجه قرار گرفت
کــه از جمله آنها میتوان به «ضرورت ایجاد و تقویت
زنجیره کامل صنایع دســتی و سوغات در روستاها و
مراکز فعالیت هنرمندان» اشــاره کرد .اهدافی که در
صورت تحقق آن میتوان به بهتر شدن آینده سوغات
شهر مشهد امید داشت و الزم است مسئوالن و دست
اندرکاران ذیربط دور رسیدگی به این مسائل را تندتر
کنند تا بازار سوغات از شر کاالهای خارجی رهایی یابد
و اصالت کاالهای سوغات مشهد حفظ شود.

حسینی :در این سالها که عربها زیاد به
مشهدنمیآیند،آجیلکمتریخریداری
میشود .مسافر بومی و ایرانی هم فقط
نخود و کشمش میخرد .با اینحال کسی که
وضع مالی خوبی داشته باشد میوه خشک و
آجیل و ...هم تهیه میکند

خبرای
تشادد
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری
استانداریخراسانرضوی:

 77درصد بازار کار
متعلقبهنیرویکارماهراست

دنیایاقتصاد-مدیرکلدفترجذبوحمایت
از سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی
گفت 77 :درصد بازار کار در خراسان رضوی
متعلق به نیروی کار ماهر و آموزش دیده
است و مطالعات نشــان میدهد بازار کار
استان نیازمند چنین نیروهایی است.
به گزارش ایسنا ،شکوه میرشاهی با اشاره به مطالعات صورت گرفته
با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اظهار کرد :این
مطالعات نشان میدهد بازار کار استان نیازمند نیروی کار ماهر و آموزش
دیده اســت .بر اساس این مطالعات  85درصد از زنان و  76درصد از
مــردان و در هر دو گروه  77درصــد از نیروی کار که دارای مهارت
هســتند ،جذب بازار کار میشوند .وی ادامه داد :یکی از چالشهای
پیشروی اشتغال به خصوص در حوزه فارغالتحصیالن دانشگاهی،
فقدان مهارتهای مورد نیاز بازار کار اســت .در حال حاضر برآوردها
نشاندهنده نرخ باالی بیکاری در بین دانشآموختگان دانشگاهی است
و پیشبینی میشود که نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار تحصیل
کرده در افق  1400به  52/5درصد برسد که نیازمند برنامهریزی برای
آموزش مهارتهای الزم به دانشآموختگان دانشگاهی است.
zلزوم ورود مراکز آموزش عالی به مهارت آموزی

میرشاهی با بیان اینکه مراکز آموزشعالی باید از طریق دورههای
کارآموزی و کارورزی به موضوع مهارتآموزی ورود جدی داشته باشد،
عنوان کرد :دولت در این راستا به دو طرح کارورزی و مهارتآموزی
در محیط کار واقعی از ســال گذشته ورود جدی داشته است .با این
حال این طرحها به دلیل برخی مشکالت مانند محدودیتهای قانون
کار و تامین اجتماعی با چالشهایی مواجه شد .مدیرکل دفتر جذب
و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی اضافه کرد :با
دســتور رئیس جمهور و تفویض اختیار به استانداران و با اصالحات
صورت گرفته این مشکالت مرتفع شده است .وی افزود :هدف از این
دو طرح ورود دانشآموختگان به محیط کار واقعی و کسب مهارتهای
تجربی است که فرصت بسیار خوبی برای کسب مهارت برای جذب
در بازار کار فراهم کرده است.
میرشــاهی خاطرنشــان کرد :با ابالغیه دولت در آغاز سال جدید
شــورای مهارت استان نیز با دبیری اداره کل فنی و حرفهای استان
تشکیل شده که امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای موجود و همکاری
بخش خصوصی شرایط مناسبی برای آموزش مهارتهای شغلی به
دانشآموختگان دانشگاهی فراهم شود.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان
رضوی از متقاضیان ورود به بازار کار و بخش خصوصی خواســت از
ظرفیتهایی که دولت در حوزه مهارت آموزی فراهم نموده که نیاز
جدی بازار کار است ،استفاده کنند.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران
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صاحب امتیاز  :دنیای
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دنیــای اقتصــاد -ســال
1375مقامرهبری در بازدید
از آرامگاه حکیم ابوالقاســم
فردوســی ،بر ضرورت احیای مجموعه فرهنگی
تاریخی توس با مشارکت ســرمایههای بخش
خصوصی تأکید کردند و به همین منظور در سال
 78شورای احیای مجموعه فرهنگی تاریخی توس
تشکیل شد .بررسی و تعیین سیاستهای کلی در
زمینه احیای توس و آرامگاه فردوسی ،بررسی،
تصویبوتعییناولویتهاوپیشنهادهایارائهشده
ازسویستادبرنامهریزیوهماهنگیاینمجموعهو
نظارت بر حسن اجرای برنامههای مصوب از وظایف
این شورای هفت نفره است .وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی به عنوان رئیس شــورا ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه ،وزیر مسکن و شهرسازی ،استاندار
خراســان رضوی ،قائم مقام تولیت آستان قدس
رضوی ،نماینده مجمع نمایندگان استان خراسان
رضوی در مجلس شورای اسالمی و رئیس سازمان
میراث فرهنگی کشور بهعنوان دبیرشورا ،موظف
به پیگیری دستورات رهبری در خصوص احیا و
رسیدگی به وضعیت توس هستند .با این حال پس
از گذشت 19سال ،توس بهعنوان مهمترین ظرفیت
گردشگری غیرمذهبی مشهد همچنان وضعیت
درخور و مناسبی ندارد.
توس که تا بهمن ماه ســال  ۱۳۹۱یکی از روستاهای
اطراف مشهد محســوب میشد ،به تایید شورای عالی
معماری و شهرســازی کشــور در اواخر همین سال به
شهرداری مشهد واگذار شد .اما بازهم تغییرات آنچنانی
به خود ندید .تا اینکه در سال  96با روی کار آمدن شورای
پنجم شهر مشهد ،کمیسیون ویژهای برای توس تعریف
شــد ،که تا این لحظه طی تفاهماتی که بین شهرداری
مشهد و میراث فرهنگی منعقد شده است ،وعدههایی
برای بهسازی توس به گوش میرسد.

یاحقی:اکثرتصمیمگیرانشناختالزم
از قلمرو کارشان را ندارند ،در نتیجه
نمیتوانندتصمیماتاساسی
وبنیادیبگیرند
علیرغم این وعدهها برخی از کارشناسان همچنان به
احیای توس امیدی ندارند و عموما معتقدند اندیشــه و
درک درستی از منطقة ارزشمند تاریخی و گردشگری
وجود ندارد ،لذا هیچگاه تصمیمات درست مدیریتی دربارة
توس اتخاذ نمیشود .در این گزارش عالوه بر گفتوگو
با متولیان شهرداری و میراث فرهنگی که همچنان که
مشکالت موجود در منطقة توس را تایید میکنند ،وعدة
احیای این منطقــه را نیز میدهند ،به پای صحبتهای
محمدجعفریاحقی ،مدیر قطب علمی فردوسیشناسی و
محمدرحیم رهنما رئیس سابق ادرهکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نشستیم که
معتقدند با ادامة روند گذشــته امیدی به احیای توس
نیست .سخنان کارشناسان و وعدههای مسئوالن مارا در
مرز یاس و امید متوقف کرد تا بار دیگر «زمان» به وقت
خود پرده از واقعیت بردارد.

زهره وندی :ما هنوز به این باور
نرسیدهایم که آنچه از گذشته مانده تنها
میراث نیست ،بلکه ثروتی است که باید از
آن درآمدزایی کنیم و آن را صحیح و
سالم به نسل آینده منتقل کنیم
zسخنان امیدبخش رئیس کمیسیون ویژه توسعه و
عمرانتوس

رئیس کمیســیون ویژه توسعه و
عمران توس که ماه گذشته در یک
نشســت خبری با اشاره به تفاهم
شــهرداری و میــراث فرهنگی،
سخنان نویدبخشــی از توسعه و
احیای توس داده بود در گفتوگو
بــا دنیای اقتصاد میگوید :چیــزی که بین ما و میراث
فرهنگی نوشته شده یک صورتجلسه است ،که طی آن
میراث فرهنگی و شهرداری بهتوافق رسیدند شهرداری
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این استاد دانشگاه تصریح میکند :ضعف در شبکة
کارمندی سنتی میراث فرهنگی است .ما سرمایهگذاران
بســیاری را برای احیا بناهای تاریخی و نگهداری آنها
شناسایی کردیم ،پس میراث فرهنگی باید زمینه را برای
تعامل مساعد کند ،در غیر این صورت شرایط از این بدتر
میشود و با وضعیت موجود انتظار نمیرود اتفاقی بیفتد.
رهنما خاطرنشان میکند :وقتی رهبری از  22سال
پیش گفتهاند که باید توس و فردوسی آباد شود ،دلیلی
ندارد که ســرمایهگذاری صورت نگیرد .باید تغییرات
صورت گیرد و رویکردها عوض شود ،به اعتقاد من باید
تمام دســتگاههای دست اندکار احیای توس را به یک
مجموعه و کنسرسیومی وابسته به بخش خصوصی و
دانشگاه واگذار کنند.
zمشکلتوسفقدان«مدیریتواحد»است

مدیر پایگاه میراثفرهنگی توس
نیز عدم توســعه توس را ناشی از
نبود یک مدیریت واحد میداند و
بااشارهبهتفاهمنامهمیراثفرهنگی
و شــهرداری ،میگوید :اگر همه
چیز خــوب پیش برود امســال
اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

تصویری از پلمپ یک ساخت و ساز غیر مجاز در توس که ناشی از نبود سازوکار درست در آن منطقه بوده است

جلوخان آرامگاه فردوســی را با هزینه و اعتبار خودش
بهسازی کند و تا مدتی نگهداری آن بهعهده شهرداری
باشد.
مسعود ریاضی بودجه مورد نیاز این طرح را مبلغی حدود
 5تــا  6میلیارد تومان اعالم میکند و میگوید :میراث
بودجه جداگانهای نیز از دولت میگیرد که عنوان شده
آن بودجه 16میلیارد تومان است و گفتهاند که میخواهند
بخش عمدهای از این بودجه را صرف بازسازی توس بکنند،
در مورد بودجه شهرداری نیز مجموع ردیفهایی که در
ســال جاری برای توس اختصاص داده شده حدود 15
میلیارد تومان است.
یدهد :زمان مدیریت
عضو شورای شهر مشهد ادامه م 
آقای رهنما در ادارةکل میراث فرهنگی تفاهمنامهای بین
شهرداری و میراث فرهنگی بسته شد که به موانعی خورد،
سپس آقای مکرمیفر مدیر فعلی میراث فرهنگی استان
این موضوع را پیگیری کرد و اکنون استارت کار زده شده
است و فکر میکنیم بازسازی جلوخان آرامگاه فردوسی
تا آخر امسال به پایان برسد .هرچند موانعی وجود دارد
و سرعت کار در توس کند است اما باید اتفاق بیافتد.
ریاضی با بیان اینکه ما تالش میکنیم گرهها باز شود
و شرایط برای سرمایهگذاری محقق شود میگوید :فکر
میکنم تا انتهای دورة 4ســالة شورای پانزدهم بتوانیم
ادعا کنیم زیرســاختهای توس احیا شــده و فضا برای
سرمایهگذاری در آن منطقه فراهم است.
مسعودریاضی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری و
شورای شهر مشهد برنامهای برای عرضة اوراق مشارکت
منطقة توس دارد یا خیر؟ میگوید :ســرمایهگذاری در
توس منوط به مهیا شــدن زیرساختهاست؛ ما حتی
اگر میلیاردها تومان پول داشته باشیم نمیدانیم باید این
پول را در کجا هزینه کنیم؟ ابتدا باید طرحهای آن منطقه
استخراج و سپس برایش برنامهریزی شود ،بعد میتوان
برای جذب سرمایهگذار فراخوان داد و حتی میتوان اوراق
مشارکت منتشر کرد.
zناامیدیمحمدجعفریاحقیازتوسعةتوس

محمدجعفر یاحقی به تفصیل از
دالیل عدم توسعه توس از گذشته
تا به امروز سخن میگوید ،وی دلیل
اصلی این ناکامی را «تفکر اشتباه»
میداند و با اشــاره به واقع شدن
آرامگاه فردوســی در خارج شهر
توضیح میدهد :معموال در تفکر مدنی ما شهرها همیشه
اولویت دارند و بیشترین بودجهها به شهرها اختصاص پیدا
میکند و روســتاها در اولویتهای بعــدی قرار دارند.

درحالیکه در کشورهای پیشرفته کامال برعکس این قضیه
اتفاق میافتند و مردم روستا از امکانات خوبی بهرهمند
هستند.
استاد زبان و ادبیان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در
تشریح دلیل دیگر توسعه نیافتن توس تصریح میکند:
هرگز به این مســئله توجه نشده که ما با چه پدیدهای
مواجه هســتیم .ما ایرانیها همیشه در نگاه به گذشته
و آدمها و چهرهها قهرمان پرستیم .در اینجا هم بهدلیل
بارگاه امام رضا(ع) باقی چیزها نادیده گرفته شده است،
نه تنها فردوسی بلکه باقی ارزشهای فرهنگی مشهد نیز
تحت الشعاع قرار گرفتهاند .حتی در مورد مسجد گوهرشاد
هم اینگونه است .چون ذهنها تنها متوجه قله است و قله
امام رضا(ع) است .بنابراین از باقی حواشی غفلت میشود.
در حالیکه گردشگری شهر میتواند مانند یک پیکره
باشد و توجهها به همة جنبهها معطوف شود ،که این هم
به نفع اقتصاد و هم به نفع منطقه خواهد بود .ما تصور
میکنیم که اگر به اهداف دوم و سوم بپردازیم از ارزش و
اهمیت هدف اول کاسته میشود در حالیکه هرگز چنین
نیست .در این کالس تشویق شاگرد دوم و سوم به هیچ
وجه لطمهای به شاگرد اول نمیزند.
یاحقی درک مسئوالن از مسائل را دلیل دیگر این عدم
یداند و میگوید :اکثر تصمیمگیران شناخت الزم
توسعه م 
از قلمرو کارشان را ندارند ،در نتیجه نمیتوانند تصمیمات
اساســی و بنیادی بگیرند .و همین افرادی که شناخت
کافی از مقوله کار خود ندارند نیز تا میخواهند با محیط
و شرایط کار خود آشنا شوند عوض میشوند و مشاورانشان
نیز معموال همة جوانب کار را نمیبینند و از طیفهای
مختلف فکری انتخاب نمیشوند .بنابراین مدیران در یک
کانال خاصی هدایت میشــوند و به سرانجام میرسند،
سپس مدیر بعدی روی کار میآید.
وی با بیان اینکه همه در شــعار و حرف میخواهند
کارهای مثبتی انجام دهند اما در عمل نمیتوانند ،چون
شناخت ،درک و هماهنگی الزم را ندارند ،تاکید میکند:
با این توضیحاتی که به نظر من باعث پسرفت در منطقه
توس شده است ،خیلی نمیتوانیم متوقع و امیدوار باشیم؛
چراکه سالهاست این نویدها را دیدیم و شنیدیم اما در
عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.
عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ادعای تحت الشعاع قرار گرفتن آرامگاه فردوسی بخاطر
گسترش مقبره الشعرا را که در نشست خبری رئیس
کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس به نقل از مسئوالن
میراث فرهنگی مطرح شده است را ناشی از عدم آگاهی
میداند و میگوید :تا نگاه ما عوض نشود و تا برداشتمان
از موضوع تغییر نکند هیچکس نمیتواند قدمی بردارد،

چون همة قدمها در مسیر یک نگاه نادرست است .این
تلقی هروقت شکســت آنوقت هرکسی باشد میتواند
کار کند .من بیشتر نظری به این قضیه نگاه میکنم تا
عملی .ابتدا باید پندار نیک شود تا کردار نیک تحقق یابد.
zاحیایتوستنهاباورودبخشخصوصیممکناست

مدیــر ســابق ادراه کل میراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشگری خراسان رضوی نیز که
به تازگی برکنار شده است ،خیلی
به توسعة توس امیداور نیست و تا
حــدی با دکتر یاحقی همعقیده

است.
محمدرحیم رهنما در گفتوگو با دنیای اقتصاد تایید
میکند که اقدامات مدیریتیاش در برکناریاش تاثیر
داشته و توضیح میدهد :دیدگاه سنتی میراث فرهنگی
مخالف اقدامات من بود ،لذا عکس العمل نشان داد.
عضو هیات علمی دانشــگاه فردوسی مشهد تصریح
میکند :نگاه من این بود که باید با ارگانی مثل شهرداری
برای حفظ ابنیه تاریخی همکاری کرد .مشکل این است
که در میراث فرهنگی نگاه راهبردی و توســعهای به
حل مسائل وجود ندارند و میراث فرهنگی را بهعنوان
ابزار توســعه تلقی نمیکنند .این نگاه غلط باعث عدم
توســعه توس شده اســت .تجدید نظر در این قوانین
خشــک ضروری است .باید قوانین و مقرارات را تغییر
دهیم تا ســرمایهها را جذب کنیم .ما با یک بنبست
توسعه مواجهیم .صرفنظر کردنها و تجدید نظر کردنها
باید تسریع شود وگرنه این رکود و فرسودگی همچنان
خواهد بود.
وی با اشاره به تفاهمنامة صورت گرفته بین شهرداری
و میراث فرهنگی که در زمان مدیریتش مطرح و پیگیری
شد ،ضمن اشاره به لزوم بودجة 40میلیاردی برای تحقق
این امر میگوید :اگر  4هکتار پیشخوان آرامگاه فردوسی
به شهرداری واگذار شده باشد تا عملیات بازسازی آن
منطقه را انجام دهد شاید اتفاقاتی بیافتد وگرنه با پولی که
میراث فرهنگی دارد تغییر خاصی در منطقه رخ نمیدهد.
رهنما با تاکید بر لزوم ورود بخش خصوصی به این
موضوع میگوید :برخی افراد در میراث فرهنگی تهران
شدیدا با این تفاهمنامه مخالف بود .یکسری کارمند در
میراث فرهنگی هستند که میگویند اگر بهسازی توس
به بخش خصوصی واگذار شود درآمد حاصل از آن به
سازمان نمیرسد .برخی حاضر بودند برای درآمد ،500
 600میلیونی خودشان سرمایهگذاریهای میلیاردی در
آن منطقه صورت نگیرد.

ریاضی :سرمایهگذاری در توس منوط
به مهیا شدن زیرساختهاست؛ ما حتی
اگر میلیاردها تومان پول داشته باشیم
نمیدانیم باید این پول را در کجا هزینه
کنیم؟ ابتدا باید طرحهای آن منطقه
استخراج و سپس برایش برنامهریزی
شود ،بعد میتوان برای جذب
سرمایهگذار فراخوان داد
احسان زهره وندی تصریح میکند :هیچگاه مدیریت
واحدی توس را اداره نکرده است .هیچگاه یک طرح جامع
و کلی که مورد تایید همه باشد وجود نداشته و محل
متمرکزی برای تصمیم واحد همة متولیان امر ایجا نشده
است .اما از سال  92با ارتباط گرفتن با شهرداری وضعیت
ســاخت و ساز در منطقة توس تا حدی سامان گرفت.
خوشبختانه اکنون طرح جامع و راهبردی برای توس
در حال تدوین است که متولی آن اداره راه و شهرسازی
است ،تا بتوانیم با قاعده ،سرمایهگذار را جذب کنیم .این
طرح راهبردی تا چند ماه دیگر آماده اســت و تا سال
دیگر به تثبیت میرسد.
وی ادامه میدهد :متاســفانه ما هنــوز به این باور
نرسیدهایم که آنچه از گذشته مانده تنها میراث نیست،
بلکه ثروتی است که باید از آن درآمدزایی کنیم و آن را
صحیح و سالم به نسل آینده منتقل کنیم .وقتی به این
درک برسیم به آن منطقه آسیب نمیزنیم .درآمدزایی
پایدار از فرهنگ بدون آسیب رساندن به محیط زیست
باید در راس کار ما باشد .توجه به این موضوع حتی از
درآمد نفتی هم مهمتر است ،چون نسلبهنسل منتقل
میشود.

رهنما :یکسری کارمند در میراث
فرهنگی هستندکه میگویند اگر بهسازی
توس به بخش خصوصی واگذار شود
درآمد حاصل از آن به کارمندان
نمیرسد ...آنها حاضر بودند برای
درآمد  600 ،500میلیونی خودشان
سرمایهگذاریهای میلیاردی در آن
منطقهصورتنگیرد
وی با بیان اینکه گردشگری توس حداقل  5تا  6برابر
وضعیت موجود ،ظرفیت رشد دارد میگوید :ما اگر نتوانیم
از 20میلیون گردشکری که به مشهد میآیند 5میلیون
را به توس جذب کنیم یک جای کارمان ایراد داشته است.
توس بهطور متوسط روزی هزار بازدید کننده دارد.
ما تا  10برابر این رقم ظرفیت پذیرش گردشگر داریم،
منتها همه باید به این درک مشترک رسیده باشیم که
از ایــن ثروت فرهنگی که در اختیارمان قرار گرفته ،به
نحو احسن استفاده کنیم و آن را فدای طرحهای کوتاه
مدت خود نکنیم.

در دومین نشست اقتصادی شهر و شهرداری مشهد بررسی شد

چشمانداز ساختوسازخرد درمشهد

آل شیخ :تقاضای ساخت و ساز در مشهد در بیشترین سطح نسبت به دیگر شهرهای کشور قرار دارد
دنیای اقتصاد -همزمان با برگزاری بیســت
ویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان در
مشهد،بههمتمعاونتاقتصادیشهرداریمشهد
دومیننشستازسلسلهنشستهایاقتصادیشهر
و شهرداری با موضوع «ساخت و ساز در مشهد؛
رونق یا رکود» برگزار شد.
این همایش با محوریت الزامات رونق بخشی به ساخت
ساز در مشهد ،وضعیت فعلی و چشمانداز ساخت و ساز
شهری و تبیین مشــوقهای سرمایهگذاری در مشهد
برگزار شد.
در این همایش شهریار آل شیخ ،معاون برنامهریزی
و توسعه شهرداری مشهد ،افزایش تقاضای موثر و رشد
معقول قیمت را از نشانههای خروج از رکود برشمرد و
گفت :در نگاه کالن ،تقاضا برای ساخت و ساز در مشهد در
بیشترین سطح نسبت به مجموعه شهرهای دیگر کشور

قرار دارد و این امر بدلیل گپ طوالنی است که در سه
چهار سال اخیر داشتیم .به گفته وی ،در حال حاضر به
سمت رونق در حرکت هستیم هرچند تجربه نشان داده
که نوسانات ارزی کاهش پروانه را در پی خواهد داشت
اما با توجه به تغییر الگوهایی که در مشهد اتفاق افتاده
است ،به نظر میرسد زمینه رشد وجود دارد.
مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای معاونت اقتصادی
شهرداری مشهد نیز گفت :از اواسط سال گذشته موضوع
رونق در صنعت ساختمان در دستور کار معاونت اقتصادی
شهرداری مشــهد قرار گرفت و این نیاز دیده شد که
پروژههایی که در گذشــته قرارداد آنها منعقد و پروانه
برای آنها صادر شده بود مجدد مورد بررسی قرار گرفته
و دوباره زنده شود.
محمدهادی محمدی مقدم خاطرنشان کرد :قرار بر این
است که هر پروژهای هرچه از حالت تک فعالیتی خارج
شود و به سمت پروژههای مختلف عمومی ،غیرانتفاعی

و مناطق کم برخوردارتر برود ،پول پروانه تا  80درصد
هم کاهش پیدا کند که اکنون این الیحه به شورای شهر
رفته و امیدواریم تصویب شود.
zنشانههای خروج از رکود در بازار مسکن

یپور نویسنده ،مترجم و پژوهشگر
محمدرضا فرهاد 
بخش مســکن نیز به نشانههای خروج از رکود در بازار
مســکن اشــاره کرد گفت :در حال حاضر تقاضا برای
پروانههای ســاختمانی چه مسکونی و چه تجاری در
مشهد افزایش اندکی پیدا کرده است ،افزایش قیمتی
نیز رخ داده و نهادهایی مثل شهرداری و دیگر نهادهای
موثر در این حوزه در حال ارائه مشوقهایی هستند که
باعث جذب سرمایهگذار میشود؛ این سه عامل باعث
شده که حرکتی به سمت خروج از رکود در بازار مسکن
خراسان رضوی بهویژه مشهد شاهد باشیم.
وی با اشــاره به تأثیر رفتار نهادهــای مدنی مانند
شــهرداری در این بازار اظهار کرد :بازار مسکن در هر

مــکان ویژگیهای خود دارد و نرخ مالکیت مســکن
به ســبک زندگی ،تصورات از بازار مسکن و طرز فکر
سرمایهگذار وابسته است .اما در کل شهری دچار سکته
در حوزه مسکن نمیشود که نهادهای عمومی مدنی مثل
شهرداری و دیگر نهادهای اثرگذار در حوزه مسکن ،خوب
رفتار کرده و به سرمایهگذار آرامش ،امنیت سرمایهگذاری
و آسایش روانی بدهند .رئیس اتحادیه صنف مشاوران

معامالت امالک مشهد نیز از دیگر سخنرانان این همایش
بود .علی مرادزاده آینده را به نفع سرمایهگذارانی دانست
که پروژههای کوچک و سریع بسازند و بتوانند در کمتر
از یک سال آن را به پایان برسانند.
به گفته وی در حال حاضر قیمت مســکن به میزان
واقعی خود رســیده است و ساخت و ساز مسکن برای
واحدهای کوچک رو به رونق است.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

عاملارسالبخشیازپیامکهایانبوه
بهنمایندگانمجلسشناساییشد

فارس-معاون سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی اســتاندار خراسان رضوی
گفت :خانمی در مشهد مسئول ارسال
بخشیازپیامکهایانبوهبهنمایندگان
مجلس بوده که شناسایی شده است
اما از دستگیری یا عدم دستگیری او

اطالعی ندارم.
محمدرحیم نوروزیان در نشست خبری خود در واکنش به جریانی
که هر اتفاق ناخوشایندی را به مشهد ارتباط میدهد ،گفت :همه
اطالع دارند تندروترین مخالفان دولت در مشهد هستند اما اینکه
نسبت به این مخالفان توهین شود یا تخریب شوند ما مخالفیم بلکه
باید نقد منطقی صورت گیرد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی درباره
ارســال بخشی از پیامک انبوه به نمایندگان مجلس توضیح داد:
خانمی در مشهد مسئول ارسال این پیامکها بوده که شناسایی
شده است اما از دستگیری یا عدم دستگیری ایشان اطالعی ندارم.

سازمان بازرسی 850میلیارد ریال
بهبیتالمالبازگرداند

ایرنا -رئیس منطقه  2سازمان بازرسی
کشور گفت :نظارتهای این سازمان بر
دســتگاههای مختلف در پنج استان
شرقی کشور طی سال گذشته موجب
بازگشــت  850میلیارد ریال از حقوق
تضییع شده بیتالمال شد.
حجت االسالم حسن درویشیان در جمع خبرنگاران مشهد افزود:
تخلفات مالی کشف شده در دستگاههای مختلف طی این مدت در
استانهای سیستان و بلوچستان ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی،
خراسان جنوبی و گلستان حدود هفت هزار میلیارد ریال بوده است.
وی اظهار کرد :در مجموع بیش از  640بازرسی شامل  170بازرسی
برنامهای 471 ،بازرسی موردی به واسطه شکایات واصله و  2بازرسی
فوقالعاده از شرکتها ،دستگاههای دولتی ،شهرداریها و نهادهایی
که بر اساس قانون مورد نظارت این نهاد هستند ،انجام شده است.
وی گفت :بر اســاس بازرسیهای صورت گرفته در استانهای یاد
شده  206نفر از مسئوالن و کارکنان دستگاههای اداری به خاطر
تخلفات یا احکام کیفری به دستگاه قضایی معرفی شدند که 53
نفر طی ســال گذشته محکوم شــده و برای  46نفر حکم برائت
صادر شــده و رســیدگی به پرونده بقیه نیز در حال انجام است.
حجت االسالم درویشیان افزود :پارسال  866گزارش از دستگاههای
اداری استان های مزبور تهیه شد که  326گزارش مربوط به استان
خراسان رضوی بود.

بهره برداری از
فازاولپست 400کیلوولتزکریا

دنیای اقتصاد -شرکت برق منطقه ای
خراسان موفق شد فاز اول احداث پست
 400کیلوولت زکریا را در یک رکورد کم
سابقه و در مدت  14ماه به اتمام رسانده
و از پست مذکور بهره برداری کند.
سعادتمند ،معاون طرح و توسعه شرکت برق
منطقه ای خراســان ،افزود :رشد مصرف برق در شهر مشهد بالغ
بر  6/5درصد و از میانگین کشور باالتر است .با این روند  ،توسعه
شبکه واحداث پروژه های زیر ساخت صنعت برق ضروری است.
وی ادامه داد :با توجه به مطالعات صورت گرفته و نظر به افزایش
مصرف برق در مناطق جنوب و هســته مرکزی شهر مشهد و به
منظور ارتقاء و پایداری شبکه برق ،احداث پست  400کیلوولت
زکریا در دستور کار قرار گرفت .معاون طرح و توسعه شرکت برق
منطقه ای خراســان عنوان کرد :جهت احداث پست مذکور در
جنوب شهر مشهد ،زمینی به مساحت  10هکتار اختصاص یافت
و عملیات اجرایی پســت از اواخر سال  1395آغاز شد و در یک
رکورد کم سابقه در مدت  14ماه فاز اول این پروژه به اتمام رسید.

اختصاص ۱۵میلیاردتومانبرایتکمیل
جادهنیشابوربهفیروزه

مهر -نمایندهنیشابوروفیروزهدرمجلس
شورای اسالمی از اختصاص  ۱۵میلیارد
تومان برای تکمیل جاد ه نیشــابور به
فیروزه خبر داد.
حمید گرمابی اظهار کرد :خوشــبختانه با
پیگیریها  ۱۵میلیارد تومان بابت تکمیل جاده
نیشابور به فیروزه در سفر رییس جمهور اختصاص پیدا کرده است
که  ۸میلیارد تومان از این بودجه ،بدهی به پیمانکار پروژه است.
وی افزود :همچنین  ۴میلیارد تومان نیز برای انتقال آب سد بار
به فیروزه تصویب شد و  ١٠میلیارد تومان هم توانستیم از محل
اصالح بودجه برای این پروژه در نظر گرفته شــود که در مجموع
مبلغ خوبی است .نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای
اسالمی بیان کرد ۲ :میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان برای مجموعهی
ورزشی فیروزه اختصاص یافته که این مبلغ با توجه به اینکه سال
گذشته صفر بود و از بودجهی اختصاصی ورزش نیشابور نیز بیشتر
است ،مبلغ خوبی است تا فیروزه هم صاحب مجموعه ورزشی شود.
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