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یادداشت

دنیای اقتصاد از اجرای طرح اصالح الگوی کشت در خراسان رضوی گزارش میدهد

آبتنهاعاملمحدودکننده
درالگویکشتبومسازگار

بالی جان آب

پنجاه و سومین جلسه شورای گفتوگو در خراسان رضوی به بررسی
دالیل پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی استان گذشت

آب اگر باشد و آفتاب و خاک خوب ،دیگر هیچ
چیز محدود کننــده برای اینکه در خاک چه
بذری بکاریم نیست و نه نیازی به این هست که
بیاندیشیم چه بکاریم و چه درو کنیم!
جالب اینجاست که در بخش بزرگی از مناطق
کشــاورزی ایــران هم خاک خوب اســت و
حاصلخیز و هم آفتاب به وفور هست .این شرایط در همه جا فراهم
نیست .در بسیاری از کشورهای اروپای شمالی آفتاب به اندازه نیست
و خاک هم گاه اشباع از آب است و گاه دوره یخبندان طوالنی مانع
عملیات کشــاورزی و در نتیجه هر محصولی را در مزرعه نمی توان
کاشت!
در ایران اما به دلیل اینکه عموما عامل محدود کننده کشت آب
است و خاک و آفتاب فراوان باعث نابهنجاری عظیمی در کشاورزی
و در نتیجه فشار شدید بر منابع آبهای زیر زمینی شده است .پدران
ما با علم به اینکه خاک و آفتابشان به وفور هست بذر بر خاک می
پاشیدند و به انتظار آسمان می نشستند تا آبی فروریزد و کشتشان به
ثمر آید و بدین سیاق کشاورزی دیم همه گیر بوده است در این دیار.
پر واضح اســت که سپردن آبیاری مزرعه به ابری که بادی آن را
می برد در مقابل استفاده از آب های زیرزمینی که با اطمینان کامل
می توان آب باال کشید و آبیاری کرد بسیار نامطمئن است .بنابراین
در طی سالیان اخیر به سرعت از زمین های دیم کاسته و بر زمین
هایی که با آب های زیر زمینی آبیاری می شوند افزوده شده است.
تا اینجای کار شاید مشکلی خود را ننماید! اما وقتی کشاورز خاک و
آفتاب مرغوب و کافی داشته و اکنون آب وافری هم یافته دیگر هیج
مانعی برای انتخاب نوع و الگوی کشت مطلوبش نیست.
چنین بوده است که چغندر قند که از گیاهان پر مصرف آبی است
کشت پر طرفداری در این سرزمین خشک شده است .در تحقیقی
که یکی از دانشجویان من انجام داد معلوم شد که پارامترهای اقلیمی
مورد نیاز برای کشت چغندر قند در منطقه خراسان در مناسب ترین
وضعیت می باشند! یعنی چغندر قندی که ما در اینجا بکاریم بیشترین
بازدهی قند را از آن می توان برداشت کرد!
ادامه در همین صفحه

آبتنهاعاملمحدودکننده
درالگویکشتبومسازگار
ادامه یادداشت
می بینید که چنین موضوعی بسیار وسوسه انگیز است
و اگر دغدغه آب نباشــد این محصول بهتر از بسیاری
محصول دیگر برای کشت در این منطقه می تواند باشد.
شاید به همین دلیل هم در حدود پنجاه سال قبل به
سرعت کارخانه های قند در جای جای استان تاسیس
شدند و مشغول کار.
بعــدا محصوالت پر مصــرف آب دیگری هم اضافه
شــدند و باغات بســیاری در دشت های گرم و سوزان

نامهربانی
بانکها

دنیای اقتصاد -پنجاه و سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی با محوریت موضوع راهکارهای اجرایی برای رسوب مناسب منابع
بانکیدراستانوارتقایشاخصهایموردنظربرگزارشد.
در جلسه پنجاه و دوم شــورای گفتوگوی استان که در خرداد ماه برگزار شده بود،
مسائل بانکی استان مورد بحث قرار گرفته و غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران و
دبیرشورایگفتوگویخراسانرضویازپایینبودننسبتمصارفبهمنابعبانکی
و رقم 57درصدی در این موضوع و رتبه 26استان در کشور گالیه کرده بود و علیرضا
رشیدیان ،استاندار و رئیس شورای گفتوگوی خراسان رضوی نیز به مدیرکل امور
اقتصادیوداراییاستانماموریتدادهبودتاوضعیتمنابعومصارفبانکیاستانرا
تحلیلکردهودرجلسهپنجاهوسومارائهدهد.دراینجلسهموضوعباردیگربهبحث
وگفتوگوگذاشتهشد.
صفحه 4

مدیرکل سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی:

نیمیازافرادجویایکارخراسانرضوی
دارایتحصیالتدانشگاهیهستند
صفحه 4

ســربرآوردند! اما و هزار اما که ما در کویر بی آبی نمی
توانیم دلخوش به خاک و آفتاب آب از چاه به هر مقدار
خواستیم برآوریم و هر محصول شیرین و خوشگواری
را در مزارع مان تولید کنیم .ما باید برگردیم به همان
راه نیاکانمان که اول محاســبه آب کنیم برای کشت و
زرع و سپس خاک را شخم بزنیم برای کشت بذری که
بیش از آفتاب به آب نیاز دارد.
البته می توانیم از تکنولوژی های نوین بهره بگیریم
و پس از انتخاب نوع محصول متناســب با میزان آب
در دســترس عملیات کاشت و داشــت و برداشت را
چنان مدیریت کنیم که بیشــترین عملکرد محصول
حاصلمان شود.
مشکل اما اینجاست که چون مدیریت کشاورزی ما

چارهایجزتغییرالگویکشتنیست
سمیراسبزواری

دکتری مهندسی کشاورزی
گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

کشاورزی و بخشهای مرتبط با این حوزه به عنوان
یکی از بخشهای مهم تولید و اشــتغال در کشــور و
استان خراسان رضوی است و اقتصاد اکثر خانوارهای
روستایی بر پایه کشاورزی بنا شده است .طی سالهای
اخیر عدم مدیریت صحیح در مدیریت منابع آب کشور
از یک سو و کاهش نزوالت جوی از سوی دیگر کشور
و باالخص اســتان خراسان رضوی را با بحران کم آبی
و خشکســالی مواجه کرده است .آمارهای شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی نشان میدهد که از مجموع
 37دشت در استان تعداد  35دشت در وضعیت بحرانی
قرار دارند .همچنین الگوی مصرف منابع آب زیرزمینی
نشان میدهد 83درصد از منابع آب زیرزمینی در بخش
کشــاورزی 12 ،درصد در بخش شرب و  5درصد در
بخــش صنعت و خدمات مصرف میشــود لذا بخش
کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع آب زیرزمینی
است .بر اساس آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت
بحران کشــور ،وضعیت بارشها و نزوالت جوی طی
سالهای اخیر نشان میدهد طی  10سال اخیر 54/3
درصد از مساحت کشور در وضعیت خشکسالی شدید،
 19/2درصد در وضعیت خشکسالی بسیار شدید و 21/2
درصد در وضعیت خشکسالی متوسط قرار دارند که این
آمار در استان خراسان رضوی طی  10سال اخیر به این
ترتیب است 51/1 :درصد مساحت استان در وضعیت
خشکسالی شدید 30/8 ،درصد در وضعیت خشکسالی
بسیار شدید  12/6،درصد در وضعیت خشکسالی خفیف
و  3/7دردصد در وضعیت خشکسالی خفیف.
تحلیل ســطحی بر این آمار نشــان میدهد از کل
مساحت استان خراســان رضوی تنها  1/8درصد در
وضعیت نرمــال قرار دارد همچنین مقایســه درصد
خشکسالی استان با کشور همچنین نشان میدهد که
وضعیت خشکسالی در استان بسیار شدیدتر از مساحت
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همین صفحه

کشوری بوده به طوریکه  30/8درصد از مساحت استان
در وضعیت خشکسالی بسیار شدید (در مقابل 19/2
درصد کشوری) قرار دارد.
وضعیت نزوالت جوی نیز طی ســالهای گذشته
متاسفانه روند کاهشی داشته و از سوی دیگر میانگین
دمای کشــور و اســتان نیز در حال افزایش است .بر
اســاس آمار اداره هواشناسی ،بارندگیهای یک سال
اخیر اســتان در مقایسه با بارندگیهای کشور نسبت
به مدت مشابه سال گذشته 28 ،درصد کاهش داشته
اســت که این کاهش نســبت به دوره دراز مدت 35
درصد بوده اســت .کاهش میزان بارندگی از یک سو و
افزایش میانگین دما از سوی دیگر در کنار عدم مدیریت
صحیح منابع آبی کشور و استان عوامل اصلی در مواجه
با خشکسالی و بحران آب بوده است .مواجهه و مقابله
با این شرایط ،نیازمند مدیریتی صحیح و همهجانبه از
سوی دولتمردان ،مدیران بخشهای دولتی و خصوصی،
کشاورزان و ...است .در این راستا تغییر الگوی آبیاری
و تغییر و تدوین الگوی بهینه کشت میتواند به عنوان
یکی از مهمترین و پایدارترین روشهای مقابله به بحران
کم آبی مطرح شود .قطعا ترغیب کشاورزان به تغییر
الگوی کشت نیازمند ارائه سیاستهای حمایتی از سوی
مقامات دولتی و برنامههای تشویقی و ارائه تسهیالت
اســت و نقش مروجان و مشاوران بخش کشاورزی در
این خصوص پررنگتر خواهد شد.
حذف گیاهان پرآب طلب و جایگزینی آنها با گیاهان
کم آب طلب ،توسعه کشت گیاهان دارویی در استان با
توجه به پتانسیل ویژه استان خراسان رضوی در تولید
و کشــت گیاهان دارویی ،جایگزینی کشــت گیاهان
بهاره با پاییزه از جمله چغندرقند پاییزه به جای بهاره،
اصالح روشهای آبیاری موجــود و حذف روشهای
آبیاری سنتی ،تاکید بر کشت محصوالت کم آب طلب
و دارای پتانســیل صادراتی همچون زعفران ،پسته و
گیاهان دارویی ،توسعه کشت مکانیزه و باال بردن ضریب
مکانیزاسیون و توســعه باغات دارای مزیت صادارتی،
میتواند به عنوان موارد پایه در اصالح الگوی کشــت
مطرح شود .اگرچه تاکنون با اصالحات انجام شده در

منسجم و کارآمد نیست متاسفانه امکان ترویج و آموزش
کشــاورزان برای اصالح الگوی کشت و راهنمایی آنها
برای سازگار سازی این الگو با شرایط کم آبی بسیار کم
است .بنابراین کشاورزان راسا تصمیم می گیرند که برای
زمینشان چه محصولی را برگزینند و این تصمیم نه بر
اساس میزان آب مصرفی که بر حسب سود و منفعت
بیشــتر است .از آن سو چون تنها عامل محدود کننده
انتخاب نوع کشت در گونه های وسیعی از محصوالت
کشاورزی قابل کشت در این مناطق آب است ،تا زمانی
که پمپ چاه عمیق شان کار کند آنها از معادله توازن
بازار تبعیت می کنند نه معادله توازن آب.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

الگوی کشت استان ،آمارها حاکی از مدیریت و بهبود
منابع آبی استان نبودهاند اما باید گفت که با وضعیت
موجود ،چارهای جز تغییر الگوی کشت وجود ندارد و
در بلندمدت میتوانیم شــاهد اثرات مثبت آن باشیم.
به گونهای که حتی کشــاورزان طی سالهای گذشته
با مواجهه با وضعیت آبی موجود ،خود ترغیب به تغییر
الگوی کشت خود نیز شدهاند.
در مورد توســعه کشتهای گلخانهای در استان به
عنوان راهکاری در مدیریت مصرف آب که با موافقان و
مخالفان زیادی همراه است ،باید گفت توسعه کشتهای
گلخانهای را نه به عنوان راهکاری برای عبور از بحران
آب بلکــه به عنوان یــک روش مدیریتی در باال بردن
کارآیی مصرف آب و افزایش بهرهوری تولید ،میتوان
مطرح کرد که قطعا آن هم با مشکالت زیادی از جمله
صدور مجوزها و به ویژه بازاریابی محصوالت گلخانهای
و  ...مواجه است و باید زیرساختهای الزم برای توسعه
آن در ابتدا فراهم شود.
به عنوان یک نکته مهم دیگر در مبحث تغییر الگوی
کشت همچنین باید گفت تغییر الگوی کشت در استان
نه تنها باید در بخش کشاورزی صورت بپذیرد که باید در
بخش فضای سبز شهری نیز با اولویت قرار دادن بحران
آب در کنار اهمیت وجود فضای ســبز برای مردم در
سالمت روح و جسم ،انجام شود .متاسفانه سطح باالی
اختصاص یافته به گیاهان پرآب طلب همچون چمن در
استان ،نمایی از یک دشت بحرانی را نشان نمیدهد و لذا
باید در این خصوص به فوریت تدابیری اندیشیده شود.
در پایان ،میتوان گفت مدیریت صحیح در مصرف آب
در تمام بخشها و باالخص بخش کشاورزی در وهله اول
نیازمند فرهنگسازی مصرف صحیح آب است .کشاورزان
بــه عنوان مالکان زمین و آب میتوانند خود به عنوان
بهترین مدیران در مصرف بهینه آب باشــند چراکه از
سالیان قدیم خود حافظ منابع آب و زمینشان بودهاند
ولی قطعا در این راســتا کشاورزان نیازمند حمایت و
همراهی از سوی مسئوالن خواهند بود زیرا که قدم اول
در ایجاد هرگونه تغییر ،پیشبینی حمایتهای بعدی
الزم در تمامی بخشها است.

مدیرکل فنی و حرفهای خراسان رضوی خبر داد

مهارتآموزیبیشاز 36هزارنفر
صفحه 2

دادستانمشهد:

سازمانصمتخراسانرضوی
لیستدریافتکنندگانارزدولتیرا اعالمکند
صفحه 4

دنیای اقتصاد از اجرای طرح اصالح الگوی کشت در خراسان رضوی گزارش میدهد

بالی جانآب

دنیای اقتصاد -حرکت مسئوالن در اجرای طرح اصالح الگوی کشت در استان خراسان را میتوان به حرکتی
زهرا صفدری
خبرنگار
الکپشتی تشبیه کرد .موضوعی که بعد از گذشت بیش از یک دهه هنوز اندر خم یک کوچه است و ظاهر
امر نشان میدهد که اقدام چندان اثرگذاری صورت نگرفته است که اگر گرفته بود مصرف آب در بخش کشاورزی استان هنوز در وضعیتی
بحرانی نبود و شاید بیشترین کسری مخازن آب زیرزمینی کشور مربوط به خراسان رضوی نبود و دشت مشهد هم ساالنه با  88میلیون
متر مکعب کسری آب مواجه نمیشد .هنوز هم محصوالت با آببری باال مثل خربزه ،هندوانه ،چغندر و حتی برنج در بخشهای قابل
توجهی از استان کشت میشود و ذخایر آب زیرزمینی به طور مجاز و غیرمجاز روز به روز برای تولید این محصوالت خالیتر از قبل میشود ،حتی
اگر بحث صادرات هندوانه باشد یا بحث تولید چغندر برای کارخانجات قند استان و تولید و صادرات شکر ،به نظر برخی از کارشناسان باز هم توجیهی
برای کشت این محصوالت وجود ندارد .البته پر واضح است که در این میان کشاورز تقصیر چندانی ندارد و هر چه هست در اجرای ناصحیح الگوی
کشت در بیش از یک دهه اخیر است .در دنیای امروز که سخن از جنگ آب در آیندهای نزدیک شنیده میشود و سالهاست که سخن از بحران
کمآبی در کشور و به ویژه استان خراسان به عنوان یکی از استانهایی که به شکلی جدی با این بحران مواجه است ،به گوش میرسد ،باید پرسید
تولید و صادرات محصولی همچون هندوانه که برای تولید هر یک کیلوگرم این محصول  286لیتر آب مصرف میشود ،چطور صرفه اقتصادی پیدا
میکند؟ اینکه ایران در سال گذشته  ۵۰۳هزار و  ۷۹۸تن هندوانه به ارزش  ۹۷میلیون و  ۷۹۸هزار دالر به  ۲۹کشور مختلف صادر شده است ،آیا
میتواند مایه مباهات باشد؟ آیا این میلیونها دالر میتواند  144میلیون و  86هزار و  228لیتر آبی که برای این مقدار تولید هندوانه صرف شده را به
چرخه بازگرداند تا در سالهای آینده بخش کشاورزی را سیراب کند؟ یا اینکه باید چندین برابر این دالرها را خرج انتقال آب از دریای عمان کرد؟
در حال حاضر برای تولید یک کیلوگرم گندم بهطور متوسط یکهزار و  ۳۰۰لیتر ،یک کیلوگرم خیار  200لیتر و یک کیلوگرم برنج 4هزار لیتر آب
مصرف میشود .قاعدتا با حجم آب مصرفی برای تولید برنج ،همانطور که دولت مصوب کرده کشت برنج جز در استانهای گیالن و مازندران نباید
صورت بگیرد اما امروز در شهرهای درگز و کالت در استان ما هم این محصول کشت میشود .برای تولید چغندر قند هم که یکی از محصوالت مهم
تولیدی در اســتان خراسان رضوی است ،دست کم دو متر مکعب آب صرف میشود .حال آنکه در صورت واردات شکر ،به جای کشت چغندر در
استان خراسان رضوی ،حدود  665تا  750میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفهجویی میشود.
ادامه در صفحه 3

کمبودواگن،مشکلیمزمن
محمدحسینروشنک

رئیس اتحادیه صادرکنندگان
خراسان رضوی

با وجود تالشهای فراوان مقامات و مدیران استانی
متاسفانه صدور بخشــنامههای خلقالساعه ،نداشتن
برنامــه صادرات مدون ،کمبــود امکانات حمل و نقل
ریلی و جادهای ،عدم هماهنگی نمایندگان دستگاههای
مسئول مســتقر در گمرک دوغارون صادرات استان
خراسان رضوی را هر سال چند نوبت با مشکل مواجه
کرده و میکند.
مدتهاست فعاالن اقتصادی در حوزه صادرات به دلیل
صدور بخشنامههای غیر کارشناسی و غیر قانونی چند
نوبت در سال با مشــکل جدی مواجه میشوند؛ این
مشکل برای صادرکنندگان خراسان رضوی که وابسته
به حمل ریلی و مرز دوغارون برای صادرات محصوالت
خود هســتند به دلیل کمبــود واگن در زمانهایی که
صــادرات رونق میگیرد از یک طرف و خواب کامیون
در گمرک دوغارون از سوی دیگر شدید و نابودکننده
میشود.
امسال نیز مداخله مطالعه نشده و صدور بخشنامه

کامال اشتباه ساعت  ۲۳روز  ۲۰فرودین که خسارتهای
فراوانی به اقتصاد ایران تحمیل کرد ،باعث شد صادرات
استان دو ماه به حداقل آنچه میتوانست باشد برسد.
اکنون که مســئوالن به قبول اشتباه بودن بخشنامه
ارزی ساعت  ۲۳اعتراف و تا اندازهای نسبت به اصالح
آن اقدام کرده و باعث فراهم شدن زمینه برای صادرات
از مرزهای شرقی شدهاند و صادرکنندگان تالش دارند
صادراتی را که بر اثر آن بخشنامه از دست رفته است
جبران کنند ،ضمن اینکه شروع فصل صادرات به ویژه
برای سیمان فراهم شده؛ متاسفانه کمبود واگن ضمن
بهم ریختن اعصاب و روان صادرکنندگان فضای کسب
و کار این سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد را در شرایط
بدی قرار داده است.
این درحالی اســت که مرزهای شــرقی میتواند
در مقابله بــا تحریمهای ترامپ قلــدر نقش ویژه و
تعیینکنندهای برای واردات و صادرات کشور داشته
باشند .اینکه چرا شرایط اینگونه است ،به نبود برنامه
کوتاهمــدت و درازمدت در تجارت خارجی مخصوصا
برای مرزهای شــرقی و به ویژه ریلــی و دوغارون در
وزارتخانههــای مربوطه برمیگــردد .وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت به دلیل مخلوط بــودن وظایف و
ماموریت داخلی تولید و توزیع از یک طرف و تجارت
خارجی از طرف دیگر که باهم تضاد کامل دارد ،خود
نمیداند باید دنبال انجام کدام وظیفه باشد ،لذا نقشه

راهی برای بازرگانی خارجی به ویژه از مرزهای شرقی
نداشتهو ندارد .
وزارت راه و ترابری که حاال نام راه و شهرسازی را نیز
یدک میکشد ،با وجود درخواستهای مکرر اتاق بازرگانی
و اتحادیه صادرکننــدگان و واردکنندگان برای ایجاد
شرایط پایدار قابل انعطاف حمل ریلی به منظور بازرگانی
خارجی از مرزهای شــرقی و رفع مشکالت موجود در
دوغارون و لطفآباد و ...برنامه نداشته و ندارد به گونهای
که حتی برای عقد قرارداد با راه آهن کشورهای آسیای
میانه به منظور ســیر واگنهای ایرانی در آن کشورها
سالهاست اقدام منجر به نتیجه نداشته است .
با وجود آنچه ذکر شــده به دســتور اســتاندار که
همیشــه حامی اقتصاد اســتان بوده و هرچه در توان
دارد برای تحقق توفیق اقتصاد استان به کار میگیرد،
مهندس رسولیان و سرکار خانم علیرضایی و مهندس
ضیاییمهر در چند روز گذشته با برگزاری چند جلسه
و پیگیریهای جدی و مداوم برای رفع مشکل کمبود
واگن و خواب کامیونها در مرز افغانستان تالش فراوان
داشته و دارند که امید است نتیجه داشته باشد و استان
موفق شود در یک ماه آینده ۳هزار واگن کاال از مسیر
ریلی و حجم قابل توجهی از مســیر جادهای صادرات
و واردات داشــته باشــد که البتــه واردات از مرزهای
شرقی کاالهای اساســی چون مواد اولیه خوراک دام
و طیور است .

دوشنبه اولمرداد ماه 1397
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مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضوی:

 1000واحدصنعتیاستانتوانتولید
برای برندها را دارند

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
خراسان رضوی گفت :هماکنون حدود
 1000واحد صنعتی در استان قابلیت این
را دارند که محصوالت باالدستی را برای
برندها و صنایع دیگر تولید کنند.
به گزارش دبیرخانه دائمی همایش برندینگ ،مسعود مهدیزاده
مقدم افزود :بخش خصوصی در سالهای اخیر در حوزه برندسازی
تــاش خود را انجام داده و اکنــون نیازمند ورود حمایتگر و
تسهیلگر دولت در برندسازی و حمایت از این حوزه هستیم .ما
به عنوان بخش دولتی باید در کنار بخش خصوصی در موضوع
برندسازی به عنوان نیاز امروز دنیای صنعت و تجارت ورود کنیم
و از همه قابلیتهای بخش خصوصی و دولتی برای گســترش و
رشد در این موضوع باید استفاده شود.
وی با اشــاره به برگزاری همایش برندینگ در  5ســال اخیر
از ســوی انجمن مدیران صنایع و بخش خصوصی و ثبت این
همایش به نام خراســان رضوی اظهارکرد :بخش خصوصی در
این همایشها نشان داد که برای پیشرفت در مسیر برندسازی
حرفها و راهکارهایی دارد و حال ما به عنوان دولت باید به لحاظ
مادی و معنوی کمک کنیم تا این اتفاقات سرعت بگیرد .دولت
باید با نقش تسهیلگر و حمایتکننده به طور جدی وارد شود
و این فرایند را ســرعت دهد تا اتفاقات بهتری را شاهد باشیم.
در این راستا باید شرکت شهرکهای صنعتی ،سازمان صمت و
دستگاههای نظارتی همه پای کار باشند.
zضرورت صدور مجوز تولید بدون کارخانه

مهدیزاده یاداور شد :تاکنون اتفاقات خوبی در حوزه برندسازی
در استان رخ داده اما با توجه به ظرفیتهای سرمایهگذاری و حضور
پررنگ بخش خصوصی در اســتان ،این عملکرد هنوز به طور
کامل قابل قبول نیست و باز هم در زمینه بازاریابی و فروش که
یک پای کار در برندسازی است ،نیازمند کار بیشتری هستیم و
سازمانها و دستگاههای دولتی باید در ارائه مشاورههای بازاریابی
و برندینگ حتی به شکل مادی کمک کنند و مسئوالن استانی
توجه دســتگاههای دولتی در مرکز برای حمایت از صنعتگران
استانی در زمینه برندسازی را جلب کنند.
وی با تاکید بر لزوم صدور هر چه سریعتر مجوز تولید بدون
کارخانه به دلیــل تاثیرگذاری این موضوع در عملکرد مطلوب
برندهای اســتان گفت :تولید بدون کارخانه همین االن هم در
حال اتفاق است و مشکل در صدور مجوز است .در حال حاضر
طرحی در این خصوص آماده شده و در وازرتخانه در حال طی
مراحل است .اگر این مجوز صادر شود ،فردی که صاحب برند
است میتواند با طراحی و مهندسی و بازاریابی محصول خود را
به پیمانکار بدهد تا تولید کند .با اینکار از ظرفیت خالی صنایع
موجود هم استفاده میشود و صاحب برند سرمایه خود را به جای
اینکه صرف خرید ماشینآالت صنعتی کند ،صرف سرمایه در
گردش کرده و میتواند حجم بیشتری از محصول تولیدی خود را
به بازار ارائه کند و حضور پررنگتری در بازار داشته باشد .از طرفی
با پر شــدن ظرفیت کارخانهها نیاز به اشغال هم ایجاد میشود
و اگر مجوز اینکار رسمیت پیدا کند بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه امروز برندهایی در استان ما تولید بدون کارخانه
میکنند و به خارج از کشور هم صادرات دارند ،افزود :اگر اینکار
شناسنامهدار شود ،سرعت کار بیشتر میشود و امکان استفاده
بیشتر از ظرفیتها افزایش مییابد .در سال  15 ،90برند ،تولید
بدون کارخانه را در مشهد انجام میدادند.

تازههای نشر

هنرپیشبینی

نویسنده :فیلیپ تتالک ،دن گاردنر
مترجم :محمدحسن جعفری سهامیه
ناشر :دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد ،ابوالفضل حیدری -چه میشود اگر بتوانیم
توانایی خود را برای پیشبینی آینده بهبود بخشیم؟
آنچــه انجام میدهیم ،با پیشبینیهای ما درباره رخدادهای
آینده گره خورده است.
تفاوتی نمیکند که یک خانه نو بخریم یا شغل خود را عوض
کنیم ،محصولی جدید طراحی کنیم یا کســی را به همســری
بگیریم ،در هر حال تصمیمهای ما ،با گونهای از پیشبینی آشکار
و پنهان در اینباره همراه است که کارها چگونه پیش میرود و
اوضاع چگونه خواهد بود .اما مشکل اینجاست که ما «پیشگویان»
خوبی نیستیم.
این کتاب در واقع یک راه حل عملی اســت برای رسیدن به
هنر پیش بینی.

مدیرعاملسازمانآتشنشانیمشهد:

ورود بخش خصوصی به آتش نشانی قانونی بوده است

عکس :محسن بخشنده /ایرنا
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دنیای اقتصاد -اوایل هفته گذشته بود
که تعدادی از آتشنشانان بخش خصوصی
مشهد در تجمعی در میدان شهدا درباره
تعدیل یکی از نیروهای آتشنشانی اعتراض
کردند .همان روز مدیرعامل آتش نشانی
مشــهد اعالم کرد الیحه تعیین تکلیف
فعالیت بخش خصوصی در حوزه عملیاتی
آتشنشانی در کمیسیونهای شورای شهر
در حال بررســی است و شورای شهر این
موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد.
اما مدیرعامل ســازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شــهرداری مشهد ابتدای هفته جاری در
نشســتی خبری به طور مفصل به این موضوع
پرداخت و به سواالت خبرنگاران هم در این زمینه
پاسخ گفت .حسن جعفری با اشاره به روند ورود
بخش خصوصی به آتشنشانی گفت :ورود بخش
خصوصی به فعالیتهای آتشنشانی با طی روند
قانونی انجام شده و مصوبات شورای شهر سوم و
چهارم را به دنبال خود داشــته و چند نوبت نیز
توسط شواری پنجم تا زمان تعیین تکلیف نهایی،
قرارداد بخش خصوصی تمدید شده است اما با این

حال ،ما نیز تابع نظر شورای شهر در این زمینه
هستیم و هر تصمیمی که شورای شهر مشهد در
این زمینه بگیرد برای ما حجت است .
وی افزود :اگر تصمیم نهایی شــورای شهر بر
حذف بخش خصوصی از عملیات آتشنشــانی
باشــد ما همین فردا آن را اجرایی خواهیم کرد،
ولی معتقدیم به نفع مردم است که از ظرفیتهای
بخش خصوصی استفاده کنیم .وی با بیان این که
در حال حاضر به  16ایستگاه جدید آتشنشانی
نیاز داریم ،اظهارکرد :سوال اینجاست که اگر این
تعداد را با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی
داشته باشیم بهتر است؟ یا به دلیل کمبود اعتبار
نداشته باشیم به نفع مردم است؟
جعفری خاطرنشان کرد :البته واگذاری عملیات
آتشنشانی به بخش خصوصی به منزله واگذاری
مسئولیت به این بخش نیست ،زیرا مسئولیت و
پاسخگویی با شهرداری مشهد و مدیریت شهری
است و تنها کار واگذار شده است ،لذا اگر هر اتفاقی
بیافتد شــهرداری و مدیریت شهری هستند که
پاسخگو خواهند بود و اعزام عملیاتها نیز توسط
مرکز فرماندهی ســازمان تحت نظر شهرداری

رئیسفراکسیونمرزنشینانمطرحکرد

هفتخوان رستم در دریافت
تسهیالت اشتغالزایی روستایی

دنیــای اقتصاد -رئیس فراکســیون
مرزنشینان مجلس شــورای اسالمی با
اشاره به اعطای تسهیالت اشتغالزایی
روستایی گفت :مردم به دلیل آییننامههای
اجرایی برخی نهادها و مقررات بانکها با
هفتخوان رستم برای دریافت تسهیالت
مواجه هستند.
به گــزارش ایســنا ،جلیل
ی جهانآبادی اظهار
رحیم 
کــرد :اعتبارات گســترده
اشتغا لزایی روستایی براساس
دستورالعمل دولت و مصوبه
مجلس شورای اسالمی در برنامه ششم توسعه
اقتصادی که به تصویب رسیده در حال اجرا بوده
و خراســان رضوی جز استانهای رکوردار در
زمینه جذب این اعتبارات است.
وی ادامه داد :همچنین طی چهار ماه نخست
سال جاری ،شهرستان تربتجام در صدر لیست
شهرستانهای جذب اعتبارات قرار داشته اما
موانــع مهمی هم برای مردم هنگام جذب این
اعتبارات وجود دارد.
نماینده مردم تربتجــام ،تایباد و باخرز در
مجلس شورای اســامی اطالعرسانی ضعیف
و آییننامههای داخلی سازمانها ،شرکتها و
بانکها که عالوه بر آییننامه تدوینی دولت است
را از مهمترین موانع جذب این تسهیالت برشمرد
و خاطرنشان کرد :اطالعرسانی نهادهای توزیع
کننده این اعتبارات همانند جهاد کشــاورزی،
صنعت ،معدن و تجارت و ...به شــدت ضعیف
اســت و بخش عمدهای از مردم اطالعی از این
تســهیالت در حال توزیع و کمیت و کیفیت
آن ندارند.
وی خاطرنشان کرد :نمیتوان این اطالعرسانی
ضعیف را عامدانه انگاشت اما سیستم اداری ما
یک سیستم معیوب است و زمانی که فردی در
آن اطالع پیدا میکند تسهیالت با بهره مناسب
در حال توزیع است ،ممکن است تالش کند تا
زمینه بهرهبرداری از این اعتبارات برای دوستان
و آشنایانش فراهم شود .نماینده مردم تربتجام،
تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی عنوان
کرد :اما نمیتوانیم با این دید به مسئله نگاه کنیم
چرا که اگر قرار باشد هر فرد درون سیستم را
به این مســائل متهم کنیم دیگر نمیتوان به
هیچکس اعتماد کرد .عمده این موانع متعلق
به سیستم اداری فشل و بیمار کشور است که

خودش بهترین شرایط و عوامل را برای رانت،
تبعیض ،عدم برابری و عدالت در توزیع اعتبارات
فراهم میکند.
zتحمیل هزینههای سنگین به متقاضیان
تسهیالت
وی با بیان اینکه سازمانها ،شرکتها و سایر
نهادهای مرتبط با این تسهیالت کارگروههایی را
ایجاد کردهاند که برای آمادهسازی طرح ،گرفتن
تاییدیه و بعضی از امور اداری هزینههای هنگفتی
را از مردم میگیرند ،اظهار کرد :این هزینهها در
حال تحمیل به مردم است و بعضا پس از طی این
مراحل افراد متوجه میشوند تسهیالت مذکور
شامل حالشان نمیشود و بروز چنین مواردی به
اعتماد مردم نسبت به دستگاههای توزیعکننده
اعتبارات آسیب میزند.
این نماینده مجلس اظهار کرد :مانع دیگر در
حوزه دریافت این اعتبارات این است که عالوه بر
آییننامههای تدوین شده توسط دولت که ایراد،
اشتباه و خطای زیادی دارند و قانون مجلس را
هم دچار مشکل کردهاند ،بانکها آیین نامههایی
را تنظیم کردهاند و صالحیت افراد را پس از تایید
صالحیت دستگاهها مجددا از ابتدا مورد بررسی
قرار میدهند و ممکن است پس از کسب تاییدیه
دستگاهها ،بانک افراد را رد صالحیت کند .در
واقع جذب این اعتبارات برای مردم هفت خوان
رستم تشکیل شده است.
رحیمی جهانآبادی گفت :از مجموع حدود
25میلیارد تومانی که برای جذب این اعتبارات
در استان خراسانرضوی موافقت شده ،تربتجام
با بیــش از  9میلیارد تومان جذب اعتبار رتبه
اول را در اختیار دارد اما متاســفانه مشکالت و
مسائل این مناطق آنچنان است که این اعداد و
ارقام نتوانسته تاثیر بسیار وسیعی بر رفع مشکل
بیکاری بگذارد.
وی بیان کرد :یکی از اقدامات بســیار مثبت
این تسهیالت ایجاد مهاجرت معکوس از شهر
به روســتا بود به صورتی که شاهد این بودیم
با اعطای تســهیالت اشــتغالزایی روستایی،
بعضی افرادی که از روســتا به حاشــیه شهر
تایباد مهاجرت کرده بودند مجددا به روستای
خودشان به نام کالته دین محمد بازگشتند و
در حال بازسازی روستا هستند .این اتفاق در نوع
خودش نادر است و تاکنون اتفاق نیفتاده بود که
مردم به روستای مخروبهشان بازگردند و تصمیم
بگیرند آنجا را آباد کنند.

مشهد انجام میشــود ،پس در این زمینه مردم
باید اطمینان خاطر داشته باشند.
وی تصریــح کرد :قبل از واگــذاری عملیات
آتشنشانی به بخش خصوصی حدود  20خدمت
بــه بخش خصوصی واگذار شــد که نتیجه آن،
رضایتبخش بود و مطالعات انجام شــده توسط
دانشگاه و دو مطالعه توسط سازمان ،نشاندهنده
این بود که میتوان از بخش خصوصی در عملیات
آتشنشانی نیز استفاده کرد.
zبخش خصوصی کمبودهای آتشنشانی در
سالهای اخیر را برطرف کرد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره
به این که در آن زمان امکانات و تجهیزات آتش
نشــانی مشهد تنها یک سوم نیاز شهر مشهد را
پاسخگو بود و با دو سوم کمبود نیرو و تجهیزات
روبرو بودیم ،گفت :مقرر شد که طی برنامهای 5
ساله ،یک سوم از کمبودها را شهرداری برطرف
کند ،اما باز هم با کمبود روبرو بودیم ،لذا مدیریت
شهری به این نتیجه رسید که یک سوم دیگر از
کمبودها در تجهیزات و نیروی انسانی را با استفاده

از ظرفیتهای بخش خصوصی برطرف کند.
وی افزود :میزان خسارت وارده به مردم به دلیل
آتشسوزی و حادثه و امکانات سازمان آتشنشانی
رابطــه معکوس دارند ،یعنی هر چه تجهیزات و
امکانات آتشنشانی بیشتر باشد میزان خسارت به
مردم کمتر خواهد بود و این در حالی بود که سال
 87خسارت وارده به شهروندان در حوزه حریق
بیش از  50میلیارد تومان بود ،لذا به این نتیجه
رسیدیم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای
افزایش امکانات و تجهیزات آتشنشانی و کاهش
خسارت به نفع مردم است.
جعفــری در پاســخ به ســوالی در خصوص
اعتراضات چند روز قبل تعدادی از آتشنشانان
بخش خصوصی نسبت به تعدیل یکی از نیروهای
این بخش نیز گفت :در شهرداری بیش از  35هزار
نیرو طرف قــرارداد پیمانکاران بخش خصوصی
فعالیت میکنند که شــاید در روز  40-30نفر
نیــرو را تعدیل یا جذب کنند در حالی که طی
 7سال فعالیت بخش خصوصی در آتشنشانی،
تنها  4نفر تعدیل شدهاند ،جای سوال است که
اگر بخش خصوصی نتواند برای نیرویش تصمیم
بگیرد چگونه مجموعهاش را اداره کند؟
وی دربــاره قراردادهای یــک ماهه تا  4ماهه
نیروهای بخش خصوصی آتشنشانی نیز گفت:
قبل از اتمام پایان قرارداد  5ساله بخش خصوصی،
پیمانکار را مجاب کردیم که قراردادهای یکساله
ببنــدد اما اکنون بــه دلیل ایــن که وضعیت
پیمانکار روشــن نشــده و قراردادش 2تا 4ماه
تمدید میشــود او نیز نمیتواند قرارداد یکساله
با نیروها ببندد .

سال  87خسارت وارده به شهروندان
در حوزه حریق بیش از  50میلیارد
تومان بود ،لذا به این نتیجه رسیدیم
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
برای افزایش امکانات و تجهیزات
آتشنشانی و کاهش خسارت به نفع
مردم است

خبر

برندهای خراسانی
در انتظار فرامرزی شدن

دنیای اقتصاد -رئیس خانه صنعت ،معدن
و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اهمیت
برندســازی در دنیای امروز گفت :امروز
مهمترین نیاز برندهای ملی در استان ما،
فرامرزی و بینالمللی شدن است.
به گزارش دبیرخانه دائمی همایش برندینگ ،ســید حسن
حســینی افزود :بخش خصوصی اســتان خراســان رضوی
در حــوزه برندســازی قطعا تالش کرده اما شــرایط به گونه
ای اســت که تالش این بخش به تنهایی کافی نیســت .این
برندها نیازمند فرامرزی و بین المللی شــدن هســتند؛ البته
برخی از آنها در سطح بین المللی تالشهایی داشته اند مثل
صنعت فرش ماشینی استان که امروز به چین صادرات دارد.
کشــوری که خود صادرکننده این نوع فرش به نقاط مختلف
دنیاست .حسینی با بیان اینکه یک پای تجارت ،تولید و صنعت
در دهکده بزرگ جهانی وجود روابط بین المللی مطلوب است،
تصریح کرد :با توجه به تحریمهای پیش رو که بســیار جدی
است ،تالش همکاران ما در این زمینه دچار مشکل شده است؛
با اینحال آنها در داخل کشور در حال تالشند.
zتولیدبدونکارخانهبهصورتچراغخاموشدراستانانجاممیشود

وی از راه انــدازی تولیــد بدون کارخانه بــه عنوان یکی از
مهمترین درخواستهای برندها در کشور نام برد و گفت :سال
گذشته در زمینه برندسازی و تولید بدون کارخانه از وزیر صنعت
درخواستهایی داشتیم ،موضوعی که در دنیا اتفاق افتاده و در
سطح استان هم توسط برخی از صنایع به صورت چراغ خاموش
در حال انجام است زیرا موضوع راه اندازی تولید بدون کارخانه
هنوز از سوی مسئوالن ابالغ نشده است.
حســینی با اشــاره به برگزاری همایشهای برندینگ طی
ســالهای گذشته در راستای تشــویق برندسازی در استان
اظهار کرد :انجمن مدیران صنایع در این زمینه با جدیت وارد
عمل شده و سایر تشــکلهای این بخش هم از این موضوع
حمایت میکنند .کسانی که در این همایش معرفی میشوند،
تولیدکنندگان داخلی موفق در حوزه برندسازی هستند که راه
موفقیت خود را برای سایر صنعتگران تعریف کرده و با گرد آمدن
برندسازان و صنتگران در این همایش باب همکاری باز میشود.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی یکی
دیگر از درخواستهای برندهای ملی و در مجموع همه صنایع
را جلوگیری دولت از تصمیمات و دستورالعملهای خلق الساعه
دانســت و افزود :امروز با دستورالعملهای خلق الساعه هیچ
ثبات اقتصادی مشاهده نمیشود تا در بخش تولید خوش بین
باشیم .ما امروز بار دیگر با تحریم روبرو هستیم اما نقشه راهی
نمیبینیم که شرایط پیش رو را پیش بینی کرده باشد و نشان
دهد هر بخش چه کاری باید انجام دهد.

مدیرکل فنی و حرفهای خراسان رضوی خبر داد

مهارتآموزی بیش از 36هزار نفر در سالجاری

دنیای اقتصاد -مدیرکل فنی و حرفهای خراسان
رضوی گفت :در  4ماهه ابتدایی سال جاری 36
هزار و  231نفر در دورههای مهارتآموزی شرکت
کردهاند.
به گزارش ایســنا ،افشین رحیمی
گلخندان در یک نشســت خبری
اظهار کرد :در سال گذشته  124هزار
و  284نفر آمــوزش مهارتی را در
مراکز آموزش دولتی و خصوصی فرا
گرفتند کــه از این تعداد  59هــزار و  8نفر از بخش
خصوصی و  65هزار و  276نفر از بخش دولتی مشغول
به فراگیری شدهاند و نیمی از این تعداد را مردان و نیمی
را زنان تشــکیل میدهند .مدیــرکل فنی و حرفهای

خراسان رضوی افزود :مخاطبهای کارآموز ما در این
مکان به دو گروه تقسیم میشوند در ابتدا گروهی هستند
که مهارت الزم را ندارنــد تا بتوانند برای خود ایجاد
اشــتغال کنند ،به این گروه کارجو میگویند .رحیمی
تصریــح کرد :در جوار دانشــگاهها نیز  4621نفر این
آموزشها را فرا گرفتند و در حین دانشجویی مهارتهای
فنی و حرفهای را آموزش دیدند .وی تاکید کرد :عالوه
بر این موارد در حوزه روســتایی و عشایری  10هزار و
 936نفر را آموزش دادهایم و در زمینه بسته ارائه شده
توسط وزارت کار تحت عنوان مهارت آموزی در محیط
کار نیز اقدامات بســیاری انجام دادهایم به طوریکه در
سال گذشته  3629نفر مشغول مهارتآموزی در قالب
این طرح شدند و ما همواره پیگیر آن بودیم تا مالحظه

کنیم که چه تعداد از این افراد وارد بازار کار شدند.
مدیرکل فنی و حرفهای خراسان رضوی با بیان اینکه
در سال گذشته  59هزار و  8نفر در دانشگاه آزاد مورد
آموزش قرار گرفتند ،بیان کرد :عالوه بر آن  63پایگاه
برای آموزش افراد حاشیه شهر نیز در نظر گرفتیم .در
حاشیه  4شهر خراســان رضوی 63 ،پایگاه داریم که
از ایــن تعداد  53مورد آن توســط بخش خصوصی و
 11مورد آن توســط بخش دولتی دایر شده است .وی
گفت :در ســال جاری حدود  3580نفر در قالب طرح
مهارتآموزی در محیط کار 963 ،نفر در قالب قرارگاه
مهارتآموزی سربازان 726 ،نفر در زندانها 1435 ،نفر
در طرح آموزشی سیار و  2311نفر در صنایع دورههای
آموزشی خود را پشت سر گذاشتند.
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گزارش

بالی
جانآب

ادامه از صفحه اول
zمقصرکیست؟
در نیمه اول دهه هشــتاد که اولین بار اجرای طرح اصالح
الگوی کشت در استان مطرح شد ،اگر با توجه به پیشبینی
کمآبی از همان سالها کار اجرای طرح به صورت اورژانسی
شروع میشد و تا این حد تعلل نمیشد ،شاید امروز برخی از
مسئوالن کاسه چه کنم به دست نمیگرفتند .اما میبینیم
بعد از گذشت بیش از یک دهه از آغاز اجرای طرح در خراسان
رضوی اتفاق خاصی در بهبود وضعیت آبی استان و در ظاهر

برای تولید چغندر قند هم که یکی از
محصوالت مهم تولیدی در استان خراسان
رضوی است ،دست کم دو متر مکعب
آب صرف میشود حال آنکه در صورت
واردات شکر ،به جای کشت چغندر در
استان خراسان رضوی ،حدود  665تا
 750میلیون متر مکعب در مصرف آب
صرفهجویی می شود

در وضعیت معیشتی کشاورزان رخ نداده است .زیرا اصالح
الگوی کشت به معنای سیاستگذاری و برنامهریزی کشاورزی
بر اساس وضعیت اقلیمی و منابع آبی هر منطقه است که با
هدف حفظ منابع آبی و کشت محصوالت پردرآمد با صرف
هزینه کمتر انجام میشود.
نکته مهم در زمینه اصالح الگوی کشت ،مدیریت تولیدات
متناسب با منطقه ،میزان آب مصرفی و نیز تولید گیاهان و
محصوالتی است که به آب کمتری نیاز دارند و آنچه امروز
در وضعیت کشاورزی استان و محصوالت تولیدی مشاهده
میکنیم ،با تعریف اصالح الگوی کشت مغایرت دارد.
در حال حاضر  60درصد کسری و اضافه برداشت از مخازن
آب زیرزمینی در خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی
است و به گفته کارشناسان ،در صورت تداوم روند موجود طی
چند سال آینده به دلیل کاهش فعالیت کشاورزی ناشی از
نبود آب اکثر روستاها خالی میشوند.
zمشاورانیکهنشانیغلطمیدهند
البته از حق نگذریم ،ســازمان جهاد کشــاورزی استان در
سالهای اخیر ســعی بر آن داشته تا به اجرای برنامههای
متعدد از جمله تشویق به استفاده از سامانههای آبیاری نوین
و اصالح الگوی کشت به منظور حفظ منابع آبی بپردازد.
اما به عقیده سوهانی ،استاد کشاورزی دانشگاه آزاد مشهد
«یکی از مشکالت اساسی در عدم موفقیت در اجرای اصالح

الگوی کشت در دهه اخیر وجود مشاورانی است که نشانی
غلط میدهند .این مشاوران به جز خیانت به منابع آبی کاری
نمیکنند.
در دهه گذشته ،با بررسی علمی ،اعالم شد که اقلیم خراسان
همانند اقلیم اتریش است و آن زمان که در اتریش راندمان
تولید چغندرقند مثبت بود ،برای کاشت چغندر قند در این
خطه از کشورمان تصمیمگیری مناسب انجام شد .این اتفاق
یعنی نگاه درست و مشاوره علمی برای بخش کشاورزی ،اما
متأســفانه گاهی مشاوران این نگاه دقیق و علمی را ندارند
و الزم است تغییر الگوی کشت ،یکپارچهسازی زمینهای
کشاورزی و تسطیح اراضی با هدف کاهش پرت آب در استان
با جدیت پیگیری شود».
zمسئوالنموضوعراجدینگرفتند
آغاز طرح اصالح الگوی کشت در خراسان
رضوی در سال  83-84یعنی سالهای
پایانی تصدیگری علی فریدونی ،عضو
کنونی هیات علمی سازمان آموزش و
تحقیقات کشــاورزی بر مسند ریاست
سازمان جهاد کشاورزی استان کلید خورد .فریدونی در اینباره
میگوید :در سال پایانی خدمتم در جهاد کشاورزی خراسان
موضوع اصالح الگوی کشت مطرح شد ،در آن سال اطالعات
پایه جمعآوری و مقدمات این کار شــروع شد .تهیه الگوی

عکس :محسن اسماعیلزاده  /ایسنا

دنیای اقتصاد از اجرای طرح اصالح الگوی کشت در خراسان رضوی گزارش میدهد

در برنامه کنونی سازمان جهاد کشاورزی در اصالح الگوی کشت باز هم محصوالتی مثل خربزه ،هندوانه و چغندر کشت میشود

کشت برای همه کشورها به ویژه آنها که با بحران آب مواجهاند
یک ضرورت است اما متاسفانه مسئوالن این موضوع را جدی
نگرفتند.
وی میافزایــد :اصالح الگوی کشــت در دنیا به روشهای
دســتوری از ســوی حکومــت و یا ترغیب کشــاورزان با
سیگنالهای قیمت صورت میگیرد؛ در ایران به دلیل مسائل
شرعی از روش بدون اجبار استفاده شد و در استان خراسان
رضوی با استفاده از روش قیمت پیش رفتند .رئیس اسبق
ســازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه میدهد :در
گذشته که در خراسان مشکل کمآبی وجود نداشت ،ضرورت
احداث  10کارخانه قند برای ایجاد اشتغال احساس میشد،
امروز وضعیت اینگونه نیســت و حتی اگر اشتغال ضرورت
داشته باشد ،وضعیت آب دیگر جواب نمیدهد .بنابراین در
طرح اصالح الگوی کشــت راه حلی پیدا کردهاند که کشت
چغندر در پاییز انجام شود به این خاطر که آب در بهار برای
کشت گندم مصرف میشود .این روش در خوزستان به خوبی
جواب داده است.
اما ابتدای سال  88محمد اسماعیلنیا،
رئیس وقت ســازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی هم از برنامهریزی اجرای
دقیق الگوی کشت در آن سال خبر داد.
اگرچه الگوی کشت به آن سال نرسید و
در سال  89در همه شهرستانها انجام شد و پس از آن به همه
مجموعههای جهاد کشاورزی در استان ابالغ شد ،اما در نهایت
تغییر محسوسی در روند کشاورزی استان ایجاد نشد.

فریدونی :در گذشته که در خراسان
مشکل کم آبی وجود نداشت ،ضرورت
احداث  10کارخانه قند برای ایجاد
اشتغال احساس میشد ،امروز وضعیت
اینگونه نیست و حتی اگر اشتغال ضرورت
داشته باشد ،وضعیت آب دیگر
جوابنمیدهد
وی در خصوص مصرف بهینه آب در بخش کشاوری استان
نیز گفته بود :با تشکیل کارگروه تخصصی آب در سازمان جهاد
کشاورزی استان ،برنامهریزی دقیقی به منظور اصالح فرآیند
موجود در مصرف آب بخش کشاورزی استان و استفاده موثر
از منابع آبی استان در بخش کشاورزی صورت خواهد گرفت.
در این برنامهریزی بر لزوم توسعه سیستمهای نوین آبیاری
از قبیل قطرهای و آبیاری تاکید شده که مصرف بهینه آب از
نتایج اجرای این برنامهریزی در سال  88است.
اسماعیلنیا اعالم کرده بود :تاکنون حدود ۷/۳درصد از اراضی
کشاورزی استان تحت پوشش سیستمهای نوین آبیاری قرار
گرفته که این میزان به لحاظ حجم کاری در حدود ۷۰هزار
هکتار از مجموع  ۸۳۵هکتار اراضی کشاورزی استان است.
ســازمان جهاد کشاورزی تالش میکند که ساالنه ۱۵هزار
هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت پوشش سیستمهای
نوین آبیاری قرار دهد و این در حالی اســت که با توجه به
اعتبارات تخصیص یافته در هر سال تنها بین ۷تا۸هزار هکتار
از اراضی استان تحت پوشش سیستمهای نوین آبیاری قرار
میگیرد .با این تفاسیر اگر اصالح الگوی کشت و طرحهای
نوین آبیاری از همان سال به خوبی در استان اجرا میشد،

شــاید امروز نباید با وضعیت اسفناک کنونی در حوزه آب
روبرو میشدیم.
zباجدیتپیگیرند!
اما برای اطالع از کم و کیف اصالح الگوی
کشت در دو -سه سال اخیر در استان
به سراغ نجفقلی صالحی ،معاون بهبود
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی میرویم .صحبتهای
صالحی امیدوارکننده است و نشان از برنامهای جامع برای
اصالح الگوی کشت دارد .برنامهای که حدود سه سال است
در حال انجام بوده و در صورت تداوم در بهبود وضعیت مصرف
آب در بخش کشاورزی اثرگذار خواهد بود .هر چند دیر و هر
چند کم! کم از این جهت که در برنامه کنونی سازمان جهاد
کشــاورزی در اصالح الگوی کشت باز هم محصوالتی مثل
خربزه ،هندوانه و چغندر کشت میشود که البته صالحی تاکید
میکند در استان جز پسته و زعفران سیاست و هدفی برای
صادرات دیگر محصوالت وجود ندارد.
zدرحالحاضر 150هزارهکتار ازاراضیاستانزیرکشت
گندم 110 ،هزار هکتـار جـو و  34هزار هکتـار خربـزه
وهندوانهاست
صالحی میگوید :یکی از راهکارهای ما در سه سال اخیر در
اصالح الگوی کشت استان ،اجرای آبیاری میکرو به عنوان یکی
از روشهای آبیاری قطرهای برای محصوالتی چون گندم ،جو،
چغندر ،سیب زمینی ،ذرت ،خربزه و هندوانه است که ساالنه
 26هزارهکتار از اراضی خراسان رضوی به این روش آبیاری
میشود و حدود  30تا  40درصد در کاهش مصرف آب اثر
دارد .وی از تغییر فصل کشت به عنوان روشی دیگر نام برده
و میافزاید :به طور مثال کشت بخشی از چغندر قند استان
در شهرستانهایی که آب و هوای مناسب برای اینکار داشتند
را از فصل بهار به پاییز منتقل کردیم؛ بدین ترتیب هزار هکتار
از اراضی چغندر قند در مناطقی که زمستان سردی ندارند،
کشــت میشود تا با استفاده از بارانهای پاییز و زمستان و
آب و هوایی که تعریق کمتری دارد رشد کند و با اینکار تا
 50درصد در مصرف آب صرفهجویی میشود.
zتوسعهگیاهانداروییوباغاتکمآبطلب
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی با اشاره به توسعه گیاهان دارویی و باغات کمآب طلب
اظهار میکند :کشت گیاهان دارویی کمآب طلب در برخی از
شهرستانها توجیه اقتصادی دارد و در سه سال اخیر به توسعه
این نوع محصوالت شامل ترخون ،آویشن ،چای ترش ،زیره
سبز ،ختمی و ...در شهرستانهای داورزن ،سبزوار ،نیشابور و
گناباد پرداختهایم .همچنین در سه سال اخیر با توسعه باغات
کمآب طلب ،سطح زیر کشت عناب را به  43هکتار ،سنجد
به  40هکتار ،گل محمدی به  303هکتار و زرشک را به 32
هکتار رساندهایم.
توسعه کشتهای گلخانهای و کشت محصوالت در گلخانه
به جای فضای باز از دیگر روشهای اصالح الگوی کشت در
استان در سه سال اخیر است .صالحی در اینباره میگوید :با
این روش راندمان آب  8برابر میشــود .در حال حاضر 340
هکتار کشت گلخانهای در استان داریم و انواع گلهای شاخه
بریده ،رز ،گوجهفرنگی ،خیار ،توت فرنگی ،کاکتوس و آلوئهورا
در این محیط کشت میشود .همچنین از روش توسعه کشت
نشایی و کشت زیر پالستیک استفاده میکنیم که در کاهش
مصرف آب تا  50درصد اثرگذار اســت .وی در پاسخ به این
سوال که چرا با وجود سه سال اجرای اصالح الگوی کشت
تغییری در وضعیت کمآبی استان حاصل نشده و حتی بحران

آب وضعیــت بدتری به خود گرفته ،تصریح میکند :میزان
بارندگی در این سالها کاهش یافته از طرفی اضافه برداشت
از چاههای کشاورزی صورت گرفته که با کنتورگذاری از سوی
شرکت آب منطقهای این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده
و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را به دنبال داشته
است .ما با روشهایی که در این سه سال در پیش گرفتیم،
توانستیم جلوی افت تولید و مهاجرت کشاورزان از روستاها را
بگیریم .از طرفی با توجه به خشکسالیهای موجود ،کشاورزان
هم در اجرای این روشها در مزارع خود با ما همکاری خوبی
داشته و استقبال میکنند.

اینکه ایران در سال گذشته  ۵۰۳هزار و
 ۷۹۸تن هندوانه به ارزش  ۹۷میلیون و
 ۷۹۸هزار دالر به  ۲۹کشور مختلف صادر
شده است ،آیا میتواند مایه مباهات باشد؟
آیا این میلیونها دالر میتواند  144میلیون
و  86هزار و  228لیتر آبی که برای این
مقدار تولید هندوانه صرف شده را به چرخه
بازگرداند تا در سالهای آینده بخش
کشاورزی را سیراب کند؟ یا اینکه باید
چندین برابر این دالرها را خرج انتقال آب
از دریای عمان کرد؟
برای تشویق کشاورزان تسهیالتی هم در این زمینه پرداخت
میشود البته در زمینه کشت گلخانه تسهیالت با سود 15
درصد مطلوب بخش کشــاورزی نیست و برای حمایت از
تولید باید به صورت قرضالحســنه پرداخت شود .آنچه از
سخنان صالحی برمیآید این است که برای مشاهده نتایج
اصالح الگوی کشت استان در سه سال اخیر باید در انتظار
آینده باشــیم .به اعتقاد او ایــن عملکرد در کاهش میزان
آب مصرفی بخش کشاورزی اثرگذار بوده اما حفر چاههای
غیرمجاز و کاهش بارندگی دلیلی اصلی بحران آبی کنونی
در استان است .یعنی برای نجات استان از بحران آبی خیلی
دیر شده است .البته پیادهسازی برنامههای جهاد کشاورزی در
روستاها با تغییر نوع کشت ،اگر تاثیری در معیشت کشاورزان
و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر گذاشته باشد ،باز هم جای
تقدیر دارد .برای بررسی این موضوع در شمارههای بعد به سراغ
کشاورزان میرویم تا از زبان آنها جویای بهبود وضعیت کشت
و نوع آبیاری و یا عدم تغییر در این زمینه شویم.

در حال حاضر  60درصد کسری و
اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی
در خراسان رضوی مربوط به بخش
کشاورزی است و به گفته کارشناسان،
در صورت تداوم روند موجود طی
چند سال آینده به دلیل کاهش فعالیت
کشاورزی ناشی از نبود آب اکثر روستاها
خالیمیشوند

در کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد

نرخبازگشت 25تا 27درصدیسرمایهگذاری
درحوزهانرژیهایبادیوخورشیدی

دنیای اقتصاد -کمیسیون ســرمایهگذاری و تامین
مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بیست و ششمین
جلسه خود ،یک بار دیگر موضوع «تعیین فرصتهای
سرمایهگذاری در حوزه انرژی و گاز استان» را در دستور
کارقرارداد.درنشستمذکور،مجریاناینطرحمطالعاتی
با استناد به بررسیهای صورت گرفته ،سرمایهگذاری در
دو عرصه سیستمهای خورشــیدی(فتوولتائیک) و
بادی (مزرعه بــادی) را دارای ظرفیتهای مطلوبتر و
زیرساختهای مناسبتر اعالم کردند.
به گــزارش روابط عمومی اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی خراســان رضوی؛ جواد باقری شیروانی ،رئیس
کمیسیون ســرمایهگذاری اتاق بازرگانی اســتان با اشاره به
مطالعات جامعی که با همراهی شــرکت گاز استان و توسط

تیمی تخصصی در دانشگاه صنعتي سجاد مشهد انجام شده،
عنوان کرد :باید از همکاری و همسویی که در به ثمر نشستن
این طرح مطالعاتی شکل گرفت ،تقدیر کنیم .این تحقیقات
نمونه موفقی بود که توســط اتاق بازرگانی به عنوان نماینده
بخش خصوصی ،با مشارکت بخش دولتی و همراهی دانشگاه
هدایت شد و امیدواریم نتایج حاصل از آن قابل قبول و مفید
برای کشور باشد .وی ادامه داد :تالش ما احصاء مشکالتی است
که در بحث سرمایهگذاری در حوزه انرژی وجود دارد .همه آن
چالشهایی که باعث میشــوند تا یک طرح صرفا روی کاغذ
موفق عمل کند اما در مسیر اجرا ،موانعی پدید میآید که فراتر
از محاسبات بودهاند پس از هر رویکرد مطالعاتی که این جنس
مباحث را شفافتر سازد ،استقبال میکنیم.
باقری به شرایط موجود کشور در بحث تامین انرژی برق اشاره

کرد و گفت :در برهه کنونی ،با وضعیت شکنندهای مواجهیم
چنانکه افزایش سطح مصرف ،می تواند به یک چالش برای
ســاختار تولید و تامین تبدیل شــود و حتی اثرات و تبعات
اجتماعی نیز در پی داشته باشد.
وی اذعان کرد :در حال حاضر در بحث انرژی های مختلف،
بستری در کشور ما فراهم است که چنانچه سرمایه گذاری تمایل
به ورود بدان داشته باشد ،باید برای وی توجیهات و مطالعات
کافی را ارائه کنیم و انجام طرح پژوهشی مذکور نیز به نوعی
همین هدف را دنبال می کرد.
باقری از عز ِم جزم کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی
اتاق بازرگانی برای ادامه این مسیر مطالعاتی گفت و خواستار
همراهی هرچه بیشــتر اعضا ،دستگاه های دولتی و فعاالن
دانشگاهی شد.

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

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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zباید از وصله کردن مشکالت اقتصادی بپرهیزیم
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این جلسه
با اشــاره به برگزاری نشســتها و انجام مذاکراتی
ازسوی اتاق بازرگانی با نهاد ریاست جمهوری اظهار
کرد :طی این مذاکرات مقرر شد معاون اقتصادی
رئیس جمهور دوبار در ماه در جلســات شــورای
گفتوگوی استانی شرکت کند تا مشکالت ملی
مطرح شده در استانها را جمع بندی کرده و در
جلسه ای با وزیران و استاندار آن خطه موضوع را
مطرح و پیگیری کند .ایــن اقدام دولت ،کارآیی
تازهای برای شــوراهای گفتوگوی استانی ایجاد
خواهد کرد.
شافعی نگاهی هم به جلسه اخیر رهبری با هیات
دولت و نکات مهم در ســخنان رهبری داشت و
گفت :اینکه اقتصاد و تولید ما نقشه راه ندارد و باید
از وصله کردن مشــکالت اقتصادی بپرهیزیم ،از
تصمیم گیریهای ساده به سمت تصمیمات سخت
برویم و از کارهای کوتاه مدت مسکّن وار جلوگیری
کنیم و کارهایی اساسی انجام دهیم ،تقویت بخش
خصوصی ،برخورد قاطع بامتخلفان ،جدی گرفتن
اقتصاد مقاومتی بیش از گذشته ،مبارزه واقعی با
فساد و گفتوگوی رو در رو با مردم که اثرات قابل
توجهــی به دنبال دارد؛ همه اینا نکاتی بود که در
سخنان رهبری بیان شد.
رئیس اتاق بازرگانی خراســان رضوی در بخش
دیگری از ســخنانش از احتمــال کاهش ذخیره
انبارهــای مواد اولیه ناشــی از مشــکالت ارزی
تولیدکننــدگان ابراز نگرانی کرد و گفت :علیرغم
تهمیدات اندیشیده شده برای رفع مشکالت ارزی
که بخش زیــادی از آن گریبان تولیدکنندگان را
گرفته ،باز هم مشــکالت زیادی وجود دارد .این
روزها از ســامانه نیما به عنوان یک اقدام اثرگذار
در این حوزه یاد میشــود اما حقیقت آن اســت
که اگر وضعیت به همین منوال باشد ،باید نگران
انبارهای مواد اولیه تولیدی و چالشهای آتی ناشی
از اتمام این ذخایر و عدم جایگزینی آن باشیم که
خطوط تولید را دچار مشــکل خواهد کرد .البته

این روزها از سامانه«نیما» به عنوان
یک اقدام اثرگذار در این حوزه یاد
میشود اما حقیقت آن است که اگر
وضعیت به همین منوال باشد ،باید
نگران ذخیره انبارهای مواد اولیه
تولیدی و چالشهای آتی ناشی از
اتمام این ذخایر و عدم جایگزینی آن
باشیم که خطوط تولید را دچار مشکل
خواهد کرد

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

پنجاه و سومین جلسه شورای گفتوگو در خراسان رضوی
به بررسی دالیل پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی استان گذشت

رشیدیان :در سه ماهه اول امسال ،صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵درصد رشد داشته است

وزارت صنعت تمهیداتی اندیشیده که امیدواریم
ثمربخش واقع شود.

zتالش برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه
در ادامه ،علیرضا رشیدیان ،استاندار خراسان رضوی
و با اشاره به تشکیل بازار ثانویه ارز اظهار کرد :درباره
این بازار رئیس جمهور بر لزوم همکاری بیشتر در
استانها تاکید کرده است .نگرانی برای تهیه مواد
اولیه ،نگرانی همه ماســت اما بخشی از مواد اولیه
تولید داخلی اســت و با توجــه به تاکیدات رئیس
جمهور درباره حفظ قیمتها ،باید از افزایش قیمت
این مواد جلوگیری شود تا به نفع بخش خصوصی
باشــد .در حوزه وارد کردن مواد اولیه خارجی هم
اختیارات به استانها تفویض شود تا مشکالت را در
این بخش مرتفع کنند.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی از اثر نوسانات ارزی در سال جاری بر
بخش صادرات استان خبر داد و گفت :در سه ماهه
اول امســال ،صادرات استان نسبت به مدت مشابه
سال گذشته ۳۵درصد رشد داشته است.
وی افزود :در سال جاری دستگاههای متولی برای
مهار قیمتها با مشارکت تولیدکنندگان تالش زیادی
داشته اند و این تالش نهایتا روندی کنترلی را رقم
زد و باعث شــد تا در  13قلم کاال با کاهش قیمت
روبه رو باشیم و مابقی اقالم نیز به لحاظ قیمت تا
حد امکان مدیریت شود .همچنین یکی از اقدامات
اساسی ما پیشبینی نیازهای آتی استان به کاالهای
اساسی بود که در دست پیگیری است.
وی همچنیــن در خصــوص قطعــی بــرق و
خســارات وارد آمده به برخــی واحدهای تولیدی
در استان عنوان کرد :تاکید ما به شرکت برق اتخاذ
تمهیــدات و برنامهریــزی الزم در این زمینه بوده
تا با اعالم زمان قطعی برق ،از خســارتهای بیشتر
جلوگیری کند.

در مراسمی در مشهد صورت گرفت

امضایتفاهمنامهبرایترویجوقفبانیتتامینآب

دنیای اقتصــاد -تفاهمنامه همکاری بین اداره کل اوقاف و امور خیریه و شــرکت آبفای خراســان رضوی
در راســتای ترویــج وقف با نیت تامین آب به امضا رســید .بر اســاس این تفاهم نامه یک یــا چند پروژه
عامالمنفعــه تامین آب شــرب در این اســتان تعریف و از طریــق اوراق یا گواهی وقف اجرا خواهد شــد.
یک میلیون و  800هزار نفر در  73شهرســتان خراسان رضوی به جز مشهد زیر پوشش شرکت آب و فاضالب
هستند و  30شهر این استان امسال در شرایط تنش آبی قرار دارند.

تا  ،96سیری صعودی و افزایشی داشته و از 94/3
به 96/4درصد رســیده است .اما در بحث مصارف
در ســال  87/2 ،92درصد بوده و در ســال  ،94به
3/3درصد رسیده و در سالهای  95و  96به 08/3
درصد کاهش یافته است.
وی تاکید کرد :در اســتان ما میزان منابع بانکی
به دالیل مختلف باالســت و بــا توجه به وضعیت
اقتصادی کشور از جمله رکود اقتصادی و مشکالت
واحدهای تولیدی در خصوص بازپرداخت تسهیالت
قبلی و چکهای برگشتی و ...امکان جذب این مقدار
منابع مالــی و اعتباری وجود ندارد .همچنین نرخ
سود تسهیالت نیز برای بخش عظیمی از واحدهای
صنعتــی و تولیدی قابل پذیرش نیســت و بخش
کمی از آنها توانایی پوشش چنین سودی را دارند.
از طرفی ،ســهم زیادی از تســهیالت دریافتی در
اســتان به بخش ساختمان اختصاص داشت که با
رکود در این حوزه ،پرداخت تســهیالت نیز دچار
افت شد .سیاســتگذاریهای سیستم بانکی نیز
به گونهای است که مسیر وصول منابع ،مستقل از
مســیر پرداخت تسهیالت بوده و بعضا پیش آمده
که سیاست پرداخت تسهیالت ،باالخص تسهیالت
تکلیفی و تعیین سهمیه برای استانها ،بدون توجه
به منابع بانکی هر استان در نظر گرفته شود.
zتمایل بانکهای خراسان به ارائه تسهیالت به
بنگاههایدولتیوخصولتی
اما علی رسولیان ،مدیرکل دفتر هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه
در ســال  96در زمینه منابع ،مصــارف ،پرداخت
تسهیالت و سرانه تسهیالت نسبت به کشور افزایش
داشته ایم و رشدی دو درصدی نسبت به متوسط
کشوری مشاهده کردیم ،گفت :در سال  94به دلیل
اوج گرفتن مسائل موسسات مالی و اعتباری حجم
زیادی از منابع به سمت بانکها سرازیر شد.

zمشارکت واقفان در طر حهای آبرســـانی
ضروری است
به گزارش ایرنا ،مدیرکل شرکت آب و فاضالب
خراسان رضوی گفت :مشارکت واقفان در اجرای
طرح های آبرســانی و تامین آب استان ضروری
است.
حسین اســماعیلیان روز شــنبه در مراسم
انعقاد تفاهمنامه با اداره کل اوقاف و امور خیریه
خراســان رضوی افزود :آب شرب مورد نیاز 73
شهر زیرپوشش آبفای این استان با یک میلیون
و  800هزار نفر جمعیت با هزینه گزاف و گاهی
از مسیرهای دور تهیه میشود .وی با ابراز نگرانی
از پایدار نبودن شرایط آب استان اظهار کرد :پدیده
 18ساله خشکسالی و برداشتهای بیش از حد از
منابع آب زیرزمینی باعث بحران آب در بسیاری
از شهرهای استان شده است.
مدیرکل شــرکت آبفا خراسان رضوی با بیان
اینکه وقف آب شــرب ریشــه در فرهنگ غنی
ایرانی  -اسالمی دارد گفت :فرهنگ وقف آب در
 2حوزه کمیت و کیفیت آب قابل استفاده است و
این شرکت آمادگی دارد طرحهای جداسازی آب
شرب از غیر شرب و ایجاد ایستگاههای برداشت
آب در شــهرهای مواجه با «لب شوری» را با نام
واقف اجرا کند.

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

محمدحسین روشنک ،رئیس کمیسیون تجارت
اتاق بازرگانی اســتان نیز از منابع پذیری اســتان
خراســان به دلیل پس انداز شدن پول کشورهای
همســایه در بانکهای استان گفت و افزود :درباره
مصارف بانکی نکته این اســت کــه بانکها برای
پرداخت تسهیالت به دنبال تسهیالت گیرنده ای
میگردند که برای آنها وصول مطالبات راحت باشد
به طور مثال بنگاههای دولتی و خصولتی.
وی ادامه داد :چون در استان ما نسبت بنگاههای
دولتی و خصولتی کم است ،بانکها هم عالقمندند
تسهیالت خود را به این بنگاهها در استانهای دیگر
بدهند .امروز بانکها تا حد امکان تمایلی به پرداخت
تسهیالت به بخش خصوصی در خراسان ندارند و
اگر به دنبال توسعه استان هستیم باید در این زمینه
راهکاری بدهیم.

نامهربانی بانکها

zنسبت مصارف به منابع بانکی نه تنها در استان،
بلکه در کشور هم سیر نزولی داشته است
سپس علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به یکی
از مصوبات این دبیرخانه با محوریت اشکاالت وارده
به بند «و» تبصره  16قانون بودجه  97اشاره کرد و
گفت :بانک مرکزی در نامهای به مصوبات دبیرخانه
پاسخ گفته است .در این نامه تاکید شده حکم قانونی
مندرج در بند «و» به سیستم بانکی ابالغ شده ولی
بــا توجه به ابهامات این حکم از جمله عدم تعریف
جریمه ،محل بخشــودگی جریمه توسط بانکها،
مشخص نبودن عبارت تسویه ،شفاف نبودن قرارداد
اولیه و ...مقرر شده است این موضوع در کمیسیون
اقتصادی بازنگری شود.
ســید مهدی رمضانی ،مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی خراسان رضوی نیز به ارائه گزارشی با موضوع
«بررسی نحوه ارزیابی عملکرد بانکهای استان در
مقایسه با سایر استانها و سنجش کارآیی شاخص
نســبت مصارف به منابــع در ارزیابی و رتبهبندی
اســتانها» پرداخت و گفت :گزارش بانک مرکزی
یدهد که خراســان رضوی در پایان سال
نشان م 
 96و در حوزه بانکی ،حدود  67هزار میلیارد تومان
منابع و  38هزار میلیارد تومان مصارف داشته است.
براین اساس ،نسبت مصارف به منابع  57.5درصد
بوده و در این زمینه استان در رتبه  26کشور است.
وی افزود :خراسان رضوی در شاخص مصارف به
منابع بانکی استان در کشور ،طی سالهای  92تا
 96همواره با شاخص کشوری فاصله داشته است.
البته نسبت مصارف به منابع ،هم در کشور و هم در
استان ،طی پنج سال گذشته روند نزولی داشته است
و برای تحلیل عمیق این نسبت نیازمند اطالعات
جانبی دیگری هستیم که دسترسی به آنها در بعضی
بخشها فراهم نیســت .رمضانی یاداور شد :سهم
استان از کل منابع سیستم بانکی طی سالهای 92
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عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد ،زهراصفدری -پنجاهوسومین
جلسه شــورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی با محوریت موضوع
راهکارهای اجرایی برای رسوب مناسب منابع
بانکی در استان و ارتقای شاخص های مورد
نظر برگزار شد .در جلسه پنجاه و دوم شورای
گفتوگوی استان که در خرداد ماه برگزار شده
بود ،مسائل بانکی استان مورد بحث قرار گرفته
و غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران و دبیر
شورای گفتوگوی خراسان رضوی از پایین
بودن نســبت مصارف به منابع بانکی و رقم
 57درصدی در این موضوع و رتبه  26استان
در کشور گالیه کرده بود و علیرضا رشیدیان،
استاندار و رئیس شورای گفتوگوی خراسان
رضوی نیز به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
استان ماموریت داده بود تا وضعیت منابع و
مصارف بانکی استان را تحلیل کرده و در جلسه
پنجاه و سوم ارائه دهد .در این جلسه موضوع
بار دیگر به بحث و گفتوگو گذاشته شد.

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

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

اسماعیلیان خاطرنشان کرد :طرحهای آبرسانی
به ویژه در حاشــیه شــهرها ،بازچرخانی آب و
طرحهای اســتفاده از پســاب فاضالب از دیگر
مواردی است که میتوان آنها را با همت واقفان
اجرا کرد .وی با بیان اینکه  30شهر استان با تنش
آبی مواجهاند ،بیان کرد :روند آینده نشان میدهد
در افق  1400حدود  50شهر اضافه خواهد شد که
در برنامهریزیهای افق  1420بر اساس مطالعاتی
که صورت گرفته با محدودیتهای آبی بیشتری
مواجه هســتیم ،لذا از  73شهرستان استان 71
شهرستان با شرایط تنش آبی مواجه خواهند بود.
مدیرکل آبفای استان خراسان رضوی با اشاره
به اینکه مشــکل کیفی در آب شرب بعضی از
شهرها وجود دارد ،بیان کرد :در بعضی از شهرهای
استان کیفیت آب شــرب از نظر مردم مطلوب
نیست ،از این جهت ما نیاز داریم شبکه مجزایی
از آب شرب و آب بهداشت در این شهرها انجام
دهیم ،نمونه این کار در شهرســتانهای گناباد،
جنگل و در چندین شــهر دیگه در دستور کار
قرار گرفته است.
zبرای معرفی پروژههای عامالمنفعه در حوزه
آب شرب به خیران تالش خواهیم کرد
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه خراســان

zمیانگین درآمد یک خراسانی  75درصد
میانگین درآمد در کشور است
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان
رضوی نیز با اشــاره به سهم  5.2درصدی استان از
ارزش افزوده با احتساب نفت و سهم  6.2درصدی
بدون آن با توجه به دارا بودن  8درصد از جمعیت
ایران گفت :درآمد سرانه یک فرد ساکن در خراسان
رضوی75 ،درصد یک ایرانی است و به طور نسبی
درآمد در خراسان رضوی نسبت به کشور نامناسبتر
است.
وی ادامه داد :ســهم منابع مــا از  5.3درصد به
 6.4درصد افزایش پیدا کرده اســت و اگر سهم ما
از منابع کشور پایین تر است ،دلیل آن پایین بودن
درآمد سرانه ماست .سهم مصارف ما از  2.9درصد
در سال  92به  3.1درصد در 96افزایش یافته است
اما بخواهیم همین سهم را در تولید ناخالص کشور
ارتقا دهیم ،عمده منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری
باید از محل تســهیالت بانکی تامین شود .راضیه
علیرضایی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان نیز گفت :در خصوص تسهیالت رونق تولید
در بخشهای صنعت و کشــاورزی ،دو هزار و 400
میلیارد تومان تقاضا داشتیم و در بهترین حالت برای
این میزان تقاضا ،موفق به اخذ  500میلیارد تومان
تسهیالت شــدیم .همچنین بانکها  700میلیارد
تومــان را نیز بدون مراجعه واحدهای اقتصادی به
سایت رونق تولید در این حوزه پرداخت کردند .در
کنار همه اینها 300میلیارد تومان نیز تقسیط انجام
گرفته است ،یعنی تسهیالتی که واحد قبال دریافت
کرده اســت ،برای او مجدد تقسیط شده تا مهلتی
برای پرداخت پیدا کند.
وی معتقد اســت پروژههای بــزرگ ما به دلیل
محدودیتهای بانکها در خراســان رضوی به این
نتیجه رسیدند که بهتر است در این سطح اقدامی
انجام ندهند و تسهیالت الزم را از بانکهای خارج
اســتان دریافت کنند و اگر االن پروژه بزرگی باشد
همین روند است.

در استان ما میزان منابع بانکی به
دالیل مختلف باالست و با توجه به
وضعیت اقتصادی کشور از جمله
رکود اقتصادی و مشکالت واحدهای
تولیدی در خصوص بازپرداخت
تسهیالت قبلی و چکهای برگشتی و...
امکان جذب این مقدار منابع مالی و
اعتباری وجود ندارد
پنجاه و سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی در سالن جدید
اجتماعات اتاق بازرگانی استان برگزار شد .به
گفته شافعی ،بخش زیادی از مصالح به کاررفته
در ساخت این سالن از تولیدات داخلی و مربوط
به استان خراسان رضوی است
رضوی نیز در این مراســم گفت :اولین شــبکه
لولهکشی آب و آبرسانی در شهر مشهد از طریق
وقف اجرا شــده است و این اداره کل در راستای
معرفی پروژههای عامالمنفعه حوزه آب شــرب
به افراد خیر و واقفان به عنوان یک عمل ثواب،
تالش خواهد کرد.
حجتاالسالم محمد احمدزاده افزود :هماکنون
 2هزار و  500منبع آب از جمله چاه ،چشــمه،
قنــات و حق آبه در این اســتان شناســایی و
مستندســازی آنها با همکاری شــرکت آب و
فاضالب ،آب منطقهای و جهاد کشاورزی استان
آغاز شــده اســت که منجر به افزایش تولید و
جلوگیری از هدر رفت آب خواهد شد.

اولین شبکه لولهکشی آب و آبرسانی
در شهر مشهد از طریق وقف اجرا
شده است و این اداره کل در راستای
معرفیپروژههایعامالمنفعهحوزه
آب شرب به افراد خیر و واقفان به
عنوان یک عمل ثواب ،تالش
خواهد کرد

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

مدیرکل سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی:

نیمی از افراد جویای کار خراسان رضوی
دارای تحصیالت دانشگاهی هستند

مهر-مدیرکلدفترسرمایهگذاریاستانداریخراسان
رضوی گفت :حدود نیمی از افراد جویای کار خراسان
رضوی دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.
شکوه میرشاهی اظهار کرد :طبق آمار موجود نرخ بیکاری
در بین دانشآموختگان دانشگاهی باالست به صورتی که
آمارها نشــان می دهد  ۴۸درصد افراد جویای کار اســتان دانشآموختگان
دانشگاهی هستند واین روند رو به رشد است .نرخ مشارکت اقتصادی نیروی
کار تحصیل کرده نیز که در حال حاضر  ۴۵درصد اســت ،در افق  ۱۴۰۰به
رقم  52.5درصد میرسد که در واقع درصد بیشتری از جمعیت فعال و جویای
کار را تحصیلکردهها خواهند داشت.
مدیر سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی ادامه داد :بر اساس مطالعات
انجام شده با همکاری جهاد دانشگاهی استان  ۸۵درصد از زنان شاغل افراد
ماهر و آموزشدیده هستند و در میان مردان شاغل هم  ۷۶درصد دارای مهارت
الزم در رشته و شغل خود هستند.
میرشاهی خاطرنشان کرد :مراکز آموزشعالی باید از طریق دورههای کارآموزی
و کارورزی به موضوع مهارتآموزی ورود جدی داشــته باشند و دولت در این
راستا به دو طرح کارورزی و مهارتآموزی در محیط کار واقعی از سال گذشته
ورود یافته که میتواند در این حوزه موثر باشد.
وی تصریح کرد :با ابالغ دولت در آغاز سال جدید شورای مهارت استان نیز
با دبیری اداره کل فنی و حرفهای تشکیل شده است که امیدواریم با استفاده از
ظرفیتهای موجود و همکاری بخش خصوصی شرایط مناسبی برای آموزش
مهارتهای شغلی به دانشآموختگان دانشگاهی فراهم شود.

دادستان مشهد:

سازمانصمتخراسانرضوی
لیستدریافتکنندگانارزدولتیرااعالمکند

تسنیم-دادستانمشهدمقدسگفت:سازمانصنعت،
معدنوتجارتخراسانرضویلیستدریافتکنندگان
ارز دولتی را اعالم کند.
غالمعلی صادقی اظهار کرد 2 :هفته پیش مکاتبهای با
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسانرضوی در
زمینه اعالم لیست اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در سطح استان از ابتدای
ســال جاری ارز دولتی به منظور واردات کاال دریافت کردند صورت گرفت که
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
دادستان مشهد در پاسخ به این سوال که آیا پیگیریهای قضایی در زمینه
دریافتکنندگان ارز دولتی صورت پذیرفته یا خیر؟ افزود :هنوز لیست اسامی
دریافت کنندگان ارز دولتی در ســطح استان توسط سازمان صنعت معدن و
تجارت استان اعالم نشده و این سازمان باید در ارسال این لیست تسریع کند و
چنانچه احساس شود تعللی در این زمینه صورت میپذیرد راهکارهای قانونی
الزم وجود دارد تا از حقوق عمومی دفاع شود.
صادقی بیان کرد :البته همکاری مناسبی جهت برخورد با اخاللگران بازار
ارز و مبارزه با قاچاق کاال بین دستگاهها در استان وجود دارد و اقدامات زیادی
در این راستا توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان صورت گرفته اما در عین
حال پیگیر احقاق حقوق مردم خواهیم بود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی مطرح کرد

عقبافتادگینزدیکبهیکساله
مطالباتازتأمیناجتماعی

فارس -مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی
گفت :بین  6ماه تا یکسال از پرداخت مطالبات به
مراکز و طرفهای قــرارداد مدیریت درمان تأمین
اجتماعی استان عقبافتاده که امیدواریم در سال
جاری شرایط بهتر شود.
حمید داستانی با بیان اینکه مهمترین چالش در حوزه مدیریت درمان تأمین
اجتماعی خراسان رضوی تأمین منابع بهخصوص نقدینگیها است؛ گفت :اجرای
طرح تحول سالمت هزینههای زیادی را برای بخش درمان ایجاد کرده است که
سبب شده هزینهها گاهی با تأمین نقدینگی همخوانی نداشته باشد .این عدم
همخوانی سبب شده است بهموقع مطالبات طرفهای قرارداد پرداختنشود و
در مواردی که نیاز بهتوسعه وجود دارد ،انجام نشود.
وی یادآور شد :امسال رقمی بالغبر یک هزار میلیارد تومان بودجه به حوزه
مدیریت درمان خراسان رضوی اختصاص دادند و بهدنبال ارائه کیفیتر خدمات
هستیم؛ بهویژه در حوزه اورژانس تحول صورت میگیرد و مراکز درمانی همچون
درمانگاه تأمین اجتماعی قوچان به پاراکلینیک توسعه پیدا میکند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراســان رضوی خاطرنشــان کرد :در حوزه
پرداخت به داروخانههای خصوصی و واحدهایی همچون فیزیوتراپیها تا آذر 96
و درمانگاههای خاص برای بیماران خاص تا مهر سال گذشته پرداخت شده است.
وی یادآور شد :در بقیه مراکز کمی عقبافتادگی وجود دارد بهطوریکه در
بیمارستانهای دانشگاهی تا تیر  96و بیمارستانهای خصوصی و خیریهای تا
ابتدای سال گذشته پرداخت شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد

تولید 24هزار و 111تن زردآلو و هلو
در خراسان رضوی

ایسنا-مدیرباغبانیسازمانجهادکشاورزیخراسانرضویاز تولید
 24هزار و  111تن زردآلو و هلو در خراسان رضوی خبرداد.
هاشم نقیبی با بیان این مطلب ،اظهار کرد :شهرستانهای چناران ،قوچان،
کاشمر ،مشهد ،تربتحیدریه ،مهوالت و گناباد از مراکز عمده تولید زردآلو در
خراسان رضوی بهشمار میروند.
وی ادامه داد :سطح زیرکشت زردآلو در این استان حدود  3352هکتار بوده
که با متوسط عملکرد ( 4531کیلوگرم در هکتار) ،پیشبینی میشود حدود
 13هزار و  855تن زردآلو از سطح مذکور برداشت شود.
نقیبی عنوان کرد :عالوه بر آن سطح زیرکشت هلو در خراسان رضوی حدود
 1956هکتار است که با متوسط عملکرد( 5هزار و  944کیلوگرم در هکتار)
پیشبینی میشود حدود  10هزار و  256تن هلو از این سطح برداشت شود.
وی تصریح کرد :شهرستانهای چناران ،طرقبه ،شاندیز ،نیشابور ،مشهد و کالت
از مراکز عمده تولید هلو در خراسان رضوی محسوب میشود.

