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نجاتکشاورزیدرگروالگویاقتصادی
وسیاستهایمتناسب
محمود دانشور کاخکی*
شرایط حاکی از بحران اقتصادی کشور از یکسو و
وضعیت نابسامان تولید و تولیدکنندگان بخش
کشاورزی و به تبع آن کاهش رفاه مصرفکنندگان
محصوالت کشاورزی از سوی دیگر همه موید این
موضوع و سوال اساسی است که چرا در طول چهار
دهه گذشته ،بخش کشاورزی از نرخ رشد الزم در
جهت آنکه بهعنوان محور و زیربنای توســعه اقتصادی کشور قرار گیرد
برخودار نبوده است .هرچند که در تشریح چرایی این تابلو اقتصادی نه
چندان امیدوارکننده و نیز پاسخ بدین سوال باید اذعان کرد که در طول
چهار دهه اخیر شاهد برنامهها و تالش های گوناگونی در جهت رونق و
اعتالی بخش کشاورزی هم در بعد سیاستگذاری و هم در زمینه نظام
اجرایی آن بودهایم که ما حصل آن را آنگونه که همواره مسئوالن و مدیران
بخش گزارش دادهاند میتوان در افزایش میزان و حجم تولید کشاورزی
در همه زیربخشهای آن (زراعی ،باغی ،دامی و )....مشاهده کرد.
اما نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که این افزایش حجمی
و وزنی تولید کشاورزی در این دوره 40ساله از طریق برداشت بیرویه از
منابع آب و خاک حاصل شده که منجر به افزایش سطح زیر کشت و تهی
شدن منابع حیاتی آب شده و در نتیجه به موازات افزایش نسبی تولید
کشاورزی ما شاهد تخریب بیرویه منابع و نیز گسترش دشتهای ممنوعه
به لحاظ بهرهبرداری از منابع آب بودهایم .نکته مهمی که باید مورد توجه
قرار گیرد آنکه در این بازه زمانی جمعیت کشور به حدود دو برابر افزایش
یافته و بهعبارتی تولید کل کشاورزی ما هیچگاه نتوانسته سرعت نرخ رشد
خود را همپای رشد جمعیت و رشد تقاضا برای مواد غذایی هماهنگ کند
و در نتیجه اختالف و کمبود حاصل همواره از طریق مقوله واردات تامین
شده و در نهایت موجب شده که ارز حاصل از خام فروشی منابع حیاتی
اقتصاد کشور یعنی نفت و سایر فراوردههای زیرزمینی به تامین بخشی از
منابع الزم جهت تامین امنیت غذایی کشور اختصاص یابد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سیاســتهای کشاورزی و همچنین
جهتگیری نظام تحقیقات کشاورزی چه در بخش سازمانهای تحقیقاتی
و چه در بخش تحقیقات دانشگاهی بیشتر معطوف به افزایش حجم تولید
بوده تا اینکه متکی و متمرکز بر افزایش بهرهوری منابع چهارگانه تولید
کشاورزی یعنی زمین ،آب ،نیروی کار و سرمایه بوده باشد.
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وزیر نیرو در مشهد مطرح کرد

پیشنیازهای انتقال آب از دریای عمان
کسری  1/4میلیارد متر مکعبی مخازن آب زیرزمینی شرق کشور

دنیای اقتصاد ،ناهید کاویانی -وزیر نیرو در مشهد
گفت :پایبنــدی به اخالق در مدیریت صحیح آب
و حــل چالشهای این حوزه ،توجه به اقتصاد آب،
تقویت مرکز مطالعات پایه ،طرح آمایش ملی حوزه
آب ،توجه به اقتصاد آب و تقویت حضور بانوان در
عرصه مدیریت آب از مهمترین پیشنیازهای انتقال
آب از دریای عمان به شرق کشور است.
همایش ملی چالشهای آب در شرق کشور ،نقش مردم
و تدابیر حاکمیت با حضور وزیر نیرو ،مدیران منابع آب و
شرکت آب و فاضالب کشور ،استانداران و مسئوالن آبی
و کشاورزی استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان6و 7مرداد ماه در مجتمع سپید مشهد

زنگ اول :کشاورزی

درساول:یکروستا-یکمحصول
سیدمحمدفهیمیفرد

دکتری اقتصاد کشاورزی

در بســیاری از کشورهای توسعهیافته ،گذار از اقتصاد
سنتی به اقتصاد مدرن با پیشرفت فنی و افزایش بهرهوری
بخش کشــاورزی همراه بوده است .به عبارت دیگر ،در
فرایند توسعه بســیاری از اقتصادهای پیشرفته ،بخش
کشــاورزی پیشتاز بوده است .بطوریکه روستو در نظریه
مراحل رشــد اقتصادی به صراحــت تأکید میکند که
دوره اول صنعتی شــدن در انگلستان به رهبری صنایع
نساجی -که از صنایع تبدیلی و وابسته بخش کشاورزی
است -آغاز شد .در آمریکا ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان نیز توسعه
صنعتی با پیشتازی و پیش قراولی صنایع تکمیلی بخش
کشــاورزی آغاز شد زیرا بخش کشاروزی از یکسو برخی
از نهادههای خود مانند ماشــینآالت کشاورزی ،کودها
و ســموم را از بخش صنعت تأمیــن کرده و برای برخی
از تولیدات صنعتی تقاضا ایجاد میکند و از ســوی دیگر
بسیاری از مواد خام و مواد واسطهای مورد نیاز رشتههای
مختلــف بخش صنعت و بــه ویژه صنایــع تبدیلی را
تامین میکند .لیکن نکته اصلی آن است که در فرایند
توســعه به تدریج از سهم بخش کشــاورزی در تولید و
اشتغال کاسته میشود و بخش صنعت در ابتدا و سپس
بخش خدمات گســترش مییابد .بدین ترتیب توسعه
اصولی بخش کشاروزی (با در نظر گرفتن تمامی منابع و به
خصوص منابع آب) از طریق ارتباط پسین و پیشین با سایر

برگزار شد .در این همایش که با محوریت آب ،امنیت ملی
و توسعه پایدار شرق کشور ،سیاستها و الزامات تامین آب،
مدیریت تقاضا ،راهبردهای جذب فرصتهای سرمایهگذاری
در پروژههای زیرساختی آب و ...برگزار شد ،سخنرانان به
بیان دیدگاههای خود درباره وضعیت کنونی منابع آبی در
سه استان پرداختند و بعضا راهکارهایی برای بهبود وضعیت
موجود در نحوه استفاده از ذخایر آبی باقیمانده و چگونگی
تامین آب برای این مناطق ارائه کردند .برگزاری بخشی از
این همایش با عنوان چالشهای تامین آب شهری و صنعتی
شرق کشور با حضور مسئوالن و کارشناسان آبی سه استان
و چالشهای کشاورزی فاریاب شرق کشور در سده 1400
با حضور مســئوالن و کارشناسان بخش کشاورزی نیز از

جمله برنامهها بود .رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در این برنامه
با بیان اینکه ما مخالف این نظریه هستیم که میزان حیات
هر مکانی بستگی به میزان نزوالت جوی آن منطقه دارد،
افزود :ما باید از این وضعیت نامتوازن بارشها با اتکا به علم
و رعایت اصول حاکم بر توسعه پایدار به گونهای عمل کنیم
که این جمعیت  ۱۰میلیونی که در کریدور شرق کشور
داریم ،تثبیت شود .وی معتقد است جنگ آب را کسانی
در کشورهای توسعه یافته نظریهپردازی و تئوریزه کردهاند
که عمدتا دل در گرو مســائل و منافع رژیم صهیونیستی
داشته و دارند .آنها به دنبال این هستند تا تنازع بر سر آب
را عادی جلوه دهند اما باید حواسمان باشد که در این زمین
بازی نکنیم.
ادامه در صفحه 4

محصول است به طوریکه استعداد و پتانسیل شهرستانهای
مختلف استان در بخش کشاورزی بررسی و ارزیابی شده
و یک محصول به عنوان محصول مادر ،برای هر روســتا
در نظر گرفته شــود .بطور مثال آلو بخارا در شهر خرو از
شهرستان نیشابور ،نوغانداری در شهر بایگ از شهرستان
تربت حیدریه ،پسته وحشی در سرخس (دارای بزرگترین
و بینظیرترین جنگل پسته وحشی جهان) و ...میتوانند
نمونههای مناسبی از ایجاد طرح یک روستا یک محصول
باشند .بر این اساس تمامی مسائل مربوط به تولید ،توزیع،
تحقیق و توســعه ،بازاریابی داخلی و خارجی ،برگزاری
نمایشگاهها و جشنوارهها ،اگروتوریسم و ...مربوط به محصول
شناسایی شده در روستای مربوطه متمرکز میشود.

بخشهایاقتصادی،بهمنظور تکمیلزنجیره تولیدضرورتی
انکارناپذیر برای دستیابی به توسعه اقتصادی کشور است.
به عبارت دیگر ،تا هنگامی که بخش کشاورزی کشور
مدرن و کارا نشود ،نمیتوان مراحل توسعه اقتصادی و به
ویژه اقتصاد مقاومتی را به ویژه با توجه به معضل بحران
آب -طــی کــرد .از طرف دیگر با توجه به اینکه اقتصاد
ایران سالهاســت که از اتکا به صــادرات نفت رنج برده و
تحریمهای اقتصادی آن را متوجه صادرات غیرنفتی کرده
است و بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت نیاز
کمتری به ارز خارجی دارد ،و همچنین با توجه به اینکه
ایران در تولید بســیاری از محصوالت کشاورزی دارای
رتبههای برتر در سطح جهان بوده (به طوریکه در تولید 23
محصول کشاورزی رتبههای
اول تا دهم را در جهان دارا
اســت) میتوان کشاورزی
مدرن و پیشرفته را سنگ
بنای دســتیابی به توسعه
مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
باردیگر حمایت های ثمربخش همفکران نواندیش از تعهد و
خواند .از طــرف دیگر ،در
تخصص ،خدمت صادقانه و بی منت به ملت ،نعمت و فرصتی
میان اســتانهای کشور،
را مغتنم شمرد که فقط شایستگان ،به خادمی چنین مردمی
خراســان رضوی به لحاظ
نايل میگردند.
منابع آبی با بیشترین بحران
باکمال مسرت وبااهدای نیکوترین تحیات ،انتصاب شایسته
مواجه بوده و دارای بیشترین
جنابعالی را بهعنوان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
اضافه برداشــت آب است.
رضوی تبریــک عرض نموده ،رجای واثــق دارم که تعهد و
بنابراین بایســته است این
كارآمدیهای برجسته شما نوید بخش دستیابی هرچه بیشتر
استان پایلوت پیادهسازی
به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود .از درگاه حضرت
کشــاورزی مــدرن در
سبحان ،تداوم تعالی و توفیق ،سعادت و سیادت جنابعالی و
کشور باشد .بیشک ،یکی از
کلیه خدمتگزاران خدوم به نظام جمهوری اســامی ایران را
راهکارهای ایجاد کشاورزی
مسالت میدارم.
مدرن ،پیادهسازی و اجرای
عباس میرزاده
طرح یــک روســتا -یک

جنابآقایمهندسمحمدعالیی

دوشنبه  8مرداد ماه 1397
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بخشخصوصیخراسانرضوی
پیشتازبرندسازیدرکشوراست

دنیایاقتصاد-رئیساتحادیهصادرکنندگان
خراسان رضوی گفت :ایده ایجاد برند در
ایران نخستین بار در استان خراسان شکل
گرفت و بخش خصوصی این استان پیشتاز
برندسازی در کشور است.
به گــزارش روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراســان،
محمدحسین روشــنک با بیان اینکه هنوز به تحقق 20درصد
از ظرفیت برندسازی نرسیدهایم ،افزود :استان خراسان هنوز از
ظرفیت واقعی خود در موضوع برند که میتواند در دنیا کاربرد
داشته باشد و تبدیل به سرمایه شود ،استفاده نکرده است .برند
محصولی نامرئی از یک بنگاه تجاری و تولیدی است که میتواند
تبدیل به سرمایه شود و دلیل اینکه به طور کامل از این ظرفیت
استفاده نشــده ،عدم باورپذیری از جانب بنگاههای اقتصادی،
مسئوالن و فعاالن تشکلهای بخش خصوصی و نیز تسلط برندهای
خارجی در بازار است .وی خاطرنشان کرد :ما هنوز نتوانستهایم
تعدادی برند پوشــاک در ایران ایجاد کنیم که هم با فرهنگ و
شرایط ما هماهنگ و هم برند واقعی باشد .به همین دلیل هنوز
بســیاری از مردم در بازار به دنبال کاال و پوشــاکی هستند که
مربوط به برندهای معروف دنیاست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با تاکید بر لزوم
توجه بیشتر مسئوالن سازمان توسعه تجارت ،صنعت و معدن و
دیگر سازمانهای مرتبط با فضای کسب و کار به موضوع برند و
صاحبان آن ،گفت :مسئوالن باید تولید بدون کارخانه را به عنوان
نیاز واقعی و سرمایهگذاری واقعی بشناسند و مسئوالن بنگاههای
اقتصادی نیز هزینه کردن برای برندسازی را نوعی سرمایهگذاری
بدانند .وی با اشــاره به اهمیت مرغوبیت کاال به عنوان یکی از
مهمترین پایههای برندسازی اظهار کرد :نظارت بر روی قیمت و
کیفیت کاالهای صاحب برند نیازی نیست زیرا کاالیی که دارای
نام تجاری معتبر است کیفیت و قیمتش از سوی تولیدکننده به
خوبی کنترل میشود تا بازار را از دست ندهد.
روشــنک یادآور شد :به همه کسانی که تمایل دارند صاحب
برند شــوند توصیه میکنم به هزینه کردن برای برند به عنوان
نوعی سرمایهگذاری که از هر نوع سرمایه دیگر بهتر است بنگرند؛
برندسازی نوعی سرمایه است که سالهای بسیاری میتوان شاهد
بازگشت آن بود .وی برگزاری همایش برندینگ از سوی انجمن
مدیران صنایع خراسان را گامی موثر در راستای اشاعه این نوع
سرمایهگذاری از سوی صاحبان کاال دانست و تصریح کرد :این
همایش در  5دوره گذشته بسیار موفق بوده و بخشی از موفقیت
استان ما در برندسازی نسبت به کشور ،مرهون برگزاری چنین
برنامهای است.

زعفرانباردیگرمهمترینکاالیصادراتی
خراسانرضویشد

تسنیم-ناظرگمرکاتخراسانرضویگفت:
مهمترین کاالهای صادراتی در خراسان
رضوی در  ۴ماهه ابتدایی امسال زعفران،
کفپوشهای منگولهباف و سیب تازه بوده
است.
امید جهانخواه اظهار کرد :بر اساس نتایج حاصل از آمار کارشناسی
نشده میزان صادرات کاال از گمرکات خراسان رضوی در طول  4ماهه
ابتدایی امسال معادل  849هزار تن و به ارزش  21میلیون دالر بوده
است .وی ادامه داد :این میزان نسبت به مدت زمان مشابه در سال
گذشته 19  درصد و در ارزش دالری  29درصد رشد داشته و باید
گفت که وزن و ارزش دالری کاالها در مدت زمان مشــابه در سال
گذشته  712هزار تن و  588میلیون دالر بوده است.
ناظر گمرکات خراسان رضوی تصریح کرد :از مجموع ارزش صادرات
غیرنفتی در  4ماهه امسال  2میلیون و  744هزار دالر از محل تجارت
چمدانی و رقــم  28میلیون و  42هزار دالر نیز از محل بازارچهای
مرزی دوغارون و باجگیران بوده است.
جهانخواه تأکید کرد :در  4ماهه سال  97میزان واردات استان 114
هزار تن و به ارزش بالغ بر  312.8میلیون دالر بوده که در مقایسه با
مدت زمان مشابه در سال قبل از نظر وزن  11درصد و از نظر ارزش
 12درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری مشهد خبر داد

هدررفتبالغبر 2میلیونلیترآب
باشستوشویقبور

دنیای اقتصــاد -مدیرعامل ســازمان
فردوسهای شــهرداری مشهد گفت :در
هفته بیش از  2میلیون و  700هزار لیتر آب
شرب در آرامســتانهای مشهد مصرف
میشود که  2میلیون و  300هزار لیتر آن

هدر میرود.
حجتاالسالم مهدوی دامغانی در این خصوص گفت :تقریبا تمام
حجم این مصرف مربوط به آرامســتان بهشــت رضا(ع) به عنوان
بزرگترین آرامستان مشهد است که با توجه به شرایط بحرانی کمبود
آب ،این عدد نگران کننده است.
وی افزود :متاسفانه چیزی حدود  85درصد از آب شرب مصرفی
توسط مراجعان ،برای شستوشوی قبور استفاده میشود ،در حالی
که تمامی بلوکها و مزارها به طور مرتب توسط سازمان فردوسها
نظافت و نگهداری میشوند و شستوشوی قبور تنها منجر به هدر
رفت آب میشود.
مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری مشهد ضمن درخواست
از شهروندان و مراجعان آرامستانهای مشهد برای پرهیز از مصرف
بیرویه آب تصریح کرد :به طور میانگین حضور بیش از  500هزار نفر
در هفته در آرامستانهای مشهد به ثبت میرسد و میزان مصرف آب
در روزهای عادی بین  200هزار تا  400هزار لیتر است که این میزان
در دو روز پایانی هفته به  600هزار لیتر نیز میرسد .مهدوی دامغانی
خاطرنشان کرد :با اقدامات صورت گرفته در یک ماه گذشته از جمله
مدیریت مصرف در وسایل سرمایشی ،روشنایی و خاموش کردن آب
نماها  27هزار کیلو وات در مصرف برق آرامستانهای مشهد صرفه
جویی شده است که این روند همچنان ادامه دارد.

سال شانزدهم شماره 4387

تصمیمارزیوزیرصنعتبرایتولیدکنندگانخراسانرضوی

تامین ارز مواد اولیه و ماشین آالت صنعتی تفویض اختیار شد

دنیای اقتصاد -در نشستی که به دعوت اتاق
بازرگانی خراســان رضوی برگزار شد ،جمعی از
فعاالن اقتصــادی در حضور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت درباره شــرایط ارزی کشور به گفتگو و
تبادل نظر پرداختند و شریعتمداری نیز برای حل
مشکالت ارزی تولیدکنندگان استان تصمیمی
اتخاذ کرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت در این نشست اعالم کرد:
هرگونه درخواســت ارز اعم از مواردی که ثبت سفارش
شــده و یا زین پس در حوزه تامین مواد اولیه و ماشین
آالت تولیدی که در کشور ساخته نمیشوند ،نیاز به ثبت
سفارش داشته باشد ،صرفا با همکاری انجمنها ،اتاقهای
بازرگانی و اصناف و تایید سازمان صنعت ،معدن و تجارت
و با ایجاد ساختاری دقیق و شفاف مستقیما به کارگروه
مربوطه ارجاع خواهد شد .محمد شریعتمداری تاکید کرد
که خراســان رضوی از مهمترین استانهاست و ابالغ و
مکاتبات الزم صورت خواهد گرفت که برای تامین ارز مواد
اولیه و ماشین آالت واحدهای صنعتی و تولیدی صنفی،
به استان تفویض اختیار شود تا با سهولت و سرعت عمل
انجام پذیرد که این سخن وی به شدت مورد تشویق و
توجه کارآفرینان حاضر در جلسه قرار گرفت.
شریعتمداری در این نشست خط مقدم امروز را جبهه

هیچ دولت خارجی نمیتواند چرخهای
تولید کشور را از کار بیاندازد و هر
دولتی که بخواهد از راههای مختلف
وارد شود تا کمر اقتصاد ما را خم
کند ،موفق نمیشود چون ما همواره
میتوانیمراههایجایگزین
خلقکنیم

فعالیتهای اقتصادی کشور دانست و اتحاد جامعه تولیدی
و ادامه مســیر در شرایط موجود را موید این خواند که
هیچ دولت خارجی نمیتواند چرخهای تولید کشور را از
کار بیانــدازد و هر دولتی که بخواهد از راههای مختلف
وارد شــود تا کمر اقتصاد ما را خم کند ،موفق نمیشود
چون ما همواره میتوانیم راههای جایگزین خلق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای این کار باید بخش خصوصی و
مردمی به میدان بیایند و فقط دولت متصدی امور نباشد،
ابراز کرد :احســاس نگرانی از اینکه در آینده چه چیزی
پیش خواهد آمد بسیار شکنندهتر است؛ از این رو انتقال
اطالعات به مردم در سطوح مختلف کشور اعم از شهری،
محلی و منطقهای میتواند آرامش را به مردم بازگرداند.

وی افزود :یک فشار اقتصادی برای یک منفعت سیاسی
وارد شده و ما باید تالش کنیم که به بهترین شکل ممکن
در این مسیر حرکت کنیم تا کشور مجبور نباشد به دلیل
این فشارها امتیازی واگذار کند .این موضوع هم از نظر
روانشناســی و هم در عمل فعاالن اقتصادی برای همه
مشکالتی که امروزه با آن درگیر هستیم ،باید اعمال شود.
zممنوعیت واردات برخی از اقالم ،فرصتی برای
تولیدکنندگانداخلیاست
وزیــر صنعت بر وجود مشــکالت عدیدهای از جمله
ارز ،گمرک ،مالیات بر ارزش افزوده ،فشار بانکها و فساد
سیستم اداری در شرایط کنونی صحه گذاشته و معتقد

اســت این فشارها مسیر طبیعی را سخت میکند اما با
همه این سختیها اگر اراده کنیم میتوانیم در این چند
ماه باقیمانده بر مشکالت فائق آییم و نیازی نیست مسیر
طوالنی را طی کنیم .وی تصریح کرد :اگر تا پایان امسال
ثابت کنیم که استراتژی ما پایدار است حداکثر فشاری
که میتوانند در گروه کاالیی بر ما وارد کنند این است که
ارز برخی از کاالها را آزاد کنند که در این صورت عرضه
و تقاضا قیمت آن را تعیین میکند و یا میتوان به یک
گروه کاالیی نرخ ثابت داد.
شریعتمداری تصریح کرد :اقالم مورد نیاز واحدهای
تولیــدی به طرق مختلف قابل تامین اســت و اگرچه
معاوضه ،تبدیل ارز و انتقال وجه هزینههایی خواهد داشت،

اما غیرقابل حل نیست .وی افزود 20 :درصد نقدینگی
موجود نرخ رشد ،سود منابعی است که مردم نزد بانکها
ســپردهگذاری میکنند که این  20درصد هرسال نرخ
تورم را باال میبرد.
وزیر صنعت با اشاره به رشد ثبت سفارش در ماههای
اخیر گفت :در مدت کوتاهی حــدود  50میلیارد دالر
ثبت سفارش در کشور انجام شده و میزان واردات کاال
به کشور در سه ماهه اول سال مطلوب بوده و کمتر از 5
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
بنابراین باید دقت نظر الزم در تایید لیست سفارشات و
احراز اهلیت متقاضیان صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه ممنوعیت ورود بســیاری از اقالم،
بــه تولیدکنندگان داخلی این فرصــت را میدهد که
تولیداتشــان را بفروشــند ،تاکید کــرد :در این میان،
آرام نگاه داشــتن بازار داخل بســیار مهم است و باید
ســودجویان را از بازار دور کنید .شــریعتمداری گفت:
فشار روی دولت خیلی سنگین است و تالش کردیم با
همکاری اتاقهای بازرگانی و اصناف و سازمانهای صنعت،
معدن و تجــارت ،نظارت کنیم و به کمک انجمنهای
تولیدکننده و توزیعکننده کاالهای مهم ،به تامین نیازهای
مــردم که خود به خود قیمتهــا را نیز کنترل میکند،
اقدام کنیم.

در مدت کوتاهی حدود  50میلیارد دالر
ثبت سفارش در کشور
انجام شده و میزان واردات کاال به
کشور در سه ماهه اول سال مطلوب
بوده و کمتر از  5درصد نسبت
به مدت مشابه سال قبل
کاهش یافته است

معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری خبر داد

رتبه پنجم خراسان رضوی در اشتغال پایدار روستایی
دنیای اقتصاد -معاون توســعه روستایی نهاد
ریاست جمهوری گفت :رتبه خراسان رضوی در
اشتغال پایدار روستایی اندکی بهتر شده اما در
جایگاه واقعی خود قرار ندارد.
ابوالفضل رضوی در جلسه شورای اداری خراسان رضوی
با بیان اینکه سهم هر استان از اشتغال پایدار روستایی
مشخص و ابالغ شده ،اظهار کرد :استانها باید براساس
این ســهم برنامه ریزی و اقدام کنند و در این راستا هر
واحد اشــتغال پایدار در روستاها ایجاد شود به مدت 5
سال سهم مالیات آن صفر میشود و در مناطق محروم
این معافیت مالیاتی تا  10سال خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه تســهیالت اشتغال روستایی
ظرفیتی ارزشمند برای تحقق این اشتغال است ،افزود:
تاکنون از سهمیه  610میلیارد تومانی تسهیالت اشتغال

پایدار روســتایی اســتان فقط  70میلیــارد تومان آن
مصوب و پرداخت شــده اســت که انتظار از این استان
با توجــه به ظرفیتها و توانمندیها بیش از اینهاســت.
رضوی ادامه داد :بر اساس شاخصهای تعیین شده بعد
از سیستان و بلوچستان ،خراسان رضوی جایگاه دوم را
در بحث سهم تسهیالت اشتغال روستایی دارد که از کل
سهم تعیینی تاکنون  310میلیارد تومان آن به استان
تخصیص یافته و در حساب بانکهای کشاورزی و پست
بانک ،توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید قرار دارد.
وی اظهار کرد :در این میان از کل سهم استان  30درصد
آن را در مرکز به منظور رقابت بین استانی نگه داشتهایم
تا در صورت تاخیر استانها در جذب اعتبارات اختصاصی
این اعتبار در اختیار سایر استانهایی که عملکرد خوبی
داشتهاند ،قرار گیرد.

مدیرکل راه آهن خراسان:

کاهشمعطلیقطارهایترکمنستان
موجب صرفهجویی میلیاردی شد

دنیای اقتصاد -مدیرکل راه آهن خراسان
گفت :کاهش معطلی قطارهای کشورهای
آســیای مرکزی به ویژه ترکمنستان در
شبکه ریلی کشور موجب صرفهجویی 40
میلیارد ریالی شد.
محمدهادی ضیاییمهر افزود:
طی چهار ماه نخســت سال
جاری  9هزار و  300دستگاه
واگن از طریق مرز بینالمللی
ســرخس وارد کشور شده و
پــس از تخلیه بار یا بارگیری مجدد از این مرز
خارج شدهاند که میانگین زمان ماندگاری آنها
در ایران نســبت به مدت مشابه سال قبل 15
درصد کاهش داشت.
وی اظهار کرد :با توجه به اینکه باید از تاریخ
ورود واگنهای آســیای مرکزی به کشور حق
بهرهبرداری از این واگنها را به صورت ارزی به
راه آهن کشورهای یاد شده بپردازیم ،با کاهش
زمان ماندگاری این واگنها در کشور حدود 900
هزار فرانک سوئیس و معادل  40میلیارد ریال
صرفهجویی ارزی انجام شده است.
ضیایی مهر گفت :سرمایهگذاریهای مناسب
در بخش توسعه زیرســاختها شامل توسعه
ایســتگاه ســرخس ،افزایش خطوط مبادله،
ارتقای ظرفیت تعویض بوژی و تقویت خطوط
پارکینگ بوژیها ،احداث چندین سایت تخلیه و
بارگیری ،بهبود نسبی شرایط در مبادی تخلیه
بــه ویژه در بندرعبــاس و همچنین راهاندازی
قطارهای برنامهای و مستقیم ترانزیتی سرخس-
بندرعباس و بالعکس باعث کاهش معطلی و زمان
ماندگاری قطارهای کشورهای آسیای مرکزی در
ایران از  20روز به  17روز شده است.
وی افــزود 50 :درصــد از واگنهای ورودی و
خروجی از مرز سرخس واگنهای لبه بلند حامل

گوگرد صادراتی است و میانگین زمان ماندگاری
آنها  15روز است که نسبت به مدت مشابه سال
قبل  29درصد کاهش یافته ،همچنین  35درصد
بقیه واگنها نیز مربوط به واگنهای مسقف است
که میانگین معطلی آنها  20روز است.
مدیرکل راه آهن خراســان تصریح کرد :در
چند ســال اخیر افزایش بهــرهوری به عنوان
یکــی از مهمترین اهــداف راه آهن جمهوری
اســامی ایران تعیین شــده و در این راســتا
کاهش مانــدگاری واگنهای خارجی در ایران
یکی از مهمترین برنامهها اســت .پارسال یک
میلیون و  970هزار تن کاال توســط  33هزار و
 85دستگاه واگن از طریق مرز ریلی سرخس با
ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی در سه
بخش صادراتی ،وارداتی و ترانزیتی مبادله شد.
12درصــد از مجموع  12هزار و  500کیلومتر
خطوط شــبکه ریلی کشور معادل هزار و 500
کیلومتر در خراسان رضوی قرار دارد.
مبادالت تجاری ایران و ترکمنستان از طریق
راه آهن از  2مرز ریلی ســرخس و اینچه برون
انجام میشــود .و مرز سرخس به دلیل سابقه،
زیرساختهای بهتر و نزدیک بودن به کشورهای
آسیای مرکزی و مسیر ریلی بندرعباس بخش
عمده ترانزیت و تجارت ریلی کاال بین ایران و این
کشورها را به خود اختصاص داده است.

تخریب ناآگاهانه روســتاها در ســایه بیتوجهی به
ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی آن
معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری با بیان
اینکه طی ســالها و دهههای گذشته ناآگاهانه روستاها
را تخریب کردیم ،تصریح کرد :این درحالیکه روســتاها
تولیدکننده مواد اولیــه و خام بودند ،فرآوری آنها را در
شهرها انجام دادیم ،امروز  9میلیون تن گندم در روستاها
تولید میشود و به ازای هر کیلو گندم  1300تومان به
آنان پرداخت میشود که خود گردش مالی قابل توجهی
است اما بانکها را فقط در شهرها متمرکز کردیم.
رضوی ادامــه داد :امروز  50درصد مســاحت ایران
فقط  15میلیــون و  150هزار نفر جمعیت را در خود
دارد و  64میلیــون و  726هزار نفر دیگر در  50درصد
دیگر خاک این سرزمین اسکان دارند که خود بدترین

سیستم برنامهریزی و استفاده از پتانسیل موجود کشور
است .امروز در خراسان رضوی از جمعیت شش میلیون
و  444هزار نفر ،یک میلیون و  733هزار نفر را روستاییان
تشکیل میدهند که معادل  8.4درصد روستاییان کشور
و بیشترین جمعیت روستایی کشور است اما چند روستا

از نظر وسعت و مساحت رشد یافتهاند؟
وی خاطرنشان کرد 19 :ناحیه صنعتی و دهها شهرک
صنعتی در این اســتان وجــود دارد که همه در کنار و
حاشیه شهرها قرار گرفتهاند و روستاها با همه ظرفیتها
از آن محروماند.

معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت تشریح کرد

برنامه ریزی برای تنظیم بازار خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -معاون امور بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی گفت :محورهای تامین کاالهای اساسی،
حوزه نظارت ،بازرسی ،پایش بازار ،قیمتگذاری و
تعریف شبکههای توزیع در خصوص تنظیم بازار
در اولویت قرار گرفته است.
ن تنظیم بازار که
از هفته گذشــته دبیری کمیسیو 
تاکنون در اختیار جهاد کشاورزی استان بود ،به سازمان
صنعــت ،معدن و تجارت واگذار شــد ،بر این اســاس
برنامهریزیهای مختلفی صورت گرفت .علی غفوریمقدم
در خصــوص اقدامات اخیر در حوزه تنظیم بازار اظهار
کرد :اولین برنامه ما ،تامین کاالهای اساســی بوده که
خوشبختانه هیچگونه دغدغه و نگرانی در این خصوص
وجود نداشته اســت ،در تامین کاالهای اساسی اعم از
برنج ،مرغ ،گوشت ،روغن ،تخم مرغ ،حبوبات و ...هیچگونه
مشکلی وجود نداشته و اقدامات بر اساس برنامهها در حال
پیگیری و انجام هستند .به گزارش ایسنا ،وی افزود :به
همین ترتیب در حوزه تامین نهادهای کشاورزی برای دام
و طیور و ذخیرهسازی آنها برنامهریزیهای خوبی صورت
گرفت که در این حوزه نیز از منابع داخلی و همچنین

منابع خارجی به صورت واردات استفاده شده و اقدامات
خوبی در دست انجام است.

zآخریناقداماتبرایتهیهالستیککامیونداران

غفوری مقدم با بیان اینکه مساله بعدی ،مساله تامین
برخی از کاالها به عنوان کاالهای ضروری بوده ،اظهار
کرد :در خصوص تامین الســتیک سایز سنگین برای
کامیون و اتوبوس در هفته گذشــته یک کمیته توزیع
الســتیک به همــراه اداره کل راهداری و حمل و نقل
استان ،اتحادیه فروشندگان الستیک و سایر دستگاههایی
که نیــاز بود در این کمیته حضور داشــته باشــند،
تشکیل شد .وی اضافه کرد :همچنین از منابع کشور و
منابع وارداتی الستیک مورد نیاز استان تامین شده که
این روند نیز ادامه خواهد داشت ،از این رو ،برای اعمال
نظارت و کنترل بیشتر برای الستیک سنگینی که به
استان منتقل میشود ،معرفی نامههایی از سوی اداره
کل حملونقل و پایانههای استان در اختیار رانندگان
قرار خواهد گرفت تا بتوانند از این الستیکها استفاده
کنند .همچنین تدابیر الزم برای تامین انواع الستیک
در سایزهای مختلف در این کمیته در نظر گرفته شده
که در حال انجام است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت
بیان کرد :بیشترین مشکل را در حوزه تامین گوشت قرمز
داشتیم که در هفته گذشته شاهد افزایش قیمتی در
این رابطه بودیم اما با توجه به تدابیر صورت گرفته در
دو ماه اخیر تاکنون ،بیش از  20تن گوشت قرمز تنظیم
بازار توزیع شد که در نهایت قیمت گوشت قرمز بیش از
 10درصد کاهش یافت .بنابراین این روند همچنان ادامه
داشته تا به قیمتهای متعادلتری از گوشت قرمز برسیم.
zتشکیلستادمبارزهبااحتکارواختفایعرضهکاال

غفوری مقدم در خصوص مبارزه با گرانفروشی نیز
اظهار کرد :یکی از مصوباتی که در هفته گذشته تصویب
شد ،تشکیل تیمهای ویژه نظارتی برای برخورد با احتکار،
اختفا و امتناع از عرضه کاال بود .بر اساس ابالغ وزارت
صنعت ،معدن و تجارت کشور ،ستاد مبارزه با احتکار
و اختفای عرضه کاال در سطح کشور شکل گرفت .این
ستاد در استان هم تشکیل شد که بر اساس مصوبات
کارگروه تنظیم بازار استان به عنوان یکی از مصوبات مورد
تاکید قرار گرفت .در نتیجه تیمهای ویژهای برای این
مساله در نظر گرفته شد که با همراهی شعب تعریزات
حکومتی با تخلفات برخورد خواهد شد.

رئیسانجمنحمایتازحقوقمصرفکنندگان:

افزایشقیمتشیرولبنیاتمنطقینیست

دنیای اقتصاد -رئیس انجمن حمایت از حقوق
مصرفکنندگان گفت :افزایش قیمت مجدد شیر و
لبنیات منطقی نیست.
حسین ابراهیمی اظهار کرد :انجمن
حمایت از حقوق مصرفکنندگان با
افزایش قیمت لبنیات مخالفت داشته
و اولویتبندی لبنیات بهگونهای است
که در رده نخست قرار میگیرد.
وی بیــان کرد :کاالهای رده نخســت اولویتبندی ،با
تصمیم کمیته تنظیم بازار افزایش و یا کاهش نرخ پیدا
میکند و مــا هم با وزیر صنعت در مورد افزایش قیمت
لبنیات صحبتهایی را داشتهایم که ایشان در پاسخ گفتند

که خود دولت هم در این زمینه دغدغهمند است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور
با اشاره به اینکه بخش زیادی از تولیدکنندگان مواد غذایی
بهخاطر باالرفتن قیمت دالر کاالهای خود را گران کردهاند،
تأکید کرد :باید این مسئله مورد بازبینی قرار گیرد چراکه
بخش زیادی از مواد اولیه محصوالت صنایع غذایی ارتباطی
به قیمت ارز ندارند و با توجه به اینکه سقف دستمزدها
افزایش پیدا نکرده کمیته مدیریت بحران نیز باید در این
حوزه ورود جدی داشته باشد و از روشهای معمول نظارتی
و کنترل قیمتی استفاده کند.
ابراهیمی با بیان اینکه برخی از وضعیت کنونی که در
بازار وجود دارد سوءاستفاده میکنند ،تصریح کرد :ما در

مورد این مسائل با مسئوالن دولتی مذاکرات زیادی داریم
اما از تأثیرات آن بیاطالع هستیم و تعدیل قیمت در این
حوزهها بستگی به گوش شنوای مسئوالن دارد.
وی ادامه داد :براساس دستورالعملها ،انجمن حمایت
از حقوق مصرفکننده تنها در تعیین قیمت دسته دوم
کاالیی میتواند به صورت مســتقیم دخالت کند و شیر
و لبنیات جزو دســته یک گروههای کاالیی هستند و با
توجه به اینکه این گروه به تازگی افزایش قیمت داشتهاند
افزایش قیمت دوباره آنها اصال درست نیست .رئیس انجمن
حمایت از حقوق مصرفکننده کشور خاطرنشان کرد :ادامه
زندگی و تأمین نیازهای اولیه حتی در حوزههای غذایی
با ادامه روند کنونی برای بسیاری از مردم سخت میشود.
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گزارش

غفلت مسئوالن کشاورزی و آب

دنیای اقتصاد -در گزارش هفته گذشته اشاره کردیم که در حال حاضر  60درصد کسری و اضافه برداشت
زهرا صفدری
خبرنگار
از مخازن آب زیرزمینی در خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است و به گفته کارشناسان امر ،در
صورت تداوم روند موجود طی چند سال آینده به دلیل کاهش فعالیت کشاورزی ناشی از نبود آب اکثر روستاها خالی میشوند .همچنین
از نحوه اجرای طرح اصالح الگوی کشت در استان نوشتیم .این هفته برای اطالع از وضعیت شاخصهای میدانی به شهرستان چناران
در نزدیکی مشهد رفتیم .وضعیت آب چاهها و آبراهها نسبت به سالهای گذشته غمانگیز است و قلب آدمی را میفشارد .در ادامه عبور
از روستاهای منطقه به روستای اخلمد رسیدیم که آبشار معروفش در گذشته با شکوه و عظمت به نظر میرسید و بر زمین میکوبید اما امروز دیگر
به قول برخی از بازدیدکنندگان آب باریکهای است که از دل کوه به آغوش زمین پرت میشود! و رودخانه ...که عمق آن در بسیاری از قسمتها حتی
به ارتفاع سنگهای کف آن نمیرسد.

zلمس بحران آب زیر پوست اخلمد!
همه این مشــاهدات حکایت از لمس بحران آب زیر
پوست اخلمد به عنوان یکی از زیباترین مناطق ییالقی
اطراف مشهد دارد؛ بحران ناشی از کاهش بارندگی و اضافه
برداشت آب از کوه برای آبیاری باغات روستا.

میزان رشد چغندرها نشان میدهد که
از بهار کشت شدهاند و برخالف گفتههای
مسئوالن جهاد کشاورزی خبری از کشت
پاییزه این محصول نیست
بیبی معصومــه یکی از اهالی و باغداران روســتای
اخلمد اســت که به گفته خودش چــون باغش میوه
چندانی نمیدهد ،بخشــی از زمینش را برای اقامت به
گردشگران اجاره میدهد؛ از او درباره چگونگی آبدهی به
باغ میپرسم ،میگوید :در این باغ درختان آلبالو ،گیالس،
هلو و گردو داریم که البته امسال گردویی برای برداشت
نداشتیم .برای آبیاری باغات از آب کوه استفاده میکنیم
و تقریبا نوبت هر کسی در هفته مشخص است .روزی که
نوبت آبدهی ماست ،باید صبح زود به باغ بیایم تا اولین نفر
باشم و مسیر آب را هدایت کنم .در تابستان هر باغداری
 50هــزار تومان برای حق آب پرداخت میکند .زمانی
که نوبت باغ من اســت باید آب را در مسیر باغ هدایت

کنم و تا زمانی که پای درختان پر از آب نشــود ،نباید
جلوی آب را ببندیم.
بــه گفته بیبی معصومه آبی که از کوه میآید به دو
بخش تقســیم میشود یک راهش به طرف رودخانه و
برای اســتفاده گردشگران است و یک راه آن به سمت
باغ اهالی است و هرکس که نوبت آبدهی باغش باشد،
مسیر آب را میبندد .او میگوید :امسال مقدار آب کمتر
است چون بارندگی نداشتیم اما قدیم که آب فراوان بود
به باغها بیشتر و زودتر از یک هفته آب میدادیم و البته
اگر بارندگی باشد ،آب نمیدهیم .ما همیشه در روز باغ
را آبیاری میکنیم چون شب ممکن است آب بیشتر شود
و رخنههای باغ را تخریب کند.
از این باغدار اخلمدی دربــاره میزان مصرف آب در
محصوالتش و رسیدگی مسئوالن کشاورزی برای آموزش
روشهای کاهش مصرف آب میپرسم ،میگوید :درختهای
هلو ،گیالس و آلبالو نسبت به گردو به آب بیشتری احتیاج
دارد وگرنه خشــک میشود و محصولی نمیدهد .تا به
حال از جهاد کشاورزی به ما سری نزدهاند و باغداری و
آبیاری ما مثل قدیم است.
zتا دو سال پیش آب برای کشاورزی و باغداری
مجانیبود
در مســیر بازگشت ،به روستای خواجه جراح در سه
کیلومتری جاده اخلمد میروم ،روستایی که به دلیل

نزدیکی به شهر چناران و مسیر نه چندان دور تا مشهد،
حــدس میزدم تمام و یا بخش زیــادی از برنامههای
ســازمان جهاد کشاورزی برای اصالح الگوی کشت در
آن پیاده شده باشد؛ اما مشاهدات ،تمام پیشبینیهایم
را نقــش بر آب کرد؛ در این روســتا نه از آبیاری تحت
فشار و قطرهای خبری هست و نه از کشت نشایی و زیر
پالستیک و احداث گلخانه!
آقای میرنیا یکی از باغداران روستای خواجه جراح است
که زمینی به مساحت  2000متر مربع دارد و حدود 20
نوع محصول در باغش کشت میکند؛ اکثر محصوالت باغ
او ،هلو ،زردآلو ،بادام ،گردو ،آلو و آلبالو است و کشاورزان
روستا هم به کشت محصوالتی چون جو ،گندم ،چغندر،
ذرت و گوجهفرنگی میپردازند و دو سالی هم هست که
برخیها در زمین خود زعفران میکارند.
او درباره وضعیت آب کشاورزی و باغداری روستایش
میگوید :روســتای خواجه جراح دارای سه حلقه چاه
اســت که دو حلقه برای مصرف کشاورزی و یک حلقه
برای آبیاری باغات به کار میرود .این چاهها دو سال است
که دارای کنتور شده و میزان مصرف آب هر کشاورز و
باغدار مشخص شده است اما تا پیش از آن میزان برداشت
آب مشخص نبود ،هزینهای بابت آب پرداخت نمیشد و
فقط حق موتوربان را میپرداختیم و هر کسی در ساعت
آبدهیاش هر مقداری که میخواست آب برداشت میکرد
و وارد بــاغ و زمینش میکرد .از زمان کنتورگذاری ،هر

عکس :دنیای اقتصاد

استمرار آبیاری غرقابی
بیخ گوش مشهد

آبیاری غرقابی مزرعه ذرت در روستای خواجه جراح

ساعت آب به مبلغ  15هزار تومان به ما فروخته میشود
و کسی که میزان کشت بیشتری دارد ،ممکن است در
صورت کمبود آب ،از دیگری خریداری کند .باغ دو هزار
متری من هر  12روز دو ساعت حق آب دارد.
آقایمیرنیاخاطرنشانمیکند:بهدلیلخشکسالیهای
اخیر ،سه روستای نزدیک به خواجه جراح دچار کمبود
آب شدهاند و هر دو ساعت یکبار ،چاه روستای ما منبع
آنها را برای تامین آب شرب پر میکند .آبیاری باغات و
زمینهای کشاورزی در روستای ما به روش قدیم است؛
در بخش کشــاورزی آب زیادی هدر میرود اما در باغ،
پای درختان جوی آب ایجاد میکنیم و وقتی پر میشود
مسیر آب را میبندیم.
وی میگوید :آب شــرب در روســتا تا سه سال قبل
رایگان بود و االن پولی شــده که در انضباط اهالی هم
تاثیر داشته چون قبال آب بیهوده هدر میرفت و برای
روســتایمان جوابگو نبود اما از وقتی کنتور گذاشتهاند،
چند بار بازرس آمده و کسانی که آب اضافی میگرفتند
و آب لوله را به باغ میدادند جریمه شدند ،نظم بیشتری
ایجاد شده است .در حال حاضر برای میزان مصرف ما
هزینه آب شرب حدود  24هزار تومان محاسبه میشود.
zتعلل جهاد کشاورزی در را هاندازی آبیاری
تحتفشار
به سراغ یکی از کشــاورزان روستای خواجه جراح
مــیروم .او در حال درو کــردن علفهای هرز مزرعه
چغندرش است ،میزان رشد چغندرها نشان میدهد که
از بهار کشت شدهاند و برخالف گفتههای مسئوالن جهاد
کشاورزی خبری از کشت پاییزه این محصول نیست.
آقــای کریمی کــه غیر از چغنــدر ،ذرت ،یونجه و
گوجهفرنگی در زمینش میکارد ،درباره میزان مصرف
آب چغندر و اینکه آیا برای اصالح الگوی کشــت این
محصول از سازمان جهاد کشاورزی به روستا سر زدهاند،
میگوید :چغندر حدود  90درصد بیشتر از گیاهان دیگر
آب مصرف میکند اما نوع کشت ما نسبت به گذشته
هیچ فرقی نکرده و هیچ کس از هیچ سازمانی به سراغ
ما نیامده تا زمان کشت یا نوع کشت را تغییر بدهیم.

رئیس شورای اسالمی روستای خواجه
جراح :چغندر حدود  90درصد بیشتر از
گیاهان دیگر آب مصرف میکند اما نوع
کشت ما نسبت به گذشته هیچ فرقی نکرده
و هیچ کس از هیچ سازمانی به سراغ
ما نیامده تا زمان کشت یا نوع کشت را
تغییر بدهیم .مسئوالن جهاد کشاورزی
شاید در اتاق خودشان جلسه گذاشتهاند
و حرفهایی زدهاند اما در روستای ما
هیچ برنامهای پیاده نشده و تا االن هیچ
رسیدگی نشده است
مسئوالن جهاد کشاورزی شاید در اتاق خودشان جلسه
گذاشــتهاند و حرفهایی زدهاند اما در روستای ما هیچ
برنامهای پیاده نشده و تا االن هیچ رسیدگی نشده است.
او که ریاست شــورای اسالمی روستا را نیز برعهده
دارد ،ادامه میدهد :سال  95به ما گفتند قرار است برای
آبیاری تحت فشار تا زمینها لولهکشی شود؛ ما از تیر و
مرداد سال قبل هم کارهای الزم را انجام دادیم و با همه
کشاورزان پروندهسازی کردیم و به جهاد کشاورزی دادیم
و قرار بود طرح آن را آماده کنند و نهایی بشود اما هنوز
به نتیجه نرسیدهایم .درباره آبیاری قطرهای هم چون
هزینهاش بیشتر است و کشاورز باید  15درصد هزینه
را بپردازد ،روستاییان استقبال نمیکنند .االن آبیاری
زمینها به روش غرقابی است و حداقل 30درصد هدر
رفت آب داریم و برای آبیاری تحت فشــار هم جهاد
کشاورزی میگوید اعتبار نداریم.
کریمی با بیان اینکه خشکسالی را در سالهای اخیر
احساس کردیم و میزان آب خیلی کم شده ،میگوید:
االن میزان مصرف آب مشخص است و کسی نمیتواند
اضافه برداشت انجام دهد به طوریکه سال گذشته یک
نفر برای اضافه برداشــت از یک چاه  7میلیون تومان
پرداخت کرد و جالب است وقتی مسئوالن شرکت آب
پول دریافت میکنند ،موضوع هدر رفت آب زیرزمینی
مطرح نیست اما اگر بدون پرداخت پول کشاورز این کار
را انجام دهد ،آب هدر رفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در روستای خواجه

جراح اقدامی برای احداث گلخانه و کشت محصوالت
در آن فضا برای کاهش میزان مصرف آب شده است،
اظهار میکند :ما یکسال است که برای اخذ مجوز گلخانه
در حال تالشیم اما متاسفانه بعد از پیگیریهای بسیار
وقتی مجوز گرفتهایم و در سامانه «کارا » برای دریافت
وام با سود  6درصد ثبت نام کردیم و وام حاضر شد ،به
ما گفتند تبصره  4که درباره تغییر کاربری زمین است را
نگرفتهاید و برای این کار هم  4-5ماه دوندگی داشتیم.
سوال من این است که چرا وقتی این تبصره را نگرفتهام
به من مجوز میدهند؟ و وقت کشاورز را تلف میکنند؟
از طرفی  5میلیون تومان بابت طرحنویسی گلخانه به
نظام مهندسی کشاورزی پرداخت کردیم .اگر وضعیت
همینطور باشد بسیاری از روستاییان از احداث گلخانه
منصرف میشوند.
zآبیاری به روش کامال سنتی و غرقابی
پس از صحبت با آقای کریمی ،به ســراغ مزرعهای
میروم که نوبت آبدهی دارد تا از نزدیک و به چشم ،نحوه
آبیاری زمین را مشاهده کنم؛ اما مشاهده وضعیت آبیاری
جز آه حسرت چیزی به دنبال ندارد .حجم زیادی از آب
در آبراهههایی عریض وارد زمین کشاورزی میشود و
نوع آبیاری مزرعه ذرت مصداق بازر کلمه غرقابی و غرق
در آب اســت .وضعیتی که هدر رفت آب در آن کامال
مشهود است و این سوال پیش میآید که پس کی قرار
است این وضعیت پایان یابد؟
zآبیاری تحت فشار و قطرهای برای خرده مالکان
صرفه اقتصادی ندارد
پس از مشاهده مزارع و باغات دو روستای شهرستان
چناران و صحبت با باغداران و کشــاورزان ،به ســراغ
مجتبی مزروعی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی میروم تا توضیحات او درباره اینکه چرا در این
روستاها هیچ برنامهای برای اصالح الگوی کشت صورت
نگرفته را بشنوم.
مزروعی با اشاره به توریستی بودن روستای اخلمد
میگوید :در این روستا کسی از نظر تمکن شرایط آن را
ندارد که  5هکتار گیالس یا خربزه و یا چغندر قند بکارد
و به همین دلیل آبیاری تحت فشار برای کشاورز و باغدار
آن روستا که خرده مالک هستند ،صرفه اقتصادی ندارد.
وی میافزاید :در این چند سال  55هزار هکتار آبیاری
تحت فشار را در استان اجرا کردهایم و  25هزار هکتار
نیز هماکنون در دست اجراست؛ این موضوع مربوط به
تمام شهرستانهای استان بوده و منحصر به مشهد و
اطراف مشهد نیست اما در اطراف مشهد به دلیل خرده
مالکی شدید و یا توریستی بودن برخی از روستاها مثل
اخلمد و یا مزارع طرقبه و شــاندیز ،باغداران کمتر به
سمت آبیاری تحت فشار میروند؛ چون قطعات زمین
کوچک است و بیشتر جنبه توریستی دارند تا تولیدی.
عمده کشاورزان تولیدکننده اصلی که تولید اقتصادی
دارند و باید از محل برداشت محصول درآمد کسب کنند،
به سراغ الگوی کشت و آبیاری تحت فشار میروند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی ادامه میدهد :ما
الگوی کشت را در شهرستانها تهیه کردیم و در سال
 93به همه مدیران ابالغ کردیم ،در فیضآباد هم الگوی
کشت تفصیلی تهیه کردیم و مزرعه به مزرعه مطالعات
باغشناسی و اقلیمشناسی و ...انجام دادیم اما آنچه الگوی
کشت را به ما دیکته میکند ،بحث بازار و اقتصاد است.
باید روی بازار و اقتصاد کار کنیم ،عدهای فکر میکنند
خربزه محصول خوبی برای خراسان نیست و نیاز آبی
باالیــی دارد درصورتیکه وقتی به روش غرقابی و در
فضای باز کشت شود مصرف آب این محصول باالست
اما عمده خربزههای ما به روش آبیاری دیم و قطرهای
و زیر پالستیک کشــت میشود و آب بسیار کمتری
صرف میشود .در طرح توسعه ما برنامه این است که با
استفاده از سازههای سبک خربزه را زیر سقف تولید کنیم
و گلخانههای سبک ایجاد کنیم که زیر پالستیک و در
فضای گلخانهای باشد و به ازای هر هکتار  100تن خربزه
با  4هزار متر مکعب آب تولید کنیم .این درحالیست
که در فضای باز در یک هکتار  10هزار مترمکعب آب
برای تولید  10تن خربزه نیاز است.
مزروعی تاکید میکند :در کشــاورزی برای کاهش
مصــرف آب و حضور اقتصــادی در بــازار باید ابزار
و تکنولوژی مناســب داشته باشــیم و این مستلزم
ســرمایهگذاری و توجه است .در  30سال گذشته در
خراسان رضوی کمتر از 3هزار هکتار سطح زیر کشت
زعفران داشتیم اما امسال  85هزار هکتار زعفران کشت
شده است 30 .سال قبل کمتر از  5هزار هکتار سطح

زیر کشت پسته داشتیم و االن  45هزار هکتار باغ پسته
داریم و اینها در طول زمان میسر است.
zتمرکز ویژه روی دشت مشهد
روســتای خواجه جراح چناران در دشت مشهد واقع
شده و با توجه به کسری ساالنه  88میلیون متر مکعب
آب در این دشت ،از مزروعی میپرسم آیا برنامهای برای
تمرکز بیشتر روی روستاهای این دشت دارید ،او میگوید:
شهرستان مشهد  10درصد تولید بخش کشاورزی
استان را انجام میدهد و بیشتر تمرکز ما روی این دشت
است؛ ممکن است مزرعهای که شما مشاهده کردید خرده
مالک باشد .اما یکی از تولیدکنندههای نمونه کشوری از
چناران است و مزارع آستان قدس که مزارع اقتصادی
هســتند نیز در چناران واقع شدند و گندم را با آبیاری
قطرهای تولید میکنند و امکان ندارد کشت بهاره آنها
با روش غرقابی باشــد اما کسی که نیم هکتار محصول
میکارد شاید آبیاری قطرهای برایش اقتصادی نباشد.
به رئیس سازمان جهاد کشــاورزی خراسان رضوی

برخیها به بهانه احداث گلخانه مجوز
میگیرند ولی زمین خود را تغییر
کاربری میدهند و آن را
تبدیل به باغ و ویال میکنند
میگویم تعداد زیادی از روستاییان ممکن است خرده
مالک باشــند و اگر آبیاری قطرهای و تحت فشار برای
آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد و به روش غرقابی خود
ادامه دهند ،همین خرده مالکها در کنار هم جمعیت
بزرگی را تشــکیل میدهند و باز هم در هدر رفت آب
بخش کشاورزی بسیار موثرند .مزروعی پاسخ میدهد:
برای خرده مالکها توصیه ما ایجاد گلخانه با سازه سبک
است تا آبیاری زیر پالستیک داشته باشیم و میزان مصرف
آب کاهش یابد .اگر کشاورز و تولیدکنندهای به سمت
استفاده از روشهای نوین در سیستمهای آبیاری و توسعه
کشــتهای گلخانهای نرود ،در آینده نزدیک تولیدش
اقتصادی نخواهد بود چون آنقدر آب در اختیار ندارد که
بتواند به روش کنونیاش ادامه دهد.
وی در پاســخ به اینکه چــرا اخذ مجوز گلخانه برای
روستاییان دشــوار و زمانبر است ،تصریح میکند :در
استانداری خراسان رضوی مصوب شده که شهرداریها و
دهیاریها در احداث گلخانه کمک کنند .البته برخیها به
بهانه احداث گلخانه مجوز میگیرند و زمین خود را تغییر
کاربری میدهند اما آن را تبدیل به باغ و ویال میکنند.
لذا ما میگوییم ابتدا باید سازه گلخانه را احداث کند و

در  30سال گذشته در خراسان رضوی
کمتر از 3هزار هکتار سطح زیر کشت
زعفران داشتیم اما امسال  85هزار
هکتار زعفران کشت شده است
بعد از احداث گلخانه مجوز دیوارکشی هم میدهیم و
سختگیریها تنها به دلیل سوءاستفادههای زیادی است
که قبال صورت گرفته است.
zمسئوالن آبی چه کردند؟
پس از مشاهده میدانی دو روستا و شنیدن سخنان
و توضیحات رئیس سازمان جهاد کشاورزی به این
نتیجه میرسم که اگر سالها پیش یعنی از همان دهه
 70و  80تمامی اقدامات در اصالح الگوی کشــت و
نحوه آبیاری در بخش کشاورزی با دور تندتری انجام
میگرفت ،االن در وضعیــت آبی کنونی نبودیم .از
طرفی ،تنها نباید به مسئوالن جهاد کشاورزی خرده
گرفت زیرا نقش مسئوالن شرکت آب منطقهای در
دهههای اخیر نیز بسیار حساس بوده است ،که اگر
آنها هم از همان سالها به فکر بستن چاههای غیرمجاز
و جلوگیری از اضافه برداشت آب میافتادند در کنار
اجرای به موقع اصالح الگوی کشــت میتوانستیم
شرایط بسیار بهتری را تجربه کنیم .اینکه کنتورهای
هوشمند برای چاههای آب کشاورزی تنها دو سال
است که نصب و راهاندازی شده ،جای تاسف بسیار
به خاطر از دســت دادن این زمان طوالنی و حجم
آب فراوان دارد .در شماره بعد به سراغ کارشناسان و
مسئوالن آب میرویم تا دلیل این تعلل و برنامههای
آنهــا برای بهبــود وضعیت مصــرف آب در بخش
کشاورزی را جویا شویم.
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نجات کشاورزی در گرو الگوی اقتصادی
و سیاستهای متناسب

ادامه از صفحه اول
هرچند که در برنامههای توسعه کشور قانون بهرهوری با تاخیر مورد توجه
قرار گرفته اما عمال آنگونه که باید و شاید شاهد تجلی آثار عینی این قانون
که بتواند راهگشای بنبست توسعه کشاورزی شود ،نبوده و برای آینده هم
چندان دورنمای روشــنی قابل تصور نیست .آنچه که به عنوان مهمترین
محدودیت در مسیر قرارگرفتن کشــاورزی به عنوان محور توسعه پایدار
اقتصادی کشور میتوان عنوان کرد همانا اتخاذ سیاستهای نامتناسب در این
بخش است .ما حاصل این نوع سیاستگذاری در کشاورزی به موازات تخریب
فزاینده منابع حیاتی تولید که خود با آثار تغییرات اقلیمی که امروزه گریبانگیر
کشور ماست نیز تشدید میشود ،همانا در تثبیت و تشدید توسعهنیافتگی
کشاورزی تجلی یافته است.
آثار این توسعهنیافتگی کشاورزی را امروزه میتوان در کمبود عرضه برخی
از محصوالت اساسی غذایی ،نوسانات شدید قیمتی محصوالت ،کاهش درآمد
قابل دسترسی کشاورزان ،کاهش رفاه مصرفکنندگان ،کوچک شدن سفره
برخی از دهکهای درآمدی ،افزایش نرخ مهاجرت روستاییان ،تخلیه بیشتر
روستاها و در نتیجه گسترش پدیده بیابا نزایی ،همچنین افزایش نگرانکننده
پدیده حاشیهنشینی در کالنشهرها و مهمتر از همه کاهش شدید میل به
ســرمایهگذاری و رغبت به فعالیت در کشاورزی حتی در میان فرزندان و
وابستگان کشاورزان مشاهده کرد.
هر چند که تحوالت آنی چند ماه اخیر در بازار ارز و طال چشمگیر بوده
و به اعتقاد برخی تحلیلگران عامل اصلی نابسامانیهای اقتصادی کشور
تلقی میشــود اما ریشههای این بحران اقتصادی را به درستی میتوان در
توسعهنیافتگی کشاورزی و پیامدهای برشمرده شده فوق جستجو کرد.
در این ارتباط تجارب کشــورهای توسعهیافته امروزی جهان بیانگر این
واقعیت است که هرم توسعه اقتصادی تمامی این جوامع بر زیربنای توسعه
کشــاورزی آنها بنا شده است .این واقعیت برخوردار از یک زیربنای نظری
بوده که بر پایه آن در کشــورهایی که منابع مالی مورد نیاز فرایند توسعه
اقتصادی خود را از طریق صادرات منابع زیرزمینی(نفت ،گاز و )...و یا از طریق
استقراض از منابع بینالمللی(بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول و )...تامین
میکنند ،هیچگاه برخوردار از یک توسعه پایدار نبوده آنهم به دلیل نوسانات
شدید قیمتی و کمیتی در محصول صادراتی یا به علت تابعیت دسترسی به
منابع پولی جهانی از روابط سیاسی کشورها و همچنین نرخ بهره بازپرداخت
بسیار باالی این منابع.
اما بر همین اســاس تنها در گروه کشــورهایی که منابع مالی مورد نیاز
خود را با تکیه بر ظرفیتها و امکانات بخش کشاورزی و منابع طبیعی تامین
میکنند توسعه اقتصادی میتواند پایدار و همهجانبه باشد .هر چند که در
این مجال کوتاه بنا نداشته که به تحلیل آماری پرداخته شود اما برای روشن
شدن نقش و اهمیت کشاورزی در توسعه اقتصادی کشورهای بسیار پیشرفته
صنعتی امروزه جهان به تجربه گرانبهای اقتصاد کشاورزی هلند و مقایسه
آن با کشور خودمان میپردازیم ،هر چند که شاید از بعضی جهات به ویژه
اندازه مساحت و جمعیت و به خصوص منابع زیرزمینی این قیاس چندان
مصداقی نداشته باشد.
کشور امروزی هلند با مساحتی کمتر از  42هزار کیلومتر مربع که فقط
معادل یک چهلم کشور ماست و با یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت و
 170هزار جمعیت فعال کشاورزی در سال  2017میالدی توانسته است با
 114میلیارد دالر صادرات کشاورزی به عنوان دومین کشور بزرگ صادرکننده
کشاورزی جهان بعد از آمریکا جایگاه خود را تثبیت کند .در همین شرایط
در کشور ما با مساحت چهل برابر بزرگتر از هلند و برخورداری از  15میلیون
هکتار اراضی قابل کشــت( 15برابر هلند) و جمعیت کشاورزی بیش از 4
میلیون نفری( 23برابر هلند) ارزش کل صادرات کشاورزی آن ساالنه کمی
بیشتر از  ۶میلیارد دالر است که معادل یک هفدهم یا به عبارتی فقط برابر
 5درصد صادرات کشاورزی هلند است .بر پایه همین اطالعات و دادهها سهم
نسبی بخش کشاورزی هلند در تولید ناخالص داخلی( )GDPو در اشتغال
کل آن تقریبا معادل 2درصد بوده در حالیکه در ایران سهم کشاورزی در
تولید ناخالص داخلی معادل  12درصد و در اشتغال کل معادل  17درصد بر
اساس آخرین آمار است که بیانگر آن است که در کشور ما بهرهوری نیروی
کار کشاورزی بسیار پایین است.
آثار این اختالف فاحش در سهم کشاورزی بین دو کشور را میتوان در
مقایسه شاخص مهم ارزش افزوده سرانه کشاورزی که بیانگر سهم و تاثیر
کار و تولید هر کشاورز در رشد اقتصادی یک کشور است مشاهده کرد .در
هلند ارزش افزوده ســرانه هر کشاورز برای سال  2017بیش از  570هزار
دالر بــوده در حالیکه در ایران فقط حدود  6500دالر اســت و این بدان
معنی است که یک کشاورز هلندی ساالنه  88برابر یک کشاورز ایرانی به
ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشورش میافزاید و همین امر موجب شده
که ارزش صادرات کشــاورزی هلند به مراتب از ارزش کل صادرات نفتی و
غیر نفتی ایران فزونی یابد.
این بیان آماری ساده در واقع مبین نظریه کشاورزی محور توسعه است
که متاسفانه در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و تنها کارکردی که
از بخش کشاورزی و مناطق روستایی مورد انتظار سیاستگذاران بوده همانا
تولید غذا به هر قیمت و شکلی بوده است .بنابراین واقعیات امروز اقتصادی
کشور از یکسو و مخاطرات و تهدیدات جهانی از سوی دیگر فرصت بسیار
مغتنمی را پیش روی برنامهریزان و نظام اجرایی کشور قرار داده تا با اصالح
دیدگاه سنتی خود نسبت به جایگاه و نقش کشاورزی شرایط مناسب را برای
یک خیزش اقتصادی مبتنی بر توسعه کشاورزی در جهت نیل به یک توسعه
پایدار اقتصادی فراهم آورند.
بدون شک نجات کشاورزی کشور و رهایی از فرسودگی و توسعهنیافتگی
مزمن این بخش بیش از همیشــه نیازمند یک الگــوی اقتصادی بر پایه
سیاستهای متناسب است که میتوان مولفههای مهم آن را به طور خالصه
به شرح زیر بیان کرد:
 منطقهای کردن تولید کشاورزی بر پایه ظرفیتهای طبیعی و ویژگیهایاجتماعی -اقتصادی از طریق تعامل متقابل نظام اجرایی ،نظام دانشگاهی و
نظام تولیدی کشاورزی به عنوان شاکله اصلی تولید منطقهای
 اصالح سیاست قیمتگذاری کشــاورزی از قیمت تثبیتی به قمیتتضمینی با حفظ منافع تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و منافع عمومی در
جهت کاهش روند تخریب فزاینده منابع حیاتی تولید کشاورزی
 تجدید ساختار تشکلهای کشاورزی یا ایجاد و جایگزینی خوشههایزنجیره ارزش کشاورزی به منظور کاهش و حذف ضایعات فیزیکی و اقتصادی
تولید کشــاورزی که به شدت میتواند موجب صرفهجویی در منابع آب و
خاک شود .قرار گرفتن روستاها به عنوان کانون تولید ثروت ملی به منظور
درهمتنیدگی و همافزایی ارکان توسعه روستایی همهجانبه و زیرساختهای
توسعه کشاورزی که میتواند موجب استحکام هرم توسعه اقتصادی پایدار در
مقابل شوکها و بحرانهای اقتصادی داخلی و برون مرزی شود.
* استاد توسعه و سیاست کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

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

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

وزیر نیرو در مشهد مطرح کرد

پیشنیازهای انتقال آب از دریای عمان

رشد  ۱۰۰درصدی ارزش معامالت بورس
خراسانرضوی

کسری  1/4میلیارد متر مکعبی مخازن آب زیرزمینی شرق کشور

ادامه از صفحه اول

zجلوگیری از هدر رفت آب با اخذ نرخ واقعی
تهیهآن

وی تاکید کرد :کم آبی همزاد اقلیم ایران اســت
بنابراین باید با برنامهریزی درست پاسخگوی مردم در
حوزه آب بود .هیچ تصمیمی در حوزه آب نباید بی
مطالعه و فاقد آینده پژوهی باشد .از این پس در حوزه
وزارت نیرو عرصه فعالیت بر مسئوالن و مدیرانی که
تصمیمهای بدون مطالعه و فاقد آیندهپژوهی بگیرند،
تنگتر میشود .وزیر نیرو خاطرنشان کرد :آب یک
مسئله واحد است لذا همه دستگاههای مرتبط نسبت
به آن مسئولیت مشترک دارند .مرکز مطالعات پایه در
کل کشور ضعیف است و بخش اطالعات و آمار پایه در
حوزه آب در برنامهریزی و سیاستگذاری ضعف دارد.
اگر بحث اقتصاد آب جدی گرفته شود و نرخ واقعی
تولید و تهیه آن از مردم اخذ شود ،مصرف کنندگان
قــدر و ارزش آب را بهتر درک میکنند و از مصرف
بیرویه و هدر رفت آب جلوگیری خواهند کرد.

جنگ آب را کسانی در کشورهای
توسعه یافته نظریهپردازی و تئوریزه
کردهاند که عمدتا دل در گرو
مسائلومنافعرژیمصهیونیستی
داشته و دارند .آنها به دنبال این
هستند تا تنازع بر سر آب را عادی
جلوه دهند اما باید حواسمان باشد
که در این زمین بازی نکنیم
هماکنون بخش کشاورزی اصلیترین مصرف کننده
آب در کشور است و بیش از  9میلیارد مترمکعب آب
در شــرق کشور در همین بخش مصرف میشود و
در همین راستا رهبر معظم انقالب اسالمی تکیه بر
افزایش  10درصدی بهرهوری آب در بخش کشاورزی
را مورد تاکید قرار دادهاند.
وی با تاکید بر توجه به مدیریت بانوان در حوزه آب
گفت :موضوع آب در عرصه مدیریت مصرف و تقاضا
شپذیری بانوانی است که دارای توانمندی
نیازمند نق 
باال و ویژگی شــخصیتی خاص در مدیریت مصرف
بهینه آب بودهاند.
zکسری  1/4میلیارد متر مکعبی مخازن آب
زیرزمینیشرقکشور

استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش گفت:
امروز مخازن آب زیرزمینی شرق کشور بالغ بر ۱.۴
میلیارد متر مکعب در سال است و در مقابل درصد
برداشت از حجم آبهای تجدیدپذیر ،بیش از ظرفیت
و به میزان  ۱۲۰درصد است.
علیرضا رشیدیان افزود :سه استان شرقی کشور در
مجموع با  27درصد مساحت و  13درصد جمعیت
کشور از نظر بارشها طی  40سال گذشته با  4درصد
کاهش بارندگی در هر دهه و  12درصد کاهش روان
آب در هر  10سال مواجه بودهاند .در سال  95میزان
مصارف آب شرب ،بهداشت و صنعت در شرق کشور
 939میلیــون متر مکعب بوده و این میزان مصرف
در افق  1420دارای کسری به میزان  856میلیون
متر مکعب است .ضمن آنکه طی این مدت در نوار
مرزی شــرق کشور در فاصله ســالهای  85تا 95
شــاهد کاهش  18درصدی جمعیت روســتایی و
رشد  25درصدی جمعیت شهری عموما در حاشیه
شــهرهای بزرگ بودهایم .استاندار خراسان رضوی
گفت :این وضعیت موجب شــده در واقع تشــدید
خشکسالیها منجر به رشد مهاجرت روستاییان به
شــهرهای بزرگ منطقه از جمله مشهد شده است
چنانکه رشد جمعیت شهری در تهران طی سالهای

از  172سدی که در کشور رصد میکنیم ،سدهای دوستی مشهد و چاهنیمه سیستان و بلوچستان بحرانیترین شرایط را از نظر حجم آبی دارند

 90تا  95هفت درصد و در مشــهد  23درصد بوده
است .وی یادآور شد :به منظور مقابله با این شرایط
و مدیریت آن برنامهریزیهایی صورت گرفته است؛
در این راستا مخازن ذخیره آب شرب شهری از سال
 92تاکنون به میزان یک میلیون و  293هزار و 190
متر مکعب معادل  164درصد رشــد داشته است.
همچنین مخازن آب شــرب روستایی در این مدت
بــه میزان  71هزار و  905متر مکعب معادل با 30
درصد افزایش داشته است .استاندار خراسان رضوی
گفت :در بخش تصفیهخانههای فاضالب شهرکهای
صنعتی استان نیز احداث تصفیهخانه شهرک صنعتی
چرمشهر مشهد و تصفیهخانه سپتاژ از جمله آنهاست
به نحوی که مجموع دبی فاضالب تصفیه شــده در
شهرکهای صنعتی استان در حال حاضر بالغ بر 13
هزار و  900مترمکعب در شبانه روز است که پوشش
 75درصدی صنایع استقرار یافته در داخل شهرکهای
صنعتی استان را دارد.

zدوستیوچاهنیمهبحرانیترینسدهایکشور

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز با
بیان اینکه امسال یازدهمین سالی است که میانگین
بارندگی استانهای شرقی کمتر از کشور است ،افزود:
تداوم خشکسالیها و افزایش درجه حرارت شرایط
حادی در این استانها ایجاد کرده است.
محمد حاج رســولیها گفت :از  172سدی که
در کشور رصد میکنیم ،سدهای دوستی مشهد و
چاهنیمه سیستان و بلوچستان بحرانیترین شرایط را
از نظر حجم آبی دارند .امسال سد دوستی کمترین
حجم مخــزن را به خود اختصــاص داده و میزان
آورده 9ماهه چاهنیمهها هم به  3میلیون متر مکعب
نمیرسد که این اتفاقی نادر در کشور است.

zاشتغال یک میلیون نفری واحدهای صنعتی و
معدنی سه استان در نوسان است

استاندار خراســان جنوبی نیز یکی از نقاط ثقل
مشکالت این استان را تامین آب روستایی در بخش
کشاورزی دانست و افزود :چگونگی برقراری پیوند بین
آب ،امنیت و جمعیت بسیار مهم است.
محمدمهدی مروجالشریعه با اشاره به وجود بیش
از  7680واحد صنعتی و معدنی در سه استان شرقی
کشور در خطی دو هزار کیلومتری گفت :این واحدها
که اشتغال یک میلیون نفر در این استانها را تامین
میکنند برای طرحهای توســعه خود نیازمند آب

هستند و این بدان معناست که اشتغال یک میلیون
نفر در نوسان است.
وی بــه صرف اعتباری بالغ بر  50میلیارد تومان
برای حل مشــکالت آبی شهرستان نهبندان اشاره
و اظهار کرد :همه این اعتبار صرف زیرساختها شد.
در فاصله سرشماری سالهای  85تا  ،95جمعیتی
بالغ بر 7هزارنفر از نهبندان کوچ کردند که مهمترین
دلیل این مهاجرت ،ضعف بنیانهای اشتغال و کمبود
آب بوده اســت .استاندار سیستان و بلوچستان نیز
گفت :شرق کشور بیشترین آسیب را بابت کم آبی
به خود دیده و اگر قرار اســت اتفاقی برای حل این
مشکل بیافتد ،باید در عرصه ملی تصمیمگیری شود.
دانیال محبی افزود :همانطور که در عرصه ملی برای
دریاچه ارومیه فکری اساسی شد ،باید شورایی ملی
برای احیای دریاچه هامون که بستر آن زیستگاهی
بینالمللی برای پرندگان مختلف است ،ایجاد شود و
گفتگو برای حقآبه هیرمند به هامون باید در بستر
کارشناسی شورای راهبردی اتفاق بیافتد.
zمیزان بارندگی در هر دهه 4درصد کاهش داشته است

ل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
مدیرعام 
نیــز در این همایش به  452هزار کیلومتری ســه
اســتان شرقی و سهم  27درصدی این استانها در

مساحت کشور اشاره کرد و گفت :در هر دهه میزان
بارندگی در این اســتانها  4درصد و روانآبها 13
درصد کاهش داشته است .محمد عالیی با اشاره به
وضعیت روستاهای محور شرقی کشور تاکید کرد:
تاکنون آبرسانی سیار به  2168روستا صورت گرفته
اســت ،همچنین  24درصد روستاهای تخلیه شده
کشــور بین سالهای  90تا  95در محور شرقی رخ
داده که شامل  374روستا از  1543روستا میشود.
عالوه بر این تخلیه یک ســوم از روستاهای استان
سیستان و بلوچستان با  2800روستا و تخلیه نیمی
از روســتاهای استانهای خراسان رضوی و جنوبی
با  5880روســتا صورت گرفته است . .اردکانیان از
عملیاتی شــدن پیگیری جدی انتقال آب از دریای
عمان به شرق کشور و شیرینسازی آن از سوی وزارت
نیــرو خبر داد و افزود :در این همایش که با حضور
مسئوالن و صاحبنظران حوزه آب سه استان شرقی
کشور برپا شده ،آیندهپژوهی این طرح مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد .در وضعیت کنونی نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و اســتانداران حوزه شرق
کشور برای پاسخگویی به مردم در حوزه آب تحت
فشــار هستند و باید این موضوع به صورت پایدار و
اساسی پیگیری شود.

اردکانیان:

امیدواریم افغانستان
بهمعاهده هیرمند پایبند باشد

دنیای اقتصاد -وزیر نیرو در حاشیه همایش چالشهای آب در شرق کشور در جمع
خبرنگاران گفت :امیدواریم پایبندی افغانستان به معاهده هیرمند به خوبی پیش رود
و برای حوزه هریرود نیز در چارچوب روشنی به همکاری برسیم.
رضا اردکانیان افزود :با توجه به تجربه همکاری نزدیک وزارت نیرو با کشور دوست و همسایه
افغانستان ،این وزارتخانه آمادگی عهدهدار شدن مسئولیت کمیته مشترک همکاریهای اقتصادی
با آن کشور را نیز دارد .وی بررسی برنامههای مصرف صحیح آب در بخش کشاورزی ،استفاده
معقول از پساب تصفیه شده ،تضمینها برای ممانعت از کشتهای غیر موجه و استقرار الگوی کشت
مناسب را مهمترین موضوعات همایش چالشهای آب در شرق کشور دانست و گفت :موضوع
انتقال آب بین حوزهای و انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور در صورتی موجه خواهد بود
که همه موارد مذکور با توجه به مالحظات اقتصادی و زیست محیطی در نظر گرفته شوند.

معاون برنام هریزی و توسعه شهرداری مشهد:

برنامهریزیواجرابایددرکنارهمانجامشود
برای برندینگ مشهد باید با سایر نهادها به توافق برسیم

دنیای اقتصاد -معاون برنامهریزی و توسعه
شــهرداری مشهد با تاکید بر این مهم که
برندینگ مفهومی فراتر از ایجاد لوگو و آرم
است ،افزود :داشتن استراتژی برای مطرح
کردن شهر و تبیین هویت آن و نیز نحوه
اجرای استراتژی بسیار مهم است.
به گــزارش دبیرخانه دائمی
همایش برندینگ ،شهریار آل
شــیخ تصریح کرد :برخی از
برنامهریزیها در مطرح کردن
شهربدوناجراستدرحالیکه
برنامهریزی و اجرا باید در کنار هم انجام شود و ما
این نکته را در رویکرد برندینگ شهری در مشهد
مدنظر داریم .وی یادآور شــد :با توجه به اینکه
مجموعه فعالیت ما در مشهد فراشهری است ،برای
برندینگ باید کار را خارج از شــهر مشهد دنبال
کنیم .تاکنون و در ســالهای پیش در مشهد در

حوزه معرفی شــهر اتفاقاتی رخ داده اما به طور
موضوعی برنامهریزی آن بر روی بحث برندینگ
نبوده است .شهر مشهد برند پایهای خود را دارد
ولی شــهرهای دیگر در این موضوع ساختاری و
نظاممند رفتار میکنند.
آل شــیخ با اعتقاد بر اینکه نظاممند شــدن
برندســازی مشهد نیازمند اجماع شهری است،
تصریح کــرد :این موضوع به تنهایی ازســوی
شهرداری امکانپذیر نیست و برای دستیابی به آن
باید با سایر نهادهای شهر مشهد به توافق برسیم و
همگرا باشیم .برگزاری همایش برندینگ از سوی
انجمن مدیران صنایع نشاندهنده همت بخش
خصوصی در حوزه برندسازی است و میتواند گامی
در راستای این توافق و همگرایی باشد.
وی اضافــه کــرد :برندینگ شــهری یکی از
مهمترین موضوعات کنونی همه شهرها به ویژه
شهرهای فعال در حوزه گردشگری است .برخی

از شهرها روی موضوع اقامت درون شهر و جذب
نخبگان در زمینه ظرفیتهای کارآفرینی شهر،
برخیها روی ظرفیتهای اشتغال و سرمایهگذاری
و برخیها در موضوع گردشگری برای برندسازی
تمرکز دارند .معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری
مشهد با بیان اینکه برند شهر مشهد هم در نام و
محتوا و هم در ساختار ،متاثر از وجود بارگاه رضوی
است ،خاطرنشان کرد :اینکه وجود این بارگاه به
شکل زیارت و حس معنویاش چه نوع تلقی در
مسافر ایجاد میکند ،اینکه گردشگر با چه انگیزه
و دیدگاهی وارد مشــهد میشود ،چه مدت عزم
اقامت دارد و چه ذهنیتی در زمینه سرمایهگذاری
و توسعه شهر نسبت به دیگر شهرها دارد ،مجموعه
برندینگ شهر مشهد را تشکیل میدهد .از طرفی،
اینکه تصور آنها از زیارت با چه فضای پیرامونی
همراه اســت ،بسیار مهم اســت؛ به طور مثال
ظرفیتهای درمانی مشــهد هم بخشی از برند
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زیارتی این شهر محسوب میشود و گردشگرانی
که به نیت زیارت و شفا میآیند ،از امکانات درمانی
شهر استفاده میکنند .در مجموع تمام اقداماتی که
میتوان انجام داد تا هم مفهوم زیارت را پررنگ کند
و هم به فضای پیرامونی بپردازد ،فعالیت در جهت
برندینگ شهری در مشهد است.
وی به سرمایهگذاری مدیران شهر استانبول در
برندسازی این شهر اشاره و اظهار کرد :استانبول
در این زمینه اقدام و سرمایهگذاری زیادی انجام
داده؛ به طور مثال ،سریالها و فیلمهایی که ساخته
میشــود با حمایت شــهرداری است و رویکرد
برندینگ شــهری در آنها جدی است .مدیران
شهری استانبول از مدیاهای فیلم و سریال و سایر
رسانهها استفاده کردند و حتی بسیاری از فیلمهای
پرفروش لوکیشنی در استانبول دارند تا این شهر
به عنوان مقصد سفر مطرح شود .این رویکردها
در اقتصاد شهری بسیار مهم است.

تســنیم -مدیر بورس منطقهای خراسانرضوی گفت:
ارزش مجموع خرید و فروشهای انجام شــده در بورس
خراسانرضوی در خرداد ماه  ۲۵۷۴میلیارد ریال بوده که
این میزان در تیر ماه  ۵۲۸۰میلیارد ریال رسیده و حدود ۱۰۰
درصد رشد داشته است.
حسین خدادوست اظهار کرد :حجم خرید و فروش در معامالت
بورس خراسان رضوی در خرداد ماه  1017میلیون سهم بوده که
این میزان در تیر ماه به  1223میلیون سهم رسیده است.
وی افزود :ارزش متوســط خرید و فــروش در معامالت بورس
منطقهای خراســان رضوی در تیر ماه امســال  251هزار و 424
میلیون ریال رسیده که این شاخص نیز در حدود  80درصد رشد
داشته است.
خدادوست خاطرنشــان کرد :تعداد خریداران بورس منطقهای
خراســان رضوی در تیر ماه  29هزار و  6نفر بوده که  1885کد
سهامداری جدید برای آنها صادر شده است .وی با بیان اینکه ارزش
بازاری شرکتهای استانی بورس منطقهای خراسان رضوی نیز در
تیر ماه نسبت به خردا ماه رشد داشته است ،تصریح کرد :در حالی
که ارزش بازاری شرکتهای استانی در پایان خرداد ماه  56هزار
و  787میلیارد ریال بوده این میزان در پایان تیر ماه به  61هزار و
 306میلیارد ریال رسیده است.
مدیر بورس منطقهای خراسان رضوی افزود :همچنین شاخص
کل قیمت در پایان دوره در تیر ماه امسال نسبت به خرداد ماه با
اندکی کاهش به  108هزار و  831رسیده است.

افزایشقیمتپوشاکغیرقانونیاست

ایرنا -معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی گفت :افزایش قیمت پوشاک توسط
برخی فروشندگان استان به بهانههای مختلف ،تخلف و
غیرقانونی است.
علی باخرد افزود :فروش نقدی توســط توزیعکنندگان پوشاک
در تهران و خودداری آنان از گرفتن چکهای مدتدار ،دلیلی برای
افزایش قیمت پوشــاک نمیشود .وی اظهار کرد :احتکار پوشاک
توســط برخی توزیع کنندگان در تهــران یا تعلل آنان در فروش
نیز با شــکایت رسمی اصناف مشهد به معاونت بازرسی و نظارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی قابل پیگیری است.
وی گفت :افزایش قیمت پوشاک خارجی نیز به دلیل عدم تخصیص
ارز به پوشاک وارداتی است که این اقدام فرصتی برای تولیدکنندگان
داخلی است و نباید از این شرایط برای فشار آوردن بر مصرف کننده
استفاده شود.
باخــرد افزود :اســتان خراســان رضوی در صنعت نســاجی
دارای مزیتهــای فــراوان اســت و عمــده مــواد اولیه صنعت
نســاجی را میتــوان از داخــل کشــور تامین کرد لــذا قیمت
تمام شــده پوشــاک نباید با گذشــته تفاوت زیاد داشته باشد.
وی اظهار کرد :از ابتدای امســال تاکنون چهار هزار و  219فقره
بازرسی از صنوف مرتبط با پوشاک در این استان انجام شده و 403
پرونده برای متخلفان تشکیل شده است .در این مدت صنوف متخلف
مرتبط با پوشــاک  25میلیارد ریال بابت گران فروشی ،عدم درج
قیمت و صادر نکردن صورت حساب فروش کاال جریمه شدهاند.

 ۶۰درصدپوشاکموجوددربازارمشهد
«خارجی»است

تسنیم -رئیس اتحادیه پوشاک مشهد گفت :در حال حاضر
حدود  ۶۰درصد پوشاک موجود در بازار مشهد غیرایرانی
است.
جواد مفیدی افزود :به صورت تقریبی باید گفت حدود  40درصد
پوشاک بازار مشهد را اجناس ایرانی و مابقی را اجناس غیرایرانی
تشکیل میدهند و ایراد اصلی در این بخش نیز مربوط به حوزههای
داخلی است.
وی بیان کرد :توان تولید در تولیدکنندگان ما باال بوده و قیمت آنها
هم میتواند در حد عادی باشــد اما هــم اکنون مواد اولیه آنها با
مشکالتی روبهرو شده و نمیتوانند تولید داشته باشند که دولت
باید به این امر رسیدگی کند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشاک مشهد ادامه داد :در برخی
از موارد نیز موضوعاتی مانند مرجوعی و یا قراردادن ضمانت برای
کاالهای ایرانی در نظر گرفته نمیشود که خود این مسئله سبب
به وجود آمدن برخی از مشکالت شده و رغبت مردم برای مصرف
کاالی ایرانی را کاهش میدهد.
وی افزود :هم اکنون حدود  9000واحد صنفی در حوزه پوشاک
در مشهد مقدس فعال هستند و  2000واحد نیز پرونده در دست
اقدام دارند که البته از ابتدای سال تعداد زیادی از آنها ریزش کرده
و تعداد جایگزینیها هم کمتر از تعداد ریزش اعضا بوده است.

معامالتمسکندرمشهدکاهشیافت

ایرنا -رئیس اتحادیه صنف مشاوران معامالت امالک مشهد
گفت :با اینکه آمار معامالت مسکن ظرف سه ماه نخست
امسال روند افزایشی یافته بود هم اینک معامالت در این
بخش رو به کاهش گذاشته است.
علی مرادزاده افزود :در سه ماهه ابتدایی امسال آمار خرید و فروش
مسکن و معامالت در مشهد نسبت به مدت مشابه پارسال سه درصد
افزایش داشت و شرایط امیدوارکنندهای را ایجاد کرد اما از ابتدای
تیرماه معامالت مسکن رو به کاهش رفت بطوریکه نسبت به خرداد
تعداد معامالت حدود  50درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد :بخاطر افزایش نرخ مصالح ساختمانی قیمت مسکن
در مشهد بطور میانگین ظرف چهار ماه گذشته امسال نسبت به مدت
مشابه پارسال  15درصد افزایش یافت .این درصد افزایش در مرکز
شهر کمتر و در مناطق تازهساز مانند منطقه  12بیشتر بوده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معامالت امالک مشهد گفت :در
حوزه رهن و اجاره مسکن هنوز گزارش کاملی گردآوری نشده اما
شواهد گویای افزایش  10تا  15درصدی آن ظرف چهار ماه نخست
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال است.

