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خشکسالی ٢۰ساله اخیر ،خشکیدن هامون و
تخلیه روستاهای فراوان محور شرق از یک طرف
و مزیت های جاذب شــهر مشــهد و حوضه
کشــفرود از طرف دیگر موجب رشد سریع
جمعیت مشــهد به بیش از  ٣میلیون نفر و
معضل حاشیه نشینی ۱/۵میلیون نفر را با تمام
عواقب فرهنگی -اجتماعی و امنیتی به این شهر و حوضه تحمیل
کرده است.
درک واقعیت مرگ تمدن آبی هامون و روستاهای شرق کشور یادآور
محو شــدن تمدن شهر سوخته در گذشته های دور است و انتظار
سازگاری این مردم بیش از این ،با بی آبی نسخه درمان نیست بلکه
باید پذیرفت که مردم این دیار ،کارشان از سازگاری و توصیه به آن
گذشــته و مهاجرت را تنها امکان ادامه حیات خویش می دانند و
متاسفانه آنانی هم که توان مهاجرت ندارند به ناچار در چنگال فقر،
آماده پذیرش انواع آسیبهای اجتماعی میشوند که ادامه این روند
 ،آینده نامطلوبی را بر ما تحمیل خواهد کرد که مقابله با آن هزینه
ای بسیار بیشتر از هزینه امروز اقدامات پیشگیرانه است.
با این تصویر واقعی و دردناک از شرق کشور چه باید کرد؟ آیا همچون
گذشته باید نظاره گر قهر طبیعت از یک طرف و ترک مردم از خانه
وکاشانه شان بود و یا اینکه میتوان حداقل این روند را کند کرد؟
حداقل انتظار از برگزاری همایش چالشهای آب در شرق کشور که
در ماه جاری برگزار شد ،آن است تا تلنگری باشد برای اندیشیدن
جدی و اقدامی عملی قبل از گذشت زمان بیشتر و از دست رفتن
فرصت ،هر چند که هم اکنون نیز دیر شده است .
اقدامات عملی مورد انتظار را می توان به شرح زیر برشمرد :
 -۱سیاست سرمایه گذاری
سیاست سرمایه گذاری حوضه آب کشور در گذشته عمدتا متمرکز
بر مناطق پر آب و برخوردار از آب بود و به فالت مرکزی و شــرق
کشور که عمدتاً بر آب زیرزمینی متکی است توجه فراوانی شده است.
مقایسه بودجه بخش آب سال جاری استان گواهی گویا بر این سیاست
نامتعادل و غیرمنصفانه است .این عقب ماندگی متاسفانه در سالهای
اخیر تشدید یافته است این روند ناصواب اصالح و به هر طریق ممکن
نیز این غفلت جبران شود.
 -2تعادل بخشی منابع و مصارف آب
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ادامه یادداشت

شرق کشور بنا به ماهیت اقلیمی خود متکی به آب های
زیرزمینی اســت و برداشت بیش از ظرفیت از این آبها در
گذشته و محدودیت برداشت ،امروز تبدیل به مانعی برای
توسعه و ایجاد اشتغال شده است .خراسان رضوی با برداشت
بیش از ۱٢٠درصد از آب های تجدید شــونده رکورددار
کسری مخزن و جزو رکوردداران فرونشست ساالنه با بیش
از ٣٠٠میلیمتر در ســال است که به سرعت نیز درحال از
دست دادن کیفیت آب های زیرزمینی است.
 -۱-2تعادل بخشی کشف رود
این حوضه ،تامین کننده اصلی آب شرب و شهری کالن
شهر مشهد با جمعیت بیش از سه میلیون نفر و شهرها و
روستاهای اقماری آن است .عالوه بر جمعیت رو به افزایش،
زائرپذیری و مزیت ارزشــمند توسعه گردشگری مذهبی،
فرصت ها و تهدید های جدی را به همراه دارد.
ظرفیت آب تجدیدشــونده این حوضه را  ۸٠٠میلیون
مترمکعب برآورد میکنند و برداشــت فعلــی را  ٩٠٠تا
۱/۱میلیارد متر مکعب تخمین می زنند بهصورتیکه با این
برداشت بیش از ظرفیت ،ساالنه بطور متوسط ۸٠سانتی متر
افت سطح آب زیرزمینی اندازه گیری شده است.
نیــاز آبی جمعیت مشــهد را برای افق ســال ۱٤٠۵
حدود٤٠٠میلیون مترمکعب و دیگر شهرها وروستاهای
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ادامه در همین صفحه

حوضــه را ۱٠٠میلیون مترمکعب بــرآورد کرده اند که با
رعایت حداکثر برداشت ٧۵درصد از آب تجدید شونده ،هیچ
آبی برای مصارف کشاورزی و باغداری و حفظ طبیعت این
حوضه باقی نمی ماند.
این روند تهدیدآمیز ،مسئوالن و اساتید و فرهیختگان
استان را برآن داشت تا در طول سال  ٩٣با  ٤۸٠۰نفر ساعت
کار کارشناسی مشارکتی و داوطلبانه ،سندی به نام «سند
تدبیر آب» مشهد تدوین شود اما با گذشت٣سال،اقدام عملی
قابل توجهی دراین راستا دیده نمی شود.
به نظر می رسد که می توان بر مبنای این سند و با رعایت
عدل و انصاف و رفتار مشارکت جویانه و اعتبار واختیار دادن
به شورای هماهنگی حوضه کشف رود با حضور نمایندگان
ذینفعان منابع و مصارف کشــف رود و با سازگار شدن با
طبیعت ،تعادل را در این حوضه پایدار کرد.
تشــکیل بازار آب و خرید و جا به جایی کاربری آب با
حفظ حقوق ذینفعان در این حوضه یکی از اقدامات اجتناب
ناپذیر و تسهیل کننده برای رسیدن به هدف است .تصفیه
و بازچرخانی بیش از  ٣۰۰میلیون مترمکعب پساب در این
حوضه منبعی قابل اتکا و مزیتی برای تعادل بخشی آب های
زیرزمینی و مصارف صنعت وکشاورزی تعدیل شده و تولید
و اشتغال در این حوضه است.
 -٢-2تعادل بخشی منابع و مصارف محور شرق کشور
در این محور که ســال هاســت با خشکسالی دست و
پنجه نرم می کند درخواست سازگاری بیشتر نوعی فرار
از مســئولیت و یا اعالم ناتوانی برای اقدامی جبرانی است.

استاندار خراسان رضوی:
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سازگاری این جمعیت که عمدتاً منابع آب و شغلشان را از
دست داده اند مستلزم رساندن آب و فراهم کردن شغل و
درآمد جایگزین برای خانوار است و این مهم را می توان با
تخصیص اعتبار و مدیریت حساب شده تر بر حفظ منابع
موجود و انتقال آب برای نیازهای آتی با رعایت همه جوانب
فرهنگی -اجتماعی -اقتصادی و اثرات زیست محیطی با
تمرکز بر ماندگاری جمعیت عملی کرد.
 -3انتقال آب از دریا
رشد تکنولوژی شیرین سازی و انتقال آب این امکان را
برای ایرانیان امروز فراهم کرده تا از نعمت بزرگ و ارزشمند
همجواری با آب های آزاد بهره ببرند و در صورت نیاز و توجیه
فنی ،اقتصادی ،زیست محیطی و ...از این فرصت بهره مند
شوند .نگاه سیاه و سفید به انتقال آب از دریا نباید عرصه را
به خردورزی تنگ کند .با نگاه خردمندانه و مطالعه جامع
و همه جانبه نگر چنانچه توسعه و استقرار صنعت و ایجاد
شــغل و تامین آب شرب مردم موجب ماندگاری مردم در
سرزمین قومی و مادریشان میشود و این ماندگاری از بعد
امنیتی و فرهنگی -اجتماعی برای این محور ،مهم و عامل
پیشگیری از هزینه های بیشتر تخلیه مردمی است به طور
جدی و با تفاهمی خردمندانه و عزمی راســخ این مهم را
عملی تا قدری از فشــار بی آبی و بیکاری و فقر این محور
کاسته شود .البته در این مسیر استقرار و توسعه صنعت و
شغل در حاشیه دریا و هدایت بخشی از این جمعیت به آن
محور نیز قابل بررسی ،مطالعه و مورد انتظار و عملی است.
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خبری از فرش قرمز نیست

دنیای اقتصاد -سالهای سال است که مهاجران افغانستانی به دالیل مختلف که مهمترینش وجود ناامنی در کشورشان
زهرا صفدری
خبرنگار
است ،در ایران زندگی میکنند و استان خراسان رضوی به دلیل دارا بودن مرز مشترک با کشور افغانستان و مشهد
به دلیل وجود ظرفیتهای بیشــتر برای اشتغال و سکونت آنها ،از جمله نقاط مهاجرپذیر برای افغانستانیها به شمار میرود .اما اینکه شهروندان
افغانستانی را تنها در قالب کارگران فصلی و ساختمانی و یا افرادی که فرصتهای شغلی را در مشهد اشتغال کردهاند ،ببینیم اشتباهی محض است
زیرا بسیاری از آنها در این سالها با سرمایهگذاری در حوزههای مختلف ،نقش قابل توجهی در اشتغالزایی و اقتصاد استان داشتهاند؛ بهطوریکه طبق
آمار ارائه شده از سوی مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی ،در سال گذشته  20/5میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ازسوی اتباع افغانستان
با مجوز رسمی در  22طرح استان صورت گرفته است؛ این میزان معادل  3/5درصد کل سرمایهگذاری خارجی استان در سال  96بوده است .همچنین در  4ماهه
نخست امسال  11میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی در  10طرح استان ازسوی این اتباع صورت گرفته که معادل  9/6درصد کل سرمایهگذاری خارجی استان در
این مدت بوده است .طبق آمار مرکز خدمات سرمایهگذاری ،تمرکز سرمایهگذاری اتباع افغانستان بیشتر در حوزههای صنعت ،خدمات (گردشگری) و حمل و نقل
بینالمللی است و تمامی سرمایهگذاریهای اتباع افغانستان در سال گذشته و امسال در طرحهای کوچک و زودبازده بوده و حجم سرمایهگذاری آنها بین  0/3تا 6
میلیون دالر متغیر بوده است .البته اینکه آیا از تمام ظرفیتهای سرمایه افغانستانیها در ایران و به ویژه استان استفاده شده است ،جواب منفی است .جاذبههای
سرمایهگذاری برخی کشورهای همسایه همچون ترکیه و امارات و امکانات و خدماتی که به سرمایهگذاران خارجی میدهند به گونهای است که بسیاری از افرادی
که قصد سرمایهگذاری در ایران را داشتهاند ،مجذوب این کشورهای سرمایهپذیر شدهاند .به طور مثال ،ترکیه برای سرمایهگذارانی که دو میلیون دالر ارز از طریق
سیستم بانکی وارد ترکیه کنند ،تابعیت اعطا میکند .زیرا نظر دولت ترکیه این است که به هر طریق ممکن منابع ارزی خود را تقویت کند.
ادامه در صفحه3

سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی

* مدیرعامل سازمان مردم نهاد جمعیت ناجیان آب

حسینمحمدی

عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

بخش کشــاورزی یک بخــش زیربنایی در کشــورهای در
حال توســعه از جمله ایران اســت که بخش قابل مالحظه ای
از تولید ناخالص داخلی و اشــتغال را به خــود اختصاص داده
اســت .سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مهمترین و مؤثرترین
استراتژی برای کاهش فقر و کاهش مشکالتی نظیر مهاجرت در
مناطق روستایی است که باید بیشتر مورد توجه سیاست گذاران
کشورهای در حال توسعه قرار گیرد .پدیده جهانی شدن در بیشتر
کشــورهای در حال توسعه از جمله ایران موجب شده است که
توجه به سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی
از جمله بخش کشاورزی بیشتر مورد نظر قرار گیرد .سرمایه گذاری
مستقیمخارجینقشبسیارمهمیدرپیشبردرشداقتصای،انتقال
فناوری ،ایجاد اشتغال و کاهش فقر و افزایش استانداردهای زندگی
می تواند ایفا کند .تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران حاکی
از عدم توفیق در جذب منابع کافی سرمایه گذاری خارجی برای
تسریع در فرایند تولید و اشتغال در کشور است .از این رو الزم است
ضمن بررسی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در بخشهای
مختلف اقتصادی کشور ،محدودیتها و مشکالت موجود نیز مورد
بررسی قرار گرفته و از این مسیر راهکارهایی کاربردی برای بهبود
وضعیت ارائه شود.
مزایای سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی عبارتند از:
افزایش بهره وری در تولید ،بهبود فن آوری های تولید ،افزایش
ارزش افزوده محصوالت بخش کشاورزی ،بهبود کیفیت تولیدات
کشاورزی ،افزایش صادرات محصوالت کشاورزی ،ایجاد و بهبود
زنجیره های عرضه محصوالت کشاورزی و کاهش واسطه های
غیرضــروری ،افزایش فرصت های اشــتغال در خدمات مرتبط

کشاورزی مثل بسته بندی ،حمل و نقل و بازاریابی.
برخی از ظرفیت های مهم و فرصت های ســرمایه گذاری در
بخش کشاورزی در ایران موارد زیر می باشد.
 -1افزایش تقاضا برای محصوالت کشاورزی و به دنبال آن تقاضا
برای نهاده های کشاورزی و دامی از جمله انواع کودها ،بذرهای
اصالح شــده ،خوراک دام و طیور فرصت مناسبی برای سرمایه
گذاران داخلی و خارجی است که عالقمند به سرمایه گذاری در
این حوزه هستند.
 -2هر سال میلیون ها تن مواد غذایی در کشورهای در حال
توسعه از جمله ایران به دلیل نبود زیرساختهای الزم از جمله
ســردخانه ها دورریز (ضایعات) می شود .از این رو فرصت های
سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات نگهداری و انتقال محصوالت
کشاورزی و صنایع فراوری می تواند برای عالقمندان این حوزه
جذاب باشد.
 -3سرمایه گذاری در زیرساختهای بخش کشاورزی از جمله
زیرســاختهای حمل و نقل ،انبارداری ،کنترل کیفیت ،فراوری
مواد غذایی ،تولیدات کارخانه ای ،توزیع ،پشتیبانی ،و نظایر آن
می تواند فرصت های مناســبی برای سرمایه گذاران خارجی در
بخش کشاورزی ایجاد کند.
 -4ســرمایه گذاری در فعالیت های بازاریابی و بازاررســانی
محصوالت کشاورزی از جمله بسته بندی ،درجه بندی محصوالت،
برندسازی ،خرده فروشی و نظایر آن می تواند فرصت های خوبی
برای سرمایه گذاران ایجاد کند.
 -5سرمایه گذاری در فعالیت های صادرات محصوالت بخش
کشــاورزی که دارای ارزش افزوده باال باشند و در کشور مزیت
نسبی در مورد انها وجود داشته باشد نیز می تواند یکی از حوزه
های مناسب برای سرمایه گذاری خارجی در کشور به حساب آید.
 -6تولید محصوالت ارگانیک ،تولید گیاهان دارویی و ســایر
محصوالت خاص بخش کشاورزی که در ایران مزیت نسبی در
آنها وجود دارد.
 -7ســرمایه گــذاری در احداث و بهره بــرداری از واحدهای
صنعتــی و نیمه صنعتی تولید محصوالت بخش کشــاورزی و

زیربخشهای وابسته از جمله واحدهای گلخانه ،واحدهای تولید
دام و طیور و نظایر آن.
 -8توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط
به خصوص با توجه به مسائلی نظیر تغییر اقلیم و کمبود آب در
مناطق مختلف کشور.
درکل مــواردی مثل ثبات دولــت ،کیفیت قوانین و مقررات،
بوروکراسی اداری ،مناقشات سیاسی ،تحریم های بین المللی و
نظایر آن می تواند روی ارزیابی شرکت های سرمایه گذار از میزان
ریسک کشورها و به تبع آن صدور سرمایه به یک کشور اثر گذار
باشد .در نتیجه مسائل جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش
کشــاورزی ،جدا از مشــکالت کالن اقتصادی در کشور نیست.
بی ثباتی های اقتصادی و سیاســی ،فقدان مدیریت یکپارچه،
مســتقل و پاسخگو در کشور ،کمبود زیرساخت های اقتصادی
و بالتکلیفی یا نبود برنامه مشخص و تعهد آور برای دستگاههای
اجرایی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی ،از جمله مسائل
کالن اقتصادی کشور است که جذب سرمایه گذاری خارجی را
در بخش های مختلف اقتصادی کشور با مشکالتی مواجه کرده
است .عالوه بر این ریسک های ماهوی تولید و سرمایه گذاری در
بخش کشاورزی و نبود پیشنهادات اقتصادی مشخص و شفاف در
روابط تجاری بینالمللی ،عدم برنامه ریزی جامع برای جذب سرمایه
گذاری خارجی در بخش کشاورزی به همراه مشکالتی نظیر زمان
طوالنی اخذ مجوز ،واگذاری زمین ،هماهنگی دستگاههای اجرایی
مسئول از جمله نگرانی های دیگر سرمایه گذاران خارجی است.
از این رو پیشنهاد می گردد برای توسعه ظرفیت های سرمایه
گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش
کشاورزی ،دستگاههای مسئول در کشور ،راهکارهای مشخصی از
جمله کاهش بوروکراسی اداری ،افزایش زیرساختها و مشوق های
سرمایه گذاری و همچنین ارائه پیشنهادات شفاف و سودآور برای
سرمایه گذاران خارجی را دنبال کرده و به موازات آن به کاهش
تنش های بین المللی و سیاسی کشور همت کرده تا از این مسیر
موانع پیش روی سرمایه گذاران به تدریج کاهش یافته و انگیزههای
سرمایه گذاری بیشتر شود.
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دربازدیدازخبرنگارانمستقردرحرمرضویانجامگرفت

تمجیدتولیتآستانقدسازتالشخبرنگاران

تولیت آستان قدس رضوی گفت :تالش خبرنگاران
در تبیین حقایق عالم همچون مجاهدت مجاهدان در
جبهه مقاومت است.
به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم و المسلمین سید
ابراهیم رئیســی در جریان بازدید از محل فعالیت اصحاب
رســانه در حرم مطهر رضوی خاطرنشــان کرد :تالش و از
خود گذشتگی خبرنگاران در انتقال حقایق عالم ،تبیین ظلم
دشمنان انسانیت و نشان دادن مظلومیت مظلومان ،کمتر از
مجاهدت مجاهدان راه خدا در جبهههای مقاومت نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه گاهی یک عکس
هنرمندانه میتواند از ساعتها سخنرانی گویاتر و پرمحتوا تر از
یک کتاب باشد ،تصریح کرد :تفاوت هنر در فرهنگ اسالمی
با هنر غیر دینی در آن است که هنر اسالمی همواره آمیخته
با حکمت بوده و انسانساز و جامعهساز است.
وی با تأکید بر اینکه از هنر و رســانه میتوان در راستای
اشاعه معارف دینی و ارزشهای انسانی در جامعه بهره برد؛
عنوان کرد :در آستان قدس رضوی تمام امور باید با محوریت
معارف امام علی بن موسی الرضا علیهالسالم انجام شود ،اگر به
دنبال جامعهسازی قرآنی هستیم این مهم در پرتو بهرهگیری
از معارف و آموزههای رضوی محقق خواهد شد و هنر اهالی
رســانه آن است که زیباییهای کالم و معارف رضوی را به
جوامع انسانی بنمایانند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :از ابتدای حضور
در آستان قدس رضوی به مسئوالن روزنامه قدس تأکید کردم
که ستونی را برای بیان حرفهای مردم باز کنند و تنها تریبون
یک طرفه برای مواضع آستان قدس نباشد ،بلکه تالش کند
انعکاس دهنده سخنان مردم نیز باشند.

استارتاپویکندگردشگریباهدف
حمایتازایدههایفناورانه

دنیای اقتصاد -سرپرست معاونت
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی وگردشگری خراسان
رضوی گفت :رویداد علمی  -آموزشی
استارتاپ ویکند گردشگری با هدف
حمایت از ایده ها و طرح های خالقانه ،فناورانه و دانش
بنیان در مشهد برگزار می شود.
یوسف بیدخوری با بیان این مطلب افزود  :امروزه  تکنولوژی
بخش جدانشــدنی از زندگی بشــری اســت و بسیاری از
پیشرفتهای علمی به کمک فناوری اتفاق می افتد .وی ادامه
داد :به منظور توسعه سریع در صنعت گردشگری  و رونق
بخشیدن به کسب و کارهای گردشگری باید از تکنولوژی
بهــره برد و ضرورت دارد تا برنامه ها و طرح های توســعه
ای در حوزه گردشــگری مبتنی بر علم و دانش و فناوری
سیاستگذاری و اجرا شود.
بیدخوری گفت  :در این راستا رویدادهای علمی -آموزشی
استارتاپی به منظور حمایت از ایده های علمی و فناورانه در
جهان بنیانگذاری و اجرا می شود و بنابراین معاونت گردشگری
تصمیم گرفتــه تا  اولین رویداد اســتارتاپ ویکند حوزه
گردشگری را در سطح استان خراسان رضوی برگزار کند.
وی با دعوت از دانشــجویان  ،کارشناسان  ،ایدهپردازان،
پژوهشــگران و عالقمندان حوزه گردشگری خراسان برای
شرکت در این رویداد ابراز امیدواری کرد تا با حمایت سایر
دستگاه های اجرایی و نهادهای علمی مشارکت کننده در
این رویداد بتوان حداکثر حمایت معنوی و مادی را از طرح
ها و ایده های منتخب به عمل آید
اولین استرتاپ ویکند گردشگری  ۷لغایت  ۹شهریورماه
ســال جاری در سالن همایش موزه بزرگ خراسان واقع در
کوهسنگی مشهد برگزار خواهد شد .عالقمندان جهت ثبت
نام در رویداد یا کسب اطالعات بیشتر می توانند به وبسایت
 www.razavichto.irمراجعه نمایند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مشهد عنوان کرد:

برخی اقدامات داخلی ،بزرگترین کمک به تحریم کنندگان
دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -در مراسمی
به مناسبت روز خبرنگار ،رئیس اتاق بازرگانی
ایران و خراسان رضوی در دیدار با جمعی از
خبرنگاران اقتصادی مشهد ،به پرسشهای
برخی از آنها در خصوص مسائل روز اقتصاد
ایران و نگاه پارلمان بخش خصوصی در برون
رفت از این مشکالت پاسخ گفت.
غالمحسین شافعی ابتدا از عمقنگاه و جسارت
خبرنگاران در بســیاری از موضوعات اقتصادی
گفت و برگزاری کالسهای آموزشی از سوی اتاق
بازرگانی برای خبرنگاران را نوعی سرمایهگذاری
برای بخش خصوصی دانست و بر لزوم برگزاری
این دورههای آموزشی تاکید کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با تحریمها
چطور میتوان اقتصاد را مدیریت کرد ،گفت :در
ایران قادریم با وجود تحریمها تغییرات ایجاد کنیم
و موفق باشیم؛ ما موقعیتهای ویژهای چون نیروی
انسانی ،منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی ویژه
داریم .شرط غلبه بر مشکالت این است ک تالش
برای از بین بردن بی اعتمادی داشــته باشیم و
حداقلی از پیش بینی پذیر بودن وضعیت اقتصادی
را ایجاد کنیم .از طرفی بدانیم همه مشکالت ما
تحریم نیست زیرا مشکالت داخلی خیلی بیشتر
از تحریمهاست؛ حداقل باید مشکالت داخلی را
حل کنیم و برنامهریزان توجه کنند که در مقابل
تحریم ،در داخل تثبیت ایجاد کنیم .اما متاسفانه
بــا برخی اقدامات امروز بزرگترین کمکها را به
تحریم کنندگان میکنیم.
شافعی مهمترین مشکل کنونی اقتصاد ایران
را نداشتن نقشه راه جامع خواند و گفت :نداشتن
نقشه راه جامع باعث انجام اقدامات درازمدت و
دور باطل میشود .ما باید مسیری مشخص برای
اقتصاد داشته باشیم تا همه ابزارها را برای دستیابی
به آن هدف مجهزکنیم .وی افزود :بســیاری از
اتفاقات اقتصادی مثــل تغییر قیمت دالر ،نرخ
تسهیالت بانکی ،مالیات ،بیمه و ...نمیتواند اقتصاد
را اصالح یا تخریب کند چون همه اینها ابزارهایی
برای توسعه اقتصادی است اما نگاه اشتباه ما این
است که آنها را هدف میدانیم درحالیکه هدف
اصلی اقتصاد ما گم شده است.

تا بر برنامههای کالن اقتصادی
تمرکزنکنیموساختارهایاقتصادی
را با تغییر افراد اصالح کنیم،
مشکالت ما حل نخواهد شد
وی با تاکید بر اینکه فعالیت در بخشهای مولد
باید جذابیت داشته باشد ،تصریح کرد :متاسفانه
این موضوع در حال حاضر برعکس اســت؛ تمام
جذابیتها در اقتصاد ما در بخشهای غیرمولد
است ،سودآوری در فعالیتهای غیرمولد نهفته
اســت و کارهای تولیدی سودی ندارد .اگر فقط
حرف از حمایت از تولید باشد به جایی نمیرسیم؛
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شافعی :در حال حاضر مهمترین مشکل حجم نقدینگی در کشور است

شیوه حمایت از صنایع اشتباه است و حمایت از
تولیــد باید هدفمند ،کاهنده و دارای زمان باش
در غیر این صورت تولید ما رشد نکرده و رقابتی
نمیشود.
 1500zهزار میلیارد تومان ،حجم نقدینگی کشور

شــافعی ادامه داد :نوع حمایــت از تولید در
حال حاضر به گونهای اســت کــه اتالف منابع
به دنبال دارد و از رقابتپذیری دور میشــویم.
در این شــرایط بازار به کارهــای غیرمولد روی
میآورد .در حال حاضر مهمترین مشکل حجم
نقدینگی در کشور اســت؛  ۱۵۰۰هزار میلیارد
تومان نقدینگی در کشور وجود دارد.
وی درباره مشکالت ارزی کشور نیز اظهار کرد:
درباره ارز یکی از مشکالت اساسی این است که
باید تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال
شود؛ وقتی به اشتباه نرخ ارز را سرکوب میکنیم،
به یکباره قیمت ارز چند برابر میشود .الزم است
برخورد منطقی با مساله نرخ ارز و مدیریت شناور
صورت بگیرد تا این مشکالت وجود نداشته باشد.
رئیــس اتاق بازرگانــی ایران با بیــان اینکه
تصمیمات ارزی فروردین ماه قطعا اشــتباه بود
و نظرخواهی از فعاالن اقتصادی صورت نگرفت،
افزود :مســئوالن وقتی به واقعیتها پی بردند که

کشور خســارت فراوانی متحمل و منابع زیادی
تلف شد.
وی درباره تغییر وزرای دولت و اثر احتمالی آن بر
بهبود اقتصاد گفت :تا بر برنامههای کالن اقتصادی
تمرکز نکنیم و ساختارهای اقتصادی را با تغییر
افراد اصالح کنیم ،مشکالت ما حل نخواهد شد.
اقتصاد ما ناخوش است و نیازمند اقدامات اورژانسی
اســت اما در عین حال از برنامهریزی بلندمدت
نباید غافل شویم.
شافعی همچنین اظهار کرد :بخش کوچکی از
صادرات ما کاالهای کوچک صنعتی شده است
و باید به ســمت تقویت کاالهای ســاخته شده
و صنعتی برویم .ســهم بازار ما از دنیا  ۲۴صدم
صادرات دنیاســت که نسبت به جمعیت ما رقم
بسیار کمی اســت .این سهم با نفت حدود ۳۲
صدم درصد است.
بنابراین در صادرات هم جایگاه خوبی نداریم و
باید اقدامات جدیدی داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران معتقد اســت نمیتوان گفت
همه فعاالن اقتصادی قابل قبولاند اما اکثریتی
که قابل قبولند و با سختی ایستاده اند؛ انسانهای
وطن پرست و متعهدی هستند که هنوز قدشان
برافراشته است و باید تالش کنیم خم نشوند .باید
آنها را ایستاده نگه داریم و کشور را به سمت و سوی

مثبت اداره کنیم زیرا این سرمایهها جایی دیگر پیدا
نمیشوند .وی درباره پیشنهاد استفاده از ارزهای
خانگی برای رشد اقتصادی گفت :دو سال پیش
پیشنهاد دادم که روندی ایجاد شود تا از ارزهای
خانگی در بخش تولید اســتفاده کنیم ،در این
زمینه خیلی تالش شد و در نهایت موفق نشدیم
به مسئوالن بقبوالنیم که این کار انجام شود.

بدانیم همه مشکالت ما تحریم
نیست زیرا مشکالت داخلی خیلی
بیشترازتحریمهاست؛حداقل
باید مشکالت داخلی را حل کنیم
و برنامهریزان توجه کنند که در
مقابل تحریم ،در داخل تثبیت
ایجاد کنیم
شــافعی با اشــاره به برگزاری ســمینارها و
همایشهای مختلف اقتصادی و لوح فروشــی
در برخــی از انهــا گفت :به تازگی باب شــده
در انتخــاب افــراد برتر بخــش خصوصی در
ف در کشور لوح فروشی صورت
حوزههای مختل 
میگیــرد اما گاهــی هم به خوبی و درســتی
تقدیر شــده و از این موضوع حمایت میکنیم.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خبر داد

حلمسائلقضاییفعاالناقتصادیدردادگاهیویژه

دنیای اقتصاد -رییس کمیســیون حقوقی و
قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از تالش
این تشکل برای حل اختالف فعاالن اقتصادی
در شوراهای حل اختالف اقتصادی و تشکیل
یک دادگاه ویژه برای فعاالن این عرصه خبر داد.
به گزارش ایسنا مجتبی بهاروند که در اولین سمینار
مالکیت فکری و معنوی در اتاق بازرگانی مشــهد
صحبت می کرد با اشــاره به اخذ مجوز تاسیس
شورای حل اختالف فعاالن اقتصادی گفت :ارتباط
خوبی با کمیســیونهای مجلس شورای اسالمی
به ویژه کمیســیون اقتصادی برقرار و طرحهای
مختلفــی را ارائه کرده ایم و همچنین برای اولین
بار موفق به اخذ مجوز شورای حل اختالف فعاالن
اقتصادی شده ایم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی
با اشاره به اقداماتی برای تاسیس دادگاه تجاری فعاالن
اقتصادی خاطرنشان کرد :ســعی داریم که دادگاه
تخصصی فعاالن اقتصادی را ایجاد کنیم تا گر فعاالن
اقتصادی ما با مشکالتی در زمینه کاری خود مواجه
شــوند ،به دادگاههای تجاری مرتبط با حوزه کاری
خود مراجعه کنند .این دادگاهها باید با دادگاههایی
که افرادی مجرم به آنجا برده میشود ،متفاوت باشد تا

شان این فعاالن حفظ شود و همچنین باید قضاتی که
حکم میکنند ،اطالعات کافی در زمینه فعالیتهای
اقتصادی داشته باشند.
رییس کمیســیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی
خراسان رضوی با اشاره به انواع کمیتههای تشکیل
شــده در این کمیسیون ،تصریح کرد :این کمیتهها
شامل کمیته کار و امور اجتماعی ،حقوقی و مالکیت
فکری اســت و با وجود نو بنیاد بودن این کمیتهها،
اقدامات بسیار موثری تاکنون انجام شده است که از

جمله می توان به اصالح قانون گمرکی و ترانزیت و
انجام اقدامات موثر در مباحث مالیاتی اشاره کرد.

zضرورت آشنایی با راهکارهای جدید برای حل
مشکالتفعاالناقتصادی

در ادامه دبیر علمی سمینار مالکیت فکری و معنوی در
سخنانی گفت :با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و
اینکه این شرایط برای فعاالن اقتصادی کشور حساس
تلقی شود ،آشنایی با راهکارهای جدید یک ضرورت
محسوب میشود.

اطهری گفت :اگر مالکیت فکری را فکر و اندیشــه
انسانی در نظر گرفته شود ،عمری به قدمت انسان دارد،
همواره از ابتدا خالقیت همراه انسان بوده و خالقیت و
رقابت برای انسان دغدغه حاصل از فکر را ایجاد کرده
است .وی تصریح کرد :از دیدگاه ما ،مالکیت فکری
همانند یک شمشیر دو لبه است که اگر به آن آگاه
باشیم و از حقوق به موقع و مناسب استفاده کنیم،
قاعدتا میتواند شکوفایی اقتصادی زیادی را برای ما به
همراه داشته باشد ،همچنین به این مساله توجه نکنیم،
فرصت را در اختیار رقبای خود قرار خواهیم داد.
اطهری عنوان کرد :مساله مالکیت فکری در کمیسیون
حقوقی در سال  96شکل گرفته است ،بر اساس ایدهای
که در این کمیسیون مطرح شد و پس از پرورش این
ایده توسط اعضای کمیته در کمیسیون به تصویب
رسید و پس از تلفیق این طرح با کمیته آموزش ،این
کارگروه علمی کارگروه تشکیل شد.
دبیر علمی سمینار مالکیت فکری و معنوی تصریح
کرد :بر اســاس نیاز مخاطبان از حوزههای مختلف،
بخشی برای آشنایی با کلیتی از مالکیت فکری مطرح
شدو پس از آشنایی با کلیت مالکیت فکری ،یک روال
ساخت مالکیت با تمرکز بر صنعت و رشتههای خاص
آن در نظر گرفته ایم.
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رئیسدانشگاهجامععلمی
کاربردی خراسان رضوی
گفت 17:مرکز جامع علمی
کاربردی استان در سالتحصیلــی  97-98از
گردونه این دانشگاه خارج
شده و نمی توانند پذیرش دانشجو داشته
باشند.
مرتضی تشکری در جمع خبرنگاران افزود :علت

حذف این مراکز منع شدن سازمان ها و نهادهای
دولتی از برگزاری دوره های آموزش جامع علمی
 کاربردی است .وی با بیان اینکه این دانشگاه در 2نوبت مهرماه و بهمن ماه پذیرش دانشجو دارد،
افزود :ممکن است برخی از مراکز تعطیل شده در
بهمن ماه در قالب مراکز غیردولتی دانشگاه جامع
علمی  -کاربردی پذیرش دانشجو را از سر بگیرند.
وی اظهار کرد 58 :مرکز جامع علمی -کاربردی
مربوط به نهادهای دولتی ،غیردولتی و خصوصی در

خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد  31مرکز
برای سال تحصیلی  97 -98دانشجو می پذیرند.
تشکری اظهار داشت :ظرفیت پذیرش دانشجو در 2
مقطع یاد شده در مهرماه امسال 18هزار نفر است؛ با
این حال هم اینک این دانشگاه  25هزار دانشجو دارد
که از این تعداد چهار هزار نفر در مقطع کاردانی و
 10هزار نفر در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند.
رئیس دانشگاه جامع علمی  -کاربردی خراسان
رضوی گفت :ساالنه حدود  6هزار نفر از این دانشگاه

دانش آموخته می شوند که  76درصد آنان جذب
بازار کار می شوند .تشکری افزود :سه هزار و 680
مدرس فعال و  760مدرس خبره در این دانشگاه
مشغول تدریس هســتند .افزایش میزان شهریه
برای دانشجویان مهرماه امسال در دانشگاه جامع
علمی -کاربردی خراســان رضوی در رشته های
حوزه صنعت و کشــاورزی  8درصد و در رشــته
های مدیریت خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر
 5درصد است.

خبر

کاشمروبردسکن؛
پایلوتاجرایطرحارجاعبیمهسالمتکشور

دنیــای اقتصاد -نماینــده مردم
شهرستانهای کاشمر ،بردسکن و
خلیلآباد در مجلس شورای اسالمی
از اجرایی شدن طرح پایه ارجاع بیمه
سالمت کشور در کاشمر و بردسکن

خبر داد.
بهروز بنیادی با بیان اینکه اجرای طرح ارجاع بیمه سالمت
در خراســان رضوی به عنوان پایلوت کشوری در شهرهای
کاشمر و بردسکن اجرایی میشود ،اظهار کرد :زیر ساختهای
مورد نیاز برای این طرح آماده و پروندههای سالمت کامل
شده است.
وی با اعالم اینکه اتصال نرم افزاری مراکز بهداشتی روستاها
به مراکز جامع سالمت بیمارستانها انجام گرفته است ،عنوان
کرد :با آغاز این طرح شاهد کاهش نارضایتیهای بسیاری در
بین مردم خواهیم بود.
نماینده مردم کاشــمر در مجلس شورای اسالمی گفت:
به رغم اینکه در گذشته افراد با ارائه دفترچه بیمه هر کجا
دوست داشتند برای درمان مراجعه میکردند اما امروز باید
از سیستم ارجاع این کار صورت گیرد به صورتی که ابتدا باید
از مرکز بهداشت به مرکز جامع سالمت و از آنجا به مراکز
تخصصی معرفی شوند و بعد متخصص آنها را ویزیت کند.
وی بــا بیان اینکه هرچند نظام ارجــاع در برنامه پنجم
توسعه باید اجرایی میشــد اما در دولت دوازدهم این کار
انجام میگیرد ،افزود :امیدواریم با اجرای این طرح خدمات
خوبی به بیماران ارائه شود و شاهد صرفه جویی در هزینه
درمان صورت گیرد.
بنیادی با اشــاره به اینکه در حال حاضر سیستم دولتی
ارائــه خدمات را فقط به مادران باردار انجام میدهد و باقی
گروهها کمتر خدمات دریافت میکنند ،عنوان کرد :کاشمر
از نظر پزشکان متخصص در وضعیت مناسبی به سر میبرد
و بیماران زیادی از شهرهای مجاور به آنها مراجعه میکنند.
بینادی همچنین با بیان اینکه با نمایندههای شهرستانهای
سبزوار و خراسان جنوبی پیگیر اجرای جاده چهار بانده سبزوار
به خراسان جنوبی هستیم اظهار کرد :برای راه آهن سبزوار،
کاشمر نیز دو و نیم میلیارد تومان جهت تهیه طرح در بودجه
امسال پیش بینی شده است.

معاوناجتماعیقوهقضاییهدرجمعصنعتگرانخراسان
تأکیدکرد

تولیدکنندگانواقعیوخوشنام
تحتحمایتقضاییقرارمیگیرند

دنیای اقتصاد -نشست هم اندیشی صنعتگران با
معاون اجتماعی قوه قضاییه در شهرک صنعتی توس
مشهد برگزار شد و تولیدکنندگان چالش های تولید
و پیشنهادات خود را با محمد باقر الفت مطرح کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه بر حمایت دستگاه قضا از تولید
تأکید کرد و با اشاره به ابالغ سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و تکالیف سه قوه گفت:
حمایت قضائی از سرمایه گذاری مشروع و
مبارزه با مفاسد اقتصادی از محورهای اصلی فعالیتهای قوه
قضاییه در بحث اقتصاد مقاومتی است .محمد باقر الفت با
اشاره به مصوبات کمیسیونهای مختلف حمایت از سرمایه
گذاری اظهار کرد :چنانچه مدیری مصوبات این کمیسیونها
را اجرا نکند ،تحت تعقیب قضائی قرار می گیرد.
الفت با ابراز تاسف از عدم آگاهی بیشتر تولید کنندگان از
قوانین حمایتی ادامه داد :تولیدکنندگان واقعی ،با سابقه و
خوشــنام که تمام تالششان تولید و کارآفرینی است مورد
حمایت قرار می گیرند.
معاون قوه قضاییه همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره
به تشکیل ســتاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی از
شــهریور ماه سال گذشــته اظهار کرد :این ستاد با حضور
مسئوالن اجرایی استان و به ریاست مسئوالن دادگستری
ها راهکارهای قانونی برای حل مشکالت فعاالن اقتصادی را
بررسی می کند .الفت با اشاره به رفع محدودیت های تولید و
حداقل شدن ممنوع الخروجی مدیران واحدها ،تصریح کرد :با
توجه به شرایط کشور و ضرورت اجرایی سیاستهای اقتصاد
مقاومتی چنانچه دستگاهی تکالیف خود را انجام ندهد ،آن
دستگاه را مکلف به اجرای قانون می کنیم.
zامیدواریمروزیعدالتمالیاتیمحققشود

سید حسن حسینی رئیس خانه صنعت
خراسان رضوی در سخنانی به مسائل ارزی
تولیدکنندگان پرداخت و گفت :هرچند که
اعالم سیاســتهای جدید دولت در این
بخش باعث کاهش التهابات شد اما تولید
آنطور که شایســته است در این بسته دیده نشده است .از
آنجایی که اغلب واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه نیاز
دارند ،باید تمهیدات ویژه ای برای حمایت از کارآفرینان اتخاذ
شود .به گزارش روابط عمومی خانه صنعت ،نائب رئیس اتاق
بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد :امروزه با همکاری دستگاه
قضایی و کمیسیونهای حمایت قضایی از سرمایه گذاران،
بخــش عمده ای از مشــکالت حقوقــی و قضایی در خود
شهرســتانها رفع می شود و امیدوارم این تجربه موفق در
اســتان خراسان رضوی به سایر استانهای دیگر کشور هم
تسری یابد .حسینی فقدان نظام مالیاتی و بانکی کارآفرین
محور را یکی از چالش های مهم کارآفرینان توصیف کرد و
گفت :اگر دستگاههای پول ســتان حمایت از کارآفرینان،
صنعتگران و معدنکاران را به عمل آورند ،تولید جان دوباره
ای می گیرد .کارآفرینان مخالفتی با پرداخت مالیات ندارند،
آنچه خواسته این جامعه سخت کوش است عدالت مالیاتی
است که امیدواریم روزی محقق شود.
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اینستاگرام؛فرصتکسبوکارهایکوچک
روزبه فالح *

همه ما میدانیم که کسب درآمد از
شبکه های اجتماعی نه یک انتخاب
بلکه یک ضرورت است.امروز کمتر
کسب و کاری را میشناسیم که در
فضای محازی حضور نداشته باشد اما
متاسفانه اکثر این کسب و کارها موفق نیستند و تقریبا
وقت شان را تلف میکنند در صورتی که با رعایت چند
دستورالعمل ساده میتوانند به سرعت اولین گامهای
موفقیت را بردارند.
در شــماره های آینده نکاتی برای فعالیت بهتر در
فضای اینستاگرام به شما عزیزان خواهم گفت.
برخالف تصور خیلی از افراد،موفقیت در اینستاگرام
،اصال کار سختی نیست .فقط کافی است کمی وقت
بگذارید و نکات ســادهای را رعایت کنید تا خودتان از
نتایج آن لذت ببرید.
موضوع اینجاست که اکثرا ً کسب کارها فکر میکنند
موفقیــت در اینســتاگرام یعنی داشــتن دهها هزار
فالوور و  .....درصورتیکه این شــرایط برای سلبریتی
ها(هنرپیشهها ،ورزشکاران و  ، )...اینفلوئنسر ها (افراد
معــروف صاحب نفوذ در اینســتاگرام ،افرادی که در
اینستاگرام به شهرت رســیدهاند و طرفداران زیادی
دارند) و یا نمانام(برند)های بزرگ (مثال سامســونگ)
صدق میکند .اما برای کسبوکارهای کوچک و متوسط
در حقیقت بهجای تعداد فالوور ،چیزی که مهم است
کیفیت آن اســت.در این ستون،من به شما نکاتی را
میگویم که رعایت آنها شمارا به همین هدف(داشتن
فالورهای باکیفیت)میرساند .فالوور با کیفیت همان
مشتری بالقوه است که با کمی هوشمندی میتوانید
آن را به خریدار تبدیل کنید.
با من همراه باشید و لذت ببرید.
*مشاور اینستاگرام مارکتینگ

در سال گذشته  20.5میلیون دالر
سرمایهگذاریمستقیمخارجیتوسط
اتباع افغانستان با مجوز رسمی در
 22طرح استان صورت گرفته است؛
این میزان معادل  3.5درصد کل
سرمایهگذاریخارجیاستان
در سال  96بوده است
zچالشهایسرمایهگذارانافغانستانیدرخراسانرضوی
حال در این اوضاع که کشورهای همسایه چون ترکیه در
حال ربودن گوی سبقت در جذب سرمایهگذاران خارجی
هستند ،بهتر است ببینیم در ایران و به ویژه استان خراسان
رضوی چه مشکالتی دامنگیر سرمایهگذاران افغانستانی
است .مشکالتی که باعث ورود شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی اســتان به موضوع و تالش برای حل و
فصل آنها شد و به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ،در صورت رفع
آنها  50درصد ســرمایهگذاری خارجی در استان افزایش
خواهد یافت.
علی اکبر لبافی از طوالنی بودن مراحل
صدور مجوز سرمایهگذاری ،مشخص
نبودن مبلغ ســرمایهگذاری خارجی
برای صدور مجوز رسمی در این زمینه،
باال بــودن مبلــغ  300هــزار دالر

گزارش
کرد و سرمایهگذار باید به صرافیهای معتبر معرفی شود.
از طرفــی ،بایــد به این نکته توجه کرد کــه نمیتوان از
سرمایهگذار خارجی انتظار داشت در لحظه ورود به کشور،
از اول همه اقتصاد را تحلیل کند بلکه باید بخشی را برای
ســرمایهگذاری به او نشان دهیم و بعد وضعیت را تحلیل
کند .این موضوع در سرمایهگذاری خراسان رضوی اتفاق
نیافتاده است و تا زمانی که سرمایهگذار حوزه را پیدا کند،
طرح ارائه دهد و ...زمان زیادی صرف میشــود .عبداللهی
درباره مشوقهای مورد انتظار سرمایهگذاران افغانستانی از
دولت میگوید :یکی از انتظارات این است که برای برخی
از ســرمایهگذاران قدیمی ،تمهیداتی اندیشــیده تا برای
بچههایشان تابعیت گرفته شود .در این صورت ،سرمایهها
نیز در استان خراسان میماند و از کشور خارج نمیشود.

بررسی چالشهای پیش روی سرمایهگذاران افغانستانی در خراسان رضوی

خبری از فرش قرمز نیست

سیادت :اقامت به دلیل اشتراکات
فرهنگی ،زبان مشترک و نزدیکی
جغرافیاییبرایسرمایهگذاران
افغانستانی بسیار مهم است و یکی از نتایج
سرمایهگذاری و پذیرفته شدن آن به طور
رسمی این است که برای سرمایهگذار
و خانوادهاش اقامت سه ساله با امکان
خروج و مراجعت مکرر صادر میشود

عکس تزئینی است

ترفندهای اینستاگرام

ادامه از صفحه اول
zامتیازات و خدمات ترکیه به سرمایهگذاران خارجی
به گفته ابراهیمی ،رئیس اتاق مشــترک ایران و ترکیه؛
دولت ترکیه به آن گروه از سرمایهگذارانی که دو میلیون
دالر در بخش صنایع ،بخش کشاورزی و یا امور تجاری این
کشور سرمایهگذاری کنند ،تابعیت میدهد .از سوی دیگر
هرکسی به ارزش یک میلیون دالر خانه یا امالک خریداری
کند به شرط ارائه سند مالکیت ،تابعیت دریافت میکند که
این امر هم میتواند در بحران فروش امالک گران قیمت
مفید واقع شود و از طرفی سرمایه جذب کند که این نوع
امتیاز یعنی دادن تابعیت به شــرط خرید ملک عالوه بر
ورود ســرمایه و ایجاد بازار برای خدمات جانبی ،اشتغال
به وجود میآورد .همچنین به هر یک از ســرمایهگذارانی
که  ۱۰۰نفر نیروی کار جذب کند که به تایید وزارت کار
و تامین اجتماعی برســد و افرادی که ســه میلیون دالر
اوراق قرضه دولتی خریداری کرده یا سه میلیون دالر در
بانکهای ترکیه پسانداز کنند ،تابعیت داده میشود .به گفته
ابراهیمی ،دولت ترکیه با این روشها درصدد جلب و جذب
سرمایهداران کشورهای منطقه ،صاحبان صنایع منطقه و
جذب پولهای بال استفاده است .همانطور که چندی پیش با
دادن اجازه خرید امالک توسط اتباع خارجی ،عالوه بر ایجاد
رونق در صنعت ساختمان ،منابع ارزی خود را تقویت کرد.
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رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان :یکی از جاذبههای اصلی قانون سرمایهگذاری خارجی برای سرمایهگذاران افغانستانی موضوع اقامت است ؛ اقامت به دلیل اشتراکات فرهنگی ،زبان مشترک و نزدیکی جغرافیایی برای آنها بسیار مهم است

سرمایهگذاری طبق آنچه در عرف هست ،نبود طرحهای
آماده برای ارائه و پیشنهاد به سرمایهگذاران خارجی و غیر
اجرایی بودن مرکز خدمات سرمایهگذاری به عنوان مهمترین
مشکالت کنونی این حوزه برای افغانستانیها نام میبرد.
وی درباره پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتوگو برای
رفع این مشکالت به «دنیای اقتصاد» میگوید :بهتر است
کف مبلغ سرمایهگذاری خارجی تا  100هزار دالر کاهش
یابد تا سرمایهگذاریهای کوچک هم اتفاق بیافتد؛ همانطور
که در برخی کشورها عدد این نوع سرمایهگذاری کمتر از
 300هزار دالر است .از طرفی پیشنهاد میشود برای خروج
مرکز خدمات سرمایهگذاری از حالت مشاوره به اجرایی،
افرادی که به عنوان نماینده دستگاههای دولتی در این مرکز
مستقر هستند ،نقش اجرایی پیدا کنند و تمام فعالیتهای
مربوط به سرمایهگذار خارجی در آنجا صورت بگیرد و الزم
است طرحهایی برای پیشنهاد به سرمایهگذاران مهیا شود.
zنمایندگان دولت در مرکز جذب سرمایهگذاری

خارجی استان نقش مشورتی دارند تا اجرایی
اما بد نیست بدانیم که به منظور تسهيل و تسريع در انجام
وظايف قانوني سازمان سرمایهگذاری در زمينههاي تشويق،
پذيرش و حمايت از سرمايهگذار خارجی در كشور ،مركز
جذب سرمایهگذاری خارجی استان به ریاست استاندار و
با اولویت انجام امور سرمایهگذاران خارجی در مهرماه سال
 87تشكيل شده و نمايندگان دستگاههاي اجرایی استان
در آن مستقر هستند.
اين مركز ،كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايهگذاري
خارجي به ســازمانهاي ذيربط بــوده و هماهنگیهای
الزم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشــکالت
سرمایهگذاران از طریق نمایندگان تاماالختیار دستگاههای
اجرایی و تشــکلهای غیردولتــی و نهادهای عمومی در
مرکز انجام میگیرد که به گفته برخی از ســرمایهگذاران
افغانستانی و رئیس دبیرخانه شورای گفتوگو ،نمایندگان
دستگاهها در مرکز جذب سرمایهگذاری خارجی خراسان
رضوی اختیار تام نداشــته و بیشــتر در نقش مشــاوره
عمل میکنند.

ابراهیمی:درترکیهسرمایهگذارایکه
 ۱۰۰نفر نیروی کار جذب کند که به تایید
وزارت کار و تامین اجتماعی برسد و
افرادی که سه میلیون دالر اوراق قرضه
دولتی خریداری کرده یا سه میلیون دالر
در بانکهای ترکیه پسانداز کنند،
تابعیت داده میشود
البته فاضل خیاط ،مدیر مرکز جذب
سرمایهگذاری خارجی خراسان رضوی
نظر متفاوتی دارد و از نقش این مرکز
در ارائه فرصتهای ســرمایهگذاری
اســتان میگوید :با ارائه فرصتهای
سرمایهگذاری که به صورت الکترونیکی نیز در سایت مرکز
خدمات سرمایهگذاری موجود است ،مشاوره کارشناسی
الزم از سوی نمایندگان تاماالختیار دستگاه اجرایی مربوطه
نیز به ســرمایهگذار ارائه شــده و ظرفیتهــا و مزایای
ســرمایهگذاری در بخشهای هر حوزه برای وی تبیین
میشود و با توجه به اینکه اتباع افغانستان از نظر تعداد
طرح و سرمایهگذار ،بخش اعظم سرمایهگذاران خارجی
اســتان را در بر میگیرند ،بیشترین میزان خدمات ارائه
شــده در این مرکز را نیز به خود اختصاص میدهند .او
میافزاید :انجام تمام امور مرتبط با نیروی انتظامی و اداره
کار ،بدون نیاز به حضور ســرمایهگذار در ارگان مربوطه،
انجام تمام امور سرمایهگذاران مرتبط با وزارت امور خارجه
و ثبت شرکت و بسیاری از امور اداری برای سرمایهگذاران
که در تهران و ســایر استان ها هنوز تعریف نشده است،
مثــل پیگیری ثبت نــام فرزندان آنها بــرای مدارس و
دانشگاهها ،جلوگیری از مصاحبه ادارات حراست مختلف
با ســرمایهگذاران خارجی و گرفتن تخفیف از شــرکت
شهرکهای صنعتی در خرید زمین در این مرکز صورت
میگیرد.

zاقامت ،اصلیترین جاذبه سرمایهگذاران افغانستانی
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان
اما نظرات جالب توجهی درباره وضعیت
سرمایهگذارانافغانستانیوخواستههای
آنها دارد و میگوید :در یکی دو سال
گذشته عمده سرمایهگذاران خارجی
در اســتان ،افغانستانی بودند که یکی از جاذبههای اصلی
قانون سرمایهگذاری خارجی برای این افراد موضوع اقامت
است؛ اقامت به دلیل اشتراکات فرهنگی ،زبان مشترک و
نزدیکی جغرافیایی برای آنها بسیار مهم است و یکی از نتایج
سرمایهگذاری و پذیرفته شدن آن به طور رسمی این است
که برای سرمایهگذار و خانوادهاش اقامت سه ساله با امکان
خروج و مراجعت مکرر صادر میشود.
محمود ســیادت میافزاید :در حالی اقامت سه ساله به
سرمایهگذاران افغانســتانی داده میشود که در گذشته
پروانه کار برای این افراد به صورت ســاالنه صادر میشد
و خوشــبختانه این موضوع امســال برای اولین بار حل و
فصل شــد و پروانه کار هم در استان به صورت سه ساله
تمدید میشود .وی ادامه میدهد :در حال حاضر مشکالت
محدودی برای صدور گواهینامه رانندگی یا مراجعه به برخی
ادارات وجــود دارد که با تالش مســئوالن مرکز خدمات
سرمایهگذاری این مشکالت نیز در حال رفع شدن است.
ســیادت خاطرنشان میکند :بزرگترین مشکل کنونی
سرمایهگذاران افغانستانی ،بالتکلیفی درباره نحوه تبدیل ارز
وارداتی به ریال اســت که چون از فروردین ارز تک نرخی
اعالم شد ،بالتکلیفی ناشی از آن باعث شد جاذبهای برای
افراد عالقمند به سرمایهگذاری وجود نداشته باشد که البته
این موضوع هم در حال برطرف شدن است .اما اینکه امروز
قیمت ارز در بازار آزاد بیش از  10هزار تومان و به صورت
قانونی  4400تومان است ،قطعا برای شروع سرمایهگذاری
دافعه ایجاد میکند.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان هم مانند رئیس
دبیرخانه شــورای گفتوگوی استان معتقد است در ارائه
طرحها و فرصتهای ســرمایهگذاری به افغانستانیها در
خراسان رضوی کوتاهی شــده است .او تصریح میکند:
باید طرحهای سرمایهگذاری آماده و به روزی داشته باشیم
که به سرمایهگذار بدهیم اما در این زمینه کمبود هست
و کوتاهی شــده؛ معدن ،صنعت ،آبزیان ،گردشگری و ...از
جمله حوزههایی است که باید برای آنها طرحهای به روز
و عملیاتی داشته باشیم و در اختیار سرمایهگذار بگذاریم.
zمشکالت بانکیبرای ورودسرمایههایافغانستانیها
حسن عبداللهی ،وزیر اسبق شهرسازی
افغانســتان در حال حاضــر یکی از
سرمایهگذارانی اســت که در استان
خراسان رضوی فعالیت میکند ،او از
باال بودن مبلغ عرفی سرمایهگذاری در
استان گالیه میکند و میگوید :مبلغ  300هزار دالر برای
سرمایهگذاری خارجی هم رده با کشورهای اروپایی است
اما ترکیه و امارات و قزاقستان با مبلغ کمتری سرمایهپذیر
هستند .ما تقاضا داریم ایران هم مبلغی حدود  100هزار
دالر را به عنوان سرمایه مالک قرار دهد.
وی با اشاره به وجود مشکالت بانکی برای ورود سرمایه به
استان ،اظهار میکند :با پول فیزیکی نمیتوان سرمایهگذاری

zبهبودقوانیننسبتبهگذشته
علیرضا یوسفیان یکی دیگر از سرمایهگذاران افغانستانی
اســت که به گفته خودش  19ســال است به کارآفرینی
و اشــتغالزایی در اســتان میپردازد؛ او مدیرعامل گروه
شرکتهای مهربان پاژ است و نخستین پروانه کار سه ساله
یک سرمایهگذار افغانستانی در استان را دریافت کرده است.
او میگوید :در گذشــته قوانین برای سرمایهگذار خارجی
دست و پاگیر بود و سرمایهگذار هیچ نمایندهای در ادارات
نداشت اما امروز از سازمان صنعت ،محیط زیست و جهاد
کشاورزی در مرکز خدمات سرمایهگذاری نمایندگانی داریم.
در گذشــته برای اقامت بیشتر از  6ماه موافقت نمیشد و
امروز به ســه سال رسیده اســت و پروانه کار هم بهصورا
خودکار تمدید میشود.
وی خاطرنشان میکند :سرمایهگذار افغانستانی که در
حال رفت و آمد است ،نیازی به اقامت ندارد و فقط نیازمند
ویزاســت؛ اما برای ما که در این شهر زندگی میکنیم و
خانواده داریم ،اقامت ضروری است و نیازی به تابعیت هم
نداریم .البته فرزندان کسانی که سالها سرمایهگذاری و
اشتغالآفرینی کردهاند ،پس از  18سالگی تابعیت ایرانی
میگیرند که این موضوع در برخی موارد اجرا نمیشود.
zپیشنهادهای شورای گفتوگو برای حل مشکالت
سرمایهگذارانافغانستانی
اما در جلســه اخیر شورای گفتوگوی استان که اواخر
تیرماه برگزار شد ،پیشــنهادهایی از سوی دبیرخانه این
شورا مطرح شــد؛ یکی از پیشنهادها این بود که باتوجه
به اینکه در بهرهمندی از مشــوقهای سرمایهگذاری در
قانون و آییننامههای مربوطه کف و سقفی تعیین نشده
است ،مرکز خدمات سرمایهگذاری بر اساس نوع و ماهیت
و اهمیت پروژهها به لحاظ فناوری ،اشــتغال و اثرگذاری
در اســتان نسبت به پذیرش طرحها و پروژهها اقدام کند.
همچنین با هدف اثرگذاری بیشتر در ارائه خدمات مطلوبتر
به سرمایهگذاران پیشــنهاد شد نمایندگان دستگاههای
اجرایی و نهادهای مؤثر در صدور مجوز ســرمایهگذاران و
اقامت و پروانه کار در مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی
استقرار یافته و تمام فرآیندهای پذیرش و اقدمات اجرایی
مرتبط با دستگاه در همان محل انجام شود و سرمایهگذار
خارجی نیازمند مراجعه به دستگاههای اجرایی و نهادهای
انقالب اسالمی برای انجام امور نباشد.

عبدالهی :مبلغ  300هزار دالر
برای سرمایهگذاری خارجی هم رده
با کشورهای اروپایی است اما ترکیه
و امارات و قزاقستان با مبلغ کمتری
سرمایهپذیر هستند .ما تقاضا داریم ایران
هم مبلغی حدود  100هزار دالر را
به عنوان سرمایه مالک قرار دهد
از طرفی ،مقرر شد انطباق مدت تمدید پروانه کار با اقامت
کماکان ادامه یافته و از این نظر اختالفی بین مدت اقامت
و پروانه کار وجود نداشته باشد و موضوع عدم ارائه خدمات
بانکی از طریق شــبکه سوئیفت از افغانستان به ایران و از
ایران به افغانستان و مشکالت انتقال ارز از طریق شناسایی
و معرفی صرافی معتبر به عنوان مرجع انتقال ارز بین دو
کشور ایران و افغانستان با پیگیری دفتر جذب سرمایهگذاری
استانداری از طریق استان و ملی مرتفع شود.
پر واضح اســت که در صورت تصویب و اجرایی شدن
پیشنهادات دبیرخانه شــورای گفتوگو ،بخش زیادی از
مشکالت کنونی سرمایهگذاران افغانستانی در استان رفع و
میزان جذب سرمایه خارجی افزایش خواهد داشت.

رییسهیاتمدیرهانجمنصنفیشرکتهایحملونقلبینالمللیخبرداد

محدویتترانزیتدرمرزترکمنستان

دنیای اقتصــاد -رییس هیات مدیره انجمن صنفی
شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی
گفت :از سه شنبه هفته گذشته ترکمنستان در مرز
ســرخس برای ورود و خروج کامیونها محدودیت
عبوری گذاشته است.
به گزارش ایسنا ،احمد زمانیان با بیان
این مطلب که مرز ســرخس امکانات
بسیار خوبی دارد ،عنوان کرد :در این
مرز پل جدید وجود دارد و دستگاههای
موجود در گمرک این مرز بسیار مجهز
است ،همچنین این اقدامات در جهت این بوده که مرز شبانه
روزی شود اما محدودیتها از سوی ترکمنستان باعث بروز

مشکالتی شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه
داد :در گذشــته ما در مرز ســرخس هیچ توقف طوالنی
نداشــتهایم و حتی وضع بهگونهای بوده که روزانه حدود
 200کامیون از این مرز خروجی داشتهایم اما ترکمنستان
از سه شنبه هفته گذشته تصمیم گرفته که در مرز سرخس
روزانه بیش از  30کامیون که از ایران به ترکنمستان وارد
میشــوند را پذیرش نکند و همینطور اجازه داده که 30
کامیــون با ملیتهای مختلف از ترکمنســتان وارد ایران
شود .این محدودیت عبوری باعث ایجاد مشکالت بسیاری
ف و توقفهای
برای شرکتهای حملونقل و شکلگیری ص 
طوالنی در مرز شده است .زمانیان عنوان کرد :متاسفانه در

این خصوص اطالعرســانی انجام نشده است و ارگانهای
مرتبط با حملونقل در این باره اطالع رسانی انجام ندادهاند.
اطالعاتی که ما از طریق رانندهها و نماینده شــرکتهای
حملونقل کسب کردیم حاکیست که بیش از  200کامیون
منتظر ورود به داخل ایران یا ترکمنستان هستند .رییس
هیات مدیره انجمن صنفی شــرکتهای حمل و نقل بین
المللی خراسان رضوی با اشاره به اینکه نگرانی ما برای این
است که محدویت عبوری دائمی شود ،بیان کرد :ترکمنستان
در طول دو ســال گذشته برای کامیونها عوارض عبوری
گذاشــته است که در نهایت خرداد ماه جاری این عوارض
را افزایش داد ،لذا نگرانی ما این است که محدویت عبوری
هم دائمی شود.

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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ایسنا -مرادعلی ساالراحمدی شامگاه  20مرداد ماه در
بیمارستان شهرســتان تربتجام به دلیل کهولت سن و
عارضه قلبی درگذشت.
استاد مرادعلی ساالراحمدی سال  ۱۳۱۳در تربتجام دیده به
جهان گشود و از سن ۱۵سالگی نزد پدر به خوانندگی پرداخت ،در
جلساتی که در آن دوبیتیهای عرفانی میخواندند شرکت میکرد
و از همان زمان بود که خوانندگی را آغاز کرد.
ساالراحمدی در سال ۱۳۵۰همراه با نظرمحمد سلیمانی به لبنان
و ایتالیا(شهر رم) سفر و در تونس برنامه اجرا کردند و در سال ۱۳۷۲
به همراه مرحوم عبداهلل سروراحمدی در کشور انگلستان(در لندن
و منچستر) و اسکاتلند اجرای کنسرت داشته و در جشنوارههای
داخلی نیز حضوری پررنگ داشته اند .گفتنی ست در دهه کرامت
امسال مدرک درجه یک هنری به این استاد آوازخوان اعطا شده بود.
مدیرکلبهزیستیخراسانرضوی:

تنها 30درصدازساختمانهایدولتیبرای
معلوالنمناسبسازیشدهاند

ن رضوی گفت :تنها 30
ایسنا -مدیر کل بهزیستی خراسا 
درصد از ســاختمانهای دولتی شرایط مناسبسازی برای
معلوالن را رعایت کردهاند .همچنین تنها  5درصد مساجد
سرویس بهداشتی ویژه برای معلوالن دارند.
حمیدرضا پوریوسف در رابطه با ارائه تسهیالت اشتغال به افراد تحت
پوشش بهزیستی ،اظهار کرد :تسهیالت تکلیفی دولت برای توانمندان
کل کشور شامل  ۴۷میلیارد تومان تسهیالت الحاقی و  ۲۰میلیارد
تومان برای اشتغال این افراد درنظر گرفته شده است.
وی افزود :تسهیالت اشتغا لزایی برای روستاییان تا سقف  ۲۵میلیون
تومان است که بازپرداختها برای ساکنان روستاهای مرزی  ۴درصد و
برای دیگر روستاها  ۶درصد است .همچنین بازپرداختیهای روستایی
و عشایر در مدت زمان  ۹ساله است .درواقع این تسهیالت برای همه
کارآفرینان ارائه خواهد شد .پوریوسف در رابطه با موازیکاری خدمات
بهزیستی و کمیته امداد تشریح کرد :ما بانک جامع اطالعات داریم
و هماهنگیهــای الزم صورت میگیرد تا افرادی که از کمیته امداد
خدمات دریافت میکنند تحت پوشش بهزیستی نباشند.

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -شش سال
از برگزاری نخستین همایش ملی برندینگ
در استان خراسان رضوی میگذرد و امسال
ششمین دوره این همایش با حضور فعاالن
اقتصــادی به ویژه صاحبــان برند ،روز 24
مردادماه در محل ســاختمان ساپکو برگزار
میشود.
اما در آستانه برگزاری ششمین دوره این
همایش و همزمان با روز خبرنگار ،اعضای هیات
رئیسه انجمن مدیران صنایع استان میزبان
خبرنگاران اقتصادی مشهد بودند و پس از ارائه
توضیحاتی درباره چند و چون برگزاری این
همایش و نتایجی که تاکنون به دنبال داشته،
اشاراتی به وضعیت کنونی اقتصاد کرده و به
سواالتی که از سوی خبرنگاران مطرح شد،
پاسخ گفتند.
zفرآینددقیقوحسابشدهانتخاببرندهایبرتر

نایب رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
خراســان در این نشســت گفت :دغدغه مدیران
صنعتی ،باال بودن کیفیت کاال و مناسب بودن قیمت
آن اســت .شرایط اقتصادی کشور و سیاستهای
پولی و مالی به ســمت و ســویی میرود که قشر
کارمند و کارگر و اقشار دارای درآمد ثابت ،روز به
روز با کاهش درآمد مواجه میشوند و این موضوع
در خلق و خوی آنها اثرگذار است.

چمنیان :یک برند را طی  10تا
 20سال میتوان بارور کرد و به
نتیجه رساند اما این فرصت را در
تمام این سالها از دست دادیم.
این درحالیست که اگر برندهایی
قدرتمندداشتهباشیممیتوانیمقوی
و خودکفا باشیم
احمد اثنیعشری افزود :امروز ما صنعتگران در
شرایط دشــواری قرار داریم؛ از یک طرف دغدغه
مردم را داریم و از طرفی خود زیر فشاریم .بیثباتی
ارزی و تصمیمات خلقالساعه مشکالت زیادی را
برای ما ایجاد کرده است.
وی با اشاره به برگزاری  5دوره همایش برندینگ
از سوی انجمن مدیران صنایع استان ،فرایند انتخاب
برندهای برتر در این همایش را بســیار حســاب
شده خواند و تصریح کرد :با برگزاری این همایش
توانســتیم رقابت خوبی بین واحدهای تولیدی،

صنعتی و حتی جامعه اصناف استان ایجاد کنیم.
امروز برندهای خوبی در حوزه پوشاک ،لوازم خانگی
و بســیاری از صنایع دیگر داریم و در  5سال اخیر
توانســتهایم برندهای خوب ایرانی را در همایش
معرفی کنیم.
اثنیعشــری ادامه داد :صاحبان برند هم از برتر
شــدن و معرفی در این همایش استقبال کردهاند
زیرا در کانون توجه مصرف کننده قرار میگیرند.
تولیدکنندگان باید با برندســازی تمایز خود را از
دیگر محصوالت نشــان دهند تــا در بازار جایگاه
خود را به دست آورند .وی در پاسخ به سوال یکی
از خبرنگاران درباره راهکار بهبود وضعیت اقتصاد
ایــران در دوران تحریم گفــت :دولت ما نیازمند
جراحی است ،جراحی درد دارد اما نه مردم تحمل
درد را دارند و نه دولتمردان حاضر به تغییر هستند.
گستردگی برندسازی در استان در سالهای اخیر
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
نیز در این نشست گفت :برند شدن یک محصول
به معنــای ایجاد اعتبار برای صاحــب آن کاال و
رقابتپذیری است و افزایش صادرات محصول را به
دنبال دارد .فرامرز مرادی هدف برگزاری همایش
برندینگ را آشناسازی مزایای برند و چگونه برند
شــدن و آموزشهای الزم به افرادی دانســت که
حس میکنند نمیتوانند در شــرایط موجود در
بازار رقابتپذیر باشند.
وی یادآور شد :آمارها نشان میدهد در این چند
سال پیشرفت گستردهای در حوزه برند در استان
داشتهایم و به تعداد واحدهای راغب به این موضوع
افزوده شده است.
zاعتمادمصرفکننده،نتیجهبرندسازی

دیگر عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
خراسان نیز برگزاری  5دوره همایش برندینگ را
یکی از افتخارات این انجمن دانســت و گفت :ما
برگزاری این همایش را به عنوان وظیفهای ارزشی
دنبال کردیم .برند شدن خلق یک ارزش است و
در همه زمینهها موضوعی به نام برند داریم .عبداهلل
یزدانبخش با بیان اینکه برندینگ با برند تفاوت
دارد ،اظهار کــرد :برندینگ یک فرایند حرکتی
برای ســاخت یک نام تجاری است و برند شدن
محصول نشــاندهنده چند دهه فعالیت و تالش
در این زمینه است.
وی با بیان اینکه امروز فرایند برندسازی ایجاد
اعتمــاد بــرای مصرفکننده را به دنبــال دارد،
افزود :تــاش ما بر این بوده کــه زحمات چند
ساله شــرکتهای مختلف خدماتی و صنعتی را
نشان دهیم.

zرسیدن به خودکفایی در داشتن برندهایی
قدرتمنداست

یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراسان درباره اهمیت توجه به برندهای
ملی ،به دلبســتگیهای دولتهای نهم و دهم به
درآمد نفتی و دولتهــای یازدهم و دوازدهم به
کشــورهای خارجی پس از امضای برجام اشاره و
تصریح کرد :فرصتی که این سالها از دست رفت،
سرمایهگذاری روی برندهای داخلی بود.
محمدعلی چمنیان تاکید کرد :یک برند را طی
 10تا  20سال میتوان بارور کرد و به نتیجه رساند
اما این فرصت را در تمام این سالها از دست دادیم.
این درحالیاست که اگر برندهایی قدرتمند داشته
باشیم میتوانیم قوی و خودکفا باشیم.
وی گفــت :در  5ســال اخیر بــا همایش ها و
بحثهای علمی و سخنرانیها ،نتایج خوبی را شاهد
بودیم و شرکتهای خوبی نسبت به گذشته در حوزه
برند توانمند شدهاند .دو سال ابتدایی برگزاری این
همایش حکم آموزش را داشــت زیرا بسیاری از
واحدها نمیدانستند برند چیست .سالهای سوم و
چهارم دوره پرسش واحدها بود و دوره قبل و امسال
را میتوان دوره توانمندسازی در حوزه برند دانست.

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

zاین همایش ،خود یک برند است

دفتر سرپرستی قرار گرفتند .در این بازدیدها که
در روز  17مردادماه انجام شدند رئیس و جمعی از
اعضای شورای شهر مشهد ،مدیرکل فنی و حرفهای
خراسان رضوی ،معاونان اقتصادی و برنامه ریزی

شهردار مشهد ،شهرداران مناطق  8 ،4و منطقه
ثامن مشهد و مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز
در جمع خبرنگاران و دست اندرکاران سرپرستی
دنیای اقتصاد در مشهد حضور یافتند.
رئیس شورای شهر مشهد در این بازدید با تمجید از
فعالیت مستمر دنیای اقتصاد در طول سالهای گذشته
در مشــهد از زحمات تیم تحریریه و سرپرست روزنامه
در خراســان رضوی تقدیر کرد و گفت :به عنوان یک
شهروند و نه عضو شورای شهر مشهد سالهاست که با
دنیای اقتصاد ارتباط دارم .دنیای اقتصاد یک کار حرفه
ای و بســیار قوی در حوزه اقتصادی انجام می دهد که
در مقاطع مختلف مرجع خیلی از تصمیم سازی های
اقتصادی است.
محمدرضا حیدری با اشــاره به رویکرد شهرداری به
نگاه حرفه ای در حوزه اقتصاد شهری گفت :سالهای قبل
فراغت بیشــتری داشتم و هر از گاهی در دفتر روزنامه

و اقتصادی و سیاســی ما بــرای تبادل اطالعات
و به روز شــدن تکنولوژی در بخش تولید بسیار
ضروری است.

اثنی عشری :دولت ما نیازمند
جراحی است ،جراحی درد دارد
اما نه مردم تحمل درد را دارند و نه
دولتمردانحاضربهتغییرهستند
پایش سختگیرانه واحدها برای انتخاب برند برتر
در پایــان ،دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع
خراســان در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد درباره
دستاوردهای  5دوره گذشته همایش برندینگ در
استان گفت :روزی که همایش را برای نخستین
بار اجرا کردیم ،کمتر کسی در استان با مباحث
مربوط به برند آشنایی داشت اما پس از برگزاری
اولیــن دوره همایش ،بســیاری از صنعتگران و
فعاالن اقتصادی به این نتیجه رســیدند که باید
به سمت مباحث حقوقی و ثبت برند خود بروند
تا از آن محافظت کنند و این موضوع را بسیاری
از صاحبان برند اذعان میکنند که پس از حضور
در همایش برندینگ این مساله را درک کردهاند.
امیرمهــدی مــرادی با بیان اینکه پرسشــنامه
خوداظهاری همایش ما هر سال تکمیلتر شده
است ،افزود :امروز واحدها برای انتخاب برند برتر
در حد استانداردهای جهانی و سختگیرانه پایش
میشــوند .سال گذشته تنها دو شرکت موفق به
کسب  300امتیاز از  600امتیاز شدند اما امسال
شرکت  400امتیازی هم داریم و  19واحد بیش
از  300امتیاز کسب کردند.

در ادامه ،جلیل افشارنژاد ،یکی دیگر از اعضای
هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان درباره
چگونگی دوام آوردن اقتصاد ایران در برابر تحریمها
گفت :تحریمها را میتوان با تولید جبران کرد ،همان
کاری که در زمان جنگ تحمیلی انجام دادیم و
دوام آوردیم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد :روابط جهانی

وی اظهار کرد :همایش برندینگ به صاحبان برند
نشان میدهد که برای ارتقا برند خود باید به چه
مولفههایی توجه کنند ،در واقع این همایش حکم
یک سند راه را داشته و مسیر را مشخص میکند.
برخیها به مباحث این همایش در دورههای گذشته
توجه ویژه داشــتهاند و برای ارتقای شاخصها،
کارکنــان و به روز رســانی امکانات خود تالش
کردهاند.

سالهاستکهبا«دنیایاقتصاد»ارتباطدارم

دنیای اقتصاد حاضر میشدم .آن زمان دورنمای فعالیت
روزنامه نگاری روشن نبود و نگه داشتن این مجموعه به
عشق وعالقه شما مربوط است وگرنه می دانم که هزینه
ها به گونه ای است که اگر آن تعلق خاطر و عالقه به این
کار حرفه ای نباشد ،کار باید خیلی وقت پیش تعطیل
ی شد .رئیس شورای شهر مشهد در ادامه گفت :انتظار
م
تعریف و تمجید از رسانه نداریم چون از کارکرد خودش
می افتد ،بلکه هم موفقیت ها را و هم کمبودها و نقایص
را باید منعکس کند .دنیای اقتصاد در سطح کالن ملی
هم این ویژگی را دارد و در ویژه نامه استانی هم همین
نگاه را دارد .مطالب و یادداشت هایی که منتشر می شود
بسیار قوی است و ما از آنها استفاده می کنیم.
در دیدار مدیران شــهری دست نوشته ای از شهردار
مشهد به مناسبت روز خبرنگار ازسوی معاون اقتصادی
شهردار مشهد به دبیر ضمیمه خراسان دنیای اقتصاد
اهدا شد.

خبر
استاندار خراسانرضوی:

دنیای اقتصاد -علیرضا رشیدیان روز
یکشــنبه در آییــن قدردانــی از
برگزارکنندگان جشن های دهه کرامت
در مشهد ،گفت :در شرایط کنونی رسالت
خادمان فرهنگ رضوی در تبیین سیره
و روش امام رضا (ع) ســنگین و تعیین کننده است و
کالنشهر مذهبی مشهد ،که مرقد آن امام همام در آن
واقع شده ،این ظرفیت را دارد که نماد ظهور و بروز صفات
امام رضا (ع) از جمله مهربانی ،گسترش تعامل ،محبت،
مدارا و گفت و گوی بین ادیان ،فرقه ها و نحله های مختلف
باشد.
رشیدیان افزود :نیاز امروز جامعه ما خدمت صادقانه و بی منت
به ولی نعمتان و صاحبان اصلی انقالب اســت و در این راستا
انتخاب شعار امسال دهه کرامت به عنوان ‹خدمت کریمانه به
رسم اهل بیت› قابل قدردانی است .وی ادامه داد :ارتقای کیفیت
تولیدات فرهنگی ،افزایش بهره وری و توجه به جامعه مخاطب و
هدف از جمله مواردی است که باید در اجرای برنامه های دهه
کرامت مد نظر قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی گفت :در سالیان اخیر با وجود تمامی
توطئه های استکبار و اســام هراسی ها ،شرایط برای تبیین
فرهنگ و سیره اهل بیت (ع) و گفت و گوی بین ادیان فراهم
شده است.

شریعتی:برندپشتوانهاشتغال،
ارزشآفرینی،مسئولیتاجتماعی
و توسعه ماست و پویایی یک برند
میتواند به ماندگاری و افزایش
مسئولیتاجتماعیآنبیافزاید

zتوجه به تولید ،راهی برای دوام در برابر تحریمها

سامانه ارتباطی3000224800:

زمینهبرایابرازشادیهایمعنوی
فراهمترشدهاست

علی شــریعتیمقدم ،دیگر عضو هیات رئیسه
انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با بیان اینکه در
بسیاری از موارد در انتخاب برترینهای همایشهای
مختلف ،جنبههای مالی حاکم بوده ،خاطرنشان
کرد :خوشبختانه در انتخاب برندهای برتر همایش
برندینگ جنبههای مالی اثری نداشته و ندارد .این
همایش خود یک برند اســت و نشاندهنده این
است که کار صحیح میتواند ارزش آفرینی کند.
وی افزود :برند پشتوانه اشتغال ،ارزشآفرینی،
مسئولیت اجتماعی و توسعه ماست و پویایی یک
برند میتواند به ماندگاری و افزایش مســئولیت
اجتماعی آن بیافزاید .اعتبار برند در بازار جهانی،
توانمنــدی و حضور در بازارهای متنوع و افزایش
ت آن است.
ظرفیتها ،بخشی از ماهی 

رئیسشورایشهرمشهد:

دنیای اقتصاد -همزمان با روز خبرنگار و طبق
سنت هر ساله ،مدیران بخش خصوصی و دولتی
از تحریریه سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد در
مشهد بازدید کردند و در جریان فعالیت های این

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

پیشرفتچشمگیربرندها

پنجمیلیاردریالبهمرمتقناتجهانیقصبه
گناباد اختصاصیافت

آوازخوانپیشکسوتتربتجامدرگذشت

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

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

در نشست خبری هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان مطرح شد

خبر

دنیایاقتصاد-مسئولپایگاهقناتجهانیقصبهگنابادگفت:
امسال پنج میلیارد ریال ،برای مرمت و استحکام بخشی این
اثر جهانی اختصاص یافته است.
رسول صنوبری افزود :از  6.2میلیارد ریال که در  2سال گذشته
برای استحکام بخشی و توسعه زیرساختهای گردشگری قنات قصبه
تعیین شده بود ،پارسال تنها  1.5میلیارد ریال محقق شد و اعتبار
امسال در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.
به گزارش ایرنا صنوبری گفت :برای توسعه کیفی گردشگری قنات
قصبه باید سازه و حفظ اصالت آن و در مرحله بعدی عناصر وابسته
مانند آسیابها ،آب انبارها و کوچه باغها را حفظ کرد و توسعه داد
و این امر در اولویت برنامه های پایگاه جهانی این قنات قرار دارد.
وی تصریح کرد :این قنات تنها یک اثر تاریخی نیست بلکه اثری
چندوجهی است که برای حفظ و توسعه آن باید همه مسائل مانند
کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و اگر به یک بخش ضربه بخورد سایر
بخشها تحت تاثیر منفی آن قرار می گیرند .توسعه زیرساختهای
گردشگری قنات قصبه باید به صورت یک مجموعه کامل گردشگری
در این شهرستان ،منطقه و کشور مورد توجه قرار گیرد و شهرداری،
جهاد کشاورزی و غیره هم در آن قالب به وظایف خود در این زمینه
عمل کنند .قنات قصبه گناباد  25تیرماه  1395به عنوان تنها اثر
استان خراسان رضوی در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسید.
این قنات از  2500سال قبل و در زمان هخامنشیان برای تامین
آب شرب در منطقه گناباد ایجاد شده و همچنان در تامین آب این
منطقه نقش آفرین است .شهرستان گناباد در 287کیلومتری جنوب
مشهد واقع است و دارای  250اثر تاریخی و معنوی است که از این
تعداد  145اثر به ثبت آثار ملی رسیده است.

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

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

خانهمسافرهابازارهتلهاراکسادکردند

رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان
رضوی ،فعالیت خانه مسافرها در مشهد
را موجب کاهش اقامت مســافران در
هتلهای این کالنشهر دانست و افزود:
رشد صعودی فعالیت خانه های زائرپذیر
به صورت مجاز و غیرمجاز ،کاهش چشمگیر اقامت زائران
در هتلهای مشهد را موجب شده است.
بــه گزارش ایرنا محمد قانعی تعداد خانههای مســافر در این
شهر را حدود  6هزار باب تخمین زد و اظهار کرد :سرمایه گذاران
واحدهای اقامتی رســمی با میلیاردها تومان ســرمایه گذاری و
پرداخت هزینههای متعدد ،به علت فعالیت خانه های شخصی
زائرپذیر دچار خسران و زیان می شوند .وی با بیان اینکه هم اکنون
به صورت میانگین  65درصد ظرفیت هتلهای مشــهد تکمیل
اســت ،گفت :این در حالی است که اینک در اوج زمان مسافرت
قرار داریم ولی هتلها برای جذب مســافر خدمات خود را با 40
درصــد تخفیف ارائه می دهند .هم اکنون  220هتل با ظرفیت
رسمی  50هزار نفر در کالنشهر مشهد فعالیت دارند که بخشی از
ظرفیت این واحدها در اوج تابستان خالی است .وی تاکید کرد:
به نظر می رســد با جلوگیری از فعالیت خانه مسافرها و الزام به
اینکه اول واحدهای اقامتی رسمی و سپس دیگر واحدهای فعال
در حوزه اقامت پر شوند ،باید از سرمایه گذاران بخش واحدهای
اقامتی رسمی حمایت شود در غیر اینصورت با خسارات جبران
ناپذیر بخش خصوصی در این زمینه روبه رو خواهیم بود.

هزار و 331مجتمع ناایمن
در مشهد شناسایی شد

دنیای اقتصاد -معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش
نشانی مشهد گفت :یکهزار و  331واحد اقامتی و تجاری
ناایمن در مشهد شناسایی شده است.
به گزارش ایرنا آتشپاد دوم غالمحسین حاجی زاده گفت :حدود
 6ماه قبل در نامه ای از شــهرداران مناطق خواسته شد اماکن
اقامتی و عمومی ناایمن را به آتش نشانی معرفی کنند و تاکنون
یکهزار و  331مورد معرفی شده است و در نوبت بازدید و صدور
اخطــار قرار گرفته اند که تا کنون برای  550مورد اخطار ضابط
قضایی صادر شده است .حاجی زاده ادامه داد 103 :مورد از این
تعداد نســبت به اخذ تاییدیه ایمنی مبادرت کرده اند و اقدامات
الزم را در دست انجام دارند .معاون آموزش و پیشگیری سازمان
آتش نشانی مشهد افزود :همچنین در  6ماه گذشته از  209پاساژ
و بازار در سطح شهر بازدید ایمنی صورت گرفت که به  122مورد
دستورالعمل ایمنی ابالغ و برای  87مورد نیز اخطار صادر شد.
کالنشهر  3.5میلیون نفری مشهد با حدود  30میلیون زائر و
گردشگر ساالنه ،دارای بیش از  30ساختمان و برج بیش از 20
طبقه و  350بازار است.
فرمانده سپاه امام رضا (ع):

اولویترسانه،امیدبخشیبهجامعهاست

فرمانده سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی
گفت :اولویت مهم رسانه امید بخشی و
تزریق روحیه استقامت در مقابل دنیای
استکبار است.
سردار یعقوبعلی نظری در دیدار با مدیران
رسانه ها و مطبوعات خراسان رضوی با بیان اینکه عملیات روانی
با اســتفاده از رسانه ها مهمترین شیوه استکبار است ،افزود :در
شرایط فعلی حفظ نظام و جلوگیری از خدشه به آن وجه مشترک
خبرنگاران ،مدیران و مسئوالن است .باید عملیات روانی دشمن را
خنثی کنیم و روحیه استقامت مردم را افزایش دهیم.
سردار نظری افزود :رسانه ها باید به مشکالت مردم توجه کنند
و آنها را به گوش مسئوالن برسانند و در عین حال مراقب باشند
که این موارد مورد سوء استفاده ضد انقالب قرار نگیرد .این استان
و به ویژه مشهد که مورد هدف دشمن است با انسجام مسئوالن و
رسانه ها ،تحت تاثیر عملیات روانی دشمن قرار نگرفته و از وضع
مناسبی برخوردار است.

