دنیایاقتصادازاقداماتاتاقبازرگانی
خراسانرضویبرایجلوگیریاز سوءاستفاده
از کارتهای بازرگانی گزارش میدهد

صفحه3

یادداشت

ضرورتتوجهبهبیمهمحصوالتکشاورزی
حسین محمدی *

کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن ،جزو
فعالیت های با ریسک باال محسوب می شوند.
کشاورزان با انواع مختلفی از ریسک ها از جمله
تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت آب و هوا ،انواع
آفت ها و بیماری ها ،و همچنین ریسکهای
مرتبط به بازار و مواد اولیه مواجه هســتند.
هرچند روشهای سنتی مدیریت ریسک در مقابله با ریسکهایی
که منجر به وقوع خسارت در مقیاس پایین می شوند خوب عمل
میکنند ،ولی این روشها در مقابله با ریسکهایی که شدت خسارت
باالیی دارند حتی اگر بندرت اتفاق بیافتند ،ازکارایی مناســبی
برخوردار نیست زیرا ریسک های موجود در بخش کشاورزی مثل
ریسک خشکســالی یا تگرگ ،بعد از وقوع سطح وسیعی از یک
منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد.
فعاليت هاي توليدي بخش کشاورزي از آن دسته فعاليت هايي
هســتند که بنا به ويژگي هاي خاص خود در شرايط طبيعي و
غيرقابل پيش بيني و پيشگيري جوي انجام مي شوند و بنابراين
بــا وجود مديريت توليد ،کماکان خطر آســيب پذيري به توليد
محصوالت در ضريب بااليي از ناامني قرار دارد .بنابراين ضرورت بهره
مندي از خدمات بيمه به عنوان يک اصل در بخش کشاورزي کشور
در زمينه توليد محصوالت کشاورزي مورد توجه است .از طرفي با
توجه به شرايط طبيعي و اقتصادي کشور ،مخاطراتي که سرمايه
گذاري در بخش کشاورزي را تهديد مي کند بسيار جدي است.
امروزه با مطرح شدن توسعه پايدار در تمامي زمينه ها بخصوص
در زمينه کشاورزي پايدار ،بايد مخاطرات فعاليتهاي کشاورزي را به
حداقل رسانده و زمينه توليد مداوم و با کيفيت محصوالت توليدي
آن را فراهم کند .اين موضوع با توجه به تامين امنيت غذايي خانوارها
و ايجاد استقالل اقتصادي و همچنين حفظ روستاها به عنوان مرکز
اصلي توليدات کشاورزي از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.
ریسک عنصری گریزناپذیر ولی قابل مدیریت در کشاورزی است.
بیمه کشاورزی از جمله برنامههای موثر مدیریت ریسک است .اما
طرحهای سنتی بیمه محصوالت کشاورزی مشکالتی همچون
هزین ه اجرایی باال ،چالش ناشی از اطالعات نامتقارن یعنی ،انتخاب
نامساعد و مخاطرات اخالقی را دارند.
ادامه در همین صفحه
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تهدیدی ازجنس «جنوا» برای مشهد
صفحه 4

یکی از سیاستهای مهم در مدیریت ریسک ،بیمه
محصوالت کشاورزی است .قانون بیمه محصوالت
کشــاورزی در ســال  1362با هــدف انجام بیمه
محصوالت کشاورزی ،دام و طیور در مقابل خسارتهای
ناشی از رویدادهای طبیعی و قهری برای دستیابی به
هدفها و سیاستهای بخش کشاورزی تصویب و ابالغ
شد .در سال  1363بیمه محصوالت کشاورزی با دو
محصول پنبه و چغندرقند آغاز و هم اکنون به بیش
از  153مورد بیمه ای رســیده است .براساس آمار و
اطالعات ارائه شده از جانب سازمان بیمه محصوالت
کشاورزی ،توازن منطقی بین حق بیمه دریافتی و
غرامت پرداختی وجــود ندارد که این امر منجر به
اتکای قابل مالحظه به یارانه دولت در مقایسه با حق
بیمه پرداختی شده است.
عمده قراردادهاي بيمه محصوالت كشاورزي كه
در ايران بسته مي شود مبتني بر هزينه توليد است
كه در ا ين نوع بيمه حداكثر تعهد پرداخت بر اساس
هزينه انجام شده (هزينه توليد ) محاسبه مي شود و
در صورت بروز خطر ميزان غرامت متناسب با مرحله
پيشــرفت عمليات زراعي و هزينه هاي انجام شده
محاسبه و پرداخت مي شود؛ نوع ديگري از بيمه با
عنوان بيمه ارزش توليد نيز در كشور اجرا ميشود
كه در واقع جبران هزينه هاي جاري توليد بر مبناي

ال طبيعي است
ارزش توليد است .با اين اوصاف كام ً
كه صندوق بيمه كشاورزي به عنوان بيمه گر نتواند
پاسخگوي نيازها و تقاضاهاي متنوع كشاورزان باشد.
راكــد ماندن صنــدوق بيمه و عدم اســتفاده از
برنامههاي متنوعتر ،نوينتر و كارامدتر باعث شده كه
عملكرد صندوق بيمه كشاورزي غيراقتصادي باشد.
براين اســاس اهميت و ضرورت بررسي روش هاي
جديد بيمه اي موفق در ساير كشورها و نيازسنجي
اين روشها از كشاورزان جهت بكارگيري آن در كشور
مشخص مي شود .صندوق بيمه كشاورزي با آگاهي
از نياز كشاورزان نسبت به روشهاي جديد بيمه اي
و حركت به ســمت اين نوع بيمه نامه ها مي تواند
اين امكان را براي خود فراهم آورد كه ضمن افزايش
مشتريان خود ،سودآور شده و يا حداقل زيان خود را
به كمترين مقدار ممكن برساند.
چنیــن هزینه هایی در طرحهای ســنتی بیمه
محصوالت کشــاورزی الزم است زیر چتر حمایت
دولت باشد ،اما معموال در کشورهای در حال توسعه،
دولتها منابع مالی کافی را به منظور کمک به چنین
طرحهایی در مقیاس بزرگ ندارند .تجربیات کشورهای
پیشرفته و در حال توسعه نشان داده است که تغییر
نوع بیمه از سنتی به بیمه های شاخص محور مانند
محصوالت کشاورزی براســاس شاخصهای آب و
هوایی بسیاری از نارساییهای موجود در نظام سنتی
را برطرف کرده است .در این نظام بیمه ای برخالف

در نشست فعاالن اقتصادی و اتحادیه روسای
اتاق های بازرگانی عراق و خراسان رضوی مطرح شد

تحکیممناسباتتجاری
مشهد-بغداد
صفحه 2

معاونشهردارمشهدخبرداد

هدفگذاریافتتاح 5هزارواحد
مسکنارزانقیمتدرمشهد
صفحه 2

آنچهدرنشستخبریمدیرکلمیراثفرهنگی،صنایع
دستیوگردشگریخراسانرضویمطرحشد

افزایشنرخدالر
بهنفعگردشگریمشهد
صفحه 4

درنشستخبریپارکعلموفناوریخراسانمطرحشد

فعالیت 30شرکتفناورینرم
درخراسانرضوی
صفحه 2

استاندارخراسانرضوی :مشمولقانون
منع بهکارگیری بازنشستگان هستم
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پایشجدیومستمر
کارتهایبازرگانیدرمشهد

طرحهای سنتی حق بیمه و غرامت براساس مقدار
شاخص و تاثیر آن بر افت محصول تعیین میشود
و از آنجاییکه این شاخصها براساس منابع دادههای
شفاف و مشخص هستند ،بسیاری از نارساییهای
ناشــی از اطالعات نامتقــارن را برطرف میکند .با
استفاده از بیمه شاخص آب وهوا ،پرداخت خسارت
به کشاورزان به حفظ یا شکست محصوالت بستگی
نخواهد داشــت ،بنابراین کشاورزان حداکثر تالش
خود را برای حفظ محصول انجام میدهند .بمنظور
طراحی بیمه شاخص آب و هوا معموال سه شاخص
آب وهوایی بارندگی تجمعی ،خشکسالی و شاخص
کاهش بارندگی در نظر گرفته می شود .شاخص ها
با استفاده از اطالعات دما و بارش یک شهر طی یک
دوره زمانی مشخص محاسبه شده اند.
از این رو پیشنهاد می شود نهادهای متولی بیمه
محصوالتکشاورزیازجملهصندوقبیمهمحصوالت
کشاورزی ،با بررسی دقیق نکات قوت و ضعف روشهای
سنتی و روشهای جدید بیمه محصوالت کشاورزی،
اوال دامنه انتخاب کشاورزان برای بیمه را بیشتر کرده
و ثانیا به سمت کاهش اتکا به منابع دولتی ،افزایش
پوشش بیمه ای کشاورزان و افزایش حمایت از آنها
حرکت کنند.
* عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

دنیای اقتصاد از وضعیت سطح تحمل پلهای بتنی روگذر قدیمی مشهد گزارش میدهد

تهدیدی از جنس «جنوا» برای مشهد

مریم نخعی سعدآباد
دنیای اقتصاد -اگر بخواهیم به تعریف شهر مدرن ،وجود زیرساخت های مدرنی که سبب راحتی زندگی و رفاه شهروندان می
خبرنگار
شودرااضافهکنیم،قطعاشهرمدرنتنهابامولفههاییمانندخودروهایگرانوبرجهایسربهفلککشیدهموردبررسیقرار
نمی گیرد .در این میان ،یکی از مهم ترین موضوعاتی که می تواند شهر مدرن را به ویژگی های این شاخص تبدیل کند ،ایجاد پل هایی است که به
دلیلامکانعبورومرورخودروها،سببکاهشترافیکدرخیابانهاوشریانهایاصلیشهرمیشود.ازسویدیگر،مشهدبهدلیلاینکهدومین
کالنشهربزرگکشوراستوازویژگیهایمهمیبهبرکتوجودبارگاهمنوررضویبرخورداربوده،اگرچهممکناستتعدادپلهایروگذرآنکمتر
از پایتخت باشد ،اما فاصله زیادی ندارد .درست است که وجود پل های روگذر در مشهد امکان عبور و مرور به خودروها را می دهد ،همچنین ،سبب
کاهش ترافیک می شــود ،اما نیازمند نظارت و تعمیرات دوره ای و ساالنه ای است تا سطح تحمل آنها مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه از ایجاد
حوادثغیرمترقبهجلوگیریشود.
اگربهتاریخساختپلهایبتنیروگذرمشهدنگاهیبیاندازیم،پلپرتویعنوانقدیمیترینپلبتنیدراینکالنشهررابهخوداختصاصمیدهد،
جالب است بدانید ،این پل قدمتی 30ساله دارد و به دلیل اینکه شریان اصلی میان بلوار وکیل آباد و مناطق ییالقی همچون طرقبه و شاندیز است،
ساالنهحدود 43میلیونخودروازاینپلبرایرفتنبهمناطقییالقیطرقبهوشاندیزیابازگشتبهمنزلخودعبورمیکنند.حالسئوالیکهپیش
میآیدومدتهاستذهناصحابرسانهرابهخودمشغولکرده،سطحتحملپلهاییهمچونپلپرتویمشهداست.سخنگویسازمانترافیک
شهرداری مشهد تاکید ویژه ای به اصالح پل پرتوی دارد و می گوید :این پل پاسخگوی میزان خودروهایی که در آخر هفته ها از روی آن عبور می
کنند،نیست.بهگفتهمجیدبختآزمامطالعاتوطراحیامتدادبزرگراهامامعلیبهشاندیزانجاموبهاستانداریارسالشده،همچنین،بحثایمن
سازی پل پرتوی هم برای تحمل بار ترافیکی مطرح شده که از طریق مشاور منطقه 12شهرداری در حال آماده شدن است .امتداد بزرگراه جنوبی و
اتصال آن به جاده طرقبه نیز از تکالیف معاونت شهرسازی بوده که قرار است با همکاری سازمان ترافیک انجام شود ،این موضوع نیز نکته دیگری
استکهسخنگویسازمانترافیکشهرداریمشهدبهآناشارهمیکند.
ادامه در صفحه 4

رئیسکمیسیونحمل ونقلاتاقبازرگانی
خراسان رضوی اعالم کرد

عملکردضعیفایران
درحملونقلبهآسیایمیانه
صفحه 3

استاندار خراسانرضوی :مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان هستم
دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی گفت:
تغییر و جابهجایی بازنشستهها در مهلت قانونی
خود و با تدبیر مناســب به نحوی که تنش و
مشکلی در امور مردم روی ندهد ،انجام میشود.
علیرضا رشیدیان که سیزدهمین استاندار خراسان
و پنجمین استاندار خراسان رضوی است ،از اسفندماه
سال  1392بر مسند ریاست این استانداری تکیه کرد؛
او دیروز در حاشیه جلسه شورای اداری استان به قانون
منع به کارگیری بازنشستگان و اینکه خود نیز مشمول
این قانون است اشاره و اعالم کرد طبق قانون و در مهلت
دو ماه ابالغ شده ،باید تمامی کسانی که مشمول این
قانون میشــوند حداکثر تا سقف زمانی تعیین شده
مسئولیت را واگذار کرده و کنار بروند.

کسانی که باید بازنشسته شوند
مشخص و در سیستم سامانه اداری
کامال قابل احصا هستند و نیازی نیست که
بعضی توصیه کنند که بگردیم و آنها را
پیداکنیم
پیش از ایــن نیز ،محمدرحیــم نوروزیان ،معاون
سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان رضوی
در راســتای اجرای این قانــون و در حرکتی آموزنده
استعفا داده بود تا نشان دهد چشم به قدرت ندارد.
اما رشــیدیان در حاشیه جلسه شــورای اداری با
بیان اینکه بعضی از معاونان اســتانداری مشمول این
قانون میشوند ،تصریح کرد :آنها با تصویب این قانون
استعفای خود را به صورت مکتوب اعالم کردند اما وزیر
کشور عنوان کرد که پذیرش استعفای آنان با سازمان
باالدستی که حکم آنان را صادر کرده است.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد :در این رابطه
وزیر کشــور توصیه کردند که تا زمانی که جایگزینی
برای آنها در مهلت قانونی انتخاب و معرفی نشده از
بیان و پیگیری استعفا خودداری کنند.

وداع با صالبت
رشــیدیان با اشــاره به اینکه بعضی جو بدی را در
جامعه پراکندهاند ،گفت :کســانی که باید بازنشسته
شوند مشخص و در سیستم سامانه اداری کامال قابل
احصا هستند و نیازی نیست که بعضی توصیه کنند
که بگردیم و آنها را پیدا کنیم .وی در ادامه بیان کرد:
همه کســانی که مشغول بهکار هستند خود از آنها
دعوت کردهایم که با توجه به تخصص و تجربهشــان
مسئولیت را بپذیرند و عمال در این سالها منشاء خیر
در امور بودهاند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد :امروز هم بر اساس
مصالح کشور مجلس شورای اسالمی چنین قانونی را
تصویب و دولت هم آن را ابالغ کرده است و همه کسانی
که قانون شامل آنها میشود طبق آن باید کنار بروند.
zکسی ادعایی برای مقابله با این قانون ندارد

رشیدیان با اعالم اینکه برخالف آنچه که بعضی تبلیغ
میکنند ،کسی دعوی و ادعایی برای مقابله و مواجهه
با این قانون ندارد؛ افزود :همین که امروز مشــموالن
این قانون با وجود جو روانی نامناسب موجودعلیه آنها
همچنان مشغول خدمت و انجام وظیفه هستند ،خود
دلیلی بر صداقت آنان است.
وی گفت :این افراد نه حقوقهای نجومی میگیرند،
نه کســانی هستند که در کارشان کوتاهی یا خیانت
کرده باشــند .همه آنها تالش کردهاند که از تخصص
و تجربهشان که براســاس هزینههای همین مردم و
کشور حاصل شده صادقانه در خدمت ملت قرار دهند.
استاندار خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد :آنان
تاکنون براساس قانون مجاز به کار بودهاند و از آنان و
ظرفیتهایشان استفاده شده و از فردایی که مهلت
قانونی به انتها برسد ،بدون هیچ ادعائی کنار میروند
و با انتخاب و معرفی جایگزین این جابه جایی به نحو
مطلوب انجام خواهد شد.
رشــیدیان خاطرنشان کرد :همه کسانی که این بار
مســئولیت از روی دوششان برداشته میشود ضمن
قدردانی توفیق خدمت به نظام اسالمی و ملت شریف،
ولی در اجرای این قانون نفس راحتی میکشند زیرا

مسئولیت در این دوران بسیار سنگین است و همیشه
با فشار و احساس مسئولیت سنگین همراه بوده است.
وی با انتقاد از جوی روانی نامناســب که بعضی در
جامعه مطرح میکنند ،گفت :امروز بهگونهای وانمود
میشود که استانداران بازنشسته برای رسیدن به این
پســت خدای ناکرده تبانی کرده و یا مرتکب خالفی
شدهاند که این حرف خالف حقیقت است.
اســتاندار خراســان رضوی ادامه داد :این روش را
غیراخالقی میدانم و نمیپســندم و توصیه میکنم
تالش کنیم تا این جابهجایی را که بنا به مصالح کشور
مجلس شــورای اسالمی تشخیص داده است به نحو
مناسب و بدور از هرگونه رفتار غیر اخالقی انجام دهیم.

این افراد نه حقوقهای نجومی
میگیرند ،نه کسانی هستند که در
کارشان کوتاهی یا خیانت کرده باشند.
همه آنها تالش کردهاند که از تخصص و
تجربهشانکهبراساسهزینههایهمین
مردم و کشور حاصل شده صادقانه در
خدمت ملت قرار دهند
رشــیدیان گفت :در این راســتا دستگاهها موظف
شــدهاند در ردههای استانی جایگزینهای خود را در
مهلت قانونی جایگزین کنند و در ردههای کشوری هم،
هیات دولت باید استانداران جدید را تایید و تصویب کند
و معاونین اســتاندار هم براساس ضوابط حکم خود را
پس از تایید معاونت ذیربط وزارت کشور از وزیرکشور
دریافــت میکنند و این تغییرات در زمان مقرر انجام
خواهدشد .استاندار خراسان رضوی در مورد وضعیت
خود هم گفت :من هم مشــمول این قانون میشوم
و پســت خود را در زمان اعالم شده تحویل استاندار
بعدی خواهم داد .االن هم بازنشســتهایم و این قانون
هم که ابالغ شده ظرف دو ماه مقرر شده مسئولیت را
به استاندار بعدی تحویلدهیم.

جدیدترین اخبار اقتصادی شرق کشور در

کانال رسمی دنیای اقتصاد خراسان
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در نشست خبری پارک علم و فناوری خراسان مطرح شد

فعالیت 30شرکتفناورینرمدرخراسانرضوی

دنیای اقتصاد ،ناهید کاویانی -مدیر مراکز رشد پارک
علم و فناوری خراســان رضوی از فعالیت  30شرکت در
حوزهفناوریهاینرمدرایناستانخبرداد.
سید ایمان شــریعتی در نشســت خبری پارک علم و فناوری
خراسان درباره عملکرد مراکز رشد استان گفت :هر یک از مراکز،
ساالنه  10تا  ۱۵تیم کاری را پذیرش و اقداماتی در زمینه جذب و
پذیرش ،خدمات ،حمایتها و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی انجام
میدهند .بسته های خدمات مراکز رشد شامل خدمات آموزشی-
مشاورهای،بستههایحمایتمالی،تسهیالتتاسقف 50میلیون
تومان و ...اســت .وی به وجود ســه مرکز رشد در شهرستانهای
گناباد،نیشابوروتربتحیدریهبهعنوانبرخیازامتیازاتخراسان
رضوی در کشور نام برد و گفت :هر یک از این مراکز مثل یک پارک
علموفناوریایفاینقشمیکنند.
شــریعتی یکی از رسالتهای مهم مرکز رشــد در پارک علم و
فناوری را حل کردن معضل بزرگی در مشــهد با عنوان سوغات
فرهنگی و زیارت دانســت و تصریح کرد :در شرایطی که شاهدیم
سجاده و مهری که از مشهد به عنوان سوغات بردهمیشود تولید
چین است ،پارک علم و فناوری خراسان به این موضوع ورود کرده
و به برنامه ریزی در عرصه سوغاتی فرهنگی مشهد در کنار بحث
توسعهگردشگریتوجهداشتهاست.
وی درباره مشــکالت شرکت های فناور در شرایط فعلی کشور
گفت :ما در تامین بخشــی از مواد اولیه دچار مشــکل هستیم و
در خصــوص تامین ارز هم نیاز به حمایــت داریم .البته تولیدات
شرکتهای ما بیشتر مبتنی بر دانش و نیروی انسانیاست و از این
نظرکمترینفشارتحریمبهاینشرکتهاتحمیلمیشود.
zفعالیت 27شرکتدرزمینهتحقیقوتوسعه

مهدی مظلوم زاده ،مدیر امور موسســات پارک علم و فناوری
خراسان نیز به خدماتی که به شرکتهای رشد یافته پارک علم و
فناوری ارائه میشود ،اشاره و اظهار کرد :در حال حاضر  75شرکت
در امور موسسات پارک فعالند که  27شرکت از واحدهای تحقیق
وتوسعههستند.
وی به تشریح ســه مزیت برای شرکتهای زیرمجموعه پارک
علم و فناوری پرداخت و گفت :معافیت مالیات بر عملکرد به مدت
 20سال ،معافیت گمرکی شرکتهای صادرات محور و اختیارات
قانونکاربرایمناطقهآزادازجملهاینمزایابرایشرکتهایعضو
است.

ترفندهای اینستاگرام

جادویهشتگها

روزبه فالح کریمی*

اینستاگرام یک شبکه اجتماعی بزرگ است ،این شبکه
اجتماعی برای اینکه افراد راحتتر و سریعتر نیازهای خود
را پیدا کنند ،امکان جستجو را فراهم کرده است .برای اینکه
شما هم در جستجوهای افراد دیده شوید باید در متن خود از
هشتگ ( )#استفاده کنید .یعنی ابتدای هر کلمه کلیدی #
بگذاریدتااینستاگراممتوجهشوداینکلمهدراینمتنکلمه
مهم و کلیدی هست و اگر کسی آن را جستجو کرد پیج شما را
معرفیکند.
اما نکتهای که وجود دارد این اســت که باید از هشتگ های درست
استفاده کنید .یعنی بین متن شما و هشتگ ارتباط وجود داشته باشد
تااینستاگرامازمفیدبودنمتنشمامطمئنشود.
البته اینکه بعد از جستجوی یک کلمه کلیدی که شما در متن خود
از هشتگ آن استفاده کردهاید ،اینستاگرام شما را در رتبه چندم قرار
داد به عوامل دیگری نیز ارتباط دارد ولی مهم این است که شما هنگام
پستگذاشتنحتماًازکلماتکلیدیمرتبطاستفادهکردهباشید.
همانطور که میدانید وقتی در اینســتاگرام ابتــدای کلمهای #
میگذارید آن کلمه در بین متن به رنگ آبــی درمیآید و این به این
معنی است که اگر روی این کلمه بزنید میتوانید سایر مطالبی که در
اینستاگرامازاینکلمهکلیدی(هشتگ)استفادهکردهاندراببینید.
در این قســمت اینستاگرام پســتهای مرتبط با این هشتگ را بر
اساسبیشترینمحبوبیتوجدیدترینطبقهبندیکردهاست.
برایقرارگرفتندربینمحبوبترینهاعواملزیادیهستکهباید
رعایت کنید ولی همینقدر بدانید که استفاده درست از هشتگ ها و
مرتبط بودن هشتگ با متن (و مهمتر از آن با موضوع کلی پیج ) خیلی
دراینزمینهمؤثراست.پسحتماًازهشتگهااستفادهکنید.
نکته:اگرعبارتکلیدیکهمیخواهیدهشتگگذاریکنیدبیشتر
ازیککلمهاستیادارایفاصلهاست،بایداززیرخط _استفادهکنیدتا
کلآنکلمهآبیشودوبهعنوانکلمهکلیدیشناختهشود.
مثال#:جواهراتخاص#جواهرات_خاص
سؤال:چگونههشتگهایمرتبطباکارخودمراپیداکنم؟
دریکیازپستهایخودکههشتگموردنظرخودرااستفادهکردید
روی آن هشتگ بزنید و همانطور که گفتم به صفحهای میروید که
در آن محبوبترین و جدیدترین پستهایی را نشان میدهد که از این
هشتگاستفادهکردهاند.
اگر دقت کنید در قسمت باالی صفحه بهصورت افقی هشتگهای
مرتبطوپرکاربردرامیبینید.
ابتدا همه آنهایی که فکر میکنید الزم دارید را بنویسید و سپس
روی هرکدام بزنید تا باز هشــتگهای مرتبط بیشتری پیدا کنید .باز
هم تاکید میکنم متن و کلمه کلیدی که هشتگ گذاری میکنید باید
مرتبطباشندتابازدهیبیشتریبگیرید.
درشمارهبعدیخواهیدخواند:مشتریانهدفخودرافالوکنیدتا...
*مشاوردیجیتالمارکتینگ

غالمحسین شــافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران
در این جلســه با بیان اینکه عــراق به عنوان یکی از
مهمترین شــرکای تجاری ایران و به ویژه خراسان
رضــوی در منطقه و جهان گفت :خوشــبختانه در
نیمه نخست امسال ،با رشــد باالی  30درصدی در
مناســبات اقتصادی بین دو کشــور مواجه شدیم؛
اما آنچه مســلم اســت ظرفیتهای بین دو کشور
میتواندبسیارفراترازحجممبادالتاقتصادیامروز
باشد .ما نیازمند این هستیم که مناسبات اقتصادی
را تنها به مبادله کاال منحصر نکنیم و می توانیم در
توسعه زیرساختهای عراق هم در بخش عمران و
هم در بخش صنعت اقدامات قابل توجهی داشــته
باشیم.
شافعی همچنین از موقعیت جغرافیایی دو کشور،
به عنوان موقعیتی ویــژه در اقتصاد منطقه نام برد و
اظهار کرد :ما و عراق عــاوه بر بازارهای داخلی می
توانیم به همــکاری در اقتصاد منطقه فکر کنیم که
در این ارتباط مذاکرات خوبی انجام شده و اقدامات

در نشست فعاالن اقتصادی و اتحادیه روسای اتاق های بازرگانی عراق و خراسان رضوی مطرح شد

تحکیممناسباتتجاریمشهد-بغداد

zاعطای امتیازاتی برای حضور شرکتهای عراقی در
نمایشگاههایبینالمللیمشهد

شافعی :مشهد از نظر سالمت منطقه ای
توسعه یافته در ایران است و بسیاری از
کسانی که برای سالمت به این شهر سفر
می کنند ،هم به دنبال دوا هستند و هم
به دنبال شفا و این نیز از ویژگیهای
منحصربفردمشهداست
خوبی درپیش داریم.
ویسپسبهتشریحپتانسیلهایخراسانرضوی
و مشهد و موقعیتهای منحصر بفرد آنها پرداخت و
گفت :مشهد به خصوص در حوزه توریست مذهبی
و توریست سالمت ،موقعیت بســیار ویژه ای برای
عراقیها دارد .در زمینه توریست زیارت وجود مرقد
امام رضا(ع) در شهر مشهد موقعیت منحصربفردی
را در کشور ایجاد کرده است و می دانیم همانطور که
اماکن متبرکه در عراق بــرای مردم ایران قبله آمال
است ،وجود بارگاه رضوی نیز برای بسیاری از مردم
عراق چنین موقعیتی دارد .بنابراین هر دو کشور باید
ازاینظرفیتاستفادهکنند.
شافعیخاطرنشانکرد:درزمینهتوریستسالمت
نیز مشهد چنین موقعیت ممتازی دارد؛ این شهر از
نظر ســامت منطقه ای توسعه یافته در ایران است
و عالوه بر این بســیاری از کسانی که برای سالمت
به این شهر سفر می کنند ،هم به دنبال دوا هستند و
هم به دنبال شفا و این نیز از ویژگیهای منحصربفرد
مشهداست.
رئیساتاقبازرگانیایراندربارهمسائلومشکالت
احتمالی بر ســر راه مناســبات دو کشــور به چند
نکته اشــاره کرد و گفت :یکی از مشکالت موجود،
مشکالت روابط بانکی و بیمه ای بین دو کشور است
که به خصوص پیمانکاران ما را با مشــکالت جدی
روبرو کرده است؛ در زیرساختهای گمرکات مرزی
با توجه به حجم روابط ،مشکالتی جدی وجود دارد
و الزم اســت با همکاری یکدیگر در جهت توســعه
زیرساختهای مرزی و گمرکی اقداماتی جدی به

دوکشورباشیم.
رئیس اتاق بازرگانی بغــداد با بیان اینکه علیرغم
اعمال تحریمها علیه ایــران ،همکاریهای تجاری
عراق با ایران افزایش یافته است ،افزود :در  6ماه اخیر
این مناسبات بیش از یک و نیم میلیارد دالر افزایش
داشتهاست.ماظرفیتتوسعهصنایعخودباهمکاری
ایرانیها را داریم و امیدواریم این دیدارها نتایج خوبی
برایمبادالتتجاریدوکشورداشتهباشد.

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد
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zرشد 30درصدی مبادالت تجاری با عراق
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زهرا صفدری
دنیای اقتصاد -در نشست فعاالن اقتصادی و اتحادیه روسای اتاق های بازرگانی عراق و خراسان رضوی ،ظرفیتهای دو طرف
خبرنگار
برای توسعه سرمایه گذاری و گردشگری و مشکالت موجود در مسیر مناسبات و مبادالت تجاری بررسی و ارزیابی شد .رئیس
اتحادیه اتاقهای بازرگانی عراق و رئیس اتاق بازرگانی بغداد ،روسای اتاقهای بازرگانی بصره ،کربال ،صالح الدین ،دیوانیه و اتاق مشترک عراق
و ایران با رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی و اعضای هیات نمایندگان اتاق استان و برخی از مسئوالن استانی در اتاق بازرگانی مشهد
دیدار کردند و در این نشست دو ساعته به موضوعاتی چون مشــکالت موجود در انجام مراودات تجاری دو کشور و ارائه راهکار برای حل این
مسائل،چگونگیاستفادههرچهبیشترازظرفیتهایتوریستیمشهدبرایمسافرانعراقی،میزانمبادالتتجاریدوکشوردرسالجاری،
تمایل عراق به افزایش این مبادالت در دورانی که ایران با تحریم روبروست و ضرورت تسهیل شرایط سرمایه گذاری در مشهد برای عراقیها
اشارهشد.

عمل آوریم و ســاده ترین اقدامی که می توان انجام
داد ،افزایش ســاعات کار گمرکات مرزی دو کشور
اســت .وی افزود :موضوع مشــکالت شرکتهای
خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاران ما نیز مساله
ای اســت که در آینده ای نزدیک برای حل آن باید
چارهای بیاندیشــیم .همچنین قوانین و مقررات در
مرزهایمختلفعراق،قوانینمتفاوتیاستکهالبته
تدابیریبرایحلاینمشکلاندیشیدهشدهاست.
وی از تفاوت استانداردهای ملی دو کشور به عنوان
یکی دیگر از چالشهای موجود در مسیر مناسبات
تجاری ایران و عراق نام بــرد و اظهار کرد :در برخی
از شهرهای عراق ،تایید اســتاندارد کاالها از سوی
شرکتهایغیرمسئولانجاممیشودکهبایددراین
زمینههم راه چاره ای اندیشیده شود.
zضرورت تسهیل مسیر سرمایه گذاری عراقی ها در مشهد

جعفر رسول الحمدانی ،رئیس اتحادیه اتاقهای

بازرگانی عراق و رئیس اتــاق بازرگانی بغداد نیز در
این نشســت گفت :این دیدار در موقعیت کنونی،
دیداری مهم است به ویژه در شــرایطی که ایران با
تحریمهای اقتصادی مواجه است؛ از طرفی ،تقویت
و رشد مناسبات و همکاری اقتصادی بین دو کشور
مساله ای مهم اســت که در این زمینه نشستهای
خوبیدرتهرانداشتیموتصمیماتمهمیدرزمینه
پیمانکاریبرایهردوکشوراتخاذشد.

الحمدانی  :آنچه اهمیت دارد ،تسهیل
راه برای سرمایه گذاران خارجی به
ویژه عراقیها در این شهر است که در
این زمینه جلسات مهمی در بغداد و
بانکهای ملی عراق و بانکهای داخلی
ایران داشتیم

ویبااشارهبهپیشرفتهایمشهددرزمینهساخت
و ساز و ایجاد زیرســاختهای توسعه اظهار کرد :ما
مفتخریم که مشــهد در بســیاری موارد پیشرفت
داشــته و در این میان آنچه اهمیت دارد ،تســهیل
شرایط برای سرمایه گذاران خارجی به ویژه عراقیها
در این شهر است که در این زمینه جلسات مهمی در
بغداد و بانکهای ملی عراق و بانکهای داخلی ایران
داشتیم و امیدواریم در نشستهایی که در آیندهای
نزدیک بین بانکهای دو کشــور برگزار میشود راه
برای تســهیل ســرمایهگذاریهای بین دو طرف
آسانترشود.
الحمدانی با اشاره به تبدیل عراق به محل ترانزیت
کاالهای ایرانی برای کشــورهای منطقه به عنوان
یکی از موضوعات مطرح شــده در نشســت با اتاق
ایران در تهران ،تصریح کرد :در این زمینه الزم است
حمایت و پشتیبانی سرمایه گذاران ایرانی و عراقی
را داشته باشــیم تا شــاهد نتایج آن در مناسبات

علی رسولیان ،مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی
استانداریخراسانرضوینیزبااشارهبهظرفیتقابل
توجه استان خراســان رضوی در حوزه های تولید،
صنعت ،کشــاورزی و ســایر بخشهای اقتصادی،
اظهار کرد :این اســتان با حدود 6ونیم میلیون نفر
جمعیت دارای بیش از 6هزار واحد صنعتی اســت
و ســاالنه 31میلیون زائر و گردشگر از مشهد دیدن
میکنند .اشتراکات تاریخی و فرهنگی و دینی بین
مشهد و کشــور عراق بی بدیل است و در چند سال
گذشته حجم مبادالت تجاری استان و عراق افزایش
یافتهاماهنوزکافینیست.

رسولیان :تقاضای ما این است که با
محوریت اتاق بازرگانی عراق ،هیاتهای
تجاری این کشور با هزینه ایران در
نمایشگاهها شرکت کنند که البته الزمه
این امر معرفی هیاتهای تجاری از
سوی اتاق بازرگانی عراق است
وی با اشــاره به برگزاری ساالنه 37نمایشگاه بین
المللی تخصصی در مشهد اظهار کرد :تقاضای ما این
است که با محوریت اتاق بازرگانی عراق ،هیاتهای
تجاری این کشــور با هزینه ایران در نمایشــگاهها
شــرکت کنند کــه البته الزمــه این امــر معرفی
هیاتهایتجاریازسویاتاقبازرگانیعراقاست.
در زمینــه توریســت درمانی هم شــرکتهای
بــزرگ بخش خصوصــی باید جایگزیــن دالالن
و شــرکتهای فعلی شــوند .همچنیــن در حوزه
پذیــرش اســتانداردها پیشــنهاد مشــخص ما
این اســت که به اســتانداردهای ملی دو کشــور
اعتمــاد کنیم و با همیــن اســتانداردها مبادالت
انجام شود .رسولیان یکی از بهترین زمینه ها برای
افزایش مراودات اقتصادی بین دو کشور را سرمایه
گذاری مشــترک و صادرات کاالهای نیمه ساخته
به کشور عراق دانســت و گفت :این کاالها میتواند
در عراق تکمیل و ســپس از آنجا به دیگر کشورها
صادرشود.
وی همچنین متذکر شــد :در ســالهای گذشته
توافقــات زیادی بین اســتان خراســان رضوی با
اســتانهای عراق انجام شــده اما در مرحله اجرا با
کاســتی هایی مواجه شــدیم؛ بنابراین پیشنهاد
می کنم کمیته ویــژه پیگیری و مبادله تجاری بین
اتاق بازرگانی خراســان رضوی با اتحادیه اتاقهای
بازرگانیعراقایجادشود.

معاون شهردار مشهد خبر داد

هدفگذاری افتتاح 5هزار واحدمسکنارزانقیمت درمشهد
دنیایاقتصاد-معاوناقتصادی
شهردار مشهد از هدفگذاری
افتتاح  5هزار مســکن ارزان
قیمت در ایــن دوره مدیریت
شهریمشهدخبرداد.
رضا خواجه نائینی گفت :با توجه به اینکه دغدغه
اصلی معاونت اقتصادی شــهرداری رونق و توسعه
مناطق شهری اســت ،اقدام به ارائه الیحه ساخت
 2100واحد مسکونی ارزان قیمت به مساحت 158
هزار و  434متر مربــع و اعتبار  543میلیارد و 139
میلیون تومان در مناطق کم برخوردار شهر به شورا
کردیم.
خواجه نائینی اذعــان کرد :این پروژه با اختصاص
سهم 13درصدی به شهرداری تصویب و برای اجرا
به بخش خصوصی واگذار شــد .تحقق این چنین

پروژههایی مزیتهــای فراوانی از جمله جلوگیری
از حاشــی ه نشــینی ،مقابله با ریزدانگی زمینها،
ایمنسازی و استحکام بناهای شهر را به دنبال دارد.
پروژهای که مزید کمک به اقشار آسیبپذیر در این
مناطقخواهدبود.
وی ادامه داد :تصویب دومین پروژه ساخت مسکن
ارزان قیمت در منطقه شاملو ،افق روشن و گام موثر
شهرداری در مبلمان شهری خواهد بود ،امری که از
اواخر سال گذشــته با آغاز ب ه کار پروژههای علویه با
 180واحد و رســالت با  2هزار واحد ،عرصه را برای
موفقیت پروژههای مشــارکتی در حوزه مسکن را
نمایانساختهاست.
معاون اقتصادی شهردار مشهد اظهار کرد :قریب
به  12سال اســت قراردادهای مشارکتی در حوزه
مســکن ارزان قیمت در شهرداری شکل گرفته و به

دنبال آن قرارداد 4هزار واحد مســکونی که تاکنون
بهرهبرداری از یک هزار و  500واحد تحقق یافته ،در
شهرداری بسته شــده است که با توجه به پیشرفت
فیزیکی  95درصدی  2500پروژه باقی مانده ،نوید
بهرهبرداری از این پروژها در سال جاری را میدهیم.
خواجهنائینی در زمینه سیاستهای شهرداری در
بحث مسکن ارزانقیمت ،بیان کرد :در حال حاضر
هدفگذاری شهردار مشهد در حوزه ساخت و ساز
مسکنهای ارزان قیمت ،رقمی بالغ بر  5هزار واحد
اســت که در این دوره و مدت  4سال به بهرهبرداری
خواهد رســید ،پروژهای که با اطمینان خاطر ،تاثیر
بســزایی در کاهش قیمت تمام شــده مسکن در
مناطق و افزایش قدرت خرید شــهروندان خواهد
داشت.
وی ضمــن تاکید بــر آمادگی این حــوزه در امر

واکنش شهردار منطقه ثامن به اخبار اخیر در فضای مجازی

برایحفظمنافعبیتالمال
باتخلفاتبهشدتبرخوردمیکنیم

دنیای اقتصاد -اخیرا شــاهد انتشار
اخبــاری در فضای مجــازی مبنی بر
دستگیری تعدادی از مظنونین در رابطه
با پرونده تخلفات مالی در شــهرداری
منطقه ثامن هستیم که شهردار منطقه
ثامن در گفتوگویی نسبت به این موضوع واکنش نشان
داد و گفت :در جهت حفظ حقوق شهروندان و منافع بیت
المالباهرگونهتخلفشدیدابرخوردمیکنیم.
ســیدمصطفی نعمتی تصریح کرد :اخبار اخیر مربوط به دوره
مدیریت جدید نبوده و ردپای مظنونین این پرونده فســاد مالی
به سنوات قبل بر می گردد که خوشبختانه در این دوره بالفاصله
پس از مشاهده وضعیت های مشکوک مالی و کشف سرنخ هایی
ازتخلفاتمالی،موضوعبهمراجعقضاییوامنیتیمرتبطگزارش

و پس از پایش متهمان از ســوی مراجع ذیربط تاکنون  3نفر در
رابطه با تخلفات مالی ،از سوی دستگاه های امنیتی و اطالعاتی
ذیربط دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند که هیچ یک از
آنهااز مدیرانارشد مجموعهنبودهاندودرزمرهکارشناساننهاد
مجریطرحقرارداشتندکهدرحالحاضربارعایتضوابطقضایی
تا نهایی شــدن رســیدگی به پرونده و صدور حکم ،با قید وثیقه
آزادهستند.
شهردارمنطقهثامنگفت:شهروندانعزیزمطمئنباشندکهما
تا احقاق کامل حقوق بیت المال تمام تالشمان را به کار خواهیم
بستوازهرگونههمکاریبامقاماتقضاییودستگاههایامنیتی
دریغ نخواهیم کرد و قطعا پس از نهایی شدن و تعیین تکلیف این
پرونده و در راستای شفاف ســازی ،مردم را در جریان جزئیات و
اقداماتصورتگرفتهقرارخواهیمداد.

مشارکتدرساختوسازمسکن،خاطرنشانکرد:ما
آمادگی الزم برای مشارکت با نهادها و ارگانهایی که
دارای زمین در بستر داخلی شهر هستند را داریم .با
توجهبهقیمتهایگزافمسکنوعدمایمنیمنازل
شــهری ،در هر منطقه از شهر با ارائه رایگان زمین و

حمایت شهرداری در صدور پروانه ساخت ،میتوان
به ایمنســازی و جلوگیری از ساخت و ساز امالک
غیر مستحکم کمک کرد ،همچنین این الگوبرداری
ســبب ترویج زیباســازی منــازل ،افزایش ارزش
منطقهایوایمنسازیشهرمیشود.

مدیر عامل سازمان آتشنشانی مشهد:

تجهیزاتآتشنشانیمشهد
نسبت بهگذشته 3برابرشدهاست
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد
گفت :با اضافه شدن  ۸۰۰قلم تجهیزات
جدید به آتشنشــانی مشهد ،مجموع
تجهیزات سازمان به ۱۵هزار میرسد که
نســبت به گذشته حدود ســه برابر

شدهاست.
آتشــپاد حســن جعفری ،در مراســم رژه و بهرهبرداری از 7
خودرو و  800قلم از تجهیزات جدید آتشنشــانی مشهد که با
حضور شهردار ،اســتاندار و رئیس شورای شــهر مشهد برگزار
شد ،افزود :طی  ۱۰ســال اخیر ،بهصورت میانگین هر سال یک
باالبر حرفهای در مشهد بهبهرهبرداری رسیده و دو خودرو باالبر
جدید نیز خریداری و طی دو ماه آینده به مشهد وارد خواهد شد.
وی اضافه کرد :در حال حاضر بهطور میانگین روزانه  ۵۰عملیات

توسطآتشنشانیمشهددرنقاطمختلفشهرانجاممیشود.
جعفریبابیاناینکهآتشنشانیمشهدجزوشهرهایپیشرودر
این زمینه است ،اظهارکرد :آتشنشانیها در کشور ما چالشهای
زیادی دارند که یکی از آنها مربوط به ســاختار آن است ،در دنیا
آتشنشــانیها یا در قالب نیروهای امنیتیاند یا در شهرداریها
مستقرهستند.
مدیرعامل سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشهد با اشاره به اینکه در کل کالنشهرهای کشور ،چالشهای
فراوانی در این خصوص داریم ،گفت :حتــی در مورد پرداخت و
یکنواختی لباس و درجه دچار چالش هســتیم ،در حالی که در
سایر کشورها حداقل در ساختار ،معاون ایمنی و آتشنشانی زیر
مجموعه وزارت کشور است که ضوابط و مدیریت آموزش کالن
کشوریامدیریتواحدبرآموزشکشوررادریافتمیکند.

دوشنبه 9مهر ماه 1397

دنیایاقتصاد،زهراصفدری-اواخر
شهریورماهبودکهابتداخبریمبنی
بر استفاده از کارتهای بازرگانی
اجاره ای برای صادرات و افزایش
شرایط صدور کارت مطرح شد و
ابتدای مهرماه نیز خبرهایی درباره
ابطال و یا تعلیق تعدادی از کارتهای بازرگانی قدیمی
منتشر شد؛ اخباری که نشــان از حساسیت ویژه در
موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی آن هم در
شرایطاقتصادیکنونیدارد.
هرچندبهنظرمیرسداینحساسیتکمیدیرایجادشده
و احتمال این میرود که با نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت
دالر ،سوء استفاده در واردات و صادرات صورت گرفته باشد و
الزم بود برای نظارت بیشــتر هر چه سریعتر ترتیب اثر داده
شــود (که البته این موضوع به طور حتم نیازمند همراهی و
همکاریگمرکوسازمانهایصنعتومعدنومالیاتیبود)؛
اما همین که اتــاق بازرگانی ایران با قاطعیت اعالم کرده که
در مبارزه با تخلفات حتی برخی از کارتهای قدیمی ابطال
و تعلیق شده ،نشــان دهنده عزم جزم در مبارزه با این سوء
استفادههاست.
طبق اعالم اتاق بازرگانی ایران؛ شــرایط جدید برای فرد
متقاضی کارت بازرگانی شــامل موجودی حســاب ۳۰۰
میلیون تومانی ،محدودیت واردات در سال اول تا مبلغ۵۰۰
هزاردالرومحلکارتجارییااداریاستکهمیبایستاحراز
شوددرآنمکانفعالیتتجاریواقعیداشتهباشند.بهگفته
احمد پورفالح ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ،با
تصویب شــرایط جدید برای اخذ کارت بازرگانی ،قرار است
متقاضیان ثابت کنند که یک عامل واقعا تجاری و بازرگانی
هستندومتعهدشوندکهقصدفرارازپرداختعوارضدولتی
اعم از مالیات ،بیمه ،تامین اجتماعی و غیره را ندارند؛ لذا باید
یک دوره به صورت آزمایشی در مدت حداقل یک سال چند
حرکت اقتصادی داشته باشند و بعد از آن کارت بازرگانی را
دریافتکنند.
اما در گذشته شرایط برای صدور کارت بازرگانی اینگونه
بود که طبق ضوابط کارت بازرگانی برای بازرگانان به صورت
یکساله صادر میشد و پس از آن در صورت تقاضای تمدید،
فرد باید مدارکی از جمله مفاصا حساب مالیاتی ارائه میداد

عزیزی :با  11پرونده روبرو شدیم که
مشخص شد دچار مشکل هستند و گزارش
این موضوع را به مراجع قضایی اعالم
کردیم تا رسیدگیهای الزم صورت بگیرد.
این  11پرونده مربوط به کسانی است که
سند مجهول به اتاق تحویل داده بودند و
کارت بازرگانی شان هم عمال در اختیار
دیگران بوده است
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دنیای اقتصاد از اقدامات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای جلوگیری از سوء استفاده از کارتهای بازرگانی گزارش میدهد

پایش جدی و مستمر کارتهای بازرگانی در مشهد

تا کارت تمدید شود .برای واحدهای تولیدی کارت بازرگانی
برحسبتقاضایخودواحدتاحداکثر 5سالقابلصدوربود
که البته این بنگاهها موظف بودند هر ســاله مدارک خود را
بهروزرسانیکنند.
در گزارش دیماه سال گذشته با موضوع
وضعیتکارتهایبازرگانیدرخراسان
رضوی نقــل قولی از محمدحســین
روشــنک ،عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانیاستانمنتشرکردیم.روشنک
عنوان کرده بود «زمانی ســوء استفاده
وجود دارد که کارت برای افرادی صادر شود که صاحب بنگاه
نبوده و آدرس مشخص و شفافیت مالیاتی و بانکی نداشته
باشند .عدهای در استانهای دیگر برای اینکه مالیات ندهند
یــک کارت 250هزار تومانی برای عضویت اتاق گرفتند اما
ردپای پرونده مالیاتی و تامیــن اجتماعی ندارند؛ آنها برای
صادراتووارداتازطریقفردیازجایینامشخصکهدارای
کارت بازرگانی است و وکالتی کارت او را گرفتهاند ،واردات را
انجام میدهند و ایــن اتفاق در اســتانهایی میافتد که
حساســیتها وجود نداشته اســت و در خراسان به دلیل
حساسیت در کنترل داخلی خوشبختانه این اتفاق نیافتاده
است».
zشناساییمتخلفاندراستفادهازکارتهایبازرگانی
بهراحتیامکانپذیراست
اما امروز که به ســراغ روشــنک رفتیــم؛ او به موضوع
کارتهایاجارهایونقشافرادشاخصبخشخصوصیدر
اینتخلفاتاشارهمیکندومیگوید:مسئلهاصلیدرصدور
کارتهای بازرگانی اجارهای این است که تا زمانی که فعال
اقتصادیشاخصوسرشناسیپشتآننباشد،درهیچکجا
امکان صدور ندارد؛ زیرا امکان ندارد یک پیرمرد روســتایی
فرایند دریافت کارت بازرگانــی را طی کند؛ بلکه فرایند از
ســوی فردی با فعالیت مشخص در بنگاهی اقتصادی طی
شده و همه اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور دارنده کارت
بازرگانی و کســی که فرایند اخذ کارت را از آن اتاق دریافت
کردهمیشناسند.
وی با طرح این سوال که چگونه گمرک نمیداند برخی
از کارتهــای بازرگانی مورد اســتفاده در روند صادرات و
واردات قالبی اســت؟ تصریح میکند :وقتی فردی با یک
کارت بازرگانی در  20روز 4میلیون دالر صادرات کاالهای
مختلف را انجام میدهد ،مشــخص اســت که آن کارت،
اجاره ای اســت اما جای تعجب اســت که چگونه گمرک،
اداره کل مالیاتی و سیستم لینک این ادارات با یکدیگر ،در
لحظه صدور اظهارنامه و با توجه به نبود هیچ ســابقه ای در

روشنک :شناسایی متخلفان و سوء استفادهگران از کارتهای بازرگانی بهراحتی امکان پذیر است

فعالیتاقتصادیآنفرد،نمیتوانندبهاجارهایبودنکارت
بازرگانیپیببرند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی
همچنین بر لزوم تاثیرپذیری بیشــتر از اتاق بازرگانی در
نظارتبرصادراتتاکیدواظهارمیکند:صادراتنبایدبدون
تاییدوصدورگواهیاتاقصورتبگیردوکارتیکهازاستانی
دیگر به مشهد آمده ،پیش از انجام صادرات باید توسط اتاق
بازرگانی و اداره مالیاتی این اســتان ،از نظر صحت و سقم
استعالمشود.
البتهروشنکبهاینموضوعهماذعانمیکندکهدرزمان
عادی هیچ ضرورتی به انجام این امور نیســت اما در زمان
بحرانی که تفاوت نرخ دالر در بــازار آزاد با نرخ واقعی 10تا
 12هزارتوماناست،الزماستایناستعالمهاونظارتهای
دقیقوجدیصورتبگیرد.
وی به صراحــت اعالم میکند :هر کســی که بگوید ما
نمیتوانیم رد کارتهای بازرگانــی متخلف را پیدا کنیم،
دروغ میگوید زیرا یک شــرکت داخلی آن را تولید کرده و
فاکتورهای فروشکاالی صادرشده کاالهادر شرکتوجود
دارد و این موضوع به جز کاالهای کشــاورزی در 90درصد
صادرات صدق میکند .بنابراین شناسایی متخلفان و سوء
استفادهگرانبهراحتیامکانپذیراست .روشنکمیافزاید:
راههایزیادیبرایجلوگیریازاینتخلفاتوجودداردواگر
اراده ای در سازمانهای مالیاتی و صنعت و معدن ،گمرک
و اتاق بازرگانی برای این موضوع وجود داشــته باشد ،فرد
متخلفحتییکدالرهمنمیتواندصادراتانجامدهد.

وی البته به این موضوع که فضای استان خراسان رضوی
از ابتدا به گونه ای بوده که خوشــبختانه تعداد کارتهای
بازرگانی اجاره ای صادر شــده در این استان بسیار محدود
بوده و علیه چنین اقداماتی در اتاق مشهد مبارزه شده است،
اشارهوخاطرنشانمیکند:البتهاینبدانمعنانیستکهدر
گمرک اســتان ما از کارت اجاره ای استفاده نمیشود بلکه
نمونه هایی از صدور کارت بازرگانی در دیگر شهرها و اجاره
آنکارتدرمشهدراداشتهایم.
zتعلیقوابطال 20کارتبازرگانیدرمشهد
امازمزمههاییمبنیبراینکهکارتهای
بازرگانی اجــارهای که مرتکب تخلف
شدهاند ابتدا در مشــهد و از سوی اتاق
بازرگانی خراســان رضوی شناسایی و
سپس به تهران اعالم شدهاند ،شنیده
میشود.برایاطالعازدرستییانادرستیاینخبر،تخلفات
احتمالیصورتگرفتهوچگونگیپایشکارتهایبازرگانی
اســتان موضوع را از علیرضا عزیزی ،سرپرســت خدمات
بازرگانی اتاق مشهد جویا میشویم؛ اتاق بازرگانی خراسان
رضوی دارای  2555عضو اســت که  2062نفر از این تعداد
دارای کارت بازرگانی بوده و  493نفر که فعالیت صادراتی و
وارداتی نداشــته و نیازی به کارت بازرگانی ندارند ،تنها در
عضویتاتاقهستند.
اتــاق بازرگانی مشــهد از ابتدای ســال 96طرح پایش
کارتهای بازرگانی خود را آغاز کرد و از سال گذشته تاکنون
 1393بازدید از محل فعالیت دارندگان کارتهای بازرگانی

فعال در اســتان به عمــل آمد؛ عزیزی با بیــان این مطلب
میگوید:دراینبازدیدها909نفرازدارندگانکارتبازرگانی
در محل بنگاه اقتصادی خود حضور داشــتند و مابقی که
حضورنداشتندبااعالممابهاتاقآمدندومحلجدیدفعالیت
خود را اعالم کردند؛ اما کارت بازرگانی حدود 20نفر به دلیل
عدممراجعهبهاتاقومشخصنبودنمکانفعالیتشانتعلیق
شــد .همچنین در این مدت با 11پرونده روبرو شــدیم که
مشخص شد دچار مشکل هستند و گزارش این موضوع را
به مراجع قضایی اعالم کردیم تا رسیدگیهای الزم صورت
بگیرد.این 11پروندهمربوطبهکسانیاستکهسندمجهول
به اتاق تحویل داده بودند و کارت بازرگانی شان هم عمال در
اختیاردیگرانبودهاست.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق خراسان رضوی با تاکید
بر اینکه پایش کارتها در اتاق مشهد به طور مداوم در حال
انجام اســت ،میافزاید :در حال حاضر این پایش به گونه ای
است که مدارک کارتهایی که صدور و تمدید میشوند به
طوردقیقبازبینیوازمحلفعالیتمتقاضیانبازدیدمیشود
و در صورت عدم تایید مدارک یا حل فعالیت ،کارتی صادر و
یاتمدیدنمیشود.
zصدور 256کارت بازرگانی در سال جاری در استان
وی یادآور میشود :اتاق بازرگانی مرجع تعلیق و یا ابطال
کارت بازرگانی نیســت؛ اینکار برعهده ســازمان صنعت
و معدن اســت و در صورت اطالع رســانی ما مبنی بر سوء
استفاده از کارتی ،برای ابطال یا تعلیق کارت اقدام میشود.
البته تمامی موارد مربوط به تعلیق کارتها و یا ارجاع پرونده
به دستگاه قضایی مربوط به پارسال بوده و امسال تخلفی را
شاهدنبودیم.
عزیزی تعداد کارتهای بازرگانی صادر شــده در نیمه
نخست امسال را  256کارت اعالم کرده و میگوید :در مدت
مشابه سال گذشــته  263کارت در اتاق مشهد صادر شده
است و این رقم نشان میدهد که با وجود نوسانات نرخ ارز ،ما
افزایشیدرصدورکارتهانداشتیم؛دلیلاینامرحساسیت
ما در صدور کارت و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
بوده است .این حساسیتها در بازدیدهای ما و آموزشهایی
که درباره تبعات سوء استفاده از کارتها داشتیم ،نمود پیدا
کرده اســت .وی درباره این خبر که کارتهای بازرگانی
اجارهای که مرتکب تخلف شدهاند ابتدا در مشهد و از سوی
اتاق بازرگانی خراسان رضوی شناسایی و سپس به تهران
اعالم شــدهاند ،نیز اظهار میکند :از ســال  90که سامانه
هوشمند کارت بازرگانی کشور با محوریت اتاق مشهد راه
اندازی شــد ،امکان لینک شدن تمامی اتاقهای بازرگانی
کشور ایجاد شد؛ بر این اســاس ،این امکان وجود دارد که

ببینیم اعضای هیات مدیره شرکتی که کارت بازرگانی را از
ما دریافت کرده آیا در استان دیگری هم مبادرت به دریافت
کارت کرده اند یا خیر.
در سال گذشــته ،از طریق همین سامانه از تخلف برخی
از شــرکتها در این زمینه و وجود شبکه ای از سوء استفاده
کنندگانازکارتهایبازرگانیدرکشورآگاهشدیمومراتب
را بــه اتاق ایران اعالم کردیم و خبرهایی که امســال درباره
تعلیقویاابطالبرخیازکارتهایبازرگانیتوسطاتاقایران
شنیده میشود ،مربوط به همان شرکتهایی است که ما در
سالگذشتهاعالمکردهبودیم.
سرپرســت خدمات بازرگانــی اتاق خراســان رضوی
خاطرنشــان میکند :تمامی فرایند صــادرات و واردات و
ترخیص کاالها در گمرک انجام میشود بنابراین در گمرک
مشخصاستکهفردازکارتبازرگانیخوداستفادهمیکند
و یا اســتفاده از آن را به دیگری وکالت داده است؛ اما اینکه
شخصحقوقیبرایترخیصکاالیشمیتواندوکالتکاری
بدهد ،یک خالء قانونی اســت زیرا امکان استفاده از کارت
بازرگانیتوسطدیگرانرافراهممیکند.
به نظر میرسد یکی از راههای جلوگیری از سوء استفاده
احتمالــی از کارتهای بازرگانی در قالــب کارت اجاره ای؛
وکالت کارت به اعضای هیات مدیره شــرکت و یا به کارمند
اســتخدامی بلندمدت آن شرکت اســت تا در این صورت
دولتبرای دریافت دیون خود از طریــق کارت بازرگانی و یا
وکالتیکهدرگمرکبهثبترسیدهاست،بهاستفادهکننده
واقعیازکارتبازرگانیبرسدتاهمهامورهمشفافشود.
همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی و یا ســازمان امور
مالیاتی میتوانند در صورت عدم تمدید کارت بازرگانی پس
از دو مــاه از پایان مهلت آن توســط دارندگان کارت ،پیش
از آنکه مشمول مرور زمان شــود ،به سراغ آنها رفته و دیون
دولتی را دریافت کننــد .بدین ترتیب ،از تخلفات احتمالی
جلوگیریمیشود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعالم کرد

عملکردضعیفایراندرحملونقلبهآسیایمیانه

دنیای اقتصاد -رئیس کمیســیون حمل ونقل
اتاق بازرگانی خراســان رضــوی گفت :به رغم
ظرفیتهــای موجود و نیازهایی کــه در حوزه
ترانزیتکشورمانوجودداشت،عملکردضعیفی
در حوزه حمل و نقل آســیای میانه داشتهایم و
چالشهاییکهامروزباکشورهایهمسایهداریم،
گواهاینکیفیتازعملکردماست.
به گزارش روابــط عمومی اتاق بازرگانی خراســان
رضوی ،احمد زمانیان یزدی در جلســه کمیســیون

حمل و نقل اتاق استان که با محوریت «بررسی مسائل
ومشکالت مربوط به حوزه ترانزیت» برگزار شد ،اظهار
کرد :به رغم کارشکنیها و تالشهای رقبای اقتصادی
و سیاسی برای دور داشــتن ایران از مزیت ژئوپلیتیک
خود ،باید اقدامات موثری از سوی دولت ،در همگرایی
با بخش خصوصی فعال در این حوزه انجام گیرد تا از این
شــرایط خارج شویم .وی با بیان اینکه تاکنون چندین
جلسه برای حل مشکالت و معضالت مربوط به حوزه
حمل و نقل برگزار شــده اســت ،تصریح کرد :چندی

پیش نیز هیاتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های
امور خارجه ،نفت و نیرو به ترکمنســتان اعزام شدند تا
در خصوص مشکالت و مسائل مربوط به کشورمان ،به
خصوص در حوزه حمل و نقل مذاکراتی صورت دهند.
وی ادامه داد :مسئوالن کشورمان پیشنهاد داده اند
که آمادگی دارند عوارض را برای کامیون های ترکمن به
صفربرسانند،درمقابلترکمنستاننیزنبایدهیچهزینه
ای از کامیون های ایرانی اخذ کند.
رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان
رضوی با اشــاره به اینکه متاسفانه کشــور ما در حوزه
ترانزیت با کشــورهای ترکمنســتان ،ازبکســتان و
تاجیکستان دچار مشکل اســت ،یادآور شد :علی رغم
آنکه ترکمنســتان هیچ گاه در خصوص خواست ها و
تقاضای خود عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد؛ با این
حال مســئوالن آن گفته اند که ظرف  4تا  5روز آینده
درخصوصمشکالتومعضالتحوزهترانزیتتصمیم
گیریخواهدکرد.
زمانیان افزود :متاســفانه فعاالن حوزه حمل و نقل
کشورمان در افغانستان نیز با مشکالت عدیده ای دست
به گریبان هســتند ،حال باید این مشکالت را از طریق
انجمنهایمربوطه،کمیسیونواتاقپیگیریکرد.

در جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورتکاهشفشارتامیناجتماعی
برشرکتهایمهندسانمشاوروپیمانکاران

دنیایاقتصاد-مسائلومشکالتبیمهایاعضای
انجمن مهندسان مشــاور و پیمانکاران عضو در
انجمنشرکتهایساختمانیوتاسیساتیاستان،
در جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراســان رضوی مورد بحث و
بررسیقرارگرفت.
علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی
استان در این جلسه ،مسائل مالیاتی ،بانکی و بیمه ای
را مهم ترین دغدغههایی دانست که کارفرمایان بخش
خصوصی در حال حاضر با آن دســت و پنجه نرم می
کنند و گفت :سازمان تامین اجتماعی شاید به لحاظ
حجم فعالیت و خدماتی که ارائه می دهد و جامعه ای
که با آن درگیر است ،حساس ترین سازمان در کشور
باشد؛ بنابراین الزم است نگاه ویژه ای به این آن وجود
داشته باشد؛ اما امروز تامین اجتماعی به جای اینکه با
مراجع باال در حوزه قانون گذاری مذاکره کند تا هزینه
فعالیت های انجام شــده را به حداقل ممکن برساند،
برای اینکه بتواند جمعیت زیرمجموعه خود را به نحوی
تامین کند فشار را بر بنگاه های اقتصادی افزایش می

دهد که در شرایط اقتصادی کنونی مناسب نیست.
وی با اشاره به مطرح شدن مشکالت مالیاتی انجمن
مهندسان مشاور اســتان در جلسات گذشته شورای
گفتوگو؛ در خصوص مشــکل بیمه ای مطرح شده از
سوی این انجمن به دبیرخانه شورا نیز گفت :در زمینه
بیمه بیکاری یکی از نکاتی که مطرح می شود این است
که براساس قانون ،بیمه بیکاری به مشموالن قانون کار
که بدون میل و اراده بیکار می شــوند ،تعلق می گیرد
اما هیچ اشــاره ای درباره موقت یا دائم بودن کارگر یا

فعالیــت در کارهای پروژه ای وجود نــدارد .امروز 95
درصد کارگران قراردادهای موقت دارند و قرارداد تنها
 5درصد آنها دائمی است .از طرفی ،توافقی بین وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی
درباره بیمه بیکاری برای کارگران موقت حاصل شد اما
این توافق مشمول پروژه ها و فعالیت هایی نگردید که
ماهیت موقت دارند.
رئیس دبیرخانه شــورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد :موضوعی
که در حال حاضر مطرح می شــود ،این است که وقتی
ماهیت کار یک کارگر موقت اســت و او مشمول بیمه
بیکاری نمی شــود ،چرا کارفرما باید  3درصد ســهم
بیمه بیــکاری را به تامین اجتماعــی بپردازد .انجمن
مهندسان مشاور می گویند کارهای ما پروژه ای است
اما  3درصد ســهم بیمه بیکاری را می پردازیم و بعد از
قطع کار نیروی ما نمی تواند از بیمه بیکاری اســتفاده
کند و به همین دلیل پرداخت ایــن میزان حق بیمه
یا باید قطع شــود و یا باید بیمه بیکاری به کارگران ما
پرداخت 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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پل پرتوی عنوان قدیمی ترین پل
بتنی در این کالنشهر را به خود
اختصاص می دهد ،جالب است
بدانید ،این پل قدمتی  30ساله دارد
و به دلیل اینکه شریان اصلی میان
بلوار وکیل آباد و مناطق ییالقی
همچون طرقبه و شاندیز است،
ساالنه حدود  43میلیون خودرو از
این پل برای رفتن به مناطق ییالقی
طرقبه و شاندیز یا بازگشت به منزل
خود عبور می کنند
zعمر مفید پل های روگذر بتنی و فلزی 50سال است

عمر مفید پل های روگذر بتنی و فلزی  50سال
است ،این جمله را مدیرکل اداره نگهداری و تعمیرات
تاسیسات زیربنایی شهرداری مشهد در گفتوگو با
خبرنگار «دنیای اقتصــاد» میگوید :حدود  55پل
بتنی ،فلزی و تلفیق بتنی فلزی در مشهد وجود دارد.
حمیدرضا نیکنام البته درباره قدمت پل های موجود
در مشــهد که امکان عبور و مرور به خودروها را می
دهد ،پاسخی نمی دهد ،اما اضافه می کند :اداره کل
نگهداری و تعمیرات تاسیسات زیربنایی شهرداری
مشهد عالوه بر اینکه مشاوره ای در این زمینه دارد،
بازدید دوره ای را نیز برای تعمیرات و بازسازی پلها
از طریق شــرکت های خصوصــی مرتبط در قالب
پیمانکار انجام می دهد.
مشاور تعمیر و نگهداری پل های روگذر به محض
اطــاع از نیاز هــر کدام از این پل هــا به تعمیر و
بازســازی ،سریعا موضوع را به اداره کل نگهداری و
تعمیرات تاسیسات زیربنایی شهرداری مشهد اطالع
می دهد و ما نیز به سرعت با شرکت پیمانکاری که
می خواهیم تعمیرات را انجام دهد ،وارد مذاکره شده
و به این ترتیب در کوتاه ترین زمان سعی می کنیم،

نیکنام:هزینهتعمیراتونگهداری
پل ها هر سال براساس نیاز متغیر
است ،امسال نیز اعتباری که برای
هزینه مذکور در نظر گرفته شده،
حدود  3میلیارد تومان است
دنیای اقتصــاد -مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری خراسان رضوی
افزایش نرخ دالر را به نفع صنعت گردشگری
مشــهد و موجب افزایش حضور گردشگران
خارجی در این شــهر و در عین حال به ضرر
دفاتر خدمات مسافرتی دانست.
ابوالفضــل مکرمی فر در نشســت خبری که به
مناسبت هفته گردشــگری در مشهد برگزار شد،
در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت گردشگری
استان در یکسال اخیر پرداخت و موضوعاتی چون
حضور پررنگ گردشگران خارجی به ویژه عراقیها
با افزایش نرخ دالر در مشــهد ،ارزآوری سه برابری
گردشگران سالمت نسبت به دیگر حوزه ها ،مشکالت
دفاتر خدمات مسافرتی با نوسانات نرخ ارز ،مشکالت
موجود در ســاماندهی گردشگران خارجی ،چالش
وجود زائرسراهای دولتی و موازی کاری دستگاههای
مختلف با برنامه ها و اقدامات میراث فرهنگی استان
را تشریح کرد.
وی اظهار کرد :گرچه افزایش نرخ ارز مشــکالتی
را در حوزه های مختلف موجب شــده اما در حوزه
گردشــگری با توجه بــه ارزان بودن ســفر برای
گردشگران خارجی شاهد رشد حضور این قشر در
مشــهد هستیم که در این میان عراقیها بیشترین
شمار را به خود اختصاص داده اند .وی افزود :از ابتدای
امسال تا پایان مرداد ماه  730هزار گردشگر خارجی

هم اکنون  350زائرسرای دولتی
در مشهد فعالیت دارد که بخش
اندکی از این تعداد خود را با
استانداردهای الزم تطبیق داده اند
و بقیه به صورت خودمختار در حال
فعالیتهستند

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

دنیای اقتصاد از وضعیت سطح تحمل پلهای بتنی روگذر قدیمی مشهد گزارش میدهد

zارائه هشدارهای الزم به مسئوالن در زمان بحران

تصویر کنونی پل  50ساله شهید پرتوی در مشهد

تعمیر پل ها را انجام دهیم.
او مجموع پل های روگذری که امکان عبور و مرور
به خودروها را در مشهد می دهند 55 ،پل عنوان می
کند و می افزاید :هزینه تعمیرات و نگهداری پل ها
هر سال براساس نیاز متغیر است ،امسال نیز اعتباری
که برای هزینه مذکور در نظر گرفته شده ،حدود 3
میلیارد تومان است.
zشرح خدمات و نحوه محاسبه میزان تعمیر پل های
روگذرمشهدبراینخستینبار

براساس آنچه که در برخی اخبار ذکر شده ،تصویب
الیحه پیگیری برای بازسازی پل هایی همچون پل
پرتوی که قدمت طوالنی تری نسبت به پل های بتنی
دیگر دارند ،مدتی است در شورای اسالمی شهر مشهد
به تاخیر افتاده و پیگیری برای این موضوع صورت
نمی گیرد ،اما آنچه که رئیس کمیسیون فنی و عمران
شــورای پنجم شهر مشهد در گفتوگو با خبرنگار
دنیای اقتصاد می گوید نه تنها این اخبار را نقض می
کند ،بلکه فعالیت های جدیدی از سوی این کمیسیون
برای تعمیر و بازسازی پل ها صورت گرفته است.
محمدهادی مهدی نیا یکی از مدیریت ها و مجموعه
هایی که مسئولیت نظارت و بازرسی از پل های روگذر
بتنی مشهد را بر عهده دارد ،معاونت فنی و عمران
شــهرداری مشهد می داند و می گوید :این معاونت
ساالنه موظف است مسئولیت خود را در حوزه نظارت
و بازرسی از پل های روگذر انجام دهد.
کمیسیون فنی و عمران شورای اسالمی شهر مشهد
نیز در این راستا آرام نبوده و اتفاقا برای نخستین بار
در تاریخ این کمیسیون اقدام به تصویب الیحه ای
مبنی بر شرح خدمات و نحوه محاسبه میزان تعمیر
پل های روگذر مشهد کرده است.

zاجرای دستورالعمل نحوه بازرسی از پل های روگذر
مشهد در معاونت فنی و عمران شهرداری

رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای پنجم شهر
مشهد از اجرای دستورالعمل نحوه بازرسی از پل های
روگذر مشهد در معاونت فنی و عمران شهرداری خبر
می دهد و اضافه می کند :این دستورالعمل با مشارکت
کمیسیون فنی و عمران شورای پنجم شهر مشهد در
حال انجام است.
مهدی نیا البته اشاره ای به خالء های موجود در
عرصه منابع انســانی برای نظارت بیشتر از پل های
روگذر بتنی دارد و ادامه می دهد :نبود شرکت های
بومی متخصص در این عرصه در مشــهد از جمله
مشکالتی است که نظارت و تعمیر به موقع پل ها را
دچار مشکل می کند.
هنوز چند ماهی بیشتر از تعمیر پل های سیدرضی
به هاشمیه و دانشجو به آب و برق(هفت تیر) که توسط
نیروهای شــرکت های خصوصی مرتبط با تعمیر و
بازســازی پل های روگذر بتنی به عنوان پیمانکار
صــورت گرفت ،نمی گذرد ،طــی  20روزی که هر
کدام از این پل ها به دلیل انجام تعمیرات الزم مسدود
بودند ،ترافیک بسیاری در سایر پل های روگذر بتنی
بلوار وکیل آباد ایجاد شد و حجم زیادی از خودروها
در ترافیک ایجاد شده در این بلوار ساعت ها منتظر
رفع ترافیک شدند.
ایــن موضوع را رئیس کمیســیون فنی و عمران

شــورای پنجم شهر مشهد یادآوری می کند و می
افزاید :هر تعمیر پل عالوه بر صرف هزینه ،نیازمند
برنامه ریزی مناسب برای جلوگیری از افزایش حجم
ترافیک است و این موضوع کار را سخت تر می کند.
zآستانه تحمل پل پرتوی مشهد پاسخگوی حجم
ترافیک باالی آن نیست

به نظر می رسد ،مهدی نیا دل پردردی از عدم
پاسخگویی پل پرتوی و آستانه تحمل کم این پل
با حجم ترافیک سنگین آن دارد ،او به این مبحث
که پل پرتوی محل اتصال طرقبه و شاندیز به مشهد
است ،نیم نگاهی دارد و می گوید :عالوه بر اینکه
این پل ساالنه میزبان عبور و مرور خودروهای مردم
مشهد است ،بیشترین آمار عبور و مرور گردشگران
را نیز نسبت به سایر پل های روگذر بتنی به خود
اختصاص داده است.
مهدی نیا البته به راهکارهای کوتاه مدت نیز برای
جلوگیری از ایجاد حوادث غیرمترقبه احتمالی پل
پرتوی اشــاره ای دارد و بیان می کند :بازگشایی
مسیر سجادیه به شــاندیز از جمله این راهکارها
می تواند باشد.
به نظر می رسد ،مسئوالن طرقبه و شاندیز نگاهی
شهرســتانی به پل پرتوی و عواقب آستانه کم آن
دارند ،اما الزم است ،نگاه آنها نیز به این پل و آستانه
تحمل آن در سطح استانی باشد تا هر چه سریع تر
بتوان این پل را بازسازی و تعمیر کرد.
رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای پنجم شهر
مشهد بازگشایی مسیر سجادیه به شاندیز را عاملی
برای عدم نیاز به عبور و مرور حجم باالی خودرو
از پل پرتوی می داند و متذکر می شود :این پل و
میزان باالی ترافیک در آن به ویژه در روزهای پیک

آنچه در نشست خبری مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی مطرح شد

افزایش نرخدالربهنفع گردشگریمشهد

وارد مشهد شــده اند در
حالی که ســال گذشته
ورود یک میلیون و 800
هزار گردشگر خارجی به
این کالنشــهر ثبت شده
بــود .همچنین میــزان
اقامت گردشگران در نیمه
نخست امسال در واحدهای
اقامتی اســتان نسبت به
مدت مشــابه پارسال 14
درصد افزایش داشته است.
مکرمی فر خاطرنشان کرد:
آمار گردشگران خارجی در
خراسان رضوی صرفا آمار
ورود ایــن گروه از مبادی
رســمی به اســتان است
لذا اگر ورود گردشــگران
خارجی از سایر استانهای کشور به مشهد را درنظر
بگیریم ،افزایش چشمگیری را نشان می دهد.
وی میزان ارزآوری هر گردشــگر ســامت را در
مقایسه با سایر حوزه های گردشگری سه برابر اعالم
و بیان کرد :ظرفیتهای فراوانی در حوزه گردشگری
سالمت در مشــهد وجود دارد و طی نیمه نخست
امسال ســه هزار و  672بیمار غیرایرانی به منظور
بهره مندی از خدمات پزشــکی و درمانی به مشهد
سفر کرده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی خراســان رضوی ادامه
داد :افــزون بر این ،در این مــدت  100هزار بیمار
غیرایرانی به صورت ســرپایی از خدمات درمانی در
مشهد بهره برده اند .پارسال هم هفت هزار گردشگر

بیمار غیرایرانی وارد مشــهد شــده اند که نشانگر
ظرفیت بزرگ گردشگری سالمت این کالنشهر در
کنار ظرفیت جذب گردشگر زیارت است.
وی همچنین به تاثیر نوسان نرخ ارز بر فعالیت دفاتر
خدمات مسافرتی اشاره و بیان کرد :فعالیت  386دفتر
خدمات مسافرتی در استان به واسطه همین نوسانات
دچار مشکل شده لذا حمایت از آنها ضروری است.
این نوسانات گرچه موجب ارزان شدن گردشگری
مشهد برای گردشگران خارجی شده اما گردشگری
داخلی و فعالیت و حیات دفاتر خدمات مسافرتی را
با چالش جدی مواجه کرده است.
ناکامــی در ســاماندهی گردشــگران خارجی
مکرمی فر درباره ســاماندهی و رصد گردشــگران

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

نیازمند بازنگری و مهندسی است.

تهدیدی از جنس «جنوا» برای مشهد

ایــن موضوع را رئیس کمیســیون فنی و عمران
شورای پنجم شهر مشــهد در حالی بیان می کند
که این محاســبات برای تعمیر درست پل ها بسیار
ضروری بوده و توسط کارگروه عمران شورای شهر
اجرایی می شود.

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :
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zزنگ خطری از جنس «جنوا»

ماجرای ریزش یکی از پل های شهر جنوای ایتالیا
از جمله حوادث غیرمترقبه ای بود که هیچ کس فکر
نمی کرد این پل بتنی ریزش کرده و ســبب مرگ
حدود  35نفر از شهروندان این شهر شود.
آنچه در روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی به نقل
از مسئوالن و کارشناسان برای برآورد علت این حادثه
ت محلی به وضعیت
اعالم شد ،عدم رسیدگی فنی دول 
استحکام و مقاومت پل بود ،ماجرا از این قرار بود که
این پل بتنی به یکباره شکســت و به دلیل عبور و
مــرور آمار قابل توجهی خودرو از آن ،حدود  35نفر
را به کام مرگ برد.
شکست و ریزش این پل اگرچه در شهری تقریبا
مدرن صورت گرفت ،اما هشداری برای همه جهان بود
تا نظارت بیشتری بر پل های بتنی خود داشته باشند.
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مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
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خارجی در استان اظهار
کرد :این موضوع از لحظه
ورود تا خروج ،زنجیره ای
از هماهنگی ها و اقدامات
بــه هم پیوســته را می
طلبد کــه در این زمینه
هنــوز موفقیتی حاصل
نشده اســت .وی افزود:
هم اکنــون چهار نفر در
گیــت ورودی فرودگاه
شهید هاشمی نژاد مشهد
از ســوی این اداره کل
اقدامــات الزم در زمینه
ثبت اطالعات گردشگران
خارجی ورودی را انجام
می دهنــد اما این اقدام
برای کنترل و مدیریت
گردشگران خارجی کفایت نمی کند؛ مابه دنبال
این هستیم که سیســتم نرم افزاری ویژه ای را
در این زمینه مســتقر کنیم تا از این طریق رصد
گردشگران خارجی تسهیل شود؛ این سیستم تا
پایان امسال با همراهی و همکاری دستگاه های
مرتبط راه اندازی میشود.
وی به فعالیت زائر ســراهای دولتی به عنوان
یکی از مشــکالت و چالش های مهم در توسعه
صنعت گردشگری مشهد اشاره و اظهار کرد :در
برنامه چهارم توســعه واگذاری این زائرسراها به
بخش خصوصی الــزام قانونی پیدا کرد اما هنوز
اقدام موثــر در این زمینه انجام نشــده و دلیل
اصلی آن هــم مرکزیت مدیریت این واحدها در

اما آنچه که می تواند در بخش حوادث غیرمترقبه
سبب کاهش تعداد مصدومان یا فوت شده ها باشد،
نحوه درســت مدیریت بحران است و به نظر می
رســد اگر در حادثه شکست پل بتنی در جنوای
ایتالیا مدیریت بحران به درستی انجام نمی شد،
شــاید تعداد مصدومان یا فوت شــده ها بیش از
آماری بود که در رسانه های مختلف به آن اشاره
شده است.
با اشاره به این نکته سراغی از حجت علی شایانفر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی
می گیریم تا ببینیم در حوزه وقوع مدیریت بحران
حوادث غیرمترقبه در این اســتان به ویژه ریزش
پلهای بتنی ،برنامه این اداره کل چیست؟
او البته مسئولیت این اداره کل را در سطح استانی
و هماهنگ کننده می داند و می گوید :هماهنگ
کننده به این معناست که میان دستگاههای مختلف
برای آمدگی و ارائه خدمات مناسب در زمان بحران
و وقوع حوادث غیرمترقبه هماهنگی های الزم را
ایجاد کرده و هشدار می دهیم.

مهدینیا :به نظر می رسد ،مسئوالن
طرقبهوشاندیزنگاهیشهرستانی
به پل پرتوی و عواقب آستانه کم آن
دارند ،اما الزم است ،نگاه آنها نیز به
این پل و آستانه تحمل آن در سطح
استانی باشد تا هر چه سریع تر بتوان
این پل را بازسازی و تعمیر کرد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی
بــه فعالیت هایی که در زمان وقوع بحران و حوادث
غیرمترقبه است نیز اشاره ای دارد و می افزاید :معموال
حوادث غیرمترقبه شامل سیل و زلزله است ،اما اگر
برای پل های بتنــی نیز حادثه ای رخ دهد ،تالش
ما این اســت از طریق هماهنگی میان دستگاههای
مرتبط با مدیریت بحران ،چنین حوادثی را به درستی
مدیریت کنیم.
به نظر می رسد ،نباید حادثه ای همچون شکست
پل در جنوای ایتالیا را اتفاقی دور از مشــهد یا سایر
شهرهای کشور دانست و باید برنامه ریزی های الزم
را برای جلوگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه انجام داد.
هر اندازه که عمر مفید پل هایی مانند پل پرتوی
مشــهد  50سال باشد ،نباید به این امید باشیم که
هنوز این پل ها می توانند مانند گذشته استحکام و
آستانه تحمل خود را داشته باشند ،بلکه الزم است
بیش از اینها به فکر راهکاری برای جلوگیری از وقوع
حوادث غیرمترقبه احتمالی باشیم.

مهدینیا :نبود شرکت های بومی
متخصص در این عرصه در مشهد از
جمله مشکالتی است که نظارت و
تعمیر به موقع پل ها را دچار
مشکل می کند
تهران است.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان با بیان اینکه
زائرسراهای دولتی نه مالیات می دهند و نه تحت
نظارت های الزم و استانداردهای ضروری فعالیت
دارند ،گفت :ســاماندهی این اماکن اقامتی برای
حمایت از واحدهای اقامتی رسمی و کاهش بار
اضافی از دوش دولت ضروری است.
وی گفت :هم اکنون  350زائرســرای دولتی
در مشــهد فعالیت دارد که بخش اندکی از این
تعــداد خود را بــا اســتانداردهای الزم تطبیق
داده انــد و بقیه به صــورت خودمختار در حال
فعالیت هستند.
مکرمی فر ،موازی کاری دستگاه های مختلف
بــا فعالیت ها و وظایف قانونــی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری را از دیگر
چالشهای جدی دانســت و افزود :متولی اصلی
گردشــگری ،میراث فرهنگی است در حالی که
دســتگاه های متعدد در ایــن عرصه بدون هیچ
برنامه و وظیفــه قانونی ورود کرده و مشــغول
فعالیت هستند.
برنامه ریزی برای ارائه خدمات به گردشــگران
باید بــه صورت زنجیــره ای ،مشــخص ،موثر
و هدفمنــد باشــد اما مــوازی کاری ها موجب
اختــال در ایــن رونــد و تاثیــر منفــی بــر
گردشگری می شود.

از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه
 730هزار گردشگر خارجی وارد
مشهد شده اند در حالی که سال
گذشته ورود یک میلیون و  800هزار
گردشگر خارجی به این کالنشهر
ثبت شده بود

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

سیمان 60درصد «صادرات ریلی» خراسان را
تشکیلمیدهد

ایرنا -مدیر کل راه آهن خراسان گفت :طی
نیمه نخست امسال 322هزار تن کاال از طریق
راه آهن خراسان به آسیای مرکزی صادر شد
که  60درصد آن را سیمان تشکیل می دهد.
محمد هادی ضیایی مهر افزود :در این مدت 193
هزار تن سیمان به مقصد کشورهای آسیای میانه بارگیری و از طریق
مرز ریلی سرخس صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 191
درصد افزایش داشته است .وی اظهار کرد :اجرای پروژه های زیربنایی و
نیاز به سیمان در کشور ازبکستان ،تامین واگن مورد نیاز صادرکنندگان
از کشــورهای آسیای مرکزی ،توسعه زیرساخت ها در ایستگاه شهید
مطهری ،افزایش تعامل و جلســات چندجانبه با واحد های تولیدی
سیمان از مهم ترین دالیل افزایش صادرات سیمان در سال جاری است.
مدیرکل راه آهن خراسان افزود :بیشترین میزان صادرات ریلی سیمان
کشور از طریق مرز سرخس انجام می شود بطوریکه این مقدار صادرات
در سال جاری سهم  92درصدی را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد :عمده مقصد ســیمان صادراتی از مرز ریلی ســرخس،
کشــور ازبکســتان با  175هزار تن با ســهم  91درصدی اســت و
ترکمنســتان و تاجیکســتان نیز در رده هــای بعدی قــرار دارند.
ضیایی مهر گفت 84 :درصد از ســیمان صادر شده از مرز سرخس ،از
مبادی استان خراسان رضوی بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  2برابر شده است.

کمکبهبیماراننیازمند
دربیمارستانتخصصیرضوی

مهر-مدیرعاملبیمارستانرضویگفت:کمک
به بیماران نیازمند در این بیمارستان به انجام
رسیده و تاکنون  ۴میلیارد تومان به این بخش
تخصیص یافته است.
رضا سعیدی اظهارکرد:هیچ مرکز درمانی خصوصی
دارای واحدی برای امداد نبوده و راهاندازی این کمیته در بیمارســتان
رضوی تاکنون عایدات فراوانی برای محرومان داشته است.
وی افزود :بیش از  ۴میلیارد تومان با مســاعدت پزشکان بیمارستان
رضوی و نیز مسئوالن بخشهای مختلف بیمارستان رضوی در  ۲سال
اخیر به محرومان و بیماران نیازمند کمک شده که این امداد به کمک
کمیته مددکاری بیمارستان محقق شده است.
سعیدی گفت :سال گذشته ۴درصد بیماران بیمارستان رضوی مراجعان
غیرایرانی بودهاند که  ۹۰درصد این بیماران را عربزبانان تشکیل داده و
بعضا از سایر کشورهای آسیایی و حتی اروپایی مراجعهکننده داشتهایم.
وی خاطرنشــان کرد :ضریب اشغال تختها در بسیاری از بخشهای
بیمارستان رضوی مانند بخش های مربوط به قلب و اعصاب ،هماتولوژی
به باالی  ۹۵درصد رسیده است و در برخی از بخشها مانند بخش اطفال
ضریب اشــغال تختها کمتر است که این آمار نشان از اعتماد باالی
بیماران ایرانی و غیرایرانی به این مرکز درمانی دارد.

انبار 2/5میلیاردی«رباحتکارشده»
درمشهدکشفشد

تسنیم -مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
رضوی از کشف انبار رب احتکار شده در مشهد
خبر داد.
حمیدرضــا کریم اظهار کرد :یــک انبار در منزل
مسکونی در منطقه کوی امیر مشهد به دلیل احتکار
 2هزار شــل رب مهر و موم شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
رضوی بیان کرد :ارزش این تعداد رب  2.5میلیارد ریال برآورد شده و
مالک اجناس با امتناع از عرضه قصد داشت این محصول را با قیمت
باالتر به فروش برساند .کریم گفت :براساس گزارش بازرسی اتاق اصناف
این انبار مورد بازدید قرار گرفت و در بازرسی از آن مقادیر بسیاری سطل
رنگ به ارزش پنج میلیارد ریال که ماه ها احتکار شده بود ،کشف شد.
کارخانه تولیدی این رنگها در تهران است و مرکز فروش آن در مشهد
اقدام به احتکار کرده بود تا آنها را با قیمت بیشتر عرضه کند.

بازسازی 1582واحدمسکنروستایی
در خراسان رضوی

ایرنا -مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
خراسان رضوی گفت :ظرف شش ماه نخست
امسال هزار و  582واحد مسکن روستایی در
نقاط مختلف این استان بازسازی شده اند.
ســید رضا موســوی نیا افزود :برای بازســازی یا
مقاومسازی این واحدهای مسکن روستایی  664میلیارد و  440میلیون
ریال هزینه شده است.
وی ادامه داد :بنیاد مسکن انقالب اسالمی با هدف پیشگیری و کاهش
خســارت در زندگی روستاییان طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی به تعداد ساالنه  200هزار واحد را با اعطای تسهیالت ارزان
قیمت و مدیریت فنی و پشتیبانی به تصویب رسانده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی گفت :بر این اساس
ساالنه سهم اعتباری هر استان برای بازسازی تعداد معینی از خانه های
روستایی مشخص می شود و در اختیار بانکها برای پرداخت در قالب
وامهای  18و  20میلیون تومانی برای هر واحد با کارمزد چهار درصد
قرار می گیرد .وی افزود :تا پایان ســال  1396در مجموع  112هزار و
 284واحد مسکن روستایی در خراسان رضوی با پشتیبانی این نهاد
بازسازی یا مقاوم سازی شده اند.
موسوی نیا ادامه داد :براساس سرشماری سال  1392نتایج ویژگیهای
مسکن روستایی ،تعداد واحدهای مسکونی روستایی خراسان رضوی443
هزار و  229واحد بود که بیش از  76درصد آنها مسکونی غیرمقاوم است.
وی گفت :هم اینک تمامی دو هزار و  596روســتای باالی  20خانوار
جمعیت خراسان رضوی از طرح هادی برخوردار هستند .این طرح تا
پایان پارسال در سطح  800روستا از این تعداد اجرا شده است.

