رئیسدبیرخانهشورایگفتوگویدولتو
بخشخصوصیخراسانرضویتاکیدکرد

صدورپایانکارصنعتیبرای
تمامیواحدهایمحورغرب
ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه3
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در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد

دستپاچگیدرتصمیمگیریهایاقتصادی
وتبعاتآن
غالمحسین شافعی *

امســال سالی کامال متفاوت برای بخش صادرات و تولید
کشــور اســت و در روز ملــی صــادرات ،از تالشهای
خســتگیناپذیر فعاالن اقتصادی در بخش صادرات باید
قدردانی و تشکر کرد؛ آنان که در چنین شرایط سختی بنا
به تعهد حرفهای خود و عالقمندی به تعالی اقتصاد کشور،
در شرایط مختلف با جدیت تالش میکنند .در طول سالیان متمادی نظرات
فعاالن اقتصادی را در ارتباط با ارز به تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور منتقل
کردیم و چگونگی برخورد منطقی و نگاه کامال اقتصادی به نرخ ارز را در فواصل
مختلف انتقال دادیم اما متاســفانه به آن توجه نشد و برخالف آنچه قوانین و
مقررات کشــور تاکید میکند؛ در تصمیماتی که درباره نرخ ارز و سایر مسائل
اقتصادی در ســال جاری گرفته شد ،هیچ نظری از فعاالن اقتصادی و بخش
خصوصی گرفته نشد .ما دچار یک دستپاچگی در تصمیمگیریهای اقتصادی
هستیم ،این درحالیست که قانون هم مسئوالن را به تصمیمگیری به شیوهای
دیگر موظف کرده؛ براساس ماده  24قانون فضای کسب و کار ،هرگونه تغییر در
رویهها ،بخشنامهها و دستورالعملهای اقتصادی باید با پیش آگهی به فعاالن
اقتصــادی انجام شــود .ماده دیگری هم در این قانــون موظف میکند که در
تصمیمگیریها نظر فعاالن اقتصادی اخذ شود؛ چرا که دریافت نظرات قطعا به
تصمیمات کمک میکند و اجرای آن را با مشــکل مواجه نمیکند .این عدم
نظرخواهی از بخش خصوصی به صادرکنندگان حرفهای لطمه زیادی وارد کرد
و در این بازار بلبشــو و تصمیمات غیرکارشناسی حتما افرادی غیرحرفهای در
صادرات هم بودند که از این موقعیت سوءاستفاده کردند.
هیچ صادرکنندهای مخالف بازگشــت ارز به کشور نیســت اما قیمت واقعی
کاالهای صادراتی ما در بازار بین  30تا  60درصد کمتر از قیمتهایی است که
در اظهارنامههای گمرکی منظور میشود و با این شرایط سوال اینجاست که یک
صادرکننده واقعی چگونه میتواند کاال را با قیمت یک دالر در بازار خارج بفروشد
و به جای آن دو و نیم دالر تعهد ارزی بسپارد؟ این موضوع امکانپذیر نیست و از
خواستههای جدی فعاالن اقتصادی است که قیمتهای پایه صادراتی کاالهای
ایرانی براســاس واقعیتهای امروز بازار تنظیم شود .درخواست ما این است که
اصالحاتی که درباره پیمان سپاری ارزی از سوی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی
ارائه کردیم ،مورد کارشناسی جدی قرار گیرد و بر این مبنا تصمیمگیری شود.
مسئوالن فراموش نکنند که در شرایط خاص اقتصادی نیاز به تصمیمات خاص،
اصولی ،منطقی و کارشناسی داریم.
*رئیس اتاق بازرگانی ایران

ضرورت اصالح بخشنامه پیمانسپاری ارزی

دنیای اقتصاد -در پنجاه و ششــمین نشســت شورای
گفتوگوی دولــت و بخش خصوصی خراســان رضوی،
تفاهمنامهای میان اداره کل استاندارد استان و معاونت غذا
و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هدف حذف رویههای
موازی در نظارت بر صنایع تبدیلی و همکاری دوجانبه امضا
شد .براساس این تفاهم نامه که با پیشنهاد انجمن صنایع
تبدیلیاستانبهدبیرخانهشورایگفتوگوپیگیریشد،مقرر
شد اقداماتی چون بازدیدها ،آزمایشها و نمونهبرداریها که
بین این دو ارگان مشترک و البته غیرضرور بود؛ به نوعی انجام
شود که از هرگونه موازیکاری جلوگیری و دو اداره بتوانند از
عملکرد یکدیگر در این حوزهها استفاده کنند .همچنین
مصوب شد کمیسیون ماده  5ترتیبی اتخاذ کند تا مصوبه
مربوط به پرداخت حق و حقوقات شهرداری درباره صنایع
محور غرب اصالح شود و در عرصه و اعیان برای همه واحدها
پایان کار صنعتی صادر شود .اما پیش از آغاز بررسی دستور
کار جلسه ،اظهارات جالب توجهی درباره مسائل روز اقتصاد
ایران و استان مطرح شد و موضوع ارز و مسائل پیرامونی آن
پررنگترین بحث این نشست بود؛ نارضایتی بخش خصوصی
از بخشنامه پیمانسپاری ارزی و نتایجی که این بخشنامه
به دنبال خواهد داشــت ،لزوم برخورد با سوءاستفادهگران
از گشایش اعتبار ارزی و تعیین مهلت برای مشخص شدن
سوءاستفاده و یا قانونمندی افراد در این زمینه و نحوه برخورد
با احتکارگران و یا افرادی که به صورت قانونی کاالها را انبار
کردهاند ،از جمله مباحثی بود که از سوی رئیس اتاق بازرگانی
ایران در این نشست مطرح شد.
صفحه 3

دنیایاقتصاد ازچندوچونتولیدگوگرد
در خراسان رضوی و لزوم فراوری این ماده گزارش میدهد

گوگردگوهرمیشود اگر...
همین صفحه

مدیرعامل پدیده:

نجات سرمایه سهامداران پدیده
نباید دستخوش نگاههای سیاسی شود
صفحه 2

دنیای اقتصاد از چند و چون تولید گوگرد در خراسانرضوی و لزوم فراوری این ماده گزارش میدهد

گوگرد گوهر میشود اگر...

سارا نیکان
یشود ،با قیمت 120دالر در خارج از کشور به فروش میرسد،
دنیای اقتصاد  -هر تن گوگردی که در استان خراسان رضوی تولید م 
خبرنگار
اما پس از فراوری در دیگر کشورها ،با قیمت  600تا  800دالر آن هم با ارز دولتی خریداری و وارد میشود؛ چرخه معیوبی که ظاهرا
برای اصالح آن اقداماتی انجام گرفته است .گوگرد بیش از چند هزار سال است که شناخته شده و در صنایع مختلف موارد استفاده متنوعی دارد؛ یکی
از مصارف عمده آن تولید سولفوریک اسید است که در تهیه مواد شیمیایی آلی ،معدنی و عمدتا کودهای کشاورزی کاربرد دارد .گوگرد همچنین برای
تهیه مواد منفجره ،نرمکنندههای رنگ ،الســتیک ،کبریت ،کودهای فسفاته ،کودهای ازته مانند کود سولفات آمونیوم ،آسفالت و بتن گوگردی و …
استفاده میشود .این عنصر در کشاورزی نیز نقش مهمی ایفا می کند و به عنوان ماده دفع بیماریها و آفات نباتی ،پایدارکننده میوههای خشک ،غذای
گیاهی،تنظیمکنندهاسیدیتهخاک،مادهاصالحیخاکهایقلیاییوآهکیاستفادهمیشود 92.درصدازگوگردتولیدشدهدرجهانبرایتولیداسید
سولفوریک استفاده میشود 60.درصد اسید سولفوریک تولیدی نیز برای تولید کودهای کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد و به طور کلی ۵۰درصد
گوگردبرایتولیدکودهایکشاورزیمصرفمیشود.دراستانخراسانرضویگوگردازگازترشخانگیرانسرخسبدستمیآید؛اینترشیبهعلت
وجود گوگرد است و باید از گاز جدا شود اما سالیان سال است که گوگرد در استان انبار شده و به فروش میرسد ،این درحالیست که اگر این ماده تبدیل
بهمحصوالتیباارزشافزودهباالشود،میتواندبرایاستانتوجیهاقتصادیخوبیبههمراهداشتهباشد.بهگفتهکارشناسانومتولیانامر،میزانتولید
گوگرد پاالیشگاه هاشمینژاد خانگیران سرخس ساالنه حدود  600هزار تن اســت و در حال حاضر بیشترین حجم این ماده در داخل کشور به فروش
میرسد .البته در سالهای 93و 94حدود 80درصد از گوگرد صادر میشد اما امروز میزان صادرات آن به 5درصد رسیده است؛ علت این امر آن است که
گوگردمادهایخامبودهوبرایجلوگیریازخامفروشیآن،دربخشهایداخلیبهفروشمیرسدتاباانجامتبدیلهایالزمبرایصادراتمهیاشود.

zوارداتبیشازیکمیلیونتنکودفسفات

کشاورزی با در نظر گرفتن سوبسید برای این کود ،آن
را در اختیار کشاورز قرار میدهد.
مجید جعفرزاده ،دبیر شــورای
گوگرد پاالیشــگاه هاشمینژاد
خانگیران خراسان رضوی ،با بیان
اینکه هزینهای کــه دولت برای
واردات کود فسفات انجام میدهد
بین  700و  800میلیون تا دو میلیارد تومان است که
بستگی به تغییرات قیمت کودها در بازار جهانی دارد،
اظهار میکند :از طرفی ،کود فسفات برای مبارزه با آفات
نیز مصرف بسیاری دارد به طوریکه در خراسان رضوی
 80درصد سموم خود را کاهش داده و برای دفع آفات
از گوگرد استفاده میکنند و گوگرد را جایگزین سموم
مصرفی در کشاورزی کردهاند و بر همین اساس ،بیشترین
میزان واردات ما در خصوص این دسته از مواد مصرفی

در حوزه کشاورزی و کاهش سموم صورت میگیرد .در
پاالیشگاه یک خانگیران فرآوریهایی اعم از تولید «کود
بنتونیت» انجام میشود که این کود در مصارف کشاورزی
مورد استفاده قرار میگیرد.
دبیر شورای گوگرد پاالیشگاه هاشمینژاد خانگیران
خراسان رضوی تصریح میکند :در راستای برون سپاری
دولت ،دو سال پیش پروژهای با حضور بخش خصوصی
آغاز شد که زیر ساختهای الزم در اختیار سرمایهگذاران
قرار گرفت تا محصوالت خود را تولید کنند و بتوانند آن را
صادر کنند .در حال حاضر سه شرکت ایرانی و دو شرکت
چینی درکنار ما هستند؛ این پروژه تنها شش ماهه است
که آغاز شده؛ شرکتها با سرمایهگذاریهای خود ،صفر
تا صد کار را انجام میدهند و میزان ســرمایهگذاری
شرکتهای خارجی حدود  6میلیون یورو است.
ادامه در صفحه 4

با وجود آمادگی زیرساخت شبکه ریلی خراسان

جای قطار گردشگری خالی است

تصویری از بارگیری گوگرد در پاالیشگاه هاشمینژاد خانگیران سرخس

یادداشت

گوگرد دارای ارزش افزوده بســیاری است؛ در حال
حاضر هر تن گوگرد اســتان بین  120تا  150دالر به
فروش میرسد و با توجه به هزینههای حملونقل آن،
که باید از خلیج فارس صادر شود ،تنها حدود  120دالر
نصیب استان میشود و حدود  30دالر هزینه حملونقل
در داخل ایران است.
اما جالب اســت بدانید بعد از صادرات گوگرد ،این
ماده فرآوری میشــود و تبدیل به یکی از محصوالت
مهم گوگرد به نام «کود فســفات» میشود که هر تن
از ایــن ماده با قیمت  600تــا  800دالر به ایران وارد
میشود .میزان مصرف ساالنه کود فسفات ایران بین
یک میلیون تا یک میلیون و  200هزار تن اســت که
تمامی این میزان از طریق واردات تامین میشــود .این
کود با ارز  4200تومانی وارد میشود و در نهایت جهاد
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گزارشیازآنچهدرهمایشملیبازآفرینیفضاهایشهریعنوانشد

صفحه 2

برخورد دستوری با مردم
عامل شکست در نوسازی بافت فرسوده
صفحه 4

«نوینزعفران»تنهانمایندهخراساندرجمعصادرکنندگاننمونهکشوری

جهانگیری:بخشخصوصی
با پذیرش سختی شرایط به صحنه بیاید

دنیای اقتصاد -بیست و دومین مراسم سالروز ملی
صادرات با اهــدای تندیس زرین به صادرکنندگان
نمونه کشور صبح یکشنبه  ۲۹مهرماه برگزار شد و
گروه تولیدی نوین زعفران با کســب نهمین عنوان
پیاپی صادرکننده نمونه ملی موفق به افتخارآفرینی
برای خراسانیها شد.
در این مراسم که با شعار «صادرات ،تجلی حمایت از کاالی
ایرانی» با حضور معاون اول رئیس جمهوری ،مسئوالن وزارت
صنعت و اتاق بازرگانی در محل سالن همایشهای صدا و سیما
برگزار شد ،از  ۴۵صادرکننده نمونه ملی با اهدا تندیس زرین
تقدیر شد .معاون اول رئیسجمهوری در این مراسم با تاکید
بر اینکه به خوبی بخش خصوصی ایران را میشناسم ،گفت:
اگر بخش خصوصی این پیش فرض از دولت را قبول کنند
که شــرایط سخت فعلی باید طی شود و به صحنه بیایند،
دولت نیز برای حمایت بیشــتر و کمک مضاعف به بخش
خصوصی به صحنه میآید.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری با اشاره به برخی
انتقادات مطرح شــده از ســوی فعاالن بخش خصوصی و

مدیرعامــل گروه نوین زعفران پس از دریافت لوح تقدیر
صادرکننده نمونه ملی و ثبــت رکورد پرافتخارترین واحد
صادراتی شرق کشور به خبرنگار ما گفت :نوین زعفران در
 26سالگی حیات خود برای نهمین بار به عنوان صادرکننده
نمونه انتخاب میشود و نقطه عطف جدیدی در تاریخ تاسیس
شرکت به وجود میآید.
علی شریعتیمقدم گفت :ما در ایجاد زنجیره ارزش در چند
سال گذشته پیشرو بودیم و در حال ارتقای این زنجیره درباره
زعفران و گیاهان دارویی هستیم.
شریعتی با اعالم خبر شروع برنامههای سرمایهگذاری در
آموزشکشاورزانمستعدجهتانتفاعتولیدکنندگانباافزایش
کیفیت محصوالت در طرح توسعه ارزشهای روستایی «تار»
گفت :با جمع بزرگی از کشاورزان تولیدکننده قراردادهایی
برای خریداری کاالی آنها به صورت تضمین شده و با کیفیت
باالتر برنامهریزی کردهایم .در این راه آموزش به عنوان یک
رکن در تولیدات کشاورزی میتواند ایجاد ارزش کند که آن را
در دستور کار داریم و برای اولین بار  600دستگاه خشککن
پیشرفته را بین کشاورزان مستعد در مناطق مختلف کشور
توزیع میکنیم.

صادرکننــدگان در زمینه اعمال سیاســتها برای پیمان
ســپاری ارزی گفت :در دولت قبل مهمترین رسالت خود
را در حد سیاســتهای پیمان سپاری در کوتاهترین زمان
ممکن میدانستم اما امروز شرایط جدیدی پیش آمده است.
در این شرایط نخستین تصمیممان این بود که نامی از پیمان
سپاری بر زبان نیاوریم بلکه بگوییم اگر ارز صادراتی مجموعهای
وارد کشور نشد ،آن مجموعه از برخی از تشویقات و امکانات
صادراتی برخوردار نباشد.
معــاون اول رئیــس
جمهوری گفــت :مدیران
بخشخصوصیباایجادیک
واحد تولیدی ،اشتغالزایی،
تولید و صادرات محصول
غم بزرگ از دســت دادن مادر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت
خــود کار دشــوارتری از
عرض مینماییم و برای آن کبوتر پرگشوده تا آسمان هفتم درجات
مدیــران دولتــی انجــام
شایسته و برای شما پاداش نیکو آرزومندیم.
میدهند.

خانواده محترم عظیمی

zنقطه عطف در  26امین
سالتاسیس
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خبر
ترفندهای اینستاگرام

استفادهازلوکیشن(موقعیتمکانی)وهشتگ
مکانبرایکسبوکارهایمحلی
روزبه فالح کریمی*

اگر کسبوکار شما محلی است یا هر شغلی که مشتریان
آنصرف ًاازهمشهریانتانهستند،حتم ًادرپستهایخود
از لوکیشن استفاده کنید .این کار باعث میشود بسیاری
از افراد که دنبال کننده هشتگ لوکیشن شما هستند ،به
پستهایشمادسترسیداشتهباشند.
-1لوکیشن
برای استفاده از لوکیشــن ،کافی است هنگام پست گذاشتن از
قسمتاضافهکردنلوکیشناستفادهکنیدکهوقتیرویاینگزینه
میزنیدبهطوراتوماتیکلوکیشنهاینزدیکپیشنهادمیشودتا
دقیق ترین انتخاب را به هدف خود داشته باشید .البته اگر هدفتان
کلشهریایکمنطقههستطبیعتابایدبهترینپیشنهادراانتخاب
کنیدکهکلشهررادربرمیگیرد.
مثال :اگر در غرب تهران باشید عالوه بر تهران ،به شما پیشنهاد
شــهرک غرب را هم میدهد ،حاال شــما باید مشــخص کنید که
میخواهید مخاطبان غرب تهران را هدف قرار دهید یا کل تهران
برایشمامهمهست.
-2هشتگمکان
اماروشدیگریکهمیتوانیدمخاطبانیکمنطقه،شهریامکان
خاص را هدف قراردهید استفاده از هشتگ مکان است .بسیاری از
کاربران اینستاگرام وقتی پستی را درج میکنند ،نام مکان یا جایی
کهدرآنعکسراگرفتهاندیادربارهآنصحبتمیکنندرابهصورت
هشــتگ قرار میدهند.از طرفی ،افرادی که عالقمند به آن مکان
یا ...هستند ،با فالو کردن آن هشتگ به پستهایی که آن هشتگ را
استفادهکردهانددسترسیپیدامیکنند.
در این حالت کمی هنگام انتخاب هشــتگ ها باید دقت کنید
چون عالوه بر اســم اصلی شهر یا مکان ،یک سری کلمات عامیانه،
اصطالحــات و ...هم معموال مورد توجه قــرار میگیرد و به عنوان
هشتگ استفاده میشود .به مثال زیر توجه کنید برای شهر مشهد
اینهشتگهامعموالاستفادهمیشود:
مثال#:مشهد #مشهدی #مشــهدیا #مشهدیها
#مشــهدی_ها #بچه_مشــهد #بچه_های_مشهد
#مشــهدگردی #مشــهدخوراک #مشهدتوریسم
#مشهدو...
توصیه میکنم حتما در پســتهای خود از هشــتگ های مکان
استفاده کنید حتی اگر کسب و کار شما شهری و محلی نیست از
اینهشتگهااستفادهکنیدچراکهبههرحالمخاطبانیکهدرشهر
شماهستندراحتترتبدیلبهمشتریمیشوندتامخاطبانیکهدر
شهرهای دیگر هستند ،پس با استفاده از این هشتگ ها در معرض
دیدآنهاقرارگیرد.
در شماره بعدی خواهید خواند :لزوم استفاده از همه ی امکانات
اینستاگرام
*مشاوردیجیتالمارکتینگ

خبر
معاون شهردار خبر داد

کمک2میلیاردتومانیشهرداریبهپدیده

معاون ســامت و تربیت بدنی سازمان
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد
گفت :تاکنون از سوی شهرداری  2میلیارد
تومان به تیم فوتبال پدیده کمک شــده
است.
حسن نوری در نشســت خبری خود به بحث حمایت از تیم های
ورزشی از سوی شهرداری مشهد اشاره کرد و افزود :برای اینکه این
حمایت ها در چهارچوبی مشخص شده باشد ،دستور العملی برای
بررسی به شورای شهر مشهد ارائه شدکه در صورت تصویب هرگونه
کمک شهرداری به تیم های ورزشــی براساس این دستور العمل
انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد :نه شــورای شهر و نه شهرداری مشهد هیچ تمایلی
بــه تیــم داری ندارند و تنها بحــث حمایت از تیم های ورزشــی
مطرح اســت و تاکنون نیز در حمایت از تیم فوتبال پدیده حدود
 2میلیارد تومان از سوی شــهرداری پرداخت شده است و اگر این
کمک ها نبود تیم فوتبــال پدیده نمی توانســت به حرکت خود
ادامه دهد.
وی تصریح کرد :بــرای اینکه تکلیف تیم پدیــده و حمایت های
شهرداری از این تیم مشخص شود ،مقرر شد تا جلسه ای با مدیرکل
ورزش و جوانان استان برگزار شود که این جلسه تا پایان هفته جاری
برگزار و تصمیمات به اطالع شهروندان خواهد رسید.
نوری ادامه داد :سیاســت شورای شــهر وشهرداری مشهد توسعه
ورزشهای همگانی است؛ هم در حوزه بانوان و هم در حوزه مردان و
در این راستا از سوی شورا و شهردار مشهد تاکید شده که اعتبارات
ورزشی شهرداری به صورت  50درصد برای مردان و 50درصد برای
بانواناستفادهشود.
معاون ســامت وتربیت بدنی شهرداری مشــهد گفت :در حوزه
حمایــت از تیم های بانوان در رشــته های تیر اندازی ،فوتســال،
بسکتبال ،هندبال و والیبال امسال حدود یک میلیارد تومان اعتبار
در نظر گرفته شده است که به تناسب هزینه هایشان از آنها حمایت
خواهدشد.
وی در خصوص حمایت از ورزش حاشــیه شهر مشهد نیز گفت :با
همکاری آســتان قدس رضوی ،سپاه وشهرداری مشهد مسابقات
فوتبال محــات را با حضــور  66تیــم در این مناطــق برگزار و
همکاریهای خوب دیگری نیز در راستای اقدامات بیشتر در حوزه
ورزش حاشیه شهر داشته ایم.
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با وجود آمادگی زیرساخت شبکه ریلی خراسان

دنیــای اقتصــاد -تاکنــون چندین قطار
گردشگری داخلی در استانهای مختلف کشور
راه اندازی شده اما خراسان رضوی با دارا بودن14
درصد شبکه ریلی ایران و زیرساختهای مناسب
ازجملهراهآهندوخطهدرمسیرتهرانازحرکت
منظمقطارهایگردشگریبیبهرهبودهاست.
 1400کیلومتر خط آهن در خراسان رضوی از مسیر
شــرق به غرب به ترتیب شــهرهای سرخس ،مشهد،
نیشــابور و جغتای را در ناحیه راه آهن خراسان به هم
متصل می کند و از شــمال به جنوب نیز مشهد ،تربت
حیدریه ،فیض آباد و خواف به وســیله خطوط راه آهن
منطقه شــرق به هم متصل می شوند اما تاکنون به جز
چند قطار محدود و فصلی گردشگری داخلی در مسیر
مشهد-نیشابوردراینشبکهریلیترددنداشتهاست.
به گزارش ایرنا ،جمعیت  3/5میلیون نفری مشــهد
نیازمنداماکنومقاصدجدیدگردشگریاستوناوگان
ایمن راه آهن بهترین گزینه برای تردد در مســیر این
مقاصدبودهکهتاکنونموردغفلتواقعشدهاست.
جابه جایی مســافر در مسیرهای درون استانی فقط
در سه مسیر مشهد  -سرخس ،مشهد  -آزادور (نقاب)
و مشهد  -طبس انجام می شــود لذا با راه اندازی قطار
گردشگریمیتوانعالوهبرجابهجاییگردشگرداخلی
بهظرفیتمسافرتهایدروناستانینیزافزود.

سفر یک روزه به نیشابور استفاده شد .وی به نقش مهم
اطالع رسانی در باره این قطارها تاکید و اضافه کرد :باید
شرکتهایمسافرتیوانجمنصنفیآناندراینزمینه
فعالترشوندوقراراستبرایراهاندازیمجدداینقطارها
بامدیرکلراهآهنخراسانجلساتیبرگزارشود.
وی مسیر گردشگری ریلی به تربت حیدریه  ،خواف
و آسبادهای این منطقه را از دیگر مقاصد گردشگری در
استان عنوان کرد و گفت :زمان رسیدن مسافر به خواف
از طریق خطوط ریلی ســاعت  2بامداد است که زمان
مناسبینیست.
مکرمی فر به تنظیم مجدد زمان ســیر قطار در این
منطقهبرایجابهجایییکروزهگردشگرانریلیتاکید
کردوافزود:باتوجهبهجاذبههایجنوبخراسانرضوی
راه اندازی قطار و تور یک روزه گردشگری در این مسیر
بسیارمناسباستومیتوانازآموزشوپرورشودیگر
دستگاههابرایبرگزاریاردوهاییکروزهدراینمسیر
دعوتبهعملآورد.

جای قطار گردشگری خالی است

 zبلیتباتخفیف

 zپاسخمیراثفرهنگی

مدیر کل راه آهن خراسان در زمینه مغفول ماندن راه
اندازی قطارهای گردشگری در این استان گفت :ناوگان
ریلی در ناحیه خراسان کامال آماده راه اندازی قطارهای
گردشگری است و این موضوع را بارها به اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اعالم کرده ایم اما
تاکنوناقدامیازسویآنانمشاهدهنشدهاست.
محمدهادی ضیایی مهر افزود :مسیر مشهد  -نیشابور
برای راه اندازی تورهای یک روزه ،بســیار مناسب است و
یک شرکت مسافرتی می تواند متولی پذیرش و فروش
بلیت در این مسیر باشــد ،مسیری که هزینه اندک دارد
و شرکتهای مسافرتی می توانند با مبالغ اندک خانواده
ها را برای بازدید اماکن و مناظر دیدنی نیشابور از جمله
آرامگاههایعطاروخیامومسجدچوبیبهاینشهرببرند.

وی به برقراری موردی قطارهای گردشگری در مسیر
مشهد-نیشابوراشارهواظهارکرد:هفتهگذشتهدرقالب
یک تور ریلی و با هزینــه اندک ،جمعی از کارمندان راه
آهنخراسانراهینیشابورشدندواینامکانبرایهمه
دستگاههاوشرکتهایمسافرتیاستانفراهماست.

zناتوانیشرکتهایمسافرتی

مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
خراســان رضوی نیز گفت :راه اندازی این نوع قطار در
مسیرهای نیشابور و ســبزوار که می توان تور یک روزه
برقرارکردبسیارمناسباست.

ابوالفضل مکرمی فر افزود :پیش از ماه مبارک رمضان
امسال 2رام قطار گردشگری در مسیر مشهد  -نیشابور
تردد داشتند که شرکتهای مسافرتی از تامین مسافر
آن ناتــوان بودند و به ناچار طی مکاتبه ای با دانشــگاه
فردوسی مشهد از ظرفیت دانشجویان عالقه مند برای

مسیر مشهد  -نیشابور برای راه اندازی تورهای یک روزه ،بسیار مناسب است و یک شرکت مسافرتی می تواند متولی پذیرش و
فروش بلیت در این مسیر باشد ،مسیری که هزینه اندک دارد و شرکتهای مسافرتی می توانند با مبالغ اندک خانواده ها را
برای بازدید اماکن و مناظر دیدنی نیشابور از جمله آرامگاه های عطار و خیام و مسجد چوبی به این شهر ببرند

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و
گردشگری خراسانرضوی نیز با تاکید بر بهره گیری از
ظرفیت راه آهن در حوزه گردشــگری استان گفت :اگر
ظرفیت قطار گردشــگری به صورت چارتر و با تخفیف
به چارتر کننده ارائه شــود می توان شاهد ورود آنان در
اینعرصهبود.
سعید ولی زاده افزود :برای رونق گردشگری ریلی باید
بلیتارزاناینقطارهابهشرکتگردشگریارائهشودتا
این شرکتها نیز بتوانند خدمات را با قیمت دلخواه در
اختیارمشتریانقراردهند.
وی مسیرهای مشهد -نیشــابور و مشهد  -خواف را
دارای امتیاز گردشــگری مناسب دانست و اظهار کرد:
به تمام شــرکتها امکان ارائه قطارهای گردشگری در
این مسیرها را اعالم کرده ایم اما پس از راه اندازی قطار
نیشابور از  2ماه قبل تاکنون پیشنهادی دریافت نشده
است.
وی گفت :اکنون نیز زمان کاهش سفرها فرا رسیده
و شــاید در زمان افزایش و اوج مسافرتها گرایش برای
استفادهازقطارهایگردشگریافزایشیابد.

مدیرعاملپدیده:

نجاتسرمایهسهامدارانپدیدهنبایددستخوشنگاههایسیاسیشود

دنیای اقتصاد -چند روز پیش انتقادات نصراهلل پژمانفر،
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی از عملکرد
ستاد تدبیر پدیده در نشســت خبریاش ،روی خروجی
خبرگزاریها و روزنامه ها قرار گرفت .پژمانفر گفته بود« :هر
روز بر مشكالت سهامداران پديده افزوده مى شود؛ امروز
آنكسانىكهدرمعرضآسيبقرارگرفتهاندوهيچاقدامى
براىحلمشكالتآنهانشده،مردمهستند.سهامداراندر
بالتكليفىقراردارندوفراموششدهاندوبايدتالششــود
مشكالت آنهاحلشــود،مديرانى كهبا كاله پديدهبرسر،
كلنگ پروژههاى اين مجموعــه را به زمين مىزدند ،كجا
هستندتاخسارتاعتماد مردمبهآنهاراپسبدهند.
اما ابوالفضــل انتظاری ،مدیر عامل گروه شــرکت های پدیده
شاندیز هم بیکار ننشست و با ترتیب دادن نشستی خبری و ارائه
توضیحاتی ،به سخنان پژمانفر واکنش نشــان داد و حتی او را به
مناظره درباره پدیده دعوت کرد.
انتظاری گفت :ما آمادگى این را داريم كه با آقای پژمانفر جلسه
بگذاريم و در هر مــكان و زمانى كه اعالم كننــد ،مناظره برگزار
كنيم .وى با اشــــاره به اينكه امروز يك سال و چند روز است كه
مديريت مجموعه پديده را بر عهده گرفته است ،اظهار کرد :آقاى
پژمانفــر در اين مدت يك تماس تلفنى در خصوص پديده با من
برقرار نكردهاند و چطور پس از هشت سال به اين فكر افتاده اند كه
سهامداران به حقوق خود نرسيدهاند و ديگران وظايف خود را انجام
نمى دهند؟ نباید اين گونه تداعى شود كه در اين موارد شائبههاى
سياسىمطرحاست.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل پدیده شاندیز یادآور شد :با تشکیل
ســتاد تدبیر ،اقدامات مثبتی طی ســه ســال گذشــته در این
شرکت انجام شده اســت .وی افزود :ادعای برخی مبنی بر فروش
داراییهــای پدیده و پرداخت به ســهامداران با منطق اقتصادی

zدریافت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای هتل پنج
ستاره پدیده

همخوانی ندارد زیــرا آن زمان ارزش دارایی های پدیده بســیار
کمتر از سرمایه گذاری سهامداران بود و رکود موجود در وضعیت
ســاخت و ساز این شــرکت نیز ارزش را دستخوش تغییرات می
کرد؛ بنابراین تشــکیل ستاد تدبیر و همراهی دولت و بخش های
مختلف در بازسازی وضعیت نابســامان گذشته ،ضروری و تنها
راه بود.
وی با بیان اینکه ســه ســال پیش عرصه  44/5هکتاری پروژه
پدیده شاندیز سند مالکیت نداشت ،گفت :هم اکنون  31/5هکتار

آقاى پژمانفــر در اين مدت يك تماس تلفنى در خصوص پديده با من برقرار نكردهاند و چطور پس از
هشت سال به اين فكر افتاده اند كه سهامداران به حقوق خود نرسيدهاند و ديگران وظايف خود را انجام
نمى دهند؟ نباید اين گونه تداعى شود كه در اين موارد شائبههاى سياسى مطرح است

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانی
شهرداریمشهدخبرداد

ثبتنام  95درصدتاکسیهایفرسوده
درطرحنوسازی

دنیــای اقتصاد -مدیرعامل ســازمان
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری
مشهد با اشاره به مصوبه جدید هیات دولت
در خصوص خودروهای فرســوده گفت:
تاکسیرانانی که برای نوسازی تاکسیهای
فرســوده خود اقدام به ثبت نام نکردهاند
توسطپلیسراهوراعمالقانونمیشوند.
سید مهدی علویمقدم افزود:
براســاس مصوبه جدید هیات
وزیران ،ســن و شرایط ناوگان
حمــل و نقل عمومــی تغییر
یافته اســت؛ طبق آن ســن
فرسودگی تاکسیهای بنزینی و دوگانه سوز 10
سال ،تاکســیهای پایهگازسوز  12سال و برقی و
هیبریدی 15سال تعیین شده است.
وی با بیان اینکه سن فرســودگی تعیین شده
برای تمامی خودروها شــخصی و فعال در ناوگان
حملونقلعمومیدرنظرگرفتهشدهاست،اظهار

از این عرصه دارای سند مالکیت است و  13.5هکتار باقی مانده نیز
در مسیر نهایی برای دریافت سند مالکیت است.
انتظاری افزود :ســاخت و سازهای انجام شده تا قبل از تشکیل
ستاد تدبیر در پدیده شاندیز به هر دلیل فاقد مجوزهای الزم بود اما
اکنون برای  506هزار متر مربع عرصه تجاری این پروژه پایان کار
دریافت شــده و برای  32هزار مترمربع کاربری اداری و  108هزار
متر مربع آپارتمانهای اقامتی میان مرتبه این مجموعه گواهی عدم
خالفی صادر شده است.

کرد :براساس مصوبه ابالغی تاکسیهایی که طبق
مــاده  8قانون هوای پاک و مصوبــه جدید ،دچار
فرسودگی شده و اقدام به نوسازی خودرو فرسوده
نکرده باشند از این پس توسط پلیس راهور اعمال
قانونمیشوند.
مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر
تاکســیرانی شــهرداری مشــهد اضافه کرد :در
این میــان باتوجه بــه اینکه واگــذاری خودرو
توســط خودروســازان با تاخیر روبرو شده است،
قانونگذار به تاکســیهای فرســودهای که برای
نوســازی ثبتنام کردهاند تا زمان تحویل خودرو
جدید از ســوی خودروسازان مهلت داده است اما
خودروهایــی که ثبتنام نشــدهاند اعمال قانون
خواهندشد.
علویمقــدم ادامه داد :در حــال حاضر 1500
تاکسی فرسوده در ناوگان تاکسیرانی مشهد وجود
دارد که  95درصد از آنها برای نوســازی ثبتنام
شدهاند.

ویاظهارکرد:هتلپنجستارهاینپروژهکهیکیازموارداختالف
در ادامه پروژه بود هم اکنون مصوبه شــورای عالی شهرســازی و
معماری کشور را دریافت کرده است .پیش از این هم تامین روزانه
یکمیلیونمترمکعبآببرایمجموعهپدیدهشاندیزطبقبرنامه
ریزی اشتباه از سد ارداک در نظر گرفته شده بود که امروز این مقدار
آب به شیوه ساده تر از محل امتیاز آب شهری تامین می شود.
مدیرعامل گروه شــرکت های پدیده شاندیز افزود :اجرای خط
انتقال برق به این مجموعه 280میلیارد ریال و امتیاز آب نیز حدود
 190میلیارد ریال هزینه در بر دارد که در صدد انجام آن هســتیم.
وی ادامه داد :هم اکنون برای ســاخت و تکمیــل پروژه های این
شرکت  45شرکت پیمانکاری و مشاور جزء و کل دارای قرارداد با
شــرکت پدیده و فعال هستند .انتظاری گفت :به طور میانگین در
حوزه عمرانی روزانه حدود  1800نفر به صورت مستقیم در اجرای
پروژه های پدیده اشتغال دارند و در حوزه بهره برداری نیز نسبت به
سال گذشته  300درصد افزایش بهره برداری در این پروژه داریم.
وی افزود :گزارش حسابرسی در زمینه صورت های مالی و تلفیقی
در ســود و زیان نشان می دهد این مجموعه به میزان بسیار خوبی
به استانداردهای حسابرسی نزدیک شده است .وی تصریح کرد :تا
پیش از این سهام پدیده در بازار محلی با بضاعت کم در حال مبادله
بود اما اکنون موافقت الزم با ورود پدیده به بازار سرمایه کشور اخذ
شده و در حال انجام امور اجرایی و نهایی برای باز شدن نماد پدیده
در بورس هستیم .مدیرعامل پدیده شاندیز گفت :ارزش هر سهم
پدیده در ابنیه طی یک سال گذشــته حدود  45هزار ریال بود که
امروز با تالشهای انجام شده این ارزش به  120هزار ریال افزایش
یافته و هنوز هم جای رشــد دارد .انتظاری افــزود :ورود پدیده به
بورسمیتواندموجبتحوالتمثبتشود.
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در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد

ضرورت اصالح بخشنامه پیمانسپاری ارزی

شافعی :از همان سالهای اول دولت
احمدینژاد که جوایز صادراتی اعالم
شد ،قیمتهای پایه صادراتی باال رفت
زیرا هم صادرکنندگان دنبال جایزه
بیشتر بودند و هم دولت عالقه داشت تا
آمار صادراتیاش باال برود
شــافعی ادامه داد :به طور مثال قیمت فروش کاالیی
که  80سنت اســت؛ در اظهارنامه گمرکی به رقم یک
ونیم دالر نوشــته میشــود و در این وضعیت و با این
ارقام ،بازگرداندن ارز امــکان ندارد .عالوه بر این ،برخی
از فعاالن اقتصادی در مکانهای مختلفی دفاتر تجاری
دارند و هزینه ارزی میپردازند اما اینکه هزینه را از کجا
باید دریافت کنند ،متفاوت اســت؛ از طرفی ،آنچه در
خراسان بسیار اتفاق میافتد و باید در دستورالعملها
و بخشنامهها دیده شود این است که اگر با طرف تجاری
به اختالف خوردیم از کجا باید به پول خود برسیم؛ همه
این مشــکالت باید در بخشنامه اصالح شود و تا اواسط
اینهفتهبایدراهکاریبرایاینموضوعتدارکببینیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران وی در واکنش به نامهای از
سویوزارتصنعتدربارهتعلیقکارتبازرگانیافرادی
که گشــایش اعتبار ارز گرفته اما نه کاالیی وارد کشور
کرده و نه با ارز حاصل از صادرات خود تســویه کردهاند،

رشیدیان :خراسان رضوی در سال
گذشته در مجموع بالغ بر  2میلیارد
دالر صادرات و حدود  700میلیون
دالر واردات داشت و با واگذاری
اختیار این موضوع ،عمال میتوانیم نیاز
ارزی بخشهای مربوطه را از محل
صادرات به خوبی تامین کنیم

عکس :محسن اسماعیل زاده  /دنیای اقتصاد

zخروج صادرکنندگان حرفهای و ورود غیرحرفهایها

غالمحســین شــافعی با بیان اینکه اصرار بر اجرای
بخشنامه پیمان ســپاری ارزی ،ورود غیرحرفهایها به
عرصه صادرات ایران را به دنبال دارد .متاسفانه هرگونه
صحبتــی که درباره این بخشــنامه میشــود همراه با
اتهاماتی به صادرکنندگان است که باید ارز را به کشور
بازگردانند .غافل از اینکه در طول ســال های گذشته
این ارزها به کشور برگشــته و االن هم صادرکنندگان
حرفهای همین کار را میکنند؛ چرا که در غیر اینصورت
نمیتوانندبهکارشانادامهدهند.
دبیر شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان افزود :نتیجه اصرار بر اجرای این بخشنامه ورود
غیرحرفه ای ها به کار صادرات و خروج صادرکنندگان
حرفهایاست؛همانطورکهاواخردولتخاتمیوابتدای
دولت احمدینژاد ،موضوع پیمان ارزی یکبار مطرح و
اجرا شد ونتیجهاش خریدو فروشپیمان توسطعدهای
غیرحرفهای بود و در اســتان ما هم افرادی صادرکننده
نمونه ملی شدند که حتی یک درصد صادرات حرفهای
نداشتند.
در جلســه شــورای پول و اعتبار به این بخشــنامه
پرداخته شد و خوشبختانه اعضای این شورا پذیرفتند
که این موارد درست است و باید در این مورد تجدیدنظر
شود ،وی با بیان این مطلب تصریح کرد :عالوه بر این ،از
همان سالهای اول دولت احمدینژاد که جوایز صادراتی
اعالم شــد ،قیمتهای پایه صادراتی باال رفت زیرا هم
صادرکنندگان دنبال جایزه بیشــتر بودند و هم دولت
عالقه داشــت تا آمار صادراتیاش باال برود .نکته مهم
اینکه از همان ســال قیمتها به همان منوال ماند و در
حال حاضر براســاس همان قیمتها باید ارز به کشور
بازگرداندهشودکهاینامکانپذیرنیست.

zتالش برای حذف روندهای موازی در رویکردهای
نظارتیدستگاههایدولتی

استاندار :ما به راحتی می توانیم از این شرایط عبور کنیم زیرا تحریمها ،استحکام دوره قبل را ندارد اما برای این امر نیازمند تقویت اعتماد بین بخشهای مختلف اعم از خصوصی و دولتی هستیم

زهرا صفدری
دنیای اقتصاد  -در پنجاه و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی،
خبرنگار
تفاهمنامهای میان اداره کل اســتاندارد استان و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هدف
حذف رویههای موازی در نظارت بر صنایع تبدیلی و همکاری دوجانبه امضا شــد .براساس این تفاهم نامه که با پیشنهاد
انجمن صنایع تبدیلی استان به دبیرخانه شورای گفتوگو پیگیری شــد ،مقرر شد اقداماتی چون بازدیدها ،آزمایشها و
نمونهبرداریها که بین این دو ارگان مشترک و البته غیرضرور بود؛ به نوعی انجام شود که از هرگونه موازیکاری جلوگیری و
دو اداره بتوانند از عملکرد یکدیگر در این حوزهها استفاده کنند .همچنین مصوب شد کمیسیون ماده  5ترتیبی اتخاذ کند تا مصوبه مربوط
به پرداخت حق و حقوق شهرداری درباره صنایع محور غرب اصالح شود و در عرصه و اعیان برای همه واحدها پایان کار صنعتی صادر شود.
اما پیش از آغاز بررســی دستور کار جلسه ،اظهارات جالب توجهی درباره مسائل روز اقتصاد ایران و استان مطرح شد و موضوع ارز و مسائل
پیرامونی آن پررنگترین بحث این نشست بود؛ نارضایتی بخش خصوصی از بخشنامه پیمانسپاری ارزی و نتایجی که این بخشنامه به دنبال
خواهد داشت ،لزوم برخورد با سوءاستفادهگران از گشایش اعتبار ارزی و تعیین مهلت برای مشخص شدن سوءاستفاده و یا قانونمندی افراد
در این زمینه و نحوه برخورد با احتکارگران و یا افرادی که به صورت قانونی کاالها را انبار کردهاند ،از جمله مباحثی بود که از سوی رئیس اتاق
بازرگانی ایران در این نشست مطرح شد.

تصریح کرد :در این زمینه اســامی حدود  600شرکت
را به ما اعالم کردهاند ،ما بررســی کردیم و به این نتیجه
رسیدیم برخی از این شرکت ها کاالهایشان در گمرک
اســت و در گیر و دار بحث مابهالتفاوت نرخ ارز گرفتار
آمدهاند ،برخی دیگر کاالیشان در راه است و شامل این
موضوع می شوند اما شماری کاالیشان آمده ،مشکلی
ندارد و در انبارهای گمرک در حال ترخیص است.
وی افزود :با نامه جدیــد مجبوریم کار آنها را متوقف
و کارتهای بازرگانی شان را معلق کنیم .البته پیشنهاد
دادیم که یک ماه مهلت بــرای تعیین تکلیف این افراد
اعمال شود؛ اگر آنها کاالیشان را حرکت دادهاند که باید
اجازه بدهیم به کشــور برسد ،اما اگر سوءاستفاده شده،
باید با آنها برخورد شــود و حتی اگر اعدامشــان کنند،
حرفینیست!
وی همچنین با ابراز گالیه از برخوردهای چکشــی
با فعاالن اقتصادی بــه ویژه در بحث انبارها گفت :البته
خراسان در مســاله انبارها کمترین مشکل را در کشور
داشته و این موضوع جای تقدیر از قوه قضائیه و سازمان
صنعتاستاندارد.
zکاالهای احتکاری و بنکداری باید از هم تفکیک شود

علیرضارشیدیان،استاندارورئیسشورایگفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراســان رضــوی نیز در این
نشست گفت :امروز آمریکا با شیوه نامههای مختلف و با
اینعنوانکهایرانازفرصتهایایجادشدهازنظاممالی
جهانیسوءاستفادهمیکند،درتالشاستمحدودیتهاو
فشارهایگستردهتریرابرنظاممالی،پولیوشبکههای

تهیه نیازمندیهای مالی و خدماتی ایران ،حوزه حمل و
نقل ،فلزات قیمتی و ارز و غیره اعمال کند .آنها به دنبال
بستن حوزههای تعاملی ایران هستند و در این شرایط
ضرورت هوشــیاری و هماهنگی و همــکاری نزدیک
بخش خصوصی ،دولتی و تعاونی بســیار مهم اســت.
وی تصریح کرد  :ما به راحتی می توانیم از این شــرایط
عبور کنیم زیرا تحریمها ،اســتحکام دوره قبل را ندارد
اما برای این امر نیازمند تقویت اعتماد بین بخشهای
مختلــف اعم از خصوصــی و دولتی و نیز اســتفاده از
ظرفیتهای جدید برای انعطاف در کار و تسهیل امور
درشرایطکنونیهستیم.
استاندارخراسانرضویخاطرنشانکرد:سالگذشته
به رئیس کل بانک مرکزی پیشــنهاد کردیم مدیریت
صادرات و واردات و تامین ارز مربوطه را با نظارت کالن
و غیر مداخلهای به استان واگذار کنند چنانکه خراسان
رضوی در سال گذشته در مجموع بالغ بر 2میلیارد دالر
صادرات و حدود  700میلیون دالر واردات داشــت و با
واگذاری اختیار این موضوع ،عمال میتوانیم نیاز ارزی
بخشهای مربوطــه را از محل صادرات به خوبی تامین
کنیــم .وی در ادامه از اقداماتی که در بحث تنظیم بازار
استان از سوی بخش های مختلف اعم از دستگاه های
نظارتی و پشــتیبانی و نیز بخش خصوصی و تشکل ها
و اتحادیه ها انجام شده ،قدردانی کرد و گفت  :بنکداری
از گذشتههای دور وجود داشــته اما ضرورت دارد برای
امکانشناساییوتفکیککاالهایاحتکاریوبنکداری
از یکدیگر مجموعههای دولتی و خصوصی نســبت به
ثبت انبارهــا و کاالهای ورودی و خروجی اقدام کنند تا

روال منطقی و عاقالنه برای رصد آنها وجود داشته باشد.
رشیدیان تصریح کرد :در حوزه تامین مایحتاج عمومی
توفیقات خوبی داشــتهایم و پیشبینیهای الزم برای
نیازهای اساســی مــردم صورت گرفتــه و جای هیچ
نگرانی وجود ندارد .در بحث نهاده های دامی هم بخش
خصوصی همکاری خوبی داشته که باید تداوم یابد و در
این میان دستگاه های دولتی همکاری و ظرفیت سازی
خوبی را برای این بخــش انجام دهند تا در این تعامل و
همکاری بخشی از نیازهای اســتان از محل واردات از
کشورهایهمسایهتامینکنیم.
zممنوعیتصادراتصحیحنیست

محمد حسین روشــنک ،رئیس کمیسیون تجارت
اتاق بازرگانی استاننیز بابیان اینکه دلیلیبر ممنوعیت
صادرات نداریم ،گفت :امســال بیش از40میلیارد دالر
صادرات خواهیم داشــت که بانک مرکزی نهایتا 5-4
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات را دریافت خواهد کرد.
الزم اســت ما به التفاوت ارز در نظر گرفته شود و اجازه
صادراتبدهند.زیراممنوعیتآندرستنیستوباعث
بیکاریکارگرانوازبینرفتنبرندهامیشود.
راضیه علیرضایی ،رئیس ســازمان صنعت ،معدن و
تجارتخراسانرضویدربارهوضعیتانبارهاو برخورد
با محتکران اظهار کرد :با تدبیر صورت گرفته در ســتاد
اقتصاد مقاومتی ،دادســتان تاکید کرد که در کنار کار
شناساییواعالموضعیتانبارها،فرایندطبیعیبرگشت
کاال از شــرایط توزیع عادی اتفاق بیافتــد و کاالهای
اساسیمردمراسریعتربهشبکهتوزیعبرگرداندیم.

درادامهایننشست،دستورکارهایجلسهموردبحث
قرار گرفت .علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شــورای
گفتوگوی دولــت و بخش خصوصی اســتان با بیان
اینکه دستور کارهای این جلســه به توافق صد در صد
بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به سرانجام
رســیده اســت ،اظهار کرد :اقداماتی چون بازدیدها،
آزمایش ها و نمونــه برداری ها که بین ایــن دو ارگان
مشترک و البته غیرضرور بود؛ با پیگیری دبیرخانه شورا
تفاهم شد تا بتوانند از عملکرد همدیگر در این حوزهها
استفاده کنند .این پیشنهادات در قالب تفاهم نامه ذکر
شده و مدیران در این جلسه آن را امضا می کنند.
وی افزود :طبق پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتوگو:
اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو باید ترتیبی اتخاذ
کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن تفاهمنامه اجرا شود
و با عنایت به اینکه یکی از مشکالت واحدهای تولیدی
تحمیل هزینههای مضاعف بابت بازدید هر دو دستگاه
از محل اجرای طرح و الزامات متفاوت این دو دســتگاه
برای صدور پروانه بهداشــتی ســاخت و پروانه کاربرد
عالمت استاندارد است و با توجه به اینکه موضوع نیاز به
پیگیری در سطح ملی دارد ،مقرر شد تا ضمن پیگیری
از طریق شورای گفتوگوی مرکز و دستگاههای ملی از
سوی استانداری و شــورای استان ،نمایندگان معاونت
غذا و داروی دانشــگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
برای صدور پروانه بهداشتی ســاخت به واحد تولیدی
مراجعه کنند و پروانه بهداشتی ساخت یا گزارش بازدید
نمایندگان ادارات کل استاندارد به عنوان یکی از مدارک
مورد نیاز برای صدور پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد
تعیینشودودرصورتارائهپروانهبهداشتی،اینمدرک
جایگزین گزارش بازدید توســط ادارات کل استاندارد
شده و مورد قبول قرار گیرد.

بنکداری از گذشتههای دور وجود
داشته اما ضرورت دارد برای امکان
شناسایی و تفکیک کاالهای احتکاری
و بنکداری از یکدیگر مجموعههای
دولتی و خصوصی نسبت به ثبت انبارها
و کاالهای ورودی و خروجی اقدام
کنند تا روال منطقی و عاقالنه برای
رصد آنها وجود داشته باشد
وی ادامه داد :همچنین مقرر شد از طریق استانداری
و شــورای گفتوگوی مرکز ،موضوع راه اندازی سامانه
احراز صالحیت مســئوالن فنی واحدهــای تولیدی
پیگیری شود تا پس از تایید مسئوالن فنی و ثبت در این
سامانه ،مسئوالن فنی دارای مجوز بتوانند در هر نقطه از
کشور با اخذ تاییدیه از این سامانه ،در واحدهای تولیدی
مرتبط مشغول فعالیت شوند .برای استفاده از ظرفیت
خالی واحدهای تولیدی و با توجه به ضوابط متفاوت دو
دستگاه نیز مقرر شد شورای گفتوگوی کشور موضوع
اعمال ضوابط یکی از دو دستگاه را با توجه به اثرگذاری
بیشــتر قوانین هرکدام و حفظ ســامت افراد جامعه
پیگیریکند.

روشنک :امسال بیش از40میلیارد
دالر صادرات خواهیم داشت که بانک
مرکزی نهایتا  5-4میلیارد دالر ارز
حاصل از صادرات را دریافت خواهد
کرد .الزم است ما به التفاوت ارز در
نظر گرفته شود و اجازه
صادراتبدهند

نایبرئیسشورایملیزعفران:

پیمانسپاریارزیچیزیجز
خودتحریمینیست

دنیای اقتصاد -نایب رئیس شــورای ملی
زعفران گفت :پیمان ســپاری ارزی چیزی جز
خودتحریمیدرعرصهبینالمللینیست.
غالمرضا میری اظهــار کرد :علی
رغماینکهبه47کشوردنیاصادرات
زعفران انجام می گیرد ،در عرصه
بینالمللی دچــار خود تحریمی
شدهایم ،شاهد این مدعا آن است
که دولت اجازه صادرات محصولی را که خودمان تولید
کردیمرانمیدهد،ایندرحالیاستکهسرمایهگذاری
کالنیبرایتولیداینمحصولصورتگرفتهوجایگاهما
دربازارهایجهانینبایدازدستبرود.
وی با اشــاره به سخنان رئیس جمهوری افغانستان
مبنی بر ممنوعیت ورود زعفران به کشــورش تصریح
کــرد :ممنوعیت ورود زعفران به این کشــور موضوع
تازهای نیســت و از آن مهمتر ،ایــن اعالم ممنوعیت
واردات زعفران برای کشــور ما تهدیدی محســوب
نمیشود.
میری خاطرنشان کرد :ایران ساالنه 400تن زعفران
و افغانستان  4تن زعفران تولید می کند ،لذا این گونه

ممنوعیت ها هیچ تاثیری بر میــزان تولید و صادرات
محصولزعفرانمانخواهدداشت.
وی با بیان اینکه کیفیت زعفران افغانستان در حدی
نیستکهبخواهدازبیکیفیتیزعفرانماسخنبگوید،
تصریح کرد :افغانســتان چهار تن تولید و یا هفت هزار
هکتارسطحزیرکشتداردکهتمامیاینمیزانتولیداز
طریق قاچاق پیاز زعفران از کشور ما انجام گرفته است،
لذابایدازقاچاقپیاززعفرانمجدانهجلوگیریشود.
نایبرئیسشورایملیزعفرانبااشارهبهمحدودیت
های موجود برای صادرکنندگان اظهار کرد :در حالی
که تحریم ها ،صادرکننــدگان ما را با محدودیت های
بسیاری مواجه کرده اما افغانستان و اسپانیا از حمایت
بسیاری از کشورها از جمله آمریکا برخوردارند .به طور
مثال کشور اســپانیا از سوی بســیاری از کشورها در
شرایطفعلیتامینمالیوتکنولوژیکمیشود.
میری با اشاره به ســخنان وزیر کشاورزی مبنی بر
اینکه محصوالت کشــاورزی را نباید پیمان سپاری
کرد ،یادآور شد :علی رغم تمام نامه نگاری هایی که در
خصوص تعهدات ارزی انجام گرفت ،تاکنون نتیجه ای
حاصلنشدهاست.

خبر

رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد

صدور پایان کار صنعتی برای
تمامی واحدهای محور غرب

دنیای اقتصاد -رئیس دبیرخانه شواری گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت :باید
برای تمامــی صنایع محور غرب که دارای مجوز از
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سایر دستگاهها
هستند ،پایان کار صنعتی صادر شود.
علیاکبر لبافی در گفتوگو با خبرنگار ما
در تشریح مصوبات شورای گفتوگو برای
صنایع محور غرب ،به ارائه پیشینهای از
وضعیت این صنایع و مشکلی که با آن
روبرو هستند پرداخت و گفت :زمانی که
این واحدهای صنعتی شکل گرفتند ،در خارج از شهر مشهد
قرار داشتند و زمینهای مورد استفاده زمینهای زراعی بود
که صنعتی شــدند و تمام مجوزهایی که توسط سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان برای واحدهای صنعتی مستقر
در آنجا صادر شده ،دارای تعرفه صنعتی بوده تا اینکه شهر
به سمت این واحدها پیشروی کرد و درنهایت این واحدها
در حریــم شــهری قرار گرفتنــد و باید عقب نشــینی
میکردند.
از طرفی ،این واحدها باید پایان کار داشته باشند تا بتوانند از
تسهیالت بانکی و خدمات شرکتهای خدماترسان دولتی
استفاده کنند اما مجوزهای الزم برای این واحدها صنعتی
بود ،در صورتی که پایان کار صنعتی صادر نشده است.
وی تصریح کرد :تاکنون وکالی بســیاری با هزینههای
زیادی اقداماتی را برای حل مشکل این واحدها انجام دادند
اما نتیجه نگرفتند تا اینکه ســال گذشــته این مساله در
دستور کار شورای گفتوگوی استان قرار گرفت و توافقاتی
انجام شد .طبق مصوبهای در سال  ،91واحدهای صنعتی
در صورت اینکه فاقد آالیندگی باشند ،میتوانند در محور
غرب استقرار داشته باشند و برای آنها باید پایانکار صنعتی
صادر شود تا بتوانند ازخدمات استفاده کنند.
لبافی خاطرنشــان کرد :در شــورای گفتوگو با حضور
استاندار ،معاون عمرانی ،راهوشهرسازی و دستگاههای صدور
مجوز توافقی شد که برای واحدهای صنعتی مستقر در محور
غرب و دارای مجوز فعالیت از سازمان ذی ربط خود که فاقد
آالیندگی هستند ،پایان کار صنعتی صادر شود و این پایان
کار برای عرصه و اعیان واحدهاست؛ در این راستا ،استانداری
مجوز را برای اجرا به شــهرداری ابالغ کرد و شهرداری نیز
مسیری با رویکرد مثبت طی کرد تا این مساله به شورای
شهر ارائه شد .سپس مصوبه شورای شهر و مصوبه شورای
گفتوگو استان به لحاظ انطباق در دبیرخانه شورا مطرح
شد که دارای دو ایراد بود.
zاختالف در مصوبه شورای گفتوگو و مصوبه کمیسیون ماده5

رئیس دبیرخانه شــواری گفتوگــوی دولت و بخش
خصوصی خراســان رضوی افزود :اولین ایراد این بود که
شورای گفتوگو در مصوبه خود ،همه واحدهای صنعتی
محور غرب را در نظر گرفته بود و پایان کار را در عرصه و
اعیان مدنظر قرار داده بود اما شورای شهر پیرامون دو محور
کار کرد؛ اولین محور 35 ،واحد صنعتی است که در گذشته
دارای مصوبه کمیسیون ماده  5هستند و دومین محور نیز
واحدهایی که در حریم قرار گرفتهاند.
بنابراین این مصوبهها دارای یک عدم انطباق است که
باید اصالح شود.
وی خاطرنشــان کرد :پایان کاری که شــهرداری صادر
میکند ،مربوط به اعیان واحدها بوده و عرصه را شــامل
نمیشــود؛ یعنی برای آن  35واحــد و واحدهایی که در
حریم قــرار دارند ،پایان کار در اعیان صادر میشــود اما
در عرصه صادر نخواهد شــد .علت آن نیز این اســت که
کمیسیون ماده پنج در ذیل مصوبه خود ،پرداخت حق و
حقوق شهرداری را مدنظر قرار داده و این باعث میشود که
شهرداری نتواند در عرصه ،پایان کار صادر کند و اگر واحدها
بخواهند از صنعتی به تجاری و یا هرگونه فعالیت دیگری
تغییر کاربری دهند ،باید حق و حقوق شهرداری را به روز
پرداخت کنند .در واقع شهرداری این مساله را تایید میکند
اما بر اساس مصوبه کمیسیون ماده  5نمیتوان این مساله
را اجرایی کرد.
لبافی اضافه کرد :در جلسه اخیر شورای گفتوگو مصوب
شد که کمیسیون ماده 5ترتیبی اتخاذ کند که مصوبه مربوط
به پرداخت حق وحقوق شهرداری ،اصالح شود تا شهرداری،
در قالب توافقی که با بخش خصوصی و محور غرب داشته،
بتواند در عرصه واعیان پایان کار را صادر کند.
وی در خصوص مصوبه دوم شورای گفتوگو درباره صنایع
محور غرب عنوان کرد :مصوبه دوم آن بود که این مصوبه
صرفا به واحدهای مستقر در حریم و آن  35واحد تسری
نداشته باشد بلکه باید برای کلیه واحدهایی که در محور
غرب فعالیت دارند و دارای مجوز از سازمان صنعت ،معدن
و تجارت و سایر دستگاهها هستند ،نیز پایان کار صنعتی
صادر شود .اگر این واحدها در آینده به دنبال تغییر کاربری
خود باشند ،باید حق وحقوق شهرداری را پرداخت کنند.
اما این حق و حقوق شامل عوارض شهرداری نیست بلکه
شهرداری عوارض خود را به روز دریافت میکند.

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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ادامه از صفحه اول
جعفرزاده با اشاره به اینکه امیدواریم با هاب منطقهای
گوگرد بتوانیم به خودکفایی در کود فســفات برسیم،
عنوان میکند :تالش ما این اســت که بتوانیم حدود
 1.5میلیون تن کود فسفات تولید کنیم .در این راستا،
نزدیک به  100درصد از سرمایه الزم را جذب کردهایم
و در مرحله نانو تکنولوژی هســتیم؛ البته قابل توجه
است که این تکنولوژی از قبل در ایران موجود بوده اما
به دهه  50بازمیگردد .در این هاب برنامه ما این است
که درآمد  4تا  5میلیارد تومانی در سال داشته باشیم
و بین  20هزار تا  100هزار اشتغال ایجاد کنیم و همه
این اقدامات بیش از هر چیزی برای جلوگیری از خام
فروشی صورت گرفته است.
وی با اشاره به همکاری برخی از شرکتهای دانش
بنیان با پاالیشــگاه ،خاطرنشان میکند :شرکتهای
دانش بنیان استان دستگاهی ساختهاند که مشابه کود
وارداتی مورد نیاز را تولید میکند؛ اما اینکه صفر تا صد
این اقدامات را خود شرکتهای دانشبنیان انجام دهند،
امکانپذیر نیست چراکه این اقدامات نیازمند سرمایه
سنگین و بیش از  10میلیارد تومانی است و شرکتهای
دانشبنیان چنین توانی را ندارند.
zشهرک گوگرد؛ استراتژیک و سودآور
فرآوری گوگرد پرهزینه است؛ صنایع باال دستی نفت
صنایعی گران به شمار میروند و برخی از دستگاهها در
ایــن صنایع قیمتی بیش از  1.5میلیون یورو دارد .از
طرفی ،ضرروت وجود شهرک گوگرد که علی رسولیان،
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری و
احسان قاضیزاده هاشمی ،نماینده مردم سرخس در
مجلس بارها بر لزوم ایجاد آن تاکید کردهاند ،در ایجاد
ارزش افزوده ،ثروت ،اشــتغال و تولید کودها مشخص
است؛ چرا که کودها یک کاالی استراتژیک هستند و تنها
چند کشور بزرگ در دنیا این کودها را تولید میکنند .اگر
این کودها را وارد نکنیم ،دیگر چیزی به نام کشاورزی
در کشــور نخواهیم داشت زیرا کشاورزی کامال به این
کودها وابسته است .بنابراین این شهرک دارای ارزش
اســتراتژیک و مالی است .به گفته جعفرزاده ،احداث
شهرک گوگرد سرخس بین یک تا  3میلیارد دالر هزینه
خواهد داشت و تمام این هزینه توسط بخش خصوصی
تامین میشود و دولت هیچ هزینه ای در خصوص این
شهرک پرداخت نخواهد کرد.
وی در خصــوص زمان بهرهبرداری از این شــهرک
تصریح میکند :اگر همکاریهای ما با بخش دولتی به
نتیجه برسد ،برنامه ما این است که آغاز به کار هاب را
در پایان ســال جاری داشته باشیم؛ از پنج کارخانهای
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دنیای اقتصاد از چند و چون تولید گوگرد در خراسان رضوی و لزوم فراوری این ماده گزارش میدهد

گوگرد گوهر میشود اگر...

در حال حاضر بیش از  ۸۰درصد از گوگرد تولیدی پاالیشگاه در داخل کشور به فروش میرسد تا به محصوالتی مانند اسید سولفوریک و کودهای شیمیایی تبدیل میشود

که قرار اســت در این شهرک فعالیتکنند ،دو تا سه
کارخانه به بهرهبرداری خواهد رسید و بدین ترتیب اولین
محصوالت در پایان سال جاری تولید خواهد شد .تکمیل
این پروژه به مدت پنج سال در نظر گرفته شده اما این
امر بستگی به این دارد که دولت چقدر با ما همکاری
دارد و قوانین چقدر ثابت بماند.
zفروشبیشاز ۸۰درصدگوگردتولیدیپاالیشگاه
در داخل کشور
پاالیشگاه هاشمی نژاد فضایی را برای
تحقیقات و پژوهش آماده کرده تا
توسعه گوگرد در آنجا ایجاد شود.
همچنین برخی زیرســاختها و
امکانات اداری در اختیار محققان
قرار داده است تا در حوزه گوگرد ،پژوهشهایی را انجام
دهند .اطالعات مورد نیاز نیز از سوی پاالیشگاه در اختیار
این پژوهشکده قرار میگیرد .همچنین پاالیشگاه زمینی
را در اختیار افرادی که قصد سرمایهگذاری در این حوزه

دارند ،قرار خواهد داد؛ این بدان معناست که کارخانهای
ال در مجاورت گوگرد قرار دارد و
که ایجاد می شود ،کام ً
ایــن موضوع ارزش افزودهای در حوزه گوگرد به وجود
خواهد آورد.

شرکتهای دانش بنیان استان دستگاهی
ساختهاند که مشابه کود وارداتی مورد
نیاز را تولید میکند؛ اما اینکه صفر تا
صد این اقدامات را خود شرکتهای
دانشبنیانانجامدهند،امکانپذیر
نیست چراکه این اقدامات نیازمند
سرمایه سنگین و بیش از
 10میلیارد تومانی است و شرکتهای
دانشبنیان چنین توانی را ندارند

به گفته داوود تفضلی ،معاون ایجاد و توسعه واحدهای
فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی ،در پاالیشگاه
هاشمینژاد خانگیران سرخس ،گوگرد بسیاری تولید
میشــود که این گوگرد در گذشته به صورت خام به
فروش میرسید؛ این ماده از طریق حملونقل ریلی
به بندرعباس منتقل شده و پس از صادر شدن آن به
محصوالتی با ارزش افزوده باال تبدیل میشد و با هزینه
بسیار باالتر این پروسه به کشور بازمیگشت اما در حال
حاضر بیش از  ۸۰درصد از گوگرد تولیدی پاالیشگاه در
داخل کشور به فروش میرسد تا به محصوالتی مانند
اسید سولفوریک و کودهای شیمیایی تبدیل میشود.
وی با اشــاره به تخفیف  20درصدی پاالیشــگاه
هاشــمینژاد بــرای شــرکتهای دانــش بنیــان،
سرمایهگذاران و تولیدکنندگان در زمینههایی شامل
گاز ،آب و برق ،اظهار میکند :اغلب شرکتهای دانش
بنیان ما سرمایهای ندارند و باید فضایی برای آنها ایجاد
شــود؛ این شــرکتها با ظرفیت نیروی انسانی خود
میتوانند محصوالت متنوعی اعم از اسید سولفوریک،
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کودهای شیمیایی ،مواد آرایشی و بهداشتی ،تجهیزات
پزشکی و کاتالیستهای مورد استفاده در پاالیشگاه
تولید کند که دارای ارزش افزوده بسیاری است .اما باید
زنجیرهای ایجاد کنیم که این شرکتهای دانش بنیان
در کنار سرمایهگذار عالقهمند در این حوزه قرار گیرند.
zچهار محصول گوگردی با کاربردهای بسیار
شهریور ماه گذشته چهار محصول گوگردی رونمایی
شــد و هماکنون اقداماتی برای صنعتی شــدن این
محصوالت در حال انجام اســت .این چهار محصول
گوگردی دارای کاربردهای بســیاری اعم از استفاده
در ترکیبات نانو گوگردی و کامپوزیت ،ذخیره کردن
انرژی الکتریسیته ،ترکیبات دارویی ،تصفیه پسابها
وآلودگی آب و ...است.
علی جاوید ،مسئول کارگروه گوگرد
دانشــگاه آزاد در خراسان رضوی
میگویــد :حدود  ۳ماه گذشــته
تفاهمنامهای با مجموعه پاالیشگاه
خانگیران به امضا رسید .البته ما
براســاس هزینههای خود کار میکنیم تا زمانی که
پروژهها صنعتی شوند یعنی قرارداد با سرمایهگذار منعقد
شــود تا به خط تولید برســد .هر چند ممکن است
درصدی از آن را دانشــگاه آزاد و یا بخش خصوصی
ســرمایهگذاری کند؛ این پروژه ســال آینده اجرایی
خواهد شد.
وی تصریح میکند :ما چون مجموعه دانشگاه آزاد
هستیم از سوی دولت حمایت نمیشویم .پروژه خود
را از زمستان ســال گذشته با پاالیشگاه هاشمینژاد
خانگیران آغــاز کردیم؛ همکاران ما بر روی برخی از
ترکیبات گوگــردی اقداماتی را انجام دادند که بتوان
گوگرد را به محصوالت مورد نیاز تبدیل کرد.
به گفته جاوید ،هزینههای این پروژه تاکنون کمتر
از  ۱۰۰میلیون تومان بوده اما اگر به خط تولید برسد،
نیازمند کارخانه چندین میلیاردی خواهد بود و توان
دانشــگاه آزاد قطعاً پاسخگوی این نیاز نخواهد بود و
بخش خصوصی نیز باید در این امر در کنار ما قرار گیرد.
البته این کارخانهها ،کارخانههای گرانی نخواهند بود.
امروز در استان و کشور متحمل هزینههای بسیاری
برای واردات کودهای کشاورزی و ...میشویم اما فراوری
گوگرد و تبدیل آن به محصوالتی که وارد میکنیم،
توجیه اقتصادی و ارزش افزوده بســیاری را به همراه
خواهد داشــت .گوگرد ،این مــاده زردرنگ با ارزش،
میتواند باری از دوش هزینههای سرســامآور واردات
بردارد و این امر تنها با کنار یکدیگر قرار گرفتن همه
بخشها امکانپذیر است.

گزارشی از آنچه در همایش ملی بازآفرینی فضاهای شهری عنوان شد

برخورددستوریبامردم،عاملشکستدرنوسازیبافتفرسوده
 60محله مشهد نیازمند بازسازی است
ملک شان را ارزان میخرد که گران بفروشد!
وی با اشاره به توقف پروژههای بازسازی عامل و آبکوه
تصریح کرد :این پروژهها سالهاست که بر زمین مانده و
اعتراف میکنم در این یک سال که از فعالیتم میگذرد،
برای آنها کاری از پیش نبردم و حتی آنها را متوقف کردم
چون ادامه آنها نتیجهای نداشــت اما ظرف یکی دو ماه
آینده پروژه آبکوه بار دیگر فعال خواهد شد.
یزاده خامسی در خصوص جابجایی مردم مناطقی که
تق 
در آنها بازآفرینی انجام میشود ،اظهار کرد :مردم دوست
دارند همانجا که عالقه دارند بمانند .نباید به جابجایی مردم
فراتر از شعاع یک کیلومتری فکر کنیم .جابجایی باید در
همان منطقه و ناحیه صورت بگیرد.
zسرعتگرایشبهشهرنشینینگرانکنندهاست

دنیای اقتصاد -همایش ملی بازآفرینی فضاهای
شهری ،مفاهیم ،رویکردها و فرآیندها در هفته ای
که گذشت ،در تاالر شهر مشهد برگزار شد و مدیران
شهری از برنامه های خود برای نوسازی و بازسازی
بافتهای فرسوده گفتند.
آشنایی با مفاهیم بازآفرینی فضاهای شهری ،بررسی
جایگاه دستگاههای دولتی در این زمینه و بررسی تجربیات
اجرایی بازآفرینی شهری در ایران محورهای این همایش را
تشکیل میداد و برگزاری سه کارگاه آموزشی با محورهای
معرفی فعالیتها در حوزه کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی مرتبط با بازآفرینی شهری ،توانمندسازی
و تامین منابع و بررسی مباحث اجتماعی و فرهنگی در
بازآفرینی شهری از برنامههای جانبی این همایش بود.
شهردار مشهد در این همایش گفت :در کشور ما رسم

بر این است که مدیران جدید ،مدیران گذشته را تخریب
میکنند و یا پروژه آنها را ادامه نمیدهند زیرا معتقدند آن
پروژه ها به نام خودشان تمام نمیشود؛ اما ما در مشهد به
دنبال این هستیم که ابتدا کارهای نیمه تمام را تمام کنیم
چون از بیتالمال برای آن هزینه شده؛ بنابراین اولویت ما
اتمام کارهای نیمه تمام است.
قاسم تقیزاده خامسی تاکید کرد:
برای بازســازی و نوسازی بافتهای
فرسوده ابتدا باید بپذیریم که این امر
یک فعالیت اجتماعی است نه عمرانی
و اگر نتوانیم مردم را قانع کنیم که
آنها در این موضوع جزو ذینفعان هستند ،نمیتوانیم کار
را به پیش ببریم .بنابراین یک مشکل این است که مردم
یدانند و معتقدند شهرداری
در نوسازیها خود را ذی نفع نم 

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی
شهری ایران نیز گفت :سرعت افزایش
گرایش به شهرنشینی در کشور سریع
و نگران کننده است.
مجید روستا افزود :ضعف بنیه مالی
روستاییان ،بحران انرژی ،آب ،خشکسالی و ریزگردها از
جمله عواملی هستنند که باعث شتاب روند شهرنشینی
در کشــور و در نهایت افزایش حاشیهنشینی میشوند.
وی ادامه داد :بیشــترین میزان رشد جمعیت در شهرها
مربوط به جا به جایی جمعیت و نه میزان رشد جمعیت
شــهرها است ،به ویژه اینکه اکثر جمعیت روی آورده به
شهرها از قشر فقیر و آسیبپذیر هستند که مسکن شغل
و خدمات از شهرداریها میخواهند .شهرداری به تنهایی
نمیتواند به این نیازهای روزافزون پاسخ دهد لذا بازآفرینی
شهری از اولویتها و ضروتهای اجتماعی به شمار میرود.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت:
در اجرای طرح بازآفرینــی باید ارتقای کیفیت زندگی

ســاکنان به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی هدف
اصلی باشد .سابقه نشــان میدهد اجرای دستوری این
طرح نمیتواند راهگشــا باشــد .در بازآفرینی بافتهای
فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی باید با مردم محل به
تصمیمگیری مشترک ،نقطه نظر و تقسیم سهم برسیم
تا موفق شویم.
zمشارکت مردم در نوسازی بافتهای فرسوده در
گرو منافع اقتصادی

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد
نیز با اشــاره به اینکه اولین مانع در
حوزه مشارکت مردم در بازآفرینی
بافتهای فرســوده ،مانع اقتصادی
اســت ،گفت :مــردم تــا از منافع
اقتصادی خود در نوســازی بافتهای فرسوده اطمینان
حاصل نکنند ،در این طرحها مشــارکت نخواهند کرد.
محمدرضا حیدری خاطرنشان کرد :ما قبال هم اعالم کردیم
که حاضریم از منافع کوتاه مدت شورا و شهرداری بگذریم
و امکانات و تســهیالت الزم را فراهم کنیم تا بازآفرینی
انجام شــود .اگر در پهنههای بافت فرسوده ،تراکمهای
تعریف شده و مناسب نگذاریم ،تخفیف ندهیم ،آنجا برای
ســرمایه گذار و مردم سود ده نباشد و ...مشارکت اتفاق
نمیافتد .باید مشوقها را تعریف و به مردم اعالم کنیم؛
باید از منافع کوتاه مدت بگذریم و شهرداری هیچ منفعتی
را بــرای خود درنظر نگیرد .اگر پروانــه رایگان و تراکم
حداکثری بدهیم و ...مشارکت اتفاق میافتد.
وی اظهار کرد :تجربه نشان داده که مداخله مستقیم در
بازآفرینی پاسخ نداده است و نمونههای عینی این موضوع
را در مشهد داریم .بازآفرینی بافت اطراف حرم ،محله آبکوه
و پروژه عامل براساس یک رویکرد مداخله مستقیم بوده و
همه آنها به یک معضل تبدیل شدهاند.

5zهزار هکتار بافت فرسوده در مشهد

معاون اقتصادی شهرداری مشهد نیز
در این همایش با اشاره به حضور 75
شرکت تسهیل گر بازسازی فضاهای
شهری در کارگاههای آموزشی این
همایش گفت :قرار است از بین این
شرکتها ،آنهایی که کارکرد ممتازی داشته اند انتخاب
کنیم تا در امر بازسازی و نوسازی فضاهای مشهد از کمک
آنها استفاده کنیم.
رضا خواجه نائینی افزود :برای بازآفرینی محالت فرسوده
این کالنشهر  60محله هدف شناسایی شده اند و طرح
در همین محالت به تدریج با هدف بهبود کیفیت زندگی
ساکنان ،تغییر کالبد سنتی و ایجاد زیرساختهای الزم به
اجرا در می آید؛ البته اولویت ما بازسازی محله هایی است
که در بافت آنها دخالت شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز گفت:
پنج هزار هکتار از مجموع  30هزار هکتار وســعت شهر
مشهد بافت فرسوده اســت .درصد جمعیت شهری در
خراســان رضوی نسبت به جمعیت روستایی نیز  70به
 30است .این روند به سرعت در جهت افزایش جمعیت
شهرنشــین ادامه دارد لذا اگر در آینده نزدیک چاره ای
اتخاذ نشود ،شاید به  100درصد جمعیت شهری برسیم.
محمدرضا حسین نژاد افزود :در بحث حاشیهنشینی
همیشــه نیازهای معیشتی موثر نیســت زیرا نیازهای
فرهنگی نیز ممکن است آدمهای کم توان را به حاشیه
براند .نیازمندیم که برای حاشیهها و حریم شهرها برنامه
بلندمدت داشته باشیم .صرف اینکه دستوری اعالم کنیم
ســاخت و ساز در حریم شهرها ممنوع است نمی تواند
بازدارنده باشــد و اگر ما برای مردم برنامه نداشته باشیم
آنها برای ما برنامه میریزند.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

درخواستاصالحاتیدرصدوروتمدیداعتبار
پروانههایاستانداردواحدهایتولیدی

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی در
دیدار با رئیس ســازمان ملی استاندارد در
مشهد ،به منظور بهبود فضای کسب و کار،
خواستار اصالح شرایط صدور پروانه های
استاندارد و تمدید اعتبار آنان شد.
علیرضا رشیدیان افزود  :افزایش اعتبار پروانه های استاندارد از یکسال
به ســه سال و عدم تســری نمرات منفی به میزان افزایش اعتبار،
باعث ابطال یا تعلیق برخی از پروانه های کاربرد عالمت اســتاندارد
واحدهای تولیدی شده و مشکالتی را در فرآیند تولیت آنان در پی
خواهد داشــت .وی توضیح داد  :تا پیش از این پروانه ها برای یک
سال صادر می شد و در صورت اخذ  90امتیاز منفی از سوی واحد
تولیدی ،پروانه استاندارد تعلیق و در صورت داشتن  120امتیاز منفی
ابطال می شد ،اما اکنون به پیشنهاد خراسان رضوی این پروانه ها سه
ساله برای واحدهای تولیدی صادر می شود اما امتیاز منفی همان 90
امتیاز برای سه سال می باشد که مورداعتراض بخش خصوصی است.

امحای 22تن کاالی قاچاق در خراسان رضوی

مهر -دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز خراسان رضوی گفت :براساس آمار موجود
از ابتدای سال  ۲۲تن کاالی قاچاق در استان
به ارزش بیش از  ۱۳میلیارد ریال امحای شده
است.
رســول فرزادفر اظهار کرد :طی هفت ماهه امســال  ۲۲تن و ۷۱۸
کیلوگرم کاالی قاچاق در اســتان معدوم شده است که ارزش این
کاالهای قاچاق  ۱۳میلیارد و ۱۶۸میلیون ریال برآورد شده است.
وی افزود :کاالهای مکشــوفه قاچاق امحاء شده نسبت به سال قبل
از نظر وزنی  ۶۳درصد افزایش یافته اســت و از نظر ارزشی نیز ۲۲
درصد رشد را نشان میدهد.
دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق
کاال و ارز خراسان رضوی ادامه داد :این کاالها انواع وسایل بهداشتی
غیرمجاز قاچاق ،تا لوازم آرایشــی و مواد خوراکی و غذایی را شامل
میشــد که  آخرین عملیات امحاء کاالهای قاچاق استان چند روز
قبل بود و طی آن  ۱۰تن مواد خوراکی و میوه و سبزیجات قاچاق
منهدم شد.

 ۹۷۳روستادرخراسانرضویطرح توسعهو
اشتغالزاییدریافتمیکنند

تسنیم -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
خراسانرضوی گفت :ســال گذشته ۴۶۷
روســتا در خراســانرضوی برای طرح
اشــتغالزایی و توســعه مورد مطالعه قرار
گرفتهاند و برای امسال هم  ۵۰۶روستا در
دستور کار قرار دارد.
رضا جمشــیدی اظهار کرد :مجموع اعتبارات عمرانی استان 1389
میلیــارد تومان بوده کــه از این میزان تا کنون  708میلیارد تومان
معادل  51درصد تخصیص داده شده که  186میلیارد تومان آن به
صورت نقدی و  489میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی بوده است.
وی ادامه داد :اعتبارات مربوط به تعهدات مقام معظم رهبر به خراسان
رضوی ،توازن منطقهای و استفاده متوازن از امکانات کشور به خراسان
رضوی تا کنون تخصیص  100درصد داشتهاند اما در قانون استفاده
متوازن  421میلیارد تومان برای خراسان رضوی در نظر گرفته شده
بود که از این میزان تا کنون  14درصد تخصیص پیدا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با بیان اینکه در
تعهدات برنامه ششم توسعه خراسان رضوی باید ساالنه  329روستا
را مــورد مطالعه قرار دهد ،خاطرنشــان کرد :این تعداد در مجموع
سالهای برنامه ششم توسعه به  1645روستا میرسد که باید برای
آنها طرح اشتغالزایی و توسعه روستایی تهیه شود.

معافیتگمرکی 5/2میلیونیوروییواردات
ماشینآالتصنعتی

ایسنا -رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی از معافیت گمرکی ۵.۲
میلیون یورویی واردات ماشینآالت صنعتی
در  ۶ماهه سال  ۹۷در استان خبر داد.
راضیه علیرضایی با بیان مطلب افزود :در این مدت،
تعداد  108مجوز ورود ماشــین آالت به ارزش  65میلیون یورو و
میزان معافیت گمرکی  5/3میلیون یورو صادر شده است .وی گفت:
همچنین طی  6ماهه سال  ،97تعداد  65مجوز ورود مواد اولیه با
ارزش  5میلیون یورو و میزان معافیت  0/37میلیون یورو در استان
صادر شده که نسبت به سال گذشته از نظر ارزش مواد اولیه  78درصد
و میزان معافیت  50درصد افزایش را نشان میدهد.

