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صفحه3

دنیای اقتصاد از اوضاع تولید «کمپوست» و تاثیر آن بر سالمت و اقتصاد شهر گزارش میدهد

دوستیبرایسددوستی
سیدحسین ثنایینژاد *

ســالها قبل با همه نظرات موافق و مخالفی که بود
سدی بر روی رودخانه پرآب هریرود ساخته شد به
نام «دوستی» .مبنای این نامگذاری اگرچه بر اساس
این بود که این سد به صورت مشترک با کشور دوست
و همسایه یعنی ترکمنستان ساخته شد ،اما باید توجه
داشــت که بقای این سد به دوستی با کشور سوم یعنی افغانستان نیز
وابسته است.
خوشبختانه آب دهی هریرود بیش از یک میلیارد متر مکعب در سال
است .اگر چه دامنه این تغییرات با پهنای زیاد تا چهار میلیار هم گزارش
شده و نیز در بدترین سالهای خشک به پانصد میلیون متر مکعب هم
کاهش می یابد.
از ســوی دیگر افغانستان نیز در سالهای اخیر سد سلما را بر روی این
رودخانه احداث کرده اســت که می تواند  ۶۵۰میلیون متر مکعب آب
در خود ذخیره سازد.
سد دوستی اما اگر چه یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب
گنجایش دارد اما تفاوت اصلی آن با سد سلما این است که سلما باالنشین
اســت و از سرچشمه می نوشد ولی «دوستی» از آب رسیده به پایین
دست باید سیراب شود.
آمار بعدی مفید در این موضوع میزان مصرف آب شــرب مشهد است
که رقم ساالنه آن حدود  ۲۳۰میلیون متر مکعب اعالم شده است .این
در حالی است که مجموع ظرفیت دو سد طرق و کارده حدود شصت
میلیون متر مکعب است!
در زمانی که قرار بود این سد احداث شود مباحثات بسیاری بود که آیا
پیوند زدن شریان حیات مشهد به سدی که آب آن باید از کشور دیگری
بیاید اســتراتژیک هست یا خیر! اما باالخره این سد اجرا شد و سپس
میلیاردها تومان سرمایه صرف خط انتقال آب از سرخس به مشهد گردید
و چندین سال است که بخش بزرگی از مشهد آب از هریرود می نوشند!
و هیچ تردیدی نیســت که این آب در تمام این سالها تشنگی مسجل
مشهد را برطرف کرده است.
اکنون روشن شده است که نگرانی های گروه مخالف احداث این سد نیز
پر بی راه نبوده است! هم احداث سد سلما و هم خشکسالی های ممتد
می تواند این شاهراه حیاتی مشهد را به مخاطره بیافکند!
ادامه در همین صفحه

ادامه یادداشت

اما و هزار اما اکنون که چنین سرمایه ای در دستان
ماست قبل از آنکه بخواهیم قلم قرمز بر روی سد دوستی
در تامین آب مشهد بکشیم باید عمیقا بیاندیشیم و به
دنبال چاره ای باشــی م که ریسک قطع این آب حیات
را اگر به صفر نمی رسانیم به مقدار زیادی کم کنیم.
برای کاهش این ریسک باید اول نیم نگاهی به آماری
که در باال ارائه شد بیافکنیم .در شرایط معمولی با توجه
به آب دهی میانگین یک میلیارد و دویست میلیون متر
مکعبی هریرود ،با فرض اینکه سد سلما تمام ظرفیتش
را پر کند ما همچنان می توانیم انتظار داشــته باشیم
ســد دوســتی به حد  ۵۵۰میلیون متر مکعب برسد
( عجالتا سایر مصارف باال دست را میتوان با آورد آب از
سایر سرشاخه هایی که بعد از سد سلما قرار می گیرند

ظرفیتمغفول 2000میلیارد تومانیطالیسیاه درمشهد
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همهآنچهدرشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی
خراسان رضوی با حضور وزیر کار گذشت

مقصران بیتقصیر!؟
صفحه 2

دنیای اقتصــاد -فرآوری زباله های شــهری از مهم ترین
موضوعاتی اســت که در بحث محیط زیست ،ارتقای سالمت
زندگی مردم و کاهش بیماری های مختلف مورد توجه قرار می
گیرد ،اهمیت این موضوع تا اندازه ای است که براساس گزارش
یکی از رسانه ها ،برخی از کشورهای پیشرفته اروپایی از لحاظ
توجه به بازیافت زباله ها لیستی اعالم کرده اند که براساس آن،
آلمان باالترین نــرخ بازیافت را در جهان دارد ،اتریش در رتبه
ن ها ،کره جنوبی و ولز قرار گرفته اند ،هر
دوم اســت و پس از آ 
چهار کشور  52تا  56درصد از زبالههای شهریشان را بازیافت
میکنند ،همچنین سوئیس در رتبه پنجم این لیست قرار گرفته
و تقریبا نیمی از زبالههای شهریاش را بازیافت میکند .از این
لیست که بگذریم ،به تولید زباله های شهری در ایران و مشهد
می رسیم ،آمار مذکور در ایران نه تنها گواه از نسبت سه برابری
تولید زباله های شــهری به بازیافــت آن را می دهد ،بلکه در
مشــهد با تولید حدود  2هزار تن زباله شهری به مخاطب حق
میدهد تا با شنیدن این آمار ،سرش سوت بکشد!
آنچهمهم است،میزانبازیافت اینمقدارتولید زبالههایشهری
است و این موضوع به گفته کارشناسان در واحدها و کارخانه های
بازیافتمشهدتاظرفیتحدودیکهزارتنانجاممیشود.حاصل
فعالیت واحدهای بازیافت در مشهد ،تولید کمپوست است که از
طریق روش های مختلف صورت می گیرد و در نهایت ،این کودها
باید به دست مشتریان که عمدتا کشاورزان هستند ،برسد ،اما
آنچه در این میان باید به آن توجه شــود ،این است که تولید
کمپوست از زباله های شهری و خانگی در مشهد آیا به همین
راحتی داستان ساده ای دارد یا خیر؟
ادامه در همین صفحه

در نشست تخصصی گیاهان دارویی و زعفران در اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد

واگذاری تیم پدیده به سازمان همیاری
شهرداری خراسان رضوی

درکمیسیونگردشگریوخدماتاتاقبازرگانیخراسانرضویتاکیدشد

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 2

قاچاق زعفران
پیامد پیمان سپاری ارزی

تاخت زد ،اگرچه رقم این آورد باالتر از آن است) .بنابراین
نیمی از این مقدار آب معادل مصرف ساالنه مشهد بوده
و مشکلی وجود نخواهد داشت.
در خشکســالی های کم و متوســط نیز می توان
همچنان برای آبگیری حداقل  ۳۰۰میلیون متر مکعب
از حجم مخزن امیدوار بود که انتقال نیمی از این آب
به مشهد باز هم بخش قابل توجهی از آب شرب مشهد
را تامین می کند!
مشکل اســتراتژیک تامین آب شرب مشهد از سد
دوستی دو مورد است:
 وقوع خشکسالی های شدید و ممتد احداث سدهای بیشتر روی سرشاخه های هریرودبه وسیله افغانستان
اتفاقا من عنوان این یادداشت را با توجه به همین دو
مورد انتخاب کرده ام .بر این اســاس ما باید به صورت
استراتژیک با کشــور دوست وهمسایه و هم فرهنگ

خویش مشخصا در یک پیمان دوستی همیشگی باشیم
تا بتوانیم قرارداد بین المللی حق آبه سهم پنجاه درصد
ایــران را همواره حفظ کنیم و حتی فراتر در شــرایط
خشکسالی خیلی شدید بتوانیم در تعاملی پایدار سهمی
از آنها بخواهیم که با حداقل آسیب از چنین سالهایی
عبور کنیم .با اینحال دو مورد دیگر هم هست که باید
در مدیریت آب سد دوستی مورد توجه قرار گیرند .اول
اینکه شرایط تغییر اقلیم ممکن است آمارهای باال را
دستخوش تغییر جدی کند که الزم است مطالعاتی در
این زمینه صورت گیرد .مساله دوم موقعیت سد دوستی
است .متاسفانه مناطق باال دست این سد قابل توسعه
می باشند که می تواند بر مقدار آورد آب برای این سد
تاثیر بگذارد .باید مدیریت فشرده و موثری بر اراضی این
منطقه اعمال شود تا در آینده پارامترهای جدیدی وارد
این معادله پیچیده نشود.
*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

آوا حیدری *

سرمایهها به سمت ایجاد
مراکز سرگرمی و تفریحی هدایت شوند

ضرورت فرهنگسازی تفکیک زبالههای خانگی

یکی از بزرگ ترین مشکالتی که در
بازیافــت زباله های خانگی در ایران
وجود دارد ،عدم تفکیک زباله های
خشــک از تر اســت ،به طوری که
میتوان گفت 70 ،درصد زباله های
خانگی مربوط به مواد غذایی با رطوبت باال است.
در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا عالوه بر اینکه
زباله ها ازسوی شهروندان تفکیک می شود ،نوع زباله های
خانگی آنها نیز با زباله های مذکور در ایران متفاوت است،
زیرا مقدار کمتر از  70درصد زباله های مردم آمریکا به
مواد غذایی دور ریخته شده اختصاص دارد.
وجود شیشه ،دارو ،پالستیک در زباله های خانگی در
کنار مواد غذایی دور ریخته شــده عالوه بر اینکه سبب
ایجاد ناخالصی در کود کمپوست می شود ،رطویت زیادی

ایجاد می کند و تولید این کود را مشــکالت عدیده ای
روبه رو می کند ،به طوری که وجود رطوبت باال نه تنها
سبب طوالنی شدن مراحل بازیافت می شود ،بلکه بوی
نامطبوعی را نیز ایجاد می کند .در اینجا اســت که هم
هزینه بازیافت برای واحدهای فرآوری زباله افزایش می
یابد ،هم کود نامناسب تولید می شود و در نتیجه کشاورز
به دالیلی از جمله بوی نامناسب کود ،وجود ناخالصی در
کود و هزینه باالی آن از خرید کود مذکور صرف نظر می
کند ،بنابراین بازیافت مناسب زباله های شهری نیازمند
فرهنگ سازی است تا مسیر فرآوری درست هدایت شود
و کشاورزان نیز بتوانند از آن به عنوان کود مناسب برای
تولید بهتر و سالم تر محصوالت کشاورزی خود بهره ببرند.
کار بــرای واحدهای بازیافت زمانی ســخت تر می
شود که باید هزینه ای مســتقل برای جداسازی مواد
از جمله شیشه ،پالســتیک و  ...کنند ،این فعالیت نه
تنها نیازمند وقت و هزینه بیشتری است ،بلکه به جایی

می رسد که صرفه اقتصادی برای واحدهای بازیافت نیز
ندارد و ممکن است کم کم این واحدها نیز فعالیت خود
را به دلیل صرفه کمتر و کار بیشتر ادامه ندهند.
معموال در مشــهد ،بازیافت ها توســط شرکت های
خصوصی انجام می شود ،اما تولید کود کمپوست توسط
سازمان پسماند شهرداری صورت می گیرد ،بنابراین نیاز
است شهرداری نیز در عرصه اهمیت تفکیک زباله های
خانگی خشک از تر به شهروندان نکاتی را یادآوری کند
یا اگر می توند تشویق یا جریمه هایی را در نظر بگیرد.
ســرانه پسماند در ایران به ازای هر نفر یک کیلوگرم
اســت ،اما این آمار در کشــورهای توسعه یافته به  2تا
 2.5برابر می رســد ،اما همان طور که گفته شد ،مردم
این کشورها هم زباله های خود را تفکیک می کنند ،هم
زبالههای غذای آنها نسبت به ایران کمتر است.
*عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست
دانشگاه فردوسی
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ظرفیتمغفول 2000میلیاردتومانیطالیسیاهدرمشهد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی :جهاد کشاورزی یارانه را تنها برای کودهای استراتژیک پرداخت می کند

zجهاد کشاورزی یارانه را تنها برای کودهای
استراتژیکپرداختمیکند
مریم نخعی سعدآباد ،دنیای اقتصاد  -براساس
اخبار رسیده ،گویا جهاد کشاورزی یارانه ای برای خرید
کودهای کمپوست به کشاورزان پرداخت می کرد و آنها
نیز با توجه به صرفه بودن کودهای کمپوست شهرداری،
به واحدهای بازیافت آن مراجعه و کودهای مذکور را
خریداری می کردند ،این موضوع تا حدود دو سال پیش
انجام می شد تا اینکه جهاد کشاورزی یارانه را قطع کرد
و کشاورزان نیز به خرید کودهای ارزان قیمت رو آوردند
و این مساله سبب شد تا واحدهای بازیافت شهرداری از
جمله مشهد تعطیل شوند.
بــرای اطالع از صحت یا کذب این خبر ســراغی از
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گرفتیم
و او بعد از شنیدن ماجرای پروصف قطع یارانه نه تنها
این موضوع را نادرست می داند ،بلکه می افزاید :کودهای
آلی همچون کمپوست و حیوانی هیچ وقت شامل حال
پرداخت یارانه این ســازمان نمی شده و نمی شوند،
زیرا یارانه مذکور تنها برای کودهایی اســت که حکم
استراتژیک دارند.
مجتبــی مزروعی دربــاره تولید
کمپوســت در واحدهای بازیافت
مشهد در شهرداری یا سایر واحدهای
مستقل ابراز خرسندی می کند و می
گوید :اگر شرایطی محیا شود که این

واحدها با قیمت مناسب کودهای کمپوست را در اختیار
کشــاورزان قرار دهند و از طریق ارائه تســهیالت به
کشاورزان در خرید کودهای مذکور کمک کنند ،قطعا
با تولید محصوالت کشاورزی باکیفیت تر و سالم رو به
رو می شویم .کودهای کمپوست به گفته رئیس سازمان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی در بهره وری آب نیز
در بخش کشــاورزی تاثیر شگرفی دارد ،به طوری که
مزروعی به اســتفاده از این نوع کود در مزارع نیاز به
مصرف کم آب به ویژه زعفران در این استان نیز توصیه
ویژه ای به کشاورزان می کند.
zتعطیلی کارخانه بازیافت شهرداری مشهد علت
دیگری دارد
داســتان قطع یارانه خرید کود که
ســبب تعطیلی کارخانه بازیافت
شهرداری مشهد می شود را در حالی
برای رئیس کمیســیون خدمات
شهری ،بهداشت ،سالمت و محیط
زیست شورای اسالمی شهر مشهد تعریف کرده ایم که
می گوید :این موضوع نه تنها صحت ندارد ،بلکه از ریشه
کذب است.
محمد حاجیان شــهری خود دو داستان متفاوت را
درباره فعالیت کارخانه بازیافت مشهد که قرار بود یک
هزار تن زباله شــهری و خانگی را بازیافت کرده و کود
کمپوست تولید کند برای خبرنگار دنیای اقتصاد ارائه

می کند و می گوید :در دو سال گذشته شهرداری مشهد
منتظر است تا یک شرکت خصوصی طرح و ایده های
خود را برای ســاخت کارخانه بازیافت با ظرفیت یک
هزار تن ارائه دهد ،اما متاسفانه با وجود پیگیری های
مختلف از سوی شورای شهر و شهرداری ،این شرکت
به وعدههای خود عمل نکرد و سبب تعطیلی این خط
تولید کمپوست در شهرداری مشهد شد.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شورای شهر
مشهد اضافه می کند :حدود  6 ،5سالی از ایده ساخت
کارخانه بازیافت شهرداری مشهد که قرار بود ظرفیت
بازیافت یک هزار تنی داشته باشد ،می گذرد ،اما اکنون
با این بدقولی های یک شرکت خصوصی ،شهرداری
مشهد در حالی عطای ساخت این کارخانه را لقایش
بخشیده که به نظرم باید زودتر از اینها به این موضوع
خاتمه می داد.

کودهای آلی همچون کمپوست و
حیوانی هیچ وقت شامل حال پرداخت
یارانه این سازمان نمی شده و
نمی شوند ،زیرا یارانه مذکور تنها برای
کودهایی است که حکم
استراتژیکدارند
ادامه در صفحه4
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-11پیامهایدایرکتبفرستید

همه آنچه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور وزیر کار گذشت

مقصران بیتقصیر!؟

روزبه فالح کریمی*

شمابهمشتریانخوددایرکتمیفرستید؟
استفاده از دایرکت اینســتاگرام بسیار مهم و البته حساس
است؛ اگر از این قســمت درست استفاده کنید بازدهی باالیی
خواهید داشت و اگر اشتباه استفاده کنید به دلیل ایجاد حس
مزاحمت،یکضدتبلیغبزرگبرایخودانجامدادهاید.
این خیلی مهم اســت که بــه مناســبتهای مختلف و یا
وقتی محصول و یا خدمات جدیــدی میآورید و یا زمانی که
تخفیفدارید ،از طریق دایرکت به مشتریان خود اطالع دهید
تا مستقیماً در جریان قرار بگیرند .این خیلی مهم است که این
پیامهابافاصلهیزمانیزیادباشندوطورینباشندکهمشترییا
مخاطبشمااحساسمزاحمتکند.
پیشــنهاد میکنم در ابتدای پیام آنها را خطاب قرار دهید
و طوری صمیمانه با آنها ارتباط برقرار کنید اما بههیچعنوان
کلماتی بکار نبرید که احساس بیاحترامی یا خودمانی بودن را
به ایشان القا کنید .در این صورت است که آنها تمایل بیشتری
بهخواندنوپیگیریدایرکتشماپیداخواهندکرد.
فرض کنید میخواهید برای من که در اینستاگرام با آیدی
 parsiantdو اسم روزبه فالح کریمی فعالیت میکنم ،یک
پیام بفرستید .خوب میتوانید من را با هر کدام از این دو خطاب
کنیدامابایددراینخطابقراردادنحتمااحترامحفظشود.
مثــال :ســام  parsiantdگرامــی ،از شــما دعــوت
میکنم از کلکســیون جدید محصوالت من که در هایالیت
"جدیدترینها" گذاشــتم دیدن فرمایید و اگر سوالی دارید
همینجابپرسیدتاپاسخگوباشم.
حتما از کلماتی مثل"عزیز"یا" گرامی"یا "محترم" به جای
"فدات شــم" "مخلصم" "عزیزم" "جان" یا ...استفاده کنید.
تاکید میکنم به هیچ عنوان در اولین خطابها صمیمی نشوید و
حتی اگر مخاطب در جواب صمیمی شد ،شما همچنان احترام
راحفظکنیدوزمانیکهدیدیدواقعامخاطببهشمااعتمادپیدا
کــرده و فقط در صورتی که هم جنس (هردو خانم یا هردو آقا)
هستید،میتونیدکمیصمیمیشوید.
یک ایده برای اولین دایرکت :بالفاصله بعد از اینکه کســی
فالوورشماشدیکپیامدایرکتبدهیدوضمنخوشآمدگویی
و ابراز خوشــحالی از اینکه شما را فالو کرده است ،یک تخفیف
برای اولین خرید در زمان محدود (مثال 10روز) برایش درنظر
بگیرید.
بــا این کار ذهن او را کامال درگیــر کردهاید و حتی اگر قصد
خرید نداشته باشد ،حتما یک سری به پستهای شما میزند تا
ببینداینتخفیفبرایچهمحصولیاخدماتیهست.
zدرشمارهبعدیخواهیدخواند:

جذبمخاطبازطریقبرگزاریمسابقهوقرعهکشی
@parsiantd
*مشاوراینستاگراممارکتینگ
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آمادگیناوگانحملونقلعمومیبرای
خدماترسانیبهزائرانرضوی

دنیای اقتصاد -معاون حمل و نقل و
ترافیک شــهرداری مشهد گفت:
ناوگان حمل و نقــل عمومی برای
خدمات رسانی به زائران رضویآماده
است.
وحید برکچی در نشستی خبری با اشــاره به اینکه در اتاق
بحران کلیه ترددها رصد می شــود و در صورت ایجاد مشکل
افراد مســئول شــروع به رفع آن میکنند ،افزود :از روز ســه
شنبه محدودیت ترافیک از چهار نقطه میدان شهدا ،میدان
شهدایگمنام،وحدتوبسیجبهصورتویژهبرایخودروهای
شخصیاعمالمیشود.برکچیمتذکرشد:دراینایامخطوط
بیآرتیدردستورکارهماهنگیشهرستاناستکهبیشترین
استفاده را مردم داشته باشند و برنامه ریزی شده اتوبوس های
بی آر تی برای حمل ونقل عمومی و اضطراری در این ایام مورد
اســتفاده دســتگاه های اجرایی قرار گیرد و این محدودیت
ترافیکتاعصرروزجمعهادامهدارد.
معاونتحملونقلوترافیکشهرداریمشهدبادرخواست
از مردم برای اســتفاده کمتر از وسیله شخصی دراین روزها،
گفت :ما در محدوده مرکزی شــهر حدود  ۳۰۰۰جا پارک در
خیابان  ۱۷شهریور ،میدان شهدا ،جنت ،در محدوده مرکزی
میدان راه آهن و اطراف هسته مرکزی مشهد پیش بینی کرده
ایم ،این تعداد در قبال ماشین های موجود کافی نیست لذا از
مردم درخواست می شود برای تشرف به حرم مطهر از وسایل
نقلیه عمومی اســتفاده کنند ۱۰ ،هزار جا پارک دیگر نیز در
سایر نقاط شهر مشهد نیز توســط شرکت الیت برنامه ریزی
شده است .وی افزود :در پارک ســوار وکیل آباد و پارک سوار
پایانه مسافربری نیز برای پارک ماشین مسافران برنامه ریزی
شده که زائران و مردم با استفاده از خطوط بی آر تی می توانند
استفاده کنند  .برکچی خاطرنشان کرد :شرکت بهره برداری
قطار شهری ساعات خدمات رســانی خود رادر روز های سه
شنبهوچهارشنبهتاساعت ۲۴افزایشدادهودرروزپنجشنبه
تا ســاعت ۲۳در خط ۱قطار شهری ساعت پیک را تا ۴و نیم
دقیقه کاهش داده است و در ایستگاه های پرتردد برنامه های
فرهنگیرانیزتدارکدیدهاست.
وی افزود :با افزایش ناوگان خطوط منتهی به حرم از ۲۰۰به
 ۳۵۰دستگاهدرساعات ۶تا ۱۲خدماترسانیخواهیمداشت
و سازمان اتوبوسرانی نیز در مسیر ملک آباد  ،نیشابور ،کالت،
فرهادگر خدمات خود را در ایام پایانی دهه آخر صفر به زائران و
مجاورانارائهخواهدداد.

یادداشت

دنیای اقتصاد -پنجاه و هفتمین نشســت
زهرا صفدری
خبرنگار
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی با حضور شــریعتمداری ،وزیر جدید تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی مشــهد برگزار شد؛ جلسه ای
که با انتقادات بخش خصوصی اســتان از وزیر ســابق صنعت و
دفاع مسئوالن خراســان رضوی از عملکرد دولت همراه بود .در
این جلسه که با سخنان شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره
انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید کار و مشکالت این حوزه
و نقش این وزارتخانه در اقتصاد ایران آغاز شــد ،شریعتمداری از
وضعیتخصوصیسازیدرکشورگالیهکردوعملکرددولتدراین
زمینهراناموفقدانست،اوهمچنینخریدارانشرکتهایدولتیرا
دارای کارنامه ای ضعیف خواند و از طرف دیگر ،وی قانون مالیات بر
ارزش افزوده را مانعی در مسیر تولید و صیانت از اشتغال دانست .از
سویدیگر،برخیازفعاالناقتصادیهمچونسیدحسنحسینی،
نایب رئیسدوم اتاقمشهدومجیدمحمدزادهطبسی،مشاور اتاق
بازرگانی با انتقاد از عملکرد شریعتمداری در وزارت صنعت و عدم
تحققوعدههایشبرایاستاندرپستسابقاو،درخواستکردند
تابرنامههایخودبرایوزارتکاررابهطورشفافبیانکند.مدیران
استانی در سازمانهای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت
نیز به دفاع از عملکرد خود پرداختند و از بهبود اوضاع کشاورزی
و صنعت استان خبر دادند .اما مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
عالوه بر دفاع از عملکــرد دولت ،توپ را به زمین بخش خصوصی
انداختوبخشیازمشکالتکنونیاینبخشدررابطهبامسائلکار
راعدماستقبالازبخشنامههاوطرحهایدولتدرزمینهاشتغالبه
کار مقرری بگیران بیمه بیکاری ،طرح آموزش در محیط کار واقعی
و...دانست.
zنمیتوان اموال صندوقهای بازنشستگی و تامین
اجتماعیراحراجکرد

محمد شــریعتمداری در این نشست مجموعه
داراییهــای قابلواگــذاری در وزارت کار را حدود
 ۲۰۰هــزار میلیارد تومــان اعالم و اظهــار کرد :در
مرحله نخســت ۳۰تا ۴۰هزار میلیــارد تومان آن،
چــه در صنــدوق بازنشستگی کشــوری و چه در
صندوق تامیناجتماعی در دســتور واگذاری قرار
گرفته است .البته بخشــی نیز در قالب سها م است،
مثل سهام پتروشــیمی خلیجفارس که ۴۹درصد
آن در اختیار دولت بوده و ممکن اســت بخشی از آن
را در بورس عرضه کرده و سهم دولت را به ۲۰درصد
برســانیم؛ این کار باید در چارچوب درســتی انجام
بگیرد چراکه این اموال و داراییها متعلق به کسانی
استکهدرصندوقحقبیمهپرداختمیکنند.
شریعتمداری با اشــاره به ضرورت اصالحگری در
این بخش ،اظهار کرد :دولت تالش دارد که به نیابت
از مردم و بیمه گــذاران ،داراییهای این دو صندوق
را بهتر اداره کند .به همین منظور به دنبال واگذاری
اختیاراتی در این زمینه به اســتانداران هستیم تا با
توجه به پراکندگی واحدهای در اختیار آنها در سطح
کشور ،بکوشند سرمایهگذاران محلی را به خرید این
نوع از واحدها راغب کنند و اگر چنین نشد ،بعد سراغ
سرمایهگذاراندردیگرنقاطکشوربروند.
zبهدنبالتحققواقعیسهجانبهگرایی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی ،واقعی نبودن
سهجانبهگرایی در اداره این بنگاهها یا سازمانهای
بزرگی مثل تامیناجتماعی و بازنشستگی کشوری
را عامل دیگری دانســت که باعثشــده تا برونداد
آنها به قواره ظرفیتهایشان نباشــد و متذکر شد:
برای حل و فصل این مسائل ،شاید عجالتا بازگشت
به قانون قدیم شورایعالی تامیناجتماعی و بههم
زدن ســاختار هیاتامنایی به فوریت مقدور نباشد
اما انتخــاب هیات امنــا را بهزودی در دســتور کار
شورایعالیرفاهقرارخواهیمدادوتالشمانایناست
کههفتهآیندهاینبحثمحققشود.

سنجری :در بخش اشتغال فراگیر
هزار و  800میلیارد تومان اعتبار
به استان ابالغ شده اما تا امروز
فقط هزار و  300کارفرما ثبت نام
کردهاند و تقاضای ما این است که
بخش خصوصی در این زمینه حضور
موثرتریداشتهباشد
شریعتمداری درباره ســاز و کار این هیات گفت:
پیشنهاد جدید ما برای ساختار هیات امنای کنونی
ســازمان تامین اجتماعی ،ســه نماینده از جانب
کارفرمایان ،سه نماینده از سوی کارگران و شش نفر
به نمایندگی از دولت است تا مقوله سه جانبه گرایی
به شــکل واقعی محقق شــود و در آتیه از چالش ها
جلوگیری به عمل آید و نهایتا شــفاف ســازی الزم
صورتبگیرد.
ویدربخشدیگریازسخنانشبهموضوعمالیات
بر ارزش افــزوده به عنوان یکی از موانعی که موضوع
صیانت از اشــتغال را به چالش میکشــد ،اشاره و
اظهار کرد :قریب به یک ســال اســت که مدام داد
میزنیم،مالیاتبرارزشافزودهدرشرایطموجودبرای
برخی از شاخه ها و رشته ها به عنوان مانع تولید تلقی
می شود .برای پیشــبرد بحث در این حوزه ،اگر الزم
است که شورای فرماندهی سران سه قوه تصمیمی
اخذکند،خبهمینفرداصبحدستبهکارشود.اگر
مجلس باید پای کار بیاید ،بالفاصله وارد عمل شود.
اینمسائلنبایدبهآتیهموکولشوندچونخسرانرا

برایکشورماندرپیخواهدداشت.
شــریعتمداری عنوان کرد :در حال حاضر از محل
مالیات بر ارزش افزوده 70هزار میلیارد تومان درآمد
حاصل می شود .نمی گوییم همه ابعاد این مالیات را
به یک باره قطع کنید؛ ولــی می توان مثال پنج هزار
میلیارد تومان از آن را که از مشــاغل خاصی اخذ می
شودوهمانبهروندفعالیتصاحبانآنهالطمهوارد
می سازد ،از فردا حذف کرد.
zبخش خصوصی و تعاونی ،صاحبان اصلی سازمان
تامیناجتماعیاند

غالمحســین شــافعی ،رئیس اتــاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران نیز با اشــاره به
سهجانبهگرایی در وزارت کار بهعنوان یکی از مسائل
مطرح شــده از ســوی بخش خصوصی اظهار کرد:
تحقق وعدهها در این زمینه یکی از خواســتههای
بخش خصوصی بوده و امیدواریم هرچه زودتر شاهد
عملیاتی شــدن آن باشیم .سازمان تامیناجتماعی
بیشــتر متعلق به بخش خصوصی اســت و بخش
خصوصی و تعاونی صاحب اصلی عرصه کارفرمایی و
کارگریبهشمارمیآیدامامداخلهمارادراینسازمان
قطعکردهاندواینرویهمطلوبینیست.
شــافعی از موضوع اشــتغال پایدار روستایی و
چگونگی هزینهکرد منابع آن نیــز بهعنوان یکی از
نگرانیهای موجود در اقتصاد کشور نام برد و افزود:
این منابع نباید بار دیگر به تقســیم پول بین اقشار
روســتایی برای هزینه شــدن در بخشهایی غیراز
اشتغال منجر شود و در نهایت هیچ حاصلی نداشته
باشد ،این موضوع بهعنوان یک نگرانی مطرح است؛
ایــن اعتبارات باید برای اشــتغال پایدار و توســعه
اقتصاد روستا هزینه شده و همه نگرانند که در این
جهتبهکارگرفتهنشود.
علیرضا رشــیدیان ،اســتاندار و رئیس شــورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی
نیزدرایننشستاظهارکرد:اصالحروابطبینکارگرو
کارفرماوتولیدکنندهوکارآفرینوتوجهبهظرفیتها
ومزیتهایبالقوهموجوددراستانمیتواندبهشکوفا
شدن ظرفیتها و رشد اشتغال در خراسانرضوی
کمک کند .فضای کســب و کار اســتان نسبت به
تابستان گذشته کمی با کاهش وضعیت روبهرو بوده
اما نسبت به آمارهای کشوری وضعیت ما چندان هم
بد نیست که آنهم به واسطه حضور موثر و همدلی و
همکاریخوببخشخصوصیبودهاست.
zآمارهایایجاداشتغالاغراقاست

در ادامــه ،حمید بنایی ،رئیس مجمع نمایندگان
خراسان رضوی گفت :مردم امروز نیازمند عملگرایی
مجلسودولتهستندکهمتاسفانههردوقوهدرکنار
قوهقضائیه،دراینبحثبهضعفهاییدچارهستند.
مجلس حاضر اســت برای کمک به زیرساختهای
اشــتغال اقدام الزم را به عمل آورد و انصافا تاکنون
مجلســی همراهتر از این دوره با دولت شاهد نبوده
ایم و امیدواریم برنامه ای که انتظار داریم از ســوی4
وزیر محقق شــود .ما از وزیر کار ،تدوین و ارائه برنامه
ای مشخص برای حفظ اشتغال موجود را خواستار
شــدیم؛ زیرا متاسفانه با وضع موجود امکان اشتغال
جدید وجود ندارد و الزم است همین وضع موجود را
تثبیت کنیم؛ اگر هم آماری از ایجاد اشــتغال جدید
اعالمشده،اغراقبودهاست.
بناییبااشارهبهتصویباعتبار 427میلیاردتومانی
برای اشتغال روســتایی در این استان ،خاطرنشان
کرد :متاسفانه این اعتبار به طور کامل محقق نشده
و هرچنــد طرح های الزم را تدویــن کردیم اما تنها
بخشــی از اعتبار مذکور تخصیــص یافته که کافی
نیست و مردم به ما گالیه می کنند که هم شما و هم
دولت دروغ می گویید .از طرفی سوال اینجاست که
225میلیارد تومان اعتباری که در این حوزه محقق
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شدهچقدراشتغالبهدنبالداشتهاست؟
zعرصهفعالیتبرایبخشخصوصی،بهمثابهمیدان
میناست

مجید محمدزاده طبسی ،فعال اقتصادی و مشاور
اتاق بازرگانی مشــهد نیز در بخش دیگــری از این
نشســت گفت :آن طور که شــواهد و صحبت های
مسئوالندولتیونمایندگانمجلسنشانمیدهد،
هر دو بخش مجلس و دولت تمایل به فعالیت پررنگ
بخش خصوصی دارند اما شــاید میدانی که بخش
خصوصیبایدعملکند،درستنیستوشایدمیدان
تیرومیدانمیناست!
وی تصریح کرد :در دوره ریاست جمهوری مرحوم
آیت اهلل هاشمی نیز با مشکالت ارزی روبه رو شدیم
اما دولت موضوع را صادقانه با بخش خصوصی مطرح
کرد و گفتند بروید با شــرکت های خارجی ارتباط
برقرار کنید و ارز مورد نیازتان را کســب کنید ،ما هم
اقدام الزم را انجام دادیم و مشــکلی پیش نیامد .اما
وقتی دولت کنونی به ما فعاالن اقتصادی می گوید
ارز 4200تومانی را گشــایش مــی کند و هر چقدر
می خواهیــد ،تحویل بگیرید اما بعــد از مدتی نرخ
 8500تومان را اعالم می کند ،چطور حرفش را باور
کنیم و وارد میدان اقتصادی شــویم؟ بی اعتمادی
فروشنده خارجی نسبت به دولت را می توانستیم با
همکاری دوجانبه دولت و بخش خصوصی برطرف
کنیم اما بیاعتمادی خارجی ها نســبت به بخش
خصوصی عواقبی مثل نگه داشتن  2000دالر کاال
را به همراه دارد .محمدزاده ادامه داد :حدود 30تا 50
درصد واحدهایی که به گفتــه دولت از نظر دریافت
تســهیالت در 7ماهه امسال نسبت به مدت مشابه
سالگذشتهمشکلینداشتند،امروزازگشایشاعتبار
عقب هستند .چه اشکالی دارد ما در بخش خصوصی
صادقانه بدانیم چه بر سر آینده مواد اولیه مان خواهد
آمد تا برنامه ریزی کرده و اشتغال مان را حفظ کنیم؛
نه اینکه در دو مــاه آینده برخالف میــل و وجدان
و اعتقادمــان بخواهیم با چند هــزار نیروی کارمان
خداحافظی نماییم .کسی در دولت به این فکر نمی
کند که واحدهای تولیدی مواد اولیه چهار ماه خود
را چگونه تامین کنند و چهار ماه توقفی که در تامین
مواداولیهداریم،ماراازرقابتدورمیکند؟
سیدحسن حســینی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی
مشهد و رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان
نیزخطاببهوزیرونمایندگانحاضردرجلسهگفت:
هر وقت ما به یکــی از وزرا و معاونانش یا نمایندگان
مجلس مراجعه می کنیم و می خواهیم مطلبی را به
عنوانمشکلطرحکنیم،میبینیمخودصدمشکل
طرح می کنید و دولت آن قدر مساله دارد که ما باید
مشکالتآنهاراهمحلکنیم.
ویافزود:امروزمیبینیمکههمدولتوهممجلس
از مشکالت می گویند اما چه کسی می خواهد آنها
را مرتفع کند؛ درخواســت ما این است که یکجا به
پیشــنهاد بخش خصوصی اعتماد کرده و مالیات بر
ارزش افزوده را حذف کنید؛ این موضوع چند ســال
است که به عنوان پیشنهاد اتاق بازرگانی به مجلس
و دولت ارسال می شود .چطور وقتی دولت چیزی را
می خواهد طی بخشنامه ای به ادارات ذی ربط آن را
اجرایی می کند اما در بقیه مسائل کوتاهی می شود و
دستورالعملعاجلیصادرنمیگردد.
حسینی خطاب به شــریعتمداری تصریح کرد:
حدود دو ماه قبــل در جایگاه وزیــر صنعت در آن
صندلینشستهبودیدودستوراتیدربارهتامینواگن
های صادراتی اعالم کردید و مطالبی درباره ارز ارائه
کردید اما تا امروز هیچ کدام از آن ها اجرایی نشــده
است .توقع ما این بود که امروز وزیر ،برنامه جامعی را
همراهخودمیآوردتارویکردهایشرادرکوتاهمدت،
میان مدت و بلندمدت اعالم کند اما امروز در حالیکه
کمتر از  5ماه به شب عید مانده ،می خواهیم بدانیم

برنامه وزارت کار برای کارگران چیســت؟ ما دغدغه
معیشــت کارگرانمان را داریم و نگرانیم که با حقوق
یک میلیون و  200هزار تومانی چطور معاش آنها
تامین می شود ،از طرفی کاری از دست خودمان هم
برنمیآید،هرچندتالشمیکنیمبهعناوینمختلف
بهآنهاکمککنیم.
zاستخراج  36بند از مسائل حوزه کار استان در
دبیرخانهشورایگفتگو

علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی اســتان نیز با اشاره به آماده
ســازی  36بند از مســائل حوزه تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در دبیرخانه شــورا گفت :بحث استفاده
از ظرفیت های موجود قانون کار و اســتفاده از ماده
 157قانونکار،بازگشتمنابعصندوقبیمهبیکاری
به بخش تولیــد و فراهم آوردن امکان اشــتغال به
کارمقــرری بگیران در اســتان ،تبدیل نظام حقوق
وقت مــزدی به کارمزدی ،لزوم به حداقل رســیدن
مداخله دســتگاههای زیرمجموعــه وزارت کار در
اصالحات ســلیقه ای برای طرح آموزش در محیط
کار واقعی ،برداشتهای سلیقه ای معافیت سهم حق
بیمهکارفرمایان،خودداریادارهکلتامیناجتماعی
از قبول درصد حق بیمه مکانیــزه قراردادهایی که
کارفرمایان ،دســتگاه های اجرایی دولتی هستند،
عدم همراهی در تشخیص بیکاری بدون میل و اراده
و احراز بیکاری با سایر اعضا و ...از جمله مسائل حوزه
کاراستاناست.

شافعی:سازمانتامیناجتماعی
بیشتر متعلق به بخش خصوصی است
و بخش خصوصی و تعاونی صاحب
اصلی عرصه کارفرمایی و کارگری
بهشمار میآید اما مداخله ما را در
این سازمان قطع کردهاند و این رویه
مطلوبینیست
با نظر وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مقرر شد تا
این مسائل و پیشنهادات شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراســان رضــوی در حوزه کار
مصوب و به وزارتخانه جهت پیگیری منعکس شود
وشریعتمداریقولپیگیریآنهاراداد.
zعدم استقبال بخش خصوصی استان از طرحهای
اشتغال

ســنجری ،مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
خراســان رضوی نیز در دفاع از وزارتخانه متبوعش
گفت :در حوزه اشتغال روستایی برای اولین بار دولت
در قالب بسته ای کامل تمام نیازمندی های موجود
برای رسیدن به اشتغال را در نظر گرفته ،بحث فقدان
مهارتکهیکیازعواملمانعورودبهبازارکاراستنیز
به خوبی دیده شده و در زمینه ورود فارغ التحصیالن
دانشگاه به بازار کار که دچار یک خالء آموزشی بودیم
نیزبحثکارورزیاینگروهمطرحشدوبرایکمکبه
پیشبرد این مساله دولت حق بیمه آنها را می پردازد.
اما سوال اینجاست که چه تعداد از واحدهای بخش
خصوصیازاینظرفیتاستفادهکردهاند؟
وی افزود :در بخش اشــتغال فراگیــر هزار و800
میلیارد تومان اعتبار به استان ابالغ شده اما تا امروز
فقط هزار و  300کارفرما ثبت نام کردهاند و تقاضای
ما این است که بخش خصوصی در این زمینه حضور
موثرتریداشتهباشد.
ســخنرانی با آب و تاب سنجری که با صدای بلند
عنوان می شــد ،از اتفاقات جالب توجه این جلســه
بود که با هشدار شریعتمداری برای پایین آمدن تُن
صدایاوهمراهبود.

دولت باید حســاب  ۲۰درصد صادرات
کاالهای روستایی ،کشــاورزی ،صنایع
دســتی چون قالی ،صنایع کوچک که
توســط بخش خصوصی واقعــی انجام
میشــود را از  ۸۰درصد مــواد خام که
عمدتاپتروشیمیوفوالدیو...توسطدولتیهاوخصولتیها
صادر میشوند را جدا کند.
شرکتهای دولتی و خصولتی که از زمان بخشنامه ارزی
«دالر  4200تومانــی »  ۸۰درصد ارز حاصــل از صادرات
غیرنفتی را که موظف بوده اند به بانک مرکزی و سامانه نیما
برگردانند در اختیار داشته و دارند ،این روز ها در کشورهای
مختلف به دنبال مشــتری ارز به نرخ آزاد با این و آن ،تماس
میگیرند و همزمان در داخل کشور در بین صادرکنندگان
خرده پای بخش خصوصی که حوادث هفت ماه گذشــته
برند و بازار صادراتــی آنها را تحت تاثیر منفی خود قرار داده
و به شدت عصبانی هســتند ،به دنبال پیاده نظام به منظور
فضاســازی برعلیه مقررات برگشــت ارز به سامانه نیما در
تالشند.
این شــرکت ها کــه میباید یــارو یاور دولــت و ملت
می بودند بســیار زود در بازار داخل قیمت ها را به دو تا پنچ
برابر افزایش دادند و بازار کشــور را به زیان فضای کســب و
کار و مصرف کننده نهایی متشــنج و شرایطی ایجاد کردند
که برگشــت آن به حالت عادی هیچگاه ممکن نشــد و به
احتمال زیاد تا مدت ها نیز ممکن نخواهد شــد و مردم کم
درآمــد و حقوق بگیران ثابت باید تا چند ســال ،چوب این
زیادهخواهی بعضی از بنگاههای با مالکیت دولتی و خصولتی
را بخورند .
بخش خصوصی که حداکثر  ۲۰درصد صادرات غیر نفتی،
اشتغال زا ،روستایی ،صنایع دستی و صنایع کوچک کشور
را در اختیار دارند ،باید هوشیار باشند که با فضاسازی ایجاد
شده توسط شــرکتهای دولتی و خصولتی که  ۸۰درصد
صادرات در ســال جاری را به خود اختصــاص دادهاند و ارز
حاصل از صادرات مواد اولیه ای که الزم بود در بازار داخل به
خوراک صنایع کوچک و متوسط تبدیل تا چرخ آنها بچرخد
و اشتغال حفظ شود را بجای فروش به سامانه نیما به نرخ آزاد
فروختهومیفروشند،جادهصافکننباشند.
دولــت « به معنای عام » نیز که شــعار حمایت از تولید و
صادرات توســط بخش خصوصی بســیار در زبــان دارد ،
اگر راســت میگوید (کــه امیدواریم اینگونه باشــد ) باید
شــرکتهای دولتی و خصولتی را که صاحب  ۸۰درصد ارز
حاصل از صادرات هستند برای برگشت ارز تحت فشارقرار
دهد و حتی مدیران آنها را برکنار و اگرالزم بود باکمک قانون
و قوه قضائیه زندانی کند .
ضمن اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی محصوالت
کشاورزی  ،روســتایی  ،صنایع دستی ،اشتغال زا و کم ارز بر
را برای برگشت ارز به ســامانه نیما تحت فشار قرار ندهد و
راهکاریبینابینپیداکند.
فعاالن و صادرکنندگان بخش خصوصی باید دقت کنند
تحت تاثیر فضا سازی و تبلیغات استادانه و پرخرج حیاط
خلوت ها قرار نگیرند و مفت و مجانی برای بعضی از مدیران
بنگاه های دولتی و خصولتی خدمت نکرده و اجازه ندهند،
آنها برای برنگرداندن ارز حاصــل از صادرات کاالهایی که
باید در داخل بهعنوان مواد اولیه مصرف میشد و صادرات
آن کاال ها با محاســبه نرخ ارز آزاد باعــث گرانی تولیدات
داخلــی و باال رفتن هزینه زندگی مردم شــدند ،با زرنگی
خود را در پناه بخش خصوصی که قسمت کمی از صادرات
آن هم صادراتی که مثال با سرانگشــت هنر زحمتکشانی
چون قالیبافان و کشاورزان و صنایع کوچک تولید میشود
بهعهده دارند مخفی نشوند و از فضائی که ممکن است خود
به نام صادرکنندگان کوچک ایجاد و فریاد بخش خصوصی
را بلند کنند  ،برای منفعت طلبی بیشتر و گران کردن مواد
اولیه تولید و درنهایت مصرف مردم استفاده کنند.
بله! فعاالن بخش خصوصی بویــژه اتاق بازرگانی باید از
دولت بخواهند بین صادرکنندگان  ۸۰درصدی که عمدتا
مواد خام و اولیه تولید کشور هستند با  ۲۰درصد صادرات
بخش خصوصی که عموما کاالهای کشاورزی ،روستایی،
صنایع دســتی و صنایع کوچک اشــتغال زاست ،تفاوت
جدی قائل شود و حســاب این دو را از هم جدا بداند ،اتاق
بازرگانی باید از دولت سوال کند چرا باید صادرات کاالهایی
با منشاء روستایی و بخش کشاورزی و صنایع دستی ،قالی
دستباف و تولیداتی مانند ســیمان که چند برابر مصرف
داخل کشور ظرفیت تولید دارد و اشتغال زا و مانع مهاجرت
مردم از روستاها به شهرها هســتند تعهد برگشت ارز هم
تراز پتروشــیمی و فوالد و ...که عمدتا از مواد اولیه معدنی
ارزان دولتی استفاده میکنند داشــته باشد؟ و متاسفانه
با صادرکننده کوچک بخــش خصوصی برای عدم فروش
ارز به سامانه نیما برخورد شــدید انجام شود ،در حالی که
بنگاه های دولتی و دولتی های تبدیل شده به حیاط خلوت
یعنی همان خصولتی ها که از برگشت ارز خودداری کرده
و میکنند با برخورد جدی مواجه نشــوند ،آیا واقعا نظام و
دولت قادر نیست با مدیران بنگاه های دولتی که دستورات
و بخشنامه ها را اجرا نمیکنند برخورد کند؟
آیا واقعا ارزش تفاوت نرخ ارز حاصــل از صادرات صنایع
کوچک و بخش کشاورزی و روستایی و صنایع دستی که با
وجود بیش از پنجاه در صد ایجاد اشتغال ،شاید حجم کمتر
از ده درصد کل ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور
را در اختیار داشته باشند مشکل اقتصاد کشور و دولت را حل
میکند.
*رئیساتحادیهصادرکنندگانخراسانرضوی
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سال شانزدهم شماره 4465

گزارش

گزارش دنیای اقتصاد از فعالیت تنها دفتر ارتباط با اعضای اتاق بازرگانی در کشور

آبی که تنها از «لوی جرگه» بخش خصوصی گرم می شود

zاجرای 340مصوبهبرایرفعمشکالتفعاالناقتصادیاستان

محمدحسین کامرانفر ،مدیر دفتر
ارتباط بــا اعضــا اتاق مشــهد از
ســاماندهی مشــاوران اتــاق در
حوزههای گوناگون ،اخذ گزارشات و
حمایــت از اعضای اتــاق به عنوان
برخی از مهمترین وظایف این دفتر نام برده و می گوید:
در این راستا ،مشــاورانی صاحبنظر و دارای تجربه و
دانش کافی را مشخص کردیم تا مسائل اعضا را بررسی
کردهومشاورههایالزمرابهاینافرادبدهند.گزارشهای
مشاورانبهصورتماهیانهبرایماارسالمیشود.
وی می افزاید :از دیگر خدمات این دفتر ،ساماندهی،
کنترلونظارتبرعملکردنمایندگاناتاقدرهیاتهای
حل اختالف اســت؛ نمایندگان اتاق در جلسات حل
اختــاف حضور دارنــد و از منافع اعضــای اتاق دفاع
میکنند؛ تعداد این نماینــدگان در حوزه امور مالیاتی
 ۲۴نفر ،در حوزه تامین اجتماعی  ۳۰نفر و در جلسات
تجدیدنظر سه نفر اســت .کامرانفر با اشاره به اهمیت
فعالیت کارگروه امــور مالیاتی و تامین اجتماعی دفتر
ارتباط با اعضا اتاق اظهار میکند :ســتاد تسهیل و رفع
موانع تولید دارای کارگروههایی در امور مالیات ،تامین
اجتماعیوگمرکبودهکهمسئولیتآنبااتاقبازرگانی
است؛ تمام مشکالت فعاالن اقتصادی در این حوزهها
در روز سهشنبه هر هفته با حضور نمایندگانی از ادارات
مربوطه (بخش دولتی) و نمایندگان بخش خصوصی
موردبررسیقرارمیگیرد.البته مسائلبهطورمستقیم
به ما ارجاع داده نمیشــود یعنی ابتدا فرد باید به ارگان
مربوطه مراجعه کرده و سپس از سوی آن ارگان نامهای
به ما ارسال شــود تا در جلسات بعدی ،آن مساله مورد
بررسیقرارگیرد.

برخی از این واحدها دارای جرایم،
بدهی و تاخیرهایی در پرداخت بیمه
تامین اجتماعی هستند که طبق قانون،
سازمان تامین اجتماعی درصدد این
است که بدهیها را به اقساط طوالنی
مدت تقسیم نکند زیرا در تامین بخشی از
هزینههایخودمانندهزینههایدرمانی
دچار کمبود نقدینگی شده است
کامرانفر می گوید :در سال  ۲۰ ،۹۴جلسه کارگروه با
بررسی  ۹۷پرونده ،سال  ۳۴ ،۹۵جلسه با  ۳۱۲مصوبه و
سال  ۳۹ ،۹۶جلسه با بررسی  ۳۴۸پرونده و ۳۶۷مصوبه
برگزار شــد و تاکنون  ۳۴۰مصوبه از این تعداد اجرایی
شده است .اتاق بازرگانی استان نمایندگانی در جلسات
حل اختالف حوزه تامین اجتماعی و مالیات دارد که از
منافع مودی دفاع میکنند و در شهرستانهای فریمان،
سبزوارونیشابورنیزمشاورانیبرایدفاعازحقوقاعضادر
نظر گرفته شده است .مدیر هماهنگی امور تشکل های
وابسته اتاق مشهد درباره عمده مشکالت اعضای اتاق و
فعاالن اقتصادی میگوید :نابسامانی وضعیت اقتصادی
درکشورمانندنوساناتنرخارزو...موجبشدهکهفعاالن
اقتصادیماسردرگمشوند؛بنابراینعمدهترینمشکالت

در شش ماهه اول سال جاری1589 ،
پرونده بیمه تامین اجتماعی و 8700
پرونده امور مالیاتی در هیاتهای
حل اختالف ازسوی نمایندگان اتاق
رسیدگی شده که نکته جالب توجه
رایگان بودن این خدمات است

دنیای اقتصاد -به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی خراســان رضوی ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی به عنوان
سارا نیکان
خبرنگار
بزرگترین تشکل اقتصادی اســتان ،تاکنون برنامه ها و اقدامات قابل توجه و اثرگذاری در اقتصاد استان انجام داده؛ از همایشها و
سمینارهای تخصصی گرفته تا خدماتی که درون و بیرون اتاق به اعضای خود ارائه میدهد؛ خدماتی که گاها تنها مختص اتاق بازرگانی مشهد بوده و
در سایر استانها وجود ندارد .راه اندازی دفتر ارتباط با اعضا یکی از همین خدماتی است که از میان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور تنها در اتاق مشهد
اتفاق افتاده؛ دفتری که از ابتدای فعالیت دوره هشــتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان برای ارتباط مستقیم با اعضا شکل گرفته و مستقیما
مشــکالت اعضا را بررسی کرده و در قالب مشاوره های گوناگون در جهت رفع آنها اقدام می کند .مشکالتی در حوزه های تامین اجتماعی ،مالیات،
صدور کارت بازرگانی ،امور بین الملل و ...از سوی این دفتر بررسی و راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد می شود.
این دفتر در راستای انجام وظایف خود ،در شش ماهه اول امسال ۱۹ ،جلسه کارگروه با  ۴۰۶پرونده و  ۴۱۲مصوبه تاکنون برگزار کرده که از این تعداد
پرونده ۳۲۴،پروندهمربوطبهحوزهتامیناجتماعی ۸۸،پروندهامورمالیاتیو ۲۷۶پروندهبخشودگیجرایمبودهاست.تعداد 721مشاورهتخصصی
نیز ارائه شده که 109مورد آن در رابطه با امور مالیاتی 100،مورد امور بانکی و تسهیالت 57،مورد تحقیقات بازار 47،مورد در امور تامین اجتماعی53،
مورد روابط کار 282،مورد درخصوص کارت بازرگانی و گواهی مبدا و 73مورد در خصوص امور حقوقی و داوری بوده است.
همچنین در شش ماهه اول سال جاری 1589 ،پرونده بیمه تامین اجتماعی و  8700پرونده امور مالیاتی در هیاتهای حل اختالف ازسوی نمایندگان
اتاق رسیدگی شده که نکته جالب توجه رایگان بودن این خدمات است.
در خصوص مسائل بانکی ،ارز و گمرک است که به دفتر
ارتباطبااعضامراجعهمیکنندتابتوانندبهطورکاملویا
بخشیازمشکالتخودرابرطرفسازند.
zداوری امریست به تراضی

اما وظایف مدیریت امور حقوقی دفتر ارتباط با اعضاء
اتاق بازرگانی مشهد به دو بخش کلی تقسیم می شود؛
نخســتین بخش ،انجام مالحظات حقوقــی در امور
جاری اتاق مانند تنظیــم قراردادها ،نگارش مکاتبات
و پاســخگویی به اســتعالمات ادارات ،دفاع از حقوق
اتاق نزد مراجع و محاکم ،بررســی و تحلیل قوانین و
مقررات مربوط به حوزه کســبوکار ،حمایت از اعضا،
پیگیری مشکالت آنها و به طور کلی مواردی بوده که
دارای جنبه حقوقی هستند و بخش دیگر ،مشاوره به
اعضای اتاق است .از طرفی ،طبق قانون اتاق بازرگانی
مصوب سال  ،۶۹اصالحیه سال  ۷۳و همچنین قانون
اساســنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ســال ،۸۰
مرکز داوری اتــاق ایران کار خود را از ســالها پیش
آغاز کرد .اولین دفتر به عنوان یک شعبه از مرکز مذکور
در آبان ماه سال ،۸۷در اتاق مشهد آغاز به فعالیت کرد و
از آن زمان به اعضای خود ارائه خدمت میکند.
مهدی مومنی ،قائم مقام مدیرامور
حقوقی اتاق مشــهد ،در خصوص
نحوه عملکرد دفتر ارتباط با اعضا در
حوزه امور حقوقــی و داوری اظهار
میکند :عمــده مطالبــه فعاالن

ش مشاوره ،پیرامون قراردادهای
اقتصادی و اعضا در بخ 
بینالمللی است؛ قراردادهای بینالمللی را به دو حوزه
کلی ،صادرات و واردات ،میتوان دســتهبندی کرد .در
حوزه صــادرات و واردات بایــد راهکارهای صحیح و
مطمئن نقلوانتقال پول ،روشهــای حل اختالف و
پیوستهای قرارداد و مراجع تایید آنها مورد توجه قرار
گیرد چراکه از اهمیت باالیی برخوردار است.
بــه عقیــده وی ،عمــده قراردادهــا درخصوص
واردات مواد اولیه یا ماشــینآالت کــه مورد احتیاج
مراکز تولیــدی و کارخانهها بوده و ســایر قراردادها،
مرتبــط بــا واردات کاالهــای تولید شــده و آماده
مصرفاست.
در بخش تولیدات ،دارا بودن یــا نبودن نمایندگی
انحصاری و همچنین روشهای نقل و انتقال پول دارای
اهمیت اســت که باید تضامین آن را در نظر گرفت و
راهکارهای معتبر از طریق اعتبارات اسنادی ،بانکها
یا صرافیها را چارهاندیشی کرد .در دفتر ارتباط با اعضا
اتاق مشــهد  ۹داور و  ۶کارشناس رسمی دادگستری
مــورد تأیید مرکز داوری اتاق ایــران حضور دارند و به
طور میانگین سالیانه ۱۵مورد به مرکز داوری برای حل
اختالف ارجاع داده میشود.
وی با بیان این مطلب بیان میکند :ضمن قرارداد یا
پس از ایجاد اختالف میتوان مرکز داوری اتاق ایران-
دفتر مشهد را به عنوان مرجع رسیدگی کننده تعیین
کرد و پس از بروز اختالف با ارائه دادخواســت داوری و
مستندات و ضمائم مربوط ،حلوفصل اختالف را تقاضا

کرد .ما نیز به عنوان سازمان داوری از طرفین اختالف
اوراق آنها را دریافت و ثبت کرده و روند داوری را تا کامل
شدن آن جهت تقدیم به داور مدیریت میکنیم.
zانجام فرایندهای کارت بازرگانی به صورت الکترونیکی

از سال  ۱۳۹۱ســامانه هوشــمند کارت بازرگانی
در مشهد پایلوت شده اســت و تمام فرایندهای کارت
بازرگانی به صورت الکترونیکی در مشهد انجام میشود
که منجر به کاهش رفت و آمد ارباب رجوع شده است.
درنتیجه تمام خدمات روی وبسایت قرار گرفته و پس
از آن ،فرآیندهای اســتعالم ماده  ۱۸۶و مفاصا حساب
تامیناجتماعینیزالکترونیکیشد.

علیرضا عزیزی ،سرپرست خدمات
بازرگانیاتاقمشهددراینبارهاظهار
میکند :مراجعانی که درخواســت
صدور و تمدید کارت بازرگانی دارند،
الزم نیســت به صورت حضوری به
اداراتمختلفبرایدریافتمفاصاحسابخودمراجعه
کنند ،این کار به طور الکترونیکی صورت می پذیرد .از
طرفی ،گواهی مبدا که یک نوع سند صادراتی است نیز
بهصورتالکترونیکیصادرمیشود.
وی تصریح میکند :از طرف دیگر دو وب کیوســک
در محل اتاق بازرگانی و ســالن صادرات زیر یک سقف
گمرگ راه آهن در نظــر گرفتهایم تا فعاالن اقتصادی
بتوانند تمام کارهای الکترونیکی خود را با اتاق و سایر
سازمانها از این طریق انجام دهند .همچنین در مرکز
ســرمایهگذاری خارجی ،یک نماینــده حضور دارد تا
به اتباع خارجی که درخواســت صدور و تمدید کارت
بازرگانــی دارند ،خدمات ارائه دهــد .یک نماینده نیز
در گمرک قرار دادهایم تا تایید اســناد تجاری و گواهی
مبدا آنها را انجام دهد .همچنین امکان استعالم اصالت
گواهی مبدا با توجه به شــماره سریال آن در سایت نیز
وجود دارد.
عزیزیمیگوید:درحوزهخدماتبازرگانی،بیشترین
ایرادی که وجــود دارد ،عدم آگاهــی بازرگانان و نبود
تجربه و تغییر قوانین و مقررات است چراکه نمیتوانند
برنامهریزیهای الزم را انجام دهند و بیشترین سوالی
که در این حوزه پرسیده میشود ،در خصوص قوانین و
مقررات در حوزه صادرات ،واردات و گمرک است.
zتامیناجتماعیدرصددرفعکمبودنقدینگیاست

در حال حاضر  ۹۰درصد واحدهای
تولیدی و صنعتــی در حوزه تامین
اجتماعیبامشکالتبسیاریمواجه
هستند .ســیدرحیم کابلی ،مشاور
قانون تامین اجتماعی اتاق مشهد ،با
بیــان این مطلب میگوید :با توجه به شــرایط کنونی
اقتصــادی ،برخــی از واحدهای تولیــدی و صنعتی
نتوانستندحقبیمهخودراپرداختکنند،یابرخیازاین
واحدها دارای جرایم ،بدهی و تاخیرهایی در پرداخت
بیمه تامین اجتماعی هستند که طبق قانون ،سازمان
تامین اجتماعی درصدد این اســت کــه بدهیها را به
اقساططوالنیمدتتقسیمنکندزیرادرتامینبخشیاز
هزینههای خود مانند هزینههای درمانی دچار کمبود
نقدینگی شــده اســت؛ به همین دلیل بوده که فشار
مضاعفیبهواحدهایتولیدیوصنعتیواردمیکند.
کابلی بیان میکند :بیشتر مشــکالت به علت عدم
آگاهــی کارفرمایان و عدم اشــراف کافی بــه موارد و
بخشنامههای موجود است که با مراجعه به دفتر ارتباط
با اعضا ،مشــاورهها و اطالعات در خصــوص برخی از
معافیتها در بعضی از بخشها را در اختیار این دسته
از افراد قرار میدهیم .ســال گذشــته تعداد جلسات
مشاوره اتاق مشــهد حداقل  ۵۰تا  ۶۰مورد بوده و این

تعداد جلسات از ابتدای سال  ۹۷تاکنون  ۳۲مورد بوده
که مراجعه کنندگان راهنماییهای الزم را کسب و به
نتیجهمطلوبخوددستپیداکردند.

zصدور برگه تشخیص مالیات ،نتیجه ناآگاهی فعال
اقتصادی از تکالیف است

مصطفی شامل ،مشاور امور مالیاتی
اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشاورزی خراســان رضوی عقیده
دارد که علت بیشــتر مشــکالت
مودیان مالیاتی این اســت که فعال
اقتصادیبهتکالیفخودآگاهینداشته،بهوظایفخود
بقانونومقرراتعملنکردهونهایتامنجربه
درچارچو 
برگهتشخیصمالیاتمیشود.
به گفته وی ،صدور برگه تشــخیص مالیات از جمله
مشکالت مالیاتی شرکتهایی اســت که یک یا چند
سال از آغاز فعالیت آنها گذشته و به مرجع حل اختالف
مراجعه کردند؛ در ایــن مرجع ،ما یک الیحه اعتراضی
برای این شــرکتها تهیه کرده و در چارچوب قوانین و
مقرراتآنهاراراهنماییمیکنیم.
شــامل ادامه میدهد :گاهی یک فعال اقتصادی در
چارچوبقوانینعملکردهامادفاترمالیاتیاشبهدلیل
تقدم و تاخر تاریخی و یــا عدم ثبت رویداد مالی ناچیز،
از سوی واحد مالیاتی رد و مالیات به صورت علیالراس
محاسبه می شــود .در این مســاله ما به عنوان مشاور
مالیاتیاتاقمشهد،ایندستهازفعاالنرادربارهچگونگی
تنظیم الیحه تنظیم و اطالع از بخشــنامههای موجود
راهنمایی می کنیم .اما گاهی که این اختالف به شورای
عالی مالیاتی در تهران میرســد؛ راهکارها را به فعاالن
اقتصادی اعالم میکنیم .وضعیت آشفته اقتصاد کشور
تمامیفعاالناقتصادیراسردرگمکردهونمیدانندباید
چه تصمیماتی را اخذ و چه برنامههایی را اجرا کنند و هر
تصمیماشتباهمیتواندواحدتولیدیوتجاریراحتیبه
ورطه نابودی بکشاند؛ در این میان نقش دفتر ارتباط با
اعضایاتاقمشهدمساعدتبهفعاالناقتصادیازطریق
راهنمایی و مشاوره و پیگیری برای حل مشکالت است؛
اقدامیکهدرنوعخوددراتاقهایبازرگانیسراسرکشور
بی نظیر است و نشان از نگاه باز و تعاملی این تشکل در
استانخراسانرضویدارد.

در حال حاضر  ۹۰درصد واحدهای
تولیدی و صنعتی در حوزه تامین
اجتماعی با مشکالت بسیاری مواجه
هستند؛ برخی از واحدهای تولیدی
و صنعتی نتوانستند حق بیمه خود را
پرداخت کنند ،یا برخی از این واحدها
دارای جرایم ،بدهی و تاخیرهایی در
پرداختبیمهتامیناجتماعیهستند

درکمیسیونگردشگریوخدماتاتاقبازرگانیخراسانرضویتاکیدشد

سرمایهها به سمت ایجاد مراکز سرگرمی و تفریحی هدایت شوند
 103جاذبهمکملبرایشهرمشهدشناساییشدهاست

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون گردشگری و
خدمات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی با اشــاره به ضرورت هدایت
درست ظرفیتهای سرمایه گذاری گردشگری
در بخشهایی که دارای بازدهی و بهره وری الزم
ن عرصهها
بوده و توامان خالء زیرساختی در آ 
احساس میشــود ،گفت :در حال حاضر فضای
کالنشهر مشهد از وجود مراکز اقامتی اشباع شده
و لذا ساخت این مراکز به ویژه در بخش هتلها
غیرقابل توجیه است.
محمد قانعی در یکی دیگر از نشست
های این کمیسیون که با محوریت
«فرصت هــای ســرمایه گذاری
گردشــگری اســتان» برگزار شد،
عنوان کرد :بســیاری از پروژه های
نیمه کاره مرتبط با بخش گردشگری بالتکلیف مانده
اند چرا که بدون مطالعات الزم نسبت به ساخت مراکز
اقامتی اقدام شده است ،آن هم در حالی که هم اکنون
بخش عمده ظرفیت هتل ها خالی از مسافر هستند و
طبیعتا با تداوم این روند سرمایه گذاران نیز متحمل

زیان های سنگینی خواهند شد .عالوه بر این بسیاری
از هتل ها و مراکز اقامتی نیز آماده بهره برداری هستند
اما از آن جایی کــه این اقدام توجیه اقتصادی ندارد،
مالکان آنها از افتتاحشان خودداری می کنند.
وی ادامه داد :به نظر می رسد در حال حاضر سرمایهها
به سمت ایجاد مراکز سرگرمی و تفریحی هدایت شوند،
چرا که هنوز استان در این عرصهها از ظرفیت بالقوهای
برخوردار است.
zشناسایی 103جاذبهمکملبرایشهرمشهد

در ادامه ،مژگان ثابت تیموری ،دبیر
کمیســیون گردشگری و خدمات
اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان
کــرد :مطالعاتــی با همــکاری
کارشناسان دستگاه های اجرایی
همچون ســازمان میراث فرهنگی ،شــورای شهر،
شهرداری ،اساتید دانشگاه و فعاالن حوزه گردشگری
انجام گرفت که به استناد آن  103جاذبه مکمل برای
شهر مشهد شناسایی شد .این جاذبه ها در حوزههایی
نظیر پارک هــای موضوعی ،عرصــه های مذهبی،
فرهنگی ،تفریحی و آموزشی و همچنین موزه ها هستند
و از میان صدها عنوان جاذبه گردشگری سراسر دنیا

انتخاب شد که بر اساس امتیازات بازدیدکنندگان در
رتبه قابل قبولی قرارداشتند.
این تعداد پس از ارزیابی اولیه و سپس دریافت نظرات
کارشناسی و خبرگانی ،به تعداد محدودی تقلیل یافت
که مبنای آن تطابق فرهنگی اجرای آن جاذبه با شرایط
فرهنگی-مذهبیشهرمشهد،توانمالیبازدیدگنندگان
و نیازهای شهروندان ،گردشگران و زائران و قابل اجرا
بودن از نظر اقتصادی و زیست محیطی بود .همچنین
در این پژوهش جانمایی پروژه ها نیز پیشنهاد شد .بر
این اساس نیاز است تا با تدوین طرح توجیهی کسب
و کار برای هریک از این جاذبه ها ،نسبت به اجرای آن
اقدام شود.
وی یادآور شد :براساس آمار حاصله در خصوص رتبه
بندی اماکن گردشگری سراسر دنیا (با پایه دالر در سال
 ،)2017کشورهای آمریکا ،اسپانیا و فرانسه رتبه های
اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
ثابت تیموری ادامه داد :علی رغم این که کشور ما رتبه
 11میراث ثبت شده یونسکو را به خود اختصاص داده
اما از نظر درآمد اقتصادی سطح بسیار پایینی دارد .حال
امید می رود با برنامه ریزی صحیح ،منسجم و قابل اجرا
بتوانیم به جایگاه مطلوبی در این حوزه دست یابیم و
زیرساخت های گردشگری و اقامتی را نیز توامان توسعه
ببخشیم.

 103جاذبه مکمل شناسایی شده برای مشهد
در حوزههایی نظیر پارک های موضوعی،
عرصه های مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی و
آموزشی و همچنین موزه ها هستند و از
میان صدها عنوان جاذبه گردشگری سراسر
دنیا انتخاب شد که بر اساس امتیازات
بازدیدکنندگان در رتبه قابل قبولی
قرارداشتند
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دنیای اقتصاد از اوضاع تولید «کمپوست» و تاثیر آن بر سالمت و اقتصاد شهر گزارش میدهد

ظرفیت مغفول 2000میلیارد تومانی طالی سیاه در مشهد

zجداسازیزبالههایشهری؛هزینهکمتر،کمپوستبهتر
فرآیند کمپوست در ایران از سال  70و در مشهد از سال
 75با فعالیت خط یک واحد بازیافت شهرداری مشهد که
زیر نظر سازمان پسماند ظرفیت بازیافت 450تن زباله های
شهری و خانگی را داشت ،آغاز شده و این واحد بازیافت
با انجام مراحل مختلف اقدام به تولید کودهای کمپوست
می کنــد؛ این نکته را مدیر مجتمع بازیافت پســماند
شهرداری مشهد می گوید و اضافه می کند :ظرفیت این
واحد بازیافت در سال های اخیر به  600تن رسیده است.
مسعود علیزاده خواستار لزوم آگاهی
بخشی بیشتر به کشــاورزان درباره
تولید کمپوست می شود و می افزاید:
شناخت کشاورزان از تولید کودهای
کمپوست در این واحد بازیافت سبب

زمانی که بازیافت زباله ها غیراصولی
انجام و سبب بروز بیماری ها و به خطر
افتادن سالمت جامعه شود ،نوعی تهدید
است ،اما زمانی این فرآیند فرصت
محسوب می شود که در هر مرحله از
بازیافت تولید نهایی آن به عنوان یک
سرمایه تلقی شود و همچنان عنوان
«طالی سیاه» را با خود همراه
داشتهباشد
دنیای اقتصاد  -نشست تخصصی گیاهان دارویی
و زعفران با محوریت بررسی ظرفیتهای تولید،
فرآوری ،بازاریابی و صــادرات این محصوالت به
دعوت کمیسیون کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی
مشهد و با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی
برگزار شــد .در این نشست بر ضرورت همراهی
دولت و بخش خصوصی برای توســعه فرآوری و
صادرات گیاهان دارویی ایران به بازارهای جهانی
تاکید و پتانسیلهای خراسان رضوی برای تولید
و فرآوری این گیاهان بررسی شد .البته مسئوالن
و صادرکنندگان زعفران هم از فرصت پیش آمده
استفاده کردند و مشکالت این حوزه را به ویژه پس
از صدور بخشنامه پیمان سپاری ارزی با کارشناسان
وزارت جهاد کشاورزی در میان گذاشتند.

مراحل تفکیک زباله ها توســط دستگاه های مدرن
انجام می شــود ،اما در مشهد این کار دستی صورت
می گیرد و ناگزیر هزینه های شــهری را افزایش می
دهد ،این نکته را مدیر سرمایه گذاری معاونت اقتصادی
شهرداری مشهد می گوید و ادامه می دهد :سوزاندن
زبالــه ها ویژگی های خوبی نیز دارد ،به عنوان مثال،
می تواند سبب تولید برق شود و این نکته در حقیقت
پاشنه آشیل این شیوه است.

عکس :میزان/علی عبدالهی

ادامه از صفحه اول
و اما داســتان دوم حاجیان شهری مربوط به تولید
کودهای کمپوست در یکی دیگر از واحدهای بازیافت
شهرداری مشهد است که به گفته وی این واحد بازیافت
در خارج از شهر در منطقه میامی قرار گرفته و با وجود
کاهش بوی نامطبوع تولید آن اما هنوز اشکاالتی دارد
که نتوانسته نظر کشاورزان را برای خرید و استفاده آنها
در مزارع شــان جلب کند .سازمان پارک ها و فضای
سبز شهرداری خود مشتری این کودهاست اما حاجیان
شهری در این باره می گوید :هنوز با وجود رفع میزان
زیادی از اشــکاالت کمپوست تولید شده در این واحد
بازیافت شهرداری مشهد ،مشکالت مختلفی از جمله
اختالل در ســاختار شــیمیایی و کاربردی این نوع از
کودهای تولید شــده وجود دارد که نیازمند استفاده
آزمایشی بیشتر دیگر سازمان های مرتبط با مزارع یا
پارک ها و فضای سبز است تا اشکاالت کم کم رفع شود
و بتواند نظر کشاورزان را به خرید جلب کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی :جهاد کشاورزی یارانه را تنها برای کودهای استراتژیک پرداخت می کند

می شود تا عالوه بر اینکه آنها پس از بازدید از این واحد
بتوانند کود کمپوست خود انتخاب و خریداری کنند ،این
شرایط نیز فراهم شود تا آنها در دوره های آموزشی استفاده
مناسب با کودهای کمپوست نیز شرکت کنند تا در نهایت
بتوانند محصوالت کشــاورزی خود را باکیفیت بهتر و
سالمت بیشتر تولید کرده ،بدست مشتری برسانند .یکی
از مشکالت موجود در بازیافت زباله های شهری و خانگی
این است که انواع شیشه ها ،داروها ،مواد غذایی و پالستیک
بدون جداسازی ازسوی شهروندان در مقابل در منازل قرار
می گیرد ،در حالی که الزم است مردم قبل از قرار دادن
زباله های خود در مقابل در منازل شان ،اقدام به تفکیک
زباله ها کنند تا عالوه بر اینکه کود کمپوســت با هزینه
کمتری تولید شود ،ناخالصی کمتری داشته باشد و به این
ترتیب بتواند در مزارع برای تولید محصوالت باکیفیت بهتر
کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
zفرآوریزباله؛فرصتیاتهدید
آنچه که در بحث فرآوری زباله ها ،کارشناسان به
ویژه فعاالن عرصه سالمت محیط به آن توجه دارند،
این است که آنها بازیافت زباله ها را هم فرصت می
دانند و هم تهدید؛ مدیر گروه بهداشــت محیط و
حرفه ای معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد نیز این موضوع را تایید می کند و می افزاید:
زمانی که بازیافت زباله ها غیراصولی انجام و سبب

بروز بیماری ها و به خطر افتادن ســامت جامعه
شــود ،نوعی تهدید اســت ،اما زمانی این فرآیند
فرصت محسوب می شود که در هر مرحله از بازیافت
تولید نهایی آن به عنوان یک سرمایه تلقی شود و
همچنــان عنوان «طالی ســیاه» را با خود همراه
داشته باشد.
علیاصغرحسنییزدیبابیاناینکه
زمانی می توان مراحل بازیافت زباله
های شهری و خانگی را به درستی
و با هزینه کمتر انجام داد که عالوه
بر اینکه به عنوان سرمایه تلقی شود،
بتواند شرایط سالمت جامعه را نیز به همراه داشته باشد
که مردم بدانند باید به تفیکیک زباله های خشک و تر
قبل از تحویل آن به ماموران جمع آوری زباله پرداخته
و زباله هایی که قابلیت جداسازی دارد را از زباله هایی
که این قابلیت را ندارد ،جدا کنند.
zحجمتولیدزبالههایشهریوخانگیمشهدمانند
گرجستاناست!
برای آنکه بدانیم فرآوری زباله های
شــهری و خانگی چه تثیری در
اقتصاد شهر می گذارد ،سراغی از
مدیر ســرمایه گذاری و مشارکت
های معاونت اقتصادی شهرداری

مشهد گرفتیم و محمد هادی محمدی مقدم در این
باره با بیان اینکه حجم تولید زباله های شهری و خانگی
مشهد مانند گرجستان است؛ می گوید :قبل از فعالیت
شورای پنجم اسالمی شهر مشهد ،معاونت خدمات
شهری شهرداری مشهد با هدف سوزاندن زباله ها به
سراغ چند کشور خارجی رفت تا نحوه بازیافت زبالههای
آنها مورد بررسی قرار دهد .او به مصوبه شورای شهر
پنجم درباره سوزاندن زباله های شهر اشاره ای دارد و
عنوان می کند :بر اساس این مصوبه شورای شهر اعالم
کرد ،برای سوزاندن زباله ها شهرداری فراخونی اعالم
کند تا شــرکت های متقاضی در این خصوص مطلع
شوند و از میان آنها شرکت مناسب برای انجام این کار
انتخاب شود.
از ابتدای سال جاری فراخوان اعالم شد و  18شرکت
در این فراخون شرکت کردند اما به گفته آقای محمدی
مقدم قرار است تا پایان سال جاری نتیجه نهایی اعالم
وشرکت مورد نظر برای سوزاندن زباله ها کفش آهنین
پا کرده و این ماموریت شاید غیرممکن را اجرایی کند.
محمدی مقدم با اشــاره به اینکه حجم ســرمایه
گذاریها برای بازیافت زباله ها و سوزاندن آنها تا قبل
از افزایش قیمت دالر یک هزار و  300تا  400میلیارد
تومان بود؛ بیــان می کند :اکنون با توجه به افزایش
قیمت دالر این میزان سرمایه گذاری به حدود  2هزار
میلیارد تومان رسیده باشــد .در بسیاری از کشورها

درنشستتخصصیگیاهانداروییوزعفراندراتاقبازرگانیمشهدمطرحشد

قاچاق زعفران پیامد پیمان سپاری ارزی

رئیسکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیخراسان:چینیهادرروستاهایاستانحضوریافتهوزعفرانمیخرند

zآمادگیبرایمشارکتدرایجادبانکاطالعاتیگیاهان
دارویی کشور

علی شریعتیمقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی و آب
اتاق بازرگانی مشــهد نیز گفــت :در بحث زعفران ،یک

عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

دغدغه جدی شرایط ارزی و رویکرد دولت در این حوزه
است .همین امر باعث شده تا صادرکنندگان حرفهای این
حوزه کنار بروند و حتی بازرگانان چینی راسا در روستاهای
استان حضور یافته و محصوالت زعفرانکاران را خریداری
کنند .این روند بستر را برای خروج زعفران فرآوری نشده از
کشور فراهم میکند و ارزش افزوده را نصیب تجار خارجی

میکند .در واقع ،قوانین ما شرایطی را ایجاد کرده که یا
باید از مشتریان و بازار چشم بپوشیم یا خالف رویههای
ابالغ شده عمل کنیم.
شریعتی مقدم با تاکید بر ضرورت تدوین و گردآوری
بانک اطالعاتی گیاهان دارویی عنوان کرد :این آمادگی را
داریم تا در تامین نیمی از هزینه ایجاد این بانک اطالعاتی

به گفته محمدی مقدم ،شرکت برق با وجود آنکه
هنوز قراردادی با شهرداری برای خرید برق نداده است،
اما می تواند ضمانت کند که این کار را انجام دهد ،رقم
تضمینی شرکت برق چیزی حدود  385هزار تومان
برای هر کیلووات است .اگر تفیکیک زباله ها به درستی
انجام نشود ،هزینههای بسیاری به شهرداری تحمیل
می شــود و نتیجه آن این می شود که به جای آنکه
بازیافت زباله ها نه تنها در اقتصاد شهر تاثیری ندارد،
بلکه نقش منفی ماجرا می شود ،اما اگر این تفکیک
به درستی انجام شود ،در آن صورت است که به دلیل
فرآوری مناسب ،می تواند هم به تولید برق بیانجامد ،هم
نوعی کود با عنوان «کمپوست» را تولید کند که بواسطه
ویژگی های خوب آن سبب کشت بهتر و باکیفیت تر
محصوالت کشاورزی نیز شود.

محمدی مقدم :حجم سرمایه گذاریها
برای بازیافت زباله ها و سوزاندن آنها
تا قبل از افزایش قیمت دالر یک هزار و
 300تا  400میلیارد تومان بود؛
اکنون با توجه به افزایش قیمت دالر
این میزان سرمایه گذاری به حدود
 2هزار میلیارد تومان
رسیدهباشد
zجایگاه اول خراسان رضوی در کشت زیره سیاه

zسر و کله چینیها در مزارع زعفران خراسان

غالمرضا میری ،نایب رئیس شورای ملی زعفران در این
نشست گفت :متاسفانه پیمانسپاری ارزی اثرات منفی بر
حوزه صادرات داشته است .صادرکننده ما در حال حاضر
زعفــران را بین  500تــا  1000دالر در بازار جهانی به
فروش میرساند اما از آنجایی که نرخ پایه صادرات زعفران
درگمرک 1450دالر تعیین شده ،صادرکننده ناگزیر به
پیمان سپاری  1450دالری است .از اردیبهشت ماه که
این مساله ابالغ شده رایزنیهای متعددی برای اصالح این
بحث انجام گرفته اما راه به جایی نبرده است .همین مساله
باعث شده تا زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود.
وی اســتفاده بعضی افراد از کارتهای اجارهای برای
صادرات زعفران را اقدام دیگری دانســت که در این بازار
انجام میگیرد و هشدار داد :این مساله میتواند مشکالتی
را در آتیه برای این بخش صادراتی رقم بزند.
میری ادامه داد :آمارها نشــان میدهد که ما در شش
ماهه گذشته40درصد افزایش صادرات داشتیم اما این رشد
به عملکرد صادرکنندگان حرفهای مربوط نمیشود .اگر
بررسی شود ،مشاهده خواهید کرد که بعضی صادرکنندگان
ما که در ماه  2تن صادرات داشتند ،حاال حتی توان صادرات
20کیلو از این محصول را هم ندارند .با این اوصاف شاهد
خروج زعفران از کشور هستیم اما نهایتا با بستهبندی و برند
کشورهای دیگر در بازار جهانی عرضه میشود .درخواست
ما از جهاد کشــاورزی تعدیل نرخ پایه صادراتی و اصالح
رویهها در بحث برگشت ارز است.

حاجیان :در دو سال گذشته شهرداری
مشهد منتظر است تا یک شرکت
خصوصی طرح و ایده های خود را
برای ساخت کارخانه بازیافت با ظرفیت
یک هزار تن ارائه دهد ،اما متاسفانه
با وجود پیگیری های مختلف از سوی
شورای شهر و شهرداری ،این شرکت به
وعده های خود عمل نکرد

مشارکت کنیم البته تقاضای ما پایلوت قرار گرفتن استان
خراسان رضوی در اجرای این طرح است .وی ایجاد شهرک
گیاهان دارویی را موضوع دیگری دانست که در کمیسیون
کشــاورزی اتاق بازرگانی مشهد مورد بحث قرار گرفته و
عنوان کرد :تحقق این بحث را از طریق شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی دنبال خواهیم کرد.

علی مرادی بهجو ،کارشــناس بخش تولید و فرآوری
دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز
«خراسان رضوی» را یکی از مناطق اصلی کشت گونههای
منتخب دانســت و بیان کرد :این استان در بحث کشت
زعفران و زیره سیاه ،جایگاه اول را در کشور دارد و همچنین
در موضوع تخم شــربتی نیز با محوریت شهرستانهای
«کالت» و «ســرخس» تنها تولیدکننده این محصول به
شمار میآید .اما در کشت «گل محمدی» ،جایگاه پنجمی
کشور را در مقایسه با دیگر استانها کسب کرده است .در
مجموع ،براســاس قطب بندی که برای گیاهان دارویی
در وزارت جهاد کشــاورزی انجام شد ،خراسان رضوی به
همراه خراسان های شمالی و جنوبی و سمنان در قطب
«شــمال شرق» جای گرفت و به استناد تحقیقات انجام
شده ،کشت محصوالتی همچون زعفران ،زیره سبز ،تخم
شــربتی ،خاکشیر ،زنیان و خارشتر در این قطب ،اولویت
یافت .سطح زیر کشت این محصوالت در خراسان رضوی از
70هزار و 183هکتار در سال  90به 104هزار و 661هکتار
در ســال  96رسیده است .حجم تولید آن نیز از 8هزار و
70تــن به 12هزار و 447تن افزایش یافته که حکایت از
رشدی مستمر دارد.
براتی،مشاوربازرگانیزنجیرهارزشطرحملیگیاهاندارویی
وزارت جهاد کشاورزی نیز از «توسعه صنعتی گیاهان دارویی
در خراسان رضوی» سخن گفت و به شماری از چالش ها
و فرصت های موجود در این استان در بحث تولید گیاهان
دارویی اشــاره کرد و گفت :برند توریســم مذهبی قوی
مشهد ،شــهرت برند زعفران و توانایی بالقوه در چند گیاه
دیگر ،تمرکز دانشــگاه ها و موسسات تحقیقاتی در حوزه
گیاهان دارویی و وجود تشکل های قوی در این عرصه از
ظرفیت هایی هستند که باید مغتنم دانست و طبیعتا برای
دغدغه هایی نظیر همکاری سیستمی با ارکان حاکمیتی،
استفاده از ظرفیت نهادهای موجود و شکل همکاری فعاالن
حلقه های سیستم ارزش (خصوصی و دولتی) چاره اندیشی
کرد .به هر رو ،شناخت نسبی بازارهای مهم دنیا از ظرفیت
های اقلیمی ایران ،یک فرصت ارزشمند برای کشورمان به
شــمار می آید .وی خاطرنشان کرد :باید توجه داشت که
در حال حاضر 98درصد صادرات زعفران کشــور از استان
خراسان رضوی انجام می گیرد ،چرا که زعفران تولید شده
مثال در اســتان کرمان نیز برای قرار گرفتن تحت پوشش
عنوان یک برند به این خطه میآید و از خراسان رضوی به
کشورهای هدف صادر میشود .از این منظر این استان باید
در جایگاه مدیریت جمع آوری و توزیع این محصول در داخل
و خارج کشور قرار بگیرد .امری که در چارچوب همکاری
بخش خصوصی ،تعاونی ها و دولت ممکن خواهد شد.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

واگذاریتیمپدیدهبهسازمانهمیاری
شهرداریخراسانرضوی

ایرنا -مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت:
تیم فوتبال پدیده پس از رفع موانع قانونی به سازمان
همیاری شهرداریهای خراسان رضوی واگذار می شود.
فرزاد فتاحی افزود :انجام مراحل قانونی این نقل و انتقال زمان
بر اســت و طی روزهای آینده این فرایند با حضور نمایندگان
استانداری و سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و
سازمان بازرسی انجام می شود .وی با اشاره به برگزاری جلسه
تصمیم گیری در باره وضعیت باشگاه پدیده با حضور نمایندگان
شرکت پدیده ،باشگاه ورزشی پدیده ،استانداری خراسان رضوی،
شهرداری مشهد و سازمان بازررسی اظهار کرد :شرکت پدیده
بطور رسمی اعالم کرد شرایط تیمداری در لیگ برتر فوتبال را
ندارد و آماده واگذاری این تیم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری خراسان
رضوی نیز پنجشــنبه هفته گذشته گفته بود :طی نشستی با
کلیات درخواســت واگذاری تیم ورزشی پدیده به شهرداری
مشهد موافقت و قرار شد ظرف  10روز آینده راهکارهای قانونی،
عملیاتی و کارشناسی این اقدام تهیه و اعالم شود.

حملونقلونرسیدنبهموقعنهاده
علتافزایشقیمتمرغ

ایسنا -مدیر طرح تنظیم بازار خراسان رضوی گفت:
یکــی از دالیل افزایش قیمت مــرغ ،اعتصابات اخیر
کامیونداران و نرسیدن به موقع نهاده است .
حمیدرضا جوادی در خصوص علل افزایش قیمت مرغ ،اظهار
کرد :علل افزایش قیمت مرغ به کمبود دان مرغ و افزایش قیمت
نهادههای دام و طیور باز میشود.
وی ادامــه داد :در حال حاضر هر ماشــینی که نهاده حمل
میکنــد ،کرایه خود را افزایش داده و این امر خود به تنهایی
باعث افزایش هزینههای تولید شده است.
مدیر طرح تنظیم بازار خراســان رضوی با اشــاره به دالیل
دیگر افزایش قیمت مــرغ ،افزود :یکی دیگر از دالیل افزایش
قیمت مرغ ،اعتصابات اخیر کامیونداران و نرســیدن به موقع
نهاده اســت که در بحث حمل و نقل رخ داده و باعث افزایش
هزینه تولید شده است.

فعالیت ۱۸۰تیمبازرسیبهداشتی
همزمانبادههآخرصفردرخراسانرضوی

دبیر کمیته بهداشت ،سالمت و محیط زیست خدمات
سفر خراسان رضوی گفت ۱۸۰ :تیم بازرسی بهداشت
محیط در استان در دهه آخر صفر فعال خواهند بود و
تیم های بازرسی بر عملکرد مراکز تهیه و توزیع مواد
غذایی ،مراکز اســکان زائران  ،اماکن عمومی و محل
برپایی هیات ها و تکایا  ،مساجد و خیمه های عزاداری
نظارت مستمر دارند.
سید مرتضی احتشام فر اظهار کرد :تمامی مراکز خدمات جامع
سالمت،پایگاه های سالمت و خانه های بهداشت د استان در
این ایام فعالیت خواهند داشت و همچنین در این مدت  ۵پایگاه
مراقبت مرزی برای انجام واکسیناسیون و سایر مراقبتهای الزم
در آمادگی کامل هستند.
وی ادامــه داد :بر اســاس برنامه ریزی  ۶۷بیمارســتان در
استان ( ۳۵مورد در مشهد و  ۱۵مورد در شهرستان ها و ۱۷
مورد در سایر دانشگاه ها و دانشکده ها) آماده خدمات رسانی
بصورت شــبانه روزی هستند و در این مدت اورژانس تمامی
بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی در استان فعال و
 ۵۳مرکز دیالیز با  ۶۸۷تخت به بیماران خدمات ارائه می دهند.
احتشام فر گفت :در دهه پایانی ماه صفر ضمن آمادگی تمامی
بخش های مراقبت ویژه  ،آزمایشگاه خصوصی و دولتی۲۸۹،
درمانگاه ۷۲،درمانگاه دندانپزشکی  ۲۲۶،مرکز تصویر برداری
در استان آماده خدمات رسانی هستند.

هشدارسازماننظاممهندسیساختمان
نسبتبهفعالیتغیرقانونی

ایرنا -رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان
خراسان رضوی گفت :اخیرا گروهی در محوطه و اطراف
ساختمان این ســازمان در مشهد استقرار یافته و در
اقدامی غیرقانونی خدمات به ظاهر مهندسی را با تخفیف
ارائه می کنند که برخالف مصوبه شورای سیاستگذاری
خراسان رضوی است.
محمدحسین شرکا گفت :این گروه ،افرادی سودجو و دالل
و فاقد هرگونه صالحیت حرفه ای هستند .وی افزود :این اقدام
عالوه بر تنزل شئون حرفهای جامعه مهندسی و خدشهدار کردن
حیثیت سازمان نظام مهندسی باعث تهدید امنیت و سالمت
ساکنان ساختمانهایی است که از طریق ارائه اینگونه فعالیتها
ساخته می شوند زیرا فاقد تعهدات حرفه ای است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ادامه
داد :اعتبار و حیثیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در گرو
عملکرد صحیح مهندسان متعهد دخیل در پروژه ها است که
با رعایت مقررات ملی ساختمان ،ضوابط معماری و شهرسازی
و مصوبات ابالغی وزارت راه و شهرسازی کیفیت قابل قبولی را
در حیطه نظامات ساخت و ساز ارائه میدهند.
وی این اقدام را نوعی داللی توصیف و بیان کرد :سازمان می
تواند به استناد بند پنج ماده  15قانون سازمان نظام مهندسی
مصوب مجلس شــورای اسالمی و همچنین بند پنج ماده 73
آیین نامه اجرایی آن مصوب سال  1375هیات وزیران در جهت
برخورد قاطع با این دالالن و متخلفان از طریق مراجع ذیصالح
قانونی اقدام کند.

