دنیایاقتصادنقشاتاقبازرگانیدرجهتدادنبه
فعالیتهایمولدحوزهگردشگری را بررسیمیکند

راهکارهایافزایش
سهمبخشخصوصی
ازاقتصادگردشگری

ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه3

242

مدیرعامل شرکت الیت از دغدغهها و اهداف ترافیکیاش میگوید:

تاثیرافزایشنرخ ارز برسوغات داخلی
علی غفوری مقدم*
گردشگری یک صنعت پردرآمد است و در بسیاری
از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از منابع
پردرآمد و ایجاد ارز محسوب می شود.
اهمیت این صنعت در رشد اقتصادی حتی سبب
شــده تا برخی از کشورهای جهان به فکر ایجاد
اماکن گردشگری و پرجاذبه بیفتند ،این در حالی است که ایران از
نظر برخورداری از جاذبه های تاریخی ،فرهنگی و گردشگری رتبه
دهم جهان را دارد.
صنعت گردشگری نتایج قابل توجهی در بخش اقتصاد هر کشور ایفا
میکند ،از جمله تاثیرات آن ایجاد اشتغال ،توسعه ،ارتقای سطح
زندگی مردم بومی و کمک به رشــد اقتصادی است ،در کنار همه
این مــوارد ،ایجاد ارزآوری و وجود صنعتی بدون دود نیز از دیگر
ویژگیهای مهم آن محسوب می شود.
در خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه منور رضوی و جاذبههای
متنــوع فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی ســاالنه  25تا  30میلیون
زائر و گردشــگر به این اســتان ســفر می کننــد ،این موضوع
ســبب شده گردشگری در اســتان ما نیز از ویژگی های بسیاری
برخوردار باشد.
معاونــت بازرگانی و توســعه تجــارت اداره کل صنعت ،معدن و
تجارت خراســان رضوی طی دو ســال اخیر مطالعات بسیاری را
درخصوص سوغات مهم این استان انجام داده تا بتواند راهکارهای
موثر در افزایش کسب و کار و عوامل تاثیرگذار در رونق اقتصادی
تولیدکنندگان سوغات شناسایی کند.
براساس مطالعات انجام شده ،در گذشته  60تا  70درصد درآمد ارزی
گردشگری در استان ما مربوط به فروش سوغات داخلی بوده که به
نظر می رسد ،این میزان درآمد با توجه به افزایش نرخ ارز رشد داشته
و سبب فروش  80درصد از سوغات داخلی خراسان رضوی شود.
سوغات خراسان رضوی شــامل زعفران ،نبات ،نخود و کشمش،
صنایع دستی ،نقره جات ،پوشاک و اسباب بازی است ،در این میان،
برای اینکه گردشگران به خرید سوغاتی مانند زعفران و نبات بیشتر
از همیشه جذب شوند ،تالش کردیم از طریق متنوع شدن صنعت
بسته بندی ،این روند را افزایش دهیم.
ادامه در همین صفحه

شورای شهرواردفرآیندانتخابشهردارمشهد شد

همهگزینههای شهرداری مشهد
صفحه 2

استاندارخراسانرضویدرخواستکرد

پیگیری وزیر اقتصاد برای تسریع
در ورود پدیده به فرابورس
صفحه 2

تاثیر افزایش نرخ ارز بر سوغات داخلی

زیرا تنوع در بســته بندی می تواند یکی از عوامل
موثر در جذب خرید گردشگر است .با توجه اینکه
بخشی از فعالیت های حوزه گردشگری میان میراث
فرهنگی و سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی
مشترک بوده ،در این راستا ،این دو سازمان اقدامات

مشترکی را انجام داده اند که این موضوع سبب شده
مراکز اقامتی ،واحدهای پذیرایی ،رستوران ها و سفره
خوان ها شرایط بهتری برای استقبال از گردشگران
پیدا کنند .به نظر می رســد اگر در حوزه سوغات،
تولیداتداخلیبیشترازگذشتهبتواندنظرگردشگران
را بــه خود جلب کند ،نتیجه آن می تواند عالوه بر

اینکه سبب رشد رونق اقتصادی شود ،سبب افزایش
کسب و کار و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان شود،
همچنین ،گردشگران را نیز با تنوع سوغات خراسان
رضوی بیشتر آشنا کند.
* معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

ضرورت هوشیاری مالیاتی شرکتهای حمل ونقل بین المللی

عطامراد ساالری نیا *

مــدت هــای طوالنی اســت که
شرکتهای حمل ونقل بین المللی
خراسان رضوی گرفتار مشکالت
ناشی ازعدم تمکین سازمان امور
نص صریح قانون و رای
مالیاتی از ّ
دیوان عدالت اداری بوده و در هیات های حل اختالف
بدوی و تجدید نظر و اجرائیات ســرگردان هستند .
علیرغم ادله و قوانین شــفاف وکافی و رای دیوان که
عالی ترین مرجع حل اختالف میان مودی و سازمان
امور مالیاتی است ،شرکت های حمل ونقل بین المللی
معاف از مالیات بوده ولی این معافیت اعمال نمیشود.
تعدادی از بخشــنامه ها و مســتندات که موید این
بخشودگی است ،شامل این موارد است:
 )1ماده 13قانون مالیات برارزش افزوده ،عواید حاصل
از خدمات صادرات را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
معاف دانسته است .حمل ونقل بین المللی از مصادیق
خدمات صادرات بوده و استفاده کننده نهایی از خدمات
مذکور افراد خارجی حقیقی یا حقوقی هســتند که
دریافت مالیات برارزش افزوده از آنان موضوعیت ندارد .
 )2بخشــنامه شــماره ( ) 28004بــا کــد ســند
(ال ) 1388 / 072 /با امضای آقای محمد قاسم پناهی
که به جهت رفع ابهامات در خصوص قانون مذکور صادر
شده است ،معافیت ترانزیت را تایید کرده است.
بخشنامه شماره (  656مورخ  ) 1387 / 01 / 14نیز
در بندهــای الف و ب و ج صراحتا ترانزیت خارجی را
با ارائه اســناد مثبت ،معاف از مالیات بر ارزش افزوده
دانسته است.
همچنین بخشــنامه شماره ( 200 / 95 / 67مورخه
 )1395/ 10 / 04سازمان امور مالیاتی کشورمبنی بر

همینصفحه

معاف بودن شرکتهای حمل ونقل بین المللی از مالیات
بر ارزش افزوده حکایت دارد .
 )3عالوه بر بخشنامه های مذکور ،شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی اســتان خراسان رضوی نیز
در بند ( )6ســی و نهمین جلسه خود موضوع اجرای
معافیت شرکتهای حمل ونقل بین المللی را در دستور
کار قرار داده و مصوب کرد اما متاسفانه این بخشنامه ها
توسط اداره امور مالیاتی اجرا نشده است.
همچنین علیرغم مخالفت نماینده بند  3ماده 244
( نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی) به عنوان یکی
از سه عضو هیات های حل اختالف مالیاتی با اعمال
مالیات بر ارزش افزوده و معاف دانستن ترانزیت از شمول
قانون مذکور (که در آرای صادره به طور صریح مخالفت
خود را بیان می کند) ،ســایر اعضای هیات مذکور به
نفع اداره مالیات رای صادر کرده و با ارجاع مراتب به
دایره اجرائیات و بستن حسابهای شرکت ها و اعضای
هیات مدیره و ضبط اموال  ،آنان را وادار به تمکین و
پرداخت مالیات می کنند .
با مشــاهده این موارد شرکت های حمل ونقل بین
المللی از سر استیصال و ناگزیری به دیوان عدالت اداری
شکایت بردند و دیوان نیز با بررسی شکایت آنان حداقل
در  2رای صادره شرکتهای حمل ونقل بین المللی
را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعالم کرد .
آنچه مایه شــگفتی اســت رفتار ســلیقه ای و غیر
کارشناسی و غیر حرفه ای توسط ممیزان و تایید رای
صادره توسط هیات حل اختالف بدین صورت که ممیز،
مودی را به اداره مالیات دعوت و اظهار تمایل میکند
که با وی به طریقی به توافق برســد .مثال پیشــنهاد
میکنــد  80درصد را داخلی و  20درصد را خارجی
محاسبه کرده وبر آن اساس اقدام به اخذ مالیات کند.
اگــر قانونگذار قائل به چنین تفکیکی بود قطعا آن را

هنگام تدوین قانون در نظر می گرفت .
حمل ونقل بین المللی و ترانزیت بر اســاس مصوبه
شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که عالی ترین
مرجع قانونگذاری در خصوص قوانین حاکم برکاالی
ترانزیت اســت تعریف مشخصی دارد «حمل کاال از
نقطهای در داخل یک کشــور به نقطه ای در داخل
کشور دیگر» .پروسه حمل بین الملل فرآیندی پیوسته
است که هیچ یک از اجزای آن قابل تفکیک نیست .
یک سفر ترانزیتی ممکن است با فاصله ای کمتر از
یک کیلومتر انجام شود یعنی از پایانه مرز ی دوغارون
آغاز و به اســام قلعه در افغانســتان خاتمه یابد و یا
ممکن است از بندرعباس آغاز و به دورترین نقطه در
روسیه ختم شود.
حال سوال اینجاست که آیا میتوان با استناد به تعدادی
مبانی که تا این حد غیر قابل اتکا و غیر کارشناسانه است
از بنگاهی که با کاهش قابل توجه حجم کاالی ترانزیت
در آستانه تعطیلی قرار دارد ،با نقض صریح قانون اقدام
به وصول مالیات کرد و مودی را با اعمال فشــارهای
مختلف وادار به تمکین کرد؟ اخذ مالیات باید مبانی
صحیح و مستندی داشته باشد تا مورد رضایت مودی
قرار گرفته و پرداخت آن با آرامش خاطر انجام شود .
انجمن صنفی شــرکت های حمل ونقل بین المللی
استان خراسان رضوی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی
در خراسان با داشتن  230عضو ،از مسئوالن تقاضا دارد
بهطور جدی اقدامات کمیسیون ها و قوانین مربوطه
را مــورد ارزیابی قرار داده تا با رعایت قانون به اعتماد
مودیان نسبت به دستگاه مالیاتی خدشه وارد نشود .
* بازرس انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل
بین المللی خراسان رضوی و عضو کمسیون حمل
ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی

نگاهیبهشیوهمحاسبه
مسافران ورودی به مشهد

در خراسان رضوی

صفحه 2

صفحه 4

عکس :پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد

حاشیههای «پارک حاشیهای»

یادداشت

ادامه یادداشت
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 70درصد سرمایهگذاری خارجی
به انرژیهای نو اختصاص دارد

مدیرعامل شرکت الیت از دغدغهها و اهداف ترافیکیاش میگوید:

حاشیههای«پارک  حاشیهای»

اسدی :در همه دنیا موضوع کاهش ترافیک برای پارک حاشیه ای مطرح است نه سوددهی
دنیایاقتصاد-شرکتترافیکهوشمندالیتازآنشرکتهایپرحاشیهزیرمجموعهشهرداریمشهداستکههمدردورهگذشتهشورای
زهرا صفدری
خبرنگار
شــهر و هم در دوره فعلی انتقادات زیادی نصیب آن بوده و است .اکثر اعضای شورای چهارم مشهد معتقد بودند که این شرکت نارضايتي
گسترده مردمي دارد و زيان ده است و در آن دوره اساسنامه مصوبی هم نداشت .البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای چهارم اعالم کرده بود که اگر
ميخواهيماينشركتيكيازشركتهايوابستهبهشهرداريباشدبايدبرايآناساسنامهايدرنظرگرفتهشوداماچونمصوبهبهبرونسپارياينشركت
داريم،نيازبهاساسنامهنيست!شورایپنجماماکارنیمهتمامدورهقبلراتمامکردواخیرااساسنامهاینشرکتراتصویبکرد.موضوعسوددهیالیتنیزاز
مباحثمهماینشرکتدردورهچهارمشورابودکهضدونقیضزیادیبههمراهداشت؛ازیکطرفنخعي،رئيسكميسيونحقوقيشورايچهارماعالمکرده
بودکهسرمايهگذاراوليهاينشركتمستندات١٩ميلياردتومانخسارتخودراارائهكردهوموردتاييداست.مرتضوی،شهرداروقتهمگفتهبوداينشركت
پسازپروسهطوالنيبهسوددهيبيشاز ٦ميلياردتومانرسيدهوبرایواگذاريآنسرمايهگذاريپيداشدهاستامادرنهایتخبریازسرمایهگذاریبخش
خصوصی در این شرکت نشد .در حال حاضر 85درصد سهام الیت مربوط به سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری و 12درصد مربوط به سازمان فاوا است؛
سازمانهایباروتاکسیرانیوقطارشهرینیزهرکدامیکدرصدازسهاماینشرکترادراختیاردارند.البتهاینموضوعدراساسنامهجدیدمصوبشوراتغییر
کردهوطبقاساسنامهجدید51درصدسهاممستقیمامربوطبهشهرداری37،درصدمربوطبهسازمانحملونقلوترافیکو12درصدسهاممتعلقبهسازان
فاواخواهدبودوسازمانقطارشهریوبارهرکدامیکدرصدازسهاماینشرکتراخواهندداشت.برایاطالعازوضعیتکنونیاینشرکتپرحاشیهبهسراغ
محمدمهدیاسدی،مدیرعاملجوانالیترفتیمتابهابهاماتیکهدربارهاینشرکتوجوددارد،پاسخدهد.
 zحرف و حدیث زیادی درباره سوددهی و یا زیان دهی
شرکتالیتمطرحبودهوهست،بالخرهاینشرکتسودده
است یا ضررده؟

الیت شرکتی درآمد -هزینه است و هر درآمدی که کسب

کند باید در جایی هزینه شود؛ بنابراین ما باید تعادلی در
این درآمد و هزینه برسیم؛ اما در مجموع شرکت الیت،
شرکتی زیان ده نیســت .طلب الیت از مردم در حال
حاضر  15میلیارد تومان اســت و با محاسبه کسورات

شرکت و پولی که متعلق به شهرداری است و در دست
مردم است ،شرکت الیت ،سودده بوده و ضررده نیست.
اما سوال اینجاست که آیا پارکینگ حاشیهای در دنیا با
نگاه سوددهی فعالیت میکند؟
ادامه در صفحه4

دوشنبه 21آبان ماه 1397

خبر
ترفندهای اینستاگرام

-12مسابقهوجایزه،نظرسنجی
روزبه فالح کریمی*

آیا تا بهحال در پیج خود مسابقه برگزار کردهاید؟ این
کار به جذب مخاطب بیشــتر و افزایش فالورهای شما
کمک زیادی میکند .فقط کافی است سؤالی را بپرسید و
از مخاطبان بخواهید در کامنت جواب را بدهند و بعد بین
افرادی که جواب درست دادهاند ،یک تا سه نفر را انتخاب
کنیدوهدیهایبدهید.
zنکاتیکهبایددرنظربگیرید

 -1سوال مرتبط با موضوع پیج ولی ساده :همانطور که
گفتم تا حد امکان ســوال با موضوع پیج مرتبط باشد ولی پاسخ
آن ساده باشد تا افراد بیشتری امکان پاسخگویی داشته باشند.
در غیر این صورت تعداد کامنتها کم میشود و هدف اصلی شما
محققنمیشود.
 -2سوال کامال عمومی :اگر سوال عمومی مطرح میکنید
سوالی باشد که بیشترین هوادار را داشته باشد .مثال پیش بینی
نتیجه تیم ملی خیلی ســوال خوبی اســت یا بازی استقالل-
پرسپولیس .اما گر بازی استقالل را با یک تیم خارجی را مطرح
کنیدحتمادربینهوادارنپرسپولیس(وحتیتیمهایپرطرفدار
سایرشهرها)محبوبیتخودراازدستمیدهیدمگراینکههمین
مسابقه را برای بازی های آنها هم بگذارید که باز هم ممکن است
عده ای را ناخشنود کنید .به نظر من بهتر از همه همان بازی های
ملیفوتبال،والیبالویامسائلاینچنینیاست.
 -3درخواست تگ دوستان :حتما سعی کنید از شرکت
کنندگان بخواهید دوستانشان را تگ کنند اما دقت کنید در این
موضوع افراط نکنید .به نظر من در ابتدای کار بیشتر از یک نفر را
نخواهیدتگکنند(متاسفانهبعضیپیجهامیگویند 3تا 5نفررا
تگکنیداینزمانیکهفالورهایکمیداریداصالبازدهیندارد)
 -4جایزه ای که کامال رایگان باشــد :حتما جایزه ای که
تعیین میکنید کامال رایگان باشــد .به هیچ عنوان تخفیف و ...
قرارندهیدچونبهاندازهکافیانگیزانندهنیستوافرادمیفهمند
به هر حال شما با تخفیف دادن هم ســودی را دارید .به نظر من
جایزهاگرازنظرمادیارزشزایدینداشتهباشدامارایگانومفید
باشید بهتر است از اینکه ارزش مادی زیادی داشته باشد ولی غیر
رایگانباشدوفقطتخفیفداشتهباشد.
 -5جلب اعتماد با رعایت دقیق شرایط مسابقه :خیلی
مهم است که هر شرایطی برای مسابقه میگذارید دقیقا رعایت
کنید و حتما سعی کنید اعالم برنده را به صورت الیو انجام دهید
و یا فیلم بگیرید و در اســتوری یا پست اکران کنید .اگر رفتاری
کنیدکهمخاطباناحساسکنندتبعیضیاتقلبیصورتگرفته،
اعتمادشان به شما سلب میشــود و این خیلی به ضرر کسب و
کار شــما خواهد بود چون فضای مجازی غیر قابل کنترل است
و هر صحیت و برداشت خوب یا بدی مثل یک ویروس به سرعت
منتشرمیشود.
zنظرسنجی

اگر بجای انتخاب برنده از بین افرادی که جواب درست داده اند
میخواهید از بین همه ی افراد برنــده ها را انتخاب کنید (که این
امر باعث گاهی باعث جذب مخاطب بیشــتر می شود) میتوانید
نظرســنجی برگزار کنید .تفاوت مسابقه با نظر سنجی در همین
استوالبتهنوعسوالهمطبیعتاممکناستگاهیمتفاوتباشد.
zدرشمارهبعدیخواهیدخواند

همکاریبادیگرپیجهابرایاشتراکگذاریفالوورها
@parsiantd
*مشاوراینستاگراممارکتینگ

خبر

 440سمن جوانان خراسان رضوی
درانتظارصدورمجوزهستند

ایرنا -سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره
کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت :هم اکنون440
سازمانمردمنهاد(سمن)جواناندرسطحایناستاندر
حالطیمراحلثبتنامودریافتمجوزفعالیتهستند.
حسنعزیزیافزود:برخیمراحلصدورمجوزبرایسازمانهای
مردم نهاد در استان و برخی فرایندها نیز به صورت کشوری انجام
می شود .از 440درخواست صدور مجوز در خراسان رضوی تنها
 40مورد در حال طی کردن فرایندهای کشوری است و بقیه در
حالسپریکردنفرایندهایاستانیاست.
وی متوســط زمان صدور مجوز یک ســمن را سه ماه اعالم و
بیانکرد:بهعنوان مثال 195درخواست مجوز در فرایند تکمیل
تقاضانامه 56،مورددرحالاصالحفرمتقاضانامهو 26درخواست
نیزدرحوزهاستعالمحراستبهسرمیبرند.
پارسال مشارکت جوانان خراســان رضوی در مشارکتهای
مدنی و تاسیس ســمنها در جایگاه نخست کشور قرار داشت و
امسالنیزبهاحتمالزیادجزوسهاستانبرتراستاماتارسیدنبه
حدمطلوبفاصلهزیادیوجوددارد.
اوهمچنینبرمدیریتفرایندصدورمجوزهاوکمکبیشتربه
سمنهایدرآستانهدریافتمجوزتاکیدوبیانکرد:بهازاءهرپنج
هزارنفرجمعیتجواندرخراسانرضویبایدیکسمنجوانان
تشکیل شود یعنی تا ســال 1400خورشیدی باید  325سمن
جواناندرایناستانراهاندازیشوند.
عزیزی گفت :در کشــورهای در حال توســعه به ازاء هر هزار
جوان یک سازمان مردم نهاد وجود دارد .تعداد سمنهای جوانان
موجود خراسان رضوی 47مورد است که مجوز فعالیت 17مورد
آن از ابتدای سال صادر شده است.
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شورای شهر وارد فرایند انتخاب شهردار مشهد شد

همهگزینههایشهرداریمشهد

دنیای اقتصاد -با مشــخص شدن نتیجه
اســتعالمها از مراجع ذیربط و لزوم انتخاب
شهردار جدید برای شهر مشهد ،شورای این
شهر نیز مانند شورای شــهر تهران با اعالم
محمدرضا حیدری ،رییس این شورا ،از امروز
واردفرایندانتخابشهردارمیشود.
شنیدهها حاکی از آن اســت که  26آبان ماه برای
شهرداری مشهد سرپرســت تعیین خواهد شد و از
میاناسامیمطرحشدهبرایجایگزینقاسمتقیزاده

برای جایگزین قاسم تقیزاده
خامسی نامهای مسعود ریاضی و
هادی مهدینیا  اعضای شورای پنجم
شهر مشهد ،شهریار آلشیخ ،رضا
خواجهنایینیومحمدرضاکالیی
معاونان شهردار فعلی مشهد ،علی
مقدسزاده رییس اسبق حوزه شهردار
تهران در دوره غالمحسین کرباسچی،
محسن نریمان استاندار سابق خراسان
شمالی و مصطفی نعمتی شهردار
منطقه ثامن به چشم میخورد

خامسی نامهای مســعود ریاضی و هادی مهدی نیا
اعضای شورای پنجم شهر مشهد ،شهریار آلشیخ،
رضا خواجهنایینــی و محمدرضا کالیــی معاونان
شهردار فعلی مشهد ،علی مقدسزاده رییس اسبق
حوزه شهردار تهران در دوره غالمحسین کرباسچی،
محسن نریمان اســتاندار ســابق خراسان شمالی
و مصطفی نعمتی شــهردار منطقه ثامن به چشــم
میخورد .رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه جلسه
علنی هفته گذشته شــورا ،در خصوص روند انتخاب
شهردار مشهد گفته بود :در بحث و بررسی که با حضور
تمامی اعضای شورای شهر انجام شد ،ما بر چند نکته

تاکید کردیم .اول این که شهردار می تواند از ظرفیت
های قانونی خود برای حضور در شــهرداری استفاده
کند و ما نیز از آن حمایت می کنیم و همچنان تا پایان
فرصت،یعنی 26آباناینامکانوجودداردکهشهردار
بتواندباتکیهبرظرفیتهایقانونیدیگر،دراینجایگاه
باقی بماند .نکته دوم هم این که یکشنبه هفته آینده
( 20آبان) ،اولین جلســه با حضور اعضای شــورای
شهر برای بررسی رویکردهای انتخاب شهردار برگزار
خواهدشد.
zریاضی:تعهدمقلبیاست

مسعود ریاضی ،عضو شورای شهر مشهد ،در اولین

واکنش رســمی به مطرح شــدن نام او برای سمت
شهرداری مشــهد به خبرنگار ما گفت :اینکه اسمم
به عنوان یکی از گزینههای شــهردار مشهد به دلیل
اعتماد و ســایر دالیل مطرح شده ،لطف دوستان به
بنده است اما در شورای شهر تعهدی دادهام و گزینه
مناسبی برای این جایگاه نیستم .بنده به عنوان عضو
شورای شهر وارد شــدم و همچنین میثاق نامهای را
امضا نکردهام و تعهد من به شــورای شهر به صورت
قلبی است .وی در خصوص اینکه نیازی به ارائه برنامه
توسط شهردار بعدی مشهد نیســت ،تصریح کرد:
البته شهردار بعدی مشکلی در زمینه برنام ه نخواهد
داشت چراکه شورای شهر برنامههای الزم را در نظر
گرفته است .بنابراین شهردار بعدی برنامه جدیدی را
ارائه نخواهد داد زیرا ما برنامه مصوب داریم .همچنین
شــهرداری نیز دارای برنامه مصوب است که شورای
شــهر آن را مورد بررسی قرار داده است و دیگر نیازی
به ارائه برنامه جدیدی نیســت .ریاضی در خصوص
نظر اعضای شــهر در رابطه با شــهردار شدن خود،
خاطرنشان کرد :در این رابطه اطالعی ندارم و باید از
سایریناطالعاتموردنظرراکسبکرد.

شهردار بعدی مشکلی در زمینه برنامه
نخواهد داشت چراکه شورای شهر
برنامههای الزم را در نظر گرفته است

نگاهی به شیوه محاسبه مسافران ورودی به مشهد

دنیای اقتصاد -آمار رسمی شمار مسافران
و زائران ورودی به مشهد در روزهای پایانی
ماه صفر بیش از  5/1میلیون نفر اعالم شد اما
تجمیعجداگانهآمارهایدستگاههایمتولی
حملونقلعددمتفاوتیرابهدستمیدهد.

در گزارشــی نحوه جمع بندی ایــن آمار از زبان
مسئوالن دریافت شــده؛ مدیرکل هماهنگی امور
رفاهی زائران اســتانداری خراسان رضوی گفت :از
روز هشتم تا  18آبان ماه جاری پنج میلیون و 129
هزار و  928زائر و مســافر به صورت پیاده و سواره
وارد این شهر شــدند .از این تعداد چهار میلیون و
 694هزار و  36نفر به صورت سواره با وسایل نقلیه
شخصی ،اتوبوســهای جاده ای ،قطار و هواپیما به
مشهد سفر کردند .به گزارش ایرنا ،مهدی فروزان
افزود:عمدهاینزائرانباجمعیتسهمیلیونو605
هزار و  415نفر با وسایل نقلیه شخصی و  661هزار
و 735مسافر نیز با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده
ایوارد مشهد شدند.
وی اظهار کرد 270:هزار و 89مسافر هم از طریق
نــاوگان ریلی و  156هــزار و  797نفر هم از طریق
فرودگاه شهید هاشــمی نژاد وارد مشهد شده اند.
مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران اســتانداری
خراسان رضوی گفت :در این مدت 435هزار و892
زائر به صورت پیاده به مشهد سفر کردند که در قالب
چهار هزار و 890کاروان ساماندهی شده بودند.
zآمارسازمانپایانههایشهرداریمشهد

بر اســاس آمار انتشــار یافته در پورتال سازمان
پایانههای شهرداری مشهد ،از هفتم تا پایان روز18

تعداد مسافران قطارهای ورودی
مشهد در چند روز منتهی به سالروز
شهادت حضرت امام رضا(ع) با بیش
از  90درصد گنجایش قطار محاسبه
می شود اما این تعداد در روزهای
دیگر با حدود  60درصد گنجایش
قطار ثبت می شود

آبان ماه تعداد مسافران ورودی به مشهد با اتوبوس،
مینیبوسوسواریازطریقچهارپایانهمسافربری
این شهر 587هزار و 848نفر است.
محمدهادی ضیایــی مهر ،مدیــرکل راه آهن
خراسان نیز گفت :از نهم تا  19آبان ماه حدود 400
هزار مسافر از طریق 890رام قطار به صورت ورودی
و خروجی در مسیر مشهد سفر کردند که 200هزار
نفرازآنانمسافرانورودیبهاینشهرهستند.

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای خراســان رضوی گفت :در
این مدت ورود  632هزار و  631خودرو به اســتان
از طریق 9دستگاه تردد شمار در مسیرهای ورودی
شــامل فاروج  -قوچان ،ســه راه چکنه  -چناران،
داورزن  -ســبزوار ،اسفراین  -ســبزوار ،فردوس -
بجستان ،بردسکن  -کاشــمر ،فردوس  -گناباد،
قاین -گناباد و قاین  -خواف ثبت شده است

 zورود 977هزار خودرو به مشهد

zتدوین ثبت آمار توسط کارشناسان دستگاههای
حملونقل

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی نیز گفت :از
هفتم تا پایــان 18آبان ماه جاری 977هزار و850
خودرو سواری و وانت وارد مشهد شده اند.
ابوالفضل حســینی عشــرت آباد افــزود :ورود
این تعــداد خودرو از طریق پنج ورودی مشــهد از
شهرستانهای سرخس ،چناران ،فریمان ،کالت و
آزاد راه مشهد  -باغچه به وسیله دستگاههای تردد
شمار در این محورها شمارش و ثبت شده است.
ویباابرازبیاطالعیازتعدادسرنشینانمحاسبه
شده برای هر خودرو اظهار کرد :پالکهای تکراری
در این ترددها حذف نمی شوند و ممکن است یک
پالک در مسیرهای رفت و برگشت متعدد طی 10
روز به عنوان مثال دو یا چند بار ثبت گردد.

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری
خراســان رضوی در تشــریح برخی اختالفات در
آمارها گفت :مرجع اصلی اعالم آمار در این زمینه
اداره کل هماهنگی امور رفاهی زائران اســتانداری
اســت که از آمار ارسال شــده ازسوی کارشناسان
دستگاههایی همچون میراث فرهنگی ،راهداری،
فرودگاه و راه آهن را در تنظیم آمار نهایی استفاده
می کند .فروزان افزود :از طرفی براســاس فرمولی
که در اختیار داریم شمارش مسافران در هر ناوگان
حملونقلمطابقباضریبخاصیانجاممیشود.
یعنی تعداد مســافران قطارهای ورودی مشهد
در چند روز منتهی به سالروز شهادت حضرت امام
رضا(ع)بابیشاز 90درصدگنجایشقطارمحاسبه

می شــود اما این تعداد در روزهــای دیگر با حدود
 60درصدگنجایشقطارثبتمیشود.
وی اظهار کرد :تعداد مسافران ورودی به مشهد
بــا خودروهای شــخصی نیز با شــمارش تعداد
خودروهای سواری ثبت شده توسط دستگاههای
تردد شــمار محاسبه می شــود .در این چارچوب
در روزهای عادی برای هر خودرو ســواری ورودی
به مشهد  2.5مســافر و در روزهای اوج سفر مانند
روزهای منتهی به سالروز شــهادت حضرت امام
رضا(ع) چهار مسافر محاســبه می شود و در دیگر
روزهای دهه آخر صفــر ظرفیتی به جز اعداد ذکر
شــده برای محاســبه مســافر هر خودرو در نظر
گرفته می شــود .مدیرکل هماهنگی امور رفاهی
زائران استانداری خراسان رضوی همچنین به آمار
انتشاریافتهدرپورتالسازمانپایانههایشهرداری
مشهد اشاره و بیان کرد :این آمار همه اتوبوسهای
ورودی به مشــهد را شامل نمی شــود زیرا برخی
اتوبوسها ممکن است مسافر خود را در مکانی به
جز پایانههای زیر نظر شهرداری از جمله پایانه امام
رضا(ع)پیادهکردهباشند.
 zورود ساالنه 31میلیون زائر و مسافر به مشهد

ســخنگوی ســتاد خدمات ســفر در خراسان
رضوی افزود :طبق آخرین آمار شــمار گردشگران
و زائران ورودی به این اســتان به 31میلیون نفر در
سال رسیده است .فروزان اظهار کرد :در صحت این
آمار هیچ شک و تردیدی وجود ندارد زیرا بر اساس
فرمول اعالم شده از سوی سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستیوگردشگریسنجشواعالممیشود
و در صورت وجود هر گونه شک و تردید در آمار ارائه
شده باید طرح مطالعاتی صحیح و قابل دفاعی اجرا
شود زیرابیان این آماربا ارائه مستندات آماریکامال
قابلدفاعاست.

تعداد مسافران ورودی به مشهد با
خودروهای شخصی نیز با شمارش
تعداد خودروهای سواری ثبت شده
توسط دستگاههای تردد شمار محاسبه
می شود

استاندار خراسان رضوی درخواست کرد

پیگیریوزیراقتصادبرایتسریعدرورودپدیدهبهفرابورس

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی از
وزیر امور اقتصاد و دارایی خواست ،موضوع
ورود شرکت پدیده به فرابورس را پیگیری و
تسریعکند.

علیرضا رشیدیان در پایان جلسه ستاد اقتصاد
مقاومتی اســتان که با حضور وزیر امور اقتصاد و
دارایی برگزار شد ،گفت :موضوع مشکل شرکت
پدیده از جمله مباحثی بود که حل آن وقت و زمان

زیادی از استان و نیز کشور را برد.
وی عنوان کــرد :هم اکنون عمده مشــکالت
قانونی این پروژه در حوزه عمرانی حل شده و 500
میلیارد تومان تســهیالت با تشکیل کنسرسیوم
بانکــی تامین شــده و  2هزار نفــر در قالب دهها
شــرکت پیمانکاری در این مجموعه مشغول به
فعالیتهستند.
رشیدیان گفت :اما بازگشت منافع آن به مردم
و فراهم شــدن امکان مبادالت و گردش سهام و
اعطای ســهام جبرانی به آنهــا نیازمند ورود این
شرکت در فرابورس است.
وی اظهار کــرد :این موضــوع از طریق رئیس
ســازمان و شــورای بورس پیگیری و مکاتبات
مربوطه انجام شده و در آخرین مکاتبه یک سری
اشــکاالت را اعالم کردند که از طریق ستاد تدبیر
استان پیگیری و رفع شــده و مستندات آن برای

شورا تهیه شده است.
رشیدیان از وزیر خواست :با توجه به این شرایط
و رفع اشکاالت مربوطه ،موضوع را پیگیری کرده
تا ورود پدیده به فرابورس در اولویت کاری شــورا
قرارگرفته و نسبت به آن تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی اظهار کرد :با ورود این شرکت به فرابورس
عمال امکان مبادله و اعطای سهام جبرانی به افراد
فراهم می شــود و در این صورت زمینه تشکیل
مجمع عمومی با حضور همه ســهامداران واقعی
فراهم می گردد.
استاندار خراســان رضوی گفت :در این شرایط
همه این افراد ســهامدار بوده و با تشکیل مجمع
عمومــی و انتخاب هیــات مدیــره و مدیرعامل
عمال مدیریت شــرکت پدیــده در اختیار خود
سهامداران قرار می گیرد و ستاد تدبیر استان فقط
مباحثی نظارتی را عهده دار خواهد بود.

خبر

علیرضارشیدیان
گزینهمعاونترئیسجمهور

تسنیم -اســتاندار خراسانرضوی
بهعنوان جدیتریــن گزین ه معاون
رئیس جمهور و ریاست سازمان بنیاد
شــهید و امور ایثارگران مطرح شده
است.
بااجراییشدنقانونمنعبهکارگیریبازنشستگاندرسراسر
کشور،مدیراندستگاههاومؤسساتدولتیونهادهایعمومی
غیردولتی در سراسر کشور که بازنشسته شدهاند باید صندلی
خود را به جوانان بسپارند که علیرضا رشیدیان نیز براین اساس
بایداستانداریخراسانرضویراترککند.
ازسوییمعاونتریاستجمهوریازاینقانونمستثنیاست،
از همین حیث رشیدیان بهتازگی بهعنوان جدیترین گزینه
معاونت ریاستجمهوری و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران
مطرحشدهاست.
رشــیدیان پیش از اســتانداری خراســانرضوی ،مسئول
نظارت و بازرســی حوزه نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت
بود .همچنین در زمان ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی و
خاتمی ،مدیرکل اطالعات اســتان خراســان بود و در دولت
خاتمیمدتیمعاون وزیراطالعاتبودهاست.
از دیگر ســوابق وی میتوان به تدریس در دانشگاه ،مسئول
کمیســیون مقابله با تهدیدات علیه آسایش عمومی ،معاونت
اجتماعی قوه قضائیه و مشــاور دبیر شــورای عالی امنیت
ملی اشارهکرد.

ق برای اداره زندگی
کارگران با این حقو 
خودبهنوعیمعجزهمیکنند

دنیــای اقتصاد -دبیــرکل کانون
انجمنهای صنفی کارگران کشــور
گفت :کارگران با این میزان حقوقها
برایادارهزندگیخودبهنوعیمعجزه
میکنند.
بهگزارشتسنیم،هادیابویاظهارکرد:روزسهشنبهجلسه
شورای عالی کار برگزار میشود اما موضوع ترمیم دستمزد در
دستور کار قرار ندارد با این حال نمایندگان کارگری این قصد را
دارندکهبههرترتیبیشدهاینمسئلهرادرجلسهمطرحکنند.
وی با اشــاره به نزدیک بودن پایان سال کاری ،خاطرنشان
کرد :ما دو نامه یکی به رئیس جمهور و دیگری به سرپرســت
وقت وزارت کار ارسال و درباره ضرورت ترمیم دستمزد در آنها
صحبتکردیمامامتأسفانهدرزمانخودبهآنهاتوجهینشد.
دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور ادامه داد:
ما همیشه برای تعیین دستمزد یک ســوم خط فقر را در نظر
میگیریم که در سال گذشــته با توجه به خط فقر  3میلیون
و 700هزار تومان حداقل دســتمزد ،یک میلیون و 200هزار
تومان در نظر گرفته شــد اما حاال خط فقر بسیار باالتر رفته و
زندگیکارگرانبامشکالتزیادیمواجهشدهاست.
ابوی با بیان اینکه کارگــران با این میزان حقوقها برای اداره
زندگیخودبهنوعیمعجزهمیکنند،تصریحکرد:ماهماکنون
شاهد این هستیم که عالوه بر سرپرست خانوار و مادر خانواده،
حتیفرزندانخانوادههمواردبازارکارشدهاندتابهنوعیبتوانند
خالءهایمالیراپرکنند.
وی با اشــاره به تأکید نمایندگان کارگران بر روی وضعیت
معیشت این قشر خاطرنشان کرد :اصال نمیتوان پیشبینی
کرد کــه در وزارت کار چه تصمیمی برای ترمیم دســتمزد
گرفته شــده اما حدس میزنم که قصد این است که این روند
نامهنگاری تا پایان ســال ادامه یابد و بعد از آن مبلغ کمی روی
حقوق کارگران گذاشته شود و وضعیت این قشر در سال آینده
هم به همیــن روال ادامه پیدا کند .دبیرکل کانون انجمنهای
صنفی کارگران کشور ادامه داد :به عبارت دیگر بنده اصال به این
مسئله که دستمزد کارگران با هزینه معیشت خانوار هماهنگ
شود خوشبین نیستم اما در عین حال نمایندگان کارگری در
اینزمینهتمامتالشخودراانجاممیدهند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان
رضوی عنوان کرد:

بیشاز ۶میلیاردتومانکمکمردمی
بهکمیتهامدادخراسانرضوی

معاون مشارکتهای مردمی کمیته
امداد خراسان رضوی گفت :ساکنان
خراســان رضوی بیش از ۶میلیارد و
 ۷۰۰میلیون تومان در ماه های محرم و
صفربهکمیتهامدادکمککردند.
به گزارش مهر ،سلمان دانشور اظهار کرد :با توجه به اجرای
طرح احسان حسینی در ماههای محرم و صفر مردم خراسان
رضوی بیش از  ۶میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان به کمیته امداد
کمک کردند که در کمترین زمان طبق نیت خیرخواهانه آنها
بینمددجویانواقشارنیازمندتوزیعشدهاست.
وی افزود :امســال پیشبینی جذب پنج میلیــارد و ۹۲۶
میلیون تومان شده بود که خوشبختانه با مشارکت مناسب و
بهموقع نیکوکاران در دو مــاه محرم و صفر بیش از  ۶میلیارد و
 ۷۰۰میلیون تومان به کمیته امداد استان اهدا شد که در امور
محرومانوطبقنیتنیکوکارانهزینهشد.
معاون مشــارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان رضوی
ادامه داد:طرح احسان حسینی مشارکت عزاداران و هیئتهای
مذهبی با کمیته امداد در جهت اختصاص ســهمی از نذورات
به مددجویان تحت حمایت این نهاد اســت که این مشارکت
بهصورتهای نقدی ،غیر نقدی ،توزیع غذا و ســبد کاال انجام
شده است .دانشــور گفت :هر چند در شرایط سخت اقتصادی
قرار داریم ولی نیکوکاران نشــان دادند که در هر شــرایطی از
سهم فقرا فراموش نمیکنند بهطوریکه این امر نیز در میزان
جذب مشارکتهای مردم در طرح احسان حسینی نسبت به
برنامهریزیصورتگرفتهمشهوداست.
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گزارش

دنیای اقتصاد نقش اتاق بازرگانی در جهت دادن به فعالیت های مولد حوزه گردشگری را بررسی می کند

راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد گردشگری

اقتصاد یا میزان سرمایه گذاری در این حوزه فعالیتی انجام
داد ،بنابراین باید نقشــه راهی توسط سازمان های متولی
و با مشــارکت بخش خصوصی و بهویژه اتاق بازرگانی در
این خصوص ایجاد شــود تا در مراحل بعدی زیرساخت
های گردشگری را توسعه داد یا به فکر افزایش ماندگاری
گردشگرانبود.
به گفته رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
خراسانرضوی،اگربرایخدماتبههموابستهاینصنعت
فکری نشــود ،ممکن اســت این ظرفیت به مــرور زمان
از بین برود.

zگردشگری مذهبی رتبه نخست خراسان رضوی

صنعت گردشگری با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های
موجود در کشور ما سهم کمی در اقتصاد ایران دارد ،حال
این ســهم کم می تواند ناشی از کم کاری مسوالن باشد یا
نبود شناخت از ظرفیت های حوزه گردشگری در کشور،
البته خراســان رضوی در این میان به دلیل اینکه بخش
زیادی از ظرفیت های گردشگری آن شناخته شده نسبت
به استان های دیگر شرایط بهتری داشته دارد و با حضور
ساالنه بیش از 15میلیون زائر ایرانی و حدود 3میلیون زائر
خارجیوضعیتاشمتفاوتاست.
بهگفتهسخنگویستاداجراییخدماتسفرایناستان،
از اربعین حسینی تا  16آبان که  9روز پایانی ماه صفر بوده
اســت ،در مجموع  ۳میلیون و  ۱۷۹هزار و  ۴۳۹زائر برای
شرکتدرعزاداریهایدههپایانیماهصفربهمشهدالرضا
(ع) وارد شدند ،مهدی فروزان این نکته را نیز به آمار خود
اضافه کرده که این میزان ســفر زائران به مشهد طی این
مدت در سال گذشته با رشد 13درصدی همراه بوده است.

قانعی :اگر هر کدام از فعالیت های مولد
گردشگری به خوبی انجام شود،
میتوان پیشبینی کرد که به ازای ورود
هر گردشگر به خراسان رضوی هزار دالر
درآمد ارزی داشته باشیم و الزم است
برای این هزار دالر برنامهریزیهای
متناسب با آن انجام شود
بعد از این مقدمه و با توجه به گزارش های مختلفی که
تاکنون درباره وضعیت گردشگری خراسان منتشر کرده
ایم در این شــماره می خواهیم ببینیم که فعاالن بخش
خصوصی و به ویژه اتــاق بازرگانی که قلب تپنده و پایگاه
بخش خصوصی استان اســت ،متناسب با ظرفیت های
گردشگری خراسان چه برنامه ریزی هایی انجام داده اند و
بهطورکلینقشاینتشکلدرجهتدادنبهفعالیتهای
مولدحوزهگردشگریخراسانرضویچیست؟

zدرآمد ارزش گردشگری در ایران کمتر از700میلیون
دالر است

رئیــس کمیســیون گردشــگری و
خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی
در ابتدای ســخنان خود اشاره ای به
پیش بینــی تحلیل گــران صنعت
گردشگری جهان دارد و می گوید :در
سال  2017این صنعت رتبه ســوم جهان را از نظر میزان
درآمد دارد ،اما پیش بینی تحلیل گران این اســت که در
آینده ای نزدیک ،گردشــگری می تواند به جایگاه دوم در
حوزهاقتصادجهانبرسد.
محمد قانعی گریزی به درآمد ارزی کشورهای همسایه
ایران می زند و می افزاید :در ســال های اخیر همسایگان
ایران به لحاظ توســعه زیرســاخت ها و جذب گردشگر
پیشــرفت بسیاری داشــته اند ،به عنوان مثال ،طی سال
 ،2017ترکیــه 36میلیــارد دالر درآمــد ارزی و امارات
 21میلیارد دالر درآمد ارزی داشــته ،در حالی که درآمد
گردشــگری در ایران طی این مدت کمتر از700میلیون
دالر بوده است .به گفته رئیس اتحادیه هتل داران مشهد
ظرفیت های بی بدیلــی در ایران و خراســان رضوی در

قانعی :طی سال  ،2017ترکیه 36
میلیارد دالر درآمد ارزی و امارات
 21میلیارد دالر درآمد ارزی داشته،
در حالی که درآمد گردشگری
در ایران طی این مدت کمتر از
700میلیون دالر بوده است

رفیعی :در این استان ظرفیت های
خاصی از جمله پارک های آبی ایجاد
شده که سبب افزایش ماندگاری
گردشگران شده ،جالب است بدانید،
وجود همین پارک های آبی سبب
شده ماندگاری گردشگر تا  18ساعت
افزایشیابد

دنیای اقتصادـ کارشناسان در بخش های مختلف اذعان دارند که گردشــگری چند وجهی و صنعتی میان رشته ای بوده ،ناگزیر تعاریف آن نیز از نظر بخش های مختلف
مریم نخعی سعدآباد
خبرنگار
متفاوت است؛ اما در این میان ،از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان ،گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد .امروزه نیز
نقشاقتصادیگردشگریپررنگترازابعاددیگرآناست،بهطوریکهگردشگرینهتنهابعدازصنایعنفتوخودروسازی،رتبهسومپردرآمدترینصنعتجهانرابهخوداختصاصدادهاست،بلکه
حتیبهگفتهکارشناسان،اینصنعتنیازمندسرمایهگذاریباالیینسبتبهصنایعدیگرنیستواینموضوعمیتواندیکیازویژگیهایمثبتآنباشد.
اگر آمارهای صنعت گردشگری در جهان را مرور کنیم ،به اطالعات جالب تری نیز بر می خوریم ،به عنوان مثال ،در فهرست پردرآمدترین مناطق گردشگری جهان به تفکیک کشور ،آمریکا با ۲۰۶
میلیارد دالر در جایگاه نخست قرار گرفته و اسپانیا با ۶۰میلیارد دالر ،تایلند با ۵۰میلیارد دالر ،چین با ۴۴میلیارد دالر و فرانسه با ۴۲میلیارد دالر در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند ،این در حالی است
که ایران نیز با وجود ظرفیت های منحصر به فرد در حوزه گردشگری در این فهرست قرار نگرفته و آمار رسمی نیز از میزان درآمد کشور ما به عنوان درآمدهای حاصل از گردشگری در جای مشخصی
ثبتنشدهاست.
حوزه گردشــگری وجود دارد ،حتی کشــور و استان ما از
نظر اقلیم متنوع بی نظیر اســت و همه شاخص های الزم
برای رشد گردشگری را دارد ،البته خراسان رضوی عالوه
بر برخورداری از شــاخص های گردشگری مذهبی ،انواع
گردشگریازجملهسالمت،تاریخیوبومیراداردوممکن
است در کشور این ظرفیت ها نســبت به سایر استان ها
خوب باشد ،اما هنوز در سطح بین الملل نتواسته جایگاه
خوبیکسبکند.
رئیس کمیسیون گردشــگری و خدمات اتاق بازرگانی
خراسانرضویدرپاسخبهسئوالیمبنیبراینکهنقشاین
اتاق در جهت دهی به فعالیت های مولد به یکی از کارهای
جدید صورت گرفته در این اتاق چیست؟ ،بیان می کند:
این کمیسیون به تازگی و به شدت بر روی بخش بازاریابی
صنعت گردشگری فعال شده ،زیرا اگر استان ما در بخش
جذب توریست و پررنگ کردن نقش بازاریابی تمرکز کند،
میتواندجایگاهخوبیدرکشوروحتیدرسطحبینالملل
داشتهباشد.
برای جذب گردشــگر جایگاهی در نظر نگرفتیم ،این
نکته را در حالی قانعی تاکیــد دارد که اضافه می کند :اگر
گردشگری را صنعتی تک بعدی در نظر بگیریم ،بی تردید،
اینموضوعمیتواندبهاینصنعتآسیببرساند.
او به این نکته اشــاره دارد که در خراســان رضوی تنها
گردشگریدرحوزهمذهبیجاینمیگیرد،بلکهتنوعاین
صنعتبیشتراست،درخراسانرضویبرونگردیجایگاه
خود را به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری
باز کرده ،همچنین ،گردشگری سالمت نیز در سال های
اخیر یکی دیگر از ابعاد موفق صنعت گردشــگری در این
استانبودهاست.
رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی
خراســان رضوی گریزی به درآمدهای معمولی حاصل از

حضور گردشــگران در این استان می زند و بیان می کند:
در خراســان رضوی ،به ازای هر توریست روزانه 150هزار
تومان درآمد داریم ،اگر میانگین اقامت گردشــگران را 3
روز در نظر بگیریم 15 ،هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از
اقامتگردشگراندرایناستاناست،بنابراین،گردشگران
خارجی عالوه بر اینکه درآمــد ارزی را افزایش می دهند،
میتوانندسببایجادشغلدرخراسانرضویشوند.
قانعی اعتقاد دارد ،در یک هفته اقامت گردشگر خارجی
برای  6نفر به دلیل ارائه خدمات به گردشــگر شغل ایجاد
می شود ،بنابراین ،نیاز است ،جذب گردشگر خارجی تنها
در یک بخش از سال نباشــد ،بلکه با ارتقای فعالیت های
مولد بتوان در همه سال گردشگران خارجی را برای سفر به
خراسانرضویجذبکرد.
اواقداماتیازجملهبرنامهریزیبرایجذبگردشگرانو
شرکت در جلسات و شورای دولت و بخش خصوصی را در
قالب برنامه های اتاق بازرگانی خراسان رضوی درراستای
ارتقایصنعتگردشگریدرایناستانورفعمشکالتآن
می داند و اضافه می کند :اگر هر کدام از فعالیت های مولد
گردشگری به خوبی انجام شود ،می توان پیش بینی کرد
که به ازای ورود هر گردشــگر به خراسان رضوی هزار دالر
درآمد ارزی داشته باشــیم و الزم است برای این هزار دالر
برنامهریزیهایمتناسبباآنانجامشود.
zصنعتگردشگریقلباقتصادکشوراست

فرید جواهرزاده گردشگری را صنعتی
بدون آلودگی عنوان می کند و اعتقاد
دارد ،صنعت بــدون دود یعنی انجام
فعالیت های اقتصادی که هیچ گونه
آلودگی بخصوص در بحث زیســت
محیطیایجادنمیکند.
به گفته او همه محصوالت گردشگری در یک سیستم

رفت و برگشتی عرضه و تقاضا قرار گرفته اند ،البته مشاور
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
خراســان رضوی اعتقاد دارد که هر محصول گردشگری
براساسیکفرآیندتعریفمیشود.
صنعت گردشــگری نیازمند زیرساخت های مختلفی
است تا بتواند نیازهای گردشــگر از جمله اقامت ،تفریح،
حملونقلوخریدرارفعکندواینموضوعاتدرچارچوب
پارلمان بخش خصوصی می تواند در اتاق بازرگانی بررسی
وموردکنکاشقراربگیرد.
جواهرزاده چتری بودن صنعت گردشــگری و مرتبط
بــودن بخش هــای مختلف با ایــن صنعــت را از دیگر
ویژگیهای گردشــگری عنوان و بیان می کند :آنچه در
گردشــگری وجود دارد ،این است که این صنعت آوردگاه
صنایعی است که مستقیم یا غیرمســتقیم با آن مرتبط
هستند و هر کدام ویژگی هایی دارند که وقتی در کنار هم
قرارمیگیرند،بهگردشگریمعنامیدهند.
به گفته او ،گردشگری یک حوزه فرابخشی است و نمی
توانآنراازدیگرصنایعجداکرد،همچنین،صنایعمرتبط
با گردشــگری این صنعت را رشــد می دهند و با توجه به
ظرفیت های موجود در خراسان رضوی از نظر گردشگری،
می توان گفت:گردشــگری در این اســتان قطبی مهم

محسوب می شود زیرا می تواند سهم زیادی در اقتصاد آن
ایفاکند.

zنبود نقشه راه مناسب در حوزه اقتصاد گردشگری در
خراسان رضوی

در دو سه ســال اخیر ،مســئوالن و
کارشناسان نســبت به کاهش میزان
ماندگاری گردشگران شکایت دارند و
می گویند راهکارهــا باید به گونه ای
باشــد که در ابتدا میــزان ماندگاری
گردشگران را افزایش دهد ،با این مقدمه سراغی از رئیس
پژوهشکدهگردشگریجهاددانشگاهیخراسانرضویرا
گرفتیم،هادیرفیعیایننکتهراتاییدمیکندومیگوید:
در این استان ظرفیت های خاصی از جمله پارک های آبی
ایجاد شده که سبب افزایش ماندگاری گردشگران شده،
جالب است بدانید ،وجود همین پارک های آبی سبب شده
ماندگاریگردشگرتا 18ساعتافزایشیابد.
او فعالیــت های مولد حوزه گردشــگری را بخش های
وابسته در این حوزه از جمله تفریحات مختلف و مناسب
عنوان می کند و می افزاید :توجه به ماندگاری گردشگران
مهم است ،اما چون نقشــه راهی از ظرفیت های خراسان
رضوی در حوزه گردشــگری وجود ندارد ،نمی توان برای

سرمایهگذاریهادرصنعتگردشگریخراسانرضوی
متناسب با خواسته گردشگران نیست ،این نکته را رئیس
پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
در حالی مطرح می کند که اعتقاد دارد سرمایه گذاری ها
در این استان جهت دهی نشــده و تنها بر سرمایه گذاری
در حوزه خاصی همچون اقامت تاکید می شــود ،این در
حالی است که صنعت گردشگری استان از ظرفیت باالیی
در جذب ســرمایه گذاری در حوزه های مختلف خدمات
گردشگریبرخورداراست.
رقم گردش مالی ســوغات موجود در خراسان رضوی
ســاالنه بالغ بر 2هزار و 500میلیارد تومان اعالم شده ،در
حالی که  40تا  50درصد این ســوغات خارجی هستند و
مابقی آن در حالی تولید داخلی اند که درصد کمی از آنها
بومی و دارای کیفیت مناســب بوده تا نظر گردشگر را به
خودجلبکند.

رفیعی :رقم گردش مالی سوغات موجود
در خراسان رضوی ساالنه بالغ بر  2هزار
و  500میلیارد تومان اعالم شده ،در
حالی که  40تا  50درصد این سوغات
خارجی هستند و مابقی آن در حالی
تولید داخلی اند که درصد کمی از آنها
بومی و دارای کیفیت مناسب بوده تا نظر
گردشگر را به خود جلب کند
بازســازی و بازنگری تجهیزات اماکن اقامتی ،تسهیل
حمل و نقل ،تســلط راهنمایان تورهای گردشــگری و
ماموران انتظامی به زبان هــای خارجی و توجه به تولید
صنایع دســتی باکیفیت از جمله موردی است که باید در
ارتقایصنعتگردشگریخراسانرضویبهآندقتکرد،
البته نباید فراموش کرد که در حوزه سخت افزاری امکانات
گردشگری این اســتان قابل قبول بوده ،اما در حوزه نرم
افزارینیازمنداقداماتبیشتراست.

رئیسکمیتهاستانیبند«ب»ماده 12قانوناحکامدائمیبرنام هتوسعه:

 51مورد از مقررات حوزه برق منطقه ای خراسان رضوی زائد است

دنیای اقتصاد -رئیس کمیته استانی بند «ب»
ماده  12قانون احکام دائمی برنام ه توســعه از
شناسایی  51مورد مقررات زائد در حوزه شرکت
برق منطقه ای خبر داد.
به گزارش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی ،علی اکبر لبافی در چهاردهمین جلسه
این کمیته عنوان کرد :براساس بند 2تفاهم نامه تسهیل
و توسعه سرمایه گذاری های احداث نیروی بادی که در
تاریخ  20دیماه  1394به تصویب رسیده است ،مقرر شد
سازمان های جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت و
منابع طبیعی استان محدوده زمین های قابل واگذاری را
در کانال باد تعیین شده مشخص و نسبت به واگذاری
زمین به شرکت واجد شرایط در چارچوب ضوابط ،با
تعیین زمان بندی برای اجرای طرح اقدام کنند.
وی ادامه داد :حال به منظور جلوگیری از واگذاری
زمین ها به سایر بخش های غیرمرتبط و در راستای
حمایت از انرژی تجدیدپذیر ،درخواست داریم تا متن

ذیل با تصویب مجلس محترم شورای اسالمی در قانون
سازمان برق ایران درج شود« :تمامی سازمان ها ،نهادها
و دستگاه های اجرایی کشور موظفند برای انتخاب زمین
در کانال های باد موجود کشور از وزارتین نیرو و صنعت،
معدن و تجارت استعالم کنند».
لبافی با اشــاره به اینکه قانون معادن بر تفاهم نامه
تسهیل و توسعه سرمایه گذاران احداث نیروگاه های
بادی منطقه ارجحیت دارد ،یادآور شد :بند سوم این
تفاهم نامه به این مورد اشــاره دارد که سانا (سازمان
انرژیهای نو ایران) نســبت به شناسایی شرکت های
واجد شرایط و دارای توان مالی الزم برای سرمایه گذاری
در منطقه اقدام نموده و آن ها را با هماهنگی شرکت برق
منطقه ای خراسان رضوی به استانداری معرفی کند.
وی خاطرنشــان کــرد :به منظور بهــره گیری از
ظرفیتهای موجود در اســتان برای حل و فصل این
موضوع ،اصالح بند فــوق را بدین ترتیب توصیه می
کنیم «:از محل منابع ماده  12قانون رفع موانع تولید

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور به این شرکت
اجازه داده شــود تا به میــزان حداقل  600مگاوات از
طریق برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکاران
واجد شرایط جهت احداث نیروگاه بادی اقدام کند».
لبافی با اشاره به مفاد قانونی که به بحث صدور مجوز
احداث نیروگاه های خورشــیدی و بادی می پردازد،
عنوان کرد :پیشنهاد میشود وظیفه بررسی و ارزیابی
طرح های سرمایه گذاران ،صدور مجوزهای احداث ،عقد
قراردادهای خرید برق و سایر امور مربوط به طرح های
احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به شرکت منطقه ای
برق خراسان رضوی تفویض شود تا زمینه تسریع در
انجام مراحل احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی
فراهم آید .رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده
12تصریح کرد :تصویب نامه های مذکور شرکت برق
منطقه ای به دلیل آن که ماهیت ملی دارند ،از کارایی
الزم در ســطح استان ها برخوردار نیستند .به عبارت
دیگر فرآیند اجرای این تفاهم نامه ها بسیار پیچیده
اســت ،چرا که مرکز در تصویب ایــن تفاهم نامه ها
دخیل هستند و به دلیل این بروکراسی های گسترده
نمی توان کاری انجام داد.

پیشنهاد میشود وظیفه بررسی و
ارزیابی طرح های سرمایه گذاران،
صدور مجوزهای احداث ،عقد
قراردادهای خرید برق و سایر امور
مربوط به طرحهای احداث نیروگاه های
تجدیدپذیر به شرکت منطقه ای برق
خراسان رضوی تفویض شود

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

مدیرعامل شرکت الیت از دغدغهها و اهداف ترافیکیاش میگوید:

ادامه از صفحه اول
در همه دنیا موضوع کاهش ترافیک
برای پارک حاشیهای مطرح است نه
سوددهی .از طرفی ،پلیس راهور در
کشــورهای اروپایــی و امریکایی
زیرمجموعه شهرداریهاســت و با
اعمال قانون ،مدیریت پارک حاشیه ای را انجام میدهد
اما در اینجا ما به نیابت از پلیس این کار را انجام میدهیم
و هیچ جا بحث سوددهی مطرح نیست.

حاشیههای «پارک حاشیهای»

اسدی :در همه دنیا موضوع کاهش ترافیک برای پارک حاشیه ای مطرح است نه سوددهی

 zپس شما میگویید که بحث سوددهی الیت برایتان
اهمیتی ندارد؟

من معتقدم الیت توانســته به اهداف ترافیکی خود
برسد .از طرفی ،نگاه مالی اولویت دوم ماست و موضوع
رضایت شهروندی را به صورت جامعتری دنبال میکنیم،
در واقع مباحث اقتصادی نباید در الیت مطرح باشــد و
این دالیل باعث شد ما در وهله اول این شرکت را از نظر
مالی بررسی نکنیم.

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

 zاخیرا در اظهاراتی عنوان کردید که الیت ضامن
شعارهای تبلیغاتی اعضای شورای شهر در دوره انتخابات
نیست؛برایبیاناینجملهچهدلیلیداشتید؟

من گفته بودم نمیشود به صندوقهای رای نگاه کنیم و
تصمیم های ترافیکی بگیریم؛ این تصمیمات عامه پسند
نیست و ممکن است برخی ها از آن ناراضی باشند؛ در
واقع وقتی تصمیم باشــد که خیابانی را محدود کنیم،
کســبه ناراحت میشوند و مثل خیابان توحید ممکن
اســت در مسجدی تجمع کنند و بعد برای اعتراض به
خیابان بیایند .به همین دلیل مدیران ترافیکی باید مدیران
تصمیمات سخت باشند.

هوشمندانه کردن شرکت الیت در آینده
نزدیک باعث افزایش رضایت مردم
خواهد شد اما امیدوارم نظر کسانی که
با وجود الیت مشکل دارند و اعتقادی به
اینکه باید هزینه زندگی در شهر بزرگ
را بپردازند ،ندارند ،عوض شود و برای
تحقق این مهم تالش میکنم

الیت در حال حاضر غیر از مشهد در  5شهر دیگر نقش پیمانکار را دارد و در  20شهر هم کار مشاوره را انجام میدهد

در نظر گرفته و از بخشهای مختلف پیش بینی هزینه
کرده و این مبلغ با اصالح بودجه به  200میلیارد تومان
هم میرســد؛ از طرفی ،شهرداری ساخت پارکینگ را
منــوط به درآمدهای الیت نکرده هرچند درآمدهای ما
هم در همان بخش هزینه میشود.

شهرداری در سال حدود 150میلیارد
تومان را برای هزینه ساخت پارکینگ در
نظر گرفته و از بخشهای مختلف پیش
بینی هزینه کرده و این مبلغ با اصالح
بودجه به  200میلیارد تومان هم می رسد

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

حذف تبــادل نقدی در مشــهد ،در ابتدا منفی 44
درصد کاهش درآمد را برای ما به دنبال داشــت؛ اما به
مرور مشارکت مردم برگشت و با این طرح موفقیتی به
دست آوردیم و میبینیم که مردم در این امر مشارکت
داشتهاند و امروز نه تنها کاهش درآمد برگشته بلکه مثبت
 8درصد افزایش درآمد داشته ایم.

شرکت الیت وظیفه بهره برداری از پارک حاشیه ای را
برعهده دارد و درآمد خود را به شهرداری منتقل میکند؛
شهرداری هم موظف است درآمد الیت از پارک حاشیهای
را صرف ساخت پارکینگ کند.

اما بحث این اســت که درآمد الیت به تنهایی کفاف
ســاخت پارکینگ را نمیدهد .ما در مجموع در ســال
حدود  20میلیارد تومان درآمد داریم و این در صورتی
است که هیچ هزینه ای برای پرداخت حقوق به پرسنل
و نگهداری پارکینگها نداشته باشیم .در واقع حدود 13
میلیارد تومان از این درآمد مربوط به پارک حاشیه ای
و مابقی از پارکینگها است و سوال اینجاست که آیا با
 20میلیارد تومان در سال میتوان پارکینگ ایجاد کرد؟
نمی شود! برای یک تملک ساده در بافت مرکزی شهر،
چندین برابر این مبلغ باید بگذاریم همانطور که هزینه
اولیه ساخت پارکینگ آزادی  60میلیارد تومان است و
قطعا پس از این هم بیشتر خواهد شد .شهرداری در سال
حدود 150میلیارد تومان را برای هزینه ساخت پارکینگ

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

 zاقداماتی اخیرا در الیت انجام دادید که با ریسک
زیادی همراه بود؛ مثل حذف تبادل نقدی که کاهش
درآمد الیت را به دنبال داشت .چه برنامه های دیگری از
این دست دارید؟

 zاگر الیت سوددهی و درآمد مناسبی نداشته باشد،
چطور میتواند در ساخت پارکینگ برای شهر مشارکت
کند و تابحال از محل درآمدهای این شرکت چند
پارکینگ در سطح شهر ایجاد و راه اندازی شده؟

طلب الیت از مردم در حال حاضر
 15میلیارد تومان است و با محاسبه
کسورات شرکت و پولی که متعلق
به شهرداری است و در دست مردم
است ،شرکت الیت ،سودده بوده و
ضررده نیست .اما سوال اینجاست که
آیا پارکینگ حاشیهای در دنیا با نگاه
سوددهی فعالیت میکند؟ در همه دنیا
موضوع کاهش ترافیک برای پارک
حاشیه ای مطرح است نه سوددهی

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

 zچند درصد از درآمد الیت صرف هزینه های شرکت
میشود؟

تقریبا  90درصد درآمد ما صرف هزینه نیروی انسانی
میشود؛ در حال حاضر بهترین روش کاری ،استفاده توام
نیروی انسانی و فناوری است تا بهره وری نیروی انسانی
را با حضور فناوری افزایش دهیم و من هم از ابتدا همین
نظر را داشتم .این روش برای موضوع پارکینگ در چند
کشور اســتفاده می شود و تفاوت آنها با الیت این است
که در آنجا نیروی انســانی پلیس اســت و اعمال قانون
میکند و اینجا ما به نیابت از پلیس اینکار را انجام میدهیم.

zچه تعداد نیروی انسانی در این شرکت مشغول به
کارند و آیا جذب نیرو هم خواهید داشت؟

خیر ،در حال حاضر جذب نیرو نداریم و از روزی که وارد
این شرکت شدم ،هیچ نیروی پارکبانی جذب نکردیم .در
ماه گذشته مجموع پرسنل الیت در شهر مشهد  645نفر
بود که حدود  40نفر مربوط به ستاد و بقیه پارکبانند.

 zشنیده ایم الیت در سایر شهرها و مراکز استان هم در
حال همکاری در بحث پارکینگ و ترافیک است.

بله ،الیت در حال حاضر غیر از مشهد در  5شهر دیگر
نقش پیمانکار را دارد و در  20شــهر هم کار مشاوره را
انجام میدهد ،این شهرها درخواست اجرای الیت را هم

دارند .در قزوین و همدان پیش از ما شــرکت معروفی
فعالیت میکرد که بعــد از واگذاری کار به الیت ،مردم
قزوین و همدان تفاوت را به خوبی احساس میکنند؛ در
واقع مردم از نظر ارتباط با نیروها و فناوری ،پرستیژ نیرو
و لجستیک کار ،خیلی راحت پذیرای ما بودند و خیلی
سریع به اهداف ترافیکی و درآمدی رسیدیم و این موضوع
سودی هم برای مشهد و شهرداری داشته است.
zدرهفتههایگذشته،تصویریدرفضایمجازیمنتشر
شد مبنی بر حضور نیروی پارکبان الیت و نیروی راهور در
کنار یکدیگر و صدور برگ جریمه و قبض پارک توامان
برای یک خودرو؛ این موضوع حواشی زیادی به دنبال
داشت و حتی یکی از اعضای شورای شهر هم در صفحه
اینستاگرام خود پستی با آن عکس منتشر کرد .از این
موضوعبرایمانبگویید.

ما در مشــهد به مرحله ای رسیده ایم که باید راجع
به بدیهیات صحبت کنیم؛ اینکه چرا پلیس ماشــینی
که بدهی دارد را جریمه کرده؟ موضوعی بدیهی است.
ما وضعیت خودرویی که در آن تصویر بود را اســتعالم
کردیم و مشخص شد آن خودرو  360هزار تومان بدهی
به الیت دارد و باید نسبت به کسی که به موقع حق پارک
خود را میپردازد ،با صاحب آن خودرو تفاوتی باشد در
غیر این صورت حق کسی که به درستی عمل میکند،
ضایع می شود .از طرفی ،کسی که در منطقه ممنوعه
پارک کرده جریمه میشود و چون فضای الیت را گرفته
هزینه آن هم باید کسر شود .در واقع ،من عمل غیرقانونی
در آن تصویر ندیدم و بسیار ناراحتم که نسبت به عملی
قانونی چنین اعتراضاتی میشود .این یک تکلیف قانونی
از سوی مجلس است و مدل خارجی آن به خوبی پاسخ

در خراسان رضوی

70درصدسرمایهگذاریخارجیبهانرژیهاینواختصاصدارد

دنیای اقتصــاد -مدیــرکل امور
اقتصادی و دارایی خراســان رضوی
گفت 70:درصد حجم سرمایه گذاری
خارجی در این استان امسال تاکنون
به حوزه انرژیهــای نو و تجدیدپذیر
اختصاصداشتهاست.
به گزارش ایرنا ،سیدمهدی رمضانی افزود :ظرف هفت ماه
گذشته امسال  21طرح سرمایه گذاری به مبلغ  117میلیون
دالر در خراسان رضوی توسط هیات سرمایه گذاری تصویب
و برای آن مجوز تضمین دولت صادر شده است.
وی ادامــه داد :همچنین دو طــرح جدید نیز به مبلغ دو
میلیون دالر برای بررسی و اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی
به این هیات ارسال شده است .مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
خراسان رضوی گفت :شش مورد از طرحهای مصوب در این
مدت به بهره برداری کامل رســیده و سایر طرحها پیشرفت
 10تا  80درصدی دارند.

وی بدون اشاره به اطالعات و ارقام بیشتر افزود 70 :درصد
از مبلغ مصوب سرمایه گذاری خارجی استان در سال جاری
در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر انجام شده است .رمضانی
ادامه داد :فراوانی طرحهای سرمایه گذاری خارجی مصوب در
خراسان رضوی استان به ترتیب در حوزه های خدمات ،صنعت
و کشاورزی بوده است .وی بر اهمیت طرحهای سرمایه گذاری
به دلیل زودبازدهی و سرعت در تحقق تولید و اشتغال تاکید
و بیان کرد :اغلب طرحهای مصوب ســرمایه گذاری خارجی
در خراسان رضوی بزرگ مقیاس نیستند و سریعتر به بهره
برداری می رســند بنابراین استان از لحاظ تعداد طرحهای
سرمایه گذاری خارجی رتبه نخست کشور را دارد .مدیرکل
امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت« :کتاب فرصتهای
سرمایه گذاری خراسان رضوی» با معرفی  100فرصت سرمایه
گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی استان به دو زبان در
قالب الکترونیکی و کاغذی توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری
تهیه و آماده ارائه به متقاضیان سرمایه گذاری است.

داده اما امروز در مشهد باید راجع به بدیهیات صحبت
کنیم .با این وجود ،همیشه به نیروهای پارکبان توصیه
میکنیم که در کنار پلیس راهور قدم نزنند تا شائبه هایی
اینچنین ایجاد نشود.
 zانتقاداتبرخیازاعضایشورایشهرمشهدازمجموعه
الیتوعملکردآندرابتدایفعالیتدورهپنجمزیادبودو
رفتهرفتهازشدتانتقاداتکاستهشد،اکنونارتباطالیت
بامدیریت شهری چگونهاست؟

خیلی خوشحالم که در مجموعه مدیریت شهری مشهد
دیگر بحث چرایی الیت وجود ندارد و حتی آقای شهال هم
دیگر بحث حذف الیت را مطرح نمیکند؛ اما دغدغههای
دیگر ایشان برای من مهم است؛ شفافیت برای ما مهم
اســت و با فعال کردن پیامکها و حذف تبادل نقدی و
سرمایه گذاری روی اپلیکیشنهای موبایل به سوی این
هدف گام برمیداریم .اما نسبت به اینکه بگوییم چرا پلیس
ماشینی که بدهی دارد و روی پل پارک کرده را جریمه
میکند و نگاهها را نسبت به الیت عوض کنیم؛ انتقاد دارم.
 zارتباط پلیس راهور با شرکت الیت چطور است؟

ارتباط پلیس راهور با شــرکت الیت بســیار خوب است
و مــا از این موضوع راضی هســتیم .امــا از پلیس راهور
خواســتیم به خاطــر خطایی دیگر ،فــرد را به دلیل عدم
پرداخت شــارژ الیت نبخشــند و یا بالعکس .چون اعتقاد
دارم اثــر منفی پولی کــه از این طریق به حســاب الیت
میآید ،بر شهروند بیشتر است و چند برابر آن باید هزینه کنیم
تا نگاه شهروند را تغییر بدهیم .اما اینکه مشهد نمونه موفق
پارکهای حاشیه ای شده قطعا بدون همراهی پلیس راهور
و حمایت شهرداری و شورای شهر امکان پذیر نبوده است.

تا پایان ســال هم تمرکز ما روی هوشمندسازی
پارکینگها و پیاده سازی تکنیکهای جدید روی
پارک حاشیه ای است؛ پس از اصالح اساسنامه شرکت
و افزایش بهره وری ،تمرکزمان را روی این موضوع
میگذاریم و با شرکتهای استارتاپی برای گرفتن
ایده ها پیش خواهیم رفت .در واقع ،هوشمندسازی
بزرگتریــن پارکینگدار کشــور برای ما بســیار
مهم است.
البته امیدوارم بتوانیم ابتدای امر بحث فرهنگی را در
شهر جا بیاندازیم و از حاشیههای پارک حاشیهای کم
کنیم؛ امروز بحث شفافیتی که همیشه معضل مردم
بوده به شدت کاهش پیدا کرده و براساس نظراتی که
در سامانههای مختلف شهرداری اعالم شده ،دغدغه
آنها در این خصوص کاهش یافته است .هوشمندانه
کردن شــرکت الیت در آینده نزدیک باعث افزایش
رضایت مردم خواهد شد اما امیدوارم نظر کسانی که
با وجود الیت مشکل دارند و اعتقادی به اینکه باید
هزینه زندگی در شهر بزرگ را بپردازند ،ندارند ،عوض
شود و برای تحقق این مهم تالش میکنم.

خیلی خوشحالم که در مجموعه مدیریت
شهری مشهد دیگر بحث چرایی الیت
وجود ندارد و حتی آقای شهال هم دیگر
بحث حذف الیت را مطرح نمیکند؛ اما
دغدغه های دیگر ایشان برای من مهم
است؛ شفافیت برای ما مهم است

طی هفته ماهه ابتدایی امسال در خراسان رضوی؛

صادراتبازارچههایمرزیاز 150میلیوندالرعبورکرد

دنیــای اقتصاد -سرپرســت معاون
هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری
خراســان رضــوی گفت :صــادرات از
بازارچههای مرزی از حدود150میلیون دالر
گذشته ولی در بازارچ ه مرزی باجگیران که
با ترکمنستان است محدودیتهای جدی
را شاهد هستیم که طرف ترکمنی مانع از
صادرات شدند و محدودیتهای جدی را
اعمال کردند.
به گزارش ایســنا ،علی
رســولیان در خصوص
تمهیدات صورت گرفته
استان در بخش الستیک،
اظهار کرد :تا  10مهر ماه
حــدود  7000حلقــه
الستیک به استان اختصاص دادند که ما آن را
توزیع کردهایم ،از  10مهرماه تا  10آبان نیز 7000
حلقه دیگر به استان اعطا کردند .وی ادامه داد:
برای حدود  10هزار مورد آن تا چند روز گذشته
حواله صادر شــده بود و حدود  2000تا 3000
مورد دیگر آن نیز در حال صدور حواله است.
سرپرســت معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه با این
روند روبهرو رشدی که در حوزه الستیک شاهد
هستیم ،مشکل تامین الستیک حل خواهد شد،
عنوان کرد :در یک فاصله زمانی چند ماهه توزیع
این تعداد حلقه الستیک بسیار قابل توجه است.
رســولیان افزود :بــرای توزیــع این حلقه
الســتیکها تمامی حوزههــا از جمله بخش
شهری با محوریت دفتر امور شهری استانداری
خراسان رضوی لحاظ شده است.

وی در خصوص نحوه قیمتگذاری الستیکها،
خاطرنشــان کرد :الستیکهای توزیع شده به
صورت یارانهای خواهد بود و بعضی از آنها حدود
یک میلیون و  700تومان است که برای مصارف
کامیونها خریداری خواهد شد.
سرپرســت معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی تاکید کرد :پیشنهادی
را ارائه کردهایم که هر راننده بتواند در مقصد خود
الستیکهای خود را تعویض کند و این امر در
دست پیگیری است.
رســولیان در خصوص سهمیهبندی کردن
بنزیــن نیز ،بیان کرد :در حــال حاضر در این
بخش دستورالعمل خاصی به استان ابالغ نشده
ولی به هر حال مصرف سوخت در کشور ما باال
بوده و این امر سبب میشود که در این بخش
قاچاق به شدت افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد :مــا در مرز دوغارون که مرز
استان خودمان محســوب میشود ،با مشکل
جدی مواجه هســتیم و تــاش میکنیم که
ابزارهــای کنترلی خود را نیــز افزایش دهیم.
علیرغم این موارد زمانی که کنترلهای خود را
افزایش میدهید ،ترافیک بیش از حدی ایجاد
میشــود و این امر باز بــرای ما نیز نگرانی به
وجود میآورد .سرپرست معاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد:
بهترین روش این بوده که مصرف بنزین واقعی
مردم محاسبه شود و برای مصرفهای غیر واقعی
محدودیتهایی اعمال شود.
zعملکردمطلوببازارچهباجگیران

رســولیان گفت :در چند روز گذشته که در
هــرات بودم در آنجا هر لیتــر گازوئیل حدود

 9000تومان بود و این قیمت با هر لیتر 350
تومان بسیار معنادار است و این امر قاچاق را به
شدت توسعه میدهد.
وی در خصوص صادرات بازارچههای مرزی
اســتان در  7ماهه ابتدایی ســال جاری ،بیان
کرد :صادرات از بازارچههــای مرزی از حدود
150میلیون دالر گذشــته ولــی در بازارچه
مرزی باجگیران که با ترکمنســتان اســت با
محدودیتهای جدی را شاهد هستیم که طرف
ترکمنی مانع از صادرات شدند و محدودیتهای
جدی را اعمال کردند.
سرپرســت معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراســان رضوی تاکید کرد :با این
وجود بازارچه مرزی باجگیران از عملکرد بسیار
خوبی برخوردار بوده است.
رســولیان در خصوص عمدهترین صادرات
اســتان از ســوی بازارچههای مرزی ،تصریح
کرد :عمدهترین صادرات ما مصالح ساختمانی،
فرآوردههــای نفتی و لوازم خانگی اســت که
از دوغارون انجام میگیــرد ،همچنین عمده
کاالهایی که ما در ایــن مدت صادر کردهایم،
کاالهای غیریارانهای مانند ســیمان و زعفران
و ...است.
وی با بیان اینکه سهم یارانهای ما بسیار اندک
است ،بیان کرد :پیشنهادی را نیز در این زمینه
دادهایم که هیچکدام از کاالهای ما صادرات آن
محدود نشود و بعضی از کاالهایی که به نوعی
تولید آن در داخل کشور مازادی را میطلبد ،ولی
مواد اولیه آن یارانهای است ،یارانهی صادراتی
اخذ کنند و این امر نیز در حال مصوب است و
در این راستا چند کاال نیز مصوب خواهد شد.

سامانه ارتباطی3000224800:
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کمبودعرضه،عاملگرانشدنقیمتسیب

ایسنا -رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مشهد
گفت :امسال تولید سیب نسبت به سال گذشته کمتر شده
است و کاهش عرضه آن سبب افزایش قیمت سیب خواهد شد.
حسن مصدق درگفتوگو در خصوص کمبود سیب در سال جاری،
اظهار کرد :امسال تولید سیب نسبت به سال گذشته کمتر بوده چراکه
سیب جزو میوههایی است که در یک سال تولید آن بیشتر و سال
دیگر تولید آن کمتر است و امسال نیز با کاهش تولید سیب روبه رو
شدهایم .وی علت کاهش تولید سیب را ناشی از کمبار بودن تولید
درختان دانست و افزود :در این زمینه نمیتوان اقدامی انجام داد و
بحث عرضه و تقاضا مطرح است؛ در صورت کاهش عرضه قیمتها
افزایش خواهد یافت .رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مشهد
گفت :قیمت سیب در این مقطع زمانی نسبت به سال گذشته 30
درصد افزایش قیمت داشــته و درحال حاضر سیب در میان عمده
فروشان با کیلویی 8000هزار تومان به فروش میرسد ،این افزایش
قیمت سراسری است و فقط مربوط به شهر مشهد نیست.

استفاده زائران دهه آخر صفر از قطار مشهد
افزایشیافت

ایرنا -مدیرکل راه آهن خراسان گفت :همزمان
با دهه پایانی صفر ،از  9تا  19آبان ماه جاری
بیش از 400هزار مسافر در مسیر ریلی مشهد
جابه جا شدند که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته پنج درصد افزایش داشت.
محمدهادی ضیایی مهر اظهارکرد :این تعداد مســافر از اربعین
حســینی تا ابتدای ماه ربیع االول با  890رام قطار مسافربری در
مسیر مشهد به  28شهر کشور به صورت رفت و برگشت جابه جا
شدند .وی با بیان اینکه در این ایام هیچگونه افزایش قیمت بلیت
اعمال نشد ،عنوان کرد :در مدت مزبور عالوه بر ظرفیت روزانه که
 77رام قطار با ظرفیت  35هزار نفر به صورت رفت برگشــت بود،
 26رام قطــار فوق العاده برون اســتانی از تهران ،تبریز و زنجان با
ظرفیت  13هزار و  500نفر به صورت رفت و برگشــت به مشهد
افزوده شد .وی گفت :همچنین در روزهای پایانی ماه صفر 76 ،رام
قطار درون استانی برای جابه جایی هیات های مذهبی و برگشت
زائرین پیاده به شهرستان های سرخس ،نیشابور ،فیروزه ،خوشاب،
جویــن ،جغتای با ظرفیت  38هــزار و  900نفر به صورت رفت و
برگشت اختصاص یافت .طی دهه پایانی ماه صفر سال جاری بیش
از  5.1میلیون زائر و مسافر وارد مشهد شدند که در مقایسه با مدت
مشابه پارسال  9درصد افزایش داشت.
از مجموع  10هزار کیلومتر ظرفیت شبکه ریلی ایران هزار و 400
کیلومتر آن معادل  14درصد در خراسان رضوی قرار دارد و ساالنه
 42درصد قطارهای مسافربری کشور به مشهد رفت و آمد می کنند.

صادرات 1/3میلیارد دالر کاال از استان
طی ۷ماهه سال۹۷

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :طی هفت ماهه سال
 ،۹۷یک میلیون و ۶۲۴هزار تن کاال به ارزش
یک میلیارد و  ۳۱۳میلیون دالر از گمرکات
استان به کشورهای هدف صادر شده است.
راضیه علیرضایی اظهار کرد :این رقم در مقایســه با مدت مشابه
سال گذشته از نظر ارزشی  29درصد رشد داشته است .اقالم عمده
کاالهای صادراتی استان شامل مواد غذایی اعم زعفران در بستهبندی
بیش از  30گرم ،کفپوشهای منگولهباف ،زعفران در بستهبندیهای
 10تا  30گرم ،سایر روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین،
سیبزمینی ،سایر هادیهای برق برای ولتاژ بیش از  1000ولت،
رب گوجه فرنگی ،ســیب ،سایر فرآوردههای غیر مذکور دارای 70
درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغنهای معدنی قیری و سایر میلههای
گرم نورد شده است .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی افزود :مهمترین کشورهای هدف صادراتی استان کشورهای
افغانســتان ،ترکمنستان ،عراق ،امارات متحده عربی ،هنگ کنگ،
ازبکستان ،تاجیکستان ،پاکستان ،اسپانیا و ویتنام است .واردات استان
نیز در این مدت  155هزار تن کاال به ارزش بالغ بر  201میلیون
دالر بوده است .وی در خصوص مهمترین کشورهای هدف وارداتی،
تصریح کرد :کشــورهای ترکیه ،امارات متحده عربی ،فدراســیون
روسیه ،آلمان ،پاکستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،چین ،جمهوری
کره و سوئیس نیز مهمترین کشورهای شریک وارداتی استان است.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان
کرد :اقالم عمده وارداتی استان طی این دوره نیز شامل پنبه ،برنج
نیمه سفید شده ،واگنهای روباز ،لوبیا چیتی ،واگنهای مخزنی و
همانند غیرخودرو ،شیر خشک ،ابریشم خام ،دانه کنجد ،کربنات
دی سدیم و لوبیا قرمز بوده است.

بارشهای رگباری از فردا
در خراسان رضوی شدت می گیرد

قدس آنالین -رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان رضوی گفت :بارشهای پراکنده و افزایش بارشهای
رگباری در خراســان رضوی باران دیشب در  ۸شهرستان
روی داد که بیشترین میزان بارش با یک میلیمتر مربوط
به مشهد است.
یحیی قاینی پور افزود :این بارشهای رگباری باران که از دیشب
در خراسان رضوی آغاز شده تا صبح روز سه شنبه ادامه دارد و در
این مدت وزش باد به نسبت شدید نیز برای مناطق مختلف استان
پیش بینی شده است .وی گفت :بیشینه دمای امروز هوای مشهد
 ۱۷درجه سلسیوس است که فردا به  ۱۳درجه کاهش می یابد.
فریمان با کمینه دمای سه درجه سلسیوس و بردسکن با بیشینه
دمای  ۲۲درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای خراسان
رضوی در طول  ۲۴ساعت گذشته بوده اند.

