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ضرورت توسعه صنعتی گیاهان دارویی
دنیای اقتصاد از وضعیت تولید و فراوری گیاهان دارویی در خراسان رضوی گزارش میدهد

اطمینان از آینده
شرط اول بهبود فضای کسبوکار
مصطفیسلیمیفر*

در دو سال اخیر رتبه فضای کسب و کار کشور ما
در بانک جهانی کاهش داشته به طوریکه در سال
کرده و در سال
 2017از رتبه  120به  124سقوط 
 2018نیز به رتبه  128رسیده است؛ البته شاخص
خود کشــور به طور کلی کاهش پیدا نکرده بلکه
مقدار بسیار کمی نیز افزایش داشته اما سرعت رشد سایر کشورها
نســبت به ایران بیشتر بوده که در نتیجه منجر به نزول رتبه ایران
شده است.
آنچه که به طور کلی مورد توجه قرار نگرفته ،فضای فعالیتهای
اقتصادی در ایران و اســتان است؛ فعالیتهای اقتصادی در استان
مستثنی از اینگونه فعالیتها در کشور نیست و تفاوت چشمگیری
میان استان و کشور وجود ندارد و آنچه بیش از شاخصهای محیط
کسب و کار دارای اهمیت است ،اطمینان به آینده در فعاالن اقتصادی
است .این امر موجب کاهش سرمایهگذاری شده به طوریکه میزان
رشد سرمایهگذاری در سال  94حدود  20درصد کاهش یافته و در
سالهای بعد نیز وضعیت بهتر از گذشته نبوده است.
مساله اطمینان به آینده در فعاالن اقتصادی مسالهای بسیار ریشهای
تر و مهمتر از مساله شاخصهای مرسوم در محیط کسب و کار مانند
سرمایهگذاری ،مالیات و ...است .در این مساله باید به پایه محیط کسب
و کار توجه داشت و چارهای اندیشید تا این نااطمینانیها کاهش یابد.
در واقع ،هر چه این نااطمینانی را کاهش دهیم و به سمت اطمینان
بیشــتر گام برداریم ،محیط کسب و کار بهبود پیدا خواهد کرد .در
این زمان است که شاخصهای این مساله مطرح میشود و میتوان
آنها مورد بررسی قرار داد .به عنوان مثال ،بررسی کرد که در فضای
با اطمینان اقتصادی ،وضعیت مالیات ،صادرات ،واردات کشور و ...به
چه صورتی است.
در مجموع میتوان گفت اصلیترین چالش فضای کســب وکار
نااطمینانی موجود در میان فعاالن اقتصادی است؛ البته این مساله
با وجود تحریمها تشدید پیدا کرده است .مساله نااطمینانی در فضای
اقتصادی کشــور دو ریشه داخلی و خارجی دارد؛ ریشه داخلی این
معضل ،درباره خود ما و قوانین دست و پاگیر است؛
ادامه در همین صفحه

دنیایاقتصاد -خراسانرضویباالترینسهمرادرسطحزیرکشتگیاهاندارویی
در کشور دارد و بعد از آن خراسان جنوبی و جنوب کرمان در رتبه های بعدی قرار
می گیرند ،زعفران و گل محمدی دارای بیشترین سطح زیرکشت گیاهان دارویی
در استان خراسان هستند و زیره ســبز ،تخم شربتی ،خاکشیر ،انیسون ،زنیان،
زیره کوهی ،خطمی خبازی و ...در رتبــه های بعدی قرار می گیرند .حجم تجارت
جهانی گیاهان دارویی در سال  2017معادل  120میلیارد دالر بوده و پیشبینی می
شــود،حجمگردشمالیدراینبخشتاسال 2025به 450میلیارددالرودرسال
 2050به 5هزار میلیارد دالر برسد ،همچنین ،ارزش صادرات گیاهان دارویی ایران
در سال گذشته  450میلیون دالر بوده است .براساس برنامه ششم توسعه ،بحث
ارتقایکشتگیاهانداروییقطببندیشدهدرسطح 284هزارهکتاردردستور
کاراست،همچنینموضوعتولیدارگانیکحداقل 30درصدگیاهانداروییزراعی
واصالحالگویکشتواستانداردسازیتولیددرحداقل 40درصدسطحزیرکشت
(مطابقبااستانداردهایبینالمللی)توسطجهادکشاورزیپیگیریمیشود.تنوع
اقلیم در خراسان رضوی کم نظیر است و سبب شده این استان بتوند ظرفیت های
بسیاری در حوزه تولید ،اقتصاد و اشتغال داشته باشــد ،براساس آمارهای ارائه
شدهازسویاســتانداریخراسانرضوی،حجمصادراتدرایناستان 2میلیارد
دالربودهکــه 40درصدازآنبهزعفرانوگیاهانداروییاختصاصدارد،ایننکته
را هم باید به آمار مذکور اضافه کرد که در  7ماهه نخست سال گذشته 79 ،طرح با
 239نفراشتغالزاییوحدود 5میلیاردتوماندرحوزهطرحهایاشتغالزایگیاهان
دارویی و زعفران این استان ارائه شده اســت .رئیس کمیسیون کشاورزی و آب
اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره ظرفیت های ارزآوری گیاهان دارویی در این
استان به دنیای اقتصاد میگوید 20 :نوع گیاه داوریی در این استان وجود دارد که
میتواندهمچونزعفرانارزآوریباالییداشتهباشد.علیشریعتیمقدمبرتولید
صنعتی گیاهان دارویی در خراسان رضوی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها آن را سبب
پشتوانهبازارداخلیعنوانمیکند...،

رئیسشورایشهرمشهد:

ابهامیدرحکمشهردارمنتخبنیست
همین صفحه

خود را به سامانه نیما بازگردانند .در نتیجه این فضای حاکم،
فضایی برای تشویق به صادرات نیست؛ در این شرایطی که
کشور نیازمند منافع صادراتی است ،وجود این بخشنامهها
و اجبار صادرکنندگان به مسائلی مانند پیمان ارزی و ...با
فضای کسب و کار سازگاری ندارد و این مسائل سازگار با
بهبود فضای کسب وکار نیست.
اگر بخواهیم در خصوص شــاخص های کسب و کار
بحث کنیم ،همیشه مســائلی مانند مالیات و امثال آن
وجود دارد چراکه نحوه اخذ مالیاتها مشوق فعالیت در

فضای کسب وکار نیست .ایران در خصوص رشد و توسعه
ب وکار از کشــورهایی مانند مقدونیه بسیار
فضای کس 
عقبتر است.
همچنین کشــورهایی مانند گرجستان و عمان بسیار
ســریعتر از ایران در فضای کســب و کار خود پیشرفت
کردند .البته کشــور ما نسبت به کشورهایی مانند عراق
دارای وضعیت مطلوبتری است.
*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

آمادگیایرانواسپانیابرایهمکاری
در حوزه کشاورزی و گردشگری

zساالنه بیش از ۱۰هزار اسپانیایی به ایران سفر میکنند

«ادرواردو لوپز بوسکتس» ،سفیر اسپانیا در این جلسه
با اشــاره به رتبه نخست اســپانیا در حوزه کشاورزی،
توریسم و به ویژه توریســم کشاورزی ،گفت :صنعت
گردشگری بیش از  45سال است که یکی از قطبهای
مهم اسپانیا به شمار میرود.
وی افزود :ســاالنه  10هزار اسپانیایی به ایران سفر
میکنند؛ از این تعداد  5000نفر بین  50تا  60سال سن
دارند که تقریبا تمام دنیا را سفر کردهاند و در سفر خود
به ایران جذب بناهای تاریخی و فرهنگی میشوند .اکثر
آنها میتوانند به انگلیسی صحبت کنند و در بازگشت
خود زیبایی ایران را به دیگران منتقل میکنند.
سفیر اسپانیا با اشاره به اهمیت بارگاه امام رضا(ع) در
مشهد عنوان کرد :مشهد دارای یک ویژگی مهم یعنی
وجود بارگاه امام رضا است؛ اگر در سال  25میلیون نفر
برای زیارت امام رضا به مشــهد سفر کنند ،بازهم کم
است زیرا همه جذب زیبایی این مکان زیارتی میشوند.
در خصوص پیستهای اسکی ،طبیعت و رستورانهای
بسیار خوب به ویژه در شاندیز ،بسیار شنیدهایم اما آنچه
بیش از همه اهمیت دارد ،وجود این بارگاه است.
وی با اشاره به افزایش تعداد گردشگران در مشهد ،بیان

همین صفحه

کرد :تعداد بسیار کمی هستند که ساالنه به ایران و مشهد
سفر میکنند اما رفته رفته بر تعداد آنها افزوده میشود؛
گردشگران در زمان ورود بیشتر به کاشان ،اصفهان ،شیراز
و یزد میروند و مشهد نیز باید مانند یکی از این شهرها
به قطب گردشگری برای اروپاییان تبدیل شود.
بوسکتس ادامه داد :افرادی که به مشهد سفر میکنند،
در آژانسهای مسافرتی اسپانیا مشاوره میگیرند و سپس
به این شــهر میآیند؛ بسیاری از مالکان این آژانسها،
ایرانیان ساکن در اسپانیا هستند.
zراهکارهایی برای افزایش جذب گردشگران به ایران

سفیر اســپانیا در خصوص راهکارهایی برای ارتباط
بهتر و جذب توریست بیشتر از اسپانیا عنوان کرد :یکی
از راهکارها میتواند ارتباط با آژانسهای مسافرتی در
اسپانیا باشد .دومین راهکار این است که از طریق مسئول
میراث فرهنگی در اسپانیا صحبتهایی در اینباره انجام
شود و مساله مقصد گردشگری مشهد باید همانند سایر
شهرهای ایران برجسته شود .وی اظهار کرد :از 5000
توریستی که از اسپانیا به ایران سفر میکنند ،گروهی
از جوانان حضــور دارند که از قابلیت اقتصادی باالیی
برخوردار نیستند و در نیمه راهند اما بسیار کنجکاوند
و به دنبال کشف دنیا هستند و معتقدند که میتوانند
پیشرفت کنند .به علت کاهش ریال ،آنها میتوانند از
این فرصت استفاده کرده و بیشتر سفر کنند.
zخطمستقیمانتقالپستهوزعفرانبهاسپانیا

وی با تاکید بر تمرکز بیشــتر روی دو محصول مهم
پسته و زعفران گفت :هم اکنون خط مستقیمی برای
انتقال پسته و زعفران به اسپانیا وجود دارد و می توان از
این ظرفیت برای ارتباط با ایران استفاده کرد .همچنین
بخشهایی از اسپانیا تنها به تولید زیتون مشغول هستند.
بوســکتس ادامه داد :مساله تشکلهای کشاورزی و

بنیانگذارشرکتچرممشهددرواکنشبهخبریکیازمطبوعاتخراسانی
درخصوصآالیندگیاینشرکت:

درنشستکمیسیونکشاورزیوآباتاقبازرگانیمشهدبررسی شد

صفحه 4

صفحه 3

پاسخ زحماتم این است؟

مشکالت کشاورزان خراسانی

رئیسشورایشهرمشهد

درجلسهمشترککمیسیونهایکشاورزیوگردشگریاتاقمشهدباحضورسفیراسپانیامطرحشد

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -جلسه مشترک
کمیسیونهای کشاورزی ،آب و صنایع تبدیلی و
گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور
ادواردو لوپز بوسکتس ،سفیر اسپانیا برگزار شد
و در این جلسه توانمندیهای خراسان رضوی در
بخش کشاورزی ،توریست و گردشگری و ایجاد
زمینه همکاری و توسعه سرمایهگذاری با اسپانیا
و اتحادیه اروپا و ایجاد و توســعه زنجیرههای
ارزش توسعه مصارف و جهش صادراتی زعفران
معرفی شدند.

آمادگیایرانواسپانیابرایهمکاری درحوزه کشاورزیوگردشگری

صفحه 4

اطمینان از آینده ،شرط اول بهبود فضای کسبوکار

ادامه یادداشت
یکی از مواردی که میتواند در این مشکل راهگشا باشد،
ثبات در قوانین و مقررات است؛ با ثبات در قوانین و مقررات،
اقتصاد کشــور و به تبع آن ،استان را درگیر شوکهای
اقتصادی زیادی نکنیم.
در این میان ،باید به این نکته توجه داشت که با اینکه
بازار ارز به ثبات نسبی رسیده ولی فضا برای صادرکنندگان
برانگیزاننده نیست و بخشنامههایی که صادر میشوند،
صادرکنندگان را موظف میکنند ،ارز حاصل از صادرات

درجلسه مشترککمیسیونهایکشاورزیوگردشگریاتاقمشهدباحضورسفیراسپانیامطرحشد

عکس :محسن اسماعیل زاده  /دنیای اقتصاد

یادداشت

توریست کشاورزی در اسپانیا از اهمیت باالیی برخوردار
است؛ اسپانیا به طور مداوم در این زمینه در حال پیشرفت
است و این امکان وجود دارد که در آینده تمام شهرها
به این موضوع روی بیاورند.
zبه دنبال همکاری گسترده توریستی و کشاورزی با
اسپانیاهستیم

علی شریعتیمقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی و آب و
صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراســان رضوی نیز گفت :در صادرات زعفران دارای
بستهبندی هیچ محدودیت و تعرفه باالیی وجود ندارد
اما شرکتهای ایرانی باید تواناییهای خود را افزایش
دهند و از تجربیات اسپانیا به عنوان مبدایی که فضای
کسب و کارش از ما بهتر است ،بهره ببریم.
وی ادامه داد :بیش از  10فروشنده زعفران ایرانی در
ی از آنها دارای شریک
اسپانیا شرکت ایجاد کرده اند و برخ 
اسپانیایی هستند .شریعتی مقدم با اشاره به این ادعا که
زعفران ایران به اسم اسپانیا صادر میشود ،اظهار کرد:
هر کشوری برند و تولیدات خود را تقویت میکند .در
اسپانیا کمکهای اروپایی ،ملی و منطقهای برای اکثر
محصوالت کشاورزی وجود دارد و آنچه ما باید پیگیری
کنیم این است که حمایتهای مشابه در ایران به وجود
بیاید .دعوت ما از سفیر برای این است که چشم انداز
دورتری از همکاری در بخشهای مختلف توریست و
کشــاورزی و زعفران میبینیم و میخواهیم همکاری
گستردهتری برای آینده تعریف کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد افزود :در جلسه
صبح با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ،درباره این صحبت
شد که در اسپانیا و کشورهای اسپانیاییزبان ،چند صد
تن رنگ غذا استفاده میشود و ما باید به دنبال به دست
آوردن جایگاه در این زمینه و بخشی از بازار باشیم.
ادامه در صفحه 2

ابهامیدرحکمشهردارمنتخبنیست

دنیایاقتصاد-رئیسشورای
شهر مشــهد گفت :هیچ
ابهامی در حکم آقای کالیی،
شهردارمنتخبشهرمشهد،
وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا
حیدری شنبه شب در برنامه
زنده تلویزیونی «اشاره» که از سیمای خراسان رضوی
پخش شد ،تصریح کرد :یکی از نکات مثبت انتخاب
شــهردار منتخب این است که وی از نیروهای درون
شهرداری است و شناخت خوبی نسبت به پروژهها و
ال هیچ فاصلهای بین مدیریت
شهر مشهد دارد و عم ً
وی و شهرداری قبلی ایجاد نمیشود و درواقع زمان را
از دست نمیدهیم و امیدواریم با این تیم قوی حاضر
در مدیریت شهری مشهد با شتاب بیشتر موضوعات
توسعه را دنبال کنیم.
رئیس شــورای اســامی شهر مشــهد ادامه داد:
محمدرضا کالیی در دوره محمد پژمان در شهرداری
مشــهد و همچنین در دورهای در شهرداری تهران
فعالیتی داشته است از طرفی در طی یک سال گذشته
معاون اداری و مالی شــهرداری مشهد بوده و تجربه
خوبی در حوزه مدیریت شهری دارد از طرفی شورای
شــهر معتقد به همان طرح  1+15است و از شهردار

مشهد حمایت میکند.
وی درباره خصوصیســازی آتشنشانی نیز اظهار
کرد :این کار جدیدی نیســت و از اواخر شورای سوم
مطرح بوده و در شــورای چهارم عملیاتی شده یعنی
 4سال است که  4ایستگاه آتشنشانی برونسپاری
شــده اســت و تا به امروز نیز هیچ گزارش منفی در
مورد ضعف عملیاتی در این  4ایســتگاه نداشتهایم و
باید از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه ایستگاهها
استفاده شود اما در حوزه نیروی انسانی مباحثی وجود
دارد که امیدواریم این مشکالت برطرف شود .حیدری
ادامه داد :سفر خارجی اعضای شورای اسالمی شهر
مشهد با شرکتهای خصوصی آتشنشانی کذب است.
zازفرماندهارتشمیخواهیمبهمسئله«بلوارنماز»ورودکند

وی در پاسخ یکی دیگر از شهروندان در مورد پروژه
بلوار نماز نیز گفت :برای پروژه بلوار نماز در این شرایط
مالی  12میلیارد تومان توسط شهرداری مشهد هزینه
شده تا بخشــی از ترافیک بزرگراه کالنتری کاهش
یابد اما ضمن تقدیر در جانافشــانیهای ارتشیان،
یــک نقد جــدی در ارتباط با مواجهــه آنها با این
پروژه داریم.
حیدری ادامه داد :ما نهادهای قدرتمند حل اختالف
در کشور همچون دولت ،استانداری و شورای تأمین

داریم و نباید از ابزارهای نامناسبی برای احقاق حقوق
خود استفاده کنیم .اکنون به دلیل اختالفاتی که در
اراضی آبشــار با شهرداری مشــهد وجود داشت این
بلوار مسدود شده اســت اما با ورود شورای تأمین و
اســتانداری این موضوع در کمیسیون ماده  5استان
مطرح شــد و امروز در حال بررسی در شورای عالی
معماری و شهرســازی کشور اســت و این شورا رای
نهایــی را خواهد داد .من در اینجا از فرمانده پرتالش
ارتش ،امیر موسوی که در شهر مشهد هم مدتی حضور
داشتند ،درخواست میکنم دستوری برای حلوفصل
این پروژه بدهند.
وی با اشاره به بررسی طرح تشویق مادی و معنوی از
گزارشگران تخلف در شورای شهر گفت :بر اساس این
طرح فضا برای همان تعداد اندک متخلف ناامن میشود
و مردم نیز برای ارائه گزارش نباید نگران باشند که شاید
کارشان به مشکل بخورد ،شهروندان شک نکنند که از
آنها در برابر متخلفان حمایت میکنیم.
حیدری تصریح کرد :طرح دیگری نیز در شــورای
اسالمی شهر مشهد به تصویب رسیده که بر اساس آن
در حوزه شفافیت کلیه اطالعات و دادههای شهرسازی
بر روی سامانه قرار میگیرد تا که فرد بداند بر اساس
طرحهــای تفصیلی و جامع و ضوابط چه امکاناتی را
میتواند از شهرداری دریافت کند.
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تعاملبخشکشاورزیودانشگاه
راهکاراصلینجاتحوزهکشاورزیاست
شهرام عیدیزاده *

بر اساس تبصره ماده یک قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار در ســال  ،۱۳۹۰بخش
کشاورزیبهناماتاقبازرگانی،صنایعومعادن
افزوده شــد .طبق همین تبصره اتاق ایران
موظف شد که وظایف ناشی از قانون تاسیس
اتاق و بند «د» ماده  ۹۱قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون اساسی در حیطه کشــاورزی ،آب ،منابع طبیعی و صنایع
غذاییرادراولویتبرنامههایخودقراردهد.درپیایناقداموپس
ازتشکیلمرکزملیمطالعاتراهبردیکشاورزیوآباتاقایران،
دفتر کشــاورزی اتاق مشهد نیز تاسیس شد تا موضوعات بخش
کشاورزیوصنایعوابستهموردپیگیریقرارگیرد.
در دفتر کشــاورزی اتاق بازرگانی خراســان رضوی چندین
اقدام مهم صورت میگیرد؛ یکی از ایــن اقدامات مهم ،برگزاری
نشستهای تخصصی و جلســات گوناگون با دعوت از مسئوالن
ذیربط اســتانی و ملی است .در این راســتا ،میتوان به نشست
تخصصی گیاهــان دارویی و زعفران (توســعه ،تولید ،فرآوری،
بازاریابی و صادرات) اشــاره کرد که با حضور مسئوالن طرح ملی
گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و حضور حداکثری اعضای
تشــکلهای بخش کشــاورزی ،بخش دولتی و اساتید دانشگاه
برگزارشد.
از دیگر اقدامات مهم ،برگزاری جلسات مستمر با تشکلهای
بخش کشــاورزی پیرامون شناســایی و پیگیری مسائل حوزه
کشاورزی و انعکاس این مســائل همراه با راهکار مناسب آن ،به
شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان ،دبیرخانه بند
«ب» ماده  ،۱۲کمیســیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و
دستگاههایذیربطاستانیوملیاست.
همچنین حل مسائل و ارائه راهکار ،ایجاد تعامل و هم اندیشی
میان فعاالن بخش کشــاورزی و دانشگاه اســت؛ پیرو مذاکرات
صورت گرفته ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مقرر
شده که جلسات تخصصی به صورت آموزش ،پرسش و پاسخ بین
اتاق و دانشگاه (دانشجویان و اساتید) هر دو هفته یکبار در حوزه
مسائل بخش کشاورزی برگزار کند .جلسه گذشته این نشست
در زمینه کشاورزی ارگانیک و با استقبال حداکثری دانشجویان،
اساتید و بخش خصوصی در دانشــکده فردوسی مشهد برگزار
شد .عالوه برآن ،تهیه گزارشــات تخصصی در حوزه کشاورزی
همچون تجارت کاالیی محصوالت کشــاورزی و آمار و اطالعات
شهای مختلف کشاورزی و ...از اقدامات مهم دفتر کمیسیون
بخ 
اســت .همچنین قراردادن ایــن اطالعات بر روی ســایت اتاق
خراسان رضوی برای استفاده ذینفعان از منابع اطالعاتی از دیگر
اقداماتمهماینبخشبهشمارمیرود.
*مدیردفترکشاورزیاتاقبازرگانی،صنایع،معادنو
کشاورزیخراسانرضوی
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رئیسانجمنقلبوعروقایرانخبرداد

برگزاریدومینکنگرهبینالمللیپزشکان
قلبایرانواروپادرمشهد

فارس-رئیسانجمنقلبوعروقایران
گفت:دومینکنگرهبینالمللیپزشکان
قلب ایران و اروپا بههمت بیمارســتان
رضویدرمشهدبرگزارمیشود.
فریــدون نوحــی گفت :دومیــن کنگره
پزشکانقلبایرانواروپادردوزمینهبسیارمهماعمازبیماریهای
مادرزادی،ساختمانیودریچهایوهمچنینبیماریهایانسداد
مزمن عروق در روزهــای  ۱۴تا  ۱۷آذرماه در بیمارســتان فوق
تخصصیرضویوابستهبهآستانقدسرضویبرگزارمیشود.
رئیس انجمن قلب و عروق ایران با بیان اینکه علت اصلی مرگ
در کشور ما بیماریهای قلبی و عروقی است ،افزود :بیماریهای
مادرزادی قلــب و خدمات درمانی در این حوزه که اخیرا بههمت
پزشــکان مجرب ایرانی از طریق غیرجراحی صورت میگیرد،
موضوع اساسی گزارشات و ســخنرانیهای کنگره بین المللی
کاسپین است ،در حقیقت فعالیتهایی که اکنون در این کنگره
مطرح میشــود پیش از این از طریق جراحــی و اکنون از طریق
پوست و بهصورت نیمه تهاجمی یا تهاجمی غیرجراحی صورت
میگرفتهاست.
وی اظهار کرد :اهمیــت دیگر این کنگــره وجود جنبههای
آموزشــی آن بــرای پزشــکان جــوان ایرانی اســت ،چراکه
اســاتید برجســتهای از بیش از  ۲۰کشــور دنیا در کنار اساتید
مجــرب ایرانی در ایــن کنگره حضور داشــته و همه فعالیتها
را بهصــورت عملــی بهشــرکتکنندگان آمــوزش میدهند.
نوحی با بیان اینکه تاکنون بیــش از  ۶۰۰نفر برای حضور در این
کنگرهثبتنامکردند،اضافهکرد:سمپوزیومهایجانبیدررابطه
با وسایلی مانند پرستاری قلب و عروق ،بیماریهای نارسایی قلب
و تصویربرداری اختصاصــی از قلب جنین که هر کدام بهتنهایی
کنگرههای بزرگ را شامل میشــود ،در این برنامه علمی  ۴روزه
و ذیل همان دو موضوع اصلی مطرح میشود که امیدواریم برای
همهشرکتکنندگانقابلاستفادهباشد.

در جلسه مشترک کمیسیونهای کشاورزی و گردشگری اتاق مشهد با حضور سفیر اسپانیا مطرح شد

آمادگی ایران و اسپانیا برای همکاری در حوزه کشاورزی و گردشگری
ادامه از صفحه اول

روزنامه دنیای اقتصاد درمشهد

0912 419 86 35

دارد و اتاق بازرگانی با توجه به ماموریت قانونی خود ،در
سالهای اخیر این بخش را مورد پیگیری قرار داده است؛
توسعه کشتهای گلخانهای و ارائه فناوریهای روز دنیا،
توسعه تولید محصوالت سالم و ارگانیک و رواج مصرف
آنهامیانمصرفکنندگانوکشاورزان،بررسیمشکالت
ایجاد شــده در حوزه آب و مدیریــت آن و ارائه راهکار
برای مقابله با بحرانهای آب ،توســعه کشــت گیاهان
دارویی و داروهای گیاهی و ...از جمله اهداف کشاورزی
اتاقاست.
حمیدرضا رضوی خبیر ،مدیرعامل شــرکت تعاونی
کشاورزان مشهد هم با بیان اینکه شرق ایران منشا تولید
گیاهان دارویی است ،خاطرنشان کرد :میتوانیم درباره
گیاهان دارویی اســپانیا نقش آفرینی کنیم و از طرفی
اسپانیا یکی از چند کشــور در تولید ریزمغذیها است.
تقاضای ما این است که زمینهای برای بازدیدهای علمی
از کشتهای گلخانهای و ارگانیک اسپانیا فراهم شود تا
کشاورزان ما بتوانند با کشاورزان اسپانیایی ارتباط برقرار
کنند.

نترین مقصد گردشگری دنیا
zمشهد ،ارزا 

در ادامه ،محمد قانعی ،رئیس کمیسیون گردشگری و
خدماتاتاقبازرگانیخراسانرضوی،بهدرآمد68میلیارد
دالری اسپانیا از صنعت گردشگری اشاره کرد و سپس از
ظرفیتهای مشهد ســخن گفت .وی اظهار کرد :مشهد با
ظرفیتهای فوقالعاده گردشگری در شرایط ویژهای در
کشور ما قرار دارد؛ ما در مشهد ساالنه پذیرای بیش از 30
میلیون گردشــگر و توریست هستیم که از سراسر دنیا به
این شهر سفر میکنند و بیش از 53درصد اماکن اقامتی و
هتلهایکشوردراین شهرواقع شدهاست.

سفیر اسپانیا :مشهد دارای یک ویژگی
مهم یعنی وجود بارگاه امام رضا است؛
اگر در سال  25میلیون نفر برای زیارت
امام رضا به مشهد سفر کنند ،بازهم کم
است زیرا همه جذب زیبایی این مکان
زیارتیمیشوند
وی با بیان اینکه مشهد ارزانترین مقصد گردشگری و
جذبتوریستدنیابهشمارمیرود،عنوانکرد:درمشهد
خدماتی خوبی با قیمتهای مناســب به مسافران ارائه
میشود .اماکن اقامتی ما از تنوع بسیار باالیی برخوردار
اســت و برای توریســتها با توان مالی متفاوت امکان
خدمات رســانی دارد .قانعی با اشــاره به اینکه میانگین
قیمت خدمات ما با ســه وعده غذا حدود  20دالر است،
تصریح کرد :خوشحالیم که با اسپانیا تبادل الزم را در این
زمینهبرقرارکنیموازتجریباتاینکشوربهرهمندشویم.
امیدوارمبامعرفیتوانمندیهایمشهدوایرانبتوانیمدر
اسپانیافرصتمناسبیبرایخودایجادکنیم.
zآمادگی استان برای دعوت از گردشگران اروپایی در
قالب فن تور

یوسف بیدخوری ،سرپرست معاونت گردشگری اداره

شریعتی مقدم :در اسپانیا کمکهای
اروپایی ،ملی و منطقهای برای اکثر
محصوالت کشاورزی وجود دارد و
آنچه ما باید پیگیری کنیم این است که
حمایتهای مشابه در ایران به وجود
بیاید .دعوت ما از سفیر برای این است
که چشم انداز دورتری از همکاری در
بخشهای مختلف توریست و کشاورزی و
زعفرانمیبینیمومیخواهیمهمکاری
گستردهتری برای آینده تعریف کنیم

افرادی که به مشهد سفر میکنند ،در آژانسهای مسافرتی اسپانیا مشاوره میگیرند و سپس به این شهر میآیند؛ بسیاری از مالکان این آژانسها ،ایرانیان ساکن در اسپانیا هستند

کلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریخراسان
رضوی نیز به امکانات اقامتی مطلوب و تنوع در مشــهد
اشــاره کرد و گفت :ظرفیت خوبی در حوزه گردشگری
روســتایی و کشــاورزی و اقامتگاههــای بومگردی و
طبیعتگردی در استان وجود دارد .با این وجود ،وقتی
تورهای اروپایی به ایران میآیند ،بیشــتر از شــهرهای
استانهایاصفهان،یزدوفارسدیدنمیکنند.
وی ادامه داد :با توجه به تجارب خوب کشــور اسپانیا،
آمادگــی دعــوت از دوســتان را داریم تــا جاذبههای
گردشگریاستانمارادرقالبفنتورمشاهدهکنند.
بیدخوری با اشــاره به تنوع آبوهوایی در خراســان
رضوی ،گفت :در فاصله کمی از مشــهد ،پیست اسکی
شــیرباد با امکانات ورزشهای زمســتانی فراهم شده
و در ســوی دیگر ،در چند کیلومتری مشــهد امکانات
طبیعتگردیایجادشدهاست.
zفعالیت 470آژانس مسافرتی در خراسان رضوی

سعید ولیزاده ،رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی
و گردشگری خراسان رضوی نیز از فعالیت بیش از 470
آژانس خدمات مسافرتی و گردشگری در استان خبر داد

و عنوان کرد :بعد از تهران ،باالترین آمار دفاتر مسافرتی
متعلقبهخراسانرضویاست.
وی افزود :ایران یکی از  10مقصد مهم گردشــگری
جهان است؛ یکی از وضعیتهای برتر ایران وجود اقلیم
چهارگانه در یک زمان اســت و توریستهایی که به این
کشور سفر میکنند ،از امنیت کامل برخوردارند چراکه
امنترین منطقه ،ایران اســت .ولیزاده ادامه داد :یکی از
مشــکالت دفاتر ما در حوزه شینگن مســاله ویزاست؛
روزانه بیش از  300پرواز در فرودگاه بینالمللی مشهد،
انجام میشــود که دومین فرودگاه کشور است .در این
راستا ،آمادگی دعوت از تعدادی دفاتر مسافرتی اسپانیا
بهعلترفتوآمدگردشگرانازایرانبهاسپانیاوبالعکس
وبازدیدیمتقابلراداریم.
مژگان ثابت تیموری ،دبیر کمیســیون گردشگری و
خدمات اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه گفت :در
پژوهشکده گردشگری به عنوان اولین و تنها پژوهشکده
فعــال در این زمینــه ،مطالعاتی بر روی گردشــگری
کشاورزی و ســامت با سابقهای بیش از  15سال وجود
دارد .امیدواریــم با برنامهریزی دولت برای شناســایی
پتانسیلهای گردشــگری از جمله کشاورزی ،بتوانیم

پتانسیل ویژهای در حوزه زعفران به ویژه با کشور اسپانیا
داشته باشــیم .در حوزه گردشگری کشاورزی به عنوان
قطب گیاهان دارویی در کشــور شــناخته شده ایم و
فعالیتهاییدراینزمینهانجامدادهایم.
zتولید بیش از 250تن زعفران در استان

شــهرام عیدیزاده ،مدیر بخش کشــاورزی و دبیر
کمیسیونکشاورزیوآباتاقمشهدنیزگفت:خراسان
رضویرتبهسومتولیداتباغیوکشاورزیراداردوپنبه،
پسته ،زعفران و جو از مهمترین انواع تولیدات این استان
است.
وی افزود :بیش از  298هکتار باغ در استان وجود دارد
که 11درصدباغاتکشورراشاملمیشود.ایناستاندر
تولید محصوالت باغی رتبه ششم را دارد و میزان تولید
زعفران بیش از  250تن در بیش از  82هزار هکتار است.
در مجموع میتوان گفت  ۸۰درصد زعفران کشور در این
استانکشتمیشود.
عیدیزاده با بیان اینکه در ســالهای اخیر توســعه
کشتهای گلخانهای در استان سه برابر شده ،اظهار کرد:
بیش از  340هکتار کشــت گلخانهای در استان وجود

قانعی :در مشهد خدماتی خوبی با
قیمتهای مناسب به مسافران ارائه
میشود .اماکن اقامتی ما از تنوع بسیار
باالیی برخوردار است و برای توریستها
با توان مالی متفاوت امکان خدمات
رسانی دارد
علیرضا نبی ،کارآفرین خراســانی نیــز با بیان اینکه
صنعت در همه بخشها در اســتان و کشور بسیار پویا و
فعال است ،عنوان کرد :تنها واحد صنعتی دنیا که از افراد
دارای جرایم خشن اســتفاده کرده و با کار آنها را درمان
میکند ،در مشهد احداث شده است .همین انسانهای
فراموش شــده 40محصول از زیتــون تولید میکنند.
نمیتوان نقش کشور اســپانیا را در تولید زیتون نادیده
گرفت و مشکل اصلی ما این است که به تولیدکنندگان
اصلی زیتون در این کشــور به ســختی دسترسی پیدا
میکنیم؛ازسفیراسپانیاتقاضادارمکهبهمادراینزمینه
کمککند.

بیدخوری :ظرفیت خوبی در حوزه
گردشگری روستایی و کشاورزی و
اقامتگاههایبومگردیوطبیعتگردی
در استان وجود دارد .با این وجود ،وقتی
تورهای اروپایی به ایران میآیند ،بیشتر
از شهرهای استانهای اصفهان ،یزد و
فارس دیدن میکنند

سفیراسپانیادرمشهداعالمکرد

ظرفیتهایتوسعهتجارتایرانواسپانیادرزمینهزعفرانوپسته

دنیای اقتصاد ،افسانه آشفته -سفیر اسپانیا گفت :ارتباط
میان ایران و اسپانیا مثبت بوده و هیچگونه مشکلی در این
زمینهوجودنداردبهطوریکهمیتوانپیشرفتهایبسیاری
درحوزهزعفرانداشت.
ادورادو لوپز بوسکتس ،سفیر اسپانیا ،در
حاشیه جلسه مشــترک کمیسیونهای
کشاورزیوآبوگردشگریاتاقبازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
در جمع خبرنگاران در خصوص همکاری
اسپانیاباایراندرحوزههایتوریستکشاورزی،گردشگری
و کشاورزی اظهار کرد :موقعیتهای همکاری بسیاری میان
این دو کشور در حوزه توریســت کشاورزی ،گردشگری و
کشــاورزی میتواند وجود داشته باشد .زعفران و پسته دو
محصولی هستند که باید برای آنها اقدامات بسیاری صورت
گیردچراکهبسیاردارایاهمیتهستندبهطوریکهمیتوان
تجارتزیادیرابااسپانیادراینخصوصآغازکرد.
سفیر اســپانیا در خصوص رتبه اول اســپانیا در فروش

زعفران عنوان کرد :همانطور که زعفران در آشپزی ایرانی
جایگاه خاص و ویژهای دارد ،برای اسپانیا نیز به همین صورت
اســت .در حقیقت در این حوزه اقدامات بسیاری بر روی
زعفران انجام شــده و همه متوجه اهمیت باالی این مساله
شدهاند .بوســکتس ادامه داد :در حوزه زعفران ،در مشهد
شرکت بســیار موفقیتی به نام نوین زعفران وجود دارد که
جایگاهباالییرابهخوداختصاصدادهاست.
وی در پاسخ به ســوالی در خصوص نقطه ضعف ایران در
صادرات زعفران عنوان کرد :این مساله به من ارتباطی ندارد
وفکرنمیکنمدراینزمینهایراننقطهضعفیداشتهباشد.
zمشکل زعفران ناشناخته بودن آن است
رئیس کمیسیون کشــاورزی و آب اتاق
بازرگانی مشهد نیز در حاشیه این جلسه
گفت :بزرگترین مشــکل زعفران ایران
ناشناخته بودن آن است و اگر در معرفی این
محصول بیش از گذشــته فعالیت کنیم،
مشکالت این حوزه کاهش خواهد یافت .علی شریعتیمقدم

در خصوص همکاریهای ایران با اسپانیا در حوزه کشاورزی
اظهارکرد:اخیراجلسهکمیسیوناروپاییدربخشکشاورزی
با وزارت جهاد کشاورزی برگزار شــد و توسعه همکاری در
بخشهایکشاورزیمیانایرانواتحادیهاروپادراولویتقرار
گرفت .وی ادامه داد :ما در اتاق بازرگانی خراســان از سفیر
اســپانیا دعوت کردیم تا در زمینه ارتقــای تکنولوژی در
بخشهای کشاورزی ،سرمایهگذاری ،گلخانهها ،صرفهجویی
در آب و اگروتوریســم (گردشگری کشــاورزی) بتوانیم از
همکاری و تجربه متقابل به ویژه تجــارب موجود در اروپا و
اسپانیا ،استفاده باال و بیشتری کنیم .شریعتی مقدم تصریح
کــرد :در حوزه زعفران نیــز همانطور کــه میدانیم ایران
تولیدکننده ۹۶درصد زعفران کل جهان است اما شرکتهای
اسپانیایی سابقه صد ساله دارند و این درحالیست که در ایران
این فعالیت تجاری و برندینگ زعفران حدود  ۳۰سال پیش
آغازشدوبیشترینسرمایهگذاریدربخشخصوصیدرایران
انجام شد .وی با اشاره به مزیتهای محصول زعفران گفت :با
توجه به نیاز کم آبی و مزیتهای چند جانبه محصول زعفران،

به ویژه در ارزشهای روســتایی ،حمایت از بخشهای پایین
دست کشــاورزی و خرده مالکی و تولید ارگانیک زعفران،
بتوانیم همکاری مشترکی را با اسپانیا انجام دهیم .کشورهای
اسپانیایی زبان غذاهای بسیاری مانند غذای اسپانیایی به نام
«پاییا»دارندکهزعفراندرآنهامورداستفادهقرارمیگیرد.اگر
دراینغذازعفرانایرانمورداستفادهقرارگیرد،بازارومصرف
چندبرابریراایجادمیکند.رئیسکمیسیونکشاورزیوآب
و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود :اخیرا
توجه بیشتری به ایجاد زنجیرههای ارزش و محصوالت جانبی
از زعفران در ایران شده است؛ در این بخش نیز همکاری میان
ایران و اروپا ،ایران و اسپانیا برای تولیدات محصوالت جدید
غذایی ،دارویی و فعالیتها و رخدادهای فرهنگی در خصوص
زعفران میتواند کمک کند تا این محصول بیشــتر شناخته
شود .گفتنی است پس از این جلسه ،سفیر اسپانیا در ضیافت
شام طرح توسعه روستایی «تار» که در هتل هما برگزار شد،
شــرکت کرد .هدف از این ضیافت توسعه همکاری در زمینه
افزایشمصارفزعفرانوارتقایارزشاینمحصولبود.

مدیرکلبهزیستیخراسانرضویخبرداد

واگذاری 800مسکن به خانوادههای دارای 2معلول

دنیای اقتصاد -مدیرکل بهزیستی خراسان
رضوی از واگذاری  800مســکن به خانوادههای
دارای  2معلول خبر داد.

امورآگهیهای
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یادداشت

سال شانزدهم شماره 4486

به گزارش تابناک رضوی ،حمیدرضا پوریوسف در
آستانه روز جهانی معلوالن در نشستی خبری گفت:
هم اکنون  114هزار و  71معول در این اســتان زیر
پوشش بهزیستی هستند که حدود  21هزار نفر آنان
کمتر از  18ســال و حدود  11هزار نفر آنان بیش از
 60سال دارند.
وی با بیان اینکه ساالنه پنج تا هفت درصد بر شمار
معلوالن زیر پوشش افزوده میشود ،اظهار کرد :پیش
بینی می شود حدود چهار درصد جمعیت استان دچار
معلولیت باشــند که نیمی از این تعداد برای دریافت

خدمات به بهزیستی مراجعه کرده اند.
پوریوســف با بیان اینکه کودکان بیشترین تعداد
معلوالن این استان را تشکیل داده اند گفت :هم اکنون
 20هزار و  94معلول کمتر از  18سال شامل 4930
کودک تا  6ســال 7672 ،کودک هفت تا 12سال و
 8165کودک  13تا  18سال در این استان دچار انواع
معلولیت هستند.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود :هم اکنون
 165مرکز توانبخشی روزانه ،شبانه روزی ،مراقبت در
منزل و معاینه در منزل در این اســتان فعالیت دارد
که ســطح کمی و کیفی خدمات آنــان در باالترین
سطح است.
وی با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
که در قالب الیحه پیشنهادی دولت اردیبهشت امسال

پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی مورد موافقت
شــورای نگهبان قرار گرفت اظهار داشت :اجرای این
قانون در سطح مورد نظر نیازمند تعیین ردیف اعتباری
در بودجه سال آینده کشور است.
وی گفت :گرچه دولت در الیحه پشنهادی بودجه
سال  1398کشور اعتبار مورد نظر را درج کرده است
اما همراهی و همکاری نمایندگان مجلس در کمیسیون
های مرتبط در تصویب نهایی این بودجه می تواند نقش
تعیین کننده داشته باشد.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان
رضوی نیز در این نشســت گفت :شــعار روز جهانی
معلوالن با عنوان «توانمندسازی و حصول اطمینان از
فراگیر و عادالنه بودن آن» انتخاب شده است.
مســعود فیروزی افزود :آگاهی جامعه نســبت به

وضعیت و حقوق معلوالن از مواردی است که هنوز در
جامعه ما جای کار فراوان دارد و رسانهها در این زمینه
نقش پررنگتر دارند .باید بیش از گذشته به مشکالت
و مسائل موجود مرتبط با خانواده معلوالن و کودکان

معلول پرداخته شــود و آگاهی بخشی در این زمینه
بسیار مهم است .وی گفت :مطالبهگری توسط معلوالن
نیز باید افزایش یابد که در این زمینه تغییرات مطلوبی
انجام شده است.
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بهدنبال بازکردن گرههای کسب وکار

اگر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به خوبی محقق شود خیلی از مشکالت فعاالن اقتصادی حل خواهد شد

زهرا صفدری دنیای اقتصاد -ششــمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در روزهای ۲۱و ۲۲آذرماه در محل اتاق بازرگانی مشهد
خبرنگار
با حضور مقامات مسئول ،اســاتید دانشگاه ،فعاالن و نخبگان فعال بخش خصوصی و با همکاری اتاق های بازرگانی ایران ،تهران ،شیراز ،کرمان،
اصفهان و مشهد با هدف طرح مطالبات فعاالن اقتصادی در حوزه محیط کسب و کار برگزار میشود .نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
ب و کار و راهکارهای ثباتبخشی به اقتصاد ایران» و «بهبود محیط کســبوکارو ارتقای رتبه ایران در شاخص انجام کسبو کار
رضوی از «بهبود محیط کســ 
بانک جهانی» به عنوان دو محور اصلی همایش نام برد و افزود :در محور اول ،مباحثی همچون دیپلماســی اقتصادی و ثبات اقتصادی ،سیاســت ارزی و ثبات
اقتصادی ،نقدینگی ،کنترل تورم و ثبات اقتصادی ،نرخ ســود بانکی و ثبات اقتصادی و ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
حسین محمودی خراسانی ادامه داد :در محور دوم نیز به مثابه سال گذشته ،با نگاهی به شاخص های انجام کسبو کار بانک جهانی؛ راهکارهای بهبود نماگرهای
ت و ساز در ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
پرداخت مالیات ،اجرای قراردادها در ایران ،ثبت اموال در کشورمان ،اخذ انشعاب برق و مجوز ساخ 
zثباتاقتصادی؛دغدغهفعاالنبخشخصوصی
وی به حضور کارشناسان بدنه دستگاههای اجرایی که
ارتباطمستقیمیبافعاالناقتصادیدارند،بهعنوانیکیاز
نکات برجسته این همایش اشاره کرد و افزود :این فرصتی
است تا کارشناسان دولتی به صورت رو در رو با مشکالت
فعاالناقتصادیمواجهشوند.
محمودی خاطرنشــان کرد :برآورد ما این اســت که
در دورههای مختلف این همایش ،بــه  ۵۰تا  ۶۰درصد از
اهداف خود در این حوزه دست مییابیم و نتایج ملموس
اینهمایشرادروضعیتکسبوکاراستانوکشورشاهد
هستیم.
وی اظهار کرد :نمیتوان گفت اســتان خراسان رضوی

فضای سختتری نسبت به سایر اســتانها برای فعاالن
اقتصادی دارد زیرا دســتورالعملها برای همه شهرها و
استانها صادر میشود اما ما توقع تعامل بیشتری از سوی
دستگاههایاستانداریم؛دراستانخراسانرضویتعامل
کمتری از سوی برخی از دستگاههای اجرایی وجود دارد
هرچند این موضوع نسبت به ســالهای گذشته بهبود
یافتهاست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد :اگر اجرای
قانون بهبود مســتمر فضای کسب و کار به خوبی محقق
شود خیلی از مشکالت فعاالن اقتصادی حل خواهد شد؛
یکی از مسائل بسیار مهم برای فعاالن اقتصادی این است
که ابالغ ها و دســتورالعمل ها تداوم داشته باشد و شاهد

ثبات اقتصادی باشــند؛ مقررات خلقالساعه اثر منفی بر
محیط کســب و کار دارد و اگر دولــت در تصمیماتش از
مشــورت بخش خصوصی اســتفاده کند آثار بهتری در
فعالیتبخشخصوصیشاهدخواهیمبود.
zجاری بودن موضوع بهبود محیط کسب و کار در
جامعه
یاسر مهرآور ،دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار
اتاقمشهدنیزهدفازبرگزاریهمایشراجاریبودناین
موضوعدرکشوروصحنجامعهخواند.
وی گفت :در ســال گذشــته پنج شــاخص کسب و
کار بانــک جهانی که ایران در آن هــا را رتبه ضعیفتری
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داشت از سوی  ۵اتاق بازرگانی استانی مورد بررسی
قرار گرفــت و در پنجمین همایش نتایج مطالعات
این اتاقها در اختیار فعاالن اقتصادی و مســئوالن
قرار گرفت امســال نیز  ۵شاخص دیگر به اتاقهای
بازرگانی شــیراز ،اصفهان ،کرمان ،مشهد و تهران
محول شــده تا بر روی آنها مطالعــات الزم را انجام
دهند؛ بر این اســاس شــاخص تجارت فرامرزی و
عارضه یابی آن به اتاق مشهد واگذار شد.
مهرآور افزود :بر اســاس آمار بانک جهانی امسال
در شاخص تجارت فرامرزی چهل و پنج پله صعود
داشتهایم و در شاخص ورشکستگی که سال گذشته
از سوی اتاق مشهد مورد بررسی قرار گرفت  ۲۹پله
صعود داشته ایم.
وی دربــاره بزرگترین چالش هــای پیش روی
فعاالن اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد :فعاالن
اقتصادی استان شاید مثل سایر استانها موضوعات
مالیاتــی و بانکی را به عنــوان بزرگترین چالش در
مقابل خــود دارند اما در این میان بخشــنامه های
خلق الســاعه فعاالن را دچار مشکل می کند و این
در حالیست که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط
کســب و کار دولت باید نظر بخش خصوصی را در
صدور بخشنامه ها اتخاذ کند .اما دیدیم که امسال
در صدور بخشنامه های ارزی هیچ نظری از بخش
خصوصیگرفتهنشد.
دبیر اجرایی این همایش خاطرنشــان کرد :اگر
قانون بهبود فضای کســب و کار توسط سازمان ها
پیاده شود ،بســیاری از مشکالت فعاالن اقتصادی
حل خواهد شد.

محمودی :برآورد ما این است که در
دورههای مختلف این همایش ،به ۵۰
تا  ۶۰درصد از اهداف خود در این
حوزه دست مییابیم و نتایج ملموس
این همایش را در وضعیت کسب و کار
استان و کشور شاهد هستیم
وی با اشــاره به ثبات اقتصادی بــه عنوان یکی
از مولفه های مهــم برای تصمیم گیــری فعاالن
اقتصادی گفــت :در خرداد ماه ســال  ۹۶مصوبه
هیات وزیران موضوع بهبود محیط کســب و کار و
شــاخصهای جهانی را بین دستگاههای مختلف
تقســیم کرد اما با این چندپارگی قاعدتاً این قانون
کارایی خود را از دســت داد .مهــرآور درباره نظام
جامع اطالعات بازار و اثرگذاری آن بر فضای کســب
و کار گفت :اگر دولت الکترونیک به طور کامل محقق
میشــد رتبه ایران در بســیاری از شاخصها مثل
مالیات ،تجارت فرامرزی ،ورشکســتگی و ...بهبود
مییافت.امروزپرداختمالیاتدرکشورما۲۰مرحله
دارد و این در حالی است که این موضوع در امارات در
یکمرحلهانجاممیشود.

گزارش

در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد بررسی شد

مشکالتکشاورزانخراسانی

افسانهآشفته دنیای اقتصاد -در جلسه کمیسیون کشــاورزی ،آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی مشهد که
خبرنگار
باحضوررئیساتاقایرانبرگزارشــد،غالمحسینشافعیپایدرد دلفعاالنحوزهکشاورزی
نشست .حمایت از کاالی ایرانی در بخش عرضه ،صرفهجویی در هزینهها و چگونگی توزیع منابع ،مساله یارانه،
استفادهازنظراتبخشخصوصیدرتصمیمگیریها،کاهشسهممالیاتیاستانوگزارشعملکرداینکمیسیون
ازجملهموضوعاتیبودکهدراینجلسهمطرحشد.غالمحسینشافعی،رئیساتاقبازرگانیایراندرایننشست
باتاکیدبراینکهدرستاستکهدولتمشکالتعدیدهایدرمنابعداردامابایداینمنابعرا اهموفیاالهم کنیم،
عنوان کرد :اگر قیمت خرید تضمینی گندم اصالح نشود ،ممکن است این گندم به روشهای مختلف از کشور
خارجشودوسالآیندهمیزانکشتگندمکاهشیابدوبرایجبراناینکمبود،بایدازکشورهایاطرافگندمرا
باقیمت ۲۵۰۰تا ۲۷۰۰تومانخریداریکنیم.درنتیجهمنطقحکممیکند،صرفهجوییهایدیگریانجامدهیم
تاقیمتاصالحشود.
zحمایت از کاالی ایرانی در عرضه
استنهتقاضا

وی خاطرنشان کرد :همه افراد گمان
می کنند که حمایت از کاالی ایرانی در
واقع همان حمایت از بخش تقاضاست.
در صورتی که اگر قرار باشد ،حمایت از
کاالی ایرانی و ملی انجام شــود ،باید از
بخش عرضه حمایت شــود ،نه تقاضا.
اگر قرار باشــد تولید ایرانی یک تولید
رقابتپذیرباشدویکتوسعهپایداربرای
آن به وجود بیاید ،ما باید از بخش عرضه
حمایت کنیم .تعبیر مــا در خصوص
حمایتازکاالیایرانییکتعبیراشتباه
است که متاســفانه همواره به آن عمل
میکنیم و دوباره بــه جای اول خود باز
میگردیم.
zچگونگیتوزیعمنابعمسالهسازشدهاست

شافعی گفت :آن چیزی که در بخش
کشــاورزی و صنعت کشــور ملموس
است ،بیش از آنکه مشکل کمبود منابع
در کشور باشد ،چگونگی توزیع منابع در
کشور مشاهده میشــود؛ اگر چگونگی
توزیــع منابع اصالح میشــد ،با چنین
مشکالتیمواجهنبودیم.
رئیس اتاق ایران با اشاره به بد مصرفی
و عــدم تعیین اولویتها در اســتفاده از
منابع ،اضافه کرد :این مســاله در بخش
کشاورزی بسیار نمایانتر است به طوری
کهمنابعقابلتوجهیبهاشتغالروستایی
اختصاص پیدا کرد اما درصد باالیی از این
منابع ،اشــتغال روستایی ایجاد نخواهد
کرد .درواقع باید دید که این شیوه اعطای
منابع و تســهیالت ،آیا به اقتصاد روستا
کمک میکند یــا آن را به افول میبرد؟
بنابراین خصوصا در بخش کشــاورزی
چگونگی توزیع منابع ما اشکال دارد که
بایداصالحشود.

رشیدی :امسال در لیگ کسب و کار
دانش آموزی ،دانش آموزان اول و
دوم متوسطه طرحی ارائه می دهند
و بر اساس آن آموزشهایی می بینند
و در نهایت به  ۲۰طرح منتخب بوم
های کسب و کار ارائه میشود و از
طرح برتر تقدیر میشود .تا کنون ۲۸۰
تیم سه نفره طرح های خود را ارائه
کردهاند

zافراد برخوردار از یارانه سود بیشتری
میبرند تا کم برخوردار

وی از ارسال ۵۵مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد
وگفت:ازاینمیان ۴،یا ۵مقالهدرهمایشارائهخواهد
شــد .همچنین از اساتیدی همچون فرشاد مومنی،
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس
مؤسسهدینواقتصاد،سیدعلیمدنیزادهعضوهیات
علمیدانشکدهاقتصاددانشگاهصنعتیشریف،دکتر
تیمور رحمانی ،عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد
دانشــگاه تهران ،ناصر خیابانــی عضو هیات علمی
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه تهران ،احمد توکلی،
عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
برایحضوروسخنرانیدراینهمایشدعوتبهعمل
آمدهاست.

zنظریکههیچگاهشنیدهنمیشود

zبرگزاری لیگ کسب و کار دانشآموزی
رشــیدی ،مســئول مرکز آموزش اتاق بازرگانی،
صنایع،معادنوکشاورزیخراسانرضوینیزبااشاره
به برگزاری لیگ کسب و کار دانش آموزی به عنوان
یکیازبرنامههایجانبیاینهمایشاظهارکرد:سال
گذشته نیز با برگزاری رقابتی به صورت نگارش انشاء
دانش آموزاندرباره محیطکسبوکار،نسلنوجوان
را بــا موضوع درگیر کردیم و بیش از ۵۰۰۰انشــا به
دستمارسید.

مهرآور :بر اساس آمار بانک جهانی
امسال در شاخص تجارت فرامرزی
چهل و پنج پله صعود داشتهایم و در
شاخص ورشکستگی که سال گذشته
از سوی اتاق مشهد مورد بررسی قرار
گرفت  ۲۹پله صعود داشته ایم
وی ادامه داد :امسال هم در لیگ کسب و کار دانش
آموزی ،دانش آموزان اول و دوم متوسطه طرحی ارائه
می دهند و بر اســاس آن آموزشهایی می بینند و در
نهایت به  ۲۰طرح منتخب بوم های کسب و کار ارائه
میشــود و از طرح برتر تقدیر میشود .تا کنون۲۸۰
تیمسهنفرهطرحهایخودراارائهکردهاند.

شــافعی در خصوص نرخ حامل های
انرژی اظهار کرد :یکی از مشــکالت ما
یارانههای جدیدی اســت کــه به حوزه
وارداتتعلقگرفتهیعنیسیستماعطای
یارانه یک معضل بســیار بزرگ است .اما
یک سوالی مطرح است که از این یارانهها
افراد کم برخوردار بیشتر سود میبرند یا
برخوردار؟ در واقع ما یارانه را بیشــتر در
اختیارثروتمندانقرارمیدهیم.بنابراین
ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانــی مانند همان
یارانهای اســت که بیشتر افراد برخوردار
استفادهمیکنند.
وی ادامــه داد :قوانین بســیار خوبی
داریم که اجرایی نمیشوند؛ طبق مواد
قانونفضایکسبوکاربرایهرتغییری
در رویه و بخشــنامهها و یا آییننامهها
باید فعاالن این حــوزه در خصوص آن
تغییراتآگاهباشندوازاجرایفیالبداهه
این تغییرات جلوگیری شود ،در صورتی
که این اتفاق روی نمیدهد .همچنین
در متن این قانون ذکر شده که باید نظر
فعاالن و تشــکلهای اقتصادی گرفته
شــود و این درحالیســت که از نظرات
بخش خصوصی اســتفاده نمیشــود.
بنابراین باید در خواســتار اجرای قانون
مصر باشیم به طوری که هیچ کس حق
عدماجرایقانونرانداشتهباشد.
zسهممالیاتیاستانکاهشخواهدیافت

شافعی در خصوص ســهم مالیاتی
استان نیز گفت :سهم مالیات استان از
مالیات کشور ظالمانه و بسیار باالست؛
در گذشــته ،مشــهد مرکز موسسات
تجاری و مالی بود که دالیل خوبی هم
برای سهم باالی مالیات استان از مالیات
کشور بود اما تمام این فعالیتها متوقف
شد و نصف پروژههای بزرگ اقتصادی
استان از گردونه فعالیت خارج شدند؛ با
اینحالسالبهسالسهممالیاتاستان

افزوده می شود ،در صورتی که واقعیت
این نیســت .در نهایت با پیگیری های
صورت گرفته قرار شد که سهم ظرفیت
اســتان مورد بررســی قرار گیرد .این
تقلیلسهممالیاتیاستانازکشورفشار
مالیاتیراازواحدهایتولیدیوصنعتی
کاهشخواهدداد.
رئیس اتــاق ایران افــزود :همچنین
ســازمان امور مالیاتی پذیرفته است که
ســهم مالیات بخش تولید از  ۲۵درصد
به  ۲۰درصد کاهش یابــد البته جبران
چندین برابری این امر نیــز وجود دارد
به طوریکــه  ۱۰درصد فــرار مالیاتی را
کاهــش داد .بســیاری از نهادهایی که
مالیاتنمیدهند،بایدمالیاتدهند.برای
حوزه های جدید نیز باید مالیات تعریف
شــود و درباره مالیات در حوزه داللی و
واسطهگری که سودهای چندین برابری
نســبت به بخش تولید کشور به دست
میآورند،تجدیدنظرشود.
علی شریعتیمقدم ،رئیس کمیسیون
کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان
رضوی نیز گفت :نقش اتاق ســتادی و
مشورتی است؛ تشــکلها منافع اعضا
و صنــف خــود را پیگیــری میکنند.
کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی
خراســان رضــوی یکی از فعــا ل ترین
کمیسیونها در حوزه کشاورزی کشور
و اتاق بازرگانی خراســان رضوی است
که این امر با همراهی و همکاری یکدیگر
صورت گرفت و اکثر مســائلی که قابل
احصا بوده ،با همکاری دوستان به نتیجه
رسیدهاست.
zعملکردکمیسیونکشاورزیوآباتاق

شــهرام عیدیزاده ،دبیر کمیسیون
کشاورزی و آب اتاق بازرگانی با اشاره به
آخرین دستاوردهای این کمیسیون در
شش ماهه نخست سال  ۹۷عنوان کرد:
این دستاوردها شــامل پیشنهاد ایجاد
مجتمع ساختمانهای خوشه تولیدی-
صادراتــی گیاهان دارویــی و داروهای
گیاهی محصــوالت جانبــی زعفران و
سوغات سالمت و مرکز صادرات ۵استان
منتخب ،پیشــنهاد اولیه طــرح ایجاد
سامانه جامع اطالعاتی تولیدکنندگان
و بازرگانان گیاهــان دارویی و زعفران و
تدوین برنامه راهاندازی اکوتوریســم در
حوزهکشاورزیاست.
وی ادامه داد :پیشــنهاد اجرای طرح
«توســعه ارزشهای روســتایی (تار) »
توســط گروه بینالمللی نوین زعفران،
پیگیری و بررســی موضوعات مرتبط با
بحران آب در جلســات برگزار شده در
اتــاق بازرگانی شــرکت آب منطقهای
خراســان رضوی و دانشــگاه فردوسی
مشــهد ،برگزاری نشســت تخصصی
گیاهان دارویی و زعفران (تولید ،فرآوری
و بازاریابی) با حضور مسئوالن طرح ملی
گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی،
برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با
اصول و مفاهیم کشــاورزی ارگانیک در
اتاق بازرگانی و دانشگاه فردوسی مشهد
از دیگر دستاوردهای کمیسیون در سال
۹۷هستند.
عیــدیزاده درباره اهــم موضوعات
اجرایی از کمیسیون کشــاورزی و آب
دبیرخانه شــورای گفتوگــو تصریح
کرد :این موضوعات شــامل ارجاع طرح
پایانه پروتئین شرق کشــور ،ارائه طرح
یارانه سالمت توســط اتحادیه گاوداران
و دامداران صنعتی خراســان ،بررســی
مسائل مشــکالت طرح شــده توسط
شرکتتعاونیکشاورزانمشهدپیرامون
مشــکالت کشــاورزان ،بررسی نظرات
و پیشــنهادات در خصوص مســائل و
مشــکالت حذف ارز مبادلــهای برای
واردات انواع نهادههای دامی و بررســی
موازیکاری دستگاههای اجرایی استان

پیرامــون ترخیص نهادههــای دامی و
وارداتیاست.

 48zدرصد ضریب مالیاتی و فشاری
مضاعف

حسین سلیمی ،مدیرعامل اتحادیه
شــرکتهای تعاونــی کشــاورزی،
گاوداران و دامداران صنعتی خراســان
رضوی نیز اظهــار کرد :اســتان ما در
تولید گوشــت رتبه اول و در تولید شیر
رتبه ســوم را از آن خود کرده است .در
حال حاضر تولیدکنندگان و دامداران
ما با خویشــتنداری بــه فعالیت خود
ادامه میدهند .مســاله حمل و نقل و
پشتبارنامهها نیز یک مساله عمومی
شدهوخواستارپیگیریاینامرهستیم.
ســلیمی بیان کــرد :در حال حاضر
در برخی از اقــام ما  48درصد ضریب
مالیاتی تعیین شده و این مشکل است.
در بخش ساماندهی تشکلها نیز باید
به جدی ورود پیدا کنیم ،ما تشکلهای
بسیاری قوی داریم اما باید در این زمینه
یکسریموازیکاریهاییرخدهد.
zقوانینیکهبهدرستیاجرانمیشوند

مجید مهــدوی ،دبیــر اجرایی نظام
صنفی کشاورزی خراسان رضوی تاکید
کرد :قوانین بسیار خوبی در کشور داریم
اما به علت عدم اجرای صحیح و یا اجرایی
نشدن این قوانین مشکالت بسیاری در
بخش کشــاورزی به وجود آمده است.
طبق تبصره  ۲مــاده واحده قانون خرید
تضمینی کاالهــای اساســی ،قیمت
خرید تضمینی باید قبل از فصل زراعی
مشخص شود ،در حالی که اکنون قیمت
را اعالم کردند.
وی ادامه داد :زمانی کــه دولتمردان
ما می گویند ،باید گندم از خارج کشــور
وارد کنیم ،چگونه میتوان از کشاورزان
و گندم کاران کشور خود حمایت کرد؟
قیمت ماشــین آالت کشاورزی نسبت
به ســال گذشــته افزایش چشمگیری
داشته و این درحالیست که محصول این
کشاورزاندرصدبسیارکمیافزایشپیدا
کردهاست.
مهدوی خاطرنشان کرد :طبق قانون
بهبود مستمر فضای کسب و کار ،دولت
باید از بخش خصوصی و تشــکل های
تخصصی در جلســات دعــوت کند .در
خواســت ما این اســت کــه بتوانیم در
جلساتاصلیحضورپیداکنیمتابتوانیم
نظرات و مشکالت بخش کشاورزی را به
گوشدولتبرسانیم.
zتصفیهخانههای چرمشهر و شهرک
صنعتیتوسدرصفانتظارافتتاحهستند

زهرهبنایی،عضوهیاتمدیرهجمعیت
ناجیان آب اظهار کرد :در اتاق خراســان
رضوی مســاله آب مجــازی به صورت
کار تحقیقاتی انجام شــد و شاخصی در
اینباره به دست آمد به طوریکه میتوان
از این شــاخصه در معامــات ،واردات و
صادرات استفاده کرد اما به دلیل کمبود
اعتبارات ،این مساله معطل مانده است.
درخواســت داریم که اعتبارات جدیدی
تخصیص یابد تا این اقدامات این نتیجه
برسد .وی افزود :معضل آلودگی صنعتی
در کشــف رود وجود دارد بــه طوریکه
بر اساس آمار در ســال  ۹۵ساالنه ۱۰۰
میلیون مترمکعب پساب آلوده به فلزات
سنگین میشــود که مهمترین آن در
خصوص شهرک چرم شــهر و شهرک
صنعتی توس است .برای حل این مشکل
تصفیهخانههایی در نظر گرفته شــد اما
با توجه به تحریمها و نوســانات نرخ ارز
تجهیزات الزم وارد نشدند .بنابراین برای
حل این مشــکل و با توجه به روابط اتاق،
تســهیالتی در این خصوص فراهم شود
تا بتوان این تجهیــزات را وارد کرد زیرا
در غیر این صــورت باید چندین برابر در
بیمارستانهاهزینهکنیم.

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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تنوع اقلیم در خراسان رضوی کم
نظیر است و سبب شده این استان
بتوند ظرفیت های بســیاری در
حــوزه تولید ،اقتصاد و اشــتغال
داشته باشد ،براساس آمارهای ارائه
شده از ســوی استانداری خراســان رضوی ،حجم
صادرات در این اســتان  2میلیارد دالر بوده که 40
درصــد از آن به زعفران و گیاهان دارویی اختصاص
دارد ،این نکته را هم باید به آمار مذکور اضافه کرد که
در  7ماهه نخست سال گذشته 79 ،طرح با  239نفر
اشتغالزایی و حدود  5میلیارد تومان در حوزه طرح
های اشتغالزای گیاهان دارویی و زعفران این استان
ارائه شده است .رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق
بازرگانی خراسان رضوی درباره ظرفیت های ارزآوری
گیاهان دارویی در این استان به دنیای اقتصاد میگوید:
 20نوع گیاه داوریی در این اســتان وجود دارد که
می تواند همچون زعفران ارزآوری باالیی داشته باشد.
علی شریعتی مقدم بر تولید صنعتی گیاهان دارویی
در خراسان رضوی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها آن را
سبب پشتوانه بازار داخلی عنوان می کند ،بلکه نبود
این نوع تولید و عدم انسجام بازار را از جمله ضعفهای
ایــن اســتان در حــوزه گیاهــان دارویــی
عنوان می کند.
برای تولید صنعتی گیاهان دارویی و رفع مشکالتی
از جمله خام فروشی آن ،راهکار ایجاد شهرک از جمله
پیشنهادات کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی
خراســان رضوی بوده ،این نکته را در حالی رئیس
این کمیسیون مطرح می کند که این طرح را عاملی
برای نظم دادن به بازار گیاهان دارویی می داند ،البته
موضوعاتی از جمله اجرای طرح کشاورزی قراردادی
نیز می تواند از دیگر برنامه های حمایتی در این بخش
از کشورزان استان باشد.
zتوجه کشورهای مختلف به اهمیت تولید صنعتی
گیاهان دارویی

به گفته شریعتی مقدم کشورهایی از جمله چین،
ژاپن و آلمان به واسطه برخورداری از تنوع در تولید
گیاهان دارویی و توجــه به فرآوری صنعتی آن ،به
عنوان قطب این گیاهان به ویژه تولید صنعتی آن در
جهان شهرت دارند.
گیاهــان دارویی به دلیل آنکــه می توانند عامل
پیشگیری کننده از بسیاری بیماری ها باشند و در
سالمت انسان نیز نقش مهمی ایفا می کنند ،پیشرفت
در تولید آنها به ویژه نوع صنعتی شان از اهمیت ویژه
ای برخوردار اســت ،بنابراین ،کشورهای مختلف به
دنبــال تنوع و بهره گیری از روش های جدید برای
تولید بهتر گیاهان دارویی هستند .رئیس کمیسیون
کشــاورزی و آب اتــاق بازرگانی خراســان رضوی
واحدهای بســته بندی و فرآوری گیاهان دارویی در
اســتان را بینظیر میخواند و می گوید :به تازگی،
این استان در تولید انواع دم نوش نیز گام های جدی
برداشته و می تواند در آینده ای نزدیک جایگاه مهمی
از این نظر در کشور داشته باشد.

براساس آمارهای ارائه شده
از سوی استانداری خراسان رضوی،
میزان صادرات در این استان  2میلیارد
دالر بوده که  40درصد از آن
به زعفران و گیاهان دارویی
اختصاص دارد

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

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

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :
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دنیای اقتصاد از وضعیت تولید و فراوری گیاهان دارویی در خراسان رضوی گزارش میدهد

شود که این موضوع می توند هزینه های باالیی برای
کشاورزان داشته باشد.
به گفته نائب رئیس شورای ملی زعفران اکنون 23
استان در کنار خراسان رضوی اقدام به کشت زعفران
در کشور می کنند ،اما خوشبختانه استاندارد زعفران
استان ما درجه باالیی دارد.

ضرورت توسعه صنعتی گیاهان دارویی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد :این استان در بخش تولید صنعتی و انسجام بازار گیاهان دارویی ضعیف است

zفعالیت سازمان های مردم نهاد اقتصادی در حوزه
انسجام بازار گیاهان دارویی

عکس :مهر

zسهم گیاهان دارویی در اقتصاد و میزان اشتغال
خراسان رضوی
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کشت گیاهان دارویی توسط عشایر خراسانی

دنیای اقتصاد -خراسان رضوی باالترین سهم را در سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور دارد و بعد از آن خراسان جنوبی و
مریمنخعیسعدآباد
خبرنگار
جنوب کرمان در رتبه های بعدی قرار می گیرند ،زعفران و گل محمدی دارای بیشترین سطح زیرکشت گیاهان دارویی در استان
خراسانهستندوزیرهسبز،تخمشربتی،خاکشیر،انیسون،زنیان،زیرهکوهی،خطمیخبازیو...دررتبههایبعدیقرارمیگیرند.حجمتجارتجهانی
گیاهان دارویی در سال 2017معادل 120میلیارد دالر بوده و پیشبینی می شود ،حجم گردش مالی در این بخش تا سال 2025به 450میلیارد دالر و در
سال 2050به5هزارمیلیارددالربرسد،همچنین،ارزشصادراتگیاهانداروییایراندرسالگذشته 450میلیوندالربودهاست.براساسبرنامهششم
توسعه ،بحث ارتقای کشت گیاهان دارویی قطب بندی شده در سطح 284هزار هکتار در دستور کار است ،همچنین موضوع تولید ارگانیک حداقل30
درصد گیاهان دارویی زراعی و اصالح الگوی کشت و استانداردسازی تولید در حداقل 40درصد سطح زیرکشت (مطابق با استانداردهای بین المللی)
توسطجهادکشاورزیپیگیریمیشود.
او اضافه می کند :تولید صنعتی گیاهان دارویی نه
تنها می تواند بازار را شکل دهد ،بلکه عاملی برای ایجاد
قیمت مناسب و تقاضا می شود که این خود حمایتی
دیگر از بخش کشاورزی است.
با وجود اینکه زعفران به دلیل نوع بســته بندی و
قیمت مشخص آن از جمله گیاهان دارویی پرطرفدار
در کشــور و جهان محسوب می شود ،اما بی تردید،
تولید صنعتی سایر گیاهان دارویی نیز می تواند عالوه
بر اینکه طرفداران خاص خود را پیدا کند ،به رشد و
توسعه روستایی نیز کمک کند.
zخام فروشی؛ عمده مشکل جهاد کشاورزی در تولید
گیاهان دارویی

ضرورت توسعه گیاهان دارویی آن
هم با اصول درســت کشاورزی
اکنون جزوی از دغدغه های جهاد
کشاورزی خراسان رضوی شده و
مدیــر باغبانی این اداره کل علت
دغدغه مذکور را کم آبی موجود در این استان و امکان
کشت گیاهان دارویی با نیاز کم به آب عنوان می کند.
سید هاشــم نقیبی حسینی کشــت زیره و گل
محمدی را در کنار زعفران از جمله گیاهان دارویی با
نیاز کم به آب عنوان و بیان می کند :با توجه به نیاز
بازار داخلی ،کشــت این گونه از گیاهان دارویی می

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -در هفته های گذشــته،
داستان فاضالب چرمشــهر و تصفیه خانه این شهرک
صنعتی در مطبوعات محلی منتشر شد .اواخر هفته اخیر
هم مدیرعامل شــرکت آب منطقهای استان در نشست
خبری خود در جمع خبرنگاران گفته فاضالب شــهرک
صنعتی چرمشهر از حد فاضالب رد شده و زهرابه است
و به دلیل میزان باالی اسید که در آن وجود دارد ،حتی
بتن را تخریب میکند .در این میان ،در یکی از رسانهها
نام کارخانه چرم مشــهد به عنوان یکی از کارخانههای
آالینده آورده شد.

تواند برای کشاورزان درآمدزایی کند.
کشت تنوع گیاهان دارویی حاصل از اقلیم خاص
خراســان رضوی یکی از فرصت های این بخش در
استان محسوب می شود ،اما خام فروشی این نوع از
محصوالت کشاورزی آن هم در حجم باال بدون بهره
گیری از اصول درســت آن از مهم ترین و بیشترین
مشــکالت جهاد کشاورزی استان است که اگر رفع
نشود ،کم کم به چالشی بزرگ تبدیل می شود.
به گفته مدیر باغبانی اداره کل جهاد کشــاورزی
خراسان رضوی ،این اداره کل آرام ننشسته و توسعه
مناسب گیاهان دارویی را در قالب یکی از طرح های
مهم اجرایی کرده است.
پرداخت تسهیالت همراه با تخفیف های ویژه برای
خرید بذرهای گیاهان دارویی ،ارائه آموزش های الزم
اصول درست کشت به کشاورزان و کشاورزی قراردادی
از جمله طرح های مذکور برای توسعه مناسب گیاهان
دارویی در خراسان رضوی است.
به گفته نقیبی حســینی ،منظور از کشــاورزی
قراردادی ،ارائه محصول مورد نیاز مشتری به کشاورزان
همراه با عقد قرارداد است ،در مرحله بعد مشتری که
عمدتا تاجران و صادرکنندگان هستند ،هزینه مورد
نظر را به کشاورزان براساس قرارداد پرداخت کرده و
محصول کشورزی خود را تحویل می گیرند.
مدیر باغبانی اداره کل جهاد کشــاورزی خراسان

رضوی این طرح را ســبب رشــد اقتصادی بخش
کشاورزی این استان می داند و بیان می کند :شناخت
از استانداردهای کشورهای مختلف در بخش واردات
گیاهان دارویی این امکان را به ما می دهد تا فرآوری
این محصوالت بهتر و همگام با استانداردهای مذکور
باشــد تا عالوه بر رشد صادرات ،از خام فروشی های
بی رویه نیز جلوگیری شود.
zاستاندارد زعفران خراسان رضوی از اروپا باالتر است

یکی از مهم تریــن نوع گیاهان
دارویی ،زعفران است که عالوه بر
مصرف داخل استان و کشور ،در
خــارج از ایــران نیــز طرفداران
بســیاری دارد ،رئیــس اتحادیه
صادرکنندگان زعفران دراین باره به دنیای اقتصاد می
گوید :ساالنه حدود  270تن زعفران از خراسان رضوی
به  47کشور جهان صادر می شود.
غالمرضا میری به این نکته که استاندارد زعفران
خراسان رضوی از اروپا باالتر است ،تاکید دارد و می
افزاید :در حال حاضر ،کشــت زعفران در این استان
عمدتا به صورت ســنتی انجام می شــود و اگر قرار
باشــد در نوع تولید آن اصالحی صورت گیرد ،باید
همه پیازهای کاشته شده از زمین کشاورزی خارج
شــده و از طریق ماشین آالت صنعتی دوباره کشت

بنیانگذارشرکتچرممشهددرواکنشبهخبریکیازمطبوعاتخراسانی
درخصوصآالیندگیاینشرکت:

پاسخزحماتمایناست؟

موضوع را از رضا حمیدی ،بنیان گذار چرم مشهد ،عضو هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس هیات رئیسه
انجمن مدیران صنایع خراسان جویا شدیم.
حمیدی با بیان اینکه «خبری که در خصوص زهرآبه شــدن
فاضالب چرمشهر در روزنامهها درباره کارخانه چرم مشهد به چاپ
رسید ،مغرضانه و غیرواقعی بود» ،میگوید :این روزنامه به طور
شفاهی در خصوص این خبر عذرخواهی کرد .ما دارای مدارکی
هستیم که نشان میدهد میزان آلودگی فاضالب شرکت در حد
مجاز است زیرا باید میزان فاضالب خود را تا حدی کاهش دهیم
و سپس آن را به تصفیهخانه شهرک بفرستیم و برای این مساله

اگر میزان آلودگی پساب ما بیشتر از حد مشخص
شده باشد ،جریمه خواهیم شد؛ چرمشهر به صورت
ماهانه فاضالب ما را مورد بررسی قرار میدهد و
این در حالیست که تاکنون جریمه نشدهایم و کار
خود را به درستی انجام داده ایم

هزینهای را به شهرک صنعتی پرداخت میکنیم.
وی ادامه میدهد :چرم مشهد هیچگونه کوتاهی در کار خود
انجام نداده اســت؛ اگر میزان آلودگی پســاب ما بیشتر از حد
مشخص شــده باشد ،جریمه خواهیم شد؛ چرمشهر به صورت

ماهانه فاضالب ما را مورد بررسی قرار میدهد و این در حالیست
که تاکنون جریمه نشــدهایم و کار خود را به درستی انجام داده
ایم .خبرنگاری که این خبر را در خصوص چرم مشــهد منتشر
کرده ،یا به اشتباه نام این شرکت را ذکر کرده و یا مغرضانه دست

یکی از مشکالتی که فعاالن عرصه گیاهان دارویی
مطــرح می کنند ،نبود انســجام بــازار این گونه از
محصوالت کشاورزی است ،در این راستا گروهی از
سازمان های مردم نهاد اقتصادی در مشهد پای کار
آمدند و برای رفع این مشکل برنامه ریزی کردند.
یکی از بانــوان کارافرین در حوزه گیاهان دارویی
نســبت به اینکه فعاالن حوزه گیاهــان دارویی از
کشاورزان گرفته تا تجار ،عطاری ها و متخصصان این
بخش به صورت جزیره ای فعالیت دارند ،می گوید:
مرکز تخصصی برنامه ریزی و اجرایی فن بازار گیاهان
دارویی و فرآورده های طبیعی و فعالیت بخش زیادی
از اعضای سازمان های مردم نهاد اقتصادی در منطقه
گردشگری سپاد تالش می کند تا همه فعاالن بخش
گیاهان دارویی را دور هم جمع کند.
منیره صبوری با اشاره به ایجاد مراکز ،انجمن ها و
کارگروه های تخصصی در این مرکز بیان می کند:
در این نهاد غیردولتی از سازمان های دولتی از جمله
معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی ،دانشگاه
ها و شرکت های دانش بنیان کمک معنوی می گیریم
تا بتوانیم بخشی از مشکالت گیاهان دارویی را با کمک
هم رفع کنیم .ایجاد مرکز فرآوری و رشد ،باشگاه فعال
گیاهان دارویی و فرآوری آن ،انجمن صادرکنندگان
این گونه از محصوالت کشــاورزی ،مرکز ارتباطات
خارجــی و فن آوری و انجمن فــرآوری و ایده ها از
جمله اقداماتی است که یا انجام شده یا در آینده ای
نزدیک فعالیت خود را آغاز می کند.
به گفته این فعال بخش خصوصی قشر زیادی از
بانوان کارآفرین در حوزه گیاهان دارویی مشغول بکار
هســتند و هم اکنون  60نفر از آنان و دانشــجویان
دانشگاه ها با کمک هم قصد دارند باشگاه فعال این
گونه از محصوالت کشاورزی را در مشهد ایجاد کنند.
صبوری تاکید بسیاری به اهمیت شناخت از بازار
برای ارائه بهترین گیاهان دارویی و فروش مناسب آنها
را دارد و می افزاید :خراسان رضوی قطب این گونه
از محصوالت کشاورزی در کشور است ،اما به دلیل
جزیره ای و جــدا کار کردن هر کدام از فعاالن این
عرصه ،ظرفیت های این استان در این بخش جلوه
ای پیدا نمی کند.
عدم شــناخت از باراز گیاهــان دارویی و اقدامات
سنتی برای فرآوری این گونه از محصوالت کشاورزی
از جمله مشکالتی است که در این بخش وجود دارد،
این بانوی کارآفرین در حالی به این نکته اشاره دارد
که یکی از فعالیت های مرکز تخصصی برنامه ریزی و
اجرایی فن بازار گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی
را خریدهای قراردادی از کشاورزان با هدف ورود آنها
به بازار و درآمدزایی شان عنوان می کند.

خام فروشی این نوع از محصوالت
کشاورزی آن هم در حجم باال بدون
بهره گیری از اصول درست آن از
مهم ترین و بیشترین مشکالت جهاد
کشاورزی استان است که اگر رفع نشود،
کمکم به چالشی بزرگ تبدیل می شود

به این کار زده است.
رئیس هیات رئییسه انجمن مدیران صنایع استان خاطرنشان
میکند :البته در خصوص آلودگی ســایر واحدهای چرمشهر،
سازمان محیط زیست باید تحقیق کند که کدام یک از واحدهای
تولیدی و صنعتی چرم شهر دارای آلودگی هستند و این امر کار
خبرنگار روزنامه نیست که به اینگونه مسائل بپردازد؛ یعنی باید
خبرنگار با سازمان محیط زیست مصاحبه کند و نظر این سازمان
را در خبر خود منتشر کند و نباید در خبرش ذکر کند که همه
شرکتهای چرم دارای آلودگی هستند.
وی تاکید میکند :در مساله زهرابه شدن فاضالب چرمشهر،
کارخانه چرم مشهد هیچ مشکلی ندارد .من با کارخانه چرم مشهد
به این کشــور خدمت کردهام اما یک روزنامه اینطور باید پاسخ
تالشهایم را بدهد؟
حمیدی عنوان میکند :با این کارخانه باعث شدم ،روزی 1000
تا  2000جلد پوســت گوسفند به دست ترکها و ایتالیایی ها
نیفتد و این پوست در صنعت خود کشور به مصرف برسد .روزی
که بتن ریزی کارخانه چرم مشهد ریخته میشد ،کسانی نزد من
آمدند تا ببینند چه کسی میخواهد این کارخانه را ایجاد کند.
اعتقاد داشتند این کار دیوانگی است ،در حالیکه من به کار خودم
ایمان داشتم .چرا باید چرم مرغوب خود را به کشورهای اروپایی
صادر کنیم درصورتی که آنها با چرم ما محصوالت چرمی ایجاد
میکنند و چندین برابر به ما به فروش می رسانند.

با این کارخانه باعث شدم،
روزی  1000تا  2000جلد پوست گوسفند
به دست ترکها و ایتالیایی ها نیفتد و این پوست
در صنعت خود کشور به مصرف برسد

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

پرداخت  ۲۵۴میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال روستایی

دنیای اقتصاد -سرپرست استانداری
خراســان رضوی گفت :تاکنون ۲۵۴
میلیاردتومانتسهیالتتوسعهاشتغال
پایدار روستایی و عشایری در استان
پرداخت شده است .
قربان میرزایی در این رابطه افزود :تا سوم آذرماه در مجموع سه
هزار و  402طرح در این زمینه با  12هزار و  414شغل جدید
مصوب شد .
وی عنوان کرد :برای این تعداد  353میلیارد تومان تسهیالت
مصوب شــده که از این میزان تا کنون  254میلیارد تومان آن
پرداخت شده و بقیه هم در حال پرداخت است .
میرزایی گفت :این تسهیالت از طریق  4بانک توسعه تعاون،
کشــاورزی ،پســت بانک و صندوق کارآفرینی امید پرداخت
شده است.
سرپرست استانداری خراسان رضوی اظهار کرد :طی هشت
ماهه امســال با وجود مشکالت موجود صادرات استان به یک
میلیــون و  919هزار تن به ارزش یک میلیارد و  697میلیون
دالر رســیده است .این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از
نظر وزنی  39درصد و ارزشــی  40درصد رشد داشته است .در
این مدت واردات اســتان هم در مجموع  170هزار تن کاال به
ارزش  231میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل از نظر وزنی  12درصد کاهش و از نظر ارزشــی یک دهم
درصد رشد داشته است .
وی تراز بازرگانی اســتان را هم یک میلیارد و  466میلیون
دالر مثبت ذکر کرد.

پیگیریجدیبرایحلمشکل
قطعهسازانخراسانی

دنیای اقتصاد -مدیر کل هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی
گفت :پیگیری ها برای اختصاص خط
اعتباری از سوی بانک ملی و صادرات
به قطعه سازان به منظور خرید دین در
دست انجام است که امید است با اختصاص آن به صورت
مقطعی مشکل این بخش تا حدی کاهش یابد.
علی رسولیان افزود  :درپی ثابت نگه داشته شدن قیمت خودرو
با وجود افزایش هزینه ها و قیمت تمام شــده و نیز مشکل در
تامین برخی قطعات در پی آن کاهش تولید خودرو ،خودروسازان
و به تبع آن قطعه ســازان در تامین نقدینگی با مشکل مواجه
شــدند؛ در این میان خراسان رضوی با وجود  350واحد قطعه
سازی به عنوان یکی از قطب قطعه سازی کشور از این شرایط
بیشتر متاثر شده است.
ویعنوانکرد:بهمنظورحلمشکلاینواحدهاوحمایتازآنهایک
خطاعتباریازبانکملیدرقالبخریددیندردستپیگیریاست.
رسولیان افزود :مقرر شد بانک صادرات هم یک خط اعتباری 300
میلیارد تومانی برای قطعه سازانی که با ساپکو کار میکنند و خط
اعتباری دیگری از همین بانک برای خرید دین قطعه سازانی
که با سازه گستر مرتبط هستند ،اختصاص یابد .این موضوع در
دست پیگیری است و برنامهریزی شده تا با ساپکو برای افزایش
سهم خرید از قطعهسازان استان مذاکره شود.

صرفهجویییکونیممیلیونمترمکعب
آبدرمشهد

دنیایاقتصاد-مدیرامورمنابعآبمشهدازصرفهجویی
 1/5میلیون متر مکعب آب پس از انسداد  32حلقه چاه
غیرمجاز در این شهرستان طی 20روز اخیر خبر داد.
محمد برزویی با اعالم این خبر افزود :در راســتای حفاظت
و صیانــت از منابع آب و برخورد بــا تخلفات حفاری چاهها و
بهرهبرداری غیرمجاز از این منابع و با پیگیری های این امور طی
 20روز گذشته ،تعداد 32حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه
و  2مورد ادوات و دستگاه های حفاری غیرمجاز در محدوده تحت
پوشش این امور توقیف گردیده است.
برزویی گفت :از چاههای غیرمجاز پر شده 6حلقه چاه عمیق
باالی  110متر بوده است(از جمله چاه ساغشک با عمق 220
متر و دبی  30لیتر در ثانیه) که با انجام این عملیات از خروج
یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار متر مکعب آب در سفرههای
زیرزمینی جلوگیری شد.

اجرای 303موردحکمقلعبنادرمشهد

دنیای اقتصاد -مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و
کمیسیون ماده  100شهرداری مشهد از اجرای  303مورد
حکم قلع بنا در مشهد خبر داد.
مســعود ایاز گفت :دســتورالعمل جامع برخورد با تخلفات
ساختمانی سال گذشته از سوی سرپرست دادسرای عمومی و
انقالب ناحیه  7مشهد و با همکاری معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری مشهد تدوین شد و براساس این دستورالعمل 303
مورد حکم قلع بنا به مساحت  9193مترمربع در مشهد طی 8
ماه سال  97اجرا شد.
وی با اشاره به ابالغ دستورالعمل یاد شده به مناطق  13گانه
شهرداری به منظور اجرا بیان کرد :این دستور العمل از فروردین
ماه امسال مبنای برخورد و مالک عمل نیروها و عوامل اجرایی در
حوزه ساخت وسازها و برخورد با تخلفات ساختمانی شده است.
مدیرکل نظارت بر ســاخت و سازها و کمیسیون ماده صد
شهرداری مشهد با اشاره به جمعآوری  4433مورد ابزار و مصالح
امالک متخلف طی مدت یاد شده ،بیان کرد :همچنین در این
مدت  340مورد جمعآوری دیوار و تخریب پی غیرمجاز ثبت
شده است .ایاز در خصوص سایر آمار مرتبط با پیگیری پلمب
واحدهای غیرمجاز توضیح داد 12 :هزار و  164مورد پیگیری
در این مورد گزارش شــد و  938مورد نیز رفع پلمب از طریق
مجاری قانونی صورت گرفت.

