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خراسان رضوی در جایگاه دوم کسبو کار اینترنتی کشور قرار گرفت

ضرورت توجه به رفع مشکالت تامین آب
در منطقه سنگان خواف
حسین حسینزاده *

منطقه سنگان خواف در کشور به دلیل اهمیت تولیدات
مربوط به سنگ آهن و فرآوری آن به محصوالتی همچون
کنسانتره و گندله معموال به عنوان عسلویه دوم در ایران
معرفی می شود.
در منطقه ســنگان خواف عالوه بر فعالیت یک مجتمع
دولتی سنگ آهن ،تعدادی شرکت که به فرآوری این محصول مشغول هستند
نیز وجود دارد که مجموع این ها در فعالیت های خود نیاز شدیدی به تامین آب
دارند .تامین آب در این منطقه با توجه به کمبود منابع آبی و برخورداری از اقلیم
خشک به یکی از دغدغههای مهم فعاالن صنعت تبدیل شده است؛ آب در کنار
برق ،گاز ،جاده و حمل و نقل به عنوان زیرساخت های اصلی صنعت محسوب
میشود ،اما موارد دیگر را می توان ایجاد کرد و تامین آب به راحتی صورت نمی
گیرد .در این راستا ،جلسات مختلفی برگزار شده و راهکارهای بسیاری مورد توجه
مسئوالن قرار گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود؛ نخستین
راهکار استفاده از آب شور شهرستانهای تربت حیدریه و رشتخوار است ،این
دو شهرستان اگرچه از سنگان کمی فاصله دارند اما امکان استفاده از آب شور
خود را برای کشاورزی ندارند ،بنابراین شاید بتوان از طریق تصفیه آب شور ،آب
مورد نیاز سنگان خواف را تامین کرد .دومین راهکار ،تامین آب از طریق محل
صرفهجویی در آبیاری کشاورزی است ،در این راستا چند سالی است که با مکانیزه
شدن آب در آبیاری کشاورزی ،می توان بخشی را صرفهجویی کرد ،البته برای
این راهکار به موضوعاتی همچون کم بودن مصرف آب در صنعت نســبت به
کشاورزی نیز اشاره شده است .سومین راهکار ،انتقال آب از دریای خزر یا عمان
است که این پروژه بسیار هزینهبر و زمانبر بوده و نیازمند مطالعات گسترده است،
گرچه براساس نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان استانداری ،بخش زیادی از
مطالعات آن انجام شده و براساس شنیدهها این پروژه تا سال  1407اجرایی می
شود .آخرین راهکار مورد نظر تصفیه پساب های آب در شهرستانهایی از جمله
تایباد ،خواف ،تربت حیدریه و ...است که در صورت اجرا شاید بتواند بخشی از
مشکل تامین آب منطقه سنگان را رفع کند .با توجه به اینکه در منطقه سنگان،
قرار است  5واحد فرآوری مواد معدنی فعال شود که تاکنون  2واحد آن فعالیت
خود را شروع کرده است ،نیاز شدید به آب بیشتر از گذشته احساس می شود
و رفع مشکل این زیرساخت اساسی باید مورد توجه بیشتر مسئوالن قرار بگیرد.
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که اقداماتی از جمله فرآوری سنگ آهن
نسبت به استخراج آن نیاز بیشتری به آب دارد و قبل از شروع ساخت یا فعالیت
هر واحد فرآوری ،باید به نحوه تامین آب آن توجه داشت.
* رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی

درخششمشهدیها درکسبوکارهایاینترنتی

دنیایاقتصاد -استانخراسانرضویباراهاندازی ۳۲۳۱کسب
وکاراینترنتیرتبهدومکشوریرابعدازتهرانبهخوداختصاص
دادهاست.حمیدرضاروحبخش،مدیرفناوریاطالعاتوشبکه
دولت استانداری خراســان رضوی در این خصوص میگوید:
براساس آخرین اسناد منتشره از مطالعه جامع کسب وکارهای
اینترنتی توسط مرکز پایش تجارت الکترونیک ایران بر روی
 42هزار کسب وکار اینترنتی که از ابتدای فعالیت مرکز توسعه
تجارت الکترونیک تا انتهای شهریور  97نماد اعتماد دریافت
کردهاند،خراسانرضویباراهاندازی3231کسبوکاراینترنتی
در جایگاه دوم قرار گرفته است .وی اظهار میکند :اکوسیستم
کسبوکارهایآنالینواستارتآپهادراستاندرسالهایاخیر
تغییرات زیادی را شاهد بوده است؛ پس از تعریف طرح توسعه
کسب وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) در رسته فناوری اطالعات
از سال  ،96پیرو همافزایی انجام شده و سرمایهگذاری صورت
گرفته در حوزه رونق کسب وکارهای آنالین و حمایتهای بخش
دولتی در استان رشد نســبی خوبی داشته است .روحبخش
میافزاید :فقط در سال قبل حدود  2200کسب وکار اینترنتی
ثبتشدهدراســتانداشتیموازسالقبلتاکنون 1000کسب
وکار اینترنتی جدید ایجاد شده اســت .وی ادامه میدهد :بر
اساس این گزارش ،سرمایهگذاران و هلدینگهای اکوسیستم
کسب وکارهای آنالین و اســتارت آپها در ایران در سه دسته
رتبهبندی شدهاند که یکی از ســرمای هگذران بومی استان در
جایگاه نخســت این رتبهبندی قرار دارد؛ این امر بیانگر توجه
جدی بخش خصوصی و سرمایهگذاران و هلدینگهای بومی
استانبهبازارهایجدیداست.

دنیایاقتصادمشکالتوظرفیتهایسنگآهنخوافرابررسیمیکند

غفلت از بزرگترین سرمایه معدنی شرقکشور
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همین صفحه

نقش فرآوری و صنعت گیاهان دارویی در اقتصاد خراسان رضوی
بخش کشاورزی در ایران با توجه به
وجود اراضی مســتعد ،تنوع آب و
هوایی و وفور نیروی انســانی جوان
ومتخصــص یکی از مهــم ترین
محورهای اقتصاد کشور بوده و می
تواند در دستیابی به هدف افزایش حجم صادرات غیرنفتی
نقش بسزایی ایفا کند.
گیاهان دارویی و فرآورده های آن از جمله منابع بسیار
ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران است که
در صورت شناخت علمی ،کشت ،توسعه ،بهره برداری
بهینه و فرآوری مناسب می تواند درراستای تامین هدف
توسعه صادرات غیرنفتی موثر واقع شود.
تولید بیش از  80درصد انواع گیاهان دارویی دنیا در ایران
و هزینه پایین تر تولید آنها نسبت به دیگر محصوالت
کشاورزی ،ســرمایه گذاری در بخش تولید و صادرات
گیاهان دارویی را توجیه پذیر کرده است.
خراسان رضوی با سطح زير کشت  15هزار هکتار(بدون
زعفران) حدود  30درصد سطح زیر کشت کل گیاهان
دارویی کشور را دارا بوده و رتبه اول را در این زمینه در
ایران دارد ،از این میزان سطح زیر کشت سالیانه نزدیک
بــه  9000تن تولید صورت می گیرد که از این حیث
خراسان رضوی پس از استان های کرمان ،هرمزگان و
سیستان و بلوچستان رتبه چهارم را در ایران دار است.
زعفران خود به تنهایی  75درصد سطح زیر کشت کل
کشور را در استان شامل می شود ،سهم بخش کشاورزی
در تولید ناخالص داخلی اســتان حدود  12درصد بوده
کــه در این میان بخش زیادی از ان مربوط به گیاهان
دارویی در استان است.
طبق آمار در سال  1396تعداد  ۹۸واحد فعال در بخش
خشک کردن و بســتهبندی گیاهان دارویی در استان
وجود داشته است و در حوزه اسانس گیاهان دارویی و

معطر  ۶۰واحد تولیدی وجود دارند ،از طرفی در موضوع
عصارههای گیاهان دارویی و معطر  ۷۵واحد تولیدی در
استان فعایت می کنند.
مطالعات نشان می دهد توجه به حوزه فرآوری و بسته
بندی صنعت گیاهان دارویی و توســعه ان می تواند تا
 10برابــر میزان فعلی ان ارزش افزوده ایجاد کرده و در
توسعه اقتصادی استان نقش ایفا کند ،فعال بودن اقتصاد
خراســان رضوی در گیاهان دارویی در تولید و اشتغال
زمینه رشــد و توسعه تولید و تجارت این محصوالت را
فراهم کرده است ،از طرفی عدم توجه به تجارت گیاهان
دارویی دارای مزیت نسبی در استان به دلیل مشکالت
صادراتی آن حلقه مفقوده زنجیره ارزش این محصوالت
به حســاب می آید ،به طوری که در سال های اخیر با
وجود افزایش سطح زیر کشت و تولید گیاهان دارویی در
استان ،میزان صادرات همپای تولید افزایش نیافته است.
این مساله لزوم توجه به بخش تجارت خارجی گیاهان
دارویی را بیشتر نمایان می کند.
نتایج مطالعات نشان می دهد که عوامل مختلفی در بهبود
نقش گیاهان دارویی در اقتصاد استان موثر هستند که از
آن جمله می توان به افزایش تحقیقات ،افزایش سرمایه
گذاری در این حوزه و توجه به صنایع پشتیبان ( فرآوری
و بسته بندی) اشاره کرد.
همچنین نتایج این مطالعات نشان داده است که استفاده
از گیاهان دارویی به شکل دارو می تواند تا  30برابر ارزش
افزوده اقتصادی ایجاد کند ،همان طور که بیان شــد با
وجود اینکه استان در تولید گیاهان دارویی پیشتاز است،
اما سهم بسیار اندکی از ارزش افزوده این شبکه نصیب
استان می شود.
اکثر کشورهای طرف تجارت استان با گسترش صنعت
فرآوری گیاهان دارویی ارزش افزوده بسیاری در سبد
تجارت خارجی محصوالت کشــاورزی خود ایجاد می
کنند ،فرانسه ،آلمان ،اســترالیا ،اسپانیا ،ژاپن ،امریکا،
ســوئد ،دانمارک ،ایتالیا ،لهستان ،نیوزیلند ،جمهوری

چک ،چین ،سنگاپور ،فیلیپین ،مالزی ،صربستان ،هند،
ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،پاکستان و امارات مهم ترین
کشورهای طرف تجارت گیاهان دارویی خراسان رضوی
در سال  1396بوده اند.
کشورهای طرف تجارت گیاهان دارویی به خصوص در
رابطه با محصول زعفــران ،با واردات این محصوالت از
استان و ایجاد فرآوری در آن اقدام به صادرات مجدد می
کنند ،هر چند خشکسالی سال های اخیر و وجود پدیده
قاچاق ،تولید این دسته محصوالت را با نوسان همراه کرده
است ،اما توجه کارشناسانه به زنجیره تولید به تدارکات
قبل از مزرعه تا صادرات سبب افزایش تولید و نیز افرایش
مجدد صادرات می شود.
نبــود دانش فنی در صادرات ،ضعف بازاریابی خارجی،
حمایت ضعیف دولت ،هزینه های باالی استانداردسازی
محصول برای صادرات ،عدم هماهنگی های اتحادیه های
صادرکننده اســتان و نیز بنگاه های موجود در صنعت
گیاهان دارویی و رقابت منفی ،نبود استراتژهای مناسب
برای وررود به بازارهای خارجی ،عدم شناسایی درست
بازارهای هدف ،نداشتن نام تجاری برای بسیاری از اقالم
صادراتی گیاهان دارویی ،وجود ریســک های سیاسی،
کم شدن قدرت چانه زنی بخش بازرگانی خارجی و کم
شدن شدید رقابت پذیری صنعت گیاهان دارویی بدون
زعفران در بازارهای خارجی از جمله مهم ترین چالش
های موجود بر ســر راه اقتصاد گیاهان دارویی استان و
نامطلوب شدن جایگاه استان در بازار خارجی گیاهان
دارویی است.
بر این اساس ،رفع موانع پیشگفته و ایجاد شهرک صنعتی
تولیدی و فرآوری گیاهان دارویی در استان و قطب بندی
و امایش سرزمینی استان در صنعت گیاهان دارویی می
تواند یک راهکار مناسب در راستای افزایش سهم گیاهان
دارویی در اقتصاد استان به حساب آید.
*استاداقتصادکشاورزیدانشگاهفردوسیمشهد
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چالشنظارتبرنرخگوشتمرغ

قیمتهایی که در بازار مشهد
رعایت نمیشود
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کمربندجنوبیمشهدتماممجوزهایقانونیوزیستمحیطیرادارد

دنیای اقتصاد -نایب رئیس کمیسیون عمران
و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت :کمربند
جنوبی مشهد تمام مصوبات باالدستی از جمله
کمیسیون ماده  5و تاییدیه محیط زیست را
دریافت کرده است.
سید مســعود ریاضی با بیان این
مطلب اظهار کرد :پروژه کمربند
جنوبی مشهد ،یکی از عظیمترین
پروژههای شهرداری است .طول
کل پروژه از انتهای بولوار شــهید
برونسی تا اتوبان باغچه حدود  ۲۷کیلومتر است که
در دو فاز اجرا خواهد شد .فاز اول که شامل قطعات
اول تا ســوم اســت ،به طول  ۱۲کیلومتر بوده که
حدفاصل تقاطع شهرستانی تا تقاطع طالقانی را به
هم متصل میکند.
وی افزود :اما متأسفانه این پروژه ،مدتی است حالوروز
خوبی ندارد و با تمام مجوزهای محیطزیســتی که
دریافت کرده فعال بنا به دالیلی که آن را عدم رعایت
مسائل زیســتمحیطی اعالم کردهاند ،متوقفشده
است.
در ارتبــاط با این پــروژه تا به امروز بیش از 180
میلیارد تومان هزینه شده و فاز نخست آن بیش از

 80درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ریاضی تصریح کرد :کمربند جنوبی مشهد تمام
مصوبات باالدســتی ازجمله کمیســیون ماده  5را
دریافت کرده است و تنها خوردهای که به این پروژه
گرفته میشــود مسائل محیطزیستی است و نکته
جالب اینکه امضای مســئوالن محیطزیست وقت

ذیل مصوبات این پروژه وجود دارد.
ریاضی بیان کرد :با پیگیریهای انجامشده معضل
فاز نخست کمربند جنوبی در حال حل است و برای
فازهای بعدی نیز قرار شده کارهای محیط زیستی
مفصلتری انجام شود تا با کمترین مشکل و بیشترین
سود این پروژه اجرایی شود.
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چالشنظارتبرنرخگوشتمرغ

قیمتهایی که در بازار مشهد
رعایت نمیشود

دنیای اقتصاد -اخیرا ســتاد تنظیم بازار کشور قیمت هر
کیلوگرم مرغ کشــتار روز را برای مصرف کننده 9هزار800
تومانمصوبکردوفروشندهملزمبهرعایتاینقیمتاست
اما گزارشها حکایت از رعایت نشــدن این قیمت از سوی
بیشترفروشندگاندرمشهددارد.
به گزارش ایرنا ،بر اساس بررسی میدانی از مراکز عمده مرغ فروشی
در مشهد ،اغلب آنها هر کیلوگرم مرغ کشتار روز یا مرغ گرم را با قیمت
بیشتر از نرخ ستاد تنظیم بازار و حتی تا  130هزار ریال به فروش می
رســانند و کمتر واحد صنفی یافت می شود که مرغ گرم را به نرخ هر
کیلوگرم 98هزار ریال بفروشد .برخی فروشندگان مدعی هستند که
مرغ کشتار روز را گران می خرند لذا فروش آن به قیمت هر کیلوگرم
 98هزارریالبرایآنهاصرفهاقتصادینداردودرصورتیکهقیمتمرغ
زندهکاهشیابدقادربهرعایتنرخستادتنظیمبازارهستند.بااینحال
بهنظرمیرسدشرایطبازاربرایمرغمنجمدبهترازمرغگرماستزیرا
عمده فروشندگان مرغ منجمد توزیع شده در بازار را با قیمت مصوب
ستادتنظیمبازاریعنیهمان 89هزارریالبهفروشمیرسانند.
ســید احمد دلقندی ،مدیرکل پشــتیبانی امور دام سازمان جهاد
کشاورزیبهفعالیتهزارو 400واحدمرغگوشتیباظرفیتتولید26
میلیون قطعه برای هر دوره در این استان اشاره و بیان میکند :افزایش
قیمت مرغ طی ماههای اخیر در مقایسه با افزایش باالی هزینه های
تولید ،اندک اما همین افزایش در خراسان رضوی نیز به مراتب کمتر
نرخ از میانگین کشوری است .وی میافزاید :هزینه های تاثیرگذار در
قیمت تمام شده گوشت مرغ امســال در مقایسه با پارسال 30درصد
بیشترشدهلذاافزایشاخیردرقیمتگوشتمرغامریکامالمنطقیو
بسیارکمترازهزینهتمامشدهاست.امیردلداری،مدیربازرسیونظارت
براصنافخراسانرضوینیزمیگوید:یکمدیماهتولیدکنندگانمرغ
زنده را برای کشــتار هر کیلوگرم بین 86هزار ریال تا 87هزار ریال به
فروشرساندندوهمینمرغگرمبرایفروشبهمصرفکنندهدرواحد
صنفیبهقیمتهرکیلوگرمحداکثر 125هزارریالبهفروشرسید.
ویاظهارمیکند:مصوبهستادتنظیمبازارکشورقیمتهرکیلوگرم
مرغ زنده را در کشتارگاه  63هزار و  500ریال اعالم کرده ،در صورتی
که قیمت برای این نوع مــرغ در هر کیلوگرم بین 86تا 87هزار ریال
بود .دلداری ادامه میدهد :مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت هر
کیلوگرم مرغ گرم را 98هزار ریال اعالم کرده و صنوف ملزم به رعایت
این قیمت هستند اما صنوف فروشنده ،فاکتورهای خرید روز خود را
مبنیبرمرغکشتارروزباقیمتهاییباالترازنرخمصوبهستادتنظیم
بازار ارائه می کنند .مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی
میگوید :الزام به رعایت قیمت 98هزار ریال برای فروش هر کیلوگرم
مرغگرمبهمصرفکنندهالزامقانونیاستودستگاهقضانیزنسبتبه
نظارتبرعدمرعایتقانوندراینبخشواردعملشدهاست.
راینراستاتولیدکنندگانبایدبگونهایبرنامهریزیکنندکهقیمت
مرغ زنده در کشتارگاه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور به نرخ
هر کیلوگرم 63هزار و 500ریال و برای مصرف کننده نهایی به قیمت
هرکیلوگرم 98هزارریالبرسد.
 zالزام رعایت مصوبه ستاد تنظیم بازار
بــا وجود افزایش قیمــت هزینههای پرورش و عرضــه مرغ برای
تولیدکنندگان و فروشــندگان ،رئیس اداره نظارت بر کاال و خدمات
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی میگوید :که مرغ
منجمد یا مرغ کشــتار روز فقط با نرخ مصوبی که دولت در سراســر
کشور اعالم کرده به فروش می رسد لذا هرگونه عرضه باالتر از قیمت
مصوبتخلفاست.عباساخوانمیافزاید:قیمتمصوبهمرغکشتار
روز از سوی ستاد تنظیم بازار کشور برای مصرف کننده اعالم شده و
با گرانفروشــان بدون هیچ مسامحه ای به شــدت برخورد می شود.
کشــتارگاهها مدعی شــدند که مرغ را گران می خرند و هزینه های
نگهداری و کشــتار هم افزایش یافته لذا قائل به فروش مرغ به قیمت
مصوبستادتنظیمبازارکشورنیستند.

معرفیکتاب
کتاب «حقوق آب»

کتاب حقوق آب اثر مشترک امیرحسین نوربخش و نسیم
خداخواه ،دو حقوق دان و پژوهشگر ایرانی است که به تازگی
و با توجه به بحران آب کشــور و تغییرات اقلیمی دنیا توسط
انتشاراتجنگلدرتهرانبهچاپرسیدهاست.
در بخشــی از این کتاب آمده :در مراجعه به اسناد جهانی
مشــاهده میکنیم که در ماده  ١١میثاق حقوق اقتصادی،
اجتماعــی وفرهنگی بــه برخی حقوق اولیه بشــر با لحاظ
استاندارد مناســب برای زندگی شــامل خوراک ،پوشاک و
مسکن اشاره شده است .وقتی از«حقبرآب» به مثابه حقوق
بشرسخنبهمیانمیآوریم،یعنیتمامآحادبشربتوانندبدون
تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف
دسترسیداشتهباشند.نویسندگانکتابدربخشپایانیاین
اثر،بهبحثپیرامونمقرراتبینالمللیحقوقآبونیزجرایم
حاصل از کمبود آب در عرصه داخلــی می پردازند .آنها امید
دارندتابابینویندرحوزهروابطآبیبازکنند.
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خراسان رضوی در جایگاه دوم کسبو کار اینترنتی کشور قرار گرفت

بوکارهایاینترنتی
درخششمشهدیهادرکس 
توسعه کسب وکار و اشــتغال پایدار (تکاپو) در رسته
فناوری اطالعات از سال  ،96پیرو همافزایی انجام شده
و سرمایهگذاری صورت گرفته در حوزه رونق کسب
وکارهای آنالین و حمایتهای بخش دولتی در استان
رشد نسبی خوبی داشته است .روحبخش میافزاید:
فقط در سال قبل حدود  2200کسب وکار اینترنتی
ثبت شــده در استان داشتیم و از ســال قبل تاکنون
 1000کسب وکار اینترنتی جدید ایجاد شده است.
وی ادامــه میدهــد :بــر اســاس این گــزارش،
ســرمایهگذاران و هلدینگهای اکوسیستم کسب
وکارهــای آنالین و اســتارت آپها در ایران در ســه
دسته رتبهبندی شــدهاند که یکی از سرمای هگذران
بومی استان در جایگاه نخســت این رتبهبندی قرار
دارد؛ ایــن امر بیانگر توجه جــدی بخش خصوصی
و ســرمایهگذاران و هلدینگهای بومی اســتان به
بازارهای جدید است.

روحبخش :فقط در سال قبل حدود
 2200کسب وکار اینترنتی ثبت شده
در استان داشتیم و از سال قبل تاکنون
 1000کسب وکار اینترنتی جدید ایجاد
شده است

رتبه بندی سرمایه گذاران و هلدینگ های اینترنتی بر اساس مطالعه جامع کسب و کارهای برخط و اینترنت ایران(گزارش پانوراما) -آذرماه97

دنیای اقتصاد -اســتان خراسان رضوی با راه
اندازی  ۳۲۳۱کســب وکار اینترنتی رتبه دوم
کشوری را بعد از تهران به خود اختصاص داده
است.
حمیدرضــا روحبخــش ،مدیر
فناوری اطالعات و شــبکه دولت
استانداری خراسان رضوی در این
خصــوص میگویــد :براســاس
آخرین اسناد منتشــره از مطالعه

جامع کســب وکارهای اینترنتی توسط مرکز پایش
تجارت الکترونیک ایران بر روی  42هزار کسب وکار
اینترنتی که از ابتدای فعالیت مرکز توســعه تجارت
الکترونیک تا انتهای شهریور  97نماد اعتماد دریافت
کردهاند ،خراســان رضوی با راه اندازی  3231کسب
وکار اینترنتی در جایگاه دوم قرار گرفته است.
وی اظهار میکند :اکوسیســتم کســب و کارهای
آنالین و اســتارت آپ ها در اســتان در سالهای اخیر
تغییرات زیادی را شاهد بوده است؛ پس از تعریف طرح

مدیر فناوری اطالعات و شــبکه دولت اســتانداری
خاطرنشان میکند :در شهریور ماه سال جاری حدود
 65میلیون تراکنش آنالین انجام شده و نمودار تعداد
تراکنشهای ماهیانه با شیب نســبتا تند در حال رشد
اســت و از ابتدای ســال جاری تا کنــون حدود 336
میلیون تراکنش با مبلغ حدود  75هزار میلیارد تومان
(به غیر از پرداخت قبض و خرید شارژ اینترنتی) انجام
شده است  .وی معتقد است شیب تند این نمودار نشان
دهنده اعتماد مردمی و فرهنگ سازی خوب انجام شده
در راستای استفاده مردم از سرویسها و خدمات آنالین
ارائه شده از سوی کسب وکارهای اینترنتی است.
zحمایتهایدولتیوتمرکزمنابعبرایاستارتآپهایمرکز

اما براســاس گزارش مجموعــه  ECMبه عنوان
مرجع تخصصی گزارشهای تحلیلی بازار کســب
و کارهای آنالین و اســتارت آپهای ایران ،اســتان
تهران بــا  19هزار و  32کســب و کار اینترنتی رتبه

شتاب دهنده در استان خراسان رضوی اظهار میکند:
از این شــتاب دهندهها دو شــرکت متعلق به بخش
خصوصی و مابقی دانشــگاهی و یا وابســته به ارگانها
هستند .تالش شــتاب دهندهها این است که انتقال
دانش در استان برای اســتارتآپهایی که با جرقهها
و ایدههای جدید ظهور میکنند ،به درســتی صورت
بگیرد .این ظرفیت اگر به درستی هدایت نشود ،به هرز
میرود و میسوزد .اســتارتآپهای نوپا نهال جوانی
هســتند که باید به درستی هرس و رسیدگی شوند تا
بهخوبیشکلبگیرند.

اول کشور و خراســان رضوی با  3231کسب و کار
اینترنتی رتبه دوم را در اختیار دارند؛ پس از خراسان،
اصفهان و فارس در رتبههای بعدی هستند.
از سیدحسن هاشــمی ،موسس
هلدینگ گرین وب که طبق لیست
منتشر شده ،در میان شرکتهای
رده اول کســب و کارهای آنالین و
اســتارتآپهای ایران قرار دارد،
درباره دلیل تفاوت چشــمگیر تعداد کسب و کارهای
اینترنتی در تهران و خراســان رضوی میپرسیم ،او به
دنیای اقتصاد میگوید :با بررسی وضعیت منابع کشور
میبینیم که عمده امکانات در تهران اســت و تمرکز
مســئوالن در دولــت و وزارتخانــه هم بیشــتر بر
استارتآپهای پایتخت است .به همین دلیل شهرها و
اســتانهایی که اطراف تهران هستند؛ مثل گیالن و
مازنــدران بــا وجــود پتانســیل خوبی کــه دارند،
تحتالشعاعتهرانهستندوبیشترسرمایهگذاراناین
استانها به پایتخت میروند .همانطور که بسیاری از
استارتآپهای خراسانی به تهران کوچ کردهاند.
وی تصریح میکند :در حــال حاضر برای اخذ یک
مجوزاستارتاپیوکسبوکاراینترنتیدر شهرستانها
ممکن است ماهها طول بکشــد تا کارشناس از تهران
بــرای بازدید بیاید و مجوز صادر شــود حال آنکه این
موضوع در تهران ظرف چند روز انجام میشود.
هاشــمی میافزایــد :به تازگــی اعــام کردهاند،
بازدیدهای کارشناســان از طریق ویدئو کنفرانســی
صورت بگیــرد تا نیاز به حضور آنها در شهرســتانها
نباشد ،این درحالیست که برای صدور مجوز ،باید محل
شرکت ،امکانات ،پرسنل و ...از نزدیک مشاهده شود.
از طرفی ،مســئوالن مرکزنشین ،حاضر نیستند بدنه
کارشناســی این موضوع را به استانها و شهرستانها
واگذار کنند؛ همه این عوامل باعث اختالف چشمگیر
تهران با دیگر اســتانها در تعداد استارتآپها شده
اســت .وی درباره وضعیت اســتارتآپها و شــتاب
دهندههای خراســان رضوی میگوید :اســتان ما در
حوزه آموزش منابع انســانی پیشــرفت خیلی خوبی
داشــته و فاصله مسافت اســتان با تهران باعث شده،
پایتختنشینهانتوانندنیروهاینخبهشهرستانرابه
راحتی جذب کنند و تمرکز نیروهای نخبه در استان
باعث رشد خراسان در این زمینه شده است.
موســس هلدینگ گرین وب با اشــاره به فعالیت 6

نرم افزار«باد صبا »که بیشترین نصب
اپلیکیشن در کشور را دارد ،از این
استان است؛ نرم افزار نشان نیز که در
حال رقابت با  WAZEاست و سیستم
ترافیک کشور را در اختیار دارد ،از
خراسان رضوی برخواسته است
وی به برخی از اســتارتآپهای موفق خراسانی اشاره
و عنوان میکند :نرم افزار «باد صبا» که بیشــترین نصب
اپلیکیشن در کشــور را دارد ،از این استان است؛ نرم افزار
نشــان نیز که در حال رقابت با  WAZEاست و سیستم
ترافیک کشــور را در اختیــار دارد ،از خراســان رضوی
برخواستهاست«.تاچسی»نرمافزارتاکسیاینترنتیاست
که در رقابت با اسنپ به خوبی فعالیت میکند ،پیامرسان
گپ که یکی از دو پیامرسان کشور است و مجموعه گرین
وب کــه در حوزه تخصصی توانســته حرفی برای گفتن
داشته باشد و ...از مجموعههای موفق استارتاپی و کسب و
کار آنالین خراسانی به شمار میروند.

هاشمی :استان ما در حوزه آموزش
منابعانسانیپیشرفتخیلیخوبیداشته
و فاصله مسافت استان با تهران باعث
شده،پایتختنشینهانتوانندنیروهای
نخبه شهرستان را به راحتی جذب کنند و
تمرکز نیروهای نخبه در استان باعث رشد
خراسان در این زمینه شده است

در 8ماه امسال اتفاق افتاد

رشد ۶۴درصدیکشفیاتمظنون بهقاچاقدرخراسان رضوی

باندهای متالشی شده در این مدت نسبت به همین زمان در سال قبل
تغییرینداشتهاست.
دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق
کاال و ارز خراســان رضوی گفت :در هشت ماهه امسال مصرف نفت
سفید و نفت کوره به ترتیب 8و 7درصد کاهش و مصرف بنزین و نفت
گازبهترتیب 9و 11درصدافزایشداشتهاست.
وی اظهار کرد :مصرف نفت گاز در این مدت  11درصد معادل 115
میلیونلیترافزایشپیداکردهکهبخشحملونقلبا 94میلیونلیتر،
 81درصدازاینافزایشمصرفرابهخوداختصاصدادهاست.
فرزادفر با بیان اینکه مقدار کل فراوردههای نفتی مکشــوفه در این
مدت  179درصد افزایش داشــته ،افزود :این میــزان برای نفت گاز
معادل  192درصد افزایش بوده اســت .به گفته وی ،با وجود افزایش
قاچاق بنزین در ماههای اخیر میزان کشــفیات آن 85درصد کاهش
داشتهاست.
فرزادفر تعداد بازرسیهای انجام شده توسط سازمان صنعت معدن
و تجارت اســتان طی امســال را 25هزار و 67مورد عنوان و ذکر کرد:
این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 31،درصد افزایش یافته است
.تعداد کل پروندههای تشکیل شده قاچاق کاال و ارز در این مدت برابر
با  290پرونده بوده که  18درصد کاهش داشته و با وجود این کاهش،
ارزشریالیکلکشفیات 37درصدافزایشداشتهاست.

دنیای اقتصاد -دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی از رشد ۶۴
درصدیکشفیاتمظنونبهقاچاقتوسطدستگاههایکاشف
استان در هشتماهه امسالنسبتبه همین زمان درسال۹۶
خبرداد.
رسولفرزادفر گفت:ارزشریالیکلاینکشفیات
در هشت ماهه اول امسال  2هزار و  307میلیارد و
 982میلیونو 598هزارریالاست.
ویدرتشریحسهمدستگاههایکاشفاستاناز
کشفیاتهشتماههامسال،گفت:نیرویانتظامی
 87درصد،مرزبانی 6درصد،گمرکاتاستان 2درصدوسازمانصنعت
معدنوتجارتاستان 5درصدازاینکشفیاتراداشتهاند.
فرزادفرافزود:تعدادکلپروندههایقاچاقواردهبهتعزیراتحکومتی
اســتان در این مدت 2هزار و 90مورد بود که نسبت به مدت مشابه
سال 30،96درصد و از نظر ارزش ریالی 36درصد افزایش داشته است.
وی تعداد پروندههای محکومیت یافتــه را نیز در این مدت 2015
مورد عنوان کرد که نســبت به مدت مشابه پارسال 38درصد و از نظر
ارزش ریالی 71درصد رشد دارد.
فرزادفر خاطرنشــان کرد :این امر نشــان دهنــده افزایش تعداد
پروندههایباارزشپاییناست.

تعداد کل پروندههای قاچاق وارده به تعزیرات
حکومتی استان در 8ماه امسال 2هزار و  90مورد
بود که نسبت به مدت مشابه سال  30 ،96درصد
و از نظر ارزش ریالی  36درصد افزایش داشته است

وی مبلغ وصول شده از کل جریمه تعیین شده در سال 97را برابر با
 81میلیارد ریال ذکر کرد و افزود :این رقم نسبت به مدت مشابه سال
قبل  183درصد افزایش داشته و طی امسال 45 ،درصد از کل جرایم
تعیینشدهوصولشدهاست.
فرزادفر ،تعداد پروندههای تشــکیل شــده قاچاق کاال و ارز توسط

گمرکات اســتان در هشت ماهه 97را برابر با 518پرونده به ارزش58
میلیارد ریال بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل ،از لحاظ تعداد
پرونده 8درصدافزایشوازلحاظارزشریالی 29درصدکاهشداشته
است .وی تعداد متهمان دستگیر شده در هشت ماهه امسال نسبت به
مدتمشابهسالقبلرادارایرشد 111درصدیدانستوگفت:تعداد

نیروی انتظامی  87درصد ،مرزبانی  6درصد،
گمرکات استان  2درصد و سازمان صنعت معدن و
تجارت استان  5درصد از این کشفیات
را داشتهاند

ثبت«نظام زراعتزعفرانمبتنیبرقنات»در«فائو»
دنیایاقتصاد«-نظامزراعتزعفرانمبتنیبرقنات»
به عنوان پنجاه و پنجمین نظام میراث کشاورزی مهم
جهانی«»GIAHSدرفائوبهثبترسید
پیرو توافقات محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و
گرادسیانو واســیلوا مدیرکل فائو در خصوص گسترش
شناســایی جهانی پیشــینه تاریخی و تنوع زیســتی
کشــاورزی در کشورمان و تکمیل پرونده های مربوطه،
«نظام زراعت زعفران مبتنی برقنات» به عنوان پنجاه و
پنجمین میراث کشاورزی مهم جهان و سومین میراث
کشاورزیجهانیازایراندرسازمانفائوبهثبترسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،
بنابر اعالم فائو ،این دســتآورد مهم با پذیرش مدارک،
مســتندات و دفاعیه های ارائه شــده در اجالس اخیر
گروه مشاوران علمی ( )SAGدبیرخانه میراث های مهم

کشاورزیجهانی()GIAHSدرمقرسازمانفائودرشهر
رمحاصلشد.اینثبتباپایلوتروستایسنوشهرستان
گناباداستانخراسانرضویصورتگرفت.
وزارت جهاد کشــاورزی این ثبت جهانی را به تمامی
زعفرانکاران ،فعاالن زنجیــره ارزش زعفران و جامعه
کشاورزی کشــور تبریک گفته و آن را نشانه ای از پیوند
عمیق مردم منطقه با اصول بهره برداری پایدار از منابع
آب و خاک در گذر تاریخ می داند.
ثبت میراث های کشــاورزی مهم جهانی ()GIAHS
ابتکار عمل ســازمان فائو است که از ســال ۲۰۰۲آغاز
شده است .هدف از این ابتکار عمل ،شناسایی ،معرفی و
حفاظتازمیراثکشاورزیجهانیاست.
هر پرونده که درخواست ثبت در این نظام را دارد باید
واجد شــرایط پنج معیار :نقــش آن در امنیت غذایی و

معیشت خانوارهای روستایی ،تنوع زیستی کشاورزی،
دانش محلی و بومی و سنتی ،فرهنگ و نظامهای ارزشی
و ســازمان های اجتماعی و چشــم اندازهای طبیعی و
گردشگریکشاورزیباشدوهمچنینکشوردرخواست
کنندهبایدیکبرنامهعملجامعبرایحفاظتوصیانت
وتوسعهآنبهفائوراارائهدهد.
از میان هزاران درخواست واصله از کشورهای مختلف،
پیش از این فقط پنجاه و چهار درخواست در کل جهان
موفق به عبور از فرآیند سخت گیرانه نظام ثبت فائو شده
بودندکهازکشورمان«نظامکشاورزیمبتنیبرقناتدر
کاشان» در ســال ۱۳۹۳و «نظام تولید انگور مالیر» در
ســال ۱۳۹۷به عنوان اولین و دومین میراث کشاورزی
مهــم جهانی از کشــورمان نیز در میان این فهرســت
قرار دارند.
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گزارش

دنیای اقتصاد نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در حل مشکالت فعاالن اقتصادی را بررسی میکند

درآوردن چوبها
از الی چرخ های بخش خصوصی

افسانهآشفته
دنیایاقتصاد-کمکردنفاصلهدستگاههایاجراییبابخشخصوصی،هدفاصلیشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیاستوآگاهی
خبرنگار
یافتندولتازخواستههایبخشخصوصی،تعاونیواصنافوبرعکس،تبادلنظردستگاههایاجراییوبخشخصوصی،اصالح،حذفووضع
قوانینومقرراتوبرداشتنموانعقانونیورویههاینادرستدراهدافشکلگیریشوراهابهوضوحقابلمشاهدهاست.بهگفتهمتولیانامر،شورایگفتوگوی
دولتوبخشخصوصیخراسانرضوینهتنهادرسطحاستانیبلکهدرسطحملینیزموثرواقعشدهبهطوریکهدرردهبرترینشوراهایگفتوگویاستانها
قرار گرفته است؛ البته حضور شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران در استان در این زمینه تاثیر داشته است .از سال ۱۳۹۳تاکنون ۱۷۶جلسه دبیرخانه شورای
گفتوگویخراسانرضویبا ۳۳۷مصوبهدرسطحملیواستانیو 44جلسهشورابهریاستاستانداربرگزارشده.درهفتماههامسال ۳۴جلسهدبیرخانهبا۸
جلسهشورابرگزارشدهو۲۹مصوبهملیو۴۳مصوبهاستانیازجملهخروجیهایآنهاست.بهطورکلیوبراساسآمارارائهشدهازسویرئیسدبیرخانهشورای
گفتوگویخراسانرضوی 90،درصدپیشنهاداتوتصمیماتدبیرخانهتوافقیبودهوحدود ۹۵درصدپیشنهاداتبهعنوانمصوبهشورامطرحشدهاست.از
مهمترین دستاوردهای شورا میتوان به حذف فعالیتهای موازی در حوزه عملکرد اداره کل دامپزشکی ،استاندارد ،معاونت غذا و دارو ،حمل و نقل و پایانهها،
گردشگریوگمرکدرقالبتفاهمنامه(خوراکدام،صدورمجوزوفعالیتهایآزمایشگاهیصنایعغذاییو،)...فراهمکردنامکانتعیینتکلیفحدود1800
واحد صنعتی و تولیدی محور غرب مشهد از طریق تفاهم و گفتوگو بین شهرداری و شورای شهر و بنگاههای اقتصادی محور غرب و سایر دستگاههای موثر
استانی،اعمالپیشنهاداتاستانبرایتشکیلشورایمعادناستانهادرقانونبرنامهششم،اعمالپیشنهاداتاستانبرایمعافیتهایمالیاتیبنگاههای
اقتصادیدرمناطقمحروموتوسعهنیافتهو...اشارهکرد.

zشورای گفتوگوی استان به دنبال راهی برای بهبود
وضعیتفعاالناقتصادی

علی اکبــر لبافی ،رئیــس دبیرخانه
شــورای گفتوگــوی دولت و بخش
خصوصیخراسانرضویمعتقداست
قبل از تصویب قانــون بهبود محیط
کسبوکاروشکلگیریشوراها،شاید
کمترمسالهمشارکتبخشخصوصیدرتصمیمگیریها،
تصمیمسازیها و گفتوگوی بین دولت و بخش خصوصی
و همــه قوا مورد توجــه قرار میگرفت امــا امروز موضوع
گفتوگو به یک نهاد ملی و استانی و مراکز مذاکره جدی در
خصوصمباحثاقتصادیتبدیلشدهاست.

لبافی :قبل از تصویب قانون بهبود محیط
کسب و کار و شکلگیری شوراها ،شاید
کمترمسالهمشارکتبخشخصوصی
درتصمیمگیریها،تصمیمسازیهاو
گفتوگوی بین دولت و بخش خصوصی و
همه قوا مورد توجه قرار میگرفت

وی اظهار میکند :بخش دولتی بــه خوبی میداند در
صورتی که در کنار بخــش خصوصی و تعاونی قرار گیرد،
میتواند ظرفیتهای جدیدی را در اشــتغال و اقتصاد به
وجود بیاورد ،وضعیت موجود را حفظ کند ،صندوقهای
بیمهای و مالیاتی را به لحاظ منابع و ورودیهای درآمدی
بهبود بخشــد و نیاز مصارف داخلی و صادرات را برطرف
کند .همچنین در راستای دســتیابی به این اهداف ،باید
موانعپیشرویبخشخصوصیرابردارد.
لبافی ادامه میدهد :بخش خصوصی نیز دریافته است
که با کمک دولــت و مراکز تصمیمگیری دولتی میتواند
مشکالتموجودبرسرراهفعالیتاقتصادیرابرطرفکند.
به گفته وی ،مشارکت و حضور اعضای نمایندگان سه قوه
توگوی خراسان
و بخش خصوصی در جلسات شورای گف 
رضویبسیارمفیدواثرگذاراست.
لبافی درباره برخی موضوعات طرح شــده و آماده طرح
در جلسات شــورا ،تصریح میکند :این موضوعات شامل
محور غرب مشهد و موانع صدور پایان کار صنعتی ،موانع
قانونیپیرامون قوانین و مقررات مخلکسبوکار در حوزه
ادارات کل دامپزشکی ،استاندارد ،علوم پزشکی و گمرگ،
پیشنهادات رفع موانع و مشکالت پیش روی زراعتکاران،
باغــداران و دامــداران نظامهــای صنفی کشــاورزی

شهرســتانهای تربت حیدریه ،رشــتخوار و خواف ،مه
والت و زاوه پیرامون امهال وامهای کشاورزان ،در رابطه با
طرحهای آبیاری تحت فشار ،اعالم قیمت تضمینی گندم
در سال زراعی 97-98و ...است.
از دیگــر موضوعات مطرح شــده میتوان به بررســی
پیشنهادهای شرکت برق اســتان خراسان رضوی برای
تسریع امور ســرمایهگذاران و بهبود فضای کسب و کار،
بررســی پیشــنهادهای حمایتی اتاق اصناف از کاالی
ایرانــی و قوانین و مقــررات مخل کســب و کار در حوزه
فعالیتهایاصناف،بررسیمسائلمالیاتیانجمنصنفی
کشــتارگاههای طیور اســتان با اداره کل امور مالیاتی،
جمعبندی کلیه مباحث طرح شده در دبیرخانه شورا در
حوزه مسائل بانکی ،پیشنهادات اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در خصوص مشکالت بخش خصوصی در مسیر
دریافت مجوزهای حوزه عملکرد ،پیشنهاد اصالحی آیین
نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی
کارخانجات ،طرح موضوعات بررســی شــده در اولین و
دومین جلســات دبیرخانه کمیته بند ب ماده  12قانون
احکام دائمی توســعه ،موانع و راهکارهای کاهش هزینه
دادرسی و ...اشاره کرد.
لبافی به برخی از دستاوردهای مهم شورا اشاره میکند و

پنجاهو هفتمین نشست شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور وزیر کارو استاندار وقت (  10آبان )1397

میگوید:مهمتریندستاوردهاشاملپیگیریایجادهیات
دوم تجدیــد نظر تامین اجتماعی و جلوگیری از ارســال
پرونده اعتراضی به تهران ،تغییر اساســنامه شرکتهای
حملونقل بین المللی در خصوص تعداد وســیله نقلیه
ملکی به نام مدیرعامل و تعیین ســقف ده درصدی سهام
شرکتهای تعاونی برای هیات مدیره و مدیرعامل ،اعمال
پیشنهادات استان و تنظیم آیین نامه های تبصره بودجه
 ،97پذیرش پیشنهادات استان در کمیته بند «ب» ماده
 12مرکــز در خصــوص واحدهای در تملــک بانکها و
تصویب  5پیشنهاد اجرایی و ارسال به دولت و شورای پول
واعتباراست.

مربوطه مجلس ایجاد شده و بر اساس آن ،مسائل قانونی از
سویمجلسپیگیریمیشود.
وی میافزاید :موازیکاریهایی در خصوص مســائلی
وجودداشتکهبرداشتهشدومنجربهعقدتفاهمنامههایی
مانند تفاهمنامه میان ســازمان بهداشت ،علومپزشکی و
سازمان استاندارد شد .همچنین یکسانسازی مناسبی
بینارگانهابرقرارشدکهبسیارمفیدوموثربود.
رســولیان تاکید میکند :فرصت بســیار خوبی که در
خراســان رضوی وجود دارد ،این اســت که دبیر شورای
توگوی کشور ،آقای شافعی ،دبیر شورای گفتوگوی
گف 
استان ما هستند و نفوذ ایشــان در بطن ماجرا در راستای
رفعمسائلاستاندرسطحملیبسیارموثرواقعشدهاست.

شــورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی به عنــوان مرکــز تبادل
اطالعــات میان بخــش خصوصی و
دولت بسیار موثر است؛ علی رسولیان،
سرپرســت حوزه امــور اقتصادی و
سرمایهگذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری با بیان این مطلب ،میگوید :این امر باعث
میشودکهموانعومشکالتبخشخصوصیموردبررسی
قرار گیرد و راهکارهایی که برای توســعه عملکرد بخش
خصوصی مورد نیاز اســت ،در این شورا مطرح و پیگیری
شود.
بهگفتهوی،شورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی
خراسان رضوی در میان سه شورای گفتوگوی اول کشور
قرار گرفته اســت؛ بخش عمده این امر ،به دبیرخانه فعال
و بهروز اســتان بازمیگردد .از طرفی دیگر به دلیل حضور
فعاالن بخش خصوصی و دولتمردان استانی ،این شورا به
کمرکزتصمیمگیریمناسبتلقیمیشود.
عنوانی 
رسولیانبیانمیکند:بخشیاز مسائلموجوددرسطح
استان ،پیگیری و تصمیمگیری شده اما بخش دیگری از
مشکالت در سطح ملی و از اختیارات استانی خارج است و
بایدازطریقشورایگفتوگویاستانبهسطحملیارجاع
دادهشود.
این مشــکالت در خصوص اضافه شــدن ،اصالح و یا
حذف قوانین و مقررات مطرح شــده است که از این شورا
به نمایندگان مجلس شورای اســامی و دولتمردان در
سطحملیمنعکسمیشود.درهمینراستا،تاکنونتوافق
بسیارمطلوبیدربخشصنعت،کشاورزیو...بانمایندگان

zآشناییدولتباواقعیتهاومشکالتبخشخصوصی

zشورای گفتوگوی استان ،در رده برترینهای کشور

به گفتــه امیرمهدی مــرادی ،دبیر
اجرایــی انجمــن مدیــران صنایع
خراســان به علت پیوستگی شورای
گفتوگوی استان با کمیته بند «ب»
ماده ،۱۲قوانینی که مخل کسب و کار
هستند،یاآییننامههاییکهبااندکیاصالحمنجربهبهبود
محیط کسب و کار میشوند و یا برداشتهای غیرهمگن
نســبت به آییننامهها و قوانین در اســتان ما ،به خوبی
شناساییشدهاست.
وی اضافه میکند :با این شناســایی مطلوب ،شــورای
گفتوگو توانسته بسیاری از مسائل و مشکالت را برطرف
کند .اغلب مشکالتی که به شــورای گفتوگو ارجاع داده
شده و در سطح اختیارات استانی بوده ،با حمایت استاندار
سابق و پیگیریهای مستمر آقای شافعی در استان حل و
فصلشدند.سایرمسائلنیزمانندمسالهپیمانکارانونحوه
محاسبات ســازمان تامین اجتماعی بر روی قراردادهای
آنها،امورمالیاتی،گردشگریو...بهعلتارتباطنزدیکیکه
شورایگفتوگویاستانباشورایگفتوگویکشوردارد
وحضورآقایشافعیمرتفعشدهاند.
مرادی با بیان اینکه نگرش بخش دولتی با حضور در این
شــورا و ارائه مستندات بخش خصوصی ،نسبت به بخش
خصوصی تغییر کرده اســت ،میگویــد :بخش دولتی با
واقعیتهای موجود در بخش خصوصی بیش از گذشــته
آشنا میشــود و در راســتای مرتفع کردن آن مشکالت،
تصمیماتیدقیقتراخذمیکند.
البته با توجه به اینکه نام این شورا ،شورای گفتوگوی

دولت و بخش خصوصی اســت ،همانطور که مشــکالت
و خواســتهها از ســوی بخش خصوصی مطرح میشود،
از ســوی بخش دولتی نیز بیان شود .دبیر اجرایی انجمن
مدیران صنایع خراسان اعتقاد دارد که در این حوزه کمتر
عملشدهاستوتصریحمیکند:البتهازطرفیدیگرچون
بخش دولتی مجری قانون اســت ،درخواســتها بیشتر
باید از سوی بخش خصوصی باشــ د اما در برخی از موارد
برای آن که هماهنگی بیشتری میان ارگانهای مختلف
دولتی ایجاد شود ،این درخواستها میتواند از سوی خود
آنها باشد .درنتیجه در این حوزه هماهنگی بسیار مطلوبی
در استان به وجود آمده به طوریکه این شورا بسیار فعالتر
از سایر شوراهای گفتوگوی استانها عمل کرده است و
گزارشاتکشورینیزنشاندهندهاینامراست.
وی به مهمترین مشــکالت بخش خصوصی که در این
یگوید :مسائل موجود
شورا مطرح شده ،اشــاره کرده و م 
در حوزههایی همچون تامین اجتماعــی ،امور مالیاتی،
مشکالت ناشی از نوســانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان،
مســائل بانکی و ...اســت .البته اینکه هر بانکی بر اساس
دستورالعملهایداخلیخودعملمیکند،کاررادشوارتر
میکندامادراینشورادرخصوصمسائلبانکی،مشکالت
متعددی مطرح شــده که برخی از آنها مرتفع شده و در
انتظار اصالح برخی از دســتورالعملها هستیم .بنابراین
این چنین مســائلی توسط شــورای گفتوگوی استان
مورد بررسی قرار گرفته اما برخی از آنها باید در سطح ملی
برطرفشود.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان درباره نحوه
عملکرد شورای گفتوگو و پیگیری مسائل اضافه میکند:
با توجه به ظرفیت و توان موجود در استان ،میتوان نمره
خوبی را به این شــورا داد؛ به عقیده من ،از  ،۱۰۰نمره ۸۰
را به خود اختصاص داده اســت .زمانی که نسبت به سایر
شــوراهای گفتوگو فعالتر بوده ،به آن معناســت که در
پیگیریمسائلومشکالتبهخوبیعملکردهاست.

مرادی :اغلب مشکالتی که به شورای
گفتوگو ارجاع داده شده و در سطح
اختیارات استانی بوده ،با حمایت استاندار
سابق و پیگیریهای مستمر آقای شافعی
در استان حل و فصل شدند

درنشستکمیسیونگردشگریاتاقمشهدمطرحشد

برندسازیشهریوگردشگری وفرصتهاییکهازدستمیروند

دنیایاقتصاد-نشستکمیسیونگردشگری
اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
خراسان رضوی با محوریت توسعه همکاری ها
و تعامالت در حوزه های خدمات گردشگری و
انتقال تجارب با دیگر استان های کشور در اتاق
مشهدبرگزارشد.

محمدقانعی،رئیسکمیسیونگردشگریاتاقمشهد
در این نشست اظهار کرد :قوانین دست و پاگیری وجود
دارد که همه ما را به خود درگیر کرده اســت؛ درواقع ما
آنچنان نیازمند کمک دولت نیســتیم بلکه اگر شرایط
مناسب ایجاد شود ،بخش خصوصی میتواند بسیاری
ازمسائلراحلکند.
قانعی بر ضرورت توسعه تعامالت بین المللی با هدف
جذب بیشتر گردشــگر تاکید کرد و گفت :این نگاه به
تامین درآمدهای پایدار برای کشــور و توسعه صنعت
گردشگریمنجرخواهدشد.
محمدرضامجیدی،رئیسکمیسیونگردشگریاتاق
خراسانجنوبیوسفیرونمایندهسابقایراندریونسکو
نیز گفت :یکی از مهمترین مسائل در حوزه گردشگری
قبل از مشکالت زیرساختی سخت افزاری و نرم افزاری،
زیرساختهایفکریوفرهنگیبرایتوسعهاینصنعت
اســت .وقتی اراده ای محکم در این رابطه شکل بگیرد،
پیشرفتکاربسیاربیشترخواهدبود.
مجیــدی در خصوص تاثیر اتــاق بازرگانی به عنوان
پارلمان بخش خصوصی در توســعه ظرفیت های این
بخشگفت:نگاهعالمانهومطالبهگربهدورازبروکراسی
های معمول در دســتگاه های دولتی ،مجال پیگیری
موثرترراازسویاتاقهایبازرگانیفراهممیکند.بههر

رو ،بخش خصوصی باید در راستای بهبود این حوزه قدم
برداردومنتظرنماندکهدولتایناقداماتراانجامدهد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان
جنوبی در خصوص بنیان های گردشــگری ســامت
نیز عنوان کرد :شهر مشهد می توان قطب گردشگری
سالمت باشد؛ باید برای بهره مندی از این ظرفیت ساز
و کارهای موثر و کارآمدی پیش بینی شــود .از سویی
موضوع تبلیغات و اطالعرســانی دو مقوله مهم در این
رابطههستندکهبایدگستردهترپیگیریشوند.
سفیر و نماینده ســابق ایران در یونسکو اظهار کرد:
بسیاری از کشــورها برای آنکه نامشــان ماندگار شود
و به اتــکای آن بتوانند تبلیغات موثری را نیز رقم بزنند؛
برندهاییرادربخشهایمختلفبهثبتمیرسانند.ما
در ایران نیز کاالهایی داریم که دارای مزیت در بازارهای
جهانی هســتند ولی در معرفی و برندسازی از آن ها به
عنوان یک شاخصه برای کشورمان ،کوتاهی کرده ایم.
فرصتهایی که به سادگی از دست میروند و باید زمان
را از دست نداد.

ویبیانکرد:اگرآثاریبهثبتجهانیرسیدهبهمنزله
ثبت هنر ایرانی است و از طرفی دیگر با این ثبت میتوان
آنراترجمهاقتصادیوبستههایاقتصادیتعریفکرد.
حوزه اقتصاد هنر از حوزه هایی اســت که مغفول مانده
است و کمیسیون اتاق در کنار گردشگری به این حوزه
بایدتوجهکند.
ویعنوانکرد:دریونسکوشبکهایتحتعنوانشبکه
شــهرهای خالق وجود دارد؛ تاکنون دو شهر از ایران در
این شبکه ثبت شده که شامل اصفهان در حوزه صنایع
دســتی و رشــت حوزه صنایع غذایی است .مشهد نیز
میتواند به عنوان شــهر کتاب و فرهنگ و یا حوزه های
دیگر در این شبکه قرار گیرد .نقش شورا و شهرداری در
اینزمینهمهماستوبایدفعاالنهترعملکرد.
مجیدیاضافهکرد:مابهعنوانانجمنایرانیهمکاری
با یونســکو آماده انتقال تجارب و برگزاری کارگاه های
آموزشــی در حوزه دیپلماســی شــهری ،دیپلماسی
گردشــگری و ســایر حوزه هــای مرتبــط با صنعت
گردشگریهستیم.

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com
خبر

جایگاهترانزیتدردرآمدملیکشور
مبهماست

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

روزنامه اقتصادي صبح ايران

سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

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

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370

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

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

غفلت از بزرگترین سرمایه معدنی شرق کشور

فیروز ابراهیمی اعتقاد دارد با
وجود ســرمایه گذاری انجام
شــده باز هم این معدن جای
سرمایه گذاری به خصوص از
نوع خارجــی اش را دارد و در
صورت اجرایی شدن ،این موضوع می تواند شرایط
اقتصادی بهتری را برای صنایع خراســان رضوی و
دیگراستانهایکشورفراهمکند.
او می افزاید :افزایش نرخ ارز در کشور در چند ماه
گذشته نه تنها مشکلی در صنایع کشور ایجاد نکرد،
بلکه یکی از دستاوردهای آن واقعی شدن نرخ ارز در
بخش معدن بود و عاملی برای ایجاد فضای رقابتی
بهتردرعرصهصنعتومعدنمحسوبمیشد.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
شرکت توسعه زیرساخت های
شــرق ایــران در گفتوگو با
دنیای اقتصاد از معدن سنگ
آهن ســنگان خواف به عنوان
عسلویهدومکشوریادمیکندومیگوید:اینمعدن
دارای یک میلیارد و  350تن ذخیره ســنگ آهن
است.
محمد علیزاده با اشــاره به شرکت های سرمایه
گذار در ایــن معدن ،درباره مشــکالت آنها اظهار
میکند :برای تولید سنگ آهن ،کنستانتره و گندله
در این معدن به 13میلیون متر مکعب آب نیاز است
یعنی 450لیتردرثانیه.
ســال  92هیات وزیران برای حل مشــکل تامین
آب معدن ســنگان مصوباتی که شامل راهکارهای
مشخصیبود،تصویبکردودراینراستادووزارتخانه
صنایع و نیرو ماموریت یافتند تا اقدامات الزم را انجام
دهند ،اما با وجود ســاخت صنایعی در کنار ســنگ
آهن خواف توســط وزارت صنایع ،هنــوز خبری از
فعالیت هــای وزارت نیرو نیســت ،این نکتــه را در
حالی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه
زیرساخت های شرق ایران بیان می کند که کارخانه
های در حال ساخت از سوی وزارت صنعت نیز برای
تولیدمحصوالتخودنیازشدیدیبهتامینآبدارند.
علیزاده پیشنهاد خود مبنی بر ایجاد بانک آب را
در حالی مطرح می کند که به گفته او در گذشــته
دشتسوزنبرایتامینآبصنایعموجوددرخواف
اختصاصیافتهبوده،امامدتیاستکهایندشتنیز
کهبرایسایرموضوعاتممنوعهبود،ازحالتمذکور
خارج شده و قابل دسترس برای همه مشاغلی است
که به تامین آب نیاز دارند .انتقال آب از دریای عمان
به خراسان رضوی برای معادنی همچون سنگ آهن
خواف به اندازه ایجاد خط دوم راه آهن سنگ سنگان
به جنوب کشــور ضروری اســت ،علیزاده با تاکید
بر این نکته بیان می کنــد :با توجه به نیاز مجتمع
های تولیدکننده فوالد در جنوب کشور ،باید خط
آهن محور خواف به جنوب کشــور که حدود 800
کیلومتر است ایجاد شــود تا بتواند بخش زیادی از
تولیدات مختلف سنگ آهن را به صنایع نیازمند به
این محصول معدنی مهم انتقال دهد .مدیرعامل و
عضو هیات مدیره شــرکت توسعه زیرساخت های

علیزاده :با توجه به نیاز مجتمع های
تولیدکننده فوالد در جنوب کشور،
باید خط آهن محور خواف به
جنوب کشور که حدود  800کیلومتر
است ایجاد شود تا بتواند بخش
زیادی از تولیدات مختلف سنگ
آهن را به صنایع نیازمند به این
محصول معدنی مهم انتقال دهد

zضرورت دیده شدن مشاغل مرتبط با معدن در
خراسان رضوی

مریمنخعیسعدآباد دنیای اقتصاد« -،شرق کشور» درآمدزاترین نقطه کشور بعد از
خبرنگار
عسلویه در بخش معدنی است و معدن سنگ آهن سنگان یکی
از  10معدن بزرگ دنیا به شمار می رود .معادن سنگ آهن سنگان خواف در مجموع با
ذخیرهیکمیلیاردتنییکیاز10حوزهبزرگاستخراجسنگآهندرجهاناست،این
معادن تامین کننده خوراک اولیه برای تولید  17.5میلیون تن کنسانتره 15 ،میلیون
تن گندله و 5میلیون تن سنگ آهن است .سنگ آهن خواف بزرگترین معدن سنگ
آهنخاورمیانهاستکهازگذشتهبامشکالتزیادیهمچونکمبودآب،فروشارزان
قیمت ،انتقال مواد معدنی ،آلودگی محیط زیست و ...مواجه بوده است .در این گزارش
بهدنبالاینهستیمکهببینیممشکالتگذشتهاینمعدنمرتفعشدهویامسئوالن
ذیربطبرایحلآناقدامخاصیانجامدادهاند؟
شرق ایران سرمایه گذاری برای برق و رفع مشکالت
گازمعدنسنگآهنخوافراازجملهاقدامات انجام
شده در این بخش عنوان می کند.

zضرورت نظارت تشکل های مردم نهاد بر تامین
آب سنگ آهن خواف

رئیــس کمیســیون معدن و
صنایع معدنی اتــاق بازرگانی
خراســان رضــوی نیــز در
خصوص تامیــن آب معادن
خواف می گوید :بیش از 4سال
است که مجوز تامین آب از محل صرفه جویی بخش
کشاورزی به معادنی همچون سنگ آهن در سنگان
خواف صادر شده ،اما مشخص نیست چند درصد از
مشکالت تامین آب در این بخش رفع شده است.
علی اصغر پورفتــح اهلل ادامه می دهد :با توجه به
اینکه آبیاری کشــاورزی چند سالی است مکانیزه
شده اســت ،این موضوع میزان صرفه جویی قابل
توجهی دارد و براین اساس مجوز مذکور صادر شده
و به نظر می رسد باید تشکل های مردم نهاد بر ارائه
آب به معادن از محل صرفه جویی بخش کشاورزی
نظارتکنند.

 4zهزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ایجاد
معدن سنگ آهن خواف

کشــف ذخایرمعدنی در ســنگان به سال های
 1352تــا  1355بر می گردد ،امــا پس از پیروزی
انقالب اســامی ایران در نیمه دوم سال  1362به
منظور تعیین دقیق ذخایر ،این معادن به شــرکت
ملی فــوالد واگذار شــد و از همان ســال فعالیت
های اکتشــاف مقدماتی شــروع و در سال 1368
خاتمه یافت .دبیر خانه صنعــت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی به ســال دقیــق فعالیت معدن
ســنگ آهن خواف اشــاره ای نمی کند ،اما میزان
ســرمایه گذاری اولیه آن را 4هــزار میلیارد تومان
اعالم و اضافه مــی کند :این معــدن فرصت های
اشتغالزایی بسیاری را برای مردم این منطقه فراهم
کردهاست.
آمارهایی که طی سال های اخیر به طور رسمی
و غیررســمی درباره اشــتغال زایی 10هزار نفری
مجموع طرح های مجتمع ســنگ آهن ســنگان
منتشر شده ،رقم قابل توجهی را نشان میدهد؛ هر
کدام از طرح های موجود در مجتمع سنگ آهن در
دوره اجرا حداکثر برای یک هزار و 500نفر و در دوره
بهره برداری حداکثر برای  800نفر اشــتغال زایی
دارند که در مجموع اشــتغال زایی به میزان  3هزار
نفر به طور مستقیم و 7هزار نفر به طور غیرمستقیم
است.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق بازرگانی خراسان
رضوی نیز به ضــرورت دیده
شدن مشاغل مرتبط با معدن
در این استان تاکید دارد و می
گوید :با توجه به اهمیت این مشــاغل شاید بتوان
گفت ،عالوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای  9هزار
نفر در معادن استان 30 ،تا  40هزار نفر اشتغالزایی
غیرمستقیمنیز بهدنبالدارد.
آریوبرزن مافی مشاغل مرتبط با معدن را شامل
حمل و نقل ،برق ،گاز ،ماشــین آالت و ...عنوان می
کند و می افزاید :یکی از مهمترین مشــکالت این
معادن خام فروشی است ،زیرا مواد معدنی در جهان
به راحتی به فروش می رســد ،اما آنچه مهم است
تبدیل آنها به صنایع میان دستی و باالدستی است
کهبتوانداشتغالوارزشافزودهایجادکند.
ایرانششمیندارندهموادمعدنیدرجهاناستو
می تواند فروش این مواد را به راحتی انجام دهد ،اما
چرا وقتی می تواند با تبدیل آن به صنایع مورد نیاز
جهان ارزش افزوده را افزایش و اشتغال ایجاد کند،
موادمعدنیراخامبفروشد؟
به گفته دبیر کمیســیون معدن و صنایع معدنی
اتاق بازرگانی مشــهد ،ایجاد واحدهای فرآوری و
تبدیل مواد معدنی به صنایع در این اســتان بسیار
توصیه می شود ،اما الزم است مسئوالن از صادرات
خام آن جدا پرهیز کنند ،بنابراین ،در این راستا ،بهره
گیری از نقشه راه برای ایجاد اشتغال و افزایش ارزش
افزوده ضروری است.

ابراهیمی :هر کدام از طرح های
موجود در مجتمع سنگ آهن در
دوره اجرا حداکثر برای یک هزار
و  500نفر و در دوره بهره برداری
حداکثر برای  800نفر اشتغال زایی
دارند که در مجموع اشتغال زایی به
میزان  3هزار نفر به طور مستقیم و 7
هزار نفر به طور غیرمستقیم است

عضوکمیسیونعمرانمجلساعالمکرد

تعدادآزادراههایخراسانرضوی،کمترازمیانگینکشوری
رفعمشکالتاینصنفاقدامکند.
بنایی گفت :با مســئوالن مربوطــه در وزاتخانه
صنعت ،معدن و تجارت نیز جلســات متعدد برگزار
شده است تا با رویکرد حمایت از تولید ملی به تقویت
و افزایش تولید الستیک در واحدهای تولیدی کشور
اقدامشود.

عضو شورای شهر مشهد:

تصمیم گیریهای مدیران اجرایی
باید مبتنی بر پژوهش باشد

ایسنا -عضو شورای شهر مشهد گفت:
تصمیم گیریهای مدیــران اجرایی
همیشه باید مبتنی بر پژوهش باشد.
شهناز رمارم اظهار کرد :با وجود انجام حجم
باالیــی از فعالیتهای مبتنی بر پژوهش و
تحقیقات در استان ،اما نمود آن را در جامعه نمیبینیم لذا باید
دریابیم که کجای کار میلنگد.
وی ادامه داد :رابط ه بین پژوهشــگران و مدیران اجرایی ما
یک رابطه دقیق و مبتنی بر سازوکار مشخصی نیست ،یعنی
زمانی که فردی به عنوان مدیر اجرایی انتخاب میشود ،زیربنای
تصمیمات آن تجربههای شخصی و توانمندیهای فردی وی
می شود و هیچگاه از یک تیم پژوهشی به عنوان تیم تصمیم
ساز کمک نمیگیرد.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد اضافه کرد :لذا این خالء وجود
دارد که مراکز پژوهشی ما در تصمیم سازیها دخیل نیستند
و پژوهشهای ما خاک میخورند ،درحالیکه مدیران اجرایی
ما همیشه باید تصمیم گیریهایشان مبتنی بر پژوهش باشد.
رمارم تاکید کرد :شورای شهر مشهد طبیعتا وظیفه سنگینی
در این زمینه دارد و خود ابتدا باید به سراغ پژوهشهای انجام
شده برود تا تصمیمگیریهایش بر این اساس باشد.

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

دنیای اقتصاد مشکالت و ظرفیت های سنگ آهن خواف را بررسی می کند

zمعدن سنگ آهن خواف دارای یک میلیارد و350
تن ذخیره است

دنیای اقتصاد -سرپرست استانداری خراسان رضوی
با اشاره به صدور  2میلیون و  100هزار تن کاال طی سال
گذشته از این اســتان به کشورهای هدف صادراتی،
اظهار کرد :در هشت ماه امسال نیز با کسب عنوان برتر
صادرات کشور ،موفق به صدور یکمیلیون تن کاال از
خراسان رضوی شدهایم.
قربان میرزایی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و شرکتهای
نمونه حوزه حملونقل بینالمللی استان خراسان رضوی افزود:
 20درصد ترانزیت کشور از طریق این استان انجامشده است و
در این حوزه رتبه نخست در کشور را داریم.
غالمحســین شافعی ،رئیس اتاق ایران نیز گفت :وضعیت
حملونقل در اقتصاد ایران چندان رضایتبخش نیست .سهم
حملونقل در تشکیل سرمایه کالن اقتصاد کشور بهشدت پایین
است همچنین سهم اعتبارات عمرانی حدود  10درصد است.
او گفت :اگرچه شاغالن بخش حملونقل سنگین و تجاری
کشور بهصورت مستقیم کم هستند اما شاغالن غیرمستقیم
و فرصتهای شــغلی که از رشد و توسعه این بخش حاصل
میشود بسیار درخور توجه است.
شافعی ادامه داد :از سویی دیگر ،فرسودگی جادهها و نبود
زیرساختهای مناسب حملونقل بینالملل باعث شده است
تا ایران نتواند از مزیتهای ارتباط شرق و غرب و جاده ابریشم
بهره ببرد .همچنین فرســودگی باالی سیســتم حملونقل
سنگین کشــور ،در خودروهای تجاری ،در کنار قیمتهای
باالی این قبیل وسایل و عدمحمایتهای الزم سیستم بانکی
و سیاســتگذار کشور مشکالت و مســائل را در این حوزه
دوچندان کرده است.
احمد زمانیان یزدی ،رئیــس هیئتمدیره انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل بینالمللی استان خراسان نیز اظهار کرد:
امروزه با صنعتی به نام حملونقل مواجه هستیم که با وجود
بلوغ تاریخی خود ،هنوز لباس نوزادی بر تن دارد .سرپرست
مشــخص ،متخصص و واحد ندارد و چشماندازی برای آینده
آن متصور نیســتم .آیا ارج نهادن به فعاالن این صنعت ملّی
در مقام حرف و عمل یکی اســت؟ آیا تعدد قوانین و مقررات
متضاد ،عدم اجرای قوانین مالیاتی عادالنه و مبهم بودن جایگاه
ترانزیت در درآمد ملّی کشور ،به معنای گرامی داشته شدن
است؟ قطعا پاسخ منفی است .زمانیان یزدی ادامه داد :امروز
صنعت ملی حملونقل با نابسامانی و سردرگمی مواجه است.
بدون تردید زمان آن رسیده است که نقش نمایندگان مردم و
بخش خصوصی در اقتصاد ملّی را باور کنیم .پرواضح است که
اقتصاد تکمحصولی ،مانعی برای رشد سایر درآمدهای ملّی
است .تا زمانی که یک بشکه  50دالری نفت محل درآمد کشور
است ،به ترانزیت که حداقل تنی  15دالر برای دولت درآمد
دارد واقعی دارد ارج نمینهند .این فعال بخش خصوصی ادامه
داد :حال در شرایطی که تحریمهای ظالمانه ،ما را تهدید کرده
است .دیگر زمان آن نیست ،که هر تن  15دالری را به گوشه
عزلــت بنهیم و به این بخش درآمد ملی بیتوجهی کنیم .ما
فعاالن این صنعــت قصد آن نداریم که ترانزیت را جایگزین
نفت کنیم .این امری محال و زمانبر است اما به جد معتقدیم،
میتوانیم به توسعه کشور کمک کنیم و نقش خود را ایفا کنیم.
خواســته ما ،شنیده شدن ،مورد مشورت قرار گرفتن و مورد
اعتماد واقعشدن است .در این مراسم از ده شرکت حملونقل
نمونه و هفت نفر از پیشکسوتان حوزه حملونقل بینالمللی
استان خراسان تقدیر شد.

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

 zاصالحنحوهتخصیصالستیک

دنیای اقتصاد -عضو کمیســیون عمران
مجلس و رئیس مجمع نمایندگان خراســان
رضوی با تاکید بر لزوم تسریع در انجام طرح
های ریلی خراسان گفت :طول و نوع راهها در
خراسانرضویناکافیونامناسباست.
حمید بنایی در مراســمی که به مناسبت هفته
حمل و نقل ،رانندگان و راهداری در مشــهد برگزار
شد ،افزود :در حالی که ســهم آزادراهها در خراسان
رضوی  1.7درصد کل راهها است ،رقم میانگین این
نوع راه در کشور سه درصد است و همچنین با وجود
اینکه  19درصد راههای استان اصلی است میانگین
این عدد در کشور 30درصد است.
بنایی احداث راه آهن را موجب تسریع در حمل و
نقل و کاهش تصادفات جاده ای دانســت و بر اجرای
طرحبرقیکردنراهآهنمشهد-تهرانتاکیدواظهار
کرد :پروژه ریلی مشهد  -زاهدان به عنوان بزرگترین
پروژه ریلی کشــور شناخته می شود که ساخت یک

قطعه از این راه آهن از یونســی گناباد آغاز شده و در
صورت تکمیل این طرح ،تردد مســافران در مسیر
جنوباستانتسهیلوایمنخواهدشد.
به گزارش ایرنا ،عضو کمیســیون عمران مجلس
شورایاسالمیدربخشیدیگرازسخنانشبهمشکل
کمبود الستیک اشاره کرد و گفت :نیاز ساالنه کشور
بهالستیکدربخشحملونقلحدودچهارمیلیون
حلقه اســت که نیمی از آن به صورت قاچاق وارد می
شود.ازاینتعدادیکمیلیونحلقهالستیکدرداخل
کشور تولید می شود و یک میلیون حلقه دیگر نیز به
صورت قانونی وارد می شود.
وی ادامه داد :الستیک قاچاق بدون نظارت و اغلب
از طریق داللها و ســودجویان با قیمتهای زیاد در
کشــور عرضه می شــود که برای رفع این مشکل از
گمرک و ســایر نهادهای متولی درخواســت شده
اقدامات الزم برای تقویت واردات قانونی الســتیک
انجام شــود و مجلس نیز آمادگــی دارد برای قانون
گذاری یا رفع موانع قانونی در قالب طرح و الیحه برای

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی جمعیت
درگیر با صنعت حمل و نقل کشــور را  900هزار نفر
اعالم کرد و افزود :کمیســیونهای مختلف مجلس
پیگیر مطالبــات به حق کامیونداران هســتند و در
همین راســتا معتقدیم نحوه اختصاص الستیک به
رانندگانبراساسبارنامهنیزبایداصالحشود.
وی اظهار کرد :هم اکنون بسیاری از خودروهایی
که در کارگاههای عمرانی مشغول فعالیت هستند به
دلیلنداشتنبارنامهازسهمیهالستیکمحرومندکه
بونکرها و کمپرســی های کارگاههای عمرانی از آن
جمله اند و این موضوع برای شرکتهای پیمانکاری
طرح های عمرانی مشکالتی را ایجاد کرده است لذا
پیشنهادشددرایناستان 15درصدالستیکدولتی
بهاینخودروهایسنگیناختصاصیابد.
 zبی اعتمادی بین رانندگان و شرکتهای حمل و نقل

مسعود کارزانی ،عضو هیات مدیره کانون انجمن
های صنفی شــرکتها و موسســات حمل و نقل
داخلی کاالی کشور نیز گفت :صنعت نوپای حمل و
نقل دوران پرفراز و نشــیبی را سپری کرده است اما
تمام اتهامات در زمینه مشکالت حمل و نقل متوجه
شرکتهایحملونقلاست.
کارزانــی افزود :بــی اعتمادی بیــن رانندگان و

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

مدیرعاملشرکتگازخراسانرضویاعالمکرد

مصرف 38درصدگازطبیعیدربخشنیروگاهی
ایسنا-مدیرعاملشرکتگازخراسانرضوی
گفت :در مدت زمان  9ماهه نخست سال ،97
سه میلیارد و  326میلیون مترمکعب گاز
تحویل بخش نیروگاهی شده که این رقم
معادل  38درصد مصرف گاز استان در این

مدت است.
ســیدحمید فانی با اعالم این خبر اظهار کرد :در این مدت شش
نیروگاه بزرگ تولید برق استان ،سه میلیارد و  326میلیون مترمکعب
گاز مصرف کردهاند که به ترتیب نیروگاه نیشــابور با  951میلیون
مترمکعب و شمس با  41میلیون مترمکعب بیشترین و کمترین آمار
مصرف این بخش را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود :همچنین نیروگاه فردوسی با  815میلیون مترمکعب،
شریعتی  ،534طوس  520و نیروگاه مشهد با  465میلیون مترمکعب
به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد :در  9ماهه سال گذشته،
سه میلیارد و  169میلیون مترمکعب گاز تحویل نیروگاههای استان
شده است ،این رقم نشان دهنده رشد  5درصدی گازرسانی به این
بخش در سال جاری است.

صدور 165هزارسندمالکیتتکبرگ
در خراسان رضوی

ایرنا -مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان
رضوی گفت :با صدور  165هزار و  612فقره
ســند مالکیت تک برگ از ابتدای امسال
تاکنون در  31واحد ثبتی استان ،این رقم
نسبت به مدت مشــابه پارسال  30درصد
بیشتر شده است.
محمدحسین بهادر افزود :همچنین در این مدت به 151هزار و700
استعالم صادره از دفاتر اسناد رسمی و مراجع قضایی خراسان رضوی
پاسخ داده شد که نشانگر رشد  18درصدی نسبت به پارسال است.
وی ادامــه داد :در چارچوب فعالیت اداره کل ثبت اســناد و امالک
خراسان رضوی و به دستور محاکم دادگستری  27هزار و  500ملک
نیز در این مدت بازداشت شد .همچنین  19هزار  800ملک که پیشتر
بازداشت شده بودند حکم رفع بازداشت گرفتند.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی گفت 6.5 :درصد از
اسناد مالکیت صادره کل کشور مربوط به این استان است .با برنامه
ریزی صورت گرفته ،اسناد مالکیتی که در گذشته سابقه سند حدنگار
در بانک جامع امالک را دارند ظرف کمتر از  48ساعت صادر و تحویل
مالکان آنها می شود .بهادر گفت :بر اساس برنامهریزی انجام شده ،تا
پایان امسال برای  300ملک دولتی ،هزار و  650ملک موقوفه و 10
هزار ملک واقع در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت و روستاهای
باالی  20خانوار سند مالکیت صادر خواهد شد.

افزایش 40درصدیمیانگینبارشپاییزیدر
خراسانرضوی
ایرنا -مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی
گفت :میانگین حجم بارندگی در این استان
طیپاییزامسالنسبتبهمدتمشابهدردوره
آماری بلندمدت حدود  40درصد بیشتر شد.
محسن عراقیزاده افزود :در حالی که از ابتدای
مهر تا پایان آذرماه امسال  57میلیمتر باران در خراسان رضوی بارید،
این میزان در مدت مشــابه دوره بلندمدت  41میلیمتر بوده است؛
میزان بارشهای پاییزی امسال در خراسان رضوی نسبت به پاییز
پارسال نیز پنج برابر بیشتر شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت :در این مدت بیشترین
حجم بارش در شهرســتانهای کالت و قوچان به ترتیب با  100و
 98میلیمتر ثبت شد .کمترین حجم بارش پاییز امسال نیز مربوط
به شهرستانهای تایباد و خواف به ترتیب با  10و  14میلیمتر بود.
عراقیزاده گفت :میانگین بارندگی پاییز امسال در مشهد نیز 61
میلیمتر ثبت شد که نسبت به پاییز پارسال هفت برابر رشد داشته و در
مقایسه با میانگین بلندمدت 40درصد بیشتر است .میانگین بارندگی
در خراسان رضوی  210میلیمتر و در کشور  240میلیمتر است.

شرکتهای حمل و نقل به سرعت ایجاد می شود و
ایجاداعتمادمجددبهزمانزیادینیازخواهدداشت.
وی اظهار کرد :با وجود مشــکالت فراوان می توان
شرکتها و موسسات حمل و نقل را یک بنگاه زیان
ده معرفــی کرد و امروز مســاله بیمه تکمیلی نیز بر
مشکالتاینشرکتهاافزودهشدهاست.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسانرضوی

ابراهیم نصری ،مدیــر کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای خراســان رضوی هم گفت :مشکالت ایجاد
شــده در صنف حمل و نقل در سال جاری و سال95
به خاطر بروز برخی مشــکالت اقتصادی و افزایش
قیمتها نیســت بلکه رفع آن نیازمند نقد  20سال
گذشتهاینصنعتاست.
وی افزود :این صنف ،کم توقع و با گذشــت است و
امیدواریم مشکالت امروز که بیشتر معلول افزایش
قیمتهامیباشدباهزینهکمتررفعوسپریشود.
نصری اظهار کرد :بخش دولتی در شــرایط خاص
نیازمند ضوابط خاص اســت و قوانین دست و پاگیر
باید تغییر کند لذا در برخورد با مشکالت صنف حمل
و نقل باید وظایف همه دستگاهها بهصورت عملیاتی
مشخصشود.
وی گفت :باید به مدیریت اســتان اختیارات الزم
تفویض شود تا مسائل موجود در این صنف مدیرت
شود .نصری اولویت نخست راهداری را ارتقای ایمنی
در جاده اعالم کرد و افزود :با منابع کم می توان وضع
موجودرابهدرستیمدیریتکرد،کشتهشدنساالنه
 700نفر درجاده های خراســان رضوی برازنده این
استان و زائران بارگاه حضرت امام رضا (ع) نیست.

ایسنا -رئیس ســازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی گفت :در بحث تولید مرغ در
استان تا  ۱۲میلیون قطعه میتوانیم در هر
دورهای جوجهریزی کنیم.
مجتبی مزروعی در جلسه بررسی مسائل مربوط
به تولید ،تامین نهادهها و قیمت مرغ ،اظهار کرد :در بحث تامین بازار
مرغ و قیمتها باید ضمن رسیدن به یک قیمت کارشناسی و واقعی
نیاز مردم را برآورده کرده و تعادل را در بازار ایجاد کنیم.
وی افزود :استان ما در بحث تولید مرغ ظرفیت باالیی داشته و تا
 12میلیون قطعه میتوانیم در هر دوره جوجهریزی کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد :قیمت
 ۹۸۰۰تومان برای مرغ منطقی نیست و ما معتقدیم که تولیدکنندگان
نباید ضرر کنند ،زیرا آبرو و حیثیت آنها در گرو تولید است و باید با
عزت به تولید ادامه دهند .وی خاطرنشان کرد :اولویت ما در تولید
مرغ تامین بازار مشهد و خراسان رضوی است و اگر ظرفیتی برای
صادرات بود اعالم شود تا از ارزآوری آن استفاده کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد :اگر در
بحث مرغ به تعادلی که مورد نظر است برسیم ،افتخاری برای بخش
کشاورزی است ،از طرفی میتوانیم بر قیمتها نیز اثرگذار باشیم و
در این زمینه باید هرکاری انجام دهیم تا مردانگی و جوانمردی بخش
کشاورزی اثبات شود.

 zرفع مشکالت صنعت حمل و نقل نیازمند نقد
گذشتهاست

تواناستاندر 12میلیونقطعهجوجهریزی

