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ضرورت تغییر نگاه از قاچاقچی به کارآفرین
غالمحسین امیری *
شرکت های حمل و نقل بین المللی با قوانین متعددی
از جمله قانون امور گمرکی ،مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
مالیات اعم از مالیات بر ارزش افزوده و دیگر انواع مالیات،
تأمین اجتماعی و  ...سر و کار دارند .یک شرکت حمل
و نقل باید با تمام این قوانین دست و پنجه نرم کند در
ال مانع کسب و کار هستند و در
حالیکه برخی معارض یکدیگر و برخی اص ً
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شرکت های حمل و نقل دیدگاه خوبی
وجود ندارد .در همه جای دنیا یک شرکت حمل و نقل شرکت کارآفرین
است چون ایجاد شغل می کند .یعنی باری از روی دوش دولت برمی دارد
ال جلوی فعالیت آن گرفته می
اما در ایران به جای حمایت ،با این قوانین عم ً
شــود .فعاالن حمل و نقل به هر شکل خود را با قوانین وفق می دهند اما
گاهی همان قانون هم اجرا نمی شود .در هیچ کجای دنیا مالیات بر ارزش
افزوده در حمل و نقل بین المللی نداریم اما ایران تنها کشوری است که از
شرکتهای حمل و نقل مالیات بر ارزش افزوده اخذ می کند .سال هاست
که از طریق اتاق بازرگانی و وزارت راه این مسئله را پیگیری می کنیم ،به
مجلس هم ارجاع داده شده است اما همچنان بالتکلیف مانده است.
سخت گیری هایی که در اجرای قوانین اعمال می شود نیز کمرشکن است.
یک شرکت حمل و نقل دائما درگیر است که هر سه ماه این فرم های مالیات
بر ارزش افزوده را برای شعبه ذیربط دارایی ارسال کند.
در بســیاری اوقات قانون اجرا می شود اما بخشنامه ها و آئین نامه های
خلق الساعه که معارض با قانون است یا جلوی اجرای قانون را می گیرد ،مانعی
سنگین بر سر راه ایجاد می کند .ما حمل و نقل بین المللی انجام میدهیم
و تابع قوانین و کنوانسیون های بین المللی هستیم؛ بنابراین ،نمی توانیم آنها
را نادیده بگیریم و بحث جدیدی ایجاد کنیم .در حال حاضر یک شــرکت
حمل و نقل برای حمل یک محموله ،پروسه ای سه ماهه را طی می کند اما
در این بین با یک آیین نامه همه چیز تغییر می کند و قراردادها با راننده و
صاحب کاال دچار مشکل می شود .متأسفانه در حال حاضر هر مأمور ،هم
مجری است هم مجازات می کند .شواری عالی ترابری کشور بهعنوان مرجع
تصمیم گیری مقررات حمل و نقل مشخص شده است .در صورت تخلف
یک شرکت ،باید مراتب به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انعکاس
داده شود .در آنجا کمیسیون ماده  10مرکب از  5نماینده از اتاق بازرگانی،
گمرک ،ســازمان راهداری ،وزارت بازرگانی و شورای عالی کشور است که
باید این  5نفر مشخص کنند این تخلف صحت دارد یا ندارد و اگر دارد چه
مجازاتی برای آن تعیین شود و پس از آن ابالغ کنند .
ادامه درهمینصفحه
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دنیای اقتصاد  -سنگان خواف اسمی است که به ویژه در سالهای اخیر در میان
اهالیمعدنپررنگشدهواهمیتاینمنطقهدرتامینمواداولیهموردنیازفوالد
کشوربرکسیپوشیدهنیست؛تاجاییکهبعدازعسلویه،بهعنواندومینمنطقه
معدنی کشور مطرح است اما مشکالت این منطقه به اندازه اسم و رسمی که در
این سالها برای خود دست و پا کرده ،بزرگ و پررنگ است؛ مسئوالن هم در همه
اینسالهاازدادنوعدهبرایحلچالشهاکمنگذاشتهاندامافعاالنمعدنیاین
منطقه میگویند در این سالها عمل به وعدهها و حل مشکالت را کمتر دیدهاند.
درشمارهگذشتهگزارشــیباعنوان«غفلتازبزرگترینسرمایهمعدنیشرق
کشور» منتشر کردیم و به مشکالت معادن سنگان خواف پرداختیم؛ مشکالتی
چون تامین آب ،حمل و نقل مواد معدنی ،خام فروشی و ...گریبان سنگان خواف
راگرفتهوباوجودتوجهمسئوالنونمایندگانمجلسبهاینمنطقه(آنطورکهدر
سخنانومصاحبههایشانمیخوانیم)،چالشهاهمچنانباقیاستوحلمقطعی
مشکالت و راه حلهای کوتاه مدت ،نتوانسته گره از موانع پیش روی معدنکاران
اینمنطقهبردارد؛منطقهایکهباعثشدهزنجیرهتولیددرحوزهفوالددراستان
تقریباکاملوفرایندتولیدکنسانتره،گندله،خردایشوآهناسفنجیو...انجام
شود؛بنابراین،اهمیتتوجهبیشتربهاینبخشدوچندانمیشود.
صفحه 4

درنشستکمیسیونکشاورزیوآباتاقمشهد
باحضورمسئوالنکشوریمطرحشد

چالش خام فروشی و بسته های
حجیم صادراتی
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صفحه 3
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جزئی از این مملکت اســت .برآوردی که پیش از چنین
مشکالتی در وزارت راه داشتیم نشان می داد که می توانیم
روی  10میلیون تن 2 ،میلیارد دالر درآمد ارزی داشته
باشیم و برای  250هزار نفر ایجاد اشتغال کنیم .هرچه تناژ
باال رود درآمد هم باال می رود .این درآمد بسیار خوب است.
باید دید ما تا چه زمانی می خواهیم متکی به نفت باشیم.
وقتی جزیره ای فکر می کنیم این مشکالت وجود دارد.
اگر در دوره وزیر جدید ،برای اصالح مشکالتی که سر راه
حمل و نقل است اقدام شود ،می توان امید داشت که ظرف
یک سال آینده آرامش به شرکت های حمل و نقل بازگردد.
آن هم با گذاشتن جلسات هماهنگی با نهادهای ذیربط
در راستای جلوگیری از سخت گیری هایی که اعمال می
کنند .باید فرهنگ ترانزیت در دیگر سازمان ها جا بیفتد.
چون کاهش هزینه است .وقتی کاالیی در گمرک یا مرز
یا در مسیر بازرسی متوقف می شود ،همه مشمول هزینه
است .باید این هزینه ها کم شود .تسهیالت باید برقرار شود.
متأسفانه جوی ایجاد شده که عده ای آمارهای الکی در
ارتباط با قاچاق می دهند .این پدیده آنقدر بزرگ شــده
که تمام فعالیت های مملکت تحت الشعاع قاچاق معطل
مانده است .هر مسئولی بدون برآوردی یا منبع معتبری
رقمی میلیاردی را برای قاچاق اعالم می کند .همه این
سخت گیری ها هم برای همین وضعیتی است که ایجاد
شده است.
البته این بحث نیز قابل قبول است که تشکل های حمل

چالشهای پیش روی زعفران در بازار جهانی

سوداگران جای صادرکنندگان اصیل را گرفتهاند

صفحه3

ضرورت تغییر نگاه از قاچاقچی به کارآفرین

ادامه یادداشت
اما متأســفانه ســازمان ها بدون اینکه موضوع را به
کمیســیون را ارجاع کنند ،حکم صادر و اجرا می کنند
و شرکت حمل و نقل هم هیچ کاری نمی تواند بکند.
بنابراین خواسته جدی ما از وزیر جدید این است که
بر اســاس قانون و اختیاراتی که دارد اجازه ندهد که هر
سازمانی مانع فعالیت شرکت حمل و نقل شود و در این
راستا دخالت کند .امید است که متولی گری وزارت راه
اعمال شود.
دچار پاسخ به اینکه گفته می شود برای اصالح قوانین
در مجلس باید پیشنهاد به گونه ای مطرح شود که نفع
و سود دولت دیده شود ،این سوال پیش می آید که مگر
دولت و ملت از هم جداســت؟ در قانون اساسی دولت و
ملت از هم جدا نیستند .دولت کارگزار مردم است چگونه
این دو را می توان از هم جدا کرد .وقتی یک شرکت حمل
و نقل ایجاد می شود آن هم در خدمت دولت است چون
حداقل برای  20تا  30نفر شغل ایجاد می کند و در قانون
اساسی یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال است .بنابراین
باید دولت از این شرکت حمایت کند تا کار خود را ساده
تر انجام دهد نه اینکه سنگی بیندازد تا نفع بیشتری ببرد.
اگر این سنگ اندازی ها نبود و حمل و نقل بین المللی به
خوبی جلو می رفت ،حداقل  20تا  30میلیون تن ترانزیت
می توانستیم داشته باشیم چون پتانسیل آن را داشتیم و
این نفع به دولت هم می رسید چون شرکت حمل و نقل
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و نقلی در ارتباط با پیگیری مشکل ضعیف عمل می کنند.
باید هر کدام تیم تخصصی قوی حقوقی داشته باشند زیرا
یک مدیر شرکت برای پیگیری های این مشکالت زمان
کافی در اختیار ندارد .بنابراین باید مشکالت به این تیم
ارجاع داده شــود و آن تیم آنها را از دولت ،مجلس و ...
پیگیری کند .این مسئله قابل پذیرش است اما جدا کردن
دولت و شــرکت های حمل و نقل و ملت درست نیست
چراکه اینها یکی هستند .نحوه رفتار در این چند سال به
گونه ای بوده که دولت و مردم را از هم جدا کرده اند .در
صورتی که دولت کارگزار مردم است .این نکته را نیز نباید
از نظر دور داشــت که دولت طی این مدت اقداماتی هم
انجام داده است .هم اکنون حدود  3یا  4سال که  3قانون
را به مجلس داده است .اما مجلس نیز به موقع رسیدگی
نکرده اســت .درباره اصالح قانون امور گمرکی ،مبارزه با
قاچاق کاال و ارز و مالیات بر ارزش افزوده ،دولت و بخش
خصوصی پیگیری کــرده اند اما مجلس به دلیل تراکم
قوانینی که باید بررسی کند هنوز بررسی نکرده است .از
نمایندگان نیز خواستاریم که این چند قانون را در اولویت
قرار دهند .باید توجه داشــت آن اندازه که اصالح این 3
قانون در ترانزیت تأثیر دارد ،الحاق به کنوانسیون ای.دی.آر
به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های آن ،تأثیرگذار نیست.
* معاون اسبق دفتر ترانزیت و حمل و نقل
بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

صفحه 3

درنشستخبریهشتمیننمایشگاهتخصصیشهرهوشمند
مطرحشد

رونمایی از محصوالت حوزه
هوشمندسازی با حضور وزیر ارتباطات
همین صفحه

درنشستخبریهشتمیننمایشگاهتخصصیشهرهوشمندمطرحشد

رونماییازمحصوالتحوزههوشمندسازیباحضوروزیرارتباطات

دنیای اقتصاد ،افســانه آشفته -نشست خبری
هشتمین نمایشگاه تخصصی شــهر هوشمند با
رویکرد «شهر هوشمند؛ شــهر امید و زندگی» با
حضور مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری
مشهد برگزار شد؛ این نمایشگاه  12تا  16دیماه در
محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد شد.
محمدجواد رجائیان ،مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات
شهرداری مشهد ،با اشاره به اینکه این نمایشگاه نسبت به
سالهای گذشــته رویکردی متفاوت خواهد داشت ،ابراز
امیدواری کرد :با برگزاری چنین نمایشــگاههایی در حوزه
خدمات هوشمند شهری پیشتاز باشیم .در این فضا خواستیم
دستاوردهای چند سال اخیر حوزه مدیریت شهری با شعار
«شهر مشهد؛ شهر امید و زندگی» را واضح و آشکار برای
شهروندان مشــهدی ارائه دهیم .وی تاکید کرد :عالوه بر
فضایی که برای نمایش مستقیم سرویسهای شهرداری در
حوزه خدمات شهری ،حمل و نقل ،شهرسازی ،برنامهریزی
و حوزههای ستادی و ...در نظر گرفته شده ،شرکای فنی و
تجاری شهر هوشمند مشهد در سالن حضور خواهند داشت
و فعالیتهای خود را که در این مدت به بهرهبرداری رسیده،
در معرض دید قرار خواهند داد.
zفرهنگسازیدرراستایاستفادهازپرداختموبایلی
رجائیان در خصوص کیف پول شــهروندی گفت :کیف
پول شــهروندی برای اولین بار در کشور ،در شهر مشهد و
با همکاری یکی از شــرکتهای بانکی ایجاد شده؛ مردم با
نصب نرمافزار کیف پول ،عملیات پرداخت خود را عالوه بر
روشهای جاری ،در پرداختهای خرد مانند تاکسی ،اتوبوس
و مترو با موبایل انجام میدهند تا پرداختهای موبایلی را
جایگزین پرداختهای بانکی خود کنند؛ این نوع پرداخت
آسانتر و در دسترستر خواهد بود.
وی اضافه کرد :در این نمایشگاه همانند نمایشگاههای
دیگر شهروندان بلیت تهیه میکنند اما زمانی که وارد سالن
میشــوند ما به شــهروندان پول میدهیم؛ یعنی با نصب
نرمافزار کیف پول الکترونیک ،کیف پول آنها شارژ میشود
و شــهروندان میتوانند در نمایشگاه و یا سطح شهر از آن

استفاده کنند .حدود  ۸۰درصد از پرداختهای بانکی کمتر
از  ۵۰۰۰تومان اســت که منجر به هدر رفت سرمایههای
ملی کشور میشــود چرا که هزینههای سنگینی را برای
شبکه بانکی به همراه خواهد داشت اما با این کیف پول ،از
هزینههای گزاف جلوگیری میشود و نیاز به سختافزاری
مانند دستگاه کارتخوان کاهش مییابد.
zاطالعاتشهریباسامانه«فاش»دراختیارمردم
وی با بیان اینکه سند جامع عملیاتی شهر هوشمند مشهد
با همکاری پارک علم و فناوری تهیه و تدوین شده ،عنوان
کرد :از این سند در نمایشگاه شهر مشهد رونمایی خواهد
شد .شفافیت و در اختیار گذاشتن اطالعات شهری در اختیار
عموم از طریق سامانه «فاش» راهاندازی شد و مردم میتوانند
به تمام قراردادهای منعقده شهرداری دسترسی داشته باشند.
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری مشهد در
خصوص مرکز نوآوری شهری خاطرنشان کرد :این مرکز به
همت شهرداری مشهد راهاندازی شد و بخشهای مختلفی
از سالن فردوسی نمایشگاه بینالمللی مشهد را به بخشهای
نوآورانه با محوریت شهر خالق در نظر گرفتیم؛ این امر یک
ویژگی متمایز از سالهای پیش است .همچنین مسابقات
روباتیک و کاربرد ســرویسهای شهر هوشمند نیز برگزار
خواهد شد که به برگزیدگان جوایزی اعطا میشود.
zدر اختیار گرفتن  70درصد از فضای نمایشگاه
بینالمللیمشهدبهشهرهوشمند
در ادامه ،مهدی اردکانی ،دبیر اجرایی هشتمین نمایشگاه
شهر هوشمند ،تصریح کرد :پیشینه برگزاری نمایشگاه شهر
هوشــمند به سال  ۸۳در قالب نمایشگاه شهر الکترونیک
بازمیگردد؛ این نمایشگاه در سال  ۹۳به «شهر هوشمند»
تغییر نام پیدا کرد .طی دو دورهای که برگزار شد ،در قالب
یک سالن و نمایشگاه کامپیوتر مشهد برگزار شد اما در این
دوره برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند تمایز ویژهای در نظر
گرفته شده است.
اردکانی مقدم با بیان اینکه یک رویداد آموزشی شهروندی
در نمایشــگاه در نظر گرفته شــده ،عنوان کرد :کاربردی
کردن خدماتی که در نمایشگاه ارائه میشود یکی دیگر از

ویژگیهای این نمایشگاه نسبت به سال های پیش است تا
مردم تجربه استفاده از این خدمات را کسب کنند به طوریکه
نمایشگاهی صرف نخواهد بود و  ۷۰درصد فضای نمایشگاه
بینالمللی مشهد در اختیار نمایشگاه شهر هوشمند است.
وی ادامه داد :پیشینه خوبی که نمایشگاه شهر الکترونیک
در شهر مشهد و سطح کشــور داشت ،منجر شد که این
نمایشــگاه باری دیگر با شــور و هیجان بیشتری برگزار
شــود .اولین وجه تمایز این نمایشگاه نسبت به سالهای
گذشته حضور استارتآپها است که با برنامهریزی بسیاری
برای اســتفاده حداکثری آنها و استفاده شهروندان از این
استارتآپها شده است.
دبیر اجرایی نمایشگاه شهر هوشمند در خصوص حضور
استارتآپها در این نمایشگاه خاطرنشان کرد :حضور این
استارتآپها در چندین قالب شکل گرفته به طوریکه ۶۰
شرکت استارتآپ نوپا در قالب حمایتی شرکت میکنند،
 ۱۰استارتآپ پیشرو ۹ ،مجموعه حامی ،شتابدهنده و
مراکز رشــد ۱۰ ،شرکت استارتآپ ملی که البته همتراز
ت فناوری
اســتارتآپهای خط شکن نیستند و  ۲۲شرک 
اطالعات در این رویداد حضور خواهند داشت.
zنگاهحمایتیشهرداریبهاستارتآپها
اردکانی مقــدم با تاکید بر اینکه نــگاه ما برای حضور
استارتاپها ،نگاهی حمایتی است ،تصریح کرد :حضور آنها
را به عنوان فضایی اشتراکی در نظر گرفتهایم ،مانند مشابه
ی کاری که در سطح دنیا است .همچنین امکان ارتباط
فضاها 
با بزرگان در استارتآپهای کشور را در ایننمایشگاه فراهم
کردیم تا استارتهای نوپا بتوانند ارتباط مناسبی را با آنها
ایجاد کنند .از دیگر برنامههای ما حضور مربیان استارتآپی
در حاشیه نمایشگاه است که استارتآپهای جوان میتوانند
از حضور و مشورت آنها در امور خود استفاده کنند.
وی به رونمایی از چندمحصول در حوزه هوشمندسازی،
رونمایی از سامانه فاش (فضای آزاد تبادل اطالعات) ،مبحث
دادههای باز شهرداری ،کیف پول شهروندی و حوزه IOT
(اینترنت اشــیا) به عنوان برخی از برنامه های هشتمین
نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند اشاره کرد.

شکلگیریکمیسیونویژهبرایتصمیمگیری
دربارهصنایعمحورغربمشهد

دنیای اقتصاد -اعضای کمیسیون ویژه ای که برای
تصمیم گیری پیرامون محور غرب مشهد تشکیل
شده است به منظور بررسی وضعیت این منطقه و
ارزیابی دقیق شرایط آن از این منطقه و صنایع واقع
شده در این محدوده بازدید کردند.
این کمیســیون در پی تاکید قربان میرزایی سرپرست
اســتانداری خراسان رضوی برای حل مشکل محور غرب
و صنایــع اســتقرار یافته در این منطقه کــه امروز محل
مناقشــه بخش های مختلف شده است فعال شده است.
در ایــن بازدیــد میدانی سرپرســت معاونت هماهنگی
امورعمرانــی و مدیــر کل هماهنگــی امــور اقتصادی

استانداری و نیز دســتگاه های زیربنایی شرکت شهرک
هــای صنعتــی  ،آب  ،بــرق و گاز  ،راه و شهرســازی و
ســازمان صنعت  ،معدن وتجارت و غیره حضور داشتند.
بازدید اعضای این کمیســیون از شهرک صنعتی توس
و محورغرب مشــهد با هدف بررســی وضعیت و اجرای
دســتور سرپرست اســتانداری خراســان رضوی مبنی
بر تعیین تکلیف هر چه ســریعتر این محور انجام شــد.
آنانپسازاینبازدید،جلسهایپیراموناینموضوعداشتندتا
ضمنارزیابیدقیقشرایطاینمنطقهوواحدهایصنعتیواقع
شده در آن بتوانند الگویی مناسب برای ساماندهی واحدهای
تولید این محور و حل مشکالت آنان طراحی و ارائه کنند.

قرار اســت طی هفته جاری چندین جلســه دیگر در این
موضوع بین دســتگاه ها و بخش های مرتبط برگزار شود.
خراسان رضوی از جمله استان های صنعتی کشور است اما به
علل مختلف طی سال های گذشته چون نبود زیرساختهای
مناسب و پیش بینی نشدن لکه صنعتی در طرح های جامع
شهری و جاذبه های شهری چون مشهد  ،امروز حدود 40
درصد صنایع استان که عادل  2هزار و  800واحد از  6هزار
واحد صنعتی اســتان است در محور غرب مشهد استقرار
یافته که طی ســال های اخیر حساســیت های زیادی از
نظر زیســت محیط و آلودگی هــوا و آب و غیره را ایجاد
کرده است.
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پاسخ های حسن مونسان به گالیه های بخش خصوصی
از چگونگی تخصیص منابع بانکی:

که در 8ماهه ســال جاری نیز این میزان به 8.7درصد
رسیده است ،اظهار میکند :در 8ماهه امسال نسبت به
 12ماهه سال  ،96رشد یک درصدی داشتهایم که این
امر میتواند برای اقشار نیازمند و ضعیف کشور میزان و
یاری خوبی به شمار رود.

اصرار و انکار

zتولیدواشتغالمحوراصلیبانکها

zبوروکراسیخلقمعدنراتنگکرده

علیرسولیان،مدیرکلدفترهماهنگیاموراقتصادیاستانداری
خراســان رضوی نیز با بیان اینکه فرصتهای ســرمایهگذاری
در خصوص مواد معدنی نظیر مس وجــود دارد که باید بیش از
گذشته مورد توجه قرار گیرد ،عنوان کرد :البته در حوزه مس نیز
بایدتوجهاتیصورتگیردچراکهقابلیتسرمایهگذاریوتشکیل
کارگروههایویژهایرادارد.ویخصوصقوانینومقرراتموجود
در حوزه معدن بیان کرد :بوروکراسی همچنان وجود دارد؛ در این
راستا،باهمکاریاتاقبازرگانیاینقوانینموردبررسیقرارگرفت.
درنهایتبهایننتیجهدستیافتیمکهبایدبرخیازقوانینحذف،
اصالح و یا اضافه شــوند .البته این مطالب احصا شده و به شورای
گفتوگویدولتوبخشخصوصیدرتهرانارسالشدهاست.
zمسئولفنیبایددردیازمعدندواکند

راضیه علیرضایی ،رئیس ســازمان صنعت معــدن و تجارت
خراسانرضوینیزبابیاناینکهمسائلیکهدرحوزهمعدناستان
پیگیریشده،دوهدفداشت،عنوانکرد:اولینهدفما،افزایش
ارزشافزوده،اشتغالوسرمایهگذاریودومینهدفرشدمناطق
محرومورفتارآمایشیبودهاست.
رئیسسازمانصنعتمعدنوتجارتخراسانرضویبااشارهبه
میزانپروانهبهرهبرداریبیانکرد:درپایانسال ۲۹۵،۹۲میلیارد
تومانپروانهبهرهبرداریدرخصوصصنایعمعدنیوسایرصنایع
صادرشددرحالیکهاینمیزاندرسال ۹۶به ۳۸۷۲میلیاردتومان
رسیده که میزان رشد سرمایهگذاری در استان بیش از ۱۰درصد
شده است؛ این میزان ســرمایهگذاری تفاوت جدی در خراسان
رضویایجادکردهاست.
علیرضاییادامهداد:درسال ۸۰،۹۲درصدسرمایهگذاریهادر
مشهدواطرافآنبودهدرحالیکهدرسال ۹۶سرمایهگذاریهادر
بیشترمناطقاستانپراکندهشدهبهطوریکهسرمایهگذاریهای
بزرگی صورت گرفته و پروانههای آنها به ثبت رســیده اســت.
همچنیندرحوزههایمختلفمعدنفعالیتهایبسیاریصورت
گرفته به طوریکه در حوزه اکتشــافات ،سازمان زمین شناسی
اســتان اقدامات بزرگی با عمق علمی باال بعد از تهران انجام داده
است.
وی در خصوص حقــوق دولتی بخش معدن اســتان گفت:
مجموع حقوق دولتی در سال  ۹۱حدود  ۱۱میلیارد تومان بوده
و از ســال ۹۶تاکنون ۹۰میلیارد تومان حقــوق دولتی دریافت
کردیم و در ســال جاری برداشت واقعی حقوق دولتی ما نزدیک
به ۳۵میلیارد تومان خواهد بود .رئیس ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراسان رضوی در خصوص فعالیت مسئوالن فنی در
معدن تصریح کرد :در خصوص مسئوالن فنی همیشه انتقاداتی
هست البته قرار اســت که این افراد در حوزه معدن کمک کنند.
مسئول فنی یک شغل تمام وقت است؛ نمیتوان پشت میز اداره
یکهنمیداندمعدن
نشستوبعدمسئولفنیهمبود.مسئولفن 
کجاست چه فایدهای دارد .مســئول فنی باید به درد معدن کار
بخورد و دردی از فرآیندهــای کاری معدن کم کند تا مفید واقع
شود.درادامهحبیباهللترشیزیان،رئیسسازماننظاممهندسی
معدن خراسان رضوی ،اظهار کرد :سازمان نظام مهندسی معدن
خراسان رضوی با بیش از  ۳۱۳۱نفر عضو دومین مقام کشور را از
نظر تعداد اعضا به خود اختصاص داده اســت؛ در نظام مهندسی
استان ۱۸۳۶نفر زمین شــناس ۸۳۶ ،نفر مهندس معدن۱۶۵،
نفر مهندس نقشهبردار و  ۸۰نفر مهندس متالوژی و مابقی آن از
سایر رشتههای وابسته عضویت دارند .البته این در حالیست که
ازاینتعداد ۸۱۲،نفردارایپروانهاشتغالمعتبردرپایههایارشد
تا سه هستند .وی در خصوص حقوق دولتی عنوان کرد :در سال
گذشته بیش از  ۷۰میلیارد تومان و در سال جاری  ۱۰۰میلیارد
تومان حقوق دولتی بخش معادن توسط سازمان صمت استان از
معدنکاراندریافتشدهاستاماسهمسهدرصدیمعادناستان
وبهویژهمنطقهمحرومسنگانکجاست؟
دنیای اقتصــاد -رئیس اتحادیه
صنف درودگران و مبلســازان
مشهدگفت :سهم تاثیر افزایش
نرخ ارز در گرانی مواد اولیه برای
مبل و ســایر تولیدات این صنف
حداکثر  30درصد بوده اما قیمت مواد اولیه سه برابر
نسبتبهپارسالافزایشنرخداشتهکهنشانگرضعف
درنظارتبربازاراست.
حسن ماجدی افزود :همه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید
مبل در ایران وارداتی اســت و نیاز به تخصیص ارز دارد اما

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

از آخرین وضعیت کارتن مشهد اطالعی ندارم

دنیای اقتصاد ،افســانه آشــفته -افتتاحیه اولین
گردهمایی فصلی روسای سازمانهای نظام مهندسی
معدن کشــور در هتل پردیسان برگزار شــد .در این
گردهمایی فعاالن این حوزه و مسئوالن گردهم آمدند تا
مشکالتاینحوزهرابررسیکنند.
داریوش اسماعیلی ،رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران
گفت :ما بــر این باوریم که بخش معدن و صنایع معدنی میتواند
نقشاساسیومحوریدراقتصادکشورداشتهباشد.بایددرقانون
زمینه را فراهم کنیم تا سرمایههای سرگردان را به سمت معدن و
صنایعمعدنیسوقدهیم.اسماعیلیبابیاناینکهاولویتسازمان
نظام مهندسی معدن کشور هوشمندسازی بخش معدن است،
عنوان کرد :این هوشمندســازی به معنای شفافسازی ،تسریع
پاسخگویی به ارباب رجوع ،تسریع ایجاد ارتباط میان مسئوالن
و کارشناسان مختلف ،تبادل نظر سریع و کاهش بستر احتمالی
فساددربخشمعدنوصنایعمعدنیاست.

اجرای قانون جدید چک ،کاهش مصارف بانکی را به دنبال دارد

دنیای اقتصاد،سارانیکان-موضوعاتبانکی،
مالیاتی و تامین اجتماعی مهمترین چالشهای
اساسی فعاالن بخش خصوصی خراسان رضوی
است؛ درموضوع بانکی ،یکی از گالیههای بخش
خصوصی ســهم بخشهای مختلف در توزیع
منابع بانکی اســتان است؛ بانک مرکزی سهم
تســهیالت دهی به بخشهای مختلف را ابالغ
کرده و این موضوع یکی از مواردی اســت که
بخش خصوصی دنبال میکند؛ طبق آمار ،سهم
بخشهای کشاورزی و صنعت خراسان رضوی
از تسهیالت بانکی کاهش یافته و سهم بخش
خدمات افزایش داشــته و در این زمینه بخش
خصوصیگالیههاییدارد.
اما حسن مونسان ،دبیر شورای هماهنگی بانکهای
خراسان رضوی معتقد است شــبکه بانکی استان در
ســال جاری ،رویکرد مصرف خود را به سمت و سوی
بخشهای اقتصادی مولــد هدایت کرده که منجر به
افزایش سهم تســهیالت بانکی بخشهایی همچون

سهم تسهیالت در بخش مسکن و
ساختمان در پایان سال 32.9 ،96
درصد بوده اما در  8ماهه سال جاری
به میزان  31.2درصد دست یافتیم؛ در
چهار ماهه باقی مانده از سال  97این
میزان قطعا افزایش پیدا خواهد کرد

سال هفدهم شماره 4510

کشــاورزی ،صنعت ،معدن ،مسکن و ساختمان شده
است.
وی در گفتوگــو با دنیــای اقتصاد دربــاره میزان
سهم تسهیالت اعطایی از سوی بانکها و مقایسه آن
با ســال  96تصریح میکند :سال گذشته سهم بخش
کشاورزی از تسهیالت بانکی استان  9/7درصد بوده و
در  8ماهه سال جاری به  9/6درصد رسیده است؛ رشد
این میزان در سال  4.3 ،96درصد بوده و در سال  ،97با
رشد 10درصدی مواجه شدهایم.
مونسان با بیان اینکه سهم تســهیالت اعطایی در
بخش صنعت در ســال گذشــته  14.7درصد بوده،
اضافه میکند :این ســهم در 8ماهه سال جاری14.7
درصد است؛ در این  8ماه به حجم تسهیالت  12ماهه
سال گذشته دست پیدا کردیم و امیدواریم با توجه به
نیازهای صنعت اســتان و با افزایش سهم تسهیالت
بانکی،دراینحوزهگشایشهاییصورتگیرد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در
خصوص میزان سهم تسهیالت بانکی در حوزه مسکن
و خدمات و مقایسه آن نسبت به سال 96بیان میکند:
سهم تسهیالت در بخش مسکن و ساختمان در پایان
سال  32.9 ،96درصد بوده اما در  8ماهه سال جاری به
میزان 31.2درصد دســت یافتیم؛ در چهار ماهه باقی
مانده از ســال 97این میزان قطعا افزایش پیدا خواهد
کرد .همچنین در بخش بازرگانی و خدمات ،در انتهای
سال گذشــته  34.4درصد بوده و در حال حاضر این
میزان در 8ماهه اول سال ،97به 34.4درصد رسید.
ویبااشارهبهاینکهدربخشقرضالحسنهنیزمیزان
تسهیالت اعطایی در سال گذشــته  7.7درصد بوده

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
میافزاید :با توجه به تکالیف خود تا انتهای ســال ،به
نظر میرسد سهم نســبت منابع به مصارف به بیش
از  80درصد خواهد رســید؛ البته این اســتاندارد را
بانک مرکزی تدوین کرده است .همچنین بر اساس
اولویتها و سیاســتهای در نظر گرفته شــده ،باید
اعتبارات خــود را به بخشهــای مختلف اقتصادی
اختصاص دهیم و بخش تولید و اشتغال محور اصلی
فعالیتبانکهااست.
مدیران بانکهای استان با توجه به نیازمندیهای
فعاالن اقتصادی بخشهای مختلف ،سعی کردند با
تســهیالت ویژهای این نیاز مالی را تامین کنند .دبیر
شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با تاکید
براینکهمیزانمنابعمصارفونسبتمصارفبهمنابع
ما ،افزایش پیدا کرده اســت ،میگوید :این نسبت در
سال گذشــته به  59درصد رســید اما امسال به 71
درصد نزدیک شدهایم .امیداریم دغدغههای فعاالن
بخش خصوصی و مسئوالن در این حوزهکاهش یابد و
تمام منابع استان به درستی به مصرف رسد .مونسان
میافزاید:عالوهبرآن،بخشعظیمیازمصارفبانکی
استانمابهویژهمنطقهسنگانخواف،درتهرانتامین
شده است چراکه واحدهایی که در این منطقه فعالیت
دارند و کنسانتره تولید میکنند از منابعی که از سوی
تهرانتامینشده،هزینههایخودرامصرفمیکند.
zرشد بیش از 11درصدی مصارف در استان

وی در خصوص میزان منابع بانکهای عضو شورای
هماهنگی بانکهای استان و میزان تسهیالت اعطایی
در سال جاری عنوان میکند :بر اساس آمار کل منابع
بانکی خراســان رضوی در آبان ماه سال جاری765 ،
هزار و  473هزار میلیارد ریــال و مانده مصارف507 ،
هزار و  949هزار میلیــارد ریال بوده؛ همچنین میزان
رشد منابع در  7ماهه سال جاری  9.78درصد و میزان
رشد مصارف منابع 11.67درصد است.
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
ادامه میدهد :همچنین حجم تسهیالتی که تا پایان
آبان ماه پرداخت شده 150،هزار و  415میلیارد ریال
و تنها در آبان ماه  29هزار میلیارد ریال از سوی بانکها
پرداخت شده و در آذر ماه امسال نیز تسهیالت بسیاری
پرداختشدهکهالبتهنسبتمنابعبهمصارفدرانتهای
آبان ماه به 70.5درصد رسیده است.
zبیش از 66میلیون دالر گشایش اعتبارات استانی

مونسان درباره گشــایش اعتبار در سال جاری برای
واردات اظهار میکند :میزان ارز نیمایی تهیه شده در
شبکه بانکی اســتان 312،فرقه به مبلغ  66میلیون و
 376هــزار و 543دالر بوده ،همچنین تعداد کاالهای
ثبت سفارش شــده در سامانه ارز نیما 400کاال بوده و
در مجموع  235تنوع کاالیی در این سامانه ثبت شده
است.
وی از ثبــت 690فرقه ارز بانکــی 4200تومانی در

استان خبر میدهد و میگوید :مبلغ تخصیص یافت ه
از سوی بانکها در زمینه ارز بانکی 229میلیون و470
هزار و  888دالر بوده است که این میزان ارز برای گروه
کاالهای اساسی تخصیص پیدا کرده و گشایش اعتبار
انجام شــده اما علیرغم فشارهای ناشی از تحریمهای
آمریکا ،تالشــهای زیادی همــراه بــا برنامهریزی،
سیاســتگذاری و ارائه راهکارهایی از ســوی بانک
مرکزی انجام میدهیم تا در بخش بینالمللی و ارزی
نیز همچنان خدماتی مناسب برای فعاالن اقتصادی
ارائهدهیم.
zتشکیلکمیتهتملکبانکها

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در
خصوص تملک واحدهای صنعتی از سوی بانکهای
اســتان نیز اظهار میکند :با توجه بــه اقدامات اخیر
دادگستری استان در حوزه امور اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم ،یک کمیته تملک بانکها تشکیل شد تا
درجلساتتخصصیاینکمیتهبهامالکیکهدراختیار
بانکهاست ،بپردازیم و تصمیماتی اخذ شود که اگر در
حوزه اختیارات استانی قرار داشت ،آن مساله رفع شود
و در غیر این صورت نیز پیشنهادات کارشناسی شده
ارائه دهیم تا بتوانیــم در خصوص واگذاری واحدهای
تولیدیتملیکشده،اقداماتمناسبیانجامدهیم.
مونســان خاطرنشان میکند :بر اســاس آماری و
مصوبات ســتاد اقتصاد مقاومتی ،بانکها در واگذاری
واحدهای تولیدی نیز موفق عمل کردند .در واقع این
اقدامات بر آن است که منابع بلوکه شده مورد استفاده
قرار گیرد چراکه این منابع به نوعی سرمایههای ملی
به شمار میروند .وی درباره شرکت «کارتن مشهد»
که دو سال پیش به علت مسائل بانکی تعطیل شده و
در پاسخ به سوال اینکه آیا این واحد صنعتی هنوز هم
یگوید :از آخرین وضعیت
در تملک بانکی قرار دارد ،م 
شرکت «کارتن مشهد» اطالعی ندارم؛ گزارشی از این
شرکت به کمیســیون بانکها نرسیده چون مشکل
آن واحد با بانکهــای خاصی بوده و ما هیچ اطالعی از
وضعیتآننداریمونمیتوانیماظهارنظرکنیم.
zبیشترین سهم منابع بانکی استان در دست کدام
بانکهاست؟

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در
پاسخبهاینسوالکهبیشترینسهممنابعبانکیاستان
درکدامبانکهااست،تصریحمیکند:تنهاازبانکهایی
که عضو کمیسیون بانکها هستند ،آماری در دست
داریم؛ بیشترین میزان منابع بانکی در اختیار بانکها
بهترتیبدراختیاربانکملی،ملت،تجارت،کشاورزی،
رفاه ،قوامین  ،مسکن و انصار است؛ این بانکها دولتی
و یا نیمهدولتی هستند .مونسان ادامه میدهد :بیشتر
بانکها و موسسات خصوصی به عضویت کمیسیون
بانکها درآمدهاند و تنها ســه  ،چهار بانک خصوصی
هستند که در این کمیسیون نیستند و البته به دنبال
اخذ مجوز برای عضویت خود هستند و امیدواریم این
چهار بانک نیز تا پایان ســال به عضویت کمیســیون
بانکهادربیایند.
 zامکانتعلیقیکسالهقانونمکررصدورچکتوسط
شورای تامین استان

از مونســان درباره مزایا و خالهای مــاده  5قانون
مکرر صــدور چک میپرســیم ،او میگوید :نگرانی

بخش خصوصی بــرای محدودیتهایی از چکهای
برگشتی اســت .باید در این راستا شــرایط را برای
فعاالن اقتصادی تسهیل کنیم چراکه گاهی موضوع
چکهای برگشتی ،به مسائلی ناشی از سوء مدیریت
و ...بازمیگــردد امــا از طرفی این افراد در راســتای
تولید و اشتغال کشــور فعالیت دارند و از طرف دیگر
با چکهای برگشتی ممکن است ،فعالیت این افراد
دچارمحدودیتهاییشود.

از آخرین وضعیت شرکت«کارتن مشهد»
اطالعی ندارم؛ گزارشی از این شرکت
به کمیسیون بانکها نرسیده چون مشکل
آن واحد با بانکهای خاصی بوده و ما
هیچ اطالعی از وضعیت آن نداریم و
نمیتوانیماظهارنظرکنیم
البته بر اســاس تبصرهای شــورای تامین استان
میتواند این قانون را به مدت یک سال تعلیق کند تا
دراینشورااینمسالهبیشترموردبررسیقرارگیرد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
میگوید :تمام این اقدامات برای آن انجام میشــود
تا مشکالت بر ســر راه فعاالن اقتصادی کشور که در
جبهه اقتصادی با مشکالتی نظیر تحریمها و ...مبارزه
میکنند ،آسانتر از گذشته شود .اگر این قانون اجرا
شود ،کاهش مصارف بانکی را به دنبال دارد چراکه بر
اساس محدودیتهایی که در این قانون تعریف شده،
مشــکالتی برای فعاالن به همراه خواهد داشت؛ به
عنوان مثال ،این افراد نمیتوانند دسته چک دریافت
کنند و افتتاح حســاب انجام دهنــد و از طرفی نیز
تسهیالتبانکیبرایآنهامحدودترخواهدشد.

با توجه به تکالیف خود تا انتهای سال ،به
نظر میرسد سهم نسبت منابع به مصارف
به بیش از  80درصد خواهد رسید؛ البته
این استاندارد را بانک مرکزی تدوین
کرده است
البته این محدودیتها برای آن است که اعتبار چک
در این مقوله در نظر گرفته شده است .همچین از سوی
دیگر این قانون برای آن مصوب شده که منجر به ایجاد
فرایند سالم اقتصادی در سطح جامعه میشود و میزان
چکهای برگشتی در بازار کاهش مییابد به طوریکه
افراد به راحتــی و با اطمینان خاطــر بتوانند از چک
استفادهکنند.

بر اساس آمار کل منابع بانکی
خراسان رضوی در آبان ماه سال
جاری 765 ،هزار و  473هزار
میلیارد ریال و مانده مصارف507 ،
هزار و  949هزار میلیارد ریال بوده؛
همچنین میزان رشد منابع در  7ماهه
سال جاری  9/78درصد و میزان رشد
مصارف منابع  11/67درصد است

معاونبرنامهریزیوتوسعهسرمایهانسانی شهرداریمشهد بااعالمتصویببرنامه1397- 1400عنوانکرد

برنامهعملیاتی 357هزارمیلیاردریالی،چراغراه 4سالهمدیریتشهری

دنیای اقتصاد -معاون برنامهریزی و توسعه
ســرمایه انسانی شهرداری مشــهد با اعالم
تصویببرنامهعملیاتیمیانمدت1400-1397
درشورایشهر،گفت:چهارمینبرنامهعملیاتی
میان مدت با حجم درآمدی بیش از  357هزار
میلیارد ریالی ،چراغ راه و مبنای حرکت  4ساله
مدیریتشهریمشهدخواهدبود.
شهریار آل شــیخ با اشاره به اینکه
فصل اول ایــن برنامه به اســناد
فرادستی اشــاره دارد ،ادامه داد:
شهرداری مشهد مکلف است ،در
راستای تحقق ســند چشم انداز
شهر مشهد با محوریت شــهرداری در افق  ،1404از
طریق اهداف و راهبردهای  6گانه ،نســبت به تحقق
برنامهعملیاتیمیانمدتاقدامکند.
zحرکت در مسیر تحقق برنامه عملیاتی با اهداف و
راهبردهای 6گانه

آل شیخ در ادامه به تشــریح این اهداف و راهبردها
پرداخت و اعالم کرد :شــهری زیارتی ،ســیاحتی و
مذهبی با راهبر ِد ایجاد زیرســاختها و تاسیســات
گردشــگری ،شــهری آرامش دهنده با راهبردهایِ
شهر روان با دسترسی مناســب ،زندگی سالم ،ایجاد

محیط زیست سالم ،توسعه شهری متعادل و پایدار،
شــهری فرح بخش با راهبردهایِ زیباســازی شهر،
تقویت نگرشها و ارزشهــای توحیدی در فرهنگ
شــهر ،شــهری با اقتصاد خدماتی و صنایــع برتر با
راهبر ِد آمادهسازی زیرســاختهای اقتصاد شهری،
شــهری مبتنی بر فناوری با راهبر ِد توســعه درونزا
و برونزای فناوریهای شــهری ،شــهری با امنیت
مناسبباراهبردهایِ امنیتانسانیوعدالتاجتماعی،
ایمنسازیشهری،راهبردهاواهداف 6گانهاینبرنامه
عملیاتیمیانمدتشهرداریمشهداست.
وی عنوان کــرد :همچنین در مــاده  2این برنامه،
شهرداری مشهد مکلف شــده است ،به منظور تحقق
اهداف کالن طرح توســعه و عمران (جامع) این کالن
شــهر در افق 20ساله (ســال ،)1405از طریق برنامه
عملیاتی میان مدت با اعتــای هویت منحصر به فرد
مذهبی  -زیارتی ،تاریخی و فرهنگی مشهد مقدس در
مقیاس ملی و جهانی ،دستیابی به رشد اقتصادی پایدار
بارویکردجهانیومشارکتفعالدرتوسعهاقتصادملی
(پایداری اقتصادی ،گسترش عدالت اجتماعی و تعادل
فضایی،اعتالیکیفیتمحیطشهریوبهبوددسترسی
ســاکنان و زائران مشــهد مقدس( پایداری کیفیت
زندگی) ،حفاظت پایدار از سالمت و ایمنی شهروندان
وزائران(پایداریزیستمحیطی)اقدامکند.

zتصویب برنامه میان مدت چهارم شهرداری مشهد
در 6مضمون

معــاون برنامهریزی و توســعه سرمایهانســانی
شهرداری مشهد در مورد مضامین و اهداف راهبردی
برنامــه عملیاتی میــان مــدت  1397-1400نیز
خاطرنشــان کرد :اولین مضمون این برنامه ،شهری
عمومــی در دســترس و متصل ،با
با حمــل و نقل
ِ
اهداف حمل و نقل عمومی یکپارچه ،در دسترس و
سریع،گسترش شبکه حمل و نقل و معابر استاندارد،
حمل و نقل پاک و انســان محور ،حمل و نقل روان،
منضبطوایمن ،تعادلبخشیدرابعاد توسعهخدمات
حمل و نقل شهری ،تعادلبخشی و توسعه خدمات
هوشــمند شــهری و ارتقای آگاهی و پایبندی به

شهر متعادل و ایمن ،با اهداف تعادل
بخشی در ابعاد توسعه شهر ،ارتقا کیفیت
محیط شهری ،شهر ایمن و تابآور و
تعادل بخشی و توسعه خدمات هوشمند
شهری از مضامین و اهداف راهبردی
برنامه میان مدت عملیاتی چهارم
شهرداریمشهدهستند

حقوق شهروندی و مسؤولیت اجتماعی (در حیطه
اختیاراتمدیریتشهری)است.
شهریار آل شیخ ادامه داد :مضمون دوم نیز به شهر
پاکوحافظمنابعزیستمحیطی،بااهدافپاکیزگی
محیط شهر ،شــهری سرسبز با حداقل آالیندههای
محیطی ،دستیابی به استانداردهای زیست محیطی
(در حوزه اختیارات شهرداری) ،شهر ایمن و تابآور،
ارتقــای آگاهــی و پایبندی به حقوق شــهروندی
و مســؤولیت اجتماعــی (در حیطــه اختیــارات
مدیریت شــهری) و تعادلبخشــی در ابعاد توسعه
شــهر (حمل و نقلی ،زیســت محیطی و اقتصادی)
اشاره دارد.
وی با بیان اینکه مضمون ســوم به موضوع شــهر
امید با قابلیت زندگی مطلوب پرداخته است در مورد
اهداف این مضمون نیز گفت :ارتقاء آگاهی و پایبندی
به حقوق شــهروندی و مســؤولیت اجتماعی (در
حیطه اختیارات مدیریت شهری) ،انسجام و نشاط
اجتماعی ،کاهش نابرابریها و آسیبهای اجتماعی
(در محــدوده وظایف مدیریت شــهری) و افزایش
زمینههای جذب و ماندگاری زائر و گردشگر از اهداف
این مضمون است.
آل شــیخ بیان کرد :شهر متعادل و ایمن ،با اهداف
تعادل بخشــی در ابعاد توسعه شــهر ،ارتقا کیفیت

رئیساتحادیهصنفدرودگرانومبلسازانمشهد:

نرخارزعاملاصلیگرانیمواداولیهتولیدمبلنیست
هیچ یک از اقالم مورد نیاز این صنف تولیدی در گروههای
کاالییمشمولارزقرارنگرفتهاست.
وی ادامــه داد :تولیدکنندگان مبل ناگزیرند چوب و یراق
آالت ،مواد شیمیایی و ســلولزی مورد نیاز برای تولید به
صورتآزادازبازارتهیهکننداماقیمتهایمواداولیهواقعی

نیست .رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان مشهد
گفت :قیمت چوب ،یراق آالت ،مواد پتروشیمی و سلولزی
در بازار دو تا سه برابر شده است .از سوی دیگر کمبود مواد
اولیه نیز در بازار محســوس اســت و این مسئله به گرانی
بیشترایننوعموادبرایتولیددامنمیزند.

ویافزود:هزینههایجانبیصنوفمانندمالیاتوعوارض
شهرداری و غیره مزید بر علت شده و در نهایت قیمت تمام
شــده تولید را افزایش داده است .مردم نیز توان اقتصادی
برای خرید مبل گران را ندارند و بازار کساد است.
ماجدی ادامه داد :دســتگاه نظارتی بر توزیع مواد اولیه در

بازار نیاز به بازنگری از سوی مســئوالن دارد زیرا افزایش
قیمتهای مواد اولیه برای تولید غیرواقعی هستند و نمی
توان تنها افزایش نرخ ارز را عامل اصلی در گرانی دانست.
وی گفت :واسطه ها و داللها قیمتها را افزایش داده اند
و دستگاه نظارتی هیچ واکنشی نسبت به حضور واسطه ها

محیط شهری ،شهر ایمن و تابآور و تعادل بخشی
و توسعه خدمات هوشمند شهری نیز دیگر مضمون
و اهداف راهبردی برنامه میان مدت عملیاتی چهارم
شهرداریمشهدهستند.
ویدرپایانبا اشارهبه اینکه مضمون شهرهوشمند
و شــهروند محور ،با اهداف تعادلبخشــی و توسعه
خدمات هوشمند شهری،حکمروایی خوب شهری و
ارتقاء شفافیت و پاسخگویی سازمانی و ارتقاء آگاهی
و پایبندی به حقوق شهروندی و مسؤولیت اجتماعی
(در حیطه اختیارات مدیریت شــهری) یکی دیگر
از مضامین این برنامه اســت ،در باره آخرین مورد از
مضامین و اهداف راهبــردی برنامه 1400 - 1397
شــهرداری نیز گفت :مضمون شــهر رقابتپذیر با
درآمد پایدار برای شــهروندان و شهرداری ،با اهداف
ارتقای مشارکت شهروندان در اقتصاد شهر ،افزایش
زمینههــای جذب و مانــدگاری زائر و گردشــگر،
تعادلبخشــی در ابعاد اقتصادی توسعه شهر ،رونق
اقتصاد شهر (در محدوده وظایف شهرداری) ،تأمین
منابع پایدار ،توانمندسازی شــهروندان برای ایجاد
نهادهای سرمایه گذار در اقتصاد شهر و ارتقاء آگاهی
و پایبندی به حقوق شهروندی و مسؤولیت اجتماعی
(در حیطه اختیارات مدیریت شــهری) نیز از دیگر
مضامیناینبرنامهاست.

در این بازار نشــان نمی دهد .به نظر می رسد این بخش از
چشم ناظران پنهان اســت لذا با ادامه این روند نمی توان
تولید موثری داشــت .رئیس اتحادیه صنف درودگران و
مبلسازان مشــهد همچنین ظرفیت تولید در حوزه مبل
مشهدرامطلوبتوصیفوبیانکرد:تولیدکنندگانخوبی
در این بخش فعالیت دارند که محصوالت باکیفیتی به بازار
عرضه می کنند اما با افزایش قیمت تمام شده تولید ،این
نوع کاالها در داخل و خارج از کشــور بازار خود را از دست
میدهند.زارو 265واحدصنفیزیرپوششاتحادیهصنف
درودگرانومبلسازانمشهدفعالیتمیکنند.
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دنیای اقتصاد آثار فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی را بررسی میکند

سال هفدهم شماره 4510

گزارش

zرسیدگیسریعتروتخصصیتربهاختالفات

جاییبرایعدالتجویی

افسانهآشفته
دنیای اقتصاد -یکی از معضالتی که از گذشته تاکنون بسیاری از فعاالن اقتصادی را به خود درگیر کرده ،این است که این افراد به جای آنکه
خبرنگار
وقتخودرابررویکارشانمتمرکزکنند،بایدصرفگذراندنبرایپیگیریشکایاتدردادگستریودادگاههاکنند .اتاقبازرگانیایرانبرای
تسهیلاینامربرایفعاالناقتصادی،زمینهایفراهمکردهواقدامبهتشکیلمرکزداوریکردهاستوبهتبعآناینمرکزدراتاقهایبازرگانیاستانینیزتشکیل
شدهاست؛باتشکیلمرکزداوری،براینخستینبارمفهومداوریسازمانیواردنظامحقوقیایرانشدهاست.البتهگفتنیاستکهمرکزداوریاستقاللمالی
واداریدارد؛دارایسهرکنهیئتمدیره،دبیرکلوداوراناست.اولیندفتربهعنوانیکشعبهازاینمرکزدرآبانماهسال،۸۷دراتاقمشهدآغازبهفعالیت
کردوازآنزمانبهاعضایخودارائهخدمتمیکند.دراینمرکزداوری ۹،داورو ۶کارشناسرسمیدادگستریموردتاییدمرکزداوریاتاقایرانحضوردارندو
بهطورمیانگینسالیانه۱۵موردبهمرکزداوریدرمقامحلاختالفارجاعدادهمیشود.فعاالناقتصادیمیتوانندضمنقراردادیاپسازحدوثاختالف،مرکز
داوریاتاقایران-دفترمشهدرابهعنوانمرجعرسیدگی تعیینوپسازبروزاختالفباارائهدادخواستداوریومستنداتوضمائممربوطحلوفصلاختالف
راتقاضاکنند.زمانرسیدگیبرایاختالفاتداخلی3ماههوبرایاختالفاتبینالمللیاینمدت۶ماهاست.

درنشستکمیسیونکشاورزیوآباتاقمشهدباحضورمسئوالنکشوریمطرحشد

علیرضا بنیهاشــم ،سرپرســت اتاق
داوری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی خراســان رضوی ،درباره
وظایف قانونــی و جایــگاه این مرکز
میگوید :براساس بند «ح» ماده «»5
قانون تشــکیل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ،یکی از وظایف اتاق تالش در جهت بررسی و حکمیت
در مورد مســائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاو ســایر
متقاضیانازطریقتشکیلمرکزداوریاتاقایراناست.
وی ادامه میدهد :اساســنامه مرکز داوری اتاق ایران در
تاریخ  1380/11/14به تصویب مجلس شــورای اسالمی
رسیدهوموردتاییدشوراینگهبانقرارگرفتهاست.موضوع
فعالیت مرکز داوری ،حل و فصل اختالفات بازرگانی اعم از
داخلی و خارجی از طریق داوری سازمانی است.
بنیهاشمدرخصوص مزایایداوری سازمانینسبتبه
داوری موردی اظهار میکند :در داوری ســازمانی ،قواعد
کنیم که یک ردیف بودجه خاص برای آن در نظر بگیرند.
از طرفی ،ردیف مشخصی برای اینکه بتوانیم خطوط بسته
بندی محصوالت کشــاورزی را برای صــادرات و یا برای
داخل کشور در مسیر هدفمند تجهیز کنیم نداریم که باید
پیگیریشود.
بازاری تاکید کرد :رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی
با کنترل انجام شده و به محض اینکه این سخن بیان شد
در برخی از شهرستانها این محصول با حدود  400تومان
افزایشقیمتهمراهشد.
  وی در خصوص ممنوعیت اصــاح قیمتهای پایه،
خاطرنشــان کرد :ما در همین هفته قیمت اقالم لبنی را
اصالح کردیم و در هفته گذشــته این اقدام را برای کاالی
زعفرانانجامدادهایم.

چالشخامفروشیوبستههایحجیمصادراتی

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

zصادارت 170تن زعفران در 8ماهه سال جاری

دنیای اقتصاد -اعضای کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشستی با مدیران کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد
کشاورزی و دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران؛ از چالشها و مشکالت خود در حوزه صادرات گفتند.
نبود پاالیشگاه برای گیاهان دارویی و صادرات حجمی این محصوالت ،عدم نیازسنجی در بازارهای هدف ،نگرانی از گران شدن سیبزمینی پس از اعالم آزاد
شدنصادراتاینمحصول،مشکلممنوعیتصادراتآبپنیرو...ازجملهموضوعاتیبودکهتوسطفعاالنبخشخصوصیحاضرمطرحشد.
همچنین در بخشی از این نشست ،نتایج مطالعاتی با موضوع «راهکارهای توسعه صادرات زعفران ایران -فاز دوم :برنامه عملیاتی بازاریابی» ازسوی علیرضا
حدادیان،عضوهیاتعلمیدانشگاهفردوسیارائهشدواعضایحاضردرجلسهپیراموناینگزارشبهبحثواظهارنظرپرداختند.

علی شریعتیمقدم رئیس این کمیسیون در ابتدای
این جلســه گفت :چند روز پیش جلسهای در مجلس
شورای اســامی و با اعضای کمیســیون کشاورزی
مجلس پیرامون بحث تعهدنامه ارزی و مشــکالت آن
برای بخش صادرات محصوالت کشاورزی داشتیم .در
جلسهمذکورکهمصادفباارائهالیحهبودجهبهمجلس
بود؛ دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
عنوان کردند که با توجه بــه ظرفیت خوب صادراتی
محصول زعفران ،در این باره پیشــنهادات خود را ارائه

در  8ماهه سال جاری  170تن صادرات
زعفران به ارزش  252.4میلیون دالر
داشتهایم ،تاکید کرد :این رقم در مقایسه
با  8ماهه ابتدایی سال گذشته از نظر
وزنی  36درصد و از نظر ارزشی 44
درصد رشد داشته است

کرده و متقابال وی برای کمک به این بحث در بودجه،
ما را یاری کند.
  وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تعهدنامه
ارزی برای صادرات یک چالش اساسی به شمار میآید،
ادامهداد:باتوجهبهظرفیتخوبیکهدربخشصادرات
محصوالت کشاورزی وجود دارد؛ باید برنامهریزیهای
موثریدرجهترفعموانعموجودانجامپذیرد.
zاجرایی کردن شروط ممنوعیت صادرات دشوار است

محمود بازاری ،مدیــرکل دفتر هماهنگی صادرات
محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه
و تجارت ایران نیز با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه
احکامی کــه ما را به اهداف خــود نزدیکتر کند ،مورد
غفلت واقع شده است ،بیان کرد :ما در عراق در  8ماهه
ابتداییسالشاهد 60درصدافزایشصادراتنسبتبه
دورهمشابهسالگذشتهبودیم.
وی دربــاره ممنوعیتهای صادراتــی ،گفت :این
مساله از 4برنامه 5ساله در احکام برنامهها وجود داشته

اســت .ممنوعیت صادرات در احکام دائمی ماده 23
پیشبینی شــده و ضوابط آن نیز بسیار سخت است و
شروطی نیز مقرر شده که اجرایی کردن این شروط کار
سختیاست.
بازاری خاطرنشان کرد :ما به عنوان سازمان توسعه و
تجارتتالشمیکنیمکهمحدودیتهاییکهبرسرراه
صادرکننده برای صادرات وجود دارد را رفع کنیم .وی
ادامه داد :تراز تجاری یکی از راهحلهای شرایط کنونی
است که باید از محل واردات انجام شود و ما بر این امر به
صورتکالنپیگیرخواهیمبود.
ویدرخصوصنبودپاالیشگاهبرایگیاهاندارویی،
گفت :از سالها پیش به دنبال وارد کردن تجیهزات از
چین بودیم که در این زمینه پیشنهاد بودجهای خاص
داشــتیم و به سرانجام نرسید .در حال حاضر در بخش
صنعت و کشاورزی در احکام بودجه این ردیف ها وجود
دارد اما اســتفاده هدفمند از آن نشده است .به نظر من
برای خروجی این جلســه این مساله را در نظر بگیریم
و پیشنهاد آن را به ســازمان برنامه و بودجه نیز تقدیم

درادامه،شاهرخشجری،مدیرکلدفترتوسعهصادرات
وزارت جهادکشــاورزی ،تصریح کرد :اگر آمار صادرات 8
ماهه محصوالت کشاورزی در ســال  97را با  96مقایسه
کنیــم؛ از لحاظ وزنی با رشــد  15/74درصــد صادرات
محصوالت کشــاورزی از 3میلیــون و 950هزار تن به4
میلیونو 575هزار تنمواجهبودهایم.
وی افــزود :همچنین از لحاظ ارزشــی  18/74درصد
صادرات محصوالت کشاورزی از  3میلیارد و  844میلیون
دالر به  4میلیارد و  564میلیــون دالر افزایش پیدا کرده
است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی
تصریح کرد :واردات هم در حقیقت با یک روند کاهشــی

و آیین داوری تعیین شــده اســت و داوران در چارچوب
این قواعد ،موارد را رســیدگی میکنند و این امر موجب
وحدت رویه داوران در رســیدگی می شود .داوران از بین
حقوقدانان مورد وثــوق و مجرب در حوزه داوری انتخاب
شدهاند و ســازمان داوری با رعایت اســتقالل داوران در
صدوررای،برجریانداورینظارتمیکندوبااینکیفیت
صمت جریــان داوری از اطمینان بیشــتری برخوردار
خواهدشد.
سرپرســت مرکز داوری اتاق مشــهد به تاثیر فعالیت
این مرکــز در حل اختالفات حقوقــی فعاالن اقتصادی
اشاره و عنوان میکند :از جمله مزایای داوری رسیدگی
سریعتر و تخصصیتر به اختالفات است؛ با توجه به اینکه
فعالیتهایاقتصادیویژگیهایتخصصیمختلفدارد
و تسریع در تعیین تکلیف اختالف برای فعاالن اقتصادی
از اهمیت بیشتری برخوردار است ،این مرکز به نوبه خود
ســهم قابل توجهی در حل و فصــل اختالفات حقوقی
فعاالناقتصادیداشتهاست.

وی درخصــوص نحــوه اجــرای آرای داوری تصریح
میکند :براســاس قانون پس از صدور و ابالغ رای داوری،
ذینفع میتواند برای اجرای آن به دادگســتری مراجعه
کند و در حــال حاضر اجرای احکام دادگســتری ،آرای
داوریراهمانندآرایمراجعقضاییاجرامیکنند.
بنیهاشم درباره مشــکالت موجود در توسعه داوری
اضافه میکنــد :بــرای توســعه داوری ،نیازمند قانون
جامعتریدراینخصوصهستیم،پیشنویساینقانون
با مشارکت مرکز داوری اتاق ایران تهیه میشود و انتظار
می رود که مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسالمی
انجامشودکهدراینصورتبخشیازموانعفرارویتوسعه
داوریبرطرفخواهدشد.
وی میافزاید :یکی دیگر از مشــکالت در حوزه داوری،
مداخله افــراد غیر متخصص در حوزه داوری اســت که
متاسفانهاینموضوع،عالوهبرتضییعحقوقافراد،موجب
احاله پرونده به مراجع قضایی برای رســیدگی به دعاوی
ابطال رای داور شده است.

مواجهبوده،یعنیازنظروزنی 1/26درصدوحدود 7درصد
از نظر ارزشی شاهد کاهش واردات در طول این دوره مشابه
بودیم .رشد وزنی و ارزشی و کاهش وزنی و ارزشی واردات
باعث شده که تراز بازرگانی در بخش کشاورزی بهبود پیدا
کند ،یعنی از لحاظ وزنی تــراز تجاری  8.7درصد و از نظر
ارزشی 35.13درصد بهبود پیدا کرده است.
شجری با بیان اینکه ما در  8ماهه سال جاری  170تن
صادرات زعفران به ارزش  252.4میلیون دالر داشتهایم،
تاکید کرد :این رقم در مقایســه با  8ماهه ابتدایی ســال
گذشــته از نظر وزنی  36درصد و از نظر ارزشی  44درصد
رشدداشتهاست.
ت و بســترهای
وی خاطرنشــان کرد :ما زیرســاخ 
الزم برای صــادرات محصوالت کشــاورزی نداریم ،زیرا
محصوالت کشــاورزی ماهیتا متفاوت با کاالهای دیگر
هســتند و عمدهترین آنها فســاد پذیر و حجیم است و
این باعث میشــود که هزینههای حمل و نقل در مقایسه
با محصــوالت بخشهای دیگر رقم عمــدهای را به خود
اختصاصدهد.
مدیرکل دفتر توســعه صادرات وزارت جهادکشاورزی
ادامه داد :ما در کل کشور برای اینکه محصوالت خود را به
صورتسالمبهکشورهایهدفمنتقلکنیم،نیازبهتعداد
کافی و الزم کانتینرهای یخچالدار داریم که در کل تعداد
اینکانتینرهابه 350عددهمنمیرسد.
وی صادرات مواد خام را یکی از مشــکالت صادرات در
بخش کشاورزی دانست وگفت :سال گذشته  5درصد از
صادرات محصوالت سیبزمینی به صورت فرآوری انجام
شــده و این  5درصد دقیقا معادل  95درصد سیبزمینی

خامی که صادر شده ارزآوری داشته است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی
اضافه کرد :باید به سمت صادرات محصوالت فرآوری و با
ارزشگامبرداریم،بایدتالشکنیمصادراتخودراازحالت
حجیم به بستههای کوچک تغییر دهیم و این تکنولوژی
بستهبندی را تغییر دهیم تا بتوانیم از این طریق ارزآوری
بیشتریبرایکشورایجادکنیم.
وی افــزود :از مشــکالت دیگری که وجــود دارد این
اســت که عمده صادرکنندگان ما اطالعات و آگاهی الزم
از دستورالعملها و عملکرد با قوانین و مقررات کشورهای
هدف برای اینکه چگونه از مزایای آنها اســتفاده کنند،
ندارند.
شجری در خصوص راهکارهای توسعه صادرات ،اظهار
کرد:یکیازمشکالتعمدهصادراتمحصوالتکشاورزی
ایران ،ســاختار عرضه محوری است ،یعنی هرگاه که یک
مازادی در رابطه با محصوالت کشاوزی داریم به گونه ای
عمل میکنیم که این مازاد را به صــورت صادرات خارج
کنیم،اماکشورهایهدفمنتظراین مازادنیستند،ماباید
بهسمتتقاضامحوریصادراتگامبرداریم.

در سال گذشته  5درصد از صادرات
محصوالت سیبزمینی به صورت فرآوری
انجام شده و این  5درصد دقیقا معادل 95
درصد سیبزمینی خامی که صادر شده
ارزآوری داشته است

چالشهای پیش روی زعفران در بازار جهانی

سوداگرانجایصادرکنندگاناصیلراگرفتهاند

دنیای اقتصاد -اعضای شــورای ملی زعفران
در نشستی با مدیران کل دفتر توسعه صادرات
وزارت جهاد کشاورزی و دفتر هماهنگی صادرات
محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان
توسعه تجارت ایران؛ از چالش ها و مشکالت خود
در حوزه صادرات ایــن محصول ،حضور دالالن
در این عرصه و ضرورت ارائــه کارت اهلیت به
صادرکنندگاناصیلزعفرانسخنگفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ محسن احتشام،
رئیس شورای ملی زعفران ایران در ابتدای این نشست
به آمارهای مهم این حوزه اشــاره کرد و گفت ۱۰۸:هزار
هکتار سطح زیر کشــت زعفران در ایران ،به تولید بیش
از  ۳۷۵تن از این محصول در ســال منجر می شود و به
کشورمان عنوان بزرگترین تولیدکننده این محصول در
جهــان را تخصیص می دهد .اما از این میان ،خراســان
رضوی با دارا بودن  ۸۴هزار هکتار ســطح زیر کشــت
و تولیــد بیش از ۲۹۰تن زعفــران تولیدی و همچنین
خراســان جنوبی با سطح زیر کشــت 16هزار هکتار
هکتاری و تولید ۵۴تن ،مقام های اول و دوم تولید کشور
را به نام خود ثبت کرده اند .مجموع سهم ۲۰استان دیگر
نیز هشت هزار و 300هکتار با تولید ۳۲تن است.
وی گوشــه چشــمی نیز به آمارهای بخش صادرات
داشــت و گفت :در  8ماهه اول ســال جــاری  ۱53تن
صادرات انجام شــده کــه از نظر وزنــی  40/7و از نظر
ارزشی 43/5درصد افزایش را نشان میدهد.
به اذعان رئیس شــورای ملی زعفــران ،اقتصاد این
محصول جمعا برای حدود  ۱۲۰هزار نفر در بخش های
کاشت ،داشت ،برداشــت و فرآوری اشتغال ایجاد کرده
اســت اما او به این عدد ،جمعیتی حدودا 10هزار نفری
را نیز می افزاید که در واحدهای فرآوری و بســته بندی،
مشــغول فعالیتند .او تاکید می کند :البته که این رقم با
مدنظر قرار دادن مزیت ما در محصول زعفران و جایگاه
مان در بازار جهانی کوچک است.
zپیشنهاد تعیین گمرکات فرودگاههای امام و مشهد به
عنوان دو گمرک تخصصی تجارت زعفران

در ادامه تریبون در اختیار محمــود بازاری مدیرکل
دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع
تبدیلی سازمان توسعه و تجارت ایران قرار گرفت و وی
نیز شــورای ملی زعفران را محور سیاســتگذاری های
مرتبط با این حوزه برای بخش خصوصی دانست و گفت:
موضوع اهلیت صادرکنندگان موضوعی اســت که طی
چند سال اخیر به دفعات مطرح شده و شروطی که ذکر
گردید ،جزو مباحث نهایی شــده ما در این رابطه است.
البته پیشنهاداتی برای افزودن شده به این شرایط وجود
دارد؛ از جمله آنکه گمرکات فرودگاه های امام و مشهد
به عنوان دو گمرک تخصصی مرتبط با تجارت زعفران
تعیینشوند.
وی ادامه داد :منطقا گمرک توانمندی تشخیص این

شرایط را به طور کامل ندارد و نیاز است که مرجعی این
موضوع را اعالم کند .براین اســاس به نظر می رسد که
تشخیص این بخث باید به شورای ملی زعفران و اتحادیه
مربوطه سپرده شود و برای صادرکنندگانی که تایید می
شوندکارتاهلیتصادرشود.

zنگران ایجاد موانع برای توسعه صادرات هستیم

حســین زینلی ،مجری طرح گیاهان دارویی وزارت
جهاد کشــاورزی نیز در سخنانی با اشــاره به اینکه از
مجموع 111هزار هکتار سطح زیر کشت4 ،هزار هکتار
آنغیرباروراست.
وی به شرایطی که برای دریافت کارت اهلیت صادرات
زعفران ذکر شــد ،اشــاره کرد و گفت :طبیعتا بعضی
شروطیمنطقیهستندامادرباببازدارندهبعضیموارد
نیز دغدغه هایی داریم .مثال ضرورت عضویت در اتحادیه
صادرکنندگان یکی از این نمونه هاست .باید تا حد امکان
تالش شود تا شرایط در این حوزه تسهیل کننده باشد و
در حال حاضر این دغدغه وجود دارد که شرط مذکور به
مثابهمانععملکند.
او در ادامه از طرح کشــاورزی قراردادی سخن گفت و
توضیحداد:براساسطرحمذکورباصادرکنندهاصلیوارد
قرارداد می شــویم و او اعالم می کند که می توان درصد
معینی را در سال صادر نماید .بعد از آن تمام تالش ما بر
تسهیل امور برای او متمرکز خواهد شد .این روند کمک
میکندتاآمارهایصادراتینیزسامانبگیرند.
zقول های نوبخت برای زعفران

اما علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی
و آب اتاق بازرگانی مشــهد نیز در سخنانی بر ضرورت
همگرایی دســتگاه های دولتی و بخش خصوصی برای
کمک به بخش زعفران تاکید کرد و یادآور شــد :زمانی
تجارت زعفران با زیره قابل مقایسه نبود اما امروز ،توسعه
زعفــران و ایجاد ارزش افزوده باال بــرای این محصول را
مدیونتوانبخشصادراتیهستیم.
ویادامهداد:مابایدپاسخگویوجدانخودمانوآینده
باشیم ،تالش های شورای ملی زعفران برای ساماندهی
حوزهصادراتاینمحصول،باهدفحفظمزیتآنانجام
می گیرد .البته تالش می کنیم که بهانه دســت کسی
ندهیم.براینباوریمشروطمذکوربرایکسیکهبخواهد

کار اصولی در حوزه زعفــران انجام دهد و ارزش آفرینی
کند ،نه تنها محدودیت نیســت بلکه فرصت و ظرفیت
است.
او ایجاد 1000تن ظرفیت بســته بنــدی در بخش
زعفــران را مرهون هماهنگــی و همراهی بخش های
مختلفدانستوبراهمیتتوسعهاینبخشتاکیدکرد.
شریعتی مقدم در ادامه از یک مجال خوب برای ورود
یک ردیف اعتباری ویژه زعفران در الیحه بودجه ســال
آینده خبر داد و تشریح کرد :چند روز پیش جلسه ای در
مجلس شورای اسالمی و با اعضای کمیسیون کشاورزی
مجلس پیرامون بحث تعهدنامه ارزی و مشــکالت آن
برای بخش صادرات محصوالت کشــاورزی داشتیم .در
جلسه مذکور که مصادف با ارائه الیحه بودجه به مجلس
بود؛ دکتر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور
پذیرفت که با توجه به ظرفیت خوب صادراتی محصول
زعفران ،چنانچه در این باره پیشــنهاد خوبی ارائه شود،
او برای تخصیص بودجه به آن کمک الزم را انجام خواهد
داد.
zصادرکنندگان واقعی در بازار جهانی مغلوب دالالن و
شرایط سخت صادرات شده اند

در بخش دیگری از این نشســت ،فرشید منوچهری،
دبیر شورای ملی زعفران با تاکید بر اهمیت گره گشایی
ازمشکالتاینبخش ،تعللدراینحوزهراعاملخسران
دانست و اظهار کرد :واســطه ها و دالالن این محصول
را با قیمت کمتــر در بازارهای جهانی عرضه می کنند و
برندهایمعتبررادررقابتمغلوبمیسازند.صادرکننده
معتبر به واسطه دغدغه ای که در خصوص اعتبار خود و
تداوم فعالیتش در این بازار دارد ،ارز خود را باز می گرداند
اما از ســوداگرانی که با کارت های اجاره ای دســت به
صادرات زده اند ،نمی توان انتظار این بحث را داشت.
منوچهری متذکر شد :چرا باید محصولی که پارسال
 1400یورور صادر می شــد ،امروز بــه ارزش 700یورو
صادر گردد و کشــاورز و تولیدکننده از ارزش افزوده آن
محروم بمانند؟ این اتفاق را همان سوداگران رقم زده اند.
اگر شروط مذکور تایید گردد ،اتحادیه می تواند افرادی را
که سرخود اقدامات مخربی انجام می دهند را از عضویت
خلعکردهوبهنوعیمانعازتداومفعالیتآنهاشوند.

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com
zمدیریتغیرتخصصیدرمجموعهسنگان

داریــوش اســماعیلی ،رئیس
فراکســیون معــدن مجلس،
ریاست سازمان نظام مهندسی
معدن کشور را هم برعهده دارد.
از او درباره مشــکالت ســنگان
خواف میپرســیم؛ در وقت  5دقیقــهای که برای
مصاحبه به ما داده ،حدود یک دقیقه به اهداف نظام
مهندسی معدن و صیانت از مواد معدنی در معادن
کوچک و بزرگ و اهمیت منطقه معدنی سنگان در
کشور میپردازد؛ مجبور میشــوم حرفهایش را
قطع کنم و از او بپرسم برای حل مشکالت سنگان
چهکردهاید.
اسماعیلی ابتدا توپ را به زمین مدیریت مجموعه
سنگانمیاندازدومیگوید:برایمادرسازماننظام
مهندسی معدن کشور قابل قبول نیست که مدیر
مجموعه بزرگی چون سنگان فردی غیرمتخصص
باشــد؛ این با اصول کارشناســی و فنی در معدن
منطبقنیست.
او معتقد است اگر سیاستگذار تخصص چندانی
در حوزهای که سیاســتگذاری میکند نداشــته
باشد ،چندان مشکلزا نیست! اما برای حاکم شدن
اصول فنی در معدن ،مدیریت آن باید اهل فن باشد.
اســماعیلی البته نمیگوید در فراکسیون معدن
مجلسبرایحلاینموضوعچهکردهوآیاتالشویا
رایزنیبرایفعالیتفردیمتخصصدرمدیریتاین
مجموعهانجامدادهاستیاخیر.

اسماعیلی:اگرسیاستگذارتخصص
چندانی در حوزهای که سیاستگذاری
میکند نداشته باشد ،چندان مشکلزا
نیست! اما برای حاکم شدن اصول فنی
در معدن ،مدیریت آن باید اهل فن باشد
از رئیس فراکسیون معدن مجلس درباره تامین
آب به عنوان بزرگترین مشکل پیش روی معادن و
صنایع معدنی سنگان و برنامهریزی برای حل این
موضوع میپرسم ،او به طور شفاف به این سوال هم
پاســخ نمیدهد و میگوید :برای حل مشکل آب،
کارهاابتدابدونمطالعاتاولیهانجامشد؛واحدهایی
چونکنسانتره،گندلهوآهناسفنجیدرآنمنطقه
مستقر شده و احتماال در آینده واحد شمشسازی
هم مستقر میشــود ،همه این صنایع نیاز جدی به
آب دارند و باید فکــری به حال آینده کرد زیرا با این
وضعیت کشــاورزی منطقه از بین میرود و مردم
برای تامین آب شرب خود دچار مشکل میشوند.
وی تصریح میکند :برای اینکه از مازاد آب ناشی از
صرفهجویی در بخش کشاورزی استفاده شود ،ابتدا
باید کاری کارشناسی صورت بگیرد زیرا میزان آب
موردنیازسنگانبیشازاینهاستواولینلرزهایکه
به تن مردم خواهد افتاد همین است که کشاورزی
خودراترککنند.
رئیس سازمان نظام مهندســی معدن کشور در
خصوص عدم همکاری وزرات نیرو در آبرســانی به
واحدهایسنگان،اظهاربیاطالعیمیکندوبازهم
با اکتفا به بایدها و توصیهها ،میگوید :باید کمیتهای
متشکلازارگانهاووزارتخانههاوسازمانهایمختلف
برای پیگیری این مشکل ایجاد شــود ،ما در نظام
مهندسی معدن جلسهای دوســاعته با وزارت نیرو
برای همکاری دو طرفه داشتیم و تفاهمنامه خوبی
برایبررسیورفعمشکالتمعادندرپیشداریم.
zانتقالموادمعدنیازسنگان؛راهکارهاودیگرهیچ!

ابتدا ایــن موضوع مطرح بود که
فرآوری ســنگ آهن در سنگان
خواف به میــزان آب زیادی نیاز
دارد و ممکن است در آینده این
مســاله مشکلساز شــود اما با

رسولیان :برای تامین این نیاز در دراز
مدت باید از آب دریای عمان استفاده
کنیم .البته شرکتها به سمت تکنولوژی
های کم آب بر گام برداشتند به طوریکه
برخی از این شرکتها از فناوریهایی
استفاده میکنند که در کنسانتره نیز
میزان آب کمتری مصرف میشود
دنیایاقتصاد-مدیرعاملشرکتشهرکهای
صنعتی خراسان رضوی گفت :چرمشهر تنها
شهرک صنعتی آالینده در این استان به لحاظ
فرســودگی تجهیزات مرتبط با تصفیه خانه
فاضالباست.
مسعود مهدیزاده مقدم افزود:
شــهرک صنعتی چرمشهر در
کیلومتــر  35جاده مشــهد-
ســرخس و  153هکتار وسعت
دارد .این شــهرک بــا  63واحد
صنعتی نساجی و سرمایه گذاری  966هزار میلیارد
ریال ،اشتغال دو هزار و 44نفر را فراهم کرده است .وی
ادامهداد:بهدلیلآالیندگیشهرکصنعتیچرمشهر
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دولت و مجلس برای حل مشکالت سنگان خواف چهکردهاند؟

سنگهای پیش پای سنگان

موافقوبرخیدیگرمخالفهستندزیرامعتقدندبهتر
استآبازدریایعمانمنتقلشود،برخیدیگرنیز
به علت مســائل زیســت محیطی با این موضوع
مخالفنــد؛ تمام این مســائل باید مورد بررســی
کارشناسیقرارگیردوبهیکجمعبندیبرسد.البته
برایحلاینمسالهتصمیماتنبایدسیاسیباشدو
کامالبراساسعلماتخاذشودزیراتصمیماتسیاسی
در این منطقه نتایج خوبی به همراه نداشــته است.
ترشیزیانمیافزاید:اولینمسالهایکهبسیارحائز
اهمیتاست،تامینآبشربونیازهایغذاییمردم
استچراکهمحصوالتاستراتژیکمانندگندمباید
تولید شود .به عقیده من ،وزارت نیرو در یک دوراهی
قرارگرفتهونمیداندکهاولویترابهبخشکشاورزی
و یا صنعت بدهد زیرا در بخش کشاورزی ،کشاورزان
انتظاراتی دارند اما آب را هدر میدهند و محصوالتی
بســیار آببر تولید میکنند و راندمان و بهرهوری
پایینیدارند؛ شایدبهترینراهاینباشدکهکشاورزان
به سمت کشــت گلخانهای قدم بردارند تا بتوان از
منابعآبیاستفادهبهینهکرد.

ایروانی :برای گذر از مشکل کم آبی در
منطقه سنگان خواف ،قرار شده از پساب
شهری آن مناطق استفاده شود تا پس از
تصفیه برای فرآوری سنگ آهن مورد
استفاده قرار گیرد

ترشیزیان :شاید بهترین راه این باشد که کشاورزان به سمت کشت گلخانهای قدم بردارند

دنیایاقتصاد-سنگانخوافاسمیاستکهبهویژهدرسالهایاخیردرمیاناهالیمعدنپررنگشدهواهمیتاینمنطقهدرتامین
زهرا صفدری
خبرنگار
مواداولیهموردنیازفوالدکشوربرکسیپوشیدهنیست؛تاجاییکهبعدازعسلویه،بهعنواندومینمنطقهمعدنیکشورمطرحاست
امامشــکالتاینمنطقهبهاندازهاسمورسمیکهدراینسالهابرایخوددستوپاکرده،بزرگوپررنگاست؛مسئوالنهمدرهمهاینسالهااز
دادن وعده برای حل چالشها کم نگذاشتهاند اما فعاالن معدنی این منطقه میگویند در این سالها عمل به وعدهها و حل مشکالت را کمتر دیدهاند.
در شماره گذشته گزارشی با عنوان «غفلت از بزرگترین سرمایه معدنی شرق کشور» منتشر کردیم و به مشکالت معادن سنگان خواف پرداختیم؛
مشکالتیچونتامینآب،حملونقلموادمعدنی،خامفروشیو...گریبانسنگانخوافراگرفتهوباوجودتوجهمسئوالنونمایندگانمجلسبهاین
منطقه(آنطورکهدرسخنانومصاحبههایشانمیخوانیم)،چالشهاهمچنانباقیاستوحلمقطعیمشکالتوراهحلهایکوتاهمدت،نتوانستهگره
ازموانعپیشرویمعدنکاراناینمنطقهبردارد؛منطقهایکهباعثشدهزنجیرهتولیددرحوزهفوالددراستانتقریباکاملوفرایندتولیدکنسانتره،
گندله ،خردایش و آهن اسفنجی و ...انجام شود؛ بنابراین ،اهمیت توجه بیشتر به این بخش دوچندان میشود .پنجشنبه گذشته گردهمایی فصلی
روسایسازمانهاینظاممهندسیمعدنکشوردرهتلپردیسانمشهدبرگزارشدوفرصتیدستدادتابادستاندرکارانمعدنیکشورواستاندر
خصوصوعدههاییکهبرایحلمشکالتسنگاندادهشده،صحبتکنیم.
مطالعات انجام شده ،به روشهایی دست پیدا کردند
که میزان مصــرف آب در این حوزه کاهش یابد و به
حداقلبرسد.مطالعاتهمچنانادامهداردتابتوانبه
طرقی دســت یافت که میزان مصــرف آب در این
منطقهرابیشازگذشتهکاهشداد.
این نکتهای است که عباسعلی ایروانی ،مدیرکل
دفتر نظارت امــور معــادن وزارت صنعت ،معدن
و تجارت به آن اشــاره کرده و میگویــد :برخی از
چاههای کشاورزی سنگان خواف که مورد استفاده
قرار نمیگرفت ،خریداری شد تا با توجه به کاهش
سطح آبهای زیرزمینی ،بتوان آب مصرفی مورد نیاز
حوزهمعدنراتامینکرد.البتهاستفادهازمنابعآبهای
زیرزمینیبرایبخشمعدندرستنیستوسازمان
آب نیز استفاده از این دســته از آبها را ممنوع کرده
است .در حال حاضر برای گذر از مشکل کم آبی در
منطقه سنگان خواف ،قرار شده از پساب شهری آن
مناطق استفاده شود تا پس از تصفیه برای فرآوری
سنگآهنمورداستفادهقرارگیرد.
وی دربــاره موضوع عدم همــکاری وزارت نیرو
نیز اظهار میکند :زمانی کــه پروژههای عظیم راه
اندازی میشود ،نیازمند زیرساختهایی مانند راه
آهن ،جاده ،آب و ...است که خارج از حیطه وظایف
وزارتخانه است؛ بنابراین ،اگر پروژهای در سطح ملی
پذیرفته میشود ،دستگاههای دیگر نیز موظف به
همکاری برای اجرایی شدن آن هستند .البته وزارت
نیرو در حد توان خود ،همــکاری الزم را در منطقه
سنگان داشته و اجازه اجرایی شدن پروژه استفاده
از پساب شــهری این منطقه را صادر کرده و این را
میتوانبهعنوانهمکاریتلقیکرد.
از نماینده وزارت صنعت و معدن درباره مشــکل
انتقال مواد معدنی از سنگان میپرسیم ،اما او تنها
به بیان راهکارهایی چون احداث خط آهن و اصالح
جادههامیپردازدودقیقانمیگویدکهاینوزارتخانه
چه مذاکراتی و اقدامی برای حل این مشــکل انجام
داده است.
ایروانی درباره مشــکل خام فروشی مواد معدنی
استخراج شده از ســنگان هم میگوید :متاسفانه

معــدنکاران با ایــن هدف فعالیــت میکنند که
مواد معدنی را اســتخراج کننــد و آن را به فروش
برســانند و به اینکه میتوانند در حوزه فرآوری نیز
ســرمایهگذاری کنند ،توجهی ندارند .اما هر معدن
به ویژه معادن بزرگ بایــد در چارچوب برنامههای
بلند مدت کشــور حرکت کند .یکی از این برنامهها
جلوگیری از صادرات خام مواد معدنی است تا ارزش
افزوده و اشــتغال به دنبال داشته باشد .این درست
است که معادن مجوز دریافت کردند تا مواد معدنی
را بهرهبرداری کنند و در این زمینه مقداری حقوق
دولتیپرداختمیکننداماموادمعدنیسرمای ههای
کشور هســتند و منافع آن برای عموم مردم است.
بنابراین باید حداکثر استفاده از این منابع را داشته
باشیم.
zانتقال صنایع معدنی به خارج از سنگان توجیه
اقتصادیندارد

برخی از فعاالن محیط زیســت
میگوینــد ســنگان خــواف،
منطقهای کم آب است و چرا به
این ســمت حرکت کردیم که
اقداماتــی نظیر کنســانتره و
گندلهسازیدرآنانجامشود؟
علــی رســولیان ،مدیــر کل هماهنگــی امور
اقتصادی استانداری خراســان رضوی در اینباره
میگوید :این عملیات در آن منطقه ضروری است و
در غیر این صورت ،باید هزینه بسیاری برای حمل
خاکوسنگپرداختکنیمودیگرتوجیهاقتصادی
نخواهدداشتبنابراین،امکانانتقالفرایندهاییکه
در منطقه ســنگان خواف انجام می شود به خارج از
استانوجودنداردوغیراقتصادیاست.
وی میافزاید :برای حل مشــکل آبی ســنگان
راهکارهایی تعریف شده؛ نخســت استفاده از آب
شوری اســت که در بخش کشاورزی مورد استفاده
قرار نمیگیرد و از کشــور خارج میشــود؛ در حال
حاضر در بخش هایی از سنگان سرمایه گذاری شده
تا بتوان به طریقی از آب شــور استفاده کرد .راهکار

دیگر این است که با بخش کشــاورزی تفاهماتی
در حوزه اســتفاده از آب برای معادن به ویژه معدن
ســنگان خواف صورت گیرد به گونه ای که میزان
تولیدات در حوزه کشاورزی کاهش نیابد و با توسعه
بخش کشــاورزی و افزایش بهره وری بتوان از آب
مازاد در بخش معدن اســتفاده کرد؛ شرکتهای
فوالدی در کوتاه مدت این مسیر را پیش گرفته اند
وبهموفقیتهایینیزدستپیداکردهاند.
رسولیان با اشــاره به اســتفاده از پساب شهری
در منطقه ســنگان خواف به عنــوان یکی دیگر از
راهکارهای موجود در رفع مشکل تامین آب معادن
وصنایعمعدنیاظهارمیکند:امکانتصفیهاینآب
وجوددارد؛اینموضوعنیازمندتصفیهپسابمناطق
شهریدرهماننقطهاستوالبتهبرخیازشرکتها
بهاینمقولهورودپیداکردند.
در ســالهای اخیر که سخن از انتقال آب از دریای
عمان به خراســان رضوی برای جلوگیری از پررنگ
شدنبحرانآبیدرایناستاناست،استفادهازاینآب
برای صنایع معدنی منطقه سنگان خواف هم مدنظر
مسئوالنقرارگرفته.رسولیاندراینبارهبابیاناینکه
گندلهســازی و خردایش نیازی بــه آب ندارد و تنها
صنایع کنســانتره نیازمند آب است ،میگوید :برای
تامین این نیــاز در دراز مدت باید از آب دریای عمان
اســتفاده کنیم .البته شرکتها به سمت تکنولوژی
های کم آب بر گام برداشــتند بــه طوریکه برخی از
این شرکتها از فناوریهایی استفاده میکنند که در
کنسانترهنیزمیزانآبکمتریمصرفمیشود.
zجلوگیریازخامفروشینیازمندزمینهسازیاست

حبیباهلل ترشــیزیان ،رئیس
ســازمان نظام مهندسی معدن
خراســان رضوی نیز با اشاره به
پیشــنهادات ســازمان نظام
مهندسیمعدناستانبرایحل
مشکل تامین آب سنگان اظهار میکند :تعدادی از
چاههایکشاورزیخریداریشدهوتغییرکاربریبه
صنعتی پیدا کرده است که البته برخی با این مسئله

ویدربارهمشکلخامفروشیموادمعدنیسنگان
نیز معتقد اســت تا زمانی که کارخانههای مصرف
کننده مواد معدنی در داخل کشور نیازمند این مواد
هستند ،باید اولویت با تامین مواد معدنی مورد نیاز
آنها باشــد ،اما اگر این نیاز وجود نداشته باشد مواد
معدنیبایدصادرشود.درحالحاضرتولیدکنندگان
سنگ آهن اعالم میکنند ،مواد معدنی را به همان
قیمتی که صادر میشود در داخل کشور میتوانند
خریداری کنند اما خریــداری بدین صورت وجود
نــدارد و تولیدات ایمیــدرو جوابگــوی ظرفیت
کارخانههایموجودفوالداست؛کارخانههایجدید
کنسانترهوگندلهبایدبهسمتیحرکتکنندتامواد
معدنی را از این تولیدکنندگان خریداری کنند ،زیرا
همهمامعتقدیمکهموادمعدنیبایددرداخلکشور
فرآوری شود و مورد استفاده قرار گیرد و زمینههای
آنبایدفراهمشود.
zاولویتبندیبرایآبسنگانیاانتقالازدریایعمان؟

آنچه از سخنان مسئوالن و فعاالن معدنی کشور
و استان برمیآید ،این است که باید اولویت ویژهای
برای تامین آب صنایع معدنی در ســنگان در نظر
گرفته شود .اینکه با حجم میزان آب مصرفی برای
تولید یک تن فوالد که اشتغالزایی قابل توجهی به
دنبال دارد ،هندوانه تولید و صادر شود ،از نظر صرفه
اقتصادی به هیچ وجه قابل توجیه نیست اما از بعد
محیط زیستی و تامین معیشت کشاورزان سنتی،
موضوع متفاوت است .شاید اگر خیلی زودتر از اینها
اصالحالگویکشتوافزایشبهرهوریآبدربخش
کشاورزیاتفاقمیافتد،امروزبحرانکمتریدراین
منطقه کم آب شاهد بودیم و صنایع هم برای ادامه
حیاتخودبهاینسووآنسوچنگنمیزدند.
منطقحکممیکنددرسرزمینیکهباکمبودآب
مواجههستیم،بهسراغبخشهاییبرویمکهباتوجه
بهمیزانمصرفآب،ارزشافزودهواشتغالبیشتری
ایجاد کند .این راهی اســت که بسیاری از کشورها
پیش گرفتند و اجتناب ناپذیر است ،اما نمیتوان از
اهمیت کشــاورزی در زندگی مردمی که یک عمر
به ایــن روش زندگی میکردند هم چشمپوشــی
کرد؛ بنابراین الزم است مسئوالن تصمیم گیری و
عملیاتی کردن تصمیمات برای افزایش بهرهوری و
اصالحالگویکشتراسرعتببخشند.

ترشیزیان :وزارت نیرو در یک دوراهی
قرار گرفته و نمیداند که اولویت را
به بخش کشاورزی و یا صنعت بدهد
زیرا در بخش کشاورزی ،کشاورزان
انتظاراتی دارند اما آب را هدر
میدهند و محصوالتی بسیار آببر
تولید میکنند و راندمان و بهرهوری
پایینیدارند

چرمشهرتنهاشهرکصنعتیآالیندهخراسانرضویاست

پیشرفت 45درصدیدراجرایتوسعهتصفیهخانهچرمشهر

طرح بهبود و توســعه تصفیه خانــه فاضالب در این
شهرک از پارسال با اعتبار  180میلیارد ریال آغاز شد
که عملیات آن  45درصد پیشــرفت اجرایی دارد .به
گزارش ایرنا ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
خراسانرضویگفت:زماناجرایطرحتوسعهتصفیه
خانه فاضالب چرمشهر دو ســال برنامهریزی شده
است .در این مدت ظرفیت تصفیه فاضالب شهرک از
هزار مترمکعب در شــبانه روز به سه هزار مترمکعب
افزایشمییابد.

وی در مــورد علت تاخیر در اجــرای تصفیه خانه
فاضالب چرمشــهر نیز اظهارداشــت :طبق قرارداد
منعقده در این طرح تصفیــه خانه فاضالب در پایان
سال آینده تحویل می شود .هم اینک هیچ مشکلی
درترخیصتجهیزاتموردنظرازگمرکبرایتصفیه
خانه چرمشهر وجود ندارد و مراحل اداری آن در حال
اجرا است .مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی
خراسان رضوی افزود :هشت شهرک صنعتی در این
استان تصفیهخانه فاضالب دارند که ظرفیت تصفیه

آنهادرمجموع 12هزارمترمکعبدرشبانهروزاست.
وی ادامه داد :هم اینک طرح تصفیه خانه فاضالب
شهرکصنعتیتوسنیزدرحالاجرااستکهبااتمام
آن ظرفیت تصفیه فاضالبش از شش هزار مترمکعب
به 12هزارمترمکعبدرشبانهروزمیرسد.
مهدیزاده گفت :با بهره برداری از تصفیه خانه های
چرمشهروتوسدرمجموعظرفیتتصفیهخانههای
فاضالب شــهرکهای صنعتی خراسان رضوی به22
هزارمترمکعبدرشبانهروزخواهدرسید.

وی همچنین اظهار کرد :هــم اکنون  45درصد
صنایع 39 ،درصد اشــتغال صنعتــی و  24درصد
سرمایه گذاری صنعتی خراسان رضوی در شهرکها
و نواحی صنعتی این استان قرار دارد .با  48شهرک
و ناحیه صنعتی مصوب و  39شــهرک فعال زمینه
اســتقرار دو هزار و 569واحد صنعتی با اشتغال74
هزار و  156نفر در خراسان رضوی فراهم شده است.
از این تعداد  16شــهرک صنعتی به شــرکتهای
خدماتیواگذارشدهاند.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

مدیرکل آموزش پرورش خراسانرضوی:

۳۶درصدمدارس سیستممتمرکزگرمایشیندارند
فارس-مدیرکلآموزشپرورشخراسانرضوی
گفت۳۶:درصد مدارس سطح استان که شامل
 16هزار و  150مدرســه میشوند سیستم
متمرکز گرمایشی ندارند.
قاسمعلی خدابنده با اشاره به آمار مدارس بدون
سیستم متمرکز گرمایشی اظهار کرد۳۶ :درصد مدارس در سطح استان
خراســانرضوی که شامل  16هزار و  150مدرسه میشود ،سیستم
متمرکز گرمایشی و در نتیجه امنیت کافی را از این نظر ندارند.
مدیرکل آموزشپرورش خراسانرضوی افزود :این تعداد مدارس که
بیشتر در روستاها و یا برخی نقاط شهری که به آنجا گازکشی نشده،
هستند با اســتفاده از بخاری گازسوز ،نفتسوز و نیز بخشی بخاری
تابشی -گرمایشی ساختمان خود را گرم نگهداشته و خوشبختانه ما در
سطح استان بخاری نفتیچکهای نداریم.
وی در پاسخ به اینکه چه تدبیری برای ایمنسازی اینگونه مدارس
اندیشــیده شده است ،بیان کرد :ما در این زمینه به دادن تذکراتی به
کارکنان مدارس و نیز دانشآموزان بسنده کردهایم ،مدیران مدارس را
از داشتن بخاری نفتی منع کرده و بخاریهای کاربناتی را در اختیار آن
دسته از مدارسی که مجبور به استفاده از بخاری نفتی هستند ،میگذاریم.
خدابنده تأکید کرد :متأســفانه در حال حاظر و با توجه به امکانات
محدود مالی آموزش و پرورش ،امکان ایمنسازی مدارس بدون سیستم
گرمایشی پیشرفته حداکثر تا  10سال آینده وجود ندارد.

تشکیل 715پروندهقضاییبرایموقوفات
خراسانرضوی
ایرنا -معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و
امور خیریه خراسان رضوی گفت :تاکنون715
پرونده برای موقوفات این استان در دستگاه
قضا تشکیل شــده و امسال در بررسی این
پرونده ها  264رای به نفع موقوفات صادر شد.
حجت االســام محمد ذاکــری گفت :ایــن نهاد بــرای دفاع از
موقوفات پیگیریهای مســتمر و جدی دارد که بر اســاس آن 300
رای قطعی موقوفات در محاکم قضایی در ســال جاری صادر شــد.
وی افزود :سیاست مجموعه اوقاف پرهیز از تشکیل پرونده های حقوقی
و استفاده از ظرفیتهای دیگر مانند صلح ،سازش و پیگیری موضوعات
اختالفی از طریق پیگیری اداری و برگزاری جلسات برای تعیین تکلیف
مسائل اختالفی و حل مشکالت است.
او ادامه داد :در برخی موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق موقوفات
پس از بررسی موضوع در کارگروه حقوقی اداره کل و اتخاذ تصمیم الزم،
دادخواست توسط ادارات اجرایی تنظیم و به دادگستری ارسال می شود.
معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت :بیشتر پرونده
ای حقوقی استانی مربوط به دادخواستهای افراد علیه موقوفات است که
با استفاده از تمام ظرفیت دفاع جدی برای استیفای حقوق موقوفات و
جلوگیری از تضییع حقوق آنها صورت گرفته که نتیجه این دفاعیات
صدور  264رای از  300رای صادر شده به نفع موقوفات در پرونده ها
است 24 .هزار و  924مورد موقوفه در خراسان رضوی ثبت شده است
که سهم استان از کل موقوفات ثبت شده در کشور  10درصد است.

افزایش 180درصدی ارزش دالری صادرات
ازمنطقهدوغارون
تســنیم -مدیر اجرایی منطقه اقتصادی
دوغارون گفت :ارزش دالری صادرات از منطقه
دوغارون  ۱۸۰درصد افزایش یافت.
سیدحسین آقایی اظهار کرد :موقعیت ممتاز این
منطقه در همجواری با والیت هرات که قطب اصلی
اقتصاد افغانستان اســت ،محیطی امن را برای فعالیتهای تولیدی،
بازرگانی و خدماتی فراهم کرده است.
وی گفت :در حال حاضر عمده درآمد مردم شهرستان تایباد از طریق
کشاورزی است که متاسفانه به دلیل خشکسالیهای پی در پی رونق
چندانی ندارد و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تالش کرده در راستای
اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال برای جوانان بومی شهرستان گامهای
موثری بردارد .آقایی افزود :راهاندازی فرصتهای شغلی جدید و ارتقای
سطح اشتغال منطقه ،پیگیری سیاستهای توسعه منطقهای ،احداث
قطبهای اقتصادی و صنعتی و ایجاد محیط امن برای جذب سرمایه
گذاران داخلی و خارجی از مهمترین اهداف تشکیل منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون است .مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ادامه داد :در
فاز اول منطقه ویژه اقتصادی دوغارون یک واحد کارخانه فرآوری برنج،
کارخانه روغن کشی کنجد و شرکت پخش گاز مایع فرگاز با بهرهگیری
از نیروهای بومی در حال فعالیت است .وی با بیان اینکه در  9ماه ابتدایی
سال جاری در صادرات کاال به کشور افغانستان از منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون نســبت به مدت مشابه سال گذشته در وزن  54درصد و در
ارزش دالری  180درصد افزایش داشته خاطرنشــان کرد :آهنآالت،
مصالح ساختمانی ،قیر ،ســوخت ،مواد غذایی و  MDFاز مهمترین
کاالهای صادراتی به افغانستان از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون است.

