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صفحه 2

در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد مطرح شد

برای مقابله با بحران آب؛
جمعیت را نزد آب بیاوریم
محمدحسین پاپلییزدی *
یکی از راههای برون رفت از بحران آب در خراسان رضوی،
انتقال آب از دریای عمان است اما هنگامی که سخن از
توجیه اقتصادی این طرح میشود ،نظرات زیادی بیان
میشود .گفتنی است که این طرح دارای توجیه اقتصادی
نیست اما هنگامی که مساله امنیت ملی به میان میآید،
دیگر توجیهپذیر بودن از درجه اهمیت کمتری برخورددار میشود .البته ممکن
است در طوالنی مدت توجیه سیاسی ،اجتماعی و امنیتی داشته باشد .اما
حرف ما این است که چرا آب را نزد جمعیت بیاوریم؟ بلکه میتوان زمینههای
اشتغال را در کنار سواحل خلیج فارس و دریای عمان ایجاد کرد تا جمعیت
به سمت آب برود .اگر جمعیت در کنار آب قرار گیرد ،اقتصاد شکوفا خواهد
شد؛ اقتصاد کشور دریا پایه میشود و تمدن کشور ،تمدن دریایی خواهد شد
و در نتیجه کشــور سود خواهد برد .اما اگر قرار باشد با مخارج صدها هزار
میلیارد تومان آب را به مناطق شــرق کشــور انتقال دهیم ،این آب صرف
کشــاورزی و صنعت نخواهد شــد و برای صنعت بسیار محدود است و اگر
قیمتهای جهانی را نیز در نظر بگیریم ،صنعت هم گران خواهد شد .صرفه
اقتصادی زمانی است که توسعه به صورت عام برای کشور در نظر گرفته شود
و مشاغل و توسعه اقتصادی کشور به سمت دریاها سوق داده شوند .با این
ب کمتری نیاز خواهند داشت که میتوان آن را به
اتفاق ،شهرهای بزرگ به آ 
روشهای مختلف تامین کرد .جعمیتی که از شهرهای کوچک و روستاها به
سمت شهرهای بزرگ همچون تهران ،مشهد ،اصفهان و ...مهاجرت میکنند
را میتوان با اقدامات مناسب به سمت دریاها سوق داد و در نهایت آب را به
راحتی شیرین کرد و این اتفاق صدها برابر از انتقال آب دریای عمان به مشهد
ارزانتر خواهد بود .بازچرخانی آبهای خاکستری نیز از روشهایی است که
میتواند ما را در گذر از بحران آب کمک کند .این روش باید اجرایی شود؛
همانطور که در مشهد این طرح پیشبینی شده و باید انجام شود .استفاده از
بازچرخانی آبهای خاکستری در برخی مناطق مشهد باید در اولویت قرار
گیرد .در برخی از مناطق نیز ممکن است این روش صرفه اقتصادی نداشته
باشد؛ اما اگر این فاضالب به داخل زمینهای شهری و محیطهای پیرامون
برود ،ممکن است منجر به تقویت سفرههای زیرزمینی شود .البته این امر
نیازمند مطالعه است اما در مجموع بازچرخانی آب به ویژه در صنعت و معدن
جزو واجبات است و استفاده از این روش در شهرهایی بزرگ مانند مشهد
جزو روشهای مناسب و مطلوب محسوب میشود.
*استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

علیرضــا شــیدیان رفــت ،علیرضا
رزمحسینی آمد .برداشتمن از اولین
سخنرانیرسمی آقایاستاندار این بود
که طالییترین دوره برای قدربینی و

دنیای اقتصاد « -نیاز کشــورهای منطقه به بخش معدن در آینده
بهســرعتافزایشخواهدیافتوبدینترتیب،ایرانشایدیکیاز
بهترین گزینهها برای تامین زیرســاخت های صنعتی کشورهای
حاشیه خلیج فارس باشد»؛ این بخشــی از سخنان غالمحسین
شافعی،رئیساتاقایراندرجلسهکمیسیونمعدنوصنایعمعدنی
اتاق بازرگانی مشــهد بود .در این جلسه که با حضور فعاالن معدنی
خراسان رضوی و مسووالن اســتانی برگزار شد ،نقش کمیسیون
معدن اتاق در هم افزایی تشکل های معدنی استان و طرح مشکالت
این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و ترسیم نقشه راه توسعه معادن
در خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت .رئیس اتاق ایران در این
نشست به اشاره به ســهم  7درصدی ایران از معادن دنیا و جایگاه
قابل توجه در این زمینه ،در عین حال سهم  4درصدی بخش معدن
ازتولیدناخالصداخلیکشــوررانشاندهندهعقبماندگیحوزه
معدندرایرانتلقیکردوازفعاالنمعدنیخواستبهنیازکشورهایی
چون قطر ،امارات ،عمان و  ...به مواد معدنی در روند توسعه اقتصادی
شانتوجهکنندوبرنامهریزیبلندمدتیدراینزمینهداشتهباشند.
شافعیازنبودنقشهراهدرحوزههایاقتصادیکشورابرازتاسفکردو
گفت:اشکالاساسیماهمیناست؛مادارایاسنادباالدستیهستیم
اماحرکتماندرمسیرآناسنادنیستوسوالینیزدربارهاینموضوع
مطرحنمیشود.ویبهشناسایی 67نوعمادهمعدنیدرکشوراشاره
واظهارکرد:ازاینتعداد 43نوعمادهمعدنیدراستانخراسانوجود
داردکهاینخودنشاندهندهقابلیتباالیایناستاندربخشمعدن
است اما با وجود پیشبینی اقدامات مثبت در برنامههای آتی استان
برای بخش معدن ،در مواردی باز هم نگاهی نامهربانانه به این بخش
همچنانوجوددارد.
صفحه 3

کمبود واگنترانزیتی،زخمیکهنه اما قابل التیام
صفحه 4

باموافقتمعاونسازمانملیاستاندارددرمشهد مصوبشد

دنیایاقتصادعملکرداتاقبازرگانیدرآگاهیبخشیبهفعاالناقتصادیرابررسیمیکند

شهردارمشهد:

صفحه4
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صفحه4

پروانه های استاندارد
کارخانههای تولیدی دائمی می شود

 آقای رزم! خوشآمدید

برصدرنشــینی بخشخصوصــی ،صنعتگــران و
کارآفریناناستان فرارسیدهاســت .او آمده تا در دوره
تحریم ،اقتصــاد درونزا و بروننگر اســتان را احیا و
چرخهایتولید و اشتغال خراسانرضوی را روغنکاری
ی است که به اشتغالمولد،
ن چیزهای 
کند .اینها هما 
رفاهعمومی و اعتماد و رضایت بیشتر مردمان صبور و

معاون اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی خبر داد

بازآفرینی 117محلهشهری

وی ادامه داد 27 :محله از این تعداد مربوط به شهر مشهد
بوده و بقیه محالت در شهرهای سبزوار ،نیشابور ،گناباد و
کاشمرقراردارند.تاکنونیکمیلیاردو 530میلیونریالبرای
اجرای پروژههای بازآفرینی در این مناطق هزینه شده است.
معاون اداره کل راه و شهرســازی خراسان رضوی گفت:
همچنین تاکنون پروژه هایی به ارزش  260میلیارد ریال
پروژه در این چارچوب به بهره برداری رسیده و برای دهه
مبارک فجر امسال  10پروژه با هزینه  180میلیارد ریال
آماده افتتاح شده اند.

zارتقای شرایطکیفیدرسکونتگاهها

وی هدف سیاستهای بازآفرینی شهری و برنامه های
تجدید حیات شهری را که از زمان فعالیت دولت یازدهم
کلید خورد «ارتقا شرایط کیفی زندگی در سکونتگاهها از
طریق ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها ،توسعه و

انعکاسمطالباتبخشخصوصیخراسان
با صدایی رساتر

ب ما میانجامد .انبوه فعاالن بخشخصوصیکرمان،
نجی 
که برای بدرقه استاندارشان ،تا مشهد آمده و در سالن
نشستهبودند ،نشانمیداد از او مِهری بهدل دارند که
میصرفد برایش ،صدها کیلومتر بیایند و بازگردند.
آقای رزم! خوشآمدید.
* عضو شورای اسالمی شهر مشهد
بهبود زیرساختهای شهری ،تأمین خدمات شهری مورد
نیاز ،آموزش ســاکنان ،ایجاد فرصتهای شغلی ،تقویت
نهادهای مدیریت محلی و دفاتر خدمات محله ای مردم
نهاد ،الگوسازی و ترویج قواعد و دستورالعملهای کیفی
ساخت و ساز» برشمرد .معاون بازآفرینی شهری و مسکن
اداره کل راه و شهرســازی خراسان رضوی افزود :در این
چارچوب عالوه بر پروژه های تعریف شده برای این اداره کل
بخشی از پروژه های بازآفرینی محالت در حوزه اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی در قالب «برنامه اقدام مشترک» در
دست انجام است.
zاجرای 1855برنامهاقداممشترکدرمشهد

دنیای اقتصاد -معاون بازآفرینی شهری و مسکن
اداره کل راه و شهرســازی خراسان رضوی گفت:
 117محله در  31شهر این استان مورد اقدام برای
بازآفرینی شهری و برنامه های تجدید حیات شهری
قرار گرفتند که باید اصالحات ساختاری الزم تا سال
 1405در آنها انجام شود.
به گزارش ایرنا ،جواد اســامی محمدی
افزود :پارسال و امسال بازآفرینی  31محله
از مجموع  117شناســایی در خراسان
رضوی در دستور کار قرار گرفته است .در
این چارچوب  56پروژه در قالب ساخت واحد مسکونی،
آب و فاضالب ،توزیع برق ،ساخت کتابخانه عمومی ،پایگاه
سالمت اجتماعی ،مدرسه ،فضای سبز و کالنتری در دست
اجرا قرار دارد.

دنیای اقتصاد مشکل  20ساله صادرات ریلی خراسان رضوی را بررسی میکند

وی ادامه داد :برنامه اقدام مشترک باید تا افق  1404در
قالب دو هزار و  513پروژه در محالت  31شــهر خراسان
رضوی اجرا شود که از این تعداد هزار و  855پروژه مربوط
به هشت پهنه از محالت مشهد است.
اســامی محمدی کل اعتبار در نظر گرفته شده برای
اجرای «برنامه اقدام مشترک» را  16هزار و  190میلیارد
ریــال اعالم و بیــان کرد :از این میزان ســهم پرداختی
دســتگاههای اجرایی  15درصد ،سهم پرداختی شرکت
بازآفرینی شهری ایران  15درصد ،سهم پرداختی بخش
خصوصی  40درصد و ســهم پرداختی شهرداریها 30
درصد اســت .وی گفت :در قالب برنامه اقدام مشترک در
محالت مورد هدف بازآفرینی شهری  901پروژه با اعتبار
چهار هزار و  760میلیارد ریال در دســت اجرا است .این
پروژه ها تا اواخر سال آتی آماده بهره برداری می شوند.
معــاون بازآفرینی شــهری و مســکن اداره کل راه و
شهرســازی خراسان رضوی همچنین ایجاد نهاد توسعه
محله ،فرهنگ سازی با مشــارکت رسانه ها ،شناسایی
 120تشکل مردم نهاد ،تدوین آیین نامه شورای محالت
و تصویب آن و نیز ،انعقاد تفاهمنامه با تشکلهای مردم
نهاد را از برنامههای اجرا شــده فرهنگی و اجتماعی در
محالت مورد هدف بازآفرینی شهری در قالب برنامه اقدام
مشترک برشمرد.

طبق توافق و قول معاون وزیر راه امیدواریم
 8بهمن بلوار نماز بازگشایی شود

آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
در اجرای مواد  12و  13و تبصره  2ماده  15قانون اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی
ای��ران ،انتخابات نهمی��ن دوره هیات نماین��دگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی خراسان رضوی،
از ساعت  8الی  18روز شنبه  11اسفندماه  1397در
محل اتاق مشهد برگزار خواهد شد.
بدین وسیله از اعضای محترم اعم از اشخاص حقیقی
و حقوقی و داوطلب عضویت در هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی خراسان رضوی
هستند ،درخواست می ش��ود تا پایان وقت اداری روز
چهارش��نبه مورخ 97/10/26جهت دریافت و تکمیل
فرم داوطلبی با در دس��ت داشتن اصل و تصویر کارت
عضوی��ت معتبر به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات
مس��تقر در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
مشهد مراجعه فرمایند.

داوطلبان موظفند به هن��گام مراجعه برای ثبت نام،
مدارک زیر را ارائه کنند:
تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران (برای
اشخاص حقوقی).
اص��ل صورت جلس��ه اعضای هیات مدی��ره حاکی از
رعایت بند ب ذیل (برای اشخاص حقوقی).
ارائ��ه کارت عضویت یا کارت بازرگان��ی معتبر برای
اشخاص حقیقی و حقوقی.

ب�رای اطالع از جزئیات ثبت نام و ش�رایط داوطلبان
عضویت در هیات نمایندگان به س�ایت ذیل مراجعه
فرمایید:

www.mccima.com

کس�ب اخبار بیش�تر نی�ز از طری�ق لین�ک تلگرام
روابط عمومی اتاق مشهد امکان پذیر است:

https://t.me/mccima

هیات نظارت بر انتخابات
نهمین دوره اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

لطف�ا در ص�ورت نی�از به کس�ب
اطالع�ات بیش�تر ب�ا ش�ماره
 32290822و یا  32216000داخلی
 304تماس حاصل فرمایید.

نیاز خراسان رضوی بهواگنهای مسقف روسی برای صادرات کاالهای دپو شده 200 ،واگن است  /عکس :شبکه باربری ریلی انگلستان
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خبر

آسیب فعالیت واسطه ای بر توریسم سالمت مشهد هم آسیب رساند

خبر

صابون داللی به تن گردشگری سالمت

خبریاتبلیغات!مسالهایناست
حمیدرضا شوشتریان *

امروزه انبوه اطالعات چنان از هر سو ما را فرا
گرفته کــه در حوزه مطالعــات ارتباطات
اجتماعی مفاهیمی چون دهکده جهانی
،جامعــه نظارتــی ،جامعه شــبکه ای و
اطالعاتــی همگی بر بنیاد اطالعرســانی
استوار شــده است  .پیتر دراکر دانشمند معروف علم مدیریت
نیزجامعهکنونیراجامعهداناییمحورمعرفیمیکندوتیاس
الیوت دانشــمند ونویسنده مشهور انگلیســی با نگاه اغراق
آمیزانسانراگمگشتهغریقدرانبوهاطالعاتمیداند.
با این توصیف نخست باید پرسید در این تشعشع پرحجم
اطالعات،نیازمندچهنوعاطالعاتیهستیموخودرابایددربرابر
تابش چه امواجی قرار دهیم به گونه ای که هرز نامه ها ،وقت
گرانبهای ما را به یغما نبــرده وروان ناخودآگاه مان را گروگان
مطامعخود نگیرند.
بی تردید بشــردر یک روند طوالنی  ،اطالعات را به منظور
تغییر دردانش  ،بینش و بهبــود جایگاه خود ویا همنوعان در
جامعه می جوید .اما باید اذعان کرد تمایز اطالعات مفید و غیر
آن کار چندان آسانی نیســت و همچون وسوسه تناول انواع
خوراکی ها ی چرب و شــیرین در برابر مفید و مقوی دشوار به
نظرمیرسد.
اما در این بحبوحه خبــری  ،می توان حداقل به مدد عنصر
اعتماد دستاویزی را یافت که بتوان در مواقع لزوم به آن چنگی
زدتاتشخیصسرهازناسرهوخبرازتبلیغات سهلترشود.
فارغ از کیفیت و اصالت خبر ،اطالع رسانی بر 3رکن مخاطب
،پیام و کانال استوار است وموفقیت هر نظام اطالع رسانی پویاو
معتبر  ،در گرو نیازسنجی  ،مخاطب شناسی و امکان سنجی
اســت .این که چرا برخی رسانهها با انتشاراندکی از اطالعات ،
موفق به تاثیر گذاری و برخی علی رغم خروجی هزاران کلمه
در روز ،ناموفق می باشند به گردآوری تمهیدات الزم از جمله
نیروی انسانی کارشناس و تعهد به اخالق حرفه ای مربوط می
شود  .از انجا که کنشگران اجتماعی و اقتصادی هدف از اطالع
رسانی و آگاهی بخشی را کمک به ارتقای دانش و تغییردر نگاه
وسپسرفتارانسانهامیدانند،باوجودتنوعحیرتانگیزمنابع
و روش های خبری ،اصالت وکیفیت خبرو مرکز انتشــار آن از
دیدمخاطبینتیزبینمخفینمیماند.
چنانچهاعتمادمخاطببهمراکزاطالعرسانیرادرچارچوب
سازمانیتعریفکنیمبهپدیدهایبهنامروابطعمومیهابرمی
خوریمکهعمرچندان طوالنیدرایرانندارند.
روابط عمومی ها ماموریت دارند تا در حوزه های تعریف شده
از نحوه فعالیت و عملکرد ســازمان متبوع خود اطالع رسانی
کرده و متقابال با ارزیابــی نتایج کارکردها از نظرات ذینفعان ،
مدیران خود را برای اصالح و یا تقویت روشهای جاری مطلع
سازند .به عبارت روشنتر روابط عمومی حامل ارتباط دوسویه
بامخاطبانخودهستندکهرسانههایجدیددرفضایمجازی
میتوانندخدماتمناسبیبرایاینارتباطتعاملیفراهمآورند.
چنانچهروابطعمومیهابااتخاذروشهایغیرحرفهایوغیر
اخالقی منشور اعتماد بین سازمان متبوع و مخاطبین را زیر پا
گذارند وارد عرصه ای می شوند که دیگر اطالع رسانی نیست
بلکه تبلیغاتبهمنظورکسب منافعغیرواقعی سازمانیاست.
امامرزتبلیغاتواطالعرسانیکجاست؟
در تعریف روابط عمومی میتــوان آن را ارتباطی آگاهانه و
مبتنیبربرنامهریزیوپژوهشبااستفادهازشیوههایعلمیو
هنری دانست که هدف آن اطالع رسانی به مخاطبان خاص با
گرایش،دانشوسلیقههایمتفاوتاست.
بدیهیاست اطالعرسانیبااستفادهازتکنیکها،روشهای
گفتاری ،دیداری،شنیداری و نوشتاری و با التزام به اصالت پیام
صورت می گیرد ،اما نفوذ عنصرتبلیغات در خبر آن را به ابزاری
برایتحریکاحساساتوگاهغلبهبرعقالنیتمبدلمیسازد.
تبلیغات یا پروپاگاندا به معنای تحریک و یا به حرکت کشاندن
احساساتبهسویمخاطباستودراینمسیر
مشروعیت استفاده از راه های مختلف برای رسیدن به هدف
باتوجیهمنافعسازمانیاشرکتامریممکنوگاهالزماست.
امروزه حجم وســیع عملیــات تبلیغاتی برخی افــراد و یا
تشکیالت رسمی و غیر رسمی در قالب خبر در فضای مجازی
به حدی است که نقش تکرار آگهی های بازرگانی برای به ذهن
نشاندن یک برند تجاری را ایفا می کند  .در واقع صاحبان این
گونه پیام ها درصدد هســتند تا با تکرار یک نام  ،تشکیالت یا
سازمان بههربهانه،خبرجعلیویامخلوطیباواقعیترابهمغز
مخاطب منگنه یا به اصطالح تلگرامی ها پین کرده ویا با روش
های ناپســند وغیر اخالقی با مصادره فعالیت های دیگران و
قراردادنغیرمستقیمآندرکارنامهخودبراعتبارشانبیفزایند.
بنابراین نگرانی اساسی این است که تداوم این روش ها موجب
تسری بی اعتمادی مخاطبان به خبرنگاران و یا مراکز معتبر
خبری می شــود ،در این صورت هدف ازکسب خبر که بقول
موالنا جانافزاییاستبهجانکاهیبدلمیشود.
به قول استاد محمد مجتهد شبستری جان در نظر موالنا به
معنای حیات نیست ،خبر است .خبر در آزمون است .خبری
میرسد که این خبر همیشــه در آزمون است که آیا این خبر
راستاستیانه.
*مشاوررسانهاتاقبازرگانی،صنایع،معادنو
کشاورزیخراسانرضوی

امورآگهیهای روزنامه
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گردشگری سالمت در منطقه اســت و کشورهای
همجــوار مانند عــراق ،ترکمنســتان ،جمهوری
آذربایجان ،افغانســتان و ســایر کشورهای منطقه
متقاضی اســتفاده از خدمات و امکانات گردشگری
سالمت در ایران هســتند .بر اساس برآوردها ساالنه
افزون بر  200هزار گردشــگر سالمت وارد ایران می
شــوند و در این میان خراســان رضوی با جاذبهها و
ظرفیتهای مختلف در جذب گردشــگر ســامت
پیشگاماست.
zافزایش 30درصدی شمار گردشگران سالمت در مشهد

دنیای اقتصــاد -داللی امــروز به یکی از
بزرگترین معضالت اقتصاد ایران تبدیل شده؛
فعالیتی غیرمولد که به قول تولیدکنندگان،
هم سودآوری بیشتری نسبت به بخش تولید
دارد و هم با فرار مالیاتی ،بهای استفاده خود از
امکاناتوزیرساختهایکشوررانمیپردازد.
ورود دالالن و واسطهها تقریبا به همه بخشهای
اقتصادی کشــور اتفاق افتاده؛ از خرید و فروش ارز و

خیامی :گردشگران خارجی از
خدمات مراکز درمانی سرپایی نظیر
درمانگاههایتخصصیچشم،درمان
ناباروری ،زیبایی ،پوست ،ژنتیک و
مراکز جراحی محدود و نیز مراکز
تشخیصیمانندرادیولوژی،آزمایشگاه
و فیزیولوژی بهره می گیرند

طال که امســال ضربات بزرگی به پیکر اقتصاد وارد
کرد تا مسکن ،خودرو ،بازارهای مختلف و ...در واقع
صابون دالالن تقریبا به تن همه بخشهای اقتصادی
کشــور خورده اســت .دالالن با فعالیت واسطه ای
خود موجــب افزایش هزینه برای خریــداران کاال
و یا اســتفادهکنندگان از خدمات و کمتر سود بردن
تولیدکننده میشوند .اما جالب و البته تلخ است که
بدانیم ورود دالالن به حوزه ســامت هم پررنگتر از
گذشتهشدهوآنهااینبارگردشگریسالمتبهعنوان
یکی از درآمدزاترین بخشهای گردشگری را نشانه
رفتهاند؛ بطوریکه مدیر گردشگری سالمت دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد وجود دالالن و واسطه های
غیرمجاز را مهمترین مشکل گردشگری سالمت در
اینکالنشهرواستانخراسانرضویمیداند.
گردشــگری ســامت به گروههای گردشگری
پزشــکی ،گردشــگری درمان طبیعی و همچنین
گردشــگری صحت ،تندرســتی و نیز پیشگیری
تقسیم بندی می شود .امروز ،ایران از مقاصد بزرگ

به گزارش ایرنا ،محمد اسماعیل
خیامی میافزایــد :کوتاه کردن
دست دالالن از حوزه گردشگری
سالمتوساماندهیفرآیندجذب
بیماران از اقداماتی است که امروز
از سوی مسئوالن در حال انجام است .البته او برخورد
جدی با دالالن و واســطه های غیرمجــاز در حوزه
گردشگری سالمت را نیازمند هماهنگی و همکاری
تمامدستگاههایمتولیمیداند.
«بررسیها نشــان میدهد گردشگران سالمت از
 30کشور جهان در مشهد حضور دارند اما بیشترین
گردشگران ســامت به ترتیب از کشورهای عراق،
افغانستان ،ترکمنستان و کشورهای حاشیه خلیج
فارس هستند ».مدیر گردشگری سالمت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد با بیان این مطلب ادامه میدهد:
ســاالنه افزون بر  150هزار گردشــگر سالمت در
کلینیکها و مراکز درمانی مشهد پذیرش و درمان
میشــوند .گردشــگران خارجی از خدمات مراکز
درمانی ســرپایی نظیــر درمانگاههــای تخصصی
چشــم ،درمان ناباروری ،زیبایی ،پوست ،ژنتیک و
مراکز جراحی محدود و نیز مراکز تشــخیصی مانند
رادیولوژی،آزمایشگاهوفیزیولوژیبهرهمیگیرند.
وی خاطرنشــان میکند :گروهی از گردشگران
سالمت نیز در بیمارســتانهای مشهد از خدمات
بستری بهرهمند میشــوند که این تعداد از ابتدای

امسال تاکنون حدود  10هزار نفر برآورد شده است.
خیامی میافزاید :شمار گردشگران سالمت امسال
در مشهد نسبت به پارســال  30درصد بیشتر شده
است .وی تعرفه پزشــکی گردشگران سالمت را دو
برابر اتباع ایرانی در بخــش خصوصی عنوان و بیان
میکند :در بخش دولتی مشــروط به اســتفاده از
ظرفیتمازادتختها،اینتعرفهحدودسهبرابراست.
مدیر گردشگری ســامت دانشگاه علوم پزشکی
مشهد میگوید :هم اکنون  12بیمارستان در مشهد
مجوزنهاییگردشگریسالمترااخذکردهاندوتعداد
دیگریهمدرمراحلارزیابیهستند.همچنینچند
مرکز جراحی محدود در مرحله ارزیابی برای دریافت
مجوز ایجــاد دپارتمان بیمــاران بینالملل()IPD
هســتند .وی اظهار میکند :مشهد نسبت به سایر
شهرهایکشوردرحوزهگردشگریسالمتمطلوبتر
شناخته شده است و مهمترین مزیت این شهر وجود
بارگاهملکوتیحضرتثامنالحجج(ع)است.ازسوی
دیگر پزشــکان و کادر درمانی مجهز و هزینه های
اندک درمانی در این زمینه نقش دارند.
خیامی به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
راستایتسهیلامورگردشگریسالمتوساماندهی
و توسعه این صنعت اشاره و عنوان میکند :تشکیل
کمیته استانی گردشگری ســامت ،برنامه ریزی و
پیگیری جهت تشکیل جامعه حرفه ای گردشگری
سالمت ،آموزش دست اندرکاران حوزه گردشگری
سالمت در بیمارستانها ،برنامه ریزی برای تبلیغات
و اطالع رســانی به بیماران و تشکیل کمیته نظارت
و برخورد با مراکز و اشــخاص متخلف از جمله این
اقداماتهستند.
zلزوم ساماندهی داللی

اما سرپرســت فرمانداری مشهد
هم معتقد اســت برخی به جای
تســهیل در روند گردشــگری
سالمت اتباع خارجی در مشهد،
به داللی روی آوردهاند.

حیدر خوش نیت میگوید :این افراد به عنوان واســطه
پس از تبلیغ درمانگری اتباع خارجی در ســایتهای
اینترنتیوکشاندنآنانبهمشهدازآنهامبالغیرامطالبه
میکنند که بیشــتر از قیمت واقعی خدمات درمانی
است لذا این موضوع باید ساماندهی شود .وی میافزاید:
بسیاری از اتباع کشورهای خارجی از جمله عراق برای
زیارت بارگاه منور رضوی به مشــهد سفر میکنند و در
کناراینسفرمیتوانندازظرفیتهایگردشگریسالمت
در سطح خراسان رضوی نیز استفاده کنند .سرپرست
فرمانداری مشهد اظهار میکند :در گردشگری سالمت
اتبــاع خارجی از هتل ،امکانات بهداشــتی و درمانی و
مراکز تفریحی استان استفاده میکنند و ما نیز به دنبال
توسعهورونقبهرهگیریازاینظرفیتهابهبهترینشکل
هستیم به شرط آنکه حقوق و عوارض شهری ،قانونی و
درمانیتوسطگردشگرانپرداختشود.
وی یادآور میشــود :با توجه بــه اهمیت این مقوله
اســتانداری خراســان رضــوی در حال ســاماندهی
گردشگری سالمت است و دســتگاههای متولی این
موضوع از جمله نظام پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
بایددرساماندهیمشارکتکنند.
خوش نیت ادامه میدهد :ما انتظار نظارت و عملکرد
نظام پزشــکی برای ســاماندهی فعالیت پزشــکان و
متخصصان در حوزه گردشگری سالمت و جلوگیری از
ورودافرادفاقدصالحیتدرحوزههایتخصصیدرمانی
را داریم.

خوشنیت :این افراد به عنوان واسطه
پس از تبلیغ درمانگری اتباع خارجی
در سایتهای اینترنتی و کشاندن آنان
به مشهد از آنها مبالغی را مطالبه
میکنند که بیشتر از قیمت واقعی
خدمات درمانی است

مدیرعاملشبکهجامعدانشگاههاومراکزعلمیخراسانرضویمطرحکرد

دنیایاقتصاد-مدیرعاملشبکه
جامع دانشگاهها و مراکز علمی
خراســان رضوی گفت :از آقای
رزم حسینی خواهشمندیم که
عدالت آموزشــی را در استان
رعایت کند و صرفا با یک یا دو دانشگاه خاص کار
نکندوهمهدانشگاههاحتیدانشگاههایکوچکرا
هم مورد نظر خود قرار دهد.
به گزارش ایسنا ،عباس شیخاالسالمی اظهار کرد :ما در

درخواستازاستانداربراینگاهیکسانبهدانشگاهها
شبکه جامع مایل هستیم که یک جلسه با استاندار برگزار
شــود تا از همین ابتدا ارتباطی بین شــبکه دانشگاهها و
استانداری ایجاد شود؛ همانطور که در زمان آقای رشیدیان
شکل گرفت و تقویت شد؛ در این دوره نیز انتظار داریم که
این ارتباطات با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند و با شناختی
که از عملکرد استاندار جدید داریم امیدوار هستیم که این
شبکهبیشترازگذشتهتقویتشود.
وی تاکید کرد :انتظار ما از اســتاندار جدید این است که
ارتباط خود و بدنه استانداری را با دانشگاهها تقویت کند و

تصمیمات وی قوی و پشتوانه علمی داشته باشد.
مدیرعاملشبکهجامعدانشگاههاومراکزعلمیخراسان
رضوی با تاکید بر اینکه انتظار ما از استاندار جدید این است
که به دانشگاهها توجه بیشــتری داشته باشند و آنها را با
تصمیماتخودتقویتکنند،تصریحکرد:خواستهدیگری
که از اســتاندار داریم این است که مانند گذشته در هفته
پژوهش و سایر موارد مشابه با شبکه دانشگاهها هماهنگ
باشد.
اســتاندار بودجــهای را برای توســعه شــبکه جامع

دانشــگاهها در نظر بگیرد شیخ االســامی عنوان کرد :با
وجود حمایتهایی که از شبکه جامع دانشگاهها و مراکز
علمی استان در دوره گذشته صورتگرفت ،اما انتقادات و
گالیههایی از آقای رشیدیان داشتیم چراکه بودجه خاصی
به غیر از جشــنواره علمی رضوی و به خصوص در حوزه
پژوهش ،فناوری و کارگروهها تخصیص داده نشــد ،لذا ما
از استاندار جدید تقاضا داریم که بودجهای را برای توسعه
شبکه جامع در نظر بگیرند تا این شبکه بتواند کار خود را
قویتر از گذشته دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه  52دانشگاه بزرگ خراسان رضوی
عضو شــبکه جامع هستند و این شــبکه متعلق به همه
دانشگاههای استان اســت ،عنوان کرد :درخواست ما این
است که آقای رزم حســینی با این شبکه در تصمیماتی
که قرار اســت در حوزه علم و پژوهش و فناوری در استان
گرفته شود ،هماهنگ باشــد .امیدواریم استاندار جدید
حمایتهای الزم را از برنامهریزیهایی که برای جشنواره
علمی رضوی در سال جاری در نظر داریم ،انجام دهد و در
آن حضور پررنگی داشته باشد.

عضوکمیسیونتلفیقالیحهبودجهکلکشورسال 98خبرداد

تفویضاختیاربیشتربهاستانها دربودجهسالآینده

ایسنا -نماینده مردم خواف و
رشــتخوار در مجلس و عضو
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
کل کشــور ســال  ،98گفت:
استانها پیش از این اختیارات
زیادی نداشــتند اما در الیحه بودجه سال آینده
تفویضاختیاربیشتریبهآنهاشدهاست.
محمود نگهبان سالمی با اشاره به بررسی کلیات الیحه
بودجه کل کشور سال  98در کمیسیون تلفیق مجلس،
اظهار کرد :در الیحه بودجه ســال آینده بیش از  ۵۶هزار

میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد شــغل پیش بینی شده
است.
وی توجه دولت به واگذاری داراییهای مالی و سرمایه
ای و انضباط بودجه را از ویژگیهای الیحه بودجه عنوان
کرد و درباره  ۲سقفی کردن بودجه گفت :این موضوع با
توجه به شرایط کنونی کشور بسیار مفید و موثر است زیرا
ممکن است بعضی از درآمدها بعدا ًمحقق شود.
نگهبان سالمی با بیان اینکه «الیحه بودجه در بحث
کاهش فقر مطلق و مهار تــورم ،پیشبینیهای خوبی
دارد» ،اضافــه کرد :یک موضوع کلیــدی که در الیحه

رئیسادارهکاهشخطرحوادثدانشگاهعلومپزشکیمشهدخبرداد

آمادگی ۲۶درصدی خانوارهای
خراسان رضوی در برابر حوادث

دنیای اقتصاد -رئیــس اداره کاهش خطر
بالیا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد گفت :آمادگی
خانوارهای خراسان رضوی در برابر حوادث
و بالیا پس از آموزش های داده شده به ۲۶
درصدرسیدهاست.
به گزارش مهــر ،محمدرضا جویــا اظهار کرد:
طبق آموزش های داده شده آمادگی خانوارهای
خراســان رضوی در برابر حــوادث و بالیا به ۲۶
درصد رســیده ،در حالیکه این رقــم برای یک
شهروند ژاپنی۹۰درصد است.
وی افزود :آمادگی در برابر بالیا و اتخاذ آموزشهای
الزم دلیل اصلی کاهش آســیب هــا و صدمات
است و آموزشــی که به تغییر رفتار منجر نشود،
فایده ندارد ،به همین دلیل در سازمان بهداشت،
آمــوزش از مــادر خانواده شــروع شــده تا این
آموزشها را در خانواده جاری کند.
رئیس اداره کاهش خطر بالیا و حوادث معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:

جامعه ایمن یک الگوی ایده آل اســت که بعضی
از کشورهای دنیا به آن رسیدهاند ،در کشور ما نیز
دستیابی به جامعه ایمن چندان سخت نیست اگر
مسئوالن و مردم همگام ،بر روی آن کار کنند.
وی تاکید کرد :آموزش ایمنی در واقع شامل سه
فــاز قبل از بحران ،حین بحــران و پس از بحران
است و آموزشــهای قبل از بحران بیشتر شامل
ایمن سازی و ایجاد زیر ساختهای مناسب است،
آموزش های حین بحران ،شامل اقدامات نجات
است و در مرحله بعد از بحران نیز به امدادرسانی
مصدومــان اختصــاص مییابد که متأســفانه
تمهیدات ما برای بعد از بحران در ســطح بسیار
پایینیاست.
جویا گفت :بهرهگیــری از بعد زیباشناســایی
هنر موثرترین شــیوه برای آموزش ایمنی است
و هنر راه ورود به دل جامعه اســت و برای انتقال
آموزش هم ،اول باید وارد دل مردم شــد تا از این
طریق بتوان آنرا در مغز مخاطب حک کرده و این
آموزشها را برای مردم مجسم کرد.

بودجه به آن توجه شده موضوع اشتغال است .در الیحه
بیش از  ۵۶هزار میلیارد تومــان برای ایجاد بیش از یک
میلیون شغل دیده شده که نوید خوبی برای ایجاد شغل
در سال آینده است.
نماینده مــردم خواف و رشــتخوار در مجلس ،منابع
و مصارف پیشبینی شــده در الیحه بودجه را مبتنی بر
واقعیت جامعه عنوان کرد و با بیان اینکه «بودجهریزی
بر مبنای عملکرد مدنظر دولــت بوده» ،تصریح کرد :در
الیحه بودجه خصوصاً در سقف دوم توجه خوبی به حوزه
دفاعی صورت گرفتــه و اختصاص اعتبارات ویژه در این

راستاراهگشاخواهدبود.
وی اضافه کــرد :یکی از نکاتی کــه در الیحه بودجه
سال  98پیش بینی شده و در بودجه  97نبود ،مشخص
کردن بخشی از یارانه پنهان و همچنین توجه به موضوع
معافیت های مالیاتی است ،عالوه بر این کاهش وابستگی
به نفت گر چه توفیق اجباری اســت ولی نتیجه خوبی
خواهدداشت.
ایــن عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجــه با بیان
اینکه «الیحه بودجه ســال  ۸۹درباره شرکت های زیان
ده ،مناطق آزاد ،اصالح نظام بانکی و ردیفهای متفرقه

اقدامات خوبی داشته» تصریح کرد :در بودجه سال 98
به موضوع نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای صادرات
کاال توجه خوبی شده و این از نکات برجسته بودجه است.
همچنین تمدید معافیت عوارض های خروج از کشــور
خصوصاً برای سفرهای زیارتی نیز در بودجه پیشبینی
شده است .وی خاطرنشــان کرد :در الیحه بودجه سال
آینده به دســتگاههای اجرایی برای فروش اموال مازاد
اختیار داده شــده تــا بتوانند اموال مآزاد خــود را برای
بازخرید کارکنان غیر رســمی و پرداخت پاداش پایان
خدمتکارکنانبهفروشبرسانند.
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عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

کشورهای حاشیه خلیج فارس
بازار بالقوه معادن ایران

دنیای اقتصاد« -نیاز کشورهای منطقه به بخش معدن در آینده به سرعت افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب ،ایران شاید یکی از
زهرا صفدری
خبرنگار
بهترین گزینهها برای تامین زیرساخت های صنعتی کشورهای حاشــیه خلیج فارس باشد»؛ این بخشی از سخنان غالمحسین
شافعی،رئیساتاقایراندرجلسهکمیسیونمعدنوصنایعمعدنیاتاقبازرگانیمشهدبود.دراینجلسهکهباحضورفعاالنمعدنیخراسانرضویو
مسووالناستانیبرگزارشد،نقشکمیسیونمعدناتاقدرهمافزاییتشکلهایمعدنیاستانوطرحمشکالتاینحوزهموردبررسیقرارگرفتو
ترسیمنقشهراهتوسعهمعادندرخراسانرضویموردتاکیدقرارگرفت.
رئیس اتاق ایران در این نشســت به اشــاره به سهم 7
درصدی ایران از معادن دنیــا و جایگاه قابل توجه در این
زمینه ،در عین حال سهم  4درصدی بخش معدن از تولید
ناخالص داخلی کشور را نشان دهنده عقبماندگی حوزه
معدن در ایران تلقی کرد و از فعاالن معدنی خواست به نیاز
کشــورهایی چون قطر ،امارات ،عمان و  ...به مواد معدنی

در روند توســعه اقتصادی شان توجه کنند و برنامه ریزی
بلندمدتیدراینزمینهداشتهباشند.
شافعی از نبود نقشــه راه در حوزه های اقتصادی کشور
ابراز تاسف کرد و گفت :اشکال اساسی ما همین است؛ ما
دارای اسناد باالدستی هستیم اما حرکتمان در مسیر آن
اسناد نیست و ســوالی نیز درباره این موضوع مطرح نمی

دنیای اقتصاد -اقتصاد از آن حوزه هایی اســت که برای
نقش آفرینی بهتر در آن باید اخبــار و اطالعات را به طور
لحظهای و دقیقهای دنبال کرد تــا به قول معروف از قافله
عقبنمانی؛عصر،عصرارتباطاتاستونقشاطالعرسانی
برایپیشرفتدرهرحوزهای،انکارناپذیراست.
فعاالن اقتصادی در دوره پر سرعت رقابت های داخلی و خارجی،
نیازمند اطالعات هســتند زیرا سرنوشــت بنگاه و کارکنان آنها،
به یک تصمیم به موقع گره خورده اســت؛ به ویژه در کشــور ما که
گاه تصمیمگیریها یک شبه اســت و بدون مقدمه اجرا میشود.
بنابراین می توان مطالبــه روز افزون کارآفرینان را در بهره مندی از
خبر و تحلیل اخبار درک کرد .اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش
خصوصی خدمات قابل توجهی بــه کارآفرینان و فعاالن اقتصادی
میدهد؛ از آموزش و تحقیق بازار گرفتــه تا مرکز داوری برای حل
اختالفات و پیگیری مشکالت و پیشنهاد برای رفع آنها در دبیرخانه
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ...در این میان ،نقش
اطالع رســانی در ارائه خدمات اتاق به فعاالن اقتصادی قابل توجه
است.
برای اطــاع از چنــد و چــون فعالیت بخش
اطالعرسانیاتاقمشهدوچگونگینیازسنجیو
خدماتدهی این بخش به ســراغ رضا عطایی،
سرپرســت روابط عمومی و انتشارات این نهاد و
دانشآموخته رشــته علوم اجتماعی اســت،
میرویم .او درباره تفاوت اطالعرســانی در ساختار تشکیالتی اتاق
بازرگانی با سازمانهای دولتی و دیگر تشکلهای بخش خصوصی
میگوید :شاکله اصلی اتاق ترکیبی از هیأت نمایندگان منتخب از
بخش های مختلف اقتصادی اســت؛ برای نمونه اتاق مشهد با 15
نماینده منتخب 10 ،کمیسیون تخصصی و  22تشکل اقتصادی
فعالیت می کند .بنابراین ،ابعاد کار بسیار وسیع است؛ به طور مثال
هر کمیســیون بــا  25عضو از کارشناســان و کارآفرینــان برای
عارضهیابی حوزه خود تشکیل جلسه میدهند ،از طرفی ،نشست
هیأت نمایندگان اتاق ،در کنار جلســات متعدد بــا کارآفرینان،
تشکلها،نمایندگانمجلس،هیأتهایخارجیوشورایگفتوگو
برگزارمیشود،کهنتایجهمهایننشستهانیازمنداطالعرسانیبه
اعضایاتاقوفعاالناقتصادیاست.
zاطالع رسانی با رویکرد الکترونیک

وی با اشــاره به برگزاری کالس های آموزشــی و همایش های
تخصصــی در حوزه های مختلف از ســوی اتــاق بازرگانی اظهار
میکند :بدیهی است اطالع رسانی دقیق و سریع از نتایج و مصوبات
این جلســات کار روابط عمومی را با ابعاد زیادی مواجه می کند ،از
سوی دیگر فعاالن اقتصادی نیاز به اطالعات و تحلیل دارند که باید
بدون واسطه و سریع به دست آنها برسد؛ به همین دلیل از چند سال

بخشی از مجموعه
مجلدهای منتشر شده
توسط اتاق مشهد

شود .وی به شناسایی  67نوع ماده معدنی در کشور اشاره
و اظهار کرد :از این تعداد  43نوع ماده معدنی در اســتان
خراسان وجود دارد که این خود نشان دهنده قابلیت باالی
این استان در بخش معدن اســت اما با وجود پیشبینی
اقداماتمثبتدربرنامههایآتیاستانبرایبخشمعدن،
در مواردی باز هم نگاهی نامهربانانه به این بخش همچنان

سال هفدهم شماره 4523

گزارش

وجــود دارد .البته بخش خصوصی و به ویژه کمیســیون
معدن اتاق مشهد از حضور توامان نمایندگان بخش های
خصوصی و دولتی برای بیان مشکالت این بخش استفاده
میکند و این شاید بهترین نقطه و تمرکز مثبتی است که
اتاق باید بــر آن تکیه کند .دولت و بخش خصوصی اگر در
مســائل اقتصادی مکمل هم باشــند ،توفیقهای خوبی
حاصلمیشود.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش از تشویق
سیستمهای غیرمولد و جریمه بخش مولد اقتصاد گالیه
کرد و گفت :به طور مثال برای حل مشکل فالن موسسه
مالیواعتباریدرحدجلسهسرانسهقوه،نشستیبرگزار
شــد اما برای فعالیت اقتصادی سالمی که به دالیل بسیار
داشته هایش از دست رفته ،هیچ اتفاقی نمی افتد و هیچ
کسی به دنبال جبران خسارت یا گره گشایی از مشکالت
آننیست.ویبهموضوعاصالحنظاممالیاتیبهعنوانیکی
از مهم ترین خواســته های بخش خصوصی و نیاز بودجه
ای کشــور اشــاره و تصریح کرد :اصرار ما بر این است که
معافیت های مالیاتی حذف شــود تا شاهد افزایش میزان
درآمد مالیاتی کشور باشیم؛ اگر چنین نشود باز هم صرفا
کسانی که شفاف هستند این درآمد را پرداخت می کنند
و اضافه مالیاتی منظور شده در بودجه را جبران می کنند.
این درحالی است که بسیاری از بخش ها جابه جایی مالی
باالییدارندومالیاتنمیدهند.
شــافعی با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در ســهم مالیاتی
اســتان در بودجه  98گفت :با وجود ورشکستگی برخی
از موسســات مالی و اعتباری و به رکود رســیدن برخی از
طرحهای بزرگ استان مثل پدیده ،سهم مالیاتی خراسان
رضوی در بودجه  98افزایش یافته و در این خصوص باید
تجدیدنظریصورتبگیرد.

zاجرای قانون پنجره واحد ،حالل بسیاری از مشکالت
معدنیاستاناست

علی اصغر پورفتح اله ،رئیس کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق مشــهد نیز با بیان اینکه رقم قابل توجهی از
سرمایه گذاری در استان ما مربوط به صنایع معدنی است
و درست است که این صنایع مربوط به بخش های عمومی
وخصولتیکشورهستند،اماتحولچشمگیریدرمنطقه
خواف به وجود آورده اند ،گفت :تامین آب یکی از مهم ترین
مشکالت معادن و صنایع معدنی استان به شمار می آید؛
با رفع این مشــکل در منطقه ،زیرساخت هایی همچون
راه آهــن ،راه و برق هم پس از آن بــه وجود می آیند .وی
بهرهگیری از آبی که از محل صرفه جویی منابع کشاورزی
به دســت می آید و هدایت آن به ســمت صنایع معدنی
خواف را یکی از راهکارها برای حل این مشــکل دانست و
گفت :نخستین بار این کار از سوی فوالد نیشابور انجام شد
و حاال ضمن آنکه برای بخش معدنی خود تامین آب کرده،

کشاورزینیزبهطورمکانیزهانجاممیگیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به
اهمیت معادن کوچک و متوسط و نقش آنها در توسعه و
عدم مهاجرت به شهرهای بزرگ اشاره و اظهار کرد:برای
توجه بیشتر به این معادن ،درخواست ما عضویت آنها در
اتاق بازرگانی است .وی با بیان اینکه مشکل ما در قوانین
معدنی ،عدم اجرای آنهاســت و 9پیشــنهاد امسال ما به
کمیسیون معدن مجلس درباره اجرای قانون بود ،تصریح
کرد:مشکلمجوزاکتشافوبهرهبرداریوعدمهماهنگی
دستگاه ها در این حوزه در اســتان قابل لمس است؛ اگر
قانون پنجره واحد که در سال 90به تصویب رسید اجرایی
شود،بسیاریازمشکالتاینمرتفعخواهدشد.
 70zدرصد توسعه استان بر عهده بخش معدن بوده است

در ادامــه ،راضیه علیرضایی ،رئیس ســازمان صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضوی گفــت :صنایع معدنی
و معدن در 5-6سال گذشــته نزدیک به  60تا  70درصد
توسعه استان را برعهده گرفته اما در حوزه مصرف آب در
این بخش با چالشــی جدی روبه رو هستیم زیرا از قبل در
تعریف باالدستی ،خراســان را استانی کشاورزی معرفی
کــرده اند و به طــور قانونی آب در این حــوزه قابل طرح
اســت و چاهها مربوط به بخش کشاورزی است نه معدن
و صنایع و هر کسی در این بخشها میخواهد آب مصرف
کند ،باید آن را از بخش کشــاورزی بگیرد .وی ادامه داد:
درحالی که  70درصد توسعه استان در حوزه معدن است،
هیچ آبی برای این حوزه تعریف نشده و همه جا مجبوریم
باهزینههایخیلیسنگینتغییرکاربریبگیریم.تالشما
این است که یک ونیم تا دو درصد مصرف آب صرفه جویی
شده بخش کشــاورزی را برای معدن پیش بینی کنیم به
خصوص جایی که معادن بزرگ استان قرار دارد و در اسناد
باالدستیبهتوسعهمعدندرآنمنطقهاشارهشدهاست.
علیرضایی تاکید کرد :اگر متقاضی توسعه در این بخش
و جذب ســرمایه گذاری هســتیم ،باید به مشکالت این
بخش توجه شــود .کل زنجیره فوالد استان ،نیازمند 22
میلیون متر مکعب آب است .تقاضای ما از اتاق بازرگانی،
پیگیری اختصاص سهم یک و نیم درصدی مصرف صرفه
جوییبهمعدنوصنایعمعدنیاستاناست.
محمدحسین روشنک ،رئیس کمیسیون تجارت اتاق
مشهدنیز بهخامفروشیبهعنوانیکیازمشکالتمعدنی
اشارهواظهارکرد:اینموضوعنوعیسوءاستفادهمحسوب
میشود؛دلیلینداردمعدنکاربرایحمایتازبخشیدیگر
ازمنافعخودبگذرد.بخشهانبایدتضادمنافعخودرابرسر
یکدیگرخرابکنندومنافعخودراازدیگریبخواهندوآن
راازجیببخشدیگرخارجکنند.
حبیب اهلل ترشــیزیان ،رئیس سازمان نظام مهندسی
خراســان رضوی نیز بر لزوم اولویت بندی و اجماع سازی

دنیای اقتصاد عملکرد اتاق بازرگانی در آگاهی بخشی به فعاالن اقتصادی را بررسی میکند

انعکاسمطالباتبخشخصوصیخراسانباصداییرساتر

حوزه تشــکل ها برای انسجام آنها تاکید و تصریح کرد :به
جای اینکه  80درصد وقت شــورای معادن اســتانی به
تعطیلی موقت یک معدن بگذرد ،بهتر اســت به مسائل
مهم تــری اختصاص یابد .وی تاکید کــرد :انتظار ما این
است که طبق قانون بهبود محیط کسب و کار ،دولت برای
تصمیمگیریدرحوزهمعدنبابخشخصوصیهماهنگ
باشــد .تاثیرگذاری ما در کانونهای قدرت مثل مجلس و
قوه قضائیه باید بیشتر باشــد و انتظار ما از اتاق بازرگانی،
برگزاری جلســات همگرایــی برای افزایــش اثرگذاری
تشکلهایمعدنیدرتصمیماتکالناست.
 97zدرصد معادن استان ،کوچک و متوسطاند

حسین حسین زاده ،رئیس خانه معدن استان هم درباره
معادن کوچک و متوسط خراسان رضوی گفت 97:درصد
معادناستانکوچکومتوسطاند.مشکالتمعادنبزرگ
رفع می شــود چون در اتاق وزیر به روی آنها باز اســت اما
بحران اصلی برای معادن کوچک و متوســط است .برای
تقویتاینمعادنبایدراهکارهاییپیشبینیکرد.
درادامه،مشکالتدومعدنطالیزرمهروگرانیتدرسا
و اولویت بندی منطقه ای که این معادن واقع شــده برای
موضوع گردشگری و سپس معدنی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و مقرر شــد برای حل مشکالت این معادن در
شورایگفتوگویاستانبرنامهریزیشود.
صفریان ،نماینده دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز به
بیان پیشنهادات این دانشگاه برای فراهم کردن خدمات
به مناطقی که معادن در آنهاواقع شــده ،از طریق خرید
خدماتازبخشدانشگاهیوغیردانشگاهیپرداخت.
اما پورفتح اهلل در واکنش به اظهــارات صفریان گفت:
معدن تکلیف خود را با پرداخت بــه موقع حقوق دولتی
مشخص میکند و خدمات باید ارائه شود .علیرضایی نیز
در این خصوص اعالم کرد :در سال  ،۹۶صد میلیارد تومان
حقوقمنطقهایازمعادناستانبرایزیرساختهاوبهبود
وضعیت برای مردم آن منطقه اخذ شد و باید از همان محل
برایتوسعهزیرساختهایمنطقههمتشود.

شافعی :برای حل مشکل فالن موسسه
مالی و اعتباری در حد جلسه سران سه
قوه ،نشستی برگزار شد اما برای فعالیت
اقتصادی سالمی که به دالیل بسیار
داشته هایش از دست رفته ،هیچ اتفاقی
نمی افتد و هیچ کسی به دنبال جبران
خسارت ها یا گره گشایی از مشکالت
آن نیست

اقدامات قابل توجه واحد روابط عمومی این تشــکل ،میگوید :از
زمانقاجارنخستینمواجههوسیعتجارایرانیباجهانغربصورت
گرفت و خراسان بزرگ و به ویژه مشهد چه در زمان حضور قزاق ها
و چه در جنگ جهانی از این تحوالت متأثر بود ،از طرفی ،بسیاری از
صنایع مدرن عمدتاً در اوایل قرن در مشــهد شکل گرفته است و به
همین دلیل ،ایجاد مرکز اسناد و نگارش تاریخ اقتصادی استان در
فقدان آثار مکتوب و همچنین موزه ای از اتاق مشهد در دستور کار
استکهتاپایانسالعملیاتیمیشود.
عطایی دریافت نظر ذی نفعان از طریق سامانه شکایات سایت و
اطالع رسانی آنها به مسئوالن مربوطه برای اصالح روشها و اقدامات
متناسب با نظرات مخاطبان را یکی دیگر از فعالیتهای اتاق مشهد
در حوزه روابط عمومی و انتشــارات بیان و اظهار میکند :در بخش
انتشــارات هم تاکنون دهها کتاب ،کتابچه ،بروشــور و بولتن در
حوزههایمختلفومرتبطبامأموریتهایاتاقبهچاپرسیدهاست.
zآموزش تخصصی خبرنگاراناقتصادی

دوره آموزش خبرنگاران اقتصادی در اتاق مشهد

پیش و همزمان با گسترش انتشار اخبار در فضای مجازی ،رویکرد
روابط عمومی الکترونیک در دستور کار قرار گرفت تا از طریق فضای
مجازینیزبرابعاداطالعرسانیافزودهشود.
عطایی میافزاید :پورتال جدید اتاق مشهد نیز با همین رویکرد،
طراحی و اجرا شد و امروز ،عالوه بر ارسال خبر ،اطالعات حوزه های
مختلف فعالیت اتاق و آخرین تحلیل های اقتصادی از مسائل روز،
مقاالتتخصصی،آمارهاونشانگرهایکشاورزی،صنعتیوبازرگانی
در این وبسایت منعکس می شود .افزون بر این ،از طریق تلگرام نیز

مجمو عه تلویزیونی رهیافت کار مشترک اتاق و صدا وسیماکه تابستان گذشته در  ۱۳قسمت از سیمای خراسان رضوی پخش شد

اخبار مرتبط با نیاز و عالقه فعاالن اقتصادی به طور لحظه ای منتشر
میشود.
وی درباره اطالع رســانی فعالیتهای اتاق به فعاالن اقتصادی از
طریق دیگر رســانه ها نیز میگوید :یکی از همکاریهای ما با صدا
و سیمای اســتان به ویژه با رویکرد چالشــی در قالب میزگردی با
حضور رؤسای کمیسیون های تخصصی ،مسئوالن اجرایی استان و
اعضایهیأتعلمیدانشگاهاستکهدرتابستانگذشته13میزگرد
تلویزیونی تحت عنوان رهیافت در حــوزه های مختلف صنعتی،

معدنی،بازرگانی،کشاورزی،گردشگری،فنیوهندسیبرگزارشدو
ازنظربازتابمطالباتکارآفرینانتأثیرمطلوبیداشتهاست.
سرپرست روابط عمومی و انتشارات اتاق مشهد یادآور میشود:
برای اطالع رسانی به ســرمایه گذاران به ویژه هیأت های خارجی،
اطالع رسانی به زبان های خارجی نیز صورت گرفته تا با فرصت های
سرمایهگذاریاستانآشناشوند.

zموزه اتاق مشهد تا پایان سال عملیاتی میشود

وی با اشاره به تشکیل مرکز اســناد اتاق مشهد به عنوان یکی از

وی به آموزش خبرنگاران اقتصادی در راســتای تبادل تجارب
و یافته های علمی با حضور اســاتید برجســته ارتباطات به عنوان
یکی دیگر از اقدامات واحد روابط عمومی در دو ســال اخیر اشــاره
و اضافه می کند :برگــزاری چنین دوره ای باز هم در دســتور کار
قــرار دارد .هدف ما از ارائه این جنس آموزش ها ،همراهی با جامعه
رسانهایاستاناستتاابعادتخصصیبخشهایمختلفاقتصادی
برای آنها تبیین شود و به زبان مشــترکی در این حوزه دست پیدا
کنیم .جالب اینجاست که برگزاری این دوره های آموزشی یکی از
درخواستهای اصحاب رسانه از رئیس اتاق مشهد بود و ایشان نیز
تاکید فراوانی بر برگزاری این دوره ها داشته و دارند.
سرپرســت روابط عمومی و انتشــارات اتاق مشهد با بیان اینکه
معتقدیم با توجه به حجم کار اتاق ،تا شــرایط آرمانی هنوز فاصله
داریم ،میگوید :همه تالش ما در راســتای رساندن صدای بخش
خصوصی به جامعه و مســئوالن اســت تا از این رهگذر بتوانیم در
راستای کاهش مشکالت و رفع تنگناهای بخش خصوصی و فعاالن
اینبخشگامبرداریم.خوشبختانهدرسالهایاخیراینمهمتاحد
زیادی محقق شــده و گفتمان خوبی که در جلسات مختلف میان
بخشخصوصیونمایندگاندستگاههایدولتیوحاکمیتیشکل
گرفته است که ثمرات مثبتیی را به همراه داشته و به نوعی ماحصل
همراهی رســانه ها با روابط عمومی اتاق برای انتقال دغدغه های
بخشخصوصی،کارآفرینانوفعاالناقتصادیاست.
عطاییخاطرنشانمیکند:ازهمکاریصمیمانهروزنامه«دنیای
اقتصاد» که در این یکی دو ســال اخیر همکاری بســیار خوبی با
اتاق مشهد داشتند تقدیر و تشــکر می کنم و موفقیت روز افزون
رسانههای استان را در شفاف ســازی و بیان واقعیتهای جامعه در
حوزههایصنعتی،تجاریوکشاورزیازخداوندمتعالخواستارم.

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com

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 :

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

دنیای اقتصاد مشکل  20ساله صادرات ریلی خراسان رضوی را بررسی میکند

کمبود واگن ترانزیتی ،زخمی کهنه اما قابل التیام
ارائه تسهیالت به صادرکنندگان برای خرید واگن راهکار حل مشکل تامین واگن است

ایرانوکشورهایمختلفجهاناستواضافهمیکند:
اگربخواهیمباکشورهایجهاندربخشهایمختلف
اقتصادی ،اجتماعی و  ...همکاری های دوسویه داشته
باشــیم ،از طریق امضای تفاهم نامه فعالیت در این
بخش ها را انجام می دهیم.
او تامین واگن برای ایران و کشــورهای همسایه یا
آســیای میانه را در چارچوب تخصص سازمان های
ایرانی و خارجی عنوان میکند و متذکر می شــود:
ما بسترهای مناســب برای ایجاد شرایط در راستای
امضای تفاهم نامه میان این دســتگاه ها را فراهم می
کنیمتاآنهابتوانندواگنموردنیازخودراتهیهکنند.
یکی از دالیل کمبود واگن می تواند افزایش میزان
صادرات باشد ،البته به نظر می رسد باید برای رفع این
مشکل به دنبال این موضوع نیز باشیم که آیا می توان
از طریق ساخت واگن یا خرید آن ،مشکل را رفع کرد؟

zمشکل تامین واگن 18ساله است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و
رئیس کمیســیون تجارت اتاق
بازرگانی خراسان رضوی اعتقاد
دارد مشــکل تامیــن واگن و
امکانات ریلی این اســتان برای
صادرات مربوط به اکنون نیســت و حدود 18 ،17
سال است که ادامه داشته و می گوید :در دورانی که
در خراسان رضوی و کشور زمینه صادرات مهیا است
و بازارهــای هدف منتظــر صادرات ما هســتند،
وابســتگی ما به واگن های آســیای میانه ،استان و
کشور ما را با مشکل روبه رو کرده است.
محمد حسین روشنک در پاسخ به سئوالی مبنی
بر اینکه چه زمان هایی مشکل تامین واگن بیشتر
می شــود؟ ،اضافه می کند :اوایل زمســتان ،پایان
سال و همزمان با سال نو بیشترین دورانی است که
صادرکنندگانبااینمشکل روبهروهستند.
«وزارت راه و شهرسازی اقدامی برای رفع مشکل
تامین واگن انجام نمی دهــد» ،این نکته را رئیس
اتحادیه صادرکننــدگان در حالی بیان می کند که
راهکار او برای رفع این معضل  ،امضای تفاهم نامهای
میان ایــن وزارتخانه و راه آهن ایران و کشــورهای
آسیایمیانهاست.
روشنکبهبدهکاریراهآهنبهکشورهایآسیای
میانه که مقدار ناچیزی است اشاره و بیان می کند:
وزارت راه و شهرســازی باید نسبت به پرداخت آن
اقدامکند.
واگن های خالی به جای اینکه در مشهد بارگیری
کننند و به کشور خود بازگردند ،در مسیرهای دیگر
راه آهن ایران این کار را انجام می دهند و این موضوع
ســبب ایجاد تاخیر برای حضور آنهــا در راه آهن
خراسانمیشود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان
رضوی اشاره ای هم به کمبود واگن مسقف در این
اســتان دارد و می گوید :در همه جای دنیا صادرات
کاال با واگن های مسقف انجام می شود ،اما متاسفانه
واگن ایرانی اجازه سیر در آسیای میانه را ندارد و اگر
واگن از این کشورها به مشهد برسد امکان صادرات
برای ما وجود دارد ،در غیر این صورت این کار انجام
نمیشود.
او به تخصیص بودجه از ســوی سازمان توسعه
تجارت بــرای تشــویق صادرکننــدگان و حتی
کشورهای آسیای میانه تاکید میکند و این موضوع
را راهکاری مناســب برای رفع مشکل تامین واگن
میداند.

روشنک:در همه جای دنیا صادرات
کاال با واگن های مسقف انجام می
شود ،اما متاسفانه واگن ایرانی اجازه
سیر در آسیای میانه را ندارد و اگر
واگن از این کشورها به مشهد برسد
امکان صادرات برای ما وجود دارد،
در غیر این صورت این کار
انجام نمی شود

 zبی مسئولیتی مسئوالن ،عامل عدم رفع مشکل
تامینواگن

آمارهای  9ماهه سال جاری در کنار همه نکات مثبتی که دارد ،به وجود یک هزار و  194واگن مسقف که از کشورهای آسیای میانه وارد ایران شده و به کشورهای مذکور خالی بازگشته اشاره دارد

مریمنخعیسعدآباد دنیایاقتصاد 50-درصدصادراتخراسانرضویازطریقریلحملمیشود،اماباوجوداهمیتبسیارزیادصادراتریلی،
خبرنگار
مساله کمبود واگن ها سالهاست که بر روی شانه استان سنگینی می کند .صادرکنندگان می گویند استفاده از حمل و
نقلجادهایوترانزیتمقرونبهصرفهنیست،زیراگرانیقیمتهاومشکالتباکشورهایآسیایمیانه،اینحوزهرادشوارکردهوکاالهایی
همچون سیمان به دلیل حجم باالیی که دارد ،بهتر است با واگن صادر شود .اعضای اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی هم معتقدند در
حال حاضر نیاز استان به واگن های مسقف روسی برای صادرات کاالهای دپوشده 200واگن است اما برای تامین نیاز روزانه واگن استان به10
تا 15واگن نیاز داریم .از طرفی ،وزیر راه و شهرسازی یک ماه پیش گفته بود مشکل کمبود واگن برای صادرات از خراسان رضوی باید با تدبیر
مسئوالنراهآهنطیدوهفتهآیندهحلشود،محمداسالمیالبتهاینراهمگفتهکهدرکنارراهآهن،بخشخصوصیهممیتواندبهتامین
واگنکمککند.دراینگزارشبهدنبالبررسیابعادمختلفاینمشکل،چگونگینقشآفرینیبخشخصوصیبرایحلآنومیزانرغبت
راهآهنبرایدریافتکمکازبخشخصوصیهستیم.
zمشکل تامین واگن به صورت میان مدت رفع شده است

مدیرعامل راه آهن خراسان نیز در
ابتدای صحبت خود به آمارهای9
ماهه ســال جاری بــرای میزان
صــادرات انجام شــده از طریق
حمل و نقل ریلی کشــور اشاره
دارد و می گوید :طی این مــدت  8هزار و  260واگن،
کاالی غیرنفتی را از این طریق به آسیای میانه حمل
کرده اند .محمدهادی ضیایی مهر نسبت به رشد 69
درصدی این آمار نسبت به  9ماهه سال گذشته ابراز
خرسندی می کند و می افزاید 81 :درصد این حمل و
نقــل ریلی کاالهــای غیرنفتی مربوط بــه راه آهن
خراسان است که شامل  413هزار تن می شود که با 6
هــزار و  736دســتگاه واگــن بارگیــری
شده است.
او اعتقاد دارد آمارها نشان دهنده رشد  96درصدی
حمل کاالهای غیرنفتی در راه آهن خراسان نسبت
به  9ماهه ســال قبل بوده و اضافه می کند :ما مشکل
کمبــود واگن را رد نمــی کنیم ،اما بــا کمک همه
دســتگاه های مربوطه برای رفع این مشکل در میان
مدت راهکارهایی در نظر گرفتــه و اجرا کرده ایم که
این موضوع سبب شــده روند واگن امدادی نسبت به

باموافقتمعاونسازمانملیاستاندارددرمشهد تصویبشد

دائمیشدنپروانههایاستاندارد
کارخانههایتولیدی

دنیای اقتصاد -چهل و دومین نشســت
دبیرخانه شــورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراســان رضوی با حضور معاون
نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی
استاندارد و برخی دیگر از مدیران این سازمان
به منظور طرح موضوعــات مربوط به حوزه
استاندارداستانوکشوربرگزارشدونتیجهاین
جلسهموافقتبادائمیشدنپروانهاستاندارد

واحدهای تولیدی(بهجایپروانههاییکساله
پیشینوسهسالهفعلی)بود.
وحیدمرندیمقدم،معاونسازمانملیاستاندارد
دراینجلسهبابیاناینکهماهیچگاهدلسوزترازخود
صنعتگربرایصنعتنیستیم،گفت:بینصنعتگرو
متقلب همیشه تفاوت قائلیم؛ صنعتگر واقعی تقلب
نمیکند.ماهمیشهمعتقدبهمنطقیسازیهستیم
و نه با سختگیری و نه با ســهل گیری موافقیم .در

ماه های گذشته بهتر و تقاضاها برای حمل کاالهای
غیرنفتیبهروزشود.
«آمارهــای موجود نشــان می دهــد  85درصد
صادرات انجام شده در  9ماهه ســال جاری از محل
تخلیه کاالهای ترانزیتی توسط واگن هایی بوده که
در راه آهن خراسان تخلیه شــده است» ،این نکته را
مدیرعامل راه آهن خراسان در حالی مطرح می کند
که اعتقاد دارد در برخی از دوره ها در ســال جاری راه
آهن این استان نتوانســته واگن های مسقفی که از
کشورهای آسیای میانه وارد خراسان و ایران شده را
براینیازصادرکنندگانفراهمکند.

ضیایی مهر:آمارهای 9ماهه سال
جاری در کنار همه نکات مثبتی
که دارد ،به وجود یک هزار و 194
واگن مسقف که از کشورهای آسیای
میانه وارد ایران شده و به کشورهای
مذکورخالیبازگشته
اشاره دارد
گذشتهبرایصدورپروانهاستانداردبهیکواحدباید
سهنمونهمتوالیآزمایشانجاممیشدووقتیپروانه
و عالمت اســتاندارد میدادیم ،دیگر نگاه نظارتی
وجود نداشــت .ما به دنبال این هستیم که پروانه ها
دائمیباشدواینتمدیدسهسالهراهمبرداریم.اینها
منطقی سازی است و باید آن را بپذیریم تا مشکالت
حلشود.
وی افــزود :طبق آخرین آمار ،بــه طور میانگین
 18درصد از فراوردههای کشــور مردودند و عالمت
اســتاندارد ندارند؛ از بیش از 5500نمونه آزمایش
شده ،بیش از  4500مورد قبول و  992مورد مردود
بودهاند .هدفگذاری ما رسیدن به رقم  90درصدی
در نمونه های قبول شــده است تا به مردم اطمینان
بدهیم کاالیی که با عالمت اســتاندارد خریداری
میکنید،تحتنظارتکاملاست.
مرندی مقدم تصریح کرد :مشکل امروز ما موارد
بحرانی اســت و باید به عنوان مصرف کننده از حق
همــه دفاع کنیم و امتیاز منفــی را اعمال کنیم .ما
موضوع پلکانی کردن را پذیرفتیم و بین واحدهای
دارای تخلف بحرانی و عمده و جزئی باید به صورت
پلکانی این امتیاز را اعمال کنیم؛ ســعی میکنیم
عددی لحاظ کنیــم که به نفع تولید باشــد و این
موضوعراظرفچندروزآیندهابالغخواهیمکرد.
معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به موضوع
موازی کاری اســتاندارد با ســایر ارگانها گفت :در
ارتباط با موازی کاری با وزارت بهداشــت مذاکراتی
داشتیم و با وزارت جهاد هم باید مذاکره کنیم .این

ضیایی مهر ادامه می دهد :تاجیکســتان ،ازبکستان
و ترکمنستان از جمله کشــورهایی هستند که واگن
مســقف دولتی دارند و برای صادرکننــدگان هزینه
بیشــتری ایجاد نمی کنند ،اما اگر صادرات بخواهد با
واگن های مسقف کشــورهای دیگر صورت بگیرد ،با
توجهبهخصوصیبودنواگنهایکشورهایدیگربرای
صادرکنندگان در صورت اســتفاده ،هزینه بسیاری به
دنبال دارد « .آمارهای  9ماهه سال جاری در کنار همه
نکات مثبتی که دارد ،به وجــود یک هزار و  194واگن
مسقف که از کشورهای آسیای میانه وارد ایران شده و به
کشورهایمذکورخالیبازگشتهاشارهدارد».
مدیرعامل راه آهن خراســان راهــکار خود برای
حل طوالنی مدت این مشــکل ،خرید واگن توسط
صادرکنندگان و ارائه تسهیالت به آنها از سوی دولت
عنوانمیکند.
zدیپلماسی؛ محور همه روابط ایران و کشورهای
مختلفجهان

برای اینکه بدانیــم در رفع مشــکل تامین واگن
دیپلماسیچهنقشیدارد،سراغیازرئیسنمایندگی
وزارت امور خارجه در شــمال و شرق کشور گرفتیم؛
غالمعباس ارباب خالص در پاسخ به این سوال در ابتدا
بهایننکتهاشارهداردکهدیپلماسی،محورهمهروابط

موضوع را در مرکز پژوهشهای مجلس هم مطرح
کردیم زیرا ما نباید با این وزارتخانه ها در یک ردیف
کار انجام دهیم؛ بخشــی از کار نظارت باید توسط
وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی انجام شود ،به طور
مثال کاشت ،داشت و برداشت گیاه با نظارت جهاد
کشاورزی انجام شود و در صنایع تبدیلی ،نظارتها
ازسویاستانداردصورتبگیرد.
وی تاکید کرد :اگر ســامانه هــای وزارتخانه ها با
استاندارد ارتباط داشته باشــند ،میتوان امور را در
اینزمینهبهترپیشبرد.همانطورکهسامانهسینای
سازمان استاندارد با سامانه وزارت جهاد لینک شده
و برای صدور پروانه بســیار کمک میکند و مراحل
را کوتاه کرده اســت .با این اقدامات ما کار را منطقی
سازیکردهایمنهآسان.
zلزوم نگاه ویژه به صنعت به عنوان حالل مشکل
اشتغال

حسین محمودی ،نایب رئیس اتاق مشهد نیز در
این جلسه با بیان اینکه بسیاری از مشکالت فراروی
صنعت از تحریم اثــر نمیپذیرد ،گفــت :برخی از
مشکالت را میتوان با راهکارهای مناسب در کشور
حلکرد؛امروزتنهاچیزیکهمیتواندمشکلاشتغال
را حل کند صنعت اســت و مسئوالن باید به آن نگاه
ویژهایداشتهباشند.
وی افزود :امــروز برخی از کارها بیــن دو ارگان و
سازمان به طور موازی انجام میشود و با تایید یکی و
عدم تایید دیگری ،مشکل یک واحد آغاز میشود .از

محمود ســیادت ،رئیــس اتاق
مشــترک ایران و افغانستان نیز
عریض بــودن ریل کشــورهای
آســیای میانهو باریک بودن ریل
ایران را یکی از دالیل بروز مشکل
در تامین واگن ترانزیتی میداند و میگوید :در سال
 1375راه آهن ســرخس با هدف مهم کمک به رشد
صادرات با حضور مسئوالن و روسای جمهور ایران و
کشورهای همسایه راه اندازی شد ،اما واگن های این
راه آهن در ســرخس و خراسان رضوی اجازه تردد در
کشورهایمشترکالمنافعراتاکنونپیدانکردهاند.
«یکی از نتایج مشــکل تامین واگن این است که
وقتیکاالییبهمقصدایرانبهکشورماواردشود،برای
صادراتکاالهایخود بهکشورهایهمسایهیاآسیای
میانه،ازواگنهایمذکورکمکمیگیریم»سیادتبا
بیان این مطلب میافزاید :ما هنوز مشکل تامین واگن
را داریم و یکی از علت های مهم آن بی مســئولیتی
مسئوالن است« .تشویق کشورهای همسایه از طریق
کاهش هزینه برای آنها و در نظر گرفتن تخفیف برای
واگنهاییکهازکشورهایآسیایمیانهبهبندرعباس
می آیند ،می تواند راهکار خوبی برای رفع این مشکل
باشد ،زیرا در شــرایط فعلی تحریم کمبود واگن می
تواند دردســرهای بســیاری برای صادرکنندگان
ایجاد کند و این موضوع باید هر چه سریع تر مد نظر
مسئوالنقراربگیرد».
رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانســتان اضافه
می کند :اگر مشــکل تامین واگن رفع نشود ،میزان
بیکاری افزایش یافته و با کاهش تولید در بازار مواجه
میشویم.

سیادت :تشویق کشورهای همسایه از
طریق کاهش هزینه برای آنها و در
نظر گرفتن تخفیف برای واگنهایی
که از کشورهای آسیای میانه به
بندرعباس می آیند ،می تواند
راهکار خوبی برای رفع این
مشکلباشد
طرفی،پروانهواحدهاییکه 90نمرهمنفیدریکسال
در موضوع استاندارد کسب میکردند ،ابطال میشد
کهاالناینمدتبهسهسالافزایشیافتهاست.
محمودی تاکید کرد :درخواســت ما این است که
عدد نمره منفی برای سه سال به  270برسد که این
همبستگیبهدلیلنمرهمنفیواحددارد.اگرموضوع
با سالمت مردم سروکار دارد ،افزایش نمره منفی باید
سختگیرانهباشدامااگرنمرهمنفیمربوطبهسربرگ
و...باشدبایدبامالطفتبیشتریهمراهباشد.
علیاکبرلبافی،رئیسدبیرخانهشورایگفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراســان رضوی نیز با بیان
اینکهموازیکاریبیندستگاههایمختلفدرنظارت
بر روند تولید ،موجب افزایش هزینه های بنگاه های
اقتصادیمیشود،افزود:اینموازیکاریهادراستان
امکان رقابت در بازار را می گیرد و چاره ای جز حذف
برخی از این موارد نداریم و به همین دلیل در شورای
گفتوگو با دستگاه های دارای ماهیت کار یکسان،
برایحذففعالیتهایموازیمذاکرهمیکنیم.
وی خاطرنشــان کرد :در همین راستا ،در استان
خراسان رضوی تفاهم نامه ای به امضا رساندیم و به
دستگاههای اســتان ابالغ شد؛ نکته اصلی این است
که آن بخش از مشــکالت که مربوط به درون استان
و در اختیارات اســتانی اســت ،حل شــده و تفاهم
به وجود آمــده اما برخی از مفاد تفاهــم نامه دارای
رویکرد ملی و نیازمند دســتور از ســازمان کشوری
اســت تا این بخشــنامه و رویه ها در کشور و استان
اصالحشود.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

ابراز امیدواری شهردار مشهد
به بازگشایی بلوار نماز در  8بهمن ماه

دنیای اقتصاد -شهردار مشهد با اشاره به اینکه
توافقهای برد-باخــت و یکطرفه به نتیجه
نمیرسد ،گفت :براساس توافقات انجام شده با
ارتش و قــول معاون وزیر راه و شهرســازی
امیدواریم هشتم بهمن بلوار نماز بازگشایی شود.
محمدرضا کالیی در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان
رضوی افزود :سال گذشته شرایط شهرداری خوب نبود و در مجموع سال
ســختی را گذراندیم اما امسال وضعیت بهتر شده است .وی اضافه کرد:
شهرداری سال  96تحت فشارهای گذشته بود لذا بیشتر به دنبال تثبیت
شرایط بودیم اما برای سال آینده برنامهریزیهای خوبی انجام شده است.
کالیی با بیان اینکه تا پایان امسال چند پروژه جدیتر را به بهرهبرداری
خواهیم رساند ،اظهار کرد :پروژه پارک و کارخانه نوآوری در میدان کوکا
و بازپیرایی و بازگشایی میدان راهآهن پس از سالهای طوالنی را تا پایان
سال به سرانجام خواهیم رساند.
شهردار مشهد ادامه داد :امروزه بازی و توافق برد-باخت و یکطرفه ارزش
ندارد و به جایی نمیرســد؛ به طور نمونه موضوع بازگشایی بلوار نماز که
مشکالتی به وجود آمد و اکنون با مذاکرات و توافقات انجام شده با ارتش و
قول معاون وزیر راه و شهرسازی امیدواریم این مشکل برطرف و بلوار نماز
هشتم بهمن ماه بازگشایی شود.

 92درصد تصدیگری بهزیستی
در اختیار بخش خصوصی است
ایرنا -رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت92:
درصدفعالیتهایتصدیگریسازمانبهزیستی
بر اســاس اصل  44قانون اساسی در اختیار
خیریهها و سازمانهای مردم نهاد است.
وحید قبادی دانا در دیدار با اســتاندار خراســان
رضوی در مشهد گفت :سیاست بهزیستی شفاف سازی ،ارائه اطالعات
و آگاهی دادن به مردم نســبت به ظرفیتها و توانمندیهای این سازمان
است تا زمینه جلب مشارکت و همراهی بیشتر آنان فراهم شود .جای
کار بسیاری در بهزیستی وجود دارد و خیران می توانند کمک موثری
به این حوزه داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار به حاشیه نشینی در مشهد
اشاره و بیان کرد :باید نهادها و دستگاههای مختلف به حاشیه این کالنشهر
مذهبی در موضوع آسیبهای اجتماعی ورود کرده و طرحهای مناسب
برای کاهش مشکالت ،ارتقای سطح زندگی ،بهبود وضعیت مردم و ارائه
خدمات مناسب به آنان را در یک مشارکت و کار جمعی اجرایی کنند.
علیرضا رزم حسینی به وجود بزرگترین جمعیت معلوالن کشور در
خراســان رضوی اشــاره و ابراز امیدواری کرد :بهزیستی در سال آینده
آزمایشهای ژنتیکی را اجباری کرده و برنامه ریزی الزم برای اجرای این
طرح صورت گیرد .اســتانداری نیز آمادگی همکاری برای اجرای آن و
رفع موانع را دارد.

 ۶۵درصد فارغالتحصیالن جویای کار
فاقد مهارت هستند
تسنیم -مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خراسان رضوی گفت ۵۰:درصد از جویندگان کار
استان فارغالتحصیل و از این تعداد ۶۵ ،درصد
آنها فاقد مهارت الزم هستند.
محمدسنجریاظهارکرد:برنامهسهمیهبندیوتعهد
هر شهرستان در میزان اشتغال فروردین ماه تبیین شده و بر این اساس،
میزان بیکاری به زیر  7درصد باید برسد .وی افزود :هدفگذاری استان برای
ایجاد اشتتغال فراتر از برنامه ششم توسعه است و ما باید  110هزار شغل
ایجاد کنیم که بر همین اساس ،تعهد هر شهرستان استخراج و برگرفته از
میزان بیکاری آن شهرستان است.
وی با اشاره به منابع مالی تزریق شده به استان و بهبود وضعیت نسبت
به سال  96بیان کرد :از  110هزار شغل تعهد استان تاکنون بخش زیادی
محقق شــده که دو هزار و  213نفر سهم شهرستان گناباد محقق شده
اما این به معنای توقف کار نیست و با توجه به منابع تخصیص یافته باید از
ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
سنجری گفت :تعداد  50درصد از جویندگان کار استان فارغ التحصیالن
هستند که از این تعداد 65 ،درصد آنها فاقد مهارت الزم هستند که طرح
مهارتآموزی برای فارغالتحصیالن پیشبینی شده است.

دریاچه«بزنگان»سرخس به بخش خصوصی
واگذاری می شود
مهر -مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان
رضویگفت:بسترهایالزمبرایواگذاریدریاچه
بزنگان سرخس به بخش خصوصی در حال مهیا
شدن است.
تورج همتی اظهار کرد :تدابیر زیســت محیطی به
منظور بهبود وضعیت اثر طبیعی ملی بزنگان در راستای واگذاری مدیریت
دریاچه به بخش خصوصی در حال انجام است و جاذبه ها و توانمندی زیست
محیطی دریاچه شرایط توسعه اکوتوریسم را در این منطقه تسهیل می کند.
وی ادامــه داد :اقدامات اخیــر اجرایی و مطالعاتــی در حوزه دریاچه
بزنگان شامل اجرای برنامه مدیریت زیست بومی از طریق آموزش ،ساماندهی
و مشارکت ذینفعان و تفکیک سامانه های عرفی با استفاده از جوامع محلی و
ظرفیت سازی و مشارکت جوامع محلی است .اجرای عملیات تاالب بزنگان
ازطریق لوله گذاری ،جانمایی منبع ذخیره آب ،کانال کشی ،بهسازی و دیواره
سازی و نیز گرفتن آبهای سطحی و آب مازاد کشاورزی و همچنین ایجاد
زیرساختهای گردشگری بزنگان با احداث و ترمیم ابنیه و تاسیسات زیر
بنایی صورت گرفته است.
همتی تصریح کرد :ایجاد فن آوری های نوین پایش با ایجاد دوربینهای
مدار بسته جهت پایش دریاچه نیز صورت گرفته است و مقدمات تغذیه
سفره های آبهای زیر زمینی اطراف نیز با اقدامات بیولوژیک نیز با موفقیت
انجام شده است.

