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دنیای اقتصاد علل نابسامانی بازار مبل مشهد را بررسی می کند

یادداشت

بادرنظرگرفتنعواملزیستمحیطی؛
انتقالآبازدریایعمانقابلاجراست
سید محمدحسین شریعتمدار *

یکی از راههای برون رفت از بحران آب در شرق کشور
انتقال آب از دریای عمان است اما برخی از کارشناسان
فعال در این عرصه و فعاالن محیط زیست با انجام این
امر مخالفت ورزیدهاند؛ باید دید که دلیل مخالفت آنها
چیست .در حال حاضر در سطح دنیا حدود ۳۲میلیارد
متر مکعب آب از طریق شیرین کردن آب دریاهابه مصرف میرسد و در
منطقه خلیج فارس ۴ ،تا  4/4میلیارد مترمکعب آب توسط کشورهای
حاشیه خلیج فارس شیرین میشود و این در حالی است که ایران تنها
 ۵۰میلیون متر مکعب از آب دریا را به آب شیرین تبدیل میکند .برخی
از کشورها نیز مانند اسپانیا از این روش استفاده میکرد اما زمانی که با
خطرات محیط زیستی آن مواجه شد ،استفاده از این روش را کاهش داد
و برای تامین آب مورد نیاز خود به روشهای دیگری روی آورد .البته باید
به این موضوع توجه داشت که انجام این کار در برخی مواقع ضروری و
اجتناب ناپذیر است؛ به عنوان مثال ،سرمایهگذاریهایی در معادن خراسان
جنوبی صورت گرفته و باید به طریقی آب مورد نیاز آنها را تامین کرد؛
میتــوان بــا مالحظههــای محیط زیســتی آب مورد نیــاز اینگونه
سرمایهگذاریها را از طریق شیرین کردن آب دریای عمان و انتقال آن
به استانهای شرقی کشور فراهم کرد.
بازچرخانــی آبهای خاکســتری ،راهی نو بــه روی آب صنعت فوالد
یکی دیگر از روشهای موجود برای گذر از بحران آب استفاده از بازچرخانی
آبهای خاکستری برای استفاده در برخی بخشها همچون معادن ،صنایع
و ...است؛ به عنوان مثال ۲۰ ،تا  ۳۰سال پیش در آمریکا برای تولید یک تن
فوالد  ۲۰۰متر مکعب آب به مصرف میرسید درحالی که اکنون تنها ۱۰
تا  ۱۵مترمکعب آب در تولید یک تن فوالد به کار میرود .بنابراین استفاده
از آبهای خاکستری در بخشهایی که نیازمند آب هستند ،امری ارزشمند
به شمار میرود .البته گفتنی است که به این مساله و افزایش بهرهوری
ورود پیدا کردیم؛ در صنعت کشور خودمان نیز از این روش استفاده شده
است .به عنوان مثال ،کارخانه قند اصفهان رو به تعطیلی بود چراکه آب
زاینده رود قطع شد و چاههای آن نیز خشک شده بود اما روش استفاده
از بازچرخانی آبهای خاکســتری به کمک این کارخانه آمد و توانست
مشکل خود را برطرف سازد.
*سرپرست مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

گرانیوبیثباتینرخمواد اولیه

دنیای اقتصاد  -افزایش نرخ مواد اولیه مبل سبب
باال رفتن قیمت این کاال در مشهد و دیگر شهرهای
تولیدکنندهمبلدرکشورشدهاست؛امادرمشهدبه
دلیلافزایشقابلتوجهتعدادواحدهایتولیدکننده
مبل و اصناف فعال در این حوزه ،میزان عرضه بیش
از تقاضاست و همین امر موجب نابسامانی و رکود در
بازار مبل مشهد شده است .تولید مبل در مشهد به
سال 1354بازمیگردد،جالباستبدانیدروستایی
به نام «ویرانی» که هنوز هم در اطراف مشهد وجود
دارد،مبدااصلیتولیدوفروشمبلدراینشهربوده،
به طوریکه نخستین کارگاه های تولید و مغازه های
فروش این کاال در این روستا وجود داشته است .طی
 43سالی که از تولید مبل در مشهد می گذرد ،این
کاال فراز و نشیب های بسیاری را گذرانده؛ براساس
گزارشهای اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان
ایران ،گردش مالی صنعت مبل و دکوراســیون در
کشور ساالنه بیش از  ۳۰هزار میلیارد تومان است،
همچنین ،طی  6ماهی که نرخ ارز تغییرات بسیاری
داشته و سبب شده قیمت مواد اولیه تعداد زیادی
از کاالهای پرمصرف افزایش یابد ،مواد اولیه تولید
مبلنیزازاینقاعدهمستثنینبودهوعالوهبراینکه
گرانشده،نرخثابتیهمنداشتهوموجبگرانیمبل
باکیفیت شــده که این موضوع توان رقابت در بازار
صادراتیراازتولیدکنندگانمشهدگرفتهاستوبه
گفتهتولیدکنندگانوقتیمبلچینی،مالزییاحتی
افغانســتانی ارزانتر از مبل ایرانی است ،دیگر چه
انگیزهایبرایکاروتولیدوجوددارد.
دراینگزارشمیخواهیممشکالتتولیدکنندگان
وفروشندگانمبلمشهددریافتنبازارهایخارجی
و داخلی ،وضعیت ســاماندهی اصناف فعال در این
حوزه و ضرورت برندســازی برای مبل مشــهد را
بررسیکنیم.
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دبیرکمیتهمبارزهباپولشویی
سازمان بورس اوراق بهادار ایران
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روایت محمد بحرینیان از نتایج اقدامات «دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی»

ذرهبین کارشناسی روی7دهه سیاستگذاری
تصمیمگیریوتصمیمسازی

صفحه 3

در تاالر شهر اکران شد

«تاالن» ،روایتی تصویری از بحران آب در مشهد
مشاور وزیر نیرو گفت :یک ایدئولوژی در موضوع
کم آبی و لزوم انجام اصالحات در بخش کشــاوری
وجود دارد که در این خصوص فقط کشاورز فقیر را
به تصویر می کشد و این تصویر مانع از ایجاد خیلی
از اصالحات در حوزه آب و کشــاورزی می شود .این
در حالی است که به همان اندازه که روستای تخلیه
شــده ناشی از بی آبی وجود دارد دالرهای حاصل از
صادرات کشاورزی نیز وجود دارد.

عکس :ایرنا

 zنقد جدی در رفتار با زمین

دنیای اقتصاد« -تاالن» روایتی از فاجعه آب
در مشهد و خراسان است که در قالب فیلمی
مستند وضعیت بحرانی منابع آبی زیرزمینی را
فریاد می زند تا شاید این زنگ خطر شنیده شود
که «حال دشتهای آبی خراسان خوب نیست،
حال دشت مشهد وخیم است و همه در مقابل
این وضعیت مسئول هستیم».
به گزارش ایرنا ،فیلم مستند «تاالن» به کارگردانی
محمدصادق دهقانی توسط جمعیت ناجیان آب تولید
شده است .در خالصه داستان این مستند آمده :وقتی
همه خوابیم و زمین زیر پایمان خالی میشود؛ فاجعه
یا بحران آب؟ مقصران چه کسانی هستند؟ ساخت این
مستند از سال  1395در دستور کار جمعیت ناجیان
آب قرار گرفت و پس از دو سال کار و پژوهش امسال
با هدف به تصویر کشیدن دغدغه آب اکران شد.
تاالن جایزه بهترین مســتند نیمه بلند دهمین
جشن مستقل سینمای مستند ایران را کسب کرده
و نامزد پنج جایزه از جشــن مســتند خانه سینما
شامل بهترین تدوین ،بهترین صدا ،بهترین پژوهش،
بهترین کارگردانی و بهترین فیلم ،نامزد جایزه بهترین
کارگردانی مستند در جشن بزرگ سینمای ایران و
برنده جایزه بهترین پژوهش از جشــنواره ملی فیلم
رضوی شده است.

نمایش مســتند تاالن روز یکشنبه در تاالر شهر
مشهد بهانه ای شد تا جمعیت ناجیان آب خراسان
رضوی ،مشاور وزیر نیرو ،استادان دانشگاه ،کارشناسان
و دست اندرکاران این حوزه گردهم آمده و زنگ خطر
وضعیــت بحرانی در حوزه آب را با پژواکی بلندتر از
همیشه به صدا درآوردند.

 zمنابعزیرزمینیقربانیپوپولیسم

مشــاور وزیر نیــرو در این نشســت گفت :منابع
زیرزمینی قربانی سیاستهای پوپولیسمی شده اند و
قابل مشاهد نبودن منابع زیرزمینی چالش و خطرهای
موجود در این حوزه را از منظرها دور نگه داشته است.
محمد فاضلی افزود :فیلم مستند تاالن توانست به
خوبی نشان دهد تصمیم گیری نمایندگان مجلس
در سال  1385در خصوص تعیین تکلیف چاههای
غیرمجاز چه بالیی بر سر منایع زیرزمینی آورد .قناتها
در کشور قربانی نگاههای ناسازگار شدند .در قضیه
بحران آب باید منطق اقتصادی و سیاسی بحران را دید.
zمساله آب فرابخشی است

وی ادامه داد :مساله آب فرابخشی است لذا وزارت
نیرو تنها قدرت تعیین کننده در سرنوشت آب کشور
نبوده و نیست .هر سیاستی در هر کشوری محصول
توازن قدرت است .باید بررسی شود که آیا همه آنهایی
که در حوزه آب اختیار دارند ،مسئولیت نیز می پذیرند.

یک فعال مدنی و پژوهشگر محیط زیست نیز در
این نشست گفت :در کشوری زندگی می کنیم که
دارای ظرفیتها و ثروتهای طبیعی بی بدیلی است.
ایــران چهار هزار و  700کیلومتــر مرز آبی دارد.
محمد درویش افزود :برای مدیریت چالش حوزه آب
به جای توجه به الگوهای غربی که هیچ تناســبی با
فرهنگ ما ندارد ،باید الگوهای داخلی را به روز کرد.
وی گفت :هر کجا به مردم اعتماد شــد بیشترین
عملکرد را داشتیم لذا باید قوانینی وضع شود تا کسانی
که احساس مسئولیت می کنند بتوانند در این حوزه
ورود کرده و تاثیرگذار باشند .می بایست مطالبه جدی
را در حوزه آب از خود شروع کنیم.
 zاستفاده حداکثری از ظرفیتها

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این نشست
گفت :در شورای شهر به صورت جدی دغدغه جدی
مردم و جامعه در حوزه آب را پیگیری می کنیم.
محمدرضا حیدری بر استفاده از تمام ظرفیتهای
قانونــی در این خصوص تاکید و بیــان کرد :هزار و
 200میلیارد ریال اعتبار بر اساس مصوبات شورای
شهر مشهد امسال به منظور شتاب دادن به اجرای
طرحهای آب و فاضالب و روند تکمیل شبکه فاضالب
این کالنشهر از محل درآمدهای حاصل از تبصره سه
اختصاص یافته است.
وی افزود :زنگ خطر بی آبی از دو دهه پیش به صدا
درآمده ولی شنیده نشده است .باید با اطالع رسانی
به مردم شرایط همراهی آنها را برای عبور از شرایط
موجود فراهم کرد.

 zآگاهسازی مدیران و توهم توسعه

استاد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور معاون وزیر
نیرو نیز در این نشست گفت :در حوزه آب نخستین
جهت گیریها به سمت مردم و کشاورزان گرفته می
شود .این در حالی است که پیش از اینکه مردم آگاه
شوند باید سیاستمداران و مدیران در این زمینه به
آگاهی برسند.
حجت میان آبادی افزود :توهم توسعه در مدیران
خشکیدن دریاچه ارومیه و آلودگی هوا در اصفهان را
موجب شد .مسئوالن با توهم توسعه یافتگی ارومیه
در این منطقه سدها احداث و چاههای زیاد حفر کردند
ولی بجای توسعه ارومیه مردم آن خطه این روزها برای
مقابله با طوفان نمک دست و پا میزنند.
وی ادامه داد :مردم اصفهان نیز پس از چند دهه از
آغاز فعالیتهای گسترده صنعتی به جای هوای سالم
هوای آلوده صنعتی را تنفس می کنند و هم اینک
تاوان تبعات سیاستگذاریهای غلط سه و چهار دهه
گذشته مسئوالن و سیاستگذارن را پس می دهند.
 zتبعاتحادترتوسعهدرمشهد

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

همچنین گفت :این اتفاق برای کالنشهر مشهد نیز
بسیار حادتر خواهد بود ،کاری که در مشهد انجام می
دهید اسمش توسعه نیست .تبعات ساسیتگذاریهای
توسعه در اصفهان و ارومیه پس از سه تا چهار دهه
نمایان شد اما در مشهد در کمتر از یک دهه تبعات
را خواهیم دید.
میان آبادی افزود :وضعیت منابع آبی مشــهد در
شــرایط بحرانی است ولی نشانه های بحران آن در
فضای مدیریت شهری و نمادی برای باور این بحران
در ساختار این شهر وجود ندارد.
وی گفت :راهکارهایی نیز که هم اینک برای نجات
آب مشهد تجویز می شود وضعیت این شهر را بدتر
خواهد کرد .آیا این مدیران در سه دهه آینده پاسخگو
خواهند بود؟ باید سیاستگذاریها را اصالح کرد.
zحفر چاه خون زمین را می مکد

مشــاور معــاون وزیر نیــرو ادامــه داد :فناوری
حفر چــاه ،خون زمیــن را می مکــد ،نمایندگان
مجلس شــورای اســامی با تصویب قانون تعیین
تکلیــف چاههــای غیرمجــاز در کشــور بــای
جبران ناپذیری بر ســر منابع آبی کشــور آوردند.

ارتقایمنطقهویژهاقتصادیدوغارون
بهمنطقهآزادچهنتایجیخواهدداشت؟

گامیبلند
برایگسترشروابط
اقتصادیایرانوافغانستان
صفحه 2

وی گفت :امروز اقدامات و طرحهای شتابزده و افراطی
در سطح کالن نظیر انتقال آب در دست انجام است
که به جز مشــکالت اقتصادی نگرانیهای جدی در
حوزه اجتماعی ،سیاســی و امنیتــی نیز به همراه
خواهد داشت.
میان آبادی افزود :برای حل چالش کم آبی در بعد
کالن کشوری بیش از آنکه کشاورز و مردم آگاه شوند
باید مسئوالن در بخشهای مختلف و سیاستگذاران
آگاه شوند .تشکلهای مردمی نیز باید به سیاستگذاریها
نزدیکتر شوند .فقط انگشت اتهام به سمت عده ای
خرده کشاورز گرفتن اشتباه است.
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب خراسان رضوی نیز
در این نشست گفت :این استان ساالنه یک میلیارد
و  200میلیون مترمکعب کسری آب دارد و ساالنه
افزون بر یک متر از سطح آبهای زیرزمینی آن افت
ی کند .مهدی جمشیدی افزود :فرونشست و ایجاد
م
شــکافهای عمیق در دشتهای آبی از تبعات این
اضافه برداشــت است و خشکیدن قناتها منجر به
پدیده حاشینه نشینی و افزوده شدن معضلی دیگر
بر معضالت کالنشهر مشهد شده است.
کارگردان فیلم مستند تاالن نیز در این نشست گفت:
جرقه تولید «تاالن» توسط جمعیت ناجیان آب زده شد.
محمدصادق دهقانی افزود :وظیفه سازمان مردم نهاد
آگاهی بخشــی است .فیلم مستند نیز طرح مساله
میکند اما راهکارهای حل آن باید توسط کارشناسان
مطرح و بررسی شود.
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خبر
خبر

ن«صمت»بهخبر
واکنشرئیسسازما 
تفویضاختیارثبتسفارشها

دنیای اقتصاد -رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:
در حال حاضر موضوع ثبت ســفارش
واردات به ادارات «صمت» در استانها
تفویض اختیار شــده است و به همین
استناد ،پروندههایی که برای این منظور تشکیل شده ،از
طریقسامانهمربوطهبهکارتابلادارات«صمت»استانها
منتقلشدهاست.
24آذرماه امسال «رحمانی» ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
در گردهمایی روسای واحدهای استانی اعالم کرد که با توجه به
تاکید رئیس جمهوری بر تفویض اختیارها« ،از این پس استان ها
محور تصمیمهای این وزارتخانه خواهند بود و ثبت ســفارش ها
به روسای سازمان های صنعت،معدن و تجارت استانی تفویض
اختیارمیشود».
راضیه علیرضایی برای شــفاف تر شدن این بحث و در تشریح
ماموریت مذکور توضیح داد :رســیدگی به سفارشات در بحث
اهلیت متقاضی ،بررســی ســوابق واردات ،اخذ سوابق مرتبط با
آمار تولید ،میزان و نوع درخواستها ،تناسب میزان و نوع کیفیت
کاال و همچنین بحث قیمت ،از جمله ســرفصلهایی هستند که
در رونــد این تفویض اختیار به «ســازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت اســتانها» واگذار شدهاند .وی یادآور شد :بدیهی است که
مابامجموعهایاز«تشکلهایتخصصی»درهرحوزهدرخصوص
موضوعثبتسفارشهاوموضوعاهلیتها«مشورت»خواهیمکردو
چنانچه تفویض اختیار دیگری در این حوزه بخواهد انجام بگیرد،
مجاریاعالمآنوزارتخانهوسازمانصمتدرهراستانهستند.
وی در موضوع جوایــز صادراتی که پیش از این وعده پرداخت
آنها از سوی وزیر صنعت در بعضی رســانهها اعالم شده بود نیز
اظهاربیاطالعیکرد.

رتبه اول خراسان رضوی در صادرات سیب
دنیای اقتصاد -رئیــس اداره بازرگانی
خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :خراسان رضوی با
صادرات بیش از  ۳۳میلیون دالر سیب
تازه درختــی در  ۹ماهه ســال جاری
بیشــترین صادرات این محصول را در بین سایر استان ها
داشتهاست.
محمدعلی امیرفخریــان اظهار کرد :در این مــدت بیش از 128
میلیون دالر سیب از گمرکات کشــور به بازارهای هدف صادر شده
است که استان خراســان رضوی با صادرات بیش از  26درصد باالتر
ازاستانهایگیالن،آذربایجانغربیوکرمانشاهقرارگرفتهاست.
ویبابیاناینکهمقاصدهدفصادراتیکشوردرصادراتسیبتازه
درختی،شاملکشورهایعراق،افغانستان،پاکستان،ترکمنستانو
امارات متحده عربی اســت ،افزود :بیشترین صادرات سیب درختی
استانبهکشورهایافغانستان،ترکمنستان،قزاقستان،قرقیزستانو
روسیهانجامشدهاست.

رئیساتحادیهصنفقماشفروشانمشهد

پارچهتاعیددچارافزایشقیمتنمیشود

دنیای اقتصاد -رئیس اتحادیه صنف قماشفروشان
مشــهد گفت :افزایش قیمتی در منسوجات و اجناس
پارچهای تا عید نخواهیم داشت ،این امر بدین دلیل است
که فروشگاههایی که میخواستند جنس خود را تامین
کنند ،سفارش اجناسشــان انجام شده و از االن تا پایان
اسفندفرصتیبرایسفارشوجودندارد.
به گزارش ایســنا ،مجید شــادمهر در خصوص وضعیت بازار
پارچه ،اظهار کرد :در زمینه تامین جنس در ســطح شــهر در
فروشگاهها با توجه به موجودی جنسی که از قبل در بازار بوده و
خریدهایجدیدیکهبانرخهایجدیدیانجامشدهوفروشگاهها
در مجموعههای خــود جنس به مقدار ضرورت دارند ،هیچگونه
کمبودی در سطح شهر نیســت .وی افزود :در بازدیدهایی که ما
از فروشگاهها داشتیم ،فروشندگان امیدوار هستند که قیمتها
به صــورت کنونی باقی نماند و مقداری شــیب نزولی پیدا کند.
فروشــندگان تالش میکنند تا هر چه موجوی دارند ،اگر اضافه
هم هست ،در سطح فروشگاههای خود به صورت قابل عرضه وارد
کنندتادرمغازههایآنهامجموعهکاملیازاجناسوجودداشته
وبابطبعمشتریانباشد.
zدر هیچ زمینهای کمبود وجود ندارد

شادمهر با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به شرایطی که وجود
دارد و بازدیدهایی که در ســطح شهر صورت گرفته کمبودی در
هیچ زمینهای وجود ندارد ،عنوان کرد :البته قیمتها نســبت به
سال گذشته افزایش یافته ،اجناس ایرانی حدود 70تا 80درصد
و اجناس خارجی  150درصد افزایش قیمت داشــتهاند .افرادی
که از قبل جنس داشتند ،قیمت اجناسشان به قیمتهای قبل
نزدیکتر بــوده و افرادی که خریدهای جدید داشــتند ،قیمت
اجناسشان به روز است که به همین دلیل تفاوت قیمت در سطح
فروشگاههادیدهمیشود.
وی ادامه داد :توصیه ما به فروشــگاهها و نظــارت ما این بوده،
فروشندگانی که خرید قبل داشــتند ،به قیمت قبل اجناس را
عرضه کنند ،مگر اینکه خرید تمام شــده و خرید جدید داشته
باشند.اکثریتقریببهاتفاقفروشگاههایماکهخریدقبلدارند،
بیشترمالحظهمشتریراکردهوقیمتهایخودرابهقیمتهای
روزمتصلنکردند.

روزنامه

امورآگهیهای

درمشهد

0912 419 86 35
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طیتفاهمنامهای

شهرداریمشهدمعیناقتصادیمنطقه ۳خراسانرضویشد

رزم حسینی 40 :سال است که داریم سند مینویسیم و پاورپوینت ارائه میدهیم

دنیای اقتصاد -شــهرداری مشــهد معین
اقتصــادی منطقه ســه خراســان رضوی
«شهرستانمشهد»شد.

در تفاهمنامهای که به امضای آیتاهلل علمالهدی
نماینده ولیفقیه در استان خراسانرضوی ،علیرضا
رزمحسینی اســتاندار خراسانرضوی و محمدرضا

کالیی شهردار مشــهد رسید ،شــهرداری مشهد
بهعنوان معین اقتصادی منطقه ســه اســتان که
شهرستانمشهداست،تعیینشد.
هدف این تفاهمنامه سه ماده ای در 20بند «تحقق
رویکرد دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی و توازن
منطقه ای با توجه به شرایط منطقه ،تکیه بر قابلیتها
و توانمندیهــای بومــی و طبیعی ،توانمندســازی
اجتماعی مردم از طریق ایجاد ســاز و کار فعالسازی
آنهــا و اولویت دادن به رفع محرومیت روســتاها در
راســتای اجرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی»
اعالم شد.
موضوع تفاهمنامه نیز جلب مشارکتهای مردمی
و توانمندی جوامع محلی به منظور ایجاد اشــتغال،
معیشــت پایدار ،جذب ســرمایه گذاران داخلی و
خارجی ،سرمایه گذاری ،مشارکت اقتصادی و انجام
امور مشــاوره ای به مســئوالن محلی و استانی در
منطقه شهرستان مشهد است که توسط شهرداری
مشهدانجامخواهدشد.

اما بر اســاس طرح توســعه اقتصادی اســتاندار
خراسانرضوی ،این استان به  12منطقه اقتصادی
مختلف تقســیم شده اســت که در هر منطقه یک
مجموعه و تشکل اقتصادی بزرگ مسئولیت توسعه
منطقه را با استفاده از ظرفیتهای منطقه و مشارکت
مردم عهدهدار میشود.
این تفاهمنامه در حاشــیه جلسه شورای فرهنگ
عمومی استان به امضا رسید .علیرضا رزم حسینی،
استاندار خراسان رضوی در حاشیه این جلسه گفت:
ظرف دو هفته اخیر شــرکتهای موثر و توسعه گرا
شناسایی شــده اند که قبول کرده اند در زمینه رفع
محرومیت از روســتاهای دوردســت در خراسان
رضویهمکاریکنند.
وی افزود :شــهردار و شــورای شــهر مشهد هم
پذیرفتند مســئولیت «معین منطقه سه اقتصادی
خراســان رضوی» را که شهرســتان مشهد است،
بپذیرند .آستان قدس رضوی نیز پذیرفت در مناطق
هفت و چهار خراسان رضوی یعنی سرخس و چناران

به عنوان معین فعالیت کند و بــه زودی تفاهمنامه
همکاری با این نهاد امضا می شود.
رزم حســینی اظهار کرد :ســه هزار میلیارد ریال
یارانه در خراسان رضوی پرداخت می شود که تاثیر
چندانی در اقتصاد خانــوار ندارد اما می توانیم با این
مدل که مورد تایید رهبری و دولت است ،کار را پیش
ببریم 40 .سال اســت که داریم سند می نویسیم و
پاورپوینت ارائه می دهیم اما باید در عمل هم درآمد
مردم افزایش یابد.

رزمحسینی :ظرف دو هفته اخیر
شرکتهای موثر و توسعه گرا شناسایی
شده اند که قبول کرده اند در زمینه
رفع محرومیت از روستاهای دوردست
در خراسان رضوی همکاری کنند

گزارشدنیایاقتصادازآخرینوضعیتمعادن«کمرمقبوال»

دنیــای اقتصاد ،زهــرا صفدری-
شاید کمتر کســی در مشهد باشد که
عالقمند به آثار تاریخــی بوده و نام
«کمرمقبوال»به گوشش نخورده باشد؛
منطقهای با وسعت حدود پنج کیلومتر
مملو از تخته سنگ های آتش فشانی
بکر ،آثار سنگی ،ســنگ نوشته ها و
نگارههایباستانیارزشمند.اماآنچهبر
شهرت این منطقه می افزاید اختالفات
بین دوستداران آثار تاریخی و معدن
کاران در آن منطقه بــوده که بیش از
دو سال اســت هر از گاهی نقل محافل
خبریمیشود.
فروردین ماه پارسال بود که خبر ممنوعیت فعالیت
معدنی در منطقه تاریخــی «کمرمقبوال»» طرقبه
روی خروجی خبرگزاریهــا قرار گرفت؛ موضوعی
که ماهها در کش و قوس بین فعاالن و دوســتداران
محیط زیســت و آثار باســتانی و معــدن کاران و
ســرمایه گذاران معدنی قرار داشت .عالقمندان به
آثار باســتانی معتقدند ساختوســاز مجتمعهای
تجاری و مسکونی ،حفاری برای کشف معادن و دیگر
فعالیتهای ســاختمانی در این منطقه باعث شده،
میراث هویتی و تاریخی کمر مقبوال با خطر نابودی
روبهروباشد.
سرمایه گذاران و معدن کاران هم بر اهمیت و تاثیر
معادن طالی آن منطقه بر اقتصاد و معیشت مردم و
اشــتغالی که به دنبال دارد ،تاکید میکنند؛ اما سید
حسن حسینی فرماندار طرقبه شاندیز در گفتگویی
منافع شــهر و میراث فرهنگی را مهم تر از احداث و
استخراج معدن دانسته و گفته بود «سنگ نگاره های
موجود در طرقبه شاندیز بخشی از میراث تاریخی و
هویت این شهرستان را شکل می دهند و البته نباید
فراموش کرد که در کنار سنگ نگاره ها به معدن طال
هم توجه شــود؛ معادن عالوه بر اینکه سرمایه ملی
محسوبمیشوند،اشتغالزانیزهستندودرصددیم
تقابل موضوع سنگ نگاره ها و فعالیت معدن از بین
برود یعنی عالوه بر استخراج و بهره برداری از معدن
مذکور به صورت مناسب ،مجموعه سنگ نگاره ها نیز
مورد حفاظت و حراست ویژه قرار گیرد».
حســینی ابراز امیدواری کرده بــود که «ذخیره
معدن طالی طرقبه در جهت حفــظ ،نگهداری و
سامان دهی تاریخ تمدن این منطقه استفاده شود
و تحت اســتانداردهای ســازمان میراث فرهنگی
و گردشــگری فعالیت های توریستی مناسبی در

اشتغالزایی یا حفظ میراث؛ مساله این است

منطقه شگل بگیرد».
zقوانین معدنی در خراسان رضوی به طور شخصی
برداشت و اجرا میشود

اما در جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی که به بررســی مشکالت معادن و
صنایع معدنی استان اختصاص داشت ،مشکالت دو
محدوده معدنی در منطقه طرقبه هم بررسی شد.
حبیب اهلل ترشیزیان ،مدیرعامل شرکت «گرانیت
درسا» و مجری این معدن در طرقبه ،در این جلسه
درباره چالش های پیش روی شــرکت خود در این
منطقه تصریح کرد :متاســفم که سرمایه هایی که
میتوانست در شهر ما توسعه را به دنبال داشته باشد،
امروز با سختگیریهایی که میشود به جای دیگری
میرود .زیرا در این استان قانون را شخصی برداشت
و اجرا میکنند.
در ســال  81اکتشــاف معدن ما از سوی میراث
فرهنگی بالمانع اعالم شده بود و هر سال  6/5هکتار
مجوز برداشت از معدن داشتیم.
در سال  85پروانه بهره برداری گرفتیم و شهردار
وقت طرقبه در بازدیدی که از منطقه داشــت ،گفت
اینجا تنفس گاه مشهد است و بهتر است کار نکنید
و در حوزه گردشگری فعالیت کنید اما ما نپذیرفتیم
چون کار ما معدن است و متاسفانه استانداری در این
حوزه از ما حمایت نکرد .این درحالیست که ما ساالنه
حقوق دولتی معدن را پرداخت میکنیم.
ترشیزیان خاطرنشان کرد :ما به تمام توصیه های
قانونی دستگاهها عمل کردیم و در چهل و سومین
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بر لزوم مشکل
«کمرمقبوال»تاکید شد .اما ســال گذشته با وجود
استعالمهای زیادی که با سازمانهای دولتی چون

حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی و گردشگری
انجام دادیــم ،به نتیجه ای نرســیدیم .حتی اعالم
کردیم اگر سنگ نگاره ای در منطقه معدنی ما وجود
دارد ،در چارچوب دستور اداره کل راه و شهرسازی،
حاضریم شیشه ای ضخیم برای نگهداری از آن تعبیه
کنیم که این تقاضا هم مورد پذیرش واقع نشد .حال
حرف ما این است که اگر دستگاه ها ادامه فعالیت ما
را نمیپذیرند ،خسارت ما را بدهند و منطقه را تحویل
بگیرند.
امــا کمالی ،نماینــده اداره کل راه و شهرســازی
اســتان در این باره گفت :استخراج معدن در داخل
حریم شهرها ممنوع اســت و در سال  81که پروانه
اکتشاف برای این معدن در «کمرمقبوال»صادر شده،
این معدن داخل حریم بوده و نباید صادر میشد .وی
افزود :با توجه به حساســیت های زیست محیطی و
گردشگری در شهر طرقبه ،بحث معادن در طرقبه و
شاندیز را جدی ترپیگیریمیکنیم.
اراضــی کمر مقبوال حــدود  400هکتار اســت

اعالم کردیم اگر سنگ نگاره ای در
منطقه معدنی ما وجود دارد ،در
چارچوب دستور اداره کل راه و
شهرسازی ،حاضریم شیشه ای ضخیم
برای نگهداری از آن تعبیه کنیم که این
تقاضا هم مورد پذیرش واقع نشد .حال
حرف ما این است که اگر دستگاه ها
ادامه فعالیت ما را نمیپذیرند ،خسارت
ما را بدهند و منطقه را تحویل بگیرند

که مالکیت آن با اداره کل راه و شهرســازی اســت؛
شــهرداری طرقبه از ســال  80پیگیر ایــن بود که
طرح گردشــگری با عنوان پــارک طبیعت گردی
را در آن منطقه تعریف کند و متولی آن شــهرداری
باشــد اما به دالیلــی این طــرح متوقــف ماند و
بهتصویبنرسید.
کمالی درباره وضعیت شــرکت «زرمهر مارلیک»
نیز اظهار کرد :در ســال  94که بحث معدن طالی
طرقبه مطرح شــد ،ما ممنوعیت برداشت معدن را
به سازمان صمت اعالم کردیم اما چون پروانه صادر
شده بود و ارجحیت موضوع از نظر اقتصادی مطرح
شــد ،موضوع حفاظت از محیط زیســت و اهمیت
منطقه نیز توامان مطرح شد .جلسات متعددی برای
حل اختالف در این موضوع داشــتیم و قرار شــد با
تولیگری شهرداری طرقبه توافقی صورت بگیرد و
این شــهرداری موضوع را پیگیری کند .اما در سال
 ۹۶مصوبه ای در خصوص این منطقه داشتیم و چون
گرانیت درسا پیگیری نداشت ،سازمان صنعت اعالم
کرد پروانه این شرکت ابطال شده و شرکت زرمهر که
طرحگردشگریداشت،فعالیتکند.
zراه و شهرسازی باید خسارت بخش خصوصی را بدهد

اما شجاعی ،معاون امور معادن سازمان صنعت در
خصوص مشکل گرانیت درسا اظهار کرد :فعالیت این
شرکت از سال  80و  81مطرح شد؛ این درست است
که در زمان صدور پروانه باید از سازمانهای مختلف
استعالم گرفت اما در آن زمان هیچ یک از طرحهای
گردشــگری مطرح نبود تا نیاز به استعالم از میراث
فرهنگیباشد.
در سال  85پروانه بهره برداری گرانیت درسا صادر
شد و وقتی پروانه صادر میشود باید حقوق دولتی را

از بهره بردار بگیریم و این اتفاق افتاد.
وی ادامه داد :در جلسه سال  ،۹۵اکتشاف  6هکتار
برای گرانیت درسا از ســوی راه و شهرسازی دستور
داده شــد که ما مخالــف این مقــدار بودیم و طبق
مصوبه شــورای عالی معادن دســتگاه متولی باید
خســارت معدن را بدهد و در بحث گرانیت درسا راه
و شهرسازی باید خسارت بدهد.
zبرای صدور مجوز از ما استعالمی نشده ،خسارت
نمیدهیم!

کمالی ،کارشــناس اداره کل راه و شهرسازی در
پاسخ گفت :وقتی در هنگام صدور پروانه از سازمان
ما استعالم نشده ،چرا اکنون ما باید خسارت بدهیم
و متضرر شویم؟
علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی اســتان هم در جمع بندی
مباحث مطرح شــده اعالم کرد :اگر راه و شهرسازی
ایرادی به مصوبه شــورای عالی معادن دارد یا اطالع
دقیقی از آن ندارند ،سازمان صمت باید اطالعات الزم
را منعکس کند و راه و شهرســازی اقدام عملیاتی را
براساس آن انجام دهد.
از طرفی ،اگــر این امکان پذیر نبود و امکان صدور
مجوز دیگری وجود دارد ،برای این شــرکت مجوز
دیگری صادر شود تا ذینفع بخش خصوصی یا جبران
خسارت شــود یا مجوزی صادر شود که بتواند حق و
حقوق خود را بگیرد.
وی با بیان اینکه این موضــوع را به عنوان یکی از
مصوبات پیشــنهادی دبیرخانه در شــورای گفتگو
مطرح خواهیم کرد ،گفت :آن منطقه آمادگی برای
صدور مجوز ندارد اما در صــورت توان صدور مجوز
دیگر این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

ارتقایمنطقهویژهاقتصادیدوغارونبهمنطقهآزادچهنتایجیخواهدداشت؟

گامیبلندبرایگسترشروابطاقتصادیایرانوافغانستان
دنیای اقتصــاد -مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی دوغارون تصریح کــرد :ارتقای
منطقه ویژه دوغارون به منطقه آزاد تجاری
و صنعتی ،گامی بلند در گســترش روابط
اقتصادیایرانوافغانستاناست.
به گزارش روابط عمومی و امور
بینالمللمنطقهویژهاقتصادی
دوغارون،فرامرزسلطانیافزود:
انتظار ما و مردم منطقه از دولت
و مجلس شورای اسالمی این
است که با تصویب ارتقای منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون به منطقه آزاد تجاری صنعتی ،پتانسیل
بسیارخوباینمنطقهمرزیرابالفعلکنند.
وی ادامــه داد :در فاز اول منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون ظرفیتسازی بسیار خوبی انجام شده و
زیرساختها و امکانات موجود در آن در مقایسه با
ســایر مبادی کمنظیر است و اکنون این امکان به

وجود آمده که منطقــه ویژه اقتصادی دوغارون با
ارائه خدمات ارزان به صادرکنندگان به خصوص
پتروشیمیها و واحدهای صنعتی ،نقش مهمی
در توســعه صادرات و بسط و گسترش مناسبات
مخصوصااقتصادیباکشورافغانستانایفاکند.
سلطانی خاطرنشان کرد :از آنجایی که پتانسیل
اقتصادی دوغارون باالست ،برنامه و تالش ما این
است که در مرحله جدید از فاز توسعهای دوغارون،
واحدهای صنعتی و تولیدی بیشــتری در حوزه
صنایع تبدیلی جذب کرده و سرمایهگذاری را در
اینبخشتقویتکنیم.
وی با تاکید بر لزوم افزایش اشــتغال در منطقه
افزود :در برنامه جدید توســعه اقتصادی ،میزان
اشتغالزایی و تبادل کاالهای صادراتی و ترانزیتی
میتواند بیش از دو برابر ظرفیت موجود در فاز اول
باشــد و این امکان وجود دارد که بــرای اولین بار
صنایع پاالیشگاهی و فرآوری فراوردههای نفتی

بتوانند در خود منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و با
سرمایهگذاری در این بخش و ترجیحا با مشارکت
سرمایهگذاران کشــور مقابل در تامین بخشی از
نیازهای سوختی کشور همسایه سهم بیشتری
داشته باشــند و این اقدام میتواند حرکت جدی
در منطقه باشد .مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون از توجه ویژه به مسائل زیست محیطی
به خصوص در حوزه ایجاد فضای ســبز خبر داد و
اظهار کرد :این موضوع از نیازهای ضروری منطقه
محسوب میشــود و به همین منظور اعتباری در
حدود  3میلیارد ریال در ســال جــاری برای این
موضوع پیشبینی شده اســت .وی تصریح کرد:
مسلما رعایت بهداشت محیط زندگی و کسب و
کار و توجه به توسعه آن باید متوازن با برنامههای
اقتصادی باشــد چرا که حفظ طبیعت و محیط
زیست نه تنها متعلق به نســل امروز بوده بلکه به
نسلهایآیندهاختصاصدارد.
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گزارش

روایت محمد بحرینیان از نتایج اقدامات «دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی»

ذرهبین کارشناسی روی 7دهه
سیاستگذاری،تصمیمگیریوتصمیمسازی
دنیای اقتصاد« -همواره یکی از ادعاهای مهم کشورهای توسعهنیافته ،کمبود منابع برای سرمایهگذاری است .از زوایای مختلف ،منابع متعددی
همچون تشکیل پس انداز و سرمایه ،منابع طبیعی ،درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و ...میتواند برای منابع سرمایهگذاری مطرح شود .کشور ما
در هر زمینهای ،شاخصهای قابل مقایسه با جهان را دارا بوده و هیچ عذری نمیتوانست و نمیتواند در این خصوص وجود داشته باشد»...
ارزیدر
منابع
اینکلمات،سرآغازیکیازآخرینگزارشهایدفترپژوهشهایاقتصادوتوسعهاتاقمشهداست.گزارشیکهباعنوان«موردکاوی
ِ
دسترس کشور» به بررسی حقایق پنهان در میان انبوه آمارهایی می پردازد و بر وفور منابع در ایران صحه می گذارند و از «حسرت توسعهیافتگی»
به رغم همه این ظرفیت های موجود می گویند .این گزارش قابل تامل ،یکی از معدود پژوهش هایی اســت که در این سال ها ،مدعای کارگزاران
حاکمیتی را طی 6دهه گذشته در خصوص ضعف منابع زیر سوال می برد و انگشت تقصیر را در بررسی دالیل عدم تحقق توسعه در ایران ،به سوی
«مدیریت های ناکارآمد» نشانه می رود .اما این تنها گزارش دفتر مذکور نیست که با چنین صراحتی و به استناد آمارهای متقن ،نقدهایی جدی را
در حوزه اقتصاد و توسعه مطرح می کند .دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در مدت فعالیت خود؛ گزارش ها ،پژوهش ها و همایش های
متعددی را برگزار کرده که محور همه آنها ،طرح سواالتی دشوار اما کلیدی در جهت درک دالیل توسعه نیافتگی در ایران و نابسامانی اقتصاد آن
بودهاست.

zموردکاوی منابع در دسترس ارزی کشور

ســيد محمد بحرینیان ،مدیر دفتر
پژوهش های اقتصاد و توســعه اتاق
خراسان رضوی درباره اقدامات انجام
شده ،بیان می کند :فعالیت این دفتر
در چارچوبی مســتقل رقم خورد و
مشکالت توسعه ای و اقتصاد کشــور با نگاه مطالعاتی و
پژوهشــی زیر ذره بین قرار گرفت .از سویی تالش شد تا
مطالعاتبهصورتهدفمندهدایتشوندودرغایتکاربه
دردهای اساسی کشور برسیم و دریابیم که چرا کشورمان
توسعه را به قواره ای که باید ،تجربه نکرده است؟

بحرینیان :یکی از بررسی های ما به
«موردکاوی منابع در دسترس ارزی
کشور» اختصاص داشت .ماحصل این
پژوهش اعداد و ارقامی است که اجازه
نمی دهد مسئوالن به آسانی مدعی شوند
که کشور از فقر منابع رنج می برده است
او ادامه می دهد :یکی از بررسی های ما به «موردکاوی
منابعدردسترسارزیکشور»اختصاصداشت.ماحصل
این پژوهش اعداد و ارقامی اســت کــه اجازه نمی دهد
مسئوالن به آسانی مدعی شــوند که کشور از فقر منابع
رنج می برده است .برعکس مستندات مذکور نشان می
دهد که منابع در اختیار بوده و در دهه های گذشــته به
جز در چند برهه خاص ،علي رغم دستاوردهاي غيرقابل
انكاركشــورمان درزمينه هاي سياسي و امنيتي ،اهمال
کاری های بســیاری در زمینه اقتصاد توســط تصميم
گيران اقتصادي کشــور رقــم خورده و شــرايط كامال
نابههنجار اقتصادي فعلي زمينه دستاويز کردن و ايجاد
فشار كشورهاي سلطه طلب را فراهم کرده است .اين آيا
نشــان از عدم اهليت حرفه اي بسياري از تصميم گيران
اقتصادي كشــورمان نداشــته كه مناصب را اشغال مي
کردند؟

بحرینیان :نکته قابل تامل دیگر در مورد
مدیریت اقتصاد دوران جنگ این بود که
هم مناقشات ایران با عراق اداره شد و
هم کشور با قحطی مواجه نشد و از آن
مهم تر اینکه درآمدهای نفتی نیز در برهه
مذکور ،تا حد زیادی کاهش یافت

بحرینیان می گوید که در گزارش های این دفتر ،حدود
به 7دهه سیاستگذاری ،تصمیم گیری و تصمیم سازی؛
زیر ذره بین قرار گرفته اســت؛« از سال  1327که اولین
برنامه عمرانی ابالغ و اجرایی شد ،عملکردها و مدیریتها
با بي دانشي ،ناكاربلدي و نقایصی همراه بود .دولت ها در
زمينه توســعه اقتصادي فکر می کردند که باید راه ،سد
و تونل ســاخت و متوجه اقتضائات و نیازهای زمانه خود
نبودندوهنوزهممتاسفانهنيستند».
وی در ادامه نقبی می زند به عملکرد کشورهای دیگری
کــه در اوج فقر و چالش های اقتصادی خود ،راه نجات را با
تعقل یافتند و همان را پیش گرفتند و حاال در میان قدرت
های اقتصادی جهان ،عرض اندام می کنند و از یک کشور
بازیشوندهبهیککشوربازیگردرعرصهبینالمللیتبدیل
شده اند .بحرینیان ادامه می دهد :تجربه این کشورها نیز
مورد تاکید ما در گزارش های مذکور بوده است.
مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توســعه اتاق خاطر
نشان می کند :ســومین بحثی که در چارچوب اقدامات
این دفتر ،پیگیری می کنیم؛ اثبات این موضوع است که
عده ای به رغم اشغال یک پست مهم ،اهلیت کافی برای
آن را ندارند و همین امر نیز ،ناکارآمدی های مدیریتی را
منجر می شود؛ مدیرانی که مکرر در سنوات بعد ،به رغم
همه ضعف هایشان و با وجود افكار فرتوت و سنتي ،که از
چرخه پیشــرفت عقب مانده ،به دفعات تکرار شده اند و
جالباینجاستکههمینافرادبعدهامدعیمیشدندکه
سیستم به آن ها اجازه حرکت نمی داده ،در حالیکه مانع
اصلی خود آن ها بوده اند.
zمرور سالهای درخشان اقتصاد ایران

امــا بخش بعدی اظهــارات بحرینیــان در خصوص
دورههایی اســت که اقتصاد ایران در آنها توانسته نفسی
تازه کنــد و اگر امروز پشــتوانهای دارد؛ به نوعی مدیون
همان سالهای درخشان است .او توضیح می دهد :یکی
از این دورهها همزمان با حیات زنده یاد مصدق بوده است.
از آن ایام ،آمارهای قابل تاملی به دســت ما رسیده است.
برهمین اساس حوالی سال های  1330تا  ، 1333ایران
برایمدتچندسالبدوننفت،ترازتجاریمثبتیداشته
اســت و با اینکه در تحریم به ســر می برده اما توفیقات
اقتصادی خوبی کسب می کند .یکی از دالیل توفیق آن
ها ،بدون غره شــدن و خودشيفتگي به داشتن دانش ،با
سهيمشدندرخردهدانشهايوكاربلديديگراناولين
بار اقتصاد بدون نفت را تجربه کردند .يك مثال بارز ،بهره
گیری از تجارب پروفسور یالمار شاخت اقتصاددان بنام
آلمانیبود.
اما دومین دوره درخشــان اقتصادی در تاریخ ایران ،به

گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد ،متعلق به
سال های میانی دهه 40اســت؛« این دوران را از منظر
و زاویه ای جدید مورد بررســی قرار دادیم و آمارهایی را
احصاءکردیمکهبعضاغیرقابلتصوربودند.یکیازعوامل
بسترسازاینتوفیق،حضوراقتصاددانانومديرانتوانمند
اجرایي بود كه قائل به محدويت هاي نظام نشدند و نمونه
آنحضورعالیخانیدرجایگاهمدیریتاقتصادکشوربود.
اقتصاد کشور در این دوران به شاخص هاي ممتاز و خوبی
در بحث رشد اقتصادی کشور دست یافت و برکات خوبی
برایصنعتایرانرقمخوردوبهگمانمكشورتاحدزیادی
به اين دوران مديون است».
سومین دوره نیز به اذعان «بحرینیان» سال های 60
تا  67را شامل می شود .وی در تشریح شرایط آن دوران،
بیان می کند :جالب اســت بدانید که ما در دوران جنگ
خارجی حکومت پهلوی را تســویه کردیم
بدهی های
ِ
و مجمــوع بدهی های کشــور نهایتا بــه چیزی حدود
 2میلیارد دالر رســید ،اما حدفاصل سال های  68تا 76
این روند به ناگاه تغییــر کرد و بدهی های ایران دوباره رو
به فزونی گذاشت .نکته قابل تامل دیگر در مورد مدیریت
اقتصاد دوران جنگ این بود که هم مناقشات ایران با عراق
اداره شد و هم کشور با قحطی مواجه نشد و از آن مهم تر
اینکه درآمدهای نفتی نیز در برهه مذکور ،تا حد زیادی
کاهش یافت .وی خاطر نشان می کند :همچنین در این
دوران ،صنایع اساسی ایجاد شــد و تنها دوره ای بود که
بخشخصوصیتوانستحضورموثرخودراتمامقدنشان
دهد و ضمن کاهش واردات ،صنعت کشــور را نیز قوام
ببخشد .او تاکید می کند :علي رغم برخي نقدهایی که
به هر کدام از ایــن دوران ها وجود دارد و پرهیز از مقدس
کردن هر دوره اي ،بايد با تحليل علمي برسياســت هاي
اتخاذ شــده در آن برهه خاص تمرکز کــرد و آن را مورد
بررسی قرار داد.

ضرورتتقویتتشکلهایاتاقدرسالآینده

دنیای اقتصاد -رئیس اتاق خراسان رضوی بر
ضرورت تقویت تشــکلهای اتاق در سال آینده
تاکیدواظهارکرد:باافزایشبودجهتشکلهاسعی
خواهیم کرد تا آنها را در مســیر رشد و توسعه،
هدایتکنیم.
شــصت و چهارمین جلســه هیات نمایندگان اتاق
مشهد ،با بحث و بررسی پیرامون بودجه سال  1398این
اتاق برگزار شد .در این نشست ،سرفصل های بودجه ای

zبررسی فرصتهای صادراتی کشورهای قزاقستان و روسیه

اما سعید ملکالسادات ،عضو هیات
علمی دانشــگاه فردوسی مشهد ،از
جمله چهره های علمی است که در
زمینه تحقیــق و پژوهش بــا اتاق
بازرگانی مشــهد همکاری دارد .از او
دربــاره همکاریهــای تحقیقاتــی اش بــا ایــن
تشکلمیپرسیم.
ملک الســادات با اشــاره به تدوین کتابی بــا موضوع
zمسیریابیبرایدستیابیبهتوسعهپایدار
دبیر شورای پژوهشی اتاق مشهد نیز «انــدازه بازار ،الگــوی موفق و فرصتهــای تجاری در
میگویــد :مطابق مــاده یک قانون کشور قزاقستان» میگوید :این کتاب شامل تحقیقات
اتاقهای بازرگانــی ،وظایف اتاقها گستردهای در راستای شناخت بازارهای صادراتی برای
کمک به ارتقای رشد و توسعه کشور فعاالن اقتصادی استان و کشور است .از دیگر اقدامات در
بیان شده اســت که این مهم از طرق حوزه پژوهش و تحقیق میتوان به تحقیقات در خصوص
مختلفازجملهتبادلنظروهماهنگیباصاحبانکسبو تحلیل و شناســایی ظرفیتهای صادرات کشور روسیه
کار ،مجریان و سیاســت گذاران کشــور و دانشگاهیان اشاره کرد؛ مهمترین دلیل این تحقیقات ،فرصتهایی
صورت می گیرد .هاشم صفار با اشــاره به اقدامات دفتر است که در اثر مناقشات روسیه با کشورهای اروپایی برای
پژوهشهای اتاق مشــهد طی سالهای گذشته ،اظهار صادرکنندگان ما و البته چین و ترکیه ،طی دو سال اخیر
 zامراض اقتصاد قابل درمان است
از این عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد در خصوص میکند :این دفتر ســعی بر آن داشــته تا با جمع آوری به وجود آمده است.
وی میافزاید :این مناقشات فرصتی را به وجود آورد تا
شــرایط پیش روی کشور می پرسیم که او در جواب می مســتندات و انجام تحلیل های آماری به روشن کردن
گوید« :صراحتا و قويا ادعا مــي کنم گره هایی که امروز بخشی از واقعیتهای نامشهود در دادههای آماری کشور صادرکنندگان ما بتوانند حجم صادرات خود را به روسیه
افزایشدهند.ازاینرو،مطالعاتیراآغازکردیمکهبخشی
صفار :این دفتر سعی بر آن داشته تا با جمع آوری مستندات و انجام تحلیل های آماری از آن در سطوح وزرات خانه در تهران ارائه شده است؛ در
این مطالعات ،ظرفیتهای صادراتی محصوالت ایرانی به
به روشن کردن بخشی از واقعیتهای نامشهود در دادههای آماری کشور اقدام کرده
ویژه خراســان رضوی را در هر یک از استانهای روسیه
و با مقایسه این مستندات و دادهها ،با دادههای اقتصاد جهانی و سایر کشورهای توسعه موردبررسیومطالعهقراردادیمواینتحقیقاتهمچنان
یافته و در حال توسعه ،مسیر صحیحتر و واقعیتری را برای رسیدن به توسعه پایدار
ادامه دارد .تفاوت این مطالعات این اســت که روسیه به
عنوان یک کشــور در نظر گرفته نشــده بلکه به صورت
پیشنهاد و به بحث گذارد
استانی و با تفاوتهای ســبک زندگی ،درآمدی و الگوی

رئیساتاقبازرگانیخراسانرضویتاکیدکرد

سال آینده اتاق مشــهد به تصویب نمایندگان حاضر در
این هیات رسید و نظرات و پیشنهادات آنها برای ارتقای
ظرفیتهایآن،اخذشد.
اهم تاکیدات حاضران در این نشســت ،به این شــرح
بود«:بودجهسالآیندهاتاقبایدمبتنیبرواقعیاتموجود
و شرایط اقتصادی کشور تدوین شود ،چرا که سال آینده،
سال دشواری در این این حوزه است« ،».همچنین در گام
نخست باید هزینه ها و نیازها پیش بینی شوند و سپس

در عرصه اقتصاد کشور مشاهده می کنیم كامال قابل باز
کردن بوده و امراض اقتصادي كشور قابل درمان است و
باید به مدد خِ رد و دانش گروهی ،مستقل از نظام تصميم
گيري اقتصادي فعلي ،این گره ها گشوده شود .گروهی
مستقل از ذینفعانی که توسعه اقتصادی کشور به منافع
اقتصادی آن ها آســیب وارد می کند و در نتیجه مسیر
توسعه کشــور را با انواع چالش ها روبه رو می سازند .این
گروه باید منطبق بر خرده دانش های خود اقدام به حل
مســاله در بخشهای مختلف کند .در حال حاضر یک
فرصت طالیی پیش روی ماســت که اگــر عزم ها برای
تحول جزم شوند ،نه تنها تحریمها را می توان تاب آورد؛
بلکه در دهه های آینده ایران می تواند بی اغراق به یکی از
قدرت های اقتصادی جهان تبدیل شود .اگر دراين برهه
طالیي غفلت شود ،ممكن است چند نسل ديگر سوخته
شوندتاچنينموقعيتيبرايكشورمانفراهمشود.
اونسبتبهتوفیقاتدفترپژوهشهایاقتصادوتوسعه
اتاق خراسان رضوی كه با حمايت همه همكاران اجرائي،
هيئت نمايندگان و رياست اتاق مشهد حاصل شده ،ابراز
خرســندی می کند و یادآور می شــود :خوشحالیم که
تحقیقاتایندفتر،امروزدرپژوهشهایمتعدددیگرنیز
مورد اســتناد قرار گرفته و می گیرد و این اتفاق را به فال
نیکمیگیریم.

اقدام کرده و با مقایسه این مستندات و دادهها ،با دادههای
اقتصاد جهانی و سایر کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه ،مســیر صحیحتر و واقعیتری را برای رسیدن به
توسعه پایدار پیشنهاد و به بحث گذارد؛ این گزارشها در
سایتاتاقمشهددراختیارعمومعالقمندانقراردارد.
صفار ترجمه تعــدادی از کتابهــای ارزنده اقتصادی
را یکی دیگر از اقدامات دفتر پژوهش های اتاق مشــهد
خوانــده و میافزایــد :از جمله این کتابها مــی توان به
«اقتصادسیاسی،سیاستصنعتی»اشارهکردکهبهبیان
تجربیات کره جنوبی در دستیابی به توسعه میپردازد.
وی ادامه میدهد :برگزاری همایشهای اقتصادی نیز از
دیگر اقدامات این دفتر بوده و یکی از برنامه ها در ســال
آینده این است که بتوانیم حداقل هر فصل یک همایش
توسعهایداشتهباشیم.

مطابقباآن،بودجهمذکورتدوینشود».
نکتــه دیگــری کــه در این نشســت بــر آن تاکید
شــد؛«تخصیص بودجه بیشتری به کمیســیون ها و
تشــکلها در ســال آینده به منظور تقویــت و افزایش
توانمندیآنانبود».
تداومفعالیتاعضایهیاتنمایندگانفعلیاتاقمشهد
تا زمان برگزاری انتخاب هیات نمایندگان جدید اتاق ،از
موضوعات مطرح شــده در این جلسه بود که مقرر شد تا
زماندقیقپایانکارهیاتنمایندگانفعلی،باهماهنگی
و اســتعالم از انجمن نظــارت بر انتخابات اتــاق ایران،
مشخصواعالمشود.
غالمحســین شــافعی ،رئیس اتاق ایران و خراسان
رضوی در این جلســه بر ضرورت حفظ و رعایت اخالق
در جریان انتخابات تاکید کرد .او همچنین اظهار کرد :ما
به سیاست های ارزی بانک مرکزی که بدون مشورت با
بخشخصوصیاتخاذواجرامیشود،منتقدیموتعامالت
موجود میان بخش خصوصی ،دولت و بانک مرکزی نباید
الزامابهمعنایتاییداینرویکردهاوسیاستهاتلقیشود،
بلکه تالش ما ،پرهیز از بروز چالش های بیشتر در عرصه
اقتصاد بوده اســت .رئیس هیات نمایندگان اتاق مشهد
تاکید کرد :از بانک مرکزی می خواهیم تا از مشاوره های
تخصصیوآرایبخشخصوصیدرسیاستگذاریهای
خود بهره بگیرد و نظارت کارشناسان این بخش را مورد
بهرهبرداریقراردهد.

مصرفیبررسیمیشود.

zمطالعهجامعظرفیتهایهند

ملک الســادات اضافه میکند :با توجه به تجربه موفق
در کتاب قزاقستان ،مطالعه دیگری با حمایت اتاق ایران
و مشهد درباره کشــور هند و ظرفیتهای تجارت با این
کشور انجام میدهیم .همچنین همکاری ارزشمندی با
اتاق مشترک ایران و افغانستان صورت گرفته تا بتوانیم
بازار افغانســتان را با توجه به اینکه این کشور از مقاصد
صادراتی سنتی خراســان رضوی است ،مطالعه کنیم؛
بخشــی از این مطالعه انجام شــده و در دست پیگیری
است تا درنهایت بتوانیم از ظرفیتهای بازار افغانستان در

بحرینیان :در دوران جنگ بدهی های
خارجی حکومت پهلوی را تسویه کردیم و
ِ
مجموع بدهی های کشور نهایتا به چیزی
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سال های  68تا  76این روند به ناگاه
تغییر کرد و بدهی های ایران دوباره رو به
فزونیگذاشت
راستایارتقایصادراتکشوربهخوبیبهرهببریم.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان
میکند :اگر منابع موجود در استان به صورت متمرکز در
استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه باشد
و این تحقیقات با همکاری دولــت و بخش خصوصی و
همسو با هم انجام شود ،میتوانیم یک استراتژی توسعه
صنعتیبرایاستانداشتهباشیم.
اینکه اتاق به تنهایی تحقیق کنــد درحالیکه ادارات
دیگر دارای منابع دولتی هستند اما منابع خود را صرف
مسائلی میکنند که از اهمیت کمتری برخوردار است،
مطلوبنیست .درتماماداراتطرحیباعنوان«استخراج
فرصتهای سرمایهگذاری» هست که دارای بودجههای
ناچیز بوده و با ایــن مبالغ کم نمیتوان تحقیقات جدی
را انجــام داد؛ اگر همه منابع به صــورت متمرکز صرف
پروژهایبزرگشود،میتواندبسیارموثرترباشد.

ملکالسادات :اینکه اتاق بهتنهاییتحقیق
کند درحالیکه ادارات دیگر دارای منابع
دولتی هستند اما منابع خود را صرف
مسائلی میکنند که از اهمیت کمتری
برخوردار است ،مطلوب نیست

رئیسهیاتنظارتبرانتخاباتاتاقمشهداعالمکرد

فرصتحداکثرپنجروزهکاندیداهابرایاعتراض

دنیــای اقتصاد -رئیس هیــات نظارت بر
انتخابــات اتاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشاورزی مشهد گفت :صالحیت داوطلبان
شرکت در انتخابات این اتاق ،پس از تایید به
آن ها اعالم می شود اما افرادی که در این روند
رد صالحیت شوند نیز به صورت مکتوب از این
مسالهمطلعمیشوندوبعدازآنحداکثر3روز
فرصت دارند تا اعتراض خود را به هیات نظارت
برانتخاباتمشهداعالمکنند.
فرامرز مرادی در نشست هیات نظارت بر انتخابات
اتاق مشهد بیان کرد :پرونده هر یک از نامزدها توسط
واحد خدمات بازرگانی اتــاق و واحد حقوقی هیات
بررســی و در صورت وجــود ایراد یا نقــص پرونده،
مراتب به هیات گزارش می شــود و این ساختار نیز
پس از بررسی نهایی پرونده مذکور ،موضوع را به نامزد
مربوطهاعالممیکندوچنانچهمشکلیوجودنداشته
باشــد ،هیات موضوع تأیید واجد شرایط بودن نامزد
مورد نظر را به صورت مکتوب به وی اعالم می نماید.
اما در سمت دیگر اگر شرایط فرد جهت نامزدی احراز
نگردید و وی به این موضوع اعتراض داشــت ،مراتب
برای بررسی به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های
سراسر کشور منعکس می گردد و طبق نظر انجمن
مذکــور اقدامات بعدی به انجام خواهد رســید .وی
اعالم کرد :لیست نهایی کاندیداهای انتخابات اتاق در

سراسرکشوراولاسفندماهاعالمخواهدشد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابــات اتاق بازرگانی،
صنایع،معادنوکشاورزیمشهدبهبعضیتاریخهای
مهم در روند این انتخابات نیز اشاره و خاطرنشان کرد:
تبلیغات هشت روز قبل از برگزاری انتخابات شروع و
تا  ۲۴ساعت قبل از برگزاری آن ادامه خواهد داشت.
بدیهی است انجام تبلیغات انتخاباتی در  ۲۴ساعت
ذکر شــده ممنوع بوده و با خاطیان طبق نص قانون
برخوردخواهدشد.
مرادی درباره دستور کار جلسه توضیح داد :در این
جلسه آیین نامه ها و بخشنامه های جدید و مباحثی
که در فاصله زمانی برگزاری نشســت قبلی صادر یا
مطرح شده را بررسی می کنیم .در نشست اخیرمان
نیز نحوه اعمال دستور العمل اتاق ایران در خصوص
تاییدصالحیتها،محوربحثبود.
وی ضمن تاکید بــر ضرورت حفظ اخالق و پرهیز
از تخریب در جریان این انتخابات توسط کاندیداها،
بیانکرد:تالشهمهمابایدجلبمشارکتحداکثری
برای حضور اعضای اتاق در انتخابات اتاق مشــهد در
دوره جاری باشد.
جواد مهدیزاده نیــا که یکی دیگر از اعضای حاضر
در این نشســت بود نیز اجماال از اهمیت پرهیز از بی
اخالقی در جریان انتخابات اتاق مشهد گفت و یادآور
شد :توصیه اکید ما مراعات قوانین و اجتناب از هر نوع

تخریبگریودروغپراکنیعلیهدیگرکاندیداهااست.
مهران دانشور نیز به عنوان یکی دیگر از حاضران در
این نشســت بیان کرد :امیدواریــم در دوره جاری
شــاهد برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم باشیم.
سالمت فضای انتخاباتی به ارتقاء انگیزه اعضای اتاق
برای مشارکت و حضور پُررنگ تر در این رویداد مهم
کمک خواهد کرد .اما غالمعلی رافتی نیز در همین
خصوص گفت :امیدواریم هیات نظــارت بتواند در
عرصه برگزاری انتخابات موفق عمل کرده و عملکرد
آنموردرضایتاعضاوکاندیداهاباشد.

پرونده هر یک از نامزدها توسط واحد
خدمات بازرگانی اتاق و واحد حقوقی
هیات بررسی و در صورت وجود ایراد
یا نقص پرونده ،مراتب به هیات گزارش
می شود و این ساختار نیز پس از بررسی
نهایی پرونده مذکور ،موضوع را به نامزد
مربوطه اعالم می کند و چنانچه مشکلی
وجود نداشته باشد ،هیات موضوع تأیید
واجد شرایط بودن نامزد مورد نظر را به
صورت مکتوب به وی اعالم میکند

ضمیمه استان های خراسـان
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zنبودنرخثابتپارچهمبلی؛مشکلمهمتولیدکنندگان

در اینکه یکی از مواد اولیه مهم در تولید مبل ،پارچه است،
شکی نیســت .یکی از تولیدکنندگان مبل در مشهد  ،می
گوید :متاسفانه از زمانی که نرخ ارز تغییراتی داشته ،قیمت
پارچه مبلی نیز نه تنها چند برابر گران شــده ،بلکه حتی
نرخ ثابتی هم ندارد و هر کدام از فروشندگان هر اندازه که
بخواهنداینپارچه رامیفروشند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان که کارگاه تولیدی کوچکی
در خیابان کالهدوز دارد نیز یکی از علل افزایش مواد اولیه
تولید این کاال را احتکار برخی از فروشندگان پارچه مبلی
توصیف می کند و می افزاید :آنها عمدتا پارچه ها را انبار می
کنند تا در زمان مناسب و همزمان با کمبود پارچه مبلی،
بتوانند کاالی خود را با قیمت بیشتری به تولیدکنندگان
بفروشند.
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دنیای اقتصاد علل نابسامانی بازار مبل مشهد را بررسی می کند

گرانی و بیثباتی نرخ مواد اولیه
رئیس اتحادیه مبلمان مشهد :واردات مبل با توجه به افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد

ماجدی :تولید مبل در زمره
فعالیت های هنری قرار می گیرد و
همان طور که نمی توان قبل از خلق
یک اثر در هنر آن را قیمت گذاری
کرد ،قیمت گذاری مبلمان نیز تا قبل از
ساخت آن صورت نمی گیرد ،اما پس
از تولید قانون اجازه داده فروشندگان
سود مشخصی را روی قیمت تمام شده
مبل در نظر بگیرند

هزار و 538دالر عنوان میکند.
علی غفــوری مقدم این میزان صــادرات را از نظر وزنی
 483هزارو 917کیلوگرمعنوانوبیانمیکند:افغانستان،
ترکمنستان ،ازبکســتان ،عراق و تاجیکستان کشورهای
هدف این صادرات محســوب می شــوند .او در خصوص
نحوه حمایت دولت از تولیدکنندگان مبل در مشهد بیان
می کند :پیگیری ایجاد شهرک صنعتی ویژه درودگران و
مبلمان در  3منطقه شهری ،ارائه تسهیالت از تبصره الف
و ب ماده  18و پرداخت تســهیالت اشــتغال روستایی و
عشایری شامل معرفی 70واحد اشتغال فراگیر و 52واحد
اشتغال روستایی از جمله اقدامات صورت گرفته سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی از تولیدکنندگان
مبل در این استان بوده است.

مدیــر بازرســی و نظــارت اصناف
خراسان رضوی نیز به  448شکایت
حضوری که طی  9ماهه سال جاری
از سوی مردم درخصوص تولید مبل
به این اداره اعالم شــده اشاره دارد و
می گوید :میزان شــکایت مردم از تخلفات تولید مبل در
مشهد در مدت مشابه امسال نسبت به سال گذشته حدود
 5درصد کاهش داشــته که علت آن می تواند هم ارتقای
کیفیت تولید مبل باشد و هم ممکن است میزان خرید این
کاال با توجه به شرایط اقتصادی فعلی جامعه کاهش یافته
باشد.امیردلدارینظارتبرتولیدمبلرافعالیتیتخصصی
میداندواضافهمیکند:درراستایپیگیریشکایتمردم،
کارشــناس تخصصی همراه با تیم بازرسی به کارگاه های
تولیدی یا فروشگاه های مورد نظر به بررسی اجزای تولید
مبلمیپردازد،زیرااینکاالکامالتخصصیتولیدمیشود
ونمیتوانبدونتخصصبرنحوهتولیدیافروشآن نظارت
کرد.
zامکان تخلف در تولید مبل وجود دارد

افغانستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،عراق و تاجیکستان کشورهای هدف صادرات مبل خراسان محسوب می شوند

دنیایاقتصاد-افزایشنرخمواداولیهمبلسببباالرفتنقیمتاینکاالدرمشهدودیگرشهرهایتولیدکنندهمبلدرکشور
مریم نخعی سعدآباد
خبرنگار
شدهاست؛امادرمشهدبهدلیلافزایش قابلتوجهتعدادواحدهایتولیدکنندهمبلواصناففعالدراینحوزه،میزانعرضه
بیش از تقاضاست و همین امر موجب نابسامانی و رکود در بازار مبل مشهد شده است .تولید مبل در مشهد به سال 1354باز می گردد ،جالب است
بدانیدروستاییبهنام«ویرانی»کههنوزهمدراطرافمشهدوجوددارد،مبدااصلیتولیدوفروشمبلدراینشهربوده،بهطوریکهنخستینکارگاه
های تولید و مغازه های فروش این کاال در این روستا وجود داشته است .طی 43سالی که از تولید مبل در مشهد می گذرد ،این کاال فراز و نشیب های
بسیاریراگذرانده؛براساسگزارشهایاتحادیهصادرکنندگانوواردکنندگانایران،گردشمالیصنعتمبلودکوراسیوندرکشورساالنهبیشاز
۳۰هزارمیلیاردتوماناست،همچنین،طی6ماهیکهنرخارزتغییراتبسیاریداشتهوسببشدهقیمتمواداولیهتعدادزیادیازکاالهایپرمصرف
افزایشیابد،مواداولیهتولیدمبلنیزازاینقاعدهمستثنینبودهوعالوهبراینکهگرانشده،نرخثابتیهمنداشتهوموجبگرانیمبلباکیفیتشده
کهاینموضوعتوانرقابتدربازارصادراتیراازتولیدکنندگانمشهدگرفتهاستوبهگفتهتولیدکنندگانوقتیمبلچینی،مالزییاحتیافغانستانی
ارزانتر از مبل ایرانی است ،دیگر چه انگیزهای برای کار و تولید وجود دارد .در این گزارش میخواهیم مشکالت تولیدکنندگان و فروشندگان مبل
مشهددریافتنبازارهایخارجیوداخلی،وضعیتساماندهیاصناففعالدراینحوزهوضرورتبرندسازیبرایمبلمشهدرابررسیکنیم.
کند،نه تنهابرای صادرکنندگانبلکهبرایکشور مانیز این
موضوع توجیه اقتصادی ندارد .یکی از مهم ترین فعالیت
ها که می تواند به تولیــد و فروش مبل رونق داده و اقتصاد
آن را رشد دهد ،بازاریابی است ،این نکته را رئيس اتحاديه
درودگران و مبل ســازان مشهد در حالی بیان می کند که
به گفته او یکی از برنامه های مورد تایید ســازمان صنعت،
معرن و تجارت خراســان رضوی ،ایجاد شرکت صادرات
تخصصی متشکل از 100اتحادیه صنفی موجود در مشهد
بوده که با هدف توسعه بازاریابی همه کاالهای تولید شده
زیرنظرایناتحادیههاایجادشدهاست.
zهمزمانی برگزاری نمایشگاه های مبل در مشهد؛
عاملیبراینبودفروشمناسبنمایشگاهی

دبیرکمیتهمبارزهباپولشوییسازمانبورساوراقبهادارایران
درمشهدخبرداد

اصالحموانعقانونمبارزهباپولشویی

دنیای اقتصاد -مرکز آموزش اتاق بازرگانی
صنایع معادن و کشــاورزی خراسان رضوی

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

zکاهش حدود  5درصدی میزان شکایت مردم از
تخلفاتتولیدمبلدرمشهد

zواردات مبل با توجه به افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد

برایاینکهوضعیتحمایتمسئوالن
را از تولیدکننــدگان مبــل بدانیم،
سراغی از رئيس اتحاديه درودگران و
مبل سازان مشهد گرفتیم؛ حسین
ماجدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر
اینکه آیا مواد اولیه تولید مبل در داخل مشهد موجود است
یا خیر؟ می گوید :مبل هنــر و صنعتی نیازمند مواد اولیه
مختلفــی از جمله پارچــه ،رنگ و مواد حاصــل از تولید
پتروشیمی اســت و همه این مواد از اقصی نقاط کشور به
دستتولیدکنندگانمشهدیمیرسد.
او به گرانــی مواد اولیه حاصل از تولید پتروشــیمی در
کشور اشــاره می کند و می افزاید :درست است که دولت
در برخی موضوعات از جمله واردات چوب با تعرفه نزدیک
صفر درصد عالوه بر حفظ محیط زیست از تولیدکنندگان
کاالهای چوبی نیــز حمایت می کند ،اما الزم اســت در
بخش نرخ باالی مواد حاصل از پتروشیمی نیز از فعاالن و
تولیدکنندگانمبلحمایتکند.رئيساتحاديهدرودگران
و مبل سازان مشــهد درخصوص قیمت گذاری مبل بیان
می کند :تولید مبــل در زمره فعالیت های هنری قرار می
گیرد و همان طور که نمی توان قبل از خلق یک اثر در هنر
آن را قیمت گذاری کرد ،قیمت گذاری مبلمان نیز تا قبل
از ساخت آن صورت نمی گیرد ،اما پس از تولید قانون اجازه
داده فروشندگان سود مشخصی را روی قیمت تمام شده
مبل در نظر بگیرند .ماجدی وجود مبلمان خارجی و ارزان
قیمت در مشهد و ایران را کامال رد می کند و می گوید :در
شرایط فعلی که کشور ما با تحریم های بین المللی روبه رو
است ،و با توجه به اینکه تنها یک دست مبل را می توان با
کانتینر جابجا کرد و نیز افزایش نرخ ارز و قیمت باالی تمام
شــده که این کاال برای تولیدکنندگان خارجی ایجاد می

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

در راستای آماده سازی بستری برای ارتقای
شــناخت آحاد جامعه با مفاهیم مربوط به

مدیر امور نمایشگاهی نمایشگاه بین
المللی مشهد نیز در گفتگو با دنیای
اقتصاد برگزاری نمایشــگاه مبل را
همراه با حساسیت های خاصی می
داندومیگوید:بهطورکلینمایشگاه
محل عرضه کاال برای مردم است و فروش مستقیم تعریف
دیگری دارد.محمد جواد محبی به این نکته اشاره دارد که
مردمباحضوردرنمایشگاهجنس،کیفیتوقیمتاجناس
را با هم مقایسه می کنند و بعد تصمیم به خرید می گیرند،
البته با توجه به شــرایط اقتصادی فعلــی در جامعه این
احتمال نیز وجود دارد که مردم نسبت به سال های گذشته
نتوانند همزمان با ســال نو اقدام به خرید مبل کنند و این

اما معــاون امور بازرگانی و توســعه
تجارت ســازمان صنعــت ،معدن و
تجــارت خراســان رضــوی ارزش
صادرات مبلمان از این اســتان در 9
ماههسالجاریرایکمیلیونو590

قانون مبارزه با پولشویی ،کارگاهی یک روزه
برگزارکرد.
الیحهاصالحقانونمبارزهباپولشوییکهبهپیشنهاد
وزارتاموراقتصادیوداراییکهاواسطآبانماهپارسال
در جلســه هیأت وزیران به تصویب رسیده بود ،پس از
تصویب در مجلس شورای اسالمی به شورای نگهبان
ارسالشد.
شوراینگهباننیزپسازبررسیالیحهوارائهایرادات
این شــورا ،آن را به مجلس اعاده داد .مجلس شورای
اسالمی در ادامه با اصرار بر مصوبه خود ،آن را به مجمع
تشخیصمصلحتنظامارسالکرد.
به گــزارش روابط عمومــی اتاق مشــهد ،روح اهلل
نجفی ،دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس
اوراق بهادار از تایید نهایی الیحه اصالح قانون مبارزه با
پولشوییدرمجمعخبردادوگفت:اینالیحهبهرئیس
مجلس برای ابالغ ارسال میشود .وی افزود :اصالحاتی
در الیحــه اصالح قانون مبــارزه با پولشــویی انجام
شدهاست.
نجفی در پاسخ ســوالی درباره ارتباط با کنوانسیون
های پالرمو و کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته
اظهار کرد :کنوانسیون الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایرانبهکنوانسیونمقابلهباجرایمسازمانیافتهفراملی

(پالرمو) با اصــرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در حال
حاضر در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در حال
بررسی اســت ،همچنین کنوانسیون مقابله با تأمین
مالی تروریسم ( )CFTنیز هفته گذشته و برای بار دوم
ازسویشوراینگهبانبهمجلسبرگرداندهشدهاست.
وی در مورد ســوالی مبنی بــر موانع تصویب قانون
مبارزهباپولشویینیزگفت:شوراینگهبانبهواگذاری
تصویب ساختار و تشــکیالت مرکز اطالعات مالی به
آییننامه بــه جای تعیین تکلیف آن در همین الیحه،
عدم تصریح به شرایط رئیس و اعضای مرکز اطالعات
مالی از جهت قابل اطمینان بــودن و خبرگی و وجود
تعارض در تعدد مراجع صالح برای تصویب شیوهنامه
تبادلاطالعاتگزارشاتتراکنشهایمشکوکمرکز
ملی اطالعات مالی کشور با مراکز اطالعات مالی سایر
کشــورها در الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی با
استداللهایمصرحخودایرادگرفتهبود.
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اوراق
بهادار با اشــاره به اینکه گروه اقــدام مالی گروه های
تروریســتی داعش ،القاعده و طالبان و افراد مرتبط با
آنها را هدف قرار داده است ،گفت :در  FATFگروههای
تروریســتی غیر از این موارد مذکور ،مدنظر نیست و
لیستیازآنهاتهیهشدهوموردشناساییقرارگرفتهاند.

موضوع نیز می تواند دلیل بر عدم استقبال آنها از نمایشگاه
های این کاال باشد .در برخی مواقع پیش آمده ،همزمان با
برگزارینمایشگاهمبلدرمشهد،برخیازهتلهانیزاقدام
به برگزاری نمایشــگاه تخصصی این کاال کــرده اند ،این
موضوعسببشدهتامردماستقبالقابلتوجهیازهمهاین
نمایشگاههانداشتهباشند.

zصادرات بیش از یک میلیون دالری مبلمان در خراسان رضوی

معاون بازرســی و نظارت ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراســان
رضوی هم با بیان اینکه امکان تخلف
در تولید مبل وجود دارد ،می گوید:
این در حالی اســت که بــا توجه به
کاهش واردات ،تولید آن نیز طی سال جاری نسبت به سال
گذشته روند رو به رشدی داشته است.
علی باخرد مبل را دومین کاالی پرمصرف در میان مردم
و گروه ســوم کاالها از نظر اجناس اولویــت دار توصیف و
اضافه می کند :معموال در پایان سال شهروندان بیشتر به
خرید مبل اقدام می کنند ،بنابراین نظارت های ســازمان
صنعت ،معــدن و تجارت خراســان رضوی نیــز در این
مدت زمان افزایش می یابد ،گرچه بخشــی از پیگیری ها
و نظارت ها پس از اعالم شــکایت مردم شــدت بیشتری
بهخودمیگیرد.

متاسفانه از زمانی که نرخ ارز تغییراتی
داشته ،قیمت پارچه مبلی نیز نه تنها
چند برابر گران شده ،بلکه حتی
نرخ ثابتی هم ندارد و هر کدام از
فروشندگانهرقیمتیکهبخواهند
این پارچه را میفروشند
بهگفتهوی،دربیانیههای FATFازبانکهاوموسسات
خواســته بودند که با ایران هیچ گونه همکاری انجام
ندهند .نجفی خاطرنشــان کرد FATF :کشورها را بر
حسب درگیری به چند گروه تقسیم کرده است ،گروه
اولمقرراترابهصورتکاملاجراوگروهدومبهصورت
ناقص اجرا می کند و گروه سوم نیز شامل کشورهایی
اســت که همکاری نمی کنند و ایران نیز در این گروه
قرارداشت.
وی ادامه داد  :تنها ایران و کره شمالی در این لیست
سیاه بودند البته تا قبل از این کوبا نیز در این لیست قرار
داشت که بعدا از آن خارج شد.

 FATFکشورها را بر حسب درگیری به
چند گروه تقسیم کرده است ،گروه اول
مقررات را به صورت کامل اجرا و گروه
دوم به صورت ناقص اجرا
میکند و گروه سوم نیز شامل کشورهایی
است که همکاری نمیکنند و ایران نیز
در این گروه قرار داشت

معاونگردشگریوزیارتسازماناجتماعیوفرهنگی شهرداریمشهد خبرداد

دنیای اقتصاد -معاون گردشــگری و زیارت
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از
عرضه آزمایشی کارت گردشگری از فرودین ماه
 98دراینکالنشهرخبرداد.
نرگس شــالچیان گفت :در حال
پیادهسازی طرح خدمات کارت
گردشــگری در مشهد هستیم تا
مدل بومیسازی شده کارت را در
فروردین ماه  98به گردشگران و
زائرانی که به این کالنشــهر میآینــد ،عرضه کنیم.

عرضهآزمایشیکارتگردشگریازفرودینماه98

وی با اشــاره به اینکــه هماکنون خدمــات کارت
گردشگری در ۲۷کشــور جهان ارائه میشود ،اظهار
کرد :این طرح با هدف توســعه گردشــگری پایدار،
افزایش حضور و رضایتمندی زائران و گردشــگران و
ارائــه خدمــات متنــوع بــا تخفیــف ویــژه
تولیدمیشود.
معاون گردشــگری و زیارت ســازمان اجتماعی و
فرهنگی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه بازیهای
اقتصادی حرف اصلی را در جذب گردشــگر میزند،
گفت :از مدل کارت گردشــگری در این کالنشــهر

استفاده می شــود تا زمینه برای جذب و ماندگاری
بیشترزائرانومسافرانفراهمشود.شالچیانبااشارهبه
لزوم تهیه زیرساخت های مورد نیاز برای این موضوع،
افزود :با بانک شــهر به عنوان بانک عامل وارد مذاکره
شدیمواینطرحمورداستقبالقرارگرفتهاست.
وی ادامه داد :این کارتها با مبلغ مشــخصی شارژ
میشــود و به گردشــگران و زائران عرضه میشود.
عمدتا مدت شــارژ این کارتها 72ساعت است و در
قالب این کارت ،بستههای متنوع و وسوسهانگیز که
به افزایش مدت ماندگاری زائر و مســافر میانجامد،

پیشنهاد میشود .معاون گردشگری و زیارت سازمان
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد با بیان اینکه
هماکنون مدت ماندگاری زائران در مشهد2روز و نیم
است ،گفت :با عرضه این کارتها ،تالش میشود زمان
ماندگاریزائرانبه 3روزیا 3روزونیمافزایشیابد.
شــالچیان خاطرنشــان کرد :هم اکنون در حال
تهیه بستههایی متناســب با نوروز 98در کارتهای
گردشگری هســتیم .در عین حال در آینده دورتر،
بســتههای  10روزه گردشگری نیز برای ماه رمضان
پیشبینیخواهدشد.

وی در توضیح بیشتر خدمات ارائه شده به زائران و
گردشگرانبااستفادهازاینکارتها،بیانکرد:درقالب
اینکارتهاخدماتاسکانواقامت،خدماتتفریحی
و گردشگری ،خدمات حمل و نقل و ...به صورت بسته
هایتشویقیونیمهرایگانارائهمیشود.
معاون گردشــگری و زیارت ســازمان اجتماعی و
فرهنگی شهرداری مشهد خاطر نشان کرد :در کارت
های گردشــگری همه آنچه یک گردشگر بتواند با
دیگرانی که به مشــهد سفر کردند به عنوان ظرفیت
هایثانویهبهاشتراکبگذارد،عرضهمیشود.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

بهرهبرداری از ۱۸۰۳پروژه عمرانی
همزمانبادههفجر

فارس -سرپرســت معاونت هماهنگی
امورعمرانی استانداری خراسان رضوی از
بهرهبرداری یک هزار و ۸۰۳پروژه عمرانی
همزمان با ایام دهه فجر در این استان خبر
داد و گفت :این پروژهها در مجموع با هزینه
 25هزار و  474میلیارد ریال به انجام رسیده است.
وحید قربانی با بیان اینکه پروژههای آماده بهرهبرداری مربوط
به  46دســتگاه اجرایی و  45شــهرداری اســتان است ،اضافه
کرد :بیشــترین تعداد پروژه افتتاحی مربوط به جهاد کشاورزی
خراسان رضوی با  314مورد ،دهیاریهای سطح استان با 281
پروژه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با  228پروژه است.
وی اظهار کرد  :در این میان مشهد با  206پروژه ،چناران با 127
پروژه و سبزوار با  110مورد دارای بیشترین تعداد پروژههای آماده
بهرهبرداری در بین شهرستانهای استان هستند.
قربانی با بیان اینکه  44پروژه صنعتی و معدنی با اعتبار  8هزار
و  898میلیارد ریال در سطح استان افتتاح میشود که این تعداد
 3برابر دهه فجر سال  96است ،متذکر شد :پروژههای مخابراتی
هــم  27طرح با بیــش از  740زیر پروژه با اعتبار  2هزار و 671
میلیارد ریال ،طرحهای بخش محرومیتزدایی شامل  247پروژه
با اعتباری بالغ بر  338میلیارد ریال ،توسعه شهری هم با 238
پروژه و اعتبار  2هزار و  297میلیارد ریال که بیش از  47درصد
رشد درمقایسه با دهه فجر 96بخشی از این طرحها است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد:
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هم  351پروژه با اعتبار  2هزار
و  26میلیارد ریال است که بیش از 63درصد نسبت به دهه فجر
ســال گذشته رشد دارد ،همچنین ،مسکن مهر با  924واحد با
اعتبار  666میلیارد ریال از دیگر طرحهای آماده بهرهبرداری است.

 2000واحد مسکن اجتماعی
در مشهد آماده بهره برداری شد

ایرنا -معاون بازآفرینی شهری و مسکن
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
گفت :دو هزار واحد از محل «طرح مسکن
اجتماعی»درقالببازآفرینیحاشیهشهر
مشهد آماده بهره برداری در دهه مبارک
فجر امسال است.
جواد اسالمی محمدی افزود :این طرح پیرو دستور رئیس جمهوری
برای ســاخت  100هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در
محالت کم برخوردار شهرها در سطح کشور تعریف شد .سهمیه
ســالهای  1397و  1398خراسان رضوی در این چارچوب چهار
هزار واحد مسکونی است.وی ادامه داد 85 :درصد از مجموع چهار
هزار واحد سهمیه خراسان رضوی در حاشیه شهر مشهد و مناطق
کم برخوردار آن و بقیه این واحدهای مسکونی در دیگر شهرهای
استان بنا می شوند.
معاون اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت :طرح مسکن
اجتماعی در قالب تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی ،صندوق توسعه
ملی و بانک مسکن در کل کشور اجرایی شده است .زمین مورد نظر
برای این طرح نیز از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در مناطق
ضعیف شهرها از محل زمینهای اجاره ای  99ساله اختصاص یافته
است .وی افزود :هر واحد از طرح مسکن اجتماعی در متراژ  75تا
 90مترمربع دارای  600میلیون ریال تسهیالت بانک مسکن با نرخ
بهره  9درصد و آورده  800میلیون تا  900میلیون ریالی متقاضی
است و هر واحد توسط انبوه ساز ساخته می شود .اسالمی محمدی
ادامه داد :در صورتی که متقاضی قادر به تامین آورده نبود ،به دنبال
راهکاری هستیم که تسهیالت دیگری از طریق صندوق یکم بانک
مسکن به متقاضیان مسکن اجتماعی اختصاص یابد تا در نهایت
آورده آنان برای هر واحد به  300میلیون ریال برسد.

معرفی 23پاساژمعروفوهتلبزرگ
درمشهدبرایاخذتاییدیهایمنی

دنیایاقتصاد-شهردارمنطقه 8مشهدگفت:
از ابتدای سال جاری بیش از  130مکان از
مواردسهگانهمدنظرکارشناسانآتشنشانی
به ما معرفی شدهاند تا هرچه زودتر نسبت
به رفع نواقص ایمنی دریافت گواهی ایمنی
اقدام کنند که در بین این فهرست  23پاساژ معروف ،هتل
بزرگ و پروژههای مهم در حال ساخت وجود دارد.
حجت فرقانی گفت :با توجه به مکاتبات دادســتانی با شهرداری
منطقه  8مبنی بر توجه به بحث ایمنی سازهها و ساختمانها به ویژه
آنهایی که جنبه استفاده عمومی دارند ،اقداماتی از سال گذشته آغاز
شده است که طبق کار کارشناسی شده سازمان آتشنشانی و مدیریت
بحران منطقه ،ایمنی  3نوع مکان شامل هتلها و مراکز اقامتی ،بازارها
و پروژههای در حال ساخت ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفته است .وی
افزود :بر همین اساس از ابتدای سال  97بیش از  130مکان از موارد
سه گانه مدنظر کارشناسان آتشنشانی به ما معرفی شدهاند تا هرچه
زودتر نسبت به رفع نواقص ایمنی دریافت گواهی ایمنی اقدام کنند
که در بین این فهرســت  23پاساژ معروف ،هتل بزرگ و پروژههای
مهم در حال ساخت وجود دارد.
فرقانی با تاکید بر نظارت فراگیر مدیریت شهری در تمامی ساخت و
سازها و گودبرداریها بیان کرد :ورود مدیریت شهری در عرصه ایمنی
شهروشهروندانباحمایتوپشتیبانیدستگاهقضاییصورتمیپذیرد.
شهردار منطقه  8مشهد خاطرنشان کرد :ساماندهی اماکن پرخطر در
راستای تامین ایمنی شهروندان ،برخورد با متخلفان در سایه قانون
همگی با همکاری موثر دستگاه قضایی و در راستای احقاق حقوق
شهروندان است.

