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یادداشت

رئیسهیاتنظارتبر انتخاباتاتاقبازرگانیخراسانرضویازبرخوردبامتخلفانانتخاباتیمیگوید

سهمصنعتگردشگری
دراقتصادخراسانرضوی

توصیههاینظارتیبهداوطلبانانتخابات

دنیای اقتصاد ابعاد مختلف مصوبه اخذ عوارض
از گردشگران خارجی را بررسی میکند

جواد براتی*

صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی،
سهم و نقش بسیار گستردهای در سطح اقتصاد
کالن کشور دارد و در این بین ،جایگاه ویژهای نیز
در اقتصاد استانهای گردشگرپذیر دارد ،خراسان
رضوی از منظر اقتصادی ،استان شاخص در این
بخش «هتل و رستوران»
خصوص است؛ به عنوان مثال ،سهم ستانده ِ
در اقتصاد کشور ،حدود  1/4درصد در سال  1394بوده است که این
سهم برای خراسان رضوی نزدیک به  3درصد است.
سهم ستانده واحدهای اقامتی از کل ستانده کشور حدود  0/16درصد
است ،درحالی که این سهم برای خراسان رضوی بیش از یک درصد
بوده ،سهم خدمات حمل و نقل هوایی از ستانده کشور کمتر از 0/3
درصد است ،درحالی که سهم این استان در این مورد حدود 1/02
درصد است .از میان فعالیتهای مختلف اقتصادی که مستقیم یا
غیرمستقیمباصنعتگردشگریمرتبطهستند،سهمخراسانرضوی
در مقایسه با کشور از  2تا گاها  7برابر در برخی فعالیتها بیشتر بوده،
این بیانگر تمایز و تفاوت قابل مالحظه جایگاه گردشگری در اقتصاد
خراسان رضوی در مقایسه با کشور است.
براساس جدول داده-ستانده  1394خراسان رضوی که اخیرا توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهیه شده است ،صادرات خدمات
اقامتی ،غذا و آشامیدنی (مجموع صادرات به خارج از کشور و صادرات
به سایر استانها) به تنهایی  2/5هزار میلیارد تومان بوده و یک هزار
میلیارد تومان نیز صادرات خدمات حمل و نقل ریلی و هوایی است،
همچنین ،سهم خدمات حمل و نقل جادهای نیز در صنعت گردشگری
بسیار قابل توجه بوده و از  3.7هزار میلیارد تومان صادرات حمل و
نقل زمینی استان (مجموع صادرات به خارج از کشور و صادرات به
سایر استانها) ،بخش قابل توجهی مرتبط با صنعت گردشگری است.
در سال  ،94صادرات خدمات آژانسهای مسافرتی و گردانندگان تور
( )//نزدیک به  100میلیارد تومان بوده ،این درحالی است که سهمی
از فعالیتهایی همچون عمدهفروشی و خردهفروشی ،صنایع مختلف
مرتبط با گردشــگری و سوغات ،خدمات فنی و حرفهای و خدمات
تفریحی و مذهبی در استان را بدان افزود.
ادامه درهمین صفحه

همین صفحه

عوارضغیرمستقیم
کاراتر و آسانتر

دنیای اقتصاد  17 -دی ماه در جلســه علنی شورای شهر مشهد ،مصوب شد
شهرداری نســبت به دریافت مبلغ ۱۰یورو یا معادل آن (به ریال یا سایر ارزها)
از گردشــگران غیر ایرانی ،بهعنوان عوارض گردشــگری اقدام کند .اما پس
از تصویب این طرح ،صحبت های زیادی پیرامون مزیــت های این طرح و نیز
معایب و نکات منفی که به دنبال دارد ،مطرح شد؛ برخی از کارشناسان معتقدند
دریافت این عوارض برای بهبود توسعه زیرساخت های گردشگری موثر خواهد
بود و مخالفان می گویند دریافت این عوارض موجب کاهش حضور گردشگران
خارجیدرمشهدمیشود.درتوضیحبیشتراینمصوبهآمده«بهمنظورتوسعه
زیرســاختهاوخدماتگردشــگریتا ۱۰درصداینعوارضبهمرجعوصول
کننده (غیر از شــهرداری) و تا ۱۰درصد به طرحهای مشترک شهرداری و اداره
کل میراث فرهنگی اختصاص مییابد .شهرداری مکلف است ،با توجه به حضور
گردشگران غیر ایرانی در حوزه سالمت و درمان  ۱۰درصد از کل مبلغ دریافتی
بابتهزینههایدرمانرا(مازادبرهزین هدرمانی)،ازگردشگرانخارجی،بهعنوان
عوارض برخورداری از خدمات درمانی در مشهد ،دریافت کند .مراکز بهداشتی
درمانی باید ،این عوارض را ،در فاکتور گردشگران غیر ایرانی درج و ظرف ۲ماه به
حسابشهرداریواریزکنند.
ادامه درهمین صفحه

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

چرا با وجود هزینهکرد منابع بسیار
به «توسعه» دست نیافتیم؟
صفحه 3

سهمصنعتگردشگری دراقتصادخراسانرضوی
ادامهیادداشت
یکبرآورداولیهازآمارمربوطبهصنعتگردشگریچهبه
لحاظ ستانده و چه به لحاظ ارزش افزوده ایجادی ،صادرات
و مصرف واســطه ،نشــان میدهد که صنعت گردشگری
از هر فعالیت اقتصادی اســتان (در مقایســه با کدهای دو
رقمی آیسیک) ،سهم بیشــتری در اقتصاد دارد ،از منظر
شاخصهای غیرپولی نیز این تمایز کامال مشهود است ،ب ه
طوری که  50درصد تاسیسات اقامتی کشور در این استان
قرار دارد ،البته آمار دقیقی از برخی دیگر از شــاخصهای
غیرپولیازجملهاشتغالدردسترسنیست.
باال بودن ســهم و نقش صنعت گردشــگری در اقتصاد
خراســان رضوی (که درواقع این صنعت را محور و اولویت
توسعه اســتان قرار داده و اسناد باالدســتی استان نیز بر
محوریت این صنعت در استان تاکید دارند) ،تنها به سهم
باالی آن در شــاخصهای اقتصادی اختصاص ندارد ،بلکه
پایداری باالی فعالیتهای خدماتی و نوسانات پایین این
فعالیتها در مقایسه با فعالیتهای صنعتی و کشاورزی،
عمال پایداری باالتر اقتصادی را نیز به همراه دارد ،بنابراین
برای برنامهریزی بلندمدت اقتصادی استان ،توجه به آن از
اهمیتباالترینیزبرخوردارخواهدبود.
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باید توجه داشت که در رشد ثروت منطقهای و ملی ،باید
به تراز پرداختها و نقش گردشــگری خارجی در استان
توجه ویژه کرد ،اگرچه ســهم گردشــگری خارجی از کل
گردشــگری در استان ،پایین است ،اما رشد آن میتواند به
رشدمنطقهایکمکشایانیکند.
متاســفانه اطالعات منتشــره در خصوص گردشگری
داخلــی و خارجــی از ســوی نهادهای مختلــف ،دارای
تناقضهایی اســت که البته براســاس اســتانداردهای
بینالمللی آمار گردشــگری تهیه نمیشوند ،تا زمانی که
حسابهای اقماری گردشــگری (چه در سطح ملی و چه
منطقهای)توسطنهادمرجعتهیهآمار،تهیهومنتشرنشود،
اینتناقضاتدرارائهآمارگردشگریپابرجاخواهدبود.
براساس جدول داده-ســتانده  1394خراسان رضوی،
ســهم هزینههایی که خارجیان در اقامــت و تامین جا در
استان انجام دادهاند (که به عنوان صادرات خدمات تامین
جا منظور میشــود) ،بیش از  11درصــد از کل صادرات
خارجی اســتان بوده است (این ســهم برای حمل و نقل
هوایی 12 ،درصد از کل صادرات خارجی اســت) .این آمار
نشــان میدهد که اگر فقط بخش خارجی را بطورمجزا در
نظر بگیریم ،جایگاه گردشــگری خارجــی از کل تجارت

بینالملل و صادرات ،بسیار پررنگتر از آن چیزی است که
درگردشگریداخلیمورداشارهقرارگرفت.
گردشــگر خارجی ،ماندگاری بیشــتری در مقایسه با
گردشــگر داخلی دارد که مطالعاتی نیــز در برآورد میزان
ماندگاری گردشگران (داخلی و خارجی) در استان توسط
سازمان جهاد دانشگاهی خراســان رضوی انجام گرفته،
اما این اطالعات با توجه به تحوالت گسترده سیاسی طی
سالهایاخیر،الزماستبروزرسانیشود.
جهاددانشگاهیخراسانرضویدرطرحمطالعاتیکهبه
تازگی انجام داده است ،چارچوب تهیه حسابهای اقماری
گردشگریمنطقهای/ملیراتهیهکردهکهمیتواندمبنایی
برای تهیه برخی از جداول حسابهای اقماری گردشگری
منطقهای در این اســتان لحاظ شــود ،اجرای این اقدام،
نیازمند مدیریت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگریوهمکاریسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان
اســت تا با همت آنان ،بتوان گامی مهم در تهیه اطالعات
جامعواستانداردبرایصنعتگردشگریبرداشت.
*عضوهیاتعلمیگروهاقتصادگردشگریجهاد
دانشگاهیخراسانرضوی

پژمانفرخبرداد

دستوررئیسجمهور
در خصوص سهامداران پدیده
صفحه 4

درهمایشبهداشت،کیفیتوراندمانتولیددرتربتحیدریهعنوانشد

گواهی ارگانیک ،سندی برای اعتباربخشی
به زعفران ایران
صفحه 2

دنیای اقتصاد ابعاد مختلف مصوبه اخذ عوارض از گردشگران خارجی را بررسی میکند

عوارضغیرمستقیم؛کاراتروآسانتر
میزان ورود گردشگرن خارجی به ایران  56درصد افزایش داشته است

مریمنخعیسعدآباد تا ۱۰درصدازعوارضوصولیبههمانمراکزبهداشتیدریافتکنندهعوارضاختصاصمییابدواتباعغیرایرانیدارایکارت
خبرنگار
اقامت از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود ».اما بد نیست دریافت عوارض از گردشگران خارجی در دیگر کشورها را هم
بررسی کنیم؛ آمارها در کشورهای مختلف نشان می دهد هر کدام از آنها با شیوه ای مشخص عوارض را از گردشگران خارجی دریافت می کنند،
به عنوان مثال ،بازدیدکنندگانی که از چین و به صورت تورهای گروهی به نیوزیلند سفر میکنند ،ملزم به پرداخت هزینه ای برای ویزای گروه
بازدیدکنندگان از چین هستند ،هزینه کنونی این ویزا برای هر فردی که به عنوان عضوی از طرح وضعیت مقاصد تایید شده سفر میکند ،برابر با
 ۵۰دالر بوده و برای افرادی که با تور سفر کرده و جزئی از این طرح نیستند ،برابر با  ۸۰دالر است ،همچنین ،پرتغال ،به غیر از ویزای شینگن برای
سفرهایکوتاهمدت،هزینههایدیگرینیزدرسال ۲۰۰۵مطرحکردکهافرادخارجیبرایورودبهاینکشورملزمبهپرداختآنهاهستند،مانند
ویزای اقامت کوتاه مدتی که در مرزها برای افراد صادر میشود که هزینه آن برای سفر با دالیل خاص یا غیرمنتظره ( ۸۵یورو) است و هزینههایی
که باید توسط متصدیان برای کنترل مرزها در کشتیها ( ۳۲۰یورو) و در فرودگاهها ( ۲۱۳یورو) پرداخت شود.
ادامه درصفحه 4

رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی از برخورد با متخلفان انتخاباتی میگوید:

توصیههاینظارتیبهداوطلبانانتخابات
مرادی :فضای مجازی و مطبوعات را رصد میکنیم و تخلفات را به هیات مرکزی ارسال کردهایم

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -شمارش معکوس
برای آغاز رقابت در نهمین دوره انتخابات اتاقهای
بازرگانی و شــروع تبلیغــات نامزدهای هیات
نمایندگان آغاز شده و در پایان همین هفته آنها
میتوانندبهتبلیغاترسمیبپردازند.
بحثهاییدرروزهایاخیربهویژهدرگروههایتلگرامی
ایجاد شده اســت و عده ای بعضی نامزدها را به تبلیغات
زودهنگام متهم کردند .به عقیده منتقدان مصاحبه های
خبری و باالتر رفتن دوز فعالیت بعضی افراد که در چند
سالگذشتهخیلیفعالنبودندغیرطبیعیاست.مخالفان
این دیدگاه اما معتقدند اظهار نظر تخصصی آن دسته از
نامزدان که قبل از این مســئولیت هایی در تشکل های
بخش خصوصی داشته و دارند نمی تواند تبلیغ محسوب
شــود اما فعالیت دیگر نامزدان که در گذشته خبری از
آنها در رســانه ها و فضای مجازی نبوده اســت می تواند

مصداقتبلیغانتخاباتیباشد.برایشفافترشدنمقررات
تبلیغاتانتخابات،نظرفرامرزمرادی،رئیسهیاتنظارت
بر انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی را در این باره
جویا شــدیم .مرادی توصیه هایی برای  4روز باقیمانده
به تبلیغات انتخاباتی ،بــه داوطلبان انتخابات می کند و
میگوید :باتوجه به اینکه تبلیغات  8روز قبل از برگزاری
انتخاباتشروعمیشودو 24ساعتقبلازآغازرایگیری
انجام هرگونه تبلیغی ممنوع اســت؛ اگر کاندیدایی قبل
و بعد از این تاریخها تبلیغاتی انجــام دهد ،خالف قانون
است و اگر کســانی اینکار را انجام دهند ،هیات نظارت
اختیــار قانونی دارد تــا مرحله حــذف آن کاندیدا هم
اقدام کند .وی میافزاید :هم اکنون مشــاهده میکنیم
برخیازکاندیداهاباعناوینمختلفدرمطبوعاتمصاحبه
میکنندیاجلساتیبرگزارمیکنندکهدرمجموععنوان
تبلیغیپیدامیکند.ایندرحالیستکهقبالهمبهصورت

عمومیبهکاندیداهاتاکیدشدچنینکاریصورتنگیرد،
درغیراینصورتامکانحذفآنهاازانتخاباتوجوددارد.
ما از سوی هیات نظارت بر انتخابات اتاق خراسان رضوی،
همه مــوارد و صحبتهایی که تاکنون از ســوی برخی از
کاندیداهادرمطبوعاتوجلساتمطرحشدهرابهانجمن
هیاتنظارتبرانتخاباتکشورارسالکردیموآنهادراین
خصوصتصمیممیگیرند،چونآنهاتشخیصمیدهند
کهسخنانمطرحشدهتبلیغاستیاخیر.
مرادی از تمامــی کاندیداها تقاضا کرد تــا آغاز موعد
تبلیغاتانتخاباتیتاملکنندوسپسدرموعدمقررنسبت
به انجام تبلیغات اقدام کنند تا بــه حقوق دیگران تجاوز
نکنند.اومعتقداستوقتیدیگرانزمانتبلیغاترارعایت
میکنند،انجامتبلیغاتتوسطعدهایدیگر،بهمثابهضایع
کردنحقدیگراناست.
ادامه درصفحه 2
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خبر
یادداشت

«خستگیتصمیم»چیست؟
و چگونه از آن در امان باشیم؟ (بخش اول)
* رامين طيبى

همانگونه که «عضالت» ما بعد از کار کردن
زیاد خســته میشــوند« ،مغز» نیــز بعد از
تصمیمگیریهای متعدد در طول روز ،دچار
خستگی میشود که به آن ،خستگی تصمیم
( )Decision fatigueمیگویند.
ما مــدام در حال تصمیمگیری هســتیم و با هــر تصمیمی،
یکقدم به «خســتگی تصمیــم» نزدیک میشــویم .هر چند
هم ه تصمیمها بزرگ و حیاتی نیســتند ولی هر کدامشــان ،به
سهم خود بخشــی از انرژی مغزمان را میگیرند؛ از انتخاب بین
دو نوع خمیردندان برای مســواک صبحگاهی و تصمیمگیری
دربار ه اینکه امروز چه بپوشــم و انتخاب درج ه حرارت بخاری
یا کولر ماشــین و انتخاب موسیقی برای شــنیدن و برداشتن
یک نوع پینر از قفســهی پنیرهای سوپرمارکت تا تصمیمگیری
دربار ه نحو ه برخورد با خطای فرزنــد و انتخاب بین چند گزینه
برای ســرمایهگذاری و مهاجرت و ...همــه و همه تصمیمگیری
هستند.
نکته جالب توجــه اینکه ما بعضــی تصمیمگیریها را عرفاً
تصمیمگیری نمیدانیــم .مث ً
ال برای باال رفتــن از یک برج که
دارای  ۳آسانسور است ،وقتی دکم ه یکی از آنها را میفشاریم،
در واقع ،تصمیم گرفتهایم ،هر چند که آن را در زمر ه تصمیمات
روزانه نیاوریم .افرادی که کار و زندگیشــان به گونهای است که
باید مــدام تصمیم بگیرند ،بیش از بقیه در معرض «خســتگی
تصمیم» قرار دارند .در یک تحقیق در آمریکا ،تعدادی قاضی که
باید دربار ه عفو زندانیان تصمیمگیری میکردند ،مورد بررســی
قرار گرفتند.
مشخص شد که آنها در ابتدای روز ،پروندهها را بهتر بررسی
میکنند و افراد بیشتری را مشــمول عفو میدانند ،ولی هر چه
به پایان روز نزدیک میشــوند ،افراد کمتــری را عفو میکنند.
پروندهها کما بیش یکســان بودند و قضات نیــز ثابت .آنچه در
ساعات پایانی روز تغییر کرده بود ،پدیدار شدن حالت «خستگی
تصمیم» بود که هنگام صبح وجود نداشت.
«رولف دوبلی» در کتاب «هنر خوب زندگی کردن» میگوید:
وقتی مغز بهخاطر تصمیمگیریهای متعدد خســته میشود،
معموالً ســر راســتترین تصمیمات را میگیرد که عمدتاً هم
«بدترین» است.
ادامه دارد...
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اهمیتگسترشروابطتجاریواقتصادی
باترکمنستان
مجید محمدنژاد *

سالیان درازی است که ترکمنستان از مهمترین
کشورهایهدفصادراتیجمهوریاسالمیایران
محسوب میشود .این کشــور در دل کشورهای
آسیای میانه ،به دلیل تنوع صادراتی و همسایگی
آن با کشــورمان ،ظرفیت فراوانی را در صادرات و
واردات به وجود آورده اســت .از لحاظ لجســتیکی داشتن مرزهای
مشترک فعال و ایجاد دو مسیر ریلی ،یکی در شرق و دیگری در غرب
این کشور با جمهوری اسالمی ایران ،حجم تبادالت تجاری را به طور
فزایندهایگسترشدادهاست.
اتاق مشــترک ایران و ترکمنســتان با عمری بیش از یک سال و با
حدود 200عضو فعال که پیوســته تجارت خود را با این کشور حفظ
کرده اند ،بســتر مناســبی برای ارتقای روابط تجاری با این همسایه
شمالی ما محسوب می شــود .عمده ترین محصوالت صادراتی در
زمینه های مختلفی چون صنایع غذایی ،محصوالت صنعتی ،مصالح
ساختمانی،ماشیننآالت،تجهیزاتبرقی وخدماتفنیومهندسی،
توانوظرفیتصادراتیکشورمانبهترکمنستانبودهاست.اینکشور
کریدورورودیکشورهایآسیایمیانهاست.
اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با داشتن اعضای فعال خود دارای
چنین ظرفیت گسترده ای است که نیازمند باال بردن این قابلیت ها
است .بنده به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با نگاه به
روابطدوکشورمعتقدماوالکهمرزهایدوکشورهموارهمرزهایصلح
ودوستیبودهاستوبانگاهیبهحاشیهمرزهادردوطرف،نمادواقعی
از پیوند مستحکم همزیستی و مسالمت و الفت خانوادگی ساکنین را
نشانمیدهد.دوماینکهوقتیمادرمحیطزندگیخودبتوانیمآرامش
را مستقر کنیم پس قطعا میتوانیم روابط اقتصادی سالم را نیز حاکم
کنیم.
اینیکامرطبیعیاستدردنیاکههرکشوریقوانینداخلیخودرا
اعمالمیکند.امادرپهنهسیاسیواقتصادیدامنهفعالیتهابهروابط
بین المللی بر میگردد که همه کشورها را ملزم به رعایت آن می کند.
ما در اتاق مشترک بر این باوریم که موضوعات احتمالی بین دو کشور
هیچگاهدررونداقتصادیبخشخصوصیتاثیرنداشتهاست.همچنین
معتقدیم که در صورت بروز هر مشکل باید بتوانیم با سرعت شرایط را
برای امر خطیر تجارت مساعد کنیم و روند تجاری شرکت ها را شتاب
بخشیم .امروزه در جهان سرعت عمل و تصمیم گیری یکی از شروط
چندگانه تجارت بین المللی محســوب می شود که ما خود را ملزم به
رعایتآنمیدانیم.
سرمایه اتاق مشترک ایران و ترکمنســتان ،حضور اعضای فعال و
کارآمدی است که هریک از آن ها ،به تنهایی قدرت و توان حل مسایل
و مشکالت را دارند .این انگیزه در اتاق وجود دارد که برای حل و فصل
مسایل موجود بتواند از توان همگانی و خرد جمعی اعضا استفاده کند
و با هدف کاهش مسایل موجود ،توان صادراتی و تجاری را ارتقا بخشد.
هرقدر مشــارکت فعاالن بخش خصوصی بیشتر باشد ،ما در برطرف
کردن موانع موفق تر خواهیم بود .خوشــحالیم که امروز با بودن اتاق
مشترک ایران و ترکمنستان به سال ها تجربه اعضای فعال در حوزه
صادراتووارداتنظمبخشیدهشدهوپیگیرمطالباتمربوطههستیم.
*رئیساتاقمشترکایرانوترکمنستان
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رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی از برخورد با متخلفان انتخاباتی میگوید:

توصیههای نظارتی به داوطلبان انتخابات
مرادی :فضای مجازی و مطبوعات را رصد میکنیم و تخلفات را به هیات مرکزی ارسال کردهایم

ادامهازصفحهاول
وی با بیان اینکه اگر سایر نامزدها بابت انجام
تبلیغات پیش از موعد و یــا تخریب از دیگری
شکایت کنند ،ممکن اســت موضوع به مراجع
قضایی هم منتقل شــود ،تاکید میکند :انتظار
ما این است که نامزدها تخریب یکدیگر را کنار
بگذارند؛ متاسفانه میبینم که در برخی جلسات
و سخنرانیها افراد خاصی را تخریب میکنند؛
اینکار نه اسالمی و نه اخالقی است و نه با شئون
یککشورمتمدنمطابقتدارد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی
خراســان رضوی محل رایگیــری انتخابات
اســتانی را ســاختمان مرکزی اتاق مشــهد و
زمــان رایگیــری را  7صبح تا  18روز شــنبه
 11اســفندماه اعالم و اظهار میکند :اگر نیاز به
تمدید زمان رای گیری باشد ،هیاتهای استانی
میتوانند نسبت به اینکار اقدام کنند؛ همانطور
که در انتخابات دور هشــتم زمان رایگیری دو
ساعتتمدیدشد.
وی خاطرنشان میکند :تعرفههای انتخابات،

خواهند داشــت و امیدواریم افــراد با تجربهتر،
خوشنامتروباتخصصهایبیشترانتخابشوند.
در لحظات پایانی تنظیــم این گزارش ،فیروز
ابراهیمــی دبیر خانه صنعت خراســان رضوی
با ارسال یادداشــتی به تحریریه دنیای اقتصاد
ضمن دعوت از فعــاالن بخش خصوصی دارای
کارت عضویت اتاق بازرگانی و با اشاره به «نقش
بی بدیل اتاق بــرای تقویت بخش خصوصی»
خواســتار شــرکت هدفمند و با انگیزه فعاالن
اقتصادی و رقابت سالم در این رویداد مهم شد.

الکترونیکی و صندوقها از صندوقهای وزارت
کشور اســت که در رایگیری انتخابات ریاست
جمهوری استفاده میشــود و به زودی تحویل
صندوقها به استانها انجام می شود ،همچنین
دورههاییبرایمجریانانتخاباتبرگزارمیشود.
مرادی ضمن تقاضا از اعضــای اتاق و دارندگان

کارت بازرگانــی بــرای حضــور در انتخابات،
میگوید :حضور اعضای اتــاق در این انتخابات
بسیار مهم است ،چون اتاق مشاور سه قوه است و
نیروهاییکهانتخابمیشوندهرچهازنظرتعداد
آراءپشتوانهبیشتریداشتهباشند،قدرتاجرایی
بیشــتری پیدا میکنند و قوت قلب بیشتری

انتظار ما این است که نامزدها تخریب
یکدیگرراکناربگذارند؛متاسفانه
میبینم که در برخی جلسات و
سخنرانیها افراد خاصی را تخریب
میکنند؛ اینکار نه اسالمی و نه
اخالقی است و نه با شئون یک کشور
متمدنمطابقتدارد

درهمایشبهداشت،کیفیتوراندمانتولیددرتربتحیدریهعنوانشد

گواهیارگانیک،سندیبرایاعتباربخشیبهزعفرانایران

خبر

با اعالم استاندار و امضای تفاهمنامه فوالد خراسان با
نهادهایمدیریتشهری

فوالدخراسان«معینتوسعه»منطقه5شد

دنیای اقتصاد -فوالد خراسان با امضای تفاهمنامهای با
شهرداری و شورای اسالمی شهر نیشابور به عنوان معین
توسعه منطقه  5خراسان رضوی (شامل شهرستانهای
نیشابور و فیروزه) معرفی شد.
علیرضا رزم حســینی ،استاندار خراســان رضوی در مراسم
امضای این تفاهــم نامه ،همکاری واحدهــای صنعتی و بخش
خصوصی را در توسعه منطقه به عنوان معین توسعه اقتصادی،
یک همکاری داوطلبانه و عام المنفعه دانست.
وی بیالن آب دشــت نیشابور به میزان ســاالنه 100میلیون
متــر مکعب را منفی خواند و گفت :مطالعــات در زمینه مصرف
بهینه آب ،اجرای برنامه های ترویجی و آموزشــی برای اهالی،
کمک به خوداشــتغالی ساکنان روســتاها و محیط پیرامونی و
جلوگیری از ســرریز شدن جمعیت روستاها به حاشیه شهرها و
سکونت گاه های غیر رسمی ،مسائلی است که باید در صدر توجه
شرکتهایی نظیر فوالد خراسان قرار گیرد.
استاندار خراســان رضوی افزود :اگر نگاه توسعهای و مدیریت
توسعه وجود داشته باشد ،با استفاده از رسوب سرمایه شرکتها
در بانکها و کمک گرفتن از ســرمایههای خــود مردم ،میتوان
گامهای بزرگی برای ایجاد اشتغال برداشت.

یادداشت

بخشخصوصیسکاندارراهآهنایرانشود
مجتبی بهاروند *

دنیای اقتصاد ،غزاله شــهیدی -همایش
بهداشــت ،کیفیت و راندمــان تولید در
دانشگاه عالی شهرســتان تربت حیدریه
برگزار شد و مسئوالن دولتی و دانشگاهی،
نماینده مجلس و فعاالن بخش خصوصی در
حوزه کشــاورزی به بیان دغدغه های خود
در خصوص افزایش کیفیت و راندمان تولید
زعفران پرداختند .همچنین در این همایش
که به همت کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد
وگروهصنعتینوینزعفرانبرگزارشددرباره
مسائلی پیرامون تولید زعفران مثل انتخاب
زمینوپیازمباحثیمطرحشد.
سعید باستانی ،نماینده مردم تربت حیدریه در
مجلس شورای اسالمی در این همایش با تقدیر از
فعاالنحقیقیوحقوقیدرعرصهتولید،بستهبندی
و صادرات زعفران ،بر لزوم تدوین برنامه ای مدون و
اســتراتژیک در حوزه زعفران و حرکت در سمت و
سوی آن تاکید کرد .وی با اشاره به وجود مشکالتی
از گذشته و حال در حوزه زعفران ،اظهار کرد :در این
زمینه کارهایی بر زمین مانده که در دست انجام و
اصالح است اما این اصالحات حداقل  ۲سال زمان
میبرد .نماینده مردم تربــت حیدریه در مجلس
شورایاسالمیگفت:کشورهایتوسعهیافتهمانند
برزیل در تولید قهوه به توفیقات خوبی دست پیدا
کردند و دانشــگاههای این کشور بر این امر تمرکز
کردند و اگر مــا علم ،فنآوری و دانــش را در حوزه
زعفرانفراموشکنیمبهجایینخواهیمرسید.
باستانی با بیان اینکه ما بعد از  ۱۰۰سال هنوز بر
روی ژن پیاز زعفران کار نکردیم ،بیان کرد :در این
زمینهنیزبایدبهطورجدورودپیداکنیم.
zمدیریتپراکندهبهزعفرانآسیبمیزند

علی رستمی ،فرماندار تربت حیدریه هم وظیفه
مســئوالن را کمک به پایداری کاشــت ،داشت و
برداشتزعفراندانستوگفت:اینآمادگیراداریم
که با توجه به زمینه های علمی و پژوهشی به وجود
آمده ،همکاری الزم را در زمینه تولید زعفران داشته
باشیم .وی تصریح کرد :در بخش زعفران نیازمند به
یکهلدینگکنسرسیومهستیمزیرامدیریتهای
پراکنده در حوزه صــادرات باعث لطمه زدن به این
محصول میشود .فرماندار تربت حیدریه با تاکید
بر ضرورت شناســایی ظرفیتهای تربت حیدریه
اظهار کرد :در این شهرســتان بزرگترین کارخانه
فرآوری زعفران را داریم اما به آن توجه الزم صورت
نمیگیرد .وی ادامه داد :در حوزه زعفران ،نیازمند
مدیریت واحد هستیم چرا که پراکندگی در حوزه
تصمیم گیری و تصمیم ســازی ،به این محصول
آسیبرساندهاست.
 30zکشور به دنبال کشت زعفران

علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی
و آب اتاق بازرگانی خراســان رضــوی نیز در این
همایش اظهار کرد :زعفــران میتواند پیش قراول
توسعه اقتصادی باشــد؛ نیاز آبی کم این محصول
آن را به عنوان ارزشمندترین رستنی جهان معرفی
کرده و در حال حاضر ۳۰کشــور به دنبال کشــت
زعفران هستند اما خاســتگاه آن ایران است و باید
تالش کنیــم از مزیتی که زعفران برای کشــور ما
دارد ،نهایت بهره را ببریم .وی با بیان اینکه از ســال
 ۷۳تا ۸۲توسعهکشتزعفراندراقصینقاطاستان
خراسان رشد کرده ،گفت :هدف ما در طرح توسعه
ارزشهای روســتایی ،کمک به وضعیت زندگی از
طریق توانمندســازی و ایجاد ثروت است .در طول
دوره دو ساله هدفگذاری ما در طرح «تار» آموزش

حداقل ۲۰هزارکشاورزمدنظراست.
شریعتی مقدم با اشــاره به رشد ده برابری ارزش
صادرات زعفران پس از تغییرات نــرخ ارز ،بر لزوم
توجه بــه ظرفیتهای علمی بیشــمار در حوزه
تولید و فــرآوری زعفران در کشــور تاکید و اظهار
کرد :این موضوع میتوانــد در زندگی مردم تاثیر
بسزایی داشته باشــد .وی وجود گواهی ارگانیک
در تولید محصوالتی چون زعفــران را دلیلی برای
سودآوری بیشــتر و بازاریابی بهتر دانست و ادامه
داد :داشتن گواهی ارگانیک باعث باال رفتن سطح
سالمتجامعهمیشودوتولیدارگانیکیکراهبرد
مهم است .شــریعتی مقدم از انعقاد تفاهم نامه ای
با پژوهشکده زعفران شهرســتان تربت حیدریه
خبر داد و گفت :ســعی بر آن داریم که هر سال یک
خروجی و نتیجه مناسبی با پژوهشکده زعفران این
شهرستانانجامدهیمکهاولینموضوعدرخصوص
پیاززعفرانخواهدبود.
zارتباط صنعت و دانشگاه ،از شعار تا عمل

محمدحسن فتحی ،رئیس دانشگاه عالی تربت
حیدریه نیــز هدف از برگزاری ایــن گردهمایی را
تشریح فعالیت های شرکت نوین زعفران به عنوان
یکی از شــرکتهای فعال در عرصه صنعت کشور
در راســتای توســعه ارزش های روستایی دانست
و بیان کرد :برخی از این فعالیتها شــامل حمایت از
شــرکتهای دانش بنیان در استارتاپهای حوزه
زعفران ،حمایت از تحقیقات کاربــردی در حوزه
زعفران ،چاپ کتاب مرتبط ،تهیه دستورالعملها
و روشهای کاربردی بــر مبنای تحقیقات علمی
صورت گرفتــه و ارتباط متقابل بــا مراکز علمی و
دانشگاههایمعتبرکشوراست.
ویگفت:اینکهشرکتهایتجاریواقتصادیهر

صنعتیبهشیوهونگاهعلمیواردحوزهصنعتیخود
شوند و به حل مشکالت خود بپردازند ،بسیار حائز
اهمیت است .علیرغم اینکه در حوزه تولید زعفران
آوازه بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان را داریم
اماتاکنونبخشخصوصیچندانبهاینحوزهورود
نکردهاست.فتحیابرازامیدواریکردکهارتباطبین
صنعت و دانشگاه از حالت شعارگونه خارج شود .او
گفت :مراکز علمی و دانشگاهها باید به اعتمادی که
صنعتبهآنهامیکند،پاسخمتقابلبدهند.دانشگاه
تربت حیدریه و پژوهشکده زعفران در طی دو سال
گذشتهاقداماتقابلقبولیرادرحوزههایمختلف
علمی و صنعتی انجــام داده اند و در این زمینه می
توان به تدوین بانک اطالعاتی جامع زعفران کشور
که در حال انجام اســت ،اشاره کرد .همچنین اخذ
مجوز همکاری اداره اســتاندارد با آزمایشگاه این
پژوهشکدهوراهاندازییکاپلیکیشنتحتاندروید
برای کشــاورزان و اجرای دوره های آموزشی برای
کشــاورزان منطقه از دیگر اقدامــات خوب در این
مدت زمان بوده اســت .میرحسینی ،نایب رئیس
هیات مدیــره انجمن ارگانیک نیز بــا بیان اینکه
بازارهــای جهانی به دنبال محصــوالت ارگانیک
هستند ،گفت :اگر می خواهید محصوالت ارگانیک
داشته باشید باید به دنبال گواهی ارگانیک آن نیز
باشید .وی اجرای طرح تار را فرصت خوبی برای گام
برداشتنبهسمتتولیدمحصولارگانیکدانستو
افزود :اخذ مجوز گواهی ارگانیک بسیار امر مشکلی
است که از عهده کشاوران نیز گاها بر نخواهد آمد.
محصــول ارگانیک باید به صورت صفــر از مزرعه
گرفته شــود ،در محصوالت ارگانیک طعم دهنده
مصنوعی استفاده نمیشود و باید به این امر توجه
کرد.

همزمانباچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمیدرشهرکصنعتیچنارانرونماییشد

مجهزترینخطتولیدمنابعتغذیهمخابراتیکشوردرمشهد

دنیای اقتصاد -در آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب و
در بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از کارخانه صنعتی
«نیان الکترونیک» خبر افتتــاح قریب الوقوع بزرگترین خط
تولیدمنابعتغذیهمخابراتیومبدلهای انرژی ایراندرشهرک
صنعتیچنارانباظرفیتایجاد400شغلمستقیماعالمشد.
پیش از این خبری از فعالیت مشــهدی هــا در حوزه های تخصصی
مخابراتبهگوشنرسیدهبودوحاالفعالیتیکشرکتدانشبنیانباعث
باز شدن پای وزیر جوان ارتباطات به شهرک صنعتی توس مشهد شده
اســت .گروه صنعتی نیان الکترونیک که ایده اولیه آن در ســال  ۶۹و از
دانشگاه کلید خورده و از سال  ۷۴در یک زیرزمین با فضای  ۷۰متر مربع
آغاز به کار کرده است در طول  20ســال گذشته موفق به جذب حدود
 ۸۵درصد بازار داخل در حوزه تولید خود شــده است و هم اکنون طرف
قرارداد اپراتورهای بزرگ مخابراتی کشور است و برای صدور محصوالت و
خدماتشبهکشورهایهمسایهتالشمیکند.
مدیرعامل این گروه صنعتی در گفتگو با خبرنگار ما
درباره فعالیت های جدید این شرکت دانش بنیان
میگوید:میزاناشتغالزاییکهتاکنونداشتهایماز
 3نفر آغاز و تا ۶۴۰نفر ادامه داشــته و در شــهرک
صنعتی چناران انتظــار داریم که  ۴۰۰نفر دیگر به
نیروی خود اضافه کنیم .همچنین ظرفیت تولید سالیانه ۱۰۰۰مگاوات

مبدل انرژی الکتریکی در واحد جدید ایجاد شده است که قابلیت بهبود
ترازارزیکشورتایکصدمیلیوندالروتوانایجاداشتغالبرای ۴۰۰نفربه
صورتمستقیموحدود ۱۰۰۰نفرهماشتغالغیرمستقیمراداراست.
محمدعلی چمنیان اضافه می کند :در کارخانه چناران ســاالنه ۱۰
هزار یونیت تولید میکنیم که میتواند شــامل ایستگاه های بی تی اس
مخابرات ،اینورترهای خورشیدی و مبدل های نیروگاه های بادی باشد.
درکناراینمحصوالتایستگاهشارژخودروالکترونیکیراطراحیکردهو
ساختیم که با تمام امکانات موجود در کارخانه چناران قابلیت تولید انبوه
داردکهباافزایشخودروهایالکترونیکدرفضایشهرینیازمندچنین
ایستگاههایشارژخواهیمبود.

چمنیان با بیان هدف این مجموعه برای یکپارچه ســازی تولید همه
تجهیزات تصریح می کند :برای دســتیابی به این هدف کارخانه «نیان
باتری» را در شــرکت صنعتی کاویــان احداث کردیم تــا باتریهای
مورد نیاز خود را تولید کنیم .از میان  ۵شــرکت اصلی که در دنیا منابع
تغذیه مخابراتی تولید می کنند تنها شرکت «امرسان» آمریکا مانند ما
تمام تجهیزات را تولید می کنــد و البته اپراتورهای منطقه تمایل دارند
با شــرکتهایی معامله کنند که تمام تجیهیزات توسط خود آنها تولید
میشود؛ علت آن نیز مسئولیت های بعدی همچون نگهداری ،خدمات
و ...است .چمنیان اضافه می کند :این امر فرصت رقابتی باالیی به ما می
دهدکهبتوانیمدربازارهایمنطقهحضورپیداکنیم.بهعنوانمثالدربازار
افغانستان در مناقصات اپراتور های بین المللی همچون «اتصاالت» و «ام
تی ان» موفقیتهایی را کسب کرده ایم و همچنین به بازارهای خارجی
همچون مسکو و کشور عمان ورود پیدا کرده ایم .مدیرعامل شرکت نیان
الکترونیک در پایان گفت :بــرای ورود به بازارهای بین المللی و رقابت با
چنین شرکتهایی نیازمند حمایتهای از سوی دولت هستیم و به برای
مثال تعرفه ۳۰درصدی که بر روی ورود کاالها تعیین شده است به نوعی
تولید داخل را تضمین کرده است ،البته با مشکالتی دیگر همچون عدم
تغییر نرخ خرید تضمینی در زمینه انرژی تجدید پذیر و ...روبرو هستیم
و در صورت مرتفع شــدن این مشکالت می توانیم حدود ۴۰۰نفر شغل
جدیدایجادکنیم.

مساله کمبود واگن یکی از بارزترین مشکالتی
است که گریبان حوزه حمل و نقل ریلی را در
 15ســال اخیر گرفته اســت؛ گاهی به دلیل
گالیه های فعاالن بخش خصوصی ،مسئوالن
دولتی راه حلهــای موقتی برای این موضوع
ارائه می دهنــد اما هنگامی کــه وضعیت به حالــت عادی باز
میگردد ،این مشــکل کهنه بار دیگر از یاد میرود و ســال بعد
دوباره شاهد بروز این مســاله میشویم؛ این اتفاق چندین سال
است که تکرار میشود.
در حوزه حمل و نقــل جادهای نیز تا زمانی که مشــکالت به
اعتصاب نرسیده بود ،توجهی به آن نشد و با اعتراض فعاالن این
حوزه ،مسئوالن نسبت به انجام برخی از امور در راستای تسهیل
مشــکالت اقدام کردند اما باز هم وقتی که آن مشکالت را پشت
سر گذاشتند ،این معضل فراموش شد.
اما مــا در این حوزه یک فکر اساســی و بنیادی هســتیم؛ تا
هنگامی که افسار تامین واگن برای صادرات ریلی در دستان راه
آهن دولتی است ،مشکلی مرتفع نخواهد شد؛ این بدان معناست
که تا زمانی که اجازه ندهیم شــرکت هــای حمل و نقل بزرگی
شــکل بگیرند و واردات واگن انجام نشود ،مشکالت همچنان به
قوت خود باقی خواهند بود.
همانطور که میدانیم ظرفیت واگنسازی ما محدود است و
از ســوی دیگر با واردات هر واگن ،دو شغل ایجاد می شود و این
درحالیست که اما با ساخت هر واگن تنها یک شغل ایجاد خواهد
شــد؛ بنابراین ،از منظر ایجاد اشــتغال نیز به این نفع ماست که
اجازه دهیم شــرکت های بزرگ با تعرفه نزدیک به صفر تشکیل
شــوند و واردات واگن را انجام دهند تا شاید به نوعی این مشکل
برای همیشه مرتفع شود .این راه حل در سایر کشورها نیز به کار
گرفته شده و شــرکتهای بخش خصوصی بزرگ در این حوزه
امور را به دســت گرفتهاند .این اتفاق باید در کشور ما بیافتد اما
متاسفانه چه در حوزه واگن سازی و چه در حوزه ساخت کامیون
با رانتی که دارای تعرفههای بســیار باالیی است ،تنها مونتاژ می
کنیم.
موضوع عدم اجازه واردات باعث شده که با کمبود وسایل حمل
و نقل در حوزه ریلی و جاده ای مواجه شــویم و از ســوی دیگر با
توجه به فرسودگی ناوگان ایرانی ،در نهایت با معضالت در حوزه
حمل و نقل ریلی و جاده ای روبهرو شــدهایم .در واقع هر ساله در
مدت پیک بار با کمبود واگن مواجه میشــویم که با رایزنی های
بســیار ،واگن های امدادی را وارد میکنیم تا کمبود واگن خود
را جبران کنیم اما چون این راهحلی موقتی اســت ،ســال دیگر
دوباره این مشکل راه ما را سد میکند .اما اگر این حوزه به بخش
خصوصی واگذار شــود به علت اینکه شــرکت بخش خصوصی
خواهان افزایش ســود خود و کاهش زیان است ،با برنامهریزی
عمل خواهد کرد؛ حال آنکه برای مدیر دولتی اینگونه نیســت و
حتی اگر با تعداد کم و یا باال واگنها را وارد کند ،تاثیری در حقوق
و دستمزد وی نخواهد داشت.
معموال در دنیا بدین گونه عمل میشــود که هر شرکتی بنابر
توان مالی و مدیریتی خود میتواند در این حوزه به فعالیت بپردازد
و الزاما به این معنا نیست که باید شرکتهای کوچک را همانطور
نگه داریم تا انحصاری صورت نگیرد زیرا رقابت میان شــرکتها
ایجاد میشــود و این توان مالی و مدیریتی است که این مساله
را تعیین میکند .این مســاله در دنیا هم به همین صورت است،
یعنی گاهی شرکتهای کوچک باهم ادغام میشوند تا بتوانند در
فضای رقابت حضور داشــت ه باشند .در واقع به نوعی نمیتوان به
بهانه انحصارگری مانع این امر شویم چراکه شرکتهای بزرگ با
توجه به توانایی باالی خود و تعداد حملونقل بیشــتر میتوانند
خدمات خود را به قیمت کمتری به بازار عرضه کنند.
*رئیس کمیسیون حمل و نقل ،لجستیک و گمرک
اتاق بارگانی و صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران
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گزارش

همه آنچه کمیسیونهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی در  4سال گذشته انجام دادهاند

خبر

مسیرمطالبهگری از دولت

دنیای اقتصاد -در اجراي بند (د) ماده  16قانون اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و کشاورزی ايران و بند 24آئيننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان
اتاقايرانوشهرستانها؛کمیسیونهاهستههایتخصصیمشورتیاتاقهستند
که طرف مشورت هیأت نمایندگان ،هیأت رئیسه ،اعضای اتاق و شورای گفتگو
قرار میگیرند و محیط کسبوکار را در حوزه تخصصی خود پایش و گزارشها و
zکمیسیونتجارت

تهیه و تدوین سیاســتها و اقدامات اجرایی مورد نیاز
جهت تحقق الزامات توســعه صادرات استان بر اساس
بســته پیشــنهادی  34بندی مصوبه کارگروه توسعه
صادرات و سفر استانی هیات دولت .
تالش جهــت ارتقاء جایگاه تجارت کشــور از طریق
پیگیریتفکیکمجددوظایفحوزهتجارتازوزارتخانه
صنعت ،معدن ،تجارت و پیگیری اخذ مجوز تولید بدون
کارخانه.
تالش جهــت تقویت قــدرت رقابتپذیــری کاالهای
صادراتی استان از طریق کاهش زمان استرداد ارزش افزوده،
پیگیریپرداختمطالباتمعوقهصادرکنندگانو...
طرح و بررسی مســائل و مشــکالت مالیاتی حوزه
تجارتاستانباحضورمدیرکلامورمالیاتی.
بررسی راهکارهای اســتفاده بیشتر از ظرفیتهای
بانک توسعه صادرات در جهت گسترش صادرات استان
با حضور رئیس کل بانک و پیگیری واگذاری اختیارات
بیشتربهشعبهاستانخراسانرضوی.
هماهنگی به منظور حضور موثر در نمایشگاه آلماتی
قزاقستانواعزامهیاتتجاریبهقزاقستان.
بررســی عوامل موثر بر قیمت تمام شــده کاالهای
صادراتیوارائهپیشنهاداتیدرخصوصکاهشآن.
انتقال تجربیات صادرکنندگان نمونه ملی اســتان
خراسان رضوی به کارآفرینان جوان از طریق مصاحبه
وگردآوریمصاحبههادرقالبیککتاب.
شناســایی کاالهای مزیتدار صادراتی اســتان در
راستای تکمیل برنامه توسعه صادرات استان خراسان
رضوی.
zکمیسیونصنعت

بررسی آخرین قوانین و مقررات مربوط به جرایم بانکی
واستمهالوامها.
ارزیابی اقدامات بانکها در زمینه بخشودگی جرایم
بانکیواستمهالوامها.
تبادلنظردرخصوصرویکردهای«مدیریتارزیدر
دورهپساتحریم».
ارائهپیشنهادات در خصوصپیشنویس الیحه قانون
مالیاتبرارزشافزوده.
ارسال جمعبندی مشــکالت واحدهای صنعتی به
سازمانامورمالیاتی.
انعقاد تفاهمنامهای در  16بند با کمیســیون صنعت

پیشنهادهایخودرابهاتاقارائهمیکنند.
کمیسیونهای اتاق ازترکیب حداقل 15عضو و حداکثر 25عضو ازمیان هيأت
نمايندگان،اعضاءاتاقوفعاالناقتصادیتشکیلمیشوند.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی دارای  10کمیسیون
تخصصی است که مصوبات آنها از جمله دستور کار شورای گفتوگوی دولت و

اتاق اصفهان ،بهمنظور پیگیری و اعالم مطالبات حوزه
صنعت از اتاق ایران و نیز انجام فعالیتهای مشــترک
میانکمیسیونصنعتاتاقمشهدواتاقاصفهان.
تنظیم پیوست تفاهمنامه مشترک شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی اســتان با کمیسیون صنایع و
معادنمجلسشورایاسالمیدرحوزهصنعت.
تمرکز بر روند تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی به
منظورکاهشقیمتتمامشدهوپایداریاشتغال.
تمرکز بر توسعه ساخت داخل و توسعه ماشینسازی
و ســاخت تجهیزات با هدف حمایت از تولید داخلی و
کاهشوابستگیبهخارج.
تمرکز بر روند بهینهســازی مصرف انرژی به ویژه در
واحدهایانرژیبرباهدفرقابتپذیری.
zکمیسیونمعدنوصنایعمعدنی

بررسی قوانین و مقررات مخل فضای کسبوکار معدن
وصنایعمعدنی.
اختصاص دو کرسی در شــورای گفتوگوی دولت و
بخشخصوصیبهفعاالنمعدنی،نمایندهسازماننظام
مهندسی معدن با حق رای و نماینده خانه معدن بدون
حق رای.
برگزاری همایش یکروزه «معــدنکاری و الزامات
زیستمحیطی» با موضوع بررســی قوانین و ضوابط
معدندرمنابعطبیعیومحیطزیستدرمحلسازمان
برنامهوبودجه.
بررسیمیدانیوضعیتمعادنزغالسنگاستان.
طرحمطالعاتیوضعیتقوانینمرتبطبامنابعطبیعی
ومعادنکشورهایمعدنیدنیاوقیاسباایران.
برگزاری جلسات گسترده در خصوص تدوین نقشه
راه معدن اســتان با دفتر ارتباطات صنعت دانشــگاه
فردوسیمشهد.
پیگیری برگزاری همایش توانمندیها و فرصتهای
معدنیاستانخراسانرضویدرآبانماهسالجاری.
اجرای پروژه بررســی توانمندیها و پتانســیلهای
معدنیوصنایعمعدنیدرخراسانرضوی.
تعیین و پیشــنهاد اولویت مواد و صنایع معدنی در
خراسانرضوی.
توسعه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف معدنی و
صنایعمعدنیاستانخراسانرضوی.
zکمیسیون کشاورزی و آب

پیگیریموانعوچالشهایسندتدبیرآب.

برگزاریسمینارکاربردی«جنبههایقانونیصادرات
انواع مواد غذایی بــه اتحادیه اروپا ،آمریکا و اســترالیا
از دیــدگاه کنترلهای کیفی» با همکاری موسســه
یوروفاینآلمان.
برگزاری اولین جلسه از کارگاه آموزشی سه جلسهای
آشناییباکشاورزیارگانیکمختصمدیرانوکارکنان
فروشگاههایارگانیکاستان.
برگزاری اولیــن رویداد صنعت غــذا و محصوالت
کشــاورزی با محوریت کارآفرینی ،بازرگانی ،نوآوری و
آخریندستاوردهاواطالعاتنویندرصنعتغذا.
برگزاری نشست مشترک کمیســیون کشاورزی و
آب اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی و کمیســیون کشــاورزی آب و منابع طبیعی
مجلسشورایاسالمی.
بررسی مســائل و مشــکالت حذف ارز مبادلهای برای
واردات انواع نهادههای دامی مانند انواع کنجالهها در جلسه
دبیرخانهشورایگفتگویدولتوبخشخصوصی.
بررســی موضوع ایجاد پایانه پروتئین شرق کشور و
تصویبآندرجلسهشورایگفتگو.
پیگیریوبرنامهریزیبهمنظورتوسعهکشتگیاهان
دارویی و داروهای گیاهای در اســتان با توجه به اولویت
کمبود آب و حفظ ارزش افزوده گیاهان دارویی.
پیگیــری توســعه کشــتهای گلخانــهای و ارائه
فنآوریهای نویــن و روز دنیا در ایــن زمینه در قالب
فعالیتهای کارگروه تخصصی توســعه کشــتهای
گلخانهای.
پیگیــری فعالیتهــای کارگروه امنیــت غذایی و
حمایت از سرمایهگذاری در صنعت غذا و توسعه تولید
محصوالتسالموارگانیک.
zکمیسیونحملونقلوترانزیت

مطالعه میدانی در خصوص شناسایی مشکالت اعضا و
فعاالناقتصادیدرگمرکبندرعباس.
پیگیری در خصوص موضوع اخــذ مالیات بر ارزش
نالمللی و تحقق
افزوده از شــرکتهای حملونقل بی 
اجرای مفاد بخشنامه 656مورخ.1387/01/14
تشکیل جلسه با حضور اعضاء و کارشناسان گمرک و ارائه
مفاد آموزشی سیســتم EPLبرای استفاده کنندگان این
سیستم،درخصوصمبحثثبتاظهارنامههایگمرکی.
دعوت و مکاتبه با راهآهن اســتان در خصوص نحوه
تعامل راهآهــن با فعاالن اقتصادی حــوزه حملونقل
بینالمللــی و ترانزیت در رابطه بــا تخفیف کرایههای
حملونقلریلی.
پیگیریجهتتهیهبستهحمایتیترانزیتیبهمنظور
توسعهاینبخشازاقتصاداستان.
برگزاری نشســت خبری در رابطه با مشــکالت مرز
دوغارون با اصحاب رسانه و اثربخشی این اقدام در حل
سریعترمشکالت.
بررسی چالشها و موانع موجود در حوزه حملونقل
بینالمللیوترانزیتوارائهپیشنهادوراهکارها.

رئیس اتاق ایران:

چراباوجودهزینهکردمنابعبسیار،
به«توسعه»دستنیافتیم؟

بخش خصوصی است .این کمیسیونها دارای کمیتههای فرعی هستند که در
 4سال گذشته با تشکیل جلسات مختلف در حوزه هماهنگی بخش خصوصی با
یکدیگروپیگیریمطالباتآنهاازبخشدولتیفعالبودهاند.
بهگزارشروابطعمومیاتاقبازرگانیخراسانرضویاهمموضوعاتمطروحه
درکمیسیونهاطی 4سالاخیربهشرحزیربودهاست:

بازنگــری در آییننامــه تأســیس و فعالیــت
شرکتهای حملونقل بینالمللی با ارائه پیشنهاد
ونقطهنظر.
پیگیری موضوع برگــزاری همایش حملونقل
بینالمللیو ترانزیتدرآذرماه.96
zکمیسیونسرمایهگذاریوتامینمالی

تشكيلكميتههايتخصصي:کمیتهسرمايهگذاري
در انرژي ،كميته بانكي و كميته پول و ســرمايه و
کارگروههای ویژه اوراق اسناد خزانه اسالمی ،اوراق
تسویهخزانهوشاخصهایموثربرسرمایهگذاری.
بررســي مزيتهــا ،اولويتهــا و فرصتهاي
سرمايهگذاري معرفي شده در سطح استان با مرور
برنتايجمطالعاتوتحقيقاتپيشين.
معرفيابزارهاينوينماليبهفعاالناقتصادی.
انجام كار كارشناسي ،تشكيل جلسات مرتبط و
تهيه راهحلهاي مناسب بر روي موضوعات ارجاع
شدهازدبيرخانهشورايگفتگو.
تشــکیل کمیته ســرمایهگذاری داخلی ذیل
کمیسیونسرمایهگذاریاتاقایران.
عقد قــرارداد «مطالعه و تعییــن فرصتهای
سرمایهگذاری در حوزه انرژی و گاز استان».
تدوین اولویتها و فرصتهای ســرمایهگذاری
دارای مزیت و طراحی فرآیند جذب منابع داخلی
وسرمایهگذاریخارجی.
بررســی و تحلیل علت و طراحی روش مقابله با
برونرفت پروژههای ســرمایهگذاری از اســتان با
شناساییموانعقانونی،نهادیواداریو...پیشروی
سرمایهگذاری.
بررسیتطبیقیروشهایتأمینمالی.
zکمیسیونگردشگری

تشــکیل 4کمیتــه تخصصی برای مســألهیابی
و پیگیری مســایل بخــش خصوصــی در حوزه
گردشــگری :کمیته آمــوزش و پژوهش ،کمیته
گردشگری ســامت؛ کمیته تلفیق برای پیگیری
مسائل حقوقی ،بازاریابی ،معماری و شهرسازی و
کمیتهنمایشگاههاوروابطبینالملل.
ارائهپیشنهادایجادساختارحذفمالیاتبرارزش
افزوده کاالها و خدمات زنجیرهی گردشــگری به
گردشگران،درفروشگاههایزنجیرهای،اقامتگاهها،
مبادی ورودی و سایر زیرســاختهای مرتبط در
استان و شــهرهای مقصد گردشــگری کشور به
شورایگفتگو.
ارائهپیشنهادتهیهومعرفیسوغاتویژهخراسان
بهشورایگفتگو.
ارائه پیشنهاد تشــکیل فراکسیون گردشگری
جهت ارائه به اتاق ایران و طرح در شورای گفتگو.
برنامهریزی برگزاری همایش به مناســبت روز
جهانیگردشگری.
ارتبــاط و پیشــنهاد انجام فعالیتهای مشــترک
با کمیســیونهای کشــاورزی و معــدن اتاق جهت
فعالسازیواحیایژئوتوریسمواگروتوریسمدراستان.
پیگیــری شــرکت در نمایشــگاههای ملی و
بینالمللیبهمنظورتوسعهسطحفعالیتها.
برنامهریزی برای ارایه بســته ســوغات مناسب
استانبابرندمناسب.
پژوهش در خصوص بررســی وضعیت موجود
اقامتگاههابهمنظوربهبودشرایطکسبوکار.
zکمیسیونحقوقیوقضایی

برگزاری جلســه مشــترک با معاون رئیس کل
دادگستری اســتان در امور اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جــرم در خصوص تشــکیل دادگاههای
تخصصیدراستان.
بررســی و بازنگری قانون اتــاق بازرگانی ایران و
قانون امور گمرکی ایران و ارسال به اتاق ایران.
برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضای اتاق
در خصوص موارد حقوقی از جمله چک ،ســفته،
براتومالکیتمعنوی.
اطالعرسانی به اعضای اتاق در خصوص تعیین
ضرایــب مالیاتی و ارســال موارد فــوق از طریق
کمیته مالیات به کارگروه مســتقر در ســازمان
امورمالیاتی.
برگزاری جلسه با رئیس شورای حل اختالف به
منظورتبیینشعبهتخصصیحلاختالفدرحوزه
لونقلوتجارت.
حم 
برگزرای جلساتی در خصوص بررسی تفصیلی
طرح مبارزه با جرائم اقتصادی حســب درخواست
رسیده از اتاق ایران.
شناساییراهکارهایایجاددادگاههایتخصصی
وشورایتخصصیاقتصادیدراستان.
پیگیری حقــوق مالکیت معنــوی بنگاههای
اقتصادی.
بررسیوبازنگریقراردادهایبینالمللیوتنظیم
قراردادهایمتناسبباشرایط.
zکمیسیونبهبودمحیطکسبوکار

ارائه گزارش در زمینه درآمدهای مالیاتی در استان
خراسان رضوی و میزان درآمدهای جذب شده در
استاندرجلسهشورایگفتوگو.
تهیه چارچوب بومی پایش محیط کسبوکار در
استانهادرسطحدستگاههایاجرایی وارائهبهاتاق
ایران.
برگــزاری همایش تعامل صنعت و دانشــگاه با
رویکردبهبودمحیطکسبوکار.
بررسی شاخص سهولت فضای کسبوکار بانک
جهانی در حوزه ورشکستگی و جبران دیون و ارائه
پیشــنهاداتی در خصوص بهبود رتبه ایران در این
شاخصبهاتاقایران.
انجامپروژهتحقیقاتیتحلیلهزینههایتولیدبه
تفکیکصنایعدربورساوراقبهادار.
برگزاری چندین جلســه در خصوص بررســی
آسیبپذیری تولیدات رســمی از فروش کاالهای
بدونمجوز.
ارائه پیشنهاداتی در خصوص بهبود رتبه ایران در
شاخصحلوفصلورشکستگیبانکجهانی.
بررســی علل تفاوت بین مالیاتهــای ابرازی و
تشخیصیمودیانمالیاتیدراستان.
تحلیل هزینههای تولیــد به تفکیک صنایع در
بورس اوراق بهادار.
zکمیسیونصدورخدماتفنیومهندسی

برگزاری همایش فرصتهــای تجارت با عمان در
حوزهخدماتفنیومهندسی.
برگزاری کالس تجارت الکترونیک با محوریت
صادراتخدماتفنیومهندسی.
پیگیــری تهاتــر مبلــغ بدهــی گاز وارداتی
از ترکمنســتان بــا صــادرات خدمــات فنــی
ومهندسی.
همــکاری در برگــزاری مجمــع عمومــی
اتحادیــه صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندسیاستان.
احصای قوانیــن و آئین نامههای مخل مرتبط با
صادراتخدماتفنیومهندسی.
بررســی توانمندی بخش خصوصی و دولتی در
زمینهصادراتخدماتفنیومهندسی.
شناســایی بازارهای هدف صــادرات خدمات
فنی و مهندسی استان و انجام مطالعات بازار برای
کشورهایهدف.

دنیای اقتصــاد -رئیس اتــاق بازرگانی ایران
در جلسه اخیر شــورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی خراســان رضوی که با حضور وزیر امور
اقتصادی و دارایی در اتاق مشهد برگزار شد ،از عدم
توسعهیافتگی با وجود هزینه بسیار در این حوزه
گالیه کرد .وزیر اقتصاد و دارایی هم بر لزوم مردمی
شدن اقتصاد تاکید کرد و الزمه تحقق این مهم را
اداره دولت با اخذ مالیات دانست.
فرهاد دژپســند در حاشــیه نشست مشترک شصت و
یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و
ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت :اگر قوه مجریه
بر مبنای مالیات اداره شود ،ارکان و کارمندانش خود را در
مقابل مودیان پاسخگو میدانند و بر همین اساس باید به
سوی پیش برویم که بدون افزایش نرخ مالیات و جلوگیری
از فشار بیشتر بر مودیان ،پایههای جدید مالیاتی را شناسایی
کرده و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.
اما غالمحســین شــافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران و
خراسان رضوی در این جلسه درخواستهایی از وزیر اقتصاد
مطرح کرد؛ کمک به ایجاد منطقه اقتصادی در اســتان،
پرداخت سهم مالیاتی واحدهای صنعتی خراسان رضوی در
همین استان و نه در تهران و کاهش سهم مالیاتی خراسان با
توجه به اینکه بسیاری از طرحهای بزرگ این استان تعطیل
شده و مالیات نمیپردازند اما درصد سهم خراسان رضوی
از مالیات در بودجه کشور باال رفته ،از جمله خواسته های
شافعی بود که در این جلسه مطرح شد.
وی اظهار کرد :ما در کشور بار ملی را بر دوش میکشیم
اما ســهم زیادی از بودجه ملی نداریم ،حضور ساالنه ۳۰
میلیون زائر در این استان هزینه هایی به همراه دارد که در
سهم بودجه به آن توجهی نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران احیای راه ابریشــم را یکی از
مهمترین نیازهای توسعه اقتصادی خراسان دانست و گفت:
توسعه زیرساختهای این استان برای مشارکت در منطقه
باید در دســتور کار قرار گیرد وگرنه یکی از راههای مهم
ترانزیتی را از دســت خواهیم داد .در پروژه جاده ابریشم
 62کشور همراه شدهاند که ایران هم یکی از این جوامع و
کشورهاست .پروژهای که اهمیت سیاسی و اقتصادی آن
بسیار اســت .پروژه بین المللی راه جدید ابریشم فرصت
مناسبی را در اختیار ایران قرار می دهد تا بستر تعامالت
اقتصادی خود را توسعه ببخشد.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه باید
بررســی شود که چرا در این سالها ،منابع انبوهی با هدف
تحقق امر «توســعه» هزینه شــد اما به این مهم دست
نیافتیم ،تصریح کرد :مصداق این موضوع در بخش منابع
اشتغال روستایی است که تاثیری در این حوزه نداشت و
روستاهای ما به واسطه مشکل اقتصاد و اشتغال از جمعیت
خالی می شوند.
zبه دنبال بازگشت نظام ارباب -رعیتی گذشته به روستاها

علیرضا رزم حسینی ،اســتاندار خراسان رضوی نیز در
این جلسه به نظام تمرکزگرایی به عنوان یکی از مهمترین
گرفتاریهای کنونی کشــور اشاره کرد و گفت :در راستای
اصالح این وضعیت و کمک به توسعه متوازن اقتصادی در
خراسان رضوی ،مناطق ویژه ای را تعریف کرده ایم تا روند
توسعه آنها را به کارآفرینان ساختارهای اقتصادی توانمند
و سرمایهگذاران بسپاریم زیرا آنها را عامل ایجاد اشتغال و
بسترساز توسعه می دانیم .وی تأکید کرد :میخواهیم نظام
ارباب رعیتی گذشــته به روستاها برگردد زیرا در گذشته
اربابان وضعیت مصرف آب را مدیریت میکردند و حضور
دهیارانی که در این زمینه متخصص نیســتند ،نمیتواند
اثرگذار باشد؛ همه این حرفها از سر دلسوزی است و باعث
تضعیف بنیان ها نمی شود زیرا ما میخواهیم استان خراسان
را بــا کارآفرینان اداره کنیم و بر این باوریم آنچه که نظام
و انقالب را تضعیف میکند ،رفاه طلبی ،مصلحتاندیشی
و عدم شفافیت در گفتمان و عمل با جامعه و مردم است.
وی بــا بیان اینکه در خراســان رضــوی از دولت پول
نمیخواهیم بلکه خواهان اختیارات هستیم ،تصریح کرد:
چرا باید  ۴۸درصد سپرده های بانکی این استان به دیگر
اســتانها برود آن هم در حالی کــه نیاز های فراوانی در
خراسان رضوی وجود دارد.
در این جلسه در راستای کمک به پیشبرد برنامه توسعه
متوازن منطقهای در خراسان رضوی و تحقق طرح مثلث
اقتصادی که از برنامههای علیرضا رزمحسینی در این استان
است ،تفاهمنامههای برخی از معینهای اقتصاد مقاومتی
مناطق  ۱۲گانه استان به امضا رسید.
بر اســاس تفاهمنامه نخســت ،اتاق بازرگانی خراسان
رضوی معین اقتصادی شهرســتان گناباد ،بانک رسالت
معین اقتصادی شهرستان بجستان و بانک رسالت استان
معین بخش و شــهر کاخک از توابع گناباد شد .همچنین
بانک صنعت و معدن معین اقتصادی شهرستان قوچان به
عنوان منطقه هشــتم از مناطق  12گانه اقتصادی استان
شد .این تفاهمنامهها به امضای استاندار خراسان رضوی،
فرماندار ،نمایندگان مجلس ،ائمه جمعه و رئیس دادگستری
این شهرستانها با معینهای اقتصادی هر منطقه رسید.

ضمیمه استان های خراسـان
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در دومین نشست بررسی موانع عملیاتی شدن
اقتصاد مقاومتی مطرح شد

نقش چشم گیر سازمانهای غیر انتفاعی
در توسعه اجتماعی و اقتصادی

دنیای اقتصاد -دومین نشست از سلسله نشستهای بررسی
موانع عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده مطالعات
اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
وحید ارشــدی ،عضو هیات علمی گروه اقتصاد اســامی دانشگاه
فردوســی مشهد در این نشست گزارشــی از نتیجه اولویت سنجی
موضوعات اقتصاد مقاومتی برگرفته از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
که حاصل از نظرسنجیهای صورتگرفته در جلسه اول بود ارائه داد.
بر اساس یافتههای حاصل از آن موضوعات صرفهجویی در هزینههای
عمومی کشور ،شفاف سازی اقتصادی ،اصالح و تقویت نظام مالی کشور،
تقویت فرهنگ جهادی ،مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای
کلی اصالح الگوی مصرف؛ پنج اولویت مورد نظر پاسخ دهندگان برای
بحث و بررسی بود .میثم ظهوریان ،مدیر توسعه و تحول آستان قدس
رضوی نیز به تشریح موضوع پژوهشی خود با عنوان «الگوی مدیریت
جهاد سازندگی و داللتهای آن برای صرفه جویی در منابع عمومی»
پرداخت .وی در تبیین مسئله خود به لزوم تشکیل نهادهای متناسب با
هر نهضت و فکر جدید ،توجه به ظرفیتهای مردمی در حفظ و توسعه
دستاوردهای انقالب و شکلدهی نهادهای متناظر با مسائل پرداخته
به تبیین روند و ساختار حضور داوطلبانه مردم در فعالیتهای جهاد
سازندگی در سالهای اول انقالب اشاره کرد.
ظهوریان ضرورت این پژوهش را در لزوم توسعه الگوهای بومی در
حوزه مدیریت ،نقش چشــم گیر سازمانهای غیر انتفاعی در توسعه
اجتماعی و اقتصادی ،ضرورت بسترسازی برای مدیریت جهادی ،تناسب
با ســاختار مردمی انقالب اسالمی ،وجود نهادهای ریشهدار متکی به
نیروهای داوطلب مردمی و کاهش کمکهای دولتی به سازمانهای
ارائه دهنده خدمات اجتماعی دانست.

بهرهبرداری از 5طرحعمرانیوتوسعهای
فوالدخراسان
دنیایاقتصاد،گروهبنگاهها 5-طرحبزرگعمرانیوتوسعهای
فوالد خراسان ،از جمله تقاطع غیر همسطح جاده دسترسی
فوالد خراسان در محور نیشابور-فیروزه به بهرهبرداری رسید.
بهرهبرداری از کارخانه تولید اکسیژن شماره  2مجتمع فوالد خراسان،
پروژه ارتقای تکنولوژی ( )Revampکوره ذوب شماره  1این مجتمع،
بهرهبرداری از  200دستگاه واگن لبه بلند باری و پیوستن آنها به شبکه
حمل و نقل ریلی کشــور و نیز افتتاح اســتخر ذخیره  160هزار متر
مکعبی پساب صنعتی به همراه تاسیسات و خطوط انتقال که در کنار
آن فاز یک گردشگری شامل پیست پیاده راه و دوچرخه سواری نیز
احداث شده است ،از دیگر پروژههایی بود که با سرمایهگذاری مجتمع
فوالد خراسان بهرهبرداری شد .علیرضا رزم حسینی ،استاندار خراسان
رضوی در مراسم گشایش تقاطع غیر همسطح جاده نیشابور به فیروزه
در محل تقاطع با راه دسترســی فوالد ،با بیان این که فوالد خراسان
عالوه بر تولید مقاطع فوالدی و کسب و کار ،می تواند نقش ویژه ای
در توسعه منطقه ایفا کند ،افزود :امروز سرمایهگذاران و اصحاب کسب و
کار ،عالوه بر بنگاهداری میتوانند در توسعه منطقه پیرامونی خود نقشی
ایفا کنند که تضمین کننده توسعه همه جانبه منطقه ،از جمله شهرها
و روستاهای اطراف آنها باشد و این موضوع برای خود صنایع هم آثار و
برکات فراوان خواهد داشت.
رزم حسینی افزود :با هدایت ،برنامه ریزی و استفاده به جا از منابع،
شرکتهایی نظیر فوالد خراسان میتوانند «مُعین توسعه» منطقه خود
باشند .حسین احمدی سلیمانی ،مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان نیز
اظهار کرد :بهرهبرداری از این طرحها ،نشــاندهنده عزم راسخ فوالد
خراسان در توسعه متوازن در منطقه و ارتقای شرایط زیست بوم خود
در محل استقرار این صنعت حیاتی است.
وی میزان سرمایه گذاری ارزی و ریالس صورت گرفته در طرحهایی
که به بهره برداری رسید را بیش از 450میلیارد تومان اعالم کرد.

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

دنیای اقتصاد ابعاد مختلف مصوبه اخذ عوارض از گردشگران خارجی را بررسی میکند

عوارض غیرمستقیم؛ کاراتر و آسانتر
میزان ورود گردشگرن خارجی به ایران  56درصد افزایش داشته است

و راهنمایان بالقوه گرشــگران خارجی و غیربومی
محسوب می شــوند ،نرخ بلیت ورودی برای برخی
جاذبــه های گردشــگری بــرای بازدیدکنندگان
غیربومــی بیشــتر از بومی ها تعریف می شــود و
نمونههایی از این دست که البته نیاز به توسعه جدی
زیرساختهادارد.
ثابت تیموری تاکید می کند :آنچه مســلم است؛
شــفاف ســازی نرخنامه ها و قبوض صادره برای
مشــتریان و معرفــی خدمات ارائه شــده در قبال
دریافت عوارض ،یکی از مهــم ترین راه های جلب
اعتماد پرداخت کنندگان عوارض است که در مورد
گردشگراننیزمصداقدارد.

zنامه استاندار خراسان رضوی به رئیس سازمان
میراثفرهنگیکشور

دنیای اقتصاد -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور گفت :با اقدامات
خوبی که در همه حوزههای گردشگری خراسان رضوی انجام
شده ،امید داریم که این استان بتواند همچنان به عنوان سرآمد
گردشگری کشور نقش ایفا کند.
علــی اصغر مونســان در بازدید از غرفههای خراســان رضوی در
دوازدهمین نمایشــگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
افزود :سرمایهگذاری خوبی در حوزه گردشگری کشور انجام شده و بالغ
بر  ۱۲۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال اجرای پروژه است.
مونسان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری خراسان رضوی اظهار
کرد :کیفیت هتل ها در این استان ارتقا یافته و گردشگران زیارتی به
گردشگران ترکیبی تبدیل شده اند و کمتر گردشگری را داریم که فقط
زیارتی باشد زیرا گردشگری که به خراسان می رود عموما از مازندران و
گیالن هم بازدید دارد یا در کنار زیارت برای درمان هم اقدام می کند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری کشور تاکید کرد :خراسان رضوی باید به سمت اقدامات
نرمافزاری در حوزه گردشــگری بــرود و به عنوان پایلوت نرم افزاری
گردشگری کشور اقدامات خوبی انجام دهد.

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

ماجرای تصویب مصوبه اخذ عوارض از گردشگران
خارجی در شورای شــهر مشهد تنها در این مرحله
به پایان نرسید ،بلکه بالفاصله بعد از اعالم خبر این
مصوبه ،ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری به عنوان متولی اصلی حوزه ســفر و
گردشگری در کشور ،نسبت به این موضوع واکنش
نشان داد و در مکاتباتی با مسئوالن خراسان رضوی
خواستارابطالاینمصوبهشد.باپیگیریهایصورت
گرفته از ســوی ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ابطال این مصوبه شورای شهر
مشهد به فرمانداری مشهد اعالم شده و این موضوع
در نامهای رســمی از ســوی علیرضا رزم حسینی،
استاندارخراسانرضویبهعلیاصغرمونسان،معاون
رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستیوگردشگریاعالمشد.درنامهاستاندار
خراسانرضویخطاببهمونسانآمدهاست«:عطف
به تقاضای ابطال مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد
که مقرر میدارد از گردشــگران خارجی ورودی به
شهر مشهد در حوزه ســامت و درمان برای یک بار
در هر ســال شمســی مبلغ ۱۰یورو یا معادل آن به
عنوانعوارضگردشگریدریافتگرددبهاستحضار
میرساند ،مراتب طی نامه به فرمانداری مشهد برای
ابطال مصوبه مذکور اعالم شــد ،پیشاپیش از بذل
توجه حضرتعالی به خطه زرخیز خراســان رضوی
کمالامتنانرادارم».
zتصویب مصوبه اخذ عوارض از گردشگران
خارجی با استدالل منطقی همراه بوده است

امــا نایب رئیس کمیســیون
فرهنگی ،اجتماعــی ،زیارت،
گردشگری و رســانه شورای
اســامی شــهر مشــهد به
محدودیــت منابــع پایــدار
مدیریت شهری اشاره می کند و به «دنیای اقتصاد»
می گوید :با توجه به شــرایط اقتصادی موجود در
کشور باید مدیریت شهری به جذب منابع مذکور با
استفادهازشیوههایمختلفباشد.
رمضانعلی فیضی با بیــان اینکه رکود اقتصادی
گریبان مدیریت شهری را می گیرد ،بیان می کند:
تصویب مصوبه مذکور نیز در راستای جذب منابع
پایداربرای حوزه شهریبوده است.
او با اشــاره بــه اینکه اجــرای ایــن مصوبه در
دورنمایی از آینده مصداق عملیاتی پیدا می کند،
می افزاید :در بســیاری از کشــورها از گردشگران
خارجی عــوارض اخذ می شــود .نایــب رئیس
کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد در پاسخ
به ســئوالی مبنی بر اینکه آیا از ابطال این مصوبه
توســط فرمانداری و ارســال نامه توسط استاندار
خراسانرضوی به رئیس سازمان میراث فرهنگی
اطالع دارید؟ ،تنها به این جمله بســنده می کند و
میگوید :هــر اتفاقی که برای این مصوبه بیفتد ،در
فرآیندقانونیاست.

بهترین راه حل برای ایجاد درآمد
مسئوالن مدیریت شهری این است که
به جای اخذ عوارض از گردشگران
خارجی ،به فکر ساخت پروژه هایی
باشند که مورد نیاز این گروه از
گردشگران است تا به جذب بیشتر
آنها به مشهد کمک کند ،زیرا در
شرایط فعلی که تحریم ها وجود
دارد ،توجه به صنعت گردشگری
می تواند برای کشور و استان
درآمدزاییکند

دنیــای اقتصــاد -رئیس
دانشگاه علمی -کاربردی
گردشگری پردیسان گفت:
میانگین ماندگاری زائران
کمتــر از ســه روز یکی از
معضالت گردشگری در مشهد است و با وجود
اینکه زمینههای گردشگری بسیاری وجود
دارد اما اکثر گردشــگران با انگیزه زیارت به
مشهدمیآیند.
به گزارش ایسنا ،صفدر مختارزاده بیان کرد :ورود
گردشگران به مشهد ساماندهی شده نیست زیرا هر
مجموعه به صورت جزیرهای عمل میکند با این حال
با محوریت یک دستگاه منسجم که بقیه آن را قبول
داشتهباشندکارهایبسیاریمیشودانجامداد.
ویافزود:مشهدبهعنوانمجموعهزیارتیکهعمده

zعوارض می تواند غیرمستقیم دریافت شود

عضو هیات علمی پژوهشکده
گردشگری جهاددانشگاهی و
دبیرکمیسیونگردشگریاتاق
بازرگانی خراسان رضوی درباره
سهم گردشــگران خارجی در
اقتصاد گردشگری این استان می گوید :آمار و ارقام
دقیقی از تعداد گردشــگران خارجی در خراســان
رضوی وجود ندارد تا سهم آنها در اقتصاد گردشگری
ایناستانمشخصشود.
مژگان ثابت تیمــوری اما به آمار اعالم شــده از
سوی وزارت امور خارجه اشــاره دارد که آمار ورود
گردشگران خارجی به ایران طی 9ماهه اخیر نسبت
به مدت مشابه پارسال را با  56درصد افزایش اعالم
کرده اســت ،اما اینکه این تعداد چه مدت زمان و در
چه مقاصدی و با چه کیفیتی اقامت داشته اند ،می
تواند رقم نزدیک به واقعیت از ســهم آنها در مقاصد

کمیســیون گردشــگری اتاق بازرگانی مشهد در
جلسات کمیسیون گردشگری شورای شهر ،نسبت
به علل تصویب مصوبه مذکور اظهار بی اطالعی می
کند و ادامه می دهد :در تمامی کشــورها نسبت به
خدمات ارائه شده و به سبب توسعه زیرساخت های
مورد نیاز ،مالیات از شــهروندان دریافت می شود،
اما آنچه مهم اســت مالیات دریافتی از گردشگران،
تا یک سقف مشــخص قابل برگشت است ،چراکه
زیرساختهای شهری ،در درجه اول برای تسهیل
شرایط زندگی شهروندان ایجاد می شود و نمی توان
به دلیل حضور گردشــگران آن هم در کوتاه مدت،
مالیات مشابهی از ایشان دریافت کرد ،ضمن اینکه
این مبالغ با عنوان عوارض گردشــگری از آنها اخذ
نمیشودتابرایگردشگرانایجادابهامکند.
دریافت عوارض نیازمند ســاز و کار خاصی است،
باید از تجربه کشورهایی که سابقه طوالنی در برنامه
ریزی گردشگری و توسعه شهری دارند بهره برد که

اصرارشورابردریافتعوارضازگردشگرانخارجی

رئیس شورای شهر مشهد درباره ابطال
مصوبه دریافت عوارض از گردشــگران
خارجیگفت:فرمانداریدرخارجازمهلت
قانونی ،مخالفت خــود را با مصوبه اعالم
کردهوهمچنیندلیلقانونیبرایمخالفت
عنوان نکرده است ،ما به فرمانداری اعالم
کردیمبرمصوبهخوداصرارداریم.
بهگزارشایسنامحمدرضاحیدریدرحاشیه
پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در
جمع خبرنگاران گفــت :ما همچنان بر مصوبه
خود اصرار داریم .در جلسه کاری هفته گذشته
گزارش کمیسیونهای برنامه و بودجه و حقوقی
اعالم شــد و گفتند که فرمانــداری در خارج از
مهلت قانونی ،مخالفت خــود را با مصوبه اعالم
کرده و همچنین دلیل قانونــی برای مخالفت

گردشگریرابیانکند.
براساس این آمار ،بیشــترین تعداد گردشگران
خارجی مربوط به کشــورهای عراق ،افغانستان و
ترکیه و گردشگران ورودی از کشورهای اروپایی با
اولویت آلمان ،فرانســه و هلند است ،این نکته را در
حالی دبیر کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی
خراســان رضوی بیان می کند که می گوید :برخی
گردشگران خارجی که نیاز به دریافت روادید ندارند
یا از مسیرهای غیر رسمی وارد کشور می شوند ،در
آمارهای رسمی ثبت نمی شوند و این مشکل برای
آمار گردشگران ورودی به مشهد بیشتر نمود دارد،
چراکه اکثر گردشــگران خارجی ،اولیــن ورود به
کشــور را در فرودگاه های تهران ،اصفهان ،تبریز یا
شیراز دارند و مشــهد مقصد اصلی آنها نیست ،این
گردشــگران ،اغلب از مســیر جاده ای یا ریلی وارد
مشهد می شوند که می تواند دلیل عدم وجود آمار
دقیقآنهابهصورترسمیباشد.
ثابت تیموری با توجه به عدم حضور نمایندگان

عنواننکردهاست.
ویباتاکیدبراینکه«هیئتتطبیقفرمانداری
باید مستند به قانون ،مصوبات شورا را رد کند»،
ادامه داد :صرفا بر مبنای مصلحت و تشــخیص
نمیتوان مصوبه را رد کرد .ما به فرمانداری اعالم
کردیم بر مصوبه خود اصــرار داریم .فرمانداری
هنوز جوابی به ما نــداده و نهایتا اگر فرمانداری
بر نظر خود اصرار داشــته باشد ،این موضوع به
هیئتحلاختالفاستانومراجعباالترمیرود.
حیــدری تصریح کــرد :مــا معتقدیم این
میزان عوارض تاثیری در ورود گردشــگر ندارد.
گردشگرانی که االن میآیند هزینههای بسیار
سنگینی انجام میدهند و در مقابل ارزشی که
ارز در مقابل ریال مــا دارد این میزان تاثیری در
تعدادورودگردشگرندارد.

دریافت غیرمســتقیم عوارض مذکور از آن جمله
است و به طور کلی این موضوع باید در قالب درستی
اجرایی شود و قبل از اجرای آزمایشی برای دریافت
نتایج اجرای این هدف و رسیدن به سازوکار صحیح
و در مسیر هدفگذاری شــده ،اعالم این تصمیمات
بازخوردمثبتینخواهدداشت.
دبیرکمیسیونگردشگریاتاقبازرگانیخراسان
رضوی اضافه می کند :آنچه نیاز است تدقیق هزینه
های ورود گردشــگران و هزینه های ارائه خدمات
موردنیازآنهاونظارتبراجرایصحیحنرخگذاریها
اســت تا عالوه بر دریافت هزینه هــای الزم برای
برخورداری شــهروندان و گردشگران ،سبب جلب
رضایتواعتمادایشاننیزشود.
همان گونــه کــه در برخی شــهرهای مقصد
گردشــگری ،برای گردشگران یک روزه تا سه روزه،
عوارض مشــخصی وضع می کنند تا صرف جمع
آوری زباله و پاکسازی شهر شود ،به منظور معرفی
فرهنگ و تاریخ کشور به شهروندان که خود سفیران

یکاستادگردشگریاعالمکرد

نابسامانیورودگردشگرانبهمشهد
گردشگران آن زیارتی هســتند ،قابلیت فعالیت در
حوزههایدیگرازجملهگردشگریسالمترانیزدارد
تا گردشــگران از این حوزه گردشگری نیز بهرهمند
شوندوماندگاریآناندرمشهدافزایشیابد.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی پردیسان با اشاره به
اقداماتی که در زمینه گردشگری سالمت انجام شده
و تاسیس دفتر گردشگری سالمت در دانشگاههای
علوم پزشــکی ،تاکید کــرد :بیش از ایــن می توان
گردشگریسالمتراگسترشداد.
مختارزاده درباره فعالیتهای مرتبط با گردشگری

ســامت در دانشــگاهها خاطرنشــان کرد :زمینه
گردشگری ســامت ســر فصل دروس دانشگاهی
نیســت اما به عنوان کاری پژوهشــی ،دانشجویان
گردشگری در پایان تحصیل ،درسی به عنوان روش
تحقیق و پروژه دارند و کار پژوهشــی را در این زمینه
انجاممیدهند.
وی عنوان کرد :اگر گردشگری زیارت را محور قرار
دهیم و انگیزه اصلی مســافران مشهد باشد؛ موضوع
سالمت میتواند در کنار آن موثر واقع شود .افزون بر
این ،باید در خراسان برنامههای دیگری داشته باشیم

zضرورت بررسی کارشناسانه اخذ عوارض از
گردشگران خارجی

سرپرست معاونت گردشگری
ادارهکلمیراثفرهنگی،صنایع
دســتی و گردشگری خراسان
رضوی نیــز به اهمیــت ورود
گردشــگران خارجی به ایران و
خراسان اشــاره دارد و می گوید :ســازمان میراث
فرهنگی کشور به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای
افزایش سفر راحت و بی دغدغه گردشگران خارجی
به ایران است .یوســف بیدخوری با اشاره به قوانین
متفاوتکشورهایمختلفجهاندرخصوصاخذیا
عدم دریافت عوارض از گردشــگران خارجی ،بیان
میکند:باتوجهبهوجودتحریمهاوشرایطاقتصادی
موجود در کشور بررسی کارشناسانه اخذ عوارض از
گردشگران خارجی ضروری اســت و می تواند در
قالب جلسه ای مشترک میان اعضای شورای شهر
مشــهد و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی
صورتگیرد.

zضرورتایجادیاتکمیلپروژههایموردنیازمسافران

رئیس پژوهشکده گردشگری
جهاد دانشــگاهی مشهد هم با
بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد
گردشــگران خارجی ،میزان
مانــدگاری و هزینــه کرد آنها
وجود ندارد ،به «دنیای اقتصاد» می گوید :بنابراین
نمی توان سهم آنها را در اقتصاد گردشگری خراسان
رضویمحاسبهکرد.هادیرفیعیمیافزاید:اهمیت
توسعه گردشــگری به اندازه ای است که مسئوالن
باید برای رفع موانع تالش کرده و به فکر راهکارهای
مناسب تر از دریافت عوارض از گردشگران خارجی
باشندتادرآمدایجادکنند.
رفیعی گریزی به گردشگری سالمت در مشهد
می زند و اضافه می کند :حال که این شــهر از سال
های گذشــته تاکنون یکی از مهم ترین قطب های
گردشگری سالمت در کشــور محسوب می شود،
می تــوان از این ظرفیت برای ارتقــای درآمدزایی
مشــهد اســتفاده کرد .بهترین راه حل برای ایجاد
درآمد مسئوالن مدیریت شــهری این است که به
جــای اخذ عوارض از گردشــگران خارجی ،به فکر
ساخت پروژههایی باشــند که مورد نیاز این گروه از
گردشگران اســت تا به جذب بیشتر آنها به مشهد
کمک کند ،زیرا در شرایط فعلی که تحریم ها وجود
دارد ،توجه به صنعت گردشــگری مــی تواند برای
کشورواستاندرآمدزاییکند.

آنچه نیاز است تدقیق هزینه های
ورود گردشگران و هزینه های ارائه
خدمات مورد نیاز آنها و نظارت
بر اجرای صحیح نرخ گذاری ها
است تا عالوه بر دریافت هزینه های
الزم برای برخورداری شهروندان
و گردشگران ،سبب جلب رضایت و
اعتماد ایشان نیز شود

زیرا شهرهای منحصر به فرد و نقاط گردشگری بکر و
تاریخیدرگوشهوکنارایناستانداریم.
مختارزاده تصریح کرد :توجه به گردشگری در کنار
موضوع زیارت ،موجب افزایش ماندگاری گردشگران
میشود و تقویت گردشگری زیارت ایجاب میکند
به جنبههــای دیگر بپردازیــم و در همه زمینههای
مهم گردشگری فعالیت کنیم .وی با طرح این سوال
که کدام زائری به مشــهد میآید و از موزههای حرم
بازدید میکند؟ گفت :گردشگری زیارت باقی موارد
را میتواند گسترش دهد و در درجه دوم گردشگری
سالمتمیتواندزمینههایبسیاریراتوسعهدهد.
رئیس دانشگاه علمی -کاربردی پردیسان یادآور
شــد :در ســفرهای داخلی اخیرا حرکتهایی برای
تورهای داخل شهری و داخل استانی و خارج استانی
شدهاستوکمکمرونقپیدامیکند.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

پژمانفر خبر داد

دستوررئیسجمهور
در خصوص سهامداران پدیده

ایســنا -نماینده مردم مشهد در مجلس
شــورای اســامی گفت :رییسجمهور
دستوری به معاونت اقتصادی خود دادند ،در
ارتباط با اینکه یک هزار میلیارد تومان بابت
حل مشکالت معسرین سهامداران پدیده

پیشبینیشود.
نصراهلل پژمانفر در خصوص پدیده ،اظهار کرد :با توجه به مشکالتی
که در حوزه پدیده و ســرمایهگذاران آن وجود داشت ،مکاتبهای با
سران سه قوه انجام دادم.
وی افزود :بر اساس مکاتبهای که انجام دادیم ،رئیسجمهور دستوری
به معاونت اقتصادی خود دادند ،در ارتباط با اینکه یک هزار میلیارد
تومان بابت حل مشکالت معسرین سهامداران پدیده پیشبینی شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی بیان کرد :نحوه و شکل کار بر اساس
برنامه و طرحی است که معاونت اقتصادی باید ارائه دهد .من بیش از
این اطالعی ندارم ،تنها من را در جریان قرار دادند که رئیسجمهور
روی نامه من دستور دادند.

استاندار خراسان رضوی:

مرمت و بهرهبرداری از آثار تاریخی به بخش
خصوصی واگذار شود

مهر -استاندار خراسان رضوی گفت :مرمت
و بهرهبــرداری از آثار تاریخی با توجه به
محدودیت منابع دولتــی باید به بخش
خصوصی واگذار شود.
علیرضا رزم حسینی در دیدار با مدیران میراث
فرهنگی خراسان رضوی اظهار کرد :مناطق نمونه گردشگری را باید
فعال و محورهای گردشگری را در این استان تعریف کنیم تا از این
مسیر بتوانیم سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در حوزه میراث فرهنگی
نیز دنبال کنیم .وی افزود :با توجه به محدودیت در منابع دولتی باید
برای بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و بهرهبرداری و خودگردان شدن
آنها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم زیرا یکی از بخشهایی
که تولید ثروت و ایجاد شــغل بــا ارزانترین منابع میکند میراث
فرهنگی است .استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :البته در واگذاری
آثار تاریخی به بخش خصوص باید نظارت دقیق میراث فرهنگی نیز
دنبال شده و نباید بیش از حد تعصب داشته باشیم بلکه منطقی و
کارشناسی و با مطالعه دقیق فرآیندها را انجام دهیم.
رزم حسینی به ثبت جهانی میراث فرهنگی خراسان تاکید کرد
و گفت :باید حداقل چند مورد ثبت جهانی را در خراســان رضوی
داشته باشیم .صنایع دستی ناشناخته است و این بخش با کوچکترین
سرمایهگذاری میتواند اشتغال ایجاد کند.
وی تاکید کرد :خراسان رضوی ظرفیتهای گردشگری و بوم گردی
خوبی دارد که اگر به آنها توجه شود میتوانیم زمینه اشتغال جوانان را
نیز فراهم کنیم زیرا اولویت اول امروز جامعه اشتغال است.

سرانهمصرفآبدرمشهدازهلندبیشتراست
تسنیم -مدیرعامل آب منطقهای خراسان
رضوی گفت :در حال حاضر سرانه مصرف آب
در مشهد از کشوری مانند هلند بیشتر است.
محمد عالیی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب
در مشهد از هلند که جزو پرآبترین کشورهای
دنیا به شــمار میرود بیشتر است ،تصریح کرد 60 :سال با این نگاه
حرکت کردهایم و به تدریج از یاد ما رفته است که در اقلیم خشک
و کم آب قرار داریم ،در این مدت رویکرد سازگاری با کمآبی را کنار
گذاشــتهایم و امروز مســرفترین مردم دنیا در مصرف آب ،غذا و
انرژی هستیم .وی با اشاره به سابقه  10ساله اجرای طرح نجات آب
در خراسان رضوی ،تاکید کرد :طرح ملی دانشآموزی نجات آب که
از آن با نام داناب نیز یاد میشود از خراسان رضوی و با همکاری بسیار
خوب اداره کل آموزش و پرورش استان آغاز شده و طی سالهای اخیر
این طرح رشد و بهبود یافته و امیدواریم که با اجرای چنین برنامههایی
بتوانیم فرهنگ سازگاری با کمآبی را احیا کنیم و در این رابطه معتقدیم
که اگر میخواهیم که اهداف ترسیمشدهمان در بحث نجات آب محقق
شود باید هر خراسانی خودش را مکلف و متعهد به نجات آب بداند.

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو مشهد:

تقاضای خرید خودرو زیاد است
اما کسی فروشنده نیست

ایرنا -رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران
خودرو در مشهد گفت :به دلیل نوسان قیمتها
هم اینک تقاضا برای خودرو در بازار زیاد است
اما فروشــندگان حاضر به فروش نیستند.
حمیدرضاحیدرینمایشگاههایمحلیخودرو
را مکانی برای فروش خودروهای امانتی و حق الزحمه آنها را از محل
معامله بین فروشنده و خریدار ذکر و بیان کرد :بخاطر بی ثباتی قیمتها
حجم معامالت خودرو به شدت کاهش یافته بطوری که ظرف چند
ماه اخیر  20درصد نمایشگاهداران خودرو در مشهد پروانه کسب خود
را باطل کردهاند .وی افزود :در این شرایط قیمت خودروهای ایرانی و
خارجی طی چند روز اخیر به شدت افزایش یافته و به نظر میرسد
نظارتی بر این بخش صورت نمیگیرد .بر این اســاس رشد بیرویه
قیمتها فروشــندگان را در فروش خودرو متزلزل کرده اما در عین
حال تقاضا برای خرید رو به افزایش گذاشته است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودرو در مشهد ادامه داد :از
سوی دیگر شرکتهای خودروساز وعده میدهند که خودرو را پنج
درصد کمتر از قیمت کف بازار توزیع میکنند ،سپس نسبت به پیش
فروش خودروها اقدام کرده اما هنگام توزیع با تاخیر عمل میکنند.
وی گفت :نمایشــگاهداران در بازار خودرو هیچ نقشــی ندارند اما
وضعیت حاکم بر بازار روز به روز شرایط فعالیت را برای آنان دشوارتر
میکند.

