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دنیای اقتصاد حال و روز
ترانزیتخراسانرضویرابررسیمیکند

ضمیمه استانهای خراسـان

یادداشت

برندسازیراهیبرایفتح بازارهایخارجی
امیر شهال *

امــروز یکی از ویژگیهای بازار کســب و کار
شــکلگیری رقابت جدیدی اســت که بین
تولیدکنندگان محصول و ارائهکنندگان خدمات
برایتصاحبسهمبیشتربازاروهمینطورتثبیت
بازار فــروش وجود دارد .در چنین سیســتم
پررقابتی ،آن دسته از تولیدکنندگان و ارئهدهندگان خدمات دست
باال را خواهند داشــت که از محصول خــود و خدمات خویش
شناسنامه و خاطره خوشی در ذهن مصرفکننده بجا گذارند؛ این
خاطره خوش همان «برند» است.
آن دسته از کاالها و خدماتی که از آموزههای برندینگ استفاده
میکند و توانسته کیفیت خود را در قالب برند به مصرفکننده
ارائه کند ،نیازی به تالش برای حفظ سهم بازار ندارد بلکه برای
توسعه بازار خود باید تالش کند.
در واقع برند یک استاندارد و شناسه تضمین کیفیت کاالست و در
بازار پررقابت ،محصولی که در قالب برند به مصرفکننده عرضه
شده ،بیشتر و بهتر میتواند اعتماد مصرفکننده را به کاالی خود
جلب نماید .از دیگر سو مصرفکننده نیز آن فرصت برای گشت
و گذار در بازار و استفاده از سیستم آزمون و خطا برای پیدا کردن
محصوالت قابل اعتماد را نداشته و تمایلی هم به این کار ندارد .در
واقع ترجیح مصرفکننده این است که نیاز خود را با رسیدن به
یک برند معتبر به دست آورد.
ما برای توســعه بازار محصوالت خویش و داشتن نگاه صادراتی
ناگزیر از حرکت به سمت برند هستیم تا با استفاده از مزیتهای
برند برای رقابت با سایر بازارها به حیات اقتصادی خود ادامه دهیم.
در طول  6دوره برگزاری همایشهای برندینگ شــاهد تکامل و
تکوین این همایش بودهایم .اگر به صورت مقایسه مورد به مورد،
این همایش را بررســی کنیم ،در ابتدای برگزاری آن ،میبینیم
تولیدکنندگان ،کارآفرینان و صنعتگران شاید نگاه موثری به آن
نداشــتند و آن را در قالب سایر همایشها میدیدند اما هر چه
این همایش جلوتر آمد ،اهمیت و تاثیر آن برای ایجاد وفاق بین
برندهای معتبر بر صنعتگران هویدا شد و حضور موثرتر آن را در
همایشهای بعدی دیدهایم.
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نهضتی برای نامونشان
دنیای اقتصاد دستاوردهای برگزاری شش دوره همایش ملی برندینگ در مشهد را بررسی میکند

دنیای اقتصاد -اهمیت برند و برندسازی در دنیای تجاری امروز
بر کسی پوشیده نیست؛ موفقیت در برندسازی عالوه بر توسعه
بازارهای صادراتی ،بر اعتبار بینالمللی کشورها میافزاید و به

همین دلیل است که امروز شــرکتهای بزرگ در تالشند تا در
برندســازی و جا افتادن نام و نشانشان در اقصی نقاط دنیا گوی
رقابت را از یکدیگر بربایند .اما ایران هم در سالهای اخیر تالش

رای اعتماد سوم به رئیس خراسانی
همین صفحه

برندسازی راهی برای فتح بازارهای خارجی
مالیاتی و ...برندها را برطرف کنیم .زمانی که برندی
زاییده میشود ،نوع برخورد و نگاه دستاندرکاران
حوزه تصمیمسازی استان در مواجهه با آن متفاوت
خواهد شد.
امروز از برندها انتظار فتح بازارهای داخلی نمیرود
بلکه تالش میشود این برند وارد بازارهای جهانی
شــود تا از قبــل آن ارزش افــزوده و ثروت ملی

ایجــاد شــود .موهبت همایــش برندینگ ایجاد
شناســنامهای از برندهای قابل عرضه در ســطح
جهان و استان بوده و از دیگر سو ،موجب شده نگاه
تصمیمسازان حوزه برنامهریزی به این برندها فراتر
رود و تالش در جهت بهبود شرایط آنها برای حضور
در بازارهای جهانی فراهم شود.
*دبیر هیات امناء صنایع محور غرب مشهد

وقتی سیل آمد مردم مناطق آسیب دیده چه کردند؟!
سیدحسین ثنایینژاد

عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

باران میآید ،تند میشــود و تندتر .آن با ال در کوهستان
قطرههای درشت باران در شیب های تند به هم می پیوندند
و روانآب هایی را پدید می آورند .این روانآب ها کمی پایین
تــر به هم می پیوندند و جریان های بزرگتر و بزرگتری را
ایجاد می کنند و سپس سیل پدید می آید و به سمت پایین
دست حرکت می کند و اگر مدیریت سیالب و سامانه هشدار
سیل نباشد فاجعه می آفریند!
یدانند کدام باران سیل به راه میاندازد .یا
مرد م عادی اما نم 
یدانند وسعت سیلی که خواهد آمد چقدر است .از
اینکه نم 
شدت و مدت آن هم بی خبرند و از میزان تخریبی که به
آنها وارد خواهد شد .در آق قال و قمیشان به دلیل شیب
مالیم گــرگان رود و طول  ۲۰۰کیلومتری این رودخانه،
ت وسیع گنبد کاووس را درنوردید
ســیالب آرا م آرا م دش 
و مردم شــاید قبل از رسیدن آب به خانه هایشان خب ر را
دهان به دهان شنیده بودند و حدس می زدند که بزودی
سیل به خانه هایشان هجوم خواهد آورد .با اینحال اما آنقدر
اطالعات تخصصی و دقیق به آنها نرسید که بتوانند به موقع
اقدا م کنند و میزان آسیب سیل را به حداقل کاهش دهند.
وقتی از کوچه و خیایانهای آق قال می گذشتم غافلگیر
مردم را آشکارا میدیدم که اثاثیه های منزلشان در
شدن 
گل و الی فرو رفته بودند ،در حالیکه کافی بود آنها را فقط
یک طبقه به باال منتقل می کردند .در خوزستان اما شرایط
حادتر بود .مردم را تنها نگران سیالبی ندیدم که در آن فرو

رفته بودند ،آنها از احتمال شکستن سد کرخه هم سخت
ن نفر از مردم معمولی را در اهواز
ترســیده بودند .چندی 
مالقات کردم که وقتی دانستند برای بررسی سیل رفته ام،
می گفتند شدیدا ترسیدهاند که مبادا سد کرخه بشکند و
آب همه آنها را بشوید و به عراق ببرد!
در همین اســتان مردم را بسیار متحد دیدم ،چنانچه بی
انتظار از کمک های دولتی خود آســتین باال زده و با هر
وســیله ای که بود به مصاف ســیل میرفتند و به یاری
همسایگان سیل زده خود .در لرستان اما داستا ن دیگری
بود و نیز همینجا در خراســان در شهرهایی مثل کالت،
سیل غافلگیرانه رسیده بود و مردم فقط آنقدر خوش شانس
بودند که بتوانند جانشــان را برداشته و از جریان شدید و
مرگ آفرین سیل دور شوند! خانه ها و خودروهای بسیاری
اما طعمه سیل گردیدند و تخریب شدند ،بی آنکه مردم را
یارایی باشد برای حفظ مایملک شان.
مردم میتوانســتند بسیار بهتر عمل کنند ،اگر مدیریت
سیالب درست انجام شده بود و اگر سامانه هشدار سیلی
می بود که بتواند به مرد م در معرض سیل ،به موقع هشدار
داده و سپس مدیریت سیل برنام ه مناسبی می داشت برای
کمک به مرد م در جهت حفظ جان و مالشان.
در مــواردی هــم این
اتفــاق افتــاد .گهگاه
اطالعیههایــیاز طرف
مدیریت بحران اســتان
ها صادر شــد و از مردم
برخی شهرها و روستاها
خواســتند تا نسبت به
تخلیه منازل مسکونی
خود اقدا م عاجل انجام

دهند .اما شخصا شاهد بود م که متاسفانه مردم ساکن در
ن مناطق هی چ واکنشی به این اطالعیه ها نشا ن نمی دادند!
ای 
پس از دو روز که به صورت مداوم از مردم شهرهای حمیدیه
ترک کنند،
و سوسنگرد درخواست شده بود خانه هایشان را 
شخصا از این دو شهر بازدید کردم و شهر را کامال فعال یافتم!
روستاهایی را هم دید م که سیل آنها را فراگرفته بود ،ولی
مردم همچنان در آنجا حضور داشتند برای حفظ امنیت
همان مایملکی که در آب غرق بودند!
از این شــواهد می توان مهمترین آســیب های زیر را در
مدیریت بحرا ن کشور استخراج کرد:
 -۱عدم وجود سامانه هشدار سریع قابل اعتماد برای اعالم
وضعیت اضطراری به عموم مردمی که در معرض ســیل
قرار میگیرند.
 -۲نبود مدیریت منسجم و متمرکز برای اداره صحیح و همه
جانبه سیل زدگان برای انجام اقدا م مناسب در زما ن مناسب.
 -۳عدم آمادگی فنی برای انجام اقدامات مهندسی الز م در
جهت کنترل سیالب.
 -۴نبود آموزش عمومی برای مردم و آماده کردن آنها برای
اینکه در روزهای حادثه بدانند تکلیف شان چیست و چه
کارهایی باید انجام دهند.

کانون کارآفرینان خراسان رضوی و جمعی از تشکلهای
عضو اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

معاوناستاندارخبرداد

تسویهمطالبات
سپردهگذارانکاسپینتا
سقفیکمیلیاردتومان
صفحه 4

کردهتاازقافلهبرندسازیوتوجهبهاینمقولهعقبنماندوبهویژه
استان خراسان رضوی در سالهای گذشته به موضوع برند ورود
کرده و ...
صفحه 4

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران ماند

ادامه در همین صفحه

ادامه یادداشت
به برکت و لطف برگــزاری این  6دوره ،هماکنون
مجموعه کاملی از برندهای استان که سخن زیادی
برای گفتن در عرصه بینالمللی دارند ،تهیه شــده
است.
شناســنامه کاملی که از قبل برگزاری این همایش
توانستهایم بسیاری از مشــکالت بانکی ،گمرکی،
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در دیدار استاندار و مدیران خراسان رضوی با رئیس
مجلسچهگذشت؟

وعدههایالریجانی
برایکمکبهخراسان
صفحه 2

غالمحسینشافعیرئیساتاقایرانماند

رای اعتماد سوم به رئیس خراسانی

دنیای اقتصاد -صبح یکشنبه بعد از چند ماه
انتظار انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران
برگزار شد و غالمحسین شافعی باردیگر با رای
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به
ریاست مهمترین تشکل بخش خصوصی کشور
انتخاب شد.
شــافعی در رقابت با یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی
تبریز با  ۳۰۲رای مقابــل  ۱۴۰رای از مجموع ۴۴۸
رای رئیس پارلمان بخش خصوصی شــد و در ادامه
جلسه هم اعضای اتاق برای انتخاب نواب رئیس وارد
مرحله رأیگیری شدند که پس از چند انصراف سرانجام
هفت نفر برای رسیدن به چهار کرسی نایب رئیسی
اتاق ،رقابت خود را آغاز کردند و در نهایت حســین
سالح ورزی رئیس اتاق لرستان به عنوان نایب رئیس
اول ،مسعود خوانســاری رئیس اتاق تهران به عنوان
نایب رئیس دوم ،محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده
از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان نواب
رئیس سوم و چهارم انتخاب شدند .غالمحسین جمیلی

هم در رقابت با حسین پیرموذن به عنوان خزانه دار و
کیوان کاشفی هم بدون رقیب در سمت منشی ابقاء شد.
شافعی پیش از این و در اسفندماه  ۱۳۹۷توانسته بود
با رای قاطع به عنوان نفر اول انتخابات اتاق بازرگانی
خراسان رضوی و سپس ریاست این تشکل انتخاب شود
و حــاال باید منتظر ماند و دید آیا همچنان به صورت
همزمان بر هر دو کرسی تکیه می زند یا نه.
او متولد  ۱۳۳۰در شهرستان قائن در خراسان جنوبی
و تحصیل کرده دانشگاه تهران است و دو دوره یکبار از
 ۱۰آذر  ۱۳۹۲و در پی استعفای محمد نهاوندیان به
ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزیده شد و این سمت را
تا خرداد  ۹۴به عهده داشت و بار دیگر از  ۱۴شهریور
 ۱۳۹۵با رای اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران عهده
دار این سمت بوده است.
zپاسداشت اخالق در دوره نهم

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق ایران ،رئیس پارلمان
بخش خصوصی در ابتدای این جلسه گفت :نمایندگی از
اعضای هیات رئیسه ماموریت دارم که از اعضای هیات
نمایندگان تشکر کنم .مخصوصا کسانی که در  4سال

گذشــته فعالیت کردند و در این دوره حضور ندارند.
شافعی در ادامه گفت :من در سی و چند سال گذشته
در انتخابات اتاق حضور داشته ام اما در هیچ دوره ای به
اندازه این دوره آرامش را در فضای انتخابات ندیدم که
نشات گرفته از اخالق کاندیداها بود .این فضای مثبت
را باید پاس بداریم و در جهت تعالی آن گام برداریم.
عالالدین میرمحمد صادقی رئیس سنی جلسه هم در
ابتدای صحبت هایش گفت :در طول  40سال گذشته
که در اتاق بــوده ام ،دوره های مختلفی را دیده ام و
تجربه حضور در هیات رئیسه را داشته ام اما هیچ گاه
اتاق را به اندازه امروز شکوفا ندیده ام.
وی ادامه داد :زمانی روسای جمهور به معاونان خود می
گفتند با اتاق تماس نگیرید چراکه این ها افرادی سرمایه
دار و فئودال هستند که ممکن است روی شما تاثیر
منفی بگذارند اما رفته رفته اتاق اعتبار خود را به دست
آورد تا جایی که مقام معظم رهبری به مسئوالن اعالم
کرده اند که سخنان اعضای اتاق بازرگانی را بشنوید و
به آن عمل کنید .باید از این موقعیت استفاده کرد و
اثرگذاری بیشتری در اقتصاد داشت

همکاری دولت با آستان قدس رضوی برای ارائه خدمات مطلوبتر به زائران

دنیای اقتصاد -رئیس جمهور شنبه شب در دیدار
تولیت آستان قدس رضوی بر همکاری دولت و
آستان برای ارائه خدمات مطلوب تر به مجاوران
و زائران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) تاکید
کرد و گفت :دولت در این راه در حد توان در کنار
آستان رضوی است.
حسن روحانی که در مسیر بازگشت از سفر به دو کشور
آســیایی قرقیزستان و تاجیکســتان به منظور زیارت
بارگاه رضوی به مشهد ســفر کرده بود؛ پس از زیارت
ضریح مطهر امام رضا(ع) ،در دیدار با حجت االســام
والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی بر
ضرورت خدمت رسانی مطلوب تر به زائران و مجاوران
آن حضرت تاکید کرد.

دکتر روحانی با بیان اینکه هدف آستان و دولت یکی و
آن خدمت بیشتر به مردم است ،افزود :دولت از هرگونه
کمــک و توجه در این زمینه فروگذار نخواهد کرد و در
کنار آستان خواهد بود.
رئیس جمهور افزود :دولت برای ارائه کمک در زمینه طرح
جامع حرم رضوی و همچنین نوســازی بافت فرسوده
اطراف حرم و رعایت هماهنگی های الزم شهرسازی با
بافت معنوی و فرهنگی حرم آماده است.
دکتر روحانی با بیان اینکه دولت طی سال های گذشته به
حکم وظیفه توجه ویژه ای به مشهد مقدس و بخصوص
ساماندهی بافت اطراف حرم داشته است ،اظهار کرد :دولت
در حد توان برای ارائه خدمات مطلوب تر به مجاوران و
زائران علی ابن موســی الرضا(ع) در کنار آستان قدس

رضوی است.
تولیت آستان قدس رضوی نیز دراین دیدار با اشاره به
تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی ،گفت :این آستان
مقدس در مسیر سیاست های دولت و در کنار دستگاه
های دولتی و عمومی در جهت خدمت به مردم حرکت
خواهد کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی اشتغال را اصلی
ترین نیاز اجتماع عنوان کرد و افزود :آستان رضوی خود
را جدای از دولت نمی داند و در هماهنگی با هم در جهت
تحقق سیاست های نظام حرکت خواهیم کرد.
حجت االســام مروی افزود :اســتاندار و شــهردار در
هماهنگی کامل در خدمات به زائران ،همراه آستان رضوی
هستند و امیدواریم در همین راستا حرکت را ادامه دهیم.
تولیت آســتان رضوی خواســتار توجه ویژه دولت به
مطالبات آستان با توجه به ظرفیت های قانونی و امکانات
موجود شد.
حجت االسالم مروی موضوع تبدیل سرخس به منطقه
ویژه آزاد را به نفع استان و کمک بزرگی به اقتصاد منطقه و
استان دانست و با بیان اینکه تولیت آستان آماده همکاری
در این زمینه است  ،افزود :طرح جامع اطراف حرم و بافت
فرسوده نیازمند توجه ویژه دولت است.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در دیدار با رئیس
جمهور بر لزوم همســانی ساخت و ســازهای اطراف
حــرم با فضای معنوی و فرهنگــی حرم رضوی تاکید
کرد.
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گردوغبارشرقکشور؛خطراتوچالشها
علیرضا راشکی *
جدا از اینکه گــرد و غبار نقش جدایــی ناپذیری در
سیستمکرهزمینبازیمیکنند،آنهاطیفوسیعیاز
خطرات را برای پایداری زیســت محیطی و اقتصادی
جامعه بشری به ارمغان می آورند؛ خطرات گرد و غبار
بهعنوانبخشیازآالیندههایاولیهبستگیبهغلظت،
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها دارد ولی هنگامی که از روی مناطق
صنعتی و شهری عبور می کنند با ایجاد فعل و انفعاالت جدید ،ترکیبات
جدیدی(آالیندههایثانویه)بوجودمیآورندکهبرایسالمتیبسیارمضر
است .بر اساس گزارش  WHOدر سال  2016میزان خطر ذرات معلق بر
سالمتی ساکنان مناطق روستایی در خاورمیانه بیشتر از مناطق شهری
است .مهمترین مناطق انتشار گرد و غبار عمدتا در نیمکره شمالی در یک
کمربند خشک از سواحل غربی شمال آفریقا ،خاورمیانه ،تا جنوب ،مرکز و
شمالشرقیآسیاقراردارندامادامنهانتقالوتاثیرگردوغباربسیاروسیعتر
می باشــد .از میان  151کشور عضو  UNCCDحدود  77درصد به طور
مستقیم از مسائل گرد و غبار تاثیر می پذیرند در صورتی که  23درصد از
اینکشورهامنبعانتشارگردوغبارهستند.
شرق ایران و غرب افغانســتان به دلیل وزش بادهای شدید  120روزه
سیســتان مهمترین مناطق انتشــار گرد و غبار برای جنوب غرب آسیا
هستند .این بادها در فصل تابستان از مناطق شمالی به دلیل اختالف فشار
در مناطقی در شــرق دریای خزر و کوههای هندوکش به سمت جنوب
شرقایرانوپاکستانبهدلیلکاهشفشاردرآنجاجریانمییابندودراین
مسیر ارتفاعات شرق خراسان و غرب افغانستان نقش تعیین کننده ایی در
افزایششدتباددرمناطقیازقبیلتایبادوسیستاندارد.
بستر خشــک دریاچه ها(از قبیل دریاچه آرال) اخیرا به یکی از مناطق
مهم برداشــت گرد و غبار تبدیل شــده اســت .برخی از گرد و غبار این
منطقه به شــرق ایران خراسان می رســد .بیابان قره قوم در جنوب غرب
ترکمنســتان از دیگر مناطق انتشار گرد و غبار می باشــد .این بیابان به
دلیل همجواری با استان خراسان رضوی بیشترین سهم را در تولید گرد
و غبار ورودی به این استان دارد .نوار باریکی در شرق دریای خزر در کشور
ترکمنســتان نیز منشا برداشــت گرد و غبار ورودی به شمال شرق ایران
است  .در کشور افغانســتان و بخصوص غرب هرات نیز در برخی ماههای
سال محل انتشار گرد و غبار ورودی به خراسان است.
در ایران مطالعه ای تحت عنوان شناسایی کانون های بحرانی فرسایش
بادی وجود دارد .بر اســاس آن در استان خراسان رضوی  15کانون عمده
فرســایش بادی وجود دارد که در برخی مواقع از آن به اشتباه به مناطق
بحرانی گرد و غبار نیز نام برده می شود .شناسایی کانون های بحرانی فوق
اساسا بر مبنای برداشت و حرکت ماســه های بادی انجام گرفته است در
صورتی که معیارهای شناســایی کانون های بحرانی گرد و غبار می تواند
متفاوت باشد .این تفاوت ها ناشی از دامنه گسترش  ،نوع اثر و نوع عملیات
منجربهتولیدگردوغبارمیتواندباشد.
یکی از کانــون های عمده انتشــار گرد و غبار در خراســان رضوی در
شهرستان سرخس واقع شــده است .در فصول بهار و تابستان گرد و غبار
اینمناطقضمنتحتتاثیرقراردادنساکناناین مناطقبهغربوجنوب
انتقال داده می شــود .در حالی که در فصل پاییز و زمســتان کانون گرد و
غباری ســرخس منابع گرد و غباری را به سمت ترکمنستان و افغانستان
انتقال می دهد.این نکته را نیز باید در نظر بگیریم که همراهی گرد و غبار
با انتشار گاز دی اکسید گوگرد از چاه ها و پاالیشگاه گاز خانگیران در این
منطقه زمینه را برای خطرات بیشتر فراهم نموده است .اراضی کشاورزی
آبی و دیم رها شــده استان از نقاط مستعد انتشــار گرد و غبار می باشند.
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که روزهای بسیار ناسالم از لحاظ
کیفیت هوا در شهر مشهد در ارتباط با وقوع گرد و غبار در بیابانهای اطراف
می باشــد .اراضی بیابانی و کویری استان با پوشــش مرتعی اندک که در
بخش زیادی از استان از جمله در شهرستان گناباد ،بخش هایی از نیشابور
و سبزوار و جنوب استان وجود دارد از دیگر مناطق اصلی انتشار گرد و غبار
می باشند .عملیات معدن کاوی بخصوص معادن پالسری در شهرستان
خواف باعث انتشار زیاد گرد و غبار در این مناطق می گردد.
طوفان گرد و غبار آسیب های زیادی را بر جامعه بشری از طرق مختلف
واردمیکندواینخطراتبهترتیبدرسهفرایندانتشار،انتقالوتهنشینی
طبقهبندیمیشوند.ارزیابیاثراتآنهانیزمتنوعاستوتالشهاینسبتا
کمی برای ارزیابی تاثیرات آنها بر شــرایط اقتصادی صورت گرفته است.
ارزیابی هایی که تاکنون نیز انجام شده است ،نشان می دهد که هزینه های
ساالنه وقوع گرد و غبار بیابانی در برخی از نقاط جهان به دهها میلیون دالر
می رسد و چه بسا که ممکن است به بیشتر از این و حتی به میلیاردها دالر
نیز برسد اما متاســفانه ارزیابی جامعی از این لحاظ در ایران وجود ندارد.
برخالفعملیاتکنترلفرسایشبادیکهدرهرسهمرحلهبرداشت،حمل
و رســوب می تواند انجام گیرد ،عملیات کنترل گرد و غبار باید در مرحله
برداشــت صورت گیرد .برای کاهش خطرات گــرد و غبار و کاهش خطر
بالیای طبیعی رویکرد دو گانه ایی وجــود دارد .این اقدامات در دو بخش
کاهش انتشــار و کاهش اثر متمرکز می گردند .اقدامات کاهش اثر شامل
سیســتم یکپارچه پایش و پیش آگاهی ،ارزیابی ریسک /اثر و پهنه بندی
مناطق آسیب پذیر می باشــند و عملیات کاهش انتشار شامل مدیریت
پایدار از زمین و منابع آبی است.
*عضوهیاتعلمیگروهمدیریتمناطقخشکوبیابانی
دانشکدهمنابعطبیعیومحیطزیست
دانشگاهفردوسیمشهد
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موافقتاولیهایجادناحیهصنعتیدربخش
کوهسرخ

دنیای اقتصاد -مســعود مهدی زاده مقدم مدیرعامل شرکت
شهرکهایصنعتیخراسانرضویبابررسیایجادناحیهصنعتی
دربخش کوهسرخکاشمرموافقتکرد.
رییس هیات مدیره شــرکت خدماتی شهرک صنعتی طوس و معین
اقتصادی بخش کوهســرخ از توابع شهرستان کاشــمر با اعالم این خبر
گفت :منطقه کوهســرخ با ظرفیت های بســیار متنوعی از نظر تولیدات
باغی و کشاورزی از جمله حدود 15هزار هکتار باغات بادام و سایر تولیدات
کشــاورزی مانند زعفران و گیاهان دارویی در عرصه های کشــت شده و
طبیعیدارد.
علی شریعتی مقدم افزود :این منطقه با وجود پتانسیل های فراوان ،فاقد
هرگونه واحد صنعتی و یا کارگاهی اســت و هم اکنون تقاضاهای سرمایه
گذاری در آن در حال شکل گیری است.
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مدیرعامل پدیده شاندیز در واکنش به اظهارات «پهلوان» درباره سهامداران این شرکت:

صحبتهای پهلوان بازگشت به عقب است

عکس :صبح توس

یادداشت

سال هفدهم شماره 4632

دنیای اقتصاد -از  22اردیبهشت تاکنون 14
جلسه از دادگاه متهمان پرونده پدیده برگزار
شــده و به گفته مدیرعامل فعلی این شرکت،
تکلیف متهمان ردیف اول آن به زودی مشخص
میشود.

پرونده موســوم به پدیده دارای ســه متهم اصلی
و تعداد زیادی متهم درجه دو و ســه است که پس از
طی تشــریفات قانونی و انجــام تحقیقات مقدماتی
برای رســیدگی به دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم
اخاللگراندرنظاماقتصادیارسالشد.

طبقکیفرخواستصادرهازسویدادسرایعمومی
و انقالب مشهد ،متهمان این پرونده متهم به اخالل در
نظام اقتصادی و مشــارکت در کالهبرداری از طریق
فروشاوراقموسومبهسهامپدیدهوهمچنینتعدادی
ازمتهمانبهمشارکتدرکالهبرداریازطریقخریدو
فروش اوراق سهام و تحصیل مال نامشروع هستند .اما
پس از برگزاری  14جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
اینشرکت؛ابوالفضلانتظاری،مدیرعاملفعلیپدیده
شاندیز ،در نشست شورای اداری شرکتهای پدیده
گفت :تصور میشــود حکم متهمان پرونده پدیده به
زودی صادر شود اما براساس شــنیدهها ،این پرونده
مفتوح خواهد ماند و دســتگاه قضا به پرونده متهمان
درجه ۳و ۴پرونده پدیده رسیدگی خواهد کرد.
مدیرعامــل شــرکتهای پدیده شــاندیز با بیان
اینکه صدور حکم دادگاه نقطه عطفی برای شــرکت
و سهامداران آن اســت ،افزود :احتماال با حکم دادگاه
سهام سهامدار و متهم اصلی پدیده شاندیز به عنوان
سهام جبرانی به سهامداران واگذار خواهد شد .از دیگر
ســو با صدور رای دادگاه ،امکان ثبت رسمی سهام در
سازمان بورس برای ســهامداران پدیده فراهم و نماد
رسمی پدیده شــاندیز نیز در بازار سرمایه کشور درج

خواهد شد .انتظاری خاطرنشان کرد :بعد از صدور رای
دادگاه ،شرایط برگزاری مجمع عمومی شرکتهای
پدیده شــاندیز فراهم خواهد شد .سال گذشته تمام
مراحلبرگزاریمجمعفراهمومراحلورودبهسازمان
بورسنیزباتضامیناستاندارودادستانیانجامشدهبود
اما متاسفانه متهم اصلی پرونده که پیش از آن به ستاد
تدبیر وکالت داده بود ،از طریق وکیل خود با ســازمان
بورس مکاتبه و اعالم کرد آن وکالتنامه وجاهت ندارد
و این موضوع باعث شد تمام این مسائل یک سال عقب
بیافتد.
وی ادامــه داد :متهــم ردیف اول بــه تازگی طی
نامههایی که منتشر کرده ،مسائل جدیدی را مطرح
کرده و گفته کســانی که ســهام خریداری کردهاند،
سهامدار هستند نه ســپردهگذار تا برای آنها سود و
زیاندرنظربگیریمکهایناظهارنظر،بهنوعیبازگشت
به چند سال قبل است .مدیرعامل شرکتهای پدیده
شاندیز با اشاره به ادعای برخی متهمان پدیده مبنی بر
اعالم آمادگی سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در
پدیده گفت :ما به آنها گفتیم کسانی که شما مدعی
وجودشان هستید ،در یک نامه چند خطی به ما اعالم
کنند آماده سرمایهگذاریاند اما تا امروز این اتفاق رخ

در دیدار استاندار و مدیران خراسان رضوی با رئیس مجلس چه گذشت؟

دنیای اقتصاد -ظهر روز شــنبه بود که
اســتاندار و جمعی از مدیران اقتصادی
خراسانرضویبارئیسمجلسدردفترش
دیــدار کردند؛ دیداری کــه در آن ،علی
الریجانی در واکنش به درخواســتهای
مسئوالن خراسان وعدهها و قولهایی داد
که اگر عملی شود ،گام بزرگی در راستای
حل برخی مشــکالت اقتصادی خراسان
رضوی خواهد بود؛ یکــی از آن وعدهها،
پیگیری برای تفویــض برخی اختیارات
وزیرانبهاستانبود.
به گــزارش ایســنا ،رئیس مجلس شــورای
اســامی در این دیدار گفت :برای تفویض چند
مورد از اختیارات وزیران و دستگاههای اجرایی
به خراســان رضوی ،پیگیریهای الزم را انجام
خواهمداد.
یکی از پیشنهادات مطرح شده در این نشست
از سوی مدیران اســتان ،راهاندازی خط انتقال
سوخت از خراسانرضوی به کشورهای همسایه
بود که الریجانی در واکنش به این موضوع گفت:

پیشنهادخوبیاستوبرایبررسیبیشتربهوزیر
نفتارجاعخواهمداد.
رئیس مجلس با بیــان اینکه در زمینه تولید و
صادرات ســوخت حاصل از میعانــات گازی در
استان پیشنهاد خوبی مطرح شــد ،اظهار کرد:
ذخیره مناسبی از نظر میعانات گازی در جنوب
کشــور وجود دارد و میتوان با تامین نیاز دیگر

اســتانها از این محل ،زمینه تولیــد و صادرات
ســوخت از میعانات گازی منطقــه خانگیران
را فراهــم کرد .الریجانی بیان کرد :بســیاری از
فعاالن اقتصادی خارجی برای ســرمایهگذاری
در مشــهد آمادگی دارند و باید از این ظرفیت در
جهت تکمیل طرحهای نیمهتمام استفاده کرد.
در همین راســتا ،موضوع اعطای اقامت به اتباع

معاون دادگستری خراسان رضوی اعالم کرد

کاهش6هزارنفریجمعیتکیفریخراسان
در دو سال گذشته  450پرونده کالن در خراسان رضوی بررسی شد

دنیــای اقتصاد -معــاون اجتماعی و
پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری
خراسانرضویگفت:جمیعتکیفریاین
استان از ۲۲هزار نفر در سال گذشته به۱۶
هزارنفردرسالجاریکاهشیافتهاست.
به گزارش ایرنا ،سید امیر مرتضوی در نشست
خبری افزود :استفاده از مجازات های جایگزین
حبسیکیازعللکاهشجمعیتکیفریاست
و پرونده های اجرای احکام نیز در این استان به
سرعت رسیدگی شده و اعتبار بخشی به اسناد
رسمیهمباجدیتپیگیریمیشود.
مرتضوی درباره توقف پروژه کمربند جنوبی
مشــهد اظهار کرد :از ابتدای فعالیت این پروژه
مکاتبات و پیگیری های بسیار توسط دستگاه
قضایی صورت گرفته و این دســتگاه ر راستای
صیانت از اراضی ملی به وظایف خود عمل می
کند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه ها و سازمانهای
دیگر نیز باید تکالیــف و وظایف قانونی خود را
انجام دهند ،تاکید کرد :طرح ها و پروژه ها باید
کارشناسی باشد و تمام پیوســت ها در آن در
نظر گرفته شود که در برخی موارد نظیر پروژه
کمربند جنوبی این موارد در نظر گرفته نشده

است.
معاون دادگستری خراســان رضوی گفت:
طی  ۲سال گذشــته  ۴۵۰پرونده کالن در این
استان رسیدگی شد که بخشی از آنها مربوط به
اختالس بود و سعی شد مبالغ اختالس شده به
بیتالمالبرگرداندهشود.
وی با اشاره به فعالیت  ۲۱مرکز مالقات طفل

در خراسان رضوی خارج از کالنتری ها و پاسگاه
ها اظهار کرد :پارســال در این مراکز  ۸۰۰مورد
ســازش رخ داد و از حدود دو و نیم سال قبل دو
دادگاه کیفری به دادگاه اطفال و با حضور مشاور
اطفالاختصاصیافتهاست.
مرتضوی گفــت :هم اکنون هشــت مرکز
مشاوره خانواده در مشهد و  ۸۷مرکز مشاوره در

سایر شهرهای استان زیر نظر دادگستری فعال
است و طی یکسال گذشته ۴۰درصد دعاوی در
این مراکز به سازش انجامیده که فقط حدود سه
درصدازاینتعدادبازگشتداشتهاست.
معاون دادگستری خراسان رضوی با اشاره به
انتخابات امسال ابراز کرد :تمهیدات الزم برای
برگزاری انتخابات در استان فراهم شده و ستاد و
کارگروه پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات
انتخاباتینیزدراستانفعالخواهدشد.
وی مبارزه با مفاســد اقتصادی ،اجتماعی و
اخالقی را از اولویت های دستگاه قضا در استان
دانست و افزود :در این استان با رعایت سه اصل
ســرعت ،صحت و دقت به پرونده های قضایی
رسیدگیمیشود.
وی گفت :حمایت از تولید و ســرمایه گذاری
از دیگر رویکردهاســت و مدیران باید نسبت به
وظایف قانونی خود در این زمینه توجیه شوند
تا از بروز تخلف در حوزه های مختلف جلوگیری
شود .مرتضوی با اشــاره به توجه و اهتمام ویژه
به پیشــگیری از وقوع جرم و خسارت افزود :با
اقدامات صورت گرفته و انجــام تدابیر الزم در
ســیالبهای اخیر کمترین تلفات را در استان
داشتیم.

با صدور رای دادگاه ،امکان ثبت
رسمی سهام در سازمان بورس برای
سهامداران پدیده فراهم و نماد
رسمی پدیده شاندیز نیز در بازار
سرمایه کشور درج خواهد شد

بورس خراسان

وعدههایالریجانیبرایکمکبهخراسان

خارجی در قبال ســپردهگذاری ارزی در ایران را
درجلسه سران قوامطرحوبررسیخواهیمکرد.
وی با بیان اینکه امســال  ۳۰۰میلیون دالر از
محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای
آبیاری نوین و آبخیزداری پیشبینی شده است،
گفت :از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری
خواهیم کرد تا عالوه بر ســهم خراسان رضوی
از این محل ،اعتبار بیشــتری برای این اســتان
تخصیص یابــد و در قالب مشــارکت با خیران،
طرحهای خوبی در این حوزه اجرا شود.
رئیس قوه مقننه خاطرنشــان کرد :پیگیری
خواهیم کرد تا چند مــورد از اختیارات وزیران و
دستگاههایاجراییبهاستانتفویضشود.
استاندار خراســان رضوی هم در این نشست،
خطاب بــه الریجانی گفــت :پیــرو تاکیدات
جنابعالــی در خصــوص اســتفاده از ظرفیت
سرمایهگذارانافغانستانی،جلسهایبا۱۰۰نفراز
تجار این کشور برگزار شد و پیگیر ارائه بستههای
ســرمایهگذاری به فعاالن اقتصادی کشورهای
منطقههستیم.

نداده اســت .حتی به متهمان گفتیم ،حاضریم یک
طرفایننشستهاباسهامداران،شماباشیدامابازهم
چیزی اعالم نشد .انتظاری هروی گفت :اگرچه بعد از
صدورحکمدادگاهدرخصوصمتهمانپدیده،شرایط
نقشآفرینی ســهامداران برای تعیین هیات مدیره
آینده پدیده فراهم میشــود اما از آنجایی که شرکت
پدیده شاندیز مانند بسیاری شرکتهای دیگر درگیر
مسائلزیادیاست،الزماستدستگاههایحاکمیتی
ودستگاهقضاهمچنانبهحمایتخودازاینمجموعه
ادامه دهند .وی تصریح کرد :بعد از صدور حکم دادگاه،
تمام نگاه سهامداران به دولت و وزارت اقتصاد و دارایی
است تا بالفاصله مسائل و برنامههایی که الزم است در
مورداینمجموعهعملیاتیشود.

تغییرات بورس
در هفته اخیر

جدول فوق  ،قیمت پایانی  5روز اخیر معامالتی  ،شرکتهای
فعال در بورس و فرابورس و تغییر یک هفته اخیر آنها را نشان
				
می دهد.
در هفته گذشته شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با نماد
غشان بدلیل افزایش نرخ محصوالت لبنی و افشای اطالعات با
اهمیت متوقف و احتماال یکی از پربازده ترین نمادهای هفته
آینده باشــد .در اواخر هفته گذشته جو کلی بازار و سهمهای
کوچک منفی شد و در روزهای شنبه و یکشنه نیز ادامه داشت.
روز شــنبه اکثر سهمهای کوچک بازار از صف فروش به صف
خرید و یکشنبه برعکس این رفتار را شاهد بودیم در حالی که
سهم های شاخص ساز مثبت و شاخص کل نیز مثب بود .
سیمان قائن با نماد سقاین با  21.32درصد مثبت پر بازده ترین
شرکت هفته می باشد .
شرکت شهد ایران با نماد غشهد با  11/7منفی ترین بازدهی
هفتهگذشته
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان
شیروان و بجنورد)

3/31

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

0/77

3

غشان
(شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

-4/88

4

غشهداب(کشت و صنعت
شهداب ناب خراسان)

2/85

5

غشهد(شهد ایران)

-7/11

6

تبرک(گروه کارخانجات
صنعتی تبرک)

-5/68

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

-0/31

8

سخاش(سیمان خاش)

-6/44

9

سقاین(سیمان قائن)

21/32

10

خرینگ(رینگ سازی
مشهد)

-1/62

11

خشرق
(الکتریک خودرو شرق)

7/02

12

ثشرق(سرمایه گذاری
مسکن شمال شرق)

15/44

13

وتوس
(توسعه شهری توس گستر)

-0/5

14

خراسان
(پتروشیمی خراسان)

5/97

15

فخاس(فوالد خراسان)

-4/07

16

زبینا(کشاورزی و
دامپروری بینالود)

-4/54
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دنیای اقتصاد -رئیس
نمایندگی وزارت امور
خارجه در شمال و شرق
کشــور گفــت :ورود
گردشگران خارجی به
مشهد بر اســاس ویزای فرودگاهی صادر
شده توسط این نمایندگی ساالنه  ۱۵تا ۲۰
درصدافزایشدارد.
غالمعباس اربــاب خالص افزود :بیشــترین
ویزای صادر شــده برای گردشگران خارجی در
کشور متعلق به مشــهد است .وی اظهار کرد :در

ســال ۹۵برای حدود ۷۵هزار گردشگر خارجی
از سوی نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال
و شــرق کشــور ویزا صادر شــد که این تعداد
در ســال  ۹۶به بیش از  ۸۳هزار نفر و در ســال
گذشــته به حدود  ۹۸هزار نفــر افزایش یافت.
وی گفــت :در  ۲مــاه ابتدای امســال نیز برای
حدود  ۱۹هزار گردشــگر خارجــی ویزا صادر
شــده که بــا ادامــه این رونــد این تعــداد در
ســال جاری بــه  ۱۱۵هزار نفر خواهد رســید.
ارباب خالــص با اشــاره به علل افزایــش ورود
گردشــگران خارجی به مشــهد افزود :ارتقای

تسهیالت وزارت خارجه برای صدور و دسترسی
به ویــزا ،صدور ویزای الکترونیکــی ،مهیا بودن
شرایط کشــور برای ورود گردشگر نظیر امنیت،
فراوانــی کاال ،وجود مراکز تفریحــی و زیارتی،
هتلها،مراکزاقامتی،بیمارستانهاومراکزدرمانی
در افزایش ورود گردشگران به مشهد نقش موثر
داشتهاست.
ارباب اظهــار کرد :گرچه در ســال های اخیر
افزایش نــرخ ارز در افزایش ورود گردشــگران
خارجی به مشهد بویژه از کشورهای های عربی
نقش داشته است اما سهم اقدامات انجام شده در

جذب گردشگر خارجی طی سال های گذشته از
اهمیتبسزاییبرخورداربودهاست.
وی گفت :گردشگران بسیار از  ۱۰تا  ۱۵کشور
وارد مشــهد می شــوند که اغلب از کشورهای
کویت ،عمــان ،بحرین ،عراق ،اســترالیا ،هند،
لبنان ،آذربایجان ،نخجوان ،ترکیه ،پاکســتان،
امارات و کشــورهای آمریکای التین ،آســیای
جنــوب شــرقی و آســیای دور میباشــند.
ارباب خالص افزود :بیشــتر گردشگران خارجی
با هدف زیارت و در کنار آن ســیاحت و دریافت
خدماتدرمانیبهمشهدمقدسسفرمیکنند.

امورآگهیهای
  روزنامه «دنیای اقتصاد»
درمشهد
0912 419 86 35
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گزارش

دنیای اقتصاد حال و روز ترانزیت خراسان رضوی را بررسی میکند

« ترکمنســتان گلوگاه و محل
عبور ما به کشــورهای آسیای
میانــه اســت و چالشهــای
فرامرزی بیشتر ما با آن کشور
است .این کشــور در سالهای
اخیر تا جایی که توانسته مشکالتی برای ناوگان
حمل ونقل ایرانــی ایجاد کــرده و البته به نظر
میرسد این کشــمکشها از سوی ترکمنستان،
ی است تا به اهداف دیگر خود در
بیشتر لجولجباز 
روابط سیاسی و دیپلماســی با ایران دست پیدا
کند ».اینها بخشی از صحبتهای احمد زمانیان
یزدی ،رئیــس هیــات مدیره انجمــن صنفی
شــرکتهای حمل و نقل بینالمللی خراســان
رضوی اســت؛ او به محدودیتهای ترکمنستان
اشــاره میکنــد و میگوید :آخرین مشــکالت
مربوط به افزایش یک و نیم دالری تعرفه ها برای
هر تن کیلومتــر و محدودیتهایی برای پذیرش
کامیونها در مرز سرخس بود که تنها روزانه 30
دســتگاه را پذیرش میکنند؛ اما در حال حاضر
این محدودیت شدیدتر شده و تنها به  10کامیون
ایرانــی اجــازه عبــور میدهند؛ یعنــی عمال
کامیونهای ایرانــی باید زمان زیادی را در مرزها
ســپری کنند تا نوبت به عبور آنها از مرز سرخس
برسد؛ این درحالیست که بیشتر از  6ماه است که
پل سرخس آماده بهره برداری است و میتواند در
تسهیل تردد کمک کند.

به نظر میرسد این کشمکشها از
سویترکمنستان،بیشترلجولجبازی
است تا به اهداف دیگر خود در
روابط سیاسی و دیپلماسی با ایران
دست پیدا کند
وی ادامه میدهد :از ســوی دیگر ترکمنستان
برای محمولههای تاجیکستان نیز محدودیتهایی
را اعمال کــردو با اعمــال محدودیتهای خود،
ناوگان حمــل و نقل ما را با چالــش برای حمل
کاال به کشــورهای ازبکســتان ،تاجیکســتان و
قرقیزستان مواجه کرده و تاکنون علی رغم اینکه
دســتگاه های دولتی تالشهــای فراوانی برای
هموار ساختن مشــکالت انجام دادند ،نتیجهای
حاصل نشــده و روز به روز هم وضعیت وخیم تر
میشود.
به گفته زمانیان ،در مرز نیمروز در سیســتان
و بلوچســتان نیز مشکالت بســیاری برای ورود
ناوگان مــا برای بارگیــری محمولــه ترانزیتی
در بندرعباس وجــود دارد؛ متاســفانه چندین
ســازمان در امور دخالت کردند و بسیاری از این
محمولهها به مسیر نیمروز به افغانستان متوقف
شــدند آن هم تنها به علت چالشهایی که برای
پذیرش ناوگان افغانســتان اســت .در حقیقت
این دســته از محمولهها بیشتر توسط رانندگان
افغانستان حمل می شود چراکه رانندگان ایرانی
تمایلی به حمل آنهــا ندارند .علت این مســاله
سختگیریهایی است که در مرز برای رانندگان
ایرانی میشود نظیر پذیرش کم به صورت روزانه
و حدود  60تا  70دســتگاه کــه تعداد محدودی

زمانیان:مشتریانخارجی
به دنبال مسیری میگردند
که هزینههایشان کمتر شود و
حداقل برای  3ماه ثابت باشد تا
برنامهریزی کنند اما  ما نمیتوانیم
نرخ ثابتی برای یک ماه بدهیم و
به همین دلیل مشتری بسیاری را
از دست دادهایم
از ایــن تعداد بــه کامیونهــای ترانزیتی تعلق
میگیرد.
این عضو هیــات نمایندگان اتاق مشــهد در
خصوص آثار نوســانات نرخ ارز بر حوزه ترانزیت
عنوان میکنــد :از ابتدا دولــت ارزی را به حمل
کاالهــای ترانزیتــی اختصــاص نداده اســت؛
این درحالیســت که ویــزای رانندگان و ســایر
هزینههایشــان را با ارز آزاد تهیــه میکنیم که

سیادت :کاالهای ترانزیتی به مقصد
دوغارون عمدتا از مسیر دریایی
و به میزان کمتری از مرزهای
زمینی همچون بازرگان و مرزهای
مشترک عراق و آذربایجان به
ایران وارد میشود که در شرایط
فعلی به دلیل امتیازات ویژه مسیر
دوغارون -هرات عمده این کاالها
به مقصد افغانستان از این مسیر
انجاممیشود

باتصمیمشورایعالیهماهنگیاقتصادیسرانسهقوهایجادشد

کارگروهیبرایپیگیریقانونبهبودمستمر
محیطکسبوکار

برای حل آنها انجام میشود.

zکمیسیونی برای حل مشکالت ترانزیت؟

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

zلج بازی ترکمنستانی ها

چالشهایصنعتحملونقلخراسان

خبر

دنیای اقتصاد -در ماهها و ســالهای اخیر گزارشهایی در خصوص مشــکالت ترانزیت خراسان رضوی منتشر کرده ایم؛
افسانه آشفته
خبرنگار
مشــکالتی که به دلیل قانون گذاریهای جدید و اعمال محدودیتها از سوی کشورهای همسایه هر بار تازگی پیدا میکند؛
نباتوجهبههممرزبودنشباچندکشوربرکسیپوشیدهنیستوباوجودبرخورداریاز یکمرزمشترک
اهمیتصنعتحملونقلدرایناستا 
با افغانستان و سه مرز با ترکمنستان که دروازه ورود به آسیای میانه هم به شمار میرود ،تاکنون مشکالت زیادی برای فعاالن بخش خصوصی
ایجاد شده است .از اهمیت حمل و نقل بین المللی در خراسان رضوی همین بس که بالغ بر 220شرکت در استان فعالیت میکنند واشتغال قابل
توجهی برای حدود  3000نفر ایجاد کرده استو با وجود کاهش حجم ترانزیت در کشور ،حمل بیش از  80درصد کاالهای ترانزیتی به مقاصدی
چون کشورهای آسیای میانه و پاکستان توسط ناوگان خراسانی انجام میشود .ناوگانی که به علت توان باالیش ،یکی از قطبهای حمل و نقل
کشــور به شمار میرود .بزرگترین مجموعه حمل و نقل بین المللی کشور پس از تهران ،به خراسان رضوی تعلق دارد .وضعیت ناوگان حمل و
نقل این استان در سطح ملی بسیار مطلوب است اما فعاالن افغانستانی ،ترکمنستانی و کشورهای آسیای میانه به دنبال مسیرهایی سریعتر
و ارزانتر هستند .مشکالتی که در سال گذشته صدای فعاالن بخش خصوصی و حتی رانندگان را درآورد و شاهد اعتراض سراسری رانندگان
بودیمودرنهایتباافزایشنرخکرایههاودستمزدوضعیتآرامشداماهمچنانبرخی مشکالت ازجملهافزایشقیمتروادید،مشکالتراننده
کامیونها در مرزهای ترکمنستان و افغانستان ،مشکل صف های طویل و ...به قوت خود باقی است .در این گزارش به بررسی چالشهای پیش
رویصنعتحملونقلخراسانپرداختهایمومسالهراازسویمسئوالنبخشخصوصیودولتیموردبررسیقراردادهایم:
چنین مســائلی اثر مســتقیم بر روی کرایههای
حمل میگذارد .در حمــل و نقل ثبات قیمت از
اهمیت باالیی برخوردار اســت امــا به گفته وی،
نمیتوان به مشــتریان خارجی نرخ ثابتی را ارائه
داد .زمانیان میگوید :مشتریان خارجی به دنبال
مسیری میگردند که هزینههایشان کمتر شود
و حداقل برای  3ماه ثابت باشــد تــا برنامهریزی
کنند اما ما نمیتوانیم نــرخ ثابتی برای یک ماه
بدهیــم و به همین دلیل مشــتری بســیاری را
از دست دادهایم.
وی تصریــح میکند :هم اکنــون حدود  60تا
 70درصد مســیر ترانزیتی ما بــرای خروج کاال
از پاکســتان صــورت میگیرد .چرایــی آن هم
سختگیریها و دخالت ســازمانهای گوناگون،
نوســانات ارزی ،توقفهــای طوالنــی مــدت،
بوروکراسی ایران و ...است.
zاهمیت فعال شدن چابهار برای رونق ترانزیت

«صــادرات نبایــد بــه مقوله
ترانزیت گره زده شود؛ این دو
مقوله تنها در مسائلی میتوانند
با هم اشتراک داشته باشند .آن
هم مشکالتی نظیر ترافیک در
مرزها ،مشــکالت در گمــرک ،توســعه روابط
اقتصادی با خارج ،افزایش اعتبار سیاسی و اقتدار
اقتصادی در ارتباط با همســایگان و  ...اســت».
محمود ســیادت ،رئیس اتاق مشــترک ایران و
افغانستان ادامه می دهد :متاسفانه ناوگان حمل و
نقل ریلی ما به کندی حرکت میکند و مشکالت
خاص خود را دارد و اگرچه سهم قابل توجهی در
ترانزیت کاال به آســیای میانه به خود اختصاص
داده اما به اندازه کافی نیست.
ســیادت به دلیل انتخاب مرز دوغارون توسط
بازرگانان اشــاره میکند و میگویــد :کاالهای
ترانزیتــی به مقصــد دوغارون عمدتا از مســیر
دریایی و بــه میزان کمتــری از مرزهای زمینی
همچون بــازرگان و مرزهای مشــترک عراق و
آذربایجان به ایران وارد میشــود که در شرایط
فعلی بــه دلیل امتیازات ویژه مســیر دوغارون-
هرات عمــده این کاالها به مقصد افغانســتان از
این مسیر انجام میشــود .چراکه نزدیکترین و

امنترین مسیر به هرات است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراســان رضوی به
مشــکالت امنیتی و سیاســی میان افغانستان و
پاکستان اشاره و اظهار میکند:در مسیر ترانزیتی
کراچی به جالل آباد در شــمال شرق افغانستان
مشکالتی وجود داشــت؛در نتیجه آنها به دنبال
راهی جایگزین برای این مسیر بودند که بهترین
آن ،مسیر چابهار بود .در حال حاضر نیز هندیها
تمایل زیادی به دسترسی به افغانستان و آسیای
میانه دارند .از ســوی دیگر پاکستان به هندیها
اجازه عبور کاالهایــش را نمیدهد .بنابراین این
مسئله باعث شــده که هندیها به مسیر چابهار
عالقه نشان دهند و سرمایهگذاریهایی را در این
منطقه انجام دهند.
در نتیجه اگر مســیر چابهار به میلک در زابل و
نیمروز افغانستان فعال شود که اخیرا فعالسازی
آن آغاز شــده و همچنین اگر هم مسیر ریلی این
مسیر تکمیل شود ،بســیاری از بارهای ترانزیتی
افغانســتان از این مسیر منتقل خواهد شد .به هر
حال مسیر چابهار به میلک ،مسیر ترانزیتی بهتر و
مساعدتر برای مقصد افغانستان به شمار میرود
اما برای نــاوگان حمل و نقل خراســان رضوی
رقیبی جدید محسوب میشود.
zدرآمد افزایش یافته اما...

از ســیادت در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز
سوال میکنیم و او در پاسخ به ما میگوید :درآمد
ترانزیتکاران ،ارسالکنندگان و حملکنندگان
که در حوزه حمل و نقل بین الملل فعالیت دارند،
به صورت ارزی است.
بنابرایــن هر چه کــه میزان نــرخ ارز ،قیمت
الستیک و خدمات افزایش یافته به همان نسبت
نیز درآمدها افزایش پیدا کــرده؛ البته در بعضی
موارد ممکن اســت که دچار ضرر و زیان شــده
باشــند اما به صورت کلی این حوزه دچار ضرر و
زیان نشــده اســت .اثر افزایش نرخ ارز بیشتر در
حوزه صادرات به چشم می خورد که پرداخت ها
ریالی بوده است.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان،
مقایســه بین هزینه حمــل و نقــل در ایران به
دالر و قیمت منطقه ای به دالر مثل افغانســتان

شــاید خیلی منطقی نباشــد چرا که پارامترها
و اجزای آن متفاوت اســت؛ در داخل افغانستان
قیمت کشــنده و کامیون به علت نرخ پایین در
گمرکات ،دســتمزد کم راننــده ،هزینه پایین
تعمیرات و قطعات یدکی نســبت به ایران بسیار
کمتر است.
قیمــت ســوخت در ایــران بســیار ارزانتر از
افغانســتان اســت اما از ســوی دیگر بسیاری از
محدودیتهــا در ایران همچون بیمــه اجباری،
هزینه های باالی الســتیک به دلیل تعرفههای
گمرکی و ...وجود دارد که در افغانستان و آسیای
میانه متفاوت است و نمیتوان به صورت کلی این
مقایسه را انجام داد .باید پارامترها را جزء به جزء
بررسی کرد تا بتوان نتیجهای کلی گرفت.
zگروکشی ترکمنستان

مجید محمدنــژاد ،رئیس اتاق
مشــترک ایران و ترکمنستان
نیزبه مســاله ســهمیه بندی
ترکمنســتان بــرای ورود
کامیونهای ترانزیتی اشاره و
اظهار میکند :این کشــور از مرز لطفآباد روزانه
حدود  ۸۰کامیون ایرانی را پذیرش میکند و این
مســاله برای مرز ســرخس نیز به همین صورت
است و در بازههای زمانی این سهمیه را افزایش یا
کاهش میدهد.
وی بــه عــوارض یــک و نیــم دالری بــرای
کامیونهای ایرانی اشــاره میکند و میگوید :به
این مساله اعتراض کردیم و آنها نیز مدعی شدند
که در قبال مابهالتفاوت نرخ ســوختی است که
از کامیونداران ترکمنســتان در ایــران دریافت
میشود .این عوارش منجر به افزایش قیمت تمام
شده کاالی صادراتی ما شده است.
محمدنژاد با تاکید بر اینکه در چندین مســاله
با ترکمنستان درگیر هســتیم که حق را به خود
میدهند ،اظهار میکنــد :آنها در حوزه ترانزیت و
حمل و نقل معذرویتهــا و محدودیتهایی برای
ما ایجاد کردند؛ به عنوان مثال در مســاله تهاتر
گازی و پرداختی به وزارت نیرو مشکالتی وجود
دارد .تمام این چالشها به حوزه صادرات ما لطمه
میزند که البته پیگیری و مکاتبات مســتمری

علــی رســولیان ،معــاون
هماهنگــی امــور اقتصادی
استانداری خراســان رضوی،
درباره نقش دولت در تسهیل
مشکالت حمل و نقل با تاکید
بر اهمیت ترانزیت -کــه بخش عظیم و مهمی از
اشــتغال خراســان رضوی را به خود اختصاص
داده -میگوید :استان ما نقش مهمی در ترانزیت
به ویژه حوزه جــادهای به مقاصد افغانســتان و
آسیای میانه دارد اما محدودیتهایی وجود دارد؛
محدودیتهــای جدیــدی چــون افزایش نرخ
تنکیلومتر برای کامیونهای ترانزیتی توســط
ترکمنســتان و محدودیت پذیرش در مرزها که
ترکمنســتان اعمال کرده که البته این مساله را
پیگیــری کردیم و مکاتباتی با این کشــور انجام
دادیم.

زمانیان :هم اکنون حدود  60تا 70
درصد مسیر ترانزیتی ما برای خروج
کاال از پاکستان صورت میگیرد.
چرایی آن هم سختگیریها و دخالت
سازمانهای گوناگون ،نوسانات ارزی،
توقفات طوالنی مدت ،بوروکراسی
ایران و ...است

وی ادامهمیدهد :طی جلســهای بــا وزیر راه
به مســاله ترانزیت در این مناطق تاکید شد و در
آینده نزدیک کمیسیون مشــترک دو کشور در
سطح اســتان برگزار میشود تا مسائل مربوط به
افزایش پذیرش کامیونها در مرزهای سرخس و
باجگیران و کاهش هزینه کامیونهای ایرانی در
مسیر ترکمنستان مرتفع شود .از طرفی ،به دلیل
مشکالتی که کشــور ترکمنستان با تاجیکستان
دارد ،ارســال کاال از مســیر ترکمنســتان بــه
تاجیکستان با مشکل مواجه شده که این موضوع
هم باید مورد پیگیری قرار گیرد.
یکی از مشکالت موجود در مرزهای افغانستان
با ایران بــه ویژه مــرز دوغارون -اســام قلعه،
محدودیت پذیرش کامیون است؛ به علت وجود
محدودیتهایی در آن طرف مرز ،پذیرش در این
طرف مرز کمتر اســت .راه حل معاون اســتاندار
در این زمینه ،توســعه پایانههــای حمل و نقلی
و اســتفاده از ظرفیت منطقه ویژه است که تنها
بخش محدودی در این منطقه فعال شــده و باید
به عنوان یکی از رویکردهای دولت برای توســعه
منطقه ویژه مدنظر قرار گیرد.

رسولیان ۹۰:درصد خط ریلی
خواف -هرات تکمیل شده ،با فعال
شدن این مسیر بسیاری از کاالهای
ما از این طریق حمل خواهند شد که
منجر به کاهش تجمع کامیونها در
مرز میشود
رســولیان از برنامه ریزی برای سفری به همراه
هیاتی متشــکل از مسئوالن حملونقل و گمرکی
خراســان رضوی به هــرات در در اوایــل تیرماه
خبــر میدهد و میگوید :در این ســفر قصد داریم
کمیسیون مشترک اقتصادی دو استان با محوریت
بررســی موانع گمرکات مرزی و تردد کامیونها را
برگزار کنیم تا تسیهالتی صورت گیرد.
zخط ریلی خواف -هرات در مرز بهرهبرداری

رسولیان با تاکید بر اینکه بالغ بر  ۹۰درصد خط
ریلی خواف -هرات تکمیل شده ،تصریح میکند:
با فعال شــدن این مسیر بسیاری از کاالهای ما از
این طریق حمل خواهند شد که منجر به کاهش
تجمع کامیونهــا در مرز میشــود .همچنین
مشکالت ســاختاری چون قدیمی بودن ناوگان
حمل و نقل مزید بر علت شــده و موجب افزایش
هزینههای ما میشــود .معــاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی معتقد است
که افزایش نرخ ارز هزینههای زیادی بر ترانزیت
نداشــته حتی هزینه حمل کاالهــای خارجی
توســط کامیونهایی که از مســیر ایران حمل
شدند ،نسبت به گذشــته کاهش یافته است که
البته بحث افزایش تعرفهها در مســیر حمل کاال
به ترکمنستان و معطلی رانندگان در مرز بر روی
قیمت تمام شده تاثیر میگذارد.

محمدنژاد   :ترکمنستان
از مرز لطفآباد روزانه حدود ۸۰
کامیون ایرانی را پذیرش میکند و
این مساله برای مرز سرخس نیز به
همین صورت است

دنیای اقتصاد -رئیس اتاق ایــران گفت :کارگروهی با
دستور شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه،
برای پیگیری حتمی اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار
تشکیل شد و در راستای احصای اولویتهای این بخش،
نظرات اتاق نیز برای این موضوع اخذ شــد .غالمحسین
شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد ،تشریح
کرد :چند هفته پیش فعــاالن اقتصادی با رئیس جمهور
نشستی داشتند و انتقادات صریحی در باب عدم اجرای
قانونبهبودمستمرمحیطکسبوکارمطرحشد.بههمین
واسطه،درشورایعالیهماهنگیاقتصادیسرانسهقوه،
همین موضوع به بحث گذاشته و مقرر شد تا دبیر شورا با
همکاری اتاق کارگروهی را برای پیگیری حتمی اجرای این
قانون(در مدتی مشخص) ایجاد کند .وی افزود :این مهم در
جلساتآقاینهاوندیانبانمایندگاناتاقایرانبررسیشد
و مواد 2و 3و 24به عنوان اولویت برای پیگیری و تحقق در
دستور کار قرار گرفت .این روند بررسی و پیگیری اجرای
قانونمذکور،مستمرخواهدبود.
zتطبیق آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز فعاالن اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به تشکیل شورای
عالی آموزش و تربیت فنی و حرفهای اشاره کرد و آن را عامل توسعه
نظام مهارت آموزی برشمرد و گفت :این موضوع به تایید و تصویب
وزیرکار،تعاونورفاهاجتماعیرسیدوامیدواریمبسترسازتحوالت
مثبتی شود .وی به تالش های اتاق برای توسعه این مهم در کشور
اشارهکردوگفت:یکتجلیاینبحث،پیگیریآموزشهایدوگانه
ایــران و آلمان بود که اقدامات خوبی در این راســتا در اتاق ایران و
مشهدانجامگرفتهاست.
شافعی یکی از اشــتباهات موجود در سیســتم فعلی آموزش
فنی و حرفه ای کشــور را تعریف دوره های آموزشــی و دعوت از
فعاالن اقتصادی برای شــرکت در آنها دانست در حالیکه باید ابتدا
نیازسنجی انجام پذیرد و سپس به تناسب آن دوره های آموزشی
تعریفواجراییشوند.
رضا حمیدی ،عضــو هیات نمایندگان اتاق مشــهد نیز در این
نشســت بر ضرورت توجه به توســعه آموزش های کاربردی فنی
و حرفه ای تاکید کرد و گفــت :چالش فعلی ما در این بخش ،نبود
تجهیزات روزآمد آموزشی ،در اختیار نداشتن استادکاران متناسب
با تجهیزات و فناوری های روز ،ضعف فرهنگی و نوع نگاه خانواده ها
به آموزش های فنی و حرفه ای و ...است.
این عضو مجمع خیرین توســعه و ترویــج آموزشهای فنی و
حرفهای خراســانرضوی ،به اقدامات انجام گرفته از ســوی این
ساختاراشارهوعنوانکرد:دراینمجمعمقررشدتاچهارهنرستان
در چهار بخش اقتصادی شــامل مواد غذایی ،صنایع ساختمانی،
کشــاورزی و تکنولوژی و تجهیزات صنعتی با مشارکت خیران و
تشکلهایاقتصادیفعالایجادشوند.
محمدعلی چمنیان ،دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد
نیــز در همین رابطه عنوان کرد :خوشــبختانه گام های خوبی در
مسیر توسعه آموزش دوگانه برداشــته شده و در تیرماه نیز شاهد
برگزاری دوره آموزشی  E_CHECKبا مشارکت اتاق بازرگانی
و بنیاد آموزش و مهارت آلمان( )SBHهســتیم .وی ادامه داد :در
چهار هنرستانی که اشاره شد نیز مقرر شده همین سیستم آموزش
دوگانه پیاده سازی شــود و امتحانات آن زیر نظر موسسه مذکور و
مدارکشهمدرسطحبینالمللیصادرشود.

80zدرصد صادرات زعفران پارسال را غیرمتخصصها انجام دادند

علی شــریعتی مقدم ،عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد نیز
به رایزنی های اخیر با بانک مرکزی در راســتای رفع مشــکالت
صادرکنندگان زعفران و گیاهان دارویی اشــاره کرد و توضیح داد:
دردیداریکهنمایندگاناینبانکداشتیم،عنوانشدکه80درصد
صادرات زعفران در سال 97توسط افراد غیرمتخصص انجام گرفته
و  20درصد باقیمانده نیز مربوط به ایامی بوده که فشارها هنوز زیاد
نشدهبودند.ازنمایندگانبانکمرکزیخواستیمتااهلیتاقتصادی
و صادراتی فعاالن این حوزه احراز شــود و در این راســتا نیازمند
همراهیاتاقایراننیزبرایپیگیریبحثمذکورهستیم.

zتصمیمات مقطعی ،فضای کسب و کاررا به چالش کشیده است

محمدحسين روشنك ،دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد
با انتقاد از بخشنامه ها و تصمیمات شتابزده ،عنوان کرد :در بخش
مسکن و عمران نیز فضای کســب و کار دشوار است .فردی مجوز
اجرای پروژه ای را اخذ می کند و حتی برای آن سرمایه گذار خارجی
جذب میکند امــا چند صباح بعد به یکباره تصمیم می گیرند که
نبایدطرحاجراییشودیامثالدرمشهدنیازبههتل5ستارهنیست.
توقف این جنس پروژه ها بعد از چند سال پیشبرد آن ها و هزینه
کرد فراوان ،جز راندن ســرمایه ها و سرمایه گذاران ،اثر دیگری در
پیندارد.
علیکبیر،دبیراتاقمشهدنیزدرتوضیحاتی،بهایجادیککمیته
سه نفره ،متشکل از نمایندگان اتاق ،گمرک و سازمان صمت اشاره
کرد و گفت :این کمیته پایشی جدی در حوزه کارت های بازرگانی
انجام می دهد و تاکنون تخلفات 30کارت بازرگانی گزارش شــده
و مواردی نیز تعلیق شــده اند .این روند بررسی و پایش به صورت
مستمر ادامه خواهد داشــت .طبیعتا اتاق اجازه ورود به تشخیص
اهلیت حرفه ای متقاضی کارت را ندارد و به نظر می رسد همین امر
یک نقیصه بر سر راه نظارت در این حوزه است.

ضمیمه استان های خراسـان
روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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عبده تبریزی :مطرح کردن مسالهای
به نام «برند» در کشورهایی که عمال
برند وجود ندارد ،شجاعت بسیاری
را میطلبد؛ حداقل در این  6دوره،
همایش برندینگ به عنوان یک
سرعلمدار برند شجاعت و جرات به
خرج داده و مساله را مطرح کرده است
عبده تبریزی با تاکید بر اینکــه برند نیازمند این
اســت که مردم ایران ،تولیدکنندگان ،دولتمردان و
دانشگاهیان دست به دســت یکدیگر دهند ،اظهار
میکند:یعنیصنعت،دانشگاهودولتدرکناریکدیگر
به برندسازی اهمیت دهند و آن را بسازند .اگر کمپانی
ماشینسازی بنز ،بنز شــده آیا دولت آلمان تاثیری
در برند شــدن آن نداشته است؟ دولت در رسیدن به
جایگاه کنونیاش نقش اساســی داشته اما آیا ما هم
اقداماتی همچون آلمان بــرای برندهای خود انجام
دادهایم؟ ایران وقتی صاحب برند میشــود که تمام
قوا ،دولت ،مجلس ،دانشگاه ،صنعت ،مصرفکننده
و تولیدکننــده مانند یک تیم عمل کنند؛ دولت باید
پای برند ایرانی بایســتد و مسیر را برای رسیدن برند
بهسطوحجهانیهموارکند.
به گفته این اقتصاددان ،چنین مسائلی حقایق تلخ
برند و برندسازی در ایران است؛ ما گمان میکنیم یک
صنعتگر به تنهایی میتواند یک برند را خلق کند در
حالیکهمیبینیمیکصنعتگرتوان،عمروانرژیخود
را گذاشته اما به اندازه یک برند خارجی به برند شدن
دست نیافته اســت .چرا؟ چون حمایتهای جانبی
تبدیل شدن به یک برند از او صورت نگرفته است.

علوی :ارزش برندهای ایرانی در چند
سال اخیر رشد بسیاری پیدا کرده در
حالی که  ۱۰سال پیش شرکتهای
ی حتی با واژه «برند» آشنا نبودند
ایران 
و تنها  با نام تجاری آشنایی داشتند.
مسلما این همایشها باعث میشود
که مدیران ساختارها و راهکارهای
برندینگرادریابند
از او در خصوص اقداماتی که باید در هفتمین دوره
همایش برندینگ صورت گیرد ،سوال میکنیم و در
پاسخبهمامیگوید:بایدیککمیتهتحقیقوپیگیری
برندایجادشود؛درایندورهبایدبرمساله«اجرا»تاکید
شود نه تئوری و از سویی دیگر باید به گونهای باشد که
تماممخاطباناینهمایشمتوجهسخنرانیهاشوند.
تشکلهایی از سوی دانشگاه و دولت پای کار بیایند.
هنگامی که حرف از تولیــد داخل میزنیم ،باید ۱۰
سالدیگرهمچونکشورهایمالزیویاترکیهشویم؛
یعنی صنعت ما به جایی برسد که رقیب خارجی را به

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

دنیای اقتصاد دستاوردهای برگزاری شش دوره همایش ملی برندینگ در مشهد را بررسی میکند

zدر کسبوکار به دنبال کاه بودیم

عبده تبریزی میافزاید :تمام این مســائل نشان
دهنده این است که صنعتگر ما مسیر خود را اشتباه
رفته و دولت هم به آن کمک کرده اســت .از ابتدا به
دنبال کاشــت گندم نبودیم زیرا فقط به دنبال کاه یا
همان پول بودیم .باید پای برند خود بایستیم ،صبور،
با متانت و پشــتکار به کار ادامه دهیم تا نسل بعد ما
صاحب برند شود .این خیلی ساده اندیشی است که
اگر لوگوی قشنگ طراحی کنیم ،وفاداری مشتری را
خواهیمداشتچراکهمشتریبهدنبالکیفیتاست.
حال که تحریمها شدت یافته آیا وقت آن نرسیده که
زعفرانکارها ،خودروسازان و سایران از این تهدید به
عنوانفرصتاستفادهکنند؟!

zتغییرنگرشکلیداساسیدربرند

یحیی علوی ،مشاور بینالمللی
کسب و کار هم معتقد است آنچه
که باید در محیط کســب و کار
روی دهد« ،تغییر نگرش» است؛
تا زمانیکه کسب و کارهای ما به
صورت موقت و مقطعی باشند ،هیچگاه نمیتوانند به
برند شدن فکر کنند چراکه برند در کوتاه مدت شکل
نمیگیرد بلکه در وفادارســازی مشتریان ،فروش و
سودباالدربلندمدتو...ایجادمیشود.
وی به افزایش رقابــت در بازارهای ایران در صنایع
گوناگــون تاکید کــرده و علت آن را نیاز کشــور به
برندینگ بیان و خاطرنشــان میکند :این در حالی
اســت که گمان میرود در برخی از صنایع برندینگ
در ایران جواب ندهد و حتی نیاز نباشد.
علوی میافزاید :البته ارزش برندهــای ایرانی در
چند سال اخیر رشد بسیاری پیدا کرده در حالی که
ی حتی با واژه «برند»
 ۱۰سال پیش شرکتهای ایران 
آشنانبودندوتنهابانامتجاریآشناییداشتند.مسلما
این همایشها باعث میشــود که مدیران ساختارها
و راهکارهــای برندینــگ را دریابند؛ بــه ویژه برای
شرکتهایی که در حوزه صادرات فعالیت دارند ،این

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

«در خراســان رضــوی نهضت
خوبی در خصوص برند شــکل
گرفتهاست».احمداثنیعشری،
عضوهیاترئیسهانجمنمدیران
صنایعخراسان،بهاینمهمتاکید
کرده و میگویــد :ارزیابی برند با دیدگاه علمی انجام
میشود و از مدلهای تعالی سازمانی ،اساتید خبره و
الگوهای خارجی کمک گرفته میشود که همین امر
باعث ایجاد رقابت میان بنگاههای اقتصادی خواهد
شــد .از ســوی دیگر با راهاندازی کلینیــک برند،
عارضههایواحدهاشناساییمیشودتابتوانشرایط
آنها را بهبود داد؛ این کلینیک در اســتان و کشــور
مطرح شده و دستاوردهای مطلوبی را برای بنگاههای
اقتصادی به همراه داشته اســت .وی ادامه میدهد:
امروز بنگاههــای اقتصادی با یکدیگر رقابت خوبی را
دارند تا جایزه برند را از آن خود کنند و در سطح کشور
واستانمطرحباشند.واحدهایصاحبنامومشهوری
در خراسان رضوی فعالیت دارند که نسبت به گذشته

دنیای اقتصاد -اهمیت برند و برندسازی در دنیای تجاری امروز بر کسی پوشیده نیست؛ موفقیت در برندسازی عالوه بر
افسانه آشفته
خبرنگار
توسعه بازارهای صادراتی ،بر اعتبار بینالمللی کشــورها میافزاید و به همین دلیل است که امروز شرکتهای بزرگ در
تالشند تا در برندسازی و جا افتادن نام و نشانشان در اقصی نقاط دنیا گوی رقابت را از یکدیگر بربایند .اما ایران هم در سالهای اخیر تالش
کرده تا از غافله برندسازی و توجه به این مقوله عقب نماند و به ویژه استان خراسان رضوی در سالهای گذشته به موضوع برند ورود کرده و
چهنمونهایبهترازبرگزاریششدورههمایشملیبرندینگدرمشهد؛همایشیکههرسالبههمتانجمنمدیرانصنایعخراسانبرگزار
میشود و خود یک نوآوری و ابتکار برای استان است و به عقیده اساتید و کارشناسان توانسته بعد از  6دوره برگزاری ،به بلوغ نسبی دست
یافته و به محلی برای گردهمایی برندهای معتبر تبدیل شود و جایگاهی ملی و تخصصی در حوزه نام و نشانهای تجاری پیدا کند .برندینگ
از اهمیت زیادی برخوردار است .بسیاری از کشــورهای دنیا پا به این عرصه گذاردهاند و براساس اعالم معاون وزیر کار ،ایران به لحاظ رتبه
برندینگ در میان کشورهای منا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) در رتبه  ۷۱قرار دارد .فعاالن اقتصادی در مشهد نیز بر لزوم ورود به این
عرصهاتفاقنظرداشتندونخستیندورهبرگزاریاینهمایشازسال 92آغازشدوسالگذشتهدرششمیندورههمایش ۷۷،واحدصنفیو
صنعتیدرخراسانرضویشامل ۲۶واحدصنفیو ۵۱واحدصنعتیدراینهمایششرکتکردند.
زحمتبیاندازد،حتیاگربرندهنشود.

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

zشکل گیری نهضت برند در خراسان رضوی

نهضتی برای نامونشان

مسالهحیاتیومهماست.
مشاور بینالمللی کســب و کار در خصوص تولید
بدون کارخانه و اهمیت آن برای برندها اظهار میکند:
پس از انقالب صنعتی چهارم کــه رقابت در بازارها
افزایش یافته بود ،شرکتها متوجه شدند برای مردم
خط تولید مهم نیست .در حالی که امروز در کشور ما
و حتی در تبلیغات خط تولید را نشان میدهند .باید
توجه داشــت امروز برای مردم «نام تجاری» اهمیت
دارد .همواره در هر کشــوری و هر بــازاری نوآورانی
هســتند که جلوتر از زمان بازارهــای خود حرکت
میکنند که پیشــرو و موفق در حوزههای گوناگون
همچونصادرات،وفاداریمشتریو...هستند.
بهگفتهوی،بهنظرمیرسدآرامآرامسایرشرکتها
سوار بر قطار برند شدهاند اما این مساله دارای ارتباط
نزدیکی به راس مجموعه است که چه نوع تفکری و
نگرشی دارد یعنی تا زمانی که راس مجموعه نگرش
سنتیداشتهباشد،سازمانموفقنخواهدشد.
علــوی تصریح میکند :در کشــور مــا وقتی در
خصوص کســب و کار بحث میکنیم ،مساله بزرگی
به نام «نظریه آکادمی» وجود دارد که بیشتر نگرش
منفی رخنه کرده است؛ این نگرش منفی نهتنها در
بنگاههای اقتصــادی بلکه در عموم نیز جا افتاده و در
بسیاری از مســائل یک علمزدایی عجیبی به چشم
میخورد؛ به ویژه در کسب و کار و مدیریت.
مشاور بینالمللی کســب و کار با بیان اینکه باید
فعــاالن اقتصادی دریابنــد که بــرای برند محیط
جغرافیایی تفاوتی ندارد ،خاطرنشــان میکند :اثر
موقعیت جغرافیایی در برند را خود ما باید در محیط
کســب و کار به وجود آوریم چرا کــه در تاریخ ایران
برندهایی موفق بودند و هستند که این نگرش منفی
رانداشتند.
بازدهی این همایش ارتباط نزدیکی به این مساله
دارد که چه کســانی به همایش وارد میشوند و چه
خروجی را از همایــش میخواهند؛ در این همایش
باید مدیران ارشد سازمانها دعوت شوند تا خروجی
بهتریحاصلشود.

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13
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عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

zمطرحکردنبرندشجاعتمیطلبد

حســین عبده تبریزی یکی از
اقتصاددانان برجســته کشــور
معتقد اســت که مطرح کردن
مســالهای به نــام «برند» در
کشورهایی که عمال برند وجود
ندارد ،شجاعت بسیاری را میطلبد؛ حداقل در این 6
دوره ،همایش برندینگ به عنوان یک سرعلمدار برند
شجاعت و جرات به خرج داده و مساله را مطرح کرده
است.
وی از اتالف منابع و امکانات کشــور ابراز ناراحتی
کرده و میگوید :براســاس آمار ،شاهد افزایش رشد
دانش ،کارآفرینی ،خالقیت ،نوآوری و شــرکتهای
دانشبنیان هستیم و منابع و امکانات بسیار مطلوبی
را در اختیار داریم .از طرفی دیگر محصوالت بینظیر
همچون زعفران ،کشــک و ...داریم اما با این وجود،
حرفی برای گفتن در ســطح جهــان نداریم .چرا ما
نتوانســتیم با این همه امکانات ،انسانهای نخبه و
فرهیخته ،محصولی را در سطح جهانی معرفی کنیم
که مختص ایران باشــد؟ چرا «مک دونالد» برند شد
اما «نان داغ کباب داغ» برند نشد؟ محصوالتی داریم
که نمونه خارجی نــدارد در حالی که در وزارتخانهها
میچرخــد و آنقدر میچرخانند کــه صاحب آن را
خستهمیکنند.
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سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

zکیفیتتنهاباپاسخگوییبرندصورتمیگیرد

رضا فرشــته خو ،طراح و مشاور
ارشــد معماری و برندســازی
مجتمعهــای تجــاری و
فروشــگاههای زنجیــرهای هم
معتقداستکهاینگونههمایشها
در دســتاوردهای عملی تاثیرگذار است چراکه این
دانش در ذهن صاحبان سرمایه و کار رسوخ میکند و
مشکالتی که ناشــی از عدم آگاهی است را راحتتر
مرتفع خواهد کرد .تاثیرگــذاری این همایشها در
افزایش بهرهوری ،ســود ،موفقیت ،تســلط بیشتر
مدیران صاحب ســرمایه برای کســب و کارشان و
موفقیتدربازارهایجهانیاست.
به گفته وی ،همایش برندینگ در خراســان قطعا
برای برندها تاثیر مثبتی به همراه داشــته چراکه در
مشــهد بازارهای مطلوبی همچون بازار گردشگری
وجــود دارد که بســیار پر بار اســت .خراســان در
محصوالتــی همچون زعفران ،چرم مشــهد ،فرش
مشهد،کارتنو...پیشرواست.
فرشتهخو در خصوص تولید بدون کارخانه تصریح
میکند :این مساله  ۳۰سال اســت که در دنیا اتفاق
افتاده؛ البته برخی به آن ایراد میگیرند و عقیده دارند
که تولید ملی را تضعیف میکند .باید توجه داشــت
منظورازتولیدملی،تولیدملیدرکشورنیستبلکهدر
استان است اما از سوی دیگر این امر به سمت و سوی
مزایای رقابتی حرکت میکند؛ یعنی میتوان کاالی
خود را در جایی دیگر تولید کرد اما برند را نگه داشت.
کیفیت کاال هنگامی شکل میگیرد که پاسخگویی
وجود داشــته باشد و این پاســخگویی توسط برند
صورتمیگیرد.
این مشــاور خاطرنشــان میکند :معیار انتخاب
اساتید باید به گونهای باشــد که آنها به نام و در کار
خود شناخته شده باشــند و بتوانند دانش خود را به
خوبی انتقال دهند؛ در دوره جدید باید به مطالبی که
در دورههای پیشین مورد بررسی قرار نگرفته و مورد
عالقهمخاطباناست،پرداخت.

فرشتهخو:همایشبرندینگدر
خراسان قطعا برای برندها تاثیر مثبتی
به همراه داشته چراکه در مشهد
بازارهای مطلوبی همچون بازار
گردشگری وجود دارد که بسیار پر بار
است .خراسان در محصوالتی همچون
زعفران ،چرم مشهد ،فرش مشهد،
کارتن و ...پیشرو است
در زمینه کیفیت کار خود را ارتقا دادهاند تا برند قابل
قبولیدرسطحملیوجهانیباشند.
اثنیعشــری با اشــاره به موضــوع «تولید بدون
کارخانه» عنوان میکند :واحدهای تولیدی در استان
و حتی کشــور با ظرفیت خالی به فعالیت خود ادامه
میدهند که گاهی تنها بــا  ۳۰تا  ۵۰درصد ظرفیت
کار میکنند .بنابراین میتــوان از این ظرفیتهای
خالی بهره برد؛ یعنی کسانی که می خواهند کاالیی
را تولید کنند بدون آنکه نیازی به سرمایهگذاری در
زمین ،تکنولوژی و ماشین آالت باشد ،از این ظرفیت
خالی بهره ببرند و کاالی موردنظر خود را تولید کنند
زیراهزینههایتولیدراکاهشمیدهد.
zرواج تولید بدون کارخانه

به گفتــه این عضو هیات رئیســه انجمن مدیران
صنایع خراسان ،واحدهایی که در زمینه تولید بدون
کارخانه فعالیت داشتند ،توانســتند با قیمت تمام
شده کمتری کاالی خود را تولید کنند و با برند خود
کاالیشــان را به فروش برسانند .البته در این زمینه
اشــکاالت قانونی وجود داشــت که با پیگیریهای
مستمر مرتفع شد .اثنی عشری خاطرنشان میکند:
دو الی ســه کارخانه در استان دســت به کار شدند و
تولید بدون کارخانه را آغــاز کردند .در واقع باب این
مساله در استان باز شــده و در حال حاضر از ظرفیت
خالی واحدهای ماشینسازی و قطعهسازی به ویژه
بخش بستهبندی آنها استفاده میشود که در حال
توسعهاست.برمیگردیمبههمایشبرندینگومعیار
انتخاب اساتید و ســخنرانان را از اثنیعشری جویا
میشویم؛ او پاسخ میدهد :ما اساتید خبره و معتبری
را در سطح کشور گردهم آوردیم تا تجربیات و دانش
خودراباشرکتکنندگاندرمیانبگذارندوهمچنین
مدیران واحدهای تولیدی نیز توفیقات خود را بیان
میکنند .البته نظر خواهیها در دورههای پیشین نیز
بیتاثیرنبودهاست.

اثنیعشری :با راهاندازی کلینیک برند،
عارضههایواحدهاشناساییمیشود
تا بتوان شرایط آنها را بهبود داد؛ این
کلینیک در استان و کشور مطرح شده و
دستاوردهای مطلوبی را برای بنگاههای
اقتصادی به همراه داشته است
وی درباره نحوه تامین هزینههای همایش تصریح
میکنــد :هزینههای همایش به ســه طریق یعنی
اسپانســر ،دریافت هزینه بابت ارزیابی برندها از خود
متقاضیانودریافتهزینهثبتنامازشرکتکنندگان
تامینمیشود.

معاون استاندار خبر داد

تسویهمطالباتسپردهگذارانکاسپینتاسقفیکمیلیاردتومان
دنیــای اقتصاد -معاون هماهنگی امــور اقتصادی
استاندار خراسان رضوی گفت :بر اساس اعالم نهادهای
مالی و نماینده موسسه کاسپین در این استان مطالبات
سپردهگذاران تعاونیهای اعتبار منحله تشکیل دهنده
این موسسه تا ســقف یک میلیارد تومان حسابرسی و
تسویهشدهاست.
بهگزارشایرنا،علیرسولیانافزود:پیشازاینمطالباتسپرده
گذارانموسسهمنحلهفرشتگانپرداختشدهبودومطالباتسه
تعاونی اعتبار الزهرا (س) ،پیوند و بدرتوس مانده بود که براساس

اعالم مسئوالن موسسه کاسپین ،مشکل این تعاونی ها نیز رفع
شــده و مطالبات ســپرده گذاران آنها مطابق فرمول اعالم شده
پرداختشدهاست.
وی اظهار کرد :به جز موسســه میزان ،رسیدگی به امور دیگر
موسسات مالی و اعتباری در این استان که با مشکل مواجه بودند
در تهران انجام شده و استانداری خراسان رضوی وظیفه پیگیری
و هماهنگی برخی مــوارد از قبیل شناســایی دارایی های این
موسساتمنحلهرابرعهدهداشتهکهگزارشایناقداماتبهتهران
ارسال شده است .رسولیان گفت :در این راستا استاندار خراسان

رضوی پیگیری های متعدد انجام داد و با حضور در جلسه سران
سه قوا که به همین منظور تشکیل شده بود مسائل مربوط به این
موسساترامطرحکرد.
موسسه اعتباری کاسپین ،سال  ۹۴در چهارچوب سیاستهای
بانــک مرکزی بــه منظور ســاماندهی و تبدیــل تعاونی های
اعتبــاری از تجمیع تعاونی های اعتبار فرشــتگان ،امید جلین
گرگان ،کشــاورزان مازندران ،حســنات اصفهــان ،دامداران و
کشــاورزان کرمانشــاه ،الزهرا (س) مشــهد ،بدر توس و پیوند
شکلگرفت.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

راه اندازی دوباره پروژه گردشگری طرق
باوساطتاستاندار

ایسنا  -استاندار خراسان رضوی گفت :با دستگاه
قضــا هماهنگ کردیــم تا برخــی پروژههای
سرمایهگذاری که تعطیل شده ،مجددا آغاز بکار
کند.
علیرضــا رزمحســینی در خصوص تعطیلــی پروژه
گردشــگری طرق اظهار کرد :زمانی که این اتفاق رخ داد ،با دادستان و ریاست
دادگستریمذاکرهحضوریداشتمکههمانلحظهدستوردادندتارفعتوقیف
شودواکنونپروژهدرحالاجراست.
وی بیان کرد :ما با دادستانی توافق کردیم که هیچ پروژهای در سطح استان
تعطیل نشــود و قبل از تعطیلی با مسئول اســتان مذاکره و صحبت کنند تا
پشتیبانی از سرمایهگذاری استمرار داشته باشد ،دادستانی نیز از این موضوع
استقبال کردند ،با این توافق با دســتگاه قضایی حجم سرمایهگذاری استان
افزایشمییابد.
شهردارمشهد:

بهدنبالتوازنخدماتدرمناطقکمبرخوردارهستیم

دنیای اقتصاد -شهردار مشــهد گفت :اولویت
مدیریت شهری ،متوازنسازی خدماترسانی در
نقاط مختلف شهر با اجرای پروژههای عمرانی در
مناطقکمبرخورداراست.
محمدرضا کالئی در حاشیه آغاز عملیات ساماندهی
ضلع شمالی حدفاصل مسیر شهرک شــهید باهنر و شهید رجایی و افتتاح
پروژه بازگشایی و آسفالت مسیر بسکابادی به طرق افزود :توازن خدمات در
مناطق کمبرخوردار با سایر مناطق شهر جزء راهبردهای مدیریت شهری و
شورای پنجم است.
وی اضافه کرد :امیدواریم بتوانیم در ارتقاء کیفی خدمات در مناطق مرکزی
شهر که زائران بیشتر از این مناطق استفاده میکنند و همچنین آمادهسازی
فضا برای زندگی بهتر و راحتتر در مناطق کمبرخوردار و پیرامونی شهر که
میتواندبخشیاقداماتحملونقلیوترافیکیوبخشیعمرانیوفضایسبز
باشد،توازنایجادکنیم.
شهردار مشهد با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی ساماندهی ضلع شمالی
مسیر حدفاصل شهرک شهید باهنرشهید رجایی ادامه داد :حدود  40سال
بود که این مســیر که محل عبور ساکنان شهرکهای شهید باهنر و رجایی
است ،نیاز به ساماندهی داشت که پس از اجرای ضلع جنوبی از معاونت فنی
و عمران خواستیم که ساماندهی ضلع شمالی را نیز در دستور کار قرار دهند.
کالئی گفت :در همین راستا امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی ساماندهی
ضلع شمالی مسیر حدفاصل شهرک شــهید باهنر و شهید رجایی هستیم
که امیدوارم ساماندهی این مســیر و همچنین بازگشایی و آسفالت مسیر
بسکابادی به طرق که بخش زیادی از ترافیک مرکزی شهرک شهید رجایی را
کم میکند شاعد عبور و مرور بهتری در این منطقه باشیم

تامین 2000واگن برای صادرات کاال
ازسرخسبهآسیایمرکزی

ایرنا  -سرپرست اداره کل راه آهن خراسان گفت :در  ۲ماه نخست
امسالبازرگانانکشوربیشاز 2000دستگاهواگنباریبرایصادرات
کاالازمرزریلیســرخسبهآسیایمرکزیازبرخیازاینکشورها
تامینکردند.
مصطفی نصیری ورگ افزود :بازرگانان کشــور این تعــداد واگن باری را با
مشارکت بخش خصوصی کشورهای آســیای مرکزی بویژه ترکمنستان و
ازبکستانتامینکردهوواردشبکهریلیکشورکردند.
وی اظهــار کرد ۹۵:درصد از این تعداد واگن ها به عنوان «واگن امدادی» در
اختیارصادرکنندگانخراسانرضویقرارگرفت.

ساماندهیماهیانه ۵۰تنپسماندعفونیدرمشهد

ایرنا-معاونپایشونظارتادارهکلحفاظتمحیط
زیستخراسانرضویگفت:ماهیانه۵۰تنپسماند
عفونیدرکالنشهرمشهدساماندهیمیشود.
محمد عرفانی افزود :این میزان پســماند عفونی طی
هماهنگی انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با
نظارتاینادارهکلازمطبپزشکان،کلینیکها،درمانگاههاوآزمایشگاههای
بخشخصوصیدراینکالنشهرجمعآوریوساماندهیمیشود.
وی ادامه داد :پارســال ۱۳۰۰مطب ،کلینیک ،درمانگاه و آزمایشگاه بخش
خصوصی برای مدیریت زبالههای پزشکی و عفونی خود اعالم همکاری کردند
کهدراینراستا ۶۰۰تنپسماندعفونیدرمشهدجمعآوریوساماندهیشد.
عرفانی با اشاره به ویژه و منحصر به فرد بودن این اقدام گفت :ناظر مدیریت
پســماندهای عفونی و بیمارستانی ،دانشگاه علوم پزشــکی است و اداره کل
حفاظتمحیطزیستبهعنوانناظرعالیدراینزمینهواردعملشدهاست.

پنجشنبهوجمعهخطدومتروتعطیلاست

ایسنا-بنابراعالمشرکتبهرهبرداریقطارشهری
مشهد،باتوجهبهنزدیکشدنزمانبهرهبرداریاز
ادامه خط دو قطار شهری تا بلوار پیروزی (میدان
شــهید کاوه) و لزوم یکپارچهسازی سامانههای
عملیاتی،خطدوقطارشهریدرروزهایپنجشنبه
 30خرداد و جمعه  31خرداد تعطیل است .ضمنا سرویسدهی خط
یکقطارشهریطبقروالانجاممیشود.
وحید مبینمقدم مدیر عامل شــرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد ،در
اینباره گفت :با توجه به اینکه پنجشنبه و جمعه تعداد مسافر در خط دو کمتر
است،اینخططیایندوروزسرویسدهینخواهدداشتودراختیارپیمانکار
براییکپارچهسازیسیستمکنترلوایمنیاینخطقرارخواهدگرفت.
وی ادامه داد :با توجه به درخواســت پیمانکار برای یکپارچهسازی سیستم
کنترل و ایمنی خط دو قطارشــهری در راستای راهاندازی و تست ادامه مسیر
خط دو از ایســتگاه میدان شریعتی تا ایستگاه میدان شــهید کاوه ،خط دو
پنجشنبهوجمعهبهشهروندانسرویسدهینخواهدداشت.

