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دنیای اقتصاد از تغییر شاخص های کلید تولید در خراسان رضوی گزارش می دهد

یادداشت

سراب سیاستهای زودگذر
جعفر خیرخواهان *

دالیل رشد نرخ تورم تولیدکننده را میتوان به مثلثی
سه ضلعی تشبیه کرد؛ یکی از علل این رشد قیمت ناشی
از نادیده گرفتن هشدارهای چند سال اخیر اقتصاددانان
نسبت به سیاســتهای پولی ،بیانضباطیها و رشد
نقدینگی است .در زمان ریاست جمهوری دکتر روحانی
نقدینگی بین  200تا  300درصد رشــد داشــت .این در حالی اســت که
رئیسجمهور دائما از کنترل تورم سخن میگفت اما اقتصاددانان این وضعیت
را بادوام نمیدانستند و پیشبینی میشد رشد نقدینگی درآینده اثر خود را
بر تورم بگذارد.
علت دیگر بروز رشد نرخ تورم تولید روی کار آمدن ترامپ ،رئیسجمهور امریکا
بود که به موازات اعمال سیاستهای وی ،انتظارات تورمی نیز در کشور شکل
گرفت .در واقع پس از انعقاد برجام انتظارات تورمی خالف وضعیت فعلی شکل
گرفت؛ انتظارات در جهت کاهش تورم بود و همین امر هم موجب شد نرخ تورم
تا مدتی پایین بماند اما با روی کار آمدن رئیسجمهور جدید در امریکا نقدینگی
رشد کرد و به این فضای نامناسب دامن زد که تاثیر آن نهایتا بر بخش تولید
مشاهده شد .در واقع آمدن ترامپ تشدید انتظارات تورمی را در پی داشت.
اما نمیتوان تاثیر سیاستهای دولت برای تثبیت نرخ دالر بر رشد این تورم
را نادیده گرفت؛ آقای روحانی نرخ دالر را به هر تمهیدی پایین نگاه داشت
که این مساله به طور ناگهانی دچار سیر صعودی و افزایش چند برابری نرخ
آن شد .از همین روی ،به تدریج اثر این مساله روی مصرفکننده به شکل
کاهش قدرت خرید و افزایش فقر مشــاهده میشود و میتوان گفت جنبه
ناگوار دیگر ،افت شدید نرخ رشد است که متاسفانه امسال شاهد منفی شدن
نرخ رشد کشور هستیم .دیگر عامل رشد نرخ تورم تولیدکننده سوءمدیریت
اقتصادی دولت و افراد در راس کار است؛ به نظر میرسد برخی از این افراد از
اصول اولیه دانش اقتصادی برخوردار نیستند .این افراد به سیاستهایی متوسل
میشوند که در ظاهر به بهتر شدن اوضاع کمک میکند اما با در نظر گرفتن
تمام جوانب ،آن سیاست نتیجه عکس دارد .نمونه اینگونه سیاستورزی در
ارز  4200تومانی مشــاهده شد؛ آن هم زمانی که نرخ ارز در بازار به 8000
تومان میرسید .با اعالم این نرخ بسیاری از ذخایر ارزی دولت از دست رفت
و نابرابری شدیدی نیز در جامعه ایجاد شد و در حقیقت گروهی توانستند به
این ارزها دست پیدا کنند اما اکثریت به شکل تشدید تورم از این سیاست
آسیب دیدند .متهم اصلی این مساله دولت و سازمان مدیریت برنامهریزی
است .متاسفانه سیاستهای اشتباهی که بارها ناکارآمدی آن ثابت شده ،بدون
کسب تجربه همچنان ادامه مییابد.

آثارتورم تولید بربازارمصرف

دنیایاقتصاد-براســاساعــاممرکزآمارایــران،نرختورم
تولیدکنندهدرسال 97به 47درصدافزایشیافته؛ایننرخطیسال
 97رشد زیادی داشته و رفته رفته اثر خود را بر بازار مصرف گذاشته

است .نرخ تورم تولیدکننده به گرانی مواد اولیه بازمیگردد که آمار
مزبور نشاندهنده رشد بسیار باالی این شاخص طی سال گذشته
است و یک از علل گرانیهای اخیر را نیز میتوان در همین شاخص

عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

با بغض به گندم زار وسیعی اشاره میکند و می گوید« :سی
و پنج هکتار است ،می بینید که آب تا زیر خوشه ها باال
آمده!» در نزدیکی شــهر آق قال هستم و ساقه های سبز
گندمزار را می بینم که به تدریج در حال پوســیده شدن
هستند و هیچ امیدی به نجات محصول امسال این پیرمرد
نیست! از او در باره بیمه می پرسم .میگوید بیمه نکرده
چون فایده ای ندارد! یک بار محصولش را بیمه کرده و بعد
از کلی دوندگی موفق شده به ازای هر هکتار فقط یکصد
هزار تومان خسارت دریافت کند!
این بیمه کشاورزی است ،ساختمان ها و واحدهای تجاری،
مســکونی ،صنعتی و دامی هم داستان خودشان را دارند.
اصوال نمی توان در این عرصه های سیل زده از چیزی به
نام صنعت بیمه نام برد .مردم به جای تکیه بر بیمه چشم
به قول های مسئوالن دوخته اند که ببینند چگونه به آنها
کمک خواهند کرد و چقدر خسارتشان را جبران می کنند.
به گمان من بیمه حوادث برای امالک و مســتحدثات در
کشور ما چیز ناشناخته ایاست .کمتر ساختمانی در برابر
حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بیمه شده است .برای
محصوالت کشاورزی اما ســازمانی به نام صندوق بیمه
کشاورزی وجود دارد که آن هم به دلیل ناقص بودن ساز
و کارهایش همان می شــود که در بغض تلخ آن پیرمرد
گندمکار آق قالیی می توان دید.
به مشهد برمی گردم جلسه ای برگزار می شود با حضور مدیر
عامل صندوق بیمه کشاورزی و همکاران ایشان به همراه
اساتید دانشگاه در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی
مشــهد تا موضوع سیل و بیمه کشــاورزی مورد بررسی

رئیسکمیسیونحقوقیشورایشهرمشهد:

رویکردمنشورحقوقشهروندی
گفتوگو و
مدارامحوریاست

مشهدکانونجذب
سرمایههایسرگرداناست
صفحه 2

ترازبازرگانیخراسانرضوی
طی 3ماهامسال
به 318میلیوندالررسید

سرانجام زمزمهها درباره رفتن علیرضایی و آمدن مسفروش
به سازمان صمت خراسان رضویبه واقعیت پیوست

صفحه 4

فرماندارجدیدمشهد
معارفهشد

مس صنعت خراسان طال میشود؟
همینصفحه

از واقعیات وجود ندارد و تصور میشود دستورات بخشنامهای
در بازار رعایت میشود در حالی که این بخشنامهها نه تنها
رعایت نشده بلکه صدور آن موجب بیثباتی نیز خواهد شد
و با حرکت به جلو مشخص میشود هیچ استراتژی روشن و
مبنای علمی درستی حاکم نیست.
اما نکته ای که باید به آن توجه داشت تاثیر رشد نرخ تورم
تولید بر افزایش قیمتها در بازار است؛ پیشبینی قیمتها
در بازار بســتگی به قدرت خرید مردم دارد .در صورتی که
دولت بخواهد در برابر این وضعیت حقوقها را افزایش دهد،
در آینده شاهد تورم فزاینده خواهیم بود .طی یکی دو سال
گذشــته قدرت خرید مردم بیــن  50تا  60درصد کاهش
یافته و این درحالیست که مطابق قانون باید به همین میزان
دستمزدها افزایش یابد .ادامه این مسابقه مانند ریختن بنزین
روی آتش است .چنین سیاستی موجب ادامه چرخه تورمی
خواهد شد که مسالهای نگرانکننده است .در صورتی که
بانک مرکزی بتواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد ،حقوقها

با نرخ کمتری افزایش یابد و کاهش قدرت خرید مردم با رشد
بهرهوری تامین شود ،میتوان امیدوار به حل مشکالت بود.
البته تشخیص رئیسجمهور از تورم به عنوان امالفساد اقتصاد
کشور ارزیابی صحیحی است؛ آقای روحانی به درستی تورم
را به عنوان مساله اصلی اقتصاد ایران ارزیابی کرد و وعده داد
تــورم را تکرقمی خواهد کرد تا این بالی عظیم از جامعه
برداشته شود اما افسوس که مسیر درست را پیش نرفت و
تمام وعدهها و زحماتی که در این مسیر داده و کشیده شد،
از بین رفت و شرایط بدتر شد .اگر در دوره ریاستجمهوری
مرحوم هاشمی رفسنجانی شاهد تورم  40تا  50درصدی
بودیم ،دانش کنترل تورم در دنیا به شکل کامل وجود نداشت
اما در مقطع کنونی میشــد راهی پیدا کرد؛ همانگونه که
بسیاری از کشورها ،حتی آنهایی که از نظر توسعهیافتگی از
ما عقبتر هستند ،این کار را انجام دادند اما متاسفانه دکتر
روحانی در این مورد سربلند نبود.
* مشاور مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

وقتی سیل آمد بیمه کجا بود؟
سیدحسین ثنایینژاد

صفحه 2

شهردارمشهد:

صفحه 4

سراب سیاستهای زودگذر

ادامه یادداشت

وعدهمعاونوزیربرای
تفویضاختیاراتوکاهش
تصدیگریهایوزارتخانه

صفحه 3

ادامه در همین صفحه

در حال حاضر مشخص شده که اعمال این سیاستها اشتباه
بوده اما مشخص نیست چه گروههایی از این برنامهریزیها
و تفاوت نرخها سود میبرند که علیرغم اثبات شکست این
سیاستها ،اعمال آن هنوز هم ادامه دارد.
امروز هر چه پیشتر میرویم ،مشاهده میکنیم مجموعه
دولت در حال تهیتر شــدن از دانش اقتصادی است .این
دردآور و ناگوار است که دولت اینگونه سکان هدایت کشور
را در اختیار افراد غیرمســوول قرار داده است .موفقیتهای
ظاهری دولت در اعمال سیاســتهای خود ،وضعیت امروز
را به بار آورده اســت .این دولت بخش زیادی از مسائلی که
امروز دیده میشود را در سالهای نخست تصدیگری خود
رقــم زد .آقای رئیسجمهور تصور میکرد این خوشبینی
ادامه خواهد یافت که اگر نرخ ارز سرکوب شود ،اتفاقی رخ
نخواهد داد .نمیشود تورم افزایش پیدا کند اما نرخ ارز را به
صورت ثابت حفظ کرد.در حال حاضر در دولت درک درستی

جستوجوکرد.براساساعالممرکزآمارشاخصقیمتتولیدکننده
در سال  ،١٣٩٧با  ۴۷.۵درصد افزایش نسبت به سال  ،١٣٩٦به عدد
٣۴٧.٢رسید.
همین صفحه

درجشنروزصنعتامسالمشهدچهخبربود؟

کارشناسی قرار گیرد .یک روز کامل در این باره حرف می
زنیم و جلسه را با یک عکس یادگاری به پایان می بریم!
اما مشکل بیمه کشاورزی پیچیده تر از اینهاست که با چنین
اتفاقی انتظار حل آن را داشت! پیچیدگی بیمه کشاورزی به
این دلیل است که پای امنیت غذایی جامعه در میان است.
یعنی صندوق بیمه کشاورزی نمی تواند به بیمه گذارانش
نگاه اقتصادی داشــته و انتظار داشته باشد که بتواند بین
مبلغ بیمه ای که از کشاورز می گیرد با میزان خساراتی
که پرداخت می کند توازن برقرار کند! زیرا وقتی سی و پنج
هکتار از گندمزارهای آن پیرمرد آق قالیی به زیر سیالب
می روند ،تنها او نیست که خسارت دیده است.

بندی نشده اند و درجه بندی آنها برای میزان ریسک
پذیریشان تعیین نشده است! به عبارتی نه صندوق بیمه
کشاورزی می داند کدام محصوالت را در کدام مناطق
به چه میزان باید بیمه کند و نه کشاورز و باغدار خبر
دارد که در کجا چه جور بالیی و با چه احتمالی ،ناگهان
بر سرش فرود خواهد آمد.
ســایر بیمه ها مانند بیمه ساختمان ها و صنایع و دام
و طیور به پیجیدگی محصوالت کشاورزی نیست ولی
متاسفانه در این بخشهای اقتصادی هم بیمه نتوانسته
است خودش را به درستی معرفی کند .بنابراین کمتر
ساختمانی در شهرها و روستاها پیدا می شود که نسبت
به حوادث طبیعی بیمه شده باشند.

همه کسانی که قرار بوده است گندمهای آن مزرعه نانی
گرم شده و بر سر سفره شان قرار گیرد متضرر می شوند.
ادامه در صفحه 2
بنابراین بیمه کشاورزی مثل بیمه شخص ثالت اتومبیل
نیست! دقیقا در همینجاست که
به نظر می رسد بیمه کشاورزی
باید از طرف دولت حمایت شود
که می شــود! اما از آن سو نیز
کشاورز اگر خود هزینهای برای
انتخاب پســندیده جنابعالی به ریاست سازمان
بیمه محصولش نپردازد مشکل
صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی باعث
زاســت .در اینصورت او ممکن
خرسندی سربازان خراسانی جبهه اقتصاد مقاومتی
اســت هر محصولــی را در هر
منطقه خطر خیزی بکارد و بعد
و زمینه ساز رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و
مدعی خسارت باشد!
کاراست.ضمنتشکراززحماتسرکارخانممهندس
از ســوی دیگر ریســکهای
علیرضایی ،توفیقات روزافزون شما را در راه تقویت
مختلف و متنوعی محصوالت
کشاورزی را تهدید می کنند .از
کارآفرینی و رونق تولید خطه خراسان خواستاریم.
آفات و حشرات گرفته تا سرما
زدگی و گرما زدگی و تگرگ و
کانون کارآفرینان خراسان رضوی ،اتاق بازرگانی مشترک
ســیل و نظایر اینها! متاسفانه ایران و تاجیکستان ،اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی،
هیچکــدام از ایــن بالیا برای
اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی
مناطق مختلف کشــور پهنه

جناب آقای مهندس مس فروش

چالشهای ترازیتی در مرزهای خراسان
محمود امتی

نایب رئیس هیات مدیره انجمن
شرکتهای حمل و نقل بینالمللی
خراسان رضوی

همســایگی با دو کشور افغانستان و ترکمنستان موقعیت
مطلوبی بــرای صنعت حمل و نقل و ترانزیت خراســان
رضوی به شمار میرود؛ این استان دارای یک مرز مشترک
با افغانستان و سه مرز مشترک با ترکمنستان است .البته
استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز با
افغانستان دارای مرز مشترک هستن د که هر یک از این مرزها
شرایط خاص خود را دارند .مشکالت در افغانستان بیشتر به
معضالتی چون توقف طوالنی مدت مرزی و گرفتاریهایی
در مرز بازمیگردد؛ البته جاده میان دو گمرک نیز مشکلساز

شده که منجر به کندی تردد و توقف طوالنی مدت کامیونها
میشود و در برخی از موارد به دلیل ناهموار بودن این جاده
بارها و واژگونی کامیونها آسیب زده است.
این مساله معضل بزرگی به شمار میرود و بیش از دو دهه
بارها و بارها مطرح شده اما تاکنون مرتفع نشده است .قابل
توجه است که هزینه و خسارت زیادی را برای محمولههای
تجاری ،چه ترانزیتی و چه صادراتی ایران به همراه داشته
و از دالیل اصلی افزایش کرایه و توقف محمولهها به شمار
میرود .همچنین اخباری نیز در خصوص وجود مشکالتی
در حوزه مسافربری به گوش رسیده است.
در آن سوی مرز ،مشکالت به گمرک اسالم قلعه بازمیگردد
که به دلیل تعداد محدود باسکول باز هم مشکل همیشگی
یعنی کندی تردد و توقف طوالنی مدت روی میدهد؛ این
معضل نیز همچون مشکالت دیگر بیان شده اما تاکنون حل
وفصل نشده است .مشکل جدیدی که در مسیر افغانستان

چالش برانگیز شده ،انتقال گمرک هرات به اسالم قلعه است؛
به دلیل فقدان زیرساختهای الزم برای انتقال گمرک به
اســام قلعه ،محموالت با کندی ،توقف و مشکالت زیادی
ارسال میشوند و تاکنون نیز شکل و فرم عادی خود را در
گمرک اسالم قلعه نگرفته است.
اما به داخل مرز ایران و افغانســتان که میرســیم مشکل
دیگــری وجــود دارد و آن عدم هماهنگی ســاعت کاری
نهادهــا و ارگانهایی اســت کــه در آنجا مشــغول به کار
هستند .البته مشکالت دیگری چون عدم دسترسی مناسب
به اینترنت و گاهی وجود ناهماهنگی صحیح میان مرزبانی،
گمرک ،گذرنامه و سازمان حمل و نقل نیز چالش ساز شده
که در مواردی توقف کامیونها را به همراه دارد اما بیشــتر
توقفها در آن سوی مرز یعنی افغانستان روی میدهد.
ادامه در صفحه 2
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مسصنعتخراسانطالمیشود؟

دنیای اقتصاد ،سعید کریمپور ،زهرا صفدری -این
روزها قطار تغییرات در خراسان رضوی سرعت
گرفتــه و پس از آمدن رزمحســینی بهعنوان
استانداری به نظر میرســد تیم جدید در حال
چیدمان است .پس از انتصابات استانداری ،نوبت
فرماندار مشــهد و حاال سازمان صمت خراسان
رضوی است.
پیش از این راضیه علیرضایی ریاست این سازمان را بر
عهده داشت .او از سال  92بر صندلی ریاست این سازمان
تکیه زده بود.
حال با رفتن علیرضایی قرار است محمدرضا مسفروش

جای او را بگیرد.
او از مدیران و کارشناسان ارشد و باسابقه وزارت صنعت،
معدن و تجارت است که در بین مسئوالن و صنعتگران
و معدنکاران کشور و استان تهران از احترام و مقبولیت
ویژه برخوردار است.او از مدیران مشهدی بودهاما  40سال
است که خارج از این استان فعالیت داشته است.
با تایید خبر انتصاب مسفروش،او در نخســتین اظهار
نظرش به «دنیای اقتصاد» گفت :از اینکه توفیق یافتم تا
 4-5سال پایانی خدمتم را در مشهد و استان خراسان
رضوی خدمت کنم ،خوشــحالم27 .سال در حوزههای
صنعت ،معدن و تجارت کار کردهام و مســائل کشــور

جناب آقای سیدمحمد بحرینیان

دریافت تندیس «پیشکسوت صنعت» توسط
جنابعالی در روز ملی صنعت مایه مباهات همه
دلسوزان صنعت به ویژه خراسانی هاست.
توفیق روزافزون و سالمتی شما را از درگاه
پروردگار خواهانیم.
احمد اثنی عشری ،رضا حمیدی علی کبیر،
علی شریعتی ،فرامرز مرادی ،جلیل افشارنژاد،
امیر اقتناعی  ،محمدعلی چمنیان ،امیرمهدی مرادی،
حسین متین راد ،محمود سیادت ،حمید طیبی

و خراســان رضوی در این حوزه را میدانم .چون عرق
ویژهای به خراســان رضوی داشــتم ،همواره مباحث
مربوط به این استان را پیگیری کرده و شناختی نسبی
از وضعیت آن دارم.
او ادامه میدهد :خراسان رضوی جزو معدود استانهایی
اســت که عالوه بر اینکه صنعت و تجارتش بسیار مهم
اســت ،معادن بســیار مهم و اثرگذاری هــم دارد؛ این
درحالی است که برخی استانها در یک یا دو بخش حائز
اهمیتند اما این اســتان در هر سه بخش دارای اهمیت
ویژهای است؛ بنابراین ساز و کارها باید به موازات بین سه
بخش تقسیم شود.
ادامه در صفحه 2
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خبر
یادداشت

چالشهای ترازیتی در مرزهای خراسان

ادامه از صفحه اول
حال به مشکالت ترانزیتی در طرفی دیگر از مرزهای استان میپردازیم؛
یعنی ترکمنستان که بخش عظیمی از معضالت صنعت حمل و نقل،
به دولت و تصمیمگیران این کشور بازمیگردد .در دو سال اخیر صنعت
حمل و نقل فراز و نشیبهای بسیاری با این کشور تجربه کرده است.
ترکمنستانیها قانونی وضع کردند به نام قانون «یک دالر در کیلومتر»
که ســال گذشته آن را به  1.5دالر افزایش دادند .بر اساس این قانون
برای مسیرهای ازبکستان و تاجیکستان حدود  1800دالر هزینهبر شده
و بر هزینههای عادی افزوده شد .البته این قانون تنها برای کامیونهای
ایرانی اجرا میشود که در این مسیرها تردد میکنند.
از دیگر محدودیتهای چالشساز ترکمنستان« ،خروج بار از گمرک
سرخس» است؛ تنها 30دستگاه کامیون روزانه اجازه عبور از مرز سرخس
را دارند که بار دیگر منجر به توقف و کندی حمل بار شد و این درحالیست
که به طور کلی ،محل عبور کامیونهایی که مقصد آنها آسیای میانه،
ازبکستان و تاجیکستان است ،از مرز سرخس صورت میگیرد .از سوی
دیگر با وجود تصمیمگیریهای چالش برانگیز این کشور ،نمیتوان روابط
دیپلماسی سیاسی مطلوبی با ترکمنستان برقرار کرد و طرف ترکمن با
این اقدامات خود تنها بر افزایش هزینه ترانزیت کاال به مقصد آسیای
میانه دامن زده است .اما با اعمال تحریمها که بخش اعظم دیگر مشکالت
ترانزیت به آن بازمیگردد ،خطوط کشتیرانی از مسیر ایران کنار گذاشته
شــده که در نهایت افزایش دو تا سه برابری زمان و هزینهها را در پی
داشته است؛ این درحالیست که کاالیی که پیش از تحریمها یک ماهه
به ایران میرسید ،امروز زمان ارسال آن محموله به دو ماه رسیده که آن
هم با دشواری و مشقت بسیار به بنادر ما میرسد .یکی از مسائلی که بر
روی هزینه بارهای ترانزیت تاثیر گذاشته ،تجار بزرگ چینی است که از
فروش کاالی خود به تجار ایرانی خودداری میکنند زیرا در سند کاال نام
ایران و یا بندرعباس ذکر میشود و بر این اساس تجار ایرانی نمیتوانند از
تخفیفات ویژه صادرات چین استفاده کنند چراکه سند فروش برای آنها
صادر نمیشود .در حقیقت تجارت و ترانزیت همچون آبی روان است و
هرگاه در محلی دیگر هزینهها ارزانتر و شرایط راحتتر و سریعتر باشد،
به آن سمت و سو میرود .در کنار مشکالت ترانزیتی موجود در ایران،
مسیر پاکستان -افغانستان فعال شده و بارها از بندر کراچی به مرزهای
جنوبی افغانستان حمل میشود که برای افغانستان ارزانتر است .مسیر
دیگری به نام الجورد از ترکیه ،گرجســتان ،آذربایجان ،دریای خزر و
ترکمنســتان نیز وجود دارد که نســبت به سایر مرزها فعال نیست و
مقداری هزینههای آن باالست اما به هر حال امکان ارسال محموله از
این مسیر وجود دارد .در داخل کشور برای روبه رو شدن با چالشهای
موجود در صنعت حمل و نقل باید شرایط را تسهیل کرد و موانع را از
سر راه خود برداشت؛ در حقیقت ناوگان حمل و نقل باید تقویت و تجهیز
شود و روانسازی قوانین و مقررات کنونی صورت گیرد .همچنین باید
بخشی از روابط دیپلماسی خارجی خود را به روابط بازرگانی ،ترانزیت
و صادرات کاال اختصاص داد و موانع موجود در زیرساختهای خود در
پایانههای مرزی و گمرکات خارجی را برطرف ساخت.

یادداشت

وقتیسیلآمدبیمهکجابود؟

ادامه از صفحه اول
چنین است که وقتی سیل آمد ،هم خسارت دیدگان را زمین گیر کرد
و ناتوان و هم دولت را در شرایط دشوار بازسازی و جبران خسارت های
بسیاری کرده است که برخی از آنها واقعا در مسئولیتش نیستند! به
عنوان مثال وقتی یک ساختمان یا کارخانه در مسیل ساخته شده و
سیل آن را خراب کرده باشد ،تمام مسئولیت خسارت ناشی از سیل
بر عهده ی مالک آن است و نباید مدعی جبران خسارتش باشد!
بنابراین دولت به جای سیاست پرداخت خسارت به آسیب دیدگان
بالیای طبیعی ،باید به سمتی حرکت کند که آحاد مردم امالک و
اموالشــان را در برابر حوادثی نظیر سیل و زلزله بیمه کنند .در این
صورت هم صنعت بیمه رشد میکند و هم مردم پس از سیل و زلزله
به خاک سیاه نمی نشینند! صد البته برای انجام درست چنین کاری
زیرساخت های اطالعاتی عظیمی مورد نیاز صنعت بیمه و مردم است.
زیر ساخت هایی که مبتنی بر میزان ریسک پذیری سرتاسر این کشور
پهناور نسبت به همه بالیای طبیعی باشند!

بورس خراسان

تغییراتبورس درهفتهاخیر
جدول فوق  ،قیمت پایانی  5روز اخیر معامالتی  ،شرکتهای فعال
در بورس و فرابورس و تغییر یک هفته اخیر آنها را نشان می دهد.
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان شیروان
و بجنورد)

24/93

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

20/38

3

غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

8/49

4

غشهداب(کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان)

12/8

5

غشهد(شهد ایران)

15/18

6

تبرک(گروه کارخانجات صنعتی تبرک)

3/67

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

-9/55

8

سخاش(سیمان خاش)

5/91

9

سقاین(سیمان قائن)

-0/59

10

خرینگ(رینگ سازی مشهد)

-1/01

11

خشرق (الکتریک خودرو شرق)

0/91

12

ثشرق(سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

4/43

13

وتوس (توسعه شهری توس گستر)

2/44

14

خراسان (پتروشیمی خراسان)

-0/68

15

فخاس(فوالد خراسان)

1/51

16

زبینا(کشاورزی و دامپروری بینالود)

-3/89
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ادامه از صفحه اول
رئیــس جدید ســازمان صمت خراســان رضوی
خاطرنشان کرد :پس از اینکه از سازمانصمتتهران
خارج شدم ،تا امروز به عنوان عضو موظف هیات مدیره
شرکتتهیهوتولیدموادمعدنی ایران که از شرکتهای
زیر پوشش وزارت صمت است ،ایفای نقش کردهام و
از فردا به عنوان رئیس جدید سازمان صمت خراسان
رضوی معرفی میشوم .او تاکید میکند :رابطه عمیقی
با رسانهها خواهم داشت چون معتقدم آنچه اتفاق
میافتد ،خوب یا بد ،باید به جامعه منعکس شود و
مردم در جریان امور قرار گیرند.
حــاال این تغییرات واکنشهای زیادی را در پی
داشته است.
zبا رفتن فردی و آمدن دیگری حال اقتصاد ما
خوبنمیشود

عبداهلل حاتمیان ،عضو کمیســیون کشاورزی
مجلس شــورای اسالمی ،با اشاره به اینکه حال
صنعت کشور خوب نیســت ،میگوید :منظور
من اشخاص و خانم علیرضایی نیست .زنجیره
حمایت حاکمیتی ما از صنعت ،معدن و تجارت
کم رنگ شده و آمدن و رفتن یک فرد این وضعیت
درست نخواهد شد .نمایندگان معلولها را در نظر
میگیرند در حالیکه علت در جاهای دیگر است؛
علت در بوروکراسی اداری ،زنجیره طوالنی صدور
مجوز ،نرخ بهره مهلک در کشور و ...است .در هیچ
جای دنیا نرخ بهره به این شدت نیست .علت در
این است که وقتی یک سرمایهگذار و صنعتگر
ک گام ســرمایه در گردش بگیرد ،سه
بخواهد ی 
سال درگیر اســت .او ادامه میدهد :در ابتدای
آغاز کسبوکار اعتبار مورد نیاز به موقع تامین
نمیشود .علت این است که فعال اقتصادی ۲۰۰
میلیــون تومان وام بگیرد ،از او  ۲میلیارد تومان
وثیقه میگیرند .به طــور کلی اقتصاد ما بیمار
است و نمیتوانیم روی یک نقطه خاص انگشت
بگذاریم .البته در حد یک هزارم بهتر شده است.
توجه دولت آقای روحانی ،از هزار قسمت خراب،
یک قســمت را آباد کرده است .به نظر میرسد

 ۵۰۰الی ۶۰۰قســمت آن خارج از توان دولت
باشد ازجمله نرخ بهره بانکی.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
تصریــح کرد :بعید میدانم که رفتن یک فرد و
آمدن دیگری تاثیرگذار باشد .باید توجه داشت
که نیروی انســانی کافی در حوزه صنعت ،مدن
و تجارت وجود ندارد .هر جای این وزارتخانه که
دست بگذارید ،نیاز به ترمیم و بهینهسازی دارد.
البته قوانین هم ایرادات خود را دارد .بر اســاس
مادهای از سال  ،۸۲دولت و قوه قضاییه موظف
هستند که قوانین مخل و ناکارآمد را شناسایی
کنند و جهت تنظیم مجدد و ...به مجلس ارائه
دهند؛ این در حالی است که تاکنون یک بند به
مجلس ارائه نشده است .بله درست است ،قوانین
ایراد دارد اما انتظار میرود که دولت و قوه قضاییه
قوانین مخلل را به مجلس ارائه دهند.
حاتمیان با اشاره به بست ه شناسایی قوانین مخل
توسط شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
در خراســان رضوی گفت :من و آقای الریجانی
در تعدادی از جلسات این شورا حضور داشتیم
اما اطالعاتی در خصوص اینکه آن موارد به کجا
رسید ،ندارم اما واضح است که دل همه از قوانین

و مقررات مخل خون است.

zسازمان صمت هماهنگکننده سه حوزه مهم
اقتصادکشوراست

بهروز بنیادی ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس ،نیز در خصوص تغییرات مدیریت سازمان
صمت در خراسان رضوی گفت :سازمان صمت
یک سازمان هماهنگکننده یا به عبارتی دیگر
تنظیم کننده اســت و شاید به نوعی در مسائل
نقشی نداشته باشد .درواقع بیشتر نقش نظارتی
دارد و تنظیم کننده روابط میان فعاالن سه حوزه
یعنی صنعت ،معدن و تجارت است .با این حال،
این سازمان طی سالهای اخیر جایگاه خوبی در
اســتان به خود اختصاص داده است .اینکه این
ســازمان مورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفته،
به این معناست که خانم علیرضایی ظرفیت این
موقعیت را داشته که با عملکرد خود توجهات را
به سوی این سازمان جلب کند.
بنیادی تاکید کرد :رئیس این سازمان یک بانوی
توانمند است .در جلساتی که با یکدیگر حضور
داشــتیم ،واضح بود که کامال به شرایط مسلط
هستند و یک نکته حائز اهمیت در مورد ایشان،
عملیاتی بودن این مدیر است اما نمیتوان یک

مجموعه را تنهــا با مدیر آن ارزیابی کرد و باید
نیروهای کنار دست خانم علیرضایی را نیز مورد
ارزیابی قــرار داد؛ درنتیجه باید کل مجموعه و
توانایی اعضای آن را بررسی .
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس
خاطرنشــان کــرد :البته تا اینجــای کار خانم
علیرضایی تالش بســیاری داشتند .همچنین
برخی انتقاداتی که به ایشــان وارد میشد ،بجا
بود .به عقیده من سازمان صمت باید بستههای
ســرمایهگذاری تهیه کند تــا هنگامی که یک
سرمایهگذار قصد ســرمایهگذاری در صنایع و
معادن استان را داشت ،با ظرفیتهای موجود آشنا
شود .بنابراین اگر قرار بر تغییر است ،باید یک فرد
عملیاتی با برنام ه روی کار آیدتا بتواند بستههای
ســرمایهگذاری برای خراســان تهیه و تدوین
کند .وی با بیان اینکه در حوزه ســرمایهگذاری
ارگانهای مختلفی چون سازمان محیط زیست،
منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و ...با یکدیگر در
ارتباط هستند ،تاکید کرد :سازمان صنعت ،معدن
و تجارت باید به عنوان یک مجموعه تنظیمکننده
روابط میان ارگانها نقش خود را به خوبی ایفا کند.
بنیادی خاطرنشــان کرد :پس از انتصاب آقای
استاندار ،اولین جلسه مجمع نمایندگان استان
تشکیل شد .آقای استاندار در این جلسه اعالم
کرد نمایندگان باید نظرات خود را در خصوص
انتصابها به طور شخصی و محرمانه یا از طریق
مجمعاعالمکننداماتصمیمگیرندهنهاییشخص
استاندار است .به هر حال دغدغههای نمایندگان
این است که هر شخصی که در جایگاه ریاست
ســازمان صمت اســتان قرار میگیرد ،بتواند
شــاخصههای استانی را در زمینه توسعه ارتقا و
درآمد و ثروت استان را افزایش دهد.
وی در خصــوص انتصاب مسفروش به عنوان
ریاست سازمان صمت درخراسان رضوی گفت:
وی تجربه خوبی در خصوص موضوعات معادن
دارد و در سابقه کاری خود مدیرکل تعدادی از
سازمانها بودهاست.

خبر
در مراسم روز صنعت و با حضور الریجانی و ظریف اتفاق افتاد

تقدیر از یک عمر تالش سیدمحمد بحرینیان

دنیای اقتصاد -در مراســم روز صنعت امسال و تقدیر از
صنعتگران نمونه سال،97برای اولینبار از پیشکسوتنمونه
و بانوی صنعتگر نمونه نیز تقدیر به عمل آمد.
مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور علی الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،رضا رحمانی
وزیر صنعت ،معدن و تجــارت ،عباس تابش معاون وزیر صنعت
و رئیس ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و
برخی دیگر از مسئوالن کشور ،در سالن اجالس سران کشورهای
اســامی برگزار شــد .در این مراســم از صنعتگران ،معدنکاران،
صاحبان فناوریهای نوین ،شهرکهای صنعتی فعال ،خوشههای
صنعتی فعال و پیشکســوتان عرصه صنعت و معدن تقدیر شد و
جوانان کارآفرین هم دستاوردهای خود را عرضه کردند .تقدیر از
سیدمحمدبحرینیان به عنوان پیشکسوت نمونه ،به خاطر یک عمر
تالشی که در حوزه صنعت داشته نیز در این مراسم صورت گرفت.
ســیدمحمد بحرینیان ،مدیرعامل شرکت تکالن توس به عنوان
یکی از پایه گذاران صنعت قطعه سازی در ایران شناخته میشود
که در کنار اقدامات صنعتیاش ،پژوهشها و مطالعات بسیاری در
خصوص اقتصاد ایران و دیگر کشورها داشته و هم اکنون مدیریت
دفتر پژوهشهای اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی را
بر عهده دارد .عضویت در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران
و مشهد از دیگر فعالیتهای او در تشکلهای اقتصادی بوده است.
با حمایت نوین زعفران و نوازندگی کیوان ساکت تولید شد

قطعه «نگاه» ،تازهترین اثر ساالر عقیلی

شهردارمشهد:

مشهدکانونجذبسرمایههایسرگرداناست

دنیای اقتصاد -شهردار مشهد با اشاره به
حجم باالی سرمایهگذاری در مشهد ،گفت:
مشهد کانون جذب سرمایههای سرگردان
است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شهرداری مشهد ،محمدرضا
کالیی با حضور در برنامه زنده
تلویزیونی «با همستان» که از
شبکه جهانی جام جم پخش
شــد ،اظهار کرد :کالنشهر  3میلیون و  500هزار
نفری مشهد به واسطه جمعیت زیادی که دارد ،باید
اقتصاد قوی نیز داشته باشد .از سوی دیگر رشد
اقتصادی جذابیتهایی به همراه دارد و ما همواره
میزبان سرمایهگذارانی از کشورهای حاشیه خلیج
فارس یا کشورهای همجوار هستیم .عالوه بر این،
مشهد همواره کانون جذب سرمایههای سرگردان
است .وی با اشاره به اینکه مشهد اولین شهری است
که در ده سال گذشته قانون حمایت از سرمایهگذاری
را اجرایــی کــرده ،افزود :این قانون ســرمایهی
سرمایهگذاران را تضمین میکند و مبنایی شده تا
ســرمایهگذاران منطقه به این منظور به مشهد

مراجعه کنند.
شــهردار مشــهد با تاکید بر اینکه شکلگیری
زیرساختهای ســرمایهگذاری در این کالنشهر
عامل دیگر رونق سرمایهگذاری است ،بیان کرد:
در این میان بسیاری از سرمایهگذاران از سرمایه
شرکای خود نیز بهره میگیرند و اعتماد در مشهد
دارای اهمیت است.
zتوسعهامکاناتحملونقلیدرمشهد
کالیی در ادامه عنوان کرد :همچنین توسعه امکانات
حمل و نقلی بر رونق سرمایهگذاری در مشهد افزوده
است .به طوری که در سال  97تعداد کل پروازهای
فرودگاه شهید هاشمینژاد بیشتر از تعداد پروازهای
فرودگاه امام خمینی (ره) گزارش شده است.
وی دیگر عامل رونق سرمایه گذاری در این شهر را
توجه به خالقیت و نوآوری دانست و گفت :عموم
کسب و کارهای نوین ،فعالیت خود را از مشهد آغاز
میکنند و زمینه برای رشد این کسب و کارها در
این شهر فراهم است.
شهردار مشهد با اشاره به وجود بازارهای مالی در
این شهر ،یادآور شد :سرمایههای سرگردان بازارهای
مالی را در مشهد جذابتر کردهاند و مجموع این 3

عامل زمینههای مناسب سرمایهپذیری را در این
کالنشهر شکل دادهاند.
zتقویت فضای معنوی مشهد به واسطه فضای
فرهنگی
کالیی در بخش دیگری از صحبتهای خود ،مشهد
را به برکت وجود مضجع منور رضوی شهری زنده
خواند و گفت :در تمام طول سال در این شهر زائر
و مسافر داریم .حتی در فصل سرما حداقل 500
تا  700هزار نفر میهمان در مشهد حضور دارند.
وی ادامه داد :مشهد شهری  24ساعته است که
رونق نســبی در آن وجود دارد و عمده سفرهایی
که به این شهر صورت میگیرد ،به منظور زیارت
مرقد امام هشتم(ع) است.
شهردار مشهد با اشاره به وجود جاذبههای ادبی در
این کالنشهر ،افزود :آرامگاه فردوسی به عنوان قطب
فرهنگی و ادبی در مشهد مطرح است .فردوسی
شاعر نام آوازه ای است که زبان و ادب فارسی وام
دار او اســت و به این واســطه فضال و ادبای شعر
و ادب فارســی در مشهد ساکن شده و خدمات
شایانی ارائه کردند.
کالی ی خاطرنشان کرد :در مجموع میتوان گفت

فضای فرهنگی شهر ،فضای معنوی مشهد را نیز
تقویت کرده و تمام جاذبههای مشهد حول این 2
مسئله میچرخد .همچنین گردشگری سالمت
عامل جذب گردشگران بسیاری است و در عین
حال مشهد قطب طب سنتی محسوب میشود.
وی بیان کرد :به واسطه حجم زیاد حضور زائران
در این شهر ،بخش عرضه محصوالت گردشگری
نیز رشد خوبی داشته است.
مشهد میزبان  35میلیون زائر داخلی و خارجی
شهردار مشهد به ارائه آمار و ارقامی از میزان حضور
زائران و مســافران پرداخت و بیان کرد :در سال
گذشــته  31میلیون زائر ایرانی و  4میلیون زائر
خارجی به مشهد سفر کردند.
کالئی با تاکید بر اینکه گلآرایی و نظافت مشهد
در کشور زبانزد است ،گفت 50 :درصد هتلهای
کشور در مشهد قرار دارد و همین امر نشان میدهد
حجم باالیی از زائران و مسافران به این کالنشهر
سفر می کنند.
وی تاکیــد کرد :از این رو ،ایجاد جشــنوارههای
فرهنگی ،هنری و اقتصادی میتواند به غنی کردن
حضور این افراد در مشهد کمک کند.

دنیای اقتصاد -قطعه «نگاه» به عنوان تازه ترین اثر ساالر عقیلی
با نوازندگی کیوان ساکت و مشارکت نوین زعفران تولید شد.
این اثر که هفته آینده رونمایی میشود ،برای حمایت از بیماران سرطانی
تولید شده و در نماهنگ آن ،به نقش بیماران سرطانی در اجتماع و
هنر اشاره شده است.
مازیار رضاخوانی کارگردان نماهنگ «نگاه» در خصوص این نماهنگ به
دنیای اقتصاد گفت :در این اثر به نشان دادن حضور بیماران سرطانی
در میان مردم و نقش آفرینی آنها در اجتماع و در صحنه تئاتر پرداخته
ایم و سعی کردیم تصویر بیمارسرطانی در بیمارستان و در حال شیمی
درمانی را در این نماهنگ به کار نبریم.
رضاخوانی ادامه داد :در این اثر تالش کردیم عاشقانه جدیدی از بیماران
سرطانی نشان دهیم و بگوییم این بیماران هم مانند سایر مردم در جامعه
نقش آفرینی میکنند .برای نشان دادن مقصود خود در این نماهنگ
از فرم نمایشی ایرانی -هندی استفاده کردیم که توسط  12بازیگر اجرا
شده است .وی از بهناز توسلی به عنوان بازیگر نقش یک این اثر و علی
تبریزی به عنوان فیلمبردار و تدوینگر آن نام برد و اظهار کرد :تمرین
بازیگران برای تولید این اثر سه ماه به طول انجامید و کار فیلمبرداری
طی سه روز انجام شد.
این کارگردان با بیان اینکه قطعه «نگاه» تک آهنگ است و قرار نیست
در آلبوم ساالر عقیلی منتشر شود ،گفت :این اثر با سرمایه گذاری نوین
زعفران و کیوان ساکت و با مشارکت خانه نمایش «دا» تهیه شده است.

درجشنروزصنعتامسالمشهدچهخبربود؟

وعدهمعاونوزیرصمتبرایتفویضاختیاراتوکاهشتصدیگریهایوزارتخانه
دنیای اقتصاد -مراســم روز صنعت هر ســال
توسط خانه صنعت خراسان رضوی در نمایشگاه
بینالمللی مشهد برگزار میشود .مراسمی که طی
سالهای گذشته با حاشیههایی نیز همراه بوده
است .به عنوان نمونه همین پارسال بود که نصب
تابلوهای تبلیغاتی یک برند خارجی در این مراسم،
حاشیههای زیادی را رقم زد اما امسال خبری از
این بنرها نبود.
یکی دیگر از تفاوتهای مراسم امسال با سال گذشته عدم
حضور بیشتر چهرههای شاخص اتاق بازرگانی و مدیران
شهرداری و اعضای شورای شهر بود.
در این مراسم که با بیش از یک ساعت تاخیر آغاز شد،
یکی از مسائلی که مورد تاکید رئیس خانه صنعت استان
مــورد تاکید قرار گرفت این بــود که کل این برنامهها
به قرائت یک بیانیه ختم میشــود و مسئوالن حاضر
هیچگاه به وعدههای خود عمل نمیکنند .با این حال
رئیس سازمان صمت خراسان رضوی با برشمردن برخی
اقدامات نظیر واگذاری انتخاب برگزیدگان این روز به خانه
صنعت تاکید کرد به صورت حداقلی به برخی تاکیدات
آیین گرامیداشت روز صنعت عمل شده است.
معاون وزیر صمت نیز در این مراسم از برنامهریزی این
وزارتخانه برای واگذاری اختیارات خود به خانههای صنعت
کشور و استانداران خبر داد.
ســعید زرندی معاون طــرح و برنامــه وزارت صمت،

پنجشنبه 13 ،تیر ماه ،در مراسم گرامیداشت روز صنعت
در نمایشگاه بینالمللی مشهد از برنامه وزارتخانه برای
ی خبر داد و گفت :قرار شــده بخشی
کاهش تصدیگر 
از فرایندهای جاری سازمان به خانههای صنعت تفویض
شود .تالش میشود در این استان نیز طی یکی دو هفته
آینده ،برخی مجوزهای باقیمانده به خانه صمت استان
تفویض شود.
وی با اشاره به فرایند اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد کشور
اظهار کرد :تحلیلها نشان میدهد اتفاقاتی شبیه دوره
سال  91در سال  97هم رخ داد .در همان سال  91هدف
دشمن در حوزه صنعت متمرکز بود که در برخی بخشها
اثر خود را به صورت شفاف گذارد .همان دوره ،در سال اول
تحریم ،بیشترین ضربه را صنعت خودرو پذیرفت .تمرکز
بعدی سازمان تحریم در حوزه صنایع شیمیایی بود .این
اتفاقات در سال  97نیز تکرار شد .در شرایط جدید ما بر
خیلی از موضوعات غلبه کردهایم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه اعتقاد ما این است که در سال  98راه نجات کشور
تمرکز بر برخی صنایع است تا بتواند به عنوان پیشران
در اقتصاد عمل کند ،گفت :باید صنایع پیشران هر استان
را شناسایی کرد و به بقیه بخشها به صورت متناسب با
آن صنایع کمک کرد.
زرندی اضافه کرد :تالش ما این بوده تا جایی که مقدور
است کارها را به استانها بسپاریم .در حال حاضر مدیریت

سه شورای معدن ،تسهیل و تنظیم بازار بر عهده استاندار
است .استانداران باید اختیارات مورد نیاز خود برای تفویض
اختیارات را به ما اعالم کنند .وی عنوان کرد :برنامهای
برای تمرکز بر ارتباط با  15کشــور همسایه با توجه به
شرایط کنونی کشور تدوین شده است که این استان ،با
توجه به اینکه باب ارتباط با همسایگان شرقی است ،در
این برنامه نقش مهمی میتواند داشته باشد .در حال حاضر
 15کشور اطراف ایران است که در این  15کشور 600
میلیون نفر زندگی میکنند اما تنها  2درصد از واردات
این کشورها با ایران بوده است .سال  ،97ما  23میلیارد
دالر صادرات به این  15کشور داشتهایم.
zامید ،گام نخست توسعه

راضیه علیرضایی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :من اعتقادی به حل مشکل ندارم.
این یک تله است که بخواهیم مشکلی را حل کنیم .همه
جا مشکل در کار هست .سناریوی توسعه اقتصادی در
وهله نخست امید است .باید به خود امید دهیم و از هم
انرژی و امید بگیریم.
وی خاطرنشــان کرد :زمانی که تحریــم رخ داد ،چون
ظرفیتهایی از قبل برای اســتان پیشبینی شده بود
ارزش تولیدات اســتان از دست نرفت .البته  40درصد
از ظرفیت تولید خودروی استان کاهش داشت اما تولید
فوالد خام در استان به یک میلیون و  367هزار تن رسید

که حاکی از رشدی  14درصدی است .نمونه دیگر تولید
 22میلیون متر مربع کاشی در استان بوده که حکایت از
رشدی  21درصدی دارد .نمونه دیگر رشد  45درصدی
تولیدات لوله پروفیل بوده است.
علیرضایی تصریح کرد :یکی دیگر از اتفاقاتی که در این
سال بر اثر تحریم تجربه کردیم ،تفویض ثبت سفارشها
از وزارت صمت به زیرمجموعههای استانی بود .اتفاق خوب
این بود که سال گذشته یک میلیارد و  472میلیون یورو
درخواست ثبت سفارش در استان صورت گرفت و از این
میزان ،یک میلیارد و  276میلیون یورو تایید شد که به
بانک برای تخصیص ارز و فرایندهای بعدی ارجاع شد.
این مساله منجر به ایجاد شناختی دقیق از واردات و اقالم
مورد نیاز استان شد.
رئیس ســازمان صمت خراسان رضوی اضافه کرد :باید
توجه داشــت ســال  92با  293میلیارد تومان پروانه
بهرهبــرداری کار را برای یک ســال آغاز کردیم که این
رقم در سال  97به  4230میلیارد تومان رسید .اگر قرار
باشد با تحریم وعوارض ناشی از آن برخورد کنیم ،باید
سیاستهای خاصی داشته باشیم .تحریم و شدت یافتن
آن موجب شد تامین کاالهای مورد نیاز از خارج سختتر
باشد .پول صادرات کاال به شکل سختتری بازگردد و برای
تولید محصوالت هایتک ،برخی تجهیزات به ما فروخته
نشود اما نباید مشکالت را از این بخش به بخش دیگر
منتقل کنیم .امروز ما با همه این سختیها رشد کردهایم.

zمسئوالنبهوحشتافتادهاند

رئیس خانه صنعت خراســان رضوی گفت :در خراسان
رضوی تعامل بسیار خوبی با مدیران دستگاههای اجرایی
داریم .با این حال قوانین به گونهای اســت که دست و
پای آنها بسته است و به گونهای از دستگاههای نظارتی
وحشت دارند که نمیتوانند به تولید کمک کنند.
سیدحسن حسینی ادامه داد :رهبری به گالیههای مردم
از وضعیت کشور اشاره داشته و تاکید کردند نمیتوان
مشــکالت مردم را نادیده گرفت .تقاضای ما از ریاست
مجلس این است که به همدردی با ما اکتفا نکنند .اگر
واقعا مسائل امور مالیاتی و نظام بانکی تا این حد مسالهساز
است ،این مشکالت را حل کنند .هنوز در این استان به
جز  2یا  3بانک هنگام تسهیالت 20 ،درصد از تسهیالت
را به عنوان اندوخته سود سپرده از ما میگیرند .چرا این
بانکها کنترل نمیشود؟
حسینی خاطرنشان کرد :ما به این نتیجه رسیدهایم که
خود بخش خصوصی باید بایستد و به کمک دولت بیاید
تا از بحرانها نجات پیدا کنیم .در کشور ما ظرفیتهای
خوبی وجود دارد و حیف است که بگوییم تحریمها تا این
حد بر ما اثرگذار بوده است .نسخهای که میتواند اقتصاد
استان را از این حالت خارج کند و بخش خصوصی باید
همــه هم و غم خود را در آن هزینه کند ،همین مثلث
توســعه اقتصادی است .امروز زمان بزرگنمایی مسائل
سیاسی نیست.
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zسیاستگذاراناطمینانراجایگزینعدماطمینانکنند

مصطفی سلیمیفر ،عضو هیات
علمی گــروه اقتصاد دانشــگاه
فردوسی مهمترین عامل افزایش
نرخ تورم تولیدکننده را نوسانات
ارزی سال  97میداند و میگوید:
این فرایند پیش از ســال  97آغاز شد و در سال به اوج
خودرسیداماازنیمهدومسال 97بودکهمدیریتهای
ارزی موثر واقع شد .باید توجه داشت با افزایش نرخ ارز،
بخش تولید به جهت وابستگی به واردات مواد اولیه و
کاالهای ســرمایهای از این مســاله تاثیر میپذیرد و
همین امر افزایــش هزینه تولید را در پی داشــت و
شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش داد .این افزایش
نرخ تــورم تولیدکننده در بخــش صنعت ،به جهت
وابستگی بیشــتر این بخش به مواد اولیه ،بیشتر و در
بخش کشاورزی ،به جهت وابستگی کمتر این بخش
بهمواداولیهخارجی،کمتربودهاست.
او ادامه میدهد :افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی
نیزاینوضعیتراتشدیدمیکرد.بهطورکلیمیتوان
اینگونهارزیابیکردکهبراثرتحریمهاونوساناتشدید
نرخ ارز ،این وضعیت ایجاد شد.
سلیمیفر با بیان اینکه پیشبینی میشود افزایش
قیمتها و نرخ تــورم ادامه پیدا کند ،تصریح میکند:
به دلیل اینکه منابع ارزی ما محدود اســت و فضای
اقتصادهمچنــان مبتنــی بر بیاطمینانی اســت و
همچنین به جهت اینکه از نظــر روانی یک وضعیت
باثبات بر حوزه اقتصاد کالن وجود ندارد ،این وضعیت
ادامه پیدا خواهد کرداما به شدت سال  97نخواهد بود
چونمدیریتهایچندماههاخیر،باتوجهبهاختیاراتی
که به ســران  3قوه برای مدیریت اقتصاد کشور داده
شــده ،موثر بوده و به نظر میرســد دامنه این ماجرا
محدودترباشد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشــگاه فردوسی
خاطرنشانمیکند:بهطورکلیمجموعهسیاستهایی
که توسط بانک مرکزییا از کانال بانک مرکزی به کار
گرفتهشده ،موثر بوده اســت .نباید از یاد برد در سال
 97حتییک خبر کوچک سیاســی تاثیر زیادی روی
بازار ارز میگذاشت و از جهت روانی ،ذهنیت مردم را
بر هم میزد اما در چند ماه اخیروضعیت اینگونه نبود.
حتی پساز برخوردی که بین ایران و امریکا در خلیج
فارس رخ داد ،نرخ ارز نوسان زیادینداشت و وضعیت
آنمدیریتشد.
ســلیمیفر اضافه میکند :در حال حاضر اقتصاد
کشــور و مردم به ایــن جمعبندی رســیدهاند که
امریکاتقریبا بیــش از این نمیتواند کاری کند و همه
توان خود را به صحنه آورده اســت؛بنابراین اقتصاد ما
به شدت آسیبپذیریگذشــته نیست .در این میان
اقداماتیمانندنویدتشکیلبازارمتشکلارزیبرحفظ
ثبات در بازار موثر بوده و ســازوکارهای بانک مرکزی
برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشــور نیز
بسیار موثر بوده اســت .وی تاکید دارد :مجموعه این
سیاســتها موجب بروز این امیــدواری در جامعه
میشود که وضعیت به شدت سال قبل نخواهد بود اما
این مساله ،به معنای این نیست که اوضاع کامال بهبود
یافته باشد .قطعا در ادامه رشد تورم ادامه خواهد یافت
و به جهت محدودیت منابع ارزی ،ممکن است منابع
مانتواندبامیزانتقاضاتعادلبرقرارکند.اگرچهبهنظر
میرسد بازار سفتهبازی ارز کندتر شده و مردم خیلی
وارداینفضانمیشوند.
سلیمیفر با اشــاره به راهکارهای برونرفت از این

سلیمیفر :از نظر روانی یک وضعیت
باثبات بر حوزه اقتصاد کالن وجود
ندارد ،این وضعیت ادامه پیدا خواهد
کرداما به شدت سال  97نخواهد بود
چون مدیریتهایچند ماهه اخیر ،با
توجه به اختیاراتی که به سران  3قوه
برای مدیریت اقتصاد کشور داده شده،
موثر بوده و به نظر میرسد دامنه این
ماجرامحدودترباشد

دنیای اقتصاد از تغییر شاخص های کلید تولید در خراسان رضوی گزارش می دهد

آثار تورم تولید بر بازار مصرف

سعید کریمپور دنیای اقتصاد  -براســاس اعالم مرکز آمار ایران ،نرخ تورم تولیدکننده در سال 97به 47درصد افزایش یافته؛ این نرخ طی
خبرنگار
سال  97رشد زیادی داشــته و رفته رفته اثر خود را بر بازار مصرف گذاشته است .نرخ تورم تولیدکننده به گرانی مواد اولیه
بازمیگردد که آمار مزبور نشــاندهنده رشد بسیار باالی این شاخص طی سال گذشته است و یک از علل گرانیهای اخیر را نیز میتوان در
همین شاخص جستجو کرد .براساس اعالم مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده در سال ،١٣٩٧با ۴۷.۵درصد افزایش نسبت به سال،١٣٩٦
به عدد ٣۴٧.٢رسید .این شاخص در سال ١٣٩۶عدد 236.4بوده و نسبت به سال ١٢.٩،١٣٩۵درصد افزایش یافته بود .مرکز آمار این شاخص
را در بخشهای اصلی تولید نیز بررسی کرده و میزان هر کدام را عنوان کرده است .بر این اساس در سال 97شاخص قیمت تولیدکننده بخش
کشاورزی  ۴۸.۸درصد افزایش نسبت به سال  96به عدد  ٣۶٨.٢رسیده است .این رقم حکایت از رشدی  11.7درصدی نسبت به سال قبل از
خود دارد .شاخص تورم تولیدکننده در سال  96برابر با  ۲۴۷.۵بود .در بخش معدن نیز شاخص قیمت تولیدکننده  ۵۰.۹درصد افزایش را در
سال 97تجربه کرد و به عدد 350رسید .این رقم در سال 232،96بود که این افزایش ،رشدی ١٧.٣درصدی را نشان میدهد .نرخ تورم تولید
در ســال 97در بخش صنعت با  ۶۴.۶درصد افزایش نسبت به سال ،96در جایگاه .382.4ایستاد .این رقم در سال  ١٣٩۶برابر با ۲۳۲.۴بود.
رشد نرخ تورم تولید در سال  97نسبت به سال  96حاکی از رشدی  23.5درصدی بوده است در حالی این شاخص در سال  96تنها کمی بیش
از 15درصد نسبت به سال 95رشد کرده بود .شاید بتوان یکی از علل بروز چنین وضعیتی را در تحریمهای آمریکا دید .تحریمهایی که سال
پیش کلید خورد و جو روانی جامعه را بر هم زد .رشد نرخ تورم تولید تنها یکی از نتایج شوک روانی تحریمها بود .تکانهای که اثر آن در بازار ارز
و سکه نیز به خوبی مشاهده شد .امروز به نظر میرسد بازار آرامش بیشتری را تجربه میکند چون کمکم از آن تکانههای شدید عبور کردهایم
و اقتصاد کشور توانسته از دوران شوک بگذرد .با این حال هنوز ایرادات زیادی در سیاستها برای مدیریت شرایط کنونی به چشم میخورد
که نیاز به اصالح آن است.
وضعیت تاکید کرد :سیاســتگذاران و مدیران ارشد
باید تالش کنند جامعــه را از فضایبیاطمینانی به
سمت ایجاد اطمینان سوق دهند .هرچقدر بنگاههای
اقتصادی ومردم امیدوار به آینده شوند ،مدیریت حوزه
کالناقتصادموفقترخواهدبودوازشدتنابسامانیها
کاسته خواهد شــد .یکیاز ابزارها در این مسیر ثبات
قوانین است .مبارزه با فســاد نیز اهمیت دارد .فراهم
کردنسازوکارواقعیرونقتولیداقدامدیگریاستکه
اهمیت دارد .باید موانع رونق تولید به صورت واقعی و
با عزمی جدی از بین رود .اگرچه اقتصاد ما به شــدت
از فضای سیاسی متاثر است اما در صورتی که تحول
سیاسی پیشبینی نشــدهای رخ ندهد ،همین روند
فعلیادامهخواهدیافت.

zنرخ رشد تورم تولید بیش از اینهاست

غالمعلــی رخصــت ،عضوهیات
نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان
رضوی ،بــا رد آمار اعالم شــده از
ســوی مرکز آمــار ،آن را برآورد
دقیقی نمیدانــد و میگوید :این
رقمدربخشهایمختلفبیشازاینهاست.بهعنوان
نمونه تورم مواد اولیه در صنعت نساجی بیش از 300
درصد رشد داشته است .قیمت نخ به عنوان یک ماده
اولیه در این صنعت از 15به 60هزار تومان رسیده و در
کنار این موضوع ،ســایر نرخها مانند نرخ کارگری نیز
رشد داشــته اســت .نمونه دیگر این افزایش نرخ در
صنایعپتروشیمیدیدهمیشود.

او تاکید میکند :اگر بناست آماری تهیه شود ،باید
این آمار را از جای صحیح آن اســتخراج کرد .پس از
آنکه دولت نــرخ دالر را  4200تومان اعالم کرد ،نرخ
دالر در بازار رشد زیادی داشت .همین مساله موجب
رشد قیمت مواد اولیه شده است .رخصت تصمیمات
غیرکارشناســانه دولــت را دخیل در بــروز چنین
مشکالتی میداند و تصریح میکند :دولت بدون توجه
به بخش خصوصی تصمیماتی مانند اعالم نرخ ارز را
اتخاذ میکند .یکی از نمونههای این مدل تصمیمات،
دستوری است که طی چند روز گذشته دولت صادر
کرده و بر مبنای آن محاســبه قیمت نخ نساجی از ارز
نیمایی به ارز آزاد انتقال داده شــده است .این مساله
موجب افزایــش 30درصدی محصوالت این صنعت
خواهد شد .در حال حاضر  10ریسنده در کشور داریم
کهنیازکشوربه 50کارخانهریسندگیاست.متاسفانه

رخصت:صدمهچنینتصمیماتیبه
صنعت پوشاک و نهایتا اختالل صادرات
و همچنین افزایش قاچاق است.
چنینوضعیتیموجبتوجیهپذیری
قاچاق پوشاک از ترکیه و چین خواهد
شد .تصمیمات باید تولیدمحور و
صادراتمحورباشد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد:

رویکردمنشورحقوقشهروندیگفتوگو و
مدارامحوریاست
دنیای اقتصــاد -رئیس
کمیسیون حقوقی شورای
اسالمی شهر مشهد گفت:
منشور حقوق شهروندی
در بستر یک شهر مذهبی
تعریف شده و میخواهد نشان دهد مشهد
علیرغماینکهبرخیمعتقدندضدگفتوگو
است،اتفاقاشهرگفتوگوومداراستوهمه
مردم در کنار هم و بــا رعایت مبانی مورد
احترامیکدیگرزندگیمیکنند.
سیدمحسنحسینیپویادرگفتوگوباخبرنگار
ما ،با اشــاره به طرح پیشنهادی این کمیسیون با
عنوان منشور حقوق شــهروندی اظهار کرد :این
منشور مختصات یک شهر انســانمحور را بیان
میکند و از این جهت به عنوان یک مانیفســت و
قانون اساسی که محور آن موضوع یک شهر است،
پیشبینیشدهاست.
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وی ادامه داد :در این منشــور مســائلی نظیر
اشــخاصی که باید به صورت ویژه مــورد توجه
مدیریت شهری باشند نظیر سالمندان ،کودکان،
توانیابان و ...مد نظر قرار گرفته است .اولویتدهی
بهعابرپیاده،شفافیتوادارهکارآمدشهرومباحث
محیط زیستی از دیگر مســائلی است که در این
منشورموردبررسیقرارگرفتهاست.
حسینی پویا ابراز امیدواری کرد که با اجرای این
منشوربهالگویشهرمتعالیدستیابیم.
رئیس کمیســیون حقوقی شــورای اسالمی
شهر مشــهد تصریح کرد :این منشــور در بستر
یک شهر مذهبی تعریف شــده و موضوع اصلی
آن شهر مشهد ،یک شهر مذهبی و زیارتی است.
شهری که ســاالنه قریب به  30میلیون نفر به آن
مراجعه میکنند و موضوع زیارت هم از این جهت
مورد توجه خاص این منشــور قرار گرفته است.
این مســاله با توجه به همان آموزههای مذهبی

گفتوگومداری و مدارا در مختصات ســیره امام
هشتم مورد توجه منشور حقوق شهروندی قرار
گرفته تا نشان دهد مشهد علیرغم اینکه برخی
معتقدندضدگفتوگواست،اتفاقاشهرگفتوگوو
مداراست و همه مردم در کنار هم و با رعایت مبانی
مورداحترامیکدیگرزندگیمیکنند.
وی خاطرنشان کرد :این منشور یک مرتبه در جلسه
غیررسمی شورای شهر مطرح شده که مورد استقبال
خوبی قرار گرفت چون جزو معدود طرحهایی است که
 1/5سال کار پروهشــی روی آن صورت گرفته و متن
آن یک طرح پژوهشی است .در این متن از بسیاری از
منابعفقهی،حقوقی،علوماجتماعی،مبانیشهرسازی
و...استفادهشدهاست.حتینمونهاسنادیکهدرسطح
داخلی و بینالمللی ترجمه شده و متن آن قابل اعتماد
و محکم بوده ،در این منشور مورد استفاده قرار گرفته
کهامیدواریمدرجلسهفردااینطرحبهتصویباعضای
شورایاسالمیشهرمشهدرسد.

برخی با البیگری با دولت موجب میشــوندنرخ نخ
با ارز آزاد محاســبه شــود تا تعداد ریسندهها بیش از
این نشــود .همین مساله موجب میشود قیمت یک
محصول ســاده که هماکنون  130هزار تومان ارزش
دارد ،به 190هزار تومان برسد.
عضوهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیخراسانرضوی
خاطرنشــان میکند :صدمه چنیــن تصمیماتی به
صنعت پوشاک و نهایتا اختالل صادرات و همچنین
افزایش قاچــاق اســت .چنین وضعیتــی موجب
توجیهپذیری قاچاق پوشاک از ترکیه و چین خواهد
شد .تصمیمات باید تولیدمحور و صادراتمحور باشد؛
این در حالی اســت که علیرغم تاکیدات مقام معظم
رهبری مبنی بر حرکت در مسیر رونق تولید ،چنین
تصمیماتیموجبرکودتولیدخواهدشد.
رخصت با بیان اینکه محاسبه قیمت نخ وارداتی با
ارز آزاد افزایش قیمت پوشاک را در پی خواهد داشت،
میگوید:ازدیگرسوماامکاناتتولیدگستردهدرکشور
نداریم و نــرخ بهره بانکی نیز باالســت .در واقع چند
مولفه منفی در اقتصاد کشور وجود دارد که خارجیها
از طریق آن میتوانند بــه بازار ما حمله کنند .نتیجه
این تصمیم در صنعت نساجی  3ماه دیگر قابل رویت
خواهد بود .این مســاله یقه اشتغال را خواهد گرفت.
هنگامیکهقیمتارزنیماییکمترازمیزانبازاراست،
وقتی این قیمت باالتر رود ،توجیهی برای خرید مواد
اولیه وجود نخواهد داشت و با چنین تصمیمی قاچاق
رونقپیدامیکند.

گزارش
zکنترلارز،افزایشتولیدوبازگرداندناعتمادعمومی
راه برونرفت از شرایط موجود

حسین حسینزاده ،رئیس هیات
مدیره انجمن تخصصی معادن و
صنایع معدنی در خراسان رضوی،
نیز به علل بروز جهش در نرخ تورم
تولیداشارهمیکندومیگوید:این
شوک تورمی از سال  96آغاز شد .علت آن هم به روی
کار آمدن جریان آقای ترامپ ،رئیسجمهور امریکا و
اعمال تحریمها بود .شعلهور شدن این ماجرا با تغییر
قیمت ارز رخ داد و قیمت ارز در میانه سال  97به ارقام
باالیی رســید .در حال حاضر ما چــه بخواهیم چه
نخواهیم یک ارتباط روانی بیــن قیمت ارز و مردم به
وجود آمده اســت .وی ادامه میدهد :این مشکالت با
تغییر نرخ ارز تشدید و در صنایع مهم از جمله تولیدات
معدنیاستاتژیکنظیرفوالد،مس،صنایعپتروشیمی
و ...دیده شد .از آنجایی که مهم ترین منبع قیمت پایه
کاالهای یاد شده در داخل ،بورس کاالست ،هنگامی
که ارز 3800تومانی ناگهان افزایش نرخ داشت و به ارز
نیماییتغییریافت،بهتبعآنبهایبسیاریازتولیدات
مهم معدنی افزایش چشمگیری داشت .در واقع تورم
تولید در بخش معدن ناخواســته و همراه با افزایش
قیمت در ســایر بخشها بــود .این ماجــرا در همه
بخشهای اقتصادی رخ داد و به هر جا ســرایت کرد.
همچنینقیمتماشینآالتمعدنیکهپارامترمهمی
در صنایع معدنی اســت ،افزایش چشمگیری داشت
چون این وسائل نیز با ارز وارد کشور میشود .در حال
حاضر قیمت ماشینآالت مذکور بیش از یک میلیارد
توماناست.همهاینمواردبرقیمتتمامشدهوفروش
اثرگذار است .حسینزاده با بیان اینکه با مبنا شدن ارز
نیمایی ،به همان تناسب قیمت تمام شده نیز افزایش
یافت ،میافزاید :در حال حاضر خوشبختانه تعادلی در
بازار فروش تولیدات معدنی به وجود آمده و از تفاوت
فاحش قیمت کاالها در بــورس و بازار و جهشهای
ناگهانیقیمتکاستهشدهاست.
رئیسهیاتمدیرهانجمنتخصصیمعادنوصنایع
معدنی در خراســان رضوی در خصوص راهکارهای
برونرفت از این شــرایط تاکید میکنــد :به اعتقاد
من اقتصاد راه خــود را پیدا خواهد کرد .اگر بخواهیم
با اصول اقتصادی مبارزه کنیم ،نتیجه عکس خواهد
بود .هنگامی که افزایــش قیمت در یک محصول رخ
میدهد ،نمیتوان جلوی آن را گرفت .اگر دولت بتواند
قیمــت واقعی ارز را در بازار پیــاده کند ،احتیاجی به
کنترل قیمتها نخواهد داشــت و به مرور نر خ کاالها
کاهش مییابد .در حــال حاضر نیز دولت تا حدودی
توانستهنرخارزراکنترلکند.
حسینزاده خاطرنشــان میکند :اینکه بخواهیم
قیمتها را به قبل بازگردانیم ،غیرممکن اســت .باید
پذیرفت که ایــن افزایش قیمــت رخ داده و به عقب
بازنمیگردد .دولــت اگر همت کند و بتواند به همین
میزان قیمت ارز را کنترل کند ،شــاهکار کرده است.
کاری که بانک مرکزی تاکنون در کنترل نرخ ارز انجام
داده ،قابل تقدیر اســت .از دیگر سو اگر سیاستهای
دولت در جهت افزایش تولید باشد ،به همراه کنترل
بازار ارز ،میتوان از این بحران عبور کرد.
او اضافه میکند :مســاله بعدی بازگرداندن اعتماد به
جامعه است .با چنین اقدامی ،خودبهخود امنیت روانی
به جامعه باز خواهد گشــت .دولت باید هر طور شــده
مساله اشــتغال را حل کند و در این مسیر چارهای جز
افزایش تولیدات ندارد .در این راستا باید جلوی تعطیلی
واحدهای تولیدی گرفته شود و نباید اجازه داد سرمایه از
تولید فرار کند .در صورت پیادهسازی این موارد است که
میتوانآیندهروشنیرابرایاقتصادکشورمتصوربود.

حسینزاده:اینکهبخواهیمقیمتهارا
به قبل بازگردانیم ،غیرممکن است .باید
پذیرفت که این افزایش قیمت رخ داده
و به عقب بازنمیگردد .دولت اگر همت
کند و بتواند به همین میزان قیمت ارز را
کنترل کند ،شاهکار کرده است

به منظور تسهیل در روند دریافت خدمات رایگان مشاورهای برای فعاالن اقتصادی
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درآمدنفتيمارابدهكاردنياكرد
سیدمحمد بحرینیان *

از سال 1279تا 1282شمسي اولين درآمدها
يامنابعحاصلازصادراتنفتدراحصائيههاي
گمركي ايران گنجانده شــد .از سال  1279تا
سال  1300بهطور مرتب كسري تراز بازرگاني
داشتيم .هيچگاه نتوانســتيم بدهكار جهان
نباشيم.اينمسئلهنشانميدهدكهدستوپابستهازطريقمصرف
با دنياي مدرن آشـنا شـديم نـــه از مسـير توليـد و وقتي كه ما از
مسيرمصرفبهدنيايمدرنپرتشديموكپيكرديم،ميبينيمكه
در ســال 1284در جايي كه مردم به دليل گرســنگي ريشههاي
درختــان را ميخوردند ،ما ماكاروني و ورميشــل به كشــور وارد
ميكرديم.يادگرفتنعلومازمسيرترجمهوتوسعهدانشوارداتيدر
كشورراهمكهحاصلجمعشدندانشضمنيدرايراننبود،عامل
ديگرياستكهسببشدهتصميمسازانبخواهندهرچيزيرابااين
ترجمهها و دانش وارداتي انطباق دهند .ما عـــاوه بـــر مشـكل
آموزش،مشكلتحصيلكردگانخارجازكشورراهمداشتيم.كساني
كهازخارجآمدندوتحصيلكردهدانشـگاههـايمعتبـربودند،دراين
ارتباط نكته مهمي را مطرح ميكنند .ميگويند دانشجوياني كه از
ايران ميآمدند هـــر آنچـه را در كشـور خـود آموزش ديده بودند،
درستبرداشتنكردهبودند.
صنعتيشدنمانارسبوده؛تواليدربخشصنعتايرانطينشده
ومايـكبـارهازصنعتيشدنسادهونارسبدونطيمراحل،گرفتار
صنعتي شدن ناقص شديم ،به همين دليل پختگي الزم را نداريم.
در دوران مصدق ازآنجا كه متوجه نقاط ضعف شدند و فهميدند كه
ما نميدانيم ،كارشناس خارجي به ايـران آوردنـد تـا در مسائل به
آنها كمك كند .دوره مصدق تنها دوره اي بود كه تراز بازرگاني ايران
به شكل واقعي مثبت بوده اســـت .در ايـن دوره يكسري صنايع را
راهانداختند.
براساس تحقيقاتي كه در اتاق بازرگاني مشهد انجام شده است،
بيشترين ميزان اشتغال كشور تا سال  95در دوره خاتمي رخ داده
است .حدود بيش از هفت ميليون اشتغال در اين دوره داشتيم كه
حاصلاجرايبرخيطرحهايياستكـهطراحـيآنمتعلقبهدهه
اولانقالببود.طراحيتمامطرحهايدههاولانقالبعمقيبود.
توليد ماشــين ابزار بهعنوان مادر صنعتها در دســتور كار بود.
برنامهريزي شد كه كار ناقص عاليخاني را تكميـل كننـد .سـاخت
ماشـينآالت معـدني ،قطعـات هيدروليك ،تراكتور باغي و ...همه
مهمبودوبرايزيرساختهايصنعتيخوببود.درحاليكهدرديگر
دورههاماهموارهبـهدنبالتوسعهزيرساختهايعمرانيبوديم.
درسال 72وارداتبدونانتقالارز،بزرگترينبدهيرابرايكشور
رقم زد .در شرايطي كه بدهي دوران شاه در ميان مدت و بلندمدت
همدرحالپرداختبودوكشورحداكثرششتاهفتميليـارددالر
بـدهي داشـت ،يكبـاره سـقف بدهيها با انجام واردات بدون ارز
به 40ميليارد دالر رسيد .اين تصميمگيري باعث ضربه بزرگـــي
بـه اقتصـاد كشـور شـد .در سال  77كه درآمدهاي ارزي كشور به
حدود 9ميليارددالررسيدوقيمتهربشكهنفتهشـتدالرشـد،
يكبـارهمسئوالنبهتوليدداخلتوجهكردند.
مادرحالتحليلهستيمكهببينيمچهصنايعيدرچهزمانهايي
راه افتادند .داريم به نتايج شــگفتي ميرسيم .معتقديم بزرگترين
اشتغالآنزمانمربوطبهطرحهايدههاولانقالباست.
وقتيدرآمدهايارزيپايينآمد،سهاقدامديگربهدليلبيچارگي
انجام گرفت؛ اما در سال 82دوباره درآمدهاي ارزي روي 24ميليارد
دالر آمد و دوباره اشتباهات قبلي تكرار شد و كشور به سمت مونتاژ
رفت .با بازي واژهها و شــعار جلوگيري از انحصار ،سراغ راهكارهاي
شكستخوردهرفتند.عنصريكهدرسـهدورهطاليـياقتصـادايران
به صورت مشترك داريم و االن هم اين عنصر را به عنوان نقطه اتكا
براي برون رفت از شرايط ميبينم ،اين بود كه به اين نتيجه رسيدند
كه يك گروه يا قوه عاقلهاي از نخبگان كار هدايت اقتصاد كشــور را
انجامدهند.
ميدانستند كـــه دانـــش كـــافي ندارند؛ اما خرده دانشها
اگر كنار هــم قرار گيرد ،كوه هم جابه جا ميشــود .در نتيجه بايد
يــك قوه عاقلــهاي در يك نهاد فراقوهاي و مســتقل از ســه قوه
براي اقتصــاد تصميم بگيرد .تصميم گيــران اقتصادي ما اهليت
حرفهاي نداشــتند .ناتوان از آينده نگري بودند و به اين صفات بايد
ناكارآمدي را هم اضافه كرد .راه حل مشكالت را تاريخ به ما نشـان
داده اســـت .كشــورهاي ديگر مثل چين ،كره ،سنگاپور ،تايوان
و مالزي يك قــوه عاقله براي بخش صنعت خود گذاشــتند؛ زيرا
ميدانستند در مقابل جايي كه دانش و تكنولوژي جهان سه ماه به
سه ماه بهروز ميشود ،براي جلـــوگيري از عقـب مانـدن ،بايـد از
نيروهـايديگركمكگرفت.
*مدیردفترپژوهشهایاقتصادوتوسعهاتاقبازرگانی
خراسانرضوی

«سامانهجامعالکترونیکینوبتدهی»
اتاق مشهد راه اندازی شد

یادداشت

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد،
فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق مشهد
میتوانند با مراجعه به «سامانه جامع
الکترونیکی نوبت دهی» در زیر پورتال
اتاق خراسان رضوی به آدرس www.
 ، my.mccima.comاز برنامــه
مشاوران این اتاق برای دوره سه ماهه
پیش رو (در بخــش های مالیات ،امور
حقوقی ،داوری و قراردادها ،امور بانکی
و تسهیالت ،تامین اجتماعی ،خدمات
بازرگانی و روابط کار) مطلع شــوند و
نوبت مشاوره را منطبق بر روز و ساعت
مدنظرخوددریافتکنند.
اعضای اتــاق برای بهــره مندی از
این ظرفیت ،می توانند شــماره همراه
دنیای اقتصاد -به منظور بهــره مندی از خدمات بر خط الکترونیکی و خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده و
تسهیل در روند دریافت خدمات رایگان مشاورهای اتاق مشهد« ،سامانه از سه پنل مجزای مدیریت ،کاربران و
مشاوران،خدماتالزمرادریافتکنند.
جامعالکترونیکینوبتدهی»،بررویسایتایناتاقراهاندازیشد.

دنیای اقتصاد -در نخستین جلسه از گردهمایی
شاخه جوانان انجمن مدیران صنایع خراسان اعضای
ولیــن دوره هیات اجرایی شــاخه جوانان انجمن
مدیران صنایع خراسان مشخص شد.
این اعضا شــامل پوریا ترابی ،مدیر عامل شرکت حوله
یاس سپید ،سید احسان مصطفوینژاد ،مدیر عامل شرکت
زعفران مصطفوی ،محمدرضا زیبایی ،مدیر عامل شرکت
امور ســاختمان و تاسیســات کارآمد ایرانیان (آسانسور
آستک) ،خانم اورعــی ،مدیر عامل گروه صنعتی الکترو
پژواک و جواد حســینپور حجار ،مدیر عامل پوشــاک
اطمینان ،هستند.
همچنین مهدی پیروزهپور ،صنایع غذایی عدالت نوین
سانلی (آجیل عدالت) و خانم پرهیزکار ،عضو هیات مدیره
شرکت نیان الکترونیک ،به عنوان اعضای علیالبدل هیات
اجرایی شــاخه جوانان انجمن مدیران صنایع خراســان
انتخاب شدند.

اعضایهیاتاجراییشاخهجوانانانجمن
مدیرانصنایعخراسانمشخصشد

ضمیمه استان های خراسـان
روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370
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zصرفهجویی  7درصدی آب با آبیاری فضای سبز
توسطپساب

محمد اسماعیلیان ،مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب مشهد ،به
این مســاله که طبــق تکلیف
هیات وزیران و سیاســتهای
وزرات نیرو آبیاری فضای سبز
حداالمکان باید از طریق پســاب فاضالب تامین
شود ،اشاره میکند و میگوید :براساس این طرح
منابعآبیهمچونچاههاکهشهرداریبرایآبیاری
فضای ســبز مورد اســتفاده قرار میدهد ،باید در
اختیارحوزهآبشربقرارگیرد؛یعنیبهجایآنکه
آب با کیفیت باال برای آبیاری فضای سبز استفاده
شــود ،آن چاه به آب شــرب مصرفی مردم شهر
اختصاص داده شــود و بالعکس ،پساب در اختیار
شهرداریقرارگیرد.
وی ادامه میدهد :در این راســتا ،تفاهم نامهای
میانما ،شهرداری و شرکت آب منطقهای خراسان
منعقد شــده که طبق آن ،معــادل آب مصرفی
شــهرداری برای آبیاری فضای سبز ،شرکت آب
و فاضالب مشــهد پســاب در اختیار شهرداری
میگذارد که در پنج منطقه شهر مشهد نسبت به
ایجاد تصفیهخانههای محلی با استانداردهای الزم
اقدام وعملکند.
با ایجاد تصفیهخانههای محلی ،فاضالب شهری
که مشکالت و معضالت بهداشتی را برای شهرها
ایجادکردهبهیکسرمایهارزشمندتبدیلمیشود
و آبی که از چرخه حیات خارج شــده ،دوباره جان
میگیرد و به فضای شهر رنگ و تازگی میدهد.
مدیرعامل شــرکت آبفا مشهدمعتقد است که
حدود  ۷تا  ۸درصد از میزان آب مصرفی کل شهر
به آبیاری فضای ســبز اختصاص پیدا میکند و با
استفاده از پســاب کمک شایانی به میزان مصرف
خواهدشد.
البتهویبهروندکاریشرکتآبوفاضالباشاره
کرده و میگوید :این شرکت پساب را جمعآوری و
تصفیه میکند و در اختیار شرکت آب منطقهای
قرار میدهد .در مشــهد  ۷۳درصد مشترکان آب
مشهد تحت پوشش خدمات جمعآوری فاضالب
هســتند که در  ۵تصفیهخانه تصفیه میشــود و
پس از آن از طریق کشــف رود تحویل شرکت آب
منطقهایخراسانمیشود.
zاختصاص ساالنه 6میلیون مترمکعب پساب برای
آبیاری فضای سبز

طرح«شــبکه جداســــازی
فاضــاب»در راســتای پروژه
استفاده از پساب برای آبیاری
فضای ســبز در سطح مشهد
یعنیدرمناطق 11،10،9و12
در حال اجرا اســت و شــهرداری قصد دارد ،تمام
فضای سبز شهر را از طریق این طرح تحت پوشش
قرار دارد.
مشــهد اولین شــهری اســت که بــا کمک
پروژه«راهاندازی شبکه جداسازی آب شرب از آب
خامبهمسالهآبیاریفضایسبزشهریبااینحجم
به طور جدی وارد شدهاست.
مهدی یعقوبی ،سرپرســت خدمات شــهری
شهرداری مشهد با بیان این نکته میگوید :با توجه
به محدودیت منابع و یا چاههای آب در سطح شهر،
تصمیم بر اولویت بندی بــرای اجرایی کردن این
شبکه شــد تا آب مازاد چاهها در برخی مناطق به
مناطقی که محدودیت آبی دارند ،منتقل شــود.
درنهایتدرمناطقیچونمنطقه(۴پارکبهشت)
پمپاژ آب را آغاز کردیم و به ســمت نمایشگاه بین
المللی رفتیم و مناطق  ۱۰و  ۱۲شهرداری را تحت
پوششقراردادیموواردشبکههایفرعیشدیم.
یعقوبی میافزاید :پس از آن نیز به ســراغ بلوار
الدن در منطقه  ۹و ارتفاعــات آن رفتیم که ناچار
بودیم حجم زیادی از تانکر آب را به این منطقه وارد
کنیمزیراشبکهکمربندسبزجنوبینیازمندمیزان
حجم زیــادی از آب بود .در این شــبکه  ۷مخزن
وجود دارد و حجم  ۵مخزن آن  ۱۰۰۰مترمکعب
و  ۲مخزن دیگر  ۵۰۰مترمکعب اســت و در حال
ساختن  ۴تا  ۵مخزن دیگر هستیم که رو به اتمام
است.
اما این طرح با وجود صرفهجویی قابل توجه خود
در مصرف آب مشهدنیازمند اعتبارات مالی زیادی
است که شاید وضعیت بحرانی کنونی روند کار را
مقداری کند کرده باشد .با این حال شرایط کمبود
منابع آبی به حدی رسیده که شورای شهر بودجه
الزم دیده و اعتبارات بیشتری نسبت به سالهای
گذشــته به این طرح اختصاص دهد .سرپرست

اسماعیلیان:تفاهمنامهایبا
شهرداری و شرکت آب منعقد
کردیم که معادل آب مصرفی
شهرداری برای آبیاری فضای
سبز ،شرکت آب و فاضالب مشهد
پساب در اختیار شهرداری میگذارد
که در پنج منطقه برای ایجاد
تصقیهخانهمحلیاقدامکند

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

گزارشی از آخرین وضعیت تصفیه فاضالبهای خانگی و صنعتی
در مشهد که قرار است فضای سبز را آبیاری کنند

هدفگذاری برایآبیاری سبز

دنیای اقتصاد -در کالنشهر مشــهد با 3.5میلیون نفر جمعیت ،حجم باالیی از فاضالب تولید میشود که درحال حاضر
افسانهآشفته
خبرنگار
 5تصفیهخانه با ظرفیت  236هزار مترمکعب در روز درحال تصفیه آن هســتند اما با توجــه به جمعیت روز افزون این
تصفیهخانهها پاسخگوی میزان باالی فاضالب خانگی و شهری نیستند و اینجاست که نقش مدیریت فاضالب بهداشتی مشهد به چشم
میآید .حجم باالی فاضالب تولیدی به معنای این است که میزان قابل توجهی آب هر روز به مصرف میرسد؛ در کنار آن نیز فضاهای سبز و
پارکها هستند که باید حجم بسیاری از آب را به آنها اختصاص داد .البته بد نیست بدانید که ساالنه حدود 2میلیون و ۲۶۵مترمکعب آب
برایآبیاریفضایسبزشهرمشهداستفادهمیشودکهمعادل 10درصدازحجمآبمصرفیاینکالنشهراستوباتوجهبهکمبودمنابعآبی
ودرمقابلنیازکالنشهرهابهتوسعهفضاهایسبز،مدیریتشهری،آبفامشهدوشرکتآبمنطقهایخراسانطیمصوبهایازسویشورای
شهروباتاییدوزراینیروو راهوشهرسازی پروژه «آبیاریفضایسبزبا استفاده از پساب» را آغاز کردند .کلیت این پروژهبدین صورت است
کهفاضالبشهریازسویشرکتآبوفاضالبمشهددراختیارشهرداریقرارمیگیرد،خودشهرداریباتصفیهخانههایخودوبراساس
ضوابط و اســتانداردها آن را تصفیه میکند و برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار میدهد؛ یعنی در آن 10درصد آب شربی که برای
آبیاریفضایسبزاستفادهمیشد،صرفهجوییمیشود.امابرایآنکهبدانیماینپروژهکجایکاراستودرچهمرحلهایقراردارد،بهسراغ
متولیانوکارشناسانرفتیمتاازاصلماجراباخبرشویم.
خدمات شــهری شهرداری مشــهد در خصوص
میزان اعتبارات اعطایی به این طرح عنوان میکند:
ســالهای گذشــته به طرح شــبکه جداسازی
فاضالب ۵تا  ۶میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا
میکرد اما در ســال جاری بیش از  ۱۰۰میلیارد
تومان برای اجرایی کردن این طرح در نظر گرفته
شدزیراعقیدهمدیریتشهری برتسریعاموراست.
اگر سال آینده همچون امســال چنین اعتباری
تخصیص یابد ،تا یک تا دو سال شبکه جداسازی
بهطورکاملاجراییخواهدشد.
به گفته یعقوبی ،شرکت آبفا مشهد سهمیه ای۶
میلیونمترمکعبیازتصفیهخانهخینعربباخط
انتقال ۷کیلومتری در اختیار شهرداری گذاشته تا
شهرداری آب را به پارک پردیس برساند و به شبکه
وصل کند البته ایــن موضوع به تصفیه ثانویه نیاز
دارد که ایستگاه تصفیهخانه و پمپاژ آن در دست
اجرااست.
سرپرست خدمات شهری شهرداری مشهد در
ادامه ســخنانش در خصوص اعتبارات مورد نیاز
برای تکمیل این پروژه میگویــد :برآورد ما برای
تکمیل این پــروژه بیــش از  ۲۵۰میلیارد تومان
اعتبار دیگر اما این برآورد براساس سال  97است
و هر سال اعداد و ارقام تغییر میکند .امسال بیش
از  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار در اختیار داریم و اگر
 ۱۵۰میلیارد تومان دیگر سال آینده در اختیار ما
قرار گیرد ،کار را در ســال  ۱۴۰۰تمام میکنیم.
بنابراین هر چه میزان اعتبارات بیشــتر باشــد،
میتوانیم در ســطح مناطق مختلــف پروژههای
متعددی را آغاز کنیم اما این اقدامات نیازمند این
اســت که کارگاههایی اجرا شود .درنتیجه حجم
زیــادی از فعالیتها را میطلبد کــه باید در کنار
یکدیگرمدیریتشود.
zسال آینده 7تصفیه خانه وارد مدار میشود

یعقوبی با بیــان اینکــه  ۷تصفیهخانه در حال

ساخت داریم که اگر سرمایهگذار ما به تعهد خود
عمل کند ،میتوانیم آنها را ســال آینده وارد مدار
کنیم ،اظهار میکند :یــک تصفیهخانه بزرگ در
محدوده ســیدی با ســرمایهگذار در دست اجرا
داریم که بیش از  ۷۵درصد پیشــرفت داشــته و
حدود  5/5میلیون مترمکعب در ســال ظرفیت
دارد و همچنین  5تصفیهخانه به صورت محلی و
کوچک با همان ســرمایهگذار در نقاط دیگری که
قرار بوده فاضالب در اختیارمان باشــد ،قرار است
اجراکنیم.
البته تصفیهخانه دیگری همانند ســیدی در
حاشیه آزادی(کال چهل بازه)آغاز کردیم که بیش
ازبا  70درصد پیشــرفت فیزیکی احتماال تا پایان
سالبهبهرهبرداریمیرسد.
سرپرست خدمات شــهری شهرداری مشهد با
اشاره به کاهش مصرف آب مشهد تصریح میکند:
وقتی به ســمت فاضالب تصفیه شــده برویم که
دارای تمام معیارهای محیط زیســتی باشد ،یک
منبع پایدار آبی خواهیم داشت که میتوانیم برای
آبیاری فضای کل شــهر از آن استفاده کنیم و اگر
بتوانیم آن را گسترش دهیم ،وابستگی ما به منابع
آبیزیرزمینیکاهشپیداخواهدکرد.

مهدیزاده:
تمامشهرکهایصنعتیاستانمجهز
به سیستم پایش آنالین و
یا قراردادهای خود اظهاری در
پایشباآزمایشگاهمعتمدمحیط
زیست هستند و همگی به جز
چرمشهر که در حال توسعه و ارتقا
آن هستیم ،دارای استاندارد
محیطزیستهستند

zمشکلبیپایانفاضالبصنعتی

از فاضالب خانگی و شهری که
بگذریم به فاضــاب صنعتی
میرسیمکه تصفیهخاصخود
را میطلبــد و مهمترین آن در
خراســان رضوی مربــوط به
چرمشهر است؛ شهرکی که فاضالبش سر و صدای
زیادی به پا کرده و خبرهایــی از ورود دوباره آن به
کشف رود به گوش میرســد؛ فاضالبی که دارای
فلزات سنگین ،مواد شــیمیایی و آلوده است و به
کشف رود میریزد اما کماکان شکایتی از آبیاری
محصوالت کشــاورزی با ایــن آب آلوده به گوش
میرسد .همانطور که پارســال مدیر آب و خاک
جهاد کشاورزی اســتان گفته بود  7000هكتار از
مزارع و زمينهاي كشاورزي در استان با فاضالب و
پســاب آلوده آبياري مي شــود .این موضوع اما از
پارسال برطرف نشــده و ابتدای هفته گذشته هم
خبرهاییازتداومصدایموتورپمپهابرایآبیاری
مزارعاطرافکشفرودبافاضالبمنتشرشد.
از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد مساله
را جویا شدیم اما به گفته وی ،این موضوع در حیطه
کاری وی نبوده و پس از آن هم به سراغ مدیرعامل
شــرکت آب منطقهای خراسان رضوی رفتیم که
موفقبهگفتوگونشدیم.
بــرای پیگیری ماجــرا با بهروز بنیــادی عضو
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس تماس
میگیریــم .وی در پاســخ به ســواالت ما عنوان
میکند :سالهاســت که بر روی این مساله مزمن
بحث شده و گزارشــات مختلف تهیه شده است.
خوشبختانهطیدوسالاخیرباهمکاریمسئوالن
و نمایندگان مشهد با همت شرکت آب منطقهای
اتفاقات خوبی روی داده و مسائلی همچون انتقال
فاضالب به کشــف رود و آبیاری مزارع از آن آب و
سایرمسائلدربسترکشفرودمرتفعشدهاست.
ویادامهمیدهد:فاضالبیکپروژهبزرگاست

خبر مرتبط

طراحی و اجرای هفت پروژه تصفیه خانه فاضالب محلی در مشهد
دنیایاقتصاد-مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداری
مشهد میگوید :برنامه ما برای تامین پساب درافق 1400در تصفیه
خانهسیدیدستیابیبهظرفیتتصفیهفاضالببهمیزان 140لیتر
برثانیهاست.
احمدرضاسالمیمیافزاید:ظرفیتتصفیهخانهچهلبازهنیز50
لیتربرثانیهخواهدبودکهدرسالجاریایندوپروژهبهبهرهبرداری
خواهدرسید.همچنینزمینوبستراجرای 5پروژهتصفیهفاضالب
به سرمایه گذار بخش خصوصی تحویل شده است که در مجموع
حدود 13میلیونمترمکعبپسابازاینفراینداستحصالخواهد
شد.ویاظهارمیکند:مساحتفضایسبزشهرمشهدتاپایانسال
 97حدود 5275هکتتاربودهکهسران هاینفضابهازایهرشهروند
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مترمربعتاسال 1400است.مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبز
شهرداری مشهد تصریح میکند :مصرف آب فضای سبز ساالنه
حدود 22میلیونمترمکعباستکه 88درصدشبکههایآبرسانی
وآبیاریدرفضایسبزمشهدبهصورتمکانیزهونیمهمکانیزهاجرا
شدهاست .احمدرضاسالمیافزود:شهرداریمشهددرزمینهبهره
وری بهینه از منابع آبی غیر کیفی برای حفظ و توسعه فضای سبز
اقدامات زیرساختی زیادی در دست اقدام دارد که از آن جمله می
توان به اجرای شبکه جداسازی آب خام از شرب ،تصفیه فاضالب
خام،بهرهبرداریازپساب،استفادهازآبهایخاکستریوآبباران
وتولیدوکاشتگونههایکمنیازبهآباشارهکردوامیداستباانجام
ایناقداماتدرآیندهاینزدیکآبیاریتمامیفضایسبزمشهدبا
پسابتصفیهشدهازطریقشبکهمستقلآبیاریصورتگیرد.
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که به حجم قابل توجهی سرمایهگذاری نیاز دارد؛
مساله ریالی مساله اصلی است که کل کشور را به
خود درگیر کرده و تامیــن ریالی آنطور که گمان
میکنیم ،شاید امری آسان نباشد .اگرچه با همت
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،استانداری
و شــهرداری یک برآورد هزینهای صورت گرفته
تا ســرمایهگذاری در این خصوص انجام شــود و
بخش بزرگی از این معضــات از بین برود چراکه
وظیفه حاکمیت برای صیانت از ســامت مردم
اســت.بنیادی میافزایــد :اقدامات در راســتای
بهبود وضعیت در حال انجام اســت اما بخشی که
نیازمند سرمایه و پول است ،کار را با کندی مواجه
کرده؛جلسهای با استاندار در پیش داریم که یکی
از موضوعات مورد بحث ،این مســاله خواهد بود تا
بدانیم برنامه استان در این مورد چیست و در سطح
ملی چگونه میتوان از مســاله پیشگیری کرد و
اجازهادامهاینمعضلراندهیم.
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس در
خصوص میزان هزینههای بیماریهای ناشــی از
آبیاریمحصوالتکشاورزیبافاضالبخاطرنشان
میکند :عدد مشــخصی در این زمینه نداریم اما
بیماریها علل گوناگونی دارند و میتواند ناشی از
مواد شیمیایی ،میزان یونهای مازاد و ...باشد و به
طور دقیق نمیتوان آمار داد که بیماریها ناشــی
از چه عواملی هســتند اما نمیتوان این را نادیده
گرفت که بارشــد بیماریهای دستگاه گوارش به
ویژه سرطان روبرو هســتیم و یکی از مسائلی که
باید به صورت جدی به آن بپردازیم ،آبیاری مزارع
کشاورزیبافاضالباست.
 65zدرصدپیشرفتفیزیکیتصفیهخانهچرمشهر

دی ماه پارســال بــود که وزیر
صنعــت در بازدید از شــهرک
صنعتی چرمشهر مشهد گفته
بــود  73درصــد از واحدهای
صنعتی مستقر در شهركها و
نواحی صنعتی كشــور زیرپوشــش تصفیه خانه
فاضالب هســتند .مســعود مهــدیزاده مقدم،
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی خراسان
رضوی هم گفته بود که چرمشــهر تنها شــهرک
صنعتی آالینده این اســتان اســت و دلیل آن هم
فرسودگی تجهیزات مربوط به تصفیهخانه است .از
سال  96طرحی برای بازسازی تصفیه خانه شهرک
صنعتیچرمشهرریختهشدوتاپایانپارسالتقریبا
 50درصد کار انجام شد .حال باید ببینیم پیشرفت
این پروژه تا االن چقدر بوده و به کجا رسیده که وی
پاســخ میدهد :در حال حاضر  ۸شهرک صنعتی
خراسان رضوی مجهز به سیستم شبکه جمعآوری
فاضالب و تصفیهخانه مرکــزی با ظرفیت 1375
مترمکعبتصفیهشبانهروزیهستند.
وی ادامــه میدهــد ۷۳ :درصــد از واحدهای
صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری مستقر در کلیه
شهرکهای صنعتی استان در  ۸شهرک مستقر
بوده که تحت پوشش شبکه جمعآوری فاضالب
و تصفیهخانه مرکزی هستند؛ سه شهرک توس،
کاویان و کالت دارای تصفیهخانــه به روز و دارای
اســتاندارد زیســت محیطی در تخلیه فاضالب
هستند ،شــهرک صنعتی ماشین سازی به دلیل
ماهیت صنایع مستقر فاقد فاضالب صنعتی بوده
و در شهرک صنعتی چرمشهر نیز در حال ساخت
تصفیهبهروزوارتقایسیستمموجودهستیم.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتی
خراسان رضوی عنوان میکند :تمام شهرکهای
صنعتی استان مجهز به سیستم پایش آنالین و یا
قراردادهای خود اظهاری در پایش با آزمایشــگاه
معتمد محیط زیســت هســتند و همگی به جز
چرمشهر که در حال توسعه و ارتقای آن هستیم،
دارای استاندارد محیط زیست هستند .علیرغم
کلیه مشکالت و محدودیتهای موجود در کشور
ما همچون مشکالت تحریم و موانع انتقال ارز و...
پروژه طرح توســعه و ارتقای تصفیهخانه شهرک
صنعتی چرمشهر در حال حاضر دارای پیشرفت
فیزیکی ۶۵درصداست.
مهدیزاده مقدم با بیــان اینکه مطابق قوانین
باالدســتی در صــورت نبودتصفیهخانــه در
شــهرک صنعتی ،واحد تولید موظف به تصفیه،
مدیریت و کنترل فاضــاب تولیدی خود مطابق
با اســتانداردهای اداره کل محیط زیســت است،
اضافه میکند :همچنین مطابق قوانین باالدستی
باید واگذاری و بهرهبرداری واحدهای صنعتی در
یک شــهرک به حد مشــخص و معقولی برسد تا
بتوان برای شهرک مطالعات ایجاد تصفیه خانه را
آغازکرد.

یعقوبی :سالهای گذشته به طرح
شبکه جداسازی فاضالب ۵الی ۶
میلیاردتوماناعتبارتخصیصپیدا
میکرد اما در سال جاری بیش از
 ۱۰۰میلیارد تومان برای اجرایی
کردن این طرح در نظر گرفته شد
زیرا عقیده مدیریت شهری برتسریع
اموراست

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

تراز بازرگانیخراسانرضویطی 3ماهامسال
به 318میلیوندالررسید

ایرنا -مقایســه ارقام صادرات و واردات کاال در
خراسان رضوی طی 3ماه نخست امسال نشان
میدهدترازبازرگانیدراینمدتمثبتومعادل
۳۱۸میلیوندالربودهاست.
امیدجهانخواه ناظر گمرکات خراســان رضوی گفت:
براساسنتایجحاصلازآمارمقدماتیطی 3ماهنخستامسال ۹۵۶هزارتن
به ارزش ۴۰۸میلیون دالر از گمرکات و بازارچههای مرزی استان صادر شد
کهنسبتبهمدتمشابهپارسال ۶۲درصدافزایشدارد.
وی افزود :عمده کاالهای صادراتی خراســان رضوی در این مدت زعفران و
سیببودهکهبیشتربهکشورهایافغانستان،عراق،ترکمنستانوازبکستان
صادر شده است .جهانخواه اظهار کرد :میزان واردات کاال به این استان در 3
ماهنخستامسالنیز ۸۱هزارتنبهارزش ۹۰میلیوندالربودکهدرمقایسه
بامدتمشابهسالقبل ۹درصدکاهشدارد.

 70درصدنزاعهایمشهد
مربوطبهحاشیهشهراست

ایرنا ۷۰-درصدنزاعهاشاملپرخاشگریهایفردی
یاجمعیوزدوخوردباســاحگرموسرددرمشهد
مربوطبهبخشحاشیهایاینکالنشهراست.
معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریخراسان
رضوی گفت :شهر مشهد از نظر میزان پرخاشگری در
مقایسهباسایرکالنشهرهایکشوردروضعیتبحرانیقراردارد.
حسن جعفری افزود :برای رفع این آسیب اجتماعی مسئوالن به همکاری و
کمک گروههای مرجع از جمله تشکلهای غیردولتی ،هنرمندان ،اصناف،
ورزشــکاران و علما نیاز داریم .آنچه در حاشیه شهر مشهد روی میدهد نه
درگیری مســلحانه بلکه نزاع فردی یا گروهی با ســاح سرد یا سالحهای
شکاری از قبیل تفنگ وینچستر است.برخی آمار اغراق شده از میزان وقوع
ایندرگیریهادرحاشیهشهرصحتندارد.

ساعت کاری ادارات خراسان رضوی
بهحالتسابقبازمیگردد

ایرنا -ساعت کار دستگاههای اجرایی ،بانکها،
شهرداریها و موسسههای عمومی غیردولتی
در سطح خراسان رضوی از  ۱۷تیر ماه به حالت
سابقبازمیگردد.
اول تیر ماه جاری براساس مصوبه استانداری خراسان
رضوی و به منظور کاهش مصرف انرژی ساعات کار ادارات دولتی این استان
طی روزهای شنبه تا چهارشنه 6.30 .تا  13.30و برای روزهای پنجشنبه
 6.30تا  12.30تعیین شده بود .معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
خراسانرضویگفت:پیرونامهمعاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتکشور،
به منظور تســهیل در ارائه خدمات دســتگاههای اجرایی و پاسخگویی به
انتظارات مردم ،ســاعت کار ادارات در این استان از امروز به روال سابق خود
بازمیگردد .کوکب موسوی افزود :پیش از این ســاعت شروع کار ادارات و
بانکهای خراسان رضوی یک ســاعت عقب کشیده شده بود اما بر اساس
دستورالعمل جدید ،از فردا این مراکز همانند قبل فعالیت خود را از ساعت
7.30دقیقهصبحآغازمیکنند.

بازداشتدوعضوشورایبخشمرکزی
شهرستانمشهد

ایسنا -معاون سیاســی و اجتماعی فرماندار
مشهدازبازداشتدوعضوشورایبخشمرکزی
شهرستانمشهدخبرداد.
حیدر خوشنیــت اظهار کرد :ســاعتی قبل مقامات
قضاییازتحتتعقیبقضاییقرارگرفتنوبازداشتدو
عضوشورایبخشمرکزیشهرستانمشهداطالعدادند.
وی با اشاره به دالیل بازداشت و تخلفات این دو نفر ادامه داد :اتهامات این دو
عضوشورایبخشمرکزیشهرستانمشهدمواردیهمچونسوءاستفادهو
تخلفازموقعیتشغلیاعالمشدهاست.
خوشنیتتاکیدکرد:هماکنونتحقیقاتدرخصوصجزئیاتاینپروندهدر
جریان است .این اقدامات توسط دستگاه قضایی و کامال در چارچوب قانون
صورتگرفتهوبراساسقانونبهاتهاماتآنانرسیدگیخواهدشد.

فرماندارجدیدمشهدمعارفهشد

ایسنا -فرماندار مشهد گفت :من قبل از نیاز به
همکاری ،نیاز به همدلی دارم .اگر همدلی باشد،
همکاری ایجاد خواهد شــد اما همکاری بدون
همدلیمحققنمیشود.
محمدرضا هاشــمی در مراســم تکریم و معارفه خود
به عنوان فرماندار مشــهد اظهــار کرد :اگر ما به دنبــال رونق تولید ،ایجاد
کسب و کار و اشتغال هستیم ،اولویت آن بحث امنیت و متولیاش شورای
تامین با محوریت مجموعه فرمانداری اســت .دومین وظیفه ذاتی وزارت
کشــور برگزاری انتخابات است .انتخابات ناموس سیاســی وزارت کشور
بوده و مشــارکت حداکثری ،انتخابات سالم ،امنیت و رعایت قانون وظیفه
ماست .وظیفه ســوم مسائل اجتماعی است .با دستور مقام معظم رهبری،
رئیسجمهور و پیگیری وزیر کشور توجه به مسائل آسیبهای اجتماعی
در دستور کار قرار دارد .مشهد دومین شهرستان از نظر وسعت و جمعیت و
اولینشهرستانمذهبیاست،بههمینتناسببحثحاشیهنشینی،اعتیاد
و طالق توجه ویژهای میطلبد ،زیرا ۳۰درصد جمعیت مشــهد در حاشیه
شهر هستند و باید توجه ویژهای به مسائل آسیبهای اجتماعی و کاهش
آن داشته باشیم .وی خاطرنشــان کرد :من قبل از نیاز به همکاری ،نیاز به
همدلیدارم.اگرهمدلیباشد،همکاریایجادخواهدشداماهمکاریبدون
همدلی محقق نمیشود .افزایش سطح رفاه و آسایش زائران و مجاوران کار
دیگر ماست .مدت ماندگاری مســافران و زائران دو روز است که باید آن را
افزایش دهیم .حفظ وضعیت موجود ،افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و
دقتدرحوزهکارگریبایداولویتکارباشد.

