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دنیای اقتصاد فرصتهای اتاقهای مشترک در دوره تحریم را بررسی میکند

یادداشت

محصوالتخالقواهمیتآن
درتوسعهصادراتغیرنفتی
محمدعلی امیرفخریان *

هنگامی که بحث از تولید ملی ،ثروت آفرینی
ملی ،اشتغال زایی و ...میشود ،نگاهها ابتدا به
سهم صنایعی چون نفت ،گاز ،پتروشیمی،
خودروسازی ،فوالد ،سیمان و ...میرود و دیگر
صنایع چندان مورد توجه قرار نمیگیرد ،در
حالی که اگر شــاخصهای ثــروت آفرینی ،اشــتغالزایی،
رشــداقتصادی و ...را در نظر بگیرید ،صنایع فرهنگی و صنایع
خالق یکی از اولویتها خواهد بود .صنایع خالق شامل صنایعی
است که ماده خام تولیدات آنها را سرمایه فکری و خالقیتهای
فرهنگی ،هنری ،علمی و فناورانه انســان تشکیل میدهد و
محصوالت آنها مشتمل بر مالکیت معنوی میشود.
در سالهای اخیر اغلب کشورهای توسعه یافته صنایع راهبردی
خود را از «فناوریهای ســخت» به «فناوریهای نرم» تغییر
دادهاند .آنان اولویت سرمایهگذاری خود را بر روی صنایع خالق
قرار دادند .این تغییر پارادایم برای ملتهایی که بتوانند زودتر از
دیگران آن را درک کنند و با آن همراه شوند ،فرصتهای قابل
مالحظهای را برای موفقیت و توسعه آن کشور فراهم میکند.
صنایع خالق در  4گروه طبقه بندی میشوند:
 .1میراث فرهنگی  .2هنرها  .3رسانهها .4آفرینشهای کاربردی
بر اساس آمارهای انکتاد ،چین در بین کشورهای در حال توسعه
،به عنوان بزرگترین صادر کننده صنایع خالق بوده است .با این
حال ،به طور کلی ،تعداد کمی از کشورهای در حال توسعه در
بین  20کشــور بزرگ و برتر در بازار جهانی محصوالت خالق
قرار دارند .واضح است که پیشینه غنی فرهنگ ایرانی اسالمی
کشور ایران ،بخش فرهنگ و هنر با زایش و توسعه صنایع خالق،
میتواند از حوزه هزینه محور به عرصه ثروت آفرینی وارد شود.
zنقشصنایعفرهنگیدربعدتوسعهاقتصادی:

صنایع خالق و فرهنگی در توســعه محلی و منطقه ای نقش
دارند .در اینجا میتوان از زیرســاخت ها و سایر منابع محلی
برای افزایش دادن مزیتهای مقایسهای اقتصاد محلی و تحریک
خالقیت بهره جست.
ادامه همین صفحه

بیم وامیدهای اتاقهای مشترک دردوره تحریم
دنیای اقتصاد  -اتاقهای مشترک را میتوان یکی
از ارکان اصلی تجارت با کشــورهای دیگر دانست.
اهمیت این مجموعهها زمانی مشــخص میشود
که بدانیم ایران همســایگان زیادی دارد و اتاقهای
مشترک با آنها فرصتی است برای بهرهبرداری از
ظرفیتبزرگاقتصادیاطرافکشور.رضااردکانیان،
وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیســیون مشــترک
همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون
روسیهدراینخصوصگفته«توسعهروابطاقتصادی
باهمسایگانباتوجهبهشرایطتحریمیاولویتدارد.
اراده سیاســی میتواند به توسعه روابط اقتصادی
کمک کند .بدون اراده سیاسی طرحهای مشترک
اقتصادیبهجایینخواهدرسید».
بر این اســاس ایران یکی از پرهمســایهترین
کشورهایجهاناستکهاینهمسایگانبازاربزرگی
را شامل میشود .این در کنار مشترکات فرهنگی،
زبانی ،قومــی و مذهبی با همســایگان فرصتی
فوقالعاده برای اقتصاد کشــور ما بشمار میآید.
خراسان رضوی نیز با دو کشور بزرگ ترکمنستان و
افغانستانهمسایهاست.
کشورهایی که هر دو اقتصاد نوپایی دارند و از این
جهت فرصت بزرگی برای اســتان ما که  95درصد
اقتصاد آن متعلق به بخش خصوصی است ،بشمار
میرود.
صفحه 3

پای مافیای واگن در میان است؟
صفحه 4

تکمیلچرخهتولیدفوالد،ماموریتمدیرعاملجدیدفوالدخراسان
صفحه 2

صفحه 4

تغییردرقطبفوالدشرقکشور

بين نسل جوان ،بيشتر بودن دانشگاههای هنری ما ،از
جمع دانشگاههای هنری كشورهای منطقه ،وجود نيروی
انساني فوق العاده مستعد و با انگيزه برای رونق بخشي به
صنایع فرهنگي و اقتصاد خالق وجود منابع غني دیني
و ملــي كه از ظرفيت اقتصادی فوق العاده برخوردارند،
مثل موش و گربه عبيد زاكاني یا داستانهای شاهنامه
و هزار و یك شــب ،از جمله نقاط قوت ما در این راستا
است .از جمله نقاط ضعف ما در این بین میتوان به عدم
آشنایي ملي با موضوع صنایع خالق ،نداشتن آمار و ارقام
و اطالعات اشاره کرد.
در این بین میتوان به راهکارهایی برای توسعه صادرات
صنایع خالق اشاره کرد:
 .1آمایش سرزمین به منظور برنامه ریزی ملی برای
ایجاد و توســعه مشــاغل فرهنگی و خالق با توجه به
ظرفیتها وقابلیتهای استانی
 .2ایجاد شــرکتهای مدیریت صــادرات ()EMC
تخصصی جهت مدیریت بهینــه صادرات محصوالت
نوآورانه و خالق ملی به کشورها و بازارهای هدف
 .3بهرهگیری از ظرفیت رایزنان فرهنگی و بازرگانی

امورآگهیهای روزنامه «دنیای اقتصاد» درمشهد

0912 419 86 35

روایتی از مشکل  20ساله صادرات خراسان رضوی

آغاز اجرای طرح همیاران آب
در خراسان رضوی

محصوالت خالق و اهمیت آن در توسعه صادرات غیرنفتی

ادامه یادداشت
در بســیاری از مناطق ،بخش خالق ،به ســرعت در
حال رشــد است و از حیث رشــد در کسب وکارهای
جدید ،گردش مالی و اشتغال ،عملکرد بهتری نسبت به
بخشهای جا افتاده دارد.
بدون شــک تولید و صــادرات کاالهای غیرنفتی از
مشــخصههای کشورهای توســعه یافته است و عدم
توجه به این مقوله سبب تزریق صرفا درآمدهای نفتی
به اقتصاد شــده و این امر موجب ایجاد دور تسلسلی از
افزایش نقدینگی ،تورم و واردات از یک سو وکاهش توان
رقابتی تولید داخل و افول آن از سوی دیگر شده است.
اقتصاد ایران به منظور کاهش وابستگی به صادرات نفتی
در راستای سند چشم انداز 1404نیازمند سرمایه گذاری،
توسعه و گسترش و تولیدات در حوزه های جدید است .با
توجه به پیشینه غنی فرهنگ ایرانی اسالمی کشور ایران،
بخش فرهنگ و هنر با زایش و توســعه صنایع خالق،
میتوانــد از حوزه هزینه محور به عرصه ثروت آفرینی
وارد و به عنوان موتور اصلی اقتصادی کشور تبدیل شود.
وجود اســتعدادهای سرشار و مبتکر ،به خصوص در
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ایران در سایر کشورها جهت تسهیل صادرات محصوالت
فرهنگی و خالق به بازارهای هدف
 .4تدوین و ارائه سیاســتهای حمایتی و تشویقی
از جمله اعطای معافیتهای مالیاتی ،بیمهای و ســایر
مشوقها
 .5برنامهریزی ملی و استانی برای اشتغا لزایی و احداث
شرکتهای تعاونی و شــرکتهای کوچک و متوسط
درحوزه صنایع نوآورانه و خالق
 .6اعطای امتیازات برای جذب مشارکت و سرمایهگذاری
خارجی در حوزه صنایع نوآورانه و خالق
 .7ایجــاد نظام جامع توزیع و عرضه فروش داخلی و
خارجی و ایجاد زیرساخت فروش الکترونیکی برای عرضه
محصوالت خالق در سطح بین المللی
 .8برگزاری جشنوارهها ،نمایشگاهها و حراجها در ابعاد
ملی و بین المللی
 .9ایجاد ســازمانهای بازاریابی بیــن المللی برای
شناســایی و تشــخیص نیاز و ذائقه نوآورانه و خالق
مشتریان خارجی
 .10خلق و معرفی برندهای خالق ملی جهت عرضه
محصوالت در داخل و خارج از کشور
 .11ایجاد نهادهای مالی و اعتباری و شــرکت های
تخصصی سرمایهگذاری در زمینه صنایع خالق
 .12فعال کردن مناطق آزاد تجاری برای سرمایهگذاری
و صادرات محصوالت نوآورانه و خالق
 .13توســعه صادرات محصوالت و خدمات نوآورانه
و خالق از طریق تســهیل مقررات صادراتی ،تخفیفات
گمرکی و...
 .14اجرای موثر قانون حمایت از حقوق هنرمندان،
مصنفین و نویسندگان
*رئیس اداره بازرگانی خارجی
سازمان صمت خراسان رضوی

رئیساتاقبازرگانیایرانتاکیدکرد

ضرورت توجهبه «آب مجازی» درسیاست گذاریها
صفحه 4

در نشست آشنایی با موضوع مالکیت فکری و توسعه برند در سطح بین المللی مطرح شد

نشان جغرافیاییوحکایتعقبماندنما

دنیایاقتصاد-مسالهحقوقمالکیتمعنویهنوزدرحالرشداستوهرروزمرزهایجدیدیبرایآنتعریفمیشود.یکیازاینحیطههای
سعیدکریمپور
خبرنگار
جدیدنشانجغرافیاییاستکهدرحقیقتتعریفیازبرندمحصولیکمنطقهاست.بهگفتهکارشناسانایننشانجایگاهقانونیخودرادر
بسیاریازکشورهاگشودهومیتوانبااتکابهآنعالوهبرتوسعهصادرات،بهگردشگری،بهبودکیفیت،گسترشبرندهایبینالمللیو...کمککند.بااینحال
به نظر میرسد اقتصاد ما هنوز عقبتر از چنین تغییر و تحوالتی است و هنوز زمان الزم داریم تا بتوانیم چنین تعاریفی را در فعالیت واحدهای تولیدی کشور
بگنجانیم.مشاورسازمانمللدرنشستآشناییباموضوعمالکیتفکریوتوسعهبرنددرسطحبینالمللیباتاکیدبرنشانهایجغرافیاییوتاثیرآنبرتوسعه
صادراتدرکمیسیونکشاورزیاتاقخراسانرضویبااشارهبهوضعیتواحدهایتولیدیایرانیدرحوزهمالکیتفکریاظهارکرد:براساسبررسیهایما،به
اینجمعبندیرسیدهایمکهدرایراندرحوزهمالکیتفکریسطحآگاهیهاباالنیستوعلیرغمالحاقکشورمانبهپیمانهایبینالمللی،هنوزمسالهمالکیت
فکریازسطحرسیدگیدردادگاههافراترنرفتهاست.درواقعپسازثبتحقوقمالکیتفکری،اجرایآننیزاهمیتدارداماآشناییزیادیباحوزهاجرایاین
حقوقوجودندارد.مالکیتفکریبهاقتصاددانشبنیانارتباطداردوباتوجهبهاهدافدولتایرانبرایحرکتدراینمسیر،اهمیتاینحقوقبیشترمیشود.
zبخشخصوصیباحقوقمالکیتفکریناآشناست

ساناز جوادی با بیان اینکه بخش خصوصی در ایران
اســتراتژی خاصی برای داراییهــای ناملموس خود
ندارد ،گفت :بخش خصوصی تنها زمانی نســبت به
حقوق معنوی خود حساس میشود که این داراییها
نقض شده باشد .بدون حمایت از حقوق فکری هزینه
شــرکتها باالتر میرود .این حقــوق نوعی مالکیت
انحصاری به شــرکتها به عنوان صاحبان حق ارائه
میکنــد .در حقیقت مدیریت داراییها جزء الینفک
اســتراتژی واحدهای تولیدی بــرای خلق و نوآوری
بیشتر است .علت عدم توجه شرکتها به این مساله
عدم آگاهی است.
علت دیگر نیز ناشی از عدم اعتماد به سیستم است.
در واقع خیلی از شرکتها اعتقاد دارند نداشتن قضات
متخصص و طوالنی بودن پروسه رسیدگی دادگاهها در
زمینه حقوق مالکیت فکری ،چنین هزینهای را بیصرفه
یا کمصرفه میکند.
همچنین بســیاری از واحدهای تولیدی به دلیل
عدم برخورداری از درآمد مکفی ،این هزینهها را حذف
میکنند .علت دیگر نیز در نبود نیروی انسانی متخصص

در واحدهای تولیدی نهفته است و همین مساله موجب
میشود واحدهای تولیدی حقوق خود در این زمینه
را پیگیری نکنند.

zسیستم حقوقی مالکیت فکری در ایران کند اما رو به
پیشرفتاست

عضو اتاق بازرگانی ایران و سوئیس با اشاره به وضعیت
تقنینی حقوق مالکیت فکری در ایران عنوان کرد :به طور
کلی سیستم نهادینه شدن حقوق مالکیت فکری ایران
خیلی کند اما در حال پیشرفت است و اجرای پروژههای
بینالمللی به ارتقای این سیستم کمک میکند.
مشــاور ســازمان ملل در خصوص ثبت نشانهای
جغرافیایی به عنوان شاخهای جدید از حقوق مالکیت
فکری بیان کرد :ثبت نشانهای جغرافیایی یکی از انواع
جدید مالکیت فکری و متناســب با سیستم حقوقی
ایران اســت .این شیوه متناسب با ساختار کشورهای
در حال توسعه است .عالئم تجاری به شرکتها اجازه
میدهد که کاال و خدمات خود را در بازارها در مقابل
رقبا متمایز کنند تا بتوانند اعتماد مصرفکنندگان را
به دست آورند.
حقوق نشان جغرافیایی مرتبط با همه دستاندرکاران

زنجیره تولید است
وی با اشاره به مختصات حقوق ثبت نشان جغرافیایی
و مزیتهای آن برای شرکتهای اقتصادی گفت :نشان
جغرافیایی در کنار دانش سنتی جزو چالشبرانگیزترین
موارد حقوق مالکیت فکری است .نشان جغرافیایی نوآوری
جوامع بومی و محلی بوده و عالمت و نشان یک منطقه
جغرافیایی خاص بشمار میرود .نشان جغرافیایی یعنی
ارتباط بیــن یک محصول و یک جغرافیا بیانگر کیفیت
آن محصول است .نشان جغرافیایی مربوط به نوع تولید
و شــرایط یک محصول در شــرایط خاص یک منطقه
جغرافیایی است .جتی منابع انسانی و مهارتهای آنان نیز
در تولید یک محصول دخیل است و میتواند در چارچوب
نشان جغرافیایی بگنجد.
جــوادی اضافه کرد :خاصیت نشــانهای جغرافیایی
است که به حقوق جوامع محلی توجه داشته و برخالف
عالئم تجاری که هر  10ســال یــک مرتبه باید تمدید
شود ،دائمی است .البته نمی توان استفاده از این حقوق
را برخــاف عالمت تجاری به دیگــری واگذار کرد .این
نشانها می تواند محصوالت کشاورزی یا صنایع دستی
را دربر گیرد .نمونه بارز نشــان جغرافیایی در ایران فرش
کاشان است.
ادامه در صفحه2
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گزارش

تغییر در قطب فوالد شرق کشور

خبر

انتقاد رئیسکمیسیوناقتصادی
شورایشهرمشهدازساختمانهایبیکیفیت

دنیایاقتصاد-رئیسکمیسیوناقتصادی،
سرمایه گذاری و مشــارکت های شورای
شهر مشــهد گفت :اگر با اطالع رسانی
صحیح درک درستی از اهمیت انبوه سازی
درصنعتساختمانبرایمردمایجادکنیم،
دیگر شاهد وجود ساختمان های بی کیفیت و پر ضرر برای
مردمنخواهیمبود.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه ســازان خراســان رضوی،
احمد نوروزی با بیان اینکه گاهی افراد تصور می کنند ،چون اسکلت
ســاختمان را از بتن یا فلز طرح ریزی کردند ،دیگر ســاختمان از
استحکام الزم برخوردار است ،افزود :این تصور اشتباه و رایجی است؛
در یکی از بازدیدهایی که از مناطق سیل زده داشتیم ،دو ساختمان
بتنی را مشاهده کردیم که اولی به دلیل کیفیت بتن نامرغوب کامال
فروریخته بود و ساختمان دیگر که آن هم جنس مصالحش بتن بود،
کامالسالمباقیماندهبود.
نوروزیادامهداد:متاسفانهگاهیساختمانهایماازنظراستحکام
و ایمنی دچار اما و اگر هســتند در حالی که اگر یک ســاختمان به
درستی طرح ریزی و ساخته شود حتی اگر مصالح آن از چوب باشد،
میتوانددرمقابلزلزلههایسهمگیننیزمقاومتکند.
وی گفت :انبوه سازی در صنعت ســاختمانی به معنای ارزان تر
تمام شدن هزینه ساخت و ساز نیست ،نکته بسیار مهم در این زمینه
کیفیت مصالح و ساخت حرفه ای در صنعت ساخت و ساز است؛ شما
می توانید با یک طراحی مناسب و استفاده مفید از فضا یک واحد75
متری را به اندازه واحد 100متری نشان دهید.
ویعنوانکرد:البتهایناطالعرسانیوفرهنگسازینبایددرسطح
گفتاروسخنباقیبماندبلکهبایدازطریقاقدامانخالقانهتریمانند
ساخت انیمیشــن ،کلیپ و مستند استفاده کرد تا مردم با شناخت
و درک مناسب دیگر از ســاختمان های بی کیفیت و غیرحرفه ای
استقبالنکنند.

بهدنبال راهکار برای رفع موانع صادرات
خدماتفنیومهندسی

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون خدمات
فنی،مهندسیوعمراناتاقمشهدبااشاره
بهاینکهمابهدنبالراهکاریبرایرفعموانع
صادرات خدمات فنی و مهندسی هستیم،
تصریح کرد :این عرصه بســیار گسترده
استوتقریباهرفعالیتیکهداراییکحوزهخدماتیاعماز
مشاوره ،مدیریت ،استاندارد ،اجرا ،ابنیه ،عمران ،برق است،
بهنوعیبااینبخشپیوندمیخورد.
محسن خندان دل خاطرنشان کرد :بخش دولتی این وعده را به
بخش خصوصی داده اســت که در هر یک از حوزهها نیاز به تفویض
اختیار باشد ،صددرصد در این راســتا آمادگی الزم را دارد ،متقابال
بخشخصوصینیزبهانجامایناتفاقتمایلدارد.
خندان دل ادامه داد :در واقع بخش دولتی به این نتیجه رسیده که
بخش خصوصی بهتر میتواند در پیشبرد امور موثر واقع شود .ما هم
باید در این حوزه مطالبه گری الزم را داشته باشیم.

شرکتهای فعال خراسانی در بورس و فرابورس

تغییراتبورس درهفتهاخیر

قیمت پایانی  5روز اخیر معامالتی شرکتهای فعال در
بورس و فرابورس و تغییر یک هفته اخیر آنها شاخص کل
در تاریخ  10شهریورماه با رشد  1975.62واحدی به عدد
 286114.69رسید .
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان شیروان
و بجنورد)

12/53

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

2/78

3

غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

14/75

4

غشهداب(کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان)

3/92

5

غشهد(شهد ایران)

1/12

6

تبرک(گروه کارخانجات صنعتی تبرک)

-5/19

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

-1/67

8

سخاش(سیمان خاش)

3/91

9

سقاین(سیمان قائن)

-5/26

10

خرینگ(رینگ سازی مشهد)

-2/2

11

خشرق (الکتریک خودرو شرق)

9/36

12

ثشرق(سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

4/23

13

وتوس (توسعه شهری توس گستر)

12/18

14

خراسان (پتروشیمی خراسان)

6/64

15

فخاس(فوالد خراسان)

21/5

16

زبینا(کشاورزی و دامپروری بینالود)

3/56

تکمیل چرخه تولید فوالد،
ماموریت مدیرعامل جدید فوالد خراسان

دنیای اقتصاد -درســت پس از برگزاری نشست خبری سید حسین احمدی
در روز سه شنبه گذشته ،خبر جایگزینی او با کسری غفوری منتشر شد و اهالی
اقتصادو رسانهخراسان رامتعجب کردچراکهعالوهبرکارنامهمدیریتیبرجسته
احمدی،برگزارینشستخبرینشانازتداوممدیریتاوداشت.بعداامامشخص
شداینتغییرقبلازبرگزارینشستباپذیرفتندرخواستبازنشستگیاحمدی
قطعیشدهامابنابرمالحظاتایمیدرواطالعرسانینشدهبود.
zتکمیلچرخهتولیدفوالد،ماموریتمدیرعامل
جدیدفوالدخراسان

آئینمعارفهکسریغفوریمدیرعاملجدید
شرکت مجتمع فوالد خراسان و تودیع سید
حسین احمدی مدیرعامل سابق چهارمین
قطب فوالد کشــور صبح شــنبه بــا حضور
نماینده سهامداران عمده ،مسئوالن محلی و
نمایندگان مجلس در نیشابور برگزار شد .در
اینمراسمکهباحضورتعدادزیادیازکارکنان
ومهندساناینواحدصادرکنندهفوالدبرگزار
شد فرماندار ،امام جمعه و دو نماینده نیشابور
درمجلسوسرپرستصندوقبیمهاجتماعی
کشاورزان ،روستائیان و عشایرکشور به عنوان
سهامدار عمده ســخنرانی کردند و از تالش
های احمدی که با وجود اقدامات توســعه ای
مهم در طول نزدیک به  9سال سکانداری اش
به دلیل بازنشســتگی جای اش را به کسری
غفوریداد،تشکرکردند.
مسئوالن محلی در این مراسم بر لزوم توجه
به اقتصاد و اشــتغال بومی و انجام مسئولیت
اجتماعی بزرگترین واحد صنعتی خراســان
تاکیدکردنداماعلیشیرکانیکهبهنمایندگی
از سهامدار عمده فوالد خراسان که  51درصد
ســهام این شــرکت را در اختیار دارد پشت
تریبون رفتــه بود از دالیل انتخاب کســری
غفوری38سالهگفت.بهگفتهشیرکانیحلقه
مفقوده زنجیره تولید فوالد خراســان وصل
نبودن آن به معدن ســنگ آهن است و پروژه
تولیدکنسانترهاینمجتمعدرمنطقهسنگان
با گذشت  5ســال از زمان شروعش تنها 22
درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاستوانتخاب
مدیرعامل جدید به دلیل تجربه موفق اجرای
پروژه مشــابهی در گروه ملی فوالد با هدف به
سرانجامرساندناینپروژهانجامشدهاست.
حمید گرمابی نماینده نیشابور و فیروزه در
مجلس در سخنان کوتاهی از اینکه احمدی
تنها به نیشابور آمده اســت و تنها نیشابور را
ترک می کند و اتوبوسی مدیریت نکرده است،
تشکر کرد .شــیرکانی هم با انتقاد از کمبود
مدیران حرفه ای در کشور که منافع سازمان
رابهمنافعشخصیترجیحبدهندازمدیرعامل
سابق فوالد با عنوان مدیری دلسوز و حرفه ای
یادکرد.
احمدی مدیرعامل ســابق فوالد خراسان نیز
در این مراســم که مملو از تعریف و تمجید از
کارنامه مدیریت  9ســاله او بود ،در سخنانی
گفت :برداشتم این اســت که باید شاکر خدا
باشیم که خدمت را به ما ارزانی کرد .او خطاب
به مدیرعامل جدید فوالد گفت :داشته های
شــما فقط یک میلیارد دالر سرمایه فیزیکی
نیســت؛ اول نیروی انسانی که گلچین است
و دوم خود نام فوالد خراســان کــه تابعی از
برداشتونگاهگروهذینفعاناست.
احمدیادامهداد:بزرگشدنخیلیسخت
نیســت اما بزرگ ماندن خیلی سخت است؛
فوالد نورد اهواز و نیشکر هفت تپه وقتی دچار
مشکل شدند ،کل کشــور را درگیر کردند اما
کارگران واحد ریخته گری ما در دمای 1500
درجه پارچه آب یخ روی سرشان میکشیدند
وکارمیکردند.
کســری غفوری مدیرعامــل جدید فوالد
خراســان آخرین نفری بود که پشت تریبون
رفت و از تالشش برای تداوم مسیر فعلی این
مجتمعوازماموریتاصلیخودگفت.بهگفته
غفوری که خود را «نماینده جوانان کشور در
مســندی بزرگ» معرفی کرد ،در چهار سال
گذشته پروژه تولید کنسانتره در سنگان را در
حالیدرگروهملیفوالداجراکردهاستکهکار
به سختی امروز نبوده است اما ابراز امیدواری
کــرد با کمک مهندســان و پرســنل جوان
مجتمع فوالد خراســان بتواند پروژه سنگان

این مجتمع را به عنوان رســالت اصلی اش به
نتیجه برساند و نام فوالد خراسان را به عنوان
اولین تولید کننده فوالد با چرخه کامل تولید
ثبتکند.
مجتمع فوالد خراســان بزرگترین واحد
تولیدی خراســان رضوی اســت که با انجام
توســعه واحد گندله سازی در ســال 97و با
حضوررئیسجمهوریبالغبریکمیلیارددالر
ارزش مادی دارد و با حــدود  5000هزار نفر
کارگر 10 ،درصد کل مالیات خراسان رضوی
را می پــردازد و به بیش از 17مقصد صادرات
دارد .فوالد خراسان همچنین در سال  97به
عنوان چهارمین شرکت پربازده بورس اوراق
بهادارتهرانمعرفیشدهاست.
zاحمدی همچنان رئیس کمیسیون معدن اتاق
مشهداست

اما ابهاماتــی درباره ادامــه روند همکاری
احمــدی به عنوان یکــی از منتخبان بخش
خصوصی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
خراســان رضوی و ریاســت کمیســیون
معدن این تشــکل پــس از بازنشســتگی
اش از فــوالد وجــود داشــت؛ دوره نهم اتاق
بازرگانی به تازگی شروع شــده و چهار سال
دیگر ادامه دارد و خبرها حاکی از این اســت
که حضــور احمــدی در این کمیســیون
قطعیاست.
احمدی که با کارت عضویت شــخصی در
اتاق مشــهد حضور دارد ،همچنان به عنوان
رئیس کمیســیون معــدن و صنایع معدنی
اتاق انجام وظیفــه میکند و این موضوع را در
گفتوگوبادنیایاقتصادنیزتائیدکردهاست.
zنگاهیبهکارنامهکسریغفوری

کسری غفوری که از مدیران جوان صنعت
فوالدکشوربهشمارمیرودوسابقهمدیرعاملی
گروهملیفوالدایرانوفوالداکسینخوزستان
را در کارنامه دارد ،جایگزین احمدی شــده
اســت؛ احمدی نزدیک به یک دهه در فوالد
خراسان کار کرد و اقدامات توسعه ای مهمی
انجامداد.
کسری غفوری  ۳۸ســاله کارشناس ارشد
مدیریت صنایع و دانشجوی دکترای همین
رشــته اســت و در ۲۵تیرماه امسال از سوی
محمود مخدومی مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)
به عنوان عضو موظف هیات مدیره شــرکت
نفت ایرانول منصوب شــده بود .او پیشــتر و
در شهریورماه سال گذشــته جانشین برزو
صالحی در ســمت مدیرعاملی فوالد اکسین
خوزستانشدکهبخاطرقانونمنعبکارگیری
بازنشستگان از سمت خود کناره گیری کرده
بود.
قبلتر از آن و در خرداد ماه ســال گذشته
نیز به عنوان مدیرعامــل و نایب رییس گروه
ملی فوالد ایران منصوب شــد و جای حمید
محمــودی را گرفت کــه به مدت  ۳ســال
مدیرعاملیاینشرکترابرعهدهداشت.
از دیگر سوابق غفوری می توان به عضویت
در هیات مدیره شرکت نفت ایرانول ،ریاست
هیات مدیره و قائم مقامی شــرکت صنعتی
معدنی گروه توســعه ملی ،عضویت در هیأت
مدیره شــرکت گســترش معادن و صنایع
معدنی زرشوران و مدیریت بازرگانی شرکت
هــای زیرمجموعه صندوق بازنشســتگی
کشوریاشارهکرد.
در طول مدیریت غفوری ،پروژه کنسانتره
و گندله سازی ســنگان پس از چندین سال
بهره بــرداری و توســط معــاون اول رئیس
جمهور افتتاح شده است و احتماال انتصابش
به مدیرعاملی فوالد خراســان با نگاه تسریع
در تکمیل زنجیره تولید فوالد در شرق کشور
انجامشدهاست.
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در نشست آشنایی با موضوع مالکیت فکری و توسعه برند در سطح بین المللی مطرح شد

نشان جغرافیایی وحکایت عقبماندن ما

ادامهازصفحهاول
علت ارزش نشــان های جغرافیایی این اســت که این
نشان ها نقش مهمی در برندینگ و متمایز کردن کاال از
رقبا دارد .همچنین نشان های جغرافیایی نقش مهمی در
تمایز یک کاال در بازارهــای داخلی و بین المللی ایفا می
کند .این نشــان یک حق جمعی ایجاد می کند که یک
اتحادیه از تولیدکنندگان داخلی صاحب آن می شوند و
متولی آن دولت است .مزیت نشان جغرافیایی این است
کهباتوجهحذفواسطههاوکارکردصحیحزنجیرهتولید،
همه کســانی که در این زنجیره فعال هستند ،می توانند
تحتعنوانآننشانحضورپیداکنند.
ویبابیاناینکهیکیازمزیتهاینشانجغرافیاییاین
است که شهرت یک محصول از طریق این نشان افزایش
پیدا می کند ،افزود :وقتــی یک محصول در یک منطقه
تولیدشودوکیفیتداشتهباشد،اینمسالهرویقیمتآن
نیزتاثیرخواهدداشت.نشانهایجغرافیاییجزومواردی
است که با توجه به ساختار سنتی جوامع در حال توسعه،
برایبخشخصوصیمیتواندبسیارمفیدباشد.
zنشان جغرافیایی تولیدکننده را متعهد به حفظ کیفیت
کاالمیکند

جوادی با تاکید بر اینکه برخورداری از نشان جغرافیایی
منافاتی با عالمت تجاری نــدارد ،بیان کرد :یکی دیگر از
مزیت های نشــان های جغرافیایــی جلوگیری از نقض
حقوق شرکت ها در بازارهای بین المللی است .این نشان
در ارتقای وضعیت معیشت کشــاورزان و روستاییان نیز
مفید است .تولیدکننده ذیل این نشان مجبور است که به
کیفیت متعهد باشد و همین مســاله موجب می شود از
ورود کاالی کم کیفیت به بازار جلوگیری شود .همچنین
این نشان ها نقش مهمی در ارائه اطالعات به خریدار ایفا
می کند .کاالیی که نشان جغرافیایی دارد ،ظرفیت فروش
باقیمتباالتریخواهدداشت.
zنشان جغرافیایی موجب قیمت گذاری نهایی محصول
می شود

وی ادامه داد :یکی دیگر از خواص نشان های جغرافیایی
توسعهگردشگریاست.نمونههایمتعددوجذابیوجود
دارد که نشــان می دهد وضعیت معیشت روستاییان و
کشاورزان یک منطقه بعد از ثبت نشان جغرافیایی رشد
داشته اســت .همچنین نشان جغرافیایی موجب قیمت
گذاری نهایی محصول می شود .به عنوان نمونه در کشور
ما دست های زیادی برای قیمت گذاری وجود دارد .نشان
جغرافیایی موجب می شود در کل زنجیره ارزش قیمت
های مصوب و واحد به وجود آید و ســود نهایی محصول
به دســت کشاورز هم برســد .در مجموع سیستم نشان
جغرافیایی یک وســیله متمایز کننده اســت و موجب
افزایش ظرفیت صادرات یک محصول خواهد شد چون
مصرف کنندگان عادی به کیفیــت کاالها اهمیت می
دهند.
zثبت نشان جغرافیایی آغاز راه است

جوادی با اشاره به فروش فله ای محصوالت کشاورزی
در ایــران ،آن را فاجعه بزرگی توصیف کــرد و افزود :در
خیلی از مناطق ایران ظرفیت گردشــگری با استفاده از
همین نشان جغرافیایی وجود دارد .نمونه آن گال بگیری
در کاشــان ،زعفران پاک کنی در خراسان و ...است که به
توسعه کسب و کار یک منطقه کمک خواهد کرد و نیروی
کاررابهمنطقهمزبورجلبمیکند.
مشاور سازمان ملل با اشاره به اینکه نشان جغرافیایی
باید ذیل درخواســت برای حمایت از یک محصول تهیه
شــود ،اظهار کرد :یکی از خالهای بزرگ ما این است که

در خیلی از مناطق ایران ظرفیت
گردشگری با استفاده از همین نشان
جغرافیایی وجود دارد .نمونه آن گال
بگیری در کاشان ،زعفران پاک کنی در
خراسان و ...است که به توسعه کسب و
کار یک منطقه کمک خواهد کرد

به ثبت نشان تجاری اکتفا می شود اما باید ذیل ثبت این
نشان سندی تهیه شود که در آن مواردی مانند کیفیت،
رنگ ،مــدل ،طرز تهیه ،نام ذی نفعــان و ...یک کاال درج
شود .در حقیقت باید برای یک نشان جغرافیایی یک سند
وجود داشته باشد .در ایران نشان جغرافیایی منحصر به
ثبت است در حالی که ثبت آغاز راه است .مدیریت نشان
جغرافیاییبایددرقالبهمینسندپیگیریشود.
ویدرخصوصسایرمزایایثبتنشانهایجغرافیایی
خاطرنشان کرد :نشــان های جغرافیایی نقش مهمی در
جلوگیری از هدررفت محصوالت دارد .نشان جغرافیایی
کمک می کند که تولید بر مبنای تقاضای بازار باشد .یکی
از مســائل امروز اقتصاد ایران این است که جلوی توزیع
کنندگان ناالزم یک محصول گرفته شــود .مساله دیگر
تولید انبوه است که بدون وجود تقاضا ادامه دارد .متاسفانه
افتخار هم می کنیم به اینکه 90درصد تولید زعفران دنیا
در اختیار ماست اما کســی نمی پرسد آیا تقاضای کافی
برای این حجم از زعفــران در بازارهای بین المللی وجود
دارد؟
جوادی تاکید کرد :یکی از شروط موفقیت نشان های
جغرافیایی همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی
است .کنترل تولید باید بین دولت و بخش خصوصی رخ
دهد .در کنار تهیه سند برای ارائه کیفیت محصول دارنده
نشانجغرافیایی،الزماستیکسیستمکنترلینیزوجود
داشتهباشدکهبهتولیدکنندهکمککندکیفیتمحصول
خود را حفظ کند .یک تولیدکننده ذیل نشان جغرافیایی
نمی تواند عملکرد قبل از ثبت نشان جغرافیایی را ادامه
دهد .در حال حاضر سازمان فائو در کشور ما در این حوزه
فعالیتی نداشــته و تنها در زمینه میراث کشاورزی اقدام
کرده است .این تقاضایی است که وزارت جهاد کشاورزی
می تواند از فائو آن را بخواهد.
نمونه اجرای طرح ثبت جغرافیایی در کشور افغانستان
جاری است که در جهت حمایت از سیستم تولید زعفران
دنبال می شود .وی تاکید کرد :چگونگی موفقیت نشان
جغرافیایی در ایران به هماهنگی دولت و بخش خصوصی
و همچنین فعاالن داخلی در سیســتم زنجیره ارزش و
تعهد به آن بستگی دارد .در حقیقت تا تولیدکننده خود
را متعهد به زنجیــره ارزش نداند ،موفق نخواهد بود .گام
آخرثبتنشانجغرافیاییتبلیغاست.حضوردرنمایشگاه
های بین المللی و تلویزیون و همچنین اســتفاده از سایر
روش های تبلیغی به افزایــش آگاهی مصرف کنندگان
بین الملی کمک زیادی خواهد کرد .ایده دولت حرکت به
سمتاقتصادغیرنفتیاستکهنشانجغرافیاییظرفیتی
اســت که می توان با اســتفاده از آن به ارتقای صادرات
محصوالتکشاورزیدستیافت.

zتشکل های اتاق بازرگانی بیش از کار اقتصادی فعالیت
ستادیمیکنند

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت علــی محمد
شریعتیمقدم،رئیسکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانی
خراسانر ضوی اظهار کرد :استان ما در حوزه برند یکی از
فعال ترین استان های کشور اســت که با همکاری اتاق
بازرگانی مشــهد و انجمن مدیران صنایع خراسان این

موضوع شکل گرفته و تاکنون 7دوره از همایش برندینگ
در این استان برگزار شده است .این همایش در هر نوبت
در سطح بسیار باالیی برگزار شده و از اساتید داخلی و بین
المللی در برگزاری آن اســتفاده شده است .این همایش
موجبثبتجهانیبرندزعفراندرخراسانشد.بههمین
جهت الزم است در زمینه برند و نهادینه شدن آن بیشتر
تالش کنیم .وی تاکید کــرد :یکی از نقاط ضعف ما نبود
تشکل های منجسم است .یا تشــکل های ذیل اتاق کار
اقتصادی نمی کنند و بیشــتر کار ستادی می کنند .این
یکی از مسائلی است که نشان می دهد ما درحوزه نشان
جغرافیاییبیشترپیشنرفتهایم.
پس از وی محمدحســین روشنک ،رئیس کمیسیون
تجارت اتاق مشهد ،بیان کرد :برند مخصوص کاال نیست
بلکه مربوط به شاخصه هاســت .پس از انقالب و کوپنی
شدن کاالها ،موضوع برند از بین رفت یا متوقف شد .بعد از
آن دوره ،ایده احیای برندهای داخلی و صادراتی احیا شد.
ما در اتحادیه صادرکنندگان این مساله را مطرح کردیم
و کم کم مســاله نهادینه شد .در کنار آن ایده تولید بدون
کارخانه را نیز راه اندازی کردیم .این حوزه مقوله بســیار
وسیعی است که شیوه اقتصادی نوینی دانسته می شود.
این نوع تولید با برون ســپاری تولید متفاوت است .تولید
بدون کارخانه یعنی اینکه کســی صاحب برند است و با
اســتفاده از چند کارگاه تولیدی ،با استاندارد مورد تایید
خود ،کاالیــی را تولید می کند .این نوع تولید 3خاصیت
دارد .نخســت اینکه سرمایه گذار مجبور نیست همیشه
سرمایه خود را روی زمین صرف کند .دوم اینکه سرمایه
بخش تجارت به سمت تولید سوق داده می شود .خاصیت
سوم نیز این اســت که تخصص برندســاز و بازرگان در
چرخه تولید از بین نمی رود .این نوع تولید موجب تلفیق
تجارت و تولید می شود .در ادامه نیز امیرمهدی مرادی،
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان ،گفت :طی  7سال،
همایش برندینگ در استان با رویکردهای مختلف برگزار
شدهاست.
در برنامه  5ساله نخست این همایش تالش شد مبانی
برند در اســتان ارائه شود .دانشی که در زمینه برند وجود
داشــته ،در این همایش به صورت کامل ارائه شده است.
بعدازاینمسالهدنبالشناساییبرندهادرمناطقمختلف،
حمایت در ســطح ملی و پیش روی در سطح بین المللی
هستیم .در ســطح بین المللی برندهای ما انگشت شمار
اســت مگر در مورد محصوالتی که انحصار تولید در آن
داریم .هنوز در زمینه حفظ برند ،ثبت آن و مسائل حقوقی
مربتط با آن در دنیا کمتر کار کرده ایم.

یکی از مسائل امروز اقتصاد ایران این
است که جلوی توزیع کنندگان ناالزم
یک محصول گرفته شود .مساله دیگر
تولید انبوه است که بدون وجود تقاضا
ادامه دارد
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گزارش

دنیای اقتصاد فرصتهای اتاقهای مشترک در دوره تحریم را بررسی میکند

خبر

بیم و امیدهای اتاقهای مشترک در دوره تحریم

محمدنژاد :اتاق ایران و ترکمنستان
نوپاست و عمر آن هنوز متجاوز از دو سال
نیست .چالش پیش روی ما عدم راهاندازی
اتاق مشترک از سوی ترکمنستان است.
همچنینهنوزبخشیازوزارتخانهها،
خصوصا وزارت امور خارجه در شمال
شرق ،خیلی اتاق مشترک را باور نکردهاند

دنیایاقتصاد -اتاقهایمشترکرامیتوانیکیازارکاناصلیتجارتباکشورهایدیگردانست.اهمیتاینمجموعههازمانی
سعیدکریمپور
خبرنگار
مشخصمیشودکهبدانیمایرانهمسایگانزیادیداردواتاقهایمشترکباآنهافرصتیاستبرایبهرهبرداریازظرفیتبزرگ
اقتصادیاطرافکشور.
zخروج امریکاییها فرصتی برای توسعه روابط با
افغانستان

محمود سیادت رئیس اتاق مشترک
ایران و افغانســتان نیز در خصوص
کارکردهای اتاق مشــترک ایران و
افغانستاناظهارمیکند:بهطورکلی
اتاقهای مشترک دو وظیفه دارند؛
یکی اینکه مانند هر تشــکل اقتصــادی به اعضای خود
خدماتدهند؛مشکالتاعضایخودراپیگیریومسائل
اساسی در روابط دو کشــور را عارضهیابی و تا حد امکان
پیگیری کنند .وظیفه دیگر مربوط به اتاق بازرگانی است
که به جهت جایگاه مشورتی آن برای سه قوه ،از اتاقهای
مشترک برای بهبود تبادالت اقتصادی با کشورهایی که
زمینهمبادالتباآنهاوجوددارد،استفادهکند.
وی ادامه میدهد :اتاق مشــترک ایران و افغانســتان
از اتاقهای مشترک پرمساله اســت چون این کشور به
عنوان یکی از 5کشــور اصلی هدف ماست که با ما زبان و
مرز مشترک دارد و هزاران تاجر افغان در کشور ما زندگی
میکنند .این اتاق باید مسائل خاصی را دنبال کند چون
افغانستان راه به دریا نداشته و مرز مشترک فعالی با ایرن
دارد؛ به همین جهت مســائل ترانزیتی گستردهای با آن
داریم .اتاق مشترک این دو کشــور عمال درگیر مسائل
بسیار متنوعی است که اگر کمک اتاق بازرگانی مشهد و
مقامات استان نباشد ،شاید نتوان به تنهایی از پس از این
مسئولیتهابرآمد.درافغانستانبهجهتارتباطخوبیکه
با مردم این کشور داریم و عالقه آنها به مصرف کاالهای
ایرانی که فرهنگ مصرف نزدیکی با ایران دارند ،کماکان
صادرات ما به این کشور ادامه دارد .البته طی یکی دو سال

وضعیت تجارت ایران با  15کشور همسایه طی سالهای  1384تا 1394

1384

5579

10708

-5129

1385

6471

12949

-6478

1386

7327

15706

-8379

1387

8474

18026

-9552

1388

10696

20992

-10296

1389

12466

20770

-8304

1390

15879

22228

-6349

1391

17372

16504

868

1392

16605

15511

1094

1393

17885

16260

1625

1394

17938

11158

6780

جدول شماره 1
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ارزش صادرات(میلیون دالر)

ارزش واردات(میلیون دالر)

تراز تجاری(میلیون دالر)

گذشتهرشدخوبیدرحوزهوارداتازافغانستان،صادرات
انرژی و ســوخت و همچنین ترانزیت با این کشور اتفاق
افتادهاست.
سیادت با اشاره به مذاکرات طالبان و امریکا برای ایجاد
فرایندصلحدرافغانستانبیانمیکند:اتفاقیکههماکنون
شــرایط را تغییر داده  ،وضعیت داخلی این کشور است.
امریکاییهاارادهخروجازاینکشوردارندوحضورچندین
سالهآنهادراینکشوربیحاصلوحتیاثرعکسداشته
اســت .از دیگر سو مساله آشــتی ملی و ادغام طالبان در
پروسه سیاسی افغانستان مطرح شده که آن نیز شرایط
این کشور را تغییر خواهد داد .اگر حضور امریکاییها در
اینکشورکمرنگیامنتفیشود،فرصتبرایحضورمادر
افغانستاندرحوزهاقتصادیبیشترخواهدبود.ازدیگرسو
شرایطتحریماثباتکردهکهمسئوالنبایدبههمسایگان
تکیه کنند و میتوان با افزایش تعامالت با همســایگان
توسعهصادراترارقمزدهوشرایطخوبیرافراهمکرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تاکید میکند:
البته باید درک متقابلی از خواستههای دو طرف ایجاد و
روابط برد -برد تعریف شود .توجه مسئوالن به افغانستان
راغنیمتمیدانیموتالشمیکنیمایننگاهتخصصیبه
مسئوالننیزمنتقلشودتاشرایطاتخاذتصمیماتخوب
دررابطهبااینکشورفراهمشود.
وی با اشاره به کارکردهای اتاقهای مشترک در توسعه
همکاریها با کشــورهای همسایه و برونرفت از شرایط
تحریمخاطرنشانمیکند:اتاقهایمشترکبهدلیلکار
تخصصیدریکحوزهجغرافیایی،میتوانندبرایاعضای
خودفرصتهایبازاریابیومذاکراتتجاریفراهمکنند.
البته اتاقهای مشــترک قویتری در سطح ملی داریم.
نمونه آن اتاق مشــترک ایران و عراق است که به محور
تنظیمکنندهروابطاقتصادیدوکشورتبدیلشدهاست.
به نظر من توسعه روابط از مسیر ایجاد اتاقهای مشترک
ســهلتر ،عمیقتر و کمهزینهتر انجام میشود که این
تجربه باید حمایت و از مجموعههای دولتی اختیارات به
آنتفویضشودتاحوزهفعالیتهایاتاقمشترکتوسعه
یابد .اتاق بازرگانی باید اختیارات و امکانات بیشــتری به
اتاقهایمشترکدهدومسئوالننیزدرتصمیمگیریها،
اتاقهایمشترکرادخیلبدانند.
البته این اتفاق خیلی عملی نمیشــود گرچه روابط
خوبی بین ما و مســئوالن وجــود دارد اما قاعده تعریف
شــدهای در این زمینه وجود نــدارد .اتاقها یک ارتباط
دوسویه داشته و پذیرش و مقبولیتی از تجار کشورهای
مقابل دارند که بســیاری از مسائل ما با یک رابطه تلفنی
حل میشود .خیلی خوب اســت که مسئوالن دولتی از
اینظرفیتبیشتروبهتراستفادهکنند.باتوجهبهشرایط
تحریمبایدتوسعهروابطباهمسایگانبهمعنایعمیقوو
اقعی در دستور کار قرار گیرد .در مواردی مانند افغانستان
واگذاریاختیاراتازمرکزمسالهمهمیاست.

zضروری است در شرایط تحریم ،صادرات غیرنفتی
توسعهیابد

کاظم شیردل رئیس اتاق مشترک
ایران و تاجیکستان با اشاره به اینکه
این اتــاق ،مجموعهای نوپاســت،
میگوید:ایناتاقمشکالتیداردامابا
حمایتهای اتاق ایران و ســازمان
توســعه و تجارت آینده خوبی پیش رو خواهیم داشت.
همچنین همکاریهای خوبی که بین سفرای دو کشور
آغاز شــده ،به افزایش هماهنگیها و در نهایت توســعه
تجارتایرانوتاجیکستانکمکخواهدکرد.
در حال حاضر بیشــترین میزان صادرات کشــور ما به
تاجیکستان از استان خراسان رضوی بوده و بیش از 50
درصد از صادرات ریلی کل کشــور به تاجیکستان نیز از
ایناستانصورتمیگیرد.یکسریمشکالتپیشروی
صادرات ما با تاجیکســتان قرار دارد که بعد از سفر دکتر
روحانی ،رئیسجمهور ،جو روانی بین دو کشور آرام شده
ولی هنوز مانده تا ســردی روابط به طور کامل برطرف و
مانند گذشته شود .شیردل ادامه میدهد :مشکل دیگر
ماایناستکهمرزترکمنستانبهتاجیکستانبستهشده
که علت عمده آن هم مشکالت سیاسی این دو کشور با
یکدیگراست.
به همین جهت بارهای صادراتی ما از طریق ازبکستان به
تاجیکستانصادرمیشودوازهمینرواستکهآمارهای
تجارت ما با این کشــور دقیق نیست چون همه بارها به
نام ازبکستان صادر میشود .این مسائل موجب افزایش
قیمت صادرات کاال به تاجیکستان شده و ارزش رقابتی
راازماگرفتهاست.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان با بیان اینکه
عمده کاالهای صادراتی کشــور ما به تاجیکستان ،مواد
غذاییاست،تصریحدارد:همچنیناجناسیمانندکاشی،
سنگ ،مصالح ساختمانی ،مواد اولیه مانند گرانول و ...نیز
دراینکشورمصرفخوبیدارد.
شیردلبااشارهبهمشکالتفعالیتاقتصادیدرکشور
تاجیکستانخاطرنشانمیکند:بهدلیلبرخیمشکالت،
یک مرتبه تجار ما مجبور شدند از این کشور خارج شوند.
درحالحاضرنیزایرانیهادراینکشورحضورکمیدارند
که این مساله به دلیل اعمال محدودیتها بوده است اما
با حرکت جدیدی که آغاز شــده ،هماکنون خواسته دو
کشــور برقراری رابطه است .برای فعالیت بهتر اتاقهای
مشترک مسئوالن باید زمینه را باز بگذارند تا فعالیتها
آغاز شود چون با شــرایط کنونی و اعمال تحریمها الزم
استصادراتغیرنفتیداشتهباشیم.بهترینراهکاربرای
توســعه صادرات غیرنفتی حرکت در مرزهای شرقی و
آسیایمیانهاست.

مجیدمحمدنژادرئیساتاقمشترک
ایران و ترکمنســتان هم با اشاره به
اینکه اتاقهای مشــترک به عنوان
بازوان مشــورتی و تصمیمسازی که
میتواند برای اتاق ایران موثر باشــد،
شکل گرفته است ،میگوید :بخشی از ماموریت اتاقهای
مشترکتسهیلارتباطتجارکشورهاباهماست.شناسایی
فرصتهاوتهدیدهایبینروابطتجاریدوکشوروانتقال
آنبهایرانوهمچنینارائهخدماتتجاریبهاعضاازدیگر
وظایف این مجموعههاســت .وقتی اتاق مشترکی شکل
میگیرد ،الزم است کشور مقابل نیز این اتاق مشترک را
تاســیس و شــرایط صادرات ،واردات و تولید دو کشور را
تسهیلکند.متاسفانهایناتفاقهنوزدرکشورترکمنستان
رخ نداده است .اقتصاد این کشور کامال دولتی است و اتاق
بازرگانی و رئیس آن توسط شخص رئیسجمهور تعیین
میشود.هنوزبهطورجدیایناتاقدرکشورترکمنستان
شــکل نگرفته اســت .با این حال ما تالش کردهایم اتاق
مشترکخودراتشکیلدهیم.
رئیس اتاق مشــترک ایران ترکمنســتان میگوید:
خوشحالهستمکهدولتوسازمانتوسعهتجارترویکرد
خود را نســبت به بخش خصوصی تغییر داده و این اتفاق
در ارکان مختلف سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت
در حال رخ دادن است و نگاه ویژهتری به بخش خصوصی
ایجادشدهاست.اتاقهایمشترکمیتوانندنقشسازنده
وموثریرادراینعرصهایفاکنند.سازمانتوسعهوتجارت
شورای مشورتی اتاقهای مشترک همجوار با جمهوری
اسالمی ایران را راهاندازی کرده که  15کشور با ما هممرز
هســتند و برنامهریزی میکنیم تجارت خود را بین این
کشورها توســعه دهیم .تالش ما این است که بازارهای
هدف صادراتی را شناسایی کنیم تا با قیمت مناسبتر و
به شکل تهاتر کاال با کاال یا پول واحد آن کشورها تجارت
داشته باشیم که از این جهت به نتایج خوبی رسیدهایم .او
میگوید :یکی از راههای برونرفت از شرایط کنونی نقش
اتاقهای مشترک است .به اندازهای که دولت به اتاقهای
مشــترک بها دهد ،به آنها میتوان اتکا کرد .متاسفانه
خود ما نیز به عنوان بخش خصوصــی مطالبات خود را
از دولت خیلی قدرتمندانــه و موثر پیگیری نمیکنیم و
انگیزهای برای ایفای نقش موثرتر در اقتصاد کشور نداریم.
دوستانمادرسالهایقبلاینوضعیتراتجربهکردهاند
که راه به جایی نخواهد برد .وی اضافه میکند :اتاق ایران
و ترکمنستان نوپاســت و عمر آن هنوز متجاوز از دو سال
نیست .چالش پیش روی ما عدم راهاندازی اتاق مشترک
از ســوی ترکمنستان اســت .همچنین هنوز بخشی از
وزارتخانهها ،خصوصا وزارت امور خارجه در شمال شرق،
خیلی اتاق مشترک را باور نکردهاند .این مشکلی است که
حاکمیت و دولت هنوز با ابهام و تردید به این اتاق مشترک
نگاه میکند .ترکمنســتان برای ارائه ویزا مسالهای ندارد
ولی نظام سیاســتگذاری آن بر ارائه ویزا به همین شکل
است.آنهاخیلیتمایلیبهبازکردندرهابهرویهرکسی
ندارند .البته مذاکرات سازنده پاسخگو خواهد بود و ما هم
در هر جلسهای که با مسئوالن این کشور داشتهایم ،این
موضوعرابیانکردهایم.نگاهمانبایداینباشدکهاینکشور
فقط به ایرانیها ویزا نمیدهد بلکه برنامه این کشور این
استکهویزادرحدتواناقتصادیکشورشارائهشود.
رئیس اتاق مشــترک ایران و ترکمنســتان با اشاره به
مشــکالت بین ترکمنستان با تاجیکســتان میگوید:
مانعتراشیترکمنستاندرمسیرواگنهایمابهازبکستان
صحت ندارد .با توجــه به اختالف بین تاجیکســتان و
ترکمنستان یکسری موانع و محدودیتهایی ایجاد شده
کهمربوطبهسیاستگذاریآنهاست.بخشحاکمیتما
نیزدرتالشاسترابطهآندوکشوربهبودیابد.همچنین
این کشــور محدودیتهایی در مرزها ایجــاد کرده که
مشکالتیبرایتجارمابهوجودآوردهاست.البتهاینموانع
فقطبرایمانیستوبرایهمهکشورهاست.

سیادت :توسعه روابط از مسیر ایجاد
اتاقهای مشترک سهلتر ،عمیقتر و
کمهزینهتر انجام میشود که این تجربه
باید حمایت و از مجموعههای دولتی
اختیارات به آن تفویض شود تا حوزه
فعالیتهایاتاقمشترکتوسعهیابد

zبه اندازهای که دولت به اتاقهای مشترک بها دهد ،به
آنهامیتواناتکاکرد

وضعیت تجارت ایران و افغانستان طی سالهای  1384تا 1394

ضرورت توجه به «آب مجازی»
در سیاست گذاریها
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جدول شماره 2
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رشد(درصد)

جدول شماره 3

رضا اردکانیــان ،وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیســیون
مشــترک همکاریهای اقتصادی و تجــاری ایران و
فدراسیون روسیه در این خصوص گفته «توسعه روابط
اقتصادیباهمسایگانباتوجهبهشرایطتحریمیاولویت
دارد .اراده سیاســی میتواند به توسعه روابط اقتصادی
کمک کند .بدون اراده سیاســی طرحهای مشــترک
اقتصادیبهجایینخواهدرسید».
بر این اساس ایران یکی از پرهمسایهترین کشورهای
جهان اســت که این همســایگان بازار بزرگی را شامل
میشود .این در کنار مشترکات فرهنگی ،زبانی ،قومی
و مذهبی با همسایگان فرصتی فوقالعاده برای اقتصاد
کشور ما بشــمار میآید .خراسان رضوی نیز با دو کشور
بزرگترکمنستانوافغانستانهمسایهاست.کشورهایی
کههردواقتصادنوپاییدارندوازاینجهتفرصتبزرگی
برای استان ما که  95درصد اقتصاد آن متعلق به بخش
خصوصیاست،بشمارمیرود .براساسآمارهایمنتشر
شدهدرسازمانتوسعهتجارت،مبادالتاقتصادیایرانو
 15کشورهمسایهطیسالهای 84تا 94نشانمیدهد
طی این بازه زمانی ارزش صادرات کشور ما به  15کشور
همســایه از5میلیاردو 579میلیون دالر به 17میلیارد
و 938میلیون دالر رســیده و تراز تجــاری ما از منفی
5میلیاردو129میلیــون دالر به مثبت6میلیاردو780
میلیوندالرافزایشپیداکردهاست(.جدولشمارهیک)
بــا نگاهی به آمارهای ســازمان توســعه تجارت در
مورد میزان مبادالت تجاری ایران و افغانســتان ،طی
همین بازه زمانی مشــخص میشــود ارزش صادرات
کشــور ما از  497میلیون دالر درسال  84به 2میلیارد
و  852میلیــون دالر درســال 94رســیده اســت.
البته باید توجه داشــت که میــزان واردات ما از این
کشــور نیز از  6میلیون دالر به  26میلیون دالر رسیده
اســت .همین مساله در مورد ترکمنســتان نیز صادق
اســت .ارزش صادرات کشور به ترکمنســتان از 141
میلیون دالر درسال 84به 721میلیون دالر در سال94
رسیدهاست.
البتــه نکتــه ای که در مــورد ترکمنســتان وجود
دارد ،این اســت کــه در ســال  94میزان صــادرات
کشــور ما به ترکمنســتان کاهش پیدا کرده اســت.
میزان صادرات کشــور ما به ترکمنســتان درســال
 93معــادل 973میلیون دالر بود(.جــداول یک و دو)
البتهاینمسالهکمیهمبهمحدودیتهایترکمنستان
برای تجارت با کشــورهای دیگر بازمیگردد .در خراسان
رضوی اتاقهای مشــترک بیشتری در حال فعالیت است
اما بخــش عمدهای از مــراودات اقتصادی این اســتان با
همسایگان،بادوکشورترکمنستانوافغانستاناست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد

دنیای اقتصاد -رئیس اتــاق بازرگانی ایران بر لزوم
توجه به مقوله «آب مجازی» در سیاســت گذاریها
تاکیدکرد.
غالمحسین شافعی در هفتمین جلسه هیات نمایندگان
مشهد که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
برگزار شــد ،نقبی به رویکردهــای کالن در بخش مدیریت
مصرف آب زد و با انتقاد از بی عملی در این حوزه ،بیان کرد :در
بحثمدیریتآب،تاکیداتبسیاریصورتمیگیردامابرای
عبور از این شــرایط بحرانی به اقدام عملیاتی نیاز است« .آب
مجازی» از جمله موضوعاتی است که باید در سیاستگذاری
ها بر آن تاکید ویژه داشــته باشیم .اگر به بحران دچاریم ،چرا
ببَرانجامشودوسرمایهنسلبعد،درمصرف
بایدکشتهایآ 
مدیریتنشدهماقربانیشود،آنهمدرحالیکهزمینهواردات
بعضی از محصوالت کشاورزی پُرآب ،از کشورهای همسایه
وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشــهد ،شافعی متذکر شد:
موضوع دیگری که وزارت جهاد کشاورزی بر آن تاکید دارد اما
همچنان خروجی مثبتی برای آن نمی بینیم؛ «اصالح الگوی
کشت» است .سال ها خراسان بزرگ مرکز کشت زعفران بود
ولی امروز این محصول در عمده اســتان های کشور کاشت و
برداشت می شــود ،بی آنکه به ظرفیت بازار آن توجهی شده
باشد .اقتصاد آبنیز ازدیگر موضوعاتی استکه اگرچه فراوان
بر آن تاکید شــده اما برنامه مشخصی برای تحقق اهداف آن
نیاز است .او اشاره ای به تالش های اتاق ایران در حوزه توسعه
کشــاورزی و موضوع آب کرد و توضیح داد :به موازات افزوده
شدن پسوند کشــاورزی به عنوان اتاق ،قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار نیز پارلمان بخش خصوصی را موظف کرد
تااقدامبهایجاددفترکشاورزیومرکزملیمطالعاتراهبردی
کشــاورزی و آب نماید و البته این مهم زودتر از تکلیف قانون
در اتاق محقق شــد .این ســاختار ،حاال با وزارت نیرو ارتباط
تنگاتنگی دارد و در چارچوب تفاهمی ،به دنبال کمک رسانی
برایرفعچالشهایحوزهآباست.
رئیس اتاق مشهد نسبت به تشدید بحران آب در خراسان
رضوی ابراز نگرانی کرد و گفت :بیراهه نیست اگر بگوییم که
بحران آب امروز مهم ترین چالش کشــور و خراسان رضوی
است .خاطرم هست چند سال پیش یک مقام مسئول پشت
تریبون قرار گرفت و خطاب به حضــار گفت؛ همین امروز با
درختان خیابانتان عکس یــادگاری بگیرید ،چون اگر وضع
مصرف و بحران آب به همین منوال پیش برود ،چند ســال
آینــده دیگر خبری از آن ها نخواهد بود .این هشــدار باید در
اذهانماماندگارشود.
zبحران آب؛ از کسری منابع تا فرونشست زمین

محمد عالیی مدیرعامل شــرکت آب منطقهای خراسان
رضوی نیز به تغییر ساختارهای جمعیتی و توسعه نامتوازنی
اشاره کرد که یک عامل عمده در مسیر بروز و تشدید بحران
آببهشمارمیآیدوتوضیحداد:توزیعجغرافیاییجمعیتدر
خطهخراسانرضویطیسالیانگذشتهدستخوشتغییرات
فراوانیشدهاست.بررسیهانشانمیدهدکهدرسال1335؛
حدود  15درصد جمعیت استان در مشهد مستقر بودند و در
حال حاضر این سهم جمعیتی به بیش از47درصد رسیده و با
افزودن شمار زائران و مسافران مشهدالرضا نیز این نسبت به
حدود52درصدمیرسد.
عالیی،اضافهبرداشت 1.2میلیاردمترمکعبیازمنابعآبی
استان را یکی از عوامل جدی بروز بحران در این خطه برشمرد
و توضیح داد :برای مدیریت صحیح آبی باید 40درصد منابع
تجدیدپذیرمصرفشونداماحجممصرفیمابهمراتببیشتر
است.
در حال حاضر عمده منابع آبی ما در بخش های کشاورزی،
صنعت ،و شرب و بهداشت صرف می شوند .در واقع 86،درصد
آب مصرفی استانمان در بخش کشاورزی مورد بهره برداری
قرار می گیرد که البته میانگین کشوری این بخش 92،درصد
اســت .با این وجود ،اعالم می کنیم ،اولین اســتانی هستیم
که حجم مصرف آب را در بخش کشــاورزی بدون هیچ گونه
تنشی،مدیریتکردهایم.
zرشد جمعیت مشهد و دغدغه تامین منابع آبی برای این شهر

ویبه تبعاتاضافهبرداشتازآبخوانهایاستاناشارهکرد
و توضیح داد :با افت ســطح آب ،اول چشمه ها ،بعد قنات ها و
چاهها خشک می شوند .در ادامه آب شور می شود ،وضعیتی
که امروز همه دشت های ما به آن مبتالیند .اما آخرین اخطار
طبیعت فرونشست سطح زمین است .در حال حاضر دشت
مشهد 25ونیشابور28سانتیمترفرونشستداشتهوسطوح
بحرانیرانیزپشتسرگذاشتهاند.
این اتفاق به ایجاد شکاف در سطح زمین منجر خواهد شد
و مسیرهای ارتباطی را از میان می برد .همین حاال باند اصلی
فرودگاهمشهددرحالفرونشستاستواینپدیدهمخرببه
خود شهر نیز رسیده و ما در محدوده قاسم آباد ،پل قائم(عج)
و...نشانههاییازآنرامشاهده میکنیم.
عالیی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد :بر این
باوریم بیشــتر از کارگزاران دولتی و نمایندگان مجلس ،این
بخشخصوصیاستکهمیتواندموثروتعیینکنندهباشدو
درحوزهمدیریتآببهمددمابیاید.
وی یک نگرانی جدی را رشد بی رویه و نامتوازن جمعیت به
ویژه در شهر مشهد عنوان کرد و تداوم این روند را یک چالش
جدیبرایمنابعوموضوعتامینآباینشهردانست.

ضمیمه استان های خراسـان
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روشنک :به دنبال آن هستیم که
واگن های ایرانی بتوانند در کشورهای
آسیای مرکزی سیر کنند و این سیر
اقتصادی باشد اما در حال حاضر ما
در صادرات مستاجر بازارهای هدف
هستیم و تامین واگن باید از طریق
آنها صورت گیرد

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

روایتی از مشکل  20ساله صادرات خراسان رضوی

zراه آهن و وزارت راه ،تامین واگن صادراتی را
ماموریت ذاتی خود نمی دانند

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم که در آن
نشست حضور داشت ،با تاکید بر اینکه در خراسان
اصلی ترین زیرساخت مورد نیاز برای صادرات که از
خود کاال هم مهمتر اســت ،حمل و نقل ریلی است،
گفت:حملکاالباکامیونبهکشورهایآسیایمیانه
برای ما به صرفه نبوده و زمانبر نیز هست .روشنک
افزود :مشکل کمبود واگن برای صادرات به راه آهن
خراسانبرنمیگرددزیراخراسانیهاهمهتالشخود
را کرده اند .مشکل این است که راه آهن کشور سال
هاست این مهم را به عنوان وظیفه خود نمی شناسد
و حل کردن این مشــکل را امتیاز مثبتی برای خود
تلقینمیکند.
«وزارت راه نیز این موضوع را به عنوان یک مشکل
به رسمیت نشناخته یا اهمیت چندانی به آن نداده
است» روشــنک با بیان این مطلب تصریح کرد :اگر
مشکل واگن نمی داشتیم ،ساالنه یک تا دو میلیارد
دالر صادرات اضافی می توانســتیم داشــته باشیم
اما متاسفانه این مشکل قدیمی به رغم پیگیری ها
و مطالبه گــری های مختلف همچنان به قوت خود
باقیاست.
وی خاطرنشان کرد :ما پیشنهاد دادیم در مقاطعی
دولت اجازه دهد تا از طریق یک شرکت به پشتیبانی
کمیســیون تجارت اتاق و اتحادیه صادرکنندگان،
واگن وارد کشور و در سرخس تحویل راه آهن شود
و خود راه آهن متولی توزیع واگن ها باشــد ،نه حتی
شــرکتی که واگن را وارد کرده اما از این پیشنهاد ما
برداشت اشتباه و سوء استفاده شد ،در صورتی که از
نظر ما تامین واگن صادراتی ماموریت ذاتی و بنیادی
راه آهن و وزارت راه است.
روشنک باز هم پیشنهاداتی برای حل این مشکل
ارائه داد؛ او گفت :راه آهن مســئولیت تامین واگن را
به عهده بگیرد و باید نیازهــا در این زمینه را به طور
کامل تامین کند .پیشنهاد دیگر ما برای وزارت راه و
راه آهن جمهوری اسالمی این است که خراسان را به
مثابه یک بندر برای راه آهن به رسمیت بشناسند؛ راه
آهن مشهد به عنوان پایانه تخلیه و بارگیری درنظر
گرفته شود تا واگن ها به سرعت بروند و برگردند و از
تاخیر 20روزه جلوگیری کنیم .اما چون یک شرکت
که از کارکنان بازنشسته راه آهن تشکیل شده ،کار
ورود واگن را عهده دار اســت و خــود راه آهن نیز به
دنبال کسب درآمد از ورود واگن ها به مسیر داخلی
اســت ،راه به جایی نمی بریم .از سویی می بینیم که
مسئوالن کشــور از تفویض اختیار الزم به استان در
اینزمینهشانهخالیمیکنند.
وی تصریح کرد :به دنبال آن هستیم که واگن های
ایرانی بتوانند در کشــورهای آسیای مرکزی سیر
کنند و این سیر اقتصادی باشد اما در حال حاضر ما
در صادرات مستاجر بازارهای هدف هستیم و تامین
واگن باید از طریق آن ها صورت گیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراســان رضوی
تاکید کرد :ما می گوییم راه آهن جمهوری اسالمی
و باالتر از آن دولت جمهوری اسالمی باید بداند مرز
شــرقی تحریم نیســت و از اینجا می توانیم کاال به
چین و روسیه بفرســتیم و ارز حاصل از آن هم قابل
بازگشتاست.معتقدیمکهراهآهنبایددردرازمدت
زیرســاخت ها را ارزش گذاری کند و ســهم خود و
بخش خصوصــی را از حمل و نقل تعیین و رقابت را
تقسیم کند .وی ادامه داد :اگر سوبسیدهای راه آهن
نباشد صاحبان واگن در کشور هم نمی توانند کاری
انجام دهند .در شــرایط فعلی تنها راه این است که
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مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

پای مافیای واگن درمیان است؟

دنیایاقتصاد-سالهایسالاستکهصادرکنندگانخراسانرضویازکمبودواگنبرایصادراتبهآسیایمیانهمیگویند؛
زهرا صفدری
خبرنگار
ّ
مسکن به طور موقت برطرف شده و سال بعد ،آش همان آش و کاسه همان کاسه...
مشکلی که بارها با راهکارهایی به مثابه
کمبود واگن در سه مقطع از سال که اوج صادرات به کشورهای آسیای میانه است ،بروز و ظهور میکند؛ قبل از تعطیالت نوروز ،ماه رمضان و
درآستانهپاییزیعنیهمینروزهایپیشرو.فعاالناقتصادیمعتقدندبایکپادرمیانیاساسیازسویدولتوبرقراریدیپلماسیمناسب
با ترکمنستانی ها ،این مشکل یکبار برای همیشه حل میشود اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و آنطور که باید ،رقم نخورده و  20سال است
که صادرکنندگان خراســانی با کمبود واگن دست و پنجه نرم میکنند .نکته دیگر این است که راه آهن در گذشته اجازه وارد کردن واگن
توســط بخش خصوصی را نمیداد اما امسال این بحث تا حدی مطرح شد و به چند شرکت هم مجوزهایی داده شد ،هر چند برخی فعاالن
اقتصادی معتقدند این کار اساسا اشتباه است و راه اهن به عنوان متولی اصلی باید توزیع کننده واگنهای وارد شده باشد تا از هر نوع فساد
احتمالی جلوگیری کند؛ با این همه ،راه آهن کشور به این موضوع ورود نمیکند و شرکتهایی که غیرمستقیم به راه آهن وابسته اند این
کار را انجام میدهند که کارشان هم شفاف نیســت و بنا به ادعای صادرکنندگان خراسان رضوی ،در آینده ممکن است این واردات واگن
و نحوه اجاره دادن آنها موجب ایجاد گردش مالی غیرقانونی شود .در نشست اخیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با
حضورسرپرستسازمانتوسعهتجارتبرگزارشد،محمدحسینروشنک،رئیسکمیسیونبههمینمشکلاشارهکردوخواستارفکری
جدی از سوی دولت برای این قضیه شد؛ بخشی از نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در هفته ای که
گذشت ،به بررسی این موضوع اختصاص داشت؛ صادرکنندگان خراسانی موضوع را به دبیرخانه شورای گفتوگو کشاندند تا اینبار مساله
را به مطالبه ای در سطح ملی تبدیل کنند .البته علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی به برگزاری جلسات و
نشستهای مختلفی برای حل این موضوع در گذشته اشاره کرد و گفت با وجود تفاهماتی که در نشستها داشتیم اما این تفاهمات نتوانسته
به طور اساسی و ریشه ای مشکل استان را در زمینه کمبود واگن حل کند و تنها در مقطعی موجب تسهیل گری شده است .او به این نکته هم
تاکید کرد که «برای حل ریشه ای این مشکل نیاز به پیگیری اقداماتی ملی داریم و باید راهکاری اساسی ارائه دهیم».
دولــت از وزارت راه  ،و وزارت راه از راه آهــن بخواهد
اختیار را به خراســان بدهد و مشهد بندر بارگیری و
حمل واگن تلقی شود .دولت باید در این زمینه به راه
آهن سوبسید بدهد و از این محل مشکل ما حل شود.
zدر صادرات مستاجر بازارهای هدف هستیم

«هم اکنون ترکمنستان واگن کافی در اختیار دارد
و درخواســت ما از راه آهن این است که ارتباطات و
رایزنی الزم را صورت دهد تا واگن ها را وارد کشــور
کنیم» این بخشی از ســخنان کاظم شیردل نایب
رئیس اتاق مشــترک ایران و تاجیکستان است؛ او
گفت :در سه چهار ماه اخیر واگن وارد شده؛ واگنهایی
که باید به طور رایگان به صادرکنندگان می دادند اما
 120تا  150دالر بابت هر یک از آنها اخذ میشــود.
شــیردل مدعی شــد «شــرکت هایی هستند که
غیرمستقیم به راه آهن وابستهاند و برای وارد شدن
واگنهاطوریعملمیکنندکهسودببرند؛تقاضای
ما این است که راه آهن خود به این موضوع ورود کند
و ما هم کمک می کنیم و مشــکل سه ماهه برطرف
میشود».
مجید جلیلی نایب رئیس اتاق مشــترک ایران و
ترکمنستاننیزبدهیایرانبهترکمنستان،بهصرفه
نبودن ارسال کاال در این فصل به ایران ،تغییر مسیر

ارسال کاال به ایران ،لجاجت های طرف مقابل و ...را
از جمله دالیل بروز مشــکل در تامین واگن خواند و
گفت:پیشنهادماایناستکهکمیتهحقیقتیابیدر
این زمینه تشکیل شود؛ این کمیته در بسیاری موارد
کارآمد بوده و شاید بتوان با این کمیته بعد از 20سال
مشکلکمبودواگنرامرتفعکرد.ماهممیتوانیمدر
اتاقمشترکدراینبخشکمککنیم.
zبخش خصوصی آماده سرمایهگذاری در موضوع
واگن است

سید قاسم حســینی عضو هیات مدیره انجمن
شــرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان هم

صفائی :راه آهن مکانیزم ورود واگن
توسط بخش خصوصی را ارائه داد و 35
شرکت اعالم آمادگی کردند و شماری
از آن ها هم تاکنون  29واگن را وارد
کرده اند و اینکه این رویه ادامه داشته
باشد یا تغییر کند ،منتظر دستور راه آهن
جمهوریاسالمیهستیم

با بیان اینکه پتانسیل هایی در اســتان وجود دارد
که نادیده گرفته می شــوند ،تصریح کرد :انجمن ما
اســتعداد کمک کردن به اتحادیه صادرکنندگان
را دارد اما همواره نادیده گرفته می شــود .ما مشکل
واگن را سال ها مطرح کردیم و این مشکل همیشه با
مس ّکن موقتی برطرف شده اما ریشه یابی نمی شود.
وی افزود :با توجه به اینکه مسائل اقتصادی اولویت
امروز کشــور اســت ،وزیر باید گام های موثری در
این زمینه بردارد و از دیگر ســو ،دستگاه دیپلماسی
کشور به این موضوع می تواند کمک بسیاری داشته
باشــد .حمل و نقل جاده ای برای ما گران تمام می
شودواکنونفرصتمناسبیبرایایجادکنسرسیوم
با ترکمنســتان و دیگر کشــورهای همسایه است.
این مشکلی اســت که تا دولت عزمی نداشته باشد
و تصمیم نگیرد ،برطرف نمی شــود اما ما در بخش
خصوصی آماده ســرمایه گــذاری در بحث واگن
هستیم.
zپیشنهادتعیینایستگاهشهیدمطهریدرخراسانبه
عنوان پایانه کاالهای تجاری آسیای میانه

اماموسیصفایی،رئیسبازرگانیراهآهنخراسان
از انعکاس مطالبات بخش خصوصی و دولتی استان
به راه آهن جمهوری اســامی و تالش راه آهن برای

دنیای اقتصاد -نایب رئیس کمیسیون آموزش
وتحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت که فضای
مجلس نسبت به رای اعتماد به وزیر پیشنهادی
میــراث فرهنگی مثبت اما نســبت بــه وزیر
پیشنهادیآموزشوپرورشمنفیاست.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــود
نگهبانســامی با اشــاره به فضای
مجلس برای رای اعتمــاد به وزرای
پیشنهادی میراث فرهنگی و آموزش
و پرورش اظهــار کرد :بــا توجه به
اقداماتی که آقای مونسان در حوزه میراث فرهنگی انجام
داده نگاه مجلس به عملکرد او تقریبا نگاه مثبتی است و
پیشبینی میشود از مجلس شورای اسالمی رای اعتماد
بگیرد.
نماینده مردم خواف و رشــتخوار در مجلس شــورای

اســامی افزود :اما درمورد وزیر پیشــنهادی آموزش و
پرورش ،از آنجا که این مساله حوزه تخصصی ما است ،از
وزیر پیشــنهادی دعوت کردیم تا در نشست کمیسیون
آموزشوتحقیقاتمجلسشرکتکند.
وی بیان کرد :با توجه به ســوابق آقای حاجی میرزایی
کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسالمی،
نگاهخیلیمثبتیبهاینوزیرپیشنهادیندارد.
نگهبان سالمی یادآور شــد :تمایل فرهنگیانی که از
سراسر کشــور با ما در ارتباطات هســتند تمایلشان بر
معرفی فردی از بطن آموزش و پرورش اســت که با این
حوزهآشناییکاملداشتهباشد.
وی گفت :ما در کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس
شــورای اســامی کارها را بین همکاران تقسیم بندی
کردیم تا سوالهای تخصصی و چالشهای اساسی حوزه
آموزش و پرورش را مطرح کنند و پس از پاسخ های وزیر
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حل مشکل واگن گفت؛ او همچنین مدعی شد که
راهآهنبهدنبالایناستکهبهبخشخصوصیبرای
حل مشکل کمبود واگن نقشی بدهد و از حضور این
بخش اســتفاده کند .صفایی تصریح کرد :اینکه راه
آهن متولی وارد کردن راه آهن باشــد ،خوب است
اما آنچه از مذاکرات ما با راه آهن ترکمنستان بر می
آید این است که طرف ترکمن اعالم کرده ما با بخش
خصوصی شما طرف هستیم .راه آهن مکانیزم ورود
واگن توسط بخش خصوصی را ارائه داد و  35شرکت
اعالم آمادگی کردند و شــماری از آن ها هم تاکنون
 29واگن را وارد کرده اند و اینکه این رویه ادامه داشته
باشد یا تغییر کند ،منتظر دستور راه آهن جمهوری
اسالمیهستیم.
روشنک در واکنش به این موضوع به دنیای اقتصاد
گفت :راه آهن به حدود  80شرکت بخش خصوصی
مجوز ورود واگن را داد که البته بسیاری از آنها واسطه
اند؛ این شرکتها واگنها را وارد میکنند اما به دلیل
رقابت برای در اختیار گرفتن واگن در آن سوی مرز،
قیمتها را باال میبرنــد و وقتی در داخل ایران واگن را
واگذار میکنند ،قیمت باال میدهند و این درصورتی
است که ما هنوز به فصل صادرات نرسیده ایم و در آن
زمان ممکن است برای هر واگن کرایه ای  4 -3هزار
دالری طلب کنند که این مبالغ غیرقانونی است .وی
تصریح کرد :ما از قدیم گفتیم وقتی استاندارد برای
بازنشستههایشمجوزآزمایشگاهصادرکند،راهآهن
برایبازنشستههایششرکتحملونقلریلیایجاد
کندوجهادکشاورزیبرایبازنشستههایششرکت
مرتبط ایجاد کند ،فضای کســب و کار را از شفافیت
میاندازد.
لبافی،رئیسدبیرخانهشورایگفتوگویخراسان
رضوی نیز گفت :راه آهن جمهوری اسالمی بر ورود
بخش خصوصی به ایــن موضوع و تامین واگن های
مختلفدرفصولگوناگونتاکیددارد؛ازطرفیاصرار
بخشخصوصینیزبرایناستکهدولتمداخلهکند
تا در قالب تفاهم نامه با کشورهای مختلف این اتفاق
بیفتدوشفافسازیوروانسازیالزمصورتبگیرد.
وی افزود :بخش دولتی باید ورود کند و دو وزارتخانه
با کشورهای مقصد شفاف ســازی کنند و به توافق
برسند و آن را در قالب تفاهم نامه ای برای عقد قرارداد
تنظیمکنند.
در پایان این نشســت بار دیگر روشــنک به ارائه
پیشنهاداتی برای حل این مشکل پرداخت و گفت:
پیشنهاد ما قبول مسئولیت تامین زیرساخت های
صادراتی شرق کشور از سوی دولت است؛ دولت باید
شرق کشور را در حوزه تجارت تقویت کند .پیشنهاد
دیگر این است که وزارت راه تامین واگن را به عنوان
اصل موضوع خــود قبول کند و نکتــه دیگر اینکه
مجوزهــای واردات واگن را صادر نکنند چون کاری
غیر قانونی اســت و هر وجهی که بابت کرایه واگن
گرفته می شود ،باید قبض رسمی داشته باشد اما هم
اکنون نه پرداخت کننده می تواند مبالغ را ثبت کند
و نه گیرنده .اگر تا دو ماه آینده این موضوع حل نشود،
یکگردشمالیغیرقانونیایجادخواهدشد.
وی خاطرنشان کرد :پیشنهاد آخر ما این است که
ایستگاه شهید مطهری در خراسان به عنوان پایانه
تخلیه و بارگیری کاالهای وارده و صادره به آســیای
میانه قرار گیرد؛ چون واگن هــای ما نمی توانند به
آسیای میانه بروند و این کشورها هم تعداد محدودی
واگن دارند .در حال حاضــر  1200واگن روی ریل
کشورمان هست که می توانند حرکت کنند و بار را
ببرند اما راه آهن به بهانه درآمد بیشــتر آن ها را در
ریلهای داخلی به حرکت در می آورد.

جلیلی :شرکت هایی هستند که
غیرمستقیم به راه آهن وابستهاند و برای
وارد شدن واگن ها طوری عمل می کنند
که سود ببرند؛ تقاضای ما این است که
راه آهن خود به این موضوع ورود کند
و ما هم کمک می کنیم و مشکل سه ماهه
برطرف می شود

فضایمجلسنسبتبهرایاعتمادبهدووزیرپیشنهادی
پیشــنهادی آموزش و پرورش ،موضــوع را جمع بندی
میکنیم.
نایب رئیس کمیســیون آموزش وتحقیقات مجلس
شــورای اســامی تاکید کرد :من فکر میکنم احتمال
رای آوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش کم باشد.
نماینده مردم خواف و رشــتخوار در مجلس شــورای
اســامی ،در خصوص علــت عدم معرفی ســیدجواد
حسینی ،سرپرست وزارت آموزش و پرورش و یا معرفی
یک زن گفت :پیرامون این مســئله صحبتهای زیادی
مطرح میشود اما به نظر بنده چون آقای حسینی روحیه
جنگندهای دارد و در دوران سرپرستی وزارت پیگیری و
دغدغههای خاصی پیرامون مســائل آموزش و پرورش،
اقتصاد و معیشــت فرهنگیان داشت ،این پیگیریها در
هیات دولت میتوانســت رئیس جمهــور را به زحمت
بیاندازد.
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آغاز اجرای طرح همیاران آب در خراسان رضوی

فارس -استاندار خراســان رضوی از آغاز
فرآیند اجرای طرح همیاران آب خبر داد و
گفت :به زودی برش شهرستانی این طرح به
فرماندارانابالغمیشود.
علیرضا رزمحسینی در جلسه بررسی جزئیات
طرح همیاران آب که با حضور مدیران برخی دستگاههای اجرایی در
محل دفتر استاندار برگزار شد ،گفت :برای آنکه طرح همیاران آب در
رسیدن به اهداف ترسیم شــده در زمینه تعادلبخشی بین مصارف و
منابع آبی با موفقیت همراه شــود ،باید همه مدیران همدل و همزبان
شده و از استان یک صدا در سطح ملی بلند شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به آغاز فرآیند اجرای طرح همیاران
آب در خراســان رضوی ،افزود :دستگاههای اجرایی باید مطابق شرح
وظایفمشخصشدهدراینطرح،نقشآفرینیکردهوزمینهمشارکت
همه بخشهای درگیر با موضوع را در فرآینــد اجرای طرح همیاران
آب فراهم کنند .وی با تاکید بر اینکه تشــکلهای حوزه کشــاورزی
باید در اجرای این طرح مشــارکت داشته باشــند ،ادامه داد :بهزودی
برش شهرســتانی این طرح به فرمانداران ابالغ میشود تا مالک عمل
برنامهریزیها قرار گیرد .با تاکید اســتاندار خراسان رضوی مقرر شد
دانشگاه فردوسی مشــهد الگوی کشت شهرستانهای استان را تهیه
و در جلسات بعدی بررسی طرح همیاران آب ارائه کند.
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ایرنا -چهار میلیون و  ۵۵۰هزار متر مربع از
اراضی تصرف شــده ملی و کشــاورزی
شهرستان مشــهد طی  ۹ماه گذشته رفع
تصرف شــده و به وضع سابق آن بازگشته
است.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی و رئیس کمیته صیانت
از حریم کالنشــهر مشــهد گفت :این اقدام با همت کمیته صیانت از
حریم کالنشهر مشهد و با گذشت  ۹ماه از فعالیت این نهاد و با همکاری
دستگاه های مرتبط انجام شده است.
مهدی حقدادی افزود :مجازات جرم تغییر کاربری آنچنان سنگین
نیست و کسی به این دلیل بازداشت نمی شــود و تنها قلع و قمع در
خصوص ســاخت و ســازهای غیرمجاز انجام می شــود .وی اضافه
کرد :سازمانی که در خصوص ملکی قصد پاسخگویی و ارائه خدماتی
نظیر آب و برق را دارد باید از جهاد کشاورزی در خصوص زمین استعالم
و تاییدیه الزم را دریافت کند که متاسفانه عدم دریافت این تاییدیه ها
مشکل بزرگ کنونی در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز است.
سرپرســت دادسرای ویژه جرایم شهرســازی مشهد گفت :اجرای
قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از انشعابات آب ،برق و گاز
نیز که مصوب سال گذشته است موجب افزایش میل و رغبت ساخت
و سازکنندگان غیر مجاز در اطراف مشهد شده است چرا که بر اساس
مادهچهار اینقانون دستگاههایمسئولمیتوانندنسبتبهبرقراری
انشعابات غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه
مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع مربوطه اقدامکنند.

اختصاص 50میلیاردتومانبرایطرحهای
آبخیزداریدرخراسانرضوی

ایســنا -معاون آبخیزداری اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری خراسانرضوی گفت:
در ســال جاری از محل اعتبارات صندوق
توسعه ملی  ۵۰میلیارد تومان برای اجرای
طرحهــای آبخیــزداری و آبخوانداری به
خراسانرضویاختصاصیافت.
محمد روشندل در مراســم بهرهبرداری از طرحهای آبخیزداری در
سبزوار عنوان کرد :امسال از محل این اعتبارات  ۶۴حوزه آبخیزداری
و آبخوانداری در خراســانرضوی احداث میشــود .وی ادامه داد :در
هفته دولت  ۳۰طرح آبخیزداری با اعتبار  10میلیارد تومان در مناطق
مختلفاستاناجراوبهبهرهبرداریرسید.اجرایطرحهایآبخیزداری
و آبخوانداری در تغذیه منابع آبهای زیر زمین ،قناتها و اشتغالزایی
مناطقروستاییخراسانرضوینقشمهمیداشتهاست.
روشــندل گفت :ســال گذشــته نیز از محل صندوق توسعه ملی
بالغ بر  28میلیارد تومان اعتبار بــرای اجرای طرحهای آبخیزداری و
آبخوانداری خراســانرضوی جذب شد و عملیات بیولوژیک در سطح
هشــت هزار هکتار عرصههای منابع طبیعی خراســانرضوی اجرا
شــد و همچنین  ۷۰طرح مکانیکی آبخیزداری به بهرهبرداری رسید.
وی افزود :با اجرای طرحهای آبخیــزداری  ۳۰۰میلیون متر مکعب
استحصال آب در سطح حوزههای آبخیز خراسانرضوی محقق شد و از
این طریق حجم آب دهی قناتهایی که در مسیر طرحهای آبخیز قرار
داشتند،افزایشیافت.

خانهمسافرهایفاقدمجوزتاپایانشهریورماه
ساماندهیمیشوند

دنیای اقتصاد -معاون هماهنگی و مدیریت
امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت:
بر اساس مصوبه ســتاد خدمات سفر ،خانه
مسافرهای فاقد مجوز تا پایان شهریورماه
ساماندهیمیشوند.
محمد صادق براتی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان اظهار
کرد :با انجام پژوهش های میدانی ۵،نیاز ضروری زائران در مشهد احصا
شدهاستلذاپاسخگوییورفعآنانازاولویتهایاینستاداست.
ویبه ۵انتظارکلیدیزائرانازمتولیانودستاندرکارانستاداجرایی
خدماتسفراستاناشارهکردوافزود:اولینانتظارنظارتوکنترلگرانی
ها در شهر مشهد است که باید دســتگاههای متولی در این راستا اقدام
کنند .وی افزود :با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور گرانی کاال و یا
بهتعبیرمناسبتر،تفاوتقیمتهادرمشهدقابلقبولنیستودستگاه
هاینظارتیباتالشمستمراینمشکلرادراسرعوقتبرطرفکنند.

