دردومینجلسهکمیسیونگردشگریاتاق
بازرگانیخراسانرضویمطرحشد

گردشگران ،سرگردان
در دام دالالن

ضمیمه استانهای خراسـان

همین صفحه

283

دوشنبه 15/مهر ماه8/1398صفر1441
 7اکتبر  /2019سال هفدهم/شماره 4/4723صفحه  /ضمیمه رایگان

گزارش دنیای اقتصاد از چالشهای صادرات برق خراسان به افغانستان

یادداشت

شمشیردو َدمتجارتخراساندر«اوراسیا»
محمود سیادت *

حضور ایران در اتحادیه اوراســیا نتایجی به
دنبال دارد که یکی از آنها ،کاهش تعرفههای
گمرکی میان کشورها است؛ اما واقعیت امر
این است که این مساله میتواند دو طرفه باشد؛
یعنی در عین اینکه یک فرصت است ،یک
تهدید نیز به شمار می رود.
از این منظر که زمینه توســعه بازارهای ما فراهم میشود یک
فرصت اســت اما در کنار آن نیز باید بخشــی از بازار خود را به
کشورهای اورسیا دهیم چون با کاهش نرخ تعرفه قدرت رقابت
آنها افزایش مییابد .از طرفی اگر نتوانیم از فرصت به وجود آمده
نهایت استفاده را ببریم ،این توافق یک تهدید به شمار میرود و
استفاده حداکثری از این موقعیت به توان تولیدی ،برندسازی،
معرفی کاال و رسوخ در بازار بازمیگردد.
البته برای تقویت این مسائل الزم است حمایتهایی از سوی دولت
صورت گیرد و از سوی دیگر نیازمند یک ثبات و تالش همگانی
هستیم؛ یعنی در حوزه حمل و نقل ،کاال را به موقع و ارزان به
مقصد برســانیم ،برای فروش عمده کاالهای خود ،قراردادهای
بلندمدت منعقد کنیم ،در بخش بازرگانی باید با آرامش بتوانیم
برنامهریزی کنیم و دیگر نگران تغییر قوانین و مقررات ،بخش نامه
و دستورالعملها نباشیم زیرا در غیر این صورت بخش بازرگانی ما
جسارت فعالیت گسترده را نخواهد داشت.
طبیعتا هر چه بتوانیم با کشــورهای دور و یا همسایه تعرفهای
دوجانبــه منعقد کنیم و بتوانیم وارد گروههایی چون اوراســیا
شویم ،قطعا فرصت مطلوبی برای صادرات است اما باید شرایط
تحریمها را نیز در نظر گرفت؛ تحریمهایی که مشکالت بسیاری
را برای نقل و انتقالهای مالی ،صادرات و واردات ما ایجاد کرده
است .با این حال ،در بلندمدت میتواند موثر باشد و با توجه به
اینکه امسال به نام تولید ملی ثبت شده ،باید به مقوله تولید توجه
شود؛ یعنی تولیدکنندگان ما با انصاف ،دقت و وسواس بیشتری
برای حوزه تولید تالش کنند تا محصوالتی با کیفیت و مطلوب
را برای صادرات تولید و مهیا کنیم.
همچنین الزم اســت فرهنگ کار و کار خوب در تمام سطوح
جامعــه ترویج و امید به آینده برای ســرمایهگذاران در بخش
صنعتی افزایش یابد.
ادامه در صفحه 2

چراغاضافی به«خانههمسایه»رواست

دنیای اقتصاد  -ایران همیشه به عنوان کشوری سرشار از منابع
مختلفشناختهمیشوداما اغلب اینمنابعرادرنفتوگازمحدود
میدانند.حالآنکهجمهوریاسالمیتوانستهطیسالهایاخیر

زیرســاختهای زیادی در حوزه انرژی برق ایجاد کند ،به نحوی
که امکان صادرات آن به کشــورهای همسایه پیش آمده است.
سال گذشــته مدیرعامل توانیر گفته بود بیش از  1000مگاوات

شهرام مرصعی

علت وجودی بانکهای مرکزی در کشورهای دنیا از زمان
تاسیسشان این بود که استقالل داشته باشند تا دولتها
نتوانند در اموری همچون پول ،اسکناس ،چاپ و چگونگی
خرج آن دخالت مستقیم داشته باشند اما کماکان شاهد
نرخ دستوری دالر توسط دولت هستیم .البته مدتی است
که تنش شــدید ارزی مانند سال گذشته نداریم وسیر
حرکت نرخ ارز نزولی بوده ،اما سوال اصلی اینجاست که
«دالر در اصل چگونه به کشــور وارد میشود؟ و صاحب
اصلی دالر را باید چه شخصی بدانیم؟»
باید گفت که صاحب اصلی دالر در بازار ارز کشور ،دولت و
متولی آن بانک مرکزی است اما اگر بانک مرکزی استقالل
کامل میداشت ،بسیاری از سیاستگذاریهای آن پاسخ
میداد .شاید یکی از دالیلی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده،
بخاطرهماندستهاییاستکهغیرمرتبطباسیستمهای
بانکی هم نیستند .بخش خصوصی واقعی تنها متقاضی20
الی  25درصد دالر بازار ارز است .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که حدود  25درصد اقتصاد کشور در دست بخش
خصوصی است و اقتصاد کشور حول این موضوع میچرخد
و مابقی آن در دست اقتصاد دولتی است .بنابراین با این
سهم  25درصدی بخش خصوصی ،او هیچگاه نمیتواند
حرف اصلی را در بازار ارز داشته باشد .بنابراین آن کسی
که در سیستم دخالت میکند یا خود سیستم بانک مرکزی

یکفعالسیاسیاصالحطلبمطرحکرد

مجلسجایزدوبندهای
اقتصادیوسیاسینیست
صفحه 4

سفیرجدیدایراندرافغانستاناعالمکرد

ظرفیتایجاد
شهرکصنعتیمشترک
درمرزافغانستان
صفحه 3

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی:

خراسانیها به توسعه اقتصادی
پس از عضویت در اتحادیه «اوراسیا» امید وارند

خراسانرضویبا13کشور
همکاریاقتصادیدارد

اوجگیری برفراز اوراسیا

صفحه 4

صفحه 3

و دولت اســت و یا بخش خصولتی؛ در واقع این بخش
خصولتی است که کار را خراب کرده است.
اگر بانک مرکزی قصد ســاماندهی بازار ارز را دارد ،باید
سازوکاری را تعریف کند که در ابتدای کار ،مانع آن بخش
غیرموجهی که در امور دخل و خرجهای ارزی دخیل است،
شود .البته میزان معامالت ارزی نقدی در مقابل این حجم
زیاد از حوالههای ارزی عددی نیست و نمیتواند تعیین
کننده نرخ ارز در بازار باشد.
به هر حال ،در صورت بروز تنشهای ارزی دولتها موظف
هستند که به دنبال راهکارهای نظارتی و کنترلی بگردند؛
راهکارهای آنها نیز بر اساس مکانیزمها و ابزارهایی است که
در اختیار دارند و میتوانند اعمال کنند؛ این مساله امری
طبیعی است اما چه موقع باید به مساله ورود پیدا کنند
و تا چه اندازه میتواند در این بازار دخالت کند؟  40سال
این کنترل و نظارت بر بازار ارز وجود داشــته اما آیا 40
سال دیگر میخواهند به این نوع کنترل کردن بازار ارز
ادامه دهند؟ متولی اصلی بازار متشکل ارزی بانک مرکزی
است و هر رئیس بانک مرکزی که نتواند آن دستهای
پشت پرده را کنترل کند ،بازهم هر مکانیزم و روشی را
پیش بگیرد ،بازهم جواب نمیدهد.
این بازار متشکل ارزی چندین سال است که مطرح شده
و موفق به اجرایی شدن آن نشدیم .اگر هم امروز اجرایی
شود ،دلیل آن این است که مصرف ما به حداقل رسیده ،از
سویی دیگر وضعیت چرخش اقتصاد امروز ما که وضعیت
عادی نیست و این حداقل شدن معامالت مالی و چرخش
ارزی باعث میشــود ،کنترلهایی را اعمال کنیم اما اگر
بخواهیم آن را گســترش دهیم چه خواهد شد؟ آیا این
مکانیزم بازهم جواب میدهد؟ آیا این بازار را برای آینده

در نظر گرفتهایم؟
در حقیقت تنها راه کنترل بازار ارز شفافسازی در امور
و تمام فعالیتهای اقتصادی است؛ یعنی تمام مردم باید از
وضعیت این بازار مطلع باشند .این شفاف سازی با رسانهها
و خبرگزاریها امکانپذیر میشوند و باید امکاناتی قانونی
در اختیار و دسترس آنها قرار گیرد و کسی مانع دسترسی
آنها به اطالعات نشود.
zبازار متشکل ارزی همان بورس خصوصی است

بازاری که دســت اندرکاران آن تنها چند صراف بزرگ
هستند و با مکانیزم بورس نرخ ارز در ساعات اداری معین
میشود ،این بازار همان سیستم بورس خصوصی است ،چه
مکانیزمی؟چه تشکل ارزی؟ اگر هم صرافی کوچک نیاز به
ارزی دارد باید از این صرافیهای بزرگ خریداری کند .در
حالیکه تمام صرافیها میتوانند در یک سیستم حضور
داشته باشند اما این اختیار هم اکنون تنها در دست چند
صرافی بزرگ است و آنها اتاقی بسته را تشکیل میدهند
و باز همانند گذشته دستهایی در پشت پرده پیدا خواهد
شد که بازار را برهم میزنند .اینجاست که باید رسانهها
وارد میدان شوند یعنی تمام فعالیتهایی که در آن اتاق
صورت میگیرد ،باید به وسیله خبرگزاریها رصد شود تا
تمامشان شفاف باشد .در این صورت بسیاری از مشکالت
مرتفع خواهند شــد .اگر بناســت قیمتها در استانها
مشخص شود ،بازهم این امر به سیستم کالن بازمیگردد
یعنی تا زمانی که تهران محور همه امور است ،این بازار
در استان ما به آن صورت تاثیرگذار نخواهد بود .بنابراین
اگر بخواهند قیمتها در استانها معین شود ،ابتدا باید
ظرفیت اقتصادی آنها را افزایش دهیم و برای این کار باید
تصمیمگیریها مراکز استانها تفویض شود.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی اعالم کرد

موضع محیطزیست درباره باغوحش«وکیلآباد»

دنیایاقتصاد-مدیرکلمحیطزیستخراسانرضوی
گفت :برای باغوحش وکیلآباد نیازمند دامپزشک
ال مجرب و بیطرف هســتیم که وظیفه اصلی
کام ً
خود را انجام دهد و موضوعات را بر این اساس به ما
گزارش دهد و در صورت عمل نکردن به تعهداتش،
قطع ًا باغوحش را تعطیل خواهیم کرد.
تورج همتی در گفتوگو با ایسنا ،در
خصــوص تعیین تکلیــف باغوحش
وکیلآباد مشهد ،اظهارکرد :دادستانی
باید آخرین اقدامات و نظر قضایی خود
را در خصوص باغوحش وکیلآباد مشهد
اعالم کند .وی با بیان اینکه «هر باغوحشــی باید مقررات
زیستمحیطی را رعایت کند» ،بیان کرد :هر باغوحشی باید
پروتکل و استانداردسازیهایی که الزم است را رعایت کند.
ا اگر گونهای متولد میشــود ،بایســتی ســریعاً به
مثــ ً
محیطزیست اعالم شود و اگر این توله متولد شده از لحاظ
ســامت مشــکلی دارد ،باید با گزارش دامپزشــک به
محیطزیست ابالغ شود.

تداومفرونشستزمین
دردشتهایبحرانی
خراسانرضوی
صفحه 2

«رسانهها»راهی برایشفافیت بازارمتشکلارزی
رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و
سنگهای قیمتی خراسان رضوی

برق به کشورهای همســایه صادر میشود .مشتری اول ایران در
واردات برق عراق است و افغانستان و پاکستان در رتبههای بعدی
قراردارند.
صفحه 4

مدیرکلزمینشناسیواکتشافاتمعدنی
شمالشرقکشورخبرداد

همتی افزود :اگر گونهای از بین رفته است ،دامپزشک باید
علت مرگ را به ما اعالم کند که آن را بررسی کنیم؛ حتی
برای معدومسازی نیز باید به ما گزارش دهند که معدومسازی
گونههای تلف شده باید با نظر محیطزیست صورت گیرد.
مدیرکل محیطزیست خراســان رضوی با اشاره به اینکه
«باغوحش وکیل آباد مشهد این چرخه را معیوب و ناقص
انجام داده است» ،عنوان کرد :باغوحش وکیلآباد مشهد به
تعهدات و وظایف زیستمحیطی که به آنها ابالغ شده ،به
طور کامل عمل نکرده است.
وی با بیان اینکه «بخش عمده این کار به نداشتن وحدت
فرماندهی و مدیریتی برمیگردد» ،اظهار کرد :در باغوحش
وکیلآباد مشهد تعدد مدیریتی زیاد است .گویا مدیرعامل
اصلی باغوحش نماینده و مدیرداخلی تعیین کرده است .مدیر
داخلی باید اختیارات کامل داشته و پاسخگوی محیطزیست
و مراجع قضایی باشد .همتی با اشاره به اینکه «محیطزیست
مشهد این اشکاالت را در مجموعه باغوحش وکیلآباد مشهد
میبیند و اقدامات الزم را زیرنظر دادستانی پیگیری میکند»،
گفت :سرنوشت باغوحش وکیلآباد مشهد دو حالت دارد؛ یا

باغوحش وکیلآباد مشهد استانداردهای ما را به طور کامل
رعایت میکند یا باغ وحش مشــهد به فعالیت خود پایان
میدهد .وی عنــوان کرد :باغوحش نیازمند مدیرداخلی
ذیصالح و آشنا به رفتار حیوانات است .ما در آنجا نیازمند
ال مجرب و بیطرف هستیم که وظیفه اصلی
دامپزشک کام ً
خود را انجام دهد و موضوعات را بر این اساس به ما گزارش
دهد .مدیرکل محیطزیست خراسان رضوی ،بیان کرد :اگر
قرار بود باغوحش مشهد به صورت موقت به کار خود ادامه
دهد ،قطعاً باید همکاریهای الزم بین ما و دامپزشکی برای
رفع بهانهجویی در زمینه مجوزها ،بیشتر شود .باغوحش
نباید بــه صرف اینکه مجوز ندارد از یکســری تعهدات
زیستمحیطی و دامپزشکی سر باز زند .همتی تاکید کرد:
ما با هیچکس تعارفی نداریم .اگر باغ وحش مشهد تعهدات
خود را انجام ندهد ،قطعا آن را تعطیل خواهیم کرد.
وی افزود :پرونده تخلفات باغوحش در دادســتانی مفتوح
بوده و در مرحله تحقیقات است .مراجع قضایی با توجه به
مستندات ،نظر خود را اعالم میکنند ،ما هیچ دخالتی در
خصوص نظر دادستان نداریم.

در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد

گردشگران ،سرگردان در دام دالالن

هشدار شافعی درباره پیشیگرفتن دهلی نو از مشهد در جذب توریست سالمت افغانستان
دنیایاقتصاد-سهمایرانازدرآمدهاوظرفیتهایصنعتگردشگری،نبودسندجامعگردشگریدرکشوروعدمموفقیتدراینحوزه،بیتوجهی
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این نشست با حضور غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق
ایران همراه بود؛ شافعی که به تازگی با دستور رئیس
جمهور به عضویت شورای عالی گردشگری و میراث
فرهنگی درآمده ،در این جلســه از بی توجهی به این
صنعت گالیه کرد و از ســهم ناچیز ایران از درآمدها و
ظرفیتهای این حوزه سخن گفت .او اظهار کرد :در برخی
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،گردشگری
جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اما متاســفانه
ما در این زمینه عقب هستیم و طبق برآوردها ،سهم
گردشگری از تجارت جهانی هفت درصد است که این
رقم نسبت به سایر مولفه های اقتصادی برای گردشگری
قابل مالحظه است اما سهم کشور ما از این میزان ،کمتر
از نیم درصد اســت و این درحالیست که ایران از نظر
ظرفیت های موجود در مســئله گردشگری ،جزو ده
کشور اول دنیاست.

شــافعی علت این عدم موفقیت را نبود نقشــه راه
جامع در گردشــگری ایران دانســت و افزود :در یکی
دو سال اخیر سازمان میراث فرهنگی و وزارتخانه آن
در حال حاضر ،درباره ســند جامع گردشگری کشور
اقداماتــی انجام داده اند اما هنوز به نتیجه مطلوب در
این زمینه نرسیده ایم .هر گامی که از گذشته در حوزه
گردشــگری برداشته شده با چشم های بسته و بدون
دورنمای مشــخص و همراه با بی برنامگی بوده است.
وی تاکیــد کرد :طبق برآوردها ،گــردش درآمدهای
گردشگری در دنیا حدود 1500میلیارد دالر است و
پیش بینی ها نشــان می دهد این رقم تا سال 2030
به  1800میلیارد دالر میرســد اما سهم کشورمان از
این رقم بسیار ناچیز است.
رئیس اتاق ایــران در ادامه به تعداد زیاد واحدهای
خودروســازی در حــال فعالیــت و صــدور مجوزها

بــرای واحدهای جدید در این حــوزه و نیز در تولید
موتورســیکلت و موادغذایی چون رب در مقایســه با
دیگر کشــورهای آسیا و اروپا نقبی زد و در عین حال
از بــی توجهی به صنعت درآمدزای گردشــگری در
کشــورمان در مقایسه با دیگر صنایع گفت .او تصریح
کرد :تعداد واحدهای فعال و مجوزهای صادر شده در
حوزه خودروسازی عدد  81کارخانه را نشان میدهد
درحالیکه فرانسه در کل  8واحد خودروسازی ،ژاپن 11
واحد و کره جنوبی  5واحد فعال در این صنعت دارند.
در تولید موتورسیکلت هم در مجموع  210واحد فعال
و در آستانه تاسیساند درحالیکه جمع تعداد واحدهای
صنعتی ساخت موتورسیکلت در کشورهای کره جنوبی،
اندونزی ،تایوان ،ترکیه ،عربستان ،پاکستان ،هند ،تایلند،
بنــگالدش ،فیلیپین ،چین ،مالزی ،ژاپن و کره به 82
واحد می رسد.
ادامه در صفحه 2

دوشنبه  15مهر 1398

گزارش

2

سال هفدهم شماره 4723

در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد

خبر

گردشگران سرگردان در دام دالالن

مدیرعاملسازمان آتشنشانیمشهد

خروج«مشاغلپرخطر»اجباریمیشود

دنیای اقتصاد -مدیرعامل سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از
ابالغ ســند راهبردی پدافند غیرعامل
شهری طی هفته آینده به شهرداریهای
کشور خبر داد و افزود :مشاغل پرخطری
که ایمنسازی نشوند ،باید از شهرخارجشوند.
امیر عزیزی با اعالم این خبر افزود :در دومین همایش مصونسازی
زیرساختها و صیانت از مردم که به میزبانی سازمان پدافند غیر
عامل کشور در تهران برگزار شد ،سند راهبردی پدافند غیرعامل
شهری مطرح و پس از تصویب قرار است طی هفته آینده به تمامی
شــهرداری های باالی  ۵۰هزار نفر جمعیت در کشور ابالغ شود،
اجباری شدن خروج مشاغل پرخطر از شهرها به عنوان یکی از بند
های این سند مهم نیز مطرح شد.
وی ادامه داد :موضوع انتقال مشاغل پر خطر به خارج از شهرها،
از موضوعــات مهمی بود که مدتها به دنبــال قانونی کردن آن
بودیم ،زیرا خطر وجود این مشاغل در شهرها بسیار تهدید کننده
است؛ بهصورتی که در هفته های گذشته  ۳آتشسوزی مهیب در
کارخانههای تولید تینر در مشهد حادثه ایجاد کرد ،که خوشبختانه
با سرعت عمل همکاران آتش نشان این حوادث بدون هیچ گونه
حادثه جانی ختم به خیر شد.
عزیزی گفت :هدف مهم این ســند راهبردی ،ارتقای تابآوری
شهری در شرایط بحران ،تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل واحد
در شرایط بحران ،ساماندهی مراکز پر خطر در شهرها و ساماندهی
مراکز ذخیره حیاتی اســت و با توجــه به اینکه حدود  ۷۲درصد
مردم در شهرها و ۲۸درصد در روستاها سکونت دارند ،باید موضوع
پدافند غیرعامل مرد م محور در شــهر ها را بسیار جدی دانست و
در مجموع پس از بحث و بررسی موارد مختلف این نظام نامه در
نهایت این سند درجلسه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به
تصویب رسیده است وانشااهلل طی هفته آینده ابالغ میشود .وی
خاطرنشان کرد :در حاشیه این همایش پیشنویس توافقنامهای
میان وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح آماده شده است تا
بر اساس آن ،سهمیه امری ه سربازان در میان نیروهای آتشنشانی
های کشور نیز افزایش یابد.

یادداشت

شمشیر دو َدم تجارت خراسان در« اوراسیا»

ادامه از صفحه اول

اما فراموش نکنیم که هیچ یک از مشــکالت ما با ورود به اورســیا
حل نخواهد شد .البته از این منظر که این موضوع به نوعی مقابله با
تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا است ،مطلوب به نظر میرسد
اما حضور ما در میان کشورهای اوراسیا به تنهایی یک ارزش و امتیاز
خاص نیســت ،بلکه مشروط بر آن است که برای دستیابی به نتیجه
مطلوب همه عوامل دســت به دست هم دهند و این موضوع به نظر
دشــوار میرسد .با اینحال اینکه میتوانیم بسیاری از مواد مورد نیاز
خود را از این کشورها وارد کنیم یعنی از خوراک دام گرفته تا برخی
از کاالهای صنعتی ،عضویت در اتحادیه اوراسیا اقدامی مثبت است.
یقینا اگر اراده بسیار جدی حاکمیت برای حمایت از بخش خصوصی
نباشد و بازرگانان ما با قوانین باثبات و شرایطی آرام نتوانند در این عرصه
حضور پیدا کنند ،همانقدر که این مساله یک فرصت است ،میتواند
یک تهدید نیز تلقی شود و نگران کننده باشد.
*رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان -شعبه مشهد

شرکتهای فعال خراسانی در بورس و فرابورس

تغییراتبورس درهفتهاخیر

قیمت پایانی  5روز اخیر معامالتی شــرکتهای فعال در
بورس و فرابورس و تغییر یک هفته اخیر آنها شاخص کل
در تاریخ 14مهرمــاه با کاهش 7093.37واحدی به عدد
 320212.46رسید .
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان ،شیروان
و بجنورد)

4/98

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

-6/11

3

غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

-1/24

4

غشهداب(کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان)

-0/28

5

غشهد(شهد ایران)

1/89

6

تبرک(گروه کارخانههای صنعتی تبرک)

14/19

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

-10/11

8

سخاش(سیمان خاش)

-11/98

9

سقاین(سیمان قائن)

13/33

10

خرینگ(رینگ سازی مشهد)

20/2

11

خشرق (الکتریک خودرو شرق)

4/27

12

ثشرق(سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

14/4

13

وتوس (توسعه شهری توس گستر)

-7/12

14

خراسان (پتروشیمی خراسان)

-1/86

15

فخاس(فوالد خراسان)

-0/65

16

زبینا(کشاورزی و دامپروری بینالود)

17/05

هشدار شافعی درباره پیشیگرفتن دهلی نو از مشهد در جذب توریست سالمت افغانستان

ادامه از صفحه اول

شــافعی تاکید کرد :باید این ســوال را از
خودمان بپرســیم که اگر هیچ مشکلی بابت
تحریم نداشته باشیم ،این واحدها می توانند
اقتصادی کار کنند و آیا قیمت تمام شده آنها
در بازار جهانی می تواند رقابت پذیر باشد؟

zوضعیت ایران در حوزه گردشگری سالمت
درمنطقه

رئیس اتاق ایران در خصوص وضعیت ایران
در حوزه گردشــگری سالمت در منطقه نیز
گفت :امکانات پزشکی و وضعیت ما در حوزه
سالمت بسیار پیشرفته است ،کشورهای اطراف
مان نیز نیازمند این خدمات هستند اما سوال
اینجاســت که چرا هفته ای دو پرواز از کابل
برای گردشــگری سالمت به هندوستان می
رود و مشهد در نزدیکی افغانستان نتوانسته
این موقعیت را به دست بیاورد؟
شافعی ادامه داد :در حوزه گردشگری طبیعت
نیز وضع مشابهی داریم ،بسیاری از توریست ها به
دنبال هتل مجلل نیستند و اماکنی را می خواهند
بببینند که در کشور خود ندارند و متاسفانه ما
امکانات زیادی در این زمینه در کشور نداریم؛
توریست ها در کشور ما گرفتار و حیرانند؛ آن
ها گرفتار دالالن این صنعت هستند.
zافزایش  15درصدی ضریب اشغال هتلهای
خراسان رضوی در بهار امسال

علی اکبر علیزاده قناد رئیس کمیســیون
گردشگری اتاق مشــهد نیز در این نشست
به بیان اهداف و برنامه های این کمیســیون
و نیز برخی مشــکالت فعاالن این عرصه در
مشهد پرداخت.
وی از تشکیل سه کمیته ذیل ساختار این
کمیسیون برای پیگیری مشکالت و دغدغه
های فعــاالن عرصه گردشــگری خبر داد و
گفت« :کمیته آموزش و پژوهش» در ارتباط
با آموزش و سمینارهای مربوط به گردشگری
در استان تشکیل شده« ،کمیته گردشگری
ســامت» در راستای فعالیتهای این حوزه و
کمیته «سرمایه گذاری و توسعه گردشگری»

شافعی :امکانات پزشکی و وضعیت
ما در حوزه سالمت بسیار پیشرفته
است ،کشورهای اطراف مان نیز
نیازمند این خدمات هستند اما سوال
اینجاست که چرا هفته ای دو پرواز
از کابل برای گردشگری سالمت
به هندوستان می رود و مشهد در
نزدیکیافغانستاننتوانستهاین
موقعیت را به دست بیاورد؟

علیزاده :ضریب اشغال هتل های خراسان رضوی در ایام نوروز امسال 15درصد افزایش داشت و از این لحاظ در رتبه چهارم کشور قرار گرفتیم

که می تواند به جذب سرمایه گذاران و تقویت
زیرساخت های گردشگری کمک کند ،تشکیل
شده است.
علیزاده در تشریح مشکالت واحدهای اقامتی
مشــهد از مشکالت ناشی از مالیات بر ارزش
افزوده ،قبوض عوارض و هزینه های سنگینی
که شــهرداری برای واحدها صادر می کند و
صدور مجوز ســاخت واحدهای اقامتی برای
کسانی که در این زمینه تخصص ندارند ،فعالیت
روزافزون خانه مســافرهای غیرمجاز،پذیرش
مسافران در ایام نوروز در مدارس و عدم وجود
طرح جامع گردشگری در مشهد و ...به عنوان
برخی چالشهای فعاالن این عرصه نام برد.
رئیس کمیســیون گردشگری اتاق مشهد
در ادامه درباره درصد اشــغال هتلهای کشور
در نیمه نخســت امسال گفت :درصد اشغال
هتلهای کشــور در 6ماهه اول سال جاری با
6درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال،
63درصد بوده و این نســبت در تابستان به
74درصد افزایش یافته اســت .اســتان های
سمنان ،البرز و جزیره کیش به ترتیب با ،37
 21و 20درصد بیشترین میزان افزایش ضریب
اشغال هتل ها را در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته داشــته اند .ضریب اشغال هتل های
خراسان رضوی در ایام نوروز امسال 15درصد
افزایش داشت و از این لحاظ در رتبه چهارم
کشور قرار گرفتیم.
وی متذکر شد :در سه ماهه اول سال جاری
رشد 40درصدی حضور گردشگران خارجی را
شاهد بودیم و در همین مدت ،میزان خروج
مسافران ایرانی  6/52درصد کاهش یافته است.
 40zدرصد ظرفیت برخی هتل آپارتمانها توسط
زائران عراقی اشغال شده است

یوســف بیدخوری معاون گردشگری اداره
کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز در این
جلســه به ارائه آخرین آمار و ارقام از اقامتگاه
های گردشــگری استان پرداخت و گفت :هم
اکنــون  236هتل با  38هــزار و  782تخت،
 309هتــل آپارتمان با  24هزار و  912تخت

و  376مهمانپذیــر با ظرفیت  20هزار و 234
تخت در سطح استان فعالند .تعداد اقامتگاه های
بوم گردی استان نیز امسال به عدد  75رسیده
و نسبت به پارسال افزایشی سه برابری داشته
ایم؛ همچنین  112موافقت اصولی حاصل شده
تا زیرساخت الزم برای اقامت برخی گردشگران
در شهرستان ها فراهم شود.
وی ادامه داد :در حال حاضر  650خانه مسافر
دارای مجوز در استان فعالند 370 ،آژانس بند
(ب) و  400راهنمای گردشگری به عالوه 150
رســتوران و مجتمع های گردشگری نیز در
استان به گردشگران خدمات رسانی می کنند.
بیدخوری خاطرنشان کرد :در مجموع 104
هزار و  168تخت برای اقامت مسافران در استان
وجود دارد که بین  80تا  90هزار مســافر در
ایام پیک ،هر شب در مشهد اقامت دارند .البته
مراکز غیررسمی هم داریم که شمار زیادی از
مسافران را در خود جای می دهند.
وی با بیان اینکه در میانگین کشــوری60 ،
درصد واحدهای اقامتی در طول سال اشغال
می شــود ،گفت :در استان ما سرمایه گذاری
زیادی در این زمینه انجام شــده و این را می
طلبد که انسجام بیشتری داشته باشیم .البته
قیمت های اقامتی ما  30تا  40درصد از متوسط
کشــوری کمتر بوده و این به خاطر تخفیف
هایی است که مدیران واحدها ارائه می دهند.
او خاطرنشان کرد :در  6ماهه امسال  40درصد
ظرفیت برخی هتل آپارتمان ها توسط مسافران
عراقی اشغال شده بود.
 50zدرصد حجم گردشگری سالمت کشور در
مشهداتفاقمیافتد

حســین نیکونام رئیس انجمــن حرفه ای
گردشگری سالمت خراســان رضوی نیز در
توضیح ظرفیتهای گردشــگری ســامت در
مشهد اظهار کرد :نزدیک به  50درصد حجم
گردشــگری سالمت کشــور در مشهد اتفاق
میافتد؛ بیش از  2000لیدر ،افزون بر 1000
پزشــک و بیش از  20کلینیک پوست و مو و
 30شرکت گردشگری سالمت و ...در استان در

این زمینه در حال فعالیتاند ۱۲ .بیمارستان
و دو مرکز جراحی محدود در مشــهد مجوز
گردشگری سالمت را اخذ کرده اند و تعدادی
نیز در مراحل ارزیابی هستند .وی تاکید کرد:
تقاضای ما این اســت که در جهت توسعه هر
چه بیشــتر این امر ،بخش خصوصی و دولتی
هماهنگی بیشتری داشته باشند.
حمیده روحبخــش ،رئیس انجمن صنفی
راهنمایان گردشــگری خراسان رضوی نیز بر
ضرورت تعریف یک مسیر گردشگری برای شرق
کشور تاکید کرد و گفت :مسئله ما نبود توریست
نیست بلکه نداشتن برنامه برای سفر اوست.
ایجاد چنین مســیری می تواند توریستی که
مشقت سفر را به جان می خرد ،در مسیر مدنظر
هدایت کند .چندیست که این موضوع در حال
بررسی بوده و با متولیان امر در سایر استان ها
نیز بحث و بررســی الزم را به عمل آورده ایم.
اتاق بازرگانی نیز می تواند برای مشارکت در
این امر مهم ،آن را در قالب برگزاری یک رویداد
بزرگ بین اللملی معرفی کند.
zسیونهمینصادرکنندهصنایعدستیهستیم

پروین دلیری عضو هیات مدیره انجمن بانوان
حامی توسعه گردشگری نیز اظهار کرد :آمار
جهانی نشان می دهد که کشور ما در شاخص
رقابت پذیری گردشگری رتبه  93را دارد ،در
زیرساخت های فناوری و اطالعات رتبه  ،94در
منابع انسانی و بازار کار رتبه  ،105در موضوع
امنیت و ایمنی رتبه  ،87در زمینه آماده بودن
فضا برای سرمایه گذاری رتبه  79و در حوزه
بهداشت نیز رتبه  79را داراست و برای بهبود
وضعیت ایران در حوزه گردشگری باید به این
رتبه ها توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :ما سومین تولیدکننده
جهان به لحاظ تنوع در صنایع دستی هستیم
اما رتبه  39جهان در حوزه صادرات این صنایع
را داریم .اگر ده درصد از حمایتی که از صنایع
خودروســازی می شود ،از صنایع دستی می
شــد اشتغالزایی فوق العاده ای برای کشور ما
می توانست به همراه داشته باشد.

دلیری:ماسومینتولیدکنندهجهان
به لحاظ تنوع در صنایع دستی
هستیم اما رتبه  39جهان در حوزه
صادرات این صنایع را داریم .اگر
ده درصد از حمایتی که از صنایع
خودروسازی می شود ،از صنایع
دستی می شد اشتغالزایی فوقالعاده
ای برای کشور ما می توانست به
همراه داشته باشد

مدیرکل زمینشناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور خبر داد

تداوم فرونشست زمین در دشتهای بحرانی خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -مدیرکل زمینشناسی و
اکتشافات معدنی شمال شرق کشور گفت:
پدیده فرونشســت زمین در پنج دشت
بحرانی خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.
جعفر طاهری افزود :تداوم
پدیده خشکسالی ظرف دو
دهه اخیر در بخش وسیعی
از کشــور از یــک ســو و
همچنین برداشت بیرویه
آب از سفرههای زیرزمینی موجبات وقوع پدیده
فرونشســت زمین را در بسیاری از دشتهای
حاصلخیز فراهم کرده است.
به گزارش ایرنا ،طاهری ادامه داد :با توجه به
کمبود آب شیرین در مناطق خشک ،روشهای
غیر علمی برداشت آبهای زیرزمینی در بسیاری
از مناطق در حال انجام است ،این برداشتهای
بیروی ه ســبب شده است مشکالت جانبی به
مســئله بحران آب افزوده شــود که امروزه به
صورت مشــکالت اساســی درآمده و نه تنها

بحران آب را جدیتر کرده ،بلکه پیامدهای منفی
دیگری را نیز در پی داشت ه است.
مدیرکل زمینشناســی و اکتشافات معدنی
شمال شرق کشور گفت :از جمله این مشکالت
پدیده فرونشست دشتها است که اگر اقدامی
برای مقابله با آن صورت نگیرد به زودی از سایر
مخاطرات طبیعی سبقت میگیرد.
وی افزود :این پدیده اثرات مخرب بسیار بر
شرایط اقلیمی و محیطی منطقه دارد ،خشک
شــدن زمین حاصلخیز ،ایجاد شکســت در
ســاختمان ها ،پل ها ،راه های ارتباطی و سایر
سازهها ،ایجاد فروچالهها و مشکالتی از این قبیل
از عواقب فرونشست دشتهاست.
طاهری ادامــه داد :به منظــور ارائه برنامه
کاربردی بــرای مدیریت فرونشســت زمین،
ســال  ۱۳۹۵اداره کل زمین شناسی پروژه ای
را با عنوان «پایش فرونشســت در دشتهای
خراســان رضوی» با هدف تهیه نقشــه پهنه
بندی میزان نشست و نقشه خطر این مخاطره

اولین رستوران
غذاهای زعفرانی
در مشهد افتتاح شد

را به استانداری خراســان رضوی ارائه کرد .با
وجود پیگیریهای متعــدد هنوز امکان جذب
اعتبار استانی برای انجام کامل این پروژه فراهم
نشده است.
وی گفت :در اســفند ماه ســال  ۹۶از محل
منابع در اختیار سازمانی ،اعتباری برای پایش
فرونشست در پنج دشت بحرانی خراسان رضوی
اختصاص یافت که این مطالعات به عنوان جامع
ترین مطالعات مرتبط با پدیده فرونشست در این
استان به شمار می رود و نتایج آن به زودی به
مراجع ذیربط ارسال می گردد.
طاهری افزود :طبق مطالعات انجام شــده از
 ۲هزار و  ۷۱۸کیلومتر مربع مســاحت دشت
مشــهد حدود  ۱۰۰کیلومتر مربع در محدوده
فرونشست قرار دارد و بر اساس بررسی های به
عمل آمده در حال حاضر دشت بردسکن از نظر
وجود عوارض سطحی شامل درز و شکاف های
ایجاد شده در مناطق مسکونی و دشت نیشابور
از نظر نرخ باالی فرونشست زمین در بین پنج

دشت بحرانی اســتان در بحرانی ترین حالت
قرار دارند ،پس از آن دشت مشهد از وضعیت
بحرانی برخوردار است ،دشــتهای جوین و
خواف در ردههای بعدی میزان فرونشست در
این اســتان قرار دارند که پس از نهایی شدن
پردازش داده ها و کنترل میدانی نتیجه آن در
آینده نزدیک منتشــر خواهد شد .وی عوارض
فرونشســت زمین را شــامل کاهش ظرفیت
ف هایی دانست که در
ذخیره آبخوان و شــکا 
مناطق دارای فرونشست زمین موجب تخریب
مزارع ،کانالهای آبیاری و سازهها میشود ،این
شکافها همچنین به بزرگراهها و خطوط راهآهن
آسیب وارد میکند .وی اظهار امیدواری کرد با
توجه به توان تخصصی و اجرایی الزم در بررسی
فرونشست دشــت ها با تامین اعتبارات الزم،
مطالعات فرونشست در سایر دشت های استان
تکمیل و با نصب تجهیزات فنی و پایش میدانی
هدفمند ،روند بررسی فرونشست زمین در این
مناطق به صورت مستمر ادامه یابد.

گروه بنگاه ها -اولین مجموعه کافه رستوران و کیترینگ مبتنی بر غذا
و نوشیدنی های زعفرانی به همت گروه بین المللی نوین زعفران و با حضور
فعاالن بخش خصوصی و دولتی و مسئوالن شهری در مشهد افتتاح شد.
مراســم آغاز به کار رســتوران زعفرانیه با حضور شهردار ،رئیس و اعضای
شورای شهر مشهد و جمعی از فعاالن تشکل های بخش خصوصی خراسان
سه شنبه شب گذشته برگزار شد و به این ترتیب اولین تالش یک شرکت
تولید کننده زعفران برای تکمیل چرخه مزرعه تا سفره با استفاده از زعفران
به مرحله اجرا رسید.
مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی با طعم زعفرانی و همچنین پیتزای زعفرانی
برای دو وعده شام و ناهار برای پذیرایی از میهمانان پیش بینی شده است و در
آینده نزدیک منوی صبحانه هم به لیست غذاها اضافه خواهد شد.
رستوران زعفرانیه هر روز از ساعت  12:30تا  12شب در حاشیه بلوار ملک
آباد بین ملک آباد  29و  31پذیرای مشتریان است.

خبر
دربیمارستانرضویمشهدبرگزارمیشود

سومینکنگرهجهانیقلبرضوی

دنیای اقتصاد -سومین کنگره جهانی قلب
رضوی از  ۱۷تا  ۱۹مهر ماه  ۹۸و به مدت
سه روز در بیمارســتان رضوی برگزار
میشود.
رضا سعیدی مدیرعامل بیمارستان رضوی
گفت :در این رویداد علمی و پزشــکی  45مهمان خارجی12 ،
میزگرد تخصصی در  4سالن مجزا و  19شرکت اسپانسری حضور
دارند و امیدواریم که اثربخشتر از دو دوره گذشته باشد.
وی با اشاره به افتتاح سامانه درمانی بیمارستان رضوی اظهار
کرد :در آستانه اربعین حسینی این سامانه که برای ایجاد آن 12
میلیارد تومان هزینه شده افتتاح میشود و در ایام اربعین حسینی
امسال تعداد  120نیروی درمانی بیمارستان رضوی اعم از پزشک،
پرستار ،کمکپرستار ،تکنسین دارویی و درمانی و پشتیبان درمان
(شامل  80آقا و  40خانم) در طرح خادمیاران سالمت این مرکز
درمانی در راهپیمایی اربعین حسینی خدمترسانی میکنند.
مدیرعامل بیمارستان رضوی بیان کرد :امسال سومین سالی
است که خادمیاران ســامت بیمارستان رضوی در بیمارستان
سیار رضوی خدمات ســامت را در قالب سه دستگاه اتوبوس،
آمبوالنس و اتوبوس بیمارســتانی با تجهیــزات کامل درمانی،
دندانپزشکی و اتاق عمل و  2امبوالنس ارائه میدهند و این 120
نیروی فعال شامل  25پزشک 40 ،پرستار و  55پرسنل دارویی و
درمانی هستند.
سعیدی گفت :دارو و تجهیزات زیادی درمانی صرف خدمات
اربعین حسینی میشــود؛ همچنین بالغ بر  12میلیارد تومان
صرف هزینه تجهیزات اتوبوسها و خودروها شده که در تمامی
ماموریتهای ویژه و عملیاتهای بحرانی قابل استفاده هستند.
مدیرکلبنیادمسکناعالمکرد

وجود ۳۳۵هزارواحدروستاییغیرمقاوم
در خراسان رضوی

دنیایاقتصاد-مدیرکلبنیادمسکنانقالب
اسالمی خراسان رضوی گفت :این استان
 ۴۸۶هزار واحد مسکن روستایی دارد که
از این تعداد ۳۳۵ ،هزار واحد غیر مقاوم
هستند.
به گزارش تســنیم ،سید رضا موسوی نیا افزود :طبق آخرین
سرشــماری 151 ،هزار واحد مقاو م و  335هزار واحد غیر مقاوم
هســتند و به طور کلی تنها  32درصد از واحدهای مســکونی،
مقاومت کافی را دارا است.
وی تصریح کرد :طبق طرح بهسازی واحدهای روستایی در سال
 ،94باید برای  15هزار واحد در استان بهسازی انجام میگرفت،
در سال  98نیز سهمیه استان از محل تسهیالت مسکن روستایی
 15هزار و  500واحد بوده که  8هزار واحد تا به حال به اســتان
ابالغ شــده است و 2هزار و  355نفر موفق به دریافت تسهیالت
از بانکها شدند.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی ادامه داد :در همین جهت
 40میلیون وام قرضالحسنه با کارمزد چهار درصد برای بازسازی
خانهها در نظر گرفته و اهدا میشود .همچنین بنیاد مسکن برای
کســانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام
خمینی(ره) نیستند ،تا سقف هشت میلیون تومان وام بالعوض
در نظر گرفته که طی یک سال و نیم گذشته 14 ،میلیارد تومان
کمک بالعوض به این افراد داده شده است.
موسوی نیا با اشاره به تفاهم نامه بنیاد مسکن با سازمان بهزیستی
گفت :به افرادی که دو عضو خانوادهشان معلول هستند 18 ،میلیون
وام بالعوض پرداخت خواهد شد ،لذا در این طرح سهم استان 533
نفر بود که تاکنون  488نفر موفق بهعقد قرار با بانکها شدندهاند
که  350نفر از آنان پایان کار گرفتهاند.
وی افزود :بازسازی منازل یکی دیگر از اقدامات بنیاد مسکن بود
که با توجه به بارندگی های ابتدای ســال به 5هزار و  735واحد
خسارت وارد شد و هزار و  906واحد نیز نیاز به تعمیر داشت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی خاطرنشان
کرد :برای روستاها  40میلیون تومان وام و  10میلیون تومان وام
بالعوض و شــش میلیون تومان وام اســکان موقت و هشت تن
سیمان رایگان شامل  160پاکت در نظر گرفته شده است .برای
شهرها نیز 50 ،میلیون تومان وام 12 ،میلیون تومان وام بالعوض،
 12میلیون تومان بابت اسکان موقت و  160پاکت سیمان در نظر
گرفته شده است.
موسوی نیا ادامه داد :برای واحدهای تعمیری نیز  15میلیون
تومــان وام و  5میلیون تومان وام بالعوض و برای افرادی که به
معیشتشان آسیب رسیده 16 ،میلیون تومان وام و  5میلیون تومان
بالعوض در نظر گرفته شده است.

امورآگهیهای
روزنامه «دنیای اقتصاد» درمشهد
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گزارش

خراسانیها به توسعه اقتصادی پس از عضویت در اتحادیه «اوراسیا» امید وارند

منطقه اوراســیا در مجموع بیش از  186میلیون نفر
جمعیت دارد و یک بازار مصرف بزرگ به شــمار میرود
و عالوه بر این امکان مراودات ایران به خارج از اوراسیا را
هم میتواند فراهم کند .هم اکنون کشورهای قزاقستان
و قرقیزســتان با خراســان رضوی روابــط اقتصادی
زیادی دارند به طوری کــه  ۸۰درصد کاالهای وارداتی
به قرقیزستان توسط این اســتان صادر میشود؛ البته
از روابط تجاری خراســان با جمهوری قازان روسیه هم
نمیتوان چشم پوشــی کرد؛ از دیگر سو ،به گفته علی
رسولیان معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی ،به
تازگی استان الگاتســون ارمنستان هم خواستار روابط
بیشــتر با خراســان رضوی شــده و قرار است هیاتی
تجاری از اســتان ما به آن کشور سفر کند .همچنین به
گفته غالمحسین شــافعی رئیس اتاق ایران «بالروس
بازار بســیار مســتعدی به ویژه در حوزه خدمات فنی
و مهندسی اســت و در بخش خدمات فنی و مهندسی
در این کشور بیشتر از سایر کشورهای اوراسیا کار کرده
ایم .بالروس با وضعیت جدید میتواند یکی از بازارهای
هدف خوب ما باشد زیرا در بسیاری از زمینه ها اقتصاد
مکملی با این کشور داریم و میتوانیم در حجم مبادالت
جهش قابل توجهی را شاهد باشیم».

اوجگیری برفراز اوراسیا

zلزوم چاره اندیشی برای حل مشکالت حمل و نقلی

اما برای اســتفاده حداکثــری از عضویت در اتحادیه
اوراسیا به ویژه در زمینه مبادالت تجاری ،الزم است ابتدا
چالشهای پیش رو شناسایی و سپس حذف شود؛ یکی
از چالشهای موجود ،نبود زیرساختهایی چون حمل و
نقل اســت؛ در بخش حمل و نقل ریلی سالهاست که با
کمبود واگن روبروییــم و در حمل و نقل جاده ای هم با
سختگیریهای ترکمنســتان و اعمال محدودیتها برای
ترددکامیونهایایراندرآسیایمیانهمواجههستیم.
البته ظاهرا دولت به فکر حل جدی این مشکل است؛
آنطور که معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی که
به عنوان نماینده یکی از سه اســتان مهم و تاثیرگذار
در ارتباط با کشورهای عضو اوراسیا در نشست شورای
توســعه روابط اقتصادی در وزارت امور خارجه شرکت
کرده اســت ،میگوید «راه اندازی پرواز مستقیم بین
مشهد و مراکز کشورهای ازبکستان و قرقیزستان و رفع
مشکالت حمل و نقل ریلی استان از خواستههای ما از
وزارت راه و شهرسازی است و نماینده این وزارتخانه در
نشست اخیر قول مســاعد مبنی بر برطرف کردن این
مشکالت را داد».
رسولیان ادامه میدهد :یک ماه قبل
نمایشــگاه آخال ترکمنستان در
مشــهد برگزار شــد و مــا در آن
نمایشگاه اعالم کردیم که عالقمند
به برگزاری کمیســیونی مشترک
بین خراسان و این استان مرزی هستیم تا در جهت حل
مشکالت حمل و نقلی با ترکمنســتان گام برداریم .او
معتقد است این بحثها قابل مدیریت است و مانع توسعه
مبادالت ما با اوراسیا نیست .ضمن اینکه مسیر مبادله با
ارمنستان و روسیه از طریق دریاست و مشکالت حمل و

شافعی :خراسان ممر اصلی ورود به منطقه آسیای مرکزی است و اتصال منطقه اوراسیا به دریای آزاد از طریق این استان است

دنیای اقتصاد -ششم مهرماه امسال توافقنامه شــورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اتاق بازرگانی ایران به امضا رسید،
زهرا صفدری
خبرنگار
هفته پیش (هشتم مهرماه) هم رئیس جمهور از پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا تا آبان ماه امسال خبر داد و طبق مصوبه مجلس
شورای اسالمی قرار است ایران به مدت سه سال به طور آزمایشی عضو این اتحادیه باشد؛ موضوعی که فعاالن اقتصادی و مسئوالن امیدوارند به
تجارت آزاد بینجامد .اتحادیه اقتصادی اوراسیا که کار خود را به طور رسمی از سال ۲۰۱۵آغاز کرد؛ شامل کشورهای بالروس ،روسیه ،قزاقستان،
ارمنستانو قرقیزستاناستوشنیدناسمهمینکشورهاکافیاستتابهظرفیتهاوامتیازاتخراسانرضویبرایاستفادهازاینموقعیتتجاری
بیندیشیم؛استانیکهبهدلیلهممرزیباترکمنستان،یکیازمهمتریندروازههایورودکشورمانبهآسیایمرکزییعنیمنطقهایکهقزاقستان
وقرقیزستانرادرخودجایداده،بهشمارمیرود.
نقلی تنها برای مبادله با قزاقستان و قرقیزستان وجود
دارد که باید درصدد رفع آنها باشیم.

zضرورت دقت نظر در حذف تعرفه های تجاری برای
اوراسیا

حذف و یــا کاهش تعرفه ترجیحی  502قلم کاال برای
ایران را میتوان یکی از نخستین دستاوردهای عضویت
دراتحادیهاوراسیابرشمرد؛البتهقراراستایرانهمتعرفه
 360قلم کاال را برای طرف مقابل حذف کند و یا کاهش
دهد .رئیس اتاق ایــران در این خصوص تاکید میکند:
روی کاالهایی که توافق شده ،الزم است در شرایط جدید
تجدیدنظری صورت بگیرد و پیشنهاد دادیم درباره این
کاالها از حوزه تجارت بخش خصوصی کشور نظرخواهی
شود.

رئیس اتاق بازرگانــی ایران میگوید :از
آنجاکه خراسان ممر اصلی ورود به منطقه
آسیای مرکزی اســت و اتصال منطقه
اوراسیا به دریای آزاد از طریق این استان
است ،بنابراین عالوه بر مبادالت کاال ،در
حوزه حمل و نقل و ترانزیت هم فرصتی بی بدیل برای این
خطه فراهم میشود و باید نهایت استفاده را از این موقعیت
داشتهباشیم.
غالمحسینشافعیبهدنیایاقتصادمیگوید:مادرزیرساختهای
توسعه روابط اقتصادی با این منطقه دچار مشکالتی هستیم که از
هم اکنون باید به فکر رفع آنها باشیم؛ یکی از این موضوعات ،حمل
و نقل اســت که در صورت افزایش حجم مراودات ،محدودیتهای
موجود ،ما را به چالش میکشــاند؛ ما در حمــل و نقل ریلی دچار
مشکالتی هستیم و از طرفی ،با توجه به اینکه محصوالت کشاورزی
مان برای این بازار جذاب است ،باید به میزان کافی از ناوگان حمل و
نقل (کانتینر سردخانه دار) برخوردار باشیم اما در این خصوص هم
دچارمحدودیتهستیم.
zاستفاده از مطالعات اتاق مشهد برای شناخت بازار کشورهای
عضو اوراسیا

نقش بخش خصوصی در افزایش مبادالت تجاری ایران و به ویژه

اما معاون اقتصادی اســتاندار خراسان رضوی در
اینباره میگوید :تعرفه ترجیحــی  ۵۰۲قلم کاالی
صادراتی از ایران بین ۲۰تا ۱۰۰درصد کاهش خواهد

رسولیان:
تعرفه ترجیحی ۵۰۲قلم کاالی صادراتی
از ایران بین  ۲۰تا  ۱۰۰درصد کاهش
خواهد یافت و پس از کاهش تعرفه،
تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا
به صورت آزاد درخواهد آمد

یافت و فهرست این کاالها مشخص شده است و پس
از کاهش تعرفــه ،تجارت ایران با کشــورهای عضو
اوراسیا به صورت آزاد درخواهد آمد.
رســولیان خاطرنشــان میکنــد :کاالهایی که
مشمول کاهش تعرفه می شوند ،از تولیدات خراسان
رضوی به شمار می روند که از جمله آنها محصوالت
کشاورزی ،مواد غذایی ،خشکبار ،مصالح ساختمانی،
انــواع شیرینی ،ماشــین آالت ،ادوات صنعتــی و
منســوجات اســت و مســیر تجارت ما را تسهیل
میکند.
وی ادامــه میدهد :ایران نیــز در برابر عضویت در
اتحادیه اوراســیا تعرفه  ۳۶۰قلــم کاالی وارداتی از
آن کشورها را کاهش خواهد داد که بیشتر کاالهای

خبر مرتبط

فرصت بی بدیل خراسان برای ترانزیت به«اوراسیا»
خراسان رضوی با کشورهای عضو اوراسیا غیرقابل انکار است؛ مرکز
آموزش اتاق مشــهد در ســالهای اخیر مطالعات بسیاری بر روی
کشورهای همســایه ایران و بازارهای تجاری آنها داشته است؛ در
همین زمینه حتی کتابی در خصوص ظرفیتهــای تجاری و بازار
قزاقستان برای ایران منتشر کرد و بر روی برخی استانهای روسیه
مطالعاتی انجام داد .این مطالعات در اختیار اتاق ایران قرار گرفته و
به گفته شــافعی در اکثر جلسات سیاست گذاری اتاق ایران در این
ارتباط ،از کار مشهد استفاده شده است.
شافعی درباره نقش بخش خصوصی در اســتفاده از ظرفیت به
وجود آمده در اوراسیا میگوید :در هفته گذشته طبق پیشنهادی
که از سوی ایران مطرح شد ،در اجالس بیشکک موضوع موافقتنامه
ایران با اتاقهای بازرگانی  5کشــور به امضا رسید و توافقات خوبی
برای ایفای نقش بهتر اتاقهای بازرگانی ایران با این کشورها مهیا
شد .او میافزاید :در این ارتباط ،اســتان خراسان رضوی میتواند
پیشانی حرکت باشــد و ما تصمیم داریم کمیته ویژه ای برای بازار
اوراسیا در این استان تشکیل دهیم .عالوه بر این ،دفتر تجارت ملی

اتاق ایران نیز در روسیه مستقر خواهد شد و با توجه به تمرکز خوب
اطالعات در اتاق خراسان ،نقشــی محوری برای این استان در این
منطقهقائلخواهیمبود.

zتسهیالت تجاری و خدماتی برای مبادله با اوراسیا

اوراسیا بازار خوبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران و به
ویژه خراسان رضوی به شمار میرود اما شرکتهای فعال در این حوزه
در استان ما ،گالیه های بسیاری درباره عدم صدور ضمانت نامههای
ارزی از سوی بانکهای خراســان دارند؛ درباره حل این مشکل از
رئیس اتاق ایران میپرســیم؛ او میگوید :صدور ضمانتنامه در کل
کشور با مشکالتی روبروست اما قطعا برای منطقه اوراسیا همانطور
که در زمینه تجارت تســهیالت جدید در نظرگرفته میشود ،در
بحث خدمات هم همینگونه خواهد بود و برای شرکتهای خدمات
فنی و مهندسی تسهیالت جدیدی پیش بینی خواهد شد.
در یکی از بندهای توافق نامه شــورای تجاری ایران و اوراسیا به
«ارتقای توســعه ارتباطات تجاری و اقتصادی ،همکاری صنعتی و
مالی» اشــاره شده؛ حال سوال اینجاست که آیا این بند توافق نامه،

مورد نیاز و وارداتی استان ماست؛ مانند پنبه و نهاده
های دامی و این کاهش تعرفه نیز در اقتصاد خراسان
رضوی اثرگذار خواهد بود.
محمدحسین روشــنک رئیس
کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز
تاکید میکند :باید مراقبت کنیم و
ببینیم از معافیتهایــی که انجام
میشــود صنعت و یا تولیدی در
کشور و اســتان مان لطمه نمیخورد؟ وی میافزاید:
این کار تشکلهاســت که تعرفه ها را بررسی کنند و
برایآنتدبیریبیندیشند.
وی با بیان اینکه وصل شــدن بــه پیمانهای بین
المللی یکی از آرزوهای هر بازرگان و فعال اقتصادی،
میگوید :پیوســتن به اوراســیا مراودات تجاری را
تسهیل میکند و در این مراودات ،هم صادرات و هم
واردات مطرح اســت .عضویت در اتحادیه اوراسیا به
معنای وصل شدن به بازارهای هدف است؛ بازارهایی
که گســترده تر از بازارهایی اســت که از گذشته در
اختیار داشتیم .بنابراین اتصال ما به اتحادیه اوراسیا،
جزو نیازهای اصلی کشور بوده است.
روشنک خاطرنشــان میکند :ما ســالها قبل به
دنبال ایــن بودیم که وارد اقتصاد جهانی شــویم اما
بعد از تحریمهــای ترامپ فضای تجاری ما بســته
تر شــد و خوشــبختانه کشــورهای عضو اوراسیا
عمدتا کشــورهایی هســتند که چندان زیر بلیط
امریکا نیســتند و به همین دلیل میتوانیم از فضای
این عضویت بــرای انجام کاری که حقمان اســت،
استفادهکنیم.
کاظم شیردل عضو هیات مدیره
اتاق مشترک ایران و تاجیکستان
نیز معتقد اســت برای اســتفاده
حداکثری از موقعیــت به وجود
آمده باید زیرســاختها را اصالح
کنیم و یکی از مهمترین این زیرساختها تامین واگن
اســت .او میگوید :به موقع نرساندن بار در مبادالت
تجاری یک معضل است و نباید با دچار شدن به آن،
موقعیت فراهم شده را از دست بدهیم.
وی میافزاید :در اتحادیه اوراســیا تنها بحث یک
کشور نیست که توافق حاصل شده را زیرپا بگذارند؛
درحالیکهکشورترکمنستانبهدلیلبدهیگازایران،
توافقاتش در حوزه حمل و نقل را زیر پا میگذاشت .در
اوراسیا توافق با چند کشور است و این اتفاق را شاهد
نخواهیمبود.
شــیردل درباره زمینه ســازی عضویت ایران در
اتحادیه اوراسیا برای جذب سرمایه های خارجی نیز
اذعان میکند :عضویت در اوراسیا خود به خود باعث
رغبت سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در
ایران میشود و به ویژه با توافقات تعرفه ای که صورت
گرفته ،خیلی از کشــورها راغب میشــوند در ایران
سرمایه گذاری کنند و تولیدات خود را از طریق کشور
مابهاوراسیابرسانند.

حل مشکالت ایران و به ویژه صادرکنندگان خراسانی در مبادالت
مالی با کشورهای اوراسیا را به دنبال خواهد داشت؟
شافعی در این باره میگوید :در روابط بانکی بحث زیادی داشتیم؛
منطقه اوراسیا به دنبال استفاده از پول ملی کشورهاست و عالوه بر
این چون با کشور روسیه به مقدار قابل توجهی مسائل بانکی مان را
حل کرده ایم و همه این کشورها هم با روسیه در ارتباط ویژه بانکی
هستند ،تصورم این است که ما از طریق روسیه به راحتی میتوانیم
مشکالت بانکی با منطقه اوراسیا را حل کنیم.
وی در توضیح بندی دیگــر از این توافق نامه با عنوان «همکاری
مشترک در مکانیسم های پشتیبانی تشویق و سرمایه گذاری» نیز
تصریح میکند :هر کشــوری قوانین خاص سرمایه گذاری خود را
دارد و همانطور که در بحث تعرفه های کاالیی تفاوتی نســبت به
حالت عادی در این منطقه داریم ،در مســائل ســرمایه گذاری و
خدمات هم روابط ما با اوراسیا نسبت به روابط دوجانبه با کشورهای
اسیای مرکزی متفاوت خواهد بود و در این ارتباط حتما تسهیالت
جدیدی برقرار میشود .شافعی ادامه میدهد :در مذاکرات ما روی
مساله اخذ مالیات مضاعف ،تشــویق و حمایت از سرمایه گذاری
مشترک و باال بردن زمان معافیتهای مالیاتی در سرمایه گذاریهای
مشترک بحث شده و مشارکت این کشورها در مناطق آزاد یکدیگر
بحثهایی هست که به طور حتم به نتایج خوبی خواهد رسید.

در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تفاهم شد

اصالح سازوکار انتخاب نماینده کارآفرینان در هیاتهای حل اختالف کار

دنیایاقتصاد-دربیستوچهارمینجلسهدبیرخانهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی
خراسان رضوی ،چگونگی تعیین نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختالف ادارات تعاون ،کار و
رفاهاجتماعیبررسیشد.

علیاکبرلبافی،رئیسدبیرخانهشورایگفتوگوی
خراســان رضوی در این نشســت گفت :از گذشته
نماینده کارفرمایان بــرای حضور در هیات های حل
اختالف به شــیوه های مختلــف از طریق انتخابات
تعیین می شد و این روند با ادغام قانون کار کشاورزی
و صنعتی بــه لحاظ حوزه های تخصصی و کســب
و کارهای کوچک و بــزرگ اعتراضاتی در بر دارد لذا
پیشنهاد تشکلها این اســت تا معرفی نمایندگان
کارفرمایان از طریق تشــکلهای بزرگ اســتانی و
بصورتتخصصیانجامشود.
لبافی خاطرنشــان کرد :در حوزه معرفی نماینده
کارگــران و کارفرمایان در تامین اجتماعی مســیر
مشخص است؛ تشــکل واقعی نســبت به معرفی
نمایندگان کارفرما اقدام می کند و در حوزه کارگری
هم تشکل های حائز اکثریت نماینده خود را در هیات
ها معرفی می کنند .اما پیشــنهادی از سوی انجمن
مدیران صنایع و کانون کارفرمایی استان به دبیرخانه
شورای گفتوگو رســید که با توجه به اینکه مسیر
انتخابنمایندهکارفرمامشخصاست،فرآیندمعرفی

راازطریقتشکلحائزاکثریتانجامدهیم.
امیرمهدی مرادی ،دبیر انجمــن مدیران صنایع
خراســان نیز تصریح کرد :ما تشــکلهای یک یا دو
نفره زیادی در اســتان داریم اما بــرای نمایندگی از
کارفرمایان وزن تشــکل ها بسیار مهم است .اتاق ها
زیرمجموعههای بسیاری دارند و پتانسیل هایی در
قوانین مختلف برای آن ها تعریف شده و به نظر من
تعیین نماینده در هیات های حل اختالف از ســوی
اتاقهامنطقیتراستوالبتهفراموشنکنیمکهطبق
قانونبهبودفضایکسبوکارهمهتشکلهاوکانون
هابایدنامخودرادراتاقبازرگانیثبتکنند.
رئیس دبیرخانه شــورای گفتوگوی استان نیز
گفت :در ماده 5قانون بهبود محیط کســب و کار که
درسال90بهتصویبرسیده،اجازهساماندهیتشکل
های موازی به اتاق بازرگانی سپرده شده و قانون کار
مربوط به سال 69است .
وی افزود :اتاق ها پوششــی عمومی دارند و مسائل
زیادی را تاکنون پیگیری کرده اند و هر چقدر تشکل
قوی تر باشد ،بیشتر می تواند به بخش مورد نظر خود

کمک کند .تفکیک معرفی کارفرما از طریق اتاق ها
دارای چند ُحســن است و از سوی دیگر ،نمی توان با
رویکردصنعتیدرحوزهصنوفرایصادرکرد.
ادغام این حوزه ها از ابتدا اشکال داشته و اینکه یک
انجمن به نمایندگی از ســایر تشکلها ،نمایندگان
کارفرمایان اســتان را در همه حوزهها معرفی کند،
به نظر دارای اشــکال فنی است اما اینکه سه اتاق که
تشــکل های کوچکی را در دل خود دارند و جایگاه و
پایگاه قدرتمنــدی دارند ،نماینــده کارفرماها را به
هیاتهامعرفیکنند،میتواندکمکبیشتریکند.
در ادامــه این نشســت و پس از طــرح مباحث و
انجام گفتمان درباره نحــوه تعیین نماینده کارفرما
در هیات های حــل اختالف ،دو پیشــنهاد به رای
گذاشته شــد و در نهایت پیشنهاد تعیین نماینده از
ســوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی،
اتاق اصناف و اتاق تعاون اکثریت آرا را کســب کرد و
به عنوان مصوبه پیشــنهادی دبیرخانه به شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصی اســتان
بهتصویبرسید.

خبر
سفیرجدیدایراندرافغانستاناعالمکرد

ظرفیتایجادشهرکصنعتیمشترک
درمرزافغانستان

دنیای اقتصاد -دو عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد
در دیداری با سفیر جدید ایران در افغانستان از دغدغه
ها و ضرورت های موجود در تعامالت اقتصادی با این
کشورهمسایه،سخنگفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشــهد ،بهادر امینیان سفیر
جدید ایران در افغانستان در این نشست اولویت بخش دولتی
را ارائه خدمات و توانمندسازی بخش خصوصی خواند و گفت:
خدمت رسانی و تسهیل گری برای بخش خصوصی را رسالت
خود می دانیم اما تاکیــد داریم که این بخش باید برنامه های
کارآمد و بلندمدت خود را در عرصه های مختلف ارائه دهد و ما
نیز تا حد امکان از آن ها حمایت خواهیم کرد.
وی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اشاره و بیان کرد :اتاق
در عنوان خود به انضمام بخش «بازرگانی» ،حوزه های صنایع،
معادن و کشاورزی را نیز دارد و این بخش ها را هم پوشش می
دهد اما همین عرصه ها در امر تعامالت اقتصادی ما با کشــور
افغانستان کمتر مورد توجه بوده اند و عمده اقدامات در عرصه
بازرگانی متمرکز شــده اســت .این همه در حالیست که این
کشــور دارای منابع ارزشمند معدنی ،ظرفیت های مغتنم در
بخش کشاورزی و ...است.
امینیان یادآور شد :به مدد ایجاد کمپانی ها و ساختارهای
اقتصادی می توان در معادن این کشور سرمایه گذاری کرد و
حتیبخشیاززنجیرهفرآوریرانیزدرداخلکشورمانتعریف
کنیم و اینها را به یکدیگر پیوند بدهیم .جالب اینجاســت به
رغم قرابت مرزی و تعامالت ارتباطی خوب دو کشور ،در بخش
معدن چینی ها و هندی ها گوی سبقت را ربوده اند و حضوری
موثرتر در این عرصه دارند.
وی خاطر نشان کرد :ایجاد شــهرک صنعتی مشترک در
مناطقمرزی،پیشنهاددیگرمااستکهمیتواندبسترسازیک
جهش اقتصادی برای منطقه باشــد و زمینه ها و فرصت های
جدیدی را در بخش صادراتی برای ما ایجاد کند.
امینیان از تشــکل های بخش خصوصی و اتــاق بازرگانی
خواست تا برنامه ریزی موثری برای آینده تعامالت اقتصادی
دو کشور داشته باشند و گفت :طبیعتا در تعامالت اقتصادی
با کشور افغانستان ،نمی توان انتظار داشت که دولت راسا ورود
پیدا کند ،چون نتیجه کارآمــد نخواهد بود اما متقابال بخش
خصوصی می تواند اثرگــذاری الزم را ایجاد کند و وظیفه ما
پاسخگویی و رسالت شما مطالبه گری است.
وی در خصوص تســهیل گری برای ویــزای تجاری ،حل
مشکالت واردات دام و بسترســازی برای تسهیل در توسعه
تعامالت با مقامات بخش خصوصی افغانستان و ...نکاتی را بیان
کرد و قول داد موضوع را پیگیری کند.
 zتوجه به توسعه کشت فراسرزمینی

محمدرضا توکلی زاده عضو هیات رئیســه اتاق مشهد نیز
گفت:توسعهروابطاقتصادیبااینکشورهمسایهدرگروتوجه
به یک نکته مهم اســت؛ از منظر ملت و دولت افغانستان ،در
حال حاضر تراز تجاری دو کشور ناعادالنه تلقی می شود و این
موضوعبارها درگفتوگوهای فی مابین مورد تاکید قرارگرفته
است .اگرچه تولیدات افغانستان دارای محدودیت هایی است
اما می توان با اتخاذ تدابیری ،این تراز را به سمت تعادل بیشتر
سوق داد.
توکلی زاده توضیح داد :یکی از گامهای موثر می تواند توسعه
کشت فراسرزمینی باشد .از آنجایی که منابع آبی در کشورمان
و به ویژه خطه خراســان رضوی با محدودیــت هایی همراه
است ،واردات محصوالت کشاورزی و کمک به توسعه کشت
فراسرزمینی در این کشور ،می تواند نتایج مثبتی را رقم بزند.
از این منظر ،هم تراز تجاری با واردات محصوالت کشاورزی از
افغانستان اصالح می شود و هم ظرفیت های بکر این سرزمین
برای تولید محصوالتی استفاده می شود که کمبود منابع آبی
در ایران ،برای تولیدشان محدودیت ایجاد کرده است.
zجایگاه استراتژیک افغانستان در تعامالت تجاری خراسان
رضوی

محمدحسینروشنک،رئیسکمیسیونتجارتاتاقمشهد
نیز در این دیدار ،به ظرفیت های ارزشمند اتاق مشترک ایران
و افغانستان(شعبه مشهد) اشاره و عنوان کرد :اگرچه ساز و کار
این اتاق در تهران شکل گرفته اما عمده اقدامات آن در مشهد و
خراسانرضویمتمرکزاست.
وی افزود :افغانســتان در تعامالت تجاری خراسان رضوی
جایگاهی استراتژیک دارد چنانکه در حال حاضر بیش از 50
درصد صادرات خراســان رضوي به آن كشور انجام می گیرد.
البته نباید کاالهایی که به صورت قاچاق روانه آن کشــور می
شــوند را نیز از قلم انداخت و چه بسا اگر حجم آن به مجموع
صادرات رســمی ما افزون شود ،این نســبت به 75درصد نیز
افزایشپیداکند.
اینعضوهیاتنمایندگاناتاقمشهددرادامهگوشهچشمی
به محصوالت و کاالهایی داشت که واردات آن ها از افغانستان
دارای مزیت بوده و تراز تجاری دو کشــور را به تعادل بیشــتر
نزدیک می کنند؛«از سنگ های ســاختمانی تا محصوالت
کشاورزی نظیر کنجد می توانند به ســبد کاالهای وارداتی
ایرانی افزون شوند البته منوط به سامان گرفتن تعرفه ها».
وی متذکر شد :در عرصه تجارت ،تداوم مراودات و تعامالت
بر اصل برد-برد برای طرفین استوار است و اگر چنین نباشد،
ادامه همکاری ها با موانع جدی مواجه می شود.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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یکفعالسیاسیاصالحطلبمطرحکرد

مجلسجای
زدوبندهایاقتصادیوسیاسینیست

دنیــای اقتصاد -رئیــس خانه احزاب
خراســان رضوی گفت :بســیاری از
نمایندگان ممکن اســت چند دوره در
مجلس باشند اما متوجه نباشند که در
مجلسبایدچهکاریانجامدهند،مجلس
محلقانونگذاریاستوجایدخالتدرکارقوا،مسئوالن
یازدوبندهایاقتصادی،سیاسیواجتماعینیست.
به گزارش ایســنا ،محمدعلی گندمی در خصوص عدم پویایی
سیاسیتشکلهاواحزابسیاسی،اظهارکرد:اکنوندرفضایکلی
کشور وضعیتی حاکم شده و مشکالتی جامعه ما را گرفتار و درگیر
کردهکهبخشاعظمآنبهایندلیلاستکهچندانازخردجمعیو
دیدگاهعموممردمدرپیشبردسیاستهااستفادهنمیشود.
وی افزود :احزاب مانند همه دنیا واســطه بین حاکمیت و مردم
هســتند ،در حال حاضر احزاب در حالت سردرگمی و بالتکلیفی
هستند .ما نیز در جریان اصالحطلبی هنوز به جمعبندی نرسیدیم
که با چه شــعار و برنامــهای در انتخابات حضور پیــدا کنیم .اگر
میخواهیم ایفای نقش کنیم باید شعار و برنامه ما به صورت مؤثر،
در راستای خواســت مردم برای حل مشکالت جامعه و حداقل در
راستایمنافعملیباشد.
گندمی بیان کرد :هر کس از این مســائل برداشــت خاص خود
را دارد .اگر قرار باشــد در روی همان پاشــنه قبل بچرخد و نیروها
در آســتانه انتخابات و حتی تا روز انتخابات ندانند که نیروهای آنها
تاییدصالحیتخواهندشدیانه،وضعیتمناسبینیست،بنابراین
اکنون مقداری منفعل شدند و تنها کاری که در حال حاضر میتوان
در برخی تشکلها انجام داد این اســت که ما فعال در حال ارزیابی
و سازماندهی احتمالی برای ورود جدی و فعال کردن نیروهایمان
هستیم.
دبیرانجمناسالمیمعلمانخراسانرضویبابیاناینکهاعتقادما
بر این بوده که مجلس همان طور که امام(ره) فرمودند در رأس امور
است،عنوانکرد:معنایدررأساموربودنایننیستکههرکسبه
مجلسمیروددررأساموراست،بلکهمعنایشاینبودهکهمجلس
بایدنمایندهاکثریتمردم،دارایافرادشایسته،آشنابهوظایفخودو
داراینیروهایشجاعوباتدبیریباشدتابتوانندباسالمتتمامایفای
نقش کنند .الزمه چنین مجلســی افرادی شایسته است ،یعنی
افرادی که آزمون خود را پس دادند و در کوران مســائل اجتماعی و
سیاسی پخته شــدند ،پختگی هم این نیست که حتما افراد مسن
باشند،بلکهبایدتجربیاتذیقیمتیداشتهباشندکهبرایمجلسو
نمایندگیمفیدباشد.
اینفعالسیاسیاصالحطلب،ادامهداد:الزمهچنینمجلسیاین
است که انتخابات در یک فضای نسبتا باز برگزار شود و نمایندگان
مجلس واقعا نمایندگان همه اقشــار جامعه باشند ،یعنی مجلس
آینهای است که کل جامعه ایران از اقلیتهای سیاسی تا مذهبی و
قومی را در آن میبینیم .این افراد باید نمایندگانی شایسته و واقعی
باشندنهنمایندگانیکهمستقیمیاغیرمستقیمبرجامعه،شهرستان
یاحزبتحمیلشدهباشندوازسرناچاریبهسراغاینافرادبروند.
zمجلسکنونیآسیبشناسیشود
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zنبود ضمانتنامه ،خطوط اعتباری بانکی و بیمه
صادرات

محســن خنداندل رئیس
کمیســیون خدمات فنی و
مهندسی اتاق مشهد با بیان
اینکهانرژیهایتجدیدپذیر
و پاک همیشه در صدر اخبار
اقتصادی قرار دارد ،میگوید :در خراسان رضوی
ســرمایهگذاریهای زیادی در حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر صورت گرفته و دولــت نیز در این
حوزه کمکهای شــایانی صورت داده است و به
دلیل وجود منابع بادی مناسب ،اقدامات خوبی
در زمینه تامین انرژی از باد در این استان صورت
گرفتهاست.
وی با اشاره به اینکه ســرمایهگذاری در حوزه
انرژیهــای تجدیدپذیر بــا توجه به شــرایط
کشورهایهمسایهخراسانبسیارسودآورخواهد
بود ،اظهار میکند :البته این ســرمایهگذاری به
شرط حمایتها و تامین زیرساختهای مناسب
برای انتقال انرژی ســودآور خواهد بود .در حال
حاضــر در انجمــن شــرکتهای خدمات فنی
مهندسی شرکتهایی هســتند که در این حوزه
واردشدهاندودربخشهایپاییندستیافغانستان
مانند شــهر هرات در زمینه بهرهبرداری و انتقال
انرژی سرمایهگذاری کردهاند .رئیس کمیسیون
خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد به مشکالت
حوزه انرژی های تجدیدپذیر کشورهای همسایه
اشاره میکندو میگوید :مهمترین محدودیت ما،
مراودات بانکی است .نبود ضمانتنامههای بانکی
نیز مشکل دیگری است که انتظار میرود دستگاه
دیپلماسیکشورباهماهنگیبانکمرکزیشرایط
را برای شــرکتهای میاندستی و پاییندستی
برای فعالیت اقتصادی در کشــورهای همسایه
فراهمکند.
خنــداندل تصریح میکند :اینکه شــرایط
فعالیت برای شــرکتهای بزرگ خصولتی در
کشورهایهمسایهفراهمشود،کافینیست.باید
نگاهی به شرکتهای متوسط و تا حدی کوچک
هم داشته باشیم .در حال حاضر در افغانستان به
دلیل نبود خط اعتباری بانکی و شــرایط انتقال
وجه و همچنیــن عدم صــدور ضمانتنامهها و
بیمههای صادراتی ،صدمات جبرانناپذیری به
فعالیتهای اقتصادی وارد شــده است که این
مساله موجب شده کمی نگاه به انرژیهای پاک
بهحاشیهراندهشود.
در حــال حاضر در انجمن شــرکتهای فنی
مهندسی اســتان چهار شــرکت در حوزههای
انتقال انرژی و زیرســاخت فعالیــت دارند و دو
مورد از آنها توانستهاند سه پروژه را در افغانستان
به دست گیرند و به واسطه اینکه این شرکتها
متوســط و بعضــا کوچــک هســتند ،ارزش
سرمایهگذاریآنحدود 9میلیوندالراست.
وی خاطرنشــان میکند :امروز شرکتهایی
هستند که با موفقیت توانســتهاند به عراق وارد
شده و کمیسیون خدمات فنی اتاق در این حوزه
پیشقدم شده و با کانون سرمایهگذاران و مجمع
عالی اقتصــادی عــراق تفاهمنامههایی در این
خصوص امضا کرده است .ما مترصد این هستیم
که دستگاه دیپلماسی درهای جدیدی را به روی
فعاالناقتصادیبازکند.

گندمیبااشارهبهاینکهاگرافرادمیخواهندتاییدشوندحتماباید
بر اساس یک کارنامه عملی نه شعار و حرف باشد ،تصریح کرد :اکثر
اختالسگران،افرادخالفکاروافرادیکهکارهاییانجاممیدهندکه
چهره نظام را مشــوش میکند ،زمانی جزو مسئوالن و افراد مطرح
جامعه بودند ،بنابراین دلیلش این است که به جای اینکه به دنبال
افرادواجدصالحیتبرویم،دنبالافرادیرفتیمکههمراهماودرباند
ما هستند یا از ما حرفشنوی دارند .وقتی این موارد اصل میشود،
به کارنامه ،توانمندی افراد ،صالحیتها و شایستهســاالری توجه
نمیشود .این فعال سیاسی اصالحطلب ،خاطرنشان کرد :بسیاری
از وزرا و نمایندگان مجلس ســر جای خود قرار ندارند و بسیاری از
نمایندگان ممکن اســت چند دوره در مجلس باشند ،اما متوجه
نباشند که در مجلس باید چه کاری انجام دهند .مجلس محل این
استکهبرایمشکالتکشورطرحداشتهباشند،امامتاسفانهاکنون
از مسیر خود خارج شده است ،باید مجلس قدرتمندی مانند دوره
اولداشتهباشیم.

خنداندل :در افغانستان به دلیل
نبود خط اعتباری بانکی و شرایط
انتقال وجه و همچنین عدم صدور
ضمانتنامههاوبیمههایصادراتی،
صدمات جبران ناپذیری به
فعالیتهای اقتصادی وارد شده
است که این مساله موجب شده
کمی نگاه به انرژیهای پاک
به حاشیه رانده شود

کاهش قیمتگوگرد،
ترانزیت ریلی
این محصول را کاهش داد

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

چراغ اضافی به«خانه همسایه» رواست

zنگرانی شرکتها از ناامنی در عراق

مدیرکل راهآهن خراسان:

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

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

گزارش دنیای اقتصاد از چالشهای صادرات برق خراسان به افغانستان

رئیس خانه احزاب خراســان رضوی ،گفت :کل نظام ،احزاب و
تصمیمگیرندگان از جمله وزارت کشور ،نیروهای اجرایی و شورای
نگهبان باید یک آسیبشناسی انجام دهند که اگر مجلس مناسب
نیست ،چرا زمینهای ایجاد شــده و همه دست به دست هم دادند
چنینافرادیبهمجلسبروندکهنتوانستندمشکالتجامعهومردم
راحلکنندویکدولتقویرویکاربیاورند؟
وی اضافه کرد :بخشی از این موارد به این دلیل است که ما دولت
در ســایه داریم و این دولت در ســایه یا افرادی که پشــت صحنه
تصمیمگیرنده هستند ،جامعه را به دو دسته خودی و غیر خودی
تقســیم کردند .افراد خودی در چتری از امنیت و اطمینان زندگی
میکنند و اگر اشکاالتی هم داشته باشند اغماض میشود ،اما برای
عدهای به دالیل مختلف سخت میگیرند ،در حالی که ما باید روی
برخی مسائل بسیار حساس باشیم ،اما متاسفانه حساسیتها روی
الفاظقرارگرفتهاینکهچهکسیازچهکسیحمایتمیکند،اینکه
آیااینحمایتهاواقعیاستیانهنیزمعلومنیست.

zبهدنبال افرادی رفتیم که همراه ما هستند

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

«در عراق نیز پروژههایی داریم که عقد قرارداد
آن صــورت گرفته ،منتها به واســطه شــرایط
امنیتی این کشــور این پروژهها علیرغم انعقاد
قــرارداد ،بخشهــای کوچکــی از آن به انجام

دنیــای اقتصاد -کاهش
قیمت جهانــی گوگرد
ترانزیت این محصول از
ترکمنستانوازطریقمرز
ریلــی ســرخس به
بندرعباس را به یک سوم کاهش داد.
به گزارش ایرنا ،مدیر کل راه آهن خراســان
گفت :ترکمنســتان صادرکننده محصول خام
گوگرد اســت و ترانزیــت ورودی این محصول
به پایانه ریلی ســرخس طی نیمه نخست سال

سعیدرضائیان
دنیای اقتصاد  -ایران همیشه به عنوان کشوری سرشار از منابع
خبرنگار
مختلفشناختهمیشودامااغلباینمنابعرادرنفتوگازمحدود
میدانند .حال آنکه جمهوری اسالمی توانسته طی سالهای اخیر زیرساختهای
زیادی در حوزه انرژی برق ایجاد کند ،به نحوی که امکان صادرات آن به کشورهای
همسایه پیش آمده است .سال گذشــته مدیرعامل توانیر گفته بود بیش از 1000
مگاواتبرقبهکشورهایهمسایهصادرمیشود.مشتریاولایراندروارداتبرق،
عراق است و افغانستان و پاکستان در رتبههای بعدی قرار دارند .به گفته مسئوالن
شرکت برق منطقهای خراسان تنها در سال گذشته  650میلیون کیلووات ساعت
برقبهافغانستانصادرشدهکهعددقابلتوجهیاست.ازدیگرسوبخشخصوصی
نیز توانسته همکاریهای خوبی با کشور افغانســتان برای ایجاد زیرساختهای
مورد نیاز انتقال انرژی و توزیع آن داشته باشد .با این حال یکی از مشکالت بخش
خصوصی نبود ضمانتنامههای بانکی و بیمه نشدن صادرات آنهاست .باید در نظر
داشت کشورهایی مانند افغانستان شرایط امنیتی خاصی دارند که ریسک فعالیت
اقتصادی را در آن باال میبرد .شرایط تحریم نیز فعالیتهای بانکی را دشوار کرده
اســت؛ برخالف عراق ،افغانستان کشوری اســت که از یک طرف به شدت تحت
فشار امریکا قرار دارد و از طرف دیگر دچار مسائل زیادی در داخل است .به همین
جهت شــرکتهای خصوصی برای فعالیت در این کشــور نیازمند پشتوانههای
قویتری هستند؛ بخش خصوصی تاکید دارد که ظرفیت بسیار بیشتری نسبت
به وضعیت فعلی برای فعالیت در افغانستان در اختیار دارد .همچنین یکی دیگر از
گالیههایبخشخصوصیبرایفعالیتدرهمسایهشرقی،ممانعتهایقانونیبرای
سرمایهگذاریدرحوزههایزیربناییوتوزیعانرژیاست.

رسیده» ،خندان دل با بیان این مطلب میگوید :کیلووات ساعت بوده است .در سال جاری نیز 12
شرکتهای ایرانی به دلیل نگرانیهای امنیتی مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر خراســان اضافه
کمتر خطــر می کنند و در حــال حاضر تنها  3شده و ظرفیت تجدیدپذیر برق خراسان به63.2
قرارداد بــه ارزش  20میلیون دالر با عراق وجود مگاوات رسیده است و پیشبینی میشود که تا
دارد و منتظر این هســتیم که بیمــه صادراتی پایان سال جاری کل تولید تجدیدپذیر خراسان
فعالیتهای آنــان صادر شــود .در حال حاضر به 120میلیونکیلوواتساعتبرسد.
وی ادامه میدهد :شبکه مبادله انرژی شرکت
بانکها و مراکز بیمه و همچنین سازمان توسعه
بــرق منطقهای خراســان با
تجــارت به ســختی وارد این
کشورهای افغانستان در سطح
ماجرا میشــوند .اگر شرایط
علومی:ظرفیت
بیمــه چنیــن فعالیتهایی تجدیدپذیربرقخراسان ولتاژ 132و 20کیلوولت است
و با کشور ترکمنستان نیز در
فراهم شــود ،این  20میلیون
دالر عملیاتی خواهد شد .البته به  63/2مگاوات رسیده ســطح ولتاژ  220کیلوولت
روزهایآتیجلسهایبامجمع است و پیشبینی میشود است.
عالــی ســرمایهگذاران عراق که تا پایان سال جاری کل علومــی تصریــح میکند:
خواهیم داشت که امیدواریم تولیدتجدیدپذیرخراسان شبکه خراســان واردکننده
انرژیالکتریکیازترکمنستان
بتوانیم در سایر حوزههای فنی
مهندسی نیز در این کشور وارد به 120میلیون کیلووات بوده که فعال واردات برق از این
ساعتبرسد
کشور متوقف است .خراسان
فعالیتشویم.
به کشور افغانستان برق صادر
او اضافه میکند :در سوریه
نیز شــرکتهای ما وارد کار شدهاند .تاکنون در میکند و بخش اعظمی از برق مورد نیاز والیت
این کشور دو نمایشــگاه با حضور عمده از طرف هرات افغانســتان از این طریق تامین میکند.
خراسانیها برگزار شد .سوریها نیز عالقه زیادی ظرفیت صادرات برق به کشــور افغانستان150
به این مراوده دارند .با این حال در این کشــور به مگاواتبودهوسالگذشته650میلیونکیلووات
دلیل شرایط امنیتی و حضور کشورهای رقیب ،ساعت برق به این کشور صادر شده است .معاون
چــه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاســی ،کار برنامهریزی و تحقیقات شــرکت برق منطقهای
ما کمی دشوار اســت .ورود به این کشور بدون خراسانخاطرنشانمیکند:توسعهصادراتبرق
حمایت دســتگاههای امنیتی و سیاســی کار به افغانستان منوط به نیاز این کشور و اقتصادی
سختی اســت اما اگر شرایط فراهم شود ،همین بودن آن اســت .مطابق تفاهمنامــه بین وزارت
حاال حاضر به انعقاد  20قرارداد مختلف در حوزه نیرویایرانووزارتانرژیافغانستانبرایتوسعه
خدماتفنیومهندسیبااینکشورهستیمکه 6همکاریهای دوجانبــه در زمینه صنعت برق،
مقررشدهمطالعاتالزمدراینزمینهانجامشود.
مورد در حوزه انرژی خواهد بود.
zصدور  650میلیون کیلووات ساعت برق به
افغانستاندرسالگذشته

مهــدی علومــی معــاون
برنامهریــزی و تحقیقــات
شــرکت بــرق منطقهای
خراســان نیز با اشــاره به
ت تولیــد انرژیهای
ظرفی 
تجدیدپذیر در خراسان میگوید :ظرفیت نصب
شــده تجدیدپذیر تا پایان ســال  97شــامل
نیروگاههای بادی و خورشــیدی در خراســان
رضوی ،شمالی و جنوبی  51/2مگاوات است که
تولید این نیروگاهها در ســال  100 ،97میلیون
گذشــته  ۷۸۰هزار تن بود که در مدت مشابه
امســال به  ۲۶۰هزار تن رسیده است .مصطفی
نصیری ورگ افزود :کاهش قیمت جهانی گوگرد
موجب شد صادرات این محصول از ترکمنستان به
صرفه نباشد با این حال راه آهن به دنبال کاهش
تعرفه حمل به منظور تسهیل شرایط ترانزیت
این محصول است .وی اظهار کرد :عمده ترانزیت
ریلی از پایانه مرزی سرخس ترانزیت ورودی است
که  ۹۰درصد آن در مسیر بندرعباس انجام می
شود و مقدار ناچیزی به میزان  ۱۰هزار تن از مرز

zمنع بخش خصوصی از سرمایهگذاری در حوزه
انتقال انرژی نیاز به تجدیدنظر دارد

محمدصالــح ذبیحی مدیر
فنی انرژیهای تجدیدپذیر
شرکت اطلس فرزانه شرق
نیز با اشــاره به برنامههای
پیــش روی کشــور برای
صادرات برق به کشــورهای همســایه از جمله
افغانستانمیگوید:ایراندرموقعیتکنونیخود
در منطقــه ،بــه جهــت امنیــت ،منابــع و
زیرساختهاییکهازآنبرخورداراست،میتواند
هاب انرژی منطقه باشد .دستیابی به این هدف

سرخس به پایانه های ریلی میرجاوه و رازی در
استان های سیستان و بلوچستان و آذربایجان
غربی ترانزیت می شــود .وی گفت :واردات کاال
از پایانه مرزی سرخس طی  ۶ماه نخست سال
جاری ۱۱۳هزار تن ثبت شده است که در مقایسه
با مدت مشابه پارسال  ۱۲درصد افزایش نشان
می دهد .مدیر کل راه آهن خراســان افزود :در
این مدت  ۶۰۶هــزار تن محموله صادراتی که
بیشتر آن سیمان می باشد ،با  ۱۰هزار دستگاه
واگن بارگیری و از طریق مرز ریلی سرخس به

نیاز به خطوط انتقال فوق توزیع داشته و نیازمند
طرحی اســت تا بهرهوری نیروگاههــا را باال برد
چراکهباالترینمیزاناتالفانرژیدرنیروگاههای
ماست.درحالحاضربرنامهایبرایصادراتبرق
به افغانســتان در جریان است ولی اینکه چقدر
جدی و چقدر عملیاتی شــده باشد ،مربوط به
گامهای بعدی است .براساس این طرح قرار است
خط انتقال دیگری تا شــهر هرات در افغانستان
کشیده شود .اجرایی شــدن این طرح منوط به
جدیت توانیر و شــرکت برق منطقهای خراسان
است .براســاس این طرح قرار است خط انتقالی
 400کیلوولتی به افغانستان کشیده شود و یک
پســت نیز در تربت جام یا یکی از مناطق مرزی
استانباافغانستانراهاندازیخواهدشد.
وی ادامــه میدهد :در حال حاضر بســیاری
از نیروگاههــای ما در فصل زمســتان به صورت
پایلوت یا بدون ظرفیــت کامل فعالیت دارد که
میتوان از این ظرفیت برای صادرات اســتفاده
کرد .در واقع میتــوان صادرات برق را جایگزین
صادرات نفت و گاز کرد.
ذبیحی با اشاره به علت منع بخش خصوصی از
سرمایهگذاری در حوزه خطوط انتقال میگوید:
ســرمایهگذاری در احداث طرحهای زیربنایی
که خطوط انتقال نیز جزو آن است ،طبق قانون
مجلس برای بخش خصوصی ممنوع است .این
مســاله دالیل امنیتی دارد و خط انتقال برق نیز
جزواینمسائلاستچراکهاگرخطوطزیربنایی
آسیب ببیند یا اینکه بخش خصوصی نخواهد از
زیرساختهای خود استفاده کند ،دولت گرفتار
خواهد شــد .با ایــن حال این قوانیــن نیازمند
بازنگری است و بخش خصوصی خواهان صدور
مجوز ســرمایهگذاری در این حوزه است چون
توان اجرای آن برای بخش خصوصی وجود دارد.

zآمادگی نصب خط انتقال  400کیلوولتی برق
بهافغانستان

اما سعید باستانی سخنگوی
کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شــورای اسالمی از
برنامهریزی بــرای افزایش
صادرات برق به افغانســتان
خبر میدهد و با اشــاره به طرحهای کشور برای
این منظور میگوید :در حال حاضر مساله اصلی
صادرات و توان صدور برق نیســت بلکه مشکل
واردات انــرژی اســت .الزم اســت بدانیم برق
خاصیت ذخیره شدن ندارد که بتوان با صدور آن،
این انرژی را ذخیره و بعدها استفاده کرد.
او اضافه میکند :ما برای اینکه نیازهای کشور
افغانستان را در آینده پاسخگو باشیم ،به یک خط
انتقال  400کیلوولتی احتیاج داریم که طرح آن
آماده شده و مهیای نصب است.
نماینده مــردم تربت حیدریــه در مجلس
تصریح میکند :در حال حاضر افغانستان میزان
کشــش و مصرف برقی بیش از تقاضای کنونی
را درخواست نکرده وگرنه ما از نظر زیرساختی
توانایی افزایش ظرفیت صادرات بیشتر به این
کشــور را در اختیار داریم اما برای اطمینان از
اینکهدرآیندهبتوانیمبرقبیشتریبهاینکشور
صادر کنیم و زیرســاختهای ما نیز مشکلی
نداشته باشد ،در حال احداث خط انتقال انرژی
جدیدی نیز هستیم .باســتانی بیان میکند:
در حال حاضر کلیات این طرح مورد بحث قرار
گرفته است و بر این اساس الزم است متناسب
با افزایش ظرفیت مصرف برق در افغانســتان،
زیرســاخت انتقال الزم ایجاد شود که در حال
حاضر ایــن ظرفیت وجود دارد .بــا این حال با
افزایش مصرف این کشــور در آینده ،ضروری
اســت خط انتقال جدیدی بــرای این منظور
تعریف شود که کارهای آن انجام شده و به زودی
بهبهرهبرداریخواهدرسید.

باستانی :ما برای اینکه نیازهای
کشور افغانستان را در آینده
پاسخگو باشیم ،به یک خط انتقال
 400کیلوولتی احتیاج داریم که
طرح آن آماده شده و مهیای
نصب است
کشــورهای آســیای مرکزی صادر شده که در
مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۹۰درصد افزایش
داشته است .تبادل ریلی کاال در کشور با آسیای
مرکزی از دو مرز سرخس در خراسان رضوی و
اینچه برون در اســتان گلستان انجام میشود.
به خاطر قدمت بیشتر ،زیرساختهای بهتر و
فاصله مناسب ،عمده تبادالت تجاری با کشورهای
ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قزاقستان و
قرقیزستان از طریق ایستگاه راه آهن سرخس
صورت میگیرد.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

برداشت از معدن فعال در «دیزدر»
تاسال ۱۴۰۷قانونیاست

ایرنا-برداشتازمعدنفعالدرمنطقهباستانیدیزدرتاسال
 ۱۴۰۴قانونی و دارای مجــوز از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
است.
جواد خزاعی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان
صنعت،معدنوتجارتخراسانرضویبااشارهبهآسیبدیدگیسنگ
نگارههای دیزدر گفت :معدن موجود در این منطقه از سال ۱۳۸۰برای
مدت ۱۲سالمجوزبهرهبرداریداشتکهباپایانمهلتبهرهبرداریدر
سال ۱۳۹۲درخواستتمدیدپروانهبهرهبرداریازسویبهرهبردارانجام
شد .وی با بیان اینکه استعالم الزم برای صدور مجوز بهرهبرداری معدن
در این منطقه در زمان قانونی از اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی خراسان رضوی اخذ شده ،افزود :در سال ۹۲با درخواست
تمدید پروانه بهرهبرداری از معدن یاد شده برای مدت ۱۵سال موافقت
شــد و بر این اساس فعالیت این واحد معدنی تا ســال ۱۴۰۷قانونی و
بالمانعاست.

هیاتنظارتبریازدهمینانتخاباتمجلس
درخراسانرضویاعضایخودراشناخت

ایسنا-مسئولدفترنظارتوبازرسیشورای
نگهبان خراسان رضوی اسامی اعضای هیات
نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس
شورایاسالمیرااعالمکرد.
کمال ســرویها اضافه کرد 5 :عضــو هیات نظارت
بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی در خراسان رضوی
مشخص شدند و احکام آنها صادر شده است .اعضای هیات نظارت شامل
بنده به عنوان مسئول دفتر نظارت و بازرســی شورای نگهبان در استان،
غالمعلی صادقی رئیس کل دادگســتری ،حجتاالسالم محمدحسین
محرابی مســئول سابق دفتر نظارت و بازرسی شــورای نگهبان خراسان
رضوی،سیدامیرشوشتریوابوالفضلغفاریاعضایهیاتعلمیدانشگاه
فردوسیمیشود.سرویهاافزود:هفتهآیندهنخستینجلسههیاتنظارت
تشکیل خواهد شــد و در آن جلسه با مشخص شدن سمت اعضا کار آغاز
خواهدشد.

خراسانرضویبا13کشورهمکاریاقتصادیدارد

ایســنا -معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی اظهار کرد :ما در
حوزهروابطخارجیاقداماتبسیارخوبیرابه
خصوص با کشورهایی که با ما کار میکنند،
شروعکردیم 13،کشوروحدود 21والیتباما
کارمیکنند.هرکاریکهانجامدهیم،قطعادرآنایراداتیوجود
دارد اما این مهم است که بتوانیم این ایرادات را به نوعی مرتفع
کنیم .مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی تاکنون دو اثر مثبت
جدی داشته که یک اثر تعامل و همکاری ایجاد شده بین ارکان
حاکمیتاست.
علی رسولیان با اشــاره به اینکه گسســتگی بین ارکان حاکمیت
مهمترین مشکل استان است ،بیان کرد :در استان خراسان رضوی در
قالب این طرح ،ارکان را به یکدیگر وصل کردیم .همه پای کار آمدند تا
اتفاقیرخدهدوبایداینوضعیتراحفظکنیم.
رســولیان در خصوص افزایش اختیارات اســتان گفــت :ما برای
افزایش اختیارات استان تالش و  91اختیار الزم را شناسایی کرده و به
رئیسمجلس و وزرا تقدیم کردیم .مذاکره انجام دادیم اما نتیجهای که
تاکنون حادث شده ،مطلوب نبوده است .متاسفانه فرایندهای کسب
و کار و صدور مجوز در سطح کشــور بسیار سخت بوده و این خود یک
بوروکراسی جدی است .ما این امر را در سطح استان و در حد اختیارات
استانی شروع و ســه فرایند را شناسایی کردیم ،رسانهها باید در فرایند
باشند تا ببینند چه اتفاقی افتاده ،در این صورت شاید دستگاهها مجبور
شونداینوضعیترااصالحکنند.

قیمتجدیدنانطیروزهایآیندهاعالممیشود

فارس-دبیراتحادیهنانوایانمشهدازاحتمالافزایشقیمت
ناندرمشــهدخبردادوگفت:قیمتجدیدنانطیچندروز
آیندهاعالممیشود.
علیاکبر بهبودی ادامه داد :سال  90حدود  10درصد قیمت نان افزایش
داشت و از ســال  94تاکنون هم تنها  10درصد قیمت نان افزایش داشته
اســت .این میزان افزایش در حالی است که در ســال ،94تورم بیش از60
درصدی را تجربه کردیم و هزینههای مواد اولیه ،بیمه و کارگر رشد داشته
است.بهبودیبابیاناینکهکارگروهاستانیجلساتمربوطبهاینموضوعرا
تشکل دادهاند ،تصریح کرد :اقدامات کارشناسی انجام شده و نیمه اول مهر
ماهونهایتتانیمهدومقیمتهایجدیداعالمخواهدشد.
دبیر اتحادیه نانوایان مشهد خاطرنشان کرد :احتمال افزایش قیمت آزاد
نانبعیداست.

 ۸۰درصدافرادیکهتسهیالتروستاییمیگیرند
ازشهرهامیآیند

ایسنا-عضوشورایتوسعهخراسانرضویگفت:درروستاها
 ۸۰درصد افرادی که تســهیالت میگیرند ،از شهر میآیند؛
بنابراین شامل حال روستایی نمیشود .بیش از یک سال است
گروهکارهاییدروزارتوادارهکاردرسطحاستانتشکیلشده
که گرهی را از مشــکالت تولیدکنندگان مخصوصا در توسعه
تسهیالتدربخشکشاورزیودامداریبازنکردهاست.
محمدحسین ساقی افزود :بیشــترین خوشحسابهای بانکها در
روستاها هستند؛ افرادی به دلیل خشکسالی وام خود را تمدید کردند و
بخشودگی شامل آنها نمیشود زیرا میگویند وام خود را تمدید کردند.
در روســتاها ۸۰درصد افرادی که تسهیالت میگیرند از شهر میآیند،
بنابراینشاملحالروستایینمیشود.بایددرفضایکسبوکاربیشتربه
کشاورزودامدارتوجهشود.

