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فعاالن حمل و نقل بین المللی از تعدد سازمانهای مداخلهگر در این حوزه گالیهمندند

متولي حمل و نقل بین المللی کیست؟
جواد سمساری ل َر *

خراســان با نزدیکی به مرزهای شمالی
کشــور مانند ســرخس و لطــف آباد و
همجواری با افغانســتان و ترکمنستان،
حدود  ۵۰درصد سهم ترانزیت کشور را
به خود اختصاص داده است؛ این استان
نقش بی بدیلی در حمل و نقل بین المللی کشور و گردش
مالی این صنعت دارد که اگر مشکالت کنونی وجود نداشت،
به طور قطع شاهد درآمدزایی هر چه بیشتر به ویژه در شرق
کشور و از مرزهای خراسان بودیم.
امروز طبق برآوردها دو میلیون نفر در این صنعت مشغول
به کارند و این آمار و ارقام نشان دهنده نقش غیرقابل انکار
ترانزیت در اقتصاد کشور است .پیش از اینکه مرزهای شمالی
کشورمان گشایش یابد ،ایران کشوری بسته بود و تبادالت
تجاری تنها از مرز بازرگان صورت میگرفت و ارتباط حمل
و نقلی محدودی نیز با افغانستان داشتیم اما از سال  74به
بعد که مرزهای شــمالی باز شدند ،ترانزیت هم به معنای
واقعی شکل گرفت؛ در شمال کشورمان  9کشور محصور
در خشکی اند که ایران بهترین گزینه برای صادرات و واردات
آنهاست.
از منظر ترانزیتی ما یک پل ارتباطی میان آسیا و اروپا هستیم
و در این صنعت ،یک کشــور استراتژیک به شمار میرویم
اما با قوانین خلقالســاعه و سایر اقدامات اهمیت خود را از
دست داده ایم .در اطراف ما کشورها از نظر امنیتی وضعیت
مناسبی نداشتند و این سبب شد ترانزیت از کشور ما انجام
شو د اما با ضوابط و قوانینی مانع رشد آن شدیم در حالیکه
سریعترین ،ارزانترین و بهترین مسیر برای ترانزیت بودیم.
نتیجه چنین اتفاقاتی آن شد که نتوانیم بسیاری از کاالها را
از ایران ترانزیت کنیم.
هنگامی که ترانزیت خارجی در ایران شکل گرفت ،دولت
موانعی چون قوانین گمرکی ،سازمانهای مداخلهگر و ...را
بر سر راه آن قرار داد و نتیجه آن اقدامات ،امروز در ظرفیت
این صنعت و کاهش حجم ترانزیتی مشهود است.

درجستوجوی متولی ترانزیت

دنیای اقتصاد  -همه میدانیم که ترانزیت و حمل و نقل بین المللی
از صنایعی است که میتواند ارزآوری بسیار قابل توجهی داشته
باشد و موقعیت جغرافیایی خراسان و همجواریاش با افغانستان

و ترکمنستان آن را به یکی از استراتژیکترین استانها در این
صنعتتبدیلکردهاست.اماقوانینمخلداخلی،نبودمتولیواحد
و دخالتهای دستگاههای مختلف در این حوزه ،حمایت نشدن

از سوی دولت ،قوانین کشورهای خارجی ،تحریم ،کاهش تولید،
ممنوعیتهایصادراتیو...ازموارداثرگذاربراینصنعتاست.

ادامه یادداشت

درنخستینجلسهکمیسیونمعادنوصنایع
معدنی اتاقمشهدمطرحشد

بودجه 3میلیارددالری
برایسنگان
صفحه 3

تشکیل ۷۷۷پروندهتخلف
صنفیدرمشهد
دغدغه های رئیس سازمان صمت در گفتوگوی تفصیلی با دنیای اقتصاد:

از ارائه آمار کلیشهای پرهیز میکنم
همینصفحه

نقل بین المللی برای ارائه یک درخواست با مشکالت
بسیاری مواجه هستیم زیرا  ۲۵سازمان ،ستاد و وزارت
خانه در این امر دخیل هستند و هر یک دیدگاه ،آیین
نامه و بخشنامه های مختص خود را دارند.
*رئیس انجمن حمل و نقل بین المللی ایران

اقتصاداقليميوصادراتبرق؛ظرفيتيبرزمينمانده
هاشم اورعي

استاد دانشگاه صنعتي شريف و
رئيس انجمن علمي انرژي بادي ايران

انرژي تجديدپذير به ويژه انرژي بادي و خورشيدي
به ســرعت در سراسر جهان در حال توسعه است و
در حـال حاضر توربين هاي بادي مستقر در خشكي
انرژي الكتريكي را با كمترين قيمت توليد مي كنند.
پيش بيني مي شــود تا كمتر از يــك دهه ديگر،
بسياري از كشورهاي جهان وابستگي خود را بـــه
منابع سـوخت فسـيلي براي توليد برق به صفر رسانده
و100درصد انرژی الكتريكي مورد نياز خود را از منابع
تجديدپذير تامين کننــد .به همين دليل تقاضاي
جهانــي براي نفت و گاز از پايان دهه 30ميالدي با
روند كاهشي مواجه خواهـد بـود.
از طــرف ديگر افزايش نگراني هــا در مورد گرم
شدن زمـين و لـزوم كـــاهش ميـزان آالينـدگي
موجـب شـده كـه مساله”جريمه كربن”به صورت
جدي در سطح جهاني پيگيري شود .بدين ترتيب
طولي نخواهـد كشـيد كـه چنانچه هر كشور بيشتر
از ميزان معين آلودگي ايجاد كند ،بايد جريمه آن را
به جامعه جهـاني بپـردازد.
از آنجـــا كه طبق آمار رســمي قريب  20درصد
آاليندگي هوا ناشي از عملكرد نيروگاه هاي حرارتي
كشور است ،بـا اطمينـان مي توان گفت كه دوران
استفاده از نفت ،گاز و ساير سوخت هاي فسيلي براي
توليد برق به سر آمده است .اما اين شرايط موقعيت
استثنايي براي مناطق شرقي كشور به ارمغـان آورده؛

شـــرق كشـور از منـابع فـوق العاده باد و خورشيد
برخوردار بوده و در زمــره 1درصد بهترين مناطق
جهان از نظر ظرفيت توليـــد بـرق از ايـن منـابع
به شمار مي آيد .در حال حاضر اقتصاد اين منطقه
متكي به كشاورزي است كه با توجـه بـه محـدوديت
شـديد منابع آبي ادامه آن ميسر نيست .از معضالت
ديگر اين منطقه بيكاري بـه ويـژه در ميـان جوانـان
تحصـيلكرده و مهاجرت است كه با توجه به نزديكي
به مرزهاي كشور خود منجر به كاهش ضريب امنيتـي
مـي شـود .لـذا بـا اطمينان مي توان گفت فعاليت
هاي اقتصادي ايــن منطقه ناپايدار بوده و بازنگري
در مـدل توسـعه اقتصـادي آن با تمركز بر اقتصاد
اقليمي ،يعني توسعه اي كه محور آن ظرفيت هاي
طبيعي و خدادادي باشد ،ضروري اسـت .زيرساخت
صنعتي كشور توان آن را دارد كه با اتكـاء بـر نيـروي
انسـاني داخلـي ،در صـورت برخـورداري از حمايت
هاي منطقي دولت ،شــرق كشور را به مركز توليد
انرژي بادي و خورشيدي تبديل کند.
بررسی هـاي به عمل آمده حاكي از آن است كه
اين منطقه از ظرفيت توليـد 40هـزار مگـاوات بـرق
توسـط نيروگـاه هـاي بادي و خورشيدي برخوردار
اســت كه معادل نيمي از كل ظرفيت برق كشــور
است .بـا برنامـه ريـزي صـحيح و بازنگري اساسي
در مدل توســعه اقتصادي مناطق شرقي كشور مي
توان طي يك دوره پنج ســاله از اقتصاد مبتني بر
كشاورزي عبور كرده و بـــا اسـتفاده حـداكثري از
اقتصـاد اقليمـي منطقـه را بـه قطـب توليـد انـرژي
بـادي و خورشيدي تبديل كرد .در اين صورت است
كه به مزاياي قابل توجهي از جمله قطـع وابسـتگي
بـه منـابع آب ،اشتغال مولد ،جلوگيري از مهاجرت،

صفحه 3

دادستانکلکشوردرمشهد:

صفحه 2

متوليحملونقلبینالمللیکیست؟

امــروز صحبت از این میشــود کــه وزارت راه و
شهرسازی متولی ترانزیت ایران است اما در حقیقت
اینطور نیست؛ زیرا نمیتوان این صنعت را با مدیرکل
و معاونت اداره کرد .از طرفی ،این سوال مطرح است

صفحه 4

مشکلحقوقی
نبایدواحدهایتولیدیرا
تعطیلکند

ادامه در همینصفحه

که در حال حاضر برای وزارت راه و شهرسازی مساله
حمل و نقل اهمیت بیشــتری دارد یا شهرســازی
و مســکن؟ میدانیم که در وضعیت کنونی کشور،
بخش مسکن برای این وزارتخانه از اهمیت بیشتری
برخوردار اســت .امروز در حوزه ترانزیت و حمل و

رتبهشانزدهمکسبوکار
خراسانرضوی

افزايش ضريب امنيتي و در نهايت رشد اقتصادي و
پايـدار منطقـه دسـت خواهيم يافت .ظرفيت قابل
توجه توليد انرژي الكتريكي در ايـــن منطقـه بـه
دليـل مجـــاورت بـا كشـورهاي همسـايه شـرقي
از اهميت دو چندان برخوردار اســت .برق توليدي
در اين مناطق را مي توان به سادگي به كشـورهاي
افغانســـتان و پاكستان منتقل كرده و به جاي خام
فروشي كه معضل هميشگي اين كشور بوده و هست،
به درآمد ارزي قابـل توجهي دست يافت .ليكن در
شرايط فعلي چنانچه بخواهيم واقع بينانه به مساله
بنگريم امكان دســت يابي به اين منبع ارزشــمند
صادراتي ممكن نيست.
وزارت نيروي ما همگام با ساير دستگاههاي دولتـي،
با نگاه ارباب-رعيتي به بخش خصوصي شرايطي را
فراهم نياورده اند كه اين بخش رغبتي به سـرمايه
گذاري در بخش انرژي الكتريكي به ويژه انرژي تجديد
پذير داشته باشد.
وزارت نيرو در ادامه سياســـتهای دولت خود را
متولي توليد ،انتقـال و توزيـع بـرق دانسـته و بهرغم
ادعـاي خصوصـي سـازي قصـد نـدارد بـا واگذاري
واقعــي امور به بخش خصوصي ،خود را به اصطالح
خلع يد كند و با ادامـه حركـت در ايـن مسـير بـه
اربابــي خود ادامه خواهــد داد .قوانين متعدد و در
مواردي متناقض و فرهنگ ارباب و رعيتـي مـديران
دولتـي بـــه وضوح نشان مي دهد كه از واقعيـات
جهـان امـروز و بخـش انـرژي غفلت شده و دانسـته
يـا ندانسته نتوانستهایم شرايطي را ايجاد کنیم كه
امكان صادرات برق به كشورهاي همسايه شـــرقي
فـراهم آید و از اين طريق گامي موثر در خودكفايي
اقتصادي كشور برداشته شود.

عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

یادداشت

اتاقایراننتایجپایشملیکسبوکار
در تابستان 98را اعالم کرد

صفحه 4

دبیرشورایهماهنگیبانکهاتشریحکرد

همهچیزدربارهادغامشعب
بانکهادرخراسانرضوی
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دغدغه های رئیس سازمان صمت در گفتوگوی تفصیلی با دنیای اقتصاد:

یکنم
ازارائهآمارکلیشهایپرهیزم 

مسفروش :اگر بخش دولتی در زمین های اکتشافی ماندگار شود ،معترض میشوم
دنیایاقتصاد-نیمهدومتیرماهامسالبودکهمراسمتودیعومعارفهرئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتخراسانرضویبرگزارشد
زهرا صفدری
خبرنگار
ومحمدرضامسفروشبهجایراضیهعلیرضاییکهششسالریاستاینسازمانرابرعهدهداشت،برصندلیمدیریتصمتاستان
تکیهزد .مسفروشکهسوابقخدمتیدروزارتمعادنوفلزات،وزارتصنایعومعادنودرادامهسازمانصنعت،معدنوتجارتدراستانهاییچون
تهران و قزوین دارد ،مدتی هم معاونت برنامهریزی ،توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور را برعهده داشته و
در واقع نقطه قوت کارنامه او ،مدیریتش در حوزه معدنی کشور بوده است .شاید همین موضوع باعث شد که او را به عنوان جانشین راضیه علیرضایی
در سازمان صمت خراسان رضوی منصوب کنند زیرا این استان در سالهای اخیر در حوزه معادن و صنایع معدنی جهش خوبی داشته و نیازمند مدیری
باتجربهدراینزمینهاست.اعتراضبخشخصوصیبهصدورمجوزهایبیرویهوتبدیلشدنآمارآنبهبیالنکاریمدیران،آخرینوضعیتواحدهای
فعال و غیرفعال خراسان رضوی ،انبار شدن خودروها در ایران خودرو استان ،تصفیه خانه چرمشهر ،استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی،
صدورمجوزاکتشاف30هزارکیلومترمربعیبرایایمیدرووتفکیکوزارتخانه،موضوعاتیبودکهدرمصاحبهبامسفروشمطرحکردیم.
 zیکیازانتقاداتیکهدرسالهایاخیربهسازمانصمت
خراسان رضوی میشد ،صدور بی رویه مجوزهای
صنعتی و معدنی و ارائه آمار و ارقام آن به عنوان بیالن
کاری بود اما خروجی آماری که ارائه میشد در حوزه
اشتغال و اقتصاد استان چندان ملموس نبوده است؛ آیا
در دوره مدیریتی خود این روال را تغییر خواهید داد؟
معتقدم که پایه تصمیمات مدیریتی آینده در هر حوزه
ای اطالعات است و نمیتوانیم از آمارها غفلت کنیم هر

چند ســعی میکنیم از ارائه آمار و ارقام کلیشه ای که
بارها در نشریات و رسانه ها مطرح شده پرهیز کنیم .البته
ناگفته نماند که برای ما آمار اشتغال بسیار مهم است و
اینکه در قبال صدور  100پروانه جدید صنعتی ،نزدیک
به یک هزار اشــتغال ایجاد شــده باید منعکس شود .از
سوی دیگر موظفیم اعداد و ارقام منفی که ممکن است
خوشایندمان نباشد را هم اطالع رسانی کنیم تا مردم در
جریان قرار گیرند و به طور مثال آمار واحدهای تعطیل و

نیمه تعطیل را بدانند .اینکه برخیها میگویند اشتغال
ایجاد شده واقعی نیست ،نیاز به روشنگری دارد؛ اشتغال
واقعی است اما تفاوت در اشتغال پایدار و موقت است که
این موضوع باید در آمارهای اشتغالزایی طرحها و جوازها
شفاف شود؛ وقتی از صدور پروانه صحبت میکنیم یعنی
اشتغال ایجاد شده است اما زمانی که از صدور جواز تاسیس
میگوییم ،چون به معنای طرح است ،اشتغال ثابت وجود
ندارد و بحث اشتغال موقت است .ادامه در صفحه 4
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گزارش

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد خبر داد

اتصال متروی مشهد گلبهار
با بررسی 5پیشنهاد

دنیای اقتصاد -مدیرعامل شرکت
قطار شــهری مشهد از برگزاری
نشست بررسی عملیات اجرایی
نحوه اتصال خط متروی مشهد
گلبهار خبر داد.
کیانوش کیامرز گفت :در نشستی مشترک ،عملیات
اجرایی نحوه اتصال خط متروی مشهد گلبهار بررسی و
طی آن ایســتگاه های مشترک اتصال خط یک متروی
مشهد و خط متروی گلبهار تعیین شد.
وی با بیان اینکه در این نشست  5پیشنهاد مختلف در
خصوص چگونگی اتصال متروی مشهد وگلبهار بررسی
شــد ،افزود :با توجه به اینکه باید موضوع نحوه تملکات
اراضی و پیاده کردن سیستم های اجرایی مشخص شود،
روش های مختلف اجرای این مهم با ســازمان برنامه و
بودجه ،وزارت کشــور ،شهرداری مشــهد و شهرداری
گلبهار مطرح شد.
zلزوم بررسی طرحهای سازهای و اتصاالت

کیامرز با اشــاره به ضرورت تحقق تملکات از ســوی
شــهرداری گلبهار ،خاطر نشان کرد :در خصوص نحوه
اتصال خط یک مشــهد به گلبهار نیز ضروری اســت
طرحهای سازه ای و اتصاالت بررسی شود.
گلبهار با  ۴هزار هکتار وســعت ،از شــهرهای جدید
خراسان رضوی در  ۳۵کیلومتری شمال غربی مشهد و
در امتداد جاده مشهد-قوچان است که حدود  ۶۰هزار
نفر جمعیت دارد.
با توجه به وجود  ۴۰هزار واحد مسکن مهر در این شهر
و ضرورت رفع نیازهای حملونقلی مردم این منطقه برای
تردد به مشهد ،ساخت مترو این شهر در قالب قطار برقی
به عنوان یکی از برنامههای توسعهای این شهر در دولت
نهم در دستور کار قرار گرفت .مصوبه این پروژه در سال
 ۸۴به تصویب شورای هماهنگی ترافیک کشور رسید و
در سال  ۹۱کلنگ این خط ریلی به زمین خورد.مسیر
مترو گلبهار از سهراهی طرقبه-شاندیز آغاز میشود و تا
فرودگاه گلبهار امتداد مییابد.
سرعت این قطار برقی ،حداقل  ۱۶۰کیلومتر بر ساعت
خواهد بود .این خط شامل  ۵ایستگاه از انتهای خط یک
قطار شهری مشهد تا شهر جدید گلبهار است.

استمرارکیفیت
در تولید و تداوم صادرات فوالد خراسان

در جلسه کمیسیون تجارت اتاق مشهد مطرح شد

مشکالت و موانع توسعه صادرات

محمدحسین روشــنک ابتدای این جلسه از
سخنانی که در روزهای اخیر در محافل مختلف
درباره طرفداران تفکیک وزارتخانه صنعت ،معدن
و تجارت مطرح شــده ،گالیه کرد .روشــنک در
این نشســت بی پرده و صریح از ســوء استفاده
برخیها از تسهیالت ارزان قیمت و « السی»های
گشایش شده سخن گفت و مدعی شد همانهایی
که امروز در مشهد طرفداران تفکیک وزارتخانه را
پوپولیست میخوانند ،خود به جای صرف کردن
همه تسهیالت و «ال سی»ها برای واردات ماشین
آالت ،آن مبالــغ را صرف خرید اقالمی دیگر و یا
ســاخت ویال و باغ کردند .او گفت «پوپولیست
کسانی هستند که برای ماشین آالت یک میلیون
دالری ،پنج میلیون دالر ال سی باز کردند و دالرها
را صرف خرید اقالمی دیگر کردند ».روشنک تاکید
کرد « چرا فکر میکنیم دیوار کج را باید نگه داریم
و برای حفظ آن دیوار به دیگران که نظری متفاوت
دارند ،تهمت بزنیم؟»
رئیس کمیســیون تجارت اتاق مشــهد که از
مخالفــان جدی ادغام وزارت صمت بوده ،معتقد
است این ادغام ،بخش تجارت کشور را نابود کرده
است .او با طرح این سوال که وزارت صمت تاکنون
برای صادرات و تجارت چه کرده ،افزود« :سازمان
صمــت تالشهای زیادی در ســالهای اخیر در
خراسان رضوی به کار بست و راه آهن استان هم
همکاری خوبی با ما داشت اما وزارت صمت باید
مشــکل مان با راه آهن جمهوری اسالمی را حل
میکرد که نکرد» .وی تاکید کرد :این وزارتخانه
مشکل کمبود واگن و تامین زیرساخت های تجارت
ریلی را فراهم نکرد.
«عدم پرداخت جوایز صادراتی» نکته دیگری
بود که روشنک به آن اشاره و در انتقادهایش بیان
کرد :وزارت صنعت ،معــدن و تجارت مطالبات
صادرکنندگان از محل جایزه صادرات ده سال قبل
صادرکنندگان را پرداخت نکرد ،چون فعاالن حوزه
تجارت را در اصطالح بچه ناتنی می دانستند .باید
بپرسیم پس از ادغام با نیروهای با تجربه وزارت
بازرگانی چه کردند؟ چرا وزارت صمت آن دسته از
فعالیت های بازرگانی تجاری که بیش از چهل سال
سالم و شفاف فعالیت داشتند را به بهانه حمایت
از تولید با یک بخشنامه از اعتبار خارج کردند؟
منظور رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در
این بخش صحبتهایش بخشنامه وزارت صمت
درباره اجازه صدور کاال با کارت تولید و نه با کارت
بازرگانی بود.

این اتفاق بیفتد و مشــکالت ایجاد شده در این
زمینه مرتفع شود.
ناظر گمرکات خراسان رضوی خاطرنشان کرد:
بــا توجه به حجم زیاد کامیونها در منطقه ویژه
اقتصادی شــاهد توقف  900کامیون در منطقه،
 700کامیون در پارکینگ گمرک و  1600کامیون
در بازارچه مرزی دوغارون هستیم.

zلزوم چاره اندیشی برای صادرات گوجه فرنگی
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خبر

سومین جلسه کمیسیون تجارت با پاسخ روشنک به منتقدان تفکیک وزارت صمت همراه شد

دنیای اقتصاد -انتقاد از عملکرد وزارت صمت بعد از ادغام دو وزارتخانه
زهرا صفدری
خبرنگار
و گالیه از دیدگاههایی که نسبت به طرفداران تفکیک وزارتخانه وجود
دارد ،یکی از بخشهای مهم سومین جلسه کمیسیون تجارت اتاق مشهد بود که البته
با دفاعیاتی از سوی رئیس بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی از سازمان و
وزارتمتبوعشهمراهبود.
بــازرگان و با کارت بازرگانــی از موضوع جالبی
پرده برداشــت و گفت وقتــی دلیل این موضوع
را از وزارتخانه پیگیر شــدیم ،پی بردیم که یکی
از تشــکلهای بخش خصوصی در تهران چنین
پیشنهادی را به وزارتخانه داده و گفته در صورتی
که ممنوعیت با کارت بازرگانی اعالم شود ،تمام
و کمال ارز را به کشور برمیگردانیم! امیرفخریان
حتی اســم آن تشــکل را هم بر زبان آورد اما از
خبرنگاران حاضر در نشســت خواست تا نام آن
تشکل را از زبان او فاش نکنند.
رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صمت
همچنیــن از رصد دقیق کارت های بازرگانی در
استان گفت و اظهار کرد :هر کارتی که صادرات
غیرمتعارف داشته باشد و ارز را بازنگرداند ،تعلیق
میکنیــم .وی تصریح کرد :در خصوص عوارض
صادرات هم از ابتدا درخواســت ما این بود که به
جای ممنوعیت صادرات ،بحث عوارض مطرح باشد
اما محلی که این مابه التفاوت ارزی واریز شــود،
وجود نداشــت .در نهایت دو ماه است که مصوبه
این موضوع اخذ شده و با پرداخت مابه التفاوت ها،
دیگر ممنوعیت صادرات وجود ندارد.
ایــن نکته ای بود که از ســوی ناظر گمرکات
خراســان رضوی هم مطرح شد؛ امید جهانخواه
گفت :پیشنهاد ما پارسال این بود که ممنوعیتها
را به عنوان «ممنوعیــت» اعالم نکنند و اگر به
دنبال محدودســازی صادرات کاالیی هســتند،
عوارض صادراتی و یا محدودیت دیگری را برای
آن در نظر بگیرند زیرا ممنوعیت برای تولیدکننده
و بازرگان و تاجر مشکالتی را به دنبال دارد و تمام
این دردســرها به گمرک برمی گردد و همه این
موضوع را از چشــم ما می بینند .او تاکید کرد:
یکی از مهم ترین مشکالت حوزه تجارت استان،
بخشنامه های مربوط به ممنوعیت ها بوده که در
مقاطعی در سال گذشته شاهد آن بودیم و باعث
سردرگمی تجار و بازرگانان شده بود و مشکالتی
را هم در گمرک برای ما ایجاد می کرد.

zدرخواست یک تشکل از وزارت صمت ،دلیل
ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان بود

گروه بنگاهها -فوالد خراسان برای سومین بار به
عنوان واحد نمونه استاندارد خراسان رضوی معرفی
شد و تندیس و لوح تقدیر این جایزه کیفیت ملی
را کسب کرد.
در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت هفته استاندارد،
با هدف معرفی و تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد ،از
سوی اداره کل اســتاندارد خراسان رضوی برگزار شد،
شــرکت مجتمع فوالد خراســان به عنوان واحد نمونه
استانی انتخاب و معرفی شد.
اسماعیلی معاون برنامه ریزی و فناوری فوالد خراسان
با اشاره به تجهیز آزمایشگاه های مجتمع به فناوری های
قابل اتکا و تجهیزات روزآمد در فوالد خراســان گفت:
پایبندی نیروهای متخصص به موازین فنی و نیز فناوری،
ماشین آالت و دستگاه هایی که در تولید محصوالت فوالد
خراسان به کار می رود ،باعث شده محصوالت تولیدی این
شرکت از نظر کیفیت در سطح باالیی قرار داشته باشد.
وی افزود :تعهدات و ارزش هایی نظیر مشتری مداری،
خالقیــت ،نوآوری و دانش محور بــودن در کنار تولید
محصوالت با کیفیت و استاندارد باال همواره مورد توجه
فوالد خراسان قرارداشته و نشان ملی استاندارد نتیجه
کار گروهی و مسئوالنه همه بخش های تولیدی ،کنترلی،
پشتیبانی های فنی و ستادی این شرکت است.
اســماعیلی با اشاره به ثبات و اســتمرار کیفیت در
فوالد خراسان و انجام تست های مستمر چه در حیطه
آنالیزهای شــیمیایی و چــه از حیث خواص مکانیکی
محصول گفت :ارزیابی های کیفی بر اســاس مطابقت
مشخصات فنی محصوالت شرکت با الزامات استاندارد
ملی ایران (نداشــتن هیچ نمره منفی در بازه  ۵ساله بر
اساس نمونه برداری طرح طاها) ،سطح تکنولوژی ،نظام
های ملی و بین المللی ،کیفیت ،آزمایشــگاهی ،انطباق
محصول با استانداردهای منطقه ای و بین المللی سنجش،
رضایت و شکایت مشــتری ،زیست محیطی ،ایمنی و
بهداشت شغلی ،انرژی ،آموزش ،میزان صادرات ،تحقیق
و پژوهش و غیره صورت گرفته است.
وی با اشاره به تداوم صادرات فوالد خراسان و رضایت
مشتریان برون مرزی این شرکت ،افزود :محصوالت فوالد
خراسان به کشورهای حوزه خلیج فارس ،عراق ،افغانستان،
پاکستان ،کشورهای  CISو حتی قاره آفریقا صادر می
شود .فوالد خراسان با ظرفیت تولید ساالنه  1/4میلیون
تن فــوالد خام و بیش از 600هزار تن مقاطع ســبک
ســاختمانی ،بزرگ ترین مجتمع تولید کننده فوالد در
شرق کشور است.
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اما محمدعلی امیرفخریان ،رئیس اداره بازرگانی
خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در مقام
دفاع از عملکــرد وزارت صمت برآمــد؛ او ابتدا
تفکیــک وزارتخانه را در راســتای تخصصی تر
شــدن کارها مفید خواند اما در عین حال تاکید
کرد «نمیتوان گفت که در وزارت صمت اقدامی
برای بخش تجارت صورت نگرفته است .در دوره
تحریم باید تصمیمات خاصی اخذ می شد تا شرایط
مدیریت شود».
وی در خصوص دلیل ممنوعیت صادرات توسط

روشنک،رئیسکمیسیونتجارت
اتاق مشهد :وزارت صنعت ،معدن و
تجارتمطالباتصادرکنندگاناز
محل جایزه صادرات ده سال قبل
صادرکنندگان را پرداخت نکرد،
چون فعاالن حوزه تجارت را در
اصطالح بچه ناتنی می دانستند

zثبت نام تنها 35شرکت خراسانی در فرایند تعیین
صادرکنندهنمونه

درخواست از صادرکنندگان خراسانی برای ثبت
نام در فرایند تعیین صادرکننده نمونه برای روز

ملی صادرات ،موضوع دیگری بود که از ســوی
رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صمت در
این نشســت مطرح شد؛ به گفته امیرفخریان تا
پایان مهرماه فرصت برای ثبت نام در این رویداد
مهم وجــود دارد و تاکنون حدود  35شــرکت
مشــخصات خود را ارائه کردهاند که نســبت به
پارسال آمار کمتری را نشان می دهد .امیرفخریان
گفت :صادرکنندگان در این فرایند ثبتنام کنند
و نگرانی از بابت کارت های یکبار مصرف نداشته
باشند زیرا در فرآیند صادرکننده نمونه ،منتخب
واقعی را معرفی می کنیم و کســانی که تعهدات
ارزی را نپرداخته اند و صادرات نامتعارف داشته
اند را مدنظر قرار نمی دهیم .وی افزود 150:کارت
بازرگانی از ســال  97صادرات خود را آغاز کرده
اند و هر فردی که ثبت نام کند در کمیته پایش
کارت های بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد تا
کوچکترین خدشه ای در این روند وارد نشود .ثبت
نام ها برای سنجش در این رویداد باید تا  28مهرماه
انجام شود و هر چقدر تعداد ثبت نام ها بیشتر باشد،
تعداد منتخبان هم افزایش خواهد یافت.

حمید جنتی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی هم خواستار همکاری
بیشتر اتاق بازرگانی با این سازمان در بحث صادرات
شــد و اظهار کرد :در هر ماه یک تا سه محصول
داریــم که نیاز به صــادرات و حمایتها و خرید
توافقی و ...دارد .ما توانسته ایم بخش کمی از گوجه
فرنگی استان یعنی معادل  29هزار تن را خریداری
کنیم؛ بخشی از  560هزار تن گوجه تولید شده تازه
خوری شده و تکلیف بخش باقیمانده برای فرآوری
و یا صادرات هم باید مشخص شود .عالوه بر این
 400هزار تن انگور در خراسان رضوی تولید می
شــود که  30هزار تن آن به کشمش تبدیل می
شود و تقاضای ما این است که همکاری اتحادیه
صادرکنندگان در حوزه صــادرات این محصول
بیشتر شود.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت نیز
دربــاره نوعی از صادرات گوجه فرنگی به نام رب
اسپتیک اظهار کرد :رب گوجه فرنگی اسپتیک
 220کیلوگرمی هنوز برندســازی نشده و باید
به سمت برندسازی برویم زیرا وقتی با حجم باال
صادر می کنیم ،این محصول در کشــوری دیگر
بسته بندی می شود.
روشنک نیز در این باره گفت :رب گوجه فرنگی
اسپتیک یک کاالی تجاری و با مصرف متفاوت
است .پیشنهاد ما این است با توجه به اینکه رب
اسپتیک تا دو سال ماندگاری قانونی دارد ،وزارتخانه
آن را خریداری و انبار کند و در فصلی که کارخانهها
در آستانه تعطیلی هستند ،دپوی مذکور را دوباره
به این بنگاه ها تزریق کند تا بسته بندی کنند.
zانتقاد از نرخ گذاری زعفران در بورس کاالیی

غالمرضا میری ،رئیــس هیات مدیره اتحادیه
صادرکنندگان زعفران یکی دیگر از حاضران در این
نشست بود که به نرخ گذاری زعفران در بورس کاال
انتقاد کرد و گفت :چرا در فاصله زمانی  48ساعت
زعفرانی که از کشاورز به نرخ 10هزار و  500تومان
خریداری شده به نرخ  9200تومان رسیده است.
این موضوع به ضرر کشاورز و صادرکننده است و
این باعث شده تا محموله هایی که صادر کرده ایم
دچار مشکل شود .ما در این خصوص مجبوریم به
قوه قضاییه گزارش بدهیم.
رئیس بازرگانی خارجی سازمان جهاد کشاورزی
در پاسخ به این ادعای میری گفت :میزان تولید
زعفران سال گذشته  290تن بوده و بورس کاالیی
 67تن از این محصول را خریداری کرده که این
رقم تقریبا معادل یک چهارم محصول تولید شده
سال گذشته است .بقیه تولیدات را هم تجار و دست
اندرکاران بازار خریداری و عرضه کردند .بورس کاال
یکی از شفاف ترین بازارهایی است که بحث عرضه
و تقاضا در آن کامال روشن است.

zمعطلی کامیونها در مرز دوغارون با انتخابات
افغانستان

ناظر گمرکات خراســان رضوی هم در بخشی
از سخنانش به مشکالت صادرکنندگان در حوزه
گمرک پرداخت و از تعطیالت افغانستان به عنوان
یکــی از دالیل معطلی کامیونها در مرز نام برد.
جهانخواه گفت :تعطیالتی که در افغانستان اتفاق
می افتد ،مرز دوغارون را دچار مشــکل می کند؛
سه روز تعطیلی برای انتخابات ریاست جمهوری
این کشور باعث معطلی  1800دستگاه کامیون
در مرز دوغارون شد .در واقع ،هر یک روز تعطیلی
باعث توقف  600تا  800دستگاه کامیون و کانتینر
در مرز میشود و اتاق مشترک باید در این زمینه
تالش الزم را به عمل آورد.
وی خواستار رفع مشکالت زیرساختی در مرز
اسالم قلعه افغانستان شد و گفت :این مشکالت
با وجود قول هایی که برای رفع آن ها داده شده،
کماکان به قوت خود باقی اســت .اما از یک سو،
طرف افغانســتانی اعالم کرده گمرک هرات قرار
اســت به خود این والیت بازگردد که امیدواریم

امیرفخریان ،رئیس اداره بازرگانی
خارجی استان :در خصوص عوارض
صادرات هم از ابتدا درخواست
ما این بود که به جای ممنوعیت
صادرات ،بحث عوارض مطرح باشد
اما محلی که این مابه التفاوت ارزی
واریز شود ،وجود نداشت

خبر مرتبط

خبر
دادستانکلکشوردرمشهد:

مشکلحقوقینبایدواحدهایتولیدیرا
تعطیلکند

دنیای اقتصاد -دادستان کل کشور
گفت :در دســتگاه قضا موظفیم در
راســتای رونق اقتصادی و برطرف
کردن مشکالت اقتصادی کشور آنچه
را که در توان داریم در کنار مسئوالن
اجرایی بــه کار گیریم و هیچ مرکز تولیدی به علت
مشکالت قضایی نباید تعطیل شود و یا دچار کندی
کار باشد.
به گزارش ایرنا ،محمدجعفر منتظری روز یکشنبه در مراسم
معارفه دادستان عمومی و انقالب مشهد افزود :دادستانها و
مسئوالن قضایی باید مشکالت واحدهای تولیدی را برطرف
کنند.
وی افزود :پیشرفتهای علمی ،نظامی و موشکی ملت ایران
در حدی است که دشمن در برابر آن عاجر مانده است از این رو
باید این مسیر با قوت ادامه یابد و اقتصاد مقاومتی تقویت شود.
منتظری ادامه داد :دستگاه قضا از زمان تشکیل شورای عالی
اقتصاد توسط مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد نیز ورود
کرده است و مسئوالن دستگاه های اجرایی هم باید در این
عرصه جهادگونه ورود کنند و  هیچ بهانه ای در حوزه اقتصاد
کشور وجود ندارد.
دادستان کل کشــور گفت :دســتگاه های اجرایی باید
مشکالت اجرایی را حل و فصل کنند و رفع موانع از جمله
بوروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست و پا گیر بر عهده
دستگاههای اجرایی است اما در این حوزه کندی کار وجود
دارد .وی با تاکید بر تالش دادستانها برای رفع موانع تولید
اضافه کرد :نظارت بر زندان و زندانیان ،جلوگیری از بازداشت
های غیــر ضرور و مدیریت صحیح در صدور قرارها ،تالش
برای حل و فصل دعاوی ،برخورد کافی با سرقت و سارقان
که امنیت را از جامعه گرفته اند و باز اجتماعی کردن زندانیان
از دیگر وظایف دادستانهاست.
zلزوم مبارزه با فساد در داخل و بیرون دستگاه قضا

دادستان کل کشــور بر تزکیه دستگاه قضا تاکید کرد و
گفت :برای از بین بردن جرم باید دستگاه قضایی از آلودگی مبرا
باشدو هیچتعارفیهمباهیچکسدرهیچسمتینیست؛بهطور
مثال روز گذشته پنج قاضی فاسد را از دستگاه قضا جدا کردیم.
منتظری افزود :بیش از  ۱۱هزار قاضی در دستگاه قضا فعالیت
می کنند و باید اجازه جوالن از تعداد اندکی که باعث بدنامی
می شوند گرفته شود و دستگاه قضایی ،وکال و کارشناسان از
وجود افراد ناپاک ،پاکسازی شوند.
محمد حسین درودی که معاونت دادستانی و سرپرستی
دادسرای ناحیه  ۹مشهد و معاونت قضائی دادگستری خراسان
رضوی را در کارنامه کاری خود دارد ،با حکم رئیس قوه قضائیه
به عنوان دادستان عمومی و انقالب مشهد منصوب شد .پیش
از این غالمعلی صادقی دادســتان عمومی و انقالب مشهد
بود که شهریور ماه امسال به سمت ریاست کل دادگستری
خراسان رضوی منصوب شد.

رتبهفضایکسبوکارکشور
زیبندهایراننیست

استاندار خراسان رضوی گفت :رتبه
فضای کســب و کار کشور زیبنده
جمهوری اسالمی ایران نیست و باید
جایگاه کشور در جهان ارتقاء یابد.
علیرضا رزم حسینی در مراسم معارفه
دادســتان عمومی و انقالب مشــهد افزود :در رتبه فضای
کســب و کار ایــران در جهــان در ســال  ۲۰۱۹به ۱۲۸
رسیده است.
وی اضافه کرد :ارتقای فضای کسب و کار کشور منجر به
چاالک بودن دستگاه های اجرایی و کاهش پرونده ها در دست
قضا می شود .استاندار خراسان رضوی گفت :فضای کسب
و کار کشــورها در سه فصل ثبات سیاسی و امینت کشور،
قوانین و مقررات و بوروکراسی بررسی می شود که ایران در
شاخص ثبات سیاسی و امنیتی در شرایط خوبی قرار دارد.
رزم حسینی افزود :حوزه بوروکراسی در کشور گرفتار کاغذ
بازی اداری اســت که باید در این حوزه کاری جدی صورت
گیرد .وی ادامه داد :باید رتبه ایران در فضای کســب و کار
در جهان بین یک تا  ۳۰باشد و تا زمانی که فضای کسب و
کار افزایش پیدا نکند دستگاه قضایی باید منتظر فسادهای
جدیدتر و پرونده های بیشتر باشد.

عکس هفته

نایب رئیس خانه صنعت خراسان رضوی تاکید کرد

ضرورت پیگیری قضایی متخلفان ثبت سفارش

دنیای اقتصــاد -جواد
باقری نایب رئیس خانه
صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی به دنیای
اقتصاد گفت :اگر از آمار و
ارقام درباره استفاده نادرست از ال سیهای
گشایش شده صحبت میشود ،بهتر است
مستنداتشارائهشودتادستگاهقضاییهم
پیگیریکند.
وی کــه هفته گذشــته در مصاحبه بــا یکی از
روزنامههــای محلــی درباره موافقــان تفکیک
وزارتخانه اظهارنظــر کرده بــود ،در واکنش به
اظهارات رئیس کمیســیون تجارت اتاق مشهد
دربارهاستفادهنادرستازبرخیگشایشالسیها
گفت :بهتر است مستندات این موضوع ارائه شود
و دستگاه قضایی هم حتما پیگیر موضوع باشد .با

توجهبهاینکهبخشیازمسئولیتثبتسفارشها
بهعهدهخانهصنعتاستاناست؛ازاودربارهامکان
تخلف در این زمینه پرسیدیم ،باقری اظهار کرد:
من در حوزه تجارت خارجی چندان صاحب نظر
نیستماماشاهدمدوستانیکهپسازثبتسفارش
تسهیالتگرفتند،ازخانهصنعتومعدنقدردانی
میکردندکهدرآنشرایطبحرانیبرایتامینمواد
اولیه کارخانهها تالش کرده است .وی خاطرنشان
کرد :سالم نبودن گشایش اعتبارات را در گذشته
هم چندان شاهد نبودم و اگر هم چنین موضوعی
اتفاق افتاده متاسفانه در بخش تجارت بوده؛ یعنی
آنچه در گذشــته به عنوان ال ســیهای صوری
مشــاهده میکردیم در واردات توسط بخشهای
تجاریصورتگرفتهاست.
نایب رئیس خانــه صنعت خراســان رضوی
تاکید کرد :مواد اولیه کارخانهها مربوط به مصرف

مشــخصی اســت و مصرف عام ندارد و معتقدم
محدودیتهایی که در دنیا برای ما به وجود آمد،
ناخواســته به نعمتی برای کنتــرل واردات مان
تبدیل شد .در این کنترل ،وقتی تامین مواد اولیه
کارخانهها در اولویت قــرار گرفت ،عمال فرصت
واردات مواد مصرفی و غیرضرور کم شد و تقریبا به
صفر رسید و باعث کاهش فساد در امور مربوط به
بدنه گمرکات و واردات نیز شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به لزوم کنترل
بازار اعتقاد داریــد در صورتی که مخالفان جدی
تفکیک وزارتخانه اساســا مخالــف کنترل بازار
هستند،گفت:طرفدارانتفکیکوزارتخانهمخالف
کنتــرل بازارند و در مصاحبه ای کــه در روزنامه
محلی از من منتشر شــده ،برداشت صحیحی از
صحبتهایم نشده است .معتقدم وجود مشکل
در تنظیم بازار و تامین مــواد اولیه برای تفکیک

وزارتخانهتوجیهناصوابیاست.
باقری خاطرنشــان کرد :این تفکر در کشور در
حال حاکم شدن است که نیاز بازار را بهانه و سیل
واردات را به کشــور روانه کنیم .اگر متولی واردات
از تولید جدا شد ،ماموریت و تفکر واردات ،تامین
کاالهای داخل کشور میشود و اینکه تامین نیاز
از طریق تولید قابل تامین هســت یا خیر ،منافع
تولید داخل برای کشور بیشتر هست یا خیر و آیا
نیاز به حمایت از تولید داخــل وجود دارد یا نه ،از
ماموریتهایآنوزارتخانهنیست.
نایب رئیس خانه صنعت خراسان رضوی افزود:
در گذشــته وقتی در مقطعی به بهانه تنظیم بازار
به گوشت مرغ نیاز داشــتیم ،کسی به استفاده از
ظرفیتهای داخلی توجه نکرد و به بهانه آن مقدار
نیاز ،چنــد برابر واردات مرغ انجام و ارز از کشــور
خارجشد.

بورس بازی متفاوت
فرقی نمیکنــد از چه قشــری و در چه طبقه
اجتماعیباشیویامتعلقبهکدامدهکاقتصادی؛
همهاقشارمردمبهمسائلاقتصادیتوجهدارند.
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zنقش بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل بین
المللیایران

به گفته جواد سمساریلر ،رئیس
انجمن صنفی شرکتهای حمل و
نقل بین المللی ایران از ابتدا و همان
ســالهای  75 -74کــه مرزهای
شمالی کشور باز شد و ترانزیت به
معنای واقعی شــکل گرفت ،دولت تقریبا خود را کنار
کشید و این بخش خصوصی بود که داعیه دار حمل و
نقل بین المللی شد .شــرکتهای فعال در این حوزه در
قالب سندیکای حمل و نقل بین المللی ایران به وزارت
راه و ترابری آن زمان و گمرک جمهوری اسالمی برای
طراحی قانون ترانزیت همفکری دادند؛ قانون ترانزیت
ایران به مجلس پیشنهاد شد و در نهایت در مجلس به
تصویبرسیدوازهمانموقعاجراییشد.
از همــان ابتدا بخش خصوصی به دلیل قدرت چانه
زنــی ،نرمش و گزینش بیشــتری که داشــت ،برای
فعالیت در این عرصه مناســبتر بود و به همین دلیل
این شــرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران بودند
که مســیرهای ترانزیتی را تعریف کردند اما به یکباره
دولت با قوانینش ،دســت و پای این صنعت را بست و
امروز این قوانین دست و پاگیر تا آنجا باعث محدودیت
شده که صنعتی که میتوانست  ۲۰میلیون تن کاال
را ماهانه ترانزیت کنــد ،االن به ترانزیت  5میلیون تن
بسندهمیکند.
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گزارش

فعاالن حمل و نقل بین المللی از تعدد سازمانهای مداخلهگر در این حوزه گالیهمندند

در جستوجوی متولی ترانزیت

زمانیان :هر یک تن کاالی ترانزیتی
برای دولت حدود  ۱۷دالر درآمد
ایجاد میکند ،به عبارت دیگر ،اگر
ساالنه  ۳۰میلیون تن کاالی ترانزیتی
از کشور عبور داده شود ،بالغ بر
 510میلیون دالر آورده به طور
مستقیم به همراه خواهد داشت

درنخستینجلسهکمیسیونمعادنوصنایعمعدنی
اتاقمشهدمطرحشد

بودجه 3میلیارد دالری برای سنگان

zضرورت نگرش مثبت به ترانزیت

zقوانین دست و پاگیر

احمد زمانیان رئیس کمیســیون
ترانزیت و حمل و نقل بین المللی
اتاقمشهدنیزمعتقداستقوانینو
مقررات دســت و پاگیــر ،افزایش
هزینههای ترانزیت ،زمان حمل و
نقلونارضایتیوعدماستقبالصاحبانکاالیخارجی
را از مســیر ترانزیتی ایران به دنبال دارد.و آنچه باید از
ســوی بخش دولتــی مدنظر قــرار گیــرد ،اعمال
کنوانسیونهای بین المللی است و قوانین و مقررات و
بخشنامههایملیبایدبهنحویباشدکهتسهیلکننده
ترانزیت باشد نه سد کننده؛ در غیر این صورت فرصت
هایزیادیدرحوزهترانزیتراازدستخواهیمداد.وی
میگویــد :کشــورهای آســیای میانــه ،آســیای
مرکزی ،عراق ،افغانســتان و پاکســتان نیاز مبرم به
کاالهایی دارند که از مسیر ایران میگذرد و به همین
دلیل ترانزیت نقش و اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد
کشورپیدامیکند.
به گفته زمانیان ،هر یک تــن کاالی ترانزیتی برای
دولت حدود  ۱۷دالر درآمد ایجاد میکند ،به عبارت
دیگر ،اگر ســاالنه  ۳۰میلیون تن کاالی ترانزیتی از

افزایش درآمد ناخالص ملی خالصه نمیشود؛ امتی به
دیگر دالیل اهمیت آن اشاره و عنوان میکند :افزایش
امنیت ملی به دلیل روابط و رفت و آمدهای شرکتها و
تجار خارجی  ،جذب سرمایه گذاری خارجی در  این
حوزه ،توسعه و عمران کشور به ویژه در زیر ساختهای
حمل و نقل و تجارت ،رشد و توسعه بنادر و پایانه های
مرزی ،حمل ارزان و سریع کاالهای صادراتی کشور به
دلیل تقویت و رشــد ناوگان ملی در راستای ترانزیت،
فعالشدنصنایعخردوکالنتولیدیومونتاژخدمات
وابســته و مرتبط با حوزه کاری و فعالیت حمل و نقل
بین المللی ،افزایش نقش و سهم کشور در مناسبات
منطقهایوبینالمللی،کمکبهتوسعهوهمگراییبین
همسایگان و در سطح منطقه تامین نیازهای اقتصادی
واردات و صادرات کشورهای همسایه و منطقه و تبادل
فرهنگی و معرفی ایران در عرصه های گوناگون همانند
ايجادنمايشگاهاست.

خبر

افسانهآشفته
دنیای اقتصاد -همه میدانیم که ترانزیت و حمل و نقل بین المللی از صنایعی اســت که میتواند ارزآوری بسیار قابل توجهی داشته
خبرنگار
باشدوموقعیتجغرافیاییخراسانوهمجواریاشباافغانستانوترکمنستانآنرابهیکیازاستراتژیکتریناستانهادراینصنعت
تبدیل کرده است .اما قوانین مخل داخلی ،نبود متولی واحد و دخالتهای دســتگاههای مختلف در این حوزه ،حمایت نشدن از سوی دولت ،قوانین
کشورهای خارجی ،تحریم ،کاهش تولید ،ممنوعیتهای صادراتی و ...از موارد اثرگذار بر این صنعت است .مشکالت حمل و نقل بین المللی خراسان
رضوی در سالهای اخیر هم برکسی پوشیده نیست؛ بارها شنیدیم و نوشتیم که در مرز دوغارون به عنوان پرترددترین مرز ترانزیتی خراسان رضوی،
به دلیل نبود زیرساختهای مناسب در اسالم قلعه ،کامیونها ساعتها و روزها معطل شده اند .بارها گفتیم که ترکمنستان هر بار بهانه ای برای اعمال
محدودیت در ورود کامیونهای ایرانی به کشورش یافته و ترانزیت ما را تحت تاثیر قرار داده است .اینها را که کنار بگذاریم ،قوانین خلق الساعه داخلی
همگاهوبیگاهمزیدبرعلتشدهوگرفتاریهایاینبخشرادوچندانمیکند.اینمحدودیتهاوقوانینتنهابرایمرزهایشرقیوشمالیکشورنبوده
و تقریبا تمامی استانهای مرزی به نوعی با آن دست و پنجه نرم میکنند و شاید همین موضوع سبب شد تا انجمن حمل و نقل بین المللی و اتاق بازرگانی
خراسانرضویبهفکربرگزارینخستینهمایشملیاینحوزهدرمشهدبیفتند؛تاشایدباگردهمآمدنفعاالنحملونقلی،مسئوالندولتیمرتبطبا
اینحوزهواستادانوکارشناسانراهیبرایبرونرفتازاینوضعیتواستفادههرچهبهتروبیشترازظرفیتهایاینصنعتصورتگیرد.

کشورعبورداده شود،بالغبر 510میلیوندالر آوردهبه
طورمستقیمبههمراهخواهدداشت.
محمود امتی ،عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد
نیز معتقد اســت اعمــال قوانین مختلــف داخلی و
خارجی و کنوانسیونهای بین المللی در حوزه ترانزیت
و حمــل و نقل بیــن المللی  اعم از قانــون تجارت،
قانون عبــور کاالهای خارجی ،قانــون امور گمرکی،
کنوانســیون  ، CMR , TIRماده  ١٠٩آيين نامه
اجرايي گمرك و واژههايي از قبيل ظن قوى ،كاهش
تســهيالت در قانون امور گمركى و ...از مصاديق ابزار
محروميتشركتهايحملونقلاست  .
نبود متولی واحد و تعدد ســازمانهای مداخله گر
موضوعی اســت که فعاالن این عرصه همــواره از آن
گالیه دارند .سمســاری لــر در اینبــاره میگوید :از
قوانین مخل که چشم پوشــی کنیم ،با دخالت بیش

دنیای اقتصاد -جواد وحدتیفر ،معاون
حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان
رضوی دربــاره پیشــینه ترانزیت
میگوید :با توجه به موقعیت جغرافیایی
ایران که در چهار راه شــمال و جنوب و
شرق و غرب قرار گرفته ،نقش کشورمان در ترانزیت مهم
و پررنگ است .از طرفی پس از فروپاشی شوروی ،اهمیت
این مساله بیشتر شد زیرا کشــورهای همسایه برای
کاالهایخود،نیازبهمسیرترازیتیایراندارند.
وحدتیفر در خصوص قوانیــن و مقرراتی که به گفته فعاالن
عرصه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی راه بر آنها ســد کرده،
عنوان میکند :قوانین برای تجارت مردم ایجاد شــده اســت،
مشــکلی که احتمال آن وجود دارد این است که برخی کشورها
بدون توجه یا کم توجهی به قوانین بین المللی باعث میشوند که
معضالتی شکل گیرد و وقتی که در کنوانسیونها عضو نباشند،
کارکردآنهاکاهشمییابد.

از 20  ســازمان ،ارگان و نهاد مواجه میشــویم که
مانــع از فعالیت مطلوب در عرصه ترانزیت میشــود؛
از ســازمان حمل و نقل ،شوراى عالى ترابرى ،گمرك،
وزارت امورخارجه ،صمت ،شــركت نفت ،وزارت دفاع
و گذرنامه گرفته تا مرزبانــى ،قرنطينه نباتى و دامی،
اســتاندارد و قوه قضائيه و چندین نهاد دیگر هستند
که صدای ســاز ناکوکشــان برای ترانزیــت به گوش
میرسد.
رئیسکمیسیونحملونقلبینالمللیاتاقمشهد
نیز به تعدد ســازمانها و ارگانهایی که خود را متولی
میدانند اما کالف سردرگمی برای شرکت های حمل
و نقل بین المللی و بنگاههــای اقتصادی و حوزههای
ترانزیت شــدهاند ،اشــاره و اظهار میکند :نیاز مبرم
این صنعت به یک پنجره واحد اســت که بتواند تمام
فعاالن این عرصه را زیر چتر خود قرار دهد؛ اینکه فعال

اقتصادی نداند برای مشکالتش به کدام مرجع مراجعه
کند،خودزیانبزرگیبرایاومحسوبمیشود.
زمانیان عنوان میکند :باید برای برون از مشــکالت
کنونی این حوزه باید برنامه و طرحهایی را ارائه داد که
ضرورت باالیی دارد .در واقع اینکه بتوان دولت را در کنار
بخش خصوصی موجود گردهم آورد تا بر اساس آمار و
علم ،با استفاده از ظرفیتها و مزیتها ،طرحی برای روند
توسعه و رشــد اقتصادی ارائه داد ،مهم و ضروری است
ودر این راستا ،انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان
رضوی با همکاری اتاق مشهد برای اولین بار همایش
ملی ترانزیــت و حمل و نقل بین المللی را در مســیر
توسعهاقتصادیدرآذرماهبرگزارخواهدکرد.
 zتدوين يك نظام جامع براى ترانزيت

اما اهميــت و مزایای ترانزیت به میزان اشــتغال و

خبر مرتبط

معاون اداره کل راهداری خراسان رضوی:

تصمیماتخلقالساعههمسایهعاملکاهشترانزیتاست
ویمعتقداسترفتارهاینابخردانهوعجوالنهبدونهماهنگی
با کشورهای همسایه ،مهمترین عامل در کاهش حجم ترانزیت
است و تصمیمات خلق الســاعه کشورهای همسایه آفتی برای
ترانزیت شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری خراســان رضوی درباره
تعدد ســازمانها در امر ترانزیت میگوید :تا حدودی این مساله
را رد میکنم که ســازمانهای زیــادی در امور ترانزیت دخالت
میکند ،این موضوع تنها در کشــور ایران اینگونه نیســت و در
کشورهای اروپایی دستگاههای امنیتی نظارت الزم را انجام می
دهند و تفاوت آن این اســت که آنها به تکنولوژی پیشرفته تری
دسترسیدارند.

اهمیت نقــش ترانزیت ،عبــور و مرور کاال ،وســایل نقلیه و
مباحث امنیتی در دنیا باعث شده کنترلهای بیشتری صورت
گیرد؛ یعنی میطلبد که کشــورها از منظر امنیتی به مســاله
ورودکنند.ویاضافهمیکند:درنتیجهنیازاستکهدستگاههای
متعددی بر مســاله نظارت کنند اما نیاز است که در وهله اول از
تکنولوژی روز بهره گیریم تا وســایل حمــل و نقل کمتر توقف
کنند .از طرفی اگر تمام دســتگاهها کار خــود را در یک پنجره
واحد انجام دهند ،به رشــد و توســعه ترانزیت کمک شــایانی
خواهدکرد.
وحدتیفر با اشاره به اینکه نقشــه جوامع علمی و دانشگاهها
در حوزه ترانزیت میتواند بســیار موثر باشــد ،اظهار میکند:

امتی معتقد اســت که تدوین یک
نظام جامــع و کامل با بررســی و
تکمیل تمامی زوایا و ابعاد داخلی و
خارجی و تعریف جایگاه و وظایف
بخش خصوصــی و دولتی در آن با
حضور یک متولی اصلی میتواند راهگشا باشد و در این
میاننقشدانشگاهومجامععلميبراهميتترانزيتبه
عنــوان ســه اولويــت برتــر اقتصــادى كشــور
(نفت -گردشگرى -ترانزيت) بیافزاید؛ این کارشناس
حوزه حمل و نقل میگوید :بررسي جايگاه ترانزيت در
قالب مقــاالت علمي و پژوهشــى و واكاوى نقش اين
صنعت در اقتصاد كشــور به لحاظ موقعيت ممتاز آن
وبررســي داليل عدم بهره ورى و توفيق از اين امتياز
بــا نگرش علمــي و دقيــق ميتوانــد در تغيير نگاه
بخــش دولتــى و خصوصــي در ايــن بــاور مؤثر
باشد.
او درباره اهداف برگزاری نخســتین همایش ملی
ترانزیت در خراســانرضوی نیز اظهار میکند :معرفي
اهميت و جايگاه حمل و نقل بين المللي و ترانزيت در
اقتصاد كشور هدف اصلی ماست؛  ضمن اينكه موانع
و مشــكالت موجــود را بررســي میکنیم تا دســت
اندركاران  قبل از اينكه  فرصت سوزي کنند ،تدبيرى
براىارتقاوتوسعهاینحوزهبينديشند.
وی خاطرنشــان میکند :بســيارى از كشورها از
حداقل ظرفيت براى خودمســير ترانزيت ميســازند
در حاليكــه ما بــا دارا بودن موقعيت ويژه در مســير
كريدورهاى شرق -غرب و شمال به جنوب و بازار چند
صد ميليونى اطرافمان شاهد كاهش و تنزل ترانزيت
هستيمواينفرصتهاراازدستميدهيم.

امتی :تدوین یک نظام جامع و کامل با
بررسی و تکمیل تمامی زوایا و
ابعاد داخلی و خارجی و تعریف
جایگاه و وظایف بخش خصوصی و
دولتی در آن با حضور
یک متولی اصلی میتواند
راهگشاباشد

ورود مباحث علمی به مساله حمل و نقل و ترانزیت کمتر دیده
شــده اما امروز در کشــورهای اروپایی بدون وقفه از این عرصه
اســتفاده می کنند .وی عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا را در
توســعه ترانزیت کشــور موثر خوانده و تصریح میکند :چین
مساله جاده ابریشــم جدید را مطرح کرده است که میطلبد از
ابتدا نقش پررنگی را در این جاده جدید ایفا کنیم .نقشــه حمل
و نقل ریلی میتواند در این زمینه بســیار کمک کند اما در حال
حاضر این مساله را یک آســیب میبینم زیرا حمل و نقل ریلی
را به عنوان یک شــبکه در کشــور نداریم .وحدتی فر برگزاری
همایش حمل و نقل بین المللی در مشهد را راهی برای گشایش
مشکالت میداند و میگوید :برگزاری همایش یک شیوه مرسوم
در دنیا اســت اما در کشــور ما کمتر به آن توجه شده است .در
این همایشها مجامع علمی و دانشــگاهها نیــز ورود میکنند
و با توجه به مسائلی که مطرح می شــود ،میتوان شاهد تامین
خوراک فکری برای قانونگذاران بود که کاری ارزنده به شــمار
میرود.

دبیر شورای هماهنگی بانکها تشریح کرد

همه چیز درباره ادغام شعب بانکها درخراسان رضوی
دنیای اقتصاد -دبیر شورای
هماهنگی بانکهای خراسان
رضوی گفت :طرح ادغام شعب
بانکها تاثیــرات اقتصادی
زیــادی دارد ،یکی از تاثیرات
کاهش هزینه و افزایش بهرهوری نیروی انسانی
است و همچنین منابع بانکها را کمتر درگیر
میکند.
به گزارش ایسنا ،حسن مونسان در خصوص طرح
ادغام و واگذاری شــعب بانکهــا تصریح کرد :بانک
مرکزی شاخصها و معیارهایی را برای ادغام شعب
بانک ها به ادارات مرکزی تمــام بانک ها ابالغ کرده
است ،اما خود بانک ها تعداد و درصد ادغام شعب را در
سطحکشوربرنامهریزیوبهمجموعهبانکهادرکلیه

استانهاابالغمیکنند.
وی با بیان اینکه این طرح چند ســال اســت که
آغاز شــده و در سه ،چهار ســال اخیر شدت گرفته
اســت ،افزود :در طرح ادغام شعب  ،واحدهای بانکی
ساماندهی میشود و بهره وری آن ها افزایش می یابد
و باتوجه به تراکم شــعبی که در برخی مناطق وجود
دارد ،ساماندهی صورت میگیرد و این برنامه ریزی به
صورتدرونسازمانیدربانکهاانجاممیشود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
خاطرنشــان کرد :طرح ادغام شعب بانکها تاثیرات
اقتصادی زیادی دارد ،یکی از تاثیرات کاهش هزینه
و افزایش بهرهوری نیروی انســانی است و همچنین
منابعبانکهاراکمتردرگیرمیکند،واحدهایبانکی
ادغام ،منحل و به فروش گذاشته میشوند و در واقع

ایننقدینگیواردچرخهاقتصادیمیشودومیتواند
رونق ایجاد کند و نســبت مالکانه بانکها را کاهش
دهد.
مونسان با اشاره به اینکه االن بعضا بانکها نسبت
مالکانــه زیادی دارند ،اضافه کــرد :درنتیجه این امر
نقدینگیبانکهامنجمدشدهودربخشمالکانهشان
اســت و این طرح باعث کوچک شدن نسبت مالکانه
میشود و در نتیجه این وجوه در چرخه اقتصادی قرار
میگیرد و به هر حال منجر به رونق اقتصادی ،کمک
بهواحدهایتولیدیوتامیننقدینگیآنهامیشود.
وی با بیان اینکه در نتیجه ادغام شعب ،نیروی کار
بانکهاکمترنمیشود،گفت:برخیازشعببانکها
ممکناستاستیجاریباشدوبااجرایاینطرح،این
هزینههاقطعمیشود.

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق مشهد گفت :در منطقه سنگان خواف بالغ
بر  3میلیارد دالر بودجه تعریف شده که بخشی از آن
احیاشدهاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشــهد ،حســین احمدی
سلیمانی در نخســتین نشست این کمیســیون اظهار کرد:
ســرمایهگذاریها ایجاب میکند تا اتاق نگاهی ویژه به بخش
معدن داشته باشــد و از همین جهت است که ارتباط صنایع
معدنی با واحدهای ســنگان امری مهم به شمار می آید .یکی
ازمسائلمهممادرکمیسیونرسیدگیبههمینمسئلهاست.
وی با اشاره به مشــکالت مربوط به صنایع معدنی با بخش
حملونقلبیانکرد:دردنیاحملونقلسیستمیمالیاتمحور
دارد .در کشور ما متاسفانه این بخش رانندهمحور است .صنایع
معدنیبزرگترینمصرفکنندهخدماتریلیوجادهایاستو
مشکالت ما در این بخش باید در چارچوب تعامل با کمیسیون
حملونقلاتاقمشهدانجامبگیرد.
zکمیسیونمعدنبادانشگاهواردتعاملشود

راضیه علیرضایی ،مدیر بومیســازی یکی از شــرکتهای
معدنی فعال در ســنگان نیز اظهار کرد :حدود 6سال گذشته
رویکرد ما توسعه صنایع معدنی بود و نقشــه راه در این حوزه
وجود داشت .وقتی قرار اســت سرمایهگذاری به استان بیاید،
این برای اســتان چالشهای بیشــتری ایجاد میکند .حال
اگر پروژهها بزرگتر باشــند ،سطح مسائل نیز متفاوت خواهد
شــد .در دوره قبل نیز تالشهای زیادی در این کمیســیون
صورت گرفت .من خوشــحال هســتم که رئیــس کنونی
ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت تخصص معدنــی دارد و
بقیه اعضای کمیســیون نیز تالش دارند به این بخش کمک
کنند.
وی ادامه داد :کمیســیون باید نقش مدیریتی خود را داشته
باشد و تشکلهای پایینتر وارد بررسی مشکالت جزئی نظیر
پهنهها شوند .کمیســیون باید بین هیات رئیســه و روسای
تشکلهاتعاملبرقرارکندوتقسیمکارصورتبگیرد.نکتهدیگر
این است که امروز ما توانستهایم که یکی از قطبهای معدنی
کشور شویم .باید کاری کرد که اتاق نیز به این حوزه کمک کند
چون معموال رویکرد بخش خصوصی این اســت که از دولت
گالیه میکنند .باید اتاق متقاعد شود تا در یک کار زیربنایی و
زیرساختیدرحوزهمعدنبهاستانکمککند.
علیرضایی با بیان اینکه دانشــگاه باید خیلــی جدی به ما
کمک کنــد و احتیاج داریم کمیســیون تفاهم مناســبی با
دانشگاه داشته باشــد ،خاطر نشــان کرد :برخی مواقع الزم
اســت نیازهای دانشــی حوزه معدن و صنایع معدنی از سوی
کمیسیون معدن اعالم شود .ما همیشــه در بازارهای دسته
دو یا دســته ســه دنبال تکنولوژی میگردیــم و باید اذعان
کنیم کــه دانش مــا در برخــی حوزههای معدنی بســیار
ناچیز است .در ادامه مجتبی ترکاشوند ،معاون معادن سازمان
صمتخراسانرضویگفت:ایناستاندرحوزهزمینازبرکات
خوبی برخوردار بوده و معادن فوقالعــادهای در آن وجود دارد.
خراسانرضویجزوسهاستانبرترموادمعدنیاست،بااینحال
حوزهمعدناستانچالشهایزیادیدارد.اعتراضاتزیادیدر
این حوزه وجود داشته که امیدواریم بتوانیم چالشهای آن را
کاهشدهیمتاتولیدثروتواشتغالدراستانصورتبگیرد.
ویاضافهکرد:مکاتباتموجودخیلیدستوپاگیرهستند.
میتوانیمتفویضاختیاراتانجامدهیمتامعدنکارانراحتتر
وبدوندغدغهبهکارخودبرسند.
zتفویض 10اختیاربهخانهمعدناستانازسویسازمانصمت

در ادامه غالمرضا نازپرور نایب رئیس کمیســیون معدن و
صنایع معدنی اتاق مشهد ،با بیان اینکه در حال حاضر بهترین
فرصت در اســتان ما وجود دارد چراکه اکثر مســئوالن فعال
و متخصص حوزه معدن هستند ،گفت :می توان با استفاده از
این فرصت مطالبات این بخــش را مطرح کرد .در حال حاضر
موضوع بیمــه در بخش معــدن یک دغدغه مهم به شــمار
میآید .در واقع معادن باید ارزیابی ریســک شــود و نمیتوان
همه معــادن را در قالب یک چارچوب بیمــه کرد .در همین
راســتا توافقنامهای با بیمه منعقد شــده که کارشناسان آن
با بازدیــد از معدن ،آن را بیمه میکننــد .وی افزود :در ابتدای
کار 10مورد تفویض اختیار از رئیس ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت اســتان گرفتیم که میتــوان از آن در جهت تحقق
اهداف حوزه معدن استان استفاده کرد .نمایشگاههای مربوط
به بخش معدن نیز رویدادهای مهمی هستند که خانه معدن
تالش دارد تا در آن شــرکت داشته باشد .نکته دیگر راهاندازی
کمیتههای تخصصــی در خانه معدن اســت .در حال حاضر
پیگیر راهاندازی کمیته اکتشــاف هستیم چون در این بخش
معضالتی وجود دارد که نشــان میدهد ضعیف کار کردهایم.
داشتندستورکارازاولویتهایماستونبایدباریبههرجهت
حرکتکرد.
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در خراسان رضوی به طور میانگین  19درصد جواز تاسیسها و 100درصد پروانه هایی که صادر شده به مرحله عملیاتی میرسد

ادامه از صفحه اول
در خراسان رضوی به طور میانگین  19درصد جواز
تاسیسها و 100درصد پروانه هایی که صادر شده به
مرحله عملیاتی میرسد .پروانه اکتشاف و گواهی کشف
معادن هم اشتغال موقت دارند اما وقتی به مرحله صدور
پروانه بهره برداری رسید ،بحث اشتغال ثابت است و
اینها برای روشن شدن اذهان عمومی در بیان آمارهای
اشتغال باید شفاف سازی شود.
zاز آخرین وضعیت واحدهای صنعتی تعطیل در
استانبرایمانبگویید.درسالجاریبااقداماتستاد
تسهیل و رفع موانع تولید چه تعداد واحد به چرخه
فعالیتبازگشتهاند؟
هم اکنون  5730واحد صنعتی در خراسان رضوی
فعالند که  195واحد از این تعداد در نیمه نخســت
امســال ایجاد شده است .حدود  30درصد واحدهای
استانغیرفعالندکهدلیلآننبودتسهیالتیامشکالت
بازار ،نوسانات ناشی از تحریمها و ...است.
واحدهایی که تحت تملک بانکها قرار میگیرند نیز
رها نمیشوند و وضعیتشان در ستاد تسهیل استان
بررسی میشــود؛ در این ستاد کارهای بزرگی انجام
شده و بهتر است رسانه ها به آن بپردازند تا صاحبان
صنایع در جریان آن قرار بگیرند؛ امسال در  57جلسه
ســتاد تسهیل  1671پرونده بررسی و  1856مصوبه
صادر شــده که از این تعداد برای  1607مصوبه اقدام
شده است .حتی آقای دین پرست معاون وزیر کشور
هم در رسانه ها اعالم کرد که ستاد تسهیل خراسان
رضوی از نظر مصوبات با فاصله از سایر استانها جلوتر
است .ما معتقدیم که حتی اگر 10درصد این مصوبات
هم اجرایی نشود ،باز هم کار بزرگی انجام شده است.
 zابتدای شهریور ماه  23هزار دستگاه خودرو در
ایران خودرو خراسان به دلیل نقص و نبود قطعه انبار
شده بود که امروز این تعداد به  14هزار دستگاه
دنیای اقتصاد -خراســان رضوی از نظر
وضعیت محیط کسب و کار در تابستان امسال
رتبه شانزدهم در میان استانهای کشور را
کسب کرده است.
نتایج طرح پایش ملی کســبو کار در تابستان
سال  1398نشان می دهد که شاخص ملی کسبو
کار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام
برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم
گذشته قرار گرفته است .گزارش مرکز آمار و اطالعات
اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسبوکار در
تابستان سال  1398نشان میدهد که رقم شاخص
ملی کسبو کار به ( 6/07نمره بدترین ارزیابی 10
است) رسیده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت
به ارزیابی فصل گذشــته (بهار  1398با میانگین
 )6/17است .همچنین این ارزیابی بیانگر آن است
که از دید فعاالن اقتصادی مشارکتکننده در این
پایش ،در اکثر استانها ،وضعیت بیشتر مؤلفههای
مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان ،1398
تا حدودی مساعدتر شده است .رقم شاخص کسب
و کار خراسان رضوی در تابستان امسال  6/03بوده

کاهش یافته؛ اما سوال اینجاست که چرا خراسان
رضوی که قطب دوم خودروسازی کشور است و
حدود  320واحد قطعه سازی دارد ،باید با کمبود
قطعه مواجه شود و این موضوع در نهایت به انبار
خودرودراینحجمبینجامد؟
ضمن احترامی که برای قطعه سازان قائلم و با تمام
توان به دنبال رفع مشکالتشــان میروم ،از برخی
موارد گالیهمندم و معتقدم برخی قطعات الکترونیکی
که کماکان وارد کشور و استان میشود ،باید توسط
واحدهای داخلی ساخته شود اما این موضوع یک شبه
امکان پذیر نیست .امروز چند شرکت معتبر قطعه ساز
در دنیا فعالند که بقیه دنیا قطعات مورد نیاز خود را از
آنها تامین میکنند و اینکه آنها در شرایط تحریم جلوی
واردات را گرفته اند ،تقصیر قطعه ساز نیست اما توقع
ما این است که ساخت بورد الکترونیکی خودرو هم در
استان انجام شود .طراحی مدار توسط نیروهای باسواد
در دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان امکان پذیر
است و شرکتی که بخش برقی و الکتریکی را میسازد،
میتواند قطعات مورد نیاز وارداتی را هم بسازد .یکی از
دالیل انبار شدن  23هزار خودرو نبود همین قطعات
الکترونیکی بود که امیدواریم بتوانیم در برنامه های
آتی به طور جدی این موضوع را بومی سازی کنیم.
برنامه تولید ایران خودرو خراســان در سال جاری،
تولید یکصد هزار دستگاه خودرو سواری است که طی
نیمه نخســت امسال  40هزار و  643دستگاه در این
واحد تولید شده است .البته ظرفیت بیش از این است
و در ســالهای گذشته تا 120هزار خودرو هم در این
استان تولید شده است.
 zاز آخرین وضعیت شهرک صنعتی چرمشهر
و تصفیه خانه این شهرک بگویید؛ با توجه به
بازدیدهایی که از این شهرک صنعتی داشتید ،آیا
میتوان به تکمیل تصفیه خانه فاضالب آن تا پایان

امسال امیدوار بود؟
ضمن اینکه وظیفه داریم روند تولید را حفظ کنیم
اما وظیفه مهمتر ما این اســت که منطبق با ضوابط
مربوط به سالمت مردم کار کنیم؛ به همین دلیل در
برخی جلساتی که مرتبط با کمیسیون ماده  11قانون
هوای پاک است ،با فعالیت یک واحد به شدت آالینده
که در مجاروت سکونتگاهها باشد ،مخالفت میکنیم و
پیشنهاد انتقال واحد را به مکانی دیگر ضمن استفاده
از فیلتراسیون میدهیم.
واحدهای چرمشــهر بیشتر آالیندگی منابع آبی و
خاکی دارند که در صورت تکمیل تصفیه خانه های
مدول یک و مــدول دو ،این آالیندگی حتما به حد
مجاز میرســد .طبق برنامه ای کــه برای واحدهای
چرمشهر گذاشتیم ،آنها باید ظرف مدت کوتاهی نتایج
آزمایشگاهی را ارائه بدهند و اثبات کنند که کروم شش
ظرفیتی ندارند و کروم واحدهای آنها سه ظرفیتی است؛
در صورت اثبات این موضوع شرایط فرق میکند و در
غیر این صورت کارخانه ها مکلفند که پیش تصفیه
داشته باشند و سپس بقیه پساب آنها به سمت تصفیه
خانه اصلی برود و این به سرعت میتواند آالیندگی را
کاهش دهد .تا پایان امســال مدول یک تصفیه خانه
چرمشــهر مشهد کامل میشود و بخش عمده ای از
مدول دو هم کامل خواهد شــد .در تمام شهرهایی
که صنعت چرم وجود دارد ،وضعیت همین اســت؛
چرمشهر تبریز وضعیتی به مراتب بدتر از مشهد دارد
و برای چرمشهر تهران هم در گذشته بارها به دادگاه
و سازمان بازرسی رفتیم .در برخی شهرها هنگام ایجاد
شهرک بالفاصله کارخانه پشم شویی تاسیس میشود
و این امر به شدت بوی متعفن اطراف شهرک را کاهش
میدهد؛ اما امروز در شــهرک چرمشهر مشهد پشم
مرطوب میماند و بوی تعفن میگیرد؛ برای حل این
مشکل مکاتباتی با سازمان توسعه تجارت انجام دادیم و
موضوع در ستاد تسهیل ملی هم مطرح شده و خواستار
این هستیم که عوارض محصوالت صادراتی چرمشهر،
به خود این شهرکها بازگردد تا اصالح امور چرمسازها
اتفاق بیفتد.
 95zدرصدصنایعخراسانرضویمتعلقبهبخش
خصوصی است و نقش این بخش در اقتصاد استان
ط شما با تشکلهای بخش
انکارنشدنی است .ارتبا 
خصوصی چگونه است و چقدر از مشورت و ظرفیت
آنها به ویژه آقای شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران
برایحلموضوعاتدروناستانیاستفادهمیکنید؟
وجود آقای شافعی منهای فعالیت اقتصادی اش ،به
لحاظ مسئولیتی که در اتاق ایران و مشهد دارد ،برای
استان مغتنم است و بسیاری از موارد که در حوزه ما
دولتیها دلیلی برای مطرح کردن ندارد ،از طرف ایشان
و اتاق بازرگانی و یا دیگر تشکلها چون خانه صنعت و
انجمن مدیران صنایع ممکن است مطرح شود و نتایجی
به نفع صنعت ،معدن و اصناف حاصل شود .معتقدم

اتاق بازرگانی و شــخص آقای شافعی برای صنعت و
معدن اســتان اثرگذار است و باید از حضور و نظرات
ایشان استفاده کنیم.
 zدر خراسان رضوی بین برخی تشکلها اختالف
نظرهایی وجود دارد که این اختالفات در اسفندماه
پارسال و همزمان با انتخابات هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی به اوج خود رسید و موضع گیری سازمان
صمت در این میان ،دلخوری برخی تشکلها را به
دنبال داشت؛ شما در دوره مدیریتی خود چطور با
اینقضیهبرخوردمیکنید؟
مامیخواهیمشرایطیپیشبیایدکهبینتشکلهای
بخش خصوصی هــم افزایی صورت گیرد نه تفرق و
تشنج؛ زیرا این تفرق و تشنج انرژیها و صمیمیتها و
اعتبار استان را از بین میبرد .به عنوان یک متولی دولتی
یقینا نسبت به این موضوع حساسم و هرکاری که بتوانم
برای رفع کدورتهای احتمالی انجام میدهم .معتقدم
اگر در اظهارنظرهای فنی و تخصصی اختالف نظر باشد
اشکالی ندارد اما نظرات باید روی اصول مشترک باشد
و این نیاز امروز استان ماست.
 zاخیرا در یکی از روزنامه های محلی گزارشی
درباره اعتراض بخش خصوصی به واگذاری
اکتشاف  30هزار کیلومتر مربع از اراضی خراسان
رضوی به یک سازمان دولتی و غیربومی منتشر شد؛
یکی از مسئوالن پیشین سازمان صمت هم گفته
سازمان در واگذاری این پهنه به «ایمیدرو» دخالتی
نداشته و تصمیم ،مستقیم در وزارتخانه گرفته شده
است؛چراچنیناتفاقیبایدبیفتد؟
آن گزارش را خواندم و گمان میکنم اطالعات به آن
روزنامه به درستی منتقل نشده بود .واقعیت این است که
در سراسر کشور به دلیل عدم توانایی بنگاههای بزرگ
برای معدنکاری ،عرف است که کار اکتشاف و زمین
شناسی را دولتها انجام دهند اما به محض اینکه کار
به مرحله بهره برداری برسد ،این مرحله باید به بخش
خصوصی واگذار شود و در استان ما هم این اتفاق خواهد
افتاد 30 .هزار و  597کیلومتر مربعی که واگذار شده
تنها مربوط به خراسان رضوی نیست و خراسان جنوبی
و بخشهایی از سمنان را هم دربرمیگیرد اما حدود 80
درصد از این اراضی در استان ما واقع شده است و من
برای این موضوع شخصا مکاتبه و پیگیری کرده ام.
مقرر شــده یک شرکت معتبر کارهای مقدماتی و
اکتشــاف را انجام دهد و سپس دولت براساس اصل
 44و رویه وزارتخانه مکلف اســت بهره برداری را به
مزایده بگذارد و شرکتهای متخصصی که توان مالی
و تخصصی و لجستیک دارند ،شرکت میکنند و برنده
مزایده مشخص میشــود .این اکتشاف و در نتیجه
بهره برداری اشتغال بسیاری به دنبال خواهد داشت
و اگر بخش دولتی بخواهد در زمینهای اکتشــاف
شده ماندگار شود ،اولین نفری هستم که به موضوع
معترض میشوم .عرصه 30هزار کیلومتر مربعی که

اتاق ایران نتایج پایش ملی کسبوکار در تابستان  98را اعالم کرد

رتبه شانزدهمکسب وکار خراسان رضوی
شاخص استانی محیط کسبوکار
استان

سال 95

سال 96

سال 79

تابستان 97

بهار 98

تابستان 98

درصد تغییرات فصل تابستان نسبت به*
فصل گذشته

فصل مشابه سال گذشته

خراسان جنوبی

5/95

5/57

6/13

6/25

5/89

6/01

2/12

-3/80

خراسان رضوی

5/85

5/70

6/13

6/20

6/10

6/03

-1/12

-2/71

خراسان شمالی

6/21

6/21

6/59

6/61

6/35

6/37

0/33

/3/61

* :منفی بودن درصد تغییرات بهمعنای بهتر شدن وضعیت نسبت به دوره گذشته است.
که نسبت به فصل گذشته  1/12درصد و نسبت به
تابستان سال گذشته  2/71درصد بهبود یافته است.
بر اساس یافت ه های طرح پایش ملی کسبو کار در
تابستان  ،1398استانهای سیستان و بلوچستان،
خراسان شمالی و البرز دارای بدترین وضعیت محیط
کسبوکار و استانهای آذربایجان غربی ،گیالن و

زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کسبو کار
نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند .برش استانی
نتایج این طرح نشان می دهد  ۸۹فعال اقتصادی که
به نیابت از بخش خصوصی خراسان رضوی در این
پایش شرکت کرده اند ،غیر قابل پیش بینی بودن
و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت ،بی ثباتی

سیاســت ها ،قوانین و مقررات و رویه های اجرایی
ناظر بر کســب و کار و رویه های ناعادالنه ممیزی
و دریافت مالیات را از عوامل و موانع عمده محیط
کســب و کار در سه ماه آغازین سال جاری دانسته
اند .سید محمدرضا هاشمی کارشناس پایش طرحها
و برنامه های اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص

سامانه ارتباطی3000224800:

برای اکتشــاف به ایمیدرو واگذار شده حاوی عناصر
پلی متال ارزشمندی چون زنجیره طال ،نقره و سنگ
آهن است و امیدواریم در زمانی نه چندان دور شاهد
تحولــی جدی در صنایع معدنی ایران باشــیم که از
خراسان اتفاق می افتد.
 zیکی از فعاالن معدنی مدعی شده که در مدت
قرارداد اکتشاف ،پهنههای واگذارشده بلوکه
میشوند و به بخش خصوصی اجازه اکتشاف
داده نمیشود .اطالعات حاصل از اکتشاف هم
بلوکه میشود و بعدها اگر بخش خصوصی برای
محدودهای کوچک ذیل آن پهنه ،اطالعات الزم
داشته باشد ،باید آن را بخرد .آیا این موضوع صحت
دارد و قانونی است؟
ما مانع فعالیت ســایر واحدها در پهنه اکتشــاف
نمیشویم؛ کما اینکه هم اکنون در آن منطقه واگذار شده
به شرکت دولتی حدود  240معدن خصوصی در حال
فعالیتند .از طرفی اینطور نیست که اطالعات حاصل
از اکتشاف را به متقاضی بفروشیم؛ واقعیت این است
که فعالیت اکتشافی چه برای بخش خصوصی و چه
برای بنگاه بزرگ معتبری که ابزار اکتشاف دارد؛ هزینه
بر اســت و در زمان واگذاری اراضی برای بهره برداری
معدنی براساس قانون ،هزینه های اکتشافی مشخص
و ابالغ میشود و باید به اکتشاف کننده پرداخت شود.
 zبه عنوان آخرین سوال ،از دیدگاهتان نسبت به
تفکیکوزارتخانهصنعت،معدنوتجارتبگویید.
به عنوان یک کارشناس مخالف تفکیک وزارتخانه ام
زیرا معتقدم بعد از  8سال که روی ادغام این بخشها
کار شــده و موضوع جا افتاده اســت ،تفکیک دوباره
وزارتخانــه هزینه های زیادی را تحمیل میکند و تا
زمانی که کارها شکل بگیرد ،فاصله زمانی اتفاق می
افتد که به نفع مردم نیست.

تسنیم-رئیسسازمانمدیریتوبرنامه
ریزی خراســان رضــوی از کاهش ۲
درصدی نرخ بیکاری استان در تابستان
 ۹۸نسبت به مدت مشابه سال گذشته
خبرداد.
رضا جمشیدی در جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استانکهبامحوریتشهرستانهایتربتحیدریه،مهوالتوزاوه
در محل دفتر استاندار برگزار شد ،اظهار کرد :با مجموعه اقداماتی
که صورت گرفته اســت ،نرخ بیکاری تابستان سال 98نسبت به
مدت مشابه سال گذشته 2درصد کاهش یافته و از 11به 9درصد
کاهشیافتهاست.
وی با اشاره به افزایش آمار شاغلین استان در سال جاری ،افزود:
تعداد شــاغلین خراسان رضوی در تابســتان سال گذشته یک
میلیون و 947هزار نفر بود که براساس آخرین آمارگیری این رقم
درتابستانامسالبه 2میلیونو 65هزارنفرافزایشیافتهاست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی تصریح
کرد :کاهش آمار بیکاری نتیجه افزایش تعامل مسئوالن دولتی
و معینهای اقتصاد مقاومتی اســتان است که به موجب آن نرخ
مشارکتاقتصادیبارشدهمراهشدهاست.

تشکیل ۷۷۷پروندهتخلفصنفیدرمشهد

ایرنا-رئیسشعبهســیارتعزیراتحکومتیخراسان
رضوی گفت ۷۷۷ :پرونده تخلــف تعزیراتی طی  ۶ماه
نخست امسال برای فعاالن صنفی بخشهای مختلف در
کالنشهرمشهدتشکیلوثبتشدهاست.
امید جلیلی افــزود :در اجرای طرح برخورد بــا انواع تخلفات
نظیر گران فروشــی و کم فروشــی در نیمه نخست سال جاری
 ۸۹۹مــورد بازرســی از واحدهای مختلف صــورت گرفت که
 ۴۵مــورد بدون تخلف بودند .وی اظهار کرد :در این بازرســی ها
 ۷۹مورد تخلف مشــاهده و منجر به تشــکیل ۷۷۷پرونده شد.
جلیلــی گفــت ۶۳ :مورد نیــز تذکر بــه واحدهــای مربوطه
داده شــد .وی ادامــه داد :ارزش تخلفــات ایــن واحدها بیش
از یــک میلیــارد ریــال و میــزان وصولــی جرایــم تخلفات
نیــز در ایــن مــدت  ۲میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون ریــال بود.
 ۱۸۳هزارو ۳۸۰واحدصنفیتولیدی،توزیعی،خدماتیوخدمات
فنی دارای جواز کســب و  ۱۷هزار و  ۳۸۲واحد صنفی فاقد جواز
کسبدراستانخراسانرضویفعالیتدارند.

ساخت ۷۷۴خانهبرایمددجویان
روستاییخراسانرضوی

ما میخواهیم شرایطی پیش بیاید که
بین تشکلهای بخش خصوصی هم
افزایی صورت گیرد نه تفرق و تشنج؛
زیرا این تفرق و تشنج انرژیها و
صمیمیتها و اعتبار استان را
از بین میبرد

گفت :کسب نظر و تکمیل پرسشنامه از سوی این۸۹
فعال اقتصادی خراسان رضوی برای دوازدهمین دوره
پایش محیط کسب و کار در تابستان  ۹۸در مدت
یک ماه انجام گرفت که با مشارکت  ۶۷درصدی آنان
همراه بود .وی گفت :در این طرح همچون دوره های
گذشته  ۲۸مانع اصلی برای محیط کسب و کار مورد
سنجش قرار گرفت که نتایج آن در گزارش «پایش
ملی محیط کســب و کار ایران در تابســتان »۹۸
منعکس شده و بر این اساس خراسان رضوی با کسب
نمره شاخص  6/03در رتبه شانزدهم از نظر وضعیت
محیط کسب و کار قرار گرفته است .کارشناس پایش
طرح ها و برنامه های اتاق بازرگانی مشهد افزود :گرچه
نمره شاخص در دوره بهار  6/10بود و اندکی بهبود
در این بخش مشاهده می شود اما در عمل نسبت به
دوره پیشین در رتبه استان خراسان رضوی تغییری
ایجاد نشده است.
نمودارزیربیانگروضعیتشاخصمحیطکسب
و کار استان خراسان رضوی طی یکسال اخیر
است که با شاخص محیط کسب و کار کشور
مقایسه شده است.

ایرنا ۷۷۴ -واحد مسکن روســتایی در نیمه نخست
امسال برای مددجویان زیرپوشــش کمیته امداد امام
خمینی (ره) در خراسان رضوی ساخته ،تکمیل و مقاوم
سازیشد.
مدیر تامین مســکن کمیته امداد خراسان رضوی گفت :انجام
خدمات عمرانی این نهاد برای مددجویان روستایی شامل انجام
تعمیراتتاسقف ۳میلیونتومانومقاومسازیمسکنروستایی
تا سقف ۲۰میلیون تومان به صورت بالعوض است که در صورت
نیاز به تسهیالت بیشتر ،سرپرســتان خانوار به بانک های عامل
معرفیمیشوند.
محمد صحرایی افــزود :در مجموع برای ســاخت یا تکمیل
واحدهای روســتایی مددجویان زیرپوشــش بیش از 9میلیارد
تومان ازمنابعداخلیکمیتهامداد،کمکهایخیران،تسهیالت
بانکهاوآوردهمددجویانهزینهشدهاست.
وی با بیان اینکه حدود ۸۵درصد از پروژه های ساخت و تکمیل
واحدهای مســکونی در روستاها اجرا شده اســت اظهار کرد :در
نیمه نخست امسال ۴۲واحد روستایی نیمه تمام با هزینه حدود
 ۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال و  ۷۳۲واحد روســتایی با هزینه
بیش از ۹میلیارد تومان ساخته و به سرپرستان خانوار واگذار شده
است.ویگفت:ایننهاددر ۶ماه نخستامسال درمجموع ۲هزار
و  ۵۲پروژه عمرانی برای مددجویان زیرپوشــش در بخش های
ساخت یا خرید مســکن شهری ،مقاوم سازی مسکن روستایی و
تعمیراتاجراکردهاست.

نامگذاریخیابانیدرپایتختفرهنگیاروپا
بهنامخراسان

دنیای اقتصاد -مشاور امور بین الملل
شهردار مشهد از نامگذاری خیابانی در
پایتخت فرهنگی اروپا به نام خراسان
خبرداد.
حسین کشــیری گفت :در مراسمی که با
حضور موحدی زاده نائب رئیس شــورای اســامی شهر مشهد،
مقاماتدیپلماتیک،شهردارماتراومقاماتایتالیاییبرگزارشد،در
بخش جدید شهر ماترای ایتالیا ،خیابانی به نام خراسان نامگذاری
و سردیس فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی نیز جانمایی شد تا
همزمانباافتتاحپارکبزرگماترانصبشود.
وی بیان کرد :جایگاه حکیم ابوالقاســم فردوسی در شعر و ادب
فارسی در نزد جهانیان زبانزد است و همین امر سبب شد به پاس
بزرگداشت مقام این شاعر بلند آوازه ،سردیس این شاعر بلندآوازه
همزمانبانامگذاریخیابانیدرشهرماترایایتالیابهنامخراسان؛
جانماییشود.
کشیری با اشــاره به اینکه ماترا ،شهری در جنوب ایتالیا است و
به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019شناخته می شود،
افزود :این شهر باســتانی در دل صخره ها بنا شده و دارای قدیمی
ترین غارهای مصنوعی جهان اســت و هرســاله تعداد زیادی از
گردشگرانجهانرابهخودجذبمیکند.

