هشدار رئیس اتاق ایران
درخصوصیارانههایپنهانانرژی

تجربه هدفمندی یارانهها
تکرار نشود

ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه 2
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«دنیای اقتصاد» سازوکار و اهداف فعالیت کمیسیون های اتاق را بررسی کرد

انتظار ایجاد  66هزار شغل
از اقامتگاههای بومگردی خراسان
مژگان ثابت تیموری *
در حال حاضر استان اصفهان در بین استانها
به واسطه تنوع جاذبههای فرهنگی و تاریخی
و همچنین شناخته شــده بودن در سطح
نالمللیازبیشترینتعداداقامتگاهبومگردی
بی 
برخوردار بوده و به همان نسبت از بیشترین
درآمد ناشی از این حوزه برخوردار است .البته نمیتوان درآمد
دقیقی برای یک اقامتگاه بومگردی در نظر گرفت و آن را تخمین
زد چون نرخ یک اقامتگاه از شبی  70تا  500هزار تومان متغیر
است .هماکنون استانهای اصفهان ،مازندران ،خراسان رضوی،
کرمان و جدیدا ً خراسان جنوبی در حال ارتقای سطح کمی و
کیفی اقامتگاههای بومگردی خود هستند .با توجه به اینکه ابالغ
ضوابط استانداردسازی اقامتگاههای بومگردی از سوی سازمان
میراث فرهنگی اعالم و ابالغ شده ،قطعا همه اقامتگاهها از این
نظر استاندارد مطلوب را ندارند .به طور کلی از لحاظ رتبهبندی
کیفی اقامتگاههای بومگردی ،استان اصفهان در جایگاه نخست
قرار دارد .اســتان خراسان رضوی نیز در این زمینه روند رو به
رشدی داشته و تعداد اقامتگاههای آن از  3به  11درصد افزایش
پیدا کرده است .مساله دیگر تعداد اقامتگاههای هر استان طبق
برنامهریزی برنامه ششم توسعه است که بر این اساس قرار است
خراســان رضوی  224اقامتگاه بومگردی داشته باشد .در حال
حاضر براساس گزارش سرپرست معاونت گردشگری اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تعداد
اقامتگاههای بومگردی مجوزدار اســتان  75مورد است که قرار
است  112مورد دیگر که موافقت اصولی آن صادر شده ،کمکم
به این تعداد افزوده شــود .اینکه چه زمانی این موافقت اصولی
قطعی میشود و چه زمانی این مجموعهها به بهرهبرداری میرسد،
مشخص نیست .بر این اساس  66هزار شغل در استان در نتیجه
توسعه اقامتگاهها ایجاد خواهد شد .اگر به ازای هر  6گردشگر
خارجی و هر  25گردشگر داخلی یک اشتغال در حوزه بومگردی
ایجاد شود ،رقم اشتغال استان در حوزه بومگردی به همان حد
مورد نظر برنامه ششم خواهد رسید.
ادامه در همینصفحه

ت اقتصادی دراتاق
چارهجویی مشکال 
دنیای اقتصاد  -نقش اتــاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش
خصوصی برای رســاندن صدای این بخش به گوش قوای سه
گانه بر کسی پوشیده نیســت .اتاق بازرگانی خراسان رضوی
همواره از اتاقهای اثرگذار و مهم ایران به شــمار میرفته که به

ویژه در سالهای اخیر و در قالب کمیسیونهای زیر مجموعه
خودونیزشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی،مشکالت
بسیاری از فعاالن اقتصادی را رصد کرده و با تحلیل و بررسی
آنها ،راهکارهــای الزم را به گوش اتاق ایــران و نیز مجلس

ادامه یادداشت

در شورای ساماندهی مبادالت مرزی خراسان
رضوی اعالم شد

عضوهیاتمدیرهانجمنصنفیشرکتهای
حملونقلبینالمللیمطرحکرد

ممانعتمرزبانیازورود
کامیونهابهمرزمیلک

دنیای اقتصاد فرصتها و چالشهای اقامتگاههای بومگردی را بررسی میکند

اقامتگاههای بومگردی ،از فرصت تا تهدید
همینصفحه

استان صورت گرفته تا اولویت صدور مجوز اقامتگاه
بومگردی با روستاییان باشد.
با توجه به اینکه طرح توسعه اشتغال روستایی  3سال
است که آغاز شده و یکی از ظرفیتهای مندرج در
آن توسعه اقامتگاههای بومگردی بوده ،دولت بودجه
ویژهای به این موضوع اختصاص داده است .در حال
حاضر یک متقاضی روســتایی برای راهاندازی یک
اقامتگاه بومگردی میتواند حداکثر تا  100میلیون
تومان تســهیالت با ســود کم دریافت کند .همین
موضوع موجب افزایش عالقه و رغبت روستاییان به
این مساله شده و مشوقی برای توسعه اقامتگاههای
بومگردی بهشمار میرود.
در حال حاضر شهرستانهای کالت ،نیشابور و درگز
به واسطه جاذبههای طبیعی پتانسیل بیشتری برای
راهاندازی اقامتگاههای بومگردی دارند .با این حال در
شهرستانهای چناران ،گناباد و نشتیفان نیز راهاندازی
این اقامتگاهها در حال افزایش است.
*دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی

ممانعت مرزبانی از ورود کامیونها به مرز میلک
دنیایاقتصاد-عضوهیاتمدیره
انجمــن صنفی شــرکتهای
حملونقل بینالمللی خراسان
رضوی گفــت :مرزبانی به علت
مشکالتی ،مانع ورود کامیونها
بهمرزمیلکمیشوند.
به گزارش ایسنا ،ابراهیم عطایی در خصوص وضعیت
مرز میلک اظهار کرد :متأسفانه بعد از تعطیالت عاشورا
و تاسوعا در ایران و افغانستان و انتخابات افغانستان ،در
ورود به مرز میلک و حتی جدیــدا ًخروج از مرز بهطرف
افغانستان دچار مشکالت عدیده شــدهایم .وی افزود:
در حال حاضــر  500تا  600دســتگاه از کانتینرهای
همکاران ما در بندرعباس خوابیده که علت آن کمبود
کامیون اســت ،این در حالی است که بیش از  95درصد
حمل ترانزیت به سمت مرزمیلک توسط کامیونهای
افغانستانی در حال انجام اســت و عم ً
ال سود ناشی از ارز
راآنانکسبمیکنند.
عضــو هیاتمدیره انجمــن صنفی شــرکتهای
حملونقــل بینالمللی خراســان رضوی بیــان کرد:
همچنین تا زمانی که کامیونهای افغانستانی وارد ایران
نشوند امکان حمل بار نیز صورت نمیگیرد عالوه بر آن
در مرزبانی نیز به علت مشــکالتی که خود از آن مطلع
هســتند ،مانع ورود کامیونها میشوند و کامیونها با

نشــینان و دولت رسانده اســت .پارلمان بخش خصوصی به
مانند هر تشکل و مجموعه ای دیگر دارای زیر مجموعههایی
است و کمیسیونها نقش بازوان مشــورتی این تشکلها را
برعهدهدارند.
صفحه 3
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عضوهیاتمدیرهانجمنصنفیشرکتهایحملونقلبینالمللیمطرحکرد
سختی وارد میشوند .عطایی خاطرنشان کرد :در حال
حاضر 20روز است که ما با این سه مشکل مواجه هستیم
و در این فاصله کرایهها نیز  30تا  35درصد افزایش یافته
است ،در این راستا پیگیریهای زیادی شده اما نتیجهای
نداشته و مشکالت همچنان پابرجاست .وی اضافه کرد:
همچنیندرحالحاضرحدود 100تا 200کامیونروی
پل قرار دارد اما طرف ایرانی ماشینها را قبول نمیکند و
در این میان قطعی سیستم گذرنامه مرز میلک نیز مزید
بر علت اســت اما مشکل اصلی ما با مرزبانی است زیرا به
صورت شفاف با ما صحبت نمیکنند .عضو هیاتمدیره
انجمن صنفی شــرکتهای حملونقــل بینالمللی
خراســان رضوی تصریح کرد :در حال حاضر با توجه به
تحریمها با هزار مشــکل تالش میکنیم تا ترانزیت را از
مســیر ایران انجام دهیم
امــا مشــکالت مطرح
شــده ســبب نارضایتی
صاحبکاران خارجی شده
است .عطایی با بیان اینکه
بیش از 60درصد ترانزیت
افغانســتان از مرزمیلک
عبــور میکنــد ،گفت:
صــادرات زیادی از جمله
سیمان خاش و سیستان

مکانیابیاراضیمناسب
راهاندازی شهرکهای
سوغاتوپوشاک

سهمبازارچههایمرزیدر
صادراتنیمهنخستامسال

انتظار ایجاد  66هزار شغل از اقامتگاههای بومگردی خراسان
مستقر شــده که کارشناســان آن هر از چندی از
اقامتگاههای بومگردی بازدید کیفی دارند .عالوه بر
این اگر شکایتی وجود داشته باشد ،موضوع به اداره
کل میراث فرهنگی اســتان ارائه و از این طریق نیز
پیگیری میشود.
هماکنون سرمایهگذاری برای راهاندازی اقامتگاههای
بومگردی در حال افزایش اســت؛ خصوصا از سوی
کسانی که شهرنشین بوده و ساکن روستا نیستند.
اثر مطلوب این ماجرا سرمایهگذاری در یک روستا و
ارتقای شرایط اقتصادی آن است .البته به دلیل اینکه
روستاییان ممکن است دخیل در این فعالیت اقتصادی
نشوند ،این احتمال وجود دارد که چنین فعالیتی برای
روستاییان دلزدگی ایجاد کند.
با توجه به صحبتهای کارشناسان اداره کل میراث
فرهنگی استان برنامهریزی جهت شناسایی اماکن
مســتعد ایجاد اقامتگاه بومگردی در اســتان انجام
شده اســت .نکته مهم این است که باید تمایلی از
سمت روستاییها برای ایجاد اقامتگاههای بومگردی
باشد.
البته یکسری برنامهریزیها در اداره کل میراث فرهنگی

معاوناقتصادیاستاندارخراسانرضویتاکیدکرد

اقامتگاه بوم گردی ادیب در شهر گناباد واقع شده و متعلق به دوران قاجار است.

یادداشت

اقامتگاههای بومگردی بر افزایش ماندگاری گردشگران
تاثیر قابل توجهی خواهد داشــت چون بسیاری از
گردشگران تمایل به حضور در اماکن تکراری ندارند و
مایل نیستند از یک شهر به شهری دیگر سفر کنند.
حتی بسیاری از گردشگرانی که به مشهد میآیند هم
قطعا تمایل دارند به یکسری از جاذبههای پیرامون
مشــهد در قالب بومگردی و اقامتگاه بومگردی سر
بزنند .همچنین بسیاری از افراد برای طبیعتگردی و
روستاگردی به مناطق مختلف مراجعه میکنند .باید
توجه داشت پیشتر اقامت در روستاها ممکن نبود
و شــباقامت رخ نمیداد اما با توسعه اقامتگاههای
بومگردی در استان و با برنامهریزی دولت در این حوزه،
حداقل وجود یک اقامتگاه موجب جذب گردشگر به
همان نسبت خواهد شد.
در حــال حاضر نظارت بر اقامتگاههای دارای مجوز
قطعی فعالیت با اداره اماکن است و اگر در اقامتگاهی
مشکلی پیش آید ،مساله از طریق دهیاری و فرمانداری
در دستور کار پیگیری قرار میگیرد .ضمن اینکه در
اداره کل گردشگری استان مدیریت امور بومگردی
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از این مسیر انجام میشود و در پنج ماه گذشته  18هزار
کامیون سیمان خاش به ســمت افغانستان صادر شده
اســت .وی ادامه داد :مرز میلک بسیار شلوغ است و باید
تمهیداتوزیرساختهایمناسبآنتهیهشود،درحال
حاضر یک پل در این مرز وجود دارد که به علت تنگی و
باریکی مشکالت زیادی را ایجاد کرده است ،همچنین
پیشنهادهایی برای شبانهروزی شدن مرز مطرح شده
اما تاکنون محقق نشده است .عضو هیاتمدیره انجمن
صنفی شــرکتهای حملونقل بینالمللی خراســان
رضوی بیان کرد :خواهش من از مسئوالن این است که
به این مرز توجه بیشتری شود زیرا  40درصد از ترانزیت
کشور از مرز دوغارون و میلک انجام میشود و به همین
جهتاینمرزنیازمندبرنامههایخاصیاست

همین صفحه

انجام ۳۰۸پروازدرمسیر
مشهد-عتباتعالیات
صفحه 4

پرداخت 35میلیاردتومان
تسهیالتاشتغالروستایی
در سبزوار
صفحه 2

دنیایاقتصادفرصتهاوچالشهایاقامتگاههایبومگردیرابررسیمیکند

اقامتگاههایبومگردی،ازفرصتتاتهدید
سعیدکریمپور
دنیای اقتصاد -صنعت گردشگری ایران به تازگی شکل و شمایل جدیدی پیدا کرده و دولتمردان هم به این موضوع توجه ویژهای
خبرنگار
دارند؛امروزباتوجهبهآسیبپذیریاقتصادوابستهبهنفت،تمرکزسرمایهگذاریهایبلندمدتبهحوزههایدیگرازجملهگردشگری
افزایش یافته و به همین دلیل رئیسجمهور ،شهریور ماه به رئیس سازمان میراث فرهنگی دستور داد به طور جدی به فکر توسعه گردشگری و ایفای
نقش این سازمان در تولید و اشتغال باشد .به نظر میرسد پس از بهبود روابط بینالمللی کشور با برخی کشورها در قالب معاهده برجام ،دیدگاههای
بینالمللینسبتبهایراندرحالدگردیسیبودهوسفرهایگردشگرانخارجیبهکشورمانافزایشیافتهاست.امروزکهامریکاازبرجامخارجشده،
بازهمایندیدگاهتغییرزیادینکردهوایرانبهعنوانیکیازمقاصدگردشگریموردعالقهاتباعکشورهایغربیشناختهمیشود.سالگذشته7/8
میلیون گردشگر خارجی به کشــور ما سفر کردهاند و این آمار در سه ماه ابتدایی امسال 2میلیون و 30هزار نفر بوده است.اما میدانیم که گردشگری
انواع مختلفی دارد و یکی از گونههای بســیار رواج یافته آن در سالهای اخیر گردشگری مبتنی بر بومگردی است .به ویژه در یکی دو سال گذشته،
اقامتگاههای بومگردی جای خود را در دل صنعت توریسم باز کرده اند؛ اقامتگاههایی که نه تنها مکانی برای استراحت و ماندگاری مسافران به شمار
میروند،بلکهخودنوعیجاذبهگردشگریهمهستند.یکیازمهمترینتاثیراتایناقامتگاههاافزایشبازدیدمسافرانازروستاهاومکانهاییاست
کهقبالبهخاطرنبودمکانیبرایاستراحت،نادیدهگرفتهمیشدومسافرانکمتریدرآنمنطقهحضورمییافت؛درواقعمیتوانمهمتریناثراقامتگاه
بومگردیراافزایشطبیعتگردیمسافرانوبازدیدازاماکنبکروکمتردیدهشدهدانست.کارشناسانگردشگریمیگویندایناقامتگاههامسافرت
راهمهجاییوهمگانیمیکندوبهکسانیکهمحدودیتزمانیدارند،کمکمیکند.

zرتبهسومخراسانرضویدرتعداداقامتگاههایبومگردی

آنطور که یوسف بیدخوری سرپرست
معاونت گردشــگری ادارهکل میراث
فرهنگی خراســان رضوی میگوید
«تعــداد اقامتگاههــای بومگردی در
استانهای اصفهان و شیراز بیش از سایر استانهاست

و خراســان رضوی در رتبه سوم قرار دارد ».او اضافه
میکند :در مقایسه با دیگر استانها مانند اصفهان که
 400اقامتگاه بومگردی در اختیار دارد ،این احتمال
وجود دارد که تعداد اقامتگاههای بومگردی استان ما
نیز به  120مورد برسد .البته تالش شده صدور مجوزها
بیرویه نباشد و کیفیت لحاظ شود .او میافزاید :تقریبا

در هیچ شهری از خراسان رضوی نیست که اقامتگاه
بومگردی نباشــد؛ با توجه به آمار اعالم شده در حال
حاضر استان ما  75اقامتگاه بومگردی دارد و برای 115
مــورد دیگر نیز موافقتهای اولیه صورت گرفته و در
برخی شــهرها اقامتگاههای بومگــردی به زودی به
ادامه در صفحه 4
بهرهبرداری خواهد رسید.
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یادداشت

ترانزیت ،صنعتی مغفول مانده در ایران
مجتبی بهاروند

در دنیای امروز چند صنعت اســت که به عنوان صنایع و
فعالیتهای ارزآور شناخته میشود و کشورهای مختلف روی
آن موضوع سرمایهگذاری میکنند؛ یکی از این مقوله ها ،حمل و
نقل و ترانزیت است .کشور سنگاپور در برههای به سمت صنعت
حرکت کرد اما شرایط برای آن به گونهای بود که نتوانست مسیر
خود را ادامه دهد و هم اکنون به سمت ترانزیت و حمل و نقل
گام برداشته و ساالنه حدود  15میلیون کانتینر در این کشور
جابهجا میشود و به همین جهت این کشور یکیاز باالترین
ارقام تولید ناخالص ملی سرانه را در دنیا دارد .کشور ما نیز در
چهارراه ترانزیتی دنیا واقع شده و از اروپا به آسیا و از آسیای
شــرقی به اروپا دسترسی دارد .از شمال نیز به دریای خزر و
جنوب به دریای عمان و خلیج فارس دسترسی دارد .در واقع
ایران از یک موقعیت طبیعی و خدادادی برخوردار اســت که
درآمد خالصی میتواند برای آن ایجاد کند.
ترانزیت صنعتی است که وقتی کانتینری وارد کشور شود،
تا زمانی که بخواهد از کشور خارج شود ،بین  1000تا 1100
دالر هزینه میکند و این هزینه دقیقا به مانند صنعت توریسم
در کشور است .دنیا نیز به شدت در این حوزه سرمایهگذاری
میکند اما متاسفانه ما در این حوزه بسیار از کشورهای دنیا
عقب افتادهایم و اگر سرمایهگذاری درستی انجام دهیم ،تا 10
میلیارد دالر درآمد خالص میتوان از این مسیر کسب کرد.
عقب ماندن ما در حوزه ترانزیت از دنیا دالیل مختلفی دارد؛
یک علت آن ،مســاله قوانین سختگیرانه است که عمدتا به
مساله قاچاق ارتباط دارد .عامل اصلی قاچاق اقتصاد تعرفهای و
یارانهای است .اگر ما به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم ،قاچاق
صرفه اقتصادی نخواهد داشت .مساله دیگر فرسودگی ناوگان
و قیمت باالی آن است؛ در دنیا صنعت حمل و نقل به سمت
شرکت مالکی حرکت کرده اما ما به سمت شخصمالکی حرکت
کردهایم .در حال حاضر قیمت هر دستگاه کامیون نیز گران
بوده و دســتگاههای موجود نوسازی نشده است؛ این عوامل
موجب شــده از ترانزیت دنیا عقب بیفتیم .مسائل سیاسی و
بینالمللی نیز دخیل در مساله است؛ به عنوان نمونه هنگامی
که شرکتهای ما با یک شرکت وارد قرارداد میشوند ،به دلیل
تحریمها به مشکل برمیخورند.
در کنار همه این مسائل ،بارها گفته شده  20سازمان مختلف
برای ترانزیت ما دستانداز ایجاد میکند و حمل و نقل کشور
متولی واحدی ندارد .در دنیا همه دستگاهها تحت فرماندهی
متولی واحدی هستند ولی در کشور ما هر سازمانی ساز خود
را میزند و همین ناهماهنگیها ما را دچار مشکل کرده است.
عالوه بر این دستگاه دیپلماسی در کشورهای دیگر در اختیار
اقتصاد است ولی در کشور ما اینگونه نیست .برگزاری همایش
ملی ترانزیت و حمل و نقل در مشــهد موجب میشــود که
مســئوالن از جایی با مشکالت آشنا شوند و این تاثیر زیادی
بر دیدگاه آنان دارد اما اگر مانند سایر همایشها ،این همایش
نیز صرفا به برگزاری خالصه شود ،نمیتوان انتظار زیادی از آن
داشت .برگزاری همایش  50درصد کار است و  50درصد دیگر،
پیگیری پس از آن است .با این حال برگزاری این همایش قدم
مثبتی است که امیدوارم نتایجی مثبت در پی داشته باشد.

خبر

پرداخت 35میلیاردتومانتسهیالت
اشتغال روستایی در سبزوار

دنیای اقتصاد -طی یک سال گذشته  35میلیارد و 660
میلیونتومانتسهیالتاشتغالپایداردرمناطقروستایی
سبزوارپرداختشدهاست.
به گــزارش ایرنا ،رئیــس اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
ســبزوار گفــت :از ابتــدای اجرای طــرح پرداخت تســهیالت
روســتایی در تیر ماه سال گذشــته تاکنون یک هزارو  ۸۵فرصت
شــغلی در مناطق روســتایی این شهرســتان ایجاد شده است.
عقیل مختاری افزود :تسهیالت اشتغال روستایی برای  ۳۵۸طرح
در شهرستان سبزوار در حوزههای کشــاورزی ،تولیدات گیاهی،
صنایع تبدیلی و تکمیلــی ،دام و طیور با هدف رونــق دامداری و
کشاورزی پرداخت شده است .وی اظهار کرد :در یک سال گذشته
 ۲هزار و  ۷۲۳طرح در زمینه تســهیالت اشتغال پایدار روستایی
و عشــایری در ســامانه کارای این شهرســتان ثبت شده است.
 ۲۰درصد از جمعیت ۳۰۶هزار نفری سبزوار ساکن روستاهای این
شهرستانهستند.

عکس هفته

تصویری از نخستین ســمپوزیوم بین المللی
هیپنوتیزم ورزشــی ،در تــاالر ابونصر هروی
دانشکده کشــاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
( 24مهرماه)1398

zظرفیت خراسان در صادرات انرژی

تجربه هدفمندی یارانهها تکرار نشود

اما کمیسیون انرژی برای نخستین بار در اتاق
مشهد راه اندازی شــده و دلیل آن هم موقعیت
اســتراتژیک خراســان رضوی در حوزه انرژی و
نیز ظرفیت قابل توجه شــرکتهای فعال در این
حوزه است .این کمیسیون حدود سه هفته پیش
به درخواست سندیکای صنعت برق و با موافقت
اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد راه اندازی شد.
شــافعی در این نشســت با ابراز خرسندی از
تشــکیل این کمیســیون ،نگاهی به ظرفیتهای
صادرات انرژی از خراســان رضوی انداخت؛ البته
پیــش از آن بــه اتالف انرژی به عنــوان یکی از
مهمترین مسائل کنونی پیش روی کشور نقبی زد
و گفت« :حجم اتالف انرژی در کشور بسیار باالست
و مدیریت آن وظیفه دولت است و ما باید به عنوان
یک مطالبه جدی به این موضوع نگاه کنیم .قرار
بود بخشی از یارانه ها برای نوسازی ماشین آالت
به بخش صنعت اختصاص یابد تا کاهش مصرف
انرژی را به دنبال داشته باشد اما این اتفاق نیفتاد».
وی از خراســان رضوی ،سیستان و بلوچستان و
یزد به عنوان استان هایی با ظرفیت باال در حوزه
انرژیهــای تجدیدپذیر یادکرد و افزود :خراســان
بهرغــم امتیازات خوبی که در ایــن حوزه دارد،
نتوانســته بهره برداری کافی در این حوزه داشته
باشد و حتما باید این موضوع را دنبال کنیم .وزیر
نیرو به تازگی چند مسئولیت جدید در اتاقهای
مشــترک و موضوع مربوط به کشورهای اوراسیا
برعهده گرفته پس باید بحث انرژی و صادرات آن
را هم دنبال کند .این فرصت خوبی است تا برای
صادرات این بخش تدبیری بیندیشیم.

عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل
و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد
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شافعی :در مورد مساله یارانه های
پنهان اصل حرف درست است اما ابتدا
باید بستر الزم برای اجرای آن آماده
شود و سپس به این قضیه ورود کنیم تا
اگر اصالحی در این حوزه رقم خورد و
منابعی حاصل آمد ،نحوه تخصیص آن
به بخش های موثر ،مشخص باشد و به
انحراف نرود

دنیای اقتصاد -یارانه های پنهان انرژی و هدفمندسازی سوبســیدهایی که در این حوزه تخصیص داده می شود ،از نکاتی بود
زهرا صفدری
خبرنگار
که رئیس اتاق ایران در نخستین جلسه کمیسیون انرژی اتاق مشهد به آن پرداخت و از بخش خصوصی خواست تا در خصوص
یارانههایپنهانبهاتاقمشورتدهندتاپارلمانبخشخصوصیهمایننظراترابهنمایندگانشورایاسالمیانعکاسدهد.غالمحسینشافعی
درجلسهکمیسیونانرژیکهبراینخستینباردراتاقمشهدراهاندازیشده،یکیازموضوعاتمهمامروزکشوربهویژهدربخشاقتصادرابحث
یارانههایپنهان انرژیخواندوبهجلسه غیرعلنیدوهفتهپیشمجلسودعوت ازنماینده اتاق ایرانبرایطرحنظرات اینبخش اشاره کرد .اوبا
بیان نظر بخش خصوصی درباره هدفمندی یارانه ها ،اظهار کرد «:در سال های گذشته و در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها بخش خصوصی اعالم
کردکهاصلاینهدفمندیبایداجراییشودامابسترمناسببرایپیادهکردناینموضوعبایددیدهشود.ماهمدرمجلسهمینموضوعرامطرح
کردیموگفتیمدرموردیارانههایپنهاناصلحرفدرستاستاماابتدابایدبسترالزمبرایاجرایآنآمادهشودوسپسبهاینقضیهورودکنیم
تا اگر اصالحی در این حوزه رقم خورد و منابعی حاصل آمد ،نحوه تخصیص آن به بخش های موثر ،مشــخص باشد و به انحراف نرود ».رئیس اتاق
ایران با بیان اینکه همه قبول دارند که امروز افراد ثروتمند از یارانه بسیار قابل توجهی که پرداخت می شود ،بیشتر از افراد نیازمند بهره میبرند،
خاطرنشان کرد :مسئوالن و نمایندگان مجلس باید مراقب باشند که در موضوع یارانه های پنهان ،تجربه هدفمندی یارانه ها تکرار نشود؛ تجربه
تخصیصدرآمدهایحاصلازهدفمندییارانههابهبخشصنعت،بهرغمتاکیدنصقانونبرآن،بهمیزاندودرصدبودهوعمالدراینحوزه،قانون
زیر پا گذاشته شده است .آیا باز هم قرار است همان اتفاق تکرار شود؟ شافعی نقدی هم نسبت به رویه های موجود در سیستم یارانهدهی کشور
مطرح کرد و گفت :چه کســی می تواند ادعا کند که یارانه و یا اعانه می تواند افراد را توانمند سازد؟ اتفاقا اعانه دادن در بسیاری از موارد افراد را
ناتوانمیکند.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد :امروز در اکثر
کوچه و خیابان های پاکستان از موتور کوچک برق
اســتفاده می شود و افغانستان هم مشکل انرژی
دارد و ما در این قضیه مزیت باالیی داریم؛ اگر به
چرخه صادرات وصل شــویم تولیدی چندبرابری
خواهیم داشت .کمیسیون انرژی اتاق باید در این
زمینه مطالبه خود را اعالم کند و ما نیز کمک می
کنیم تا مسائل پیشنهادی کمیسیون در دستور
کار مقامات ارشد کشوری قرار گیرد.

در این بخش و جســتوجوی راهکاری مناسب
برای این چالش ها و همچنین خلق بســترهای
جدیــد در زمینــه های کســب و کار مربوط به
انرژی و محیط زیســت به عنوان اهداف تعریف
شــده برای این ساختار مشورتی -تخصصی اتاق
مشهد نام برد و خاطرنشان کرد :اقداماتی که در
این مباحث تاکنون در کشور انجام شده ،چندان
چشمگیر نبوده و نیاز هست تا فعالیت های بیشتر
و جدیتری صورت بگیرد.
شناسایی ظرفیت اقتصادی در هر حوزه فعالیت
آن ،امکانپذیری فنی ،اقتصادی و زیست محیطی
فعالیتهــا و شناســایی تنگناها و رفــع موانع،
سرفصلهای نقشه راه کمیسیون است که شادمان
به آن اشاره کرد.
وی درباره وظایف کمیسیون انرژی گفت :آسیب
شناســی حضور بخش خصوصی در عرصه انرژی
کشور خصوصا در استان خراسان رضوی ،امکان
ســنجی صادرات تجهیزات بخش انرژی در افق
چشم انداز (به ویژه به کشورهای همسایه استان)،
رصد سیاســت گذاری های کلی اصل  44قانون

zهدفتشکیلکمیسیونانرژیچیست؟

محسن شــادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق
مشــهد هم در این جلســه به تبیین اهداف این
کمیســیون پرداخت و از توسعه کسب و کار در
صنایع انرژی و عرصه های مرتبط با محیط زیست
گفــت .او از صنایع پشــتیبان نفت و گاز ،صنایع
انرژی ،صنایع پتروشــیمی و صنایع تولید حامل
های انرژی ،رسیدگی به مشکالت بنگاههای فعال

شادمان :شهرداری مشهد در حوزه
تولید برق از زباله و ضایعات ورود
خوبی داشته و حتی بهتر از تهران در
این زمینه عمل کرده و می توانیم از
این ظرفیت نیز استفاده کنیم

اساسی و فرصت های جدید برای سرمایه گذاری
در حوزه انرژی ،موضوع بازیافت ضایعات و حوزه
محیط زیست و سرمایه گذاری بخش خصوصی در
بازیافت و استحصال انرژی از ضایعات و زبالهها ،از
جمله وظایف تعریف شده برای کمیسیون انرژی
اتاق مشهد به شمار می آید.
شادمان گفت :شهرداری مشهد در حوزه تولید
برق از زباله و ضایعات ورود خوبی داشته و در این
زمینه حتی بهتر از تهران عمل کرده و می توانیم
از این ظرفیت نیز استفاده کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :پیشنهاد ما این است که
حوزه محیط زیست را هم در کنار انرژی برای نام
این کمیســیون در نظر بگیریم تا مباحث مربوط
به محیط زیست را هم در این قالب بررسی کنیم.
این موضوع با مخالفت برخی از افراد حاضر در
نشســت قرار گرفت؛ نظر مخالفان این پیشنهاد
این بود که محیط زیســت حوزه بزرگی است که
ورود به آن باعث تداخل بســیاری از مســائل در
یکدیگر شده و بهاین ترتیب تمرکز از بحث انرژی
دور میشود.

zچرا سود به جیب فعالیت های مولد نمی رود؟

اما محمد سلطانی ،مدیر دفتر انرژی و سیستمهای
کنترل شرکت آبفای خراسان رضوی خواستار ورود
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی
شد و گفت :چاه های استان در مجموع به  32مگاوات
برق نیاز دارند و ما نیازمند سرمایه گذار برای ایجاد
نیروگاه های متمرکز و یا پراکنده در استان هستیم
اما دولت پول سرمایه گذاری اولیه در این زمینه را
ندارد .وی افزود :با ایجاد نیروگاه ،شاهد سه برابر ارزش
افزوده خواهیم بود اما راه اندازی چنین نیروگاهی
نیازمند سرمایه ای چند هزار میلیاردی است .اگر
خروجی کار کمیسیون انرژی اتاق به سمتی برود
که افراد و سرمایه گذارانی با دانش فنی الزم برای
ایجاد نیروگاه ورود پیدا کنند ،اتفاق بســیار خوبی
رقم می خورد.
شافعی در واکنش به صحبتهای سلطانی ،یکی از
بزرگترین مشکالت کنونی در عرصه انرژی و استفاده
از ظرفیتهای این بخش را عدم رغبت بخش خصوصی
به سرمایه گذاری در آن دانست و دلیل اصلی این
عدم تمایل را پیش بینی ناپذیر بودن خواند و گفت:
از نرخ تسهیالت و مالیات گرفته تا حتی بهای انرژی،
وضعیت برای کسی که میخواهد برای سرمایهگذاری
در این حوزه ورود کند ،روشــن و پیش بینی پذیر
نیست .از طرفی ،امروز کار مولد جاذبه الزم را برای
سرمایه گذاری در این کشور ندارد و در صورت ایجاد
جاذبه ،ســرمایه گذاری به سمت تولید و کارهای
مولد می رود؛ باید ســرمایه گذاری در این کارها را
جذاب و سودآور کنیم و ریسک فعالیت های مولد
را کاهش دهیم.

جباری :امروز  40درصد انرژی
استان در بخش خانگی صرف می
شود30 ،درصد در حوزه حمل و نقل
و 30درصد هم در بخش صنایع و باید
ببینیم کمیسیون انرژی در موضوع
کنترلمصرفچگونه
ورود می کند؟
وی با اشاره به رشد ساالنه  26درصدی نقدینگی
درکشور ،گفت :چه اتفاقی افتاده که به رغم چنین
حجمی از نقدینگی ،رشدی را در بخش های صنعتی
و عرصه های مولد شاهد نیستیم؟ هیچ توازنی بین
حجم نقدینگــی و فعالیت های بخش مولد وجود
ندارد و علت این است که سود به جیب فعالیتهای
مولد نمی رود.
سیدمهدی جباری ،مسئول انرژی و کربن شرکت
گاز استان هم با بیان اینکه مدیریت تولید و انتقال
انرژی دست برخی شرکت های دولتی و خصولتی
است ،افزود 70 :درصد انرژی استان از گاز و توسط
این شرکت تولید می شود اما مهم است که بدانیم
نحوه ورود کمیســیون انرژی به این حوزه چگونه
خواهد بود؟ امروز  40درصد انرژی استان در بخش
خانگی صرف می شود30 ،درصد در حوزه حمل و
نقل و 30درصد هم در بخش صنایع و باید ببینیم
کمیسیون انرژی در موضوع کنترل مصرف چگونه
ورود می کند؟

zگالیه از بی اطالعی تشکلها از دستاوردهای صنایع انرژی

برخی فعاالن حوزه انرژی و مسئوالن دستگاههای
خدمات رسان استان نیز به بیان دغدغه های خود
در این حوزه پرداختند؛ سیدمهدی مدنی بجستانی
رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان
خراسان رضوی از الینحل ماندن موضوع انرژیهای
تجدیدپذیر بــرای دولت و لزوم ورود اتاق بازرگانی
برای پرداختن به انرژیهای نو گفت.
محمد خوشــحال ،مدیرعامل شهرک صنعتی
ماشین ســازی و فناوری های برتر ،از عدم اطالع
مدیران تشکلهای بخش خصوصی از توانمندهای
صنعتی اســتان به ویژه در حوزه انرژی گالیه کرد
و به برخی توانمندیهای شــرکتهای فعال در این
شهرک صنعتی با مهندسی معکوس بر روی برخی
قطعات اشاره کرد .بومی ســازی قطعات وارداتی،
ســاخت سلول های خورشیدی ،تولید بیش از 60
درصد پالتین های بیمارستان های کشور در شهرک
ماشین سازی و ...از جمله دستاوردهایی بود که او
از بی اطالعی مســئوالن و تشکلها نسبت به آن
گالیه کرد.

سلطانی :چاه های استان در مجموع
به  32مگاوات برق نیاز دارند و ما
نیازمند سرمایه گذار برای ایجاد
نیروگاه های متمرکز و یا پراکنده در
استان هستیم اما دولت پول سرمایه
گذاری اولیه در این زمینه را ندارد

خبر مرتبط

نگاه دولت در حذف یارانههای پنهان انرژی ،اصالحات اقتصادی باشد

دنیایاقتصاد-رئیساتاقایرانگفت:دولت
عزمی جدی بر حذف یارانههای پنهان انرژی
داردامادرمسیرایناصالحگری،نبایدتجربه
هدفمندییارانههاتکرارشودتاصنعتیکبار
دیگرازعدماجرایقانونمتضررنشود.

بهگزارشروابطعمومیاتاقمشهد،غالمحسین
شافعی در نهمین نشســت هیات نمایندگان اتاق
مشهد ،عنوان کرد :دولت در هفتههای اخیر اعالم
کرده که تصمیم بــه حذف یارانه های پیدا و پنهان
به ویژه در بخش انــرژی دارد .انگیزهها برای تحقق

این طرح ارزشمند اســت چرا که در شرایط فعلی،
ثروتمندان در قیاس با قشر کم برخوردار ،که جامعه
هدفِ یارانه ها هستند ،بهره بیشتری از این ظرفیت
میبرند .از ســویی ،تفاوت بهای انرژی عاملی برای
افزایشقاچاقسوختبودهاست.
ویدربابمنابعحاصلازهدفمندسازییاحذف
یارانه های انرژی نیز گفت :آنچه از این محل حاصل
می شود یا باید صرف بخش تولید در کشور شود یا
صندوقی ایجاد شده و با نظارت قوای سه گانه ،این
منابع در آن متمرکز شــود .در گام بعدی نیز ،از این
محل توسعه بخش صنعت ،نوسازی ناوگان حمل و
نقل ،ارتقای زیرساخت های ریلی و ...پیگیری شود.
قاعدتا اگر رویکرد دولت از اجرای چنین طرحی ،نه
اصالحات و توسعه اقتصادی ،بلکه جبران کسری
بودجهباشد،تجربههدفمندییارانههاتکرارخواهد
شد.
شافعیبهموضوعکارتهایبازرگانیدراصطالح

اجارهای و یک بــار مصرف پرداخت و بــا انتقاد از
مواجهه غلط با این مســاله ،بیان کرد :در باب این
کارت ها بحث های زیادی صورت گرفته اما کمتر
به علت ها توجه شده اســت .چرا به ناگاه باب سوء
استفاده از این کارت ها فراهم آمد؟ پاسخ این است
که شکاف ارزی ،بحث پیمانســپاری ها و ...باعث
شــد تا تجار حرفهای از عرصه فعالیت خارج شده و
غیرحرفه ای ها و بعضا سوداگران ،فضای جوالن را
فراهم ببینند .این بی توجهی به علت ها در مسائل
متعددی مصــداق دارد .به هــر رو ،پارلمان بخش
خصوصیتالشداردتاباتسلطالکترونیکیبرجنبه
های مختلف این کارت ها ،به سهم خود در کاهش
تخلفاتاینبخشبکوشد.
zهر نوع دستکاری ساختارها ،در شرایط
تحریمیچالشزاخواهدبود
محمدحسینروشنک،رئیسکمیسیونتجارت
نیز در واکنش به تصمیــم دولت برای اصالح یارانه

هایانرژی،عنوانکرد:درستاستکهامروزبنزین
ماارزانترازآب،بهفروشمیرسدوبایداصالحیدر
رویهتخصیصیارانههایانرژیصورتبگیرداماباید
توجه داشــت که هر نوع دستکاری جدی در بنیان
هایاقتصادی،آنهمدرشرایطموجود،میتواندبه
بروز چالش ها و نوسانات جدی منجر شود و اقتصاد
کشورمانراآشفتهترسازد.
وی تاکید کرد :در شــرایط تحریمی ،معموال از
انجام چنین اصالحاتی پرهیز می شود تا ثبات بدنه
اقتصادازدستنرود.
این عضو هیات نمایندگان به موضوع کارت های
بازرگانی اجاره ای نیز اشاره ای کرد و افزود :بپذیریم
که مهار بخشــی از این تخلفات از سوی دولت ،کار
دشواری نیست .مثال گمرک با افزایش نظارت خود
می تواند از تخلف آن ترخیصکاری که در طول روز،
با یک کارت بازرگانی برای چند نفر کار ترخیص را
انجاممیدهد،جلوگیریبهعملآورد.
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گزارش

دنیای اقتصاد سازوکار و اهداف فعالیت کمیسیون های اتاق را بررسی کرد

خبر

ت اقتصادی در اتاق
چارهجویی مشکال 

معاوناقتصادیاستاندارخراسانرضویتاکیدکرد

عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

مکانیابیاراضیمناسبراهاندازی
شهرکهایسوغاتوپوشاک

دنیای اقتصاد -نقش اتاق بازرگانی بــه عنوان پارلمان بخش
زهرا صفدری
خبرنگار
خصوصی برای رساندن صدای این بخش به گوش قوای سه گانه
برکسیپوشیدهنیست.اتاقبازرگانیخراسانرضویهموارهازاتاقهایاثرگذار
و مهم ایران به شمار میرفته که به ویژه در سالهای اخیر و در قالب کمیسیونهای
زیر مجموعه خود و نیز شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،مشکالت
بســیاری از فعاالن اقتصادی را رصد کرده و با تحلیل و بررسی آنها ،راهکارهای
الزم را به گوش اتاق ایران و نیز مجلس نشــینان و دولت رسانده است .پارلمان
بخش خصوصی به مانند هر تشــکل و مجموعه ای دیگــر دارای زیر مجموعه
هایی است و کمیسیونها نقش بازوان مشورتی این تشکلها را برعهده دارند.
همانطور که غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران میگوید «در اتاق در کنار نام
هر «کمیسیون» کلمه «مشورتی» نشانده ایم .بدان معنا که کمیسیون ها باید دو
zبرنامهریزی برای جلوگیری از تضاد منافع و موازی
کاریکمیسیونها

محمــود امتــی مســئول نظــارت راهبــردی
کمیســیونهای اتــاق مشــهد میگویــد :اعضای
كميسيونها فعاالن اقتصادى و كارشناسانى هستند
كه از بين اشــخاص حقيقى ،حقوقي ،تشكلها و دواير
دولتى انتخاب ميشوند و اتاق به منظور بهره مندى از
مشاركت و نظرات اعضاء ،ارتباط نزديك و مستمرى با
آنها و خبرگان حوزه هــاي مختلف اقتصادى در قالب
يك رابطه دوسويه با كميســيونها داشته بطوريكه
هم نظرات و پيشــنهادات تخصصي و مشــورتى آنها
را در جهت بهبود فضاي كســب و كار دريافت ميکند
و هــم موارد مطروحه داخل اتــاق را كه نياز به نظرات
كارشناسيداردبهكميسيونارجاعميدهد.

در دوره نهم اتاق بازرگانی خراسان
رضوی و با اتفاقنظر هیات نمایندگان،
سه کمیسیون جدید به نامهای
«انرژی»« ،مالیات ،کار و تأمین
اجتماعی»و«مسئولیتهایاجتماعی»
نیز ایجادشده و به ایفای مسئولیت
خواهند پرداخت و یک نفر نیز مسئولیت
نظارتراهبردیکمیسیونهایاتاق
مشهد را بر عهده خواهد داشت
ویدربارهوظایفشورایراهبردیامورکمیسیونها
نیز اظهار میکند :اين شــورا تالش خواهد كرد كه با
تبديل فعاليتهاي كيفي كميســيونها به معيارهای
كمى ،ارزيابي واقعي ترى از عملكرد آنها داشته و باعث
تحرك و پويايي بيشتر كميسيونها شود تا در نهايت
شاهدتوسعهوارتقایجايگاهاتاقباشیم.

امتی :در خصوص تضاد منافع و موازي
كارى در بعضي از موضوعات كه به
حوزه فعاليت دو يا چند كميسيون
مربوط میشود ،برنامهای اتخاذشده
كهدرجلساتتلفيقيكميسيونهاى
مربوطه مطالب مطرح و جمعبندی
واحدى به اتاق ارائه شود

کارانجامدهند؛نخستاینکهمسائلیکهدرهیاترئیسهوهیاتنمایندگاناتاق
مطرح می شود و جنبه تخصصی دارد را در کمیسیون طرح کنند تا متخصصان
این بخش برای مشــورت دادن به دولت ،مجلس و قوه قضائیــه ،آنها را مورد
بحث قرار دهند و نتیجه از ســوی اتاق پیگیری شود .وظیفه دوم کمیسیون ها
نیز بررسی مسائلی اســت که به عنوان اولویت کشور تشخیص می دهند» .در
تعریف کمیســیونهای اتاق بازرگانی ایران آمده :کمیسیون های تخصصی
از طریق انتخاب و بکارگیری مشــاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری
نشست های کارشناســی و هم اندیشی زمینه حضور استادان و صاحب نظران
مختلف را در کنار فعاالن بخش خصوصی فراهم می آورند تا عالوه بر شناسایی
مشکالت محیط کســب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه
دهند .شافعی درباره ارتباط دوســویه کمیسیونها با هیات رئیسه اتاق تاکید

امتی درباره پيشگيرى از موازی کاری کمیسیونها
میگویــد :در خصوص تضــاد منافع و مــوازي كارى
در بعضي از موضوعات كه بــه حوزه فعاليت دو يا چند
كميسيون مربوط ميشود ،برنامه اي اتخاذ شده كه در
جلسات تلفيقي كميسيونهاى مربوطه مطالب مطرح
و جمع بندى واحدى به اتاق ارائه شــود .همچنين در
اين راستا و پرهيز از اتالف وقت در خصوص يك دستور
جلسهكهقبالدركميسيونهاياتاقايران يااتاقمشهد
طرح شده ،دبيرخانه اتاق نتايج و خروجى هاي قبلي را
برایبهرهبردارىبهكميسيونمربوطهارجاعميدهد.
zتمرکز بر ابزارهای غیربانکی در کمیسیون سرمایه
گذاری و بازار پول

از آن چیزی اســت که انتظار داریم خارجیها بیاورند و
اگر نتوانیم ســرمایه های داخلی را جذب کنیم ،چطور
میتوانیم خارجیها را مجاب به اینکار کنیم .اگر مساله
فضای سرمایه گذاری در داخل حل شود ،خارجیها هم
بهتروبیشتربهاینقضیهورودمیکنند.
zتاکید بر استفاده از نظرات بدنه سایر تشکلها

«خدمات فنی ،مهندســی و عمران در ایران دارای
ظرفیت های فراوانی به ویژه در عرصه اشتغال و توسعه
اقتصادی است اما مسیر دشواری پیش روی فعاالن این
عرصه وجود دارد و از این منظر ،ســاختار تخصصی-
مشورتی کمیسیون فنی ،مهندســی و عمران تالش
خواهد کرد تا با مشــارکت جویی حداکثــری در این
حوزه ،گره از مشــکالت فعاالن عرصه مذکور باز کرده
و بستر توســعه را فراهم آورد» .محســن خندان دل
که ریاست این کمیســیون را برعهده دارد با بیان این
مطلب،براهمیتهمگراییفعاالنونخبگاناینعرصه
تاکید و اظهــار میکند :ما باید دو مقوله انجام وظایف و
ماموریتهایی را که هیات نمایندگان به کمیســیون
محول کرده و همچنین پیگیری مطالبات فعاالن حوزه
فنی ،مهندســی و عمران را در دستور کار این دوره قرار
دهیم .اگر بــه این موارد عمل کنیم ،مــی توانیم از دو
مســیر اهداف خودمان را پیگیری کنیم ،نخست می

محمدعلی چمنیانکه در دوره نهمبه عضویتهیات
نمایندگان اتاق مشــهد درآمده ،ریاســت کمیسیون
سرمایه گذاری و بازار پول را برعهده دارد؛ او با اشاره به 6
حوزهاصلیدراینکمیسیونوتلفیقآنهادرقالبچهار
کارگروه میگوید :شناســایی و معرفی جذابیتهای
سرمایه گذاری در خراسان رضوی و توسعه جذابیتها
و کشــشهای ســرمایه گــذاری در این اســتان دو
مبحثی اســت که در قالب کارگروه شناسایی و معرفی
جذابیتهایسرمایهگذاریاستانپیگیرخواهیمشد.
وی میافزاید :احصــای حوزه های قوانین تاثیرگذار
بر بحث سرمایه گذاری و موانع موجود و بررسی
نام کمیسیون
کم و کیف حمایتهای قضایی از سرمایه گذاران،
در قالب کارگروه رفع موانع قانونی و اســتفاده از
تجارت
حمایتهای ســرمایه گذاری تعریف شده است.
در کارگروه ابزارهای غیربانکی سرمایه گذاری
صنعت
نیز توسعه اســتفاده از ابزارهای غیربانکی چون
صندوقها ،بورس ،فرابورس و شرکتهای فعال
کشاورزی و آب
درحوزهسرمایهگذاریرامدنظرقرارمیدهیم.
از
«خراســان رضــوی دارای کلکســیونی
گردشگری
شکستهایسرمایهگذاریاستواینفضایعدم
اعتماد،نوعینگرشرانسبتبهسرمایهگذاریدر
معدن و صنایع معدنی
این استان ایجاد کرده است» چمنیان با بیان این
نکته،ایجادکارگروهتحلیلشکستهارابهمنظور
حمل و نقل و ترانزیت
شــناخت دالیل این اتفاقات و بــی اعتمادیها
سرمایهگذاری و بازار پول
میداند .وی عدم تمرکز بر سرمایه گذاری خارجی
را یکی دیگر از برنامه های کمیسیون خود خوانده
مالیات ،کار و تامین اجتماعی
و میگوید :ســازمانهای دولتی عالقه زیادی به
بحث سرمایه های خارجی دارند و بخش زیادی
فنی ،مهندسی و عمران
از حجم و نیروی کار واحدهای ســرمایه گذاری
اســتانداری و دستگاهها بر توســعه و گسترش
انرژی
ســرمایه گذاری خارجی است و ما ترجیح دادیم
انرژی خود را روی این بحث نگذاریم .ما معتقدیم
مسئولیتهایاجتماعی
حجم ســرمایه های مردم در داخل کشور بیش

میکند« :نتیجه بررسیهای کمیسیون ها به هیات رئیسه اتاق ارائه می شود و
ارتباطی دو سویه بین این دو بخش شکل می گیرد» .اتاق ایران بنا به ضرورتها
و نیازهایی که احساس کرده 18 ،کمیسیون را در دل خود جای داده است و اتاق
بازرگانی مشهد دارای  11کمیسیون است؛ «صنعت»« ،تجارت»« ،گردشگری»،
«کشاورزیوآب»«،فنی،مهندسیوعمران»«،حملونقلوترانزیت»«،سرمایه
گذاری و بازار پول» و «معدن وصنایع معدنی» نام هشت کمیسیونی است که از
دوره پیشین اتاق همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند .اما در دوره نهم اتاق
بازرگانی خراسان رضوی و با اتفاق نظر هیات نمایندگان ،سه کمیسیون جدید به
نامهای«انرژی»«،مالیات،کاروتامیناجتماعی»و«مسئولیتهایاجتماعی»نیز
ایجاد شده و به ایفای مسئولیت خواهند پرداخت و یک نفر نیز مسئولیت نظارت
راهبردیکمیسیونهایاتاقمشهدرابرعهدهخواهدداشت.

توانیم از تــوان و قدرت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
به عنوان پارلمان بخش خصوصی بهره بگیریم که تنها
نهاد قانونــی برای مطالبه گری خواســته های بخش
خصوصی از دولت و ارکان دیگر حاکمیت اســت ،دوم
طرحهایپژوهشیرابرایرسیدنبهاهدافمانبهوجود
بیاوریم و آن ها را پیگیری کنیم .خندان دل خاطرنشان
میکند:دردبیرخانهکمیسیونتصمیمیاتخاذشدکه
بر مبنای آن از نمایندگان تشکلها ،سازمانهای مردم
نهاد و فعــاالن حوزه خدمات فنی و مهندســی تقاضا
کردیم تا هرگونه تشکلی که در این حوزه میشناسند
به ما معرفی کنند تا بدنه کمیسیون به نوعی متشکل از
اعضای تشکلها باشند .عالوه بر این از بخش دولتی نیز
بهفراخوردستورجلساتبهکمیسیوندعوتمیشوند،
تقریباتمامیحوزههایدولتیدربخشفنیومهندسی
دارای یک کارگروه ،کمیته و معاونت هستند و قطعا ما از
نمایندگاننهادهایمختلفاستفادهخواهیمکرد.
zتمرکز بر بومی سازی قطعات مورد نیاز صنایع معدنی

سیدحسین احمدی ســلیمانی رئیس کمیسیون
معــدن و صنایع معدنی نیــز درباره اولویــت کار این
کمیسیونمیگوید:نخستینبحثماتمرکزرویبومی
سازی و ساخت داخل قطعات مورد نیاز صنایع معدنی
است؛ میتوان با کمک اتاق و دانشگاه ،کاری عملیاتی و
ملموس درباره کمک به کسانی که میتوانند در
رئیس
این عرصه وارد شوند و خالها را بپوشانند ،انجام
داد .اولویت بعدی نیز بررسی و پایش میدانی و
محمدحسین روشنک
دقیق علت متروکه بودن برخــی معادن و غیر
فعال بودن آنهاســت و در وهله سوم به سمت و
غالمعلی رخصت
سوی اســتفاده از ظرفیت نهادهای پشتیبان
برای معادن خواهیم رفت؛ هر تشــکلی در این
علی شریعتیمقدم
بخش رســالتی درباره معدن دارد و باید جایگاه
و اقدامات آنها را بشناســیم و از ظرفیت شــان
علی اکبر علیزاده قناد
استفادهحداکثریکنیم.
اکتشــاف در پهنه های معدنی و مطالبه در
سید حسین احمدی سلیمانی
این بخش از دیگر موضوعاتی است که احمدی
ســلیمانی به عنوان یکی از اهداف کمیسیون
احمد زمانیان
معدنوصنایعمعدنیاتاقمشهدازآنناممیبرد.
محمدعلیچمنیان
او عنــوان میکند :ما در قالب کمیســیون باید
پیمانکارانومشاورانقویرادراستانشناسایی
احمد اثنی عشری
کنیم و ببینیم چه کســی میتواند با استفاده از
تکنولوژی روز روی پهنه های مس ،طال و ...کار
محسن خندان دل
اکتشافیکندوبهمیزاناکتشافدربهرهبرداری
ازمعادنمیتوانیمنقشآفرینیکنیم.ویتوجه
محسن شادمان
به مســاله آب در بخش معدن و صنایع معدنی
را یکی دیگر از اهداف این کمیســیون دانسته
رضا حمیدی
و میگوید :گرچه بخشــهای معدنی و صنعتی

نسبت به بخش کشــاورزی مقدار ناچیزی آب مصرف
میکنند،اماباتوجهبهاهمیتمقولهآب،بایدببینیمدر
بهینه سازی مصرف و بازچرخانی آب و نهضت مبارزه با
مصرفبیرویهآنچهمیتوانیمانجامدهیم.
zجذب سرمایهگذاری با هدف فرآوری انرژی به جای
خام فروشی

محسن شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد
نیز با اشــاره به بحث انرژی به عنوان یکی از مســائل
زیربنایی موجود در صنعت و جامعه شهری که بخش
های نفت ،برق ،گاز و آب را شــامل می شود ،میگوید:
جای کمیسیون انرژی تا به امروز در اتاق مشهد خالی
بوده اما بــا موافقت هیات نماینــدگان دوره نهم ،این
ساختار تخصصی -مشورتی ،به جمع کمیسیون های
پارلمانبخشخصوصیاضافهشد.

چمنیان:سازمانهایدولتیعالقه
زیادی به بحث سرمایههای خارجی
دارند و بخش زیادی از حجم و
نیروی کار واحدهای سرمایهگذاری
استانداری و دستگاهها بر توسعه و
گسترش سرمایهگذاری خارجی است و
ما ترجیح دادیم انرژی خود را روی این
بحثنگذاریم
وی می افزایــد :بحث انرژی از موضوعات اساســی
و پایهای صنعت و جامعه به شــمار می آید و میتوانیم
مباحث متعددی را در این کمیسیون مطرح و بررسی
کنیم کــه امیدواریم به امور مشــورتی مطلوبی برای
پارلمانبخشخصوصیبیانجامدوآنچهدراینساختار
جمع بندی می شود ،به انتفاع فعاالن اقتصادی و بخش
خصوصیمنجرشود.

احمدیسلیمانی:مادرقالبکمیسیون
باید پیمانکاران و مشاوران قوی را در
استان شناسایی کنیم و ببینیم چه کسی
میتواند با استفاده از فنّاوری روز روی
پهنههای مس ،طال و ...کار اکتشافی
کند و به میزان اکتشاف در بهرهبرداری
ازمعادنمیتوانیمنقشآفرینیکنیم

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی:

یگیرد
 ۳۰روستا زیرپوشش۲۰معین اقتصاد مقاومتی جدید قرار م 

دنیای اقتصــاد -دبیر نهاد
مردمــی اقتصــاد مقاومتی
خراســان رضوی گفت۲۰ :
اتحادیهازتعاونیهایاستانبه
عنوان معین اقتصاد مقاومتی،
 ۳۰روستای خراسان رضوی را تحت پوشش قرار
میدهند.

علــی اکبر لبافی با اشــاره به الگوی مثلث توســعه
اقتصادیفرهنگی اظهار کرد :در نشستی که با مدیرکل
تعاون ،کار و رفاهی اجتماعی استان ،رئیس اتاق تعاون
و تعــدادی از اتحادیه های تعاونی های اســتان برگزار
کردیم ،مقرر شــد 20،اتحادیه از تعاونیهای استان به
عنوان معین اقتصاد مقاومتی 30 ،روســتای خراسان
رضوی را تحت پوشــش قرار دهند و به عنوان متولیان

توانمند سازی و بهبود وضعیت شاخص های اقصادی
روستاها نقش آفرینی کنند .دبیرنهاد مردمی اقتصاد
مقاومتی خراســان رضوی با بیان اینکه تاکنون 102
تفاهم نامه بین معین های اقتصــاد مقاومتی و اضالع
مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی استان تنظیم شده
است،بیانکرد 92:درصدمعینهایاقتصادمقاومتیاز
بخش غیر دولتی 3،درصد مربوط به موسسات عمومی

غیردولتی و تنها 5درصد دولتی هستند .لبافی تصریح
کرد :معین هــای اقتصاد مقاومتی در چهارچوب طرح
مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی 97 ،درصد استان را
تحت پوشــش خود قرار می دهند؛ همچنین تاکنون
طبق آمار 500روســتا زیر پوشــش قرار گرفته اند که
بخش عمده ای از این روستاها در مرحله اجرای پروژه
هاقراردارند.

وی ادامه داد :طبق پیش بینیها تا پایان سال جاری
 50روســتا در قالب شــاخص های بهبود اقتصادی به
نقطه مطلوب خواهند رســید ،این بدان معنا است که
ســرانه های درآمدی مردم در روستاها باید تغییر پیدا
کند و نرخ بیکاری نیز باید کاهش محسوســی داشته
باشد،همچنیننرخمشارکتاقتصادیبایددروضعیت
مطلوبیقرارگیرد.

دنیای اقتصــاد -معاون هماهنگی امــور اقتصادی
استانداری خراســان رضوی با تاکید بر لزوم مکان یابی
برای اراضی مناســب برای راهاندازی شهرک سوغات و
سایر شهرکهای صنفی تولیدی ،گفت :ضروری است تا
کمیتهایبرایمکانیابیمناسببرایراهاندازیشهرک
پوشاکشکلبگیرد.
علیرسولیاندرنشستیکهبهمنظوربررسی
توسعه شهرک های صنفی و صنعتی برگزار
شــد ،اظهار کرد :در مســیر این شهرکها
معاونت اقتصادی اســتانداری ،شهرداری
مشهدووزارتصنایعبایدباهمکارییکدیگر
طییکبازهدوماههمطالعاتمربوطبهطرحسوغاترابهنتیجه
برســانند .وی ادامه داد :توســعه شــهرکهای صنفی یکی از
موضوعات مهمی اســت که باید به آن توجه ویژه صورت بگیرد.
سالهای گذشته نیز این مساله مورد توجه مسئوالن بود و مقرر
شــده بود تا در حوزه راهاندازی شهرک صنفی سوغات در استان
اقداماتیانجامبگیردوحتیجلساتینیزدراینخصوصبرگزارو
طرحی هم برای این منظور تدوین شد .براساس همان جلسات
اتحادیههایصنفینیزپایکارآمدندوهمینموجبشدتاسهم
آنان از ســوغات زائر افزایش زیادی پیدا کند .همچنین در حوزه
کیف ،کفش و پوشاک نیز اقدامات خوبی صورت گرفت که البته
ممکناستاینوضعیتپایدارنباشدامابایدبهشکلپایداردرآید.
به همین منظور از منطقه ســپاد برای راهاندازی شهرک صنفی
تولیدی بازدید شــد و تفاهمنامهای نیز با مجموعه سپاد به امضا
رسید تا در آن منطقه ،شهرک سوغات ایجاد شود .شهرداری نیز
در این حوزه پایکار آمد.
رسولیان خاطرنشــان کرد :جایگاه خراسان در حوزه پوشاک
دارای اهمیت بســیاری است .خراســان رضوی در این حوزه از
ظرفیت باالیی برخوردار اســت و ظرفیت جدیدی نیز قرار است
طیروزهایآیندهدربردسکنبهمبلغ 500میلیونتومانافتتاح
شود.خشکبارنیزیکیدیگرازظرفیتهایسوغاتاستانبهشمار
میآیدکهبایدرویآنکاربیشتریصورتبگیرد.
zتفاهمنامهایبرایایجادشهرکهایصنفی

محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد ،با
اشــاره به انعقاد تفاهمنامه بین استانداری،
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضویواتاقاصنافمشهددرخصوصایجاد
شهرکهایصنفی،خاطرنشانکرد:عالوهبر
اینراهاندازیشهرکهاییبرایصنوفکارگاهینیزمدنظراست
کهدرخصوصآننقطهنظراتیوجوددارد.بخشیازاینهاصنوف
کارگاهی هســتند و بخش دیگر با توجه به رســته خود توانایی
تجمیعدارند.تجمیعاینصنوفدرمجموعهشرکتشهرکهای
صنعتیمیتواندامکاناتاشتراکیبرایایندستهازاصنافایجاد
کندکهبهرشدآنکمکخواهدکرد.بنانژاددرخصوصراهاندازی
شهرک پوشــاک نیز گفت :یکی از مشــکالت موجود در روند
راهانــدازی شــهرکهای صنفی تولیدی پوشــاک ،مســاله
قیمتهاستکهبرتوجیهپذیریاقتصادیتاثیرمیگذارد.درواقع
مشکلکارگارههایتولیدیماایناستکهبایدهزینههایمکان
فعالیتخودرابهصورتتجاریبپردازندودرشرایطغیراستاندارد
به کار ادامه بدهند .به همین جهت ضروری است تا با راهاندازی
شهرکهایصنفیتولیدی،اینوضعیتراازحالتغیراستاندارد
خارجکنیم.
zبیسرانجامی 7شهرک

مسعودمهدیزادهمقدم،مدیرعاملشرکت
شــهرکهای صنعتی خراســان رضوی ،با
اشاره به بیســرانجامی راهاندازی 7شهرک
صنفیاستانگفت:بهنظرمیرسد90درصد
مواردی کــه دنبال ایجاد شــهرک صنفی
هستند ،در واقع با هدف تغییر کاربری و واگذاری آن در آینده این
کار را دنبال میکنند .به همین جهت پیشنهاد میشود اراضی
شــهرکهای صنفی تولیدی را شــرکت شهرکهای صنعتی
مدیریت کنــد .در واقع شــرکت اراضی را در اختیــار گرفته و
شــهرکهای صنفی تولیدی را در دست بگیرد .وی افزود :یکی
دیگر از پیشنهادها ما این است که این شهرکها در قالب نواحی
صنعتیراهاندازیشودوبهراحتیمیتوانمجوزنواحیصنعتیرا
دراستانصادرکرد.
غالمعلی رخصت رئیس انجمن نســاجی
خراسانرضویوعضوهیاتنمایندگاناتاق
مشــهد نیز با تاکید بر اینکه موفقیت ایجاد
شهرک صنعتی پوشاک در نزدیک بودن آن
بهشهراست،یادآورشد:اینمکانمیتواندبه
مثابهیکمحلگذرانتفریحوسرگرمیمورداستفادهقرارگیرد.
بایددرنظرداشتاصنافتمایلچندانیبهجابهجاییبهشهرکها
ندارد .به همین جهت باید شــرایط به گونهای فراهم شود تا یک
واحد صنفی بتوانــد در همان جایی که تولید میکند ،محصول
خود را عرضــه کند .وی تاکید کرد :اگر فاصله شــهرک صنفی
تولیدیپوشاکاز 2تا 3کیلومترازمشهدبیشترشود،فایدهایاز
راهانــدازی آن عایــد هیچ کس نخواهد شــد .همچنین زمین
اختصاصیبرایایجادشهرکبایدحداقل10هکتارباشد.
رضا حمیدی دیگر عضو هیات نمایندگان
اتاق مشهد نیز گفت :ضروری است سرویس
حمل و نقل ،مراکز خدمــات طراحی و مد،
توزیع و فروش ،خدمات فنی ،شعبات بانکی،
کمکهایاولیهواورژانس،تفریحاتورزشی
و مفیــد ،ارائه مواد اولیه مرکزی و ...در مکان راهاندازی شــهرک
صنفی تولیدی مستقر شوند .باید توجه داشت صنعت پوشاک
زنجیره ارزش باالیی داشــته و حجم قاچاق را به شدت کاهش
میدهد .حمیدی تاکید کرد :به عقیده من تاســیس و توسعه
شهرکهایصنفیتولیدیبایدهمراهبابرندینگباشد.
همچنین ضروری است به مرور شهرکهای صنفی تولیدی
به شهرک صنعتی تبدیل شود .این مسئه به حفظ استانداردها
وکیفیتکمکزیادیمیکند.
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دنیایاقتصادفرصتهاوچالشهایاقامتگاههایبومگردیرابررسیمیکند

اقامتگاههای بومگردی ،از فرصت تا تهدید

ادامه از صفحه اول
وی تعداد شــغل ایجاد شــده در اقامتگاههای
بومگردی در ســطح اســتان را 580نفر اعالم و
خاطرنشــان میکند :بر اســاس پیشبینیها به
نظر میرسد در سال جاری حدود  700نفر وارد
فعالیت در این حوزه شوند و اشتغال ناشی از آن در
استان به حدود  1300نفر برسد .به نظر میرسد
توجه زیادی به اشتغالآفرینی این صنعت شده و
سیاستگذاران در نظر دارند از این ظرفیت استفاده
شود .باید توجه داشت در اقامتگاههای بومگردی
میزان سرمایه مانند سایر تاسیسات گردشگری
نیست .در واقع کسی که به سرمایهگذاری در این
حوزه عالقهمند است ،میتواند با دریافت تسهیالت
ناچیزی یک اقامتگاه راهاندازی کند .بیدخوری نیز
بر همین مساله تاکید دارد و میگوید «تا همین
اواخر دریافت یک وام  100میلیون تومانی برای
بازسازی یک مجموعه کافی بود .به لحاظ درصد
اشغال نیز حجم سرمایه زیادی برای راهاندازی یک
اقامتگاه بومگردی نیاز نیست».
اما با یک بررسی دریافتیم که به طور میانگین
مجمــوع هزینه اقامت در یک اقامتگاه بومگردی
برای هر نفر بین  150تا  200هزار تومان است؛
البته این رقم در برخی نقاط کمتر است.
zبرنامهریزی برای تاسیس اقامتگاه بومگردی در
 50روستای خراسان

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث
فرهنگی اســتان میگوید «در حــال حاضر در
خراسان رضوی واحد احداثی اقامتگاه بومگردی
نداریــم و اکثر فضاهای اقامتی ســاختمانهای
قدیمی است .همه ساختمانهایی که موافقت اولیه
راهاندازی اقامتگاه بومگردی را دریافت کرده اند ،از
قبل وجود داشته است و البتهواحدهایی وجود دارد
که ساختوساز خوبی در آنها صورت گرفته است».
بیدخوری تاکیــد میکند:نکته مهم راهاندازی
اقامتگاههای بومگردی این اســت که در روستا
فضایی ایجاد شــود که بتوان مردم را به ســمت
گردشــگری در همان محیط کشاند تا ظرفیتی
برای فــروش محصوالت خود پیدا کنند .اولویت

کاظمیان :در یک اقامتگاه بومگردی
باید مسائلی نظیر طراحی ،معماری و
چیدمان رعایت شده باشد .در جامعه
حرفهای اقامتگاههای ایران1800
اقامتگاه فعال است که در بهترین
حالت  400مورد آن در حال فعالیت
بوده و شاید نیمی از آن نزدیک به
اصول استاندارد بومگردی باشد

باشد.
کاظمیان تاکید میکند :به نظر من آموزش فقط
برای صاحبان و اقامتگاههای بومگردی کافی نیست
بلکه مــردم و جامعه محلی و همچنین متولیان
روستاها و شهرستانها و دفاتر خدمات مسافرتی
نیز نیازمند آموزش در این حوزه هستند.
zاقامتگاه بومگردی مسافرخانه ارزان قیمت نیست

در جامعه حرفهای اقامتگاههای ایران  1800اقامتگاه فعال است که در بهترین حالت  400مورد آن در حال فعالیت بوده و شاید نیمی از آن نزدیک به اصول استاندارد بومگردی باشد

ما در این طرح روستاهای هدف گردشگری است
که تعداد آن به  50مورد میرسد .یکی از شرایط
ارزیابی این است که در روستای هدف گردشگری
این قابلیتها ایجاد شود .کار ما البته فقط معطوف
به روستای هدف گردشگری نیست چون اقامت
صرف هدف کار ما نیســت بلکه روســتاگردی و
بهرهگیری و شناسایی صنایع دستی و ...نیز اهمیت
دارد.
بیدخوری خاطرنشــان میکند:در حال حاضر
گردشگران مسلمان خارجی زیادی به اقامتگاههای
بومگردی خراســان ســفر میکنند .همچنین
گردشگران اروپایی در سفر به استان معموال آغاز
ســفر خود را از مناطقی مانند خواف ،نشتیفان و
گناباد آغــاز میکنند و تقریبا تمام اقامتگاههای
بومگردی استان شاهد حضور گردشگران خارجی
بوده است.
zتنها نیمی از اقامتگاههای بومگردی کشور با اصول
استاندارد مطابقت دارد

بــا این حال مانند هر عرصهای
اقامتگاههــای بومگــردی بــا
آســیبهایی نیز روبهرو است.
یکی از این آســیبها رشــد
بیرویه این مجموعههاست.
صــادق کاظمیان یکی از کســانی اســت که

مدیریــت یک اقامتگاه بومگردی را برعهده دارد؛
او دبیر جامعه حرفــهای اقامتگاههای بومگردی
کشــور و رئیس هیات مدیره همین تشــکل در
استان نیز هست .
کاظمیان معتقد است در یک اقامتگاه بومگردی
باید مســائلی نظیر طراحی ،معماری و چیدمان
رعایت شده باشد .در جامعه حرفهای اقامتگاههای
ایران  1800اقامتگاه فعال اســت که در بهترین
حالت  400مــورد آن در حــال فعالیت بوده و
شــاید نیمی از آن نزدیک به اصول اســتاندارد
بومگردی باشد.
در آییــن نامــه ابالغی احیــای اقامتگاههای
بومگــردی بــه مســاله اســتانداردها تاکیــد
شده است.
در واقع اقامتگاهها باید در جهت پیادهســازی
اصول میهماننــوازی ،حمایــت از بوم منطقه،
آشناسازی مردم با فرهنگ ،آیینها و سنتها ،ارائه
و معرفی صنایع دستی و ...حرکت کنند
کاظمیــان با بیان اینکــه اصلیترین کار یک
اقامتگاه «میهماننوازی» است تصریح میکند:نکته
دیگــر تعامل صاحبان اقامتگاهها با روســتاییان
و محلیهاســت .او از صدور بیرویه مجوزها در
حوزه فعالیت اقامتگاههای بومگردی به عنوان یک
آسیب یاد کرده و میگوید :صدور بیرویه مجوزها
موجب حداقل شدن راندمانها و بهرهوریهاست.

این مساله در مورد بومگردی نیز رخ داده است.
اقامتگاه بومگردی ظرفیتی اســت که میتواند
اشــتغال ایجاد کنــد ولی نباید از شــاکله خود
خارج شود .این مســاله منجر به بروز دو آسیب
میشود؛ نخســت اینکه نظام اقتصادی روستا بر
هم خواهد خورد .شــرایط نباید به گونهای باشد
که یک روســتایی زمین و دام خود را بفروشد و
خانه بومگردی راهاندازی کند اما مســافری برای
اقامت سراغ او نیاید.
از دیگر سو ،بهرهبرداران این اقامتگاهها نیز وقتی
ببیند اقامتگاه تبدیل به تاسیسات کسب پول شده
و استانداردها رعایت نمیشود ،به این مفهوم بدبین
میشــوند .در حال حاضر تقاضای سفر مسافران
خارجی برای این اقامتگاهها افزایش یافته و باید
این ظرفیت را حفظ کرد».
به نظر میرسد امروز در کشور ما اقامتگاههای
بومگــردی به انــدازه مورد نیاز توســعه یافته و
باید بیشــتر روی آموزش کار در آن تمرکز کرد.
همچنیــن باید تالش کرد پراکنش اقامتگاهها با
دقت صورت گیرد.
مالک و موســس ارگ رادکان در این خصوص
میگوید «مناطقی در استان و کشور هست که
در یک روستای آن چندین اقامتگاه بومگردی فعال
اســت اما در روستای مجاور هیچ مورد مشابهی
نیست که این مساله میتواند زمینه بروز اختالف

او ارائــه ارزان خدمات اقامتگاههای بوم گردی
را آســیب دیگری میداند که گریبانگیر برخی
مجموعههای اینچنینی شده است.
کاظمیان میگوید :متاســفانه نگاهی در مورد
ارائه خدمات توسط اقامتگاهها وجود دارد مبنی
بــر اینکه خدمــات این مجموعههــا باید ارزان
باشد.
آژانسهای مسافرتی نیز بعضا همین دید را دارند
که نگاه صحیحی نیست و موجب آسیب به این
نوع اقامتگاهها میشود».
اما موضوع مهم دیگر این است که این اقامتگاهها
عرصــه رقابت برای مجموعههای مســافری نیز
محسوب میشود و شاید از این منظر اقامتگاهها
بتوانند عرصه را بر مجموعههای مسافرتی تنگ
کنند.
محمد قانعی رئیــس اتحادیه
هتلداران خراسان رضوی نظر
دیگری دارد و میگوید :از دید
من اقامتگاه بومگردی باید در
عرصههای ییالقی ،روستاها و
اماکنی که به نوعــی میتواند فضای تفریحی و
توریســتی داشته و یا در مناطق مطلقا روستایی
تشکیل شود تا سنتهای قدیمی ما ارائه شده و
از جذابیتهــای مخصوص آن فضــا برخوردار
باشد.
قانعی تاکیــد میکند «با این حال به نظر من
راهاندازی مجموعههــای بومگردی و اقامتگاهها
در داخل شهرها امری اصولی نیست .به نظر من
تعریف کلــی بومگردی به طبیعت بازمیگردد و
شهرهای ســنتی را شامل میشــود .این موارد
مدنظــر قانونگذار بوده و بــه همین جهت الزم
نیست در شهری مثل مشهد چنین مجموعههایی
تاسیس شود».

قانعی :به نظر من راهاندازی
مجموعههایبومگردیواقامتگاهها
در داخل شهرها امری اصولی نیست
و تعریف کلی بومگردی به طبیعت
بازمیگردد و شهرهای سنتی را
شاملمیشود

در شورای ساماندهی مبادالت مرزی خراسان رضوی اعالم شد

سهم بازارچههای مرزی در صادرات نیمه نخست امسال

دنیای اقتصاد -مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی با اشاره به آمار صادرات و واردات از
بازارچههای مرزی استان طی  6ماه نخست سال جاری عنوان کرد :در بازه مذکور 75 ،میلیون
و  497هزار و  726دالر کاال از بازارچههای مرزی استان صادر شده که وزن آن  118هزار و 314
تن بوده است .حقیقی در جلسه شورای ساماندهی مبادالت مرزی خراسان رضوی خاطرنشان
کرد :حدود  9233خودروی ایرانی نیز طی همین مدت در مرز دوغارون تردد داشتهاند .به
طور کلی  15هزار و  641کامیون در مرز دو کشور تردد کرده اند که این رقم رشدی  3درصدی
در مقایسه با سال گذشته را نشان می دهد .حقیقی در خصوص میزان اشتغال بازارچههای
مرزی استان گفت :در دو بازارچه مرزی استان  446شغل به صورت مستقیم و  250شغل به
صورت غیرمستقیم ایجاد شده است .به طور کلی تا حاشیه  45کیلومتری مرزها حدود 1000
مورد اشتغال ایجاد شده که این میزان با اشتغال غیرمستقیم خارج از نقاط مرزی به حدود 2
تا  3هزار نفر میرسد .همچنین در مرزهای دوغارون و باجگیران بیش از  340تبعه خارجی
مشغول به کار هستند.
zنرخخدماتدولتیدربازارچههایمرزیبهروزمیشود

وی بر لــزوم تغییر نــرخ خدمــات دولتی در
بازارچههای مرزی اســتان تاکید کرد و افزود :در
بازارچههای مرزی استان ،خصوصا در مرز دوغارون،

شرایطی ایجاد شده که براساس آن نرخهای خدمات
دولتی خیلی پایین بوده و میزان آن کمتر از نرخهای
گمرک و پایانههاست .این مساله موجب شده تا میل
به حضور و کار در بازارچههای مرزی افزایش پیدا

کند .این موضوع میتواند هم یک مزیت و هم یک
تهدید باشد .مزیت چنین وضعیتی افزایش میزان
اشــتغال و تسهیل در صادرات است اما باید توجه
داشت تمامی پرسنل ما در مرز حدود  5نفر هستند
که با ازدحام جمعیت ،این تعداد کم نیرو میتواند
یک تهدید به شمار آید.
حقیقی تصریح کرد :هزینههای خدمات دولتی در
بازارچههای مرزی از سال  94هیچ تغییری نداشته و
ضروریست تا به روز شود .در این خصوص الزم است
نر خ خدمات دولتی متناسب با رشد شهرستانها و
نرخهای موجود تطبیق داده شود.
براســاس قانون بودجه سال  98تعیین نرخهای
خدمات دولتی در بازارچههای مرزی به ما تفویض
شده و برای تعیین نرخهای جدید چند پارامتر در
نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به تفاوت نرخهای خدمات دولتی
با نرخهای سایر خدمات خاطرنشان کرد :در حال
حاضر از یک خودرو برای استفاده از پارکینگ بازارچه
مرزی در  24ساعت نخست  5000و در  24ساعت
بعدی  3000تومان دریافت میشود؛ در حالی که
همین قیمت در پارکینگهای شهرداری  25تا 30
هزار تومان است .برای رفع این مسائل قرار است این
خدمات به بخش خصوصی واگذارشود و سقفی هم
برای دریافت خدمات در نظر گرفته شده است .این
واگذاری به صورت مناقصه خواهد بود.
مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی بیان کرد:
همچنین نرخ اجاره رستوران در بازارچههای مرزی
تا پایان شهریور به صورت ماهانه  250هزار تومان
بود که در نرخ گذاری جدید این رقم به  600هزار
تومان رسیده است .عالوه بر این نرخ خدمات برای
اتومبیلهای وانتنیسان ،خاور و تریلر متفاوت خواهد

بود و هدف ما از این کار کاهش حضور وانتنیسانها
و خاورها در بازارچههای مرزی اســت چون برای
توپاگیر هستند .حقیقی اضافه
فضای بازارچه دس 
کرد :یکی دیگر از مــوارد تغییر نرخهای خدمات
بازاچههای مرزی مربوط به اجاره غرفه اســت که
بیش از  350هزار تومان بود اما حاال قرار اســت به
 750هزار تومان برسد .این نرخها و واگذاریها در
مورد بهرهبرداری از لیفتتراک و بارگیری تریلرها
نیز اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری کمیته مشترک اقتصادی
با مسئوالن والیت هرات در افغانستان گفت :طی
روزهای گذشــته هیاتی از استانداری هرات از مرز
بازدید داشتند و چندین اقدام نیز پس از این بازدید
صورت گرفت .به عنوان نمونه ساعت کاری مرز طرف
افغانستانی به  7الی  19تغییر یافت و دو باسکول
بازارچه نیز فعال شد .همچنین مقرر گردید تا بازرسی
کامیونهای خالی جهت تسریع در انجام کار در دو
قسمت صورت بگیرد و بخش مسافربری پایانه از
بخش باری آن جدا شود.
zمرزنشینان از کارتهای پیلهوری به خوبی استفاده
نمیکنند

محمدعلی امیرفخریان ،رئیــس اداره بازرگانی
خارجی سازمان صمت خراسان رضوی هم با اشاره
به تمدید کارتهای الکترونیکی مرزنشنیان و روند
ساماندهی آن اظهار کرد :با توجه به اعتبار سه ساله
کارتهای الکترونیکی مبادالت مرزی ،مقرر شــد
تا شرکتهای تعاونی مرزنشینان پیگیری الزم به
منظور تمدید این کارتها را داشته باشند .برای این
منظور با تهران مکاتباتی داشتهایم که قرار شد تا با
تحول اداری وزارتخانه برای صدور و تمدید کارتها،
اختیار را از تهران بگیریم.

وی ادامــه داد :در حال حاضر  241هزار و 553
خانوار مرزنشین در استان داریم که برای  239هزار
و  38مورد از ایشــان کارت الکترونیکی مبادالت
مرزی ثبت شده و تنها  2500خانوار کارت در اختیار
ندارند.
هماکنون  230هــزار کارت تحویل خانوارهای
مرزنشــین شــده و از این تعداد  211هزار خانوار
عضو تعاونیهای مرزنشینان هستند .برای تمدید
کارتهای الکترونیکی مبادالت مرزی ســال 97
تاکنون فرصت فراهم است.
امیرفخریان تصریح کرد :بازدید از مرزهای استان
یکی از اقداماتی است که به صورت مستمر در حال
انجام است .همچنین یکی از مسائل مورد بررسی
و تاکید در جلسات گذشته اعمال معافیت عوارض
خروج از کشــور برای ســاکنان مناطق مرزی بود
که برای رفع این مساله در سامانه بانک ملی برای
مرزنشینان قسمتی مشخص شده تا از پرداخت این
عوارض جلوگیری شود.
وی در خصوص ثبت آمار پیلهوران در استان بیان
کرد :برای واردات و صدور کارتهای پیلهوری ثبت
آماری داشــتهایم که تاکنون این مساله به صورت
دســتی صورت میگرفت .امسال در حال تعریف
سازوکاری هستیم که ثبت آماری این قشر از طریق
سامانه انجام شود و از این طریق فرآیند کاری تسریع
و تسهیل خواهد شد .البته متاسفانه مرزنشینان ما از
کارت پیلهوری به خوبی استفاده نمیکنند.
امیرفخریان عنوان کــرد :در حال حاضر کارت
پیلهوری به صورت الکترونیکی تعریف شده و قرار
است در همان کارتهای مرزنشینی ،کارت پیلهوری
نیز لحاظ شود که البته هنوز سازوکار اجرایی این
مورد تکمیل نشده است.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

انجام ۳۰۸پرواز
درمسیرمشهد -عتباتعالیات

ایرنا ۳۰۸ -عملیات پروازی مسافربری
طی  ۲۰روز گذشــته و ظرف ایام اربعین
حسینیدرمسیرمشهد-عتباتعالیات
انجامشدهاست.
مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی گفت:
در این چارچوب  ۲۲۶پرواز رفت و برگشت در مسیر مشهد  -نجف
و  ۸۲پرواز رفت و برگشــت در مسیر مشــهد  -بغداد از نهم تا ۲۷
مهر ماه جاری انجام شد .محمدباقر قاسمزاده افزود :گنجایش هر
هواپیمای مسافربری در مسیر مشهد به فرودگاههای نجف و بغداد
به صورت میانگین  ۲۵۰نفر است .وی ادامه داد :در راستای تسهیل
انتقالزائرانبهعتباتعالیاتدرایاماربعینامسالبرنامهریزی شد
تا طی روزهای  ۱۵مهر تا  ۱۵آبان ماه پروازهای مسیر نجف با حدود
دو برابر افزایش نســبت به ماههای عادی سال به  ۱۴۱پرواز رفت و
برگشتبرسد.فرودگاهبینالمللیمشهدروزانهمحلرفتوآمد۴۰
هزار مسافر است .این فرودگاه ۵۴۰هکتاری پس از فرودگاه مهرآباد
تهران ،دومین فرودگاه پرترافیک در ایران است که به طور میانگین
روزانه  ۱۸۰پرواز و در زمان اوج مســافرتها تا  ۲۵۰پرواز ورودی و
ی شود.
خروجی در آن انجام م 

پیشبینی 100دستگاهونتاکسی
برای سرویس دهی درون استانی به زائران

دنیــای اقتصاد -مدیرعامل ســازمان
مدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداری
مشهد از پیش بینی اختصاص حدود 100
دستگاه ون تاکسی برای سرویس دهی
دروناستانیبهزائرانخبرداد.
احمد محبی در خصوص برنام ههای دهه پایانی صفر اظهار کرد:
این روزها همه در حال آماده شدن برای میزبانی از زائران مشهدی
ش بینی میشود مشکالتی برای خروج زائران در شهر
هستند و پی 
مشــهد داشته باشــیم .به همین خاطر موارد الزم توسط معاونت
حمل و نقل و پلیس راهور در خصوص تعبیه ون تاکســی ها انجام
شده است .وی با بیان اینکه از رانندگان ون تاکسی ها خواسته ایم
برای خدمت رسانی به زائران اعالم آمادگی کنند ،ادامه داد :اگر در
خصوص تامین اتوبوس دچار مشکل شدیم ،از ون تاکسی ها برای
سرویسدهیدروناستاناستفادهمیکنیم.
ی های الزم با پلیس راه انجام شده است و
محبی افزود :هماهنگ 
مجوزهای الزم هم برای رانندگان صادر خواهد شد که نقل و انتقال
زائرین و مســافرین مشهد به شهرهای اســتان را انجام دهند .ون
تاکسی های تحت نظارت سازمان ما تنها میتوانند در سطح استان
خراسانرضویترددکنند.
مدیرعاملسازمانتاکسیرانیشهرداریمشهدتصریحکرد:ضمنا
کرایه ون تاکسیها براساس تعرفه حمل و نقل جاده ای خواهد بود.
اولویتباتاکسیرانانیاستکهزودترنسبتبهثبتناماقدامکنند.

گوجهفرنگیهایخراسان
مصرفکارخانهایدارند

ایســنا -رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت :ازاین
پس گوجه مصرفی مشهدیها به مرور از استانهای دیگر
وارد میشود چرا که هوا سرد است و گوجه در اطراف رنگ
نمیگیردواگربگیردکموهمچنینگلخانهایاست.
حیدر ساکن برجی در خصوص عرضه بیش از اندازه محصوالت
کشاورزی اظهار کرد :در سالهای گذشته در هر دوره یک محصول
را بیش از حد نیاز داشــتهایم که این امر باعث وارد آمدن لطمه به
کشاورزان میشود .وی ادامه داد :وقتی عرضه یک محصولی بیشتر
از نیاز و تقاضا اســت قیمت آن افت پیدا میکند .این مساله امسال
در مــورد گوجه اتفاق افتاد .اگر منافــع و مضراتی در این خصوص
وجود داشته باشد جای دیگری است چرا که بیشتر گوجه خصوصا
گوجههای استان مصرف کارخانهای دارد و برای تولید رب استفاده
میشوند.رئیساتحادیهبارفروشانمشهدخاطرنشانکرد:صادرات
گوجهفرنگیدرمقاطعیانجاممیشودکهکشورهایهمجوارخود
گوجه نداشته باشــند اما در چند ماه گذشته همه آنها دارای این
محصولبودندوازتولیداتداخلیخوداستفادهمیکردند.
ساکن برجی تصریح کرد :در حال حاضر گوجه فرنگی از  850تا
 2000و 2200تومان به فروش میرسد.

بهرهبرداریمسیراتصالخیابانخاقانی
بهبلوارنمازتا 5روزدیگر

دنیایاقتصاد-معاونعمران،حملونقل
وترافیکشهرداریمشهدازبهرهبرداری
مسیر اتصال خیابان خاقانی به بولوار نماز
تا 5روز دیگر خبر داد.
خلیلاهللکاظمیگفت:مدتزمانزیادیبود
کهباتوجهبهاحیایبولوارنماز،اهالیخیابانخاقانیخواستاراتصال
اینخیابانبهبولوارنمازبودندکهرفتوآمدشانتسهیلشود.
وی با عنوان اینکــه طبق توافقاتی که با آســتان قدس رضوی
داشتهایم ،حریم مسیر تعیین و تحویل شــهرداری شد ،ادامه داد:
هماهنگیهای الزم با منطقه 9انجام و طرح اولیه آن تهیه شد و پس
ازبررسیهایکارشناسیبهمرحلهاجرادرآمد.
کاظمی به فعالیتهای انجام شده در این مسیر اشاره کرد و گفت:
ایجادمسیرپیادهرو،فضایسبزوایجادمسیردوچرخهسواریدردو
ضلع شرقی و غربی خیابان خاقانی از جمله فعالیتهای انجام شده
در این پروژه است .معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهد با عنوان اینکه تاکنون بیش از  80درصد پیشرفت فیزیکی
در این پروژه انجام شده اســت ،اظهار کرد :این مسیر به متراژ یک
کیلومترتا 8روزدیگربهبهرهبرداریخواهدرسید.

