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آزاد شدن واردات پوشاک از مناطق آزاد بر صنعت پوشاک خراسان چه آثاری دارد؟

مجوز واردات پوشاک
باید حساب شده صادر شود
محمدرضا مس فروش *
در شرایط خاص دو سال اخیر و ممنوعیت ورود
پوشــاک ،واحدهای صنعتی پوشاک با وجود
سختی های فراوان در شرایط تحریم نظیر عدم
دسترسی به مواد اولیه مرغوب ،مشکالت تامین
مواد اولیه از خارج کشور ،حجم نقدینگی باالی
مــورد نیاز به دلیل نرخ باالی ارز در نبود برندهای خارجی و کم
شدن حجم قاچاق از بازار نسبتا مطلوبی برخوردار بوده اند.
در چنین بازاری معموال برندهایی که بتوانند جایگزین کاالهای
مرغوب خارجی و جوابگوی نیاز مشــتریان باشــند ،از موقعیت
بهتری برخوردار خواهند شد ولی برای تولیدکنندگانی که از این
شرایط استفاده مطلوب نکرده باشند و با استفاده از شرایط کمبود
کاالهای بی کیفیت و با قیمت ناعادالنه وارد بازار کنند ،قطعا این
بازار ماندگار نخواهد شد.
واحدهای صنعتی کشور باید محصولخود را به حدی از مرغوبیت
برسانند که مصرف کننده در هر شرایطی کاالی ایرانی را به کاالی
خارجی ترجیح دهد .ولی در این شرایط و با مشکالتی که صنعت با
آن دست و پنجه نرم می کند حتی در صورت وجود مجوز واردات،
این واردات باید با کنترل کامل و حساب شده انجام شود تا مجددا
واحدهای پوشاک که اکثرا واحدهای کوچک هستند را به زمین
نزند .اکثر تولیدکنندگان پوشاک خراسان رضوی به صورت صنفی
مشــغول به فعالیت اند و واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس سهم
کمتری را در تولیدات اســتان دارند و واحدهای صنفی ما بعد از
استان تهران رتبه دوم را در کشور دارند.
با توجه به صنفی بودن واحدهای پوشاک اکثر واحدها در مقیاس
کوچک بوده و از تکنولوژی روز برخوردار نیستند و در شرایط ورود
کاالهای قاچاق به دلیل هزینه های باالی سربار و حاشیه سود پایین
در این صنعت و عدم برخورداری از ماشین آالت به روز و ناتوانی
در پاسخگویی سریع به مشتری به سرعت از گردونه تولید خارج
می شود ولی شرایط ناشی از تحریم تعدادی از واحدهای قدیمی
را مجددا به گردونه تولید پوشاک برگردانده است که الزم است این
واحدها با استفاده از شرایط موجود هرچه سریعتر با به روزرسانی
تکنولوژی خود بتوانند بازار کشور را در دست گیرند.

زنگ خطر واردات پوشاک

دنیایاقتصاد-پوشاکازآنصنایعیاستکههموارهازمشکالتناشی
از قاچاق رنج برده است؛ لباسهایی با قیمتی کمتر از تولیدات داخلی از
کشورهاییمثلترکیهوچینبهصورترسمیویاغیررسمیواردمیشد

و بازار داخلی را به دست گرفته بود اما اوایل امسال ،رحمانی وزیر صمت
از ممنوعیت واردات پوشاک خبر داد و گفت «با ارائه مشوقهای الزم،
واگذاری امتیازهای مناسب و تقسیط هزینه استقرار در شهرکهای
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کشور ،مسائلی بسیار جدی به وجود آورده و این
بالتکلیفیها به شدت باعث خروج سرمایه از این کشور
شده است و ناامنیهایی که ایجاد شده باعث فقیرتر
شدن مردم این کشور و کاهش قدرت خرید آنها شده
است .این موضوع طبیعتا منجر به کاهش واردات
افغانستانیها شده که ایران را هم شامل میشود و در
سال جاری شاهد کاهش ارزشی صادرات به این کشور
بودیم.
محمود سیادت نایب رئیس اتاق مشهد و رئیس

اتاق مشترک ایران و افغانستان -شعبه خراسان درباره
آینده تبادالت تجاری استان با افغانستان میگوید:
سال آینده اگر تغییرات الزم را در مرز در خصوص رفع
مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و قوانین
انقباضی و سختی که بانک مرکزی برای بازگرداندن
ارز وضع کرده انجام ندهیم ،شرایط سختی در صادرات
به افغانستان خواهیم داشت و شاهد کاهش بیشتر
صادرات به این کشور خواهیم بود.
ادامه در صفحه 3

مجوز واردات کاال ،تهدیدی برای اشتغال مولد

اصوال فضای دنیا ،فضای بسیار رقابتی است و بستن
مرزها برای واردات کاالها عمال بصورت گسترده در دنیا
دیگر اتفاق نمی افتد .اما کشور ما از این نظر شرایط
متفاوتی با سایر نقاط دنیا داشته است .شرایط تحریم
ها راه را برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان ،انتقال
تکنولوژی و تولید در مقیاس کالن جهت حضور در
بازرهای جهانی بسیار محدود کرده است و در شرایطی
که مقام معظم رهبری تاکید بر اقتصاد مقاومتی و
اقتصاد مولد درون زا دارند ،در گام نخست می بایست
از صنعت حمایت کرد تا به قوام و دوام الزم دست یابد و
با نگاه به بازارهای جهانی در صورت تامین زیر ساخت
های تبادالت مالی در این بازارها نیز حضور یابد.
صدور مجوز واردات برای کاالهایی از جمله پوشاک
در شرایطی که کشور تشنه ارز و اشتغال است ضمن
ایجاد شرایط برای خروج ارز ،اشتغال مولد کشور را به
شدت تحت تاثیر قرار می دهد .حوزه نساجی و پوشاک

یکی از بخش هایی است که با کمترین سرمایه گذاری
میتواند اشتغال بسیار مناسبی ایجاد کند ،لکن با
واردات بخش بزرگی از این تولید به مخاطره می افتد.
از طرف دیگر خروج ارز محدود به واردات از مبادی
قانونی نخواهد بود و سوداگران با بهره گیری از این
فرصت با واردات بخشی از کاالها از طریق مجاری
قانونی ،حجم کثیری از کاال را از طریق قاچاق وارد
کشور می کنند و با قیمت های بسیار رقابتی با
محصوالت داخلی به نام کاالیی که به صورت قانونی
وارد کشور شده است ،به ارائه محصوالت میپردازند
که در این بخش خسارات جبران ناپذیری به تولید
ملی وارد می شود.
در این میان متاسفانه برخی تولیدکنندگان صوری
و کارآفرین نما با سوءاستفاده از شرایط با قاچاق کاال
به کشور و صرفا دوخت برچسب ایرانی ،تحت نام
برند داخلی در بازار حضور می یابند و گوی رقابت را از
تولیدکنندگان واقعی می ربایند .در این شرایط کمتر
واحد تولیدی توان رقابت جدی ،برندسازی و توسعه را
خواهد داشت ،زیرا اصوال در شرایط رقابتی یکسانی با
رقبای خارجی خود قرار ندارد و این موضوع در سالی
که مزین به نام حمایت از تولید ملی است ،جای تامل
فراوان دارد.

مدیرعاملشرکتتوانیر:

تدر
موتورسیکل 
کالنشهرهابرقیمیشود
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دنیایاقتصاد-حوادثاخیرایراندرحوزهسیاسیتنهااینحوزهرامتاثرنکردهوطبیعتابرجنبههایمختلفاقتصادی،اجتماعی،
زهرا صفدری
خبرنگار
فرهنگی و ...نیز آثار قابل توجهی خواهد گذاشت که خراسان رضوی هم از آن مستثنی نیست .از سوی دیگر ،الیحه بودجه 99و
سهمخراسانرضویازدرآمدهاوبودجهکشورکهباانتقاداتزیادیبهویژهازسویبخشخصوصیهمراهاست،تاثیرزیادیبرحوزههایگوناگون
خواهدگذاشت.نکتهدیگراینکه،انتخاباتمجلسشورایاسالمیاوایلاسفندماهامسالبرگزارمیشودوخانهملتسال 99باآرایشیجدیدبه
تصمیمگیریدربارهمسائلگوناگونمیپردازد.هرچندباردصالحیتبسیاریازاصالحطلباندرکشور،ازحاالمشخصاستکهسهماینجناح
در مجلس آینده ناچیز خواهد بود و آرایش مجلس را هم تقریبا میتوان پیش بینی کرد .اما حوزه صادرات از آن حوزه هایی است که تاثیرپذیری
زیادیازقوانینومقرراتدارد؛همینامسالبودکهقوانینیکشبهوخلقالساعهدربارهممنوعیتصادراتبرخیکاالها،صدایاعتراضبسیاری
از فعاالن این بخش را درآورده بود .خراسان رضوی هم که بخش قابل توجهی از صادرات کشور به ویژه به همسایگان شرقی و شمال شرقی را انجام
میدهد ،متاثر از تصمیمات بود .افزون بر این ،خأل روابط دیپلماتیک قوی با برخی کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان که همواره ترانزیت و
صادراتخراسانرضویوکشورراآزارداده،ازموضوعاتدیگریبودکهصادراتراتحتتاثیرقراردادهوهمچنانبهقوتخودباقیاست.
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zپیش بینی تبادالت تجاری با افغانستان

همینصفحه

صنعتی از تمامی فعاالن حوزه پوشاک حمایت میشود» .این ممنوعیت
واردات و سیاستهای حمایتی وزارت صمت از تولید پوشاک ،قرار بود
جاندوبارهایبهاینصنعتبدهد.
صفحه 4

*رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

همهمیدانیمافغانستانیکیازمهمترینکشورهای
مقصد صادراتی خراسان رضوی است؛ امروز در
شرایطی هستیم که هر دو کشور و ملت آبستن
حوادث زیادی است و در شرایط نامتعادلی قرار
گرفتهاند؛ در افغانستان بالتکلیفی در تعیین نهایی
نتیجه انتخابات و اعتراض موجود در این زمینه و
بحث آشتی با طالبان ،نحوه حضور آنها در پروسه
صلح و سهمشان در قدرت و خروج امریکا از این

بخشیازمعافیتها
عدالتمالیاتیرابه
چالشکشیدهاست

عکس :محسن بخشنده  /ایرنا

یادداشت

انتقادرئیساتاقایرانازمعافیتهایمالیاتی

باید توجه داشت که ازبکستان و ترکمنستان سرمایه
گذاری عظیمی در صنعت نساجی داشته اند و به زودی
به قطب تولید پوشاک حتی در سطح جهانی مبدل
خواهند شد .به دلیل وجود پنبه فراوان به عنوان مواد
اولیه ارزان ،تکمیل زنجیره تولید از نساجی تا اخیرا
پوشاک از دیر باز مورد توجه دولت های ایشان بوده
است و با اجرای برنامه های اساسی ،اکنون توانسته
اند زنجیره ارزش افزوده خود را تا حدود زیادی تکمیل
کنند و ادامه این روند حتی ممکن است به عنوان تهدید
جدی برای صنعت نساجی و پوشاک کشور مطرح
باشد .در خصوص منطقه ویژه اقتصادی سرخس که به
منطقه آزاد مبدل خواهد شد ،همانطور که از نظر برخی
از صاحبان صنعت این موضوع می تواند تهدید باشد،
از طرف دیگر دقیقا می تواند فرصتی برای دستیابی به
بازارهای آسیای میانه فراهم آورد و در صورت ایجاد
تعامالت سیاسی و اقتصادی مناسب با کشورهای
 CISفرصت مغتنمی برای تولید محصول و عرضه
در بازارهای مذکور خواهد بود .امیدواریم صنعتگران
استان از این فرصت به نحو احسن بهره برداری کنند
و بیش از آنکه منطقه آزاد سرخس مبدل به منطقه
واردات باشد بتوانیم از فرصت های بالقوه آن بهره
برداری و آن را به درگاه صادرات منطقه تبدیل کنیم.

انتقاد رئیس اتاق ایران از برخی معافیتهای مالیاتی

بخشی از معافیتها
عدالت مالیاتی را به چالش کشیده است

دنیای اقتصاد -رئیس اتاق ایران گفت :فعاالن
اقتصادی در خصوص بودجه سال آینده کشور،
نگرانیهاییجدیدارند.بسیاریاززوایایالیحهای
که دولت به همین منظور ارائه داده ،با ابهام روبه
روست و یکی از دغدغه های جدی در این حوزه نیز
متوجهدرآمدهایمالیاتیاست.
غالمحسین شافعی در چهاردهمین جلسه هیات
نمایندگان اتاق مشهد که با حضور مدیرکل امور مالیاتی
استان برگزار شد ،نسبت به سهم خراسان رضوی
از درآمدهای مالیاتی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت :در
خطهایکهعمدهباراقتصادبردوشبخشخصوصیاست،
چنینرشدیقطعافشاررابربخشهایشناسنام هدارافزون
میکند .بحث بازنگری در سهم درآمد مالیاتی خراسان
رضوی به دفعات و از مراجع مختلف پیگیری شد و به رغم
وعدههاییکهبهدفعاتبیانشد،تغییریحاصلنیامد.
شافعی تاکید کرد :معتقدیم که بخشی از معافیتهای
مالیاتی ،عدالت در این بخش را به چالش کشیده است .وی
توضیحداد:یکواحدتولیدیبهرغموابستگیبهیکنهادیا
سازمان،ازمالیاتمعافمیشوداماواحدمشابهیکهبخش
خصوصی متولی آن است باید در همان شرایط دست به
تولید بزند ،رقابت کند و مالیات بپردازد پس طبیعتا قیمت
تمام شدهکاالیاوبهمراتببیشتراستوکلیتاین شرایط
با عدالت مالیاتی در تضاد قرار دارد.
او نقبی به پیگیریهای مستمر اتاق بازرگانی در موضوع
مالیات بر ارزشافزوده زد و گفت :جلسات فراوانی در همین
رابطهباحضورمسئوالن،نمایندگانوصاحبنظراناینحوزه
برگزارکردیمتاالیحهمالیاتبرارزشافزودهبهسامانیبرسد.
پیگیریهای ما از مجلس همچنان تداوم دارد و امیدواریم
روند بررسی و تصویب این الیحه قانونی با سرعت بیشتری
محققشود.

zافزایش هزار میلیاردی سهم مالیات استان در الیحه
بودجه99
یحیی یعقوب نژاد مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی
هم در این جلسه گفت :تا پایان سال  ،98باید 4هزار و
100میلیارد تومان مالیات از مجموع منابع موجود را تامین
کنیم .سهم درآمدی مالیات استان در سال جاری نسبت به
سال ،97هزار میلیارد تومان افزایش داشته است .اگر الیحه
بودجه 99نیز تصویب شود ،باز هزار میلیارد تومان دیگر به
این عدد افزوده خواهد شد.
وی اذعان کرد:عمده مشکالتی که در حوزه مالیاتی
مطرح میشود ،متوجه بخشهای ساختاری و عرصه های
قانوننویسیاستکهازحوزهاختیاراتادارهکلامورمالیاتی
استان خارج بوده اما تبعات آن دامنگیر همه بخشها می
شود .تا پایان آذرماه امسال باید دو هزار و800میلیارد تومان

(براساس بودجهای که برایمان در نظر گرفته شده) وصول
میکردیم اما آنچه محقق شد2،هزار و600میلیارد تومان
بود .همین حاال200میلیارد تومان از عدد پیشبینی شده
فاصله داریم .نکته جالب توجه آن است که در بین منابع
تامینکنندهدرآمدمالیاتیاستان،سرفصلمالیاتاشخاص
حقوقی با 75درصد ،کمترین میزان تحقق را داشته است و
بعد از آن مالیات مشاغل بوده که80درصد آن محقق شده
است .همه اینها در حالی است که کل درآمدهای مالیاتی
تحقق یافته استان92،درصد بوده است.
وی خاطر نشان کرد :این درصدها نشان میدهد که بر
خالف تصور عمومی ،بیشترین فشار بر اشخاص حقوقی
نیست .در واقع سیاستگذاری ما بر این مهم تکیه دارد که
منابعجدیدومواردفرارمالیاتیراشناساییکنیموهمچنین
فعالیتهایواسطهگرانهرابهنوعیمشمولمالیاتکنیم.
به گفته یعقوبنژاد؛ از سال  88تاکنون خراسان رضوی
در هیچ سالی 100درصد درآمدهای پیش بینی شده
خود را در بخش مالیات محقق نکرده است .وی توضیح
داد :جالب اینجاست که بعضی استان ها در همین شرایط
دشوار اقتصادی صد درصد
و گاهی بیشتر از درآمد
تعیینی خود را محقق
کرد هاند اما تالش ما بر
تعامل با بخش خصوصی
تمرکزداشت.
وینقبیبهتقسیطهای
مالیاتی انجام شده برای
فعاالن اقتصادی استان
زد و گفت :در سال ،97
780میلیارد تومان از
مالیات فعاالن اقتصادی
را تقسیط کردیم و
320میلیاردتومانازجرایم
مالیاتی که برای واحدهای
تولیدی درنظر گرفته شده
بود هم مورد بخشودگی
قرار گرفت ،آن هم در
حالیکه کل درآمد مالیاتی
استان در آن سال 3هزار و
100میلیاردتومانبود.
مدیرکل امور مالیاتی
خراسانرضویمتذکرشد:
درسال 98نیز750میلیارد
تومان مالیات تقسیط
شده و 160میلیارد تومان
نیز بخشودگی خارج از

بخشنامه داشتیم .همچنین در عمل به بخشنامه مهم
امسال رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ،هزار و
300میلیارد تومان از جرایم قطعی شده فعاالن اقتصادی
استان بخشوده شد .وی ادامه داد :در سال380،97میلیارد
تومانمالیاتاستردادکردیم.شرکتهایصادراتیمشمول
این استردادها می شدند .در 8ماهه  98نیز میزان استرداد
مالیاتی 411،میلیاردتومانبود.
یعقوبنژادایننکتهراهمتوضیحدادکه؛«ازنیمهدوم87
تاپایانآبان،98بالغبرسههزارو500میلیاردتومانازمحل
مالیات بر ارزش افزوده ،به شهرداری و دهیاری های استان
پول واریز شده است .هزار و800میلیارد تومان از این میزان
سهم شهرداری مشهد شده است .متاسفانه اطالعرسانی
کافی در این باب انجام نمی گیرد تا جامعه بداند که اگر پولی
به نفع توسعه ،خدمترسانی و تامین زیرساخت های شهر
هزینه میشود؛ از محل همین مالیات هایی است که خود
آنها پرداخت می کنند .این عدم اطالع رسانی درست در
این باب ،ذهنیت جامعه را نسبت به امر مالیات دهی اصالح
نمیکند».

دوشنبه 30دیماه 1398

خبر
خبر

دنیایاقتصاد-مدیرعاملشرکتتوانیر
گفت :در حال حاضر بیشترین سهم
آلودگی مربوط به موتورهاست و
هدفگذاری کردهایم موتورسیکلتها را
درکالنشهرهابرقیکنیم؛اینسیاست
تنظیم شده و پیشنهادات آن هم به رئیسجمهور ارائه
شدهاست.
محمدحسن متولیزاده در همایش آموزشی ائمه جماعات و
مسئوالنفرهنگیصنعتبرقسراسرکشوردرتاالرهمایشهای
آستان قدس رضوی بر تداوم نهضت بهینهسازی مصرف به عنوان
استراتژی صنعت برق تاکید کرد .وی ادامه داد :در حال حاضر
اکثر دارندگان موتورسیکلت اقشار ضعیف هستند و روزانه 200
کیلومتر در تهران را میپیمایند و در سال  2100لیتر مصرف
بنزین دارند که هزینه آن 6میلیون تومان میشود .با برقی شدن
این موتورها هزینه برق مصرفی آن حدود 600هزار تومان در سال
خواهد بود و از این محل هر دارنده موتور 5میلیون تومان در سال
منفعتمیبردواقشارضعیفبااعمالاینطرححمایتمیشوند.
متولیزاده اضافه کرد :همچنین ساالنه 2100لیتر بنزین به ازای
هر دستگاه موتورسیکلت کاهش مصرف سوخت خواهیم داشت
که این بنزین را میتوان صادر کرد .براساس آمار پیادهسازی این
طرح برای  300هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران ،حدود
 1.5میلیون تن آالیندگی از فضای این شهر را کاهش خواهد
داد .مدیرعامل توانیر تاکید کرد :در اعمال این سیاستها نقش
مسئوالن فرهنگی میتواند بسیار موثر باشد تا نظرات خود را به
ما ارائه کرده و ما روشهای خود را براساس نظرات ایشان اصالح
و تکمیل کنیم .متولیزاده با اشاره به گذر موفق از پیک سال 98
خاطرنشان کرد :تابستان امسال نگرانی از خاموشیهای گسترده
وجود داشت و دشمنان کشورهای همسایه را ترغیب کرده بودند
که برای برق به ایران تکیه نکنند اما سال  98سال بسیار خوبی
بود و نه تنها خاموشی نداشتیم بلکه صادرات ما تا  120درصد
افزایش داشت.
وی اضافه کرد :در حال حاضر کشور ما  29میلیون مشترک
خانگی دارد که با اعمال این سیاست ،از این تعداد مشترک 24
میلیون نفر در تابستان امسال در حد الگو مصرف انرژی داشتند.

انتخاب شرکت «تروند زعفران»
به عنوان صادرکننده نمونه زعفران در کشور

گروه بنگاهها ،محمد
قربانی -شرکت تروند
زعفران قاین از سوی
وزارت جهاد کشاورزی
و درسی وچهارمین
دوره انتخاب ومعرفی
نمونه های ملی بخش
کشاورزی در سال 98
به عنوان صادرکننده
نمونهخشکبارکشاورزی
ز عفر ا ن  ،ا نتخا بو
معرفیشد.
در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه و پیشگامان رونق تولید که
با حضور رئیس جمهور برگزارشد ،لوح تقدیر وتندیس صادرکننده
نمونه زعفران درسطح ملی به محسن احتشام مدیرعامل شرکت
تروند زعفران قاین اعطا شد.
مدیرعامل شرکت تروند زعفران قاین در حاشیه
این مراسم گفت :خراسان جنوبی مهد کشت
زعفران و زرشک در ایران ،قرن هاست پیشتاز،
پیشگام و پرچم دار تولید بهترین زعفران و
زرشک در جهان است.
محسن احتشام افزود:گروهکشاورزی و زعفرانکاری صنایع تبدیلی
و تکمیلی تروند زعفران قاین همگام وهمسو با توسعه کشاورزی
وافزایش سطح زیر کشت و با هدف توسعه صادرات محصوالت
استراتژیک در خراسان جنوبی از سال  80راه اندازی شده وگامهای
ترقی و پیشرفت را برای حضور در عرصه ملی و بین المللی سرلوحه
دستاوردهای خود قرار داده است.
وی بیان کرد :تروند زعفران قاین درچند سال گذشته و امسال هم
به عنوان صادرکننده نمونه استانی و ملی و سال گذشته به عنوان
نخستین واحد نمونه فرآوری محصوالت کشاورزی از سوی وزارت
جهاد کشاورزی انتخاب شده است.

نقش رسانهها در بازگشت اعتماد به جامعه

دنیای اقتصاد« -سقوط هواپیمای اوکراینی و
درگذشت جمعی از هموطنان در کرمان تلخی
فراوانی داشت و بار دیگر جامعه را به سمت
چندقطبی شدن پیش برد و اندوخته بزرگی که
ازنظرسرمایهاجتماعیدرمراسمتشییعشهید
سلیمانی ایجاد شده بود ،تضعیف شد .امروز
جامعه ما در شوک به سر میبرد اما تجربه نشان
داده که میتوان با کمک سرمایه های اجتماعی،
جامعه را ترمیم کرد و نقش رسانه ها در این میان
انکارناپذیراست؛اهالیرسانهبایدجامعهشناسی
و روانشناسی داغ دیدگی را بدانند» .این بخشی
از صحبتهای هادی خانیکی رئیس انجمن
ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دوره
آموزشی«روزنامهنگاریاقتصادیمسالهمحور»
درمشهدبود.
جمعه ای که گذشت ،اتاق بازرگانی خراسان رضوی
پذیرای جمعی از خبرنگاران و روابط عمومی برخی
سازمانها و عالقمندان به حوزه خبر و اطالع رسانی در این
دوره آموزشی بود .هادی خانیکی مدرس این دوره ،از بی
اعتمادی های شکل گرفته بعد از حوادث اخیر در ایران
گفت و تحلیلی از شرایط موجود ایران ارائه کرد .او از نقش
رسانه ها در بازگرداندن اعتماد به جامعه و فاکتورهای الزم
برایایناتفاقگفتوالبتهبهنقشرسانههادرایجادزمینه
ها برای خبری تر شدن اخبار اخیر اشاره کرد.
خانیکی همچنین به لزوم ایجاد رشته خبرنگاری و
ارتباطاتدرمراکزآکادمیکمشهداشارهکردوگفت«این
موضوعازگذشتهموردتاکیدوپیگیریمابودهامامتاسفانه
پاسخی از سوی مسئوالن دانشگاهی نگرفتیم .با اینحال،
سایرنهادهایآموزشیوتشکلهایمختلفدرایناستان
می توانند در این زمینه پیگیری کنند .انجمن مطالعات
فرهنگی ،دفتر خراسان خود را تشکیل داده و می تواند
این کار را با همکاری اتاق بازرگانی انجام دهد و دانشگاه ها
ومراکزعلمیهمپایکاربیایندوالبتهکهنبایدنگاهبهاین
جنساقداماتکوتاهمدتباشد».
zواکنشمردمبهشهادتسردارسلیمانیبینظیربود

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی درباره
اتفاقات و حوادث اخیر ایران و شرایط جامعه گفت :جامعه
امروز به نوعی دچار کرختی شده است؛ البته اتفاقات تلخ
اخیر به نوعی جامعه را از این وضعیت خارج کرد و شهادت
سردارسلیمانی،سقوطهمواپیمایاوکراینیو...بهمسئله
اصلی مردم تبدیل شد چرا که وجدان عمومی نسبت به
وقایع پیش آمده حساس شد و واکنشهای زیادی را شاهد
بودیم؛ اما در ایجاد واکنش به این اتفاقات ،رسانه ها نیز
زمینههایی را فراهم کردند تا به نوعی خبرها در اصطالح
خبرترشدند.
خانیکیاتفاقیکهبعدازشهادتسردارسلیمانیرخداد
را بی نظیر خواند و افزود :این اتفاق الیه های زیرین جامعه
را هم تکان داد و مردم در مراسم تشییع این سردار شهید
رفتاری نشان دادند که جامعه با قهرمانان ،اسطورهها و
سرمایه نمادین خود دارد .موضوعی که حتی دوستان و
دشمنانکشورمانرانیزشگفتزدهکرد.درواقعایناتفاق
و نوع مواجهه با آن ،فرصت ارزشمندی بود تا اعتمادی که

وقتی که زمینه بی اعتمادی به
دولت ،شرایط کشور و تغییرات
اقتصادی و ...ایجاد شود؛ هیچ کاری
نمی توان پیش برد و امور مختلف
گره می خورند .همانطور که اگر
این تصور در جامعه شکل بگیرد که
بانکی قرار است ورشکسته شود؛ این
اتفاق رخ خواهد داد

عکس :روابط عمومی اتاق مشهد

تدرکالنشهرهابرقیمیشود
موتورسیکل 

هادی خانیکی در دوره آموزشی «روزنامه نگاری اقتصادی مساله محور» در مشهد تاکید کرد

خانیکی:درجامعهایکهسوءظندرآنباالستوسرمایههایاجتماعیتحلیلرفتهاند،سرمایهگذاریاقتصادیهمزمینهایبرایشکلگیرینمیبیند.

از جامعه در اتفاقات آبان ماه ضربه خورده بود ،ترمیم شود.
اما متاسفانه حوادث بعدی بار دیگر جامعه را به سمت
چندقطبی شدن پیش برد و اندوخته بزرگی که از نظر
سرمایهاجتماعیایجادشدهبود،تضعیفشد.دراینمیان،
اهالی رسانه باید جامعه شناسی و روانشناسی داغ دیدگی
را بدانند چون میتوان حتی در جامعه ای که به اخبار بد
عادت کرده هم اعتماد ایجاد کرد.
zنقشاعتماددرجذبسرمایهها

رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در
بخش دیگری از صحبتهایش به نقش اعتماد در جذب
سرمایه ها اشاره و اظهار کرد :در جامعه ای که سوء ظن در
آنباالستوسرمایههایاجتماعیتحلیلرفتهاند،سرمایه
گذاریاقتصادیهمزمینهایبرایشکلگیرینمیبیند.
وقتی که زمینه بی اعتمادی به دولت ،شرایط کشور و
تغییراتاقتصادیو. .ایجادشود؛هیچکارینمیتوانپیش
بردوامورمختلفگرهمیخورند.
همانطور که اگر این تصور در جامعه شکل بگیرد که
بانکی قرار است ورشکسته شود؛ این اتفاق رخ خواهد
داد .این موضوع تحت تاثیر افکار عمومی رخ می دهد؛ به
همیندلیلمهماستکهمولفههایاجتماعیرابهعنوان
«زمینه»درحوزههایمختلفبشناسیم.
او افزود :نکته اینجاست که چه چیزی میتواند
همبستگیواعتمادوامیدراتامینوسرمایههایاجتماعی
راترمیمکند؟یکسویآنمجموعهایازقوانینومقررات
است که پشتیبانی کننده حقوق آحاد جامعه باشند و
بخشیدیگرنیزمتوجههنجارهاوارزشهااست.
خانیکی از «تغییر نگرش ها» به عنوان موضوع مهمی
یاد کرد که رسانه ها باید به آن توجه کنند .او گفت :پیشی
گرفتن شاخص های مادی بر ارزش های معنوی و نگاه
فردی بر رویکردهای جمعی نوعی تغییر نگرش به شمار
می رود .امروز نگرشها در جامعه ما مادی تر و فردی تر
شده؛ مادی تر یعنی اینکه هر کسی کاری انجام می دهد
(ولو کاری خیر) ،می خواهد نتایج مادی و اثرات آن عمل
را مشاهده کند .فردی تر شدن هم به این معناست که هر
عضو جامعه بیشتر به دنبال نفع خود است؛ به طور مثال،
حتی شرکت کردن یک فرد در انتخابات هم با این انگیزه
کهنتیجهانتخابتدرزندگیاشموثراست،انجاممیشود.
zرسانههابایدبهدنبالمعتبرسازیخودباشند

تاکید بر تالش رسانه ها برای معتبرسازی خود،
موضوع دیگری بود که خانیکی در این دوره آموزشی
پیش کشید؛ او تصریح کرد :رسانه های ما باید نگرانی ها

ترس مجاری رسمی و سازمان ها و نهادها را از ارتباط
و ِ
گیری با خود کم کنند .رسانه باید در مسیر معتبرسازی
خود گام بردارد البته نه با ایجاد ترس ،بلکه با شکل دهی
یک احساس نیاز .یعنی اگر رسانه معتبر نباشد و کار خود
را به موقع انجام ندهد ،جامعه به نوعی خأل دچار می شود.
در واقع باید این نگاه ایجاد شود که مرجعی اگر خبر خود
را دیر منتشر کند؛ اولین لطمه متوجه سیستم و دستگاه
خودش است.
این استاد دانشگاه درباره لزوم مساله محوری در روزنامه
نگاریاقتصادیهمگفت:معتقدمکه«مسالهمحوربودن»
درارتباطاتوروزنامهنگاریاقتصادیدارایاهمیتزیادی
است .خبرنگاران و روزنامه نگاران در ارائه تحلیل های
اقتصادیخودبایدفراترازبعضیموضوعاتمثلمشکالت
اقتصادی و بیکاری حرکت کنند و به دنبال تغییرات و
عواملریشهایباشند.روزنامهنگارییکحرفهاستکهدر
«زمینه»عملمیکند.فرقیندارد؛بهجایروزنامهنگاری

پزشکی و یا هر حرفه دیگر را بگذارید؛ در همه آن ها زمینه
اجتماعیمهموحائزاهمیتاست.

zمسالهآبونقشآندرجامعه

بخشی از این نشست به طرح سواالت خبرنگاران
اختصاص داشت؛ بحث انتقال آب دریای عمان به
خراسان رضوی یکی از موضوعاتی بود که خانیکی به
عنوان عضو کمیته ملی ریشهیابی سیالب در پاسخ به آن
گفت :گروهی به نام آینده بان در  5سال گذشته با جمع
نظر نخبگان 100،مسأله مهم کشور را مشخص کرده که
در همه این مسائل آب اولویت نخست و یا دوم کشور بود؛
چراکهبیآبیویاپدیدههایمخربیمثلسیالببالفاصله
روی سایر بخش ها اثر می گذارند و این اثر فقط در حوزه
طبیعینیست.
جامعه کم آب جامعه ای است که نزاع های قومی در آن
صورتمیگیردوعطشمصرفنیزدرآنافزایشمییابد.
وقتیازنبودآبدرسالهایبعدصحبتمیشود،افزایش

میزانمصرفآبرادرجامعهشاهدهستیم.بههمیندلیل
مسئله آب و نقش آن در اقتصاد و ارتباطات جدی است و
رسانههاهمبایدبانگاهیویژهبهآنداشتهباشند.
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی در
پاسخ به سوالی درباره ارتباط روابط عمومی سازمانها و
نهادها با خبرنگاران و محدودیت روابط عمومی ها در ارائه
اخبار دقیق به رسانه ها هم گفت :روابط عمومی و رسانه
نمی توانند منهای یکدیگر کار را از پیش ببرند؛ اینکه
روابط عمومی تنها یک بوق تبلیغاتی برای سازمان خود
باشد اثرگذار نخواهد بود .روابط عمومی امری دوطرفه و
گفتوگویی است و مسئوالن سازمان ها باید این مسئله
رادرنظربگیرند.
درایننشست،نیکتاحسیننیامدیر دفترحوزهریاست
اتاق بازرگانی خراسان رضوی و بهزاد صادقی سرپرست
اموراداریومنابع انسانیودبیرکمیسیونمسئولیتهای
اجتماعیاتاقمشهدهمحضورداشتند.
غالمرضا عطایی ،سرپرست روابط عمومی اتاق مشهد
در این کارگاه آموزشی گفت :اتاق بازرگانی خراسان
رضوی در راستای همکاری با رسانه ها و در عمل
به مسئولیت های اجتماعی خود ،اقدام به برگزاری
سلسله دوره های آموزشی برای خبرنگاران و اصحاب
رسانه کرده است و امروز پذیرای نظرات و دیدگاه های
میهمانان و مدرسان درباره این قبیل دوره های آموزشی
و غنابخشی به آنها هستیم .او افزود :در دوره جدید فعالیت
اتاق بازرگانی استان ،با تشکیل یک اتاق فکر ،به دنبال
استفاده از نظرات کارشناسانه اهالی رسانه در عرصه های
مختلفهستیم.

«مساله محور بودن» در ارتباطات
و روزنامه نگاری اقتصادی دارای
اهمیت زیادی است .خبرنگاران و
روزنامه نگاران در ارائه تحلیل های
اقتصادی خود باید فراتر از بعضی
موضوعاتمثلمشکالتاقتصادی
و بیکاری حرکت کنند و به دنبال
تغییرات و عوامل ریشه ای باشند

در ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی مطرح شد

حذف دالالن از ورودی پایانه مسافربری مشهد

دنیایاقتصاد-بااجرایطرحفروشاینترنتی
بلیت اتوبوس و انجام برخی اقدامات سخت
افزاری در پایانه مسافربری امام رضا(ع) مشهد
دالالنورودیاینپایانهحذفمیشوند.
محمدصادقبراتی معاونهماهنگیومدیریتامور
زائران استانداری خراسان رضوی در دومین جلسه
ستاداجراییخدماتسفراستانویژهنوروز 99بااشاره
به این طرح گفت :در گذشته و در ایام اوج مسافرت،
تهیه بلیت با حضور واسطهها مشکالتی را برای مردم
ایجاد میکرد که با راهاندازی این سیستم بسیاری از
مشکالت این حوزه رفع خواهد شد.
او ادامه داد 28 :اسفندماه بازدید و بررسی میدانی
آمادگی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان انجام
خواهد شد و با توجه به ضرورت انسجام در فعالیتها،
دستگاههایاجراییازانجامفعالیتبدونهماهنگیبا
ستاداجراییخدماتسفرخودداریکنند.
بهگزارشایسنا،براتیبابیاناینکهتجزیهوتحلیل

آمار تصادفات در کمیته حمل و نقل ستاد انجام شود،
گفت :با توجه به پیش بینیهای هواشناسی ،باید
تهمیداتی برای مواقع بحرانی اندیشیده شود که
ایستگاههای صلواتی بین راهی در خراسان رضوی
ظرفیتی ویژه هستند و میتوانیم از آن برای زمان های
بحرانیاستفادهکردهوبهمسافراندرمسیرهاخدمات
ارائه کنیم .جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات
سفر خراسان رضوی به برنامههای برگزاری جشن
بینالمللی نوروزگاه با ترکمنستان اشاره کرد و گفت:
سالگذشتهاینجشنبهمیزبانیترکمنستانبرگزار
و امسال به میزبانی ایران برگزار خواهد شد که قرار
است به صورت گسترده تر برگزار و از دیگر کشورهای
همسایهنیزدعوتکنیم.
او افزود :تعداد  7میلیون و  300هزار و  669نفر با
اتوبوس و حمل و نقل عمومی ،تعداد 5میلیون و707
هزار و  646نفر با راه آهن با  10هزار و  81رام قطار به
مشهد آمده اند .وی اظهارکرد :تعداد 3میلیون و610

هزار و  609نفر از طریق فرودگاه شهید هاشمینژاد
و تعداد  17میلیون و  527هزار و  781نفر از طریق
وسایلنقلیهشخصیواردمشهدشدهاند.
براتی تصریح کرد :براساس مقایسه آمار  9ماهه
امسالباسالقبل،مسافرانورودیراهآهن 4.8درصد
افزایش ،مسافران ورودی با وسایل نقلیه شخصی
 4.8درصد افزایش و مسافران ورودی از طریق فرودگاه
 3.4درصد کاهش یافته است.
هم چنین ابوالفضل مکرمی فر مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان
رضوی و دبیر ستاد نیز در این جلسه گفت :با توجه به
دستورالعمل ستاد ملی خدمات سفر ،امسال نیز باید
دستگاههای اجرایی برای برپایی ایستگاه در کیلومتر
 30و 60شهرهای استان برنامه ریزیکنند.
اوادامهداد :مقرر شدهکهبرایانجاماقداماتیاز قبیل
برپایی ایستگاه و سیاه چادرها راهداری ،پلیس راه،
امداد و نجات هالل احمر ،سازمان جوانان هالل احمر،
اورژانسادارهکلاموررفاهیو دبیرخانهستادخدمات
سفربرنامهریزیکنند.
مکرمی فر افزود :برگزاری جشنهای نوروزگاه
که در سالهای گذشته توسط اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی برگزار میشود
از امسال جزو برنامههای ستاد اجرایی خدمات سفر
استان خواهد بود و آمادگی داریم با دیگر ادارات در
صورت تمایل مشارکت و همکاری کنیم و از نظرات و
همکاریهاآنهانیزبهرهمندشویم.درادامهسیدجعفر
صدیق زراعتی جانشین دبیر ستاد اجرایی خدمات
سفر خراسان رضوی گزارشی از برنامههای اعالم شده
بهدبیرخانهستادارائهکرد.
همچنین دستگاههای عضو و روسای کمیتههای
ستاد گزارشی از برنامههای خود ارائه کردند.

عکس هفته
پیکر شهید
«میالد قاسمی آریان»
از شهدای سبزواری
سانحه هواپیمای اوکراین
از مسجد جامع
تا میدان کارگر
این شهرستان
تشییع شد.
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ادامهازصفحهاول
وی با بیان اینکه بهبود وضعیت مرزی برای مبادالت
تجاری دو کشور الزامات زیادی را میطلبد ،میگوید:
فراهم کردن الزامات اراده ای جدی میخواهد که ما آن
ارادهرادربینمسئوالنکمتردیدهایم.شرایطافغانستان
بسیار ویژه است و به نظر میرسد همه پیش بینیهای
الزم برای یک کار اصولی شاید هنوز در نظر گرفته نشده
است .ما در مرز دوغارون شاهد بی نظمی ،عدم وجود
متولی واحد و همچنان صفهای طوالنی کامیونها
هستیم و به این وضعیت عادت کرده ایم؛ اما با مقابله
جدیتر با فساد و تعیین مدیریت واحد مرزی و کنترل
بیشتر،وضعیتنامطلوبحاکمدرمرزقابلرفعاست.
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فعاالن اقتصادی استان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»
از پیش بینیهای خود از وضعیت صادرات در سال آینده میگویند

صادرات خراسان در افق 99

zلزوم  24ساعته شدن فعالیتهای اداری در مرز
افغانستان

سیادت خواستار  24ساعته شدن
فعالیتهای اداری در مرز ایران و
افغانستان شده و تصریح میکند:
ساعتکاریاداریکنونیپاسخگوی
حجم واردات و صادرات و ترانزیت
نیست و حتما باید این ساعت کار افزایش یابد و در این
زمینه همه دستگاهها و سازمانها باید با هم هماهنگ
باشند .سازمانهای مختلف مستقر در مرز باید در ارائه
خدمتوساعتحضوروهمافزاییازیکمدیریتواحد
فرمانبری داشته باشند اما این اتفاق تا االن رخ نداده و
علیرغم درخواستهای مکرر ما ،قدم مثبتی در جهت
اجرای آن برداشته نشده است.
در هر صورت ما همچنان پیگیری میکنیم اما اینکه
چرا پیگیریها منتج به نتیجه نمیشود ،سوال بزرگ
ماست؛ ما در همان نقطه ای قرار داریم که سالها قبل
قرار داشتیم و مشکالتی را میگوییم که  5سال قبل
هم مطرح میکردیم و خستگی ما هم بابت این موضوع
وعدمپیشرفتکارهاست.جاییکههمهقبولمیکنیم
اتفاقی بیفتد ،باز هم شاهد عدم اجرای آن هستیم و این
باعثخستگیبخشخصوصیوتشکلهاشدهاست.
سیادت درباره افتتاح بازار مبادالت مالی ایران و
افغانستان در دوغارون و آغاز عملیات اجرایی گذرگاه
مرزی هوشمند و تاثیر آن بر افزایش مبادالت دو کشور
اظهارمیکند:منپیوستتوجیهیوتخصصیبحثراه
اندازی بازار مبادالت مالی دو کشور را ندیده ام؛ با اینحال
امیدوارم کاری مطالعه شده باشد .این اتفاق تاثیراتی
خواهد داشت اما چندان پررنگ نیست زیرا ما به دنبال
تجارت عمده هستیم و تجارت عمده در مناطق مرزی
انجامنمیگیرد.
رئیساتاقمشترکایرانوافغانستان-شعبهخراسان
دید مثبتی به تشکیل کمیته مشترک استانهای
خراسان رضوی ،جنوبی و سیستان و بلوچستان برای
توسعهروابطباپاکستانداردومیگوید:پتانسیلباالیی
در پاکستان هست که به آن کم توجهی شده و استان
همجواربااینکشوریعنیسیستانوبلوچستانبهلحاظ
تولیدی ،امکان پاسخگویی به نیازهای پاکستان را ندارد
وایندرحالیستکهایناستانتجاربسیارخوبوفعالی
دارد .با هم افزایی شکل گرفته بین سه استان شرقی
امیدواریمازپتانسیلهایبیشترپاکستانبرایصادرات
و واردات استفاده کنیم .برخی مواد غذایی و کاالهای
پتروشیمی ما تقاضای خوبی در آن منطقه دارد و ما هم
به برخی کاالهای آنها نیاز داریم و با توجه به محدودیتی
که برای ارتباط با کشورهای دوردست در شرایط تحریم
داریمبایدتوجهبیشتریبههمسایگانداشتهباشیم.
zتامینارزواردات بایدبه صادرکنندگانسپردهشود

افزایشسهممالیاتیاستاندرالیحه
بودجه 99وفشاریکهبهبخشتولید
وارد میکند و در نهایت تاثیر آن بر
حوزه صادرات خراسان رضوی در
سال آینده موضوعی است که درباره
آن از محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت
اتاقمشهدمیپرسیم؛روشنکمعتقداستاینموضوع
تاثیرچندانیبرحوزهصادراتنمیگذاردزیرااوالصادرات
از مالیات معاف است و دوما صادرات ما چندان صنعت
محور نیست .او میگوید :صادرات ما تاکنون وابسته به
صنایع دارای تکنولوژی نبوده و بیشتر از صنایع تبدیلی
بوده است .اگر در حوزه مواد پتروشیمی و نفتی صادراتی
داشتیم ،محصوالتی مثل چسب و رنگ صادر کرده ایم
که نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و در صادرات فوالد
هم که مواد اولیه آن از سنگ آهن است ،به مواد اولیه

خبر
وقت صادرات ما شاید به یک و نیم برابر االن هم برسد .او
تاکید میکند :راهکار این است که دولت ارز کاالهای
اساسیوکاالهایمهمدیگرراتامینکندومابقیتامین
ارز را برعهده صادرکنندگان بگذارد و یا صدور گواهی
صادرات را برعهده این حوزه بگذارد؛ اما امروز میبینیم
درحالیکهوارداتگوشیموبایلوخودروممنوعمیشود،
عده ای با امضای طالیی و با رانت ،این محصوالت را وارد
کرده و دپو میکنند؛ برای توسعه صادرات باید از این
امضاهایطالییجلوگیریکرد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد یادآور میشود:
خوشبختانه در قانون ،صادرات همچنان از مالیات
معاف است و تکلیف ارزش افزوده هم در حال روشن
شدن است؛ در خراسان رضوی اگر دولت مداخله ای در
مسائل ارزی بین صادرات و واردات نداشته باشد و به غیر
ازکاالهاییکهخودمیتواندتامینکند،دخالتدیگری
صورت ندهد ،مسلما وضعیت بسیار بهتری خواهیم
داشت زیرا صادرات ما غیرنفتی است و ما بازارهای خود
را در شرق کشور و دیگر نقاط داریم.

zتاثیرپذیری صادرات خراسان از تولید و فشارهای
مالیاتیبراینبخش

روشنک :درخراسانرضویاگردولتمداخلهایدرمسائلارزیبینصادراتووارداتنداشتهباشدوبهغیرازکاالهاییکهخودمیتواندتامینکند،دخالتدیگریصورتندهد،مسلماوضعیتبسیاربهتریخواهیم داشت.

صورت گیرد و غیر از این چاره ای برای کسب درآمد
ارزی نداریم .او می افزاید :اگر قوانین داخلی این حوزه
را ازار ندهد و بالعکس ،تشویق کند ،در سال آینده حجم
صادراتمامیتواندبسیاربیشترازامسالباشد.
وی اضافه میکند :سال  ،99صنایع تبدیلی و نفتی

و فوالدی ما میتوانند به مانند امسال صادرات داشته
باشند و دلیل آن وجود مواد اولیه در داخل کشور است.

داخلی اکتفا کرده ایم و این موضوع درباره صادرات مواد
غذاییوکمپوتهمصدقمیکند.لذاصادراتماخیلی
zراه حلی برای افزایش صادرات
بهبخشیازصنعتمانوابستهنیست؛ماخودروویاحجم
روشنک راه حلی هم برای افزایش صادرات در سال
زیادی از لوازم خانگی صادر نکرده ایم تا بگوییم صادرات
آینده دارد؛ او معتقد است اگر دولت به نرخ تمام شده
صنعت محوری داشته و داریم.
کاالهایصادراتیمثلوارداتاهمیت
روشنکدرتوضیحپیشبینیاشاز
اوضاع و احوال صادرات در سال آینده روشنک :امروز میبینیم درحالیکه واردات گوشی موبایل و خودرو دهد و پا روی اینکه ارز باید تغییر
قیمت یابد ،نگذارد .همچنین به این
میگوید :مسلما با توجه به شرایط ممنوع میشود ،عده ای با امضای طالیی و با رانت ،این محصوالت
توجهکندکهصادرکنندهبایدصادرات
اقتصادی و عدم امکان صادرات نفت
را وارد کرده و دپو میکنند؛ برای توسعه صادرات باید از این
داشته باشد و غیر از واردات کاالهای
به مقدار مناسب ،تامین نیازهای ارزی
اساسی ،هر کسی برای وارداتش باید
امضاهای طالیی جلوگیری کرد
بایدازدلحرکتهایصادراتیکاالهای
ارز مورد نیاز را از صادرکننده بخرد ،آن
غیرنفتی و یا کاالهای وابسته به نفت

خبر مرتبط

خیزخراسانبرایاستفادهازاتحادیهاوراسیا
معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارخراسانرضویبهدنیای
اقتصاد میگوید :استان ما ظرفیت  5میلیارد دالر صادرات در سال
را دارد و باید حداکثر اســتفاده از این موقعیت را ببریم؛ بر همین
اســاس ،به دنبال افزایش صادرات هستیم و با کشورهای مختلف
مثلتاجیکستانواردروابطنزدیکوصمیمانهشدهایم.
علی رسولیان می افزاید :ســفرهای دوجانبه ای بین
اســتان مــا و تاجیکســتان صــورت گرفته اســت.
تاجیکستانیها از شرکتهای خوب ما دیدن کرده اند و
توافقات مطلوبیهم صورتگرفتهاست.
وی از عضویت ایــران در اتحادیه اوراســیا و ارتباط
تجاری خراسان با برخی از کشــورهای عضو این اتحادیه به عنوان یکی
دیگر از موقعیتهای پیش روی خراسان رضوی برای توسعه صادرات در
ســال آینده نام برده و اظهار میکند :در سالهای اخیر ،خراسان رضوی از
باالترینصادرکنندگانبهآسیایمیانهبودهاست.
رسولیان برقراری پرواز مســتقیم مشهد -بیشکک را موقعیت خوبی
برای توسعه و تحول صادرات خراسان رضوی میداند و میگوید :هم اکنون
یک پرواز از تاجیکستان به مشهد وجود دارد و دو پرواز دیگر هم قرار است
از سوی این کشور برقرار شود و امیدواریم با این اتفاق ،توسعه صادرات به
این بازارها را داشته باشیم .ما به دنبال ورود به بازارهای کشورهای عضو

اوراسیامثلروسیه،قزاقستانوارمنستانهستیم.
وی یادآور میشــود :از زمانی که ایران عضو اوراسیا شده ،عمال توسعه
صادرات در بازارهای روســیه را داشــته ایم؛ هم اکنون در حوزه نساجی
و پوشاک و موادغذایی با جمهوری قازان روســیه ارتباط خوبی داریم و
میتوانیم ظرفیت این کشــور را فعال کنیم و صادرات سیب هم داشته
باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار خراســان رضوی از دعوت
استان آراگاتستون ارمنستان از هیات خراسانی خبر داده و میگوید :این
ارتباط هم میتواند در توسعه صادرات استان اثرگذار باشد و برای حضور
در این استان از همراهی چند تاجر خوب خراسانی استفاده خواهیم کرد.
وی درباره برقراری روابط دیپلماتیک استان با ترکمنستان هم اظهار
میکند :امسال برای اولین بار نمایشگاه این کشــور را در مشهد برگزار
کردیم و به آنها فضای مورد نیازشان را دادیم .همچنین از استاندار آخال
برای حضور در مشهد دعوت خواهیم کرد و درخواست برپایی نمایشگاه
در این کشــور با محوریت خراسان هم داشته ایم .از طرفی انتصاب آقای
ارباب خالص نماینده پیشــین وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور
به عنوان ســفیر جدید ایران در ترکمنســتان ،با توجه به شناخت او از
ویژگیهای استان ما فرصت بسیار خوبی است .این کشور از نظر ما دومین
بازار صادراتی مان است و باید روی آن تمرکز ویژه ای داشته باشیم.

محمدرضا توکلی زاده عضو هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان
رضوی اما از جمله فعاالن اقتصادی
است که دید مثبتی به صادرات
استان در سال آینده ندارد؛ او
میگوید:فکرنمیکنمافقروشنیبرایصادراتسال99
باشدچونمتغیرهایمختلفیهستکهتاثیراتیبسیار
منفی میتواند بگذارد و االن زود است که آنها را ببینیم و
بتوانیمپیشبینیکنیم.
ویمیافزاید:البتهدرحوزهکشورهایهمسایهاستان
ما مثل افغانستان ،ترکمنستان و همچنین کشورهای
 cisمیشود با خوش بینی محتاطانه امیدوار بود که
از اتفاقات جهانی تاثیر کمتری بگیرند تا با توجه به نیاز
متقابلیکهوجوددارد،صارداتهمچنانروندقبلیخود
را داشته باشد اما به طور کلی برای صادرات به اروپا یا
آسیایجنوبشرقیدچارمشکلخواهیمشد.
توکلی زاده برخالف روشنک معتقد است که
صادرات استان ما تاثیر قابل توجهی از بخش تولید
دارد و فشارهای مالیاتی به تولید در الیحه بودجه
 99بر صادرات هم اثرگذار است؛ او میگوید :تولید
بخش مهمی از تامین مالی خود را از صادرات به دست
می آورد و با صدمه به صادرات هم آسیب میبیند؛
این ارتباط دوسویه است .بودجه  99بودجه بسیار
خوش بینانه و تحت تاثیر هیجانات است و امیدواریم
محقق شود ولی احتمال تحقق آن با توجه به
منابع درآمدی کشور کم است و صدمه ای که به
بخش تولید و کسب و کار وارد میکند ،قابل توجه
خواهد بود.
وی نقبی هم به خروج برخی مالیاتهای شرکتی از
استان میزند و تصریح میکند :مالیات بر ارزش افزوده
بخش مهمی در اقتصاد ماست و اگر کسب و کار کند
شود ،این نوع مالیات به سختی محقق میشود و تامین
مالیاتخراسانرضویهمممکناستبهسختیصورت
گیرد .اما اگر تعداد زیادی از صنایع و کارخانجاتی که در
استان ما فعالند و مالیاتشان به مرکز و دیگر استانها
میرود ،طبق قانون مالیات خود را در خراسان رضوی
بپردازند ،فشار بر واحدهای تولیدی هم کاهش می یابد.
در این حوزه میتوان به برخی صنایع مستقر در بخش
سنگان و خواف با گردش مالی فوق العاده سنگینی
که دارند ،اشاره کرد؛ اما در صورت تداوم روند موجود،
تمام واحدهای تولیدی مستقر در استان که مالیات
میپردازند فشار بیشتری را تحمل میکنند و این
موضوع بر شرکتهای تولیدی که صادرات دارند هم
اثرگذار خواهد بود.
برخی از فعاالن اقتصادی خراسان رضوی میگویند
ما در آخرین وضعیت فشارها و سختیهای صادراتی
قرار داریم و اوضاع سختتری را نمیتوان متصور شد ،اما
عدهایدیگرمعتقدندشرایطبهمراتبسختترازامسال
خواهد بود .در این میان مسئوالن استانی معتقدند
گامهایی جدی برای بهبود مبادالت تجاری استان با
کشورهای همسایه برداشته اند و این اقدامات در توسعه
صادرات استان اثرگذار خواهد بود .باید منتظر گذشت
زمانباشیموببینیمباهمهاینتفاسیر،صادراتخراسان
رضوی در سال 99چه روندی را طی میکند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد عنوان کرد

ضرورت اصالح ماده 8قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

دنیایاقتصاد-رئیسکمیسیونانرژیاتاقمشهد
بر ضرورت اصالح ماده 8قانون اصالح الگوی مصرف
انرژیتاکیدکرد.
محسنشادماندرچهارمینجلسهاینکمیسیوناظهار
کرد :در نص این ماده قانونی آمده ،وزارت نیرو می تواند در
چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات
کشوری جهت ارتقای بهره وری و استفاده هر چه بیشتر از
منابعتجدیدپذیر،نسبتبهتأسیسیکسازمانباشخصیت
حقوقی مستقل اقدام کند .ابعاد تحقق این مقوله برای
بخش خصوص حائز اهمیت است .از این منظر ،کمیسیون
انرژی اتاق باید پیشنهادات الزم را به منظور اصالح ماده
قانونی مذکور ارائه کند تا این پیشنهادات به اتاق بازرگانی و
استانداری خراسان رضوی ابالغ شوند.
وی تصریح کرد :پیمانکاران و تولید کنندگان صنعت برق
براینمسئلهتاکیددارندکهاقتصادصنعتبرقفاقدساختار
صحیح است ،چرا که پایین بودن قیمت این حامل انرژی،
تبعات بسیاری به دنبال دارد ،لذا باید در این حوزه اصالحات
الزم انجام گیرد .متاسفانه به دلیل مباحث سیاسی این
مسئله به قوت خود باقی است .این در حالی است که اگر

قیمت یک بطری آب معدنی تغییر کند ،اتفاق چندانی در
سطحجامعهشاهدنخواهیمبوداماافزایشحاملهایانرژی
تبعاتسیاسیبهدنبالدارد.بههررورشدهزینههایتولید،
این ضرورت را ایجاد می کند که افزایش بها در این بخش
به صورت پلکانی محقق شده تا تجربه رشد ناگهانی قیمت
بنزین،دراینبخشتکرارنگردد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به اینکه
مدیریت مصرف حامل های انرژی بحث روز دنیا است و
تمامی کشورها به این سمت حرکت می کنند ،خاطرنشان
کرد :اگر چه مصرف آب در بخش کشاورزی چشم گیر است
اما این بدین معنا نیست که مصرف شهری و صنعتی آب
را همنبایدبهینهسازیکنیم.
zمتاسفانه در واقعی کردن قیمت برق باید مالحظات
سیاسیهملحاظشود
در ادامه سید محسن مدنی ،مشاور مدیرعامل شرکت
پیمان خطوط شرق عنوان کرد :گسترش استفاده از برق
منجر به دو برابر شدن تقاضای این انرژی تا سال 2050
خواهدشد.اینامرعمدتاناشیازافزایشتقاضایساختمان
ها و استفاده از برق به عنوان منبع انرژی در خیابان هاست.

مدنی افزود :میزان درآمد صنعت برق در ایران نسبت به
حجم تولید آن بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است
و عمال انرژی به عنوان یک کاالی ارزشمند در اقتصاد ایران
شناختهنمیشودکهاینامربزرگترینمشکلپیشرویدر
سرمایهگذاریهایمستمروباحجمباالبرایگذارازانرژیو
واقعی سازی قیمت با قیمت های رقابتی مبتنی بر ساز و کار
بازار و ایجاد توازن است.
وی ادامه داد :نکته اساسی این است که اگر هر نهادی
تصمیم به واقعی سازی قیمت برق داشته باشد ،می بایست
روشن نماید که با چه روشی و چه رهیافتی این اختالف
بین قیمت واقعی برق (حال از هر روش محاسباتی با قیمت
کنترلی) را پر خواهد کرد و رابطه تصمیمات آن نهاد با
واقعیت موجود در رهیافت های سیاست گذاری انرژی روز
دنیاچیست؟
مشاور و مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق افزود:
افزایش پلکانی قیمت برق ،اعاده حیثیت از شاغالن حوزه
انرژی ،تصحیح مشکالت عایق بندی در ساختمان ها ،ارائه
یارانه برای بهینه سازی انرژی در صنعت و خانه ،باال بردن
بودجه انرژی های تجدیدپذیر و  ، ...از جمله اقدامات اولیه

برایواقعیسازیقیمتانرژیبرقهستند.
مهدی کفاش دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع
خراسان هم با بیان اینکه هزینه فروش گاز براساس ارزش
حرارتی محاسبه شود ،تصریح کرد :از آن جا که این اختالف
در ارزش حرارتی در مقایسه با دیگر استان های کشور
متفاوت است ،قیمت گاز استان خراسان رضوی به صورت
منطقهایویااعمالضریبتعیینشود.
zلزوم در نظر گرفتن شرایط ویژه خراسان رضوی در
مصرفانرژی
سید علی اصغر محدث دبیر کمیسیون بهینه سازی
مصرف انرژی شهرداری مشهدعنوانکرد :از آنجاکهخرید
و فروش برق استان براساس قوانین ملی انجام می گیرد،
ضروریاستکهاستانداریویاکمیسیونانرژیپیشنهاداتی
را در این خصوص به دولت ارائه دهد تا تفاوت هایی را برای
ایناستانقائلشوند،چنانکهدرکشورهایاروپاییخریدو
فروش برق در هر ایالتی متفاوت است به طوری که هر ایالتی
به صورت متفاوت نیروگاه احداث می کند و خرید آن حامل
انرژی نیز نسبت به سایر ایالت ها متفاوت است .حال اگر این
رویه در استان پیش برده شود و سهم یارانه حامل انرژی به

استان اختصاص یابد ،شاهد پیشرفت استان خواهیم بود،
چنان که قطعا شاهد ورود تکنولوژی های جدید و نیروهای
انسانی زبده در تمامی حوزه ها از جمله حمل و نقل و  ...به
استانخواهیمبود.
وی خاطرنشان کرد :حال از آن جا که قیمت حامل های
انرژی در کشور ما پایین است ،بهینه سازی مصرف انرژی
در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد و بازگشت سرمایه بسیار
طوالنیاست.لذابایدبهدولتپیشنهادشودکهبرایسالآتی
تعرفه های دستگاه های دولتی به صورت آزاد محاسبه شود.
اینمهمباعثخواهدشدکهوزارتخانههابهعنوانپیشرودر
حوزهبهینهسازیمصرفانرژیواردشوندوبهتکنولوژیهای
جدیدمجهزگردند.تنهادراینصورتاستکهدورهبازگشت
سرمایه در حوزه انرژی کاهش پیدا می کند.
دبیر کمیسیون بهینه سازی مصرف انرژی شهرداری
مشهد تصریح کرد :این در حالی است که اگر هم اکنون
تعرفههایحاملهایانرژیراافزایشدهیم،بهسمتواردات
حرکت خواهیم کرد .اگر این اتفاق به تدریج حاصل شود،
صنایع می توانند به مرور زمان ارتقاء پیدا کنند ،همچنین
مردم به اهمیت ارزش انرژی پی خواهند برد.

خبر
با مشارکت و پیگیری جامعه یاوری خراسان انجام شد

افتتاحدبستانیدیگردرمنطقهتبادکان

دنیای اقتصاد -دبستان امیر عطاءاهلل طائفی شاندیز
با مشارکت و پیگیری جامعه یاوری خراسان در روستای
گندم خواب (در منطقه آموزشی تبادکان) افتتاح شد.
به گــزارش روابط عمومی اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراســان رضوی؛ این مدرســه با مشارکت جامعه
یاوری خراســان (تحت پوشش اتاق مشهد) و به همت خانواده
واقف(طائفی) ،احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.
غالمحســین شــافعی رئیس اتاق ایران در این مراســم با
گرامیداشت تالش های خیرانه خانواده طائفی در به ثمررسانی
این پروژه آموزشــی ،عنوان کــرد :امیدواریم آموزش و پرورش
مشارکتی مجدانه تر با خیران داشته باشد تا بر انگیزه های آنان
برای حضور در این عرصه مهم بیافزاید.
وی ادامه داد :اگر سیاســت های حمایتی را در کشور بر این
اســاس پایه می گذاشتیم که اعانه دادن ،کسی را توانمند نمی
کند و بخشی از هزینه های فراوانی که برای این منظور تخصیص
می یابد را به برنامه های زیربنایی و رویکردهای توانمندسازی
اقشار محروم و کم برخوردار تخصیص می دادیم؛ امروز گره از
مشکالت زیادی باز شده بود.
شافعی گفت :امیدواریم روزی برسد که سیاستگذاران کشور
تدبیری اندیشیده و روش های حمایتی را به نوعی تعریف کنند
که ماحصل آن توسعه و بهره وری برای جامعه و توانمندسازی
اقشار محروم و آسیب پذیر باشد.
وی اتخاذ بعضی سیاست ها و تحقق بعضی تصمیمات بدون
نگاه کارشناسی و رویکردهای بلندمدت و دوراندیشانه را مورد
نقد قرار داد و یادآور شــد :بخشــی از حاشیه نشینی که امروز
گریبانگیر مشهد شده و مشکالتی را رقم زده است ،از این نوع
سیاســتگذاری ها نشات می گیرد .اگر اقتصاد روستاهایمان با
خرداندیشی و تصمیم سازی صحیح ،سامانی بگیرد از رشد این
پدیده هم جلوگیری می شود.
zنیازهایحادتبادکاندرحوزهزیرساختهایآموزشی

علی سعیدی رئیس آموزش و پرورش منطقه تبادکان هم در
بخشی از این مراسم گفت :در حال حاضر ۱۳۵هزار دانش آموز
در  ۸۲۱کد واحد آموزشــی در این منطقه مشغول به تحصیل
هستند .وی «تبادکان» را بزرگترین منطقه آموزشی کشور معرفی
کرد و توضیح داد :بر همین اســاس قسمت اعظم حاشیه شهر
و روســتاهای بخش مرکزی مشهد ،تحت پوشش ما هستند و
همین امر باعث شده تا ۱۱درصد جمعیت دانش آموزی خراسان
رضــوی در این منطقه قرار بگیرند .همچنین از مجموع دانش
آموزان این منطقه۲۲ ،هزار نفر در زمره اتباع خارجی هستند.
جان کالم آنکه ،جمعیت دانش آموزی منطقه تبادکان از  ۵استان
کشور(نظیر سمنان ،ایالم و )...بیشتر است.
به گفته سعیدی در حالیکه میانگین سرانه فضای آموزشی برای
هر دانش آموز در کشور به طور متوسط  ۵.۵متر مربع است و
این سرانه در خراسان رضوی به ۴.۵متر مربع می رسد اما این
متوسط برای دانش آموزان منطقه تبادکان 2متر ،در محدودههای
حاشیه نشین عمدتا  1.5و در بعضی پهنه های آن نظیر جاده
قدیم مشهد ۱.۲متر است که گواه کمبود شدید فضای آموزشی
و نیازهای جدی در این بخش است .به بیان بهتر کمتر از یک
چهار ِم میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ،سهم دانش آموزان
این منطقه شده است.

دعوت اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای
کمکبهسیلزدگانسیستانوبلوچستان

دنیای اقتصــاد -اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراسان رضوی با انتشار از فعاالن اقتصادی
برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان دعوت
کرده است.
در متن این اطالعیه آمده است:
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
در پی بارش های شدید و سیل آسا در منطقه جنوب شرقی
کشورمان و مشکالت فراوان به وجود آمده برای اهالی منطقه،
اتاق خراســان رضوی ضمن ابراز همدردی و همدلی با سیل
زدگان و مردم محروم منطقه سیستان و بلوچستان ،آمادگی
خود را برای امدادرســانی و ارســال کمک های نقدی و غیر
نقدی و تجهیزات مورد نیاز هموطنان عزیز اعالم می دارد.
بدین منظور از کلیه فعاالن اقتصادی و نیک اندیشان استان
تقاضا دارد به منظور مشارکت در این امر خیرخواهانه ،هدایای
نقدی خود را به شماره حساب  ۴۱۳۰۴۳۴۳۳نزد بانک تجارت،
شعبه بلوار سجاد مشهد به نام جامعه یاوری خراسان زیر نظر
اتاق استان واریز و هدایای غیر نقدی خود شامل (پتو ،لباس
گرم ،چادر ،مواد شوینده و مواد غذایی) را به آدرس اتاق واقع
در خیابان امام خمینی(ره) ،جنب باغ ملی ارســال کنند تا با
هماهنگی با اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زاهدان
در اختیار مردم سیل زده و محروم منطقه قرار گیرد.

ضمیمه هفتگی استانهای خراسان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران
اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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هشدار تأمین اجتماعی خراسان
درباره سوءاستفاده از نام این سازمان

سازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی درخصوص
پیشگیری از سوءاستفاده از نام این سازمان اطالعیهای
منتشرکرد.
در اطالعیه این سازمان آمده است:
با توجه به مشاهده سوءاستفاده برخی از اشخاص حقیقی و
حقوقی از نام و عنوان سازمان تأمین اجتماعی ،تحت عناوین
مختلف و متعدد اعم از صدور کارت هوشمند درمان ،کارت بیمه
طالیی ،کارت تکمیلی درمان و ...به صورت تماس با بیمهشدگان
و مستمریبگیران این سازمان و اقدام به اخاذی و کالهبرداری،
با توجه به شرایط حساس کنونی و تالش دشمنان نظام برای
سوءاستفاده از مشکالت و برخی نارضایتیهای معیشتی
مردم ،خواهشمند است مردم شریف نسبت به اینگونه پیامها
و تماسها هوشیاری کافی را داشته باشند.
کلیه اخبار و اعالنهای رسمی و اطالعرسانیهای الزم در
خصوص خدمات ،حمایتها ،قوانین و مقررات و ضوابط سازمان
تأمین اجتماعی از طریق مبادی رسمی این سازمان قابل استناد
است.

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

آزاد شدن واردات پوشاک از مناطق آزاد بر صنعت پوشاک خراسان چه آثاری دارد

زنگ خطر واردات پوشاک

رد صالحیت گسترده ،قدم نهادن
درمسیرکاهشرونقانتخاباتنیست؟

ایسنا -رئیس شورای اصالحطلبان
خراسان رضوی با انتشار یادداشتی از رد
صالحیت گسترده اصالحطلبان برای
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمیانتقادکرد.
در بخشی از یادداشت محمدصادق جوادیحصار آمده است؛
روشن است که انتخابات در جمهوری اسالمی تنها راه اعمال
اراده ملی و دارای شرایطی است که اگر منطبق با قانون اساسی
برگزار شود تضمینکننده رشد و توسعه ملی و تامینکننده آمال
و آرمانهای ملت رشید و شهیدپرور ایران اسالمی خواهد بود.
در شرایط خطیر کنونی متاسفانه موانع و مشکالتی بر سر راه
تحقق این امر مهم و سرنوشتساز قرار گرفته که باید گفت به
صورت معمول و متعارف مرتفع نخواهند شد .فضای یأسآلود
و تجربه ادوار گذشته و عدم مشاهده کمترین تغییر در روش و
منش شورای نگهبان بخش زیادی از نیروهای آزاداندیش ،کارآمد
و مجرب را از ورود به رقابتهای انتخاباتی بازداشت و به مصداق
سخن «من جرب المجرب حلت به الندامه » رخت از این وادی
گ برای کشور
کشیدند و انزوا طلبیدند ،انزوایی که خسرانی بزر 
ایراناستکهامکانبهرهمندیازدانشوتجربهگرانسنگچنین
مردان و زنان مفید ،موثرو آزادهای را از دست داده است.
افراد دغدغهمند و دلسوز دیگری نیز که بر غم همه ناامیدیهای
ساری و جاری در حوزه انتخابات تن به اقدام داده و ثبت نام کردند،
متاسفانه در دو مرحله هیاتهای اجرایی و نظارت شورای نگهبان
اسیر تنگنای رد صالحیت شدند؛ آن هم عمدتا به دو اتهام عمومی
بندهای یک و دوی ماده  ۲۸یعنی عدم «اعتقاد و التزام عملی به
اسالم» یا عدم « التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران».
با این وجود مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه
تهران  فرمودند :بنده راجع به انتخابات انشاءاهلل صحبت خواهم
کرد آنچه امروز عرض میکنم این است :برادران عزیز ،خواهران
عزیز ،ملّت عزیز ایران! حضور ملّت ایران مهمترین عامل اقتدار
متعددی است؛ یکی از مهمترینش
است و این حضور در جاهای ّ
انتخابات است .در انتخابات حضور ملت ایران کشور را بیمه
میکند ،دشمن را مأیوس میکند .سعی و تالش [دشمنان]
بر این است که با انواع و اقسام حیل نگذارند که مردم با شوق در
انتخابات شرکت کنند .من عرض میکنم :مردم با شوق و ذوق
باید در انتخابات شرکت کنند .حاال مسائل گوناگونی دربارهی
انتخابات ،تذکراتی هست که انشاءاهلل در آینده اگر زنده بودیم
عرض خواهم کرد .آنچه که امروز خواستم عرض بکنم اصل این
قضیه است؛ مراقبت کنید که مبادا دشمن بتواند در این زمینه
ّ
خواست ه خودش را که عبارت است از کمرنگ کردن و بیرونق
کردن انتخابات تحقّق ببخشد.
اگر طبق فرموده رهبری کمرنگ کردن انتخابات و بیرونق
ساختن آن خواسته دشمن است باید از مجریان و تصمیمسازان
انتخاباتپرسید :
الف  :آیا رد صالحیت بیش از  ۸۰درصد کاندیداهای جریان
اصالحات و مستقلین گام نهادن در مسیر کاهش رونق انتخابات
نیست؟
ب:آیامتهمکردنبخشاعظمکاندیداهایردصالحیتشدهبه
عدم اعتقاد و عدم التزام به اسالم و نظام جمهوری اسالمی ،توزیع
سم مهلک تردید و یاس در میان جامعه نیست ؟
با این همه چون آنچه از شواهد و قراین برمیآید ،هیچ نشانی از
تغییررفتاردررویکردهیأتهاینظارتشوراینگهبانندارد،برای
دستیابیبهخواستهرهبریمبنیبرحضوراقتدارآفرینازشورای
نگهبان میخواهیم سریعا تمامی افرادی که به دو اتهام مندرج در
بندهای یک و دوی ماده  ۲۸قانون انتخابات رد صالحیت شدهاند
را تایید صالحیت کرده و به دیگر اعتراضات نیز بدون فوت وقت
پاسخ مکتوب و مستدل ارائه کنند.
اگر این اتفاق رقم نخورد و شرایط همانگونه که هست ادامه یابد
متاسفانه امکان حضور موثر و ارائه لیست انتخاباتی از سوی جریان
اصالحات در خراسان رضوی وجود نخواهد داشت ،لذا از مردم
شریف مشهد برای عدم امکان ارائه لیست پوزش خواسته و از آنها
درخواست میکنیم خود به بررسی کاندیداهای محترم موجود
پرداخته و در صورت امکان کاندیدای خویش را برگزینند .در
دیگر شهرهای استان نیز هرجا کاندیدای مورد وثوق حضور داشته
باشد لیست داده و در غیر این صورت موضوع را به مردم شریف
شهرستان واگذار میکنیم

نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

دنیایاقتصاد،افسانهآشفته-پوشاکازآن
صنایعی است که همواره از مشکالت ناشی از
قاچاقرنجبردهاست؛لباسهاییباقیمتیکمتر
از تولیدات داخلی از کشورهایی مثل ترکیه
و چین به صورت رسمی و یا غیررسمی وارد
میشد و بازار داخلی را به دست گرفته بود اما
اوایلامسال،رحمانیوزیرصمتازممنوعیت
واردات پوشاک خبر داد و گفت «با ارائه
مشوقهای الزم ،واگذاری امتیازهای مناسب
و تقسیط هزینه استقرار در شهرکهای
صنعتیازتمامیفعاالنحوزهپوشاکحمایت
میشود».اینممنوعیتوارداتوسیاستهای
حمایتیوزارتصمتازتولیدپوشاک،قراربود
جان دوباره ای به این صنعت بدهد .البته نباید
فراموشکنیمکهیکیدیگرازدالیلکمشدن
خود به خود قاچاق یا واردات پوشاک افزایش
شدید فاصله نرخ ریال و دالر و به صرفه شدن
تولیدداخلنسبتبهقاچاقبودهاست.

نه بیمه و مالیات میدهد و نه تولید ،ارزش افزوده
ی دارد.
و بده 

 zواردات برندهای شاخص باید صورت گیرد

حسینپور :اجازهوارداتبهمناطقآزادبهنوعیدورزدنقانوناست؛وقتیکاالیخارجیواردمناطقآزادوازآنجاواردکشورمیشودباوارداتفرقیندارد

آزاد کال منحرف شده است؛ مناطق آزاد باید بر اساس
رسالت خود ،مناطقی برای فروش تولیدات داخلی
میبودند و ۵۰درصد کاالهای تولیدی از آنجا صادر و
مابقی آن با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط وارد
سرزمیناصلیمیشد.
وی با بی کیفیت خواندن پوشاک وارد شده از
مناطق آزاد ،اظهار میکند :بسیاری از پوشاکی که از
مناطق آزاد وارد میشوند ،برندهای خارجی هستند
که ۵الی ۶سال پیش تولید شده و طی ۲الی ۳دوره
در فروشگاهها و حراجیهایشان به فروش نرسیده
است .پس از آن ،به صورت کیلویی توسط افراد
قاچاقچی خریداری شده و از طریق مناطق آزاد وارد
کشورمیشوند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد میگوید:
واردات ۵۲۸میلیون دالر کاال از این مناطق ،با توجه
به اینکه قیمت آنها یک پنجم قیمت واقعی است،
حدود ۲میلیارددالرکاالدربرداردوبیشاز ۷۰درصد
آن در تهران ،شیراز ،مشهد و برخی دیگر از شهرها به
فروش میرسد.
ویعنوانمیکند:درحقیقتقاچاقبهطوررسمی
وهدایتشدهدرحالوقوعاست.هرمنطقهآزادیکه
به لیست این بخشنامه اضافه میشود ،باید بیشتر

اما امروز باز زمزمه هایی از آزاد شدن واردات
پوشاک از مناطق آزاد به گوش میرسد؛ اجازه واردات
بیشاز 500میلیوندالرکاالازاینمناطقصادرشده
و به گفته فعاالن صنعت پوشاک ،با صدور این مجوز
باز هم شاهد واردات بیرویه در این بخش خواهیم
بود و با ابالغ این بخشنامه ،چرخ صنعت پوشاک از
حرکتمیایستد.
شهریورماه امسال بود که خبر تبدیل شدن
سرخس به منطقه آزاد و تصویب شدن آن در هیات
دولت منتشر شد اما به گفته سعید امیر احمدی،
مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سرخس،
این اتفاق روی نداده و از این منطقه بیشتر صادرات
انجام میشود تا واردات .با این حال اگر هم قرار است
منطقه آزاد شود ،ممکن است که واردات پوشاک
صورت گیرد .و به هرحال خراسان رضوی هم جزو
استانهایی میشود که دارای منطقه آزاد است و
تبعات هرگونه تصمیمگیری برای آزاد شدن واردات
کاالهایمختلفازاینمناطقدامنگیرایناستانهم
خواهدشد.
سههفتهپیشغالمعلیرخصترئیسکمیسیون
صنعت اتاق مشهد به این اتفاق و بخشنامه انتقادی
جدیکردودرجلسهاینکمیسیونگفت«:صنعت
پوشاک قریب به  40سال گرفتار قاچاق بود و  4ماه
است که این مشکل تا حدی مرتفع شده و واحدهای
صنعتی نساجی جان دوباره ای گرفته اند اما با صدور
مجوز واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد ،باز هم
شاهد واردات بی رویه در این بخش خواهیم بود و
این باعث تعطیلی واحدهای نساجی طی یکی دو
ماه آینده می شود».رخصتمعتقد است که ابالغ
بخشنامه مربوط به مجوز واردات به مناطق آزاد
توسط وزیر صمت ،اقدامی کامال غیرکارشناسانه
است که اجازه واردات به مناطق آزاد تا ۵۲۸میلیون
دالر را میدهد .او به دنیای اقتصاد میگوید :قرار شده
اینمیزانبهصورتسهمیهمیانمناطقآزادتقسیم
شودوبهنوعیدولتبهآنهایارانهمیدهد.درحقیقت
علیرغم نظر کارشناسان وزارت صنایع ،آقایان معاون
اول رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید بسیاری بر
اجراییشدنآنداشتهاند.البتهاینبخشنامهبافشار
برخی نمایندگان مجلس در آن مناطق به تصویب
رسیدوشایدگمانمیکنندکهمامناطقآزادتجاری
را بنا کردهایم که مردم از آنجا کاالی ارزان بخرند و
خوشحالباشند.

رخصت با بیان اینکه جریان واردات پوشاک بازار
داخلی را به شدت تحت الشعاع قرار داده ،میگوید:
این اتفاق تولیدکنندگان را گرفتار کرده و به عبارتی،
اشتغال کشور را در زمینه دوخت و دوز تهدید
میکند .تولید پوشاک استان در سال جاری حدود
 ۵۰درصد کاهش یافته است و هنگامی که میزان
تولیدیکواحدپوشاککاهشیابد،هزینهتمامشده
افزایش پیدا خواهد کرد و دیگر امکان رقابت در بازار
وجود ندارد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق
مشهد با بیان اینکه قرار نبود
مناطق آزاد بارانداز اجناس
بیکیفیتخارجیباشند،تصریح
میکند:درحقیقتمسیرمناطق

محسن مرادی ،نایب رئیس
اتحادیهتولیدکنندگانپوشاک
مشهد هم میگوید :نمیدانم با
چه حساب و کتابی اجازه
واردات بیش از  ۵۰۰میلیون

zرسالت مناطق آزاد از یاد رفته

دالرکاال را از مناطق آزاد صادر میکنند؛ این
موضوع در واقع دور زدن قانون است و با این نوع
مجوز دیگر ممنوعیت وارداتی وجود ندارد .با این
تصمیم ،واردات در دست عدهای خاص است و
فروشندگان از مناطق آزاد کاال را خریداری
میکنند .با اجرایی شدن این مصوبه به فعاالن این
حوزهآسیببسیاریواردشدهوآنهارابهورشکسته
شدن نزدیک میکند .چون صنعت پوشاک به
پارچه وابسته بوده و پارچه نیز تابع ارز آزاد است،
هزینه تمام شده بسیار باال خواهد بود و عالوه بر
هزینههای جاری ،توان رقابت با کاالهای ترکیه و
چینکاهشپیداخواهدکرد.
مرادی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی
به ویژه مشهد یکی از قطبهای تولید پوشاک
کشور است ،اظهار میکند :خراسان نسبت به سه
استان همجوار ما ،تولید بهتری دارد اما نسبت به
تهران عملکرد کمتری دارد .واحدهای صنعتی
پوشاکنسبتبهواحدهایصنفیبیشتربهسمت
ورشکستگی سوق داده میشوند زیرا تعداد نیروی
کار و تجهیزات آنها بیشتر است ،وامهای بیشتری
از بانکها گرفته اند و به بانکها بدهکارترند؛ اما
واحدهایصنفیکوچکهستندوراحتترازنظر

رخصت :بسیاری از پوشاکی که از مناطق آزاد وارد میشوند ،برندهای
خارجی هستند که  ۵الی  ۶سال پیش تولید شده و طی  ۲الی  ۳دوره
در فروشگاهها و حراجیهایشان به فروش نرسیده است .پس از آن،
به صورت کیلویی توسط افراد قاچاقچی خریداری شده و
از طریق مناطق آزاد وارد کشور میشوند
نگران بازارهای خود باشیم زیرا یک مرکز قاچاق به
لیست افزوده میشود .البته مناطق سرخس و سایر
مناطق مرزی استان ما نواحی برای قاچاق پوشاک
نیستندوبیشترازکیش،قشموارسواردمیشوند.

zاوضاع نابسامان بازار پوشاک و کاهش 50
درصدیتولیدنسبتبهپارسال

zمجوزوارداتبهمناطقآزادیعنیدورزدنقانون

مالی میتوانند شرایط را کنترل کنند .البته اینکه
دقیق بگوییم ،چه تعداد واحد تولیدی پوشاک در
استان و مشهد داریم ،نمیتوان رقم دقیقی ارائه
کرد زیرا با وضع کنونی ،اکثرا به صورت زیرزمینی
کارمیکنند.
 zاز حرف تا عمل راه دراز است

احمد سزاوار بندی مدیرعامل تولیدی پوشاک
تکتم ،با بیان اینکه تولیدی های بزرگ پوشاک
که سابقه صادرات هم دارند امروز برای تامین مواد
اولیهموردنیازخوددچارمشکلشدهاند،میگوید:
تولید ایرانی اگر حمایت و تقویت شود ،میتواند
صادرات چشمگیری را به سراسر دنیا داشته باشد.
وضعیتکنونیبهگونهایشدهکه ۴۹۰نیرویکار
به ۸۰تا ۱۰۰نفر رسیده و بهترین ماشینآالت ما
خاکمیخورند.
وی می افزاید :از حرف تا عمل مسئوالن فاصله
است؛آنهامیگویندواحدهارااحیاکردیموهزاران
سخندیگر،اماهمانواحدهایاحیایشدهرا بهما
نشان دهند .چرا نخواهیم تولید کنیم ،اینجا وطن
ماست .هم اکنون روبهروی کارخانه ما فروشگاهی
باز شده که شبانه از درگهان قشم جنس میآورد.

جوادحسینپورحجار،مدیرعامل
تولیدیپوشاکاطمینانمشهداز
کسانی است که :با ممنوعیت
واردات  ۱۰۰درصدی پوشاک
مخالفاست؛اومیگوید:بهتراست
پوشاک از مجاری قانونی و با برندهای شاخص و
شناسنامهدار وارد شود یعنی اصطالحا مانع ورود
پوشاکفلهایوکیسهایشوند.اینکهقاچاقچیپوشاک
استوک چین ،سریالنکا و بنگالدش را از مجاری
غیرقانونی وارد کشور کند ،وضعیت وحشتناکی به
وجود میآورد .اما در چارچوب قانون واردات برندهایی
ایتالیاییومانندآنمیتواندمفیدواقعشودچراکهیک
سر و گردن از برند های داخلی بهتر هستند و میتواند
باعثرشدبرندهایداخلیشود.
وی اضافه میکند :واردات کاالی بیکیفیت
توهینی به شعور مخاطب محسوب میشود اما
اجازه واردات به مناطق آزاد به نوعی دور زدن
قانون است؛ وقتی کاالی خارجی وارد مناطق آزاد
و از آنجا وارد کشور میشود با واردات فرقی ندارد.
«در مشهد  ۱۰کارخانه پوشاک که ظرفیت
اشتغال هر یک از آنها به دست کم ۱۰۰نفر برسد،
نداریم»؛ مدیرعامل تولیدی پوشاک اطمینان
مشهد با بیان این مهم اظهار میکند :دلیل آن
هم شرایط بد اقتصادی است و نمیتوان حق بیمه
و ...را پرداخت کرد که دلیلی شده همه به سمت
کارگاههای زیرزمینی و کوچک رو بیاورند و با این
نوع کارگاهها نمیتوان با رقیبهای جدی رقابت
کرد.تازمانیکه ۱۰کارخانهصنعتیتولیدپوشاک
برند و شاخص نداشته باشیم حال پوشاک استان
خوب نخواهد بود .البته وضعیت صنایع پوشاک
خراسانرضوینسبتبهسایراستانهابهتراست
و در واقع بعد از تهران مشهد رتبه دوم را به خود
اختصاصمیدهد.
 zورود دوباره مافیا به حوزه پوشاک

علی واعظ مدیر برند مانتو بلوط
هم در پاسخ به این سوال که آیا
فعاالن اقتصادی به خوبی از
ممنوعیت واردات پوشاک در
ماههایگذشتهاستفادهکردند،
میگوید :جواب هم مثبت و هم منفی است؛ از
دیدگاه مثبت ،پیشرفتهای بسیاری داشته و
تولیدکنندگانشرایطیرافراهمکردندکهبتوانند
پوشاک کشور را به طور کامل تامین کنند اما از
دیدگاه منفی ،دولت با وضع قانون ممنوعیت
واردات پوشاک ،تمام وظیفه خود را به خوبی انجام
ندادهچراکهبایدخودکفاییدرزمینهپوشاکرانیز
در نظر گرفت و به ظرفیت کامل این مقوله در
راستایتامینپوشاککشورتوجهکرد.
مدیر برند مانتو بلوط وضع قانون ممنوعیت
واردات را یکی از دستاوردهای سال  ۹۸می داند
و میگوید :اگر این قانون به خوبی انجام نشود،
همیندستاوردراهمازدستخواهیمدادواعتماد
تولیدکنندگان به دولت برای همیشه از بین
میرود .از سوی دیگر ،این حوزه دوباره به دست
مافیامیافتد.
واعظ اضافه میکند :آزادسازی واردات پوشاک
از مناطق آزاد توجیهی ندارد؛ کشورهای آسیای
میانه و چین سرمایهگذاریهای کالنی در زمینه
پوشاک انجام دادند اما غالبا از کیفیت باالیی
برخوردار نیستند و با وارد شدن پوشاک آنها،
تنها تولیدکننده ایرانی آسیب میبیند چراکه این
کشورها تولیدکنندگان خود را حمایت میکنند
و از طرف دیگر ،تولیدکننده ایرانی توان رقابت با
آنها را ندارد.

نماینده پیشین مشهد در مجلس:

شورای نگهبان سعه صدر بیشتری به خرج دهد

دنیایاقتصاد-یکفعالسیاسیاصولگراگفت:
همه آحاد جامعه از جمله شورای نگهبان باید با
سعهصدربیشتروبادرنظرداشتنشرایطکشور
به گونهای عمل کنند که مشارکت حداکثری
رقمبخورد.
به گزارش ایسنا ،جواد آرینمنش با
اشاره به اینکه ما در شرایط بسیار
ویژه و حساسی قرار داریم ،اظهار
کرد :ازیکطرفبامشکالتشدید
اقتصادی و در کنار آن با مشکالت
اجتماعیونارضایتیهاییکهبهدالیلمختلفدرجامعه
وجود دارد ،مواجه هستیم .تحریمهای گسترده و
ظالمانهایکهازسویآمریکاییهاتحمیلشده،اقتصاد
ایرانرادچارمشکالتجدیکرده،شاخصبیکاری،نرخ

تورم و مسائلی از این دست اقتضا میکند که ما در داخل
کشورازانسجامباالییبرخوردارباشیم.
وی افزود :وحدت و انسجام همیشه رمز موفقیت
نظام جمهوری اسالمی بوده و در هر مقطعی که ما
توانستهایم وحدت و انسجام داشته باشیم ،با موفقیت
از پیچهای خطرناک و تاریخی عبور کردیم .انتخابات
یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم در عرصههای
سیاسی و اجتماعی محسوب میشود و میتواند عامل
وحدتبخشدرجامعهتلقیشود.آرینمنشبیانکرد:
مادرشرایطحساسکنونیبامشارکتحداکثریمردم
درانتخاباتمیتوانیمبهسمتانسجامملیحرکتکنیم،
بنابراینهرعاملیکهمانعمشارکتحداکثریدرچنین
شرایطی شود ،حتما با مصالح ملی ما سازگاری ندارد.
عملکردشوراینگهبانمیتوانددرمشارکتحداکثری

یاحداقلیمردمنقشوتاثیرجدیداشتهباشد.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد :اگر نمایندگان
اقشار و سالیق مختلف به عنوان کاندیدا و داوطلب
نمایندگی در مجلس در صحنه حضور داشته باشند،
میزان مشارکت را افزایش خواهد داد ،اما اگر گروهی از
اقشار جامعه یا سالیق سیاسی احساس کنند که افراد
مناسب از دید آنها و منطبق با سالیق سیاسیشان در
صحنه حضور ندارند و گزینه مناسبی پیش روی خود
احساس نکنند ،ترجیح میدهند در انتخابات شرکت
نکنند که این به نفع مصالح ملی کشور نیست ،بنابراین
همهآحادجامعهازجملهشوراینگهبانبایدباسعهصدر
بیشتر و با در نظر داشتن شرایط کشور به گونهای عمل
کنندکهمشارکتحداکثریرقمبخورد.
این نماینده پیشین مشهد در مجلس با بیان اینکه

با توجه به رد صالحیتهای نسبتا گستردهای که در
مقایسه با گذشته انجام گرفته ،برخی جریانها به ویژه
جریاناصالحاتانگیزهخودراتاحدودیبرایمشارکت
ازدستدادند،عنوانکرد:امیدوارممانندگذشتهتجدید
نظرهاییصورتگیردتابامطالعهبیشترموجببازگشت
افرادیشودکهبهدالیلیصالحیتآنهادراینمرحلهرد
شده ،در نتیجه به صحنه انتخابات برگشته و انتخابات
آینده پررونقتر شود .وی در خصوص مشوقهای الزم
برایترغیبمردمبهحضوردرانتخابات،گفت:مشوقها
تبییناهمیتانتخاباتوجایگاهمجلسشورایاسالمی
به عنوان عالیترین نهاد تصمیمساز و قانونگذار در
کشور ،حضور نمایندگان سالیق مختلف و امید دادن
به جامعه و مردم بوده که میتواند برای مشارکت بیشتر
مردمموثرباشد.

خراسان جنوبی :محمد قربانی

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد

رعایت توازن در توزیع تجهیزات پزشکی و
پزشکانمتخصص

تسنیم-استاندارخراسانرضویگفت:ایجاد
قطبهای درمانی خراسان رضوی به عنوان
اولویت پیگیری میشود زیرا رضایتمندی
مردم را در پی دارد.
علیرضا رزمحسینی در دیدار اعضای هیات مدیره
دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در محل دفتر استاندار برگزار شد ،اظهار
کرد :ایجاد قطبهای درمانی اقدام زیربنایی قابل توجهی در حوزه
بهداشت و درمان استان محسوب میشود که رضایتمندی مردم را
در پی خواهد شد.
وی با تاکید بر رعایت توازن در توزیع پزشکان متخصص و تجهیزات
پزشکی در استان ،افزود :هر چقدر شبکه بهداشت و خدمات مربوط به
آن گسترش پیدا کند ،حوزه بهداشت و سالمت ارتقاء پیدا خواهد کرد.
رزمحسینیابرازکرد:بهتراستدانشگاهعلومپزشکیبهعنواندانشگاه
مادر جلساتی را با روسای دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار و جلسات
تخصصی در بخش سالمت را همچنان دنبال کند .در این مسیر و در
صورت لزوم از اختیارات استانی هم استفاده خواهیم کرد.
وی بخش سالمت را تاثیرگذار در حوزه امنیت استان دانست و گفت:
اگر نظام ارجاع به عنوان پایلوت در خراسان رضوی ساماندهی و مردم
آموزشهای الزم را ببینند از نظر باال رفتن شاخصهای سالمت مردم
بسیار ارزشمند خواهد بود.

رئیس اتاق ایران:

طرحمثلثتوسعهبایدبهیکنهادقانونی
تبدیلشود

ایسنا-رئیساتاقبازرگانیایرانگفت:توصیه
ما این است که طرح مثلث توسعه اقتصادی و
فرهنگی به یک نهاد قانونی تبدیل شود تا با
رفتن استاندار این روند دچار تغییر نشده و
ادامهپیداکند.
غالمحسین شافعی با اشاره به اجرای یک ساله طرح مثلث توسعه
اقتصادی و فرهنگی در خراسان رضوی اظهار کرد :زمانی که در رابطه با
یکموضوع،ائمهجمعه،قوهقضاییه،دولتوبخشخصوصیکناریکدیگر
قرار بگیرند و همگی آنان یک چیز را امضا کنند و در رابطه با آن به توافق
برسند ،اثرات بسیار زیادی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
وی درباره اثربخشی طرح مثلث توسعه و عملکرد استاندار در بهبود
شاخصههای اقتصادی خاطرنشان کرد :در حال حاضر در بسیاری از
شهرستانهای استان کارهای خوبی صورت گرفته که اندازه دقیق آن
در دست من نیست اما در کل عملکرد ایشان مثبت ارزیابی میشود.
شافعی اظهار کرد :آقای رزم حسینی زمان زیادی از دوره کاری خود را
در بخش خصوصی کار کرده و نسبت به این بخش آگاهی کامل دارد و به
خوبی این بخش را می شناسد.

معاون اقتصادی استاندار خبر داد

پرداخت ۱۵درصد مبالغ خرید حمایتی
زعفران در خراسان رضوی

ایرنا-معاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعه
منابع استانداری خراسان رضوی گفت۱۵ :
درصد مبالغ خرید حمایتی زعفران در این
استان پرداخت شده است.
علی رسولیان افزود :تاکنون هزار و ۴۰میلیارد ریال
معادل ۱۵درصدازکلمبلغخریدحمایتیزعفراندراستانبهکشاورزان
پرداخت شده است .وی ادامه داد :با توجه به حمایت از کشاورزان و جلب
اعتماد آنان پیگیریهای الزم از وزارت جهاد کشاورزی و معاون اول
رییس جمهوری برای مساعدت در پرداخت هرچه سریعتر باقی مبالغ به
کشاورزان استان انجام شده و امیدواریم طی روزهای آینده شاهد اخبار
خوبی در این زمینه باشیم.
وی گفت :تا پایان آذر ماه امسال طی حدود  ۲ماه اجرای طرح خرید
حمایتی زعفران از کشاورزان نزدیک به  ۷۱تن از این محصول توسط
سازمان تعاون روستایی استان خریداری شده است.
امسال ۱۸مرکز خرید حمایتی زعفران در شهرستانهای زعفرانخیز
خراسان رضوی فعال بودند و خرید حمایتی زعفران در قالب چهار نوع
کیفیت محصول شامل زعفران نگین ،شب ه نگین ،پوشال درجه یک و
پوشال معمولی انجام شد.

به دلیل مراجعات بیشمار خودروها
به مراکز معاینه فنی خودرو؛

اجرای طرح ملی کاهش آلودگی هوا در مشهد
به ۵بهمنماهموکولشد

مهر-باتوجهمراجعاتبیشمارخودروهابهمراکزمعاینهفنی
خودرو و موافقت استانداری ،پلیس راهور و شهرداری مشهد،
طرح ملی کاهش آلودگی هوا با یک هفته تمدید از ۵بهمنماه
اجرایی میشود.
معاونت عمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اعالم کرد با
توجهبهدرخواستهایبیشمارشهروندانوهمچنینمراجعاتبیشمار
خودروها به مراکز معاینه فنی خودرو و موافقت استانداری ،پلیس راهور و
شهرداری مشهد ،طرح ملی کاهش آلودگی هوا با یک هفته تمدید ،از روز
شنبه ۵بهمن ماه اجرایی میشود.
اطالعات پالکها در این هفته بهطور کامل جمعآوری و وارد سامانه
ملی میشود ،در صورت عدم مراجعه ،جریمه روزانه در نظر قرار خواهد
گرفت بنابراین از شهروندان میخواهیم هرچه سریعتر به مراکز معاینه
فنی مراجعه کنند .گفتنی است؛ پیش از این مدیرعامل سازمان حمل و
نقل ترافیک شهرداری مشهد اعالم کرده بود طرح محدودههای کاهش
انتشار آالیندههای هوا یا  LEZطبق مصوبه شورای همتا از  ۲۹دی ماه
مصادف با روز هوای پاک اجرایی میشود.
همچنین در این طرح مقرر شده بود در راستای قانون هوای پاک از سال
 ۹۶کلیه خودروهایی که در شهرها در حال تردد هستند باید برگه معاینه
فنی معتبر داشته باشند و پلیس راهور با استفاده از دوربینهای ثبت
تخلف باید جریمه کند ،که این جریمه به ازای هر روز ۵۰هزار تومان است.

