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بررسی ظرفیت ها و ویژگی های خاص محصولی استراتژیک که کمتر به آن توجه شده است

ضرورت توجه به ظرفیتهای
محصول زرشک
مجید عزیزی *
کشت و پرورش زرشک بیدانه در جنوب خراسان
بیش از  200سال قدمت دارد .زرشک بیدانه از
جمله درختچههای مقاومی است که قابلیت رشد
و تولید محصول در زمینهای کمبهره با آب شور
را داراست و توجه بیشتر به آن ،ضمن باال بردن
ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی ،در حفاظت از خاک منطقه
نیز میتواند موثر باشد .بسیاری از زمینهای کشاورزی در جنوب
خراسان به دلیل شوری خاک و آب ،برای کشت بیشتر محصوالت
کشاورزی مناسب نیستند؛ لذا در برخی از روستاها به ویژه طی 20
سال اخیر ،زرشک بیدانه به عنوان محصول اصلی مطرح شده است
و در نتیجه درآمد هزاران خانوار روســتایی ،به طور مســتقیم یا
غیرمستقیم از طریق تولید زرشک تامین میشود.
تولید زرشــک در ایران از ســال  ۹۲تا  ۹۶با شیب کمی در حال
افزایش بوده است و سال  ۹۶با ثبت 19هزار و  488تن بیشترین
میزان تولید را داشته است .تولید سالهای  ۹۲تا  ۹۵نشاندهنده
افزایش  ۳۰درصدی تولید در این دوره میباشــد .میزان ناچیزی
از تولید زرشک کشور به روش دیم حاصل میشود که این میزان
در ســال  ۹۳با  30/5تن (0/2درصد از تولید کل) در بیشــترین
مقدار خود در  ۵سال اخیر بوده است .کمترین میزان کشت دیم
نیز با  ۱۲.۷تن (کمتر از 0/1درصد از تولید کل) متعلق به ســال
 ۹۶میباشــد .سطح زیر کشت نیز مطابق با تولید ،روند صعودی
داشته و از 14هزار و 16هکتار در سال  ۹۲به 16هزار و  10هکتار
در سال  ۹۶رسیده است .افزایش سطح زیر کشت هم مربوط به
ارضی بارور و هم غیربارور میشــود .در سال  ۲۶۴۰ ،۹۶هکتار از
اراضی کشت زرشک به صورت غیربارور بوده که حدود  ۱۶درصد
از کل سطح زیر کشت کشور میشود .از سال  ،۹۲سطح اراضی
غیربارور با نرخ کمی در حال صعود بوده است.
ایران بالشک در تولید زرشک بیدانه در جهان یکهتاز بوده که سهم
 ۹۸درصدی از تولید جهانی این محصول گواه این امر میباشــد.
برخالف آمار باالی تولید زرشک در کشور ،بنابر آمار و گزارشها
بیشتر زرشک تولید شده ،مصرف داخلی داشته و سهم صادراتی آن
ناچیز میباشد .به گزارش ایرنا ،میزان صادرات زرشک این استان
تنها مساوی با  ۲درصد تولید آن است.
ادامه در همینصفحه

غفلت از زرشک درغوغای زعفران

یکهمنطقهخراسانرادرکنارزعفران
دنیایاقتصاد -سوغاتمهم 
با آن میشناسند ،زرشک است .ایران بزرگترین تولیدکننده
زرشک در دنیاست و این گیاه یکی از محصوالت منحصر به فردی
است که تنها در ایران کشت میشود و در هیچ جای جهان این گیاه

قابلکشتنیست.البتهحجمبیشترتولیدزرشکمربوطبهاستان
خراسان جنوبی است اما فروش عمده آن به عنوان سوغات در
کالنشهر مشهد صورت میگیرد .غالمرضا قوسی ،رئیس سازمان
جهادکشاورزیخراسانجنوبیدرمهرماهامسال،سطحزیرکشت

رئیسشورایملیزعفران:

 94درصدصادراتزعفران
عمدهفروشیاست
صفحه 3

معاونمالیشهردار

۷۰۰۰میلیاردتوماناز
بدهیدولتبهشهرداری
مربوطبهدرآمدهای
ساختمانی است
صفحه 2

مسئولدفترنظارتوبازرسیشوراینگهبان
دراستاناعالمکرد:

از سوی شهردار به شورای شهر ارائه شد:

الیحه بودجه 12هزار و  794میلیاردی
شهرداری مشهد
همینصفحه

ضرورتتوجهبهظرفیتهایمحصولزرشک
دارای عملکرد  ۱۴۵۷تن بر هکتار است .الزم به ذکر
است که درختچه زرشک در تمام مناطق معتدله
قابل کشت میباشد و عمده این مناطق در کوهپایهها
قرار دارند.
ش خشکی
زرشک بیدانه ایرانی رقمی مقاوم به تن 
میباشد .به همین دلیل کشت و پرورش آن در استان
خراسان جنوبی که دارای اقلیمی سرد و خشک
میباشد رایج میباشد ،چرا که زرشک جز معدود
محصوالت کشاورزی سازگار با این شرایط بوده و به
همین دلیل تولید آن دارای ارزش اقتصاد باالیی برای
کشاورزان میباشد و تامین معاش هزاران نفر از اهالی
این استان به طور مستقیم و غیر مستقیم به این امر
وابسته میباشد.
بنابر گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
جنوبی ،ارزش محصول زرشک این استان درسال ۹۸
برابر با  ۱۷۰میلیارد تومان بوده است که نشان از ارزش
باالی تجاری آن میباشد .عالوه بر آن کشت و کار
زرشک در کنار ایجاد منبع درآمدی برای کشاورزان،
در فرهنگ این استان نیز نقش پررنگی را ایفا میکند و
یکی از سوغاتهای اصلی این استان برای گردشگران
به حساب میآید.
به منظور تقویت این مهم میتوان با ایجاد واحدهای
فرآوری زرشک خام به محصوالت مختلف و ایجاد
برند جهانی برای شناخت بهتر این محصول (چرا که
عمده مناطق فروش این محصول بازارهای محلی
و کوچک است) و تشکیل تش ّکلی همچون سازمان
حمایت از زرشک کاران ،از این مزیت نسبی استان
بیشترین بهره را برد .بنابر آمار منتشر شده بیش از۱۹۰
هزار تن از زرشک تولیدی استان خام فروشی شده و
تنها بخش کوچکی از آن سر از کارخانههای فرآوری
درمیآوردند.
همچنین ایجاد بارگاههای مخصوص خشک کردن
زرشک که یکی از معضالت باغ داران میباشد نیز
میتواند کمک شایانی به روند تولید آنان نماید .از طرف
دیگرمبحثمهمآموزشهایتخصصیمرتبطازجمله
تغذیه ،هرس ،بهینه سازی باردهی و ...نیز به افزایش
راندمان تولیدی کشاورز و در نتیجه افزایش درآمد و
انگیزه کار مضاعف منجر میشود.

زرشک در مزارع خراسان جنوبی را بیش از  16هزار هکتار اعالم
کرده است و پیشبینی میشود که از این میزان بیش از 20هزار تن
زرشکبرداشتشود؛درحالیکهسالگذشتهبالغبر 18هزارو830
تنزرشکدرایناستانبرداشتشدهبود.
صفحه 4

وجود حاشیه امن برای تولید کشاورز از جمله مواردی
است که کشاورز را بدون نگرانیهای بازدارنده از
خطرات تولید از جمله سرمازدگی و هجوم آفات
به ف ّعالیت بازمیدارد .در همین راستا بیمه و خرید
تضمینی محصوالت از سوی ارگانهای دولتی بسیار
نویدبخش میباشد که هم اکنون نیز در استان دیده
میشود .این کار همچنین دست ّ
دلالن را نیز از خرید
و فروش این محصول کوتاه میکند.
zجمعبندیوپیشنهادها:
با توجه به اینکه ایران یکی از رویشگاههای مهم
گونهها و دورگههای مختلف زرشک است و نوع بیدانه
آن به عنوان یک محصول ملی محسوب میشود و
همچنین به دلیل تولید انحصاری زرشک بی دانه در
ایران و عدم وجود رقبای دیگر در سطح بین المللی
توسعه کشت این گیاه یکی از اولویتهای مهم در
مناطق مستعد میباشد .در این خصوص اقدامات زیر
در این راستای توصیه میشود:
 تمرکز بر روشهای تکثیر اقتصادی با در نظر گرفتناینکه تاکنون تکثیر از طریق قلمه های این گیاه
موفقیت آمیز نبوده است و تکثیر از طریق پاجوش
محدود بوده و روند توسعه آن را به شدت کند نموده
است.
 اختصاص تسهیالت به کشاورزان به منظور توسعهکشت خصوصا در مناطق دارای زمین های کم بهره و
کم آب کشور یا مناطق دارای منابع اب شور.
 توجه به مکانیزاسیون مراحل تولید خصوصاماشینهای برداشت و عملیات پس از برداشت با در
نظر گرفتن اینکه برداشت دستی و سایر روشهای
کنونی برداشت در سطح وسیع هزینه تولید را به شدت
افزایش داده است.
 تقویت بخش بسته بندی و توسعه صنعت فرآوریآن در راستای برند سازی و دستیابی به جایگاه های
ویژه صادراتی .توجه به سایر ژنوتیپهای دیگر زرشک به
عنوان ذخائر ژنتیکی ارزشمند این مرز و بوم و گنجاندن
آنها در برنامه های به نژادی به منظور شناخت هر چه
بیشتر خصوصیات زراعی ،ترکیبات دارویی و ارزش
غذایی آنها.
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یادداشت

ادامه یادداشت
با این وجود کشورهای زیادی نظیر آلمان ،اتریش،
امارات ،انگلیس ،آمریکا ،شیلی ،کانادا و  ...اقدام به
واردات این محصول از ایران کردهاند که این امر نشان
دهنده وجود تقاضا و مشتریان خارجی میباشد؛ در
نتیجه اعمال سیاستهای درست میتوان با استفاده
از پنجره صادراتی منحصر به فرد و با توجه به قیمت
باالی ارز مقدمات درآمدزایی بسیاری برای کشاورزان
و در راستای آن بهبود اقتصاد کشور را فراهم کرد ،چرا
که رقبای خارجی این محصول نیز بسیار کم بوده و
میتوان تا حدودی این محصول را مختص به ایران
دانست.
استان خراسان جنوبی که منشا پیدایش زرشک
در ایران معرفی میشود با 19هزار و  94تن تولید در
سال  ،۹۶بیش از  ۹۸درصد زرشک ایران را تامین کرده
است .این میزان تولید که تماما به روش آبی حاصل
شده است در 15هزار و  561هکتار از اراضی کشت
شده است .عمده مناطق تولیدی این استان نیز قائن و
بیرجند میباشند .بررسی تاریخچه کشت زرشک در
استان نشاندهنده افزایش همآهنگ سطح زیرکشت
بارور و غیربارور و همچنین تولید محصول مابین 5
سال بررسی شده که نشاندهنده برنامهریزی برای
تولید بیشتر زرشک و احداث اراضی بیشتر برای این
مقصود میباشد.
دومین استان بزرگ تولیدکننده ،خراسان رضوی با
 ۱۱۹تن محصول و ۱۵۰هکتار اراضی کشت میباشد.
این استان نیز به استثنای سال  ۹۶که کاهشی ۱
درصدی در تولید نسبت به سال پیش تجربه کرده
است ،روند افزایشی تولید خود را در طول این چند سال
حفظ کرده است .سهم سایر استانها از تولید زرشک
در کشور قابل توجه نیست.
استان گیالن ،تنها تولیدکننده زرشک در ایران به
روش دیم میباشد و  ۱۲.۷تن از  ۱۴.۷تن محصول
خود را بدون انجام آبیاری به عمل میآورد .بیشترین
میزان عملکرد با  ۵۰۰۰تن در هکتار متعلق به استان
کردستان و کمترین میزان آن نیز با  ۵۴۲تن در
هکتار متعلق به استان سیستان و بلوچستان میشود.
خراسان جنوبی به عنوان بزرگترین تولید کننده
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احتمالتاییدصالحیت
برخیاصالحطلبان
خراسانرضوی
صفحه 4

استاندار خراسان رضوی:

بههیچمعیناقتصادی
درجهیاامتیازیندادهایم
صفحه 3

از سوی شهردار به شورای شهر ارائه شد:

الیحه بودجه 12هزار و  794میلیاردی
شهرداری مشهد

دنیایاقتصاد -محمدرضاکالییدیروزدوشنبهدر
هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر ،بودجه
12هزار و  794میلیارد تومانی سال 99شهرداری
مشهدراتقدیمشورایشهرکرد.
شهردار مشهد ماموریت اصلی بودجه سال  99را تحقق
مضامین راهبردی برنامه عملیاتی 97-1400شهرداری در
سالسومدانستوتاکیدکرد«بهمردمتعهدمیدهیمبرنامه
عملیاتی میان مدت در اولویت قرار گیرد.
اگر موفق شویم کار را جلوتر خواهیم برد ،اما عقب ماندگی
از برنامه به عنوان خط قرمز بوده و پذیرفته نخواهد شد».
کالئی هدف شهرداری را در بودجه  ،99شهری با حمل
ونقل پاک ،سریع ،ایمن و شهری زیست پذیر با اقتصادی
پویا و هوشمند خواند و از سهم  29/4درصدی برای بخش
جاری و سهم  70/6درصدی برای بخش عمرانی گفت .وی
با اشاره به این که در بودجه سال آینده  ۱۴۷۶میلیارد تومان
اعتبار به بهسازی خطوط ریلی اختصاص یافته است ،عنوان
کرد ۸۵۰:میلیارد تومان هم به پروژههای بازآفرینی شهری و
 ۴۲۰میلیارد تومان به پروژه فضایسبز و کمربند سبز مشهد

zلزومشفافسازیپیچیدگیهایبودجهشهرداری

اختصاص خواهد یافت.
شهردار مشهد همچنین از تهدیدهایی گفت که الیحه
بودجه را نشانه گرفته است؛ او در این باره تصریح کرد :تهدید
اول الیحه درآمدهای پایدار شهری است که در مجلس داریم
و نمیدانیم خروجی آن چه خواهد بود .تهدید دوم هم تورم
حاکم برجامعه و توسعه زیرساختهااست که باعث میشود
بودجهنگهداشتشهرافزایشیباشد.ازطرفی،سومینتهدید
این است که ما نمیدانیم دولت چقدر از محل اعتباراتی که
حق شهرداریها است به ما اعطا میکند.

محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد هم در
بخشی از جلسه شورا ،خواستار شفاف سازی فرمولها و
پیچیدگیهای الیحه بودجه  99توسط شهرداری شد و
گفت :این مباحث باید شفاف شود تا هم مردم از روند موضوع
مطلع باشند و هم شهرداری های مناطق به خوبی آگاه شوند.
پیچیدگیهای موجود در مفاهیم جدیدی که به این موضوع
اضافه شده و جداول موجود در الیحه باید از طریق سامانه
ها و آموزش مجازی برای مردم شفاف شود .حیدری اضافه
کرد :الیحه بودجه  99شهرداری مشهد به مدت  6ماه است
که در کمیسیونهای تخصصی شورا مورد بحث قرار گرفته
و با ذینفعان جلسات کارشناسی گذاشته شده است و به
این توجه شده که حتما در مناطق کم برخوردار ضرایب به
گونه ای باشد که مشکلی برای ساخت و ساز ایجاد نکند.
مهمترین بحث در این الیحه حقوق شهر بوده تا حق شهر و
شهروندان به درستی ادا شود .آلبوم بودجه سال99شهرداری
مشهد بر روی سامانه فاش برای اطالع عموم قرار داده
شده است.

سهشنبه 8بهمنماه 1398

خبر
یادداشت

ایکسانیکهدستتانمیرسد،کاریکنید...
شهناز رمارم *

از روز جمعه به همراه تعدادی از همکارانم در
شورای شهر مشهد عازم مناطق سیل زده
استان همسایه شده ایم تا ببینیم چه کاری
از دستمان بر میاید.
نیازهای فوری در سیستان و بلوچستان
تقریبا تامین شده است .بچه های هالل احمر از طریق زمین
و هوا به مردم گرفتار در سیالب ،غذا رسانده اند اما آنچه تقریبا
نابود شده زیرساخت ها به ویژه در بخش آبرسانی است.
مردم روستاها نیازمند تانکر آب هستند و بدون چاله های
ذخیره سازی دراز مدت آب  ،دورنمای زندگی اینجا بدون
شبکه آب لوله کشی تیره و تار تر است.
در چابهار بودیم و حاال در شهرستان نیکشهر و بخش
دشتیاری و اورکی هستیم .هر چه نگاه می کنی و به افق
مینگری الشه دام و احشام است .انگار قالی پشمین بر زمین
گسترانیده اند تا از میهمانان پذیرایی کنند .افسوس که آب
سالم آشامیدنی برای خوردن و رفع حاجت ندارند .سیل هرچه
هوتک (گودال آب ذخیره) بوده را با خود برده و عن قریب است
که درد و مرض چهره کریه خود را به مردمان نجیب ،کم توقع و
صبور نشان دهد .این مردم بادهای شالقی را تحمل کرده اند،
خشکسالی را تحمل کرده اند و قناعت را شرمنده کرده اند .اما
اکنون سیل آنها را با خود می برد همچنان که دار و ندارشان را
برده است .سیستان و بلوچستان در تمام شاخص های توسعه
ای ۲۸درصد از میانگین کشور عقب است و بغل گوش دریای
عمان بیش از ۵۰درصد مردمانش آب آشامیدنی ندارند.
از باغ های موز اورکی و مزارع صیفی جات دشتیاری ردی
باقی نمانده؛ هر چه هست گل است .گل و الیی که بر در و دیوار
خانه و مسجد و مدرسه و کوی و برزن مانده و خانه هایی نمور
که رطوبت سیل به جان آنها افتاده است .اگر برابر موجهای
سهمگین آب مقاومتکرده اند اکنون نای مقابله با رطوبت را
ندارند و در حال ریزش و تخریبند...
*عضوهیاترئیسهشورایشهرمشهد

خبر

اگروتوریسم منطقه کوهسرخ
توسعه مییابد

دنیای اقتصاد -موضوع مزیتهای
چندجانبه گردشگری شهرستان
کوهسرخ و منطقه توسط معین
اقتصادی آن در جلسه اخیر
کمیسیون گردشگری و کسب
وکارهایوابستهاتاقبازرگانیایرانطرحشدوازاعضا
برای مطالعه سرمایه گذاری و توسعه کسب وکار و
تورهای مشترک با بومگردی منطقه دعوت به عمل
آمد.
علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع
وابسته اتاق ایران و خراسان رضوی در این جلسه ،خواستار
همکاری مشترک دوکمیسیون درمورد اگرو توریسم و جذب
گردشگر داخلی و بین المللی ،توجه به توسعه کشاورزی
تجاری از طریق آئین ها ،هنر و میراث کشاورزی مناطق
مختلف کشور شد که در قالب برنامه ای  ۶ماه به تصویب
رسید .
شریعتی مقدم گفت :در طرح تهیه شناسه اقتصادی
محصوالت دارای مزیت کشور در کمیسیون کشاورزی اتاق
ایران ،عالوه بر ظرفیت های توسعه از نظر مصرف کم آب
نسبتبهبازدهیاقتصادی،امکانتوسعهزنجیرهارزشوتأثیر
مثبت بر توسعه ارزشهای روستایی و سبک زندگی و پشتوانه
های علمی و نیروی انسانی یکی از شاخص های مهم وجود
پیوندهایفرهنگی،هنری،تاریخی،آیینیوطبیعیاستکه
می تواند با ثبت ملی و بین المللی به رونق تولید محصوالت
کشاورزی و صنایع وابسته بینجامد.
محمد ابراهیم الریجانی مدیر کل دفتر بازاریابی و
تبلیغات گردشگری وزارت میراث فرهنگی هم با تأکید
بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود به اثرات
گسترده بازدید افراد شاخص بین المللی از منطقه کوهسرخ
در خراسان رضوی با ده ها میلیون بازدید کننده در فضای
مجازی اشاره و از دست اندرکاران این بخش قدردانی کرد .
علی اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و
کارهای وابسته اتاق ایران بر همکاری هدفمند دو کمیسیون
اتاق و سایر بخش ها تاکید کرد.

دنیایاقتصاد،زهراصفدری -نهمیننمایشگاه
شهرهوشمندهمزمانبابیستودومیننمایشگاه
الکامپ با حضور شرکتهای استارتآپی و نوآور
در حوزه هوشمندسازی خدمات و فناوری
اطالعات و ارتباطات در محل نمایشگاههای
بینالمللیمشهدبرگزارشد.
در حاشیه این نمایشگاه که از یکم تا چهارم
بهمن دایر بود ،نشستهایی تخصصی با حضور
مدیران عامل فناوری اطالعات و ارتباطات
کالنشهرهای کشور ،مدیران کل فناوری
اطالعات و ارتباطات مراکز استانها و معاونان
برنامهریزیکالنشهرهایکشوربرگزارشد.مرکز
نوآوری شهری شهرداری مشهد هم در بخشی
از نمایشگاه ،شتابدهندهها و کسبوکارهای
نوآور دستاوردهای آنها را به نمایش گذاشت.
کارگاههای «مدلهای بازاریابی اپلیکیشنهای
شهروندی»«،باشگاهشهروندیواستارتآپها»،
«حکمرواییخوبشهریدرشهرهایهوشمند»،
«بررسیاپلیکیشنهایشهروندی»«،چگونهیک
اپلیکیشنبسازیم»و«شهروندهوشمندونشست
تخصصیشهرهایهوشمند(ازسیاستگذاریتا
اجرا)» و ...از برنامههای جانبی این رویداد بود .در
قالب این نمایشگاه تفاهم نامههای همکاری بین
شهرداریوبرخینهادهامثلآستانقدسرضوی
وشرکتهایهوشمندسازیامضاشد.
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نهمین دوره نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند مشهد برگزار شد

شهر هوشمند ،شهروند خالق

zتفاهم نامه همکاری شهرداری و آستان قدس برای
ایجادبانکاطالعاتامالکمشهد

با حضور ستار هاشمی معاون نوآوری وزارت
ارتباطات ،محمدرضا کالیی شهردار ،محمدرضا
حیدری ،رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر
مشهد ،معاونان شهردار و جمعی از مدیران شهری و
استانی ،تفاهم نامه همکاری بین شهرداری مشهد و
آستان قدس رضوی برای تبادل اطالعات امالک این
کالنشهر به امضا رسید؛ اتفاقی که به گفته شهردار
قراراستاز«انتقاالتسربستهوسنتیملک»گذشته
جلوگیری کند و اطالعات امالک در اختیار مردم و دو
نهادقراربگیرد.
تفاهم نامهای که از نظر سید ستار هاشمی ،معاون
فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات یکی از مهمترین
دستاوردهایایننمایشگاهبود.هاشمیتاکیدکردکه
«تعامالت بین دستگاهی از ضروریات شهر هوشمند
است و همکاری و اشتراک داده در حوزه امالک بین
شهرداری مشهد و آستانقدس رضوی اتفاق بسیار
خوبی است که قطعا نتایج مطلوبی به دنبال خواهد
داشت».
«مردممشهددرحوزهاراضیوامالکبهطورمعمولبا
هر دو نهاد شهرداری و آستان قدس در ارتباط هستند و
الحاقاطالعاتایندونهاددرقالببانکاطالعاتامالک
شهریباعثافزایشسرعتپاسخگوییبهنیازهایمردم
دراینحوزهمیشودچونتاامروزتبادلاطالعاتامالک
بهصورتدستیانجاممیشودواینموضوعگاهیتوقف
درروندکارشهروندانرابهدنبالدارد»محمدرضاکالیی
شهردار مشهد پس از امضای تفاهم نامه با بیان این نکته
گفت :با توجه به اینکه بخش زیادی از امالک مشهد
متعلق به آستانقدس رضوی است ،این ارتباط و تعامل
از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چون تاکنون بین این
دو نهاد نوعی جدایی وجود داشت که هم اینک این نگاه
شکسته شده و دادهها در اختیار هر دو نهاد و همچنین
در اختیار عموم قرار میگیرد».

هدف این دوره شورای شهر و
شهرداری این نیست که صرفا شهری
دیجیتالوالکترونیکداشتهباشیم
بلکه بنای ما آن است که با توجه
به شرایط روز دنیا در قرن ۲۱
پاسخهایهوشمندانهبهنیازهای
شهروندان داده شود

بهگفتهشهردارمشهد«شهرمن» مجموعهایازنرمافزارهایمختلفشهروندیرادرخودجایدادهوبسترییکپارچهبرایارائهخدماتمختلفبهشهرونداناستوقابلیتهایآنبهمرورزمانتوسعهمییابد

zجلوگیریاز سوءاستفادههادر حوزهامالک

بهگفتهمحسنغالمی،مدیرمرکزفناوریاطالعات
و فضای مجازی آستان قدس رضوی ،اشتراکگذاری
دادهها و خدمات الکترونیکی یکی از محورهای
اصلی این تفاهمنامه بوده و قرار است در این مبحث
روی یکپارچهسازی سرویسها؛ چه در سامانههای
نرمافزاری مانند سامانه خدمات شهری شهرداری
مشهد و سامانه امالک و اراضی آستان قدس رضوی
و چه سامانههای موبایلی مانند رضوان و نقشه همراه
مشهدتمرکزشود.درواقع،یکپارچهسازیسامانههای
موبایلی در حوزه امالک و اراضی و استفاده مشترک
از دادههای مرتبط با ترافیک شهری و پارکینگها
در حوزه اختیارات طرفین ،از جمله موضوعات و
محورهایهمکاریدراینتفاهمنامهاست.
شهریار آل شیخ معاون برنامهریزی شهرداری
مشهد هم درباره این تفاهم نامه گفت :با این تفاهم
نامه ،مراجعات شهروندان را کم و حذف کردهایم و
مانعبسیاریازسوءاستفادههاهمخواهیمشد،چراکه
وضعیت مالکیتی امالک مشخص میشود و سرعت
پاسخگوییهمافزایشخواهدیافت.
zرونماییازنرمافزارشهرمن

رونمایی از نرم افزار (اپلیکیشن) «شهر من» اتفاق
دیگری بود که در جریان نهمین نمایشگاه شهر
هوشمند در مشهد رقم خورد؛ کار افزاری که به گفته
شهردار مشهد مجموعهای از نرم افزارهای مختلف
شهروندی را در خود جای داده و بستری یکپارچه برای
ارائه خدمات مختلف به شهروندان است و قابلیتهای
آن به مرور زمان توسعه مییابد .همچنین تفاهمنامه
مشارکت در توسعه پروژه یکپارچهسازی خدمات و
بوکارهایشهریبینشهرداریمشهدوشرکت
کس 
«به پرداخت ملت» بهعنوان بزرگترین ارائهدهنده
خدماتپرداختالکترونیکیدرکشوربهامضارسید.
محمد عین القضات مدیرساماندهی شبکه
یکپارچه خدمات و کسب و کارهای شهری شهرداری
مشهد درباره نرم افزار «شهر من» گفت :با استفاده
از این کار افزار ،شهروندان میتوانند از یک درگاه
واحد و بدون نیاز به مراجعه حضوری یا استفاده از
نرم افزارها ،اپلیکیشنها و وبسایتهای مختلف،
خدمات مورد نیاز خود را در حوزه شهرداریها دریافت
کنند .اپلیکیشن شهر من  ۱۰سرویس متنوع را ارائه

کرده است .کالیی ،شهردار مشهد در بازدید از یکی
از غرفههای نمایشگاه شهر هوشمند گفت :دو سال
است که شعار شهر هوشمند را در دستور کار خودمان
قرار دادهایم و سعی کردهایم در چند حوزه تمرکز
داشته باشیم که این روزها نتایج بخشی از اقدامات در
حال آشکار شدن است .یکی از بخشهایی که بر آن

متمرکز شدهایم ایجاد زیرساختهای شهر هوشمند
است که در همین راستا سرمایهگذاریهای زیادی در
ایجاد مراکز اطالعات و سیستمهای انتقال اطالعات
و همچنین حمایت از استارتآپها در مراکز نوآوری
و کسب و کارهایی که میتوانسته از این طریق شکل
بگیرد ،انجام دادهایم.

جواد حسین پور حجار

موسس و مدیرعامل پوشاک اطمینان

اهمیت داشتن برند هنوز برای صاحبان کسب
و کار به خوبی درک نشده است .ثبات در کیفیت
کاال و ارتقائ سطح کیفی محصوالت و خدمات و
داشتن سهم مطمئن در بازار و اینکه یک برند باید
سبدمحصوالتکاملیداشتهباشدرامیتوانعمده
ترین سختی و دشواری کار دانست .اینکه در ایران
برندهای پوشاک عمرشان به بیش از 3دهه نمی

zمعرفیبرترینهادرروزپایانی

درآییناختتامیهایننمایشگاهازمحمدرضاسمیعی
معاون پیشین هوشمندسازی و معاون ادارهکل
خزانهداری شهرداری مشهد ،نوید زهدی معاون
هوشمندسازی سازمان فاوای شهرداری مشهد ،علی
متولی زاده رئیس امور فناوریهای هوشمند سازمان
فاوا و ابوالحسن افضلی رئیس گروه تحلیل دادههای
مکانی دفتر آمار ،پژوهش و مطالعات راهبردی
شهرداری به عنوان سخنرانان کارگاههای تخصصی
«همایشملیشهرهوشمند»تقدیرشد.
در بخش مشارکت کنندگان در برگزاری نمایشگاه
هم مرکز نوآوری شهرداری مشهد ،دفتر نوسازی و
تحول سازمانی ،سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان
رضوی و مدیر سازماندهی شبکه یکپارچه خدمات و
کسبوکارهایشهریموردتقدیرقرارگرفتند.
معرفی تیمهای برتر رویداد «هکاتون شهر هوشمند»
هم به عنوان یکی از بخشهای جانبی نهمین دوره
نمایشگاه شهر هوشمند ،بخشی دیگر از آیین اختتامیه
نمایشگاه را به خود اختصاص داد؛ تیم «دست طبیعت»
با ساخت برنامهای برای فرهنگسازی بهمنظور
استفاده شهروندان از خدمات محیطزیست شهری و
دریافت جوایزی برای استفاده از آنها توانست عنوان
بهترین تیم در محور چالش شهر سبز را به خود
اختصاصدهد .تیم«هوششهری»همباایدهراهاندازی
سامانهای برای پوشش اخبار شهری همراه با جوایز برای
شهروند ،تیم برتر در محور چالش شهروند هوشمند
شد .تیم «مستر ماینینگ» هم با ایجاد برنامهای
برای دادهکاوی شکایات سامانه  137و دستهبندی
موضوعی و منطقه آنها ،برترین تیم در محور دادهکاوی
شهریشد.

خبر مرتبط

معاون مالی شهردار:

 7800میلیاردتومانازبدهیدولتبهشهرداریمشهد
مربوطبهدرآمدهایساختمانیاست

دنیای اقتصاد -معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد با
اشاره به بدهی13هزار و 300میلیارد تومانی دستگاههای
دولتی به شهرداری میگوید 7800 :میلیارد تومان از این
بدهیمربوطبهدرآمدهایساختمانیشهرداریاست.
هفته پیش و در جلسه علنی شــورای شهر مشهد ،محمدرضا
حیدریرئیسشوراازبدهی13هزارو300میلیاردتومانیدولتبهشهرداریمشهدخبر
داد و گفت «بخش زیادی از طلب شهرداری از دستگاههای دولتی مربوط به درآمدهای
پایداراینارگاناست».امادرحاشیهنهمیندورهنمایشگاهشهرهوشمندفرصتیدست
داد تا درباره جزئیات این بدهی از معاون مالی و پشــتیبانی شهردار مشهد بپرسیم؛ رضا
خواجه نائینی به دنیای اقتصاد میگوید :از مجموع بدهیهای دســتگاههای دولتی به
شهرداری مشــهد ۵۵۰۰،میلیارد تومان مربوط به اجرا نکردن تعهدات قانونی و7800
میلیاردتومانمربوطبهدرآمدهایحوزهساختمانیاست.اوتصریحمیکند:بدهیدولت
به شــهرداری در حوزه اجرا نکردن تعهدات قانونی مربوط به تعهداتی است که دولت در
قوانین برنامه و بودجه برای کمک به شهرداریها متقبل شده است؛ مثل یارانه حمل و
نقل،کمکبهتوسعهفضایسبزو...
خواجهنائینیمیافزاید:درحوزهدرآمدهایساختمانیشهرداریمشهدهمنهادهای
دولتیونظامیکهزمینهایمختلفیداشتهاندودرادوارگوناگونساختمانهایاداریدر
آن بنا کرده و هزینه پروانه و یا پایانکار ساختمانی را نپرداخته اند ،این بدهی را ایجاد کرده
اند.معاونمالیشهردارمشهدبیانمیکند:دربحثدرآمدهایپایدارهمبیشترینسهم
بدهیهامربوطبهسازمانامورمالیاتیاستکهبانپرداختنسهدرصدهایارزشافزوده،
جرایم رانندگی و درآمدهای ۱۲در هزار گمرکی به شهرداری ،شاید بیش از هزار میلیارد
تومانبدهیایجادکردهاست.
zالیحهبودجه12هزارو 700میلیاردیشهرداریمشهد
محمدرضا کالیی شهردار مشهد هم در حاشیه نهمین دوره نمایشگاه شهر هوشمند

درپاسخبهسوالخبرنگاراندربارهبودجهسال 99شهرداریمیگوید:باتطبیقمواردی
کهشورایشهربرایدرنظرگرفتنبودجهسالآیندهدرخواستداشته،بودجه12700
میلیارد تومانی سال 99شهرداری مشهد به شورای شهر ارائه میشود .او اضافه میکند:
بودجه سال 99شهرداری مشــهد بودجه کاملی است و فکر نمی کنم که شورای شهر
تغییرزیادیدرآناعمالکند.درمجموعسعیشدهسهم 70درصدعمرانیو 30درصد
بودجه جاری در بودجه سال آینده مشهد حفظ شود درحالیکه بودجه بیشتر شهرداری
های کشور60درصد جاری و 40درصد عمرانی است اما در شهرداری مشهد سعی کرده
ایمسهمبخشعمرانیبیشترباشد.
zپیشبینیدرآمدنقدی 4900میلیاردیشهرداری
خواجه نائینی هم درباره جزئیات الیحه بودجه 99شــهرداری مشــهد به دنیای اقتصاد
میگوید :در الیحه پیشنهادی شــهرداری برای بودجه  99میزان درآمدهای نقدی 4900
میلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهکه900میلیاردتومانآندرآمدهایپایداراست.معاونمالی
شهردار مشهد اضافه میکند :حدود  5000میلیارد تومان از درآمدها هم مربوط به واگذاری
دارایی های مالی و دارایی های ســرمایه ای است که واگذاری داراییهای مالی تقریبا3500
میلیارد تومان پیش بینی شده اســت و 50درصد آن از طریق اوراق مشارکت و  50درصد از
طریق وام حاصل خواهد شــد .خواجه نائینی در پاسخ به این سوال که الیحه مالیات بر ارزش
افزوده که هفته پیش در مجلس مصوب شــد ،چه تاثیری بر درآمدهای شهرداری مشهد در
سال آینده خواهد داشت میگوید :در این الیحه یک درصد به سهم شهرداریها از ارزش افزوده
اضافه شده و این سهم به 4درصد رسیده است .به نظر میرسد در درآمدهای پایدار شهرداریها
افزایش 10درصدی را شاهد باشیم اما نکته اینجاست که درآمدهای پایدار شهرداری حدود
 20تا 30درصد درآمدها را شــامل میشود و رقم قابل توجهی نیست لذا افزایش این بخش
درآمدهاچندانرویمجموعدرآمدهایشهرداریمشهداثرگذارنیست.معاونمالیشهردار
مشهدتصریحمیکند:درالیحهمالیاتبرارزشافزودهمصوبمجلس،عوارضیکهازهتلها
یداد،حذفشدهاست.
اخذمیکردیمودرمشهدسهمقابلتوجهیرابهخوداختصاصم 

راهکار نجات صنعت نیمه جان پوشاک

رسدخیلینگرانکنندهاست.
نداشتن متولی صاحب فکر و ایده و توانمند در
حوزه تولید و فروش پوشاک مهمترین مشکالت
حوزه تولید پوشاک در کشور و به ویژه استان
خراسان رضوی است؛ نه سازمان های دولتی و نه
متولیان اصناف هیچ کدام یک نقشه و سند تدوین
شده برای این صنعت ندارند.
سازمان های دولتی که درگیر بوروکراسی اداری
و قوانین دست و پاگیر و عدم نگاه کارشناسی به
پوشاک هستند و همیشه ادغام آمارها در نساجی
و پوشاک برای اینکه یک آمار مستند و دقیق در
حوزه پوشاک را نشان ندهند ،بسیار آزار دهنده
است .متولیان اصناف (اتحادیه ها) هم که متاسفانه
اکثر تصمیم گیران در هیات رئیسه اتحادیه ها به
علت مشغله زیاد و درگیری های درون سازمانی،
خود دارای واحدهای قوی و اثربخش در پوشاک
نیستند و حتی اکثر هیات رئیسه ها بیش از
 15سال در اتحادیه ها مشغول به ارائه خدمات
هستند و تجربه نشان داده که تا بهشت دست
از خدمت برنمی دارند و مسئولیت اتحادیه ها را
رها نمی کنند.
باور داشتن به نیاز مشتری و برآورده کردن

شهناز رمارم ،عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد
هم تاکید کرد :هدف این دوره شورای شهر و شهرداری
این نیست که صرفا شهری دیجیتال و الکترونیک
داشتهباشیمبلکهبنایماآناستکهباتوجهبهشرایط
روز دنیا در قرن ۲۱پاسخهای هوشمندانه به نیازهای
شهروندان داده شود.

خواسته مصرف کننده یک اولویت اصلی برای
صاحبان کسب و کار است ،تولید کاالی با کیفیت
و رقابت پذیر در قیمت و ارائه خدمات و نوآوری 4
عنصر اصلی رعایت حقوق مصرف کننده است ،اگر
یک تولید کننده حاضر نباشد محصول خود را با نام
ونشان تعریف شده ارائه دهد قطعا به دنبال حفظ
منافع مصرف کننده نخواهد بود .نداشتن برندهای
پوشاک در ایران و مشهد و حجم زیاد واحدهای
زیرزمینی همه نشان از عدم توجه به اهمیت رعایت
حقوق مصرف کننده در حوزه پوشاک است .فردی
که محصول خودش را بدون نام تجاری ارائه می
کند و بعضا با نام های خارجی  ...می فروشد قطعا
کیفیت و کمیت کار خود را کاهش داده وبه دنبال
منافع شخصی است.
همچنین متاسفانه عده ای سوداگر و بازرگان
نما و سودجو با واردات بی رویه چنان تیشه به
ریشه ی صنعت پوشاک ایران زدندکه خیلی به
سختی در دوران تحریم کنونی به سبب عدم ورود
تجهیزات و صنایع به روز تولید پوشاک ،بتوان به
دوران طالیی دهه پنجاه رسید و بتوان در حال
حاضر با کشورهای چین  ،بنگالدش  ،ترکیه و
غیره رقابت کرد.

در ابتدا باید بتوان از سلطه پوشاک خارجی
بیرون آمده و بایک عزم ملی این صنعت نیمه جان
را نجات داد.
نکته مهم در این مورد مبارزه با کاالی قاچاق و بی
کیفیت و پوشاک ارزان غیر واقعی خارجی است .نه
اینکه جلوی واردات برندهای با کیفیت که سبب
ارتقا و رقابت سالم می شوند را گرفت.
برندهای ترک معروف به داشتن کیفیت مطلوب
و طراحی خاص و خالقانه  ،تنوع در محصول و
به روز بودن کاال هستند و حتی فروشگاههای
تحت نظر برندهای ترک با صرف هزینه های زیاد
بسیار جذاب هستند ،سبد محصوالتشان کامل
و دربرگیرنده تمام سلیقه ها به خصوص جوان
ها هستند و متاسفانه فعالیت صنف پوشاک در
خراسان به جای الگوگیری و ارائه تکنیک های
نو در تولید و فروش ،سهمی در متقاعد کردن
مسئوالن و خریداران به عدم روی خوش نشان
دادن به برندهای ترک دارند .البته در کنار گران
شدن دالر و ارز که نقش زیادی در از دست دادن
بازار ایران برای برندهای ترک داشت .عملکرد ستاد
مبارزه با قاچاق کاال در مشهد بسیار خوب و نقش
رسانه ها در ترغیب مردم به خرید کاالی با کیفیت

ایرانی بسیار اثر گذار بوده است.
zمختصری درباره نشان «اطمینان»

مجموعه پوشاک اطمینان در سال  1332به
همت پدرم مرحوم حاج محمود حسین پور حجار
در قالب تک دوزی پوشاک مردانه پایه گذاری شد.
ولی به علت جنگ تحمیلی و شرایط اقتصادی دهه
 60تبدیل به فروشگاه محصوالت خارجی گردید.
در اوایل دهه هفتاد که همزمان با ورود من به عنوان
نسل دوم بود و به واسطه عالقه فراوان به تولید که از
پدرم و در دوران تحصیل به من آموخته شده بود،
تولید را با برون سپاری آغاز کردم .اما پوشاک یک
صنعت است و با تولید خانگی و تولید بدون کارخانه
غیرممکن است که بتوان در بازار حضور دائم و اثر
بخش داشت .با همین نگاه و با تجربه ای که در
هشت سال تولید توسط واسطه ها داشتم ،تولید
در بستر کارخانه و هدفمند را شروع کردم و از سال
 1385با ورود همسرم خانم ملیحه مدبری ساختار
سازمانی و صنعت را آغاز کردیم .درحال حاضر
80نیرو به طور مستقیم تحت پوشش سازمان
تامین اجتماعی و نظارت اداره کار در مجموعه
اطمینان مشغول به کار هستند.

سهشنبه 8بهمنماه 1398

دنیایاقتصاد،زهراصفدری-گزارشعملکرد
بخشهایخصوصی،دولتیونمایندگانمشهد
در جلسات 9ماه اول امسال شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شاید
جالبتوجهترینبخشهفتادوسومیننشست
این شورا بود؛ جایی که از میانگین بسیار پایین
حضورشهرداردرجلساتودرمقابل،حضور95
درصدیاتاقهایبازرگانی،تعاونواصنافدراین
نشستهاصحبتشد.ماهپیشودرجلسههفتاد
ودومشورایگفتوگویخراسانرضویبودکه
استاندار از دبیرخانه شورا خواست تا عملکرد
اعضای شورای گفتوگو از حضور در جلسات
گرفته تا طرح مسائل و چالشها را در قالب
گزارشیدرجلسهبهمنماهارائهکند.علیاکبر
لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتوگو هم در
جلسهبهمنماهاینگزارشرادرقالبدستورکار
اولارائهکرد.گزارشیکهنشانمیدهد،میانگین
حضور نمایندگان دولت در شورای گفتوگو در
 9ماه امسال حدود  70درصد بوده ،میانگین
حضورنمایندگانمجلسوقوهقضائیه 40درصد
و میانگین حضور مدیریت شهری بسیار پایین
و نزدیک به صفر بوده است؛ البته لبافی به این
نکتهاشارهکردکهدراکثرجلساتنمایندگانی
از شهرداری و شورای شهر حضور داشته اند
اما طبق آیین نامه شوراهای گفتوگو شخص
شهرداربایددرجلساتحاضرشود.
لبافی میانگین حضور سه اتاق بازرگانی ،تعاون و
اصناف در  9ماه امسال را  95درصد و میانگین حضور
نمایندگان بخش خصوصی را 90درصد اعالم کرد .او
گفت :در این میان میزان حضور و مشارکت رئیس
اتاق بازرگانی خراسان رضوی در شورای گفتوگو
صددرصد بوده است.
اما در ادامه ،رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی
خراسان رضوی به معرفی دستگاهها و تشکل های
فعال در طرح موضوع برای شورای گفتوگو پرداخت.
به گفته لبافی 22موضوع از سوی تشکل های بخش
خصوصی و دو موضوع از ســوی دستگاه قضایی و
اجرایی در این  9ماه ارائه شده که بین تشکل های
بخش خصوصی ،دبیرخانه شورای گفتوگو ،اتاق
بازرگانی و انجمن مدیران صنایع بیشترین عناوین
پیشنهادی را در جلسات داشته اند.
در گزارشــی که لبافی ارائه کــرد ،آماری هم از
مصوبات شورا و پیگیریهای این مصوبات بود؛ در 9
ماه امسال  87مصوبه مطرح شده که  22مورد ملی
بود و در حال پیگیری در مرکز است .از  65مصوبه
استانی هم  25مصوبه اجرایی شده و  40مورد در
حال پیگیری است.
zدرخواست شافعی از فعاالن اقتصادی برای
کمکبهسیستانوبلوچستان
در بخش دیگری از این نشســت ،غالمحسین
شافعی رئیس اتاق ایران و مشهد خواستار همراهی
فعاالن بخش خصوصی خراسان رضوی برای کمک
به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان شد؛ شافعی
گفت :سیستان و بلوچستان سیلی تاریخی را بر دوش
می کشد .این استان در طول تاریخ همواره مظلوم
واقع شــده و در ســال های بعد از انقالب به رغم
تالش های انجام گرفته ،همچنان شاهد محرومیت
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در تازه ترین جلسه شورای گفتوگوی خراسان رضوی عملکرد بخشهای مختلف
در جلسات شورا بررسی شد

نمره اول برای اتاقهای سهگانه

دبیرخانه شورای گفتوگو :میانگین حضور شهردار در جلسات این شورا نزدیک صفر است

رسولیان:در 9ماهامسال 26هزارمیلیاردتومانتسهیالتدرخراسانرضویپرداختشدهاست

آن هستیم.
رئیس اتاق ایــران به کمک های مردم و فعاالن
اقتصادی کشور به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
اشاره کرد و گفت :در همه استان ها ،فعاالن اقتصادی
بسیج شده اند تا به بهانه این سیل توجه ها را به این
خطه محروم و نیازهای آن جلب کنند .وی با بیان
اینکه تصمیم فعاالن اقتصادی کمکرسانی در حوزه
آموزش و ساخت مدارس برای آن منطقه است  ،از
فعاالن اقتصادی خراسان رضوی درخواست کرد از
اینموضوععقبنمانندتابتوانیمباهمراهیهمدیگر،
گامی اساسی برای کمک به کودکان منطقه سیستان
و بلوچستان برداریم.
شافعی همچنین به حضور بیشمار مردم مشهد
و دیگر شهرها در مراسم تشییع پیکر سردار شهید
سلیمانی اشاره کرد و از برکات و آثار خون این شهید
در کشور گفت که باعث شده آحاد جامعه از هر طیف
و باوری در این مراسم شرکت کنند.
علیرضا رزم حسینی اســتاندار خراسان رضوی
و نصراهلل پژمانفر هم پس از صحبتهای شــافعی با
توصیف ویژگیهای سردار سلیمانی از مردم مشهد
و خراسان رضوی بابت حضور در این مراسم تشکر
و قدردانی کردند.

علی رســولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار هم در دستور کار مربوط به اخبار اقتصادی
استان به بیان آماری از دستاوردهای مثلث توسعه
اقتصادی پرداخت .به گفته او در کمتر از یکســال
گذشته  163نهاد و بخش خصوصی به عنوان معین
اقتصادی در قالب این طرح برای توانمندسازی مردم
پای کار آمده اند و براساس اطالعات ثبت شده 881
پروژه در استان در حال اجراست .اطالعات  56معین
در سامانه ایجاد شده از سوی نهاد مردمی اقتصاد
مقاومتی ثبت شده و  243پروژه از سوی نهاد مردمی
بازدید و تایید شده است .رسولیان تصریح کرد :به
این جمع بندی رسیده ایم که  3090شغل با این
تعداد پروژه در روستاها ایجاد و عملیاتی شده است.
اما این تنها بخش صحبتهای امیدوارکننده معاون
اقتصادی استاندار نبود؛ او نقبی هم به نرخ بیکاری
و اشتغال استان و مقایسه آن با میانگین کشوری
زد و گفــت :طبق گزارش مرکز آمار ایران در فصل
پاییز ،نرخ بیکاری خراسان رضوی  6.3درصد بوده
درحالیکه در  15سال گذشته به این میزان کاهش
نیافته بود .این نرخ را طی 15ســال گذشته و در
هیچ فصلی شاهد نبوده ایم و این اتفاقی مثبت برای
استانمان به شمار می آید .رسولیان اشتغال خالص

ایجاد شده در خراسان رضوی را  117هزار نفر اعالم
کرد و افزود9 :هزار مورد از این اشتغال خالص مربوط
به روستاها بوده است.
zپرداخت  26هزار میلیارد تومان تسهیالت در
خراسان رضوی
رسولیان با بیان اینکه خراسان رضوی هم اکنون
باالترین نرخ مشارکت را در کشور در اختیار دارد،
گفت :در این زمینه میانگین استان  8درصد بیش
از میانگین کشوری بوده و نرخ بیکاری ما نیز نسبت
به تمامی استان ها پایین تر است .این موضوع در
شاخص پرداخت تسهیالت و تراز بازرگانی هم خود
را نشان میدهد و بر همین اساس ،در  9ماه امسال
 26هزار میلیارد تومان تسهیالت در خراسان رضوی
پرداخت شده است.
معاون اقتصادی اســتاندار خراســان رضوی به
وضعیت فضای کسب و کار استان هم اشاره ای کرد
و گفت :آمار تابســتان امسال نشان میدهد که در
حوزه فضای کسب و کار ،نسبت به میانگین کشوری
حدود0/03درصد وضعیت بهتری داریم.
موضوع یکی از دستورکارهای این جلسه هم مربوط
به پیشنهادها و برنامه های دستگاههای دولتی برای
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بهبود شاخصهایی بود که از نظر فعاالن اقتصادی در
نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران بیشترین تاثیر منفی
را بر شــاخصهای محیط کســب و کار خراسان
رضوی دارند؛ یکی از این شــاخصها غیرقابل پیش
بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت
است .شاخص دوم ،بی ثباتی سیاست ها و مقررات
مرتبط با حوزه کسب وکار ،شاخص سوم ،رویه های
غیرمنصفانه و ناعادالنــه ممیزی دریافت مالیات،
شاخص چهارم ،دشواری تامین مالی از بانک ها و
پنجمین شاخص ،ضعف دادگاه ها در رسیدگی به
شکایت ها و پیگیری موثر است.
لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان
رضوی با بیان اینکه اســتان ما نسبت به  6استان
همتراز خود ،بعد از فارس و تهران ،بهبود شاخصهای
کسب و کار را داشته است ،گفت :با اینحال ،در این 5
شاخصهمچنانوضعیتچندانمطلوبینداریم.وی
افزود :موضوعات مربوط به این شاخصها و عملکرد و
اقدامات دستگاههای اجرایی مرتبط و پیشنهادها آنها
را در جلسات مختلف در دبیرخانه شورا بررسی کردیم
و قالب دســتگاههای اجرایی چون سیستم بانکی،
صمت و مالیات برنامه های خود برای بهبود وضعیت
را ارائه کردند و بر این اســاس ،ما پیشنهادهایی در
نظر گرفتیم که به عنوان مصوبه شورای گفتوگو
مطرح خواهیم کرد.
zحل و فصل اختالف نظر اتاق اصناف و نظام
صنفیکشاورزی
یکی دیگر از دستورکارهای این نشست به موضوع
اختالف اتاق اصناف و نظام صنفی کشاورزی درباره
صدور مجوز فعالیت واحدهای کشــاورزی و منابع
طبیعی برای فروش محصوالتشان مربوط میشد؛
موضوعی که در نشســتهای دبیرخانه شــورای
گفتوگو مطرح شده و دو طرف درباره آن به توافق
رســیده بودند.در این جلسه این توافقات به عنوان
مصوبه شورای گفتوگو مطرح شد؛ بر این اساس،
توافق شــد درباره عرضه محصوالت کشاورزی در
محل تولید ،صرفا مجوز نظام صنفی کفایت کند
و نیازی به مجوز اتاق اصناف نیست .همچنین در
رابطه با عرضه محصوالت کشاورزی در مکانهای
متعلق به شهرداری مقرر شد دریافت مجوز از نظام
صنفی کشاورزی کفایت کند .تشکلهای کشاورزی
در جمع آوری محصوالت تولیدی اعضا و عرضه به
کارخانجات تولیدی هم نیاز به دریافت مجوز از اتاق
اصناف یا اتحادیه های زیر مجموعه این اتاق ندارند.
مشــکالت انجمن تخصصی صنایع همگن برق
و الکترونیک خراســان رضوی درباره تعرفه های
گمرکی ،ثبت ســفارش و ...موضوع دیگری بود که
در شــورای گفتوگو مطرح شد .به گفته لبافی در
این مقوله ،تاکید قانون بر این است که دستگاه های
اجرایی از کاالهای داخلی استفاده کنند اما برخی
دستگاه های اجرایی حاضر به ثبت خریدهای خود
در سامانه خرید و تامین کاال نیستند .در دبیرخانه
شــورای گفتوگو مقرر شده تا سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ،موضوع نظارت بر اجرای 5بند قانونی در
این زمینه (از سوی دستگاههای اجرایی) را ابالغ کند
تا نهادها و دستگاهها به این مهم اقدام کنند .همچنین
در این نشست تاکید شد مشکالت واحدهای تولید
خمیرمایه خراسان رضوی در جلسه ستاد تنظیم
بازار استان بررسی شود.

رئیس شورای ملی زعفران:

 94درصد صادرات زعفران ،عمدهفروشی است
مصرف دارای ظرفیت و قابلیتهای فراوانی هستند
که به دالیلی مانند هزینههای سنگین بازاریابی و
تبلیغات ،حمل و نقل و بیمه برای بستهبندیهای
ریز ،تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات و
رقابتهای منفی صادرکنندگان ایرانی نوظهور،
صادرات ما به این کشورها اندک بوده است.

دنیای اقتصاد -رئیس شورای ملی زعفران
گفت :براساس مطالعات انجام گرفته کمتر
از  6درصد زعفران کشور با بستهبندی زیر
 10گرم برای مصرف در خردهفروشیها و با
هد فگذاری دسترسی برای مصر فکننده
نهایی ،صادر شده و متقابال  94درصد دیگر
صادرات این محصول ،در بستهبند یهای
باالی  30گرم تا نیم کیلو و حتی یک کیلویی
بوده است.
محسن احتشام در نشست مجمع عمومی ساالنه
شورای ملی زعفران با اشاره به روند تولید زعفران
در کشور طی سالهای اخیر اظهار کرد :طی سال
 382 ،97تن زعفران از سطح زیر کشت  111هزار
هکتاری در کشور تولید شد که خراسان رضوی با
دارا بودن  87هزار هکتار و تولید  304.4تن مقام
اول را کسب نمود .رتبه بعدی نیز در اختیار خراسان
جنوبی با سطح کشت  15هزار و  800هکتار و 56
تن تولید بود .به طور کلی 92.5 ،درصد تولید زعفران

کشور در این دو استان انجام می گیرد و  22استان
دیگر نیز مجموعا 8هزار و  231هکتار سطح زیر
کشت و حدود  22تن تولید زعفران دارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ،احتشام ادامه
داد :در سال  97از مجموع زعفران تولیدی کشور،
 279هزار و  343کیلوگرم آن به ارزش  350میلیون
و  767هزار دالر صادر شد .این آمار در مقایسه با
سال  96که در آن  224.4تن صادرات به ارزش
 309میلیون و  300هزار دالر انجام گرفته ،از نظر
وزنی  24.5و از نظر ارزشی  13.4درصد افزایش را
نشان می دهد.
رئیس شورای ملی زعفران توضیح داد :بخش
قابل توجهی از زعفران در کشورهای هدف صادرات
در اوزان کمتری که قابلیت عرضه در سبد کاالیی
مصرفکنندگان نهایی را دارد ،بستهبندی مجدد
می شود.
وی اضافه کرد :همچنین این شرایط نشان
میدهد ،هنوز بازار  46کشور هدف صادرات برای
توسعه و افزایش صادرات و حتی توسعه فرهنگ

 94zدرصد صادرات زعفران در بستهبندیهای
باالی  30گرم تا یک کیلوگرم است
فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران هم
تاکید کرد :برای معرفی زعفران ایران در بازارهای
جهانی باید این محصول را در سبد کاالیی مصرف
آنان بگنجانیم اما عمده صادرات زعفران ما به میزان
 94درصد ،باالی  30گرم است که در کشورهای
مقصد دوباره بستهبندی میشود .به همین جهت
الزم است برنامه حمایتی در این خصوص تدوین
شود و حمایت الزم از صادرات زعفران به صورت
خُ رد انجام گیرد.
وی با تاکید بر لزوم شناسنامهدار کردن مزارع
زعفران گفت :پس از مکاتبات ما با وزارت جهاد
کشاورزی ،این موضوع پذیرفته شد ولی تاکنون
نتیجه آن به ما اعالم نشده است و ظاهرا آ نها
براساس مشکالت مالی به ما پاسخی نداد هاند.
شناسنامهدار کردن مزارع زعفران روی کیفیت
محصوالت اثرگذار خواهد بود.
منوچهری عنوان کرد :طی  10سالی که از عمر
شورا میگذرد 10 ،بودجه پیشنهادی ارائه شده که
همه تصویب شده اند ولی هیچکدام اجرایی نشده
است چون ما منبع مشخصی برای تامین بودجه
نداریم و وابسته به کمکهای اتاقهای مشهد و
ایران هستیم.
علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و

صنایع وابسته اتاق ایران هم گفت :یکی از اقدامات
ما در کمیسیون کشاورزی اتاق این بود که شاخص
و مختصات اقتصادی تجاری و فنی محصوالت
برگزیده کشور را جمعآوری کنیم که نخستین مورد
آن زعفران بود .باید برای زعفران نیز در شورای ملی
همین کار صورت بگیرد .این موضوع قطعا کمک
میکند هویت برند ما شکل بگیرد و در نهایت توسعه
صادرات رقم بخورد.
مسعود پژمان پور ،عضو شورای ملی زعفران نیز
به عنوان سخنران دیگر این نشست بیان کرد :در
حال حاضر ما تا حدودی بازارهای خارجی را در
اختیار گرفتهایم ،اما باید آسیب شناسی شود که
چرا زعفران  1200دالری به قیمت  500دالر در این
کشورها فروخته می شود؟ باید به همگرایی الزم و
وحدت رویه دست یابیم تا به ارزآوری برسیم.

zتدوین بسته صادراتی زعفران برای کشورهای
مختلف با توجه به ویژگیهای هر کشور
علی غفوریمقدم ،معاون امور بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صمت خراسان رضوی هم با اشاره
به اینکه ایران در تولید و صادرات زعفران در دنیا
حرف نخست را می زند ،اظهار کرد :همچنین
آن
توانمندترین شرکتها و افراد در این حوزه از ِ
ماست؛ بنابراین هر مسالهای که در مورد زعفران قرار
است تصمیمگیری شود ،باید در همین استان و در
این شورا به نتیجه برسد.
وی ادامه داد :در عین حال ما در سازمان صمت
استان ،بستهای برای زعفران تهیه و به وزارتخانه
ارسال کردهایم و در بخشهای مختلف زنجیره تولید
تا صادرات پیشبینیهایی داشتهایم ولی پیشنهادها
در حوزه صادرات زعفران در بسته مذکور پررنگتر
است که امیدواریم این پیشنهادات عملیاتی شود.

عالوه بر این ما در قالب یک ماتریس کشورهای
هدف صادراتی زعفران را به  4گروه تقسیم
کرد هایم که برای هر گروه استراتژی خاص آن
ارائه شده است.
غفوری مقدم با اشاره به ایجاد پایانه صادراتی
زعفران در استان بیان کرد :در مورد ایجاد پایانه
صادراتی زعفران مکاتبات جدیدی انجام شده و
پیگیر مساله هستیم .شورا نیز باید این ماجرا را دنبال
کند .باید به این ظرفیتها بیش از پیش توجه داشت.
در مورد بودجه شورا نیز باید به این نکته اشاره کرد
که معموال وقتی پیشنهادات در این خصوص ارائه
میشود ،فرصت الزم نیز برای بررسی پیشنهادات
فراهم میآید .این موضوعات باید با تامل بیشتری
مورد توجه قرار گیرد.
سیدحسین خیریه ،رئیس کمیسیون کشاورزی
اتاق بیرجند هم با تاکید بر اینکه الزم است فرصت
تامل در خصوص پیشنهادات شورای ملی زعفران
برای اعضا وجود داشته باشد ،تصریح کرد :بازاریابی
اقدامی است که باید توسط افراد متخصص انجام
شود .الزم است تا وزارت امور خارجه نیز به ما کمک
کند .این مجموعه می تواند در دو بخش بازاریابی و
مسائل حقوقی کمک ها و اطالعاتی را از کشورهای
هدف در اختیار ما قرار دهد.

پژمانپور :ما تا حدودی بازارهای
خارجی را در اختیار گرفتهایم،
اما باید آسیب شناسی شود که چرا
زعفران  1200دالری به قیمت 500
دالر در این کشورها فروخته می شود؟
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استاندار خراسان رضوی:

به هیچ معین اقتصادی
درجه یا امتیازی نداده ایم

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی گفت :برخی
میخواهند مجریان طرحهــای اقتصادی و ما را در این
استان خســته کنند تا روحیه خود را از دست دهیم
لذا چوب الی چرخ میگذارند و نســبت به طرحهای
اقتصادی بدبینی و مخالفت نمــوده و به مجریان آنها
حسادت میکنند.
علیرضا رزمحسینی در همایش «الگوی مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی با رویکرد دستاوردهای معینهای اقتصاد مقاومتی در
خراســان رضوی» افزود :منفیگرایــی و روحیه بدبینی یکی
از مشــکالت در مســیر اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی اســت که خراســان رضوی را از توســعه بازمیدارد.
وی ادامــه داد :در طرح مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی به
هیــچ معین اقتصادی وام ارزانقیمــت ،درجه یا امتیازی داده
نشــده و معینهای اقتصادی نیکوکارانی هســتند که ما از آنها
خواســتیم به جای ســاخت مســجد ،جامعه را بسازند .برای
هیچ مســوولی افتخار نیست که مردمش فقیر و بیمار باشند.
اســتاندار خراسان رضوی گفت :زمانی که اجرای الگوی مثلث
توسعه اقتصادی فرهنگی را در این استان آغاز کردیم بسیاری
گفتند نمیتوانید اما همانطور که در دفاع مقدس خواستیم و
توانســتیم ،در این طرح نیز همین کار را به خوبی انجام دادیم.
وی افزود :باید دعواهای سیاسی را تمام کنیم و بعد از گذشت
 ۴۰سال از انقالب اسالمی هرکس باید هر سلیقه سیاسی که دارد
برای خودش نگاه دارد و نباید آن را با مسائل توسعه گره بزند.
مردم نجیب ما  ۴۰سال به نظام جمهوری اسالمی اعتماد کردند
لذا مدیون و بدهکار آنان هستیم.
رزم حســینی قدرت اقتصادی را گــره خورده با امنیت ملی
توصیف و بیان کرد :طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی ،فقر
فرهنگی و اقتصادی را از بین میبرد زیرا معینهای اقتصادی وارد
فضای کاری فرهنگی و اعتقادی شدهاند و هیچکس آنها را مجبور
به این کار نکرده است.
علی آقامحمدی رئیس گروه بررسیهای اقتصادی دفتر مقام
معظم رهبری هم طرح مثلث توسعه را به دلیل توجه به قاعده
جمعیت ،حایز اهمیت دانســت و گفت ۲۳ :درصد جمعیت ما
شاغالن بخش دولتی و  ۳۹درصد کارمندان بخش غیر دولتی
هستند .به بیان دیگر  ۶۲درصد مردم ،حقوقبگیر و صرفا ۶.۵
درصد جامعه کارفرما هستند .وی ادامه داد :بازار مصرف و نیروی
کار ،قاعده بزرگ این هرم با جمعیت  ۶۲درصد اســت و بدون
توجه به این جمعیت در برنامههای اقتصادی ،خبری از رشد و
ثروتآفرینی نخواهد بود .اگر میبینیم که کشــورهای دیگر به
قاعده جمعیت توجه دارند ،نه از سر خیرخواهی و ترحم بلکه به
دلیل ماهیت ثروتآفرین این بخش است.
zدستیابیبهاقتداراقتصادیباالگویمثلثتوسعهاقتصادی
آیت اهلل احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی
هم گفت :تاکنون هیچ فعالیت اقتصادی در کشور اجرا نشده که
همه قدرتهای نظام به عنوان پشتیبان فعاالن اقتصادی وارد عمل
شده و در مقام تایید آنان برآیند اما هم اکنون ائمه جمعه ،قوه
قضاییه ،قوه مجریه و نمایندگان مجلس همگی حامی معینهای
اقتصادی در الگوی مثلث توسعه اقتصادی  -فرهنگی هستند
و با همه قدرت با معین ها همراهی میکنند تا ثابت کنند باید
رویکردمان در توســعه نگاه بــه درون و اتکای به توانمندیهای
خود باشــد و تنها در این صورت مشکالت و نگرانیهای مردم
حل میشود.
علم الهدی افزود :فعالیتهای اقتصادی معینهای اقتصادی در
این طرح طی یک سال گذشته مثبت بوده و کوچکترین تردیدی
در روند اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی  -فرهنگی و توفیق
آن وجود ندارد .وی اضافه کرد :رهبر معظم انقالب چندی قبل
فرمودند که «اگر از محل اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی
 فرهنگی با افق ورود  ۹۰هزار میلیارد تومان سرمایه به استانخراسان رضوی ،یک سوم آن معادل  ۳۰هزار میلیارد تومان هم
وارد استان شود پول کمی نیست» و هم اینک که یک سال از
اجرای این الگو در خراســان رضوی میگذرد  ۱۱هزار میلیارد
تومان سرمایه نقدی وارد استان و به کار گرفته شده در حالی
که هیچ امکان دولتی در آن دخالتی نداشته و دستاورد معینهای
اقتصادی است.
غالمعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی هم در
این همایش گفت :با توجه به شرایط کشور و تأکیدات مقام معظم
رهبری و ریاســت قوه قضائیه ،برای اجرای طرح مثلث توسعه
همقســم شدهایم .این رویه مسئوالن استان فراتر از همکاری و
همدلی است .طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی ،بر اساس
بررسیهای انجامشده بهترین نسخه فعالیتهای اقتصادی است،
اظهار کرد :همه خود را موظف میدانیم تا به اندازه سهممان و
حتی فراتر از آن برای اجرای هر چه بهتر این نقشه راه ،کار کنیم.
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بررسی ظرفیت ها و ویژگی های محصولی استراتژیک که کمتر به آن توجه شده است

غفلت از«زرشک» درغوغای«زعفران»

جهانی برای توسعه صادرات و ارزآوری این محصول
استراتژیک میگوید :افزایش صادرات در گرو شناخت
هر چه بیشتر آن در داخل و معرفی فرآورده های
این محصول ارزشمند به بازارهای جهانی است .در
کشور ما تاکنون به ظرفیتهای محصوالت بومی
مثل زرشک توجه کمی شده است .بنابراین در
جهت اهداف برنامههای توسعهای کشور باید از این
ظرفیتها استفاده شود .محدودیت منابع آب و روند
نزولی بارندگی کشور در سالهای اخیر ،توجه بیشتر
بهگیاهانبومیمقاومبهخشکیوشوریمثلزرشک
را طلب می نماید که میتوان از آنها به طور گسترده
در صنایع غذایی و دارویی بهره برد و این مهم مستلزم
توجه متوازن به همه محصوالت خاص کشور از جمله
زرشک در کنار زعفران است.

دنیای اقتصاد ،حوریه جمالی پور -سوغات
ی که منطقه خراسان را در کنار زعفران با
مهم 
آن میشناسند ،زرشک است .ایران بزرگترین
تولیدکنندهزرشکدردنیاستواینگیاهیکی
از محصوالت منحصر به فردی است که تنها
در ایران کشت میشود و در هیچ جای جهان
این گیاه قابل کشت نیست .البته حجم بیشتر
تولید زرشک مربوط به استان خراسان جنوبی
است اما فروش عمده آن به عنوان سوغات در
کالنشهرمشهدصورتمیگیرد.
غالمرضا قوسی ،رئیس سازمان جهاد
کشاورزی خراسان جنوبی در مهرماه امسال،
سطح زیرکشت زرشک در مزارع خراسان
جنوبی را بیش از  16هزار هکتار اعالم کرده
استوپیشبینیمیشودکهازاینمیزانبیش
از 20هزارتنزرشکبرداشتشود؛درحالیکه
سال گذشته بالغ بر  18هزار و  830تن زرشک
در این استان برداشت شده بود.

zگیاهی کم آب بر و مقاوم مطابق با اقلیم خراسان

zزرشک ،محصولی استراتژیک و منحصر به فرد

احمد بالندری ،عضو هیات علمی گروه زیست
فناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
در اینباره میگوید :کشت و پرورش زرشک بی
دانه به عنوان یک محصول اقتصادی در خراسان
جنوبی متداول و بیش از  200سال قدمت دارد.
مناطق زرشک کاری ایران عمدتاً در شهرستانهای
قاین و بیرجند قرار دارند .زرشک بیدانه با بیش از
16هزار هکتار سطح زیر کشت و حدود  20هزار تن
محصولخشکبهعنوانکاالییبومیومنحصربهفرد
کشورمان شناخته شده است .در طول سه دهه
گذشته ،سطح زیرکشت زرشک  4/5برابر و میزان
تولید آن  7/4برابر شده است .زرشک بیدانه فقط
در ایران به صورت یک گیاه اقتصادی پرورش داده
میشود و درآمد ساالنه این محصول سبب گردش
اقتصادی و اشتغال هزاران هزار خانواده روستایی در
خراسان جنوبی میشود .بالندری اضافه میکند:
این محصول عالوه بر فرآوری به صورت خشک ،مربا،
لواشک ،سوهان ،کنسانتره و انواع آب میوه ،میتواند
به صورت نوشابه ،مارماالد ،شربتهای ترکیبی ،انواع
چاشنیهای غذایی ،پودر میوه ،رنگ و طعمدهنده
خوراکی ،سس ،ژله و دهها محصول دیگر فرآوری و
ارائه شود.

حسینی :درسالگذشته ۱۸هزارو ۵۰۰تنزرشکدرخراسانجنوبیتولیدشدهاست

در حال حاضر تنها کشور افغانستان نهال زرشک را در
کشور خود کشت کرده اما هنوز به تولید انبوه نرسیده
است .در ایران هم برخی استانها همچون اصفهان و
البرز زرشک خوراکی کشت میکنند اما نسبت به کل
تولیدات زرشک رقم چشمگیری نیست و معموال به
دلیل عدم توانایی این استانها در فرآوری ،زرشک را
پس از برداشت به بیرجند و قاین ارسال میکنند .در
سال گذشته  ۱۸هزار و  ۵۰۰تن زرشک در خراسان
جنوبی تولید شده است.
حسینی میافزاید :هنوز زرشک در بازار جهانی
شناخته شده نیست  .در چند سال اخیر با توجه
به افزایش حجم صادرات ،نهالهای زرشک را به
افغانستان انتقال دادند اما تاکنون به باردهی نرسیده
است .در حال حاضر حجم زیادی از زرشک در

بالندری :افزایش صادرات در گرو
شناخت هر چه بیشتر آن در داخل و
معرفی فرآورده های این محصول
ارزشمند به بازارهای جهانی است.
در کشور ما تاکنون به ظرفیتهای
محصوالت بومی مثل زرشک
توجه کمی شده است.
بنابراین در جهت اهداف
برنامههای توسعهای کشور
باید از این ظرفیتها استفاده شود

شربت ،کنسانتره و پودر تهیه میشود اما ظرفیت تولید
فرآوردههای متنوع غذایی و دارویی از این محصول
بومی مثل تهیه رنگهای خوراکی نیز وجود دارد که
ی بیشتر در زمینه تجاریسازی فرآیندها
نیاز به بررس 
دارد.
zمزیت های رقابتی زرشک در بازار جهانی

میوه زرشک به خاطر وجود ترکیبات زیست فعال
و فعالیت آنتی اکسیدانی آن ،بهعنوان محصولی
فراسودمند مورد توجه بوده و ترکیبات سالمت بخش
را عالوه بر ویتامین ها و عناصر معدنی برای بدن فراهم
میکند .مصرف کنندگان خارجی آشنایی کمی با
این محصول دارند و صادرات آن بسیار اندک است.
بالندری درباره لزوم معرفی بیشتر زرشک در بازار

خبر مرتبط

رئیسکمیسیونکشاورزیو صنایعوابستهاتاقایران:

بزرگترینمشکلزرشک،ناشناختهبودنآناست

 18zهزار و 500تن زرشک ،کشت سال97

امین حسینی ،فعال حوزه بازرگانی کشاورزی
با اشاره به اینکه بیش از  98درصد تولید زرشک
خوراکی ،در ایران و در خراسان جنوبی صورت
میگیرد و کشورهای دیگر همچون کره جنوبی در
بحثزرشک تزئینی فعالیتمیکنند؛اظهارمیکند:

داخل مصرف میشود ولی صادرات زرشک نسبت
به سالهای قبل افزایش یافته است؛ به عنوان مثال
میزان صادرات زرشک در سال  ،90حدود  20تن بوده
اما امروز تنها یک مشتری ما درخواست 20تن زرشک
دارد .حسینی ضمن ابراز گالیهمندی از عدم حمایت
اتاق بازرگانی از این محصول خاطرنشان میکند :در
استان خراسان جنوبی تنها اقای احتشام در موضوع
زرشک شناخت دارند ،اما حمایت زیادی صورت نگرفته
است و هیچ شرکت صادرکننده معتبری در خراسان
جنوبی وجود ندارد .تمرکز اتاق بازرگانی خراسان
جنوبی بیشتر بر زعفران است و موضوع زرشک آنقدر
برای آنها جدی نیست .به همین دلیل صادرات این
محصول رشد زیادی نداشته است .در حال حاضر
فرآوردههای مختلفی از زرشک به صورت آب زرشک،

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته
اتاق ایران با بیان اینکه مصرف زرشک در خارج از کشور محدود
است و این محصول هنوز به خوبی معرفی نشده ،میگوید :تنها
جامعه ایرانی که در خارج از کشــور زندگی میکنند زرشک را
معرفی کرده و سبب صادرات آن میشوند.
علی شــریعتی مقدم درباره ارتباط اتــاق بازرگانی با
اتحادیههای مرتبط با محصول زرشک بیان میکند :در
حال حاضر اتحادیههای مربوط به این محصول به جز
اتحادیههــای صنفی چون فروشــندگان زعفران که
زرشک در آن به فروش میرسد ،زیر نظر اتاق بازرگانی
هســتند .طرحی در اتاق بازرگانی ایران تحت عنوان شناســه اقتصادی
محصوالت مطرح شده است که به وسیله آن تمام محصوالت در استانها
اولویتبندی و جمعبندی میشوند .این طرح یک طرح مطالعاتی کامل
است که به وســیله آن ثبت داخلی ،جهانی و آیینهای مربوط به آن باید
بررســی شــود تــا بــه وســیله آن برنامــه عمــل ایــن محصوالت
پیشبینی شــود .این کار جدید است و تا سال آینده نتایج آن مشخصتر

خواهدشد.
شــریعتیمقدم با تاکید بر اینکه الزم است اقداماتی در راستای توسعه
صادرات زرشک صورت گیرد ،میگوید :برای این محصول باید چند کار
اساســی صورت بگیرد؛ در ابتدا باید کارهای مطالعاتی زیادی در زمینه
خواص دارویی این محصول انجام شود .همچنین باید به این نکته توجه
داشت که در بحث نگهداری زرشک مشکالتی وجود دارد؛ از جمله اینکه
زرشــک در اثر حرارت بیش از  30درجه ،بالفاصله تیره میشود به همین
جهت در ســالهای اخیر عرضه این محصول به صورت شاخهای و پفکی
متداول شده است که کشاورزان از آن استقبال میکنند.
وی با اشــاره به ایجاد و راه اندازی واحد کنســانتره زرشک در خراسان
جنوبی ،عنوان میکند :با توجه به شــرایط سخت تولید و نگهداری این
محصول نســبت به زعفران ،با افزایش تولید زرشــک ،قیمت آن کاهش
نیافته است و از تعادل خوبی برخوردار شده که به نفع تولیدکنندگان است.
از طرفی ،واحدهای متعددی در این بخش ســرمایهگذاری کردهاند که با
توجه به نیاز کم زرشــک به آب ،آینده بســیار خوبی را میتوان برای این
محصولمتصورشد.

بالندری با اشاره به اینکه با توجه به کمبود آب
و شوری تدریجی خاک و آب در اکثر مناطق
کوهستانی خراسان رضوی ،امکان توسعه کشت
زرشک بی دانه وجود دارد خاطرنشان میکند:
زرشک بی دانه محصول منحصر بفرد ایران است و
فع ً
ال رقیب خارجی برای این محصول وجود ندارد.
برای توسعه زرشک بی دانه بعنوان سوغات خراسان
می توان از توسعه تنوع در بسته بندی زرشک و
همچنین تولید فرآورده های مختلف غذایی استفاده
کرد .عضو هیات علمی گروه زیست فناوری مواد
غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی درباره
خواص دارویی زرشک که الزم است در معرفی آن
به بازارهای جهانی روی آنها مانور کرد ،میگوید:
ترکیبات فنولی میوه زرشک شامل آنتوسیانینها
و رنگدانههای کاروتنوئید است .تحقیقات انجام
شده بر روی ترکیبات موثره زرشک ،فعالیتهای
ضد سرطانی ،ضد التهابی و همچنین اثرات بهبود
زخم و جراحت را نشان دادهاند .ریشه زرشک دارای
ترکیبات آلکالوئیدی متنوعی است که به عنوان آنتی
اکسیدان دارای اثرات هیپوگلیسمیک است و در
کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در موشهای دیابتی
مؤثر هستند .در واقع زرشک با داشتن آلکالوئیدهایی
مانند بربرین و بربامین در خود ،دارای خواص آنتی
اکسیدانی و پایین آورنده چربی است و میتواند
از افزایش متابولیتهای فعال و رادیکالهای آزاد
جلوگیری کند« .زرشک» دارای مزیتهای نسبی
فراوانی است اما متاسفانه سا لهاست که مورد
غفلت قرار گرفته و برنامه خاصی برای توسعه تولید
و صادرات آن در کشور وجود ندارد و عمده اقدامات
انجام شده به ذوق و سلیقه شخصی تجار بخش
خصوصی آن هم به صورت جزیره ای و پراکنده
برمیگردد و به نظر میرسد این محصول ارزشمند در
سایهمحصولاستراتژیکدیگرمنطقهخراسانیعنی
زعفران قرار گرفته و از ظرفیت های آن در کسب بازار
خارجی و ورود ارز به کشور غفلت شده است.

حسینی :در حال حاضر حجم زیادی
از زرشک در داخل مصرف میشود
ولی صادرات زرشک نسبت به
سالهای قبل افزایش یافته است؛ به
عنوان مثال میزان صادرات زرشک
در سال  ،90حدود  20تن بوده اما
امروز تنها یک مشتری ما درخواست
 20تن زرشک دارد

موانع موجود در مسیر صادرات طال و نقره

دنیای اقتصاد -رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و سنگهای
قیمتیخراسانرضویگفت:درحالحاضرظرفیتهایزیادی
درزمینهطالوجودداردومیتوانفعالیتبیشتریدراینزمینه
انجام داد اما باید کل زنجیره تکمیل باشد و نمیتوان به صورت
ناقصکارراپیشبرد،بههمیندلیلنمیتوانیممحصوالتخود
را تولید و صادر کنیم و در صورت صادرات نیز به قیمت واقعی
خودبهفروشنمیرسد.
بهگزارشایسنا،شهراممرصعیاظهارکرد:حوزهکاری
ما بسیار وسیع است اما اوضاع کنونی جامعه و کشور
اجاره فعالیت باز و وسیع به ما نمیدهد و بسیاری از
همکاران ما با مشکالت فراوانی مواجه هستند .نقره
یکی از فلزات نیمه بهایی است که به راحتی میتواند
ارزش افزوده ایجاد کند و به وسیله آن کاالیی جدید ساخت و آن را صادر
کرد اما متاسفانه موانع زیادی در کار ما وجود دارد و عمال این حوزه را از
بحث صادرات و کسب درآمد ارزی خارج کرده است.
ویدربارهنقشنقره،جواهروسنگهایقیمتیدرسوغاتزائربیانکرد:
شهرهاییکهازمرکزیتمذهبیویاتوریستیبرخوردارهستندوعوامل

جذبمسافر،زائروتوریسترادرخوددارند،میتوانندازاینکاالبهعنوان
سوغاتاستفادهکنند.مشهدهمقابلیتهایزیادیدراینزمینهدارداما
نتوانستیم از آن استفاده کنیم و تنها با طرحهای محدود و مدلهای اولیه
درحوزهزائرمواجههستیمومتاسفانهزائراننیزتنوعزیادیدرمحصوالت
مشاهدهنمیکنندواینمحصوالتآنانراجذبوواداربهخریدنمیکند.
مرصعی با بیان اینکه باید به این نکته توجه کرد که تمامی زائران استان
داخلینیستندوبایدشرایطبرایخریدآنانفراهمباشد،افزود:مهمترین
مانع در این حوزه بانک مرکزی است زیرا معتقد هستند که نباید ارز از
کشور خارج شود در صورتی که این ایده اشتباه است و هرچه قدر آنان را
توجیهکردیمموثرواقعنشدهاست.امااگرخروجارزازکشوردرستنیست
پسچراکشورترکیهمیتوانددرسالمقدارقابلتوجهیمصنوعاتطالرا
صادر و کسری در منابع و تولیدات داخلی آنان ایجاد نشود و از آن به عنوان
یکی از منابع درآمد ارزی استفاده کنند؟ صادرات طال نه تنها ضرر ندارد
بلکه موجب ایجاد درآمد از محل صادرات آن میشود.
مرصعی تصریح کرد :این سیاست بانک مرکزی غلط و محدودنگر است،
عالوه بر مشکل ذکر شده ،مشکالتی در زمینه واردات شمش نیز وجود
دارد؛ تا زمانی که تحریم وجود نداشت اجازه واردات آن به کشور داده
نمیشد و اکنون که واردات آن آزاده شده ،تحریمها مانع ورود آن به کشور

zالزام به عدم خروج طال و نقره از کشور از اساس غلط است

وی صادرات  150گرم طال و نقره مسافرتی را یکی از مشکالت موجود
خواند و گفت :اگر بنا باشد  150گرم طال را پولی و معادل دالر حساب
کنیم ،ارزش آن دو برابر 150گرم نقرهای است که اجازه صادرات دارد و به
نظرشماچهتناسبیدراینمیانوجوددارد؟اینسخنکهگفتهمیشود
نباید طال و نقره از کشور خارج شود زیرا باعث خروج ارز از کشور میشود،
اشتباه استوهرگزبهاینشکلنیست.
مرصعی بیان کرد :در حال حاضر خروج طال و نقره تا  300گرم را آزاد
کردهاندامامنطقاینعددچیستواگر 50گرمطالونقرهازکشورخارج
میکند ،طبیعتا 300گرم ارز بیشتری خارج میکند .همچنین دریافت
ارزنیماییازطالونقرهکهقیمتیجهانیدارندنوعینامعادلهاست.
وی افزود :محصولی که دارای قیمت جهانی است ،اگر در داخل ارزانتر
خریداری شود ،باعث فروش قاچاق آن میشود ،اگر قیمت آن در داخل
با قیمت جهانی برابری کند ،متعادل میشود و در صورتی که گرانتر از
قیمت جهانی عرضه شود ،راه برای ورود قاچاق به کشور باز میشود که در

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان
در استان اعالم کرد:

احتمال تایید صالحیت برخی اصالح طلبان
خراسان رضوی

ایرنا-مسئولدفترنظارتوبازرسیشورای
نگهبان در خراسان رضوی گفت :جای
امیدواری وجود دارد که برخی داوطلبان
اصالح طلب رد صالحیت شده نمایندگی
مجلس در این استان تایید صالحیت شوند
چونبحثسیاسیاصالحطلبواصولگرامطرحنیستبلکه
محتوای پرونده این افراد در هیات نظارت موضوعیت دارد.
کمال سرویها افزود :تایید مجدد صالحیتها در هیات مرکزی
تهران بررسی میشود و ما در این دوره فقط اسنادی را از نامزدهای رد
صالحیت شده دریافت کردهایم تا آنها برای ارسال مدارک به تهران
دچار زحمت نشوند ما فقط مدارک را تحویل می گیریم و از طریق
سیستم به هیات مرکزی نظارت در تهران ارسال میکنیم.
مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی
گفت :بعضی داوطلبان گفتهاند برخی مدارک و مستنداتی که قبال
دادهایم کامل نبوده و مثال چند برگه را به مدارکشان اضافه می کنند
و ما آنها را ارسال میکنیم و اگر نه بررسیها در اختیار هیات مرکزی
تهران است .سرویها در پاسخ به این سوال که آیا می توان برآوردی از
شمار تایید صالحیتهای احتمالی در بررسی اعتراضات داوطلبان رد
صالحیت شده ارائه داد گفت :نمیتوان عددی اعالم کرد چون این
موضوع در اختیار هیات نظارت استان نیست اما در صورت اعالم ،نتایج
بررسیها در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.

همزمان با دهه فجر انجام میشود

افتتاح و کلنگ زنی 24پروژه عمراني
در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

دنیایاقتصاد-مديرعاملشرکتشهرکهاي
صنعتي خراسان رضوي ،از افتتاح و کلنگ
زني 24پروژه عمراني در شهرکها و نواحي
صنعتي این استان در دهه فجر امسال
خبر داد.
مسعود مهدي زاده مقدم اظهار کرد :اين پروژه ها با اعتباری بالغ بر
 22میلیارد و 800میلیون تومان افتتاح و کلنگ زني ميشود.
وي افزود :تعداد 17پروژه عمراني در بخش زيرساخت های آب ،برق
و راه ،افتتاح و 7پروژه در اين ايام کلنگ زنی خواهد شد .وي بیان کرد:
تکميل و توسعه متوازن زيرساخت هاي عمراني در شهرکها و نواحي
صنعتي و تسهيل و تمهيد حمايتي از صنايع کوچک از وظايف اصلي
و اولويت هاي مهم ما بوده تا با فراهم کردن آنها ،امنيت حضور سرمايه
گذاران براي احداث و راه اندازي واحدهاي صنعتي و توليدي و سرمايه
گذاران صنعتي در راستاي توليد ملي و اشتغال مولد مهيا کنیم.

مدیرکل محیط زیست استان تاکید کرد

لزوم بازنگری در برخی آییننامههای
زیست محیطی خراسان رضوی

تسنیم -مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت:
تعریف دوباره و بازنگری در برخی آیین نامهها که با شرایط
امروز سازگاری ندارد از سوی حوزههای قانونگذاری و
حاکمیتی میتواند در بهبود و توسعه فعالیتهای صنعتی،
معدنیوخدماتیبسیارراهگشاباشد.
تورج همتی در نشست مشترک با اعضای انجمن مدیران صنایع
خراسان تاکید کرد :با توجه به شرایط روز کشور ،سیاستها باید بر
مبنای اقتصاد پویا با توسعه بهرهبرداری از تکنولوژی و فنآوریهای
نوین و با هدف کاهش آسیبهای وارده به محیط زیست دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه نگاه به صنعت نباید یک طرفه باشد تصریح
کرد :اشتغال ،تولید و توسعه پایدار ،دوست و حامی محیط زیست
است و با این رویکرد طی دو سال اخیر ،تسهیلگری در حوزههای
استقرار و بهرهبرداری واحدهای تولیدی و تمرکز بر رونق تولید در
چارچوب حفظ محیط زیست اولویت نخست حوزههای کارشناسی
این اداره کل بوده است .همتی به الزام کارشناسان تخصصی محیط
زیست خراسان رضوی در پاسخگویی کمتر از بازه زمانی  10روزه
ت متقاضیان حوزههای یاد شده اشاره کرد و افزود :پل
به درخواس 
ارتباطیمحیطزیستاستانباصنعتگران،بینانجمنمدیرانصنایع
و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد برقرار شده است.

مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد:

ستاد تنظیم بازار به دنبال ثبات قیمتها
برای نوروز است

رئیس انجمن طال و نقره خراسان رضوی تشریح کرد

هستند ،در حال حاضر ما در منگنه عجیبی قرار گرفتهایم و نمیتوانیم از
پتانسیلهایاینحوزهاستفادهمطلوبیداشتهباشیم.

خراسان جنوبی :محمد قربانی

این صورت به اقتصاد کالن ضربه زیادی وارد میشود.
رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و سنگهای قیمتی خراسان رضوی
خاطرنشان کرد :وظیفه ما در این زمینه تعادلبخشی است و باید به این
نکته توجه کرد که اقتصاد دستوری نیست و اگر وارد فضای دستوری و
محدودشود،بایدبتوانیدتمامیموضوعاتاقتصادیراکنترلکنیدکهدر
صورتعدمکنترلاینموضوعات،چنینوضعیتیکهاکنونباآنمواجه
هستیم،رخمیدهد.

ایسنا -مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد
گفت :خوشبختانه برای نوروز در کاالیی کمبود نداریم،
اکنون قیمت کاالهای اساسی در مشهد نسبت به سطح
کشور پایینتر و مناسب است و در ستاد تنظیم بازار نیز
تالش میشود تا قیمتها ثابت بماند و کمبودی وجود
نداشتهباشد.
امیر دلداری افزود :پویش «بی قیمت نخریم» را ادامه میدهیم تا
اکثر واحدهای صنفی مشهد برای سال جدید و طرح نوروزی برچسب
داشته باشند ،به همین دلیل اکنون برنامهای در نظر گرفتیم ،ابتدا از
پاساژهاومجتمعهایتجاریشروعکردیم،بامدیرمجتمعهاصحبت
کرده و به آنها نامه دادیم تا واحدهای صنفی داخل مجتمعها را مجاب
کنندکهحتمابرچسبقیمتداشتهباشند.
دلداری بیان کرد :بازرسیهایی نیز شروع کردیم که فعال به صورت
ارشادی به مدت 20روز واحدهای صنفی تذکر میدهیم ،اما اگر برخی
واحدهای صنفی تمکین نکردند ،در نهایت برخورد کرده و از ظرفیت
تعزیرات استفاده میکنیم .این برنامه را تا 15اسفند پیش میبریم که
مقدمهای برای طرح نوروزی است.
امسال طرح نوروزی را از 15بهمن شروع خواهیم کرد .مدیر نظارت
و بازرسی اتاق اصناف مشهد افزود :برای درج قیمت برنامه داریم که85
تا  90درصد واحدهای صنفی را حداقل تا عید دارای برچسب قیمت
کنیم و اگر نشد وارد مرحله برخوردی خواهیم شد.

