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کرونا محاسبات فعاالن صنعت گردشگری خراسان رضوی درباره درآمدزایی در ماههای ابتدایی سال را به هم ریخت

یادداشت

فرصتى برای احيای ترانزيت باقیمانده؟
محمود امتی *

ترانزيت يكى از پرسودترين بخشهاى اقتصادى در
طول تاريخ بوده و هست كه معموال در چهار مقوله
جادهاى ،ريلى ،دريايي و هوايي مورد توجه كشــورها
بوده و هر يك به فراخور موقعيت و ظرفيتى كه دارند،
در بهرهبردارى از آن تالش ميكنند.
مهمترين عوامل رشد و شكوفايي ترانزيت جادهاى ،موقعيت جغرافيايي،
برخورداري از زيرســاختهایی شامل بنادر ،پايانههاى مرزى ،جادهها،
ناوگان مجهز ،قوانين روان و كارآمد ،ديپلماســي و مناسبات سياسى
اســت .بعضي از موارد فوق خدادادي و بعضي با مديريتى منســجم و
سرمايهگذارىهاى الزم انجام خواهد شد.
اما اينكه عليرغم دارا بودن موقعيت منطقهاى و جغرافيايي و واقع شدن
در مسير كريدورهاى (داالنهاى) ترانزيتى شرق به غرب يا جاده ابريشم
و كريدور شمال به جنوب متاسفانه در سالهاى اخير شاهد كاهش و
افول ترانزيت بودهايم را بايد در ديگر عوامل كه ساخته و پرداخته ساختار
مديريتى كشور وجود دارد ،جستوجو كرد.
بيش از دو دهه اســت كه مشــكالت و موانع ترانزيت و پيشنهادات و
راهكارهاى آن را در قالب مقاله ،مصاحبه ،ميزگرد و ...از تريبون صنف
حمل و نقل بينالمللى و انجمنهاى صنفى عنوان كرديم و بارها تحركات
همسايگان از قبيل برنامه پاكستان در مسير كراچى و گوادر به افغانستان
و آسياى ميانه ،تركيه در تقويت مسير گرجستان -آذربايجان -درياى
خزر به آسياى ميانه ،سرمايهگذارى چين در مسير چند هزار كيلومترى
جادهاى و ريلى به اروپا و ...را به مسووالن گوشزد كرديم اما از آنجا كه
اراده و عزم ملى و جدى براى رشــد و شكوفايي ترانزيت نبود شاهد از
دست رفتن آن هستیم.
اما مهمترين داليل كاهش ترانزيت و انتقال به مسيرهاى جايگزين در
كشورهاى همسايه عبارتند از:
 -1وجود پول سرشــار نفت در ســالهاى گذشته و عدم توجه به ساير
بخشهاى اقتصادى از جمله ترانزيت
 -2غلبه سياســت بر اقتصاد و برداشت دائمى از صندوق اقتصاد براى
هزينه كرد
 -3عدم كفايت زيرساختهاى موجود در بنادر ،جادهها  ،ناوگان جادهاى،
پايانههاى مرزي و ...در جهت افزايش و رشد ترانزيت
 -4عدم ديپلماســي فعال و كارآمد در مناســبات بين المللي خصوصا
همسايگان جهت ارتقاء و روانسازى ترانزيت

دلهرهفعاالنگردشگریازآینده

دنیایاقتصاد-کرونادرنگاهاولکلمهایپنجحرفیاستکههیچکسفکر
نمیکرداینبیماریدراصلویروسهوشمندیباشدکهنهتنهاهمهجهانرا
درگیرخودمیکند،بلکهمردمهرروزبایکیاز 2هزارچهرهواقعیآن بیشتر
آشنامیشوند.باشیوعبیماریکرونا،جهانبیشازدوماهدرهمهبخشها

تعطیل شد ،از تعطیلی سینماها ،سالنهای تئاتر و سالنهای ورزشی که
بگذریم،کرونابیشازهرچیزدیگربهصنعتگردشگریخسارتمیلیاردی
واردکرد،بهطوریکهگردشگریتعطیلشدوهمههتلها،دفاترمسافرتی،
برنامه پروازها ،حرکت قطارها و اتوبوسها را نیز تحت تاثیر قرار داد.

صفحه 3
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روندافزایشیبیماران
مبتالبهکرونادرمشهد
دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت ترانزیت
خراسان وکشور در دوران کرونا گزارش میهد

ترانزیت روبه زوال
همینصفحه

جادهاى طبعا به دنبال اين هستند كه سهم بيشترى از
حمل ونقل بين المللي و ترانزيت را به ناوگان خودشــان
اختصاص دهند.
از اين رو ،شاهد هستيم كه كشورهايي مثل تركمنستان
موانعى را به وجود مىآورد؛ اخيرا به بهانه كرونا بيش از ٣
ماه است كه باعث بسته شدن مرزهاى اين كشور شده است.
طبق شــنيدهها و بنا به توافقهاى انجام شده و استقرار
تونلهاى ضدعفونى قرار اســت تا  ١٠روز آينده مرزها با
تدابير ويژه بازگشايي شود.
در خصوص مرزهاى افغانستان موضوع كرونا تاثير جدى بر
روابط بارى نداشته و توقفي در اين مرزها نداشتيم و بيشتر
مسافرى را محدود کرد.
اما جنس مشــكالت و معضالت در مرز دوغارون داخلى
بوده و ريشه آن را بايد در عدم مديريت واحد مرزى ،نبود
طرح جامع براى كل پايانه مرزى دوغارون (گمرك ،منطقه
ويژه اقتصادى و بازارچه) و منافع طيف خاصى جستوجو
كرد و اگر توقف و مانعي پيدا شده بيشتر در اين سوى
مرز بوده است.
* عضو هيات نمايندگان اتاق مشهد

ترانزیت روبه زوال

دنیای اقتصاد ،افسانه آشفته -ترانزیت خراسان
رضوی با بیمهریهای بسیار و زنجیرهای طویل
از مسائل بیشمار به صنعتی نیمه جان تبدیل
شده است؛ از سال گذشته افزایش قیمت روادید،
مشکالترانندهکامیونهادرمرزهایترکمنستان
و افغانستان ،بازداشت رانندهها در ترکمنستان،
راهزنی به محمولهها در افغانستان و گروگانگیری
رانندهها ،مشکل صفهای طویل در مرز و  ...دست
به گریبان ترانزیت بود و امسال هم شیوع بیماری
کرونا ،قوز باالی قوز شد و کاهش صادرات و واردات
و بسته شدن مرزها را به دنبال داشت.
بر روی نقشه ،ایران مناسبترین مسیر را برای ترانزیت
کاال به شرق اروپا دارد اما ضعف مسیرهای ریلی ،دریایی
و زمینی و قوانین دست و پاگیر و باال بودن تعرفههای
گمرکی موجب یافتن مسیرهای جایگزین برای ترانزیت
کاال توسط سایر کشورها شده است؛ به طور مثال ،مسیر
«الجورد افغانستان» خط ترانزیتی جایگزینی است

تامیناعتبار 2500میلیاردتومانی
برای پروژههایخراسانرضوی

برگزاری دوره آموزش
مهارتهایتجارتبینالملل
درمشهد

دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت ترانزیت خراسان و کشور در دوران کرونا گزارش میهد

که توسط خطوط ریلی ترکمنستان و دریایی ترکمن
باشی-باکوافغانستانرابهترکیهواروپامتصلکرده؛ترکیه،
جمهوریآذربایجان و گرجستان هم مسیر جدیدی را به
عنوان «کریدور باکو-تفلیس-کارس» انتخاب کردهاند
و هر روز شاهد این هستیم که کشورهای همسایه برای
دور زدن مسیرهای ایران و متصل کردن شرق به غرب
مسیرهای جدیدی را ایجاد میکنند .این اتفاقات خطری
جدی برای ترانزیت ایران و خراسان رضوی به شمار میرود
چراکهخراسانرضویبهسببهمجواریاشباافغانستانو
ترکمنستانبهعنواندروازهورودایرانبهکشورهایآسیای
میانه ،یکی از قطبهای تاثیرگذار و بزرگ حوزه ترانزیت و
حمل و نقل بینالمللی در کشور است و به نظر میرسد در
صورت تداوم تعلل مسووالن طی چند سال آینده برای
راهگشایی معضالت صنعت حمل و نقل ،خطوط ترانزیتی
ایران دیگر از بین خواهند رفت.
zترانزیت تنها در اقتصاد خالصه نمیشود
باید در نظر گرفت که ترانزیت تنها بعد اقتصادی ندارد

رئیسهیاتعاملصندوقتوسعهملیاعالمکرد:
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فرصتى برای احيای ترانزيت باقیمانده؟
ادامه یادداشت
 -5عدم برخورداري از شــركتهاي توانمند كه تقويت
خود مالكى رانندگان و ناوگان گران و فرســوده داليل
اصلى آن است.
 -6تعدد قوانين و مخل در حوزه ترانزيت
 -7برنامه ريزيهاى منســجم و حســاب شده رقبا و
كشورهاى همسايه در مورد ترانزيت
 -8تحريمهاى بينالمللى خروج خطوط كشتيرانى از مسير
ايران و منتج به افزايش زمان و افزايش هزينه و افزايش
ريسك شده است.
 -9تركيــه با تجهيز ناوگان جاده اى (نه به صورت خود
مالكى بلكه به صورت مالكيت شركتى) و در راستاى تقويت
شركتهاى حمل و نقل بين المللى توانمند توانسته يكى
از قوى ترين ناوگان بارى را در بين كشورها تجهيز کند.
رتبه اول صدور كارنه تير در دنيا ،بيشترين تعداد ناوگان
بين المللى از ويژگيهاى اين كشور است .همچنین انتقال
محموالت صادراتى و دستيابى به بازارهاى آسياى ميانه و
اروپا و ارسال محموالت ترانزيت از آسيا به اروپا و بالعكس،
مهمترين دستاوردهاي اين كشور است.

صفحه 2

دریافت 200هزارتومان
هزینهثبتنام
دریکیازنمایندگیهایخودرو

ادامه درهمین صفحه

به تبع تقويت و رشد ناوگان حمل و نقل بين المللى ،قدرت
چانهزنى سياسى ،انتقال و خريد انرژى مناسب ،افزايش
ســطح مناسبات سياسي و اقتصادى و ...از مزايايي است
كه عالوه بر اشــتغالزايي ،درآمد ناخالص ملى و افزايش
صادرات براى اين كشور را باعث شده است.
قطعــا كاهش و حذف ترانزيت از كشــور تبعات منفى
گســترده اقتصادى و سياسى را در پى خواهد داشت كه
فراتر از كاهش درآمد صرف خواهد بود .بسيارى از مشاغل،
توليدات داخلى و افزايش هزينــه صادرات از اختالالت
اقتصادى اين عارضه است.
در خصــوص محور دوم میتوان گفت از ابتداي ســال
 ١٣٩٧با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و خروج خطوط
كشتيراني از مسير ايران و قطع روابط اقتصادى بسيارى از
كمپانىهاى خارجى با كشور ،موانع و مشكالت فراوانى براى
ترانزيت خلق شد .خود تحريمهاى داخل ،ندانم كارىها،
صدور بخشنامههاى خلق الساعه ،تصميمات مقطعى هم
مزيد بر علت به كاهش ترانزيت كمك کرد .نظر به برنامه
و سياســتهاي بعضي كشورهاى آسياى ميانه از قبيل
تركمنســتان و ازبكستان جهت تجهيز و تقويت ناوگان

این در حالی بود که قبل از شیوع بیماری کرونا ،صنعت گردشگری خراسان
رضوی با مشکالتی از جمله فعالیت دفاتر مسافرتی و اقامتگاههای غیرمجاز
دست و پنجه نرم میکرد ،اما اکنون شیوع بیماری کرونا به فعاالن حوزه
گردشگریمجالفکرکردنبهمشکالتگذشتهراندادهاست .صفحه4

ادامهصدرنشینیگفتوگو

بلکه جنبههای سیاسی و اجتماعی نیز بر این مقوله
تاثیرگذار است .محمود سیادت ،رئیس اتاق مشترک
ایران و افغانستان -شعبه مشهد ،با بیان این نکته ،بر
این مقوله که ترانزیت مسالهای همه جانبه است ،تاکید
میکند و میگوید :با توجه به موقعیت جغرافیایی ،امنیتی
و سیاسی کنونی افغانستان ،این کشور به شدت برای
دستیابی به آبهای گرم نیازمند ترانزیت از مسیر ایران
است و یکی از بهترین راههای ترانزیتی افغانستان ،مسیر
«چابهار-میلک»کهحدود ۷۰۰کیلومترمسیررانسبتبه
بندرعباس -دوغارون -هرات -قندهار-کابل نزدیکتر است.
سیادت ادامه میدهد :ما افغانستان را به عنوان مسیر
جایگزین ترکمنستان برای دستیابی به آسیای میانه در
نظرگرفتهایمواگرمشکالتامنیتیاینکشورمرتفعشود،
میتوان از مسیر «هرات-مزار شریف» استفاده کرد؛ ایران بر
روی این مسیر سرمایهگذاری کرد اما قرار بود ازبکستان و
بانک توسعه آسیایی این پروژه را تکمیل کنند که متاسفانه
به وعده خود عمل نکردند.
ادامه در صفحه3

صفحه 4

سمپاشیمزارعغالتمشهد
بهوسیلهپهپاد
صفحه 4
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تمجیدوزیرجهادکشاورزی
ازکمکهایآستانقدسرضوی

دنیای اقتصاد -وزیر جهاد کشاورزی گفت :آستان
قدس رضویدرسالهای اخیر کمکهای شایانی به حوزه
کشاورزی داشته و در این عرصه پیشرو بوده است.
به گزارش تسنیم ،کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم
امضای تفاهمنامه که با حضور تولیت آستان قدس رضوی ،استاندار
سیستان و بلوچستان ،مدیرکل بنیاد مسکن استان سیستان و
بلوچستان،قائممقامتولیتوجمعیازمدیرانارشداقتصادیآستان
قدسرضویدرتاالروالیتحرممطهرامامرضا(ع)برگزارشد،گفت:
آستان قدس رضوی طی سالهای اخیر کمکهای شایانی به حوزه
کشاورزی داشته و در این عرصه پیشرو بوده است ،هرگاه مشکل و
گرهای در بخش کشاورزی داشتهایم و دست یاری خود را به سوی
آستان قدس دراز کردهایم ،همواره این نهاد به ما کمک کرده است.
وی افزود :پروژهای که امروز تفاهمنامه همکاری آن به امضا
میرسد ،از عنایات ویژه مقام معظم رهبری به استان سیستان
و بلوچستان بوده و ایشان همواره توجه بسیار ویژه و خاصی به
بخش کشاورزی داشته و دارند و طرحهایی که امروز تفاهم نامه
همکاری آن به امضا رسید ،هدیهای از سوی ایشان به مردم سیستان
وبلوچستاناست.
خاوازی با بیان اینکه برای عملیاتی شدن پروژههای کشاورزی این
تفاهمنامه هزین ه بسیار زیادی شده است ،اعالم کرد :امیدواریم تحت
عنایت حضرت رضا(ع) با اجرای این پروژهها بتوانیم گامی در راستای
خوشحالی مردم نجیب سیستان و بلوچستان برداریم.
zرونقکشاورزیسیستانوبلوچستانباورودآستانقدسرضوی

در ادامه این مراسم عباسکشاورز ،قائم مقام وزیرکشاورزی در امور
پروژههایزیربناییآبوخاکبهبیانجزئیاتیازپروژههایدردست
انجام در قالب این تفاهم نامه اشاره و اظهار کرد :این پروژهها در حوزه
رودخانه مرزی هیرمند انجام میشود و هدفش رونق کشاورزی در
آن منطقه است.
وی با اشاره به مشکالت مردم آن منطقه برای کشاورزی ،عنوان
کرد :ریزگردهایی که بادهای دائمی به سمت هامون میبرند ،باعث
شده زیست مردمان نجیب آن منطقه همواره با سختی روبه رو
باشد ،خشکسالیهای متمادی و ریزگردها شرایط را برای کشاورزی
در آن منطقه دشوار کرده است .لذا مردم هیچگاه از آب مطمئن
برای کشاورزی پایدار برخوردار نبودند و همواره در طول تاریخ
مهاجرتهای بسیاری از آن منطقه به سایر نقاط ایران انجام شده
است.
کشاورز با بیان اینکه در آن منطقه بارها کانالهای شبکههای
آبیاری اجرا شده اما پس از مدتی به وسیله رسوبات حاصل از ذرات
ماسهای حمل شده توسط بادها پر شده است ،ابرازکرد :از این رو طرح
آبرسانیبهزمینهایدشتسیستانبهعنوانبزرگترینطرحبخش
کشاورزیسیستانوبلوچستانباعنایتویژهرهبرمعظمانقالبدر
دست انجام است که در قالب آن سامانه آبیاری تحت فشار و انتقال
آب با لوله به مزارع با هدف بهبود وضعیت مصرف آب کشاورزی
انجام میشود .وی افزود :وزارت نیرو  400میلیون متر مکعب آب از
 820میلیون متر مکعب حق آبه ایران از رود هیرمند را به این پروژه
اختصاص داده است و برنامه ریزیها در این جهت اینکه آب از طریق
شبکهای به دست کشاورز برسد انجام شده است.
قائم مقام وزیر کشاورزی بیان کرد :با توجه به آشنایی و سابقه
همکاری که با مزرعه نمونه آستان قدس رضوی داشتهام ،به این
نتیجه رسیدمکه مجموعهکشاورزی آستان قدس رضوی قادر است
به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای پروژههای توسعه همه جانبه
کشاورزی در دشت سیستان کمک کند.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه نیازمند واحد کشاورزی با
تجربهودانشیبودیمکهبهمردمبگویدچهمحصولیبکارندوچگونه
کشت کنند؛ اظهار کرد :با توجه به اینکه به فاصله  300کیلومتر
از منطقه امکان جذب بازار فروش برای تولیدات وجود ندارد ،لذا
نیازمند واحدی مانند آستان قدس رضوی بودیم که تجربه بسیار
خوب در حوزه کشاورزی قراردادی ،توان صادرات و تولید جهت دار
محصوالت کشاورزی را داشته باشد.
کشاورز احداث گلخانه ،دامپروری ،پرورش ماهی ،احداث باغات
مدرن و تولیدات کشاورزی با ارزش در منطقه سیستان و بلوچستان
را از برنامههای این تفاهم نامه خواند و عنوان کرد :رویکردهای این
پروژه همه جانبه نگری و مدیریت یکپارچه منابع انسانی ،آب ،خاک
و غیره ،توسعه فناوریهای نوین در حوزههای مختلف کشاورزی،
ایجاد زمینه جذب و افزایش انگیزه سرمایه گذاری و کار آفرینان
و فارغ التحصیالن بخش کشاورزی ،رعایت الگوی مناسب تولید
کشاورزی ،توسعه کشتهای گلخانهای و محصوالت کم آب و
غیره است.

امورآگهیهای
  روزنامه «دنیای اقتصاد»
درمشهد
0912 419 86 35

تکراررتبهاولشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضویوروایتمتولیانامر
ازالزاماتیکهبهتداوماینموفقیتمنجرخواهدشد

رسولیان :تالش ما در سال جاری،
پیگیریزمینههایافزایشتسهیالت
بانکی در حوزه تولید و پرداخت
تسهیالتبهپروژههایسرمایهگذاری
خواهد بود

zمشکالتبیمهای،بانکیومالیاتیمهمترینچالشهای
پیشرویفعاالناقتصادی

ادامهصدرنشینیگفتوگو...

 zتوفیق شورای گفتوگو ،در گرو مطالبهگری موثر
تشکلهایبخشخصوصیاست

«علی رسولیان» معاون هماهنگی امور
اقتصادی استاندار خراسان رضوی ،به
تشریحمولفههاییمیپردازدکهماحصل
آنها کسب رتبه اول برای شورای
گفتوگوی دولت و بخشخصوصی
در میان شوراهای دیگر استانهای کشور بوده است و
میگوید:درگروهبندیعملکردیشوراهایگفتوگوی
دولت و بخش خصوصی کشور ،استانهای «خراسان
رضوی» و «خوزستان» بهصورت مشترک رتبه اول و
استانهای «بوشهر»« ،قزوین»« ،اصفهان و آذربایجان
شرقی»(بهصورت مشترک) ،در رتبه دوم تا چهارم از
گروهاولقرارگرفتند.ایناستانهاتوانستندحائزعملکرد
«شایستهودرحدانتظار»شوند.
وی میافزاید :در طول سال گذشته 272،جلسه شورا
در سراسر کشور برگزار شد که  240جلسه آن (یعنی
حدود 88درصد) به ریاست استانداران بود اما این نسبت
در خراسان رضوی به100درصد میرسید.
رسولیان بیان میکند :از مجموع هزار و  480مصوبه
شوراها در سطح کشور ،هزار و  173مورد (یعنی حدود
 79درصد) بر اساس شرح وظایف شوراها بوده و برای
شورای خراسان رضوی نیز نسبت این شاخص حدود
 90درصد مصوبات آن است .معاون هماهنگی امور
اقتصادی استاندار خراسان رضوی یادآور میشود :استان
ماتوانستدرمولفههایینظیروضعیتتشکیلجلسات،
کیفیت اداره نشست ها و میزان حضور استاندار در آنها،
وجود و کیفیت سامانههای نظرخواهی و نظرسنجی از
ذینفعانوتشکلهایاقتصادیوهمچنینارتباطموثر
با سایر شوراهای استانی و ...بیشترین امتیازات را در کنار
بعضیدیگرازاستآنهایفعالکسبکند.
وی« ،شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی»

طریق اتاق ایران و سایر مراجع متولی ،رصد و پیگیری
میشوند.

نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی( - )1399/2/11عکس :صادق ذباح

خبر

دنیای اقتصاد -وزیر کشور در سومین روز از
خردادماه  ،99نامهای خطاب به حسن روحانی،
رئیسجمهوریکشورمان ارسالودرآنگزارشی
از عملکرد شوراهای استانی گفتوگوی دولت و
بخشخصوصیدرسال 1398منتشرکردهاست.
ارشرحمانیفضلی؛«خراسانرضوی»باکسب
درگز ِ
 95امتیاز ،شانه به شانه استان خوزستان ،رتبه نخست را
بهصورتمشترککسبکرد.رتبهایکهبرایچندمین
بار طی سالهای اخیربرای استانمان ،تکرار میشود.
حدود  9سال از تشکیل شورای گفتوگوی دولت
و بخشخصوصی در کشور میگذرد .شورایی که در
این سالها محلی برای اعالم مطالبات بخشخصوصی
بوده و دولتیها را پای میز مذاکره و بحث با فعاالن
این حوزه آورده تا این مطالبهگری به روندها و رویهها،
مسیری بدهد که ماحصل آن بهبود محیط کسبوکار
کشورباشد.
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را ظرفیتی ارزشمند برای پیگیری مطالبات بخش
خصوصی میداند و یادآورمیشود :اصالح فرآیندها از
طریق کوتاه کردن زمان و هزینه صدور فرآیندها و حذف
مراحل مازاد توسط مرکز خدمات سرمایهگذاری استان
و دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استان ،صدور
مجوزهای بینام برای طرح های سرمایهگذاری مطالعه
شده توسط دفتر جذب سرمایهگذاری و دستگاههای
مجوزدهنده ،از تالش ها و برنامه های اقتصادی ما در
سالجاریاستکهالبتهبخشیازایناقداماتطیسال
گذشتهنیزدردستپیگیریبودهاست.
zبهبودمحیطکسبوکارخراسانباتقویتتعاملدولت
وبخشخصوصی

رسولیان بر بهبود محیط کسبوکار استان به مدد
تقویت تعامل با بخش خصوصی تاکید کرده و میگوید:
پیگیری سامانههای چهارگانه مرکز پایش فضای
کسبوکار کشور ،شناسایی رویههای اضافه در فرآیند
اعطایمجوزها،تسهیلسرمایهگذاریداخلیوخارجی
و...ازجملهاقداماتدیگرمابرایکمکبهتحققاینمهم
است .معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان
رضویادامهمیدهد:همچنیندرنشستهایمتعددی
که با فعاالن اقتصادی در چارچوب شورای گفتوگو
و یا ظرفیت های تعاملی دیگر استان داشتیم ،بحث «
تأمین مالی» به عنوان یک دغدغه جدی برای فعاالن
اقتصادی مطرح و مطالبه شد .به همین منظور تالش ما
در سال جاری ،پیگیری زمینههای افزایش تسهیالت
بانکی در حوزه تولید و پرداخت تسهیالت به پروژههای
سرمایهگذاری خواهدبود.
وی خاطر نشان میکند :تدوام توفیقات شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

در گرو مطالبهگری موثر و تعامل تشکل های بخش
خصوصی و فعاالن بخشهای مختلف اقتصادی استان
است .اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی در
خراسانرضوی،زمینهایرا فراهمآورده تانقشوجایگاه
فعاالن اقتصادی در امر توسعه این خطه ،افزون شود
و رسالت ما نیز تسهیلگری حداکثری برای کمک به
تحققاینالگوخواهدبود.
رسولیان تاکید میکند :نص قانون صراحت کافی
در خصوص جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصیداردپسازدستگاههایاجرایینیزدرخواست
داریم تا همراهی الزم را با این ساختار داشته باشند.
zضرورتفعالشدننمایندگاندستگاههایاجراییدر
حوزهبهبودمحیطکسبوکار

علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه
شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی نیز به
تشریح روند بررسی مشکالت در
گروههایکارشناسی،کمیسیونهای
مشورتیاتاقمشهد،واحدهایتخصصیپارلمانبخش
خصوصی و ...برای قوام بخشیدن به پیشنهادات و
چارهجوییازمشکالتپرداختهومیگوید:آنچهبهعنوان
پیشنهادبرایحلمشکالتبهصحنشورایگفتوگوی
دولت و بخش خصوصی استان می آید ،ماحصل
دیدگاههای صاحبنظران اقتصادی در بخش های
مختلف ،نمایندگان دستگاه های متولی ،تشکل های
مرتبط و نخبگان آن حوزه است .در سال  ،98از 73
پیشنهادی که دبیرخانه به شورا ارائه کرد96 ،درصد
مواردمصوبهمانهاییبودندکهدبیرخانهجمعبندی
کرده بود و تنها4درصد آن ها مورد اصالح قرار گرفت.

وی میافزاید :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراسان رضوی ،کمیته بند (ب) ماده 12
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه ،انجمن مدیران
صنایع  ،سندیکای برق ،نظام های صنفی و مهندسی
کشاورزی،انجمنمهندسانمشاوراستانو...تشکلهاو
ساختارهاییهستندکهبیشترینپیشنهاداتوانعکاس
مشکالتبخشخصوصیرابهایندبیرخانهداشتهاند.
لبافی ادامه میدهد :از سوی دیگر ،تاکید ما بر
استفاده حداکثری از ظرفیتهای درون استانی برای
حل مشکالت بود و به همین استناد نیز گره بعضی از
چالشهای بخش خصوصی را در چارچوب تفاهماتی
میان دستگاههای اجرایی متولی و تشکل مرتبط در
بخشخصوصی،گشودهایم.
لبافیاشارهای بهعملکردایندبیرخانهدرسالگذشته
میکند و میگوید :با هدف شناسایی موانع کسب و کار
و ایجاد تفاهم بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین
ارائه راهکارهای موثر به شورای گفتوگوی استان ،در
سالگذشته44جلسهدبیرخانهبهانضمامچندینجلسه
کارشناسیبرگزارشدودرآنهاپیشنهاداتتشکلهای
بخش خصوصی و دستگاه های دولتی ،مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .جمع بندی بحث های این دبیرخانه،
در 10جلسه شورای گفتوگو بررسی شد و 28مصوبه
ملی و48مصوبه استانی از آنها ،حاصل آمد .بررسیهای
ما نشان میدهد که 37درصد مصوبات مذکور دارای
ماهیتملیو63درصددارایجنبههایاستانیبودهاند.
ویتاکیدمیکند:همچنینارزیابیهایانجامگرفته
حکایت از آن دارد که 51درصد از مصوبات این شورا در
سال گذشته اجرایی شده و 49درصد نیز دارای ماهیت
پیگیری و اصالح قوانین هستند که به صورت مستمر از

مسوول بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی اعالم کرد؛

دریافت 200هزارتومان هزینه ثبتنام در یکی از نمایندگیهای خودرو
دنیایاقتصاد-مسوولبازرسیورسیدگیبهشکایاتسازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت :در مورد ثبت
نامهای خــودرو ،برخی در زمان ثبت نام مبالغی را دریافت
کردند ،یکی از نمایندگیهای خودرو خودسرانه از  200نفر از
افرادی که ثبت نام میکردند 200 ،هزار تومان دریافت کرده
که برای آن پرونده را تشکیل دادیم .مورد دیگر در یکی از
کافینتها بود که از هر نفر  40هزار تومان دریافت میکردند.

به گزارش ایسنا ،مهدی مقدسی ادامه داد :کافینتها مبلغ جزئی
برای ثبت نام دریافت میکردند که منطقی است ،اما اگر کسی ثبت
نامها را با هزینه انجام داده باید معترض باشند و شکایت را در سامانه
 124یا به صورت مستقیم تنظیم کنند تا هم برای متخلفان پرونده
تشکیل شده و هم پولهایشــان برگردانده شود .مسوول بازرسی و
رسیدگی به شکایات سازمان صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد:
برخی معتقدند این ثبت نامها تقاضاهای خاموش را بیدار میکند ،بیش

برگزاری دوره آموزش مهارتهای
تجارتبینالمللدرمشهد
مرکز آموزش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی اقدام
به برگزاری دوره آموزش مهارتهای تجارت بین الملل کرده است.
دوره آموزشی  12ساعته مدیریت صادرات و واردات با تدریس (غالمرضا کامالن ،رییس
سابق اداره بازرگانی بین الملل وزارت صنعت و معدن) از روز  25خردادماه و از ساعت
 16تا  20برگزار میشود.
آغــاز دوره روشهای پرداخــت و امور مالی در تجارت بین الملل (با تدریس فریدون
اســماعیل پور ،سرپرســت سابق شعب ارزی بانک صادرات خراســان رضوی) روز 28
خردادماه است.
دوره قانون امور گمرکی ترخیص کاال و دوراظهاری (با تدریس علیرضا فرامرزی ،مشــاور
امور گمرکی مدیر کل گمرکات خراسان رضوی -مدرس دروس تخصصی گمرک جمهوری
اســامی) روز  31خردادماه و دوره آشنایی با قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در
تجارت بین الملل (با تدریس فریدون اسماعیل پور)  14تیرماه  99برگزار خواهد شد .هزینه
این پکیج آموزشــی یک میلیون و 100هزار تومان اســت و فراگیرانی که در هر چهار عنوان
دوره ثبت نام کنند ،در صورتی که از اعضای اتاق یا دارای کارت بازرگانی باشــند با احتساب
درصــد 60تخفیف مبلغ  440هزار تومان و ســایر فراگیران با احتســاب تخفیف 40درصد
مبلــغ  660هزارتومــان پرداخت خواهند کرد .ثبت نــام در این دوره هــا از طریق آدرس
 http://edu.mccima.comامکن پذیر است و لینک برگزاری کالس (مجازی -آنالین)
پس از ثبت نام برای متقاضیان ارسال خواهد شد.

از  8میلیون ثبت نام برای  25هزار خودرو یعنی شانس برنده شدن 25
صدم درصد یا کمتر است .وی در خصوص تخلفات صورت گرفته در
زمینه خودرو ،اظهار کرد :در کشور فرصت داده شده بود که تا  3خرداد
ماه همه افرادی که خودرو صفر کیلومتر بالتکلیف دارند و در مکانی
نگ هداری میکنند ،سریعا تعیین تکلیف کرده و در سامانه جامع انبارها
ثبت کنند .مقدسی افزود :این فرصت را به افراد حقیقی و حقوقی دادیم،
اطالعرسانی و اعالم کردیم ،بعد آن تاریخ اگر خودرویی بالتکلیف بوده،

رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی استان ،گوشه چشمی هم دارد به موانعی که
در این سالها ،بیش از همه به این شورا ارجاع شدهاند و
بیانمیکند:عمدهترینچالشهایمحیطکسبوکار
استانریشهدرسهحوزهمالیاتی،تامیناجتماعیوبانکی
دارند و متولیان این بخش ها در قاطبه جلسات عنوان
می کنند که دستشان برای تغییر بسته بوده و اختیارات
در مرکز متمرکز شده است .از سوی دیگر ،به نظر می
رسد دستگاههای ملی نیز آمادگی الزم را برای تفویض
اختیارات به مدیران خود ندارند و عمال گره بخشی از
مشکالتدرمسائلیاستکهبایدبهصورتملیپیگیری
واصالحشوندوطبیعتااینرویهنیزبسیارزمانبراست.
وی یادآور میشود :بخش زیادی از پیشنهادات این
استان در مراجع ملی و به ویژه شورای گفتوگوی
مرکز مطرح شده و حتی بخشی از آن ها مورد تصویب
قرار گرفته است .اما لبافی گره دیگری که باعث شده تا
محیط کسب و کار استان ،مطلوبِ فعاالن آن نباشد را
چنینعنوانمیکند:گاهیبدنهکارشناسیسازمانها،
تفسیرهای فردی از قانون دارند و از همراهی برای
گرهگشاییازمشکالتسربازمیزنند.اینکهیکنهاددر
کشورباپافشاریبریکمادهقانونی،حجمیازسرمایهرا
معطل می کند ،در این شرایط پیچیده اقتصادی کشور،
قابل قبول نیست .او یادآور میشود :از استانداری و حتی
ملی متولی خواستهایم تا هم مسیر تفویض
نهادهای ِ
اختیارات را مرتفع کنند و هم پیگیر عملکرد دستگاه ها
درعملبهتکلیفشانجهتکمکبهبهبودمحیطکسب
و کار باشند .لبافی اشاره ای نیز به جمع بندی ،تدوین و
انتشار5جلد از قوانین مخل محیط کسب و کار از سوی
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان دارد و میگوید :این مجلدها ،به مراجع مختلف
از جمله رئیس سابق مجلس شورای اسالمی ارائه و
همچنین بهکمیسیون های تخصصی خانه ملت ارجاع
شده بود .امیدواریم روند بررسی و اصالح این قوانین در
دورهحاضرمجلسشورایاسالمینیزپیگیریشود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی یادآور میشود :سامانهای را
به منظور اخذ نظرات از تشکل های بخش خصوصی
ایجاد کرده ایم که تعامالت ما را با فعاالن اقتصادی ارتقا
بخشیده است .توامان این دبیرخانه ارتباط موثری با
دیگر شوراهای گفتوگو در استان های مختلف کشور
دارد .همین مولفهها به انضمام کیفیت و نتایج حاصله
از جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراسانرضویباعثشدتابتوانیمیکباردیگررتبهبرتر
رادرمیانشوراهایاستانیکسبکنیم.

لبافی :اینکه یک نهاد در کشور با
پافشاری بر یک ماده قانونی ،حجمی
از سرمایه را معطل می کند ،در این
شرایطپیچیدهاقتصادیکشور،
قابلقبولنیست

کگذاری نشده و یا در سامانه ثبت نشده باشد ،برخورد میکنیم .در
پال 
گذشته نگ هداری خودرو بدون پالک و تردد مانعی وجود نداشته ،اما بعد
از این دستورالعمل و مصوباتی که ابالغ شد ،خودرو بدون پالک حتی
اگر متوقف باشد ،مشکل دارد .از یک عدد تا هر تعدادی خودرو باید
مشخص شود .مقدسی بیان کرد :بیشتر ورودهای ما در این زمینه به
گزارشات مردمی برمیگشت که در چهار پروندهای که مراجعه کردیم،
تا امروز  20خودرو توقیف شده ،برخی خارجی و برخی داخلی هستند
و ارزش ریالی آنها  74میلیارد ریال است .این خودروها توقیف شده و
پرونده را برای مراجع رسیدگیکننده فرستادیم که رای صادر کنند و
این کار ادامه دارد .شهروندان هم اگر اخباری داشتند ،اطالعاتی را در
خصوص خودروهای بدون پالک منعکس کنند .حتی در داخل حیاط
هم دو خودرو بوده که توقیف کردیم.
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zانقالبی در ترانزیت ایران با جاده هرات-مزار شریف

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان
عنوان میکند :در صورت نهایی شدن
این مسیر به کشورهای آسیا میانه
دسترسیآسانتروارزانتریخواهیم
داشت .الزمه عملی شدن تمام این
اقدامات این است که بیش از گذشته به اقتصاد توجه
کنیم؛ با وجود کارشکنیهای افغانستان ،سالیان سال
است که بهرهبرداری از راه آهن «خواف-هرات» را دنبال
کردیم و باید این روند را ادامه دهیم چراکه در صنعت
حملونقلبااتصالهراتبهبندرعباسمیتوانانقالبی
بهپاکردواینمیتواندبرایصادراتکشورنیزمفیدواقع
شود و هزینههای کمتری را بر دوش صادرکنندگان
بگذارد .بهگفتهسیادت،اگرروابطماباافغانستاندرحوزه
انرژی ،ترانزیت ،صنعت ،معدن ،مسائل فرهنگی و
اجتماعیتقویتشود،دربخشسیاستوامنیتآرامش
بیشتری خواهیم داشت .بنابراین به ارادههای جدیدتر و
هماهنگیبیشتریدرزمینهترانزیتنیازداریم.
وی تصریح می کند :مرزهای سرخس و دوغارون
بیشترینمیزانبارترانزیتیکشوررادارندامامرزدوغارون
و منطقه ویژه با آشفتگیهای بسیاری همراه است .از
طرفی ،اگر در اتصال خطوط راه آهن چابهار به زاهدان و
خوافبهترعملمیکردیم،میتوانستیمافغانستانرابه
محوراصلیترانزیتخودتبدیلکنیم.
zسهم پایین کامیونهای ترانزیتی در عبور از مرز
دوغارون

با شیوع بیماری کرونا ،کشورهای
همسایه همچون ترکمنستان،
پاکستان ،ترکیه و عراق برای مدتی
مرزهایخودرابستندوبخشبزرگی
از ترانزیت متوقف شد .در حال حاضر
ترانزیت از مرزهای افغانستان انجام میشود و با آنکه در
مرز دوغارون ترانزیت به قوت خود باقی است اما به گفته
فعاالن این حوزه ،مدت زمان توقف کامیونها
بسیارطوالنی شده و کار با دشواریهای زیادی انجام
میشود.
آنطور که احمد زمانیان یزدی ،رئیس کمیسیون
ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی میگوید ،حجم
تردد کامیونها در مرز دوغارون بسیار افزایش یافته و

سیادت :ما افغانستان را به عنوان
مسیرجایگزینترکمنستانبرای
دستیابی به آسیای میانه در نظر
گرفتهایم و اگر مشکالت امنیتی این
کشور مرتفع شود ،میتوان از مسیر
«هرات-مزار شریف» استفاده کرد
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دنیایاقتصادازآخرینوضعیتترانزیت خراسانوکشوردردورانکروناگزارشمیهد

ترانزیت روبه زوال

روزانه به ۱۲۰کامیون رسیده و از منطقه ویژه نیز حدود
 ۱۸۰کامیون خارج میشود اما ترانزیت سهم کمی را در
این میان دارد؛ هم اکنون از مرز دوغارون حدود ۲۰تا۳۰
کامیون ترانزیتی خارج میشود و این در حالی است که
کامیونهایترانزیتیبسیاریدرمرزمنتظرماندهاند.

 zتعطیلی  80درصد شرکتهای حمل و نقل بینالمللی
خراسان

زمانیانمیافزاید:ازطرفدیگرمحمولههایزیادی
در بندرعباس در انتظار بارگیری ناوگان متوقف
شدهاند .تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا
هزینهتمامشدهکرایهحملبهشدتافزایشیابدوبه
طور کلی ،ترانزیت کشور و استان با افت بسیاری روبرو
شده و شرکتهای حمل و نقل بین المللی زمینگیر
شوند با بسته شدن مرزها و توقف ارسال محمولهها،
هزینه دموراژ و انبارداری سربار شرکتهای ما شده و
 80درصدشرکتهایحملونقلبینالمللیخراسان
رضوی تعطیل شدهاند چراکه نمیتوانند پاسخگوی
هزینههایجاریخودباشند.
رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل
بین المللی خراسان رضوی تاکید میکند :صدور ویزا
برای رانندگان گاهی تا  ۱۱میلیون تومان هزینهبر
است اما با وجود بیماری کرونا و مشکالتش ،تمام
ویزاها منقضی شده است .به طور کلی ،طی سه تا

چهار ماه اخیر شرکتها حدود ۹تا ۱۰میلیارد تومان
ضرر و زیان دیدهاند .البته افزایش نرخ ارز نیز بیتاثیر
نبوده و با بسته بودن مرزها میزان استفاده کردن از ارز
کاهشیافتهاست.
زمانیان با تاکید بر اینکه با باز شدن مرز ترکیه تنها
میتوان صادرات و واردات را انجام داد ،عنوان میکند:
مسیرترانزیتیترکیهچندانرواننیستامابازگشایی
آن ضررهای بسیاری به ترانزیت ایران وارد میکند؛
هر تن کاالی ترانزیتی بین  ۱۸تا  ۲۰دالر برای ایران
درآمد به همراه دارد و اینکه مسیر جدید ترکیه صرفه
اقتصادیداشتهباشد،مسالهدیگریاستکهمیتوان
آن را به نحوی حل کرد اما مساله اصلی ما قوانین
دستوپاگیرمتعددیاستکهترانزیترابامشکالت

روشنک :نرخ تمام شده حمل و نقل
جادهای داخلی و ترانزیت کشور
نسبت به سایر کشورها سه الی چهار
برابر است و در نهایت در رقابت با
سایرکشورهاهمچونترکیه
شکست میخوریم

بسیاریمواجهکرده؛اینقوانین درکنارافزایشمدت
زمان حمل و کرایه ،مزید بر علت شده و از طرف دیگر
در کشور ما به ترانزیت به چشم قاچاق نگاه میکنند.
درنهایت با ادامه این روند ،ترکیه قطعا موفق خواهد
بودچونباچنینقوانینیدرگیرنیست.
zهرشبنگرانبخشنامههایناگهانیهستیم

رئیسکمیسیونترانزیتاتاقمشهد
اشارهای هم به مشکالت ناشی از
صدوربخشنامههایناگهانیمیکند
میگوید :با ابالغ بخشنامه در
خصوص عدم ترانزیت سوخت از
کشور توسط معاون اول رئیس جمهور و بدون اطالع
قبلی ،بخش ترانزیت آسیب بسیار جدی را متحمل
شدهاست؛اینبدانمعناستکهکشورمابادستخود
این محدودیتها را ایجاد میکند و با این کار میدان
برای رقبایی همچون ترکمنستان آماده میشود تا
ترانزیتسوختبهافغانستانراراحتترازپیشانجام
دهد.مگرمیشودبدوناطالعقبلیویکشبهچنین
اقدامی انجام داد؟
بسیاری از شرکتها در این زمینه سرمایهگذاری
کردندومعلوماستکهتاجرخارجیبهکشورمااعتماد
نمیکند و هر شب باید نگران صدور بخشنامههای
خلقالساعهازیکارگانباشیم.

zریشهواساسترانزیتدرکشورازبینرفته

برای راهگشایی از مشکالت حمل و نقل و ترانزیت
کشور نباید یک جانبه به ماجرا نگاه کرد بلکه باید
وضعیتترانزیتوحملونقلرافراترازوضعیتاقدامات
کشورهای همسایه و مسائل امروزی همچون بیماری
کرونا دید؛ محمدحسین روشنک ،رئیس کمیسیون
تجارتاتاقمشهدمعتقداستکهمشکلاصلیدرداخل
کشور است و به اصطالح «ریشه ترانزیت» را در کشور
خشکاندهایم .وی میگوید :مقولهای به نام «زیرساخت»
در صنعت ترانزیت و حمل و نقل کشور وجود ندارد .به
طور مثال ،نرخ تمام شده حمل و نقل جادهای داخلی
و ترانزیت کشور نسبت به سایر کشورها سه تا چهار برابر
استودرنهایتدررقابتباسایرکشورهاهمچونترکیه
شکست میخوریم .روشنک میافزاید :جاده ابریشم
مسیری بینالمللی برای ترانزیت بوده و ایران نیز در
مرکز اینجاده قراردارد؛بنابراینهیچ مسیرینمیتواند
جایگزیناینجادهشودوهیچکشورینمیتواندجایگاه
ایران را تصاحب کند ،مگر خودمان راه برای آنها هموار
کنیم .بنابراین میتوان گفت این کشورهای همسایه
نیستند که میخواهند ما را از میدان بهدر و حذف کنند؛
این خود ما هستیم که با مدیریت نادرست و قوانین
دست و پاگیر وضعیت این صنعت را دشوار کردهایم .به
گفته روشنک ،جالب است که در کشور بهکامیونهای
 ۵۰سال کار کرده اجازه عبور و مرور میدهند اما اجازه
نمیدهند که کامیونهایی با ۵سال کارکرد وارد کشور
شوند و یا اگر هم اجازه دهند ،آنقدر تعرفهها را افزایش
میدهند که صرفه اقتصادی ندارد .در همین راستا،
بسیاری از رانندگان و مالکان ایرانی با کامیونهایی
فعالیتمیکنندکهپالکشانمتعلقبهافغانستاناست
زیرادراینکشورمیتوانندکامیونهاییباقیمتپایینتر
خریداری کنند؛ یعنی هیچ یک از مسووالن چنین
وضعیتی را نمیبینند؟! در این وضعیت چگونه میتوان
با وجود رانتها و قیمت تمام شده زیاد حمل و نقل،
به روزترین صادرات و واردات را انجام داد؟ البته اینکه
بیماری کرونا مشکالتی را برای این صنعت ایجاد کرده
بحث دیگری است زیرا این مساله در سایر بخش های
اقتصادی نیز تاثیرگذار بوده اما مشکالت صنعت حمل و
نقل و ترانزیت کشور قبل از کرونا نیز وجود داشته و دارد.

زمانیان:با بسته شدن مرزها و توقف
ارسال محمولهها ،هزینه دموراژ و
انبارداری سربار شرکتهای ما شده
و  80درصد شرکتهای حمل و نقل
بین المللی خراسان رضوی تعطیل
شدهاندچراکهنمیتوانندپاسخگوی
هزینههای جاری خود باشند

در نشست فعاالن اقتصادی خراسان رضوی با مدیرعامل صندوق توسعه ملی اتفاق افتاد

انتقاد رزم حسینی از نحوه توزیع تسهیالت صندوق توسعه در میان استانها
دنیایاقتصاد -استاندارخراسانرضویباانتقاد
از نحوه توزیع تسهیالت تبصره 18قانون بودجه
وتسهیالتصندوقتوسعهملیدرسطحکشور،
گفت :برای دستیابی به اشتغال پایدار که هدف
نهاییاقتصاداستبایدازابتداتوزیعمنابعمالی
به صورت عادالنه بین استانها انجام بگیرد ،نه
آنکه وزارتخانهها ،اختیار این بحث را در دست
بگیرند و رویه خود را اجرایی کنند.
علیرضا رزم حسینی در نشست
فعاالن اقتصادی استان با مدیرعامل
صندوق توسعه ملی در محل اتاق
بازرگانی مشهد افزود :در استان ها
نسبتا همکاری نزدیکتری بین
مدیران استانی و ارکان حکومتی وجود دارد که کار را
تسهیل می کند و خطاها را کاهش می دهد.
وی بیان کرد :نظام اداری در کشور ب ه گونهای است
که بین استانداران استان ها برای جذب بهتر منابع
رقابتی وجود ندارد ،لذا توسعه نیز رقم نمی خورد .در
واقع صندوق توسعه ملی سپردهها را در اختیار بانک
های عامل قرار میدهد و آن ها تصمیم گیرنده هستند
تا این منابع در استان ها به چه نحوی توزیع و چگونه
تقسیمشود.
استاندار خراسان رضوی گفت :اشکال اینجاست
که نورچشمیها سهم استان ها را دریافت میکنند و

دیگران در بوروکراسی اداری رها میشوند ،در حالی که
سهم هر استان به هر نسبتی که میخواهید اختصاص
دهید ،باید از کل پولی که به بانک های عامل تخصیص
مییابد ،مشخص شود.
رزم حسینی گفت :در سال های  95تا  ، 97متوسط
پرداخت تسهیالت بانکی 700هزار میلیارد تومان بوده
است ،باید بررسی شود که این میزان تسهیالت به چه
کسانی پرداخت شده و آن افراد چه تعهداتی در مقابل
این تسهیالت داشته اند و آیا آن ها را ایفاد کرده اند.
وی افزود :خراسان رضوی رتبه دوم یا سوم کشور را در
سپردههای بانکی دارد اما  30درصد از این سپردههای
بانکی صرف اجرای پروژهها شده و  20درصد نیز دائما
تسهیالت را تمدید کرده اند ،بعد گفته میشود که 50
درصد منابع بانکی خراسان رضوی در داخل خود استان
هزینه شده ،در حالی که این طور نیست.
استاندار خراسان رضوی بر تعیین سهم هر استان از
منابع صندوق توسعه ملی ،متناسب با ظرفیت های آن
تاکید کرد و خواستار نظارت بر ُحسن مصرف این منابع
شد و گفت 1/5 :میلیارد دالر منابع صندوق توسعه
روستاییدربینبانکهاتوزیعشدامابهتوسعهروستاها
کمکینکرد.
وی بیان کرد :خراسان رضوی قابلیت خلق پول و
جذب سرمایه را دارد ،این استان میتواند ساالنه پنج
میلیارد دالر صادرات داشته باشد البته در صورتی که

منابعصندوقتوسعهملیبهصورتعادالنهتوزیعشود.

zدرخواست برای تامین منابع مالی 151طرح از محل
صندوقتوسعهملی

استاندار خراسان رضوی در این نشست از رئیس
صندوق توسعه ملی درخواست کرد تا منابع مورد نیاز
 151طرح به میزان بیش از  30هزار میلیارد تومان و
اشتغال 50هزار نفر را تامین کند .رزم حسینی ادامه داد:
باتوجه به شرایط ویژه خراسان رضوی ایجاب میکند تا
در خصوص منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی،
سهمیهای خاصبرای این استان درنظرگرفته شود وبه
دستگاههایاجراییوبانکهایاستاننیزبرایاستفاده
بهتر از این فرصت اطالع رسانی الزم صورت بگیرد.
سپردهگذاری زیادی در بانک ها انجام میشود
اما باید دید که چرا پول به پروژهها داده نمیشود؟
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی
نیز گفت :در کل کشور  44هزار میلیارد تومان
سپردهگذاری بانکی انجام شده اما از این میزان 27
هزار میلیارد تومان از محل قراردادهای عاملیت
ریالی منعقده بین صندوق توسعه ملی و بانک ها
جذب شده است که سهم خراسان رضوی از مجموع
رقم مذکور 1500 ،میلیارد تومان بوده است.
معاون صندوق توسعه ملی گفت :همچنین خراسان
رضوی یک میلیون دالر از محل قراردادها عاملیت
ارزی منعقده بین صندوق توسعه ملی و بانک ها

جذب کرده ،در حالی که  100میلیون دالر سپرده
ارزی در خدمت بانک ها برای تولید و صنعت قرار دارد.
وی بیان کرد :از سال  1390تا  1395سهم خراسان
رضوی از محل قراردادهای عاملیت ریالی منعقده بین
صندوق توسعه ملی و بانک ها 645 ،میلیارد تومان و
سهم این استان از محل تسهیالت اشتغال روستایی
 390میلیارد تومان بوده که به چهار بانک اختصاص
یافته اما فقط دو بانک در این زمینه فعالیت داشتند.
سهم خراسان رضوی از منابع در اختیار
صندوق توسعه ملی باید افزایش پیدا کند
نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و
کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت:
نرخ سود تسهیالت صندوق توسعه ملی برای طرح
های صنعتی در مناطق کم برخوردار  11درصد
و برای مناطق برخوردار  16درصد است ،این
میزان سود تسهیالت برای طرح های ایجادی
حوزه صنعت به هیچ وجه انگیزه بخش نیست.
حسین محمودی خراسانی افزود :برای سرمایه گذاری
در حوزه طرح های ایجادی و توسعهای ،حداکثر سودی
که فعاالن اقتصادی میتوانند برای تسهیالت پرداخت
کنند ،پنج درصد است.
مطالبات بخش خصوصی از نظام بانکی کشور
عبدالرضاخزائی،نمایندهفعاالنبخشکشاورزینیزدر
ایننشستپرداختسودتسهیالتبهمیزان 16درصد

خبر

را برای این حوزه دشوار دانست و گفت :طرح های بخش
کشاورزی آنچنان سودی ندارد که بتوان از بابت دریافت
تسهیالت بانکی 16 ،درصد کارمزد پرداخت کرد.
سپهری ،نماینده فعاالن بخش گردشگری خراسان
رضوی نیز در این نشست ،تغییر نگرش نسبت به
صنعت گردشگری را الزم دانست و تاکید کرد:
هتلداری توسعه پایدار کشور را رقم میزند اما
متاسفانه این صنعت مورد غفلت واقع شده است ،در
حالی که آورده مستقیم و پایداری برای اقتصاد دارد.
سپهری بوروکراسی شدید اداری ،دشواری تامین
تضامین و وثایق برای دریافت تسهیالت و تخصیص
تسهیالت را از مشکالت صنعتگران حوزه گردشکری
ذکر و بیان کرد :میزان تنفس برای بازپرداخت
تسهیالت پس از بهره برداری از طرح بسیار کم
است که باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.
غزالی پور ،نماینده فعاالن حوزه تامین خوراک دام و
طیور خراسان رضوی نیز در این نشست گفت :قوانین
و مقررات فعلی به بانک کشاورزی اجازه نمیدهد که
سقف تسهیالت بانکی را برای فعاالن حوزه خوراک
دام و طیور افزایش دهند .وی تاکید کرد :حمایت ها
در صنعت ارزآور دام و طیور باید افزایش یابد ،همچنین
اختصاص منابع برای سرمایهگذاری در حوزه تونل
بادی منطقه خواف به منظور ایجاد نیروگاههای بادی
ضروری است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد

تامین اعتبار  2500میلیارد تومانی
برای پروژههای خراسان رضوی

دنیایاقتصاد-رئیسهیاتعاملصندوقتوسعهملیگفت:
تاکنونبیشاز 2500میلیاردتومانبرایپروژههایمختلفدر
خراسانرضویازمحلاینصندوقتامیناعتبارشدهاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ مرتضی
شهیدزاده در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان
اظهار کرد :خراسان رضوی با توجه به همجواری خود با افغانستان
ظرفیت زیادی برای توسعه فعالیت های گلخانهای و صادرات
محصوالت آن ها دارد و این صندوق از توسعه فعالیت های گلخانهای
در این استان حمایت میکند .وی ادامه داد :امسال  2000میلیارد
تومان برای توسعه محصوالت صادرات غیرنفتی از محل این صندوق
اختصاصیافتهاست.
شهیدزادهاولویتهایپرداختتسهیالتریالیبخشگردشگری
را نیز احداث و تامین تجهیزات هتل ،مراکز اقامتی ،مراکز تفریحی و
مجتمع های رفاهی و بین راهی ذکر کرد .رئیس هیات عامل صندوق
توسعهملیگفت:یکمیلیارددالرتسهیالتارزیازمحلاینصندوق
بهبخشخودروسازیاختصاصیافتهتابتوانتولیدداخلیرارونقداد
و با بهرهگیری از شرکت های دانش بنیان ،بخشی از قطعات مورد نیاز
این صنعت را در داخل کشور تولید کرد .وی افزود 5/5 :میلیارد دالر
برای هشت هزار مگاوات نیروگاه در کشور از سوی صندوق تسهیالت
ارزی پرداخت شده که برخی از این نیروگاهها به تولید رسیده و برخی
هنوز وارد مدار تولید نشده اند .وی عنوان کرد :صندوق توسعه ملی
برای اجرای اصل 44قانون اساسی ایجاد شده و به تحقق پروژههایی
کمک میکند که بتوانند اشتغالزایی داشته باشند ،در این راستا80
درصد منابع این صندوق متعلق به فعاالن خالص بخش خصوصی و
 20درصدمتعلقبهموسساتغیردولتیاست.
zچهکسانیمجازبهاستفادهازتسهیالتصندوقتوسعههستند؟

شهیدزاده ،اشخاص مجاز به استفاده از تسهیالت صندوق توسعه
ملی را شامل خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در بازارهای
صادراتی،صادرکنندگانخدماتفنیومهندسی،موسساتوشرکت
هایی که حداقل 80درصد سهام یا سهم الشرکه آن ها مستقیم یا با
واسطهاشخاصحقوقیمتعلقبهاشخاصحقیقیباشد،دانست.
شهیدزاده با اشاره به سهم قابل توجه پرداختی این صندوق در
حوزه تسهیالت ارزیگفت :اولویتهایپرداخت تسهیالت ارزی این
صندوق شامل طرح ها و فعالیت های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
و پاالیشگاهها است .عالوه بر آن ،فعالیت هایی که بتوانند از محل
ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و
سود تسهیالت دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند ،نیز می توانند از
این ظرفیت بهره بگیرند .به موارد ذکر شده ،طرح های حوزه حمل و
نقل ریلی مشروط به تعهد بانک مرکزی ایران برای فروش ارز به آن ها
برایبازپرداختتسهیالتدریافتی،پروژههاوفعالیتهاینیروگاهی
و آب شیرین کنها (مشروط به بازپرداخت اقساط اصل و سود به
صورت ارزی)؛ تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان
فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری (مشروط به تضمین
بازپرداختاقساطاصلوسودتسهیالت)بهصورتارزیتوسطدولت
جمهوری اسالمی ایران (وزارت نفت) را نیز بیافزایید.
zنرخ سود تسهیالت ارزی ثابت 6و 3/5درصد است

وی بیان کرد :نرخ سود تسهیالت ارزی به صورت ثابت در سال برای
بخشهاینفتوگازوپتروشیمی 6درصدوسایربخشها 3.5درصد
است و نرخ سود تسهیالت ریالی برای بخش های آب ،کشاورزی،
منابع طبیعی و محیط زیست  14درصد ،صنایع تبدیلی و تکمیلی
 16درصد ،گردشگری  14درصد ،صنعت و معدن  16درصد و نرخ
سود تسهیالت برای صادرکنندگان کاالهای صنعتی و کشاورزی
 11درصد است .رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی سهم آورده
متقاضی در تسهیالت ارزی اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی در هر
طرح را حداقل معادل 25درصد کل هزینههای ریالی و ارزی طرح بر
مبنایارزیابیفنی،مالیواقتصادیبانکعاملعنوانکردویادآورشد:
همچنینسهمآوردهمتقاضیدرطرحهایتعاونی،پروژههایبخش
آب و کشاورزی و همچنین طرح های صادراتی اعم از صادرات کاال و
خدمات؛معادل 20درصدکلهزینههای ارزیوریالی آناست.عالوه
بر این ،سهم آورده بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی
غیردولتی در مناطق برخوردار نیز حداقل 30درصد هزینههای ارزی
و ریالی پروژه مذکور می باشد .وی گفت :دوره تامین مالی طرح های
ریالی شامل تسهیالت سرمایه در گردش حداکثر 2سال و تسهیالت
سرمایهگذاری برای ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی نیز حداکثر
هفتسالاست.

در هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان رضوی مطرح شد

ضرورت ایفای نقش دستگاه قضایی در همراه سازی مدیران برای طرحهای اقتصادی

دنیای اقتصاد -هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت
و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال
جاری،درقالبنشستیمشترکباکمیتهآسیبشناسی
طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان(نهاد مردمی
ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی) برگزار شد و در آن
موانع پیش روی معینهای اقتصادی در روند اخذ مجوزها
و همچنین مشکالت آنها در حوزه تامین مالی ،به بحث و
بررسیگذاشتهشد.
علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی خراسان رضوی در این جلسه گفت :بررسی های

ما نشان می دهد که یکی از بیشترین مشکالت و موانع پیش روی
معین ها در حوزه سازمان میراث فرهنگی است .به رغم مذاکرات و
جلسات متعدد با مدیران این سازمان ،طرح های توسعه ای معین
های اقتصادی در شهرستان ها و نقاط محروم ،به سد این سازمان
می خورد .باید چاره ای اندیشیده شود تا بوروکراسی موجود و موانع
این بخش مرتفع شود.
وی عنوان کرد :در شهرستان نیشابور ،به واسطه گستردگی
پهنه های تاریخی ،چالش معین های اقتصادی جدی تر است و
عمال بخشی از کار متوقف مانده است .مدیران استانی نیز فقدان
اختیارات چه در بحث شهرستان و چه در مواجهه با قوانین ملی

را بهانه می کنند .لبافی خاطرنشان کرد :مشکل عمده دیگر در
بحث وثایق بانکی در روستاهاست .اغلب زمین های کشاورزی در
روستاهای تحت پوشش معین ها فاقد سند رسمی هستند یا چاه
هایی دارند که به رغم ارزش فراوان ،سندی برای ارائه به بانک ندارد.
این موضوع در مورد مساکن روستایی نیز مصداق پیدا می کند .این
امرباعثشدهتااخذتسهیالتبرایاهالیاینروستاهاممکننشود
و معین اقتصادی و سرمایه گذار نیز در مسیر اجرای طرح خود با
دشواری هایی روبه رو شود.
بیژن زاهدی فر ،مدیرعامل ایران خودروی خراسان هم با اشاره به
بعضی کم کاری ها و عدم همراهی ها در اجرای طرح های توسعه

ای معین های اقتصادی ،متذکر شد :یکی از اضالع مثلث توسعه
اقتصادی و امضاکنندگان تفاهمات معین ها ،نماینده دستگاه
قضایی است .این نهاد باید نقش خود را در مواجهه با مدیران
غیرهمراه ،ایفا کند .زاهدی فر تاکید کرد :در کشورهای مختلف
جهان،متولیاندستگاههایاجرایی،تالشمیکنندتابرایجذب
سرمایه گذاران ،موانع را از پیش روی آن ها مرتع کنند اما در ایران،
یک سرمایه گذار مشتاق باید ماه ها در بوروکراسی پیچیده اداری
گرفتار شود تا مجوزی را اخذ یا گرهی را از کارش بگشاید.
مهدی وطن پرست ،کارشناس و نماینده استانداری خراسان
رضوینیزدرادامهاینجلسه،باانتقاداز مانعگذاریبعضیدستگاه

های اجرایی برای پیشبرد طرح های اقتصادی و توسعه ای ،بیان
کرد :اداره کل میراث فرهنگی استان ،اگر در بحث اختیارات با
مشکلی مواجه است ،کم کاری را باید از خود این نهاد بدانیم .پیشتر
به دستگاه ها اعالم کردیم تا چنانچه در حوزه ای با محدودیت
اختیارات مواجه هستند ،موضوع را اطالع داده تا از طریق استاندار،
این بحث پیگیری شود.
وطن پرست تاکید کرد :گاهی پیشبرد مسائل به سد سالیق
افراد می خورد و مانع تراشی ها ،کار را قفل می کند .اینکه پاسخ
به نامه ای قریب به5ماه معطل بماند ،گویای عدم همراهی بعضی
مسووالن است.
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دنیایاقتصاد،مریمنخعیسعدآباد-کرونادرنگاه
اول کلمهای پنج حرفی است که هیچ کس فکر
نمیکرد این بیماری در اصل ویروس هوشمندی
باشدکهنهتنهاهمهجهانرادرگیرخودمیکند،
بلکهمردمهرروزبایکیاز 2هزارچهرهواقعیآن
بیشترآشنامیشوند.
با شیوع بیماری کرونا ،جهان بیش از دو ماه در همه
بخشهاتعطیلشد،ازتعطیلیسینماها،سالنهایتئاتر
و سالنهای ورزشی که بگذریم ،کرونا بیش از هر چیز
دیگر به صنعت گردشگری خسارت میلیاردی وارد کرد،
بهطوریکهگردشگریتعطیلشدوهمههتلها،دفاتر
مسافرتی،برنامهپروازها،حرکتقطارهاواتوبوسهارانیز
تحت تاثیر قرار داد.
ایندرحالیبودکهقبلازشیوعبیماریکرونا،صنعت
گردشگریخراسانرضویبامشکالتیازجملهفعالیت
دفاترمسافرتیواقامتگاههایغیرمجازدستوپنجهنرم
میکرد ،اما اکنون شیوع بیماری کرونا به فعاالن حوزه
گردشگری مجال فکر کردن به مشکالت گذشته را
نداده است.
zخسارتهایمیلیاردی گردشگریخراسانرضوی
آنطور که یوسف بیدخوری ،معاون گردشگری اداره
کل میراث فرهنگی خراسان رضوی به برآورد یک هزار
و 68میلیارد تومانی خسارتهای کرونا به گردشگری
خراسان رضوی تا اردیبهشت ماه اشاره می کند و به
فهرستی تاکید دارد که از گستره آسیب های وارد شده
حکایت دارد.
به گفته او این فهرست شامل خسارت هایی در
حوزه اقامتگاه ها و مکان اسکان است ،براین اساس
هتلها با  400میلیارد تومان ،هتل آپارتمان ها با 240
میلیارد تومان ،مهمان پذیرها با  120میلیارد تومان و
مجتمعهای گردشگری ،مراکز رفاهی و پذیرایی با120
میلیاردتوماندرصدراینفهرستهستند.
از سوی دیگر آمارهایی نیز وجود دارد که مربوط به
تعداد مراکز اقامتی در خراسان رضوی است ،این آمارها
از این حکایت دارد که این استان دارای  232هتل ،یک
متل 309،هتل آپارتمان 375،مهمانپذیر 650،خانه
مسافر و  58اقامتگاه بو م گردی است که در تعطیالت
نوروزی امسال و تا قبل از عید فطر هیچ یک از آنها امکان
پذیرشمسافررانداشتند.
اینکه مراکز اقامتی از هتلها گرفته تا مسافرخانهها
خسارت های میلیاردی ناشی از کرونا داشته اند ،فقط
یک بخش از این ماجرا است ،زیرا در این حوزه طی دو
یا سه سال گذشته بخش تازه ای در قالب اقامتگاه های
بومگردیبااهدافمشخصدرخراسانرضویهمچون
بسیاریدیگرازنقاطکشورمان،فعالیتخودراآغازکرده
اند و به نظر می رسد این بخش به عنوان ته تغاری حوزه
اسکان گردشگری از کرونا ضربه بسیاری خورده باشد،
زیرا به گفته بیدخوری در این استان  94اقامتگاه بوم
گردی فعال بوده که برای 3هزار نفر اشتغال ایجاد کرده
است،البتهاینافرادبیمههمنیستندودرشرایطکنونی
نیازمندحمایتهستند.نکتهدیگردراینمیان،جمعیت
راهنمایان گردشگری در استان است؛ به گفته معاون
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی،
در ایران  3هزار نفر در حوزه راهنمایی گردشگران
فعال هستند که در استان ما 450نفر به عنوان راهنمای
گردشگری شناسایی شده اند و این یعنی آن تعداد
راهنمایانی که به طور رسمی شناخته نشدهاند را هم
بایدبهعنوانآسیبدیدگانمالیازکرونادرنظربگیریم.
zکاهشچشمگیرسفربهخراسانرضوی

محسن تبریزی ،دبیر انجمن صنفی هواپیمایی
خراسان رضوی گفتوگوی خود با دنیای اقتصاد را با این
موضوع آغاز می کند که از اسفندماه پارسال پروازهای
خارجیفقطمربوطبههواپیماییقطربودهکهمسافران
را به کشور ما می آورده است ،اما سایر پروازهای خارجی
نیز اگر در اسفند ماه سال  98انجام می شد ،فقط یک

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی با انتقاد
از  ۲۰سال بالتکلیفی طرحهای مربوط به طرح
ثامن بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گفت۴۰۰:
طرح با سرمایهگذاری  ۵۰۰هزار میلیارد ریالی
بخش خصوصی معطل حل اختالف بین وزارت
میراث فرهنگی و شورای عالی شهرسازی و
معماریاست.
علیرضا رزم حسینی در نشست ستاد اقتصاد
مقاومتی که به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور وزیر
امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ،افزود :در این طرح
 ۴۰۰شرکت یا موسسه مجوزهایی در طول زمان
براساس مشاورههای قبلی پروژه گرفتند و دارای حقوق
مکتسبهایشدندامااجرایپروژههامتوقفشدهاست.
وی ادامه داد :در خصوص پروژههای مربوط به بافت
پیرامون حرم مطهر رضوی چندین مرتبه با وزیر راه و
شهرسازی صحبت کردم و وی در انتظار تصمیم شورای
عالیشهرسازیومعماریاستکهسالییکبارنشست
برگزارمیکند.
استاندار خراسان رضوی گفت ۴۰۰ :پروژه بافت
پیرامون حرم مطهر رضوی که بدون بهره گیری از پول
بانکی و فقط با سرمایه بخش خصوصی اجرا شده که
حداقل برای  ۱۰هزار نفر شغل ایجاد میکند فقط به
خاطر اختالف بین وزارت میراث فرهنگی و شورای عالی
شهرسازیومعماریمعطلماندهاست.
رزم حسینی افزود :همه نظرات افراد مرتبط با این
پروژهها و اطالعات مربوط به آنها گردآوری شده و نظر
آستانقدسرضوینیزدراینزمینهلحاظوصورتجلسه
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نامه ای در مورد نحوه پرداخت تسهیالت در این باره
ابالغ نشده ،اما هدف اصلی این تسهیالت کمک و
مساعدت به مشاغل آسیب دیده از کرونا با کمترین
بوروکراسی اداری است.
مونسان به این موضوع تاکید دارد که شبکه بانکی
تکلیف ویژه ای در مورد کمک و مساعدت به کسب
و کارهایی که از سوی کرونا خسارت دیده اند بر عهده
دارد تا این گونه مشاغل نیز پایداری خود را حفظ و به
چرخهاقتصادبازگردند.
به گفته او با توجه به اینکه  13رسته شغلی آسیب
دیده از کرونا شناسایی شده ،همه بانکها مکلف
بوده اند اقساط سه ماهه معوقه از اول اسفند تا پایان
اردیبهشت ماه این رستههای شغلی را به پایان
دوره انتقال دهند و کسی نمیتواند در اجرای این
دستورالعملسلیقهایعملکند.
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی
میگوید :خبرهایی درباره اینکه کل تسهیالت
کرونایی برای کارفرمایان در کشور  75هزار میلیارد
تومان است ،شنیده ایم اما هنوز ابالغی در این استان
بهلحاظسهمتسهیالتنداریم،معموالسهمخراسان
رضوی 7تا 8درصد از کل تسهیالت است که حدود5
هزارو ۵۰۰تا ۶هزارمیلیاردتومانمیشود،همچنین،
میراث فرهنگی و گردشگری ،سازمان حمل و نقل و
راهداری و سازمان تربیت بدنی واحدهایی دارند که
در کنار صنعت حمل و نقل مشمول این تسهیالت
میشوند.
zبازگشاییهتلهاازعیدفطر

طرفه و به دلیل آوردن مسافران ایرانی از کشورهای مبدا
بودهاست.اوالبتهبهپروازهایداخلیانجامشدهبهمشهد
نیز گریزی می زند و می گوید :با توجه به اینکه ممکن
استدرشرایطفعلیهمهپروازهاانجامنشود،مسافرانی
که قصد سفر به بندرعباس یا زاهدان را دارند ناگزیر به
مشهدمیآیندوازاینشهربهمقصدخودمیروند.
بهگفتهدبیرانجمنصنفیهواپیماییخراسانرضوی،
شیوع بیماری کرونا سبب شده تا در این شرایط پروازها
با ظرفیت  50تا  60درصد به مشهد یا برعکس انجام
شود ،همچنین ،نرخ ها پایین آمده و سفرهای پرتردد
مانند مشهد  -تهران در حد یک یا دو پرواز در روز انجام
می شود .تبریزی به این موضوع هم اشاره دارد که دفاتر
هواپیمایینهتنهادرایامنوروزوتعطیالتکوتاهمدتبعد
ازآنسودینداشتهاند،بلکهخسارتنیزبهآنهاواردشده،
زیرابخشیازپولهابرایعودتپرداختشدهکهازمنابع
داخلی این دفاتر صورت گرفته ،چون طرف قرارداد این
دفاتر هزینه های دریافت شده برای سفر را هنوز به دفاتر
اشاره شده پرداخت نکرده اند .او می گوید :قرار بود عالوه

بر پرداخت بیمه بیکاری به این دفاتر از سوی مسووالن،
بهازایهریکنفر 12میلیونتومانوامباسود 12درصد
پرداخت شود ،اما هیچ کدام از این موارد تا این لحظه
محققنشدهاست.
 zتعطیلی 40درصددفاترمسافرتی

سعید ولی زاده ،رئیس انجمن دفاتر
مسافرتیخراسانرضوینیزبهدنیای
اقتصاد میگوید :به این دلیل که هنوز
دفاتر مسافرتی در این استان
خسارتهای خود را اعالم نکرده اند
میزان خسارت های آنها هنوز مشخص نیست ،اما تا این
لحظه 40درصددفاترفعالمسافرتیدرخراسانرضوی
تعطیلشدهاند.
ولیزادهبهراهکارهاییهمچونپرداختتسهیالتکه
از سوی استاندار خراسان رضوی و سایر مسووالن اعالم
شده اشاره دارد و معتقد است ،خسارت های سنگینی نه
تنهابهصنعتگردشگریایرانبلکهجهانبهدلیلشیوع
بیماری کرونا وارد شده که شاید بعد از برآورد اولیه رقمی

میلیاردیشود.
به گفته او ایرالین های خارجی پاسخگوی بلیت
های فرخته شده نیستند و این یکی از مشکالتی است
که بار مشکالت دفاتر مسافرتی در خراسان رضوی را
سنگین تر کرده است .ولی زاده بیان می کند :اگر کرونا
بخواهد به همین صورت ادامه یابد مسووالن الزم است
درراستایحمایتازدفاترمسافرتیچارهایبیندیشند.
تااینلحظهنهتنهابیمهبیکاریازسویتامیناجتماعی
و سازمانهای مربوطه به دفاتر مسافرتی پرداخت نشده،
بلکهتسهیالتاعالمشدههمپرداختنشدهاست.

zتکلیف شبکه بانکی خراسان رضوی برای پرداخت
تسهیالتبهآسیبدیدگانناشیازکرونا

اینکه هنوز تسهیالت به خسارت
دیدگانصنعتگردشگریخراسان
رضوی پرداخت نشده ،دلیل مهمی
دارد و حسن مونسان ،دبیر شورای
هماهنگی بانک های خراسان
رضویدراینخصوصمیگوید:هنوزهیچگونهآیین

بازگشایییکسومواحدهایاقامتیدرخراسانرضوی
ایرنا-معاونگردشگریادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگری
ک سوم از مجموع
و صنایع دستی خراســان رضوی گفت :ی 
واحدهایاقامتیمجوزداردرسطحاستانکهپیشازاینبخاطر
بحران بیماری ویروسی همهگیر کرونا تعطیل شده بودند فعال
شدهوهماینکدرحالخدمترسانیبهمتقاضیانهستند.
یوسف بیدخوری افزود :تاکنون در این چارچوب ۵۸۹
واحــد از مجموع هــزار و ۶۸۴هتــل ،هتلآپارتمان،
مهمانپذیر،اقامتگاهبومگردی وخانهمسافر موجوددر
خراسان رضوی ،بازگشایی شده اما بقیه آنها هنوز وارد
عرصهفعالیتنشدهاند.
وی ادامه داد ۵۸۹:واحد اقامتی شامل هتل ،هتلآپارتمان ،مهمانپذیر،
اقامتگاهبومگردی وخانهمسافرمجوزداراز ۱۱خردادماهجاریباتوجهبه

سهروزتعطیالترسمیفعالیتخودرادرخراسانرضویازسرگرفتند.
معاون ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان
رضوی گفت :این تعداد واحد اقامتی رســمی ظــرف روزهای ۱۱تا۱۶
خردادماهجاریمیزبان ۳۳هزارو ۴۰۰نفرمسافر بودند.
وی افــزود :در پی بازگشــایی یک ســوم هتلهــا ،هتلآپارتمانها،
مهمانپذیرها،اقامتگاههایبومگردی وخانهمسافرهای خراسانرضوی
ظرف روزهای اخیر در مجموع حدود  ۱۳درصد گنجایش آنها تکمیل
شد .بیدخوری گفت :میانگین تعداد مسافرانی که ظرف پنج روز اخیر در
واحدهای اقامتی خراسان رضوی مقیم شدند به شش هزار و ۶۷۸نفر در
هر روز رسید .وی افزود ۷۹ :هتل ۱۰۵ ،هتلآپارتمان ۱۲۸ ،مهمانپذیر،
 ۱۸۸خانهمسافرو ۸۹اقامتگاهبومگردیهماینکدرمشهدفعالیتدارند
ودرچرخهخدمتبهمسافرانهستند.

در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی و با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر اقتصاد مطرح شد

گالیه از معطل ماندن 20ساله طرح ثامن

شده است و حقوق مکتسبه نیز احصا گردیده است .وی
ادامه داد :دادگستری به سبب شکایات مردم نسبت به
این طرح ثامن ،استانداری را تحت فشار قرار داده است
و اگر به زودی درباره پروژههای اطراف حرم مطهر رضوی
تصمیم گیری نشود به زودی یک بحران اقتصادی و
اجتماعیبعدازشرکتپدیدهبهوجودمیآید.
استاندار خراسان رضوی گفت :اگر اختیارات الزم در
مورد تعیین تکلیف پروژههای اطراف حرم مطهر رضوی
به استان تفویض شده بود تاکنون پروژهها اجرا شده و به
بهره برداری رسیده بودند.
zقدردانیازوزیراقتصادبرایحلمشکلپدیده

رزم حسینی از وزیر اقتصاد و سران قوا
درخصوصحلموضوعشرکتپدیده
شاندیز قدردانی کرد و افزود :حکم
اقتصادی صادره از سوی شورای
هماهنگی اقتصادی سران قوا باعث
شد که شرکت پدیده تبدیل به یک شرکت خوب بدون
بدهیشود.
وی اظهار کرد :هم اینک مجامع هیات مدیره شرکت
پدیده در حال برگزاری است و تقریبا این شرکت روال
عادی فعالیت خود را میگذراند و اخیرا این شرکت در

بورسنیزحضوریافتهوسهامآنبهنرخقابلمالحظهای
رسیده است .استاندار خراسان رضوی گفت :قبال
سهامداران شرکت پدیده حاضر بودند اصل پولشان یا
همان سهام دو هزار تومانی که گرفته بودند را بازپس
گرفتهوازآنخارجشوند اماامروزاینسهامبهقیمت۱۸
هزار تومان وارد بورس شده و کسی هم فروشنده نیست.
رزمحسینیافزود:حلبحرانشرکتپدیدهازتوفیقات
دولتتدبیروامیددراینبرههاززمانبودکهمردمبهحق
وحقوقخوددریکپروژهامنیتی-اقتصادی -اجتماعی
دستیافتند.
وی یکی از نشانههای عقب افتادگی کشور را زمان
طوالنی صدور مجوز در فضایکسب وکار دانست و ادامه
داد:عمدهمشکلدرکندیصدورمجوزهامربوطبهمرکز
کشور است که این روند را در استانها رقم زده است.

دستگاههای دولتی در بافت فرسوده و حاشیه شهرهای
استان وجود دارد که وزارتخانه مربوط به آن دستگاه
اجازه واگذاری این امالک مازاد را نمیدهد در حالی
که وزارتخانهها در حرف در این خصوص اعالم همکاری
میکنند اما در عمل هیچ همکاری ندارند .وی ادامه داد:
اگر این امالک مازاد دستگاههای اجرایی در اختیار طرح
بازآفرینیقرارگیرد،منافعبسیارخوبیبرایاستانبهویژه
ساکنان حاشیه شهر مشهد خواهد داشت و آن منطقه را
از مشکالت اقتصادی و اجتماعی میرهاند .او ایجاد ۳۱
دفتر تسهیلگری در  ۶۶محله از حاشیه شهر مشهد و
پاکسازی ۸۴کیلومتر از کشف رود به عنوان یک مشکل
زیست محیطی برای این منطقه را از توفیقات خراسان
رضویدررسیدگیبهوضعیتحاشیهشهرذکرکرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکل وجود
امالک مازاد در طرح بازآفرینی شهری گفت :آقای رییس
جمهوری اخیرا دستگاه های دولتی در حاشیه شهرها
و بافتهای فرسوده را مکلف کردند که چنانچه امالک
مازادی دارند باید در اختیار طرح بازآفرینی قرار دهند.
رزم حسینی افزود :تعدادی زیادی از امالک متعلق به

در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه
خراسان رضوی اظهار کرد :از ابتدای
شروعجلساتستادفرماندهیاقتصاد
مقاومتیتاکنون ۶۷جلسهازمجموع
 ۴۸۱جلسه در کشور در خراسان
رضوی برگزار شده و با  13/9درصد دارای

zوجود امالک مازاد در طرح بازآفرینی شهری

zایجاد بیش از  ۱۳درصد اشتغال کشور در خراسان
رضوی

امادربارهبازگشاییهتلهادرسالجاری،مسووالن
همه چیز را منوط به بازگشایی حرم مطهر رضوی
کرده بودند و این موضوع پس از تعطیالت عید فطر و
باز شدن درهای صحنهای حرم رضوی محقق شد.
هتلهای مشهد کم و بیش کار خود را از  7خردادماه
آغاز و اقدام به پذیرش مسافر کردهاند؛ برخیها نیز که
هنوز پذیرش مسافر ندارند ،در حال انجام تعمیرات و
نظافت داخلی هستند .با این حال با توجه به ترس
مردم از شیوع کرونا و هشدارهای وزارت بهداشت
درباره شروع پیک دوم بیماری ،هنوز موج ورود
مسافرانبهمشهدراشاهدنیستیموهتلهاباظرفیت
کمتریدرحالفعالیتاند.
بایدمنتظرگذرزمانباشیموببینیمدرروزهایآتی
ورود مسافران به مشهد چگونه است و میزان پذیرش
مسافر در هتلها افزایش مییابد و آیا این افزایش
احتمالیپذیرش،خسارتماههایقبلاماکناقامتی
را جبران میکند؟ و یا با شروع موج دوم بیماری باز هم
شاهدبستهشدندرهایهتلهاوبهاغمارفتنصنعت
گردشگریخواهیمبود؟
zبدقولیدرمبلغواریزیبیمهبیکاری

نکته دیگر درباره پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان
مشاغلحوزهگردشگریبهویژههتلهاستکهبخش
قابل توجهی از شاغالن مشهد در این حوزه مشغول
به کارند؛ اسفندماه مسووالن تامین اجتماعی اعالم
کردند پرداختی بیمه بیکاری قرار است با پایه حقوق
قانون کار(حدود2میلیون و500هزار تومان) در سال
جاری برابری کند اما در روزهای اخیر پرسنل برخی از
هتلها در تماس با خبرنگار ما اعالم کردند پرداختی
بیمه بیکاری برای  10روز پایانی اسفندماه تنها 300
هزار تومان و برای یک ماه حدود  850تا  900هزار
تومانبودهاست.موضوعراازمسووالنتامیناجتماعی
جویا شدیم؛ یکی از معاونان تامین اجتماعی خراسان
رضوی میگوید شنیده ایم پرداخت بیمه بیکاری
اسفندماهدرروزهایاخیربین 500تا 800هزارتومان
بوده و حقوق فروردین ماه هم قرار است در این هفته
واریز شود .البته آنچه به عنوان بیمه بیکاری ایام کرونا
واریز میشود ،از سوی سازمان برنامه و بودجه است و
تامیناجتماعیدخلوتصرفیدراینقضیهندارد!
رتبهاولکشوریهستیم.
رضا جمشیدی تصریح کرد :تاکنون ۲۵پروژه توسط
امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامهو
بودجه کشور تایید شده است .وی تعداد پروژههای
مصوب اقتصاد مقاومتی را ۱۹۱پروژه عنوان کرد و افزود:
از این تعداد  ۴۸درصد کل پروژهها پیشرفت فیزیکی
صددرصدی را دارند ،همچنین از ۲۵پروژه ارسال شده،
 ۲۱پروژه دارای پیش رفت فیزیکی صددرصدی و ۴
پروژه در حال پیگیری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی
همچنیننرختورمنقطهبهنقطهاستاندراردیبهشتماه
سال جاری را ۱۷.۶درصد اعالم کرد و گفت :این رقم در
مقایسه با ماه قبل از آن  ۰.۷درصد کاهش یافته است،
نرخ تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی در نقاط شهری
 ۱۶.۸و روستایی  ۲۰.۸درصد است که در نقاط شهری
نسبت به ماه قبل ۰.۸و روستایی ۰.۳کاهش یافته است.
جمشیدی به میزان اشتغالزایی در استان اشاره کرد
و افزود ۱۳.۸ :درصد یعنی معادل  ۷۴هزار و  ۷۹۱نفر
اشتغال در خراسان رضوی ایجاد شده است.
وی همچنین تراز بازرگانی استان در سال  ۹۸را با
 ۱۴.۵میلیون دالر تراز بازرگانی خارجی مثبت اعالم
کرد .رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در
ادامه به حوزه کشاورزی استان اشاره کرد و افزود :استان
خراسانرضویباتولید ۲۹۸تنزعفران ۷۷درصدتولید
اینمحصولدرکشوررابهخوداختصاصدادههمچنین
با تولید ۷۶هزار تن گوشت قرمز ۸.۶درصد تولید کشور
را به خود اختصاص داده است.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

وضعیت ۱۴شهرستان خراسان رضوی
از نظر شیوع کرونا سفید اعالم شد
ایرنا -بر اساس گزارش وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی  ۱۴شهرستان
استان خراسان رضوی از نظر شیوع کرونا
دروضعیتسفیدقراردارند.
رییس کارگروه اطالعرسانی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد گفت :این شهرستانها شامل خلیلآباد ،خواف،
داورزن ،درگز ،رشتخوار ،سرخس ،فیروزه ،کالت ،کوهسرخ ،باخرز،
بینالود ،جغتای ،جوین و مهوالت است.
دکتر حمیدرضا رحیمی افزود :هماکنون چهار شهرستان
استان خراسان رضوی شامل مشهد ،تربتجام ،تایباد و
صالحآباد از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی ادامه داد :طبق گزارش وزارت بهداشت  ۱۲شهرستان استان
خراسان رضوی شامل گناباد ،نیشابور ،خوشاب ،زاوه ،سبزوار،
فریمان ،قوچان ،کاشمر ،بجستان ،بردسکن ،تربتحیدریه و
چناران دارای وضعیت زرد است .هماکنون بیش از  ۷۵درصد از
جمعیت  ۶میلیون و  ۴۰۰هزار نفری استان خراسان رضوی زیر
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارد و به بقیه جمعیت
استان توسط دانشکده و دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار،
گناباد ،تربتحیدریه ،تربتجام و نیشابور خدماترسانی میشود.
صحنهای حرم مطهر رضوی نیز پس از  ۷۱روز بسته بودن
به خاطر کرونا ،از ششم خرداد ماه جاری بازگشایی شده است.
بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مجموع بیماران مبتال به کرونا در کشور به  ۱۶۷هزار و  ۱۵۶نفر
رسیده و هشت هزار و ۱۳۴نفر در ایران جان خود را بر اثر این بیماری
از دست دادهاند.

سمپاشیمزارعغالتمشهدبهوسیلهپهپاد
ایرنا -معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی مشهد
گفت ۲:هزارو ۵۰۰هکتارازمزارعگندموجواینشهرستان
بهوسیلهپهپادعلیهآفتسنغالتسمپاشیشد.
امیدطهماسبیزادهبابیاناینکهیکیازروشهاینویندرسمپاشی
استفاده از این تکنولوژی است افزود :به دلیل کنترل هوشمند
پهپاد ،سمپاشی دقیق و یکنواخت انجام میشود که این امر باعث
افزایش بهرهوری در عملکرد سمپاشی و جلوگیری از اتالف سم
ناشی از خطای انسانی در بکارگیری ابزار و محدودیتهای وسایل
و ماشینآالت میشود.
وی ادامه داد :پهپاد به دلیل حرکت پروازی باعث جلوگیری از
خسارت و کاهش عملکرد محصول شده و قابلیت بکارگیری برای
سمپاشی در نقاط سخت گذر را دارد و از بروز بیماریهای تنفسی و
مسمومیتکشاورزان نیز میکاهد.
مدیرجهادکشاورزیمشهدبابیاناینکهمیزانمصرفمحلولسمبا
پهپاد ۱۰لیتردرهکتاراستگفت:اینمیزاندرسمپاشیبادستگاه
توربوالینربه ۲۰۰لیتردرهکتارودرسایرروشهایسمپاشیحتی
به ۴۰۰لیتردرهکتارنیزمیرسد.
وی افزود :تاکنون مبارزه با آفت سن گندم و جو در مشهد در ۵۰هزار
هکتار از اراضی انجام شده است.

روند افزایشی بیماران مبتال به کرونا در مشهد
مهر-معاوندرماندانشگاه علومپزشکیمشهد گفت:در
روزهایاخیرتعدادبیمارانمثبتسرپاییمبتالبهکرونادر
مناطقزیرپوششروندافزایشیداشته،لذامردمنسبتبه
رعایتاصولبهداشتیدقتکنند.
شاپور بدیعی با بیان اینکه باز شدن اماکن و استفاده از وسایل نقلیه
عمومی در کشور الزم و ضروری است ،اظهار کرد :هر چند که
آمادگیهای الزم در حوزههای بهداشتی و درمانی کام ً
ال وجود دارد،
اما مردم همچنان باید فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند ،زیرا
کوچکترینسهلانگاریمیتواندشرایطرابحرانیکند.
بدیعی تاکید کرد :برنامهریزیهای الزم در دانشگاه علوم پزشکی
مشهدبرایارائهخدماتبهبیمارانکروناییوغیرکروناییانجامشده
استتابتوانبهشکلمطلوبیبههر ۲گروهازبیمارانخدماترسانی
کرد.
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،در حال حاضر
تعداد بیماران در حوزه سرپایی افزایش پیدا کرده و در حوزه بستری
افزایشی نداشته است ،اما مراکز درمانی آمادگی الزم را برای پذیرش
احتمالیبیمارانداراهستند.

ردپای ملخهای مراکشی در خراسان رضوی
تسنیم -در یک هفته گذشته تصاویر و فیلمهای زیادی
از هجوم ملخها در منطقه عمرانی گناباد در فضای مجازی
منتشرشدهکهاین موضوعنگرانیهاییرابرایکشاورزان
بههمراهداشتهاست.
مهدیهمدیرخازنی؛کارشناسارشدحشرهشناسیکشاورزیدراین
زمینه اظهار کرد :ملخهای مراکشی از گونههای ملخ خسارتزا در
منطقه هستند که پس از مشاهده در کانونهای ملخ و اراضی ملی
نسبتبهکانونیابی آناقداممیشود.
وی ادامه داد :اگر در مدت کوتاه با این آفت در مرحله سن  2مبارزه
نشود ،این ملخها به سن  5الی  6میرسند و به داخل مزارع هجوم
میآورند .این کارشناس کشاورزی تصریح کرد :برای مبارزه با این
ملخها عملیات کانونیابی انجام میشود تا عالوه بر کنترل آفت در
کانونها ،از بالدار شدن آفت و ریزش آن به مزارع و باغات جلوگیری
شود .مدیرخازنی ادامه داد :در بازدیدهای صورت گرفته از منطقه
بجستان جمعیت ملخ نسبتا باال بود اما گونههای خسارتزا از
جمعیت پایینی برخوردار بودند اما با توجه به نزدیکی به مزارع دیم
منطقه،احتمالخسارتبهمحصولوخشکشدنمراتعهماهنگی
جهتسمپاشیکانونمذکورصورتپذیرفت.

