به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب  و برق  برگزار میشود

مسابقهنقاشی

دستگاههایدولتیخراسانرضوی
برای بهبودمحیطکسبوکارمکلفشدند

زندگی  +سالمتی = آب

شبکهبانکیمشکلگشای
بخشخصوصی؟

برایکسباطالعاتبیشتربهآیدی @ABZENDEGI99درشبکههایاجتماعیمالحظهفرمایید.
آی گپ ، AbZendegi99گپ ، @AbZendegi99ایتا ، @AbZendegi99سروش AbZendegi99

ضمیمههفتگی استانهای خراسان
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روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب مشهد

گرهکورمحورغرب

صنایع محور غرب مشهد از همراهی نکردن شهرداری و محیط زیست در اجرای مصوبات گذشته گالیه مندند

صنایع محور غرب و مشکلی  30ساله
حسن حسینی *

محور غربی مشهد مقولهای است که بیش از 30
سال کســانی که در آن سرمایهگذاری کردهاند،
درگیر آن هســتند .در ایــن زمینه هیات دولت
مصوبــهای دارد که دوره آقای احمدینژاد صادر
شد و به نوعی واحدهای محور غرب را تعیینتکلیف
کرده اســت و تاکنون  2نفر از استانداران خراسان رضوی ،یعنی
آقایان صالحی و رشــیدیان ،تالش داشتند این موضوع را حل و
فصل کنند ولی متاسفانه مسائل محور غرب در مشهد همانطور به
قوت خود پابرجاست و گشایشی در آن مشاهده نشده است.
برای حل این مســاله یک هیات امنا و یک کارگروه ایجاد شد و
توافقاتی نیز در آن صورت گرفت اما آنچه که به نظر میرسد این
است که ارادهای کلی برای حل این موضوع وجود ندارد.
نباید از یاد برد که بسیاری از واحدهای حاضر در این محور از 50
سال پیش در این منطقه استقرار دارند .آن زمان این مسائل وجود
نداشــت اما امروز شهر توسعه یافته و واحدهای ما را در بر گرفته
اســت .در واقع شهر یک نیروی غالب شده ،در حالی که بیش از
 60درصد از صنایع در محور غرب شکل گرفته است؛ عالوه بر این
چند شهرک صنعتی در این منطقه وجود دارد و به طور کلی این
منطقه یک منطقه صنعتی است .برای حل و فصل مساله صنایع
محور غرب هر از چندگاهی اتفاقاتی در شــرف رخ دادن است که
جلوی آن گرفته میشود .آخرین تفاهم در این زمینه در زمان آقای
رشیدیان ،استاندار پیشین خراسان رضوی بود که براساس آن قرار
شد هر دفعه چند واحد شناسایی شود و در یک کارگروه در مورد
آن تصمیم گرفته شود که این واحدها چه کنند .همچنین براساس
مصوبه هیات دولت در آن محور توسعه غیرمتعارف ممنوع است نه
فعالیت ولی امروز هم توسعه و هم فعالیت در این محور با مشکل
مواجه شــده است .مشکالت ما در این محور در حالی ادامه پیدا
کرده که در تمام دنیا صنعت در هر جایی مستقر باشد ،خود را با
مسائل زیستمحیطی هماهنگ میکند اما اینجا معیارهای زیست
محیطی را ارئه نمیکنند که کار را ادامه دهیم .این جابهجاییها
آسیب زیادی به صنایع میرساند .در حال حاضر اگر کسی دنبال
سرمایهگذاری باشد ،نخستین مشکلش واگذاری زمین است.

دنیایاقتصاد-صنایعمحورغربراشایدبتوانیکیازمسائلریشهدار
شهر مشهد دانست که سالها بر سر آن بحث وجود داشته است.
مسالهایکههنوزگرهکورآنبازنشدهوتکلیفآنروشننیست.نبود

زیرساختهای مناسب و پیش بینی نشدن لکه صنعتی در طرحهای
جامع شهری از سالیان دور ،سبب شده حدود40درصد صنایع خراسان
رضوی در محور غرب مشهد استقرار یابند .صنایعی که در زمانی که

استقرار یافتند ،خبری از محدوده شهری نبود و حاال با توسعه شهر ،در
اینمحدودهواقعشدهاندوبهخاطرآالیندگیهاییکهدارند،درسالهای
اخیربارهابرجابجاییتعدادیازآنهاتاکیدشدهاست.
صفحه4

چهارمین نشست خبری محمدرضا کالیی در جمع خبرنگاران:

روایت شهردار از قابل تحملتر شدن
وضعیت مشهد

صفحه 4

همینصفحه

در مورد مکان خاصی صحبت نشــده و معموال گفته
میشود که صنایع وارد شهرکهای صنعتی شود اما آیا در
شهرکهای صنعتی زمینی وجود دارد که صنایع بخواهد
وارد آن شود؟ به عنوان نمونه مجموعه تولیدی چسب
سامد را به کدام شهرک صنعتی میتوان برد؟ واحدهای
صنعتی باید تحت هر شرایطی مسائل زیست محیطی
را رعایت کنند و این موضوعی است که از نظر فنی قابل

حل است .انتقال و جابهجایی هیچگاه اجرایی نخواهد
شد چرا که در این واحدها مسائلی وجود دارد که امکان
نقل وانتقال را از بین میبرد .این آزاری است که صنایع
میبینند و آرامش ندارند .نباید از یاد برد که هزینه ریالی
این جابهجایی نیز بسیار زیاد است و اینکه صنایع عمدتا
باید به شهرکهای صنعتی برود ،صرفه اقتصادی ندارد.

*رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد مطرح کرد

م خانگی
پتروشیمی و فوالد؛ مشکل تولید لواز 

دنیای اقتصاد -رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی مشهد گفت :در حال حاضر مشکل تولید
لوازم خانگی پتروشیمی و فوالد است ،زیرا تمام
قطعات ما ب ه نوعی وابستگی ارزی دارند.
به گزارش ایسنا ،رضا رزقیانمقدم اظهار کرد :برندهای
معتبر در کشــور ،با تمام توان تولید در حال فعالیت
هستند و قرار نیست تولیدات لوازم خانگی افزایش یابد.
وی در خصوص نظارت بــر هر گونه افزایش قیمت،
گفت :سازمان حمایت از مصرفکننده و صنعت ،معدن
و تجارت هرگونه افزایش قیمتی را آنالیز و اعالم کرده
در سامانه  ۱۲۴ثبت میکنند و پس از آن اجازه فروش

به واحدها میدهند .رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی مشهد بیان کرد :قطعات اولیه لوازم خانگی گران
شده و مواردی مانند حملونقل ،دستمزدها و ...نیز با
افزایش قیمت مواجه بوده ،تمامی این موارد باعث شده
 ۵تا  ۲۵درصد افزایش قیمت در محصوالت اعمال شود
و تمامی این تغییر قیمتها ،مجوز خود را از سازمان
صنعت ،معدن و تجارت گرفتهاند.
وی با اشاره به لزوم جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به
کشور ،تصریح کرد :مشکلی که درحال حاضر وجود دارد،
کاالی قاچاق بوده ،نیاز اســت تا جلوی مبانی ورودی
این کاالها گرفت ه شــود و نظارت دقیق بر باربریها و

اتوبوســرانی برای جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به
بازار انجام شود.
رزقیانمقــدم در خصوص بازار لوازم خانگی در دوران
پســاکرونایی ،عنوان کرد :بازار حدود یک هفته است
که در رکود صددرصدی ب ه سر میبرد ،علت این رکود
این است که هم توان خرید مردم کاهش یافته و هم
در دوران کرونایی ب ه سر میبریم و مراسمات خصوصا
مراسم ازدواج بسیار کم شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد بیان کرد:
از تاریخ یک تیرماه شناس ه کاال برای لواز م خانگی الزامی
است و این مهلت نهایی ،به هیچ عنوان تمدید نمیشود.

ضرر  2/5میلیون تومانی
در هر کیلوگرم زعفران
برای صادرکننده

امکان راهاندازی بورس
مستقل در خراسان رضوی

 zانتقالزندانمشهدتاپایانسالبهنتیجهمیرسد
 zدولت 20هزارمیلیاردتومانبهشهرداری مشهدبدهکاراست
 zبه دنبالاحداث یک پارک ملت دیگر دراراضیارتش هستیم
 zکسانی در شورای عالی شهرسازی برای توس نظر میدهند که آن را از نزدیک ندیدهاند
 zفعالیتهاییکهپارسالدرمتروانجامشد،از ۱۰سالگذشتهآنبیشتربودهاست

صنایع محور غرب و مشکلی 30ساله

نایبرییسشورایملیزعفرانمطرحکرد

صفحه 2

روسایاتاقبازرگانیوخانهصنعتخراسان
رضویهشداردادند

ادامه درهمین صفحه

ادامه یادداشت
در واقع سرنوشت سرمایهگذاری در استان از نظر تامین
زمین مشخص نیست .سوال اینجاست که چگونه قرار
است این مساله حل شود چون جایی برای این منظور
شناسایی نشــده و سند راه مشخصی برای جابهجایی
صنایع وجود ندارد .طبعا این مساله جلوی رشد و توسعه
استان را خواهد گرفت .در حال حاضر برای انتقال صنایع

صفحه 2

نشست خبری شهردار مشهد - ۹۹/۳/۲۵ ،عکس :صادق حاتمی

یادداشت

چگونه از خامفروشی
سنگ آهن سنگان
جلوگیری کنیم؟

رشد فعالیتهای داللی
به جای کارآفرینی ،
مانع بزرگ جهش تولید
صفحه 3

 ۹۰درصدظرفیتهتلهای
فعالمشهدخالیاست
صفحه 4

چهارمین نشست خبری محمدرضا کالیی در جمع خبرنگاران:

روایت شهردار از قابل تحملتر شدن وضعیت مشهد

دنیای اقتصاد -شــهردار مشهد گفت :به دنبال
احداث یک پارک ملت دیگر در اراضی ارتش مشهد
هستیم و تا زمانی که شهردار باشم برای این مهم
تالش میکنم.
محمدرضا کالئی در نشســت خبری با خبرنگاران با
بیــان اینکه «من به دنبال احداث یک پارک ملت دیگر
در اراضی ارتش هســتم» گفت :متأسفانه دولت حال و
حوصلــهای برای پیگیری این موضوع ندارد اما تا زمانی
که من شهردار مشهد هستم تمام سعی خود را برای این
بوستان میکنم .کالئی افزود :هروقت کارمان به تهران
گره میخورد ،با مشــکل مواجه میشویم .البته کوتاه
نمیآییم و تمام سعی و تالش خود را میکنیم .شهردار
مشهد اشارهای به پیگیریهایش برای انتقال زندان مشهد
در جلســه با رئیس قوه قضاییه در هفته گذشته کرد و
گفت :در آن جلسه درباره مکانیابی جدید بحث شد و
 3گزینه ارائهشده است .سازمان زندانها تأکید بر گزینه
غرب مشــهد دارد؛ اما راه و شهرسازی تأکید بر احداث
زندان در شرق مشهد دارد و به طورکلی با توجه به تأکید
رئیس قوه قضاییه به نظر من انتقال زندان تا پایان امسال
به نتیجه میرسد.
zبدهی۲۰هزارمیلیاردتومانیدولتبهشهرداریمشهد

کالئی در بخش دیگری از صحبتهایش به بدهی دولت
اشــاره و اعالم کرد :از بدهی دولت به شهرداری مشهد
 ۴۴۰۰میلیارد تومان پرداخت شــد و ما هم به سمت
احصا ســایر بدهیها از دولت و مستندسازی آن رفتیم
و در این راســتا ۲۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به
شــهرداری مشــهد را احصا کردیم و مستند شده و به
سازمان حسابرسی ارائه کردیم .شهردار مشهد خاطرنشان
کرد :هزینه نیروی انسانی و نهادهها در حملونقل عمومی
ش یافته اســت و دولت ســهم خودش را در حوزه
افزای 
حملونقل عمومی پرداخت نمیکند ،ما مجبور هستیم
سهم دولت را هم پرداخت کنیم .سهم دولت را از مردم
نمیگیریم و بخشی را از مردم به صورت حداقلی دریافت
میکنیم .وی افزود :اوراق مشــارکت قطار شهری ۹۰۰
میلیارد تومان برای تهران و  ۷۰۰میلیارد تومان در مشهد
منتشر شد و تا شهریور سال گذشته ما این  ۷۰۰میلیارد
تومان را وارد پروژه قطار شهری کردیم اما شهرداری تهران
هنوز نتوانسته از بانک پول را برداشت کند.
کالئی با بیان اینکه هزینه ساخت مترو سه برابر شده
اســت ،تاکید کرد :قاطعانه میگویم از تمام کارگاههای
مترویی کشور فعالتر هستیم .در سال ۱۳۹۸فعالیتهایی
که در مترو انجام شده از تمام ادوار  ۱۰سال گذشته آن
بیشتر بوده است .وی درباره آخرین وضعیت پروژه آبادگران
هم گفت :در این پروژه ما صراحتاً اعالم کردیم تا حقوق
شــهر را پرداخت نکنند اجازه فعالیت ندارند و در حال
گفتوگو هستیم البته آبادگران یک پروژه  ۲۰ساله است
و ما هم نباید انتظار داشته باشیم آنها بهیکباره حقوق

شهر را پرداخت کنند.

zسمنهادرکمربندجنوبیبایدهمراهماباشند

شهردار مشهد با اشاره به اقدامات شهرداری در کمربند
جنوبی گفت :ما کار میکنیم و حرف نمیزنیم ،اما درباره
کمربند جنوبی هنوز متعجب هستم؛ پروندهای  ۱۰تا ۱۵
سال پیش بازشده و قرار شد از باغچه تا برونسی بزرگراهی
به عرض  ۷۵متر احداث شود و اقدامات آن نیز آغاز شده
است .البته اگر در دهه  ۸۰من شهردار مشهد بودم پروژه
کمربند جنوبی را آغاز نمیکردم اما حاال این پروژه پیش
رفته است ،تخریبهایی صورت گرفته و بخشی از مسیر
نیز ساخته شده است .اولین فاز آن از شهرک طالقانی تا
برونسی است که بخش زیادی از کار آن انجام شده است.
وی افزود :اسفندماه سال  ۹۶دادستانی اعالم کرد که
پروژه فعال متوقف شود و گفته شد که به محیط زیست
صدمه میزند .مجریان اعتقاد دارند در زمان آغاز کسی از
ما پیوست زیست محیطی نخواسته است .با بررسی که
با کارشناسان این حوزه داشتیم و دو راه جلوی من بود،
اول اینکه ضرورت ترافیکی در مشهد را احساس میکنم
و پروژه را اجرا میکنم و راه دیگر هم این بود که ببینیم
با محیط زیست سازگار هست یا خیر.
کالئی تصریح کرد :در جلســه ستاد تدبیر با دوستان
گفتوگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم خدماتی همچون
پارکینگ و یک سری خدمات را در این ارتفاعات به مردم
ارائه دهیم که ســبب نشاط شــهروندان شود .ظرفیت
ارتفاعات در مشهد بسیار باال است.
zمردمازتفرجگاهکمربندجنوبیلذتخواهندبرد

شــهردار مشهد خاطرنشان کرد :معتقدم این نگرانی
درباره فضای ارتفاعات مشــهد وجود داشــته که مانند
ارتفاعات تهران شود ،اگر آنجا را تفرجگاهی برای مردم
کنیم قطعا مردم نخواهند گذاشت ساخت وسازی صورت
گیرد .ما از روز اول گفتیم کمربند جنوب نمیسازیم و فضا

شهردار مشهد :ما کار میکنیم و حرف
نمیزنیم ،اما درباره کمربند جنوبی
هنوز متعجب هستم؛ پروندهای  ۱۰تا
 ۱۵سال پیش باز و قرار شد از باغچه
تا برونسی بزرگراهی به عرض ۷۵
متر احداث شود و اقدامات آن نیز
آغاز شده است .البته اگر در دهه ۸۰
من شهردار مشهد بودم پروژه کمربند
جنوبی را آغاز نمیکردم اما حاال این
پروژه پیش رفته است ،تخریبهایی
صورت گرفته و بخشی از مسیر نیز
ساخته شده است

را برای شهروندان مهیا میکنیم اما باز برخی سمنها اعالم
کردند که شهرداری به دنبال ساخت بزرگراه هستیم و بر
اساس نظرات آنها هزینه کردیم و طرح را تغییر دادیم
و قرار شد در طی  ۱۰۰روز با استفاده از ظرفیت ۵هزار
کارگر این اقدامات را انجام دهیم و در این فضای بیکاری
به کارگران ساختمانی کمک زیادی شد.
کالئی ادامه داد :پیوســت زیست محیطی کوه پارک
تهیه و تائید شده است و بر اساس آن مشاور طرح خود
را تهیه و اصالح کرده است .ما میخواهیم چنین خدمات
بزرگی را به مردم مشهد ارائه بدهیم و مردم اگر واقعاً از این
فضای کمربند جنوبی استفاده کنند قطعاً لذت میبرند.
وی تاکید کرد :در کشــف رود هم ما دغدغه زیست
محیطی داشتیم و بیش از هزار کیلومتر که بسیاری از
مردم حتی آنجا را نمیبینند ساماندهی کردیم .ما کار خود
را تعدیل میکنیم اما سمنها هم باید همراه ما شوند.
۲۹۰zپروژه در اطراف حرم مطهر رضوی درگیر حقوق
مکتسبههستند

شهردار مشهد در بخش دیگری از این نشست به آخرین
وضعیت منطقه ثامن پرداخت و گفت :منطقه ثامن نسبت
به سه سال قبل وضعیت بهتر و قابلتحملتری دارد و ما
سعی کردیم وضعیت را بهبود ببخشیم .برای سرمایهگذاران
و ظرفیت عظیمی که در حرم مطهر وجود دارد و به آن
توجه نمیشود ناراحت هستم ،به این دلیل که باید بخشی
از تصمیمات شــهر مشهد در تهران گرفته شود .کالئی
اظهار کرد :در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی درباره
توس گفتیم که از ســال  ۹۷پروژه توس را ارائه کردیم
اما هنوز تصویب نشده است و در جلسه گفتم هیچکدام
از شما بزرگان این جلسه در طی ۲سال گذشته توس را
ندیدهاند و هیچ اطالعی از توس ندارید و متأســفانه باید
برای ما نظر بدهید .وی تصریح کرد :نهادهای خراسان
رضوی را صالحتر از این ارگانها میدانم و اگر دلســوزی
وجود داشته باشد باید اختیار را به استان بدهند.
zبهشفافیتاعتقادداریم

شــهردار مشــهد درباره طرح تفصیلی مشهد گفت:
این طرح ابتدای امر به شــورای شهر مشهد ارائهشده
و برنامهریزی ما این است آخرین طرح بهمن امسال به
شورای شهر و کمیسیون ماده  ۵ارسال شود .برای اینکه
شهر روی روال خود باشد باید طرح تفصیلی داشته باشیم
اما باید مطالبهگری در این حوزه ب ه شدت ادامه داشته
باشد .کالئی با بیان اینکه پروژه ورودی از سمت پل پرتوی
۲۷روز زودتر به اتمام میرسد ،افزود :پروژههای سازمان
عمران شهرداری مشهد عقبافتادگی ندارد.
وی اظهار کرد :در این دوره بیشترین پاسخگویی در
حوزههای مختلف انجام شده است و بیشترین مباحثی که
امروز مطرح شد از طریق همان شفافیت سامانه شهرسازی
است که تمام قراردادها را در آنجا بارگذاری کرده است و
ما اعتقاد به شفافیت داریم.
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تشکیلدفترحمایتازکودکانونوجوانان
دردادگستریها

دنیایاقتصاد-معاوناموراجتماعیادارهکل
بهزیستی خراسان رضوی گفت :ابتدای
هفته دفتر حمایت از کودکان ونوجوانان در
تمامیدادگستریهایکشورتشکیلشدو
محوریت این دفتر ،ضمانت اجرایی و
تولیگریبرعهدهدادگستریاست.
غالمحسین حقدادی در افتتاح کتابخانه ویژه کودکان کار بیان کرد:
مرکزکودکانکاروخیابانیواورژانساجتماعیبهکودکآزاریمربوط
میشود .وی افزود :وجه مشترک بین کودک کار و کودک آزاری زیاد
بوده و مرز مشخصی ندارد؛ چراکه کار کودکان نوعی کودک آزاری
تلقی میشود .معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان
رضوی خاطرنشان کرد :در سال گذشته ،بیش از هزار کودک در مرکز
حمایتی روزانه و مرکز ساماندهی کودکان خیابانی صدف نگهداری
شدهاند .در این مراکز به  ۳۰هزار کودک کار خدمت ارائه شده است.
وی با بیان اینکه «خوشبختانه ۹سازمان مردم نهاد در قالب ۲۶تیم
به  ۴۰۰۰کودک آموزش دادهاند» ،ادامه داد :همچنین در مساجد،
بسیج ،کانونهای فرهنگی و شهرداری خدماتی به کودکان کار در
این ایام ارائه شده است .حقدادی درخصوص کودک آزاری ،اظهار
کرد :علت عمده کودک آزاریها سهل انگاری و غفلت است .از
هزاران کودک غفلت میشود به طوری که در سال گذشته ۳۰۰۰
مورد کودک آزاری در حوزه اورژانس اجتماعی گزارش شده است.
مدیرکلامورعشایرخراسانجنوبیخبرداد

توزیع ۴۳۴پنلخورشیدی
بینعشایرخراسانجنوبی

ایرنا -مدیرکلامورعشایرخراسانجنوبی
گفت ۴۳۴ :پنل خورشیدی ثابت و سیار از
محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده سال
گذشتهبینعشایراستانتوزیعشد.
مهدی عصمتیپور افزود :در مجموع  ۴۳۴پنل
خورشیدی و  ۲۰۰فانوس خورشیدی با اعتبار یک میلیارد و ۶۶۹
میلیون تومان خریداری و سال گذشته و امسال بین عشایر توزیع
شده است .وی گفت ۹۳۰:خانوار عشایری استان از مزایای این پنلها
و فانوسهای خورشیدی برخوردار شدند.
مدیرکلامورعشایرخراسانجنوبیبیانکرد:پنلهایخورشیدیدر
مناطقعشایریبهمنظوراستفادهازروشنایی،شارژگوشیهایتلفن
همراه ،شارژ چراغ قوه و غیره به کار گرفته میشود .عصمتی پور گفت:
با توجه به قابلیت هر پنل خورشیدی در برخی محالت برای هر  ۲تا
سه خانوار عشایری یک پنل و در برخی نقاط برای هر خانوار یک پنل
نصب میشود ۱۳.درصد از جمعیت خراسان جنوبی عشایر هستند
کههفتدرصدجمعیتعشایرکشوردرایناستانسکونتدارند.
فرماندارتایبادخبرداد

اعزامدومینگروهبیمارانمبتالبهکرونا
ازتایبادبهمشهد

دنیایاقتصاد-فرماندارتایبادگفت:بهعلت
وجود تعداد زیاد بیماران مبتال و کمبود
امکانات پزشکی کافی دومین گروه از
بیماران کرونایی به مراکز درمانی مشهد
اعزامشدند.
به گزارش ایسنا ،محسن سیاح عنوان کرد :عدم رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی وضعیت پاک این شهرستان در
دوران شیوع کرونا را به سمت وخامت برده و مردم هنوز این وضعیت
قرمزراجدینگرفتهاند.
وی بیان کرد :در حال حاضر تعدادی از بیماران مثبت در بیمارستان
خاتماالنبیا(ص)بستریهستندودوگروهنیزبهمشهداعزامشدهاند؛
اگرمردماینموضوعراجدینگیرندوضعیتازاینکههستوخیمتر
خواهدشد.براساسگزارشمدیرشبکهبهداشتودرمانتایبادمیزان
افراد مبتال به کرونا و تعداد بیمارانی که با حال نامساعد در بیمارستان
بستریمیشوند،دراینشهرستانبسیارباالست.
حیدر احسانی همچنین اعالم کرد :سومین بخش بیمارستان تایباد
به دلیل تعداد باالی مبتالیان نیز به بیماران کرونایی اختصاص داده
شده در عین حال به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی ،فرسایش و
ابتالیهمکارانکادردرمان،امکاناتماپاسخگویبارمراجعاتنیست
بنابراینباهمراهیرئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهددومینگروهاز
بیمارانمبتالبهکرونااعزامشدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد از همشهریان تقاضا کرد :برای
حفظسالمتیخودودیگرانتاحدممکندراماکنیکهتجمعدرآنها
هست و همچنین در مراسم حاضر نشوند و در صورت حضور ضروری
حتماازماسکاستفادهوفاصلهاجتماعیرارعایتکنند.
فرمانداراسفراینخبرداد:

آغازمسدودسازیتونلهادرمعدنآلبالغ

ایســنا -فــرماندار اسفـراین از آغاز
مسدودسازی تونل های ایجاد شده در
معدنآلبالغدراینمعدنخبرداد.
طاهر رستمی با اشاره به اینکه مسدودسازی
تونلهاتوسطتیمیازشرکتآلومینیایجاجرم
انجام می شود ،گفت :اکنون این تیم در معدن مستقر شده و کارهای
مطالعاتی در حال انجام است و مسدودسازی تا دو سه روز آینده انجام
خواهدشد.
وی در ارتباط با استقرار تیم حفاظتی در معدن مذکور نیز اظهارکرد:
در حال حاضر یک تیم حفاظتی به صورت موقت از سوی ایمیدرو در
محلمعدنمستقرشدهاست.رستمیافزود:اینتیمبهمدتیکماه
درمحلمذکورمستقرخواهدبودتااینکهپروسهمناقصهتیمحفاظتی
که باید به صورت دائم در منطقه حضور داشته باشد ،به پایان برسد و
آن تیم در معدن حضور یابد .وی ادامه داد :در حال حاضر اولویت در
این معدن مساله حفاظت است و بعد از اینکه هر حفاظت در منطقه
ایجاد شد امر پی جویی و اکتشاف آغاز خواهد شد.
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جلوگیریازخامفروشیسنگآهنسنگان

دنیای اقتصاد -اهمیت و ظرفیت ویژه منطقه
سنگان خواف در زمینه استخراج سنگ آهن
درسالهایاخیرزبانزدفعاالنمعدنیوصنعتی
کشورمان بوده است؛ مجتمع سنگآهن
سنگان با ذخیره یک میلیارد تُن ،یکی از ۱۰
معدن بزرگ سنگآهن جهان و تامینکننده
خوراکاولیهتولید 17/5میلیونتُنکنسانتره،
 ۱۵میلیون تُن گندله و پنج میلیون تُن
سنگآهن در حوزه صنایع فوالدی ایران است.
از طرفی ،کارشناسان بارها بر لزوم جلوگیری از خام
فروشی سنگ آهن و فراوری آن برای کسب درآمد و
سود بیشتر تاکید کرده اند؛ حاال ۲واحد بزرگ صنعتی
و معدنی تولید گندله آهن و کنسانتره سنگآهن در
سنگان به بهره برداری رسیده و امید به فراوری بیشتر
و جلوگیری از خام فروشی این ماده ارزشمند افزایش
یافتهاست.اواخرهفتهپیشبودکهاین 2واحدصنعتی
به صورت ویدئو کنفرانس توسط رییس جمهوری در
منطقه سنگان به بهرهبرداری رسید؛ این واحدهای
بزرگصنعتیبدونحضورحتییکمهندسخارجی
ساخته و دایر شدند و در مجموع برای پنج هزار نفر
بطورمستقیموغیرمستقیمشغلایجادکردهاند.
کارخانههای پنج میلیون تنی کنسانتره فوالد
سنگان با سرمایه گذاری فوالد مبارکه و  ۲.۵میلیون
تنی «سیمیدکو» (صنعتی و معدنی توسعه فراگیر
سناباد) با سرمایهگذاری فوالد خوزستان در راستای
سیاستهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
برنامههای کالن ایمیدرو برای تامین خوراک صنعت
فوالد و جلوگیری از خام فروشی راهاندازی شد.
افزون بر  ۵۰درصد تجهیزات این کارخانهها ساخت
داخل بوده و تمام مراحل اجرای آن توسط مهندسان

مدرس خیابانی ادامه داد :تولید کنسانتره معادل
نیمی از این حجم ظرفیت امروز آغاز شد و نیم دیگر
آن ظرف کمتر از ۵۰روز آتی بطور کامل به بهرهبرداری
میرسد .وی افزود :مجموع تولید  ۵۷و نیم میلیون
تنی کنسانتره در ایران با بهرهبرداری امروز از کارخانه
سنگان به ۶۲میلیون تن در سال افزایش یافت.
سرپرست وزارت صمت اظهار کرد :بهرهبرداری
دیگر طرحهای حوزه فوالد ظرف امسال ظرفیت تولید
اسمی کشور را در این بخش راهبردی به  ۴۲میلیون
تن افزایش میدهد .مدرس خیابانی ادامه داد:ظرفیت
تولید فوالد ایران در چشمانداز سال  ۱۴۰۰نیز به ۵۵
میلیون تنرسیده و بدین ترتیب کشورمان در تولید
جهانی فوالد با دو پله صعود به رتبه هشتم در میان
کشورهای تولیدکننده فوالد دست مییابد.
zافزایشاکتشافاتمعدنیدردولتدوازدهمبه۶۵۰
هزارکیلومترمربع
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و متخصصان ایرانی انجام شده است .واحد
صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد یکی از صنایع
بهرهبرداری شده است که برای آن سرمایهگذاری
ارزی  ۱۱۷میلیون یورویی و سرمایهگذاری ریالی ۲
هزار و ۵۰۰میلیارد ریالی صورت گرفته است.
این واحد صنعتی معدنی در منطقه سنگان
خواف از این پس با تولید ساالنه دو و نیم
میلیون تن گندله آهن ظرفیت تولیدی ایران
را در این بخش زیرساختی افزایش میدهد.

مجموع سرمایهگذاری ارزی و ریالی صورت گرفته
برای راهاندازی این طرح صنعتی معدنی  ۱۸هزار
میلیارد ریال است .با فعالیت تولیدی «واحد
صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد» برای ۵۰۰نفر
به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شد.
واحد صنایع معدنی فوالد سنگان خواف خراسان
دیگر طرح راهاندازی شده امروز است که برای اجرای
آن  ۴۰هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری صورت
گرفت .این واحد صنعتی بخش زیرساختی فوالد

کشور که برای ۵۰۰نفر به صورت مستقیم ایجاد شغل
کرده ساالنه پنج میلیون تن کنسانتره سنگآهن
تولیدمیکند.
zتولید ساالنه ۲۸میلیون تن محصوالت فوالدی در کشور

حسین مدرس خیابانی ،سرپرست وزارت صمت
در این مراسم گفت :ظرفیت تولید فوالد در ایران در
مدت زمان فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم تاکنون
با افزایشی به میزان دو برابر ساالنه به تولید ۲۸میلیون
تن محصوالت فوالدی رسیدهاست.

در توافقی بین استانداری خراسان رضوی و ایمیدرو انجام شد

امضای تفاهمنامه راهاندازی بازارچه سنگهای قیمتی
دنیایاقتصاد-معاونهماهنگیاموراقتصادی
استانداریخراسانرضویازامضایتفاهمنامه
با ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران) برای راهاندازی بازارچه
سنگهایقیمتیخبرداد.
به گزارش ایرنا ،علی رسولیان در حاشیه امضای
این تفاهمنامه با اشاره به ظرفیت باالی خراسان
دنیای اقتصاد -از سالهای گذشته موضوع
قاچاق زعفران بارها از سوی صادرکنندگان
مطرحمیشد،امسالامابهخاطرمحدودیتها
و مشکالت ارزی و لزوم بازگشت ارز حاصل
از صادرات ظاهرا قاچاق این محصول شدت
گرفتهاست.
بر همین اســاس نایب رییس
شورای ملی زعفران گفت :بعد از
اینکه صادرکننده زعفران خود را
میفروشــد ،بانک مرکزی بیان
میکند کــه صادرکننده باید با
وجود اینکــه زعفران خــود را  ۶۰۰تا  ۷۰۰دالر
فروخته ۱۳۰۰ ،دالر تعرفه گمرکی بپردازد.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا میری افزود :عالوه بر
این صادرکننده زعفران را با  ۵درصد سود فروخته،
یعنی یک کیلو زعفران  ۸میلیون تومان به فروش
رسیده و  ۴۰۰هزار تومان برای فرد سود داشته ،اما
بانک مرکزی بیان میکند که باید از بازار ،ارز بخرد،

رضوی در حوزه سنگهای قیمتی گفت :فرآوری
 ۸۵درصد ســنگهای قیمتی کشــور در استان
خراسان رضوی انجام میشود و ذخایر معدنی استان
در این زمینه قابل توجه است همچنین وجود حرم
مطهر رضوی به عنوان عامل مهمی برای رونق بازار
بخش سنگهای قیمتی است.
وی ادامه داد :حدود  ۳۰میلیون زائر داخلی و بین
سه تا چهار میلیون گردشگر خارجی که در طول
سال به استان میآیند همگی متقاضی سنگهای

نایب رییس شورای ملی زعفران مطرح کرد

ضرر2/5میلیونتومانیدرهرکیلوگرمزعفران
بــه طور مثال  ۱۷هزار تومان ارز خریداری کند و
بعد با قیمت  ۱۵تا  ۱۶هزار تومان به سامانه نیما
بدهــد ،یعنی در  ۱۳۰۰دالر ،به ازای هر دالر باید
 ۱۴۰۰تومان ضرر کند.
میری ادامه داد :اینها بدان معناست که صادرکننده
دو بار ضرر میکند .مگر صادرات زعفران چقدر سود
دارد که باید در یک کیلو زعفران  2/5میلیون تومان
ضرر کند؟ این اتفاق موجب میشود که مسیر قاچاق
باز شود ،زیرا صادرکننده برای یک کیلو زعفران باید
 ۲تا  ۲.۵میلیون تومان به بانک مرکزی بدهد که
این ضرر اســت ،در حالی که برای زعفران قاچاق
یک میلیون تومــان میدهد .قاچاق را هم راحت

رییسهیاتمدیرهانجمنشرکتهایحملونقلبینالمللیخراسانرضوی:

مرزترکمنستانهنوزبازنشدهاست

دنیای اقتصاد -رییس
هیات مدیره انجمن
شرکتهای حمل و نقل
بینالمللی خراســان
رضوی گفت :بر اساس
آنچه به صورت قطعی اعالم کردند ،قرار
بودمرزترکمنستان ۲۱خردادبازگشایی
شود .طرف ترکمنستانی بارها اعالم
کرده،منتهادقیقه ۹۰و روزآخربهتاخیر
افتاده است .آنچه از ظواهر پیداست و
مقامات دولتی بیان میکنند ،این بوده
که تاریخ  ۲۱خرداد قطعی است ،اما با
وجود بازگشــایی پل سرخس ،مرز
ترکمنستانهنوزبازگشایینشدهاست.
زمانیان یــزدی همچنین با اشــاره به
اینکه متاسفانه همیشه در مرز دوغارون با
توقفهای زیادی مواجه هســتیم ،تصریح
کرد :در حال حاضر توقفهای طوالنی در مرز
دوغارون داریم و ماشینها بین  ۱۰تا ۱۲روز
توقف دارند ،تعداد پذیرش نیز کم و حدود
 ۲۰۰تا  ۲۵۰عدد در روز است که مقداری

قیمتی هستند و ما میتوانیم در کشورهای عربی،
همسایه و اروپا به صورت جدی حضور پیدا کنیم.
معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریخراسان
رضوی گفت :مشهد شهر جهانی سنگهای قیمتی
است و امیدواریم بتوانیم بازارچه سنگهای قیمتی
را در این شهر ایجاد و آزمایش ،فرآوری و همچنین
فروش این سنگها را در یک مجموعه کامل مانند
بازارچه گردآوری کنیم.
رسولیان با اشاره به امضای تفاهمنامه بین معاونت

هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی
و ایمیدرو گفت :بنا شد در این زمینه کارگروهی به
ریاست معاونت اقتصادی استانداری و دبیری انجمن
سنگهای قیمتی در استان تشکیل شود.
وی ادامه داد :ایمیدرو نیز متعهد شــد در این
زمینه با دستگاهها تعامل الزم را صورت دهد و محل
بازارچه و تسهیالت مرتبط با فعالیت بنگاههای این
بخش را تامین کند.
رســولیان اضافه کرد :بخشی از این تسهیالت

از منطقه ویژه و مقداری از دوغارون میروند.
عمالکامیونهامخصوصابارهایترانزیتیکه
کانتینر دارند ،متوقف شدند و این توقفهای
دوغارون که هر چنــد وقت یک بار ایجاد
میشود ،آزاردهنده شده و مشکالت زیادی
را برای شرکتهای حمل و نقل و صاحب
کاالها ایجاد میکند.
وی اضافه کرد :بخشی به دلیل مشکالت
داخل افغانستان و طرف افغانستانی بوده و
مقداری مربوط به طرف ایرانی اســت که
بایــد با رایزنی حل کنند .االن در دوغارون
مشکل توقف زیادی داریم که نهایتا روزی
 ۲۵۰تا ۳۰۰ماشین عبور میکنند که بخش
زیادی از منطقه ویژه میروند ،اما مهم برای
ما دوغارون و کاالهای ترانزیتی اســت که
روزی تنها  ۱۰تا  ۲۰ماشین حامل کاالی
ترانزیتی خارج میشود ،این تعداد کم باعث
شده بارها در بندرعباس دپو شود ،ماشینها
در دوغارون توقفهای طوالنی داشته باشند و
هزینه حمل نیز افزایش یابد که این مشکالت
به دلیل این توقفها ایجاد شده است.

میبرند ،قاچاقچیها به دفتر صادرکننده آمده و از
وی میخواهند زعفران را تحویل دهد و همانجا
نیز پول آن را پرداخت میکنند .این سختگیریها
موجب انجام قاچاق میشود .نایب رییس شورای
ملی زعفران در خصوص دلیل خام صادر شــدن
زعفران ،گفت :وقتی ما یک محصول استراتژیک
داریم و اولین تولیدکننده زعفران در جهان شناخته
میشویم ،باید به سمت صنایع تبدیلی خود برویم،
یعنی به صورت خام صادر نکنیم .زعفران عالوه بر
مصرف خوراکی ،مصرف صنعتی نیز دارد ،بنابراین
اگر زعفران خام به کشور دیگری نفرستیم ،برای
اینکه مصرف صنعتی دارد ،اشتباه است.

zضرورت سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع تبدیلی
زعفران

وی اضافه کرد :ما میتوانیم زیرساختهایی فراهم
کنیم که از زعفران در صنایع تبدیلی استفاده شود
تا تولید ما افزایش یابد ،نگرانی نداشته باشیم و از
افزایش تولید خود خوشحال باشیم ،اما به این دلیل
که صنایع تبدیلی نداریم و سرمایهگذاری صورت
نگرفته ،مجبور هســتند زعفران را به صورت خام
صادر کنند .اگر این کار را انجام ندهیم و زعفران روی
دست کشاورز بماند خوب نیست .زمانی میتوانیم
زعفــران را به صورت خام صادر نکنیم که بتوانیم
مقدار زعفرانی که در صنایع تبدیلی خودمان نیاز

داداد غریب پور ،رییس سازمان نوسازی و توسعه
معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هم گفت:
با راهاندازی کارخانه گندله سازی توسعه فراگیر
سناباد ،مجموع سرمایه گذاریهای این بخش در
مجتمع سنگان خواف به بیش از  ۱.۴میلیارد دالر
افزایش یافت .وی افزود :با راهاندازی بقیه واحدهای
تولیدی فرآوری سنگ آهن ،در مجموع  ۱.۹میلیارد
دالر سرمایه در این بخش جذب میشود.
غریبپور ادامه داد :یک واحد تولیدی دیگر برای
تولید کنسانتره سنگ آهن تا پایان سال در مجتمع
سنگان راهاندازی میشود .وی گفت :ایجاد ۱۷.۵
میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره و  ۱۵میلیون تن
گندله در سنگان در سالهای آینده ،خوراک تولید۱۰
میلیون تن فوالد کشور را تامین میکند.
هزینه اکتشاف سنگهای قیمتی است که ایمیدرو
با کمک دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری،
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
و بخــش خصوصــی کار اکتشــاف آن را انجام
خواهد داد.
 ۳۹نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در کشور
ایران شناسایی شده است که حداقل  ۱۵نوع از این
تعداد در خراسان رضوی وجود دارد.
از جمله سنگهای ارزشمند در خراسان رضوی
می توان به آکوآمارین ،عقیق ،انواع کوآرتز ،ژاسپر،
فیروزه ،گارنت و زنولیت اشاره کرد.
شورای جهانی صنایع دســتی در سال ۱۳۹۵
مشهد را به مدت یک سال به عنوان شهر جهانی
سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی انتخاب کرد.
داریم را تامین و مازاد بر آن صادر کنیم.
میری خاطرنشــان کرد :اکنون نمیتوانیم ادعا
کنیم چرا زعفران را به صورت خام صادر میکنیم
و نباید زعفران خام صادر شود ،در غیر این صورت
باید چه کار کنیم؟ با  ۵۰۰تن زعفران تولید شده
چــه کاری میتوانیم انجام دهیــم؟ االن که خام
صادر میکنیم چنین وضعیتی داریم .قیمت اکثر
محصوالت و مایحتاج ما ظرف  ۴ ،۳ماه  ۲تا  ۵برابر
شده ،اما زعفران نه تنها افزایش نیافته ،بلکه کاهش
هم داشته است.
نایب رییس شــورای ملی زعفران بیان کرد :اگر
بخش خصوصی ورود پیدا کرده و سرمایهگذاری
کند ،میتوانیم به ســمت صنایع تبدیلی برویم یا
اینکه دولت از شرکتهای دانشبنیان حمایت کند
و آنها ورود پیدا کنند تا به سمتی برویم که بتوانیم
مانند کشورهای دیگر که از زعفران ،صنایع جدید
تولید میکنند ،صنایع تبدیلی تولید کنیم و دیگر
نگران افزایش تولیدمان نباشیم.
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دستگاههایدولتیخراسانرضویبرایبهبودمحیطکسبوکارمکلفشدند

شبکهبانکیمشکلگشایبخشخصوصی؟

کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی  22پیشنهاد برای بهبود محیط کسب و کار استان مطرح کرده است
دنیایاقتصاد،زهراصفدری-شورایگفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از
دستگاههای مختلف درخواست کرده هر کدام
در حوزه کاری خود ،موانع و مشکالت موجود
در مسیر کسب و کار را شناسایی و برای حل آن
مشکالت ،پیشنهادهایی ارائه کند .تا در نهایت
با پیگیریهای شورای گفتوگو برای اجرای آن
پیشنهادها ،رتبه کسب و کار استان بهبود یابد.
در واقع ،شورای گفتوگو با این کار میخواهد
از راهکارهای دولت برای حل مشکالت بخش
خصوصیاستفادهکند.
به گفته علی اکبر لبافی ،رئیس
دبیرخانه شورای گفتوگوی
خراسان رضوی ،این موضوع یک
تکلیف قانونی است که همه
استانهابایدبهآنعملکنند؛یکی
از تکالیف قانون بهبود محیط کسب و کار این است که
دستگاههای اجرایی در سطح معاون مدیرکل باید یک
نفر را به عنوان مسوول پیگیری امور مربوط به بهبود
محیط کسب و کار در حوزه دستگاه معرفیکنند .اینها
وظیفه دارند که قوانین و مقررات موجود،
دستورالعملها ،رویه های وزارتخانه و دستگاههای
مافوق را از نظر بخش دولتی مجری قانون بررسی و این
موانع را استخراج کنند و با مطرح کردن آن در جلسات
شورای گفتوگو ،موضوع را با بخش خصوصی در میان
بگذارندتابهتعاملیبرایاصالحاینرویههابرسند.
لبافی میگوید :بیش از  25دستگاه اجرایی استان
نمایندگان بهبود خود را معرفی کرده اند که برخی
دستگاهها که مجری قوانین هستند ،پیشنهادهای
اصالحی را هم برای ما به دبیرخانه ارائه کرده اند.
همینچندماهپیشبودکهتمامیموانعومشکالت
موجود در بخش تعاون ،در شورای گفتوگو بررسی و
موضوع برای وزیر کار هم ارسال شد و به گفته لبافی،
اجرای پیشنهادات برای حل این موانع هم اکنون در
دست اقدام است .در حوزه سازمانهای استاندارد و
دامپزشکی هم پیشنهادهایی از سوی دولتیها مطرح
شد و در دست اجراست.
 22zپیشنهاد شبکه بانکی برای حل مشکالت تامین
اعتباربنگاههایاقتصادی

اما عمده مشکالت بخش خصوصی خراسان
رضوی در سه حوزه مالیاتی ،بیمه ای و بانکی است؛
در شاخصهایی که از نگاه بخش خصوصی از سوی
اتاق ایران منتشر میشود هم ،رتبه استان در همین
شاخصهامناسبنیست .درهمینراستا،هفتهپیشو
درجلسهدبیرخانهشورایگفتوگویخراسانرضوی،
معاون بانک ملی استان به نمایندگی از کمیسیون
هماهنگی بانکها ،پیشنهادهایاین کمیسیون برای
حل مشکالت بانکی و در نهایت بهبود محیط کسب
و کار را ارائه کرد؛  22پیشنهاد که اگر چند مورد از
مهمترین آنها اجرایی شود ،شاید رشد قابل توجهی
در شاخصهایی چون اخذ اعتبار و حمایت از سرمایه
گذارانشاهدباشیم.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی
معتقد است با اجرایی شدن برخی از این پیشنهادها
نسبتمصارفبهمنابعبانکیاستانوسرمایهگذاریها
افزایشقابلتوجهیخواهدداشت.موضوعیکهعلیرضا
رزم حسینی از زمان مدیریتش در استانداری خراسان
رضوی ،بارها بر آن تاکید کرده و خواستار جلوگیری از
خروج منابع بانکی استان و صرف آنها در همین خطه
شده است.
zدرخواست برای استقرار صرافی بانکهای بزرگ
درمشهد

امابدنیستاشارهایبهبرخیازپیشنهادهایشبکه
بانکی استان داشته باشیم؛ حمید صفایی نیکو ،معاون
بانک ملی خراسان رضوی میگوید :حدود 22مشکل
واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی را در حوزه
تامین منابع مالی احصا کردیم که در صورت مرتفع

لبافی :با اجرایی شدن برخی از این
پیشنهادهانسبتمصارفبهمنابع
بانکی استان و سرمایهگذاریها
افزایش قابل توجهی خواهد داشت

شدن ،ریل گذاری خوبی در تسهیل و تسریع اعطای
تسهیالتخواهدبودکهالبتهازاین 22مورد 3موردحل
شده است .استقرار اکثر صرافیهای بانکی در پایتخت،
استانهابهویژهخراسانرضویرادرپرداختتسهیالت
ارزی دچار مشکل کرده است و به همین دلیل شبکه
بانکیاستانپیشنهادیارائهکردهاست؛صفایینیکودر
این باره میگوید :برای پرداخت تسهیالت ارزی باید با
تهران ارتباط بگیریم و آنها هم پرونده های اعتباری ما را
درنوبتمیگذارندومانمیتوانیمبهسرعتنیازواحدها
را تامین کنیم .وی میافزاید :ما در بانک ملی به سمت و
سویبرخورداریازصرافیملیدراستاناقدامکردهایم
کهدرحالانجاماستاماپیشنهادایناستکهچندین
صرافی از بانکهای بزرگ در مشهد مستقر شود تا نیاز
به این نباشد که تهران ما را در اولویتهای پرونده قرار
دهد .بدین ترتیب ،نیاز ارزی واحدهای تولیدی بهتر و
باسرعتبیشتریتامینمیشود.
zپیشنهادهاییبرایحلمشکلتسهیالتخریدماشین
آالت دسته دوم

یکی از مشکالت امروز صنایع ،تامین ماشین آالت
برای تولید است؛ برخی ماشین آالت در کشور تولید
نمیشود و وارداتی است و در بحث واردات دستگاهها
همیاقیمتتمامشدهآنقدرباالستکهتوجیهاقتصادی
ندارد (مثل دستگاههای چاپ که در سطح دنیا گران
استووقتیبهایرانمیآیدهزینههایشبسیارسرسام
آور است و به همین دلیل واحدها به سمت خرید دسته
دوم آنها میروند) و یا به خاطر تحریمها ،امکان واردات
برخی ماشین آالت نیست و باید چند مسیر طی شود و
در نهایت هزینه وارد کردن ماشین افزایش می یابد.
معاون بانک ملی خراسان رضوی میگوید :ما در
بانکها،اعتباراترامیتوانیمبرایماشینآالتیبدهیم
که نو و دسته اول باشند و باید از نمایندگی فروش و یا

سازندهخریداریشوند.اماپیشنهادمانایناستکهدر
حالتفعلیکهتحتفشارهستیم،بانکهابتوانندبرای
ماشینآالتاستوکودستهدومکهعمرمفیدشتمام
نشده،بانظرکارشناسفنیبانک،تسهیالتیقائلشوند.
احمداثنیعشری،عضوهیاترئیسه
انجمنمدیرانصنایعخراسانهمدر
اینباره میگوید :برای سرمایهگذاران
صنعتی ،سرمایهگذاری برای خرید
تکنولوژیهایجدید،بسیارگرانودر
حدزیادیغیرممکناستوکارآفرینانبخشتولیدتوان
مالی الزم برای خرید ماشین آالت نو مبتنی بر
تکنولوژیهایجدیدراندارند.ازطرفی،پائینبودنسطح
تکنولوژی باعث شده کیفیت تولیدات ،امکان رقابت با
کاالهای خارجی را نداشته باشند و فاصله کیفی با
تولیدات جهانی زیاد باشد .لذا برای کم کردن فاصله با
تکنولوژیهایجدیدمیتوانازماشینآالتدستدوم
خارجی که کمتر از  5سال از عمر آنها میگذرد،
استفادهکرد؛اینتکنولوژیهابسیارارزانترازقیمتروز

صفایی نیکو :ما در بانک ملی به
سمت و سوی برخورداری از صرافی
ملی در استان اقدام کرده ایم که
در حال انجام است اما پیشنهاد این
است که چندین صرافی از بانکهای
بزرگ در مشهد مستقر شود تا نیاز
به این نباشد که تهران ما را در
اولویتهای پرونده قرار دهد

تکنولوژیهایجدیداست.
رئیسکمیسیون مالیات اتاق مشهد میافزاید :شاید
این تصمیم در شرایط رونق اقتصادی تصمیم درستی
نباشد ولی در شرایطی که امروز گرفتار آن هستیم
تصمیماشتباهینیستوفاصلهکیفیبسیارزیادامروز
را با محصوالت جهانی در حد قابل توجهی کاهش
میدهد و هزینههای تولید تقلیل پیدا میکند .عالوه
براینها،سرمایهگذارانتولیدیباتوانمالیکمترامکان
حضوردرفعالیتهایاقتصادیراپیدامیکنندوانگیزه
بیشتریبرایسرمایهگذاریفراهممیشود.
zتفویضاختیاربرایصدورضمانتنامههایارزی

اما موضوع عدم صدور ضمانتنامههای ارزی هم
مشکل دیگری است که بخش خصوصی خراسان
رضویماههاستکهباآندستبهگریباناست؛صفایی
نیکو ،معاون بانک ملی خراسان رضوی میگوید :هیچ
بانکی در استان در حال حاضر امکان صدور این ضمانت
نامههارانداردوبهتراستباتفویضاختیاربهسمتحل
اینمشکلبرویم.اثنیعشریهممعتقداستاصوالَدر
هرمرحلهازفعالیتهایاقتصادیعدمتمرکزفعالیتها
در مرکز و تفویض اختیار به مقامات محلی و استانی
کمکموثریدرتسریعانجامامورخواهدبودمشروطبر
آنکهاینتفویضاختیارموجبطوالنیترشدنفرآیند
انجامکارهانشودوازبرخیتنگنظریهایمحلیبدور
باشدوافرادیکهمتولیصدورضمانتنامههامیشوند،
اطالعات و آگاهی کامل از فرآیند انجام امور داشته و
آموزشهای الزم را فرا گرفته باشند و ضرورت نداشته
باشد برای هر بخش جزئی از کار اقدام به استعالم از
مرکزکنند.
zلزوم استفاده از تسهیالت سرمایه در گردش برای
سرمایهدر گردش

کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی

بهدنبال تسهیلگراییبرایدستیابیبهجهشتولید

حسن مونسان ،دبیر شورای هماهنگی بانکهای
خراســان رضوی میگوید :پیشــنهادهایی که
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مهیا کرده،
حاصلجمعبندینظراتشبکهبانکیوکارشناسان
بانکی استان است تا موانع موجود در سال جهش
تولیدرابدانیموباتسهیلآنهابرایدستیابیبهجهشتولیدحرکت
شتاببخشیداشتهباشیم.
وی با بیان اینکه بحث ارز دولتی و نیمایی یکی از موضوعات امروز سرمایه
گذاران اســتان است ،می افزاید :بانک مرکزی در کل کشــور ارز را براساس
نیازهای متقاضیان و گروههای کاالیی به صورت نیمایی و دولتی تخصیص
میدهد .پیشــنهاد ما این اســت که بانک مرکزی برای استان سهمیه ای
اختصاص دهد؛ با اینکار روند کار با ســرعت بیشــتری انجام و مشکل حل
میشود.
مونسان تصریح میکند :ســهمیه هر استان بایســتی براساس فعاالن
اقتصادی و بخش خصوصی و درصد اثرگذاری که دارند ،درنظر گرفته شود
واگرموانعیدراینزمینهبرایتخصیصسهمیهوجودنداشتهباشد،میتوان
نیازاستانرامحاسبهوبراوردکرد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراســان رضوی در خصوص ضمانت
نامههای ارزی نیز میگویــد :صدور این ضمانت نامه ها اکثرا در تهران انجام

میشود و برخی بانکهای استانی نیروی ارزی متبحر ندارند اما پیشنهاد ما
این است بانکهای توانمندی که نیروهای متخصص و متبحر در این زمینه
دارند ،کار صدور ضمانت نامه ها را در اســتان انجام دهند و بدین ترتیب نیاز
صادرکنندگان به این مقوله مرتفع شود .مونسان درباره تسهیالت دهی برای
وارداتماشینآالتدستهدومباعمرمفیدبهعنوانیکیدیگرازپیشنهادات
شبکه بانکی میگوید :بانکها براساس مقررات مکلفند صرفا برای ماشین
آالت دسته اول تســهیالت بدهند اما با توجه به مشکالتی که در این زمینه
هست و بعضا ماشین آالت دسته دوم ممکن است وارد شود ،پیشنهاد ما این
است که بانک بتواند برای آن دسته ماشین آالت که در شرایط تحریم امکان
واردات دسته اول آنها نیست ،در صورت تایید کارشناسان بانکی تسهیالت
بدهد.ویتاکیدمیکند:ماسعیکردیممسائلیکهمنجربهمشکالتفعاالن
اقتصادی میشود را احصا کنیم و اینکه همه این پیشنهادات اجرا شوند نیاز
به اصالح قوانین و مقررات دارد و در این راســتا پیشنهاد دادیم بانک مرکزی
مجوزهای قانونی که الزم است از مجلس و دولت بگیرد را اخذ کند .مونسان
یادآور میشود :شــورای گفتوگو اقدام خوبی کرده و از تمام دستگاههای
اجرایی خواســته موانع موجود در مسیر کسب و کار را شناسایی کنند .ما در
راستایدرخواستشورایگفتوگواینپیشنهادهارامطرحکردیموازمسیر
بانک مرکزی هم جداگانه درخواست میکنیم و امیدواریم به نتیجه مطلوب
برسیم.

به عنوان یکی از مشکالت بانکی این استان مدعی
است امروز بخشی از تسهیالت سرمایه در گردشی که
دریافت میشود ،صرف پرداخت بدهیهای مالیاتی و
بیمهای شرکتها میشود و در نتیجه بازدهی الزم از
سرمایه در گردش صورت نمیگیرد و تولیدکننده و
فعال اقتصادی هم نمیتواند تسهیالت را بازپرداخت
کند.
در همین راستا ،شبکه بانکی تاکید دارد پولی که
به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه در گردش
میدهد ،در بخشهای دیگر و جز برای سرمایه در
گردشهزینهنشود.
اما رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد این موضوع
را رد میکند و میگوید :خوشبختانه سازمان تامین
اجتماعیوسازمانامورمالیاتیدرموردبدهیاشخاص
حقوقی بویژه تولیدکنندگان امکان پرداخت اقساطی
بدهی را فراهم کردهاند و کمتر ضرورت وجود دارد که
این بدهیها از محل سرمایه در گردش جبران شود.
بانکها هم میتوانند نظارت ویژه و دقیقتری بر امر
استفادهازوامسرمایهدرگردشدراجرایفرآیندتولید
داشتهباشندومصارفمالیراکنترلکنند.
اثنی عشری میافزاید :در هر حال اکثریت قاطع
تولیدکنندگان نه تنها این وامها را در امر سرمایه در
گردش بکار میگیرند بلکه این ارقام پاسخگوی نیاز
آنها هم نیست و نمیتوان عملکرد تعداد محدود را
به حساب کل وام گیرندگان و کارآفرینان در بخش
تولیدتلقیکرد.
zحذففاکتورهایصوریبرایدریافتتسهیالت

حذف فاکتور در دریافت تسهیالت ،یکی دیگر از
مواردی است که شبکه بانکی به عنوان مانع بهبود
محیط کسب و کار آن را شناسایی کرده و مدعی است
اینفاکتورهابیشترحالتصوریپیداکردهواکثرافراد
این فاکتورها را به طور صوری تهیه و ارائه میکنند.
بنابراین باید مرحله دریافت این فاکتورها را برای ارائه
تسهیالتحذفکرد.
صفایینیکوازواریزاصلتسهیالت
سرمایهدرزمانتمدیددرسررسید
به عنوان یکی دیگر از موارد الزم به
اصالح اشاره و بیان میکند :در سال
دوم تمدید تسهیالت باید اصل
تسهیالتپرداختشودوبعددوبارهنسبتبهپرداخت
وام اقدام شود که این امر میتواند اصالح شود و دیگر
پرداخت اصل تسهیالت مالک نباشد .با این اقدام
مشکلبسیاریازفعاالناقتصادیمرتفعمیشود.
تشکیل تیم تخصصی و فنی برای بازنگری در کلیه
ضوابطابالغیدررابطهبااعطایتسهیالتوهمچنین
درنظر گرفتن سهمیه خاص ارزی به خراسان رضوی
برای تسهیالت دهی به تولیدکنندگان در راستای
واردات مواد اولیه و ماشین آالت از دیگر پیشنهاداتی
است که کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان
رضوی به دبیرخانه شورای گفتوگوی استان ارائه
کرده است.
موضوع عدم تخصیص اعتبار برای پروژ ههای
سرمایهگذاریاستانهممسالهدیگریاستکهمعاون
بانک ملی خراسان رضوی به آن اشاره کرده و میگوید:
پیشنهاد ما این است که برای حداقل  200پروژه
اقتصادیدراستانازطریقمدیرانعاملبانکهابتوان
اعتبارتخصیصداد.درحالحاضربرایاینموضوعیک
سقف وجود دارد و اگر بودجه در اختیار خودمان باشد
و تصویب کنیم و اعتبار بدهیم ،روند کار بهبود مییابد.
بازنگری در ماده  37قانون تامین اجتماعی برای رفع
مشکل واگذاری واحدهای تملیکی بانکها و اعمال
دوبارهموضوعاجارهبهشرطتملیکاینواحدها،ازدیگر
پیشنهادات کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان
رضوی در راستای بهبود محیط کسب و کار است.

اثنیعشری :برای کم کردن فاصله
با تکنولوژیهای جدید میتوان
از ماشین آالت دست دوم خارجی
که کمتر از  5سال از عمر آنها
میگذرد ،استفاده کرد؛ این
تکنولوژیها بسیار ارزانتر از قیمت
روز تکنولوژیهای جدید است

با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر اتفاق افتاد

اتصال ۱۱۶روستای جدید در خراسان رضوی به شبکه ملی ارتباطات
دنیای اقتصاد -با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر
ارتباطات ۱۱۶،روستایجدیددرخراسانرضوی
بهشبکهملیارتباطاتمتصلشدند.
به گزارش تسنیم ،با بهرهبرداری از  312سایت ،هزار و
 34روستادرسطحکشوربهشبکهملیاطالعاتاتصال
یافت که خراسان رضوی نیز در این میان دارای سهم
بود .مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان
رضوی در این مراسم که وزیر ارتباطات نیز به صورت

ویدئو کنفرانسی حضور داشت گفت :هم اکنون شاهد
اتصال 116روستا به شبکه ملی اطالعات در این استان
باافتتاحوارتقای 34سایتایرانسلهستیم.
علی دلگیر افزود :در این پروژه که با هزینه بیش از35
میلیارد تومان انجام شد در مجموع حدود 68هزار نفر
ساکندرروستاهایخراسانرضویزیرپوشششبکه
ملیاطالعاتقرارمیگیرند.
وی ادامه داد :خراسان رضوی از نظر سهم تعداد

روستاهای کشور که امروز به شبکه ملی اطالعات
متصل می شوند رتبه سوم کشوری را داراست.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان
رضوی گفت :در این برنامه  18سایت جدید ایرانسل
با فناوری  3Gو  4Gو با اعتبار  27میلیارد تومان با
سرمایهگذاری بخش دولتی تاسیس شده که در
مجموع 57روستایخراسانرضویرازیرپوششدارد.
دلگیرافزود:همچنین 16سایتایرانسلباهزینه8.8

میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی
از سیستم  2Gبه  3Gو  4Gارتقا یافته است که در
مجموع 59روستا را در بر میگیرد.
وی ادامه داد :در حال حاضر  82درصد از روستاهای
دارای بیش از 20خانوار خراسان رضوی به شبکه ملی
اطالعات متصل هستند و برنامه اتصال  12درصد
روستاهای باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم انجام
خواهد شد .مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات

خراسان رضوی گفت :از مجموع کل روستاهای
خراسان رضوی هم اکنون  475روستای دارای بیش
از 20خانوار به شبکه ملی اطالعات متصل نیستند که
برنامه ریزی برای اتصال این تعداد روستا در حال انجام
است .دلگیر دسترسی به سرعت باالی شبکه و پایین
بودن نرخ خدمات برای کاربران و سرویس دهندگان را
ازویژگیهایاتصالبهشبکهملیاطالعاتدرروستاها
عنوان کرد.

خبر
روسای اتاق بازرگانی و خانه صنعت خراسان رضوی
هشدار دادند

رشد فعالیتهای داللی به جای
کارآفرینی ،مانع بزرگ جهش تولید

دنیای اقتصاد -رئیس و جمعی از اعضای هیات رئیسه
خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی در دیدار
با رئیس اتاق ایران ،پیرامون مسائل اقتصادی و نقش
تشکلها در رفع موانع و مشکالت موجود به بحث و
تبادل نظر پرداختند.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران در این دیدار ،با تاکید
بر نقش و جایگاه تشکلها در رفع موانع و مشکالت اقتصادی،
خواستار انسجام و اتحاد بیش از پیش آنها برای داشتن صدایی
واحد در جهت بیان دیدگاهها و نظرات کارشناسانه به مدیران و
مسووالن کشور شد.
شافعی با بیان اینکه «بدون تردید دولت نمیتواند بدون
پشتوانه بخش خصوصی و نظرات و دیدگاههای کارشناسانه
این بخش در رفع موانع و مشکالت اقتصادی کشور موفق شود»،
گفت :این امر در سایه اتحاد و انسجام تشکلها و بیان دیدگاههای
مشترک آنها اتفاق می افتد و هر چه این پشتوانه اتحاد و انسجام
بین تشکلهای اقتصادی قویتر باشد ،به همان میزان بخش
خصوصی در ارائه نظرات و عملی شدن خواسته ها و انتظارات
خود از مسووالن و مدیران موفقتر خواهد بود.
رئیس اتاق ایران آمادگی خود را برای حضور در برنامه ها و
جلسات تشکلها و شنیدن نقطه نظرات آنها اعالم کرد و دیدار
با هیات رئیسه خانه صنعت خراسان رضوی را فرصتی مغتنم
برای خود برشمرد.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش نقبی به محدودیت منابع
در کشور زد و گفت :گرچه دچار محدودیت منابع هستیم ولی
بسیاری از اقداماتی که دولت انجام میدهد ،ربطی به محدودیت
منابع ندارد و میتواند با تغییر رویه ها ،شیوه ها و سیاستها بر
بسیاری از مشکالت و تنگناهای موجود اقتصادی که کشور از
آن رنج میبرد ،فائق آید.
zمدیریت واحد ،نیاز امروز مرزهای ایران

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی همچنین با انتقاد از مدیریت حاکم بر مرزهای کشور ابراز
کرد :متاسفانه تا زمانی که در مرزهای کشور از مدیریتی واحد و
یکپارچه برخوردار نشویم ،همواره مشکالتی برای صادرکنندگان
و واردکنندگان وجود خواهد داشت .مدیریت واحد مرزی یک
اصل مسلم است که در تمام دنیا رعایت می شود و ضرورت امروز
مرزهای ماست.
شافعی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «جهش
تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت :بخش خصوصی شاید
بیش از دیگران برای موضوع جهش تولید ،نظر ،پیشنهاد و
راهکار دارد و اگر دولت به نظرات این بخش به عنوان دلسوزان
و متعهدان به رشد و شکوفایی اقتصادی و تولیدی کشور توجه
کند ،بی شک میتواند در این مسیر بهتر و موفقتر حرکت کند.
zایجاد پنجره ای واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار در کشور

وی دو خبر مسرت بخش در باره بهبود محیط کسب و کار اعالم
کرد و گفت :با هماهنگی وزارت اقتصاد تا پایان امسال به دنبال
ایجاد پنجره ای واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار در کل
کشور هستیم که مرحله آزمایشی آن از هم اکنون در  5استان از
جمله تهران و خراسان رضوی آغاز شده است و تحقق آن ،همت
همگان به ویژه تشکلها را میطلبد.
رئیس اتاق ایران به همکاری نزدیک اتاق ایران با دستگاه قضا
نیز اشاره کرد و افزود :به زودی دادگاههای تجاری در اتاق ایران
راه اندازی خواهد شد و این موضوع بی شک بر فضای کسب و کار
و بهبود آن تاثیری مثبت خواهد داشت.
zلزوم پرهیز از موازی کاری تشکلها

حسن حسینی ،رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی نیز در این نشست با اشاره به شیوع ویروس کرونا بر لزوم
انسجام و اتحاد بین تشکلهای بخش خصوصی بیش از هر زمان
دیگری تاکید کرد.
حسینی گفت :تشکلهای اقتصادی همانند اعضای یک
خانواده بهتر میتوانند مشکالت خود را حل و فصل کنند و در
سایه این اتحاد ،انسجام ،همدلی و همفکری است که همگرایی
جای واگرایی را خواهد گرفت و این مهم موجب تقویت تشکلها
و شنیدن صدای واحد آنها خواهد شد.
رئیس خانه صنعت استان از موازی کاری تشکلها به عنوان
یکی از آسیبها یاد کرد و افزود :باید در حوزه های اقتصادی اعم از
مسائل مالیاتی ،مسائل ارزی و ...بین تشکلها تقسیم کار صورت
گیرد و هر تشکل مسوول پیگیری و رصد مسائل خاص مربوط
به خود باشد تا از موازی کاری و اتالف وقت و تکرار پیگیری
موضوعات مشابه پرهیز شود.
حسینی به رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد نماینده ای از سوی
اتاق در تشکلها حضور یابد تا مشکالت و مسائل آنها در جلساتی
به صورت مستمر و ماهیانه به رئیس اتاق منتقل شود و از طریق
وی در سطح ملی پیگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات خانه
صنعت در تامین اقالم و تجهیزات پزشکی واحدهای تولیدی
و سازمانهای دولتی در آغاز شیوع ویروس کرونا گفت :ظرف
یک هفته بالغ بر  70هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده در میان
واحدهای تولیدی توزیع شد .بخش خصوصی و تشکلها در
مبارزه با این بیماری تالش قابل تحسینی داشتند.

ضمیمه هفتگی استان خراسان رضوی
روزنامه اقتصادي صبح ايران

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

اقتصاد تابان مدیر مسوول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370
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درنشستتخصصی«بررسیزمینهحضوربنگاههای
بخش کشاورزی در بازار سرمایه» مطرح شد

امکان راهاندازی بورس مستقل
در خراسان رضوی

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

دنیای اقتصاد -مدیرکل امور اقتصاد و
دارایی خراسان رضوی گفت :تشکیل
بورسخراسانازجملهاقداماتیاستکه
باهدفاستفادهازظرفیتبازارسرمایهدر
استان ،از چندی پیش در دست بررسی
است .البته معتقدیم که بورس خراسان در صورت ایجاد و
راه اندازی ،باید ویژگیهای بارزی داشته باشد و حتی
ممکن است برای آن آییننامه و قوانینی تدوین شود که
متفاوتازبورستهرانباشند.
«حسین امیر رحیمی» در نشست تخصصی که از سوی
کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد و با محوریت «بررسی
زمینه حضور بنگاه های بخش کشاورزی در بازار سرمایه» برگزار
شد،اظهارکرد:برایافزایشسرمایهگذاریوبهرهگیریازظرفیت
بازار سرمایه دو راه پیش روی ماست؛ یکی تقویت تاالر بورس
تهران در مشهد است و دیگری اندیشیدن به راهاندازی یک بازار
سرمایه مستقل در این شهرستان .به نظر می رسد دومین راه،
دارای ظرفیت بیشتری بوده و مسیر تسهیل شده تری پیش روی
سرمایه گذاران قرار می دهد .وی ادامه داد :البته راهاندازی بورس
در خراسان رضوی پروسه زمانبری است که مخالفان و موافقان
زیادی خواهد داشت ولی بخش صنعت توانمند و انباشت سرمایه
در این خطه ،قابلیتی را فراهم کرده تا بتوان یک بورس حداقل به
قواره 30تا 40درصد بورس تهران در این منطقه تشکیل شود .در
حال حاضر پیشنهادهای الزم برای راهاندازی این بازار به مراجع
مربوطه ارائه شده است.

zسهم مشارکت بنگاههای اقتصادی خراسان رضوی در بازار
سرمایه کشور تنها 1.5درصد است

zصنایع مستقر در محور غرب روی آبخوان دشت
مشهد قرار دارد

zضرورت تقسیم بازار سرمایه کشور به چند بازار بورس منطقهای

مدیرکلاموراقتصادوداراییخراسان رضویبااشارهبهوضعیت
این استان در بازار سرمایه کشور گفت :هماکنون سهم خراسان
رضوی از بازار مذکور ،قابل مقایسه با وضعیت اقتصادی استان
نبوده و تناسبی با آن ندارد .در سیاستگذاریهای کشور سهم
خراسان رضوی از اقتصاد حداقل 5درصد در نظر گرفته میشود؛
این در حالی است که خراسان رضوی تنها  36شرکت بورسی در
بازار سرمایه دارد که  23مورد آن در بورس و  13مورد دیگر در
فرابورس فعالیت دارند .این تعداد تنها  1/5درصد از حجم بازار
سرمایهرا شامل میشوندوازنظرارزشینیززیر2درصدکلارزش
بازار سرمایهکشور را دربر میگیرد .در یک مقایسه  ،ارزشبازار این
 36شرکت به اندازه ارزش بازار شرکت فوالد مبارکه اصفهان هم
نیست( .در حال حاضر ارزش شرکت مذکور در بازار سرمایه240
هزار میلیارد تومان برآورد می شود).
وی خاطرنشان کرد :شرکتهایی در استان و اقتصاد آن فعالیت
دارند که به خصوص در حوزههای صنایع غذایی ،زعفران ،و
کشاورزی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور هستند .حوزه معدن ،حمل
و نقل و گردشگری نیز از پتانسیل باالیی برخوردارند .با این حال
در بین سرمایهگذاران استان نوعی عدم نیاز و بیمیلی نسبت به
ورود به بازار سرمایه دیده میشود .امیررحیمی با بیان اینکه در
استان ما بنگاه های کوچک و متوسط بیشتری نسبت به شرکت
هایاقتصادیبزرگفعالیتدارند،متذکرشد:اینمسالهمیتواند
یکی از دالیل استقبال کم نسبت به حضور در بازار سرمایه باشد.
هماکنون خراسان رضوی با استانهای موفق در عرصه مشارکت
بنگاهها در بازار سرمایه فاصله زیادی دارد.
zاز اسفند ماه سال گذشته هر ماه حدود  25هزار نفر متقاضی
دریافت کد بورسی در خراسان رضوی بودهاند

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی عنوان کرد:
براساس مطالعات صورت گرفته در این اداره کل ،طی سال 97در
استان حدود 20هزار نفر کد سهامداری جدید دریافت کرده اند اما
ازاسفندماهسالگذشتهتاکنون،تنهادرمشهدهرماهمتوسط25
هزار نفر برای دریافت کد سهامداری ثبتنام نمودند که این مساله
نمایانگراستقبالخوب شهروندانازبازار سرمایهاست.
امیررحیمی با اشاره به اینکه وضعیت استان از نظر سهام عدالت
در مقایسه با وضعیت آن در بازار سرمایه متفاوت است ،گفت :در
حال حاضر حدود  4میلیون نفر از شهروندان خراسان رضوی
صاحب سهام عدالت هستند که هر کدام حداقل 8میلیون تومان
ارزشگذاریمیشود.درواقعاستانمادرمجموعحداقلبهمیزان
 32هزارمیلیاردتومانسهامعدالتدراختیارداردکهسرمایهقابل
توجهیاست.

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

صنایعمحورغربمشهدازهمراهینکردنشهرداریومحیطزیستدراجرایمصوباتگذشتهگالیهمندند

دنیایاقتصاد،سعیدکریمپور-صنایعمحور
غرب را شاید بتوان یکی از مسائل ریشهدار
شهرمشهددانستکهسالهابرسرآنبحث
وجود داشته است .مسالهای که هنوز گره
کور آن باز نشده و تکلیف آن روشن نیست.
نبود زیرساختهای مناسب و پیش بینی
نشدنلکهصنعتیدرطرحهایجامعشهری
از سالیان دور ،سبب شده حدود 40درصد
صنایعخراسانرضویدرمحورغربمشهد
استقرار یابند .صنایعی که در زمانی که
استقرار یافتند ،خبری از محدوده شهری
نبود و حاال با توسعه شهر ،در این محدوده
واقع شده اند و به خاطر آالیندگیهایی که
دارند ،در سالهای اخیر بارها بر جابجایی
تعدادی از آنها تاکید شده است ۴۲ .واحد
از این صنایع ،مجوز فعالیت داشته و در
سال 94استاندار وقت (علیرضا رشیدیان)
دستور الزم برای اقدامات در زمینه تغییر
کاربری زمین آنها را داده و کمیسیون پنج
نفره قضایی حمایت از سرمایهگذاری در
استان ،اداره کل راه و شهرسازی را برای
اجرای این دستور مکلف کرد که ظاهرا از
آن 42واحد ،اکنون 35واحد باقی مانده که
دارای مشکل است و در سال  97که قربان
میرزایی سرپرستی استانداری را برعهده
داشت ،دستور تشکیل کمیسیونی ویژه
برای تصمیمگیری درباره وضعیت ۳۵واحد
صنعتیمستقردرمحورغربمشهدراداد .
موضوع اینجاست که از یک سو واحدهای
صنعتی تاکید دارند که حضور آنها در این
منطقه براساس مصوبات قانونی است و
جابهجایی آنها نیز امری نشدنی است .از
دیگر سو ،نهادهایی مانند اداره کل محیط
زیست نیز روی مخاطرات آالیندگی این
مجموعهها تاکید دارد .دوشنبه هفته پیش
بود که تورج همتی ،مدیرکل محیط زیست
خراسانرضویدرصحنعلنیشورایشهر
مشهد از تعیین تکلیف نهایی برای صنایع
محور غرب و برنامهریزی برای جابجایی
برخی از آنها به شرق مشهد خبر داد؛ ظاهرا
طبق برنامه ریزی ها واحدهای بزرگتر باید
به شهرک صنعتی شماره  5مشهد منتقل
شوند و واحدهای آالینده کوچکتر از محور
غرب به شهرک صنعتی مشهد در جاده
کالتجابجاشوند.

امیررحیمی تاکید کرد :دولت باید در این مسیر حرکت کند که
بازار سرمایه در کشور را به چند بورس منطقهای قوی تقسیم کند.
راهاندازی بورس منطقهای شرایط راحتتری برای سرمایهگذاران
برای مشارکت فراهم میکند چراکه مشکالت ناشی از رفت و آمد
به مرکز برای اخذ مجوز فعالیت در بورس را از میان برمی دارد و با
رقابتسازندهتوسعهمناطقرانیزدرپیخواهدداشت.ویتصریح
کرد:دروضعیتفعلیبازارسرمایهدراقتصادایرانمیتواندباتوجه
به شرایط اقتصادی حال حاضر ،اعمال تحریمها ،شیوع بیماری
کرونا و همچنین به جهت استقبالی که از بازارهای مجازی در
مقایسه با بازارهای فیزیکی رخ داده ،نقش مهمی را ایفا کند و
هدایتگرنقدینگیموجودباشد.

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

خراسان جنوبی ،محمد قربانی32235454-056 :

همتی با بیان اینکه در حال
حاضر در محور غرب برنامهای
برای ایجاد صنایع جدید وجود
ندارد و بر صنایع قدیمی نیز
پایش و نظارت صورت
میگیرد ،به دنیای اقتصاد میگوید :هماکنون
تصمیمیبرجابهجاییصنایعاینمنطقهیاتثبیت
آن اتخاذ نشده؛ با این حال جابهجایی صنایع محور
غرب یکی از سیاستهای ماست چراکه ورود مواد
آالینده به این آبخوان از نظر بارگذاری صنعتی
پرتراکماست.

همتی :جهت برنامه ما این است
که این شرایط را تعدیل کرده
و صنایع این منطقه را به قسمت
شرقیمشهد،یعنیشهرکصنعتی
شماره 5مشهد ،منتقل کنیم که
مجوز این انتقال از سازمان محیط
زیست اخذ شده است
به همین سبب برنامه ما این است که این شرایط
را تعدیل کرده و صنایع این منطقه را به قسمت
شرقی مشهد ،یعنی شهرک صنعتی شماره 5
مشهد،منتقلکنیمکهمجوزاینانتقالازسازمان
محیطزیستاخذشدهاست.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی
خاطرنشان میکند :برخی از این واحدها مجوز
دارند اما این مجوزها به منزله صدور جواز از سوی

متینراد :در حال حاضر نزدیک
 2تا  3هزار واحد در خارج
از شهرک صنعتی مشغول
فعالیت هستند که حجم زیادی
ماشینآالت داشته و امکانی برای
جابهجایی آن وجود ندارد

گرهکورمحورغرب

ادارهمحیطزیستنیستبلکهاینمجوزهاازسوی
برخی دستگاههای متولی برای این واحدها صادر
شده و طبیعتا برای آن حقی ایجاد کرده است .در
واقع این واحدها از نظر قانونی ذیحق هستند و
اگر بررسیهای کارشناسی نشان دهد این واحدها
از نظر آالیندگی تهدیدی نیست ،با آن همکاری
خواهیمکرد.
همتی تصریح میکند :سیاست ما این است که zواحدهای فعال در محور غرب مجوز فعالیت
واحدهایبالتکیلفمستقرراباهماهنگیشرکت دارند
شهرکهای صنعتی و سازمان صمت استان به محمدعلی سلیمانی ،دبیر هیات امنای صنایع
شرق مشهد و شهرک صنعتی فریمان منتقل محور غرب با بیان اینکه صنایع این نقطه مشهد
کنیم .در سنوات گذشته روی  40واحد مستقر شاملبیشاز 1800واحداستکههمهمجوزهای
در این شهرک بحث وجود داشت که با هماهنگی خود را دریافت کردهاند ،میگوید :برخی از واحدها
حوزه قضایی استان کار پایش آن را ادامه میدهیم برای نصب دستگاههای خود تا  6متر عمق ایجاد
ولی هنوز مجوزی از سوی محیط زیست برای کردهاند که جابهجایی آن را غیرممکن میسازد.
فعالیت این مجموعهها صادر نشده است .برای از دیگر سو دولت نیز توانایی ایجاد شهرک دیگری
برخیواحدهایصنعتیآالیندهدرداخلوحاشیه ندارد .صنایع محور غرب از سال 91از هیات وزیران
شهرنیزبرنامهداریم.اینواحدهایآالیندهازصنف و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
آبکاران است که در مطالعات ارزیابی شهرک استان برای تثبیت کاربری مصوبه دارد و کلیه
صنعتی کالت این موضوع تصویب شد تا بخشی مجموعههای باالدستی بر تثبیت کاربری رای
دادهاند.
از این شهرک به  400واحد از
وی ادامه میدهد :در
اینصنفاختصاصیابد.
همین راستا  ۴۰واحد که
همچنین
او میگوید:
سلیمانی:مساله
دارای مجوز کمیسیون ماده
شویی
ی
قال
واحدهای
برای
نیز برنامهریزی شد تا همه آالیندگی یک بهانه است 5 .هستند،برایدریافتپایان
این واحدها در یک منطقه کافی است یک شخص
کار به شهرداری معرفی شد
که  35مورد آن به پایان کار
مستقر شود تا بتوان آلودگی بیطرف آب شرب این
را مدیریت کرد .در واقع  70کارخانههای را آزمایش نیاز دارد .برای صدور پایان
کار ،یکی از مجموعههایی که
واحد از صنفهای مختلف
کند و کیفیت آن را
باید موافقت کند ،اداره کل
شناسایی شده که  25مورد
از این تعداد آالینده تشخیص بسنجد تا مشخص شود
محیط زیست است .در حال
داده شده است و برنامهریزی واحدهایمسکونیپشت حاضر مدارک مورد نیاز و
شده تا این واحدها در کارخانههایماآالیندگی حکم دیوان عدالت اداری را
در اختیار داریم که بر مبنای
مجتمعهای تخصصی خود
بیشتری دارد یا
آن نباید این  35واحد برای
درحریمشهرمستقرگردد.
واحدهایصنعتی
اخذ تاییدیه جدید سراغ اداره
مدیرکل محیط زیست
کل محیط زیست برود .این
خراسان رضوی با اشاره به
اینکه با شهرداری مشهد در این خصوص مکاتبه واحدها که معرفی شده 40 ،مورد نخست بوده
صورت گرفته و دولت نیز در این خصوص قانون کهبهدستوراستانداربایدبههمینترتیبمعرفی
مصوب کرده تا این صنوف منتقل شود ،تصریح این واحدها ادامه یابد و به  35مورد از این تعداد
میکند :شهرداری در این زمینه اقداماتی انجام باید پایان کار داده شود .براساس حکم دیوان
داده که وابسته به خدمات خودرویی است 2مورد عدالت اداری شهرداری حق ندارد به واحدها
آن سال پیش افتتاح شد ولی الزم است روند پایان کار ندهد؛ اما برای وقتکشی ما را به محیط
زیست ارجاع دادهاند .عضو هیات امنای صنایع
جابهجاییصنوفشتابگیرد.
محور غرب تاکید میکند :واحدهای صنعتی
zجابهجاییصنایعمحورغربآمالوآرزواست
حسین متینراد ،عضو هیات مستقر همه مجوزها و حریم جادهها را رعایت
امنایصنایعمحورغربمشهد کردهاند .باید توجه داشت مساله آالیندگی یک
با بیان اینکه برای جابهجایی بهانه است .کافی است یک شخص بیطرف آب
صنایع محور غرب هیج شرب این کارخانجات را آزمایش کند و کیفیت
جلسهای با هیات امنای این آنرابسنجدتامشخصشودواحدهایمسکونی
محور برگزار نشده ،میگوید :در مورد صنایع پشت کارخانههای ما آالیندگی بیشتری دارد یا
آبکاری ،از قبل نیز موضوع طرح شده بود چون واحدهای صنعتی .این واحدهای مسکونی 10
اینهاصنایعکوچکیاستکهدرمحیطیمحدود برابرآالیندهترازواحدهایصنعتیاست.
نیز میتواند فعالیت کند .در مورد صنایع بزرگ نیز zدر تصمیمگیریها مشکالت صنعتگران
از اوایل دولت آقای احمدینژاد این مساله مطرح مدنظرقرارگیرد
امااحمدنوروزی،رئیسکمیسیون
بودکهصنایعدرهمانمکانفعلیمستقرباشدبه
اقتصادی ،سرمایهگذاری و
شرطیکهآلودگیمحیطزیستیایجادنکند.
مشارکتهای شورای شهر مشهد
وی ادامه میدهد :آنچه که امروز برای جابهجایی
در این خصوص میگوید 20 :سال
صنایع محور غرب از آن صحبت میشود ،در حد
پیشدرمورداینصنایعمطالعهای
آمال و آرزو است .در حال حاضر نزدیک  2تا 3
هزار واحد در خارج از شهرک صنعتی مشغول صورت گرفت که در آن تاکید شده بود جابهجایی این
فعالیت است که حجم زیادی ماشینآالت داشته صنایع غیرممکن است مگر اینکه این واحدها به لحاظ
و امکانی برای جابهجایی آن وجود ندارد .همچنین آلودگیدستهبندیوبراساسآنبرایآنهاتصمیمگیری
از عمر برخی از این ماشینآالت مدتها گذشته شود.برایناساسبرخیصنایعمشکلآالیندگی
و نمیتوان آن را از هم جدا و دوباره سر هم کرد .ندارند و میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
بنابراین تنها راه پیشرو همان راهکار دولت آقای برخی صنایع نیز مقداری آلودگی دارد اما قابلیت
احمدینژاد است و صرفا اطالعرسانیها درباره کنترل آن وجود دارد که این واحدها باید
جابجایی این صنایع ذهن صاحبان این واحدها را سیستمهای رفع آالیندگی را نصب کنند .در
نهایت برخی صنایع نیز با وجود آالیندگی زیاد،
مشوشمیکند.
متینراد از شکایت هیات امنای صنایع محور امکان کنترل دارند اما برخی دیگر از چنین
غرب به دیوان عدالت اداری به دلیل عدم همراهی امکانی برخوردار نیستند و الزم است جابهجا
شهرداری در صدور کاربری خبر داده و میگوید :شوند .او ادامه میدهد :از نظر من باالخره همین
دستهبندی برای جابهجایی صنایع باید مدنظر
منتظرنتیجهرایدیوانعدالتهستیم.
در حال حاضر شهرداری برای تایید پروانه
ساختوساز این واحدها خواهان پرداخت هزینه
مضاعف شده که همین مساله موجب شکایت
هیاتامناشدهاست؛ایندرحالیاستکهپیشتر
به ما گفته شد تا زمانی که واحدهای صنعتی
الزامات محیط زیستی را رعایت کنند ،میتوانند
درشهرکبمانند.

قرار گیرد و تالش شود در این شرایط بحران
اقتصادی موجب این نشویم که صنایع تعطیل
شود.
به گفته نوروزی در حال حاضر هیچ برنامه
مدونی برای این جابهجاییها به چشم نخورده
است .رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر
مشهد اضافه میکند :تاکید ما این است که باید
مسائل و مشکالت صنعتگران را در شرایط
رکود درک کرده و مشکالت اقتصادی را در نظر
بگیریم.دراینشرایطبایدتالششودتصمیمات
ما حساب شده باشد و برخورد یکپارچه نکنیم .در
گذشته در این زمینه مطالعاتی وجود داشته اما
باید به آن توجه کرد.
zجابهجایی صنایع محور غرب فاقد پیوستهای
اجتماعیوتعریفیمشخصازمشوقهاست

امیرمهدیمرادی،دبیرانجمن
مدیران صنایع خراسان هم با
بیان اینکه متاسفانه تاکنون
تمام اظهارات مسووالن صرفا
متوجه انتقال واحدها بوده و
اینکهاینواحدهابایدبهکجاانتقالیابد،مشخص
نیست ،میگوید :البته باید توجه داشت متناسب
با نوع تولیدات ،مکانیابی جدید واحدها باید
برنامهریزی شود و با توجه به مناطق تخصصی
تعریف شده در شهرکهای صنعتی قاعدتا هر
واحد تولیدی متناسب با شرایط زیست محیطی
و زیرساختهای مورد نیاز در محل مورد نظر
مستقر خواهد شد؛ لکن نکته حائز اهمیت
آنجاست که بسیاری از صنایعی که آالینده
نیستند ،اصوال تمایلی به جابهجایی ندارند و به
دلیل هزینههای سنگینی که جابهجایی به آنها
تحمیل میکند ،تالش دارند در همین محدوده
مستقرباشند.
او اضافه میکند :قاعدتا هنگامی که طرحهایی
برای جابهجایی این واحدها نوشته میشد،
باید پیوستهای اجتماعی و تعریف مشخصی
هم برای مشوقهای جابهجایی تعریف میشد
و همانطور که به این طرحها به عنوان اسناد
باالدستی اشاره میشود ،پیوستهای آن نیز
برای جابهجایی مورد توجه قرار میگرفت که
این مهم لحاظ نشده است .بنابراین طرح از نظر
اجرایی فاقد زمانبندی و مشوقهای الزم برای
اجرا ست .مرادی تاکید میکند :به عبارت دیگر
تمام هزینههای انتقال متوجه واحد است .اولویت
انتقال با صنایع آالینده است و اغلب واحدهایی
که طرحهای توسعه داشتهاند ،آرامآرام برای
انتقال برنامهریزی و اقدام میکنند و امیدواریم با
همفکریبخشخصوصی،شهرداری،استانداری
و سازمان صمت مشوقهای ویژهای برای انتقال
واحدها تعریف شود تا از تضییع حقوق متصور
واحدها نیز جلوگیری شود.

نوروزی 20 :سال پیش در مورد
این صنایع مطالعهای صورت
گرفت که در آن تاکید شده بود
جابهجاییاینصنایعغیرممکن
است مگر اینکه این واحدها به
لحاظ آلودگی دستهبندی و بر
این اساس برای آنها
تصمیمگیریشود
در نهایت آنچه که به نظر میرسد این است
که جابهجایی واحدهای صنعتی محور غرب
مشهد ،اقدامی پرهزینه خواهد بود؛ توجه به
این مساله جدای از تمام مسائل دیگر نظیر
مشکالت زیستمحیطی یا هر مساله دیگری
است .نکته دیگر اینکه به نظر میرسد تشویق
واحدهای صنعتی به بهبود آالیندگیها نسبت
به جابهجایی امری کمهزینه و شدنیتر باشد و
بتوان با سرمایهگذاری روی این مساله از شدت
مخاطرات زیستمحیطی برای شهر کاست .این
شاید بتواند آنچه که مورد نظر دو طرف است را
برآورده کند.

مرادی :امیدواریم با همفکری
بخشخصوصی،شهرداری،
استانداری و سازمان صمت
مشوقهای ویژهای برای انتقال
واحدها تعریف شود تا از تضییع
حقوق واحدها نیز جلوگیری شود

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

 ۹۰درصدظرفیتهتلهایفعالمشهد
خالیاست

ایرنا -معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار
مشهدگفت ۹۰:درصدظرفیتهتلهایی
که طی ۲هفته گذشته فعالیت خود را در
اینشهرآغازکردهاندخالیاست.
احمدریوادهافزود:پسازرفعممنوعیتفعالیت
هتلها و مراکز اقامتی در خراسان رضوی از حدود  ۲هفته قبل
تاکنون از مجموع  ۲۴۰هتل در مشهد  ۷۰هتل بازگشایی شده
و پذیرش مسافر داشتهاند .وی ادامه داد :با وجود افزایش نسبی
سفرهاوبازگشاییهتلهارغبت مردمبرایسفرواقامتدرمراکز
اقامتیدرحد ۱۰درصدظرفیتهتلهاست.
پیش از این ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
ک سوم از مجموع واحدهای اقامتی
خراسان رضوی اعالم کرد ی 
دارای مجوز در این استان که پیش از این بخاطر شیوع کرونا
تعطیل شده بود ،فعال شده و در حال خدمترسانی به متقاضیان
است.
بر این اساس ۵۸۹واحد از مجموع هزار و ۶۸۴هتل ،هتلآپارتمان،
مهمانپذیر ،اقامتگاه بومگردی و خانه مسافر در خراسان رضوی،
بازگشاییشدهامابقیهآنهاهنوزواردعرصهفعالیتنشدهاند.

کشف بیش از یک میلیارد ریال کاالی قاچاق
در مرزهای خراسان رضوی

فارس -فرمانده مرزبانی خراسان رضوی
از کشف بیش از یک میلیارد ریال
محمولههایقاچاقدرمرزهایاستانخبر
داد.
سردار ماشاءاهلل جان نثار گفت :مرزبانان هنگ
مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد ،طی ایست و بازرسیهای مداوم،
موفقبهکشفبیشازیکمیلیاردریالکاالیقاچاقشدند.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به برخورد قاطع با
قاچاقچیان افزود :در جهت پیشگیری از قاچاق انواع کاال و حمایت
از تولیدات داخلی ،مرزبانان هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک
تایباد ،در پست کنترل و مراقبت مرزی هفده شهریور ،طی ایست
و بازرسیهای جداگانه موفق به کشف بیش از  11هزار ماسک
بهداشتی و 388هزار دستکش بهداشتی به ارزش یک میلیارد و
 166میلیون و 800هزار ریال شدند.
وی خاطرنشان کرد :در این رابطه عالوه بر توقیف سه دستگاه
خودروتریلیسهقاچاقچیدستگیروجهتسیرمراحلقانونیبه
مراجع قضایی تحویل شده و کاالی مکشوفه از این قاچاقچیان به
نمایندهبهداشتشهرستانتایبادتحویلشد.

مبارزه با بیماریهای غالت در ۵۳هزار
هکتار اراضی خراسان رضوی

ایرنا -مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی
خراسان رضوی از مبارزه با بیماریهای
غالتدر ۵۳هزارو ۴۱۹هکتاراراضیاین
استانخبرداد.
فاطمه حال جنیا گفت :از جمله مهمترین
بیماریهای غالت میتوان به بیماری زنگ زرد اشاره کرد که
در این استان به میزان قابل توجهی از گسترش این بیماری و
واردآمدن خسارت به محصوالت این بخش جلوگیری شده است.
همچنین تاکنون مبارزه با آفات غالت در سطح  ۳۲هزار و ۹۲۳
هکتار و مبارزه با علفهای هرز در سطح ۱۴۵هزار و ۵۴۲هکتار از
مزارع استان انجام شده است .وی ادامه داد :از ابتدای امسال تاکنون
با آفت ملخ بومی نیز در سطح سه هزار و ۵۳۰هکتار از مزارع استان
مبارزه شده است .مبارزه با آفت سن مادری گندم نیز در سطح۶۱
هزار هکتار از گندمزارها و جوزارهای این استان انجام شده است.
حالجنیابابیاناینکهمبارزهباسنمادریبهپایانرسیدهواکنوندر
مرحلهمبارزهباسنپورههستیمافزود:دراینبخشنیزدرسطح۶۱
هزار و ۹۱۲هکتار مبارزه انجام شده و همچنان ادامه دارد.
فرماندار فیروزه:

 56روستای شهرستان فیروزه
بابحرانکمآبیمواجههستند

ایسنا -فرماندار فیروزه گفت :بحران آب
در 56روستایاینشهرستانجدیاست
وامکاندارددرروزهایاوجمصرفآب،با
جیرهبندی و یا قطع آب در برخی مناطق
مواجهشویم.
ابوالفضل حکیمپور عنوان کرد :افزایش حجم موتورها و پمپهای
داخل چاه به منظور آبدهی بیشتر ،اصالح خطوط و شبکه آب
رسانی ،اصالح شبکه توزیع آب داخل روستاها و جلسات متعدد با
روستاییان و شوراها در جهت استفاده درست و بهینه آب ،از جمله
اقداماتیبودکهدرسالگذشتهانجامدادیموتاثیرخوبینیزداشت
اماکافینبوده؛حلمشکلک مآبیبهدوعاملمهمبستگیداردکه
عبارتندازتامینمنابعآبیجدیدکهنیازبهاعتباراتداردودیگری
مصرف بهینه و درست آب که محقق شدن این دو عامل میتواند
ازجیرهبندیویاقطعآبدراینمناطقجلوگیریکند.
وی گفت :یکی از مناطقی که با بحران آب مواجه است مجتمع
ینگهقلعهدربخشمرکزیاستکهشامل 28روستاستومیزان
خروجیمنابع آب،باجمعیتاینمنطقههمخوانینداردبنابراین
الزم است که در این منطقه منابع آبی جدیدی تعریف شود .عالوه
برمجتمعینگهقلعهکهشامل 28روستاست،مجتمعشورگشت
با 10روستاومجتمعسردهواقبالیهبا 18روستابابحرانآبمواجه
هستند و کمبود منابع آبی در کنار کمبود اعتبارات برای اتمام
پروژههای نیم ه کاره ،مشکل را دو چندان کرده است.

