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صفحه3

آسیبشناسیروندتوسعه
انرژیتجدیدپذیردراستانخراسانرضوی
هاشم اورعی -بخش اول *
در دهــه اخیــر اســتفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر به ویژه بادی و خورشیدی در
جهان شاهد رشد چشمگیری بوده و انتظار
میرود این روند در ســالهای آتی نیز با
شــتاب هر چه بیشــتر ادامه یابد .برخی
کشــورها هماکنون بخش قابل توجهی از
انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین
میکنند .به عنوان مثال کشور اسکاتلند 100درصد و اتریش
97درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدیدپذیر
شامل انرژی بادی ،خورشیدی و آبی و دانمارک 45درصد از کل
انرژی الکتریکی مصرفی خود را با توربینهای بادی مستقر در
خشــکی و دریا تأمین میکند .در سال جاری میالدی سهم
صنعت انرژی بادی در اقتصاد جامعه اروپا به  36میلیارد یورو و
میزان اشتغال تخصصی ایجاد شده در این صنعت به  263هزار
نفر رسید .به دلیل سهم قابل توجه صنعت انرژی بادی در اقتصاد
جامعه اروپا اخیرا ً پارلمان این اتحادیه تصویب کرد که تا سال
 2030میالدی 32درصد از برق مصرفی این کشورها از طریق
نیروگاههای بادی تامین شود .نگاهی به روند سرمایهگذاری و
توسعه بخشهای مختلف شامل نیروگاههایی با سوخت فسیلی
از جمله سوخت مایع ،گاز و زغال سنگ ،نیروگاههای هستهای
و انواع تجدیدپذیر حاکی از آن است که در سال  2017میالدی
ظرفیت منصوبه نیروگاههای فسیلی و هستهای کاهش یافته و
این در حالی است که ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر از جمله
بادی ،خورشیدی و آبی کوچک همگی افزایش یافته است .در
این میان نیروگاههای بادی اعم از خشــکی و دریایی شــاهد
بیشترین رشد بوده است .بررسی جامع تولید انرژی الکتریکی
در جهان این واقعیت را کامال آشکار میسازد که دوران استفاده
از نفت ،گاز و زغال ســنگ برای تولید برق به سر آمده است.
دالیل اصلی این تحول در تولید انرژی الکتریکی در دهه اخیر
مسائل زیست محیطی است که جهان و جهانیان با آن دست
به گریبان بوده و اهمیت آن هر روز بیشتر میشود.
ادامه در همین صفحه

فعاالن اقتصادی ،کارشناسان و مسئوالن از فراز و فرودهای سرمایهگذاری در حوزه خدمات گردشگری شهر مشهد میگویند:

سه اقدام کلیدی برای گردشگری خراسان

دنیای اقتصاد  -مشــهد با آن  25تا 30میلیون گردشــگری که
مسئوالن مدعی حضورشان در این شهر هستند و بیش از دو میلیون
گردشگر خارجی که گفته میشود پارسال میهمان مشهدیها بودهاند؛
یک بستر و ظرفیت مساعد برای سرمایهگذاریهای گردشگری و به
تناسب آن توسعه زیرســاختهای خدماتی در این بخش است .از
سوی دیگر ،در حالیکه کاهش ارزش ریال در برابر دالر ،برای دیگر
حوزههای تولیدی و صنعتی به نقمت و چالش تبدیل شده ،برای بخش
گردشگری ،فرصت مغتنمی را فراهم کرده است .به واسطه این امر،
موج جدیدی از حضور گردشگران خارجی را شاهدیم ،چنانکه به گواه
آمارها ،ورود گردشگران خارجی به مشهد تا پایان مرداد93 ،درصد
رشد داشته است .این موج جدید ،حرف از سرمایهگذاریهای نو در
بخش خدمات گردشگری مشهد را نیز به میان میآورد .در سالهای
گذشــته ،کفه سرمایهگذاری عمدتا در بخشهای خاصی سنگینی
میکرد که میراث آن «اشباع» در همان حوزهها بود و در پی آن نیز،
با فرارسیدن یک دوره رکود اقتصادی ،چالشی در این بخشها رخ داد
که هنوز هم تداوم دارد .با این اوصاف ،دغدغه تازه فعاالن اقتصادی،
کارشناسان و حتی مســئوالن امر ،هدایت و مدیریت موج جدید
تقاضای سرمایه گذاری است ،چرا که تجربههای تلخ گذشته نباید کام
آیندگان را نیز تلخ کند .مدیریت اقتصاد ساالنه 9هزار میلیاردی زائر
برای مشهد ،دغدغه دیگریست که به نوعی با این حوزه در پیوند است.
همین مباحث بهانهای شد تا با متولیان و جمعی از فعاالن اقتصادی
پیرامون این بحث و ظرفیتهای متنوع و جدید ســرمایه گذاری
گردشگردی در مشهد به گفتوگو بنشینیم که بخش اول آن را در این
شماره میخوانید:
ادامه در صفحه 4

رمزگشاییازنامهربانیهابااهالیاقتصادوصنعت
صفحه 2

در دیدار والی هرات با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی بیان شد

نوبخت در مشهد:

صفحه 3

صفحه 2

انتظارافغانستانیها
از سرمایهگذاران مشهد

آسیبشناسیروندتوسعه
انرژیتجدیدپذیردراستانخراسانرضوی
ادامه یادداشت
همچنینتوسعهفناوریانرژیهایتجدیدپذیرموجب
شده است که قیمت تمام شده برق تولیدی از این منابع
شاهد روندی نزولی بوده و با تدوام توسعه فناوریهای
جدید انتظار میرود کاهش قیمتها در چند سال آتی
نیز ادامه یابد .امّا در ایران شرایط چگونه است؟ ظرفیت
منصوبه نیروگاهی کشور در حال حاضر  79گیگاوات
و مجموع ظرفیت نیروگاههای با منابع تجدیدپذیر در
حدود  0/5گیگاوات یعنی کمتر از یکرصد کل ظرفیت
است .طبق آمار رسمی ،حدود 20درصد از آالیندگی
هوا ناشــی از عملکرد نیروگاههای کشور است .مساله
دیگری که کمتر مورد توجه قرار میگیرد مصرف آب
نیروگاههاست که برابر  220میلیارد لیتر در سال و یا
46درصد از کل آب برداشت شده از منابع زیرزمینی در
بخش غیر کشاورزی است .لذا شرایط اقلیمی کشور اعم
از آلودگی هوا وکمآبی توسعه انرژیهای تجدید پذیر به
ویژه انرژی بادی و خورشیدی را امری ضروری میکند.
از نظر اقتصادی نیز توســعه فناوری و افزایش قابل
توجه ظرفیت تولید موجب شده است که قیمت تمام
شــده انرژی بادی مستقر در خشکی که هماکنون در
میان تجدیدپذیرها کمهزینهترین است ،قابلیت رقابت با
نیروگاههای با سوخت فسیلی را داشته باشد .واقعیتی که
متأسفانه کمتر مورد توجه مسئوالن برنامهریزی انرژی
کشور قرار میگیرد.
خوشبختانه مناطق شرقی کشــور از جمله استان

درنشستشورایگفتوگویخراسانرضویباحضوراعضایکمیسیونهای
صنایعومعادنوامنیتملیوسیاستخارجیمجلسگذشت

خراسان رضوی از ظرفیت قابل توجهی در زمینه انرژی
بادی و خورشیدی برخوردار است .تاریخ نشان میدهد
که ایرانیان برای اولین بار در جهان از انرژی باد در آسیاب
استفاده کرده که بقایای آن در منطقه نشتیفان هماکنون
نیز موجود اســت .تونل بادی فعال در خراسان رضوی
به ویژه منطقه خواف به سمت جنوب ادامه یافته و تا
سیستان و بلوچستان ادامه مییابد .طبق بررسی به عمل
آمده ظرفیت مناطق مذکور در زمره یکدرصد بهترین
مناطق بادخیز جهان برای تولید برق است!
اما با این پتانسیل قابل توجه چه کردهایم؟ از حدود
 10ســال قبل مســاله مزارع بادی به ویژه در منطقه
خواف مطرح شــد ودر ایــن مدت تعداد قابل توجهی
مجوز توسط مراجع ذیربط صادر شده است .اما با کمال
ال صفر
تأسف خروجی همه این فعالیتها تاکنون عم ً
است .ولی چرا؟ مدیران دولتی عموماً بر این عقیدهاند
که بخش خصوصی فاقد توان الزم برای انجام کار اعم
از مالی و اجرایی اســت .آیا میتوان قبول کرد که عدم
اجرای تمام مجوزهای صادر شده به دلیل ناتوانی مجری
بوده است؟ پاسخ قطعاً منفی است .البته که سادهترین
توجیه ،انداختن تقصیر برگردن دیگران به ویژه بخش
خصوصی است که در کشور ما از همه بیکستر است.
قابل توجه اینکه شرایط در سایر استانهای کشور نیز
به همین صورت بوده و در کشــور نزدیک به  10هزار
مجوز یا صادر شده و یا در مراحل مختلف صدور است.
لیکن تعداد طرحهای اجرا شده به تعداد انگشتان یک

 13میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی
تخصیصیافت

دست هم نمیرسد!
برگردیم به خراسان رضوی که در واقع در جدول عدم
موفقیت در اجرای نیروگاههای بادی رتبه اول را دارد .ولی
چرا؟ بیایید به دور از هرگونه گرایشات سیاسی ،مساله را
ال بیطرفانه بررسی کنیم تا شاید بتوان با تشخیص
کام ً
کاستیها و اعمال اصالحات الزم راه را برای توسعه در
آینده فراهم کرد .یکی از معضالت ،پیچیدگی و طوالنی
بــودن فرآیند قانونی و نیز تناقضات موجود در قوانین
مربوطه است .برای اخذ مجوز نهایی الزم است جواب تا
 18مورد استعالم از ادارات مختلف اخذ شود .جوابهایی
که غالباً اعتباری تنها چند ماهه داشته و قبل از رسیدن
به خط پایان ،اعتبار برخی از آنها منقضی میشود .این
خود شده اســت مسیری بیانتها همراه با سردرگمی
متقاضی .جالبتر اینکه در مواردی استعالمها در تضاد
کاملاند .به عنوان مثال ،محیط زیست برای ارائه جواب
استعالم از متقاضی تعهد رسمی میگیرد که 10درصد
از زمین را به فضای ســبز اختصاص دهد و در همین
حال سازمان آب ،دادن جواب استعالم را منوط به ارائه
تعهد رسمی مبنی بر عدم درخواست آب برای اجرای
طرح میکند! این و موارد مشابه یعنی اینکه حتی یک
نفر مراحل را بررسی نکرده و یا هیچ تخصصی در این
زمینه ندارد .امّا با تمام پیچیدگی و ناهماهنگی موجود
در مراحل اداری مربوطه ،تعداد زیادی متقاضی موفق
شــدهاند به خط پایان این مسابقه دو با مانع رسیده و
پروانه احداث دریافت کنند .ولی این که یک برگ کاغذ
است و به تنهایی فاقد هرگونه ارزش.
ادامه دارد...
* استاد دانشگاه صنعتی شریف و
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

مسئولیتقضات
در دادرسی مالیاتی
محمدبخشیمحبی

معاون دادستان مشهد

بخش سوم
 -6اصل توجه به دالئل و مستندات
یکی دیگر از اهداف قانونگذار در تعیین عضو قاضی در هیات
حل اختالف مالیاتی توجه به مستندات ،قرائن و دالیل ارائه
تها بوده که حق بدیهی هر دادخواهی
شــده مودی به هیا 
است؛ این امر در بند  25دستورالعمل دادرسی مالیاتی و سایر
بندهای مشابه مورد تاکید قرار گرفته است .بویژه آنجا که در
بسیاری از موارد مستنداتی که مودیان ارائه می کنند ممکن
است مستندات حقوقی از جمله اسناد ثبتی ،تنظیمی در
دفترخانهها ،آراء محاکم قضایی و یا سایر مراجع قانونی دیگر
باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر پرونده مالیاتی
مطروحه در هیاتها موثر اســت .از آنجا که دیوان محترم
عدالت اداری برابر قانون به طور شکلی به شکایات مودیان
از آراء صادره هیاتها رسیدگی میکند واز طرف دیگر آمار
ابطال آرای هیاتهای حل اختالف مالیاتی در اثر عدم توجه
به دالیل و مستندات توسط دیوان مذکور قابل توجه است،
بنابراین نتیجه میگیریم که اصل مهم توجه به دالیل ،قرائن
و مستندات در آراء صادره هیاتها به درستی رعایت نشده
است که با توجه به حضور عضو قاضی دراین هیاتها نمیتوان
پذیرفت که قضات عضو در خالل رسیدگی حضور داشته،
مستندات مسلم و غیر قابل انکار را رویت کردهاند اما ترتیب
اثر ندادهاند .گزینهای که محتمل است و باید به آن توجه شود
عدم حضور قضات در خالل رســیدگی و یا حضور غیرموثر
آنهاست که شاهد فقدان رعایت این اصل مهم (عدم توجه به
قرائن و مستندات) در آراء صادره از سوی هیاتها هستیم .با
ذکر این توضیح که از دو عضو دیگر هیاتهای حل اختالف
مالیاتی که تخصص و تبحرشان نیز حقوقی نیست ،نمیتوان
انتظار داشــت در رعایت این اصل در هیاتها نقشآفرینی
داشته باشند.
zبررسینواقصوابهاماتدادرسیمالیاتی

 -1همانطور که پیشتر گفته شد هیات حل اختالف برابر با
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معاونآموزشوپیشگیریسازمانآتشنشانیمشهد:

مجتمعهای قدیمی شهر مشهد
به روزرسانی نشده است

ماده  244قانون مالیاتهای مستقیم از سه عضو تشکیل شده
است که یکی نماینده سازمان امورمالیاتی ،دیگری نماینده
مودی در ِحرَف گوناگون و عضو سوم قاضی شاغل و بازنشسته
است .از آنجا که آراء صادره هیاتها در صورت وجود هر سه
نفر رسمیت مییابد و با رای اکثریت قطعیت پیدا میکند
حقالزحمه قضات عضو و نمایندگان مودی توسط سازمان
امور مالیاتی یعنی دیگر عضو هیات پرداخت میشــود .در
اینجا به نظر میرسد قانون نیاز به اصالح دارد چراکه پرداخت
حقالزحمه دو عضو توسط عضو دیگر ضمن اینکه در تقابل با
اصول پایهای دادرسی و مبانی حقوقی قراردارد اصل بیطرفی
آنها را نیز نزد عامه مردم به چالش میکشد ،اما به نظر نگارنده
دستکم از قضات عضو به واسطه شأن و منزلت جایگاه قاضی
و دستگاه قضا انتظار میرود با حساسیت ویژهای بر حفظ
استقالل خود و دقت نظر در آراء صادره این شائبه مخرب را
از دامان خود و شان قاضی دور کنند.
 -2هماکنون نمایندگان سازمان امور مالیاتی که در هیاتها
حضور دارند از کارمندان باتجربه آن ســازمان هستند؛ اما
کارمندان مذکور ،زیرمجموعه خدمتی عالیترین مدیر اجرایی
استانی سازمان امور مالیاتی هستند و طبعاً پاداش ،تشویق،
ترفیع و تنبیه آنها در اختیار مدیر اجرایی مربوطهای است
که از آرای ممیزانش به هیاتهای حل اختالف شکایت شده
است! بنابراین نمیتوان انتظار داشت که این قبیل نمایندگان
سازمان امور مالیاتی بر اصل بیطرفی استوار بمانند ،به ویژه
آنجا که مطابق رویههای موجود فعلی هیاتهای حل اختالف
توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی اداره میشوند و نقش
آنها در صدور رای محوری بوده و دو عضو دیگر در حاشــیه
قراردارند .بنابراین ضرورت اصالح آییننامههای اداری درون
سازمان امور مالیاتی به گونهای که این اعضا از سوی نهادی
مافوق مدیر استانی انتخاب شود در راستای استقالل و عدم
وابستگیشان ضروری به نظر میرسد.
 -3نماینــدگان مودی که برابــر بند  3ماده  244قانون
مالیاتهای مستقیم از سوی وی تعیین میشوند ،میبایست
به صورت آزادانه و صرفاً به انتخاب مودی در هیاتها حضور
یابند .اما رویههایی که مغایر قانون و اصل مسلم دادرسی از
سوی مدیران سازمان امور مالیاتی با هدف ایجاد محدودیت
برای حضور نماینده مودی در هیاتها ایجاد میشود ،به این
شائبه دامن میزند که آن دسته از نمایندگان مودیانی که مورد
تایید سازمان امور مالیاتی نیستند اجازه حضور در هیاتها
را نخواهند داشــت .با فرض وجود چنین رویهای آن هم در
حالی که سازمان امور مالیاتی نماینده خود را آزادانه انتخاب
میکند ،این کار مغایر قانون بوده و از اصل اخالقی ،انصاف و

صفحه 4

همچنین اصل حقوقی عدالت کامال به دور است.
بنابراین مدیران ســازمان امور مالیاتی باید به این نکته
توجه داشــته باشند که هرگونه دخالتی در انتخاب آزادانه
نماینده مودی با هر دلیل و بهانهای عالوه بر آنکه به استقالل
هیاتهای حل اختالف لطمــه وارد میکند ،مودیان را از
اطمینان اجرای عدالت در دادرسی مالیاتی به دور میسازد
و به موج احساس عدم استقرار قانون و انصاف دامن میزند
که این مساله از آنجا که مودیان و مردم به نوعی سازمان امور
مالیاتی را نماینده دولت اسالمی میدانند ،عالوه بر آنکه با
اصول فقهی و شرعی نظام مقدس جمهوری اسالمی تطابق
ندارد ،به مصلحت کشور نیز نیست .بنابراین در این قسمت
یعنی در نبود اطمینان از حضور عادالنه نماینده مودی ،تنها
کســی که بیطرفانه میتواند اظهار نظر کند تا صالحیت
هیأت به رســمیت شناخته شود ،قاضی عضو هیات است.
لذا از قضات عضو هیاتها به عنوان سرداور و دادرس انتظار
میرود در صورت مشاهده چنین محدودیتی نسبت به آن
بیتفاوت نبوده و عدم رسمیت چنین هیاتهایی را قبل از
شروع جلسه اعالم کنند.
 -4از آنجا که دادرسی مالیاتی هیاتهای حل اختالف دارای
دو سطح بدوی و تجدیدنظر است ،انتظار میرود هیاتهای
تجدیدنظر به لحاظ ســطح رتبه ،تجربه و خبرگی اعضا در
سطح باالتری از هیات حل اختالف بدوی قرار داشته باشند.
حال آنکه مشاهده میشود نمایندگان سازمان امور مالیاتی
که در هیاتهای بدوی حضور دارند ،همان کسانی هستند
که مجددا ً در هیاتهای تجدیدنظر حضور پیدا میکنند که
این امر منطقی و اصولی به نظر نمیرسد .صحیح این است
که سازمان امور مالیاتی به عنوان برگزارکننده هیاتها تفاوتی
بین نمایندگان خود قائل شده و در هیاتهای تجدیدنظر از
افراد با سابقه و دارای جایگاه و سطحی باالتر استفاده کند.
zنتیج هگیرینهایی:

با توجه به موارد عنوان شــده به منظور تحقق عدالت در
دادرســی مالیاتی متوجه نقش بیبدیل قضات عضو هیات
میشویم که قانونگذار اکثر دغدغههای خود را در راستای
تحقق عدالت و انصاف در ساختار قانون وضعی خود بر دوش
ایشــان به عنوان یک مرجع مستقل ،دارای اختیار و اقتدار
و منزلت نهاده اســت .این قضات باید توجه داشته باشند
که کوچکترین بیتوجهی به ارکان مسلم دادرسی مالیاتی
میتواند باعث آثار مخرب در تمام سطوح اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی کشور شده و عالوه بر آن اقتدار مالیاتی دولت را نیز که
صرفاً از طریق باور مودیان و شهروندان به رعایت اصل عدالت و
انصاف در دادرسی مالیاتی محقق میشود ،ساری و جاری کند.

معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتشنشانی مشهد:

مجتمعهایقدیمیشهرمشهدبهروزرسانینشدهاست

دنیای اقتصاد -معاون آموزش و پیشگیری سازمان
آتشنشانی مشهد گفت :مجتمعهای تجاری قدیمی
شهر مشــهد ضوابط ایمنی را رعایت کردند اما به
روزرسانی نشدهاند.
غالمحســین حاجیزاده در برنامه زنده رادیویی شهرما
کــه از صدای خراســان رضوی پخش شــد ،بیــان کرد:
یکی از رســالتهای آتشنشانی نظارت بر ایمنی امکان و
ساختمانهای شهر است .وی افزود :با توجه به بروز حوادثی
مانند پالسکو و برج سلمان ،سازمان آتشنشانی مشهد تمرکز

بیشتری بر روی ایمنی اماکن عمومی اعمال کرده است که
در این راستا تمامی اماکن عمومی مانند پاساژها ،رواقها،
مراکز تجاری و ...توسط کارشناســان ایمنی مورد بازدید
قرار گرفت و مشخص شد متاسفانه قسمت عمدهای از این
مراکز استانداردهای الزم ایمنی را ندارند .معاون آموزش و
پیشگیری سازمان آتشنشانی مشهد تصریح کرد :در حال
حاضر  330مجتمع تجاری در شهر مشهد وجود دارد که
همه این مراکز مورد بازدید قرار گرفته است؛ قسمت عمدهای
از این مراکز سیستمهای مورد نیاز برای جلوگیری از حریق

را نصب نکردهاند .حاجیزاده در پاسخ به این سوال که چرا
برخی از ساختمانها با وجود ناایمن بودن مجوز بهرهبرداری
دریافت کردهاند ،گفت :مقوله ایمنی و آتشنشانی یک فرآیند
است و نقطهی پایانی ندارد چرا که هر سال ضوابط ایمنی
هر ساله تغییر میکند .معاون آموزش و پیشگیری سازمان
آتشنشــانی مشهد اضافه کرد :در سال  95الیحه اقدامات
پیشگیرانه در شرایط بحران در ساختمانهای بلند در شورای
اسالمی شهر تصویب و به همه مجتمعها و ساختمانهای
تحت شرایط ابالغ شده است.
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

صنعت چاپ نیازمند نوسازی است

دنیای اقتصاد -مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی گفت :امروزه نقش صنعت چاپ نسبت به گذشته تغییر
کرده و به یک بخش حیاتی برای اقتصاد کشور تبدیل شده
است لذا نیازمند بهرهگیری از فناوریهای جدید برای نوسازی
و توان جوانان برای توسعه است.
جعفر مروارید در مراسم تجلیل از صنعتگران برتر حوزه چاپ در
خراسان رضوی افزود :اینکه شرایط بازار به دلیل عدم تامین کافی
ملزومات چاپ دچار چالش شده و رستههای مختلف صنعتی دچار
مشکل شدهاند ،نشان از حیاتی بودن صنعت چاپ است.
مروارید اظهار کرد :فعاالن صنعت چاپ در مشــهد از این قابلیت
برخوردار هستند که به عنوان بزرگترین تولیدکننده در بین کشورهای
همجوار مطرح باشند.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت :عمده صنایع ارتباط مستقیم
با صنعت چاپ و بستهبندی دارند و در بسیاری از کشورها ،صنعت
چاپ بعد از صنعت گردشــگری از رتبه دوم به لحاظ ارزآوری برای
کشور برخوردار است .علی غفوریمقدم افزود :هم اینک  30واحد
صنعتی در حوزه چاپ و بســتهبندی با ظرفیت تولید  50تن انواع
فرآوردههای چاپی در سال و سرمایهگذاری هزار و  700میلیارد ریال
در کنار  220واحد صنفی که به صورت مســتقیم با حوزه چاپ در
ارتباط هستند ،در خراسان رضوی فعالیت دارند .
رئیس اتحادیه چاپخان هداران خراسان رضوی نیز گفت :از  450واحد
چاپ ،لیتوگرافی و جعبهسازی در استان فقط سه یا چهار چاپخانه
به کارهای انتشاراتی روزنامهها میپردازند و باقی آنها فعالیت خود
را معطوف به حوزه صنعت کردهاند .علی مغانی افزود :صنعت چاپ
فراگیر است و عمده تولیدات صنعتی به این بخش وابسته هستند
لذا اگر چاپخانهها تعطیل شوند ،ضربه مهلکی به بدنه اقتصاد کشور
خواهد خورد .وی اظهار کرد 100 :درصد مواد و لوازم چاپ وارداتی
است و پس از نوسانات قیمت ارز تامین این مواد چاپخان هداران را دچار
مشکل کرده است ،مواد اولیه مصرفی صنعت چاپ در سال جاری
بسیار گران شد و ناظر بر این موضوع کارگروهی در وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی تشکیل شد تا مشکالت مربوط به این بخش حل
شود .مغانی ادامه داد :در تقسیمبندی کاالیی که برای تخصیص ارز
در سطح کالن کشور انجام شد ،ابتدا ماشینآالت صنعت چاپ در
گروه دوم قرار گرفتند اما با اقدامات کارگروه مربوطه در وزارت ارشاد و
مکاتبات با وزارت صنعت ،ماشین آالت در گروه اول کاالیی که تامین
ارز برای آنها الزامی است ،واقع شدهاند.
وی بیان کرد :هم اینک اقالمی مانند مرکب ،چسپ ،پهپه و فویل
آلومینیوم در گروه یک کاالیی قرار گرفتند و امیدواریم ســایر اقالم
مصرفی صنعت چاپ در اولویت تامین ارز قرار گیرند .در پایان این
مراسم ضمن تجلیل از صنعتگران برتر حوزه چاپ از مجموعه مستند
پیشکسوتان صنعت چاپ خراسان رضوی رونمایی شد.

ترفندهای ایسنتاگرام

جدینگاهکنید

صفحهاینستاگرامخودراجدیبگیریدتامخاطبان
هم آن را جدی بگیرند؛ توجه کنید که برای خیلی
از مخاطبان شما (بخوانید مشتریان آینده) ،اولین
آشنایی و برخورد با کسبوکار شما همین پیج
اینستاگرام شما هست .پس خیلی مهم هست
که در اولین ارتباط ،احساس خوشایندی به آنها دست دهد و باکمال
میل به بازدید از پستهای شما بپردازند.
معموال زمانی به مخاطب شما احساس خوشایند و هواداری نسبت به
پیج شما دست میدهد که در نگاه اول بیشترین ارتباط را با توضیحات
قسمت بیوگرافی و همچنین تصاویر پستها برقرار کند .چون در نگاه
اول نوشتههای مربوط به پستها را نمیبیند.
در مورد نحوه نوشتن قسمت بیوگرافی در شمارههای بعدی نکات
مهمی را خواهم گفت ولی همینقدر بدانید که در همان چند کلمه
باید بیشــترین و بهترین اطالعات ممکن را از زمینه فعالیت پیج
خود بگویید طوری که هر مخاطبی با خواندن آن عالقمند شــود
شما را فالو کند.
سعی کنید برای صفحهتان یک قالب خوب داشته باشید که بهنوعی
بین پستهای شما هماهنگی وجود داشته باشد و در اولین برخورد
با پیج شما یک هارمونی و نظم دلنشینی به مخاطب انتقال یابد.
منظور از قالب ،چیدمان کلی پستها کنار هم هست که یک ارتباط
معنایی ،رنگی و محتوایی داشته باشند( .من در کارگاههای اینستاگرام
مارکتینگ بیش از 7نوع قالببندی پیج اینستاگرام را معرفی میکنم
که واقعاً پیج را در اولین برخورد برای مخاطب جذاب میکند).
تا حد امکان از گذاشــتن پســتهای غیر مرتبط با کسبوکارتان
خودداری کنید .اجازه بدهید مخاطب عادت کند به اینکه در پیج
شــما تصاویر و مطالبی مرتبط به کار شما میبیند .هیچ مخاطبی
انتظار ندارد در پیج یک کسبوکار مرتبط با مثال طال و جواهر ،سخن
بزرگان و پندهای موفقیت بخواند( .مگر وقتی مشتری به مغازه شما
میآید او را نصیحت میکنید؟)
ولی حتما دوست دارد با برندهای طال و جواهر جهان آشنا شود و
یا تصاویری از زیباترین یا گرانقیمتترین جواهرات سال را ببیند.
پس همانطور که هر روز صبح به مغازه خود رسیدگی میکنید ،به
پیج خود هم رسیدگی کنید تا مخاطبان احساس احترام کنند و با
عالقه پیج شما را دنبال و به دیگران معرفی کنند.
در شماره بعدی میخوانیم :مخاطب خود را شناسایی کنید و...
* مشاور اینستاگرام مارکتینگ

در نشست شورای گفتوگوی خراسان رضوی با حضور اعضای کمیسیونهای
صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس گذشت

zحل مشکل  53واحد تولیدی خراسان رضوی در
کمیسیون حمایت از سرمای هگذاری

اما عرضه کاال و مواد اولیه در بورس و مطلوب نبودن
چنین طرحی در وضعیت کمبود مواد اولیه موضوعی
بود که از سوی سید امیر مرتضوی ،معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در
این نشســت مطرح شد .او از نمایندگان حاضر در این
جلسه خواست تا بررسی کنند که در هفتههای گذشته،
چه کسانی از بورس کاال موفق به تامین مواد اولیه حوزه
پتروشیمی ،فوالد و ...شدهاند و با آنها چه کردهاند؟
مرتضوی با اشاره به تشکیل کمیسیونی برای حمایت
از سرمایهگذاری مشروع با پیگیری معاونت پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری استان ،گفت :در سه ماه اول امسال
و از طریق کمیسیون مذکور ،مشکل  53واحد تولیدی
خراسان رضوی را حل و فصل کردیم.
سید حسین احمدی ســلیمانی ،رئیس کمیسیون
صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از چندگانگی
فضای ارزی کشور و فرایند پیچیده ثبت سفارش کاال
تا مرحله دریافت ارز انتقاد کرد و افزود :در صنعت فوالد
کشور ،امسال 10الی  12میلیون تن مازاد تولید داریم و
پارسال از محل صادرات فوالد چهار میلیارد دالر درآمد
داشتیم .کمبودهایی که امروز در بازار وجود دارد ماحصل
مدیریتی است که تمامی جوانب کار را نمیسنجد و با
تصمیمات خود به تشدید محدودیتها منجر میشود.

رمزگشایی از نامهربانیها با اهالی اقتصاد وصنعت
شافعی :به چه حقی کسری موسسات مالی و اعتباری باید از جیب بانک مرکزی تامین شود؟

zبه چه حقی کسری موسسات مالی و اعتباری باید از
جیب بانک مرکزی تامین شود؟

اما افزایش اختیارات اســتانی نخســتین موضوع و
درخواســتی بود که در این جلسه از سوی غالمحسین
شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران برای تامین سرمایه در
گردش واحدهای صنعتی استان مطرح شد .به گفته او با
توجه به تنشهای ارزی ،میزان نیاز واحدهای صنعتی به
سرمایه در گردش به چند برابر افزایش یافته و در این راستا
باید تدبیری اندیشیده شود و افزایش اختیارات استانی
یکی از ضرورتهاســت .اقدام فوری مجلس در اجرایی
شدن کاهش  5درصدی مالیات بخش صنعت براساس
توافق بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان امور مالیاتی از
دیگر خواسته های رئیس اتاق بازرگانی ایران بود .البته
شــافعی اعالم کرد که پیشنهاد ما کاهش ۱۰درصدی
مالیات این بخش بود که با نسبت کمتری موافقت صورت
گرفت .در مذاکراتمان تاکید داشتیم اگر مالیات بر عایدی
سرمایه ،مسکنهای خالی و فرارهای مالیاتی اعمال شود،
این درصد کاهش به خوبی جبران خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از رویه بانک مرکزی
در مواجهه با پرونده موسسات مالی و اعتباری انتقاد و
عنوان کرد :به چه حقی کسری موسسات مذکور باید از
جیب بانک مرکزی تامین شود؟ اگر بدهیها و کسریها
مربوط به اموال مردم عادی است ،میتوان حد و سقفی
را بــرای آن تعییــن کرد اما آنهایی که ســپردههای
میلیاردی داشــتهاند و سودهای کالن از این موسسات

شافعی :آنهایی که سپردههای
میلیاردی داشتهاند و سودهای کالن
از این موسسات دریافت کردهاند،
چرا باید بابت مطالباتشان از منابع
بانک مرکزی استفاده کنند؟ در مقابل،
صنعتگری که با عشق و وطندوستی راه
تولید را پیش گرفت ،حاال باید اخطار
بانک را دریافت کند و به تعطیلی
واحدش تهدید شود
دریافت کردهاند ،چرا باید بابت مطالباتشان از منابع بانک
مرکزی استفاده کنند؟ در مقابل ،صنعتگری که با عشق
و وطندوستی راه تولید را پیش گرفت ،حاال باید اخطار
بانک را دریافت کند و به تعطیلی واحدش تهدید شود و
حتی با چالش زندان مواجه باشد .متاسفانه دغدغه متولیان
امر گرهگشایی از مشکالت او نیست و متقابال سرمایهها را

zبا دالر 15هزار تومانی چه کنیم؟

عکس :محسن اسماعیلزاده/دنیای اقتصاد

خبر

دنیای اقتصاد -پنجاه و پنجمین نشست شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
با حضور اعضای کمیسیونهای صنایع و معادن
و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اســامی و معاون وزیر صنعت و معدن به عنوان
میهمانان ویژه این جلسه در اتاق بازرگانی مشهد
برگزار شد.
با توجه به بررسی مشکالت واحدهای صنعتی استان
در شورای گفتوگو و لزوم اصالح قوانین ،آیین نامه ها و
یا دستورالعملهای قانونی از سوی مجلس در رفع بخش
زیادی از این مشــکالت ،میتوان گفت حضور روسای
کمیســیونهای مجلس در این جلسه دلگرمی خوبی
در ایجــاد روزنه های امید برای رفع مشــکالت بخش
خصوصی استان بود.
جلسه ای که با انتقادات شافعی ،رئیس اتاق ایران از
رویه بانک مرکزی در مواجهه با موسسات مالی و اعتباری،
گالیه رشیدیان ،استاندار خراسان رضوی از قرار نگرفتن
سرخس و دوغارون در زمره مناطق آزاد تجاری و بغض
حســینی نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی و رئیس خانه
صنعت استان از نامهربانی با بخش صنعت همراه بود.
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صرف تسویه کردن مطالبات میلیاردی افرادی میکنند
که در این سالها با انباشت سرمایه در موسسات مذکور،
سودهای چندبرابری کسب کردهاند.
zجنگروانیداخلیاثرگذاریتحریمهاراتشدیدمیکند

اما حشمت اهلل فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به جنگ
روانی ایجاد شده در داخل و آثار آن اشاره و اظهار کرد:
در برههای شش قطعنامه علیه ایران مصوب و اجرایی شد
و کشورهای زیادی برای اثرگذاری تحریمها بر کشورمان
تالش میکردند اما شرایط امروز چنین نیست و ائتالف
آمریکا علیه ایران ،همراهی الزم را از ســوی بسیاری از
کشورها ندارد .با این وجود ستون پنجمی در داخل برای
اثرگذاری تحریمها تالش میکند .وی تالش این ستون
پنجم را ارعاب ،شایعهســازی ،زوال مدیریتی و ...عنوان
کرد که به جنگی روانی منجر میشود و گفت :نگاه ما در
این کمیسیون به حوزه اقتصاد ،امنیتی نیست و بر اصل
ارتقای سیاست خارجی تاکید داریم.
فالحت پیشه گفت :معتقدم هر بار که در تاریخ به دنبال
مقصر گشتهایم به اشتباه دچار شدهایم .سوال نمایندگان
از رئیس جمهور و حضور وزرا در مجلس حق نمایندگان
است و این موارد در کمال احترام انجام میگیرد.
zنمایشانبارهایاحتکارکاال،ذهنجامعهرامعطوف
به کم شدن اقالم اساسی میکند

عزیزاهلل اکبریان ،رئیس کمیســیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی نیز با اعتقاد بر اینکه همه ما در
امنیــت روانی و برهم زدن آن نقش داریم ،افزود :صدا و
سیما از هر چهرهای که حرف پوپولیستی مطرح کند و داد
و بیداد راه بیاندازد برای حضور و مصاحبه دعوت میکند
و همینهاست که امنیت روانی جامعه را نشانه میرود.

از طرفی ،نمایش انبارهای احتکار کاال ،ذهن جامعه را
معطوف به کم شدن اقالم اساسی میکند و دغدغهای را
برای مردم شکل میدهد.
وی عدم درک و مفاهمه را یک چالش بزرگ خواند و
گفت :امروز هر کدام ما در یک جزیره هســتیم و حرف
خودمان را میزنیم .در مجلس به روی فعاالن اقتصادی
گشوده است و حاضر به اصالح قوانینی هستیم که محور
دغدغه آنهاست .یک تاکید جدی ما تفویض اختیارات
بیشتر به استانهاست اما برای این موضوع ،دولت باید پای
کار بیاید .اکبریان تاکید کرد :باور داریم در این شرایط نباید
دولت را تضعیف کرد چون ضعف دولت همه ارکان دیگر
جامعه را متضرر میکند .این نماینده مجلس خاطرنشان
کرد :در مورد بورس کاال و ارز اشتباهاتی صورت گرفته و
در مورد نحوه عرضه کاال در این بخش به زودی تصمیماتی
اعمال میشود که شرایط را بهبود خواهند بخشید.
zبورس کاال در شرایط فعلی کارکردی ندارد

اما منصور معظمی ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
از تصمیمات ارزی قوه مجریه دفاع کرده و معتقد است
دولت راهی جز کنترل این بازار نداشت .تامین ارز برای
کاالها در سه گروه تقسیمبندی شد که در گروه اول 25
قلم کاالی استراتژیک با نیاز ارزی  20میلیارد دالر احصاء
شد و دولت تالش دارد به هر نحو ممکن این میزان ارز را
برای تهیه آنها تامین کند.
معظمی ادامــه داد :در گروه دوم ،مــواد اولیه جای
میگیرند که باید نیاز ارزیشان را از سامانه نیما و بازار
ثانویه ارز تامین کنند .تصمیم دولت این اســت که ارز
حاصل از صادرات پتروشــیمی و مواد معدنی (به شرط
همکاری فعاالن اقتصادی) را به گروه دوم اختصاص دهد.
از فعاالن اقتصادی انتظار همکاری و انتقال ارزشان به بازار

را داشتیم که این همراهی به قواره الزم صورت نگرفت.
او درباره بورس کاال در شرایط کنونی نیز اظهار کرد:
این موضوع برای شرایط رقابتی و باثبات کارکرد دارد و
در وضعیت فعلی فعالیت آن معنایی ندارد .بنا به دستور
رئیس جمهور ،مقرر است ،از این پس کاالها با تشخیص
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،انتخاب و در بورس عرضه
شوند و این رویکرد جدید می تواند دغدغههای موجود
را مرتفع سازد.

zموقعیت لجستیکی ویژه سرخس و دوغارون برای
تجارت با کشورهای منطقه

علیرضا رشیدیان ،استاندار و رئیس شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز همگرایی را
مهمترین راهکار برای گره گشایی از مشکالت موجود بعد
از اعمال تحریمها و جنگ روانی سنگین خواند و تاکید
کرد به جای پاس دادن مسائل و چالشها به یکدیگر ،در
شرایط دشوار کنونی در کنار هم باشیم.
وی بــا انتقاد از قرار نگرفتن ســرخس ودوغارون در
زمره مناطق آزاد تجاری ،اذعان کرد :اســتان ما دارای
ظرفیتهای بالقوه فراوان و موقعیت لجستیکی ویژهای
برای تجارت با کشــورهای منطقه است .با این وجود،
مناطــق ویژه اقتصادی ســرخس و دوغارون که دارای
قدمتی در این حوزه هســتند ،در فهرست مناطق آزاد
تجاری صنعتی قــرار نگرفتند .در واقع پس از تصویب
تبدیل مناطق ویژه اقتصادی ســرخس و دوغارون به
مناطق آزاد تجاری در شــورای عالی مناطق آزاد ،قرار
شد این موضوع به عنوان یک الیحه در دولت تصویب و
به مجلس ارائه شود اما غفلت انجام گرفت و این دو ،از
لیست مذکور جا افتادند .درخواست ما از دولت و مجلس
پیگیری این موضوع است.

سیدحسن حسینی نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان
رضوی هم در سخنانی عنوان کرد :یکی از سواالت جدی
بخش خصوصی این است که با دالر 15هزار تومانی چه
کسب و کاری میتوان فراهم کرد که توجیه اقتصادی نیز
داشته باشد؟ از طرفی ،مالیات بر ارزش افزوده که به ناحق
از تولیدکننده اخذ میشود ،به چالشی برای این بخش
تبدیل شــده است .اگر تولید تاب و توان این فشارهای
اقتصادی را نیاورد ،قطعا منافع ملی نیز به مخاطره خواهد
افتاد .وی افزود :یک تولیدکننده لبنیات در استان به دلیل
استفاده از ظرف غیراستاندارد به  ۱۰سال زندان محکوم
شد اما مدیر موسسه مالی و اعتباری که  ۱۲هزار میلیارد
تومان پول را جابهجا کرده و زندگی مردم را بهم ریخته
است ،تنها به  ۱۵سال زندان محکوم میشود .متاسفانه
در کشور رانتخواری و ویژهخواری وجود دارد و ما بدتر
از ترامپ با خودمان رفتار میکنیم.

اکبریان :صدا و سیما از هر چهرهای
که حرف پوپولیستی مطرح کند و داد
و بیداد راه بیاندازد برای حضور و
مصاحبه دعوت میکند و همینهاست
که امنیت روانی جامعه را نشانه
میرود .از طرفی ،نمایش انبارهای
احتکار کاال ،ذهن جامعه را معطوف
به کم شدن اقالم اساسی میکند و
دغدغهای را برای مردم شکل میدهد
محمدحسین روشنک ،رئیس کمیسیون تجارت
اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز چالش اصلی کشور
را دستکاری در ســاختارها ،بدون توجه به بسترها
عنوان کرد و افزود :نظام مالی و پولی کشور قریب به
چهار دهه است که به مثابه یک معتاد پرورش یافته
و این معتاد را نمیتوان یکروزه به ترک وادار کرد و
اگر چنین کنیم ،حتما بحران گریبان ما را میگیرد.
تصمیمی که شهریور پارسال برای کاهش نرخ سود
بانکی اخذ و اجرایی شد ،مصداقی از همین روند بود
و اگر امروز با چالش اقتصادی مواجهیم ،بخش عمده
آن متوجه این بحث است.

نوبخت در مشهد:

 13میلیارددالربرایتامینکاالهایاساسیتخصیصیافت
آنچه تاکنون در بخش هزینهای بودجه پرداخت شده
نسبت به مدت مشابه پارسال  21درصد رشد داشته
اســت .وی اظهار کرد :در بخش تملک داراییهای
ســرمایهای نیز  540درصد نسبت به مدت مشابه
پارسال رشد داشــتیم و به طرحهای عمرانی 243

دنیای اقتصاد -رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت :برای تامین کاالهای اساسی مردم با ارز
دولتــی 13 ،میلیارد دالر از محل درآمد ارزی
تخصیص یافت.
محمد باقر نوبخت در شورای برنامهریزی و توسعه
خراسان رضوی در مشهد افزود :با توجه به آثار تحریم
در قیمت کاالها ،بسته تامین معیشت با هدف کاهش
فشــار به اقشار کم درآمد آماده و قطعی شده است.
وی اظهار کرد :بستههای مربوط به مواجهه با شرایط
اقتصادی جدید و آثار تحریمها ویژه تولیدکنندگان،
کارمندان ،حقوق بگیران و پیمانکاران نیز تهیه شده
است.
نوبخت گفت :در برنامه ششم توسعه با چالشهایی
مواجه هستیم که نقیصه این برنامه باید با برنامههای
تکمیلی جبران شود تا واقعبینانه به سوی اهداف توسعه
پیش رویم .وی افزود :براساس گزارشهای رسمی در

پنج ماه ابتدای امســال همچنان با شــاخصهای
مطلوب و رضایتبخش مواجهیم اما روند کار به سویی
میرود که باید آمادگی داشته و پیشبینیهای الزم
نســبت به آینده و تحریمهای جدید را انجام دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دو مجموعه
تحریم  90و  120روزه را پیش رو داشتیم ،اظهار کرد:
در ایــن ارتباط تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم
در دســتور کار قرار گرفت و در این برنامه آسیبهای
دستگاههای اجرایی و راهکارها برای کاهش آسیبها
در نظر گرفته شد و برای  14دستگاه بستههای الزم
مواجهه با تحریم تهیه و به سران سه قوه ارائه شد.
 zرشد 48درصدی تحقق منابع

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :تا  25مرداد
ماه امسال  118هزار میلیارد تومان از بودجه در بخش
منابع تحقق یافته که نسبت به مدت مشابه پارسال48
درصد افزایش داشته است .نوبخت افزود :همچنین

هزار و  880میلیارد ریال پرداخت شد.
وی گفــت :تاکنــون  50هزار میلیــارد ریال به
گندمــکاران پرداخــت شــده و بخــش دوم
پرداختــی نیــز از شــنبه آینــده آغاز میشــود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :معوقات فرهنگیان

بازنشسته نیز تا پایان شهریور ماه پرداخت میشود.
وی ادامــه داد :تاکنون یک ریــال از خزانه برای
هدفمندی یارانهها برداشت نشده درحالی که پارسال
 130هــزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانهها از
خزانه برداشت شد.

دوشنبه 19شهریور ماه 1397

رئیس دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی
در گفتوگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد
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خبر

گام بلند اتاق بازرگانی
در شناخت بازارهای هدف

دنیایاقتصاد-شناختبازاروگامبرداشتنصحیحدرمسیرصادراتویافتنبازارهایجدیدهدفدراقتصادرقابتیامروز
زهرا صفدری
خبرنگار
کشورها ،موضوعات بسیار حساســی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و شاید به همین دلیل است که دو سال
پیش ،غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران دستور ایجاد بخشــی با عنوان دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری در اتاق بازرگانی
خراسان رضوی را به عنوان یکی از معدود دفاتر فعال این موضوع در بخش خصوصی کشور صادر کرد .وظایف دفتر تحقیقات بازار و مشاوره
تجاریدردوبخشتعریفشدهاست؛درحوزهمشاورهتجاری،فعاالناقتصادیوکسانیکهبهدنبالصادراتبودهویادرحالصادراتهستند
و قصد ورود به بازارهای دیگری دارند ،با مراجعه به این دفتر ،مشاورههایی درباره بازار هدف صادراتی خود دریافت میکنند .در واقع ،گزارشی درباره اینکه آن کاال
در حال حاضر از ایران به کجا صادر میشود ،چه کشورهایی در بازار مورد نظر فعالند ،تعرفه ورود کاال برای ایران و رقبا چقدر است و در مجموع نمایی کلی از بازاری
که قصد ورود به آن را دارند ،به صورت مکتوب به مراجعهکننده ارائه میشود .سالهای گذشته اتاق بازرگانی ایران از فعاالن اقتصادی نظرسنجی کرد و مشخص
شدیکیازمهمتریندغدغههایفعاالنبخشخصوصی،عدمشناختکافیازبازارهایهدفموجوداستواینعدمشناختکافیبهویژهدربارهکشورهاییکه
ازمادورترند،بیشترصدقمیکند؛اماهدفدفترتحقیقاتبازاراتاق بازرگانیایناستکهشناختیازاینبازارهابرایفعاالناقتصادیایجادکند؛اینشناختها
میتواند در قالب گزارشهای مدیریتی و یا مطالعه روی کشورها و تهیه گزارشهایی باشد که در نهایت تبدیل به یک کتاب میشود؛ نمونه این شناسایی مکتوب
بازارها،کتابیدربارهقزاقستاناستکهباتحقیقومطالعهدربارهاندازهبازاراینکشور،الگوهایمصرفوفرصتهایتجاریوسرمایهگذاریموجوددرآنبهچاپ
رسیدهاستوقراراستدرمرحلهبعدمطالعهبررویکشورهایهندوروسیهنیزبهطوردقیقیصورتبگیرد.

برای جویا شدن از چند و چون
فعالیت دفتر تحقیقات بازار و
مشاوره تجاری اتاق بازرگانی
خراسان رضوی به سراغ یاسر
مهرآور ،مدیر این دفتر رفتیم.
ابتدای شــکلگیری دفتر
تحقیقات بــازار اتاق بازرگانی،
وظیفه تدوین برنامه کمی توســعه صادرات استان در
ســالهای برنامه ششم توسعه کشور ،از سوی کارگروه

تنها یک درصد صادرات استان از
تکنولوژی باال برخوردار بوده و هایتک
هستند 14 ،درصد دارای تکنولوژی
متوسط به باال 29 ،درصد متوسط به پایین
و  30درصد تکنولوژی پایین هستند و
 26درصد از کاالهای صادراتی استان
غیرصنعتیاند
دنیای اقتصاد -والی هرات و هیات تجاری همراه
او با فعاالن اقتصادی و برخی از مســئوالن استان
خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد دیدار و چشم
انداز توسعه روابط تجاری دو استان را بررسی کردند.
در این دیدار ارتباطات کنونی و چشمانداز آینده روابط
تجاری دو کشــور و به ویژه استانهای هرات و خراسان
رضوی از دیدگاه دو طرف بیان شــد و درخواســتها و
انتظارات برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری دو استان
و دغدغههای صادراتی و وارداتی هر دو طرف عنوان شد.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران ابتدای
این نشست توسعه روابط همه جانبه استانهای هرات و
خراسان را دارای نقشی اساسی در توسعه مناسبات ملی
دو کشور خواند و اظهارکرد :نزدیک به  60درصد مجموعه
مبادالت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران از مسیر خراسان
و از مشهد میگذرد و استانداران دو کشور نقشی سازندهای
در توسعه روابط ملی دو کشور دارند .خوشبختانه در طول
چند سال گذشته دوستان افغانستانی ما عالوه بر مبادالت
اقتصادی ،در سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ایران هم
کارهای شایستهای کردند و باید حمایت شوند.
شــافعی تصریح کرد :چه در بحــث مبادله کاال و چه
در ســرمایهگذاری باید این واقعیــت را بپذیریم که این
جادهای دو طرفه است و در تبادل کاال بین دو کشور ،تراز
تجاری مناسبی نداریم .ما باید سهم خودمان را از واردات
افغانستان در ایران باال ببریم و در توسعه سرمایهگذاری در
افغانستان هم بیش از پیش مشارکت کنیم .در بخش فوالد
پیشنهاداتی برای سرمایهگذاری از سوی دوستان ما ارائه
شده و منتظر پاسخ از آن سو هستند و در سایر زمینهها
هم باید همکاریها گسترش یابد.
وی با اشــاره به عملکرد نامطلوب دو کشور در موضوع
مبادله توریســت ،تصریح کرد :به ویژه در اعزام توریست
سالمت از افغانستان به ایران با بیبرنامگی مواجه هستیم
و یک نهاد برنامهریز برای اینکه توریست سالمت را با ایمنی
کامل و خیال راحت میزبانی کند و کار درمانش را انجام
داده و عازم کشورش کند ،در استان نداریم؛ لذا پیشنهاد

zلزوم تمرکز بر بازار کشورهای اطراف در دوره تحریم

مهرآور در پاســخ به این سوال که با توجه به نزدیک
شدن به موعد تحریمهای آبان ماه ،آیا دفتر تحقیقات بازار
برنامه ویژهای برای شناخت بازارهای جدید دارد ،میگوید:
قطعــا تحریمها آثار منفی در صادرات کشــور خواهد
گذاشت؛ در حال حاضر با توجه به جهش خیرهکنندهای
که در قیمت دالر داریم ،صادرات توجیهپذیر است و از
همینرو ،صادرات اســتان در  5ماهه امسال نسبت به
مدت مشــابه سال گذشته  20درصد رشد داشته است
ولی اگر تجربه تحریمها و جهش ارزی سالهای  90و 91
را به یاد بیاوریم ،خواهیم دید که گسترش صادرات در
ماههای آینده پایدار نخواهد بود؛ در واقع ،وقتی بنگاهها
مواد اولیه را با قیمت باالتری میخرند ،هزینه تولیدشان
باال میرود و در نتیجه قیمت تمام شــده کاال افزایش
مییابد و آن وقت صادرات تا این حد توجیه ندارد .اما به
نظر میرسد در این شرایط بهتر است تمرکزمان بیشتر
روی کشورهای اطرافمان باشد.
وی ادامه میدهد :حدود  60درصد صادرات ما از طریق
راههای دریایی صورت میگیرد و شاید با تحریمها نتوانیم
از طریق کشتی صادرات زیادی داشته باشیم و از طرفی
نباید خیلی امیدوار باشیم که به مسافتهای دور صادر
کنیم .ما باید بیشتر روی بازارهای عراق ،افغانستان ،آسیای
میانه ،روسیه ،ترکیه ،هند و پاکستان و دیگر کشورهای
همســایه تمرکز کنیم تا حداقل در حمل و نقل کاال و
انتقال پول با مشکالت کمتری روبه رو شویم .بنابراین
قرار است شناسایی بازارها را به بازارهای اطراف متمرکز

zهوشمندی رقبای ایران در بازارهای هدف

مهرآور با اشاره به هوشمندی کشورهای رقیب تجاری
ایران در بازارهای هــدف ،میگوید :ترکیه یکی از این
کشورهاست؛ هر جا محصول ایرانی وجود دارد ،محصول
ترکیه نیز با کیفیت مطلوب وجود دارد .اما یکی از وظایف
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی ،کمک به

zتحلیلظرفیتتجارتبااستانهایمختلفروسیه

رئیــس دفتر تحقیقات بازار و مشــاوره تجاری اتاق
بازرگانی از تجزیه و تحلیل استانهای روسیه به عنوان
یکی از برنامههای کنونی این دفتر نام برده و میگوید:
 600قلم کاالی مزیتدار و پتانسیلدار صنعتی کشور را
بررسی کردیم که ارزش دالری صادرات آنها حدود 94
درصد کل صادرات کشور اســت و در کنار آن واردات
استانهای روسیه را استخراج کردیم ،سپس این دو را
با یکدیگر انطباق دادیم و مشخص کردیم کدام کاالها
امکان توسعه صادرات به هر کدام از استانهای روسیه
را دارد .این مطالعات در بحث اعزام هیاتهای تجاری و
حضور در نمایشگاهها و مذاکره با طرف روس در زمینه

در دیدار والی هرات با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی بیان شد

انتظارافغانستانیها ازسرمایهگذارانمشهد

عکس :صادق ذباح/دنیای اقتصاد

zتنها یک درصد از صادرات خراسان رضوی هایتک و
دارای تکنولوژی باالست

توسعه صادرات خراسان رضوی به اتاق بازرگانی مشهد
و در نهایت به این دفتر محول شد؛ مهرآور در اینباره
میگوید :براساس مطالعات و تحقیقات ما در تدوین این
برنامه ،یک درصد صادرات کشور هایتک 33 ،درصد
دارای تکنولوژی متوسط به باال 40 ،درصد تکنولوژی
متوســط به پایین 11 ،درصد تکنولوژی پایین و 15
درصد صادرات غیرصنعتی هستند .در استان خراسان
رضوی نیز وضعیت تقریبا همینگونه است و تنها یک
درصد صادرات استان از تکنولوژی باال برخوردار بوده و
هایتک هستند 14 ،درصد دارای تکنولوژی متوسط به
باال 29 ،درصد متوسط به پایین و  30درصد تکنولوژی
پایین هستند و  26درصد از کاالهای صادراتی استان
یاند.
غیرصنعت 
وی ارزش پایین هر تن کاالی صادراتی را به عنوان
یکــی دیگر از ضعفهای صادراتی کشــور نام برده و
اظهار میکند :براساس بررسیهای ما ،از کل صادرات
کشــور در  87درصد کاالها ،ارزش هر تن زیر  5هزار
دالر اســت که البته از این میزان کاال 62 ،درصد زیر
یتوان گفت حدود
هزار دالر ارزش دارد و در مجموع م 
 70درصد صادرات کشــور زیر هزار دالر ارزش دارد و
به همین دلیل متوسط ارزش هر تن کاالی صادراتی
کشور بین  300تا  400دالر است و هدف ما این است
که با شناسایی بازارهای هدف جدید و محصوالت جدید
این شاخص را ارتقا دهیم.
مدیــر دفتر تحقیقات بازار و مشــاوره تجاری اتاق
بازرگانی خراســان رضوی با اشــاره به بررسی تنوع
محصوالت صارداتی ایران با دیگر کشــورها ،تصریح
میکند :ســهم نخســتین کشــور هدف صادراتی از
محصوالت ما  20درصد 4 ،کشور نخست  58درصد و
 8کشور ابتدایی  79درصد است و این در حالی است
که سهم  8کشور ابتدایی در صادرات ترکیه فقط 45
درصد ســهم دارند و این سهم برای کشور چین 54
درصد است .چین نخستین کشور هدف صادراتی ایران
و افغانستان اولین کشور هدف صادراتی استان خراسان
رضوی است .این رقمها نشان میدهد که ریسک سبد
صادراتی کشور بسیار باالست و هر اتفاقی که در این 8
کشور رخ بدهد ،در صادرات ما اثرگذاری زیادی خواهد
داشــت .ما در دفتر تحقیقات بازار به دنبال کمک به

بهبود این شاخصها در زمینه بازارهای جدید ،نیازهای
مصرفیشــان و انطباق نیازهــای آنها با ظرفیتهای
صادراتی استان و کشور هستیم تا بتوانیم پیشنهاداتی
برای ورود به این بازارها ارائه بدهیم.
وی میافزاید :بیشتر اطالعات ما به صورت میدانی
جمعآوری میشود؛ بخشی از طریق مصاحبه با فعاالن
اقتصادی در کشــورهای هدف صادراتی و بخشــی با
مطالعات بر روی کشورها و اطالعات پایهای از طریق
گمرک و مرکز تجارت بینالمللی و ...که جمع شده و
تبدیل به گزارشی میشود و در اختیار جامعه هدفمان
قرار میگیرد.

کنیم و به همین دلیل بعد از انتشار کتاب «قزاقستان»،
به دنبال این هستیم که روی کشورهای هند و روسیه
چنین تحقیقاتی را انجام دهیم و تالشمان این است که
تا پایان سال تهیه دو کتاب دیگر مربوط به این کشورها
صورت بگیرد.
رئیــس دفتر تحقیقات بازار و مشــاوره تجاری اتاق
بازرگانی استان درباره دلیل انتخاب قزاقستان به عنوان
نخستین کشور برای مطالعات اساسی و پایهای این مرکز،
بیان میکند :مطالعه بر روی قزاقستان را سال گذشته
استارت زدیم؛ در آن زمان شرایط تجارت ما با ازبکستان
در این حد فراهم نبود اما قزاقستان دارای شاخص های
مهمی بود که میتوانست ما را به بهتر شدن وضعیت در
تنوع مقاصد صادراتی مان نزدیک کند .همچنین با توجه
به جمیعت و سطح درآمد سرانه و تولید ملی این کشور
به این نتیجه رسیدیم که بهترین و قدرتمندترین کشور
از این نظر در آسیای میانه است که به اندازه کافی به آن
توجه نشده است .ما در کتاب قزاقستان ،اقتصاد کالن
این کشــور و الگوی مصرفی مردم قزاقستان در موارد
مختلف را بررسی کردیم که به نظر میرسد در بخش
الگوهای مصرفی ،ایدههای خوبی در زمینه تولید و تجارت
و صادرات به فعاالن اقتصادی منتقل شود.
وی خاطرنشان میکند :همچنین در  20گروه کاالیی
به تفکیک ،ظرفیتهای مصرفی این کشور مورد بررسی
قرار گرفته است .همچنین در زمینه نحوه انتقال پول،
ذهنیت قزاقها نسبت به ایران و درآمد سرانه استانهای
مختلف قزاقستان بررســیهای الزم را انجام دادیم .در
بخش دیگری نیز بر مبنای تمامی کدهای  HSگمرکی،
مشخص کردیم که میزان واردات این کشور از جهان و
ایران در هر کد به چه میزان اســت و تعرفه های ورود
کاال برای ایران در هر کد کاال با ســه رقیب اول در بازار
قزاقستان مقایسه شده است.

فعاالن اقتصادی برای حضور در بازارهای هدف صادراتی
است و قرار شده در  5نقطه دنیا مراکز تجاری راهاندازی
کند تا بتواند از طریق بررسی بازار فرصتها را در اختیار
فعاالن اقتصادی قرار دهد و این موضوع در دست مطالعه
است .در این راستا ،کاری که اکنون انجام میشود ،بحث
راهاندازی یک پایگاه تجاری در استان آستارا خان روسیه
است تا بتوانیم کاالهای صادارتی و مزیتدار استانهای
کشــور را در آن به نمایش بگذاریــم و بازاریابی کنیم.
بخشی از امور مربوط به این مرکز تجاری به اتاق مشهد
واگذار شــده و اتاق از طریــق اتحادیه صادرکنندگان
پیگیر فعال سازی این مرکز در استان آستارا خان است.
البته نباید فراموش کنیم که در فضای کنونی صادرات
کردن کار بسیار سختی است و بخش خصوصی نیازمند
حمایت جدی از سوی دولت و دستگاههای متولی حوزه
تجارت است.
وی با اشاره به مشــاوره تجاری به عنوان یکی دیگر
از ارکان فعالیت دفتر تحقیقات بازار اتاق بازرگانی ابراز
میکند :دو روز در هفته مشاورههای تجاری را به صورت
حضوری به دارندگان کارت بازرگانی ارائه میدهیم و در
صورت نیاز ،گزارش مکتوبی از سواالت فرد متقاضی تهیه
میکنیم و در اختیارش قرار میدهیم .در دو سال و نیم
گذشته بالغ بر  300مراجع ه حضوری داشتیم و حدود
 170گزارش مکتوب درباره با کاال و کشوری خاص برای
درخواستکنندگان ارسال کردیم .این خدمات به صورت
رایگان به دارندگان کارت بازرگانی داده میشود.

میدهیم که یک شرکت مشترک بین هرات و خراسان
موضوع توریست و گرشگر سالمت را در نظر بگیرد.
شــافعی به سفر رئیس جمهور افغانســتان به ایران و
پیشنهاد ایجاد گمرکی رسمی در مرز یزدان استان خراسان
جنوبی اشاره و اظهار کرد :از والی هرات تقاضا داریم این
موضوع را پیگیری کنــد؛ در واقع توجیه ما از طرح این
پیشــنهاد این بود که با توجه به آینده ارتباط ما ،عبور از
مرز یزدان هزینه حمل و نقل از افغانستان را میتواند به
شدت کاهش دهد و این بر تجارت دو کشور بسیار اثرگذار
است البته پیشنهاد دیگری هم به دولت افغانستان دادیم
مبنــی بر اینکه وجود یک خط پرواز بین هرات و چابهار
برای آینده الزم خواهد بود.

zتجارتیکطرفهبادوامنیست

محمد آصف رحیمی ،والی هرات نیز در این نشست با
بیان اینکه تاکنون به خوبی از ظرفیتهای هر دو استان و
کشور به صورت کامل و بهینه استفاده نشده است ،اظهار
کرد :ما در مرز اســامقلعه ظرفیت پذیرش روزانه 600

کامیون را داریم که سال گذشته بعد از مراوده اقتصادی
بین دو کشور ،این ظرفیت ایجاد شد .در حال حاضر روزانه
 300تا  400کامیون از مرز عبور و مرور دارد؛ اما ســوال
این است که چرا در یک روز نمیتوانیم کامیونها را عبور
دهیم و بارگیری کنیم.

شافعی :ما باید سهم خودمان را از واردات افغانستان در ایران باال ببریم و در توسعه
سرمایهگذاری در افغانستان هم بیش از پیش مشارکت کنیم .در بخش فوالد پیشنهاداتی
برای سرمایهگذاری از سوی دوستان ما ارائه شده و منتظر پاسخ از آن سو هستند
و در سایر زمینهها هم باید همکاریها گسترش یابد

رحیمی با انتقاد از ناتمام ماندن پروژه راهآهن خواف-
هرات گفت :بیش از  10ســال اســت که نتوانستهایم
 400کیلومتــر خط آهن برای تکمیــل پروژه راهآهن
خواف -هرات بسازیم و اگر این پروژه به سرانجام نرسد،
در آینده هزینه انتقال کاال چند برابر خواهد شــد .اگر
این اتفاق بیافتد ،کاال ارزان تمام میشــود و مردم هم
محصوالت بیشتری را خریداری میکنند و این به نفع
تاجران هم هست .ما همچنان به بنادر پاکستان احتیاج
داریم ولی چرا بنادر ایران و افغانســتان در این ارتباط
فعال نباشد؟
وی رسمی نشدن و عدم ایجاد گمرک یزدان را ناشی
از مسائل امنیتی دانست و افزود :برخی افراد فرصتطلب

تعرفههای گمرکی میتواند کمک قابل توجهی باشد.
وی به تهیه کتاب ظرفیتهای بازار هندوستان و روسیه
به عنوان یکی از برنامههای این دفتر تا پایان امسال اشاره و
اظهار میکند :شناسایی فرصتهای وارداتی در استانهای
مختلف روسیه از مهمترین برنامههای ماست که در قدم
اول مسکو ،تاتارستان ،سنپترزبورگ و آستاراخان مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
مهرآور با اشــاره بــه همکاری نزدیــک این دفتر با
کمیســیون تجارت اتــاق بازرگانی اســتان و اتحادیه
صادرکنندگان ،میافزاید :با هدف دستهبندی مسائل و
مشــکالت حوزه صادرات و انتقال تجارب تجار به نسل
جوان ،مصاحبههایی با صادرکنندگان نمونه استانی و
ملی در استان خواهیم داشت و نتایج آن در قالب کتاب
منتشر خواهد شد .مهرآور یادآور میشود :یکی دیگر از
اقدامات مهم کمیسیون تجارت که ما هم در آن همکاری
داریم؛ بررسی قیمت تمام شده و بازارهای هدف برخی
کاالهای مزیتدار صادراتی استان است که در قدم اول،
این بررسیها بر روی زعفران تقریبا انجام شده و سپس
کاالهای دیگر نیز را در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در دو سال و نیم گذشته بالغ بر 300
مراجع ه حضوری داشتیم و حدود 170
گزارش مکتوب در رابطه با کاال و کشوری
خاص برای درخواستکنندگان ارسال
کردیم .این خدمات به صورت رایگان به
دارندگان کارت بازرگانی داده میشود
وی میگوید :زمانی که بحث مشهد  2017مطرح بود،
وظیفهای بــه اتاق بازرگانی برای ایجاد پایگاه اطالعات
اقتصادی تجاری کشورهای اسالمی محول شد؛ ما در فاز
اول نه فقط کشورهای اسالمی بلکه تعدادی کشور دیگر
را نیز بررسی و این پایگاه اطالعات تجاری -اقتصادی را
راهاندازی کردیم .فاز دوم این پروژه امسال انجام خواهد
شــد تا فعاالن اقتصادی بتوانند از اطالعات این پایگاه
تجاری اســتفاده کنند .در کنار این ،تهیه گزارشــهای
تحلیلی و مدیریتی که از وظایف روتین دفتر تحقیقات
بازار است نیز انجام خواهد گرفت.
با استفاده از ناامنی در مرزها میخواهند دست به قاچاق
بزنند و عوارض گمرکی را نپردازند و قاچاق انسان و مواد
مخدر انجام دهند .به همین دلیل ما منافع دو طرف را در
نظر میگیریم و از مرزهای قانونی و رسمی بیشتر استفاده
میکنیم؛ مرز نیمروز باز است و هیچ مانع امنیتی وجود
ندارد ،مرز هرات باز است و روزانه هزاران نفر از آن استفاده
میکنند و طبق آمار روزانه حدود 2هزار نفر به صورت
انفرادی و  300تاکسی و  400کامیون بار و ترانزیت بین
ایران و افغانستان عبور میکنند.
والی هرات به موضوع تراز تجاری نامناسب دو کشور
اشــاره و اضافه کرد :تجارت هیچ وقت یک طرفه دوام
نمیآورد؛ ما ساالنه دو میلیارد دالر واردات از ایران داریم
اما ایران بیش از  50میلیون دالر واردات از افغانســتان
دارد و این خوب نیست .باالخره روزی دالرهای ما تمام
میشــود و الزم اســت تراز تجاری به وضعیت بهتری
برســد .وی خاطرنشان کرد :این خوب نیست که ایران
بگوید ما سیب و انار تولید میکنیم و این محصوالت را
یکنیم در حالیکه طعم و طبیعت این محصوالت
وارد نم 
در دو کشور باهم متفاوت است؛ ما محصوالت مشترک
داریم اما  50قلم از محصوالت سنتی ما در کشور شما
مورد نیاز اســت .انتظار ما این است که خراسان رضوی
به جای اینکه کاال را از تهران بیاورد ،از هرات وارد کند
که نزدیکتر و راحتتر است .ما در تولید نوشابه خودکفا
هستیم و نوشابههای ما بسیار مرغوب است .آنچه ما تولید
میکنیم و در ایران خریدار دارد باید اجازه واردات پیدا
کند و اتاق بازرگانی باید در زمینه متقاعدکردن مسئوالن
دولتی تالش کنند.
رحیمی یادآور شــد :ما به دنبال ایجاد دستگاه تولید
برق خورشــیدی هستیم و به همکاری با ایران در این
زمینه خوشبین هستیم .طبق آمار حدود  800میلیون
دالر سرمایهگذاری از سوی افغانستانیها در ایران انجام
شده و هزاران نفر از تجار و سرمایهگذاران ما در کشور و
استان شما خانه و ویال خریدهاند .انتظار ما این است که
ایرانیها هم در کشورمان سرمایهگذاری کنند.
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فعاالن اقتصادی ،کارشناسان و مسئوالن از فراز و فرودهای سرمایهگذاری در حوزه خدمات گردشگری شهر مشهد میگویند:

سه اقدام کلیدی برای گردشگری خراسان

ادامه از صفحه اول

رشد  93درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد

ی در صنعت
zچالشهای آماری برای سرمایهگذار 
گردشگری

دنیای اقتصاد ،فاطمه آســتانی -حرف از
سرمایهگذاری که باشــد ،چرتکهای باید انداخت
بر اعداد و ارقامی که در آتیه قرار اســت تکیهگاه
جریانهــای مالی پروژه یا طرحی باشــند .برای
مشــهدی که ظرفیتهای اقتصاد گردشگریاش
خیلیها را امیدوار کرده؛ مساله «آمار»های متقن
در کنار تحلیلها و نیازسنجیهای قابل اتکا ،یک
دغدغه جدی به شمار میآید.
این دغدغه از اعدادی شــروع میشود که شمار
ورود زائران به مشــهدالرضا(ع) را گواهی میکنند
و مسئوالن اغلب در اعالم اعداد بزرگتر ،با یکدیگر
رقابت دارند .موضوعی که مورد انتقاد صاحبنظران
و کارشناسان و حتی فعاالن بخش خصوصی است،
چرا که به استناد این آمارها ،حجم سرمایهگذاریها،
سمت و سویی دیگر می گیرد .به اتکای این دغدغه،
سوال اول ما از دکتر هادی رفیعی ،رئیس پژوهشکده
گردشگری جهاد دانشــگاهی خراسانرضوی در
خصوص آمار واقعی است که به استناد چهارچوب
های علمی احصاء شــدهاند .او در پاسخ میگوید:
ارقامی که اغلب از سوی مسئوالن عنوان میشود،
بین  25تا  30میلیون نفر است اما بررسیها نشان
میدهد که شــهرمان ساالنه و در بهترین حالت،
پذیرای  12تا 15میلیون نفر بیشتر نیست.

رفیعی :ارقامی که اغلب از سوی
مسئوالن عنوان میشود ،بین  25تا
 30میلیون نفر است اما بررسیها
نشان میدهد که شهرمان ساالنه و در
بهترین حالت ،پذیرای 12تا15میلیون
نفربیشترنیست
جا دارد متولیان و مسئوالن در کنار اقداماتی که
در حوزه آمارگیری و آمارسنجی انجام میدهند،
از مراکز علمی نیز برای صحتسنجی آنها بهره
بگیرند .وقتی میگوییم  25تا 30میلیون گردشگر
یا زائر وارد مشهد شوند و در افق  1404این شمار
به حدود 40میلیون خواهد رســید ،قاعدتا حجم
مشــخصی از ســرمایهگذاری را نیز برای تامین
نیازهای این جمعیت کالن ،طلب میکنیم ،اما اگر
این جمعیت 15میلیون باشد نیاز به سرمایهگذاری
هم تعدیل میشود و افزایش حجم سرمایهگذاریها
در بعضــی حوزهها نیز فاقــد بازدهی خواهد بود.
بزرگنمایی در بخش آمار به مثابه تشویقی کاذب
اســت که میتواند به حوزه سرمایهگذاری آسیب
وارد کند.

بزرگنمایی در بخش آمار به مثابه
تشویقی کاذب است که میتواند به
حوزه سرمایهگذاری آسیب وارد کند
او امــا این اغراقگویــی در آمارها را بر «جنس
ســرمایهگذاری» موثر نمیداند و یادآور میشود:
نوع سرمایه گذاری عمدتا متاثر از شناختی است که
دست اندکاران بخش خصوصی نسبت به نیازهای
جامعه هدفشان دارند .در چند دهه اخیر متوسط
ماندگاری زائران و گردشــگران از 10روز به سه تا
چهار روز رسیده است؛ چرا نتوانستیم خواسته زائران
و گردشگران را دریابیم تا بدانیم ،اوقات آنها را در
ساعتهایی که به زیارت سپری نمی شود ،چگونه
باید پُر کرد؟

در چند دهه اخیر متوسط ماندگاری
زائران و گردشگران از 10روز به سه تا
چهار روز رسیده است؛ چرا نتوانستیم
خواسته زائران و گردشگران را
دریابیم تا بدانیم ،اوقات آنها را در
ساعتهایی که به زیارت سپری
نمی شود ،چگونه باید پُر کرد؟
رفیعی ،ســرمایهگذاریهای صورت گرفته در
بخش سیاحتیِ گردشگری در مشهد را «کمتنوع»
میخواند و یادآور میشــود :پژوهشی با موضوع
ســبد هزینهای زائران و گردشگران شهر مشهد
در ســال ٩۶انجام شــده که نشان میدهد سهم
بخشهــای مختلف از گردش مالی ســاالنه 12
تا 15هزار میلیارد تومانــی در این عرصه ،چقدر
است .به استناد ارقام احصاء شده ،گردشگران برای
تفریح خود فقط ۵درصد در مشهد هزینه میکنند،
درحالیکه شهرمان ظرفیتهای سیاحتی و تفریحی
متعددی دارد.
حرف را میکشــانیم به بحــث اهمیت هدایت

حضور گردشگران اروپایی در آرامگاه نادر شاه افشار (مشهد)

سرمایهها در عرصه گردشگری مشهد و این استاد
دانشــگاه درباره آن میگوید :ما هنوز نتوانستهایم
در این باره جامعیتی میان دســتگاههای مختلف
اما مرتبط ایجاد کنیم .هرکدام با برنامهریزیهای
جزیرهای خودشــان ،مسیری را پیش روی بخش
خصوصی قرار میدهند .پاییــن بودن پیوندها و
ارتباطات آنها باعث میشود تا یک سرمایهگذار
در مســیر حرکت خود هم برای اخذ مجوزهایش
به چالش دچار شود و هم تصویر شفافی از نیازها
و ظرفیتهای خالی در حوزه گردشگری شهرمان
نداشته باشد.
zگردشگری سیاحتی و سالمتی ،اولویت سرمایهگذاری

رئیس پژوهشــکده گردشگری
جهاد دانشگاهی خراسانرضوی
از «امنیت ســرمایه گذاری» به
عنوان یک مولفه مهم یاد میکند
و میافزاید :پروژههای بزرگی در
مشهد در سالهای اخیر با چالش و شکست مواجه
شدند که همین امر فضا و امنیت سرمایه گذاری را
متاثر از خود میسازد15 ،10 .سال پیش رغبت به
ساخت پروژه های اقامتی و تجاری بسیار زیاد بود
اما در حالیکه متولیان بخش خصوصی اعالم می
کنند ،ظرفیت های موجود اقامتی در ایام مختلف
سال خالی میمانند؛ باز شاهد احداث زائرسراهای
تقریبا دولتی هستیم.
از او میپرســیم کــدام جنبهها و شــاخههای
گردشگری در شهر مشهد ،در امتداد گردشگری
زیارتی ،دارای پتانسیل مطلوب برای سرمایهگذاری
هستند ،در پاسخ از دو محور مهم سخن میگوید:
یکی از ظرفیتهای مورد نیاز ســرمایهگذاری در
مشهد ،در حوزه «سیاحتی» است .البته نه پارکهای
آبی که به لحاظ تعداد به اشباع رسیدهاند بلکه با
ایدههای جدید ،باید ظرفیتهای نو خلق شــود.
اینها برای گردشــگران و زائران جذابیت فراوانی
خواهند داشت.
اما دومین محور «گردشگری سالمت» است که
زیرســاختهایش -از نیروی متخصص تا زنجیره
خدمات وابسته به آن -در مشهد فراهم هستند اما
ضعف مدیریت در این عرصه ،کالف سردرگمی را
موجب شده و معادالت را در این حوزه به نفع بخش
داللی و غیررسمی تمام کرده است.
رفیعــی ،همه آن چراهایی کــه در باب دالیل
ضعف در حوزه ســرمایه گذاری گردشگری شهر
مشــهد وجود دارد را با ذکر این نکته پاســخ می
گوید :ظرفیتهای گردشگری و حتی زیرساخت
های فراهم شــده در این حوزه ،بر کسی پوشیده
نیست اما باید پرسید با وجود این پتانسیلها چرا
هنوز «سند جامع گردشگری» که نقشه راه ما را
برای فردایِ این عرصه مشخص می سازد ،تدوین
نشده است؟ نقشــهای که بگوید در آتیه صنعت
گردشگری به چه بسترها و زیرساختهای نویی
نیاز دارد؟ پاسخ بدهد که آیا به هتلسازی بیشتر
نیاز است؟ اصال برای دیگر اشکال گردشگری به چه
زیرساختهایی نیاز داریم؟
فقدان چنین نگاه کالن و هدفمندی ،به سرمایه
گذاریهای حوزه گردشگری در مشهد آسیب وارد
می کند .چرا که برنامهریزیها روزمره و برای گذران
امور کوتاه مدت خواهد بود و باید مدام منتظر فردا و
اتفاقات آن باشیم بدون آنکه بدانیم چه باید بکنیم؟
همین می شود که چشم باز میکنیم و میبینیم
بخش خصوصی فعال در این عرصه با چالش مواجه
شده و خطر ورشکستگی او را تهدید میکند.
 zدولت همراه بخش خصوصی باشد ،نه رقیب آن

این کارشناس حوزه گردشگری ،نقدهای مسئوالن
دولتی به ضعف بازاریابی در بخش خصوصی را این

گونه جواب می دهد :اگر چنین است ،چرا دولت در
همین رابطه به کمک فعاالن این حوزه نمیآید و به
جای آن ،بعضا خود مدیریت امور را بر عهده گرفته و
به رقیب بخش خصوصی در این عرصه تبدیل می
شــود که مصداق آن را می توان در ایجاد زائرسرا
دید .او نکاتی را هم در باب موج جدید گردشگرانی
عنوان می کند که اختالف نرخ ارز ،آنها را مشتاق
سفر به ایران کرده است؛«در شاخص های رقابت
پذیری که نهاد بین المللی مربوطه ،ساالنه گزارش
میکند ،ایران سالهاست که در زمینه قیمت رتبه
یک دنیا را دارد؛ یعنی ما ارزانترین کشور در عرصه
گردشگری هستیم .حتی به فرض اینکه ارزانی نرخ
ارز ،بر جریان جذب گردشگر موثر واقع می شود،
باید پرسید چرا با هجوم گردشگران و زائران مواجه
نشــدیم؟ چرا یک دفعه 20میلیون گردشگر وارد
ایران نشد و نهایتا 4یا 5میلیون نفر چمدانشان را
به قصد سفر به کشورمان بستند؟ حقیقت اینجاست
که تنها نرخ ارز بر امر جذب گردشگر موثر نیست
و از روابط سیاسی تا مسائل فرهنگی ،بر این عرصه
اثرگذار میباشند ،پس باید در تحلیلهایمان با نگاه
منطقی به این مسائل توجه کنیم تا در معادالتمان به
اشتباه دچار نشویم .رئیس پژوهشکده گردشگری
جهاد دانشــگاهی خراســانرضوی ،از سه اقدام

میکوشیم تا گردشگر را ترغیب
کنیم سفری به دیگر شهرستانها و
روستاهای استان نیز داشته باشد.
توسعه بومگردی در استان با همین
نیت انجام شده و 26اقامتگاه در
این رابطه پیشبینی شده است و
100پرونده دیگر نیز در این حوزه،
در صف انتظار صدور مجوز هستند
کلیدی برای اصــاح چارچوب های برنامه ریزی
در حوزه گردشــگری و به تبع آن بهبود رویههای
سرمایهگذاری ســخن به میان می آورد و یادآور
میشود :همانطور که تاکید شد ،باید تدوین سند
جامع گردشگری و نقشه راه این حوزه ،در دستور
کار قرار گیرد .دیگر آنکه ،بخش دولتی بپذیرد که
دولتی اســت و به قواعد بخش خصوصی احترام
بگذارد ،متقابال بخش خصوصی نیز باید حضورش
را پررنگتر و مدیریتش را توانمندتر کند .نکته سوم
اینکه ،به تقاضای گردشــگران و زائران نیز احترام
بگذاریم و بکوشیم خواستههایشان را بشناسیم ،چون
منهای اطالع از این موارد ،برنامهها و اقداماتمان راه
به جایی نمی برد.

باید پرسید با وجود این پتانسیلها
چرا هنوز «سند جامع گردشگری»
فردای این
که نقشه راه ما را برای
ِ
عرصه مشخص می سازد ،تدوین
نشده است؟ نقشهای که بگوید در
آتیه صنعت گردشگری به چه بسترها
و زیرساختهای نویی
نیاز دارد؟
zدر حوزه زیرساختهای گردشگری ،نیازسنجی
نشدهاست

یوســف بیدخــوری ،معاون
گردشــگری اداره کل میراث
فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگری اســتان در ابتدای
گفتوگویــش با ما بر اهمیت

توجه به دیگر ظرفیت های گردشگری مشهد در
کنار زیارت پا میفشارد و لیست بلند و باالیی از
ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی ،اکوتوریســم،
روستایی و بوم گردی ،سالمت و ...را در خراسان
رضــوی ارائه می کند که میتوانند بهانه جذب
گردشگر باشند و می گوید :بسترها و ظرفیت های
فراوانی در هر کدام از این بخش ها فراهم است؛
از آرامگاه مفاخر نامدار این استان تا سایت های
پرواز و پیست اسکی ،در کنار ده ها ظرفیت دیگر،
بسته کاملی از انواع گردشگری را در خطه خراسان
رضوی شکل می دهند.
مسافران بهانه بیشتری برای ماندن می خواهند
این مقام مســئول تاکید می کند که اقتصاد
گردشگری بخش جدانشدنی این مفهوم است و
باید بر روی آن حساب ویژهای باز کرد .او گوشه
چشمی به مساله ماندگاری زائر دارد که در پیوند
با این مقوله است و از آن روزگاری یاد می کند که
زائران با نیت اقامت  10روزه و بیشتر به شهرمان
ســفر میکرده اند و یادآور میشــود :در آن ایام
سفرها دشــوار و طوالنی بود ،پس مدت اقامت
را بیشتر میکردند اما حاال بحث سفرهای سریع
مطرح است .اقامتهای کوتاهی که البته در طول
سال ممکن است چندین بار تکرار شوند .به این
استناد ،میتوان کاهش ماندگاری زائر را به متوسط
 3تا 3/5روز طبیعی تلقی کرد.
او میگوید که تالش معاونت گردشــگری در
این سال ها ،بسط و توسعه همین ظرفیت های
مانــدگاری زائر بوده اســت و توضیح میدهد:
میکوشیم تا گردشگر را ترغیب کنیم سفری به
دیگر شهرستانها و روستاهای استان نیز داشته
باشــد .توسعه بومگردی در استان با همین نیت
انجام شده و 26اقامتگاه در این رابطه پیشبینی
شده است و 100پرونده دیگر نیز در این حوزه،
در صف انتظار صدور مجوز هستند.
حرف را با او به آمارهای واقعی زائران مشهدالرضا
و تاثیر اعداد و ارقام احصاء شده در این حوزه بر
مباحث سرمایهگذاری میکشانیم که در پاسخ
متذکر میشــود :آمارهای ورود گردشگر که از
طریق مراجع مربوطه اعالم می شود؛ به استناد
دوربین هاییاســت که در مســیرهای ورودی
شهر مشهد نصب شده و توامان آمارهایی که از
فرودگاه ،راه آهن و پایانههای مســافربری به آن
افزون می شود .البته در جهان در حال حاضر از
سیستم های پیشرفتهای برای بررسی این موضوع
استفاده میشود اما ما اغلب باید به مدد دوربینها
و حدسیاتمان این مباحث را احصاء کنیم که البته
همین مساله روی آمارها اثرگذار بوده است.
او دربــاره انباشــت ســرمایهها بــه ویژه در
حوزه ســاخت و ســاز مراکز اقامتی -آن هم در
حالیکه مراکز مــوازی دیگری در بخش دولتی
و خانهمسافرها ،با این عرصه خدماتی در رقابت
هســتند  ،میگوید :ساخت و سازهای جدید در
بحث هتلها مورد اعتراض ســرمایه گذاران این
عرصه است ،اما اجازه بدهید اشاره کنم که مجوز
این مراکز عمدتا در گذشــته صادر شده و حاال
در مراحل پایانی ساخت و بهره برداری هستند
و مالــکان آنها ناگزیرند مرکز اقامتی را وارد فاز
خدمات رسانی کنند.
 zبهواسطه یک دوره رکود ،نمی توان توسعه
زیرساخت های گردشگری را متوقف کرد

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری خراسان رضوی در
ادامه به اتفاقات مربوط به کنسولگری عربستان
در مشهد اشــاره میکند و می گوید :بعد از آن
اتفاق ،حضور پررنگ زائران عربستانی یا گردشگران
کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حد زیادی در

مشهد کاهش یافت و همین امر بر فعالیت مراکز
خدماتی وابسته به صنعت گردشگری موثر بود.
وی اعالم می کند که توسعه ارتباطات و بهبود
تعامالت با دیگر کشــورهای جهــان می تواند
گردشــگران را از اقصی نقاط جهان به شهرمان
جذب کند و مصداق آن را حضور چشمگیر زائران
عراقی می داند که البته نوســانات ارزی ،فرصت
خوبی برای سفر آن ها فراهم کرده است.
بیدخوری تاکید می کند :در حال حاضر هتل
های اطراف حرم رضوی به واسطه همین مساله
سطح اشــغال خوبی دارند .باید بپذیریم که به
واسطه یک دوره رکود در حوزه گردشگری نمی
توان توســعه زیرساخت ها را متوقف کرد و باید
در اندیشه آینده و نیازهای آن نیز باشیم .به نظر
می رسد راهکار در این حوزه توسعه ظرفیتهای
حضور گردشگران و زائران در شهرمان است.
این مقام مسئول ادامه میدهد :در کشورمان
اغلــب وقتی حوزهای رونــق میگیرد ،با هجوم
سرمایهگذار مواجه میشــود ،این موضوع را در
بحث توسعه بازارها و مراکز تجاری شهر مشهد یا
حتی مراکز تفریحی نظیر پارکهای آبی میتوان
دید .آن رویکرد شــتابزده باعث شــده تا امروز
توجیه اقتصادی بسیاری از همین زیرساخت ها
از دست برود.

بیدخوری :آن رویکرد شتابزده باعث
شده تا امروز توجیه اقتصادی بسیاری
از همین زیرساخت ها از دست برود.
مجوز ساخت و توسعه این مراکز از
سوی ما صادر نمی شود اما چالش را
در عاملی مهمتر میدانیم و آن نبود
«طرح جامع گردشگری» به عنوان
یک سند باالدستی برای راهبری همه
زیرساخت های این بخش است
البته مجوز ساخت و توسعه این مراکز از سوی
ما صادر نمی شود اما چالش را در عاملی مهمتر
میدانیم و آن نبود «طرح جامع گردشگری» به
عنوان یک سند باالدســتی برای راهبری همه
زیرساخت های این بخش است.
وی ادامه می دهد :این ســند نیازسنجیهای
الزم را در افقهــای مختلف برای ظرفیت ها و
زیرســاخت های مورد نیاز گردشــگری صورت
میدهد و بستری را فراهم میکند تا تورمی در
این بخشها شکل نگیرد .توامان در کنار آن نیز
بستههای سرمایهگذاری تعریف میشود تا خالءها
و نیازها را جبران کنند.

zافق بلندمدت را ببنیم و روابطمان را با دیگر
کشورهاتوسعهببخشیم

بیدخــوری باور دارد در شــرایطی که اقتصاد
مبتنی بر کشاورزی یا صنعت به دالیل متعددی با
مشکالت مختلفی دست و پنجه نرم میکند؛ باید
بخش گردشگری را توسعه داد تا جبران اشتغال و
درآمد برای جامعه باشد.

15 ،10سال پیش رغبت به ساخت
پروژه های اقامتی و تجاری بسیار
زیاد بود اما در حالیکه متولیان بخش
خصوصی اعالم می کنند ،ظرفیت
های موجود اقامتی در ایام مختلف
سال خالی میمانند؛ باز شاهد احداث
زائرسراهایتقریبادولتیهستیم
او نوید میدهد که جلسات خوبی با نمایندگان
گردشــگری کشورهای همســایه انجام شده تا
از فرصت نوســانات ارزی برای جذب گردشگر
استفاده شود.
خواسته وی توسعه و تعمیق روابط خارجی و
رفع مشکالت این بخش برای حضور پررنگ تر
گردشگران خارجی است و تاکید می کند :باید
یک نگاهمان به آینده باشد .درآمدهای این حوزه
می تواند تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشورمان بگذارد.
تاکید من این است که همه امور را باید بلندمدت
ببینیم و ظرفیتهایمان را به جهان معرفی کنیم،
معرفی کنیم و معرفی کنیم.

به استناد ارقام احصاء شده ،گردشگران
برای تفریح خود فقط ۵درصد در مشهد
هزینهمیکنند،درحالیکهشهرمان
ظرفیتهایسیاحتیوتفریحی
متعددی دارد

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

گردش مالی سوغات در خراسان رضوی
 ۲۵۰۰میلیاردتوماناست

مهر -سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور
زائران استانداری خراسان رضوی گفت:گردش
مالی ســوغات در خراســان رضوی بیش از
۲۵۰۰میلیارد تومان و رقم قابل توجهی است.
سید جواد حسینی اظهار کرد :گردش مالی سوغات
در خراسان رضوی بیش از  ۲۵۰۰میلیارد تومان است که بخش عمدهای
از آن میتواند به حوزه محصوالت هنری اختصاص یابد.
وی افزود :شــناخت ظرفیتهای هنری و تولیدات صنایع دستی و
دستاوردهای ارزشمند تولیدات شهرستانهای استان از جمله اهداف
برپایی هفتههای فرهنگی است تا زمینه حضور بیشتر هنرمندان فراهم
شود و همچنین به حمایت از تولید و کاالی ایرانی توجه شود.

رتبه سوم خراسان رضوی در برخورداری از
ذخایرطالدرکشور

دنیای اقتصاد -رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراســان رضوی گفــت :در اجرای
طرحهای اکتشاف مواد معدنی سازمان زمین
شناسی از سال 1382تا پایان سال 1393حدود
 890هزار و  500کیلو گرم ذخیره معدنی طال در
استان شناسایی شد.
بهگزارشایرنا،راضیهعلیرضاییافزود:ایناستانپسازاستانهایاصفهان
و آذربایجان غربی رتبه سوم را از نظر برخورداری ذخایر طال در ایران دارد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود پنج معــدن طــا در خراســان رضوی
گفــت :تولید طــا از معــادن اســتان در دولت یازدهم آغاز شــد
و در ایــن مــدت بــه رشــد قابــل مالحظــهای دســت یافــت.
علیرضایی افزود :تولید طال و مصنوعات آن در خراسان رضوی از 681کیلو
گرم در سال  1392به سه هزار و  2کیلو گرم در سال جاری رسیده است.
وی اظهار کرد :همچنین خراسان رضوی از اواسط سال  1395تاکنون
برای نخستین بار هزار و  700کیلو طال به ارزش  101میلیون دالر به
خارج از استان صادر کرده است.

 ۵۳پروژهبهسازیدربافتهایحاشیهای
مشهددرحالانجاماست

تسنیم-مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضوی
گفت ۵۳:پروژه در بافتهای حاشیهای و ناکارآمد
مشهد مقدس در دست انجام هستند که اعتبار
آنها  ۳۱۸۷میلیارد ریال بوده و از این میزان ۱۵۰۰
میلیارد ریال تخصیص پیدا کرده است.
محمدرضا اخوان عبداللهیان افزود :مساله بافتهای ناکارآمد یکی از
موضوعات بسیار مهم بوده و بازآفرینی آنها به صورت محلهای در دستور
کار قرار گرفته است .وی با بیان اینکه در مجموع  2700محله ناکارآمد در
تمام کشور وجود دارد ،خاطرنشان کرد :از این تعداد  117محله در استان
خراســان رضوی قرار دارند که در برنامه ششم تکلیف شده از مجموع
 117محله ناکارآمد استان  58محله تا پایان سال  1400بازآفرینی شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد :در راستای رسیدن
به این هدف باید برنامه عملیاتی و برش شهرستانی این برنامه تدوین
شــده و بر مبنای آن عملیات اجرایی آغاز شده و عالوه بر این تأمین
مالی باید منطبق با حجم عملیات انجام شود .اخوان عبداللهیان افزود:
راه و شهرســازی خراسان رضوی با توجه به برنامههای پیش رو برای
نخستین بار موفق شد که ردیف بودجه ملی برای بهسازی بافت فرسوده
و حاشیهای کالنشهر مذهبی مشهد مقدس را بگیرد.

گمرکایراندرمرزلطفآبادمحدودیت
ایجادنکردهاست

ایرنا -ناظر گمرکات خراســان رضوی گفت :گمرک ایران
هیچ محدودیتی برای عبور کامیونهای ترانزیتی به کشورهای
ترکمنستان یا تاجیکستان در مرز لطف آباد ایجاد نکرده است.
امیــد جهانخــواه افزود :اگــر هم کامیونهــای ترانزیتــی دچار
مشــکل شــده و نمیتواننــد از طریــق کشــور ترکمنســتان
وارد کشــور تاجیکســتان شــوند ،به گمرک ایران ارتباطــی ندارد.
وی اظهار کرد :این محدودیت مربوط به گمرک ایران نیست ،بلکه دولت
ترکمنستان مانع از ورود کامیونها و واگنهایی شده است که از طریق مرز
لطفآبادوخاککشورترکمنستانقصدورودبهکشورتاجیکستانرادارند.
جهانخواه گفت :از حدود یک هفته قبل کشــور ترکمنستان از عبور
کامیونهای حامل کاال به مقصد کشــور تاجیکستان از طریق گمرک
لطف آباد و کشور ترکمنستان ممانعت میکند.
دولت ترکمنستان در تصمیم جدید از ورود خودروهای ترانزیتی به
مقصد تاجیکستان ممانعت کرده و کامیونهای رسیده به مرز لطف آباد
مجبور به بازگشت و ادامه مسیر از مرزهای شمال غربی ایران هستند.

پلنگایرانیباغوحشمشهدبیماریعفونیندارد

ط زیست خراسان
مهر -نماینده تاماالختیار مدیرکل محی 
ت وحش گفت :طبق آزمایشهای
رضوی در امور تخصصی حیا 
انجام شده احتمال بیماریهای عفونی پلنگ ایرانی باغ وحش
مشهد رد شده است.
هومن فربد اظهار کرد :این پلنگ ایرانی باغ وحش مشهد تحت نظارت
کامل و دقیق پزشکی قرار دارد و هر روز با دوربینها چک میشود ،هر
روز دو نوبت شستوشو شده و عفونت پنجههایش برطرف شده است.
وی افزود :داروی ضد تشــنج به حیوان داده شــده که به طور طبیعی
باعث بیحالی حیوان خواهد شد و برای بررسیهای بیشتر نیاز به ام.آر.
آی داریم که بخش خصوصی با وجود نامهنگاریها حاضر به همکاری با
ما نیست ،زیرا فضای فرهنگی مشهد نمیپذیرد که از دستگاهی مربوط به
انسان است برای حیوان استفاده کنیم و اگر طی یک یا دو هفته آینده این
اتفاق نیفتد با توجه به اعالم آمادگی حیوان را به تهران انتقال خواهیم داد.
با آزمایشهای انجام شده احتمال بیماریهای عفونی برای ارس رد شد.

