رئیسکمیسیونحقوقیوقضاییاتاقبازرگانی
خراسان رضوی:

خراسانرضویازاستانهای
برتردرحلمشکالتفعاالن
بخشخصوصیاست

ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه2

هزینههای سربار ترکمنستان چه بر سر ترانزیت خراسان رضوی آورده است؟

ترابریگذربردی
همایون اسدی -بخش اول *
داالنهایگذربردینخستبراساسضرورت
اقتصادی شکل میگیرند .بین این داالنها،
برخی مربوط به گروهی از کشورها هستند
که با هم پیمانهای تجارت آزاد منطقهای
امضاء کردهاند و در نتیجه چنین پیمانهایی،
مرزهایشــان به روی تجارت منطقهای باز
شده ،تولیدشان جهانی و مدوالر شده ،نظام تولید و توزیعشان
شبکهای و منطقهای شده و با اهرم تجارت منطقهای ،درآمد
ناخالص داخلیشــان به رشد چند برابری ظرف یکی دو دهه
رسیده است .کشورهای حوزه آسه آن نمونه روشن این گروه
کشورها هستند.
میدانیم که کارکرد لجستیک ،پشتیبانی برای تولید و تجارت
است .بنابراین با اتخاذ یک رویه و رویکرد جدید نسبت به مقوله
توسعه اقتصادی ،خود به خود لزوم سادگی و روانی و چاالکی در
ترابری گذربردی بین کشورهای منطقه مطرح شده است .دسته
دوم کشورهایی هستند که با هم لزوما پیمان منطقهای ندارند.
مثل جمهوری آذربایجان و گرجستان با ترکیه؛ یا اتحادیه اروپا با
کشورهای جنوب شرقی آسیا .مگر سازشهایی که ذیل سازمان
تجارت جهانی با هم کردهاند یا پیمانهای تجارت ترجیحی یا
آزاد دو جانبه .خواهی نخواهی در مورد این دســته از کشورها
جریانــی از کاال و پول درون قارهای یا بــرون قارهای راه افتاده
است .در هر دو دسته یک اراده سیاسی -اقتصادی و اجتماعی
در سطح اقتصاد خرد (شرکتها) و کالن (دولتها) مشاهده میشود
که منجر به تدوین برنامه عملیاتی پایدار بین ایشان با همیاری و
همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو گروه
شده و تبلور این اراده را در پیروزمندی این داالنها به روشنی
میبینیم .البته میدانیم که ایران جزو هیچ یک از این دو دسته
یا رویکرد اقتصادی نیست .ایران در چهارراه گذربرد محورهای
شرق  -غرب و شمال  -جنوب قرار گرفته است .ایران دارای یک
زیربنای ترابری نسبتا قابل قبول ،ناوگان ترابری بیش از حد نیاز
ولی به کارگرفته شده با بهرهوری پایین ،شرکتهای مجرب در
ترابری گذربردی و پر شمار ولیکن با ابعاد خرد ،بازاری سازماندهی
نشده و نیروی کاری ماهر است.
ادامه در همین صفحه

ادامه یادداشت
قوانین مزاحمی چون ویرایش اخیر قانون سختگیرانه
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز ،ناباوری و کم اعتمادی بین
کنشگران خصوصی و نهادهای پرشمار دولتی و جزیرهای
و ناهماهنگ عمل کردن این نهادها مانع تجارت برون
مرزی و ترابری گذربردی است که نتیجه آن افزونی زمان
و هزینه این نوع کســب و کار است .ایران روی گنجی
نشسته و نسبت به آن ناسپاس است .این درحالیست
که بنابر پژوهش ســال  2016موسسه معتبر مکنزی؛
بخش ترابری ایران میتواند تا سال  2035تا  87میلیارد
دالر ارزش افزوده ایجاد کند و برای هشــتصد هزار نفر
اشتغال ایجاد کند.
دو بازار گذربرد در چشماندازند؛ یکی بازارهای دورتر و
تجارت بین قارهای اروپا و آسیا ،که برخی کشورها مثل
قزاقستان ،مغولستان ،روسیه ،گرجستان و آذربایجان
بدان چشم دوختهاند .بازار دوم در دسترستر ،کشورهای
همجوار ایران و نزدیک همچون آســیای میانه و قفقاز
هستند .از ســال  1373که قضیه ترابری گذربردی به
این کشورها مطرح شده  23سال گذشته است .تاریخی
که ایرانیان ابتدا به چستی و چاالکی بازارهای گذربرد
همه این کشــورها را اشــغال کردند ولی از آنجایی که
بیبرنامه بودند و پشــتوانه فنی -حقوقی و قراردادی و
ســازمانی درستی نداشتند یک یک آنها را به داالنها و
رقبای دیگر واگذار کردند و این روزها سرگرم واگذاری
بازار گذربرد کشورهای همجوار نیز هستند .حال تجارت
این کشورها که همواره ارتباط نزدیکی با روسیه داشته
(منهــای جمهوریآذربایجان) به تدریج الگوی خود را

دنیای اقتصاد  -بازار ترکمنستان برای ایران و به ویژه خراسان که با این
کشور مرز مشترک دارد ،بسیار مهم است اما مهمتر از آن ترانزیت از این کشور
بهدیگرکشورهایآسیایمیانهیعنیازبکستان،تاجیکستان،قرقیزستانو...
است؛ مشکالتی که ترکمنستان در دو سال گذشته و به ویژه ماههای اخیر برای
ناوگان حمل و نقلی ایران در خاک خود ایجاد کرده ،موقعیت ترانزیت ایران
به آسیای میانه را متزلزل کرده است .هزینههایی که هر از گاهی ترکمنستان
برای ناوگان ایرانی اضافه میکند ،ممنوعیت ترانشیپمنت کامیونهای ایرانی
در خاک این کشور ،محدودیت ورود کامیونها از مرز ایران به ترکمنستان
و عدم سرعت بخشی به صدور روادید و ویزا تنها بخشی از مشکالتی است
که ترکمنها برای کانتینرها و کامیونهای ایرانی به وجود آوردهاند .افزایش
عوارض دریافتی برای کامیونهای حامل بار عبوری از ترکمنستان به سایر
کشورها ،وجود مشکل برای پیگیری و رفع مشکالت رانندگان ایرانی با توجه
به فضاي امنيتي و حاكميت نيروهاي مرزباني در طرف تركمن ،نارضایتیهای
موجود در مرزها از هزینه دریافتی برای پارکینگ و همچنین برخی از عوارض
دیگر از سوی ترکمنستان ،کاهش خروج کامیونها در مرز سرخس نسبت
به ماههای گذشته از  230کامیون به  30کامیون در روز که عمدهترین دلیل
آن را مشکالت مربوط به دستگاه ایکسری عنوان کردهاند ،برگشت دادن
کامیونهای حامل بار به مقصد تاجیکستان از مرز لطف آباد از سوی دولت
ترکمنستان ،کاهش اجازه ورود مواد غذایی ایران توسط اتباع ترکمنستانی
از  5کیلوگرم در سال قبل به یک کیلوگرم در سال جاری ،ضعف درسیستم
بانکی و مبادالت پولی بین دو کشور ،هزینه باالی حمل ونقل و ترانزیت جادهای
به کشورهای آسیای مرکزی و مشکل تامین واگن مسقف برای انتقال کاالهای
صادراتی ایران به مقصد کشورهای آسیای میانه با توجه به کاهش واردات از
این کشورها ،برخی از مشکالتی است که شرکتهای حمل و نقل بینالمللی
در سالهای اخیر با آن دست و پنجه نرم میکنند.

گزارش دنیای اقتصاد از چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری خراسان:

بیمهاوامیدهایصنعتگردشگری
صفحه 4

ادامه در صفحه 3

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد

ظرفیت صادرات گل
از خراسان رضوی وجود دارد

درنشستمشترکفرصتهایسرمایهگذاری درایرانوافغانستاندرمشهدمطرحشد

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 2

استمداد از بخش خصوصی
در تعادلبخشی آبهای زیرزمینی

تغییر داده و به سمت چین و ترکیه در درجه اول و سایر
اقتصادهای سرپا و نیز در حال شکوفایی آسیا سوق داده
شده است .خود به خود تغییر شریک تجاری این کشورها
به سمت و سوی این دو کشور داالنهای پیروزمند چین
و واریانسهای داالنهای ترکیه (تراســیکا و شیوههای
ترکیبی از خالل دریای سیاه) را جایگزین داالنهای دیگر
کرده است .با توجه به خط کانتینری ریلی که به تازگی
بین چین و ترکمنستان افتتاح شده و کانتینرها ظرف
 10روز از هر کجای چین به ترکمنستان میرسند ،دیگر
چین از نظر زیربنای لجستیکی نیز دست برتر را نسبت به
رقبای خود در اختیار گرفته است .اینها که گفتیم به این
معنی است که آنچه ایران در فردای جدایی جمهوریهای
استقالل یافته به صورت کمکهای اقتصادی و ارتباطات
سیاسی درباره این کشورها و باالخص کشور ترکمنستان
خرج کرد ،اینک به دلیل فقدان برنامه بلندمدت دود هوا
شده است.
به هرروی آمار نشــان میدهد که اقتصاد همه این
کشورها خیلی زیاد ،مبتنی بر تجارت خارجی است.
تجارت خارجی بطور فزایندهای در این کشورها رشد
داشته است ولی اقتصاد ترابری گذربردی ایران در ورای
آمارهای نه چندان روشن وزارت راه ،به طور پیوسته در
حال کوچک شدن بوده است .این نشانه از کف رفتن
تدریجی اما قطعــی بازارهای ترابری گذربردی ایران
است .ما باید به دنبال به دست آوردن سهم بیشتری
از واردات کاالهای مصرفــی ،خصوصا مواد خوراکی
و صــادرات کاالهای خام معدنی (گوگرد ،طال ،مس)
کاالهای کشاورزی( پنبه ،گندم) و نسبتا خام (شمش
روی ،گازمایع ،اوره و کودشیمیایی) ایشان باشیم .پایه
لجستیکی ما برای این آمد و شد هنوز آماده نیست .همه

اینهانیازمندلجستیکیکارآست.حالزیربنایفیزیکی،
مقرراتی و اداری و مدیریت داشــتههای سرمایهای ما
مبتنی بر لجستیک کارآ و ارزان نیست .اینجا هم دیگر
بار ،ایران به ناچار ســهم درخوری را از فرصت ترابری
گذربردی این کشورها باید به دلیل منطقی از کف دهد.
ما و همه این کشــورها عضو اتحادیه اکو هستیم.
اتحادیهای که بیشتر در لفظ است و حرف و چه اندک
عمل .کشورهای اکو چه فقیر باشند ،چه غنی ،همگی
همسایگانی هستند که نیازمند امنیت و آرامش و توسعه
و رشد اقتصادیاند و از این نظر در یک ماتریس مشترک
به سر برده ،سرنوشتشان با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارد.
اتحادیه اکو که برخی آن را به عنوان اتحادیهای کاغذی
میشناسند ،هنوز با نیت خلق آن فاصله زیادی دارد .این
کشورها میبایست همسوییهایی را جستجو کنند تا
مجموعا نقشی درخور در نقشه سیاسی و اقتصادی قرن
بیست و یکم بیابند .هدف درهم تنیدگی اتحادیه اکو
از افق  2015به تدریج به عقب رانده میشود و اینک
شاید افق زمانی  2030برای آن موعد مناسبی باشد.
اما برای نیل به این چشمانداز از هماکنون باید اقداماتی
کرد .این کشورها باید همکاری کنند ،از نظر مقررات و
شیوه به اجرا درآوردن آنها یکپارچه شوند و از الگوهای
پیروز آسیایی و اروپایی سرمشق گیرند .وضعیت فعلی
کریدور اکو را پژوهش انجام شده در چارچوب گذرگاه
جادهای نلتی ازسوی اتحادیه بینالمللی جادهنوردی
نشــان میدهد کــه در آن کمترین اثــری از درهم
تنیدگی یا وجود هرگونه پیمان اقتصادی منطقهای
به چشم نمیخورد.
* نویسنده و پژوهشگر لجستیک

گزارش دنیای اقتصاد از چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری خراسان:

بیمها و امیدهای صنعت گردشگری

دنیای اقتصاد ،فاطمه آستانی -در گزارش شماره
قبل به ســه اقدام کلیدی برای توسعه گردشگری
خراسان رضوی پرداختیم و از لزوم توجه به گردشگری
سالمت ،در کنار گردشگری سیاحت و اجرای یکپارچه
سند جامع گردگشری توسط همه نهادهای مسئول
گفتیم .در این شماره به دیگر فرصت ها و چالش های
حوزه گردشگری خراسان می پردازیم.
در یک دهه گذشته ســرمایهگذاریهای متعددی در
حوزه گردشگری مشــهد انجام شده است ،اما حجم این
سرمایهگذاریها و به تبع آن زیرساختهایی که ایجاد شده،
در برهههای مختلف و با کاهش آمار گردشگران ،فراتر از
نیازهای موجود ارزیابی میشود و عمال بهرهوری را در این
بخشها بیمعنا میسازد.
این جنس ســرمایهگذاریها از مراکز اقامتی و به ویژه
هتلها تا مراکز تفریحی و ســرگرمی مثل پارکهای آبی
را شامل میشود.
لداران در این سالها در هر مجلس و محفلی که مجال
هت 
آن فراهم آمده از نگرانیشان نسبت به ظرفیت خالی هتلها

گفته اند و البته رقبای خود را در بخش میهمانســراهای
دولتی و خانهمسافرها ،زیر تیغ نقد بردهاند.
لدارانمشهدهماننگرانی
محمدقانعی،رئیساتحادیههت 
را تکرار میکند ،به چاشنی این تاکید که؛«در شرایط فعلی و
با توجه به روند ورود گردشگر و زائر به مشهد ،تقریبا در بخش
اقامت اشباع شده ایم و ظرفیت اشغال هتلهای ما کمتر از
50درصد است البته عوامل مختلفی در کاهش این ظرفیت
موثر است؛ از اتفاقاتی که در مشهد رخ داد و به توقف ورود
گردشگران عربستانی و اتباع حوزه خلیج فارس منجر شد،
بگیرید تا شرایط اقتصادی جامعه».
وی ادامه میدهد :البته نوع بازار کاری ما بهگونهای است
که بایــد در رقابت مدام با واحدهای اقامتی غیرمجاز و یا
حتی میهمانسراهای دولتی باشیم .قانون در مورد کیفیت
فعالیت آنها صراحت دارد اما خالف این بحث عمل میشود.
وی اذعان میکند که اگر شــرایط موجود اصالح نشود،
دود آن به چشــم سرمایهگذاران رسمی در بخش اقامتی
میرود چرا که متوســط اشــغالِ زیر 50درصد برای این
مراکز به معنای زیان جدی است؛«از طرفی چون نمیتوانیم

قیمتهای واقعی خدمات را به عنوان تعرفه از مسافر مطالبه
کنیم و خدمات را با تخفیف به مشتریان ارائه می دهیم ،این
زیاندهی بیشتر میشود».
رئیس اتحادیه هتلداران مشهد به وجود 230هتل فعال
اشــاره می کند و می گوید :همین حاال 150واحد اقامتی
دیگر نیز در دســت ســاخت است که عمدتا هتل و هتل
آپارتمان هستند و اگر بر شمار قبلی افزون شوند ،بحران را
برای ما تشدید میکنند .قانعی تنها امید را در تغییر روند
ورود گردشــگر میداند و البته تاکید دارد که گردشگری
مشهد باید در بخشهای سیاحتی ،سرگرمی و تفریحی به
لحاظ زیرساختها تقویت شود .او متذکر میشود :البته در
این حوزه نیاز است ظرفیتهای بیشتر و متنوعتری فراهم
شود و باز هم سرمایهها در یک بخش وارد نشود .او احداث
تلهکابین که روزگاری قرار بود یکی از سرمایه گذاریهای
پربحث مشهد باشــد یا راهاندازی مجدد کوهستان پارک
شادی را دو نمونه کوچک از اقداماتی میداند که میتوانند
تا حدی بر ماندگاری گردشگر در مشهد موثر واقع شوند.
ادامه در صفحه4
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سرمایهگذاری ایرانی ها در هرات
 100درصد ارزش افزوده دارد

آسیبشناسی روند توسعه انرژی تجدیدپذیر در خراسان رضوی
هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف و
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

بخش دوم
با اطمینان میتوان گفت که بزرگترین مانع در مسیر
اجرای پروژههایی از قبیل مزارع بادی تامین مالی است
که یا از طریق منابع داخلی و یا سرمایهگذاری خارجی باید
تأمین شود .در بخش خارجی که امروز دیگر بر همگان
روشن است که از ابتدا جذب سرمایه خارجی سرابی بیش
نبوده و تا وقتی که مسائل اقتصادی در صحنه بینالملل
تحتالشــعاع اولویتهای ایدئولوژیکی ،سیاسی ،دفاعی،
امنیتی و ...باشــد ،دل بستن به سرمایهگذاری خارجی
خیال باطل است.
امّا در بخش داخلی برای تأمین ســرمایه میتوان دو
مســیر را متصور بود .یکی صندوق توســعه ملی که از
اهداف اولیه آن توسعه زیرساختهای کشور است .لیکن
امروز شرایط بهگونهای است که اندازه این قلک هر روز
کوچکتر شده و همزمان دستهایی که در آن میروند هر
روز بیشتر .تا جایی که حتی برای هزینههای جاری دولت
از این منابع استفاده شده و از توسعه ملّی نامی بیشتر باقی
نمانده است .راه دوّم شبکه بانکی است که خود حدیث
مفصلی است .در همه کشورها شبکه بانکی با جمعآوری
نقدینگــی از آحاد مردم ،بخش قابل توجهی از آن را به
اجرای پروژههای تولیدی و صنعتی اختصاص میدهد.
لیکن در حال حاضر و در شــرایطی که بهره بانکی بالغ
بر 20درصد بوده و بانکها تنها به دنبال ارائه تسهیالت
کوتاه مدت یعنی  3ماهه هستند ،چگونه میتوان اجرای
پروژههای اساســی چون نیروگاه بادی را با اســتفاده از
تسهیالت بانکی متصور بود؟
واقعیت این است که امروز شبکه بانکی کشور بانکداری
ال رها کرده و تنها به
را بــه عنوان فعالیتی حرفهای کام ً
نزولخواری و تشویق داللی روی آورده است .بانک مرکزی
هم که مسئولیت نظارت عملکرد بانکها را برعهده دارد در
کمال ناتوانی فقط نظارهگر است و توان مقابله با بانکها
را ندارد .در چنین شــرایطی که بخش اعظم نقدینگی
کشــور هر روز در صف خرید سکه ،ارز ،خودرو و ...است
و صنایع کشــور از کمبود سرمایه در گردش نفسهای
آخر را میکشد ،چگونه میتوان انتظار ایجاد اشتغال مولد
و در نهایت رشد اقتصادی داشت؟ چندی پیش معاون
برق وزارت نیرو در جلسهای عمومی اعالم کرد که دلیل
اصلی عدم اجرای طرحهای انرژی تجدیدپذیر عدم امکان

تأمین مالی توسط مجری است .این عزیز نمیدانست و
به احتمال زیاد نمیخواســت بداند که وقتی صحبت از
ســرمایهگذاری چند صد میلیارد تومانی میشود ،قرار
نیست مجری این وجه را از جیب بغلش دربیاورد و روی
میز ایشان بگذارد .گویا ایشان هنوز واژه فاینانس یا تأمین
مالی را نشنیده بود و یا نمیخواست بشنود!
برگردیم به مورد اوّل ،یعنی دیوانســاالری که ریشه
اصلی همه مشکالت بوده و بعد فرهنگی دارد .پروژههای
انرژی تجدیدپذیر اصوالً سرمایهبر و درازمدت است و لذا
ثبات اقتصادی ،شفافیت در قوانین و خالصه حمایت همه
جانبه مسئوالن دولتی را میطلبد .تا وقتی که نظام اداری
کشور نگاه ارباب -رعیتی داشته و مسائل اقتصادی را در
اولویت اول قرار ندهد ،محال است به توسعه نه در انرژی
تجدیدپذیر بلکه در سایر زمینهها برسیم .چند سال پیش
که اســتاندار ،فرماندار را برای شهرستان خواف انتخاب
میکرد ،تخصص او به مسائل اقتصادی و توسعه چقدر
مالک انتخاب قرار گرفت؟
مگر میشود فردی را از پشت میز دانشکده ادبیات به
فرمانداری گمارد و انتظار معجزه داشــت؟ البته منظور
فقط یک شخص نیست که متأسفانه سیستم بر این روش
استوار است .بارها و بارها از سوی نماینده مردم خواف در
مجلس شورای اسالمی ،فرمانداری و بسیاری مسئوالن
دیگر عنوان شده که متقاضیان مجوز اجرای نیروگاه بادی
در خواف گرفتهاند که فقط مقادیر زیادی زمین بگیرند و
از ابتدا قصد اجرای طرح را نداشتهاند .ظاهرا ً این عزیزان
زمینهای بایر بیابانهای خشــک و بیآب و علف خواف را
با زمینهای شمال شهر تهران اشتباه گرفتهاند .چگونه
میتوان ارزشــی برای این زمینها متصور بود؟ مضافاً
اینکه این زمینها فقط برای اجرای پروژه اختصاص یافته
و مالکیت آن تنها پس از اجرای طرح منتقل میشــود.
جالب اینجاســت کــه حتی برای عقد قــرارداد اجاره،
متقاضی باید مبالغی را تحت عنوان ابطال مجوز بپردازد،
آن هــم در زمینی که در طول تاریخ هیچ علفی در آن
نروییده اســت! خالصه اینکه دستگاه عریض و طویل
دولت فقط و فقط به دنبال آن است که شالق به دست
از متقاضی سواری بگیرد ،شیر آن را بدوشد و هیچگونه
آب و علفی هم به آن ندهد! زبان بســته چقدر میتواند
دوام بیاورد؟
چندین بار در حضور مســئوالن کشوری و استانی از
جمله وزیر وقت نیرو ســوال کردم که چرا دعوا بر ســر
زمین اســت؟ صدها هزار هکتار زمین افتاده و کسی با
آن کاری ندارد .وای به روزی که کســی بخواهد بخش
اندکی از آن را برای اجرای طرحی در اختیار بگیرد .تمام
نظام اداری کشور از مسئوالن بخش ،شهرستان ،مرکز

اســتان و پایتخت نگران بیتاالمال میشوند .البته که
این مشــکالت مختص استان خراسان رضوی نیست و
با کمال تأسف با شدت کمتر و بیشتر در سراسر کشور
مشاهده میشود .لیکن نگارنده شهادت میدهد که در
اثر ندانمکاری برخی مسئوالن و عدم حمایت منطقی از
سرمایهگذاران ،منطقه خواف که از باالترین ظرفیت برای
اجرای پروژههای نیروگاه بادی برخوردار اســت ،در این
رقابت با سایر مناطق کشور شکست خورده و دو پروژه
نیروگاه بادی که در یکی دو سال اخیر در کشور به مرحله
اجرا درآمده ،در اســتان قزوین واقع است .شاید هم این
از نظر مسئوالن یک موفقیت است که زمینی در اختیار
متقاضیان قرار ندادهاند و آنها را به قزوین تبعید کردهاند!
امّا اینها همه مربوط به گذشته بوده و طرح آن فقط و
فقط با هدف آسیبشناسی و رفع کاستیها صورت گرفت.
وقت آن است که گذشته را به فراموشی سپرده و به آینده
امیدوار باشیم .اخیرا ً مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد
دولت مبنی بر ایجاد  13منطقه ویژه موافقت کرد که یکی
از آنها منطقه اقتصادی ویژه انرژی تجدیدپذیر در منطقه
خواف است .این اقدام ارزنده مجلس میتواند آغازی باشد
برای توسعه قابل توجه منطقه در چند دهه آتی و نقش
قابل توجهی در توسعه اقتصادی استان ایفا کند .منطقه
ویژه اقتصادی میتواند با استفاده از حمایتهای قانونی
زیر ساخت الزم را برای اجرای نه تنها پروژههای انرژی
بادی و خورشیدی بلکه از آن مهمتر ایجاد صنایع مربوطه
فراهم آورد .در این صورت منطقه به قطب صنعتی انرژی
تجدیدپذیر تبدیل شده و برق تولید شده ضمن رفع نیاز
کشور به افغانستان نیز صادر شود.
لذا میتوان ادعا کرد که علیرغم همه فرصتسوزیها،
خداوند یک بار دیگر با عنایت خود امکان توسعه منطقه
و استان را فراهم آورده به طوریکه با اطمینان میتوان
گفت که در صورت اجــرای موفقیتآمیز منطقه ویژه
اقتصــادی انرژی تجدیدپذیر در خواف ،اســتان از نظر
اقتصادی متحول خواهد شــد .لیکن بیم آن میرود که
خدای ناکرده ندانــمکاری ،بیتوجهی و تنگنظریهای
مرســوم که ریشه در فرهنگ جامعه دارد ،سر برداشته
و با مهارت تمام اجازه ندهد که این ظرفیت قابل توجه
مورد استفاده قرار گیرد.
مسئوالن استان با دقت نظر تمام مصوبه اخیر مجلس
را به فال نیک گرفته و با حمایتهای قانونی همهجانبه
شــرایط را برای ایجاد تحول صنعتی و اقتصادی فراهم
خواهنــد کرد و در پی آن اســتان از مزایای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی آن از جمله ایجاد اشــتغال مولد،
کاهــش مصرف آب ،جلوگیــری از مهاجرت و افزایش
ضریب امنیت منطقه بهره خواهد برد.

جدیدترین اخبار اقتصادی شرق کشور در

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد خراسان
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خبر

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد

خبر

شهردار مشهد خبر داد

مشهد اولین شهر دارای دستگاههای سنجش
آلودگی صدا ،الکترومغناطیس و اشعه  UVدر کشور

دنیای اقتصاد -شهردار مشهد گفت :مشهد اولین شهر
دارای دستگاههای سنجش آلودگی صدا ،الکترومغناطیس
و اشعه  UVدر کشور است.
قاسم تقیزاده خامسی اظهار کرد:در روزگاری که شنیدن خبر
خوب غنیمت شده است ،در بازدیدی که از مرکز پایش آالیندههای
زیست محیطی شهرداری داشتم ،گزارش دادند که شهر ما از نظر
آلودگی الکترومغناطیسی خارج از استاندارد نیست.
وی افزود :یکی از فاکتورهای اصلی شهر هوشمند ،کمک به حفظ
محیط زیست است .در شهر مشهد  ٢٣ایستگاه هواشناسی وجود
دارد و کیفیت هوا با پنج نمایشــگر در سطح شهر اطالعرسانی
میشــود .شهردار مشهد ادامه داد :در سال جاری تاکنون ،شهر
مشهد فقط  ١٧روز هوای پاک داشت که این عدد در مدت مشابه
سال قبل 7 ،روز بوده و علت اصلی آلودگی نیز ذرات معلق است.
در مناطق  ٢و  ٦بدترین شرایط را در این حوزه داریم.
تقیزاده خامسی تصریح کرد :آالیندههای محیط زیست دیگری
در کیفیت زندگی ما تاثیر گذارند مثل صدا ،الکترو مغناطیس،
گاز و اشعه .UV .خوشبختانه قبل از افزایش نرخ ارز ،توانستیم
دستگاههای بخش سنجش آلودگی صدا ،الکترومغناطیس و اشعه
 UVرا به مشهد وارد و به تدریج آنها را نصب کنیم.
وی با اشاره به اینکه در خبری آمده بود وزیر ارتباطات گفته است
برای اولین بار دستگاههای سنجش آلودگی الکترومغناطیس به
کشور وارد شده اســت ،افزود :ظاهرا که این تیتر « برای اولین
بار» درست نیست ،چرا که این دستگاهها در مشهد اخیرا توسط
شهرداری نصب شده است.
تقیزاده خامســی ابراز کرد :خبر خوب برای همشهریان گرامی
این است که به زودی میتوانند به طور تفصیلی وضعیت اغلب
آالیندههای محیط زیست را به صورت آنالین ببینند ،آالیندههایی
که گاه در میزان آنها اغراق میشــود ،مثل الکترو مغناطیس که
منشاء موبایلی و پارازیت دارد و آالیندههایی که معموال در کشور
ما مغفول میمانند ،مانند اشعه  UVکه غالبا ساعت  2بعد از ظهر
به بعد وضعیت مناسبی در مشهد ندارد.
وی اظهار امیدواری کرد تا روز کودک و محیط زیســت که ۱۵
مهرماه است ،پروژه رصد آالیندههای هوا ،صدا ،الکترو مغناطیس
و اشــعه  uvبرای اولین بار در کشور برای بهبود سالمت بیشتر
مردم شهر به نتیجه برسد و آغاز شود.

استمداد از بخش خصوصی در تعادلبخشی آبهای زیرزمینی

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -در جلسه
کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی
خراسان رضوی به موضوع استمداد دولت
از اتاق بازرگانی برای احیا و تعادلبخشی
آبهایزیرزمینیدراستاناشارهشد.
در بخشی از این نشســت از اجرای طرح احیا
و تعادلبخشــی آبهای زیرزمینی در  7دشت
خراسان رضوی و ضرورت همراهی اتاق بازرگانی
در اجــرای بخشهایــی از این طرح از ســوی
نعمتنژاد ،معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت
آب منطقهای خراســان رضوی سخن به میان
آمد .ســخنی که واکنش حسین انصاری ،عضو
هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد را به دنبال
داشت و او از بدقولی دولت در پرداخت تعهداتش
به بخــش خصوصی در اجــرای پروژههای آبی
ســالهای گذشــته گالیه کرد .انصاری گفت
وزارت نیرو تقریبا بخش خصوصی را از بین برده
و چیزی از آن باقی نمانده اســت؛ این وزارتخانه
پرداخت مطالبات سال  94را با ارائه اوراق به سال
 99موکول میکند و جالب است وقتی مناقصه
میگذارد،باید 30تا 40درصدکمترازتعرفههای
روز را تخفیف بدهیم تا بتوانیم پروژه را از شرکت
آب استان دریافت کنیم؛ امروز بحثهایی مثل
گشــت و بازرســی و دادهپردازی در مساله آب
استان تعطیل شده و تا حدودی صوری است.
اما دیگر موضوعات این جلسه بررسی وضعیت
کشاورزی استان همزمان با نوسانات نرخ ارز ،ارائه
گزارشی از برگزاری جلسه کمیته مشترک اتاق
بازرگانی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای
اســامی و هماندیشــی در خصوص برگزاری
دومین جشنواره ملی فناوریهای آب ،بهرهوری
و بازچرخانی به همت دانشگاه فردوسی مشهد
بود.
zتعهدنامه ارزی ،چالش بخش کشاورزی

علــی شــریعتیمقدم ،رئیس کمیســیون
کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با
بیان اینکه تصمیمگیری در حوزههای مختلف
به دلیل مسائل ارزی بســیار بغرنج شده است،
گفت :نرخ باالی  12هزار تومــان دالر برای بازار
ثانویهونرخبیشاز 8هزارتومانبرایسامانهنیما
تقریبا جا افتاده است و برخی نقل قولها حاکی
از این است که ممکن است به رقمهای باالتری
نیزبرسد.

در نشست مشترک فرصتهای سرمایهگذاری
در ایران و افغانستان در مشهد مطرح شد

سرمایهگذاریایرانیهادرهرات
 100درصد ارزش افزوده دارد

دنیای اقتصاد -رئیس اتحادیه تاجران
جوان در هرات گفت :ســرمایهگذاری و
تجارت صاحبان واحدهای تولیدی و تجار
ایران در هرات  100درصــد ارزش افزوده
برای آنان در پی دارد.
به گزارش ایرنا ،محمد زبیر رحیمی در نشست
مشترک فرصتهای ســرمایهگذاری در ایران
و افغانستان در مشــهد افزود :این اتحادیه چهار
ســال قبل به همت فعاالن جــوان اقتصادی در
هرات افغانستان شکل گرفت و اعضای آن عالوه
بر فعالیتهای اقتصادی ،فعالیتهای خیراندیشانه
برای کمک به جوانان فقیر و خانوادههای نیازمند
نیزانجاممیدهد.
وی اظهار کــرد :طی تفاهمنامــهای که بین
اتحادیه تاجران جــوان در هرات و خانه صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضوی در اردیبهشت
ماه امسال منعقد شــد ،همایش و نشستهای
رسمی برای فعاالن اقتصادی دو طرف برگزار شد
و ارتباط بین سرمایهگذاران ایرانی با جوانان عضو
این اتحادیه برقرار شد.
رحیمی گفت :بــا توجه به شــرایط مطلوب
اقتصــادی در افغانســتان ،امــروز از دورترین
کشــورهای جهان در این کشور سرمایهگذاری
کردهاند زیرا بازار افغانستان بکر و نوپاست.
رئیس اتحادیه تاجران جــوان در هرات افزود:
امروز سرمایهگذاران ایرانی یا در هرات نمایندگی
فروش کاال دارند یا در شهرک صنعتی هرات به
تولید مشغول هســتند با این وجود ایرانیها در
تجارت با افغانستان باید در رده باالتر قرار گیرند
و سهم بیشتری از سرمایهگذاری در این کشور را
از آن خود کنند.
وی با اشاره به لغو نمایشــگاه کاالی ایرانی در
هرات که قرار بود چند روز قبل برپا شــود ،اظهار
کرد :از تاجران ایرانی انتظار میرود حضور فعال
و مشارکت گسترده در برگزاری نمایشگاههای
کاال در هرات ،مزار شــریف و کابل داشته باشند
و همچنین از نمایشگاهی که قرار است از سوی
اتحادیه تاجــران جوان در هرات برگزار شــود،
حمایتکنند.

سال شانزدهم شماره 4420

عضو هیــات مدیره تجار جوان هــرات نیز در
این نشســت گفت :ظرفیتهای فــراوان برای
ســرمایهگذاری در بخشهای صنعت و زراعت
افغانســتان وجود دارد و دولت افغانســتان نیز
حمایتهایی ویژه برای سرمایهگذاران خارجی
در نظر گرفته است.
احمد فرات ســام افزود :انتظار میرود ایران
در حوزه سرمایهگذاری در افغانستان در رده اول
قرار داشــته باشد اما اینک هند و پاکستان سهم
بیشتری از سرمایهگذاری در افغانستان را دارند.
وی اظهار کرد :امســال کشور ایران بزرگترین
شریک تجاری افغانســتان شد و توانست به این
جایگاه که قبال متعلق به پاکستان بود ،دست پیدا
کند.
این تاجر افغانستانی درباره ممنوعیت واردات
چهار قلــم کاال از ایران به افغانســتان از طریق
گمرک فراه گفت :گمرک فراه دچار فساد اداری
شده و مشکالت ناامنی نیز بر فعالیت این گمرک
اثر گذاشته است لذا دولت افغانستان برای مدت
معینی واردات کاال از این گمرک را ممنوع کرده
است.
وی افزود :صاحبان این کاالها که واردات آنها از
طریقگمرکفراهتوسطدولتافغانستانممنوع
شده اســت ،می توانند آنها را از گمرک نیمروز و
هراتواردافغانستانکنند.
دبیر خانه صنعت ،معدن و تجارت خراســان
رضوی نیز در این نشست گفت :دولت افغانستان
طی بخشــنامهای واردات چهار قلم کاال شامل
مشتقات نفتی ،کاشی و سرامیک ،سیمان و آهن
آالت از ایران را ممنوع کرده در حالی که کشــور
افغانستان به این کاالها نیاز دارد.
فیروز ابراهیمی افزود :به نظر میرسد افرادی
که تصمیم بــه ممنوعیــت واردات این کاالها
به افغانســتان را گرفتهاند ،با اجحاف نسبت به
وضعیت اقتصادی فعلی ایران ،درصدد آســیب
رساندن به این کشور برآمدهاند .وی اظهار کرد:
انتظار میرود در این شرایط افغانستان همراهی
بیشتریباسرمایهگذارانوصادرکنندگانایرانی
داشتهباشد.

zپیشنهاد تدوین برنامه راهاندازی اکوتوریسم در
حوزه کشاورزی

وی بــه تعهدنامــه ارزی به عنــوان یکی از
چالشهای پیــش روی بخش تولیــد به ویژه
کشاورزی اشــاره و اظهار کرد :سال  76پیمان و
تعهدارزیوجودداشتوسالهادردولتخاتمی
تالش شد که این پیمان برداشته و مشوقهای
صادراتی به عنوان یک موفقیت بزرگ جایگزین
آن شــود اما امروز باز بحث تعهدات ارزی مطرح
شــده و چون بخش اعظم صادرات مــا از حوزه
کشاورزی است ،این بخش بیشتر آسیب خواهد
دید .شریعتی مقدم افزود :کارتهای یکبار مصرف
هنوز در گمرکات بــرای قاچاق وجود دارد و این
برای کسانی که تعهد واقعی ندارند ،یک رانت به
وجود میآورد و آنها محصول و کاال را زیر قیمت
واقعی عرضه خواهند کرد و در مقابل ،کسانی که
تعهدات را رعایت میکنند ،نمیتوانند فعالیت
سالمیداشتهباشند.

شــریعتی مقدم در واکنش به سخنان رضوی
خبیر اظهار کرد :با توجه به شرایط خشکسالی،
بایــد در زمینه بیمه تکمحصولــی به صورت
تخصصی کار کنیــم؛ این کار حتی در قالب یک
پروژه میتواند از سوی مجلس شورای اسالمی
صورت بگیــرد تا فکری اساســی در این زمینه
بشود.
حسین محمدی ،عضو هیات علمی دانشکده
کشاورزیدانشگاهفردوسیمشهدنیزبهاقداماتی
کهدرزمینهبیمهکشاورزیدرایندانشکدهانجام
شدهاشارهکردوگفت:مادرتحقیقاتومطالعات
خودتمامیجوانبرادرنظرگرفتیمبهطورمثال،
بیمه آب و هوا برای شرایطی است که با تغییرات
آب و هوا محصول دارای بیمه باشــد و خسارت
احتمالی جبران شــود .البته مشکل موجود در
این زمینه این است که بیمهها در ایران مقداری

شریعتیمقدم :با توجه به شرایط خشکسالی ،باید در زمینه بیمه
تکمحصولی به صورت تخصصی کار کنیم؛ این کار حتی در قالب یک
پروژه میتواند از سوی مجلس شورای اسالمی صورت بگیرد تا فکری
اساسی در این زمینه بشود
zضرورت ایجاد بیمه تکمحصولی کشاورزی

حمیدرضا رضوی خبیر ،مدیرعامل شــرکت
تعاونی کشاورزان اســتان نیز از بیمههای تک
محصولی و براســاس درآمد به عنــوان یکی از
پیشــنهادات خود نام برد و افزود :با این کار هم
کشــاورز با درآمد بیشتر میتواند تحت پوشش
قراربگیردوهمموضوعبیمهکردنتکمحصولی
کشــاورزی مثل بیمه باغــات و میوهها انجام
میشود.

رنگ دولتی دارند و بخش کشــاورزی تا این حد
منابعی ندارد که همه بیمهها را پوشــش بدهد،
مشکل دوم هم فرهنگ بخش کشاورزی است
که هنوز اهمیت بحث بیمه در میان کشاورزان
زیادپررنگنیست.
حســین انصاری نیز گفــت :محصوالتی که
مناسب اقلیم نیست و در وضعیت کمآبی نباید
کشت شود ،نباید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند
چون در این صورت ،بودجه زیادی صرف جبران
خسارتبهآنهامیشود.

در ادامه ،شــهرام عیدی زاده ،دبیر کمیسیون
کشاورزی و آب اتاق بازرگانی استان گفت :پیرو
تفاهمنامه پارســال اتاق بازرگانی ،کمیسیون
کشاورزی مجلس و استانداری خراسان رضوی
و جنوبی ،اولین جلســه در ماه جاری با حضور
دو نماینده از کمیسیون کشــاورزی مجلس و
نمایندگان اســتانداریها و اتاق اســتان برگزار
شد و در این جلسه مســائل و مشکالتی که در
دبیرخانه شورای گفتگو و سایر کمیسیونهای
اتاق جمعبندی شده بود ،مورد بحث قرار گرفت.
وی از موضوع قانون معافیت پرداخت حق بیمه
کارفرمایان صنعتی و کشاورزی دارای کمتر از 5
کارگر ،تخصیص یارانه هدفمند و اصالح الگوی
کشت و کشتهای فراسرزمینی ،قانون بهرهوری
در بخش کشــاورزی ،حمایت از تولید و صنایع
لبنی ،ماده  16قانون نظام جامع دامپروری و ...به
عنوان برخی از موارد مطرح شده در جلسه هفته
گذشــته نام برد و گفت :در واقع بحث ما اجرای
قانون اســت نه نبود قانون ،چون به میزان کافی
مقرراتوبخشنامهوآییننامهوجوددارد.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق استان به ایجاد
مجتمعساختمانهایخوشهتولیدی-صادراتی
گیاهان دارویــی و داروهای گیاهی ،محصوالت
جانبی زعفران و ســوغات سالمت ،اجرای طرح
توسعه ارزشهای روســتایی (تار) ،تدوین برنامه
راهاندازی اکوتوریســم در حوزه کشــاورزی در
اســتان با همکاری متقابل سازمانهای ذیربط و
نیز ایجاد سامانه جامع اطالعاتی تولیدکنندگان
و بازرگانان گیاهــان دارویی و زعفرانی به عنوان
پیشنهادات مطرح شده در جلسه با کمیسیون
کشاورزیمجلساشارهکرد.
وی در تشریح دستور کار دوم این جلسه گفت:
طرحبرنامههایتعادلبخشیآبهایزیرزمینی
قراراستازسویاتاقهایبازرگانیسراسرکشور
به اتاق ایران منعکس شود تا با وزارت نیرو در این
زمینه به نتیجهای برســند .طبق این طرح ،در
جدولی شــاخصهایی مطرح شده که استانها
وضعیت خود را در این شــاخصها مشــخص
میکنند.مااینشاخصهارابهتشکلهافرستادیم
اما فقط دانشگاه پاسخ داد .دانشگاه فردوسی در
پاسخهای خود دشت نیشابور ،مشهد ،چناران،
فیضآبادوسرخسرامورداهمیتدانستهاست.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

خراسانرضویازاستانهایبرتردرحلمشکالت
فعاالنبخشخصوصیاست

میان اتاق بازرگانی ،شهرداری و شورای شهر به مثابه پل
ارتباطیعملکنیم.
عضوشورایشهرمشهدخاطرنشانکرد:سختبراین
باوریمکهشرکتهایموجوددربدنهمدیریتشهریباید
بهبخشخصوصیواگذارشود،بهطورمثالشرکتالیت
برخالف اصل  44به شهرداری واگذار شده که متاسفانه
سودچندانینداشتهاست.

zآموزش آیین دادرسی برای فعاالن اقتصادی ضروری
است

دنیای اقتصاد -رئیس کمیســیون حقوقی و
قضایی اتاق بازرگانی خراســان رضوی گفت:
استانمادرزمرهپنجخطهبرترکشوردرپیگیری
و چارهجویــی برای مشــکالت فعاالن بخش
خصوصیاست.
مجتبی بهاروند در جمع اعضای حاضر در نشســت
کمیســیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراســان
رضوی اظهار کرد :این کمیسیون تا حد امکان میکوشد
قوانین مخل کسب و کار شناســایی و اصالح شوند .هر
چند نمیتوان منکر این امر شد که موضوعات سیاسی
در کالنشهر مشهد قدری پررنگتر است و گاها برخی
اظهارنظرها ،محدودیتهایی را برای جذب سرمایهگذار
ایجاد میکند؛ بــا این حال کمکهــا و حمایتهایی
توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انجام
گرفته و تا حد امکان مسائل و مشکالت موجود تخفیف
یافتهاست.
بهگزارشروابطعمومیاتاقبازرگانیمشهد،ویادامه
داد :تمام سعی و تالش ما در این ساختار تخصصی ،حل
مشکالت و مســائل قانونی پیش روی فعاالن اقتصادی
است ،لذا این کمیســیون تمام تالش خود را در جذب
مشاوران حقوقی تشکلهای مختلف صنعتی ،معدنی،
حمل و نقل ،تجــارت و ...به کار گرفته اســت .در وهله
نخست کوشیدهایم تا مسائل و چالشهای دارای فوریت
همچون مباحث مالیاتی و بحثهــای مربوط به قانون
تجارت ،مالکیت فکری و آموزشهــای الزم حقوقی را
در اولویت قرار دهیم .سپس اهداف بلندمدتی همچون

تشکیل شــوراهای حل اختالف و دادگاههای تجاری
را پیگیــری کنیم ،حال امید مــیرود این رویکردهای
پیگیرانهنیزتاپایانامسالبهنتیجهبرسد.

zضرورت تقویت ارتباطات مدیریت شهری و اتاق
بازرگانی

بهارونددرادامهبابیاناینکهمیانشورایاسالمیشهر
مشــهد و اتاق بازرگانی استان ارتباط مستقیمی وجود
دارد ،عنوان کرد :بسیاری از مشکالت فعاالن اقتصادی
مربوط به شورای شهر و شــهرداری است ،به طور مثال
صنایع غرب مشهد سالهاست که با شهرداری در کش
و قوس هســتند و هر چند که اقداماتی انجام گرفته اما
اختالفات هنوز حل نشــده است .تمام سعی و کوشش
شورای پنجم معطوف بر این بوده تا با فعاالن اقتصادی
تعامل مطلوبــی برقرار کند .در این رابطه جلســاتی با
فعاالن بخش خصوصی برگزار شده که  06الی  07درصد
خروجی این جلسات به حفظ منافع شهرداری و مردم
ختمشدهاست.
وی افــزود :شــهرداری بــرای اداره شــهر نیازمند
ســرمایهگذاری اســت ،لذا در وهله نخست مدیریت
شهری باید از پتانســیل سرمایهگذاران استانی ،سپس
سرمایهگذاران ســایر استانها و در وهله آخر از ظرفیت
سرمایهگذاران خارجی استفاده کند .از آنجا که تمامی
اعضای اتاق بازرگانی در زمره فعاالن اقتصادی محسوب
میشوند ،این ســاختار میتواند به شهرداری در جهت
جذب سرمایهگذار کمک کند .عالوه بر این تمام سعی
و تالش ما در شورای شهر معطوف به آن است که بتوانیم

در ادامه نشست ،علی خیاط ،دبیر کمیسیون حقوقی
و قضایی اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
خراســان رضوی عنوان کرد :آموزش مسائل مربوط به
آییندادرسیبرایفعاالناقتصادیبسیارضروریاست،
چرا که تمامی اعضا تا حــدودی آگاهی و اطالع کافی از
مســائل مربوط به قانون کار و تامین اجتماعی دارند .بر
همین اساس شــماری از مباحث و مشکالت مربوط به
آیین دادرســی را ارزیابی کردیم و به تناسب آن برنامه و
کارگاهآموزشیموردنیازرابرایفعاالناقتصادیتدارک
دیدیم .معصومه چشمی ،کارشناس مرکز آموزشی اتاق
بازرگانی اســتان نیز در همین رابطه متذکر شد :مقرر
است این دوره آموزشی چهارشنبه دوم آبان ماه به مدت
سه ســاعت برای فعاالن حوزههای مختلف اقتصادی
برگزارشود.
zدرخواست از شورای شهر برای تعامالت مطلوب با
فعاالن اقتصادی

علی دهقانزاده ،مدیر شــهرک صنعتی چناران نیز
تصریح کرد :امید میرود شورای شهر تعامالت مطلوبی
با فعاالن بخش اقتصادی داشــته باشد تا این مهم منشا
برکاتویژهایشود.ویخاطرنشانکرد:درشرایطفعلی
بالیای متعددی ،صنایع ما را به خود گرفتار کرده ،حال
انتظار میرودبااقداماتبه موقعو موثر ،مشکالت فعاالن
بخشخصوصیرسیدگیورفعشود.
در بخش دیگری از نشست ،محمدرضا حسنی ،وکیل
دادگســتری اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد:
کمیسیونحقوقیوقضاییبایددرراستایتحققمنشور
حقوقشهروندی،حقپرسشگریبرایصنعتگرانایجاد
کند ،این حقوق و مطالبات باید در راستای بهبود فضای
کسب و کار باشد ،متاســفانه این مبحث مغفول مانده
است .لذا انتظار میرود که کمیسیون حقوقی و قضایی
اتاق بازرگانی استان بتواند برای نخستین بار این مبحث
رامنعکسومطالباتصنعتگرانراپیگیریکند.
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دوئل در خیابان حافظ !
امیر روحپرور *

در هفتهای که گذشت ،بورس اوراق بهادار به
عنوان مهمترین رکن بازار سرمایه بر مدار صعود
قرار گرفت؛ رویدادی که که با ورود سرمایههای
سرگردان جان تازهای به میزان الحراره اقتصاد
ایران داده تا بازیگر مدیریت نقدینگی سرگردان
در این روزهای سخت باشد .
شنبه گذشته بورس تهران با عقبنشینی بازارهای موازی طال،
سکه و ارز ،شاهد یک رکوردشکنی تاریخی بود بطوریکه شاخص
کل بورس در جریان معامالت بر فراز قله  ۱۴۲هزار واحدی ایستاد
و معاملهگران بازار بورس با تداوم رشد قیمت برخی نمادها از جمله
نمادهای فوالدی و پتروشیمی مواجه شدند.
در روز دوشنبه هم شاخص کل بورس با جهش تاریخی 4764
واحدی در کمتر از دو ســاعت مواجه شــد؛ اما در روز سهشنبه
نماگرها و شاخصها صعود پُرقدرتی را از خود به نمایش گذاشتند.
پرواز بورس در پایان هفته رویایی خود بازهم ادامه یافت بطوریکه
نماگر بازار ســهام در کمتر از  20دقیقه ابتدایی بازار چهارشنبه
توانست بیش از  4300واحد صعود کند و در آستانه ورود به سطح
تاریخی  153هزار واحدی بایستد .همین موضوع باعث شده تا
خیابان حافظ تهران دوباره شــاهد دوئلی تازه میان سهام و دالر
با تشکیل صفهای خرید برای سهام شرکتهای بورسی باشد .
بسیاری معتقدند حداقل در کوتاهمدت بازار موازی از ارز و سکه
گرفته تا خودرو و مسکن به سقف قیمتی خود رسیدهاند؛ امری
که در چند روز اخیر موجب عقبنشینی خریداران شده و موجبات
رونق بورس را فراهم کرده است .در شرایط کنونی امیدواری فعاالن
بازار و در کنار رکود عمیق در بازارهای موازی از عوامل افزایش
تقاضا در بازار سهام به شمار میرود.
از ســوی دیگر رفتار بازیگران و سابقه تاریخی بازار سرمایه هم
نشان میدهد که همواره بعد از رشد ارزی ،بازار سرمایه میتواند
حرکت قدرتمندی را آغاز کند؛ موضوعی که البته در روزهای اخیر
شاهد آن بودهایم .همچنین نباید این تجربه را هم فراموش کرد
که با توجه به رکود معامالت به دلیل رســیدن قیمتها به سقف
خود و افزایش نسبت ریسک به بازده در اکثر بازارهای موازی از
جمله طال ،دالر و مسکن و ...سرمایه به سمت بازاری که زمینه
رشد دارد سوق پیدا میکند و در حال حاضر بورس بهترین بازار
برای سرمایهگذاری است .به هرحال روند معامالت چند روز اخیر
و شکسته شــدن پی در پی رکوردها  ،حاکی از ورود نقدینگی
جدید به بازار سهام اســت؛ اما با این وجود همچنان نقدینگی
ســرگردان زیادی در بین عموم مردم وجود دارد که هنوز وارد
بازار سهام نشده است.
بدون شک بسترسازی برای ورود سرمایههای خرد و کالن مردمی
به بازار مولد بورس اوراق بهادار و توســعه فرهنگ سهامداری به
جای مفتبری میتواند عالوه بر تسهیل رونق اقتصادی ،توسعه
شرکتهای بورسی و گسترش تولید به مهار سیل نقدینگی که این
روزها شاهد آثار و پیامدهای ویرانگر آن هستیم ،کمک شایانی کند.
* روزنامهنگار

ترفندهای اینستاگرام

-4مشتریانخودراشناساییکنید
روزبه فالح کریمی *

خیلی مهم اســت کــه مخاطبــان خود در
اینستاگرام را بشناسید و محتوایی تولید کنید
که برای آنها مفید باشد و با آن ارتباط برقرار
کنند.
شناســایی مخاطب شــامل موارد کلی مثل
جنسیت ،ملیت ،منطقه جغرافیایی و ...در درجه اول و در درجه دوم
موارد جزئی مثل سن ،طبقه اجتماعی و ...میشود .اگر مخاطب
شما خانمها هستند ،طبیعتاً ن ه تنها موضوعاتی که در مورد آنها
صحبت میکنید باید موردعالقه آنها باشد ،بلکه لحن نوشتاری
شما هم باید متناسب خانمها و حتی در برخی موارد مناسب رده
سنیشان باشد( .طبیعتاً نحوه صحبت با یک دخترخانم  20ساله
متفاوت است با یک خانم  50ساله)
اما بهطورکلی تمام خانمها در برابر افراد نســبتاً غریبه خیلی با
احترام و احتیاط صحبت میکنند و خودشان هم همین انتظار را
دارند .پس احتماالً اگر شما در مطلب خود خیلی خودمانی صحبت
کنید ،شاید یکی از اولین مواردی که در ذهن آنها خطور میکند
این اســت که اگر به مغازه این فرد بروم ،چگونه رفتار میکند؟!
و این خودش میتواند یک ترمز باشد( .شاید بگویید خوب من
ال قرار نیست مشتری حضوری
که فروش اینستاگرامی دارم و اص ً
داشته باشم ،جواب من این است که در این حالت جلب اعتماد
ب ه مراتب سختتر است ،چراکه مخاطب شما برای شروع ارتباط
با شما باید پیام خصوصی بدهد و طبیعتاً در این شرایط احتیاط
بیشتری وجود دارد) پس طوری بنویسید که هر خانمی با خواندن
آن مطلب احساس احترام و اعتماد کند.
استفاده از صفتهایی که روی زیبایی و زیباپوشی خانمها تأکید
دارند در مطالب اینستاگرامی خیلی مؤثر است .مخصوصاً اگر در
ابتدای مطلب باشد .البته توجه کنید که باید از صفتهای برتری
ال نگویید اگر میخواهید زیبا دیده شوید ...بگویید
استفاده کنید :مث ً
اگر میخواهید زیباتر دیده شوید...
اگر مخاطب شما آقایان هستند؛ خوب بهتر است طوری صحبت
کنید که آنها احساس قدرت بیشتری پیدا کنند .احساس کنند
تصمیمگیرنده هستند و با داشتن محصول شما جایگاهشان بین
اطرافیــان و جامعه ارتقا پیدا میکند .در مورد آقایان هم تا حد
زیادی مهم اســت با توجه به هر رده ســنی چه لحنی استفاده
میکنید.
به هر حال مهم این است که مخاطب خودتان و بشناسید و بدانید
برای آن گروه مخاطب که میخواهید مشتری شما باشند ،چه
نوع محتوایی تولید کنید و با چه روشی منتشر کنید که بیشترین
جذب را داشته باشید.
در شــماره بعدی با شما از قدرت کلمات کلیدی در اینستاگرام
صحبت خواهم کرد.
* مشاور اینستاگرام مارکتینگ
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هزینههای سربار ترکمنستان چه بر سر ترانزیت خراسان رضوی آورده است؟

فشار ازخارج ،لجبازی در داخل

zهزینه 5هزار دالری ترانزیت یک کانتینر کاال به
ازبکستانازمسیرترکمنستان
امروز هزینه ترانزیت یک کانتینر کاال به ترکمنســتان
 1400دالر است اما اگر بار به قصد ارسال به ازبکستان و
قرقیزستان از ترکمنستان عبور کند ،هزینه یک کانتینر 5
هزار دالر است زیرا در سال جاری ترکمنستان به ازای هر
یک کیلومتر مسیر ،یک و نیم دالر از کانتینرهای ایرانی
دریافت میکند .این مقدار در سال گذشته یک دالر بود و
دو سال پیش هیچ هزینهای دریافت نمیشد؛ به همین دلیل
دو سال پیش هزینه ترانزیت به ازبکستان کمتر بوده است.
از طرفــی ،به گفته مدیران شــرکتهای حمل و نقل
بینالمللی در گذشته روال اینگونه بود که ترکمنستان اجازه
میداد بار کشورهای قرقیزستان ،ازبکستان و تاجیکستان
توسط کامیونهای ایرانی به «چارجو» (یکی از شهرهای
مرزی بین ترکمنستان و ازبکستان) حمل شود و در آنجا
بار بر روی کامیونهای ازبک و تاجیک یا خود ترکمنها
ترانشیپمنت میشد و با توجه به اینکه از آن کامیونها مبلغ
اضافهای دریافت نمیشد ،برای صاحب کاال به صرفه بود
و بار را با ناوگان ایرانی و ترکمن تا چارجو میبرد و سپس
ترانشیپمنتمیکرد.
zبازیچندسرباختشرکتهایحملونقلایرانی
غالمنبینگهبان،مدیرعاملیکشرکت
حمل و نقل بینالمللی در این خصوص
میگوید :سه ماه است که ترکمنستان
ترانشیپمنت ماشــینهای ایرانی را
ممنوع کرده و ایران هم متقابال اجازه
ورود کامیونهای خالی ترکمنی که قبال در مرز سرخس
ترانشیپمنت میشد را نمیدهد .این موضوع به شرکتهای
حمل و نقل بینالمللی ضربه زده و در واقع این شرکتها
از هر دو خســارت دیدهاند؛ از یک طرف ترکمنستان به
کامیونهای ایرانی اجازه ترانشیپمنت را نمیدهد و ناوگان
ما باید به ازبکستان برود و برای این کار باید 2هزار دالر به
ترکمنســتان تقدیم کنیم .از طرف دیگر ناوگانی که به
ازبکستان و تاجیکستان میرود ،برای شرکتهای حمل و
نقل جوابگو نیست .همچنین رانندههای ایرانی امروز دریافت
کرایه را به ریال نمیپذیرند و هزینه را به دالر میخواهند
و شرکتها باید دالر را با نرخ آزاد روز بدهند.

نگهبان :سازمان پایانهها اعالم کرده حق
نداریم بارهای ازبک را روی ماشینهای
ترکمن حمل کنیم و هر چه ما گزارش
دادیم که بار در کشور ترکمنستان
تخلیه میشود و سپس به ازبکستان یا
قرقیزستانمیرود،مسئوالنمیگویند
چون اسناد کاال مربوط به ازبکستان است،
اجازه بارگیری در ماشینهای ترکمن را
نمیدهیم .در واقع ما از چند جهت ضربه
میخوریم

وی میافزاید :مشکل دیگری که در ایران برای ما به وجود
آمده این است که سازمان پایانهها اعالم کرده حق نداریم
بارهای ازبک را روی ماشینهای ترکمن حمل کنیم و هر
چه ما گزارش دادیم که بار در ترکمنستان تخلیه میشود
و سپس به ازبکســتان یا قرقیزستان میرود ،مسئوالن
میگویند چون اسناد کاال مربوط به ازبکستان است ،اجازه
بارگیری در ماشینهای ترکمن را نمیدهیم .در واقع ما از
چند جهت ضربه میخوریم.
نگهبان با بیان اینکه این معضالت باعث شده که امروز
کامیونهای زیادی در لطف آباد ،ســرخس و بندرعباس
توقف کنند ،تصریح میکند :صاحب کاال هم سردرگم شده
و مشتاق است بارها را از طریق قزاقستان به قرقیزستان

بهاروند:نمایندگانمادرترکمنستان
اقتصادینیستند وبیشترکارشانسیاسی
است ،من بارها به آنجا رفتم و با سفیر
صحبت داشتهام اما سفرای مختلف در
دورههای گوناگون میگفتند کاری
نمیتوانیمبکنیموحساسیتشانروی
بحثهای دیگری بود که اگر یک دهم آن
حساسیت را در بخش اقتصاد و تجارت
داشتند ،االن وضعیتمان در ترکمنستان
این نبود
و ...بفرستد .این موضوع باعث افت شدید ترانزیت شده و
در حال حاضر میزان فعالیت شــرکتهای حمل و نقل
بینالمللی نســبت به گذشــته  30تا  40درصد کاهش
یافته است؛ بسیاری از شرکتها در حال ورشکست شدن
هستند؛ ما در گذشته ماهیانه  50تا  60کانتینر حمل کاال
در شــرکت داشتیم و االن به 10تا  15کانتینر رسیده و
کانتینر شرکت ما که  22مردادماه از بندرعباس بارگیری
کرده و  25مرداد به مرز سرخس رسیده ،تا االن  20روز
در مرز خوابیده و هنوز خارج نشده است .این موضوع برای
راننده و شــرکت حمل و نقل هزینه دارد و هر روزی که
کامیون میخوابد  100هزار تومان هزینه دیرکرد کانتینر
برای شرکت به دنبال دارد.
وی خاطرنشــان میکند :ما فقط کاالهای چین ،کره،
ژاپن ،ویتنام ،هند و امارات را ترانزیت میکنیم و هزینههای
اضافه به آن شرکتهای خارجی هم تحمیل میشود .این
درحالیســت که آنها زمانی ایران را برای ترانزیت انتخاب
میکنند که جابجایی برایشــان مقرون بــه صرفه و در
کوتاهترین زمان ممکن باشــد .امروز ما امتیاز زمان را از
دســت دادیم و در این موقعیت هزینه هم زیاد میشود
و شرکتهای خارجی صاحب کاال به دنبال راههای دیگر
هستند ،این مشکل باید سریعتر حل شود تا صنعت ترانزیت
ایران به کما نرود.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل بینالمللی «پارس پردیس
ترابر» پیشنهادی برای بهبود روند کنونی و جلوگیری از
زیاندهی بیشتر شرکتهای حمل و نقل بینالمللی دارد و

عکس :دنیای اقتصاد

دنیایاقتصاد-بازارترکمنستانبرایایرانوبهویژهخراسانکهبااینکشورمرزمشترکدارد،بسیارمهماستامامهمتراز
زهرا صفدری
خبرنگار
آنترانزیتازاینکشوربهدیگرکشورهایآسیایمیانهیعنیازبکستان،تاجیکستان،قرقیزستانو...است؛مشکالتیکه
ترکمنستاندردوسالگذشتهوبهویژهماههایاخیربرایناوگانحملونقلیایراندرخاکخودایجادکرده،موقعیتترانزیتایرانبهآسیای
میانهرامتزلزلکردهاست.
هزینههایی که هر از گاهی ترکمنســتان برای ناوگان ایرانی اضافه میکند ،ممنوعیت ترانشیپمنت کامیونهای ایرانی در خاک این کشور،
محدودیت ورود کامیونها از مرز ایران به ترکمنستان و عدم سرعت بخشی به صدور روادید و ویزا تنها بخشی از مشکالتی است که ترکمنها برای کانتینرها و
کامیونهایایرانیبهوجودآوردهاند.افزایشعوارضدریافتیبرایکامیونهایحاملبارعبوریازترکمنستانبهسایرکشورها،وجودمشکلبرایپیگیریورفع
مشکالت رانندگان ایرانی با توجه به فضاي امنيتي و حاكميت نيروهاي مرزباني در طرف تركمن ،نارضایتیهای موجود در مرزها از هزینه دریافتی برای پارکینگ
و همچنین برخی از عوارض دیگر از سوی ترکمنستان ،کاهش خروج کامیونها در مرز سرخس نسبت به ماههای گذشته از  230کامیون به  30کامیون در روز که
عمدهترین دلیل آن را مشکالت مربوط به دستگاه ایکسری عنوان کردهاند ،برگشت دادن کامیونهای حامل بار به مقصد تاجیکستان از مرز لطف آباد از سوی
دولتترکمنستان،کاهشاجازهورودموادغذاییایرانتوسطاتباعترکمنستانیاز 5کیلوگرمدرسالقبلبهیککیلوگرمدرسالجاری،ضعفدرسیستمبانکی
و مبادالت پولی بین دو کشور ،هزینه باالی حمل ونقل و ترانزیت جادهای به کشورهای آسیای مرکزی و مشکل تامین واگن مسقف برای انتقال کاالهای صادراتی
ایرانبهمقصد کشورهای آسیایمیانهباتوجهبه کاهش واردات از این کشورها،برخی ازمشکالتی است کهشرکتهای حملونقلبینالمللی درسالهای اخیربا
آندستوپنجهنرممیکنند.
میگوید :پیشنهاد ما این است که ایران مجوز ترانشیپمنت
را برای بارهای غیر از مقصد ترکمنستان بدهد تا کامیون
خالی وارد مرزهای ســرخس و لطف آباد شود و بار را به
صورت داخلی روی کامیونهای ترکمنستانی بارگیری و
ارسال کنیم؛ با این کار هم ناوگان داخلی حمایت میشود و
هم این معضل از بین میرود و از خواب  20روزه کامیونها
پشت مرز جلوگیری میشود.

چنیــن قدرت و توان و تحرکی ندارد؛ ما در بســیاری از
موارد اجازه دخالت نداریم و اتاق بازرگانی ترکمنستان و
حتی وزارت اقتصاد این کشــور هم قدرت چندانی ندارد.
وی خاطرنشان میکند :با شروع تحریمهای اصلی چارهای
جز مبادله با کشورهای همسایه نداریم و یکی از آنها دولت
ترکمنستان است اما این موارد دارای قواعدی است که از
دست اتاق بازرگانی ساخته نیست و دولت باید انجام دهد.

zوجودسفیرسیاسیدرترکمنستاندلیلعقبنشینی
مادرمواضعترانزیتیاست
 10سال نخســت از دو دههای که با
ترکمنستان و آسیای میانه مراودات
تجاری داریم ،همه چیز از نظر برخورد
با ایرانیان و شرکتهای ایرانی و صدور
ویزا به خوبی پیش میرفت اما کمکم
با روی کار آمدن دولت جدید ترکمنستان و عوض شدن
شرایط منطقهای ما ،دولت ترکمنستان بنا را بر این گذاشت
که از حضور ایرانیها بکاهد و هر روز سختگیری بیشتری
به خرج دهد؛ به همین دلیل در  10ســال اخیر همواره
سختگیری و پیشروی کردند و ما عقبنشینی کردیم.
اینها بخشــی از صحبتهای مجتبی بهاروند ،رئیس
کمیسیون حمل و نقل ،لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی
ایران اســت .او با گالیه از وجود سفرایی که پیشینه و یا
نگاه اقتصــادی ندارند ،حضور آنها را یکی دیگر از دالیل
عقبنشــینی ایران در برابر مواضع کشــور ترکمنستان
در ســالهای اخیر میداند و میگوید :نمایندگان ما در
ترکمنستان اقتصادی نیستند و بیشتر کارشان سیاسی
اســت ،من بارها به آنجا رفتم و با سفیر صحبت داشتهام
اما سفرای مختلف در دورههای گوناگون میگفتند کاری
نمیتوانیم بکنیم و حساسیتشان روی بحثهای دیگری
بود که اگر یک دهم آن حساسیت را در بخش اقتصاد و
تجارت داشتند ،االن وضعیتمان در ترکمنستان این نبود.
این موضوع درباره رایزنهای اقتصادی هم صدق میکند؛
همه جای دنیا رایزن اقتصادی کسی است که در این زمینه
تجربه دارد و آن بازار را به خوبی میشناســد اما در ایران
فرد جوان بیتجربهای انتخاب میکنند و تا بخواهد بازار را
بشناسد ،ماموریتش تمام میشود.
وی میافزاید :این دالیل باعث شده علیرغم اینکه بیشتر
مایحتاج ترکمنستان از ایران تامین میشود ،همیشه این
کشور رو به جلو آمده و ما ضعیف عمل کردهایم و پروتکل
مناسبی نبستیم یا اگر بستهایم دولت نمیتواند به خوبی از
آن دفاع کند؛ به همین دلیل آنها هر روز برای شرکتهای
ایرانی تنگنا گذاشتند و وضعیت مدام بدتر شده است .بعد
از در نظر گرفتن یک و نیم دالر هزینه برای هر کیلومتر
مسیر ترانزیت از کامیونهای ایرانی از سوی ترکمنستان،
ورود کامیونهای کشــور ما به مرز خــود را هم از 200
کامیون به  30کامیون رساند و حرفش به کرسی نشست.
از طرفی ،مرز باجگیران را به روی تریلیها بست و باز هم
حرفش به کرسی نشست.
بهاروند در پاسخ به این سوال که آیا اتاق بازرگانی ایران
نتوانسته در بهبود این وضعیت با مشورت دادن به دولت
اقدامی کند ،میگوید :متاســفانه اتاق بازرگانی دو کشور

zترکمنستانبهدنبالدردستگرفتنمسیرترانزیتیاست
احمد زمانیان یزدی ،رئیس کمیسیون
حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی
خراســان رضوی نیز به صدور ویزا و
روادید برای رانندگان ایرانی به عنوان
یکیازمشکالتترانزیتبهترکمنستان
اشاره میکند و میگوید :در عرف بینالملل صدور ویزا برای
رانندگانبینالمللیبایدبهسرعتانجامشوداماترکمنستان
ابتدا فرمی میفرســتد و راننده باید  70دالر بدهد تا فرم
بررسی شود و دعوتنامه بدهد و براساس آن برای دریافت
ویــزا اقــدام کنیــم کــه موضوع هــم زمانبــر و هم
هزینهبر است.
وی با اشــاره به ممنوعیت حق ترانشــیپ کاال توسط

زمانیانیزدی:ترکمنستانبرنامهریزی
طوالنیمدت کرده و در حال اجرای
برنامهاش است؛ ناوگانش را بهروزرسانی
کرده ،جادهها و بندر را مجهز کرده و در
نهایت توافقنامه راه الجورد را امضا کرد
تا بار از چین به آسیای میانه و ترکمنستان
و سپس به کشورهای اروپایی برود
کامیونهای ایرانی در داخل ترکمنستان در سه ماه اخیر
اظهار میکند :در گذشته کامیون ایرانی باری که به مقصد
ازبکستان داشت را در ترکمنستان خالی میکرد و در ماشین
ازبک بارگیری میکرد اما این موضوع امروز برای ایرانیها
ممنوع شده و از طرفی ،با اعمال محدودیت عبور در مرز
سرخس ،شاهد قفل شدن مرز و توقفهای بسیار طوالنی
ناوگان حمل و نقل هستیم؛ امسال ترکمنستان اعالم کرد
که روزانه فقط اجازه ورود  30کامیون ایرانی را میدهد و
در سه روز گذشته هم اعالم کرده به ازای ورود یک ماشین
ترکمن اجازه ورود یک ماشین ایرانی میدهد و با این کار
عمال مرز را قفل کرده است.
زمانیان یزدی با اعتقاد بر اینکه ترکمنستان به دنبال
دوچندان کردن مشکالت ترانزیتی برای ایرانیان و کاهش
عبور و مرور کامیونهای ماست ،میافزاید :ترکمنستان
در چند سال اخیر در حال توسعه زیرساختهای حمل
و نقلی خود است و با توجه به نوسازی ناوگانش و اهمیتی
که به حمل و نقل جادهای میدهد و نیز وجود راه الجورد
که از طرف بندر ترکمنباشی ،این کشور را به جمهوری
آذربایجان و اروپا میرساند ،به دنبال این است که مسیر
خود را احیا کند و کاالها کمتر از مسیر ایران عبور و مرور

کند .ترکمنستان برنامهریزی طوالنیمدت کرده و در حال
اجرای برنامهاش است؛ ناوگانش را بهروزرسانی کرده ،جادهها
و بندر را مجهز کرده و در نهایت توافقنامه راه الجورد را
امضا کرد تا بار از چین به آســیای میانه و ترکمنستان و
سپس به کشورهای اروپایی برود.
وی ادامه میدهد :ترکمنســتان به دنبال این است که
مســیر ترانزیتی را در دســت بگیرد و با توجه به اینکه
موقعیت ایران از نظر دسترســی به آبهای آزاد و ناوگان و
جادهها و مسیر کوتاه و قیمت ارزان برای کشورهای آسیای
میانه مطلوب است ،برنامهریزی کرده تا ترانزیت ایران از
طریق این کشور دچار مشکل شود و داخل ترکمنستان و
از طریق دریای خزر و بندر ترکمنباشی اتفاق بیافتد .اینها
مواردی است که به عنوان بخش خصوصی در سالهای
اخیر دیدهایم و نظرمان این است که ترکمنستان در حال
تثبیت موقعیت خود است.
رئیسانجمنشرکتهایحملونقلبینالمللیخراسان
رضوی با بیان اینکه بهتر است دستگاه دیپلماسی ما برای
دادن و یا گرفتن امتیازی در حوزه ترانزیت با ترکمنستان،
ابتدا موضوع را ریشهیابی کند ،تصریح میکند :این مشکالت
باید هر چه سریعتر حل شود وگرنه تمام موقعیت خوبی
که بعد از فروپاشی شوروی به دست آوردیم و توانمندی
مسیر ترانزیت ایران را به دنبال داشته ،از دست میدهیم
و به دست آوردنش دیگر به راحتی امکانپذیر نیست.
وی تاکید میکند :ما از طریق کمیسیون حمل و نقل و
ترانزیت اتاق بازرگانی استان و انجمن بارها این موضوعات
را مطرح کردیم اما دولت این مشکالت را در اولویت قرار
نمیدهد در حالیکه ترانزیت برای کشور اشتغالزایی و
ارزآوری داشته و سرمایهگذاریهای خوبی در این حوزه
صورت گرفته است .از طرفی ،برخی از تصمیمات داخلی هم
خودتحریمی است که به ترانزیت داخلی تحمیل میشود و
ما همه اینها را از طریق اتاق منعکس کردیم.
zافزایشصددرصدینرخواگنهایداخلیبرایحمل
کاال از سوی راه آهن
اما اشاره رئیس کمیسیون حمل و نقل
و ترانزیت و عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانــی خراســان رضــوی بــه
خودتحریمی و مشکالت داخلی برای
ترانزیت ،ما را بر آن داشت تا به سراغ
یکی از صادرکنندگانی که سالهاست با موضوع ترانزیت
نیز ارتباط دارد ،برویم.
ســید محمد علیزاده موســوی میگویــد :عالوه بر
سنگاندازیهای ترکمنستان در مسیر ترانزیت ایران ،ما در
داخل هم مشکالت زیادی داریم که هزینه سربار به ترانزیت
تحمیل میکند؛ تا دو هفته پیش کرایه حمل صادرکننده
از مشــهد تا سرخس برای  65تن کاال در یک واگن ،سه
میلیون تومان بوده و این رقم از روز سه شنبه  13شهریور
به  6میلیون تومان رســیده و افزایش صد در صدی تمام
خدماتی که یک صادرکننده از راه آهن جمهوری اسالمی
میگیرد را شاهد هستیم.
وی ادامــه میدهد :این موضوع بــرای من به عنوان
صادرکنندهای که قرارداد طوالنی مدت دو ماهه و سه ماهه

داشتهام ،زیان بسیاری به دنبال دارد و مسئوالن باید از قبل
اعالم میکردند تا ما قراردادی به امضا نرسانیم .بهانه راه
آهن برای این افزایش نرخ این است که تمام محاسباتش
براساس فرانک سوئیس بوده و فرانک که تا هفته پیش 4
هزار تومان بوده ،امروز به  8هزار تومان رسیده است .این
درحالیست که ما نه به راه آهن دالر و ارز دیگری میدهیم
و نه نرخ بنزین و گازوئیل براساس دالر و فرانک است اما
هزینه واگنها را با نرخ فرانک و دالر حساب میکنند.
zزنگ خطر به صدا درآمده است
ترکمنستان امسال  ۵۰سنت (نیم دالر) بر عوارض عبور
کامیونهای ترانزیتی ایران در خاک خود افزود و کشور ما
نیز متقابال اجازه ورود کامیونهای خالی ترکمنستان را
به پایانههای مرزی برای بارگیری محمولههای ترانزیتی
نمیدهــد و کامیونهای این کشــور فقــط میتوانند
محمولههای صادراتی را در مرز بارگیری کنند.
در واقع ایران با این کار به دنبال کوتاه آمدن ترکمنستان از

موسوی :تا دو هفته پیش کرایه حمل
صادرکننده از مشهد تا سرخس برای 65
تن کاال در یک واگن ،سه میلیون تومان
بوده و این رقم از روز سه شنبه  13شهریور
ماه به  6میلیون تومان رسیده و افزایش
صد در صدی کلیه خدماتی که یک
صادرکننده از راه آهن جمهوری اسالمی
میگیرد را شاهد هستیم
مواضع خود بود؛ اما این اقدام نه تنها اثر مثبتی باقی نگذاشته
که آن کشــور محدودیت بیشتری قائل شده و در دو ماه
اخیر موضوع محدود کردن ورود کامیونهای ایرانی را اعمال
کرده است .بهتر است دولتمردان و وزارت امور خارجه فکر
بهتری به حال وضعیت ترانزیت ایران در خاک ترکمنستان
کنند؛ موضوعی که با لجبازی قطعا نتیجه نخواهد گرفت
و نیازمند ارتباط و دیپلماسی قدرتمند است .در آستانه
شروع تحریمهای آبان ماه و اندک فرصت باقیمانده ،بهتر
اســت حال که زنگ خطر برای ترانزیت به عنوان یکی از
حوزههای مهم اقتصادی ایــران به صدا درآمده ،موضوع
بسیار جدی گرفته شود و راهکاری اساسی برای رفع آن
اندیشیده شود.
توضیحــات :ترانشــیپ (ترانشــیپمنت)
 TRANSHIPMENTعبــارت اســت از انتقال
کاال از یک وســیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر .
این نوع نقل و انتقال بیشتر در حمل و نقل ترکیبی
رایج اســت که در آن از وسایل نقلیه مختلف از
جمله کشتی ،هواپیما ،قطار ،کامیون ،تریلر و سایر
وسایل برای ارسال کاال به مقصد استفاده میشود؛
جریان انتقال غالب ٌا با تخلیــه و بارگیری مجدد
همراه بوده و به دو شکل انتقال مستقیم و انتقال
غیر مستقیم است.

دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران:

بایدمسیرترکمنستانرادوربزنیم

دنیای اقتصــاد -دبیرانجمن
صنفی شرکتهای حملونقل
بین المللــی ایــران گفت:
ترکمنســتان به جهت اعمال
محدودیتها از جمله عوارض
مختلف در مر زهای ورودی خود ،ما را مجبور به
جایگزینیمسیرهایدیگرمیکند،ازاینجهت
با حمایت دولــت امیدواریم بخشــی از این
مشکالتکاهشپیداکند.
به گزارش ایســنا ،محمدجواد عطرچیان با اشاره به
اینکه الزمه رســیدن به کشورهای آسیای میانه عبور
از مسیر ترکمنستان اســت ،عنوان کرد :ترکمنستان
ی و محدودیتهایی اعمــال میکند و از
ســختگیر 
طرفی باتوجه به اینکه ترکمنســتان ،کشور محصور
در خشــکی اســت و همچنین بخشــی از کاالهای
ترکمنستان از طریق بندرعباس به این کشور توسط
کامیونهای ایرانی و ترکمنی حمل میشود ،بایستی
ما هم در زمینه محدودیتها و سختگیریها اقدامات
مشابهیانجامدهیم.

وی افزود :ترکمنســتان در مرزهای ورودی خود در
کشــور ما محدویتهایی برای کامیونهای ایرانی و
غیر ایرانی ایجاد کرده از این جهت کشوری که اعمال
ت در مرزهای خود دارد ،بایستی دور زده شود.
محدودی 
دبیرانجمــن صنفــی شــرکتهای حملونقــل
بینالمللی ایران ادامه داد :برای دور زدن ترکمنستان
دو مســیر وجود داشــته لــذا الزمه اســتفاده این
مســیرها عملیاتی شــدن توســط ســازمانهای
متولیاست .
عطرچیان در خصوص استفاده از مسیر افغانستان،
بیان کرد :مسیر افغانستان به جهت امنیت کم ،مسیر
مناسبی نیست مگر در حالتی که کامیونهای ایرانی
اسکورت داشته باشــند؛ از این جهت بایستی با کشور
افغانســتان جهت تامین امنیت کامیونهای ایرانی
مذاکره صورت گیرد .درست همانند زمانهای گذشته
که کامیونهای ایرانی برای گذشت از چچن با تامین
امنیتعبورمیکردند.
وی در خصوص مســیر دریایی برای دور زدن کشور
ترکمنستان ،عنوان کرد :ظرفیتهای بسیار خوبی در

بندر امیرآباد وجود دارد از این جهت بایســتی مسیر
مشــخص دریایی و منظم بین بنادر ایران و قزاقستان
جهت حمل کامیونها و کانتینرها تدوین شــود .لذا
الزمه این مســیر مذاکرات ،همکاریها و کشتیهای
کامیونبراست.
دبیرانجمــن صنفی شــرکتهای حملونقل بین
المللیایرانعنوانکرد:هرچندممکناستمسیرهای
جایگزین ترکمنستان گرانتر شود اما به جهت اعمال
محدودیتها و عوارض این کشور صرفه بهتری دارد.
عطرچیــان عنوان کــرد :به نظر میرســید اعمال
محدویتهای مختلف از سوی ترکمنستان به جهت
کمرنگ کردن دسترســی ایران به کشورهای آسیای
میانه و جایگزینی خود در این مســیر است ،در حالی
که ترکمنستان به جهت لجستیک و حملونقل چنین
توانایی ندارد ،همچنین باتوجه به اینکه ترکمنستان،
کشور محصور در خشکی بوده و ارتباطی با آبهای آزاد
نداشته کشور ایران نیز میتواند محدویتهایی برای
این کشــور اعمال کند اما به جهت حسن همجواری
چنیناقداماتیصورتنگرفتهاست.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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ادامه از صفحه اول
به اذعان رئیس کمیســیون گردشگری و خدمات
اتاق بازرگانی خراسان رضوی همین اکنون میانگین
مانــدگاری در هتلها در قیــاس با دیگر بخشهای
اقامتی کمتر اســت و چیزی حدود  2تــا  2/5روز
برآورد میشود و در مهمانپذیرها ،هتل آپارتمانها،
مجموعههای اقامتی دولتی و ...به چهار روز میرسد.
البته گردشگران خارجی بهطور متوسط یک هفتهای
در مشهد اقامت میگزینند.
او اظهارنظر مقامات دولتی در مورد ضرورت فعال
شــدن هتلها و مراکز اقامتی برای بازاریابی را تایید
میکند و در عین حال میگوید :این درست است که
سرمایه گذاران خود نیز باید در حوزه بازاریابی بکوشند
ولی زیرساختها و بستر قانونی هم باید به کمک بیایند.
شــرایط بسیار نامناسب است و عمال هتلها و هتل
آپارتمانهایــی که در این وضعیت به کار خود ادامه
میدهند ،به نوعی جهاد میکنند و اغلب حتی برای
تامین هزینه و دستمزد نیروهای خود نیز چالش دارند
چه برسد به آنکه بتوانند هزینههای سنگین تبلیغات را
تامین کنند .از طرفی همین مراکز با واحدهای اقامتی
در بخش دولتی و خانه مسافرها نیز باید رقابت کنند.
قانعی از رویکرد دفاتر خدمات مسافرتی که بیشتر
خروج مسافر از کشور را به نسبت ورود آن پیگیری و
تبلیغ میکنند ،به عنوان عامل دیگری یاد میکند که
باعث میشود تا فرصتها از دست بروند.

هتلداران در این سالها در
هر مجلس و محفلی که مجال
آن فراهم آمده از نگرانیشان
نسبت به ظرفیت خالی هتلها
گفته اند و البته رقبای خود را در
بخش میهمانسراهای دولتی و
خانهمسافرها ،زیر تیغ نقد بردهاند
رئیس اتحادیه هتلداران مشهد در ادامه گوشهچشمی
هم به فرصت و مجالی که به واسطه تغییر نرخ ارز رخ
داده و بســتر افزایش حضور گردشگران خارجی را
فراهم کرده است ،دارد و تاکید میکند :این موج باید
به درستی هدایت شود .البته ما در بخش گردشگری
سالمت هم ظرفیتهای مطلوبی داریم و همین ضعف
مدیریت موثر در آن حوزه نیز باعث شده تا پتانسیل ها
در بخش داللی و غیررسمی هدر برود.
zانتقادازساختبیرویهاقامتگاههاازسویآستانقدس

او موضوع اقامت ارزانقیمت برای
زائران کمدرآمد را پیش میکشد
و عنوان میکند :مــا با متولیان
آســتان قدس جلسات مختلفی
داشــتیم و در این جلسات تاکید
کردیم که ظرفیت اقامتگاه های مشهد به اندازه کافی
جوابگوی نیازهاست و خود بخش خصوصی که متولی
این کار و صاحب تجربه است میتواند به بهترین وجه
خدمات ارائه کند .اما مسئوالن این مجموعه عنوان
میکنند که این مجموعههای اقامتی را برای زائراولیها
احداث میکنند اما مگر چه تعداد زائر اولی داریم و در
بلندمدت قرار است با آن چه کنند؟ هزینه سنگینی
برای احداث این مراکز اقامتی صرف میشود که در
آتیه باید صرف نگهداریشان شود .از سویی نگهداری
این مراکز اقامتی نیز نیازمند تخصص الزم است که
در توان فعاالن بخش خصوصی اســت .متاســفانه
مسئوالن امر در این مجموعه نسبت به دغدغههای ما
بیتوجه بوده و همچنان سرمایهگذاری و توسعه در
این بخش را ادامه می دهند.

قانعی :در شرایط فعلی و با توجه به
روند ورود گردشگر و زائر به مشهد،
تقریبا در بخش اقامت اشباع شده ایم
و ظرفیت اشغال هتلهای ما کمتر از
50درصد است البته عوامل مختلفی
در کاهش این ظرفیت موثر است؛
از اتفاقاتی که در مشهد رخ داد و به
توقف ورود گردشگران عربستانی و
اتباع حوزه خلیج فارس منجر شد،
بگیرید تا شرایط اقتصادی جامعه
قانعــی تاکید میکند :ما هــم میتوانیم خدمات
ارزانتری را ارائه کنیم ،مثال در مورد زائرسراهایی که
برای دیگر استان ها در حال احداث است ،با توجه به
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مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

گزارش دنیای اقتصاد از چالشها و فرصتهای سرمایهگذاری در گردشگری خراسان

بیمها و امیدهای صنعت گردشگری

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

با سهولت پروانه صادر میکرد .در مجموع باید اذعان
کنیم ،بخش زیادی از این مراکز تجاری و مجتمعها
قربانی ســرمایهگذاران غیرمتخصصی شد که چون
پول داشــتند و دنبال منافع اقتصادی بودند ،در آن
ایام جذب بازاریابیهای غیرمنصفانه شدند و در این
عرصهها مشارکت کردند.

 zحتی در بازارهای اطراف حرم نیز ظرفیت خالی و بدون
مشتری وجود دارد

در ابتدای شهریور سال  92که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد؛  23/5میلیون زائر داشتیم که این تعداد در پایان سال  ، 96بر مبنای حرکت رو به جلویی که صورت گرفت ،به  31/5میلیون رسید

رایگان بودن زمین و پروانه ســاخت آن و همچنین
تخصیص تسهیالت برای ساخت ،عمال اگر در اختیار
بخش خصوصی قــرار بگیرد؛ هم خدمات بهتر ،هم
ارزانتر و هم باکیفیتتر را ارائه می کند.
zبخش خصوصی ،جدیتر بازاریابی کند

مدیــرکل هماهنگی امور رفاهی
زائرین استانداری خراسان رضوی
دراینباره معتقد است که راهبردها
الاقل در حوزه کاری او شفاف بوده
و افقها به خوبی تصویر شدهاند؛«ما
تابع  3برنامه کاری هســتیم .یکی از آنها برنامه 20
ساله کشور است که  1404خاتمه آن میباشد .در این
برنامه مکلف شده ایم تا ضمن ایجاد بسترهای زیارت
آســان و عارفانه و همچنین تبیین فرهنگ رضوی؛
ظرفیت حضور  40میلیون زائر را به لحاظ زیرساختی
فراهم کنیم».
مهدی فــروزان به آمارهایی کــه معاونت زیارت
استانداری ،مرجع اعالم رسمی آنهاست نقبی میزند و
از نزدیک شدن به این اهداف خبر می دهد :در ابتدای
شهریور سال  92که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز
کرد؛  23/5میلیون زائر داشتیم که این تعداد در پایان
سال  ، 96بر مبنای حرکت رو به جلویی که صورت
گرفت ،به  31/5میلیون نفر رســید .در همان سند
 20ساله گفته شده که از آن  40میلیون زائر در افق
مذکور ،باید  8میلیونش گردشگر خارجی باشد و در
واقع ،تاکیدی بر رسالت ما برای جذب این گردشگران
بوده است .براین اساس در ابتدای سال  93از 23/5
میلیون گردشگری که وارد مشهد شدند 900 ،هزار
نفر آن ها مسافران خارجی بودند .خوشبختانه شمار
این گردشــگران در پایان ســال  96به دو میلیون و
 245هزار نفر رســید که رشد خوبی را در این حوزه
نشان می دهد».
این مقام مسئول حرف از زیرساختهای اقامتی نیز
به میان می کشــد و از 116هزار تختی میگوید که
در هتلها ،هتل آپارتمانها و مهمانپذیرهای شهر
برای اقامت مسافران فراهم آمده تا 55درصد ظرفیت
هتلینگ کشور به نام مشهد ثبت شود؛«در سمت دیگر
برای پذیرایی از زائران کمدرآمد سه زائرسرای ارزان
قیمت با ظرفیت هزار و  600نفر ایجاد شــد .آستان
قدس نیز دو زائرشهر را در دست احداث دارد که هر
کدام ظرفیت نهاییشــان 20هزار نفر بوده و فاز اول
هر دو آن ها در مجموع با ظرفیت پذیرایی از 8هزار و
500نفر به بهره برداری رسیده است».
 zهتلداران از اتاقهایشان بیرون بیایند و بازاریابی کنند

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری
خراســان رضوی درباره ســرمایه گذاری در صنعت
گردشــگری مشــهد میگوید :بخشــی از صنعت
گردشــگری با حوزه بازاریابی در پیوند است .مراکز
اقامتــی و هتلــداران ما گالیهمنــد از خالی ماندن
ظرفیتهای اقامتیشان هستند اما از آنها میخواهیم
تا از اتاقهایشــان بیرون بیایند و برای جذب مسافر
تالش کنند .همیشه نمیتوان منتظر ماند تا فرصتها
ســراغ ما بیایند بلکه در این فضای رقابتی و باید با

استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ...اقدام به جذب
گردشگر کنیم .نمیتوان توقع داشت که دولت برای
آنها مسافر فراهم کند .رسالت ساختارهای دولتی
متولی ،حمایتگری است.
او در پاسخ به بخش خصوصی که ساخت زائرسراهای
دولتــی را مورد نقد قرار میدهد ،میگوید :در حوزه
زیرســاختی ،ما مامور به ایجاد فضاهای اقامتی برای
زائر کمدرآمد هستیم .هیچ هتلی را نداریم که با شبی
20هزار تومان اتاقی اجاره بدهد .زائرســراهای ارزان
قیمت هیچ تاثیر منفی بر روند جذب گردشــگر در
هتل ها و هتل آپارتمان ها ندارد چرا که جامعه هدف
این دو بخش متفاوت است.

قانعی :او احداث تلهکابین که
روزگاری قرار بود یکی از سرمایه
گذاریهای پربحث مشهد باشد
یا راهاندازی مجدد کوهستان
پارک شادی را دو نمونه کوچک
از اقداماتی میداند که میتوانند
تا حدی بر ماندگاری گردشگر در
مشهد موثر واقع شوند
او در عین حال به آســیب خانهمســافرها در این
حوزه اذعان و خاطر نشان میکند :برآورد ما میگوید
که 5هزار خانه مســافر در مشــهد فعال اســت که
فقط 600تای آنها شناســایی شده و بقیه غیرمجاز
هســتند .کارگروهی در این رابطه تشکیل داده ایم
که نماینده دادســتانی در آن حضــور دارد و مقرر
شدهاست در چارچوب پیگیریهایمان با تخلفات این
مراکز برخورد جدی صورت دهیم .اگر این مساله به
درستی پیگیری شود ،جمعیت مسافری که عمدتا به
این فضاها مراجعه می کنند ،به سمت مراکز اقامتی
رسمی هدایت می شوند.
15 zبیمارستان فعال در حوزه گردشگری سالمت ،تنها
 27میلیارد تومان درآمد داشتند

ادامه حرف او از ظرفیتهای دیگر توریسم در مشهد
که ظرفیت سرمایهگذاری نیز در آنها وجود دارد ،به
بحث «گردشگری سالمت» میرسد .حوزهای که خود

مسئوالن این مجموعه عنوان
میکنند که این مجموعههای
اقامتی را برای زائراولیها احداث
میکنند اما مگر چه تعداد زائر
اولی داریم و در بلندمدت قرار
است با آن چه کنند؟ هزینه سنگینی
برای احداث این مراکز اقامتی
صرف میشود که در آتیه باید
صرف نگهداریشان گردد

او اذعان دارد ضعف مدیریتی باعث شده تا دالالن و
واسطهها گوی سبقت را از فعاالن رسمی این حوزه
بربایند؛« 15بیمارستانمان در مشهد مجوزهای الزم
برای ارائه خدمات گردشگری سالمت را دریافت کرده و
زیرساختهای این حوزه را در اختیار دارند اما متاسفانه
شــاهدیم اغلب این گردشگران در سفرهای خود به
مشهد گرفتار لیدرها و افراد ناباب میشوند .بررسی
های ما نشــان می دهد درآمد این 15بیمارستان در
سال  95از حوزه گردشگری سالمت ،تنها  27میلیارد
تومان بوده که عمال باید آن را «صفر» دانست.
این مقام مسئول باور دارد که 9هزار میلیارد تومان
درآمدی که زائر ساالنه با خود به مشهد میآورد ،باید
مدیریت کرد و تاکید میکند :همین حاال هزار میلیارد
آن صرف خرید سوغات میشود .اگر برای هر کدام از
بخشهایی که مورد توجه گردشگر است ،به درستی
برنامهریزی انجام گیرد ،هم انتفاع برای بخش خصوصی
وجود خواهد داشت و هم زائر لذت و بهره بیشتری از
سفر خود خواهد برد.

zبحران مالی مراکز تجاری و چالش مستاجران
خوشنشین

ساخت مجتمعهای تجاری ،مالها و حتی توسعه
راستهبازارها از دیگر عرصههایی بود که در سالهای
گذشته ،موج سرمایهگذاریها را به خود جلب کرد و از
جوار حرم رضوی تا حتی ییالقات اطراف مشهد پیش
رفت اما رکود اقتصادی ،کاهش قدرت خرید و صد البته
عرضه فراتر از نیاز باعث شد تا این ساختمانهای نوساز
و شیک ،از مشتری خالی بمانند.
370 zمرکز تجاری در مشهد فعال است و بیش از200
مورد نیز در حال ساخت

ســعید عباسیان ،رئیس اســبق کمیته نظارت و
سیاســتگذاری مجتمع های تجاری مشهد ،تصویر
شــفافتری از شــرایط موجود در ایــن بخش ارائه
میکند و میگوید :اقتصاد مشهد تکیه زیادی بر عرصه
گردشگری دارد و ایجاد این مراکز تجاری در سنوات
گذشته ،با نگاه و اتکا به همین ظرفیت صورت گرفته
است .به استناد همین شکل از اقتصاد50 ،درصد هتل
های ایران در این شهر تمرکز یافتهاند ،پنج پارک آبی
احداث شده ) و رستوران های فراوانی در این شهر و
پیرامون آن فعالیت میکنند تا صنعت غذای مشهد
نیز شهره باشد .به تبعیت از این جریان ،مراکز تجاری
مراکز خرید متعددی در سالهای اخیر احداث و حتی
در برههای ساخت این مراکز به یک مسابقه تبدیل شد.
او اشارهای به آمارها میکند و میگوید :در حال
حاضر بیش از 370مرکز تجاری در مشهد فعال است
و بالغ بر 200مورد نیز در حال ساخت هستند که البته
عمدتا بالتکلیف ماندهاند.
عباســیان اعالم می کند :در برهــهای آمار ورود
گردشگران خارجی (به ویژه از کشورهای حوزه خلیج
فارس) به مشــهد روبه فزونی گذاشت و ارزی که به
این واســطه وارد اقتصاد شهر شد ،رغبت به توسعه
زیرســاختهای خدمات گردشــگری را افزون کرد.
در همان ایام ،حتی مدیریت شــهری نیز خود برای
مشــارکت در این جنس پروژهها پیشقدم میشد و

عباسیان تاکید میکند که همین
حاال حتی در بازارهای پیرامونی
حرم رضوی که بیشــترین سهم
تقاضا را دارند نیز واحدهای تجاری
خالی وجود دارد؛« شاید شنیده
باشید که در بازارهای محدوده بارگاه رضوی واحدهای
تجاری به خاطر فعالیت 24ساعتهشان د ِر کرکرهای
ندارند اما حاال در همان بافت واحدهای خالی متعددی
وجود دارد که به دنبال مشتری و مستاجر هستند و
همین مساله وخامت موضوع را گواهی میکند».
وی تاکید میکند :رشد واحدهای صنفی و کاهش
تقاضا باعث شــده در حال حاضر خرید و فروشی در
این عرصه رخ ندهد و ضعیفترین معامالت در حوزه
فضاهای تجاری باشــد .چــون رابطه معناداری بین
قیمت خرید واحد صنفی با مبلغ اجاره آن هســت.
گرچه واحدهای صنفی ممکن است به لحاظ ملکی
ارزش میلیاردی داشته باشند اما در حال حاضر عدد
درآمدزایــی در بخش اجاره ایــن واحدها کم بوده و
عدد منطقی و معناداری نیست ،پس رغبتی هم برای
خرید وجود ندارد.

در حوزه زیرساختی ،ما مامور به ایجاد
فضاهای اقامتی برای زائر کمدرآمد
هستیم .هیچ هتلی را نداریم که با شبی
20هزار تومان اتاقی اجاره بدهد.
زائرسراهای ارزان قیمت هیچ تاثیر
منفی بر روند جذب گردشگر در هتلها
و هتل آپارتمان ها ندارد چرا جامعه
هدف این دو بخش متفاوت است
وی چالش فعلی مراکز تجــاری و خرید را وجود
مستاجران خوشنشــینی میداند که حتی شرایط
اجــاره را برای مالکان تعیین میکنند و توضیح می
دهد :رشــد واحدهای تجاری خالی باعث شــده تا
قدرت چانه زنی مســتاجران این واحدها باال برود و
حتی برای تامین منافع خود تهدید کنند که به سمت
مجتمعهای تجاری دیگری میروند .اما از عباسیان
چاره کار را میپرســیم و اینکه اساسا اگر قرار باشد
سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این عرصه سامانی
بگیرند ،باید چه تدبیری اندیشیده شود؟
او در پاسخ بهایتن سوال میگوید :کارخانههای تولید
خودرو ،مابه ازای ورود هر دســتگاه خودرو جدید به
خیابانهای شهر باید تعداد مشخصی ماشین را از رده
خارج کنند .این امر کمک می کند تا معابر به واسطه
ترافیک قفل نشود .در مورد ایجاد مراکز تجاری نیز باید
به ظرفیت بازسازی و بهسازی راسته بازارهای قدیمی
توجه کرد و اگر تقاضای جدیدی در این رابطه وجود
دارد ،به آن سمت و سود هدایت شود .تعریف یک دوره
مفید برای فعالیت بازارها و در ادامه تمرکز بر بازسازی
همان ظرفیت ،گامی در جهت رسیدن به تعادل در
این حوزه خواهد بود.

حیدری15:بیمارستانماندرمشهد
مجوزهای الزم برای ارائه خدمات
گردشگری سالمت را دریافت کرده و
زیرساختهای این حوزه را در اختیار
دارند اما متاسفانه شاهدیم اغلب این
گردشگران در سفرهای خود به مشهد
گرفتار لیدرها و افراد ناباب میشوند
عباســیان خاطر نشــان می کند :در حال حاضر
بخشــی از مجتمعهای تجاری نیمه ساخته تالش
دارنــد در کاربری های خود تغییراتی ایجاد دهند و
باید این مساله در چارچوب مطالعات و نگاه مدبرانه،
پیگیری شود .توامان باید با تقویت بنیانهای اقتصاد،
توان خرید و به تبــع آن تقاضا را افزایش داد .رونق
اقتصادی و ارتقای ظرفیت های تولید؛ به بهبود احوال
بازارها منجر خواهد شد.

ظرفیت صادرات گل از خراسان رضوی وجود دارد

دنیای اقتصاد -مدیر امور باغبانی سازمان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :ظرفیت
صادرات انواع گل از این استان وجود دارد و
باید در این زمینه برنامهریزی و هدفگذاری
الزم انجام شود.
بــه گــزارش ایرنا ،سیدهاشــم نقیبــی افزود:
کشــورهای حوزه خیلــج فارس و بــه خصوص
امارات یــک مرکز منطقهای تجاری برای صادرات
محصــوالت کشــاورزی خراســان رضــوی بــه

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

خصوص گلهای شــاخهبریده محسوب میشود.
وی ترکیــه در همین زمینه رقیبی مهم توصیف و
بیان کرد :کشــورهایی مانند گرجستان ،روسیه و
اکراین نیز گرچه در تولید گل وضعیتی مشــابه ما
دارنــد اما در زمینه صادرات آن پیشــرفت فراوانی
داشتهاند .برای صادرات گل تولید خراسان رضوی
گرچــه ظرفیت باالیــی وجود دارد امــا طراحی
و اجــرای مشــوقها و حمایتها ضروری اســت.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان

رضوی حجم تولید این استان را ساالنه  34میلیون
بوتــه گل اعالم و بیان کرد :این گلها شــامل انواع
مختلف از جمله شمعدانی ،کوکب ،بنفشه ،همیشه
بهار ،اطلسی و جعفری است.
وی ســطح کشــت گل و گیاه زینتی را نیز در
خراســان رضوی  85هکتار ذکــر و بیان کرد :این
ســطح شــامل  48هکتار کشــت گل و گیاه در
محیط گلخانه و  37هکتار کشت درختچه زینتی و
گلهای شاخه بریده در فضای باز است .انواع گلهای

شــاخه بریده شامل رز ،آلســترومریا ،لسیانتوس،
لیلیوم ،زنبق و ژربرا در این اســتان تولید میشود.
نقیبی ادامه داد :ســاالنه  16میلیون شاخه گل در
فضای گلخانه 264 ،هزار شاخه گل در فضای آزاد
و همچنیــن  9میلیون و  500هزار اصله درخت و
درختچه زینتی از انواع سرو ،کاج ،شمشاد ،اقاقی،
چنار ،زرشک زینتی در خراسان رضوی تولید میشود.
وی گفت :تولید گل و گیاه در خراسان رضوی برای
 468نفر به صورت مستقیم و سه هزار و  800نفر

به صورت غیرمستقیم اشــتغالزایی داشته است.
خراســان رضوی با یک میلیون و  200هزار هکتار
کشــتزار و  14/6میلیون واحد دامی افزون بر 10
درصــد تولیدات زراعی ،باغی و دامی ایران را تولید
می کند .بخش کشاورزی این استان با تولید 6/76
میلیون تن انواع محصوالت زراعی ،باغی و دامی به
ارزش ناخالص اقتصادی  95هزار و  730میلیارد و
 423میلیــون ریال جایگاهی تاثیرگذار در اقتصاد
ایران دارد.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

معاون استاندار خراسان رضوی:

احیای کشفرود
حاصل تعامل همه دستگاههاست

ایرنــا -معاون هماهنگی امــور عمرانی
استانداری خراسان رضوی گفت :احیای
کشفرود در سایه تعامل و همراهی همه
دســتگاههای اجرایی و حمایت دستگاه
قضایی محقق شد.
محمد مقدوری در نشست مشترک کارگروههای احیای کشفرود
و ساماندهی فاضالب استان در مشهد افزود :اگر احیای کشفرود
انجام نشده بود ،سیل سال گذشته در محدوده این رودخانه تلفات
و خسارات بسیار به همراه داشت.
نماینده دادستان هم در این نشست گفت :دادستانی اصرار دارد
که فعالیت اقتصادی مخل استانداردهای زیست محیطی نباشد.
بهشــتی تندری افزود :اگر واحدهای صنعتی آالینده در مدت
معینــی این اســتانداردها را احراز نکنند ،طبق مــاده  11قانون
حفاظت و بهسازی محیط زیست از ادامه فعالیت آنها ممانعت به
عمل خواهد آمد.
در این نشست گزارش شــرکت آبفای مشهد پیرامون توسعه
تصفیهخانه های مشهد ارائه و تاکید شد برای تامین اعتبار پروژههای
این شرکت در زمینه مدیریت فاضالب ،پیگیریهای الزم در سطوح
استانی و ملی به عمل آید.
همچنین مقرر شــد اداره کل حفاظت محیط زیســت در باره
پیشنهادات بهرهبرداری از پســاب تصفیهخانههای مزبور توسط
شــرکت آب منطقهای و جهادکشــاورزی استان طی یک هفته
بررسی و اعالم نظر کند.

تولید شش درصد گوشت قرمز کشور توسط
عشایر خراسانی

ایرنا -مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی گفت :شش
درصد از کل تولید گوشــت قرمز در سطح کشور توسط
عشایر این استان صورت میگیرد.
محمد نبوی افزود :عشــایر به رقم جمعیت کمی که دارند در
حوزه تولید گوشت قرمز نقشی بزرگ و تعیین کننده ایفا میکنند.
وی ادامه داد :ســاالنه  12هزار تن گوشــت قرمز توسط عشایر
خراسان رضوی تولید میشود .این میزان تولید در قالب نگهداری
و پرورش  995هزار واحد دامی در اختیار عشایر این استان صورت
میگیرد.
نبوی جمعیت عشایر خراسان رضوی را معادل دو درصد جمعیت
روستایی استان ذکر و بیان کرد :خراسان رضوی هفت هزار خانواده
عشایری با مجموع جمعیت  35هزار نفر دارد که شش دهم درصد
از کل جمعیت شــش میلیون و 400هزار نفری استان را تشکیل
میدهند.
جمعیت عشایر خراســان رضوی معادل  3.31درصد جمعیت
عشایر ایران است .هر سال  18درصد اعتبارات سازمان امور عشایری
جذب این قشر میشود.
عشایر خراسان رضوی در قالب  35طایفه با دارا بودن  990هزار
راس دام و تولید ساالنه  17هزار تن فراوردههای دامی شامل شیر،
روغن ،پشم ،کرک و کود حیوانی و  41هزار و  800مترمربع صنایع
دســتی شامل گلیم ،قالیچه ،فرش و تابلو فرش نقش بسزایی در
اقتصاد این استان دارند.

واردات مواد اولیه تولید مقوا و کارتن
از عراق و افغانستان

تسنیم -نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان کارتن ،کاغذ و
مقوای خراسانرضوی گفت :وقتی که صنعت بستهبندی از
جمله تولید کارتن و مقوا فعالیت نداشته باشد سایر صنایع
هم نمیتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
مهدی تیموری نیکنام اظهار کرد :یکی از مواد اولیه اساسی در
تولید کارتن ،کاغذ و مقوا ،ضایعات کارتنهای قدیمی است که به
آنها آخال گفته میشود .این مواد سابق بر این ،از طریق بازیافت
کارتنهای کاالهای مختلف در داخل تأمین میشد اما هماکنون
به علت کاهش تولید ،این مواد اولیه هم کاهش داشته و ما مجبور
به واردات آنها از کشورهایی مانند عراق و افغانستان هستیم.
نایــب رئیس انجمــن تولیدکنندگان کارتن ،کاغــذ و مقوای
خراســانرضوی ادامه داد :محیط زیست تا سه روز قبل مخالف
شدید واردات این دسته از ضایعات بود و به همین علت مواد اولیه
تأمین نمیشد و ادامه فعالیت برای کارخانهها بسیار سخت شده
بود اما ظاهرا دوباره اجازه واردات این دسته از کاالها داده شده و
در صورت اجرای این مساله ادامه تولید برای کارتن و مقواسازیها
راحتتر میشود.

کاهش قیمت مرغ در خراسان رضوی

ایسنا -مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی گفت :قیمت مرغ به صورت خردهفروشی به 7500
تومان رسید.
حمیدرضا جوادی اظهار کرد :قیمت مرغ درب مرغداری 5200
تومان ،درب کشتارگاه  7250و قیمت خردهفروشی  7500تومان
است که شاهد کاهش قیمت بودیم؛ البته این کاهش قیمت تاثیری
در قیمت تخممرغ نداشته است.
وی افــزود :در حال حاضر تولیدکنندگان ما از این قیمت مرغ
متضرر میشــوند ،بنابراین ما باید مدیریت کنیم تا به یک قیمت
تعادلی برسیم که جوجهریزی کاهش پیدا نکند .جوادی بیان کرد:
با این قیمت مرغداران ما حداقل در هر کیلو حدود  1000تومان
ضرر میکنند .مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی در خصوص دان مرغ ،عنوان کرد :ما در دان مرغ مشــکلی
نداریم .هم ذخایر پشــتیبانی و امور دام و هم ورودی ذرت ،جو و
نهادههای دامی به استان ،خوب و مطلوب است.

