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بررسی موانع و فرصتهای صادراتی خراسان در سال جاری

ریزش بورس
تداوم بیاعتمادی یا چالش ملی؟
میثم موسائی *

وقتی از پیرمرد پرسیدم چ را ناراحتی؟ گفت« :هشت
ماه پیش پولی را که بهعنوان پاداش بازنشستگی گرفته
بودم ،به تشویق مسووالن ،وارد بورسکردم ،پاداشی که
تنها سرمایهام پس از  ۳۰سال کار بود و خانوادهام امید
زیادی داشتند که با این سرمایه سر و سامانی بگی رند،
اما اکنون پس از هشــت ماه ،سرمایهام در بورس به یک چهارم رسیده و
یدانند ،و وضع بورس نیز
شرمنده زن و بچههایم شده ام .آنها م را مقصر م 
هر روز بدتر م یشــود» پرســیدم چ را از بورس خارج نم یشوی؟ گفت:
«همه در صف فروشاند و کسی نمی خرد و نم یتوانم سهامم را بفروشم».
روایت پیرمرد ،حکایت تلخ هزاران نفری اســت که در ســال جاری به
تشویق مسووالن و مدی ران ،سرمایههای اندک خود را وارد بازار بورس کردند
و با ریزش پی در پی و مستمر آن ،از اواسط تابستان تا کنون هر روز
زیاندیده و سرمایه خود را باختهاند .آن ها امروز احساسی جز شکست
و دلشکستگی و سرخوردگی ندارند .بدون شک آخ رین سال قرن  14ب رای
بورس ای ران بهعنوان «سالی تاریخی» ثبت خواهد شد .آنچه اتفاق افتاد
شاید به عنوان یک مورد استثنایی در نیم قرن گذشته مطرح شود .این
حادثه تاریخی را م یتوان در دو گام زیرخالصه کرد:
گام اول از اواخر اســفند  1398و اوایل سال  1399شروع و تا نیمههای
مرداد  1399ادامه دارد؛ در این مدت ب راســاس تشویق و حمایت دولت
و تبلیغات گسترده صدا و سیما ،میلیونها خانواده ای رانی کد بورسی
دریافت کردند ،با سرمایههای خرد و درشت خود به بورس هجوم آوردند؛
یکی اندک پ سانداز سالها کار و تالش خود را از بانک خارج کرد و چند
سهم خ رید؛ دیگری خانهاش را فروخت؛ آن دیگری وسیله نقلیه خود را
فروخت؛ و بدتر از همه کســی که از بانکها وام گرفت و ...هر یک به
ط ریقی به دنبال این بودند که از این کاروان عقب نمانند .شاخص کل
ظرف چند ماه حدود  ۴ب رابر شد و به  ۲میلیون 100هزار واحد رسید،
ارزش معامالت چندین ب رابر شد ...والی و رعیت خوشحال ،اولی خزانه اش
پر و پیمان شد و کسری کیسه اش جب ران ،دومی سرخوش از سهیم
شدن در غنائم .امری که تاریخ بورس ای ران هرگز به خود ندیده بود؛ از یک
طرف دولت ب هدلیل تح ریمها با کسری بی سابقه بودجه مواجه بود و از
طرفی ب هدلیل تورم شدید مردم ب رای حفظ قدرت خ رید پول ،نقدینگی
خود را وارد بورس که حاال هم توسط دولت تشویق م یشد و هم دارای
سود قابلتوجهی بود ،کردند.
ادامه در همین صفحه

دستاندازهایمسیرشرقیصادرات

دنیای اقتصاد -امسال در شرایطی که برخی از صادرکنندگان به سبب
موضوعتعهدارزیوسختگیریهایناشیازآن،دچارمشکلبودند،بسته
شدنبرخیمرزهامثلترکمنستانومسدودشدنراهورودکاالازایرانبه

آسیایمیانههممزیدبرعلتشدوصادراترادچارچالشکرد.ایندرحالی
است که قیمت ارز تا آذرماه در حال افزایش بود و بیش از هر زمان دیگری
صادرات صرفه اقتصادی داشت؛ برخی از صادرکنندگان توانستند از این

راه حل تامین
ارز وارداتی نقرهسازان
دنیایاقتصاد -رئیساتاقاصنافمشهدمعتقد
است واردات مواد اولیه واحدهای تولید نقره
نقره به ارز دولتی نیاز ندارد و در واقع ارز حاصل
از صادرات سنگهای قیمتی را میتوان برای
وارداتمواداولیهمصنوعاتنقرهاختصاصداد.
صفحه 4

مشکالت 26ساله
شهرک پارسیان
صفحه 3

تقدیر از 5طرح برتر
حوزه مهندسی
در مراسم «روز ملی مهندس»
صفحه 3

فعاالن صنعت نقره مشهد
از سختیهای دوره تحریم و کرونا میگویند

مشقتهاینقرهسازان
صفحه 4

ریزش بورس،تداوم بیاعتمادی یا چالش ملی؟
ادامهیادداشت

موقعیت استفاده کرده و کار خود را توسعه دهند و برخی دیگر به دلیل
موانعیکهبرشمردیمونیزممنوعیتهایصادراتیازسویوزارتصمت،
صفحه 3
نتوانستندآنطورکهبایدازاینوضعیتبهرهببرند.

میلیونها ای رانی احســاس زیان م یکنند و م یگویند
نباید به وعــده رئیس دولت که م یگفت «همه چیز
خود را به بازار بورس بسپارید» ،اعتماد م یکردند؛ آنها
احساس م یکنند که سرمایه اندک شان در بورس در
حال ســوختن و دودشدن است و راهی ب رای خروج از
آن ندارنــد؛ این ب یاعتمادی در حدی اســت که ارزش
واقعی سهام شرکتهای بزرگی هچون پاالیشگاهها ،اکثر
بانکها ،صنایع ومعادن بزرگ که در مقایسه با قیمت
های جهانی محصوالت آن ها ،چندین ب رابر ارزش اسمی
آنهاست نادیده گرفته م یشود.
ف راگیری این بی اعتمادی عمیق می تواند آغاز تنش ها
در این بخش و سایر بخش های اجتماعی و شروع یک
بح ران اجتماعی باشد .از آنجا که اعتماد و بی اعتمادی
مس رّی است و معموالً اعتماد و ب یاعتمادی نسبت به یک
جزء از یک سیستم ،ب هراحتی به تمامی اجزای سیستم
تس رّی داده م یشود ،این فاصله عمیق و این ب یاعتمادی
ب یسابقه م یتواند ب ه راحتی به کل نظام اجتماعی تسری
داده شود و به عنوان آتش زیر خاکستر در زمان مناسب
شعله ور شود .بناب راین بهنظر م یرسد مسووالن نباید از
کنار این مساله ب هراحتی عبور کنند.
zآیا میتوان کاری کرد؟ یا کار از کار گذشته است؟
اگر میلیونها سهامدار زیاندیده با آموزش و اطالعات
کافی وارد این بازار خط رناک م یشدند االن شاید بدون
اینکه ما نسخهای ب رای آنها بپیچیم ،خود می دانستند
که در ش رایط فعلی «نباید به هیچ عنوان سهام ارزنده
خود را به قیمت ناچیز بفروشند» زی را در آینده حتماً
چندین ب رابر خواهد شد .اما ما با میلیون ها سهامدار
مبتدی مواجه ایم.
بلی اگر آموزش دیده بودند و به قدرت دســته جمعی
خود واقف می بودند ،در چنین شــرایطی سهامداری
می کردند در این صورت صفهای فروش جمع م یشد
در نتیجه مجددا ً شاخص باال م یرفت و اعتماد به بازار
بورس برم یگشت.
امــا آنها بهدلیل فقدان آموزش کافی و ســرخوردگی
طوالنی ،گوش شــنوایی ب رای چنیــن توصی ههایی
ندارند زی را بهای بســیار ســنگینی ب رای این اعتماد
پرداخته اند آنچه م یتواند اعتماد را البته نه در کوتاه
مدت ،بلکه در میانمدت و بلندمدت ترمیم سازد ،این
است که آنها اقدامات عملی و اعتمادساز از مسووالن
اقتصــادی و ...ببیننــد .نه حرف و حدیــث .و گفتار.
کارهای بســیاری م یتوان کرد  -که باید همه جوانب
به آنها به خوبی مطالعه
و سپس عمل شود -.در
اینجا نســخه ای ساده و
البتــه قابلتکمیل ارائه
می شود .شاید مسووالن،
احســاس مســوولیت
کننــد و نگذارنــد دیوار
ب یاعتمــادی بین مردم
(ســهامداران) و بــورس
(دولت) بلندتر شود.

ب هراحتــی م یتوان قبول کرد که امروز ب رای عالج این
بی اعتمادی هرچه هزینه کنیم بهتر از آن اســت که
درآینده هزینههای ســنگی نتری پرداخت کنیم .بنابر
این شاید سادهترین کار در ش رایط فعلی این است که
حقوق یها و حتی خود شرکتها ،خ رید سهام سهامداران
در سطح قیمت های فعلی و یا قیمتی در حدود ارزش
جهانی محصوالتشان را تضمین کنند .بهعنوان مثال
بانک تجارت متعهد شود که حاضر است همه سهام
ســهامداران را در قیمتهای فعلیبخرد و سهامداران
آن م یتوانند سهام خودشان را در قیمتهای فعلی ،که
بسیار کمتر از ارزش واقعی آنهاست به بانک بفروشند
و در قبال تضمین قیمت ســهام تضمین کنندگان،
ســهامداران اگر در آینده سود کردند درصد ناچیزی از
سود خود را بهعنوان بیمه و تضمین قیمت فعلی آنها
به نفع تضمین کنندگان بپردازند .مســووالن سازمان
بورس نیز م یتوانند در چنین ش رایطی نوسان قیمت
ســهام را بین صفر و  +5ق رار دهند .و ...البته جزئیات
اج رای یشدن این پیشنهاد قطعاً نیاز به مطالعه بیشتر
و دیدن همه جنب ههــای آن دارد ولی کمترین فایده
اج رای آن در وضعیت فعلی ،این اســت که صفهای
فروش و خرید به تعادل قابلقبولی خواهد رســید و
مســابقه خروج از بازار ســهام اگر خاتمه نیابد ،الاقل
بهشدت کاهش م ییابد.
شاید اگر دیر نشــده باشد ،هزینه اج رای نسخه ساده
گفته شــده ،کمترین کاری اســت که ب رای بازگشــت
اعتماد به بازار ســرمایه و ســایر اجزای سیســتم الزم
اســت صورت گیرد .اقتصاد کشــور ما حدود  ۵۰سال
است که در دام سفتهبازی افتاده و در آن گرفتار است؛
فســاد ف راگیر جزئی از تالی فاسد اقتصاد سفته بازی و
دالل بازی است .در یک اقتصاد داللی محور ،سختت رین
کار حضور در بخش تولید اســت و سادهترین راه ب رای
کسب سود ،ورود به بخش سفتهبازی است .بورس تنها
جایی اســت که م یتواند بهطور گســترده همه آحاد
جامعه را از منافع آن بهرهمند گرداند و یا این مســیر
رانتــی را تغییر دهد و اقتصاد را در ریل تولید ،رشــد
و اشــتغال ق رار دهد؛ حیف اســت که تج ربه شیرین و
گسترده مردم ب رای حضور در بورس به یک «تلخکامی
ف راگیر» و یک «چالش ملی» بدل شــود؛ تا دیر نشده
باید کاری کرد.
*استاد اقتصاد دانشگاه ته ران
و رئیس انجمن علمی اقتصاد ای ران

   واحدهای تولیدی زیورآالت نقره گرفتار مشکل تامین مواد اولیههستند

یادداشت

ورود اکثر خانوادههای ای رانی به بازار سهام م یتوانست
به ب یسابقهترین و درخشانترین نوع مشارکت مردم در
فعالی تهای اقتصادی تبدیل شــود؛ و به سهی مشدن
آحاد جامعه در تولید و توسعه و سهمبردن از منافع آن
منجر شود .چنین مشارکتی اگر مدب رانه مدی ریت م یشد،
م یتوانست سرآغاز مبارک خروج نقدینگی از سفتهبازی و
ورود آن به بازارهای حقیقی پس از نیم قرن اخیر باشد.
کنترل تورم و افزایش اشــتغال در صنعت و خدمات و
کشاورزی ،رونق تولید ،و واگذاری منصفانه دارای یهای
دولت به مردم ب راساس تفسیر اصل  ۴۴قانون اساسی
و جب ران کســری بودجه و ...فقط بخشی از پیامدهای
شیرین این واقعه بود.
متأسفانه اغلب کسانی که وارد این بازار شدند از آموزش
کافی برخوردار نبودند و به محض کوچکترین نوسان
در شاخص قیمتها ،دچار رفتارهای هیجانی م یشدند،
مدی ریت حاکم بر بورس نیز بسیار ضعیف و فاقد ب رنامه
بود و از طرف دیگر بهدلیل بالتکلیفی ش رایط ای ران در
تعامل با جهان و مسائل هستهای و اتخاذ تصمیمات
خلق الساعه در بورس ،آنچه که نباید اتفاق م یافتاد،
اتفاق افتاد :گام دوم آغاز شد و فصل گرم بازار بورس و
ایام شیرین و کوتاه آن ،جای خود را به فصل سرد پاییز
و زمستان تلخ بورس اما طوالنی داد.
در گام دوم سقوط آزاد بورس از نیمه دوم مرداد شروع
شد  -و جز چند روزی  -در مجموع در تمام این مدت
بورس روندی نزولی داشت ،تداوم ریزش در بازار بورس،
گسترده ،طوالنی و خستهکننده بود ،کام همه سها مداران
را چنان تلخ کرد که به محض کوچکت رین فرصت ،عده
ای م یخواهند از بورس خارج شوند.
آنچه اتفاق افتاد فقط این نیست که نقدینگی از بورس
خارج م یشود و به بازار طال ،سکه ،مسکن و سفتهبازی
برم یگردد بلکه امید و اعتماد مردم به بورس و باالتر از آن
به وعدههای دولت ،به ناامیدی ،ه راس ،ترس ،اضط راب و
ب یاعتمادی بدل شده است .اعتماد،گرچه ذره ذره حاصل
م یشود ولی م یتواند یکباره زائل شود و زمانی که از
بین رفت چیزی نیست که به راحتی بازگردد.
این ب یاعتمادی در حدی است که امروزه و در این آخ رین
روزهای زمستان ،مشــاهده می کنیم با کوچکترین
فرصتی که حاصل شــود ف رار سرمایه از بورس شتاب
می گیرد ،سهامداران بهصورت انبوه و با تشکیل صف
فروش ،خواهان خروج از این مخمص ه اند.
بهعبارت دیگر پاییز و زمستان تلح بورسی ،چنان کام
خیل بی شمار خلق را تلخ کرده که با سبز شدن یک
روز  ،دو روز و یا یک هفته و مثب تشدن رشد شاخ ص
کام آنها به آسانی تغییر نم یکند.
بخش قابلتوجهی از سهامداران بهدلیل اینکه همیشه،
سهامشان دائما در صف فروش اند ،و نم یتوانند آن را
حتی با یک چهارم قیمت بفروشند احساس م یکنند در
چاهی افتادهاند که نمی دانند چگونه از آن خارج شوند
و راهــی ب رای رهایی ندارند .این وضعیت اگر م ربوط به
یک درصد ،دو درصد ،یا  ۱۰درصد جمعیت کشور بود
شاید م یتوانستیم ب هراحتی از کنار آن بگذریم ،اما امروز
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آغاز روند اداری مطالبه
خسارات تجار ایرانی
در حادثه اسالمقلعه
صفحه 4

سرمازدگی  5000هکتار
از مزارع و باغات
خراسان جنوبی
صفحه 2

دوشنبه  11اسفند 1399

خبر
خراسان جنوبی

سرما به 5000هکتار مزارع و باغات
خراسان جنوبی خسارت زد

ایرنا -رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت :از ابتدای
سالزراعیجاریسرمابهپنجهزارهکتارازمزارعوباغاتایناستان
خسارت زده است.
رضا یزدان مهر افزود :از این مقدار هزار هکتار به محصوالت زراعی
و چهار هزار هکتار به محصوالت باغی استان خسارت وارد شد .وی
گفت :در مجموع محصوالت زراعی و باغی استان خراسان جنوبی
بین ۱۰تا ۳۰درصد خسارت دیده است.
رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی بیان کرد :طی چند روز گذشته نیز به دلیل کاهش
محسوس دما در استان به بخش کشاورزی خساراتی وارد شد که
هنوز میزان خسارت برآورد نشده است.
وی افزود :بیشترین خسارت سرما به بخش باغی استان به دلیل به
شکوفهنشستندرختانمیوهبودهاست.
یزدان مهر با تاکید بر اهمیت و ضرورت بیمه محصوالت کشاورزی
گفت :زیانهای وارده به آن دسته از باغداران و کشاورزانی که
محصوالت آنها زیر پوشش بیمه قرار دارد ،پرداخت خواهد شد.
اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی اواخر هفته گذشته با صدور
هشدار سطح نارنجی (آمادگی) نسبت به نفوذ و استقرار توده
هوای سرد در استان هشدار داد و از کشاورزان ،دامداران و عشایر،
گلخانهداران و مرغداران و همه کسانی که متاثر از سرما و یخبندان
هستند ،خواسته شده است تدابیر و اقدامات پیشگیرانه را بهکار
گیرند.
براساس آخرین آمار مساحت کل اراضی زراعی و باغی استان
خراسان جنوبی بیش از  ۱۶۴هزار و  ۴۸۰هکتار است که از این
میزان ۱۵۰هزار و ۵۶۰هکتار به صورت آبی و ۱۳هزار و ۹۲۰هکتار
به صورت دیم کشت میشود.
گندم،جو،پنبه،چغندرقندهمچنینمحصوالتجالیزیونباتات
علوف های از مهمترین تولیدات زراعی خراسان جنوبی است و از
یتوان به زرشک ،زعفران،
مهمترین محصوالت باغی این استان م 
عناب ،پنبه ،پسته ،انار ،بادام و گل نرگس اشاره کرد.

عشایر خراسان جنوبی برای
کشت گیاهان دارویی تسهیالت میگیرند
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در یکسال گذشته در خراسانرضوی اتفاق افتاد

کاهش 40درصدی تولید فرش دستباف

دنیای اقتصـاد -در یکسـال اخیر شیوع
بیماریکرونابرکاهشمیزانتولیدوصادرات
فرش دستباف دامن زده است .افزایش
قیمتمواداولیه،افزایشنرختورمدرکشور،
کاهش استفاده از مواد اولیه مرغوب و...
از جمله مشکالت تولید فرش دستباف
خراسانرضویدربازارهایداخلیوخارجی
است؛ به طوری که میزان تولید و فروش این
محصول دچار رکود و آسیب شده و کاهشی
40درصدی در تولید فرش دستباف رقم
خورده است .حدود 90هزار نفر در سطح
خراسانرضوی دارای مهارت قالیبافی
هستند که برآورد میشود حدود  40تا 45
هزار نفر در حال حاضر قالیباف فعالند .البته
متناسبباشرایطفصلیمیزانفعالیتآنها
هممتغیراست.

بهگزارشایسنا،مهدیکاللی،رئیسادارهفرش
سازمانصمتخراسانرضویبابیاناینکه«سرانه
تولید فرش دستباف به ازای هر قالیباف حدود
 6مترمربع در سال است» ،افزود :با این شرایط
میتوان حدود  240تا  250هزار مترمربع بافت
فرش را طی یکسال برای استان در نظر گرفت که
البته بخش قابل مالحظهای از این مقدار متاسفانه
با توجه به شرایط بافندهها از جمله کوچک بودن
منازل آنها ،امکان عرضه سریعتر به بازار ،فروش
راحتتر ،نیاز کمتر به نقدینگی و ...به تابلو فرش
اختصاص دارد که این امر در نهایت به برند و اصالت
فرشایرانیلطمهواردمیکند.
کاللیدربارهاثربیماریکرونادریکسالگذشته
برمیزانتولیدفرشدستبافدراستانبیانکرد :از
آنجایی که عمده تولید در کارگاههای غیر متمرکز
صورت میپذیرد این تاثیر خیلی قابل ذکر نیست،
اما مساله اساسی که در کاهش میزان تولید فرش
دستباف اثر داشته ،نبود رونق در بازارهای داخلی
و خارجی است.
zاثرتحریمهادرمیزانصادراتفرشدستباف

رئیسادارهفرشسازمانصمتخراسانرضوی
درباره اثر تحریم بر حوزه صادرات فرش دستباف
تصریح کرد :تحریمها اثر بسیار مهمی در میزان

تولید و فراوری مواد اولیه از دستگاهای نوین و به
روز استفاده شود .همچنین در تولید محصوالتی
نظیر پشم برنامهریزی شده تا تولید نژاد دامهای
مورد نظر در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی
قرار گیرد.
کاللی ادامه داد :البته همیشه ضرورت به تولید
همه مواد اولیه مورد نیاز نیست؛ چرا که ممکن
است کشور دارای مزیت نسبی نباشد و قیمت
تمام شده آن بصورت واردات ارزانتر باشد .البته
در این خصوص باید کار کارشناسی صورت پذیرد
تا موضوع اشتغالزایی و ضرورت تولید داخلی نیز
مدنظرقرارگیرد.

کاللی :خوشبختانه در سند ملی فرش دستباف راهبردهای اساسی
در زمینه تامین مواد اولیه ،تولید فرش دستباف ،بازاریابی ،فروش و
زیرساختها پیشبینی شده و امید است باتوجه به مدیریت جدید
مرکز ملی فرش شاهد اتفاقات مطلوبی در آینده نزدیک باشیم
صادرات فرش دستباف داشته است؛ البته تغییر
سالیق،وجودرقبایجدیبهویژهدرکاهشقیمت
تمامشده،عدمتوسعهبازارهایسنتیوعدمایجاد
بازارهای جدید در عرضه محصوالت ،شدت تورم
در سطح کشور و اثر مستقیم در قیمت تمام شده،
کاهش استفاده از مواد اولیه مرغوب و ...مواردی
است که در کاهش میزان صادرات فرش دستباف
نقشعمدهایداشتهاند.
ویادامهداد:دربازارداخلینیزکاهشمحسوس
فروش را به دلیل کاهش قدرت خرید توده مردم،
عدم توجه زوجهای جوان به ارزش و مزایای فرش
دستباف بدلیل نبود فرهنگسازی ضرورت
استقبال از این هنر و صنعت ملی ،نبود برنامه ملی
برای ساماندهی و شناسنامهدار شدن محصوالت
تولیدی و نااطمینانی از ارزش واقعی محصول
تولیدی و ...مسائلی است که در رونق نیافتن بازار
داخلینقشمهمیداشتهاست.
کاللی گفت :خوشبختانه در سند ملی فرش
دستباف راهبردهای اساسی در زمینه تامین مواد
اولیه ،تولید فرش دستباف ،بازاریابی ،فروش و

زیرساختها پیشبینی شده و امید است باتوجه
به مدیریت جدید مرکز ملی فرش شاهد اتفاقات
مطلوبیدرآیندهنزدیکباشیم.
ویدرخصوصمشکالتبیمهقالیبافاننیزبیان
کرد :خوشبختانه اخیرا در زمینه بیمه قالیبافان
(بیمهعشایر،روستاییوکشاورزان)اقداماتبسیار
مطلوبی صورت پذیرفته است .در حال حاضر
میتوان عنوان کرد برای هر قالیبافی که تمایل به
تحت پوشش قرارگرفتن بیمه دارد ،هیچ مشکلی
نیست.
zلزوم واردات برخی مواد اولیه برای تولید فرش
دستباف

رئیسادارهفرشسازمانصمتخراسانرضوی
با بیان اینکه در برخی از مواد اولیه نظیر ابریشم،
پشم ،رنگزاها (قرمز دانه و )...با توجه به نوع تولید
(بهویژهبارجشمارباال)نیازبهوارداتداریم،تصریح
کرد:علیرغماینکهتولیدداخلوجوددارد،لیکنبه
لحاظ کیفیت در حد مورد نظر تولید کننده و تاجر
نیست و باید دراین خصوص تدبیر شود و در زمینه

zرتبه دوم خراسان رضوی در تولید و صادرات
فرشدستبافکشور

هادی مخملی ،رئیس اتحادیه فرش دستباف
مشهد نیز خراسانرضوی را دارنده رتبه دوم
تولید و صادرات فرش دستباف کشور عنوان کرد
و گفت :آمار دقیق گمرکی درباره میزان صادرات
از گمرکات استان وجود ندارد ،زیرا فرشهای
خراسانرضوی از گمرکات مختلف کشور صادر
میشوند .به خاطر اینکه تولیدات متنوع در
کشورهای مقصد صادارت سفارش خاص خود
را در خصوص فرش دستباف استان دارند .در
سالهایاخیردرزمینهصاداراتفرشدستبافبه
امریکابهدلیلتحریمهاباکاهش 30تا 35درصدی
مواجه بودهایم .این کاهش صادرات لطمه زیادی
را به صادرات فرش دستباف ایران به خصوص
فرش دستباف خراسان رضوی وارد کرده است.
کشورهای چین ،ژاپن ،کشورهای عربی ،ایتالیا،
اندونزی و ...هم اکنون مقصدهای صادراتی فرش
دستبافاستانهستند.
رئیس اتحادیه فرش دستباف مشهد درباره
مشکل بیمه قالیبافان تصریح کرد :بیمه قالیبافان
هر سال در بودجه دولت دیده میشود ولی محل
اعتباری برای آن در نظر گرفته نمیشود؛ البته به
تازگیمرکزملیفرشاقدامبسیارخوبیبرایبیمه
قالیبافان و تحت پوشش قرار دادن آنها با بیمه
عشایریانجامدادهاست.ایننوعتوجهبهبافندگان
فرش دستباف باعث میشود تا امید به ادامه کار در
آنهابیشترشدهواینصنعتسرپاباقیبماند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی:

 ۴۰درصد سهامداران عدالت خراسان در سجام ثبتنام نکردهاند

دنیای اقتصاد -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان
رضوی گفت :در اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت در
ایناستانمعادل ۴۰درصدافرادیکهروشغیرمستقیمرا
برگزیدهاند،هنوزدرسامانهسجامثبتنامنکردهاند.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت :تسهیالت ارزان قیمت
برای توسعه کشت گیاهان دارویی ،توسعه کشت دیم در اراضی
شیبدار و صنایع دستی به عشایر متقاضی در این استان پرداخت
میشود.
مهدیعصمتیپورافزود:هفتهگذشته ۵۰میلیاردتومانتسهیالت
قرضالحسنه با نرخ چهار درصد به استان ابالغ شد که در اختیار
جامعهعشایرقرارخواهدگرفت.
وی بیان کرد :از ابتدای امسال تاکنون یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان تسهیالت در حوزه کشت گیاهان دارویی به عشایر پرداخت
شدهاستوسقفتسهیالتمذکورنیزباتوجهبهنوعطرحمتفاوت
خواهد بود.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی درباره تضامین و وثایق مورد
نیازبرایدریافتتسهیالتگفت:باتوجهبهاینکهیکیازمشکالت
عشایر در زمینه دریافت تسهیالت ،نداشتن ضامن است ،برای
رفع این دغدغه تسهیالت بدون نیاز به ضامن کارمند و به صورت
زنجیرهای پرداخت میشود .وی عنوان کرد :این تسهیالت براساس
ظرفیت ،استعداد و زمینههای اشتغال در مناطق عشایری استان
خراسانجنوبیتوزیعمیشود.
عصمتی پور افزود :این اقدام براساس کار پژوهشی بوده که توسط
دانشگاه بیرجند انجام شده است؛ بر این اساس که در هر منطقه چه
شغلیبرایعشایربایدتوسعهیابدتازمینهدرآمدزایینیزفراهمشود.
وی پرداخت تسهیالت برای کشت و توسعه کشت گیاهان دارویی
را از برنامههای مهم استان عنوان کرد و گفت :همچنین جمعآوری
گیاهان مرتعی از طریق تشکلهای عشایری و بازاریابی محصوالت
تولیدی عشایری از دیگر برنامههای شاخص استان است که با
حمایت استانداری طرحها و برنامههای خوبی در این خصوص در
حالپیگیرییااجرااست.مدیرکلامورعشایرخراسانجنوبیبیان
کرد:امسال ۳۳میلیاردتومانتسهیالتقرضالحسنهبابهرهپایین
در اختیار عشایر استان قرار گرفته که چهار میلیارد و ۲۰۰میلیون
تومان در بخشهای صنایع دستی و تشکلها بوده است .وی ادامه
داد :امسال در مجموع برای تامین نهاده ،کشت و پرورش گیاهان
داروییپنجمیلیاردو ۵۰میلیونتومانتسهیالتقرضالحسنهدر
اختیار تشکلهای عشایری استان قرار داده شده است.
 ۱۵هزار و  ۶۷۶خانوار عشایر خراسان جنوبی با در اختیار داشتن
بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار رأس دام سبک ۳۴ ،درصد
فرآوردههای دامی استان را تولید میکنند.
خراسانجنوبیبا ۱۱شهرستانوجمعیت ۸۰۰هزارنفر،چهارمین
استان عشایری کشور است و ۸۰درصد عشایر استان در نوار مرزی
شهرستانهایزیرکوه،درمیان،سربیشهونهبندانسکونتدارند.

به گزارش ایرنا ،حسین امیررحیمی با تاکید بر
ضرورت ثبت نام و احراز هویت الکترونیکی
(غیرحضوری) در سامانه سجام برای افرادی که
روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند ،افزود :این
افراد برای برخورداری از منافع حاصله از سهام
عدالتبایدنسبتبهاینکاراقدامکنند.
امیررحیمی ادامه داد :از حدود چهار میلیون سهامدار سهام
عدالت در خراسان رضوی ،حدود  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار نفر روش

غیرمستقیمراانتخابکردهاندکهاینافرادبرایبرخورداریازمنافع
آزادسازی این سهام ،مزایای قانونی و امکان شرکت در رای گیری
الکترونیکیانتخابهیاتمدیرهشرکتسرمایهگذاریسهامعدالت
استانیبایدنسبتبهثبتنامدرسامانهسجاماقدامکنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت :با توجه به
سرمایه ۳۶۰هزارمیلیاردریالیشرکتسرمایهگذاریسهامعدالت
استانی که چند برابر بودجه عمرانی استان است ،باید توجه داشت
که این سرمایه متعلق به ۲میلیون و ۷۰۰هزار نفر از هم استانیها
کپایینجامعهاندوهمهبایدتالش
استکهاغلباینافرادازپنجده 
کنیم ،افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردهاند در راستای
مدیریتداراییخوددرسامانهسجامثبتنامکنندتاپسازانتخاب
هیاتمدیرهکارآمد،مدیریتصحیحهیاتمدیره،افزایشمناسب
سرمایه برای این افراد به همراه داشته باشد.

خالقیت ،رمز ماندگاری
هنرهای سنتی و صنایع دستی

دنیایاقتصاد-معاونصنایعدستیاداره
کلمیراثفرهنگیخراسانرضویگفت:
رمز ماندگاری هنرهای سنتی و صنایع
دستیخالقیتونوآوریاست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هماهنگی
واجراییشهرداریمشهد،محمدمطیعمحمد
در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از نخستین
نمایشگاه بزرگ دست سازههای هنری سنگ
سرپانتین ،گفت :در هنرهای صنایع دستی
سهم نوآوری و خالقیت بیشش از  80درصد
است و همین خالقیت است که محصول را
معرفیمیکند.
معاونصنایعدستیادارهکلمیراثفرهنگی
خراسانرضویبابیاناینکهاگربحثهنریدر
کارنباشد،آنکار،تکنسینیدرحالتکرارشدن
است؛ گفت :یکی از رسالتهای ما در صنایع

دستی حفظ و احیا است ،حفظ آن چیزهایی
که از قبل داشتیم و احیا و به روز رساندن همان
هنرهاوداشتههایقدیمی.
وی اظهار کرد :یکی از شاخصههای تجاری
سازی ،برندسازی است و تجاری سازی،
بستهبندی و بازاریابی مهمترین نیازمندیها
درموفقیتاینبخشاست.
مطیع ضمن ابراز خوشحالی از وجود
هنرمندان بسیار خوب در این زمینه؛ گفت:
ماازهنرمندان،حفظواحیامیخواهیمونسل
جوان ،تحصیل کرده و نسل ایدهپرداز باید در
زمینه احیا صنایع دستی فعالیتهای خاصی
داشته باشد .وی پایگاههایی چون خانههای
صنایع دستی و خانه ملک را سکوی پرتابی
دانستوافزود:اینپایگاههاموجبایجادانگیزه
درهنرمندانمیشود.

وی افزود :مقدمه برگزاری انتخابات هیات مدیره ،سجامی شدن
افرادی است که روش غیر مستقیم را انتخاب کردهاند که این افراد
برای انجام معامالت ،نقل و انتقاالت و شرکت در انتخابات هیات
مدیره باید هر چه زودتر برای ثبت نام در سامانه سجام اقدام
کنند .امیررحیمی با بیان اینکه انتخابات هیات مدیره شرکت
سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به صورت الکترونیکی خواهد
بود ادامه داد :همه فعالیت این شرکتها در بورس و فرابورس انجام
میشود و این شرکتها میتوانند  ۳۰درصد از منابع حاصله را در
پروژههای سودآور استانی و غیر استانی سرمایه گذاری کنند .وی
گفت :انتخاب هیات مدیره قوی و صاحب نظر توسط مشموالنی
که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند ،میتواند عالوه بر توسعه
منطقهای و درآمد مستمر ،درآمدهای جدید از محل سود این
سرمایهگذاریها برای این خانوارها ایجاد کند.

رونمایی از شبکه تجاری
همراهان پدیده

گروه شرکتها -مدیرعامل شرکت
تجارت الکترونیک پدیده گفت :گروه
شرکتهای پدیده در راستای ارتقا و
گسترش ارائه خدمات ارزش افزوده به
سهامداران و مشتریان ،شبکه تجاری
همراهانپدیدهراراهاندازیکردهاست.
به گزارش روابط عمومی و بینالملل گروه
شرکتهای پدیده ،دانیال احمدزاده افزود :در
این شبکه مجموعهای از برترین برندها گرد
هم آورده شدند و اعضا میتوانند از خدمات و
امکاناتمتنوعشبکهاستفادهکنند.
احمدزاده با اشاره به اینکه سهامداران و

مشتریان با استفاده از این شبکه میتوانند
به راحتی کاالی مورد نيازشان را به صورت
حضوری و اینترنتی ،با تخفیف ارزنده و آنی
تهيه کنند ،گفت :با توجه به اینکه مارکتها
در بخش شبکه تخفیفهای دورهای را در
بازههایزمانیمختلفارائهمیکنند،مراجعان
ومشتریانمیبایستبهطورمداومتخفیفهارا
دنبالکنند.بهگفتهویسهامدارانمیتوانندبا
استفادهازخدماتبازارچههمراهانمحصوالت
و خدمات خود را به مخاطبان ارائه دهند.
مدیرعاملشرکتتجارتالکترونیکپدیده
با اشاره به اینکه این شبکه دارای تاالر گفتوگو
است ،افزود :تاالر گفتوگوی شبکه تجاری
همراهانپدیدهبهنحویطراحیواجراییشده
استکهسهامدارانومشتریانمیتوانندضمن
گفتوگو و تبادل نظر ،آخرین اخبار و اطالعات
گروه شرکتهای پدیده را با جزییات دقیق و
صحتکاملدریافتکنند.
گفتنی است این پروژه محصول مشترک
شرکت توسعه بینالمللی صنعت گردشگری
و شرکت تجارت الکترونیک پدیده است و
عالقمندان میتوانند از طریق آدرس
 net.padide.comاز این سایت بازدید
وبهمخاطباناینشبکهبپیوندند.

خراسان شمالی
رئیساتاقبازرگانیبجنورد:

دستگاههای اداری خراسان شمالی
با بخش خصوصی همکاری نمیکنند

تسنیم -رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت :متاسفانه
همکاریدستگاههایاداریبابخشخصوصیاستانخوبنیست
ودراینزمینهامتیازخوبیدرکشورنگرفتهایم.
سعید پورآبادی با انتقاد از عدم همراهی دولت با بخش خصوصی
اظهار کرد :دستگاههای اجرایی باید در اجرای مصوبات استانی
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی همراهی بیشتری
داشتهباشند.
توگوی دولت و بخش
وی افزود :خراسان شمالی در شورای گف 
خصوصیکشوردرسالجاریامتیازخوبیکسبنکردهاست.اگر
این شرایط تکرار شود در سال آینده جلسه شورای گفت و گوی
دولتوبخشخصوصینخواهیمداشت.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به عدم تحقق
توگودراستاناظهارکرد:متأسفانهمصوبات
مصوباتشورایگف 
جلسههای استان اجرایی نشده و این یک نقطه ضعف برای
خراسان شمالی است .برخی از سازمانها متأسفانه هیچ کمکی
نمیکنند.
پورآبادی گزارش کمیته در خصوص مشکل عدم تنظیم سند
رسمیزمینهایشهرککارگاهیبهنامشرکتتعاونیسردخانه
ی صاحب ،گزارش کمیته در خصوص پیش نویس دستورالعمل
سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما بر اساس پیشنهاد شورای
گفتوگوی اصفهان ،گزارش کمیته در خصوص بررسی بند7-2
استانداردملیایرانبهشماره 213برایمحصوالتغذاییازجمله
«ماکارونی» را از جمله دستور جلسات شورای گفت وگوی دولت
وبخش خصوصی این ماه اعالم کرد.

نوسازی و توسعه باغات خراسان شمالی
در سطح  ۲۲هزار هکتار

ایسنا -مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از
اجرای عملیات نوسازی و توسعه باغات در این استان در سطح۲۲
هزار هکتار خبر داد.
محمدعلیشریکیانگفت:اینطرحطیپنجسالاجراییمیشود.
وی افزود :طبق برنامه طی امسال در سطح بیش از دو هزار هکتار
عملیات توسعه و نوسازی باغات در این استان اجرایی می شود.
شریکیان ادامه داد :برای نوسازی باغات در سطح مذکور طی پنج
سال به شش میلیون و ۷۰۰هزار اصله نهال نیاز است.
به گفته وی ساالنه بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار اصله نهال در
استان توزیع می شود.
شریکیان با بیان اینکه سطح باغات در خراسان شمالی  ۴۱هزار
و  ۱۴۱هکتار بود ،گفت :میزان تولید در این سطح از باغات ۲۱۵
هزار تن بوده است.
وی افزود :در حال حاضر سطح باغات به  ۴۸هزار هکتار با میزان
تولید ۲۱۵هزار تن رسیده است.

برداشت غیرمجاز سرب و روی
به سایر معادن اسفراین تسری یافت

ایرنا-رئیسسازماننظاممهندسیمعدنخراسانشمالیگفت:
به تازگی گزارشهایی مبنی بر برداشت غیرمجاز از معادن سرب و
رویدربرخیمعادندارایپروانهشهرستاناسفراینگزارششده
کهسببنگرانیشدهاست.
مهدی سجادی اظهار کرد :اخیرا برخی معادن در شهرستان
اسفراین عرصه حضور انبوه برداشت کنندگان شده است که این
اتفاق پس از ایجاد محدودیت در برداشت سنگ های سرب و روی
از معدن آلبالغ رخ میدهد .وی افزود :حفاظت از معدن مطابق
ماده  ۱۹قانون معادن بر حسب درخواست بهره بردار بر عهده
نیرویانتظامیاست.
وی با بیان اینکه اکنون برداشت غیرمجاز از معدن سست،
معدن آب بخش ،گراتی و معدن قلی گزارش شده است
افزود :معدن آب بخشدرمرحله انجامکاراکتشافیاست ،معدن
سرب و روی در مناطق کوهستانی روستای سست دارای پروانه
بهره برداری است اما این معدن غیرفعال است ،معدن آهن و
هماتیت در روستای قلی هم در دست مزایده است تا به سرمایه
گذار جدید سپرده شود.
رئیسسازماننظاممهندسیمعدنخراسانشمالیگفت :معدن
سرب و روی در گراتی هم اکنون عرصه حضور برداشت کنندگان
شدهاست،عیارسنگمعدندراینمعدنپاییناستبرایناساس
برداشتکنندگانآنراباسنگهایمعدنمنطقهآلبالغاختالط
کرده و به کارخانه های خارج استان به فروش می رسانند.
وی با بیان اینکه میزان ذخیره زمین شناسی سرب و روی در
منطقه آلبالغ شهرستان اسفراین ۲تا سه میلیون تن پیش بینی
می شود افزود :میزان خلوص سنگ معدن در آلبالغ  ۲۰تا ۴۵
درصد است.
ویتصریحکرد :میزانخلوصسنگمعدنسربورویدرآلبالغ
باال است از این رو برداشت کنندگان به برداشت غیرمجاز روی
آورده اند البته اکنون با استقرار شرکت حفاظتی ایمیدرو ،منطقه
در کنترل است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان شمالی
افزود :درصورتی که جلوی اقدام سودجویانه گرفته نشود عالوه
براینکهبرداشتهایغیرمجازمعدنیبهتمام نقاطاستانسرایت
خواهد کرد ،به مرور عمل به قانون معادن در استان نیز بی اهمیت
خواهدشد.
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دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -امسال در
شرایطی که برخی از صادرکنندگان به سبب
موضوع تعهد ارزی و سختگیریهای ناشی
از آن ،دچار مشکل بودند ،بسته شدن برخی
مرزها مثل ترکمنستان و مسدود شدن راه
ورود کاال از ایران به آسیای میانه هم مزید بر
علت شد و صادرات را دچار چالش کرد .این
در حالی است که قیمت ارز تا آذرماه در حال
افزایش بود و بیش از هر زمان دیگری صادرات
صرفهاقتصادیداشت؛برخیازصادرکنندگان
توانستندازاینموقعیتاستفادهکردهوکارخود
را توسعه دهند و برخی دیگر به دلیل موانعی
که برشمردیم و نیز ممنوعیتهای صادراتی از
سوی وزارت صمت ،نتوانستند آنطور که باید از
اینوضعیتبهرهببرند.صادرکنندگانامسالبا
چالشهای مختلفی مواجه شدند که میتوان
گفتمهمترینچالشپیشرویآنها،تعهدات
ارزیبود.اینموضوعالبتهبرایصادرکنندگان
خراسان رضوی که بخش زیادی از صادراتشان
به افغانستان است ،مشکالت بیشتری را به
دنبال داشت؛ صادرات به افغانستان ریالی
است و کسی در قبال فروش کاالیش به این
کشور دالر دریافت نمیکند اما این موضوع در
بخشنامه ارزی بانک مرکزی دیده نشده و همه
صادرکنندگان باید به ازای میزان صادراتشان
ارزخودرابازگرداننددرغیراینصورتباابطال
کارت بازرگانی مواجه میشوند .با همه این
مشقتها ،باز هم صادرکنندگانی هستند که
توانستند امسال از موانع پیش روی خود پلی
برای توسعه بنگاه شان ایجاد کنند و عنوان
صادرکننده نمونه ملی و استانی را به دست
آورند.دراینگزارشباتعدادیازصادرکنندگان
نمونهملیواستانیخراسانرضویبهگفتوگو
پرداختیم تا ببینیم مهمترین موانع پیش روی
آنها و فرصتهایی که در یکسال اخیر به دست
آوردند ،چه بوده است؟
zاز دست رفتن بازارهای هدف با ابالغ
بخشنامههایابنالوقت
سیدهادی نبیزاده یکی از صادرکنندگان نمونه
خراسان رضوی است؛ او صدور و ابالغ بخشنامههای
ابنالوقت را سبب از دست رفتن بازارهای هدف
صادراتی میداند؛ بخشنامههایی که به مقتضای
زمان رنگ عوض میکند و دچار تغییر میشود .وی
میگوید:متاسفانهمسووالنبدوندرنظرگرفتنمنافع
صادرکنندگان،اقدامبهصدورآییننامههاوبخشنامهها
میکنند؛اماصادرکنندهنمیتوانددراینشرایطبرای
فرآیند صادرات خود برنامه مشخصی داشته باشد .از
طرفی،تغییروتحولشرایطسببمیشودبرندیکه
سال ها برای ماندگاری در کشور هدف هزینه کرده،
به یکباره از بین برود .این بیثباتیها سبب شده که
صادرکننده همواره در حوزه صادرات دغدغهمند
باشد؛ در حالیکه برای صادرات باید اقدام زیربنایی
انجام شود.
نبیزاده با انتقاد از زمان اجرای بخشنامه تعهد ارزی
و تصمیمات غیرکارشناسی آن تصریح میکند :این
مبحث زمانی قابلیت اجرا دارد که زیرساختهای
آن مهیا باشد .هر چند که کشورهای هدف صادراتی
ما عمدتا کشورهای همسایه هستند اما امکان نقل و
انتقال ارز در هیچ یک از بانکها وجود ندارد .در نتیجه
ارز باید توسط صراف و واسطهها با هزینههای اضافی
بر صادرکننده تحمیل شود؛ هر چند که بخشی از ارز
صادراتی را میتوان از طریق واردات به کشور وارد کرد
امامسالهتعهدارزیضرروزیانهایبسیاریرامتوجه
صادرکنندگان،تولیدکنندگانوبنگاهاقتصادیکرده
است .با اعمال تحریمها ،خرید مواد اولیه دشوار شده
و نقل و انتقال ارز بسیار هزینهزا است و هیچ گونه
اطمینانیبرایبازگشتسرمایهمانوجودندارد.

نبیزاده :به دلیل ابالغ بخشنامهها،
دو ماه صادرات مواد شوینده ممنوع
شد که این مساله آسیب جدی به
صادرات در آینده وارد خواهد کرد
و قطعا در بلندمدت بازارهای هدف
صادراتیمان را از دست میدهیم

3

سال نوزدهم شماره 5120

بررسی موانع و فرصتهای صادراتی خراسان در سال جاری

دستاندازهای مسیرشرقی صادرات

ساالری :تعرفه گمرکی برای زعفرانی که در سالهای  97و  600 ،98تا  800دالر میفروختیم1 ،میلیون و  400هزار تومان بود و این نرخ گذاری برای ما بسیار مشکل ساز شد

zممنوعیـتهـای صادراتـی و از دست رفتـــن
بازارهای هدف

در مقاطعی از امسال ،صادرات برخی کاالها از جمله
مواد شوینده به بهانه کمبود در بازار ممنوع شد؛ حال
آنکه این کمبود در همه محصوالت این طیف نبوده و
اینممنوعیتبهضررهمهتمامشد.
انجمنصنایعشویندهایراندرتهراننیزطینامهای
اعالم کرد که هیچ کمبودی در عرصه داخلی وجود
ندارد و درباره اینکه پس از آزاد شدن صادرات این مواد،
هیچگونهکمبودیپیشنخواهدآمد،تعهدمیدهیم؛
با این وجود در مقطعی صادرات شویندهها ممنوع شد
و به گفته صادرکنندگان صدمات بسیاری به تولید و
صادرات وارد کرد .نبیزاده ،مدیرعامل شرکت کفساز
شرقنقبیهمبهاینموضوعمیزندومیگوید:امسال
به جز مواقعی که صادرات ممنوع شده ،با افت صادرات
مواجهنبودیمبلکهگاهیشاهدرشدهمبودهایم؛امابه
دلیل ابالغ بخشنامهها ،دو ماه صادرات مواد شوینده
ممنوع شد که این مساله آسیب جدی به صادرات در
آینده وارد خواهد کرد و قطعا در بلندمدت بازارهای
هدف صادراتیمان را از دست میدهیم .نکته دیگر
اینکه بهانه ممنوعیت صادرات هم منطقی نبوده؛ زیرا
معاون وزیر اعالم کرده بود که هیچ کمبودی در داخل
وجودنداردوبعضابامازادتولیدهممواجههستیم.
zلزوم اعتماد به صادرکنندگان شناسنامهدار در
تعهدات ارزی
محمدصادقمروارید،مدیرعاملشرکتخمیرمایه
رضوی و یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه خراسان
رضوی ،از گران شدن برخی قطعات دستگاههای خط
تولید و مشکالت ترخیص آنها از گمرک اشاره و اعالم
میکند:برخیازقطعاتبهدلیلتحریم،گرانترتامین
میشود اما گمرک به این مساله اعتنایی نمیکند .در
واقع،بهدلیلاعمالتحریمها،نمیتوانیکقطعهرابه
طور مستقیم تهیه کرد بلکه بعضا باید از طریق یک تا
دو واسطه آن را تامین کرد .بنابراین منطقی نیست که
تولیدکننده قطعهای را گرانتر وارد کند اما متاسفانه
مسووالن بر این باورند که این هزینهها بدان جهت
باالتر اعالم میشود تا مسیری برای فرار از تعهد ارزی
فراهم شود .بر همین اساس ،از مسووالن تقاضا داریم
به صادرکنندگان شناسنامهدار در بحث برگشت ارز
اعتماد کنند و نه به دالالن.
مروارید تاثیر کرونا بر حوزه صادرات را نسبت به
موضوع تعهدات ارزی کمتر از 10درصد میداند.
مدیرعامل شرکت خمیر مایه رضوی نقبی هم به
مشکالتناشیازحوزهاستانداردمیزندومعتقداست
نبود هماهنگی و تطابق بین سازمان غذا و دارو و اداره
استاندارد ،موجب کندی روند صادرات شده است .او
مثالی میزند و میگوید :آرم «حالل» برای صادرات
بسیاری از محصوالت الزم است و بسیاری از کشورها

خواهان محصوالتی هستند که این آرم بر آن مندرج
باشد .این آرم در سالهای گذشته توسط یک مرکز
حالل بینالمللی که کارگزار خصوصی در ایران بود،
صادر میشد و سپس بنا شد که توسط وزارتخانههای
داخلی کشور انجام گیرد .تا آذرماه امسال آرم حالل
توسط سازمان غذا و دارو یا اداره نظارت بر مواد غذایی
که زیر مجموعه وزارت بهداشت بود صادر میشد اما از
آنپسعنوانکردندتنهاآرمحاللادارهکلاستاندارد
قابلاتکااستکهاینمسالهمشکلسازشد.

رحیمی :هنگامی که بحث بازگشت
ارز مطرح شد ،ما هم به خصوص برای
رفع تعهد ارزی صادرات ریالی که به
افغانستان و عراق داشتیم ،دچار مشکل
شدیم و با فاصله قیمتی یک تا دو هزار
تومانی نسبت به صرافیها باید از بازار
آزاد ارز را خریداری میکردیم
تا تعهد ارزیمان را ایفا کنیم
مرواریدخاطرنشانمیکند:بستهبندیهایگذشته
با آرم حالل سازمان غذا و دارو است و امحاء آن از روی
بستهبندیهاعمالامکانپذیرنیستوجالبترآنکه
فرآینداعطایآرمحاللنیزتوسطسازماناستاندارد6
ماه زمان میبرد .لذا اختالف نظر میان اداره استاندارد و
سازمانغذاوداروبرمبحثآرمحاللشایستهنیست؛
چرا که برای کشورهای هدف تفاوتی ندارد که این آرم
توسط چه سازمانی صادر شده باشد بنابراین در این
میان تنها تولیدکننده و صادرکننده متحمل فشار
میشوند .عملکرد اداره کل استاندارد در این زمینه
به هیچ وجه قابل قبول نیست و اقداماتش به گونهای
خودتحریمیاست.
zتبدیل ریال صادراتی به ارز ،مهمترین چالش
صادرکنندگان
فرید رحیمی ،مدیرعامل شرکت زرین پالستیک
پاسارگاد و صادرکننده نمونه خراسان رضوی هم
از مشکالت ناشی از رفع تعهد ارزی میگوید و
دشواریهای ناشی از آن را بیشتر از کرونا میداند .او
میگوید :با شیوع کرونا بخشی از صادرکنندگان دچار
مشکل شدند اما ما به دلیل استقرار نمایندگیهایمان
در کشورهای مقصد ،به چالش جدی در این زمینه
برنخوردیم .با اینحال ،هنگامی که بحث بازگشت
ارز مطرح شد ،ما هم به خصوص برای رفع تعهد ارزی
صادرات ریالی که به افغانستان و عراق داشتیم ،دچار
مشکل شدیم و با فاصله قیمتی یک تا دو هزار تومانی
نسبت به صرافیها باید از بازار آزاد ارز را خریداری
میکردیمتاتعهدارزیمانراایفاکنیم.

از رحیمی درباره عملکرد دستگاههای مرتبط با
یپرسیم؛ او
حوزه صادرات در روند کاری این بخش م 
با بیان اینکه در بحث استاندارد و عملکرد این سازمان
مشکلینداشتیم،اظهارمیکند:امادرگمرک،بخاطر
تعیین نرخ پایه گمرکی با چالش هایی مواجهیم؛
کاالیی که یک دالر می فروشیم توسط گمرک ،یک
و نیم دالر محاسبه می شود و این موضوع مشکالتی را
برای ما به دنبال دارد .یکی از انتقادات ما این است که
ابتدانرخهایگمرکیبهروزرسانیشودوسپستعهد
ایجاد شود اما هم اکنون گمرک در این زمینه برعکس
عمل می کند .وی تصریح می کند :دالر در بازار آزاد
 32هزار تومان است و ما برای هر دالر صادراتی دو
هزار تومان ضرر می کنیم؛ به طور مثال برای خرید
 500دالر از بازار آزاد و عرضه آن در سامانه نیما ،یک
میلیونتومانمابهالتفاوتمیپردازیمکهاینموضوع
در محاسبات مالیاتی دیده نمی شود و نمی توانیم در
دفاترحسابرسیماناعمالکنیم.
این صادرکننده نمونه درباره اثر بخشنامه های
خلقالساعه بر صادرات می گوید :بخشنامه هایی که
یکباره و بدون هماهنگی صادر می شود ،بسیاری از
دوستان ما در حوزه صادرات رب ،تخم مرغ و مرغ و...
را دچار محدودیت هایی کرده است .البته بخشنامه
های خلق الساعه تقریبا شامل حال همه شرکت ها
می شود؛ به خصوص زمانی که مسووالن در نرخ ارز
دستکاری می کنند .این نرخ را بازار تعیین می کند اما
بانک مرکزی با تعیین رقم ارز ،صادرکنندگان را دچار
چالشمیکند.
رحیمی که محصوالت شرکتش را به افغانستان،
عراق،ازبکستان،تاجیکستان،ترکمنستانوپاکستان
صادر می کند ،درباره تاثیر سخت گیری های
ترکمنستان بر عملکردش می گوید :سخت گیری
های ترکمنستان زیاد بود و از زمان شیوع کرونا هم
تشدیدشداماشرکتمابهدلیلاینکهمشتریترکمن
داشت ،توانست به نوعی مشکل را دور بزند.
مشکلتامینمواداولیهبرایتولیداتصادراتمحور
اما صادرکنندگانی که کاالی تولیدی خود را صادر
می کنند ،به نوعی نسبت به صادرکنندگان دیگر با
مشکالت بیشتری دست و پنجه نرم می کنند؛ آنها
عالوه بر مشکل بازگرداندن ارز ،با نبود دالر برای تامین
مواداولیهوترخیصکاالهاازگمرکنیزروبروهستند.
مهدی جالئی مرادزاده ،مدیرعامل شرکت ایران
شرق نیشابور در این خصوص میگوید :مهمترین
مشکل ما در تولید است؛ ما در تامین مواد اولیه مثل
ورق های فوالدی دچار مشکل هستیم .فوالدسازان
ورق به اندازه کافی ندارند زیرا این کاال به بورس رفته
و از بورس عرضه می شود و کارخانه های متقاضی هر
دوشنبهایکهاینکاالعرضهمیشود،باید 10میلیارد
توماننقدینگیداشتهباشنددرغیراینصورتتاهفته
بعدبایدصبرکنند.

گزارش
وی می افزاید :از طرفی ،به خاطر تامین ارز ،برای
واردات مواد اولیه در گمرک به مشکالت برمی خوریم
زیرابانکهادراینزمینهبهخوبیعملنمیکنند.
جالئیمرادزادهنقبیهمبهافزایشهزینههایحمل
و نقل و اثرگذاری آن بر قیمت کاال می زند و اظهار می
کند :کرایه ها چندین برابر شده است و ما باید هزینه
بیشتری بپردازیم و این موضوع در درآمدهایمان
اثرگذار است.
به گفته مدیرعامل شرکت ایران شرق نیشابور،
صادرات این شرکت به اربیل عراق ،افغانستان،
گرجستان و ایروان ارمنستان و ترکمنستان و
آفریقاست و صادارتی که در سال های گذشته به
ترکمنستانداشتهاند،امسالبهصفررسیدهاست.
zتعرفههای وارداتی هنــد و چیــن ،مشکل
صادرکنندگانزعفران
اما صادرات زعفران به عنوان کاالی استراتژیک
خراسان رضوی و مهمترین کاالی صادراتی بخش
کشاورزی کشور ،در کنار مشکالتی که دیگر کاالها
در حوزه صادرات دارند ،با پررنگتر شدن پدیده قاچاق و
ظهورکارتهاییکبارمصرفنیزهمراهاست.افزونبر
این ،تعرفه کشورهای هند و چین برای واردات زعفران
از ایران بسیار باالست و صادرات به این کشورها هزینه
زیادی دارد.
علیساالری،مدیرعاملشرکتزعفراناسفدانکه
از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی است ،در این
باره میگوید :به دلیل تفاوت نرخ دالر آزاد و نیمایی ،ما
نمی توانستیم با صادرکنندگان غیررسمی که قاچاق
می کنند یا با کارت یکبار مصرف صادرات را انجام می
دهند ،رقابت کنیم .از طرفی ،تعرفه گمرکی برای
زعفرانی که در سالهای  97و  600 ،98تا  800دالر
میفروختیم1،میلیونو 400هزارتومانبودوایننرخ
گذاری برای ما بسیار مشکل ساز شد و هم اکنون از
صادرات آن سالها بدهی داریم.
ساالری با اشاره به همکاری مطلوب سازمان
استاندارد و گمرک در امر صادرات ،خاطرنشان می
کند :گمرک همکاری دارد اما تعرفه ای که قانون گذار
تعیینمیکند،دراختیارمامورگمرکنیست؛کمیته
ای که مخصوص نرخ گذاری است این کار را انجام می
دهدوگمرکبراساسنرخهاعملمیکند.
هنگ کنگ ،مالزی ،سنگاپور ،افغانستان ،عراق،
اسپانیا ،سوئد ،عمان و امارات کشورهای مقصد
صادراتی زعفران اسفدان هستند .ساالری یادآور
میشود :کشورهای آسیای مرکزی شناخت چندانی
از زعفران ندارند و خرید چندانی هم نمی کنند و یا
اگر بخرند ،بسته های ریز و مقدار کمی می خرند و با
هزینه های اکنون ،صادرات به این کشورها برای ما
بهصرفهنیست.
مدیرعاملشرکتزعفراناسفدانازمشکلدیگری
در حوزه صادرات این محصول نام می برد و تصریح می
کند :یکی از بزرگترین معضالت ما تعرفه 37درصدی
هند برای زعفران ایران است؛ این درحالیست که
کشور ما کاالی زیادی از هند وارد میکند و مسووالن
میتوانند با هندیها برای برداشتن این تعرفه توافق
کنند .این مشکل را برای صاردات زعفران به چین هم
داریم .به طوریکه برای صادرات به چین ،باید زعفران را
بههنگکنگیاویتنامبفرستیموبرایصادراتبههند
نیز ،باید محصول را به افغانستان و یا دبی بفرستیم و از
آنجا،کاالهاتوسطمسافرانصادرمیشود.هندوستان
به خاطر اینکه در کشمیر زعفران تولید می کند ،از
زعفران ایرانی تعرفه می گیرد و چین هم که زعفران
را یک نوع ادویه دارویی می داند ،برای این محصول
تعرفه گذاشته است .اگر این تعرفه ها حذف شود،
هرچقدر تولید داشته باشیم ،این دو کشور مصرف
می کنند و صادرات بسیار افزایش می یابد .بنابراین،
مقامات ایرانی باید با این دو کشور مذاکره کنند و این
تعرفه ها را بردارند.

مروارید :تا آذرماه امسال آرم حالل
توسط سازمان غذا و دارو یا اداره
نظارت بر مواد غذایی که زیر مجموعه
وزارت بهداشت بود صادر میشد
اما از آن پس عنوان کردند تنها آرم
حالل اداره کل استاندارد قابل اتکا
است که این مساله مشکلساز شد

تقدیر از 5طرح برتر حوزه مهندسی در مراسم «روز ملی مهندس»

دنیای اقتصاد -در هفتمین مراسم بزرگداشت
روز ملی «مهندس» که با حضور تعدادی از
کارآفرینان موفق و فارغ التحصیالن رشتههای
مهندسیبرگزارشد،ازنخبگانحوزهمهندسی
وپیشکسوتاناینعرصهتقدیربهعملآمد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان
رضوی؛ محسن خندان دل ،رئیس کمیسیون
خدمات فنی ،مهندسی و عمران اتاق مشهد گفت :هر
ساله مراسم تقدیر از مهندسان را در قالب گردهمایی
بزرگی برگزار میکردیم اما امسال به خاطر شیوع
بیماری کووید  19مراسمی محدود برگزار میشود.
در این مراسم از ارائه دهندگان  5طرح برتر رشتههای
مهندسی تقدیر میکنیم؛ این تعداد ،از میان  70طرح
دانشجویی که به انجمن شرکتهای خدمات فنی،
مهندسی و مشاورهای استان ارسال شده ،بیشترین
امتیازات را کسب کردهاند.
خندان دل نقبی به شرایط
اقتصادی کشور و دشوار یهای
فعالیت در عرصههای عمرانی زد و
عنوان کرد :اقتصاد ما یک اقتصاد
دولتی است و این عارضه نیز در

طول زمان ایجاد شده است اما متاسفانه به بالی
دیگری که گریبان این بخش را گرفته ،تبدیل شدن
به اقتصاد سیاسی است.
وی تاکید کرد :کشورهای توسعه یافته به سمت
اقتصاد آزاد گام برداشته و دولتها نقش نظارت بر
راهبردهای اقتصادی را برعهده دارند و اگر تحول
مثبتی هم رقم میخورد ،به واسطه همین نوع
نگاه و رویکرد است .امیدواریم مشکل اقتصاد
دولتی ما به مدد اصالح در بخش قانونگذاری
مرتفع شود وگرنه وضعیت به همین منوال ادامه
خواهد یافت.
zلزوم توجه فارغالتحصیالن رشتههای مهندسی
بهنیازصنایع
رضا حمیدی ،رئیس کمیسیون مسوولیتهای
اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به نبود

تناسب بین نیازها و آموزشهای دانشگاهی کشور
اشاره و اظهار کرد :رشتههای دانشگاهی باید متناسب
با تعداد نیاز جامعه و ظرفیتهای موجود تعریف
شوند .دانشکدههایی که تاسیس میشوند و توامان
سطح علم و دانش تدریسی در آنها هم باید با آنچه
نیاز داریم ،تناسب داشته باشد؛ اما امکانات الزم در
این راستا فراهم نشده است.
حمیدی از اهمیت بررسی نیاز
مصرف کنندگان در پیشبرد
طرحها و ایدههای اقتصادی سخن
گفت و اظهار کرد :توجه به کاهش
مصرف آب در صنعت امری حیاتی
است و فارغ التحصیالن دارای ایده در این حوزه
میتوانند به کمک صنعتگران بیایند .اینکه در صنعت
چه کنیم که راندمان کار تغییری نکند اما مصرف
انرژی کاهش یابد ،بسیار مهم است.

سه سال پیش سه فارغ التحصیل رشته برق به بنده
مراجعه کردند و قولی در زمینه کاهش مصرف انرژی
دادند .آنها توانستند ظرف سه تا  4ماه مصرف برق
واحدهای ما را  25درصد کاهش دهند درحالی که
این موضوع به فکر خودمان نرسیده بود.
رئیس کمیسیون مسوولیتهای اجتماعی اتاق مشهد
از کاهش ضایعات به عنوان یکی دیگر از نیازهای
امروز صنعت و اقتصاد نام برد و گفت :اگر کسی
بیاید و در این زمینه ایده بدهد ،صنعتگران استقبال
میکنند .نوآوری ،فناوری و تغییر مدل تبلیغ و توزیع
محصول هم مقوله مهم دیگری است که میتواند در
استخدام فارغالتحصیالن موثر باشد.
وی افزود :بهینهسازی مواد و تجهیزات ،رشد راندمان
و افزایش بهرهوری هم اهمیت زیادی دارد .عدهای
گمان میکنند رشد بهرهوری یعنی زیاد کار کردن
اما بهرهوری یعنی زیرکانه کار کردن.

خبر

درچهلمیننشستدبیرخانهشورایگفتوگوی
خراسانرضویبررسیشد

مشکالت 26ساله شهرک پارسیان

دنیای اقتصاد-در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ،مشکالت شهرک صنعتی
پارسیان در حوزه راه ،محیط زیست و ...مطرح و برای رفع این
مشکالت پیشنهاداتی ارائه شد.
علی بختیاری ،مدیرعامل شهرک صنعتی پارسیان تشریح
مشکالت حال حاضر این شهرک گفت :این ناحیه صنعتی قدمتی
 26ساله دارد و با وجود اینکه خصوصی است اما واگذاریهای آن از
سوی جهاد کشاورزی صورت گرفته است و همان زمان ،زمینهایی
که مشکل اوقافی داشته از سوی جهاد کشاورزی قطعهبندی و
واگذاری شده است تا اینکه اوایل امسال و بعد از  26سال ،رزم
حسینی(استاندار سابق) ،مشکالت وقفی شهرک را مرتفع کرد.
بختیاری با اشاره به نبود تصفیهخانه و مشکالت زیست محیطی
ناشی از آن در شهرک پارسیان اظهار کرد :در مهلت  9ماههای که
به واحدهای صنعتی داده شد و قولی مبنی بر پرداخت وام کم بهره
در سال آینده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست ،مشکل ما
در این خصوص مرتفع خواهد شد.
zپاسکاری شرکت شهرکهای صنعتی و جهاد کشاورزی
مدیرعامل شهرک صنعتی پارسیان تصریح کرد :مشکل اصلی
ما این است که امروز شرکت شهرکهای صنعتی به این بهانه
که زمینهای شهرک ما صنعتی نیست ،مسوولیتی برای حل
چالشهای پیش روی این شهرک برعهده نمیگیرد و جهاد
کشاورزی هم مدعی است که زمینها را واگذار کرده و دیگر
اختیاری در این خصوص ندارد .ضمن اینکه ،بعد از رفع مشکل
اوقافی شهرک ،مصوب شد تا بالفاصله پروانه بهرهبرداری برای
واحدهای این شهرک صادر شود .در همین راستا ،واحدهای ما 4
میلیارد تومان هزینه کردند و رضایت اوقاف را اخذ کردیم؛ اما هم
اکنون شرکت شهرکهای صنعتی اصرار دارد که سند ششدانگ
را ارائه دهیم.
وی خواستار ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد
کشاورزی و شرکت شهرک های صنعتی برای حل مشکالت
این مجموعه شد و گفت :با توجه به اینکه برچسب خصوصی به
شهرک ما خورده ،استنباط واحدهای ما این است که حمایتی از
این شهرک صورت نمی گیرد .ما حدود  600اشتغال مستقیم در
شهرک پارسیان داریم و  85واحد آماده کارند که میتوانند تعداد
اشتغال را به 3هزار نفر برسانند .تمام زیرساختهای این شهرک با
هزینه شخصی ایجاد شده و یک ریال هم کمک دولتی نگرفتهایم
و حتی  220میلیون تومانی که جهاد کشاورزی به ما کمک کرده
بود را هم برگرداندیم.
بختیاری نقبی به مشکالت و چالشهای شهرک صنعتی پارسیان
در حوزه راه زد و بیان کرد :راه جاده قدیم نیشابور به مشهد ،به
واسطه مخاطراتی که وجود دارد ،دارای سرعتگیرهای بسیاری
است که همین سرعتگیرها برای واحد لبنی ما مشکلزاست و
حمل محصوالت آنها را دچار مشکل میکند .سوال اینجاست
که چطور مجوز شهرکهای جدید در این جاده صادر میشود،
درحالیکه طبق اذعان پلیس راه ،کامیون نباید از این مسیر عبور
کند .واحدهای ما نمیتوانند برای هر یک باری که قرار است از این
جاده بگذرد ،از پلیس راه مجوز بگیرند.
وی خاطرنشان کرد :مشکالت اصلی شهرک پارسیان ،راه و هویت
این شهرک است؛ سرمایهگذاری هنگفتی در حوزه راه صورت
گرفته و چند سال پیش پل غیرهمسطحی در این مسیر ساخته
شده است؛ اما پس از چند سال با سرعتگیرهایی که ایجاد شد و
با ممانعت از عبور کامیون در آن مسیر ،مشکالت ما در این زمینه
افزایش یافته درحالی که با یک مصوبه ستاد تسهیل میتوان این
مشکل را حل کرد.
zنگاه مثبت به رفع مشکالت شهرک پارسیان
علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی نیز بار دیگر و در جمع بندی مباحث
مطرح شده در این نشست ابراز کرد :شهرک صنعتی امان آباد از
 26سال پیش مجوز گرفته است اما موانعی در فعالیت مطلوب این
شهرک وجود دارد .طبق آنچه در این نشست مطرح شد ،با توجه
به نگاه مثبت بخش دولتی و خصوصی ،به نظر می رسد مشکالت
را بتوان در چهارچوب همکاری و تعامل دستگاه های استانی ،حل
و فصل کرد.
وی افزود :در نکته ای که مربوط به جهاد کشاروزی و شرکت شهرک
های صنعتی بود ،مقرر شد بخش خصوصی نامه موقوفه را به شرکت
شهرک ها برساند و این مجموعه نیز برای طی فرایند ثبت ،با اداره
کل ثبت اسناد ،مکاتبه نماید .همچنین ،الزم است تا اسناد و
مدارکی ارائه شود که به دلیل اختالف بین هیات امنا ،دسترسی
به این اسناد وجود ندارد .بنابراین ،پیشنهاد می شود تا نسخه ای
از اسناد و مدارکی که اجرا و توافق شده از سوی جهاد کشاورزی به
شهرک صنعتی ارائه گردد تا اختالفها برطرف شوند.
لبافی خاطرنشان کرد :در حوزه محیط زیست هم مقرر شد
تا درخواست برای دریافت تسهیالت پیگیری شود و شورای
هماهنگی بانک های استان نیز قرار است تا بررسی های الزم را
انجام دهد و امکان استقرار باجه یا شعبه در آن شهرک را مورد
بررسی قرار دهد .در حوزه راه هم تصمیم بر آن شد تا اداره کل
راهداری استام با نگاهی مثبت موضوع را طی یک هفته بررسی و
پیگیری کند تا مشکل این تردد کامیون ها در فاصله بین ملک آباد
و شهرک صنعتی برطرف شده و مسیری راحتتر برای این مهم،
تعریف شود.

ضمیمه هفتگی استانهای خراسان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده
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دنیای اقتصاد ،زهرا رضایی -افزایش قیمت
طال در یکسال اخیر و کاهش قدرت مردم
برای خرید این فلز گرانبها ،شاید بهترین
فرصت برای رشد اقتصادی فعاالن حوزه نقره
به عنوان فلزی ارزانتر از طال و مقرون به صرفه
بود؛ اما برای تحقق این مهم ،مشکلی وجود
داشت؛ تحریم ها در سال های اخیر ،تاثیر
مستقیمی بر صنعت نقره ایران گذاشته و
واحدهای تولید زیورآالت نقره را در تامین
مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل کرده
است .افزون بر این ،واردات مواد اولیه به
دلیل ارزش کم پول ایران و زیاد بودن قیمت
دالر مقرون به صرفه نیست .آنطور که فعاالن
صنعت نقره میگویند قیمت تقریبی آب
رادیوم حدود  10برابر سا لهای گذشته
افزایش داشته است( .از آبکاری رادیوم
برای روکش کردن جواهرات نقره استفاده
میشود ).رئیس اتحادیه صنف طال ،نقره و
جواهر مشهد هم مشکل اصلی را در تامین
دستگاههای جانبی و مواد اولیهای میداند که
برای آبکاری و تراش نقره نیاز است.
zواحدهای تولیدی نقره با کمتر از 40درصد
ظرفیت کار میکنند
مشهد در تولید زیورآالت نقره در رتبه نخست
کشوری قرار دارد و رتبههای چهارم و پنجم کشوری
را در تولید زیورآالت طال در سال های گذشته
داشته است .در حال حاضر بیش از  2هزار کارگاه
تولید نقره در این کالن شهر وجود دارد که موجب
اشتغال بیش از  15تا 16هزار نفر شده است؛ البته
ناگفته نماند که شیوع کرونا و محدودیت ورود
مسافران خارجی به مشهد در فروش زیورآالت
نقره ،مشکل ایجاد کرده است.
واحدهای تولیدی نقره با مشکل کاهش تقاضا و
مصرف مواجه هستند و در شرایط فعلی با ظرفیت
کمتر از 40درصد در حال فعالیتند و بیش از یکسال
است که با مشکل تامین مواد اولیه هم روبهرو
هستند.
به گفته محمدباقر معبودینژاد،
رئیس اتحادیه صنف طال ،نقره و
جواهر مشهد ،بخش زیادی از
مواد اولیه واحدهای تولیدی نقره
از تایلند ،ترکیه و ...تامین می شود
و خوشبختانه مجوز واردات از این کشورها آزاد
است اما قیمت این مواد اولیه بسیار زیاد است و
همین امر ،تامین این مواد را دشوار کرده است.
البته علیرضا متوسلالحق ،عضو کمیسیون
تولیدکنندگان و سازندگان طالی اتاق اصناف
مشهد ،جواهر و نقره مشهد در توضیح این مساله
به نکات دیگری اشاره میکند .وی میگوید:
کارگاههای تولید نقره به دو دسته صنعتی و سنتی
تقسیم میشوند؛ واحدهای سنتی برای تامین ابزار
و مواد اولیه چندان مشکلی ندارند اما مواد اولیه
کارگاههای صنعتی نقره در زمره گروه کاالیی 4
قرار دارد و واردات آن ممنوع است؛ به طور مثال گچ
ریخته گری ،موم ،نگین ،الستیک قالبسازی و آب
رادیوم از جمله موادی هستند که واردات آن 100
درصد ممنوع شده است و این مواد در کشور تولید
نمیشود و گاه به صورت محدود تولید میشود .از
طرفی ،برای دو رسته سنتی و صنعتی تهیه شمش
نقره به علت نوسانات ارزی مشکل است.
اسماعیل صمدی ،تولیدکننده و صادرکننده
زیورآالت نقره هم میگوید :در چند سال گذشته
قانونی تصویب شد که براساس آن وزارت صمت،
واردات برخی از مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی
نقره را در اولویت قرار نداد؛ لذا تامین مواد اولیه ما
قدری دشوار شد .برخی از مواد اولیه واحدهای تولید
نقره در داخل تهیه میشود که در این زمینه مشکلی
نیست اما برای آن بخشی که با مشقت فراوان
از طریق واردات تامین میشود ،دچارمشکلیم؛
تحریمها هم مزید بر علت شده و این مواد با
هزینه بیشتری نسبت به سایر کشورها به دست
ما میرسد.
zدرخواست افزایش صادرات چمدانی نقره
به  3کیلوگرم
موضوع دیگری که صنعت نقره سازی را تحت
تاثیر قرار داده ،مشکالت صادراتی ناشی از
تحریمهاست؛ معبودینژاد در این باره به «دنیای
اقتصاد» میگوید :سا لهاست که درخواست
میکنیم صادرات چمدانی نقره از  300گرم به 3
کیلوگرم افزایش پیدا کند تا هر مسافر خارجی

متوسلالحق:مواداولیهکارگاههای
صنعتی نقره در زمره گروه کاالیی
 4قرار دارد و واردات آن ممنوع
است؛ به طور مثال گچ ریختگری،
موم ،نگین ،الستیک قالبسازی و
آب رادیوم از جمله موادی هستند
که واردات آن  100درصد ممنوع
شده است
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مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

فعاالنصنعتنقرهمشهدازسختیهایدورهتحریموکرونامیگویند

مشقتهای نقرهسازان

صمدی :در سبد سوغات حدود  73درصد از زائران و گردشگران خارجی ،زیورآالت نقره گنجانده میشد که متاسفانه این مهم تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفت

خواهان خرید نقر هجات ایرانی هستند اما اگر
مسافری از یکی از این کشورها بیش از 300
گرم نقره بخواهد از مشهد خارج کند ،گمرک
مانع میشود ».متوسلالحق ،عضو کمیسیون
تولیدکنندگان و سازندگان طال ،جواهر و نقره
مشهد با بیان این نکته میگوید :این در حالی است
که برخی از مصنوعات به صورت قاچاق از طریق لنج
به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق میشوند
که این مسائل ناشی از سیاستگذاریهای غلط
مسووالن دولتی است .درصورتی که مساعدت
بشود و مسافر بتواند تا  3کیلوگرم نقره را به صورت
چمدانی با خود ببرد ،با ارزش افزوده بسیار زیاد
ناشی از آن ،دالر ،یورو ،درهم ،دینار ،ریال ،منات و...
به راحتی وارد کشور میشود.

بتواند  3کیلوگرم نقره را با خود از کشور خارج
کند؛ این در حالی است که مسافران خارجی می
توانند  150گرم طال را از کشور خارج کنند که
این رقم به لحاظ ارزشی معادل  9کیلوگرم نقره
است و بر همین اساس مترصد این هستیم که
استانداری ،گمرک و بانک مرکزی را مجاب کنیم
تا میزان خروج چمدانی نقره را از  300گرم به 3
کیلوگرم افزایش دهند .تنها در این صورت است که
کارگاههای تولید نقره با حداکثر ظرفیت مشغول به
فعالیت خواهند شد و این مساله اشتغال زایی را نیز
در پی خواهد داشت .همچنین این مهم میتواند
ارزآوری خوبی به دنبال داشته باشد .در شرایطی
که کشور نیاز به ارز دارد ،ضروری است که نقره خام
وارد کرده و سپس به صورت زیورآالت آن را صادر
کنیم تا ارزش افزوده آن را به دست آوریم.
رئیس اتحادیه صنف طال ،نقره و جواهر مشهد
تاکید میکند :متاسفانه مسووالن به بهانه آن که
ممکن است مسافر به جای نقره ،طال و پالتین از
کشور خارج کند ،از خروج چمدانی بیش از 300
گرم نقره جلوگیری میکنند .این در حالی است
که یک کارشناس میتواند نقره را از طال و پالتین
تشخیص دهد.
صمدی ،تولیدکننده و صادرکننده زیورآالت نقره
هم در این باره تصریح میکند :در کشورهایی مانند
ترکیه صادرات چمدانی نقره توسط گردشگران با
هیچ محدودیتی مواجه نیست؛ چرا که مسووالن
این کشورها برای صادرات ارزش قائل هستند .وی
میافزاید :اگر چه تاکنون نشستهای مختلفی با
مسووالن استانی در این باره برگزار شده اما متاسفانه
توفیقی در این زمینه حاصل نشده است .حال سوال
اینجاست که چرا مسووالن با سیاستهای غلط
خود موانع بسیاری پیش روی صنعت رو به رشد
نقره میگذارند و با کج فهمی این صنعت را به
قهقرا بردهاند.

zواردات قاچاقی نقره از تایلند و چین
قاچاق نقره ،موضوع دیگری است که واحدهای
تولیدی زیورآالت نقره مشهد با آن دست و پنجه
نرم می کنند؛ موضوعی که سال ها حل نشده باقی
مانده است.
صمدی در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید:
در حال حاضر از تایلند و چین قاچاق نقره به ایران
صورت میگیرد که این مساله به واحدهای تولیدی
داخلی آسیب جدی وارد کرده است.
متاسفانه شیوع کرونا نیز بیش از پیش این
صنعت را دچار رکود کرده؛ چرا که نقره همواره
در سبد سوغات گردشگران وجود دارد و به دلیل
محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا ،مسافران
نتوانستند به مشهد سفر کنند و این مساله برای
فعاالن این حوزه چالش آفرین شد .در سالهای
گذشته ،در سبد سوغات حدود  73درصد از زائران
و گردشگران خارجی ،زیورآالت نقره گنجانده
میشد که متاسفانه این مهم تحت تاثیر شیوع
کرونا قرار گرفت.

zقاچاق نقره از طریق لنج به کشورهای حاشیه
خلیج فارس
«کشورهای بحرین ،کویت ،عمان ،عراق،
ترکمنستان ،آذربایجان ،افغانستان ،دبی و...

zاما و اگرهای احداث شهرک صنفی نقره
احداث شهرک صنفی نقره هم از آن دست
مسائلی است که سال هاست فعاالن این حوزه پیگیر
آن هستند؛ به گفته صمدی ،پس از پیگیریهای

فراوان عنوان شده که این شهرک باید در خارج از
شهر احداث شود که این مساله عمال برای صنعت
طال و نقره امکانناپذیر است .او میگوید :شرکت
شهرکهای صنعتی زمینی را در این خصوص
به ما معرفی کرده که هنوز این مبحث به جایی
نرسیده است.
این تولیدکننده و صادرکننده زیورآالت طال و نقره
یکی از مشکالت موجود کارگاههای تولید نقره را
ناشی از نبود یکپارچگی میداند و اعالم میکند :اگر
تولیدکنندگان طال و نقره یکپارچه باشند ،میتوانند
نسبت به برگزاری ورکشا پها و نمایشگا ههای
تولیدی اقدام کنند .همچنین با تجمیع و یکپارچگی
میتوان از علم و فناوری روز استفاده کرد .حال اگر
مسووالن دغدغه تولید دارند باید از طریق مذاکره با
استانداری و بانکهای معتبر ،مکان مناسبی را در
اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
zترکیه جای ایران را در بازارهای هدف نقره
گرفته است
فعاالن حوزه تولید زیورآالت نقره معتقدند که
مشهد پایلوت تولید نقره در کشورهای همسایه
به جز ترکیه است؛ زیرا در گذشته کشورهای
بسیاری برای خرید زیورآالت نقره به این شهر
سفر میکردند اما در حال حاضر ترکیه با شناسایی
سلیقههای کشورهای عرب نسبت به تولید
مصنوعات نقره اقدام کرده است .از طرفی ،ترکیه
با تقلید از مصنوعات نقره ایرانی ،بازارهای هدف
کشورمان را از آن خود کرده است.
به گفته صمدی ،تولید یک انگشتر نقره حداقل
 5تا  6شغل ایجاد میکند و از آنجا که ترکیه به
ارزش افزوده مصنوعات نقره و اشتغالزایی این
صنعت واقف است ،شهرک صنعتی بزرگ نقره و
طال ایجاد کرده و این شهرک را مجهز به بهترین
شرکتهای دانش بنیان کرده است.
معتبرترین نمایشگاه طال و جواهر دنیا در
استانبول برگزار میشود و این در حالی است که
ایران در حال حاضر مصرفکننده است و از چین،
تایوان ،ترکیه و ایتالیا مصنوعات نقره به صورت
قاچاق وارد کشور میشود.

خبر مرتبط

راه حلی برای تامین ارز مواد اولیه وارداتی نقره

رئیس اتاق اصناف مشهد معتقد است واردات مواد اولیه واحدهای
تولید نقره به ارز دولتی نیاز ندارد و در واقع ارز حاصل از صادرات
سنگهای قیمتی را میتوان برای واردات مواد اولیه مصنوعات نقره
اختصاص داد.
محمود بنانژاد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد اظهار میکند:
مواد اولیه واحدهای تولید نقره مانند آب رادیوم ،آب کروم،
سنگهای نیمه قیمتی و ...در گروه  4کاالیی قرار دارند و
متاسفانه واردات آن نیز ممنوع است .بر همین اساس طی
جلسهای با وزیر صمت این موضوع را مطرح کردیم و مقرر
شد رئیس سازمان توسعه تجارت پیگیریهای الزم را در این خصوص داشته
باشند تا این مواد از گروه  4کاالیی به گروه  3کاالیی منتقل شود.
بنانژاد ادامه میدهد :در حقیقت تغییر اولویت کاالها در کارگروهی با
مشارکت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت؛ بر همین اساس نیاز است تا
موافقت بانک مرکزی در این خصوص اخذ شود که پیگیریهای الزم در این
خصوص انجام خواهد گرفت.
رئیس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان میکند :علی رغم این که مشهد به
گها معرفی شده است اما ضرورت دارد که
عنوان شهر جهانی گوهرسن 
برخی سنگهای نیمه قیمتی به صورت خام به کشور وارد شود تا بر روی
این سنگها برش انجام بگیرد که این مساله منجر به اشتغالزایی خواهد شد؛
البته برخی از سنگهای قیمتی از کشور ما به خارج صادر میشود؛ لذا هم
نیاز به واردات و هم نیاز به صادرات داریم.
بنانژاد درباره الزامات احداث شهرک طال و نقره مشهد هم میگوید :شهرک
نقره و طال به دلیل قیمتی بودن این کاال نمیتواند در خارج از شهر احداث

شود .چنان که ترکیه و اندونزی شهرکهای طال و نقره را در داخل شهر و
با ایمنی کامل احداث کردند .مجتمع مرمر در شهر مشهد نیز میتواند نمونه
کوچکی از چنین مکانی باشد که ورود هر کس به آن آزاد نیست بلکه برای
ورود به این مجتمع نیاز به کارت است و افراد باید احراز هویت شده باشند.
رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه پایلوت شهرک طال و نقره در مجتمع
مرمر ایجاد شده است ،میافزاید :مجموعهای این چنینی در ابعاد وسیعتری
باید برای همگرایی واحدهای تولید نقره و طال به وجود آید؛ البته شاید احداث
چنین مجموعهای سالها زمان ببرد؛ لذا تحقق این شهرک نیاز به همت
فعاالن این عرصه دارد .البته ناگفته نماند همواره نوسانات قیمت در کشور
ما سبب شده که ارزیابی هزینه احداث این گونه مجموعهها در بازه زمانی
کوتاهی متغییر باشد ،بنابراین برنامهریزی دقیق با بودجه خاص برای احداث
چنین شهرکهایی عمال بسیار دشوار است .شاهد این مدعا برنامهریزیهایی
است که برای شهرکهای آجیل و خشکبار ،پروفیل ،فرش ،جعبهسازان و ...
به لحاظ ارزیابی بودجه و اعتبار صورت گرفته است.
بنانژاد درباره صادرات چمدانی نقره هم ابراز میکند :متاسفانه در صادرات
چمدانی نقره تفاوت چندانی به لحاظ وزنی با طال قائل نشدهاند و مسووالن
بانک مرکزی در این حوزه مقاوتهایی از خود نشان دادهاند .حال اگر عالوه
بر مشهد شهرهای دیگر کشور نیز در این حوزه فعال بودند ،میتوانستیم در
این حوزه مطالبهگری موثرتری داشته باشیم.
وی یادآور میشود :متاسفانه در شرایط فعلی واحدهای تولید نقره بزرگ
خراسان رضوی یا با تعطیلی مواجه شدهاند یا نسبت به تعدیل نیرو اقدام
کردهاند؛ بنابراین ،مسووالن باید از نقره به عنوان سوغات شهر مشهد حمایت
ویژه کنند و قوانین دست و پا گیر این حوزه مرتفع شود.
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zتکلیف شهر جهانی گوهرسنگها روشن نیست
مشهد در سال  1396به عنوان شهرجهانی
گوهرسنگها انتخاب و معرفی شد ،عنوانی که
برای مشهد دستاوردی بینالمللی محسوب میشود
که فرصتهای زیادی را پیش روی این شهر قرار
میدهد اما ظاهرا آنطور که باید ،از این موقعیت
استفاده نشده است .تولیدکننده و صادرکننده
زیورآالت طال و نقره در این باره تصریح میکند:
مشهد میتوانست به عنوان شهر گوهرسنگهای
جهان در عرصه بینالمللی شناخته شود و هر چند
که در راستای این رویداد ،دورههای آموزشی در
حوزه طراحی ،تراش و  ...برگزار شد؛ اما متاسفانه به
دلیل قاچاق و نوسانات نرخ ارز صنعت نقره آسیب
جدی دید.
اما علیرضا متوسلالحق ،عضو کمیسیون
تولیدکنندگان و سازندگان طال ،جواهر و نقره مشهد
میگوید :متاسفانه در این خصوص اطالعرسانی
خوبی از سوی مدیریت شهری صورت نگرفته است
و اگر همایشی در این باره برگزار شده ،اتحادیه و
کمیسیون طال ،جواهر و نقره نسبت به برگزاری
آن اقدام کرده است .طی پنج سال اخیر و در زمینه
برگزاری کالسهای طراحی ،در بحث آموزشی و
طراحی به صورت خودجوش عمل کردیم.
وی یادآور میشود :ترکیه با ایجاد شهرک صنعتی
طال و نقره و با بهروزرسانی فناوری در این حوزه،
بهروزترین امکانات و ابزارها را در اختیار فعاالن این
عرصه قرار داده است؛ چنان که میتوان به صراحت
اذعان کرد که این کشور با تالش و همت در این
عرصه توانست درآمد بیشتری از نفت عاید کند.
zضرورت احداث شهرک صنعتی طال و نقره
این عضو کمیسیون تولید کنندگان و سازندگان
طال ،جواهر و نقره مشهد تصریح میکند :در گذشته
مقرر بود شهرک صنعتی طال و نقره در خارج از شهر
احداث شود اما به دلیل مباحث امنیتی از تحقق این
مهم جلوگیری به عمل آمد .ایجاد شهرک صنعتی
طال و نقره بیش از پیش احساس میشود؛ هر چند
که کانونهایی برای احداث این شهرک پیشبینی
شده بود؛ اما به دالیل مختلف امکان ایجاد چنین
شهرکی وجود نداشت .حال اگر واحدهای تولید
نقره در یک کانون تجمیع شوند ،میتوانند از منافع
بسیاری از جمله تبادل اطالعات ،تخصصگرایی،
استفاده از فناور یهای روز دنیا ،پایین آمدن
هزینهها ،یکپارچگی و ...برخوردار شوند.
متوسلالحق تصریح میکند 5 :سال است که
سازمان صمت خراسان رضوی برخی از کدهای
آیسیک (رستههای شغلی) صنعت نقره را محدود
کرده و این مساله سبب شده تعداد زیادی از
تولیدکنندگان نتوانند پروانه کسب دریافت کنند؛
لذا این رستهها هیچ گاه نتوانستهاند نمایندهای
از جنس خودشان را در اتحادیه کاندیدا کنند .بر
همین اساس ،رستههایی در اتحادیه رای میآورند
که مربوط به صنعت نقره نیستند و از مطالبات
فعاالن این عرصه اطالعی ندارند .هر چند که
شورای عالی نظارت با رایزنی و تحقیقات صورت
گرفته تصویب کرد که باید رستههای شغلی صنعت
نقره به حالت قبل بازگردد اما سازمان صنعت و
معدن از این امر تبعیت نکرد .بنابراین تقاضا داریم
این سازمان همکاری الزم را با تولیدکنندگان
در این باره داشته باشد و در این حوزه بازنگری
صورت گیرد.
zتدبیر وزارت صمت چیست؟
آنچه از صحبتهای فعاالن صنعت نقره برمیآید؛
مشکالت و موانع پیش روی این حوزه یکی و دوتا
نیست و حل این موانع ،چارهای اساسی از سوی
مسووالن وزارت صمت را میطلبد .نخست ،موضوع
واردات مواد اولیه و خروج نقره از گروه کاالیی چهار
و سپس ،تدبیراندیشی برای افزایش میزان صادرات
چمدانی این فلز است که میتواند ،اتفاقی خوشایند
برای فعاالن این صنعت باشد و روزهای خوشی را
پیش روی آنها قرار دهد .البته حمید زادبوم ،رئیس
سازمان توسعه تجارت کشور در نشست وزیر صمت
و معاونانش با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی قول
مساعدت در زمینه قرار گرفتن نقره در گروه کاالیی
سوم را داد و باید ببینیم این مهم چه زمانی محقق
میشود.
ساماندهی دوهزار واحد صنفی فعال در این حوزه
در قالب شهرک صنعتی طال و نقره هم میتواند گام
بزرگی برای بهبود فعالیتهای یکپارچه نقرهسازان
و نقرهکاران باشد.

معبودینژاد:مسافرانخارجی
میتوانند  150گرم طال را از کشور
خارج کنند که این رقم به لحاظ
ارزشی معادل  9کیلوگرم نقره
است و بر همین اساس مترصد این
هستیم که استانداری ،گمرک و بانک
مرکزی را مجاب کنیم تا میزان خروج
چمدانی نقره را از  300گرم
به  3کیلوگرم افزایش دهند

سامانه ارتباطی3000257701:
اخبار کوتاه

آغاز روند اداری مطالبه خسارات تجار ایرانی
در حادثه اسالمقلعه

ایرنا -عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و
نقل بینالمللی خراسان رضوی گفت :فرایند پیگیری خسارت
شرکتهای ایرانی حادثه دیده در آتشسوزی گمرک اسالمقلعه
افغانستان از شرکتهای بیمه آغاز شده است.
ابراهیم عطایی افزود :گرچه طرح و بررسی
خسارتها آغاز شده اما این روند هنوز وارد
مرحله مطالبه و چالشهای مالی مرتبط نشده
است .وی مجموع کامیونها و تانکرهای سوخت
آسیب دیده در حادثه اسالمقلعه افغانستان را
بطور تقریبی دو هزار دستگاه ذکر و بیان کرد :بر اساس این ارزیابی
تقریبی تعداد خودروهای باری و تانکر آسیب دیده با مالکیت ایرانی
در آن حادثه حدود ۵۰دستگاه بوده است .عضو هیات مدیره انجمن
صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی خراسان رضوی ادامه
داد :مالکیت بیشترین حجم کاالها و سوخت در حال حمل توسط
خودروهای باری سنگین آسیبدیده در آتشسوزی گمرک مرزی
افغانستان متعلق به بازرگانان شرکتهای تجاری و باربری ایران
است .وی گفت :فرایند رسمی اداری مطالبه خسارتهای حادثه
اسالمقلعه افغانستان به بازرگانان و شرکتهای تجاری و باری ایران
از شرکتهای بیمه آغاز شده اما این روند هماینک در مرحله
مقدماتی قرار دارد .عطایی پیش از این هم اعالم کرده بود :افزون بر
 ۱۰۰شرکت حمل و نقل خراسانی در منطقه مرزی ایران و
افغانستان در شرق خراسان رضوی فعالیت دارند لذا به احتمال زیاد
همه این شرکتها در جریان حادثه گمرک مرزی افغانستان
خسارت دیدهاند .با توجه به اینکه تقریبا همه بار و خودروهای
سنگین و تانکر حاضر در گذرگاه مرزی داخل خاک افغانستان زیر
پوشش شرکتهای بازرگانی ایران بودهاند پیشبینی میشود
خسارات سنگینی به تاجران کشورمان وارد آمده است.

صادرات و احتکار
عوامل اصلی افزایش قیمت میوه در مشهد

مهر -رئیس اتحادیه میوه و تره بار مشهد گفت :صادرات ،احتکار
و افزایش هزینههای حمل و نقل از دالیل افزایش قیمت میوه در
بازار است.
حسین مصدق اظهار کرد :هم اکنون در بازار میوه و تره بار ،در برخی
اقالم مثل موز کمبود داریم و متأسفانه به دالیلی قیمتها نسبت
به سال گذشته سه یا چهار برابر شده است و قدرت خرید مردم را
کاهش داده است.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار مشهد با اشاره به دالیل افزایش
قیمتها افزود :با توجه به اینکه صادرات میوهها همچنان انجام
میشود و تقاضای مردم هم باال رفته ،قیمتها در بازار شب عید
افزایش یافته است که انتظار میرود در این ایام صادرات متوقف
شود و بازار داخل تأمین شود و پس از آن صادرات دوباره از سر
گرفته شود.
مصدق احتکار را دلیل دیگر افزایش قیمتها عنوان کرد و افزود:
در حال حاضر برخی از سودجویان صدها تن میوه را در انبارهای
خودنگهداریمیکنندتاباقیمتبیشتربفروشندکههمینمساله
باعث شده تا بازار میوه تحت تأثیر قرار بگیرد و انتظار میرود تا با
این افراد برخورد قاطع صورت بگیرد.
وی افزایش هزینههای حمل و نقل را از دیگر دالیل گرانی میوه
عنوان کرد و افزود :در برخی میوههای وارداتی مثل موز ،مشکل
ثبت سفارش داشتیم که از  ۱۵بهمن این مشکل تا حدودی رفع
شده است و روند واردات بدون مشکل در حال انجام است.
مصدق با بیان اینکه بازار دیگر افزایش قیمت ندارد ،افزود :امیدواریم
با اقدامات مؤثر مسووالن جهاد کشاورزی ،کاهش قیمتها اتفاق
بیفتد .وی درباره افزایش قیمت سبزیجات هم افزود :با توجه به
سرمای هوا و کمبود کشت سبزیجات ،هم اکنون با افزایش قیمت
مواجهیم .هم اکنون مناطق گرمسیری مثل خوزستان نیاز بازار را
تأمین میکنند و پیش بینی میکنیم با گرمتر شدن هوا و افزایش
کشت ،بازار سبزی هم به تعادل برسد.

«زمستانه کتاب»
در خراسان رضوی کلید خورد

تسنیم -طرح زمستانه کتاب از امروز تا ۱۶اسفندماه در
کتابفروشیهای منتخب خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ،طرح زمستانه
کتاب از امروز در کتابفروشیهای منتخب سراسر استان خراسان
رضوی آغاز شد.
امسال  111کتابفروشی در سراسر استان خراسان رضوی مجری
این طرح هستند که بخش عمده آنها در مشهدمقدس مستقر
هستند .این طرح تا  16اسفندماه در کتابفروشیهای سطح
استان خراسانرضوی ادامه دارد و شهروندان کتابخوان میتوانند
تا سقف  200هزار تومان با تخفیف  25درصدی از این طرح
برخوردار شوند.
در سایت  tarh.ketab.irکتابفروشیهای عضو این طرح
معرفی شدهاند و عالقمندان میتوانند قبل از خرید کتاب برای
مشاهده کتابفروشیهای منتخب به این سایت مراجعه کنند.
همچنین امکان خرید کتاب به صورت آنالین و اینترنتی نیز با
توجه به شرایط کرونایی تمهید شده است.

