از میان خبرها
باحکماستاندار

مدیرکلجدیدامورسیاسیو
انتخاباتاستانداریمنصوبشد
استاندار طی حکمی احمد قربانی را به عنوان مدیرکل
امور سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی
منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی استانداری ؛
علی رضا رشیدیان در حکم انتصاب احمد قربانی به
این مسئولیت آورده است :با عنایت به تعهد ،تخصص
و تجارب ارزشمند و بنا به پیشنهاد معاون محترم
سیاسی،امنیتی و اجتماعی به موجب این حکم به سمت
مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری منصوب می
شوید.امیداست با استعانت از الطاف خداوند متعال،
توجهات حضرت ولی عصر(عج) و پیروی از آرمان های
نظام مقدس جمهوری اسالمی و دولت تدبیر و امید برای
پیشبرد وظایف محوله تالش نمایید.معاون استاندار
در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل سیاسی و انتخابات
استانداری با قدردانی از خدمات سید مسعود محوالتی
گفت :وی طی سه سال گذشته با اخالص ،ایمان ،اعتقاد
و وفاداری کار خود را به انجام رساند و احمد قربانی نیز
که به عنوان جایگزین ایشان انتخاب شده است فرد با
تجربه ،کارشناس و متخصصی است که در اداره کل
سیاسی وزارت کشور ،فرمانداری گناباد و سال ها نیز
در استانداری خراسان بزرگ در مسئولیت مدیر کل
سیاسی و انتخابات استانداری خدمت کرده است.
سید جواد حسینی همچنین با اشاره به وضعیت
فرمانداران استان گفت :در دولت تدبیر و امید 96.4
درصد فرمانداران تغییر کردند و فقط یک فرمانداری
بدون تغییر ماند.محوالتی مدیر کل سابق سیاسی و
انتخابات استانداری گفت :طی  32سالی که در خدمت
مردم خراسان بودم تالش کردم صادقانه به وظیفه خود
در خدمت به مردم عمل کنم.احمد قربانی مدیر کل
جدید سیاسی و انتخابات استانداری هم گفت :امید
است جای پای درستی برای گام برداشتن در این عرصه
برای خدمت به مردم انتخاب کنم.وی مدت هفت سال
فرماندار شهرستان گناباد بود و سمت مدیر کل سیاسی
و انتخابات استانداری در دولت های هفتم و هشتم را در
سابقه کاری خود دارد.

بازدیدمعاونرئیسمجلسماداگاسکاراز
شهرکفناوریصنایعغذایی
معاون رئیس مجلس ماداگاسکار به همراه سفیر ایران در
این کشور از شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی
شمال شرق کشور بازدید کرد و با مدیرعامل شرکت
شهرکهایصنعتیاستانبهگفتوگوپرداخت.بهگزارش
روابط عمومی این شرکت  ،مهدی زاده مقدم اظهار کرد:
آمادگی کامل داریم تا در زمینه های مختلف درباره توسعه
صنعتی ،همکاری و خدمات مختلف به طرف خارجی ارائه
کنیم.وی افزود :استان خراسان ،ویژگی های اقتصادی
منحصربهفردیداردوباتوجهبهمنابعیکهدراختیارداریم
می توانیم رابطه دوسویه مطلوبی برقرار کنیم.
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تکنولوژی پایین و قیمت تمام شده باال ،سهم  25درصدی استان از بازار صادراتی آسیای میانه را به خطر انداخته است

بن بست صادرات استاندرآسیای میانه
گزارش
امین شرکت

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی به احتمال از
دست رفتن بازار صادراتی آسیای میانه در صورت
تداوم سیاستهای فعلی در این حوزه هشدار داد و
گفت:هماکنون25درصدصادراتخراسانرضویبه
اینکشورهاستوچنانچهبعضیضعفهاومشکالت
مرتفع نشوند ،این بازار ظرف پنج سال آینده از دست
خواهدرفت.بهگزارشاتاقبازرگانی،صنایع،معادن
و کشاورزی خراسان رضوی؛ علیرضا کرباسی مدرس
دانشگاه و مجری طرح تحقیقی «راهکارهای توسعه
صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی
خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانه» ،تاکید
کرد:بهنظرمیرسدتداومرویکردهایسنتی،بهضرر
بستر صادراتی استان است و باید ریشهیابی شود چه
دالیلیبهافتاینرونددرسالهایگذشتهمنجرشده
است؟ ویبااشارهبهشماریازراهکارهاییکهتاکنون
برای اصالح روند موجود احصا شده است ،گفت :در
نگاه کالن ،تعامالت سیاسی و همکاری های بین
ایران و کشورهای آسیای میانه باید تقویت شود و این
امر نیازمند اتخاذ یک دیپلماسی سیاسی و اقتصادی
هدفمنداست.

•هیچ برنامه ای برای ورود به بازارهای هدف
صادراتی نداریم

این استاد دانشگاه اذعان کرد :حجم زیادی از
مشکالت امروز در این بخش ،متوجه داخل کشور
است ،از کیفیت تولید و قوانین و مقررات مخل
بگیرید تا ضعف در راهبردهای بلندمدت .وی بر
اهمیت تدوین یک سیاست بلندمدت برای مواجهه
با این شرایط تاکید کرد و یادآور شد :اگر نیت ،
حفظ این بازار یا ارتقای آن باشد ،باید رویکردی
عملیاتی را در اسرع وقت رقم بزنیم .در این میان،
توجه به سیاست های رقبای صادراتی ایران نظیر
ترکیه ،چین ،روسیه و ...ضروری است چرا که آنها
با شتاب زیادی در حال فتح این بازارها هستند و
به نظر میرسد برنامههای منسجمی در این باره
دارند .برای بررسی شرایط ،چشم انداز و همچنین
دالیل بروز مشکالت در امر صادرات به کشورهای
آسیای میانه با یاسر مهرآور ،دبیر کمیسیونهای

تخصصی و مشورتی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی استان گفت و گو کردیم .مهر آور در
ابتدا با اشاره به میزان صادرات استان به کشورهای
آسیای میانه ،درباره سهم هر کدام از این کشورها
توضیح داد :سهم صادرات ما هم اکنون در کشور
ترکمنستان بیشتر از بقیه کشورهای این حوزه
است و سهم قزاقستان از این میزان بسیار کمتر
است  ،البته نقش ما در بازار تاجیکستان ،با این که
در گذشته بیشترین سهم از میزان صادرات استان
به حوزه آسیای میانه را به خود اختصاص می داد به
دلیل برخی مسائل و اتفاقات سیاسی و همچنین
پایین آمدن قدرت خرید مردم تاجیکستان ،کم رنگ
شده است.این عضو اتاق بازرگانی مشهد با بیان
این که حدود  80درصد صادرات استان تنها به پنج
کشور انجام می شود ،این موضوع را ریسک باالی
صادرات استان دانست و گفت :با این همه برخی
از کشورهای آسیای میانه ،بازارهای سنتی استان
محسوب می شود از این رو برای حفظ این بازارها
باید تالش کرد.دبیر گروه بهبود محیط کسبوکار
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی با بیان این که درباره صادرات غیر نفتی ،نه
تنها در استان ،بلکه در تمام کشور هیچ برنامه ای
برای ورود به بازارهای هدف صادراتی نداریم ،به
مثالی در این باره اشاره کرد و افزود :به عنوان مثال
ما هم اکنون بیشتر کاالهایی که صادر می کنیم
سطح فناوری پایینی دارد و هر آن ممکن است که
این کشورها خودشان به سمت تولید این محصوالت
بروند،همانطورکهاالندرافغانستانچنیناتفاقی
رخ داده است ،زمانی ما بزرگ ترین صادر کننده
کیک و کلوچه به این کشور بودیم ولی اکنون چون
این کشور خود اقدام به تولید این محصول کرده ،
سطح صادرات ما در این زمینه بسیار کاهش یافته
و مانند این اتفاق در بازار آسیای میانه نیز ممکن
است رخ دهد.وی تصریح کرد :در صادرات خیلی
با مشکالت قانونی مواجه نیستیم ولی نکته اساسی
که االن وجود دارد و خیلی از کارشناسان نیز بر آن
اذعان دارند ،این است که ما کاالهای رقابت پذیری
در بازارهای هدف نداریم ،چرا که در کشور ما قیمت
مواد اولیه باالست و عواملی مانندهزینه حمل و نقل
یا برخی هزینه های دیگر برای صدور بعضی مجوزها
از صادرکننده دریافت می شود.وی ادامه داد  :در
این میان موضوع اصالح نشدن نرخ ارز متناسب با

نرخ تورم نیز مزید بر علت است  .شما فرض را بر این
بگذارید که صادرکنندگان چینی و ترکیه ای با تورم
دو یا سه درصدی مواجه هستند ولی صادر کننده
ایرانی با نرخی بیش از این روبه روست .وقتی این
موارد روی نرخ ارز لحاظ نمی شود سبب افزایش
قیمت تمام شده تولید می شود .مهرآور افزود :از
طرف دیگر به دلیل این که ما عضو سازمان تجارت
جهانی نیستیم ،صادرکنندگان ما مجبورند در
کشورهای هدف خود ،نسبت به رقبایشان تعرفه
بیشتری را پرداخت کنند که همه این موارد دست
به دست هم می دهند تا فرایند ورود ما به بازارهای
هدف دشوار شود.وی تصریح کرد:از طرفی هم چند
سالی است که مشوق های صادراتی به بازرگانان و
صادر کنندگان پرداخت نمی شود و این خود ،باعث
کاهش رغبت صادرکنندگان به ادامه فعالیت شده
است.عضواتاقبازرگانیمشهدبهمیزانتاثیرگذاری
فناوریبردستیابییاحفظبازارهایهدفنیزاشاره
کرد و گفت :البته ما این را هم قبول داریم که سطح
فناوریتولیداتماپاییناستواینموضوعکهسبب
پایین آمدن سطح بهره وری می شود ،قیمت تمام
شدهراباالمیبرد.مهرآورافزود:اگراالنکشورهایی
مانند چین و ترکیه در بازارهای هدف ما مثل آسیای
میانه روز به روز سهم خود را افزایش می دهند ،به
این دلیل است که ما نه برنامه ای برای ورود به این
بازارها داریم و نه به دلیل قیمت تمام شده باالی
محصول،امکان رقابت در این بازارها برایمان فراهم
است.وی تصریح کرد  :خیلی از صادرکنندگانمان
نیز شاید شناختی از مشتریان و بازار هدف نداشته
باشند و ندانند که اکنون در این بازارها مصرف
کننده به چه محصوالتی نیاز دارد تا بتوانند
متناسب با آن دست به تولید بزنند.وی با تاکید بر

این که فعال کردن دیپلماسی اقتصادی نیز از دیگر
ملزومات حفظ سهم ایران و استان در بازارهای این
کشورهاست ،انتقادی به حمایت نکردن برخی
مسئوالن سیاسی کشور از اقتصاد مطرح کرد و
گفت :سفارتخانه کشورهایی مانند ترکیه در هر
کشوری از صادرکنندگان آن حمایت می کند ،در
حالی که در هیچ یک از سفارتخانه های ما چنین
اقدامی نمی شود.

•رویکرد وزارت صنعت ،ضد صادراتی است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان
رضوی نیز با بیان این که مشکالت صادراتی استان
فقط مختص بازارهای آسیای میانه نیست و در سایر
بازارها نیز با چنین چالشی رو به رو هستیم ،گفت:
سیاست های وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
چهارسالگذشته اگرچهبانگاهویژهبهبخشصنعت
همراه بوده اما به جای این که به بنگاه های کوچک و
متوسطوصادراتمحورتوجهکند،تنهابهچندشاخه
محدود از صنعت در حوزه بنگاه های بزرگ ،مانند
خودروسازی و پتروشیمی توجه کرده است که این
سبب رقم خوردن آینده ای بد برای صنایع دیگر بود
که هم اکنون هم در حال رخ دادن است.
محمد حسین روشنک با ضد صادراتی خواندن
رویکردهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
گفت :وقتی وزیر ،همان روز اول که وارد وزارتخانه
میشود ،به جای این که صادر کنندگان را به این
امر تشویق و ترغیب کند  ،می گوید چون جوایز
صادراتی در زمان وزارت آقای غضنفری در دولت
احمدی نژاد وعده داده شده است ،تعهدی به
آن ندارم این معنایش مشخص است و چیزی جز
رویکرد ضد صادراتی نیست.

خبر
اقتصادی

استانداردرپاسخبهسوالخراسانرضوی

هیئتمدیرهپدیدهپسازتکمیل
اعضایخودبهدنبالتعیین
مدیرعاملاست
شرکت اول -استاندار درباره تعیین مدیرعامل جدید
شرکت پدیده گفت :هم اکنون اعضای هیئت مدیره
به دنبال این هستند که پس از تکمیل اعضای خود
مدیرعامل را نیز انتخاب کنند .علیرضا رشیدیان در گفت
و گو با خراسان رضوی ،با اشاره به مفاد قانون تجارت
گفت :طبق قانون تجارت ،مدیر عامل باید از هیئت مدیره
حکم بگیرد و اکنون هم این هیئت یک عضو کم دارد که به
احتمال زیاد با توجه به استعفای دو عضو هیئت مدیره،
بازنگری در آن خواهد شد.
وی تصریح کرد :البته اختیاراتی نیز به آقای زارع
صفت به عنوان نماینده ستاد تدبیر داده شده است تا
برای پیشبرد سریع تر امور این شرکت بتواند با استفاده
از آن تصمیم گیری کند.
استاندار با تاکید بر این که یکی از بحث های مد نظر
در انتخاب هیئت مدیره این بوده است که سهام داران
نیز بتوانند در تصمیم سازی این شرکت تاثیر گذار
باشند ،افزود :تغییراتی که در بحث مالکیت این
شرکت رخ داد یا این که توانستیم از شورای بورس
کشور ،مصوبه تشکیل اتاق معامالت سهام پدیده را
دریافت کنیم تا خرید و فروش سهام در بستری قانونی
صورت پذیرد کارهای بزرگی بود که به نظر می رسد به
علت مسائل و اخبار انتخاباتی کمتر به آن توجه شده
است.وی با اشاره به این که تا قبل از ایجاد اتاق معامالت
پدیده در بورس حدود  78درصد سهام این شرکت در
اختیار عده ای خاص و تنها  22درصد آن متعلق به مردم
بود ،در تشریح شرایط کنونی این سهام ها گفت :اکنون
با توجه به تغییر رویکردی که صورت گرفته ،شاید بیش
از  80درصد مالکیت به مردم و سازمان ها و نهادهایی
مثل بانک صادرات و شهرداری شاندیز که به نوعی از
پدیده طلبکار بوده یا مطالبه ای داشته اند که در زمان
خودش پرداخت نشده  ،واگذارشده است.
رشیدیان تصریح کرد :باید تغییرات مالکیتی پدیده
قانونی باشد تا کسی در ذهنش این مسئله به وجود نیاید
که ما این کارها را انجام می دهیم و مشکالت پایان کار
و ...را حل و فصل می کنیم ولی بعد از آن با وکیل ،آن
حقوق را از مردم می گیریم و برای خودمان می بریم.
وی افزود :ما مسلما با همکاری که دستگاه قضایی در
این حوزه دارد و کاری که در دستگاه هایی مانند بورس
صورت می گیرد ،این مالکیت را به صورت قطعی برای
مردم تغییر می دهیم.

•انتخاب مدیرعامل همچنان در دست
پیگیری!

بااین حال برای پیگیری موضوع تعیین مدیر عامل جدید
پدیده نیز تالش می کنیم با رئیس تازه منصوب شده
هیئت مدیره این شرکت گفت و گو کنیم .حسین زارع
صفت،اما در پاسخی کوتاه تنها به بیان این جمله که
انتخاب مدیرعامل در دست پیگیری است ،بسنده کرد.

چــهــره ه ا وخــبــرها
ناظرگمرکاتخراسانرضوی:

شناسایی 80درصدقاچاقدر گمرکات استانبدونفک پلمب
ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت :بیش از  ۸۰درصد کاالهای قاچاق یا
ممنوعه بدون فک پلمب در گمرکات خراسان رضوی شناسایی و تنها در موارد
ضروری فک پلمب میشود.امید جهانخواه در گفتوگو با تسنیم با اشاره به
فعالیت گمرک سرخس در ساعات اداری ،خاطرنشان کرد :برای کاهش تعداد
کامیونهای در انتظار در گمرک دوغارون سعی شده تا از مبدأ یعنی گمرکهای
بندری ،اقدامات مورد نیاز برای ترخیص زودتر انجام شود تا با انباشتگی در مرز
دوغارون مواجه نشویم.

خبر
اقتصاد

عضومجمعنمایندگاناستان:

سهم صنایع غذایی در بازار سوغات
مشهدکمرنگاست
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت :با این که
مشهد یک شهر زیارتی و پررفت و آمد است ،سهم صنایع
غذایی در بازار سوغات این شهر کم رنگ است.سعید
باستانی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد :مشهد با توجه
به مزیت های نسبی که در حوزه کشاورزی و دامی دارد از
قوی ترین استان ها در حوزه صنایع غذایی است و وضعیت
تقریبا خوبی در این حوزه دارد.وی ادامه داد :یک سری
نواقص به خصوص درباره ظرفیت های تسهیل کننده
زنجیره صنعت غذا در مشهد وجود دارد که باید رفع شود
و نگاه به این حوزه صادرات محور باشد ،برای مثال مشهد
در حوزه بازار سوغات ظرفیت های بالقوه زیادی با حجم
ساالنه  27میلیون زائر داخلی و خارجی دارد اما با این
وجود متاسفانه سهم صنایع غذایی در بازار سوغات مشهد
اندک است.این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح
کرد :هم اکنون در حوزه زعفران بی برنامه هستیم و این
در حالی است که با میزان باالی تولید این محصول در سه
استان خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی مواجهیم.وی با
اشارهبهخروجفلهایزعفرانازکشور،بیانکرد:ایناتفاق
به دو دلیل رخ می دهد ،اول این که ما بازار بخش دارویی
زعفران را به دلیل دسترسی نداشتن به فناوری های الزم
در اختیار نداریم و دوم ،در حوزه برندینگ و بسته بندی
محصوالت غذایی از جمله زعفران کار جدی انجام نداده
ایم.باستانی اظهار کرد :برای ورود به بازار رقابت باید در
حوزه بسته بندی و برندینگ کار جدی انجام دهیم و این
حوزه نیاز به پوشش کامل ایران دارد ،هم اکنون اسپانیا با
استفاده از ضعف گذشته ما در حوزه بسته بندی ،زعفران
ایرانراباناماسپانیابهدنیاشناساندهاستوباضدتبلیغات
علیه زعفران ایرانی ،کیفیت آن را در دنیا زیر سوال برده و
این در حالی است که آن چه با نام زعفران اسپانیا به مردم
دنیا عرضه می شود ،همان زعفران ایران است.وی اظهار
کرد :به طور کلی نمایشگاه هایی مثل آی فود که در حوزه
غذا برگزار می شود بهتر است با رویکرد سالمت باشد و
در نهایت به کاهش مصرف نمک ،شکر و چربی منجر و به
فناوری های موثر در این حوزه نیز توجه شود.

مدیرکلراهآهنشمالشرق ()1خبرداد:

عضوهیئتمدیرهخانهصنعت،معدنوتجارتاستان:

حذفقطارهایبا عمر30سال ازمسیرتهران -مشهد

هنوزدرکشور،طرحآمایشصنعتینداریم

مدیرکل راهآهن شمال شرق( )۱با اشاره به عمر مفید قطارهای محور تهران-
مشهد گفت:قطارهای با عمر بیش از  ۳۰سال،از مسیر راهآهن تهران -مشهد
حذفشده است.به گزارش وزارت راه ،فرشاد زادخور افزود :تعویض سوزنهای
چوبی با بتونی درمحور گرمسار -شاهرود انجامشده و در محور شاهرود تا ایستگاه
نقاب نیز برای افزایش سرعت قطارها در دستور کار قرارگرفته است .زاد
خور ،به آغاز عملیات برقی کردن قطار تهران -مشهد به روش بی .او .تی اشاره کرد
و گفت :این طرح ملی ،طی مدتزمان چهار سال تا پایان دولت دوازدهم به بهرهبرداری خواهد رسید.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:متاسفانه
هنوز در کشور طرح آمایش صنعتی نداریم؛ امروز باید روی نقشه ایران مشخص
شود که کجا ،چه صنعتی و با چه ظرفیتی میتواند راهاندازی شود.محسن شرکا
در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب اضافه کرد :صدور جواز کسب و تاسیس و
در نتیجه ایجاد اشتغال الزم است ولی کافی نیست .ما امروز کار کارشناسی آن
گونه که شایسته است نداریم ،برای این منظور باید طرحی در راستای این که با
چه ظرفیتهایی و با چه نرخی ،تسهیالت برای نقاط مختلف کشور تعیین شود ،تدوین شود.

بازپرس ویژه جرایم فرودگاه مشهد با اشاره به احضار مدیران هواپیمایی زاگرس خبر داد :

گفت وگو

برخورد جدی با ایرالین ها درصورت تکرارتاخیر

خراسانی  -مجموعه تاخیرهای پروازی برخی
شرکت های هواپیمایی انگار نمی خواهد به
قسمت پایانی برسد ،در این میان سهم فرودگاه
شهید هاشمی نژاد مشهد که بعد از مهرآباد،
پرترددترین فرودگاه کشور است از این تاخیرها کم
نیست .به طوری که طی  24ساعت پنج شنبه تا
جمعه فقط شرکت هواپیمایی زاگرس سه پروازش
با تاخیر روبه رو شده است.بازپرس ویژه جرایم
فرودگاه مشهد در این باره به خراسان رضوی
گفت :با توجه به تاخیر سه پرواز شرکت هواپیمایی
زاگرس طی  24ساعت ،مدیران این شرکت
هواپیمایی بار دیگر به دادسرا احضار شدند.قاضی
محمدحسن اصولی صفار در پاسخ به این مطلب
که چرا این احضارها تا کنون تاثیری در تاخیرها
نداشته و مانع تکرار آن نشده است ،تاکید کرد:
بنا داریم با شرکت های هواپیمایی که با وجود
تذکرهای متعدد تکرار تاخیر دارند ،برخوردهای

جدی تری داشته باشیم .وی ادامه داد :سه پرواز
هواپیمایی زاگرس طی  24ساعت روز پنج شنبه تا
جمعه با تاخیر بیش از پنج ساعت انجام شده است
که بر اساس گزارش های ارسالی ،پرواز مشهد-
کرمانشاه این هواپیمایی مربوط به ساعت  7صبح
پنج شنبه ،ساعت  8صبح روز بعد ،پرواز مشهد-
نجف  6صبح جمعه در ساعت  13همان روز و پرواز
مشهد -تهران ساعت  20روز جمعه در ساعت
3صبح روز شنبه انجام شده است .بازپرس ویژه
جرایم فرودگاه مشهد تصریح کرد :براساس منشور
حقوق مسافر ،هر ایرالینی که پروازش به هردلیلی
بیش از چهار ساعت تأخیر داشته باشد ،باید
مسافرانش را تا آماده شدن پرواز ،در هتل اسکان
دهد.محمدحسن اصولی صفار ،اضافه کرد :بر
این اساس طی توافقی که با مدیریت فرودگاه
مشهد داشتیم قرار شد در پروازهای بیش از چهار
ساعت تأخیر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

همه مسافران پرواز به هتل اعزام شوند .وی تاکید
کرد :شرکت مربوط موظف است هزینه هتل ،رفت
و آمد و اسکان مسافران را پرداخت کند وهر گونه
تبعات امنیتی وانتظامی ناشی از اجرا نشدن این
بند از منشور حقوق مسافر بر عهده شرکت هوایی
متخلف است و دستگاه قضایی با جدیت با موضوع
برخورد خواهد کرد.گفتنی است موضوع تاخیر
پروازهای یاد شده شرکت هواپیمایی زاگرس ،طی
دو روز گذشته از طریق ارسال تصویر و ویدئو توسط
مسافران ،در بسیاری از شبکه های اجتماعی مورد
توجه قرار گرفته بود .

•مسافران به هتل منتقل نشدند!

بااین حال رئیس شرکت هواپیمایی زاگرس در
فرودگاه مشهد ،علت تاخیر هفت ساعته پرواز
مشهد  -تهران این شرکت را نقص فنی هواپیما
اعالم کرد.جواد علیپور در گفت و گو با ایرنا افزود:

اقتصادی

این پرواز قرار بود ساعت  20:30جمعه شب انجام
شود اما به دلیل وجود نقص فنی در چند مرحله،
اعالم تاخیر شد .سرانجام این پرواز با هواپیمای
جایگزین ساعت  3:45بامداد دیروز انجام شد.وی
ادامه داد :ابتدا مدت تاخیر پرواز از سوی تیم فنی
یک و نیم ساعت اعالم شد.
از این رو تمهیداتی برای اسکان مسافران در
نظر گرفته نشد ولی پس از آن و تاخیر دوباره ،از
مسافران پذیرایی شد.
جعفری مسئول روابط عمومی فرودگاه شهید
هاشمی نژاد مشهد درباره این که آیا با وجود تاخیر
هفت ساعته این پرواز مسافران بر اساس منشور
حقوق مسافر به هتل منتقل شده اند یانه؟ گفت
:ظاهرا به خاطر این که احتمال رفع نقص فنی این
پرواز وجود داشته مسافران به هتل منتقل نشده
اند اما سرانجام این نقص تا هفت ساعت بعد از
زمان پرواز برطرف نشده بود .

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان های خراسان خبر داد:

کاهش30درصدیخریدتضمینیگندمنسبتبهسالگذشته

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان
های خراسان گفت:با توجه به سرمای پاییز سال
گذشته و خشکسالی بهار امسال  ،سطح تولید
گندم استان کاهش پیداکرده و به تبع آن ،میزان
خرید تضمینی گندم نیز نسبت به سال گذشته
 30درصد کاهش یافته است.به گزارش خراسان
رضوی ،محمدرضا نوری در نشستی خبری
افزود :تاکنون  386هزار تن گندم مازاد بر نیاز
کشاورزان استان را  86مرکز خریدار ی کرده
است و با توجه به ذخایر سال گذشته  ،میزان کلی
ذخایر گندم در استان وضعیت خوبی دارد البته
خرید گندم در استان هنوز ادامه دارد.نوری اظهار
کرد :با توجه به وضعیت خرید امسال که نسبت
به سال گذشته کاهش داشته ،تالش شده است

گندم موردنیاز را از استانهای قزوین ،خوزستان،
کردستان و زنجان وارد کنیم.وی در ادامه به خرید
تضمینی کلزا نیز اشاره کرد و گفت :تاکنون حدود
چهار هزار و  688تن کلزا با قیمت دو هزار و 832
تومان در استان خریداری و به کارخانه های روغن
کشی ارسال شده است.وی همچنین درباره تامین
کاال های اساسی استان با اشاره به این که در تامین
برنج مورد نیاز استان با مشکلی مواجه نیستیم
 ،اظهار کرد :حدود چهار هزار و  862تن برنج
از ابتدای امسال تا پایان تیرماه برای تأمین نیاز
بازار استان توزیعشده است.وی در ادامه افزود:
70درصد چغندرقند موردنیاز استان از سایر
استانها تأمین میشود که ناشی از میزان باالی
مصرف آب این محصول است که در استان کمتر

کشت میشود.وی در ادامه درباره کاهش کیفیت
آرد در استان نیز گفت :با توجه به این که بهار
امسال با کاهش بارندگی در استان روبه رو بودیم
لذا این کاهش آبرسانی به مزارع گندم استان بر

کیفیت گندمهای خریداریشده تأثیرگذار است
که البته گند مهای خریدار یشده بالفاصله به
بازار عرضه نمیشود و حداقل سه ماه در انبارها
نگهداری و سپس عرضه میشود.

نایبرئیسخانهصنعتومعدناستان:

جذبسرمایهمهمترینمانع
پیشرویصنایعکوچکاست

نایبرئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان گفت :با
توجه به این که استان خراسان رضوی بعد از استانهای
تهران و اصفهان در رتبه سوم صنایع در کشور قرار دارد،
در بخش صنایع کوچک و متوسط از دو استان فوق پیشی
گرفته و نسبت به متوسط کشوری ،سهم صنایع کوچک
در استان باالتر است.
محمد استادی در گفت و گو با خراسان رضوی بابیان
این که کشورهای پیشرفته ،رونق صنعت خود را بر
پایه صنایع کوچک پایهگذاری کرد هاند ،افزود :برای
رونق تولید و ایجاد اشتغال باید سرمایهگذار یها به
سمت صنایع کوچک سوق داده شود.وی تصریح کرد:
عمد هترین موانع موجود در صنایع کوچک ،موضوع
جذب سرمایه است زیرا بیشتر منابع دولتی که نرخ بهره
کمتری دارند ،به سمت صنایع بزرگ و دولتی سوق داده
میشود و صنایع کوچک درزمینه جذب سرمایه و منابع
با مشکل مواجه اند.
استادی با اشاره به نیروهای جویای کار دانش آموخته در
استان گفت :این نیروها راحتتر جذب صنایع کوچک
میشوند .بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای ایجاد
اشتغال در صنایع بزرگ ،برای هر نفر هزینه ای حدود
یک میلیارد تومان نیاز است اما برای ایجاد اشتغال در
صنایع کوچک این هزینه کمتر از  100میلیون تومان
است و به نظر می رسد سرمایه گذاری در این بخش به
اشتغال بیشتری می انجامد.
وی افزود :صنایع کوچک مانع برند سازی نیست و
صحیح نیست به بهانه برند سازی صنایع کوچک را
تجمیع کنیم ،اگرچه خوشه سازی صنایع کوچک و در
یک راستا قرار دادن واحدهای هم پوشان در حال انجام و
این موضوع برای تقویت برند سازی اقدام مناسبی است.
وی در ادامه درباره این که آیا صنایع کوچک استان در سه
سال گذشته شاهد رشد بوده یا راکد شدهاند ،گفت :اگر
رشد صنعتی در استان رخداده قطع ًا سهم صنایع کوچک
بیشتر از صنایع بزرگ بوده است.

