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نبود توان رقابتی و قیمت تمام شده باال ،صادرات سنگ استان را با مشکل رو به رو کرده است

سنگ های پیش پای صادرات سنگ

تجمع ضد استکباری «متحدون»با هدف حمایت از ملت
مظلوم فلســطین واعتراض بــه تصمیم احمقانــه ترامپ
رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن قدس شریف
به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی  ،روز گذشته
بــه همت تشــکل هــای گوناگون دانشــجویی در مشــهد
برگزار شــد .به گــزارش خراســان رضوی ،دانشــجویان
شــرکت کننده در این تجمع بــا محکوم کــردن اقدامات
ترامپ شــعارهای «مرگ بر آمریکا »و «مرگ بر اســرائیل
» ســردادند .در پایان ایــن تجمع بیانیه ای کــه به امضای
بسیج دانشجویی دانشــگاه های مشهد ،جامعه اسالمی
دانشــجویان و انجمــن اســامی دفتــر تحکیــم وحــدت
دانشگاه های مشهد رسیده بود ،قرائت شد.
در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت «:ما تشــکل های
دانشــجویی مشــهد ضمن حمایــت از ملت هــای مظلوم
و ســتمدیده در سرتاســر دنیا از یمن،فلســطین ،ســوریه
،عراق ،میانمار ،کشمیر ،نیجریه و دیگر مظلومان جهان،
از ســازمان ملل متحد به عنوان باالترین ســازمان حقوق
بشری ،خواســتار توقف کشــتار مردم و تجاوز به مرزهای
سرزمینی این کشورها هستیم».

آغازبهکارنخستیننمایشگاه
خانهمدرنوهفتمیننمایشگاه
صنایعدستیدرمشهد
نخســتین نمایشــگاه بین المللی خانــه مــدرن و ایده آل
و هفتمیــن نمایشــگاه صنایــع دســتی از امــروز  27آذر
ماه تا یکم دی مــاه از ســاعت  16تا  22در محــل دائمی
نمایشگاههایبینالمللیمشهددایرمیشود.بهگزارش
روابط عمومی نمایشــگاه بین المللی مشــهد ،نخستین
نمایشــگاه بین المللی خانه مــدرن و ایده آل از دوشــنبه
 27دی ماه به مــدت پنج روز در نمایشــگاه بیــن المللی
مشهد برپا می شــود .در این نمایشــگاه  150شرکت در
قالب  150غرفه در فضایی به مساحت چهار هزار و 500
متر مربع حضور می یابند .شرکت کنندگان محصوالت و
دستاوردهای خود را در زمینه های لوازم خانگی ،کاالی
خواب ،مبلمان ،لوســتر ،ســرویس خواب ،کاغذ دیواری
و پارکــت ،تجهیــزات آشــپزخانه ،فــرش ،دکوراســیون،
دکوراتیو و دوربین مداربسته به نمایش می گذارند.

گزارش
سینا واحدی

صنعت سنگ ساختمانی در جهان بیش از ۸۰
میلیــارد دالر گردش مالی ســاالنه دارد .ایران
یکــی از کشــورهایی اســت کــه دارای معــادن
بســیاری در زمینه ســنگ ســاختمانی اســت.
از همیــن رو مــورد توجــه بســیاری از تاجران و
بازرگانان کشــورهای مختلف اســت .اســتان
خراسان رضوی نیز از استان های تولید کننده
و صادرکننــده مطرح ســنگ در کشــور اســت.
امــا در زمینه صــادرات این محصول مســائل و
مشــکالت مختلفــی وجــود دارد .قیمــت تمام
شده سنگ تزئینی برای تولیدکنندگان بیشتر
از کشورهای رقیب است و این موضوع ،کاهش
صــادرات و قــدرت رقابت بــا رقیبــان خارجی
را در پــی داشــته اســت .تجهیــزات و ماشــین
آالت مورداســتفاده در حــوزه ســنگ حداقــل
در خراســان رضوی از لحاظ کارایی در ســطح
پایینــی قــرار دارد کــه ایــن مســئله در کیفیت
برش ،ســاب ،فراوری و چرخه اقتصادی سنگ
تاثیرگذار خواهد بود و مشــکل عمده و اساسی
در این بخش محســوب میشــود .با وجود این
خراســان رضوی صادرات سنگ به کشورهای
عراق ،افغانستان و آسیای میانه دارد.

• 100واحد فعال 82 ،واحد تعطیل
میرزایی رئیس اتحادیه ســنگبری های مشهد
و رئیس کنسرســیوم ســنگ خراســان رضوی
و عضو انجمن ســنگ ایران در تشــریح شرایط
فعلــی تولید ســنگ اســتان مــی گویــد :حدود
 148معدن ســنگ با تنوع و ذخایر قابل قبول،
100واحــد تولیدی فعــال و نیمه فعــال و 82
واحد تخریب و تعطیل شــده در اســتان داریم؛
 42درصــد واحدهــای فعال اســتان مرمریت،
30درصــد گرانیــت ،هفــت درصــد مرمــر،
10درصد تراورتن و ســه درصد بازالت مشکی
تولید می کنند.
مشــکالتی که این صنعت را در برگرفته ،ناشی
از رکود چند ســاله در بخش ساختمانسازی،

تناســب نداشــتن تســهیالت بانکــی بــا ســود
تولیــدات ،مالیــات و ارزش افزوده و نداشــتن
یارانههای دولتی اســت .فــروش تولیدات زیر
قیمت تمام شــده ،تســهیالت پرداخت نشــده
بانکها با ســودهای نامتعادل و جرایم تاخیر،
اعمــال فشــار شــهرداری و دریافــت هزینــه
میلیاردی بــه بهانه تغییر کاربری ،تهیه نشــدن
ســنگ پروژههــای دولتــی ،خریــداری کردن
تولیدات سنگی از دیگر استانها با قیمت باالتر
و وجود واســطهها از مشــکالت کنونی صنعت
سنگ استان است.
وی با بیان این که باید به حوزه سنگ مساعدت
الزم شــود ،می گوید :در زمینه رشــد و توســعه
حوزه سنگ به نگاه مساعد مسئوالن و مدیریت
کالن استانی در حوزه صنفی سنگ نیاز داریم.
اگر بسترسازی مناسب و تأمین زیرساخت های
الزم و مهندســی شــده بــرای افزایــش و بهبود
فضای صادراتی انجام شود ،می توان صادراتی
کیفی و رقابتــی داشــت .از طرف دیگــر ایجاد
فضای ارتباطی وســیع و گسترده با کشورهای
دیگر توســط دولتمردان در این حوزه ضروری
به نظر می رسد.

•دالالن موجب رقابت ناسالم شده اند

رئیــس کنسرســیوم ســنگ خراســان رضوی،
وجود رکود در حوزه ســنگ را از مشــکالت این
حوزه می داند و می گوید :رکود سال های اخیر
مانند دیگر صنایع به حوزه سنگ و صادرات آن
هم آسیب وارده کرده است .اما مسئله دیگری
که صنعت سنگ ما را تحت الشــعاع قرار داده،
حضور دالالن بی تعهد و ورود آنان به واحدهای
تولیدی بــرای فــروش تولیدات به کشــورهای
دیگر است.
در ایــن بیــن بــه واســطه قیمــت گــذاری های
واحدها در رقابتی ناســالم ،بسیاری از واحدها
برای تامین هزینــه های خود مجبــور به عرضه
بدون ســود یــا پاییــن تــر از قیمــت تمام شــده
تولیداتشان هســتند .در صورت برطرف شدن
شــرایط رکود و افزایــش خرید داخلــی ،نیاز به
ایجاد واحدهای تولیدی جدید و بهینه ســازی
و استقرار فناوری روز کامال محسوس است.

•بیشترین سنگ مصرفی در کشور را
داشته ایم

 12درصداز
هزینههارابرای
بازسازیمنابع
طبیعیبهاداره
منابعطبیعی
پرداخت
میکنیم؛اما
درعملازآن
سوچیزیبه
نامحمایت
نمیبینیم

میرزایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برخی
میگوینــد صــادرات ســنگ از اســتان موجب
ناتوانی در تامین نیازهای داخلی شــده اســت
و بــر اســاس گفتــه تولیدکننــدگان  95درصد
ســنگ اســتحصال شــده از معادن خراسان به
تهران و حومــه آن منتقــل و مصرف می شــود،
می گوید :طرح این موضوع که صادرات استان
موجب شده است سنگ از دیگر استان ها وارد
کنیم ،کامال بی اساس است و ما نیازی به ورود
ســنگ از دیگر اســتان ها نداریم .اما ارگان ها،
شــهرداری ها و انبوه سازان اســتان تمایلی به
تامین سنگ از تولیدات داخلی استان ندارند.
با این که خرید سنگ از داخل استان به صرفه تر
است ،اما شــاهدیم که این اتفاق رخ نمیدهد.
با وجــود ایــن آمارهای ســال های قبل نشــان
میدهــد خراســان رضــوی بیشــترین ســنگ
مصرفی در بین استان ها را داشته است.

•مشکل فراوری سنگ در استان ما
جدی است
حسیننکاحیرئیسهیئتمدیرهصنایعمعدنی
شهاب ســنگ درباره وضعیت صادراتی استان و
توانرقابتیسنگاستانمیگوید:سنگاستان
خراسان نسبت به اصفهان و مراکز دیگر به علت
مشکل فراوری ضعیف تر اســت .این مسئله نیز
مربوط به ناوگان کهنه و فرسوده صنعت ماست.
نیاز بــه تجدید دانــش بومی برای عرضه ســنگ
های ســاختمانی قابل رقابت و صادراتی بسیار
محسوس است .گاهی اوقات شاهد هستیم که
سنگاستانمابهاصفهانرفتهودرآنجافراوری
شده و بازگشته اســت .در صورتی که تجهیزات
الزمبرایصنعتسنگتامینشودودولتازاین
صنعت حمایــت کافی کند ،با بازســازی ناوگان
می توانیم پا به عرصههــای صادراتی و بازارهای
رقابتیبگذاریم.

•باید تولید با ظرفیت صادراتی
داشته باشیم

نایــب رئیــس معــدن اتــاق بازرگانــی اســتان

خراسان رضوی درباره موانع صادرات استان
این گونه توضیح می دهد :در طول این سالها
خام فروشــی به علــت موانع موجود بر ســر راه
صادرات بسیار زیاد رخ داده است.
ما بــرای ورود به بازارهــای تجــاری خارجی و
صادراتــی بایــد تولیدات بــا ظرفیت هــای باال
داشــته باشــیم ،اما تولیــدات و دســتگاه های
تولید سنگ ما ظرفیت های الزم را برای سطوح
صادراتــی ندارد .از ســوی دیگر ســاختارهای
موجــود و عــوارض دریافتــی یکــی دیگــر از
مشکالت بزرگ در این مسیر است .برای مثال
مــا  12درصــد از هزینه هــا را برای بازســازی
منابع طبیعی به اداره منابــع طبیعی پرداخت
می کنیــم؛ اما در عمل از آن ســو چیــزی به نام
حمایت نمی بینیم.

•حمایت های استان ما و اصفهان از
صادرکنندگان تفاوتی ندارد
امیرفخریــان رئیــس اداره بازرگانــی خارجی
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت خراســان
رضــوی دربــاره حضــور ســنگ اصفهــان در
بــازار این گونــه توضیح مــی دهــد :در حمایت
از صــادرات ،هیــچ گونــه تفاوتــی بین اســتان
خراسان رضوی و استان اصفهان نیست .بحث
تامین ســنگ اســتان و حضــور ســنگ در بازار
صادراتی بحث عرضه و تقاضاست.
در بخش تولید توان تولیدی باالیی در اســتان
وجود دارد ،در بخش صادرات نیز تمام حمایت
هــای الزم و مشــخص شــده از صادرکنندگان
انجام می شــود .در واقع مســئله رقابت اســت
که تعیین مــی کند کدام ســنگ در کجا حضور

داشــته باشــد و به فــروش برســد .موفقیت در
هر سطح وابســته به توان رقابت پذیری عرضه
کننده است ،اگر واحدی در بازار داخل استان
و بــازار صادراتــی موفق بــوده ،یعنی توانســته
است عرضه بهتر و منطقی تری داشته باشد.

•مشوق های صادراتی خوبی داریم
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان این که
مشوق های صادراتی خوبی در نظر گرفته ایم،
تصریح مــی کند :برای واحد هــای تولیدی که
بتوانند افزایــش صادرات به کشــورهای دیگر
داشته باشند ،مشــوق های مختلف و متنوعی
در نظر گرفته ایم.
بخشــی از هزینه های غرفه در نمایشگاه های
تخصصی خارجی را به واحدهــای تولیدی که
در نمایشگاه حاضر شوند ،پرداخت می کنیم.
این تسهیالت غرفه ها تا ســقف بیست میلیون
تومان در نظر گرفته شده است.
بــرای ثبت برنــد در کشــورهای هــدف هم اگر
واحد صادر کننده مــا بخواهــد در مقصد برند
خــود را ثبت کنــد ،کمک هزینــه 50درصدی
از هزینــه ثبــت برنــد را پرداخــت مــی کنیــم.
تســهیالت بانکــی و یارانــه هایــی بــه ســود
تســهیالت بانکــی پرداخــت مــی شــود .برای
مراکــز فــروش و بازاریابــی مقــدار 50درصد
از هزینــه های حضــور در مقاصــد صادراتی را
پرداخت می کنیــم .در جایزه هــای صادراتی
نیز به میزان یک درصد افزایش و رشــد ساالنه
صــادرات محصــوالت خــود جایــزه صادراتی
دریافت خواهند کرد.

چهرهها وخبرها
مدیر گردشگری شهرداری مشهد:

مدیر کل دام پزشکی استان خراسان رضوی :

نظارت بر تولید  94هزار تن
گوشت مرغ در استان

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری :

نمایشگاه مشاغل خانگی و کسب و کار
کوچک در مشهد برگزار میشود

مدیــر کل دام پزشــکی خراســان رضــوی از نظــارت بهداشــتی بــر تولید
 94هزار تن گوشت مرغ در اســتان از ابتدای امســال خبر داد .به گزارش
روابط عمومی این اداره کل ،احمد شریعتی افزود :طی هشــت ماه اول امسال ،کارشناسان دام پزشکی
مســتقر در واحدهای تولیدی از ورود  408تن گوشــت غیر قابل مصرف طیور به چرخه مصرف انســانی
جلوگیری کرده و برای معدوم کردن این مقدار ،اقدام الزم را انجام داده اند .وی میزان طیور کشتار شده
در کشتارگاه های استان را طی مدت یادشده ،بیش از  51میلیون قطعه اعالم کرد.

برترین های استان در حوزه اقتصاد،
کارت کارآفرینی دریافت می کنند

مدیرگردشگریوامورزائرینشهرداریمشهدگفت:نمایشگاهویژهمشاغل
خانگی و کسب و کارهای کوچک با حضور کارآفرینان عرصه صنایعدستی و
سوغات در سطح عرصه میدان شهدای مشهد برگزار میشود .به گزارش تسنیم علی قناویزچی اظهار کرد:
شهرداری براساس ظرفیتهای در اختیار خود میتواند در کنار دستگاههای متولی ،حمایتهای الزم را
برایایجادبسترمناسببهمنظورتحققاقتصادمقاومتی،تولیدواشتغالانجامدهد.اینحمایتهامیتواند
فرصتی ایجاد کند تا سوغاتی با کیفیت و قیمت مناسب تولید شود و در اختیار شهروندان و زائران قرار گیرد.

با حضور سرپرست معاونت اقتصادی اســتانداری ،پنجمین جلسه کارگروه
تخصصــی امــور اقتصــادی اســتان برگزار شــد .به گــزارش روابــط عمومی
استانداری  ،علی رسولیان در این جلســه گفت :برترین های استان در بخش های مختلف اقتصادی کارت
کارآفرینی دریافت می کنند و تشویق می شــوند .در این جلسه دستور العمل اجرایی صدور کارت های کار
آفرینان نمونه استان و همچنین طرح توســعه نظام مبادالت پیمانکاری ارائه و بررسی کلیات طرح تشویق
برترین های اقتصادی استان تصویب شد.

با حضور فعاالن اقتصادی دو کشور در مشهد انجام شد

امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق اصناف مشهد و اتاق پیشه وران هرات

شرکت اول -روز گذشــته و در نشست همکاری
اقتصادی اتاق اصناف مشــهد و اتاق پیشه وران
هرات افغانستان ،تفاهم نامه همکاری میان این
دو اتاق و همچنین اتحادیه های صنفی دو کشور
به امضا رســید .بــه گــزارش خراســان رضوی،
در ایــن نشســت سرپرســت معاونــت اقتصادی
استانداری گفت :رونق تولید در شهرک صنعتی
هرات ،مرهون همکاری و تالش تولیدکنندگان
ایــن اســتان در بــه راه انداختــن چــرخ تولید با
انتقال دانش فنی به کشــور افغانســتان اســت.
علی رســولیان افزود :توســعه ،پیشــرفت و رفاه
مــردم افغانســتان بــه ویــژه در مرزها ،توســعه و
پیشــرفت و رفاه مردم ایران به ویژه در خراســان
رضوی اســت .وی با بیان این که در اواسط سال
 ،1394نشست استانداران مرزی ایران و کشور
افغانستان با حضور وزیر کشور در مشهد برگزار
و در آن مشــکالت مرزی بین دو کشــور بررسی
شــد ،دربــاره جزئیات آن نشســت گفــت :در آن
نشست سه کمیته مشترک بین خراسان رضوی
وایالتهراتافغانستان درقالبکمیسیونهای
مشترک همکاری بین دو منطقه تشکیل و از آن
زمان تاکنــون اقداماتــی در این زمینــه از جمله
سفر اســتاندار خراســان رضوی به هرات انجام
شد .اکنون چهار کمیسیون مشترک بین استان
خراسان رضوی و استان هرات تشکیل شده که
دو کمیسیون در هرات و دو کمیسیون در مشهد
بوده است.
وی اظهار کرد :نتیجه اقدامات این کمیسیون ها
تا کنون تسهیل شــرایط حمل و نقل کاال در مرز
دوغارون و ایجاد رفاه برای مســافران و حامالن
کاالهایی اســت که قصد عبــور از مــرز را دارند.
همچنین در کنار آن تالش شده است ترانزیت از
مرز دوغارون افزایش یابد.
رســولیان گفت :در این کمیسیون ها مشکالت
امنیتــی در مــرز ویژه تبــادل کاال و تردد مســافر
و موانــع اقتصــادی در مــرز مطــرح و بــرای آن
چارهاندیشی شــده اســت .همچنین مشخص

شدن ساعت کار گمرک دوغارون ،کاهش هزینه
گمرک بــرای عبــور کامیون های افغانســتانی،
پیگیری برای تســهیل صدور گذرنامه در مرز از
دیگر نتایج برگزاری کمیســیون های مشــترک
بین هرات و خراسان رضوی بوده است.
وی اظهار کرد :در این کمیســیون ها مقرر شد،
بخــش  cipدر این گــذرگاه به منظــور رفاه حال
مســافران و تاجرانی که مدتی در مــرز دوغارون
توقف دارند ،ایجاد شود که اقدامات الزم در این
زمینه انجــام گرفت و تا  20روز آینــده این مکان
افتتاح می شود.
وی با تاکید بر تسریع در گشایش مسیر ریلی بین
ایران و افغانستان گفت :با راه اندازی این مسیر
ریلی ،هزینــه ترانزیت کاال به نحــو قابل توجهی
کاهش می یابد و تجارت آسان می شود.
رسولیانافزود:تاکنونساختسهقطعهازمسیر
ریلی که بر عهده ایــران بوده ،به اتمام رســیده و
ساخت سه قطعه نیز از این مســیر ریلی بر عهده
افغانستان است که ایران آمادگی دارد این مسیر
را تا حد ممکن ادامه دهد.
وی اظهــار کــرد :در حــوزه اســتفاده مــردم
افغانستان از خدمات درمانی در خراسان رضوی
نیز بهترین استادان و پزشکان مشهد وارد هرات
شدند تا دانش پزشکی و فناوری در این زمینه را
به آن منطقه منتقل کنند و قدمی در مسیر توسعه
آن بردارند.
وی ادامــه داد :نگاه خراســان رضــوی در حوزه
اقتصــادی و تبــادالت تجــاری ،فقــط افزایــش
صادرات کاال به کشــور افغانســتان نیست بلکه
انتقــال دانــش فنــی و کمــک بــه بخــش تولید
افغانستان نیز مدنظر است.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد  :نــگاه ایــران به
بازارچه های مرزی مشــترک کمک به معیشت
مرزنشینان و تامین امنیت کشور است لذا تالش
شده با توافق طرفین ،کاالهای مشخص در وزن
معین در بازارچه هــای مرزی دو کشــور مبادله
شود تا هر دو طرف منتفع شوند.

•وضعیت مرزی دوغارون در شأن
دو کشور نیست

در ایــن مراســم همچنین رئیــس اتــاق اصناف
مشــهد نیز با بیان این که موضوع ســهولت رفت
و آمد تجار و کسبه بین کشور ایران و افغانستان
امری مهم و ضروری اســت،گفت  :متاسفانه آن
چه هم اکنون به عنوان مرز ما در دوغارون وجود
دارد ،در شأن کشــور جمهوری اسالمی ایران و
جمهوری افغانستان نیست.
سالهای ســال مســائلی در کشــور افغانستان
اتفاق افتاد و ما ایرانیها همواره در کنار برادران
همکیش و آیین خــود حضور داشــتیم و با آنها
همراه شدیم.
محمــود بنانــژاد با بیــان این کــه فراهــم کردن
زمینههــای الزم بــرای ایجاد همکاری ،شــامل
شناســایی و ایجــاد ظرفیــت در دو کشــور برای
جذب ســرمایهگذاری امری مهم است ،تصریح
کرد :قاعدت ًا مدیران صنفی در هر شهری اشراف
کاملتــری به تمــام امــور تجــاری شــهر دارند و
میتوانند ظرفیتها را بهتر شناسایی کنند و به
همتای خود در کشور مبدا ،پیشنهادهای نتیجه
بخش تری ارائه دهند.
رئیس اتاق پیشــه وران هــرات در این مراســم با
تاکید بر لزوم وجود سود دو طرفه درباره مبادالت
اقتصادی دو کشور گفت :با کمال تاسف تاحدود
یک ســال و نیم پیش طرف ایرانی تنها به دنبال
ســود مطلق بود ولی هم اکنون دوستان ایرانی
در بخــش خصوصــی و دولت ایــران درک کرده
انــد کــه ســود و مزیــت مطلــق وضعیتی بســیار
شکننده دارد ،اگر ســود تنها به نفع ایران باشد،
افغانستانی ها هر زمان احساس کنند سودشان
از بازارهایی مانند ترکیه بیشــتر است ،به سراغ
تبادالت اقتصادی با آن بازارها خواهند رفت.
فیــض زاده دربــاره میــزان واردات انجام شــده
توسط اصناف این کشور گفت :در  9ماه امسال،
اصناف ما بیــش از  300میلیارد تومــان کاال از
ایران وارد کرده اند.

•روابطمردممحورمیاندوکشور

سیدنورا...راغی،سرکنسولافغانستاندرمشهد
نیز در صحبت های خــود به بحث روابــط بین دو
کشــور پرداخت و بیان کرد :روابط بین کشــورها
دردوبخشروابطدولتمحورومردممحورانجام
میگیرد.روابطدولتمحوربراساستوافقنامهها
صورت می گیرد .اما اگر روابــط دولت ها به گونه
مردم محور توسعه یابد که این نشست نمونه ای از
آناست،مشروعیتوثباتبیشتریخواهدداشت
و همچنین دارای منفعت های دراز مدت و پایدار
برایدوکشورخواهدبود.

•کارکردهایاجتماعیمناسباتتجاری
رئیسشورایاسالمیمشهدبااشارهبهخلعورود
اصنافدربحثتجارتخارجه،افزود:اینرویکرد
باید به طوری جدی پیگیری شود و ما نیز در حوزه
شورای شــهر و شهرداری مشــهد در این زمینه به
عزیزانماندرهراتکمکخواهیمکرد.
محمدرضــا حیــدری افــزود :مناســبات تجاری
جدایازمنافعاقتصادیکارکردهایاجتماعی،
فرهنگی و سیاسی دارد و صرف مبادالت تجاری
شــاید هدف اصلــی نباشــد و از آن بــرای ورود به
تبادالتفرهنگیاجتماعیاستفادهخواهدشد.
علی غفوری مقدم معاون امور بازرگانی و توســعه
تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی هم در این نشســت با اشــاره به اشتراکات
موجودبیندوکشور،آنهارامزایایمهمافزایش
تعامالت دانست و افزود :طی دو سال اخیر اتفاق
خوبیرخدادکهآن،افزایشتعامالتبیندوبخش
خصوصی صنفی مشــهد و هرات بود؛ تعاملی که
جایآندرروابطدوکشورخالیبودویقینداریم
این کار مــی تواند به توســعه همــه جانبه مباحث
تجاری دو کشور کمک کند .در پایان این نشست
دو تفاهم نامه همکاری مشترک بین اتاق اصناف
مشهد و اتاق اصناف پیشه وران هرات و همچنین
 20تفاهمنامهنیزبین 20اتحادیههمموضوعاین
دوشهربهامضارسید.

گزارش
کارت سبز مسئوالن
برای گرانی  ۱۰تا  ۲۵درصدی آجیل

داغ آجیل یلدا

محمدامین شــرکت اول -قیمت میوه و آجیل و شــیرینی و دیگر اقالم
مورد اقبال مردم در ایام نزدیک به شــب یلدا ،از آن دست موضوعاتی
استکههمهسالهمطرحمیشود؛موضوعیکهانتقاداتمردمرانیز
به همراه دارد .برای بررســی وضعیت این بازار با تعدادی از متولیان
بازار گفت و گو می کنیم .باال رفتن یک شــبه قیمــت آجیل یا کمیاب
شدنبرخیمیوههایمخصوصاینشبیاعرضهنوعبیکیفیتآن
اگرچه گاهی با توجیهات مختلف مسئوالن روبه رو می شود و آسمان
گرانیرابهریسمانعطشخریدمردمگرهمیزنندامابهنظرمیرسد
گاهی اوقات فقط توجیه نبود نظارت اســت .تردیدی وجود ندارد که
ایرانیهابرایپاسداشتاینرسمدیرینهدورهمیدربلندترینشب
سال تدارک مفصلی می بینند اما گران کردن اقالم پر مصرفی مثل
آجیلکهامسالزمزمهگرانیاشتا 25درصدهمشنیدهشده،اقدام
درستی از سوی اصناف نیست آن هم به بهانه های مختلف دقیقا در
آستانه شب یلدا .اگرچه روز گذشته رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار
تهران،نوساننرخارزرادلیل افزایش۲۵درصدیقیمتآجیلبرای
شبیلدابیانکردهبود،امارئیساتحادیهصنففروشندگانآجیلو
خشکبار مشهدباتکذیبخبرافزایش  25درصدیمیگوید:افزایش
قانونی قیمــت آجیل تنها به میزان 10درصد اســت کــه البته تاکید
می کنم این موضوع به علت افزایش قیمت ارز است .علیرضا ارزانی
ممقانی در گفت و گو با «خراسان رضوی» می افزاید :اقالم خشکبار
موجود یا کاالهای وارداتی اســت که از خارج از کشور توسط تاجران
وارد می شود یا مانند پسته جزو اقالم صادراتی ماست و هر دو بخش
متاثر از نوسانات قیمت ارز است؛ موضوعی که در یک ماه اخیر شاهد
افزایشآنبودیموبالطبعبرقیمتخشکبارنیزبیتاثیرنخواهدبود،
اما خبر افزایش 25درصدی قیمت صحیح نیســت و مجوزی در این
زمینه صادر نشده اســت .افزایش قانونی قیمت آجیل تنها به میزان
 10درصداستکه بههیچوجهبهموضوعفرارسیدنشبیلدامربوط
نیست .البتهمشاهداتمیدانیواظهاراتبرخیازمخاطبانگرانی
یکشبهقیمتآجیلراتاییدمیکند.
با این حال علیرضا ارزانی ممقانی درباره نظارت ها در این خصوص
می گوید :در زمینه شــب یلدا هم ما در اتحادیه ،گشــت های ویژه ای
را پیش بینی کرده ایم تا با بازرســی از واحدهای صنفی بر عملکرد و

قیمتگذاریآنهانظارتبیشتریداشتهباشند.بهتمامشهروندان
اطمینان خاطر می دهیم مــا هیچ کمبودی در هیچ قلم از خشــکبار
نداریم و به هیچ وجه شــاهد افزایش یکباره و حبابی شــکل در قیمت
خشکبارنخواهیمبود.

•شیرینیافزایشقیمتندارد

رئیساتحادیهشیرینیوبستنیمشهدنیزباتاکیدبراینکه بهمناسبت
اینشبماشاهدافزایشقیمتنخواهیمبودوکنترلبازاررادردستور
کارخودقراردادهایم،میگوید:گشتهایویژهاتحادیه در 13منطقه
شهرداریبههمراهبازرسانسازمانصنعت،معدنوتجارتوبازرسی
اتاق اصناف فعالیت خود را آغاز کرده اند .محمــد فرزانی با تاکید بر
اینکهالزماستهموطنان اقالمموردنیازخودرا ازواحدهایمجاز
خریداری کننــد ،تصریح می کنــد :این اقالم اگــر در مکانهایی جز
قنادی و شیرینی فروشــی توزیع میشــود ،مورد تایید ما و بهداشت
نیســت .وی ادامه می دهد :در خصوص توزیع شیرینیجات در این
روزهای نزدیک به شب یلدا با مشکل روبهرو نیستیم و اقالم به اندازه
کافیاستودراینشبدراختیارمردمقرارخواهدگرفت.

•کمبودمیوهنداریم

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی نیز روز گذشته در
گفت و گو با ایرنا گفت :تعادل و آرامش در بازار میوه شــب یلدا برقرار
اســت و مشــکلی در توزیع و تامین میوه اســتان وجود ندارد .مجتبی
مزروعی افزود :کمبود میوه به جز انار وجود نــدارد که آن نیز به دلیل
کاهش 90درصدی تولید انار ناشی از سرمازدگی باغ های این میوه
اســت .وی اظهار کرد :در صورت هر گونه کمبود میوه و نیاز به تامین
آنشرایطالزمبرایتنظیمبازارمهیاستوآمادگیعرضهاقالممورد
نیازدربازاروجوددارد.ویگفت:برایتامینمیوههاییمانندپرتقال
ونارنگیهماهنگیهایالزمبااستانمازندرانانجامشدهاست.

