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اعتماد به غرب ،حماقتی دوباره

معاون دادستان مرکز استان به سازمان صنعت ومعدن هشدارداد

اولتیماتومدادستانیدربارهمعادنغیرمجاز
خبر

مسعود حمیدی

سازمان بسیج رسانه به مناسبت سالگرد اشغال فلسطین
(روز نکبت  -سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی) بیانیه
ای به شــرح زیر صادر کرد«:کشــتار خصمانــه ده ها تن و
زخمی شــدن تعداد بی شــماری از فلســطینیان توســط
نیروهــای نظامــی و نژادپرســت رژیــم صهیونیســتی در
سرزمین های اشــغالی ،هنگامی دردناک تر است که در
خفقان رسانه ای صورت می گیرد.
مســلمان بودن ایــن مردمان به کنار  ،انســان بودنشــان
را که نمیشــود الی خروارها سکوت رســانهای و خبری
مدفون کرد.کشتار مردم مظلوم فلسطین به دست رژیم
نژاد پرست صهیونیستی  ،به حدی گسترده و وسیع است
کــه در قاب تصاویــر خبــری گنجانده نمیشود.ســکوت
سازمانهای به اصطالح مدافع حقوق بشری ،دولتها،
کشورهای اسالمی و حتی انجمنهای آزاد و مستقل در
قرنی که فریاد زنده باد انسان از شرق تا غرب عالم به گوش
میرسد ،بسیار عجیب و دردناک است».
در بخش دیگری از بیانیه سازمان بسیج رسانه به مناسبت
سالگرد اشغال فلســطین آمده اســت« :از همه آن ها که
بگذریــم ،خفقان رســانهها و اصحاب رســانه در گســتره
گیتی ،نشان از وجود استانداردهای دوگانه در مصادیق
حقوق بشر دارد که باید توسط انسانهای آزاده و مستقل
بررسی و راهکاری مناسب برای آن اندیشیده شود.
با این که رژیم صهیونیســتی ســابقه ای بــس طوالنی در
اشــغالگری ،کشــتار و جنایــت دارد ،متاســفانه حمایت
های بی دریــغ هیئت حاکمــه آمریکا و تالش های شــرم
آور برخــی رهبران خــام اندیش و نورســیده منطقه برای
برقراری ارتبــاط پیــدا و پنهان ،ذلــت بار و ننگیــن با این
رژیــم ،باعث جری تر شــدن و گســتاخی بیشــتر رهبران
رژیم صهیونیســتی در به خاک و خون کشیدن تظاهرات
مسالمت آمیز جوانان مظلوم فلسطینی شده است.
این جنایت رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی،
نشــان دهنده خوی غیرانســانی این رژیم اشغالگر است
که باید با مقاومت و ایســتادگی بر آن پیروز شد.در چنین
شــرایطی که غرب حامی ایــن رژیم کودک کش اســت،
نمیتوان از آلمان و انگلیس و فرانســه انتظار داشــت که
آنها بدون آمریکا برجام را حفظ کنند ،سگ زرد هم برادر
شغال است».

معاون دادســتان مرکز اســتان با تاکید بــر این که
برداشــتهای غیرمجــاز از معــادن ،جرم مشــهود
بهحســاب میآیــد و نیــروی انتظامــی موظــف بــه
برخــورد و تعطیلــی محل برداشــت اســت ،گفت:
ظاهــرا همــکاری خوبــی بیــن نیــروی انتظامی و
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان وجود ندارد
لذا طی مکاتبــه ای با این دونهــاد ،مهلت یکماهه
به آنها داده شــد تــا تمامــی محلهای برداشــت
غیرمجاز در محدوده شهر مشهد را تعطیل کنند.
قاضی محمد بخشــی محبی با اعالم ایــن خبر ،به
خراســان رضوی اظهارکرد :هر وســیلهای هم که
در محل برداشــت معادن وجود داشته باشد حتی
ماشینآالت سنگین باید مصادره و پرونده کیفری
بهاتهامتخریبمحیطزیستبرایبهرهبردارانغیر
مجاز تشکیل شود.
وی بابیــان این که در جلســه اخیر رئیس ســازمان
صنعت و معدن اســتان با دادســتانی ،از همکاری
نکــردن نیــروی انتظامــی در تعطیلــی محلهای
برداشــت غیرمجاز محــدوده مشــهد گالیه شــده
اســت ،افزود:بازدیدهای صورت گرفته نشان می
دهد در جاده های بوفالو  ،فردوسی و شمال مشهد
در مجــاورت کوههــای هــزار مســجد ،محلهــای
برداشــت مواد معدنی بهصــورت غیرمجــاز وجود

دارد و با توجــه به این که ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت متولی امور معادن اســت و نیروی انتظامی
نیز اعالم کرده آمادگی کامل برای همکاری با این
سازمان را دارد ،الزم اســت پیگیری جدی تری در
این باره انجام شود.
معاون دادستان تصریح کرد :بعد از به اتمام رسیدن
اینیک ماه ،درصورتیکه در محدوده شــهر مشهد
شاهد برداشت غیرمجاز از معادن باشیم ،با توجه به
دستور دادستان ،برای احقاق حقوق عامه ،شخص
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تحت
پیگرد قانونی قرار خواهــد گرفت .همچنین بعد از
اتمام مدت یک ماه ،همین رویه برخورد برای معادن
دیگر استان نیز اجرا خواهد شد.
وی توضیح داد :برای برخی معادن بهصورت خاص
دستور قضایی صادر شد مانند دو محل برداشت در
جاده بوفالو و دو محل دیگر در جاده توس که شخصا
معادن محدوده توس را چند ماه پیش تعطیل کردم
اما بعــد از مدتی ،به دلیل همــکاری نکردن نیروی
انتظامی با سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان،
این معادن دوباره فعالشــدند .طبق قانون نیروی
انتظامی موظف به همکاری در این زمینه است.
بخشــی محبی ادامــه داد :معادنی هم کــه دارای
مجوز برداشــت هســتند باید تمامی پیوست های
زیســتمحیطی را داشــته باشــند و اگر بــدون این
پیوست باشند ،در قالب گروههای گشت مشترک
برای تعطیلی معادنی که شرایط زیستمحیطی را
رعایت نمیکنند ،اقدام خواهد شد.

معــاون دادســتان ادامه داد :درگذشــته ســازمان
صنعت و معدن مجــوز فعالیت برای معــادن صادر
میکرد و بازرســی محیطزیســت نظارت چندانی
بر فعالیت آنهــا نداشــت و تصــور میکردند فقط
باید بر پهنههــای چهارگانه خود نظــارت کنند که
درنتیجهماشاهدتخریبهایگستردهدرپهنههای
معدنی اســتان بودیم .اما به تازگی با پیگیریهای
انجامشدهاینهماهنگیهابیشترشدهوامیدواریم
طی مــاه آینده شــاهد تعطیلــی کامــل محلهای
برداشت غیرقانونی مواد معدنی در مشهد باشیم.
بخشــی محبــی افــزود :گام بعــدی در برخــورد با

محلهای برداشــت غیرمجــاز مواد معدنــی ،احیا
و مرمت محلهــای برداشــت مواد معدنی اســت.
متاســفانه شــاهد آن هســتیم که بعد از اتمام دوره
ن  ،افراد محل را ترک می کنند و برای
فعالیت معاد 
دریافت مجوز به محل دیگری میروند درحالیکه
پســماندها و الشهسنگ های اکتشــافات در محل
باقی می ماند و چهره محیطزیست را به هم میریزد
وعالوه بــر ایــن کــه باعــث تخریب محیط زیســت
میشود ،در آینده یکی از مهمترین منابع حرکت ریز
گرد ها در استان خواهد بود به همین دلیل متولیان
باید برای ترمیم آنها اقدام کنند.

بر اساس آمار رسمی مرکز ملی آمار کشور مشخص شد:

افزایش 7/8درصدی شاخص قیمت کاالی مصرفی خانوار استان در فروردین نسبت به 12ماه قبل

جــدول تغییر قیمــت کاالها و خدمــات مصرفی
شــهری در فروردین نسبت به اســفندماه حدود
 1.5درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 5درصد و نســبت به  12ماه منتهی به ماه جاری
حدود  7.1درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار درباره «شاخص
قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای

شــهری و روســتایی» ایــن افزایــش در مناطــق
روســتایی به ترتیب؛  1.4درصــد 5.6 ،درصد و
 10.6درصد بــوده که درمجموع ،این شــاخص
برای کل اســتان چــه روســتایی و چه شــهری به
ترتیب؛  1.5درصــد 5.1 ،درصــد و  7.8درصد
افزایش داشــته اســت .همچنین بر اســاس این
گــزارش ،نــرخ تــورم مناطق شــهری اســتان در

ســال گذشــته حدود  7.5درصد و برای مناطق
روستایی  11.5درصد و نرخ تورم کل خانوارهای
استان در سال  96برابر با  8.3درصد بوده است
.باالتریــن نــرخ تورم اســتانی در ســال گذشــته
مربــوط بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا
 11.2درصد و کمترین آن مربوط به استانهای
اصفهان و بوشــهر با  6.8درصد بوده اســت .این

شــاخص بــرای کل کشــور  8.2درصد بــوده که
شــاخص تورم اســتان با شــاخص تورم کشــوری
تقریبــ ًا برابــر اســت.همچنین نتایــج نــرخ تورم
استانی نشان می دهد ،بیشــترین نرخ تورم 12
ماهه  11/1درصد و مربوط به اســتان لرســتان
اســت و کمترین نرخ تورم  12ماهــه  5.6درصد
و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

اخبار
سیاست

دبیر کنفرانس بینالمللی افق نو خبر داد

ادامه برگزاری نشستهای
تخصصیافقنودردانشگاههاتاامروز

دبیــر ششــمین کنفرانــس بینالمللی افــق نــو از ادامه
برگزاری نشســتهای تخصصــی با موضوع فلســطین،
پایتخــت همیشــگی فلســطین در دانشــگا هها تــا ٢٦
اردیبهشــت ماه(امروز) خبر داد .به گزارش ستاد خبری
کنفرانــس بینالمللی افــق نو ،نــادر طالــب زاده با بیان
ایــن خبر اظهــار کرد :برگــزاری نشســتهای تخصصی
ششــمین کنفرانس بینالمللــی افق نو که از شــنبه 22
اردیبهشــت ماه آغاز شــده بود ،همچنان ادامه دارد .وی
افزود :همزمان با دومیــن روز کنفرانس بینالمللی افق
نو ،چهار کارگاه تخصصی در نوبت صبــح و چهار کارگاه
تخصصی هم در نوبــت عصر با حضــور مهمانان خارجی
کنفرانس از  22کشــور جهان برگزار شد .دبیر ششمین
کنفرانس بینالمللی افــق نو تصریح کــرد :کارگاه های
تخصصــی کنفرانــس افق نــو با حضــور شــخصیت های
بین المللی از آمریکا و اروپا در دانشــگاههای مشــهد و با
حضور جامعه دانشگاهیان تشکیل میشود .نادر طالب
زاده افزود :نقش اســرائیل در غرب آســیا ،ایــران قربانی
تروریســم ،نابودی اســرائیل بر اســاس قرآن ،فروپاشــی
امنیتی اسرائیل و موضع ترامپ در انتقال سفارت آمریکا
از تل آویو به قدس شریف ،مهم ترین محورهای مورد بحث
نشستهایتخصصیکنفرانسبینالمللیافقنواست.
وی خاطرنشــان کرد :ویژه برنامه های ششمین همایش
بینالمللی افق نو که با همکاری موسسه جوانان آستان
قدس رضوی در حال برگزاری است ،امروز پایان می یابد.

تجمعحمایتازفلسطیندرحرم
مطهرحضرتامامرضا(ع)برگزارشد
جمعی از زائران و مجاوران ،دوشنبه شب با تجمع در رواق
امام خمینی (ره) حرم مطهر امام رضا (ع) با عنوان «نماز
را در قدس می خوانیــم» ،انتقال ســفارت آمریکا به بیت
المقدس را محکوم و از فلســطینیان حمایــت کردند .به
گزارش ایرنا ،عضو مجلس خبرگان رهبری در این تجمع
گفت:رژیمصهیونیستیبهبهانهحرکتدینیحولمحور
ستاره داوود ،در یک جنگ شــش روزه ،صحرای سینا در
مصر ،بلندی های جوالن در ســوریه و بخشــی از اردن را
تصاحب کرد .آیــت ا ...محمد هــادی عبدخدایی افزود:
با پیروزی انقالب اســامی به رهبری امام خمینی (ره)،
نخستین حمایت از فلســطین و دعوت مسلمانان جهان
به حمایت از فلســطین و نجات بیت المقدس آغاز شــد و
مسلمان های جهان بیدار شدند .وی اظهار کرد :در لبنان
نیز به برکت انقالب ایــران حزب ا ...به وجــود آمد که در
انتخابات اخیر هم پیروزی مهمی کسب کرد .وی گفت:
پیروزی حزب ا ،...پیروزی ما و خط مقدم جبهه مقاومت و
شکست آمریکاست .آیت ا ...عبد خدایی افزود :فلسطین
قبله اول ماســت و باید با تمــام توان از آن دفــاع کنیم .در
این مراسم شــرکت کنندگان با صدور بیانیه ای ،انتقال
سفارت آمریکا به بیت المقدس را محکوم کردند.

چهرهها وخبرها
رئیسسازمانجهادکشاورزیاستان:

عضوکمیسیونعمرانمجلس:

باید زمینه صادرات مصالح
ساختمانی استان فراهم شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت :بیشتر اراضی کشاورزی قولنامه
ایاستکه اینموضوعبهبخشکشاورزیآسیبجدیواردمیکند.بهگزارش
روابطعمومی ،مزروعیگفت:درتجمیعاراضیکشاورزیدراستان،محوریتآب بایدمدنظرقرارگیرد.معاون
سازمان امور اراضی کشور نیز گفت:اراضی کشــاورزی ما از خرده مالکی رنج می برد .صیدی نژاد اظهار کرد:
یکپارچگیاراضیدرکاهشهزینهوافزایشبهرهوریتاثیربهسزاییداردودولتنیزبرایجلوگیریازخردشدن
اراضیکشاورزی،مشوقهاییازجملهبیمهمحصوالتکشاورزیوتخفیفآببهارابهکشاورزانارائهمیدهد.

در نشست کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت شتاب گرفتن تعامالت اقتصادی
با نگاه به ظرفیتهای استان

•نمایشگاه های منطقه ای  ،فرصتی برای توسعه
تعامالت اقتصادی با همسایگان

منوچهر ســلطانی ،مدیر نمایشــگاه های خارجی نمایشــگاه
بین المللی مشــهد نیز از صــدور مجوز برای برگــزاری حدود
500نمایشــگاه در کشــور طی امســال خبــر داد و گفت :هم
اکنون برای اعزام هیئتهای خارجی ،با توجه به بحث تامین
ارز با دغدغههایی مواجه ایم که ســاز و کار و شــیوه نامه آن در
دست بررسی نهادهای مربوط است و ما نیز پیگیر این موضوع
هســتیم .وی در ادامه به تشــریح ظرفیتهای خدمات فنی و
مهندســی در عمان پرداخــت و گفت :این کشــور در حوزهای
که ذکر شــد ،دارای شــرکت های توانمندی است که شماری
از آن ها ایرانی هستند .این کشور هم اکنون موجی از نوسازی
و احــداث مجتمع هــا و بازارهــا را تجربه می کند کــه ظرفیت
مطلوبی را در بخش خدمات فنی و مهندسی برای متخصصان
ایرانی فراهم می آورد.
سلطانیازبرگزاریدونمایشگاهنیزدرکشورهایتاجیکستان
و تاتارستان در شهریور و مهرامسال خبر داد و یادآور شد :عالوه
بر این موارد ،شــاهد برپایی دو نمایشگاه در کشورهای آلمان

صادرات سیب استان در فروردین
 ۵۷۲درصد افزایش یافت

بیشتر اراضی بخش کشاورزی
قولنامهای است

عضو کمیســیون عمران مجلس گفت :باید بــا فراهم کردن زمینــه صادرات
محصوالتومواداولیهساختمانی،زمینهاشتغالزاییرافراهمکنیم.حمید
بناییدرگفتوگوباتسنیماظهارکرد:هرنوعوارداتمحصوالتدرحوزهتکمیلطرحهایعمرانیکهمشابه
آندرداخلتولیدمیشود،بایدمتوقفشودتاازاینطریق،تولیدکنندهداخلیانگیزهتولیدراداشتهباشد.وی
با بیان این که بسیاری از کشورها خواهان مراوده با ما هستند ،گفت :در صورتی که بتوانیم در رایزنیها ثابت
قدمباشیمومحصوالتباکیفیتدرکشورتولیدشود،دسترقبادرجذببازارهایمنطقهکوتاهخواهدشد.

رئیس کمیســیون صــادرات خدمات فنــی و مهندســی اتاق
بازرگانی خراســان رضوی گفت :بازار بعضی کشــورها برای
دریافت خدمات فنی و مهندســی رو به توســعه اســت و از این
منظر ،باید ضمن شناســایی مقاصــد جدیــد  ،ظرفیت تعامل
مطلوبی را نیز فراهم کنیم .یکی از این کشــورها ،عمان است
که پیشــنهاد کرده ایــم تعامالتمان در حــوزه ایــن خدمات را
در چارچــوب تعاملی بــا بخش هــای مرتبط داخلــی و فعاالن
اقتصادی این کشور ،توسعه بخشیم.
به گــزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن
و کشــاورزی خراســان رضــوی؛ محمدرضــا رئیســی کــه در
نخستین نشست این کمیسیون در سال  97سخن می گفت،
بر اهمیت تدوین برنامهای منســجم برای پیشبرد اهداف این
ساختار تاکید کرد و یادآور شد :کشورمان هم اکنون در بزنگاه
دشواری قرار دارد و به همین واسطه ،چالشهایی پیش روی
فعاالن اقتصادی شکل گرفته است که امیدواریم به مدد ابتکار
متولیان و جوانان خالق این مرز و بوم ،مشکالت مذکور حل و
فصل شود.

رئیسادارهبازرگانیخارجیسازمانصنعت:

و ویتنام و ســه نمایشــگاه در شــهرهای هرات ،کابل و قندهار
افغانســتان خواهیم بــود که همــه آن ها ،بســترهای مطلوبی
برای عرضه توانمندیهای فعاالن اقتصادی خراسان رضوی
دارند .مرتضی فراتی رایزن نمایندگی وزارت امور خارجه در
شمال و شرق کشور نیز در ســخنانی به ارتباطات خوب ایران
با بعضی کشــورهای منطقه پرداخت و گفت :اکنون تعامالت
با کشــورهای ازبکســتان ،تاتارســتان و ...رو به توسعه است و
همزمانشاهدشکلگیریظرفیتهایاقتصادیمطلوبینیز
در داخل این کشورها هستیم که بستر ورود فعاالن اقتصادی
ایرانیرابیشازپیشفراهممیکند.دربارهکشورترکمنستان
نیز ،ســفر اخیر ریاســت جمهوری اتفاقات خوبی را رقم زد که
آزادی اتباع ایرانی زندانی در این کشور ،یکی از برکات آن بود.

• ضرورت تعامل کمیسیون های اتاق با هدف اتخاذ
رویکردی همسو در موضوعات ارزی

اما هادی حقیقی کارشــناس اســتانداری خراســان رضوی،
در ســخنانی گفت :تحوالت سیاسی اخیر باعث شــده تا وارد
مرحله جدیدی از فعالیتهای اقتصادی شــویم و تالش کنیم
اقداماتمان را خارج از سیطره دالر ادامه دهیم.
وی تاکیــد کــرد :نظر بــه شــرایط موجــود ،بایــد فعالیتهای
منطقهایمان را با سرعت و شتاب بیشتری پیگیری کنیم و در
این عرصه ،نقش بخش خصوصی باید پررنگ باشد .همزمان
دولت نیز باید برنامههایی را که در حوزه ارزی پیشبینی کرده
است ،عملیاتی کند.
حقیقی یادآور شد :اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در حال
تشکیل اســت و از متقاضیان برای عضویت در آن دعوت شده
است .درخواست ما حضور پررنگ تر فعاالن اقتصادی در این
اتاق اســت.وی از سفر والی هرات به مشــهد در تیرماه امسال
خبر داد و گفــت :برنامه ریزی هایی بــرای تعامالت اقتصادی
با این والیت داریم و بخش خصوصــی می تواند از این ظرفیت
بهره الزم را ببرد .همزمان در روزها و ماه های گذشته نیز شاهد
حضور هیئت ها و مقامات کشورهای مختلف نظیر گرجستان
یا هیئتی از ایالت بایرن آلمان بودیم کــه همه این ها ،ظرفیت
ها و فرصت هایی را در دل خود برای فعاالن اقتصادی استان
داشت .به همین منظور باید بخش خصوصی جدیتر و پررنگ
تر ظاهر شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان گفت:
صادراتسیبتازهازاستان،درفروردینامسالنسبتبهمدتمشابهسالقبل
بیش از 572درصد افزایش داشته است .به گزارش روابط عمومی این سازمان  ،امیرفخریان اظهار کرد :در این
مدت،سیبرتبهدوماقالمعمدهصادراتیاستانبعدازصادراتزعفرانرادربستهبندیبیشاز 30گرمیداشته
است .وی افزود :در مدت ذکر شده 23هزار تن سیب به ارزش بیش از 9میلیون دالر به کشورهای هدف استان
صادرشدهکهاینرقمدرمدتمشابهسالقبلپنجهزارتنبهارزشیکمیلیونو 405هزاردالربودهاست.

دبیر کل خانه صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان رضوی مطرح کرد:

سرمایه گذاری مشترک راهکار تداوم تجارت با افغانستان

گروه اقتصاد /افغانســتان یکی از مهمترین بازارهای تجاری و صادراتی
کشور ماســت که ســهم عمده ای از آن به استان خراســان رضوی تعلق
دارد .وجود اشتراکات زبانی و قومی باعث شده دو کشور به یک تجارت
پایدار و همکاری مشــترک برســند .هم اکنــون عمده تجارت مــا با این
کشور ،در حوزه صنایع غذایی اســت هر چند که به دلیل اقتصاد نوپای
این کشور ،کاالهای زیادی را می توان به این کشور صادر کرد و به حوزه
خاصیمحدودنمیشود.درسالهایاخیر،شاهدبودیمکمیمعادالت
صادراتبهافغانستانبههمریخت.ورودرقیبانسرسختیمانندترکیه،
هند،پاکستانو...عرصهرابرصادرکنندگاناستانسختکردوهرچند
در سال گذشته شاهد افزایش صادرات اســتان خراسان رضوی به این
کشور بودیم ولی ورود رقیب تازه نفسی مانند ترکیه ،اعالم خطری است
که ممکن است در برخی حوزه ها ،بازار را از تجار ایرانی بگیرد .از سویی
مزاج دولتمردان افغانستانی در سالهای اخیر دستخوش تغییر و تحول
شده است .نگاه تاجران و سیاستمداران سیاسی و اقتصادی افغانستان
به سمت تولید محور شدن این کشــور پیش رفته است و دیگر به واردات
ِصرف محصوالت بسنده نمی کنند .گزینه پیشنهادی این کشور به تجار
ایرانی «مشارکت اقتصادی» است .افغانستانی ها به این نتیجه رسیده
اند که واردات ِصرف محصوالت به آن هــا کمک چندانی نمی کند پس
به سمت تولید مشــارکتی محصوالت ،مخصوصا محصوالت صنعتی و
ماشینی پیش رفته اند .آن ها خواهان این هستند که دو طرف اقتصادی
به صورت سرمایه گذاری مشترک ،کارخانه های تولیدی در این کشور
بنا کنند تا هم تولید در این کشور رونق یابد و هم اشتغال حاصل شود.

•کاالی کم کیفیت بالی جان صادرات
درباره تجارت افغانســتان بــا فیــروز ابراهیمی دبیــر کل خانه صنعت،
معدن و تجارت اســتان خراســان رضوی گفت وگو کردیــم .ابراهیمی
ظرفیت صادراتی استان خراســان رضوی به افغانستان را مثبت و رو به
رشد ارزیابی می کند و سهم صادراتی استان به افغانستان را  50درصد
از کل صادرات کشــور می داند« :ســاالنه حدود دو میلیارد دالر کاال از
کشور به افغانستان صادر می شود که حدود یک میلیارد آن سهم استان
است .در زمینه صادرات به افغانستان ،استان خراسان رضوی همیشه
پیش قراول بوده و حتی ما در توان خود می بینیم که با تمهیدات و برنامه
ریزی الزم  30درصد بر توان صادراتی خود بیفزاییم .برای دسترسی به
این هدف ،باید کامال حساب شده پیش رویم و از هر اقدامی که به وجهه
صادراتی ما ضربه می زنــد ،خودداری کنیــم .در این زمینه متاســفانه
بارها دوستان افغانستانی به بنده مراجعه کرده اند و از کیفیت کاالهای
صادراتیماگلهداشتند.آنهامیگفتندکیفیتکاالیکارخانهتولیدی

شمادرافغانستانگاهیخیلیپایینترازکاالیهمانکارخانهدرداخل
ایران است! جالب این که من همین داســتان را از مسئوالن عراقی هم
شنیده ام».

خبر
اقتصادی

افزایش 600تومانی قیمت مرغ
طی  ۲روز

•سرمایه گذاری مشترک ،باعث پایایی صادرات می شود

مشکل بیشتر تاجران و تولیدکنندگان ایرانی در هر گوشه ای از دنیا ،بی
رغبتی به تغییر و نداشتن برنامه ای درازمدت برای حضور در بازارهای
جهانی است .سال هاســت تاجران ایرانی کاالها و مواد غذایی خود را
به افغانستان صادر و فکر می کنند تا ابد این روال ادامه خواهد داشت.
تجار ایرانی کوچک تریــن برنامه ای بــرای تغییر ندارنــد و حتی نیازی
به آن حس نمــی کنند .به عنــوان مثال صادرکننــده ای که محصوالت
کیک و بیســکویت خود را به این کشــور صــادر میکند ،هیــچ گاه فکر
نمی کند باالخره بعد از چند ســال ،طرف افغانســتانی این کارخانهها
را در کشــور خود تاســیس می کند و از آن بی نیاز می شــود .ابراهیمی
در اینباره میگوید« :اکنون عمده کاالهای صادراتی ما به افغانســتان
انواع محصوالت غذایی ،پالســتیکی و پلیمر اســت .با ایــن که از لحاظ
صادرات ،وضعیت خوبی داریم ولی هیچ گاه نباید این نکته را فراموش
کنیم که بازار افغانســتان مادام العمر در اختیار ما نیست .ما باید برای
تمامی جوانب ،برنامه ریزی داشته باشیم و بدانیم که رقبای ما بیکار نمی
مانند .روزی خواهد رسید که طرف افغانستانی در تامین تمامی کاالها
خودکفا و از نیاز وارداتی آن به ایران کاسته می شود .همین موضوع در
زمینه صادرات سیمان به عراق و افغانستان تا اندازه ای دیده می شود.
راه حل آن ،این است که به سمت سرمایه گذاری های مشترک برویم تا
بتوانیم پایداری بیشتری در این کشور داشته باشیم».

•سایه ترسناک سازمان تجارت جهانی

عوامل زیادی هستند که به رشــد صادرات ضربه می زنند و مسیر رشد
صادرات را از ریل خود خارج می کنند .قوانین ســخت و دســت و پاگیر
گمرکی ،نبود سیستم بانکی برای نقل و انتقاالت پول و نظام تعرفه ای
بین دو کشور ،از جمله این عوامل هســتند .افغانستان در سال گذشته
به عضویت ســازمان تجارت جهانی ( )WTOدر آمــد .همین عامل می
تواند رقابت را برای ما به نســبت دیگر رقبا ،ســختتر کند .افغانســتان
بنا به مقررات این ســازمان ،باید تعرفه خود را با دیگر کشــورهای عضو
کاهش دهد و ما که عضو این ســازمان نیستیم ،از این تعرفه ها ضرر می
بینیم و حتی ممکن است در برخی کاالها تا  40درصد افزایش تعرفه با
افغانستان داشته باشیم .دولتمردان اقتصادی ما باید برای حفظ بازار
صادراتی این کشــور با توجه به این تغییرات ،بســته اقتصادی جدیدی
تدوین کنند تا از رقبا عقب نمانیم».

بنا بر آن چه در سامانه قیمتی ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان آمده ،قیمت مرغ روز گذشته در مشهد به
کیلویی  7900تومان رسیده که البته معمو ًال این قیمت
حداقل  200تومان از نــرخ واقعی بازار پایینتر اســت
اما در همین سامانه ،روز یک شــنبه قیمت هر کیلو مرغ
 7400تومان اعالمشده بود که نشاندهنده رشد 600
تومانی قیمت مرغ طی دو روز گذشته است.
بااین حال مدیر تنظیم بازار ســازمان جهاد کشــاورزی
نیز درباره کنترل قیمتها ،به برنامههای جدی ســتاد
تنظیم بازار اســتان بــرای جلوگیــری از افزایش قیمت
کاالهای اساســی در اســتان اشــاره کرد و به خراســان
رضوی گفت :اگرچــه بنا بود طرح توزیع اقالم اساســی
از  22اردیبهشت توسط ســتاد تنظیم بازار کشور ابالغ
شود اما به دلیل تأخیر در ابالغ توزیع کاالهای اساسی
در اســتان ،این طرح از بعدازظهر امروز (چهارشــنبه) و
صبح پنجشنبه در استان آغاز خواهد شد.
جوادی افــزود :مراکــز توزیع این اقــام متعاقبــ ًا اعالم
خواهد شــد .در این طــرح ،تخممــرغ باقیمــت کیلویی
 6200تومــان ،خرمــای درجهیــک باقیمــت 6800
تومان ،مــرغ منجمد به قیمــت  6200تومان ،گوشــت
قرمــز منجمد بــا قیمــت  23هزار تومــان و دیگــر اقالم
مانند برنــج  2600و  3900و 5600تومان ،روغن با
 15درصد تخفیف و شکر به قیمت  2900تومان توزیع
خواهد شد.

