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رئیس شورای هماهنگی
بانکهای دولتی اعالم کرد

معاون وزیرکشورباتشریح ماجرای دستگیری
و آزادسازی  2دیپلمات عراقی در مشهد

عده ای می خواهند بین مردم ایران و عراق
را شکرآب کنند
گزارشیدربارهمطالبهقدیمی
فرهنگدوستانسبزوار
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بنیادبرکت
 300فرصت شغلی
در14روستایبردسکن
ایجاد میکند

آغازجمعآوریموتورپمپهاازکشفرود
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معاون برنامه ریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری
مشهد:

احداثکارخانه
نوآوریگامیموثر
درجهتحمایت
ازایدههاست
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مدیرپرستاریدانشگاهعلوم
پزشکیمشهد:

بخشیازمطالبات
پرستاران به صورت
آزمایشیعملیاتی
می شود
صفحه4
جوابیه آبفاربه گزارش
تشنگی 35روستا
در35کیلومتریمشهد
صفحه7

شهرخودرو –پرسپولیس
مهمترینبازیحساس
ونفسگیرهفته

«تریبونمحله» به همراه شهردار
منطقه ،3پای گالیههای اهالی
محلهمحرومسیسآباد

زخــمکمبودهای
ریز و درشت
برتنسیسآباد

«سيسآباد»ناممنطقهایدرحاشیهشهر
مشهد ،حوالی رودخانه کشفرود است
که قدمت آن به هزار سال پيش میرسد.
همجــواری بــا رودخانــه کشــفرود ،از
زمان های گذشــته تا امروز ســبب شــده
خانوادههای زیادی...
 صفحه2

عکس :خراسان

نواختن زنگ عاطفهها
درمدارساستان
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خبر
اقتصادی

رئیسکمیسیونتجارتمشهدهشدارداد:

قاچاقدامازافغانستانبهدلیلمشکالتسازوکارهاینظارتی

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان
درباره قاچاق دام از افغانستان به ایران به دلیل
فراهم نبودن سازوکارهای رسمی نظارتی در
واردات هشدار داد .به گزارش روابط عمومی
اتاق بازرگانی استان« ،محمدحسین روشنک»
در دیدار با ســفیر جدید ایران در افغانســتان،
گفت :هم اکنون به واســطه ســختگیری ها در
بخش قرنطینه و دام پزشکی ،به جای واردات
از مبادی رســمی ،شــاهد قاچاق آن هســتیم.
روشــنک افزود :این در حالی است که اگر ساز
و کارهای نظارتی به درســتی فراهم می شد،
می توانســتیم به صورت قانونی ،دام ســالم را
تولید و وارد کشور کنیم و از انجام نظارت ها نیز
اطمینان حاصل کنیم .وی تصریح کرد  :وزارت
کشاورزی و نهادهای وابســته به آن در مسائل
و مــراودات تجاری مــا بی توجهی مــی کنند و
این امر آســیب هایی را در پی خواهد داشــت.
روشــنک ،پدیده مخــرب قاچــاق کاال را مخل
روند صادرات رسمی به افغانســتان دانست و
خواســتار برخورد و مراقبت های جدی در این
حوزه شد.

خطه خراسان رضوی با محدودیت هایی همراه
است ،واردات محصوالت کشاورزی و کمک به
توسعه کشت فراســرزمینی در این کشور ،می
تواند نتایج مثبتی را رقم بزند .از این منظر ،هم
تراز تجاری بــا واردات محصوالت کشــاورزی
از افغانســتان اصالح می شــود و هــم ظرفیت
های بکر این سرزمین برای تولید محصوالتی
استفاده می شود که کمبود منابع آبی در ایران،
برای تولیدشان محدودیت ایجاد کرده است.
•ظرفیت ایجاد شهرک صنعتی مشترک
در مناطق مرزی

«بهــادر امینیــان» ،ســفیر جدیــد ایــران در
افغانستان نیز در این نشست گفت :اولویت ما
در بخش دولتی ،ارائه خدمات و توانمندسازی
بخــش خصوصــی اســت و خدمــت رســانی و
تسهیل گری برای بخش خصوصی را رسالت
خود می دانیم امــا تاکید داریم کــه این بخش
باید برنامه های کارآمــد و بلندمدت خود را در
عرصه هــای مختلف ارائــه دهد و ما نیــز تا حد
امکان از آن ها حمایت خواهیم کرد .وی خاطر

•جایگاه استراتژیک افغانستان در
تعامالت تجاری استان

رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق اســتان بــه
ظرفیت های ارزشمند اتاق مشــترک ایران و
افغانســتان هم اشــاره و بیان کرد :افغانستان
در تعامالت تجاری خراسان رضوی جایگاهی
اســتراتژیک دارد چنان که اکنون بیش از 50
درصد صادرات خراسان رضوی به این کشور
انجام می شود ،البته نبایدمیزان کاالهایی را
که به صورت قاچاق روانه آن کشــور می شوند
نیز از قلم انداخت و چه بســا اگر میــزان آن به
مجموع صادرات رســمی ما افزون شــود ،این
نسبت به 75درصد نیز برسد.
•ضرورت توسعه کشت فراسرزمینی و
واردات محصوالت کشاورزی

محمدرضاتوکلیزاده،عضوهیئترئیسهاتاق
مشهد در این دیدار گفت :یکی از گامهای موثر
در گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان
می تواند توسعه کشت فراسرزمینی باشد .از
آن جایی که منابع آبی در کشــورمان و به ویژه
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نشان کرد :ایجاد شهرک صنعتی مشترک در
مناطق مرزی ،پیشــنهاد دیگر ماســت که می
توانــد بسترســاز یک جهــش اقتصــادی برای
منطقه باشد و زمینه ها و فرصت های جدیدی
را در بخش صادراتی برای ما ایجاد کند.
•مزیت معدنی افغانستان در دست
چینی ها و هندی ها

امینیان یادآور شــد :بــه مدد ایجاد شــرکت ها
و ســاختارهای اقتصــادی می تــوان در معادن
این کشور ســرمایه گذاری کرد و حتی بخشی
از زنجیــره فــراوری را نیز در داخل کشــورمان
تعریف کنیم .وی افزود :جالب این جاســت به
رغم قرابت مرزی و تعامالت ارتباطی خوب دو
کشــور ،در بخش معدن چینی هــا و هندی ها
گوی ســبقت را ربوده اند و حضوری موثرتر در
این عرصه دارند .امینیان در خصوص تسهیل
گــری بــرای ویــزای تجــاری ،حــل مشــکالت
وارداتداموبسترسازیبرایتسهیلدرتوسعه
تعامالت با مقامات بخش خصوصی افغانستان
و ...نکاتی را بیان کرد و قول پیگیری داد.
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