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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

پس از تصویب طرح جامع منطقه ویژه ،فعاالن اقتصادی در گفت و گو با خراسان  3پیشنهاد اصلی برای کارآمدی بیشتر در این منطقه را ارائه کردند

مثلث توسعه دوغارون

استقرار صنایع ،مشارکت سرمایه گذاران افغانستانی و ایجاد شرایط رفاهی و گردشگری از جمله این پیشنهادهاست
کامل طرف افغانستانی یا مشارکت دو طرف باشد تا هم
تضمینی برای بازار کاال و خدمات مدنظر ما و هم برای طرف
افغانستانی مطلوب باشد.
سیادت اظهار کرد :طبق شنیده های من طرح هایی مانند
احداث دانشگاه یا بیمارستان پیشرفته در منطقه ویژه مطرح
شده بود که شاید از نظر من اقدامات قبلی بازدهی آن چنانی
نداشته باشد اما مثال ایجاد سردخانه یکی از پرکاربرد ترین
فعالیت های مورد نیاز صادرات و واردات ما در این منطقه
است ،صنایعی که مواد اولیه آن در افغانستان موجود نباشد
یا تولید آن نیازمند صرف انرژی باالیی باشد در این منطقه
جــای پیشرفت خواهد داشــت و به همین دلیل مطالعه
اقتصادی و بازاریابی تخصصی برای مدیریت این موضوع
بسیار مهم است که می تواند به تثبیت موقعیت دوغارون
به عنوان اصلی ترین مرز مشترک بین دو کشور بینجامد.

اقتصاد
گروه گزارش

هفته گذشته در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری،
صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور معاون اول رئیسجمهور
طرح جامع برخی از مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه
ویــژه اقتصادی دوغــارون و سرخس به تصویب رسید که
در توسعه همه جانبه مناطق ویژه و آزاد کشور برای رشد
مبادالت اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی خواهد داشت.
آن طور که پایگاه اطالع رسانی معاون اول ریاست جمهوری
نوشته ،اسحاق جهانگیری در این باره می گوید :جهتگیری
اصلی فعالیتها در مناطق آزاد باید به سمت توسعه صادرات
در آینده باشد زیرا این جهتگیری میتواند عالوه بر جذب
سرمایهگذاری موجب رونق فعالیتها در این مناطق شود.
جهانگیری با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز مدیران عامل و اعضای
هیئت مدیره مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی خاطرنشان
کرد :تهیه طرح جامع برای مناطق ویژه اقتصادی میتواند به
توسعه سامان یافته مناطق و در نهایت ایجاد اشتغال ،جذب
سرمایهگذاری و توسعه منجر شود.
اما در استان خراسان رضوی تصویب این طرح به این دلیل
مهم بوده که انتظاری چندین ساله برای تصویب آن وجود
داشته و این طرح عظیم اقتصادی به یکی از آرزوهای مهم و
دیرینه مردم استان به ویژه شهرستان تایباد و سرخس تبدیل
شده بود و با اجرا و عملیاتی شدن آن ،شهرستان های مرزی
تایباد و سرخس به قطب بزرگ ایجاد اشتغال در شرق کشور
تبدیل خواهند شد .اما برای این موضوع مهم قطعا پیش
نیازهایی وجود دارد .فعاالن اقتصادی استان در گفت و گو
با خراسان رضوی پیشنهادهایی از جمله استقرار صنایع،
ایجاد جاذبه های گردشگری و برقراری شرایط رفاهی را در
این خصوص مطرح می کنند.
•سرمایه گذاری 2700میلیاردی

پیشتر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در گفت و
گو با خراسان اعالم کرده بود :حجم کل سرمایه گذاری در
 8700هکتار 2700 ،میلیارد تومان است که در فاز اول
در  627هکتار 300 ،میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد
شد .میزان اشتغال در کل طرح  41هزار نفر است که در فاز
اول آن پنج هزار نفر مشغول کار خواهند شد.
محمد رستمی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
حاال پس از تصویب این طرح گفت :پس از مدت ها پیگیری
باالخره طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به نتیجه
رسید و تصویب شد .در همین راستا و پس از اعالم معاون اول
رئیس جمهور ،بالفاصله مشاور اجرایی این طرح فراخوان
شد و از بین شرکت های مشاوره ،قــرارداد مشاور طرح
اجرایی به تصویب رسید.
وی افزود :کل طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
بیش از 8هــزار هکتار بــوده که به چهار فاز تقسیم بندی
شده است و در فاز اول  630هکتار وجود داشته که البته

•دوغارون تنها نیست

همزمان با انتخاب مشاور تملک اراضی مدنظر با تقاضای
ما به مساحت  800هکتار نیز با جهاد کشاورزی در حال
پیگیری است که حجم کل سرمایه گذاری در  8700هکتار
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون 2700 ،میلیارد
تومان و میزان اشتغال در کل طرح  41هزار نفر است.
رستمی همچنین تاکید کرد :بخشی از این اراضی مربوط
به کاربری های خدماتی است و بقیه در اختیار صنایع قرار
خواهد گرفت اما نکته مهم برای ما این است که فعال اولویت
با صنایعی باشد که نیاز کمتری به آب دارند و برای نمونه می
توان به صنایع سلولزی و بخشی از مواد غذایی اشاره کرد.
وی افــزود :تالش می کنیم قدرت سرمایه گــذاران بومی
منطقه را افزایش بدهیم تا آن ها هم بتوانند در منطقه ویژه
سرمایه گــذاری کنند زیــرا هرچه تعداد سرمایه گــذاران
افزایش یابد ،دغدغه اشتغال در منطقه کمترخواهد شد.
•فرصت سوزی در سال های گذشته

محمود سیادت ،رئیس اتاق مشترک ایــران و افغانستان
گفت :در چند سال گذشته بسیاری از سرمایه گذاران اصلی
منطقه ویژه دوغارون یا توان کافی را برای استفاده از ظرفیت
باالی این منطقه نداشته اند یا اراده ای برای این کار نبوده
 ،البته به نظر من هر دوی این ها نبوده است که امروز این
منطقه به ارائه خدمات صرف می پردازد و فرصت استفاده
مردم از منطقه و استان گرفته شده و بهره گیری حداقلی هم
از این ظرفیت ها نشده است .در طول سال های گذشته تنها
 50هکتار از زمین های نقطه صفر مرزی برای اموری مانند
ترانشیپمنتوتخلیهوبارگیریکاالوپارکینگاستفادهمی
شد و فرصت های زیادی در طول این سال ها از دست رفت.
وی افزود :به هرحال ما امروز باید با توجه به واقعیت های
موجود برنامه ریزی های الزم در زمینه توسعه این منطقه
را انجام دهیم .این منطقه هنوز تبدیل به منطقه آزاد نشده

است و اتباع افغانستان نمی توانند بدون گذرنامه و روادید در
آن رفت و آمد کنند و ورود آن ها منوط به هزینه حداقل 100
دالری روادید است ،پس طبیعتا کسانی وارد این منطقه می
شوند که قصد خروج از کشور و ورود به افغانستان را داشته
باشند یا از افغانستان به سمت ایران بروند که عمدتا هدف
این افراد ،مرکز استان است و جاذبه یا مزیت گردشگری و
شرایط رفاهی الزم برای ماندگاری افراد در آن منطقه هنوز
فراهم نیست.
•مشارکت طرف افغانستانی پیش شرط ورود صنایع

سیادت تاکید کرد :در بحث صنایع اوضاع متفاوت است و
با توجه به این که انرژی در کشور افغانستان گران ،سطح
فناوری پایین و دانش فنی محدود است ،استقرار صنایع در
این منطقه مهم و تاثیرگذار خواهد بود اما این کار باید بسیار
هوشمندانه و با همراهی و سرمایه گذاری مشترک طرف
افغانستانی صورت گیرد تا تضمینی برای بازار افغانستان
درخصوص کاالهای ایرانی وجود داشته باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین تصریح
کرد :در این راه چند چالش وجود دارد که یکی از آن ها
انتقال فناوری و ماشین آالت صنعتی به نقطه صفر مرزی
است،حضورکارشناسان،متخصصانومدیرانفنینیازمند
امکانات رفاهی و زیستی مناسب است و همچنین غلبه نگاه
سیاسی امنیتی به مرز ما با کشور افغانستان یکی دیگر از
چالش های مهم این منطقه است که بر فضای اقتصادی
و رغبت سرمایه گذار برای ورود به این منطقه تاثیر خواهد
گذاشت .باید محور ارتباطات دو کشور اقتصاد باشد.
•انتخاب ها هوشمندانه باشد

وی افزود :انتخاب نوع صنعت در این منطقه بسیار مهم و
تعیین کننده است و تاکید ما این است که یا با سرمایه گذاری

عضو اتاق بازرگانی خراسان همچنین بیان کرد :یکی از
نکاتی که دربــاره حفظ جایگاه دوغــارون باید به آن توجه
داشت این است که رقابت دوغــارون با مرزهای استان و
کشور و مسیرهای ترانزیتی جدید است ،توسعه همه جانبه
مــرز ماهیرود در خراسان جنوبی و سهل گیری گمرک
افغانستان در ایــن مــرز ،باعث مطلوبیت ایــن مــرز شده،
همچنین مرز میلک و محور چابهار -میلک در سیستان و
بلوچستان در آینده نزدیک تبدیل به محور عمده صادراتی
ایران به افغانستان خواهد شد بنابراین عمده بار ترانزیتی
فعلی دوغــارون به سمت این مرزها خواهد رفت .نزدیک
شدن پاکستان به افغانستان و به نتیجه رسیدن مذاکرات
داخلی افغانستان می تواند به افزایش امنیت در مسیرهای
جایگزین داخلی ایــن کشور و همچنین افزایش فضای
رقابتی مرز دوغــارون کمک کند و برای حفظ سهم فعلی
اقتصادی ما باید خطرپذیر باشیم و با آینده نگری منطقی
و اصولی  ،بخشی از واحدهای خود را به مرز یا حتی داخل
افغانستان منتقل کنیم .از این پس در این مرز باید هر
اقدامی یک پیوست منطقی و واقع بینانه و به دور از شعارهای
همیشگی داشته باشد و با مشورت بخش خصوصی سندی

برای توسعه همه جانبه منطقه ویژه دوغارون تدوین شود.
وی با اشاره به چالش های زیرساختی دوغارون نیز گفت:
پیش نیازهایی برای ورود صنعت وجود دارد ،مثال جاده
دوغ ــارون به تایباد و توسعه این محور یکی از مهم ترین
نیازهای فعلی است که باید به آن توجه داشت.
•نمی شود یک بیابان را به سرمایه گذار نشان بدهیم و
بگوییم کارها روی دوش توست

غالمعلی رخصت ،رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی
خراسان رضوی نیز گفت :تبادل اقتصادی و احترام متقابل
همه همسایگان ما در استان مهم و تاثیرگذار است اما
ماجرای افغانستان متفاوت و مهم تر است و ما باید این کشور
را به طور ویژه ببینیم و این طرح حتما می تواند آثار مثبتی را
در ابعاد مختلف اقتصادی هردو کشور رقم بزند.
وی افــزود :با توجه به تغییرات نرخ ارز و قیمت فعلی آن،
صنایع فعال خراسان همگی ظرفیت فعالیت در منطقه صفر
مرزی را دارند و می توانند بازار خود را پیدا کنند اما صنایع
نساجی ،غذایی و پالستیک و بسته بندی جزو مهم ترین
دسته بندی های صنایع هستند که می توانند به راحتی در
این منطقه فعالیت خود را گسترش دهند.
رخصت با تاکید بر الزامات بخش دولتی بــرای سرمایه
گذاری بخش خصوصی تصریح کرد :بخش دولتی باید به
سرعت زیرساخت ها و امکانات خدماتی الزم را برای توسعه
صنعتی این منطقه فراهم کند و این طور نمی شود که یک
زمین بیابان و برهوت را به سرمایه گذار نشان بدهیم و بگوییم
همه کارها روی دوش خود توست ،به هر حال امکانات و
مشوق هایی برای بخش صنعتی مورد نیاز است که باید به
همراه زیرساخت های اولیه آماده شود.
وی همچنین اظهار کرد :مناطق ویژه و آزاد کشور امروز
تبدیل به محل داللی شده که کاالهای تکمیل شده با داللی
افــراد تبادل می شود اما اگر بخواهیم در اقتصاد منطقه
تاثیرگذار باشیم و به رشد واقعی صنایع کمک کنیم باید از
این طرح مراقبت و آن را به اهل فن و کارشناسان اقتصادی
خوش نام با همراهی بخش خصوصی واگــذار کنیم تا در
کمترین زمان ممکن بیشترین بهره وری را داشته باشیم .

سرمایه گذاری2هزار میلیاردی سرخس برای فراوری گوگرد
احمد صادقی گلمکانی ،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز درباره تصویب طرح جامع این منطقه اظهار
کرد :طرح منطقه ویژه سرخس از  10سال قبل تهیه و با سرمایه گذاری آستان قدس رضوی اجرایی شده بود و اتفاق
جدیدی در کلیات طرح جامع منطقه رخ نداده است.
وی افزود :منطقه ویژه اقتصادی سرخس هم اکنون  10زون دارد که در جلسه اخیر مجوز افزایش آن به  11زون
دریافت شد و در مجموع  50هکتار زمین به عنوان زون  11به طرح افزوده شد.
صادقی گلمکانی تاکید کرد :هدف از اضافه شدن این زون ایجاد کارخانه فراوری گوگرد در منطقه ویژه اقتصادی
سرخس با سرمایه گذاری داخلی و خارجی شرکت های متقاضی و رشد صادراتی گوگرد در منطقه است که پیش
بینی می شود برای این کار بیش از دوهزار میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز است .
وی همچنین گفت :آستان قدس رضوی قصد ساخت این کارخانه را ندارد اما امکانات و الزامات مورد نیاز طرح از
جمله خدمات  ،آب  ،برق و گاز را در آینده نزدیک در اختیار قرار خواهد داد.

جوالن خانههایقولنامهای و ناایمندرمشهد
به دنبال زلزلههای اخیر در شهر مشهد ،ذهن شهروندان
زیادی درگیر این سوال شده که آیا خانههایشان در برابر
زلزله به اندازه کافی ایمن است یا خیر؟ اما پاسخ چندان
مطلوب نیست.
به گزارش تسنیم ،هفته گذشته وقوع یک زلزله خفیف
در سفید سنگ که البته در مشهد نیز احساس شد ،بار
دیگر بحث ایمنی و استحکام بناهای مسکونی و تجاری در
مشهد را به موضوعی داغ و قابل تامل تبدیل کرد .به ویژه
در شهرهای بزرگ استان مانند مشهد ،نیشابور و سبزوار
که موضوع حاشیه نشینی و ساخت بناهای غیراستاندارد
و نامقاوم در برابر زلزله شدت بیشتری دارد.

سختگیرانهای را در ساختمانسازی اعمال میکنند،
اما نگرانی جدی ما برای مناطق پایین و حاشیه شهر به
ویژه بافت فرسوده است.
علیزاده دربــاره خطرات مناطق پایین و حاشیه شهر
می افزاید :اکنون نمیتوان به سرعت از مردم مناطق
حاشیهنشین بخواهیم که خانههای خود را ترک یا برای
ایمن سازی آن اقدا مکنند و از طرفی نمیتوان دست

روی دســت گذاشت تا با بــروز یک زلزله افــراد زیــادی
قربانی شوند .بهتر است برای انجام این کار برنامهریزی
صورت بگیرد و با کمک مدیران توسعه شهری ،مدیران
برنامهریزی شهری ،مسئوالن شهرداری و ...بازسازی
بافتهای فرسوده را پیش از وقــوع حادثهای دیگر ،با
رعایت چارچوبها و ضوابط در اولویت دستور کار خود
قرار دهیم .به ویژه که در شهر مشهد سرعت فرسودگی

•سرعت فرسودگی ساختمانها در مشهد از
نوسازی آن بیشتر است

عکس :آرشیو

محمد علیزاده کارشناس حــوزه مسکن در واکنش به
ایمن نبودن ساخت وسازها در شهر مشهد میگوید :به
دنبال زلزلههای اخیر در شهر مشهد ،ذهن شهروندان
زیــادی درگیر ایــن ســوال شده که آیــا خانههایشان در
برابر زلزله به اندازه کافی ایمن است یا خیر؟ برای پاسخ
به این پرسش ابتدا باید شهر مشهد را به چهار قسمت
تقسیم کنیم :منطقه باالنشین ،منطقه متوسط ،منطقه
پایین شهر و حاشیه شهر .در مناطق باال و متوسط با
توجه به ساختوسازهای ایمن خطرات ناشی از وقوع
زلزله به مراتب کمتر خواهد بــود .خوشبختانه مدتی
است که شهرداری و هیئت فنی نظام مهندسی قوانین

ساختمانها از نوسازی آن به مراتب کمتر است و ساخت
ساختما نهای بدون مجوز و غیراستاندارد در مناطق
پایین شهر و حاشیه بسیار وسیع است.
•الگوبرداری از خانه سازی گلبهار

کــارشــنــاس حـــوزه مسکن ادامـــه م ـیدهــد :در بافت
قدیمی شهر گلبهار ،خانههای دو طبقه سازمانی را در
زمینهای در نهایت  250متری ساختهاند .کوچه ها
و خیابا نکشیها استاندارد و مطابق با قوانین جدید
شهرسازی بنا شــد هانــد ،خوشبختانه همین رویــه در
ساختو سازهای بنیاد مسکن نیز رعایت شده است .اگر
بتوانیم در ساختوسازهای شهر مشهد هم از این روش
الگوبرداری کنیم و به سمت انبو هسازی در مناطقی
که قابلیتش را ندارند نرویم ،میتوانیم از بروز حادثه تا
حدودی جلوگیری کنیم.
هرچندافزایشبیرویهقیمتمسکندرمشهدبسیاریاز
خانهسازی ها را به سمت مرتفعسازی حتی در کوچههای
ی نکردن
بسیار باریک برده است که با توجه به سخت گیر 
شهرداری در صدور مجوز و با پرداخت جریمه این روند
همچنانادامهدارد.همچنیندرمناطقپایینشهرشاهد
ساخت وسازهای شبانه و بدون ضابطه هستیم و در برخی
موارد حتی اصول اولیه معماری و مصالح استاندارد هم
در خانههای چند طبقه بدون مجوز و غیرقانونی رعایت
نشده است.در خوش بینانهترین حالت در صورت وقوع
یک زلزله نسبتا قوی نیمی از این خانهها که اتفاقا تراکم

جمعیتی باالیی هم دارند به کلی تخریب خواهند شد
و تلفات انسانی جبران ناپذیری به جا خواهد گذاشت.
•مشهد بورس قولنامهای سازها شده است

مجید فرجامی فعال صنفی مدنی در حــوزه مهندسی
ساختمان با اشاره به افزایش روز افزون ساخت وسازهای
غیرمجازمیگوید:متاسفانهطیسالهایگذشتهساخت
و سازهای غیرقانونی در مشهد بسیار متداول شده است.
منظور بنده البته در این جا بیشتر ساخت واحدهای
غیرقانونی مرتفع و چند واحدی است .زیرا ساخت و ساز
بدون مجوز واحدهای یک سقف یا دو سقف در حاشیه
شهر اگرچه مهم است و جان انسانها در هر شرایطی باید
حفظشودامادرزمانوقوعزلزلهبهدلیلامکانفرارسریع
تر و نیز اثر کمتر زلزله بر ساختمان های کوتاه تر ،در این
جا مورد بحث نیست.وی ادامه میدهد :ما در مناطقی از
مشهد حتی مجتمعهای  20واحدی بدون مجوز و بدون
رعایت هیچ اصول مهندسی داریم .مشهد مدتهاست
بــورس قولنامهای سازها شــده اســت .موضوعی که از
مناطق برخوردار شهر تا کم برخوردار گسترده شده است.
عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی خاطرنشان
میکند :اصل اساسی مقررات ملی ساختمان ایمنی و
آسایش است که در ساخت اکثر این ساختمانهای بدون
پایان کار رعایت نشده اســت .مــواردی همچون سازه،
تاسیسات و مصرف انرژی و پارکینگ و ..هم دیگر حواشی
و مشکالت این ساخت وسازهای بی قانون است.

