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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
ویژه اقتصادی دوغــارون و سرخس به تصویب رسید که در
توسعههمهجانبهمناطقویژهوآزادکشوربرایرشدمبادالت
اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی خواهد داشت .آن طور
که پایگاه اطالع رسانی معاون اول ریاست جمهوری نوشته
است ،اسحاق جهانگیری در این باره گفت :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
پیشنیازهاییوجوددارد.فعاالناقتصادیاستاندرگفتو
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

پیشترمدیرعاملمنطقهویژهاقتصادیدوغاروندرگفتوگو
با خراسان اعــام کــرده بــود :حجم کل سرمایه گــذاری در
 8700هکتار 2700 ،میلیارد تومان است که در فاز اول در
 627هکتار 300،میلیاردتومانسرمایهگذاریخواهدشد.
میزان اشتغال در کل طرح 41هزارنفراستکهدرفازاولآن
پنجهزارنفرمشغولکارخواهندشد.
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

گزارش
پوریوسف

شهرستان مــهوالت با  ۱۹هــزار و  ۳۰۰هکتارباغ پسته،
مقام اول کشت و تولید پسته استان خــراســان رضــوی را
داراست؛ 70درصد باغهای پسته در مهوالت را  ،پسته سفید
فیضآبادو15درصد رقم اکبری و بقیه را ارقام قرمز  ،گرمه ،
کلهقوچی،فندقی،احمد آقایی و ...تشکیل میدهد.مهوالت
قطب تولید پسته استان خراسان رضوی محسوب میشود
که  53درصد پسته تولیدی استان و 7درصد پسته تولیدی
کشور را به خود اختصاص داده است .به دلیل شرایط اقلیمی
خاص ،محصول پسته این شهرستان(بهخصوص ارقام قرمز
و گرمه) زودتر از سایر مناطق پستهکاری روانه بازار و بهصورت
نوبرانهمصرفمیشود؛اماهنوزپستهمهوالتبرندینداردوبا
نام استانهای دیگر عرضه میشود و سود آن به جیب دالالن
و صادرکنندههای سایر استانها میرود .البته امسال میزان
صادراتاینمحصولارزآوردرشرایطیکهتولیدآندرخراسان
افزایشداشتهباکاهشچشمگیریروبهروبودهاست.
•ورودپستهفندقیمهوالتبهبورس

عضو هیئتمدیره یک شرکت بستهبندی پسته در مهوالت
میگوید :این شرکت توانست در سال گذشته پسته فندقی
شهرستان را وارد بورس کند و امسال مقدمات کار برای ورود
پسته سفید م ـهوالت به بــورس انجامشده است.صالحی با
بابیاناینکهدرخراسانرضویبیشاز ۶۰هزارتنپستهتولید
میشودوسهممهوالت بیشاز ۲۵هزارتن است ،میافزاید:
متأسفانه برند پسته خراسان و مهوالت وجود خارجی ندارد؛
برندپستهایرانرابهنامپستهدامغانورفسنجانمیشناسند
درحالیکهپستهسفیدمهوالتوخراساندراستانهایدیگر
بهدلیلمرغوبیتباالبهنامپستهاحمدآقاییبهفروشمیرسد.

•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 را در زمینه توسعه این منطقه
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

ویمیافزاید:دراستانخراسان،پایانهصادراتیوصادرکننده
شاخصپستهنداریمواعتمادیبهبرگشتپولپستهازآنسوی
مرزهانداریم؛درحالیکهسودعمدهنصیبصادرکنندههای
خارج از استان خراسان میشود .مدیرعامل یکی دیگر از
شرکتهایبستهبندی پستهدر مهوالتهممیگوید:تولید
پستهخراسانبیشاز۶۰هزارتنوتولیدکشور ۲۴۰هزارتن
برآورد شده است و خراسان دومین استان تولیدکننده پسته
درکشوراست.احمدنیامیافزاید:باتوجهبهاینکهدرمهوالت
حدود ۲۵هزارتنپستهتولیدمیشودوبیشاز ۱۵هزارتنآن

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.
رخصتباتاکیدبرالزاماتبخشدولتیبرایسرمایهگذاری
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 .

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 گــذاری 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.

قطبتولید پستهاستان خنداننیست

•دراستان پایانهصادراتیوصادرکننده شاخصپسته
نداریم

•نمی شود یک بیابان را به سرمایه گذار نشان بدهیم و
بگوییم کارها روی دوش توست

سرمایه گذاری2هزار میلیاردی سرخس برای فراوری گوگرد

بررسی دالیل کاهش صادرات پسته با وجود افزایش تولید در شهرستان مهوالت

پستهسفیداست،نمادپستهبادامیمهوالتبهعنوانسومین
نمادپستهکشوردربورسکاالبازگشاییشدهکهگاممهمیدر
استانداردسازیعرضهپستهاست؛بهگونهایکهپستهکشاورز
بر اساس استاندارد ملی ایران سورت و تحویل انبار بورس
میشود و آنچه معامله میشود ،دقیق ًا همان جنس تحویل
میشود.ویهمچنینازطرحخریددالریپستهدرشهرستان
خبردادوافزود:دراینطرحکشاورزمحصولخودرابراساس
نرخ روز دالر نیمایی به فروش میرساند.وی درباره مشکالت
فرا روی صادرات پسته خراسان میگوید :درحالیکه باالی
 ۲۵درصد تولید پسته کشور در خراسان است ولی کمتر از۵
درصدصادراتازگمرکخراسانانجاممیشود.

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.

•مه والت نمایندگی گمرک ندارد

وی با انتقاد از عدم اســتقرار نمایندگی گمرک در مهوالت
میگوید :درحالیکه مهوالت بزرگترین شهرستان باغی
استان اســت ،نمایندگی گمرک ندارد؛ ولی شهرهایی که
 ۱۰درصد تولید پســته مــهوالت را هم ندارنــد ،نمایندگی
گمرک دارند .وی میافزایــد :نبود نمایندگــی گمرک در
مهوالت باعث میشود برای اینکه یک محموله صادراتی
پلمب شود ،فاصله ۴۰۰کیلومتری رفتوبرگشت به مشهد
بیش از یکمیلیون کرایــه اضافه و یکمیلیــون پول خواب
تریلی بــه ما تحمیل شــود که درمجمــوع  ۵میلیــون هزینه
اضافی دارد.عالوه بر این بین  ۲۴تا ۴۸ســاعت زمان را از
دست میدهیم و این به غیر از ترافیک ایجادشده برای یک
کانتینر است لذا ترجیح میدهیم از خیر صادرات از گمرک
استان بگذریم و پسته را به استان کرمان بفرستیم.
•در  ۲سال اخیر افزایش تولید محصول پسته داشتهایم

مدیر جهاد کشاورزی مهوالت گفت :در  ۲سال اخیر افزایش
تولید محصول پسته داشتهایم بهطوریکه بهرغم خسارات
سنگین تگرگ در دو سال اخیر ،هرسال بیش از  ۲۶هزار
تن تولید داشتهایم و با توجه به اقلیم مناسب ،پسته تولیدی
بسیار مرغوب است.شهرستان مـهوالت  ۵۳درصد پسته
استان و  ۷درصد پسته کشور را تولید میکند.دکتر ساربان
با تأکید بر ضــرورت ایجاد نمایندگی گمرک در مهوالت
گفت :پیگیر سرمایهگذار و استقرار پایانه صادرات پسته در
مهوالت هستیم؛ باید راهکاری اندیشیده شود که حداقل

پسته تولیدی خــراســان از گمرک همین اســتــان صــادر
شود .ساربان افزود :در شهرستان بهصورت محدود پسته
در بستهبندیهای  ۱۰کیلویی وکیومشده به پاکستان و
افغانستان صادر و عمده پستهها بهصورت کیسههای  ۵۰و
 ۷۰کیلویی به استان کرمان حمل میشود .وی افزود:رقم
سفید بادامی مـهوالت صــادرات اروپایی نــدارد و بیشتر به
کشورهای شرق آسیا ،روسیه ،چین و افغانستان صادر
میشود؛ ولی پسته فندقی به بازار اروپا صادر میشود .وی
با تأکید بر اینکه پسته مهوالت ارگانیک است ،گفت:یک
محموله پسته فندقی که از طریق تهران به بلژیک صادرشد،
برگشتخورد و دلیل آنهم اینگونه اعالم شد که اتحادیه
اروپا اظهار کرد این کشور فقط آزمایشگاه کرمان را بهعنوان
مرجع تایید کیفیت سالمت قبول میکند و این موضوع
میطلبد که پسته خراسان بهعنوان دومین تولیدکننده
کشوربهجایگاهواقعیخوددستپیداکندوشناسانده شود.
•کاهش 30درصدی صادرات پسته استان

مدیر گمرکات استان خراسان گفت :میزان صادرات پسته
استان در  ۹ماه امسال حدود  ۶۳۰۰تن است که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل با کاهش  ۳۰درصدی همراه بوده
اســت.امید جهانخواه مقاصد عمــده صادراتی اســتان را
کشــورهای پاکستان،قرقیزستان،افغانســتان ،قزاقستان
عــراق ،تاجیکســتان ،ازبکســتان ،اســترالیا ،فدراســیون
روسیه،لبنان و ترکمنستان اعالم کرد.
وی درباره استقرار نداشتن پایانه گمرکی در مهوالت گفت:با
توجه به وجود دفاتر گمرکی در چندین نقطه استان ازجمله
شهرســتانهای گناباد ،تربتحیدریه ،نیشــابور و ســبزوار
صادرکنندگان میتوانند پس از اظهار از راه دور کاال به این
گمــرکات مراجعه و پــس از اخذ مجوزهــای قانونی ازجمله
حفظ نباتات و اســتاندارد در پنجره تجــارت فرامرزی برای
صادرات کاالی خود اقدام کنند.

