در نشست خبری نخستین همایش ملی وقف و
علم و فناوری مطرح شد

بهروزرسانینیاتواقفان
بانیازهایروز جامعه

ضمیمه استانهای خراسـان

یادداشت

بهبودمحیطکسبوکار؛ازشعارتاعمل
زهرا صفدری*
در آســتانه برگزاری پنجمین همایش ملی توســعه پایدار با
رویکرد بهبود محیط کسبوکارهستیم؛ همایشی که در  ۴دوره
گذشته از نظرات اهالی اقتصاد در بخش خصوصی ،کارشناسان
و دولتمردان بهره جسته و در این دوره قرار بر این است که
مطالعات پنج اتاق بازرگانی خراسان ،اصفهان ،تهران ،تبریز و
شیراز بر روی  ۵مولفه و شاخص کسبوکار جهانی که ایران
در آنها نمره ضعیفتری کسب کرده مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .امید است نتایج
این همایش به ثمر رسیدن تالش کارشناسان در تحلیل این مولفهها و برنامهریزیهای
الزم برای بهبود رتبه و نمره ایران در این شاخصها باشد .شروع کسبوکار ،تامین مالی،
حمایت از سرمایهداران خرد ،تجارت فرامرزی و حل و فصل ورشکستگی پنج مولفهای
است که ایران در آنها نمره پایینتری داشته و این امر موجب تنزل رتبه کلی ایران از 120
در سال  2017به رتبه  124در سال  2018در فضای کسبوکار از دیدگاه بانک جهانی
شده است .در شاخص شروع کسبوکار وجود قوانین پیچیده و بروکراسیهای اداری بسیار
در ایران ،کار سرمایهگذار و فعال اقتصادی را در ابتدای مسیر دشوار و نفسگیر میکند تا
جایی که ممکن است برخیها عطای سرمایهگذاری و کارآفرینی را به لقایش ببخشند و
از خیر ادامه مسیر بگذرند .تامین مالی مرحله دیگری از راهاندازی یک کسبوکار است که
کارآفرینان برای تامین سرمایه در گردش و ثابت خود در بسیاری از مواقع نیازمند دریافت
تسهیالت بانکی هستند و این دریافت تسهیالت خود قصهای دراز دارد؛ از پذیرش وثایق
و میزان ارزشگذاری این وثایق از سوی بانک تا سود تسهیالتی که روی کاغذ  ۱۸درصد
است و در عمل با دستورالعملهای ریز و درشت هر بانکی میزان آن افزایش مییابد .در
شاخص حمایت از سرمایهداران خرد ،پاشنه موضوع روی بیتوجهی و کماهمیت تلقی
شدن سهامداران جزء از سوی سرمایهداران و سهامداران کالن میچرخد؛ عدم دخالت
دادن این سرمای هداران در تصمیمگیریهای بنگاه اقتصادی موضوعی است که از دیدگاه
بانک جهانی باید ســر و سامان یابد .مرحله تجارت فرامرزی در کسبوکار اما بیش از
دیگر شاخصها شاید به سیاستهای خارجی یک کشور وابسته است؛ نحوه تعامالت با
دیگر کشورها برای پذیرش کاالها در بازار هدف و تعرفههای وارداتی و حمایتی که از
صادرکنندگان صورت میگیرد و در کنار آن قوانین گمرکی و میزان سرعت عمل در
بررسیهای گمرکی و میزان توقف کاال از سوی دیگر ،در ارزیابیهای این شاخص موثر
است .آخرین شاخص بانک جهانی در ارزیابی محیط کسبوکار کشورها چگونگی حل
و فصل مشکالت مربوط به ورشکستگی و عدم توانایی بنگاه اقتصادی در پرداخت دیون
بانکی است؛ زمان الزم برای ختم تصفیه و پایان ورشکستگی ،هزینههای ورشکستگی
و نرخ بازستانی از مولفههای اثرگذار در رتبه ورشکستگی کشورهاست؛ وجود قوانین و
رویههای پیچیده در مورد ورشکستگی که در برخی اوقات پرداخت دیون را تا سالها به
تعویق میاندازد ،از موانع عمده فضای کسبوکار است و رفع مقررات زائد در این زمینه
و آزادی بنگاههای اقتصادی برای کسب تجربه از شکستهای قبلی و تشویق به شروع
دوباره میتواند موجب رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود رتبه ایران در این مولفه شود.
* خبرنگار
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تاکسیهایاینترنتی،ضرورتهاو
چالشها
دانیال جهانشاهی*

تکنولوژی همواره پدیدهایست برهم زننده
سکون و عادت انسان به زندگی در شرایط
ثابت .اما روند پرسرعت شهرنشینی بشر
امروزی ایجاب میکند که زندگی در بستر
تغییــرات برآمده از ظهور تکنولوژیها را
بپذیــرد .این پذیرش تغییــر ،هرچند با
مقاومت همراه باشد به دلیل تسهیل عملکرد ناشی از تکنولوژی
و پتانسیل ایجاد راحتی فراتر از تفکر بشر ممکن میشود .ضریب
نفوذ اینترنت در سالهای اخیر به صورتی تصاعدی در کشور
در حال افزایش است و استفاده از اینترنت به صورت روزمره پا
را از شکافهای نسلی فراتر نهاده و به ابزار دست همگان تبدیل
شده است .در این میان ،تکنولوژیهای بر پایه اینترنت همواره
پس از ظهورشان موافقان و مخالفان بسیار دارند ،همانطور که
در سالهای اخیر ،استفاده از تاکسیهای اینترنتی در کشور نقل
محافل منتقدان و مورد ستایش ذینفعان به عنوان اکثریت جامعه
بوده است.
اســتفاده از تاکســیهای اینترنتی اولینبــار تحت عنوان
 ،Uberحدود  8ســال پیش و در کالیفرنیا به دنیا عرضه شد
و مبدا تحوالت عظیمی در صنعت حملونقل درون شــهری
و برون شــهری شد و امروزه با پوشــش  633شهر در دنیا از
بزرگترین کمپانیهای مشغول در این حوزه است .اما در ایران
میتوان اسنپ ( )Snappرا به عنوان اولین تاکسی اینترنتی
دانست.
اســنپ را امروزه میتوان از نمونههای موفق و هیجانانگیز
اســتارتاپ در ایران دانست که با ارزش حدودی  1300میلیارد
تومان جزو با ارزشترین استارتاپهای موجود در ایران به حساب
میآید .همهگیر شدن استفاده از این سامانه هوشمند حملونقل
نتیجه جالب توجهای را در برداشته ،آنجا که آمار نشاندهنده رتبه
هفتم در تعداد سفر در روز در بین دیگر کمپانیهای دنیاست در
حالیکه تعداد شهرهای تحت پوشش این سامانه داخلی کمتر از
رقبای خارجی است.
اما واقعیت اجتنابناپذیر موجود را میتوان وجود منتقدان به
این سامانه دانست که هرکدام دالیل خاص خود را برمیشمرند.
اما آیا تاکسیهای اینترنتی مزایایی هم دارند؟ به عنوان مثال
اســنپ به عنوان پرتراکنشترین نــوع ایرانی آن چه مزایایی
میتواند داشــته باشد؟ اولین مزیتی که به چشم میآید مربوط
به حذف سفرهای تک سرنشین در مسافربرهای شهری است.
رانندگان آژانس همواره در مســیر بازگشت بدون مسافر تردد
میکنند و تک سرنشــین محسوب میشوند که این مساله در
نوع خدماترسانی اسنپ و دیگر تاکسیهای اینترنتی به طور
کل حذف شده است.
مساله حائز اهمیت دیگر ،ساماندهی مسافربرهای شخصی
شهر اســت .زمان زیادی از تیترهای فراوان خبرگزاریها در
خصوص معضل مســافربرهای شخصی نمیگذرد اما شواهد
بیانگر یک ساماندهی عمومی به مسافربرهای شخصی است
که در شرایط کنونی اقتصادی جامعه و تعدد شغل مسافربری
به عنوان شــغل اول یا دوم ،این ســاماندهی منشا خیر است.
قابلیت شناسایی ،رهگیری و به اشتراکگذاری سفر این توانایی
و دسترســی را برای مســافر ایجاد کرده اســت که زین پس
مسافربر خود را با جزئیاتی کامل بشناسد و ضریب امنیت خود را
افزایش دهد .طی کردن مراحل اخذ سوءپیشینه از مسافربرهای
تاکسیهای اینترنتی نیز گواه باال بردن سطح امنیت در استفاده از
مسافربری شخصی است .فرآیندهای آموزشی رانندگان ،همواره
رصد شده و با قرار دادن فرایند رتبهدهی توسط مسافران ،فضای
انگیزشی رانندگان برای سرویسدهی هرچه بهتر و با کیفیتتر
مهیا میشــود .مسالهای که تاکنون در سرویس رسانیهای
دیگــر چندان مطرح نبوده و اگــر هم بوده به علت پیچیدگی
فرایند آن مورد استفاده قرار نمیگرفته است .از دیگر مزیتهای
تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ میتوان به قیمت مناسبتر
و ثابت و مشخص بودن قیمت برای مسافران اشاره کرد که از
هرگونه اصطکاک مابین مسافران و رانندگان جلوگیری میکند.
همچنین از این مساله نمیتوان گذشت که آزادی عمل رانندگان
در استفاده از این سامانه طبیعتا بیشتر بوده و زمانبندی و میزان
حضور منعطفتری را تجربه میکنند و بدیهی است که تراکنش
سرویسرسانی بیشتری را نیز خواهند داشت .میتوان به عنوان
مزیت دیگر ،به کاهش فضای پارکینگ مورد نیاز اشاره کرد .به
طوریکه در صورت سرویس رسانی مناسب این سامانه ،افراد
به مرور زمان کمتر از خودروهای شخصی خود استفاده کرده و
نیاز به فضای پارک کمتری خواهند داشت.
در نهایت میتوان متذکر شد که ایجاد بسترهایی نظیر اسنپ
و دیگر تاکسیهای اینترنتی میتواند با جذب قشر نخبه کشور و
جلوگیری از مقوله فرار مغزها به دستاوردهای شگرفی در زمینه
بهرهگیری از تکنولوژیهای روز دنیا بیانجامد .کما اینکه نگاهی
اندک در بدنه این سامانهها بیانگر وجود نسلی جوان ،خالق و
پویاست که نوید ایجاد بستری مناسب برای اشتغالزایی و رشد
بدنه جوان کشور را میدهد.
*کارشناس ارشد مدیریت شهری و تحلیلگر مسائل
حمل و نقل غیرموتوری

ضرورت تمرکز اصناف برآموزش وآگاهی

رئیس اتاق اصناف ایران در این
مراسم با اشاره به اهمیت تنظیم
بــازار گفــت :در ســال جدید
وضعیت بازار خوب خواهد بود و
در بحــث تامین ،بــا کمترین
مشکلی مواجه هستیم و عالوه
بر این بیش از  ۷۰درصد مشکل ما در اماکن حل شده
است .علی فاضلی با اشاره به میزان بودجه اتاق اصناف
کشور متذکر شد :با این مبلغ تامین نیروی انسانی اتاق
میسر نیست .وی افزود :شهرستانهای کوچک برای
برگزاری نمایشگاه از طریق اتاق اصناف اقدام کنند و ما
علیرغم امکانات کم باید بازار را مدیریت کنیم.
وی ادامه داد :ما منکر مشکالت موجود نیستیم ولی
مراقب باشیم روحیهمان را دشمن تضعیف نکند .بیش از
 ۹۳شبکه روی این موضوع کار میکنند .امروز کشور نیاز
به اتحاد و شکیبایی بسیار دارد اما برخی از ما در لباس
مدیران وارد میشویم و آنچه که نباید را انجام میدهیم.
رئیس اتاق اصناف ایران خطاب به حاضران جلســه
گفت :شما تاثیرگذاران نیروهای مردمی در تمامی ابعاد
هستید در اینکه باید حقتان را بگیرید شکی نیست اما
شان و شخصیت خود را رعایت کنید .هر حرفی دارید
در مجموعه خود بزنید و آدم کســی نشوید اگر حرف
دارید در درون خودتان حل کنید و برای پایین کشیدن
هم وارد حواشی نشوید.
zتقابل کسبوکارهای جدید با سیستم سنتی ،چالش
مهم اصناف ایران

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران در این مراســم
گفت :شنیدن سخنان و دغدغههای دوستان و همکاران
تسهیل کننده تدوین برنامهها و تنظیم سیاستگذاریها
خواهد بود.

کنیم باعث میشود از خیلی از مسائل مهم غافل شویم.
zنیروی انتظامی مدافع اصناف است
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رتبه ایران در تجارت الکترونیک بین  137کشور 77 ،است

دنیای اقتصاد ـ یازدهمین اجالســیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف
ضحیزردکانلو
خبرنگار
ایران ،روز گذشــته به میزبانی مشــهد در هتل قصر طالیی برگزار شد.
این در حالی است که برخی از مهمانان این مراســم از شهرهای گوناگون به دلیل مشکالت پرواز
به این اجالس نرسیدند .ابتدای این جلســه با نطق پیش از دستور چند تن از رؤسای اتاق اصناف
شهرستانهایکشورکهبهطرحمسائلوپیشنهادهایخودپرداختندهمراهبود.
ســید جواد احمدی ادامه داد :امیدوارم مســائل و
مباحثی که در این جلسات مطرح میشود راهگشا و
مثمرثمر باشد .وی با بیان اینکه الزم است اگر مسئولیتی
را پذیرفتیم به الزامات و مقتضیات آن آگاه باشیم ،گفت:
در این صورت به تحقق اهداف خود نایل خواهیم شد.
احمدی با نام بردن از تقابل کسبوکارهای جدید با
سیستم سنتی کسبوکار به عنوان عمدهترین چالش

ســازمانها و اصناف ایران تصریح کرد :نباید اوضاع به
گونهای پیش برود که از نگاههای کالن به جزئیات تنزل
کنیم .رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران با تاکید بر
اجتنابناپذیر بودن توسعه تکنولوژی گفت :اکنون رتبه
ایران در تجارت الکترونیک از بین  ۱۳۷کشــور۷۷ ،
است .احمدی با تاکید بر اهمیت آموزش خاطرنشان
کرد :اینکه خودمان را درگیر مســائل درون سازمانی

فرمانده انتظامی خراسان رضوی
نیز در این مراســم گفت :وقتی
صحبتهای شــما نمایندگان
اصناف و اتحادیهها را شــنیدم
مشــکالت و دردهای خودم را
فراموش کردم.
سردار قادر کریمی با بیان اینکه تولید و اشتغال
دست شما اصناف اســت ادامه داد :دغدغه اصناف
دغدغــه نیروی انتظامی ،نظام و حکومت اســت و
نیــروی انتظامی تا به امروز مدافــع اصناف بوده و
هســت .وی یادآور شد :در پیروزی انقالب و هشت
سال دفاع مقدس نقش اصناف ستودنی و غیر قابل
انکار است .ما نیز به عنوان سربازان شما همواره انجام
وظیفه می کنیم.
در ادامه مراسم رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان
اینکه استفاده از بحث تسهیالت رونق تولید به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تکلیف شده گفت :ما در حوزه
صنفــی نیز ورود پیدا کردیم و  ۲۲۰پرونده را برای
دریافت ۷۰میلیارد تومان تسهیالت به بانکها معرفی
کردیم .محمود بنانژاد ادامه داد :مشکالت اصناف زیاد
است و برای برونرفت از مشکالت باید خودمان را با
تغییرات شیوههای نوین کسبوکار وفق دهیم .وی
با تاکید بر آموزش و آگاهی به عنوان یکی از وظایف
اصناف گفت :در همین راستا کارگروه مالیاتی را ایجاد
کردیم و با استفاده از کارشناسان مالیاتی گامهای
خوبی را در این زمینه برداشتهایم.
بنانژاد اظهار کرد :در ســال  ۹۷برنامههای مهمی را
برای آموزش اصناف در نظر گرفتهایم.

تامینمالیطرحجامعشهرمشهدازسویدولتضروریاست

دنیای اقتصاد -شهردار مشهد گفت :اجرای
طرح جامع جدید شهر مشهد  130هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد که تامین  55درصد این
مبلغ بر عهده دولت است و ضرورت دارد نسبت
به تامین آن اقدام شود.
به گزارش ایرنا ،قاسم تقیزاده خامسی شنبه شب
در نشســت شــورای اداری اســتان خراسان رضوی
افــزود :اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضوی
باید ســرانه طرح جامع شهر مشــهد را تامین کند
در غیر این صورت شــهرداری دوبــاره به دال ل بازی
و تراکم فروشــی و ســایر موارد برای تامین مالی رو

میآورد که این امر آینده شــهر را به خطر میاندازد.
وی اظهار کرد :باید بنیادی متشکل از دستاندرکاران
مختلف در طرح جامع شهر مشهد در محل استانداری
خراسان رضوی برای پایش طرح جامع و تفصیلی شهر
شــکل گیرد تا این طرح به صورت انفرادی در دست
شــهرداری یا یک نهاد دیگر نباشد .تقیزاده خامسی
گفت :طرح جدید جامع شــهر مشهد در سال 1383
تدوین شــد اما  12سال طول کشید تا ابالغ شود به
طوریکه در سال  1395این طرح توسط استانداری به
شــهرداری مشهد ابالغ شد اما به دالیلی که برخی از
آنها کارشناسی و برخی بهانهجویی بوده است ،اجرا نشد.
شهردار مشهد افزود :طرح جدید جامع شهر مشهد
آذرماه امســال ازســوی شــهرداری رونمایی شد که
تاکنون چنین اقدامی در کشور سابقه نداشت و دلیل
این رونمایی اطالعرسانی طرح برای همه دستگاههای
اجرایی بود .وی با اشاره به سیر توسعه کالبدی محدوده
شهر مشهد اظهار کرد :وسعت محدوده شهر مشهد طی
سالهای گذشته از  60هکتار به  30هزار هکتار در سال
گذشته رسیده و این محدوده از  1318تا  1355حدود

zتوسعهحریممشهدچالشیاساسیاست

شــهردار مشهد توسعه حریم شهر مشهد را چالش
اساسی دانست و اظهار کرد :قیمت مناطقی که در حریم
شهر قرار میگیرد افزایش پیدا میکند به طوریکه در
همین حریم  25هزار باغ ویال وجود دارد که منتظر یک
جرقه برای افزایش قیمت است.
وی خواســتار تهیه ســند پهنهبندی حریم شهر،
ایجاد مدیریت واحد در حریم شــهر و رســیدگی به
ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی در حریم شهر مشهد

با اتصال خط یک و  2قطارشهری محقق میشود

شکلگیرینخستینشبکهمترودرمشهد
دنیای اقتصاد -مدیرعامل شرکت قطار شهری
مشهد از شکلگیری نخستین شبکه مترو در
مشهد با اتصال خط یک و 2خبر داد.
کیانوش کیامــرز با اشــاره به آغاز تســت گرم و
سیگنالینگ دو ایستگاه سعدی و شریعتی از ابتدای

اسفند اظهار کرد :تســتهای مقدماتی در این زمینه به زودی به پایان
میرســد و تا نوروز شــاهد بهرهبرداری از دو ایستگاه سعدی و شریعتی
و همچنین اتصال خط یک و  ٢قطار شــهری در ایســتگاه شــریعتی
خواهیمبود.
وی ادامه داد :اکنون معماری و پلهبرقی ایستگاهها به اتمام رسیده است.

شد .شهردار مشهد با بیان اینکه هفت حوزه جغرافیایی
برای اجرای طرح تفصیلی شــهر ازســوی شهرداری
تعیین شده است ،گفت :هر یک از این مناطق دارای
طرح تفصیلی مربوط به طرح جامع قبلی هستند که
این وضعیت در حال سازماندهی است و تا پایان شهریور
ماه امسال برنامه شهرداری برای طرح تفصیلی هفت
حوزه جغرافیایی مزبور کامل میشــود .وی افزود :این
طرح تفصیلی قابل بازنگری جدی نیست لذا مدیران
دستگاههای اجرایی هر گونه برنامهای برای این طرح
دارند باید به نهاد مطالعات طرح تفصیلی در شهرداری
اطالع دهند .تقیزاده خامسی با اشاره به نزدیک بودن
هفته درختکاری در اســفند ماه امســال اظهار کرد:
شــهرداری از اسفند ماه امســال تا پایان سال آینده
هشت میلیون مترمربع درختکاری در سطح شهر انجام
میدهد که یک رکورد محسوب میشود .وی راهاندازی
اپلیکیشن اطالعرسانی مراکز خدماتی و نحوه گردشگری
در شهر مشهد و آماده کردن ظرفیت برای توقف 30
هزار خودرو برای مســافران در نوروز امسال را از دیگر
اقدامات شهرداری برای نوروز  97برشمرد.

فضاهای تأسیساتی نیز در حال اتمام است.
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشــهد درباره هزینه آمادهسازی دو
ایستگاه سعدی و شریعتی گفت :در زمینه هزینههای سازهای ،تأسیسات
برقی ،مکانیکی و معماری ١۵٠ ،میلیــارد تومان و برای تجهیزات ریلی
و ایســتگاهی ٣۵ ،میلیون یورو هزینه شده است .کیامرز با بیان اینکه با
بهرهبرداری از دو ایستگاه سعدی و شریعتی  ٩ایستگاه از خط  ٢مترو در
مدار مسافربری قرار میگیرد ،درباره مزایای اتصال خطوط یک و  ٢اظهار
کرد :مهمترین مزیت اتصال این خطوط شــکلگیری نخستین شبکه
مترو در مشهد است که به مسافران قابلیت تردد در مسیرهای طبرسی-
پیروزیبهنخریسی-وکیلآبادرامیدهد.

به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار میشود

پنجمینهمایشملیتوسعهپایداربارویکردبهبودمحیطکسبوکار
دنیای اقتصاد  -پنجمین همایش ملی توسعه
پایدار با رویکرد بهبود محیط کســبوکار با
حضور مدیران دولتی ،فعاالن اقتصادی بخش
خصوصیواساتیددانشگاهینهماسفندماهدر
مشهدبرگزارمیشود.
در این همایش که با همکاری اتاقهای بازرگانی
تهران ،شــیراز ،اصفهان و تبریز و با حضور نخبگان
اقتصادی کشور برگزار خواهد شد ،برای نخستین
بــار از  130نفــر از کارشناســان بدنــه ادارات و
ســازمانهای دولتی که به طور مستقیم با فعاالن

اقتصادی در ارتباطند ،دعوت به عمل آمده است.
ابتــدای ســال  96موضوعی در هیــات مدیره
اتاق بازرگانی ایران مصوب شــد مبنی بر تحقیق
و بررسی  5شاخص جهانی کســبوکار که ایران
در آنها وضعیت ضعیفتری دارد .بر این اســاس،
بررسی شــاخص تجارت فرامرزی به اتاق تهران،
شــاخص حمایت از ســرمایهداران خــرد به اتاق
اصفهان ،شاخص ورشکســتگی و پرداخت دیون
بانکی به اتاق مشــهد ،شاخص شروع کسبوکاربه
اتاق تبریز و شــاخص اخذ اعتبارات به اتاق شیراز

واگذار شــد که نتایج تحقیقات و بررسیهای پنج
اتاق در این همایش ارائه میشــود و با بیانیهای در
اختیار قوای سهگانه قرار میگیرد.
مسعود کرباسیان؛ وزیر اقتصاد ،فرشاد مومنی،
حسن طائی ،طهماســب مظاهری ،حسین راغفر،
حســین عبده تبریــزی و محمود ســریعالقلم از
ســخنرانان این همایش هستند .گفتنی است 60
مقاله از طریق فراخوان عمومی و  5مقاله سفارشی
به دبیرخانــه پنجمین همایش توســعه پایدار با
رویکرد بهبود محیط کسبوکار ارسال شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر مشهد:

دنیــای اقتصــاد -رئیس
کمیســیون خدمات شهری
شورای اسالمی شهر مشهد
گفت :بــا کاهش  230میلیاد
تومانــی درآمدهــا ،بودجه
شهرداری به واقعیت نزدیکتر
شد و کسری بودجه نیز کاهش پیدا کرد.
محمد حاجیانشــهری درباره دریافت نظرات مردم و

باکاهش 230میلیاردیدرآمدها،بودجهشهرداریواقعیترشد

نخبگان درخصوص بودجه ســال  97شهرداری مشهد،
بیان کرد :شفافســازی و اســتفاده از نظرات مردم در
مدیریت شهری یکی از شعارهای انتخاباتی شورای پنجم
در تبلیغات انتخابات بود لذا با به رای گذاشــتن بودجه
 97گامــی درجهت عملی کــردن وعدههای انتخاباتی
خود برداشتیم .وی ادامه داد :پس از نقدیم بودجه توسط
شهردار مشهد به شورای شهر ،مهمترین وظیفه شورای
شهر در حوزه برنامهریزی مدیریت شهری کلید خورد و

ما برای تحقق بخشیدن به جریان شفافسازی از مردم و
نخبگان برای ارائه نظارت دعوت بهعمل آوردیم.
حاجیان شــهری اظهار کرد :با انتشار آلبوم بودجه و
ضمائم آن در فضای مجازی و رسانهها ،افکار عمومی و به
ویژه نخبگان از این ایده استقبال کرده و نظرات خود را از
طریق شبکههای اجتماعی ارائه دادند و حتی از اعضای
شورای شهر شهر شرکت در مجالس هماندیشی با حضور
نخبگان دعوت بهعمل آوردند .رئیس کمیسیون خدمات

شهری شورای اسالمی شهر مشهد نسبت بین هزینههای
جاری و بودجه عمرانی را به عنوان مهمترین موضوع مورد
بحث در جلسات کارشناسی عنوان کرد و افزود :باال بودن
میزان بودجه عمرانی یعنی خدماترسانی بهتر به مردم
امــا باال بودن هزینههای جاری یعنی شــهر گران اداره
میشود و این موضوع مورد اتفاق نظر همه کارشناسان
بود و به مدیریت شهری نیز گوشزد شد .حاجیان شهری
با اشاره به اینکه ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی:

طی  4سال آینده  20هزار واحد تولیدی
به ظرفیت اسمی خود خواهد رسید

دنیای اقتصاد -مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
در خصــوص برنامههای پیش روی
صنعت استان تصریح کرد :در یک
برنامه  4ساله بنا شده به بیش از 20
هزار واحد تولیدی که کمتر از ظرفیت
خود فعالیت میکنند ،کمک شود که به ظرفیت اسمی
خود دست پیدا کنند.

به گزارش ایســنا ،مسعود مهدیزاده مقدم در خصوص
سیاســتهای رونق تولید در استان و تخصیص یارانهها به
واحدهای تولیدی بیان کرد :این تســهیالت ارزان قیمت
میتواند باعت رونق واحدهای تولیدی شود .طی جلساتی
که با اســتاندار داشــتیم و همچنین طرحهای موجود در
بانکها ،امیدواریم با تصویب این طرحها و جذب تسهیالت
توسط واحدهای تولیدی به اهداف خود درزمینههای مختلف
دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به برخی گالیهها از نرخ سود این تسهیالت
خاطرنشان کرد :شرایط اقتصادی و شرایط حاکم بر فضای
بینالملل موجب شده واحدهای تولیدی تاکنون از تسهیالت
بانکی که با نرخ  18درصد که ارائه شده استقبال چندانی
نداشته باشند؛ از اینرو یارانهها توانسته کمک شایانی به
واحدهای تولیدی کند .با پیشبینیهای انجام شــده الزم
است ،بانکها با سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای مصوب
که در بانکها منتظر عقد قرارداد است به واحدهای صنفی
کمک کنند تا بتوانند حداکثر استفاده از این تسهیالت را
ببرند .مهدیزاده مقدم ادامــه داد :تامین یارانهها حرکت
بسیار خوبی بوده که استان خراسان رضوی در این حرکت
پیشقدم بوده است .از این جهت فضای همدلی بسیار خوبی
در استان ایجاد شده و تمام دستگاهها با استفاده از ظرفیت
خود توانستهاند مشکالت تولید را حل کنند.
zعملکرد مطلوب در تامین زیرساختهای صنعتی استان

شهردارمشهد:

 9برابر شده و جمعیت شهر از سال  1355از  667هزار
نفر به سه میلیون نفر رسیده است.
تقیزاده خامسی گفت :برای اجرای طرح جدید جامع
شهر مشهد ،در سال جاری اقداماتی از جمله افزایش
مناطق شهر مشهد از  13به  17منطقه ،منطقهبندی
جدید حریم شهر و بودجهریزی عملیاتی انجام شده
است .وی افزود :حریم شهر مشهد در طرح جدید جامع
شــهر 86.5 ،هزار هکتار و شامل  138روستا است که
نسبت به طرح جامع قبلی که حریم شهر 30هزار هکتار
با  45روستا بود ،حدود سه برابر شده است.

خبر

موضوع دیگر موردتوجه صاحبنظران بوده است ،افزود :با
برنامهریزی مناسب و اجرای صحیح آن میتوانیم برای
شهر درآمدهای پایدار ایجاد کنیم .وی یادآور شد :حصول
درآمد از محل جرائم ،فروش تراکم و کمیســیون ماده
 100نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در
جلسات کمیسیون تلفیق نیز به این مهم رسیدگی شود
تا با برنامهریزی برای کسب درآمدهای پایدار بخش زیادی
از درآمدهای بخش جرائم کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
با اشاره به زیرساختهای تولید در استان بیان کرد :امسال
برای تامین این زیرساختها عملکرد بسیار مطلوبی داشتهایم،
از اینرو تالش شــده در شــهرکها مشکلی برای احداث
واحدهای جدید وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه ســال آینده تاکید جدی بر بازار فروش
محصوالت وجود دارد ،عنوان کرد :در سطح استان خراسان
رضوی تولیدکنندگان بسیاری فعالیت دارند که به همین
جهت کوشــیدهایم با ساماندهی شــرکتهای مدیریت
صادراتی 4 ،شــرکت از این دست ایجاد کنیم .همچنین
ایجاد ســه کنسرسیو م فروش در این حوزه و ارتقای تعداد
این شرکتها به سطحی باالتر و همچنین صادرات واحدهای
تولیدی ،شناسایی بازارهای جدید ،فروش محصوالت در قالب
کنسرسیومهای مشترک که بتوانند از ظرفیتهای یکدیگر
آگاه شوند ،از دیگر اقدامات انجام شده است.
مهدیزاده در خصوص آموزش نیروی انسانی اظهار کرد:
همچنین برای آموزش نیروی انسانی در سال آینده تاکید
ویژهای لحاظ شده تا بتوانیم خدمات بیشتری به واحدهای
تولیدی ارائه کنیم .از این جهت میتوان یارانههای بیشتری
از محل اعتبارات موجود به واحدهای تولیدی جهت ارتقای
نیروی انسانی اختصاص داد.
zتوسعه نظام مبادله پیمانکاری در خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با
بیان اینکه توسعه نظام مبادله پیمانکاری فرعی امسال در
استان خراسان رضوی شروع شده است ،گفت :امیدواریم در
سال آینده طرح کشوری این موضوع شکل گیرد .همچنین
با ایجاد مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی ،این مبادالت در
کشور به شکل واحد شکل انجام شود تا در نتیجه از ظرفیت
خالی واحدهای تولیدی در این عرصه استفاده شود .همچنین
در این نظام مبادله پیمانکاری واحدهای تولیدی بتوانند
پیمانکارهای گذشته و یا بعد خود را با استفاده از این مرجع
شناسایی کنند .به طور مثال یک واحد تولیدی قطعه مورد
نظر خود را از اســتانهای دیگر تهیه میکند بدون اینکه
اطالعی از وجود واحد تولیدی مختص خود در نزدیکیاش
باشد ،لذا تشکیل نظام مبادالت پیمانکاری یکی از کارهایی
بوده که در ســال آینده در سطح کشور و استان خراسان
رضوی به عنوان  4استان پایلوت درکشور باید انجام شود.
مهدیزاده با اشاره به معرفی شرکتهای تولیدی خراسان
رضوی به صنایع وابســته بیان کرد :قطعهسازان مرتبط با
شرکتهای نفتوگاز که توانایی تولید قطعات مختلف در
ارتباط با این شرکتها را داشته ،معرفی شدهاند .در استان ما
توانایی  30شرکت مورد بررسی قرار گرفته و به وزارت نفت
معرفی شده است .همچین در صنایع پتروشیمی ،سیمان و
فوالد فعالیتهایی انجام شده که باعث گسترش این نظام
شده و با استفاده حداکثر ظرفیت تولیدکنندگان استان برای
تامین قطعات مورد نیاز استفاده شده است.
وی در خصوص توسعه شرکتهای دانش بنیان اظهار کرد:
امســال با در اختیار قرار دادن یکی از شهرکهای صنعتی
به دانشگاه فردوسی به عنوان پایلوت جهت بررسی نیاز و
شناسایی شرکتهایی که توانایی تبدیل شدن به شرکتهای
دانش بنیان را دارند ،گامی در این جهت برداشــته شده و
خدمات و حمایتهای مالی و نرمافزاری نیز در این زمینه
فراهم شده است .امیدواریم سال آینده خروجی مطلوبی از
این شــرکتها به دست آید و تعدد واحدهایی که توانایی
دانشبنیان شدن را دارند در استان افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
در خصوص رفع نیازهای فناورانه اضافه کرد :کشــورهایی
چــون آلمان و کره برای رفــع نیازهای فناورانه با یکدیگر
در ارتباط هســتند .عالوه بر این تاکنون در استان ما رفع
نیازهای فناورانه  3واحد انجام شده که این اقدام نیز سال
آینده توسعه پیدا خواهد کرد.

دوشنبه  7اسفند ماه 1396

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست
به ارائه آخریــن اخبار اقتصادی پرداخت و به نرخ
ارز و اقدامات بانــک مرکزی برای اصالح وضعیت
موجود به عنوان مساله روز اقتصاد ایران اشاره کرد.
غالمحسین شافعی با بیان اینکه نخستین اقدام
بانک مرکزی در زمینه اصالح وضعیت موجود ،ارائه
گواهی سپرده ارزی است ،گفت :ابتدا باید گفت که
باال رفتن نرخ ارز قابل پیشبینی بود و با وجود اینکه
برخی از مســئوالن وضعیت بازار ارز را حبابگونه
میدانند ،نظر فعاالن اقتصادی متفاوت است و بارها
این وضعیت را در نرخ ارز پیشبینی کرده بودیم.
وی فشردگی موجود در نرخ ارز را ناشی از عمل
نکردن بانک مرکزی به قانون در زمینه تفاوت قائل
شدن بین تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز دانست
و تصریح کرد :برای چندمین بار است که این موضوع
تلخ را تجربه میکنیم و باز هم پند نمیگیریم.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران راه موفقیت بانک
مرکــزی در کنترل بــازار از طریــق ارائه گواهی
ســپردههای ارزی را جلب اعتماد عمومی دانست
و افزود :این راهکار در گذشــته انجام شد و موفق
نبود و حال برای دستیابی به نتیجه مورد نظر باید
بیاعتمادی مردم به بانک مرکزی از بین برود.

شافعی :تا زمانی که بانک مرکزی از زیر
سیطره دولت خارج نشود و مستقل عمل
نکند ،زیر و ب م کنونی در بازار پولی و
ارزی ادامه خواهد داشت و اقتصاددانان
و فعاالن بخش خصوصی هم بر استقالل
بانک مرکزی اصرار دارند
وی از ارائه گواهی ســپرده یکســاله با نرخ سود
 20درصــد به عنوان دیگر راهــکار بانک مرکزی
بــرای کنترل وضعیت ارز نام برد و اظهار کرد :این
موضوع گرچه در کوتاهمدت ممکن اســت در نرخ
ارز اثرگذار باشد اما سیاستی یک بام و دو هواست.

گزارش

در چهل و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان شد

آسیبها و فرصتهای تغییر نرخ ارز

دنیای اقتصاد -چهل و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراســان رضوی با بررسی چند دستور کار و ارائه
زهرا صفدری
خبرنگار
آخرین اخبار و اطالعات اقتصادی از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران و استاندار خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد؛
فراهمکردن امکان تهاتر ۳درصد سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده ،طرح موضوع مغایرت بخشنامه خرداد ماه سال  ۹۱بانک مرکزی یا ماده  ۲۱قانون
چک درباره تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی و طرح مباحث مالیاتی از جمله نحوه مواجهه با اجرای ماده ۱۹۸اصالحی قانون مالیاتهای
مستقیمورایهیاتعمومیدیوانعدالتاداریازجملهموضوعاتیبودکهدراینجلسهموردبررسیقرارگرفت.

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

zبرخالف نظر مسئوالن ،وضعیت نرخ ارز حباب نیست

3

سال شانزدهم شماره 4276

نرخ بیکاری استان در پایان پاییز امسال به  8.8درصد رسید و تک رقمی شد

از طرفی تفاوت  5درصدی نرخ سود این سپردهها
باید از سوی بانک مرکزی جبران شود و در آینده
فعاالن اقتصادی گرفتار این تصمیم بانک مرکزی
نشوند .این اقدام بانک مرکزی است و نتایج حاصل
از این اراده را خود باید به دوش بکشــد .شافعی با
تاکید بر اهمیت چارهجویی برای وضعیت نقدینگی
کشور تصریح کرد :میزان نقدینگی ایران در  6سال
گذشته به دو برابر رسیده و اگر فکری به حال مهار
نقدینگی نشــود ،همه اقدامات بانک مرکزی برای
اصالح وضعیت نرخ ارز موقتی خواهد بود و ممکن
است این مسائل باز هم تکرار شود مگر اینکه با یک
نگاه اقتصادی موضوع را حل کنند.

zبانک مرکزی باید از زیر سیطره دولت خارج شود
وی با اعتقاد بــر اینکه هدایت روابط خارجی به
سوی آرامش بسیار مهم است ،افزود :دستیابی به این
موضوع برای دولت در ایران بسیار سخت است اما
اگر محقق نشود ممکن است باز هم دچار مشکالتی
از این دســت بشــویم .از طرفی تا زمانی که بانک
مرکزی از زیر سیطره دولت خارج نشود و مستقل
عمل نکند ،نوســان کنونی در بــازار پولی و ارزی
ادامه خواهد داشــت و اقتصاددانان و فعاالن بخش
خصوصی هم بر استقالل بانک مرکزی اصرار دارند.
رئیس اتاق ایران به موضوع تعیین سهم مالیاتی
استانها از مالیات کشور اشاره کرد و گفت :در این

زمینه به طور جدی پیگیر مساله جلوگیری از
انتقال حساب واحدهای هر استان به مرکز در
شورای گفتوگوی ملی هستیم.
وی به پیشــنهاد تشکیل شعبههای شورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصی در
شهرستانها اشاره و اظهار کرد :پیشنهادی در
این زمینه مطرح اســت که این شورای فرعی
یا کمیته فرعی را در  5شهرستان اقتصادی و
صنعتی استان به ریاست فرمانداران فعال کنیم
و مسئوالن کمیته در برخی از جلسات شورای
استانی حضور یابند و مشکالت خود را عنوان
کنند و این کار در سطح کشور هم مورد توجه
قرار خواهد گرفت.
شــافعی یادآور شد :چند موضوع در شورای
ملی گفتوگو و شورای پول و اعتبار در دستور
کار قرار میگیرد و بهتر است در شورای استانی
هم مورد توجه قرار گیرد؛ نخستین موضوع عقود
بانکی است؛ در حال حاضر بسیاری از کسانی
که به بانک مراجعه میکنند مجبور میشوند
که فقط از عقد خرید اقساطی استفاده کنند که
این مطابق قانون نیست و عقود مختلفی که در
بانک هست براساس نوع تقاضای مراجعه کننده
باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد :موضوع دیگری که بسیاری را
دچار مشکل کرده است موضوع ذینفع واحد در
بانکهاست که اگر کسی چند شرکت داشته و
یا در شرکت دیگری عضو هیات مدیره است و
آن واحد دچار مشکل شده ،تمام واحدهای این
ذینفع تحت تاثیر قرار میگیرند.
رئیــس اتاق ایران همچنین از تصویب مبلغ
 1300میلیارد تومان مشوق صادراتی در سال
آینــده خبر داد و گفت :شــورای گفتوگوی
مرکز هم موضوعی را تصویب کرد که در صحن
علنی مجلس رای الزم را به دســت آورد و آن
تصویب تخصیص بودجه مورد نظر برای تجدید
ارزیابی واحدها و اعمال مالیات صفر برای این
موضوع است.
وی با اشاره به بخشنامه منع ممنوعالخروج
کردن افراد توسط بانکها ،از سوی بانک مرکزی
گفت :بانکها به این بخشنامه عمل نمیکنند.
ممنوعالخروج کردن افراد باید با حکم دادگاه
صالحه انجام شــود و در غیر این صورت ناقض
حقوق شهروندی است.
zتغییرات نرخ ارز فرصتی برای صادرکنندگان

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست
در پاسخ به اظهارات شــافعی درباره اقدامات
بانــک مرکزی در وضعیت ناشــی از تغییرات
نــرخ ارز گفت :دولت در این اقدامات به دنبال
مهار حواشــی ناشی از تغییر نرخ ارز است زیرا
برخیها از این تغییرات سوءاستفاده میکنند
و در تالشــند از شرایط موجود به نفع و صرفه
جیب خود بهره ببرند و در واقع اقدامات بانک
مرکزی برای جلوگیری از آن حواشی است.
علیرضا رشیدیان با بیان اینکه تغییرات نرخ
ارز در کنار مشکالتی که به دنبال دارد ،فرصتی

برای برخی از افراد همچــون صادرکنندگان
اســت ،افــزود :در هر شــرایط بایــد به نفع
کشور ،ملت ،تولید و اشــتغال گام برداشت و
صادرکنندگان هم باید از وضعیت کنونی نرخ
ارز به نفع صادرات بهترین اســتفاده را داشته
باشند و کاالهایی که در انبار مانده را صادرکنند.
وی تاکیــد کــرد :بانک مرکزی بــه دنبال
این اســت تا راه قابل اعتمــادی برای مردم و
سرمایهگذاران ایجاد کند و تمام تالشش جلب
اعتماد عمومی است .شاید در نگاه اول انتشار
اوراق سپرده با سود  20درصد مطلوب نباشد
اما به نظر من در واقع این عمل برای دفع افسد
به فاسد است و با سرعتی که در جریان افزایش
نرخ ارز وجود داشت ،انجام چنین اقدامی الزم
بود .رشــیدیان درباره وضعیــت نقدینگی در
کشور هم اظهار کرد :موضوع مهار نقدینگی با
برخی از انتظاراتی که تولیدکنندگان ما دارند
به پارادوکسی تبدیل شده؛ واحدهای تولیدی
مساله دریافت تسهیالت برای تامین نقدینگی
ســرمایه در گردش و ثابــت را از دولت انتظار
دارند و ما هر سال این رقمها را اعالم میکنیم
و نقدینگی و سرمایه بیشتری اعطا میشود البته
معتقدیم که بهتر است این پرداخت تسهیالت
به بازار صورت بگیرد تا بازار توان خرید تولیدات
تولیدکنندگان را داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه برقراری فضایی امن برای
روابط اقتصادی در داخل و خارج از کشور دنبال
میشــود ،افزود :در جلسه اخیر رئیس جمهور
با اســتانداران کشــور بر ضرورت تمرکز روی
موضوعات اقتصادی و توجه به ســتاد تسهیل
و رفــع موانع تولید و عمــل کردن بانکها به
مصوبات این ســتاد تاکید شد .رئیس شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراســان
رضــوی از نبود هماهنگی به عنوان ضعفی در
نحوه تعامالت در کشور نام برد و تصریح کرد:
اگر هماهنگی الزم به هر طریقی مثل برگزاری
جلسات یا صدور دستورالعمل و رویههای کاری
شکل بگیرد ،به نفع کشور و ملت خواهد بود.
zلزوم صدور خدمات فنی و مهندسی از
خراسان برای بازسازی عراق و سوریه
وی با اشاره به فرا رسیدن رو مهندس بر لزوم
صدور خدمات فنی و مهندســی به کشورهای
عراق و سوریه در بازسازی مناطق آسیب دیده
این کشــورها تاکید و اضافه کرد :ما در زمان
سختیها در کنار این دو کشور بودیم و اکنون
باید در دوره بازسازی هم همراهشان باشیم.
در ســفر قبلی که به ســوریه داشتم ایجاد
شهرکی در شهر دمشــق و طرح آبرسانی در
این شــهر به خراسان رضوی پیشنهاد شد اما
تاکنون کسی از مهندسان و فعاالن اقتصادی
در این زمینه پیگیری نکرده است.

رشیدیان :در هر شرایط باید به نفع
کشور ،ملت ،تولید و اشتغال گام
برداشت و صادرکنندگان هم باید
از وضعیت کنونی نرخ ارز به نفع
صادرات بهترین استفاده را داشته
باشند و کاالهایی که در انبار مانده
راصادرکنند
رشیدیان اسفندماه امسال را یکی از ماههای
پر ترافیک در برگزاری همایشهای اقتصادی
در استان دانست و گفت :پنجمین همایش ملی
توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و
کار نهم اســفندماه در مشهد برگزار می شود.
همچنین برگزاری اولیــن همایش حمایت و
حاکمیت قانون در حوزههای تجاری و اقتصادی
و سرمایهگذاری ،همایش مشارکت اجتماعی و
نهضت اشتغال (مانا) ،همایش توجیهی استانی
برای کاربران موثر در صدور مجوز و پاســخ به
اســتعالمات و راهاندازی ســامانه دادور و نیز
برگزاری مراســم روز ملــی حمایت از حقوق
مصرفکننــده از دیگــر رویدادهای اقتصادی
اسفند ماه امسال است.
وی درباره وضعیت اشتغال و نیروی کار استان
در سال جاری اظهار کرد :طبق گزارش نتایج
آمارگیری مربوط به نیروی کار در فصل پاییز،
نرخ بیکاری استان در پایان پاییز امسال به 8/8
درصد رسید و تک رقمی شد که این میزان در
مقایسه با پاییز سال  2/7 ،95درصد و نسبت به
پایان تابستان امسال  1/3درصد کاهش داشته
اســت .استاندار خراسان رضوی یادآور شد :در
صورت تحقق هدفگــذاری ایجاد  160هزار
فرصت شــغلی ،نرخ بیکاری امسال نسبت به
سال گذشته  1/5درصد کاهش مییابد .براساس
آخریــن آمار به  2میلیون و  100هزار فرصت
شغلی در خراسان رضوی دست پیدا کردیم و
پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته149 ،
هزار و  164نفر افزایش فرصت شغلی در استان
محقق شده است.
وی ادامه داد :جمعیت بیکار خراسان رضوی
که ابتدای امســال  300هزار نفر بود در حال
حاضر به  203هزار نفر کاهش یافته اســت و
این اســتان در اشتغالزایی کشور رتبه پنجم را
در بین استانهای دیگر به دست آورده است.

خبر

تشکیلکارگروههایشهرستانیشورای
گفتوگو در خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -در نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی موضوع تشکیل
کارگروههایتخصصیشورایگفتوگودرشهرستانهابه
ریاست فرمانداران و دبیری بخش خصوصی مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
رئیــس دبیرخانــه شــورای گفتوگوی دولــت و بخش
خصوصی خراسان رضوی در این جلسه به پیشنهاد راهاندازی
کارگروههای تخصصی شورای گفتوگو در شهرستانها اشاره
کرد و گفت :با توجه به اینکه در قانون بهبود محیط کســب
و کار تشکیل شورای گفتوگو در سطح ملی و استانی مورد
تاکید قرار گرفته است ،تشــکیل این شورا در شهرستانها
نیازمنــد مصوبه قانونی اســت اما برای پیشــبرد اهدافمان
می توانیم کارگروههایی را زیرمجموعه این شــورا در سطح
شهرستانها راهاندازی کنیم.
علیاکبر لبافی افزود :با ایجاد این کارگروهها در شهرستانها،
بسیاری از مسائل بین بخش خصوصی و دولتی در قالب یک
گفتمان مشــترک مرتفع شــده و یا به مرکز استان منتقل
میشود و در نتیجه شورای گفتوگو پوششی استانی خواهد
داشت.
در این نشست مقرر شد تا کارگروههای شهرستانی شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی زیرمجموعه همین شورا
و به ترتیب مقرر در ضوابط و دســتورالعملهای مربوطه در
شهرستانها ،به ریاست فرمانداران تشکیل شوند و دبیر جلسه
نیز توسط رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دبیر شورای
گفتوگوی استان ،معرفی شود.
zضرورت آگاهی مشتریان از مفاد قراردادشان با بانکها

دیگر دســتور کار این نشست ،شناسایی قوانین و مقررات
مخــل کســب و کار در حوزههای بانکی و بحث و بررســی
پیرامون آنها بود.
لبافی در تشریح درخواست بخش خصوصی برای در اختیار
داشــتن نسخهای از قراردادهای بانکی گفت :در حال حاضر
هیچ نســخهای از قراردادهایی که در سیستم بانکی منعقد
میشــود در اختیار بخش خصوصی قرار نمیگیرد از طرفی
در بانــک زمان زیادی برای مطالعه مفاد قرارداد وجود ندارد
و این گالیه فعاالن اقتصادی اســت .همچنین علیرغم اعالم
بانک مرکزی مبنی بر یکنواخت بودن قراردادها ،بانکها توجه
زیادی به این موضوع نمیکنند.
کامران عامریان ،مشــاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در
امور بانکی نیز گفت :تا ســالهای  86و  87هرگاه مشتری
درخواست نسخهای از قراردادها را میکرد ،بانک به تقاضای
او پاســخ مثبت میداد اما برخی از اشتباهات بانکی در عقد
قراردادها و  ...منجر شــد تا این حق مشتری سالها نادیده
گرفته شود .البته بانک مرکزی نیز مدام بر وظیفه بانکها در
این زمینه تاکید میکند.
zارائه صورتحساب بانکی حق مشتری است

وی با اشــاره به لزوم ارائه صورتحساب به عنوان یکی از
حقوق مشتری تصریح کرد :از سال  86فرمول ساده محاسبه
نرخ سود تغییر کرده و کمی پیچیده شده است اما بسیاری
از مــردم که از آن فرمول آگاهی ندارند و گالیه میکنند که
هر چقدر اقساط را پرداخت میکنیم باز هم اصل تسهیالت
را بدهکاریم .پس از بحث و بررسی پیرامون مشکالت بانکی
بخش خصوصی ،مصوباتی به عنوان خروجی چهل و یکمین
نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراســان رضوی ،به تایید حاضران در نشست رسید .براین
اســاس مقرر شد تا دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان
پیگیریهای الزم را به عمل آورده و یک نسخه از قراردادهای
مورد استفاده در سیستم بانکی ،جهت اطالع فعاالن اقتصادی(
در عقود مختلف) روی سایت هر بانک قرار گیرد تا ذینفعان
بتوانند پس از مطالعه مفاد قرارداد و اطالع از مندرجات آن،
به بانکها مراجعه کنند .همچنین حسب تاکید بخشنامه بانک
مرکزی ،در هنگام تنظیم قرارداد بین بانک و فعال اقتصادی،
یک نسخه از قرارداد در اختیار ذینفعان و دریافتکنندگان
تسهیالت قرار گیرد .در کنار موارد فوق ،مصوب شد تا با توجه
به دســتور بانک مرکزی ،از نمونه قراردادهای این بانک در
همه بانکهای استان (به جای قراردادهای متفاوت هرکدام)
استفاده شود و دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها نیز نظارت
الزم را در این حوزه به عمل آورد.
همچنین بر ضرورت ارائه ارزیابیها و صورتحســابهای
انجام شده ازسوی سیستم بانکی ،به متقاضیان و ذینفعان
تاکید شد.

ضمیمه استان های خراسـان
روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370

info@ donya-e-eqtesad.com

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :
نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

در نشست خبری نخستین همایش ملی وقف و علم و فناوری مطرح شد

بهروزرسانی نیات واقفان با نیازهای روز جامعه

دنیایاقتصاد،زهراصفدری-نخستینهمایش
ملی وقف و علم و فناوری با هدف فرهنگسازی
برای ترویج وقف در حــوزه علم و فناوری و
پژوهش 9اسفندماه در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار میشود .عوامل اجرایی این همایش در
نشســتی خبری به ارائه برنامهها و اهداف این
همایش و لزوم توجه به رویکردهای جدید وقفی
تاکید کردند.

دبیــر همایش وقف و علم و فناوری گفت :یکی از
نقاط پیشــرفت در کشورها سرمایهگذاری در حوزه
علم و پژوهش اســت و اگر این موضوع به طور کافی
در کشور اتفاق بیافتد ،رونق در سایر حوزهها را نیز به
دنبال خواهد داشت.
جواد عباسی افزود :سرمایهگذاری در حوزه علم و
فناوری در کشور ما ناکافی و حتی ناچیز است و درصد
کمــی که به این حوزه در بودجه اختصاص مییابد،
معموال محقق نمیشود.
وی خاطرنشان کرد :در سالهای اخیر به این نتیجه
رسیدیم که از سرمایههای مردمی برای حوزه علم و
فناوری اســتفاده کنیم و یکی از ظرفیتهای مهم در
این زمینه وقف و خیریه است .وقف پدیدهای جهانی
است و حوزههای این پدیده در ایران کمتر به موضوع
علم و پژوهش ورود کردهاند .برگزاری همایش وقف

وقف پدیدهای جهانی است و
حوزههای این پدیده در ایران کمتر به
موضوع علم و پژوهش ورود کردهاند.
برگزاری همایش وقف و علم و فناوری
شروعی برای جلب توجه مدیران،
سیاستگذاران ،نخبگان و مردم به این
موضوع است
و علم و فناوری شــروعی برای جلب توجه مدیران،
سیاستگذاران ،نخبگان و مردم به این موضوع است.
عباســی درباره دلیل انتخاب دانشــگاه فردوسی
برای مسئولیت برگزاری این همایش گفت :براساس
جمعبندیهای مسئوالن اوقاف استان ،انتخاب نهادی
که مرجعیت علمی داشته و در نوع خود شاخص است
برای تحقق بهتر اهداف همایش موثرتر بوده و با توجه

و الزم است فکری جدی در این زمینه صورت بگیرد.
وی تاکیــد کــرد :وقفی که زایش ســرمایه را به
دنبال داشته و مولد باشد ،بهترین وقف است و هیچ
چیــز بهتر از وقف علمی نیســت .در کشــور ما اگر
دانشجویی پایاننامه یا ایده خوبی داشته باشد به دلیل
محدودیتهای مالی نمیتوان به او کمک کرد و ایدهاش
در بایگانی باقی میماند.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
با اشاره به پیشگامی صاحبان صنعت کشور و استان در
امور خیریه و به ویژه کمک به مردم زلزلهزده کرمانشاه
در ســال جاری ،یادآور شد :در حال حاضر آنطور که
باید ،صنعتگران به وقف در حوزه علم و فناوری ورود
پیدا نکردهاند و این موضوع نیازمند فرهنگسازی است.
zجهتدهی 33موقوفه در مشهد به موضوع علم و فناوری

سرمایهگذاری در حوزه علم و فناوری در کشور ما ناکافی و حتی ناچیز است

به اینکه دانشگاه فردوسی مشهد از دانشگاههای پیشرو
در ارائه برنامههای مختلف اســت برای این موضوع
انتخاب شد.
وی ابــراز امیدواری کرد :برگزاری این همایش در
فرهنگسازی و حرکت به سوی رویکردهای وقف در
حوزه علم و فناوری موثر باشد.
دبیر همایش وقــف و علم و فناوری با بیان اینکه
تالشمان این است که این همایش جنبه فرمایشی
نداشته باشــد ،افزود :دانشگاههای تراز اول کشور از
این همایش اعالم حمایت کرده و بنیادهای نیکوکار
به این مراســم دعوت شدهاند و با دعوت بیش از 50
نیکوکار سرشناس کشور به دنبال باالبردن سطح این
همایش هستیم.
وی ادامه داد :تفاوت این همایش با دیگر همایشها
این اســت که موضوع علو فناوری در وقف موضوعی
جدید است و در این زمینه صاحب نظر زیادی نداریم
با این حال  30مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و
برای ما کیفیت موضوع و استقبال از هدف این همایش
اهمیت بیشتری دارد.

zاهمیتایجادموقوفاتجمعیومشارکتی

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور
خیریه خراســان رضوی نیز با اشاره به فعالیتهای
قرآنی ،ساماندهی بقاع متبرکه و امامزادهها و اجرای
موقوفات قدیمی و یا ایجاد موقوفات جدید به عنوان
مهمترین وظایف و اهداف این سازمان اشاره و اظهار
کرد :در راســتای ایجاد موقوفات جدید حرکتهای
خوبی در کشــور و از جمله استان خراسان رضوی
اتفاق افتاده که از جمله آن میتوان به تاسیس مرکز
مشــاوره وقف و امور خیریه در استان اشاره کرد که
پس از آن ایجاد چنین مرکزی در سایر استانها نیز
از سوی سازمان اوقاف کشور ابالغ شد .حجت االسالم
ایزدی با بیان اینکه این مرکز جهتدهی و راهنمایی
به خیران را برعهده دارد ،افزود :از ثمرات این مرکز،
متعدد شدن عرصههای وقفی در کشور و نیز ایجاد
موقوفات جمعی و مشارکتی است که موقوفه مشارکتی
علم و فناوری نیز از جمله آنهاست .وی یادآور شد :در
حوزه وقف مشارکتی علم و فناوری رشد و موفقیت
ما تا آنجا رسید که امروز نماینده ولی فقیه در سازمان

در نشست تخصصی راههای جلوگیری از قاچاق کاال و پیشساز مواد مخدر مطرح شد

واگذاریترانزیتایرانبهکشورهایهمسایه

دنیای اقتصاد -دغدغه فعاالن ترانزیت بینالمللی در موضوع
قاچاق از یک سو و مشکالت آنها در مبادی ورودی و خروجی
کشور از سوی دیگر باعث شد تا تعدادی از مدیران و اعضای
انجمنصنفیشرکتهایحملونقلبینالمللیخراسانرضوی
و دیگر متولیان با برگزاری نشستی برای کاستن از مشکالت
موجود چارهاندیشی کنند .این نشست با حضور سرپرست
معاونت مبارزه با مواد مخدر گمرک جمهوری اسالمی ایران،
جانشــین پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی،
معاونت اجرایی تعزیرات حکومتی خراســان رضوی ،نایب
رئیس و چند تن از اعضای انجمن صنفی شرکتهای حملونقل
بینالمللی خراسان رضوی در محل انجمن صنفی شرکتهای
حملونقل برگزار شد.
zقاچاق از طریق ترانزیت به سه روش

نایب رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی
خراســان رضوی در این نشست با بیان اینکه انجمن حمل ونقل
دنیای اقتصاد -رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :طی  10ماهه سال جاری  1731تن کاال
به ارزش  1594میلیون دالر از گمرکات استان به کشورهای
هدف صادر شده است.
راضیه علیرضایی اظهار کــرد :این رقم در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی
 11/4درصد رشد داشته است .وی تصریح
کرد :اقالم عمده کاالهای صادراتی اســتان
شــامل مواد غذایی شــامل زعفــران در
بســتهبندی بیش از  30گــرم ،زعفران در
بستهبندیهای  10تا  30گرم ،کفپوشهای منگوله باف ،سایر

بین المللی خراسان رضوی حدود  220عضو و بالغ بر هفت هزار
ناوگان تحت پوشش دارد ،گفت :حدود  80درصد ترانزیت آسیای
میانه و افغانستان از طریق اعضای این انجمن انجام میشود که
حدودا  40درصد ترانزیت را شامل می شود.
محمود امتی در ادامه با تقسیمبندی قاچاق
در ارتباط با ترانزيت به ســه روش ،تشریح
کرد :مورد اول قاچاق از طریق ورود کاال به
داخل کشــور بدون پرداخت حقوق ورودی
بهطرق مختلف است که خوشبختانه در این
خصوص و به استناد پروندههای موجود ،در
موارد بســیار اندک و معموال با تبانی صاحب کاال و راننده انجام
شده است.
مورد دوم جاساز کردن موادمخدر در کاالهای صادراتی است که
سالهای اخیر معضلی برای رانندگان و شرکتهای حملونقل شده
است و اما مورد سوم به حوزه فعالیت شرکتهای عضو این انجمن
مربوط میشــود و موضوع پیشسازهای مواد مخدر است که در

اوقاف کشور ،مشاوری در موضوع وقف علم و فناوری
منصوب کرده اســت و انتصاب مشاور در این زمینه
وقفی در میان بیش از  800نوع وقف ثبت شــده در
سامانه نشاندهنده اهمیت موضوع است.
ایزدی با تاکید بر توجه به موضوع گفتمانسازی وقف
علم و فناوری گفت :وقف در این زمینه از ضروریات
جامعه امروز است و موضوع کوچکی نیست.
zبودجه پژوهش دانشگاهها نیازمند فکری جدی است

در ادامه رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی گفت :توســعهیافتگی کشورها را بدون توجه
به جایگاه دانشــگاه و علم در آن کشور نمیتوان در
نظر گرفت و همانطور که بررســیهای کره جنوبی
نشان میدهد سالها سرمایهگذاری در حوزه دانشگاه
این کشــور را به وضعیت کنونی توسعه یافتگیاش
رسانده است.
حسنحسینی تصریحکرد :فکرنمیکنم موضوععلم
و فناوری در حد فضای سبز دانشگاهها در ایران بودجه
داشته باشد؛ بودجه پژوهش در دانشگاهها خندهدار بوده

دهه اخیر چندین شرکت عضو این انجمن گرفتار آن شدهاند .
وی خاطرنشــان کرد :تهديد جدي اين است که ما همواره در
معرض دو خطر ورود مواد مخدر از افغانستان و خروج پیشساز
به آنجا هستیم .پیشسازها مصارف چندگانه و صنعتی داشته و
معموال در کشورهای صنعتی بهعنوان مواد اولیه استفاده میشود
و بههمین دلیل به ســهولت قابل تولید و دسترســی است و در
افغانستان غالبا مصرف تولید مواد مخدر داشته و بههمین دلیل
ترانزیت و حمل آن طبق کنوانســیونهای ســازمان ملل مجاز
نیســت .این مورد معموال در محمولههای خروجی به افغانستان
مشــاهده شــده و دهها شــرکت حمل و نقل را درگیر و حوزه
ترانزیت افغانستان را برای بخش خصوصی ناامن کرده است .امتی
تصریح کرد :از اینرو شرکتها با ترس و اضطراب ترانزيت را ادامه
داده یا بعضا از این شغل کناره گرفتهاند .بنا به سوابق این موضوع
در چند سال گذشته و سود آن برای مافیاى مواد مخدر معموال
بهصورت تصادفی و جاســاز شده این محموالت بارگیری و بهنام
شــرکتهای مختلف ارسال می شــود  .وی در بخش دیگری از
سخنان خود گفت :گرچه به باور بسيارى از كارشناسان اقتصادى
 ٣مزيت برتر اقتصادى كشور نفت ،ترانزيت و گردشگرى است،
اما در ترانزيت عليرغم موقعيت خدادادي آن توفيق زيادى حاصل
نشــده و از كارى كه ميشود چند صد هزار فرصت شغلي ايجاد
کرد ،با گرهها و مشكالتى كه خلق شده ترانزيت را به همسايگان
و رقبا واگذار کردهايم.
امتی با بیان اینکه مســير گرجستان -آذربايجان -درياى خزر
و تركمنستان و مســير تركيه به نسبت گذشته سهم بيشترى
از ترانزيــت را به خود اختصاص دادهانــد ،گفت :ميزان ترانزيت
حدود  ١١ميليون تن اســت در حاليكه ميتوانستيم ترانزيت را
به ٢٠ميليون تن برسانيم .الزمه كار روانسازى ،مديريت ،نوسازى
ناوگان به نرخ مناسب ،حمايت و تقويت بخش خصوصي و اعتماد
به این بخش است.
zقاچاق به بدنة جامعه آسیب میزند

سرپرست معاونت مبارزه با مواد مخدر گمرک جمهوری اسالمی
ایران نیز در این نشست با بیان اینکه تبعات قاچاق برای کشور خیلی
گران است و به بدنه جامعه آسیب میزند ،گفت :از ابتدای امسال
کنترلهای ما در مسیر شمال غرب جدیتر از قبل شد .از خرداد تا
آذر هیچ گزارشی از کشف جاسازی مواد مخدر در ترکیه ،بلغارستان
و ...دریافت نکردیم ،در آذرماه دو مورد گزارش کشف داشتیم و پس

در 10ماهه امسال از خراسان رضوی صورت گرفت

صادرات 1/5میلیارددالریبه 88کشوردنیا

هادیهــای برق برای ولتــاژ بیش از  1000ولت ،ســیب تازه،
سیبزمینی تازه ،سایر هادیهای برقی ،رب گوجه فرنگی ،پسته
و میلههای فوالدی است و صادرات روغنهای معدنی قیری با 883
درصد رشد نسبت به سال گذشته به رقم بیش از  24/4میلیون
دالر رســیده و در رتبه یازدهم اقالم صادراتی استان قرار گرفته
است .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی افزود:
مهمترین کشورهای هدف صادراتی استان کشورهای افغانستان،

دبیــر اجرایی همایش ملی وقف و علم و فناوری نیز
از جهتدهی به  33موقوفه در مشهد به موضوع علم و
فناوری خبر داد و گفت :مفهومسازی وقف علم و فناوری
در سال  91کلید خورد و درراستای جهتدهی موقوفات
به سمت نیازهای روز جامعه هدفگذاری شد.
جعفر زارع از تبیین ضرورت توسعه وقف علم و فناوری،
بهبود نظام مدیریت وقف علم و فناوری ،الگوی توسعه
و اجراییسازی گفتمان وقف علم و فناوری و نقش علم
و فناوری در احیاء و ارتقای بهرهوری موقوفات به عنوان
محروهای این همایش نام برد.

ترکمنســتان ،عراق  ،امارات متحده عربی ،هنگکنگ ،اسپانیا،
تاجیکستان ،قزاقستان ،پاکستان و قرقیزستان است.
علیرضایی تاکید کرد :در حال حاضر کاالهای اســتان به 88
کشور جهان صادر میشــود که نسبت به سال گذشته افزایش
در تعداد مقاصد صادراتی را نشان میدهد .وی بیان کرد :واردات
اســتان نیز طی  10ماهه ســال 274/96هزار تن کاال به ارزش
 314میلیون دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال

از تحلیل موضوع به این نتیجه رسیدیم که بدون همکاری جدی
با متصدیان حملونقل اعم از راننده ،عوامل شرکت ،مدیران عامل
و ...نمیتوان به موفقیت چندانی دست یافت.
نعمتاهلل موموندی خاطرنشــان کرد :در سال جاری همکاری
خوبی بین گمرک ایران و شرکتهای حمل و نقل صورت گرفت.
ما جلسات مشترکی برگزار کردیم و شاخصهای خطر را متذکر
شــدیم که رمز موفقیت ما گزارشهای بسیار ارزشمندی بود که
شرکتهای حمل و نقل به ما ارائه دادند .در نتیجه این همکاری
از خروج چند کامیون دارای جاســازی مواد مخدر جلوگیری شد
وگرنه بازهم ممکن بود افراد بیگناهی در خارج از کشــور گرفتار
و محبوس شوند.
وی تصریح کرد :راهکارهایی وجــود دارد که بتوان از ظرفیت
شرکتهای حملونقل در راستای جلوگیری از قاچاق پیشسازها
به افغانستان استفاده کرد .شرکتهای حملونقل تنها سرنخهای ما
هستند .قانون ترانزیت ما حمایت خوبی از شرکتهای حمل و نقل
کرده است .موموندی در ادامه گفت :ما در گمرک دیگر به روشهای
قدیمی محمولهها را بازرسی نمیکنیم چون حجم محمولههای
تجاری هزاران برابر شــده است .اگر روزی  2هزار کانتینر عبوری
داریم باید تشخیص بدهیم سراغ کدامها برویم .باید از علم و فناوری
روز بهرهگیری کنیم .باید دادههای موجود در بانکهای اطالعاتی
را آنالیز و تجزیه و تحلیل کنیم زیرا در عصر بهرهگیری از اطالعات
هوشمند هستیم .وی با طرح این سوال که بخش خصوصی چطور
میتواند به ما کمک کند؟ گفت :اگر صرفا بپرسید که چرا توقیف
میکنید پاسخ میدهیم چون به لحاظ قانونی مکلفیم .تمام قوانین
مانند قوانین مبارزه با مواد مخدر ،قوانین ترانزیتی و کنوانسیونهای
بینالمللی این را تائید میکند .ما نمیتوانیم به صرف اینکه ترانزیت
مزیت است بازرسی نکنیم.

ما در گمرک دیگر به روشهای قدیمی
محمولهها را بازرسی نمیکنیم چون حجم
محمولههای تجاری هزاران برابر شده است .اگر
روزی  2هزار کانتینر عبوری داریم باید تشخیص
بدهیم سراغ کدامها برویم .باید از علم و فناوری
روزبهرهگیریکنیم
گذشــته از نظر وزنی  16درصد کاهش و از نظر ارزشــی  2/7در
صد افزایش داشته است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان
اینکه تراز بازر گانی استان در این مدت  1280میلیون دالر مثبت
است ،اضافه کرد :کشورهای ترکیه ،امارت متحده عربی ،ازبکستان،
پاکستان ،جمهوری کره ،قزاقستان ،چین ،افغانستان ،سوئیس و
آلمان نیز مهمترین کشورهای شریک وارداتی استان است.
وی افزود :اقالم عمده وارداتی استان طی این دوره نیز شامل
پنبه ،برنج  ،لوبیا چیتی ،اجزا و قطعات تلمبههای مایعات ،دانههای
کلزا یا کانوال ،دانه کنجد ،ابریشم خام ،کنجاله ،واگنهای روباز و
نخ بوده است.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

بهرهبرداری از  3هزار و  ۴۱۶پروژه
در خراسان رضوی

فارس -استاندار خراسان رضوی گفت :در سال
جاری  3هزار و  416پروژه عمرانی و اقتصادی
طی مناسبتهای مختلف در این استان بهویژه
مناطقمحروموروستاییبهرهبرداریشدهاست.
علیرضا رشیدیان در جلسه شورای اداری استان با
بیان اینکه مجموع اعتبار صرف شده برای این تعداد
پروژه  75هزار میلیارد اســت ،افزود :ایــن طرحها در مجموع از نظر تعداد
نسبت به سال قبل رشد  47درصدی از لحاظ حجم اعتبار صرف شده 130
درصد رشد دارد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :فقط طی دهه فجر امسال یک هزار و
 508پروژه با  35هزار میلیارد ریال اعتبار آماده بهرهبرداری شد که برخی از
پروژههای کالن آن در فاصله باقیمانده تا انتهای سال افتتاح میشود.

وروددادستانیبهموضوعکشفرود
برایجلوگیریازآلودگیمحیطزیست

مهر -معاون دادستان عمومی و انقالب خراسان
رضوی گفت :رفع مشکالت کشفرود مهم بوده
و در صورتــی که متولیان امــر کاری نکنند
دادستانی به موضوع وارد خواهدشد.
قاضی محمد بخشــیمحبی در دیدار با مدیر کل
حقوقی وزارت نیرو اظهارکرد :الزم است مالکیت دولت
بر حریم و بستر رودخانهها خراسان رضوی با توجه به اهمیت آب پیگیری شود.
وی افزود :تامین اعتبار طرحهای تعادلبخشی و ساماندهی رودخانهها از
سوی وزارت نیرو خصوصا با توجه به مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال
باید با جدیت دنبال شود.
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی بیان کرد :برای طرح
تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی ،نقدینگی و تخصیص اعتبار نیاز است
و همزمان باید طرح جایگزینی پساب استاندارد به جای استفاده از چاههای
کشاورزی با رعایت حقوق کشاورزان انجام شود.
بخشــیمحبی با اشاره به اینکه بنا به دستور دادستان با توجه به شرایط
خاص منطقه و استان وزارت نیرو از سازمان برنامه و بودجه پیگیری الزم را
در اجرای طرحهای آبی خراسان رضوی باید داشته باشد بیان کرد :در صورتی
که مشکالت کشفرود و تصفیهخانهها و بستر رودها حل نشود شورای حفظ
حقوق بیتالمال و دادستانی با اختیارات قانونی خود رأسا به موضوع ورود
خواهد داشت تا بیش از این شاهد از بین رفتن منابع آبی و آلودگی محیط
زیست نباشیم.

 ۷۳عنوانشغلیمدیریتیخراسانرضوی
دراختیاربانواناست

تسنیم -معاونسیاسی استاندار خراسان رضوی
گفت :سعی شــده که از توانمندی بانوان در
عرصههای مدیریتی در استان استفاده شود و
هماکنون  ۷۳زن در مشاغل مدیریتی خراسان
رضوی فعالیت دارند.
سید جواد حسینی در جمع فرمانداران استان اظهار
کرد :در بررسی نارضایتیهای مردمی دستگاههای اجرایی استان باید رویکرد
برنامهریزی فعال را جایگزین رویکرد منفعل کنند و در راستای حل مشکالت
و نارضایتیها فعالیتهایی که انجام دادهاند ،میتوانند انجام دهند و اقدامات
در دست انجام را احصا کنند.
وی افزود :با رویکرد تردد امواج به جای تردد افراد میز خدمت الکترونیکی
ظرف یک سال آینده در دســتگاههای اجرایی راهاندازی شده و همچنین
ظرف  6ماه آینده نیز میز خدمت حضوری با هدف تسهیل خدمت به ارباب
رجوع راهاندازی میشود.
حســینی تصریح کــرد :راه اندازی مجمع مشــورتی زنــان ،راهاندازی
خانههای احزاب ،جوانان و تشکلهای غیردولتی ،تدوین و توجه به نظامنامه
تفاهم تشکلها با دولت ،راهاندازی پارلمان مشورتی جوانان ،راهاندازی مجامع
سالمت و راهاندازی میز گفتوگو با اقشار مختلف از جمله فعالیتهای استان
در راستای تحقق حقوق شهروندی و مشارکت نظاممند مردم است.

فعالیت 8فروشگاه عرضهمحصوالتارگانیک
در خراسان رضوی

ایسنا -نایب رئیس انجمن ارگانیک خراسان رضوی گفت :در حال
حاضر  8فروشگاه در زمینه عرضه محصوالت ارگانیک در استان
فعالیت دارند.
مهرداد میرحسینی در آیین افتتاحیه نمایشگاه محصوالت ارگانیک و مواد
غذایی سالم گواهی شده در نمایشگاه بینالمللی مشهد اظهار کرد :این نمایشگاه
در بخشهای مختلفی برگزار شده که در بخشهایی از آن محصوالت ارگانیک
به نمایش گذاشته شده است.
وی ادامه داد :روز به روز بر اهمیت سالمت مواد غذایی افزوده میشود .ممکن
است این اشتباه صورت گیرد که هر محصول بدون کودی ارگانیک محسوب
شود .این در حالی است که محصوالت ارگانیک نیازمند گواهی معتبر هستند.
میرحسینی خاطرنشان کرد :کاری که توسط انجمن ارگانیک استان صورت
گرفته ،تشویق فروشندگان به فروش محصوالت ارگانیک بوده است .در حال
حاضر  8فروشگاه در زمینه عرضه محصوالت ارگانیک در استان فعالیت دارند.

کاهشتولیدپستهدرخراسانرضوی

ایرنا -مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
گفت :میزان تولید محصول پسته طی سال زراعی  95-96نسبت به
سال قبل در این استان  30درصد کاهش یافته است.
هاشم نقیبی مصادف شدن با سال غیرباروری درختان پسته ،افزایش درصد
پوکی پسته به دلیل باال رفتن گرما و نیز نوسانات شدید دمایی اردیبهشت
امســال را از دالیل کاهش تولید این محصول در خراسان رضوی اعالم کرد.
وی سطح کل زیر کشت پسته را در خراسان رضوی  86هزار هکتار و سطح
بارور آن را  52هزار هکتار ذکر و بیان کرد :در ســال زراعی  95-96که مهر
گذشته به پایان رسید در مجموع  48هزار تن پسته در این استان تولید شد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود :میزان تولید
انواع محصوالت کشاورزی در کشور  96میلیون تن شامل  80درصد محصوالت
زراعی و  20درصد محصوالت باغی است و خراسان رضوی با سهم  6،3درصدی
از کل تولید محصوالت کشاورزی در ایران رتبه سوم را از این نظر دارد.

