گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» از مرز دوغارون

بازیدوسرباخت
ناوگانایرانی

ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه3

220

سهشنبه8/خردادماه 13/1397رمضان1439
 29می  /2018سال شانزدهم/شماره 4/ 4340صفحه  /ضمیمه رایگان

یادداشت

سیویکمین مجمع عمومی انجمنمدیران صنایعخراساندرمشهد برگزارشد

همافزاییتشکلهایبخشخصوصی

مروریبرسیاستهایارزیجدید
بانکمرکزی

صفحه 2

مصطفی سلیمیفر *

دنیایاقتصاد -پروندهکمربندجنوبیمشهدبااظهاراتهفتهگذشتهرئیسشورای
شهرمشهددردانشگاهفردوسیباردیگرحساسیتهارابرانگیخت؛حیدریدرجمع
دانشجویان دانشگاه فردوسی اعالم کرده بود این پروژه مصوبه کمیسیون ماده 5را
داردکهباالترینمرجعدراستاناستوبهامضایرئیسوقتسازمانحفاظتمحیط
زیست رسیده است .این درحالیست که قاضی صادقی ،دادستان عمومی و انقالب
مرکزخراسانرضویدیماهسالگذشتهاعالمکردهبوداجرایطرحکمربندجنوبی
شهرمشهدبدونپیوستزیستمحیطیآغازشدهوتاکنونبرایاینطرحپیوست
زیست محیطی ارائه نشده اســت .مطالعات ساخت کمربند جنوبی مشهد از سال
 1378شروع و در سال 1390عملیات اجرایی آن آغاز شد .این پروژه مصوبه شورای
عالی ترافیک را داشــته و جزو پروژههای طرحهای دوم و سوم جامع مشهد است و
شورای دوم ،سوم و چهارم برای آن بودجهای مصوب کردند به طوریکه  105میلیارد
تومان قبل از شورای پنجم در این پروژه هزینه شده است .اما کور شدن شش چشمه
آب و تخريب فضاي مفرح ارتفاعات جنوبي ،مشکالت زيست محيطي ،رفع نشدن
مشکل ترافيکي و احتمال رانتجویی به دليل وجود اراضي برخي افراد در محدوده
اينجادهو...باعثتوقفعملیاتاحداثکمربندجنوبيشد.
صفحه 2

یادداشت

تاثیر بخشنامه ارزی دولت
بر تجارت خارجی کشور
حسین محمدی*

نوســانات زیاد و افزایش نرخ ارز در ماههای
پایانی ســال  1396و حواشــی اقتصادی،
اجتماعــی و سیاســی آن موجب شــد در
فروردینماه ،1397دولت سیاست تثبیت دالر
در نرخ  4200تومان را به اطالع عموم برساند.
دولت وعده داد که در سیاســت ارزی جدید
خود از بخشهای اصلی اقتصاد حمایت میکند .هدف از این سیاست
ارزی جدید برگرداندن آرامش به اقتصاد و رفع التهاب کاذب در
همه بخشهای اقتصادی ازجمله صادرات و تولید بود اما حواشی
پیرامون اعالم نرخ  4200تومانی در اقتصاد و نیز تبعات مورد انتظار
اعالم این نرخ چندان موافق با پیشبینیهای سیاستگذاران نبود.
طبیعی است که در شرایط نوسانات گسترده ارز با اعالم نرخ ارز
 4200تومانی ،بخشــهای مختلف اقتصادی و جامعه از این نرخ
استقبال کردند ولی برخی نیز با دیده تردید به این نرخ نگریسته و
آنرا پایدار ندانستند و روندهای آتی نیز نشان داد که این تردید بیجا
نبوده است و دولت نمیتواند تمام ارز مورد تقاضا توسط جامعه را با
این نرخ تامین کند .در اردیبهشت ماه سال جاری نیز بخشنامهای
توسط دولت ابالغ شد که مطابق آن ارز حاصل از صادرات باید با
نرخ مصوب اعالم شده به سیستم بانکی کشور تحویل داده شود.
اقدامات انجام شده توســط دولت در خصوص اعالم نرخ 4200
تومانی و نیز بخشــنامه بعدی ،اقداماتی بودند که در کوتاهمدت
میتوان انتظار داشت تا حدی جلو نوسانات بازار را گرفته و بتوانند
دســت دولت را برای اعمال سیاستهای اصولیتر و بلندمدت باز
کنند .در واقع این اقدامات همانند داروی مسکنی عمل میکنند
که تا انجام اقدامات درمانی الزم میتواند مشکل را فروکش کند،
اما چنانچه اقدامات اساسی بعدی صورت نگیرد و یا تاخیر زیادی در
این حوزه صورت گیرد ،نه تنها اثر این اقدامات تسکیندهنده سریع
از بین خواهد رفت بلکه تبعات بسیار بیشتری نیز در جامعه به دنبال
خواهد داشت .طبیعی است که نمیتوان در بلندمدت با اعالم یک
نرخ و یا صدور یک بخشنامه ،بازار ارز را کنترل کرد و رفتار تجاری
را اصالح کرد .ضروری اســت سیاستگذاران با تشخیص درست
موضوع اقداماتی هدفمند و جدی برای جلوگیری از نوسانهای
آتی بازار انجام داده و در عین حال منافع تجار را نیز در نظر گیرند.
بخشنامه ارزی دولت از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی قابل
قبول نیست زیرا وقتی آنها میتوانند ارز حاصل از صادرات خود
را با قیمتی به مراتب باالتر از قیمت اعالم شده توسط دولت در
بازار آزاد به فروش برسانند ،دلیلی وجود ندارد که با نرخ اعالمی،
ارز حاصل را به دولت یا سیستم بانکی بفروشند .در واقع بخشنامه
دولت زمانی موضوعیت دارد که نرخ دومی در بازار وجود نداشته
باشــد .اگر صادرکننده یا تولیدکننده ،کاالها و یا مواد اولیه مورد
نیاز خود را بر مبنای نرخ دوم تهیه کند ،نمیتوان انتظار داشت که
کاالهای صادراتی خود را با نرخ اول تعیین شده توسط دولت به
سیستم بانکی تحویل دهد و اگر هم این اتفاق بیافتد تولیدکننده
و صادرکننده در این بین متضرر خواهد شد.
ادامه در صفحه 3

معاون رئیس جمهور در مشهد:

تقویتبخشخصوصی،تنهاراهکاهش
هزینههایجاریدولتاست

تاثیر سیاستهای جدید ارزی دولت در خراسان رضوی

گرانتمامشدن ارز ارزان

ادامه در صفحه 4
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راههای دستیابی به اقتصاد بدون نفت
رضا حمیدی *
اصل و هدف اقتصاد بدون
نفت بر این باور است که
ثروت اصلــی ایران نفت
نیســت بلکه مردم ایران
هســتند که بــا چگونه
زیســتن و کار کــردن
میتوانند خلقکننده ثروتهای بسیار باشند.
البته باید خدا را شاکر باشیم که میهن ثروتمندی
به ما داده؛ کشوری که از نظر مخازن نفت و گاز
رتبه سوم و دوم دنیا ،از نظر معادن و سنگهای
قیمتی ،یک ششــم ذخایر سنگهای قیمتی
جهان و رتبه دوم ذخایر زیرزمینی دنیا ،از نظر
جاذبههای توریستی صاحب بخشمهمی از آثار
باستانی و تاریخی ثبت شده در یونسکو ،رتبه
اول تولید خاویار ،پسته ،زعفران ،زرشک ،رتبه
اول تولید فرش دستباف و دهها و صدها مورد
دیگر را به عنوان یکی از کهنسالترین کشورهای
جهان در اختیار دارد.
بهترین راه برای دستیابی به هدف اقتصاد بدون
نفت توجه بسیار به برنامه توسعه صنعتی ایران
زمین و پیشنیازهای آن است؛ صنعت ستون
استقالل اقتصادی کشور است .توسعه صنعت
باعث میشود مواد خام و نفت ارزشمند خود را
برای تامین هزینههای زندگی ارزان نفروشیم که
در حال حاضر حدود  40درصد منابع از صادرات
نفت و گاز تامین میشود .سالها پیش رهبری
فرمودند خامفروشی دامی است که اجانب برای
ملت ایران گستردهاند که همراه آن ارزش افزوده
و اشتغالزایی را تقدیم بیگانگان میکنیم و در
تعریفاقتصادمقاومتیفرمودنداقتصادمقاومتی
به معنای حصار کشیدن به دور کشور نیست
بلکه اقتصادی درو نزا و بروننگر است؛ اقتصادی
که به یک ملت امکان میدهد حتی در شرایط
فشار هم رشد و شکوفایی خودش را داشته باشد.
گســترش صنعت باعث میشود فرزندان ما با
داشتن اشتغال شرافتمندانه اسیر فساد و تباهی
نشوند ،ارزهای گرانبهایمان کمتر برای کاالی
مصرفی وارداتی صرف شود و مغزهای گرانبهای
فرزندان ایران زمین در وطن بمانند و نهایتا توجه
بیشتربهتوسعهصنعتیکشورباعثتقویتبافت
دفاع ملی و قدرت اقتصادی و نقش بر آب شدن
دسیسههای دشمنان میشود و برای رسیدن
به نرخ بیکاری  5درصد در افق سال  1404در
استان ضمن حفظ میزان اشتغال موجود نیازمند
ایجاد حدود 5هزار فرصت شغلی جدید و رشد
اقتصادی  8درصدی است که بخش خصوصی
با یاری دولتمردان در موارد زیر وظایف خطیر

عکس :محسن اسماعیل زاده /دنیای اقتصاد

تالطمهای ارزی روزهای منتهی به پایان سال
 1396باعث شد که بانک مرکزی را متقاعد
کند که ورود تعیین کنندهای به بازار ارز داشته
باشد .این ورود در ابعاد مختلفی صورت گرفت،
از برخورد قهری با کســانی که به گمان این
بانک در ناپایداری های ارزی آن روزها دست
داشتند تا صدور بخشنامههای ارزی و از طریق آن ها تدوین و ابالغ
مقررات و سیاستهای ارزی کشور ،تعریف جایگاه هر یک از بازیگران
بازار مذکور و نیز طراحی و به کارگیری ابزار عملیاتی مدیریت بازار
( سامانه نیما).
به این شیوه ،بانک مرکزی از یک سو به مدیریت تقاضای ارز و از
سوی دیگر به تدبیر عرضه ارز( ناشی از صادرات غیر نفتی توسط
بخش خصوصی) مبادرت کرد .این که چرا آن ناپایداری ها در بازار
ارز ایجاد شــد ،خود نیازمند تعمق و ریشهیابی جداگانهای است
که در این فرصت نمیگنجد ،ضمن این که ازسوی اندیشمندان
و کارشناسان و بازیگران این بازار در ماههای گذشته مورد توجه و
تحلیل قرار گرفته اســت .به اجمال میتوان گفت که اخبار ناگوار
مربوط به چگونگی حیات برجام در آینده و تاثیر آن در ایجاد یک
فضای نا اطمینان در اقتصاد کشور ،هجوم منفعتطلبان را به این
بازار موجب شد .بهعالوه ،آنطور که گفته میشد برخی از دشمنان
خارجی نیز در این التهابات دست داشتهاند.
بنابراین ،بهنظر میرسد ما با پدیده ای صرفا سیاسی مواجه بودهایم،
چرا که مرور متغیرهای کالن اقتصادی کشور در آن روزها تغییر
عمدهای را نشان نمیدهد.
ورود تمام عیار بانک مرکزی به صحنه ارزی در ابتدا با کاستیها
و ابهامهایی همــراه بود ،از جمله در چگونگی تعیین نرخ 4200
تومانی هر دالر آمریکا و نیز ترتیباتی که برای بازگشــت آرامش
به بازار ارز مورد نیاز بود و یا ابهام در نقشی که صرافیها بهعنوان
واسطههای ارزی در بخش خصوصی و بهعنوان جزئی از ساختار
بازار ارز کشور که در دوران تحریم نقش مهمی را در مبادالت ارزی
ایفا میکردند و تا حدودی توانســتند کشور را در عبور از شرایط
تحریم های بانکی کمک کنند... ،

خود را به بهترین نحو ممکن انجام خواهد داد:
ارتقای ســامت اداری محیط اداری و قانونی
حامی و تسهیل کننده راهاندازی و توسعه کسب
و کار است و به توانمندی قوهقضائیه در برخورد
با خطاکاران در هر پست و مقامی توجه کنیم.
همچنین الزم است استراتژی صنعتی و سند
آمایش سرزمین استانی و کشوری بازنگری و
شفافسازی شود ،از سرمایهگذاریهای اشتباه
یا غیرضروری جلوگیری شود و مرکز راهنمایی
اولویتهای ســرمایهگذاری استان تقویت و
پرتالش شوند.
گسترش هدفمند و موثر تعامالت بینالمللی با
کشورهای مورد نظر ،تسریع در اجرایی کردن
قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع
موانع تولیــد و توجه به عدالت مالیاتی و اخذ
مالیات حقه از مالیات معافان و مالیات گریزان
و اخذ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف
کننده نهایی مانند سایر کشورهای جهان نیز
باید صورت بگیرد.
از طرفی ،مبارزه مداوم با پدیده شــوم قاچاق
که صنایع داخلی را به نابودی میکشاند بسیار
مهم است؛ هر یک میلیارد دالر قاچاق بیش از
هفت هزار فرصت شغلی فرزندان این سرزمین
را تباه میکند.
مقام رهبری قاچاق را حرام قطعی و مقابله با
آن را واجب شرعی عنوان کردهاند و قابل توجه
مسئوالن گمرکی و انتظامی کشور؛ حجم قاچاق
وارد شده به کشور در سال حداقل 15میلیارد
دالر برآورد میشود.
کنتــرل خردمندانه و ملیگرایانــه واردات به
خصوص کاالی مشــابه تولیدات داخلی ،ارائه
تســهیالت مالی با نرخ مناسب رقابتپذیر به
صنایــع ،پرداخت جوایــز صادراتی به موقع و
تشــویق واحدهای تولیدی که توانستهاند با
تولیدات مرغوب جلوی واردات را بگیرند ،تالش
برای رشــد بهرهوری در صنعت و در همه جا
که ثروتی تمام نشــدنی و بیش از نفت است
(بهرهوریشاخصیاستکهنشاندهندهسالمت
یا بیماری اقتصاد بر کشور است ،بهرهوری بیشتر
کار کردن نیست،خردمندانهتر کار کردن است)،
کاهش سهم بسیار بیمه تامین اجتماعی از 23
تا  10درصد ،نظارت بر اجرای صحیح قوانین
و تمرکززدایی و تفویــض اختیارات کافی به
مدیران اســتانی و توجه به مالکیت معنوی و
برند و برندسازی (برندهای ملی برای مقابله با
برندهای غول خارجی حمایت کافی میخواهند)
نیزباید مورد توجه دولتمردان و بخش خصوصی
قرار گیرد.
ادامه در صفحه 2

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی خبر داد

اختصاص500هکتارزمیندولتی
بهکاربریعامالمنفعه
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سهشنبه 8خرداد ماه 1397

خبر

راههای دستیابی به اقتصاد بدون نفت

ادامه از صفحه اول

همچنین فراموش نکنیم برای دستیابی به نرخ رشد مصوب
 8درصدی نیاز مبرم به سرمایهگذاری بیش از 200میلیارد
دالر و مشارکت قاطع سرمایهگذاران داخلی و خارجی داریم.
در مورد بدهی بیش از 3هزار واحد تولیدی به صندوق توسعه
ملی که مجلس شورای اسالمی فرصت بازپرداخت را تا شهریور
ماه جاری تمدید کرده نیز باید مجوز تقسیط درازمدت تصویب
شود وگرنه گرفتاری بسیاری پیش خواهد آمد.
بازنگری مجدد قرارداد ترجیحی با ترکیه که نتایج نامطلوب
آن را در پایان سال اول دیدیم با مشورت تشکلهای بخش
خصوصی ،بازنگری فوری آییننامه اخیر ارزی کشــور که
براساس آن صادرکننده مظلوم را مجبور کردهاند دالرش را
با نرخ  4200تومان بفروشد درحالیکه همین دالر در همین
بازار به دست داللها بیش از  6هزار تومان معامله میشود و
تصفیه بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی
که بعضا بیش از  10سال معوق مانده با احتساب بهره نیز از
ضروریات دستیابی به اقتصاد بدون نفت است.
نکته دیگر اینکه آموزشها در کشور ما در تمام سطوح نیاز
به بازنگری دارند؛ براساس نیازهای کشور و براساس آمایش
سرزمین و متناسب با پیشرفتهای علمی و عملی روز دنیا
نادیده گرفتن فرایند اشتغال و تربیت دانشجوی بدون مهارت
ظلم به فرزندان ایران زمین است .به گفته وزیر کار در سالهای
اخیر تعداد بیکاران لیسانس به باالی کشور بیش از 10برابر
بیکاران زیر دیپلم است .رهنمود مقام رهبری در این مورد این
است که آموزشها در تمام سطوح به خصوص دانشگاهی نیاز
ش عالی موجب
به بازنگری دارند و توسعه غیرهدفمند آموز 
اتالف بودجه و نیروی انسانی است .نیازهای اصلی کشور باید
شناسایی شود تا تعداد دانشگاهها و دانشجویان و رشتههای
الزم و ســطوح این رشتهها براساس نیازها مشخص شود و
وزارت علوم و آموزش عالی تنها براساس این اهداف به توسعه
ش عالی کشور اقدام کند .هنوز بخش عمدهای از مقاالت
آموز 
علمی ناظر به نیازهای کشور نیست و این خسارت است و باید
به گونهای برنامهریزی شود که صد در صد مقاالت علمی در
جهت رفع نیازهای کشور باشد.
* رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان

خبر
مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضویخبرداد

اختصاص 500هکتار زمین دولتی
به کاربری عامالمنفعه

دنیــای اقتصاد -مدیــرکل راه و
شهرسازی خراسان رضوی گفت :از
سال  1392تاکنون  346قطعه زمین
دولتی به مساحت  500هکتار و شش
هــزار و  362مترمربــع به منظور
کاربریهای عامالمنفعه از سوی این
اداره کل به متولیان ساخت واگذار شده است.
به گزارش ایرنا ،محمدرضــا اخوان عبداللهیان افزود :از این
تعداد  21قطعه زمین به ســاحت  4.8هکتار برای ســاخت
درمانگاه در خراســان رضوی واگذار شــده اســت 22 .قطعه
زمین به مساحت  15.5هکتار با کاربری آموزشی و فرهنگی،
 18قطعه زمین به مســاحت ســه هزار و  362مترمربع برای
اماکــن مذهبی 110 ،قطعه زمین به مســاحت  80هکتار با
کاربریهای صنعتی ،اداری ،تاسیسات شهری واگذار شده است.
او گفت :همچنین با توجه به اهمیت قابل توجه پیشــگیری از
آلودگی هوا از ســال  92تاکنون  175قطعه زمین به مساحت
 400هکتار برای ایجاد فضای سبز در اختیار شهرداریها در سطح
خراسان رضوی قرار داده شده است.
مدیرکل راه و شهرســازی خراســان رضــوی افزود :بخش
عمــده واگذاری زمینها در ارتفاعات جنوبی شــهر مشــهد و
بــرای ایجاد کمربند ســبز بــود .فقط پارســال دو میلیون و
 170هــزار مترمربع زمین دولتی به این بخش واگذار شــد.
وی به نحوه واگذاری زمینها نیز اشــاره و بیان کرد :در راستای
اجرای ماده  100قانون شــهرداریها دولت زمینهای ملی را در
صورت برخورداری افراد از موافقتنامه اصولی ،به منظور کاربری
در چهار گروه پزشکی و بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی و ورزشی
به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار میکند.
اخوان عبداللهیان ادامه داد :اگر واگذاری زمین به افراد حقیقی
باشــد به صورت قیمت کارشناسی روز و خارج از مزایده انجام
میگیرد ولی اگر واگذاری برای ارگانهای دولتی باشد نرخ زمین
به قیمت منطقهای که بسیار نازل است محاسبه میشود.

تحصندانشجویاندانشگاه
خیاممشهد

دنیای اقتصاد -دانشجویان دانشگاه خیام مشهد در
اعتراض به آنچه رفتارهای غیرقانونی مســئوالن این
دانشــگاه خواندند ،روز دوشنبه  7خرداد ماه در مقابل
دفتر حوزه ریاست این دانشگاه تحصن کردند.
به گزارش ایراننیوز آنالین ،به گفته سید مهدی علمداری ،دبیر
انجمن اسالمی دانشجویان خیام ،هیات نظارت این دانشگاه بدون
هیچگونه مصوبهای به مدت  6ماه از برگزاری نشست سالیانه،
برگزاری انتخابات و سایر فعالیتهای این تشکل به بهانه فشارهای
نهادهای بیرون از دانشگاه ممانعت میکند.
وی با اشاره به خواستههای به حق و قانونی دانشجویان افزود:
برخی از مســئوالن خواستار پذیرش ضوابطی خارج از حیطه
قانونی تشکلها شدهاند که انجمن اسالمی دانشجویان به عنوان
نهادی مستقل قطعا تن به اینگونه مسائل غیرقانونی نخواهد داد.

zاگر امروز کمربند جنوبی مطرح بود ،شورای پنجم آن را
تصویبنمیکرد

اما هفته گذشته رئیس شورای شهر مشهد در جمع
دانشــجویان دانشگاه فردوسی گفته بود اگر االن بحث
تصویب این پروژه مطرح بود قطعاً شــورای پنجم آن
را مصوب نمیکرد .با این وجود شــورای شهر کامال در
برابر ساختوسازها در حاشیه این پروژه مقاومت کرده و
زمین افرادی که در این منطقه ملک داشتند قفل شده
ال امکان ساختوســاز وجود ندارد و
و در جنوب آن اص ً
در ارتفاعات نیز  3000هکتار درختکاری شــده است
و برخــاف چیزهایی که میگویند یک صفحه هم کار

این موضوع نشان میدهد در شوراهای
دوم تا چهارم کار کارشناسی انجام
نشده،بنابراینمردممیتوانندتشخیص
دهند چه مدیرانی دلسوز بودند یا
نبودند .از طرفی این امر نافی مسئولیت
حقوقی و کیفری مدیران در آن زمان
نخواهدبود
دنیای اقتصاد -سی و یکمین مجمع عمومی
انجمن مدیران صنایع خراسان با حضور فعاالن
اقتصادی و اهالی صنعت ،مدیران تشکلهای
بخشخصوصی،دانشگاهیانونخبگاناقتصادی
و مدیران دولتی در سالن ساپکو برگزار شد.
محمدحسین ادیب ،استاد دانشگاه اصفهان
و مشــاور در بخش خصوصی سخنران کلیدی
این مراســم بود که در یک ارائه طوالنی با ارائه
تحلیلهایی از اتفاقات اخیر اقتصاد ایران و بحران
ارزی توجه حاضران را به خود جلب کرد .به عقیده
وی بحران فعلی اقتصاد ایران ناشی از بیرحم
بودن اقتصاد و نرخ ارز در برابر اشتباهات ماست.

معاون دادستان مشهد در واکنش به سخنان رئیس شورای شهر رمزگشایی کرد

برکات توقف «کمربند سبز»

zجدیتقضاییبرایبرخوردبامدیرانمتخلفکمربندجنوبی

امروز در اکثر شرکتها سودآوری نباید
هدف اول باشد بلکه حفظ شرکت و
حفظ فروش و سهم بازار ولو با سود صفر
ضروری است و ناگفته نماند امروز عشق
و ایمان است که بسیاری از صنعتگران را
در سنگر نگاه داشته است

به عقیده آقای بخشی محبی توقف کمربند جنوبی
برکتهای زیادی داشــته است ،معاون دادستان مشهد
تصریح میکند« :یکی از برکات این اســت که مدیران
متوجه میشوند این نیست که بگوییم میلیاردها هزینه
شده پس راه را به اشتباه ادامه دهیم .این موضوع نشان
میدهد در شوراهای دوم تا چهارم کار کارشناسی انجام
نشــده ،بنابراین مردم میتوانند تشــخیص دهند چه
مدیرانی دلســوز بودند یا نبودند .از طرفی این امر نافی
مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران در آن زمان نخواهد
بود و هر مدیری در زمان مســئولیت خودش کوتاهی
کند و باعث تضییع حقوق بیتالمال شــود مطمئنا به
عنوان جبران خسارت مطابق ماده  598و تاکید رئیس
کل دادگستری استان با او برخورد خواهد شد و خسارت
هم از همان مدیران گرفته میشود».
وی خاطرنشــان میکند« :پرونده کمربند جنوبی
از آن پروندهها اســت که اگر در پروسه تحقیقمان به
سهل انگاری شدید یا تقصیر جزایی برسیم که نشان
دهنده کوتاهی از سوی مدیران وقت باشد ،ضمن اینکه
موضوع اطالعرسانی خواهد شد ،پرونده کیفری تشکیل
میشود تا این افراد هم به عنوان مجازات کیفری و هم
جبران خسارت از جیب خودشان هزینه کنند .همانطور
که پروژه کمربند جنوبی متوقف شــد و خیلیها باور
نداشتند که این اتفاق بیافتد ،در صورت احراز تخلف
مدیران وقت نیز نســبت به جبران خسارت از سوی
آنها اقدام میشود».
پروژه کمربند سبز که یکی از حیاتیترین شاهراههای
ارتباطی در جنوب مشهد قلمداد میشود ،از انتهای بولوار
شهید برونسی تا اتوبان باغچه و حدود  ٢٧کیلومتر است
و راه دسترسی از طرقبه و شاندیز به سمت غرب و شرق
مشهد را فراهم میکند و بر اساس طرح اولیه ،قرار است
 ١٠تقاطع غیرهمسطح ،پنج تقاطع همسطح و هشت
دوربرگردان غیرهمسطح در این مسیر ایجاد شود تا تردد
آسانتر در مسیر جنوب شهر و کاهش بار ترافیکی بیشتری
را به دنبال داشته باشد.

اگر جلسهای بین مدیران پشت درهای بسته برگزار شده ،دادستانی و سازمانهای مردم نهاد مطلع نبودند و از زمان تخریب ،مکاتبه سمنها با دادستانی شروع شد

زهرا صفدری
خبرنگار

دنیای اقتصاد -پرونده کمربند جنوبی مشهد با اظهارات هفته گذشته رئیس شورای شهر مشهد در دانشگاه فردوسی
بار دیگر حساسیتها را برانگیخت؛ حیدری در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی اعالم کرده بود این پروژه مصوبه
کمیسیون ماده  5را دارد که باالترین مرجع در استان اســت و به امضای رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست
رسیده است .این درحالیست که قاضی صادقی ،دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی دی ماه سال گذشته
اعالم کرده بود اجرای طرح کمربند جنوبی شهر مشهد بدون پیوست زیست محیطی آغاز شده و تاکنون برای این طرح
چنین پیوستی ارائه نشده است .مطالعات ساخت کمربند جنوبی مشهد از سال  1378شروع و در سال  1390عملیات
اجراییآنآغازشد.اینپروژهمصوبهشورایعالیترافیکراداشتهوجزوپروژههایطرحهایدوموسومجامعمشهد
است و شورای دوم ،سوم و چهارم برای آن بودجهای مصوب کردند به طوریکه  105میلیارد تومان قبل از شورای پنجم
در این پروژه هزینه شده است .اما کور شدن شش چشمه آب و تخريب فضاي مفرح ارتفاعات جنوبي ،مشکالت زيست
محيطي ،رفع نشدن مشکل ترافيکي و احتمال رانت به دليل وجود اراضي برخي افراد در محدوده اين جاده و ...باعث
توقفعملیاتاحداثکمربندجنوبيشد.درسال 94دستگاهقضاییوسازمانبازرسیبهبررسیابعاداینپروندهورود
کرد و کار به شورای حفظ حقوق بیت المال سپرده شد؛ شورای یاد شده نیز برای بررسی دقیق تر تمام ابعاد این پرونده،
کار رابه اتاقفکردانشگاهفردوسی ارجاعدادو پس از آنمعاوندادستانمشهدبا اعالم اینکه اینپروژهتاکنونبیش از
 ١٠٠میلیارد هزینه داشته است ،نظر کارشناسان این اتاق فکر را توقف کامل پروژه اعالم کرد.

تحقیقاتی در این زمینه انجام نشــده و با صحبتی که
با ریاســت دانشگاه فردوســی مشهد انجام گرفت تیم
تحقیقاتی در این زمینه در دانشگاه فردوسی ایجاد شده تا
بر روی این مساله کار کنند .حیدری گفته بود در شرایط
موجود انتخاب ما در پروژه کمربند جنوبی مشهد بین
بد و بدتر است؛ پولی از جیب مردم در این پروژه هزینه
شــده که شورای پنجم نقشی در آن نداشته و بحث ما
این است که این پروژه باید تعیینتکلیف شود .اعضای

دوره پنجم در هیچ بحث کمربند جنوبی نقشی نداشته
و این به ما ارث رسیده است و ما در حالی به این پروژه
رسیدیم که  80درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
zسرانجامکمربندجنوبی

معاون دادستان مشهد درباره سرانجام این پروژه که
هزینههای بسیار سنگینی تاکنون برای آن رقم خورده،
اظهار میکند« :سازمانهای مردم نهاد از زمانی متوجه این

پروژه شدند که تخریبها در طبیعت شروع شد و تا قبل
از آن اگر جلسهای بین مدیران پشت درهای بسته برگزار
شده ،دادستانی و سازمانهای مردم نهاد مطلع نبودند و از
زمان تخریب ،مکاتبه سمنها با دادستانی شروع شد .با
توجه به هزینه سنگینی که در این پروژه و در آن منطقه
شده ،پیشنهاد کمیته شناسایی حفظ حقوق بیتالمال
این بود که حتما طرح جایگزینی انتخاب شود تا مردم
از فضا استفاده کنند؛ طرحی که هم به طبیعت آسیب

سیویکمینمجمععمومیانجمنمدیرانصنایعخراساندرمشهدبرگزارشد

همافزاییتشکلهایبخشخصوصی

zصدور بیرویه مجوزهای تولید ،حرکتی غلط در
اقتصاد ایران

رضا حمیدی ،رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراســان به تشریح نقش تشکلهای بخش
خصوصی در اقتصاد استان و تاثیر هم افزایی آنها در
پیشبرد اهداف و سهم تشکلها در حل و فصل نسبی
بخشی از مشکالت پرداخت و تاکید کرد که از مقدار
کاری که در این شرایط میتوانیم انجام دهیم راضی
نیســتیم اما این با هم بودن تشکلها را یک ارزش و
فرصت خوب میدانیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان برخی از
مشکالت موجود در اقتصاد ایران که نیازمند بازنگری
است ،پرداخت.
حمیدی به صدور مجوز برای صدها واحد تولیدی
مشــابه و بیش از نیاز کشور اشاره کرد و آن را اتالف
منابع خواند و گفــت :امروز میبینیم که در صنعت
خودرو در ایران 81مجوز صادر شده و این درحالیست
که مجوزهای صادر شده در آلمان  ،12در امریکا ،29
در اســپانیا  ،10در ژاپن  11در فرانسه  8و در کره و
ایتالیا  5مجوز بوده است .در حوزه سیمان هم شمار
واحدهای تولید ســیمان در کشور  165واحد است
درحالیکــه در کره جنوبی فقط بــا  10واحد  3برابر
حجم تولید ما سیمان تولید میکنند.

نرساند و هم مردم برای تفریحات سالم و دسترسی به
طبیعت و کوه از آن استفاده کنند .در این راستا به شورای
شهر پیشنهاد دادیم اگر طرحی برای این موضوع دارند
قبل از اینکه دیر شــود و زیرسازیها از بین برود ،آن را
ارائه کنند تا بهترین طرح توســط شهرداری انتخاب و
اجرا شود و اگر در نسلهای آینده نیاز به وجود کمربند
جنوبی باشد ،تخریبی در محیط زیست صورت نگیرد».

عکس :محسن اسماعیل زاده /دنیای اقتصاد

یادداشت

zتشکیلپروندهکیفریدربارهکمربندجنوبی

اما محمد بخشــی محبی ،معاون
دادستان مشــهد در گفتوگو با
«دنیــای اقتصاد» و در واکنش به
صحبت های رئیس شورای شهر
مشــهد با بیان اینکه اگر مصوبه
کمیســیون ماده  5برای کمربند
جنوبی وجود دارد ،حتما آن را به حوزه دادگستری ارسال
کنند و در صورت نیاز در اختیار رسانهها هم بگذارند تا
افکار عمومی متوجه این موضوع شوند ،میگوید« :تا االن
به صورت خــاص و ویژه بــرای کمربند جنوبی هیچ
مصوبهای به عنوان کمیسیون ماده  5به دادستانی ارسال
نشــده و مستندی در این زمینه به ما ارائه نشده است.
البته ممکن است در بقیه مواردی که کمیسیون ماده 5
برای آن تشکیل جلسه داده ،کلمه «کمربند جنوبی»
آمده باشد اما اینکه به صورت خاص برای کمربند جنوبی
باشد هرگز ارسال نشده است .از طرفی ،معاون مدیرکل
راه و شهرسازی هم که برای توضیح به دادسرا آمده بود
به صراحت اعالم کرد هیچ مصوبه کمیســیون ماده 5
مختص کمربند جنوبی نداریم و تنها مصوبهای که وجود
دارد مصوبه کمیسیون همتا (شورای هماهنگی ترافیک
اســتان) اســت که دارای جایگاههای قانونی است اما
کمیسیون ماده  5نیست».
معاون دادستان مشــهد میافزاید« :درباره کمربند
جنوبی پرونده کیفری در حوزه دادستانی تشکیل شده
و نیازمند مستنداتی هستیم تا مشخص شود آیا کوتاهی
صورت گرفته یا نه و اگر مجوزها قانونی بوده به چه ترتیبی
باید نسبت به آنها اقدام شود .در حال حاضر این موضوع
با  5تیم کارشناسی در حال بررسی است و به دنبال این
هستیم که خسارت احتمالی وارد شده به محیط زیست
از کسانی که باعث تخریب شدند ،وصول شود».
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ایدرو و ایمیدرو و چند بانک موافقت کردند که  111طرح را در استان خراسان رضوی تامین مالی و اجرا کنند

رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
خاطرنشــان کرد :نمونه هایی از این دست نشان از
یــک حرکت اقتصادی غلــط دارد که واحد تولیدی
را به چالش میکشاند .البته امروز در اکثر شرکتها
سودآوری نباید هدف اول باشد بلکه حفظ شرکت و
حفظ فروش و ســهم بازار ولو با ســود صفر ضروری
اســت و ناگفته نماند امروز عشــق و ایمان اســت
که بســیاری از صنعتگران را در ســنگر نگاه داشته
است.
حمیدی به آینده خطرناک اســتان در زمینه کم
آبی اشاره و بر لزوم چاره اندیشی در این زمینه تاکید
کرد .وی گفت :امروز بیش از  92درصد آب کشــور
در بخش کشــاورزی مصرف میشود و به روایتی تا
سه برابر میانگین دنیا مصرف آب در کشاورزی داریم
اما بازدهی محصول  25درصد اســت و در مقایسه با
کشورهای برتر جهان ،بهره وری در کشاورزی ایران
یک دوازدهم میانگین جهانی است.
وی به اتالف منابع ناشی از ضایعات بسیار در کشور
اشــاره کرد که ســاالنه به میلیاردها دالر میرسد و
گفت :مصرف انرژی در ایران حداقل دو برابر مصرف
جهانی اســت ،ضایعات آرد و نان بیش از  18درصد

است ،استاندارد سوخت خودرو در جهان  5تا  6لیتر
و در ایران باالی  10لیتر است و سرانه پسماند جهانی
 550گرم و در تهران برای هر نفر  750گرم است.
رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
توجه به موضوع ترانزیت در کشور که میتواند درآمد
سرشــاری نصیب کشور کند و رفع مشکالت آن را
ضــروری خواند و بر لزوم توجــه کافی به صنعت
توریســم کشور تاکید و تصریح کرد :ایران جزو 10
کشور دارای جاذبه های توریسیتی جهان است اما
درجذب گردشــگر خارجی رتبه  54جهان را دارد.
البته در مشهد باید به موضوع توریسم سالمت توجه
بیشتری شود چون موقعیت ممتازی در جهان از این
نظر داراست.

رسولیان :نگرانیم که منابع در روستاها
هزینه بشود اما تولید منجر به اشتغال
ایجاد نشود و در این زمینه نیازمند
مشارکت بخش خصوصی و بنگاه های
اقتصادیهستیم

zطر حهای دولتی بدون مشارکت بخش خصوصی
اجرایی نمیشود

علی رسولیان ،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به تاثیر بخش
خصوصی در اقتصاد اســتان از تشکیل یک کمیته
ارزی با مشــارکت این بخش در اســتان خبر داد و
گفت :بازسازی و نوسازی صنایع و افزایش بهره وری
صنایع در دســتور کار ماست و رویکرد تسهیالت به
این سو خواهد بود.
وی با بیان اینکه توجه به اشتغال و اقتصاد روستایی
مورد توجه ماست و منابعی برای این موضوع در نظر
گرفته ایم ،افزود :نگرانیم که منابع در روستاها هزینه
بشود اما تولید منجر به اشتغال ایجاد نشود و در این
زمینه نیازمند مشارکت بخش خصوصی و بنگاه های
اقتصادی هستیم.
رســولیان به فضای رقابتی جدی در استان و لزوم
توجه ویژه به بحث برندسازی اشاره و اظهار کرد :این
موضوع به انجمن مدیران صنایع واگذار شده است .وی
درباره جذب سرمایه گذاران در استان گفت :جلسه ای
در تهران با عنوان سرمایه گذاری در خراسان رضوی
با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری و با شرکت 60

هر مدیری در زمان مسئولیت خودش
کوتاهی کند و باعث تضییع حقوق
بیتالمال شود مطمئنا به عنوان جبران
خسارت مطابق ماده  598و تاکید رئیس
کل دادگستری استان با او برخورد
خواهد شد و خسارت هم از همان
مدیرانگرفتهمیشود
بنگاه بزرگ اقتصادی برگزار شد و در نتیجه شرکتهای
بزرگی مثل ایدرو و ایمیدرو و چند بانک موافقت کردند
که  111طرح را در استان خراسان رضوی تامین مالی
و اجرا کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراســان رضــوی ادامــه داد :تفاهمنامــ های برای
سرمایهگذاری  1100هکتار گلخانه از محل صندوق
توســعه ملی ،تفاهمی با بانک ملی به ارزش 1000
میلیــارد تومــان و تفاهمــی با بانک پارســیان به
ارزش  1100میلیــون یورو به عــاوه  400میلیارد
تومان منعقد شــده است که در ســال  97اجرایی
میشود.
گفتنی است؛ شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران،
تقیزاده خامسی شهردار ،علیرضایی رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،سنجری مدیرکل کار ،صالحی
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت ،نظام خیرآبادی
مدیرکل تامین اجتماعــی ،رحیمی مدیرکل فنی و
حرفهای و رمارم عضو شورای شهر مشهد میهمانان
ویژه این مجمع بودند.
سیادت ،روشنک ،احمدی و طیبی ،اعضای هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی استان هم از جمله مدعوان
این مراسم بودند و حاضران در پایان افطار را میهمان
انجمن صنایع خراسان بودند.
در این مراســم از نمایندگانی از ســازمان جهاد
کشاورزی ،شورای هماهنگی بانکها ،سازمان صمت،
انجمن مدیران خراسان ،اتاق بازرگانی ،سرپرست امور
شعب بانکهای ملی ،سپه ،تجارت ،صنعت و معدن و
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری به خاطر
فعالیت در راستای رفع موانع تولید تقدیر شد.
علیرضایی و شافعی به دلیل ضیق وقت از سخنرانی
در این برنامه انصراف دادند.
اعضای هیات رئیســه مجمع به ریاست حمید
طیبی ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان
رضوی ،در ابتدای نشست با استماع گزارش عملکرد
یکســاله موادی از دستور جلســه مجمع را به رای
گذاشتند و آنها را از تصویب مجمع گذراندند.

ایران جزو  10کشور دارای جاذبه های
توریستی جهان است اما درجذب گردشگر
خارجی رتبه  54جهان را دارد .البته در
مشهد باید به موضوع توریسم سالمت توجه
بیشتری شود چون موقعیت ممتازی در
جهان از این نظر دارد

سهشنبه 8خرداد ماه 1397

zموازیکاری در فاصله  15متر

در فاصله دو -ســه کیلومتری با پایانه مرزی،
کامیونهای خوابیده در صفی طوالنی به چشــم
میخورد ،ناوگانی که برای بررسی باکهای سوخت
خود در انتظار هستند .ابتدای مسیر جایگاه شرکت
گاز را مشاهده میکنیم که به وارسی باک سوخت
کامیونها میپــردازد و  15متر جلوتر نیروهای
گروهان مرزی  17شــهریور حضور دارند که آنها
هم همین کار را تکرار میکنند!
یک دوباره کاری در فاصله  15متر جای تعجب
دارد اما کسی درباره این موضوع توضیحی به ما
نمیدهد .پس از گذراندن مراحل الزم برای اجازه
ورود خبرنگاران به پایانه مرزی ،یکی از سربازان
گروهان مرزی ما را به ســمت گمرک مشایعت
میکند .در محوطــه پایانه مرزی با خیل عظیم
کامیونهای پارک شده و در انتظار برای عبور از
مرز روبرو میشویم؛ به سمت سالن تجاری میرویم
تا با رانندهها و نماینده شــرکتهای حمل و نقل
درباره وضعیت ناوگان ترانزیتی پشت مرز و دلیل
این توقفها صحبت کنیم .به محض اینکه رانندهها
میفهمند خبرنگاریم ،اطرافمان حلقه میزنند و
هر ســوالی که میپرسیم چند نفر با صدای بلند
پاسخ میدهند .انتظار چند روزه در پایانه مرزی
و خواب کامیونها و بالتکلیفی از زمان خروج از
مرز همه را به نوعی کالفه و خسته کرده و این در
حالت چهرهها و تن صدا و حرفهایی که میزنند
به خوبی هویداست.
یکــی از مهمترین دالیل کنــدی روند خروج
کامیونهــا از مرز به خطــوط خروجی ناوگان
ترانزیتــی از ایران و خــط ورودی این ناوگان به
افغانســتان برمیگردد؛ منطقــه ویژه اقتصادی،
گمــرک و پایانه مرزی در ســه خــط جداگانه
کامیونها را به ســمت مرز هدایت میکنند اما
وجود تنها یک خط ورودی از سوی افغانستان باعث
طوالنی شدن صفهای انتظار میشود .موضوعی که
مورد انتقاد همه رانندهها و شرکتهای حمل و نقل
بینالمللی است.
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گزارش
zنبود امنیت در افغانستان باعث شده از هر 4کامیون
ترانزیتی 3کامیون مربوط به افغانستان باشد

معطلی ترانزیت در مرز دوغارون تمامی ندارد

بازی دو سر باخت ناوگان ایرانی

امنیــت را شــاید بتوان یکــی از مهمترین
دغدغههای رانندگان ایرانی و حتی رانندگان
افغانســتانی در ترانزیت به این کشور دانست.
به گفته رانندگان ایرانی از گمرک اسالم قلعه
به سمت هرات ،راننده مسیر را به شانس خود
میرود و هیچ تضمینی برای به سالمت رسیدن
بار او وجود ندارد درحالیکه ســه شرکت بیمه
در گمرک اســام قلعه فعال شده و رانندگان
و کامیــون را برای اســام قلعه و هرات بیمه
میکننــد اما عمال هیچ تعهــد مالی و جانی
در قبال راننده و ماشــین و بــار ندارند .این
درحالیست که در ایران ماشینهای افغانستانی
را سه تا  5روز بیمه میکنند و شرکتهای بیمه
ایرانی خسارت را پرداخت میکنند.
رسولی ،نماینده شــرکتهای حمل و نقل
هــم در این باره میگویــد :رانندههای ما در
افغانســتان هیچ امنیت ندارند و افغانستانیها
در برابر خدمات ایرانیها یک درصد هم خدمات
نمیدهند؛ راننده ما از اسالم قلعه تا هرات 120
کیلومتر راه را طی میکند و هیچ امنیتی ندارد.
به طور مثال سه هفته پیش راننده ایرانی را در
مسیر هرات گرفتند و درگیری مسلحانه ایجاد
و از چند راننده هم اخاذی شده بود .از یکی از
رانندههای روستاهای تایباد در افغانستان هم
 150میلیون تومان باجگیری شده بود.
به گفته یکی از راننــدگان ،نبود امنیت در
افغانســتان باعث شده حجم زیادی از اشتغال
مربوط به ناوگان ترانزیتی بین دو کشور دست
رانندگان افغانســتانی باشــد و تقریبا از هر 4
کامیونی که وارد این کشور میشود سه دستگاه
مربوط به خود افغانســتان اســت .از طرفی،
به گفتــه برخی از راننــدگان ،خرید کامیون
ایرانی  500تــا  600میلیــون تومان هزینه
دارد و این درحالیست که افغانستان به دلیل
عضویت در ســازمانتجارت جهانی ،میتواند
ناوگان دســته دوم را با هزینه ای  50میلیون
تومانی بخرد و این یعنی بازی دو ســر باخت
راننــدگان ترانزیت ایرانــی در برابر رانندگان
افغانستانی.

دنیای اقتصاد -معطلی ناوگان ترانزیتی و صادراتی پشت مرز افغانستان انگار تمامی ندارد و بار دیگر در ماه رمضان کامیونها در
زهرا صفدری
خبرنگار
صفهاییطویلدرانتظارخروجازمرزدوغارونورساندنبارخودبهمقصدهستند.اتفاقیکهسالگذشتههمدرروزهاینزدیک
به عید فطر افتاد و ناوگان ترانزیتی کیلومترها صف بسته بودند تا بتوانند وارد افغانستان بشوند و با رایزنیهای مسئوالن استانی و کشوری با طرف
افغانستانی ،باالخره پس از چند روز مرز باز شد و عبور و مرور کامیونها وضعیت بهتری پیدا کرد .اما ماجرای لجبازیهای طرف افغانستانی در ورود
کامیونهایایرانیوبهبودزیرساختهایخودبرایتسریعاینروند،بههمانعیدفطرپارسالختمنشدواینداستانپسازآنهمچندبارتکرارشدواین
باروضعیتدوبارهبهشکلبحرانیسالگذشتهنزدیکشدهاست.ایندرحالیستکهبهگفتهرئیسمیزافغانستاندرسازمانتوسعهتجارت۹۵،درصد
محصوالتمورداستفادهافغانستانوارداتیاستکه۳۵درصدآنسهمایراناست.اینیعنینقشایراندرتامینکاالهایموردنیازافغانستانپررنگ
وچشمگیراستامالجبازیهایاینکشوربرایبهبودروندوارداتشازایرانجایسوالدارد.خبرهاییکهازتوقفدوبارهکامیونهاپشتمرزشنیدیم
مارابرآنداشتتاازنزدیکوضعیتناوگانترانزیتیپشتمرزماندهرامشاهدهکنیموبهایننتیجهبرسیمکهمعطلیناوگانترانزیتیپشتمرزفقطبه
طرفافغانبرنمیگرددواینسویمرزهمسختگیریهاوموازیکاریدربررسیکامیونهاازسویدستگاههایذیربط،تاحدودیدراینمعطلماندن
وصفکشیدنکامیونهانقشدارد.

zکمبود باسکول در ایستگاه اسالم قلعه

در فاصله دو -سه کیلومتری با پایانه
مرزی ،کامیونهای خوابیده در صفی
طوالنی به چشم میخورد ،ناوگانی
که برای بررسی باکهای سوخت خود
در انتظار هستند .ابتدای مسیر جایگاه
شرکت گاز را مشاهده میکنیم که
به وارسی باک سوخت کامیونها
میپردازد و  15متر جلوتر نیروهای
گروهان مرزی  17شهریور حضور دارند
که آنها هم همین کار را تکرار میکنند!
باسکول برای بررسی وضعیت ترانزیت در ایستگاه
اسالم قلعه افغانستان گالیه میکند و میگوید:
افغانســتان گنجایش میزان خروجی کامیون از
ایران را ندارد و بیشتر مشکالت معطلی ما در مرز
از سوی این کشور است؛ افغانستان در مرز اسالم
قلعه تنها یک باسکول دارد در حالیکه سالهای
قبل دو باسکول داشت.
خدمات این کشور کم است و بارها در جلسات با
مسئوالن ایرانی قول دادند که مشکل را حل کنند
و باســکول اضافه کنند .االن در گمرک دوغارون
دو باسکول ،در منطقه ویژه دو باسکول و در پایانه
مرزی یک باسکول فعال است اما طرف افغانستانی
فقط یک باسکول دارد.
راننده دیگری به ســختگیریهای مرزبانی در
بازرســی بار کامیونها اعتــراض دارد و با فریاد
میگوید :مرزبانی ایران ســخت میگیرد و تعداد
کمــی از کامیونها را عبور میدهد .حرف ما این
است که وقتی کاال در بندرعباس اسکن میشود،
اینجا چرا دوباره اسکن شود؟
ما نمیتوانیم در بار پلمب شده چیزی بگذاریم
اما کامیون را دوباره در دوغارون اسکن میکنند و
این دلیل معطلی ماست .البته صحبتهای احساسی
این راننده مغایر با موضوع مبارزه با قاچاق کاالست
وگرنه شــاید فک پلمب یک کامیون و بارگذاری
مجدد و پلمب دوباره برای قاچاقچیان کار چندان
سختی نباشد.
اما یکــی از رانندگان در واکنش به صحبتهای
او میگوید :مشــکل اصلی این است که روال کار
سرعت ندارد وگرنه مرزبانی مشکلی ندارد .االن از
نقطه صفر مرزی تا افغانستان کامیونها حرکت
نمیکنند و این بــه خاطر کندی انجام کارهای
اداری است .البته این راننده به راهاندازی دستگاه
ایکسری و تاثیر آن در سرعت اسکن کامیونها
نسبت به گذشته هم اشاره میکند.
zناهماهنگی در ساعات کاری دو طرف مرز

صحبتهــای بعضا ضد و نقیــض رانندگان ،ما
را برآن داشت تا به ســراغ نماینده آنها برویم تا
مجموع مشــکالت را از زبان او بشــنویم .احمد
رزمآرا کــه به اذعان ســایرین از رانندگان فعال
ترانزیت به افغانســتان است ،در وهله اول از نبود
هماهنگی بین ساعات کاری ادارات مرزی میگوید:
با توافقی که بین ادارات مستقر در گمرک صورت
گرفته؛ حراســت گمرک ،گمرک دوغارون ،اداره

عکس :دنیای اقتصاد

یکی از رانندههای حاضر در این سالن ،با حالتی
برافروختــه از امکانات محدود بــه ویژه کمبود

گزارش میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از مرز دوغارون

گذرنامه و پســت کنترل ســاعات کاری را از 7
صبح شروع میکنند اما در لیست ساعات کاری
پایانه مرزی میبینیم پرسنل اداره گذرنامه زودتر
از ساعت  7:45سرکار حاضر نمیشوند .از طرفی
ساعت تعطیلی بین کار در افغانستان و ایران فرق
میکند؛ طرف افغانســتانی در ساعت  12برای
نماز  45دقیقه مرز را تعطیل میکند و وقتی آن
طرف شروع به کار میکنند ،ایران برای نماز کار
را تعطیل میکند .البته در نیمه اول سال ساعات
کاری هماهنگ است اما در نیمه دوم مشکالتی
برای تفاوت ساعتها داریم.
این موضوع در زمانبندی افغانســتانیها برای
تعطیالت عید فطر هم ما را دچار مشکل میکند
و عمال مرز آنها چند روز راکد و بدون فعالیت است.
موضوع ثبت  5پــاک در ویزای کامیونداران
برای عبور و مرور در دو کشــور و رعایت نکردن
این موضوع از ســوی افغانســتان از دیگر موارد
اعتراضی رانندگان ایرانی است ،رزمآرا میگوید:
در موضوع پالک ترانزیت برای افغانســتانیها 5
پالک در ویزا ثبت شــده و این توافقی دو طرفه
بوده و باید برای ویزای رانندگان ایرانی هم ثبت
میشد اما برای رانندههای ایرانی مشکل داریم و
این اتفاق نیافتاده است.
در حالیکه راننده ممکن است گاهی در افغانستان

دچار مشکل شود و الزم باشد از راننده و کامیون
دیگری کمک بگیرد امــا آن فرد موقع خروج از
افغانستان به ازای یک روز باید  220هزار تومان
عــوارض خروج بپردازد و این مبلغ برای روزهای
دوم و ســوم به  330و  440هزار تومان میرسد؛
اینها هزینههایی اســت که برای راننده ایرانی از
سوی افغانستان ایجاد میشود.
zاعتراضبهبخشنامهمحدودیتحملبار

اما اجرای بخشــنامه محدودیــت حمل بار یا
بخشــنامه ابعــاد و اوزان بار هم مــورد اعتراض
کامیونداران است؛ طرح کنترل مقررات کاهش
و تغییر اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باربری در
راههای کشــور که قرار بود از اول اردیبهشت ماه

زیرساخت و بستر الزم برای ترانزیت
در دوغارون وجود دارد و ده باسکول
به عنوان ابزارهای کنترلی در این سوی
مرز فعال است اما مشکل مربوط به آن
سوی مرز و وجود تنها یک باسکول
در اسالم قلعه است و ثبت  CMRنیز
درآن بخش دچار مشکل است

امسال اجرایی شود و به تعویق افتاد ،از همان ابتدا
مورد انتقاد شدید جامعه کامیونداران مسقف قرار
گرفته بود .این بخشنامه از ابتدای خردادماه اجرایی
شد .این راننده ترانزیت در این خصوص میگوید:
در گذشته سقف تناژ بار برای ترانزیت تا  44تن
بود اما براساس بخشنامه جدید ،رانندگان باید برای
بار  40تن به باال جریمه بدهند.
این موضوع قبال به شــرکتهای حمل و نقل
اطالعرسانی نشده و باید حداقل چند ماه قبل به
شرکتها این موضوع را اطالع میدادند تا راننده
هم بداند .بیاطالعی راننده از این موضوع در مرز
باعث فک پلمب کامیون و جریمه سنگین برای
او میشود .رزمآرا همچنین از هزینههای ورود به
مرز افغانســتان و تخلیه و بارگیری در این کشور
انتقاد میکند :هزینههای دریافتی از سوی پلیس
افغانستان در گمرک این کشور ،هزینه باسکول و
دســتمزد کارگر برای تخلیه و بارگیری و ...بسیار
بیشتر از ایران اســت .از طرفی در محوطه هزار
متری اســام قلعه 5 ،بار کامیونها را وارســی
میکنند و در مسیر برگشت به ایران خودروهای
افغانســتانی بینوبــت وارد ایران میشــوند اما
کامیونهای ایرانی در آنجا دو شب خواب دارند .این
درحالیست که همه خدمات برای ناوگان افغانستانی
است و به ایرانیها هیچ امکاناتی نمیدهند.

در پی اعتراض کامیونداران اتفاق افتاد

افزایش 20درصدی کرایه کامیونها در مشهد

دنیای اقتصاد -اواخر هفته گذشته بود که تعداد زیادی از کامیون داران در استان و شهرهای مختلف کشور مثل استانهای
اصفهان ،قزوین ،خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان ،لرستان ،کرمان ،هرمزگان ،فارس ،تهران و چند استان دیگر دست به
تحصن و اعتراض زده و با پرهیز از جابجا کردن بار بین شهری ،مشکالتی را در این زمینه پدید آوردند.
در پی آن ،معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور از افزایش قیمت کرایه رانندگان کامیون تا سقف
 ۲۰درصد از روز شنبه 5خردادماه خبر داد و اعالم کرد متوسط افزایش قیمت  ۱۵درصد است که در برخی از شهرها و نقاط و
پایانهها به  ۱۰درصد و در برخی از مناطق به  ۲۰درصد میرسد و با شرکتهایی که بیشتر از نرخ مصوب حق کمیسیون دریافت
کنند ،برخورد قانونی میشود .کامیون داران به افزایش قیمت بیمهها ،عوارض اتوبانها ،کمیسیون باالی باربریها ،هزینه باالی
تعمیرات و قیمت باالی لوازم یدکی خودروها ،با وجود ثابت ماندن کرایهها ،اعتراض داشتند که نزدیک به پنج سال است هیچ
تغییری در میزان دریافت حقوق و کرایه بار صورت نگرفته است ،اما از آن سو هزینه هایی مثل تعویض الستیک ،تعویض روغن،
تعمیرات و ...با افزایش شدید قیمت رو به رو شده است .البته به گفته عبداهلل ثقفی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی و موسسات
حمل و نقل داخلی کاالی مشهد و حومه ،شکل اعتراض کامیون داران در مشهد اعتصابی نبوده بلکه به عنوان تقاضایی جدی
مطرح شده و افزایش  20درصدی کرایه کامیونها در مشهد و حومه از روز شنبه اعمال شد .وی اظهار کرد :کرایه کامیونها برای
حمل و نقل داخلی نسبت به تورم و افزایش هزینههای ماشین پایین بود و افزایش متعارفی که هرسال اتفاق میافتاد امسال
کمی دیرتر رقم خورد و شاید به همین دلیل تقاضا به شکلی دیگر مطرح شد.
ثقفی خاطرنشان کرد :اساس کرایه حمل با توافق بین صاحبان کاال و شرکتهای حمل و نقل است .این موضوع عرفی بوده و
این عرف به تناسب در شهرستانهای مختلف فرق میکند .مثال نسبت کرایه مشهد به تهران پایینتر از کرایه نیشابور به تهران
است و به همین دلیل افزایش کرایه در مشهد بیشتر مدنظر قرار گرفته شده تا آن تفاوت را پوشش دهد.

به گفته رانندگان ایرانی از گمرک
اسالم قلعه به سمت هرات ،راننده
مسیر را به شانس خود میرود و هیچ
تضمینی برای به سالمت رسیدن بار
او وجود ندارد درحالیکه سه شرکت
بیمه در گمرک اسالم قلعه فعال شده و
رانندگان و کامیون را برای اسالم قلعه
و هرات بیمه میکنند اما عمال هیچ تعهد
مالی و جانی در قبال راننده و ماشین
و بار ندارند
 3zمیلیارد دالر ترانزیت خارجی ساالنه گمرک
دوغارون

به ســراغ مدیر گمرک دوغارون میرویم تا از
میزان تردد در این گمرک و گردش مالی فعالیت
آن مطلع شویم .به گفته محمد کوهگرد ،گمرک
دوغارون که قدمتی  100ساله دارد ،ساالنه 1/5
میلیارد دالر صــادرات 3 ،میلیارد دالر ترانزیت
خارجی و  20میلیــون دالر واردات دارد .روزانه
 200دســتگاه کامیون از گمرک 120 ،کامیون
از منطقه ویژه اقتصادی و  40کامیون از بازارچه
مرزی دوغارون وارد مرز افغانستان میشود و این
درحالیست که در گذشته با سختگیریهای کمتر
طرف افغانستانی روزانه  1000دستگاه کامیون از
مرز دوغارون خارج میشد.
کوهگرد درباره زیرساختها و امکانات موجود
در دو طرف مرز افغانستان میگوید :زیرساخت و
بستر الزم برای ترانزیت در دوغارون وجود دارد
و  10باسکول به عنوان ابزارهای کنترلی در این
سوی مرز فعال است اما مشکل مربوط به آن سوی
مرز و وجود تنها یک باسکول در اسالم قلعه است
و ثبت  CMRنیز در آن بخش دچار مشــکل
است.
برای رفع این مشــکل باید راهکاری در سطح
کالن پیدا شود .البته سال گذشته تفاهمنامهای
امضا شد و درخواست کردیم افغانستان باسکول
ما را راســتی آزمایی کند و در صورت انطباق با
معیارهای آنها ،بررسیهای باسکول ما را بپذیرند
و حتی هزینه بررسی را هم از رانندهها دریافت
کنند تا کار سرعت بگیرد اما این اتفاق نیافتاد.
در مجموع آنچــه از صحبتهای مدیر گمرک
دوغارون برمیآید؛ تقریبا همه اموری که مربوط
به این بخش از فعالیت مرزی کشــور در مقابل
افغانســتان اســت ،در قبال رانندگان ایرانی و
افغانســتانی به خوبی صورت میگیرد و هر چه
مشــکل هست مربوط به آن ســوی مرز بوده و
توقــف طوالنی مدت کامیونهــا به دلیل نبود
زیرساختهای الزم در ایستگاه مرزی اسالم قلعه
است .موضوعی که در گذشته از سوی مسئوالن
کنسولگری هم رایزنی شده بود اما هنوز ترتیب
اثری داده نشــده و خــواب کامیونها در مرز و
اتــاف وقت رانندگان در فضایی که به چشــم
سنگین بودن و خسته کننده بودن آن را دیدیم
ادامه دارد و در مواقعی از ســال این اتالف وقت
شدیدتر هم میشود.

یادداشت

تاثیر بخشنامه ارزی دولت
بر تجارت خارجی کشور
ادامه از صفحه اول

البته الزم به ذکر اســت که بخشــنامه مذکور برای صادرکنندگانی مثل
صادرکنندگان بخش پتروشیمی که مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وابستهاند
قابلیت اجرا دارد و میتواند ذخایر ارزی را نیز افزایش دهد اما برای صادرکنندگان
بخش خصوصی ،این نرخ نمیتواند مناســب باشد و صادرکنندگان بخش
خصوصی تالش خواهند کرد به شــیوههای مختلف این بخشنامه را نادیده
بگیرند .عدم صادرات تا تعیین تکلیف موضوع ،قاچاق کاالها به خارج از کشور،
فروش در بازارهای خارجی از ســایر مجاری غیررسمی و نظایر آن میتواند
راهکارهایی باشد که بخش خصوصی میتواند مورد استفاده قرار دهد .تبعات
این موضوع نیز برای کل اقتصاد کشور منجر به عدم شفافیت بیشتر ،کاهش
آمار رسمی صادرات غیر نفتی ،قاچاق کاال به خارج از کشور و نظایر آن است
که مشکالت دیگری برای اقتصاد ایجاد خواهد شد.
از این رو الزم است دولت و سیستم بانکی در تعیین سیاستها و اولویتهای
تجارت خارجی و سیاستهای ارزی خود به پیامدهای بلندمدت سیاستها نیز
توجه ویژه داشته و صرفا به اقدامات کوتاهمدتی که نشانهها را محو میکند اما
مشکالت را حل نمیکند ،نپردازد.
اقدامات بلندمدتی که دولت میتواند در این خصوص بکار گیرد عبارتند از:
تالش برای جلب اعتماد مردم جهت روانهسازی نقدینگی به بازارهای مولد
و بورس کشور به جای سفته بازی در بازار ارز؛ بخش عمدهای از نوسانات و
افزایش قیمت در بازار ارز به دلیل عدم اعتماد اکثریت مردم به شرایط اقتصادی
موجود و انتظار افزایش بیشتر قیمتها در آینده است .فضای نااطمینانی که در
نتیجه خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد به همراه عدم یکپارچگی و هماهنگی
در سیاستهای اقتصادی دولت و نیز مسائل و مشکالت داخلی کشور موجب
نااطمینانی گستردهای در سطح مردم نسبت به شرایط اقتصادی شده است
که ضروری است نسبت به بازسازی این اعتماد و تثبیت شرایط اقتصادی به
نحــوی که موجب جذب پساندازهای خرد مردم در بازارهای مولد و بورس
شود ،اقدام گردد.
تالش برای کنترل تورم و اعمال سیاســتهای مناسب پولی و مالی برای
جلوگیری از افزایش بیرویه سطح قیمتها؛ هماکنون اخبار غیررسمی حاکی
از افزایش سطح عمومی قیمتها در حدود  30درصد نسبت به خرداد سال
گذشته دارد که باعث شده است مردم برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش
پول پسانداز خود در بازارهای مختلف مثل ارز سرمایهگذاری کرده و از این
مسیر نوسانات این بازار را تشدید کنند .حتی اقداماتی مثل پیشفروش سکه
نیز نتوانست جلو این نوسانات را بگیرد و مردم عمدتا به دنبال راهکارهایی برای
جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خود هستند و طبیعی است که اگر منع
قانونی برای خرید و فروش ارز به وجود نمیآمد ،نوسانات و افزایش قیمت در
این بازار هنوز هم بیشتر از حالت کنونی بود .پس راهکار مناسب هدفگذاری
تورم در یک سطح معقول زیر  10درصد است که البته باید آمار و اطالعات به
درستی و صداقت با مردم بیان شود چون معیار قاعدتا طبق گفته مسئوالن باید
جیب مردم باشد .متاسفانه حتی برخی شرکتهای دولتی و برخی واردکنندگان
کاالهای سرمایهای مثل اتومبیل نیز از شرایط نابسامان بازار بیشترین استفاده را
برده و قیمت محصوالت خود را در غیاب نظارتهای دولتی بین  20تا  80درصد
افزایش دادند که همین موضوع نیز نااطمینانیهای موجود را شدت بخشید.
تالش حاکمیت برای کاهش تنشهای منطقهای و بینالمللی با سایر کشورها
و حرکت به سمت اقتصادی شفاف ،عاری از رانت و همراه با کاهش نقش دولت
و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد که میتواند ضمن کاهش نوسانات
اقتصادی ،رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.
در نهایت تاکید میشود که علیرغم تاثیرات مثبت اقدامات اخیر دولت و
بخشنامه ارزی در کوتاهمدت ،همانگونه که اشاره شد تاثیر این اقدامات مقطعی
و کوتاهمدت خواهد بود و ضروری اســت با اقدامات فوری ،جهت بازســازی
اعتماد عمومی ،سیاســتهای مناســب برای کنترل تورم و کاهش تنشهای
منطقهای به سمت سیاستهای میان مدت و بلندمدت جهتگیری کرد و با
افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و کاهش نقش تصدیگری دولت
در اقتصاد ،زمینه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی برای تولید و
سرمایهگذاری مهیا ساخت.
* اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

خبر

تکمیلریلگذاری 66کیلومترازمسیرخطآهن
خواف -هرات

دنیای اقتصاد -سرپرست معاونت هماهنگی امور
اقتصادیوتوسعهمنابعاستانداریخراسانرضوی
گفت :ریلگذاری  66کیلومتر از مسیر خط آهن
خواف -هرات در داخل خاک افغانستان به انجام
رسید.
علی رسولیان در جلسه شورای ساماندهی مبادی مرزی
و کمیته اقتصاد مرز استان با بیان اینکه تا ایستگاه «جنو» در داخل افغانستان،
این ریلگذاری به انجام رسیده است ،افزود :تاکنون در مجموع اجرا و ریلگذاری
بیش از  136کیلومتر از این خط آهن انجام شده که  70کیلومتر آن در داخل
خاک ایران از مدتها قبل تکمیل و بهرهبرداری شده و ادامه مسیر در افغانستان
در دست انجام است .وی عنوان کرد :به درخواست طرف افغان موضوع حمل
بار از طریق این خط آهن و محور ترانزیت شدن مسیر در دست پیگیری است.
رسولیان با بیان اینکه به زودی این مسیر تا ایستگاه جنو با حضور مسئوالن
دو کشــور بهرهبرداری شود ،گفت :این مسیر ریلی از آن جهت اهمیت دارد
که خراسان رضوی در عین همسایگی با دو کشور افغانستان و ترکمنستان،
در مسیر کریدور شمال  -جنوب و شرق به غرب است فقط در سال  96دو
میلیون تن کاال از طریق اســتان به کشورهای آسیای میانه مبادله شده که
از ایــن میزان یک میلیون و  300هزار تن آن ترانزیتی بوده و ترانزیت ریلی
استان رشد داشته است.
وی افزود :طی دو ماهه نخســت امسال هم ترانزیت ریلی استان رشد 43
درصدی داشته است و با راهاندازی این خط و با توجه به حجم مبادالت ما به
افغانستان این مسیر میتواند نقش محوری در مبادالت منطقه بیابد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اظهار
کرد :فعال شدن این مسیر میتواند به افزایش صادرات کاال و ترانزیت استان و
کاهش هزینه صادرات و واردات و ترانزیت شود .وی در بحث وضعیت منطقه
ویژه اقتصادی سرخس هم با بیان اینکه در حال حاضر  91درصد ترانزیت ریلی
کشور از مرز سرخس انجام میشود ،گفت :تقویت و بهرهگیری بیشتر از این
منطقه ویژه برای مبادله کاال با آسیای میانه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی اظهار کرد :در این راستا ،پیگیریهای الزم پس از طرح موضوع در سفر
اخیر رئیس جمهوری با توجه به ظرفیتهای استان برای تبدیل این منطقه به
منطقه آزاد تجاری در دست انجام است.
رسولیان عنوان کرد :هماکنون برخی محدودیت و مشکالت در مرز سرخس
در دست پیگیری و رفع است و امروز منطقه سرخس از نظر ترانزیت زمینی در
کشور و استان از اهمیت ویژهای برخوردار است و رتبه سوم تا پنجم ترانزیت
کشور را طی سالهای مختلف به خود اختصاص داده و تبدیل منطقه ویژه به
آزاد میتواند به ارتقا این منطقه و ظرفیتهای استان بیافزاید.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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دنیای اقتصاد تاثیر سیاستهای جدید ارزی دولت در خراسان رضوی را بررسی میکند

گران تمام شدن ارز ارزان

راضیه علیرضایی ،رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی در نشســت مشترک
کمیسیون صادرات اتاق ایران و
مشــهد کــه یکشــنبه 23
اردیبهشت در اتاق مشهد برگزار
شد ،در پاسخ به این ابهام که چرا ارز  4200تومانی صرفا
به کاالهای اساسی تعلق نمیگیرد ،گفت  :طبقه بندی
کاالها برای گشایش اعتبار 80 ،درصد صادرات را دچار
مشکل میکند.
تقریبا ندیده گرفته شــده بود؛ یا این که چگونگی تامین برخی از
نیازهای ارزی تصریح نشــده بود و یا مکانیســمهای تعریف شده از
سرعت و سهولت الزم برخوردار نبودند .بهتدریج که از بیست و یکم
فروردین( زمان صدور اولین بخشنامة ارزی) به زمان حال نزدیکتر
میشویم ،شفافیت امور بیشتر شده و نواقص موجود در شیوة تامین
و تخصیص ارز در حال کمرنگتر شدن هستند ،از جمله بهبودهای
جدی که در این روزها ایجاد شــد ،صدور بخشنامهای پنج بندی از
سوی بانک مرکزی است که طی آن نقش مهمتری برای صرافیها در
نظر گرفت و به متقاضیان ارز حق انتخاب صرافی مورد نظر داده شد.
به نظر میرسد با این تمهید اوال صرافی های مجاز که به حاشیه رانده
شده بودند ،دوباره وارد متن این بازار شدند آنان به بازار ارز سهولت و
سرعت بیشتری در تعامالت ارزی فراهم شود که این امر به نوبه خود
جریان تجارت کشور را سرعت خواهد بخشید و به تدریج آثار مثبت
آن در اقتصاد نمایان خواهد شد.
از جمله تمهیدات دیگری که اندیشــیده شده است ،اخذ تعهد از
متقاضیان ارز( وارد کننــدگان کاال و خدمات) به منظور وارد کردن
کاال و یا خدمتی است که بابت آن ارز دریافت کردهاند که به گونهای
میتواند اطمینان بخشی از عدم هدر رفت ارزهای تخصیصی باشد .از
نکات فنی فرآیند تامین و تخصیص ارز در شرایط جدید که بگذریم،
چند نکته به ذهن میرسد:
 )1با آن چه که در صحنه بین الملل با خروج آمریکا از برجام رخ داده
است می توان گفت که حیات اقتصادی این قرارداد به طور عمدهای از
دست رفته و به مریض محتضری میماند که نیازمند معجزه گونهای
برای بازگشــت به زندگی دارد ،بازگشت تحریمهای اقتصادی حتی
شدیدتر از قبل از انعقاد برجام را قریبالوقوع می نماید ،باید به بانک
مرکزی حق داد که با اندکی پیش بینی حرکت مهرههای دشــمن،
مدیریت جامع بازار ارز را انجام میداد.
بنابراین ،کلیت اقدامات این بانک قاعدتا مورد پشتیبانی آحاد فعاالن
اقتصادی ،کارشناسان این عرصه و مردم قرار دارد ،چرا که اکنون کشور
در وضعیتــی قرار ندارد که به تــوان مدیریت بازار ارز را بازار ارز را به
دست نامرئی سپرد.
 -)2الــزام صادر کنندگان کاال و خدمــات به فروش ارز حاصل از
طریق سامانه نیما و به نرخ هر دالر  4200تومان به گونهای بازگشت
نظام پیمان سپاری ارزی را به ذهن متبادر میکند که در گذشته از
کارآمدی الزم برخوردار نبوده اســت .این امر قطعا خوشایند صادر
کنندگان نیست ،چرا که هم چنان تفاوت معنیداری بین نرخ ارز در
بازار غیر رسمی با نرخ مذکور وجود دارد .لذا ،آنان رغبتی به فروش ارز
خود تحت این شرایط نخواهند داشت.
این مهــم از یک طرف میتواند بر انگیزه صادراتی آنان اثر منفی
گذاشته و سمت عرضه ارز را دچار مشکل کند و از سوی دیگر گسترش
بازار غیر رسمی ارز را به همراه خواهد داشت ،چرا که تالش خواهد شد
تا به هر نحو ممکن بخشی از ارز صادرات غیر نفتی وارد بازار غیر رسمی
شود .با این فرض ،پیشبینیهای ارزی بانک مرکزی محقق نخواهد
شد و بر توانمندی این مرجع سیاسگذار تاثیر منفی خواهد داشت و
نیز تحقق تک نرخی شدن ارز را محل تردید جدی قرار خواهد داد.
)3این که گفته می شود ارز تک نرخی شده است ،چندان واقع بینانه
به نظر نمیرسد ،چرا که وقتی میتوان چنین ادعایی را مطرح کرد که
امکان تامین همه نیازهای ارزی( بدون محدودیت) در نرخ تعیین شده
وجود داشته باشد و نیر عرضه کنندگان ارز آمادگی الزم برای فروش
ارز خود را در همان نرخ داشته باشند .به عبارت دیگر ،بازار ارز درهمان
نرخ تصفیه شود .در این صورت بازار غیر رسمی ارز شکل نخواهد گرفت.
اما اکنون چنین شرایطی حاکم نیست.
به عنوان مثال ،اگر فردی بخواهد بیش از یک بار در سال به خارج از
کشور مسافرت کند یا حتی در بار اول هم به ارزی بیش از هزار یورو نیاز
داشته باشد ،بقیه نیاز خود را چگو نه باید تامین کند؟ یا اگر دانشجویی
شهریه سالیانه اش بیش از 15هزار دالر در سال بیشتر باشد و یا اگر
واجد شرایط وزراتخانه علوم و بهداشت نباشد ،تکلیف او چیست؟ این
بحث به برخی نیازهای دیگر ارزی قابل تسری است.
در سمت عرضه نیز همان طور که مورد اشاره قرار گرفت ،احتمال
پنهانکاری و استنکاف از فروش در نرخ اعالم شده وجود خواهد داشت.
لذا ،تحت شــرایط فعلی بازار غیر رسمی ارز گسترش خواهد یافت و
نرخ  4200تومانی دالر در واقع چیزی شبیه همان ارز مبادلهای قبلی
خواهد بود که بانک مرکزی نرخ آن را حدود  700تومان در هر دالر
افزایــش داده و از این طریق منابع ریالی قابل توجهی خارج از قانون
بودجه سال جاری حاصل خواهد شد.
)4به نظر میرسد حمایت از تولید ملی ( در حدی که نافی رقابت
نباشد) با استفاده از شیوههای متنوع میتواند در مدیریت سمت تقاضای
ارز کمک شایانی نماید .هم چنین است مبارزه جدی و مداوم با قاچاق
کاال و ارز( که به کارگیری سامانه نیما برای کلیه مبادالت ارزی میتواند
در این مســیر بسیار موثر باشد) وطراحی بستههای تشویق صادرات
و تــاش در جهت کاهش هزینههای صادراتی از طریق کوتاه کردن
فرآیندها و هزینههای مربوطه ،میتواند سمت عرضه ارز را تحت تاثیر
قرار دهد و بدین وســیله توانمندی بانک مرکزی در پیشبرد اهداف
سیاستهای جدیدش را افزایش دهد.
باید اذعان کرد که سرعت تغییرات در حوزه بینالملل در رابطه با
ایران پویایی زیادی را به بازار ارز کشور تحمیل میکند که مدیریت
هوشمندانه این بازار ایجاب میکند بستههای متنوع سیاستگذاری
طراحی و در زمانهای مناسب به کار گرفته شوند.

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

علیرضایی 82:درصد از مجموع
واردات کشور مواد اولیه و کاالهای
واسطهای تولید هستند و مابقی از
نظر ارزشی حدود  18درصد هستند
و طبقه بندی کاالها برای گشایش
اعتبار حدود  80درصد را با مشکل
روبرومیکند
وی همچنین دربارة گشایش اعتبار بانکها برای ارز
وارداتــی گفت  :برخی از بانکها به این موضوع عمل
نمیکنند ،بانک مرکــزی در این زمینه ردیفگذاری
کرده و واردات را طبقه بندی کرده اســت .با تحلیلی
کــه کردیم  82درصد از مجموع واردات کشــور مواد
اولیه و کاالهای واسطهای تولید هستند و مابقی از نظر
ارزشی حدود  18درصد هستند و طبقه بندی کاالها
برای گشایش اعتبار حدود  80درصد را با مشکل روبرو
میکند .علیرضایی همچنین از تبعات این طرح سخن
گفته و معتقد اســت :هجوم کاذب به ثبت سفارش از
عواقب ناشی از این طرح محسوب میشود ،بهگونهای
که یکباره عدد ثبت سفارش در استان ما  120میلیون
دالر افزایش یافته است .علیرضایی همچنین گفت:
پتروشیمیها و سایر شرکتهای صادرکننده دولتی
و خصولتی در حال برگرداندن ارز خود به سامانه نیما
هستند و ما تالش میکنیم هر چه زودتر این موضوع
را به آرامش و نظم برسانیم به طوری که وزیر صنعت
خود به طور روزانه ثبت ســفارشهایی که به مشکل
برمیخورند را بررسی میکند.
zسامانهنظامیکپارچهمعامالتارزی

در جستوجوی مستندات سخنان رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی به دنبال آمار
سفارشهای ثبت شده برای دریافت ارز از سامانة نیما
در محدوده خراسان رضوی رفتیم.

سامانهنیما(سامانهنظامیکپارچه
معامالت ارزی) از اواخر بهمن ماه
سال گذشته به صورت آزمایشی
آغاز به کار کرد و از سوم اردیبهشت
ماه امسال بهصورت رسمی بستر
آنالین خرید و فروش ارز را برای
تجارمهیاساخت
سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی) از
اواخر بهمن ماه سال گذشته به صورت آزمایشی آغاز
به کار کرد و از ســوم اردیبهشت ماه امسال بهصورت
رسمی بســتر آنالین خرید و فروش ارز را برای تجار
مهیا ســاخت .در ســوم خرداد ماه سال جاری بانک
مرکزی با صدور بخشنامهای انحصار تامین ارز در سامانة
نیما توسط بانکها را شکست ،حاال واردکنندگان می
توانستند صرافی مجاز خود را برای تامین ارز انتخاب
کنند که پیشتر اولویت تامین ارز بر عهدة بانکها بود.
بنابر این سامانة نیما چهار مخاطب دارد ،واردکنندگان،
صادرکنندگان واسطهگران (بانکها و صرافیها) و دولت
که اطالعات را از طریق سامانة نیما کنترل میکند .حاال
و با اعالم آمار ثبت شده در این سامانه توسط استاندار
تهران و برای اطالع از میزان مبادالت این سامانه در حوزه
خراسان به سراغ دست اندرکاران امر رفتیم.

دنیای اقتصاد  -سیاست جدید ارزی دولت یا همان یکسان سازی نرخ
ضحیزردکانلو
خبرنگار
ارزکهازبیستمفروردینماهسالجاریاجراییشد،حرفوحدیثهای
بسیاری را دربر داشته اســت ،برخی از فعاالن بخش خصوصی با انتقاد از این طرح نسبت به
عواقب احتمالی آن که گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود هشدار دادهاند و عدهای از فعاالن
اقتصادی نیز معتقدند دراین برهه از زمان دولت بهترین تصمیم را اتخاذ کرده است ،اما نحوه
اجراوجزئیاتاینطرحبامشکالتمحسوسیروبرواست.
ازجملهمباحثانتقادیمطرحشدهدرخصوصسیاستهایجدیدارزیدولتبروزحقههای
ارزی و رانت اســت که منجر به در اولویت قرار نگرفتن ورود کاالهای اساسی (با وجود تاکید
دولت) میشود .مسائلی که در نشست شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تهران
دراواخراردیبهشــتماهسالجاریطرحشدوحتیابرازنگرانیرئیساتاقپایتختدربارة
افزایشتقاضابرایدریافتکارتبازرگانیوکارتیکبارمصرفرانیزدرپیداشت.
zسهم  59میلیون دالری خراسان رضوی در ثبت
سفارشهایسامانةنیما

محمدباقرنوبخت،سخنگویدولتدرنشستیخبری
که در اول خردادماه سال جاری برگزار شد ،درخصوص
میزان ثبت سفارشات برای دریافت ارز از زمان آغاز بهکار
سامانة نیما تا ابتدای خردادماه گفت  ۲ :هزار و سیصد
و هشتاد و نه قلم کاالی اساسی به ارزش یک میلیارد و
 ۹۶میلیون دالر ۱۷ ،هزار و  ۲۰۰قلم کاالی مصرفی به
ارزش یک میلیارد و  ۵۱۸میلیون دالر ۵۹ ،هزار و ۴۲۳
هزار قلم کاالی واســطهای به ارزش  ۸میلیارد و ۵۱۲
میلیون دالر و  ۱۵هزار و  ۵۰۸قلم کاالی ســرمایهای
به ارزش  ۲میلیارد و  ۵۶۶میلیون دالر با ارز  ۴هزار و
دویست تومانی و ۳هزار  ۸۰۰تومانی در کل کشور ثبت
سفارش شده است.
به گفتة محمد منصوری ،دبیر
شــورای هماهنگی بانکهای
خراســان رضــوی در اواخــر
اردیبهشت ماه در جلسه شورای
گفتوگــوی دولــت و بخش
خصوصی خراسان رضوی ،در
زمینه ثبت سفارش از سوی بانکها؛ بانک پاسارگاد 53
فقره ثبت سفارش با  18میلیون و  16هزار دالر ،بانک
صادرات با  18فقره ثبت  16میلیون و  340هزار دالر،
بانک توسعه تعاون با  41فقره  11میلیون دالر ،بانک
تجارت  26فقره با 4میلیون و  615هزار دالر ،بانک سپه
 25فقــره با 4میلیون و  374هزار دالر ،بانک رفاه 12
فقره با دو میلیون و  583هزار دالر ،بانک ملی  17فقره
با 2میلیون و  21هزار دالر ،بانک توســعه صادرات دو
فقره با  296هزار دالر و بانک مسکن یک فقره با 285
هزار دالر ثبت را انجام دادهاند .در مجموع  195سفارش
به ارزش  59میلیون و  509هزار دالر توسط سیستم
بانکی استان به ثبت رســیده است که مواد غذایی و
دارویی و استراتژیک در اولویت بوده است.
zعواقبمداخلهدرساختارهایاقتصادی

محمدحسین روشنک ،رئیس
اتحادیهصادرکنندگانخراسان
رضوی که یکــی از مخالفان
بخشنامة ارزی دولت است با
انتشار یادداشــتی از عواقب
دســتکاری و مداخلــه در
ساختارهای اقتصادی نوشته و گفته«:دولت پیش از
ابالغ این بخشــنامه باید با فعاالن بخش خصوصی
هماهنگیهای الزم را انجام میداد .هر ارزی که از

محل صادرات نفتــی ،غیرنفتی ،دولتی ،خصولتی،
خصوصی و  ...حاصل شود از آن دولت است و باید به
قیمت  4200تومان در اختیار دولت قرار گیرد و تمام
ارز مورد نیاز و مصرف كشور که طیف گستردهای از
جمله عروسک چینی ،موبایل امریکایی ،بنز آلمانی
پژو فرانسوی ،تلویزیون و یخچال کرهای و سفرهای
تفریحی و غیرتفریحی بدون محدودیت را شــامل
میشود توسط دولت به قیمت  4200تومان تامین
میشود .اینکه چرا و با چه هدفی باید تولیدکننده و
صادرکننــده زعفران و پســته و دیگر محصوالت
کشــاورزی و صنعتی کوچک ارز حاصل از صادرات
این کاال ها را به قیمت ۴۲۰۰تومان به دولت بفروشند
تــا دولت آنرا بــه قیمت  ۴۲۰۰تومــان در اختیار
واردکنندگان عروســک چینی و گوشــی موبایل
آمریکایی و خودرو فرانسوی قرار دهد نیز مشخص
نیست».
روشنک معتقد اســت این اقدام دولت نتیجهای
برعکس خواهد داشت و باعث خواهد شد بخشی از
ارزهای در اختیار دولت با نرخ غیر واقعی  4200تومان
صرف واردات کاالهای غیر ضروری که پیش از ابالغ
بخشنامه ارزی با ارز آزاد تامین میشد مصرف شود ودر
مقابل حجم کمتر از یک پنجم ارز از دست رفته برای
واردات کاالهای غیر ضروری در اختیار دولت قرار گیرد.
ضمن اینکه نرخ کاالهایی که با ارزهای دولتی 4200
تومانی توسط محدود ذینفعان در تصمیمگیری ها
وارد و یا تولید شده و یا از قبل موجود بوده نیز بر اساس
نرخ ارز آزاد محاسبه و خرید وفروش می شود ،حتی
کاالی تولیدی که مواد اولیه آن با ارز دولتی وارد شده
 ،بر اســاس نرخ ارز آزاد محاسبه و به صادرکنندگان
کوچک و مصرف کنندگان داخلی فروخته میشود.
zآرزوی اجرای سیاست های ارزی در دولتهای
پیشین

تصمیم اخیر دولت موافقانی هم
دارد .موافقانــی که البته منکر
مشکالت به وجود آمده نیستند
اما تصمیم اخیر را ضروری می
دانند .ســید حسن حسینی
رئیس خانــة صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی در این باره می گوید :در اینکه
اقشــار مختلف مردم با سیاستهای جدید ارزی دولت
دچار مشــکل شدهاند شکی نیست اما دولت بهترین
تصمیم را گرفت .کاش این تصمیم خیلی وقت پیش و
در دولتهای قبلی اتخاذ میشد تا امروز مشکالت کمتری

مهر -معاون رئیــس جمهور گفت :دولت
باید به سمت توانمندسازی بخش خصوصی
و نهادهای مدنی حرکت کند تا این نهادها
بتوانند به صورت سازمان یافته اداره امور را
بر عهده بگیرند.
جمشــید انصاری در جلسه
شورای اداری خراسان رضوی
اظهار کرد :ســال گذشته از
مجموع ۳۲۰هــزار میلیارد
تومان که عملکــرد نهایی
بودجه بود فقــط  ۴۰هزار
میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی هزینه و ۲۸۰
هزار میلیارد تومان صرف هزینههای دولت از جمله
پرداخت حقوق کارکنان و ارائه خدمات شده است.
وی افزود :امسال بودجه کشور  ۳۶۸هزار میلیارد
تومان است و اگر به سمت توسعه و تقویت بخش

استاندارخراسانرضوی:

واگذاری پروژهها به بخش خصوصی
یکتکلیفاست

داشتیم.
ارز برای فعالیتهای اقتصادی جنبة حیاتی دارد .دولت
در بحث مقاومسازی اقتصاد هموراه باید پیشبینی یک
سری از مسائل بحرانی را بکند .وضعیت اقتصادی کنونی
ایران نیز قابل پیشبینی بود .دولت باید تمام آییننامهها
و دستورالعملهایش را پیشتر مشخص میکرد.
حسینی می افزاید : :دولت باید مشکالت را با مردم
در میان بگذارد؛ اما یکی از مشکالتی که مسئوالن ما
دارند این است که برخی از مسائل و حقایق را از مردم
پنهان میکنند .مردم در ایــران ثابت کردهاند که در
بدترین شرایط هم با دولت و حکومت همراه بودهاند.
رئیس خانة صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
نیز بر در اولویت قرار گرفتن واردات کاالهای اساســی
تاکید میکند و از تجربه اقتصاد ایران می گوید . :یکی
از بزرگترین رنجهایی که ما در زمان دولت احمدی نژاد
داشتیم ،تصمیمات خلقالساعهای بود که از سوی دولت
صادر میشد ،اکنون هم گاهی اوقات این اتفاقات میافتد.

حسینی :در اینکه اقشار مختلف مردم
با سیاستهای جدید ارزی دولت دچار
مشکل شدهاند شکی نیست اما دولت
بهترین تصمیم را گرفت .کاش این
تصمیم خیلی وقت پیش و در دولتهای
قبلی اتخاذ میشد تا امروز مشکالت
کمتریداشتیم

مبادالتتجاریخراسانرضوی
افزایشیافت

zوضعیتصدورکارتهایبازرگانیدرمشهد

از دیگر مســائل و مشکالت مطرح شده در ابتدای
این نوشتار افزایش احتمالی صدور کارتهای بازرگانی
و سوء اســتفاده از این کارتها برای مبادالت تجاری
پس از درنظر گرفتن مشوق های ارزی برای دارندگان
کارت های بازرگانی اســت .اما علیرضا عزیزی ،مدیر
خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی خراســان رضوی آمار
امیدوارکنندهای را در این خصوص ارائه می دهد.

به گفتة آقای عزیزی ،در دوماه
نخست ســال  102 ،96کارت
بازرگانی و در دوماه نخست سال
 57 ،97کارت بازرگانــی در
خراسان رضوی صادر شده که
نه تنها افزایش صدور کارتهای
بازرگانی را شاهد نبودیم بلکه نسبت به سال گذشته
40درصد نیز کاهش داشته است .به نظر مدیر خدمات
بازرگانی اتاق خراسان رضوی ،رعایت قوانین و مقررات
موجود باعث کاهش صدور کارت بازرگانی در اســتان
شده است و با توجه به اعمال دقیق تر قوانین در اتاق
مشهد ،این تشکل صد درصد آیین نامه را رعایت و سعی
میکند به تاجر واقعی کارت بازرگانی بدهد.

عزیزی :در دوماه نخست سال ،96
 102کارت بازرگانی و در دوماه
نخست سال  57 ،97کارت بازرگانی
در خراسان رضوی صادر شده که
نه تنها افزایش صدور کارتهای
بازرگانی را شاهد نبودیم بلکه نسبت
به سال گذشته 40درصد نیز کاهش
داشته است
وی همچنیــن در مورد ابهامات اســتفاده از کارت
بازرگانی دیگران اینگونه توضیح می دهد :کسی که
کارت بازرگانی دارد ،صاحب کاال در ایران محســوب
میشــود؛ پس یک صادرکنندة واقعی با سابقه هرگز
کاالیش را در اختیار شخص ناشناس قرار نمیدهد .اما
تنها چیزی که باعث میشود عدهای فکرکنند بهتر است
از کارتهای دیگران برای صادرات استفاده کنند ،این
یدانند چگونه نقل و انتقال ارز را انجام
است که هنوز نم 
دهند ،که اگر در این خصوص شفافســازی بیشتری
شود ،قطعا کسی به دنبال کارت دیگران نمیرود.

تقویتبخشخصوصیتنهاراهکاهشهزینههایجاریدولتاست
خصوصی و نهادهای مدنی نرویم هزینههای جاری
مــا به  ۳۲۸هزار میلیارد تومان میرســد و هیچ
چشماندازی در سالهای آینده برای ارائه خدمات
و تامین اعتبار برای این بخش نخواهیم داشت.
رئیس ســازمان امور اداری استخدامی کشور
خاطرنشان کرد :ما ناچار به تقویت بخش خصوصی
در جریان اصالح امور کشور هستیم تا به حدی از
بلوغ برسد که نقش تاریخی خود را ایفا کند و این
موضوع در مورد نهادهای مدنی نیز صادق است.
وی اظهار کرد :نظام اداری تنها یک شــان دارد و
آن اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم
اســت و هر یک از مدیران در دستگاههای خود و
با همکاری کارمندانشان بخشی از خدمات دولت
را به مردم ارائه داده و پیشبرد برنامههای کشور را
برعهده دارند .در این میان کوچکترین اختاللی در
این زمینه ،پیامدهایی دارد که عالوه بر اختالل در

خبر

ایسنا -استاندار خراسان رضوی با بیان
اینکه واگذاری طرح ها و پروژهها به
بخش خصوصی از حالت توصیه خارج
بوده و یک تکلیف است ،گفت :یکی از
موضوعاتی که در این رابطه دیده شده
است ،مساله تسهیالت است .در سال
 97رقم های خوبی در این زمینه پیش بینی شده که باید
از این ظرفیت ها برای حوزههای تملک و توسعه که با کاهش
اعتبارات مواجه هستیم ،حداکثر استفاده را داشته باشیم.
علیرضا رشیدیان ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان
رضوی در استانداری در خصوص توزیع اعتبارات بین دستگاهها در
استان اظهار کرد :ما موظف هستیم در چارچوب عدد و رقم اعالم
شده و الزامات قانونی حرکت کنیم .داشته ها را باید بین نیازها توزیع
کرد که در این زمینه سعی شده با توجه به مشکالت و هدفگیری
ها و همچنین چشم اندازها این مساله دنبال شود.
وی ادامه داد :در اعتبارات تملک داراییهای استان تالش شد رقم
واقعی و قابل تحقق به عنوان بودجه اعالم شود و همیشه این مساله
که  42درصد از بودجه تملک دارایی تخصیص داشــت ،رفع شود.
امیدواریم با مدیریت دستگاه ها و حداکثر صرفه جویی و بهره وری
در کارها ،بتوانیم اهداف مورد انتظار برنامه ششم و انتظارات مردم را
برآورده سازیم .رشیدیان با بیان اینکه واگذاری طرح ها و پروژه ها
به بخش خصوصی از حالت توصیه خارج بوده و یک تکلیف است،
گفت :یکی از موضوعاتی که در این رابطه دیده شــده است ،مساله
تسهیالت است .در سال  97رقم های خوبی در این زمینه پیش بینی
شده که باید از این ظرفیت ها برای حوزه های تملک و توسعه که
با کاهش اعتبارات مواجه هستیم ،حداکثر استفاده را داشته باشیم.

معاونرئیس جمهوردرمشهد:

زندگی مردم ،تحقق اهــداف دولت در دورههای
زمانی مشخص را غیرممکن میکند.
انصاری تصریح کرد :در حکمرانی خوب  ۳عامل
مهم است که باید در تقسیم وظایف و ماموریتها
در اداره کشــور متناسب با هم حرکت کنند که
نخستین آن نهادها و تشکلهای جامعه مدنی از
جمله احزاب و مطبوعات هستند.
بخش خصوصی عامل دوم و دولت عامل سوم
است و اگر این سه حوزه حرکت همسانی نداشته
باشند توازن برقرار نشده و به صورت طبیعی بخش
قویتر همه چیز را به سمت خود سوق میدهد .وی
افزود :همه بخشهایی که تالش شد به بیرون دولت
برونسپاری شود ،دوباره به سوی دولت بازگشته
اســت و در واقع ما مردم دولتگرایی داشتهایم و
توقع آنها این بوده که تصدی امور توســط دولت
انجام شود.

سامانه ارتباطی3000224800:

معاون رئیس جمهور گفت :هشت برنامه اصالح
نظام اداری قرار بود تا پایان سال  ۹۶اجرا شود که
دو برنامه دیگر هم به آن افزوده شــده و به عنوان
مرحله دوم اصالح نظام اداری ابالغ خواهد شد اما
اگر همه این برنامهها منجر به افزایش نقش بخش
خصوصی و جامعه مدنی نشده و حدود مداخالت
دولت را کاهش ندهد ،هیچ یک در راستای اصالح
نظام اداری نیست.
انصاری گفت :سال  ۷۶دو میلیون  ۴۰۰هزار نفر
کارکنان دولت بودند و با توجه به رشد  ۲۰میلیونی
جمعیت کشــور از آن زمان تاکنون این جمعیت
جدید از دولت خدمات طلب میکند اما با وجود
رشد  ۳۳درصدی جمعیت کشور و  ۵۰درصدی
میزان تشکیالت اداری مثل فرمانداریها ،با این حال
آمار نیروی انسانی  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار نفر است
و توانستهایم این رشد را مهار کنیم.

ایرنا -ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت :براساس میزان
صــادرات و واردات کاال در گمرکات و بازارچه های مرزی،
مبادالت تجاری این استان طی  2ماه امسال نسبت به مدت
مشابه پارسال افزایش داشته است .امید جهانخواه افزود:
میزان صادرات کاال از گمرکات و بازارچه های مرزی خراسان
رضوی طی  2ماه امسال  472هزار تن به ارزش  345میلیون
دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 30
درصد و از نظر ارزش  35درصد افزایش داشت.
وی اظهار کرد :از کل ارزش صادرات غیرنفتی در  2ماه امسال یک
میلیون و  523هزار دالر از محل تجارت چمدانی و  19میلیون و 907
هزار دالر از محل بازارچه های مرزی باجگیران و دوغارون بوده است.
وی گفت :عمده اقالم صادراتی از گمرکات و بازارچه های مرزی
خراسان رضوی طی  2ماه امسال زعفران ،کف پوش منگوله بافت
و سیب بود که به کشورهای افغانستان ،ترکمنستان ،عراق و امارات
متحده عربی صادر شد.
کشورهای هدف صادراتی خراسان رضوی به ترتیب افغانستان،
ترکمنستان ،تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه است و مواد غذایی
و زعفران عمده ترین کاالی صادراتی این استان را تشکیل می دهد.

معاونسیاسیاستانداریخراسانرضوی:

افزایشفعالیتهایفرهنگی
باارتقایفرهنگکتابخوانیمیسرمیشود

مهر -سید جواد حسینی ظهر شنبه در
نشست کتابخانه های عمومی خراسان
رضوی اظهار کرد :یکی از راهبردهای ۷گانه
استان در سال جاری ارتقای فعالیت های
فرهنگی از جمله کتابخوانی است.
وی افزود :از اعتبارات بخش فرهنگ و هنر
۲میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان در سال جاری به نهاد کتابخانههای
عمومی اســتان اختصاص یافته است که پیش بینی شده است از
محــل اعتبارات ماده  ۱۸۰نیز حدود  ۹میلیارد تومان برای انجمن
کتابخانه های عمومی استان و  ۳میلیارد تومان برای پروژه تکمیل
کتابخانه عمومی مشهد اختصاص یابد.
معاون استاندار ادامه داد :هم اکنون  ۲۰۵کتابخانه در سطح استان
فعال هستند که به ازای هر  ۳۵هزار نفر یک کتابخانه در سطح استان
داریم که هدف گذاری شده است در افق  ۱۴۰۰به ازای هر  ۲۵هزار
نفر یک کتابخانه در استان داشته باشیم.
حسینی گفت :هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی با  ۷عنوان
کتاب در ســه ســطح کودکان با  ۲عنوان  ،نوجوانان با  ۲عنوان و
بزرگساالن با  ۳عنوان کتاب و به صورت الکترونیکی و حضوری در
سال جاری برگزار خواهد شد.

مدیرتوسعهبازرگانیجهادکشاورزیخراسانرضوی:

قیمتگوشتکاهشخواهدیافت

فارس -مدیر توســعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان
رضوی گفت :توزیع گوشت گرم وارداتی از پنجم خرداد ماه در
سطح میادین بازار و فروشگاههای شهرداری آغاز شده است.
ســیدحمیدرضا جوادی اظهار کرد :ما در اولین گام  4تن و 200
کیلوگرم را در میادین شهرداری توزیع کردهایم و در روزهای آینده
در سطح اصناف و فروشگاههای دیگر نیز توزیع میکنیم.
وی علت تاخیر ورود گوشت گرم به استان را مشکالت ترخیصی
اعالم کرد و افزود :این مشکالت اکنون بر طرف شده است و گوشت
گرم در سطح میادین با قیمت مناسب توزیع میشود.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :تالش
ما بر کاهش و شکستن قیمت گوشت است و از روز سهشنبه هر روز
 20تن گوشت گرم وارد استان می شود و در سطح اصناف و میادین
توزیع خواهد شد .جوادی ادامه داد :به منظور کاهش قیمت گوشت
گرم توزیع به مدت شش ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی قیمت هر کیلو گوشت ران گرم را  39هزار ،سردست ،ماهیچه
و گردن  37هزار و قلوهگاه گوسفندی را  22هزار تومان اعالم کرد.

