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یادداشت

ابهامات پروژه« آزادی»
صالح شریفی*

ابهامات پروژه «آزادی»

ادامه یادداشت
 -۵کمکاری مشاور طرح در ارائ ه اطالعات کارشناسی
به مدیریت شهری و سهلانگاری تحویلگیرندگان طرح
در مجموعه مدیریت شــهری ،با ارائه مســتندات بنیاد
چهارطبقــه درباره روش ارزیابــی  AHPبرای انتخاب
گزینه بهینه و نیز استانداردهای آلودگی صوتی که با ارائه
اطالعات نادرست همراه بود ،آشکار است.

شهریهمگون
از رویا تا واقعیت؟

دنیای اقتصاد  -شــورای اسالمی شهر مشهد اواسط آبان ماه امسال ،به عنوان
دومین شــهر ایران پس از تهران مصوبهای در راستای قانون دسترسی آزاد به
اطالعات ،با عنوان «انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» تصویب کرد که طی
آن ،شهرداری موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از مصوبه شورا برای برقراری
دسترسی عمومی ،برخط و کاربرپسند عموم شهروندان به اطالعات مربوط به
مجوزهای صادر شــده در حوزه شهرسازی اقدام کند .قانون دسترسی آزاد به
اطالعات نخستین بار در جهان در سال  1766در سوئد مورد توجه قرار گرفت ،در
ادامه ،کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را ب ه دست آورد ،آمریکا ،فرانسه
و کانادا نیز در ردههای بعدی جدول اجرای این قانون قرار می گیرند و در نهایت
از دهه  1980نیز  80کشــور در دنیا توانستند قانون دسترسی آزاد به اطالعات
را اجرایی کنند و باید ببینیم اجرای این قانون در مشــهد چه نتایجی به دنبال
خواهد داشت.

رئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایرانتاکیدکرد

لزوم تقویت تشکلهای وابسته به اتاق
صفحه 3

گرچه اســاس طرح چنین پروژهای تناقضی آشــکار
با برنام ه عملیاتی چهارســال ه شهرداری مشهد دارد ،به
نظر میرســد اشتباهات خواسته یا ناخواسته این پروژه
چنان پرتعداد و اثرگذار اســت که لزوم توقف موقت آن
را تا زمان بررســی مجدد و ا ِعمــال اصالحات احتمالی
ضروری میسازد.
لذا بنیاد چهارطبقه به عنوان یک ســازمان مردمنهاد
تخصصی در زمین ه شهرسازی ،از اعضای محترم شورای
اسالمی شهر مشهد ،به عنوان وکالی شهروندان و ناظران

بر عملکرد شهرداری ،تقاضا دارد تا از جایگاه قانونی خود
در راستای توقف موقت پروژه حداقل به مدت یکماه و
تا زمان رفع ابهامات موجود استفاده کنید .امید است که
همافزایی میان نمایندگان مردم و سازمانهای مردمنهاد،
نتایجی پربار برای امروز و آیندهی شهر و شهروندان مشهد
در بر داشته باشد.
*دانشجوی دکتری شهرسازی پردیس هنرهای زیبای
دانشگاه تهران و عضو هیأت مؤسس بنیاد چهارطبقه

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

راهاندازی مجدد 16پروژه شهری
بهارزش 2700میلیاردتومان

رضا خواجه نائینی در نشســت خبری پس از بازدید
از پروژه مشــارکتی یاس مشهد برگزار شد ،با اشاره به
بالتکلیفی بسیاری از پروژهها در دوره قبلی شهرداری
تصریــح کرد :ایــن بالتکلیفی به علــت اختالف نظر
میان ســرمایهگذاران ،حــوزه فنی و شهرســازی و...
بــود که در نهایــت در دوره جدید به تفاهمات خوبی
رسیدیم.
پروژههای بالتکلیف به نوعی ســرمایه شهر است که
میتواند به گردش مالی شــهر کمک کند .در مجموع،
۱۶پروژه با مجموع سرمایه گذاری  2700میلیارد تومان
با اختالف در موضوعات مختلف بر زمین مانده بود ،که
تالش کردیم و حل اختالف و راه اندازی مجدد شد.
وی از تامین مالی تمام پروژههای باالی  ۱۰میلیارد
تومان شــهرداری در حوزه معاونت اقتصادی خبر داد

ضرورتتوقفیکماههپروژهپارکینگآزادی
صفحه 2

صفحه 3

معاوناقتصادیشهردارمشهدخبرداد

دنیای اقتصاد -معاون اقتصادی شهردار مشهد
گفت۱۶ :پروژه بر زمین مانده شهرداری به ارزش
 2700میلیارد تومان راهاندازی مجدد شد.

در جلسه فضیلت شنیدن با حضور اعضای شورای شهر مشهد مطرح شد

و گفت :ارزش قراردادهای کالن پروژههای شــهری در
معاونت اقتصادی طی یکســال گذشته  ۲۱۰۰میلیارد
تومان است که حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومان نیز توسط
منطقه ثامن ایجاد شــد؛ این پروژه ها در حوزه معاونت
اقتصادی شهرداری شامل مسکن ارزان قیمت علویه،
مسکن ارزان قیمت پروژه زندگی با میزان سرمایهگذاری
 ۵۵۰میلیارد تومان ،پارکینگ آزادی و مجد ،بوســتان
مینیاتور و سه پروژه در طرق است.
معاون اقتصادی شهردار مشهد خاطرنشان کرد :بدهی
شــهرداری به بانکها بابت اوراق مشارکت تا دو هفته
قبل تعیین تکلیف شده و در حال حاضر در این حوزه
هیچ بدهی نداریم .در بحث شفاف سازی نیز فراخوان را
جدی گرفتیم و هیچگونه قراردادی بدون ارائه فراخوان
صورت نگرفته است.
وی خاطرنشــان کرد :قراردادهای معاونت اقتصادی
شهرداری در بخش ســاختمانی به صورت مشارکتی
بــوده و قراردادها در بخش  B.O.Tبیشــتر در حوزه
سرمایهگذاری نوین است.

خواجه نائینی با اشاره به مدیریت برنامهریزی مطالعات
اقتصــادی به عنوان یکی از حوزه های فعالیت معاونت
اقتصادی شــهرداری مشــهد اظهار کرد :با شناسایی
فرصتها به دنبال تامین مالی پایدار برای شــهرداری
هستیم .در این راستا بستههای سرمایهگذار تعریف و
بودجه حوزه اقتصــادی را تدوین میکنیم و رقمهای
دقیق هر یک از بودجههای پروژهها مشخص میشود.
وی بودجه کنونی شــهرداری مشهد را حدود ۸۰۰۰
میلیارد تومان خواند و افزود :این درحالیســت که تنها
 ۵۰۰۰میلیــارد تومان از این بودجه متعلق به معاونت
اقتصادی است.
zپیشرفتفیزیکی ۸۰درصدیدرپروژهمشارکتییاس

رئیس اداره فنی و اجرایی مدیریت سرمایهگذاری و
مشارکتهای معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نیز از
پیشــرفت  ۸۰درصدی پروژه  ۱۳۱۲واحدی یاس در
بولوار توس مشهد خبر داد.
امیر دانش با بیان اینکه ارزش کل پروژه ۱۳۰میلیارد
تومان است ،افزود :در این پروژه  ۱۰۰میلیارد تومان سهم
سرمایهگذار و  ۳۰میلیارد تومان سهم شهرداری است.
وی گفت :در این پروژه همه نوع امکانات شامل پارکینگ،
مسجد و واحدهای خدماتی و درمانی و ...درنظر گرفته
شــده است .دانش ادامه داد :در این پروژه  ۱۳۱۲واحد
مسکونی در قالب ۱۶برج با متوسط  ۸۲واحد در هر برج
وجود دارد.

با شناسایی فرصتها به دنبال تامین مالی
پایدار برای شهرداری هستیم.
در این راستا بستههای سرمایهگذار
تعریف و بودجه حوزه اقتصادی را تدوین
میکنیم و رقمهای دقیق
هر یک از بودجههای پروژهها
مشخصمیشود

آبادگران در انتظار مدیرعامل جدید
صفحه 4

مدیرکلراهآهنخراسان:

صادرات ریلی از ایستگاه شهید مطهری
خراسان رضوی پنج برابر شد
صفحه 4

ضرورت نگاه بخش خصوصی برای اصالح قوانین مخل کسب وکار

علی رسولیان *

در خراســان رضوی ظرفیت های بی
نظیری در حوزه اقتصادی وجود دارد که
نه تنها می توان با بهره گیری درست از
این ظرفیت ها نه تنها کسب و کار را رونق
داد ،بلکه می توان فشارهای اقتصادی
موجود در این استان را نیز کاهش داد.
کمیته بند ب ماده  12برنامه توسعه نیز در سراسر کشور با
هدف رفع مشکالت بخش خصوصی و کسب و کار که ناشی
از لزوم اصالح قوانین بوده ،فعالیت خود را در همه استان های
کشور و در پایتخت به عنوان کمیته رأس طی سال های اخیر
آغاز کرده است.
با توجه به اینکه اتاق بازرگانی خراسان رضوی طی سال های
اخیر با فعالیت در عرصه رفع مشکالت بخش خصوصی در قالب
برگزاری نشست های تخصصی و همایش های مختلف نشان
داد که می تواند نقش تاثیرگذاری در این عرصه و ارتقای سهم
اقتصاد استان داشته باشد ،با استاندار خراسان رضوی به این

نتیجه رسیدیم که مسئولیت برگزاری کمیته بند ب ماده 12
برنامه توسعه این استان را به اتاق بازرگانی بسپاریم و تاکنون
نیــز پیگیری های این کمیته و اجرای برخی از مصوبات آن
این تشکل نشان داده که انتخاب خوبی در این راستا صورت
گرفته است .توجه به دالیلی برای عدم اجرای قوانین از سوی
دســتگاه های دولتی و اصالح قوانین و مقرارت مخل کسب
و کار از جمله محورهایی اســت که کمیته بند ب ماده 12
برنامه توسعه به آن توجه ویژه ای دارد ،از سوی دیگر یکی از
ماموریت هایی که دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی در دستور کار خود دارد ،بهبود وضعیت کسب
و کار اســت ،بنابراین در این راستا با همکاری کمیته بند ب
ماده  12برنامه توسعه در خراسان رضوی تالش می کند این
ماموریت را به خوبی انجام دهد .برای اینکه مصوبات جلسات
کمیته بند ب ماده  12برنامه توسعه در خراسان رضوی جنبه
عملیاتی پیدا کند و وضعیت کسب و کار برای بخش خصوصی
رونق یابد ،تالش شده براساس نیاز این بخش تفاهم نامه هایی
میان دستگاه های دولتی امضا شود که خوشبختانه در این
مسیر نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

اصالح قانون و فعالیت براساس آن در جامعه به ویژه در حوزه
کسب و کار که به توسعه هر منطقه بیانجامد موضوعی پایدار
و مستمر بوده ،بنابراین ،در این راستا و برای بهبود وضعیت
کسب و کار بخش خصوصی جلسات کمیته بند ب ماده 12
برنامه توسعه و همچنین جلسات شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی همواره ادامه دارد تا توسعه اقتصادی به شکل
مطلوب تری نسبت به وضعیت فعلی ایجاد شود.
کمیته بند ب ماده  12برنامه توسعه تاکنون موفقیت های
بســیاری در بخش های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه
گذاری ،مبادالت تجاری ،سیستم بانکی ،مالیات ،بازرگانی و
مواردی از این دست داشته است که امیدوارم با کمک بخش
خصوصی و همکاری دستگاه های دولتی کمیته بند ب ماده12
برنامه توسعه در خراسان رضوی روز به روز توفیقات بیشتری را
نیز در رفع مشکالت بخش خصوصی که متاثر از عدم اجرای
برخی از قوانین از سوی دستگاه های دولتی است یا نیازمند
اصالح قوانین بوده ،داشته باشد.
* مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی

مراسم کلنگزنی پروژه پارکینگ آزادی که ادامه آن از سوی فعاالن اجتماعی زیر سوال رفته است  /عکس :امیر حریرچی  /ایسنا ()97/3/28

پیش از هر چیــز الزم میدانم از حضور اعضای
محترم شورای اسالمی شهر مشهد در چهاردهمین
نشست «فضیلت شنیدن» که به درخواست بنیاد
چهارطبقه برگزار شــده بود ،سپاسگزاری کنم.
بدونشک این جلسه و جلسات مشابه ،آغازگر راه
«تغییر» در مدیریت شهری مشهد خواهد بود.
بنیاد چهارطبقه از  ۱۳۹۷/۳/۲۶یعنی دو روز پیش از مراسم کلنگزنی
پروژه پارکینگ آزادی ابهاماتی را درباره آن مطرح کرده بود و برخی
از این ابهامات در نخستین نشست تخصصی بررسی پروژه پارکینگ
آزادی مطرح شد .گفتوگوهایی در دو جلس ه مردادماه و آذرماه صورت
ل انکار را روشن کرد:
گرفت که مواردی آشکار و غیرقاب 
 -۱پروژه پایانه و پارکینگ زیرسطحی آزادی ،علیرغم نقش و موقعیت
مهم خود ،فاقد مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی است .گرچه بارها
ادعا شده که چنین مطالعاتی وجود دارد ،اما عدم توانایی پاسخ به سه
سؤال ساده «میزان تغییر آلودگی هوا»« ،میزان تغییر آلودگی صوتی»
و «میزان تغییر مصرف انرژی» ،نشان میدهد که این مطالعات حتی
اگر انجام شده باشد ،فاقد دقت و کیفیت الزم بوده است.
 -۲اهداف انجام این پروژه «بهبود کیفیت فضای باز شهری و کاهش
آلودگی هوا» عنوان شــده است ،اما طی گفتوگوها روشن شد که
نه تنها چنین هدفی محقق نخواهد شــد ،بلکه معاونت حملونقل
در مواجههای صادقانه ادعای اولویت مســائل زیستمحیطی را نیز
نفی کرد.
 -۳هزینههای گزافی که در پروژه پارکینگ آزادی انجام میشــود،
بر اساس برنامه عملیاتی  1397-1400شهرداری مشهد باید صرف
ایجاد زیرســاختهای حملونقل عمومی شود .این در حالی است
که تمامی ردیفهای بودجهی مرتبط با حملونقل عمومی در سال
 ۱۳۹۷نســبت به ســال  ۱۳۹۶کاهش داشته و تمامی ردیفهای
بودجهی مرتبط با حملونقل شخصی در مقایس ه میان این دو سال،
افزایش را نشان میدهد.
 -۴طبق اصل  ۵۰قانون اساسی ،پروژه پارکینگ آزادی به عنوان یکی
از مصادیق فعالیتهایی که موجب آلودگی محیطزیست و کاهش
بیش از پیش کیفیت هوای محدوده پارک ملت خواهد شد ،ممنوع
و غیرقانونی است.
ادامه در همین صفحه

دنیای اقتصاد آثار احتمالی اجرای قانون «دسترسی
به اطالعات شهرسازی» در مشهد را بررسی میکند
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خبر

علیرضا قرایی*

یکي از گام هاي بلند در جهت شهر هوشمند
كه از شــعارهاي شورا و شــهرداري مشهد
مقدس بوده و مورد خواســت گــروه هاي
تخصصيومطالبهگرمانندكارگروهجمعيت
سازندگان مناطق مشهد محسوب می شود،
شفافيت و اصطالحا اتاق شيشه اي شورا و شهرداريبوده است.
برقراری دسترســی عمومی به اطالعات مورد خواســت تمام
كارشناســان و دلسوزان شهري اســت .از اهداف شهر هوشمند
شفافيتبخشيبهفرآيندهايدرونشهرداريوگردشاطالعات
در مديريت شــهري و از حقوق شــهروندي دسترســي آزاد به
اطالعاتاست.
با ايجاد شورا و شهرداري شيشه اي ،ارتباطات فردي ،غيرشفاف
و سنتي ميان كاركنان شــهرداري و شهروندان كاهش مي يابد،
مديران وقتي احساس كنند هزاران چشم در شهر عملكرد وي را
نظارت دارند و رصد مي كنند سبب افزايش خود كنترلي مديران
مي شــود و اين نوعي از تغيير رويكرد در نظارت است ،با اين كار
هزينه هاي نظارتي كاهش و اتفاقا نهادهاي نظارتي هم با استفاده
ازنظارتمردمبرمديرانكيفيتشانارتقامييابد.
شفافيتسببافزايشاعتمادعموميميشودومشاركتمردم
هم در مديريت شــهري افزايش مي يابد و مي توان اين اعتماد و
مشاركترامستمرسنجشکردوآمارافزايشيآنراشاهدبود.
تالش براي تحقق شهر هوشــمند اقدامي است يكپارچه كه
بخشي از آن براساس مصوبه شوراي شهر مشهد الزام شهرداری
بهانتشارعمومیاطالعاتشهرسازیاست.
پيرو اين مصوبه شهرداری مشــهد موظف به انتشار اطالعات
ی اســت که اقدام به تشکیل
کامل شهرســازی پالکهای ثبت 
پروندهواخذپروانهساختميکنند،اينمصوبهبعدازمصوبهالزام
شهرداری مشهد به اعالن عمومی اطالعات معامالت شهرداری
اســت كه بخش ديگري از شهر هوشــمند و تحقق شهرداري
شيشهاي است .اميدوارم به زودي شاهد تصويب مصوبه مديريت
تعارضمنافعدرشورايشهرمشهدنيزباشيم.
با اجراییشــدن مصوبه انتشــار اطالعات كامل شهرسازي،
مدیریتشهریمشهدبایداطالعاتطر حتفصیلیپالكمربوطه،
کاربری موجود ،کاربری مجاز ،سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز
را منتشر کند .حتي تعداد درختان موجود ،تخلفات دراین حوزه و
جریمه فضای سبز و تمامی گزارشهای ناظران شهرداری و نظام
مهندسی و رأی صادره کمیسیون های نظارتی و فنی ،جزئیات
مبالغعوارضپرداختيوحتيناممهندسانپروژهازدیگرمواردی
است که در انتشار اطالعات شهرســازی به اطالع مردم خواهد
رسيد.هموارهعدمشفافیتامورسببایجادرانتمنجربهتبعیض
و فساد ميشود ،تبعیض يعني پایمال شدن حق الناس ،فساد آن
هم از نوع اداري سبب زوال اخالق جامعه مي شود.
اگر در جامعه اصل بر عدالت اســت ،چنانچه مواهبی در وضع
قوانینبرایبعضيوجوددارد،بایدبرایهمگانقابلوصولباشد،
يكي از مطالبات ودغدغه هاي اين كارگروه از آغاز شــوراي پنجم
مشهد مبارزهبا فسادورانت موجودبودهاست.
بيشككسانيكهازارتباطبابعضيازمديرانشهريبرايخود
كيسه اي دوخته اند ،با اين مصوبه دست شان كوتاه خواهد شد و
برایناساازاينمصوبهبسياراستقبالوحمايتميکنیم.
اما متاسفانه باید گفت اطالعات شهرسازی دارای حداقل نقاط
روشن هستند ،بنابراین ،شاید برشــمردن نقاط روشن بهلحاظ
تعداد آسان تر از شمردن نقاط کور باشد.
نكته مهمي اينجا الزم به بيان است ،تمام شهرهاي هوشمند
الكترونيكيهستند،امادليلنميشودشهرالكترونيك،هوشمند
باشد ،ثبت همين اطالعات ناقص در سيستم الكترونيك دليل بر
شفافيت نيست ،شهر الكترونيك يك وسيله فيزيكي براي شهر
هوشمنداستوبرايرسيدنبهشهرهوشمندفاصلهبسياراست،
بايد بسيار تالش كرد و نواقص را برطرف و نظرات كارشناسان را
اعمال و مطالبات را پاســخ گفت .هم اكنون عدم وحدت رويه در
تصميمات و اعمال سليقه شخصي مديران و تفسير به ميل آنان
بزرگ ترين گاليه فعاالن شــهري است ،اميدواريم اين شفافيت
باعث اصالح روند موجود شود .در پايان اميدوارم شفافيت در شورا
كه از دستاوردهاي اصالح طلبان در كشور بوده است به ضد خود
بدلنشودوسببريزشاعتمادمردمنشود.
*عضوكارگروهجمعيتسازندگانمناطقمشهد

ضرورت توقف یکماهه پروژه پارکینگ آزادی

دنیای اقتصاد -عضو شــورای اسالمی شهر
مشهد پیشنهادداد :پروژه پارکینگ آزادیبرای
یک ماه متوقف شود تا کار کارشناسی بر روی آن
صورت بگیرد.در روزی که شورای اسالمی شهر
مشهد در جلسه «فضیلت شــنیدن» میزبان
ســازمان مردم نهاد چهارطبقه بود ،بیش از 100
دغدغهمند و فعال شهری به ساختمان شورای
شهر رفتند تا پاسخگویی را در قبال اشکاالت
پروژه پارکینگ آزادی مطالبه کنند .این بنیاد
سوم مردادماه  ۹۷هم درخواست توقف پروژه را
برای بررسیهای کارشناسی بیشتر مطرح کرده
بود اما این درخواست وقتی که شهناز رمارم نیز
همراهآنهاشد،رسمیتبیشتریپیداکرد.

اما در این جلسه که با حضور بتول گندمی ،احسان
اصولی ،محمدهادی مهدینیــا ،مجتبی بهاروند و
شــهناز رمارم به عنوان اعضای شورای شهر برگزار
شد ،صالح شریفی ،نماینده بنیاد چهارطبقه گفت:
در بیلبوردهای ســطح شــهر ،دو هدف این پروژه
کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت فضای شهری
بیان شــده بود .ما در جلســه اول تمرکز خود را بر
مباحث زیستمحیطی پروژه معطوف کردیم و سه
پرسشکلیدی شهرسازان مشهددربارهمیزان تغییر
آلودگی هوا و آلودگی صوتی و میزان انرژی مصرفی
سیســتمهای تهویه هوا بود .اما در پاســخ این سه
پرسش معاونت حملونقل شهرداری اذعان کرد که
اساسا اولویت پروژه زیستمحیطی نبوده است و این
پروژه صرفا پروژهای ترافیکی است.
جابــری ،پژوهشــگر و عضو هیــات علمی گروه
شهرسازی دانشگاه تهران گفت :الگوی رفتاری رایج
بین مردم از شکل فضایی سرچشمه گرفته است که
مدیریت شــهری و معاونت حملونقل ساخته و در
پاســخ به آن ،دست به اقداماتی زده که آن را تشدید
کرده اســت .بنابراین از مدیریت شهری این مطالبه
مطرح شد که رویکرد خود را در قبال انسانمحوری
یا خودرومحوری در برنامههای شهر به طور روشن
اعالم کند.
رویکرد اول تــاش دارد تا با هدف ترویج فرهنگ
حملونقل پاک ،زیرساختهایی ایجاد کند که همه
شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند اما رویکرد دوم
تنها زیرســاختهایی را برای مالکان خودرو فراهم

بودجه مرتبط با ساخت پارکینگها به
طور چشمگیری  ۲۵برابر شده است و
در کنار آن سهم «احداث کمربندی،
خیابانهای اصلی و فرعی و اجرای
آسفالت» از  6درصد کل هزینههای
عمرانی و توسعهای مشهد به  8درصد
افزایش یافته است

عکس :بنیاد چهارطبقه

اطالعاتناقصدرسيستمالكترونيك
دليلبرشفافيتنيست

عضو شورای شهر مشهد در جمع کارشناسان شهرسازی مطرح کرد

پروژههای این چنینی را برخی مدیران کلید میزنند چون میخواهند بگویند در دوران من این پروژ ه بزرگ کلید خورده است و عالقهمندند در دوران خودشان هم به بهرهبرداری برسد

میکند که الگــوی رفتاری اســتفاده از خودروی
شخصی را تشدید میکند.
zمسیر برنامهی عملیاتی شهرداری مشهد تا سال
 1400خودرومحوری است؟

به گفتــه سیاســت گــذاران بنیــاد ،در برنام ه
عملیاتی شهرداری مشــهد تا  1400هدف کاهش
ترافیک شهری در نظر گرفته شده است .همچنین
راهبردهــای آن بــر افزایــش هزین ه اســتفاده از
حملونقل شخصی نســبت به عمومی و الگوسازی
و جامعهپذیری فرهنگ حملونقل شــهری تاکید
میکند .اما کارشناسان شهرسازی معتقدند در نحوه
تخصیص بودجه ،مدیریت شهری روندی عکس را
پیش گرفته است.
ســه شــاخص ه «احداث خطوط مترو»« ،خرید
اتوبوس و نوســازی ناوگان» و «احداث پیادهروهای
سطح شهر» که هر ســه مربوط به زیرساختهای
حملونقل عمومی و پیادهمداری اســت ،در ســال
 97نســبت به  96کاهش جدی یافته اند .از جمله
میتوان به سهم توســع ه مترو اشاره کرد که نسبت
به سال گذشــته نصف شده اســت .در طرف دیگر
اما بودجه مرتبــط با ســاخت پارکینگها به طور
چشمگیری  ۲۵برابر شــده است و در کنار آن سهم

«احداث کمربندی ،خیابانهــای اصلی و فرعی و
اجرای آسفالت» از  6درصد کل هزینههای عمرانی
و توسعهای مشهد به  8درصد افزایش یافته است.
مطالب ه دیگر این کارشناسان شهرسازی ،انتشار
اسناد مرتبط با ســایر اسناد توسعهای شهر از جمله
مطالعات طرحهای تفصیلی شهر مشهد بود.
جابــری اظهار کــرد :پروژههای ایــن چنینی را
برخی مدیران کلیــد میزنند چــون میخواهند
بگویند در دوران مــن این پروژ ه بزرگ کلید خورده
اســت و عالقهمندنــد در دوران خودشــان هم به
بهرهبــرداری برســد .گفتههای جابری بر اســاس

سه شاخص ه «احداث خطوط مترو»« ،خرید
اتوبوس و نوسازی ناوگان» و «احداث
پیادهروهای سطح شهر» که هر سه مربوط
به زیرساختهای حملونقل عمومی و
پیادهمداری است ،در سال  97نسبت به
 96کاهش جدی یافته اند .از جمله
میتوان به سهم توسع ه مترو اشاره کرد که
نسبت به سال گذشته نصف شده است

پژوهشــی بر  257پروژه مشــابه در جهان است .او
بیان مــیدارد که در تمامی این پروژهها مشــاوران
عمدا اطالعاتی فریبنده و نادرست را قرار میدهند.
پیشتر در جلسه ،شــریفی نمایندهی چهارطبقه
نمونههایی از خطاهــای صورتگرفته در مطالعات
پــروژه را ارائه کرده بــود .وی یادآور شــد :امروزه
چنیــن پروژههایی تبدیل به بیزنسهایی شــدند
که منافع کالنــی در آنها نصیب برخــی گروهها
میشــود .او ابــراز امیــدواری کرد که دلســوزان
مشهدی و ســازمان مردم نهاد چهارطبقه بتوانند
جلــوی پروژههای این چنینــی و پارکینگ آزادی
را بگیرند.
zپروژه پارکینگ آزادی باید متوقف شود

در پایان این جلســه شــهناز رمــارم تاکید کرد:
مدیریت شهری باید با جســارت بگوید رویکردش
پیادهمحوری است و پروژههایی که با پیادهمحوری
مغایرت دارد را تعطیل کند .طرح جامع تقاطعهای
غیرهمسطح مذکور را مصوب نکرده است در حالی
که مدیران ترافیکی این شــهر اصرار بر اجرای این
پروژه ها دارند.
وی که از تصمیم گیران اجــرای این پروژه بوده و
در مراسم شروع عملیات پروژه نیز کلنگ آن را زده

اســت ،از این اتفاق ابراز ناخرســندی کرد و گفت:
من در مقابل اطالعات گمراهکننده و اشــتباهی که
مشــاور ارائه داده اســت ،مدعی میشوم .پیشنهاد
میکنم به احترام دانشــجویان و اساتید این رشته
که دغدغــه دارند ،این پروژه حداقــل برای یک ماه
تعطیل شود ،کارشناسان وجوه مثبت و منفی آن را
بررسی کنند ،از صداوسیما دعوت میکنیم پخش
شود ،از همه دغدغهمندان دعوت کنید ،این موضوع
را تبدیل به دیالــوگ روز کنید و بعــد راجعبه آن
تصمیمبگیرید.
اگر یک ماه پــروژه را دیرتر افتتاح کردید ،بگویید
میخواستیم یک ماه کار کارشناسی بر روی آن انجام
دهیم ،میخواستیم نظر شهروندانمان را بشنویم.
اگر مشارکت شهروندان را میخواهید ،بسم اهلل ،این
راه آغاز شده است.
پس از آنکه در جلســه ســوم مردادماه ،احسان
اصولی بــا انتقــاد از عملکرد و نحو ه پاســخگویی
معاونت حملونقل شهرداری ،اولین عضوی از شورا
بود که انتقادات چهارطبقه را شــنید ،رمارم نیز به
مطالبهگری در کنار سازمان مردم نهاد چهارطبقه
پرداخت .در این جلســه قرار بر شنیدن پاسخهای
اعضای شورا در جلسهی فضیلت پاسخگویی در دو تا
سه هفته آینده شد.
اگرچــه بنیــاد چهارطبقه کنشگــری در برابر
پارکینگ آزادی را شــروعی بر اثرگذاری گروههای
مردمنهاد بر پروژههای شــهری میداند ،اما توقف و
اعمال اصالحات در پارکینــگ آزادی را برای حفظ
امید ضروری میداند .آنها امیدوارند با افزایش آگاهی
شهروندان و مدیران شهری نسبت به تغییر رویکرد
شــهر از خودرومحوری به انســان محوری ،مانع از
صرف بودجههــا کالن برای ســاخت تقاطعهای
غیرهمســطح بیشتر شــوند تا به جای آن سیستم
حملونقل عمومی ارتقا چشــمگیری یابد .نگرانی
چهار طبقه نسبت به این موضوع آنجا بیشتر میشود
که اخیرا رییس ســازمان حمل و نقل شهرداری ،به
لزوم احداث  ۲۰تقاطع غیرهمسطح در شهر اشاره
کرده است.
مســیر مطالبهگری شــهری بر پایــهی گروهها و
سمنهای فعال شــهری در مشــهد ،اکنون شکلی
جدیتر گرفته است و باید دید آیا این روزن ه امید فصلی
نو در مشارکت شهروندان در شهر میگشاید یا خیر.

رمارم :اگر یک ماه پروژه را دیرتر
افتتاحکردید،بگوییدمیخواستیمیک
ماه کار کارشناسی بر روی آن انجام
دهیم،میخواستیمنظرشهروندانمان
را بشنویم .اگر مشارکت شهروندان را
میخواهید ،بسم اهلل ،این راه آغاز
شده است

وزیربهداشتدرمراسمافتتاحبیمارستانتخصصیمادردرمشهد:

سرانهتعدادتختهایبیمارستانیدرمشهدمنصفانهنیست

دنیــای اقتصاد -بیمارســتان تخصصی و
زایشگاه مادر مشهد و بخش جدید دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی مشهد با
حضور وزیر بهداشت و درمان افتتاح شد .در
این مراســم ،قاضیزاده هاشمی به منصفانه
نبودن ســرانه تعداد تختهای بیمارستاتی
مشهد در مقایسه با دیگر شهرها تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،سید حسن قاضیزاده هاشمی در

مراسم گشایش بیمارستان تخصصی و زایشگاه مادر
در مشــهد اظهار کرد :با وجود فعالیت و تالش در این
حوزه ،واقعیت این اســت که مشکالت بسیار زیادی
در حوزه خدمــات ،بهویژه در زمینــه کمبود تخت
بیمارستانها داریم .متاسفانه سرانه تعداد تختهای
بیمارستاتی مشهد در مقایسه با دیگر شهرها منصفانه
نیست و میزان این ســرانه برای دانشگا ه مشهد ،جزو
پایینترینهاست .در این راستا از وظایف نمایندگان

مشهد در مجلس شورای اسالمی عادالنهکردن سرانه
بیمارستان در سازمان برنامه و بودجه است.
وی ادامه داد :امید داریم تا این مجموعه بخشــی از
مشکالت شهر را کاهش دهد .شهردار جدید مشکالت
جدی بسیاری را پیشرو دارد؛ چراکه مشهد ،در برخی
زمینهها دارای عقبماندگی است و امیدوارم شهردار
جدید شرایطی را فراهم کند تا میزان خدمات شهری
افزایش یابد.
وزیر بهداشت و درمان تصریح کرد :باید توجه داشت
که تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.
شهر مشهد در حوزه فعالیت درمانی بخش خصوصی،
دارو و خدمات در حال جان گرفتن است ،بنابراین باید
همگی به این بخش یاری رسانند تا بخش خصوصی
بتواند وارد کار شــود و در حوزه درمان سرمایهگذاری
کند.
گفتنی است؛ این بیمارستان که با مشارکت بخش
خصوصی احداث شده ،در زیربنایی بالغ بر  ۱۴هزار و
 ۸۰۰متر مربع ساخته و آماده بهره برداری است .این
مرکز با ظرفیت  ۱۲۸تخت و اتاق های زایمان طبیعی
اختصاصی ۶ ،اتــاق عمل و همچنین بخش اورژانس،
زنان و مامایی ،ارتوپــدی ،جراحی عمومی ،اورولوژی
و فیزیوتراپی آماده خدمت رسانی به هموطنان است.
قاضیزاده هاشمی همچنین مراسم گشایش بخش
جدید دانشــکده دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی
مشــهد اظهار کرد :دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
میتواند نقشآفرینی بسیاری در حوزه دانش و مهارت
و تربیت نیروی متخصص داشــته باشــد تا بیشتر به
مردم و مشکالت مردم کمک کند .یکی از نکات مهم
این است که متاســفانه مراکز آموزشی دانشگاهی ما
آنچنان که بخش خصوصی در حوزه دندانپزشــکی
پیشــرفت کرده ،دســتاورد آنچنانی نداشته است؛
چراکه بخش خصوصی گردش مالی بسیاری دارد.
وی افزود :نکته مهم اینجاست که بخش آموزشی
و دانشگاهی در حوزه پزشکی برخالف دندانپزشکی
نوآوریهای بیشــتری داشته اســت .پزشکی بسیار
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وابســته به آزمایشــگاه ،تصویربــرداری ،ژنتیک و...
است که پیشرفت ســریع آن شدنی نیست ،بلکه نیاز
به بیمارســتان و مراکز مجهز دارد .بنابراین جا دارد
دانشکده دنداپزشــکی رویکرد خاص و جدیدی را در
نظر داشــته باشد و باید به این دســته از دانشکدهها
بهعنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرده و اداره شود.
وزیر بهداشــت و درمان با بیان اینکــه «اقتصاد در
مرحله نخست اهمیت قرار دارد» ،تشریح کرد :باید در
مشهد یک بیمارستان در حوزه دندان داشته باشیم؛
چرا که از مواردیاست که منجر به پیشرفت دانش ما
در حوزه دندانپزشکی میشود.
راه بینالمللیشــدن دانش ،ارتباط با کشورهای
دیگر است .قاضیزاده هاشمی تصریح کرد :فعالیتها
و ارتباط بینالمللی در حوزه دندانپزشــکی بســیار
فردی اســت و افراد با هزینه شــخصی بــه خارج از
کشور میروند ،تا از دانش روز در این حوزه بهرهمند
شوند .همین امر موجب شــده دانش دندانپزشکی
همتراز بهترین مراکز دنیا پیشرفت کند ،اما متاسفانه
زمینه این پیشرفت در بخش دانشگاه کمتر از بخش
خصوصی است و باید اصالح شود که نشانگر مدیریت
بد و تعصب اشتباه ماســت تا دانشجویان ما نتوانند
احساس امنیت در دانشگاه کنند و تمام وقت فعالیت
داشتهباشند.

zآقایان فقط وعده دادند،پولی برای ساخت بیمارستان
حاشیهشهرنداریم

قاضی زاده هاشمی ،در جمع خبرنگاران نیز اظهار
کرد :درباره توسعه تختهای بیمارستانی در مشهد
حرفزیادگفتهشدهاماهیچکدامتحققنیافتهاستو
االن هم خبری نیست .همچنین آقایان چه در دولت
و چه کسانی که در مشهد صاحب امتیاز هستند ،فقط
وعدهدادهاند.
ویادامهداد:بیمارستانحاشیهشهردرسفررئیس
جمهور به مشــهد و با وعده استاندار وقت و وزارت راه
و شهرسازی کلنگ زنی شــد ،همان موقع هم امید
نداشتم که این پروژه عملیاتی شود .قرار بود ۵۰درصد
اعتبارات مورد نیاز برای ســاخت بیمارستان حاشیه
شــهر از طریق تغییر کاربری یک قطعه زمین تامین
شــود اما بعد از آن فرافکنیها شروع شد و همه کار را
بهگردندیگریانداختند.
وزیر بهداشت و درمان عنوان کرد :اگر پول زمین در
اختیار دانشــگاه علوم پزشکی قرار گیرد ،کار ساخت
بیمارستان شروع خواهد شد و ما هم متعهد خواهیم
بود که  ۵۰درصد دوم را تامین کنیم .وزارت بهداشت
هیچ پولی برای ساخت بیمارستان حاشیه شهر ندارد.
برای تحقق این پروژه نمایندگان باید در بودجه سال
۹۸ردیفاعتباریپیشبینیکنند.
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zتشکلهابازواناجراییاتاقهستند

هم اکنون  22تشــکل اقتصادی ملی،
مستقل استانی و شــعبه در استان در
ارتباط با اتاق مشهد فعالیت میکنند؛
برخیازاینتشکلهاالحاقیهستندکه
از قبل تشکیل شــده بودند و بر اساس
تشخیص،بهاتاقملحقشدهاندوبرخیدیگرکهعنوانتشکل
ایجادی را یدک میکشند ،توســط اتاق و بر اساس خواسته
فعاالنآنحوزهتشکیلشدهاند.
محمود ســیادت ،رئیس شــورای راهبــردی نظارت بر
تشکلهای اتاق مشهد ،اســاس هدفگذاری اتاق بازرگانی
در ان حوزه را توانمندســازی تشــکلها و واگذاری بخشی
از مسئولیتها به آنها دانسته و میگوید :سیاست از گذشته
تاکنوناینبودهکهتشکلهابهعنوانبازواناجراییاتاقباشند
و اتاق با کمک این تشــکلها و با توجه به وضعیت اقتصادی
کشــور ،در حوزه ماموریت خود سیاستگذاری کند و نقش
ستادیداشتهباشد.
وی تصریح میکند :اتاق مکلف اســت با اطالعرســانی و
هماهنگسازی با فعاالن اقتصادی مرتبط با هر حوزه ،نسبت
به ایجاد تشکلی در آن حوزه اقدام کند .از طرفی ،تشکلهایی
هســتند که به دنبال الحاق به اتاق هســتند زیرا میتوانند
به عنوانی بخشــی از یک پارلمان و یا مرجع باالدستی بخش
خصوصی که به رســمیت شــناخته شــده ،فعالیت داشته
باشند و ثبت شوند .هنگام ملحق شــدن تشکلها به عنوان
زیرمجموعهای از اتاق ،در برنامه این تشکلها تغییر چندانی
ایجاد نمیشود؛ با ملحق شدن این تشکلها ،اتاق وظیفه خود
میداند تا حد توانش در جهت توانمندسازی آنها ،جلوگیری
از موازیکاریهــا و همافزایــی در توان ،واگذاری بخشــی از
ماموریتها به تشکلها ،اخذ مشــاوره بیشتر و فراهم کردن
فضایی برای حضور موثر آنها در کمیسیونهای مشورتی اتاق
گام بــردارد .طبق قانون ،همه تشــکلها در اتاق باید گردهم
بیایند و این الحاق در اتاق بازرگانی مشهد سرعت بیشتری به
خود گرفته است .سیادت با اشاره به همپوشانی فعالیتهای
برخی از تشکلها اظهار میکند :به عنوان مثال ،اگر با مشکل
کمبود واگن مواجه شویم ،تمام فعاالنی که در حوزه صادرات
فعالیت دارند ،با این مشــکل درگیر خواهند بود اما حل این

سیادت:بخش دولتی آنطور که باید
به توان بخش خصوصی باور ندارد
و در ماموریتهای قابل واگذاری به
این بخش ،همچنان میخواهد آن
ماموریتها در دستان خودش باشد
به طوریکه این اختیار را به سختی
به بخش خصوصی واگذار میکند

گزارش

نقش تشکلهای بخش خصوصی در توسعه اقتصادی خراسان رضوی چیست؟

بازوان اجرایی پارلمان بخش خصوصی

افسانه آشفته دنیای اقتصاد -نقش تشکلهای بخش خصوصی در اقتصاد ایران و به ویژه خراسان
خبرنگار
رضویبا 95درصدصنایعمتعلقبهاینبخش،غیرقابلانکاراستودرسالهایاخیر
این باور در مسئوالن اقتصادی استان ایجاد شده که تشکلهای بخش خصوصی در عارضهیابی و
حل مشــکالت میتوانند موثر و کارآمد واقع شوند؛ شاهد این امر ،تعامالت مثبتی است که میان
تشکلهای بخش خصوصی و دستگاههای دولتی در نشستها و جلسات تخصصی در استان به
وجود آمده است .بر اســاس ماده  3قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاههای اجرایی
مکلفند هنگام تدوین یا اصالح مقررات ،بخشنامهها و رویههای اجرایی ،نظر تشکلهای اقتصادی
ذیربط را استعالم کنند و مورد توجه قرار دهند و براســاس ماده  ۵این قانون اتاقهای بازرگانی
مکلف به ساماندهی ،ایجاد و ثبت تشکلهای اقتصادی شده و لزوما در فعالیتهای موازی ،زمینه
ادغام ،شبکهسازی و نهایتا انسجام اینگونه تشکلها را فراهم میکنند .بنابراین ،اتاق بازرگانی
به نوعی متولی امور تشکلهاست و با توجه به گســتردگی ابعاد اتاق ،برخی از امور و ماموریتها
باید ازسوی تشکلهای اقتصادی انجام شود .برای اطالع از نقش تشکلهای بخش خصوصی در
توسعهاقتصادیاستانوتاثیرشورایراهبردینظارتبرتشکلهایاتاقبازرگانی،صنایع،معادن
و کشاورزی خراسان رضوی ،به سراغ مسئوالن این شــورا و دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع
خراسانبهعنوانیکیازمهمترینتشکلهایبخشخصوصیدرخراسانرضویمیرویم.
مشکل و مسئولیت آن بر عهده اتحادیه صادرکنندگان استان
است و سایر تشکلها تنها برای حل این مشکل به این اتحادیه
کمکمیکنند.البتهبرخیازتشکلهاکههمپوشانیکاملبا
برخیدیگردارند،طبققانونبهبودمستمرفضایکسبوکار
ادغام میشــوند .وی در خصوص پذیرش تشکلهای بخش
خصوصی از ســوی دولت میگوید :بخــش دولتی آنطور که
باید به توان بخش خصوصی باور ندارد و در ماموریتهای قابل
واگذاری به این بخش ،همچنان میخواهد آن ماموریتها در
دستانخودشباشدبهطوریکهایناختیاررابهسختیبهبخش
خصوصی واگذار میکند اما بیشــتر این موارد در سطح کالن
کشور دیده میشود؛ این مساله تاحدودی در استان حل شده
زیرا تشکلها اثبات کردند که شناخت ،صالحیت و توانمندی
در حوزه اجرا را دارند .عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد اضافه
میکند :طبق ماده 2و 3قانون بهبود مســتمر محیط کسب
وکار ،دولتمردان موظفند که در اصالح فضای کســبوکار از
نظرات بخش خصوصی استفاده کنند و الزم است در جلسات
مرتبطبااینموضوع،بخشخصوصینیزحضورداشتهباشند.
zنقشموثرتشکلهادرتوسعهاقتصادیکشور

محمدحسینکامرانفر،مدیرهماهنگی
امور تشکلهای وابسته و دبیر شورای
نظارت بر تشــکلهای اتاق مشــهد،
معتقد است تشــکلهای اقتصادی
ارتباطمستقیمیبهاوضاعاقتصادیدر

کشوردارندوچنانچهبهصورتمنطقیوبراساسضوابطو
معیارهایمشخصشکلگرفتهوایجادشوند،میتواننددر
بخشهایمختلفاقتصادیبابیانیواحدبهحلمشکالت
خود و اعضا بپردازند و همچنین اتاق بازرگانی را در راستای
ارائه مشــاوره به قوای سهگانه کشور در تصمیمگیریها و
تصمیمسازیها کمک کرده و در نهایت نقش موثر بخش
خصوصی را در قالب تشکلها در توسعه اقتصادی کشور به
درستیایفاکنند.
وی از انجمن صنایع تبدیلی کشــاورزی ،انجمن طال،
جواهر ،نقره و ســنگهای قیمتی ،انجمن مدیران صنایع
خراسان ،انجمن توسعه ســرمایهگذاری و عمران ،انجمن
شرکتهای صنعت پخش ایران -شعبه خراسان رضوی،
انجمن آزمایشــگاههای همکار آزمون و کالیبراســیون،
سندیکای آسانســور و پله برقی ایران ،سندیکای صنعت
برق ایــران ،کانون زنان بــازرگان ایــران ،انجمن جوانان
کارآفرین،انجمنشرکتفنی،مهندسیومشاورهواتحادیه
واردکنندگانمواداولیهوکاالیسرمایهایخراسانرضوی
بهعنوانبرخیازتشکلهایزیرمجموعهاتاقناممیبرد.
اتاق مشترک ایران و افغانستان -شعبه مشهد ،اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان آرد استانهای خراسان،
اتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانمصالحساختمانی،
اتحادیه کارگزاران امور گمرکی ،اتحادیه صادرکنندگان،
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ،مهندسی ،اتحادیه

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد

لزومتقویتتشکلهایوابستهبهاتاقبازرگانی

دنیای اقتصاد -رئیس اتاق ایران بر تقویت
تشکلهای وابسته به اتاق تأکید کرد و گفت:
تالش میکنیم تا در حوزه مســائل مالی ،به
تناســب ظرفیت موجود ،تشکلها را تقویت
کنیم و در این زمینه نیز اقداماتی در حال انجام
است که به زودی نتایج آن اعالم خواهد شد.
غالمحســین شافعی در شــصت و یکمین جلسه
هیات نمایندگان اتاق مشــهد ،گفت :به رغم تفاهم
خوبی که با وزارت صمت در حوزه مسائل ارزی حاصل
شده بود ،اما باز هم بانک مرکزی با ارائه بخشنامههای
جدید و دخالت در بازار ارز ،این تالش مشــترک را به
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نحویخنثیکرد.
وی افزود :اگرچه سیاســت تزریق ارز توسط بانک
مرکزی در متعادل کردن نوســانات بازار تا حدودی
موثر واقع شده اما این رویکرد در بلند مدت تاثیر کافی
را ایجاد نخواهد کرد و دوامی نخواهد داشت.
شافعی به نقش کشورهای اروپایی در حفظ برجام
اشــاره کرد و گفت :تردیدی وجود ندارد که آنها به
ت ُکشی هســتند و در این فرصت اقدامات
دنبال وق 
عملی موثری برای تحقق قول و قرارهای خود انجام
نخواهندداد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به آینده
فروش نفت اظهار نگرانی کرد و افزود :شرایط سختی
پیشروی ماســت و قیمت نفت پایدار نخواهد بود.
آمریکا تمام تالش خود را برای تحریم بازار نفت ایران
به کار خواهد بست.
اعضای هیات نمایندگان اتاق مشــهد نیز در این
جلســه بر ضرورت اتخاذ موضعی قاطع و شــفاف از
ســوی اتاق ایران در تحوالت اقتصادی تاکید کردند
و خواســتار نقد برخی از تصمیمات و سیاســتهای
غیرحرفهای و غیر تخصصی دولت و شفاف سازی در

بیانبحرانهایاقتصادیموجودشدند.
یکی از اعضا هم درخواســت مالقات فعاالن بخش
خصوصی با مسئوالن عالی رتبه نظام به ویژه ریاست
جمهوری و مقام معظم رهبری را با هدف بیان شفاف
مشــکالت اقتصادی کشــور و بخــش خصوصی و
همچنین ارائه راهکارهای برون رفت از شرایط موجود
را مطرح کرد.
شافعی در پاسخ به این پیشنهادات ،عنوان کرد :ما
در طرح مشکالت و ارائه راهکارها و نظرات تخصصی
بخش خصوصی از هیچ تالشــی فروگذار نکردهایم و
معتقدیم باید مسائل شفاف و بدون تعارف بیان شود
اما باید مدنظر داشته باشیم که در تعامل با دولت باید
به گونهای عمل شود تا مســیر همکاری و گفتوگو
حفظ شــود و ارتباطات و تعامالت به قوت خود باقی
بمانند .وی ادامــه داد :ما با امیدواری به آینده ،تعامل
سازنده بخش خصوصی با دولت را ادامه خواهیم داد.
شافعی در ارتباط با مالقات فعاالن بخش خصوصی
با مقام معظــم رهبری نیز افــزود :در حال مذاکره با
دفتر ایشان هســتیم و امیدواریم این مهم به زودی
محققشود.

صادرکنندگان زعفــران ،انجمن ارگانیک ایران شــعبه
خراسان رضوی و انجمن پســته ایران -شعبه مشهد نیز
دیگر تشکلهای وابسته به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزیخراسانرضویاست.
به گفته مدیر هماهنگی امور تشــکلهای وابسته اتاق
مشــهد ،نقش آفرینی تشــکلهای اقتصادی با توجه به
تخصصآنهادرچارچوبماموریتهاویانمایندگیازطرف
دستگاههای دولتی و اتاق اســت و برگزاری کارگروههای
مالیات ،گمرک ،تامین اجتماعی ،بانکی ،زیر بنایی و ...ذیل
ستادتسهیلاستان،برگزاریهمایشهایمختلفازجمله
برندینگ به صورت ســاالنه ،برگزاری دورههای آموزشی
تخصصی و برگزاری کمیتههای تخصصی و فنی از وظایف
اینتشکلهااست.
کامرانفر اضافه میکند :انجام امور مطالعاتی و پژوهشی،
حضور نمایندگان در هیاتهای حــل اختالف مالیاتی و
تامیناجتماعیبهمنظوردفاعازحقوقبخشخصوصی(از
طرفتشکلها)،برگزاریمراسمملیازجملهروزصادرات،
روز مهندسی و ،...حضور موثر در کمیسیونهای تخصصی
اتاق ،مشارکت در شورای گفتوگو ،انجام امور مشاورهای
به اعضا و غیر آن ،شــرکت در اعزام هیاتهای اقتصادی به
خارج از کشور به همراه مسئوالن دولتی و به طور مستقل،
مشارکتدرنمایشگاهتخصصی،ملیوبینالمللی،همراهی
درپذیرشهیاتهایخارجیوپیگیریمطالباتمربوطبه
اعضاازنقشآفرینیتشکلهااست.
zقوانیننبایدیکطرفهصادرشوند

اما مریم ســراج احمدی ،عضو هیات
نماینــدگان اتاق بازرگانی خراســان
رضوی بــا بیان اینکه نیازی نیســت
تشکلهای بخش خصوصی به دولت
وابسته باشــند ،میگوید :طبق قانون
بهبودمستمرمحیطکسبوکار،دولتدرتدوینآییننامه
ها و بخشنامهها باید نظرات این تشکلها را جویا شود اما
اینامرانجامنمیشود.
ی به تشکلهای
به گفته وی ،از سوی دولت وظیف ه رسم 
بخشخصوصیاستانمحولنمیشودچراکهدولت،بخش
خصوصی را در امور دخالت نمیدهد؛ البته ممکن است که
تحقیقات و مطالعاتی از ســوی سازمانهای دولتی به این
تشکلها سفارش داده شود .ســراج احمدی درباره انتظار
تشــکلها از دولت تصریح میکند :تشکلها انتظار دارند
کهدولتآنهارابهرسمیتبشناسد.درقانونبهبودمستمر
فضای کســبوکار به صورت شــفاف درج شده زمانی که

قانون و یا الیحهای به مجلس شورای اسالمی میرود ،قبل
از آن ،با تشکلها مطرح و آسیبشناسی شود تا نقاط قوت
و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد زیرا این قوانین در هنگام
اجرایی شدن به سمت خود بخش خصوصی بازمیگردد؛
این قوانین میتوانند منجر به توســعه اقتصادی و یا از بین
رفتناقتصادکشورشوند.
وی با تاکید بر اینکه ارگانهای دولتی باید نقش تشکلها
و بخش خصوصــی را بپذیرند ،میگوید :در کشــورهای
پیشــرفته تشــکلهایی مانند خانه کارگــر دارای نقش
پرررنگی هستند .در کشور ما هم قانونها نباید یک طرفه
صادر شــود زیرا در این صورت ،تنها بخش دولتی در نظر
گرفتهشدهوبخشخصوصینادیدهگرفتهشدهاست.
zدولتبخشخصوصیرادرتصمیمگیریهادخیلنمیکند

امیرمهدیمرادی،دبیرانجمنمدیران
صنایعخراساننیزاظهارمیکند:تنها
چند تشــکل که یکی از آنها انجمن
مدیران صنایع خراسان است ،در اتاق
بازرگانیثبتشدهاندوایندرحالیست
که تشکلهای پر مخاطبی همچون خانه صنعت ،معدن و
تجارت و کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان هنوز در
اتاقبازرگانیثبتنشدهاند.
بهگفتهوی،وظایفبسیارمحدودیازسویدولتبهاین
تشکلها محول شده اســت که اتفاقا استان در این بخش
پیشرو بوده اســت .البته تنها موردی که از سوی دولت به
بخش خصوصی آن هم در خراســان رضوی واگذار شده،
گروههای زیرمجموعه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع
تولیداست.
مرادی به انتظار تشکلها از ســوی دولت اشاره و اظهار
میکند :بیشترین انتظار تشــکلها از دولت ،مشورت در
تصمیمگیریها اســت؛ واقعیت امر این اســت که دولت
برای آشنایی با عواقب هر تصمیمش و درک بهتر آن ،الزم
اســت قبل از اتخاذ تصمیم ،آن را بسنجد تا از تصمیمات
خلقالساعه جلوگیری شود ،همانطور که در قانون بهبود
مستمرمحیطکسبوکاربهآناشارهشدهاست.
وی در عین حال میگوید :دولت گذشته ،علیرغم آنکه
تشکلهارادرجلساتتصمیمسازبیشترمشارکتمیداد،
در نهایت برنامههای خود را پیاده میکرد .این درحالیست
که در این دوره نظرات تشــکلها کمتر دریافت میشود و
اصوال تشــکلها کمتر به بازی گرفته میشــوند .این در
حالیســت که ما به عنوان یک تشکل کارفرمایی قدیمی
در اســتان ،حرف زیادی برای گفتن داریم اما بر اســاس

دســتورالعملها ،ســازمانهای دولتی به این امر کمتر
توجه دارند و کمتر اتفاق میافتد که جز تعداد محدودی،
تشکلهای بخش خصوصی به جلســات بخش دولتی
دعوتشوندوعمالنظرمشورتیماراازدستمیدهند.
دبیرانجمنمدیرانصنایعخراسانباتاکیدبراینکهعمال
تشکلی مانندانجمن مدیران صنایعخراسانبیشتر سعی
دارد به عنوان بازوی مشــورتی و تخصصی اتاق بازرگانی
عملکند،عنوانمیکند:ابعادفعالیتاتاقبازرگانیآنقدر
وسیع است که باید از تشکلهای خود به صورت تخصصی
استفادهکند.دربخشصنعت،هموارهاتاقبازرگانیسعی
دارد ،از نظرات ما اســتفاده کند و اغلب نظرات انجمن در
تدوین نهایی گزارشهــا و پژوهشها بهصورت ویژه مورد
یکند:تشکلهاییهمچون
توجهواقعمیشود.ویاضافهم 
انجمنصنایعمدیرانخراسانواتحادیهصادرکنندگانبه
نسبت سایر تشکلهای عضو اتاق مشهد عملکرد بهتری
داشــتهاند و انتظار میرود که نقش آفرینی بیشتری نیز
داشته باشند و کم و بیش اتاق در این زمینه تالش کرده تا
نظراتدریافتیازاینتشکلهارادراولویتداشتهباشد.این
تشکلها به صورت مداوم به مسائل اعضای خود رسیدگی
میکنند و با ارائه گزارشها و برگزاری جلسات کارشناسی
ضمــن پایش فضای کســبوکار حــوزه مرتبط ضمن
پیشبینی فضای پیش رو نسبت به انعکاس کاستیهای
موجود و راهکارهای رفع آن به اتــاق و مراجع ذی صالح
اقدام میکنند .این در حالیســت که در برخی از تشکلها
جلســات هیات رئیســه به صورت فصلی و یا شش ماهه
برگزارمیشود.

سراجاحمدی :از سوی دولت وظیف ه
ی به تشکلهای بخش خصوصی
رسم 
استان محول نمیشود چراکه دولت،
بخش خصوصی را در امور دخالت
نمیدهد؛ البته ممکن است که تحقیقات و
مطالعاتی از سوی سازمانهای دولتی به
این تشکلها سفارش داده شود
ویعملکرداتاقبازرگانیدرنظارتبرعملکردتشکلهارا
بهطورکلیمثبتارزیابیودرعینحالخاطرنشانمیکند:
نظارت اتاق نسبت به سالهای گذشته بسیار بهبود یافته و
متحول شده است اما ما انتظارات دیگری هم داریم؛ انتظار
ما از اتاق به عنوان تشکل مادر و پارلمان بخش خصوصی،
خیلی بیشتر است؛ ما منکر تحوالت اخیری که در اتاق به
وجود آمده نیستیم زیرا گامهای مثبت و بزرگی به سمت
پیشرفت برداشته شــده است اما هنوز هم جای پیشرفت
بسیار وجود دارد .البته پروسه توسعه و پیشرفت ،پروسهای
زمانبر است و نباید انتظار داشت که مسیر چندین ساله را
یکسالهطیکرد.
با توجه به گستردگی مســائل در حوزه اقتصادی ،اتاق
بازرگانی با ایجاد فضایی برای حضور تشــکلهای بخش
خصوصی در مجامع تصمیمگیری ،توانمندســازی آنها و
واگذاری ماموریتهایی که در حوزه تخصص آنهاســت،
میتواند به نتایج بهتری دست یابد؛ اقدامی که در سالهای
اخیر با ایجاد شورای راهبردی نظارت بر تشکلها تا حدی
بهنتیجهرسیدهاستودرسالهایآیندههممیتوانشاهد
شکوفاییهرچهبیشترتشکلهادراینزمینهبود.

مرادی:تشکلهاییهمچونانجمن
صنایع مدیران خراسان و اتحادیه
صادرکنندگانبهنسبتسایرتشکلهای
عضو اتاق مشهد عملکرد بهتری داشتهاند
و انتظار میرود که نقش آفرینی بیشتری
نیزداشتهباشند

رئیسکمیسیونحقوقیوقضاییاتاقمشهدتاکیدکرد

ضرورتایجادشعبتخصصیشورایحلاختالفویژهفعاالناقتصادی

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون
حقوقیوقضاییاتاقبازرگانی،صنایع،
معادن و کشــاورزی خراسان رضوی
گفت:درشرایطفعلیضرورتتشکیل
شورای حل اختالف تخصصی بیش از
پیش احساس می شود ،چرا که اکثر
دعاوی و اختالفات بین فعاالن بخش
خصوصی مربوط به مبالغ پایین تر از
 20میلیون تومان است ،تشکیل این
شوراها ســبب خواهد شد تا عالوه
بر صــدور رای تخصصــی ،از حجم
پروندههای دستگاه قضایی نیز کاسته شود و این
پروندههابهشوراهایتخصصیارجاعشوند.
بهگزارشاتاقبازرگانیمشهد،مجتبیبهارونددربیست
و ســومین نشست این کمیســیون افزود :فعاالن بخش
خصوصی نیز به دلیل صدور رای تخصصی احساس امنیت
خاطر دارند ،بدین ترتیب رویکردهای قهری از بین می رود
و در چهارچوب سازش بین طرفین دعوی ،از هزینهها نیز
کاسته می شود .وی یادآور شد :تاکنون پیرامون تشکیل
شورای حل اختالف با کارشناسان مختلفی از حوزه های
حقوقی ،اداره کار و تشکل های بخش خصوصی و فعاالن
اقتصادی،جلساتمتعددیبرگزارشدهاست.
بهاروند تاکید کرد :برای آنکه جانب انصاف و اعتدال در
قضاوت و داوری بین بخش خصوصی رعایت شود ،شورای
حلاختالفوقضاتنیزبایدبهصورتتخصصیبرمباحث
بازرگانی ،تجارت ،حمل و نقل ،معدن ،صنعت ،کشاورزی
واقفباشد.

zضرورت تشکیل کارگروه قراردادهای بانکی ذیل
کمیسیون حقوقی اتاق مشهد

بهزاد صفوی پور ،وكيل پايه يك دادگستري و عضو این

كميسيون نیز عنوان کرد :در حال حاضر بانکها ضوابطی
را که بانک مرکزی برای آنها تعریف کرده مورد لحاظ قرار
نمیدهند ،به طور مثال بانکها در قراردادهای مشارکت
مدنی صرفا در سود سهیم هستند و در ضرر با فعال بخش
خصوصی شریک نمیشــوند.آنها قراردادهایشان را به
مشتریانشان ارائه نمیکنند ،عالوه بر این بانکها در همان
ابتدا سود را به کل مبلغ وام اضافه میکنند و سپس در قالب
مشارکت تقسیطی آن را از مشتری دریافت میکنند.
وی عنوان کرد :پیشــنهاد می شــود کارگروهی برای
آشنایی بیشتر تجار و بازرگانان با قراردادهای بانکی ذیل
کمیســیون حقوق و تجارت تشکیل شود تا بدین ترتیب
بتوان اعتراضــات را به گوش بانک مرکزی رســاند و این
ســاختار نظارتی را از تخلفات بانک ها آگاه کرد تا به این
مسائل رسیدگی شــود .صفوی پور تاکید کرد :موسسات
مالی و اعتباری که جای خود را دارد و ساز و کار جداگانهای
میطلبد ،در این موسسات سودهای ربوی در قراردادهای
بانکی کامال مشهود هستند و تمامی این مسائل باید تذکر
داده شود تا نتیجه مثبتی حاصل آید.
zآیین دادرسی کار مغفول مانده است

علیرضــا زنگنه ،رئيس كميتــه كار و تأمين اجتماعي

كميســيون حقوقي و قضايي اتاق مشهد
گفت :متاســفانه آیین دادرســی یکی از
مواردی اســت که تاکنون مغفول مانده و
به نحو شایسته ای برای فعاالن اقتصادی
بازگو نشــده اســت .در واقع عدم اطالع
و آگاهــی از آیین دادرســی کار موجب
گلهمندیکارگرانوکارفرمایانشدهاست.
وی ادامه داد :متاســفانه بــه دلیل همین
ناآگاهی ها بعضا آرایی قطعی شده است،
حال اگر فعاالن بخش خصوصی بر حقوق
خویش واقف باشندَ ،مراجع بی طرف نیز آرا
قابل قبول و قانونی صادر خواهند کرد.
این عضو کمیســیون بیان کرد :اتــاق بازرگانی نیز به
عنوان مرکز تشکل های کارفرمایی و مرجعی برای دفاع
از تشکل ها و فعاالن اقتصادی میتواند با برگزاری کالس
هایآموزشیمختلفومستمرویاارائهاطالعاتبهصورت
بولتن ،فراهم ســازی ظرفیت پرسش و پاسخ با مشاوران،
ســواالت و ابهامات بخش خصوصــی را در رابطه با آیین
دادرســی کار پاســخ دهند .زنگنه تصریح کرد :اگر فعال
بخش خصوصی بر آیین دادرسی از لحاظ شکلی و ماهیتی
واقف باشــد ،قطعا می توانند به نحو شایسته و بایسته ای
از این قانون بهره گیرد .وی خاطرنشان کرد :کمیته کار و
تامین اجتماعی ذیل کمیسیون حقوقی و قضایی موظف
اســت ،مســتندات ،مدارک و آرای هیات عمومی دیوان
عدالت اداری را بروز رسانی و اطالع رسانی کند ،منتها این
اطالع رسانی صرفا در حد کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق
اســت حال اگر بتوان این اطالعات را در سطحی وسیع تر
به طور مثال اتاق بازرگانی خراســان رضوی و یا اتاق ایران
نشر داد ،اقدام مهمی در راستای آگاه سازی فعاالن بخش
خصوصیخواهدبود.

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

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

info@ donya-e-eqtesad.com
zشفافیت اطالعات شهرسازی؛ ماموریتی ممکن برای
مسئوالنشهرداریونظاممهندسیساختمان

رئیس کمیســیون عمــران و
شهرسازی شورای شهر مشهد که
طــراح مصوبه انتشــار عمومی
اطالعات شهرســازی است ،به
دنیای اقتصاد میگوید :جلسات
کمیته شفافیت در شهرداری مشهد با حضور  5عضو
به منظور صدور دســتورالعمل هایــی برای ایجاد
شفافیت بیشتر در فعالیتهای این ارگان است.
محمدهادی مهدینیا که تجربه تحصیل در آلمان
را دارد ،به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطالعات
در این کشور اشاره و اظهار میکند :با وجود تعداد
کم دستگاههای دولتی در بخشی از اروپا ،تخلفات
در آنها بسیار پایین است و این نتیجه اجرای قانون
دسترسی آزاد به اطالعات است.
با شفاف کردن فعالیتها در دستگاههای دولتی
میتوان فساد اداری و رانتخواری ها را کاهش داد،
مردم به عنوان ناظران اصلی مدنظر قرار میگیرند و از
هزاران سوء استفاده احتمالی نیز جلوگیری می شود،
این موارد تنها جزئی از نتایج اجرای قانون دسترسی
آزاد به اطالعات است که رئیس کمیسیون عمران
و شهرسازی شورای شهر مشهد به آن اشاره دارد.

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

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

معــاون برنامهریزی و توســعه
شهرداری مشهد که مجری طرح
شــفافیت در این معاونت است،
اعتقاد دارد وجود تخلف در نظام
مهندسی ساختمان به دلیل نبود
شناخت کافی مردم از حقوق شهروندی است.
شهریار آل شیخ به جزئیات اهمیت اطالع مردم

دنیای اقتصاد -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :اینکه در حوزه خواندن و خرید کتاب به
اندازه تولید کتاب حرکت نمیکنیم ،یک نقیصه
قابل توجه است .اگر جریان فرهنگی کشور این
فاصله را حل نکند ،جریان مکتوب کشور دچار
اختالل جدی خواهد شد.
به گزارش ایکنا ،ســیدعباس صالحی در افتتاحیه
بیستمین نمایشگاه کتاب مشــهد در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی مشهد اظهار کرد :خراسان
تنها جایی است که دو قطب علمی حوزه و دانشگاه در
آن پابهپای هم حرکت میکنند؛ یعنی دو نهاد آموزشی
قدیم و جدید ،هر دو مقتدر و اثرگذار هستند .مشهد
به این متنعم است که این دو قطب علمی را پا به پای
هم دارد .اگر تمدن سازی اسالمی مبتنی بر همگرایی
دانشگاه و حوزه است ،این مکان یکی از نقاطی است
که میتواند این مسیر را میسرتر کند.
صالحی خاطرنشــان کرد :همچنین این استان به
مثابه یک جاده ترانزیتی و فرهنگی است .این مسیر،
مسیر نقل و انتقال فرهنگ بوده و هست و همچنان
میتوان به آن به عنوان جاده فرهنگ ایرانی اندیشید و
روی آن کار بیشتری کرد .قطب فرهنگ مکتوب کشور
خراسان بوده و هست و این در تاریخ کهن و معاصر نیز
وجود داشته است .هم در حوزه تولید کتاب و هم در
کتابخانههایی که از گذشته در این شهر بوده و هم در
حوزه توزیع و کتاب فروشی ها ،این خطه شاخص است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت :در دهه اول
انقالب اســامی در ســال های  57تا  67حدود 35
هزار کتاب چاپ اول داشــتیم ولــی االن  726هزار
عنوان کتاب چاپ شده که رشدی  20برابری را نشان
میدهد .مولفانی که در دهه ابتدای انقالب بودند27 ،
هــزار مولف بود اما در دهه چهارم انقالب  604هزار
مولف فعالیت دارند که بیش از  25برابر رشد را نشان
میدهد .در فضای جنسیتی نیز تعداد مولفان زن در
ســال  11 ،57مولف بود و  388مولف مرد فعالیت
داشــتند .این اختالفی  30برابری بود که االن با 60
هزار مولف مرد و  28هزار مولف زن ،این نسبت به دو
برابر رسیده است؛ در واقع فاصلههای جنسیتی تولید
علم در انقالب اسالمی کمتر شده است.
وی اضافه کرد :جریان ناشران خصوصی در این 40

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

دنیای اقتصاد آثار احتمالی اجرای قانون «دسترسی به اطالعات شهرسازی» در مشهد را بررسی میکند

پیش رو جلوگیری شــود ،اما تا زمانی که شفافیت
مورد درخواست مردم نباشــد ،نمیتوان آن را در
جامعه نهادینه کرد.
به گفته آل شــیخ ،سامانه الکترونیکی پایش به
زودی در شــهرداری مشــهد راهاندازی میشود و
مردم بدون حضور در این ســازمان عالوه بر اینکه
میتوانند به اطالعات حوزه ساختمان و شهرسازی
دسترسی آزاد داشته باشند ،شرایط پایش شهرداری
را نیز پیدا میکنند.
او با بیان اینکه در برخی مواقع مهندســان ناظر،
تخلفات ساختمانها را اعالم نمیکنند و متاسفانه
بسیاری از فعالیت آنها در این حوزه مهم ،ظاهری
صــورت میگیرد ،نســبت به عــدم واکنش نظام
مهندسی ساختمان ابراز تاسف میکند و میافزاید:
تخلفات همیشه و در همه شهرها بوده ،اما آنچه که
میتواند عامل رفع این تخلفات باشــد ،بهرهگیری
از قانون دسترســی آزاد به اطالعات و شفافیت در
اقدامات انجام شده است.

شهری همگون؛ از رویا تا واقعیت؟

zاز توسعه محور محالت تا همگونسازی شهر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضوی نیــز درباره اجــرای این مصوبه شــورای
شــهر از ب ُعد ضوابط و کاربریها در این ســازمان
میگوید :مواردی همچون میزان پیشرفت فیزیکی
ساختمانها ،نوع کاربری و توجه به ضوابط موجود
در حوزه نظام مهندسی ساختمان از جمله موضوعاتی
است که در بحث دسترسی آزاد به اطالعات از دیدگاه
سازمان نظام مهندسی ساختمان مدنظر است.

آلشیخ :عمده فعالیتهای شهرداری در
حال بازنگری است و تا جایی که امکان
دارد تالش میکنیم شفافیت در اقدامات
مختلف را برای مردم افزایش دهیم

مریمنخعیسعدآباد دنیای اقتصاد  -شورای اسالمی شهر مشهد اواســط آبان ماه امسال ،به عنوان دومین شهر ایران پس از تهران مصوبهای در
خبرنگار
راستای قانون دسترسی آزاد به اطالعات ،با عنوان «انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» تصویب کرد که طی آن ،شهرداری
موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از مصوبه شورا برای برقراری دسترسی عمومی ،برخط و کاربرپسند عموم شهروندان به اطالعات مربوط به
مجوزهایصادرشدهدرحوزهشهرسازیاقدامکند.قانوندسترسیآزادبهاطالعاتنخستینباردرجهاندرسال 1766درسوئدموردتوجهقرار
گرفت ،در ادامه ،کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را اجراکرد ،آمریکا ،فرانسه و کانادا نیز در ردههای بعدی جدول اجرای این قانون قرار می
گیرندودرنهایتازدهه1980نیز80کشوردردنیاتوانستندقانوندسترسیآزادبهاطالعاترااجراییکنندوبایدببینیماجرایاینقانوندرمشهد
چهنتایجیبهدنبالخواهدداشت.
از اطالعات نظام مهندسی ساختمان اشاره و تصریح
میکند :با توجه به طرح شفافیت در این سازمان،
همه ســاختمانهای در حال ساخت باید جزئیات
خود از جمله نام سازنده ملک ،نحوه پروانه ساخت،
محاســبه مدت زمان ســاخت بنا و مواردی از این
دســت را در قالب پالک ساختمان نوشته و روی
بنا نصب کنند.
ایــن اطالعات در ســامانهای ویــژه به صورت
الکترونیکــی در اختیار مردم قرار میگیرد و وقتی
آنها بخواهند ملکی خریداری کنند ،از طریق کسب
اطالعات مفید میتوانند ساختمانی را انتخاب کنند
که تخلفات کمتری داشته باشد یا اگر تغییری در
نقشه ساختمان نسبت به پروانه ساخت آن ایجاد شده

باشد ،شهروندان بتوانند تخلف مذکور را شناسایی و از
خرید ساختمان مورد نظر صرف نظر کنند.
آل شــیخ این نکته را نیز یــادآوری میکند که
شهرداری مشهد این مصوبه را به صورت آزمایشی

شرکا :در حال حاضر مشهد در حوزه
شهری با کف استانداردها روبرو بوده،
اما اگر طی  20سال آینده به صورت
مستمر مصوبه شورای شهر اجرا شود،
قطعا میتوان کمی استاندارد حوزه
شهری مشهد را ارتقا بخشید

در برخی از بخشها امتحان کرده ،بنابراین ممکن
است زودتر از زمان تعیین شده که دو ماه بوده ،این
مصوبه اجرایی شود.
عمده فعالیتهای شهرداری در حال بازنگری است
و تا جایی که امکان دارد تالش میکنیم شفافیت در
اقدامات مختلف را برای مردم افزایش دهیم ،معاون
برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد در حالی این
نکتــه را بیان میکند که اعتقاد دارد اجرای «نظام
شــفافیت» در این ســازمان میتواند آسیبها و
فسادهای موجود را کاهش دهد.
یکی از دالیل اجرای مصوبه مذکور حساس کردن
مردم به اهمیت شناخت حقوق شهروندی آنها در
بخش نظام مهندسی ساختمان است تا از تخلفات

هشداروزیرفرهنگدرمراسم افتتاحیهبیستمیننمایشگاهکتابمشهد:

جریانمکتوبکشوردرخطراختاللجدیاست
خراسان،قطبفرهنگمکتوبکشور

بیستمین نمایشگاهکتاب مشهد دوم آذر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آغاز بهکار کرد

zتخلف در «نظام مهندسی ساختمان» ناشی از عدم
شناخت کافی مردم از حقوق شهروندی

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

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

مهدینیا  :با شفاف کردن فعالیتها
در دستگاههای دولتی میتوان فساد
اداری و رانتخواری ها را کاهش داد،
مردم به عنوان ناظران اصلی مدنظر
قرار میگیرند و از هزاران سوء استفاده
احتمالی نیز جلوگیری می شود
به گفته مهدینیا« ،شهرســازی» بخشی آسیب
پذیر است ،اگر اطالعات آن مخفی باشد ممکن است
بستر مناسبی برای سودجوییهای متخلفان ایجاد
کند ،بنابراین ،مصوبهای برای دسترسی به اطالعات
شهرسازی در شورای اسالمی شهر مشهد تصویب
شد تا از این تخلفات جلوگیری کند.
مهدینیا در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه
وضعیت کنونی در نبود چنین طرحی چگونه است؟
پاسخ نمیدهد و میافزاید :باید تحقیق و پژوهش
دقیق و مســتقلی صورت بگیرد تا پاسخ این سوال
مشخص شود.

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

سال روند رشد قابل توجهی داشتهاند 10 .ناشری که
 300کتاب به باال تولید کردهاند ،ناشــران خصوصی
بودهاند .جریان نشر خصوصی ما نیز در انقالب اسالمی
قدم به قدم پیشرفتهای بیشتری داشته است .عالوه
بر این حوزه کتابخانههای عمومی روند رو به رشدی
داشــته و  9برابر در این  4دهه رشــد داشته است.
نمیتوان نادیده گرفت که اتفاقات قابل توجهی در حوزه
رخدادهای فرهنگ مکتوب کشور پدید آمده است .این
حجمکمیعناوین،مولفان،تغییرجنسیتیو...مسیری
است که ما در حوزه مکتوب به پیش آمدهایم.
صالحی تصریح کرد :مهمترین دشواری ما در حوزه
فرهنگی ،فاصله بین تولید و خواندن است .آنچه که
آمارهای مختلف از خواندن در کشــور ما میگوید،
راضی کننده نیست .آنچه که در پژوهش ارزشها و
نگرشهای ایرانیان نشان میدهد فضای مطالعه در
کشور به طور متوسط در شبانهروز  12/5دقیقه است

که این آمار البته در خراسان رضوی  16/5دقیقه است.
در کل کشــور  59درصد گفتهاند کتاب غیردرسی
مطالعهنمیکنند.

zبرگزاری نمایشگاههای کتاب زمینهای مناسب برای
آشتیمردمباکتاباست

سرپرست اســتانداری خراسان رضوی نیز در این
مراســم با تاکید بر لزوم حمایت و تقویت حوزه نشر
گفــت :باید فضایی فراهم کرد که ناشــران دولتی و
خصوصی با اســتفاده از حمایتهای صورت گرفته
فعالیــت خود را ادامه دهند .باید با تعدیل قیمتها،
کتاب جایگاه خود را در سبد خانوار پیدا کند که این
امر به انتشار کتب موثر و باکیفیت بهتر منجر خواهد
شد .باید از کتابسازی و تولید کتاب به کتابنویسی
حرکت کنیم.
قربان میرزایی با بیان اینکه در چند سال اخیر برای
حذف شبکههای زیرزمینی تولید کتاب فعالیتهای

خوبی شده است ،عنوان کرد :باید با استفاده از اهرمهای
قانونی شبکههای اجتماعی تبدیل به ظرفیتی برای
توسعه کتابخوانی شود .حوزه نشر نیازمند تکیهگاهی
مناسب برای عرضه است.
وی خاطرنشان کرد :برگزاری این نمایشگاه ها زمینه
ای مناسب برای آشتی مردم با کتاب و کتابخوانی است.

zگسترش شبکههای اجتماعی ،تهدیدی جهانی برای
کتابخوانیاست

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز
گفت :گسترش شبکههای اجتماعی که انتقال دانش
گسترده و کم عمقی را به ما منتقل میکند ،یک تهدید
جهانی برای کتاب خواندن به روشهای سنتی محسوب
میشود اما شاهد هستیم که هنوز هم کتاب به شکل
کاغذی و با آن عطر و بو ،رسالت اصلی خود را حفظ
کرده است .جعفر مروارید افزود :این نمایشگاه صرفا
فروشگاهکتابنیستبلکهمکانیبرایمعرفیوتماشای

محمدحســین شرکا نسبت به همه جانبه بودن
اجــرای این مصوبه تاکید دارد و میافزاید :اگر این
مهم مورد توجه مسئوالن در شهرداری قرار بگیرد،
شهر همگون میشود و دیگر خبری از ساختمانهای
کوتاه ،بلند و متفاوت از هم وجود ندارد.
اجرای ایــن مصوبه نه تنها عاملی برای راحتتر
و ســالمتر زندگی کردن شهروندان میشود ،بلکه
میزان ترافیک را کاهش داده ،شهر را به استاندارد
الزم میرساند ،میزان فضای سبز را اندازه میکند،
خطوط حمل و نقل مناســب را رشد میدهد و در
نهایت حوزه شهری از جمله محالت را توسعه داده
و به مبلمان شهری جلوهای ویژه میدهد.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
خراسان رضوی در حال حاضر مشهد در حوزه شهری
با کف استانداردها روبرو بوده ،اما اگر طی  20سال
آینده به صورت مســتمر مصوبه شورای شهر اجرا
شــود ،قطعا میتوان کمی استاندارد حوزه شهری
مشهد را ارتقا بخشید.
آگاهی است .در واقع کتاب ابزار انتقال تجارب گذشته،
گفتوگوی بین فرهنگها وهمچنین گفتوگوی میان
مولف و مخاطب است و میتوان آن را حاصل یکی شدن
دو فرهنگ مختلف دانست.
مروارید خاطرنشان کرد :برای برگزاری این نمایشگاه،
شورای سیاستگذاری متشکل از  ٢٦نیروی تخصصی
با برگزاری  ٤٠جلســه از مرداد ماه فرايند کار خود را
آغاز کردند .در این دوره از نمایشگاه  ٨٠٠غرفه و ٨٠٠
ناشر داخلی و بیش از  ٢٠ناشر بینالمللی حضور دارند.
وی ادامه داد :در این دوره از نمایشگاه بیش از ١٥٠
هزار عنوان کتاب توسط ناشران داخلی و ٢٩هزار عنوان
کتاب توسط ناشــران خارجی در معرض دید عالقه
مندان قرار گرفته است .همچنین از دیگر ویژگیهای
این نمایشگاه فعالیت غرفه سرای اهل قلم و دوستداران
کتاب است که برنامههای متنوع و نخبگانی برای آنها
در نظر گرفته شده است.
مروارید از جشــن امضــا و رونمایی از چند کتاب،
برگزاری شــبهای فرهنگی شهرستانهای خواف،
کاشمر ،تربت ،نیشابور ،برگزاری نشستهای علمی
و تخصصی کارگاهها و برپایی میزگردهای تخصصی و
بحثهای نخبگانی در سرای اهل قلم به عنوان دیگر
برنامههای نمایشگاه کتاب امسال نام برد .وی اظهار کرد:
در کنار سرای اهل قلم ،غرفه دوستداران کتاب نیز برپا
شده که در این غرفه خردسرای فردوسی با ارائه میراث
کهن و عقالنیت ایرانی شیعی فعالیت دارد .همچنین
همزمانبانمایشگاهکتاب،پنجمیننمایشگاهرسانههای
دیجیتال نیز برگزار خواهد شد.
در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه کتاب مشهد از
نویسندگان برگزیده این دوره از نمایشگاه بینالمللی
تقدیر به عمل آمد .در بخش موضوعی ادبیات برگزیده
از کتاب سخن عشق به قلم دکتر راشد محصل ،کتاب
اســاطیر ایران در شعر نو فارسی به قلم دکتر نویدی
مهر ،کتاب عیار نقدها که حجتاالسالم شفیعیان آن
را به رشته تحریر در آورده است .همچنین در بخش
موضوعی دین شایسته تقدیر نیز از کتاباسناد زیارت
اربعین به قلم دکتر جواهری ،کتاب استعمار امپریالیسم
و عقب ماندگی به قلم دکتر منشادی و کتاب فقه امر
به معروف و نهی از منکر که توســط حجتاالسالم
خراسانی ،شــبروی و حجتاالسالم مالیی به رشته
تحریر در آمده است ،رونمایی و تقدیر شد.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

صادراتریلیازایستگاهشهیدمطهری
خراسانرضویپنجبرابرشد

ایرنا-مدیرکلراهآهنخراسانگفت:درهشت
ماه سال جاری 200 ،هزار تن محموله صادراتی
در ایستگاه شــهید مطهری این اداره کل
بارگیری و از طریق مرز ریلی ســرخس به
کشورهای آسیای مرکزی صادر شد که نسبت
به مدت مشــابه سال قبل پنج برابر افزایش

داشته است.
محمد هادی ضیایی مهر دالیل افزایش صادرات از ایستگاه مزبور را بهبود
زیرساختها از قبیل توسعه خطوط تخلیه و بارگیری ،توسعه سکوها برای تسریع
در بارگیری ،احداث ساختمان اداری برای استقرار بازرگانان و سازمانهای مرتبط
با حمل و نقل و افزایش ظرفیت بارگیری همزمان از  30دســتگاه واگن به
 150دستگاه ذکر کرد.
وی با بیان اینکه  37درصد از کل صادرات ریلی کشور از ایستگاه راه آهن
شــهید مطهری انجام می شود افزود :عمده کاالی صادراتی از این ایستگاه،
سیمان با  75درصد محصوالت صادراتی بوده که اغلب به ازبکستان صادر شده
است و کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان از دیگر مقاصد صادرات سیمان
کشورند .ضیایی مهر با بیان اینکه  43درصد صادرات کشور از طریق پایانه
ریلی سرخس به کشورهای آسیای مرکزی از ایستگاه راه آهن شهید مطهری
این اداره کل بارگیری شده است گفت :این ایستگاه در میان دیگر ایستگاه
های باری خراسان رضوی نظیر مشهد ،تربت حیدریه ،سرخس و لطف آباد،
بیشترین سهم را در بارگیری کاالهای صادراتی به کشورهای آسیای مرکزی
داشته است .وی جایگاه پایانه ریلی سرخس در شمال شرق کشور را بسیار
مهم دانست و افزود :طی هشت ماه امسال  83درصد از ترانزیت ریلی کشور
از مرز ریلی سرخس انجام شده است.

آبادگراندرانتظارمدیرعاملجدید

فارس -مدیرعامل ســابق آبادگــران ابراز
امیدواریکردکهطیچندروزآیندهمدیرعامل
یا سرپرســت جدید شرکت آبادگران ایران
معرفی شود.
حسین امینی گفت 11 :مهر سال جاری نامهای
خطاب بهمرحوم نوربخش و هلدینگ گردشگری
تأمین اجتماعی نوشتم و در آن قید کردم با توجه
بهتصویب و ابالغ قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در صورتی که شرکتهای
تابعه تأمین اجتماعی از جمله آبادگران شامل این قانون هستند ،لطفا استعفای
بنده را بپذیرید .مدیرعامل سابق آبادگران با اشاره بهاساسنامه شرکت آبادگران
ایران و قانون تجارت ادامه داد :در اساسنامه آمده است اگر بههر دلیلی مدیرعامل
برکنار شود یا استعفا دهد تا تعیین مدیرعامل یا سرپرست جدید مدیرعامل
قبلی امور مربوط بهشرکت را رسیدگی میکند.
وی با تاکید بر اینکه همیشه بهقانون پایبند بوده و دیگران را نیز تشویق
بهپایبندی بهقانون میکند ،ابراز امیدواری کرد که طی چند روز آینده مدیرعامل
یا سرپرست جدید شرکت آبادگران ایران معرفی شود.
گفتنی است؛  22آبان ماه طی جلسهای که از طرف هلدینگ گردشگری
تأمین اجتماعی برگزار شد از زحمات حسین امینی بهعنوان مدیرعامل شرکت
توریستی و رفاهی آبادگران ایران قدردانی و وی از این سمت بازنشسته شد.
بخشی از سهام شرکت مجتمعهای توریستی و رفاهی آبادگران ایران ،که چند
سالی است مشغول احداث پروژه بحث برانگیز شهرک آبادگران در مشهد است؛
متعلق به تامین اجتماعی و بخشی از سهامش متعلق بهبخش خصوصی است
و بهعنوان زیرمجموعه هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی مدیران آن شامل
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشوند.

رئیس کمیته انضباطی باشگاه پدیده اعالم کرد

 ۱۲۵هزار دالر
بدهی باشگاه پدیده به «دریسا سوبا»

مهر -رئیس کمیته انضباطی باشگاه پدیده گفت ۱۲۵ :هزار دالر
بدهی باشگاه به دریسا سوبا است که اگر توافقی با این بازیکن صورت
نگیرد موظف به پرداخت کل این مبلغ هستیم.
رضا شاه منصوری اظهار کرد :حدود  ۵پرونده مختلف که از سالهای گذشته
باقی مانده بود با مساعدت مسئوالن استانی ،دادستانی و مدیران باشگاه تعیین
تکلیف و بسته شده و در حال حاضر پرونده دریسا سوبا باز است؛ او بازیکن فصل
پیش باشگاه بوده است که در تعطیالت نیم فصل گذشته درخواست پرداخت
بدهی  ۲۵هزار دالری خود از باشگاه را کرده اما در آن زمان به دلیل محدودیت
ها و عدم استطاعت مالی امکان پرداخت نبوده است .رئیس کمیته انضباطی
باشگاه پدیده گفت :در حال حاضر رای در کمیته تعیین وضعیت فیفا صادر
و به کمیته انضباطی فیفا ارسال شده است و با توجه به اینکه باشگاه بدهی
۲۵هزار دالری رادر آن زمان به وی پرداخت نکرده اســت ،بازیکن میتواند
مبلغ فصل بعد را نیز از باشگاه مطالبه کند که االن  ۱۲۵هزار دالر به انضمام
خسارت تاخیر و تادیه باید به این بازیکن پرداخت شود و اگر توافق نشود این
مبلغ همینطور افزایش خواهد یافت .شاه منصوری گفت :امکان توافق با این
بازیکن برای کاهش این مبلغ وجود دارد ولی باید قبل از ارسال نامه کمیته
انضباطی فیفا به باشگاه اقدام عملیاتی در این خصوص صورت بگیرد و نیازمند
کمک مسئوالن استانی هستیم .وی در خصوص مالکیت باشگاه نیز اظهار
کرد :تاکنون اتفاق خاصی در این خصوص نیافتاده است و مالکیت کماکان
در اختیار شرکت پدیده مادر است.

معاون مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد

انتقاد از شیوه برگزاری جشنهای
«ازدواج دانشجویی»

ایسنا -معاون مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی
مشهد گفت :جشنهای ازدواج دانشجویی باید به شکلی برگزار شود
که حس جشن بودن را برای حضار و زوجهای دانشجو تداعی کند
اما گاهی این جشنها مشابه همایشها و سمینارهای علمی فرهنگی
برگزار میشود که در این حالت میتوان آن را نوعی مناسک گرایی
سازمانی و نقض غرض به حساب آورد.
مهدی کرمانی درخصوص چالشهای ازدواج دانشجویی افزود :قاعدتا هدف
از طرح ازدواج دانشجویی ،می تواند فراهم کردن امکانات الزم برای دانشجویانی
باشد که دارای شرایط مناسب برای تاهل هستند اما چالش اصلی که متوجه
برنامههای ازدواج دانشجویی است ،شیوه برگزاری آنهاست.

