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یادداشت

غالمحسین شافعی *
سالهاست مســاله انتقال آب از دریای عمان به
عنوان یکی از راهکارهای مقابله با بحران کم آبی
مطرح شده و مورد بحث است؛ البته بخش اندکی
از کشور این کار را انجام داده اند اما مساله اصلی
این است که انجام این کار در سراسر شرق کشور
دارای توجیه اقتصادی است یا خیر؛ این موضوع باید به دقت مورد
بررسی قرار گیرد.
اما شاید بتوان با تغییر رویکرد و ایجاد اصالحاتی در نحوه استفاده از
منابع آبی خود ،این شرایط را تسهیل کرد؛ راهکارهایی چون نحوه
مدیریت بهرهبرداری از منابع آبی ،توجه به الگوی کشت در کشاورزی و
استفاده از روشهای نوین و مکانیزه آبیاری در کشور شاید بتواند اثرات
سریعتری را بر مرتفع ساختن مشکالت ما در این بحران آبی بگذارد.
موضوع آب باالتر از یک بحران است و در این زمینه چالش بزرگی
پیش روی خراســان رضوی است اما به آن توجهی نمیشود .ما به
دنبال توسعه کشور در راستای بهبود وضعیت زندگی خود هستیم
اما در واقع در حال نابود کردن زندگی هســتیم تا به توسعه دست
پیدا کنیم .در استان ما همزیستی مسالمتآمیزی میان تکنولوژی،
صنعت ،محیط زیســت و آب وجود ندارد و در راستای دستیابی به
توسعه استان در جهتی حرکت میکنیم که منابع آبی خود را در آینده
به طور کامل نابود خواهیم کرد؛ همانطور که در روستاهای برخی از
شهرهای استان آب از طریق تانکرها تامین میشود اما شاهد توسعه
صنعت فوالد در آن مناطق هســتیم و میدانیم که فوالد بیشترین
میزان مصرف آب را در میان صنایع کشور دارد.
این مشــکالت ناشی از بیبرنامگی و حرکت با چشمان بسته است
که در آینده میتواند خطرآفرین باشد؛ اگر با این روند ادامه دهیم،
ممکن اســت برای تامین آب آشامیدنی خود نیز با مشکل مواجه
شــویم .ما به دنبال این هســتیم که خود مردم و سازمانهای مردم
نهاد به این زمینه ورود پیدا کنند و بر این مساله واقف شوند تا راهی
برای رفع آینده تاریک آب در شرق کشور و به ویژه خراسان رضوی
مطالبهکنند.
*رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

رضا ایرانی *

دنیای اقتصاد مصوبه الزام ساختمانهای گروه «د»
به اجرای سیستم جداسازی فاضالب خاکستری را بررسی میکند

طرحی برای
نجات آب؟
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دنیایاقتصاد -شورایشهرمشهدروزدوشنبه 26آذردرچهلوپنجمین
جلســه علنی خود ،الیحه مدیریت مصرف آب و بازچرخانی فاضالب در
ساختمانها را به تصویب رساند ،براساس این الیحه ،شهرداری مشهد در
تعامل با شرکتهای آب و فاضالب و آب منطقهای ،طرحی را آغاز کرده که
با اجرای آن ،عالوهبر مدیریت مصرف آب با مشارکت شهروندان ،فاضالب
خانگییابهاصطالحآبخاکستریساختمانهایگروه«د»(ساختمانهای
باالی۵هزارمترمربعوبیشتراز١٠طبقه)،هتلهاومراکزتجاری،بازچرخانی
وصرفآبیاریفضایسبزمعابرفرعیشهرمیشود.ماجراازاینقراراست
کهسرانهآبمصرفیشهروندانمشهدیباالاستوآمارهایرسمینشان
از برداشت یک میلیارد و 126میلیون متر مکعبی آب از دشت مشهد دارد
که  24درصد آن مربوط به آب شرب و مصرفی شهروندان است ،بنابراین،
مسئوالن به فکر چاره افتادند و در راستای مدیریت مصرف آب ،در جلسه
علنی شورای شهر ،ســاختمانهای گروه «د» را ملزم به اجرای سیستم
جداسازیفاضالبخاکستریکردند.
صفحه 4

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیخراسانرضوی:

درهمایشپتانسیلهایصادراتکاالوخدماتفنیومهندسی
بهکشورهایشرقآفریقاتاکیدشد

سهم 100میلیاردی بافتهای فرسوده
استان و مشهد از بودجه98

آفریقا ،بازار بزرگ فراموش شده

صفحه2

صفحه 4

ضرورت اجرای طرح بازچرخانی فاضالب خاکستری

طبق آمار جهانی تا سال  2025تعداد
کشــورهایی که از کمبــود آب رنج
می برند به  30کشــور می رسد که
ایران نیز جزو این کشورها خواهد بود،
براساس آمارهای رسمی سازمان ملل
تا سال  2015بیش از  700میلیون نفر در جهان از بحران
آب در جهان رنج میبرند و اگر اقدامی انجام نشود ،تا سال
 2025ایــن رقم به  3میلیارد نفر افزایش پیدا می کند.
مشکل ما در بحث کمبود بارندگی در کشور است؛ میانگین
بارندگی ساالنه ما در ایران به طور متوسط  250میلی متر
است،البتهمیزانبارندگیدرمناطقمختلفکشورمتفاوت
بوده ،در حالی که میانگین ساالنه بارندگی جهانی 800
میلی متر است .بر اساس آمارهای سال  12 ،1395کالن
شهر کشور از جمله اصفهان ،بندرعباس ،تهران ،شیراز،
مشهد ،قم ،قزوین ،کرمان ،همدان و یزد از بحران کمبود
آب رنج می برند و دچار تنش آبی هستند ،البته تعداد این
کالن شهرها که از بحران مذکور رنج می برند ،طی سالهای
اخیر افزایش نیز داشته است.
طبق اســتاندارد جهانی هر  20سال باید مصرف آب در
جهان دو برابر شــود ،در حالیکه این رقم در ایران حدود
 5برابر است ،یعنی از سال  1350تا سال  1390براساس
آمارهای رسمی ثبت شده حدود برداشت آب به ترتیب از
حدود  10میلیارد متر مکعب به  100میلیارد متر مکعب

سایه بیسیاستی برسرآب

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

حرکتباچشمانبسته
ما را به سمت بحران آب کشانده است

دنیای اقتصاد از همایش ملی مدیریت آب در شرق کشور گزارش میدهد

افزایش یافته ،بنابراین آمار مصرف آب در ایران بســیار
وحشتناک است .مصرف آب در بخش کشاورزی حدود
 90درصد اســت و  10درصد مصرف هم در بخش آب
شرب ،آب بهداشتی ساختمان ،صنعت و صنعت ساختمان
مصرف میشود .براســاس این آمار و کمبود منابع آبی
نیاز اســت که ما مصرف آب شرب را مدیریت کنیم ،از
سوی دیگر آب بهداشتی داخل ساختمان که مصرف می
شود ،متاسفانه تماما به فاضالب می رود ،در حالی که در
جهان این سیستم دیگر به این شکل نیست و آب توسط
سیستمهایی بازچرخانی می شود.
ما در ساختمان آب باران داریم که می توان با تصفیه اولیه
برای برخی سیستم های داخلی ساختمان از جمله فالش
تانک ها ،آن را جمع آوری کرد اما در کشور ما متاسفانه آب
موجود در فالش تانک ها نیز از آب شرب است.
بحث تصفیه آب ،انتقال آن و ذخیره ســازی اش برای
شــهروندان حدود  700تومان بــه ازای هر متر مکعب
هزینــه دارد ،اما برای دولت  5تا  6هزار تومان هزینه بر
است ،همچنین منابع آبی را نیز کاهش می دهد ،بنابراین
بازچرخانی فاضالب ســبک از اهمیت ویژه ای برخوردار
اســت .فاضالب در ساختمان عموما به دو تیپ تقسیم
می شود ،فاضالب سنگین یا سیاه که تولید شده در توالت
ایرانی و فرنگی اســت ،فاضالب دیگری هم داریم که در
بحث ظرف شویی ،روشویی ،دوش و لباس شویی استفاده
می شود ،این فاضالب که مربوط به روشویی ،ظرف شویی
و لباس شویی است ،به دلیل استفاده از مواد شوینده به

آن فاضالب خاکستری یا سبک گفته می شود که قابلیت
بازچرخانی را دارد .در دنیا سیستم هایی برای بازچرخانی
آب وجود دارد ،البته هزینه بر بوده ،ولی امکان پذیر است
و مورد استفاده قرار می گیرد ،همچنین در درازمدت صرفه
اقتصادی برای مصرف کننده دارد و عالوه بر این ســبب
حفاظت از منابع آبی برای آیندگان می شود.
ما در ساختمان ها نیاز به بازچرخانی آب داریم ،بنابراین،
سیاســت بر این بود که ســاختمان هایــی که مجوز و
پروانه دارند وارد این حوزه شوند ،در حال حاضر بهترین
ساختمانهایی که می توانند وارد بازچرخانی آب شوند
ساختمان های گروه دال هستند که شامل ساختمانهای
بــاالی  10طبقه و بیش از  5هــزار متر مربع زیربنا در
قالبهای مختلف مســکونی ،اداری و تجاری براساس
مقررات ملی نظام مهندسی ساختمان هستند.
به تدریج از ساختمان های گروه دال به گروه جیم و بعد از
آن به سایر گروه های مشخص شده ساختمان توسعه داده
می شود تا بازچرخانی فاضالب را انجام شود.
مــا طرح بازچرخانی فاضالب خاکســتری را به کمیته
بحران آب فرمانداری و شــورای اســامی شهر مشهد
پیشــنهاد دادیم ،فعال این طرح در ساختمان های گروه
دال اجرا خواهد شــد تا با بازچرخانی و صرفه جویی در
مصــرف آب موجبات جلوگیری از بحران کمبود آب در
آینده را فراهم کنیم.
*کارشناس تاسیسات و عضو علی البدل هیات
مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

کمیسیونهایتخصصیاتاقبازرگانیچهنقشیدرتوسعهاقتصادیایفامیکنند؟

پلی میان فعاالن اقتصادی
و دستگاههای اجرایی
صفحه3

توصیهنمایندهمشهدبهاستاندارجدیدخراسانرضوی:

شاخصهایتوسعهایبهمیانگینکشوربرسد
شایستهساالریرابهجایجریانهایسیاسیمدنظرقراردهید

دنیایاقتصاد-چهارشنبهگذشته
بود که خبر انتصاب رزم حسینی
در جلسه هیات دولت به عنوان
استاندارجدیدخراسانرضویبه
یکیازمهمتریناخباررسانههای
کشور و استان تبدیل شد.
علیرضا رزم حسینی متولد سال  ۱۳۴۰در کرمان،
تحصیلکرده کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از
دانشگاه شهید باهنر کرمان  ،استاندار استان کرمان
در دولت یازدهم و سال ابتدایی دولت دوازدهم بوده
است که در زمان جنگ قائم مقام قاسم سلیمانی در
لشــکر  ۴۱ثاراهلل کرمان بوده اســت .اما رضا شیران
خراســانی ،نماینده مردم مشهد در مجلس شورای
اســامی در توصیه هایی به استاندار جدید خراسان
رضوی گفت :توصیه من به استاندار جدید این است
که شایسته ساالری و نه جریانهای سیاسی را مدنظر

قرار دهند.
به گزارش ایسنا ،شیران خراسانی درخصوص انتخاب
استاندار جدید اظهار کرد :بعد از فرازونشیبهای متعدد
که گزینههای مختلف مطرح بودند ،هیات دولت به این
نتیجه رسید که آقای رزم حسینی انتخاب شود .ما به
این انتخاب احترام میگذاریم و انتخاب ،انتخاب خوبی
است گرچه گزینههای مطرح شده دیگر هم گزینههای
مناسبی بودند .در هر صورت تصمیم گیری با هیات
دولت بود .آقای رزم حسینی در کرمان سوابق خوبی
داشته و امیدواریم در خراسان هم بتواند با توانمندی
کار کند .وی در خصوص اینکه استاندار جدید خراسان
رضوی باید کدام مشکالت استان را در اولویت خود
قرار دهد ،گفت :اولین نیاز اســتان ما این اســت که
شاخصهای توسعهای به نصاب کشور برسد .ما در
بسیاری شاخصها در حوزه توسعه و امور زیربنایی از
سطح کشور پایینتر هستیم و امیدواریم این موضوع

اولین اولویت رزم حسینی باشد.
نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسالمی
افزود :بحث بعدی خود شهر مشهد و مسائل خاص
زائران است که حتما در رابطه با اقامت و حمل و نقل
آنها در تمام حوزههای هوایی ،ریلی و ناوگان زمینی
باید اتفاقات خوبی بیافتد تا هم زائر بیشتری به مشهد
بیاید و هم شهر مشهد از خدماتی که به زائران میدهد
بهرهمند شود.
شــیران خراسانی خاطرنشان کرد :توصیه من این
است از همه قشرها استفاده کند .شایسته ساالری و نه
جریانهای سیاسی را مدنظر قرار دهند .ما در این زمینه
آسیب زیادی دیدیم و متاسفانه افراد مناسب و خوبی
را به لحاظ مســائل سیاسی از گردونه اجرایی حذف
کردند .خواهش من از استاندار این است که معیارش،
شایسته ساالری باشد نه جریانهای سیاسی و از تمام
سالیق سیاسی شایسته استفاده کند.

برقراريپروازدرمسيرمشهدبهزنجان
مســير پروازي مشهد  -زنجان  -مشهد براي
خدمت رساني به مسافران و زائران عملياتي شد.
این پرواز در روزهای شــنبه و چهارشــنبه هر هفته
توسط شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با هواپیمای MD
انجام می شود.
طبق برنامه ی پروازی اعالم شــده ،پرواز شــرکت
هواپیمایی ایران ایرتور با شماره  8016مسیر مشهد -

زنجان؛ ساعت  15:00فرودگاه مشهد را به مقصد زنجان
ترک مي كند ،و ســاعت  16:30در فرودگاه زنجان به
زمین مي نشيند.
پرواز برگشت نيز با شــماره  8017ساعت ،17:30
فرودگاه زنجان را ترک مي كند و ســاعت  19:00وارد
فرودگاه مشــهد می شود .فعالیت این پرواز از  22دی
ماه 1397آغاز خواهد شد.

درخواستفعاالنصنفرایانهخراسانازوزیرارتباطات

همزمان با حضور وزیــر ارتباطات و فناوری
اطالعات در مشهد ،فعاالن صنف رایانه خراسان
با امضای طوماری خواستار تغییر روند اداره کل
ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان رضوی و
سپردن این اداره کل به افراد متخصص شده اند.
بنابــر آنچه منابع مطلع بــه خبرنگار دنیای اقتصاد
گفتهانــد در این نامه اعتراضــی که به امضای اعضای

هیات مدیــره اتحادیه رایانه و ماشــین های اداری و
همچنین اعضــای هیات مدیره نظــام صنفی رایانه
ای خراســان رضوی رسیده اســت به تالش های بی
نتیجه دو ســاله امضا کنندگان بــرای ایجاد تعامل با
این اداره کل اشــاره شده و از عملکرد این نهاد انتقاد
شده است.
امضا کنندگان این نامه اعتراضی که عملکرد ناکارآمد

این اداره کل را یکی از عوامل تحریم نمایشــگاه رایانه
مشهد از ســوی اعضای صنف رایانه می دانند از وزیر
ارتباطات خواستهاند تا برای همکاری بین بخش دولتی
و خصوصی و همراهی با سیاست ها و راهبردهای آن
وزارت خانه ،نسبت به انتصاب فردی با تجربه که دارای
روحیه تعامل اســت با عنایت ویــژه و به قید فوریت
اقدام کند.

دوشنبه 17دی ماه 1397
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مدیرکلآموزشفنیوحرفهایخراسانرضویخبرداد

مهارتآموزی بیش از  1500نفر از
زنانسرپرستخانوارحاشیهشهر

دنیای اقتصاد  -مدیرکل آموزش فنی و
حرفهای خراســان رضوی از ورود 40
درصد از مهارت آموزان استان به بازار
کار پس از گذشت  4ماه از آموزش خبر
داد.
افشین رحیمی در نشســت خبری خود گفت :از سال گذشته
تاکنــون 6000نفر در طرحهای مهارت آموزی شــرکت کردند؛
طی بررسیهای انجام شده از بازخورد اقدامات خود 25 ،درصد از
افرادی که دورههای مهارتآموزی را طی کردند ،پس از گذشــت
 2ماه مشــغول به کار شــده و حدود 40درصد از این افراد پس از
گذشت 4ماهواردبازارکارشدند.ویافزود:درحالحاضر 63پایگاه
مهارتآموزی در حاشیه شهر مشهد ،نیشــابور ،تربت حیدریه و
سبزوار داریم و در سه ماهه اول امسال 1560نفر از زنان سرپرست
خانواردرحاشیهشهرمهارتهاییرافراگرفتند.
رحیمی با اشاره به فعالیت 52مرکز دولتی و 879آموزشگاه آزاد
در حوزه فنی و حرفه ای اظهار کرد :امســال  30درصد تجهیزات
مورد نیاز برای آموزش توســط مجموعههای خیریه و اوقاف تهیه
شده و مابقی آن توسط دولت فراهم میشود .وی خاطرنشان کرد:
در فروردین امســال به صنعت نیز ورود کردیم و مراکزی در جوار
صنایعی فوالد نیشابور ،نیان الکترونیک و اتحادیههای رستوران
داران قرار گرفتند .همچنین طی تفاهمنامهای ،سربازان در مدت
نظاموظیفهخودمیتوانندمهارتهاییرافراگیرند،درسالگذشته
 2411نفر در پادگانها آموزش دیدند و در ســال جاری نیز تاکنون
 5291نفر مهارتآموزی را با مدارک تحصیلی مختلف فراگرفتند.
رحیمی طرح «ایران مهــارت» را یکی از طرحهای جدید آموزش
فنی و حرفه ای خواند و گفت :در این طرح به دنبال این هستیم که
دانشآموزان اول متوسطه مهارتی را کسب کنند تا از این طریق در
آیندهواردبازارشوند.همچنینازدیگراقداماتآموزشبهزندانیان
اســت تا پس از گذران دوره محکومیت خود ،آمادگی الزم را برای
ورودبهجامعهراداشتهباشندوازمعضالتاجتماعینیزجلوگیری
میشــود .این طرح در 12زندان استان انجام شده است .مدیرکل
آموزش فنی و حرفهای خراســان رضوی از آموزش مهارتهای این
سازماندر 27مرکزدرماناعتیاداستانخبرداد.ویگفت 9:ماهه
در سال جاری 8212نفر در 236روستا از آموزشهای فنی و حرفه
ای بهره بردند؛ 22درصد از این روســتاها ،روستاهایی باالی100
خانوارهستند.ویدرپاسخبهسوالیدرخصوصاینکهگردشمالی
اداره کل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی چه میزان است،
گفت :هیچگاه خودم جزئیات اطالعات مالی را ندارم .سهم سازمان
فنی و حرفه ای ما در میان نظامهای آموزشــی همچون آموزش
وپرورش ،وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان در سال گذشته1.3
درصدازبودجهبودهاست.

برگزارینمایشگاهبورس،بانک،بیمهو
رفتارهایاقتصادیدرمشهد
دنیای اقتصاد -مدیرکل دفتر جذب و
حمایت از سرمایهگذاری استانداری از
برگزاری نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و
رفتارهای اقتصادی در بهمن ماه سال
جاری خبر داد.
شــکوه میرشــاهی در گفتوگو بــا خبرنگار ما ،اظهــار کرد:
فرهنگسازی و ارتقای جایگاه بازار ســرمایه در خراسان رضوی
طی سالهای گذشته یکی از اولویتهای استان بوده که در همین
راستا ،از سال  95برگزاری نمایشگاهی با محوریت بازار سرمایه در
دستورکار قرار گرفته است .وی ادامه داد :سال جاری نیز به سیاق
سالهای گذشته این نمایشگاه در روزهای  16تا  19بهمن ماه در
محلدائمینمایشگاههایبینالمللیمشهدبرگزارخواهدشد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایهگذاری اســتانداری
خراســان رضوی با بیان اینکه متاســفانه خراســان رضوی طی
سالهای اخیر شــاهد رفتارهای مخاطرهآمیز اقتصادی در بین
عامه مردم بوده اســت ،عنوان کرد :یکــی از دالیل مهم در مواجه
شدن استان با مشکالتی چون بحران موسسات مالی و یا معضلی
کــه در جریان پدیده بــا آن مواجه بودیم ،عدم آشــنایی مردم با
ادبیات سرمایهگذاری است .میرشــاهی افزود :آشنایی با ادبیات
ســرمایهگذاری باعث میشــود تا مردم تفاوت بین نرخ ســود
منطقی را با نرخهای سودی که در جریانهای اخیر توسط برخی
سودجویان به مردم اعالم شــد ،متوجه شده و مورد سوء استفاده
قرار نگیرند و همچنین با حوزههای جدید سرمایهگذاری در بازار
سرمایه مانند فرابورس ،بورس کاال ،ابزارهای مشتقه و همچنین
خدماتجدیدصنعتبیمهکشورآشناشوند.
وی در خصوص این نمایشــگاه تصریح کرد :هدف از برگزاری
چنین نمایشگاههایی این اســت که عموم مردم با شرکت در آن
با انواع مختلف ســرمایهگذاری مطمئن و قانونی آشــنا شده و در
حوزههایارزشآفرینسرمایهگذاریکنند.
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قرارداد ۲۵۰۰واحد مسکونی از ابتدای شورای پنجم شهر تاکنون بسته شده که پروژههایی همچون علویه و ۲۱۲۰واحد مسکونی در این قرارداد قرار گرفته است

دنیای اقتصاد -نماینده بهیاران وابســته به
مجمع نمایندگان بهیاری خراســان رضوی از
درد هزاران نفــری میگوید که با هزاران امید
و آرزو و برای تامین معیشــت زندگی خود و
خانوادههایشان ،پولی را برای شرکت در «طرح
بهیاری» تهیه کردند و در دروههای آموزشی
این طرح شرکت کردند اما تنها روزنه امید آنها
با برخی از اقدامات از ســوی نظام پرستاری از
بین رفت.
مسعود زمانی در گفتوگو با خبرنگار ما درباره این
طرح و فراز و نشیبهایش میگوید :طرحی در سال
 93در وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی به
عنوان «طرح تحول سالمت» کلید خورد که در سال

 94به اجرا درآمد .البته این طــرح با عنوان بهیاری
یکساله یا همان کمک پرستاری یکساله مطرح شد.
وی ادامه میدهد :در ابتدا ،برای اجرای طرح بهیاری
یکســاله نظام پرســتاری ،دریافت مبلغ  5میلیون و
 600هزار تومان از هر متقاضی پیشــنهاد شــد اما
این مبلغ از ســوی وزارت کشــور پذیرفته نشد و در
نهایت ،مبلغ  3میلیــون و  600هزار تومان تصویب
شد .اما با انصراف نظام پرستاری از اجرای طرح ،چهار

سهم 100میلیاردیبافتهایفرسوده
استانومشهدازبودجه98

رضویابالغشود،بازهممشکالتمشهدراچندانمرتفع
نمیکند .جمشیدی در خصوص سهم اعتبارات استان
از بودجه زیارت در ســال 98عنوان میکند :دولت برای
بودجه زیارت در سال آینده هم  15میلیارد تومان برای
سهشهرمشهد،قموشیرازپیشبینیکرده بااینتفاوت
که در قســمت دوم بودجه درنظر گرفته شده است؛ در
سال 98دوقسمتسقفبودجهداریمکهاولینسقفآن
احتمالتحققشدنآنبیشتراستوسقفدومیکهاگر
منابعخاصیرویدهد،مصارفاننیزانجامخواهدشد.
وی میافزایــد :درنتیجه 15میلیارد تومان ســهم از
بودجه زیارت در قسمت دوم بودجه درنظر گرفته شده
که احتمال اینکه این بودجه محقق نشــود ،وجود دارد
و یا حداقل بــه اندازهای که اگر در قســمت اول بودجه
منظور میشــد ،به محقق یافتن آن اطمینان بیشتری
بود که بدین صورت نیســت .رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی خراســان رضوی با بیان اینکه بودجه سال
 97استانومشهدبرایبافتفرسودهوحاشیهشهرهای
کالنشهرها و شهرهای مذهبی  130میلیارد تومان بود،
خاطرنشــان میکند :تاکنون  21میلیارد تومان از 30
میلیاردتومانمربوطبهمشهدابالغشدهاست.
جمشیدی میگوید :برای ســال  98دولت این دو
ردیف را در جهت تجمیع ردیفهــای متفرقه ادغام
کرده و تنها یک ردیف از سهم بودجه به عنوان بهسازی
حاشیه شهرها و بافت فرســوده و ساماندهی حاشیه
کالنشــهرهای مذهبی داریم که برای سال 98برابر با
 100میلیارد تومان است .اما در حال پیگیری هستیم
که سهم مشــهد را جدا کنیم تا ســهم این شهر را در
ردیفیمستقلداشتهباشیم.

امورآگهیهای روزنامه

0912 419 86 35

درمشهد

ادارهنظاممهندسیساختماندرسالآیندهبابودجهحداقلی
کردن مصوبات و کوتاه کردن دست دالالن و واسطههای
پیرامونسازمانرااجراکردیم.
وی ادامه داد :برای شفاف سازی امورات فنی و اجرایی
برای37هزارو 500نفرمهندسدرسطحاستانکارتابل
الکترونیکی راهاندازی و از تــردد و صرف وقت و هزینه
جلوگیری کردیم تا نیاز به حضور فیزیکی مهندســان
در سازمان نباشد .با اســتناد به ماده 2و  15قانون نظام
مهندســی و همچنین ماده  73آئین نامــه اجرایی با
رویکردیقانونی،نظارتبرحسنارائهخدماتمهندسی
جایگزیننظارتبرارائهخدماتمهندسیشد.بدینمعنا
که بطور مستمر سازمان باید نسبت به پیگیری عملکرد
مهندســان متعهد دخیل در پروژه بوده و تأکید بر ارائه
گزارش کار از طرف ایشــان باشد .همچنین ،با توجه به
کاهش بودجه سال آینده ،سازمان را با سرمایه علمی و

آیتاهللاحمدعلمالهدی،امامجمعهمشهد،درحاشیه
اینمراسماظهارکرد:بخشیازاینپروژهسهمشهرداری
اســت و مخصوص فقرای منطقه است که یا از مسکن
مستحکم برخوردار نیســتند یا در جای نامساعدی از
نظر طرحها و پروژههای آبادانی حاشــیه شهر زندگی
می کنند ،بنابراین اقدام شهرداری قابل تقدیر است .در
واقعدراینجادوحرکتانجاممیگیردیکحرکتتامین
مسکن افرادی است که دارای مسکن مناسب نیستند و
حرکت دوم در جهت توسعه آبادانی منطقه حاشیه شهر
برای اجرای طرحها و پروژههای آبادســازی است .وی
افزود ۴۰۰ :واحد از این پروژهها سهم شهرداری است و
آقای حسینعلیزاده،خیر مسکن ساز ۱۶۰۰واحددیگر
را با شرایط سهل و ســاده در اختیار افراد فاقد مسکن و
عمدتافاقدینمسکنحاشیهشهرقرارخواهدداد.

zاولویت شهرداری ،رونق اقتصادی مناطق کم برخوردار
است

محمدرضا کالیی ،شهردار مشــهد نیز در خصوص

افزایــش کاربریهای مجتمعهای مســکونی به ویژه
در شهر مشهد اظهار کرد :ســاخت این  3000واحد با
اهدافی چون الگوسازی و نمونهســازی در زمان شروع
اولین پروژه آغاز شد تا در نهایت این الگو به تدریج توسعه
پیداکرد.
وی ادامــه داد :اینکه محدودهای را حاشــیه شــهر
می دانیم به این دلیل است که گفتوگوی آن محدوده با
سایر محالت و نقاط شهر قطع شده؛ این امر منجر شده
که این مناطق از متن به حاشیه رانده است .بنابراین باید
اقدامات مشخصی در خصوص برقراری دوباره ارتباط و
اینگفتوگوانجامدهیم.
وی در خصوص اهمیت مساله کسب و کار و تاثیر آن
در حاشیه شهر ،عنوان کرد :کسب و کار موضوع مهمی
است که میتواند در حاشیه مشهد تحول و حس تعلق
و گفتوگو را فراهم کند اما ایــن امر به تنهایی از عهده
مابرنمیآید.درنتیجهبخشخصوصی،نهادهایمتولی
باالدســت و آنهایی که میتوانند زمینه را برای توسعه

نامهربانی با بهیاران

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیخراسانرضوی:

دنیای اقتصاد ،ســارا نیکان -رئیس ســازمان
مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت :میزان
سهمتخصیصیازبودجهسال98برایبافتفرسوده
استانومشهدبرابربا100میلیاردتوماناست.
رضا جمشیدی در گفتوگو با خبرنگار ما در خصوص
سهم اعتبارات اســتانی بودجه سال  98اظهار میکند:
سهم اعتبارات اســتانی از بودجه  98در بخش عمرانی
 4/7درصد است؛ این سهم مشــابه سال گذشته است.
سهم اعتبارات استانی از 3درصد نفت و گاز همانند سال
گذشته  5/7درصد اما اعتبارات درصدی ارزش افزوده از
 5/1درصدسالگذشتهبه 4/7درصدکاهشیافتهاست.
وی ادامه میدهد :ســهم اعتبارات اســتانی از قانون
استفاده متوازن از امکانات کشور در سال  97و  98برابر
با 4/8درصد است؛ در نتیجه سهم نسبی استان تغییری
نکردهاماباتوجهبهوضعیتپراکندگیدراستان،وسعت،
جمعیت ،تعدد شهرســتانها ،مرزی بودن استان و زائر
پذیر بودن ما متناسب با شــاخصههای توسعه استان
نیســت و نیاز به افزایش دارد .البته اقداماتی در گذشته
انجام شــده و در دست پیگیری است .امیدواریم که این
اقدامات منجر به افزایش ســطح سهم نسبی اعتبارات
استانشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی
در خصوص ســهم اعتبارات اســتانی از بودجه زیارت
میگوید:سال 96ردیفبودجهزیارتدراستاننداشتیم
امابودجه 15میلیاردتومانیزیارتسال 97تاکنونابالغ
نشده و البته این میزان از بودجه تنها مختصص استان
ما نیست بلکه شامل سه استان خراسان رضوی ،فارس و
قم است .همچنین اگر کل این بودجه به تنها به خراسان

دنیای اقتصاد  -عملیات اجرایی ساخت بزرگترین مجتمع مسکونی شرق کشور با 2120واحد در زمینی به مساحت 282هزار متر
افسانهآشفته
خبرنگار
مربعدرمنطقهکمبرخورداررسالتدرحاشیهشهرمشهدآغازشد.اینپروژهکهبامشارکتبخشخصوصیوشهرداریمشهداجرا
می شود ،قرار است در مدت سه سال در اختیار افراد و محرومان حاشیه شهر قرار بگیرد و از امکانات رفاهی ،خدماتی ،بهداشتی و درمان ،فرهنگی و
آموزشیبرخوردارخواهدبود.درمراسمآغازبهکاراینپروژهبهنقشکلیدیبخشخصوصیوتاثیرآندرحوزهمسکنتاکیدشدبهطوریکهبهگفته
احمد نوروزی ،عضو شورای شهر مشهد؛ اگر افسار این پروژهها در دستان دولت قرار گیرد ،زیانده خواهند بود اما بخش خصوصی با توجه به اینکه بر
تمامجوانبکارازنزدیکآشنااست،میداندکهچطورامکاناتخودرابهکارگیرد.

نمایندهبهیارانوابستهبهمجمعنمایندگانبهیاریخراسانرضویازدردهایاینقشرمیگوید

درمراسمتجلیلازپیشکسوتانصنعتساختمانخراسانرضویمطرحشد

دنیایاقتصاد-همایشتجلیلازپیشکسوتان
و برگزیدگان صنعت ساختمان خراسانرضوی
با حضور  700نفر از مهندســان ،پیشکسوتان و
صاحبنظرانرشتههایساختمانیوتاسیساتی
در تاالر شــهید مطهری مجتمع سپید مشهد
برگزارشد.
محمدحسین شرکاء ،رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمانخراسانرضوی،دراینهمایشبهفعالیتهای
هشتمیندورههیاتمدیرهسازماناشارهکردوگفت:طی
دو ماه ساختار شکنی را در سازمان به جریان انداختیم و
بعد از 23سال روزمرگی ،اصالحاتی را برای بازدهی بهتر،
درجهتکاهشروندبروکراسیاداری،راهبریبهمنظور
الکترونیکیکردنفرایندهایسازمانی،شناسایی،اصالح
وحذفگردشکاراضافیوموازیکاریدرجهتاجرایی
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باحداقلبودجهادارهخواهیمکرد.
شهرامدلفانی،مدیربخشتأسیساتیمرکزتحقیقات
وزارت راه و شهرســازی نیز با اشــاره به قانون اول و دوم
ترمودینامیک و اثرات انــرژی دارای کیفیت و ضرورت
توجه به انرژی تجدید پذیر ،گفت :مصرف انرژی در ایران
در بخش ســوخت خانگی میانگین  30تا  40درصد را
دربرمیگیرد.
درپایانمراسمبیانیههمایشقرائتشدوازانوشیروان
فرشیدیانفر،مهدیرئیسی،محمدرضامحسنین،بهروز
شوقیمطلق،محمدهادیمهدینیا،ماشااهللسعیدیان،
مهدی نقیبــی بیدختی ،ابراهیم مهــدیزاده،محمد
تهرانی یزدی،عزت اهللفتحی ومحمدرضا مظفریان به
عنوان پیشکسوتان و بزرگان صنعت ساختمان استان
تجلیلشد.

نهاد اجرایی دیگر شــامل انجمن پرســتاری ،جهاد
دانشــگاهی ،تعاون ســامت و مرکز آپنای اصفهان
پیش قدم شدند تا بتوانند کمبود نیروی پرستاری را
از این طریق در بیمارستانها تامین کنند.
زمانی اظهار میکند :مدتی از اجرایی شــدن این
طرح نگذشــته بود که نظام پرســتاری ،خــود را از
این طرح کنار کشــید ،اما با جوسازی منجر شد که
دانشجویان پرستاری در خصوص این طرح دست به

اعتراض بزنند؛ درنهایت تمام مفاد این طرح تغییرات
بنیادی پیدا کــرد .این تغییرات از روپوش ســفید
گرفته تا شرح وظیفه بود.
وی میافزایــد :از طرفی قرار بــود که  14هزار نفر
آموزشهــای الزم را فراگیرنــد و  10هــزار نفر نیز
جذب شــوند اما تاکنون از  22هزار نفری که آموزش
دیدهاند ،تنهــا  700را جذب کردند و در خراســان
رضوی قرار بوده که علوم پزشــکی مشهد از  700نفر

کسبوکارهافراهمکنند،بایددرکنارماقراربگیرندودر
اینکاربه ما یاری رسانند.

zآمادگی شهرداری مشهد برای فراهم سازی زمینه
سرمایهگذاری

رضا خواجه نائینی ،معاون اقتصادی شــهردار مشهد
هم اظهار کرد :در  ۱۵ماه گذشــته  ۱۰قرارداد جدید به
امضا رســانده و آنها را آغاز کردیم .یکی از سیاستها در
شورای پنجم رونقبخشی و کیفیت بخشی به مناطق
حاشیه شــهر و کم برخوردار است .قرارداد ۲۵۰۰واحد
مسکونیازابتدایشورایپنجمشهرتاکنونبستهشده
که پروژههایی همچون علویه و ۲۱۲۰واحد مسکونی در
اینقراردادقرارگرفتهاست.
وی ادامه داد :آمادگی ارائــه تخفیف در حوزه زمین
و پروانه ســاخت را داریم تا برای سرمایهگذاران توجیه
اقتصادی ایجاد شود؛ در این پروژهها مراحل اداری را به
سرعتانجامدادهایم.البتهقرارداداینپروژه ۵سالهاست
اما قول انجام شدن آن طی سه سال داده شده است.
آموزش دیده 45 ،نفر را به کار گیرد اما هنوز این افراد
در بیمارستانها مشغول به کار نشدهاند؛ در حالی که
مصاحبه کاری خود را انجام دادهاند و ســه و یا چهار
ماه است که در انتظار هستند.
نماینــده بهیاران وابســته به مجمــع نمایندگان
بهیاری خراســان رضوی اضافه میکند :ما خواهان
ایجاد یک انجمن هستیم تا بتوانیم پیگیر مشکالت
بهیاران خود باشــیم زیرا این انجمنها در سراســر
کشور فعال هســتند و از حقوق اعضای خود حمایت
میکنند .برخی از افراد به امید آنکه بتوانند معیشت
زندگی خــود را تامین کنند ،بــرای آموزش در این
دورههای بهیاری فرش زیر پــای خود را فروختهاند
اما با اتفاقات اخیر ،تحمل شرایط سخت شده است.

افتتاحواحدتولیدیبرای
مرکزدرمانمعتادانمتجاهردرمشهد

دنیای اقتصــاد -وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی در ســفر خود به مشهد از دو طرح
بیمارستانی و یک واحد تولیدی مرکز درمان
معتادانمتجاهربهرهبرداریکرد.
محمد شــریعتمداری ،وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی 14 ،دیماه ،یک واحــد تولیدی مرکز
درمان معتادان متجاهر را افتتاح کرد .وی در مراسم
افتتاح این واحد تولیدی ،اظهار کرد :توجه به قشری
ازجامعهکهدچاربیماریشدهوتبعاتناخوشایندی

برای خود ،خانواده و اجتماع ایجاد کرده اند ،بســیار
ارزشمند است و باید مورد حمایت قرار بگیرند.
وی ادامــه داد :این پروژه میتواند به عنوان یک الگو
به تمام کشــور تعمیم داد و مجموعه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی دولت هم هرگونه
حمایت در این راستا بتواند انجام خواهد داد.
در ادامه حمیدرضا پور یوســف ،مدیرکل سازمان
بهزیســتی خراســان رضوی گفت :بیماران معتاد
تاکنون در مراکز ماده  ۱۶بهزیســتی ســم زدایی و

درمان میشــدند اما به دلیل محرومیت از شــغل،
مســکن و خانواده پس از مدتی کوتــاه لغزش پیدا
میکردند و مجددا به مراکز درمانی باز میگشــتند
و این رهایی و ســقوط ،بارها و بارها تکرار میشد اما
اکنون ســازمان بهزیســتی و تجمیع فرصتهای
شغلی امکان اســکان در خانه بین راهی و در جوار
محیــط درمانی ،موقعیت را ایجاد کــرده که بدون
تردید به پاکی و ســامتی پایدار مددجویان منجر
خواهدشد.

دوشنبه 17دی ماه 1397
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دنیایاقتصادازهمایشملیمدیریتآبدرشرقکشورگزارشمیدهد

سایه بیسیاستی برسرآب

گزارش

تصمیم سازان فعلی در بعضی حوزه های اجرایی ،بهترین
نیستند،باعلمروزودانشتخصصیمربوطهآشناییندارند
و این مســائل باعث بروز مشکالت بسیاری می شود و باید
اصالح شود .وی با اشــاره به مهاجرت های گسترده مردم
ساکن استان سیستان و بلوچستان که از بحران در بخش
آب و اقتصاد نشات می گیرد ،اظهار کرد :تا زمانی که اقتصاد
ما و یارانه ای باشــد ،نمی توان به توسعه اندیشید .آنچه در
شرق کشور اتفاق افتاده ،معلول برخی سیاستهای غلط
توسعهای اســت .کیخا از عملکرد دولت و مجلس در قانون
گذاری ،برنامه ریزی و اجرای مصوبات برای اصالح وضعیت
برداشتآبانتقادکردوگفت:اگردرحوزهآبنیازبهاصالح
قوانین باشــد ،حتما مجلس همکاری الزم را در این باره به
عملخواهدآورد.

مطالعات راهبردی با وزارت جهاد کشــاورزی یادآور شد:
تهیه طرح جامع بهره وری که از سال  93آغاز شده و تفاهم
نامهاخیرابهامضایطرفینرسیده (رئیساتاقایرانووزیر
جهاد کشــاورزی) و در ادامه به تفکیک ملی و استانی تهیه
شده و استان خراسان رضوی اولین استانی است که پیش
نویسآنراتهیهکردهاست.

شافعینقبیهمبهبرنامههایپنجسالهتوسعهزدوتدوین
آنهارابانگاهعدالتخواهانهدانستکههیچیکبهاهدافشان
نرسیده اند .او این را هم گفت که توسعه منطقه ای چه قبل
و چه بعد از انقالب به این بستگی داشته که آیا افراد با نفوذ
محلیدرتدوینآنهانقشداشتهاندیاخیر؟اگرچنینبوده،
آن منطقه توسعه را شــروع کرده اما اگر افراد با نفوذ محلی
حضورنداشتند،آنمنطقهدرفقروفالکتباقیماندهوهنوز
درفقرغوطهوراست.

رئیس اتاق ایران از ایجاد صنایع پر آب بر در مناطقی که
با تانکر به روستاهایش آبرســانی میشود هم انتقاد کرد و
خراسان را بحرانی ترین نقطه کشور در بحث آب دانست .او
همچنینبابیاناینکهقوانینزیادیدرکشورتصویبشده،
در عین حال به فرار مجریان از اجرای آنها به عنوان مانعی در
بهبودوضعیتآبیشرقکشوراشارهکرد.ویابرازامیدواری
کردکهبرگزاریاینهمایششروعحرکتیبزرگباشدوبه
ورود جدیتر مردم و بخش خصوصی به مســاله آب منجر

شــود و در ادامه راه تاثیرگذاری مثبت تشکل های بخش
خصوصیومردمنهادراببینیم.

zتصمیماتغیرکارشناسی،بالیجانکشور

اما احمدعلی کیخا ،رئیس کمیســیون کشاورزی ،آب و
منابعطبیعیمجلسفقروچالشهایاقتصادیموجوددر
برخی مناطق شرقی کشور را معلول سیاست های توسعه
ایغلطدانستوگفت:متاسفانهتصمیماتتصمیمگیران
کشــور بر مبنای کارشناســیهای علمی نیست؛ بعضی

بنفشه زهرایی ،مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای
بهرهوری آب و آبفا کشــور نیز به لزوم همراهی و هم افزایی
بخش خصوصی در اجرای برنامه سازگاری با کم آبی اشاره
و اظهار کرد :دولت امروز در نقطه افزایش ظرفیت تامین و
کاهش تلفات گیر کرده و انگار راهکار دیگری بلد نیست و
فقط میتواند بــرای تبادل آب بین بخشها ســاز وکاری
ایجاد کند اما اصل اقدامی که برای سازگاری باید انجام شود
نیازمندهمراهیبخشخصوصیاست.
وی افزود :در واقعیت در استانی مثل خراسان رضوی در
انتهای چرخه از بین رفتن بخشــی از منابع آب زیرزمینی
هســتیم و باید بهترین بازچرخانی و افزایش بهره وری آب
در این اســتان اتفاق میافتاد و نیاز کشاورزی از طریق آب
مجازیتامینمیشد.

zمشکلازسیستممدیریتآبدرکشوراست

عباس کشاورز ،معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی
نیزبحرانآبدرکشورراناشیازکوتاهیدربخشمدیریت
آبی خواند و گفت :بحــران آب به تنهایی متوجه عملکرد
بخش کشاورزی و یا صنعت نیست؛ بلکه مشکل از سیستم
مدیریت آب در کشور نشــات می گیرد که به مولفه های
متعددومهمبیتوجهبودهوظرفیتهایاکولوژیکینمونه
ای از آنهاست .وی ادامه داد :در شرایط کنونی نباید تمرکز
صرفا بر مســاله «تامین آب» به عنوان راه حل برون رفت از
بحران باشد بلکه باید با تمرکز بر رفع و حل مسائل مرتبط
با «ناپایداری منطقه» و مدیریت یکپارچه طبیعی و اصالح
زیرساخت ها ،برای برون رفت از بحران آب در شرق کشور
اقدامکرد.
کشاورزمعتقداستتازمانیکهمدیریتآبدولتیباشد،
اوضاع و شرایط مان همین خواهد بود .تمامی آحاد جامعه
باید به اهمیت مدیریت آب توجه کنند و واقف شــوند .یک
رویکرد مدیریتی کارآمد در این حوزه مســتلزم مشارکت
آحادجامعهاست.

zرفعچالشهایشرقکشورباحلمسائلسیاسیپیونددارد

دنیای اقتصاد  -همایش ملی مدیریت آب در شرق کشور به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد و سخنرانان حاضر در این
زهرا صفدری
خبرنگار
همایشبهبیانراهکارهابرایجلوگیریازتشدیداینبحرانودرنتیجهبهبودوضعیتآبیاستانهایخراسانرضوی،شمالی،جنوبی
و سیستان و بلوچستان پرداختند .برنامه های اشــتباه مدیریت آبی در ادوار گذشته ،افزایش حفر چاههای غیر مجاز ،اضافه برداشت از دشتهای
در آستانه بحران و به ویژه عدم اصالح الگوی کشت در ســالهای اخیر به عنوان مهمترین دالیل بروز این بحران در استانهای شرقی مطرح شد.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران از نحوه تصمیم گیری در کشور برای نقاط مختلف انتقاد کرد و مشکالت موجود را ناشی از مشکل در
سیستمقاعدهگذاریدرکشوردانست؛اومعتقداستنمیتوانبراییککشورباتنوعاقلیمیوقومیتیبرنامهایواحددرمرکزنوشتوتوقعداشت
آنبرنامهیکساندرگیالنوسیستانوبلوچستاناجراشودوگرهیازمشکالتمناطقمختلفبازکند.

سرعتبخشیدراجرایطرحتعادلبخشینامبرد.

zاجرایبرنامه سازگاریباکمآبی نیازمندهمافزاییبخش
خصوصیاست

اما محمدحســین پاپلی یزدی ،اســتاد دانشگاه تربیت
مدرس از نبود عزم ملی برای توسعه شرق ،کم بودن تعداد
نمایندگان شــرق کشور نسبت به مســاحت و عدم اتحاد
همین تعداد کم نمایندگان از بزرگترین مشکالت توسعه
شرق کشور انتقاد و خطاب به کیخا گفت :شما که چندین
دورهنمایندهمجلسشورایاسالمیهستیدنبایدازمجلس
انتقادکنید،انتقادرابگذاریدبرایمردمومادانشگاهیان.وی
با طرح این سوال که چرا باید مسابقه بگذاریم تا معادن را در
ظرف 30تا 40سالتمامکنیم؟افزود:بهرهبرداریوفرآوری
تولیدات معدنی شرق کشور باید دانش محور باشد .عالوه بر
این باید با تولیدات کم معدنی ،محصوالت با ارزش باالتری
تولیدکنیم؛تولیدتیرآهندرحجمباالبهنفعمانیست.
استاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در شرق کشور
عالوه بر بحران آب ،بحران خاک نیز داریم ،عنوان کرد :ما بر
روی خاک حاصلخیز ،مسکن می سازیم و در خاک شور به
دنبال کشت محصوالت کشاورزی هستیم .وی تاکید کرد:
حل معضل کم آبی در مناطق شرقی در گرو کشت گیاهان
داروییومحصوالتینظیرزعفران،زرشکوعناباست.

 zاتاق بازرگانی در حوزه عملیاتی مدیریت آب ،پیشرو و
اثرگذار بوده است

علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی و آب
اتاق مشهد نیز به موضوع آب مجازی به عنوان یکی از مهم
ترینموضوعاتیکهدرروابطدیپلماتیکبایدپیگیریشود،
اشــاره و اظهار کرد :در این راستا ،از سازمان توسعه تجارت
خواستهایممیزانمبادلهآبمجازیرااستخراجکند.
شــریعتی مقدم با اشــاره به اهمیــت و پیوند بخش
کشــاورزی و صنایع تبدیلی با اقتصاد ،گفت :باید توجه
ویژه ای به ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی صورت
بگیرد ،سهم تســهیالت این بخش بسیار ناچیز است و
برای تغییر و تحول در این بخش عالوه بر کارهای خوبی
که در سال های اخیر انجام شده ،نیاز به یک نقطه عطف
داریم؛ ما امروز هم از نظر کار علمی در دنیا عقب هستیم و
هم سرمایه گذاری به طوری که نسبت سرمایه گذاری و
تسهیالت دهی به بخش کشاورزی به برخی بخش ها از
جملهخدماتبسیارپایینوکماست.

 30zدرصد کسری آب در آبخوانهای کشور مربوط به
استانهایشرقیاست

عبداهلل فاضلی ،دبیر اجرای طرح تعادلبخشی آبهای
زیرزمینی شــرکت مدیریت منابع آب ایران هم 30درصد
کســری آب در آبخوان های کشور را مربوط به استان های
شرقی عنوان و اضافه کرد :در 70سال گذشته حدود هشت
و نیــم میلیارد متر مکعب بار اضافه بــر آبخوان های این
چهار استان وارد شده است .طبق برنامه وزارت نیرو ،میزان
برداشت آب در این مناطق باید حدود 5میلیارد متر مکعب
باشد تا تعادل برقرار شود و در حال حاضر شاهدیم که 1/7
برابراضافهبرداشتاتفاقمیافتد.
وی تاکید کرد :خراســان رضوی بیشترین سهم کسری
مخزن کل کشــور را با 21درصد به خود اختصاص داده که
رقمبسیارنگرانکنندهایاستونسبتبهاستانهایدیگر
بایدباعجلهوسرعتبیشتریبرنامههارابرایکنترلافتو
کسریمخزندرایناستانهااعمالکرد.
فاضلی از ضرورت داشــتن نگاهی یکســان به موضوع
آبهای زیرزمینی ،همسویی اجرای پروژه ها با اقدامات در
دستانجامبرایایجادتعادلدرآبخوانها،تقویتاعتبارات،
جدیت در اجرای مصوبات شــوراهای حفاظت منابع آب
و مشــارکت ذینفعان به عنوان برخی از پیشنهادات برای

zساالنه 16دشتکشوربحرانیمیشود

بحران امروز آب در کشــورمان ماحصل  50ســال سوء
تدبیر اســت ،این چالش از زمان اصالحات ارضی آغاز شد و
تاکنون ادامه دارد و از سال 90تا 97ساالنه 16دشت کشور
بحرانی میشوند .اینها نکاتی است که سیدمحمدحسین
شریعتمدار،سرپرستمرکزمطالعاتراهبردیکشاورزیو
آب اتاق ایران به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این همایش
مطرحکرد.
وی معتقد اســت میتوان ساماندهی و ترمیم منابع آب
کشوررابااستفادهازتعادلبخشیمنابعزیرزمینی،افزایش
بهره وری ،آبخیزداری ،استفاده از آب باران ،کاهش ضایعات
بازچرخانیآبو...حلکرد.
شــریعتمدار با اشــاره به انعقاد تفاهم نامــه مرکز ملی

شافعی :توسعه منطقه ای چه قبل و چه
بعد از انقالب به این بستگی داشته که
آیا افراد با نفوذ محلی در تدوین آنها
نقش داشته اند یا خیر؟
اگر چنین بوده ،آن منطقه توسعه را
شروع کرده اما اگر افراد با نفوذ محلی
حضور نداشتند ،آن منطقه در فقر و
فالکت باقی مانده است

کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایفا میکنند؟

عکسها :روابط عمومی اتاق مشهد

پلیمیانفعاالناقتصادیودستگاههایاجرایی

دنیــای اقتصاد -اتاق بازرگانــی از طریق10
کمیسیون تخصصی خود ارتباط مستقیمی با
اعضابرقرارمیکندواعضاازاینطریقمیتوانند
مسائل و مشکالت و دغدغههای خود را به اتاق
منتقلکنند.
درکمیسیونهایاتاقمشهدازجملهکمیسیونهای
تجارت ،گردشــگری و خدمات ،حقوقــی و قضایی،
حملونقل و ترانزیت ،صنعت ،کشاورزی و آب ،صدور
خدماتفنیمهندسی،بهبودمحیطکسبوکار،معدن
و صنایع معدنی و ســرمایه گذاری و تأمین مالی ،اعضا
عالوه بر حوزه تخصصی خود مســائل عمومی اقتصاد
کشــور و موضوعات بینالمللی را مورد بررسی ،نقد و
تحلیل قرار داده و در شکلدهی نظرات اتاق بازرگانی به
عنوانمشاورسهقوهنقشمؤثریدارند.ایننکتهنظرات
به صورت گــزارش ،نقد ،پیشــنهاد و تحلیل از طریق

خروجیکمیسیونهاازطریقدبیرخانه
شورای گفتوگو و با انجام کار
کارشناسی عمیق تر در این شورا برای
عملیاتی شدن به دستگاه های اجرایی
استان منتقل می شود

هیأت رئیسه اتاق در اختیار سایر نهادها قرار میگیرد.
همچنین خروجی کمیســیونها از طریق دبیرخانه
شورای گفتوگو و با انجام کار کارشناسی عمیق تر در
این شــورا برای عملیاتی شدن به دستگاه های اجرایی
استانمنتقلمیشود.
در تعریف کمیسیونها میتوان گفت آنها سنگبنای
فکریومشورتیاتاقبازرگانیهستندکهسیاستهای
این تشکل را برای فراهم کردن موجبات رشد و توسعه
اقتصادی کشــور و اســتان تئوری پردازان میکنند و
برنامههــا و قوانین اقتصادی را که بــر حوزه مربوط به
کمیسیون تأثیر میگذارند ،موشکافی و مواضع بخش
خصوصیراتهیهمیکنند.
یاسر مهرآور ،رئیس امور هماهنگی
کمیســیونهای تخصصــی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی است .او در گفتوگو
با خبرنگار ما به بررســی و ارائه نظر
مشورتی درباره مسائل اقتصادی استان و کشور در امور
مربوط به کمیســیون ،شناســایی و گــردآوری آمار و
اطالعات تخصصی حوزه فعالیت کمیسیون ،برگزاری
سمینارها ،کنفرانسها و جلسات تخصصی در چارچوب
سیاســتهای اتاق ،احصاء و بررسی مسائل و مشکالت
اعضاء و فعاالن اقتصادی در امور مربوط به کمیسیون و

بررسی موارد پیشنهادی و ارجاعی هیأت رئیسه اتاق و
اعضای کمیســیون به عنوان وظایف کمیســیونهای
تخصصی -مشورتیاتاقاشارهمیکند.
مهرآور درباره تغییرات کمیسیونهای اتاق مشهد در
سالهای اخیر میگوید :در سالهای اخیر و به خصوص
از ابتدای مهرماه  1394که زمان شروع به کار جلسات
کمیسیونها در دوره هشــتم هیأت نمایندگان بوده،
پیشرفتهایچشمگیریدرفعالیتآنهاایجادشدهاست؛
دراینسالهاشاهدارتقاءجایگاهکمیسیونهایاتاقدر
مراکزسیاستگذاری،تصمیمگیریوتصمیمسازیدر
سطح استان بوده ایم ،در حال حاضر کمیسیونها نقش
پل ارتباطی تخصصی بین اتاق و اعضا و ذینفعان خود را
دارند .ارتباط موثر و همکاری کمیسیونها با دبیرخانه
شــورای گفتوگو ،شورای پژوهشــی و مرکز آموزش
اتاق از دیگر اتفاقات مثبتی اســت که در طی سالهای
اخیر باعث کارآمدتر شدن خروجی های کمیسیونها
شدهاست.
وی میافزایــد :یکــی دیگــر از اقدامــات مثبت
کمیســیونها ایجاد بدنه کارشناسی با حضور اعضا و
ذینفعان در قالب کمیتههای تخصصی است .در حال
حاضر همه کمیســیونهای تخصصی اتاق انجام کار
کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با خود را در
کمیته های تخصصی پیگیری می کنند .ایجاد ارتباط

موثربینبرخیازکمیسیونهایاتاقمشهدواتاقایران
نیز به اثربخش شدن کمیسیونها کمک زیادی کرده
است که این ارتباط خود باعث انتقال موضوعات به اتاق
ایران می شود و پیگیری این موضوعات در سطح ملی را
امکانپذیرمیکند.

اخیردرخصوصهمهموضوعاتودستورکارهایجلسات
کمیســیونها ،گزارشــات کارشناســی ارائه می شود و
موضوعات به صورت خام در جلسات کمیسیونها مطرح
نمیشود که این خود باعث شده تا مصوبات کمیسیونها
دقیقتر،کارشناسیشدهوهدفمندباشد.

رئیس امور هماهنگی کمیســیونهای تخصصی اتاق
مشهد درباره برنامه ریزی برای جلوگیری از موازیکاری
کمیسیونهااظهارمیکند:همهکمیسیونهادرابتدایهر
سال اولویتهای کاری خود را به دبیرخانه امور هماهنگی
کمیسیونهای تخصصی اتاق ارائه می کنند .در سالهای

تعدادجلساتکمیسیونهایتخصصیاتاقمشهددرسهسالاخیر
تعداد جلسات کمیسیون

ردیف

نام کمیسیون

1

تجارت

2

حقوقی و قضایی

3

3

بهبود محیط کسبوکار

5

4

حمل و نقل و ترانزیت

7

13

5

معدن و صنایع معدنی

5

12

6

سرمایهگذاری و تأمین مالی

7

7

8

7

صنعت

7

7

7

3

8

کشاورزی و صنایع تبدیلی

6

16

14

6

40

9

صدور خدمات فنی و مهندسی

6

4

6

3

19

10

گردشگری

0

7

17

6

30

نشستهای مشترک،
همایشها ،سمینارها

 6ماه دوم 1394

1395

1396

 6ماه اول 1397

جمع جلسات

4

8

10

6

28

16

11

7

3

24

10

7

8

4

24

14

7

2

29

5

12

7

36

9

6

28

10

24

15
21
5
8

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com
zضرورتاجرایبازچرخانیآبخاکستریدرمشهد

یکی از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست
خراسان رضوی نیز با بیان اینکه تأمین آب شهر مشهد
با جمعیتی بالــغ بر 3میلیون و 200هزار نفر ســاکن
و حدود  30میلیون نفر زائر در ســال با در نظر گرفتن
شرایط اقلیمی و بحران آب از دغدغه های مهم و اساسی
مسئوالن و دســتگاه های ذی ربط است ،می گوید :در
مدیریت مصرف آب قطعا مصرف کنندگان آب شهری
بهویژه در بخش خانگی نقش بســیار مهمی دارند ،زیرا
قطعا درست مصرف کردن با کم مصرف کردن متفاوت
است.
بتول عابدی به این نکته اشاره دارد که استفاده از لوازم
کاهنده مصرف آب شــرب که با هزینه گزاف تامین و با
مشــکالت فراوان در اختیار شهروندان قرار می گیرد از
پیشنیازهایاستفادهدرستازآبشرباست.
در حال حاضر 70 ،درصد شبکه جمعآوری فاضالب
شهر مشــهد اجرا شــده و روزانه ب ه طور متوسط245
هزارمترمکعب معادل 90میلیون مترمکعب درســال
پساب تولید می شود که بعضا کیفیت بسیار خوبی نیز
دارد ،از طرف دیگر بازچرخانی فاضالب به صورت محل
یو لوکال و استفاده در فضای سبز شهری نیاز شهرداری
در اســتفاده از آب با کیفیت در فضای ســبز شهری را
مرتفع می کند .این کارشــناس محیط زیست اضافه
می کند :در منازل نیز در صورت تایید دانشــگاه علوم
پزشکی برای استفاده از فاضالب خاکستری که بخش
عمده و قابل توجه فاضالب خانگی را تشکیل می دهد،
در شستوشــوی خودرو ،فالش تانک ،شستوشوی
محوطه و  ...میتوان شــاهد مدیریــت مصرف و بهینه
سازیاستفادهازآببود
عابدیبابیاناینکه  30درصدازآبشربشهرمشهد
از منابع آب سطحی و  70درصد از منابع آب زیرزمینی
تامینمیشود،بیانمیکند:همشهریانبایدبهایننکته
نیز توجه داشته باشــند که دشت مشهد که آب شرب
شــهر از آن تامین می شود ،دشــتی ممنوعه و بحرانی
اســت و در میانگین درازمدت  88میلیون متر مکعب
کسری مخزن دارد و عدم مصرف درست و بهینه یا عدم
بازچرخانی فاضالب شرکت متولی را مجبور و ملزم به
برداشت بیشتر می کند که قطعا به صالح شهر نیست،
ضمناینکهاصالحقیمتآببهادربهینهسازیمصرف
قطعا موثر است .او اطالق پساب به فاضالب تصفیه شده
را صحیح تر می داند و متذکر می شود :کیفیت بستگی
به این دارد که چه بخشــی از فاضالب مورد تصفیه قرار
گیرد ،ضمن اینکه استانداردهای سخت گیرانه ای برای
تصفیه خانه های لوکال که قرار اســت خروجی آنها در
فضای ســبز مورد استفاده قرار گیرد ،تهیه و ابالغ شده،
بنابراین ،تصفیه مناســب و رعایت استانداردهای الزم
ضرورتدارد.
zلزومپرداختتسهیالتبرایاجرایطرح

معاون ســابق خدمات شهری و
محیط زیست شهرداری مشهد در
گفتوگو با دنیای اقتصاد به سرانه
مصرف آب در مشهد اشاره می کند
و می افزاید :در حالی  150تا 200
لیتر آب در این کالن شــهر مصرف می شود که سرانه
مذکــور در جهــان بــه  100تــا  150لیتــر

کاظمی :بازچرخانی و استفاده از
آب ناشی از خروجی سینکهای
آشپزخانه و بارندگی ها در این
مصوبه مد نظر است تا در نهایت آب
بازچرخانی شده بتواند برای آبیاری
فضای سبز و موضوعاتی از این دست
مورد بهره برداری قرار گیرد
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دنیای اقتصاد مصوبه الزام ساختمانهای گروه «د»
به اجرای سیستم جداسازی فاضالب خاکستری را بررسی می کند

طرحی برای نجات آب؟

مدیرعامل جمعیت ناجیان آب :اجرای این مصوبه می تواند حدود  10تا  20درصد صرفه جویی
در مصرف آب مشهد به دنبال داشته باشد

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

نیازمند فرهنگ سازی طوالنی مدت است  ،این نکته را
درحالیمدیرعاملجمعیتناجیانآببیانمیکندکه
اعتقاددارداگرمسئوالنبهتکمیلشبکهفاضالب شهر
واحداثتصفیهخانههاییکهساختآنهابهتاخیرافتاده
توجهکنند،اینموضوعمیتوانددراجرایخوبمصوبه
مدیریت مصرف آب نیز موثر باشد ،زیرا سبب می شود
 70تا  80درصد فاضالب از این طریق بازچرخانی شده
و برای آبیاری در بخش کشــاورزی و فضای سبز مورد
استفادهقرارگیرد.
zمصرف آب در ساختمان های گروه های «د» و «ج»
بیشتراست

رئیــس کمیســیون عمــران و
طرحریزی شهری شــورای شهر
مشهد هم با بیان اینکه مصرف آب
در ساختمان های گروه های «د» و
«ج» بیشتر است ،می گوید :حدود
 800هزار واحد مسکونی در مشهد وجود دارد که بخش
زیادی از آن متراژ کمی دارند و بخشــی از جمعیت یک
میلیون و 200هزار نفری حاشیه شهر در این خانه های
کوچک زندگی می کنند .محمدهادی مهدی نیا اضافه
می کند :اگر بخواهیم مصوبه مذکــور را در خانه های
کوچک اجرا کنیم ،هم زمان بر بوده و هم هزینه بسیاری
بهدنبال داردوکارسختمیشود،امادرساختمانهای
تازه تاسیس یا در حال ســاخت گروه های «د» و «ج»
اجرایاینمصوبهبهترانجاممیشود.ابتدااینمصوبهدر
ساختمان های گروه «د» اجرا می شود و در صورتی که
گزارش های یکســاله از روند اجرای آن مثبت باشد ،در
ساختمان های گروه «ج» نیز سال آینده عملیاتی می
شود ،زیرا  2تا  5هزار ســاختمان در این گروه قرار می
گیرندکهنیازمنداجرایمدیریتمصرفآبهستند.

zبراساس مقررات ملی ساختمان اجباری دراجرای این
قانون وجود ندارد

فرشیدیان فر :بازچرخانی آب خاکستری در مبحث شماره  16به صورت پیشنهادی مطرح شده است ،اما نمی دانم اجباری شدن آن ازسوی شورای شهر امکان پذیر است یا خیر؟

مریمنخعیسعدآباد دنیایاقتصاد-شورایشهرمشهدروزدوشنبه 26آذردرچهلوپنجمینجلسهعلنیخود،الیحهمدیریتمصرفآبو
خبرنگار
بازچرخانیفاضالبدرساختمانهارابهتصویبرساند،براساساینالیحه،شهرداریمشهددرتعاملباشرکتهایآبو
فاضالبوآبمنطقهای،طرحیراآغازکردهکهبااجرایآن،عالوهبرمدیریتمصرفآببامشارکتشهروندان،فاضالبخانگییابهاصطالح
آبخاکستریساختمانهایگروه«د»(ساختمانهایباالی ۵هزارمترمربعوبیشتراز ١٠طبقه)،هتلهاومراکزتجاری،بازچرخانیوصرف
آبیاریفضایسبزمعابرفرعیشهرمیشود.ماجراازاینقراراستکهسرانهآبمصرفیشهروندانمشهدیباالاستوآمارهایرسمینشان
از برداشت یک میلیارد و 126میلیون متر مکعبی آب از دشت مشهد دارد که 24درصد آن مربوط به آب شرب و مصرفی شهروندان است،
بنابراین ،مسئوالن به فکر چاره افتادند و در راستای مدیریت مصرف آب ،در جلسه علنی شورای شهر ،ساختمانهای گروه «د» را ملزم به
اجرایسیستمجداسازیفاضالبخاکستریکردند.البتهبهگفتهمعاونسابقخدماتشهریومحیطزیستشهرداریمشهد،داستاناین
مصوبهتنهابهجلسهعلنیشورایشهرمشهدختمنمیشود،بلکهقبلازمطرحشدناینطرحازسویاینمعاونت،بهصورتآزمایشیدردو
مدرسهویکمرکزدانشگاهیاینپیشنهاداجراشدهونتایجخوبینیزداشتهاست.
می رسد .مدیریت مصرف آب در ساختمان های گروه
«د» از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر این طرح در
اینساختمانهااجراشود،نتایجخوبیدربخشمصرف
درست آب به دنبال خواهد داشت  .خلیل اهلل کاظمی به
نحوهاجرایاینطرحنیزاشارهوبیانمیکند:بازچرخانی
و استفاده از آب ناشی از خروجی سینکهای آشپزخانه و
بارندگی ها در این مصوبه مد نظر اســت تا در نهایت آب
بازچرخانی شــده بتواند بــرای آبیاری فضای ســبز و
موضوعاتیازایندستموردبهرهبرداریقرارگیرد.
کاظمی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برآوردی
برای بودجه اجرای این طرح صورت گرفته است یا خیر؟
می گویــد :اعتباری که برای آزمایــش این طرح مورد
استفاده قرار گرفت 80،میلیون تومان بود ،اما در اجرای
اصلی این طرح نیازی به برآورد بودجه برای شهرداری
نیست ،زیرا قرار است ساختمان های جدید گروه «د»
که ســاخت آنها تازه شروع می شود ،ملزم به اجرای این
مصوبه شوند و کافی است مالکان آنها با خرید وسایلی
از جمله کاهنده های آب و قرار دادن آن در سینک های
ظرفشوییوروشوییبهاجرایطرح توجهکنند.
شهرداری مشــهد  5میلیون تومان تسهیالت برای
مالکانی که قصد دارند در این طرح شــرکت کرده و در

درهمایشپتانسیلهایصادراتکاالوخدماتفنیو
مهندسیبهکشورهایشرقآفریقاتاکیدشد

آفریقا،بازار بزرگ فراموششده

بازسازی منازل خود از لوازم کاهنده آب استفاده کنند
نیزارائهدهدتامدیریتمصرفآبدرراستایجلوگیری
از کمبود منابع آب بیشتر از گذشته مد نظر قرار گرفته
و عملیاتی شود .معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداریمشهدبابیاناینکهدرخیابانهایفرعیبرای
آبیاریفضایسبزهنوزورودجدیپیدانکردهایم،اضافه
می کند :این درختان قبال از چاههای جذبی اســتفاده
میکردند که با فراگیر شــدن طرح اگــو ،این روش نیز
غیرممکنشد،بنابراینبایدبهخیابانهایفرعینیزورود
کنیم که هزینه ســنگینی را میطلبد ،این هزینه برای
هر خیابان فرعی ساالنه  5تا  6میلیون تومان است و اگر
مصوبهبازچرخانیاجراشود،ازخرجاینهزینهگزافنیز
جلوگیریمیشود.
zمیزانمصرفآبناشیازاجرایمصوبههنوزمحاسبه
نشدهاست

معــاون درآمد و امور مشــترکین
شــرکت آبفای مشــهد نیز با ابراز
خرســندی نســبت به اجرای این
مصوبــه در آینــده ای نزدیــک،
میگوید :این مصوبه در راســتای
کمبودمنابعآبیوتوجهبهمدیریتدرستمصرفآبدر

به قاره آفریقا دارد و پارســال  110میلیون دالر صدور
کاالبهکنیاو 30میلیوندالرصادراتبهکشورسومالی
داشتهایم.ازنظر تجاریانواعکاالهایمابهآفریقاصادر
میشودکهعمدهآنهاکاالهایشیمیایی،قیر،گازمایع
و مواد خوراکی است .وی خاطرنشان کرد :کشور ترکیه
کهدیرترازمادرتجارتباآفریقااقدامکرد،امروزجایگاه
بهتری پیدا کرده و ما هم باید بتوانیم روابط توسعهای و
صادراتیخودرابااینقارهافزایشدهیم.

zظرفیتهایصادراتپذیرکنیا

دنیای اقتصــاد ،زهرا صفــدری -همایش
پتانســیل های صادرات کاال و خدمات فنی و
مهندسی به کشورهای شــرق آفریقا با هدف
بررســی زمینه های صادرات به این کشورها با
همکاریاتاقبازرگانیدرمشهدبرگزارشد.
در این همایــش که با حضور فعاالن اقتصادی حوزه
صادراتوخدماتفنیومهندسیومسئوالندولتیدر
هتل پردیسان برگزار شد ،ظرفیتهای دریافت خدمات
فنی و مهندســی و بازارهای کشورهای شرق افریقا به
ویژه کنیا مورد بررسی قرار گرفت .برخی از سخنرانان
اینهمایشبهدیدازباالبهپایینایرانیانبهمردمافریقا

روزنامه اقتصادي صبح ايران

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

و تصور عقب افتادگی و گرسنگی کشورهای این قاره،
به عنوان مانعی بر سر راه تعامل اقتصادی و تالش برای
صدورکاالهاوخدماتبهویژهدرحوزهفنیومهندسی
اشــاره کردند .دیدگاهی که باید عوض شــود تا بتوان
شاهدتعامالتبیشتردوجانبهبود.
حسین گیوزاد ،رئیس اداره شــرق آفریقا در وزارت
امور خارجه در این همایش به ارتباط سیاسی ایران با
 48کشورافریقاییووجود 19سفارتخانهازکشورمان
دراینقارهوفعالیتهایایرانیانازدیربازدرشرقافریقا
اشــاره و اظهار کرد :از 12-10ســال پیش شاهد این
هستیمکهصادراتکاالیتجاریایرانرشدمستمری

هادیفرجوند،سفیرایراندرکنیاهمکهدرارتباطی
اینترنتی پیام خود را برای حضار این همایش ارســال
کرده بود ،از حوزه های راهســازی ،سدسازی ،ساخت
مسکن ،ســاخت نیروگاه برق و هتلسازی به عنوان
زمینه های صادرات پذیر کشور کنیا در زمینه خدمات
فنی و مهندســی نام برد .او گفت :دولت کنیا در دوره
قبل خود به مردم وعده داد 10هزار کیلومتر راهسازی
کند و  3هزار کیلومتر از این قول عملیاتی شد و 7هزار
کیلومتربهقوتخودباقیاست،بنابراینشرایطخوبی
برایسرمایهگذاریوصادراتخدماتفنیومهندسی
در این حوزه وجود دارد .در کنیا ســاخت ساالنه 200
هزار مسکن مورد نیاز است که ساخت و سازهای فعلی
جوابگوی 50هزار مسکن اســت .در زمینه سدسازی
و آبیاری هم پروژه هایی در این کشــور در دست اقدام
اســت .همچنین در زمینه خدمات فنی و مهندسی
میتوانبهساختنیروگاههایبرقی،آبیوخورشیدی
و...اشارهکردکهدراینکشورمدنظراست.
فرجوند یادآور شــد :در حال حاضر بیشتر توریست

میانشهروندانقراراستاجراشود.سیدمحمدمحمودی
هاشمیدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهاجرایاینمصوبه
تا چه اندازه ســبب کاهش میزان مصــرف آب در میان
شــهروندان مشهدی می شــود؟ تاکید می کند :میزان
مصرفآبناشیازاجرایمصوبههنوزمحاسبهنشده،زیرا
ما منتظــر برگــزاری کارگروهی با حضور مســئوالن
شهرداری ،اعضای شورای شهر ،نظام مهندسی و شرکت
آبفایمشهدهستیمتامحاسبهدقیقیراانجامدهیم.
 10zتا 20درصد صرفه جویی ناشی از اجرای مصوبه

مدیرعاملجمعیتناجیانآب،نگاه
شورای شهر و شهرداری مشهد به
اهمیــت مدیریت مصــرف آب و
بازچرخانی فاضالب برای آبیاری
فضای ســبز را مثبت مــی داند و
می گوید :اجرای این مصوبــه می تواند حدود 10تا20
درصدصرفهجوییدرمصرفآبرابهدنبالداشتهباشد.
بهگفتهمهدیجمشیدی،اینمصوبهبهدلیلهزینهبرو
زمان بر بودن ممکن است مورد استقبال شهروندان قرار
نگیرد ،زیرا آنها باید برای خریــد و نصب لوازم کاهنده
هزینهکنند.
بازچرخانی آب های خاکستری اتفاق خوبی است ،اما
هایی که برای درمان به خارج از کنیا ســفر می کنند
به هند و کشورهای آســیای جنوب شرقی می روند،
اما کشــور ما می تواند با هند در این زمینه رقابت کند.
در زمینه هتلداری هم چون منبع درآمد اولیه کنیا از
صنعت توریسم است ،موقعیت خوبی برای هتلسازی
ایرانیان و ســرمایه گذاری در این کشور وجود دارد؛ در
کنیا برای ســاخت هتل ،وام و زمین تقریبا مجانی در
اختیارسرمایهگذارانقرارمیدهند.
وی تاکید کرد :ظرف سه سال اخیر صادرات ایران به
کنیا 4برابر شده و زمینه برای صادرات کاال تا مرز500
میلیون دالر و صدور خدمات فنی و مهندسی تا سقف
یکمیلیارددالرامکانپذیراستاماهمهاینهانیازمند
زیرساختهای مالی اســت .دولت باید در این زمینه از
صادرکننده ایرانی حمایت کند تا برای حضور در کنیا
تشویقشوند.
zافول جدی صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان
رضوی

علی رســولیان ،مدیــرکل دفتــر هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز به افول جدی
صادرات خدمات فنی و مهندسی استان از سال 91و با
قطع شــدن جوایز صادراتی و افزایش تحریم ها و عدم
حمایت جدی از ســوی دولت اشــاره کرد .وی اظهار
کرد :سال گذشته بســته حمایت از صادرات ابالغ شد
اما چندان عملیاتی نشد ،این بســته امسال هم ابالغ
شده و تسهیالت قابل توجهی در بخش خدمات فنی
ومهندسیدرآندرنظرگرفتهشدهاست.
راضیه علیرضایی ،رئیس ســازمان صنعت ،معدن و

عضو هیات مدیره ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان خراسان
رضوی نیــز با بیان اینکــه قانون
بازچرخانــی آب خاکســتری در
مبحــث شــماره 16بــه صورت
پیشنهادیمطرحشدهاست،امانمیدانماجباریشدن
آنتوسطشورایشهرامکانپذیراستیاخیر،میگوید:
براساس مقررات ملی ساختمان اجباری دراجرای این
قانونوجودنداردوتنهابهاینموضوعتوصیهشدهاست
اردشیر فرشیدیان فر ،فاضالب را به دو بخش سبک و
سنگین تقسیم می کند و می افزاید :براساس پیشنهاد
مطرح شــده در مبحث  16فاضالب نوع ســبک باید
بازچرخانی شــود و اجرای آن کار بسیار پسندیده ای
است که مســلما هزینه هایی را هم دربردارد ،زیرا باید
لوله گذاری فاضالب در ساختمان جدا شود تا آب ناشی
از جمع شدن در ســینک های ظرفشویی و روشویی و
دوش ها بتواند در مخزنی جمع آوری شــده و به جریان
بازچرخانی آب خاکستری بپیوندد و محل مصرف آنها
آب فالش تانک ها باشــد و در صورت ضدعفونی برای
آبیاری فضای سبز مناسب است ،البته این موضوع برای
بیمارستانهاتوصیهنمیشود.

جمشیدی :اجرای این مصوبه
می تواند حدود  10تا  20درصد
صرفه جویی در مصرف آب را به
دنبال داشته باشد .به گفته مهدی
جمشیدی ،این مصوبه به دلیل هزینه
بر و زمان بر بودن ممکن است مورد
استقبال شهروندان قرار نگیرد ،زیرا
آنها باید برای خرید و نصب لوازم
کاهندههزینهکنند
تجارتخراسانرضوینیزگفت:بااولویتهایوارداتی
که در کنیا مطرح شــده ،در چند سرفصل مزیتهای
قابل صادرات به این کشــور را بررســی خواهیم کرد؛
چون این کشــورها در حال توســعه و تجربه کسب و
کارهای کوچک هســتند ،توان فنی و مهندسی ما در
ساختماشینآالتصنعتییکیازمزیتهایمابرای
صادرات به کنیا است .همچنین توانمندی استان ما در
حوزه ساختمان و هتلداری و تجارت حوزه گردشگری
و گردشگری ســامت ،قابل ارسال و فعالیت در کنیا و
افریقا و به خصوص عمان هست اما رویه ای برای ثبت
صادراتخدماتفنیومهندسیبایدایجادشود.
zظرفیتاستانازحیثنیرویانسانی

علی اصغر پورفتح اهلل ،رئیس کمیســیون معدن و
صنایع معدنی اتاق مشــهد نیز یکی از سخنرانان این
همایش بود .او گفت :در ســال  2015ارزش صادرات
خدماتفنیومهندسیدنیا 4800میلیارددالربودهو
کشورمادرسال 90باالترینمیزاننقشآفرینیدراین
زمینه را داشــته و 4میلیارد دالر صادرات به 35کشور
توسط 11شرکتصورتگرفتهاست.
وی عضویت  3000نفر در اتاق بازرگانی استان37 ،
هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان 15،هزار
نفر در نظام مهندسی کشاورزی و5هزار نفر در سازمان
نظام مهندســی معدن ،در کنار فعالیــت حدود700
شرکت انبوه ساز و 3000شرکت در زمینه پیمانکاری
ومشاورهرانشاندهندهپتانسیلباالیخراسانرضوی
در زمینه نیروی انسانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی
دانست.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

مدیرانجدیدشهرداریمشهدمنصوبشدند
دنیای اقتصاد -با صدور احکامی از سوی شهردار ،مدیران
جدید شهرداری مشهد منصوب شدند.
طی صدور احکامی توسط محمدرضا کالئی ،شهردار مشهد ،یعقوبی
لزاده به
به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری؛ محمدرضا اسماعی 
عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ،خلیل اهلل
کاظمی به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی
عمران ،مجتبی شاکری روش به عنوان مدیرعامل سازمان بازآفرینی
شهری؛ یوســف پیروی به عنوان مدیرکل بازرسی ،معینی به عنوان
مشــاور در امور شهر انسان محور و اشــرف به عنوان مشاور در امور
راهبردی منصوب شدند.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی خبرداد

جلوگیری از فعالیت واحدهای آالینده

ایسنا -سرپرست معاونت عمرانی استانداری
خراسان رضوی گفت :اقدامات انجام شده برای
ساماندهی فاضالب شهرک صنعتی چرمشهر
موثر بود.
وحید قربانی اظهار کرد :صنایع چرمشهر برحسب
میزان آلودگی که ایجاد میکنند ،دستهبندی و در چارچوب یک چک
لیست رصد شدهاند تا میزان تغییرات صورت گرفته در ایجاد آلودگی
توسط آنها مشخص شود .وی تصریح کرد :حذف رسوبات و جداسازی
نمک و ...از جمله اقدامات صورت گرفته برای کاهش آلودگی صنایع
چرمشــهر بوده و موجب شده که براساس گزارش آزمایشگاه مرجع،
میزان فلزات سنگین به حد استاندارد نزدیک شود .وی افزود :کارخانجات
چرمشــهر باید وظایف خود را در ایــن رابطه انجام دهند تا فاضالب
خروجی آنها به حد استاندارد مطلوب محیط زیست برسد و در این
راستا نظارتها ادامهیابد .قربانی در مورد تعداد معدودی از واحدها که
شرایط مناسبی ندارند ،عنوان کرد :قرار است ظرف دو هفته نظریه کمیته
کارشناسی با محوریت شرکت شهرکهای صنعتی دریافت و اداره کل
محیط زیست استان نسبت به برخورد قانونی با این واحدها اقدام و از
فعالیت آنها جلوگیری کند.

صنایعآالینده«چرمشهر»مشهد
برایاستانداردسازیفرصتزیادیندارند
تسنیم-مدیرکلمحیطزیستخراسانرضوی
گفت :صنایــع آالینده چرمشــهر برای
استانداردسازی فرصت چندانی ندارند.
تورج همتی اظهار کرد :به واسطه برداشتهای غیر
اصولی ،ناپایداری دشت مشهد و فرونشست زمین را
در وسعتی معادل  70هزار هکتار در این منطقه شاهد هستیم و رفع این
مساله عالوه بر همت همه جانبه دستگاهها در پایش ،نظارت و پیگیری
جدی در انجام وظایف ،بهبود وضعیت کمی آبخوان و انتقال پساب به
غرب مشهد همراه با رعایت مالحظات کامل و دقیق زیست محیطی را
در اولویت قرار میدهد .وی افزود :شرکتهای آبفا و آب منطقهای استان
باید مدلی مشترک برای جایگزینی پساب با آب کشاورزی و تامین آب
شرب ارائه کنند .همچنین احداث تصفیه خانه فاضالب شهرک مهرگان
توسط شهرداری مشهد نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
همتی با اشــاره به اینکه شهرداری مکلف به تسریع ساخت تصفیه
خانههای محلی بوده و شرکت آبفا ملزم به همکاری در این زمینه شده،
تصریح کرد :بخشی از پساب تصفیه خانه خین عرب نیز جهت آبیاری
فضای ســبز به صورت موقت در اختیار شــهرداری قرار میگیرد و
شهرداری موظف به انجام تصفیه تکمیلی و رعایت استانداردهای آب
و خاک و نصب سیستمهای پایش خودکار به محض شروع استفاده از
فاضالب خواهد بود.

کسب رتبه اول کشوری خراسان در اجرای
مرحلهدومسامانهثبتانبارها
دنیایاقتصاد-معاونبازرسیونظارتسازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:
خراسان رضوی در مرحله دوم سامانه ثبت
انبارها در ثبت و ورود و خروج کاال از انبارهای
استان رتبه اول کشور را کسب کرده است.
علی باخرد اظهار کرد :استان خراسان رضوی در خصوص پیگیری و
عملیاتسازی طرح سامانه جامع انبارها در حوزه ثبت ورود و خروج کاال
از بیش از  13هزار انبار فعال و ثبت  47هزار رسید و حواله در سامانه
جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال در سال جاری موفق به کسب رتبه
یک کشوری در اجرای مرحله دوم سامانه جامع انبارها شد.
باخرد بیان کرد :افراد مشــمول در صورت عدم ثبت اطالعات ،ثبت
رسید و حواله کاال در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال ،عالوه بر
اینکه مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مرتکب
تخلف احتکار و امتناع از عرضه کاال شده و با این متخلفین برابر با قوانین
تعزیرات حکومتی و نظام صنفی نیز برخورد خواهد شد.

کمبودمواداولیهتولیدچرمچگونهجبرانمیشود؟
ایسنا -یک تولیدکننده چرم گفت :یکی از تدابیر صورت
گرفته در زمینه تامین مواد اولیه ،قرارداد پیمانی با کشــور
ترکیه است.
ســید مهدی غفاریان در رابطه با وضعیت قیمت چرم ،اظهار کرد:
با توجه به افزایش نرخ ارز و مشکالت مربوط به آن به دلیل اینکه ما
 100درصد مواد اولیه ساخت چرم را از کشورهای اروپایی وارد کشور
میکنیم ،با افزایش قیمت روبه رو هستیم.
این تولیدکننده چرم تاکید کرد :یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت
چرم نبود مواد اولیه است .وی در رابطه با تدابیر صورت گرفته در رابطه
تامین مواد اولیه برای تولید چرم خاطرنشان کرد :در این زمینه چرمهایی
که به صورت کراس تولید میکنیم را پیمانی به ترکیه صادر کرده و
در ازای آن مواد اولیه مورد نیاز خود را از این کشور تهیه میکنیم.

