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ن چشمها را میشوید؟
آیا بارا 
روایت دنیای اقتصاد از وضعیت ذخایر آبی خراسان رضوی پس از بارندگیهای اخیر

بارشهاولزومآمادگیبرایتغییراقلیم
محمد عالیی*
خراســان رضوی سرزمین خشک و کمآبی است؛
میانگین بارش  ۴۵ساله آن حدود  ۲۲۱میلیمتر
است که این مقدار بارش از میانگین بارش درازمدت
کشور ،یعنی ۲۵۱میلیمتر ،کمتر و از میانگین بارش
خشکیهای کره زمین ،یعنی  ۷۵۰میلیمتر ،خیلی
کمتر است .استان سالهاست که درگیر خشکسالی گسترده ،شدید و
کمســابقهای است بهطوریکه بارش ســال آبی گذشته استان ۱۵۹
میلیمتربود.
نوروز امسال نهتنها سالی بود که آب و هوا نو شد بلکه بارشهای بهاری
شدید و گسترده و کمسابقه از راه رسید و همه را غافلگیر کرد .از آغاز
سال آبی ،یعنی روز نخست مهر ماه  ۱۳۹۷تا  ۳۱فروردین ،در استان
 ۲۵۳میلیمتر باران باریده اســت .این مقدار ،در همین بازه زمانی در
ســال آبی گذشته ۸۷ ،و در بلند مدت  ۴۵ساله ۱۵۴ ،میلیمتر بوده
است و این بدان معناست که امسال نسبت به سال آبی گذشته ۱۹۰
درصد و نسبت به میانگین درازمدت ۶۵ ،درصد افزایش بارش داشتهایم.
بارشهای امسال نسبت به سالهای گذشته چند تغییر اساسی داشت:
 -1مقدار برف در زمستان و بهار نسبت به گذشته خیلی کم و بارانها
بسیار تند ،شدید و سیلآسا بود.
 -2با همه داشتههای در اختیار ،توان ما برای پیشبینی درست و دقیقی
از مکان و زمان و مقدار و شدت بارش کم شده است.
چند دهه اســت که جنگلها و علفزارها بیحساب و کتاب تخریب
و اراضی شــیبدار در جهت شیب ،شیار میشود و به بستر و حریم
رودخانهها تجاوز شــده و زمینهای غصب شده برخالف قانون و به
دلخواه تغییر کاربری داده میشــود .این رفتارها توان سیلخیزی
استان ،تهدید سیالب و شدت و میزان آسیبهای جانی و اقتصادی و
زیست محیطی سیالب را چند برابر میکند.
بارشهای تند و سیلآســا با این رفتارهای خالف قانون و نادرست و
بیاخالقیهای ما به نسبت محیط زیست ،سیالبهای ویرانگری را
از کوهستانها به دشتها و روستاها و شهرها روانه کرد .در برابر این
تهدید جدی ،خوشبختانه در استان خراسان رضوی  ۳۵سد بزرگ و
چندین بند تغذیه مصنوعــی و طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری
زیادی ساخته شده است.
ادامه در همین صفحه

دنیای اقتصاد  -کشورمان امسال بارشهایی بیسابقه را تجربه
میکندکهدرسایهعدمپیشبینیهایالزممسئوالن،گرفتاریهای
ل به زیرساختهای برخی
زیادی نیز برای مردم در پی داشت .سی 
استانهاآسیبزیادیزد،بهطوریکهبراساساعالمرئیسجمهور،
میزان خسارتها دســت کم به  40هزار میلیارد تومان میرسد و
دولت برای جبران این خسارت درخواست کرده است تا از صندوق
توسعه ملی برداشت کند .خراسان رضوی نیز از بارشهای امسال
بینصیب نماند و خوشبختانه بارندگیها خسارت زیادی در استان
به دنبال نداشــت .چهره دیگر بارانها ،افزایــش ذخیره آب در
سدهای استان بود .براســاس آمار شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی 41 ،درصد حجم مخازن سدهای استان پر شده که این رقم،
سال گذشته تنها  23درصد بوده اســت .خراسان رضوی بالغ بر
 30سد دارد که با بارشهای اخیر ،حجم سد دوستی به 500میلیون
متر مکعب رسیده ،سد طرق از 16میلیون متر مکعب آب برخوردار
شده و  8میلیون متر مکعب آب در ســد کارده ذخیره شده است
که همه این سدها وظیفه آبرسانی به مشهد را برعهده دارد .سد
تبارکآباد قوچاننیــز 10میلیون متر مکعب آب را در خود ذخیره
کرده است .به عقیده کارشناسان ،با وجود بارشهای امسال باز هم
نبایداقلیمخشکونیمهخشککشوررافراموشکرد.خشکسالی
پدیدهای است که کشور ما سالها با آن درگیر بوده و برای رفع این
معضل طرحهای زیادی در دستور کار قرار گرفته است .یکی از این
طرحهاآبخیزداریوآبخوانداریاست؛طرحهایانتقالآبنیزدر
سالهای اخیر و با شدت گرفتن خشکسالی بیشتر مورد توجه قرار
گرفته است .بهرهبرداری از فاز بزرگترین آبشیرینکن خاورمیانه،
طرحانتقالآبدریایخزربهاستانسمنانوطرحانتقالآبدریای
عمانبهمشهدنمونههاییازاینطرحهاست.
صفحه 2

برایاولینباردرکشوراتفاقافتاد

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
با دفاع از اقدامات استاندار سابق مطرح کرد:

انتظار حل مشکالت عمیق ساختاری کشور از استاندار؟ هرگز!
همین صفحه
عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

یادداشت

افتتاحنهادمردمیاقتصادمقاومتیدرمشهد

ارتقایمهارتآموزی باهمکاریاتاقبازرگانی،فنیوحرفهایو  بنیادآموزشومهارتآلمان

مسیری جز «دانشگاه رفتن» هم هست

مدیرعاملآبفامشهددرواکنشبهاعتراضمردم:

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

بارشهاولزومآمادگیبرایتغییراقلیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با دفاع از اقدامات استاندار سابق مطرح کرد:

ادامه یادداشت
در زمستان دریچههای تخلیه رسوب و سرریز همه سدها
کنترل شــد .رودخانه کشفرود ،از بزرگترین و پرآبترین
رودخانههای استان و برخی از دیگر رودخانههای مهم استان
به طول بیش از  100کیلومتر بازگشایی و از بستر و حریم
آنها رفع تصرف شده است.
برای مدیریت سیالبهای ویرانگر ،شورای مدیریت بحران
استان و شهرستانها فعال شد و پیش از هر بارش ،جلسه
شورا برگزار میشد و تصمیمهای کاربردی و موثری گرفته
میشد و مصوبات هم اجرا میشد .در این راستا ،با بررسی
پیشینه استان در برابر سیالب ،مناطق خطرخیز که سیالب
در سالهای گذشته در آن خسارت اقتصادی یا جانی بر جای
گذاشته مشخص شد و الیروبی و رفع تصرف از آن و تخریب
پلهای غیرمجاز ساخته شده و اطالعرسانی گسترده از همه
بسترهای موجود به جد در دستور کار قرار گرفت .با انسجام
مدیریتی مثال زدنی در اســتان و شهرستانها و همکاری
شبانهروزی همه دستگاههای اجرایی و قضایی و نظارتی ،خدا
را شکر سیالبهای ویرانگر و کمسابقه هیچ آسیب جانی بر
جای نگذاشت و خسارتهای اقتصادی هم بسیار کم شد.
در ســیالبهای فروردین ماه ،بیــش از  ۴۰۰میلیون
مترمکعب سیالب در سدها آرام گرفت و ذخیره شد؛ چندین
میلیون متر مکعب هم در اســتخرهای تغذیه مصنوعی و
طرحهای آبخوانداری و آبخیزداری ،آبخوانهای زیرزمینی
را تغذیه کرد.
رودخانهها رگهای زمیناند؛ جاری شدن آب در رودخانهها

گرد و غبار از چهره زمین میشــوید ،رودخانهها را نظافت
میکند ،آبخوانهای زیرزمینی را تغذیه و الی و خاک غنی و
حاصلخیزی که از کوهستانها میآورد را در سیالب دشتها
بر جای میگذارد و کشاورزان در تولید بیشتر فرآوردههای
کشاورزی را امیدوار میکند.
بارندگیهای امسال سد دوستی را هم بینصیب نگذاشت.
تاکنون بیش از  ۴۰۰میلیون مترمکعب سیالب در این سد
بزرگ آرام گرفته است.
اما گرم شدن هوا و تغییرات آب و هوایی چند پیام مهم
و راهبردی هم برای ما دارد؛ باید برای افزایش ایمنی استان
در برابر سیالب همه دست در دست هم به کار شویم و در
رفتارمان و برنامههای وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی
اصالحاتی متناسب با تغییر اقلیم داده شود .مهمترین این
درسها عبارتند از:
 -1باید پدیده حرام و گناه و نادرست و بیاخالقی تخریب
جنگلها و علفزارها و تجاوز به بستر و حریم رودخانهها را
نه تنها همین امروز متوقف کنیم که جنگلها و علفزارهای
تخریب شــده را بازسازی کنیم ،حریم و بستر رودخانه را
تعیین کنیم و رودخانهها را بازگشایی و از بسترهای تصرف
شده رفع تصرف کنیم.
-2آموزشهایهمگانیبرایشناختنقشمحیطزیست،
جنگلها و علفزارها و رودخانهها در داشتن زندگی سالم و
ایمن و پاک و ضرورت حفاظت و نگهداری از آنها و رفتار
درست در زمان سیالب به جد در دستور کار قرار گیرد.
 -3طرحهای آبخوا نداری ،آبخیزداری و تغذیه مصنوعی و

ساخت سدها پس از انجام مطالعات کامل و جامع با رعایت
چارچوبهای زیست محیطی و آینده پژوهیهای کامل باید
اجرا و ساخته شود تا توان استان برای مهار سیالب و ذخیره
کردن آن افزایش یابد.
 -4زمینهای کشاورزی ،ساختمانها و تاسیسات ،راهها
و راهآهن و همه داراییهای ملی و مردم بیمه شــود تا در
ســیالبهای ویرانگر آسیبهای بر جای مانده راحتتر و
سادهتر و با کمک همه بازسازی شود.
 -5باید در کشور و استانها توان پیشبینی برای تغییرات
آب و هوایی ،بارندگیها و ســیالبهای ویرانگر و شدید و
سامانههای هشدار سیل را بهبود بخشیم .در این راستا الزم
اســت اعتبار مورد نیاز برای کســب دانش روز و ابزارها و
سامانههای مدرن و توانمند پیشبینی و هشدار سیل تامین
شود و این سامانهها هر چه زودتر راهاندازی شود.
 -6در ســیالبها ،مانند هر رخداد دیگری ،نیازمندان و
عزیزانمان که توان مالی کمتری دارند ،بیشــترین آسیب
اقتصادی و جانی را میبیننــد که باید برای افزایش توان
اقتصادی ،افزایش اســتحکام و ایمنسازی مسکن آنها و
بیمه داراییهای اندکشان کمک کنیم.
باران و سیالب نعمت حیاتبخش و گرانقدر و بیمانند
خداست .عملکرد خالف شرع و قانون ،نادرست و به دور از
اخالق تکتــک ما و نیز مدیریتهای بیبرنامه ،ضعیف و
ناکارآمد میتواند این نعمتحیات بخش را به بال و مصیبت
تبدیل کند.
*مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

وزارت صمت بدون تجارت

خودکفایی سایر دولتها و بخشهایی از جهان ،حوزه
توسعه و فناوری ،دانش بنیان و تکنولوژی و ...است که
همه آنها در کنار تولید به وجود میآیند.
تمام این مسائل نیازمند نگاهی خاص به تولید و
فارغ از تجارت است؛ در حوزه تجارت بیشترین منافع
حاصل از مابهالتفــاوت ارزش صادرات کاالهایمان،
پوششهایی توسط کاالهای وارداتی و مابهالتفاوت
درآمد حاصل از خرید و فروش اســت .در نتیجه به
مراتب فواید تفکیک حوزه تجارت از تولید و صنعت،
بیشــتر از عدم تفکیک آنها از هم است چراکه نگاه
تولید و تجارت با یکدیگر تفاوتهایی دارند .از یک
وزیر نمیتوان توقع داشت که هم نگاه تجاری و هم
نگاه تولیدی داشــته باشد؛ در نهایت باید صنعت و
معدن و تجارت از هم جدا شوند .اگر به دنبال تحقق
رونق تولید و حمایت از کاالی ایرانی هســتیم ،باید
این تفکیکســازی صورت گیــرد .همانطور که در

گذشته حوزههای تولید و تجارت به صورت جداگانه
فعالیت میکردند اما بر اساس تصمیماتی نادرست
باهم ادغام شدند.
البته باید به این نکته توجه داشت که باید به دور از
شعارزدگی عمل کنیم و نباید تنها شعارهای«حمایت
از کاالی ایرانی» و «رونق تولید» را سرتیتر رسانههای
خود کنیم .بلکه مسائلی مانند نوسازی صنایع به عنوان
راهکاری برای حمایت از کاالی ایرانی را جدی بگیریم
و نگاه خاصی به مساله تحقیق و توسعه در خدمات
فنی و مهندســی در بخش تولید داشته باشیم .اگر
چنین اتفاقی روی ندهد و دهههای متوالی تنها به
شــعار حمایت از تولید بسنده کنیم ،کاری از پیش
نخواهد رفت.

محسن خنداندل *

هنگامی که سخن از تولید داخل،
رونق تولید و حمایــت از کاالی
ایرانی به میــان میآید ،باید نگاه
ویــژهای به حــوزه تولید با هدف
افزایش نرخ  GDPکشور داشت؛
نگاهی که توجه ویژه دولتمردان و مسئوالن کشور را
طلب میکند به طوریکــه این دیدگاه باید با حوزه
بازرگانی و تجارت متفاوت باشد.
فوایــد و منافع حوزه تجــارت و بازرگانی تنها از
مابهالتفاوت خرید و فروش حاصل میشود درحالیکه
در حوزه تولید ،منافع به اشکال مختلف عاید میشوند؛
این منافع شامل مسائلی همچون اشتغالزایی ،عدم

پرداخت حق انعشاب فاضالب الزامی است

* رئیس انجمن شرکتهای فنی مهندسی و
مشاورهای خراسان رضوی

انتظار حل مشکالت عمیق ساختاری کشور
از استاندار؟ هرگز!

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -اولین نشست
شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی در ســال  98با حواشی جالب
توجهی همراه بود؛ انتقادات تند و تیز مقصودی،
نماینده سبزوار در مجلس از عملکرد مدیریتی
رشیدیان در زمان استانداریاش و دفاع تمام قد
بخش خصوصی از استاندار سابق.
در این جلسه که با حضور غالمعلی صادقی دادستان
مشهد و سید امیر مرتضوی معاون دادگستری استان
به عنوان نمایندگان دستگاه قضایی و حمید بنایی ،رضا
شیران خراسانی ،حمید گرمابی و حسین مقصودی از
نمایندگان مجلس در کنار مسئوالن دولتی و فعاالن
تشکلهای بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد،
بازار تعریف و تمجید از استاندار جدید مانند آخرین
جلسه سال پیش شورای گفتوگو حسابی گرم بود.
اما از سوی دیگر ،حسین مقصودی نماینده سبزوار

در مجلس از خجالت استاندار سابق درآمد و انتقادات
زیادی از عملکرد او بر زبان آورد؛ به گفته وی رشیدیان
اســتانداری بود که توجه چندانی به توسعه و بخش
خصوصی نداشت و برای ماجرای پدیده هم بخشی از
تقصیرات را بر گردن او انداخت.
او گفت« :برخی از نمایندگان اســتان رشیدیان را
ســتایش میکنند و برخیها برعکس! اما از نظر من
رشــیدیان نه در حد کفر بود و نه در حد ستایش! ما
در بحث به کارگیری نیرو در دو ســه سال اخیر جزو
استانهای ضعیف کشور بودیم و چهار سال استانداری
کامال امنیتی بر خراسان رضوی حاکم شد که معنای
توسعه و بخش خصوصی را نمیدانست».
وی تصریح کرد :بهترین زمان در سالهای اخیر وقتی
بود که خراسان رضوی نه استاندار داشت ،نه معاون و نه
در برخی شهرها شهردار .بخش خصوصی و دولت هم در
یدادند .مقصودی خاطرنشان
کنار هم کارشان را انجام م 

کرد :امید داریم مثلث توسعه اقتصادی آقای رزم حسینی
با سرمایه موجود در استان و نیروی انسانی و طبیعت
موجود به خوبی به کمک هم بیایند تا شاهد کارآفرینی
باشیم .هم اکنون از هیچ یک از این منابع نمیتوانیم
استفاده کنیم و همه در حال فرار هستند.
در این میان ،شــافعی رئیس اتــاق بازرگانی ایران
و مشــهد ،روشــنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان و
حسینی رئیس خانه صنعت اســتان در مقام دفاع از
رشــیدیان ســخنرانی کردند و از خوبیهای استاندار
سابق و اثرگذاری تصمیمات و پیگیریهایش و رابطه
ای که با بخش خصوصی داشت ،گفتند .در نهایت هم
رزم حسینی استاندار خراسان رضوی با اشاره به برخی
اقدامات مثبت رشیدیان و بحرانهایی که در خراسان
رضوی در دوره  5ســاله مدیریتش با آنها روبرو بوده و
توانسته از پس آنها برآید ،گفت و غائله را به پایان رساند.
ادامه در صفحه3

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد تاکید کرد:

ابالغ هر چه سریعتر ضوابط بلندمرتبهسازی

دنیای اقتصاد -رئیس کمیســیون معماری و
شهرسازی شــورای اسالمی شهر مشهد گفت:
ضوابط بلند مرتبه سازی در این کالنشهر باید هر
چه سریعتر ابالغ شود.
محمد هادی مهدی نیا روز دوشنبه
در نطق پیش از دستور جلسه علنی
شورای اسالمی شهر مشهد افزود :این
سند پس از سالها سردرگمی در سال
رونق تولید باید به تمامی حوزههای
معماری و شهرسازی و بخش تولید ساختمان ابالغ شود.
وی ادامــه داد :این ضوابط برای دســت یافتن به یک
کالنشهر قرن بیست و یکمی بر اساس نیازمندیهای تولید
معماری در قالب سندی جامع ،مدون و مشخص بر پایه
وحدت رویهای شفاف و با عملکردی کارآمد و پویا تدوین

شده است.
به گزارش ایرنا ،مهدینیا بر تعیین تکلیف قطعی و نهایی
طرح تفصیلی مشهد با ارائه اسنادی روشن و ضوابطی
شفاف نیز تاکید کرد.
 zبدنه شهرداری فربه است و کند عمل میکند

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر
مشهد گفت :برای تحقق رونق تولید در صنعت ساختمان
باید بدنه و گردش کار فربه و کند شهرداری مشهد به
سوی چاالکی رفتاری و ابزارهای هوشمند مجهز شود.
مهدی نیا تاکید کرد :معماری ایرانی میراث بزرگانی
نظیر شیخ بهائی است و برای حرکت در مسیر واقعی باید
گردش کار در حوزه معماری و شهرسازی تسهیل شود.
وی افزود :برای تحقق این مهم ،تسهیل فرآیندها در سایه
قانــون و ایجاد وحدت رویه در صدور مجوزهای تولید

امور آگهیهای

ساختمان و پرهیز از تصمیمات و رفتارهای جزیره ای
و کدر که امروز با مالک عمل قرار گرفتن بیش از 30
نسخه طرح تفصیلی صورت میگیرد ،ضروری است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی
شهر مشهد گفت :خســارت دیدن هر روزه از سیما و
منظری آشــفته و به دور از بنمایههای هویت ایرانی-
اسالمی شایسته زائران و مجاوران مشهد الرضا(ع) نیست
لــذا تعیین تکلیف در این امر و یاری گرفتن از جامعه
متخصصان و دانشگاهیان حوزه معماری و شهرسازی
ضروری است.
مهدینیا افزود :در این راســتا باید هرچه ســریعتر
«خانه گفتمان معماری و شهرســازی» با هدف ارتقاء
فرهنگ گفتوگو و تبادل نظر به همت مدیریت شهری
برپا شود.

استان خراسان

0912 419 86 35
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نگاه ویژه به اتاق بازرگانی در راه اندازی
نهادمردمیاقتصادمقاومتی

دنیای اقتصاد -دبیر نهــاد مردمی اقتصاد مقاومتی
خراسانرضویگفت:راهاندازیایننهاددراتاقبازرگانی
نشانه نگاهی ویژه به جایگاه پارلمان بخش خصوصی و
ظرفیتهایموجوددراینبخشاست.
بهگزارشروابطعمومیاتاقمشهد،علیاکبر
لبافیاظهارکرد:نهادمردمیاقتصادمقاومتی
که قبال بخشی از آن در استان کرمان اجرایی
شده ،به صورت کامل و در قالب مثلث توسعه
اقتصادی-فرهنگیبرایاولینباردرکشوردر
استان خراسان رضوی اتفاق افتاده است؛ این نهاد براساس نگاه
اســتاندار پیرامون پویایی اقتصاد و ســرمایه گذاری به دست
معینهای اقتصادی در چارچوب مثلث اقتصادی و اســتفاده از
صاحبنظران شکل گرفته است .وی افزود :این مثلث اقتصادی یا
نهادمردمیدریکشیوهنامهدارایفرآیندیاستکهدرقالبآن
شــاهد یک وحدت رویه در تیم مدیریتی اقتصاد مقاومتی هر
منطقه هستیم؛ ارکان هر منطقه شــامل امام جمعه ،فرماندار،
رئیسدستگاهقضاونمایندهمجلسومعیناقتصادیهرمنطقه
است.لبافیخاطرنشانکرد:درواقعمعیناقتصادمقاومتیبرای
جلوگیری از اعمال سالیق شــخصی در طرح های اقتصادی و
هنجارمند شــدن فعالیت ها و روند اموری که در نهایت سبب
تسهیلوسرعتعملدرامرسرمایهگذاریوجذبسرمایهگذار
و نیز افزایش سرعت توسعه و رونق اقتصادی می شود ،تشکیل
شده است .نقش نهاد اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگ کننده امور
معین های اقتصــادی مناطق دوازدهگانه اســتان برای تحقق
اقتصادمقاومتیدرچارچوبمثلثتوسعهاقتصادیاست.
zپیگیریمشکالتمعینهایاقتصادمقاومتی

وی با بیان اینکه در این نهاد مشکالت موجود در مسیر فعالیت
معینهایاقتصادمقاومتیرادنبالمیکنیم،افزود:سپسمسائل
و موانع را در کارگروه های کارشناسی طرح و نتیجه را به شورای
اقتصادمقاومتیاستانارائهمیکنیم.ازدیگروظایفنهادمردمی
تهیه گزارشات اجرای پروژهها و اقدامات معین های اقتصادی و
میزان پیشرفت آن ها به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
استکهبهطورمرتبنیازمندبررسیمیباشد.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی یادآور شد:
ایناقدامیجدیداستوطبیعتاحرکتدراینمسیرنیازمندابزار
کار الزم و هماهنگیهایی است که به مرور زمان ایجاد میشود و
مثلثاقتصادیدرهرمنطقهباتوجهبهاختیاراتشهرستانیکه
دارد،میتواندمشکالترارفعکند.
zخراسان الگوی ملی میشود

وی درباره الگو شدن این نهاد برای کشور نیز اظهار کرد :در واقع
دیدگاه این اســت که بتوانیم این نهاد را از خراسان دنبال کنیم
و نتیجه پیشرفت کار به ســران قوا ارائه شود و در نهایت هدف
گذاری این است که به عنوان الگویی موفق در قالب نهاد مردمی
اقتصادمقاومتیبهصورتملیبهکشورهمپیشنهادشود.
لبافی با اشــاره به راه اندازی نهاد در یکی از طبقات ساختمان
شماره دو اتاق بازرگانی مشهد گفت :به طور کلی این نهاد بحث
توسعهازطریقکارافرینیوایجادکسبوکارهایخرد،متوسطو
بزرگ را در نظر دارد و این کسب و کارهای خرد از طریق صاحبان
سرمایهاتفاقمیافتدواینصاحبانسرمایهوکارآفرینانهستند
که اتاق بازرگانی را تشکیل دادند و طبیعتا این یک نگاه ویژه به
اتاقاست،نگاهیکهمیتوانبهواسطهآنعالوهبرماموریتهای
قانونی که از طریق دولت محول شده ،با استفاده از ظرفیت های
مدیراناستانیبهویژهدرحوزهدستگاهقضاونمایندگانمجلس
ونمایندگانقوهمجریه،بسیاریازموانعکهدرقالبقانونممکن
است برای سرمایه گذاران ایجاد گرفتاری کند را حذف کرد .وی
معتقداست:امروزبسیاریازضوابطوقوانینمامنطبقباشرایط
موجود نیست؛ ما نیازمند قوانینی هستیم که منطبق با نیاز روز
کشور باشد و مشکالت موجود در این زمینه را می توان با استفاده
از اختیارات نمایندگان قوا در استان در قالب یک هم افزایی حل
کرد.دبیرنهادمردمیاقتصادمقاومتیخراسانرضویتاکیدکرد:
بروکراسیهایموجوددرکشورامروزخودمانعپیشرفتوتوسعه
سرمایه گذاری است و مثلث توسعه اقتصادی و ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از اختیاراتی که در استان دارند،
با حذف برخی از موانع دســت و پاگیر منجر به پیشرفت سرمایه
گذاری شوند و این کار به طور کلی در حوزه بخش خصوصی است
که اتاق بازرگانی در جایگاه اصلی آن قرار دارد.

zبارشهایاخیرولزومتغییرنگرشها

مدیرعامل جمعیت ناجیان آب در
این باره میگوید :خشکسالیهای
چند ساله سبب شــد نگاه مردم و
مسئوالننسبتبهبارندگیهاتغییر
کند و انتظار چنیــن بارشهایی
وجودنداشتهباشد؛همچنیناغلبرودخانههاباتصرف
بستر و حریم آن توســط مردم مواجه شده بود که این
عوامل موجب شــد بارندگیها از فرصت ،به تهدید و
خسارتتبدیلشود.
مهدیجمشیدیبراهمیتاندوختهتجربیناشیاز
بارشهایاخیردرکشورتاکیدداردوادامهمیدهد:باید
استفاده از تجربه بارشهای اخیر در جهت آزادسازی
بســتر و حریم رودخانهها گام برداریــم .یکی دیگر از
درسهای تجربه بارشهای امسال ،این بود که مردم
باید با عزمی جدی مطالبهگری کنند و مسئوالن نیز
پای کار آیند و فرض را بر این گذارند که ممکن اســت
چنین اتفاقاتی ســالهای آینده نیز رخ دهد؛ سپس
زمینه الزم برای طرحهای جمعآوری ،ذخیره و انتقال
روانآبهافراهمکنند.
یکی از اســتانهایی که برای طرحهای آبخیزداری
و آبخــوانداری از ظرفیــت باالیی برخوردار اســت،
خراسان رضوی اســت که میتوان از این ظرفیت ،آن
هم با سرمایهگذاری ناچیز ،بخش زیادی از روانآبها
را کنتــرل و از این طریــق آب را در زمیــن که مامن
اصلی آن برای ذخیره است ،برای روزهای خشکسالی
استفادهکرد.درحالحاضرظرفیتبالفعلزیادیبرای
ذخیرهسازی آب در اســتان فراهم نشده و متاسفانه
با توجه به دورههای خشکســالی در کشور ،دولتها،
خصوصا دولت فعلی ،سیاســت خود را بر سازگاری با
خشکسالیگذاردهاست؛اینیعنیماپذیرفتهایمباران
درایرانکماستوبایدمصارفراکاهشداد.بااینحال
ضروری است این بارشهای اخیر نگاهها را تغییر دهد.
درحالحاضرماآمادگیالزمبرایاینمدلبارندگیها
رانداشت هواعتباریهمبرایآنمنظورنکردهایم.
او در پاســخ به این ســوال که چرا بــا وجود چنین

خراسان رضوی بالغ بر  30سد دارد
که با بارشهای اخیر ،حجم سد
دوستی به  500میلیون متر مکعب
رسیده ،سد طرق از  16میلیون متر
مکعب آب برخوردار شده و  8میلیون
متر مکعب آب در سد کارده ذخیره
شده است .سد تبارکآباد قوچان نیز
 10میلیون متر مکعب آب را در خود
ذخیره کرده است
بارشهایی ،بر طرحهای انتقال آب تاکید میشــود،
میگوید:سخناصلیمادرخصوصاینطرحایناست
که باید مطالعه کامل در مورد آن صورت گیرد و بدون
پیشزمینهمطالعاتی،تصمیمگیرینشود.مطالعهبرای
اجرایاعدماجرایچنینطرحهاییبهماکمکمیکند
از تکــرار تجربههایی مانند کمربند جنوبی مشــهد
جلوگیریشود.
نکتهدیگریکهاهمیتداردایناستکهانتقالآباز
دریایعمانبهسیستانوبلوچستانیکمفهومداردو
بهخراسانرضویمفهومدیگری؛بهاینمعناکهآبدر
سیستان و بلوچستان کم است و فاصله آن با دریا زیاد
نیست؛ به همین جهت به نظر میرسد این طرح برای
مصارف شــرب و صنعتی در آن استان ،احتماال دارای
توجیه باشد .زمانی که قرار باشــد این آب به خراسان

جمشیدی :انتقال آب از دریای
عمان به سیستان و بلوچستان یک
مفهوم دارد و به خراسان رضوی
مفهوم دیگری؛ به این معنا که آب در
سیستان و بلوچستان کم است و فاصله
آن با دریا زیاد نیست

روایت دنیای اقتصاد از وضعیت ذخایر آبی خراسان رضوی پس از بارندگیهای اخیر

ن چشمها را میشوید؟
آیا بارا 
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دنیای اقتصاد  -کشورمان امسال بارشهایی بیسابقه را تجربه میکند که در سایه عدم پیش بینی های الزم مسئوالن ،گرفتاری
سعیدرضاییان
خبرنگار
ل به زیرساختهای برخی استانها آســیب زیادی زد ،به طوری که براساس اعالم
های زیادی نیز برای مردم در پی داشــت .سی 
رئیسجمهور ،میزان خسارتها دســت کم به 40هزار میلیارد تومان میرسد و دولت برای جبران این خسارت درخواست کرده است تا از صندوق
توسعهملیبرداشتکند.خراسانرضوینیزازبارشهایامسالبینصیبنماندوخوشبختانهبارندگیهاخسارتزیادیدراستانبهدنبالنداشت.
چهره دیگر بارانها ،افزایش ذخیره آب در سدهای استان بود .براساس آمار شرکت آب منطقهای خراسان رضوی 41،درصد حجم مخازن سدهای
استان پر شده که این رقم ،سال گذشته تنها 23درصد بوده است .خراسان رضوی بالغ بر 30سد دارد که با بارشهای اخیر ،حجم سد دوستی به500
میلیون متر مکعب رسیده ،سد طرق از 16میلیون متر مکعب آب برخوردار شده و 8میلیون متر مکعب آب در سد کارده ذخیره شده است که همه
این سدها وظیفه آبرسانی به مشــهد را برعهده دارد .سد تبارکآباد قوچان نیز 10میلیون متر مکعب آب را در خود ذخیره کرده است .به عقیده
کارشناسان،باوجودبارشهایامسالبازهمنبایداقلیمخشکونیمهخشککشوررافراموشکرد.خشکسالیپدیدهایاستکهکشورماسالهابا
آندرگیربودهوبرایرفعاینمعضلطرحهایزیادیدردستورکارقرارگرفتهاست.یکیازاینطرحهاآبخیزداریوآبخوانداریاست؛طرحهای
انتقالآبنیزدرسالهایاخیروباشدتگرفتنخشکسالیبیشترموردتوجهقرارگرفتهاست.بهرهبرداریازفازبزرگترینآبشیرینکنخاورمیانه،
طرحانتقالآبدریایخزربهاستانسمنانوطرحانتقالآبدریایعمانبهمشهدنمونههاییازاینطرحهاست.
رضوی و مشــهد برســد ،برآورد میشود قیمت تمام
شده آن در هر متر مکعب بیش از 20هزار تومان باشد؛
در صورتی که هماکنون هر متر مکعب آب ،با قیمتی
کمتر از هزار تومان در اختیار مشترکان مشهدی قرار
میگیرد.برایناساستوصیهماایناستدرحالحاضر
سراغ طرحهای زودبازده و ارزانتر برویم که یکی از این
طرحها،بازچرخانیپساباست.
جمشیدی اضافه میکند :در حال حاضر در مشهد
 100میلیون متر مکعب فاضالب جمعآوری میشود
کهمیتواناینفاضالبراپسازتصفیه،با 50کیلومتر
لولهکشی ،به باالدست دشت مشهد منتقل کرد و آن را
تحویل کشاورزان چاهدار داده و آب قابل شرب آنان را به
شربمردممشهداختصاصداد.
باید توجه داشت طرح بازچرخانی پساب مربوط به
حال نبوده بلکه  20سال از زمان تصویب قانون آن می
گذرد .دولت هر سال برای این طرح بودجه تخصیص
داده و براساس هدفگذاری ها ،قرار است تا سال،1400
مشهد 117میلیونمترمکعبفاضالبراتصفیهکرده
و تحویل بخش کشــاورزی دهد که متاسفانه در حال
حاضر ،نهایتا کمتــر از 10درصد بازچرخانی منطقی
صورتمیگیرد.
zمهار روانآبهای خراسان رضوی به صددرصد
میرسد

قائم مقام شــرکت آب منطقهای
خراســان رضــوی با اشــاره به
طرحهــای موجود در اســتان و
مشــهد بــرای کنتــرل و مهار
روانآبهــا میگویــد :در حال
حاضر اکثر رودخانههای استان ،به ویژه رودخانههای

مرزی ،مهار شــده امــا روی برخی از ایــن رودها
طرحهای در دســت اجرا و طرحهای آمــاده اجرا
داریم.
علیرضــا طاهری می گوید :طرح در دســت اجرا
مربوط به مهار روانآبها ،به ســد شوریجه مربوط
است که در  100کیلومتری شرق مشهد قرار دارد.
سدی که روی رودخانه شــوریجه احداث شده46 ،
متر ارتفاع دارد و حجم مخــزن آن به  200میلیون
متر مکعب خواهد رســید .حجم آب تنظیمی این
سد نیز ســاالنه 30 ،میلیون متر مکعب است و این
پروژه تاکنون  30درصد پیشــرفت داشــته است و
قادر خواهد بود که قسمت عمدهای از روانآبهای
کشفرود را مهار کند.
او با اشاره به طرح آماده اجرا برای مهار روانآبهای
خراسان رضوی خاطرنشان میکند :این طرح برای
بهرهبرداری از رودخانههای منطقه هزارمســجد در
نظر گرفته شده که آماده اجراست .برای اجرای این
طرح در بودجه  98ســرمایهگذاری مردمی تعریف
شده که با اجرای آن ،حدود  70میلیون متر مکعب
آب برای منطقه یال شمالی هزار مسجد ،در محدوده
درگز و کالت و 35میلیون متر مکعب برای مشهد در
نظرگرفتهمیشود.
او در خصــوص میــزان بارندگیهای مشــهد و
خراســان رضوی میگوید :در سال آبی  ،97 - 98تا
 29فروردیــن ماه ،مشــهد  283میلیمتر بارندگی
داشــته که این عدد تنها فروردین ماه امسال 125
میلیمتر بوده است .میزان بارندگی مشهد در مدت
مشابه سال آبی گذشــته 129 ،میلیمتر بوده که از
رشــدی  199درصدی حکایت دارد .همچنین این
رقم از میانگین درازمدت بارشها در مشــهد ،یعنی

 158میلیمتر نیز بیشتر بوده و با رشدی 79درصدی
همراه بوده است.
طاهــری با اشــاره بــه آمــار کل بارندگیها در
خراســان رضوی بیان میکند :میــزان بارشها در
خراســان رضوی تا تاریخ  29فروردیــن ماه252 ،
میلیمتر بوده که این میزان در مدت مشــابه ســال
آبی گذشــته تنها  87میلیمتر بوده اســت .از این
رقم 91 ،میلیمتر آن تنها در فروردین ماه بر اســتان
باریدهاست.
zالگوبرداری از اروپاییها و فراموش شدن سنن
پیشینیان

یکــی از اعضــای گــروه علوم و
مهندسی آب دانشگاه فردوسی
نیز بروز بارشهای اخیر را امری
اســتثنایی میداند و میگوید:
هنگامی که یک ســد ســاخته
میشود ،این ســد از این جهت اهمیت دارد که 80
درصد مواقع پر باشــد ،چون روی آن حساب شده
است .بنابراین برای ساخت سد دوره بازگشت کوتاه
در نظر گرفته میشود .با این حال در کنار استفاده از
ســد ،روش خــوب دیگری نیــز وجــود دارد که
آبخیزداری اســت؛ یعنی هر چقدر در باالدســت
اقداماتی جهت کند شدن حرکت آب صورت گیرد،
نفوذ آب اتفــاق خواهد افتاد و آب زیــر زمین و در
آبخوان ذخیره خواهد شد.
کامران داوری تاکید میکند :آب زیرزمینی تبخیر
نمیشود ،آلودگی نداشته و حرکت کندی دارد و تا
سالها نیز در زمین باقی میماند .بنابراین پیشنهاد
اصلی برای کنترل آب حاصــل از بارشها ،اقدام در

جهت نفوذ دادن آب در زمین است.
پیشینیان ما در این زمینه کارهای زیادی کردهاند
و ســیلآبها را نفوذ میدادند .بعدها سدسازی در
کشــور خیلی جدی گرفته و بــه آبخیزداری کمتر
پرداخته شــد .در مناطق مرطوبتــر مانند اروپا به
سدسازیتوجهبیشتریمیشود؛مانیزهمینبرنامه
را اجرا کردهایم؛ حال آنکه باید کشــور ما بیشتر به
پروژههای نفوذ آب توجه میکرد.
داوری اظهار مــیدارد :هنگامی که در منطقهای
فعالیتهای شهری ،کشــاورزی و صنعتی در حال
رشد اســت ،باید اندکاندک یکی از این فعالیتها
متوقف شــود و ســهم آب آن به دیگــر بخشها
اختصاصیابد.
باید پیشتــر از این اجــازه میدادیم آب بخش
کشــاورزی به بخش شــهری یا صنعتی فروخته
شود .به عنوان مثال اگر این امکان وجود میداشت
که آب را به صنعت گردشــگری اختصاص داد و در
نتیجه آن ،اشــتغال پایدارتری ایجاد کرد ،چرا باید
این آب صرف بخش کشــاورزی شود؟ البته این به
معنای زیر سوال بردن مالکیت آب توسط کشاورزان
نیســت بلکه مقصود این است که حوزه مصرف آب
جابهجاشود.
 10zمیلیون متر مکعب آب به سفرههای زیرزمینی
خراسان رضوی نفوذ داده شده است

علیرضا صحرایی مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری خراســان
رضوی نیز با اشــاره به خسارات
ناشی از بارشهای اخیر ،علت آن
را در بیتوجهــی بــه مدیریت
ریســک میبیند و ادامه میدهد :خوشبختانه سال
گذشته اعتبار خوبی برای کاهش مخاطرات سیل به
استان اختصاص داده شــده و توانستهایم پوشش
گیاهی در اســتان را  10هزار هکتار افزایش داده و
حدود  14پروژه آبخیزداری اجرا کردیم .همچنین
در زمینه اســتحصال و نفوذ آب به سفرهها اقدامات
خوبی صورت گرفت که در مجمــوع ،طی دو نوبت
آبگیری صورت گرفته 400 ،میلیون متر مکعب آب
مهار شده است.

جمشیدی :در حال حاضر در مشهد
 100میلیون متر مکعب فاضالب
جمعآوری میشود که میتوان
این فاضالب را پس از تصفیه ،با 50
کیلومتر لولهکشی ،به باالدست دشت
مشهد منتقل کرد و آن را تحویل
کشاورزان چاهدار داده و آب قابل
شرب آنان را به شرب مردم مشهد
اختصاص داد
طی  25سال اخیر ،غیر از سال گذشته ،کل اعتبار
آبخیزداری اســتان  75میلیارد تومان بوده اما سال
گذشته  30میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق
توسعه ملی اختصاص داده شد.
با اجرای پــروژه جمعآب در اســتان تاکنون 10
میلیون متر مکعب آب به سفرههای زیرزمینی نفوذ
داده شــده و این طرح همچنان ادامه خواهد داشت.
هماکنون در حال جذب مشــارکت مــردم در این
طرحهاهستیم.

طاهری :در سال آبی  ،98 - 97تا
 29فروردین ماه ،مشهد  283میلیمتر
بارندگی داشته است.
میزان بارندگی مشهد در مدت مشابه
سال آبی گذشته 129 ،میلیمتر بوده
که از رشدی  199درصدی
حکایت دارد

برایاولینباردرکشوراتفاقافتاد

افتتاحنهادمردمیاقتصادمقاومتیدرخراسانرضوی

دنیایاقتصاد-نهادمردمیاقتصادمقاومتیدر
اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی  -فرهنگی
خراســان رضوی ابتدای ایــن هفته با حضور
مسئوالنکشوریواستانیدراتاقمشهدافتتاح
شد.
غالمحسین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در
مراســم افتتاح این نهاد که برای ا ولین بار در کشور به
طور رســمی فعالیتش آغاز شــد ،گفت :ایجاد چنین
نهاد مردمی ،یک اقدام شعاری نیست و خوشحالیم که
استاندار خراسان رضوی به دنبال ایجاد چنین الگویی
از توســعه اقتصادی در کشور با تمرکز بر سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و بهرهگیــری از ظرفیتهای مردمی
در این عرصه است .برای نخســتین بار شاهد حرکت
از جانب شــعار به ســمت عمــل در عرصــه اقتصاد
مقاومتی هســتیم و رهبری نیز بر این مســئله تاکید
ویژه ای دارند.
شافعی خاطرنشان کرد :این اطمینان را می دهیم که
فعاالن بخش خصوصی استان همراهی الزم را در این
مسیر با ارکان حاکمیتی خواهند داشت تا الگویی موثر
برای توسعه اقتصادی شکل بگیرد و بتوان آن را در گام
بعدبهسراسرکشورتسریداد.

اســتان به محضر رهبر معظم انقالب و سران سه قوه
تقدیمخواهدشد.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر توازن منطقهای
در سطح استان خاطرنشان کرد :اساسا هدف ما ایجاد
توازن در سطح استان است .نباید تمام امکانات و ثروت
درمشهدمتمرکزباشدودرشهرستانهاتوزیعامکانات
عادالنهنباشد.

علیرضا رزم حسینی اســتاندار خراسان رضوی نیز
گفت :نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ،ساز و کاری است
کهنهتنهابرایدولتهیچهزینهایدربرنخواهدداشت،
بلکهادارهآنباهمکاریشرکتهایتوسعهگرادربخش
خصوصیانجاممیگیرد.درواقعاینسازوکارقراراست
نظام فرســوده اداری را به تدریج از عرصه تصدیگری
خارجکند.
ویادامهداد:برایمدیریتهماهنگوانسجامبیشتر
یک دبیرخانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی پیش بینی
کرده ایم که با مدیریتی واحد ،مناطق  12گانه را تحت
نظارتوکنترلخواهدداشت.گزارشهایسهماههای
هم از روند اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی

zتشکیل نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی  ،یک اقدام
بسیارارزشمنداست

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس نیز در حاشیه این مراسم گفت :تشکیل چنین
ساختاری ،یک اقدام بسیار ارزشمند است و ایجاد این
نهاد سرآغاز تحوالت قابل قبولی در کشور خواهد بود.
وی اظهار کرد :تمامی ارکان نظام اعم از دســتگاه قضا،
دولت و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی باید برای
توسعهکشوردستبهکارشوند.
وی تاکید کرد :کمیســیون اقتصادی مجلس در دو
حوزه پای کار است ،نخست در حوزه قانونگذاری برای
تسهیلامورتابستررافراهمکندودوم،بهرهگیریازهر
گونهظرفیتقانونیکهدرحوزهموفقیتمدلتوسعهای
الزمباشد.

سهشنبه  3اردیبهشت 1398
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ارتقای مهارتآموزی با همکاری اتاق بازرگانی ،فنی و حرفهای و  بنیاد آموزش و مهارت آلمان

عکس :روابط عمومی اتاق مشهد

بازدید نمایندگان بنیاد آموزش و مهارت آلمان از مرکز آموزش تخصصی شماره  1فنی و حرفهای مشهد (  20فروردینماه )1398

دنیای اقتصاد -دو هفته پیش بود که پروژه پایلوت آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان به همت مرکز آموزش اتاق بازرگانی مشهد در
افسانهآشفته
خبرنگار
خراسانرضویکلیدخورد؛امااینپروژهچیستوقراراستچهتغییراتیدرسیستمآموزششغلیاستانرقمبزند؟
اجرای پروژه همکاری آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان با امضا تفاهم نامهای در اسفندمـاه  1396میان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران،بنیادآموزشومهارتآلمان()SBHوسازمانفنیوحرفهایکشورباهدفارتقایمهارتکارکناندربنگاههایاقتصادیآغازشد؛هدفاصلی
اینپروژه،معرفیوایجادساختارعناصرآموزششغلیدوگانهدرایرانباکاراییموثردرآموزشمشاغلموردنیازصنایعوبنگاههایاقتصادیاست؛
با تقویت روابط همکاری بین سازمان فنیوحرفهای ،اتاقهای بازرگانی استانها و تشکلهای تخصصی ،نیازهای آموزش شغلی بنگاههای اقتصادی
شناختهشدهوبرنامههایآموزشیباتوجهبهنیازروزصنعت،تدوینمیشودتامنجربهباالرفتنسطحمهارتینیرویکارمتخصصدرایرانشود.
طبق این طرح ،کارآموزان طی یک هفته ،سه روز را در کالسهای آموزشی و دو روز دیگر را در بنگاههای اقتصادی سپری میکنند تا آموزشهای الزم
رابهصورتتئوریوعملیفراگیرند.درآلمان،کارآموزانازسن  ۱۵سالگیمیتواننددرکنارادامهتحصیلخوددرمدارسآموزششغلییابهعبارتی
سازمانفنیوحرفهای،دربنگاههامهارتالزمراکسبکنند.براساساینطرح،درایرانکارمندانیکهاستخدامشدند،درکالسهایآموزشیشرکت
میکنندتامهارتهایخودراافزایشدهند.
zوظیفهاتاقبازرگانی،فرهنگسازیدرپروژهاست

پیام رشــیدی ،مدیر مرکز آموزش اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
خراســان رضوی ،دربــاره اصلیترین
وظیفه اتاق بازرگانی آلمــان در پروژه
آموزشهای شــغلی دوگانه میگوید:
آنچهدراینطرححائزاهمیتاست،کارکردناتاقبازرگانیبر
روی دو مساله از منظر فرهنگسازی است؛ اولین مساله در
خصوصشرکتهاوتبییناینمسالهبرایآنهاستکهمنجر
به ارتقای مهارت کارکنان و سودآوری شرکت خواهد شد تا
شرکتها به پذیرش کارآموز ترغیب شوند و از طرفی دیگر،
دانشآموزان متقاعد شــوند بازار کار و شغل مورد عالقه آنها
وجود دارد .همچنین دانشآموزان این امر را درمییابند که
مسیریجزرفتنبهدانشگاهومدرکدانشگاهیهست.ویبا

گزارش

نیازمند کسب آموزشهای مهارتی هستند را بیابد و سپس
این اطالعات را در اختیار سازمان فنیوحرفهای قرار دهد تا
اینسازمانبرایارائهآموزشهایالزمبرنامهریزیکند.
ویادام همیدهد:درمشهد ۶مرکزآموزشدولتیو۴۰۰
آموزشگاه بخش خصوصی ما فعال هستند؛ مهارتآموزان
میتوانند در این کالسها یا کالسهای جوارکارگاهی در
خودصنعتآموزشهارافراگیرند.بههمینمنظورتعدادی
از شــرکتها مجوز جوارکارگاهی در صنعــت را دریافت
کرده انــد و میتوانند نیروهای خود را در این قالب آموزش
دهند .در استان خراســان رضوی ۵مرکز جوارکارگاهی
داریم که شامل شرکتهای ایران خودرو خراسان ،سیمان
مشهد ،فوالد مشهد ،نیان الکترونیک و کارتن مشهد است.
همچنیناینمجوزبهاتحادیههامثلصنفرستورانداران
نیزدادهشدهاست.سقاخراسانیدربارهیکیازآموزشهای
جوارکارگاهی در حوزه ســاخت زیــورآالت ،طال و جواهر
میافزاید :مجوزجوارکارگاهیاینحوزهبه شهرک فناوری
و شــرکتهای صنعتی داده شده و همچنین اتحادیهها و
فعاالن این حوزه نیز ورود پیدا کردند و مجوز آن به ویژه در
بخش طراحی را دریافت کردند تا افراد آموزشهای الزم را
کسبکنند.

مسیری جز «دانشگاه رفتن» هم هست

تاکید بر اینکه در ایران سه برابر آلمان ،آموزش فنیوحرفهای
ارائهمیشود،میافزاید:درآلمانساالنه ۵۰۰هزارنفرآموزش
شغلی میبینند در حالیکه این تعداد در ایران به یک میلیون
و  ۵۰۰هزار نفر میرسد؛ این آموزشها باید بر اساس تقاضا و
درخواست شــرکتهای بخش خصوصی باشد در حالیکه
اینگونهنیستوبایدفرهنگآموزشرابهاینسمتوسوسوق
دهیم.منافعحاصلازارتقایمهارتبرایشرکتهایبخش
خصوصی بیشتر شود .یعنی شرکتها کارکنان خود را برای
ارتقایمهارتبهسمتفراگیریاینآموزشهاتشویقکنند.
رشیدی با تاکید بر لزوم پیگیری آموزشهای دوگانه از سوی
بنگاههای اقتصادی و تشــکلهای مربوطه اظهار میکند:
مباحث نیازسنجی و اعالم آنها باید به صورت جدی پیگیری
شود.مااطالعاتیازسویفنیوحرفهایوبنگاههایاقتصادی
نداریموبههمیندلیلدرنظرداریمتاایناطالعرسانیشفاف
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و دو طرفه را انجام دهیم چراکه در بیشــتر موارد ،شرکتها
یوحرفهای و معافیتهای
اطالع دقیقــی از آموزشهای فن 
آموزشیآنندارند.ازطرفدیگراینسازمانهماطالعدقیقی
از نیازهای بنگاههای اقتصادی ندارد .وی میافزاید :در حوزه
برقوالکترونیکاستاندراینطرح،سندیکایبرقبهخوبی
وارد عمل شــده ،همچنین به حوزه گردشــگری ورود پیدا
کردیموانجمنطالوجواهراستاننیزهمراهمااستوبهطور
مداوممباحثرادنبالمیکند.

zدورههایآموزشیکوتاهتروتخصصیتربرگزارخواهندشد

رضا سقا خراسانی معاون آموزشی اداره
یوحرفهای خراســان
کل آموزش فن 
رضوی درباره نقش اتاق بازرگانی در این
پروژهاظهارمیکند:اتاقبازرگانیمتولی
شناسایی هدف اســت تا مشاغلی که

رشیدی :در آلمان ساالنه ۵۰۰هزار نفر
آموزش شغلی میبینند در حالیکه این
تعداد در ایران به یک میلیون و
 ۵۰۰هزار نفر میرسد
همچنین برای اجرای این طرح در حوزه گردشگری نیز با
سازمان میراث فرهنگی هماهنگیهای الزم صورت گرفته
است؛ مراکز آموزشهای هتلداری و آژانسهای مسافرتی
درحالفعالیتندکهمیراثفرهنگیهمدارایموسسههایی
استکهاینمهارتهاراآموزشمیدهند.
وی درباره هزینههای آموزشــی عنوان میکند :اگر این
آموزشها در مراکز دولتی ما صورت گیرد ،شامل هزینهای
نخواهد بود اما اگر در جوارکارگاهی صنعت و آموزشگاههای
خصوصیماباشد،هزینهایراخواهدداشتکهاگرشرکتها
افراد را معرفی میکنند ،این هزینه از این شــرکتها یا خود
افراددریافتمیشود.درکناراینموارد،موسسهآموزشهای
شغلی دوگانه(  )SBHمباحثی همچون انتقال تجربیات،
تجهیزات و تکنولوژی جدید و پوشش برخی از هزینههای
آموزشــی را بر عهــده دارد؛ البته تاکید ما بــر تکنولوژی و
تجهیزاتبهروزاست.
ســقا خراســانی اضافه میکند :این طرح در گذشته به
صــورت طوالنی مدت و دوگانه انجام میشــد اما اکنون به

خراسانی :اگر این آموزشها در مراکز
دولتی ما صورت گیرد ،شامل هزینهای
نخواهد بود اما اگر در جوارکارگاهی
صنعت و آموزشگاههای خصوصی ما
باشد ،هزینهای را خواهد داشت که اگر
شرکتها افراد را معرفی میکنند ،این
هزینه از این شرکتها یا خود افراد
دریافتمیشود

صورت کوتاه مدت و تخصصیتر درآمده که بخشــی از آن
در مراکز آموزشی و بخشی دیگر نیز در محل کار و کارخانه
انجام میشــود؛ درواقع کارآموزان با آموزشهای تئوری در
محیط واقعی از نزدیک و با کاربرد آنها آشــنا میشوند .این
آموزش برای کارکنان شرکتها در راستای ارتقای مهارت
و افزایش بهرهوری در نظر گرفته شــده کــه اتاق بازرگانی
نیز به این امر ورود کرده و از لحاظ ســازماندهی بنگاههای
اقتصادی ،نیازسنجی و استانداردسازی و اطالعرسانی به ما
کمک میکند .ما حدود  ۴۰۰۰استاندارد آموزشی در حوزه
گوناگونداریمکهدورههابستهبهنوعآموزشاز ۴۰تا۲۸۰۰
ساعتهبرگزارمیشود.
zضرورتتقویتارتباطصنعتبادانشگاه

مژگان ثابت تیموری عضو هیات علمی
پژوهشکدهگردشگریجهاددانشگاهی
خراســان رضوی نیز به ظرفیتهای
موجوددربخشگردشگریشهرمشهد
و خراسان اشاره کرده و بر ضرورت ارائه
آموزش به حوزههــای خدماتی مرتبط با این صنعت تاکید
میکند .وی عنوان میکند :اخیرا پیشنهاد دادهایم تا افرادی
که برای تمدید مجــوز خود اقدام میکننــد ،از دورههای
بازآموزیبهرهمندشوندوبههمینمنظور،نیازمندپیگیری
برایایجاداینالزامواجرایآنهستیم.
ثابتتیموریبراهمیتتناسبدورههاباسطحتحصیالت
افراد تاکید کرده و میافزاید :باید ســرفصلهای آموزشی
مشخص و بر اساس آن گواهیهایی صادر شود .نکته بعدی
اهمیت ارتباط صنعت با بدنه دانشــگاه است .بپذیریم که
بخشــی از نقایص امروز ما فضای تولید ،بازار کار و ...از ضعف
اینارتباطنشاتمیگیرد.
zنیازهایحوزهگردشگریبهآموزشهایمهارتی

یوســف بیدخوری ،معاون گردشگری
اداره کل میــراث فرهنگی خراســان
رضوی نیز درباره لزوم آموزش در حوزه
گردشگری میگوید :ارائه آموزشها در
این صنعت باید در بخشهای مختلفی
تعریفشود.یکیازآنهاتاسیساتگردشگریاستکهدراین
بخش بیش از 1700مجموعه گردشــگری فعالیت دارند و
حدود 80هزار نفر نیز مســتعد دریافت آموزش هســتند.
همچنین ســطوح نیاز به آموزش در این افــراد با یکدیگر
متفاوت است .برخی از افراد به صورت تجربی و برخی دیگر
تحتنظرآموزشهایآکادمیکقرارگرفتهاند.
وی خاطرنشــان میکند :نقطه ضعف ما در گردشگری
این است که افراد پس از گذراندن دورههای آموزشی کامال
بالتکلیف هســتند؛ زیرا آموزشهایی کسب میکنند که
با حرفه آنان همخوانی نــدارد .نکته دوم اینکه در ایران فارغ
التحصیالندانشگاهواردعرصهآموزشمیشوندامادرکشور
آلمان افراد از زمان آغاز دوران مهد کودک ،مورد آموزش قرار
میگیرند.
در سیســتم آلمان دولت حامی بخشهــای دیگر بوده
و تمام ابعاد ســبب تقویت یکدیگر میشــوند اما در ایران
روابط سیســتماتیک وجود نــدارد و نیازمنــد برگزاری
جلســات بیشــتر برای رفع مشــکالت موجــود در این
حوزههستیم.
ویابرازامیدواریکردکهاینپروژهکهبهمددمرکزآموزش
اتاق مشهد در دست پیگیری است ،بتواند بسترهای موثری
رابرایبخشگردشگریاستانفراهمآوردوزیرساختهای
آنرابهسمتکیفیترشدنپیشببرد.

zصنعتطالوجواهرتشنهدانشاندوزیاست

شــهرام مرصعی ،رئیــس انجمــن
طال ،جواهر ،نقــره و ســنگهای
قیمتی خراسان رضوی نیز با اشاره به
پتانسیل باالی صنعت طال و جواهر در
حوزه آموزشی میگوید :اگر تفاهم نامه
آموزش دوگانه ایران و آلمان ،برنامه آموزشــی صفر تا صد
صنعت طال و جواهر را هم زیر پوشش قرار دهد ،در این حوزه
میتوانیم موفقیتهای خوبی کســب کنیم .در این راستا،
میتوان از علم مدرســان آلمانی به طور مستقیم به دانش
پژوهانصنعتطالوجواهرویابهطورغیرمستقیمازطریق
آموزشبهمدرساناینصنعتاستفادهکرد.

بیدخوری :نقطه ضعف ما در گردشگری
این است که افراد پس از گذراندن
دورههای آموزشی کامال بالتکلیف
هستند؛زیراآموزشهاییکسبمیکنند
که با حرفه آنان همخوانی ندارد
وی میافزاید :به دلیل فاصله 40ســالهای که در این حوزه
وجود دارد و هیچ اتفاق مثبتی از نظر دانشاندوزی در صنعت
طالوجواهردراینسالهادرکشورمانرخنداده،بسیارعقب
هستیم.درتماماینسالهاتنهابهآخرینزنجیرهصنعتطال
یعنی توزیع آن توجه شده و سایر بخشها دیده نشده است.
مرصعی توجه به صنعت طال و جواهر را در توسعه این صنعت
و اثرگذاری آن بر اقتصاد مهم تلقی کرده و اظهار میکند :اگر
سازمانفنیوحرفهایبهموضوعآموزشدرحوزهطالوجواهر
ورودکند،ماهمازسویانجمنمیتوانیمطرحهایآموزشی
را ارائه دهیم؛ در حال حاضر حوزههایی نظیر جواهرنگاری،
جواهرسازیوجواهرشناسی،ظرفیتهایالزمبرایآموزش
را دارند .وی با بیان اینکه نکته مهم در ابتدای امر ،دیده شدن
صفر تا صد صنعت طال است ،تصریح میکند :الزم است در
بحث آموزشی ابتدا جایگاه هر یک از بخشها مشخص شود؛
اتاقبازرگانیبهعنوانپارلمانبخشخصوصیدارایجایگاه
بسیارباالییاستوبخشخصوصیبرایانجامهراقدامیباید
زیر چتر حمایتی این تشکل قرار بگیرد؛ بنابراین الزم است
ابتدا جایگاه اتاق مورد پذیرش سیستم اقتصادی باشد؛ کما
اینکه سالها جایگاه این تشــکل نفی میشد و در یک دهه
اخیر اوضاع کمی بهتر شده و دیدگاهها نسبت به اتاق تغییر
کرده اســت .رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره و سنگهای
قیمتی استانیادآورمیشود:اتاقبازرگانیگامبهگامدرحال
رسیدن به جایگاهش اســت و امروز در تدوین استراتژیهای
مختلفمیتوانداثرگذارباشدونقشفنیوحرفهای،انجمنها
و تشکلهای خصوصی و شرکت آلمانی را در بحث آموزش
دوگانه مشــخص کند .این انجمن آماده هرگونه همکاری
با اعضای تفاهم نامه آموزشــی شغلی دوگانه است تا اقدامی
عملیاتیوازصفرتاصدبرایصنعتطالوجواهررقمبخورد.

مرصعی :اگر تفاهم نامه آموزش
دوگانه ایران و آلمان ،برنامه آموزشی
صفر تا صد صنعت طال و جواهر را هم
زیر پوشش قرار دهد ،در این حوزه
میتوانیمموفقیتهایخوبیکسبکنیم

رئیساتاقبازرگانیایراندرجلسهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیبادفاعازاقداماتاستاندارسابقمطرحکرد:

شافعی :با وجود تالش وزارت  
اموراقتصادی و دارایی برای مقررات
زدایی ،در مجلس با شدت قوانین
جدیدی در این حوزه تصویب میشود
که کار را خراب میکند

بسیاری موارد به ما کمک میکند اما هم اکنون دچار
قوانین متناقض در کشور هستیم؛ مثل قانون مبارزه با
قاچاق کاال و قانون گمرک که در تناقض با یکدیگرند
و فعال اقتصادی در مراجعه به گمرک برای یک عمل
واحد با دو قانون مواجه میشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به نامگذاری سال
جدید از سوی رهبری اشــاره و اظهار کرد :باید برای
یکبار هم که شــده حداقل  5درصد از اهداف رهبری
در نامگذاری سال را محقق کنیم؛ ما نگرانیم که نتیجه
رونق تولید با شــیوه های معمول و مرسوم موجود،
چیزی جز اتالف منابع نباشد؛ همانطور که هم اینک
شاهد این هستیم که دوباره به سمت تزریق منابع به
واحدهای تولیدی آن هم بدون مطالعه و بررســی و
کارشناسی کافی رفته ایم.
شافعی با طرح این سوال که «وقتی در کشور همه
برنامه ریزی ها بهگونه ای است که سیستم انگیزشی
و پاداش دهی به سمت کارهای واسطه گری و داللی
اســت ،چطور میتوان به رونق تولید امیدوار بود؟»
تصریــح کرد :مادامی کــه به دنبال تغییر ســاختار
در تولید نباشــیم ،تزریق منابع منجر به رونق تولید
نمیشود .وقتی سودآوری کارهای غیرمولد ،تضمین
شده و چندبرابر و بدون ریسک باشد ،چطور از تولید
بگوییم؟ باید فکری اساسی برای این وضعیت داشته
باشیم؛ با این ساختار معیوب ،تولید رونق نمیگیرد و
اقداماتی که در حال انجام است نتیجه ای جز رونق 5
روزه تولید و بازگشت همه چیز به روال گذشته ندارد.
وی پیشــنهاد کرد :شــورای گفتوگــو و بخش
خصوصی استان ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی
خود برای تحقق شعار ســال را برای ارائه به شورای
مرکزی تهیه و به تهران ارسال کند.
وی با بیان اینکه نباید به این امید بنشینیم که برای
رونق تولید کاری در تهران صورت بگیرد ،افزود :همه
باید در حد توانی که داریم ،در اســتان به رفع موانع
تولیــد بپردازیم و مطمئنم با تالشــمان بخش قابل
توجهی از موانــع را میتوانیم حل کنیم و آنچه درون
استان امکان پذیر نیســت را میتوان از طریق آقای

عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

ادامه از صفحه اول
اما شــافعی رئیس اتاق ایران در واکنش به ســخنان
مقصودی تاکید کرد :ما در بخش خصوصی هیچوقت
از رشــیدیان نگاه امنیتی ندیدیم و او از همه توانش
برای کمک به استان اســتفاده کرد اما توان هرکسی
نامحدود نیســت و روشــهای افراد هم در برخورد با
مسائل اقتصادی متفاوت اســت .رشیدیان با بخش
خصوصی تعامل بســیار خوبی داشــت و شــورای
گفتوگو در زمان ریاســت او هم به خوبی نتیجه داد.
همانطور که آقای رزم حســینی هم ارزیابی عملکرد
شورای گفتوگوی استان را به عملکرد استاندار قبلی
ارتباط میدهد و این درست است.
وی با بیان اینکه «مشکل ما عمیقتر از این است که
از فردی به عنوان استاندار بخواهیم مشکالت عمیق
ســاختاری کشــور را حل کند» ،خطاب به نماینده
سبزوار گفت :اتفاقا حل این مشکالت عمیق و ریشه
ای کاری است که شما میتوانید حل کنید .در رونق
تولید مهمترین فاکتوری که میتواند اثرگذار باشــد
و باید بدان توجه کرد ،فضای کســب و کار است؛ اما
ما شاهد این هســتیم که با وجود تالش وزارت امور
اقتصادی و دارایی برای مقررات زدایی ،در مجلس با
شدت قوانین جدیدی در این حوزه تصویب میشود
کــه کار را خراب میکند؛ در حقیقــت در این قضایا
باید به طور همه جانبه پیش برویم تا نتیجه درستی
بگیریم.
رئیس اتاق ایران در عین حال خاطرنشان کرد :در
میان سران قوا تنها کسی که همیشه به صورت تلفنی
با من ارتباط دارد ،آقای الریجانی اســت؛ مجلس در

انتظارحلمشکالتعمیقساختاریکشورازاستاندار؟هرگز!

شافعی و نمایندگان در سطح ملی پیگیری کرد.

zرشیدیان اعتراضات دیماه  96مشهد را به خوبی
مدیریت کرد

در ادامه ،رزم حســینی اســتاندار و رئیس شــورای
گفتوگوی خراسان رضوی در دفاع از عملکرد رشیدیان
تصریح کرد :آقای رشیدیان در این استان تالش زیادی
داشت و با بحرانهای بزرگی مواجه بود و ما در جلسات
اســتانداران کشــور ،شــاهد تالش مجدانه او بودیم.
رشیدیان  5سال در این استان با بحرانهای موسسات
مالی و اعتباری که هر یک میتواند کشور را ساقط کند،
روبهرو بود و توانســت میلیاردها تومان از منابع دولتی

بدهد تا مردم بــه خیابان نیایند و یا در اعتراضات دیماه
ســال  96که از این استان به وجود آمد و میتوانست به
یک بحران ملی تبدیل شود ،مدیریت خوبی داشت.
وی درباره عملکــرد دولت تدبیر و امیــد نیز گفت:
فراموش نکنیم که دولت روحانی در چه شرایطی کشور
را تحویل گرفت؛ در سال 92رشد اقتصادی کشور منفی
 6/9درصد بود و دولت تدبیر موفق شد تا پایان سال 96
این رقم را به  3/7درصد بهبود دهد و این یعنی در ســه
سال پیاپی در کشور رشد اقتصادی مثبت داشتیم.
محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان
و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی

نیــز در واکنش به اظهــارات مقصــودی در خصوص
رشیدیان گفت :اســتاندار قبلی خراسان سالها تالش
کرد و نباید با این سخنان عملکردش را زیر سوال ببریم.
وی دربــاره عملکرد قــوه قضائیــه در قبال بخش
خصوصی نیز اظهار کرد :پیگیری دســتگاه قضا برای
بخش خصوصی از ابتدا موثر بوده و هم اینک بیشتر شده
است .همانطور که در بحث تخریب فعاالن اقتصادی اگر
قوه قضائیه نبود ،شرایط بسیار بدتری را شاهد بودیم.
حسن حسینی رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی هم بــه تقدیر از عملکرد رشــیدیان
پرداخت و گفت :در تمام سالهای فعالیتم استانداری
مثل رشیدیان همراه بخش خصوصی ندیدم .در بحث
قضایی هم حمایتهای قضایی خوبی در استان شاهدیم و
بابت این موضوع قدردان دستگاه قضا هستیم.
وی تاکید کرد :در ارزیابی عملکرد دولت و اســتاندار
باید ایــن را در نظر بگیریم که دولت تدبیر و امید در چه
شرایطی کشور را به دست گرفته و چه مسائلی را پشت
سر گذاشته و چه مســائلی برای آن در داخل کشور به
وجود آوردهاند .جا دارد حزب گرایــی و گروه گرایی را
کنار بگذاریم و در جهت شــکوفایی و اقتصاد مردم قدم
برداریم.
zآغاز به کار دفتر ثبت عالئم صنعتی و اختراعات تجاری
در مشهد

صادقی دادستان مشهد نیز در این جلسه از آغاز به کار
دفتر ثبت عالئم صنعتی و اختراعات تجاری در استان
خبر داد و گفت :از مدتها قبل پیگیر این موضوع بودیم و
موافقت مرکز برای آن اخذ شده بود اما به علت مشکالتی
توانستیم این دفتر را راه اندازی کنیم تا اینکه از شهردار
خواســتیم فضایی برای این موضوع اختصاص دهد و
آقای کالیی استقبال کرد و فضا فراهم شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جنگ
اقتصادی که همه در لفظ قبول کردیم را باید در عمل هم
قبول کنیم ،خطاب به مسئوالن دولتی و فعاالن بخش
خصوصی حاضر در این نشست اظهارکرد :شما به عنوان
فرماندهان این جنگ در بخش خصوصی و دولتی باید

تمام توانتــان را به کار ببندید .بانکها هم برای همکاری
اعالم آمادگی کرده اند و تا جایــی که قانون به ما اجازه
دهد به فعاالن اقتصادی کمک میکنیم .کمک شما به
سیل زده ها تولید بیشــتر و فعالیت در سنگر خودتان
است.
در پایان این نشست ،علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه
شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی به بیان مصوبات پیشنهادی دبیرخانه پرداخت
و گفت :نخستین پیشنهاد ما این است که طی دستوری
بخشهای دولتی و خصوصی مکلف شوند ظرف یک ماه
تمام آنچه که از مصوبات سال گذشته باقی مانده و اجرا
نشده را پیگیری کنند تا نسبت به اجرای آن اقدام شود.
مصوبه دوم این جلســه درباره برنامه کاری شورا در
ســال  98بود که طبق زمان بندی  12جلسه در سال
 98پیش بینی شده اســت .لبافی ادامه داد :دستور کار
سوم نشســت در خصوص ارائه دستورالعمل چگونگی
شکل گیری شورای گفتوگو در شهرستانها است که
پیشنهاد میکنیم مسائل شهرستانها در کارگروهها
مطرح شود و سپس به ما منتقل شود.
البته ناگفته نماند که نظر رزم حسینی درباره سومین
پیشنهاد دبیرخانه این بود که با توجه به اینکه روسای
ادارات در شهرســتانها اختیار چندانی ندارند ،شکل
گیریاینشعبهچندانکارگشانیست.اوگفت:معتقدم
میتوانیم در استان در هر ماه از فرمانداران شهرستانها
به نوبــت دعــوت کنیم تا در جلســاتی مشــکالت
شهرستانها را مطرح کنند و این اقدام به جای تشکیل
کارگروهدرشهرستانمیتواندموثرباشد.

حسینی :رشیدیان  5سال در این استان
با بحرانهای موسسات مالی و اعتباری
که هر یک میتواند کشور را ساقط کند،
روبهرو بود و توانست میلیاردها تومان از
منابع دولتی بدهد تا مردم
بهخیاباننیایند

ضمیمه استان های خراسـان
روزنامه اقتصادي صبح ايران
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دنیای اقتصاد از آثار حذف سود مرکب بانکی گزارش میدهد

zمصوبهایبرایاقلیت

مصوبهای عادالنه یا قاعدهای تبعیضآمیز؟

با این حال رئیس اتحادیــه صادرکنندگان و عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراســان رضوی ،در
مورد این مصوبه دیدگاه دیگری دارد .محمدحســین
روشنک چنین مصوباتی را تبعیضآمیز و ضد منافع
ســپردهگذاران بانکی میدانــد .او میگوید :چنین
مصوباتی مربوط به افرادی اســت که سالهای سال
تســهیالت بانکها را اخذ کــرده و آن را بازپرداخت
نکردهاند؛عمدتاهماینمجموعههااصطالحاخصولتی
ویابرخیازمجموعههایبخشیخصوصیبودهاند.
روشــنک اعتقاد دارد مردمی که
عمدتــا از طبقه متوســط جامعه
هســتند و به میزان کمــی توان
سپردهگذاری دارند ،سپرده خود را
برایدریافتتسهیالتدرسالهای
بعددراختیاربانکهامیگذارند؛ایندرصورتیاستکه
افزایش قیمتها در این مدت عمال اخذ تســهیالت را
بیفایدهمیکند.منابعیکهافردازآنتسهیالتدریافت
میکنند ،از مردم است .حال براساس مصوبه مربوط به
حذفسودمرکب،بانکنبایداینسودرادریافتکند.آیا
اینظلمبهسپردهگذارانبانکهانیست؟
البته این مساله نافی این نیست که دولت باید حامی
دنیای اقتصاد  -همه ماجــرا بازمیگردد به وجه التزامی کــه بانکها بابت تاخیر در بازپرداخت تســهیالت دریافتی از
سعیدرضاییان
خبرنگار
تولیدکنندهباشدولیاینحمایتارتباطیبهتسهیالت
تسهیالتگیرندگاناخذمیکنند.براساسدیدگاهشوراینگهبانهنگامیکهکسیازبانکتسهیالتدریافتمیکند،باید
بانکی ندارد .اگر کسی به صورت مرتب و منظم اقساط
آن را با نرخ ســود مشخصی بازپرداخت کند اما در صورتی که فرد تسهیالتگیرنده در پرداخت بدهی خود تاخیر کند ،باید مبلغی را عالوه بر سود با
تسهیالتخویشراپرداختکرده،آیاچنینمصوبهای
عنوان «وجه التزام» به بانک بپردازد که مبلغ آن ثابت اســت .با این حال به عقیده برخی ،تعدادی از بانکها اصل ،سود و جریمههای قبلی را مبنای
برای کسانی که اقساط بازپرداخت تسهیالت خود را با
محاسبهسودجدیدقراردادهکهاصطالحاآنرا«سودمرکب»میخوانند .برهمیناساسدرسال 97اینمسالهدرالیحهبودجهآوردهشدودردستور
تاخیرپرداختکردهاندراتشویقنمیکند؟درحقیقت
کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت که نهایتا براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مقرر شد مالک محاسبه سود برای دریافتکنندگان تسهیالت
کسیکهتعهدخودبهبانکمبنیبربازپرداختبهموقع
همان سود قرارداد اولیه باشــد .با این حال شورای نگهبان با این عقیده که در تبصره ۱۶قانون بودجه سال 97بخشش سود مرکب بدهکاران بانکی
تسهیالت را به درستی انجام نداده ،چرا باید از مزایای
غیرمعذور تبعیضی ناروا و مغایر بند ۹اصل ۳قانون اساسی است ،به این مصوبه ایراد وارد کرد که با اصالحیه مجلس مقرر شد بدهکاران بانکی که عذر
حذفسودمرکببهرهمندشود؟
موجهی ندارند ،مشمول بخشودگی سود مرکب نشوند .همچنین براساس اعالم محمدحسین حسینزاده بحرینی رئیس کمیته پول و بانک مجلس
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراســان رضوی با
شورای اسالمی ،ایراد دوم شورای نگهبان به این مصوبه آن بود که این قانون به بانکهای خصوصی ضرر میزند و مجلس نمیتواند به بخش خصوصی
ذکر مثالی به تشریح عقیده خود میپردازد و میگوید:
زیان تحمیل کند .ایراد دیگری هم شورای نگهبان به این تبصره داشت؛ این شورا تاکید داشت تسهیالتی که به مردم داده شده نباید مشمول سود
اگر کسی چند سال پیش  100هزار تومان تسهیالت
مرکبشود.نهایتامسالهبهمجمعتشخیصمصلحتنظامارجاعشدکهبراساساعالمنظرعلیرضاقیطاسی،دبیرشورایعالیبانکها،در 26اسفند
دریافت کرده باشــد ،آن زمان میتوانسته با این مبلغ
ماه،مجمعدراینخصوصنظرشوراینگهبانراپذیرفتوایرادبهآنراوارددانست.
کاالییخریداریکندکهحالنمیتواندباچندبرابرآن
نیزهمانکاالرابخرد؛اینمابهالتفاوتپولدرجیبچه پیشــنهاد من به بانک مرکزی این است که این نهاد بوده و براساس منطق حسابداری ما مسالهای تحت نرخسودقرارداداولیهمحاسبهکنند.
کسی رفته است؟ این پول در اختیار بانکهاست که با زمانیکهتسهیالتمیپردازد،ارزشپولرامقابلسکه عنوانربحمرکبیاسودمرکبدربانکهاوجودندارد،
این همــان موردی اســت که شــورای نگهبان
آن طال ،ملک و ...خریداری کردهاند .یا اینکه کسانی که یاچندکاالیاینچنینیبیمهکندوسالی 5درصدسود اگر بانکی نیز چنین مســالهای را انجام دهد ،طبیعتا بــا آن مخالفت کــرد و آن را اجحاف در حق ســایر
تسهیالت اخذ کردهاند ،این سود را دریافت کردهاند .در برایبازپرداختتعیینکند؛درواقعتسهیالتگیرنده مورد تایید بانک مرکزی نیست .سود و نرخ باید تابع تسهیالتبگیران دانســت ،چون این مساله بیشتر
این میان سپردهگذاری که پول خود را برای پسانداز موظف به پرداخت  5درصد سود به عالوه مابهالتفاوت مصوباتشورایپولواعتباروبانکمرکزیباشد.
مشمولکسانیمیشدکهتسهیالتکالناخذکرده
نزد بانک قرار داده ،متضرر اصلی اســت .حال بانک اگر ارزش پول شــود .باید توجه داشــت به طور کلی 90
وی در توضیــح نظــر خود تصریــح میکند :اگر بودند.
نخواهد سود مرکب را از بدهکاران بدقول پس نگیرد ،درصد دریافتکنندگان تســهیالت بانکها اقساط بازپرداخت تســهیالتی قرار باشــد استمهال شود،
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
ظلمبهسپردهگذارخواهدبود.
و خسارات وام را ســر موعد پرداخت کردهاند .کمتر از ممکن است این تسهیالت جریمه تاخیر نیز داشته درموردتکلیفاینمسالهدربودجه 98میگوید:باید
او ادامه میدهد :مساله دیگری که جای سوال دارد 10 ،درصد هستند که بازپرداخت اقساط تسهیالت را باشد.درمحاسبهجدیدجریمهتاخیرکنارگذاشتهواز منتظر ابالغ رسمی آن ماند .در بودجه  98ظاهرا این
این است که چند درصد از تســهیالتی که قرار است با تاخیر میپردازند .آیا قرار اســت این قانون برای این بدهیهاجدامیشود.اگربدهکاردردورانبازپرداخت تمهیداتبرایوامهایزیر 100میلیونتومانبرایاز
برایآنسودمرکبتعیینشود،بهتولیدپرداختشده  10درصد قانونگریز مصوب شود؟ در واقع نظر آقای امهال ،اقســاط را به موقع بپــردازد ،جریمه تاخیر بین رفتن تبعیض مذکور در نظر گرفته شده است؛ در
است؟ چرا باید برای چند واحد تولیدی هزاران میلیارد روشنک همان نظری است که شورای نگهبان نیز آن بخشیدهخواهدشد.درغیراینصورتاینجریمهنیز قانونبودجه 97اینسقفتعییننشدهبود.
تومان از پول مردم را بر باد دهیم؟ چرا باید قانونی وضع راایرادیبهمصوبهمجلسمیدانست.چنینمصوبهای از وی اخذ خواهد شد.
مونســان در خصوص میزان معوقات بانکی استان
شــود که براســاس آن 90درصد افرادی که کار خود اعمال تبعیض در حق کسانی است که نسبت به دیون
خراســان رضوی تا پایــان بهمن ســال  97اضافه
میکند :این میزان تا پایان بهمن ماه سال گذشته34
را به درســتی انجام دادهاند و مردمــی که در بانکها خویش متعهدانه عمــل کردهاند .به عقیــده وی در مونسان:براساسمنطقحسابداری
سپردهگذاریکردهاند،جریمهشوندوتنها 10درصداز کشوری که ارزش کاال طی چند ساعت چند پله رشد
هزار میلیارد ریال اســت؛ در واقع معادل 6درصد کل
آنسودبرند.ضمناینکه 20درصداز تسهیالتبانکی میکند ،نمیتوان چنین قاعدهای را اجرا کرد .در واقع ما مسالهای تحت عنوان ربح مرکب یا مصارفاستانرامعوقاتبانکیتشکیلدادهاست.
به بخش تولید اعطا شده در حالی که  80درصد آن به تکلیف کسی که پول خود را در بانک به عنوان سپرده سود مرکب در بانکها وجود ندارد،
zسودمرکب،کمرصنعترامیشکند
حسین متینراد نیز کسی است
بخش خدمات پرداخت شده است .در کنار باید توجه گذارده،چندماهبعدبایدچندبرابرآنپولرابرایخرید
اگر بانکی نیز چنین مسالهای را
که ســود مرکب را آسیب بزرگی
داشــت عمده بدهکاران بانکی نیز از بخش خدمات یککاالبپردازد،چیست؟
انجام دهد ،طبیعتا مورد تایید
هستند.روشنک این فرایند را فضاســازی میداند و zمحاسبه سود مرکب در بانکها خالف نظر بانک
برای اقتصــاد ایــران میداند و
بانک مرکزی نیست
اعتقادداردکسانیکهچنینمسایلیرادنبالمیکنند ،مرکزیاست
میگوید :ســود مرکــب از آن
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان پیشــنهاد میدهد :خراسان
مونسان در تشــریح مصوبه مجلس در مورد الزام مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ مانند آیات عظام
نمیافتد؛ به اعتقاد او در مورد سود مرکب برداشتها بانکهابهعدماخذسودمرکبعنوانمیکند:مصوبه جوادی آملی و مکارم شیرازی نظرات محکمی در رد
و تفاسیر متفاوتی وجود دارد و میتوان برای متقاضی مجلس مربوط به بند واو تبصره 16بودجه ســال 97آنداشتهاند.
روشنک :اگر کسی چند سال پیش
این فعال اقتصادی به نمونهای از مواجههاش با یکی
وام با فرمولی ســود مرکب تعیین کرد اما نظر قانونی و بر این مبنا تصویب شد که بســیاری از وامهایی که
 100هزار تومان تسهیالت دریافت
براساس نظر شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ،در چندین سال پیش تقسیط شــده بود ،با قراردادهای از بانکها اشاره و اعالم میکند :سال گذشته در زمان
جدید،
وام
هم
و
امهــال
برای
هم
منعقده
قراردادهای
جدید قسطبندی میشــد و در قراردادهای بعدی ،بروز اختالفات بر سر این مصوبه بین شورای نگهبان و
کرده باشد ،آن زمان میتوانسته با
نبایدسودمرکباخذشود.
نرخ سود  25درصد محاسبه میشــود در حالی که مجلس ،یکی از بانکها از من خواست براساس همان
این مبلغ کاالیی خریداری کند که
حسنمونسانبابیاناینکهفرمول میزان سود قرارداد پایه  15درصد بوده است .در واقع مصوبه ،وضعیت بازپرداخت تســهیالت مجموعه
حال نمیتواند با چند برابر آن نیز
مشــخصی بــرای پرداخــت چون در دوران امهال نرخ سود افزایش داشته ،قرارداد تولیدیمنرامحاسبهکند؛پیشازاینمصوبهمیزان
همان کاال را بخرد؛ این مابهالتفاوت
تســهیالت و دریافت اقساط آن جدیدبانرخسودروزمنعقدمیشد.مصوبهمجلسدر بازپرداخت مجموعه من به بانک 10 ،میلیارد تومان
شده،
تنظیم
مرکزی
بانک
توسط
خصوص بند واو تبصره  16ناظر بر این مساله بود که برای  3میلیارد تومان تسهیالت بود که با محاسبه به
پول در جیب چه کسی رفته است؟
میگوید :این فرمولی استاندارد اگربانکهااینکارراانجامدادند،نرخرابراساسهمان روش جدید ،این میزان بــه  4میلیارد تومان کاهش
دنیای اقتصاد -چندی پیش برخی از مخاطبان
دنیای اقتصاد در مشــهد به ارســال نامهای از
سوی شــرکت آب و فاضالب در برخی از محالت
همچون احمدآباد ،رضاشــهر ،بلوار پیروزی و...
برای پرداخت حق انشعاب فاضالب اشاره و اعالم
کردند در این نامه آمده :در صورت عدم پرداخت
حقانشعاب،آبآنهاقطعخواهدشد.
مشترکان هم به شــرکت آب و فاضالب منطقه خود
مراجعه کردند و با قبضهای بیش از ۴تا ۵میلیون و حتی
 15میلیون تومانی مواجه شدند و هنگامی که دلیل این
هزینه را پرسیدند ،کارکنان این شرکت پاسخ دادند که
برای حق انشعاب فاضالبی است که دو سال پیش طرح
اگوی آن اجرایی شــد .برای پیگیری این مساله به سراغ
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد رفتیم تا علت را
جویاشویم.
حسین اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
مشهد درباره علت این مساله با بیان اینکه انشعابات آب

مدیرعاملآبفامشهددرواکنشبهاعتراضمردم:

پرداختحقانعشابفاضالبالزامیاست
و فاضالب الزم و ملزوم یکدیگرند ،میگوید :کســی که
انشعاب آب دارد طبق قانون باید از انشعاب فاضالب نیز
برخوردارباشد.چونمسئلهانشعابفاضالبوجمعآوری
آنموضوعجدیدیاست،تنهابررویبرخیازشبکههای
فاضالباجراوتکمیلشدهوبرایتکمیلونصبانشعاب
در ســایر نقاط ابتدا باید خرید آن توســط شــهروندان
صورت بگیرد .وی میافزاید :ما پیگیری میکنیم تا همه
مشترکان نسبت به اخذ انشعابات فاضالب اقدام کنند و
موظف هستند که اینکار را انجام دهند چراکه این مسئله
امری معمول اســت و باید در کل شهر صورت گیرد .در
واقعابتدابایدشرایطنصبفراهمشودوشبکهجمعآوری
فاضالبوخطوطانتقالتکمیلشود؛سپسامکاننصب

انشعاب را فراهم میکنیم و اعالمیهای به مشترکان داده
میشود تا نسبت به خرید انشعابات فاضالب اقدام کنند و
اگر اکنون به آنها اطالع داده شده یعنی تا پیش از این به
طرحاگومتصلنبودهاند.
zیکمیلیونوسیصدهزارمشترکفاضالبدرمشهد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد در خصوص
هزینههای اخذ شده از مشــترکان برای حق انشعابات
فاضالب عنوان میکند :این هزینه از  ۷۰درصد جمعیت
مشهدکهزیرپوششخدماتفاضالبهستند،اخذشده
است؛ در شهر مشــهد یک میلیون و ۳۰۰هزار مشترک
فاضالبهستندکهتاکنونیکمیلیونانشعابفاضالب
واگذار شده و تنها  ۳۰درصد از مشترکان باقی ماندهاند.

دریافتهزینهحقانشعاببستگیبهنوعکاربریومحل
منطقه در شهر دارد .به عبارت دیگر ،براساس قرار گرفتن
منازل در مناطق برخوردار و کم برخوردار هزینه دریافت
حقانشعابمتفاوتاست.
اسماعیلیان با اشاره به اینکه شبکه فاضالب دارای دو
هزینه اســت ،تصریح میکند :این هزینهها شامل حق
لوازم انشــعاب و حق انشــعاب فاضالب است که هزینه
لوازم انشعاب در تمام مناطق ثابت است اما حق انشعاب
فاضالب در مناطــق مختلف ،درصدی با یکدیگر تفاوت
دارد .تقســیط انشــعاب فاضالب را به طور قطع انجام
میدهیم و اگر کسی انشــعاب فاضالب را دریافت نکند
طبق قانون ،مجبور به قطع انشــعاب آب او هستیم چرا

مییافت.
اودرخصوصمخاطبانمصوبهمجلسدرخصوص
سود مرکب نیز تصریح میکند :نباید فراموش کرد،
قانونگذار این قاعده را صرفــا برای تولیدکنندگان
تصویب کرده بــود نه همه فعاالن اقتصادی ،از جمله
واردکنندگان.
قرار اســت در این زمینه نامهای از ســوی یکی از
نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی استان خطاب به
رئیسجمهورورئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام
تهیهوارسالشودتااینمسالهموردبررسیقرارگیرد.
اگر سود مرکب در اقتصاد ما نهادینه شود ،برای تولید
فاجعهآفرینخواهدبودچونچنینپدیدهایشرعی،
عرفیواقتصادینیست.درحقیقتبایدتوجهداشت
ســود فعالیت صنعتی آن حدی نیست که قرار باشد
بهرهمرکبکمرآنرابشکند.
zتوپ رفع ایرادات حذف سود مرکب ،دوباره در
زمینمجلس

حمیدگرمابینیزبااشارهبهاینکه
این مصوبه در مجمع تشخیص
مصلحت نظام رد شــده و بعید
است فعال کار خاصی بتوان روی
آن انجام داد ،میگوید :این قاعده
دردوتبصرهاستکهیکیدرموردتسهیالتزیر100
میلیونتوماناستکههمچنانپابرجاستکهبیشاز
 7300میلیارد تومان نیز برای آن منابع در نظر گرفته
شدهاست.
اما مورد دیگر در خصوص وامهای کالن اســت که
فعالمجمعتشخیصمصلحتنظامآنراتاییدنکرده
است.
ویتاکیددارد:اینقاعدهرقمباالییراشاملخواهد
ت اجرایی کردن
شد و به نظر میرسد بانکها در صور 
آن در صورتهای مالی خود به مشکل برخورند .اگر
دومرتبه این مصوبه به مجلس بازگردد ،این مسایل
بررسیخواهدشد.
گرمابی بــا تایید تبعیضآمیز بــودن این مصوبه
عنوان میکند :این برای کســانی که تسهیالت خود
را به درستی پرداخت نکردهاند ،زمینه و امتیاز مثبتی
فراهممیکندکهنوعیجایزهدادنبهاینافرادخواهد
بود.
ویادامهمیدهد:مسالهایکهبایدآنراحلکرد،
این است که بهره مرکب و یا روشهایی که بانکها از
طریقآنسوددریافتمیکنند،برطرفشود.بانکها
باید بــا مردم صادقانه رفتار کنند .اینکه اعالم شــود
سود تســهیالت 18درصد است و با روشهایی سود
بیشتریدریافتشود،درستنیست.بانکهابایدسود
واقعی را اعالم کنند تا مشتری بتوان به درستی روی
همان میزان نرخ ســود حساب وکتاب خود را داشته
باشد .نماینده مردم نیشابور در مجلس این روشها
را نشانگر عدم صداقت با مردم می داند و عقیده دارد
در حال حاضر ظاهرا سود تسهیالت 18درصد اما در
حقیقت 22درصداست.
به نظر میرسد با وجود دیدگاههای موجود در مورد
تبعیضآمیز بودن این مساله ،دغدغههای شرعی در
خصوص ســود مرکب که آن را خالف قاعده میداند
اولویت یافته و همین مساله مجلسیان را به فکر حل
و فصل مساله انداخته اســت .با این حال اگر مجمع
تشــخیص در این خصوص نظر شــورای نگهبان را
میپذیرد ،باید دید مجلس چــه برنامهای برای رفع
ایراداتمزبورخواهدداشت.

متینراد :اگر سود مرکب در اقتصاد ما
نهادینهشود،برایتولیدفاجعهآفرین
خواهد بود چون چنین پدیدهای
شرعی ،عرفی و اقتصادی نیست .در
حقیقت باید توجه داشت سود فعالیت
صنعتی آن حدی نیست که قرار باشد
بهره مرکب کمر آن را بشکند

که شبکه فاضالب در شــهر به علت مسائل بهداشتی و
جلوگیریازمسائلزیستمحیطیبسیارضروریاست.
وی ادامــه میدهد :به منظور اینکه مشــترکان باقی
مانده از انشــعاب فاضالب برخوردار شوند ،باید در ابتدا
شبکه فاضالب تکمیل شــود؛ یعنی باید  ۹۰۰کیلومتر
دیگر انشعاب فاضالب انجام شود .در حال حاضر ۳۵۰۰
کیلومتر از انشعاب فاضالب اجرایی شده؛ در سال گذشته
حدود ۱۹۰کیلومتر شــبکه فاضالب را اجرایی کردیم و
تقریباپیشبینیمیکنیمهمینمیزاندرسال۹۸انجام
شود .البته اگر تخصیص اعتبارات افزایش یابد ،روند کار
سریعتر خواهد بود .اســماعیلیان یادآور میشود :برای
تکمیل طرح فاضالب خانههای مشــهد حدود ۲۳۰۰
میلیارد تومان اعتبار نیــاز داریم تا تصفیهخانه فاضالب
مشهد تکمیل شود البته اعتبارات دولتی محدود است
اما شــرکت آب و فاضالب دارای حق مشارکت با بخش
خصوصیواستفادهازاعتباراتفاینانسخارجیاستکه
ازاینطریقاعتباراتموردنیازخودراتامینمیکند.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

نخست وزیر پاکستان در مشهد

ایرنا«-عمرانخان»نخستوزیرپاکستاندرنخستین
سفر خود به ایران روز یکشنبه وارد مشهد شد.

بر اساس اعالم وزارت امور خارجه پاکستان ،نخست
وزیر این کشــور به دعوت رســمی رئیس جمهوری
اســامی ایران برای ســفری دو روزه به ایــران آمد.
عمران خان پس از زیارت حرم مطهر رضوی ،با تولیت آستان قدس رضوی
دیدار کرد و در این دیدار گفت :در دوران مســئولیت خود تمام تالشــم را
میکنمتاروابطباایرانرابهبهترینسطحممکنبرسانم.

اصالحقانونبانکمرکزی
بهصحنعلنیمجلسرسید

ایرنا-رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسشورای
اسالمی گفت :اصالحیه قانون بانک مرکزی به
صحن علنی مجلس رســیده و اصالحیه قانون
بانکداری نیز طی  2هفته آینده به صحن علنی
میرسد.
محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه مراســم افتتاح نهاد مردمی اقتصاد
مقاومتی خراسان رضوی در مشــهد افزود 2 :سال کار کارشناسی بر روی
اصالحیه قانون بانکداری توســط اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس
انجام گرفته است .وی اظهار کرد :مهمترین موضوعات مطرح شده در این
اصالحیه ،پیشبرد رویکرد سپردهها به سوی مولدهای اقتصادی ،تفکیک
ســپردههای بانکی ،تغییر جدی در نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت
تعهدات فعاالن اقتصادی به بانکها ،ایجاد ساختار نظارتی در بانک مرکزی
وتغییردرساختاربانکمرکزیاست.
پورابراهیمی درباره  2نرخی شــدن ســوخت نیز افزود :براساس قانون
هدفمندی یارانهها و همچنین قانون بودجه ،تصمیمگیری در زمینه تغییر
نرخ سوخت برعهده دولت اســت و دولت میتواند براساس شرایطی که در
کشور وجود دارد نســبت به این امر اقدام کند .رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اســامی درباره گزارش این کمیسیون برای قانون بهبود
مستمر محیط کســب و کار نیز افزود :گزارش مربوط به اعمال ماده 234
آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است
و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد .در صورت
تصویب این ماده ،تخلفات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی که به هر
دلیل قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نکنند ،مستندسازی شده و برای
آنهاپروندهتشکیلوبهدستگاهقضاییارسالمیشود.

برنامهریزیبرایایجادسهشهرجدید
در خراسان رضوی

ایسنا -اســتاندار خراسان رضوی گفت :تقاضا
برای ایجاد سه شهر جدید با ظرفیت بیش از ۵۰
هزارنفرجمعیتدراستانوجودداردودرصورت
موافقتدولت،اقداماتالزمانجامخواهدگرفت.
علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای مسکن استان
که با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در امور مسکن مهر برگزار شد،
اظهار کرد :طبق برنامه ریزی های انجام گرفته ،شهرهای جدید به منظور
تامین نیاز استان در افق  20ســاله احداث و دولت مسئولیت تامین زمین
برای ساخت واحدهای مسکونی و زیرساخت ها را برعهده خواهد داشت .در
صورت موافقت دولت ،فراخوان جذب سرمایه گذار برای ساخت شهرهای
جدید را منتشر خواهیم کرد .وی گفت :دولت در تالش است که پروژه نیمه
تمام مسکن مهر را هرچه ســریعتر تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد تا
پروندهآندرهمیندولتبستهشود.

خسارت 48میلیاردیسیل
بهعشایرخراسانرضوی

دنیای اقتصاد -مدیرکل امور عشــایر خراسان
رضوی گفت :بارندگی شــدید و وقوع سیل از
ابتدای امسال تاکنون حدود  480میلیارد ریال
خسارتبهعشایردرایناستانواردکردهاست.
محمد نبــوی فــرد اظهار کرد :ســامانه بارشــی
اخیر که طی هفته گذشــته در خراســان رضوی فعال بــود 200میلیارد
ریال بــه راهها و بناهای عشــایر در شهرســتانهای کالت ،ســرخس،
درگز ،ســبزوار ،بردســکن و خــواف خســارت زد .همچنیــن از ابتدای
امســال تا پیش از فعالیت آخرین ســامانه بارشی در اســتان ،وقوع بارش
شدید و ســیل  280میلیارد ریال به عشایر این استان خســارت زده بود.
وی افزود 1300:خانواده از مجموع هفت هزار خانوار عشــایری خراســان
رضویازوقوعسیلوبارندگیهایشدیدخسارتدیدهاند.

بهرهبرداریازخطتولیدنوارهایهشداردهنده
شرکتگازخراسانرضوی

دنیای اقتصاد  -خط تولید نوارهای هشــدار دهنده و انبار معین
شرکت گاز خراسان با حضور جمعی از مسئوالن شرکت ملی گاز
ایراندرمشهدبهبهرهبرداریرسید.
مسعود زردویان رئیس امور بازرسی و کنترل فنی شرکت ملی گاز ایران
در این مراسم گفت :این شــرکت بیشترین کاال و تجهیزات مورد نیاز خود
را از تولیدات داخلی فراهم می کند به طوریکه  90درصد کاالهای شرکت
ملی گاز ایران تولید داخل است و در سال رونق تولید شرکتهای تولیدی
داخلیبااعتمادسازی،استانداردسازیکاال،کیفیتوقیمتمناسبمیتوا
نند با دیگر شرکتها رقابت کنند .سید مصطفی حیدری مدیر مهندسی و
اجرایطرحهایشرکتگازخراسانرضویهماظهارکرد:باهمهمشکالت
اقتصادی 2هزار و 300کیلومتر شبکه گذاری فوالدی در استان با همکاری
شرکتهای پیمانکار اجرا شد .مجتبی توکلی مدیرعامل هلدینگ تولیدی
و بازرگانی فپکو هم درباره خط تولید راه اندازی شده ،گفت :پنجمین سایت
تولیدیاینهلدینگبهعنوانبزرگترینتولیدکنندهنوارهایهشداردهنده
درکشوردرشهرکصنعتیفناوریهایبرترخراسانرضویبهبهرهبرداری
رسید که ظرفیت اسمی آن 10هزار تن کاال مطابق با استانداردهای جهانی
و با مواد ایرانی است.

