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رونق تولید درگرو رهایی از شعارها
نهادهای دولتی و خصوصی چه رویکردی در قبال شعار سال دارند؟

بایدهاونبایدهایپیشگیریاز
انحرافشعار«رونقتولید»
محمدحسین روشنک *
سالهاســت مقام معظم رهبری با هدف توســعه
اقتصادی و ایجاد اشتغال براساس نیاز زمان برای
سال نام اقتصادی انتخاب و اعالم میکنند .اقدام
هوشمندانهای به بلندای یک سال تذکر مکرر که
همه بدانند ،در سال جاری باید موانع و ضعفهای
مدیریت در حوزه تولید برطرف شود تا رونق تولید محقق گردد.
اما متاسفانه هرسال جمعی با هدف و یا بدون هدف با اقداماتی بسیار
سطحی نامگذاریها را به سمت و سوی انحراف از هدف پیش برده و
میبرند .مثال نام با صالبت و مهم اقتصاد مقاومتی که درسی از قرآن
مجید در سوره مبارکه حضرت یوسف(ع) برای انسانها بهویژه مسلمان
است و در ایران با سریال یوسف پیامبر به تصویر کشیده شد و اگر در
دوران دولتهای نهم و دهم که آن سریال قرآنی ساخته و پخش میشد،
یداشتیم و برای
برای  800میلیارد دالر درآمد نفتی و غیر نفتی برنامه م 
مقاومسازی اقتصاد از آن بهره میگرفتیم ،امروز تحریم های ترامپ
قلدر کمتر مردم و فضای کسب و کار را آزار میداد ،افسوس که درس
نگرفتیم و مشخص نشد آن دالرها را کجا هزینه کردند.
جالب اینجاست که در سال اقتصاد مقاومتی و سالهای بعد بویژه
سال  ۹۶با بی تدبیری و دستکاری ناشیانه در ساختارهای بانکی و پولی
با کاهش یک شبه سود پس اندازهای مردم نزد بانکها (که به نظر من
به مثابه ترک دادن معتاد  ۴۰ساله نظام پولی و بانکی کشور در یک
شب بود) ،به کمتر از یک سوم تورم ساالنه کشور به بهانه غیر واقعی
حمایت از تولید ،به کمک تسهیالت بگیران حرفهای رفتند .اما با کاهش
ارزش پول ملی بدهکاری حرفهایها به یک پنجم کاهش یافت و ارزش
دالر چند برابر شــد و در ادامه دالر  4200تومانی برای واردات بعضاً
غیر ضروری تخصیص یافت.
امسال نیز که رونق تولید به عنوان برنامه سال تعیین شده مشخص
است که چند همایش و ...برگزار خواهد شد و ستادهای تسهیل که
بهتر است گفته شود ستاد تسهیالت بانکی برای حرفهایهاست ،در
چند جلسه حجمی از نقدینگی مردم نزد بانکها را به بهانه رونق تولید
به افراد خاص پرداخت خواهند کرد.
ادامه در همین صفحه

دنیای اقتصاد « -حضور پررنــگ بخش خصوصی و
ایفای نقش آن در امور جاری آن هم در شــرایط بحرانی
اقتصاد کشور و کش و قوس تحریمها میتواند تهدیدها
را تبدیــل به فرصت و زمینه صــادرات و خودکفایی در
تولید را فراهم کند» این موضوعی اســت که مسئوالن
دولتی و فعاالن بخش خصوصی خراسان رضوی همگی
متفق القول برای تحقق شــعار ســال در استان به آن
اذعاندارند.بخشخصوصیمعتقداســتاگربخواهیم
«رونق تولید» را همچون شعار سالهای گذشته فقط در
سخنرانیها و بنرها بیاوریم و در عمل به آن عقب بمانیم،
نه تنها وضعیت کنونی اقتصاد ادامه خواهد داشت بلکه
اوضاع بدتر از این هم خواهد شد .فعاالن این بخش یکی از
راههایتحققشعارسالراتوجهبهبازیگراناصلیعرصه
تولید و ســرمایه گذاران در این حوزه میدانند .از سوی
دیگر ،مسئوالن دستگاههای اقتصادی خراسان رضوی
هم به این نکته تاکید میکنند که برای توسعه اقتصادی
نباید تنها به دولت اکتفا کرد و بخش خصوصی میتواند
راهگشای بسیاری از مشکالت باشد .به نظر میرسد بها
دادن به بخش خصوصی و مشــارکت این بخش در امور
از نکات مشــترک نظر هر دو بخش است و با این اوصاف،
میتوان گفت خراسان رضوی خود را برای تحقق «رونق
تولید» نه در شــعار و حرف و ســخن که در عمل آماده
میکند .علی رسولیان ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداریخراسانرضویدرگفتوگوبا«دنیایاقتصاد»
بهمثلثتوسعهاقتصادیوفرهنگیاستانبهعنوانیکی
از راههای تحقق شعار سال اشــاره و اظهار میکند :این
برنامهیکتوسعهمتوازنرابههمراهدارد.
صفحه 3
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بایدهاونبایدهایپیشگیریازانحرافشعار «رونقتولید»
ادامه یادداشت
شــاید در ادامه هم جمعی پیدا شوند که تحت عنوان
رونق تولید دولت و مجلس را وادار کنند سود تسهیالت
بانکهــا را در حدود یک چهارم تــورم تصویب و برای
خاموش کردن صدای معترضان به بانکها بجای بدهکاران
معوقه که پولهای مردم را پس نمیدهند ،از خزانه کشور
پول پسانداز گذاران نزد بانکها پرداخت شــود؛ همان
تســهیالتی که سابقه نشان داده کمتر از  ۱۵درصد آن
به بخش تولید اختصاص داده میشــود که از همان ۱۵
درصد نیز کمتر از  ۵درصد واقعی در امر تولید استفاده
شده است ،آن  ۸۵درصد هم از بازار ارز ،سکه ،طال ،ملک
داخلی ،ویالی خارجی و ســپرده در بانکهای خارج از
کشور سر درآورده و نقشی در رونق تولید و توسعه اقتصاد
و ایجاد اشتغال نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت .فقط
روز به روز جیب مردم ضعیف جامعه را خالی و بر ثروت
بخش دیگر میافزاید .
جالب اینجاســت که گزارشهــای متعددی در بین
سازمانها و رسانهها رد و بدل خواهد شد که برای رونق
تولید میلیاردها تومان تسهیالت پرداخت شده و رونق
تولید محقق میشــود  .رونق تولیــد با جابجایی ارزش
پولهای مردم ممکن نخواهد شد و باید ابتدا ریشه علل
عدم رونق تولید را شناسایی و در جهت رفع آن برنامهریزی
کــرد .آیا میدانید دالیل نبود رونق تولید در بخشهای
کشاورزی ،معدن ،عمران ،صنعت و از همه مهمتر تولید

محمود امتی*
سالها پیش بود که تصمیم گرفته
شد دو وزارتخانه «صنعت و معدن»
و «تجــارت و بازرگانی» با یکدیگر
ادغام شوند؛ علت اصلی آن نیز این
بود که بدنه دولت کوچکتر شود و
تصمیمگیریها سریعتر و متمرکزتر صورت گیرد تا
چابکســازی در امور افزایش یابد اما پس از گذشت
چندین سال ،بار دیگر به این نتیجه میرسیم که باید
این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند تا راندمان بهتری
در امور ایجاد شود.
حقیقت امر این است که باید مشکل را در جایی دیگر
جستجو کرد؛ مشکل در این است که نتوانستیم یک
حلقــه اتصال میان بخش صنعت و معدن و بازرگانی
برقرار کنیم یعنی نتوانســتیم یک نظام و سند جامع
تهیه و تدوین کنیم که در آن تمام جوانب را در نظر
بگیریم و همه نیازها ،مشــکالت و وابســتگی آنها را
تعریف کنیم .در نهایت این ســه حوزه چه به صورت
وزارتی جداگانه باشــند و از هم تفکیک شــوند و یا
چه باهم ادغام شــده باشند ،مشکالتی که گریبانگیر
بخش تولید و بازرگانی شده است ،به قوت خود باقی
خواهند ماند.
در حال حاضر که بخشهای صنعت ،معدن و تجارت

صادرات محور کجاست؟ در پاسخ به این سوال میتوان
به چند نمونه از دالیل عدم تحقق رونق تولید اشاره کرد :
 -۱فساد ،فساد و فساد که تمام عیار در بدنه بخشهایی
از جامعه بصورت علنی و غیر علنی جای جدی باز کرده؛
فرقی ندارد دولتی ،خصولتی ،خصوصی کشوری ،استانی،
شهرستانی ،شهری ،روســتایی ،بنگاهی ،ارزی ،ریالی،
ســهمیهای ،واردات کاال بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی و فروش
آن بــا ارز ۱۵هزارتومانی ،قاچــاق ،فروش امضا بصورت
قانونی پای نقشهها و در مواردی غیرقانونی برای واردات
کاالهای خواص و تعیین سهمیه کاالهای سوبسید دار و
ارز  ۴۲۰۰تومانــی ،وامهای کالن بانکی بدون وثیقه و با
مدارک صوری ،نپرداختن تسهیالت دریافتی از بانکها،
فرار مالیاتی ،کمک علنی و با افتخار افراد ،بنگاهها و حتی
دســتگاههای دولتی و عمومی بمنظور دورزدن قانون و
انجام کار خالف و در همه این موارد فساد وجود دارد و
ریشه دوانده است.
 -۲حق حســاب و پول تــوی جیبی گرفتن علنی و
غیر علنی بمنظور انجام وظیفه و ماموریت ذاتی بعضی
از مســئوالن و پرسنل ســازمانهای دولتی و نهادهای
عمومی از بنگاههای اقتصادی و تولیدی (که در این مورد
سخن بسیار است و کار بجایی رسیده که چون بنگاهدار
میداند در مواردی بدون پول توی جیبی دادن بعضی از
موظفین به استناد مفاد قانونی از انجام کارش خودداری
خواهند کرد ،قبل از هر اقدامی به دنبال واسطه پرداخت

پول توی جیبی میگردند).
 -۳به رسمیت نشــناختن و محترم ندانستن ثروت،
ثروتمند ،سرمایه گذار و کارآفرین و در مجموع اقتصاد
آزاد در کشور .موضوعی که باعث شده ثروتمندان حاضر
نباشند با ثروت خود وارد میدان علنی اقتصاد و کارآفرینی
شــوند ،لذا مالکیت و مدیریت بخــش قابل توجهی از
بنگاههای اقتصادی کشور در اختیار افراد پارتی و رابطه
دار غیرثروتمند از راه تسهیالت و قرض محور قرار داشته
باشد بطوری که ثروت ،سرمایه و نقدینگی متعلق به مالک
بنگاهها در فضای کسب وکار کمتر پیدا شود .
 -۴نبود فضای مناسب برای حمایت از جذب ثروتمند
و سرمایه گذار خارجی امری است که باعث محدودیت
شدید سرمایهگذاری خارجی شده است.
 -۵وجــود مدیریتهای غیر دخیل در ســود و زیان
بنگاههــای اقتصادی دولتــی و خصولتی که نتیجه آن
سندســازی و ایجاد خســارت برای خزانه کشور و عدم
رونق تولید بوده و خواهد بود .
 -۶عدم پشــتیبانی واقعی ســازمانها و شرکتهای
انحصاری دولتی چون برق ،آب ،فاضالب ،گاز و ...همراه
با سازمانهای متولی و غیرمتولی مانند جهاد کشاورزی،
مالیاتی ،تامین اجتماعی ،استاندارد ،محیط زیست و ...از
بنگاههای اقتصادی تولیدی.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی

تفکیکوزارتخانه دوایدردنیست
در قالــب یک مدیریت واحد بــه فعالیت خود ادامه
میدهد و در کنار هم انجام امور را بر عهده گرفتهاند،
بــاز هم نتوانســتهاند تعامل و اعتمادســازی الزم را
انجام دهند.
قطعا اگر وزارتخانه کنونی تفکیک شــود ،شــکاف و
انفصال موجود بیشتر خواهد شد .در همین وضعیت
فعلی گاهی دیده شده ،تصمیمگیریهایی که در بدنه
وزارتخانه انجام میشود ،کامال با یکدیگر در تضاد است.
با توجه به شــرایط حاکم بر اقتصاد کشــور ،این دو
وزارتخانه مناســب دیده نمیشود چراکه در گام اول
تا وزارتخانه جدید ایجاد شــود ،ساختمانها و محل
کار آنها تعیین و تفکیک شود ،ممکن است چند ماه
یا یک ســال زمان ببرد که در شــرایط کنونی کشور
و تحریمهای آمریکا ،این تصمیم درســتی به شمار
نمیرود و بیشتر آسیب پذیر خواهد بود تا مشکلگشا.
در گام دوم ،علیرغــم اینکه تاکید و اعالم میشــد
که دولت باید کوچک شــود و امور را به دست بخش
خصوصی واگذار کند ،متاســفانه شاهد این رویدادها
نیستیم .از این رو ،با تفکیک وظایف یک وزارتخانه به
دو وزارتخانه تنها بر هزینهها میافزاییم و بدنه دولت
را گســتردهتر میکنیم و تصمیمگیریها در آینده با
روند طوالنیتری انجام خواهد شد.
در حقیقت حلقه مفقوده در میان مشکالت موجود این
است که دولت باید به این نتیجه برسد بازیگر اصلی

اقتصاد کشور ،بخش خصوصی است و تا هنگامی که
آن تعامل و اعتمادسازی میان بخش دولتی و خصوصی
روی نــداده و دولت بخواهد بدون این بخش تصمیم
بگیرد و بخش خصوصی را در امور ،تصمیمسازیها و
تصمیمگیریها کمتر به بازی بگیرد ،متاسفانه شاهد
این معضالت خواهیم بود چراکه تجربه نشان داده با
ادغام و تفکیک آن نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد.
باید به دنبــال راهکار جدیدی برویــم تا این حلقه
مفقوده را پیدا کنیــم؛ به عبارتی دیگر ،میان بخش
صــادرات ،واردات ،صنعت و تولید حلقه اتصال ایجاد
کنیم و تعریف درستی از اقتصاد ارائه دهیم .در نتیجه
تفکیک یا ادغام وزارتخانه تاثیری در اقتصاد کشــور
نخواهد داشت و در شرایط فعلی تنها اتالف هزینه و
وقت را در پی دارد.
وضعیت کنونی اقتصاد ،مشکالتی همچون ورود مواد
اولیه ،صادرات کاال و نیازهای بازار را بیشتر از گذشته
نمایان کرده و مســالهای که اکنــون در حال حاضر
دربــاره آن بحــث و گفتگو میکنند ،این اســت که
بخش بازرگانی جهاد کشاورزی نیز به وزارت تجارت
و خدمات بازرگانی ملحق شــود .به هر جهت ممکن
اســت این کار ،تنها این انفصال شکاف را در شرایط
فعلی اقتصاد کشور افزایش دهد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی

ناظر گمرکات خراسان رضوی در گفتوگوی تفصیلی
با «دنیای اقتصاد» مشکالت گمرکات مرزی استان را تشریح کرد

محدودیتهای گمرکی ترکمنستانو
امکاناتافغانستان
محدودیتهای ترکمنستان تاثیر
خود را بر بازارچه مرزی ،گمرک و
شهر باجگیران گذاشته است
میزان تجارت ما با کشورهای
همسایه بیانگر اختالف
معناداری است
زمان ترخیص کاالهای صادراتی
در خراسان رضوی به طور متوسط
یک روز است
روزانه نزدیک به  400تا 450
اتومبیل در حال ورود و خروج
است
در مرز دوغارون ️
صفحه 4

عضوکمیسیونصنایعمجلس:

تفکیک وزارتخانهصمت
درتوزیعکاالهایاساسیخللایجادمیکند
صفحه 4

مهدی جمشیدی *

عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

یادداشت

دبیرشورایهماهنگیبانکهایخراسانرضویخبرداد

پیشبینی 15هزارمیلیاردتومانتسهیالتاستانی
برایسالجاری
صفحه 4

فرصتبارشهایاخیررابهیکمطالبهتبدیلکنیم

سد را باید با نگاهی منطقی ارزیابی کرد؛
برخی آن را عاملی جهت تخریب محیط
یدانند و برخی دیگر در منفعت
زیست م 
آن سخنرانی میکنند؛ با این حال از نظر
ما اگر ظرفیتی در بندها و ســدها برای
کنترل سیالب و ذخیره آب وجود دارد ،باید از آن بهره برد و
چنین اقداماتی را در دستور کار قرار داد .در حال حاضر ظرفیت
بالفعل زیادی برای ذخیرهسازی آب در استان فراهم نشده و
متاسفانه با توجه به دورههای خشکسالی در کشور ،دولتها،
خصوصا دولت اخیر دکتر روحانی ،سیاست خود را بر سازگاری
با خشکسالی گذارده است؛ این یعنی ما پذیرفتهایم که باران
در ایران کم است و بایستی مصارف را کاهش داد .با این حال

ضروری است با بارشهای اخیر نگاهها را تغییر دهد .ما آمادگی
الزم برای این مدل بارندگیها را نداشتهایم و اعتباری هم برای
آن منظور نشده است .در کنار همه اینها ،برنامهریزی و طرحی
هم برای چنین وضعیتی وجود ندارد .به همین جهت الزم
است از حاال مردم و رسانهها مطالبهگری کنند تا این تفکر
تغییر کند .در واقع باید تالش کنیم تا این اندیشه نهادینه شود
که درست است ایران در اقلیمی خشک و نیمهخشک قرار
دارد اما ضروری اســت برای بهرهبرداری از چنین اتفاقاتی
آمادگی الزم را کسب کنیم .در این راستا باید جلوی تجاوز به
حریم رودخانهها را گرفته و از ســوی دیگر ،به فکر ذخیره
روانآبها باشــیم .به طور کلی ضروری است آبخیزداری و
آبخوا نداری و نیز سدسازیهای معقول ،با مطالعه منطقی ،در
دستور کار قرار گیرد .در مجموع ،تاکید من این است که این
بارشها و این حجم از آب که برای خراسان یک فرصت ایجاد

کرد را نباید از دست داد .الزم است استفاده از چنین فرصتی
به یک مطالبه تبدیل شود تا مسئوالن به طور جد تعرضها
و تعارضهای حریم رودخانهها را از بین ببرند تا جلوی خسارات
در صورت بروز چنین بارشهایی گرفته شــود .براســاس
هدفگذاریها ،قرار بوده تا سال  ،1400مشهد  117میلیون
متر مکعب فاضالب را تصفیه و تحویل کشاورزی دهد و آب
چاههای آنان را به شــرب منتقل کند که متاسفانه در حال
حاضر ،نهایتا کمتر از  10درصد بازچرخانی منطقی صورت
میگیرد .باید برای اجرای طرحهای مرتبط با تامین آب ،چه
بازچرخانی و چه انتقال آب از دریا ،با اولویتبندی و لحاظ
کــردن کلیــه جوانب فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصادی و
زیستمحیطی توجه کرد.
*مدیرعامل جمیت ناجیان آب خراسان رضوی

رئیس شورای شهر با اشاره به تعامل مثبت با جریان سیاسی رقیب در مشهد:

از مجادله پرهیز میکنیم

تسهیالت صنایع محور غرب را برای یکسال دیگر تمدید کردیم
دنیای اقتصاد -نشست خبری سه ساعته رئیس شورای شهر مشهد که به مناســبت روز شوراها و با حضور بیش از  40خبرنگار و
زهرا صفدری
خبرنگار
عکاس رسانههای استانی و ملی برگزار شد ،با حواشی جالب توجهی همراه بود؛ از بحث خبرنگاران درباره جایگاه تعبیه شده برای
طرح پرسشهایشان و مخالفت برخی و موافقت برخی دیگر با این موضوع تا حضور خبرنگارانی از پایتخت با سواالت چالشیشان درباره موسیقی و
سیاستشوراونمایندگانلیستامیدوانتخابات1400شورایشهر...
محمدرضاحیدریهمبهتکتکسواالتباطمانینهوبهطورکاملپاسخگفتوهمینباعثطوالنیشدنایننشستوگذشتنازسقفتعیینشده
برنامه بود .رئیس شورای شهر مشهد در واکنش به انتقاد یکی از خبرنگاران درباره اینکه چرا جایگاهی برای پرسش سوال خبرنگاران تعبیه شده که
آنها ایستاده سوالشان را عنوان کنند و این موضوع فقط در برنامههایی با حضور رهبری و یا رئیس جمهور مرسوم است ،حق را به او داد و درخواست
کردکههمهخبرنگارانسوالخودرادرجایگاهیکهنشستهاندمطرحکنندکهالبتهاینکارعواملاجرایینشسترادرسیستمصوتیدچارمشکل
کردوناهماهنگیهاییمشاهدهشد.
ادامه در صفحه2

دوشنبه  9اردیبهشت 1398

خبر

رئیس شورای شهر با اشاره به تعامل مثبت با جریان سیاسی رقیب در مشهد:

خبر

از مجادله پرهیز میکنیم

درمراسمبزرگداشتروزروانشناسمطرحشد

زیباسازیمشهدبانگاهیروانشناسانه

اظهارنظررئیسنمایندگییونیدودرایرانپسازبازدید
ازنوینزعفران:

تحتتاثیرفراوریزعفرانایرانیقرارگرفتم

حیدری:تسهیالت صنایع محور غرب را برای یکسال دیگر تمدید کردیم

ادامه از صفحه اول

zمنتظرحکمقضاییدربارهشهالهستیم

اما ابتدای نشســت یکی از خبرنگاران به عدم حضور
امیر شهال در جلسات علنی شورای شهر اشاره کرد و از
رئیس شورا خواست تا موضع پارلمان شهری را در این
خصوص توضیح دهد .حیــدری در این باره گفت :امیر
شهال که یکی از جوانان شورای پنجم است و با رای اول
مردمبهشوراراهیافته،درمسیرهمکاریهایشبراساس
اقدام و پرونده ای که در دســتگاه قضایی تشکیل شده،
در معرض این موضوع قرار گرفته و در اراتباط با فعالیت
ایشان به مسیر قانونی پایبند هستیم .در حوزه مسائل
مربوط به اعضای شورا قانون مصوب وجود دارد که اشاره
میکند آن عضو یا باید اســتعفا دهد و یا مرجع قضایی
حکمی را صادر کند ،در ارتباط با ایشــان هیچ کدام از
اینها رخ نداده و نوع پرونده به گونهای اســت که باید
مسیرحقوقیوقضاییخودشراطیکند.

دیدگاه سیاسی ما سرجای خود است
اما رویکرد ما حفظ احترام متقابل
و تعامل با علمای بزرگ این شهر
است که علمای فرهیختهای همچون
آیتاهلل سیدان و آیتاهلل شاهرودی
و . .دارد .به نظر ما این رویکرد
موفقیت آمیز بوده و تاثیر خود را بر
شهر گذاشته است
zچرا برنامه های موسیقی فاخر را در مشهد اجرا نکنیم؟

گروهبنگاهها-مارلنباکالیرئیسنمایندگییونیدو(سازمان
توسعهصنعتیمللمتحد)درایرانپسازبازدیدازکارخانجات
نوین زعفران و آشــنایی با طرح توسعه ارزشهای روستایی
(تار) گفت :بازدید از این شــرکت باعث خشنودی من است.
عمیقا تحت تاثیر نه تنها ســطح باالی فراوری و کیفیت بلکه
نوآوری در صنعت زعفران و همچنیــن مدیریت باال که آگاه
کننده و رشد دهنده کشــاورزان و دست اندرکاران به عنوان
سرمایهانسانیهمراهباحفظمحیطزیستاست،قرارگرفتم.
وی افزود :زعفران ایران نه تنها بهترین در دنیا به خاطر کیفیت است،
بلکه صادرات آن به سراسر دنیا توسط نوین زعفران همراه با احترام به
ارزش های انســانی اســت .به مدیریت نوین زعفران به خاطر تالش و
موفقیت هایشانبرای حضور در دنیا بهعنوان یکی ازبهترین سفیرهای
کشــاورزی ایران برای ارائه زعفران با مدیریت خوب و توســعه پایدار
صنعتتبریکمیگویم.

استاندارخراسانرضوی:

بارندگیبحرانآبراکاهشداد

ایرنا -اســتاندار خراســان رضوی گفت:
بارندگیهای 40روزگذشتهموجبشدبحران
آب در این اســتان تا حدی کاهش یابد با این
حال صرفه جویی در مصــرف آب همچنان
ضرورتدارد.
علیرضا رزم حسینی شنبه شب در نشســت شورای اداری خراسان
رضوی افزود :طی  40روز گذشــته  600میلیون مترمکعب به آب سد
دوستیبینایناستانوجمهوریترکمنستانافزودهشد.
ویاظهارکرد:طبقپیشبینیهایانجامشدهمبنیبربحرانیشدن
وضعیت آب در شهر مشهد 6،هزار میلیارد ریال برای عبور از این بحران
درخواست شــده بود اما بارندگی های اخیر مشکالت کمبود آب را تا
حدی کاهش داد .وی گفت 25 :روز آماده باش مســئوالن این استان
در برابر بارندگی ها باعث شــد خســارت در شهرستان های مختلف
استان به حداقل برســد با این حال شهرستان های کالت ،سرخس و
بجستان از سیل خسارت دیدند که عملیات بازسازی مناطق سیلزده
آنها تا  10روز آینده آغاز می شــود .استاندار خراسان رضوی با اشاره به
استقرار ستاد بازسازی مناطق ســیلزده این استان در شهرستان آق
قالی استان گلستان افزود :بازســازی خانه ها و ابنیه خسارت دیده با
همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و از محل تسهیالت و اعتبارات
دولتدرآنشهرستانانجاممیشود.ویباتاکیدبرجلوگیریازساخت
و ساز در بســتر رودخانه ها اظهار کرد :در صورتی که تخریب ساخت و
سازها در بستر رودخانه امکان پذیر باشد ،این کار انجام می شود و مکان
دیگری برای سکونت موقت کسانی که خانه هایشان تخریب شده است
در نظر گرفته می شود .وی گفت :پاکسازی 200هزار مترمربع از مسیل
ها در خراســان رضوی انجام گرفته و این فرآیند همچنان ادامه دارد.
رزمحسینیافزود:دستگاههایاجراییاستانموظفهستندنسبتبه
رفع موانع تولید با استفاده از همه ظرفیت های قانونی خود اقدام کنند
و در کمیته رفع موانع تولید هم برای تحقق سیاست های مدنظر رهبر
معظمانقالبدرحدتوانتالشکنند.
وی اظهار کرد :به منظور توســعه متوازن در خراسان رضوی ،اجرای
طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان آغاز شده و تاکنون با  58شرکت
توسعه گرا به عنوان معین اقتصادی در  27شهرستان تفاهم نامه امضا
شده و در همه این تفاهم نامه ها  18نماینده استان در مجلس شورای
اسالمی ،نمایندگان قوه قضائیه ،ائمه جمعه و فرمانداران اعالم همراهی
و همکاری کرده اند .وی همچنین افزایش مالقات های عمومی مدیران
کل و مسئوالن دســتگاه های اجرایی با مردم ،تشدید نظارت ها برای
جلوگیریاززمینخواریراموردتاکیدقرارداد.رزمحسینینقشزنان
را در تربیت نسل آینده بی بدیل دانست و گفت :نرخ مشارکت اقتصادی
زنان در دولت تدبیر و امید به باالترین نرخ خود طی 40سال گذشته و به
عدد 13/2درصد رسیده است.

یکی دیگر از خبرنگاران سوالی درباره اجرای موسیقی
در مشهد و برنامه شورا برای فراغت مردم مطرح کرد و
حیدری که انگار دل پر دردی داشــت در پاسخ به این
ســوال به اجرای کیوان ساکت در شــاهرود اشاره کرد
و گفت« :این خوب نیســت که شهروند ما برای حضور
در یک برنامه فاخر فرهنگی مثل کنسرت آقای ساکت
تا شــاهرود برود؛ ما معتقدیم که چنیــن برنامه هایی
را میتوان با حفظ همه شــئونات برگــزار کرد اما با آن
برنامههایی که شئونات در آنها رعایت نشود ،مخالفیم».
وی تصریح کرد :این موضوع فرق میکند با موسیقی و
برنامههایی که شــئونات در آنها رعایت نشود .امثال
آقای اصفهانی ،آقای سراج و ...که در مفاهیم فرهنگی،
عرفانی و اخالقــی کار میکنند باید بتوانند در شــهر
مشــهد برنامههای فاخر خود را اجــرا کنند .اگر ما این
برنامهها را برگزار نکنیم به موســیقی سنتی و عرفان و
اخالقی خودمان ظلم کردهایم .ما در برنامههایی که به
شکل محدود برگزار شــده ،مشاهده کردیم خود مردم
شئون را رعایت کردند .ما باید به مردم و جوانان اعتماد
داشته باشیم .خود مردم تشخیص میدهند که در چه
مجلســی و در چه فضایی باید چه رفتاری کنند .البته
گاهی برنامههایی بوده که ضوابط در آن رعایت نشــده
و به همین دلیل کل برنامهها زیر سوال رفته است .اگر
کسیضوابطرارعایتنکردهخودشبایدپاسخگوباشد.
حیدری ادامه داد :در شهرداری و شورای شهر گفتیم
که ضمانت میدهیم که در این نوع برگزاری مراسمها
اتفاق و این نگرانیای که برخی دوستان دارند رخ ندهد.
شهر ما به چنین برنامههایی نیاز دارد .این خوب نیست
که شهروند ما برای یک برنامه فاخر موسیقی به بجنورد
ونیشابوربرود.

بزرگترین بحث ما در صنایع
محورغرب ،بزرگراه آزادی است و
کارخانههایی که در این مسیر قرار
دارند باید عقب نشینی کنند و فضا
را در اختیار شهرداری قرار دهند تا
حریم بزرگراه کامال آزاد شود و سیما
و منظر آن مشخص شود

دنیایاقتصاد-معاونامورزنانوخانوادهرئیس
جمهــوریگفت:درســالاولدولتدوازدهم
عملکرداستانهادرواگذاریپستهایمدیریتی
به زنان 60درصد افزایش داشــت اما در مجموع
وزارتخانههااینرشدحدود 18درصدبودهاست.
به گزارش ایرنا ،معصومه ابتکار در نشســت شــورای
اداری خراسان رضوی اظهار کرد :هم اکنون  40معاون
وزیر در کشور زن هستند و همین رویه بین مدیران کل و
معاونینآناندنبالشدهاست.ویبااشارهبهتاکیدرئیس
جمهوری مبنی بر عدالت جنســیتی و حضور زنان در
عرصه های مدیریتی اظهار داشت :در مجموع 41درصد
کارمندان دولت زن هستند با این حال تعداد زنان شاغل
در دســتگاه های مختلف اجرایی کمتر یا بیشتر از این
میزاناست.
ابتکار گفت :سیاســت و تاکید دولت این است که30
درصد از پســت های مدیریتی تا پایان دولت دوازدهم
در اختیار زنان شایســته و توانمند قرار گیرد .وی افزود:
طی  40سال گذشته تحوالت چشمگیر در بخشهای
مختلفبرایزنانرخدادهاستامااینمیزانکافینیست
به ویژه در حوزه عدالت جنسیتی که البته تفاسیر و ابعاد

عکس :حسین طاقی  /پایگاه اطالعرسانی شورای شهر مشهد

مهدی زارعی معاون فرهنگی شهردار مشهد اظهار کرد :در
حوزهفرهنگیواجتماعیازدیربازتوجهخاصیبهاینحوزهبه
ویژهدربسترسازیوزیباسازیشهر،کهاینروزهاهنوزامتداد
جشنوارهخانهبهارمشهوداست،معطوفکردیمواینموضوع
باعث شد شهروندان و مسافران احساس لطافت و تعلق خاطر
به مشهد داشته باشند .اتفاقی که باید از گذشته توجه جدی
تریبه آن میشــد تا مردم هم بهتر به ایفای نقش های خود
بپردازند،همانچیزیکهجامعهامروزبهآننیازدارد.
وی افزود :حال خوب مردم بســته به ایفای نقش مدیریت شــهری
در حوزه های روانشناســی اســت و تا زمانی که روانشناسان به عنوان
حلقههای واسط پای کار نباشــند ،تالش ما در مجموعه شهری دیده
نمیشود .این اولین باری است که مدیریت شهری چنین رویکردی را
ایجاد کرده تا با جریان سیار و روان مردم ارتباط بهتری برقرار کند.
زارعی از حاضران در این نشســت تقاضا کرد کــه همه برای ایجاد
شرایطیبهتردرحوزهسالمتروانیبرایمشهدتالشکنندتاشایسته
نام بزرگ مشهد و آنچه از مدیریت شهری انتظار می رود ،باشند .احسان
اصولی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد نیز گفت :ما در
حوزه فرهنگــی و اجتماعی توجه زیادی به نشــاط داریم چراکه نیاز
کالبدی شــهر اســت و حاصل گفت و گوهایی تخصصی با اســاتید
روانشناسیاست.
ویبهاجرایپویشرنگهابهعنوانیکیازبرنامههادرحوزهفرهنگی
اشــاره کرد و افزود :این پویش توانست مشارکت حداکثری مردمی را
برانگیزد و شعار اصلی ما که ایجاد نشاط اجتماعی است در این پویش
مولفههاییداشت.اصولیتاکیدکرد:گلآراییهاوفضاسازیهواییکه
توسط اداره امور هنری و توسط سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری
انجام شــده بود ،در ایام نوروز باعث ایجاد شــور و نشاط در شهر شد و
امیدوارم بتوانیم شــهر را برای زائران و مجاوران امام رضا(ع) آنطور که
شایستهاستآمادهسازیکنیم.
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 خود مردم تشخیص میدهند که در چه مجلسی و در چه فضایی چه رفتاری کنند

zنیازی نیست وارد مجادالت سیاسی شویم

اما نماینده یکی از رســانه ها ســوالی درخصوص
رویکرد سیاسی شــورای پنجم پس از روی کار آمدن
پرســید؛ خبرنگار گفت «آیا با رویکرد کنونی در سال
 1400بــاز هم برای گرفتــن رای مثبت مردم موفق
خواهید شــد یا خیر» .رئیس شــورای شهر مشهد
در پاسخ به این پرســش تاکید کرد :تالش ما بر این
اســت که خدمتی صادقانه و واقعی داشته باشیم .اگر
ما و شهرداری کارآمد باشــیم اثر سیاسی ،اجتماعی
خود را خواهد داشت و نیاز نیســت برای اثبات خود
وارد مجادالت و دعواهای سیاسی شویم .برای اثبات
خودمــان باید کاری کنیم که مــردم آثار آن را لمس
کنند.
وی با اشاره به سخنرانی اش پیش از خطبههای نماز
جمعه گذشته گفت« :در تمام کالنشهرهای کشور
که شورای شهرشان برخواسته از لیست اصالحطلبان
اســت ،بعید میدانم این اتفاق افتاده باشــد ،اما من
سخنرانی کردم آن هم پیش از خطبههای نماز جمعه
در مشهد و آن هم در حضور آیتاهلل علم الهدی! این
یعنی تعامل ما با آیتاهلل علمالهدی به گونهای است
که با حفظ حرمت و احترام ایشــان ،من به عنوان فرد
اصالحطلبکهجداازنقششورا،رئیسشورایاصالح
طلباناستانهمهستم،سخنرانیمیکنم.معنایاین
موضوع این اســت که ما در این فضا حرمت و جایگاه
ایشــان به عنوان نماینده ولی فقیه در استان را حفظ
کردیم .البته ایشان حتما به برخی رویکردهای ما نقد
جدی دارند و ماهمبهبرخی دیدگاههای ایشان دیدگاه
دیگریداریم».
حیدری یادآور شــد :در زمان حضور آقای رئیسی
بهعنوانتولیتآستانقدسهممحالبودکه مدیریت
شهری برای حل مشــکلی مراجعهای داشته باشد و
ایشان پاسخ منفی دهد .کامال تعامل مثبت و سازنده
داشتیم؛ برای اینکه ثابت کردیم دغدغه شهر را داریم
و نگاه سیاسی نداریم .البته این موضوع به معنای این
نیست که نگاه سیاسی خود را کنار گذاشتهایم ،خیر
دیدگاه سیاسی ما ســرجای خود است اما رویکرد ما
حفظ احترام متقابل و تعامل با علمای بزرگ این شهر
است که علمای فرهیختهای همچون آیتاهلل سیدان
و آیتاهلل شــاهرودی و ...دارد .به نظــر ما این رویکرد
موفقیتآمیزبودهو تاثیرخودرابرشهرگذاشتهاست.
وی به این موضوع هم تاکید کرد که قرار نیست هر
قدمی که برمیداریم با نگاه به انتخابات آینده باشــد؛
مردم ما بســیار باهوش و فهیم هســتند و خودشان
تشخیص میدهند .ما خدمات و تالش خود را انجام
میدهیم مهم این است بتوانیم یادگار خوبی از دوره
مدیریتاصالحطلبانبگذاریم.

zآخروعاقبتکمربندجنوبی

رئیس شورای شهر مشــهد در پاسخ به یکی دیگر از
پرســشها که مربوط به آخر و عاقبت پروژه کمربند
جنوبی مشــهد بود ،گفت :هر طرح عمرانی مشکالت
خاص خــود را دارد و اگر میزان زیــادی خرابی در پی
داشته باشد ،نباید اجرا شود اما اگر بتوان آن را مدیریت
و کنترل کرد و پروژه منفعت داشت ،باید اجرا شود .در
فضای کمربند جنوبی ،ضلــع جنوبی فضای کمربند
سبز اســت لذا در این ضلع امکان ساخت و ساز وجود
ندارد .مهم ضلع شمالی اســت؛ در بخشی که به شهر
وصل میشود .میتوان دغدغه دوستان محیط زیست
را با اصالحاتی در این بخش حــل کرد .میتوان طرح
تفصیلی را اصالح کرد و فضای سبز را گسترش داد اما
در اینجا مساله  20ســال دیگر شهر مطرح است که با
این میزان خودرو ،بزرگراهها پاسخ گو نخواهد بود .وی
با بیان اینکــه 200میلیارد تومان از منابع مردم در این
پروژه هزینه شده ،تاکید کرد :با هم اندیشی نقایص این
طرح را میتوان به حداقل رســاند تا کارکردهای این
طرح دیده شود.پروژه کمربند جنوبی در زمان فعالیت
شورای پنجم شروع نشــده و هزینهها در دوره گذشته
انجام شده اما نمیشود که مدیریت شهری در باب یک
نگاه آیندهنگر هم هزینه کند هم مورد عتاب و خطاب
قرار گیرد .نمیشود که در این شرایط اقتصادی ما هم
منابع را فراهم کنیم و هم بحثها را پاســخگو باشیم و
فردابدهکاراینموضوعباشیم.
حیدری تصریح کرد :هفته گذشــته جلســه ای با
متخصصان برگزار کردیم و از آنها خواستیم مدلهای
خود را در مورد ایــن طرح ارائه دهند .به مدیریت عالی
استان و اســتانداری گزارش را می دهیم و اگر ایشان
و بقیه بزرگان به جمع بندی برســند که این کار انجام
نشــود ،انجام نمیشــود .ما هم اصرار نداریم .آنهایی
که شروع کردند پاسخگو باشــند ،اما اگر قرار است کار
انجام شود همه نهادها پای کار بیایند و دغدغه دوستان
محیطزیســتی را لحاظ کنیم تا برای آینده مشــهد و
گرفتار نشدن در ترافیکهای سنگین راه چارهای پیدا
کنیم .وی در بخشی دیگر از سخنانش به بدهی7هزار
میلیاردی شهرداری در ابتدای روی کار آمدن شورای
پنجم اشاره کرد و گفت :بخشــی از این بدهی مربوط
به اوراق مشارکت و بخشی مربوط به طلب پیمانکاران
بود و با تالشــی که به کار بســتیم حدود هزار میلیارد
تومان از این بدهــی را از منابع مختلف تامین کردیم و
در نتیجه شــهرداری از لیست ســیاه بانک مرکزی و
بانکهای عامل خارج شد .وی افزود :اما در بحث تهاتر
بدهیها ،شهرداریهای اکثر کالنشهرها اقدام کردند
و ما توانســتیم در این زمینــه 4400میلیارد تومان از
بدهیهای دولت به شــهرداری را تهاتــر کنیم و این

باالترین رقم در شهرداریهای کشور است؛ البته میزان
بدهی دستگاههای دولتی به شهرداری مشهد 6500
میلیارد تومان برآورد شد و با این احتساب توانستیم دو
سال از درآمد شــهرداری را تهاتر کنیم و اگر این اتفاق
نمیافتاد باید ماهیانه 150میلیارد تومان اقساط بانکی
میپرداختیم.

zنمیشود از تهران مشکالت مشهد را حل کرد

رئیس شورای شــهر مشهد در پاســخ به پرسشی
درخصوصتشکیلکمیتهحقوقیبرایحقوقمکتسبه
طرح نوســازی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی گفت:
ترکیب کمیته حقوقی ترکیب متناســبی نیست .این
کمیتهترکیبدوستانتهراننشیناستباتعداداندکی
از آقایان که در اینجا درگیر کار هســتند .این ترکیب را
باید متعادل کنند .از تهران نمیشــود مشکالت اینجا
را حل کرد .ما اعتقاد به گفتوگو داریم و باید به ســمت
رسیدن به یک مدل واقعی برویم .وی ادامه داد :در حوزه
حرم بیشترین خدمات را شورای پنجم انجام داده .کل
فضای سبزی که شــوراهای قبلی در اطراف حرم ایجاد
کردندپنجهکتاربودهوماتاکنون3/5هکتاربهآناضافه
کردیم و 1/5هکتار دیگر در دست اجرا داریم .
وی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه «شائبهای
درخصوص حمایــت برخی از اعضای شــورا از طرح
تاش وجود دارد» ،بیــان کرد :طرح تاش منفعتی برای
ما ندارد .موضوع طرح برمیگردد به پروژهها و طرحهایی
که تاش در فضای اطراف حــرم تعویق کرده بود .هیچ
کدام از اعضای شورا منفعیت ،مالکیت ،زمین و ...در آنجا
ندارند .این موضوع به شــدت تکذیب می کنم .آستان
قدس مخالف طرح تاش نیست اما دغدغههای هویتی
برای آنها مطرح اســت .اگر آستان قدس در کنار ما قرار
گرفتهبخاطرمنفعتخودشنیستزیرامنفعتخاصی
برای آستان قدس ندارد .بحث ما غیر واقعی بودن طرح
است ..لذا این را قویا رد میکنمکه منفعتیبرای اعضای
شورای شهر وجود دارد .طرح تاش در اجرا ایراد داشته
امیدواریم بتوانیم نگاه بینابیــن را در این زمینه دنبال
کنیمتامنافعمردمتامینشود.
حیدری یادآور شد :در سفر رئیس جمهور به مشهد
درخواســت کردیم که دولت در نوسازی بافت فرسوده
کمککندکهباکمکنمایندگانمردممشهددرمجلس
ردیفی برای اختصاص اوراق مشــارکت با پرداخت 50
درصد دولت و  50درصد مدیریت شهری در نظر گرفته
شــد .بر اســاس آن در مرحله اول مجوز انتشار 1400
میلیارد تومان اوراق مشــارکت داده شده ا که از طریق
آن خیابانهای شعاعی به سمت حرم بازگشایی شود.
امیدواریم تا پایان دوره شورا تمامی خیابانها اصلی در
اینطرحبازگشاییشود.
zتمدیدیکسالهتسهیالتصنایعمحورغرب

معاونرئیسجمهوریدرمشهداعالمکرد

افزایش 18درصدی انتصاب زنان در وزارتخانهها
مختلف دارد .وی اظهار کرد :عدالت جنسیتی به معنای
دسترســی برابر مردان و زنان به تمام خدمات توســعه
ای دولت اســت به عنوان مثال باید دسترسی دختران
و پســران از امکانات آموزشی یکسان باشد اما در برخی
نقاط کشور شــاهد حضور دختران بازمانده از تحصیل
هستیم که دلیل عمده آن نداشــتن شناسنامه است.
وی گفت :نداشتن شناســنامه و بازماندگی از تحصیل
فقط مخصوص دختران نیست بلکه برخی پسران نیز از
این محدودیت ها برخوردارنــد که نمونه آن را می توان
در استان سیستان و بلوچستان و حاشیه شهر مشهد و
حاشیه«کشفرود» مشاهدهکرد.
معاون رئیس جمهوری افزود :وجود سکونتگاه های
غیررسمی در اطراف مشهد آسیب های اجتماعی بسیار
به وجود آورده است که یکی از این آسیبها وجود اتباع

بیگانهوبدونشناسنامهبودنفرزندانآنان،ازدواجبانوان
ایرانی با اتباع بیگانه و بازماندگی از تحصیل فرزندان آنان
است.
وی اظهار کــرد :با عنایت رهبر معظم انقالب ،فرصت
تحصیل بسیاری از دختران و پسران بازمانده از تحصیل
در کشور فراهم شده حتی بستر تحصیل افرادی که سن

آنانبه 14یا 15سالگیرسیدهنیزایجادشدهاست.
ابتکاربااشارهبهنقصعدالتجنسیتیدرورزشگفت:
در صورتی که نتوانیم عدالت جنســیتی را در آموزش و
ورزش بویژه در سنین پایین برای دختران برقرار کنیم
و شاخص برخورداری آنان را از امکانات ورزشی به صورت
برابر با پسران ارتقا دهیم ،دختران با مشکالت جسمی
وحتیروانیمواجهخواهندشد.
ابتکار افزود :ماده 101برنامه ششــم توســعه ،ایجاد
عدالتجنسیتیراتکلیفکردهاست،دراینراستاستاد
ملیزنانوخانوادهشاخصهایعدالتجنسیتیرابرای
دستگاه های مختلف اجرایی تعریف کرده تا در مرحله
نخستعملکردهردستگاهبراساساینشاخصهامورد
بررسیقرارگیرد.
وی اظهار کرد :همچنین اطلــس اطالعاتی در مورد

وی درباره آخرین وضعیت صنایع محور غرب و تدبیر
مدیریتشهریبرایحلمشکلاینصنایعدرسالیکه
«رونقتولید»نامگرفتهنیزاظهارکرد:بزرگترینبحثما
درصنایعمحورغرب،بزرگراهآزادیاستوکارخانههایی
کهدراینمسیرقراردارندبایدعقبنشینیکنندوفضارا
دراختیارشهرداریقراردهندتاحریمبزرگراهکامالآزاد
شود و سیما و منظر آن مشخص شود .در شورای پنجم
تسهیالت و امکانات مناسبتری فراهم کردیم و قرار بود
تا پایان سال  97این صنایع تعیین تکلیف شوند .اما در
جلسه هفته گذشته شورای شهر ،یکسال دیگر استفاده
از این تســهیالت را تمدید کردیم .واحدهای صنعتی
هم باید در این زمینه ســریعتر اقدام کنند و توافقات را
باشهرداریهایمناطقداشتهباشند.

در تمام کالنشهرهای کشور که
شورای شهرشان برخواسته از لیست
اصالح طلبان است ،بعید میدانم این
اتفاق افتاده باشد ،اما من سخنرانی
کردم آن هم پیش از خطبههای نماز
جمعه در مشهد و آن هم در حضور
آیتاهلل علم الهدی!
یدهیم
zاجازهتغییرکاربریکوهستانپارکشادیرانم 

رئیس شورای شهر مشــهد در خصوص کوهستان
پارک شــادی هم بیان کرد :کوهســتان پارک شادی
متعلق به بانک دی اســت .برای احیای این کوهستان
پــارک وارد تعامل با بانک دی شــدیم اما روی موضوع
قیمت با بانک دی توافق نشده است .برای حفظ منافع
مردم نمیتوانیم با هر قیمتی آن را خریداری کنیم البته
در این زمینه سرمایهگذارانی پای کار هستند .اگر بانک
دی این مجموعه را بفروشد ما هیچ مجوز تغییر کاربری
نمیدهیــم و باید یک مجموعه تفریحی باقی بماند و با
کمککلدستگاههایذیربط،تکنولوژیاینمجموعه
مدرنشود.

zدر اجرای خط 3بیآرتی باید خیر عمومی را درنظر گرفت

حیدری در مورد وضعیت خط  3بیآرتی مشــهد
نیز گفت :خط ســه بیارتی مصوبات اسناد باالدستی
را دارد؛ ذکر این نکته هم خالی از لطف نیســت که هر
یک کیلومتر خط مترو با همه تجهیزات  ۶۰۰میلیارد
تومانهزینهداردوایندرحالیستکههریککیلومتر
بی آرتی  10میلیارد تومان و کارکرد آنها برابر اســت؛
خط یــک بیآرتی در حال حاضر  120هزار مســافر
جابجا میکند و خط یک قطارشــهری هم 120هزار
مسافر جابجا میکند .بنابراین احداث بیآرتی مقرون
به صرفه اســت .بیآرتی برای برخی ذی نفعان مانند
کسبه محدودیت ایجاد میکند اما در این زمینه باید
خیرعمومیرادرنظرگرفت.
وی ادامــه داد :بایــد روی این موضــوع مطالعات
دیگری صورت گیرد .معاونت حمل و نقل این وظیفه
را انجام میدهــد و تا یکی دو ماه آینده تعیین تکلیف
میشود .ایدههای جایگزینی وجود دارد که تا حدودی
مشــکالت را برطرف میکند اما ما را به خط بی ارتی
نمیرساند .توقف خط 3بیآرتی بیش از این نمیتواند
ادامه پیدا کند و باید تا دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.
حیدری یادآور شد :خط سه قطار شهری همین مسیر
خط 3بیآرتی را انجام میدهد اما حداقل دو سه سال
زمان نیاز داریم تا قطار شهری به الهیه برسد در این دو
سهسالمیشودازبیارتیاستفادهکرد.

کل فضای سبزی که شوراهای قبلی
در اطراف حرم ایجاد کردند
 5هکتار بوده و ما تاکنون 3/5هکتار
به آن اضافه کردیم و  1/5هکتار
دیگر در دست اجرا داریم

زنان و خانواده براساس سرشماری نفوس و مسکن سال
 1395برایهراستانترسیمشدهاست.
وی گفت :سندی تحت عنوان سند « ارتقای وضعیت
زنان و خانواده» در راستای تحقق عدالت جنسیتی برای
هر استان در دست تدوین است که این سند یک برنامه
عملیاتی مبنی بر شاخص ها ،وضعیت زنان و خانواده در
بخش های مختلف استان های کشور را ارائه می دهد و
درشورایبرنامهریزیهراستانبرایاجرابهتصویبمی
رسد .معاون رئیس جمهوری با اشاره به طرح ارتقای تاب
آوری اجتماعی در حوزه زنان نیز افزود :نقشه عملیاتی
اجرای این طرح برای هر استان ترسیم شده تا تاب آوری
اجتماعی به عنوان یک مفهوم پیشرفته که با مفاهیم و
مبانیدینیهمخوانیدارددرجامعهارتقایابد.
وی گفت :این معاونت از ســال گذشته ورود جدی به
عرصه آســیبهای متوجه خانواده ایرانی داشته است و
به نظر می رسد در قرن بیست و یکم کیفیت ارتباطات
در خانواده مختل شده ،قدرت شنیداری و درک متقابل
اعضای خانواده کاهش و ســوء تفاهم ها افزایش یافته
است که این مساله مناسبات اجتماعی را دچار مشکل
میکند.

دوشنبه  9اردیبهشت 1398

نهادهای دولتی و خصوصی چه رویکردی در قبال شعار سال دارند؟

رونق تولید درگرو رهایی از شعارها

3

سال هفدهم شماره 4595

گزارش

شــرکتهای دانشبنیان ،کمک به فــروش واحدهای
تولیدی ،شناسایی ضعف و مشکالت واحدهای صنعتی و
تولیدی اســت که بــه صورت چهــار محور اساســی
هدفگذاری شده است .وی میافزاید :طبق برنامه خود از
سال گذشته تاکنون به دنبال شناسایی و حمایت از افراد و
واحدهای هستیم که ظرفیت دانش بنیان شدن را دارند تا
با کمک مشاورانی در کلینیک صنعت و دانشگاه فردوسی
آنها را برای دانش بنیان شدن آماده کنیم؛ تا تولیدات خود
را به ثبت برسانند و ایده خود را به صنعت معرفی کرده و آن
راتجاریسازیکنند.

توکلیزاده :مادامی که مردم ببینند با
فساد مقابله میشود ،امید به آینده و
حس تعلق به جامعه در آنها وجود دارد
و این حس در درازمدت به نفع توسعه
اقتصاد کشور خواهد بود
مهدیزاده اظهار میکند :بــا توجه به تحریمها و عدم
واردات برخی از قطعات ،باید به دنبال ظرفیت واحدهای
تولیدی باشــیم که صاحب ایده و فکری هستند؛ در واقع
کارگاههای کوچکی وجود دارند که باید شناسایی شوند
تا به کمک چرخه تولید و طرحهای بزرگ صنایع همچون
نفت و گاز ،ســیمان و فوالد بیایند .از ســال گذشته این
کار را با مجموعه نفت و گاز آغــاز کردیم و حدود  ۱۷۰تا
 ۱۸۰کارگاه کوچــک و خرد را به کمک رفع نیازهای این
مجموعههاآوردیم.
zمبارزه با فساد در اقتصاد ،اولویت اول دولت باشد

بخش خصوصی به عنوان سرمایهگذار باید فعالیت خود را دوچندان کند

دنیای اقتصاد« -حضور پررنگ بخش خصوصی و ایفای نقش آن در امور جاری آن هم در شــرایط بحرانی اقتصاد کشور و کش و
افسانهآشفته
خبرنگار
قوس تحریمها میتواند تهدیدها را تبدیل به فرصت و زمینه صادرات و خودکفایی در تولید را فراهم کند» این موضوعی است که
مسئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی خراسان رضوی همگی متفق القول برای تحقق شعار سال در استان به آن اذعان دارند .بخش خصوصی
معتقد است اگر بخواهیم «رونق تولید» را همچون شعار سالهای گذشته فقط در سخنرانیها و بنرها بیاوریم و در عمل به آن عقب بمانیم ،نه تنها
وضعیت کنونی اقتصاد ادامه خواهد داشــت بلکه اوضاع بدتر از این هم خواهد شد .فعاالن این بخش یکی از راههای تحقق شعار سال را توجه به
بازیگراناصلیعرصهتولیدوسرمایهگذاراندراینحوزهمیدانند .ازسویدیگر،مسئوالندستگاههایاقتصادیخراسانرضویهمبهایننکته
تاکیدمیکنندکهبرایتوسعهاقتصادینبایدتنهابهدولتاکتفاکردوبخشخصوصیمیتواندراهگشایبسیاریازمشکالتباشد.بهنظرمیرسد
بها دادن به بخش خصوصی و مشارکت این بخش در امور از نکات مشترک نظر هر دو بخش است و با این اوصاف ،میتوان گفت خراسان رضوی خود
رابرایتحقق«رونقتولید»نهدرشعاروحرفوسخنکهدرعملآمادهمیکند.
zبهدنبالحلمشکالتواحدهایتملیکی

علی رسولیان ،معاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی
در گفتوگــو با«دنیــای اقتصاد»
به مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی
استان به عنوان یکی از راههای تحقق
شعار سال اشــاره و اظهار میکند :این برنامه یک توسعه
متــوازن را بــه همــراه دارد .برنامه و هــدف اصلی ما
توانمندسازی روستایی و منطقهای است که با استفاده از
ظرفیتهای شرکتها ،سازمانها و نهادهای توانمند در
سطح ملی ،استانی و منطقهای و محلی انجام خواهد شد.

سیادت :شرایط کنونی ما همانند
شرایط آلمان ،ژاپن و کره پس از
جنگ است؛ آنها از آن وضعیت و
فرصت استفاده کردند و موفق به
جهشاقتصادیشدند
رسولیانادامهمیدهد:هدفماازاینامرایجادزیرساخت
و پــول خرج کردن نیســت بلکه شناســایی و مطالعه
ظرفیتهایمحلیومنطقهایاست؛ازاینطریقباکمک
این ســازمانها و نهادها ،به مردم آموزشهای الزم را در
حوزههای مختلف مانند دامداری ،کشــاورزی و صنایع
دســتی ارائه میدهند و زنجیرههای کسب و کار را ایجاد
میکنند.تاکنون۵۸معینانتخابشدهوتفاهمنامهآنبه
امضا رســیده که برخی از آنها در حال مطالعه و بررسی
هستندوبرخیدیگرکهسابقهوتجربهخوبیداشتند،کار
عملیاتی خود را آغاز کردند از جمله اتاق بازرگانی ،آستان
قدس رضوی ،بانک رسالت و...
وی به یکی دیگر از اقدامات در حوزه رونق تولید اشاره
میکند و میگوید :طبق برنامــه ای که داریم واحدهای

راکد و نیمه راکد را شناســایی میکنیــم؛ در این زمینه
شرکت شهرکهای صنعتی با کمک تشکلهای بخش
خصوصی و ســازمان صمت مســئولیت پیگیری امر را
بر عهده دارد و ما نیز بــا توجه به ظرفیتهای موجود در
بانکها و تشکلها ،کمکهای فنی و اعتباری و اعتبارات
مربوط به خدمات حمایتی و خود اشتغالی را در نظر داریم
تابتوانیماینبخشهارافعالکنیم.
رسولیان خاطرنشــان میکند :هم اکنون  ۱۱۵واحد
تولیدی استان در تملک بانکها هستند که این موضوع
را به شــورای هماهنگی بانکها واگذار کردهایم تا طی
تعهداتی که دارند ،امســال حداقل  ۲۷تا  ۲۸واحد را به
بخشخصوصیواگذارکنند.

همفکری بخــش خصوصی تصمیمات درســتی برای
اقتصاد بگیرند .در شــرایط فعلی باید خود را آماده کنیم
و در هزینه کرد منابع دقت الزم را داشــته باشیم و برای
کسبدرآمدهایبیشترمدیریتالزمرااعمالکنیمواین
را هم بدانیم که این دوران میگذرد و قرار نیست اقتصاد
ما به گونه ای آسیب ببیند که نتوان آن را در آینده اصالح
کرد.رئیسشعبهخراساناتاقمشترکایرانوافغانستان
میگوید :الزم است رانتهایی که به دلیل بالتکلیفی ایجاد
شــده از بین برود تا دالالن چندین برابر تولیدکنندگان
درآمد نداشته باشند .شکل کنونی اقتصاد ما رانت خواری
و واســطه گری را تشویق میکند و همه تالش میکنند
خود را به رانتی که ارز دولتی است ،نزدیک کنند.

محمود ســیادت ،نایب رئیس اتاق
بازرگانی خراسان رضوی هم معتقد
اســت که امروز برای بخش تولید با
وجود تمامی فشارها ،فرصتهایی هم
وجود دارد؛ این بخــش باید خود را
بازیابی کند ،بازار داخلی را به دست گیرد و با برندسازی و
جذب مشتری شرایط را برای خود بهبود بخشد .شرایط
کنونی ما همانند شرایط آلمان ،ژاپن و کره پس از جنگ
است؛آنهاازآنوضعیتوفرصتاستفادهکردندوموفقبه
جهش اقتصادی شدند .به گفته وی ،الزمه تحقق شعار
سال بسترسازی و زمینه ســازی برای اجرا ،رفع موانع و
تدوین سند مشخصی برای تحقق آن در کل حاکمیت و
نهفقطدستگاههایاجراییاست.سیادتعنوانمیکند:
همهنامگذاریهادرسالهایاخیر،عمدتابهجاودرزمان
خود مناسب بوده اما باید در این زمینه که چرا آنها محقق
نشــدند ،کاری کارشناســی صورت بگیرد زیرا تا موانع
موجودبرطرفنشود،اینروندهمچنانتکرارمیشود.
ســیادت تصریح میکند :با توجه به اثرگذاری بحث
تحریمها ،مدیران عالی کشــور باید هر چه ســریعتر با

مســعود مهــدیزاده مقــدم،
مدیرعامل شــرکت شهرکهای
صنعتی خراسان رضوی نیز با بیان
اینکه  ۷راهبرد بــه عنوان گامهای
کمک به رونق تولید از ســوی وزیر
صنعت تعیین شده که شــامل حمایت از شرکتهای
دانش بنیان ،رونق صادرات و ...اســت ،تصریح میکند:
برنامه حوزه مــا در چارچوب رونــق تولید ،کمک به

zشفافسازی در سیاستها ضروری است

zصنایعکوچکبهکمکمجموعههایبزرگمیروند

رسولیان :هم اکنون  ۱۱۵واحد
تولیدی استان در تملک بانکها
هستند که این موضوع را به شورای
هماهنگیبانکهاواگذارکردهایم
تا طی تعهداتی که دارند ،امسال
حداقل  ۲۷تا  ۲۸واحد را به بخش
خصوصیواگذارکنند

به گفته محمدرضا توکلیزاده ،عضو
هیات رئیســه اتاق بازرگانی خراسان
رضوی یکی از مهم ترین برنامههایی
کهدولتوحاکمیتبهطورجدیباید
در ســال جاری در حــوزه اقتصادی
درنظربگیرند،مبارزهبافساداست.ویدراینبارهمیگوید:
رشداقتصادینیازمندوجودامیدوآرامشدرجامعهاست
و برای رواج امیــد و آرامش باید به بحــث روانی جامعه
بپردازیم؛ مادامی که مردم ببینند با فساد مقابله میشود،
امید به آینــده و حس تعلق به جامعه در آنها وجود دارد و
این حس در درازمدت به نفع توسعه اقتصاد کشور خواهد
بود.
وی یکی از عوامل موثر در ایجاد رونق تولید را وضعیت
اقتصــادی کل جامعه میداند و میگویــد :به طور حتم
برای ایجاد رونق تولید ،باید عوامل تسهیل گر و مشوقانه
وجود داشته باشد؛ با مطلوب بودن وضعیت اقتصادی کل
جامعه ،فروش محصوالت تولید شــده هم بهتر محقق

می شــود و این وضعیت متاثر از سیستم بانکی کشور،
ارزش پول ملی ،اشتغال ،توان خرید و ...است .در مجموع
میتوان گفت تمامی مسائلی که در اقتصاد جامعه دخیل
است،دررونقتولیدنیزسهمیدارند.

zافزایش تولید و بهرهوری از آب ،هدف اصلی جهاد
کشاورزی

نجفقلی صالحی ،سرپرســت جهاد
کشاورزی خراســان رضوی ،به بیان
برنامههایاینسازماندرجهتتحقق
شــعار ســال میپردازد و در اینباره
عنــوان میکند :یکــی از مهمترین
برنامههای ما افزایش تولید و بهرهوری از آب است .چراکه
یکی از بزرگترین چالشهای استان ،بحران آب است .با
توجهبهشرایطفعلی،بایدازآبموجودبهرهوریبیشتری
را داشته باشیم و از عملکرد خود ،نتایج مثبتی را بدست
آوریم .اجرایی کردن طرح آبیاری تحت فشار ،استفاده از
محصوالت زراعی مقاوم نسبت به خشکسالی ،استفاده از
نوار تیــپ در آبیاری و ایجاد گلخانه و توســعه کشــت
گلخانهای از اموری اســت که در برنامههــای خود قرار
دادهایم که در صرفهجویی مصــرف آب و افزایش تولید
تاثیرگذار خواهد بود .وی ادامه میدهد :یکی از مشکالتی
که در سال گذشته با آن مواجه بودیم ،تامین علوفه بود که
در ســال جاری آن را در دســتور کار خود قرار دادهایم تا
بتوانیم در مناطقی که مستعد تولید علوفه هستند ،تولید
آن را افزایش دهیــم .یکی دیگر از برنامههایی که در نظر
گرفتهایــم برگزاری کالسهای آموزشــی در خصوص
تغذیه دام و ترویــج آخرین مباحث و مطالعات علمی در
راستایافزایشتولیداست.
zفعالیتبخشخصوصیبایددوچندانشود

احمد زمانیان یزدی ،دیگر عضو هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی خراســان
رضوی ،با بیــان اینکه خواه ناخواه به
تولید داخلی نیاز داریم و این تولید هر
چه بیشتر رونق یابد ،اشتغال و عرضه
کاالی بیشتری را نیز منجر خواهد شد ،عنوان میکند :در
راستای تحقق شعار سال از نظر تسهیالت بانکی و تامین
ســرمایه در گردش باید به بخش تولید توجه بیشتری
صورتگیردتارونقتولیدمحققشود.
بخشخصوصیبهعنوانسرمایهگذاربایدفعالیتخود
را در سال جاری دوچندان کند و در کنار آن ،قانونگذاران
از ایجاد قوانین زائد بپرهیزند و نسبت به تصویب قوانین
مفیدبرایبخشتولیداقدامکنند.
اینعضوهیاتنمایندگاناتاقمشهد،کیفیتراعاملی
مهم در رونق تولیدات صنایع میداند و میگوید :کیفیت،
خدماتپشتیبانیوضمانت،چندعنصرمهمبرایمصرف

کننده اســت و به روز بودن فناوری و کیفیت دستگاهها
میتواند در تولید کاالی مطبوع مشتریان اثرگذار باشد.
همچنین یکی از این موارد و خدمــات تاثیرگذار ،حوزه
حمل و نقل اســت؛ دولت باید به این موضوع ورود کند و
عواملی که موجب افزایش هزینــه حمل کاال و به دنبال
آن افزایش قیمت محصول می شود را حذف کند .مولفه
های اثرگذاری همچون ســوخت ،قیمت لوازم یدکی و
الســتیک و ...همه از مواردی هستند که در هزینه حمل
موثرهستند.
zتوسعه پایدار به اصالح روابط بینالمللی بستگی دارد

به گفته محمدعلــی چمنیان ،عضو
هیات نماینــدگان اتــاق بازرگانی
خراسان رضوی ،رونق تولید به معنای
توسعه پایدار است و توسعه پایدار در
گرو اصالح روابط بین المللی اســت و
اگر نتوانیم با دیگر کشورها برای صادرات محصوالت خود
ارتباط مطلوبی برقرار کنیم ،رونق تولید محقق نمیشود.
اگر به دنبال رونق تولید هســتیم ،باید به عرصه صادرات
نگاهیجدیداشتهباشیمزیراتوجهبهتولیدبدونتمرکز
برحوزه صادرات ،توسعهپایداررابهدنبالنخواهدداشت.
وی نگاه گذرا و یکســاله به موضوع رونق تولید را آفتی
جدی در تحقق این شعار خوانده و تصریح میکند :برای
دستیابیبهاینمهماگربهدنبالکارهایضرباالجلیویا
طرحهای زودبازده برویم به خطا رفتهایم .زیرا رونق تولید
باطرحزودبازدهمحققنمیشود.مادرحوزهزیرساختها
نیازمنداقداماتواصالحاتیهستیمکهزمانبراستوباید
اقدامات زیربنایی در حوزههای بانکی و تامین سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی و توانمندسازی منابع انسانی
انجامدهیم.
چمنیان به کمبودنیروی انسانی توانمند به عنوان یکی
ازمشکالتکنونیحوزهتولیداشارهواضافهمیکند:امروز
درگیرسیستمهایآموزشیهستیمکهنیرویتوانمندی
تربیت نمیکنند و اگر به دنبال نیروهای کارآمد هستیم
باید وضعیت هنرستانها و دانشگاهها را اصالح کنیم که
اینموضوعنیازمندزماناست.

چمنیان:امروزدرگیرسیستمهای
آموزشی هستیم که نیروی توانمندی
تربیت نمیکنند و اگر به دنبال نیروهای
کارآمد هستیم باید وضعیت هنرستانها و
دانشگاهها را اصالح کنیم که این موضوع
نیازمند زمان است

دردبیرخانهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضویبررسیشد

چالشتامیننقدینگیبرایواحدهایمرغداری

دنیای اقتصاد -سومین نشســت دبیرخانه
شــورای گفتوگوی دولــت و بخش خصوصی
خراسان رضوی در سال  ،98به بررسی مشکالت
تعاونی کشــاورزی مرغداران استان و همچنین
موانعپیشرویصندوقبیمهاجتماعیکشاورزان،
روستاییانوعشایراستانبرایخدماترسانیبه
جامعهکشاورزاینخطه،اختصاصداشت.
به گــزارش روابط عمومــی اتاق مشــهد ،علی اکبر
لبافی رئیــس این دبیرخانه در ابتدای نشســت به مرور
دستور کارهای این جلسه پرداخت و اظهار کرد :یکی از
موضوعاتی که در این جلسه پیرامون آن بحث و بررسی
خواهیمداشت،مبحثافزایشنیازبهتامیننقدینگیدر
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان
است .در شــرایط موجود که سطح نقدینگی در بعضی
بخش ها به حــد قابل توجهی افزایــش یافته ،نیازمند
هدایت این حجم انباشــت شــده به بخش های مولد
هستیمتابسترسازتولیدشود.مبحثدوممادراینجلسه
پیرامون بخشودگی مالیاتی حوزه کشاورزی ،تعاونیها و
اتحادیههای فعال در این حوزه اســت اما موضوع سوم ما
متوجهمدیریتاتحادیهمربوطهدرکمیسیونتنظیمبازار
خواهدبودکهبهموازاتآنپیشنهادعضویتاینمجموعه
رانیزدرکمیسیونصدورپروانهمطرحخواهیمکردونکته
آخر اعطای اختیاراتی به اتحادیه و تعاونی فعال در بخش
کشــاورزی خواهد بود تا در تصمیماتی که پیرامون این
حوزه در بخش های مختلف اخذ می شــود ،بیش از این
اثرگذارباشند.
ویدستورکاردومایننشسترانیزچنینتشریحکرد:
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر

استان نیز مکاتباتی با دبیرخانه شورای گفتوگو داشت و
در آن پاره ای از مشــکالت و دغدغه های خود را پیرامون
اجرای بعضی از مواد قانونی مطــرح کرد که بدان ها نیز
خواهیمپرداخت.
zنوسانات متعدد بازار

ولیاله کاشکی ،رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان
مرغ گوشــتی خراســان رضوی نیز بیان کــرد :تامین
نقدینگی یک دغدغه جدی بــرای واحدهای تولیدی و
مرغداری ما به شــمار می آیــد .در بعضی از بخشهای
اقتصادی ،نیاز بــه نقدینگی برای بخش کشــاورزی و
محصوالت دامی مشکالتی را رقم می زند .دوسال پیش
می توانستیم یک ســالن مرغداری  20هزار قطعهای را
با  70میلیون تومــان در  45روز (که یک دوره مرغداری
اســت) ،اداره کنیم اما در حال حاضر مجموع هزینه ها
برای همین دوره به حدود 400میلیون تومان رســیده
اســت و باعث شــده تا مرغداران اندک اندک دســت
از کار کشــیده و جای آن ها را بعضا واســطه ها و دالالن
بگیرند .یکی از دالیل نوسانات اخیر را نیز میتوان در این
موضوع جســتجو کرد .وی افزود :درخواست ما هدایت
نقدینگی ها با یک تعرفه و ســود مناسب به این عرصه
تولیدی است تا این مشکل حل شود و بتوانیم به پایداری
درتولیدبرسیم.همچنینبهرهبانکیدربخشکشاورزی
زیاد است و در مقابل دولت نیز سوبسیدهای فراوانی که
بعضاازبهرهبانکینیزبیشتراسترادریافتمیکند.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشــتی
اســتان خاطرنشــان کرد :در بحث تنظیم بازار ،شاهد
هســتید که طی 7تا 8ماه گذشــته بــه علل مختلف
نوسانات متعددی رخ داده و ما در بخش خصوصی هیچ

اطالعیازنحوهتصمیمگیریدررابطهباقیمتهانداریم.
تقاضا داریم ،بستری فراهم شــود تا تولیدکننده در این
قیمتگذاریها مشــارکت کند .همچنین در خصوص
صدور پروانه ،از زمانی که این مســئولیت بر عهده نظام
مهندسیقرارگرفته،اتحادیهاختیارهیچدخلوتصرفی
در این حوزه ندارد و ضروری اســت تا اتحادیه در صدور
پروانه نقش موثرتری ایفا کند .به بــاور ما ،اگر در بخش
صادرات ظرفیــت هایمان را تقویت کنیم ،بســیاری از
مشکالتداخلیحلخواهدشداماتاکنونبهجزدویاسه
اتحادیهموفقبهامرصادراتنشدهاند.
zاتحادیه مرغداران هیچ نقشی در صدور پروانهها ندارد

سیدحســین قدمگاهی ،رئیس هیات مدیره اتحادیه
مرغــداران خراســان رضوی نیز در خصوص مشــکالت
نقدینگی این اتحادیه عنوان کرد :اگر تسهیالتی با کارمزد
کم در اختیار مرغداران قرار بگیرد تا بتوانند نهادههای خود
راتهیهکنند،میتوانبخشیازمشکلکمبودنقدینگیدر
این بخش را مدیریت کرد .وی افزود :با توجه به تورم اخیر،
مرغداران باالجبار نهاده ها را با کارمزد بسیار زیاد از بازار آزاد
تهیه میکنند .بخشی از نهادهها از طرف جهاد کشاورزی
باید میان تمامی مرغداران توزیع شود و در این صورت امور
مالیاتینگاهمتفاوتیبهایننهادههایاختصاصیافتهدارد.
ویبهنکتهدیگرینیزاشارهکردوگفت:همچنیندرکل
کشور صدور پروانه از سمت صنف مربوطه انجام می گیرد
اما در حوزه مرغداری که اتحادیه یکی از صنفهای اصلی
محسوب میشود ،هیچ نقشــی در صدور پروانه نداریم .در
بحث صادرات و واردات و تنظیم بازار نیز موضوع در اختیار
تشکلها و اتحادیه هاست اما اتحادیههای ما از دالر 4200
هزارتومانیمحرومهستند.
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ناظر گمرکات خراسان رضوی در گفتوگوی تفصیلی با دنیای اقتصاد مشکالت گمرکات مرزی استان را تشریح کرد

محدودیتهایگمرکیترکمنستانوامکاناتافغانستان

zدرباره تسریع امور و فرایند گمرکی برای ترخیص
کاالهااخیراچهاقداماتیصورتگرفته؟

سازمان گمرک سامانه جامع امور گمرکی را تهیه
کرده که صاحب کاال میتواند به صورت مجازی کلیه
فرایندهای گمرکی را از طریــق آن پیگیری و در هر
نقطه از کشور ،کاالی خود را «اظهار» و تمام اسناد را به
صورت الکترونیک در سامانه درج کند .یکی از مزایای
سامانهجامعایناستکهصاحبکاالمتوجهمیشود،
سندویدرکدامقسمتگمرکمشغولبررسیاست
و میتواند در هر مرحله نظــری( )commentدر
فرایند بررســی بگذارد .همچنین اگر کارشناسی ،در
مسیر بررسی ،نظری برای کاالی متقاضی بگذارد این
نظربرایویپیامکمیشود.
ایناظهار،براساسمدیریتریسکتوسطسیستم،
در سه سطح «مسیر سبز»« ،مســیر زرد» و «مسیر
قرمز» قرار میگیرد .در چنین فرایندی کاالیی که در
مسیر ســبز قرار میگیرد ،در مسیر کارشناسی قرار
نخواهد گرفت .کاالیی که در مسیر زرد قرار میگیرد،
نیاز به استاندارد داشته یا مجوز قرنطینه میخواهد.
تنها کاالیی به کارشناسی ارجاع میشود که در مسیر
قرمز قرار گیرد و نیاز به نمونهبرداری و تعیین ماهیت
داشته باشد .معموال کاالهای دارای تعرفههای باال یا
کاالهای مصرفی و یا محصوالت لوکس در این مسیر
قرارمیگیرد.

zمیانگین زمان ترخیص کاال در گمرکــات خراسان
رضوی چقدر است و از این جهت چه جایگاهی بین
استانهای دیگر دارد؟

طبقبررسیها،زمانترخیصکاالهایصادراتیدر
خراسان رضوی به طور متوسط یک روز است .برخی
کاالها که در مسیر سبز قرار دارد ،در کمتر از  2دقیقه
ترخیص میشــود .کاالی مسیر زرد تا 2ساعت زمان
میبرد .کاالی صادراتی که در مسیر قرمز قرار گرفته،
ممکناستنیازبهبررسیداشتهباشد.متوسطزمانی
که یک کاالی وارداتی در مسیر قرمز متوقف میشود،
سه روز است.
ما عالوه بر کنترل زمان ترخیص کاال ،باید اسنادی
که در ترخیص کاال نقــش دارد را نیز تعیین تکلیف
کنیم ،چون یکی از اهداف ما در افزایش رتبه کشور در
بهبودمحیطکسبوکار،کاهشاسناداست.

zیکی از مشکالت موجود در گمرک ،طوالنی شدن
فرایند رسیدگی و بررسی برخی کاالهاست که نیاز به
ارزیابی بیشتری دارد؛ همچنین گاهی رابطه بین ارباب
رجوع و کارشناسان گمرک زمینه بروز برخی تخلفات
را فراهم میکند؛ گمرک برای این منظور چه تمهیداتی
اندیشیدهاست؟

گمرکجمهوریاسالمیکمبودپرسنلکارشناس
را از طریــق یک ســامانه مجازی حل کرده اســت.
براساس این ســامانه ،کلیه کارشناسان کشور درگیر
موضوعترخیصکاالمیشوند.بهعنواننمونهگمرک
بندرعباسکهترخیصکاالیزیادیدارد،برایتسریع
امور ،میتواند از ظرفیت کارشناســان ما در خراسان
رضویبهوسیلههمینسامانهبهرهمندشود.
یکی از دالیل ما برای راهاندازی این سامانه ،کاهش
تخلفات اســت چون یکی از مسائل غیرقابل اجتناب
در گمرک ،رابطه بین کارمند و ارباب رجوع اســت .با
راهاندازی این سامانه مجازی ،این ارتباط از بین رفته و
ارباب رجوع نمیداند کدام کارشناس مجازی کاالی او
رابررسیمیکند.

zترکمنستانیکیازکشورهاییاستکهمحدودیتهایی
برای ورود کامیونهای ایرانی اعمال کرده است؛ به طوری
که سال گذشته تنها  30کامیون در روز اجازه عبور از مرز
را داشتند .آیا این ماجرا همچنان ادامه دارد؟ فرایندهای
دیپلماتیک بین ما و این کشور برای حل این مسایل به کجا
رسیدهاست؟

در ســالهای 78و 79بین 200تا 250دســتگاه
کامیون خروجی از مرز باجگیــران بود که عمده آن،
کاالهای صادراتی اســتان و بخش اعظــم آن میوه و
ترهبار بود .بعدتر این میزان به  100دستگاه رسید که
باز هم مرزی فعال به شمار میرفت .متاسفانه پس از
این،محدودیتعجیبیبرقرارشدوترکمنستاناعالم

این بود که کشور افغانستان بتواند از امکانات گمرکی
ایرانمانندباسکولاستفادهکند.اینهمکاریهاتاکجا
ادامه یافت؟

اواخرسال 95طیجلسهایازمسئوالنافغانستانی
خواستیم باســکولهای ما مالک بررسی قرار گیرد.
مســاله دیگر بانک آنهاســت .در طرف ایران ،همه
سازمانها ســاعت کاری خود را با گمرک هماهنگ
میکنند اما بانکهای افغانســتانی به محض اتمام
ســاعت اداری ،کار را تعطیل میکنند .مشکل دیگر
مســیر  150تا  200متری بین گمــرک دوغارون و
اسالمقلعه است که زیرساخت خوبی ندارد و موجب
کندی حرکت کامیونها میشود .طرف افغان اعالم
کرده پیگیر همه این مســائل است اما تاکنون اتفاقی
رخ نداده است.
zبه نظر شما گمرک تا چه حد توانستــــه در رفع
محرومیتهای مناطق مرزی عملکرد موثری داشته
باشد؟

زهرا صفدری ،سعید رضاییان دنیای اقتصاد -اواخر اســفندماه پارسال بود که در گزارشی میزان پاسخگویی مدیران دستگاههای اقتصادی خراسان
خبرنگار
رضوی به خبرنگاران را بررســی کردیم و گالیههای اهالی رسانه استان از وضعیت نامناسب پاسخگویی مدیران اغلب
دستگاهها را منتشر کردیم .اما پس از انتشار آن گزارش برخی از دستگاهها به سکوت خود ادامه دادند و برخیها در تماس با تحریریه دنیای اقتصاد به
این موضوع واکنش نشان دادند؛ یکی از این دستگاهها اداره کل گمرکات خراسان رضوی بود و امسال فرصتی دست داد تا دیداری با امید جهانخواه،
ناظر گمرکات استان در دفتر کارش در مشهد داشته باشیم و پاسخ بسیاری از سواالتمان را دریافت کنیم .موضوع جالب توجه ،استقبال بسیار خوب
آقای جهانخواه از تیم خبری دنیای اقتصاد در دفتر کاریاش و واکنش منطقی او نسبت به گزارش منتشر شده در روزنامه بود و در دل آرزو کردیم که
کاشدیگرمدیرانماتااینحدمنعطف،انتقادپذیروپذیرایپرسشهایخبرنگارانبودند.بهگفتهناظرگمرکاتاستان،آمارصادراتخراسانرضوی
در سال گذشته بیش از 2200میلیارد دالر بوده که از لحاظ وزنی 40و از لحاظ ارزشی 14درصد رشد را نشان میدهد .در واقع طی این مدت بیش از2960
هزار تن کاال صادر شده که عمده کاالهای صادراتی زعفران ،سیب درختی ،کفپوشها ،مشتقات نفت و گاز و سیمان و مصالح ساختمانی بوده است.
اغلبمقاصداینکاالهانیزافغانستان،ترکمنستان،عراقواماراتبودهوبیشترینمیزانرشدصادراتبا 163درصدرشد،درگمرکسرخسرخداده
است .همچنین بیشترین میزان صادرات استان ،به میزان بالغ بر 85درصد ،از گمرک مشهد صورت گرفته و به طور کلی خراسان رضوی به 91کشور
جهان کاال صادر کرده است .همچنینطیسال گذشته 351میلیون دالروارداتبه استان صورت گرفته که 274هزارتنوزن داشته است .این ارقام از
لحاظوزنی 23وازنظرارزشی 5درصدکاهشرانسبتبهسالگذشتهنشانمیدهدوترازتجاریاستانبیشازمثبتیکمیلیاردو 500میلیوندالر
بودهاست .عمدهکاالهایوراداتیشاملپنبه،برنج،ابریشم،حبوباتوواگنواغلبکشورهایمبداوارداتاستانترکیه،امارات ،روسیهوازبکستان
هستند .در سال 97بیش از 2میلیون و 800هزار مسافر بین مرزهای استان تردد داشتهاند که این حاکی از رشد 3درصدی سفرها در مرزهای استان
است .البته این آمار شامل رانندگان نمیشود که این در آمار گذرنامه به عنوان یک نفر تلقی میشود .پرسش و پاسخهای ما با ناظر گمرکات خراسان
رضویرادرادامهاینگزارشمیخوانید:
کرد اجازه عبور بیش از 8دستگاه کامیون را از این مرز
نمیدهد .ضمنا بایــد وزن کاال و کامیون برای عبور از
اینمرز،درمجموع 20تنباشد.
هنوز هم مراودات تجــاری از این مرز در حال انجام
اســت اما حجم باالی تعداد پرسنل و هزینههای زیاد
دولــت در آن مرز  ،ضرر زیــادی دارد و در حال حاضر
وزارتامورخارجهوگمرکپیگیراینماجراهستند.
مرز سرخس نیز موضوعی مشــابه مرز باجگیران
است که در گذشــته روزانه تا  250دستگاه کامیون
خروجی از آن داشتیم که طرف ترکمن این سطح را به
 30دستگاه رساند .طبق هماهنگیها با گمرک کشور
تالش شده مســیر کاالهای ترخیصی از سرخس ،به
مرز لطفآباد تغییر کند .خوشبختانه در مرز لطفآباد
مشکلینداریموهمچنینبخشیازکاالهانیزازطریق
ریلازمرزسرخسخارجمیشود.

zآیا نمیتوان برای بازدارندگی اعمال محدودیت ها از
طرفترکمنستانی ،ازاهرممقابلهبهمثلکمکگرفت؟

ما در گمرک نمیتوانیم مقابله به مثل کنیم؛ میزان
تجارت ما با کشــورهای همســایه بیانگر اختالف
معناداریاست.اگرماخواستهباشیممحدودیتیایجاد
کنیم ،به صادرات کاالی ایرانی ضربه وارد می شود.این
مسایل باید از مسیر دیپلماسی حل شود که پروسهای
طوالنیدارد.
موضوع دیگری که از نیمه دوم سال  97اتفاق افتاد
این بود که طرف ترکمن برای کامیونها و قطارهایی
که به مقصد تاجیکستان حرکت میکرد ،محدودیت
قائلشد.

zسال  93صحبتی در خصوص راهاندازی دروازه
مشترک گمرکی بین ایران و ترکمنستان شده بود که
پسازآناتفاقیدراینخصوصرخنداد؛راهاندازیاین

دروازهمشترکبهکجارسید؟

قرار بود یک دروازه مشــترک گمرکی بین گمرک
دوغارون و اســامقلعه هم راهاندازی شود .باید توجه
داشت بخشــی از مســاله راهاندازی دروزاه مشترک
گمرکی به ایران و بخشی به طرف مقابل باز میگردد.
این موضوعات ،از طرف کشورهای مقابل ،چه افغان و
چه ترکمن ،اعالم میشد که در دست بررسی است اما
تاکنونبهنتیجهاینرسیدهاست.
وضعیت مــراودات مــرزی ایران و افغانســتان به
ویژه در مرز دوغارون به ویــژه در کمتر از دو ماه مانده
به تعطیالت عید فطر چگونه اســت زیرا در سالهای
گذشته در این ایام شاهد شکل گیری صفهای طویل
کامیونهادرمرزبودیم.افغانستانچندینمرزباایران
دارد که فعالترین مرزهای آن دوغارون و اسالمقلعه
است .آن هم به دلیل این اســت که گمرک هرات در
افغانستانیکیازفعالترینگمرکاتآناست.
افغانســتان برای برخی کاالها ماننــد آهنآالت،
سیمان ،کاشــی و ...مقرراتی وضع و انتقال آن از مرز
ماهیرود را ممنوع اعالم کرد .این کاالها حجیم است
و به جهت اینکه از آن مرز امکان انتقال نیست ،به مرز
دوغارونمنتقلمیشود.همینمسالهموجبمیشود
حجم عظیمی از کاال به این مرز انتقال یابد .این مساله
در مورد برخی کاالهای ترانزیتی نیز صادق است .این
مســایل گمرک دوغارون را بــه مجموعهای با حجم
فعالیتیبسیارباالتبدیلمیکند.
هماکنون روزانه نزدیک بــه  400تا  450اتوموبیل
در حال ورود و خروج در مرز دوغارون اســت .اگر تنها
یکروزمسالهایدراینمرزپیشآید 450،اتوموبیل
نمیتواند از مرز خارج شــود و هرچقدر این مشــکل
ادامه پیدا کند ،هــر روز همین میزان خودرو به تعداد

خودروهایمتوقف،افزودهخواهدشد.
در حال حاضر در  3نقطه گمرک دوغارون ،منطقه
ویژهاقتصادیوبازارچهمرزی،فعالیتگمرکیصورت
میگیرد؛ سال  85بازارچه مرزی دوغارون به صورت
یکطرفه از ســوی افغانستان محدود شد؛ منتها ما از
محوطه این بازارچه برای کاالهای صادراتی استفاده
میکنیم .این گمرک یک دستگاه ایکسری داشت
که با سیل سال  95آسیب دید و با پیگیریهای انجام
شده ،اوایل سال گذشته یکی از دستگاههای پیشرفته
کشور در این گمرک به کار گرفته شد .در حال حاضر
از 4گمرک مرزی ما 3،گمرک ســرخس ،دوغارون و
لطفآبادکهبسیارفعالاست،دارایدستگاهایکسری
است و  12گمرک کشــور از این تکنولوژی استفاده
میکند که گمرک لطفآباد و دوغارون جزو 4گمرک
برتر کشور است .در کل کشــور نیز گمرک دوغارون
بیشترینکشفیاتراداشتهاست.
این کشــفیات شــامل مــواد مخــدر ،کاالهای
ممنوعالصدور و ممنوعالورود ،ســوخت و پیشساز
مواد مخدر است .طی چند سال اخیر ما حدود  70تن
کشفیاتپیشسازموادمخدرداشتهایم.

zآیا بازارچه مرزی سنگان خواف همچنان غیرفعال
است؟

ایــن بازارچه هنــوز فعالیتــی ندارد .بــا توجه به
پیگیریهایاستانداریوگمرکاتاستان،همبازارچه
دورغارون و هم بازرچه ســنگان خواف از فهرســت
بازارچههای غیرفعال خارج شــد .بستر فعالیت این
بازارچهها توســط طرف افغان بســته شده نه طرف
ایرانی.اگرطرفافغانراغببهاینموضوعباشد،مانیز
آمادگیاینکارراداریم.

zیکی از مسایلی که سالهای گذشته مطرح شده بود،

بایدتوجهداشتظرفیتگمرکظرفیتمحدودی
اســت .پیش از ســال  84در گمرک باجگیران صف
خودروهاتادرهشمخالادامهمییافت.بنابراینبخشی
از این مساله به محدودیتهایی که طرف مقابل ایجاد
کرده ،باز میگردد .ایــن محدودیتها تاثیر خود را بر
بازارچهمرزی،گمرکوشهرباجگیرانگذاردهاست.
در دوغارون نیز ظرفیتهای بازارچه ،منطقه ویژه و
گمرک فراهم است .منطقه ویژه دوغارون از سال 90
آغاز به کار کــرد؛ در حال حاضر بالغ بر هزار خودرو در
این در مطنقه در رفتوآمد است و روزی  300خودرو
از این مرز خارج میشــود .امکانات زیادی آنجا فراهم
شده و بالغ بر 2500نفر در این مجموعه کار میکنند.
در بازارچه مــرزی دوغــارون روزانه تــا  50خودرو
ترانشیپمنتانجاممیدهد.
zیکی از گالیههای بخش خصوصی نبود امکان
سرمایهگذاریدرمرزهاست؛علتچیست؟

بایدتوجهداشتکهمرزتعریفدارد؛سرمایهگذاران
بخش خصوصــی داخلی خواهان این هســتند که
در حاشــیه مرز ســرمایهگذاری کنند .این امکان در
قالب منطقــه ویژه وجــود دارد که بخش خصوصی
آنجا سرمایهگذاری کند .ابتدا باید منطقه آزاد یا ویژه
مراحل خود را طی کند و عملیاتی شــود ،سپس این
سرمایهگذاریهاصورتگیرد.درحالحاضر50هکتار
از منطقه ویژه دوغارون عملیاتی شــده که محدوده
کوچکی است .اگر این مجموعه بتواند زمینهای مد
نظرخودرا تملیککند،بخشخصوصی میتوانداین
زمینهاراخریداریکندویابهشکلدیگریدرتوسعه
آنمشارکتداشتهباشد.

zسال گذشته قرار بر این شد که  2منطقه ویژه
اقتصادی ،عالوه بر دوغارون ،در خراسان رضوی
راهاندازی شود؛ راهاندازی این مناطق ویژه در چه
مرحلهای قرار دارد؟

در خصــوص این موضوع صحبتهایی شــده بود
اما هنوز دســتوری به ما ابالغ نشده است .یکی از این
مناطق ویژه اقتصادی قرار بود در لطفآباد راهاندازی
شود .باید چنین مسائلی در شورای مناطق آزاد کشور
مورد ارزیابی قرار گیرد تا دولت و سپس مجلس آن را
تصویبکندتابهمرحلهاجرارسد.
در حال حاضر به نظر میرســد چنیــن اقداماتی
در مرحله مقدماتی اســت و کار کارشناســی آن در
استانداریانجامشدهاست.

zباتوجهبهسختگیریهایترکمنستان،آیاراهاندازی
مناطقویژهاقتصادیدرمرزاینکشورتوجیهدارد؟

منطقه ویژه شــرایط خاص خــود را دارد .مناطق
ویژه براساس قوانین و مقررات میتواند فعالیتهای
اقتصادییکمنطقهراافزایشدادهوموجبایجادکار
ورونقتولیدشود.نبایدتنهاموضعطرفمقابلرادید.
چنین امکانی موجب میشود که بتوان در آن منطقه
روی کاالها ارزش افزوده ایجاد و مجددا آن را به کشور
صادرکنندهیاکشورهایدیگرصادرکرد.تخفیفهای
مالیاتی این مناطق نیز موجــب کاهش هزینههای
تولیدکننده و افزایش رغبت به حضور در این مناطق
خواهدشد.

معاون شهرسازی ومعماریوزیرراهو شهرسازی تاکیدکرد

توجهبهبضاعتمدیریتبحرانکالنشهرهادربلندمرتبهسازی

دنیای اقتصاد -نشست تخصصی معاونان
شهرسازی و معماری کالنشــهرهای کشور
در هتل پردیسان مشــهد برگزار شد و معاون
شهرســازی و معماری وزیر راه و شهرسازی
در دومین روز برگزاری این نشست ،آب پاکی
را روی دســت مدیران شهری ریخت و درباره
مجوزهایبلندمرتبهسازیاتمامحجتکرد.
فرزانه صادق مالواجرد بر ضرورت
توجه به بضاعت هــای مدیریت
بحــران در صــدور مجوزهــای
بلندمرتبه سازی در کالنشهرها
تاکید کــرد .او گفت :نمیخواهم

بگویم مخالف بلندمرتبه ســازی هستم .اما باید دید
مدیریت شــهری چه میزان در برابر درخواست های
بلندمرتبهسازی،مابهازادارد؟
وی افزود :برای مثال آتش ســوزی در پالسکو اتفاق
افتاد که مهار آن بســیار طول کشــید .در اینجا باید
پرسید تجهیزات آتش نشانی برای پاسخگویی به این
بلندمرتبهسازیدرهمهشهرهایمانوجوددارد؟
معاون شهرســازی و معماری وزیر راه و شهرســازی
با بیــان اینکه ایــن موضوع پکیج مدیریتی اســت،
خاطرنشانکرد:اگرقراراستاینموضوعرخدهد،باید
دید بضاعت مدیریت بحران ما چگونه است .همچنین
بضاعت مدیریت های بهره بــرداری از بلندمرتبه ها

چیست؟ چون در نهایت هر قصوری به نحوه مدیریت
شهری و شهرداریهاباز میگردد.
مالواجرد با اشاره به اینکه برداشت ها از کلیات مصوبه
بلندمرتبه سازی ســوء تفاهماتی را شکل داده ،بیان
کرد :شورای عالی شهرسازی و معماری امکان بررسی
تک تک موارد بلندمرتبه ســازی را نــدارد .از طرفی
قطعا همه شهرهای کشــور نیاز به بلندمرتبه سازی
ندارند و همه شهرها نیاز نیست پشت در شورای عالی
شهرسازیومعماریمنتظربمانند.
وی افــزود :پــس تنهــا بررســی این موضــوع که
آیا این شــهرنیاز به بلندمرتبــه ســازی دارد یا نه،
مرحله ای اســت که در شــورای عالی شهرســازی

و معمــاری بــر روی آن تمرکــز مــی شــود.
معاون شهرســازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با
اشارهبهاینکهبلندمرتبهسازیدرتهران،مشهدوتبریز
انجام شده اســت ،گفت :مدیران شهری درخواست
هایی که در کالنشــهرها با آن مواجه هســتند ،باید
بررسیکنند.مالواجردخاطرنشانکرد:وقتیمطالبات
را دریافــت می کنیم ،باید بتوانیم بین این مطالبات و
پاســخگویی به آن ها باالنــس الزم را اایجاد کنیم.
وی ادامه داد :شهرداری ها در ابالغ طرح ها به  3نقشه
توجه می کنند .در حالیکه همه موارد را با هم باید دید.
چرا که فقط تراکم و سطح اشغال مطرح نیست .در این
صورتپاسخگوییهایبهتریخواهیمداشت.

zمحدود کردن بافتهای تاریخی ،محدودیت استفاده
از سرمایههای تاریخی را به دنبال دارد

معاون وزیر راه و شهرســازی در خصوص بافتهای
تاریخی شــهرها نیز بیان کرد :اصرار شــورای عالی
شهرســازی و معماری بر این بود که بافتهای تاریخی
را بــه عنوان ثروت شــهر جا بیاندازد .مــن با دیدگاه
حفاظتــی صرف موافق نیســتم اما بایــد دید بافت
تاریخی چه درصدی از محدوده شهر را در برمیگیرد.
وی توضیــح داد :درخواســت برای محــدود کردن
بافتهای تاریخی سبب محدود کردن ما از سرمایههای
تاریخیمانمیشود.امادرعینحالبایدساختوساز
نیزتعدیلوتداومیابد.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی خبر داد

پیشبینی  15هزار میلیارد تومان تسهیالت
استانی برای سال جاری

ایســنا -دبیر شــورای هماهنگی بانکهای
خراســان رضوی از پیشبینــی مبلغ 15هزار
میلیارد تومان تسهیالت استانی در سال جاری
خبرداد.
حسن مونسان در خصوص میزان تسهیالت در نظر
گرفته شده استانی در سال جاری ،اظهار کرد :میزان تسهیالتی که امسال
با درنظر گرفتن سیاستهای اقتصادی حاکمیت نظام و تاکید مقام معظم
رهبریپیشبینیشده 15هزارمیلیاردتومانبودهکهاینمبلغدوبرابرسال
گذشتهاست.
وی ادامــه داد :این مبلغ را برای بخشهــای مختلف اقتصادی از جمله
صنعت ،کشاورزی ،مســکن و ساختمان ،قرضالحســنه ازدواج جوانان،
سازمانهایحمایتی،خدماتاشتغالزاو...درنظرگرفتهایمکهدراینزمینه
برنامهریزیهایی صورت گرفته که امیدواریم بتوانیم این مساله را در اولین
جلسهکمیسیونهماهنگیبانکهامطرحکنیمکهاگربهتصویببرسدآن
را در برنامه عملیاتی سال  98شبکه بانکی استان قرار دهیم تا مبنایی برای
رونقاقتصادباشد.
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای خراســان رضوی تصریح کرد :بانک
ملی به عنوان یکی از مهمترین بانکهای کشور است که در قالب یک بانک
حاکمیتی مسئولیت سنگینی دارد و طبیعتا ما به عنوان دبیر کمیسیون و
مسئول آن ســعی داریم با شــدت عمل باالتری در راستای سیاستهای
اقتصادی اســتان و مثلث اقتصادی ترسیمی استاندار خراسان رضوی گام
برداریم.
وی در خصوص سقف انجام تراکنشهای دستگاه پوز نیز تاکید کرد :این
مبلغ در بانکهای مختلف متفاوت خواهد بود ،اما باید حداقل تراکنش و یا
حداقل ماندهای داشته باشــند .از نظر تراکنشهای مالی باید  25تراکنش
باشد که اگر این تعداد رخ دهد آن دستگاه فعال بوده و یا حداقل مانده آنها
بالغ 200میلیونریالباشد.
عضوکمیسیونصنایعمجلس:

تفکیک وزارتخانهصمت
درتوزیعکاالهایاساسیخللایجادمیکند

ایسنا -نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای
اسالمی گفت :در شرایط فعلی من بیشتر نگران
این هستم که در وضعیتی که صادرات ،واردات و
به ویژه توزیع کاالی ما با مشــکالت عدیدهای
مواجه است ،اگر وزارتخانه جدا شود ،خالیی در
بخش صــادرات ،واردات و توزیع کاالهای اساســی وزارتخانه
بازرگانیتازهتاسیسشدهایجادشود.
حمید گرمابی در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت،
اظهار کرد :این طرح در کمیسیون مصوب شده اما حتما باید در صحن نیز
رای بیاورد .احتمال تصویب آن وجود دارد اما موافقان و مخالفان آن جدی
هستند.
وی با بیــان اینکه یکی از وظایف وزارتخانه صمت ،بازرگانی و توزیع کاال
است و سال گذشته واردات و صادرات مشکالت زیادی داشت ،عنوان کرد:
زمانی که حجــم کاری در این وزارتخانه را بررســی کردیم ،به این نتیجه
رسیدیمکهبهتراستدونفراینوزارتخانهراادارهکنندوبهوزارتخانهصنعت
و معدن و بازرگانی تفکیک شوند .به این دلیل که کارها زیاد است ،تفکیک
میتواند به نوعی به روند بهبود انجام کارها کمک کند به خصوص در بخش
بازرگانی که در مباحث توزیع ،صادرات و واردات مشــکل زیاد داشتیم ،این
طرحممکناستمشکلراکاهشدهد.
باتشکیلهیات بازآفرینیشهری هدفگذاریشد

ساخت2120واحدمسکونی
درمحورطبرسی -رسالت

دنیای اقتصاد -هیات بازآفرینی شهری با حضور
وحید قربانی سرپرست معاونت هماهنگی امور
عمرانی استانداری خراســان رضوی ،اخوان
عبدالهیان مدیرکل راه و شهرسازی ،محمدرضا
کالیی شهردار مشــهد و سرمایهگذاران بخش
خصوصی برگزار شد و موضوع ســاخت  2120واحد مسکونی در
محورطبرسی-رسالتواقعدررسالت 81چکشکاریشد.
در این نشســت سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
خراســان رضوی با تاکید بر اینکه در موضوع بازآفرینی شــهری پشت و
حامی شهرداری مشــهد هســتیم ،گفت :کار با احداث پروژه مسکونی و
برنامهریزی برای انتقال ساکنان محدوده طبرسی -رسالت دنبال میشود
و امید اســت این روند برای ســایر محالت نیازمند بازآفرینی تسریع شود.
وحید قربانی با اشاره به ضرورت مشخص شدن محدوده و میزان مداخالت،
بیان کرد :در این زمینه ضروری اســت نقش تسهیلگر و توسعهگر به طور
دقیق بررسی شــود و کار با هماهنگی بین دستگاههای اجرایی به منظور
پیشبردسریعپروژههاییازایندستدنبالشود.
مدیرکل راه و شهرســازی خراســان رضوی نیز در ادامه این نشست با
بیان اینکه تسهیل در مباحث جابهجایی باید مورد توجه قرار گیرد ،افزود:
هیاتهای اجرایی برای پروژههایی از این دســت باید تعیین شود تا کار با
سرعت بیشتری به پیش رود .اخوان عبدالهیان با اشاره به اینکه احداث 10
هزار واحد مسکونی برنامهریزی شده ،بیان کرد :احداث مسکن در شهرک
شهید رجایی ،باهنر ،توس و رسالت برنامهریزی شده است و ضرورت دارد در
اینزمینهازمشارکتشهرداریبهرهبرد.
همچنینشهردارمشهدنیزبااشارهبهاهمیتاحداثساختمانکالنتری
در محدوده پروژه تا ابتدای شهریور ،اظهار کرد :ضرورت دارد موضوع خرید
و آزادسازی پالکها به گونهای صورت گیرد که فضای خدماتی مورد نیاز در
محوررسالتطبرسیدراختیارقراردهد.
محمدرضا کالیی در خصوص مالکیت اراضی ذیل پروژه ،بیان کرد :عمده
این امالک سنددار نیستند و بخشی موقوفه ظهیرالدوله ،تعدادی موقوفه
بینش و غیره است .وی افزود :براساس قول سرمایهگذار مقرر شده تا پایان
سال 800واحد از 2120واحد مسکونی برنامهریزی شده در پروژه مسکونی
رسالت 81ارائه شود.

