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سیاستگذاری در بازار اجاره پیچیده و نیازمند
بررسی جوانب مختلف برای دستیابی به نتیجه
مطلوب اســت ،در نظام اجاره داری حرفهای به
جای اینکه مالکان به صورت فردی با مستأجران
وارد مذاکره و قرارداد شوند ،یک مجموعه حقوقی
از بخش خصوصی وارد عمل شده و این نقش را ایفا میکند.بر این
اساس ،مالکان برای اجاره ملک خود و مستأجران برای دریافت ملک
به این مؤسسات مراجعه میکنند.
از طرفی توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست ،با علم به اینکه
نزدیک به نیمی از معامالت کشوری مسکن مربوط به معامالت اجاره
است ،با در اختیار قرار دادن نبض بازار اجاره مسکن به این موسسات
در واقع کنترل نیمی از معامالت مسکن کل کشور را در انحصار آن
ها قرار میدهیم .بدیهی است برای اجرایی شدن این طرح نیازمند
ایجاد بستر و سازوکار مناسب با اصول و قواعد حرفهای هستیم ،به
گونهای که از سرخوردگی در بازار اجاره مسکن جلوگیری شود .اگر
مبنا بر این باشــد که مؤجران تنها از کانال این موسسات مجاز به
عرضه واحدهای خود به بازار اجاره باشند ،خطر انصراف و خروج آنها
از این بازار و درنتیجه کمبود عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و
افزایش شدید نرخ اجارهبها بسیار محتمل خواهد بود .تفاوت اصلی
این مؤسسات با بنگاههای امالک که اکنون به وفور یافت میشوند،
اين است كه بنگاههای امالکی فقط برای عقد قرارداد و برای کمتر از
یک ساعت مالک و مستأجر را میبینند و بعد از عقد قرارداد تعهدی
به مســتأجر و مالک ندارند اما در اجاره داری حرفهای مؤسسات تا
پایان قرارداد همه وظایف مالک و مستأجر را یک جا انجام خواهند
داد .بنگاهدار بعد از اجاره خانه کارش تمام میشــود اما اجاره داری
حرفهای مجموعهای از وظایف است که عقد قرارداد سرآغاز این وظایف
اســت؛ در نظام اجاره داری حرفهای همه امور از جمله جمع آوری
اجاره بهای ماهیانه ،انتقال آن به مالک تا تحویل ملک بعد از پایان
قرارداد و یا تمدید مجدد اجاره نامه همه بر عهده مؤسسه استیجاری
است و اگر مسائل حقوقی برای طرفین پیش بیاید ،این مؤسسات
روابط راتنظیم میکنند .همچنین اگر مشکل تعمیرات و تأسیسات
برای ملک اجاره داده شده ،پیش آمد به جای موجر این مؤسسات
به ارائه خدمات میپردازند.
ادامه در همین صفحه

فعاالن صنعتی و معدنی خراسان رضوی درباره انتظارات خود از قانونگذاران میگویند

تعامل یا تباینمجلسوفعاالن اقتصادی؟

دنیای اقتصاد-این روزها همه درباره شرایط کشور دغدغه
دارندوابرازنگرانیمیکنند؛تحریمهابازگشتهوشرایطاداره
کشوردشوارشدهاست؛شرایطیکهبهعقیدهبسیاریعادی
نیست و به نظر میرسد چنین اوضاعی پیش از این تجربه
نشده بود .رئیسجمهوری در جایی گفته بود شرایط کنونی
از دوران جنگ نیز دشوارتر است و این عبارات حاکی از عمق
ماجراست .امروز به عقیده بسیاری از کارشناسان ،فعاالن
اقتصادیومسئوالنکشورنیازمندمدیریتجنگیهستیم
و در این مسیر مجلس نقش مهمی دارد و شاید علت آن این
است که ایران جزو پرقانونترین کشورها است؛ قوانینی که
گاه برای نقض یکدیگر میتوان از آن بهره برد .تعدد قوانین
در کنار تناقضهای موردی آن کار را برای فعاالن اقتصادی
دشوار کرده و همین موضوع تبدیل به یکی از مطالبات آنان
یعنی اصالح قوانین و مقررات شــده است .شرایط کنونی
ایجاب میکند در اعمال قوانین نقطهنظرات کارشناســان
اقتصادیلحاظشودتاحداقلبتوانبهصورتمقطعیبرخی
از مسائل را پشت سر گذارد .شــاید کشور با این وضعیت
بتواند از شر قوانین دست و پاگیر رها شود .بخش خصوصی
نیز که بیشترین آسیب را از قواعد مخل میبیند ،از طریق
تشکلهایش سعی در بیان مشکالت و طرح مسائل ناشی
از این قوانین دارد .اتاق بازرگانی خراســان رضوی به عنوان
پارلمان بخش خصوصی این استان به ویژه در دو سال اخیر
اینمشــکالتراازطریقشورایگفتوگویدولتوبخش
خصوصی به گوش مجلسیها ،دولتیها و به خصوص بانک
مرکزیرساندهودرهفتهجاریهمقراراست ...صفحه 3
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اجارهداری حرفهای در دنیای مدرن؛ آیا در ایران امکانپذیراست؟

ادامه یادداشت
این همان روش اجاره داری حرفهای است که در جهان باب
است و این مؤسسات از برقکار تا سایر نیروهای خدماتی را در
اختیار دارند و در صورت بروز مشکالت تاسیساتی برای ملک،
الزم نیست صاحبخانه اقدام به اعزام نیروی تاسیساتی کند.
بر این اساس ،هزینههای اجاره داری به شدت پایین میآید.
اين طرح سال گذشته توسط تعدادی از تئوریسینهای
اقتصادی دولت با عنوان اجاره داری حرفهای مسکن مطرح
شــد و اين عده خواهان ایجاد شرکتهای مخصوص برای
رهن و اجاره مسکن شدند .استدالل این افراد برای تشکیل
شــرکتهای فوق الذکر ،دو موضوع «امکان ورود خانههای
خالی به بخش مســکن» و نیز «از سرمایهای خارج شدن
کاالی مســکن و تبدیل شدن آن به کاالی مصرفی» است
که نتیجه هر دوی این مباحث ،امکان ایجاد تعادل در بازار
مسکن و جلوگیری از افزایش قیمتهاست.
همچنین از منظر این طرفداران بازار آزاد ،ترویج اجاره داری
حرفهای مسکن میتواند از احتکار مسکن جلوگیری کرده و با
توجه به اینکه ركود بازار مسكن را تا پايان سال  ٩٨محتمل
دانستهاند ،معتقدند بااستفاده از اجاره داری حرفهای بخش
بیشــتری از واحدهای مسکونی موجود در بازار وارد چرخه
مصرف میشوند .اما واقعيت اين است تورم عمومی و تورم
مسکن مانع خانه دار شدن مستأجران شده است .با این حال،
كارشناسان معتقدند اجاره داری حرفهای در ظاهر اقدام خوبي
است ولی در بازار مسکن ایران تاثیر چندانی نخواهد داشت.
اوال ،در ايران بازار مســكن پيوست فرهنگي هم دارد؛به

این معنا که شــهروندان ايراني تمايل بااليي به مالك شدن
دارند و حتي تعدد مالكيت و براي آنان مستاجر بودن تا آخر
عمر امری غيرقابل تصور و تحمل اســت ،اما در كشورهاي
ديگر دنيا به خصوص اروپا موضوع اينگونه نيست.در هلند،
شهرداریها تعداد زیادی واحد مسکونی دارند و این واحدها
را به مردم اجاره میدهند .بنابراین برای مردم موضوع مالک
بودن و خان هدار شدن ،مساله حیاتی و سرنوشت سازی نیست.
ما در ایران دو نوع تورم داریم:
zتورمدرکلاقتصادوتورممسکن

این موضوع باعث شــده است مستاجران بطور متوالي و
مستمر متضرر شوند؛تورم عمومی سبب میشود از ارزش
پول كاسته شود ،به همين دليل ،ودیعه مستاجران نزد موجر
مرتبا کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر تورم بخش مسکن
سبب میشــود،روز به روز از خرید واحد مسکونی ناتوانتر
شوند ،به دلیل اینکه بازار اجاره مسکن در کشور از بازار پول
تبعیت میکند  ،این موضوع ،وضعیت نامســاعدی را برای
مسکن استیجاری ایجاد کرده است ،به گونهای که نوسانات
نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر مبلغ اجاره مسکن مانند قیمت
سایر کاالها و خدمات میگذارد .از طرفی به دلیل باال بودن
اجارهها ،امکان پس انداز برای خرید مسکن نیز وجود ندارد،
لذا مجموعه این اتفاقات سبب میشود خانوارها از هیچ تالشی
برای خانه دار شدن دریغ نکنند.
به معنای دیگر خانوارهای ایرانی حاضرند هر سختی را به
جان بخرند تا بتوانند صاحب مسکن شوند؛ این نشان میدهد
تمایل به مالک شدن در ایران عالوه بر ریشه فرهنگی ،دالیل

اقتصادی هم دارد.این در حالی است که در کشورهای پيشرفته
اجاره داری حرفــه ای ،از آنجایی که تورم یا وجود ندارد یا
بسیار پایین اســت ،امکانپذير باشد ولی به دلیل غیر قابل
پیش بینی بودن تورم عمومی و تورم مسکن در ایران ،امکان
انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن عمال وجود ندارد.
اجاره نشینی در ایران اجباری است نه انتخابی؛ اين مسير راه
بجايي نخواهد برد .پيشنهاد دقيقی که میتوانبه نمايندگي از
اعضاي فرهيخته و مجرب كارگروه جمعيت سازندگان مناطق
مشهد ارائه داد ،به شرح زیر است:
)١نوسازی بافتهای فرسوده از طرف دولت جدي گرفته
شود و دست سازمانهاي متولي آنرا در اين امور باز بگذارند.
 )٢در مناطق كم برخوردار ،محروم شهري و پرجمعيت
به شــهرداريهاي كشور اختيار داده شــود تا با مشاركت
سرمايهگذاران به احداث واحدهاي ارزان قيمت اقدام کنند.
اما اين موضوع مشروط به رعايت نكاتي است:
اول ،دولت بدهي خود به شهرداريها را در قبال امالك و
اراضي مناسب اين هدف انجام دهد.
دوم ،شــهرداري بر اســاس نياز مناطق نسبت به انجام
قراردادهاي مشــاركت با ســرمايهگذاران اقدامات الزم را
انجام دهد.
سوم ،از پروژههاي مختص اهالي همان منطقه استفاده شود
و از ورود متقاضياني خارج از شهر و منطقه مربوطه خودداري
شود تا بار مناطق به مناطق ديگر تحميل نشود و از كوچ و
مهاجرت از شهرهاي ديگر جلوگيري به عمل بیاید.
*دبیركارگروه جمعيت سازندگان مناطق مشهد

وقتی سیل آمد مسئوالن چه کردند؟
سیدحسین ثنایینژاد

عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

وارد اتاق فرمان شدم ،مشرف به سالن بزرگی در استانداری
خوزستان که بسیار مجهز به نظر می رسید .مانیتورهای بسیار
بزرگی در این سالن نصب بودند که از این اتاق فرمان اطالعات
الزم به صورت نقشه ،گراف ،جدول ،فیلم و عکس بر روی آنها
نمایش داده می شد .بر روی صندلی های این سالن مسئوالنی
می نشستند که کارشان تصمی م گیری بود .تصمیم در باره
جان و مال مردمی که در معرض سیلی ویرانگر بودند.
در همین سالن بود که تصمیم گرفته می شد چگونه امداد
رســانی انجام شود ،کجا و چگونه جلو سیل ،سیل بند زده
شــود و حتی با تصمیم در باره اینکه چهمیزان آب از کدام
ســد رها سازی شــود ،در واقع مشخص می کردند چقدر
سیل جاری شود!
در چنین فرایندی کارشناسان بسیاری هم درگیر هستند
تا با فراهم نمودن اطالعات الزماز آنچه در صحنه می گذرد
تصمیم سازی کنند برای مسئوالن تصمیمگیر.
جریان سیل امسال اما چنان عظیم بود که سیستم تصمیم
سازی و تصمیم گیری را یک جا با خود برده و ویران ساخته
بود .در استان گلستان استاندار در مسافرت خارج کشور بود

و ســپاه و دولت در دعوای اینکه چه کسی چه کاری باید
بکند .یکی تصمی م به تخریب خط راه آهن میگرفت به گمان
اینکه شهرهای آق قال و گمیشان را از آبگرفتگی برهاند و
دیگری همان تصمیم را باعث تشدید آبگرفتگی می دانست.
در خوزستان هم شخصا شنیدم یکی از مدیران ارشد استان
اظهار تعجب میکرد از اینکه چرا با اینکه دریچه های سد
حمیدیه را باز کرده اند ،آب سد حمیدیه تخلیه نمی شود!!
این سر در گمی و ناهماهنگی در تمام رده های تصمیم
گیری به وضوح دیده می شد ،تا جاییکه خود رئیس جمهور
ن حادثه غافلگیر شده اند.
هم اعالم کرد همه از ای 
نکته منفی دیگر رفتار مسئوالن در روزهای سیل ،مسابقه
آنهــا با یکدیگر برای خودنمایی بود و جالب تر اینکه همه
عالقمند بودند خود را به آب بزنند و در حالی عکس و فیلم
از خود منتشر کنند که با لب خندان سیل تا کمر آنها باال
آمده است .کاری که هم جنبه آموزش عمومی بدی داشت
و هم ریاکارانه می نمود.
به هنگام بازدید از ســیل خوزســتان در عرض یک روز
بارها شاهد پرواز هلیکوپتر بر فراز مناطق سیل زده بودم.
بعد که به استانداری رفتم معلوم شد در همان یک روز سه
وزیر از منطقه بازدید کرده اند و آن هلیکوپترها حامل آن
وزرا برای بازدید بوده اند! شاید بازدید وزرا از مناطق آسیب
دیده بتواند به اخذ تصمیم سریع و درست آنها کمک کند،
اما بعید است که الزم باشد تمام هیات دولت هر کدامجداگانه
با هلیکوپتر برروی تمام پهنه سیل گرفته پرواز کنند تا اینکه

دولت بتواند تصمیم صحیحی در این باره بگیرد و سپس آن
را به سرعت اجرا کند.
مساله دیگر شتاب زدگی مسئوالن در وعده دادن به مردم
آسیب دیده برای جبران خسارت هایشان بود .به عنوان مثال
یکی از مسئوالن بنیاد مسکن بالفاصله اعالم کرد به تمام
کسانی که خانه شان در اثر سیل آسیب دیده است زمین
واگذار می شــود ،موضوعی که از همان ابتدا مشخص بود
عملینیست.
در بررسی اجمالی نوع مواجهه مسئوالن امر با حادثه های
سیلی که امسال رخ داد یک چیز مسلم است و آن نبودن
یک سامانه جامع مدیریتی در مواجهه با چنین اتفاقاتی در
کشور است .البته یک سازمان مدیریت بحران در وزارت کشور
و به تبع آن در همه استانداری ها وجود دارد .اما به نظر می
رسد این سازمان برای اعمال مدیریت قاطع ،موثر ،کافی و
وافی در چنین شرایطی توانا نیست و امکان هماهنگی بین
تمام عوامل دست اندر کار ،اعم از نظامیان و دیوانیان را ندارد.
بنابراین برای رفع مشــکالت در زمینه چگونگی عمل
مسئوالن به هنگام بروز حوادثی مانند سیل ،قبل از هر چیز
باید ساختار مدیریت بحران در کشور اصالح شود .این ساختار
باید به گونه ای باشــد که قادر باشد تمام عوامل درگیر در
بحران را سازماندهی کرده و با قدرت تمام همه آنها را درست
و بجا به کار گیرد .در واقع پراکندگی مراکز تصمیم گیری در
شرایط اضطراری را شاید بتوان مهمترین عامل نابسامانیهای
مدیریت بحران قلمداد کرد.

دنیایاقتصاد میزان آمادگی شهرداری مشهد برای عرضه مسکن استیجاری را بررسی میکند

چشمامیدمدیریتشهریبهآستانقدس
صفحه4

شورایعالیشهرسازی:

مشهددرپهنهبندیحریمخودتعللنکند
صفحه 4

مدیرکلنظارتبرساختوسازهایشهرداریمشهدخبرداد

بررسیآرای صادرشدهطیدوسالگذشته
درکمیسیونهایمادهصد
صفحه 4

بیش از نیمی از زمینهای مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است

یادداشت
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خبر

مشوقهای سرمایه گذاری در ساختوساز
سیدکمال ضیایی *
كالنشهرها،كانونثروتوتمركزسرمايهوتوليد
درسطوحملي،منطقهايوجهانيهستندوآينده
اقتصادي كشورها و مناطق شهري دنيا به ميزان
زياديدرگروتحركبخشيوپويايياقتصادكالن
شهرياست.ارتقایبهرهوریدرمدیریتشهری
کالنشهرها و بالفعل شــدن ظرفیتهای توسعهای آنها میتواند از
طریق حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد تسهیالت
برای هدایت و تثبیت سرمایهها در پروژههای توسعه شهری در ابعاد
گوناگون،محققشود.
کالن شهر مشهد به عنوان یکی از برجسته ترین کانون های زیارتی همواره
از ظرفیتها و فرصتهای کمنظیر سرمایهگذاری در سطوح محلی ،ملی و
بینالمللی برخوردار بوده و هست و رغبت باالی سرمایه گذاران بهویژه در
یکدههاخیرمویدهمیننکتهست.درشرایطفعلیفضایسرمایهگذاری
در کشور دستخوش چالش هایی شده که شرایط سرمایه گذاری و پیش
بینی سود سرمایه گذاری مطمئن رو با مخاطره مواجه کرده است .یکی از
اولیناقداماتمدیریتشهریفعلیبررسیوشناساییهمینچالشهای
حوزه سرمایه گذاری بوده و تالش شــده که طی برنامه ریزی چند جانبه
راهکارهای مناسب برای رونق سرمایه گذاری در شهر مشهد فراهم بشود.
از طرف دیگر در همین دوره طرح جامع سوم کالنشهر مشهد ( )1405در
ســال  1396ابالغ شــد و با توجه به اهداف و سیاست های توسعه ای این
طرح و نگاه مدیریت شــهری مبنی بر ایجاد عدالت شهری در همه نقاط
شهر مشهد ،جلب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در راستای
این هدف مورد توجه جدی قرار گرفت .به همین منظور شهرداری مشهد
تدوین» آییننامه اجرایی مشــوقهای ســرمایهگذاری در حوزه ساخت
وساز» را در دســتور کار قرار داد .اهداف اصلی این آیین نامه از یک طرف
؛ یکپارچهسازی فضای سرمایهگذاری و توسعه و تشویق «سرمایه گذاری
و مشارکت» بصورت هدفمند و در جهت ارتقای کیفیت و عدالت شهری و
از طرف دیگر؛ تعدیل و تنظیم هزینه مربوط به عوارض شهرداری در پروژه
های ســرمایه گذاری و مشارکتی با هدف پیش بینی سود سرمایه گذاری
مناسب برای ســرمایه گذاران هست .و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
که متقاضی احداث پروژه های ســاختمانی گروه «د»باشــند مشمول
استفاده از این آییننامه میشوند .در این آیین نامه در مورد انواع پروژه های
؛ مسکونی ،تجاری ،اقامتی ،مختلط انتفاعی و رفاهی -خدماتی ،پارکینگ
عمومی و ابنیه تاریخی مشوق هایی پیشنهاد شده و طیف گسترده ای از
سرمایه گذاری ها در حوزه ساخت و ســاز را شامل میشود .یکی از موارد
برجسته مشــوق های این آیین نامه این هســت که ایجاد جذابیت برای
ســرمایه گذاری را با نیازها و کمبودهای حوزه های مختلف شهر مشهد
پیوند زده است و ســرمایه گذاران همزمان که با استفاده از مشوق ها سود
مناسبیازسرمایهگذاریدرپروژههایشهریرابهرهمندمیشوند،کمبود
های فعالیت های رفاهی و خدماتی مانند ؛ فضاهای ورزشــی ،فرهنگی و
هنری ،تفریحی ،آموزشــی در هر حوزه از شهر هم تامین میشود .منطقا
با استمرار این سیاســت گذاری منافع عمومی مردم در پیوند بیشتری با
فضای سرمایه گذاری شهری قرار میگیرد و سرمایه اجتماعی نیز به رونق
سرمایه گذاری اقتصادی شــهر کمک خواهد کرد .رویکرد اقتصاد فضا و
مطالعاتبازارپروژههایسرمایهگذاری،تعریفپروژههایچندعملکردی
و خانواده محور را مورد تاکیــد قرار می دهد .با همین رویکرد در این آیین
نامه نیز بیشترین مشوق سرمایه گذاری به پروژههایی اختصاص پیدا می
کند که به صورت پروژه مختلط و ترکیبی با فعالیت های رفاهی و خدماتی
تعریفبشوندوعالوهبراینهرچقدردرمناطقکمبرخوردارترشهرباشند،
میزانمشوقهابیشترمیشود.یکیدیگرازمواردجذابسرمایهگذاریدر
این آیین نامه ،مربوط به مشوقهای پروژه های پارکینگ عمومی است که
همزمان با جبران کمبودهای پارکینگ در محورهای شهری ،سود سرمایه
گذاری تضمین شــده ای را برای متقاضیان تامین می کند .بطور تقریبی
متناســب با نوع پروژه ها و در مناطق مختلف بین  10درصد تا  90درصد
کاهش در مبلغ پروانه پروژههای سرمایه گذاری پیش بینی شده که نسبت
به شــرایط موجود با نمونه های موردی که بررســی کردیم نرخ بازگشت
سرمایه گذاری متناسب با نوع پروژهها بیش از  20درصد افزایش پیدا می
کند .در مجموع مشوق ها با نگرشی یکپارچه به شهر و با انعطاف پذیری در
نحوهتعریفپروژهسرمایهگذاریدرتمامیمناطقشهرازمناطقبرخوردار
تامناطقکمبرخورداربهنحویدرنظرگرفتهشدهکهبرایافزایشتمایلبه
سرمایهگذاریپیشنهادهایجذابیراپیشرویسرمایهگذارانقراربدهد.
*مدیرروابطعمومیمعاونتاقتصادیشهرداریمشهد

شرکتهای فعال خراسانی در بوس و فرابورس

تغییراتبورس درهفتهاخیر
جدول زیر  ،درصد بازدهی شرکتهای فعال در بورس
و فرابورس را در یک هفته اخیر را نشان می دهد.
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان شیروان
و بجنورد)

5/95

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

0/78

3

غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

15/91

4

غشهداب(کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان)

0/89

5

غشهد(شهد ایران)

1/83

6

تبرک(گروه کارخانجات صنعتی تبرک)

-1/46

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

10/26

8

سخاش(سیمان خاش)

17/93

9

سقاین(سیمان قائن)

2/34

10

خرینگ(رینگ سازی مشهد)

1/36

11

خشرق (الکتریک خودرو شرق)

0/89

12

ثشرق(سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

6/18

13

وتوس (توسعه شهری توس گستر)

3/84

14

خراسان (پتروشیمی خراسان)

-0/04

15

فخاس(فوالد خراسان)

0/55

16

زبینا(کشاورزی و دامپروری بینالود)

0/62

zتوسعه بازارهای صادراتی با برندسازی تولیدات
معدنی چون فیروزه

محمدرضا مس فــروش رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی نیز این استان را
مهد برندســازی کشور خوانده و
میگوید :با برندســازی تولیدات
معدنیمیتوانبازارهایصادراتیراتوسعهبخشید.
وی اظهار میکند :زمانی تجارت به میزان تولید و

مرادی :کسانی که در این همایش
حضور داشتهاند ،خود را به سطح
مناسبی رساندهاند و در آینده نیز
شاهد عملکرد بهتر آنها خواهیم بود.
این پرسشنامه مسیر و فرمت خوبی
را در اختیار واحد اقتصادی قرار
میدهد که بداند به چه مسائلی توجه
کند تا در طول زمان تبدیل به یک
برند موفق شود

هفتمین همایش نشان تجاری با تفاوتهایی نسبت به دوره های پیشین برگزار میشود

مشهد مهیای همایش ملی برندینگ

تقدیر از برگزیدگان ششمین همایش برندینگ ( مرداد )1397

یادداشت

دبیر انجمــن مدیــران صنایع
خراســان ادامــه داد :روشهای
ارزیابی سازمان توسعه تجارت در
همایش برندینگ مورد استفاده
قرار میگیرد و امســال نیز مانند
سالهایگذشتهدکتربهنوداهللوردیدبیرعلمیاین
همایشاست.
وی با بیان اینکه برای ارزیابی شرکتها از همکاری
کارشناسان برجسته سازمان توسعه تجارت همچون
دکتر میرزاآقایی اســتفاده میکنیم ،ابراز میکند:
مســاله دیگری که در برگزاری این همایشها کمتر
به آن پرداخته شده خلق بصری برند بوده که تاکنون
در مورد آن کمتر کار شــده است .برای این منظور از
کارشناسانیچوندکتراسفرجانیکمکمیگیریمو
دکتر جعفری نیز چرخه محصول برند را مورد بررسی
قرار می دهد.
مرادی اضافه میکند :در این همایش قرار اســت
بررسی شــود چرا این چرخه در کشور ما به درستی
عملنمیکندوچرانمیتوانبرندهاراپایشکرد؟
دبیر انجمن مدیران صنایع خراســان خاطرنشان
میکنــد :در کنار این موضوعــات ،میزگردی تحت
عنوان برندینگ شهری با حضور مسئوالن و اساتید
شهری خواهیم داشــت .و در انتهای برنامه ،مراسم
معرفیواحدهایبرتراستانبرگزارمیشود.
وی دربــاره پرســشنامههای همایش برندینگ
میگوید :تالش شــده هر ســال این پرسشنامهها
اصالحشودوازاینجهتاستانداردهایآنباالتررفته
است .کســانی که در این همایش حضور داشتهاند،
خود را به ســطح مناسبی رســاندهاند و در آینده نیز
شاهدعملکردبهترآنهاخواهیمبود.اینپرسشنامه
مسیر و فرمت خوبی را در اختیار واحد اقتصادی قرار
میدهد که بداند به چه مسائلی توجه کند تا در طول
زمانتبدیلبهیکبرندموفقشود.
مــرادی تصریــح میکنــد :برخــی واحدهای
شــرکتکننده در این همایش قدم به قدم با ما پیش
آمدهاند و نتیجه آن در حال بروز و ظهور اســت .تمام
تالشماایناستکهازیکچارچوبمنظمتحتنظر
سازمانتوسعهتجارتمسائلمرتبطبابرندراپیگیری
و ارزیابی کنیم .در حال حاضر کارشناســان سازمان
توســعه و تجارت با بررسی دستاوردها و ارزیابیهای
 6ســاله این همایش اذعان دارند روش این همایش
در ارزیابی واحدها کامال حرفهای است و راهی درست
طیشدهاستکهمیتواندالگوییبرایسایراستانها
باشد.
دبیرانجمنمدیرانصنایعخراسانیادآورمیشود:
در حال حاضر تمایل دولت بــه حمایت از برندهای
بینالمللی متمرکز شــده و ما در ایــن زمینه تعداد
انگشت شماری برند در اختیار داریم .هدف سازمان
توسعه تجارت نیز دستیابی به برندهای بینالمللی
است؛ از این بابت کشور ما کمی با آنچه که باید باشد،
فاصلهدارد.برایاینمنظور مادراستاندرحال تالش
برای برداشتن گامهای زیربنایی برای دستیابی به
اینهدفمهمهستیم.
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مرادی :در این همایش قرار است بررسی شود چرا نمیتوان برندها را در کشور پایش کرد

دنیایاقتصاد -هفتمینهمایشملیبرندینگیانشانتجاری16مردادماهدرمشهدبرگزارمیشود؛همایشیکهبهاذعانبسیاریازفعاالن
بخش خصوصی و مسئوالن اقتصادی خراسان رضوی در سنوات اخیر نقش غیرقابل انکاری در تشویق صنایع و شرکتهای این استان برای
ورود به موضوع برندسازی داشته است .همایش نشان تجاری در دوره هفتم خود قرار است وضعیت متفاوتی نسبت به دوره های قبل داشته
باشد و توجه به روشهای جدید برای ارزیابی شرکتها از سوی دست اندرکاران این همایش در انجمن مدیران صنایع خراسان نشان دهنده
این امر است .امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان در اینباره میگوید :امسال جلساتی با سازمان توسعه و تجارت داشتیم
تا از الگوی آنها برای ارزیابی برندها بهرهمند شویم و بدین ترتیب در ارزیابی برندها از روش  BAVکه اختصاری از BrandAsset Valuator
به معنای اعتبار دارایی برند است ،استفاده میشود .وی درباره استقبال شرکتها و فعاالن اقتصادی از برگزاری همایش هفتم اظهار میکند:
خوشبختانه از این همایش همانند سالهای پیش استقبال خوبی صورت گرفته و در حوزه ارزیابی نیز واحدهای خوب و ارزشمندی حضور
دارند .از این جهت تعداد واحدهای شرکتکننده با تعداد واحدهای سال گذشته برابری میکند .عنوان این همایش در سال جاری متناسب با
شعاررونقاقتصادیبودهکهدرپوسترهایهمایشنیزبهآناشارهمستقیمیشدهاست.درواقعدرهمایشبرندینگامسالنقشبرندهادر
خلقرونقاقتصادیموردتوجهاستوبهطورکلیتالششدهمحورهایهمایشبرندینگمتناسبباشعارهایهرسالپیشبرود.
فروش در بازار بســتگی داشت،
سپس به بازاریابی تغییر پیدا کرد،
اما در حال حاضر در دنیای تجارت
دیگر بحث بازاریابی مطرح نیست
بلکه امروزه این برندها هســتند
که در بازارهای داخلی و خارجی
با اعتمــادی که در مصرفکننده
ایجاد کردهاند برنده عرصه رقابت
خواهند بود و میتوان گفت مردم دیگر کاال نمیخرند
بلکهبرندهاراخریداریمیکنند.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی ادامه میدهد :در مبحث برندسازی سه ضلع
اصلی وجود دارد که شــامل تولیدکننــده ،دولت و
مصرفکننده میشود؛ تولیدکننده باید با خالقیت و
جدیتبهدنبالکیفیسازیمحصولخودباشدیعنی
برای بهبود کاالی خود تالش کند و در بازار امروز برای
برند شــدن به دنبال منابع فکری و مالی جدید باشد
چون انتخاب طرح و لوگو یک چیز اســت و رضایت
مصرفکننده چیز دیگری اســت که با ابزار سنتی و
روشهای قدیمی در دنیای تجارت امروز راه به جایی
نمیبرد.
مسفروش عنوان میکنــد :محوریت دوم دولت
است که نقش سیاستگذاری ،حمایتی و نظارتی را
باید در مقوله برندسازی به عهده بگیرد به عنوان مثال
دولتمیتوانددرجهتحمایتازواحدهایصنعتیو
صنفیکهاقدامبهبرندسازیکردهاندتسهیالتبانکی
بلند مدت در نظر بگیرد؛ از ســوی دیگر تشکلهای
بخش خصوصی به عنوان بازوی دولت برای حمایت
از بنگاههــای صنعتی در حوزه برندســازی پای کار
بیایندومباحثآموزشیومفاهیماینحوزهوتاثیرات
برندینگوتشویقوترغیبواحدهاراانجامدهند.
ویاصلیترینمحوربرندسازیرامصرفکنندگان
میداند و میگوید :رضایت و اعتماد مشــتری است
که یک برنــد را در بازار موفق میکند حال اگر کاالی

ایرانی از کیفیت الزم برخوردار بود به طوری که حتی
در بازارهای خارجی نیز نسبت به آن استقبال خوبی
وجود داشت این وظیفه بر دوش مردم وجود دارد که
با خرید و حمایت از این کاالی داخلی زمینه رشد آن
را فراهم کنند .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی میافزاید :یک سری از کاالهای تولید
داخل در بازارهای بینالمللی نیز حرفی برای گفتن
دارند و حتی آن کاال را با نام و نشــان کشــور معرفی
میکنند که از جمله آنها میتوان به زعفران یا فرش
ایرانی اشاره کرد و سابقه و عقبه تولید بسیاری از این
کاالهابهخراسانبازمیگردد.
وی اظهار میکند :خوشــبختانه خراسان رضوی
دارای واحدهای صنعتی بســیار مطلوبی اســت که

مسفروش :از قدیم فیروزه نیشابور
برای همه اذهان نامی آشنا بوده است
و سنگهای قیمتی بسیاری در معادن
خراسان وجود دارد که با کمی حمایت
و توجه به آنها میتوان این سنگها را
تبدیل به کاال کرده و روانه بازارهای
خارجی کرد و محصولی منحصر به
فرد داشت که با نام و آوازه ایرانی در
جهان عرضه میشود

هر کــدام در زمینههای مختلف
فعالیــت میکننــد و امــروز ما
در حوزههــای صنایــع غذایی،
مسنوجات ،پوشاک و  ...برندهای
صادراتیبسیارخوبیداریمامانیاز
است تا به ظرفیتهای استان نیز
توجه کنیم بــه عنوان مثال یکی
از ایــن ظرفیتها صنایع معدنی

است.
مس فروش ادامه میدهد :از قدیم فیروزه نیشابور
برای همه اذهان نامی آشــنا بوده است و سنگهای
قیمتی بســیاری در معادن خراسان وجود دارد که با
کمی حمایت و توجه به آنها میتوان این ســنگها را
تبدیل به کاال کرده و روانــه بازارهای خارجی کرد و
محصولی منحصر به فرد داشت که با نام و آوازه ایرانی
در جهان عرضه میشــود ،در حقیقت اینجاست که
شرویتجارتازجملهتحریمهارابا
میتوانموانعپی 
هنر ایرانی دور زد تحریمهایی که شاید امروز رقابت را
برایبسیاریازواحدهایصنعتیماتنگکردهباشد.
وی خاطرنشــان میکند :تفکر برندســازی تفکر
ارزشــمندی اســت و اگر میخواهیم محصوالت و
کاالهای خود را در بازارهــای تجارت جهانی حفظ
کنیم قطعا باید به ســمت برندینگ حرکت کنیم به
عبارت دیگر زمانی در صادرات موفق خواهیم بود که
برندهایی صادراتی داشته باشیم از این رو باید مباحث
علمی برندسازی در سرفصل برنامههای سازمانها و
بخشخصوصیقرارگیرد.
zتصاحب بازار با تربیت نیروی کار ماهر

افشین رحیمی مدیرکل فنی و
حرفهای خراســان رضوی نیز با
اشاره به نقش نیروی انسانی در
برندسازی،ازآموزش 12هزارنفر
نیروی شاغل استان خبر داده و

میگوید :برای داشتن یک کاالی باکیفیت و تولید
مطلوبومنحصربه فرددربازار تنها تجهیزاتکافی
نیست و نیاز است تا نیروی انسانی ماهر و متخصص
پایکارباشد.
وی میافزاید :با آموزش فنی و حرفهای میتوان
نیروی کار ماهر داشــت؛ در سازمان فنی و حرفهای
مهارتهــا بــرای دو گروه مخاطب آمــوزش داده
میشــود که یک گروه از آنها را شــاغالن تشکیل
میدهنــد ،افرادی که در بــازار کار حضور دارند اما
باید دانش خــود را بنا به نیاز جامعــه و تکنولوژی
بروزرسانیکنند.
رحیمی ادامه میدهد :ســاالنه  137هزار نفر در
استان خراسان رضوی آموزشهای فنی و حرفهای
را فرا میگیرند که حــدود  12هزار نفر از این تعداد
را شــاغلین واحدهای صنعتی و یا صنوف مختلف
تشکیلمیدهند.
مدیرکل فنی و حرفهای خراســان رضوی با بیان
اینکه یکی از موضوعات بسیار مهمی که جامعه ما
را تهدید میکند هدر رفت نیروی انسانی است که
به دنبال آن جمعیت بیکار و بیمهارت امروز شکل
گرفته است ،عنوان میکند :در همین راستا مباحث
آموزشی بر اساس تقاضای افراد توسط مراکز فنی و
حرفهای آموزش داده میشود.
رحیمی با تاکید بر اینکه بــازار کار نیاز به نیروی
زبده ،مسلط به دانش روز و متخصص دارد ،میگوید:
بسیاری از واحدهای صنعتی و صنفی استان بنا بر
نیــاز خود و با هدف ارتقای مهارت نیروی انســانی
درخواست آموزش در حوزههای مختلف را دارند تا
ازاینطریقمحصولباکیفیتراروانهبازارکنند.
وی خاطرنشان میکند :برای داشتن یک کاالی
باکیفیت و تولید مطلــوب و منحصر به فرد و نهایتا
ایجاد برند در بازار تنها تجهیزات کافی نیست و نیاز
اســت تا نیروی انســانی ماهر و متخصص پای کار
باشد ،اگر در واحدهای تولیدی و صنعتی از نیروهای
متخصص اســتفاده شــود میزان هدررفت کاالها
کاهشپیدامیکند.
مدیرکل فنی و حرفهای خراســان رضوی ادامه
میدهد :بســیاری از صاحبان بنگاههای اقتصادی
چندین سال است با آموزشهایی که توسط انجمن
مدیران صنایع خراســان صــورت گرفته به خوبی
میدانند که زمانــی که کاالی باکیفیــت در بازار
ارائه کنند محصول آنها تبدیــل به برندی در ذهن
مصرفکننده میشــود اما موضوع دیگری که باید
مورد توجه این افــراد قرار گیرد حفظ و نگهداری از
این برند در بازارهای داخلی و خارجی است.
رحیمیمیافزاید:درحقیقتبایدباتوانمندسازی،
برندهای خود را در بازارهــای داخلی و بینالمللی
حفظ نمایند که یکــی از راههای توانمندســازی
همان مبحث آمــوزش و توانمند کردن نیروی کار
زیرمجموعه خود است .خوشبختانه در حال حاضر
بیشــترین ارتباط بین صنعت و آموزش در استان
وجــود دارد به طوری که میتوان گفت خراســان
رضوی در این زمینه از سایر استانهای کشور جلوتر
اســت و دلیل این موضوع هم احساس مسئولیتی
اســت که مدیــران واحدهای صنعتــی در قبال
توانمندسازی نیروی انسانی خود دارند .وی تصریح
میکند :بیشــتر آموزشهای فنــی و حرفهای در
حوزههای خدمات ،صنعت و کشاورزی است و افراد
برای حضور در این کالسهای آموزشــی با علم به
اینکهمیدانندمامدرکدانشگاهیبهآنهانمیدهیم
اما استقبال بسیار خوبی داشتهاند به طوری که هر
سالهتعداداینافرادوتقاضاهاافزایشمییابد.

رحیمی :برای داشتن یک کاالی
باکیفیت و تولید مطلوب و منحصر به
فرد و نهایتا ایجاد برند در بازار تنها
تجهیزات کافی نیست و نیاز است تا
نیروی انسانی ماهر و متخصص پای
کار باشد ،اگر در واحدهای تولیدی و
صنعتیازنیروهایمتخصصاستفاده
شود میزان هدررفت کاالها کاهش
پیدامیکند

کاهشزمانصدورمجوزپروانههایبهرهبرداریکشاورزیبه 25روز

دنیــای اقتصاد -رئیس ســازمان نظام
مهندسی خراسان رضوی از کاهش زمان
صدور مجوزها با هدف کاهش فرآیندهای
اداری و شفاف شدن روند صدور پروانهها و
مجوزها و همچنین تسهیل در صدور آن
خبرداد و گفت :در راستای حذف استعالمات و رفع موانع،

زمان صدور پروانه کشاورزی به طور متوسط از  152روز به
 25روز کاهش یافته است.
محمدعلــی قنادزاده اظهار کرد :متوســط زمان صــدور پروانه
گلخانه و قارچ خوراکــی از  139به  18روز ،پروانــه دام از  144به
 26روز ،پروانه شــیالت از  187به  29روز و پروانه طیور از  139به
 25روز کاهش یافته است .وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سایر

دستگاههای مربوطه در صدور استعالمها ،زمان فرآیندها به کمتر از
یک هفته کاهش یابد .طبق آمار ارسالی از سازمان مرکزی ،خراسان
رضوی جایگاه مناســبی در کاهش زمان صدور پروانه و مجوزهای
کشاورزی داشته است .قنادزاده خاطرنشان کرد :عمده فعالیتهای
نظام مهندسی مربوط به واگذاریهایی است که از طریق قانونگذار
براساس اصل  ۴۴قانون اساســی ،افزایش بهرهوری و قانون جامع

دامپروری به این ســازمان واگذار شده اســت .قنادزاده همچنین
در نامهای به معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری با اشاره
به پیگیریهای ســازمان نظام مهندسی و نامه معاون برنامهریزی
وزارت جهاد کشــاورزی به مدیرعامل بانک کشــاورزی ،از ابالغ
پذیرش طرحهای توجیهی تهیه شده سازمان نظام مهندسی برای
دریافتتسهیالتمتقاضیانتوسطبانکهاخبردادهاست.

فراخواننصبوراهاندازیالمانهایشهریدرسطحشهرمنتشرشد

رئیس اداره سرمایه گذاری های نوین معاونت اقتصادی
شهرداری ،از انتشار فراخوان نصب و راه اندازی ١۵٠المان
شهری با اعتباری بالغ بر ٣۶٠میلیارد ریال خبرداد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد،
ســید مهدی نعمتی خیرآبادی ،در این خصــوص عنوان کرد:
مدیریت شهری در راستای تحقق شعار مشهد ،شهر هوشمند،
نسبت به انتشار فراخوان جذب ســرمایهگذار نصب و راه اندازی

المان های شهری درسطح شهر اقدام نموده است.
وی افزود :در نظر داریم در فاز نخســت این پروژه ،تعداد ١۵٠
المان شهری با اعتباری بالغ بر  ٣۶٠میلیارد ریال و برآورد زمانی
یک سال در سطح شهر مشهد نصب و راه اندازی شود.
نعمتی با اشاره به اینکه کاربرد اصلی این المان ها در سطح شهر
توسعه دسترسی شهروندان به خدمات حوزه شهروند الکترونیک
است ،گفت :با نصب و شبکه سازی این سازه ها در نقاط مختلف

شهر ،شهروندان می توانند از خدماتی چون شارژ من کارت و کیف
پول شهروندی ،شبکه وای فای عمومی ،خودپردازهای غیر نقد
شبکه بانکی ،شارژ گوشی همراه و ...بهره مند شوند.
وی افزود :در همین راستا ســازه المان های هوشمند شهری
در ســطح شــهر از طریق توســعه شــبکه  ،ICTارتقاء شبکه
و کیفیــت خدمات رســانی اپراتورهــای مخابــرات را بدنبال
خواهدداشت.

نعمتی از اســتقبال بخــش خصوصی در اجــرای این پروژه
خبر داد و خاطرنشــان کرد :در طراحی پروژه نصب و راه اندازی
المانهای شهری ،همکاری بین دستگاهی و نهادهای شهری از
جمله معاونت اقتصادی شــهرداری ،سازمان اطالعات و فناوری
شهرداری ،،سازمان ساماندهی مشــاغل شهری و فرآورده های
کشاورزی و کمیته تخصصی گرافیک و مبلمان شهری شهرداری
دخیل بوده اند.

دوشنبه 14مرداد 1398

zایجاد اشتغال ،اولویت قانونگذاران باشد

رضا حمیدی ،رئیس کمیســیون
صنعــت اتاق بازرگانی خراســان
رضــوی میگوید :بــه عقیده من
مســائل باید به دوبخش تقسیم
شود؛ برخی مســائل ،موضوعات
کوچکی است که باید به سرعت به آن رسیدگی شود و
برخی نیازمند اقدامات درازمدت اســت؛ اما مهمترین
مســاله در هر دو بخش توجه به اشتغال است و بدین
منظور باید فعالیتهایی در حل مشکالت صنعت در
اولویت قرار گیرد که اشتغال بیشــتر را در پی داشته
باشد.
او نبود اشتغال کافی و بیکاری در مشهد را دلیلی بر
شکلگیری و یا توسعه فساد خوانده و یکی از راهکارها
برایحلاینمعضالتراتبدیلمشهدبهمرکزپوشاک
کشورمیداند.
حمیدیمیافزاید:صنعتپوشاکبیشتریناشتغال
را در همه دنیا به دنبال دارد .هر چرخ خیاطی نیازمند
یک کارگر خواهد بود .ممکن اســت در یک کارخانه
بزرگ برای راهاندازی یک دســتگاه عظیم تنها به دو
کارگر نیاز باشــد اما این وضعیت در صنعت پوشــاک
دیده نمیشود .در واقع با همان سرمایه میتوان تعداد
بیشتریرابهکارگماشت.
وی تصریح میکند :همیشه تمرکز بر این است که
رویفعالیتهاییسرمایهگذاریشودکهتوانصادرات
آن وجود داشته باشــد .این دیدگاه صحیحی است اما
در کنار این موضوع باید دنبال تولید کاالی رقابتپذیر
نیز برویم .اگر وزارت صمت به ســراغ صنایعی برود که
نیازمندوارداتآنهستیمویاتولیدداخلیآنکماست
و آن را با پرداخت وامهای ویژه و با بهره کم تولید کند،
بسیاریازمسائلحلخواهدشد.
بــه عقیــده او نبایــد تمرکز مــا تنها بــر صنایع
صادراتمحور باشد؛ حمیدی میگوید :همانطور که از
طریق صادرات یک کاال  100دالر برای کشور ذخیره
میشود ،باید مانع خروج  100دالر برای خرید کاالی
خارجی شد .این دوبه یک اندازه ارزش خواهد داشت.
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گزارش

فعاالن صنعتی و معدنی خراسان رضوی درباره انتظارات خود از قانونگذاران میگویند

تعامل یا تباین مجلس و فعاالن اقتصادی ؟
دنیایاقتصاد ،سعیدکریمپور -اینروزهاهمهدربارهشرایطکشوردغدغهدارندوابرازنگرانیمیکنند؛تحریمهابازگشتهوشرایطادارهکشوردشوارشده
است؛شرایطیکهبهعقیدهبسیاریعادینیستوبهنظرمیرسدچنیناوضاعیپیشازاینتجربهنشدهبود.رئیسجمهوریدرجاییگفتهبودشرایطکنونی
از دوران جنگ نیز دشوارتر است و این عبارات حاکی از عمق ماجراست .امروز به عقیده بسیاری از کارشناسان ،فعاالن اقتصادی و مسئوالن کشور نیازمند
مدیریتجنگیهستیمودراینمسیرمجلسنقشمهمیداردوشایدعلتآنایناستکهایرانجزوپرقانونترینکشورهااست؛قوانینیکهگاهبراینقض
یکدیگرمیتوانازآنبهرهبرد .تعددقوانیندرکنارتناقضهایموردیآنکاررابرایفعاالناقتصادیدشوارکردهوهمینموضوعتبدیلبهیکیازمطالبات
آنانیعنیاصالحقوانینومقرراتشدهاست.شرایطکنونیایجابمیکنددراعمالقوانیننظراتکارشناساناقتصادیلحاظشودتاحداقلبتوانبهصورت
مقطعیبرخی ازمسائل را پشتسر گذارد .شاید کشوربا اینوضعیتبتواند ازشرقوانیندستو پاگیر رهاشود.بخشخصوصینیز کهبیشترین آسیب را از
قواعدمخلمیبیند،ازطریقتشکلهایشسعیدربیانمشکالتوطرحمسائلناشیازاینقوانیندارد.اتاقبازرگانیخراسانرضویبهعنوانپارلمانبخش
خصوصیایناستانبهویژهدردوسالاخیراینمشکالتراازطریقشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیبهگوشمجلسیها،دولتیهاوبهخصوصبانک
مرکزی رسانده و در هفته جاری هم قرار است با دعوت از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،بار دیگر درخواست فعاالن اقتصادی از مجلس نشینان را
مطرحکند.درگفتوگوییکهبابرخیچهرههایسرشناسصنعتیومعدنیخراسانرضویداشتیم،دغدغههاوانتظاراتآنهاازنمایندگانمجلسراجویا
شدیم؛لزومتوجهبهاشتغالبابرداشتنقوانینزائد،جلوگیریازوارداتکاالهاییکهتولیدکنندگانداخلیتوانتولیدآنهارادارند،جلوگیریازتفسیرهای
مختلفازقانونباایجادشفافیتدرقوانین،افزایشاختیاراتوزارتصمتو...ازجملهایندغدغههاودرخواستهااست.

zنمایندگان نسبت به قوانینی که وضع میکنند متعهد
باشند

سیدحســین احمدی سلیمانی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق مشهد نیز پایبندی و
تعهد مجلسیها نسبت به قوانینی
که وضــع میکننــد و حمایت از
بخش تولید را به عنوان نخستین مطالبه بخش معدن
خراســان رضوی از اهالی قوه مقننه عنوان میکند .او

حمیدی :اگر وزارت صمت به سراغ
صنایعی برود که نیازمند واردات آن
هستیم و یا تولید داخلی آن کم است
و آن را با پرداخت وامهای ویژه و با
بهره کم تولید کند ،بسیاری از مسائل
حل خواهد شد
میگوید :در کشــورما قوانین و دستورالعملها قابل
تفسیر اســت و گاهی به دلیل عدم شــفافیت قانون،
تفسیرهایی میشود که به نظر میرسد قانون در حال
دور زده شدن باشــد .مساله دیگر آن است که مجلس
نسخههایی برای کشور میپیچد که در اداره حکومت
نقشه راه اســت .اگر اتاق فکر این نسخهها کارشناسی
نشده باشــد و در آن از اهل فن استفاده نشود ،نتیجه
شکلگیری امواجی در مجلس خواهد بود که با مسائل
احساســی برخورد میکند؛ لذا وضع قوانین باید یک
زیربنایقویوکارشناسیداشتهباشد.
رئیس کمیســیون معــدن و صنایــع معدنی اتاق
بازرگانی خراســان رضوی اضافه میکند :نخســتین
انتظار در همین زمینه این است که مجلس از نهادهای
تخصصی مانند اتاق بازرگانی استفاده کند؛ این اراده در
مجلس وجود دارد ولی انتظار بیشتری میرود .رابطه

قیمت خودرو باید آزاد شود؛ چه
شرایطی پیش آمده که باید 180
هزار خودرو در انبار کارخانهها بماند
و وارد بازار نشود؟ استاندارد بودن
یک خودرو در گرو رقابت در بازار
آزاد است .مردم تفاوتهای خودروی
داخلی و خارجی را متوجه میشوند
اما چرا باید امروز خودروهای چینی
در خیابانها جوالن دهد؟

بین مجلس و نهادهای کارشناسی هنوز نهادینه نشده
و با اینکه مجلس برای خــود کارگروهها و اتاق فکری
دارد ،اما ضروری است این دایره گستردهتر شود.
احمدی سلیمانی خاطرنشان میکند :مساله دیگر
این اســت که نمایندگان در تعریــف طرحها و قوانین
جدید به افقهای بلندمدت بنگرنــد؛ به عنوان نمونه
کشور ما در حوزه آب دچار بحران است و همواره اعالم
میشــود بیش از  95درصد آب سفرههای زیرزمینی
در بخش کشــاورزی هدر داده میشود .در کشورهای
اروپایی که مشکلی به نام آب نیست ،قوانین بازدارنده
زیادی در خصوص مصرف آب وجود دارد .این نشــان
میدهد که قانون میتواند فرهنگ ایجاد کند .تا زمانی
که در کشــور ما تعرفه آب کشــاورزی تا این حد کم
باشد ،نگاه به کشــاورزی معیشتی باشد و حمایتها از
آن احساسی انجام شود ،باز هم با وجود ارائه طرحهای
مختلف برای کاهش مصرف آب ،تولیدات کشاورزی به
روش غرقآبی صورت خواهد گرفت .او بیان میکند :در
این شرایط مجلس باید از وضعیت کشور صیانت کند.
در همین خصوص قانونی تحت عنــوان قانون توزیع
عادالنه آب تصویب شده که تاکید میکند آب در جایی
مصرفشودکهارزشافزودهبیشتریایجادمیکند.این
یعنی اگر قرار است این آب در بخش کشاورزی مصرف
شود ،باید کشاورزی صنعتی شــود و کشت براساس
مدل سنتی ادامه پیدا نکند .با همه این شرایط مشاهده
میشودچاههایعمیقدرحالکارکردناستووظیفه
قانون اســت که جلوی این کار را بگیرد؛ همانطور که
وقتی جرائم مصرف باالی حاملهای انرژی روی قبوض
آن اعمال شد ،بســیاری مصرف خود را کنترل کردند.
احمدی میافزاید :زمانی که قیمت آب تا این حد ارزان
باشد و قوانین آن بازدارنده نباشــد ،مصرف سرانه باال
خواهد بود و همین موجب میشــود مردم بخواهند به
دلیل این مسائل از محیط زندگی خویش کوچ کنند که
این ماجرا مسائل دیگری را در پی خواهد داشت.
zبگذاریمصنعتگررویمشکالتخودمتمرکزباشد

محمدرضا توکلیزاده عضو هیات
رئیســه اتاق بازرگانی خراســان
رضوی نیز با بیان اینکه باید در نظر
داشت مشــکالت تنها خاص این
استان نیســت ،میگوید :صنایع
مشکالت متنوعی دارد و بسته به نوع صنعت و نیاز آن،
مشکالتمختلفیبرایآنهاوجوددارد .اصالحقوانین
و مقررات یکــی از مهمترین نیازهای امروز اســت تا

صنعتگر از فکر کردن به مشــکالت دیگر فارغ شود و
تمرکزخودرا صرفحل مسائلخویشکند.
وی بیان میکند :اصــاح قوانین و مقررات موجب
میشــود تا برای صاحب صنعت دغدغه ذهنی ایجاد
نکند و توجه وی به مشــکالت خود منحرف شود .در
صورت عدم اصالح قوانین ممکن است یک موضوع به
قدری بزرگ شود که همه صنعت از آن آسیب بینند؛
نمونه این ماجرا در قانون ذینفع واحد دیده میشــود
کهتعهدیاستکهممکناستیکصنعتگرچندسال
پیش آن را بر عهده گرفته باشــد .حال اگر این تعهد با
مشکلمواجهشود،آسیبآنبهکلصنعتواردخواهد
شد چون دغدغهای است که حل و فصل آن در اختیار
فعالاقتصادینیست.
zچگونه میتوان با این شرایط دنبال ایجاد اشتغال بود؟

عبداهلل یزدانبخش رئیس کانون
کارفرمایی خراســان رضوی نیز
میگوید :ضروری است آنچه که در
قوانین تصویب شده ،موجب تغییر
وتوسعهتولیدونهایتاایجاداشتغال
شــود .این ماجرا به این بازمیگردد که تا چه حد نگاه
مسئوالنمبتنیبر توسعه صنعتیبوده و تا چهبه اندازه
به ایجاد درآمد در کشــور ،آن هم بدون نفت ،اهمیت
میدهند .همچنین الزم اســت اشــتغال ،بیکاری،
وضعیت مســتمریبگیران و مجموعــه آنچه که به
بیکاریمنجرشده،موردتوجهمسئوالنقرارگیرد.
او ادامه میدهــد :در حال حاضر به نظر میرســد
قواعد ،قوانین و آییننامهها به گونهای تفسیر و برداشت
میشود که این تفسیر مبتنی بر شرایط کنونی کشور
نیســت .حتی در صورت رد کردن این موضوع ،فرایند
تبدیل شــدن یک موضوع به قانون و زمانبر بودن آن
به قدری مسالهســاز اســت که همین مساله به نوعی
خودتحریمی بشــمار میرود و این موضوعات ســد و
مانعی در برابر تولید ایجاد میکند .یزدانبخش تاکید
دارد :قوانینی مانند رفع موانع تولید یا قواعد مبتنی بر
رونق تولید مسالهایاستکهبایددرزمانهای مختلف
تغییرکند.برخیقوانینمابهپیشازانقالببازمیگردد
در حالی که ما امروز برنامه ششــم توسعه را در دستور
کار داریم و از برنامهریزی برای آینده این کشور سخن
میگوییم .چنین وضعیتی نیازمند ایجاد این درک در
ماست که بدانیم شــرایط کنونی کشور عادی نیست.
در حال حاضر و براســاس آمار ،تنها 17درصد از قانون
بهبود فضای کسب و کار در حال اجراست.

zچگونه میتوان با این شرایط دنبال ایجاد اشتغال بود؟

رئیس کانون کارفرمایی خراسان رضوی میافزاید:
الزم اســت مجموعه قوانین داخلی بازنگری شود زیرا
در حال حاضر ادارات ،مجموعهها و فعالیتهای موازی
زیادیوجودداردکه مانعحرکت صنعتکشور است.
او اضافه میکند :یکی از مسائلی که مدنظر ماست،
این است که قیمت خودرو باید آزاد شود؛ چه شرایطی
پیش آمده که باید  180هزار خودرو در انبار کارخانهها
بماند و وارد بازار نشود؟ اســتاندارد بودن یک خودرو
در گرو رقابت در بازار آزاد اســت .مــردم تفاوتهای
خودروی داخلی و خارجی را متوجه میشــوند اما چرا
باید امــروز خودروهای چینــی در خیابانها جوالن
دهد؟
یزدانبخــش خاطرنشــان میکند :پیــش از آغاز
تحریمها و خروج امریکا از برجام ،قرار بود پژوی 301
با همکاری فرانســویها در ایران تولید شود .آن زمان
شرایط به گونهای بود که  60درصد این تولید را ما و 40
درصد را آنان بر عهده میگرفتند .هماکنون شرایطی
به وجود آمده که ما میتوانیم  90تــا  95درصد آن را
در داخل تولید کنیم .این یک خودروی داخلی اســت
که استاندارد اروپایی دارد و تا آیندهای نزدیک میتواند
وارد بازار شود.
وی تصریح میکنــد :باید توجه داشــت هنگامی
که وارد شــرایط استثمار خارجی میشــویم ،باید در
تعهدات خود به طرف مقابل بهای بیشتری بپردازیم.
در حال حاضر بسیاری از قطعهسازان ما قدرت طراحی
دارند .این توانایی تنها در صنعت خودرو نیســت بلکه
در ساختمانســازی و ســایر طراحیها نیــز دیده
میشود.
یزدانبخش میگوید :برای توسعه صنعت الزم است
میزان اجرای قوانین بهبود فضای کسب و کار از  17به
بیش از  50درصد برســد و در کنار آن ،قوانین مالیاتی
تصحیح شود .اینها مواردی اورژانسی است که باید هر
چه سریعتر به نتیجه رسد .همچنین الزم است جلوی
برخیمعافیتهایمالیاتیگرفتهشود.ازدیگرسو،باید
از افراد حقیقی هم مالیات بر ارزش افزوده اخذ و قوانین
سختتری برای قاچاق کاال وضع شود .در حال حاضر
سهم مالیات در بودجه کشور بین 35تا 37درصد است
که  27درصد از این مقــدار را بخش تولید میپردازد و
 4.7درصد آن مربوط به سایر حرف است .مساله دیگر
لزوم ایجاد شرایطی است که طبق آن تفویض اختیار به
استانها صورت گیرد و مالیات هر استانی در خود آن
استانهزینهشود.

zبینیازی از واردات؛ به چه قیمتی؟

نســرین یوســفی عارفــی فعال
اقتصادی حوزه صنعت خراســان
رضوی نیز در خصوص دغدغههای
بخش صنعت این استان میگوید:
یکی از موضوعــات مهمی که الزم
اســت وزارت صمت به آن توجه ویژه داشته باشد ،این
است که به محض اینکه تولیدکنندهای اعالم میکند
میتواند کاالیی که نیاز به واردات آن وجود دارد را تولید
کند،به سرعتپروانه تولید دریافت میکند در حالیکه
وزارت صمت ظرفیتهای تولیدی آن واحد و اینکه تا
چهحدمیتواندتولیدکندرامدنظرقرارنمیدهد.
این مســاله یک انحصار داخلی به وجود میآورد چون
وزارت صمت واردات کاالهای مشابه را ممنوع میکند
و همین موضوع شرکتهای فنی مهندسی و بسیاری از
شرکتهایفعالدربازاررادچارمشکلمیکند.
وی تاکید میکنــد :در حقیقــت وزات صمت باید
توجه کند تولیدکننده داخلی چند درصد از آن کاالی
خارجیرامیتواندتولیدکندوآیااینکاالاستانداردهای
بینالمللیراازسرگذارندهاستیاخیر؟
رئیس هیــات مدیره کانون زنان بازرگان خراســان
رضوی خاطرنشــان میکند :باید توجه داشت برخی
اســتانداردها اجباری و برخی اختیاری اســت اما به
دلیل اینکه وزارت صمت مسئولیتی بابت کیفیت کاال
بر عهده ندارد ،هر کســی که پروانه بهرهبرداری داخلی
اخذ کند ،با عنایت به اینکه کاالی او تولید داخل است،
میتواند تولید خود را ادامه دهد .چنین فرایندی ایجاد
رانت میکند تا هر کاالیی را که میتوانند ،بفروشــند.
باید مشخص شــود کسی که تولید داخل میکند ،چه
درصدی از ظرفیت را تولید میکند و این درصد در بازار
چهتاثیریدارد؟
یوســفی عارفی با بیــان اینکه در حقیقــت یکی از
اشتباهاتی که ما در حمایت از تولید داشتهایم ،همین
بودهکهبههرکسیکهتوانتولیددرداخلداشته،مجوز
دادهایم ،میگوید :این ،درست همان اتفاقی است که در
صنعت خودرو اتفاق افتاده و حاال وزارتخانه هم حریف
خودروســازان نیست .ضروری اســت وزارت صمت با
جمعبندی موضوعات مختلف و در نظر گرفتن جوانب
امرنسبتبهصدورپروانهتولیداقدامکند.
مســاله دیگری که بــه عقیده یوســفی عارفی برای
صنعتگــران مشــکل ایجاد کــرده ،تغییــرات زیاد در
بخشنامههای آن اســت .به گفته او این مساله موجب
سلب قدرت تصمیم گیری از تولیدکننده میشود .باید
چنین تغییراتی با برنامه زمانبندی باشد تا صادرکننده و
واردکنندهبتواندبهراحتیبرایکارخودبرنامهریزیکند.

احمدیسلیمانی:درکشورماقوانین
و دستورالعملها قابل تفسیر است و
گاهی به دلیل عدم شفافیت قانون،
تفسیرهایی میشود که به نظر میرسد
قانون در حال دور زده شدن باشد
او میگوید :مســاله بعدی مالیات بــر ارزش افزوده
است که مجلس شــورای اسالمی آمادگی خود را برای
تغییرات آن اعالم کرده اســت .مالیات بر ارزش افزوده
برایمصرفکنندهوضعشدهوبرایکسیهمکهکاالی
سرمایهای وارد میکند ،به دلیل اینکه قانون مالیات بر
ارزش افزوده برای خریدار و تولیدکننده تفاوتی ندارد،
تولیدکنندهبایدهمان 9درصداینمالیاترابپردازد.
یوســفی عارفی تاکید میکند :الزم است این قانون
برایکسانیکهکاالیسرمایهایتولیدمیکنند،حذف
شود .رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان
رضوی اظهار میکند :نکته دیگــری که ضرورت دارد
به آن توجه شــود ،افزایش اختیارات وزارت صمت در
استانهاست.البتهدردورهکنونیبرخیاختیاراتمانند
ثبت سفارش کاال به استانها واگذار شده اما هنوز هم
مسائلی وجود دارد که باید برای رفع و رجوع آن به تهران
مراجعه کرد و همین مساله کار را برای تولیدکنندگان
سختمیکند.

یوسفی :به دلیل اینکه وزارت صمت
مسئولیتی بابت کیفیت کاال بر عهده
ندارد ،هر کسی که پروانه بهرهبرداری
داخلی اخذ کند ،با عنایت به اینکه
کاالی او تولید داخل است ،میتواند
تولید خود را ادامه دهد .چنین
فرایندی ایجاد رانت میکند تا هر
کاالیی را که میتوانند ،بفروشند

رئیساتاقمشترکایرانوافغانستان(شعبهمشهد)تاکیدکرد

ضرورتوجودقراردادیاستراتژیکبرایتعامالتاقتصادیباافغانستان

دنیای اقتصاد -رئیس اتاق مشترک ایران و
افغانستان(شعبه مشهد) بر ضرورت تعامل
دو کشــور ایران و افغانستان برای توسعه
تعامالتگمرکیوترانزیتیبامشارکتجویی
از فعاالن اقتصادی هر دو کشور تاکید کرد.
محمود ســیادت سفر رئیس گمرک افغانستان به خراسان رضوی و
دیدار با استاندار را فرصتی مغتنم برای تعامل در بخش های مذکور
برشمرد و گفت :نظر به حجم مراودات تجاری دو کشور همسایه ،بروز
بعضی مشکالت دور از انتظار نیست اما انتظار می رود که مسئوالن دو
کشور عزمی جدی تر برای گره گشایی از موانع موجود داشته باشند.

وی ادامه داد :موقعیت جغرافیایی افغانستان باعث شده تا ایران یکی
از مسیرهای اصلی انتقال کاالی مورد نیاز این کشور باشد .توامان روابط
دیرینه دو ملت ،به توسعه تعامالت آن ها در بخش های دیگر و به ویژه
در حوزه اقتصادی منجر شده است.
سیادت متذکر شد :متاسفانه دولت های افغانستان در طی سالیان
گذشته توجه کمتری به امر تامین زیرساخت ها در مرزهای مشترک
داشــته اند .البته بخشــی از این مساله متوجه مشکالت این کشور
همسایه و جنگ هایی است که قریب به 40سال گریبانگیر افغانستان
بوده اســت .وی بار دیگر نقبی به اهمیت توسعه زیرساخت های در
بخش های نرم افزاری و ســخت افزاری مرزی دو کشور زد و گفت:

ما به یک مدیریت واحد مرزی در این بخش نیاز داریم تا تمام بخش
های امنیتی و غیرامنیتی پوشش داده شده و کنترل شود .آنچه امروز
شاهدیم ،ضعف جدی زیرساخت ها و تالطم در سیاست های اجرایی
است .طبیعتا همین مســاله باعث شده تا رویکردهای توسعه ای با
مشکل مواجه شوند .وی تاکید کرد :بارها اعالم کرده ایم که از طرف
بخش خصوصی آماده هستیم تا منطقه را بهسازی کنیم ،آن هم بدون
آنکه مالکیتی ایجاد شود .معتقدیم وضعیت موجود برازنده دو کشور
دوست و برادر نیست .سیادت یادآور شد :افغانستان دارای ظرفیت و
مزیت های ارزشمندی در بحث مسیرهای ترانزیتی خود است اما این
ظرفیت مغتنم دانسته نشده است .بخشی از بوروکراسی سنگین در

افغانستان ،مانع توسعه در این بخش به شمار می آید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد تاکید کرد :افزایش رغبت
افغانســتان به توســعه تعامالت تجاری و در پی آن اصالح و ارتقای
زیرساخت ها در گمرکات در گرو ایجاد توازن بیشتر میان صادرات و
واردات دو کشور است.
سیادت بیان کرد :به یک قرارداد جامع استراتژیک در حوزه تعامالت
اقتصادی با افغانستان نیازمندیم .به هرحال سوابق و مشترکات این دو
کشــور غیرقابل انکار است و زبان ،فرهنگ و تاریخ آن ها در پیوندی
قوی با همدیگر می باشد .همه این زمینه ها ،فرصت را برای توسعه
تعامالت افزون می سازد.

خبر

درنشستهیاتنمایندگاناتاقمشهد
با رئیس سازمان صمت مطرح شد

ضرورتاستفادهازظرفیتکارشناسی
تشکلهایاقتصادیبرایحلمشکالت

دنیای اقتصــاد -رئیس اتاق بازرگانــی ایران گفت:
گروهــی ،فعاالن اقتصادی را «ســرباز» و چه بســا
«سردار» جنگ اقتصادی خطاب میکنند اما در عمل،
اقداماتشــان به گونه ای اســت که عرصه را بر فعال
اقتصادیتنگمیکند.
به گــزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراســان رضوی،
غالمحسین شافعی در نشست مشــترک هیات نمایندگان
اتاق مشهد با رئیس جدید سازمان صمت استان ،موانع موجود
در مســیر فعالیتهای اقتصادی را بــه دو بخش «داخلی» و
«خارجی» تقسیم و چنین تشریح کرد :چالشهای «بیرونی»
شاید از توان و اراده ما خارج باشند اما راه حل عمده مشکالت
«درونی» در اختیار خودمان است.
بپذیریمچالشهاییکهخودمانساختیمومانعتراشیهایی
که انجام دادیم به مراتب بیشــتر از مشــکالت و تحریمهایِ
تحمیلی خارجی اســت .البته که این تحریمها باعث ســوء
ِ
استفاده گروهی نیز شده اما نباید تخلفات آنها به همه فعاالن
این عرصه تعمیم پیدا کند و مانعی برای فعالیتهای اقتصادی
در کشور شود.
وی ادامــه داد :بارها تاکید کرده ایم که با قوانین دوران صلح
نمی توان در ایام جنــگ اقتصادی ،ســاختارها را اداره کرد.
بســیاری از بندهایی که به پای فعاالن اقتصادی بســته شده
باید در این برهه دشوار گشوده شــود ،از مشکالت مربوط به
چک های برگشتی بگیرید تا مباحث و مسائل حوزه مالیاتی.
گشــایش هایی از این دســت می توانند عامل حیات دوباره
واحدهای تولیدی باشند و پس از بازگشت به شرایط عادی نیز
میتوان امتیازات اعطایی را جبران کرد.
شــافعی بیان کرد :البته طرحی در دســت بررسی است تا
چنانچه میسر شود ،شــماری از قوانین که در شرایط کنونی
جنبه بازدارنده دارند ،در ســال های  98و  99اجرایی نشوند
که اگر این مهم محقق شود ،نتایج خوبی خواهد داشت .البته
که نظارت ها نیز باید به گونه ای باشد تا بستر سوءاستفاده نیز
شکلنگیرد.
رئیس اتاق مشهد به رسالت های بخش خصوصی نیز اشاره
و خاطرنشان کرد :ایرادی نیز متوجه بخش خصوصی است که
«فراوان» نقد بیان می کند اما «اندک» ،راهکار ارائه می دهد.
در شــرایط کنونی برای ثمر یافتن مطالباتمان باید به انضمام
انتقاد و پیگیری ،تحلیل و راهکار موثر نیز بیان کنیم.
وی تاکید کرد :خوشــبختانه امروز انجمن ها و تشکل های
اقتصادیتوانمندیدرکشورفعالهستندکهمیتوانندبهمدد
ظرفیت های کارشناسی خود ،بر چند مشکل عمده متمرکز
شــده و برای آن ها چاره جویی و مســیر حل چالش ها را نیز
مستندسازیکنند.
شــافعی متذکر شــد :برگزاری ســمینارها و همایش ها،
نمیتواند به تنهایی راهگشا باشد و باید برای حصول اطمینان
از کسب نتیجه ،بســته ها و راهکارهای عملیاتی تدوین کرده
و روی میز مســئوالن بگذاریم و سپس تحقق آن ها را مطالبه
کنیم.
وی در ادامــه نقبی بر اهمیت توســعه تعامــات تجاری و
اقتصادیباکشورهایهمسایهزدوعنوانکرد:تاکیدبراهمیت
توسعه این تعامالت بسیار جدی بوده و هفته گذشته برای این
منظور اعتبار خوبی از سوی ارکان متولی تخصیص یافت .در
خراسان رضوی نیز اتاق مشهد باید طرحی عملیاتی تهیه کند
تا بتوانیم از این اعتبار بهره الزم را ببریم.
 zپارلمان بخش خصوصی باید جایگاه سیاستگذاری
داشته باشد

محمدرضا مــس فروش ،رئیس ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراســان رضوی نیز در این نشست ،با تاکید بر اینکه
شان و جایگاه اتاق مشهد فراتر از وجه مشورتی آن است ،عنوان
کرد:پارلمانبخشخصوصیبایدجایگاهسیاستگذاریداشته
باشد.
وی چالش ها را در استان جدی برشــمرد و گفت :اگر اتاق
بازرگانی به عنوان عالی ترین مرجع فعاالن بخش خصوصی،
همراهــی الزم را به عمــل آورد و مطالبه گر باشــد؛ تحوالت
مثبتی در بخش های مختلف رقم خواهد خورد .تقاضای ما نیز
همراهی پارلمان بخش خصوصی و کمیسیون های تخصصی
آن با برنامه ها و اهداف اقتصادی استان است.
وی خاطر نشــان کرد :حدود  7درصد از واحدها 6 ،درصد از
سرمایه گذاری و  8درصد از اشتغال صنعتی کل کشور متعلق
به خراسان رضوی است اما مولفه هایی نظیر اشتغال و سرمایه
گذاری دارای ظرفیت های بیشتری هستند و باید توسعه یابند.
مس فروش خواستار همگرایی بخش خصوصی در راستای
مطالبه گری شد و بر ضرورت تسریع اقدامات تاکید کرد.
وینقبیبهمشکالتسیستمیزدوگفت:البتهشایدبخشی
از این مشکالت ناشــی از ناکارآمدی نباشد و بیشتر از ضعف
انگیزه ها نشات بگیرد .در این راستا باید در ساختارهای اداری
بسترانگیزهسازیفراهمآید.
شافعی ،رئیس اتاق ایران نیز تاکید کرد :هر گام مثبتی که از
سوی ســازمان یا وزارت صمت در عرصه اقتصاد انجام بگیرد،
برکاتش فعــاالن اقتصادی و جامعه را منتفــع میکند؛ اتاق
مشهد و تشــکل های وابسته به آن آمادگی دارند تا هر کمکی
را در راســتای پیشبرد اهداف و اقدامات سازمان صمت به ثمر
برسانند.

ضمیمه استان های خراسـان
روزنامه اقتصادي صبح ايران
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دنیای اقتصاد میزان آمادگی شهرداری مشهد برای عرضه مسکن استیجاری را بررسی میکند

چشمامیدمدیریتشهریبهآستانقدس

zشهرداری نمیتواند متولی طرح مسکن استیجاری
مشهدباشد

برخالف شــهرداری تهران که دو ســال پیش این
طرح را کلید زده و جوانب آن را بررسی کرده ،مدیریت
شهری مشــهد درباره این موضوع فکر نکرده است؛
البته نمیشود گفت که شهرداری مشهد برای تامین
مسکن اقشــار کم درآمد این کالنشهر تاکنون دست
رویدستگذاشتهزیراپارسالعملیاتساخت2120
واحد در یکی از مناطق حاشــیه ای مشهد آغاز شد و
شهرداریبادراختیارگذاشتنزمینوپروانهبهسرمایه
گذاراینپروژهکمککرد.امابحثمسکناستیجاری،
موضوع جدیدی اســت که به گفته مسئوالن هزینه
زیادی را برای مدیریت شهری به دنبال دارد و اجرای
این طرح در مشهد ،نیازمند همکاری بزرگترین زمین
دار شهر ،یعنی آستان قدس رضوی است و در صورت
همکاری ایننهاد ،شایدبتوان امید داشتکه این طرح
درمشهدهماجراییشود.

ی ندارد که برای اجاره در اختیار
 « zشهرداری مسکن 
اقشار کم برخوردار قرار دهد»

محمدهــادی مهدینیا ،رئیس
کمیســیون عمران شورای شهر
مشــهد با بیان این مطلب عنوان
میکند :اراضی بزرگ مقیاسی در
مناطقکمبرخوردارهستندکهدر
اختیار آستان قدس و یا بزرگ مالکان آن مناطق است؛
شهرداریاینمناطقراشناساییکردهوآمادگیاینرا
داریم که در قالب بازآفرینی شهری این طرح را انجام
دهیم .اما اینکه خود شــهرداری متولی طرح مسکن
استیجاری مشهد باشــد ،امکانپذیر نیست چراکه
شهرداری توان مالی و امکاناتی برای این طرح را ندارد
که خودرسما اقدام به ساخت و ساز مسکن برای اقشار
کم درآمد کند .وی در عین حال خاطرنشان میکند :با
توجهبهمصوباتشورایشهر،اینامکانوجودداردکه
شهرداری در رابطه با مساکن اجتماعی و دهکهای
پایین جامعه ،تخفیفهایی در قالب پروانه و حقوقات
خود ارائه دهد اما پروژه ابتدا باید در قالب مالی به شورا
بیاید و در شورا تخفیف و مشوقهای خوبی به بزرگ
مالکان داده شود .مهدی نیا در نهایت آب پاکی را روی
دستمان میریزد و با اشاره به کمبود منابع شهرداری،
اجرای این طرح در مشهد را در گرو اما و اگرهای بسیار
میداند.اینعضوشورایشهرمعتقداستکهدردرجه
اول تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد بر عهده دولت
است و منابع شهرداری برای چرخاندن امور شهر است.
از طرفی بــه این اشــاره میکند که شــهرداری در
پروژههای خودش مانند قطار شهری که ناتمام باقی
مانده ،با کمبود منابع مواجه شــده اســت؛ بنابراین
شهرداریمنابعیبرایورودبهاینمسالهندارداماآنچه
که سهمش باشــد را انجام خواهد داد و تنها میتواند
شرایطرابراساسقوانینومقرراتتسهیلکند.
مهدینیــا البتــه راه حــل هــم دارد او میگوید:
«شهرداری میتواند سهم خود را در عوارض ساخت
و پروانه کم کند و حتی به صفر برساند تا مالکان را برای
ساخت مسکن با اجاره بهای ارزان تشویق کند» البته
این موضوع شاید چندان شدنی نباشد و اینکه چطور
میتوان مالکان را به اجرای این کار مجاب کرد و امید
داشت که به آن عمل کنند ،جای ابهام است.
رئیس کمیســیون عمران شورای شهر مشهد پای
دولت را هم به میان میکشــد و میگوید :بهتر است

آلشیخ :برای ورود شهرداری به
طرح مسکن اجاره ای ابتدا باید
سرمایهگذاری را از طریق تسهیالت
بانکی و یا از مجموعههای دیگر انجام
دهیم ،مسکنها را بسازیم و در قالب
اجاره ،برگشت سرمایهای برای آن
ایجاد کنیم اما این موضوع در منابع،
ضوابط و آییننامههای دولت نیز
پیشبینینشده

دنیای اقتصاد ،افسانه آشفته ،زهرا صفدری 29 -تیرماه بود که رئیس جمهور در نشست شورایعالی مسکن خطاب به وزیر راه و شهرسازی و معاونانش
اعالمکردکهشهردارانکالنشهرهامیتوانندطرحیبرایاجارهارزانمسکنبهاقشاریکهتحتفشاراقتصادیهستند،داشتهباشندوبایددراینزمینه
برنامهریزی کنند .از طرفی ،روزنامه «دنیای اقتصاد» بررسی کرده که این درخواست رئیسجمهور برای ورود شهرداریها به حوزه ساخت و عرضه مسکن
استیجاریبهطرحیبرمیگرددکهدوسالقبلدرابتدایدورهفعلیمدیریتشهریتهرانازسوییکیازسازمانهایزیرمجموعهمدیریتشهریتهران
بهشهرداریودولتارائهشد؛جزئیاتاینطرحنشانمیدهدکهقابلتسریبهسایرکالنشهرهانیزهست .طبقاینطرح شهرداری کالنشهرهاازطریق
امالک و مســتغالت خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با اجارهبهایی معادل حدود
 ۳۰درصد ارزانتر از نرخ عرف اجاره مسکن ورود میکنند؛ آنچه در این طرح بهعنوان طول دوره اجاره واحدهای مسکونی استیجاری در نظر گرفته شده،
اجاره بلندمدت بهطور متوسط برای یک دوره چهارساله است و ضوابط بهگونهای تدوین شده که واحدها بهصورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط
قراربگیرد.حالبایدببینیممشهدبهعنواندومینکالنشهرایرانچقدرآمادگیاجرایاینطرحرادارد؟آیاشهرداریمشهدقصدورودبهموضوعمسکن
استیجاریبرایاقشارکمدرآمدرادارد؟کداممناطقظرفیتاجرایچنینطرحیرادارند؟بهفعلیترساندنچنینطرحیچهمدتیبهطولمیانجامد؟و...

دولت از طریقی در این مساله مداخله کند و همچون
مسکن مهر مسکنســازی کند و یا با ارائه تسهیالت
مانند پرداخت وام به کسانی که قصد ساخت و ساز این
مساکن را دارند ،بستر را فراهم کند .البته این اتفاق هم
کماکان در مشــهد در حال انجام است؛ سازندگان در
مناطق کم برخوردار از وامها و معافیتهایی استفاده
میکنندامااینمسکنهابرایفروشاستنهاجاره.
zآلشیخ:برایریالبهریالبودجهشهرداریبرنامهداریم

«قبــا در شــورای بازآفرینــی
تکلیفی بــر عهده شــهرداری
گذاشته شده و آن ساخت 5000
واحد مسکونی ارزان قیمت است
اما حرفی از استیجاری بودن آن
واحدهابهمیاننیامدهبودوبرایمسکناستیجاریدر
بودجه شهرداری اعتباری درنظر گرفته نشده است»
اینها بخشــی از صحبتهای شــهریار آلشیخ معاون
برنامهریزی و توســعه سرمایه انسانی شهردار مشهد
اســت ،او میگوید :با توجه به اینکه برنامه مســکن
استیجاری تاکنون در برنامه شهرداریها نبوده ،این
مساله نیازمند آن اســت که ارزیابی شود و در منابع
بودجه مدنظر قرار گیرد و پس از اخذ مصوبه شــورای
شهر ،میتوان آن را اجرایی کرد .شهرداریها تاکنون
در منابع خود چنین پیشبینیهایی را نکرده بودند و
به ویــژه در نیمه ســال امکان اینکه مســکنهای
اســتیجاری را در بودجه بیاورند و اقدام به اجرای آن
کنند ،وجود ندارد .وی در پاســخ به این سوال که آیا
شــهرداری مشــهد زمین کافی برای اجرای چنین
طرحی را دارد ،تصریح میکند :زمینهای شهرداری
در دسته منابع غیرنقدی ما قرار میگیرد و ما برای تک
تک منابع غیرنقدی خود برنامهریزی کردهایم؛ یعنی
اعتباراتکلپروژههاراازردیفبودجهمنابعغیرنقدی
خودشاملپروانه،زمین،منابعنقدی،حتیاعتباراتو
اوراقمشارکتاختصاصمیدهیم.؛
آلشیخ ادامه میدهد :برای ورود شهرداری به طرح
مســکن اجاره ای ابتدا باید سرمایهگذاری را از طریق
تسهیالتبانکیویاازمجموعههایدیگرانجامدهیم،
مسکنهارابسازیمودرقالباجاره،برگشتسرمایهای
برای آن ایجاد کنیم اما این موضوع در منابع ،ضوابط و
آییننامههایدولتنیزپیشبینینشده؛نهتسهیالت

و نه منابع و اوراق مشــارکتی برای آن در نظر گرفته
نشده است؛ بنابراین شــهرداریها باید طرحی ارائه
دهند و از سمت دولت اجرا شود.
از معاون برنامهریزی شهردار مشهد سوال میکنیم
که «اگر ســازوکار آن مشخص شود ،آیا طرح مسکن
استیجاری در مشــهد میتواند موفق شود؟» پاسخ
میدهد :مســاله ،موضوع عرضه و تقاضا است؛ تقاضا
در بازار مسکن مشهد بیشــتر از این میزان است و با
 5000واحــد نیز رفع نمیشــود و همچنان این نیاز
در این بازار وجود دارد .این ســوال مطرح است که آیا
میتوانیم مسکن را با قیمت پایینتر بدهیم؟ که این
موضوع طبیعتا به بســتههای حمایتی بستگی دارد؛
قیمت تمام شــده اجارهبها و نرخها در نظام عرضه و
تقاضا تعیین میشود و اگر شهرداری یا هر مجموعه
دیگری بخواهــد زیر نرخ بازار عرضــه کنند ،باید در
جایی از مشوقهایی اســتفاده کنند و یا در محلی به
متقاضیان سوبسیدی در ساخت ،زمین و یا تسهیالت
ارزان قیمت ارائه دهنــد .بنابراین باید مرجعی برای
این سوبســید و یا مشوقها وجود داشته باشد و بسته
حمایتیچگونگیاجرایآنرامشخصمیکند.
بهگفتهویاینطرحهازمانیمیتوانندموفقباشند
که مدل اقتصادی داشته باشــند اما تا به امروز مدل
اقتصادی که بتوانــد اجارهبهایی ارزانتر از تعرفه بازار
ارائهدهد،درکشورماوجودنداشتهوندارد.تنهااقدامی
که شهرداری انجام داده ،بررسیهایی اولیه است که بر
رویچهمناطقشهریودهکاقتصادیدراینزمینه
هدفگذاری کند.در مناطق شــمالی ،ظرفیتهای
زمینهای شهرداری بیشتر اســت اما زمامدار عمده
زمینهای مشهد آستان قدس است؛ از طرفی ،سوالی
اصلی برای شــهردای این اســت که در کدام مناطق
این طرح را پیاده کند که توجیه اقتصادی متناســب
با دهکهای اجتماعی و اقتصادی داشــته باشد؛ این
امر نیاز به مطالعه دارد که تاکنون انجام نشــده است.
آل شیخ یادآور میشود :البته مطالعاتی در خصوص
الگوی مصرف مسکن در شــهر و حاشیه شهر انجام
دادیمکهبایدبامسکناستیجاریتطبیقدهیم.
ویدرنهایتدربارهورودیاعدمورودشهرداریمشهد
در موضوع مسکن اجاره ای تاکید میکند:در موضوعی
که توجیه اقتصادی داشته باشــد ،ورود و مشوقهایی
بــرای آن تعریف میکنیم؛ اجــرای چنین طرحی اگر

در قالب شهرکســازی باشــد ،منطقی است اما در
محلهاییکهزمینبهصورتخرداست،توجیهنخواهد
داشت و در زمینهای بزرگ هم زمیندار عمده مشهد
یعنیآستانقدسبایدمارایاریکند.
zتجربه آستان قدس در ساخت مسکن استیجاری

معاون شــهردار و رئیس کمیسیون عمران شورای
شــهر ،هر دو بر این نکته تاکید دارد که ورود آستان
قدس میتواند راه شــهرداری را بــرای اجرای چنین
طرحی باز کند؛ برای اطالع از موضع آســتان قدس
در این زمینه بارها با مرتضی حقیقی معاون امالک و
اراضی این نهاد تماس گرفتیم اما متاســفانه موفق به
برقراریارتباطنشدیم.
نمیتوان گفت آســتان قدس به طــور صد در صد
از اجــرای چنین طرحی اســتقبال نمیکنــد؛ زیرا
اردیبهشت ماه سال  96بود که احداث پروژه «مسکن
جــوان» را کلید زد؛ ســاخت مجموعه مســکونی
استیجاری 530واحدی زوج های جوان با هدف ایجاد
مســکن برای زوجهای جوان محروم در بلوار بسیج
مشهدکهقراراستشرکتبتنوماشینقدسرضوی
ظرف مدت 24ماه این پروژه را تحویل دهد.
zبانکها در کنار شهرداریها

جزئیات طرح مسکن استیجاری
شــهرداری نشــان میدهد که
شــهرداری تهران دو ســال قبل
همزمان با ارائه این طرح به دولت
درخواســت کرد امکان استفاده
شهرداری از تســهیالت ارزانقیمت ساخت مسکن
برای این ســاخت و سازها فراهم شــود و اجارهبهای
دریافتی از مستاجران این واحدها بهعنوان منبع مالی
بازپرداختتسهیالتدریافتشود.
از حسن مونســان دبیر شورای هماهنگی بانکهای
استان درباره امکان ارائه تســهیالت ارزان قیمت به
شهرداری برای اجرای این طرح پرس و جو میکنیم.
او میگوید :تاکنون آییننامه و یا دستورالعملی ابالغ
نشدهاست؛بایدمنتظربمانیمکهآییننامهوشیوهنامه
آن را بــه ما اعالم کننــد .اما آنچه که واضح اســت،
بانکهای اســتان طبق رویه خود همچون طرحهای
گذشتهاشتغالروستاییومسکنمهرمساعدتهایی

را خواهند داشــت و پس از تعیین سبک و سیاق این
طرح ،برنامه حمایتی خود را در قالب تسهیالت انجام
خواهند داد .به گفته مونســان در برنامه بانکها ارائه
تسهیالت بخش مســکن با خدمات جدا است؛ این
موضوع که آقای روحانی گفته از تکالیف مازاد بانکها
اســت و باید برای آن اعتبارات جدیدی در نظر گرفته
شــود .به عبارتی ،باید یک مزیت جدید ایجاد شود و
به این عبارت نیست که این اعتبارات فعلی را جابهجا
کنیم .اوپیشبینیمیکند:درراستایتوسعهمسکن
برای اقشار کمدرآمد ،از محل اعتبارات آزاد تسهیالتی
اختصاص یابد تا فرایند تامین مســکن آنها تسریع و
تسهیلشود.
از مونسان سوال میپرسیم که «اگر قرار باشد سهم
بخش مسکن در تســهیالت بانکی خراسان رضوی
افزایــش باید ،آیا بانکهای اســتان تــوان پرداخت
تسهیالتی برای طرح مسکن استیجاری را دارند؟» او
پاسخ میدهد :بله ،بانکهای استان توانایی و آمادگی
الزم را دارنــد و نگرانی وجود نــدارد و تنها دولت باید
تکالیف را تعیین و ابالغ کند زیرا بانکهای استان در
کنارسیاستهایکالنحرکتمیکنند.
وی تاکید میکند :شــهرداری سال گذشته مبالغ
زیادیراباکمکبانکهاوسایرسازمانهاتهاترکرد؛به
هرحال،بانکهادرکنارشهرداریهستندوکمکهایی
که در حوزه تسهیالت ،واگذاری امالک و مسکن ارزان
قیمتنیازباشد،خواهندداشت.
 zعملی شدن طرح مسکن استیجاری در مشهد
بعیداست

اما علی مرادزاده ،رئیس اتحادیه
صنف مشاوران امالک مشهد ،با
اشاره به منابع ناکافی شهرداری
تاکید میکند :شهرداری منابعی
برای طرح مســکن استیجاری
ندارد و عملی شدن این طرح را بعید میدانم.
وی خاطرنشــان میکند :زمینهای بالاستفاده در
مشهد برای انجام چنین طرحهایی زیاد است اما بعید
میدانم که شهرداری این زمینها را درحوزه مسکونی
اســتیجاری بیاورد زیرا آنقدر بدهکار اســت که وارد
چنین حوزههایی نمیشود و هیچگاه سرمایه خود را
دراینحوزههامعطلنمیکند.
مرادزاده ادامه میدهد :کســی باید وارد این حوزه
شــود که پول داشــته باشــد؛ به عنوان یک سرمایه
گذار ورود پیدا کند و مســکنها را اجاره دهد .درحال
حاضر شهرداریها مشکل مالی دارند و نمیتوانند از
بانکها اســتفاده کنند .زمینهای آنها گرو بانکهاست
و با آن درگیر هســتند و اینکه منابع خود را در حوزه
ساختوســاز صرف کنند و به جای فروش آن ،اقدام
به اجاره کنند ،از نظر فنی به نظر نمیرسد که توانش
را داشــته باشند و ممکن اســت که در  شعار چنین
حرفایی را بزنند اما در عمل بعید به نظر نمیرســد
که انجام شــود .وی در پاسخ به این ســوال که «اگر
شهرداری توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی به
این مســاله ورود پیدا کند ،چه میزان بر بازار مسکن
تاثیر میگذارد؟» تصریح میکند :اینکه گفتند هزینه
اجاره این نوع مسکنها  30درصد ارزانتر است ،صحیح
استو حتیمیتوانندتا 50درصدنیزمسکنراارزانتر
اجاره دهند چون قیمتها به طــور غیرواقعی افزایش
پیدا کرده اما تاثیر این  30درصد ارزانتر بر قیمتهای
موجود بیشتر از 2تا 3درصد نمیتواند باشد.

مونسان :در برنامه بانکها ارائه
تسهیالت بخش مسکن با خدمات جدا
است؛ این موضوع که آقای روحانی
گفته از تکالیف مازاد بانکها است و
باید برای آن اعتبارات جدیدی در
نظر گرفته شود .به عبارتی ،باید
یک مزیت جدید ایجاد شود و به این
عبارت نیست که این اعتبارات فعلی
را جابهجا کنیم

مدیرکلنظارتبرساختوسازهایشهرداریمشهدخبرداد

بررسیآرایصادرشدهطیدوسالگذشتهدرکمیسیونهایمادهصد

دنیای اقتصاد -مدیرکل نظارت بر ساخت
و سازها و کمیسیونهای ماده صد شهرداری
مشهد گفت :میزان اجرای آراء صادره طی دو
سالگذشتهتوسطکمیسیونهایمادهصددر
دستبررسیاست.
مسعود ایاز اظهار کرد :اداره پیگیری اجرای احکام
کمیســیونهای ماده صد شــهرداری در راستای
صیانــت از آرای صادره کمیســیونهای ماده صد،
استیفای قانونی از حقوق شهروندان و افزایش سطح

رضایتمندی همشــهریان ،از ظرفیتهای حقوقی
و قانونی الزم اســتفاده کرده و در این راستا در سال
جاری در مرحله اول رایهای بین ســالهای1395
الی 1397را مورد بررسی قرار داده و در حال پیگیری
برایاجراییشدنآنهااست.ویبااشارهبهاصلیترین
و مهمترین وظایف و مســئولیتهای این مدیریت،
عنوان کرد :حفظ و صیانت از حقوق شــهروندان با
نهادینه کردن قانونگرایی در ســاخت و ســازها و
فعالیتهای ســاختمانی و نیز جلوگیری از تضییع

حقوق فردی و اجتماعی شــهروندان توسط برخی
متخلفان و سودجویان که اقدام به ساخت و سازهای
غیرمجاز میکنند ،از وظایف این مدیریت است .ایاز
ادامــه داد :در ماده صد قانون شــهرداریها ،وظایف
قانونی شــهروندان و مالکان اراضی و امالک واقع در
محدوده یا حریم شهر در خصوص نحوه عمل هنگام
ساخت و ساز و انجام فعالیتهای عمرانی و لزوم اخذ
مجوزاتالزموقانونیبیانشدهاست.
وی افزود :همچنیــن با صراحت تکالیف مدیریت

شــهری در این خصوص و نحــوه و کیفیت برخورد
با تخلفات ساختمانی تشــریح شده است  .مدیرکل
نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیونهای ماده صد
شهرداری با اشاره به تبصرهی دو و سه ذیل ماده صد
قانونشهرداریها،اظهارکرد:دراینتبصرههاصراحتا
عنوانشدهکهدرصورتیکهمالکیاذینفعازپرداخت
جریمهکمیسیونمادهصدخودداریکرد،شهرداری
مکلفاست،مجددا ًپروانهرابههمانکمیسیونارجاع
داده و تقاضای صدور رأی تخریب (استنکافی) کند.

ایازگفت:اینموضوعدرمورداضافهبنازائدبرمساحت
زیربنای مندرج در پروانه ســاختمانی واقع در حوزه
استفادهازاراضیمسکونیوتجارتیوصنعتیواداری
است .وی بر استفاده از ظرفیتهای قانونی مذکور-
اعم از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد -تاکید و
خاطرنشانکرد:ایناقدامعالوهبرجلوگیریازتضییع
حقوقشهروندانوهمشهریانوجلبرضایتایشان
از ساخت و سازهای شهری ،باعث کاهش قابل توجه
تنشهاوتبعاتاجتماعیناشیازآننیزمیشود.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

درآمدزایی مجموعههای اقتصادی آستان قدس
باید در چارچوب قانون و شرع باشد

آستاننیوز  -تولیت آستان قدس رضوی گفت :بر
درآمدزایی مجموعههای اقتصادی آستان قدس
رضویتاکیدداریــمامااینمهمبایددرچارچوب
قانونوشرعتحققپیداکند.
حجتاالســام احمد مروی در جریان بازدید از مزرعه
نمونه آستان قدس رضوی اظهار کرد :در تمام فعالیتهای آستان قدس رضوی
بایدموضوعسالمتموردتوجهقرارگیردامادرعینحالادارهحرممطهرهزینه
دارد و باید در چارچوب قانون و شرع در مسیر درآمدزایی گام برداشته شود .وی
ادامهداد:بایدبهجاییبرسیمکهنیمیازهزینههایآستان قدسرضوی توسط
بخش کشــاورزی تامین شــود؛ لذا در کنار توجه به اصل سالمت غذایی ،باید
موضوعدرآمدزاییبرایاینآستانمقدسهمموردتوجهقرارگیرد.
تولیت آســتان قدس رضوی با تاکید براینکه شرکتهای زیرمجموعه این
آستان باید الگوی شرکتهای بخش خصوصی باشد ،خاطرنشان کرد :صاحب
اصلی آستان قدس رضوی امام رضا(ع) است؛ بنابراین باید درنظر داشته باشیم
کهآنحضرتبرتمامفعالیتهایمانظارتدارندوهرکاریرابایدبهنحواحسن
انجامداد.
مرویبرلزومهمکاریبانهادهایدولتی،وزارتخانههاودانشگاههاتاکیدکردو
گفت:زمینهبازدیدنخبگانواستعدادهایبرترازبخشهایمختلفمزرعهنمونه
آستانقدسرضویفراهمشودتابدانندکهزمینهبرایظهوروبروزاستعدادهای
آنها در داخلکشور وجود دارد.

مشهد در پهنهبندی حریم خود تعلل نکند

ایرنا -شورای عالی شهرسازی در نامهای خطاب
به رئیس وقت شــورای برنامهریزی و توسعه
خراسانرضویمقررکرددبیرخانهشورایعالی
طیمکاتبهایآخرینمصوبهکمیسیونسیاسی
امنیتیدولتدربارهمرزشهرستانهایمشهدو
بینالود از دبیرخانه دولت استعالم گرفته و نقشه آن را در مصوبه
حاضرمالکعملقراردهد.
همچنین در این نامه آمده است مشــاور تهیهکننده طرح موظف است
حداکثر ظرف 2هفته نقشه پهنهبندی حریم و ضوابط آن را در قالب تدقیق
طرح مجموعه شهری مشهد به دبیرخانه شــورای عالی ارائه کند .مهدی
سالیانیمدیرکلدفترفنیاستانداریخراسانرضویگفتههدفازاینطرح
که متناظر با طرحهای تفصیلی محدوده تعیین شده شهری است ،انتقال
فعالیتهای غیرمجاز مانند مشاغل مزاحم و نظایر آن از محدوده به حریم
شهراست.مشهدحدود ۸۶هزارهکتارحریمدارد؛لذابایدفعالیتهایمجاز
در آن شناسایی شود تا هم کنترل ســاخت و سازها در این محدوده میسر
گردد و همچنین افرادی که تمایل به برخی فعالیتهای اقتصادی در خارج
از محدوده شــهر دارند ،بتوانند به فعالیتهای منطبق با قوانین این بخش
مبادرتکند.

آزادسازی 1500هکتار از اراضی کشفرود

ایرنا  ۱۵۰۰ -هکتار از اراضی بســتر کشــفرود
آزادسازیورفعتصرفشدهاست.
قائم مقــام شــرکت آب منطقه ای خراســان رضوی
گفت :کشــفرود ،رودخانهای زبالهبــر و فاضالبرو بود
که ســاماندهی آن از حدود  ۱۵ســال قبل آغاز شده و با
اطالعرســانیهای اصحاب رسانه موضوع پرورانده شــد .محمد رضا طاهری
افزود :طرحهای مختلفی برای ســاماندهی کشفرود نظیر جایگزینی کشت
صنوبر به جای محصوالت آلوده ،طرح مشــارکت مردم و رفع تصرفها دنبال
شد و با همراهی همه دستگاههای مرتبط امروز با آزادسازی 1500هکتار بستر
کشفرود،صیفیجاتدرایناراضیکاشتهنمیشود.
در ساماندهی کشفرود نمره قبولی باالی ۹۰درصد کسب کردهایم اما هنوز
 ۱۰درصد مشــکل وجود دارد که امیدواریم با ادامه حمایتهای دستگاههای
باالدستیبتوانیمکشفرودراایزولهوتبدیلبهرودپارککنیم.

تجمع پرستاران در اعتراض به وضعیت دستمزد
مقابل استانداری خراسان رضوی

تسنیم-تعدادیازپرستارانمشهدیدراعتراضبهاجرایینشدن
قانونتعرفهگذاریپرستاریمقابلاستانداریخراسانرضویحضور
یافتند.
انگیزه اصلی برای این تجمع ،اجرایی نشــدن قانون تعرفهگذاری پرستاری
است و پرســتاران نیز در این تجمع به این مساله اعتراض دارند .معاون دانشگاه
علوم پزشکی مشهد با هدف پاسخگویی در این زمینه در میان پرستاران حضور
یافتهبود.

دریافت کارمزد
برای شارژ «منکارت» غیرقانونی است

ایسنا  -مدیرعامل شــرکت فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری مشهد گفت :دریافت کارمزد
توسط عامالن فروش شارژ «منکارت» غیرقانونی
اســت .در صورتی کهشهروندانبا عامالنفروش
شارژمنکارتکهکارمزددریافتمیکنند،برخورد
کردندباشماره۱۳۷تماسبگیرند.
محمدجواد رجائیان در این خصوص اظهارکرد :دریافت کارمزد برای شــارژ
منکارتازابتدافقطبرایباجههایشارژمنکارتشهرداریتصویبشدوهیچ
عامل فروش دیگری حق گرفتن کارمزد از شهروندان را نداشت .پس از تصویب
شورایشهراینکارمزدازباجههایشهردارینیزحذفشد.
مدیرعاملشرکتفناوریاطالعاتوارتباطاتمشهدبیانکرد:درصورتیکه
شهروندانباعامالن فروش شارژ منکارتکهکارمزددریافت میکنند،برخورد
کردندباشماره۱۳۷تماسبگیرند.
رجائیان با اشــاره اینکه نیروهای نظارتی ما با خاطیان برخورد خواهند کرد،
افزود:باتوجهبهاینکهچقدرتخلفمتخلفینمحرزشود،بهدستگاههاینظارتی
شهرداریمعرفیشدهومجازاتبرایاینافرادتعیینمیشود.
ویتاکیدکرد:دریافتکارمزدتوسطعامالنفروششارژمنکارتغیرقانونی
است .شــهروندان اگر با باجهای که خالف قانون عمل میکند ،مواجه شدند با
شماره ۶۱۲۹۱۵۱۳یا ۱۳۷تماس گرفته و باجه خاطی را به ما معرفی کنند ،ما
اینشکایاتراپیگیریمیکنیم.

