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در کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد تصویب شد

تبدیلچالشبهفرصت،
هنردورانتحریم
سید حسین احمدی سلیمانی *

یکی از ســتونهای اصلی اقتصاد ملی هر
کشوری ،فوالد و صنایع فلزی آن است؛ به
همین دلیل است که فوالد یکی از اصلیترین
مساله تحریمها محسوب میشود .صنایعی
چون خــودرو ،پتروشــیمی و فوالد رابطه
مستقیم با رشد جامعه ،میزان اشتغال و ...دارد .بنابراین طبیعی
به نظر میرســد که تحریمهای ظالمانه دولت آمریکا درست
نشانه گذاری شده است اما بدین معنا نیست که بتواند چرخ
تولید فوالد کشور را از حرکت باز دارد.
روزهای سختی را در رابطه با مبارزه جنگ اقتصادی در پیش
داریم و حتی ممکن است ایام سختی تری در آینده را داشته
باشیم؛ با این حال ،خود را برای روزهای بسیار دشوارتری آماده
میکنیم .اکنون نیز یک ســال و اندی از شدت این تحریمها
میگذرد و به نظر میرسد که تولید و صادرات فوالد در کشور
و خراسان رضوی افزایش یافته است.
گفتنی است که میزان تولید فوالد در شرکت مجتمع فوالد
خراســان  25درصــد افزایش پیدا کــرده و همچنین امروز
شــاهد رشــد  45درصدی صادرات این مجموعه هســتیم.
این آمــار و ارقام حاکی از آن اســت که در جنگ اقتصادی
مردان جنگوجویی هســتند که در برابــر این نامالیمتها
ایســتادگی و مقاومت کرده و تهدیدهــا را تبدیل به فرصت
میکنند .البته کســانی نیز هستند که در دوران تحریمها پا
بــه میدان میگذارند و با تفاوت قیمتی و حتی کمتر از نرخ
جهانی به بازار ورود پیدا میکنند و وارد معامالت و مذاکرات
میشوند .بنابراین آنطور نیست که تحریمها تمام دریچهها را
به روی ما بسته باشد؛ در هر صورت ما خود را برای مقابله با
مشــکالت پیش رو آماده کردهایم و البته باید گفت که فوالد
نیز در طول سالیان اخیر توفیقات خوبی در مقوله بومی سازی
داشته است .باید از ظرفیت افرادی نخبه و خبره بهره برد چرا
که با یاری و توانایی این افراد میتوان قطعهای که از خارج کشور
وارد میکردیم را بومی سازی کنیم.

راهبرد جهش اقتصادی زعفران

دنیای اقتصاد  -طبق تصمیم سرپرست سازمان توسعه تجارت و به پیشنهاد بخش خصوصی ،یک
درصد از مشوقهای صادراتی به برنامه جهش صادراتی زعفران اختصاص می یابد .این قولی که بود که
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق

ادامه در همین صفحه

سیدحسین ثنایینژاد

عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

باران که تند شد و مدت زیادی بارید به گمان اینکه
حتما در دره های اطراف مشــهد سیل جاری شده
است راهی آن مناطق شدم .دره زشک اولین مقصدم
بود .به منطقه خطر که رسیدم نیروی انتظامی راه را
بسته بود و به کسی اجازه عبور نمیداد .منطق کار
درست بود! حفظ امنیت مردم در برابر سیلی که هر
لحظه بیم آن می رفت خسارت بیشتری وارد کند
و جان عابران را به خطر اندازد .با نشان دادن کارت
شناسایی خود و بیان اینکه برای مطالعه سیل عازم
منطقه هستم از فرمانده آنها اجازه عبور گرفتم.
در باال دســت چندین قطعه از جاده بهوســیله
سیل تخریب شده بودند .نیروهای امداد با بیل های
مکانیکی و همچنان تحت حفاظت پلیس مشغول
ترمیم و تقویت نقاط خطر خیز بودند .ساختمانها و
رستورانهایی چند که بدون رعایت حریم رودخانه
ساخته شــده بودند تخریب شــده بودند و پلیس
مراقب باقیمانده اموال این ساختمان های تخریب
شده مشغول نگهبانی!
اکنون چند ماهی می گذرد از زمانی که سیلهای
بزرگی در بســیاری از مناطق کشــور خرابی به بار
آوردند .در این مــدت چندین بار از همان منطقه
و مناطق مشــابه دیگر بازدید کرده ام .هیچ اتفاق
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بازرگانیخراسانرضویبهفعاالنبخشخصوصیوتولیدکنندگانوصادرکنندگانزعفرانداد .برنامه
جهشصادراتیزعفرانطرحیاستکهباتوجهبهتمایلوزارتصمتبرایتفویضاختیارات،تدوینآن
بهکمیسیونکشاورزیاتاقمشهدمحولشدهبود...
صفحه3

رئیس اتاق ایران و مشهد
در نشست با خبرنگاران اعالم کرد

ایجادتشکلیبرایرسانهها
دراتاقبازرگانی
به منظور اتصال  4محور بزرگ شهری مشهد
آغاز شد

عملیات اجرایی
تقاطعغیرهمسطحآزادگان
صفحه 4

صدورروادیدافغانستان
آسانشد

در دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق مشهد عنوان شد

روایت بازرگانان از تسلسل  20ساله معضالت
صفحه 3

در مراسماتی همچون نمایشگاههای بومی سازی این
نیروهای خالق و مبتکر بیشتر شناخته شوند .بنابراین
نمیتوان گفت که اینگونه نمایشــگاهها و مراسمها
مثمرثمر نیستند؛ هنر ما باید این باشد که چالشها را
تبدیل به فرصت کنیم.
*مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان و عضو
هیات نمایندگان اتاق مشهد

وقتی سیل تمام شد برنامه پسا سیل چیست؟
جدیدی نیافتاده است ،بجز اینکه آب شستگی ها را
موقتا ترمیم کرده اند و ساختمان ها و رستورانهای
تخریب شــده را نیز دوباره در همان منطقه خطر
برپا ساخته اند!
نمی دانم پس از سیل آن همه پلیس و نیروهای
مهندسی متخصص کجا رفته اند که این مردم سهل
انگار به حال خودشان وانهاده شده اند تا باز مسیل ها
را تنگ کنند و خطر سیل خیزی را افزایش دهند تا
باز روز خطر برسد و آن نیروها کارشان را شروع کنند!
آنچه در باال توضیح دادم نمونه کوچکی بود از بی
برنامگی پساسیل! هنوز معلوم نیست با متجاوزین به
حریم رودخانه ها چه برخوردی می شود .هنوز معلوم
نیست چه تغییری در برنامه های آبخیزداری باالدست
حوضه های سیل خیز انجام می شود تا بارش شدید
دیگری سیل خانمان برانداز دیگری پدید نیاورد.
هنوز معلوم نیســت مدیریت سدهایی که برای
کنترل ســیل ساخته شده اند ،چه تغییری خواهد
کرد تا در آینده با رها سازی بی برنامه آب این سدها
سیل دست ساز ایجاد نشود .هنوز معلوم نیست بیمه
چه اصالحی در برنامه هایش انجام می دهد تا بتواند
پوشــش موثرتری برای کشــاورزان و سایر آسیب
دیدگان داشته باشد .هنوز معلوم نیست اصوال سیستم
امداد و نجات نیازی دیده است که وضعیت خدمات
رسانی اش را به هنگام وقوع سیل بهبود بخشد! هنوز
معلوم نیست هیچ برنامه آموزش عمومی برای مردم
تدارک دیده شــده است تا در حوادث مشابه آینده
بتوانند برخورد صحیحی با آنها داشته باشند .هنوز
معلوم نیست که آیا مجلس شورای اسالمی به فکر
اصالح قوانین موجود و
یا تصویب قوانین جدید
افتاده است تا بتواند در
حوادث آینده مســائل
حقوقی این حوادث را
حل و فصل کند.
به گمان من سیستم
مدیریت کشور در برابر
بالیایــی مانند ســیل
مبتنی بر مدیریت بحران

چالشیبهنام
ضمانتنامهارزی

صفحه3

تبدیل چالش به فرصت ،هنر دوران تحریم
رو کرده است .این در حالیست که وقتی فراخوانی را
برای طراحی و ساخت اینگونه از قطعات میدهیم تا
بتوانیم مشکالت صنایع خود را به این طریق مرتفع
کنیم ،بالفاصله شخصی پیدا میشود که با طراحی و
مهندسی خود آن قطعه را میسازد؛ این مساله نشان
میدهد که نیروهای جوان ،کارآمد ،مبتکر و خالقی
را داریم که باید بیشتر آنها را شناسایی کنیم .امیدواریم

دنیایاقتصادازگلوگاهمشکالتصادرکنندگان
خدماتفنیومهندسیگزارشمیدهد

عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

یادداشت

ادامه یادداشت
در مسائل گوناگون بسیاری مشاهده میکنیم که
در گذشــته قطعات از خارج وارد میشــدند اما این
تحریمها منجر شــده که یا به طور کل وارد نشوند،
یا نقل و انتقالهای مالی و پولی ما مسدود شود و یا
نقشه آن قطعات و ماشین آالت را در اختیار ما قرار
ندهند که این موضوع صنایع ما را با معضالتی رو به
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اســت نه مدیریت ریسک! این نوع مدیریت منتظر
می ماند تا حادثه بحران ساز رخ دهد ،آنگاه با شتاب
تمام ،همه نیروهایش را (نه چندان هماهنگ البته)
به مناطق حادثه دیده می فرستد تا بحران را مهار
کنند .پس از کنترل بحران ،نیروها به کار معمول شان
برمی گردند تا روزی دیگر و بحرانی دیگر!
مدیریت ریســک امــا به گونه ایســت که تمام
زیرســاخت ها و طرح های عمرانی بر اساس میزان
احتمــال وقوع حادثه در هر محل اجرا و ســاخته
میشوند .اگر چنین ساختار مدیریتی حاکم باشد
اصوال حوادثی که واقع می شوند ،منتهی به بحران
نمی گردند تا کســی بخواهد آنها را مهار کند .در
چنین نوع مدیریتی است که سیستم همواره برای
وقوع حادثه آمادگی کامل دارد.
پس از وقوع سیل های ابتدای سال جاری ،ما در
دانشگاه به این فکر افتادیم که زیرساخت های علمی
مدیریت ریسک ســیل را فراهم سازیم و در ادامه
همین کار را برای سایر مخاطرات انجام دهیم .سپس
از مســئوالن اداره کشور بخواهیم به دستاوردهای
علمی ما در این زمینه توجه کنند و اگر مقبول شان
افتاد ،آنها را به کار گیرند تا سیستم از مدیریت بحران
به مدیریت ریسک تغییر کند.
برای این کار یک دبیرخانه پژوهشی ویژه مدیریت
سیل در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شده است.
این دبیرخانه یک طرح جامع مدیریت سیل تدوین
کرده است که امید می رود با حمایت مسئوالن امر
بتوان آن را به سرعت به انجام رسانده و نتایج آن در
راستای تغییر ساختاری مدیریت بحران به مدیریت
ریسک استفاده شوند.
در اینجا با سپاس فراوان از روزنامه دنیای اقتصاد
برای انتشــار یادداشــت های «وقتی سیل آمد»...
این مجموعه را به پایان می برم ،بدان امید که این
اندک ،کمکی هرچند کوچک باشــد برای تعریف
ســرفصلهایی در زمینه مدیریت سیل کشور .اگر
مسئوالن روزنامه صالح بدانند ،تالش خواهم کرد آنها
را در مجموعه جداگانه ای تدوین و برای مسئوالن
امر در ســازمان های ذیربط ارسال کنم ،بدان امید
که مورد استفاده قرار گیرند.
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نجاتآب
در گرو اقتصاد آب است
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نمرهکارشناسانبهعملکرد۲سالهکمیسیونعمران

شایان حسینی راد دنیای اقتصاد -عمر کاری شورای پنجم به نیمه رسید .شورای شهر مشــهد در حالی نیمی از راه خود را پشت سر گذاشته که ادعای
خبرنگار
فراوانی مبنی بر تحقق بســیاری از وعدهها و تغییر چهره شهر مشهد دارد .بررسی این ادعا از آنجا که همیشه مصاحبهها و وعدهها و
ً
بیانیههادردسترسوهمچنیناقداماتانجامشدهعمومامشهوداست،کارچنداندشوارینیستهرچندکهبهزمانبیشتروبررسیهایکارشناسیو
نقدمنصفانهصاحبنظراناحتیاجاست.کمیسیونعمرانوشهرسازیشورایپنجمشایدپروعدهترینکمیسیوندربین10کمیسیونایندورهنبوده
ولی وضعیت باقیمانده از ادوار گذشته در حوزههای عمران و شهرسازی شهر مشهد باعث میشد معدود وعدههای کمیسیون جدید نیز از حساسیت
باالییبرخوردارباشدوالبتهکهاینگونهبود.نکتهمهمامازمانوانرژیبودکهپیگیریاسنادباالدستیوطرحهایجامعوتفصیلیمشهدازشوراگرفت.
طبق اذعان کمیسیون ،در دو سال گذشته تعیین تکلیف رفع نواقص طرح جامع و پیرو آن تصویب طرح های تفصیلی از اهم موضوعات چالش برانگیز
بوده که مرجع تصویب آن نیز اداره کل راه و شهرسازی است .لذا عمال جزو پیگیری های متعدد اقدام دیگری در ید اختیارات شورا نبوده و اسناد مهمی
چون طرح پهنه بندی حریم که از نواقص طرح جامع بود همچنان تصویب و ابالغ نشده است .اما ممارست کمیسیون در پیگیری این موضوع در دوسال
گذشته جالب توجه بوده است .آشفتگی در امور خدمات شهرسازی ازجمله بزرگترین دالیل نارضایتی شهروندان از وضعیت مدیریت شهری مشهد
و همچنین نحوه طراحی و اجرای پروژههای عمرانی که نوعی سردرگمی در آنها محسوس بود بهعالوه انواع پروژههای بزرگ عمرانی متوقف مانده به
دالیل مختلف که مهمترین آنها مشکالت قانونی و تفاهمی با شهرداری بود ،وضعیت نابسامان را در حوزه عمران و شهرسازی به چهره شهر مشهد
تحمیلکردهبود .درچنینشرایطیکمیسیونعمرانوشهرسازیقاعدت ًاکاردشواروپیچیدهایبرعهدهداشتهومسیراصالحاموررامیبایستازبین
انبوهنارضایتیهاوگالیههاوپروندههاینیمهتمامومشکالتقانونیوگاهقضاییمیجست.کمیسیونعمرانشورایپنجممشهدباشعارهاووعدههای
کمی کار خود را آغاز کرد؛ از بین شش وعده کلی و کالنی که از خالل سخنرانیها و مصاحبههای ابتدای دوره لیدرهای لیست امید که در انتخابات شورا
برندهشدهبودندوبهنامکمیسیونعمرانوشهرسازیاستخراجشده،میتوانگفتکهیکموردصددرصدتحققیافته،مورددومتاحدزیادیبهانجام
رسیدهوبایدمنتظرنتایجاقداماتباشیم.دردوبندباوجوداقداماتانجامشدهشایدنتواننمرهچندانکاملیبهکمیسیوندادوالبتهدوبندبسیارحیاتی
از وعدههای شورا در باب عمران و شهرسازی همچنان نتیجهای نداشته ،هرچند چشماندازی که شورا ارائه میکند آن است که در پایان عمر چهارساله
شورابهسرانجامروشنیخواهدرسید.
zوعده اول :بهروزرسانی حوزه شهرسازی

یکی از بزرگترین مشــکالت حوزه شهرســازی در
مدیریت شهری مشــهد نحوه خدماترسانی معاونت
شهرسازی به اربابرجوع و فعاالن صنعت ساختوساز بود.
گرفتاریهای بسیار شهروندان و مراجعان به شهرداری
به دلیل بوروکراســی طوالنی قوانین شهرسازی و روال
ســخت و پیچیده صدور مجوزها ازجمله پروانه و پایان
کار ،عالوه بر آنکه ســبب بــروز پدیده کارچاقکنی و
داللبازی در این حوزه شده ،هزینههای اجرای پروژهها
را باالبرده و مشکالت عدیده بر بدنه نحیف شده اقتصاد
ســاختمان ایجاد کرد ،نارضایتی چشمگیر عمومی در
بین شــهروندان نیز متوجه مدیریت شهری شده بود و
ازاینرو عجیب نیســت اگر اولین و شاید در دسترس
ترین وعده کمیسیون عمران و شهرسازی بهروزرسانی
حوزه شهرسازی باشد.
طی سال گذشته رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی
شورای شهر مشهد زمان نسبتاً مناسبی را برای بررسی
راهکارهای اصالح روند خدمات شهرسازی صرف کرده
و حتی در مصاحبههایی از وضعیت موجود گالیه و البته
از همکاری ضعیف شهرداری وقت نیز ناراحتی خود را
اعالم کرده بود.
بههرحال با تأکیدات کمیسیون و همکاریهای سازمان
فاوای شهرداری مشهد پروژه تسهیل صدور پروانههای
ســاختمانی و اصالح مهلت اتمام عملیات ساختمانی
به مراحل پایانی خود رســیده و طبق ادعای شهرداری
امروز روال درخواست و اخذ مجوزها در حوزه پروژههای
ال الکترونیکی و غیرحضوری انجام
ساختمانی بهطور کام ً

میشود و با توجه به شفاف شدن نرخ خدمات و افشای
اطالعات عمومی حوزه شهرسازی که در اختیار عموم
مردم قرارگرفته ،شهروندان نسبت به هزینهها و جرائم و
مجوزهای تکتک پروژهها و ساختمانهای شهر امکان
ال دست دالالن از
بررســی پیداکردهاند و اینگونه عم ً
این حوزه کوتاه شده و فعاالن ساختوساز میتوانند با
هزینههای کمتری پروژهها را به اتمام برسانند.
در کنار این اقدام ،کمیسیون مصوبهای را به تصویب
رساند که بر اساس آن شهرداری موظف شد برای صدور
پروانه و پایان کار پروژههای ساختمانی و سرمایهگذاری
بزرگ ،واحدی مستقل ایجاد کند .این مقوله را میتوان
از دو جنبه مورد بحث قرار داد؛ اول آنکه روال پیگیری
پروژههــای بزرگ از پروژههای خــرد و عموماً مردمی
جداشده و از این طریق مردم عادی که به دنبال مجوزهای
پروژههای کوچک خود هستند زمان کمتری را صرف

طی سال گذشته رئیس کمیسیون
عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد
زمان نسبت ًا مناسبی را برای بررسی
راهکارهای اصالح روند خدمات
شهرسازی صرف کرده و حتی در
مصاحبههایی از وضعیت موجود گالیه و
البته از همکاری ضعیف شهرداری وقت
نیز ناراحتی خود را اعالم کرده بود

انتظار برای مراحل کارشناسی و صدور مجوز خواهند کرد.
از سوی دیگر بررسی اجرای ضوابط و دستورالعملها در
پروژههای بزرگ با دقت نظر و تمرکز بیشتری انجامشده تا
احتمال بروز خطا و یا ایجاد رانتهای خواسته و ناخواسته
در این پروژهها کمتر شود.
شاید هدف دیگری که این مصوبه و این واحد مستقل
دنبال میکرد ،مربوط به یکی دیگر از وعدههای مرتبط
با کمیسیون در خصوص فراهم آوردن موجبات خروج از
رکود و گردش سرمایه و ایجاد اشتغال سریع با گسترش
صنعت ساختمان بوده است.
ساماندهی دفاتر پیشخوان شهرداری مشهد ،تسهیل
صدور پروانههای ساختمانی و اصالح مهلت اتمام عملیات
ســاختمانی (کوتاه کردن مدتزمان صدور پروانههای
ســاختمانی) و انتشــار عمومی اطالعات شهرسازی
(برای دســتیابی عموم شهروندان و شفافیت بیشتر در
تصمیمگیریها) ،ازجمله مصوباتی بود که مشخصاً در
این حوزه اثر داشته و سبب تحقق وعده کمیسیون شد.
بههرحال اولین و شــاید سادهترین وعده کمیسیون
عمران و شهرسازی ازنظر اجرایی به انجام رسیده ولی
با توجه به آنکه اوالً هنوز سامانههای اجرایی این قضیه
در ابتدای کار است و دوماً به دلیل مشکالت اقتصادی
در شــهر ،پروژههای عمرانی چندانی فعال نشــدهاند،
شــیوههای جدید خدمات شهرسازی به آن میزان که
باید آزمون نشــدهاند و شــاید االن نتوان به این اقدام
کمیسیون نمره داد اما حداقل میتوان گفت کمیسیون
شهرسازی شورای پنجم در برآورده کردن این وعده کار
خود را انجام داده است.
ادامه در صفحه4
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بازدیدهایمسئوالنوفعاالناقتصادی
ازدفتر«دنیایاقتصاد»

zمحتاطبودنبانکهادرصدورضمانتنامهها

محســن خنــداندل رئیــس
کمیسیونخدماتفنیومهندسی
اتاق مشــهد به نصف و نیمه عمل
شدنیااجرانشدندستورالعملها
توســط بانکها اشــاره کــرده و
میگوید :مقاطعی میگویند که باید حجم نقدینگی
بیشــتری را در بانک قرار دهید و یــا بهانههایی دیگر
میآورنــد که صدور ضمانتنامههــای بانکی را انجام
ندهند که تنها دلیــل آن هم ضریب باالی ریســک
فعالیتهایصادراتیبهویژهحوزهخدماتاست.
اما ماجرا تنها بــه این طرف مرز ختم نمیشــود و
دریافتکننــده ضمانتنامه هم تمایلــی به دریافت
خدمــات نــدارد؛ چــرا؟ به ایــن دلیل کــه میداند
فعالیتهای وارداتی او با ایران پرخطر و پرریسک است
دستگاه دیپلماسی کشور

و ماجرا به آنجا میرســد که
وارد میشود.
خنداندلدراینبارهتاکیدمیکند:زمانیکهدستگاه
دیپلماسی نتواند هماهنگی مناسبی میان حوزههای
پشــتیبانیکننده ،ســرویسدهنده و خدمات فنی و
مهندسی با کشورهای مقصد ایجاد کند ،این مشکالت
همچنانپابرجاخواهدماند.

دنیای اقتصاد از گلوگاه مشکالت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گزارش میدهد

چالشی به نام ضمانتنامه ارزی

zتغییرروابطدیپلماتیکبهمشکالتدامنزده

دنیای اقتصــاد -با وجود اینکه  10روزی از روز خبرنگار
میگذرد اما تحریریه دنیای اقتصاد در روزهای اخیر باز هم
میزبان مسئوالن و مدیران و فعاالن اقتصادی بود.
طی چند روز گذشته مسعود مهدیزاده مقدم مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ،مجید علیخواه معاون صنایع
کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان و محمد عالیی مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان از دفتر دنیای اقتصاد دیدن کردند.
جالل قربانی بافقی شهردار منطقه  2و مجید فرقانی شهردار منطقه
 3مشهد و مصطفی نعمتی شهردار منطقه ثامن نیز برای تبریک روز
خبرنگار ،سری به دفتر تحریریه دنیای اقتصاد زدند .برخی اعضای
هیات مدیره انجمن حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت خراســان
رضوی ،انجمن حمل و نقل چناران ،سرخس و فریمان و علیرضا
قرایی دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مشهد نیز از دفتر دنیای
اقتصاد دیدن کردند.

خبر

صدور روادید افغانستان آسان شد

دنیای اقتصاد -روند صدور روادید برای آن دسته از بازرگانان
افغانستان که با ایران تجارت می کنند بر اساس مصوبه شورای
ساماندهی مبادالت مرزی خراسان رضوی آسان شد.
به گزارش ایرنا ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی گفت :با هماهنگی سرکنســول ایــران در هرات ،صدور روادید
برای تجار افغانستانی آسان شد تا بازرگانان آن کشور بتوانند به راحتی
وارد ایران شوند .علی رسولیان افزود :همچنین بر اساس مصوبه شورای
ساماندهی مبادالت مرزی خراسان رضوی مقرر شد مدت زمان توقف
اتباع افغانستان و کامیونهای حامل کاال برای ورود و یا خروج از آن کشور
در مرز ایران کاهش یافته و هیچ مانعی باعث نشود خودرو یا فردی که
از مرز افغانستان وارد کشورمان می شود در نقطه مرزی معطل شود.
وی ادامه داد :طبق توافقات پیشــین استانداری خراسان رضوی با
مسئوالن والیت هرات افغانستان در حوزه صادرات فرآوردههای نفتی و
مبادالت کاال ،مقرر شد همه فرآیندهای ورود و خروج کاال در مرز و میزان
توقف کامیونها توسط گمرک دوغارون مورد شناسایی قرار گیرند و مدت
زمان اجرای تشریفات گمرکی و رفت و آمد کامیونها در گمرک کوتاهتر
شود .معاون استاندار خراسان رضوی گفت :از سال  ۱۳۹۶تاکنون سهم
خراسان رضوی از صادرات ایران به افغانستان روند افزایشی داشته است.
در این چارچوب حجم صادرات کاال از ایران به افغانستان از نظر وزن در
سال  ۱۳۹۶در مقایسه با سال پیشتر  ۲۲درصد ،در سال  ۱۳۹۷حدود
 ۳۰درصد و در چهار ماه نخست امسال  ۳۱درصد بیشتر شده است.

نجات آب در گرو اقتصاد آب است

دنیای اقتصاد -مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی گفت :ما معتقدیم که اگر آب ارزش واقعی خود را پیدا
کند دیگر شاهد هدر رفت آن در بخشهای مختلف نخواهیم
بود ،همچنین آب صرف فعالیتهایی میشود که ارزش اقتصادی
بیشتری برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایســنا ،علیرضا عامری با بیان این که «بازار آب» یکی از
مولفههای اقتصاد آب اســت ،عنوان کرد :در دشتهایی از خراسان که
محدودیت منابع آبی وجود دارد؛ آب صرف فعالیتهایی میشــود که
صرفه اقتصادی بیشــتری دارند ،با این وجود بــازار آب این فرصت را
میدهد که آب اختصاص یافته را صرف فعالیتهای اقتصادی سودآور
کنیم .وی افزود :بازار آب در راستای توسعه ارزش اقتصادی آب ،اجازه
را به متولی منابع آبی میدهد که دارندگان حقوق آبی یعنی فردی که
اجازه استفاده قانونی از یک منابع آب را داشته بتواند میزان آب برداشتی
خود را به صورت قانونی به فرد دیگری با حفظ حقوحقوقات خود طی
مدت مشخص واگذار کند.
عامری ادامه داد :به عنوان مثال یک چاه کشاورزی که با  30لیتر آب
درحال کار است برای حدود  5نفر اشتغا ل ایجاد میکند و از طرفی اگر
ارزش محصوالت حاصل از هر هکتار کشت حدود  2000تومان باشد با
دادن اجازه فروش آب به این فرد ،برای صنعت یا فعالیتهای ارزشمند
اقتصادی ،این مبادله در اقتصاد فرد تاثیر بهســزایی خواهد داشــت و
همچنین باعث رونق اقتصاد در بخشهای مختلف و سودآور خواهد شد.

مشــکل دیگر در صادرات خدمات فنی و مهندسی،
شــرکت در مناقصههای کشــورهای هدف است که
حمایت دستگاه دیپلماســی را میطلبد و در صادرات
خدمات ،اصلیترین عامل در گشــایش امور ،فعالیت
دســتگاههایی همچون وزارت امور خارجه است؛ وی
در اینباره میگوید :متاسفانه در این قسمت به واسطه
محدودیــت در تصمیمگیریهای فرامــرزی خود،
ضمانتنامههاهمتحتالشعاعقرارگرفتهاست.
کشورهایهدفازسرگرفتاریونداشتنفرددیگری
و به واسطه مقرون به صرفه بودن به سمت ما میآیند
اما تا جایی که این مقرون به صرفــه بودن از بین نرود،
از طریــق تهاتری حاضر به همکاری با ما میشــوند و
چون میخواهند تراز ارتباطات مالی خود را با ما مرتفع
کنند ،با قراردادهایی تالش میکنند ،این مناسبات را
انجام دهند .البته در داخل کشور خود ما نیز بانکها به
روشهایدرستکاررااجرانمیکنند.
رئیس کمیســیون خدمات فنی و مهندســی اتاق
مشــهد عنوان میکند :در حال حاضر مبالغ زیادی از
صدور خدمات فنی و مهندسی و پروژههای ما در عراق
و افغانســتان معوق مانده و در حوزه کشورهای CIS
همچون قرقیزستان ،ترکمنستان و تاجیکستان که با
ما رابطه خوبی داشتند ،االن به واسطه باال رفتن ضرایب
پوشش ریسک خدمات فنی و مهندسی معطل مانده و
تنهامتضررآنبخشخصوصیاست.
وی میافزایــد :نمیدانم که صــدور خدمات فنی و
مهندسیمابهکشورهایپرریسکحاشیهایمرتبطبا
خدمات میتواند یک فرصت و یا تهدید برای ما باشد،
به هر حال ،امروز شاهد صدور اینگونه خدمات به عراق،
افغانســتان و تا حدودی هم به سوریه هستیم و البته
در یک مقطع زمانی به واســطه ارتباط بهتر با برخی از
کشورهاصادراتخدماتفنیومهندسیفعالمیشود
اما با تغییر نگاه دستگاه دیپلماسی ،ما اصال فکر نکردیم
که فعاالن این حوزه باید چه کنند و به ســرعت پشت
آنهاراخالیمیکنیم.
خنداندل معتقد اســت که حــوزه صدور خدمات
فنی و مهندسی در اســتان از ظرفیت باالیی برخوردار
است؛ در برخی از زمینهها همچون تولیدات ارگانیک
در کشورهای پیرامون که فاقد این دانش فنی هستند،
میتوانیمخیلیجدیکارکنیم.راهاندازیسیستمهای
صنعتــی ،طراحیها ،آمــوزش و استانداردســازی،
راهســازی ،عمران ،برق ،مکاترونیــک ،الکترونیک و
نرمافزارخیلیحرفهامیتوانیمداشتهباشیممیتواند
نقطهقوتباشد.
حال با پیشرو بودن در عرص ه مهندســی میتوانیم
کشورهای بسیاری را مقصد صادراتی خود قرار دهیم؛
کشورهاییچونترکیه،آذربایجان،روسیهوکشورهای
عربی که راه توسعه را پیش گرفتهاند و یا میزان واردات
آنهابیشترازصادراتشاست،اماایننگرانیوجوددارد
کهباتغییردیدگاهدستگاههایدیپلماسی،اینخدمات
تحتالشعاع قرارگیرد.
به گفته خنداندل ،ترکیــه ،جمهوریآذربایجان،
ترکمستان ،تاجیکستان و ازبکستان در مسیر نوسازی
و بهسازی قرار گرفتهاند و ضریب ریسک کمتری دارند.
درست است که در عراق ،افغانستان و سوریه میتوان
اقدامات بیشتری را انجام داد اما به همان اندازه ضریب
ریسکهمبیشتراستوالبتهمیتواندنکتهمثبتیباشد
و رقبای ما کم هســتند اما نکته منفی آن هم این است
که ممکن است سرمایهگذاریهای تحت ثاتیر روابط
سیاسیقرارگیرند.یکیازمشکالتهمیشگیازفعاالن
بخش خصوصی از آن گالیه دارند ،نبود آمار دقیق است
و این بخش نیز مستثنی از این قضیه نیست .حتی اگر
همآماریباشد،آمارهایجزیرهایومقطعیاست.
zاولویت اتاق مشهد ،شناسایی فعالیتهای خدمات
فنیومهندسی

رئیس کمیســیون خدمات فنی و مهندســی اتاق

خنداندل:مقاطعیمیگویندکه
باید حجم نقدینگی بیشتری را در
بانک قرار دهید و یا بهانههایی دیگر
میآورند که صدور ضمانتنامههای
بانکی را انجام ندهند که تنها دلیل آن
هم ضریب باالی ریسک فعالیتهای
صادراتی به ویژه حوزه خدمات است

اینخدماتیکدانشفنیاستکهبهکشورهایهدف
صادرمیشودونمیتوانآنرادرگمرکثبتکرد.
وی ادامه داد :برخی از صادرکنندگان خدمات فنی و
مهندسیبهلحاظمسائلقانونیهمچونمالیات،بیمه
و ...ترجیح میدهند که میزان صــادرات خود را اعالم
نکنند البته در گذشته چون ســازمان توسعه تجارت
امتیاز خاصی را بــرای صادرات این نوع خدمات درنظر
گرفته بود و به همین دلیل آماری از میزان صادرات این
حوزه وجود داشت .در حقیقت به دلیل پراکندگی کار و
نبود جذابیتی برای اعالم میزان صادرات ،آمار دقیقی
وجودندارد.
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صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گلهمندند که چرا بانکها براساس آییننامه سال  89عمل و تبعیت نمیکنند

دنیای اقتصاد  -صادرات کاال با خدمات تفاوت جدی دارد؛ خریدار کاالی صادراتی یک جسم فیزیکی را دریافت میکند و دیگر
افسانهآشفته
خبرنگار
نگرانی بابت معامله وجود ندارد اما صادرات خدمات فنی و مهندسی همجنس مابقی کاالهای صادراتی نیست و ممکن است که
ی و مهندسی تعهدی به انجام کاری میدهد که عمدتا
ماهها و ســالها از آن استفاده شود و مشتری با آن در ارتباط باشد .صادرکننده خدمات فن 
ماهیتفیزیکینداشتهومیتواندشاملدانشفنی،تکنولوژیوایدهباشدودریافتکنندهاینخدماتبهدلیلاستمراریکهدارد،یکنگرانیبابت
انجام این نوع فعالیتها دارد .اینجاست که در عرصه خدمات فنی و مهندسی ضمانتنامههای ارزی ارزش زیادی پیدا میکند و با آن به خریدار این
اطمینانرامیدهدازعهدهکاردریکدورهزمانیمشخصبرمیآیند.درحقیقتیکنهادمالیوپولیتضمینمیکندکهاینفردکارخودرابهخوبی
انجامخواهدداد.امامدتیاستکهصدورخدماتفنیومهندسیخراسانرضویباکندیهمراهشدهوصادرکنندگاناینخدماتمهمتریندلیل
یدانند .فعاالن این حوزه میگویند مدت زیادی است که ما با بانکهای
این موضوع را عدم همراهی بانکهای استانی در صدور ضمانتنامه ارزی م 
استاندرخصوصضمانتنامههایارزیمشکلداریم؛هرچنداینضمانتنامهدربانکهایاستانمستقیماصادرنمیشودامامقدماتکاررافراهم
ودرخواسترابهتهرانارسالمیکنندوهمینکارهمدرخراسانرضویبهکندیوتوسطبرخیبانکهاانجاممیشود.بهگفتهمتولیانامر،شرایط
بینالمللیماپسازماجرایبرجاموتحریمهایآمریکاتغییراتیراداشته؛سوئیفتهاقطعشده،معامالتبینالمللیکشورتحتتاثیرقرارگرفتهو
ضریبریسکمعامالتایرانباسایرکشورهاباالرفتهاست.هردوطرفقضیهیعنیدریافتکنندگانوصادرکنندگانضمانتنامههایارزیدست
بهعصاراهمیروند؛یعنیبانکهایداخلیبهبهانههایمختلفازصدورضمانتنامهممانعتمیکنند.
مشهد در اینباره تصریح میکند :ما یک سیستم قابل
شناســایی برای این منظور طراحی نکردهایم؛ اولویت
اول کمیســیون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد
تبیینروشهایشناساییفعالیتهایفنیومهندسی
اســت؛ دلیل آن هم این اســت که خدمات نیازی به
خروج از مرزهای جغرافیایی ما ندارد و در سیســتمی
ثبت نمیشود تا بتوان میزان آن را سنجید زیرا میتوان
نرمافزاری را در یک فلش مموری خود قرار داد که ارزش
صادراتیچندصدهزاردالریداشتهباشد.
ویمیافزاید:البتهبهدلیلوجودثباتنسبیدرعراق
وضعیتبهبودیافتهاماتعدادیازشرکتهایمابهعلت
انحالل آرین بانک در افغانســتان ،صدور ضمانتهای
بانکی فعاالن ما دچار مشکل شده است .از طرفی دیگر،
ضریب سودآوری این فعاالن کاهش یافته زیرا ضریب
هزینههای مالی افزایــش پیدا کرده و البته در ماههای
اخیر وضع صدور خدمات فنی و مهندسی ما نسبت به
دورهگذشتهسالپیشبهبودیافتهاست.
zمقاومتسیستمبانکیدربرابرتفویضاختیار

علیاکبر لبافــی رئیس دبیرخانه
شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراســان رضــوی از
خواسته صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندســی ســخن گفته و
اظهارمیکند:شبکهبانکیکشوربایدبهاستانتفویض
اختیارکند.همانطورکهبانکهایتهرانایناختیاراترا
دارند ،باید در اختیار سایر اســتانها به ویژه خراسان
رضوی قرار گیرد زیرا ســطوح کارشناســی استان در
بخش خصوصی ،شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی
بسیاروسیعوقویاست.
وی به ضرورت حضور کارشــناس ارزی
بانک مرکزی در اســتان اشــاره میکند و
میگوید :این کارشناس باید عالوه بر مسائل
ارزی ،بر موضوعاتــی همچون تعیین نرخ
کاالها و ســنگهای زینتی اشراف داشته
باشــد .اگر چه سیســتم متمرکزی که در
مرکز وجود دارد ،به شدت مقاومت میکند
وبهنحویمیبینیماینتفویضاختیارکمتر
روی میدهد .صادرکنندگان خدمات فنی و
مهندسیگلهمندندکهچرابانکهابراساس
آییننامهسال89عملوتبعیتنمیکنند.
لبافی میگوید :در این آییننامه آمده بود
که همه بانکها این اختیار داشته باشند اما
اجرایی نشد .هماکنون هم بانک نمیگوید
آمادگی ندارد .بانــک تنها یک جمعبندی
اســناد و مدارک ارزی انجام میدهد .با این
حال خواست بخش خصوصی عملی شدن
صفرتاصدکاربهدستخوداستانهاست.

zآمادگیبانکهابرایصدورضمانتنامههای
ارزی

حسن مونســان دبیر
شــورای هماهنگــی
بانکهــای خراســان
رضــوی از آمادگــی
بانکهــا بــرای صدور
ضمانتنامههــای ارزی بــه صراحت خبر

میدهدو اظهار میکند :صادرکنندگان خدمات فنی و
مهندسیایناستکهضمانتنامهبدونارجاعبهتهران،
یعنی در استان ،صادر شود اما در این خصوص ضوابط و
آییننامههاییوجودداردکهبایدبهآنتوجهکرد.

بابازاده :با توجه به تحریمها ،آرین
بانک کابل و بانک مرکزی اجازه
صدور ضمانتنامه ارزی برای ایرانیان
نمیدهند .البته قرار است که صندوق
ضمانت صادرات تالش کند با بانک
مرکزی افغانستان مذاکراتی را انجام
دهند تا به عنوان جایگزین ضمانت
بانکی آرین بانک در افغانستان ،از
ضمانتنامه این صندوق استفاده شود
وی ادامه میدهد :شبکه بانکی استان تابع ضوابطی
است؛ بر همین اساس ،برای دریافت ضمانتنامه ارزی
باید مجوزهای ارزی از تهران اخذ شــود زیرا به لحاظ
حساسیتی که وجود دارد و جزو تعهدات ایران در خارج
از مرز اســت ،همه بانکها در مرکز تنها با اخذ مجوز از
تهرانضمانتنامهارزیراصادرمیکنند.
به گفته مونسان خواســته صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندســی به مرکز اعالم شــده امــا االن هیچ
بانکی در سطح کشور بدون اخذ مجوز از تهران قادر به
صدور ضمانتنامه ارزی نیست و همچنان این مساله

در دســت پیگیری است .اگر هم ســاز و کاری تعیین
شود که بانکهای اســتان بدون اخذ مجوز تهران این
ضمانتنامههاراصادرکنند،فرایندتسریعخواهدشد.
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای استان در مورد
اینکه چرا برخی بانکهای خراسان رضوی نمیتوانند
ضمانتنامــه ارزی صادر کنند ،میگویــد :واحد این
بانکها ارزی نیست که مجوزهای الزم را داشته باشند؛
این بانکها نادر هستند اما همه بانکهای بزرگ و مهم
فرایندمقدماتیضمانتنامههاراانجاممیدهندولیباید
فرایند اخذ مجوز درتهران صادر شود؛ البته نحوه صدور
ضمانتنامهبانکهابایکدیگرمتفاوتاست؛یعنیعالوه
بر اخذ مجوز از تهران ،خود ضمانتنامه در تهران صادر
میشود اما در برخی دیگر تنها مجوز از تهران دریافت
شدهوضمانتنامهدراستانصادرمیشود.
وی میافزاید :برای حل مشــکالت صادرکنندگان
خدمات فنی و مهندســی باید مساله به صورت کیفی
مورد بررســی قرار گیرد .البته اگر صادرکنندگان این
حوزه به ما بگویند که قصد صادرات به کدام کشوری را
دارند میتوان به صورت موردی و کیفی با بانک مرکزی
وارد مذاکره شــد تا ببینیم چه راهــکاری میتوان به
صورتموردیپیداکرد.
zتشکیل میز صادرات خدمات فنی و مهندسی
کشورهایمقصد

حمید بابــازاده رئیــس اتحادیه
صادرکنندگان خدمــات فنی و
مهندســی خراســان رضوی نیز
درباره نبود آمار صادرات خدمات
فنی و مهندسی تصریح میکند:

zاحتمال جایگزینی ضمانتنامه صندوق صادرات با
آرینبانککابل

رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان خدمــات فنی و
مهندسی اســتان با تاکید بر اینکه بیشترین صادرات
خراسان رضوی در افغانســتان انجام میشود ،عنوان
میکند :با توجه به تحریمهــا ،آرین بانک کابل و بانک
مرکزی اجازه صدور ضمانتنامــه ارزی برای ایرانیان
نمیدهند .البته قرار است که صندوق ضمانت صادرات
تالش کند با بانک مرکزی افغانستان مذاکراتی را انجام
دهندتابهعنوانجایگزینضمانتبانکیآرینبانکدر
افغانستان،ازضمانتنامهاینصندوقاستفادهشود.
بابازادهدرپاسخبهاینسوالکهبهچهکشورهاییاین
خدمات صادر میشود ،اظهار میکند :عالوه بر حضور
ما در تاجیکســتان ،برنامهریزیهایی برای حضور در
ازبکستاندرحالانجاماست.
میز تخصصی عراق نیــز در اتحادیه صادرکنندگان
خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تشکیل شده
و به زودی برای ازبکستان و افغانستان نیز این میز شکل
خواهد گرفت .وی درباره این مهــم میگوید :یکی از
خواص این میز آن اســت که خود شرکتها سکاندار
هدایت صادرات خدمات فنی و مهندسی میشوند و با
استفاده از این روش میتوان به آمار درستی دست پیدا
کرد.حجمصادراتخدماتفنیومهندسینیزافزایش
پیدامیکند.
در حقیقت گلوگاه مشــکالت ما تحریمها هستند
و ضمانتنامههای ایران مورد قبولشــان نیست اما به
گفتهبابازاده،اگرشرایطیبرایاینضمانتنامههافراهم
شود ،صادرات خراسان رضوی برای این حوزه در سال
به بیش از  500میلیون دالر در ســال میرسد .عمده
صدورخدماتدرحوزهعمرانیهمچونراه،ساختمان،
خطوط انتقال برق و تجهیزات شــهری است .البته در
حوزهصنعتینیزاقداماتیصورتمیگیرداماحجمآن
نسبتبهفعالیتهایعمرانیکمتراست.
بابازاده با اشــاره به ریســک باالی صدور خدمات به
کشورهایی همانند عراق ،افغانســتان و اخیرا سوریه
میگوید :با توجه به مراودات منطقهای و روابط مطلوب
این کشــورها با ایران ،میتوان صادرات خدمات فنی
و مهندسی به همسایگان داشت؛ البته فضای الزم نیز
در ســوریه در حال فراهم شدن اســت اما باید در ابتدا
بستر خدمات فنی و مهندسی توسط نهادهای دولتی
شکل گیرد تا شرکتها بتوانند در آن کشور حضور پیدا
کنندزیراباتوجهبهپرریسکبودناینمنطقه،نیازمند
توجه مسئوالن دولتی از منظر پوششهای بیمهای و
ضمانتنامههاهستیم.
وی میافزاید :از ســویی دیگر وضعیت داخلی این
کشــورها نگرانکننده اســت چراکه با تغییر شرایط،
مطالبات فعــاالن این عرصه بالتکلیــف خواهد ماند.
هنگامی که ســازمان توســعه تجارت راهی یافت که
بخش خصوصی بدون دغدغه و مشکالت ،کار خود را به
سرانجام برساند ،آن زمان است که صادرات میتواند در
کشورهاییمانندسوریهشکلگیرد.

مونسان:خواستهصادرکنندگان
خدمات فنی و مهندسی به مرکز
اعالم شده اما االن هیچ بانکی در
سطح کشور بدون اخذ مجوز از تهران
قادر به صدور ضمانتنامه ارزی نیست
و همچنان این مساله
در دست پیگیری است
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رئیس اتاق ایران و مشهد در نشست با خبرنگاران اعالم کرد

ایجاد تشکلی برای رسانهها دراتاق بازرگانی

مجموعهای از نامههای اتاق
بازرگانی (در فاصله سال  96تا
اوایل سال  )97به سران قوا،
وزرا و مسئوالن ارشد دولتی
در قالب کتابچه ای گردآوری
شده که در راستای شفافیت
بیشتر ،آن را در اختیار
رسانه ها قرار خواهیم داد

zضرورت افزایش رابطه خبرنگاران با
تشکلهایاقتصادی

رئیس اتاق ایران خــا ارتباطی بین
مســائل اقتصادی و فرهنگی و هنری،
ضرورت کاهــش این فاصله و کمک این
حوزه ها به یکدیگــر را مهمترین دلیل
برای ایجاد تشکل رسانه ها خواند و گفت:
دراینراستااتاقبازرگانیبهعنوانمرجع
تشکیل نشــکلها ،به دنبال انجام این
مهم اســت و الزمه این کار این است که
ابتدا تشکل را در چند استان ایجاد کنیم
و سپس در ســطح ملی به دنبال شکل
گیری آن باشــیم .بدیــن منظور اولین
تشکل رســانه ای در آینده ای نزدیک
در اتاق مشهد ایجاد میشــود تا رابطه
خبرنگاران با سایر تشکلهای اقتصادی
نزدیکتر شود و بتوانند از امکانات یکدیگر
استفادهکنند.
شافعی معتقد است اتاق باید باز هم در
برگزاری دوره های آموزشــی تخصصی
برای خبرنگاران خراسانی پیشگام باشد
زیرا در نهایت اتاق بازرگانی اســت که از
نتایج برگزاری دوره های آموزشی منتفع
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zدرخواستهای خبرنگاران از شافعی

در بخشی از این نشست ،خبرنگاران به
بیان نقطه نظرات و درخواستهای خود از
اتاقبازرگانیپرداختند.ایجادخبرگزاری
تخصصی با راهبری و مدیریت اتاق ایران،
موضوعی بود که از سوی نماینده صدا و
سیما مطرح شــد ،او همراهی اصحاب
رسانه در ســفرهای هیاتهای اقتصادی
به کشورهای مختلف به منظور انعکاس
دســتاوردهای این تعامالت اقتصادی
را نیز به عنوان یکی از درخواســتهایش
عنــوان کرد .اظهارنظر ســریع و صریح
نخبگان اقتصادی به ویــژه رئیس اتاق
ایران در مســائل روز کشور با استفاده از
شــبکه های اجتماعی و ضرورت بهره
گیری از بستر فضای مجازی برای ارتباط
نخبگان اقتصادی با آحاد جامعه نکته ای
بود که نماینده یکی از کانالهای خبری
مطرح کرد.
خبرنگار دنیای اقتصاد هم خواســتار
برگزاریدورههایآموزشیدرمحورهای
تخصصی اقتصــادی نظیر حمل و نقل،
معــدن ،صنعــت و ...با مشــارکت اتاق

بازرگانی شد .ضرورت تکریم و حمایت
از اصحاب رســانه ،مطالبه و حرکت به
سوی شفافیت از ســوی پارلمان بخش
خصوصی ،توجه به ضعف ها و نواقص این
بخش و برقراری ارتباط و تقویت احساس
مســئولیت بخش خصوصی نسبت به
مــردم و جامعــه و ...از دیگر موضوعات
و درخواســتهایی بــود که از ســوی
خبرنگاران در این نشســت مطرح شد
و این صراحت کالم با اســتقبال شافعی
همراهبود.

بر ایراد ما پافشاری کند ،دوستی و توجه
اش برای رفع آن اشــکاالت را به ما نشان
میدهد .ما همیشــه دارای نقد هستیم
و هیچکــس هم اندازه خبرنــگاران این
تیزبینی را ندارد و از تذکراتی که اصحاب
رسانهمیدهند،سپاسگزاریم.
وی دربــاره تالش بخش خصوصی در
نقش آفرینــی و اثرگذاری بر تصمیمات
کالن کشور نیز تصریح کرد :مجموعهای
از نامههای اتــاق بازرگانــی (در فاصله
سال  96تا اوایل ســال  )97به سران قوا،
وزرا و مســئوالن ارشــد دولتی در قالب
کتابچه ای گردآوری شده که در راستای
شفافیت بیشتر ،آن را در اختیار رسانه ها
قرار خواهیم داد؛ ما در نامه ها بســیاری
از چالش های امروز که ناشــی از ضعف
سیاستگذاری ها بوده ،پیش بینی کرده
و هشدار داده بودیم.
شــافعی یکی دیگر از اقدامات اتاق در
مسیر شــفافیت عملکرد خود را انتشار
گزارشــات ســنواتی مالی اتاق ایران بر
روی وب ســایت این مجموعه دانست و
افزود :هدف از این اقدام این است که این
موارد با شفافیت کامل در دسترس عموم
قراربگیرد.

دنیایاقتصاد-نشستامسالرئیساتاقبازرگانیایرانوخراسانرضویباخبرنگارانمشهد،حالوهواییمتفاوتنسبتبهسالهای
زهرا صفدری
خبرنگار
گذشته داشت؛ در این دیدار که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد ،خبری از پرسش و پاسخهای اقتصادی خبرنگاران
ازنفراولپارلمانبخشخصوصیایراننبودوجلسهبهسمتخواستههاودغدغههایحوزهخبریازاتاقبازرگانیسوقپیداکرد؛موضوعیکهالبته
با استقبال و ابراز خرسندی غالمحسین شافعی همراه بود .شافعی در این نشست قولهای امیدبخشی هم به خبرنگاران داد؛ از ایجاد تشکلی برای
رسانههادراتاقبازرگانیوکلیدخوردناینموضوعازاتاقمشهدخبردادوبرلزومبرگزاریدورههایآموزشیتخصصیبرایخبرنگاراناقتصادیاز
سویاتاقبابهترینکیفیتودعوتازبرجستهتریناساتیدملیدراینخصوصتاکیدکرد.قولیکهپارسالهمشافعیازآنسخنگفتوهمینیک
ماهپیشکارگاهروزنامهنگارینوینبرگزارشدواتفاقابااستقبالخوبخبرنگارانهمهمراهبود.
میشــود .وی همچنین بر لــزوم افزایش فعالیتهای
خبرنگاراندراتاقمشهدتاکیدکرد.

رئیس اتاق ایران و مشهد در بخشی دیگر از سخنانش
خطاببهخبرنگاراناظهارکرد:ماازنقدسازندهاستقبال

میکنیم و نیازمند نقد بیشتر هستیم زیرا هیچکس بر
همهمسائلومشکالتوایراداتشواقفنیستوهرکس

دردومیننشستکمیسیونتجارتاتاقمشهدعنوانشد

zدر ارتباط با توده مردم باید جبران
مافاتکنیم

وی در بخشــی دیگر از این نشست با
ابرازنگرانیازسقوطاخالقیدرجامعه،به
نقشومسئولیتاجتماعیاتاقبازرگانی
اشــاره و ابراز کرد :ارتباطــات ما در اتاق
بیشتر متکی بر مسائل اقتصادی است،
حال آنکه مسئولیت اجتماعی پارلمان
بخش خصوصــی کمتر از مســئولیت

است که متاثر از تحریم ها و شرایط غیرعادی شکل گرفته
اند؛ با این حال بررسی ما نشان می دهد که تعداد بخشنامه
های صادره توســط سازمان توســعه تجارت در یک سال
گذشتهحدود 13موردبودهکهعددباالیینیست.

در ارتباط با صنایع غذایی این چنین نیست و برای کسانی
کهسبقهصادراتیداشتهاند،کسینمیتواندمشکلیایجاد
کند .برای جلوگیری از فضای رقابتی منفی در بازار جهانی،
بایددربخشمعدنموضوعرامدیریتمیکردیم.

او البته به این نکته هم اشاره کرد که «برخی تصمیمات
و سیاستهای ارزی موجب ظهور پدیده کارت های موسوم
به اجارهای شــده و شــش هــزار و  447کارت بازرگانی
جدیدالورودکهسابقهصادراتنداشتند،نتیجهتصمیمات
ارزی اســت» مودودی اظهار کرد :دارنــدگان حقیقی و
حقوقی این کارت ها ،در مجموع 5/4میلیارد دالر صادرات
انجام دادنــد و فقــط از  445مورد از همیــن کارتهای
بازرگانــی ،نزدیک بــه 4/7میلیارد دالر صــادرات انجام
گرفته بود که آمار نگران کننده ای به شــمار می آید و اگر
سیاستهای ارزی تعدیل نمی شد ،این آمار به 15میلیارد
دالر هم می رســید و چه بســا تعداد کارت های صادراتی
جدیدالورود نیز افزایش می یافت .بازگشــت ارز حاصل از
صادرات از کشــورهایی که مبادله تجاری با آنها به صورت
ریالیانجاممیشود،دیگردغدغهصادرکنندگانبودکهدر
این نشست مطرح شد؛ مودودی در این خصوص نیز اظهار
کرد:درخصوصعدمبازگشتارزبرایصادراتریالی،بحث
برسرمستنداتیاستکهنشاندهدکهارزبهکشوربرگشته
است؛ در صادرات به این کشورها به طور قطع در جایی ارز
خارجی از طریق صرافی عوض شــده و به صورت ریالی به
ایران آمده ،مستندات این موضوع را ارائه دهید و ما پیگیری
می کنیم تا مشکلی ایجاد نشــود .رئیس سازمان توسعه
تجارت در خصوص بخشنامهای که تنها به تولیدکنندگان
اجــازه صادرات می دهد نیز اظهار کــرد :این موضوع تنها
برای بخشــی از کاالها مثل مواد معدنی صدق می کند؛ اما

مظفر علیخانی معاون فنــی و خدمات اتــاق ایران از
دیگر مهمانان این نشســت بود؛ او بــه صراحت از ضعف
سیاســتگذاری ها در بخش تجارت کشور سخن گفت و
افزود :ما در حال درجا زدن هستیم چون بسیاری از مسائل
و مشکالتی که در این جلسه از ســوی فعاالن اقتصادی
خراســان رضوی مطرح میشود ،همانهایی هستند که
20ســال قبل نیز گریبانگیر ما بوده اند .در گذر سال ها،
مشــکالتی را اصالح می کنیم اما با کوچکترین اتفاق به
هماننقطهاولبازمیگردیم.ویتصریحکرد:نظرمیرسد
اعتقادی به امر صادرات در کشور وجود ندارد و انگار که این
موضوع به عنوان زینت المجالس ،در نظام تصمیم گیری
کشور مطرح می شــود .در واقع این بحث «تنظیم بازار»
است که با هدف جلوگیری از بروز بحران های اجتماعی،
برای مسئوالن کشور دارای اولویت است و همین امر باعث
شــده تا هر لحظه و بنا به همین اولویت های تنظیم بازار،
تصمیماتی اخذ شود که حتی ممکن است به ضرر بخش
تولید و صادرات کشور تمام شوند .در واقع در روند مذکور،
رضایتمردمرابرمصلحتآنانرجحانمیدهیم.
علیخانی با اشاره به بررسی بخشنامه ها در کمیته ارزی
اتاقایران،گفت:بخشنامههابهطورخلقالساعهصادرمی
شودومسائلیوجودداردکهتولیدمارادرچنبرهمشکالت
قرار داده و عوارض آن به صــادرات و واردات برمی گردد و
طبیعتا به چرخه تولید خدشــه وارد می شود و در نتیجه،
کاالییبرایصادرکردنویاتهاتروجودندارد.

zظهور 6447کارت بازرگانی جدیدالورود

zبیاعتقادیمسئوالنبهصادرات
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راهبردجهشاقتصادیزعفران

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -گالیه صادرکنندگان خراســان رضوی ازسیاستگذاریهای غلطی که درحوزهتجارت اتفاقمی افتدوموجب اختالل در کار آنها
شده و دفاع سرپرست سازمان توسعه تجارت از عملکرد این سازمان چکیده دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی است .نشستی که با
حضورمحمدرضامودودیسرپرستسازمانتوسعهتجارتوبرخیدیگرازمسئوالناینسازمانبرگزارشدوفعاالناقتصادیلببهشکایتازسیاستهایارزیو
برخیتصمیماتدیگردرحوزهتجارتگشودند.البتهپیشازهمهغالمحسینشافعیرئیساتاقایرانوخراسانرضویدرایننشستبرلزومتعییننمایندهبخش
خصوصیازسویاتاقبازرگانیبرایحضوردرمحافلدولتیهاتاکیدکرد.شافعیایننکتهراپسازاشارهبهتاکیداتمعاوناولرئیسجمهوردربارهنظرخواهیازاتاق
برایتصمیماتاقتصادیبیانکردوگفت«ازآقایجهانگیریخواستیمتانمایندگانبخشخصوصیدرمجامعوشوراهاتوسطاتاقتعیینشوند.نبایدمرجعدیگری،
بنابهسلیقهخودنمایندهبخشخصوصیرابرایحضوردرساختارهایتصمیمسازتعیینکند».
zتاجرانبهجزکارتبازرگانیمجوزدیگریندارند

اولین تشکل رسانه ای در
آینده ای نزدیک در اتاق
مشهد ایجاد میشود تا رابطه
خبرنگارانباسایرتشکلهای
اقتصادی نزدیکتر شود و
بتوانندازامکاناتیکدیگر
استفادهکنند

درکمیسیونکشاورزیاتاقمشهدمصوبشد

روایتبازرگانانازتسلسل 20سالهمعضالت

امامحمدحسینروشنکرئیسکمیسیونتجارتاتاق
مشهد به بخشــنامه اخیر صادراتی اشاره و اظهار کرد «به
موجببخشنامهاخیر،یکبارهتمامیکارتهایبازرگانی
ازاعتبارساقطمیشود؛درواقعبخشنامههایاخیربهپروانه
تولیدکننده اعتبار دادهاند و تمامی کارت های بازرگانی را
باطل کرده اند و این بدترین کار ممکن است زیرا یک تاجر
به غیر از کارت بازرگانی هیچ مجوز دیگری ندارد و با ابطال
اینکارتها،عمالمسیرفعالیتتجاریاومتوقفمیشود.
پروانه بازرگانان کارت بازرگانی آنان اســت و بخشنامهها
گفته اند کســی که مجوز تولید را داشــته باشد می تواند
صادراتانجامدهداماایندرستنیست».
وی تصریح کرد :به عنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق
مشهد اعالم می کنم که برای ابهامات حوزه ارز که از سوی
فعاالن این عرصه مطرح می شود ،پاسخی ندارم چرا که در
میان انبوه بخشنامه ها گم شده ایم و نمی دانیم که وظیفه
یک صادرکننده امروز در قبال بازگشت ارز چه است؟ نمی
دانیم چطور باید صــادرات انجام داد که تبعاتی متوجه ما
نشود؟
پاسخ سرپرست ســازمان توسعه تجارت به این موضوع
البته چندان راهگشــا نبود؛ مودودی گفت :اینکه بگوییم
نیت سیاســت های مذکور آسیب زدن به تجارت خارجی
کشور بوده ،صحیح نیســت؛ به نظرم هنوز به درک و فهم
متقابل برای اینکه در تصمیم گیری ها سریع تر ،به موقع
تر و دقیق تر عمل کنیم ،نرسیده ایم و همین امر تبعاتی را
رقم زده است .وی البته در مقام دفاع از عملکرد سازمانش
هم درآمد و در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص پُرشماری
بخشنامههایصادرهمطرحمیشوند،بیانکرد:واقعیتاین
است که اگر بخشنامه ای صادر می شود ،به خاطر نیازهایی

اقتصادی آن نیست و به باور ما ،مسئولیت
فرهنگی نیز زیربنای بسیاری از مسائل
در ســایر حوزه هاست .توســعه زمانی
اتفاق می افتد کــه در توده مردم اثرگذار
باشد؛ برای ایجاد توسعه متوازن باید کار
را از روســتا آغاز کنیم و در این ارتباط در
گذشته نتوانستیم رسالتمان را به خوبی
انجام دهیم و رابطه ما با توده مردم قطع
و یا ضعیف بوده است و باید در این زمینه
جبران مافات کنیم .رئیس اتاق ایران بر
لزوم بهبود اعتماد اتاق و دولت به یکدیگر
تاکید و خاطرنشــان کــرد :البته بخش
خصوصی هم نقایصی دارد و کتمان نمی
کنیم که ممکن است شــماری در این
بخش به دنبال رانت باشند و اخالق حرفه
ای کسب و کار را رعایت نکنند.
معتقدیم که ارتقــای اعتماد تصمیم
گیران به بخش خصوصی ،در گرو رشــد
اخالق حرفه ای و ســالم ســازی فضای
کسب و کار بخش خصوصی است .البته
باور دارم که در این سالها ،این اعتماد رشد
بیشتری داشــته و دولت در عرصه های
مختلفی از بخش خصوصی نظرخواهی
میکند.

دنیایاقتصاد،سعیدکریمپور -طبقتصمیم سرپرست سازمانتوسعهتجارتوبهپیشنهادبخشخصوصی،یکدرصدازمشوقهایصادراتیبهبرنامهجهشصادراتیزعفران
اختصاصمییابد.اینقولیکهبودکهمحمدرضامودودیسرپرستسازمانتوسعهتجارتایراندرنشستکمیسیونکشاورزیوآباتاقبازرگانیخراسانرضویبهفعاالنبخش
خصوصیوتولیدکنندگانوصادرکنندگانزعفرانداد .برنامهجهشصادراتیزعفرانطرحیاستکهباتوجهبهتمایلوزارتصمتبرایتفویضاختیارات،تدوینآنبهکمیسیون
کشاورزیاتاقمشهدمحولشدهبودودرایننشستپیشنهاداتیبرایبهبودزیرساختهایتولیدوصادراتزعفرانتوسطبخشخصوصیارائهشد؛خواستهبخشخصوصیاین
بود که ازمحل درآمد صادرات زعفران،یک درصدبه زیرساختهایتولید اینمحصول اختصاصیابد ونهایتاقرارشدیک درصد ازمشوقهای صادراتیسازمانتوسعهتجارتبرای
اینموضوعدرنظر گرفتهشود.
zلزوم توجه به برندینگ زعفران

محمدرضا مودودی در این نشســت گفت :باید همه کشور ما
را به زعفران بشناســند چون این محصول ارزش افزوده زیادی
داشته و قدرت درآمدزایی و اشتغال باالیی دارد .ما تالش زیادی
در حوزه تولید زعفران داشــتهایم اما ســعی زیادی برای حوزه
برندینگ نکردهایم .باید توجه داشت کمترین میزان درآمدزایی
ازیکمحصولدربخشتولیدوبیشتریندرآمدزاییآندرناشی
از نوآوری ،برند و طراحی است.
مودودی ادامه داد :یکی از مشکالت ما این است که این برند از
دست ما خارج شده و دیگران بهتر از ما در این حوزه کار کردهاند.
کار سادهای نیست که این برند را به دست آوریم .این مهم نیازمند
یک همگرایی ملی اســت تا این هویت از دســت رفته به کشور
بازگردد.مانیزدراینماجراهمراهبخشخصوصیهستیم.
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران خاطرنشان کرد :برنامه
ما این اســت که یک برند در مورد زعفران تعریف ،تایید و تبلیغ
شود تا هنگامی که کســی خواهان ورود به بازار است ،با پشتوانه
آن برند وارد بازار شــود .این امکان میتواند دربرگیرنده بسیاری
از محصوالت از جمله زعفران باشــد .وظیفه ما حمایت از بخش
خصوصی اســت .اگر منابعی باشــد ،آن منابع در اختیار بخش
خصوصیاست.
zزعفران و سوغات در شرق مورد توجه قرار گیرد

علی شریعتیمقدم رئیس کمیسیون کشــاورزی و آب اتاق
بازرگانیخراسانرضوینیزگفت:بهدلیلافزایشخشکسالیها
و همچنین عدم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،بهای کاالی
صادراتی این حوزه روز به روز افزایش پیدا میکند .تغییر قوانین
و ممنوع و آزاد شدن صادرات و واردات برخی کاالها و همچنین
محدودیتهای ارزی نیز بر ســنگینی تحریمها افزوده است .از
دیگرسوبسیاریازخریدارانخارجیعالقهایبههمکاریباتجار
ایرانی ندارند .این مسائل به ما لطمه وارد کرده و به همین جهت
بخش خصوصی توقع زیادی از دولت دارد.

شــریعتیمقدم تصریح کرد :به طور کلی در شــرق کشــور
بایــد دو مقوله زعفران و ســوغات مورد توجه باشــد و روی آن
ســرمایهگذاری صورت گیرد .ما برای جهش صادراتی در حوزه
زعفران امکانســنجی کردیم و دانشگاه فردوســی نیز در این
خصوص یک طرح پژوهشی انجام داده است .یک مسئله دیگر
در این بخش ،مقرراتزدایی و حل مشــکالت تجارت است که
مهمترین آن مسائل مربوط به حوزه ارز می باشد .بانک مرکزی
برایحلمسائلارزیوصادراتیمربوطبهزعفرانبهماقولهایی
داده و امیدواریم به استناد همین مسئله ،چشمانداز مثبتی برای
صادراتزعفرانترسیمشود.

zالزام صادرکنندگان به واردات ارز نوعی پولشویی است

پس از وی غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران با
اشاره به اینکه امسال میزان تولید زعفران افزایش خواهد یافت
اما نرخ آن کاهش زیادی داشته گفت :با این افزایش تولید از یک
سو و دلسردی صادرکنندگان از ســوی دیگر ،بیشتر محصول
زعفران به صورت قاچاق از کشــور خارج خواهد شد .باید کاری
کرد تا تولیدکننده با صادرات آشتی کند .در این راستا الزم است
تکلیف ارز حاصل از صادرات روشن شود تا صادرکننده بداند با ارز
صادراتی خود چه باید کند .در حال حاضر ما نمیتوانیم ارز وارد
کشور کنیم و ضروری است شرایطی برای وارد کردن ارز به کشور
فراهم شود .باید توجه داشت حاشیه سود محصول زعفران ناچیز
است و جبران تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار را نمیکند .به نظر ما
واردات ارز به این شیوه نوعی پولشویی است که به صادرکننده
خسارتمیزند».

zآسیب زعفران ،توسعه پایدار در شرق کشور را دچار مشکل
میکند

محمدرضا اورانی رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز
خاطرنشــان کرد :مشکل اساسی ما این است که آن نظاممندی
بازرگانی که در بخشهای صنعت و خدمات وجود دارد ،در بخش
کشاورزی حاکم نیست .ما نیاز به ســاماندهی بازرگانی بخش

کشــاورزی داریم که باید الزامات آن تعریف شود .اگر بخواهیم
بازرگانی بخش کشاورزی را براساس بخش صنعتی ساماندهی
کنیم ،راه به جایی نخواهیم برد .وی تاکید کرد :اگر در این استان
یا خراسان جنوبی محصول زعفران آسیب ببیند ،هیچ محصولی
برای جایگزینی آن وجود نخواهد داشــت .در حقیقت کمک به
زعفران ،کمک به توسعه پایدار شرق کشور است .به همین جهت
ضروری است جمایتهای سازمان توسعه و تجارت فراتر از نقش
صادراتیاینمحصولباشد.

zافزایش صادرات زعفران رضایتمندی به دنبال نداشته است

فرشید منوچهری دبیر شــورای ملی زعفران نیز در ادامه این
نشست با بیان اینکه سال گذشته  386تن زعفران در  112هزار
هکتار زمین زراعی تولید شد ،عنوان کرد :از این میزان  281هزار
تن به ارزش بیش از  400میلیون دالر صادر شــده که نســبت
به ســال 35،96تا 37درصد رشد داشــته است اما این افزایش
صادرات ،رضایتمندی به دنبال نداشت چون بخش عمده آن در
سال 97توسط کسانی صورت گرفت که هیچ تجربهای در عرصه
صادرات این محصول نداشتند .وی افزود :در مقابل ،صادرکننده
واقعی درگیر پرداخت ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما
بودوقابلیترقابتباقاچاقوکسانیکهکارتهاییکبارمصرف
بازرگانی در اختیار داشتند را نداشت .در حقیقت صدور همین
کارتهاییکبارمصرفموجبرشدصادراتزعفران شد.
منوچهــری یکی دیگر از مشــکالت صادرکنندگان را خرید
زعفران توســط واردکنندگان و فروش آن به زیر قیمت کاالی
وارداتیخواندوافزود:شورایملیزعفرانبرایرفعاینمشکالت
اقدام به ثبت عالمت جمعی و برند ملی شورای ملی زعفران کرده
و در آینده نیز اقدام به ثبت جهانی آن خواهد کرد .همچنین یکی
از ارکان مدیریت صادرات زعفران صدور کارت اهلیت توســط
شورای ملی زعفران برای صادرکنندگان بوده است تا این بخش
ســامانی بگیرد که در این خصوص از ســازمان توسعه تجارت
درخواستهمکاریکردهبودیم.
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«دنیای اقتصادـ کارنامه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد را بررسی میکند

نمرهکارشناسانبهعملکرد ۲سالهکمیسیونعمران

ادامهازصفحهاول

با توجه به مجموعه مســائل طرحشــده در این
گزارش میتوان کمیسیون عمران و شهرسازی را با
نمره خوبی به عنوان یکی از قبولیهای دوره دوساله
شورایپنجمبرشمرد.

zدوم :طرحهای بالتکلیف باقی ماند ه از گذشته

zسوم :فراهم آوردن موجبات خروج از رکود و ایجاد
اشتغالسریعباگسترشصنعتساختمان

دیگر وعده کمیسیون عمران و شهرسازی شورای
شهر مشهد مربوط به تأمین زمینه گسترش صنعت
ســاختمان باهدف ایجاد رونق اقتصادی در شهر و
کمک به خروج از رکود بــود .در حال حاضر با توجه
بهشرایطاقتصادیچنداننمیتوانگفتکهاقتصاد
شــهر از رکود خارجشده باشد و البته همانگونه که
مســبب رکود این کمیســیون نبوده نمیتوانیم
کمیسیون عمران و شهرســازی را مسئول خروج از
رکود قلمداد کرد و به آن نمره منفی دهیم .به هر روی
این کمیســیون بهنوبه خود اقدامات جالبتوجهی
در این خصوص انجام داده است و شاید بتوان گفت
اگر جنس مصوبههای کمیســیون در دو سال اخیر
را بررسی کنیم شاهد تمرکز باالی کمیسیون روی
موضوعاتی بودهایم که مســتقیم یا غیرمستقیم به
این وعده مرتبط بوده است؛ مصوبههایی نظیر ایجاد
واحدمستقلبرایصدورپروانهوپایانکارپروژههای
بزرگ ،آییننامه بهرهبرداری اصنــاف از پیادهروی
معابر ،حــل معضالت پروژههای بــزرگ بهمنظور
راهاندازی مجدد پروژهها و الیحه رونق بخشــی به
ساختوســاز و ســرمایهگذاری ازجمله مصوباتی
بود که به اهتمام کمیسیون تکمیل و تصویبشده
و هرکدام میتواند بهنوعــی در رونق اقتصاد بخش
مسکنتأثیرگذارباشد.
در کنار آنها مســائلی مانند مصوبه عدم توقیف
بخشهای فاقد خالف ســاختمانی در پروژههای
عمرانی ،تســهیل صدور پروانههای ســاختمانی،
اعطای معافیتها و امتیازات بیشــتر در پروژههای
ساختوساز و سرمایهگذاری ،ارائه تسهیالت احداث
مجتمعهای ساماندهی مشاغل آالینده نیز از موارد
عملکرد کمیســیون بود که بهنوعی میتوانست به
تحققاینوعدهکمکشایانیکند.
همچنیناهتمامکمیسیونوالبتهمعاونتعمران
شهرداری در راهاندازی پروژههای کوچکمقیاس،

تا پیش از روی کار آمدن شورای
پنجم ،در اقصی نقاط شهر مشهد
بهویژه در مناطق بافت فرسوده
و بافت پیرامون حرم رضوی
پروژههایمتعددبزرگمقیاسی
بهصورت نیمهکاره رهاشده و
عملیات ساختمانی در آنها مدتها
تعطیلشدهبود

zازنگاهصاحبنظران

عکس :پایگاه اطالعرسانی شورای شهر

دومین وعده مهم که شورای شهر مشهد در حوزه
کمیسیون عمران و شهرســازی به شهروندان ارائه
دادهبود ،موضوع بسیار حیاتی پروژههای نیمهکاره
رهاشــده و بالتکلیف از دورههای قبل بوده اســت.
تا پیش از روی کار آمدن شــورای پنجم ،در اقصی
نقاط شهر مشــهد بهویژه در مناطق بافت فرسوده
و بافت پیرامون حــرم رضــوی پروژههای متعدد
بزرگمقیاسیبهصورتنیمهکارهرهاشدهوعملیات
ســاختمانی در آنها مدتها تعطیلشده بود .عمر
برخی از این پروژهها به حدود  ۲۰ســال میرسید و
با تکمیل شدن فاصله زیادی داشتند؛ وضع اسفناک
پروژههــا چنان بود که از طرفی نما و منظر شــهر و
خیابانها را بســیار نامطلوب جلوه میداد و از سوی
دیگرقفلشدنسرمایهعظیمیازشهرداریوبخش
خصوصی زیر خروارها مصالح را سبب شده بود.
مشــکالتی از جنس عدم تفاهــم و توافق قطعی
سرمایهگذارانوپیمانکارانباشهرداریویامشکالتی
که برای پــروژه ازنظــر ضوابط و قوانیــن اجرایی
پیشآمده بــود از دالیل توقف ایــن پروژهها بودند.
در پروژهای شــهرداری و سرمایهگذار بر سر سهم و
منافع خود دعوا داشــتند و در پروژهای دیگر تغییر
توافقهای اولیه سبب تغییر محاسبات اقتصادی و
تردید سرمایهگذار به ادامه پروژه میشد؛ مشکالت
این پروژهها در حدی بود که برخی از سرمایهگذاران
پروژه را رها کرده و شهر را ترک کردند و امید به حل
مشکلوبازگشتسرمایهخودنداشتند.
در چنین شــرایطی اقدام عملیاتی و کارگروهی
جالبتوجه کمیســیونهای اقتصــادی ،عمران و
شهرسازی و ســازمان اقتصادی شهرداری مشهد
با برگزاری جلســات متعدد و بررســی راهکارهای
برونرفت از مشــکالت باعث شد تا مشکل بسیاری
از این پروژهها حلشده و در مسیر ادامه ساختوساز
قرارگیرند.
برخــی پروژهها نیز به صالحدید کمیســیونها
از ســرمایهگذاران و پیمانکاران پس گرفته شــد .با
همه اینها ،میتوان گفت که این اقدام شورا تاکنون
تا حدود زیادی به ســرانجام رسیده و میتوان برای
کمیسیون شهرســازی در خصوص ممارست برای
رفعمشکالتقانونیپروژههانمرهقبولیلحاظکرد.

از بین شش وعده کالنی که لیدرهای لیست امید در انتخابات شورا در حوزه عمران مطرح کردهبودند ،یک مود صددرصد تحقق یافته است

متوســط و بزرگمقیاس در سطح شــهر ازجمله
پروژههای ترافیکی ،احداث تقاطعها ،بهســازی یا
ادامــه خیابانها و پروژههای روکش آســفالت نیز
بهنوعی تحرک جدیدی در صنایع مختلف شــهر
ایجاد کرده و ســبب تزریق گردش مالی به اقتصاد
شهرشدند.
هرچنــد در حال حاضــر پروژههای دردســت
شهرداریمشهدوضعیتکموبیشبهترینسبتبه
دوره گذشــته دارند اما با توجه به مشکالت مختلف
کشور نمیتوان گفت که اقتصاد شهر چندان از رکود
خارجشده و حتی این اقدامات کمیسیون توانسته
تأثیر خود را بگذارد اما با توجه به اینکه شــورا آنچه
از او انتظار میرفت را انجــام داده تنها میتوان این
ایراد را وارد دانست که کمیسیون نباید چنین وعده
ســنگینی که مدیریت همه امور تأثیرگذار بر آن در
دست شورا نیست را ارائه میداد.

zچهارم :توسعه مجموعههای زیربنایی و تفریحی
شهر از قبیل باغ وکیلآباد ،کشفرود و...

وعده دیگر شــورای شــهر که ربط مســتقیم به
کمیســیون عمران و شهرسازی داشــت؛ توسعه
مجموعههایزیربناییوتفریحیشهر،باغوکیلآباد،
کشف رود ،کمربند سبز و سایر مجموعهها و پروژهها
بود .البته قضاوت راحت نیســت که این اقدامات را
چقدر در لیست فعالیتهای مهم کمیسیون ثبت
کنیم چراکه توسعه مجتمعها و پیگیری پروژهها و
تکمیلفازهایجدیدوراهاندازیفازهایتوسعهجزء
دستور کار همیشه سازمانهای عمرانی قرار داشته و
ازرسالتهایشهرداریمشهدنیزبهشمارمیرود.
در دوره دوساله شورای پنجم نیز فازهای جدیدی
از باغ وکیلآباد ،پارک چهل بازه ،پارک کوهسنگی،
پارک خورشــید و برخی دیگر از اماکن تفریحی و
گردشــگری مشهد آغاز و تکمیل شــد .هرچند در
مواردی مانند کشــفرود شاهد تغییر روند خاصی
نبودیم اما در قبال آن پروژه جلوخان فردوســی در

زمانی کمتر از دو ســال به دو فاز تکمیلشده رسید
و پیشبینیها حاکی از آن است که فاز سوم آن نیز تا
پیشازپایانسالجاریبهبهرهبرداریبرسد.
اگر پیگیریهای کمیســیون در حل مشکالت
قانونی بلوار نماز و نظارت بر تکمیل مراحل عمرانی
آنرانقطهدرخشانیدرعملکردکمیسیونبدانیماما
به همان اندازه پروژه کمربند جنوبی که در این مدت
در ابر ابهام بیشــتری فرورفته و چشمانداز نزدیکی
برای راهاندازی و تکمیل آن وجود ندارد ،میتواند بر
عملکردمثبتکمیسیونسایهتاریکبیندازد.
zپنجم :پروژههای ویژه مناطق حاشیه شهر

دیگر وعده کمیســیون که میتوان گفت نسبتاً
کمتر از سایر وعدهها تحققیافته موضوع پروژههای
ویژه مناطق حاشیه شهر اســت .البته در این حوزه
کمیسیون عمران و شهرسازی شورا بیشتر تمرکز
خــود را روی موضوعات شهرســازی در خصوص
طرحهای تفصیلی و قواعد و ضوابط محدوده و حریم
شهر گذاشته بود؛ مصوباتی نظیر ساماندهی اراضی
بزرگمقیاس در محدوده و حریم شهر ،ساماندهی
طرحهایبافتهایناکارآمدشهریوتحصیلحریم
بزرگراه آزادی از اقداماتی بود که بهنوعی میتوانست
بخشی از منظور کمیسیون را در این حوزه برآورده

کالف سردرگم بافت ثامن
همه ذینفعان و زائران و مجاوران
را میآزارد .ازاینرو باوجود
اختالفنظرهایفعلیشایداعضای
شورای شهر مشهد در پایان دوره
خود آرزو کند که کاش هیچگاه
راجع به بافت ثامن وعدهای
مطرحنمیکردند

ردیف

شخصیتها


1

مهدی سالیانی (مدیر کل دفتر
فنی ،عمرانی و حمل و نقل
استانداری خراسان رضوی)

8

2

یک فعال اقتصادی

7

8

3

مهدی برادران (معاون
برنامه ریزی شهرداری
مشهد در دوره چهارم)

7

3

5

4

فعال رسانهای

6

5

5

5

6

شاخصها

کند ،اما شــاید بتوان گفت تنها پروژههای شاخص
در این موضوع انعقاد و آغاز قرارداد عمرانی ســاخت
واحدهای ارزانقیمت و برخــی پروژههای احداث
راهها و معابر ازجمله جاده دسترســی محمدآباد به
طرقدرحاشیهشهرباشد.
البته احــداث پارکها و فضای ســبز در مناطق
پیرامونی و کمبرخوردار نیز میتواند بخشی از رزومه
کمیســیون در این حوزه قلمداد شود اما بههرروی
آنچه از وزن «پروژههای ویژه مناطق حاشیه شهر»
انتظارمیرفتشایدبرآوردهنشدهباشد.
zششم :بررسی و تعیین تکلیف جدی بافت فرسوده
اطراف حرم

شایدتاریکترینبخشعملکردکمیسیوننسبت
به وعدههای ابتدای دوره را بتوان مربوط به وضعیت
بافت فرســوده اطراف حرم مطهر رضوی دانســت.
بررسی و تعیین تکلیف بافت فرسوده ثامن ازجمله
نکاتی بود که لیدرهای شورای پنجم در ابتدای دوره
رویآنمانورزیادیداشتند.باتوجهبهجمیعاتفاقات
پیشآمده در دو سال گذشته همچنان وضعیت بافت
ثامنازنظرشهرسازیونحوهاجرایطرحهایاصالح
و بهسازی نامشخص بوده و «بالتکلیفی» بزرگترین
معضل طرحهــا و پروژههای این منطقه به شــمار
میرود .هرچند با توجه بــه آنکه تعیین تکلیف این
منطقه و اصالح طرحها در حوزه اختیارات مدیریت
شهریمشهدنبودهواساساًوزارتخانهدیگریمسئول
طراحی و تصویب و ابالغ طرح است؛ غیر از پیگیری و
رایزنی کار دیگری از کمیسیون عمران و شهرسازی
در این حوزه ســاخته نبوده ولی همین پیگیریها
هم تاکنون به نتیجه مشــخصی نرسیده و همچنان
کالف ســردرگم بافت ثامن همه ذینفعان و زائران و
مجاوران را میآزارد .ازاینرو باوجود اختالفنظرهای
فعلی شاید اعضای شورای شهر مشهد در پایان دوره
خود آرزو کنــد که کاش هیچگاه راجع به بافت ثامن
وعدهایمطرحنمیکردند

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

10

9

10

10

9

حضور اعضا در فعالیتهای خارج از شورا با وظایف آنان
در شورا تداخلی ندارد و در ارتباط با هم دیگر است.

9

8

9

10

در حوزه کالن شورای پنجم در موضوع شهر مشهد
نسبتا موفق بوده است .در مسائل دیگر نیز تالش کرده
گرفتاریسرمایهگذارانرابرطرفکند.اینتوفیقاتاگر
بیشترازگذشتهنباشد،کمترنیست.

-

7

5.5

در توسعه مقطعی ،تغییرات باید واضح باشد و نظارت الزم
بر طرحها صورت گیرد تا جلوی از بین رفتن بیت المال
گرفته شود؛ شورا به جای توجه به مسائل اصلی به مسائل
فرعی توجه کرده و ضررهای میلیاردی در حوزه های
زیرساختی ایجاد کرده است.

-9

9

5

دیدگاه

سعید شعرباف (عضو
هیات علمی دانشگاه
امام رضا(ع)

ا

0

5

0

6

6

در این دوره به جای توجه به پروژههای بزرگ و پرهزینه
و به مراتب مهمتر ،تمرکز بر روی پروژههای کوچک
مقیاس و کمهزینهتر بوده و  8تا  10پروژه استارت
خورده است.

علیرضا قرایی
(دبیر کارگروه جمعیت
سازندگان مناطق مشهد)

-

-

-

-

-

9

بسياري از مصوباتي كه اين كميسيون در ارتباط با صنعت
ساختمان داشتهاست ،اغلب مواردي بوده كه انجمنها و
تشكلهايتخصصیصنعتساختمانمشهددرجلسات
مشترك با اين كميسيون طرح کرده بود ،گرچه خواست
اين تشكلها و انجمنها تصويب اين مصوبات بوده اما
نقش آنها در طرح و ارائه و تصويب آن ديده نشد.

عملکرد کمیســیون عمران و شهرسازی در بین
صاحبنظران و منتقدان یک طیف خاکســتری از
موافقان و مخالفان ایجاد کرده اســت و هیچکدام از
دو دسته به طور کامل عملکرد کمیسیون را مثبت
یا منفی قلمداد نکردهاند؛ در عین حال با نگاه مثبت
به اتفاقاتی که در کمیســیون افتاده ،حجم کارهای
باقیمانده برای کمیسیون را چالش بزرگ اعضای آن
در دو سال آینده میدانند که به سرانجام رسیدن هر
کدام از آنها میتواند عیار کاری کمیسیون را بیشتر
مشخصکند.
به طور کلــی موافقان نکات مثبت کمیســیون
را در تالش برای حل مشــکالت ســرمایهگذاران و
پروژههای بزرگ عمرانــی ،اقدامات و پیگیریهای
مربوط به حوزه بلندمرتبهسازی و تعیین تکلیف آن
در طرحهای باالدســتی و اســتفاده به جا و درست
از نیروهای تخصصی و با دانش که ســبب افزایش
بهرهوریاینکمیسیونشدهدانستند.
اما در مقابل یکی از مهمترین نکاتی که بیشــتر
منتقدان به آن اشاره داشتند ناتوانی کمیسیون در
حل مشــکالت موضوعات قدیمی از جمله کمربند
جنوبی ،ارتفاعات مشهد ،پروژه آبادگران و بافت ثامن
بود.ضمناینکهمنتقدانعملکردکمیسیونعمران
شورای شــهر بر یک موضوع متفقالقول بودند که
پروژههای عمرانی آغاز شده در دوره عملکردی این
کمیسیون هر چند از نظر تعداد و تنوع سطح خوبی
را دربرگرفته اما بیشتر پروژه های کوچک و متوسط
و ســطحی بوده که نمیتواند تاثیر چندانی در حل
مشکالتشهرازجملهمشکلترافیکداشتهباشد.
آنچــه از ارزیابی منتقــدان در مــورد عملکرد
کمیسیونبرداشتمیشود،نگاهمالیموخاکستری
واحتماالامیدواربه آیندهبودهاستچراکههیچکدام
از منتقدان که در مورد عملکرد کمیسیون اظهارنظر
کردهاند بهطور مطلق اقدامات کمیسیون را نفی و یا
تایید نکرده و بر روی نوار متوسطی از خوب و ضعیف
اظهارنظرکردهاند.
اگــر در پایان ایــن دوره وضعیت بافــت ثامن به
سرانجاممشخصینرسدشایدهیچکدامازعملکردها
و وعدههای تحققیافته کمیســیون شهرسازی در
خاطرهها باقی نماند و شاید اگر قسمت مکانیزه شده
خدمات شهرســازی برنامههای مدنظر کمیسیون
را بهدرســتی اجرا کــرده و نظر مــردم و مراجعان
بــه شــهرداری را تأمین کنــد ،آنچنــان موجب
رضایتمندی در بین مردم میشود که دیگرکسی به
نواقصووعدههایاجرانشدهکمیسیونتوجهینکند.
بههرحال دو ســال میتواند زمان خوبی برای اجرای
برنامهها و دستیابی به اهداف باشد .هرچند در دو سال
آینده با توجه به تصویب و ابالغ برنامه میانمدت ۹۷
تا  ۱۴۰۰بخشهای مختلف مدیریت شهری آزادی
عمل گذشته را نداشته و ناچار خواهند بود روی مسیر
منطقیتریحرکتکنند.همچنیناینبرنامهاهدافی
را برای هر بخش مدنظر قــرار داده که در بازه زمانی
مشخصی باید به آنها برسد لذا از این منظر شاید دو
سال فرصت چندان زیادی هم به شما نرود.

ارزیابیعملکردکمیسیونعمرانو
شهرسازیدرشششاخص

برای بررسی عملکرد کمیسیون عمران و
شهرسازی ابتدا شش شاخص را استخراج
کردیم و سپس نقطه نظرات صاحبنظران و
کارشناسانومسئوالنرادرخصوصهرشاخص
جویاشدیم.نخستینشاخصافزایشساختو
ساز قانونی است ،شاخص دوم عملکرد شورا
در پروژههایی است که از دورههای گذشته
برای آن به ارث رسیده (پروژههایی چون
اراضی پادگان و کمربند جنوبی) ،شاخص سوم
عملکردکمیسیوندرپروژههایعمرانیاست
که شورای پنجم آغازگر آن بوده (پروژههایی
چونتقاطعغیرهمسطحرفسنجانیوچپگرد
شهید ناصری) ،شاخص چهارم عملکرد شورا
درحوزهبلندمرتبهسازیوشهرسازی،شاخص
پنجم مربوط به فعالیت خارج از شورایی رئیس
کمیسیون و شاخص ششم درباره ارزیابی
عملکرد کلی کمیسیون عمران و شهرسازی
شورایشهرمشهداست.

عملکرد کمیسیون عمران و شهرسازی در
بینصاحبنظرانومنتقدان
یک طیف خاکستری از موافقان و
مخالفان ایجاد کرده است و هیچکدام از
دو دسته به طور کامل عملکرد کمیسیون
را مثبت یا منفی قلمداد نکردهاند

سامانه ارتباطی3000224800:
یادداشت

نقشمسئولیتاجتماعیدرتوسعهکسبوکار
نیکتا حسیننیا *
در سالهای اخیر مفهوم مســئولیت اجتماعی
سازمانها به عنوان موضوعی مهم و نیازمند توجه
درحوزهمدیریتمطرحشدهاست؛تغییراتسریع
در کســبوکارهای امروزی ،شرکتها را مجبور
کرده تا با بکارگیری اســتراتژیهایی برای بقای
سازمان ،هم بتوانند بر مزیتهای جاری شرکت تمرکز داشته باشند و
هم در ســرمایهگذاری فعالیتهایی که سبب کســب مزیت برای
موقعیتهایآتیشرکتمیشود،مشارکتکنند.
همچنینمسئولیتاجتماعیسازمان،مفهومیاستکهرابطهبین
کسب و کار و جامعه را توضیح میدهد.بسیاری از محققان ،مسئولیت
اجتماعی را به عنوان یک مدل کسب و کار تعریف کردهاند که میتواند
به تغییر نگرش مدیران شرکتها کمک کند و برخی دیگر از محققان،
مســئولیت اجتماعی را به عنوان یک الگوی جدید کسب و کار بیان
کردهاندکهموجببازگشتسرمایهوحداکثرسودمیشود.
بنا بر گزارش منتشــر شــده در  ، CSR-HUBبا بررسی حدود
 17هزار شــرکت از  139کشور جهان ،مسئولیت اجتماعی برخی از
شــرکتهای موفق از جمله گوگل ،مایکروســافت ،وال مارت ،اپل و
سامســونگ به ترتیب  91 ،73 ،99 ،89و  85درصد اعالم شده است.
در این گزارش زیرشــاخصهای مسئولیت اجتماعی در چهار سطح
جامعه ،محیــط ،کارمندان و دولت طبقهبندی شــده ،که دارای 12
مولفههستند.
امتیاز گوگل در مولفه تولید  81درصد و ســود  94درصد اســت،
همچنینامتیازسامسونگدرمولفهتولید 82درصدوسود 91درصد
اســت ،اپل نیز دارای امتیاز 79درصد در تولید و 81درصد در ســود
است .با بررسی امتیاز این شــرکت در مولفههای تولید و سود که به
عنوان شاخصی برای کسب و کار در نظر گرفته شده ،درمییابیم ،اکثر
شــرکتهای فوق دارای طیف متنوعی از اهداف و ابتکارات در زمینه
مسئولیتاجتماعیهستندکهبهعنوانیکیازابعادمهمفعالیتهای
عملیاتیشرکتهادرنظرگرفتهشدهاست.
این شرکتهای موفق ،فعالیتهای مختلفی را در جهت خدمت به
جامعه به ویژه در بخش فنــاوری و علم انجام دادهاند .به عنوان نمونه،
برخی از پروژههای متنوع اجتماعی سامسونگ همچون جلوگیری از
بیابانزداییبهمنظورحلمشکالتگردوغبار،بازسازیمسکن،توزیع
چترهای شــفاف برای ارتقای ایمنی عابر پیاده ،برگزاری مراسمهای
مختلفکمکرسانیبانهادهایخیریهو...است.
تهیه و تدوین دستورالعملهای سازمانی به منظور متوقف کردن
اعمال غیراخالقی ،منع سیاســت کار کودکان زیر ســن اشــتغال،
پشــتیبانی از تفاهم متقابل فرهنگی ،اطمینان از شــفافیت بانک
اطالعاتی عملکرد شرکت ،پاســخگویی به تقاضای اجتماعی و ...از
دیگر تاثیرات مثبت بعد مسئولیت اجتماعی شرکتهایی است که به
دنبالدستیابیبهمشروعیتاجتماعیهستند.چراکهدریکمحیط
اقتصادی ناســالم ،امکان کسب سودآوری شرکتها در کوتاه مدت با
محدودیت مواجه میشود .همچنین با ارتقای فرهنگ احترام و ایجاد
سیستمهای اجتماعی مسئولیت پذیر ،ارزش تجاری شرکتها نیز
پایدار میماند .با توجه به آنکه امروزه جامعه با چالش های متعددی
روبه رو است ،شرکتها باید با رویکرد کمک به مردم در ایجاد مهارت و
مساعدتبهافرادبرایورودبهبازارکسبوکارباایجادسیستماشتغال
محوردرکنارنردبانفرصتهایپیشرو،مسئولیتاجتماعیشرکت
را که یکی از عوامل اصلی بقای هر شرکت است ،به عنوان مزیت رقابتی
شرکت توسعه داده ،تا در عرصه کسب وکار دارای ارزش باشند و پایدار
بمانند.
*کارشناسارشدمدیریتکسبوکار

خبر
بهمنظوراتصال 4محوربزرگشهریمشهدآغازشد

عملیات اجراییتقاطعغیرهمسطحآزادگان

دنیای اقتصاد -عملیات اجرایی احداث بزرگ ترین تقاطع
غیرهمسطحشمالشرقکشوربهمنظوراتصال4محوربزرگ
شهری در مشهد ،همزمان با سالروز ورود آزادگان به کشور
آغازشد.
محمدرضا کالیی شهردار مشــهد با بیان اینکه مهمترین پروژه در
مجموعه ۱۲پروژهبرای تقاطعهایغیرهمسطح مشهد،پروژه میدان
نمایشگاهاست،عنوانکرد:آغازعملیاینپروژهدرچهارسطحتعریف
شــده و تالش می کنیم طی مدت  ۲۴ماه کار را به اتمام برسانیم.به
لحاظ موقعیت آتی ،موقعیت فعلــی و کاربری های مهم این منطقه
مثلنمایشگاهبینالمللیمشهد،منطقهگردشگریطرقبه-شاندیز،
مجموعه چهل بــازه و ...هم ه اینها باعث توجه ویژه به این قســمت
خواهدبود.
وی با بیان اینکه تقاطع چهارســطحی آزادگان ،اولین پروژه چهار
سطحی مشهد اســت افزود :در حال حاضر مردم برای استفاده از این
مسیر زمان زیادی در ترافیک تلف میکنند که امیدواریم با این پروژه
که در  ۴سطح تعریف شده است ،این مشکالت رفع شود .تالش ما بر
این است که طی مدت ۲۴ماه کار را به اتمام برسانیم .این پروژه با اعتبار
پایه 200میلیاردتوماناجراخواهدشد.
کالیی افزود :بنا اســت طی چند ماه آینــده اصالحاتی در انتهای
بلوار وکیلآباد اتفاق بیفتد و تقاطع غیرهمســطح مجیدیه -آیتاهلل
هاشمیرفسنجانیبرایساکنانشمالغرباجراییشودونبایدهیچ
یدراینتقاطعاتفاقبیفتد.
مکثترافیک 
شهردار مشهد گفت :احداث این تقاطع  4سطحی منجر به اتصال
چهار محور بزرگ مشهد شامل بلوار نمایشگاه به بلوار آیت اهلل هاشمی
رفســنجانی(میثاق) ،بلوار امام علی (ع) به بلــوار مهدیه و دو چپگرد
بولوار امام علی(ع) به ســمت وکیل آباد و بلوار مهدیه به ســمت بلوار
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی خواهد شد و حجم ترافیک نیز کاهش
خواهدیافت.

