خراسان رضوی برای ایجاد بازار
متشکلارزیآمادهاست؟

موانع راهاندازی ساز و کاری
برایساماندهیارز
ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه 3

278

کارشناسان به عملکرد  2ساله کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد نمره دادند

بازارمتشکلارزی؛
یکقدمتااجرا 100قدمتاتحقق
محمدحسین روشنک *

بازار متشکل ارزی عنوانی مفهوم و روشن
نیست؛ به نظر من بازار ارز باید آزاد باشد
و قیمت آن هم آزاد تعیین شود اما دولت
در یک حد مشخصی میتواند مداخالتی
در آن اعمال کند .باید توجه داشت دولت
میتواند به کاالها یارانه بپردازد ولی به ارز نه .تخصیص یارانه
به ارز کار اشتباهی است .تخصیص یارانه به کاال هم باید در
سیســتم توزیع آن و پیش از آن لحاظ شــود .با ارز 4200
تومانی کاالهایی وارد میشود که این یارانه دولت به واردات،
معموال به سفره مردم نمیرسد .در واقع این ارز در بین راه
مستهلک میشود و به جیب دستاندرکارانی میرود که در
فرایند واردات حضور داشتهاند .برای کنترل بازار ارز نیز باید
مکانیسمی تدوین شــود .چنین مسالهای خواست بخش
خصوصی اســت .ارز باید تکنرخی و آزاد باشد .دولت اگر
بخواهد برای بخش آسیبپذیر جامعه کاری انجام دهد ،باید
فرایند دیگری را درنظر بگیرد؛ پرداخت یارانه به ارز موجد
رانت خواهد بود و آن یارانه به سفره مردم نخواهد رسید و
وقتی کاالیی با ارز یارانهای به دست مردم میرسد ،قیمت
آن برمبنای ارز آزاد خواهد بود .به همین جهت بهتر است
ارز تکنرخی باشد و به صورت آزاد قیمت آن تعیین شود؛
اما این نرخ باید توسط دولت مراقبت شود .به عقیده فعاالن
اقتصادی واحد بودن نرخ ارز اتفاق مثبتی است .خود انتظام
بودن بازار ارز در مقطعی شدنی است .نرخ آزاد ارز نیز دقیقا
بر همین معنا تاکید دارد اما باید توجه داشت آزاد بودن نرخ
ارز بدون مداخله دولت ،امری اشتباه است .در حقیقت دولت
باید به اندازه نظمدهی در این بازار دخالت کند .خوشبختانه
در سیستم بانکی نیز صرافیهای معتبر و قدرتمندی وجود
دارد .در واقع سیستم عملیاتی بازار پولی و ارزی کشور برای
راهاندازی بازار متشکل ارزی پاسخگو است .اگر نرخ ارز آزاد
باشد و بازار متشکل بر پایه ارز آزاد شکل گیرد ،دولت نیز به
عنوان یک تقاضا و یا عرضهکننده میتواند به آن وارد شود.
ادامه همین صفحه

نمره فرهنگ مدیریت شهری

دنیای اقتصاد ،ســعید کریمپور-
نگرشهــای مربوط به توســعه در
کشورهای شرق آســیا در همایش
«اقتصاد ایران در پیچ و خم توسعه»
با نگاهی به تجربه ژاپن ،کره جنوبی
و مالزی در اتاق بازرگانی مشــهد
بررسیشد.
فرشــاد مومنی اســتاد اقتصاد
دانشــگاه عالمه و محمد نقی زاده
استاد دانشگاه میجی ژاپن به عنوان
سخنرانان میهمان در این همایش
حاضر شــدند و به بیان دیدگاههای
خود پرداختند؛ شاه بیت موضوعات
مطرح شــده درباره تفاوت نگرش
به توســعه در کشــور ما نسبت به
کشورهای مزبور بود و کارشناسان،
یکی از علل مشکالت کنونی ایران
در مسیر توســعه را همین موضوع
دانستند.
ایرانی که به گفته نقــی زاده 70
سال اســت که در حال توسعه بوده
و هنوز هم به توسعه یافتگی دست
نیافته است .در این نشست گره های
اصلی اقتصاد کشور و موانع آن مورد
بررسی قرار گرفت؛ به عقیده مومنی
اساســا در برنامه های توســعه ای
کشور دیدگاهی در خصوص توسعه
و تعریف آن وجود نداشــته و همین
ماجرا توسعه و حدود آن در کشور را
با ابهام مواجه کرده است.
صفحه 2

آلشیخ:برایحریمحرمنظرخراسانیهارا
نپرسیدندوحاالازگفتوگومحوریمیگویند

دالیلاعتراضمدیرانشهری
بهسخنانحناچیدرمشهد
صفحه 4

افتتاحوکلنگزنی 28پروژه
حوزهآبدرهفتهدولت

در همایش اقتصاد ایران در پیچ و خم توسعه در اتاق مشهد مطرح شد

نوع نگرش به توسعه ،مشکل اصلی اقتصاد ایران
اخبار رسیده ،فردی که قرار است مدیریت بازار متشکل
ارزی را بر عهده گیرد ،خود فعال یک صرافی است که
شخصیت سالم و توانمندی دارد.
*رئیس کمیسیون تجارت
اتاق بازرگانی خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -عمر شورای پنجم مشهد به نیمه رسیده و حاال فرصت مغتنمی برای بررسی کارنامه دو ساله شورا از نظر میزان دستاوردها ،بر اساس
وعده ها و شعارهاست و احتماال یکی از بهترین شاخصهای بررسی عملکرد شورای پنجم لیست وعده ها و برنامههایی است که در ابتدای کار
شورا اعالم شده بود و امروز می توان با بررسی همان شاخصها تحلیلی از آنچه باید انجام میگرفت و آنچه تاکنون به سرانجام رسیده ارائه کرد.
zنقد کلی عملکرد

آنها به برخی موفقیت ها و دستاوردهای ورزشی شهر
مشهد کمک کرده و توانسته رضایت بخشی از اهالی
ورزش را جلب کند و در مقابل بخش دیگری از اهالی
ورزش را در مقام منتقد نشانده است .آسیایی شدن
تیم فوتبال پدیده شهرخودرو روی کاغذ مهمترین
دستاورد مدیریت شهری است و نتایج نسبتا خوب
نماینده والیبال خراسان در لیگ برتر در جایگاه دوم
قرار می گیرد .هر چند در همین زمان تیم فوتبال سیاه
جامگان بدون حامی ماند و منحل شد و حاال سهمیه
آن تیم پر هیاهوی والیبال که بنابر اخبار موثق حدود
 5میلیارد تومان برای شــهرداری مشهد آب خورده
است هم از طرف فدراسیون باطل شده است و نحوه
عقد قراردادهای بازیکنان حاال بحث داغ رسانه های
ورزشی استان است و شائبه فساد در سال پر پول 97
بر سر زبانهاست.
ادامه در صفحه4

جنابآقایان شریعتیمقدم و چمنیان
عباس میرزاده  -شهناز رمارم

صفحه 3

صفحه 4

نمره فرهنگمدیریتشهری

در بررسی فهرست وعده های فرهنگی شورای شهر
پیشازآنکهبهوعدههایتخصصیکمیسیونفرهنگی
برسیم باید شعار اساسی و محوری لیست امید که برنده
قاطع انتخابات بود را مدنظر قرار دهیم .شعاری به شدت
فرهنگی که از هر زاویه به آن نگاه کنیم شاید مهمترین
ابزار دستیابی به آن ابزار «فرهنگ» باشد .شعار معروف
«شهری با نشاط ،آزاد و آباد» در سایه شهروند مداری.
غیر از این دو وعده اساسی ،وعدههای کوچک و بزرگ
دیگری نیز به نقل از مدیران فرهنگی شورا مطرح شده
بود .از جمله «کاهش آسیبهای اجتماعی»« ،یاری
رساندن به دستگاههای اثرگذار فرهنگی» و «توسعه
مشــارکتهای اجتماعی با اهدافی چون بازآفرینی
محالت» و البته «فرهنگسازی در حوزههای مختلف
از جمله موضوع ترافیک و حمل و نقل عمومی».

همین صفحه

 300هزارحاشیهنشینمشهد
زیرپوششطرحنجات

کارشناسانبهعملکرد 2سالهکمیسیونفرهنگیشورایشهرمشهدنمرهدادند

در خصوص وعده شــهری با نشاط آنچه اکنون و با
چشم بی طرف قابل رویت است از اقداماتی حکایت
دارد که صرف نظر از کیفیت نتیجه ،در مجموع بیشتر
از سایر وعده ها در عمل برای تحقق آن تالش شده
است .برگزاری مراسم و جشن های مختلف خیابانی
با بهانههای گوناگون در محالت و مناطق مشهد در
قالب های مختلف از جشن اعیاد گرفته تا جشنواره
غذا و موسیقی پیگیری و اجرا شده است و شهروندان
هرازگاهی منتظر یکی از این برنامهها هستند.
در یک سال گذشته مانور گسترده مدیریت شهری
در حمایت از نمایندگان ورزشی خراسان در لیگهای
برتر کشوری مانند فوتبال و فوتسال و والیبال به ویژه
در بخش آقایان بیشــتر نمود داشته است و با وجود
انتقادات فراوان به نحوه هزینه کردن این بودجه ها و
چگونگی اولویت بندی و برنامه ریزی برای خرج کردن

دستورالعملرتبهبندیکارآفرینان
برایاعطایکارتهایطالیی،
نقرهایوبرنزی

استاندارخراسانرضویخبرداد

بازار متشکل ارزی؛ یک قدم تا اجرا 100قدم تا تحقق
نبوده است .به نظر من در وضعیت کنونی ،دولت برای
هدایت اقتصاد کشور نیازمند همکاری و همراهی همه
بخشهای کشور است .قوای سهگانه کشور ،یعنی قوه
مجریه ،قوه قضاییه ،قوه مقننه و نیز نهادهای موازی
باید در این ماجرا حضور داشته باشند .در حال حاضر
بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق بوده است .طبق

در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و
بخشخصوصیخراسانرضویجمعبندیشد

انتخاب جنابان عالی به ریاســت کمیسیون
کشاورزیونایبرئیسیکمیسیونکسبوکارهای
دانشبنیاناتاقبازرگانیایرانمایهمباهاتفعاالن
و تشکلهای بخش خصوصی خراسان است.
در راه اعتالی نام وطن و رونق تولید پایدار باشید.
محمود سیادت ،محمدحسین روشنک،
حسین متینراد ،امیرمهدی مرادی،
احسان میرزاده،شهناز رمارم ،محمدحسین ودیعی

عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

یادداشت

ادامه یادداشت
بــه طور کلی خودگردان بودن بازار از این جهت امر
صحیحی است و در فرایند عرضه و تقاضا دولت نیز
میتوانــد به عنوان یک متقاضی و یا ارائه کننده ارز
وارد بازار شود .خراسان رضوی نیز صرافیهای خوب
و مهمی دارد؛ منتها تاکنون قوانین و برنامهای برای آنها
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صفحه 2

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتی
خراسان رضوی خبر داد

افتتاحفازاولتصفیهخانهچرمشهر
درشهریورماه
صفحه 4

دوشنبه 4شهریور 1398

گزارش

بازآفرینیشهریوتوجهبهچندنکتهمهم
محمود پژوم *

وزارت راه وشهرسازی ودولت محترم در طرحی
تصمیم به احداث 400هزار واحد مســکونی
دربافت های ناکارآمد فرسوده شهری در کشور
گرفته اند .آنچه در این باره حائز اهمیت اســت
این که نباید از تجربه تلخ وشیرین طرح مسکن
مهر و نحوه اجرای آن در کشور غافل شویم .به عبارت دیگر باید در
خاطر داشت چنانچه در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر ،مطالعات
الزم و کار کارشناسی به دقت انجام می گرفت وسپس وارد فازهای
اجرائی وعملیاتی میشد ،بســیاری از مشکالت ناشی از فقدان
برنامه ریزی جامع به وجود نمی آمد .اگر امروز به آمارهای میزان
اتالف ســرمایههای ملی به دلیل نبود کار کارشناســانه در طرح
مسکن مهر توجه شود ،یقیناً مارا بر آن خواهد داشت که در طرح
باز آفرینی شهری دقت الزم و زمان الزم را برای مطالعات جامع و
کار کارشناسی وتوجه به عواقب خســارات ناشی از اجرای طرح
بدون پشتوانه مطالعاتی و برنامه ریزی ،پیش از فاز اجرا ،سرلوحه
کارقرار دهیم .
واحدهای احداثی طرح مسکن مهر در اکثر استانهای کشور بعد از
فرآیند اجرا واحداث،بهره برداران را با مشکالت بیشماری مواجه
کرد و حتی امروز پس از گذشت چند سال بعضاً شاهد غیر قابل حل
بودن بخش عمده ای از آنها هستیم و چه بسا تعداد قابل توجهی از
واحدهای احداثی مذکور تا سالیان سال قابل بهره برداری نباشد.
به عنوان مثال آیا مناســب تر ،منطقی تر واقتصادی تر نبود که
در خصوص احداث حدود 40هزار واحد مسکن مهر در شهرجدید
گلبهارکهبطورمتوسطبهازایهرواحدمبلغ 40میلیون تومانوام
تخصیص یافته بود (منابع بانکی تخصیص یافته در حدود یک هزار
وششــصد میلیارد تومان ) ابتدا نسبت به احداث زیر ساختهای
حمل ونقل ریلی بین مشــهد وگلبهار اقدام میشد و متعاقب آن
ساخت مسکن آغاز میگردید ؟ قطعا درصورت اجرای چنین زیر
ساختی موارد ذیل محقق می شد:
 -1ارزش منطقه در شــهر جدید گلبهار به میزان قابل توجه ای
افزایش پیدا می کرد .
 -2مردم برای سکونت در شــهر جدید گلبهار استقبال بسیار
بیشتری نشان می دادند .
 -3امنیت در رفــت وآمد افزایش پیدا می کرد وزمان بســیار
کمتری مصرف می شد .
از طرف دیگر متاسفانه دولت محترم نیز نسبت به تعهدات خود
به مجریان ذیصالح از جمله انبوه سازان در خصوص کسورات بیمه
ومالیات در قراردادهای احداث مسکن مهر ،باالخص حقوق مقرره
جهت سازمان تامین اجتماعی بهدرستی عمل نکرد که تعداد قابل
توجهی از انبوه ســازان را درکشور با مشــکالت عدیده ای مواجه
کرده و بهرغم پیگیرهای مکرر انجام شده تاکنون از طرق مختلف
از جمله شــورای گفتوگوی دولت وبخش خصوصی بسیاری از
مشکالتهمچنانباقیاست.
لذا توجه به این ســوابق  ،بسیاری از همکاران توانمند انبوه ساز
را برای حضوردر این طرح ملی با تردید مواجه کرده که امیدواریم
مسئوالن استانی وکشوری هرچه ســریعتر برای رفع مشکالت
مزمن و فرسایشی باقیمانده از طرح مسکن مهر اقدام کنند.
آنچه مسلم است امروز کشــور با کمبود مسکن باالخص برای
اقشار متوسط و دهکهای پائین جامعه مواجه است وچنانچه در
مدت زمان معقول ومتعارف کار مطالعات وکارشناسی وبه دنبال
آن عملیات اجرائی احداث حداقل 400هزار واحد مســکونی آغاز
نشــود ،قطعاً با موجهای آتی تورم در قیمت تمام شده مسکن و
اثرسایر مشکالت و معضالت موجود در تولید مسکن ،اقشارجامعه
همچنان در آرزوی سرپناه خواهند بود .
در خصوص طرح ملی احداث400هزار واحد مسکونی درکشور،
ضمن جلب توجه مدیران کشــور به تجربیــات قبلی ،نکات ذیل
پیشنهاد میشود:
الف -مطالعات جامع وکامل زیست محیطی ،اجتماعی ،جغرافیا
و شهرسازی در مناطق مورد نظر برای احداث واحدهای مسکونی
انجام شود .
ب-تهیه برنامه زمان بندی اجرای تعهدات ســازنده (انبوه ساز)
وبرنامه زمان بندی اجرای تعهدات دستگاههای خدمات رسان از
جمله در تامین تاسیسات زیربنائی آب و فاضالب ،برق ،گاز شهری
و خدمات شهری شامل معابر ،شوارع و دسترسیها و مبادله آن در
زمان عقد قرارداد ساخت.
پ–تسریعدراصالحقانونپیشفروشباتوجهبهپیشنهادهای
ارائه شده از سوی کانون سراسری انبوه سازان کشور به وزارت راه
وشهرسازیومجلسمحترم.
*رئیسهیاتمدیرهانجمنانبوهسازانخراسانرضوی

خبر

افتتاحو کلنگزنی 28پروژهحوزه آب
درهفتهدولت

ایســنا -همزمان با گرامیداشت هفته
دولت  28پروژه در حوزه آب شرب در 16
شهر استان خراسان رضوی بهره برداری
وکلنگزنیمیشود.
ســیدابراهیم علوی ،مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب خراسان رضوی با اعالم این خبر اظهار کرد :این پروژهها
که شامل حفرو تجهیز چاه ،اصالح و توسعه شبکه توزیع ،آبرسانی،
ایمن سازی خطوط انتقال و ســاخت مخزن ذخیره آب میباشد
در شهرهای خوشــاب ،نیشــابور ،چناران ،خلیل آباد  ،سرخس،
طرقبه شاندیز ،گلبهار ،مه والت ،خواف ،بجستان ،گناباد ،کاخک،
تربت حیدریه  ،بایگ ،قلندرآباد و سفید سنگ افتتاح و یا عملیاتی
میشوند.
وی اعتبار ایــن تعداد پروژه را 478میلیــارد و 100میلیون ریال
اعالم کرد و گفــت :ازاین تعداد  21پروژه بــا اعتبار 157میلیارد
و 100میلیــون ریــال افتتــاح و 321میلیارد ریــال هم صرف
اجــرای پروژههایی خواهد شــد کــه در این هفتــه کلنگ زنی
میشوند.

در همایش اقتصاد ایران در پیچ و خم توسعه در اتاق مشهد مطرح شد

گزارش

نوع نگرش به توسعه ،مشکل اصلی اقتصاد ایران

دنیــای اقتصاد ،ســعید کریمپور-
نگرشهــای مربــوط به توســعه در
کشــورهای شرق آســیا در همایش
«اقتصاد ایران در پیچ و خم توســعه»
با نگاهی به تجربــه ژاپن ،کره جنوبی و
مالزی در اتاق بازرگانی مشهد بررسی
شد.
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه
و محمد نقی زاده استاد دانشگاه میجی ژاپن
به عنوان سخنرانان میهمان در این همایش
حاضر شــدند و به بیــان دیدگاههای خود
پرداختند؛ شــاه بیت موضوعات مطرح شده
درباره تفاوت نگرش به توســعه در کشور ما
نسبت به کشورهای مزبور بود و کارشناسان،
یکی از علل مشــکالت کنونی ایران در مسیر
توســعه را همین موضوع دانستند .ایرانی که
به گفته نقی زاده  70ســال است که در حال
توســعه بوده و هنوز هم به توســعه یافتگی
دست نیافته اســت .در این نشست گره های
اصلی اقتصاد کشــور و موانع آن مورد بررسی
قرار گرفت؛ به عقیده مومنی اساسا در برنامه
های توسعه ای کشور دیدگاهی در خصوص
توســعه و تعریف آن وجود نداشته و همین
ماجرا توســعه و حدود آن در کشور را با ابهام
مواجه کرده است.
مومنی به نکته مهمی اشــاره کرد؛ او گفت:
نگاه به ژاپن می تواند یک الگو باشد برای مرگ
بر امریکا گفتــن! و تصریح کرد :ژاپنی ها بعد
از جنــگ بنیه تولیدی خود را بــاال بردند و با
کسی درگیر نشدند و اهانت نکردند .بعد از 40
سال از جنگ جهانی دوم ژاپنی ها منحصرا به
امریکا کاالهای ساخته شده صادر می کردند
و از آن مواد اولیه می گرفتند .این همان الگوی
ژاپنی مرگ بر امریکا گفتن اســت .این الگو
در اقتصاد سیاســی الگوی سنتی استعماری
تقسیمکاربینالمللیاست.
این اســتاد اقتصاد اظهار کــرد :احمدی
نژاد در شــش ماه اولیه تحریمها ،این مساله
را یک موهبت دانســت اما بعــد از چهار ماه
گفت صددرصد گرفتاری ما به تحریم باز می
گــردد .این منعکس کننده این اســت که ما
تکلیف مان را با نقش عنصر بیرونی در جامعه
مشــخص نکرده ایم و همیشه در یک نوسان
با آن هســتیم .وی تصریح کــرد :اینکه همه
چیز را به مغول ،اســتکبار جهانی و ...وابسته
می دانیم ،این مســائل اصیل نیست .ما قادر
نبوده ایم یک خانه ملی مستحکم بسازیم .کل
ماجرای توسعه نیز به همین مساله اشاره دارد
که چگونه یک خانه مستحکم بسازیم .الزمه
ساخت این خانه در ایران در گام نخست این
استکهبپذیریمتوسعهیکرشتهعلمیاست
که باید به متخصصان آن مراجعه کنیم.
وی گفــت :چون توســعه مطالبــه اصلی
حکومت گران ما نبوده ،نظام های آموزشــی
و پژوهشــی نیز چنین ماموریتی نداشته اند.
یک توافق نانوشته بین دانشگاه ها و حکومت
گران اســت که هیچ کدام بــه دیگری کاری
ندارد .اینگونه می شود که کشور در حالی که
با بزرگترین مســائل رو به رو است ،کمتر از 5
درصد اســاتید اقتصاد راجع به اقتصاد کشور
ســخن می گویند .فقط ماجــرا به حکومت
مربوط نیســت .این ماجرا بــه تک تک آحاد
مردم این سرزمین هم بستگی دارد.
مومنــی اظهار کرد :براســاس گزارش تیر
مــاه  1398مرکز پژوهش هــای مجلس ،از
کل فقــرای ایــران در ســال  59 ،96درصد
شاغل هستند و  30درصد دیگر بازنشستگان
هســتند .در حالی که ما فکــر می کنیم فقرا
یعنی بیکاران .ماجرا این است که چون بنیه
تولیدی ضعیف و بهره وری اندک اســت ،فرد
شغل دارد ولی با آن فقر وی برطرف نمی شود
و در ســطح ملی عقب ماندگی ما از بین نمی
رود .ما از تولید یاد می کنیــم و چیزهایی را
تولید می دانیم که هیچکدام قادر به رفع فقر
نیست .نفتی که یک ذخیره زیرزمینی است
را خام می فروشــیم و برای تقویت روحیه آن
را تولید ناخالص داخلــی میدانیم .از جیب
خوردن که تولید محسوب نمی شود.
وی ادامه داد :باید مفهوم تولید شفاف شود.
مفهوم تولید از منظر یک کشور توسعه نیافته
تولید توسعه گراست یعنی تولیدی که بتواند
فقــر را برطرف و عقب ماندگــی را به حداقل

نقیزاده :مهم ترین ویژگی اقتصاد
ژاپن نیز همین است که به نیروی
کار به عنوان یک دارایی بلندمدت
می نگرد .آن ها کار را خدشه
ناپذیرترین دارایی انسان می دانند.
کرامت انسان همیشه از این جهت
حفظ می شود

نمایشیبرایایجادگفتمان
بینشهروندانوهنرمندان
حامد امانپور قرایی  -سحر رضوانی *
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برساند .باید دید با این مختصات کدام تولید تلقی نمی کنند بلکه نیــروی کار یک متغیر
ما این ویژگی را دارد .امروز آقای رئیس جمهور داخلی و جزو دارایی است.
مهم ترین ویژگــی اقتصاد ژاپن نیز همین
وزارت گردشــگری را ابالغ کــرد؛ در متون
توسعه ،گردشگری هرگز توسعه ایجاد نمی اســت که به نیروی کار به عنوان یک دارایی
کند .این مانند یک طعم دهنده به غذاســت .بلندمــدت می نگــرد .آن ها کار را خدشــه
علت اهمیت گردشگری در اقتصاد این است ناپذیرترین دارایی انســان می دانند .کرامت
که گردشــگر نماد الگوی تقاضایی است که انسان همیشه از این جهت حفظ می شود .به
در آن هزینه های حمل و بازاریابی حذف می همین جهت با وجود تکانه های شــدید ،نرخ
بیکاری آن به  3درصد نمی رســد .شرکت ها
شود.
اگــر قبــل از حل مســاله تولید ســراغ افتخار به جذب نیرو دارند و آن را در روزنامهها
گردشــگری برویم ،همان مصــرف گرایی منتشر می کنند و البته تکنولوژی را رها نمی
وابســتگی آور و فقرزا را تشدید می کنیم و به کنند.
وی افزود :بنگاه ها در ژاپن بســیار بلندنگر
خارجی نیز یارانه می دهیم.
این اســتاد اقتصاد تصریح کرد :زمان آقای هستند و برای این کارهزینه زیادی می کنند.
احمدی نژاد تصور شــد که وام به بنگاههای صنعت به امنیت نیاز دارد .ســود سرمایه دار
زودبازده حالل مشــکالت اســت و بیکاران مالی در اغتشاش و نوسان است اما سرمایه دار
به بیکاران بدهکار تبدیل شــدند .این شیوه صنعتی نیاز بــه آرامش دارد .به همین جهت
تخصیــص ارز و ریال مضمون ضدتوســعه این کشور محیط امنی برای سرمایه گذاری
ای دارد .پدیــده ای بــه نام بحــران مقیاس است و اعتماد بین نظام و دولت توسعه خواه
تولید در بخــش صنعت ایران وجــود دارد .یک منبع الیزال در ژاپن است.
استاد دانشگاه میجی ژاپن خاطرنشان کرد:
 3واحــد تقاضــا داریــم ولــی  300واحد
تولیــدی ایجاد می کنیم و تولیــد را ازصرفه ژاپنیها بین فقر کالسیک و مدرن تفاوت قائل
می اندازیم .ماجرا سلطه مناسبات رانتی است .هستند؛ فقر مدرن عدم دسترسی به آموزش
کاش هنرمنــدان نیز وارد ایــن فضای تولید است و ما دچار این فقر هستیم .فرهنگ گناه
توسعه گرا می شدند و قباحت این مناسبات به رابطه فرد و خدا بازمــی گردد اما فرهنگ
رانتی را برمال می کردند.
شرم ســاری افراد را پاســخگو مقابل اعمال
خود می کند .طی بحران مالی  5یا  6کارفرما
 260zسال انزوا ژاپن را به اینجا رساند
به جهت دیرکرد در پرداخت حقوق کارگران
پرســش
محمد نقــی زاده نیز با طرح این
خودکشی کردند اما اینجا نپرداختن به موقع
نظریات
تمام
که چگونه علی رغم اشــراف به
پول و دســتمزد رسم است .انتقاد به فرهنگ
اقتصــادی و برخورداری
ژاپن در خالهای اخالقی
ســال
از ثروت ملی و 70
اســت .امروز کمی جوانان
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تعامالت اقتصادی ژاپن است .بزرگترین کار
استاد دانشگاه میجی ژاپن ادامه داد :کره در اقتصادتولیداشتغالاست.
کنار سلطه ژاپن ،با جنگ های زیادی رو به رو
بوده است .نمونه دیگر ویتنام است که  2دهه zمشکالت کنونی ناشی از سوء مدیریتهاست
با فرانسه و امریکا در جنگ بود .همین کشور نهتحریم
محمد بحرینیان مدیر دفتر پژوهشــهای
سال گذشته  7درصد رشد اقتصادی را تجربه
توسعهواقتصاداتاقمشهدنیزاظهارکرد:قابل
کرده است.
وی با بیان اینکه ما به یک دولت به شــدت کتمان نیست که کشور ما با مشکالتی مواجه
توســعه خواه نیازمندیم ،تصریح کرد :دولت است و به لحاظ اقتصادی نتوانسته ایم به یک
ژاپن سرپناه رشــد است .آن دولت یک دولت پایداری و امنیت در حوزه اقتصادی دســت
ارشادی است و تا نرخ تاکسی ها را تعیین می یابیم .همچنین در زمینه های زیادی از جمله
کند .به اسنپ اجازه فعالیت نمی دهد ولی ما حوزه اقتصادی آرامــش خاطری برای مردم
بدون هماهنگی با سندیکای تاکسی رانان این پدیده نیامده است .در طول  60سال گذشته
نرم افزار را به کشــور راه داده ایم .وی افزود :ما دو مرتبه با تحریم ها مواجه بوده ایم.
آیا این اقتصاد می تواند پاسخگوی نیازهای
همیشه در تقلید از توسعه یافتگی ید طوالیی
کشورباشد؟عدهایبهتحریمبهعنوانمشکل
داریم .ژاپن  260سال منزوی بود.
در این  260ســال ژاپنی ها رسم تولید در اشاره می کنند؛ من به عنوان یک کارشناس
محل ،مصرف کاالی محلی و صادرات کاالی این را نمــی پذیرم .این مســائل ناشــی از
محلی به استان های دیگر را آموختند .تعلق سوءمدیریت هاست و تحریم  20تا  30درصد
خاطر بــه چهاردیواری منطقه و ســرزمین دخیل در این شرایط است.
وی ادامه داد :گاهــی اوقات نیز توجیه این
یکی از دالیلی اســت که موجب شده ژاپن از
استیالی نفوذ کاالی خارجی خود را دور نگه است که منابع در کشــور ما وجود ندارد .در
دارد.اما ما گرایش زیــادی به مصرف کاالی گزارشــات زیادی آمده نخستین درآمدهای
نفتی کشور ما در درآمدهای پادشاهی ایران
خارجیداریم.
نقی زاده با اشاره به حوزه نیروی کار در ژاپن ظهور کرد .هنوز که هنوز است خودروسازی
گفت :آن ها نیــروی کار را یک عامل خارجی ما ناکارآمد اســت .هنــوز واحدهای فوالد به

عنوان واحدهای اســتراتژیک شناخته می
شود .عمر این نگرش در  60سال پیش پایان
یافت .هنوز پس از  70ســال کشــور در حال
توسعه هســتیم؛ کی قرار اســت این توسعه
یافتگیپایانیابد؟
بحرینیان خاطرنشان کرد :گزارش ها نشان
می دهد کشــور منابع خوبی در اختیار دارد.
از ســال  1338تا  1396حداقل منابع ارزی
مستقیم و غیرمستقیم کشور بیش از 3600
میلیارد دالر بوده است.
از برنامه اول توســعه بعد از انقالب از سال
 1368تا  1396نزدیک به  2900میلیارد دالر
درآمد داشته ایم .عجیب آنکه در سال 1346
ایران خودرو تولید پیــکان را آغاز می کند و
شرکت هیوندا در کره جنوبی در همان سال
تاسیس می شود و خودرو فورد مونتاژ شده را
تولیدمیکند.
منابعی که در اختیار ایران بوده متجاوز از 6
برابر منابع کره بوده است .حال امروز شرکت
هیوندا در یک چنین سطحی قرار دارد.
وی با بیان اینکه انقالب مشــروطه با وجود
ارزش بــاال ،ما را دچار کپــی کاری نهادهای
دموکراســی کرد گفت :انقالب مشــروطه
موجب شد یک شــبه دموکراسی در کشور
ایجاد شــود و عقب ماندگی های کشور باقی
بماند؛ این عقب ماندگی تنها برای ما هم نبوده
اســت .کره جنوبی ،مالزی ،تایــوان ،چین و
سنگاپور نیز این عقب ماندگی ها را داشته اند.
آن ها راه حل را پیدا کرده اند .ما هنوز که هنوز
است در پیدا کردن راه حل مانده ایم.
آن ها هم آموزش ندیده بودند اما فهمیدند
چگونه بر ناآگاهی و عــدم دانش و همچنین
ضعفمراحلتوسعهغلبهپیداکنند.ماگرفتار
متون و تکســت هایی هستیم که بسیاری از
اندیشمندان کشور و مسئوالن ما درک نکرده
اند که چرا یک نظریه رشد کرده و الزامات آن
چه بوده اســت .در حقیقت ابزارها در کشور
ما جایگزین اهــداف می شــود .دولتهای
ما نیز نمــی خواهند این مســاله را متوجه
شوند.
وی با اشاره به رویکرد کشورهای شرق آسیا
در غلبه بر کمبود دانش گفت :نمی توان همان
مراحل توسعه غربی را در شرق دنیا پیاده کرد.
صنعت خــودروی ما ناکارآمد اســت؛ امروز
بازرسی ،ســازمان حمایت از مصرف کننده،
مجلس ،دولت و ...برای حل مشکالت آن ورود
می کنند 102 .نقطه در حوزه خودرو تصمیم
گیریمیکنند.
ما قلب دنیا هســتیم و همسایگان زیادی
داریــم 55 .درصد صــادرات ما بــه همین
کشورهاســت اما  2.5درصــد واردات آنها
از ایران اســت .چرا با این همه منابع تصمیم
گیران ما نتوانسته اند تصمیماتی اتخاذ کنند
کهدرقوارهمنابع،توانمندیهاکشوروالزامات
امنیتیکشورباشد؟باید مطالبهگریمنطقی
و عملی از تصمیم گیران اقتصادی داشــت.
امروز کشور ما کشوری بازی شونده در حوزه
اقتصاداستنهبازیگر.

بحرینیان :عده ای به تحریم به عنوان
مشکل اشاره می کنند؛ من به عنوان
یک کارشناس این را نمی پذیرم .این
مسائل ناشی از سوءمدیریتهاست و
تحریم  20تا  30درصد دخیل در این
شرایط است

«تئاتر پدیدهای است اساسا
شهری و وابسته به تاریخ و به
تحولسیته«دریونانباستان
به معنــی دولت» که برایش
تماشاگرفراهممیکند.ظهور
تئاتر از پیروزی دموکراســی آتنی و پیدایش دانش جداییناپذیر
جاویدان تئاتر /گی لکلرک ،کریستف دسولیر).
است» (ماجراهای
ِ
هدف تئاتر ایجاد فضای گفتوگوست و ساختن بستر مناسب برای
ارتباطبهترباشهر.
نمایش محیطی «زایُلف» کاری از گروه تئاتر نیمکت اســت که به
کارگردانیحامدامانپورقراییوسحررضوانیاینروزهادرمشهداجرا
میشود؛اینتولیدبراساسنمایشنامهی«آیُ ِ
لفکوچک»اثرهنریک
ایبسننمایشنامهنویشمشهورنروژیساختهوپرداختهشدهاست.
در این پروژه به دنبال ِ
کشف ارتباط تطبیقی بین اسطورههای ایرانی
مثل زال ،سیمرغ ،سام ،سیندخت و ...با آی ُلف ،آلفرد ،بانوی موشران
(بهعنوانبازتابیازاسطورههایاسکاندیناوی)کاراکترهایمحوری
ایننمایشنامهبودهایم.اهمیتپرداختنبهاسطورههایملی-ایرانی
دربسترهنرنمایشدستمایهیبسیاریازآثاراینگروهنمایشیبوده
است.زالیکیازمهمترینشخصیتهایشاهنامهیفردوسیاست
کهازخانوادهایباقابلیتهایافسانهایمیآید؛پدرشساموپسرش
رستمهردوقهرمانهاییاسطورهایهستند.درایناسطوره،پسری
با موهایی ســپید به دنیا میآید ،که در اصطالح پزشکی امروزه به
بیماریآلیبینیسممبتالست.
در ایران از هر سه هزار نفر یک نفر به این بیماری مبتال میشود که تا
امروزحتاانجمن مخصوصبهخودندارندو مسائلزیادیدرگرفتن
شــغلهای دولتی از جمله معلمی دارند .یک سوال مهم و اساسی
پیشمیآید:چهکسیمسئولاینافراداست؟چهکسیمسئولیت
زال را به جز ســیمرغ بر عهده میگیرد .همان سوالی که ایبسن در
نمایشنامهیخودمطرحمیکند.چهکسیمسئولسرنوشتآیُلف
است؟
آیُلفهاهمچونزالهادراقلیتند.درناحیهیسیستانوبلوچستان
تعداد افراد آلیبینیسم بیشتر از استانهای دیگر است ،همان اقلیمی
که زال در شاهنامهی فردوســی در آن متولد میشود .تطبیق این
اسطورهیایرانیوفضاینمایشنامهیایبسنپروژهرادرراستاییک
اجرای محیطی قرار داد .فراهم آوردن بستری برای ارتباط نزدیکتر
با مخاطب تئاتــر در جهت درک عمیقتر این مفاهیم گروه اجرایی
را واداشت تا به میان مردم آمده و بار دیگر مساله مسئولیتپذیری
اجتماعیراباهمشهریانخودتمرینکند.شکلهایمهموقدیمی
تئاترایرانهمچونتختحوض،نقالیوتغزیهدرفضایبازودرمیان
مردمودرمیدانگاههایشهربهنمایشدرمیآمدند.
اینجــا ضرورت توجه به ارتباط شــهر و تئاتر مطرح میشــود ،دو
کمپلکســی که برای حیات به یکدیگر نیازمند هستند .از این روی
درخواستاجرابرایزمینبازیفرهنگسرایرسانهازاینمهمنشأت
میگیرد.
زمین بازی محلیســت که گروه اجرایی برای به تصویر کشــیدن
مفاهیم موجود در متن و اسطوره به آن نیازمند است .از سوی دیگر
نحوه روایت نمایش ایرانی که مورد توجه اجراست در فضای میدانی
خودش را نشان خواهد داد .این اجرا در نحوه روایت به نقالی نزدیک
استوازلحاظمایههایتراژیکوشکلاجراییبهتعزیه.
ایناولینباراستکهضرورتیکگفتمانمطرحمیشود؛گفتمانی
بین شهروندان شهر مشهد و طیف وسیعی از هنرمندان با تجربه و
تمرینیکوظیف هاجتماعیوکشف
تحصیلکردهتئاتروتجسمی.
ِ
امکانبازیوارتباطمستقیموبیواسطهبامخاطب.
ِ
*کارگردانوبازیگرتئاتر

امورآگهیهای
روزنامه «دنیای اقتصاد» درمشهد

0912 419 86 35
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گزارش

خراسان رضوی برای ایجاد بازار متشکل ارزی آماده است؟

موانع راهاندازی ساز وکاری برای ساماندهی ارز

در این خصوص اظهار نظر کند ،نظر کارشناسی نیست.
وی تاکید میکند :همه صرافیها در استان با بانکها کار
میکنند به طوری که دارای حساب ریالی و ارزی هستند
و بین بانکها و صرافیها ارتباط نزدیکی وجود دارد و در
شبکه بانکی استان صرافیها حسابهای بانکی خوبی
دارند؛ تعامالت و مراوادت خوبی از گذشته میان بانکها
وصرافیهاشکلگرفتهواینرابطهدرحالبهبوداستوبا
اجرایی شدن بازار متشکل ارزی این رابطه تقویت خواهد
شد.

 zخراسانرضویمیتواندبهتریناستانبرایراهاندازی
بازارمتشکلارزیباشد

بازهمپایهمانمسالههمیشگیو
نبود تفویض اختیار در میان است؛
یعنــی تمــام امــور در مرکــز
تصمیمگیری میشــود و این بازار
هممستثنینیست.
علی رســولیان معاون هماهنگی امــور اقتصادی
اســتانداری خراســان رضوی در اینبــاره میگوید:
این موضوع در ســطح ملی تصمیمگیری میشود و
اظهارنظرهایمادردیرادوانمیکندامادرمجموعاین
اقدام مثبت است چراکه قیمت ارز باید نرخ واقعی بازار
باشد.یکیازعواقبقیمتدستوریایناستکهوقتی
صادرات میکنیم ،بازگشــت ارز حاصل از صادرات با
مشکالتیمواجهمیشود؛همچونکارتهایبازرگانی
یکبارمصرفکهصادرکنندهبهراحتیحاضرنمیشود
که ارز خود را بازگرداند .وقتی قیمت ارز برابر با نرخ بازار
باشد ،بازار شفاف خواهد شد؛ یکی از نتایج آن افزایش
میزانبازگشتارزحاصلازصادراتاست.
اودرپاسخبهاینسوالکهآیاخراسانرضویظرفیت
چنین بازاری را دارد ،پاســخ میدهد :خراسان رضوی
یکی از بهترین اســتانها برای راهاندازی بازار متشکل
ارزی است زیرا اگر ارز به قیمت واقعی باشد ،میتوان از
محل صادرات مورد نیاز را استان واردات انجام دهیم و
اینتوانرادرتاجران استان میبینیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی معتقد اســت که یکی از مشکالت موجود بازار
ارز این است که نرخ ارز کنونی قیمت واقعی بازار نیست
و باید قیمت واقعی شود تا صادرکننده رغبت کند ارز
حاصل از صادرات ا خود را بازگرداند .در حقیقت معنای
بازار متشــکل ارزی این اســت که میخواهند ارز را
تکنرخیکنند.رسولیاندراینبارهتاکیدمیکند:این
اقدام در راستای شفافسازی صورت میگیرد .تاکنون
آییننامهای در این راستا ابالغ نشده اما اگر در مجموع
بازاری باشد که در آن قیمت تابع عرضه و تقاضا باشد،
بهبازگشتارزوتامیننیازکشورکمکبسیاریمیکند
و عالوه بر آن ،صادرات نیز شفاف خواهد شد .همچنین
کارتهایبازرگانییکبارمصرفازبینمیرودوتاثیر
بسزاییخواهدداشت.
zتنهاحدودنیمدرصدمعامالتارزیکلکشوردربازار
متشکلارزیانجاممیشود

محمدعلــی چمنیــان رئیــس
کمیسیون ســرمایهگذاری و بازار
پول اتاق خراســان رضوی با بیان
اینکه هر چقدر که مباحث نظارتی
در اینگونه بازارها واردشــود ،کار
دشوارترودولتیترخواهدشد،میگوید:بههمیندلیل
بخش خصوصی از این بازارها فرار میکند چراکه باید
چنین بازاری بســتری برای کار باشد .در حال حاضر
فرایندهاییدراینبازارطراحیشدهکهقیمتارزتنها3
درصد جابهجا شود .چنین چیزی از منظر کارشناسی
درست نیست و با اصول بازار متفاوت است .باید توجه
داشت این بازاری است برای شفافیت نرخ ارز که در آن
نرخهابراساسعرضهوتقاضاتعیینخواهدشد.
وی ادامه میدهد :در گذشته بازار سکه راهاندازی شد

یکی از مشکالت موجود بازار ارز این
است که نرخ ارز کنونی قیمت واقعی
بازار نیست و باید قیمت واقعی شود تا
صادرکننده رغبت کند ارز حاصل از
صادرات خود را بازگرداند .در حقیقت
معنای بازار متشکل ارزی این است که
میخواهند ارز را تکنرخی کنند

zمقصرگرانیدالرچهکسیاست؟

افسانهآشفته
خبرنگار

دنیایاقتصاد-بهنظرمیرسدبانکمرکزیودولتتالشدارندبازارارزراساماندهیکنند.سخنازراهاندازیبازارمتشکلارزیاست؛
بازاریکهقراراستبهصورتخودانتظاممدیریتشود.اماسوالاینجاستکهبازارمتشکلارزیچهنقشیمیتوانددرساماندهیبازار

ارزداشتهباشد؟
تازجملهکوتاهکردندستدالالنوهمچنینشفافیتمعامالتراهاندازیشود.بازارمتشکلمعامالت
اینبازارقراراستبااهدافازپیشتعیینشدهدول 
ارزی در اکثر کشورهای در حال توسعه به طور موفق راهاندازی و اجرایی شده است .مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده که در فاز اول ،معامالت نقدی ارز
(اسکناس) در آن شکل خواهد گرفت و سایر روشهای معامالت ارزی در مراحل بعد گسترش مییابد .این بازار کارگزارمحور بوده و مدیریت آن توسط
تشکلیخودانتظامانجامخواهدشدکهبراساسدستورالعملهایمصوببانکمرکزیفعالیتمیکند .یکیازمهمتریناهدافراهاندازیبازارمتشکل
ارزی تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ ارز و نرخگذاری است؛ در واقع قیمت ارز براساس اولین معاملهای که هر روز صبح در بازار متشکل ارزی
انجاممیشود،خواهدبود.بهاینترتیبنرخارزبراساس«عرضهوتقاضا»تعیینمیشود.بهنظرمیرسداینبازارقدمیدرجهتتکنرخیکردنارزدر
بازارباشد.براساسشنیدههادراستانهانیزمکاتباتغیررسمیباصرافانصورتگرفتهوآنهانیزبرایفعالیتدراینزمینهاعالمآمادگیکردهاند.اکنون
بایدمنتظرابالغآییننامههاوشیوهنامههایاینبازاربرایاستانهابود.حالبایددیدفعاالناقتصادیاستانوبانکهاتاچهحدآمادگیالزمبرایراهاندازی
اینبازاردرخراسانرضویرادارند.
کهاستراتژیآنهممشابههمینبازارمتشکلارزیبود
اما موفق نشد؛ چرا؟چون در بازار آتی سکه نیز قرار بود
تغییرات نرخ سکه بیش از 5درصد باشد .در دورهای که
تغییراتسکهخیلیشدیدشد،کسیکهدرکارتجارت
سکهبود،حاضربهخریدوفروشدراینبازارنبود؛یعنی
به طور ناگهانی حجم معامالت این بازار به صفر رسید و
عمالبازارآتیسکهتعطیلشد.

zانحصارگری در این بازار جایی ندارد

چمنیانعنوانمیکند:اینبازارسیستمیرابنانهاده
کهصرافانباپرداختهزینهایحدود 20تا 25میلیون
تومان،میتوانندعضوآنشوند.اینرقمدرمقابلدرآمد
صرافیهارقمزیادینیستوازاینجهتبازاربهصورت
انحصاری در نخواهد آمد .وقتی که همه عضو این بازار
باشند ،نرخهای خود را ارائه دهند ،مشکل انحصارگری
بهوجودنمیآید.
ویبابیاناینکهحدود 10نرخدربازارارزداریمکهاین
بازار نرخ یازدهم خواهد بود و یک نرخ به نرخهای دیگر
اضافه میشــود ،میگوید :این ارز نمیتواند ارز نیمایی
را حذف کند .در واقع بازار متشــکل ارزی در خصوص
اسکناساستوبازارحوالهراشاملنمیشود.
رئیس کمیسیون ســرمایهگذاری و بازار پول اتاق
مشهد یکی از راهکارهای شفافیت در این بازار را ایجاد
بسترهای الکترونیکی و نرمافزاری میداند و میگوید:
ازطریقروشهایالکترونیکیمیتوانبررسیکردکه
نرخ ارز چقدر است و چه کسانی آن را خریداری کرده
و با به فروش رساندهاند و در نتیجه شفافیت به بستر آن
بســتگی دارد .بازار متشکل ارزی تنها برای بازار نقدی
ارز در حال تشکیل شدن اســت و به گفته خود بانک
مرکزی ،بازار نقــدی ارز تنها حدود 5درصد از کل بازار
ارزکشورراشاملمیشود.

به گفته چمنیان ،نبود اعتماد به ایــن بازار از دالیل
تاخیر تشــکیل آن بوده و به نظر میرســد که بستر
خوبی هم برای آن ایجاد نشده است .او اضافه میکند:
از 600صراف کشــور بیشتر از 40نفر در این بازار ثبت
نامنکردهاند؛یعنیکمتراز 10درصد؛اینبهمعنایاین
است که بیشتر از 10درصد حجم معامالت بازار نقدی
کشوردراینبازارانجامنخواهدشد.
وی ادامه میدهــد 5 :درصد بازار ارز کشــور را بازار
نقدی تشکیل میدهد و از این 5درصد ،تنها 10درصد
صرافها به این بــازار میروند؛ یعنی حدود نیم درصد
معامالتارزیکلکشوردراینبازارانجاممیشود.یکی
از اهداف مهم بانک مرکزی این است که نمیخواهد که
نرخ ارز در دبی و افغانستان و ...تعیین شود اما باید توجه
داشت بازاری که کمتر از یک درصد معامالت ارزی در
آنانجامشود،نمیتواندنرخارزراتعیینکند.
رئیس کمیسیون ســرمایهگذاری و بازار پول اتاق
مشهد میافزاید :به عبارتی ،این بازار عمق کافی ندارد
که بخواهد تعیینکننده نرخ ارز باشد و بیشتر نرخ ارز
دربیرونازاینبازارتعیینمیشود؛بنابراینهدفبانک
مرکزی برآورده نمیشود اما این بانک میتواند اعتماد
صرافان را به دســت آورد تا آنها به ســمت این بازار
حرکتکنند.
چمنیانمیافزاید:ازطرفیبایدکاریکنیمکهحجم
بیشتری از صرافان وارد این بازار شوند و از طرفی دیگر
باید بانک مرکزی اجازه دهــد که معامالت مربوط به
حوالههای ارزی نیز در این بازار صورت گیرد؛ حتی اگر
فقط معامالت حوالههای ارزی در این بازار انجام شود و
معامالت ارز نقدی در آن صورت نگیرد ،آن موقع عمق
بازاربیشترخواهدشدوبهتبعآنتاثیرگذاریبیشتری
خواهدداشت.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضویخبرداد

افتتاحفازاولتصفیهخانهچرمشهردرشهریورماه

دنیای اقتصاد -مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد :امیدواریم
تا پایان شهریور ماه فاز یک و با چند ماه تاخیر تا
پایان سال تمام فازهای تصیفهخانه چرمشهر به
نتیجهنهاییبرسد.
مســعود مهــدیزاده مقــدم در
گفتوگو با خبرنگار ما با اشــاره به
برنامههای شــرکت شهرکهای
صنعتی خراســان رضــوی برای
مدیریــت آالیندگی مجموعههای
تولیــدی اظهار کرد :بخشــی از تجهیزات تصفیهخانه
ک صنعتی چرمشــهر خارجی است اما در همین
شهر 
شــرایط اقتصادی که در آن حتــی انتقال پول ممکن
نیســت ،باید برخی تجهیــزات الزم بــرای راهاندازی
تصفیهخانه را از آلمان و اتریش خریداری کنیم .بخش
عمدهای از این تجهیزات وارد اســتان شده و دنبال این
هستیم که بخش دیگر را با استفاده از مزیتهای ساخت
داخل تولید کنیم .امیدواریم این تصفیهخانه تا انتهای
شهریور ماه تکمیل شود و از این طریق حدود  40درصد
ازآالیندگیهاکاهشیابد.

وی ادامه داد :همچنین واحدهای تولیدی نیز متعهد
به پاالیــش آالیندگیهای خود ،یعنــی کروم و نمک،
شدهاند .برخی واحدها کار در این زمینه را آغاز کردهاند
که امیدواریم با مجموعه این اقدامات سهم ما در حاشیه
کشفرود انجام شود .بخشی از تاخیر در این حوزه ناشی
از مشکالت انتقال تجهیزات بوده است .در حال حاضر
حدود  70درصد تصفیهخانه چرمشهر راهاندازی شده و
در حوزه مهندسی و ساختمانی کاری روی زمین نمانده
است.
مهدیزاده مقــدم تصریح کــرد :امیدواریم تا پایان
شهریور ماه فاز یک و با چند ماه تاخیر تا پایان سال تمام
فازهای این تصیفهخانه به نتیجه نهایی برسد .امیدواریم
آن  10میلیارد تومانی که در آخرین سفر رئیسجمهور
به اســتان ،قول آن به ما داده شــد ،تخصیص یابد .این
پروژه با  18میلیارد تومان آغاز شــد اما برآورد میشود
تا 25میلیارد تومان نیز هزینه داشته باشد.
وی گفت :خوشــبختانه تاکنون پروژه بابت اعتبارات
و منابع مالی روی زمین نمانده و با کمک اســتان پروژه
با قوت ادامه یافته است .تنها مساله ما افزایش نرخ ارز و
سقفپیمانهابودهاست.

مهدیزاده مقــدم تصریح کرد :در کنــار این پروژه
تصفیهخانه توس ،کاشــمر ،ســبزوار و ...نیز در دستور
کار اســت که هر کدام رقمهای سنگینی دارد .تالش ما
راهاندازی یک نهضت ساخت تصفیهخانه است .تاکید
همه مسئوالن این اســت که کنترل آالیندگی در مبدا
حتما باید صورت گیرد .در آنجا آلودگی فلزات سنگین
نداریم و کروم 6است که فلز سنگین نیست.

zافتتاح 17پروژه عمرانی 7میلیارد تومانی در شهرکها
و نواحی صنعتی

وی همچنین از افتتــاح  17پروژه عمرانی با اعتباری
افزون بر هفــت میلیارد تومان در شــهرکها و نواحی
صنعتی این استان در هفته دولت خبر داد و گفت :این
پروژه ها شامل راه و ابنیه ،گاز و برق در هفته دولت افتتاح
و به بهره برداري می رســند و از پروژه های اجرا شده در
شهرکهاونواحیصنعتیهستند.
مهدیزاده مقدم خاطرنشــان کرد :بــا حمایتهای
سازمان صنایع کوچک و شــهرکهاي صنعتی ایران،
پروژه های زیرســاختی مطلوبی در شهرکها و نواحی
صنعتی خراســان رضوی انجام شده تا صاحبان صنایع
دغدغهاینداشتهباشند.

zآییننام ه بازار متشکل ارزی به ما ابالغ نشده و اطالعات
دقیقی از آن وجود ندارد

«آییننامــهای در خصــوص بازار
متشــکل ارزی تاکنون بــه ما ابالغ
نشــده؛ البتــه در تهران جلســات
کارشناسیآندرحالبرگزاریاست
و در همانجا نیز مصــوب و اجرایی
خواهد شــد» این بخشی از سخنان حسن مونسان دبیر
شــورای هماهنگی بانکهای خراســان رضوی درباره
تشــکیل این بازار ارزی اســت؛ او میگویــد :از منظر
کارشناســی میتوان گفت بازار متشــکل ارزی یکی از
روشهای مطلوب است که بانک مرکزی پیش گرفته و
کارهایکارشناسیمطلوبیرارویاینموضوعانجامداده
و میدهد .علت تاخیر در اجرایی شــدن آن هم به همین
جهت اســت که کار دقیق و درســت و با یک چشم انداز
عمیقی صورت گیرد که منجر به پایدارری ثبات ارزی در
کشور شود .به گفته مونسان بازار متشکل ارزی منجر به
تقویتپولملیوساماندهیامورارزیخواهدشدامااینکه
میگوینــد ارز نیمایــی و دولتــی حذف شــود ،جزو
سیاستهای کالن کشوری اســت و در هیات دولت در
خصوص این موارد بحث و بررسی میشود ،بانک مرکزی
متولیآناست،نمیتواندراینخصوصاظهارنظرکردتا
زمانیکهبهماابالغکند.
دبیرشورایهماهنگیبانکهایخراسانرضویعنوان
میکند:هیچمرجعرسمیتعدادصرافانیراکهدراینبازار
ثبت نام کردند ،اعالم نکرده اســت ،ما حتی آییننامهای
در اســتان نداریم و تنها با صرافــان مذاکراتی به صورت
غیررسمی داشتهایم و آنها نیز آمادگی همکاری را دارند
اما در ابتدای امر باید سازوکار آن معین شود .بنآن را به ما
اباله عقیده من هر شــخصی به غیر از ابالغ بانک مرکزی

شهرام مرصعی رئیس انجمن طال،
جواهر ،نقره و ســنگهای قیمتی
خراسان رضوی این پرسش را مطرح
کرده و میگوید :صاحب اصلی دالر
دولت و متولی آن بانک مرکزی است
اما اگر بانک مرکزی استقالل کامل میداشت ،بسیاری از
سیاستگذاریهای آن پاسخ مثبت میداد .شاید یکی از
دالیلی که نــرخ ارز افزایش پیدا کــرده ،به خاطر همان
دستهایی است که غیرمرتبط با سیستمهای بانکی هم
نیستن .د
ویباتاکیدبراینکهتقاضایدالربخشخصوصیواقعی
بین 20الی 25درصداست،عنوانمیکند:یعنیحداکثر
حدود 25درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی
است و اقتصاد کشور حول این موضوع میچرخد و مابقی
آن در دست اقتصاد دولتی است .این  25درصد هیچگاه
نمیتواندحرفاصلیرادربازارارزداشتهباشد.بنابراینآن
کسیکهدرسیستمدخالتمیکندیاخودسیستمبانک
مرکزیودولتاستویابخشخصولتی.
اوادامهمیدهد:درصورتبروزتنشهایارزیدولتها
موظف هستند که به دنبال راهکارهای نظارتی و کنترلی
بگردند؛ راهکارهای آنها نیز بر اســاس مکانیســمها و
ابزارهاییاستکهدراختیاردارندومیتواننداعمالکنند.
این مساله امری طبیعی است اما چه موقع و تا چه اندازه؟
 40سال این کنترل بوده؛ آیا 40سال دیگر میخواهند به
نوع کنترل کردن بازار ارز ادامه دهند؟ متولی اصلی بازار
بانک مرکزی اســت .اگر بانک مرکزی نتواند دستهای
پشت پرده را کنترل کند ،هر مکانسیمی را پیش بگیرد،
بازهمجواب نمیدهد.
مرصعیمعتقداستکهتنهاراهکنترلبازارارزایناست
که همه فعالیتها شفاف شود و همه از وضعیت آن اطالع
داشته باشند .به عقیده او رکن چهارمی در دنیا وجود دارد
که آن هم رسانهها و خبرگزاریها هستند؛ رسانهها باید
امکانات قانونی برای دسترسی به اطالعات داشته باشند
و کسی هم مانع آنها نشود .رئیس انجمن طال ،جواهر،
نقره و سنگهای قیمتی اســتان تاکید میکند :اینکه
بانک مرکزی بازاری را راه بیاندازد که دســتاندرکاران
آن تنها چند صراف بزرگ هستند و نرخ ارز مانند فرایند
قیمتگذاری ســهام در بورس در ساعات اداری تعیین
شود،اینبازارهمانسیستمبورسخصوصیاست.
باید توجه داشــت تمام صرافیهــا میتوانند در یک
سیستمحضورداشتهباشندامااینبازارتنهادردستچند
صرافیبزرگاستوآنهااتاقیبستهراتشکیلمیدهند
و همانند گذشته ،دستهایی در پشت پرده پیدا خواهد
شدکهبازاررادورمیزنند.

این بازار عمق کافی ندارد که بخواهد
تعیینکننده نرخ ارز باشد و بیشتر
نرخ ارز در بیرون از این بازار تعیین
میشود؛ بنابراین هدف بانک مرکزی
برآورده نمیشود اما این بانک
میتواند اعتماد صرافان را به دست
آورد تا آنها به سمت این بازار
حرکتکنند

خبر
دردبیرخانهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی
خراسانرضویجمعبندیشد

دستورالعملرتبهبندیکارآفرینانبرای
اعطایکارتهایطالیی،نقرهایوبرنزی

دنیای اقتصــاد -تازه ترین نشســت دبیرخانه
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی به بررسی و تکمیل دستورالعمل رتبه بندی
متقاضیان کارت کارآفرینــی و امتیازات ویژه این
کارت،اختصاصداشت.
به گــزارش روابط عمومی اتاق مشــهد ،علی اکبر لبافی،
رئیس دبیرخانــه شــورای گفتوگو در این نشســت ،به
دستورالعملی اشــاره کرد که کارآفرینان متقاضی را جهت
دریافت کارت طالیی ،نقــره ای و برنزی کارآفرینی ،طبقه
بندی می کند و گفت :در دوره های مختلف ،تشــکل های
گوناگون ،با هدف توسعه کارآفرینی پیشنهاداتی برای این
تحقق این مهم ارائه کردند اما این موضوع هیچ گاه به نتیجه
نرســید و بالتکلیف ماند تا اینکه از سال گذشته در شورای
گفتوگو به موضوع ورود کردیم و این مســئله در جلسات
مختلف طرح و دستورالعمل های مختلفی برای آن عنوان
شــد و در خاتمه نیز چارچوبی برای این منظور نهایی شده
است که باید به صحن شورای گفتوگو برود.
وی هدف از این رتبه بندی یــا ارائه این کارت های دارای
امتیاز به کارآفرینان برتر را تشویق و انگیزه سازی برای چهره
های پیشرو در عرصه کارآفرینی ،برشــمرد و افزود :تالش
ما فرهنگســازی و تقدیر از خدمات کارآفرینان و تاکید بر
فرهنگ اهمیت به کارآفرینی در جامعه اســت .نکته اصلی
در این دستورالعمل توسعه و ترویج کارآفرینی بوده و برخی
کارآفرینان ممکن است نیازی به امتیازات این کارت ها در
حوزه های مالیاتی ،بیمه ای و بانکی نداشته باشند؛ اما اصل
ماجرا ارزش نهادن بر تالش های آن ها در این عرصه اســت
و ما می خواهیم چهره هــای برتر کارآفرینی این خطه را به
عنوان الگویی در استان و کشور مطرح کنیم.
لبافی خاطرنشــان کرد :این دســتورالعمل که برگرفته
از رتبه بندی گذشــته اداره کار ،نظرات دستگاهها و تشکل
های اجرایی و دستورالعمل رتبه بندی اتاق ایران است ،برای
سازمانها و تشکلها ارسال شده است.
رئیــس دبیرخانه شــورای گفتوگوی دولــت و بخش
خصوصی خراسان رضوی یادآور شد :باید به دو نکته توجه
داشــته باشــیم؛ یکی امتیازاتی که قرار بر ارائه آن هاست و
دیگری ،اتخاذ دو رویکرد اســتانی و ملی در این حوزه است.
آنچه در اختیار استان است ،در حوزه مسئوالن اجرایی سه
قوه در اســتان قابل اعمال بوده و اســتاندار به عنوان رئیس
شــورای تامین و شــورای اداری اســتان می تواند در این
خصوص دستور الزم را صادر کند.
وی ادامه داد :این رویکردها را می توانیم در استان استخراج
و ارائه کنیم و بسیار مهم است که بحث امتیازات خاص برای
کارآفرینان مدنظر باشــد؛ مثل تخفیف های امکان پذیر در
حوزه های گمرکی ،بیمه ای ،بانکی و ...و یا توجه به رویکرد
ملی که نیازمند مصوبه دولت اســت تــا از طریق آن بتوان
فعالیت های استانی را به انجام رساند.
لبافی تصریــح کرد :این دســتورالعمل دارای کمیته ای
راهبردی اســت که توان جمع بندی راه حل ها و مسائل را
دارد و دبیری آن بر عهده دبیرخانه شورای گفتوگو خواهد
بود.ویبااشارهبهتاکیداستانداربرتداوماجرایمثلثتوسعه
اقتصادیوفرهنگی،ازدرنظرگرفتنجایگاهیبرایمعینها
درایندستورالعملرتبهبندیخبردادوگفت:طبیعتابانگاه
استاندار باید هر چه سریع تر این دستورالعمل را جمع بندی
کنیم؛ زیرا استاندار می تواند این موضوع را در قالب پیشنهاد
استانی در کشور مطرح کند.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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عکس :پایگاه اطالعرسانی شورای شهر مشهد

نمرهفرهنگ مدیریت شهری

بود و پیشتر در جریان اختتامیه جشنواره استانی تئاتر
گفته بود « از دخالت های سلیقهای که هنرمندان شهر
را آزار داده و باعث شده این عزیزان نتوانند هنر خود را به
منصهظهوربرسانند،اجتنابخواهیمکرد ».درپاسخبه
سوالخبرنگاراندربارهدخالتسلیقهایشهردارگفت
از این موضوع اطالع ندارد و بهتر اســت از خود شهردار
سؤالشود.
در حالــی که اصولی دیمــاه 96و در آئین افتتاحیه
جشنوارهخانهبهاردرتاالرابنسیناگفتهبود«طرحهای
ارتقاء یافتهای اجرا خواهد شد که بتواند سالهای سال
در شــهر پابرجا باشد» اما با گذشت 2سال به نظر نمی
رسد طرحی از آن سال در شهر پابرجا باشد و خاطره آن
سال را زنده کند .نکته ای که خود آقای اصولی هم آن را
در سال بعد تائید می کند و در آئین تکریم هنرمندان و
افتتاحدومینجشنوارهخانهبهاردردیماه 97ازنداشتن
ساختاروروالکاریجشنوارههاایرادگرفتهومیگوید:
« هر ســاله حدود  ۱۲میلیارد تومان برای مناسبت ها
هزینه میشــود ولی آن گونه که باید احساس رضایت
و مطلوبیت از طرف مردم در این خصوص دیده نشــده
[است]»

zخانهبهار

جشنواره «خانه بهار» نامی است که مدیریت جدید
شــهر مشــهد بر طرحی که در طول یک دهه اخیر با
عنوان المان های نوروزی در قالب طرح استقبال از بهار
شناخته می شده ،نهاده است و اولین دوره آن با اعتراض
بسیاریازهنرمندانوگرافیستهایمشهدیبهآنچه
حذف ســلیقه ای آثار نامیدند ،آغاز و قهر آنها را موجب
شد و واکنش «احسان مهدوی» دبیر ستاد استقبال از
بهار شهرداری مشهد را برانگیخت؛ به گزارش روزنامه
خراسان او در آذرماه 96در نشست خبری این جشنواره
گفت «:بــه دنبال ایجاد شــرایط برای آشــتی دادن
هنرمندانمشهدیبااینجشنهستیموبرایاینمهم
تنها 20درصد داوران از تهران و بقیه از میان مشهدیها
انتخابشدهاند».
خبرگزاری فارس هم در گزارشــی با عنوان « رنگ
نا امیدی بر دیوارهای خانه بهار» که  96/12/5منتشر
شده اســت با تعریض به شعار شفافیت در انتخاب آثار
از سوی مدیران شهری گزارش کرده است که شهردار
وقت مشــهد در بازدید از  49اثر منتخب هیات داوران
با سلیقه شــخصی روی نام 30اثر خط کشیده است و
به گزارش این رسانه بعد از ســکوت دبیر جشنواره در
این باره« ،احسان اصولی» رئیس کمیسیون فرهنگی
شورایشهرکهازاحترامبهنظرهیاتداورانسخنرانده

zمشهد2017

بنا به انتخاب ســازمان آیسسکو (سازمان همکاری
کشورهای اسالمی) مشهد در ســال  ۲۰۱۷به عنوان
پایتخت فرهنگی کشــورهای اســامی انتخاب شد؛
سال ۲۰۱۷از اواخر پاییز سال 95یعنی چند ماه پایانی
فعالیت دوره چهارم شورای شــهر شروع شد و تا اواخر
پاییز  96یعنی  4-3ماه ابتدایی فعالیت شورای پنجم
به پایان رسید .مشــهد  2017فرصتی بود که مشهد
بتواند داشته های فرهنگی خود را در عرصه بین المللی
به نمایش بگــذارد اما این نتیجه آنطور که باید ،محقق
نشــد .هادی مظفری مدیر پیشــین طرح استقبال از
بهار در اینبــاره گفته بود «هنوز برای تصمیم گیران ما
مشخص نیســت که مخاطب اصلی مشهد 2017چه
کسانی قرار است باشند .برنامههایی که طراحی شده و
میبینیمعمدتامخاطبهدفشداخلیاست.درعرصه
بینالمللی متاسفانه مخاطبی تعریف نشده است ».در
شهریورماه 96مسعودریاضیرئیسکمیسیونعمران
توسشورایشهرهمفقدانگفتمانمشترکدرمشهد
را علت عدم تحقق اهداف مشهد  2017خوانده و گفته
بود « ما هنوز به طرز فکر حاکم بر مشــهد که این شهر
یک شهر زیارتی است و آیا میتواند پتانسیل یک شهر
ســیاحتی را هم دارا باشد ،دچار تردیدیم .وقتی چنین
سردرگمی هایی در شهر وجود دارد ،نباید انتظار داشته
باشیم که پس از 9ماه ،در زمینه مشهد 2017خروجی
مطلوبیداشتهباشیم؛دروهلهاولبایدتعاریفودیدگاه
های حاکم بر شهر را مشترک و بهم نزدیک کنیم ».او با
همینجمالتشآبپاکیرارویدستهمهریختهبود
ونشاندادهبودکهنبایدمنتظراتفاقخاصیدرماههای

در طول دو سال گذشته و در حوزه
فرهنگ و هنر نیز تالش هایی برای
رونق از سوی کمیسیون فرهنگی
صورت گرفته است اما نحوه اجرای
طرح موفق «استقبال از بهار» در سال
 96یکی از اولین موضوعاتی بود که
فعالیت این کمیسیون و رئیس آن را با
انتقاد جدی مواجه کرد

باقیماندهبرایمشهد2017باشند.

zفردوسی و توس

اهتمام ویژه شــورای پنجم شهر به توس با تشکیل
کمیســیون ویژه ای برای ســاماندهی و توسعه این
مجموعه از همان روزهایی اولیه تشکیل شورا نشان از
اهمیت خاص این پروژه برای مدیریت شــهری مشهد
داشت و انعقاد تفاهم نامه توسعه شهر تاریخی توس با
مدیرکلوقتمیراثفرهنگیخراسانرضویدرآذرماه
 96ازجملهمهمترینگامهادراینراستابود.
با وجود تشکیل کمیسیونی مستقل به ریاست عضو
دیگری از اعضای شورای شــهر اما رئیس کمیسیون
فرهنگی عالقه مند به فعالیت در این حوزه بوده اســت
و در نشستی با عنوان «توس در بستر تاریخ» در همان
آذرماه در اظهارنظری انتقادی گفته بود «:باید راهی را
برای احیای توس برویم که در گذشته نرفتهایم .در غیر
اینصورت بهتر است بگذاریم توس به همین شکل باقی
بماند تا اینکه مثل اطراف حرم مطهر ،هویت باقیمانده
آنراهمبرهمبزنیم».
اظهارنظر رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شهر
درباره معرفی فردوســی به جهانیان با تیتــر « باید از
ظرفیت مشــهد برای معرفی فردوسی به دنیا استفاده
توگو با ایسنا عنوان شده است ،از جمله
کرد» که در گف 
مهمترینودرعینحالعجیبتریناظهارنظرهادرباره
معرفیشاعرپرآوازهوجهانیتوساست.
 135zدیگشله

حضور فعاالنه رئیس کمیســیون فرهنگی شورای
شهر مشهد در جریان پختن  135دیگ شله در میدان
شــهدای مشــهد در بهمن ماه  97انتقادات زیادی را
متوجه مدیریت شهری مشهد کرد .به عقیده منتقدان
اجرای چنین برنامه هایی از قدیم االیام توســط خود
مردم انجام میشده است و انجام آن توسط شهرداری
حکومتی کردن مناسک دینی مردمی و بدعت گزاری
در صرف بودجه بیت المال اســت .انتقاداتی که باعث
ایجادتغییراتیدرشکلاجرایاینرویدادشدوبنرهایی
با اسامی خیرانی که ادعا شده بود در تامین مخارج این
نذر غیر منتظره شریک شــده اند روی آن نقش بست.
انتشــار تصاویر حضور چهره هایی چون جواد کریمی
قدوسی نماینده اصولگرای مشهد از جبهه پایداری در
کناردیگهاازجملهدیگرحاشیههایاینبرنامهبود.
برپایی دیگ های شله توسط زیرمجموعه فرهنگی
مدیریت شــهری یعنی روزنامه شهرآرا با توجه به عدم
تناسب شرح وظایف این موسسه هم قسمت مهم دیگر
ماجرا بود که با انتقاد شــدید مواجه شــد اما با سکوت
کمیســیون فرهنگی و در راس آن رئیس کمیسیون
همراهبود.
zورزشقهرمانییاهمگانی؟ورزشبانوان؟

حمایتازورزشقهرمانیوارائهتسهیالتبرایحضور
عالقمنداندرورزشگاهها«،حمایتازتأسیسآکادمی

فوتبال»وبرخیمصوبههایحمایتیوتامینمالیبرای
احداثمجتمعهایکوچکورزشییافرهنگیازجمله
اقداماتی است که رئیس کمیسیون آنها را در برآوردن
اینوعدهموثرمیداند.
اما عملکرد کمیسیون فرهنگی شورای شهر در این
حوزه ،با رضایت خاطر همه ورزشیها همراه نبوده است
وبهویژهدرنحوهجذبآراءاعضایمجمعهیاتفوتبال
خراسان رضوی شائبه کمک های غیرمعمول به تیم ها
برایجذبرایبهنفعرئیسکمیسیونفرهنگیوجود
دارد؛ از جمله محسن ترکی ،داور بینالمللی فوتبال به
دنیای اقتصاد گفته «کامال مشــخص بود موضعی که
شورایشهرسالگذشتهدرحمایتازتیمپدیدهداشت
به دلیل انتخابات هیات فوتبال بود و در واقع حمایتها،
نوعی کار تبلیغاتی بود» او به این نکته هم اشــاره کرده
که «برای حمایت از تیم فوتبــال پدیده و والیبال پیام
پولهایی کامال غیرکارشناســی هزینه شد؛ زیرا با یک
پنجم هزینه ای که پارســال برای والیبال انجام شــد،
میتوانستند تیم را اداره کنند اما چون کارشناس نبود و
برنامه ریزی نشده بود ،پول بدون حساب و کتاب به پای
تیمریختهشدونتیجهاشحمایتهایمقطعیبودواالن
تیمی در این رشته نداریم؛ تیمی که یک شبه به وجود
بیاید یک شــبه هم نابود میشود ».البته اصولی ،اواخر
اردیبهشت  97حجت را در این زمینه تمام کرده بود و
در در مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال پیشکسوتان
مشــهد اعالم کرده بود که مدیریت شــهری به دنبال
تیمداری نیست .موضوعی که رئیس شورای شهر هم
اردیبهشتماهامسالباردیگربرآنتاکیدکرد.درورزش
بانوان اما اصولی قول ایجاد فضای ورزشی ویژه بانوان در
همه مناطق شهرداری را داده بود؛ آخرین اقدام در این
راستا ،ایجاد فضای  15هزار مترمربعی در بوستان بهار
منطقه سه شهرداری برای ورزش بانوان بود که تیرماه
امســال اتفاق افتاد .در زمینه ورزش همگانی و ایجاد
زیرساختهادراینحوزهنیزمدیریتشهریسعیکرده
گامهایی بردارد؛ هرچند بزرگترین گود باستانی کشور
در مشهد برای چندمین بار افتتاح شد اما آخرین اقدام
مدیریت شهری در این زمینه ،افتتاح مجموعه ورزشی
چندمنظورهگلشندرمنطقهکمبرخوردارگلشهربود.

zشهرآرا

روزنامــه شــهرآرا و بودجه اش یکــی از حوزه های
فرهنگی مدیریت شهری اســت که در شورای پنجم
حرف و حدیث زیادی درباره آن وجود داشــته اســت؛
همانطور که خراسان در گزارشــش به این اشاره کرده
بود که «یکی از پرحاشــیه ترین موارد بودجه سال98
شهرداری مشــهد ،بودجه 32میلیارد و 900میلیونی
موسسهفرهنگیشهرآرابود»؛شهنازرمارمعضوهیات
رئیسه شورای شهر هم به عنوان یکی از منتقدان اصلی
بودجه سال  98شــهرآرا در این زمینه گفته «بودجه
مصوب سال  97شــهرآرا حدود  16میلیارد بود اما در
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در زمینه کمک به هنرمندان و حمایت از فعالیتهای فرهنگی در این دوره مدیریت شهری اتفاق خاصی نیافتاده است و تنها اتفاق ،برگزاری جشنواره خانه
بهار است که متاسفانه در سال گذشته به هنرمندان بومی توجه نشد و اگر قرار است حمایتی باشد باید از هنرمندان بومی باشد وگرنه دعوت از دیگر استانها
فایده ای برای هنرمندان شهر ما ندارد.
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آقای اصولی در حوزه های ورزشی و فرهنگی نتوانسته آنطور که باید موفق باشد؛ حتی اگر  24ساعت شبانه روز را هم در زمینه ورزشی کار کنند ،باز هم
کم است و توصیه میکنم که هر چه سریعتر فعالیتهای جانبی را رها کنند و به بخش فرهنگی شهر مشهد توجه بیشتری داشته باشند زیرا یکی از دغدغه های
این شهر است.
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از پتانسیل حضور زائران در فضای فرهنگی مشهد تاکنون هیچ استفادهای نشده و هیچ کدام در اوقات فراغت به تماشای تئاتر نمیروند؛ اما رستورانهای مشهد
را همه مسافران میشناسند .یک شهر جز خورد و خوراک و غذا به فضای هنری و گالری و سالن نمایش مناسب هم نیاز دارد.

2

در حوزه فرهنگسازی شهروندی فعالیتهایی که انجام شده ناچیز و همان هم بر خالف ایده های پشتیبانی کننده اعضای شورا بوده است.

5

حضور اعضای شورای شهر و مجلس در مجمع فوتبال ایرادی ندارد اما دامنه فعالیت فوتبال وسیع است که مسئولیت تمام وقت و با تخصص و شناخت کامل
را می طلبد یعنی در راس فوتبال ایران نیز شخصی است که تمام وقت برای فوتبال زمان میگذرد .ریاست هیات فوتبال توسط آقای اصولی مناسب نیست.
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کارشناسان به عملکرد  2ساله کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد نمره دادند

ادامهازصفحهاول
ورود دو عضو کمیسیون فرهنگی به انتخابات هیات
فوتبال و نحوه جذب آراء اعضای مجمع برای کرســی
ریاســت این هیات هم بخش دیگری اســت که مورد
انتقاد کارشناســان حوزه ورزش قرار گرفته است ،هر
چند به نظر می رسد هنوز برای ارزیابی نتیجه این ورود
بهحوزهمدیریتورزشزودباشداماتجربههایپیشین
وروداهالیسیاستبهورزشچندانبهمذاقورزشیها
خوشنیامدهاست.
در طول دو سال گذشــته و در حوزه فرهنگ و هنر
نیز تالش هایی برای رونق از سوی کمیسیون فرهنگی
صورتگرفتهاستامانحوهاجرایطرحموفق«استقبال
از بهار» در ســال 96یکی از اولیــن موضوعاتی بود که
فعالیتاینکمیسیونورئیسآنراباانتقادجدیمواجه
کرد و حتی بعضی از فعاالن این عرصه را به ابراز نا امیدی
ازانتخابشانواداشت.
در کمتر از یک سال گذشته شورای شهر در مصوبه
های مختلف معاونت فرهنگی شهردار مشهد را ملزم
کرده بود تا لوایح مختلف از جملــه احداث باغ کتاب،
احداث خانه هنرمندان ،تملک و تاسیس خانه ادبیات
مشهد و احداث پردیس تئاتر را به کمیسیون فرهنگی
تقدیم کند؛ فرصت تمام این ابالغات در زمستان سال
گذشته به اتمام رسیده است و در حالی که در طی این
مدت دو معاون فرهنگی عوض شــدند و امروز سازمان
اجتماعــی فرهنگی با سرپرســت اداره می شــود ،به
غیر از موضوع پردیس تئاتر هنوز خبری از ســایر لوایح
درخواست شده توسط شــورا در میان نیست و حتی
مشخص نیست سازمان اجتماعی فرهنگی برای این
موضوعاتمطالعاتخودراآغازکردهاستیاخیر.
آخرینبحثیکهدرشورایشهرمطرحاست،موضوع
مدرک نامعتبر دو عضو شورای شــهر و ورود دستگاه
قضایی به این موضوع اســت؛ خبری که روزنامه قدس
در هفته های گذشته منتشر کرد .احسان اصولی یکی
از دو عضوی اســت که موضوع مدرک نامعتبر درباره او
مطرحشده؛اوباهمینمدرکدرانتخاباتهیاتفوتبال
شــرکت کرد و به گزارش روزنامه قدس همین مساله
موجبوروددستگاهقضاییبهموضوعشدهاست.مساله
ایکهواکنشروابطعمومیشورایشهررادرپیداشت
و ماجرا تکذیب شد اما چالش زیادی را درمورد مدرک
ســازمان مدیریت صنعتی و اعتبار آن برای اســتفاده
معادل مدارک دانشــگاهی به وجود آورد و هنوز هم در
جریاناست.

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

اصالح بودجه پایان سال در اسفند ماه ،متمم بودجه را
 12میلیارد،یعنیحدود 80درصدافزایشدادند،یعنی
برایسال 97درمجموع 28.9میلیارد».درواقعشهرآرا
پرانحرافترینموسسهتابعهشهرداریاستکهبودجه
آن در سامانه فاش نیست .از طرفی آمار دقیقی راجع به
تیراژاینروزنامهوجودندارد.
بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا
هم تیرماه به دنیای اقتصاد گفته بود «بخش عمدهای از
سازمانهاوشرکتهاتمامقراردادهایخودرادرسامانه
فاش ثبت را نکردهاند .در اصالح بودجه سال 97در قالب
یکتبصرهبههمهاینسازمانهاوشرکتهاتکلیفشد
که تا پایان سال این کار را انجام دهند .متاسفانه گزارش
های شهرداری نشان داد بخش زیادی از قراردادها ثبت
نشــده و مشخص شــد بخش عمدهای از سازمانها و
شرکتهااطالعاتخودراثبتنکردهاند».
موضوع اجاره بیلبوردهای ســطح شــهر از ســوی
بخش خصوصی و رقابت رانتی شــهرآرا در این زمینه
با این بخش ،مســاله دیگری است که برای این روزنامه
مطرح شده است؛ منتقدان میگویند شهرآرا که یکی از
موسسات شهرداری است ،با ترک تشریفات بیلبوردها
را در اختیار گرفته و این یعنی رقابت با بخش خصوصی.
از طرفی قراردادهای شــهرآرا در این زمینه شــفاف
هم نیســت و ابهاماتی وجود دارد و در سامانه فاش هم
توضیحاتیدراینخصوصوجودندارد.
zنامگذاریخیابانهابهناممفاخرخراسانی

نامگذاری خیابانها به نام مفاخر خراســانی همچون
شعرا،چهرههایبرجستهعلمیودانشگاهیومشاهیر
مشــهد از جمله طرحهای دو سال گذشته کمیسیون
فرهنگی شورای شــهر بود و دی ماه پارسال بود که20
کوچه به نام مفاخر دانشــگاه فردوسی نامگذاری شد.
پیش از آن هم بلوار میثاق در غرب مشــهد به نام آیت
اهلل هاشــمی رفســنجانی و خیابانی هم به نام مهدی
اخوان ثالث نامگذاری شده بود .اما تصمیم اعضای شورا
برای نامگذاری خیابان و یا بلواری به نام استاد شجریان
موضوعی بود که مسعود ریاضی فروردین ماه امسال در
صفحهاینستاگرامخودازآنخبردادهبود،موضوعیکه
اردیبهشت ماه امسال در یکی از جلسات شورای شهر
از سوی رئیس شــورا هم عنوان شد و البته محمدرضا
حیدری گفته بود «حساسيتي درباره استاد شجريان
ايجاد شــده كه مربوط به وقايع ســال 88است و اجرا
شدن اين طرح در مشهد نيازمند بررسي و كارشناسي
بيشــتري اســت ».البته خبرها حکایت دارد که این
نامگذاری از دســتور کار کمیســیون فرهنگی خارج
شدهاست.
نصب کاشی های ماندگار بر سر در منازل چهره های
شــاخص یکی دیگر از طرحهایی بوده که به پیشنهاد
کمیســیون فرهنگی در شــورا به تصویب رســیده
است و اولین کاشــی ماندگار نصب شده برای عثمان
محمدپرست،پیشکسوتموسیقیخراسانبود.
zپردیستئاترمشهد

احداث بزرگترین پردیس تئاتر مشهد یکی از برنامه
های کمیســیون فرهنگی برای حمایت از هنرمندان
تئاتر بود؛ موضوعی که در سال  97از سوی کمیسیون
مطرح و در صحن علنی شــورا به تصویب رســید و در
بودجه ســال  97اولین اقدامی که در راســتای ایجاد
زیرساختها از جمله پردیس تئاتر مشهد انجام گرفت،
درنظرگرفتنتبصرهالزامآوریبودکهشهرداریمشهد
را مکلف به انجام مطالعات ساخت این مجموعه میکرد
کهاینکارسال 97آغازشد.احساناصولیهمگفتهبود
« بودجهای که در ســال ۹۸برای پردیس تئاتر در نظر
گرفته شدهاست ۶.۵ ،میلیارد تومان نقد و  ۱۰میلیارد
هم غیرنقد است.امیدواریم پردیس تئاتر مشهد پایان
سال 99ویاابتدایسال 1400افتتاحشود».
مهرماه  ۹۷طی فراخوانی از طراحان دعوت شــد تا
نظراتشــان را ارائه دهند و در نهایت پس از بررسی آثار
بیش از ۵۰معمار بومی و ملی طرح بزرگترین پردیس
تئاترشهرابتدایتیرماهامسالنهاییشد.

در خصوص وعده شهری با نشاط آنچه
اکنون و با چشم بی طرف قابل رویت
است از اقداماتی حکایت دارد که
صرف نظر از کیفیت نتیجه ،در مجموع
بیشتر از سایر وعده ها در عمل برای
تحقق آن تالش شده است
ارزیابیعملکرددوسالهکمیسیونفرهنگی
شورایشهرمشهد
شاخص :1عملکرد کمیسیون در حوزه زائر و
گردشگری و استفاده از ظرفیت زائران
شاخص  :2عملکرد در حوزه فرهنگسازی
شهروندی (تولید محصوالت فرهنگی ،بیلبوردها و
اطالع رسانی)
شاخص :3عملکرددرحوزهتوسعهزیرساختهای
فرهنگی(ساختناماکنفرهنگیمثلفرهنگسراهای
جدید یا تغییر کاربری پارکها و یا ایجاد ورزشگاه
و پارک و امکانات فرهنگی مثل کتابخانه و ایجاد
خانهتئاتر)
شاخص:4عملکرددرزمینهحمایتازفعالیتهای
فرهنگی -ورزشی
شاخص:5ارزیابیکمیسیوندرحوزهفعالیتخارج
از شورای اعضا
شاخص:6ارزیابیکلیعملکردکمیسیونفرهنگی

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

استاندار خراسان رضوی خبر داد

 300هزار حاشیه نشین مشهد
زیر پوشش طرح نجات

دنیای اقتصاد -اســتاندار خراســان
رضوی در نشســت هم اندیشی اش با
اصحاب رسانه از زیر پوشش قرار گرفتن
 300هــزار نفر از جمعیــت یک و نیم
میلیون نفری حاشیه نشین مشهد در
طرح نجات خبر داد.
علیرضا رزم حسینی تصریح کرد :برای حاشیه مشهد باید همه
ارکان حکومتی ورود کنند؛ در طرح نجات که از اول مهرماه شروع
میشود ۳۰۰هزار نفر حاشیه نشین از جمعیت یک و نیم میلیون
نفری زیر پوشــش خواهند بود .وی گفت :از  ۸۵معین اقتصادی
خراسان رضوی ۸۰ ،درصد مربوط به بخش خصوصی ۹ ،درصد
بخش دولتی و  ۱۱درصد موسسات عمومی غیر دولتی هستند؛
تعداد معینها امسال به عدد ۱۰۰خواهد رسید.
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنانش به تداخل اقدامات
وزارت جهاد کشاورزی و نیرو در حوزه آب و ایجاد چالش در سطح
ملی اشــاره و اظهار کرد :ما به ســمت اجرای طرح همیاران آب
رفتهایم .دانشگاه فردوسی مسئول و ناظر اجرای این طرح است.
در این طــرح  ۷۵۰میلیون متر مکعب انتقال آب از دریای عمان
صورت میگیرد که برای نسلهای آینده است .وی گفت :در طرح
ثامن کــه مربوط به بافت اطراف حرم اســت ،اختالف نظرهایی
هســت که باید آنها را برطرف کنیم و  ۳۶۱هکتار موجود در این
طرح را پس از بیش از  ۳۰ســال ساماندهی کنیم .این نشست با
حواشی زیادی از جمله اعتراض خبرنگاران به نحوه طرح پرسشها
همراهبودزیراروابطعمومیاستانداریدربرنامهریزیهاییخود،
از برخی خبرنگاران خواســته بود سواالت خود را به طور مکتوب
ارائه دهند تا مدیر روابط عمومی از طرف خبرنگاران پرسشــها را
طرح کند .از طرفی تنها  4رسانه را به نمایندگی از بقیه رسانه ها
برای پرسش شــفاهی و بیان دغدغه ها انتخاب کرده بود و نحوه
این گزینش هم برای اصحاب رســانه با ابهام همراه بود .همین
امر موجب شــد که  30دقیقه پایانی نشست ،با اعتراضات شدید
خبرنگاران و بی نظمی بسیار همراه باشد.
آل شیخ :برای حریم حرم نظر خراسانیها را نپرسیدند و
حاال از گفتوگو محوری میگویند

دالیلاعتراضمدیرانشهری
بهسخنانحناچیدرمشهد

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -پیروز حناچی شهردار
تهران هفته گذشــته در نشســتی که درباره فضاهای
عمومی در پژوهشکده ثامن مشــهد برگزار شده بود،
شرکت کرد؛ او در میان حرفهایی که از عملکرد شهرداری
پایتخت میزد ،گریزی هم به مشهد و معطل ماندن برخی
پروژه های شهری مشهد زده و از طرح حریم حرم گفت
و اینکه در خصوص مشهد اصال گفتوگو و اجماعی بین
بخشهاوحوزههایمختلفشهریصورتنگرفتهاست.
اما این حرفهای شهردار تهران به مذاق مدیران شهری مشهد
خوش نیامد و توئیت شهریار آل شیخ را به دنبال داشت« :ژست
انســان گرایی در موضع اجرایی ،عمل میخواهد .همواره طلبکار
بــودن و الف در غربت زدن بــه درد پیرمردهای کافه نشــین
میخورد».
معاون برنامه ریزی شــهرداری مشــهد در
گفتوگو با دنیای اقتصاد در این باره میگوید:
آقای حناچــی زمانی که به عنــوان رئیس
شورای عالی شهرســازی درباره طرح اطراف
حرم تصمیم گیری کــرد و مصوبه داد ،نظر
استانداری خراسان رضوی ،شهرداری مشهد و آستان قدس را به
عنوان ذینفعان این قضیه لحاظ نکرد و هزار کیلومتر آن ورتر در
اتاق دربسته تصمیم گرفت و از نظر خودشان این موضوع اشکالی
ندارد؛ اما وقتی در محیط دانشــگاهی قرار میگیــرد و از تئوری
میگوید،برگفتوگومحوریتاکیددارد.
شهریار آل شیخ میافزاید :این تفاوت نظر و عمل به شدت زیاد
اســت؛ اینکه ما با جمعی که انتصاب کرده ایم جلســه بگذاریم،
گفتوگومحوری نیست ،بلکه باید از ذینفعان در تصمیم گیریها
دعوت کرد و آن وقت از گفتوگومحوری سخن گفت.
وی خاطرنشان میکند :ساختار شورای عالی شهرسازی این
اســت که طرح را از پایین دست بگیرند اما آنها بدون اینکار طرح
اطراف حرم را تصویب کردند و نظر شهرداری را هم لحاظ نکردند؛
شــهرداری مشــهد هم در دوره چهارم مدیریت شهری ،نسبت
به این موضوع به دیوان عدالت اداری شــکایت کرد و رای ابطال
طرح را گرفت .مشکلی که در این مقوله ایجاد شده به دلیل عدم
گفتوگو اســت و االن هم شورای عالی شهرسازی نظر خود را به
صورت تحمیلی به آستان قدس ،شهرداری و استانداری تحمیل
میکند .معاون برنامه ریزی شــهردار مشهد با ابراز تاسف از سوء
اســتفاده از برخی تئوریها در حوزه عمل ،تصریح میکند :انسان
گرایی این نیست که هیچ کاری نکنیم زیرا اگر اینطور باشد ،شاه
سلطان حسین از همه ما انســانتر بوده چون در دوره خودش نه
صنعتی را رشد داد و نه جاده ای را توسعه داد و بعد میتواند بگوید
من میخواستم طبیعت دست نخورده باقی بماند .اینکه پروژه ها
را تعطیل کنیم و بگوییم میخواهیم محیط ،انسانی بماند درست
نیســت؛ زندگی مردم مختل شــده و نیاز به اجرای پروژه های
زیرساختی دارند و نمیتوان به بهانه انســان گرا بودن پروژه ها را
تعطیل کرد .وی یادآور میشــود :پروژه پادگان ارتش تهران که
آقای حناچی از آن به عنوان پروژه ای مبتنی بر گفتوگومحوری
یاد کرده ،پروژه خوبی است اما مربوط به  20سال پیش است و نه
به دوره مدیریتی حناچی مربوط است و نه دوره کرباسچی و این
گفتوگو مال آنها نیســت .باید ببینیم ایشان در دوره مدیریتی
خود چقدر پروژه مبتنی بر انسان گرایی داشته است.

