مدیرکلدفترمبارزهباپولشوییوفرارمالیاتیکشور
درمشهد:

تنها 19درصدپزشکان
دستگاهکارتخواندارند
همین صفحه

ضمیمه استانهای خراسـان

280

دنیای اقتصاد از حمایت اتاق بازرگانی مشهد از ایده های کسب و کار دانشآموزی گزارش میدهد

یادداشت

معضل اساسی «تمرکز اختیارات»
در پایتخت
علیاکبر لبافی *
یکی از مشــکالت اساســی که همواره در
جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی به چالش گذاشته
میشود ،مساله «تمرکز اختیارات» در مرکز
است؛ این موضوع در حوزههای گوناگونی
چون حوزههای بانکی ،مالیاتی ،تامین اجتماعی و بیمه به چشم
میخورد.
بیشترین خواسته و مشکل بخش خصوصی نیز مربوط به
همین حوزه است؛ هنگامی که مدیران استانی با فعاالن بخش
خصوصی برای حل و فصل مشکالت پای یک میز مینشینند تا
به یک توافقی منجر شود ،در نهایت مدیر میگوید که اختیار الزم
به من تفویض نشده است .بنابراین مدیری که در استان صاحب
اختیار نیست ،در قالب شورای گفتوگو نیز اثرات کمرنگی دارد.
خراســان نیازمند مدیرانی با اختیارات الزم است تا در حل
مشــکالت بخشــهای مختلف حضوری فعال داشته باشند.
خراسان استانی با جمعیتی  500هزار نفری نیست ،این استان
ســطح کارشناســی باالیی در بخش خصوصی دارد و دارای
تاجران و مدیران بنگاههای اقتصادی قوی اســت و  90درصد
سرمایهگذاری استان در حوزه بنگاههای اقتصادی مربوط به
همین بخش خصوصی است .عالوه بر آن ،کارشناسانی خبره
در ســطح دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی دارد و ضرورتی
ندارد که تمام اقدامات و امور ما در مرکز صورت گیرد و ما به
دنبال این هستیم که بتوانیم بسیاری از امور خود را در استان
انجام دهیم .بسیاری از گیر و دارهای ما در مسائل ارزشگذاری
پایه قیمتهای کاالهای صادراتی همین عدم تفویض اختیارات
است؛کمیتهتعیینقیمتهادرمرکزاستوقیمتهاییکهثانیه
به ثانیه متفاوت است ،باید به این کمیته برود تا ارزشگذاری
صورت گیرد و ســپس میبینیم زمانی که میخواهیم کاال را
ارسال کنیم ،تفاوتهای بسیاری به وجود میآید و عمال فاصله
بسیاری میان نرخ بازار و میزانی که آنها ارزشگذاری کردند،
اتفاق افتاده است.
ادامه همین صفحه

پرورش نسلنوکارآفرینان

دنیای اقتصاد -دو سال پیش بود که اتاق بازرگانی خراسان رضوی فراخوانی برای انشای دانش آموزی در
موضوع کسب و کار منتشــر کرد و چند هفته بعد در همایش توسعه پایدار به بهترین انشاهای نگارش شده
جوایزی اهدا شد؛ پارسال این موضوع شکل دیگری به خود گرفت و پارلمان بخش خصوصی در مشهد گام
بلندتری برداشت و با برگزاری لیگ کسب و کار دانش آموزی به عنوان یکی از برنامههای جانبی آن ،کار قابل

 1300شرکت از جمع
دانش بنیانها خارج شدند
صفحه 2

توجهی انجام داد .دانش آموزان شرکت کننده در آن لیگ ،طرحهای کسب و کار خود را در نمایشگاه جانبی
ارائهکردندکهباابرازشگفتیوخرسندیمسئوالناتاقایراننیزهمراهبود.امسالاماموضوعرنگدیگریبه
خود گرفت؛ اتاق مشهد اقدام جدیتری را در دستور کار قرار داد و در فاصله چند ماه مانده به برگزاری همایش
توسعهپایدار،رویدادفرهنگستانکارآفرینیونوآوریدانشآموزیرابرگزارکرد.
صفحه 3

رحمانیفضلیخبرداد

تفویض اختیارات
به استانداران
فرماندارمشهداعالمکرد

امضای  88هزار میلیارد
تومان موافقتنامه
سرمایه گذاری در مشهد
همین صفحه

گردشگریخراساننیازمند
سرمایه بخشخصوصی
صفحه 4

آغاز به كار نمایشگاه
پاییزه مشهد

دنیای اقتصاد مشکالت زمینداران گلبهار را بررسی میکند

زمینهای شهر جدید گلبهار؛ مسکن یا سرمایه؟

این است که این تفویض اختیار صورت گیرد؛ حتی
در موضوع مثلث اقتصادی و فرهنگی ،در شرایطی که
قوانین منطبق با وضعیت کنونی نباشد ،اضالع در هر
شهرستانی باید به کمک هم بیایند و به فعال اقتصادی
کمک کنند و بســیاری از قوانین و مقررات ،رویهها،

آییننامهها و بخشنامههای قدیمی را به شکلی سامان
بدهند تا فعال اقتصادی بتواند بازتر و روانتر سرمایه
خود را به کار گیرد و ایجاد اشتغال کند.
*رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی خراسان رضوی

افزایش 35درصدی صادرات کاال از لطفآباد

این گذرگاه حمل کرده که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  62درصد افزایش را نشان میدهد.
پورعابد عنوان کرد :ســهم ناوگان ورودی به كشور
از ايــن تعداد  29هزار و  17دســتگاه کامیون حامل

صفحه 4

صفحه 4

مدیر پایانه مرزی لطفآباد خبر داد

دنیای اقتصاد -مدیر پایانه مرزی
لطفآباد درگز گفت :از ابتدای ســال
جاری تاکنون  192هــزار تن کاالی
صادراتی از طریق این پایانه مرزی عبور
کرده که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  35درصد رشد داشته است.
به گزارش ایســنا ،اسماعیل پورعابد
اظهار کرد :این مقدار کاال توسط هشت
هزار دستگاه کامیون ترانزیت حمل شده
و مصالح ساختمانی ،پلی اتیلن و میلگرد
از مهمترین کاالهای صادراتی است.
وی با اشاره به تردد  55هزار و  280دستگاه كاميون
حامل كاال و خالی از طریق این معبر رسمی ،افزود :این
تعدا کامیون مقدار  813هزار و  850تن انواع کاال را از

رئیسمرکزشرکتهاوموسساتدانشبنیان
کشوردرمشهد:

صفحه 4

معضل اساسی «تمرکز اختیارات» در پایتخت
ادامه یادداشت
این مساله یکی از درخواستهای ما بود که تفویض
اختیار صورت گیرد؛ گمرک اســتان این مساله را به
صورت مستقل پیگیری کرده و همچنان این مساله
را دنبال میکنیم .درخواست اصلی بخش خصوصی
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 279هزار و  955تن و ســهم ناوگان
خروجی از کشور تعداد  26هزار و 263
دســتگاه حامل  533هزار و  854تن
انواع کاالســت .وی در بیان مهمترين
اقدامات اين پايانه مرزی در زمينههای
عمرانی گفت :پيگيری عمليات اجرايی
فازهای دو ،سه و چهار طرح جامع پايانه
مرزی لطفآباد شامل سردرب ،افزايش
و بهســازی اليــن ورودی و خروجی،
محوطه سازی ،ساخت پاركينگ ،ساخت
سرويس بهداشتی و  ...برنامه زمانبندی و پيگيری اخذ
پروانه بهرهبرداری تيرپاک انصاری واقع در كيلومتر يک
محور لطف آباد  -درگز از جمله مهمترین اقدامات در
پنج ماهه نخست امسال است.

مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی کشور در مشهد:

تنها 19درصدپزشکاندستگاهکارتخواندارند
سعید کریمپور دنیای اقتصاد  -امروز یکی از مشکالت اصلی ایران تحریمها و مسائل مرتبط با تامین بودجه برای فعالیتهای کشور است .یکی از
خبرنگار
راهکارهایاصلیاستفادهازدیگردرآمدهاست؛دراینمیانمالیاتیکیازمواردیاستکهرویآنتاکیدزیادیمیشود.بااینحال
نهادینهشدنفرهنگمالیاتییکیازمسائلیاستکههنوزکههنوزاستدرکشورمابهدرستیشکلنگرفتهومشکالتزیادیبرسراینراهقرار
دارد.هادیخانیمدیرکلدفتربازرسیویژه،مبارزهباپولشوییوفرارمالیاتیسازمانامورمالیاتینیزبرهمینمسالهتاکیدداردودرنشستخبری
درمشهد،مبارزهبافرارمالیاتیرایکیازمباحثمهموکلیدیدراقتصادکشوردانست.اوبهفرهنگمبارزهبافرارمالیاتیدرکشورهایدیگراشاره
کردوگفت:درآنکشورهاکسیکهفرارمالیاتیانجامدهد،بیآبروترینفردجامعهمحسوبوانگشتنمامیشود.اینرویکردبایددرکشورمانیز
ایجادشود.امروزسازمانامورمالیاتیمجموعهایمظلوماستکهنبایددرحوزهشفافیتمالیاتیومبارزهبامفاسد،تنهامتولیکشورباشد.

مدیرکل دفتر مبارزه با پولشــویی
و فــرار مالیاتی کشــور تاکید کرد:
بسیاری از مفاسد اقتصادی کشور بر
اثر کوتاهیهای دستگاههای متولی
اجرایــی در اجرای دقیــق مقررات

موجب شــده بســیاری از مــوارد و
مسائل مربوط به مالیات در سازمان
امور مالیاتی رسوبکند و خود را در
قالب شرکتهای صوری ،کارتهای
بازرگانی و اعتباری اجارهای و ســایر

مفاسد نشاندهد.
هادی خانی از شکلگیری رویکرد
جدید در مبارزه با فــرار مالیاتی در
کشور ابراز خرســندی کرد و افزود:
خوشــبختانه در حال حاضر اجماع
ملی منحصر به فردی نسبت به مبارزه
با فرار مالیاتی در کشور ایجاد شده و
اگر فرار مالیاتی هر فرد برای ما محرز
شــود ،برخورد بسیار ســختی با آن
خواهیم داشت.
یکی دیگر از مسائلی که خانی به آن
اشاره کرد ،مساله دستگاههای POS
و ساماندهی آن بود.
وی با ابراز تاســف از عدم همکاری
مناسب پزشکان با مجموعه سازمان
امور مالیاتی گفت :بــا وجود تعامل
خوب ســازمان با قشر تحصیلکرده

پزشــکان و تمدید دوبــاره فرصت،
پزشکان در آزمون شفافسازی اقتصاد
کشور و اعتمادســازی برای مردم به
شفافیتبخشی به اقتصاد کشور نمره
خوبی دریافت نکردهاند.
بــه گفته مدیرکل دفتر بازرســی
ویژه ،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی تا ابتدای مهر ماه
ن برای
ساماندهی دستگاههای کارتخوا 
پزشکان عملیاتی خواهد شد .او ابراز
امیدواری کرد تا آن زمان نمره قبولی
پزشــکان در فرایند شفافسازیها
ارتقا یابد.
خانی تصریح کرد :واقعیت این است
که تنها  19درصد از پزشکان به اجرای
این قانون تمکین کردهاند.
ادامه در صفحه2

فرماندارمشهداعالمکرد

امضای  88هزارمیلیاردتومانموافقتنامهسرمایهگذاریدرمشهد
دنیای اقتصاد -فرماندار مشهد گفت :جذب 88
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در قالب امضای
 ۳۷۶پروژه در این شهرستان افزون بر  ۱۰۶هزار
نفر فرصت شغلی ایجاد می کند.
به گزارش ایرنا ،حســن هاشــمی در نشست ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی افزود :تاکنون
هشت نشست این ستاد پیرامون وضعیت شهرستان
مشــهد با  ۴۵مصوبه برگزار شــده است .از این تعداد
 ۳۶مصوبه ستاد مقاومتی خراسان رضوی در خصوص
مشــهد اجرایی شده و  ۱۹مصوبه در حال اجرا است.
وی شــمار معینهای اقتصادی شهرستان مشهد را در
قالب طرح مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی خراسان
رضوی هشت مورد اعالم و بیان کرد :شهرداری مشهد،
ســپاه استانی امام رضا(ع) و شــرکت ایران خودروی
خراسان در زمره این معینهای اقتصادی قرار دارند.
zپیش بینی هشت درصد رشد

محمدرضا کالیی شهردار مشهد نیز در این نشست
گفت :رشد اقتصادی در این کالنشهر برای امسال هشت
درصد پیشبینی شده است .در این راستا باید برای ۶۷
هزار نفر شغل ایجاد و همچنین  ۳۲۰هزار میلیارد ریال
پروژه اجرا شود .وی بودجه ساالنه شهرداری مشهد را
 ۹۰هزار میلیــارد ریال ذکر و بیان کرد :در چارچوب
طرح مثلث توسعه اقتصادی و همکاری استاندار خراسان
رضوی حذب  ۸۲۰هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در
مشهد پیش بینی شده است .بیشترین تمرکز در این
مسیر حرکت مطابق برنامه است که از سند باالدستی
و چارچوب روشن برخوردار میباشد.
zحمایت از سرمایه گذاران

نصراهلل پژمانفر رئیس مجمع نمایندگان خراســان
رضوی نیز گفت :میــزان کنونی بیکاری آزاردهنده و
موجب نارضایتی مردم اســت ،هرچند که این میزان
در خراســان رضوی نســبت به میانگین کشــوری

ن تر اســت امــا با توجــه به ســطح درآمدها
پاییــ 
همیــن حد از بیــکاری هــم قابل قبول نیســت.
وی افزود :سرمایه گذاران باید مورد حمایت قرار گیرند
تا درگیر در روندهای اداری نشوند .می بایست به منظور
تحقق این مهم مدت زمان مشــخص برای طرحهای
ســرمایه گذاری و تایید درخواست آنها در نظر گرفته
شود تا سرمایهگذاران معطل نشوند.
zدولت روی ریل اقتصاد مقاومتی

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس نیز
اظهار کرد :هم اینک دولت روی ریل اقتصاد مقاومتی
افتاده و این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد ،هرچند
که باید پیش از اینها به این موضوع پرداخته میشد.
وی افزود :باید از فرصت ســرمایه هایی که هر سال
بوسیله زائران و گردشگران به مشهد می آید در جهت
کاهش بیکاری و توســعه اقتصادی بیشترین استفاده
صورت گیرد.
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گزارش
خبر
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی خبر داد

هدفگذاری برای رشد  ۱۶درصدی
صادرات

دنیای اقتصاد -معــاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی از
هدفگذاری و توسعه صادرات برای رشد
 ۱۶درصــدی صادرات در ســال جاری،
شناسایی قوانین مزاحم در سطح استان
و ایجاد میزهای تخصصی خبر داد.
علی رســولیان در جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
خراســان رضوی گفت :در زمینه صــادرات در  5ماه  ۳۵درصد
رشــد وزنی در استان داشــتیم که به لحاظ تجاری مثبت بوده و
سهم صادرات اســتان در کشور به  ۵درصد در سال جاری رسیده
است .خراسان رضوی به  ۷۵کشــور جهان صادرات دارد که ۱۸
درصد آســیای میانه 50 ،درصد افغانســتان ۴ ،درصد اروپا و ۶
درصد آسیای جنوب شــرقی است .این استان با  ۲۰کشور روابط
اســتانی ،مراودات تجاری و سفر اســتانداران را دارد که از جمله
آنها پاکستان است.
وی از زیرســاختهای ســرمایهگذاری در چارچوب جلسات
اقتصاد مقاومتی هر شهرستان ،کمیته ارتباط صنعت با دانشگاه با
محوریت بخش خصوصی و خانه صنعت و معدن ،کمیته پیگیری
تامیــن ارز و مواد اولیه به صورت ویژه توســط ســازمان صمت،
اســتفاده از ظرفیت نیروگاههای کوچکمقیاس خورشــیدی،
ایجــاد کمیته مهارتآموزی با هدف متخصــص و کارآمد کردن
نیروها ،کمیتههای هماندیشی و حل و احصای موانع و مشکالت
پیشروی سرمایهگذاران به عنوان برخی دیگر از برنامه های پیش
روی معاونت اقتصادی نام برد.
رسولیان با اشــاره به اینکه بر اساس گزارش بانکهای استان تا
پایان مردادماه ۱۴ ،هزار میلیارد تومان تســهیالت پرداخت شده
اســت ،تصریح کرد :بانک مرکزی بیان کرده که در  4ماه ابتدای
سال منابع خراســان رضوی به  ۱۰۳هزار میلیارد تومان رسیده
اســت .منابع ما نســبت به سهم کشــور  4.7درصد و تسهیالت
پرداختی  3.2درصد اســت .ســهم ما در کشــور در تسهیالت و
منابع یک درصد نسبت به سال گذشــته افزایش داشته و میزان
تسهیالت پرداختی استان  47.6درصد رشد یافته بیشتر مربوط
به صنعت و معدن و کشاورزی است .امالک تملیکی بانکها در ۴
ماهه ابتدای سال جاری  ۵۰مورد برگشت داده شده که رشد 25
درصدی در واگذاری امالک تملیکــی بانکها را در طول  4ماهه
داشتیم.
وی بیان کرد :کلینیک صنعت نیز تشــکیل شد که  ۶۴۳واحد
شناسایی ۳۰۲ ،واحد بررســی ۳۵ ،واحد در حال اصالح فرایند و
 ۱۰واحد راهاندازی مجدد شــدند .در حوزه اصالح فرایندها ۳۰
فرایند مهم در حوزههای اخذ مجوز شناســایی شده است .ما در
این مسیر  ۴هدف کاهش زمان ،کاهش هزینه ،کاهش مراجعات
و کاهش تعداد مدارک را دنبال میکنیم 6 .فرایند اصالح شده که
توانستیم  ۵۰تا  ۶۰درصد زمان فرایندها را کاهش دهیم.
معاون امور اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی با اشاره به
اینکه در پروانههای بهرهبرداری بخش صنعت رشــد داشــتیم،
تصریح کرد ۱۲۷ :فقره ســرمایهگذاری را در طول این چند ماه به
ارزش  765میلیارد تومان داشــتیم .سهم  ۷درصدی از کشور در
تعداد و  ۶درصدی سرمایهگذاری را دارا هستیم .کاالهای ما رشد
باالی  ۵۰درصدی را در تولید تجربه میکنند.
در طول  ۴ماه رشد برق صنعتی ما  ۵درصد و گاز  ۲درصد بوده
که نشان از افزایش تولید در این بخشها است .در سرمایهگذاری
خارجی نیز  ۱۶طرح مصوب بــه ارزش حدود  ۱۲۰میلیون دالر
انجام شده که بیشترین تعداد سرمایهگذاری خارجی را داشتیم.

بخشی از مطالبات بیمه ای مراکز درمانی
خراسان رضوی پرداخت شد

 ۹۳۰میلیارد ریــال از مطالبات مراکــز درمانی طرف
قرارداد با سازمان بیمه سالمت در سطح استان خراسان
رضوی پرداخت شد.
ایرنــا -مدیرکل بیمه ســامت خراســان رضــوی گفت :در
ســومین مرحله از پرداخت مطالبات موسســات طرف قرارداد
بیمه ســامت در این استان امســال مطالبات تیر ماه داروخانه
ها و همچنین طی خرداد ماه ســایر موسســات درمانی از جمله
مراکز خدمت رســانی سطح یک روســتاها پرداخت شده است.
سید مرتضی وجدان افزود :از این مبلغ  ۵۴۰میلیارد و  ۸۷میلیون
ریال مربوط به بخش دانشــگاهی و مبلغ  ۳۸۰میلیارد و ۹۱۳
میلیون ریال مربوط به مطالبات بخش غیردانشگاهی بود.
وی ادامه داد :همچنین در این راستا بطور علی الحساب تیر ماه
 ۱۳۹۸مراکز درمانی سطح یک روستاها و  ۶۰درصد مطالبات تیر
ماه داروخانه ها در خراسان رضوی تسویه شد.
مدیــرکل بیمه ســامت خراســان رضوی گفــت :مطالبات
خرداد مــاه مراکز دیالیز ،مطبهای پزشــکان و دندانپزشــکان
نیز بــه صــورت قطعــی ۷۰ ،درصــد مطالبــات خــرداد ماه
موسســات و دانشگاهها و علی الحســاب خرداد بیمارستانهای
غیردانشــگاهی در ســطح ایــن اســتان نیــز پرداخــت
شده است.
وی افــزود :بــه منظور تشــویق پزشــکان شــرکت کننده
در «طرح نســخه نویســی الکترونیــک» نیز همــه مطالبات
اســناد پذیــرش شــده نســخ الکترونیکــی در خراســان
رضــوی به صــورت خــارج از نوبت تا تیــر ماه پرداخت شــد.
وجدان گفت :هم اکنون  ۹۰درصد اسناد پذیرش شده مرداد ماه
این گروه از پزشکان خراسانی نیز در حال پرداخت است.
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مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی کشور در مشهد:

تنها  19درصد پزشکان دستگاه کارتخوان دارند

پزشکانی که تا مهرماه به
اجرای قانون اســتفاده از
کارتخوانتمکیننکنند،از
نظر سازمان یک استعداد
بالقوه یا بالفعل فرار مالیاتی
محسوبمیشوندواگرفرارمالیاتیآنانمحرز
شود ،طبق قانون برخورد خواهیم کرد .بر این
اســاس کســانی که تا پایان مهر ماه به قانون
تمکین نکنند 2،درصد از درآمد آنان به عنوان
جریمه مطالبه خواهد شــد کــه جریمهای

پزشکانی که تا مهرماه به اجرای
قانون استفاده از کارتخوان تمکین
نکنند ،از نظر سازمان یک استعداد
بالقوه یا بالفعل فرار مالیاتی
محسوب میشوند و اگر فرار
مالیاتی آنان محرز شود ،طبق
قانون برخورد خواهیم کرد

غیرقابلبخششاست.
وی کارتخــوان و اســتفاده صحیح از آن
در اصنــاف را یکی از مســائلی دانســت که
باید به درســتی ساماندهی شــود .او در این
خصوص گفت :یکــی از دغدغههــای ما در
کشور دستگاههای کارتخوان اجارهای است.
تاکنون حدود  7میلیون دســتگاه در کشور
فعال است .در حال حاضر این یک ابهام جدی
اســت که نیت توزیع این دستگاهها چیست.
براســاس قاعده بانک مرکزی موظف است
این دســتگاهها را با کمک ما ساماندهی کند.
به همین جهت تا پایان امسال هر دستگاهی
کهشناسهیکتادریافتنکند،غیرفعالخواهد
شــد .از مردم نیز میخواهیم در صورت عدم
تطابقرسیدکارتخوانبانامفروشگاه،مسالهرا
ازطریقسامانه 1526بهمااطالعرسانیکنند
تابهروشسنتیباافرادبرخوردشود.
خانی در خصــوص میزان فرارهای مالیاتی
در خراسان رضوی نیز آمار درستی ارائه نداد و
دلیل این مساله را نبود اطالعات کامل و جامع

عنوان کرد .او خاطرنشــان کرد :برآورد کردن
میزانفرارمالیاتیمستلزمداشتنریزدادههای
همه فعالیتهای اقتصادی است که متاسفانه
به آن دسترســی کامل نداریم .بایــد به فرار
مالیاتی ریشــهایتر نگاه کرد .اگر نتوانیم این
معضل را کنترل کنیم ،پیشبینی ما افزایش
روزمرهفرارهایمالیاتیاست.
وی اظهار کرد :ســازمان تــاش میکند
در راســتای گام دوم خود ،حمایت مشروط،
محدود و کاهنده و تضمیندار خود از تولید را
افزایشدادهوبافسادمبارزهکندوفعالیتهای
اجرایــی خــود را مهندســی و در چارچوب
ی و بازمهندسیشــده دنبال
فرآیندهای علم 
کند.
به گفته خانی اخیرا در جهت همراهسازی
ســایر ســازمانهای متولی مبارزه با مفاسد
اقتصادی فعالیتهای خوبی از جانب سازمان
امورمالیاتیانجامشدهاست.نظاممالیاتیباید
هوشمند شــود و خواهد شد و سازمان در این
جهت عزم جدی دارد تا براساس ریزدادههای

دارایی افراد به سه مقوله رسیدن به اظهارنامه
پیشفرض ،حسابرســی بر مبنای ریسک و
طراحی سامانههای مانیتورینگ فعالیتهای
اقتصادیکشوربرسد.اوهوشمندسازیمردم،
دستگاههای متولی و سازمان امور مالیاتی را
پیشنیاز دستیابی به این هدف عنوان کرد.
ویبیانکرد :تمامدستگاههابایدریزدادههای
فعالیتهای اقتصادی خــود را اعالم کنند و
متولی این امر ســازمان امور مالیاتی اســت.
اگر هر دســتگاه و حوزهای در این راستا با ما
همکاری نکند ،مطابق قانون مساله پیگیری
خواهدشد.

برآورد کردن میزان فرار
مالیاتیمستلزمداشتن
ریزدادههایهمهفعالیتهای
اقتصادی است که متاسفانه به آن
دسترسیکاملنداریم

رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان کشور در مشهد:

 1300شرکت از جمع دانش بنیانها خارج شدند
دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -رئیس
مرکز شــرکتها و موسســات دانش
بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری گفت :هم اکنون 4508شرکت
دانش بنیان در کشــور فعالیت دارند
و این درحالیســت که طی ارزیابی سه
ساله 1300 ،شرکت به دلیل رد شدن در
فرایندهایارزیابی،ازجمعدانشبنیانها
خارجشدهاند.
نشســت هم اندیشــی و بررسی مشکالت
شــرکتهای دانش بنیان و فنــاور به همت
انجمن این شرکتها در خراســان رضوی با
حضور سیدمحمد صاحبکار خراسانی رئیس
مرکز موسسات دانش بنیان معاونت علمی و
فناوریریاستجمهوریدراتاقمشهدبرگزار
شد و فعاالن حوزه اســتارتاپی و شرکتهای
دانش بنیان مشهدی در جلسه ای که بیش از
سه ساعت به طول انجامید ،به بیان دغدغه ها،
مشکالتوخواستههایخودپرداختند.
مغفول ماندن فناوریهای نرم در معیارهای
ارزیابی شرکتهای حوزه آب و محیط زیست،
عــدم امکان ثبــت محصول جدید توســط
شــرکتهایی که قبال در ارزیابیها رد شده اند،
نبود شــرایط برای ارتباط شرکتهای دانش
بنیان با یکدیگر و اســتفاده آنهــا از خدمات
دیگری ،عدم امکان مکاتبه شرکتهای دانش
بنیان با  124نمایندگــی وزارت امور خارجه،
وجود بروکراســیهای اداری بسیار در مسیر
ارزیابیشرکتهایدانشبنیان،موضوعانجام
خدمت ســربازی نخبگان شرکتهای دانش
بنیان و ...برخی از گالیــه هایی بود که در این
نشستمطرحشد.
صاحبکار خراسانی در این نشست به تشریح
فرایندهای ارزیابی شــرکتهای دانش بنیان
پرداخت و به سواالت حاضران نیز پاسخ گفت.
او خطاب به فعاالن اســتارتاپی و شرکتهای
دانش بنیان مشهد تاکید کرد که تالش کنند

خط اعتباری ویژه ای از صندوق
توسعه ملی برای شرکتهای
دانش بنیان در نظر گرفته شده
و چند روز پیش شنیدیم 500
میلیارد خط اعتباری برای سال
 98گذاشته شده است

تا در بررســیهای ســاالنه کارگروه ارزیابی
شــرکتهای دانش بنیان نمره قبولی بگیرند
و مانند  1300شرکت از لیست دانش بنیانها
خارجنشوند.
او البته بــه این نکته هم اشــاره کرد که در
فرایند ارزیابی ،معیارهای تفصیلی حوزه های
تخصصی تعریف شــده و کار شرکتها با این
معیارها سنجیده میشود؛ از طرفی مقرر شده
کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان هر
ســال این معیارها را  5درصد سختگیرانه تر
اعمال کند .صاحبکار خاطرنشــان کرد :هم
اکنون حدود هزار شــرکت در مرحله فرایند
ارزیابی قرار دارند؛ این ارزیابیها دو تا سه ماه به
طول میانجامد .این زمــان را میتوانیم کوتاه
کنیم اما شرکتها باید همکاری کنند وگرنه
عدم تایید صورت میگیرد .از طرفی ،ما به این
سیستم رسیدیم که از شرکتهای خصوصی
برای ارزیابیها استفاده کنیم و بر همین اساس،
کارگزاران بخش خصوصی را آموزش داده ایم.
اما آنها نظر نهایی را نمیدهند و توضیحات را به
مرکزمیفرستند.
صاحبکار در توضیح پروژه جایگزین خدمت
در دستگاههای دفاعی و دولتی گفت :نخبگان
فناوردرصورتاحرازشرایطوکسبامتیازهای
مصوب میتوانند به عنوان انجام خدمت نظام
وظیفــه ،از طریق معرفی بــه مرکز نخبگان
نیروهای مسلح پروژه ای را برای یکی از صنایع
دفاعی و کشوری انجام دهند .اما در بحث امریه
در شرکتهای دانش بنیان؛ نخبگان فناور در
صورت احراز شــرایط و کسب امتیازهای الزم
میتوانندبهعنوانانجامخدمتنظاموظیفه،به
عنوان مامور در طول مدت خدمت ،در یکی از

شرکتهایدانشبنیانفعالیتکنند.
وی افزود :در موضوع پروژه جایگزین خدمت
نیز ،نخبگان فناور در صورت کسب امتیازهای
الزم ،به عنــوان انجام پروژه جایگزین خدمت
در شرکتهای دانش بنیان ،دوره نظام وظیفه
خود را مشتمل بر دوره آموزش نظامی و اجرای
طرحی پژوهشــی ،فناورانه در شرکت دانش
بنیانطیکردهوکارتپایانخدمترادریافت
کنند.
صاحبکاردرخصوصتسهیالتواعتباردهی
به شرکتهای دانش بنیان نیز اظهار کرد :خط
اعتباری ویژه ای از صندوق توســعه ملی برای
شــرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شده
و چند روز پیش شــنیدیم  500میلیارد خط
اعتباریبرایسال 98گذاشتهشدهاست.
zاعتبار  14میلیاردی صندوق نوآوری برای
تسهیالتدهیبهشرکتهایدانشبنیان

انجمن شــرکتهای دانش بنیان خراسان
رضوی امســال آغاز به کار کرده و حدود چهار
ماه از فعالیت رسمی آن میگذرد؛ سیدمهدی
مدنیبجستانیرئیسهیاتمدیرهاینانجمن
در توضیح اقدامات انجام شــده در این مدت
گفــت :هدف ما گســترش فعالیتهای دانش
بنیان از طریق گســترش پارک علم و فناوری
اســت؛ در این راستا دو پیشــنهاد به شورای
توسعه در حضور استاندار ارائه کردیم؛ یکی از
این پیشنهادات ،تشــکیل گروه کاری دانش
بنیانذیلکارگروهاقتصادیاستانبامحوریت
انجمن و پارک علم و فناوری است که موافقت
اولیه با آن صورت گرفته و باید در شورا تصویب
شــود .در این کارگروه مشکالت شرکتهای
دانشبنیانوفناوربهسرعتبررسیمیشود.

تامین مالی و مشــکالت موجود در مسیر
دریافت تســهیالت ،نکته ای بود که مدنی به
عنوان یکی از چالشــهای شرکتهای دانش
بنیان خراســان رضوی از آن نام بــرد و افزود:
در این چهارماه با صندوق پژوهش جلســات
متعددی داشــتیم و تفاهم نامــه ای در این
خصوصدرحالانعقاداستکهبهشرکتهای
دانــش بنیان و فناور از محــل منابع صندوق
و محل خط اعتباری که از صنــدوق نوآوری
گرفته ،تسهیالتی ارائه شود؛ صندوق نوآوری
در این زمینه  14میلیارد تومان اعتبار داشته
و این تعامل را کردیم که شــرکتها و اعضای
انجمنباسرعتازاینمنابعاستفادهکنند.وی
ادامه داد :دومین اتفاق ،تفاهم نامه با بانک ملی
استاناستکهخطاعتباریهایخوبیدراین
تفاهم نامه تعریف شده و امیدواریم شرکتها
ازاینموقعیتبهبهترینشکلاستفادهکنند.
قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراسان
رضوی نیز درباره حمایتهایش از شرکتهای
دانش بنیان گفت :در راســتای شکل گیری
و تقویــت انجمن شــرکتهای دانش بنیان،
متعهد شده ایم  60درصد حق عضویت 100
شــرکت اول پارک علم و فناوری در انجمن را
بپردازیم.همچنیندوعضوهیاتمدیرهانجمن
عضو شــورای پارک علم و فناوری هستند و
امیدواریمبهواسطهایندوعضو،بتوانیمارتباط
اکوسیستمیباشرکتهایدانشبنیاناستان
برقرارکنیم.ویازراهکارهاییبرایحلمشکل
اسکان شرکتها در پارک علم و فناوری نوید
داد و گفت :در راســتای حل این مشکل مقرر
شــد  50هکتار به فضای پارک علم و فناوری
اضافه شود و در استانداری هم مصوبه دیگری
گذرانده شد که  500هکتار به مجموعه پارک
اضافه شــود که با توجه به محدودیت فضای
کنونی این پارک در خراسان رضوی ،این کار را
میتوانازطریقعضویتدرپارکواستقراردر
مکانیدیگرانجامداد.

در راستای شکل گیری و تقویت
انجمن شرکتهای دانش بنیان،
متعهد شده ایم  60درصد حق
عضویت  100شرکت اول پارک
علم و فناوری در انجمن را
بپردازیم

در جلسه مدیران گردشگری خراسان رضوی با مدیرکل مجمع مجالس کشورهای آسیایی مقرر شد

مشارکت در جذب گردشگر برای خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -در جلســه مدیرکل و
دبیر کل مجمع مجالس آسیایی با مدیر کل
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
خراسان رضوی ،جذب گردشگر سالمت و
سرمایهگذاربرایحوزهگردشگریخراسان
رضوی از طریق مجالس کشورهای آسیایی
موردبررسیقرارگرفت.
محمدرضا مجیدی دبیــرکل مجمع مجالس
کشورهای آسیایی گفت :هر گردشگر سالمت که
واردکشورمیشود،بین 3تا 5هزاردالر،معادل80
بشکهنفتارزآوریداردکهباتوجهبهسیاستهای
کاهشوابستگیبودجهبهفروشنفت،گردشگری
یکی از راههای کسب درآمدهای ارزی است .سفیر

ونمایندهسابقجمهوریاسالمیایراندریونسکو
با بیان این که گردشگری ایران میراث پایه است،
ادامهداد:همهنگاهمابهگردشگریاست،معتقدیم
صنعتگردشگریپیشرانوتحریمشکناست.
مجیدیبابیاناینکهمهمترینمشکلماعرضه
ضعیف با زبان بینالمللی اســت ،ادامه داد :باید از
ظرفیتهای بخش خصوصــی کمک بگیریم و
چارهای نداریم جز این که گردشــگری و اقتصاد
مردمپایهشود.
ویهمچنینبااشارهبهظرفیتهایگردشگری
سالمتدرخراسانرضویاظهارکرد:ایناستانبا
توجهبهاینظرفیتهامیتواندپیشروباشد.
ابوالفضل مکرمیفر مدیرکل میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشــگری خراسان رضوی در
این خصوص اظهار کرد :هماکنون 2141تاسیس
گردشگری در اســتان فعال است که 35هزار نفر
اشتغال مستقیم و حدود 80هزار نفر اشتغال غیر
مســتقیم ایجاد کرده است .در استان 32منطقه
نمونه گردشــگری مجوز فعالیــت گرفتهاند که
 13منطقه دارای سرمایهگذار است و  19منطقه
نمونه گردشگری نیز بدون ســرمایهگذار است.
همچنین خراســان رضوی دارای 17روســتای
هدف گردشگری است که البته یک روستا به شهر
تبدیلشدهاست.
وی دربــاره وضعیت ســرمایهگذاری خارجی
در حوزه گردشــگری ،میراث فرهنگی و صنایع

دستیبیانکرد:نمایندهادارهکلدرمرکزخدمات
سرمایهگذاری مستقر شده و در سال  96با ثبت 3
شرکت با سرمایهگذاری  25هزار و  365میلیون
دالر و در ســال  97با ثبت  6شــرکت 23 ،هزار و
205میلیون دالر ،ســرمایه خارجی جذب شده
اســت .مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی خراســان رضوی به پویایی و فعال
بودن پروژههای گردشــگری در این استان اشاره
کــرد و گفت :هماکنون 271پــروژه با حجم77
هزار میلیارد ریال ( 7هزار میلیارد و  700میلیون
تومان) با میانگین پیشرفت فیزیکی 50درصد در
حال اجراست که 10هزار و 500نفر اشتغال ایجاد
خواهدکرد.

یادداشت

نهادینهشدنمسئولیتاجتماعی
در کسب و کار ایران
نیکتا حسین نیا *
مسئولیت اجتمایی رویکردی متعالی به کسب و
کاراستکهتأثیراجتماعییکسازمانبرجامعه
را مدنظر قرار می دهد و با هدف گردآوری تمامی
بخش هــا اعــم از دولتــی و خصوصی جهت
همکاری بــا یکدیگــر ،از یک طــرف موجب
همسویی منافع اقتصادی با محیط زیســت و از سوی دیگر سبب
رشد و پایداری کسب و کار میشود.
در شرکت ها نیز پیاده سازی مسئولیت اجتماعی منجر به بهبود
جایگاه شــرکت و در نتیجه افزایش بازده و سودآوری و بقای بلند
مدت می گردد که در نهایت به رشد اقتصادی ،افزایش توان رقابتی
وبهبودعملکردمنتجخواهدشد.
بر اســاس دیدگاه مبتنی بر منبع در مدیریت استراتژیک ،یکی
از باارزش ترین دارایی سازمانها ،برند یا نشان تجاری محصوالت یا
خدمات آنهاســت؛ در واقع ارزش برند هر سازمان بازتابی از رعایت
مســئولیت اجتماعی توسط آن شرکت اســت .در جامعه امروزی
بســیاری از افراد ،با ارزش برند زندگی می کنند .ذهنیت براساس
برند شکل می گیرد و بر همین اساس انتخاب میکنند .مسئولیت
اجتماعی در بعد اجتماع بر تداعی برند تأثیر گذار اســت و درواقع
برند تجاری تجلی فکر ،نوآوری ،هویت ،مهارت و اعتبار آن سازمان
است که با تأثیرپذیری از مسئولیت اجتماعی سطح وفاداری به آن
را افزایش می دهد.
یکی از وظایف مدیران نهادینه کردن مســئولیت اجتماعی در
سازمان است ،منظور از" نهادینه کردن "آن است که رفتاری آنقدر
تکرار شود که معنای مشترکی داشته باشد ،به عبارت دیگر نهادینه
شــدن فرآیند منظمی از هنجارها ،پایگاه هــا و نقش های به هم
پیوسته است که جامعه آن را پذیرفته است ،هر پدیده وقتی نهادینه
می شود که سازمان یافته و سیستماتیک باشد .به عبارت دیگر اگر
رفتاری آن قدر تکرار شود که معنای مشترکی داشته باشد ،آن گاه
نهادینهمیشود.
«باورســازی» که به معنای پذیرفته شدن ارزش های اجتماعی
و فرهنگی در افــکار و اذهان مردم و پیاده ســازی آن در جامعه و
«نهادســازی» که به معنای قرار گرفتن ارزش ها و باورها در قالب
سازمان ها اســت ،می تواند دو راهکار تکمیلی در فرآیند نهادینه
شدنباشد.
در واقع محیط کســب و کار دو خواسته از ســازمان ها دارد :اول
تقاضای فنی و اقتصادی که ســازمان ها خــود را ملزم میکند تا با
تولید کاال و خدمات با کیفیت ،پاســخگوی نیازهای افراد باشند و
دوم تقاضای فرهنگی اســت که محیط از سازمان ها می خواهد به
ارزشها و اعتقادات افراد احترام بگذارد.
به عنوان مثال :شرکت مایکروســافت ،با پذیرش اصل نهادینه
شدن مســئولیت اجتماعی بر این باور اســت که بتواند با تالش
مضاعف ،از فناوری برای توانمند ســازی مردم و ایجاد فرصت های
اقتصادی جهت رفع چالشهای مشتریان کمک کند .همچنین این
شرکت متعهد شده است تا فناوری خود را برای حل برخی از مهم
ترین مسائل زیســت محیطی در جهان به کار بگیرد .در جامعه ای
که مسئولیت اجتماعی چه به صورت فردی چه به صورت گروهی
تقویت شود ،آن جامعه هوشمند است.
شرکت ها و سازمان های ایرانی نیز با تکیه بر مسئولیت اجتماعی،
قدرت بیشتری برای اعمال مدیریت در حوزه های مختلف خواهند
داشــت و با تقویت این مهم ،در راستای فقرزدایی ،ارتقای ظرفیت
فرهنگی مردم و جامعه در راســتای مســاعدت بیشتر با یکدیگر،
برجسته کردن مولفه های اخالقی از طریق به کارگیری آموزه های
دینی ،تدوین منشور اخالقی ،ساخت فیلم هایی که به جای تجارت
مطلق ،مروج مســئولیت اجتماعی اســت ،می توانند مسئولیت
اجتماعیرانهادینهکنند.
دین مبین اسالم نیز در حوزه خدمات اجتماعی از خمس و زکات
بهعنوانمهمترینمنابعمسئولیتپذیریاجتماعینامبردهاست.
با اســتفاده از مدل های توسعه ســرمایه اجتماعی شرکت های
پیشــرفته و موفق دنیا در می یابیم که سازمان ها میتوانند با بهره
گیری و الگوبرداری از ابزارهای تشــویقی در ارتقا و نهادینه شدن
مسئولیتاجتماعینقشبسزاییداشتهباشند.
برنامه ریزی برای «مدیریت انــرژی» نیز به منظور جلوگیری از
اسراف ،به عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار کشور یکی از مولفه
های زیست محیطی است ،که تأثیرگذار بر نهادینه شدن مسئولیت
اجتماعی آن سازمان است.
در یک جمع بندی می تــوان گفت مهمترین گام برای نهادینه
شدن در ســازمان های داخلی ،ابتدا آموزش مدیران سازمان ها و
ســپس الیه های پایین تر به صورت علمی و کاربردی «مهارت زا»
است که با برنامه ریزی صحیح به همراه تدوین استراتژی مسئولیت
اجتماعی در سازمان می توان به بررســی فعالیتها و ارزیابی آنها
پرداخت ،همچنین ایجاد ساز و کارهایی برای تصمیم گیری جهت
کنترل ،تضمین و گزارش دهی فرآیندها بدون اتالف نیرو و منابع
و با مشــارکت ذینفعان و قرار دادن ارزش های اخالقی در منشور
ســازمان می شود بســتری را فراهم کرد تا این سرمایه اخالقی در
بدنه ســازمان نهادینه شود .پس این نکته را باید به خاطر سپرد که
عدم توجه به مقوله «ارتقاء و نهادینه شــدن مسئولیت اجتماعی»
در سازمان به عنوان آسیب پنهانی است که بر ساختارهای سازمانی
ســایه افکنده و به ســختی راه برون رفتی برای خالصی از آن پیدا
خواهدشد.
*کارشناسارشدمدیریتکسبوکار

امورآگهیهای
روزنامه «دنیای اقتصاد» درمشهد

0912 419 86 35
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zاقدامی برای جبران غفلتها

علیشریعتیمقدمرئیسکمیسیون
کشاورزیاتاقایرانکهبهعنوانیکی
از داوران اختتامیــه ایــن رویداد به
انتخاب طرحهای برتر پرداخت ،نیز
ابــراز امیــدواری میکنــد کــه
فرهنگستاننوآوریوکارآفرینیدانشآموزیفراگیروبه
صورت تخصصی ادامه یابد و به کســب و کارهای جوان
تبدیل شود چرا که در کشور ما در دهههای گذشته این
موضوع مغفول مانده است .وی میگوید :استعدادی که با
ارائــه طرحها و ایدههــا در بین جوانــان و دانشآموزان
مشاهده کردیم ،بیش از آن چیزی است که فکرش را می
کردیم .برگزاری چنیــن رویدادهایی کمک میکند که
آینده ســازان کشــور با یک روش آکادمیــک و علمی،
فرصتهایی برای کســب دانش و تجربه را پیدا کنند و با
هیات نمایندگان اتاق و سرمایهگذاران نیز ارتباط برقرار
کنند.
شــریعتی مقدم میافزاید :دولت هم میتواند به این
موضوع ورود کند؛ اگر سطح آموزش را کاربردی کنیم و
این رویدادها در دل مراکز آموزشی ما نهادینه شود ،خیلی

گزارش

دنیای اقتصاد از حمایت اتاق بازرگانی مشهد از ایده های کسب و کار دانشآموزی گزارش میدهد

پرورش نسل نو کارآفرینان

اختتامیه فرهنگستان کارآفرینی و نوآوری دانشآموزی در اتاق مشهد

zنوید تاسیس مدرسه کسب و کار در مشهد

شافعینویدراهاندازیمدرسهکسبو
کار در مشــهد را میدهد و میگوید:
تصمیم داریم در این شــهر مدرسه
کسبوکارتاسیسکنیم؛اینمدرسه
کــه میدانــی واقعی برای توســعه
اســتعدادها خواهد بود ،برگرفته از تجربیاتی است که در
برخی کشورهای توسعه یافته وجود دارد .چنین ساختاری
می تواند نگاهی تخصصی به پرورش کارآفرینان و صاحبان
کسب و کارها داشته باشد .وی همچنین از راه اندازی مرکز
نوآوری در خراسان در آیندهای نزدیک خبر داده و میگوید:
ما آماده کمک به ایده ها و طرح های نوآورانهای هستیم که
جوانانتوانستهاندآنهاراتاحدیپیشببرند.بدینترتیب
طــرح های نوآورانه قابل قبول چــه در بخش صنعت ،چه
تجارت و چه کشاورزی تجاری سازی می شوند و حتی در
ایــن زمینه کمک مــادی خواهیم داشــت و بــه دنبال
ســرمایهگذار برای طرح ها خواهیم بود .رئیس اتاق ایران
امیدوار است که دیگر استانها نیز با الگوبرداری از خراسان
رضوی ،در این مســیر گام بردارند .وی بزرگترین مشکل
موجود در ارتباط با تربیت جوانان را دور بودن آنان از میدان
عمل و کســب صرفاً محفوظات در دبیرســتان و دانشگاه
میداند و تصریح میکند :پارلمان بخش خصوصی به دنبال
پر کردن خالهای آموزشــی در حوزه کســب و کار است.
شافعییادآورمیشود:فارغالتحصیالنمدارسکسبوکار
اتاق بازرگانی در کشورهای توسعه یافته ،هیچ وقت بیکار
نمیمانند و بالفاصله جذب بازار کار میشــوند .بسیاری از
بنگاههایبزرگاقتصادیحتیبسیاریازجوانانرابورسیه
تحصیلیمیکنندبرایاینکهدراینمدارستحصیالتشان
را به اتمام برسانند و به کار برگردند .وی ادامه میدهد :ما این
مدرســه را به عنوان الگویی در اســتان خراسان تأسیس
میکنیم؛ این یکی از کارهای اساســی و از مسئولیت های
اجتماعی اتاق بازرگانی است که می تواند به دست جوانان
انتقال یابد و جانشین پروری را در کلیه مسائل اقتصادی به
نحومطلوبایجادکند.
رضا حمیدی عضو هیات نمایندگان
اتاقمشهدنیزبابیاناینکهیکیازمهم
ترینبخشهایتولید،عرصهفروشو
توزیع محصوالت اســت ،میگوید:
دانش آموزان باید رصد کنند و ببینند
که صنعتگر با چه چالشی رو به روست ،کارگر از چه مشکلی
رنج می برد ،مصرف کننده چه نیــاز و تقاضایی دارد و ایده
های خود را در مسیر پاســخگویی به این تقاضاها هدایت
کننــد .وی میافزاید :بر این باورم کــه موفقیت جوانان و
نوجوانانبهمعنایکامیابیبخشصنعتوتولیدماست.هر
چهآنانبیشترتوفیقپیداکنند،محصولایرانی،بازاربهترو
مصرف کننده بیشــتری خواهد داشــت .ایده های دانش
آموزان می تواند به اقتصاد کشور مدد برساند و از این منظر،
این نوجوانان و جوانان در جبهه اقتصاد به مثابه یک سرباز
انجاموظیفهمیکنند
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دنیای اقتصاد -دو سال پیش بود که اتاق بازرگانی خراسان رضوی فراخوانی برای انشای دانش آموزی در موضوع کسب و کار منتشر کرد و
زهرا صفدری
خبرنگار
چندهفتهبعددرهمایشتوسعهپایداربهبهترینانشاهاینگارششدهجوایزیاهداشد؛پارسالاینموضوعشکلدیگریبهخودگرفت
وپارلمانبخشخصوصیدرمشهدگامبلندتریبرداشتوبابرگزاریلیگکسبوکاردانشآموزیبهعنوانیکیازبرنامههایجانبیآن،کارقابلتوجهی
انجامداد.دانشآموزانشرکتکنندهدرآنلیگ،طرحهایکسبوکارخودرادرنمایشگاهجانبیارائهکردندکهباابرازشگفتیوخرسندیمسئوالناتاق
ایران نیز همراه بود .امسال اما موضوع رنگ دیگری به خود گرفت؛ اتاق مشهد اقدام جدیتری را در دستور کار قرار داد و در فاصله چند ماه مانده به برگزاری
همایش توسعه پایدار ،رویداد فرهنگستان کارآفرینی و نوآوری دانش آموزی را برگزار کرد .رویدادی که به زعم دانش آموزان شرکت کننده در آن ،یکی از
بهترین تجربیات آنها در سالهای دبیرستان برای افزایش اعتماد به نفس و یافتن مسیر خود در آینده تحصیلی و کاری بود .اتاق بازرگانی در این رویداد به
دنبال پرورش طوالنی تر دانش آموزان بود و قصد داشت دوره ای فراتر از دو یا سه روز برگزاری استارتاپ ویکند ،طراحی کند و همین هم شد؛ نخستین ترم
فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی در مشهد از اوایل تابستان امسال به مدت 9هفته برگزار شد و 10روز پیش با ارائه طرحها و ایده های کسب و
کاریواستارتاپیدانشآموزانوداوریاینطرحهاتوسطچندتنازکارآفرینانواستارتاپهایمشهدیخاتمهیافت .برایحضوردراینفرهنگستانابتدا
فراخوانی داده شد و در نهایت از بین 140دانش آموز ثبت نام کننده 54،نفر گزینش شدند؛ این دانشآموزان که اکثرا در پایه های نهم تا دوازدهم هستند ،در
طولدورهفرهنگستانبامهارتهایپایهکارآفرینیچونفنبیانومذاکره،نحوهبرقراریارتباط،حلمساله،تیمسازی،بازیهایخالقانهو...آشناشدند.در
کنارآن،بازدیدازکارخانجاتوحضوردربرنامهصندلیتجربهراداشتندودرنهایتبهعنوانپروژهپایانیبایدطرحکسبوکارنوآورانهایارائهمیکردند؛در
روزاختتامیهفرهنگستان10تیمبهارائهمدلهایکسبوکاریواستارتاپیخودپرداختندوسهتیمرتبههایاولتاسومراکسبکردند.شوروهیجانواعتماد
بهنفسدانشآموزاندرارائهطرحهایکسبوکاریخودونرمافزارهاییکهطراحیکردهبودند،بهحدیبودکهوالدینآنها،مسئوالناتاقبازرگانی،اعضای
هیاتنمایندگاناتاقوکارآفریناناستارتاپیحاضردرآییناختتامیهاینرویدادرابهوجدآوردهبود؛غالمحسینشافعیرئیساتاقبازرگانیایرانهمباابراز
خرسندیازمشاهدهچنینشوروحالیدربیندانشآموزانواستقبالآنهاازچنینبرنامهای،طرحهایارائهشدهراقابلتحسینخواندهوبهدنیایاقتصاد
گفت:مهمایناستکهبتوانیماینطرحهارابهبازارکاربرسانیموپشتیبانیهاییبرایتبدیلاینطرحهابهایدهکسبوکاروجودداشتهباشد.ویادامهداد:
برهمیناساسدربنگاههایاقتصادیبایدبرایاینطرحهاسرمایهگذارجذبکنیمتاایدههایآنهاپیادهشود.مطمئنماگرشتابالزمبهاینایدههاداده
شود،میتوانندتحولبسیارخوبیدرجامعهایجادکنند،جوانانرامشغولبهکارودیگرانراامیدواربهادامهاینکارکنندودرنتیجهشاهداثراتمطلوبآندر
اقتصادواشتغالباشیم؛ایناشتغالقطع ًاپایدارخواهدبودوموقتنیستوشخص ًابهنتیجهاینکاربسیارامیدوارم.
بهتر اســت تا اینکه یک جرقه فعالیت در نهادهای دیگر
ایجادشود.بهنظرمیرسداگرایناشتیاقدرجوانانایجاد
شود ،مراکز آموزشی و دولتی نیز به دنبال این خواهند بود
که موضوع را جدی تر عملیاتی کنند و شاید بدین ترتیب
روشهایآموزشمتحولشودودانشآموختگانیباعلم
کسبوکارداشتهباشیم.
محمدعلیتهرانچیمدیرعاملشرکتپیشگامانموج
تلفن همراه و بنیانگذار تقویم باد صبا نیز به عنوان یکی از
داوران طرحها و ایده های دانــش آموزان در این رویداد،
باابراز شگفتی از طرحها و ایده های دانش آموزان و نحوه
ارائه آنها میگوید :اجرا و توانمندی دانش آموزان در ارائه
ایده ها ورای تصورم بود و بســیار امیدوار شدم؛ با جریانی
که شکل گرفته برای اکوسیستم مشهد آینده بهتری را
تصور میکنم .وی یادآور میشود :دانش آموزان باید جدی
تر گرفته شوند و از تمام ظرفیت فکری استان برای بهبود
سیستماجراییچنینبرنامههاییاستفادهشود.برگزاری
چنین رویدادی برای روحیه بچه ها فوق العاده اســت و
ورود اتاق به این موضوع یک تصمیم پخته و دوراندیشانه

بــود .تهرانچی تاکید میکند :توجه به منابع و ســرمایه
های انسانی چیزی است که از پارلمان بخش خصوصی

شافعی :تصمیم داریم در این شهر
مدرسه کسب و کار تاسیس کنیم؛ این
مدرسه که میدانی واقعی برای توسعه
استعدادها خواهد بود ،برگرفته از
تجربیاتی است که در برخی کشورهای
توسعه یافته وجود دارد

میتوانانتظارداشت.

zخوشنودی دانش آموزان از تجربه هایی که کسب کردند

اما به نظر میرسد هیچکس بهتر از دانش آموزان شرکت
کننده در این رویداد نمیتواند حــال و هوای حضور در
این برنامه را توصیف کند؛ ســهیل کوهســتانی یکی از
دانش آموزان بورسیه دوره اول فرهنگستان کارآفرینی
و نوآوری اتاق مشهد اســت؛ او با فوق العاده خواندن این
رویداد میگوید :در این 9هفته مباحث متنوع و کارآمدی
از قبیل ارتباطات ،شخصیت شناسی ،خالقیت و ...که در
آینده کاری و تحصیلی ما بســیار موثر است ،مطرح شد.
چنین رویدادهایی برای دانــش آموزانی که ایده هایی
برای کســب و کار دارند ،در بحث ایده پردازی و ارائه یک
استارتاپاثرگذاراست.اگراینرویداددرکلکشوربرگزار
شود ،نوجوانان و جوانان را به سمت راهکارهای مناسب
در راه اندازی اســتارتاپها کمک میکنــد .این دوره در
زندگی من بســیار تاثیر گذاشته و یکی از بهترین تجربه
هایی است که کسب کردم .وی خاطرنشان میکند :اتاق
بازرگانی به عنوان تشکلی از بخش خصوصی وظیفه ای

برای اجرای چنین برنامه هایی نــدارد اما با این کار خود
نشــان داد که دغدغه اش برای عملیاتی شدن ایده های
کسب و کار دانش آموزان بیش از دولت و به ویژه آموزش
و پرورش است.
فاطمه فکور یکی از دانش آموختگان رکاد اســت که
در لیگ کسب و کار نیز شرکت داشــته ،او میگوید :در
فرهنگستان بیشتر روی شخصیت و هویت دانش آموزان
کار شــد و به ما آموختند که چطور مذاکره کننده خوبی
باشیم و چگونه از استعدادهایمان استفاده کنیم .در این
دوره مدیریت زمان را به ما آموزش دادند و به نظرم برای
اینکه ایده هایمان را به منصه ظهور برســانیم ،حضور در
چنینرویدادیبسیارمهماست.
مبینا شــفایی یکی از دانش آموزان گروهی است که
طرحشــان رتبه ســوم را در این رویداد به دست آورد ،او
میگوید :در فرهنگستان مباحثی به ما آموزش داده شد
که حتی در گفتگوی امروزمان بسیار موثر است .استفاده
درست از زمان موضوع بسیار مهمی است که ما آموختیم
و این در اســتارتاپ شدن به ما کمک میکند .من در این
رویداد توانســتم اولویتهایم را پیدا کنم و به نظرم اتاق
بازرگانیکاربسیاربزرگیکرد؛کاریکهآموزشوپرورش
باید در مدارس میکرد را پارلمان بخش خصوصی انجام
داد و قطعا این کار به گوش دولت میرسد و دستاوردهای
آن را خواهند دید.

zتالش برای تربیت کارآفرینان نسل آینده

پیام رشــیدی ،سرپرســت مرکز
آموزشاتاقبازرگانیخراسانرضوی
نیز درباره چند و چون شکل گیری
ایــده برگــزاری چنیــن رویدادی
میگوید :این برنامه با تاکید رئیس
اتاق ایران بر لزوم جانشــین پــروری و تربیت مدیران و
کارآفرینان نســل آینده طراحی شد که هدف عمده آن
آموزش مهارتهای کســب و کار بــه دانشآموزان بود.
حضور دانش آموزان در فرهنگستان با برگزاری آزمونی بر
اساساستانداردهایدنیابودوورودیهامصاحبهشدندو
از بین آنها ۵۴نفر انتخاب شــدند تــا در دوره ۹هفتهای
فرهنگستان حضور یابند .رشیدی خاطرنشان میکند:
این فرهنگستان متمرکز بر مهارتهای اجتماعی ،روابط
عمومی ،کار گروهی و آشنایی با پتانسیلهای اقتصادی
استان و نیز آشنایی با رســالت و وظایف اتاق بازرگانی و
ســازمانهای اقتصادی در اســتان بود و در این  ۹هفته
برنامههایی چــون تورهای آموزشــی در قالب بازدید از
بنگاههای اقتصادی مطرح شــهر و شــرکت در برنامه
صندلیتجربهباحضورمحمدعلیچمنیانبهعنوانیکی
از کارآفرینان مطرح اســتان برگزار شــد و در مجموع
بازخوردی که از دانش آموزان و والدین شان داشتیم این
بود که برنامه های جدید و دارای جاذبه های خاصی برای
آنها بوده که امیدواریم بتوانیم این دوره را حداقل سه بار در
سال تکرار کنیم و برای سال آینده به صورت ترمی آن را
عملیکنیم.
zبرنامه ریزی برای برگزاری دورههای بعدی فرهنگستان

اما لیدا تیموری مدیرعامل مجموعه
رکاد است که به عنوان دبیر اجرایی
پروژه فرهنگســتان در این رویداد
حضور داشته ،او از برنامه ریزی برای
برگزاری ترم دوم فرهنگستان برای
دانش آموزان دوره اول این رویداد و نیز برگزاری ترم اول
برای دیگر دانــش آموزان خبــر داده و میگوید :پس از
برگزاری دوره اول برای دانش آموزان دیگر ،میتوان ترم
دوم را طراحــی کرد و در آن مهارتهای بیشــتری چون
بازاریابی،فنمتقاعدسازی،مذاکرهودیجیتالمارکتینگ
را آموزش داد .وی با بیان اینکه لیگ کســب و کار دانش
آموزی هم امسال برگزار خواهد شد ،خاطرنشان میکند:
کشورهای آسیای شــرقی چون سنگاپور و مالزی وقتی
اقتصادشاندچاربحرانشد،فهمیدندکهبایدآموزشهای
خودراتغییردهندوبهسمتدوموضوعمهمیعنیتقویت
تفکرانتقادیونگرشکارآفرینیبروند.ایندومقولهباعث
رشد جامعه میشود و امیدوارم ورود اتاق بازرگانی مشهد
به این موضوع باعث الگو گرفتن آن در ســایر اســتانها و
شهرهابشود.

در دیدار عضو هیات رئیسه اتاق مشهد با سرکنسول ایران در «مرو» مطرح شد

لزوم تعریف منافع برای حل مشکالت تعامالت اقتصادی ایران و ترکمنستان

دنیای اقتصاد -محمدرضا توکلی زاده عضو
هیات رئیسه اتاق مشهد با سرکنسول جمهوری
اســامی ایران در مرو دیدار و پیرامون ظرفیت
های موجود در راستای توسعه تعامالت تجاری
و اقتصادی با کشــور ترکمنستان ،مشکالت،
مطالبــات و دغدغه های بخــش خصوصی و
صادرکنندگانایرانی،گفتگووتبادلنظرکردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ،رسول جعفری

سرکنسول ایران در مرو در این دیدار با تاکید بر اهمیت
توسعه روابط اقتصادی با کشــورهای همسایه عنوان
کرد :آماده ایم امکانات و پتانسیل های سرکنسولی مرو
را برای کمک به رشد این تعامالت ،به کار بگیریم .وی
ادامه داد :بهبود زیرســاخت ها و رفع مشکالت ،در گرو
مطالبه گری و پیگیری بخش خصوصی دو کشور است.
امیدواریم بتوانیم به مدد توانمندی های اتاق بازرگانی،
دراینعرصهاتفاقاتمطلوبیرارقمبزنیم.

سرکنسول ایران در «مرو» به پتانسیل های خوب در
بخش خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اشاره و
از اهمیت معرفی این ظرفیت ها در کشورهای همسایه
سخن گفت و افزود :شرکت های ایرانی بعضا در حوزه
مارکتینگ به ضعف هایی دچارند .ارتقای این بخش به
معرفیتوانمندیهایآنانکمکشایانیخواهدکرد.او
یادآور شد :در حال حاضر ترکمنستان یکی از مهم ترین
مقاصد صادراتی کشورمان به شمار می آید اما در سمت
دیگر ترکمن ها مایل به ایجاد توازن بیشتر در تعامالت
تجاری دو کشــور هســتند و تالش دارند تــا واردات
بیشتری به کشورمان داشته باشند .طبیعتا ارتقای این
بحث می تواند بســیاری از موانعی که امروز به نوعی از
سوی دولت این کشور ،پیش پای تجار ما قرار می گیرد
رامرتفعسازد.
جعفری متذکر شــد :تراز تجاری خراسان رضوی با
کشورترکمنستانمثبتاستامابینصادراتوواردات
این استان با کشور مزبور فاصله است؛ لذا باید مبادالت
کاال با آن کشــور را به سمت افزایش واردات سوق داد تا
بتوانطرفینراراضینگهداشت.
محمدرضا توکلی زاده عضو هیات رئیسه اتاق مشهد
نیز بــه دغدغه صادرکنندگان ایرانــی در حوزه تامین
واگن های صادراتی با توجــه به محدودیتهای قانونی
کشور ترکمنستان اشــاره و عنوان کرد :دو کشور ایران
وترکمنستان،تفاهمیدارندکهبهاستنادآنواگنهای

ایران برای کمک به روند حملونقل بینالمللی (بهویژه
در بخش ترانزیت و صادرات ) می توانند در شبکه ریلی
راهآهن ترکمنستان سیر کنند .اما اجرای این تفاهم تا
به امروز برای بخش خصوصی با مشکالت فراوانی روبه
رو بوده اســت و عمال به رغم تفاهمی که شکل گرفته،
اجرای این بحث با موانع متعددی روبه رو می شود.
ویادامهداد:بهنظرمیرسددرحالحاضریکراهکار
برای حل مشــکل می تواند افزایش تــردد واگن های
روسی باشد که مقصدشان عمدتا بندرعباس است .در
واقع رشد ورود این واگن ها به افزایش ابزارهای صادراتی
ما منجر می شود چون آن ها در مسیر برگشتشان ،باری
همراهنداشتهومیتوانندکاالهایایرانیراحملکنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه
حل بعضی مشکالت در تعامالت اقتصادی دو کشور در
گرو تعریف منافع برای طرفین است خاطرنشان کرد:
البته تکمیــل راه آهن چابهار و اتصــال آن به راهآهن
ســرخس  -بندعباس نیز می تواند گره گشــا باشد و
فرصــت های ترانزیتــی جدیدی را برای کشــورمان
فراهمکند.
توکلی زاده ،در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی این
مقامدیپلماتدرخصوصایجادتوازندرترازتجاریدو
کشور ،یادآور شد :پتانسیل کاالهای تجاری و صادراتی
ترکمنستانبعضاناشناختهاست.البتهبرپایینمایشگاه
هایینظیرآنچهفعاالناقتصادیاستانآخالدرمشهد

انجام دادند ،می تواند به رشد این شناخت و معرفی بهتر
ظرفیت های تولیدی و صادراتی این کشــور همسایه
کمک کند .وی پیشــنهاد داد :البته نظر به بحران آبی
که کشــور ما با آن روبه روست ،می توان موضوع کشت
فراســرزمینی و واردات محصوالت کشاورزی از کشور
ترکمنســتان را پیگیری کرد .ایــن ظرفیت در بخش
خصوصی برای ورود به این حوزه وجود دارد اما منوط به
تسهیلقوانینوحمایتهایجدیدولتبرایتعاملو
تفاهم با ترکمنستان است .به نظر می رسد پیگیری این
موضوع می تواند توازن بیشتری را در بخش تجارت کاال
با کشور ترکمنستان ،فراهم کند و منافع مطلوبی برای
دوکشوررقمبزند.

پتانسیل کاالهای تجاری و صادراتی
ترکمنستانبعضاناشناختهاست.
البتهبرپایینمایشگاههایینظیرآنچه
فعاالن اقتصادی استان آخال در مشهد
انجام دادند ،می تواند به رشد این
شناخت و معرفی بهتر ظرفیت های
تولیدی و صادراتی این کشور همسایه
کمککند

یادداشت

اتاق و مسئولیت های اجتماعی
ناصر صادقی *
با اینکه دولتها به طور سنتی به تنهایی
مســئول بهبود شــرایط زندگی مردم
هستند ،اما امروزه دیگر توانایی و قابلیت
آنها برای برآوردن نیازهای فراوان جوامع
کافی نیســت .به همین دلیل نگاه ها به
جای توجــه کامل بــه نقش دولــت ،به تأکیــد بر نقش
فعالیتهای اقتصادی افراد و شرکت ها در جامعه و بر روی
کســب و کارها متمرکز شــده به گونه ای که شرکت های
مترقی با پذیرفتن مسئولیتهای اجتماعی به دنبال متمایز
کردن خود از سایرین هستند.
مسئولیت اجتماعی مفهومی است که در چند دهه اخیر
مطرح شــده و با ایجاد تحولی جدیــد در اقتصاد جهانی،
توجه بخش آکادمیک ،پژوهشــگران ،دولت ها و شــرکت
هــای غیردولتی را به خود جلب کرده و به یکی از ابعاد مهم
فعالیت های عملیاتی آنها تبدیل شده است .برخالف نگاه
س ّنتی به مدیریت و کســب و کار ،سازمانها دیگر فقط در
مقابل اعضای خود مسئول نیستند و نباید تنها به منافع خود
بیندیشند بلکه از آنها انتظار می رود به خواستههای مشروع
ذینفعان دیگری که با آنها در ارتباط هستند نیز توجه کنند.
بنابراین هر کسب و کاری از جمله شرکتهایی که هدفشان
فعالیت اقتصادی و تولید ثروت است ،باید مسئولیت تمام
کارهای خود که جنبه اجتماعی دارد را نیز برعهده بگیرند.
این مســئولیت در کســب و کار معمولی بر عهده صاحب
آن ،در شــرکتها بر عهده هیأت مدیــره و مدیرعامل و در
سازمانهابرعهدهمدیران قراردارد.مهمترینمسئولیتهای
اجتماعی در چهار حوزه ی زیست محیطی ،منابع انسانی،
خیرخواهانه و اخالقی تقسیم بندی می شوند.
از نظــر اجتماعی مســئول بودن یعنی اینکــه آدم ها و
حساسیت نسبت به
ســازمانها میبایســت با اخالق و با ّ
مســائل اجتماعی ،فرهنگی و محیطی رفتار کنند .تالش
برای برقراری مســئولیت اجتماعی به افراد ،ســازمانها
و دولت کمک میکند تا تأثیری مثبت بر پیشــرفت کار و
جامعه داشته باشند.
بنابراین مســئولیت اجتماعی از موضوعــات مربوط به
اخالق کســب و کار است که به نقش سازمان ها در اجتماع
میپردازد .یک سازمان بایســتی در جهت حفظ ،مراقبت
و کمک به جامعهای کــه در آن فعالیت میکند ،وظایف و
تع ّهداتی را در برابر جامعه ،در برابر انسانها و در قبال محیط
برعهده بگیرد .انجام این وظایف تأمین کننده سود و منفعت
اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که
قانونتعیینمیکند.
توجه به مسئولیت اجتماعی باعث می شود تا یک کسب
و کار به نحوی اداره شود که بتواند انتظارات اخالقی ،قانونی،
مالی و عمومی جامعه را برآورده سازد و از آنجاکه هدف اصلی
یک کســب و کار حفظ بقاء به وسیله بدست آوردن مزیت
رقابتی در بازار اقتصادی اســت ،مکانیزم های مســئولیت
اجتماعی قادر اســت بقاء و کارایی شرکت را تضمین کند و
پایدار نگاه دارد .بر این اساس فعالیتهای مرتبط با مسئولیت
اجتماعی می توانند با سایر اقداماتی که در یک کسب و کار
انجام می شود ارتباط پیدا کند.
مســئولیت اجتماعی یک سازمان مســئولیتی بزرگ
است که آن ســازمان در قبال اثراتی که بر جامعه و محیط
طبیعی باقی می گذارد ،برعهده دارد .برای مســئول بودن
از نظر اجتماعی ،باید آن مســئولیت را به یک ســبک کار
تبدیل کرد.
همه مســئولیتهای اجتماعی ،چه فردی و چه گروهی
کام ً
ال داوطلبانه و بر این ایده استوار است که به جای منفعل
بودن نسبت به مشکالت اجتماعی ،باید اقدامی فعال نسبت
به آن داشت .در ایفای مسئولیت اجتماعی ،رفتارهای مضر،
کارهای مخرب و اقدامات غیرمسئوالنه که ممکن است به
محیط و جامعه و افرادی کــه در آن زندگی میکنند ضرر
بزند ،باید از بین برود .مجمع جهانی کسب و کار مسئولیت
اجتماعی را اینگونه تعریف کرده است:
تعهد کسب و کار و تجارت به همکاری برای توسعه پایدار
اقتصادی ،کار با کارگران ،خانواده های آنها ،جامعه محلی و
در نهایت کل جامعه ،برای آنکه بتوانند کیفیت زندگی شان
را بهبود بخشند.
ایده اصلی این اســت که شرکتها باید متعهد به فعالیت
در جهت رفــع نیازهای طیــف گســتردهای از ذینفعان
باشند .به عبارت دیگر ،ایفای مســئولیت اجتماعی انجام
مجموعــه ای از فعالیت هــای مدیریتی اســت که تأثیر
مثبت عملیات شــرکت بر جامعه را به حداکثر می رساند
به نحوی که قوانین ،اخالقیات ،تجارت و انتظارات عمومی
جامعه از کســب و کار ،به بهترین شکل و بیشترین مقدار
برآورده شود.
زمانی که شرکتی به مسئولیت های اجتماعی خود پایبند
باشد ،می تواند این موضوع را اعالم کند تا ذینفعان نیز از این
امر مطلع شوند .این کار به ذینفعان و جامعه اجازه می دهد
که چنین شرکت هایی را از سایر شرکت ها تمیز دهند.
مســئولیت اجتماعی باید به عنوان یکــی از ابعاد مهم
فعالیت های عملیاتی شرکت ها درآید .برخی از مهمترین
مسئولیتهای مشترک اجتماعی عبارتند از کمک به کاهش
تأثیر گازهای گلخانه ای در تغییــرات آب و هوایی ،بهبود
سیاستهای اشتغال و تجارت منصفانه ،تشویق فعالیتهای
نیکوکاری بصورت داوطلبانه و تدوین سیاستهایی در کسب
و کار برای نفع رساندن به محیط زیست.
اتاق بازرگانی عالوه بر وظایف قانونی و عرفی که برعهده
دارد ،با ایجاد دفتر مســئولیتهای اجتماعی ،از فعالیتهای
نیکوکاری و داوطلبانه تمام ســازمان ها و فعاالن اقتصادی
که در جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی باشد پشتیبانی
و حمایت میکند.
*فعالاقتصادی
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دنیای اقتصاد مشکالت زمینداران گلبهار را بررسی میکند

زمینهای شهر جدید گلبهار؛ مسکن یا سرمایه؟

zتعهد به ساخت ،جلوی داللبازیها را میگیرد

هومن گریوانی مدیر عامل شــرکت عمران شهر

گریوانی :در حال حاضر کسانی هستند
که تا  20قطعه زمین در این منطقه
خریداری کردهاند اما ساخت و سازی
در آن نداشتهاند .باید توجه داشت در
شهرهای جدید  ،زمین دولتی است

zتعهد به ساخت به شرایط قرارداد بازمیگردد

واحدهای مسکونی گلبهار ()1398

بهگفتهیکیازمالکانزمینهایمسکونیدرگلبهار،
روند ساخت و ســاز در شــهر جدید مدت طوالنی را
طی میکند و هزینههای آن برای اقشــاری که در این
مجموعهزندگیمیکنندنیزکمیباالست .اومیگوید
بسیاری از مردم براساس قراردادهای قدیمی در گلبهار
زمین خریداری کردهاند اما براســاس اعالم شــرکت
عمران شهر جدید گلبهار ،زمینداران ملزم به ساخت
مسکن در زمینهای خود هستند؛ در غیر این صورت
مالکیتزمینازآنهاسلبخواهدشد.
به گفتــه وی از صاحبان زمینهــا تعهد محضری
مبنی بر لزوم ســاخت زمین گرفته شده که بر اساس
آن ،مالکان باید طی  18ماه گواهی پایانکار ســاخت
ملک خود را ارئه کنند .به گفتــه او نکته اصلی ماجرا
اینجاســت که کســی طی  18ماه نمیتواند گواهی
پایانکاربگیردودرحالحاضرهزینههایساختوساز
نیز بسیار باالست؛ به طوری که امکان دریافت گواهی
پایانکار برای بهرهبرداران طی مدت مذکور دور از ذهن
مینماید.
یکیدیگرازدغدغههاییکهاینبهرهبرداربامامطرح
کرد ،این بود که معموال اخطاریههای بهرهبرداران باید
به خود آنان ابالغ شود ولی اخطاریههای لزوم ساخت
در شــهر جدید گلبهار تنها در روزنامهها منتشر شده
است .همچنین او میگوید مشخص نیست اگر کسی
از توان ساخت زمین خود برنیامد ،زمین را با چه قیمتی
به شرکت عمرانپس خواهد داد.
البتهآنچهکهدراینخصوصنبایدازیادبردایناست
که گلبهار یک پروژه دولتی اســت و زمینهای آن نیز
جزو اراضی دولتی به حساب میآید .در حقیقت دولت
است که این اراضی را به مردم میفروشد و در قبال آن
میتواندتعهداتینیزاتخاذنماید.برایناساسبسیاری
از زمینهــای اینچنینی با تعهد ســاخت به فروش
میرســد .در واقع بســیاری از اوقات افرادی هستند
کــه تمایل به خریداری زمین به عنوان یک ســرمایه
دارند و زمینهای شــهرهای جدید بستر خوبی برای
پاسخگوییبهچنینتمایلیاست.
البته کمی هم باید به مردم حق داد چون با توجه به
ارزشکنونیریال،تمایلبهسپردهگذاریکمتراستو
مردم تالش میکنند دارایی خود را در حوزههایی مانند
طال ،ارز یا زمین سرمایهگذاری کنند چون ریسک آن
معموال کمتر از سایر حوزههاســت .با این حال نباید
چنین کاری با زمینهای شــهری کــرد .زمینهای
شهری مکانی برای ســاخت و ساز است و نمیتوان در
آناراضیبالاستفادهداشت.
شرکت شهرهای جدید نیز تالش دارد از این طریق
جلوی کند شــدن شهرسازی در شــهرهای جدید
را بگیرد .از همین رو بود که ســراغ مسئوالن شرکت
عمران شهر جدید گلبهار رفتیم تا ببینیم ماجرا از چه
قرار است و چنین تعهدی چرا از بهرهبرداران اخذ شده
است.

باشد .در شرایط واگذاری نیز نیامده که پس گرفتن
زمینازبهرهبرداربراساسنرخزمانخریدباشد.

سعید کریمپور دنیایاقتصاد-شهرجدیدگلبهاردر35کیلومتریشمالغربیکالنشهرمشهدقراردارد.اینشهردرجهتاجرایسیاست
خبرنگار
مراکزاقماریدراطرافشهرهایبزرگدرسال 66طرحونقشهآنبرنامهریزیشدوقرارشدشهریباهویتفرهنگی،علمی
وتحقیقاتیراهاندازیشود.درحالحاضرگلبهارروندتبدیلشدنبهیکسکونتگاهراطیکردهوبراساسسرشماریسال95بیشاز10هزار
خانوار در آن ساکن هستند .براساس آنچه برای گلبهار طراحی شد 4،فاز برای توسعه این شهر در نظر گرفته شده بود که سطح محدوده آن
 4000هکتاربودامابعدهافازهایجدیدیبهاینشهراضافهشد.برایگلبهارطرحهاوبرنامههایزیادیدرنظرگرفتهشدهوقراراستدرجهت
تسهیلحملونقلبهاینشهرجدید،امکاناتجدیدینظیرمتروبرایآنفراهمشود.براساساعالمشرکتعمرانشهرجدیدگلبهارطرح
احداثقطاربرقیمشهدبهگلبهاردرقانونبودجهسال 1390دارایردیفشد.مسیرپیشبینیشدهبرایاینخطریلیبهطول 37کیلومتر
است که در 3فاز به سرانجام خواهد رسید .در سال 94قرارداد فاینانس ساخت و تکمیل مسیر قطار برقی گلبهار مشهد با اعتبار حدود۲۹۹
میلیونیوروباشرکتنورینکویچینوسپاسدایرانبهانعقادرسید.بهنظرمیرسددآیندهگلبهارافقروشنیداشتهباشد.سال 96عملیات
اجرایی اولین سایت پروازهای آموزشی و تفریحی در آزادراه مشهد گلبهار چناران به دستور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد .همچنین در این
شهریکمجموعهگردشگریتفریحیقرارداردکهدرحالحاضر 15هکتاراز 50هکتارطرحاصلیآندرحالبهرهبرداریاست .بههرترتیب
شهرمشهدنیزدرحالفاصلهگرفتنازهستهمرکزیخودبودهوبهسمتگلبهاردرحرکتاست.ازهمینروتوسعهگلبهارنیازیاساسیبرای
کاهشسنگینیباررویدوشمشهدخواهدبود.البتهگلبهارتنهاشهرجدیدینیستکهاطرافمشهدساختهشدهاست.بااینحالروندکند
راهاندازیاینشهروطویلبودنمدتتوسعهآن،افقروشنآنراتیرهوتارمیکند.یکیازمشکالتکنونیشهرجدیدگلبهارساختوساز
منازلمسکونیدرآناست.
جدید گلبهار اســت .او که از ســال 1395عهدهدار
این سمت شده ،در این خصوص میگوید :براساس
سیاست وزارت راه و شهرسازی در هر جایی که قرار
باشد زمینهای دولتی به اشخاص واگذار شود ،این
واگذاری از طریق برگــزاری مزایده صورت خواهد
پذیرفت که در آن قراردادهای واگذاری تعهد ساخت
به عنوان یک بند قرار دارد.
او ادامه میدهد :اخــذ چنین تعهدی از بهرهبردار
برای جلوگیری از رانت و داللبازی بنگاهداران بسیار
اهمیت دارد .در حال حاضر  28ســال از گلنگزنی
شــهر جدید گلبهار میگذرد ولی هنوز بســیاری
از محالت این شهر ساخته نشــده است .بر همین
اســاس مصوبهای از تصویب گذشــت که طبق آن
بهرهبرداران ملزم میشــدند به اینکه در زمینی که
دریافت کردهاند ،ســاخت و ساز کنند تا شهر جدید
شکلبگیرد.
گریوانــی تصریح میکنــد :باید توجه داشــت
زمینهای خالی مسائل و مشــکالت زیادی را برای
یک شهر به وجود میآورد؛ مشکالتی نظیر مسائل

رحمانی فضلی خبر داد

تفویض اختیارات به استانداران

محیط زیستی .به همین جهت در یک جمعبندی
به این نتیجه رســیدیم که پای این مســاله محکم
بایستیم؛ البته کســانی هســتند که در ادامه این
وضعیت منافعی دارند ولی هماهنگیهایی صورت
گرفت تا از این تصمیم حمایت شــود و شهر شکل
بگیردوساماندهیشود.
مدیر عامل شــرکت عمران شــهر جدید گلبهار
اضافه میکند :با اتخاذ چنین تصمیمی از بسیاری
از داللبازیهــا جلوگیــری خواهد شــد .در حال
حاضر کسانی هســتند که تا 20قطعه زمین در این
منطقه خریداری کردهاند اما ساخت و سازی در آن
نداشتهاند.بایدتوجهداشتدرشهرهایجدیدزمین
دولتیاست.
گریوانی در پاســخ به این ســوال که در وضعیت
جدید آیا امکان ســاخت و ســاز برای بهرهبرداران
و دریافت گواهی پایانکار طــی  18ماه وجود دارد،
میگوید :با توجه به اینکه برخی از مردم توان ساخت
و ساز نداشتند ،تصمیم بر این شد که مدت و فرصتی
دراختیارآنانقرارگیردتاباآنهاهمکاریشدهباشد

وجریمهتاخیرناچیزینیزدرنظرگرفتهشد.
اوخاطرنشانمیکند :البتهاینمهلتبنابهنسبت
تراکم و زمین به بهرهبردار ارائه میشود .بنابراین در
تعیین این مهلت متراژ زمین ،میزان ساخت و تراکم
آن و همچنین میزان ساخت دخیل است و از همین
رو مجتمعهای بزرگ مهلت بیشتری برای ساخت
خواهندداشت.
مدیر عامل شــرکت عمران شــهر جدید گلبهار
همچنین در خصوص این مســاله که اخطاریههای
لزوم ســاخت برای بهرهبرداران تنها در روزنامههای
رسمی به چاپ میرســید ،بر ارسال اخطاریه ها به
آدرس هایی که در بدو قرارداد در آن ثبت شده تاکید
می کند و درباره یکی دیگر از دغدغههای سازندگان
مبنی بر اینکه در صورت عدم ساخت ،زمین مالک به
قیمت زمان خریداری از او پس گرفته میشود ،ادامه
می دهد :قطعا پس گرفتن زمین از بهرهبردار به این
شکل نخواهد بود که ما آن را به قیمت 20سال پیش
خریداری کنیم .این مساله به قرارداد اولیه بستگی
دارد که در مورد شــرایط واگذاری چه مفادی آمده

کردیم و در حوزه تکنولوژیک مشکلی نداریم و کسی
نمیتواند ادعا کند ایران عقب است .در حوزه تخصص
و نیروی انسانی متخصص مشکلی نداریم ،در حوزه
تجارت و تجار افراد برجســته و قوی داریم ،در حوزه
مدیریت نیز قوی هســتیم و این عوامل در کنار هم
نشانمیدهدکهحوزهاقتصادیاصالحشدهاست.
وی بــا بیان اینکــه بخش دیگــری از ضعف ما در
اقتصاد به قوانین و مقــررات بر میگردد ،عنوان کرد:
هم نظامات و هم ساختارهای ما نمیتوانند متناسب
باسرعتسرمایهگذاری،تولیدورشداقتصادیازآنها
پشتیبانی کنند .نظام و ساختار بودجهریزی ما غلط
اســت .نظام اداری بدتر از این است .فرایندهای انجام
کار مشکل دارد و اراده ملی میخواهد تا دچار تغییر
ودگرگونیشود.

کشــور در حال انجام است ۳۱.شهرســتان را در۳۱
استان مشــخص کرده و کار و برنامهریزی برای رفع
محرومیتها را معین کردیم .کشــور را به  ۹منطقه
تقسیم کردیم ،عالوه بر این باید روی منطقهبندی نیز
کار شود .استانها میتوانند با هم ارتباط برقرار کرده
و یکدیگر را پوشش دهند .سطح دیگر سطح محلی
استکهبحثتسهیلگریبهمناطقکمتربرخوردارو
حاشیه را داریم .برای روستاها نیز برنامه خاصی وجود
دارد .رحمانــی فضلی ادامــه داد :موضوع مهم دیگر
کلینیک رفع ایرادات تولید و سرمایهگذاری بوده که
در وزارت کشــور با چند دســتگاه مهم ایجاد کرده و
شبانهروز آمادگی داریم تا در کنار ستادهای تسهیل
و رفع موانع تولید هر زمان در سطح استان نمیتوانند
مشــکلی را حل کنند به ما بگویند تــا حل کنیم .در
حال پیگیری هستیم و اگر این ستاد راهاندازی شود،
میتوان کارها را انجام داد.

zاستانداران سه پروژه اصلی و مهم برای استان
مشخصکنند

دنیــای اقتصاد -وزیر کشــور گفــت :اخیرا
رئیسجمهوربیانکردندکهبایدواگذاریاختیارات
دراستانهاراافزایشدهیم.استانهامیتوانندسه
نوع اختیار داشته باشند؛ اول اختیارات ساختاری
که زمانبر است ،دوم اختیارات قانونی که مجلس
باید انجام دهد و سوم اختیارات مدیریتی است که
میتواندکوتاهترینفاصلهاجراییراداشتهباشد.

عبدالرضا رحمانی فضلی روز شــنبه در جلســه
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی
در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ،اظهار کرد :در 40
سال گذشــته در بخش تولید اجازه ورود به تولیدات
اســتراتژیک را نداشتیم که این وابستگیها در تولید
و صنعت از نظر تاریخی موجب عقبافتادگی ما شد
و جبران آن نیازمند زمان اســت؛ ما این زمان را طی

به گزارش ایسنا ،رحمانی فضلی گفت :در جلسهای
که با مقام معظم رهبری داشــتیم ایشان دو مساله را
تاکید کردند که تولیدکننــدگان رزمندگان جبهه
اقتصادی هســتند و باید به آنها کمک شود که این
نظر ایشان درست اســت .اکنون ضرورت در فضای
تولیدنسبتبهاینموضوعوجوددارد.دوماینکهدردو
سال باقی مانده ،دولت باید اولویتها را مشخص کرده
و روی آنها فعال باشد .رئیسجمهور دستور دادند که
استانداران برای هر استان ســه پروژه اصلی و مهم را
مشخص کرده و ظرف این دو سال تمام کنند.
وزیر کشــور افــزود :چنــد کار دیگــر در وزارت

zبیش از  2200واحد تولیدی در تملک بانک در
کشور داریم

وزیر کشور اضافه کرد :پیشنهاد شد کارگروههایی
تشکیل شــود که با اختیارات دولت کار را پیش ببرد
و این موضوع در حال پیگیری اســت .بیش از ۲۲۰۰
واحد تولیدی تملک شــده توســط بانکها به دلیل
بدهی و مســائل دیگر داریم؛ در خراسان رضوی این
تعداد 137مورداست.ازرئیسجمهوردستورگرفتیم
کهاگراینکارگروههاراهبیفتند،میتوانکارراسرعت
داد و اگر در موردی مشــکلی ایجاد شــد به ما اطالع
دهندتاانجامدهیم.

مهدی سالیانی مدیر کل دفتر فنی ،امور عمرانی،
حمل و نقل و ترافیک اســتانداری خراسان رضوی
نیز با اشــاره به اینکه الزام به ساخت در قراردادهای
فروش و واگذاری معموال درج میشود ،میگوید :در
واقع براساس قرارداد منعقد شده بین مالک و شرکت
عمران شهر جدید گلبهار ،مالک موظف است ظرف
مدتمشخصیگواهیپایانکاربرایزمینخوداخذ
کند .تمدید شدن این مهلت یا اخطار بر لزوم ساخت
وسازنیزدراینچارچوبمیگنجد.بایدتوجهداشت
شــرکت عمران شــهر جدید گلبهار زیرمجموعه
شرکتشهرهایجدیدکشوراستکهضوابطخاص
خود را دارد.
در واقع این همان نکتهای اســت که پیشتر بیان
شد و آن این بود که این مسائل جزو ضوابط راهاندازی
و ساخت شهرهای جدید اســت برای اینکه کسی
زمین خریداری نکند و بدون ســاخت و ساز ،آن را
گوشهایرها کند.
وی همچنین از پشتیبانی حقوقی این قاعده یاد
میکند و میگوید :اگر هر کدام از طرفین به تعهدات
خود عمل نکند ،طرف دیگرمیتواند علیه وی اقدام
حقوقیکند.
البته به نظر نمیرســد که شــرکتهای عمران
شرایط سختی را برای بهرهبرداران مدنظر قرار دهند.
در حقیقت اگر کســی توانسته باشد براساس تعهد
خود بخشی از عملیات ساخت و ساز در زمین خود
را پیش برده باشــد و ادله کافی نیز برای این منظور
ارائه دهد ،شرکت نیز شرایط او را درک خواهد کرد.
مدیر کل دفتر فنی ،امــور عمرانی ،حمل و نقل و
ترافیک استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه
شــرکت عمران نیز ممکن است در ساخت و سازها
مشارکت داشته باشد ،بیان میکند :شرکت عمران
شهر جدید گلبهار با کمک بخش خصوصی بعضا در
پروژههایساختهمراهیمیکند.
او در خصوص اینکه ممکن اســت در صورت عدم
ساخت یک زمین ،شرکت آن زمین را به قیمت زمان
س گیرد ،خاطرنشان
خرید توسط خریدار ،از او بازپ 
میکنــد :نباید از یــاد برد هر چند مــاه یک مرتبه
قیمت زمین کارشناســی جدید میشود و با توجه
به نرخ ساخت و ســاز ،این ارزیابی صورت میگیرد.
به عنوان مثال اگر زمینی  3سال پیش فروخته شده
باشــد و حاال از مالک آن خلع ید و زمین پس گرفته
شود ،براســاس قاعده باید برای حفظ حقوق دولت،
قیمت جدید مالک پس گرفتن آن باشــد؛ مگر این
مســاله در قرارداد دو طرف به نحو دیگری گنجانده
شده باشد.

سالیانی :براساس قرارداد منعقد شده
بین مالک و شرکت عمران شهر جدید
گلبهار ،مالک موظف است ظرف مدت
مشخصی گواهی پایانکار برای زمین
خود اخذ کند .تمدید شدن این مهلت
یا اخطار بر لزوم ساخت و ساز نیز در
اینچارچوبمیگنجد.
zبهظرفیتبازارهایهمسایهکمتوجهیکردیم

رحمانــی فضلی با اشــاره به اینکه ما نســبت به
کشورهای همســایه کمکاری کردیم ،تصریح کرد:
به ظرفیت بســیار باالی بازارهای بزرگ همســایه
کمتوجهی شــده اســت .ما میتوانیم از این بازارها
اســتفاده کنیم ،تولید و تکنولوژی ما باال اســت و به
راحتی میتوانیم کار کنیم .بــا امضای موافقتنامه
تجاری با اتحادیه اوراسیا ،عضو آن شدیم که ۳۰۰قلم
کاال را ما صادر میکنیم و بیش از ۵۰۰قلم کاال را آنها
بهمامیدهند.
بازار بزرگی با این موافقتنامه ایجاد میشود اما اگر
زیرساخت نباشد مشــکل ایجاد میشود ۱۵ .کشور
اطراف ما هستند که همه بازارهای بزرگی دارند و ما
کمتر از آنها اســتفاده کردیم؛ بخش خصوصی باید
واردشودومانیزکمکمیکنیم.
وزیر کشور گفت :مصوبه دولت برای اتباع خارجی
که بیشــتر اتباع افغانســتانی مدنظر است مبنی بر
اینکه اگــر  ۲۵۰هزار دالر ســرمایهگذاری کنند به
آنها اقامت ۵ســال میدهیم ،جزو مواردی است که
قبال افغانستانیها به ما مراجعه میکردند تا اینکه از
دولتاجازهگرفتیمواینظرفیتخوبیبرایخراسان
رضوی اســت .موضوع بعدی این بوده که دنبال این
هســتیم برای هر اســتان در مرکز و تهران شورای
مشــورتی توســعه ایجاد کنیم که حداقل  ۱۱عضو
داشته باشند تا  ۳۱شورای مشورتی در وزارت کشور
داشته باشیم که خودشان حلقه تشکیل دهند و کار
باالتریانجامدهند.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

فرصتهایگردشگریخراساننیازمند
سرمایه 16هزارمیلیاردریالیبخشخصوصی

ایرنا  -معــاون هماهنگی امــور زائران
اســتانداری خراســان رضوی گفت:
پیشبینی میشــود بهرهگیری بهینه از
 ۱۳۷فرصت سرمایه گذاری شناسایی و
معرفی شده در خراسان رضوی نیازمند
تحقق  ۱۶هزار و  ۱۶۰میلیارد ریال ســرمایهگذاری بخش
خصوصیاست.
محمدصــادق براتــی افــزود :بخــش دولتی نیــز در همین
چارچوب موظف به تامین زیرســاختها در محدوده  ۱۳۷فرصت
سرمایهگذاری شناسایی و معرفی شده استان است .بر این اساس
بخش دولتی میبایســت  ۳۵۰میلیــارد ریال ســرمایهگذاری
کند .ســرمایهگذاری در این نقاط طی  2ســال آینده هدفگذاری
شده است.
امیدواریم بــا تحقق این امر شــاهد افزایش مــدت ماندگاری
مسافران ،افزایش شــمار گردشگران ورودی و نیز رفاه حال بیشتر
مسافران و زائران در خراسان رضوی باشیم .
معاون استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :با اجرای طرح مثلث
اقتصادی فرهنگی در این استان امید میرود چهره خراسان رضوی
از منظر گردشگری متحول شود؛ لذا در همین راستا در  ۱۲۰نقطه
خراســان رضوی  ۱۳۷فرصت ســرمایهگذاری شناسایی و جهت
حضوروفعالیتسرمایهگذارانمطرحشدهاند.

قبولی 2100نفردرآزموناستخدامی
آتشنشانی

ایســنا -معاون آموزشی ســازمان جهاد دانشگاهی
خراسان با اشــاره به اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی
آتشنشــانی گفت :در خراســان رضوی  3برابر ظرفیت
پذیرشمعادل 2100نفر در آزمون اولیه پذیرفتهشدند.
حســین امینی با اشــاره به اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی
آتشنشــانی خاطرنشــان کرد13 :هزار و  ۶۰۵نفر از خراســان
رضوی در ایــن آزمون شــرکت کردهاند ۷۰۰ .ظرفیت شــغلی
در خراســان رضوی وجود دارد که  3برابر ایــن ظرفیت پذیرش
خواهند شــد که پس از تایید مدارک در  3شــغل راننده ،کاردان
آتشنشــان و آتشنشــان در مرحله عملی این آزمون شــرکت
خواهندکرد.

زیرگذرحرمفقطمختصحملونقلعمومی

قدس آنالین  -معاون حمل و نقــل و ترافیک مدیریت
شهری مشــهد گفت :پارکینگهای زیرگذر حرم برای
پارکینگهای خودروهای شخصی بسته میشود و زیرگذر
حرم صرفا برای سیستمهای حمل و نقل عمومی استفاده
خواهدشد.
خلیــلاهلل کاظمی بیان کــرد :مقصد نزدیک بــه  ۴۰درصد از
خودروهایــی کــه از زیرگذر حــرم مطهر عبــور میکنند ،حرم
نیســت .براســاس همین تصمیم پیشبینی شــد که ما باید در
محورهای ورودی بــه حرم مطهر از جمله میدان شــهدا ،میدان
بســیج ،میدان شهید گمنام و میدان نواب بالغ بر  5600پارکینگ
داشته باشیم تا شــهروندانی که تمایل دارند به حرم مطهر مشرف
شــوند ،از ایــن پارکینگها اســتفاده کنند و از آنجا با سیســتم
حمــل و نقل عمومی که تدارک دیده میشــود ،بــه حرم مطهر
مشرف شوند.
معاون حمل و نقل و ترافیک مدیریت شــهری مشهد ادامه داد:
در این طرح پارکینگهای زیرگذر حــرم برای پارک خودروهای
شخصی بسته میشــود و صرفا برای سیســتمهای حمل و نقل
عمومی اســتفاده خواهد شــد و پیادهروها هــم اندکی عریضتر
میشــود .در کنار اینها سیســتمهای حمل و نقل دوچرخه نیز
تقویتوپیشبینیمیشود.
وی از جمعبندیهــای این طرح خبــر داد و گفت :بین تولیت
آستان قدس رضوی ،شهردار مشهد و استاندار خراسان رضوی در
این خصوص توافق شده است.

آغاز به كار نمایشگاه پاییزه مشهد

دنیــای اقتصاد -مدیرعامل نمایشــگاه
بینالمللی مشهد با بیان اینکه نمايشگاه
پاييزه با حضور ٤٠٠غرفهدار برپا شده گفت:
مشارکتکنندگان در زمینههای پوشاک،
لوازمالتحریر ،کیــف ،کفش ،موادغذایی،
لوازم منزل ،منسوجات ،شویندههای بهداشتی و ...در این
نمایشگاهبهعرضهکاالخواهندپرداخت.
سعید صیفی خاطرنشان کرد :بیستمین دوره نمایشگاه فروش
پاییزه مشهد از ۲۲تا ۲۹شهریورماه درنمایشگاه بینالمللی مشهد،
از ساعت ١٦الي ٢٣و روز جمعه نيز از ساعت ١٠صبح تا  ۲۳پذیرای
شهروندانخواهدبود.

امیر اقتناعی ،سرپرست روابط عمومی
شهرداری مشهد شد

برنا  -طی حکمی از سوی شهردار مشهد
امیر اقتناعی به عنوان سرپرست اداره کل
روابط عمومی و بین الملل شــهرداری
مشهدمنصوبشد.

امیر اقتناعی عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
ایران است و دبیر اولی حزب کارگزاران خراسان رضوی را در کارنامه
کاری خود دارد .پیش از این مجید خرمی به مدت  4ماه ،سکان دار
اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بود.

