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مسووالن آبی مشهد و خراسان رضوی از به صدا درآمدن زنگ خطر مصرف آب میگویند

محمدعلی چمنیان *

متاسفانه دولت اشتباهات بزرگی در زمینه مقابله
با کرونا مرتکب شده و این مساله سبب بروز نتایج
منفــی در اقتصــاد خواهــد شــد .در واقع آن
سختگیری که دولتها برای مهار بیماری انجام
دادند ،در کشور ما دیده نشد .امروز کشورهایی که
شرایط دشوارتری نسبت به ما داشتند ،وضعیت بحرانی را پشت
سر گذاشتهاند و کمکم فعالیتها در حال بازگشت به حالت طبیعی
است.
برآورد ما این اســت که این کشــورها تا چند ماه آینده مرزهای
خــود را به روی یکدیگر باز خواهند کرد و اقتصاد آنها راه خواهد
افتاد ولی ایران در لیست سیاه باقی میماند چون ما نتوانستهایم
مانند سایر کشورها در مقابله با این بیماری موثر عمل کنیم .این
عقبافتادگی موجب میشود خیلی از بازارهایی که سالها برای به
دست آوردن آن هزینه کردهایم ،از دست برود و کشورهای دیگری
جایگزین ما شوند.
دولت پیش از اینکه به تمهیدات اقتصادی برای مقابله با آثار کرونا
بیندیشد ،باید به کنترل بیماری فکر کند .پیشنیاز بهبود وضعیت
صادرات کنترل بیماری اســت .حداقل چیزی که از دولت اتظار
میرفت ،این بود که استفاده از ماسک اجباری میشد .ادامه این
شــرایط موجب میشود که ما بازارهای خود را از دست دهیم .به
عنوان نمونه بسیاری از پروژههای صادرات خدمات فنی مهندسی
ما به دلیل شیوع کرونا متوقف شده است.
ســال گذشته پتروشیمی بیشترین ســهم را در صادرات به خود
اختصاص داد .صادرات کشــور بســیار متنوع بود و شامل فرش،
پسته ،مواد غذایی و ...میشد .امسال با عنایت به مساله کرونا ،بخش
عمدهای از صادرات مواد غذایی دچار مشکل شد .این صادرات برای
فواصل دور به نتیجه نرسید و بیشتر صادرات به همین کشورهای
همسایه معطوف میشد .بیشتر فرایند صادرات نیز به شکل زمینی
آن محدود شد .از طرفی ،گاهی اوقات با وجود صدور مجوز کشورها
برای صادارت ،ما مشــکل ترانزیت داشتیم .به عنوان نمونه کشور
ترکمنستان جلوی ترانزیت کاالهای ما را گرفت.

برداشت 120درصدی ازمنابعآبی

دنیای اقتصاد -وضعیت برداشت آب در مشهد و خراسان رضوی نسبت
به میانگین کشور و آسیا بسیار باالست و این یعنی زنگ خطر مصرف آب
با وجود بارندگیهای خوب و قابل توجه یکی دو سال اخیر در این استان به
صدا درآمده است .به گفته محمد عالیی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسانرضوی،درایناستاننسبتتبخیروتعرقحدود 80درصداستو

ایندرحالیستکهشاخصبارشاینخطهبسیارکمترازکشوروآسیاست.
همزمانباآغازهفتهآب،مدیرانعاملشرکتهایآبمنطقهایخراسان
رضوی،آبفامشهدوآبفااستاندرنشستخبریمشترک،آخرینوضعیت
آب در حوزه های کاری خود را توضیح دادند و به سواالت خبرنگاران پاسخ
گفتند.مدیرعاملآبفاخراسانرضویبهایننکتهاشارهکردکهمیزانمصرف

معاونوزیرکشوردرکالت:

همراهی با
بخشخصوصی
یک الزام است
افزایش ورود کامیونها
دلیل اصلی ازدحام دردوغارون
صفحه 3

دادگستری خراسان
پیگیر صیانت ازحریم مشهد است
صفحه 4

در شورای گفتوگوی خراسان رضوی تاکید شد

نیاز به تغییرات اساسی
درنظامات اداریکشور
صفحه 2

سایه سنگین کرونا بر صادرات باقی میماند
ادامه یادداشت
ی و مهندسی به دلیل نبود ارتباطات
صادرات خدمات فن 
و رفت و آمدها در این ایام تقریبا به طور کامل قطع شد
و بسیاری از کشورها از این مساله آسیب دیدند .برخی
کشورها نیز ترجیح دادند این خدمات را با پیمانکاران
داخلی جایگزین کنند.
همچنین اقداماتی نظیر پایهریزی صادرات آتی ،بازاریابی و
راهاندازی دفتر و ...نیز کاهش پیدا کرد .تاثیر این مساله تا
ماهها بر اقتصاد باقی میماند و آنطور که پیشبینی افزایش
صادراتداشتیم ،شاید محققنشود.براساسپیشبینی ما
انتظار افزایش صادرات وجود داشت چون نرخ ارز در حال
واقعی شدن بود و حمایت از کاالهای داخلی نیز موجب

صفحه 3

صفحه 2

ادامه درهمین صفحه

افزایش تولید تولیدکننده داخلی و بهبود قیمت آن شده
بود .به همین جهت پیشبینی ما این بود که صادرات
نسبت به سال گذشته  20درصد افزایش پیدا کند اما نه
تنها شاهد این رشد نخواهیم بود بلکه به دلیل کاهش
روند بازاریابیها ،همه چیز عقب خواهد افتاد و تا انتهای
سال سایه کرونا بر حوزه صادرات ما سنگینی خواهد کرد.
از طرفی ،برآورد میشــود نرخ ارز در  6ماهه دوم ثبات
پیدا کند و سال آینده ،در صورت افزایش میزان صادرات،
امکان کاهش نرخ ارز نیز وجود خواهد داشت.
در  3ماهه امسال اکثر شرکتها با کاهش صادرات روبرو
بودند و این در حالی اســت که میزان واردات ،با وجود
کاهش ،به اندازه صادرات کاهش نداشــته اســت؛ این

آبدرایناستاندرحدمصرفآبدرمردادماهواوجگرماستواگراینروال
ادامه داشته باشد ،کار تولید آب شرب سخت میشود .علی اسماعیلیان
مدیرعاملآبفامشهدنیزتاکیدکردکهباوجودتعطیلیهتلهاومراکزاقامتی
در مشهد افزایش مصرف آب را شاهد بودیم ،به طوریکه فقط در خرداد ماه
مصرفآبدرمشهد 10درصدافزایشیافت.
ادامه در همین صفحه

عکس :محسن اسماعیلزاده /دنیای اقتصاد

سایه سنگین کرونا
بر صادرات باقی میماند

یعنی شاید بتوان اینگونه تخمین زد که میزان واردات
حدود  30درصد کاهش داشته است .این مساله موازنه
صادرات و واردات را بر هم زده و تاثیر آن در افزایش نرخ
ارز دیده میشود.
سال گذشته طی چندین ماه توازنی بین صادرات و واردات
ایجاد شد و همین موضوع کمک کرد نرخ ارز حول یک
قیمت ،ثابت بماند .امسال این توازن بر هم خورده و همین
مســاله بر نرخ ارز اثر گذاشته و موجب میشود میزان
واردات کاهش یابد تا به اندازه صادرات برسد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی

ازابتدایتیرماهصورتگرفت

اختصاص نیمی از ظرفیت
بیمارستانهایمشهد
به بیماران کرونایی
صفحه 4
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برداشت  120درصدی از منابع آبی

دنیایاقتصاد،زهراصفدری-مدیرعامل شرکت آب منطقه
ای خراســان در این نشست گفت :طبق استانداردهای بین
المللی حداکثر برداشت آب  40درصد و طبق استانداردهای
ایران این میزان  70درصد اســت اما ما در خراسان رضوی
شاهد برداشت  120درصدی از منابع آبی هستیم و به همین
خاطر است که پارسال با وجود بارندگی بی سابقه در  50سال
گذشته( ،حدود  305میلیمتر) باز هم شاهد افت نیم متری
چاههای غرب مشهد بودیم.
وی با بیان اینکه تا  22اردیبهشــت ماه امسال از پارسال
هم بیشتر بارندگی داشتیم ،تصریح کرد :از  22اردیبهشت تا
االن بارندگی نداشتیم و هم اکنون با پدیده گرمایش و تغییر
آب و هوا دیگر نمیتوانیم بر مبنای مدلهای قبلی ،وضعیت
بارندگیها را پیش بینی کنیم و نمیتوانیم بگوییم در ترسالی
قرار داریم .بنابراین امسال باید کاری کنیم که در صورت کاهش
بارندگی ،برای سه سال آینده برنامه داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان درباره اجرای طرح
سازگاری با کم آبی که از سال گذشته آغاز شده ،اظهار کرد :در
سال گذشته برای اولین بار با کاهش  401میلیون متر مکعبی
اضافه برداشت توسط کشاورزان روبرو بودیم و با تغییر محل
و کف شکنی کمتر چاهها حدود  30میلیارد تومان کشاورزان
سود برده اند .همچنین به خاطر تغییر وضعیت در استفاده
از چاهها و کاهش مصرف برق ،حدود  90میلیارد تومان سود
کرده اند .وی تاکید کرد :پارسال اولین بار در کشور نصب کنتور
در همــه چاهها را انجام دادیم و امروز حدود 16هزار چاه در
استان رصد میشود .اگر اینکار را نکنیم صرفه جویی معنا
ندارد .عالیی با بیان اینکه هدررفت آب در بخش کشاورزی
بسیار زیاد است ،گفت :امروز  85درصد مصرف آب مربوط به
بخش کشاورزی است و ما باید آب مورد نیاز توسعه صنعت،
خدمات و ...را از بخش کشاورزی بخریم.
عالیی با بیان اینکه مهار آبهای مرزی در چارچوب رعایت
پروتکل هاست ،افزود :این پروتکل ها را باید محترم بشماریم
با ساخت سد دوستی در سالهای گذشته اصلی ترین منبع
آبی مشترک ما با کشورهای همسایه مهار شده است .در واقع،
بیش از  95درصد منابع آبهای مرزی با رعایت پروتکل ها در
راستای طرح توسعه آب و خاک مهار شده است.
zآبرسانیباتانکربه 114روستا
ســید ابراهیم علوی مدیرعامل آبفا خراسان رضوی هم
توضیحاتی درباره آبرســانی به جمعیت شهری و روستایی
استان (به جز شهرستان مشهد) ارائه داد و گفت :در جمعیت
شهری استان غیر از شهرستان مشهد و روستاهایش 483
حلقه چاه 13 ،چشمه و  8قنات کار آبرسانی را انجام میدهند
و  283مخزن با ظرفیت  543هزار مترمکعب آب وجود دارد.
علوی تصریح کرد 3314 :روستا با جمعیت یک میلیون
و  600هزارنفر در اســتان داریم که  2800روستا باالی 20
خانوار هستند و 97درصد این جمعیت تحت پوشش آب شرب
قرار دارند .به  114روستا هم ،در حال حاضر با تانکر آبرسانی
میشود .البته مجموع روستاهایی که در سطح استان به صورت

نشست خبری مدیران آبی مشهد وخراسان رضوی()13990-4-1

یادداشت

کاهشمحسوس
صادرات
با شیوع کرونا

ثابت و موقت در طول سال با تانکر آبرسانی میشوند حدود
 300روستاست .مدیرعامل آبفا خراسان رضوی با بیان اینکه
در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته امسال
 21درصد افزایش مصرف آب داشته ایم ،افزود :این افزایش
مصرف به بخشهای تولید آب فشار بسیاری وارد میکند.
این میزان مصرف معادل پیک مصرف در مردادماه اســت و
اگر هوا گرمتر شود ،از این بیشتر نمیتوانیم آب تولید کنیم.
وی یاداور شد :از طرفی ،بارندگیها مراتع را سرسبز کرده و
در نتیجه دامداری افزایش یافته است و خراسان رضوی امروز
مقام اول تولید گوشت در کشور را دارد .جمعیت روستایی ما
یک میلیون و  500هزار نفرند ولی  14میلیون راس دام در
روستاهاست .علوی گفت :در حال حاضر شهرهای نیشابور،
تربت جام ،گلبهار ،مشــهد ریزه ،شاندیز و خواف در بحث
تامین آب در وضعیت قرمز قرار دارند و  22شهر هم هستند
که در وضعیت سر به سر هستند .در خراسان رضوی تقریبا
 31درصد آب بدون درامد داریم که  50درصد ان آبی است
که از کنتورها رد میشود و مصرف میشود و ما نمیتوانیم
اندازه گیری کنیم .وی افزود :در استان طول خطوط آبرسانی
و توزیع حدود 30هزار کیلومتر است که  50درصد آن عمری
باالی  30سال دارد.
zآخرینوضعیتشبکهجمعآوریفاضالبمشهد
علی اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آبفا مشهد نیز اعالم
کرد :تصور عمومی این است که با توجه به بارندگیهایی که
داشتیم در تامین آب به مشکل نخوریم اما  80درصد منابع
آبی در بخشهای مختلف به چاهها ربط دارد .با وجود تعطیلی
هتلها و مراکز اقامتی افزایش مصرف اب را شاهد بودیم و در
خردادماه  10درصد افزایش مصرف اب را شاهد بودیم .وی
با بیان اینکه  300میلیارد تومان سرمایه گذاری برای اولین
بار در شهرستان مشهد رخ داد ،تصریح کرد :امسال  80هزار
مترمکعب مخزن به بهره برداری خواهد رسید .اسماعیلیان
درباره وضعیت شبکه جمع آوری فاضالب مشهد هم گفت :با
برنامه ریزی که کرده ایم همه مناطق مشهد تا پایان امسال
به شبکه فاضالب وصل میشوند .وی درباره جداسازی آب

شرب از غیر شرب در مشهد هم گفت :هنوز استاندارد الزم
برای آب بهداشتی ابالغ نشده است اما آمادگی کامل را داریم
که با ابالغ اســتانداردها این کار را انجام دهیم و با همکاری
شهرداری مشهد آمادگی حداقل استفاده از آب شرب برای
فضای سبز را داریم که اکنون هم درصد بسیار پایینی است.
zکمبوداعتباربرایتکمیلتصفیهخانههایفاضالبمشهد
اسماعیلیان گفت :حدود  78درصد از شبکه جمع آوری
فاضالب مشهد انجام شده است اما در حوزه تصفیه خانههای
فاضــاب عقب ماندگی جدی داریــم .کل ظرفیت تصفیه
خانههای فاضالب ما  82هزار متر مکعب است و این یعنی 22
درصد نیاز مردم را در این زمینه تامین میکنیم .برای تکمیل
شبکه فاضالب باقیمانده مشهد و تصفیه خانه ها حدود 6هزار
میلیــارد تومان اعتبار نیاز داریم که کل اعتبار مصوب برای
شهرســتان مشهد 8هزار میلیارد تومان است و این یعنی با
این اعتبار نمیتوان کار را پیش برد.
وی افزود :ما در مدل ســرمایه گذاری خود میخواهیم
 110میلیون متر مکعب پســاب فاضالب را بفروشیم که
حدود  150میلیون متر مکعب آب از این ناحیه وارد مشهد
خواهد شد .تکمیل تصفیه خانه طبرسی شمالی و اجرای
دو پروژه دیگر را برنامه ریزی کرده ایم و جلسات متعددی
با سرمایه گذاران داشته ایم .عالیی هم در ادامه صحبتهای
اسماعیلیان در خصوص کمبود اعتبار برای تکمیل تصفیه
خانه مشهد گفت :دولت جمهوری اسالمی نمیتواند مشهد
را کنار بگذارد و اینکه دولت بگوید برای تصفیه خانه اتین
کالنشــهر اعتبار ندارم را نمیپذیریم و برای ما قابل قبول
نیســت .وی با بیان اینکه قرار است کنسرسیومی توسط
شهرداری مشهد و قرارگاه خاتم و چند شرکت لوله سازی
ایجاد شود ،تصریح کرد :انتظار ما این نیست که قرارگاه خاتم
زیان بدهد و خوشبختانه با طرح دو شرکت پایه سود منطقی
تامین میشود .درخواست ما این است که قرارگاه خاتم به
طور جدی وارد و فاضالب مشهد به درستی تصفیه شود و
به مصارفی که در مشهد و خارج از مشهد میتوان منتقل
کرد ،جابجایی داشته باشیم.
ادامه در صفحه3
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سرپرستاماکنمتبرکهوامورزائرانآستانقدس
توضیحداد

چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی
در حرم مطهر رضوی

مهر-سرپرستاماکنمتبرکهوامورزائرانآستانقدسگفت:
تدوینو ارائهیکطرحجامعیکسالهبرای پذیرش زائرانحرم
رضوی با توجه به مواجه بودن با کرونا در فصل پاییز و زمستان
امریضروری است.
مصطفی فیضی در جلسه «تشدید اجرای پروتکل
های بهداشتی در حرم مطهر رضوی» که با حضور
مدیراناستانیومسووالنبهداشتودرماندانشگاه
علوم پزشکی مشهد و آستان قدس در حرم مطهر
رضوی برگزار شد ،به بیان راهکارهای مطرحشده
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در حرم مطهر رضوی پرداخت .وی
با اشاره به اینکه پس از بازگشایی حرم مطهر رضوی و تشرف زائران و
مجاوران حضرت رضا(ع) به این بارگاه قدسی برای جلوگیری از تشدید
شیوع ویروس کرونا ،بهمحض افزایش تراکم جمعیت در صحنهای
مرکزی ،درب این صحنها بسته میشود ،اظهار کرد :پس از بسته شدن
دربهای صحنهای مرکزی ،مابقی زائران و مجاوران برای نشستن به
صحنهایمجاوروبزرگراهنماییمیشوند.
zتعویضمکررفرشهاپسازبرگزارینمازجماعت
سرپرست اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی با اشاره به
نحوه پهن کردن فرشها در صحنهای متبرکه رضوی ،گفت :چینش
شطرنجی فرشها در صحنهای متبرکه ،مخصوص نشستن خانوادگی
زائران و مجاوران و چینش فاصله یک در میان با حضور ۴نفر بر روی یک
فرش ویژه برگزاری نماز جماعت در صحنهای بزرگ و خلوت انجام
میگیرد که پس از اتمام هر نماز جماعت ،تمام فرشها جمع آوری و
برای نماز جماعت بعدی فرشهای تمیز دیگری توسط خدام جایگزین
میشود.
فیضی ادامه داد :همچنین برای جلوگیری از تراکم جمعیت ،صوت
سخنرانی ،مداحی ،تالوت قرآن کریم و اذان در صحنهای مرکزی حرم
مطهر رضوی پخش نمیشود و عالوه بر آن مسائل بهداشتی از طریق
بنرهای اطالعرسانی در صحنهای مرکزی بهویژه در مجاورت پنجره
فوالد ،ایوان طال و … اطالعرسانی شده است.
وی با بیان اینکه در آستانه فرارسیدن دهه کرامت با توجه به
محدودیتهای ایجاد شده بهواسطه شیوع ویروس کرونا ،اغلب برنامهها
معطوفبهفضایمجازیاست،افزود:همچنینبرایجلوگیریازحضور
گستردهزائرانومجاوراندرایامدههکرامتبهحرمرضویهیچتبلیغاتی
برایاطالعرسانیویژهبرنامههایمذهبیومعرفیمداحانوسخنرانهای
مشهوری که برای این ایام به حرم رضوی دعوت شدهاند ،انجام نمیگیرد.
وی ادامه داد :به منظور حفظ سالمت زائران ،اماکن متبرکه حرم مطهر
رضوی شامل رواقها و صحنها و تمام مکانهایی که زائران در آن رفت و
آمد دارند به طور مداوم توسط خدمه ضدعفونی میشود ،همچنین مایع
ضدعفونی و ماسک در سطح اماکن متبرکه در اختیار زائران قرار داده
میشود .به گفته سرپرست اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس
رضوی توزیع متبرکات بین زائران با همکاری و نظارت دانشگاه علوم
پزشکیمشهد،چینشخاصصندلیهایماشینهایزائربروضدعفونی
مکرر آنها ،خرید و نصب موقت تعدادی چادر سایهبان در صحنهای
متبرکه رضوی از دیگر اقدامات آستان قدس رضوی در شرایط کنونی
برای جلوگیری از تشدید شیوع ویروسکرونا است.
zگوشزدمستمررعایتمسائلبهداشتیبهزائران
فیضیبابیاناینکهدرحالحاضر خادمیاران سالمتباحضورمستمر
در صحنهای متبرکه رعایت مسائل بهداشتی را به زائران و مجاوران
گوشزدمیکنند،ابرازکرد:تدوینوارائهطرحجامعیکسالهبرایپذیرش
زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) با توجه به اینکه احتمال دارد در فصل
پاییزوزمستاننیزباویروسکروناروبهروباشیمضروریاستودرهمین
راستابایدباهمکاریوهمفکرینهادهایاستانیبابرنامهحرکتکنیم.
گفتنی است ،در ابتدای این جلسه معاون هماهنگی و مدیر امور زائران
استانداریخراسانرضوی،معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیمشهد،
معاون بهداشت و درمان سپاه امام رضا(ع) و سایر اعضا ،نظرات خود را
درباره کیفیت رعایت پروتکل های بهداشتی توسط آستان قدس رضوی
بیان کردند و در پایان اعضای حاضر در این نشست ،از روند رعایت پروتکل
هایبهداشتیدربخشهای مختلفاماکنمتبرکهرضویبازدیدکردند.

درشورایگفتوگویخراسانرضویتاکیدشد

نیازبهتغییرات اساسیدرنظاماتاداریکشور

دنیای اقتصاد ،ناهید کاویانی -تاکید بر نقش
تصمیمات منطقه ای در مسائل استانی و دوری از
تمرکزگرایی ،راه اندازی یکی از اولین دادگاههای
تجاری ایران و نیز پنجره واحد کسب و کار در
خراسان رضوی ،لزوم استفاده از ظرفیتهای
مجلسجدیدبراینقشآفرینیبخشخصوصیدر
تصمیماتاقتصادی،یافتنراهحلهاییبرایتامین
مالی پروژه های کشاورزی معینهای اقتصادی و...
مهمترین مباحث مطرح شده در دومین جلسه
شورای گفتوگوی دولت و بخش خوصی خراسان
رضوی بود .غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران و
خراسان رضوی در این نشست ،تمرکزگرایی در
کشور را به دیواری ستبر تشبیه کرد که مشکالت
زیاد و دیرینه ای را به دنبال داشته است و با تفویض
اختیار به استاندارانمیتوان عمق این دیوار را
کاهش داد و نقش استانها در توسعه را شاهد بود.
شافعی به این دلیل این موضوع را پیش کشید که
اخیرا با دستور رییس جمهور و وزیر کشور ،ستاد
تدابیرویژهاقتصادیدرخراسانرضویباریاستو
مسوولیت استاندار ایجاد شده و تشکیل این ستاد
به عنوان الگو و پایلوت در کشورمیتواند زمینه ای
برای توسعه اقتصادی این استان باشد .اتفاقی که
بخش خصوصی به آن خوشبین است زیرا اینکه
استانداران نقشی اساسی در تصمیمات اقتصادی
هر استان داشته باشند،میتواند با سرعتی قابل
توجه در توسعه اثرگذار باشد .رییس اتاق ایران
تاکید کرد که موفقیت این ستاد در خراسان
رضویمیتواند به توفیق در کشور بینجامد و همه
دستگاهها و بخش خصوصی باید برای همکاری و
مساعدت بیش از گذشته تالش کنند تا این اقدام
مهمواثرگذاردرآیندهکشورنیزتاثیرگذارباشد.

zتوجه به طرح ثامن ،یکی از برنامه های ستاد تدابیر
ویژه اقتصادی است
علیرضارزمحسینیاستاندارخراسانرضویهمبااشاره
بهاهمیتتمرکززداییدرکشورگفت:مشکالتبروکراسی
اداری درحالی به وجود آمده که در برنامه ششم توسعه هم
بر جلوگیری از تمرکزگرایی تاکید شده است اما همچنان
شاهد تکرار این رویکرد در کشور هستیم .وی افزود :در
ماههای گذشته دیدارهایی با مسووالن ملی داشتیم و
حرفمان این بود که اگر به دنبال جهش تولید هستید ،باید
متناسب با آن تصمیمات استانی اخذ شود .در نهایت مقرر
شد ستاد ویژه تدابیر اقتصادی از استان خراسان رضوی به
عنوان الگویی منطقه ای شروع شود و در صورت امکان در
دیگر استانها هم عملیاتی شود.
رزم حسینی اظهار کرد :از هم اکنون ستاد ویژه تدابیر
اقتصادی استان تشکیل شده و به دنبال حل موانع موجود
هستیم .از جمله موانع موجود طرح ثامن و بافت پیرامون
حرم است که به دنبال حل آن هستیم .وی ادامه داد :در یک
ماه گذشته مالقاتهای بسیار و گفتوگوهای بی پرده ای
داشته ایم و تاکید کرده ایم اگر در سطح ملی حمایتهای
الزم صورت گیرد ،این ستادمیتواند شروع کاری برای
سایر استانها باشد و حتی نمایندگان مجلس هم این
موضوع را قانونمند سازند.
«این ستاد با اجماع تصمیم گیری میکند و قرار است

رزم حسینی :مشکالت بروکراسی اداری درحالی به وجود آمده که در برنامه ششم توسعه هم بر جلوگیریا ز تمرکزگرایی تاکید شدها ستا ما همچنان شاهد تکرار این رویکرد در کشور هستیم.

تمامتصمیماتشبرهمینمبناباشد»؛رزمحسینیبابیان
این نکته افزود :باید تغییراتی اساسی در سبک اداره کشور
و نظامات اداری ایجاد شود .ما به دنبال استفاده بیشتر
از ظرفیتهای استانی هستیم .چطور ساالنه  700هزار
میلیارد تومان در استان ما تسهیالت داده میشود و چطور
این تسهیالت فقط به  10درصد افراد داده میشود؟ این
مشکالت باید با نگاهی استانی برطرف شود.
ارتباط اتاق بازرگانی با مجلس جدید ،نکته دیگری بود
که شافعی در این نشست مطرح کرد؛ او گفت :ما در اتاق
بازرگانی صادقانه ،منصفانه و مشفقانه آمادگی داریم که
برای آینده اقتصادی کشور هر کار الزمی را انجام دهیم.
ما مبدا حرکات تعیین کننده را مجلس میدانیم و مجلس
میتواند راهگشای بسیاری از مسائل قانونی اقتصادی
باشد و در سطح ملی و استانی باید با یکدیگر همکاری
موثری داشته باشیم .رییس اتاق ایران در این نشست به
دو خبر اخیر در حوزه اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی
هم اشاره کرد و گفت :یک اقدام عملی که بعد از فرمایشات
مقام معظم رهبری درباره جهش تولید رخ داده و مرتبط
با اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است این
است که با دستور وزیر اقتصاد ،پنجره واحد شروع کسب
و کار کلید خورد؛ این پنجره در تهران افتتاح رسمی شد و
در  4استان دیگر از جمله خراسان رضوی هم به زودی راه
اندازی خواهد شد.
شافعی افزود :موضوع دیگری که رهبری تاکید داشتند
و در فضای کسب و کار موثر است ،راه اندازی دادگاههای
تجاری است که توافقات در این زمینه انجام شده و در

سیدجواد حسینی اعالم کرد

نیازکشوربه 210مدرسه
ویژهدانشآموزاناستثنایی
معاون وزیر کشور در کالت:

همراهی با بخش خصوصی یک الزام است
دنیای اقتصــاد -معاون عمران و توســعه امور
شهری و روستایی وزارت کشور همراهی شوراها،
شهرداریها و دهیاریهای سطح کشور را با بخش
خصوصی«الزامی» توصیف و بیان کرد :نمیبایست
هیچگونه فضای منفی نسبت به سرمایهگذاری
بخش خصوصی در فعالیتها و امور اقتصادی وجود
داشته باشد.
مهدی جمالینژاد در جریان سفر کوتاه
به شهرستان مرزی کالت افزود :بخش
خصوصی موتور اصلی حرکت کشور
در بخشهــای عمرانی ،اقتصادی و
صنعتیاستبنابراینبایدزمینهحضور
بیشــتر این بخش را در عرصههای مدیریت شــهری و
روستایی برای اجرای پروژهها و تقویت اقتصاد شهر و روستا
فراهم آوریم.
وی افزود :حضور برنامهمحور و موثر بخش خصوصی در
عرصه امور اجرایی و همچنین مدیریت شهری و روستایی
در سطح کشورمیتواند بخش زیادی از مشکالت را حل
نموده و امور متوقف مانده را به حرکت درآورد.
رییس ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشــور

ادامه داد :هماینک دســتاندرکار رفع مشکالت حضور
بخش خصوصی و ســرمایهگذاران در پروژههای عمران
شــهری و حمایت قانونی از این موضــوع در چارچوب
فعالیت ســازمان شــهرداریها و دهیاریها هســتیم.
وی همچنین بکارگیری روشهای جدید کسب و کار را
سببساز پیشرفت و رونق تولید در فعالیتهای اقتصادی،
صنعتــی و عمرانی ذکر و بیان کرد :نســل جدیدی از
کارآفرینان بطور جدی در حال فعالیت هستند که نوع
نگاه ،تفکر و دغدغههای آنها با دست اندرکاران قدیمی
متفاوت است .جمالینژاد گفت :باید از صاحبان جوان این
نوع نگرش نوین به عنوان سرمایههای جدید انسانی در
عرصه برنامهریزی و امور اجرایی بهره برد تا سرعت پیشرفت
فعالیتها افزایش یابد.
معاون وزیر کشور افزود :شهرداریهای سطح کشور نیز
درهمینراستامیبایستبهاستارتاپهابرایهوشمندسازی
و دانشبنیان کردن تولید در ســاختار مدیریت شهری،
ایجاد تحول در ســاختارهای قدیمــی با هدف افزایش
رضایت شــهروندان و بهرهوری بیشــتر میدان دهند.
وی همچنین به بازدید خود از کالت نیز اشاره و بیان کرد:
صنعت گردشگری ،جاذبههای طبیعی ،میراث فرهنگی

و این موضوع مشکل زاست .لبافی اضافه کرد :در ماده 51
قانون رفع موانع تولید و ماده  10قانون افزایش بهره روی
بخش کشاورزی نکاتی وجود دارد که بر تامین تسهیالت
بخش کشاورزی تاکید دارد .اما عمل به این مواد قانونی
کمتر اتفاق می افتد.
zمساله قبول زمینهای کشاورزی به عنوان وثیقه
بانکی باید به طور استانی حل شود
حمیدصفایینیکو،معاونبانکملیخراسانرضویهم
در اینباره گفت :در این دو ماده قانونی بانکها مکلف شده
اند اراضی کشاورزی اعم از مفروز و مشاع را به عنوان وثیقه
بپذیرنداماامروزبانکهاوثایقیرامیپذیرندکهبالمعارض،
سهلالبیعوششدانگباشدوعلیرغماینکهموضوعشش
دانگ بودن زمین کشاورزی با این مواد قانونی حل میشود
اما مساله سهل البیع بودن هنوز هم دچار مشکل است زیرا
در زمان فروش ،این اراضی روی دست بانکها می ماند؛
همانطور که بسیاری از اراضی که در شهرکهای صنعتی
هستند هم خریداری در مزایده های بانک ندارند.
وی ادامه داد :ما به این نتیجه رسیدیم که برای حل
این موضوع ،مساله باید به طور استانی حل شود و با طرح
در ستاد تدبیر استان مطرح و بررسی شود تا بانکها
بحث بالمعارض و سهل البیع بودن زمینهای وثیقه را
کنار بگذارند .بر همین اساس ،در این برهه زمان ،ستاد
تدبیر باید تکلیف مضافعی روی دوش بانکها بگذارد تا
آنها اینکار را انجام دهند .صفایی نیکو گفت :در برخی
شهرستانهاییکهعمدتاکشاورزیهستند،مصارفبیشتر
ازمنابعبانکیاستاماهیچبانکیبهطورمنطقهایاینکار
را انجام نمیدهد بلکه تسهیالت دهی به طور استانی انجام
میشود .ضمن اینکه بانک مرکزی همه بانکها به جز
کشاورزی که مختص این بخش است را ملزم کرده که
 15درصد منابع خود را در بخش کشاورزی و  40درصد را
در بخش صنعت و معدن تسهیالت دهی کنند .در ادامه،
استاندار خراسان رضوی بر پیگیری و بررسی این موضوع از
سوی معاونت اقتصادی و نیز طرح مساله در ستاد تسهیل
و ستاد تدبیر ویژه اقتصادی خراسان با نگاهی استانی برای
حل موضوع تاکید کرد.
اما دستورکار سوم این نشست ،موانع سندیکای صنعت
برق استان پیرامون مشکالت ناشی از عدم صدور مفاصا
حساب تامین اجتماعی برای دریافت حسن انجام کار و
صورتوضعیت قطعیازکارفرمایانحوزهصنعتبرقبود.
لبافی در این باره گفت :تامین اجتماعی تا پاس شدن
آخرین چک اقساط گذشته فرد ،مفاصا حساب را صادر
نمیکند و این برای دریافت حسن انجام کار مشکالتی
ایجاد میکند .پیشنهاد دبیرخانه این است که در درون
استان گواهی مفاصا حساب تامین اجتماعی صادر شود و
 20تا  25درصد قرارداد مجموعه ها آزاد شود .استاندار در
این خصوص گفت :الزم است در این خصوص توافق نامه
ای بین تامین اجتماعی و دستگاه اجرایی و نماینده بخش
خصوصی صورت گیرد و به مرحله اجرا درآید.
در ادامه این نشست ،لبافی به پیشنهادات و برنامههای
شبکه بانکی استان برای بهبود محیط کسب و کار به
عنوان دستورکار بعدی اشاره و اظهار کرد :این موضوع را
در جلسات دبیرخانه مطرح کردیم و شبکه بانکی نهایتا
 22پیشنهاد ارائه کرد که بسیاری از اینها در استان قابل
اجراست ومیتواند تاثیر مثبتی در بهبود محیط کسب
و کار بگذارد.
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و تاریخی این شهرســتان مرزی با ایجاد بستر ،تقویت
زیرساختها ،امکانات رفاهی الزم و همچنین اطالعرسانی
مناسببرایمعرفیگسترده اینمزیتها میتواندوضعیت
اقتصادی این خطه مرزی را متحول کرده و درآمد و اشتغال
پایدار برای شهروندان کالتی ایجاد کند.
جمالینژاد ادامه داد :حمایتهای الزم را به همین منظور
از شهرستان مرزی کالت در چارچوب فعالیت معاونت
عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها به
عمل میآوریم .وی همچنین گفت :سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور از پروژههای عمرانی شهرداری شهرهای
زیر ۵۰هزار نفر جمعیت با عنوان پروژههای ۱۴۰۰حمایت
میکند .رییس سازمان شهرداریها و دهیاریها افزود :از
پروژههایی حمایت خواهد شد که دارای طرح مشخص
در چارچوب اعالم شده بوده بطور حتم تا پایان دوره کاری
دولت دوازدهم به اتمام برسند.
وی گفــت :دولت در حال برنامهریــزی برای جبران
خسارتهای ناشی از شیوع بیماری ویروسی همهگیر کرونا
در حوزههای گوناگون کشور از جمله مدیریت شهری و
روستایی ،صنایع و بخش خصوصی است تا با تدابیر اتخاذ
شده کشور کمتر دچار آسیب شود.

تهران به زودی راه اندازی میشود و در  4استان از جمله
خراسان رضوی نیز راه اندازی خواهد شد.

شافعی :ما در اتاق بازرگانی صادقانه،
منصفانه و مشفقانه آمادگی داریم که
برای آینده اقتصادی کشور هر کار
الزمی را انجام دهیم .ما مبدا حرکات
تعیین کننده را مجلس میدانیم و
مجلس میتواند راهگشای بسیاری از
مسائلقانونیاقتصادیباشد
zراهحلهاییبرایتامینمالیپروژههایکشاورزی
معینهایاقتصادی
در دومین جلسه شورای گفتوگوی خراسان رضوی
چند دستور کار هم بررسی شد؛  :دستورکار اول درباره
تمدید مدت یکساله عضویت اعضای بخش خصوصی
شورای گفتوگوی استان بود؛ به گفته علی اکبر لبافی
رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان ،بخش
خصوصی 8عضو در این جلسات دارد و طبق دستورالعمل
مدت عضویت آنها یکسال است اما تمدید یکساله این
عضویت هم امکان پذیر است .دوره یکساله در اردیبهشت
ماه امسال به پایان رسیده و از تشکلها برای تمدید و
عضویت در شورای گفتوگوی استان نظرسنجی شده
است.

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش
و پرورش استثنایی کشور گفت :برای
رسیدن به استانداردهای بینالمللی
نیازمند ســاخت  ۲۱۰مدرسه ویژه
دانش آموزان استثنایی در کشور

هستیم.
سیدجواد حسینی در مراسم افتتاح مرکز پیشدبستانی
و دبستان استثنایی شهید جواد شکفته در مشهد افزود:
هم اکنون سرانه فضای آموزشی برای دانشآموزان استثنایی
در کشور  ۱۰مترمربع میباشد که این رقم در استانداردهای

دستورکار دوم ،پیشنهادات کارگروه مشترک آسیب
شناسیمثلثتوسعهاقتصادیفرهنگیاستانودبیرخانه
شورا پیرامون گالیه معینهای اقتصاد مقاومتی درباره
عدم بهره مندی روستاییان از منابع بانکی و اجرای تکالیف
قانونی توسط شبکه بانکی استان بود .لبافی در این باره
اظهار کرد :به دنبال ایجاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در
استان ،یک کارگروه آسیب شناسی شکل دادیم و مسائل
و مشکالت حوزه کارکردهای معینها را پیگیری کردیم.
یکی از موانع جدی که در حوزه معینهای اقتصادی وجود
دارد ،بحث تامین بخشی از منابع مالی برای متقاضیان
روستاهاست که طبیعتا درخواستهای زیادی در این
مناطق وجود دارد .ما چند منبع تامین منابع مالی داریم؛
نخست حسابهای توسعه روستایی که بخشی از کسب
و کارهای خرد از طریق این حسابها تامین مالی میشود
و این اقدام در حال انجام است .وی افزود :اعتبار معین نزد
شبکه بانکی ،ودیعه گذاری نزد بانکها و تضامین معین از
روشهای دیگر تامین مالی برای این طرحها است که در
حال حاضر بانکهای رسالت ،پست بانک و صندوق والیت
در این زمینه همکاری دارند.
رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان با بیان اینکه
هم اکنون  2000پروژه کسب و کار خرد در استان در
حال انجام است ،تصریح کرد :مشکل این است که شبکه
بانکی امکان زیادی برای تزریق منابع به این پروژه ها
ندارد و تزریق منابع به بخش عمده ای از روستاها صورت
نمیگیرد .نگاه شبکه بانکی در پرداخت تسهیالت برای
طرحهای روستایی این است که وثیقه از شهر تامین شود

بینالمللی معادل  ۲۸مترمربع است.
وی ادامه داد :برای جبران این کســری سرانه نیازمند
ســاخت  ۲۱۰مدرســه ویــژه دانشآموزان اســتثنایی
هســتیم که تاکنون ســاخت  ۶۹پروژه در این راســتا
آغاز شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه حمایتی
شــورای شهر مشهد در زمینه پرداخت هزینه رفت و آمد
دانشآموزان استثنایی گفت :مشهد در این زمینه باید الگوی
سایر شــهرهای کشور باشد و بابت این رویکرد حمایتی،
قدردان شورای پنجم مشهد هستیم.

وی افزود :شورای پنجم شهر مشهد از ابتدای فعالیت خود
تاکنون تدابیر حمایتی ارزندهای از آموزش و پرورش داشته
و لذا باید الگوی سایر شهرهای کشور باشد.
حســینی با بیان اینکه تدبیر و مدیریت شورای پنجم
شــهر مشــهد در حمایت از آموزش و پرورش در کشور
زبانزد اســت ادامه داد :از جمله این سیاســتگذاریها
و تدابیر ارزنده ،اختصاص ســه درصــد از عوارض صدور
پروانههای ساختمانی به آموزش و پرورش است ،موضوع
مهمی که چندین ســال متمادی برای تحقق آن تالش
کردیم و عملی نشد.
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کاهشمحسوسصادراتباشیوعکرونا

دنیای اقتصاد ،افسانه آشفته -بسیاری معتقدند
نمیتوان به شرایط قبل از شیوع بیماری کرونا
بازگشت و این تنها برای کشور ما نیست بلکه
تمام جهان را در خود درگیر کرده است؛ باید با
کرونا زندگی کنیم ،با اینکه با انتشار این ویروس
در دنیا تجارت خارجی تقریبا در تمام کشورها
کاهش یافت اما همه ناچار هستند که صادرات
و واردات کاالهای خود را از سرگیرند زیرا باید
نیازهای اساسی مردم برطرف شود و نمیتوانند
اقتصاد کشورشان را بخاطر کرونا تعطیل کنند.
در ایران هم با شیوع کرونا و مسدود شدن برخی
مرزها ،امکان صادرات و واردات برای مدتی وجود
نداشت .خراسان رضوی هم که از استانهای
مهم و مرزی کشور به شمار میرود ،از این قاعده
مستثنینبود؛مشکالتبسیاریگریبانخراسان
را گرفت و مرز دوغارون برای مدت کوتاهی بسته
شد که مدتی بعد با رایزنی مسووالن بازگشایی
شد .اما مرز ترکمنستان که همواره با اعمال
محدودیتهایی از طرف ترکمنستانی همراه
بوده،هنوزبازنشدهاستوکشورهمسایهشرطو
شروط مختلفی گذاشت و در نهایت با ایجاد تونل
سمپاشیموافقتکرد،مرزریلیبازگشاییشود.
در اسفندماه  98و فروردین و اردیبهشت99
محدودیتهایی در زمینه صدور مواد غذایی
به کشورها وجود داشت و این موضوع بر روند
صادرات و واردات خراسان رضوی هم اثرگذار
بود .بر اساس آمار گمرک ،میزان صادرات کاال
از گمرکات خراسان رضوی طی دو ماهه ۱۳۹۹
معادل  ۳۷۷هزار تن و به ارزش  ۱۷۲میلیون دالر
بوده است؛ عمدهترین کشورهای مقصد کاالهای
صادراتی استان در این مدت افغانستان ،هنگ
کنگ،عراقواسپانیابودهوصادراتبهکشورهای
هلند ،عمان ،هنگ کنگ و چین از رشد قابل
توجهی برخوردار بوده است.
این درحالی است که طی سه ماه سال  ،۹۸مقدار
 ۹۵۶هزار تن کاال به ارزش  ۴۰۸میلیون دالر از
گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شد
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از
نظر وزنی  ۶۲درصد رشد داشت .این ارقام نشان
میدهد که صادرات خراسان رضوی در سه ماه
امسال کاهش محسوس و قابل توجهی نسبت به
سه ماه ابتدایی پارسال خواهد داشت.

zکاهش شدید مصرف زعفران در دنیا
اما بد نیست وضعیت صادرات زعفران به عنوان محصول
استراتژیک خراسان رضوی را بررسی کنیم؛ به دلیل ظهور
ی کرونا ،بازارهای محصوالت صادراتی چون زعفران
بیمار 
با مشکالت جدی روبرو شد .از طرفی ،نیاز به مصرف برخی
موادغذاییدرایندورانافزایشپیداکردولیبهدلیلبسته
بودنمرزهاوفعالیتهایتجاریبهویژهمقولهحملونقل،
افت شدید صادرات را شاهد هستیم.

شریعتیمقدم:باهمراهیکمیسیون
کشاورزی اتاق ایران در حال رایزنی
طرحی با شورای عالی صادرات
هستیم که تراز تجاری محصوالت
کشاورزی و صنایع وابسته ،مثبت
شود؛ اکنون این تراز بیش از منفی ۵
میلیارد دالر است

امیرفخریان:باتوجهبهمحدودیتتردداتباعدرکشورهایمختلفمشکالتیدرصادراتخدماتفنیومهندسینیزایجادشدکهامیداستباکاهشمحدودیتهادرکشورهایمختلفاینمشکالتکاهشیابد.

علیشریعتیمقدمرییسکمیسیون
کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در
اینباره میگوید :با توجه به تعطیلی
تمامی تجمعها همچون مراسمها و
مهمانیها به ویژه در ماه رمضان در
سراسر جهان ،مصرف محصوالت کشاورزی و مواد غذایی
به شدت کاهش یافت .اما محصوالتی مثل زعفران که
متاسفانه مصرفش در طبقه غیرضروری قرار دارد و لوکس
تلقیمیشوند،بیشترکاهشداشتهاست.
وی ادامه میدهد :بنابراین به نظر میرسد وقفهای که
در ماههای پایانی سال  ۹۸و ابتدای سال  ۹۹به وجود آمده
از چند جهت باعث شده محدودیتی در مصرف و تجارت
زعفران به وجود آید که نسبت به سایر محصوالتمیتوان
آن را جدیتر تلقی کرد؛ محدودیتهایی چون کاهش
تعداد پروازهای بینالمللی ،افزایش چشمگیر هزینه
حمل و نقل به ویژه پروازهای باربری ،تعطیلی رستورانها
وهتلهاوکاهش مسافرتها تاثیری منفیبراین محصول
گذاشته است.
شریعتی مقدم با تاکید بر اینکه قیمت داخلی زعفران
افزایش پیدا نکرده اما با توجه به افزایش نرخ ارز ،قیمت
صادراتش کاهش یافته است ،میگوید :این مساله یک بعد
مثبت و منفی دارد؛ منفی از این جهت که ارز کمتری وارد
کشور میشود اما مثبت از این جهت که قدرت رقابت ایران
نسبت به سایر کشورها برای تولید زعفران افزایش مییابد.
طبق آمار رسمی ،تولید زعفران در سال گذشته به ۵۰۰تن
رسیده و پیش بینی میشود افزایش ۱۵درصدی در تولید
داشتهباشیم.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران
عنوان میکند :فعاالن بخش خصوصی داوطلب شدند
بخش مهمی از صادرات خود را برای توسعه بازار ،ارتقا و
توسعه زنجیره ارزش و پیش بینی شرکتهای مدیریت
صادرات در قالب بستههای حمایتی سرمایهگذاری کنند
که به نظر میرسد تحول عظیم در جهش تولید و صادرات
خواهد بود اما این موضوع مستلزم تایید است .با همراهی
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در حال رایزنی طرحی با
شورای عالی صادرات هستیم که تراز تجاری محصوالت
کشاورزی و صنایع وابسته ،مثبت شود؛ اکنون این تراز
بیش از منفی ۵میلیارد دالر است.
zدر دو ماهه 99چه کاالهایی به کجا صادر شدند؟
در دو ماهه اول سال جاری اقالم زعفران ،سیب ،هندوانه،
پیهصنعتی،محصوالتغذایی،لبنیات،پرتقال،روغنهای

سبک ،پسته ،سیب زمینی ،تخم مرغ ،میلههای آهن و رب
گوجه فرنگی از اقالم عمده صادراتی استان بوده است.
کشورهای افغانستان ،عراق ،هنگ کنگ ،اسپانیا ،امارات
متحده عربی ،ترکمنستان ،ازبکستان ،قزاقستان ،عمان،
پاکستان ،قرقیزستان ،هلند و چین از مقاصد صادراتی
کاالهای خراسان رضوی بودهاند که بعد از شیوع بیماری
کرونا ترکمنستان بیشترین محدودیت را برای اقالم
صادراتی ما وضع کرد و با بستن مرز خود موجب کاهش
شدید صادرات استان به این کشور و همچنین کشورهای
آسیای میانه که کاالهای ما به صورت ترانزیت از این کشور
عبور میکرد ،شد .عراق نیز محدودیتهایی در مرزهای
خود اعمال کرد که در حجم تجارت ما با این کشور تاثیر
زیادی داشت.
البته نکته قابل توجه این است که با آنکه شیوع بیماری
کرونا بر روی کاهش صادرات زعفران و خشکبار نیز تاثیر
گذاشته اما طبق آمارها ،صادرات به هنگ کنگ به قوت
خود باقی مانده و افزایش داشته است.
محمدعلی امیرفخریان رییس اداره
بازرگانی خارجی سازمان صمت
خراسان رضوی درباره وضعیت
صادرات خدمات فنی و مهندسی
میگوید :با توجه به محدودیت تردد
اتباع در کشورهای مختلف مشکالتی در صادرات خدمات
فنی و مهندسی نیز ایجاد شد که امید است با کاهش
محدودیتها در کشورهای مختلف این مشکالت کاهش
یابد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات ،اطمینان
بخشی به کشورهای مقصد صادراتی از رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی در زنجیره تولید و توزیع کاال
است ،اظهار میکند :با کنترل ورود و خروج اتباع با رعایت
دستورالعملهای مربوطه از جمله تشخیص افراد بیمار
و اقدامات الزم در این خصوص و همچنین ضدعفونی
کردن محمولههای محتوی اقالم صادراتی این مهم محقق
خواهدشدکهبهاینمنظورتونلهایضدعفونیدرمزهای
استان با کشور ترکمنستان احداث شده و برای تردد افراد
پیشبینیهای الزم توسط دستگاههای متولی صورت
گرفته است.
377zهزارتن صادرات طی دو ماهه اول99
به گفته امیرفخریان ،تجارت خارجی در دو ماهه اول
سال  99به  394هزار تن رسید که از این حجم  377هزار
تن صادرات و حدود  17هزار تن واردات بوده است .ارزش

کارنامه 394هزار تنی استان در فروردین و اردیبهشت ماه
امسال به  205میلیون دالر میرسد که سهم صادرات از
مجموع رقم اعالمی 172 ،میلیون دالر و واردات نیز 33
میلیون دالر بوده است.
در اردیبهشت ماه ،صادرات استان  218هزار تن کاال به
ارزش  110میلیون دالر بوده است که از لحاظ وزنی رشد
 37درصدی و از لحاظ ارزشی رشد  80درصدی را نشان
میدهد .همچین در این ماه  5000تن کاال به ارزش 17
میلیون دالر وارد استان شده است که از لحاظ ارزش 6.25
درصد رشد را نشان میدهد.
مقاصد اصلی کاالهای صادراتی غیرنفتی استان در این
مدت به ترتیب افغانستان با حدود 125میلیون دالر ،عراق
 15میلیون دالر ،هنگ کنگ  10میلیون دالر ،اسپانیا
 10میلیون دالر ،امارات 2.6میلیون دالر و ترکمنستان،
ازبکستان ،قزاقستان ،عمان ،پاکستان و قرقیزستان بوده
است.
کشورهای اصلی مبدا واردات کاال در این مدت هم،
امارات متحده عربی با  15میلیون دالر ،چین با بیش از 5
میلیون دالر ،ازبکستان حدود 3میلیون دالر ،ترکیه بیش
از 2/6میلیون دالر ،هند بیش از 2میلیون دالر روسیه بیش
از یک میلیون دالر و اوکراین ،قرقیزستان و آلمان بوده و در
این مدت صادرات به کشورهای هنگ کنگ ،عمان ،هلند،
چین ،و ارمنستان رشد مناسبی داشته که بیشترین رشد
مربوط به کشور چین با  327درصد و عمان با  266درصد
بوده است.
zعلت بسته بودن مرز ترکمنستان ،رعایت نکردن
پروتکل های بهداشتی توسط دولت ما بود
اما درباره بسته شدن مرز ترکمنستان
و تاثیر آن بر صادرات استان حرفهای
زیادی شنیده میشود؛ سیدهادی
نبیزاده عضو هیات مدیره اتحادیه
صادرکنندگان خراسان رضوی
میگوید :با شیوع کرونا مرزهای ایران و ترکمنستان در دو
طرف بسته شد ،حتی با اینکه مرزها بازگشایی شد اما به
دلیلاینکهدولتمصوبات WHOوپروتکلهایبهداشتی
را رعایت نکرده بود ،مرزهای سرخس و ترکمنستان به روی
ماهمچنانبستهاست؛احداثتونلهایضدعفونیکننده
یکیازهمینمصوباتبودهکهدولتآنهاراعملینکردهبود
واکنونکهناچاربهعملیکردنآنشده،زمانزیادیصرف
اجرایی کردن آن کرد .قرار بود صادرات به آسیای میانه در
یکی دو روز آینده از سر گرفته شود و اگر دولت از ابتدا به

شرکتهایفنی،مهندسی،
عمرانی و مشاوره ای درخواست کردند

اعالم شرایط فورس ماژور
برای قراردادهای پیمانکاری

مصوبات گذشته عمل میکرد و تونل های ضدعفونی
کننده را احداث میکرد ،دیگر در چنین شرایطی نبودیم.
ی مدت
وی ادامه میدهد :از طرف دیگر ،تعطیلی طوالن 
مرزها آسیبهای جدی را به واحدهای تولیدی وارد کرده
و به هر حال بازارهای هدف بسیاری را از دست دادهایم
و تاکنون هیچ ترانزیتی از طریق مرز ترکمنستان به این
مقاصد نداشتهایم .در واقع این کشور و کشورهای عضو
 CIiSبرایمدتمحدودیمحدودیتهاییرادرنظرگرفته
بودند ،البته اکنون این محدودیت برداشته شده اما به دلیل
مشکالت داخلی همچنان مشکالت صادرات گریبان گیر
فعاالن اقتصادی است .همچنین صادرات مواد شوینده به
افغانستانبهعلتمشکالتداخلیتااواسطاردیبهشتماه
ممنوعاعالمشدهبودکهباپیگیریهایواحدهایتولیدی،
صادرات این کاالها به تازگی از سر گرفته شده است.
نبیزاده تاکید میکند :دولت باید در شرایط کنونی با
بنگاههای اقتصادی همراه شود و آنها را تحت فشار قرار
ندهد .همچنین در خصوص تعهدات ارزی باید وضعیت
را متعادل کند و از طرف دیگر ،باید شرایط دیپلماسی با
کشورهای همسایه قویتر شود چراکه این مساله ارتباط
تنگاتنگی با مسائل اقتصادی به ویژه صادرات دارد.
zوضعیت ما در صادرات سردرگم است؛ فلهای
صادرات میکنیم
محمدحسین روشنک رییس کمیسیون تجارت اتاق
مشهد هم معتقد است که باید تکلیف خود را با دولت برای
سبد کاالهای صادراتی مشخص کنیم .در واقع دولت نباید
هر روز تغییراتی در سبد کاالهای صادراتی ایجاد کند زیرا
فعاالن اقتصادی برای به دست آوردن بازارهای هدف خود
زمان و هزینه بسیاری صرف میکنند اما دولت هر روز با
مصوبات جدید خود صادرات آن کاالها را ممنوع میکند.
همچنین دولت باید امتیازات و مشوقهایی که برای
صادرات خود درنظر گرفته را معین کند.
وی میافزاید :با روشن شدن این اوضاع،میتوان برای
بهبود و افزایش صادرات حتی با وجود بیماری کرونا
برنامهریزی کرد .در قبال واضح شدن صادراتمیتوان
وضعیت واردات را نیز مشخص کرد اما اکنون وضعیت
صادرات ما مبهم است و در حقیقت فلهای کاالهای خود
را صادر میکنیم .هیچ کشوری نمیتواند دوباره به شرایط
دشوار آن دوره بازگردد اما باید وضعیت اقتصاد و تجارت
خود را با توجه به پروتکل های بهداشتی و شرایط کنونی
پیشببریموکماکانمنتظرهستیمکهکشورهایاروپایی
مسیرهای اقتصادی خود را باز میکنند چراکه چاره ای
جز زندگی با کرونا وجود ندارد .ما نیز باید چنین راهی را
پیشبگیریم.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه
میکند :البته در نهایت با وجود تمام مشکالت ،این مساله
مرتفعخواهدشدچراکهاگرمرزهابهرویماهمچنانبسته
باشد ،واردات ما با مشکل مواجه میشود که تاثیر بسیار
بدی را در صنایع ما به جای خواهد گذاشت زیرا صنعت ما
به واردات برخی کاالها نیاز دارد .بنابراین معتقد هستم که
تجارت جهانی به زودی جانی دوباره خواهد گرفت اما الزمه
آن این است که آمادگی الزم را داشته باشیم.

نبیزاده :با شیوع کرونا مرزهای ایران
و ترکمنستان در دو طرف بسته شد،
حتی با اینکه مرزها بازگشایی شد اما
به دلیل اینکه دولت مصوبات  WHOو
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده
بود ،مرزهای سرخس و ترکمنستان به
روی ما همچنان بسته است

برداشت  120درصدی از منابع آبی

افزایش ورود کامیونها؛ دلیل اصلی ازدحام در دوغارون
zتوقف 1200کامیون در دوغارون
امید جهانخواه ،ناظر گمرکات
خراسانرضویمیگوید:نکتهاصلی
که در تردد کامیو نها در مرز
دوغارون وجود دارد این است که
همانط ور که کامیون از مرز خارج
می کنیم ،از گمرکات مبدا در کشور نیز به دوغارون،
ورودی کامیون داریم.
وی می افزاید :ما در حال حاضر ساعت کاری را در مرز
افزایش دادیم و طبق آماری که دیشب اخذ کردیم ،هم
اکنون حدود 1200دستگاه کامیون در دوغارون متوقف
است .اما باید به این نکته توجه داشت که روزانه 300تا
 400کامیون از مرزها و مبادی دیگر کشور به دوغارون
می آیند و این باعث می شود تا هر روز در این مرز با
ازدحام کامیون ها مواجه باشیم.
جهانخواه یادآور می شود :باید به این نکته توجه داشت
که اکثر بارهایی که به مرز دوغارون می آید ،به صورت
ترانشیپمنت است و این تخلیه بار از کامیون ایرانی و
بارگیری کاالها در کامیون های افغانستانی ،باعث توقف
های طوالنی تر در مرز می شود و چون حجم بار زیاد
است ،فرآیند کار کمی طوالنی می شود.
وی ادامه می دهد :از طرفی ،مسیر دوغارون تا گمرک
اسالم قلعه نیز مطلوبیت کافی را نداشته و نیاز به مرمت

در این مرز به گونه ای است که همیشه بیش از 1000
کامیون در مرز متوقف و یا در حال حرکت هستند،
تصریح می کند :اگر این گونه نباشد جای تعجب است
چون گمرک ،بازارچه مرزی و منطقه ویژه در این مرز
فعالند و پارکینگ ها همیشه پُر است .این ازدحام گاها
مشکالت خدماتی در بحث پارکینگ ها به وجود آورده
که البته تالش ها بر رفع مستمر این مسائل متمرکز بوده
است .وی درباره عملکرد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
نیز می گوید :شاید فضا و ظرفیت فعلی منطقه ویژه در
حال حاضر جوابگوی ازدحام کامیون ها نباشد اما اگر فاز
بعدی آن اجرایی شود ،موضوع حل می شود.

ازدحام کامیونها در مرز دوغارون ()1399-3-27

دنیای اقتصاد«-صف طوالنی کامیون ها و
خودروهای صادراتی و ترانزیتی در مرز دوغارون»،
به یک روایت تکراری بدل شده که هر چند ماه یک
بار ،بلند و باالیی این صف به سوژه ای برای رسانه ها
تبدیل می شود .هفته گذشته احمد زمانیان یزدی
عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون حمل و
نقل و ترانزیت اتاق مشهد در هجدهمین جلسه
هیاتنمایندگاناتاقخراسانرضوی،بهصراحتاز
تکرار و تدوام این مشکل انتقاد کرد و گفت :چالش
های مرز دوغارون به رغم انتقادات فراوان بخش
خصوصی؛ همچنان به قوت خود باقی است .تنها
مرزی که در دوره آغاز شیوع کرونا باز بود ،دوغارون
بود اما به واسطه کندی خدمات رسانی و ضعف
مدیریت در این منطقه بیش از  1000کامیون در این
مرزمتوقفهستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد،
زمانیان تاکید کرد :سرعت پذیرش
کامیون ها در حال حاضر بسیار
پایین بوده و کرایه ها نیز تا 60درصد
افزایش یافته است .شرایط موجود،
بخش تجارت و ترانزیت ما را با چالش های جدی مواجه
خواهدکرد.اماپسازانتشارگستردهایناظهارات،بعضی
از مسووالن امر این ترافیک و صف طوالنی را تکذیب
کردند .گزارشات واصله از این منطقه حکایت از تداوم
مشکالت و طوالنی شدن صف کامیون ها حکایت دارد.
به همین بهانه سراغ مسووالن گمرکی استان رفتیم و از

آنها در خصوص مشکالت موجود و دالیل بروز آن ها
پرسیدیم:

و بازسازی دارد و این موضوع نیز خود باعث توقف و
ترافیک کامیون ها می شود؛ همان طور که دو روز پیش
یک کامیون در مسیر مذکور واژگون شده بود و سایر
کامیونها ناگزیر شدند ساعت ها صبر کنند تا مسیر
گشوده شود .برای بهبود این جاده ،وزارت امور خارجه
و مرزبانی باید با کشور افغانستان رایزنی های الزم را به
عمل آورند.
ناظر گمرکات خراسان رضوی از محدودیت پاکستان
در پذیرش کامیون های افغانستانی و سرازیر شدن بار
کاالهای تجاری برای انتقال از مرز ایران ،به عنوان یکی
دیگر از دالیل ازدحام کامیون ها در دوغارون نام می برد.
وی معتقد است که با افزایش ساعت کاری در مرز
دوغارون و همکاری بیشتر تمامی نهادهای متولی در
مرز ،مشکل ازدحام و توقف کامیون ها طی چند روز
آینده کاهش یافته و معطلی کمتری برای خروج کاالها،
رخ خواهد داد.
zافزایش ورود کامیون ها به دوغارون ،دلیل اصلی
ازدحام این روزها در این مرز
محمد کوهگرد ،مدیر گمرک
دوغارون با تایید موضوع توقف
کامیون ها در این مرز در روزهای
اخیر میگوید :دلیل اصلی توقفها،
افزایش ورود کامیون ها و ارسال کاال
از نقاط مختلف و دیگر مرزها به دوغارون است .همچنین
طرف افغانستانی به مشکالتی دچار شده که حرکت
کامیون ها به آن سوی مرز را کند کرده است.

خبر
مسئوالن آبی مشهد و خراسان رضوی از به صدا
درآمدن زنگ خطر مصرف آب میگویند

مدیران گمرکی از دالیل ترافیک این روزهای کامیون ها در مرز گفتند

وی می افزاید :برای کاهش ازدحام کامیون ها،
ساعت کار گمرک را به مدت دو ساعت افزایش دادیم
و هم اکنون از ساعت  7تا  19:30هر روز ،همراه با دیگر
ارگانهای مرزی ،ارائه خدمت در مرز داریم و امید می رود
که مساله توقف ها تا یکی دو روز آینده حل و فصل شود.
کوهگرد با بیان اینکه ازدحام کامیون ها در مرز به گونه
ای نبود که خلل ایجاد کند ،اظهار می کند :روال کار برای
حرکت کامیونها هم اکنون در حال انجام است .گمرک
متولی امر صادرات و ترانزیت بوده و در صورت خواب کاال
در مرز ،ما باید پاسخگو باشیم.
مدیر گمرک دوغارون با تاکید بر اینکه وضعیت تردد

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی ،مشکالت فعاالن حوزه
خدمات فنی ،مهندسی ،مشاوره ای و عمرانی به واسطه
بحرانناشیازشیوعکروناوخسارتهایواردهازاینپدیده،
موردبررسیقرارگرفتومتولیانامردراینبخش،خواستار
پیگیری برای اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای این
بخشدرشرایطموجودشدند.
حسن خندان دل ،رییس کمیسیون خدمات فنی ،مهندسی و
عمران اتاق مشهد در ابتدای این نشست با اشاره به قید شرایط قوه
قهریه یا در اصطالح« ،فورس ماژور» با توجه به بحران ناشی از شیوه
کروناگفت:مادرماده 219قانونمدنیبحثاستفادهازشرایطفورس
ماژور را داریم که شامل سه شاخصه مهم است .قید مذکور وقتی برای
قرارداد اعمال می شود که شرایط به وجود آمده خارج از اراده متعهد
طرفقراردادباشد.دوماینکه،شرایطغیرقابلپیشبینیباشدوشرط
سوم اینکه شرایط به وجود آمده برای جلوگیری از موضوع قرارداد
غیرقابلاجتنابباشد.
وی افزود :حال سوال این است که آیا بروز ویروس کرونا و شرایط
ناشی از آن خارج از اراده ما نبود؟ آیا کرونا قابل پیش بینی بود؟ و
آیامیتوانستیمازکرونااجتنابکنیم؟
خنداندلتصریحکرد:باتوجهبهاینکههیچیکازاینسهشرطدر
قراردادهایفنیومهندسیومشاورهایوپیمانیقابلحذفنبود،این
قراردادها شامل فورس ماژور می شود و فارغ از اینکه بسیاری از پروژه
هایمابارکودو تعطیلی مواجه شدهاند،بهخاطر شرایطناشیاز مفاد
قرارداد (به واسطه وجود شرط زمانیو شروطپلکانی) ،دچار زیان شده
است.ازطرفی،بهخاطرشرایطسیستممالی،پرداختبهطرفمتعهد
قراردادها با توقف و یا وقفه طوالنی اتفاق افتاده است و اینها صدمه ای
جدیبهمسیراجرایقراردادهایفنی،مهندسی،مشاورهایوعمرانی
وارد می کند .تقاضای ما این است که این موضوع در شورای گفتوگو
مطرحشودتابهنتیجهایمفیدبرایفعاالناینعرصهدستیابیمواز
خساراتمضاعفجلوگیریکنیم.
وی تاکید کرد :اعالم شرایط فورس ماژور در بحران کرونا ،می
تواند مانع بروز خسارت های جدی و حتی ورشکستگی بنگاه های
اقتصادیشود.
zدرخواستبرای تعویق سه ماهه قراردادها
رضااحدیان،رییسانجمنتوسعهوسرمایهگذاریوعمرانخراسان
رضوی نیز اظهار کرد :ما اگر تمام انرژی خود را روی بحث فورس ماژور
در پیش فروش بگذاریم ،باید به بحث پیش فروش آپارتمان ها توجه
کنیم.هماکنونعملیاتاداریدرپیشفروشذهاباوقفههمراهاست
و در مقام اجرا نیز آپارتمان ها شرایط متفاوتی دارند و عملیات اجرایی
به فراخور وضعیت موجود ،در حال به تعویق افتادن است.
وی افزود :اگر راهکاری بیابیم که بتوانیم حداقل قراردادها را سه ماه
به تعویق بیندازیم و اگر این موضوع وقفه به قانون تبدیل شود ،اتفاق
کارسازی رقم خواهد خورد .در حال حاضر ،در بحث کارفرمایان و
پیمانکاران حرفه ای دچار مشکل نیستیم اما متاسفانه کسانی که
آپارتمانراپیشخریدکردهاند،موضوعرادرکنمیکنندوبایدبتوان
از طریق قانون ،مخاطبان را راضی و قانع کرد .خندان دل نیز بار دیگر
گفت :موضوع قراردادهای دولتی ما امروز مقوله مهمی است؛ بسیاری
ازپیمانکارانبهخاطرشرایطکرونایینمیتوانندبهموقعکارراتحویل
دهندوتواماندچارخسارتتاخیرشدهاندواعتبارشاننیزازبینرفته
و از این بابت دچار ضرر و زیان شده اند.

ادامه از صفحه اول
عالیی تاکید :اگر قرارگاه خاتم االنبیا وارد این طرح بشود ،اجرای
آن صد در صد خواهد بود .ضمن اینکه نباید وابسته به اعتبارات
دولتی باشیم ،این را هم نمیپذیریم که دولت پای خود را کنار
بکشد .در این زمینه باید از حضور رییس و نایب رییس مشهدی
در مجلس هم استفاده کنیم.
zوصول  35درصد درآمد شرکتهای آبفا مشهد و خراسان
در ایام کرونا
علوی در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد درباره مطالبات شرکت
آبفا خراسان رضوی از مردم و بخشهای مختلف گفت :تا پایان
خردادماه فقط حدود  35درصد درآمد را توانستیم وصول کنیم.
اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد هم در این
باره اظهار کرد :شرکتهای آب و فاضالب غیردولتی هستند و
یک ریال هم دولت به هزینه های جاری آنها کمک نمیکند .ما در
جهت تامین آب پایدار و ارائه خدمات به مردم از محل درآمدهای
خود یعنی فروش انشعاب و خدمات آب بها و جمع اوری فاضالب
کار میکنیم .از طرفی ،درک میکنیم و وزیر نیرو هم اعالم کردند
که شرکتهای برق و آب همراهی با مشترکین را داشته باشند
و هیچ انشعابی در اواخر اسفند و فروردین و اردیبهشت قطع نشد
اما این موئضوع در وصول مطالبات هم به شدت تاثیر گذاشت.
ما تنها  35درصد وصول فروش داشته ایم در حالیکه این مقدار
در همین ایام در سال گذشته  75تا  80درصد بود .بسیاری از
همکاران ما در اجرای پروژه ها دچار مشــکل هستند و از مردم
تقاتضا داریم قبض آب خود که بهای آب و خدمات فاضالب است
را بپردازند زیرا کمترین هزینه را دارد و از طرفی ،آمادگی تقسیط
برای مبالغ باال را هم داریم.
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گالیهمسووالنمشهدازتصمیمگیریپایتختنشینانبرای«طرحتفصیلی»اینکالنشهر

بالتکلیفینوسازیاطرافحرم 25سالهمیشود؟

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -مشکل طرح ثامن
مشهدوبالتکلیفی 24سالهسرمایهگذاراندربافت
پیرامونی اطراف حرم به موضوعی الینحل تبدیل
شده و مالکان و سرمایه گذاران آن منطقه امیدوار
بهحلمشکالتطرحبهاینزودیهانیستند.پروژه
هایی که سالهاست خاک میخورد و همانطور
نصفه و نیمه باقی مانده است و کوچه هایی که
برخیازخانههایشتخریبوباخاکیکسانشده
و برخی خانه ها باقی مانده و شکل نامناسبی را به
خودگرفتهاست.

سرمایه هایی که  24سال است در آن منطقه معطل
مانده ومیتوانست اشتغالزایی باالیی را برای جوانان این
شهر رقم بزند ،امروز به دالیل مختلف همانطور راکد باقی
مانده است؛ وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی از
جملهنهادهاییهستندکهدربارهپروژههایطرحتفصیلی
اطرافحرمنظردادهاند،میراثفرهنگینسبتبهتخریب
برخی از آثار فرهنگی آن منطقه به واسطه اجرای طرح
هشدار داده و راه و شهرسازی هم به عدم تطبیق برخی از
مجوزهای صادره با طرح اشاره کرده است.
اما مشکل شهرداری مشهد مجوزهایی است که در
دورههایقبلیمدیریتشهریصادرشدهوحاالشهرداری
پنجمبایدپاسخگویمجوزهایی باشدکهخودصادرنکرده
و نقشی در آنها نداشته است؛ اگر این پروژه ها اجرا نشود،
شهرداری باید خسارت و حقوق مکتسبه را به سرمایه
گذاران و مالکان پرداخت کند که خود رقمی چند هزار
میلیاردی است و اگر قرار بر اجرای آن باشد ،وزارت راه و
شهرسازی از اجرای آنها و عدم تطبیق با طرح تفصیلی
توسعه بافت پیرامون حرم رضوی اشکال میگیرد .تاکید
سرمایه گذاران هم بر پایبندی مجموعه شهرداری و
سازمان مجری طرح به اجرای صحیح مفاد قراردادها و
تفاهمنامههایامضاشدهاست.
دراینمیان،مسووالناستانیوشهریمشهدمیگویند
این طرح مختص به این شهر است و مشکالت و مسائل
مربوطبهآنبایدتوسطمسووالنهمینخطهبرطرفشود
اما وزرات راه و شهرسازی خود را محق و مسوول میداند و
درجلسهایکهاخیراشورایعالیشهرسازیومعماریبه
طور ویژه درباره طرح تفصیلی توسعه بافت پیرامون حرم
مطهررضویوبررسیشیوهنامهحقوقمکتسبهوترتیب
در نظر گرفتن آن در بازنگری طرح اطراف حرم برگزار
کرد ،محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که
«طبق این شیوهنامه ،همه مجوزهایی که قانونی و بدون
تخلفصادرشدهاند،موردتأییداستواگربراساستخلف
مدیری ،مجوز و تعهدی ایجاد شده است ،شهرداری و آن
مدیر،بایدمسوولوپاسخگویآنباشند».درواقع،اسالمی
در صحبتهایش آب پاکی را روی دست شهرداری مشهد
ریخت .لزوم توجه به دستورات و تذکرات صریح رهبری و
حفظ هویت و معنویت بافت و تناسب آن با شأن و جایگاه
حرم مطهر رضوی دغدغه برخی از حضار همچون وزیر راه
واعضایشورایعالیشهرسازیومعماریآننشستبود؛
برخیهمبهتبعاتوآسیبهایجدیوگستردهایکهبه
حقوق و مصالح شهری و مردم ،هویت و حیات شهری که
در پی اجرای طرح نوسازی قبلی (موسوم به طرح طاش)
ایجاد شده اشاره کردند و بر لزوم احصاء و ادای حقوق همه
ی ضرران بخصوص عامه مردم و ساکنین و
ذی نفعان و ذ 

مسووالن استانی و شهری مشهد
میگویند این طرح مختص به این
شهر است و مشکالت و مسائل مربوط
به آن باید توسط مسووالن همین
خطه برطرف شود اما وزرات راه و
شهرسازی خود را محق و
مسوولمیداند

حسینیپویا:خالصهپیاممصوبهاخیرشورااینبودکهمشهدوحاکمیتمحلیبایددرتصمیمگیریبرایطرحتفصیلیاطرافحرمدیدهشوندونمیتوانبدوندرنظرداشتنحاکمیتمحلیازراهدورتصمیمگرفت.

مقابله با تخلفات گسترده از جمله تخلفات برخی مدیران
در صدور مجوزهای خالف که حتی برخی از آنها پس از
توقفطرحقبلیصورتگرفته،تأکیدکردند.درآنجلسه
مدیران و مسووالن استانی و شهری هم حضور داشتند؛
آنها زیربار نمیرفتند و درخواست کردند حل این موضوع
به مشهدیها و خراسانیها سپرده شود؛ رزم حسینی
استاندار خراسان ،کالیی شهردار مشهد ،صادقی مدیرکل
دادگستریخراسانرضوی،حیدریرییسشورایشهر و
حسینیپویارییسکمیسیونحقوقیشورایشهرمشهد
با این شیوه نامه مخالف بودند و تاکید کردند که با تصویب
آن،تعدادزیادیازتوافقاتیکهشهرداریداشته،بهرسمیت
شمردهنمیشوندوحقوقمکتسبهسرمایهگذاراننادیده
ی شود و این اتفاق ،برای شهرداری تبعات مالی و
گرفته م 
قضاییایجادخواهدکرد.
 ۲۹۰zپروژه در اطراف حرم رضوی درگیر حقوق
مکتسبهاست
محمدرضا کالیی شهردار مشهد در
نشستخبریهفتهپیشخوددرباره
پروژهنوسازیبافتاطرافحرمرضوی
گفت :در این پروژه با کندی سرعت رو
به رو هستیم ،این پروژه ذینفعان
متعددیداشتهوداردوهماهنگیبینعناصرتصمیمگیر
ضروری است .کالیی تاکید کرد که «بافت پیرامون حرم
نباید کارگاه ساختمانی باشد لذا با این رویکرد ورود و
پروژههای خدماتی آن را اجرایی کردهایم همچنین دیوان
عدالت اداری هم در این خصوص ورود کردهاست و وزارت
راهوشهرسازیهممتعهدشدهبودتاپایانسال ٩٨طرحرا
ارائه دهد که عملیاتی نشد به هر حال ما مرجع
تصمیمگیری نیستیم اما اقدامات خود را برای زائران انجام
میدهیم».
شهردار مشهد گفت ۲۹۰ :پروژه در اطراف حرم رضوی
درگیرحقوقمکتسبههستند،نهادهایخراسانرضویرا
صالح تر از نهادهای تهران در زمینه تصمیم گیری در بافت
یدانملذا بایداختیاربهاستان
پیرامونحرموپروژهتوسم 
خراسان رضوی واگذار شود،
zشورای عالی شهرسازی صالحیت تهیه طرح
تفصیلیاطرافحرمراندارد
اما سیدمحسن حسینی پویا رییس
کمیسیونحقوقیشورایشهرمشهد
در خصوص مداخله شورای عالی
شهرسازی در طرح نوسازی اطراف
حرمبهدنیایاقتصادمیگوید«:پیش
ازاینکهبحثحقوقمکتسبهسرمایهگذارانومالکانرابه

میان آوریم باید به این نکته توجه کنیم که اساسا شورای
عالی شهرسازی صالحیت ورود به تهیه طرح تفصیلی را
ندارد و کمیسیون ماده  5در شهرها در کنار مراجع
صالحیت دار استانی و محلی باید درباره طرح تفصیلی
تصمیم گیری کنند و در نهایت شورای عالی شهرسازی
نظارت بر طرح تفصیلی داشته باشد و اگر ابهامی در اجرا
باشد،رفعاختالفکند».
حسینی پویا تاکید میکند :جدا از اینها هر طرحی
بخواهد تصویب شود چه در مرجع قانونی خود و یا در
موارد غیرقانونی ،حقوق مکتسبه باید در آن رعایت شود؛
حقوق مکتسبه یعنی هر حقی که بر مبنای طرح مصوب
تفصیلی اجرا میشود ،باید در طرح بعدی به رسمیت
شناختهشود.

روشنک :ما مدافع حفظ مسائل
فرهنگی و تاریخی و اجتماعی در
پیرامون حرم هستیم و کسی نباید
کاسه داغتر از آش شود و ما را به
عنوان سرمایه گذاران و کارافرینان
ضد فرهنگ و مسائل مذهبی و...
در اطراف حرم معرفی کند
اینعضوشورایشهرمشهدبهصورتجلسهشهریورماه
پارسال درباره حقوق مکتسبه در مشهد با حضور تمام
مراجع صالحی که در قضیه درگیرند اعم از استانداری،
شهرداری،شورایشهروآستانقدسوبقیهمراجعدولتی
اشاره میکند و میگوید :در آن جلسه تصمیماتی گرفته
شد که تقریبا همه موافق بودند و تنها راه و شهرسازی با
آن مخالف بود؛ اما متعاقبا صورت جلسه دیگری در آبان
ماه انجام شد که مورد تایید شورای شهر قرار نگرفت .ما
معتقدیم که آنجا بسیاری از حقوق مکتسبه دیده نشده و
این باعث اختالفات زیاد بین مردم شده است و مطالبات
زیادیازدستگاههایدولتیایجادشدهکههیچمحلیهم
برایجبراناینخساراتدرنظرگرفتهنشدهاست .اگراین
رویه ادامه یابد ،نتیجه این اقدام طرح چندین هزار پرونده
در دادگستری و چند هزار میلیارد تومان خسارت است که
بهاموالمالکانخصوصیواردمیشود.شورایشهرمشهد
معتقداستدرفضاییکهاینروزهاهمهبحثتمرکززدایی
تصمیمات از پایتخت را مطرح میکنند و برخی از وزرا در
حالتفویضاختیاربهمدیراناستانیهستند،اینموضوع

در حال تحمیل شدن به استان است و این یک ایراد است؛
در واقع ،آنچه قانون واگذار کرده تهران نشینان از مشهد
دریغمیکنندوازدوربرایمشهدتصمیممیگیرند.شورای
شهر مشهد اخیرا مصوبه ای در خصوص طرح تفصیلی
اطراف حرم داشت؛ مصوبه ای که به توقف اقدام شورای
عالیشهرسازیومعماریدرخصوصتعیینمشاوربرای
طرح تفصیلی و دخالت در این طرح تاکید دارد.
حسینی پویا درباره جزییات این مصوبه میگوید :اگر
برای حقوق مکتسبه مشکلی قانونی وجود داشته باشد،
شهرداری موظف به توقف صورت جلسه آبان ماه پارسال
است .در واقع ،خالصه پیام مصوبه اخیر شورا این بود که
مشهد و حاکمیت محلی باید در تصمیم گیری برای طرح
تفصیلی اطراف حرم دیده شوند و نمیتوان بدون درنظر
داشتن حاکمیت محلی از راه دور تصمیم گرفت؛ اگر
شورایعالیشهرسازیاینموضوعراقبولنکند،میتوانیم
از مرجع باالتر اقدام کنیم.
رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تاکید
میکند :اساسا اقدامات همه مقامات و مراجع دولتی در
صورتی الزام آور است که در محدوده قانون عمل کنند.
zدر جلسات اداری نمیتوان برای حقوق مکتسبه
سرمایهگذارانومالکانتعیینتکلیفکرد
اماتوجهبهدیدگاهونظرسرمایهگذاران
و مالکان اطراف حرم رضوی هم مهم
است؛ اکثر آنها تاکید دارند که مسائل
تاریخی و فرهنگی منطقه باید رعایت
شودومعتقدنددرمطالعاتاولیهطرح
طاش همه این موارد دیده شده و اگر در این سالها خالف
شده و به مقررات موجود در طرح طاش عمل نشده ،بحث
دیگریاست.همانطورکهمحمدحسینروشنک،رییس
کانونکارآفرینانخراسانرضویمیگوید:مامدافعحفظ
مسائل فرهنگی و تاریخی و اجتماعی در پیرامون حرم
هستیموکسینبایدکاسهداغترازآششودومارابهعنوان
سرمایه گذاران و کارافرینان ضد فرهنگ و مسائل مذهبی
و ...در اطراف حرم معرفی کنند.
روشنک اشاره ای هم به سخنان وزیر راه درباره بیانات
رهبری در طرح نوسازی اطراف حرم میکند و میگوید:
برخیها سخنان مقام معظم رهبری در حمایت از مالکان
را بر ضد مالکان استفاده نکنند؛ ایشان در توصیه های خود
میفرمایندکمترینمداخالتنهادهایدولتیوشهرداری
در خصوص مسائل اطراف حرم و کارافرینان صورت
گیرد اما جالب اینجاست که از این سخن بر ضد مالکان و
سرمایهگذاراناستفادهمیشود.
او می افزاید :مسائل شرعی و قانونی حقوقی را نمیشود

در جلسات اداری مطرح کرد؛ اگر کسی حقوق قانونی
و شرعی داشته باشد صرفا دادگاهمیتواند درباره آن
اظهارنظر کند و در جلسات اداری نمیتوان برای حقوق
مکتسبه تعیین تکلیف کرد بلکه این شرع و قانون است
که حقوق مالکیت و سرمایه گذار را تعیین کرده است.
رییس کانون کارافرینان استان با بیان اینکه مقصر همه
مشکالت  24سال گذشته را شهرداری و سازمان مجری
طرحیعنیراهوشهرسازیوآستانقدسمیدانیم،تصریح
میکند :طرحی که باید در 10سال اجرایی میشد ،اکنون
معلق مانده و طوالنی شدن اجرای آن تا امروز ،باعث
بروز این مشکالت شده است 70 .تا  80درصد مقصر این
مسائل شهرداری ثامن و شرکت مجری طرح است؛ اگر
یدادوبرنامهرادرستپیش
شهرداریماموریتشراانجامم 
میبرد و خالف برنامه عمل نمیکرد ،امروز این مشکل را
نداشتیم.
روشنک مدعی است که شهرداری ثامن در سه سال
اخیرقدمیبرنداشتهوجزتوسعهفضایسبزوپرداختن
به فضای سبز کاری انجام نداده است .او خاطرنشان
میکند 4:دوره گذشته شورای شهر باید درباره وضعیت
فعلی طرح نوسازی اطراف حرم پاسخگو باشند و بگویند
چرا طرحراپیشنبردندواجرانکردندودرآندوران طرح
همانطور باقی مانده است .آن زمان راه و شهرسازی و
میراثفرهنگیپایقضیهنیامدهبودندوامکانپیشروی
کار وجود داشت.
zمسووالنقبلیمنتقدانفعلیهستند
رییس کانون کارافرینان خراسان رضوی معتقد است
آنهایی که در گذشته در مدیریت شهری نقش داشتند
ومیتوانستنددرطرحاثرگذارباشندوباعثپیشرویطرح
نوسازی اطراف حرم بشوند ،امروز به منتقدان وضعیت این
طرح تبدیل شده اند؛ او میگوید :مسووالن قبلی شورای
شهر حاال خودشان از منتقدان این طرح هستند .بخش
زیادی از کار این طرح در دوره ریاست جمهوری آقای
احمدینژادانجامشداماکسیجلویآنهارانگرفت.
ما میگوییم اینکه شهرداری در دوره قبل مسائل را
رعایتنکرده،حرفحساباستوبایدجوابگوباشندکه
چرا رعایت نکردند .اگر اصل طرح طاش را بدون تخلف
اجرا میکردند االن مشکلی وجود نداشت.
آنهایی که مدعی اند به مسائل فرهنگی اطراف حرم
توجه نشده ،درست میگویند اما چرا اینقدر دیر این را
گفتند و چرا وقتی خودشان مسوول کار بودند به این
موضوعتوجهینداشتند.حرفسرمایهگذارانکهمالکان
امروز بافت پیرامونی حرم هستند این است که مسووالن
مرکزکشورتنهانقشنظارتیداشتهباشندودخالتیدر
اجرایاینطرحنکنند؛آنهامیگوینددروهلهاولطرحو
پروژه های آن فعال شوند و سپس ،قوانین و مقررات طرح
تصویب شده توسط شهرداری رعایت شود.
فضافروشیوفروختنطرحبهپولنبایداتفاقبیفتدو
حقوق مالکان و سرمایه گذاران و کارافرینان در چارچوب
قانون حفظ شود و در نهایت ،متولی این امر شهرداری
است و شهرداری باید پاسخگو باشد .موضوعی که
شهرداریهمبرآنتاکیدداردوبایدببینیمدرآیندهکش
و قوس ها بین مسووالن استانی و کشوری در خصوص
طرح نوسازی اطراف حرم به کجا خواهد رسید؟

کالیی ۲۹۰ :پروژه در اطراف حرم
رضویدرگیرحقوقمکتسبههستند،
نهادهای خراسان رضوی را صالح تر
و عاقلتر از نهادهای تهران در زمینه
تصمیم گیری در بافت پیرامون حرم و
پروژه توس میدانم
لذا باید اختیار به استان
خراسان رضوی واگذار شود

از ابتدای تیرماه صورت گرفت

اختصاص نیمی از ظرفیت بیمارستان های مشهد به بیماران کرونایی

دنیایاقتصاد -دبیرکارگروهمراقبتودرمانکووید
 ۱۹دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت ۵۰ :درصد
از ظرفیت تمامی بیمارستانهای زیر پوشش این
دانشگاه در استان خراسان رضوی از اول تیرماه به
درمانبیمارانکروناییاختصاصمییابد.
به گزارش ایرنا ،علی اصغر انجیدنی در
کارگروه مراقبت و درمان این بیماری
افزود :پیشبینی ها در زمینه کاهش
تعداد مبتالیان به کرونا در فصل گرما
درست نبود و در دو هفته اخیر آمار
ابتالی بیماران سرپایی و بستری در مناطق زیر پوشش این
دانشگاهبهطورچشمگیر افزایشیافتهاست.
وی ادامه داد :باید برنامهریزیهای مدون طوالنی مدت
برای مدیریت درمان بیماری کرونا صورت گیرد تا بتوان با
کمترینآسیبازاینبحرانعبورکرد.دبیرکارگروهمراقبت
و درمان کووید ۱۹دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :هم
اکنون ساختمان داخلی بیمارستان امام رضا (ع) در مشهد
با ظرفیت ۱۵۰تخت بستری برای درمان بیماران کرونایی
فعال شده است و بیمارستان قائم (عج) این شهر نیز مکلف

شدهاست ۲۴تختبستریوهشتتختمراقبتهایویژه
را برای پشتیبانی بیماران مبتال به کرونا اختصاص دهد.
وی افزود :در حال حاضر حداکثر ظرفیت تست کرونا در
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۶۰۰تا  ۷۰۰فقره در روز است
که باید این میزان در مدت زمان کوتاه به یک هزار فقره
در روز و در آینده به دو هزار آزمایش در روز افزایش یابد.
دکتر انجیدنی انجام سی.تی.اسکن برای بیماران را از دیگر
راهکارهای تشخیصی بیماری کووید  ۱۹ذکر کرد و ادامه
داد :براین اساس باید زیر ساختهای الزم در زمینه تسهیل
در ارائه خدمات فراهم شود و همچنین برای جلوگیری از
انجام سی.تی.اسکن های غیر ضروری دستورالعملهای
موردنظر تدوین شود.
zبیمارستان امام رضا دوباره به درمان کرونا
اختصاصیافت
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
مشهدهمگفت:بهمنظورارائهخدمات
مناسب به زائران و مجاوران بارگاه منور
رضویدرمراکزدرمانی،تمرکزپذیرش
در بیمارستان امام رضا (ع) به بیماران

کرونایی اختصاص یافت .دکتر شاپور بدیعی افزود :تا پیش
از این قراربودکه اورژانسعدالتیان از زیرباربیماران مبتالبه
کروناخارجشوداماباتوجهبهافزایشمواردابتالوجلوگیری
از ایجاد دغدغه بین هموطنان ،در شرایط فعلی مقرر شد
بیمارستان امام رضا (ع) پذیرش بیماران مبتال به کووید۱۹
رادراولویتقراردهدودربیمارستانقائم(عج)نیزتمرکزبر
ارائهخدماتبهبیمارانغیرکروناییباشد.ویادامهداد:براین
اساسدومرکزدرمانیاصلیدانشگاهعلومپزشکیمشهدبا
برنامه ریزی های مناسب به بیماران کرونایی و غیر کرونایی
اختصاص یافت تا هیچ یک از گروه ها دچار خلل در روند
درمان نشوند .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :دیگر مراکز درمانی نیز ۵۰درصد از ظرفیت خود را به
بیماران غیر کرونایی اختصاص داده و باقی ظرفیت را برای
استفاده در شرایط ضروری خالی نگه خواهند داشت.
ویباتاکیدبراینکهبیمارستانشریعتیمشهدهمچنانمرکز
ارجاعبیمارانکروناییخواهدبود افزود:امیدواریمباهمکاری
مردم به زودی بیماران کرونایی بستری در مراکز زیر پوشش
دانشگاهعلومپزشکیمشهدکاهشیابد.
دکتر بدیعی مهمترین نکته در پیشگیری از بیماری کرونا

را شامل حفظ بهداشتفردی ،شستن دستها و رعایت
فاصلهگذاریاجتماعیعنوانکرد.حدود ۸۰درصدجمعیت۶
میلیونو ۴۰۰هزارنفریخراسانرضویزیرپوششدانشگاه
علوم پزشکی مشهد هستند و به بقیه جمعیت استان توسط
دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار ،گناباد ،تربتحیدریه،
تربتجام و نیشابور خدماترسانی میشود .هم اکنون ۶۰

بیمارستان خراسان رضوی در بخش خصوصی و دولتی
فعالیت دارد .بر اساس آخرین آمار رسمی تاکنون ۲۰۰هزار و
 ۲۶۲نفر در ایران به بیماری کرونا مبتال شدهاند .این بیماری
تاکنون جان  ۹هزار و  ۳۹۲تن را در کشورمان گرفته است.
همچنین تاکنون ۱۵۹هزار و ۱۹۲نفر از مبتالیان به کرونا در
ایرانبهبودیافتهاند.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

دادگستری خراسان
پیگیر صیانت از حریم مشهد است

دنیای اقتصاد -دادستان عمومی و انقالب
مشهد گفت :صیانت از حریم این کالنشهر
درراستــایپیشگیــریازگستـــرش
حاشیـهنشینی ،جلوگیــری از تصرف،
تغییرکاربریوساختوسازهایغیرمجازدر
دستورکاردادسرایمشهدقرارداشتهوهمچنانادامهدارد.
محمدحسین درودی گفت :کمیته صیانت از حریم شهر مشهد از
سال ۹۶با هدف ایجاد یک رویه واحد و بهره گیری از ظرفیت تمامی
دستگاههای متولی امر از جمله شهرداری ،جهاد کشاورزی ،منابع
طبیعی ،راه و شهرسازی تشکیل شده است .درودی خاطرنشان کرد:
رفع تصرف اراضی ملی و اعاده به وضع سابق آن در سه مرحله به میزان
 ۱۰۳هکتار ،اعمال تبصره ۲ماده ۱۰قانون حفظ کاربری در خصوص
اعاده به وضع سابق باغ ویالهای غیر مجاز طی  ۱۴مرحله که حدود
 ۶۷۰هکتار از اراضی کشاورزی آزاد سازی و اعاده به وضع سابق شده،
یکهزار و ۹۷۰مورد پیشگیری و جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری
در مراحل اولیه و ۲۰مورد بازگشایی و رفع انسداد  ،رفع تجاوز به حریم
و بستر رودخانه و کالهای واقع در حریم شهر مشهد با همکاری
دستگاههای متولی بخشی از اقدامات اجرایی این کمیته در سال
 ۹۸است .دادستان مرکز خراسانرضوی تاکید کرد :این رویه در سال
جاری نیز ادامه خواهد داشت.

اخطاربه 80باشگاهورزشی
بهعلتعدمرعایتپروتکلهایبهداشتی

ایرنا -رییس هیات پزشکی ورزشی
خراسانرضوی گفت ۸۰:باشگاهورزشیبه
دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی،
اخطاریهگرفتند.
رضا گلدوزیان افزود :از ششم خرداد ماه
که باشگاههای ورزشی به صورت گام به گام بازگشایی شدند،
مدیران باشگاهها قبل از بازگشایی متعهد شدند پروتکل های
بهداشتیرارعایتکنند.
وی ادامه داد :از همان زمان تا کنون حدود ۱۰۷مورد بازرسی با هدف
بررسیرعایتپروتکلهایبهداشتیازباشگاههایسطحشهرمشهد
صورتگرفتوبرایباشگاههای متخلفاخطار صادر شد.
رییس هیات پزشکی ورزشی خراسانرضوی گفت :در بازه زمانی
شیوعکروناوتعطیلیباشگاههانیز ۲۶۹بازرسیازباشگاههادرمشهد
انجام شد تا از فعالیت زیرزمینی آنها جلوگیری شود که در این مدت
نیز ۷۰باشگاهمتخلفبهپلیساماکنمعرفیشد.
شمار باشگاههای ورزشی خراسان رضوی حدود هزار و  ۲۰۰مورد
است و طبق آمار سال  ، ۹۸خراسان رضوی  ۲۰۳هزار ورزشکار
سازمان یافته دارد که فعالیت  ۲۰درصد آنان در سطوح مختلف،
حرفهایقلمدادمیشود.

افزایش گستره خدمات
در مناطق اطراف مشهد

تسنیم -معاون خدمات شهری شهرداری
مشهد گفت :درصدد هستیم گستره
خدمات در مناطق حاشیه شهر و اطراف
مشهدراگسترشدهیم.
مهدییعقوبیدرمراسمافتتاحجادهدسترسیبه
آرامستانبهشترضوانمشهداظهارکرد:بیشاز 70درصدمساحت
آرامستان بهشت رضا(ع) از سال 54تاکنون برای دفن متوفیان مورد
استفاده قرار گرفته است به همین علت از مهر  95آرامستان بهشت
رضوان با 188هکتار وسعت افتتاح شد که تاکنون تنها 1035نفر در
آن دفن شدهاند .معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت :یکی
از عللی که این آرامستان مورد استقبال واقع نشده راه دسترسی آن
است 7 ،محور برای را ه دسترسی پیشنهاد داده شد و محور اصلی
کنار گذر شمالی است .یعقوبی بیان کرد :مسیر قبلی که با عرض 5
متر ساخته شده ،خطرآفرین بود و جوابگوی نیاز 12روستای اطراف
نیز نبود .برای همین اساس شهرداری مشهد مسیر را بازسازی و
احداث کرد .اکنون جاده جدید مسیر دسترسی آرامستان  12متر
عرض دارد و برای آن  65هزار مترمکعب خاکریزی انجام و هزار متر
گاردریلنصبشد.

بهرهبرداری از فاز اول پردیس تئاتر
شهر مشهد در تیر ماه 1400

ایسنا-معاونعمران،حملونقلوترافیک
شهرداری مشهد با اشاره به رفع مشکالت
پروژه پردیس تئاتر شهر گفت :طبق
زمانبندیجدیدفازاولپردیستئاترشهر
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خواهدشد.
خلیلاهلل کاظمی در حاشیه بازدید و آغاز فعالیت مجدد عملیات
اجرایی پروژه پردیس تئاتر شهر ،ضمن عذرخواهی از شهروندان به
دلیلتاخیربهوجودآمدهدراجرایاینپروژه،اظهارکرد:بخشزیادی
از تاخیر به وجود آمده ،خارج از اختیار شهرداری مشهد بوده است.
وی با بیان این که خوشبختانه با رفع مشکالت اولیه ،از امروز فعالیت
مجددپروژهدر 13هزارمترزیربناآغازشدهاست،افزود:درحالحاضر
نقشههای پروژه در اختیار ما قرار گرفته و موضوعات و توافقات مرتبط
نیز با آستان قدس رضوی انجام شده است .معاون عمران ،حمل و نقل
و ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد :این پروژه آذر ماه سال گذشته
آغاز شده و در همان زمان به مردم وعده دادیم که زمانبندی فاز اول
پروژه که شامل ساخت بلک باکس با زیربنای 6هزار متر مربع بوده را
تا اردیبهشت ماه سال 1400آماده بهرهبرداری کنیم .وی اضافه کرد:
برای اجرای پردیس تئاتر شهر مشهد در فاز اول حدود  65میلیارد
تومان اعتبار پیشبینی شده که نزدیک به  45میلیارد تومان آن در
بودجه امسال دیده شده و مابقی نیز در اصالح بودجه یا در بودجه سال
آیندهلحاظخواهدشد.

