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ویژهنامه استان خراسـان رضـوی

در گفتگو با مدیر امور گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح شد:

در صفحات ديگر ميخوانيد:

درآمد  10میلیاردی مشهد

فرش دستباف؛
میراثیکه ماندگاریاش
نیازمند حمایت همه جانبه است

از  12000گردشگر سالمت

گردشگری یکی از راههای تجارت برای
هر کشوری به شمار میآید در بین انواع
گردشگری ،گردشگری سالمت دارای اهمیت
ویژهای است .این نوع از گردشگری به عنوان
نوعی گردشگری مدرن ،قابلیت ارزآوری بسیار

زیادی دارد .بهطوری که در سال گذشته با سفر
حدود 200هزار نفر گردشگر سالمت به ایران
بالغ بر 1.5میلیارد دالر ارز وارد کشور شده است
و براساس بررسیهای انجام گرفته هر توریست
سالمت  3برابر یک توریست عادی ارزآوری

دارد.سازمان جهانی گردشگری( )WTOبهطور
خاص گردشگری سالمت را استفاده از خدماتی
که منجر به بهبود یا افزایش سطح سالمت و
افزایش روحیه فرد شود با توجه به اینکه در
خارج از محل سکونت فرد و بیش از  24ساعت...

تعامل با دولت و جذب بودجه زیارت
از اولویت هایشورایشهرچهارم است

صفحه آخر

همزمان با ماه مبارک رمضان:

اطعام روزانه  12000نفر در سفرههایافطارحرم مطهررضوی
همین صفحه

خـبر

مشهد شهری در آسمان!

_سید صدرا میردامادی
-1همین دو ماه پیش بود که در همایش روز معمار ،در دانشگاه خیام،
معاون شهردار از انتخاب مشهد به عنوان شهر پایلوت در راستای
اجرای سیاستهای نظام در زمینهی معماری ایرانی -اسالمی ابالغی از
سوی رهبر انقالب خبر داد .وی همچنین از امضای تفاهمنامهای بین
شهرداری مشهد و انجمن معماران انقالب اسالمی ،جهت عملیاتی
کردن این طرح در مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران سخن گفت.
او ضرورت توجه به معماری را راهی برای انتقال هویت تاریخی و
تمدنی گذشته به حال قلمداد کرد و عدم تحقق این امر پس از گذشت
 35سال از وقوع انقالب اسالمی را معلول الگوبرداری از معماری
غرب دانست.
 -2از ارتفاعات یا به تازگی از بام مشهد که شهر را نگاه کنیم تعداد
زیادی جرثقیل عظیم/تاور در اقصی نقاط شهر میبینیم که در امتداد آن
پروژههای ریز و درشت زیادی سر به آسمان کشیدهاند .هر روز هم به
این تعداد افزوده میشود .نمیدانم از قول یکی از مهندسان یا مدیران
شهری خودم شنیدم یا با واسطه شنیدم که تعداد تاورهای َع َلم شده
در یک شهر نشاندهندهی شیب توسعه و میزان توسعهی حجمی آن
شهر است و آیندهی مثبتی را برای آن شهر نوید میدهد .از طرفی این
حجم گستردهی بناهای بتونی با رویکرد توسعه فضایی و احتماال بسط
ظرفیتهای سرمایهگذاری شهری با خود هویت معماری سرگردان و
به زعم مدیران ،هویت معماری غربمالیشدهای را به همراه میآورد
آن هم در شهری که قرار است نمونهی آزمایشی معماری ایرانی-
اسالمی را اجرا کند و نتیجهاش بیقوارگی و شلختگی نمای بیرونی
و درونی شهر و تهی شدن آن از هر گونه روح و ظرافت هنرمندانه در
طراحی بناها است .این امر ناشی از فهم نادرست از مفهوم توسعه در
معنای شهری آن است که محوریت مدرن کردن و توسعه روزآمد شهر
را در فربه کردن فضا و کالبد شهر فهم میکند تا از این رهگذر به رونق
اقتصادی بیشتری دست پیدا کند.
 -3شهر آینهی تمامنمای جامعه است ،طراحی فضاهای شهری میتواند
سنتی یا کالسیک باشد ،اما باید دید توقع ما از طراحی شهری چیست؟
بناها و ساختمانهای شهری باید طوری باشد که موجب زیبایی و
آرامشخاطر شهروندان شود ،اما متاسفانه رشد ساختوسازهای
بیبرنامه در سالهای اخیر ،چهره شهرهایمان را از حالت آرامشبخش
خارج کرده و بیشتر از این که تماشای آن برای شهروندان لذتبخش
باشد ،در آنها حالت تنش و عصبی شدن را تداعی میکند .امروزه
توسعهی پایدار در شهرها بر این اصل اساسی بنا میشود که شهروند
چقدر به شهرش عالقهمند است ،چقدر به آن تعلق خاطر دارد ،چقدر
به شهرش دلبسته است .به دلیل همین مسائل است که کشورهای
اسکاندیناوی از نظر رضایتمندی و شادابی با  97درصد ،در صدر
کشورهای جهان قرار دارند -4.ناظر به آغاز این یادداشت هنوز هم
برای عموم جامعه و اهالی فرهنگ و معماری و اقتصاد شهری به
درستی روشن نشده که دقیق ًا منظور از معماری اصیل ایرانی-اسالمی
چیست و نسبت آن با اقتصاد شهری ،شهرسازی مدرن و فرهنگ ملی
و دینی چیست.
اگر منظور الهام گرفتن از معماری بناهای معروف و باشکوهی مانند
صحن عتیق (انقالب فعلی) و مسجد گوهرشاد و امثالهم با رویکرد
تلفیق این بناها با عناصر معماری جدید باشد فارغ از درستی یا نادرستی

 ادامه در صفحه آخر

صفحه 3

با تصویب شورای شهر مشهد:

فعالیت «شرکت الیت»
تا پایان مرداد ماه تمدید شد

صفحه 2

منتخب شورای شهر مشهد:

یادداشت
یادداشت

فرش دستباف به عنوان کاالیی که از طرف دولت
مورد حمایت خاص قرار دارد ،تنها در دو رسته فعالیتی
از پرداخت مالیات معاف است و اگر تحلیلی در چرخه
تولید تا عرضه این محصول در بازار داشته باشیم
درمی یابیم که زنجیره ارزشی این هنر -صنعت متشکل
از کنش گرانی است که بر ارائه محصول تاثیرگذارند
اما از دریافت تسهیالت ارزان قیمت و معافیت ها
محروم .باید توجه داشت که با اختصاص بسته های
حمایتی به معدود فعالیت های عرصه فرش نمی توان
تولید و صادرات را در اندازه و معیارهای جهانی.....

اطعام روزانه  12000نفر
در سفره های افطار حرم مطهر رضوی
امسال نيز همانند ساليان گذشته طرح "اكرام رضوي" در حرم مطهر امام
رضا (ع) برگزار ميشود؛ و روزانه 12هزار نفر در سفرههاي افطار حرم
مطهر رضوي واقع در صحن هدايت اطعام ميشوند؛ در مجموع طي ماه
مبارك رمضان  360هزار روزهدار اطعام ميشوند.
در اين ايام  50اكيپ مخصوص از خدمه و خدمتگزاران افتخاري مسئوليت
توزيع دعوتنامه ضيافت طرح اكرام رضوي در مساجد سطح شهر كه قبال
شناسايي و تعداد نمازگزار آنها پيشبيني شده را در بين نمازهاي جماعت
كليه مساجد محالت ،ادارات و ارگانها برعهده دارند.همچنين روزانه
حدود  500نفر خدمتگزار مسئوليت آمادهسازي ،طبخ و پذيرايي از مهمانان
را با  6هزار نفر ساعات كار روزانه برعهده دارند.
طرح اكرام رضوي فرصتي براي شهروندان مشهدي است كه هميشه آرزوي
تنعم از خوان پر نعمت حضرت رضا(ع)را داشتند.

جناب آقای حسین محمودی

مدیرعاملمحترمشرکتصنایعشیمیاییصامد
انتخاب آن واحد صنعتی را به عنوان

واحد نمونه صنعتی کشور

که حاکی از تالش های مجدانه جنابعالی و کلیه
مهندسان و کارکنان زحمتکش آن مجموعه است
تبریک عرض می نماییم.
سرپرستی خراسان رضوی

اعضای محترم هیئت مدیره
موسـسه مـالی و اعتـباری مـیزان
جلب رای اعتماد سهامداران فهیم و محترم
نشانه لیاقت و کاردانی شماست.

ضمن تبریک این انتخاب ،موفقیت روز افزون
شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

سرپرستی خراسان رضوی

صفحه 2

با حضور استاندار خراسان رضوی:

جو امی�دی که بع�د از انتخابات
در کش�ور ایجاد ش�ده در اقتصاد
هم تاثیر گذاش�ته و موجب کنترل
نرخ تورم ش�ده استاگر ذرهای
از قرآن و داس�تان یوس�ف پیامبر
ی�اد میگرفتیم بای�د دالرهایمان
را ذخی�ره میکردیمای�ن دولت
با صدا و س�یما درگی�ر بود،چطور
ش�د در آخ�ر کار اینق�در ب�ا ه�م
صمیم�ی ش�دند؟نکات مثبت�ی
هم که در م�ورد این دولت مطرح
ش�ده،اغراق آمی�ز ب�وده اس�ت.

گفتگو با محمد حسین روشنک
عضو اتاق بازرگانی ایران

کدامیک
از وعده های دولت
محقق شد؟
صفحه 3

نخستین همایش حمایت
از واحد های حامی حقوق
مصرفکنندگان برگزار شد

صفحه 2

ویژهنامه استان خراسان رضوی
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خبر
با حضور استاندار خراسان رضوی:

نخستین همایش حمایت از
واحد های حامی حقوق مصرف
کنندگان برگزار شد

نخستین همایش حمایت از واحد های تولیدی و
خدماتی برتر حامی حقوق مصرف کننده به همت سازمان
صنعت ،معدن وتجارت خراسان رضوی با هدف تشویق و
تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه ای که موفق به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شده بودند
در مشهد برگزار شد.
استاندار خراسان رضوی در این مراسم ظرفیت استان برای
شکوفایی اقتصادی را بسیار باال عنوان کرد و گفت :وجود
شش هزار واحد صنعتی در استان می تواند فرصتی مناسب
برای گام برداشتن در جهت اهداف برنامه پنجم توسعه باشد.
محمد حسین فروزان مهر فعالیت در حوزه جذب سرمایه
گذاری را از راه کارهای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی
در استان دانست و افزود :یکی از اولویت های اقتصادی
استان برنامه ریزی در جهت جذب سرمایه گذاری است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت رفع درون گرایی در واحد
های اقتصادی ،عدم فعالیت این واحد ها به صورت خوشه
ای را یکی از مشکالت موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت
اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد :تالش می شود تا با تشکیل
شهرک های صنعتی و متمرکز کزدن واحد های اقتصادی
بتوان عالوه بر افزایش کیفیت کاال ،هزینه های تولید را نیز
کاهش داد که در نهایت منجر به کاهش قیمت کاال می شود.
گفتنی است در این مراسم از  20واحد تولیدی برتر حامی
حقوق مصرف کننده استان با اعطای لوح تقدیر تجلیل شد
که گفتگو با چند تن از برگزیدگان در ادامه می آید.
صادق اردکانی ،مدیر شرکت خوش فرم توس که دلیل
انتخابش به عنوان یکی از حامیان حقوق مصرف کنندگان
را ارتباط مداوم و صمیمانه به صورت آنالین می داند به
خبرنگار ما می گوید  :ما همواره با دقت به حرف های
مشتریان گوش می دهیم و نظراتشان را می پذیریم.
وی ضمن تاکید بر افزایش بیش از پیش هزینه های
مرتبط با بخش تولید و توسعه در خصوص مشکالت
موجود در عرصه تولید ادامه می دهد :امروزه توسعه تولید
بسیاز سخت شده است و همکاری ادارات و سازمان ها با
تولیدکنندگان ضعیف تر شده هست.
مدیر شرکت خوش فرم توس ضمن تاکید بر افزایش بیش
از پیش هزینه های مرتبط با بخش تولید ،توسعه اقتصادی
کشور را وابسته به اقتصاد بین المللی می داند و از مسووالن
تقاضا دارد تا با اعمال سیاست های مناسب در جهت حذف
تحریم ها در رشد و شکوفایی کشو سهیم شوند تا با وارد
شدن تجهیزات و امکانات مورد نیاز تولید گنندگان بتوان
گام های بلندی به سوی رشد و ترقی اقتصاد کشور برداشت.
حمیدرضا حجازی ،مدیر شرکت کاویان بتن ،یکی دیگر
از دریافت کنندگان گواهینامه حمایت از حقوق مصرف
کنندگان اساس کار شرکت خود را رعایت حقوق مصرف
کننده می داند و می افزاید :سنگ بنای شرکت ما بر همین
اساس گذاشته شده است و به همین دلیل در اولین حضور
خود در این همایش موفق به کسب این گواهینامه شدیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکالت جدی عرصه تولید ادامه
می گوید :در حال حاضر عقل سلیم می گوید تولیدات را
متوقف کنیم ،چراکه اگر پولی را که در این زمینه سرمایه
گذاری می کنیم به عنوان سپرده در بانک ها می گذاشتیم
سودی به مراتب بیشتر عایدمان می شد که نیازی به تحمل
مشکالت موجود بر سر راه تولید نیز نبود.
وی ضمن تاکید بر لزوم توجه مسووالن به مشکالت
موجود بر سر راه افزایش تولیدات می افزاید :رها کردن تولید
می تواند ریشه مشکالت اقتصادی عدیده ای گردد و بنابراین
چرخ صنایع تولیدی باید بچرخد تا با افزایش تولید ناخالص
ملی شاهد کاهش تورم ،فساد و بیکاری در جامعه باشیم.
محمد فیصل ،مدیر شرکت شاهسوند زرین نیز تامین
مواد اولیه ،سیستم نامناسب بانکی ،کمبود اعتبارات ریالی
 ،گمرک و بروکراسی اداری را از جمله مشکالت موجود
بر سر راه تولید عنوان می کند و می افزاید :درحال
حاضر بانک ها همکاری الزم را جهت واردات مواد
اولیه انجام نمی دهند و متاسفانه تمام نیرو ها و سرمایه
ها به جای تولید وارد عرصه واسطه گری شده است تا
در کمترین زمان بدون زحمت به سود های کالن برسند.
دنیای اقتصاد -زهره حسینی :شرکت الیت تا پایان مرداد ماه
به فعالیت خود ادامه میدهد.بر اساس مصوبه یکی از جلسات
پایانی سومین دوره شورای اسالمی شهر مشهد ،شهرداری
مشهد موظف شد با توجه به اینکه دوره  6ماهه قانونی اجرای
تخلفات شرکت الیت به اتمام رسیده است ،آگهی مزایده و
فراخوان انتقال مالکیت پارکینگهای حاشیهای را منتشر کرده
و قرارداد این شرکت را تا  31مرداد ماه سال جاری فسخ کند.
به گفته برخی اعضا شورای حاضر در جلسه درج آگهی
مزایده و فراخوان انتقال مالکیت پارکینگهای حاشیهای به
نحو مطلوب به انجام نرسیده و در نتیجه تنها یک مورد جهت
ادامه کار اعالم آمادگی نموده است ،بنابراین مصوب شد که
قبل از آغاز به کار شورای چهارم این مساله به سرانجام برسد
چراکه به اعتقاد اعضای شورای شهر بازگشت نابسامانی به
نفع شهر نیست.همچنین در این جلسه مقرر شد با هماهنگی
کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر ،طی این مدت
پنج درصد از درآمد این شرکت به عنوان درآمد ناشی از حق
توقف پارکینگهای حاشیهای به خزانه دولت واریز میشود.
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در گفتگو با مدیر امور گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح شد

درآمد  10میلیاردی مشهد از  12000گردشگر سالمت

یـادداشـت

گردشگری سالمت
درآمدزاترین نوع گردشگری
_مهدی اکبرزاده

_بر اساس مصوبات وزارت بهداشت بيمارستان هایی که از نظر ارزشيابي ساليانه حائز رتبه يک باشند،مي توانند به جذب گردشگر سالمت اقدام نمايند.

دنیای اقتصاد،مهدی اکبرزاده -مشهد بهعنوان دومین
کالنشهر کشور و باتوجه به توانمندیهای زیاد در حوزهی
سالمت و درمان بهعنوان یکی از شهرهای مهم در «صنعت
گردشگری سالمت» به حساب میآید .در همین راستا با دکتر
سعید سعیدی ،مدیر امور گردشگری سالمت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد گفتگویی داشتیم که در ادامه میآید.
ایران به عنوان یکی از کشورهای مدرن در زمینهی
پزشکی چه پتانسیلهایی در زمینهی گردشگری سالمت
دارد؟
بهطور کلي ايران يکي از کشورهاي مطرح در حوزههاي
مختلف پزشکي اعم از تشخيصي و يا درماني است و از
قابليتها و پتانسيلهاي بالفعل و بالقوه زیادی برخوردار است.
تقريبا ميتوان گفت تمامي اعمال جراحي در ايران قابل انجام
است .عالوه بر این هزینهی پائین ارائهی خدمات درمانی در
ایران( 50تا  %60کمتر از تمام کشورهای آسیایی و  75تا 90
 %کمتر از اروپا و امریکا) از جاذبههای گردشگری سالمت
به شمار میآید .به جز موارد فوق ،مباحث دیگری همچون
گردشگری زیارتی و اسالمی و نیز جاذبه های توریستی
تاریخی و طبیعی ایران از نقاط قوت گردشگری سالمت در
این کشور محسوب میشود.
ا کنون در برنامههای توسعه کشور و بهویژه برنامهی
پنجم توسعه ،چه قوانینی برای این نوع خاص از گردشگری
وضع شده است؟
بر اساس بند  8از فصل دوم برنامهی پنجم توسعه،
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مکلف شده تا با
برنامهریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری
شامل :افزایش سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت
و خدمات مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و میانی؛ افزایش
سرانهی تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری و...
تالش کند و دولت نیز موظف است تا پایان برنامه پنجم ،به
گونهای برنامهریزی کند که کشور در این زمینهها حداقل به
رتبهی دوم در منطقه برسد .همان گونه که در متن اين قانون
مشهود است ،وزارت بهداشت مکلف به انجام اقدامات الزم
برای افزايش سهم حاصل از صادرات خدمات است.
علیرغم اینکه خدمات گردشگري سالمت باید در داخل
کشور به بيماران خارجي ارائه گردد ،باز هم ميتوان آن را
يکي از مصاديق صادرات خدمات به شمار آورد .البته امکان
صادرات خدمات پزشکي و ارائهی آن در کشورهاي هدف
نيز امکانپذير است که باید در اين زمينه نيز برنامهريزيهایی
در سطح کالن صورت گیرد.
بیشتر گردشگرانی که برای دریافت خدمات درمانی
به ایران سفر میکنند از کدام کشورها هستند؟
اطالعات مربوط به ایران در بانک اطالعاتی مدونی وجود
سالمت
ِ
ندارد و اینجانب بیاطالعم .اما اکثر گردشگران
شهر مشهد ،در سال  1391به ترتیب ازسه کشور افغانستان،
ترکمنستان و عراق بودهاند ولی از کشورهای عربستان ،کویت،
بحرین ،قطر ،عمان و کشورهای آسیای میانه نیز بیمارانی
داشتهایم .در بعضي از موارد حتي ايرانيان مقيم در کشور هاي
پيشرفته نيز به دليل مزيت رقابتي تعرفههاي درماني و استفاده
از روشهاي نوين درماني و وجود پزشکان حاذق در ايران
تمايل به دريافت اين خدمات درداخل کشور را دارند.
با توجه به اینکه مشهد دومین کالنشهر ایران است
از چه پتاسیلها و ظرفیتهایی برای جذب گردشگران
سالمت برخوردار است؟
تمام جاذبههایي را که ديگر نقاط کشور در یکی از دو
حوزهی گردشگري يا سالمت دارند ،مشهد به شکل يکجا
درون خود دارد .مشهد عالوه بر جاذبههاي مذهبي ،تاريخي،
طبيعی و وجود مراکز اقامتي با باالترين کيفيت ،در حوزه

سالمت و درمان نيز از امکانات ویژهای برخوردار است از
جمله :مراکز و بيمارستانهاي درماني مجهز ،پزشکان و
جراحان مجرب در تمامي رشتهها و تعرفههاي پائينتر در
هزينههاي تمام شده درماني در مقایسه با سایر کشورهای
منطقه.
تعداد ساالنه گردشگران سالمتی که به مشهد سفر
میکنند چه قدر است و نحوه آمارگیری از آنها چگونه
است؟
تعداد گردشگران سالمتی که در طول سال براي دريافت
خدمات به بيمارستانهاي سطح استان مراجعه ميکنند در
حوزهی بستري حدود  4000نفر و در حوزهی سرپائي پيش
بيني ما حدود  8000نفر است.
در حوزهی بستري نحوهی آمار گيري تعداد بيماراني است
که در نرم افزار پذيرش بيمارستاني با عنوان اتباع خارجي
ثبت ميگردند .ولي در حوزه سرپائي با توجه به اينکه عمده
مراجعه به بخش خصوصي است راهکار عمدهاي براي
جمعآوري متمرکز وجود نداشته ( البته در تمام جهان هم
روش قطعی وجود ندارد) و اطالعات ما به شکل ميداني و
نمونهاي است.
درآمد سالیانهی مشهد از این نوع خاص از
گردشگری چقدر بوده است؟
در طول سال گذشته در دو بخش بستري و سرپائي حدود
 10ميليارد تومان بوده است.
اینگونه گردشگران در مشهد بیشتر به چه تخصصهایی
نیاز دارند؟
بهطور عام به انواع جراحيها اما در بين رشتههاي جراحي،
جراحي قلب و عروق ،چشم ،جراحي عمومي ،پيوند
اعضا ،درمان نازائي ،ارتوپدي و دندانپزشکي از عمدهترين
تخصصهاي مورد اقبال بيماران است.
با توجه به حجم زائرینی که به مشهد سفر میکنند
چه تمهیداتی برای ارائه خدمات درمانی به آنها در نظر
گرفته شده است؟
عمدهی فعاليتهاي ما تاکنون بر اصالح فرايندهاي جذب
و درمان بيماران و اصالح تعرفههاي درماني گردشگران
سالمت متمرکز بوده است.
البته براي تبليغات در سالهاي گذشته و در واقع ديده
شدن توانمنديهاي استان فعاليتهاي زيادي انجام شده است
ازجمله برگزاري برگزاری چند نوبت کنفرانس بينالمللي
گردشگري سالمت در بيمارستان رضوي با شرکت بيش از
 57کشور اسالمي.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی از متولیان
حوزهی گردشگری سالمت چه برنامههای خاصی در این
زمینه ارائه داده است؟
دانشگاه علوم پزشکي مشهد جزء اولين دانشگاههايی بود
که نسبت به گردشگري سالمت توجه خاصي داشت .اين
دانشگاه در سال  1387برای تصویب ايجاد منطقهی ويژهی
درماني در شهر مشهد در هيات محترم دولت اقدام کرد.
همکاري موثر با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان،
تصويب تعرفههاي درماني خاص براي گردشگران سالمت
در بخشهاي دولتي که اخيرا به تصويب استانداري محترم
نيز رسيده ،فعال نمودن شرکتهاي گردشگري سالمت،
انجام تبليغات هدفمند ،ارتقاء کيفي خدمات ارائه شده در
مراکز درماني استان از برنامههايی است که دانشگاه در حال
انجام و تمرکز بر آنها است.
آیا بخش خصوصی نیز در زمینه گردشگری سالمت
در مشهد فعال است؟
بله بيمارستا نهاي درج��ه يک مشهد ب��رای بستري
و مطبها و کلينيکهاي خوبی ب��رای ارائ��ه خدمات

تشخيصي و سرپائي کامال فعال هستند.
با توجه به افزایش حجم این
گردشگران در تابستان آیا مشکل
کمبود تخت و فضاهای درمانی
نیز داریم؟
خير با تو جه به ا ينکه عمد ه
درخواستهاي اين بيماران خدمات
تخصصي و فوق تخصصي است برنامهريزي در زمينه
استفاده از ظرفيتهاي خالي بيمارستانها توسط خود مراکز
صورت ميپذيرد.
پذیرش این بیماران تا زماني صورت میگیرد که لطمهاي
به پذيرش بيماران داخلي وارد نکند.
با وجود شرکتهای داروسازی مختلف و تولید
انواع داروها و مواد بهداشتی در استان خراسان آیا
صنعت داروسازی استان در جذب این نوع از گردشگران
فعالیتی دارد؟
صنعت داروسازي استان به شکل مستقيم مبادرت به جذب
و ارائه خدمات به بيماران نميکند ولي هر چه پشتوانهي
صنعت داروسازي قويتر باشد طبيعي است که ارائهی
خدمات در حوزه درمان بهتر خواهد شد.
با توجه به استانداردهای جهانی در سطح سالمت
و در سطح گردشگری و همچنین با توجه به ظرفیتهای
استان شما به امکانات گردشگری سالمت در مشهد چه
نمرهای میدهید؟
البته پاسخ به اين سوال به شکل کلي بسيار سخت و مشکل
است .ارائهی خدمات در اين حوزه را بايد در سطوح جداگانه
مقايسه کرد.
در سطح بینالمللی هم چنین رتبهبندیای وجود ندارد ولي
اگر در اين حوزه بنا باشد با کشورهاي همردهی خود مقايسه
شويم يقينا در سطوح بسيار خوبی قرار خواهيم گرفت.

نشـست عـلمی گـردشگری سالمت
در جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد

نشست علمی گردشگری سالمت با موضوع
«گردشگری سالمت درعمان» روز چهارشنبه
26تیرماه در تاالر همایش های جهاد دانشگاهی
مشهد در سه بخش وضعیت حال و آینده گردشگری
سالمت در جهان،بازار عمان و کشورهای عربی
و پتانسیل های ایران برای حضور و نفوذ در این
منطقه برگزار شد.دکترجعفرخیرخواهان مدیر گروه
اقتصاد شهری جهاددانشگاهی مشهد سخنران این
همایش با اشاره به اینکه حجم بازار جهانی این
نوع گردشگری در حدود 500میلیارد دالر است و
ساالنه در حدود 50تا60میلیون گردشگر را شامل
میشود بر اهمیت این نوع گردشگری تاکید کرد.
وی اشاره به مزایای کشور ایران از جمله باالبودن
کیفیت خدمات درمانی و پایین بودن هزینه خدمات
درمانی و وجود کادر مجرب و ماهر نیز اشاره
کردند و درخصوص کمبودهای این حوزه نیز به
نبود بازاریابی  ،عدم وجود تبلیغات منسجم جهانی
،نیاز به افزایش تسلط به زبان های زنده دنیا در
کادر خدمات درمانی و نیاز بیمارستان ها و شرکت
های خدمات درمانی مبنی بر اخذ مجوزهای
جهانی از جمله مجوز  HCACاشاره کردند.

با تصویب اعضای شورای اسالمی شهر مشهد

فعالیت «شرکت الیت» تا پایان مرداد ماه تمدید شد
سید محمد پژمان ،شهردار مشهد در خصوص ادامه فعالیت
شرکت الیت با بیان اینکه پروسه انحالل قرارداد این شرکت
و واگذاری مجدد آن کار سادهای نیست،ادامه داد :شهرداری
کامال به اجرای مصوبه شورا اراده دارد و مقدمات کار در جهت
انجام مناقصه در حال انجام است اما تا پایان مرداد ماه این
کار امکانپذیر نیست .وی از اعضای شورای شهر خواست
تا شهرداری را دچار مشکل نکنند و فرصت ادامه فعالیت
الیت را تا پایان شهریور ماه تمدید کنند.
جواد داوودآبادی ،رییس کمیسیون فنی ،عمرانی و طرحریزی
شهری در مخالفت با ادامه فعالیت شرکت الیت اظهار کرد:
قانون تجارت می گوید شرکتی که زیان ده است بایستی کنار
گذاشته شود و اما در این مورد به نظر می رسد که دست

هایی پشت پرده است.وی تاکید کرد :نباید روی مصوبات
شورای شهر سلیقهای عمل کرد و طبق مصوبه شورا باید
قرارداد شرکت الیت فسخ شود و نباید این شرکت به فعالیت
خود ادامه دهد.وی افزود :پارکینگهای حاشیهای باید در قالب
ترک تشریفات به هر سرمایهگذار دیگری غیر از شرکت الیت
واگذار شود.در ادامه سید اسماعیل مفیدی ،رییس کمیسیون
برنامه ،بودجه و امور اداری شورا اظهار کرد :رای مثبت اعضای
شورای شهر به ادامه فعالیت شرکت الیت به معنای ایجاد
رانت برای این شرکت نیست بلکه نمیخواهیم پارکینگهای
حاشیهای دچار نابسامانی مجدد شود زیرا این امر به نفع شهر
نیست.طرح جلوگیری از واگذاری امور مربوطه به صدور
پروانه استعالم ،بازدید و پایانکار به بخش خصوصی ،تشکیل

شرکت مشترک سرمایهگذاری پروژه وکیلآباد ،تفویض اختیار
به مدیریت اجرایی انتقال پادگان ها و تفریغ بودجه سازمان
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز از دیگر
مباحث مطرح شده در یکصد و هفتادمین جلسه علنی شورای
شهر مشهد بود که اعضای شورا به آن رای مثبت دادند.

گردشگری یکی از راههای تجارت برای هر کشوری به
شمار میآید در بین انواع گردشگری ،گردشگری سالمت
دارای اهمیت ویژهای است .این نوع از گردشگری به
عنوان نوعی گردشگری مدرن ،قابلیت ارزآوری بسیار
زیادی دارد .بهطوری که در سال گذشته با سفر حدود
200هزار نفر گردشگر سالمت به ایران بالغ بر 1.5میلیارد
دالر ارز وارد کشور شده است و براساس بررسیهای
انجام گرفته هر توریست سالمت  3برابر یک توریست
عادی ارزآوری دارد.سازمان جهانی گردشگری()WTO
بهطور خاص گردشگری سالمت را استفاده از خدماتی که
منجر به بهبود یا افزایش سطح سالمت و افزایش روحیه
فرد شود با توجه به اینکه در خارج از محل سکونت فرد
و بیش از  24ساعت به طول بیانجامد تعریف میکند.
شعار جهانی توریسم سالمت ،امکانات و خدمات در حد
کشورهای جهان اول یا پیشرفته و قیمتها و هزینهها در
حد کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است.
کشورایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ،باال بودن
استانداردهای حوزهی پزشکی و حضور پزشکان متخصص
و مجرب دارای پتانسیلهای بالقوه و بالفعل بسیار زیادی
است که میتوان به چشمههای آب گرم ،مناطق کویری و
انجام انواع جراحیها از جمله جراحی پالستیک ،جراحی
بای-پس قلب و جراحی مغز و اعصاب اشاره کرد .بعضی
از این پتانسیلها به مرحله اجرایی شدن رسیدهاند اما
بسیاری از این پتانسیلها هنوز بالقوهاند.
متولیان و برنامهریزان حوزهی گردشگری سالمت،
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان
گردشگری و میراث فرهنگی و کمیتهی توریست سالمت
که خود دو بخش کشوری و استانی دارد ،هستند.
اهداف ایران از ایجاد و توسعه این صنعت را میتوان
اینگونه برشمرد:
 -1ارزآوری و کسب درآمد
 -2اشتغالزایی
 -3رشد کیفی و کمی در بخش سالمت کشور
 -4تبدیل شدن به قطب گردشگری سالمت در منطقه
اکثر کشورهای جهان با ایجاد قوانین مناسب و شرایط
مطلوب سعی در جذب این نوع از گردشگران دارند که
آنها را میتوان اینگونه تقسیمبندی کرد:
-1آسیا :چین ،سنگاپور ،هند ،مالزی و پاکستان
-2آفریقاوخاورمیانه:ایران،اردن،امارات وآفریقای جنوبی.
-3آمریکا:ایاالت متحده،کانادا،کاستاریکا،پاناما و مکزیک.
-4اروپا :فرانسه،آلمان،انگلستان،ترکیه ،لیتوانی و رومانی.
مشهد دومین شهر فعال گردشگری سالمت
مشهد به عنوان دومین کالنشهر ایران است که با توجه به
وجود بیمارستانهای مدرن و کادر درمانی مجرب توانسته
است گردشگران داخلی و خارجی را به خود خود جذب
کند .بهطوری که در سال 1390تعداد 11000نفر گردشگر
سالمت به منظور استفاده از امکانات و خدمات درمانی
به مشهد مراجعه کردهاند که بیشتر از کشورهای حاشیه
خلیج فارس ،آسیای میانه و کشورهای همسایه هستند.
این گردشگران بیشتر د فصلهای ابتدایی سال برای
استفاده از امکانات درمانی به مشهد سفر میکنند و اکثرا
به دنبال تخصصهایی از جمله جراحی قلب ،پیونداعضا
و زیبایی هستند.
امارات در سال  2012بالغ بر 1.58میلیارد دالر از طریق
گرشگری سالمت به دست آورده است .دربارهی دالیلی
که باعث شده این کشور تا این حد گردشگران سالمت را
به خود جذب کند ،میتوان به وجود بیمارستانهای بسیار
مدرن ،خدمات درمانی با کیفیت باال و اعطای ویزای 3ماهه
درمانی که تا سقف 9ماه قابل تمدید است اشاره کرد.
هند اولین مقصد گردشگران سالمت است و در سال
 2012بالغ بر 2.2میلیارد دالر از این راه درآمد داشته
است .مهمترین عامل تاثیرگذاری که باعث شده هند به
اولین مقصد این نوع گردشگری تبدیل شود پایین بودن
قیمتهای خدمات درمانی است.
مالزی در زمینهی گردشگری سالمت رشد بسیار زیادی
داشته است ،ارائه خدمات درمانی متنوع از قبیل دندان
پزشکی ،جراحی زیبایی و جراحی قلب با قیمتهای بسیار
پایین و کیفیت باال باعث رشد این کشور شده است.
پاناما یکی از کشورهای کوچک امریکای مرکزی است
که یکی از مقاصد اصلی توریست سالمت به شمار میآید.
پایین بودن هزینه درمان ،باال بودن کیفیت درمان و ایجاد
بیمارستانهای مدرن عمدهترین دلیل این امر بوده است.

خـبر

توسعه فضاي سبز شهرك هاي
صنعتي خراسان رضوي

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي
گفت :وسعت فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي
اين استان به  ۷۵۰هكتار افزايش مي يابد .دنیای اقتصاد-
زهره حسینی :علي سليماني اظهار کرد :طبق برنامه ريزي
هاي انجام شده امسال ۵۰هكتار فضاي سبز در شهركها و
نواحي صنعتي اين استان ايجاد مي شود.وي با اشاره به
فعاليت هاي واحد فضاي سبز شركت شهركهاي صنعتي
خراسان رضوي ،گفت ۱۰۸ :هزار اصله نهال از انواع گونه
هاي پهن برگ ،سوزني برگ و مثمر در طول سال گذشته
در شهركها و نواحي صنعتي استان خراسان رضوي غرس
شده است.سليماني خاطر نشان كرد :در اين مدت همچنين
بيش از  ۱۵۰هزار اصله انواع درختچه هاي زينتي و دائمي
نظير انواع ياس ،شمشاد ،ترون ،رزماري و انواع گل هاي
رز كاشت شده است.وي ادامه داد :نصب تابلوهاي راهنماي
ورودي شهرك و نواحي در جاده هاي اصلي ،احداث
سردرب و تابلو راهنماي واحدهاي صنعتي از دیگر اقدامات
شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي بوده است.

ویژهنامه استان خراسان رضوی
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محمد حسین روشنک ،رئیس کمیسیون تجارت
اتاق بازرگانی مشهد و عضو اتاق بازرگانی ایران،
در یکی از روزهای گرم تابس��تان امسال میهمان
دنیای اقتصاد ب��ود .او که چند دوره تولیدکننده
و صادرکننده نمونهی کش��وری و چهره ماندگار
کار و تولی��د بوده ،اکنون بهعنوان کارآفرین برتر
در بخشه��ای تجارت ،تولی��د و عمران فعایت
میکن��د .وی که از نیروهای فع��ال و تاثیرگذار
جبه��ه و جن��گ و از همرزمان ش��هید نورعلی
شوش��تری در دوران دفاع مقدس بوده ،عالوه بر
ح��وزهی اقتصاد در حوزهی اجتماع و سیاس��ت
نیز فعال اس��ت و از چه��ره های نزدیک به آیت
اهلل هاش��می رفسنجانی و در زمره حامیان رئیس
جمه��ور منتخب ق��رار دارد .به همین مناس��بت
گفتگوی ما با ایشان به وضعیت تولید و تجارت
در استان محدود نشد و به بحثی طوالنی دربارهی
وضعیت اقتصادی کش��ور در  8س��ال گذشته و
چالشه��ای پی��ش روی دولت آین��ده انجامید.
به نظر شما وضعیت فعلی اقتصاد کشور
و مشکالتی که فعاالن اقتصادی با آن مواجه
هستند ،چگونه است و عملکرد اقتصادی دولت
قبلی بر وضعیت کسب و کار فعاالن اقتصادی
را چگونه ارزیابی میکنید؟
سوال جامعی بود .متاسفانه این روزها شاهد
تعریف و تمجیدهایی از دولت فعلی هستیم که
هیچ پایه و اساسی ندارد .این تعریف و تمجیدها
بدون بررسی قولهای آقای احمدینژاد در این
 8سال بوده است .ایشان گفتند قیمت ارز600
تومان است ،اما ارز  600تومانی کجاست؟
ایشان گفتند ما نرخ بیکاری و تورم را تک رقمی
میکنیم ،اما کجاست؟ گفتند ما در پایان دولت
دهم در زمینهی مسکن هیچ بیخانهای نخواهیم
داشت و دهها مورد از همین قولها توسط ایشان
به مردم داده شد .گفتند قطعنامهها کاغذپاره است،
اگر کاغذپاره است پس چرا با این همه مشکالت
اقتصادی مواجه هستیم؟ یا آن زمان که گفتیم
کاغذپاره است اشتباه کردیم و کاغذ پاره نبود یا
اآلن که این همه مشکل داریم به مردم حقیقت را
نمیگوییم و نمیگوییم که این مشکالت مربوط
به سوءمدیریت ماست.
شاید هم واقعا کاغذپاره بوده؟
البته نظر من این است که کاغذ پاره نبوده
است.درآمدی که کشور ما در طول این  8سال
داشته است را اگر با درآمد هر یک از دولتهای
بعد انقالب مقایسه کنیم ،میبینیم که درآمد این
دوران به اندازهایست که باید چندین برابر این
 8سال کار اقتصادی و زیربنایی انجام میشد.
در همین خراسان چند شهرک صنعتی در این 8
سال اضافه شده و در شهرکهای صنعتی قبلی
هم واحد صنعتی جدید اضافه شده است؟! این
شهرکها همه مربوط به دوره هاشمی و خاتمی
است .حاصل این همه سفر استانی دولت چه
بود؟! در زمینهی مدیریت اقتصادی ما بدترین
دوران را داشتیم .قد مدیران اقتصادی دولت
نهم و دهم ،قد کوتاهی بود .این افراد قادر به
مدیریت وضعیت اقتصادی کشور نبودند و نتیجه
این شد که ما اآلن در وضعیت بحران هستیم.
پس دلیل این همه اصرار برای خوب نشان
دادن وضعیت کشور چیست؟
دلیلش این است که دولت آینده را تحت فشار
قرار دهند .من به عنوان یک کارشناس عرض
میکنم ،نه تولیدکنندهی ما در شرایط فعلی امیدی به
تولید دارد و نه بازرگان ما جرات تجارت دارد.
آقای احمدینژاد در دولت نهم و دهم  2بار
مجبور به تصویب ممنوعیت برای صادرات شد
که این کار بر خالف قانون پنجم توسعه بود .چه
کسی پاسخگوی چنین وضعیتی است؟ چطور
میشود اعتماد را به بازار بینالمللی برگرداند؟!
چطور صادرکنندگان را متقاعد کنیم که دوباره
این اتفاقات نمیافتد؟! واردات ما در گذشته
عمدتا اقالم سرمایهای و مواد اولیهی تولیدی
بوده در  8سال گذشته جهت واردات به سمت
کاالهای مصرفی تغییر کرده است .یعنی ما

از تولید کاستیم و به تجارت کاالهای ساخته
شده روی آوردی��م .هیچ یک از شاخصههای
تولید و تجارت بهبود پیدا نکرده ،اطمینان و
اعتماد تولیدکننده و بازرگان از بین رفته است.
به نظر شما در مواجهه با این وضعیت پاسخ
درست به افکار عمومی چیست؟
به نظر من ما باید با مردم صادق باشیم و وضعیت
را به مردم بگوییم ،شاید توجیهمان هم این باشد
که دنیای استکبار نگذاشته که ما موفق باشیم اما
اشکالی ندارد ،بگوییم دنیای استکبار مانع موفقیت
ما شده ،اما نگوییم که ما موفق هستیم.
ممکن است در این زمینه به مصداقی
عینی اشاره کنید؟
مثالی میزنم ،انصافا هر بار که مقام معظم رهبری
سال جدید را نامگذاری میکردند ،پشت این
نامگذاری نوعی فکر و تدبیر نهفته بود .سوال این
است که این دولت ،کدامیک از این نامگذاریها را
محقق کرده است؟ اگرچه اهداف این نامگذاریها
خیلی واال بود و مردم و بخش خصوصی برای
تحقق اهداف این نامگذاریها خیلی تالش کردند
اما دولت چهکار کرده است؟!
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یـادداشـت

فرش دستباف؛
میراثی که ماندگاری اش
نیازمند حمایت همه جانبه است

گفتگو با محمد حسین روشنک،عضو اتاق بازرگانی ایران

کدامیک از وعده های
دولت محقق شد؟

_هادی مخملی*

						
_از بزرگترین اشتباهات دولت نهم و دهم ثابت نگه داشتن نرخ ارز با تزریق هر چه بیشتر ارز به بازار بود

به نظر شما انتخابات اخیر چه تاثیری بر
روند فعلی اقتصادی کشور خواهد داشت؟
طبیعتا جو امید و امنیتی که بعد از این انتخابات،
در کشور ایجاد شد در اقتصاد هم تاثیر گذاشت
و موجب کنترل وضعیت تورم چه در نرخ ارز
و چه در نرخ ارزاق عمومی شد .اما این کنترل
یک کنترل سیستماتیک نبود .مسوالن مربوطه کار
خاصی انجام ندادند ،شرایط و امکانات خوبی در
این مدت به وجود نیامد ،بلکه دالیلی هم وجود
داشت که باید وضعیت از این بدتر میشد ،اما این
وضعیت خوب اقتصادی حاصل حماسه سیاسیای
بود که توسط رهبری هدایت شد .اما یک نگرانی
در بین فعاالن اقتصادی و اقتصاددانان وجود دارد
و آن هم توقعات جامعه از دولت برآمده از حماسه
سیاسی است.
منظور شما چه مشکالتی است؟
یعنی توقعاتی در مردم از دولت ایجاد میشود که
باعث مشکالتی برای کشور و نظام میشود .اگر چه
من نمیخواهم مطالبی بگویم که باعث ایجاد یاس
و نگرانی بشود اما اگر تدبیری اندیشده نشود و این
توقع همچنان باال بماند و اقدامی هم صورت نگیرد

_

انشااهلل با تدبی ِر «دولت تدبیر و
امید» بر این وضعیت فائق میآییم،
اما باید توقعات مردم را کنترل کنیم.

_

این انتخابات نشان داد مردم ما
باز هم پیروزند.
من شرایط آینده را شرایط مطلوبی نمیبینم.
ما در سه ماههی اول امسال و چهار ماهه سال
گذشته افت قابل توجهی واردات را شاهد بودیم.
بر خالف آنچه امروزه از دولت شنیده میشود
این افت واردات که عدد درشتی هم هست باعث
کمبود ذخایر میشود .عالوه بر واردات ،صادرات
و تولید هم افت داشته است .میبینیم که هر سه
شاخص افت داشته اما از طرف مقابل ،مصرف کم
نشده و ممکن است حتی به خاطر آرامش بازار
تا حدی هم بیشتر شده باشد و این مسئله قطعا
برای دولت آینده و مسولین اقتصادیش مشکالتی
به وجود خواهد آورد.
آقای مهندس ترکان نیز در مصاحبهی
اخیرشان گفتهاند که وضعیت از آنچه ما
پیشبینی میکردیم بدتر است و اولین مشکل
دولت آینده را تامین ارزاق عمومی دانستهاند،
نظر شما چیست؟
من اولین چالش و بزرگترین چالش دولت آینده
را ناتوانی در پاسخگویی به توقعات اقتصادی
میدانم .من حرفم اقتصادی است .چون در همین
مدت کوتاه آرامش ،بدترین نوع تحریمها علیه ما
اعمال شد ،اگر در این شرایط آرامش نمیبود اثر
تورمی این تحریمها بسیار بیشتر میشد .یعنی این
فضای آرامش باعث شد تا حدی اثر تورمی این
تحریمها کمرنگ شود ،اما در دراز مدت اینطور
نخواهد بود .سود این مسئله فقط نصیب دولت
فعلی میشود .درحالیکه این آرامش محصول دولت
آینده است اما دولت فعلی بهرهاش را میبرد .به
نظر من همانطور که مهندس ترکان فرمودند چالش
دولت آینده پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم
خواهد بود .دولت فعلی از همه بهتر میداند که
وضعیت خوب نیست چون آنها بیشتر از همه از
آمار و اطالعات دقیق واردات و ذخایر انبارها و
ارز در دسترس آگاهی دارند .و ما میگوییم چرا
وضعیت را وارونه جلوه میدهید.
نظر شما پیرامون نکات مثبت ارائه شده
دربارهی عملکرد اقتصادی این  8سال چیست؟
من معتقدم نکات مثبتی هم که دربارهی این دولت
مطرح شده اغراقآمیز بوده است .این دولت با صدا
و سیما درگیر بود چطور شد یکدفعه و در آخر
کار با هم اینقدر صمیمی شدند و صدا و سیما آن
برنامه را برگزار کرد و آن توصیفات تعجب برانگیز
را دربارهی رئیس دولت ارئه داد .بالفاصله بعد از
این اتفاق دولت از جیب فعاالن اقتصادی به صدا و
سیما هدیه داد .نمایشگاه بینالمللی و زمین آن مال
دولت نیست که بخواهد به کسی ببخشد ،نمایشگاه
و زمین آن متعلق به فعاالن اقتصادی و اقتصاد کشور
بوده ،هست و خواهد بود .به چه حقی دولت چنین
مکانی را بخشیده است .معروف است که اگر کسی

چند سال در جایی کسب و کار کند در آنجا حق
پیشه پیدا میکند ،خوب آیا فعاالن اقتصادی کشور
که چندین سال در آن مکان نمایشگاه برگزار
کردهاند ،نسبت به آنجا حق پیشه ندارند؟ یکدفعه
دولت میآید و با یک یادداشت اینها را میبخشد
به بهای جمالت زیبای رئیس سازمان صدا و
سیما .چطور آقای احمدینژاد میتواند بیاید و از
جیب فعاالن اقتصادی چنین بذل و بخششی انجام
دهد .این کارها در پایان دولت فقط ایجاد زحمت
برای دولت بعدی است .من همینجا از دولتی که
مدعی خوبعملکردن است درخواست میکنم که
دردسر برای دولت بعدی درست نکند .اگر قرار
است واگذاریای صورت بگیرد و اگر قرار است
نیرویی در فرمانداریها و استانداریها استخدام
شود ،بگذارید دولت بعدی این کار را انجام دهد.
چرا در پایان دولت کاری میکنید که دولت آینده
را در معذور قرار دهید؟! اینها شاید مطالب
اقتصادی نباشد اما تاثیرش به اقتصاد بازمیگردد.
به هر حال غرب برای تحریم و افزایش
فشار بر ما استداللهای غیرعادالنهی خودش را
داشت ،به نظر شما در این فضا بیان جمالتی مثل
«تحریمها کاغذپارهای بیش نیست» چه تاثیری
میتوانسته بگذارد؟
وقتی ما بگوییم کاغذپار های بیش نیست
دولتهای متخاصم تحریک میشوند و تحریمها
را افزایش میدهند .همان اول که بحث تحریمها
مطرح شد من گفتم که صادقانه به مردم بگوییم
تحریمها اثر دارد .آیا ما دیروز میتوانستیم بگوییم
جنگ اثر ندارد؟ ما در جنگ شهید میدادیم،
جانباز و اسیر میدادیم .جنگ خرابی داشت و ما
نمیتوانستیم به مردم بگوییم جنگ اثری نداشت و
هیچ مشکلی ایجاد نکرد .اگر این حرف را میزدیم
توهین به شهدا و جانبازان بود .اگر یک زمانی
گفتیم اثر ندارد اشتباه کردیم ،تحریمها اثر دارد .اما
تشخیص اینکه در مقابل این تحریمها چه اقدامی
باید انجام دهیم بر عهدهی ما نیست بر عهدهی
والیت و رهبری است .اگر ایشان تشخیص داد
که باید مقاومت کنیم ،مقاومت میکنیم ،اما نباید
بگوییم تحریمها اثر ندارد و کاغذپاره است.
سهم تحریمها را در ایجاد بحران اقتصادی
کشور چقدر میدانید؟
اگرچه تحریمها از روز اول در اقتصاد ما
تاثیر داشت و اکنون هم دارد ،اما درصد کمی از
مشکالت اقتصادی امروز ما به تحریمها مربوط
میشود .وقتی ما بیش از  700میلیارد دالر درآمد
نفتی داشتیم و وقتی به قول همانهایی که تحریم
را کاغذپاره میدانستند اولین کاغذپاره را دیدیم،
چرا سبد ارزی را برای امروز ذخیره نکردیم؟ پس
معلوم میشود مدیریت ما اشکال داشت .اگر ما
میگوییم تحریمها اثر دارد منظورمان این است
که تحریمها اثر فوقالعاده گذاشت به دلیل اینکه
ما سوءمدیریت داشتیم .ما چند سال در پارلمان
بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی داد زدیم و
به دولت گفتیم نرخ ارز این نیست ،نرخ ارز را
مصرفی نکنید ،تولید را از بین نبرید ،نرخ ارز باید
به نرخ واقعی برسد تا هم تولید ما اقتصادی شود
و هم صادراتمان رونق بگیرد .اما دولت به جای
این کار ،به کارخانجات چین سوبسید داد .وقتی
بنا بود کاغذ با دالر 1000تومان یا  800تومان از
چین بیاید دیگر تولید کاغذ در داخل اقتصادی نبود.
اما اگر پنج یا شش سال قبل که اتاق بازرگانی و
کمیسیون صادرات اتاق ایران رسما نرخ دالر را
2400تومان اعالم کرد ،نرخ دالر را به 2400تومان
میرساندیم ،دالرهای نفتی به این راحتی از دست
نمیرفت .در نتیجهی فشارها و دستودلبازیهای
دولت بود که سوءمدیریت در مصرف ارز ایجاد
شد .به هر کاالیی ،حتی به زین اسب هم ما ارز
 1000تومانی اختصاص دادیم .تازه دولت مدعی
بود نرخ ارز 600تومان است و 1000تومان گران
است .از بزرگترین اشتباهات دولت نهم و دهم
ثابت نگه داشتن نرخ ارز با تزریق هر چه بیشتر ارز
به بازار بود .دربارهی نرخ ارز باید عرض کنم که
از سه سال ،قبل فعاالن اتاق بازرگانی به صراحت
به دولت گفتند که فقط تا یک سال دیگر میتوانید
جلوی جهش نرخ ارز را بگیرید .اما دولت وعده
داد که من نرخ بهره را تک رقمی میکنم .خوب
این یک شعار بود .چقدر صدا و سیما دربارهی تک
رقمی کردن نرخ بهره صحبت کرد .پس چه شد؟
خب بگوییم ما میخواستیم این کار را بکنیم اما
شکست خوردیم مدیریتمان غلط بود.

در همین مصاحبه آقای ترکان گفتند ما فکر
نمیکردیم وضع کشور تا این حد بد باشد و ایشان
در جایی گفتند ممکن است در کشور قحطی
بشود ،نظر شما راجع به گفته ایشان چیست؟
من ضمن اینکه برای مهندس ترکان احترام
بسیار زیادی قائلم و صحبتهای ایشان را کامال
کارشناسی میدانم و مشکالت زیادی را هم پیش
روی دولت آینده میبینم اما معتقدم قطعا آقای
ترکان از قبل هم میدانستند که وضعیت بسیار
بدتر از این است شاید آن موقع چون به دنبال
پیروز بودند ،نمیخواستند باور کنند .حاال که پیروز
شدند بیشتر باور کردهاند .یکی از دالیلی که ما
اصرار داشتیم که دکتر روحانی بیایند همین بود که
میدانستیم که وضعیت اقتصادی و مدیریتی کشور
خراب است .با تمام احترامی که برای استاد خودم
آقای مهندس ترکان قائلم میگویم که مردم ما مردم
امیدوار ،پرکار ،آرام و مبارزی هستند و توان بالقوه
کشور هم توان باالیی است در نتیجه من قحطی را
پیشبینی نمیکنم و قبول ندارم ،البته سختی را چرا.
آیا شما این مسئله را در مورد استان هم
جدی نمیدانید؟
در استان هم من پیشبینی کمبود کاال را میکنم.
ما قطعا در تامین ارزاق عمومی با کمبود مواجهیم.
ما اصال ذخیره نکردهایم .کشوری که میداند بدترین
تحریمها علیهاش اعمال شده ،چرا کاالهای اساسی
را ذخیره نکرده است .در فیلم یوسف پیامبر دیدیم
که فرعون ذخیرهسازی کرد .ما نباید از همین فیلم
درس میگرفتیم .اگر مدیریت یوسف را داشتیم که
بخشی از قرآن است ،اگر ذرهای از قرآن و داستان
یوسف پیامبر یاد میگرفتیم باید دالرهایمان را
ذخیره میکردیم ،کشاورزیمان را توسعه میدادیم
و نیازهای اصلی کشور را در نظر میگرفتیم .چرا
درس نگرفتیم .امروز که ما به اوج تحریم رسیدهایم،
به اوج کمبود هم رسیدهایم .اگر از من بپرسند
بزرگترین ایراد دولت نهم و دهم را چه میدانی؟
میگویم عدم توجه به همین آیات قرآن .اما در
ی هستند ،کشور ما،
عین حال مردم ما مردم قو 
اقتصاد و بخش خصوصی ما بالقوه قوی هستند
پس میتوانند راهکارهای برونرفت از تحریمها را
پیدا کنند و موفق شوند .همچنان که در زمان جنگ
توانستیم ،در بدترین بحرانها پیروز شویم ،االن هم
انشااهلل با تدبی ِر «دولت تدبیر و امید» بر این وضعیت
فائق میآییم ،اما باید توقعات مردم را کنترل کنیم.
آقای زیباکالم در مشهد گفتند که پاشنهی
آشیل دولت آقای روحانی مسئلهی هستهای
است و اگر مسئله هستهای حل شود بقیه مسائل
تا حدی حل خواهد شد آیا شما هم اعتقاد دارید
که اگر مسئله هستهای حل شود ،سایر مسائل
اقتصادی هم حل خواهد شد؟

_

معنا و مفهوم این که در پایان دولت،
استاندار را به خاطر اینکه در مجلس
سخنرانی فردی که احتمال میدهند
رقیب فکری رئیس دولت فعلی بوده
یک شبه عوض میکنند چیست؟!

ببینید آن درصد از خرابی اقتصاد که به تحریمها و
هستهای مربوط است بسیار کمتر از درصدی است
که به ضعف مدیریت مربوط است .ما معتقدیم که
آن بخشی که مربوط به سوءمدیریت است انشاهلل
به زودی اصالح میشود .اما بخشی که به مسائل
هستهای برمیگردد به این زودی حل نخواهد شد.
چون ببینید تحریمها در دوران آقای احمدینژاد
برقرار شده اما دو ،سه برابر این دوران زمان الزم
است تا برطرف شود ،یعنی اینطور نیست که ما
فردا بگوییم هر چه شما گفتید ما پذیرفتیم و آنها
هم از پس فردا تحریمها را لغو کنند .باید در مسائل
هستهای بر اساس شاخص عقالنیت و اعتدال پیش
برویم .شعارهای انحرافیای که در کنار خط مقام
معظم رهبری داده شد ما را با این مشکالت مواجه
کرد .اگر ما در همان خط و جهت رهبری که دارای
عقالنیت و تدبیر است پیش برویم ،میتوانیم با دنیا
تعامل کنیم و اگر با دنیا تعامل کنیم ،تحریمها کمتر
میشود و در این صورت قطعا اقتصاد ما رونق
مییابد و مضیقههای امروز را نخواهیم داشت.
اگر بخواهید در یک جمله دولت نهم و
دهم را توصیف کنید چه میگویید؟

عکس:طاها جاودانی -دنیای اقتصاد

من به مدیریت دولت نهم و دهم نمرهی قبولی
نمیدهم .چون هیچ یک از شاخصههای اقتصادی،
سیاست خارجی و والیتمداری در این دولت
مثبت نبوده است .ما زحمات این دولتها را
منکر نیستیم ،بدنهی اجرایی و کارشناسی این
دولت افراد بسیار زحمتکش و پرتالشی بودند اما
چون سیاستهای مرکزی ،پولی ،ارزی ،بینالمللی
و اجتماعی این دولت ،سیاستهای موفقی نبود،
بدنه اجرایی دولت نیز توفیق چندانی نداشت.
یکی از مسائلی که پیش روی دولت آینده
است بحث یارانههاست ،به نظر شما با توجه به
افزایش حجم نقدینگی در کشور ،دولت آینده در
این زمینه با چه مشکالتی مواجه خواهد بود؟
ببینید ،اصل بحث تعدیل اقتصادی ،بحث تعدیل
قیمتها و بحث رساندن مستقیم یارانهها به اقشار
کم درآمد متعلق به آقای احمدینژاد نیست و
متعلق به رهبری و دولتهای آقایان هاشمی و
خاتمی بوده است .مجلس قبل از روی کار آمدن
آقای احمدینژاد تصویب کرد که قیمت حاملهای
انرژی به تدریج افزایش پیدا کند تا به قیمت جهانی
برسد .آقای احمدینژاد آمد و طرح را قلع و قمع

کرد .در ابتدا ایشان گفت قیمت حاملهای انرژی
باید از این هم ارزانتر شود ،بعد دید نمیشود
و این طرح را اجرا نکرد .در واقع طرح تعدیل
اقتصادی ،اصال اجرا نشد و فقط توزیع نقدی پول
در بین مردم اجرا شد ،آن هم به شکل غلط .طرحی
که در سند چشمانداز و برنامه پنجم توسعه در نظر
گرفته شده بود ،این بود که بخشی از درآمدی
که از افزایش قیمتهای قسمتهای مختلف به
خصوص حاملهای انرژی بدست میآید در تولید
و اقتصاد به کار گرفته شود و بخش دیگر آن هم
بین اقشار کم درآمد توزیع شود .متاسفانه آن بخش
آخر را به این دلیل که انگیره داشتند اجرا کردند اما
دو بخش اول را نادیده گرفتند .من به عنوان فردی
که طرفدار اجرای تعدیل اقتصادی و هدفمندی
یارانهها بودهام ،میگویم اجرای این طرح اصال
توفیقی نداشته و دولت آینده هم مشکالت زیادی
برای تامین یارانهها خواهد داشت.
تا اینجا ما دربارهی مدیریت کشور صحبت
کردیم ،نظر شما راجع به عملکرد مدیران استان
در طول  8سال گذشته چیست؟
من معتقدم که مدیران اجرایی دولت انسانهای
زحمتکشی بودند و قطعا در استان خراسان هم
همینطور بوده .اما بگذارید من هم یک حرفی را
از آقای ترکان نقل کنم ،ایشان گفتند هر کسی
باید در جای خودش به کار گرفته شود و من
معتقدم در این  8سال این اتفاق نیفتاده است .من
نمیخواهم بگویم استاندار فعلی با آقای صالحی
خیلی تفاوت دارد اما معنا و مفهوم این که در
پایان دولت ،استاندار را به خاطر اینکه در مجلس
سخنرانی فردی که احتمال میدهند رقیب فکری
رئیس دولت فعلی بوده ،یک شبه عوض میکنند
چیست؟!حاال من یک سوال طرح میکنم و آن
این است که این افرادی که این دولت را روی کار
آوردند و گفتند در دنیا بهتر از این دولت وجود
ندارد چرا حاال بیشتر از همه انتقاد میکنند؟ آنهایی
که دیروز رئیس دولت را اینقدر بزرگ میدیدند،
امروز شعارهایی ندهند که بزرگتر از شعارهای
منتقدین قبلی این دولت باشد .ما از آنها میخواهیم
بگذارند دولت تدبیر و عقالنیت توانمندیهای
خودش را بکار بگیرد .در پایان بگویم که ما
دورانی را پشت سر گذاشتیم مثل دفاع مقدس و
سختیها و رنجهای زیادی کشیدیم ،اما در نهایت
در جنگ پیروز شدیم .مردم ما در آن دوره نشان
دادند که مردم صبور پرتوانی هستند ،در بحث
تحریمها هم مردم این دولت را حمایت و یاری
می کنند و ما امیدواریم با هدایتهای مقام معظم
رهبری دوباره پیروز شویم .در عملیات خیبر شهید
شوشتری فرمودند« :ما بازهم پیروزیم» قطعا بدانید
این انتخابات نشان داد مردم ما باز هم پیروزند.

فرش دستباف به عنوان کاالیی که از طرف دولت مورد
حمایت خاص قرار دارد ،تنها در دو رسته فعالیتی از
پرداخت مالیات معاف است و اگر تحلیلی در چرخه تولید
تا عرضه این محصول در بازار داشته باشیم درمی یابیم که
زنجیره ارزشی این هنر -صنعت متشکل از کنش گرانی است
که بر ارائه محصول تاثیرگذارند اما از دریافت تسهیالت
ارزان قیمت و معافیت ها محروم .باید توجه داشت که با
اختصاص بسته های حمایتی به معدود فعالیت های عرصه
فرش نمی توان تولید و صادرات را در اندازه و معیارهای
جهانی به دنیا عرضه داشت و هموارسازی مسیر تولید
و صادرات فرش در صورتی میسر می گردد که عوامل
بازدارنده در هیچیک از حلقه های تولید به چشم نخورد.
اعالم معافیت برای چند فعالیت آن هم به صورت شکلی
نه عملی ،نه تنها کمکی به فرش دستباف نمی کند بلکه
دوگانگی های زیادی را نیز به دنبال دارد.
نباید به هنری بی اعتنایی کنیم که دارای مزیت نسبی
خوبی در تولیدات و اشتغال زاست و در ایجاد اشتغال
هزینه بر نیست .نگاه همه جانبه حمایتی به این میراث
ماندگار و ارائه معافیت ها به کلیه دست اندرکاران حوزه
فرش ،خالء و شکاف های موجود را از بین برده و ارتقای
ظرفیت فعاالن فرش در عرصه های جهانی و نیل به اهداف
برنامه ریزی شده را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به وابستگی و تاثیر متقابل فعالیت های مرتبط
با فرش بر یکدیگر می توان گفت اگر بخشی از این هنر-
صنعت به دالیل عدم حمایت مورد غفلت واقع شود ،آسیب
جدی دیده و تمام چرخه تولید دچار نقصان می شود و در
کسب هدف بهینه ناکام می ماند ،از اینرو معافیت مالیاتی
فرش دستباف باید در همه ابعاد اعمال و تسهیالت برای
تمام فعاالن لحاظ شود.
ما باید جنبه های انگیزشی مؤثر و مطابق با خصوصیات و
رفتارهای جامعه فرش را لحاظ کرده و با جذب نیروهای
دارای ظرفیت کاری و کارآمدی ،ارتقا و رونق را در بازار
فرش تضمین کنیم .واگذاری امور به صورت تخصصی به
مسئولین موجب اجرای پروژه های تخصصی و کاربردی،
جذب افراد و سرمایه ها و تسریع در روند کار می شود.
اینکه گفته شد مسئولیت اجرای امور به مسئولین و
اتحادیه ها واگذار شود به این دلیل است که از سوء استفاده
به لحاظ اعمال شرایط حمایتی جلوگیری شود و کسانی
بتوانند از تسهیالت و معافیت ها استفاده کنند که از همه
جهات واجد شرایط و جزء اعضای اصلی و تاثیرگذار
خانواده فرش دستباف باشند و قطعا پیاده سازی تخصصی
و آگاهانه این تئوری دارای نتایج ارزنده ای خواهد بود.
حفظ جایگاه رفیع و واقعی فرش ایرانی و حضور جدی
در بازارهای جهانی محقق نخواهد شد مگر با رویکرد ملی
مسئولین ،حمایت های همه جانبه عملی ،شرایط و اصول
بازاریابی علمی و کاربردی ،تسهیالت بانکی بدون بهره و
حذف مالیات تمام فعاالن حوزه فرش دستباف.
ارزش گذاری و استفاده بهینه از منابع انسانی فعال در
فرش دستباف یکی از اصلی ترین چاره جویی هاست و
برای جذب دوباره سرمایه های رفته از فرش و ایجاد
انگیزه و حرکت در تعامالت فرآیند تولید ،فروش و
صادرات فرش دستباف حمایت های مادی و معنوی باید
گسترده و فراگیر باشد.
در مقطع فروشندگی نیز از ارزش واقعی و تاثیر باالی
تجار در فرآیند تجارت داخلی و بین المللی به عنوان رکن
اصلی و هسته مرکزی چرخه فعالیت فرش دستباف غافل
شده ایم؛ نه تنها هیچ تسهیالت و معافیتی برای این قشر
در نظرگرفته نشده بلکه ارزش کاری و تاثیر اقتصادی آنها
در روند چرخه فرش دستباف ،نیز نادیده و مورد بی مهری
قرار گرفته است.
باشد که روزی تئوری های مطرح شده به وادی عمل
نشسته و فرش این هنر ماندگار و اصیل کشورمان به جایگاه
واقعی خود در جهان دست یابد!
*رییس اتحادیه صنفی صادرکنندگان فرش دستباف
خراسان رضوی

خـبر

نمایشگاه فرش دستباف مشهد
فرصتی برای رونق بخشیدن به
تعامالت تجاری

رییس اتحادیه صنف صادرکنندگان فرش دستباف
خراسان رضوی گفت :هشتمین نمایشگاه فرش
دستباف مشهد که از تاریخ  20الی  25مرداد ماه سال
جاری با حضور تولیدکنندگان ،بازرگانان و فعاالن این
هنرصنعت در محل دائمی نمايشگاه بينالمللي مشهد
برگزار می شود ،فرصتی دیگر جهت رونق بخشیدن
به تعامالت تجاری به شمار می رود.هادی مخملی با
اشاره به اهمیت ارتقاي سهم ايران در بازارهاي جهاني
فرش عنوان کرد :این نمایشگاه با رویکرد فراهم آوردن
بستری مناسب جهت رونق بخشیدن به تعامالت تجاری
و هم اندیشی در تقويت توانمنديها و ارايه توليدات
متنوع و برتر فرش دستباف برگزار خواهد شد.
مخملی اظهار داشت :این نمایشگاه فرصتی مناسب جهت
بستر سازی بازاریابی فرش دستباف ایران ،تبلیغات مناسب،
آشناسازی تولید کنندگان با خواست و نیاز بازارهای
جهانی و مبادالت تجاری و صنعتی در عرصه این هنر
صنعت ایرانی و پیشرفت روز افزون در کشور خواهد بود.
وی فرش دستباف را نمادی از هنر صنعتگری پیشینیان ما
دانست و گفت :این هنر -صنعت نشانه ای از مهارت و
خالقیت ایرانیان ،کاالیی مهم در میان اقالم صادراتی غیر
نفتی ،صنعتی کم هزینه برای ایجاد اشتغال ،ارزآور و در
مجموع میراثی ارزشمند است که باید پاس داشته شود
و برای بهبود وضعیت آن تالش وافری صورت پذیرد.
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تعامل با دولت و جذب بودجه زیارت
از اولویت های شورای شهرچهارم است

چندی قبل و همزمان با برگزاری یازدهمین دورهی
انتخابات ریاست جمهوری ،چهارمین دورهی انتخابات
شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز برگزار شد تا این
بار هم افرادی که داعیه خدمت و خدمترسانی به شهر
را دارند تحت عنوان اعضای شورای شهر آن هم نه با
 11عضو بلکه با  25عضو  -با افزایش بیش از دو برابر-
در دومین کالنشهر مذهبی دنیا و پایتخت معنوی ایران،
یعنی مشهد ،شهری بسازند مثالزدنی.
طبیعی است که مشهد با توجه به رشد جمعیت و خیل
عاشقان بارگاه منور رضوی و پیشرفتهای صورت گرفته،
نیازمند مدیریتی توانمند است تا به نحو مطلوبی پاسخگوی
مردمی باشد که ادارهی شهر خود را به افرادی که خود را
برای این امر ذیصالح دانستهاند سپرده است.عبدالکریم
جوادی که عضو منتخب چهارمین دورهی شورای اسالمی
شهر مشهد است تا در زمینهی مسائل و مشکالت و البته
عملکرد شوراهای گذشته مطالعاتی داشته و منتظر است تا
با شروع کار شورا بتواند در جهت ارائهی خدمات هرچه

به زودی شعبه سوم و چهارم،این بار در نزدیکی شما!

نشانی الکترونیک:

Donya.mashhad@gmail.com
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در گفتگو با عبدالکریم جوادی منتخب شورای شهر مشهد مطرح شد:

بهتر به مردم و ایجاد شهری گام بردارد.وی که در حال
حاضر مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری عسگریه است،
به عنوان یکی از اعضا هیات قایقرانی خراسان رضوی در
عرصهی ورزش نیز فعالیت میکند.جوادی معتقد است که
در پی ساختوسازهای صورت گرفته در مرکز شهر مشهد
و اطراف حرم مطهر رضوی بافت و معماری اسالمی الزم
حفظ نشده و در این زمینه کمکاری شده و تنها کمی از
این بافت حفظ شده است.وی ادامه میدهد :بلندمرتبهسازی
انجام گرفته در کنار حرم مطهر امام رضا(ع) و بازارهای
رنگارنگ اگرچه مورد نیاز بوده اما نیاز اصلی مشهد
«معنویت» است.او تاکید دارد که شورای جدید شهر بایستی
با وفاق بحث حاشیهنشینی و آستان حریم حرم مطهر را در
اولویت کاری خود قرار دهد.
جوادی با بیان اینکه زائران در دو بعد خواسته و نیاز از
شهر مشهد متوقعند ،ادامه میدهد :خواستهی زائران
زیارت است ،اما نیاز آنان معرفت زیارت است و تاکنون
گام موثری برای این نیاز برداشته نشده است و ضرورت
تامین و تدوین این نیاز کامال احساس میشود که یکی از
راهکارهای آن ایجاد جایگاههایی برای معرفت زیارت در
ورودیهای حرم است و الزم است سیرهی امام رضا در
پایتخت معنوی پیاده شود.وی با اشاره به کوتاهی ماندگاری
زائران در مشهد ،رقم میانگین مدت زمان ماندن هر زائر را
یک و نیم روز اعالم میکند و میگوید :مطالعات میدانی
نشان داده که زائران به جای اینکه برای مشهد یک فرصت
باشند بیشتر حکم یک تهدید را دارند و به جای درآمدزایی
بیشتر هزینهساز هستند.وی در ادامه به امکان تعامل مثبت
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بین شوراهای شهر و دولت اشاره میکند و میگوید :اگر
شورا و شهرداری مشهد میتوانستند تعامل الزم را با دولت
داشته باشند حتما میتوانستند بودجه زیارت را جذب کنند
و در بدنهی شهر قرار بدهند .پس شورای قبلی در این زمینه
موفق نبوده است.
جوادی ایجاد بازارهای رنگارنگ در اطراف حرم را نقطه
ضعف شورای سوم شمرد ،چراکه کسی پاسخگو نیست
و گفت :یکی از مشکالت مشهد این است که مدیریت
واحد ندارد و آستان قدس و اوقاف و شهرداری در ادارهی
شهر دخیل هستند و ادارهی مطلوب شهر نیازمند تعامل این
سه است.این مدرس اقتصاد ،از آسیای میانه و افغانستان
به عنوان بازارهای هدف اطراف مشهد نام میبرد که در
صورت استفاده مناسب میتوانند یکی از پتانسیلهای
عمدهی شهر محسوب شوند و الزم است در واقعیت
نیز چنین شود.وی از شناسایی نقاط ضعف و قوت و
تهدید و فرصت به عنوان چهار آیتم مدیریتی نام میبرد
و معتقد است اگر مدیری اینها و را خوب بشناسد میتوان
موفق باشد .مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری عسگریه
ادامه میدهد که شورایی موفق است که در بین اعضای
آن وفاق و همدلی وجود داشته باشد تا بتواند از تعهد
و تخصص خود برای مدیریت شهر استفاده کند و در
مباحث مختلف فرهنگی و مدیریتی و تخصصی وارد شود.
وی میگوید :دوری از سیاست یکی دیگر از معیارهای
شورای مطلوب است.او با اشاره به عملکرد شورای سوم
اظهار میکند که اولویت اعضای شورا ،مدیریت شهری
است چرا که مشهد شهری است با بیش از  800هزار نفر

حاشیهنشین و دارای نقاط کم برخوردار زیادی است که
نیازمند توجه است و بایستی نیازسنجی شود.
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی بر لزوم ایجاد درآمد پایدار برای
مشهد تاکید میکند و معتقد است در این صورت است که
میتوان فاصله طبقاتی را کم کرد و همچنین با ایجاد درآمد
برای اصناف است که می توان توقع پرداخت عوارض را
داشت.جوادی میگوید :به لحاظ قانونی شورا میتواند در
تمامی امور سازمانها ونهادها نظر بدهد و قانون کامال دستش
را بازگذاشته است.وی با اظهار رضایت از عملکرد شورای
سوم برای اِلمانها و مبلمان شهری و  ...میگوید :وجود
کمی ضعف در این بین نیز امری طبیعی است و شورای قبلی
در مباحث فرهنگی نیز خوب عمل کرده اما فرهنگسازی
امری زمانبر است و در بلند مدت جواب میدهد.
وی تاکید دارد که مشهد در پروژهها و زیرساختهای شهری
از جمله نادر شهرهایی است که پیشرفتهای خوبی داشته
است.او میافزاید با توجه به عملکرد مثبت شورای سوم،
شورای چهارم نیز برای ارائهی کارنامه مطلوب باید همین
مدیریت شهری را حفظ کند.جوادی در پاسخ به سوالی
دربارهی مشکل ترافیک مشهد و کمبود پارکینگ اظهار
میکند :در حوزهی حمل و نقل شهری تا کنون کارهای
خوبی شده است اما به دلیل گستردگی کار خیلی بروز نداشته
است؛ به عنوان مثال میتوان از به کارگیری منوریلهایی در
اطراف حرم مطهر به عنوان یکی از راه حلهای پیشنهادی
توجه کرد.او معتقد است مردم بایستی مطالبهگر باشند و در
این صورت است که بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
این منتخب شورای شهر مشهد از نیازسنجی هر محله و
منطقه با کمک خود مردم به عنوان یکی از راه حلهای کشف
مشکالت نام برد و گفت :مشارکت مردم بزرگترین کمککننده
است.وی در ادامه از تکدیگری به عنوان نقطه ضعفی برای
مشهد یاد میکند که میتوان آن را با کمک خیریهها با صرف
بودجهای اندک حل کرد.عضو هیات قایقرانی خراسان
رضوی از عالقه وتمایل خود برای سروسامان دادن و توجه
بیشتر به ورزش شهر و به خصوص توجه به ورزشهای
سنتی مثل کشتی چوخه و تیم فوتبال ابومسلم سخن
میگوید که میتواند کمکننده آسیبهای اجتماعی باشد.

یادداشت

مشهد شهری در آسمان!

 ادامه از صفحه اول
این رویکرد پس چرا تاکنون در همین مشهد با این
حجم ساختوسازهای نامتوازن پروژههای تجاری-
اداری و بانکها و موسسات مالی و اعتباری اقماری
و کذا در ساخت بنا و نمای سازهها جز نماهای یک
شکل و یکسره شیشه یا کامپوزیت که دراغلب موارد
عاری از هرگونه روح و خالقیت معمارانه است چیز
دیگری دیده نمیشود .عالوه بر این حفظ و مهمتر از آن
بازسازی میراث فرهنگی بافتهای سنتی شهر خصوص ًا
بافتهای مرکزی و منتهی به حرم از ضرورتهای دیگر
توسعه متوازن شهری است.
تعداد اسفناکی از محلهها و کوی و برزنهای تاریخی
و پرخاطره برای چندین نسل در اثر ساخت پروژههای
بیمنطق و بیروح اطراف حرم و درقالب طرح بازسازی!
بافت فرسوده مشهد به کلی نابود شده است و اثری از
بازارچههایی همچون حاج آقا جان ،سراب ،سرشور و
بلوار امام رضا (خیابان تهران سابق) که روزی نبض
اقتصاد شهر در آنجا میزد دیده نمیشود .در شهرهای
توسعه یافته و مدرن اروپایی نقاطی از شهر از فرایند
مدرنیزه شهری و برجسازی مستثنا شدهاند و به عنوان
مناطقی با بناهای باقی مانده و بازسازی شده تا 800
تا 900سال قدمت حفظ میشوند و قوانین صفت و
سخت شهرداری اجازه ساخت یک سانت ساخت و ساز
را نمیدهد .اقتصاد شهری که یکی از عناصر اصلیاش
رونق آن از طریق جذب توریسم است این سازوکار
توسعه متوازن را ایجاب میکند .آن کلیسای باشکوه
فالن در فالن کشور اروپایی یا آن منطقه تاریخی،
فرهنگی از شهر جذب درآمدش از راه صنعت توریسم
عالوه بر عنصر درونی هویت بخشی که دارد کمتر از
فالن مال یا مرکز تفریحات یا مرکز خرید مدرن نیست.

