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شهردارمشهدخبرداد:

تفاهم 6هزار میلیاردی
برای اجرای پروژه های شهری
شهردارمشــهد گفــت :تفاهــم نامــه ای بــه ارزش
60هزارمیلیارد ریال با بانک شــهر برای تامین مالی
پروژه های عمرانی و خدمات شهری به امضا رسید که
با تزریق مالی از این محل به پروژه های عمرانی شاهد
رونق آن خواهیم بود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری،ارجائیافزود:سندتوسعهاستانبرمبنای
خدماتاستومزیتاصلیمشهدواستان،مبحثزائر
طبقآمارساالنهحدود 20تا 30میلیونزائرداخلیو
4میلیون زائر خارجی برای زیارت به مشهد می آیند و
ایندرحالیاستکهبیشاز 80درصدزائرانخارجی
که به ایران سفر می کنند به مشهد مشرف می شوند.
وی گفت :طبــق این تفاهم نامه پروژه هــای عمرانی و
خدماتشهریتاسقفحداقل 60هزارمیلیاردریال
ازسویبانکشهرتامینمالیخواهندشد.درخشنده
مدیرعامل بانک شــهر نیز در این مراســم اظهارکرد:
شهرداری مشهد یکی از سهامداران عمده بانک شهر
اســت ،خوشبختانه شــهردار مشــهد ایده های بسیار
خوبی در زمینه اجرای پروژه هــای عمرانی و خدمات
شــهری دارد که آمادگــی داریــم در تامیــن مالی این
پروژههامشارکتداشتهباشیم.

عضوشورایشهرمشهد:

پیگیرابطالمصوبه
بهره برداری از پیاده رو هستیم

عضو شورای شهر مشهد اظهارکرد :مصوبه شورای
پنجــم دربــاره اســتفاده و بهرهبــرداری از فضــای
پیادهروهــای مقابل مغازههــا و واحدهــای تجاری
مصداق بارز تضییع حقوق مجاوران و عابران پیاده
اســت و پیگیر ابطال آن هســتیم .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیشورا،حاجیبگلودرگردهماییعلما،
روحانیون و طالب خاطرنشــان کرد :شــهرداری با
فعالیــت دســتفروشهایی که برای کســب روزی
در کنار خیابان مشــغول فعالیت هستند ،مخالفت
میکنــد و آن را مصــداق بینظمــی و هرجومــرج
میدانــد امــا برخــی واحدهــای تجــاری در مقابل
مغازههای خود میتوانند صندلی بگذارند و فضای
پذیرایی ایجاد کنند .وی گفت :این مصوبه در شان
پایتخت معنــوی جهان اســام نبوده ولــی در حال
اجراســت ،طرحی در شورای ششــم آماده شده که
ضمن ابطال مصوبه شــورای پنجم حقــوق زائران و
مجاوران امام هشتم را نیز در بر داشته باشد.
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در سفر وزیر ارتباطات به مشهد مطرح شد

 3شرط وزیر برای توسعه اینترنت
و شبکه همراه در روستاهای استان

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات اظهار کرد:تامین برق ،
راهدسترسیوامنیتتاسیسات،سهشرطالزمبرایتوسعه
شبکه تلفن همراه و اینترنت در روستاهای خراسان رضوی
است .به گزارش ایرنا ،عیسی زارع پور طی سفر به مشهد و
در بازدید از ســاختمان اصلی اداره کل پست استان ،الزمه
توسعه شبکه تلفن همراه و اینترنت در روستاهای خراسان
رضوی را تامین زیرســاخت ها از جمله برق ،راه دسترســی
و امنیت تاسیســات بیان کرد و افزود :بر اساس قانون۸۰ ،
درصد از روســتاهای کشــور باید تــا پایان ســال  1400به
اینترنت پرسرعت متصل شوند که در ادامه این روند تا پایان
امسال همه روســتاهای کشــور به اینترنت متصل خواهند
شــد .وی اضافه کرد :آن چه باید از ســوی مسئوالن محلی
برای توسعه شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت روستایی
مدنظــر قرار گیــرد تامین جــاده دسترســی ،نیــروی برق و
همچنینامنیتتاسیساتآناست،درمواردیشاهدبودیم
ترانس برق یک مجموعه مخابراتی را چهار بار سرقت کرده
اند .وی با بیان این که  ۲۰درصد از روســتاهای کشور فاقد
پوشش تلفن همراه و اینترنت است ،ادامه داد :معادل ۲۰
درصدروستاهایکشوروحدودهشتهزارروستادرمناطق
ســخت گذر و مرتفع واقع شــدهاند که امیدواریم مسئوالن
محلی در خراســان رضوی بــه تامین زیرســاخت های الزم
همت گمارند تا با همکاری خود مردم و به صورت جهادی،
پوشش اینترنت روســتایی در این استان تکمیل شود .وزیر
ارتباطات همچنین در بازدید از پارک علم و فناوری استان
گفــت :در ایــن پــارک زیرســاختهای خوبی بــرای تولید
محتوا ایجاد شده است که میتواند الگویی برای دیگر نقاط
کشور باشد .وی افزود :این سیستم از قابلیتهای مختلفی
برخوردار است و شرکت های نوپا میتوانند در بخش های
مختلفازجملهانیمیشن،بازیهایرایانهایوفعالیتهای
استارت آپی از آن استفاده کنند.
•شبکه ملی اطالعات به معنای قطع ارتباط با
اینترنت جهانی نیست

زارع پور بازدیدی هم از پارک ارتباطات و فناوری اطالعات
کشور در مشهد داشت و گفت :در فضای مجازی از لحاظ

پلتفرم ها و تولید محتوا مستقل نیســتیم از این رو نیازمند
عزمی هســتیم تا با یاری اســتارت آپ ها ،استقالل کشور
در حوزه فضای مجازی تحقق یابــد .وی افزود :میتوان با
ظرفیت داخلی موجــود ،محتواهای فاخــر و جذاب برای
استفاده در فضای مجازی کشور تولید و حتی از این طریق
،فرهنگ غنــی اســامی  -ایرانــی را به دیگر کشــورهای
جهان معرفی کرد .وی ادامه داد« :شــبکه ملی اطالعات»
به معنای قطع ارتباط با شبکه اینترنت جهانی نیست بلکه
هدف آن ایجــاد یک شــبکه قدرتمنــد و پرظرفیت داخلی
برای ارائه خدمات فضای مجازی در داخل کشــور است.
وزیر ارتباطات همچنین در گفت وگویی با ایرنا اظهار کرد:
به خاطر افزایش قیمت ارز و تحریم ها طی دو ســال اخیر،
اپراتورها نتوانستند آن طور که باید شبکه ملی اطالعات را
توسعه دهند .از سوی دیگر تقاضا برای دسترسی به شبکه
ملی اطالعات به خاطر شیوع کرونا بیشتر شده است .وی
با بیان این که توســعه شــبکه ملی اطالعات نیــاز به زمان
دارد،ادامهداد:نیازمندتوسعهدربخشتلفنهمراهوثابت
برای منازل هستیم ،اجرا و نصب فیبر نوری برای خانهها
به منظور شبکه پرســرعت اینترنت نیاز به سرمایه گذاری
دارد .زارع پور گفت :هم اکنون الیه دسترسی شبکه ملی
اطالعات فعال شده ولی در برخی مناطق به دلیل توسعه
نیافتن ،کیفیت مناســبی ندارد یعنی شــبکه اشباع شده
است اما امیدواریم الیه های باالتر که الیه های اطالعاتی
مراکز داده ،خدمات ابری و ســرویسهای بومی با پلتفرم
های داخلی است طی یک برنامه چهار ساله فعال شود.
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معاون اداره کل راه و شهرسازی خبر داد:

سهم  93هزار واحدی
استان از طرح جهش
تولیدمسکن

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضویگفت:سهماستانازطرحجهشتولیدمسکن،ساخت
 ۹۳هزار و  ۷۰۱واحد مســکونی است .محمدعلی منصوری
در گفت و گو با ایرنــا افزود :این واحدها در اشــکال مختلف با
مســئولیت کارگزارانی چون بنیاد مســکن انقالب اسالمی،
انبوه ســازان و ســتاد اجرایی فرمــان امــام (ره) یا بــه صورت
خودمالک ساخته میشود .وی ادامه داد :ثبت نام متقاضیان
دراینطرحاز ۲۸مهردرسراسرکشورآغازشده،ازکلسهمیه
این استان برای طرح جهش تولید مسکن ،امسال ،زمین ۵۷
هزار و  ۹۵۶واحد تامین شده و کمک دولت برای ساخت این
واحدها در اشــکال مختلف انجام میشــود .منصــوری ادامه
داد :بعد از بررســی شــرایط متقاضیان ،افراد واجد شرایط به
اداره کل راه و شهرسازی خراســان رضوی یا ادارات تابعه آن
در شهرستان ها دعوت می شوند و تاییدیه نهایی به متقاضی
دادهمیشود.ویگفت:اجرایطرحهای«اقدامملیمسکن»
و «مسکن مهر» نیز در قالب دستورالعملهای خود ادامه دارد.
وی در توضیح شــرایط طرح جهش تولید ملی مســکن اظهار
کرد :شهرهایی از استان خراســان رضوی که امکان ثبت نام
متقاضیان در آن ها میســر اســت شــامل بجســتان ،فریمان،
انابد ،بیدخت ،تایباد ،تربتحیدریه ،جنگل ،خواف ،داورزن،
درگز ،رباط سنگ،سبزوار ،کاخک ،گناباد ،مزداوند ،یونسی،
روداب ،تربتجــام ،فیض آباد ،لطف آبــاد ،کالت ،خلیل آباد،
جغتای ،چناران ،ســرخس ،صالح آباد ،عشــق آبــاد،گلبهار،
بینالود و نیل شهر است .معاون مسکن و ساختمان اداره کل
راه و شهرســازی خراســان رضوی گفت :مرحله نخست ثبت
نام متقاضیان در سامانه طرح «جهش تولید مسکن” به آدرس
 saman.mrud.irبــه مــدت یک ماه بــه طول مــی انجامد و
متقاضیان باید شرایطی از جمله اســتفاده نکردن از امکانات
دولتی و یارانهای زمین و مسکن و تسهیالت ،نداشتن مسکن،
تاهل یا سرپرست خانوار و سکونت دست کم پنج سال در شهر
مورد تقاضای مسکن را دارا باشند.

از میان خبرها
گوناگون

مدیرکلمدیریتبحران:

 ۷۰درصد خانههای روستایی
استان مقاومسازی نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی
با بیان این کــه در مقاومســازی منازل مســکونی در
روســتاها هنوز به درصد نرمال نرسیدهایم ،افزود :از
 ۴۵۰هزار واحد مســکونی در خراسان رضوی فقط
حدود  ۳۰درصد مقاومسازی شــده است .نجات در
گفتوگو با فارس اظهار کرد :متاسفانه روزمرگی بر
کارها غالب شده اســت و تا اتفاقی نیفتد و حادثهای
بروزنکند،توجهبهرفعمشکالتکمتردیدهمیشود.
وی با تاکید بر ایمنی و کاهش آسیب بالیای طبیعی،
گفــت :فرهنــگ «خــود امدادگــری» باید در ســطح
جامعه گســترش یابــد و آمــوزش در ایــن زمینه جزو
اولویتهاست.ویبااشارهبهاینکهاعتباراتاستانی
در حــوزه بحــران ضعیف اســت ،تصریح کــرد :پهنه
وسیع خراسان رضوی امکانات و تجهیزات بیشتری
را میطلبد بنابراین دو شاخص برنامهریزی و داشتن
اطلس خطرناپذیری در شهرستانها کمک زیادی به
مدیریت در زمان بحران خواهد کرد.

مدیرعاملشرکتگازاستاناعالمکرد:

دودکش ،عامل  ۷۰درصد
حوادث گازگرفتگی

مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی  ۷۰درصد
حوادث گازگرفتگی را مربوط به مشــکالت ســامانه
ش وسایل گازســوز اعالم و اظهارکرد :برخی از
دودک 
شهروندانهمزمانبافصلسرمابدونبررسیمسیر
دودکش ،وسایل گرمایشــی را راهاندازی میکنند و
همین غفلت احتمال بروز خطر را چند برابر میکند.
افتخاریدرگفتوگوباایرناافزود:شهروندان،مسیر
دودکش وسایل گرمایشی همانند بخاری را بررسی
کنندچونیکیازسختترینلحظاتزندگیکارکنان
شــرکت گاز مشــاهده صحنههای حادثهای ناشی از
انفجار یا نشت گاز طبیعی است که میتوان با رعایت
نکات بسیار ساده از آن جلوگیری کرد .وی ادامه داد:
توصیهمیشودشهروندانقبلازنصبوسیلهگازسوز
ازجملهبخاریگازی،حتماازبازبودنمسیردودکشو
وجودمکشکافیدرآنمطمئنشوندبرایاینمنظور
شمعروشناز
میتوانبااستفادهازیکشعلهکبریتیا ِ
داخلمنزلمسیرخروجدودرابررسیکرد.بهنحوی
کهشعلهدردهانهدودکشقراردادهشودو اگرشعلهبه
سمتمجرایدودکشکشیدهشد،نشانمیدهدکه
دودکشدارایمکشکافیاست.

نقد فعاالن اقتصادی و نظر  2نماینده مجلس در خصوص طرح «جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات»
و آثار آن بر آینده تجارت خارجی کشور و استان خراسان رضوی

چالش بخش صادرات و تکرار مکرر یک تجربه ناکام

به تازگی طرحی با نام «جرمانگاری وارد نکردن ارز
حاصلازصادرات»دردستورکارمجلسقرارگرفته
استکهدرصورتتصویبنهاییآن،جریمهنقدیو
اجرای مجازات حبس برای صادرکنندگانی که در
یک دوره سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به بانک
مرکزی برنگرداننــد ،در نظر گرفته میشــود .این
طرح از دید بسیاری از فعاالن اقتصادی یک پالس
منفی برای صادرات غیرنفتی است؛ سیگنالی که
میتواندبه ُافتتجارتخارجیدربزنگاهمشکالت
منجر شود و فرار سرمایهها را تشدید کند.
پیشازاینهمطرحهاییدربحثرفعتعهداتارزی
مطرحبودهوحتیدرادوارمختلفتجربهشدهانداما
هربارخسرانناشیازآنها،بهانتقاداتشدیدبخش
خصوصی ،حــذف صادرکننــدگان دارای اهلیت و
توقف و بازنگریهای دوباره ،منجر شــده اســت در
این میان بــه نظر میرســد که همچنان شــماری از
تصمیمسازاناصراربرتکرارراههایرفتهوبینتیجه
دارندولیآیادرپیچتندمشکالتاقتصادی،مجالی
برایآزمونوخطاباقیماندهاست؟
در آســتانه 29مهــر روز ملــی صــادرات ،ایــن
تازهتریــن چالش بخــش صــادرات را بــا فعاالن
این حوزه و البته شماری از وکالی مردم در نهاد
قانون گذاری کشــور در میان گذاشــتیم و نقد و
نظر آنهــا را درباره میــزان عملیاتی بــودن این
طرح و آثار آن ،در این گزارش آوردهایم:

تحریمها ،پیچیده ،دشوار و زمان َبر است.
وی تاکید میکند :یک فعــال حوزه تجارت خارجی
یــا تولیدکنندهای کــه کاالی صادرات محــور دارد،
نیاز دارد تــا ارز خــود را بــرای تامین مالــی فعالیت
اقتصادیاش به کشــور بازگردانــد .طبیعتا تعریف
روشهای مختلف بــرای بازگرداندن ایــن ارز ،نظر
به تحریمهــا و محدودیت مبــادالت پولــی و بانکی،
میتواندروندمذکورراتسریعکند.یکیازراهکارها،
فراهم کردن زمینه ورود ماشــینآالت یــا مواد اولیه
بخش تولید اســت .بــه هــر روی ،برای اخــذ چنین
تصمیماتی،ابتدابایدکارکارشناسیدرستبهعمل
آیدوتصمیمسازاناینحوزهنیزنسبتبهاقتضائات
مرتبطبابحثبازگشتارزواقعنگرباشند.
او ادامه میدهــد :تکــرار تجربه تلخ رفــع تعهدات
ارزی که در ادوار مختلف اعمال شده و ناکام بوده،
همچنــان ادامــه دارد .هــر بــار تاکیــد کردهایم که
ضرورتهای بحث صادرات کاال و شرایط بازارهای
هدف باید بــرای هر نوع برنامهریزی از این دســت،
مورد توجه قرار بگیرد اما مطالبات و نظرات بخش
خصوصی شنیده نشــد.وی خاطر نشان میکند:
البته گشایشهای جدیدی برای تسهیل صادرات
در قالــب ضوابــط اجرایــی سیاســتهای ارزی و
تجاری ،از سوی دولت ابالغ شده که مایه خشنودی
صادرکنندگان اســت و امیدواریم همیــن رویکرد
مبتنی بر حمایت و تشویق ،تداوم پیدا کند  .

• ُافتتجارتدرصورتتصویبواجرای«طرح
جرمانگاریعدمبازگشتارزحاصلازصادرات»

یشدنارزباپیگیریوکالی
•ضرورتتکنرخ 
مردم

رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایراندرهمینزمینهمیگوید:آثارتصویبواجرای
«طــرح جــرم انــگاری عــدم بازگشــت ارز حاصل از
صادرات» ،افت در بخش تجارت کشــور خواهد بود
و این بحث چالشهای بخش صــادرات و بازرگانی
کشورراافزونمیکند.
«غالمحسین شــافعی» متذکر میشــود :تعیین
یک بازه زمانی مشــخص بــرای بازگرداندن ارز
حاصل از صادرات و تعمیم آن بــه همه کاالهای
صادراتی ،تصمیم عاقالنه و عادالنهای نیســت.
شــماری از کاالهــا بــرای عرضــه در بازارهــای
خارجی و فروش ،نیازمند زمان به مراتب بیشتری
هستند و بازگرداندن ارز آنها نیز با توجه به نظام

محمدحسین روشــنک ،رئیس کمیسیون تجارت
اتاق بازرگانی مشــهد هم معتقد است که مجلس
به جای تصویــب طرحهایــی چــون «جرمانگاری
وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» که اثر آن ُافت
در آمارهــای این بخــش و خــروج صادرکنندگان
دارای اهلیت از چرخه فعالیت اســت ،باید دولت
و حاکمیت را به تکنرخی کــردن ارز مجاب کند؛
آنوقــت دیگــر چنیــن بحثهایــی دربــاره عــدم
برگشت ارز و جر م انگاری مطرح نمیشود.
به گفتــه وی ،امــروز بحــث اصلــی صادرکنندگان،
ی اســت .او میگویــد:
تفــاوت نــرخ ارز آزاد و نیمایــ 
صادرکنندگان میپرســن د چــرا بایــد ارز حاصل از
صادرات خو د را با قیمتی کمتر از نرخ بازار به دولت

بفروشیم؟درصورتحلشدنبحثتفاوتنرخارز،
ن موضوعاتی وجــود نخواهد داشــت و دغدغه
چنی 
صادرکنندگان برای تحمل زیان ناشی از این بحث
ی شود و
نیز مرتفع میشــود .ار ز باید آزا د و تکنرخ 
لداشتهباشد.
نکنتر 
ضرورتداردتادولتنیزبرآ 
س کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانی مشــهد
رئی 
تاکیــد میکند :مــا معتقدیــم ارز هــر کاالیــی که از
ج میشــود ،باید به چرخه اقتصاد ایران
کشــور خار 
ق هم اکنون نیز رقــ م میخورد و
بازگردد و ایــن اتفا 
صادرکنندگان از گذشــته به هر طریــق ممکن ،ارز
را به کشور بازگرداندهاند اما توجه داشته باشیم که
تحریمهامسیربازگشتاینارزرادشوارمیکندوگاه
تولیدکننده و صادرکننده باید متحمل هزینههای
اضافیبرایبازگرداندنارزخودشود.
اوخاطرنشانمیکند:یکیازضرورتهاینگارشو
تصویبهرطرحیکهمیخواهدقانونشودایناست
کهپیشینهآندراجراوازجانبطراحانشبهدرستی
بررسی شود و اگر در گذشــته این مسیر تجربه شده
و ناکام بوده ،حتما دالیل آن مدنظر قانون گذار قرار
بگیرد.روشنکدرواکنشبهموافقتستاداقتصادی
دولتباحذفارز 4200تومانینیزمیگوید:تقریبا
همه میدانیم که ارز 4200تومانی از ابتدا طرحی
باطل ،رانتی و فسادزا بود و باید حذف شود؛ اما الزم
استبدانیمکهحذفیکبارهارزدولتی،موجببروز
شوکتورمیوسیعیدرکشورخواهدشد.
وی با بیان این که شــاید امروز 5درصد از تفاوت
نرخ ارز به ســفره مردم و اقشــار کمدرآمد جامعه
برسد ،تصریح میکند :امیدواریم دولت در روند
اجرای ایــن تصمیم شــتاب زده عمــل نکند چرا
که هر پالــس منفی میتواند موجــب آثار تورمی
مضاعفی برای جامعه شود.
• اتاقبازرگانیبرایشناساییموانعصادراتو
بازگشتارز،نظراتخودراارائهکند

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس
شورای اسالمی نیز معتقد است که امکان بازگشت
ارز حاصــل از صادرات بــرای بعضــی بخشها ،در
مدت مقرر شــده ســه ماهه ،وجود دارد ولی اذعان
میکند که این بحث قابل تعمیم به تمامی بخشها
نیســت و طرح مذکور میتواند مشــکالتی را برای
حوزه تجارت خارجی کشور رقم بزند.

شــمسالدین حســینی متذکــر میشــود :اگــر در
خصوصبازگشتارزحاصلازصادراتمشکالتو
چالشهاییوجوددارد،اتاقبازرگانیمیتوانداین
موضوعات را به صورت مدون در اختیار ما قرار دهد
تا در یک جلسه مشــترک میان نمایندگان پارلمان
بخش خصوصی ،نمایندگان مجلس و مسئوالن در
نهادهایمتولیازوزارتصمتتابانکمرکزی،این
مسئلهراحلوفصلکنیموبرایاصالحطرحمذکور،
گامهایعملیاتیبرداشتهشود.
او تاکید میکند که شــرایط بازگشت ارز باید تا حد
امکانبرایصادرکنندهتسهیلشودوقانونگذاری
صــرف ،منهــای توجــه بــه اقتضائــات ،نمیتوانــد
کارآمــدی الزم را رقــم بزنــد .البتــه دولــت و بانک
مرکزیهمنگرانهستندکهمبادابهبهانهصادرات،
خروج بیبازگشت ســرمایه از کشور صورت بگیرد
که این بحث نیز قابل تحقیق و بررسی است .تاکید
ما بر مصداقانــگاری در ایــن مباحث اســت تا اگر
برنامهریزی صورت میگیرد و به استنادش قانونی
مصوب و ابالغ میشود ،آثار سوء به جا نگذارد.
•ضرورتاعتمادسازیدربخشاقتصاد

«سیاســتهای رفــع تعهد ارزی کــه توام بــا رویکرد
تنبیهیهستند،درشرایطجنگاقتصادیموجود،
فراینــد صــادرات به ویــژه در حــوزه کشــاورزی را با
چالشهایجدیوجدیدمواجهمیکنند».
ایــن اذعــان محســن زنگنــه ،عضــو کمیســیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس است .او تاکید
میکند :بررسیهای ما نشــان میدهد که دو نوع
صادرکننده در عرصه تجارت خارجی کشور فعال
هستند.دستهنخست،فعاالناقتصادیباسابقهای
هستندکهسالهاستدراینعرصهفعالیتدارند
و صاحب شهرت بوده و محصوالتشان بازارهای
هــدف مشــخصی دارد .گــروه دوم فاقــد اصالت
بــوده و تنها در مقاطع خاصی دســت بــه صادرات
کاال میزنند و در دیگر موارد فعال نیستند .عمده
موارد مربوط بــه عدم بازگشــت ارز نیــز مربوط به
گروهدوماست.ماهماکنوندرجنگاقتصادیبه
سر میبریم و در این برهه خطیر ،تصویب قوانینی
که فشــار مضاعف بر بخش تجارت خارجی کشور
وارد میکند ،اشتباه اســت .راهکارهای ما باید بر
اقداماتی متمرکز باشــد که روند بازگشت ارز را در

شرایطموجودتسهیلمیکند.بههررویهماینک
صرفا بحث بازه زمانی  3ماهه بازگشــت ارز محل
مناقشهنیستبلکهبهاصلقانونایرادوارداست.
وی تاکید میکنــد :بنده معتقدم بایــد یک فرایند
اعتمادســازی در کل کشــور و بــه ویــژه در بخــش
اقتصــادی ایجاد شــود تــا صادرکننده براســاس
فرمولهای اقتصادی خود ،فعالیت اش را تنظیم
کند و همه ظرفیتها نیز در مسیر تشویق و ترغیب
او برای بازگشــت ارز به جهت تامیــن مالی و تداوم
فعالیتهایاقتصادیاشباشد.
• حلمسائلصادرات،بایکاصالحگریاساسی
درفرایندهایتجارتخارجیممکنمیشود

علیرضا عزیزی ،سرپرست مرکز خدمات بازرگانی
اتاق مشــهد کــه در این ســالها موضــوع تعهدات
ارزی و آثــار آن بر بخش تجارت خارجی اســتانمان
را رصد کــرده ،در توضیــح پیامدهای اجــرای این
طرح میگوید :صادرات خراسان رضوی با توجه به
مسائلمتعددیازجملهتحریمها،مشکالتتجاری
و صادراتی با ترکمنســتان ،تالطمات سیاســی در
کشــور افغانســتان ،تــورم و نوســان ارز ،ناپایداری
قوانین و ...با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده
وحاالباردیگراینبخشخودرادرمواجههباطرحی
میبیند که به آن اشــکاالت متعددی وارد اســت و
از جمله آن کــه؛ ایــن راه پیش از این هم طی شــده
و آثار نامطلوبی داشــته اســت.او از اهمیت اصالح
فرایندهای تجارت خارجی کشورمان با هدف رفع
مشکالت موجود ســخن به میان میآورد و توضیح
میدهد :دولتها در هر برهه دشوار ،سراغ قوانین،
آییننامهها و دســتورالعملهای جدیدی میروند
که گاهی بــا توجه بــه شــتاب زدگــی در طراحی و
تصویــب ،کارآمــدی الزم را در اجــرا ندارنــد .حل
مسائل صادرات و واردات ،صرفا با یک اصالحگری
اساســی در تمامــی فرایندهای تجــارت خارجی،
ممکن و مســیر میشــود و این نســخه نویسیهای
مقطعی ،مــا را به یــک ظرفیــت کارآمــد ،رهنمون
نمی سازد.
عزیزیازاهمیتتعریفراهکارهاییمیگویدکهبه
تشخیصاهلیتوصالحیتفعاالنحوزهصادرات
منجرمیشودوبیانمیکند:سالهاستدرگیرو
دارایجادسامانههایمختلفنظیر«کارتبازرگانی

هوشــمند» یا «ســامانه جامع تجارت» هستیم اما
متاسفانه هیچ کدام از این ظرفیتها به شناسایی
اهلیت فعاالن حوزه تجارت خارجی منجر نشــده
و ضعف عملکرد دســتگاههای نظارتی هم در این
زمینه ،مزید بر علت بوده است .یکی از ضعفهای
موجود ایجاد نشــدنِ پیوند مطلوب و کارآمد میان
سامانههای نظارتی است که کار را برای تشخیص
یکصادرکنندهبافردیکهدرپیکسبسودوعدم
بازگشتارزاست،دشوارمیسازد.
سرپرســت مرکز خدمــات بازرگانی اتاق مشــهد
خاطرنشــان میکند :اما بحث دیگری که چالش
مهمی برای حتی صادرکنندگان واقعی رقم زده،
بیتوجهیمسئوالنومتولیانامربهزمانبربودن
صادرات است .یک صادرکننده ناگزیر است تا ارز
را از طریق صرافیها یــا در قالب حوالهها یا حتی
با مخاطرات فراوان به صورت چمدانی به کشــور
بازگرداند کــه حتی همیــن اقدامات هــم هزینه
ســربار به او تحمیل میکند و بایــد بهایی را هم به
واسطهها بپردازد .به نظر میرسد که این مسائل
درارزیابیهایمسئوالنامرباغفلتیابیتوجهی
مواجه میشــود و آثــار آن یک دور باطــل در بحث
بازگشــت ارز اســت که با چاشنی فشــار و تنبیه،
همراه اســت اما به واقع آیا فردی که در این بخش
سودجویی کرده ،با این طرح و خط و نشان آن ،ارز
خودرابازمیگرداند؟بررسیتجاربقبلی،پاسخ
این سوال را مشخص میکند.
او وضعیت صــادرات ریالی به کشــورهایی نظیر
افغانستان و عراق را موضوع دیگری بیان میکند
که باید در محاسبات مسئوالن دیده شود تا بازار
این کشورها از دست نروند.
عزیزیخاطرنشانمیکند:پسازاینهمهآزمونو
خطا،زمانآنرسیدهکهدرکلیتفرایندهایتجارت
خارجی کشــورمان یــک بازنگری اساســی صورت
بگیرد.اگرهمهگامهاومراحلاینفرایندبهدرستی
کارشناســی شــود ،دیگر تهدید صادرکننــدگان به
مجازات بابــت عدم بازگشــت ار ز در بــازهای کوتاه،
بیمعنا خواهد شد .دولت باید ظرفیتهای موجود
برای بازگشــت ارز را در قبال واردات کاال ،ماشــین
آالت ،مواد اولیه مورد نیــاز بخش تولید و تهاتر ارزی
و ...ارتقــا دهد تــا صادرکننده ،خود را در بن بســت
مشکالتومحدودیتها،حسنکند.

