اخبار

شهرستان ها

حوادث

نجات معجزه آسای زن 75ساله از
داخل چاه
اصغــری /رئیس آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی
شــهرداری فریمان گفت :در پی تماس با ســامانه
 ۱۲۵مبنی بر ســقوط یــک زن در چــاه ،تیم امداد
و نجات آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری
فریمان به سرعت به محل حادثه اعزام شد.
به گزارش خراســان رضوی ،علی رضایی گفت :با
توجه به ریزش دهانه چاه و خالی شــدن موزاییک
های پیرامون آن عملیات امداد بســیار حســاس و
سخت شده بود بنابراین بعد از حدود  45دقیقه با
تالش امدادگران و اســتفاده از چرخ چاه و وسایل
مخصوص ،زن  ۷۵ســاله ای که متاسفانه از ناحیه
پا دچار شکستگی شده بود از چاه بیرون کشیده و
تحویل عوامل اورژانس شد.
رضایی با تشکر از زحمات کارکنان آتش نشانی ،از
مردم فهیم فریمان خواست برای حفر چاه در محل
مناسب و بازدید و پر کردن چاه های قدیمی اقدام
کنند تا از بروز چنین حــوادث ناگواری جلوگیری
شود.

فوتدلخراشرانندهپیکاندر
تصادفباپژوپارس
شجاعی مهر /بر اثر تصادف دو خودروی سواری
پیــکان و پژو پــارس در محور نیشــابور  -قوچان در
محدوده سه راه امیرآباد و آتش گرفتن پیکان راننده
این خودرو براثر ســوختگی وجراحت درگذشت و
سه نفرمصدوم شدند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
نیشابور در این باره گفت :در پی تصادف رخ به رخ
دو خودروی ســواری پیــکان و پژو پــارس در محور
نیشــابور به قوچــان آمبوالنس هــای پایــگاه های
اورژانس  ۱۱۵فیروزه ،کمال الملک و نصرآباد به
محل حادثه اعزام شدند.
مصطفی نیک افشــار افزود :به دنبــال تصادف رخ
به رخ ،خودروی ســواری پیکان دچار آتش سوزی
شده بود که توســط نیروهای امدادی آتش نشانی
خاموش شــد اما متاســفانه راننده پیــکان به علت
شدت جراحات وارد شده قبل از رسیدن کارکنان
اورژانس دچار سوختگی و فوت شده بود.
وی بیــان کرد :ســه مصدوم دیگــر ایــن حادثه بعد
از انجــام اقدامــات درمانــی توســط کارشناســان
اورژانــس  ۱۱۵بــه مرکــز آموزشــی ،پژوهشــی و
درمانی حکیم انتقال داده شدند.
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مدیرکلمدیریتبحراناستانداریخراسانرضویمطرحکرد:

مقاوم سازی نشدن  ۷۰درصد
خانه های روستایی استان

حسیننوری/مدیرکلمدیریتبحراناستانداریخراسان
رضوی با اشاره به این که در مقاومسازی منازل مسکونی در
روستاهای اســتان هنوز به درصد نرمال نرسیدهایم ،گفت:
از ۴۵۰هزار واحد مســکونی روســتایی در خراسان رضوی
فقط حدود  ۳۰درصد مقاومســازی شــده اســت .محســن
نجاتدرسفربهشهرستانخلیلآباداظهارکرد:درراستای
برنامه اســتانی کاهش خطر حوادث و ســوانح در خراســان
رضوی ،مقرر شد هر کدام از شهرستانها با شناسایی نقاط
قوت و ضعف (در مواقع بحرانــی و بروز حوادث) در قالب یک
ســند برای تهیه نقشــه کاهش خطرپذیری اقدام کنند که با
وجود پیگیریهای انجام شــده هنوز اکثر شهرســتانهای
خراسانرضویدرخصوصتهیهایناطلسکارینکردهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی افزود:
اطلس و شناســنامه منطقه در مواقع بحران کمک زیادی به
تسریعامدادرسانیوکاهشآسیبهاوخسارتهامیکند.
وی با اشــاره به ایــن که در مقاومســازی منازل مســکونی در
روستاهاهنوزبهدرصدنرمالنرسیدهام،گفت:از ۴۵۰هزار
واحد مســکونی در خراســان رضوی فقط حدود  ۳۰درصد
مقاومسازیشدهاست.نجات،فرهنگسازیوترویجفرهنگ
ایمنی را یکــی از مباحث مهــم در مجموعــه مدیریت بحران
برشمردوگفت:متاسفانهروزمرگیبرکارهاغالبشدهاست
وتااتفاقینیفتدوحادثهایبروزنکند،توجهبهرفعمشکالت
کمتر دیده میشــود .وی با تاکید بر ایمنی و کاهش آســیب
بالیایطبیعیگفت:فرهنگ«خودامدادگری»بایددرجامعه
گسترشیابدوآموزشدراینراستاجزواولویتهاست.
• 2شاخصبرنامهریزیوداشتناطلسخطرناپذیری

مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری خراســان رضوی با
اشاره به این که اعتبارات اســتانی در حوزه بحران ضعیف
اســت ،تصریح کرد :پهنه وسیع خراســان رضوی امکانات
و تجهیــزات بیشــتری را میطلبــد بنابرایــن دو شــاخص
برنامهریزی و داشتن اطلس خطرناپذیری در شهرستانها
کمک زیادی به مدیریت در زمان بحران خواهد کرد .وی با
اشارهبه منویاتمقاممعظمرهبریدربحثایمنیوکاهش
خطرات بالیای طبیعی اظهار کرد :مصوبات همه جلسات

به ویژه جلسات ستاد پیشــگیری ،هماهنگی و فرماندهی
عملیات پاسخ به بحران باید در اســرع وقت اجرایی شود و
صرفصورتجلسهنباشد.نجاتباتاکیدبراهمیتنظارت
بر اجرای طرح تفصیلی در شهرستانها افزود :معنی ندارد
در بحث ســاخت و ســازها و اجرای طرح تفصیلی کوتاهی
شود و فرمانداران باید با نگاه جدی موضوع را پیگیری کنند
تادرمسیررودخانههاومسیرسیالبساختوسازیصورت
نگیرد که بعد از ساخت همه با مشکل مواجه شویم.
•ضرورتساختسولهمدیریتبحراندرخلیلآباد

ابراهیمقاسمپور،فرماندارخلیلآبادنیزبرضرورتساخت
ســوله مدیریت بحران در شهرســتان تأکید کــرد و افزود:
شهرداری و شورای اسالمی آمادگی واگذاری زمین برای
ســاخت ســوله مدیریت بحران را دارند و بحث تجهیزات،
امکانات و ســاخت این ســالن ،نــگاه ویژه ســتاد مدیریت
بحران اســتان را میطلبد .وی با بیان این که ســاخت این
ســوله و همچنین تجهیز اتاقهــای بحران دســتگاههای
شهرستان میتواند کمک خوبی به مدیریت بحران داشته
باشد ،تأکید کرد :امرار معاش مردم شهرستان خلیل آباد
از طریق کشاورزی اســت و  ۵۰درصد باغ های انگور۲۰ ،
درصد پسته و ۷۰درصد انار در تنش خشکسالی با کاهش
تولید مواجه شده است .فرماندار خلیل آباد با تأکید بر این
که انگور ،پســته و انار محصوالت اصلی شهرستان خلیل
آباد هستند که سهم بسیاری در ارزآوری ملی دارند ،افزود:
تمدید تسهیالت بانکی برای کشاورزان شهرستان خلیل
آباد تصویب شــده که هنوز به بانکها ابالغ نشــده و این به
پیگیری ستاد بحران استان نیاز دارد.
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دانشگاهعلومپزشکیمشهدهشدارداد:

شیب افزایشی مراجعان
کرونا در استان

مدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیمشهددرخصوص
شیبافزایشیمراجعانکرونادراستانهشداردادوگفت:هم
اکنونباشیبآرامیشاهدافزایشمراجعانسرپاییهستیم
و بیشــترین مراجعهکنندگان از شهرســتانهای خراســان
رضویهمچونبردسکنوکاشمرهستند.پهلوانکاشیدر
گفتوگوباایسنااظهارکرد:افزایششیبمراجعانسرپایی
مبتال به کرونا موضوعی نگران کننده است چون با ادامه این
روند تعداد بستریها تا دو هفته آینده افزایش خواهد داشت
وبهدنبالآنشاهدافزایشمرگومیرناشیازبیماریکرونا
خواهیم بود .وی ادامــه داد :فاصله بین اوجگیــری کرونا در
شهرستانهاتارشدشیوعاینبیماریدرمشهدتنها ۱۵روز
است.پهلوانکاشیتصریحکرد:لزومپیشگیریوکاهشآمار
در پیک ششم ،در گرو واکسیناســیون افرادی است که هنوز
هیچ واکســنی را دریافت نکردهاند ،آمار این افراد حدود۲۵
درصداست.اینرقمباالییاستوبهاینترتیبویروسکرونا
فرصتگردشدرجامعهرادارد.ویافزود:بیشاز ۷۴درصد
افرادتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیمشهد،دوزاولو۴۲
درصد آنان دوز دوم واکســن خود را دریافت کردهاند ،انتظار
میرود تا ۲۰آبان ۷۰درصد افراد دوز دوم واکسن را دریافت
کنند.مدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:
طی  ۲۴ساعت منتهی به روز شنبه تعداد بستریهای تحت
پوششدانشگاهعلومپزشکیمشهد ۴۹۳نفراستکهازاین
تعداد ۱۵۶نفربستریجدیدهستندو ۱۳۹نفرنیزدربخش
مراقبتهایویژهمستقرشدهاند.
•خراسانرضوینبایددربرابرپیکششمغافلگیرشود

اســتاندار نیــز در جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونا
ضمن تاکید بر اســتفاده از تشــکلهای مردمی در پوشش
گستردهتر واکسیناسیون ،گفت :استان نباید در برابر پیک
ششم غافل گیر شود .به گزارش روابط عمومی استانداری،
یعقوبعلی نظری افزود :برای مقابله با پیک ششم ،قرارگاه
باید لحظــهای و بــا هدف پیشــگیری اقــدام کنــد و در این
خصوص ســتاد مقابله با کرونا در اســتان و شهرستانها به
معنای واقعی کلمه پشتیبان قرارگاه خواهد بود.

از میان خبرها
گوناگون

زلزله 3/9ریشتری سنگان را لرزاند
زلزله ای به بزرگی  3.9ریشتر حوالی شهر سنگان از
توابعشهرستانخواف رالرزاند.بهگزارشمرکزلرزه
نگاری کشــور ،این زلزله روز شنبه ساعت 19:03در
طولجغرافیایی 60.28وعرضجغرافیایی 34.02و
درعمق ۱۰کیلومتریزمینرخداد.منطقهمحلوقوع
زلزلهحوالیسنگاندرمرزخراسانرضویوخراسان
جنوبیدر۲۶۳کیلومتریمشهدبودهاست .گزارشی
ازخسارت هایاینزلزلهگزارشنشدهاست.

کشفانباربزرگنگهداریداروهای
غیرمجازدرنیشابور
شجاعیمهر/فرماندهانتظامینیشابورازشناسایی
یک انبــار بزرگ داروهــای غیرمجاز و دســتگیری یک
متهم در این زمینه خبر داد.ســرهنگ حسینعلی زاده
گفت:درپیدریافتخبریمبنیبرنگهداریوفروش
داروهایتاریخمصرفگذشتهوغیرمجازتوسطفردی
سودجودریکیازمناطقشهرنیشابور،پیگیریموضوع
در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت .وی افزود:
مأموران تجســس کالنتری  ۱۴پس از بررسی صحت
خبر بــه همراه مقــام قضایی بــه محل مدنظــر مراجعه
کردند که در بازرســی از این مکان بیش از ۱۰۰۰نوع
داروی غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته به همراه بیش
از  ۱۰۰سرم به وزن تقریبی یک تن کشف کردند.این
مقام انتظامی با بیــان این که در بازرســی بعدی از این
مکانوسایلساختدندانمصنوعینیزکشفشدکه
در یک محیط کامال غیربهداشتی تهیه میشد ،اظهار
کرد :برابرنظرکارشناسان،ارزشداروهایکشفشده
 ۲۰میلیاردریالبرآوردشدهاست.

خسارت 30میلیاردیخشکسالی
بهمزارعوباغهایفریمان
اصغری/مدیرجهادکشاورزیفریمانگفت:کاهش
 70درصدی بارش ها به نسبت ســال زراعی گذشته
در فریمان و از طرفی افزایش دمای هوا و باد و خشــک
شدنآبسدفریمان(بیشاز40درصد)به محصوالت
کشاورزیوباغیکشاورزانفریمانخسارتواردکرد
کهبرآوردآنحدود 30میلیاردتومانمیشود.کاظمی
فریمانیگفت:کشاورزانفریمانیخواستارتوجهویژه
مسئوالن و دولتمردان به ارائه تسهیالت بالعوض کم
بهره،کمکهایفنیواعتباریو...هستندتابخشی
ازخسارتهایآنانجبرانشود.

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 ســه ماهه ارز حاصل از صادرات را به بانک
مرکزیبرنگردانند،درنظرگرفتهمیشود.اینطرح
از دید بسیاری از فعاالن اقتصادی یک پالس منفی
برایصادراتغیرنفتیاست؛سیگنالیکهمیتواند
به ُافتتجارتخارجیدربزنگاهمشکالتمنجرشود
وفرارسرمایههاراتشدیدکند.
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
بخــش تولید اســت .بــه هــر رو ،بــرای اخــذ چنین
تصمیماتی،ابتدابایدکارکارشناسیدرستبهعمل
آیدوتصمیمسازاناینحوزهنیزنسبتبهاقتضائات
مرتبطبابحثبازگشتارزواقعنگرباشند.
او ادامــه میدهد :تکــرار تجربه تلخ رفــع تعهدات
ارزی کــه در ادوار مختلــف اعمــال شــده و نــاکام
بوده ،همچنان ادامه دارد .هر بــار تاکید کردهایم
که ضرورتهــای بحــث صــادرات کاال و شــرایط
بازارهای هدف باید برای هر نوع برنامهریزی از این
دست ،مورد توجه قرار بگیرد اما مطالبات و نظرات
بخش خصوصی شــنیده نشــد.وی خاطر نشــان
میکند :البته گشایشهای جدیدی برای تسهیل
صادرات در قالــب ضوابط اجرایی سیاســتهای
ارزی و تجاری ،از ســوی دولت ابالغ شده که مایه
خشنودی صادرکنندگان است و امیدواریم همین
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

محمدحسینروشنک،رئیسکمیسیونتجارتاتاق
بازرگانی مشهد هم معتقد است که مجلس به جای
تصویب طرحهایی چون «جرمانــگاری وارد نکردن
ارز حاصــل از صادرات» کــه اثر آن ُافــت در آمارهای
این بخــش و خــروج صادرکننــدگان دارای اهلیت
ت را به
از چرخه فعالیت اســت ،باید دولت و حاکمی 
تدیگ رچنین
نوق 
نارزمجابکند؛آ 
یکرد 
کنرخ 
ت 
بحثهایی درباره عدم برگشــت ارز و جــر م انگاری
مطرحنمیشود.
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 
ل حاضر نیز رق م میخورد
ق در حا 
بازگردد و این اتفا 
و صادرکنندگان از گذشــته به هر طریق 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 این تصمیم شتاب زده عمل نکند چرا که
هر پالس منفی میتوانــد آثار تورمی مضاعفی را
برای جامعه موجب شود.
• اتاقبازرگانیبرایشناساییموانعصادراتو
بازگشتارز،نظراتخودراارائهکند

رئیس کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس
شورای اسالمی نیز معتقد است که امکان بازگشت
ارزحاصلازصادراتبرایبعضیبخشها،درمدت
مقرر شده سه ماهه ،وجود دارد ولی اذعان میکند
که این بحث قابل تعمیم به تمامی بخشها نیست و
طرحمذکورمیتواندمشکالتیرابرایحوزهتجارت
خارجیکشوررقمبزند.

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».
این اذعان محســن زنگنه ،عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس است .او تاکید میکند:
بررسیهایمانشانمیدهدکهدونوعصادرکننده
درعرصهتجارتخارجیکشورفعالهستند.دسته
نخســت ،فعاالن اقتصادی باســابقهای هستند که
سالهاســت در این عرصه فعالیت دارند و صاحب
شــهرت بــوده و محصوالتشــان بازارهــای هدف
مشــخصی دارد .گروه دوم فاقد اصالت بوده و تنها
در مقاطع خاصی دســت به صادرات کاال میزنند
و در دیگر موارد فعال نیستند .عمده موارد مربوط
به عدم بازگشــت ارز نیز مربوط به گروه دوم است.
ما هم اکنون در جنگ اقتصادی به سر میبریم و در
این برهه خطیر ،تصویب قوانینی که فشار مضاعف
بربخشتجارتخارجیکشورواردمیکند،اشتباه
است .راهکارهای ما باید بر اقداماتی متمرکز باشد
که روند بازگشــت ارز را در شــرایط موجود تسهیل

میکند .به هر روی هم اینک صرفا بحث بازه زمانی
 3ماهه بازگشــت ارز محل مناقشــه نیست بلکه به
اصل قانون ایراد وارد است.
وی تاکید میکنــد :بنده معتقــدم باید یــک فرایند
اعتمادســازی در کل کشــور و بــه ویــژه در بخــش
اقتصــادی ایجــاد شــود تــا صادرکننــده براســاس
فرمولهــای اقتصادی خود ،فعالیــت اش را تنظیم
کند و همه ظرفیتها نیز در مســیر تشویق و ترغیب
او برای بازگشــت ارز به جهــت تامین مالــی 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 جملــه آن که ایــن راه پیش از این هم طی شــده و
آثار نامطلوبــی 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
تشخیص اهلیت و صالحیت فعاالن حوزه صادرات
منجر میشود و بیان میکند :سالهاست در گیر و
دارایجادسامانههایمختلفنظیر«کارتبازرگانی

هوشــمند» یا «ســامانه جامع تجارت» هســتیم اما
متاسفانه هیچ کدام از این ظرفیتها به شناسایی
اهلیت فعاالن حــوزه تجارت خارجی منجر نشــده
و ضعف عملکرد دســتگاههای نظارتــی 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
بازگشت ارز است ،دشوار میسازد.
سرپرســت مرکز خدمــات بازرگانی اتاق مشــهد
خاطرنشــان میکند :اما بحث دیگری که چالش
مهمی برای حتی صادرکنندگان واقعی رقم زده،
بی توجهی مسئوالن و متولیان امر به زمانبر بودن
صادرات است .یک صادرکننده ناگزیر است تا ارز
را از طریق صرافیها یا در قالــب حوالهها یا حتی
با مخاطرات فراوان به صورت چمدانی به کشــور
بازگردانــد که حتــی همیــن اقدامات هــم هزینه
ســربار به او تحمیل میکند و باید بهایــی را هم به
واسطهها بپردازد .به نظر میرسد که این مسائل
در ارزیابیهای مسئوالن امر با غفلت یا بیتوجهی
مواجه میشــود و آثــار آن یک دور باطــل در بحث
بازگشــت ارز اســت که با چاشــنی 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
خود را بازمیگرداند؟ بررسی تجارب قبلی ،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 صادرکننــده خود را در بن بســت
مشکالتومحدودیتها،حسنکند.

