
ا����د ��ارداد ����� ��� آ���ن ��س و �زارت راه، ا����ل ����� ���� آزادراه ����-���ران را �� د���ل دارد

����� راه در آزادراه
به گفته مديران شركت ساخت آستان قدس 

گزارش
 خبری

رضوى، قرار اســت قرارداد احداث آزادراه 
مشــهد-چناران ( بخشــى از پروژه آزادراه 

مشهد-قوچان) كه شهريور ماه ســال گذشته با حضور عباس 
آخوندى، وزير وقت راه و شهرسازى، كلنگ زنى شد، بار ديگر با 
مسئوالن اين وزارتخانه به امضا برسد. البته بر اساس شنيده ها، 

ظاهرا قرارداد قبلى بين وزارت راه و شهرسازى و آستان قدس 
رضوى، قراردادى اوليه بوده و در اين نوبت با حضور وزير جديد 

بناست قرارداد نهايى اين پروژه منعقد شود...
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
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زمینه ساز سرمایه گذاری خارجه شویم
بهبود فضاى كسب وكار نيازمند عزم ملى و 
همكارى همــه  اركان نظام اســت. براى 
برون رفت از شرايط بحرانى فعلى راهى جز 
بهبود فضاى كسب وكار نداريم. بحث فضاى 
كســب وكار كه مى شــود، همه نگاه ها متوجه دولت است؛ 
درحالى كه دولت بيشترين مسئوليت را در اين حوزه دارد، ولى 
شاخص هايى كه براى ارزيابى فضاى كسب وكار ازجمله آزادى 
شخصى، آزادى تجارت، حمايت از سرمايه گذارى، تعيين شده 
ضرورت همدلى و وفاق ملى را براى تحقق اين امر حياتى ايجاب 
مى كند. اخيرا آمارى مقايسه  اى را از وضعيت كشورهاى مختلف 
راجع به فضاى كسب وكار مشاهده كردم كه گمان مى كنم براى 
خوانندگان بررسى و تحليل آن جالب باشد. مجله فوربس در 
19دسامبر2018 آخرين وضعيت فضاى كسب وكار را در دنيا 
بررسى و براى ســال2019 پيش بينى كرده است. اين آمار 
درمورد ايران نگران كننده است. براســاس اين آمار، ايران در 
ميان 161 كشــور جهان رتبه  كلى 107 را دارد و در برخى 
شاخص ها وضعيت بدترى دارد. در شاخص آزادى تجارت رتبه 
156، آزادى پولى 155، بروكراســى ادارى 147، حمايت از 
سرمايه گذارى 152 و نظام مالياتى 125 و در برخى حوزه ها 
وضعيت بهترى دارد. در شاخص نوآورى 
رتبه 65، حقوق مالكيت رتبه 91 و شاخص 
فناورى رتبه80. تحليل آين آمار نشــان 
مى دهد در حوزه هايى كه در اختيار بخش 
خصوصى بوده، وضعيت شاخص ها بهتر و 
حوزه هايى كــه در اختيــار بخش هاى 
حاكميتى بوده به علت ناكارآمدى بخش 
دولتى بدتر خواهد بود. بررسى رتبه  ساير 
كشورها نيز به ما كمك مى كند از تجربه 
موفق و ناموفق ديگران استفاده كنيم. در 
اين آمار انگلستان به لحاظ كلى در رتبه  اول 
قرار دارد و كشور ونزوئال در شاخص هاى بروكراسى و سهولت 
انجام كارهاى ادارى، منظر مالياتى و آزادى پولى در رتبه  آخر 
قرار دارد و كشور قزاقستان در شاخص حمايت از سرمايه گذارى 
خارجى در رتبه  اول قرار دارد. كشور قزاقستان توانسته است با 
وضع قوانين ويژه و ايجاد سازوكارهاى الزم جهت حمايت از 
سرمايه گذارى، ســرمايه گذارى خارجى را باوجود مشكالت 
طبيعى و جغرافيايى تشــويق كند. در قوانيــن حمايت از 
سرمايه گذارى قزاقستان تســهيالت زير براى سرمايه گذار 
خارجى فراهم  شده كه براى سرمايه گذاران خارجى جذاب 

است.
1. معافيت ماليات بر درآمد، ماليــات زمين، ماليات دارايى و 

عوارض گمركى در 10 سال؛
2. برخوردارى از كمك هاى دولتى؛

3. ثبات قوانين سرمايه گذارى؛
4. عدم نياز به اجــازه كار براى نيروهاى خارجى شــاغل در 

پروژه هاى سرمايه گذارى ...
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درباره دکتر پوران شریعت رضوی 
که روز گذشته از دنیا رفت
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مديريت تعارض خط3 بى آر تى
 شروعى براى ارائه مدل مديريت مشاركتى

يك سال از ايجاد مسير اتوبوس تندرو حدفاصل ميدان 
توحيد تا ميدان شهدا گذشت؛ طرحى كه با تصويب در 
دوره پيشين شوراى شهر، بر اساس قوانين باالدستى 
و ابالغ شــوراى هماهنگى ترافيك به عنوان باالترين 
مرجع حوزه حمل ونقل اســتان، الزم االجرا بود و در 
دوره شهردارى مهندس تقى زاده به اجرا درآمد. خط3 
بى آر تى مشهد، به طول 24كيلومتر از حرم مطهر تا 
پايانه الهيه، خط اتصال غرب و جنوب غرب مشــهد 

به مركز شــهر خواهد بود كه در صورت 
اجراى كامل، نقــش بى بديلى در كاهش 
ترافيك كريدور غربى حرم مطهر خواهد 
داشت. بدون  شك مزايا و منافع اجراى اين 
طرح بر كسى پوشيده نيست و اجراى آن 
درراستاى منافع شهر و شهروندان خواهد 
بود؛ اما چه شد كه ســال گذشته شروع 
اجراى اين طرح مثبت، با نارضايتى هايى 

در سطح شهر همراه شد؟
بايد يك بار سوار بر اتوبوس BRT خط3، 
طى مسير كنيد تا در كنار مزاياى ذكرشده، 

ايرادهاى فنى آن را درك كنيد. بعد از گذر از اعتراضات، 
از كميســيون محترم حمل ونقل توقع مى رفت كه 
به عنوان نمايندگان شــهروندان، بعد از يك ســال، 
افكارسنجى جامع و دقيقى از ذى نفعان و نحوه مواجهه 
و بازخورد آنــان و چگونگى ادامــه آن ارائه مى داد. 

به هرروى به نظر مى رسد زيرساخت معابر حدفاصل 
ميدان شــهدا تا چهارراه ابوطالب، اجراى نيمه كاره و 
ناقص طرح تنها در حدفاصل ميدان شــهدا تا ميدان 
توحيد، عدم امكان تعريض خيابان در محدوده مذكور 
و بى توجهى به زيرساخت ها و توانايى معابر، از عوامل 
مهم ايجاد چالش در مسير اجراى اين پروژه بوده اند كه 
چيزى جز تشديد ترافيك را به ارمغان نياورده است. 
آنچه امروز از خط3 اتوبوس تندرو عيان است، ايجاد 
مسيرى مملو از ترافيك در شاهراه متصل 
به حرم مطهر اســت؛ آن هــم در معبرى 
كه پيش از آن، در زمره معابر بار ترافيكى 
ســبك بود. به عالوه نارضايتى حاصل از 
ترافيك ايجادشده، دستاورد دوم اجراى 
ناقص طرح اســت. نارضايتى موردبحث، 
دقيقا همان نكته اى است كه از كميسيون 
محترم حمل ونقل انتظار بود كه مداقه اى 
در آن انجام دهد و چرايى و چيســتى و 
نحوه واكنش به آن را مطالعه كند، چراكه 
دستيابى به مشاركت فعال شهروندان و 
رسيدن به هدف شهروندمدارى، جز با بازخوردسنجى 
و انجام اقدامات اصالحى ميسر نيست. بنابراين بايسته 
بود كه به درك، احصا و شــناخت انواع مزايا و معايب 

طرح از طريق شناسايى بازخوردهاى مثبت...
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۱۰۱۰
از كيفيت نامطلوب خودروهاى داخلى كه بگذريم، نزديك به شــش ماه اســت كه وضعيت تحويل 
خودروهاى ثبت نامى مشتريان با معضالت بى شــمارى روبه روست. با وضعيت كنونى توليد و عرضه 
خودرو كه داد بسيارى  از مشتريان را درآورده است، از دستور مجلس و الزام خودروسازان به تحويل 

خودروها به قيمت قبل هم كه بگذريم...
۰۲
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کارشناس حقوق بانکی


