افتتاح دومین ورزشگاه درجه یک آسیا زیر سایه
بیتدبیری هیات فوتبال خراسان رضوی؛

افتتاح سنتی مدرنترین ورزشگاهایران

ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه2
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دنیای اقتصاد از وضعیت اجرای قانونی موثر در فضای اقتصادی کشور گزارش میدهد:

یادداشت

چرا اصالح محیط کسب و کار
به پیش نمیرود؟
علی چشمی

بهبود محیط کسب وکار؛ از حرف تا عمل

صفحه 3

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد

سالهاســت که رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی
باالی  120ام جهان است .و سالهاست که طبق پایش محیط کسب و کار مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و اخیرا اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ،مشکالتی مانند معضل دریافت وام از بانکها و تامین مالی ،نرخ باالی حق بیمه
تامین اجتماعی ،نرخ باال و قواعد پیچیده مالیاتی ،فساد اقتصادی در دستگاههای
دولتی و ضعف دادگاه ها را در رسیدگی به دعاوی کسب و کارها کاهش نیافته است.
چرا بهبودی حاصل نمیشــود؟ در حالی که  6ســال از تصویب قانون بهبود
مستمر محیط کسب و کار گذشته است و با این که در اوایل امسال دولت مصوبه
ای داشته است برای این که نماگرهای  10گانه شاخص سهولت انجام کسب و
کار بانک جهانی باید بهبود یابد و به این منظور به دستگاههای اجرایی ماموریت
داده شده است .و با این که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول
رئیس جمهور مصوبهای داشته است درباره «استقرار و توسعه مرکز ملی پایش
محیط کسب و کار کشور» زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی .و سالهاست که
این وزارتخانه و اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی و سایر تشکلهای
بخش خصوصی برای بهبود این محیط تالش می کنند .واقعاً چرا «با وجود این
که همه برای پیشبرد امور خود را میآرایند اما کسی به پیش نمیرود؟» دو مانع
مهم اصالح محیط کسب و کار در ایران را چنین میتوان برشمرد:
نظام بوروکراتیک (دیوانساالری یا نظام اداری) در ایران به پشتوانه منابع نفتی
چنین تعریف شــده اســت که الزم نیست خادم تولیدکنندگان باشد بلکه باید
کنترلکننده و در مواقعی مانع آنان باشد به ویژه زمانی که درآمد نفت محدود
میشود .دو دسته ادارات دولتی وجود دارد :برخی اداره دخل برای دولتند مانند
اداره مالیات و برخی اداره خرجند که به ازای خرج باید خدمتی به تولیدکنندگان
ارائه کنند مانند اداره اســتاندارد ،صنایع ،تامین اجتماعی ،بهداشت ،غذا و دارو،
کشاورزی ،آب ،برق ،مخابرات ،محیط زیست ،شهرداری ،دادگستری و غیره ،اما از
سالهای دوره جنگ و سالهای اوایل دهه  1370که دولت مشکل مالی پیدا کرد
همه ادارات شدهاند ادارات دخل.
ادامه در صفحه 2

گزارشی از برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در طرقبه:

تابویلغوکنسرتدرمشهدشکستهشد؟
صفحه 4

صبح دیروز انجام شد؛

صدورحکمشهردارمشهد
ازسوی وزیرکشور
صفحه 4

ت نام 58هزار تبعه خارجی غیرمجاز
شناسایی و ثب 
در خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران
خارجی خراسان رضوی گفت 58 :هزار تبعه خارجی
دارنده مدارک اقامتی نامعتبر و یا فاقد مدرک ،در
چارچوب طرح سرشــماری اتباع غیرمجاز در این
استان شناسایی و ثبت نام شدند.
به گزارش ایرنا ،محمد عجمی افزود :این طرح به منظور

ساماندهی وضعیت اتباع غیرمجاز همزمان با کشور در دو
مرحله اجرا شد .در مرحله نخست از پنجم اسفند پارسال
تا  26خرداد امسال ویژه اتباع خارجی فاقد هر نوع مدرک
اقامتی در مجموع  53هزار نفر در خراســان رضوی ثبت
نام کردند .وی ادامه داد :در مرحله نخســت زنان و مردان
خارجی که یکی از آنها دارای کارت آمایش مرحله یازدهم
بوده اما همســر و فرزندانشان فاقد مدارک اقامتی بودند،
اعضای خانواده دانش آموزان غیرمجازی که در سالهای 94
و  95در مدارس دولتی ثبت نام شــدهاند و مردان خارجی
فاقد مدارک اقامتی که با زنان ایرانی ازدواج کردهاند اما خود
و فرزندانشان فاقد مدارک اقامتی بودند ،ثبت نام شدند.
مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی خراســان
رضــوی گفت :در مرحله دوم از  17مرداد گذشــته تا 26
شهریور جاری اتباع افغانستانی دارای مدارک نامعتبر اعم از
آمایش مرحله اول تا نهم ،دارندگان گذرنامه دارای روادید و

پروانه اقامتی نامعتبر و تاریخ گذشته شرکت کردند.
وی افــزود  :در مجمــوع در این مرحله از طرح نیز پنج
هزار تبعه خارجی دارای مدارک اقامتی نامعتبر در خراسان
رضوی ثبت نام شدند .عجمی ادامه داد :بر این اساس تقریبا
اکثر اتباع خارجی غیرمجاز در قالب شــش گروه در طرح
سرشماری شرکت کردهاند اما درصد کمی که در هیچ یک
از این شــش گروه جای نمیگیرند و هیچ مدرکی ندارند
باقی ماندهاند .وی گفت :فعال این افراد سرشماری میشوند
تا بعد از آن دولت جمهوری اسالمی ایران درباره وضعیت
مدارک آنها تصمیمگیری کند .بر اساس برآوردها جمعیت
اتباع خارجی غیرمجاز ساکن در خراسان رضوی حدود 70
هزار نفر است .بر اساس آمارهای اداره کل امور اتباع خارجی
خراسان رضوی هم اکنون  320هزار نفر تبعه خارجی در
این استان سکونت دارند تنها  150هزار نفر آنها دارای کارت
آمایش و مدارک اقامت قانونی هستند.

اعطای تسهیالت به چهار هزار و 365طرح اشتغال
در خراسان رضوی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی
گفت :از ابتدای امســال تاکنون چهار هزار و  365طرح
کوچکاشتغالزایکمیتهامداد،سازمانبهزیستیومشاغل
خانگی در سطح این استان تسهیالت دریافت کرد هاند.
به گزارش ایرنا ،علی رسولیان افزود :در این چارچوب 560
میلیارد ریال تسهیالت به طرحهای کوچک و اشتغالزا در
خراسان رضوی پرداخت شده است .وی ادامه داد :امسال

بخشی از اشتغال برنامهریزی شده از محل اشتغالهای خرد
و کوچک و قسمتی هم از محل راهاندازی واحدهای تولیدی
صنعتی و کشاورزی ،گردشگری و خدمات برنامهریزی شده
است .مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی
همچنین گفت :از ابتدای امسال در حوزه صنعت نیز بخشی
از واحدهای بزرگ همچون صنایع فوالد بهرهبرداری شده
که همزمان با ایجاد اشتغال ،ظرفیت تولیدی استان را نیز
در حد قابل توجهی افزایش داده است.
وی افزود :طرح های فوالدی با ظرفیت  17.5میلیون تن
کنسانتره و  15میلیون تن گندله که در آغاز دولت یازدهم
در حد تحویل زمین بود هماکنون بطور متوسط پیشرفت
اجرایی باالی  70درصد دارند و  2واحد آن بهرهبرداری شده
و سه واحد آماده افتتاح است.
رســولیان حجم ســرمایهگذاری اولیه را در واحدهای
فوالدسازی خراسان رضوی پنج هزار و  260میلیارد ریال
ذکر و بیان کرد :هماکنون این رقم به  45هزار و  290میلیارد

ریال رسیده است .وی ادامه داد :در آغاز کار دولت یازدهم
یک واحد  2.6میلیون تنی تولید کنسانتره و ظرفیتی معادل
 900تن گندله در خراسان رضوی نیمه فعال بود که ظرف
سه سال اخیر به ظرفیت کامل رسیده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی
گفت :واحد کنسانتره سنگان پارسال و واحد گندله فوالد
مبارکه در این منطقه با ظرفیت پنج میلیون تن ماه گذشته
با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت بهرهبرداری شد .فوالد
اپال پارسیان سنگان هم با ظرفیت پنج میلیون تن و واحد
گندلهسازی فوالد خراسان در نیشابور با ظرفیت  2.5میلیون
تن هماکنون آماده بهرهبرداری هستند .فوالد پارس سبزوار
نیز با ظرفیت  800هزار تن تا نیمه دوم امســال تکمیل
میشود .وی افزود :بقیه واحدها هم تا انتهای امسال به انجام
میرسند .از محل واحدهایی که امسال بهرهبرداری شده و
یا آماده راهاندازی هستند چهار هزار نفر اشتغال مستقیم
ایجاد شده است.

برادر ارجمند جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار متخصص مشهد

انتصاب شما توسط وزیر محترم کشور و انتخاب جنابعالی را به سمت شهردار پایتخت فرهنگی جهان اسالم تبریک میگوئیم.
توفیق روزافزون تان را در خدمت به مجاوران و زائران حضرت رضا(ع) آرزومندیم.
دنیای اقتصاد

گزینههای استانداری خراسان رضوی بررسی میشود:

خیابانبهاردرانتظارمیهمانجدید؟
صفحه 4

معاون استاندار خراسان رضوی:

پارلمان مجازی زنان خراسان رضوی
راهاندازی میشود
صفحه4

عکس :گروه گردشگری مارکوپولو

دانشگاه فردوسی مشهد
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خبر
یادداشت

چرا اصالح محیط کسب و کار
به پیش نمیرود؟
علی چشمی*
ادامه از صفحه اول
هرچه تمایل و تالش این ادارات برای دخل بیشــتر میشود یعنی
هزینههای کسبوکارها ببشتر و محیط کسب و کار هم بدتر .در این
شرایط ،هیچ نیرویی نمیتواند مانع این بوروکراسی و بوروکراتهای
آن شــود مگر نیروهای دموکراتیک که از دل نظام انتخاباتی ســالم
بیرون میآیند.
دانش الزم برای اصالح محیط کسب و کار وجود ندارد .این دانش
مورد نیاز ابعاد گوناگونی دارد.
 .1دانش الزم در سیاســتگذاران اقتصادی کشــور درباره محیط
کسب و کار چندان فراتر از دانستن رتبه ایران در جهان نیست .این
سیاستگذاران تاکنون مطالعهای جامع و عمیق درباره فازهای بهبود
محیط کســب و کار و تجربههای ســایر کشورها نداشتهاند .در سال
 1392که کلینتون به ریاست جمهوری آمریکا رسید ال گور ،معاون
خود را ،مامور کرد که بررسی کند چرا هزینه اجرایی دولت باالست
و رضایت از خدمات دولتی پایین است؟
وی بعد از شش ماه گزارشی تهیه کرد که به صورت کتابی با عنوان
«کتاب نبرد با بوروکراسی :از تشریفات بیهوده اداری تا حصولبه نتایج
مطلوب» در ایران هم منتشر شده است .این گزارش مبنای اصالحات
اساســی در دوره کلینتون بود و وی دولتی با کسری بودجه تحویل
گرفت و با مازاد بودجه تحویل داد.
 .2دانش الزم در متخصصان کشور است .چند صاحبنظر تخصصی
محیط کسب و کار در رشتههای مختلف در کشور وجود دارد؟ اکثر
افرادی که در این زمینه کار میکنند به صورت کامل بر اصالح محیط
کسب و کار متمرکز نیستند .هرچند همایشهای تخصصی ساالنه و
ارکان اجرایی مربوطه در دولت و مجلس و اتاقهای بازرگانی تاحدودی
دارد این نقیصه را کاهش میدهد.
 .3دانش الزم در مدیران دســتگاههای اجرایی در سطوح استانی
اســت .نقشه راه مدونی چه در بین مدیران دستگاههای سیاستگذار
مانند استانداری ،سازمان برنامه و بودجه و سازمان اقتصادی و دارایی
و چه در بین ســایر ادارات برای اصالح محیط کســب و کار استانی
دیده نمیشــود .این مدیران به قدری درگیر مســائل روزمره و امور
جزئی هســتند که فرصتی برای پایش و اصالح نواقص محیط کسب
و کار ندارند.
 .4دانش عموم مردم به ویژه تولیدکنندگان و رســانهها نیز در این
زمینه اهمیت زیادی دارد .دانش منســجم از هزینههای تحمیلی به
کسب و کارها در ایران ،از سهولت تولید در سایر کشورها ،از نرخهای
پایین مالیاتها ،حق بیمه تامین اجتماعی و نرخ بهره کشورهای دیگر
باید تولید شــود و توســط رسانهها منتشر شــود .تا قدرت اعتراض
تولیدکنندگان در دســتگاههای اجرایی و عرصه عمومی بیشتر شود.
تولیدکننــدگان تا کی باید گزینه خــروج از تولید را انتخاب کنند؟
خروج از تولید ،هزینههای اجتماعی زیادی دارد اما چون هزینه گزینه
اعتراض و اصالح برای تولیدکنندکان انفرادی در جامعه باالست آنها
مجبور میشوند گزینه خروج را انتخاب کنند.

خبر

سود  18درصدی پیشفروش خودرو،
فرصتی مناسب برای خودروسازان
دنیای اقتصاد -عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن مشهد با بیان اینکه طرح پیشفروش خودروها با نرخ
ســود  18درصد برای خودروسازان یک فرصت مناسب ایجاد
میکند ،تصریح کرد :فکر میکنم این طرح بیش از آنکه برای
صنعت خودرو و خودروسازان ضرر داشته باشد ،بهتر خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،محمدمهدی سیادت ،درباره مصوبه بانک مرکزی
در خصوص الزام خودروســازان به پیشفروش خودروها با نرخ ســود
 ۱۸درصد اظهار کرد :اصوال سیاســت بانک مرکزی سیاستی مربوط
به خودروسازان نیست.
در واقع یک سیاســت پولی است و تمام کسانی که میخواهند در
بازار پولی به نحوی دخالت کنند را شامل میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن مشهد در پاسخ
به این سوال که آیا این نرخ درصد سود باعث کاهش تمایل خودروسازان
برای پیش فروشمیشود ،خاطرنشان کرد :زمانی که شرایط برای همه
یکسان باشد و شرایط سود بانکی به  ۱۵درصد برسد ۱۸ ،درصد سود
پیشفروش نیز همان مطلوبیت خودش را دارد.
ســیادت افزود :فکر میکنم ما با یک موج خرید خودرو نسبتا قوی
روبهرو خواهیم بود؛ به خاطر اینکه روند کاهش نرخ پول از نرخ ســود
بانکی با همان درصدهای اندک ،برای مردم قابل محاسبه میشود.
وی با بیان اینکه طرح پیشفروش خودروها با نرخ ســود  18درصد
برای خودروسازان یک فرصت مناسب ایجاد میکند ،تصریح کرد :در یک
دهه گذشته یکی از کاالهایی که مردم روی آن سرمایهگذاری میکردند،
خودرو بود .فکر میکنم این طرح برای صنعت خودرو و خودروسازان
بهتر خواهد بود تا اینکه این مصوبه برای آنها مشکلی را ایجاد کند.
این کارشــناس اقتصادی عنوان کرد :زمانــی که بانک مرکزی این
مصوبه را اعالم کنــد ،اگر فردی بخواهد پولی در بانک قرار دهد15 ،
درصد ســود بانکی به وی تعلق میگیرد ولی اگر آن فرد خودرویی را
خریداری کند ،تا زمانی که خودرو به وی تحویل داده نشــود سود آن
بر مبنای  ۱۸درصد محاســبه میشود .در واقع در این ماجرا آن فرد
 ۳درصد ســود بیشتر از بانک خواهد گرفت .در دورههای قبل همین
امر در بازار یک عرف و یک روند تصویب شده و شناخته شدهای بود.
سیادت ادامه داد :وقتی که خالف بانکی و مالی میبینیم ،باید راههای
درست پیش بگیریم .دولت نمیتواند وامهای ارزانتر از سیستم بانکی
بدهد چون منابع محدودی در اختیار دارد .دولت باید قاطع و ســریع
عمــل کند و از این به بعد نیز اگر بانک مرکزی قاطع برخورد نکند و
سایر قوا حمایت الزم را نداشته باشند ،این مساله ادامه خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن مشهد تصریح
کرد :در حال حاضر این مساله مشکالتی را ایجاد کرده چون از آن سود
کاذب بانکی قبلی کاسته شده و مردم دیگر درآمدهایی مانند گذشته
ندارند .از طرفی دیگر پول آنها در کســب و کار نیز وارد نشده است.
منابع باید ســریعتر به سمت تولید برود تا سودجویان از بورسبازی و
داللبازی ناامید شوند.
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افتتاح دومین ورزشگاه درجه یک آسیا زیر سایه بیتدبیری هیات فوتبال خراسان رضوی؛

افتتاح سنتی مدرنترین ورزشگاه ایران

دنیــای اقتصاد -دیــدار افتتاحیه
مجهزترین و مدرنترین اســتادیوم
فوتبال ایران در حالی در مشهد برگزار
شد که بیتدبیری هیات فوتبال خراسان
رضوی از شیرینی این رویداد هاست.
ورزشگاه امام رضا (ع) در مشهد ،دومین
ورزشگاه درجه یک آسیا و با گنجایش 25
هزار تماشاگر است که مراحل ساخت آن از
سال  1380آغاز شده بود .این ورزشگاه که
متعلق به آستان قدس رضوی است با آخرین
الگوهــای جهانی همخوانــی دارد و اولین
ورزشگاه مسقف ایران به شمار میرود و گفته
میشود برای ساخت آن  1700میلیارد ریال
هزینه شده و قرار است رویدادهای بین المللی
و بازیهای تیمهای فوتبال مشهدو تیم ملی
در این ورزشگاه انجام شود .بیتردید برگزاری
دیدارهــای مهم و ملی در این ورزشــگاه و
میزبانی مشهد از دیدارهای بینالمللی آثار
مطلوبی بر اقتصاد مشهد نیز خواهد داشت.
در مراســم دیدار افتتاحیه این ورزشگاه،
رئیــس و جمعی از اعضای هیات رئیســه
فدراسیون فوتبال ،مسئوالن ورزش استان،
آستان قدس رضوی و برخی از مدیران دولتی
حضور داشتند اما نکته جالب توجه که سر و
صدای زیادی را به ویژه در فضای مجازی به
پا کرد دعوت شدن تنها  13عضو مرد شورای
شهر مشهد به این مراسم بود.
دعوت نکردن از دو بانوی عضو شــورای
شهر در این مراسم باعث شد تا برخی دیگر
از اعضــا نیز در اعتراض بــه این موضوع از
حضور در ورزشــگاه امتناع کرده و برخی از
آنها در پستهای اینستاگرامی خود ،دلیل این
موضوع را اعتراض علیه تبعیض فدراسیون
فوتبال عنوان کردند.
به گزارش برخی رســانهها« ،حضور زنان
مدیر در ورزشگاه آزادی ،اتفاق بدون سابقهای
نیست؛ پیشتر مسئوالن زن دیگری ازجمله
معصومه ابتکار و شــهیندخت موالوردی،
معاونان رئیسجمهور ،در ورزشــگاه آزادی
و در بازیهای مهم حضور داشــتهاند و این
موضوع بهعنوان یــک روند بدون مقاومت
اجرا میشده اســت و سابقهای از ممانعت
یا دعوتنشدن به شــکلی علنی را از زنان
مسئول شاهد نبودهایم .همانطور که طیبه
سیاوشــی ،نماینده مردم تهران در مجلس
شــورای اسالمی ،پیش از این برای دیداری
به مراتب بزرگتر مثل دیدار ایران و سوریه
در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی
 2018روسیه ،بدون هیچ مشکلی مسابقه را
از جایگاه ویژه تماشا کرد».
در هفتههای اخیر حضور زنان ایرانی در
ورزشــگاهها به موضوع داغ روز تبدیل شده
و موالوردی ،دستیار ویژه رئیس جمهور در
امور حقوق شهروندی نیز در این رابطه ماده
 89حقوق شهروندی را به مسئوالن مربوطه
یادآوری کرده ،اما عجیب اســت که برخی
مسئوالن آســتان قدس با چه استدالل و
توجیهی حتی از ورود منتخبان مردم مشهد
در شورای شهر ممانعت کردهاند.
zتناقضگویی مسئوالن ورزشی

بــا اينکه رئیــس هیات
فوتبال خراسان رضوی
دیروز اعالم کرده بود که
دعوت نکــردن از زنان
شورای شهر به این مراسم
از سیاستهای فدراســیون فوتبال است اما
مهدی تاج ،در مصاحبهای در حاشیه مراسم
این موضوع را رد کرد.
مهدي برادران رئیس هیات فوتبال استان،
در گفت و گو با ایســنا درباره داليل دعوت
نكردن از اعضاي زن شوراي شهر مشهد در
مراسم افتتاحيه ورزشگاه امام رضا(ع) ،اظهار
كرد :به هر حال اين سياســت فدراســيون
فوتبال اســت .ما از تهران هم كه پرسيديم
سياســت كلي فدراسيون فوتبال اين است
كه در مسابقههاي دوستانه و همه رقابتها
بايد اينگونه رفتار شود و تعجب ميكنم كه
خبرنگارها از اين موضوع بياطالع هستند!
او در پاســخ به اين ســوال كــه اگر اين
رويه امري طبيعي است ،پس چطور طيبه
سياوشي ،نماينده مجلس در ديدار ايران و
سوريه در ورزشگاه حاضر شد؟ تصريح كرد:
من نميدانم و اطالعي درباره اين قضيه ندارم.
وي تاكيد كرد :ما از فدراســيون پرسيديم،
بانوان در جلســه افتتاح شركت كنند؟ اما
فدراســيون اجازه حضور آنها را در مسابقه
فوتبال نداد .من بايد درباره اين مساله دوباره
از آقاي «ساكت» پرس و جو كنم.

zتاج :هیچ نظری درباره نیامدن بانوان به
مراسم افتتاحیه نداشتیم

اما مهدی تــاج ،رئیس
فدراسیون فوتبال ایران در
حاشــیه برگــزاری این
مراســم بــه خبرنگاران
گفت :فدراســیون هیچ
اظهار نظری درباره ورود بانوان به این ورزشگاه
نداشت .ما خودمان در اینجا مهمان هستیم.
سیاست ما درباره حضور بانوان در ورزشگاه
همان سیاست وزارت ورزش و جوانان است.
zاستداللها برای دعوت نشدن زنان شورای
شهر منطقی نیست

شهناز رمارم عضو شورای
شهر مشهد در واکنش به
صحبتهای رئیس هیات
فوتبال خراســان گفت:
«اينگونه اســتداللها
اصال منطقي و درســت نيســت .ببينيد،
استدالل آقايان اين است كه به اين علت از
ورود خانمهــا به ورزشــگاهها جلوگيري
ميشود كه مبادا شاهد صحنههاي نامناسبي
از سوي تماشاچيان باشيم يا احيانا به آنها
توهيني شود .اين موضوع ،مسالهاي است
كه بايــد در مورد آن مســئوالن و وزراي
مربوطــه و فعاالن حقــوق زنان صحبت و
اظهارنظر كنند .ولي در اين مورد به خصوص
و در حالي كه قرار است مسئوالن اين مراسم
بازي افتتاحيه را از ســالن  VIPورزشگاه
كه در آن فقط مسووالن و ميهمانان تردد
و حضور دارند ،ببينند ،ديگر اين توجيهها
اصال قابل قبول نيست».
وی افزود« :دولت همواره برنقش زنان و
جايگاه آنها و لزوم حضور آنها در عرصههاي
مختلف اجتماعي ،ورزشــي ،فرهنگي و...
تاكيــد دارد و بارهــا و بارهــا از آن در
قالب شــعارهايي گوناگون استفاده كرده و
درشــرايطي كه وزير ورزش و جوانان نيز
بارهــا بر لزوم تســهيل ورود خانوادهها به
ورزشــگاهها تاكيد كرده است ،ما به عنوان
نمايندگان بانوان شهروندان مشهد و استان
خراسان رضوي از دولت و مسئوالن كشوري
انتظار داريم كه جهت ايفاي حقوق بانوان و
جلوگيري از تكرار چنين مواردي ،اين مساله
را بــا جديت پيگيري كنند تا بانواني كه با
كولهباري از اميد ،ســاعتها در صفهاي
طوالنــي منتظر ماندند تا به رئيسجمهور
منتخب و اعضاي شوراي شهر مورد تاييد
ليست اميد راي بدهند ،نااميد نشوند».
zمسئوالن استانی توپ را در زمین فدراسیون
فوتبال نیندازند

پروانهسلحشوری،نماینده
مجلس شورای اسالمی،
در واکنش به این اتفاق،
گفت :فدراسیون فوتبال
در جایگاهی نیســت که
مانع حضور مسئوالن خانم کشور در مراسمی
شود و مجلس از ابزارهای نظارتی ،موضوع را
از وزارت ورزش پیگیــری میکند .او گفت:
جای تعجب دارد درحالیکه فراکسیون زنان
مجلس پیگیر حضور خانوادگی تماشاگران
در استادیومهای ورزشی است ،چنین اقدامی
در مشهد صورت گیرد و این امر بههیچوجه
پذیرفته نیست.
او با بیــان اینکه دعوتنکــردن از زنان
شورای شهر مشــهد برای افتتاح ورزشگاه
امام رضا (ع) با هیچیک از پروتکلهای موجود
همخوانی ندارد ،درباره اینکه عنوان شده است
دعوتنكردن از خانمهای عضو در شــورای
شهر مشهد سیاست فدراسیون فوتبال بوده
اســت ،گفت :فدراسیون فوتبال و آقای تاج

چنین جایگاهی را ندارد که بخواهد دستور
دعوتنکردن از مسئوالن خانم کشور را بدهد.
سلحشــوری اظهار کــرد :وزارت ورزش
و جوانــان باید پاســخگوی مجلس در این
زمینه باشد و این موضوع پس از بازگشایی
تعطیالت تابستانی مجلس در قالب استفاده از
ابزارهای نظارتی از وزارتخانه پیگیري میشود.
او گفت :آقای تاج باید نســبت به این اتفاق
در مشــهد که به فدراسیون فوتبال نسبت
داده شده ،پاسخگو باشد .از سوی دیگر باید
بررسی کرد که مسئوالن استانی توپ را در
زمین فدراسیون فوتبال نیندازند و دراینباره
خودسر عمل نکرده باشند.
سلحشوری در ادامه اظهارات تاج ،رئیس
فدراسیون فوتبال کشور درباره حضورنيافتن
زنــان در اســتادیومهای ورزشــی و نبود
زیرســاختهای الزم برای حضور زنان و در
ادامه برخی اخبار درباره مسقفکردن بخشی
از ورزشــگاهها برای زنان را غیرکارشناسی
خواند و گفت :چنین اظهارنظرهایی پس از

گذشت  ٤٠سال از انقالب اسالمی بههیچوجه
موجه نیست.
zپیروزیمنتخبمشهددربرابرمنتخبکربال

به گزارش ایرنا ،در دیدار افتتاحیه ورزشگاه
امام رضا(ع) که با حضــور حدود  11هزار
نفر برگزار شد ،تیم فوتبال منتخب مشهد
با نتیجه ســه بر یک تیم منتخب کربال را
شکست داد .ترکیب تیم مشهد منتخبانی
از بازیکنان تیمهای پدیده و سیاه جامگان
بوده و رضا مهاجــری و اکبر میثاقیان نیز
ســرمربی و مدیر فنی تیم بودند و ترکیب
تیم کربال را بازیکنانی از لیگ فوتبال عراق
تشکیل داده بود.
از نکات قابل توجه این مراسم خداحافظی
رضا عنایتی آقای گل لیگ برتر و محســن
ترکی داور بینالمللی فوتبال کشور بود که
برای چندمین بار انجام شد .رضا عنایتی و
محســن ترکی پیش از این نیز از مسابقات
فوتبال خداحافظی کرده بودند.

دیدگاه

مشهد ،فرصتی بی نظیر برای صنعت IT
دنیای اقتصاد -دنیای امروز به شکل گریزناپذیری تبدیل به دهکدهای جهانی با
ارتباطات گسترده و عمیق شده است .در چنین شرایطی ،اطالعات و فناوری استفاده
از آن ،به عنوان یکی از کلیدهای اصلی در توسعه کشورها مخصوصا کشورهای جهان
سوم مطرح می شود.
از سوی دیگر توریسم نیز به فراخور گذشت زمان به عنوان صنعتی درآمدزا و نجات
دهنده برای کشورهای مختلف در آمده است به گونه ای که درآمدهای حاصل از آن
در برخی کشورها چندین برابر درآمدهای سرشار نفتی است.
اشتغال زایی مولدی که کسب و کار الکترونیکی ( )ICTدر شرایط کنونی جهان
ایجاد کرده است ،فرصتی برای به کار گیری افراد مختلف با سطوح دانش و تخصص
در نقاط مختلف جهان و در داخل کار گروه های تیمی شبکه ای است.
ناگفته پیداست که صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ،امروزه نقش بی بدیلی در
توسعه پایدار ایفا کرده و همه جنبه های زندگی انسان امروزی را تحت تاثیر قرار داده
است .در هزاره سوم )IT(،به عنوان عمدهترین محور تحول و توسعه در جهان منظور
شده است و دستاوردهای ناشی از آن ،آن چنان با زندگی مردم عجین شدهاست كه
ی گردانی از آن ،اختاللی عظیم در جامعه ،رفاه و آسایش مردم به وجود میآورد.
رو 
مشهد اولین شهر هتلداری و دومین شهر صنعتی کشور است و درسال های اخیر
نیز گام های ارزشمندی در این زمینه برداشته شده است.
بسیاری از سرمایه ها از بخش صنعت به حوزه  ITکوچ کرده وما معتقدیم بسیاری
از صنعتگران کشور حاضرند از استارت آپ ها استفاده کنند و برای توسعه کسب و کار
خود در این حوزه سرمایه گذاری کنند .از طرفی مشهد بواسطه شرکت های بزرگ
و بستر مخابراتی که دارد می تواند  ITرا به رشد و تعالی برساند .شهری که از نظر
بودجه زیرساختی به راحتی می تواند نیازهای این حوزه را پوشش دهد و ظرفیت این
کار را دارد که به صورت بین المللی فعالیت کند.
از سویی دیگر سالهاست بر طبل تمرکز زدایی از پایتخت کوبیده می شود ولی
اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است که شاید یکی از علل و عواملش نبود
زیرساخت مناسب در شهرستانهاست اما درصنعت  ITاینگونه نیست.
بسترهای ارتباطی داخل مشهد ارزانتر هستند و دسترسی به آنها نیز راحتتر است.
بازار کار در مشهد به دلیل گستردگی مسافران بسیار عالی است و فرصت و بستر بسیار
مستعدی برای شرکت های  ITاست .حضور ساالنه بیست و پنج میلیون مسافر در
مشهد بهواسطه بارگاه علی بن موسی الرضا ،این شهر را به پیشانی تجارت ایران تبدیل
کرده به نحوی که شروع هر کار و کسبی از این شهر می تواند رویایی جلوه کند.
با توجه به فضایی که در چند سال گذشته در مشهد شاهد بودیم دور از دسترس
نیست به عنوان قطب  ITایران در منطقه قدرت نمایی کنیم.
برندهای بزرگی شکل گرفتند و پروژه های بزرگی از مشهد شروع شده و به شهرهای
دیگر ایران رسیده است .نرم افزار حسابداری محک ،آپ اجتماعی گپ ،پیام صوتی
آوانک ،شرکت ایران سرور که بین اللملی کار می کند و تاچ سی از آن جمله اند.
با نظر به تغییر مدیریت شــهری بواســطه انتخابات شورای شهر و توجه ویژه
نمایندگان منتخب مردم و شهردار مشهد و با عنایت به نکاتی که ذکر شد ،اگر
اندک توجه مدیران شــهری و دولتی بر حوزه  ITمتمرکز شود ،دور از دسترس
نیست زمانی که بگوییم همان طور که تهران پایتخت سیاسی ایران است ،مشهد
هم پایتخت  ITایران است تا تبلور این صنعت ،نجات بخش اقتصاد خرد وکالن
باشد و شاهد ایجاد اشتغال مولد بوده و گامی موثر در راستای تمرکز زدایی از تهران
برداشته شود .به امید آن روز...
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گزارش

دنیای اقتصاد از وضعیت اجرای قانونی موثر در فضای اقتصادی کشور گزارش میدهد

بهبود محیط کسب وکار؛ از حرف تا عمل

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -قانون بهبود محیط کسب و کار در سال  1390در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید؛ این قانون در راستای حمایت از تولید و
کسب و کار تصویب شد و اجرای صحیح و مطلوب آن میتوانست تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور داشته باشد اما موانع گوناگون کسب و
کار در کشور در سالهای گذشته گاها باعث تعطیلی واحدهای تولیدی مختلف در عرصههای گوناگون شده و بسیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند عدم اجرای
صحیح این قانون باعث ورشکستگی و یا تعطیلی برخی از واحدها شده است.
امروزه ،بهبود محيط كسب وكار يكي از مهمترين راهبردهاي توسعه اقتصادي در هر كشور به شمار ميرود و عالوه بر آن هر چه محيط كسب و كار در يك
كشور شرايط بهتري داشته باشد ،بهرهبرداري از فرصتهاي كارآفريني بيشتر و هر چه بهرهبرداري از فرصتهاي كارآفريني در جامعهاي بيشتر باشد ،عملكرد
اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر ميشود .از طرفی دیوانساالری گسترده و بروکراسیهای اداری پیچیده ،سیاستگذاریهای
نادرست ،واردات بیرویه و نابخردانه ،باال بودن نرخ سود سپردهها و تسهیالت بانکی و ...به عنوان مهمترین موانع بهبود فضای کسبوکار مطرح میشوند؛
همچنین کارشناسان مشکالت نهادی و قانونی از جمله مالیات ،قانون کار ،سازمان تأمین اجتماعی و  ...را به عنوان بخشی دیگر از این موانع برمیشمارند.

zرتبه  120ایران در جهان
بانــک جهانی در تازهترین گزارش خود موســوم به
«گزارش فضای کســب و کار  »2017به مقایسه 190
کشور جهان از نظر سهولت فعالیتهای اقتصادی و وضعیت
فضای کسب و کار آنها پرداخته است .براساس ارزیابی این
نهاد بینالمللی ،فضای کسب و کار در ایران بدتر شده
است .ایران امسال در ردهبندی جهانی فضای کسب و
کار در میان  190کشور  3پله نزول داشته و در رده 120
جهان قرار گرفته است.

گذشته خود رتبه  118را برای ایران در نظر گرفته بود
اما در گزارش جدید رتبه ایران برای ســال قبل را 117
اعالم کرده است.
براســاس ماده  4قانون بهبود محیط کســب و کار
اتاقهای بازرگانی موظفند به منظور اطالع سياستگذاران
از وضعيت محيط كسب وكار در كشور ،شاخصهاي ملي
محيط كسب وكار در ايران را تدوين و به طور ساالنه و
فصلي به تفكيك استانها ،بخشها و فعاليتهاي اقتصادي،
سنجش و اعالم کنند .اتاق ايران با همكاري كارشناسان
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي در قالب اجراي
يك طرح پژوهشي در سال  ،1394نسبت به شناسايي و
معرفي شاخصهاي ملي پايش محيط كسب وكار اقدام
کرد و اجراي طرح ملي پايش محيط كسب وكار در اواخر
سال  1395را با همكاري اتاقهاي تعاون و اصناف ايران
در دســتور كار خود قرار داد .نتايج پايش ملي محيط
كسب و كار ايران در پاييز  ،1395رقم  5/86را به عنوان
شاخص ملی به دست میدهد حال آنکه نمره بدترين
ارزيابي  10است و شاخص پاییز اندكي بهتر از وضعيت
اين شاخص در آخرين ارزيابي مركز پژوهشهاي مجلس
در تابستان1395با ميانگين 5/93بوده است .همچنين
اين ارزيابي بيانگر آن است كه از نظر فعاالن اقتصادي
مشاركت كننده در اين پايش ،محيط كسب وكار ايران
در پاييز  1395در مقايسه با فصل مشابه سال قبل اندكي
مساعدتر شده است.

در عین حال بانک جهانی ارزیابی خود از جایگاه ایران
در ردهبندی سهولت کسب و کار در سال گذشته را نیز
اصالح کرده است .این نهاد بینالمللی در گزارش سال

zوضعیـت متغیـر محیـط کسـب و کـار استـان
در سال گذشته
شاخص کســب و کار خراســان رضوی در ارزيابي

دشواري تامين مالي از بانكها ،بيثباتي
و غيرقابل پيشبيني بودن قیمتها (مواد
اوليهومحصوالت)،بيثباتيسياستها،
مقررات و رويههاي اجرايي ناظر به
كسبوكار ،موانع اداري كسب و كار
(ادارات و دستگاههاي اجرايي مرتبط
با كسب وكار) و رویههاي غيرمنصفانه
و ناعادالنه مميزي و دريافت ماليات
مهمترین موانع کسب و کار بیان شده در
این پایش از سوی اتاق بازرگانی ،اتاق
تعاون و اتاق اصناف ایران بوده است

طرح پايش در پاييز  ،1395عدد  5.68بوده اســت و
نتایج نشان میدهد از منظر وضعيت مؤلفههاي محيط
كسبوكار ،استانهاي كهگيلويه و بويراحمد با شاخص
 ،6.88كردستان با  6.69و ايالم با شاخص  6.51داراي
محيط كسب وكار نامساعدتر و استانهاي مازندران با
عدد  ،5.40تهران با  5.54و گيالن با شــاخص 5.55
داراي محيط كســب وكار مساعدتري نسبت به ساير
اســتانها بودهاند .عدد شاخص براي حدود  75درصد
استانهاي كشور از رقم شاخص ملي فضاي كسب و كار
باالتر بوده كه نشانگر وضعيت نامناسب اين شاخص در
اكثر استانها نسبت به شاخص ملي است.
در زمستان  95هم شاخص ملی عدد  5.83به دست
آمده که اندکی بهتر از ارزیابی فصل گذشته بوده است .در
زمستان  95در مجموع تعداد  4027واحد مورد ارزیابی
قرار گرفتند که سهم خراسان رضوی  258واحد بوده
و شــاخص این استان با  6درصد تغییر نسبت به پاییز
همان ســال به عدد  6.03رسیده است و از رتبه پنجم
در میان استانها در پاییز به رتبه  23در زمستان رسیده
است .این نشان میدهد محیط کسب و کار استان در
زمستان سال گذشته نسبت به پاییز همان سال وضعیت
نامساعدتری داشته است.
دشــواري تامين مالي از بانكها ،بيثباتي و غيرقابل
پيشبينــي بودن قیمتها (مــواد اوليه و محصوالت)،
بيثباتي سياستها ،مقررات و رويههاي اجرايي ناظر به
كسبوكار ،موانع اداري كسب و كار (ادارات و دستگاههاي
اجرايي مرتبط با كسب وكار) و رویههاي غيرمنصفانه و
ناعادالنه مميزي و دريافت ماليات مهمترین موانع کسب
و کار بیان شده در این پایش از سوی اتاق بازرگانی ،اتاق

بهبود محيط كسب وكار يكي از مهمترين راهبردهاي توسعه اقتصادي در هر كشور به شمار ميرود

تمام شــده کاال و مالیات است .سهم مالیات هر سال
در حال افزایش اســت و از  11درصد در طول سالهای
گذشته به  33درصد رسیده است و به جای اخذ مالیات
از مالیاتگریزان ،مالیات مالیاتدهندگان افزایش پیدا
میکند که به نوبه خود ضعف بزرگی است .بنابراین دست
اندرکاران پایش محیط کسب و کار باید به این موارد و
موارد مشابه توجه جدی داشته باشند.

تعاون و اتاق اصناف ایران بوده است.
براســاس نتايج پايش پاييز ،1395وضعيت محيط
كســب وكار در بخش صنعت و معدن در مقايســه با
دو بخش كشاورزي و خدمات نامناسبتر ارزيابي شده
و در بين رشته فعاليتهاي اقتصادي نيز رشته فعاليت
عمده فروشــي و خرده فروشي و رشته فعاليت مالي و
بيمه به ترتيب بدترين و بهترين وضعيت كسب و كار
را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي دركشور
داشتهاند.

zاجرای 15درصدی قانون بهبود فضای کسب و کار
در سالهای گذشته
غالمحســین شافعی ،رئیس اتاق ایران سال گذشته
اعــام کرده بود :تنها  15درصد از قانون بهبود فضای
کسب و کار در کشور اجرایی شده است و این موضوع
باعث شــده مشکالت بســیار زیادی به وجود بیاید .او
معتقد بود امکان از بین بردن شرایط غیر عادی رکود
در شــرایط فعلی با قوانینی که در شرایط عادی وضع
شدهاند وجود ندارد.
از صحبتهای رئیس اتاق ایران چنین برمیآید که
قانون کهن تجارت و سایر قوانین حاکم بر اقتصاد نیازمند
بازنگری است .شاید اگر این قانون از همان سال  90و
در زمان تصویب ،هر چه ســریعتر و به درستی به اجرا
درمیآمد با توجه بــه همخوانی بندهای این قانون با
شرایط اقتصادی کشور در آن سال ،میتوانست موثرتر
واقع شود و شاهد از بین رفتن برخی از موانعبودیم و

zکنترل قاچاق ،اقدامی ضروری در بهبود فضای کار
در دوازدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب
و کار و کارآفرینی اتاق خراســان رضوی که در خرداد
ماه امسال برگزار شد ،گزارش پایش ملی محیط کسب
و کار ایران در پاییز  95مورد ارزیابی قرار گرفت و رضا
حمیدی ،رئیس این کمیسیون بیان کرد :هدف از تهیه
این گزارش قاعدتاً باید حل مشکالت کمی و کیفی کسب
و کارها باشد .از نظر کمی هر سال به  9میلیون و 944
هزار شغل جدید نیاز داریم ،همچنین به چند نکته دیگر
باید توجه کنیم که یکی از آنها قاچاق است و اگر این
موضوع فقط  14درصد کنترل شود ،یک میلیون اشتغال
ایجاد خواهد شد .ممکن است این مورد کیفیت کسب
و کار را تحت تأثیر قرار ندهد اما کمیت کسب و کار را
به شدت تغییر میدهد .از دیگر موارد قابل ذکر ،قیمت

اکنون وضعیت بهتری از واحدهای تولیدی و صنعتی
کشور را شاهد بودیم.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه  11شاخص
کوچکتر با عناوین آغاز کســب وکار ،کســب مجوز،
اســتخدام نیروی کار ،ثبت داراییها ،کسب اعتبارات،
حمایت از سرمایهگذاری ،مالیات ،تجارت مرزی ،اجرای
قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه
میشود.

براساس ماده  4قانون بهبود محیط کسب
و کار اتاقهای بازرگانی موظفند به
منظور اطالع سياستگذاران از وضعيت
محيط كسب وكار در كشور ،شاخصهاي
ملي محيط كسب وكار در ايران را
تدوين و به طور ساالنه و فصلي به
تفكيكاستانها،بخشهاوفعاليتهاي
اقتصادي ،سنجش و اعالم کنند
این شاخص در واقع نشاندهنده سهولت و مناسب
بودن هرکشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری
است و در شمارههای بعد وضعیت استان در هر یک از
این شاخصها را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

قائممقامشرکت آبمنطقهای خراسان رضوی اعالم کرد:

هدررفتیکمیلیاردمترمکعبیآبدرقالبضایعاتکشاورزی
دنیــای اقتصاد -قائم مقام شــرکت آب
منطقهای خراسان رضوی گفت :ساالنه افزون
بر یک میلیارد مترمکعب آب در قالب ضایعات
کشاورزی در این استان به هدر میرود.
به گــزارش ایرنا ،محمد
عالیی افــزود :بر اســاس
آمارهــای رســمی وزارت
جهاد کشاورزی  30درصد
محصوالت کشــاورزی در
ایــران به ضایعــات تبدیل
میشود .حجم آب مصرفی
برای تولید این مقدار محصول در اســتان خراسان
رضوی افزون بر یک میلیارد متر مکعب در ســال
برآورد میشود.
وی ادامه داد :جمعآوری و انتقال نادرست محصول،
کمبود سردخانه ،نبود تشکلهای حامی کشاورز،
فعالیتهای داللی و نبود الگوی کشــت مصوب از
دالیل دور ریختن محصوالت کشاورزی است که با

زحمت بسیار ازسوی کشاورز تولید میشود.
قائم مقام شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
گفت :هماکنون فالت ایران ،شــرق کشور و استان
خراسان رضوی با بحران شدید ،گسترده و فزاینده
آب روبروست.
این بحران بزرگترین و خطرناکترین تهدید تمدن
ایران در طول هشت هزار سال گذشته تاکنون است.
وی افــزود 80 :درصد آب مصرفی خراســان از
آبخوانهای زیرزمینی عمدتا ازسوی چاههای عمیق
و نیمه عمیق برداشــت میشود که این آبخوانها
خود با بحران مواجهند .برداشت بیش از حد باعث
افت ســطح آبهای زیرزمینی ،نابودی آبخوانها،
خشکیدن چشمهها و قناتها ،شوری آب ،نشست
سطح زمین و ایجاد شکافهای خطرناک در آن می
شــود .عالیی ادامه داد :این در حالی است که اگر
روشهــای مصرف آب و بهرهبرداری از آن و حجم
برداشت آب به سطح استاندارهای جهانی برسد نه
تنها مشکل آب در این استان و کشور حل میشود
بلکه آب مازاد برای توسعه نیز خواهیم داشت.

وی گفت :هماکنون شاخص میانگین تولید ماده
خشک به ازای مصرف یک مترمکعب آب در جهان
 2.5کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته  3.5کیلوگرم
است .این رقم در ایران تا چند سال پیش  800گرم
بــود و در آغاز کار دولت دوازدهم به یک کیلوگرم
افزایش یافته است.
قائم مقام شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
افزود :اصالح این شاخص تا حد استاندارد جهانی،
ساالنه صرفهجویی دو میلیارد متر مکعبی آب را در
این استان به دنبال خواهد داشت.
وی گفت :مصرف بهینه آب در کشور که اکنون سه
برابر استانداردهای جهانی است ،اصالح شبکههای
انتقال و توزیع آب و جلوگیری از کاهش هدر رفت که
در برخی از شهرهای خراسان تا  50درصد میرسد،
اصالح الگوی کشــت و پرهیز از کشت محصوالت
پرآب طلب ،جلوگیــری از صادرات کاالهای پرآب
طلب و تشــویق به ورود کاالهــای پرآب طلب از
راهکارهای کارآمد بــرای مدیریت بحران مرگبار
آب است.

ضمیمه استان های خراسـان
روزنامه اقتصادي صبح ايران
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مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

info@ donya-e-eqtesad.com

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :
خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :
نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

گزارشی از برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در طرقبه:

خبر

تابوی لغو کنسرت در مشهد شکسته شد؟

جشن امضای آلبوم «فروغ»
علیرضا قربانی در مشهد

قربانی:هنرمندانواقعیهنجارهایجامعهرابهخوبیمیشناسند

به گزارش ایرنا ،در این جشــن علیرضا قربانی همراه با سامان
صمیمی؛ آهنگســاز آلبوم فروغ حضور یافته و به ســئواالت
هنردوستان پاسخ گفتند.
قربانی درباره اثر جدید خود گفت :نام این آلبوم برگرفته از قطعهای به
همین نام با شعری از فروغ فرخزاد است که موزیک ویدیوی آن پیشتر
منتشر شد ،این اثر شــامل  10قطعه با سرودههایی از شاعران برجسته
کشور از جمله فروغ فرخزاد است و سامان صمیمی آهنگسازی آن را بر
عهده داشته است.
وی افزود :در آلبوم فروغ ،من و همکارانم اصرار داشتیم که اصالت کار را
حفظ کنیم و به دور از ظواهری که برخی آثار برای جذب مخاطب به کار
میگیرند ،این آلبوم را بسازیم.
وی بیان کرد :من موسیقی ایرانی را بر تمام انواع موسیقی ترجیح میدهم،
دغدغه اصلی و سلیقه شخصی من موسیقی ایرانی در گونههای مختلف است.
این خواننده برجسته آواز ایران گفت :در شرایط کنونی جوانان کار با نشاط
میخواهند ،امروز جامعه نیاز به کارهای بانشــاط و جدی دارد ،امروزه به
دلیل شرایط اقتصادی و معیشتی ضعیف و دیگر علل ،متاسفانه فعالیتهای
موسیقی به سمت کارهای بازاری پیش رفته است.
قربانی با اشــاره به اثر در دســت انتشار خود گفت :طبق گفت وگویی
که با تهیه کننده و ناشــران مختلف داشــتیم ،اثر جدید مشترک من و
همایون شــجریان با آهنگســازی مهیار علیزاده بعد از ماه محرم و صفر
منتشر میشود.
وی افزود :آلبوم جدید ارکسترال مذکور ،کاری کالم محور و ادبیات محور
است ،من  2قطعه مجزا و همایون شجریان نیز  2قطعه مجزا دارد ،شعرها
نیز متعلق به شاعران برجسته معاصر ایرانی از جمله اخوان ثالث ،سیمین
بهبهانی ،شاملو و نیما یوشیج است.
در پایان جمعیت انبوهی که به پردیس کتاب آمده بودند ،آلبوم موسیقی
«فروغ» را با امضای علیرضا قربانی و سامان صمیمی دریافت کردند.

دنیای اقتصــاد -اصلیترین گزینه دولت
دوازدهم برای اســتانداری خراسان رضوی،
سید محمد پژمان شهردار اسبق مشهد است
که به نظر میرسد طی روزهای آینده میهمان
چهارساله ساختمان خیابان بهار خواهد بود.
به گزارش مهر ،این روزها انتخاب استاندار خراسان
رضوی در دولت دوازدهم ،موضوع هر میزگرد سیاسی
و غیرسیاسی در مشهد شده است .کافی است گوشی
تلفن همراهت را برداری و اخبار ضد و نقیض و بعضا
شــایعههایی را در این مورد طی چشم برهم زدنی
رصد کنی.
البته این انتخاب چهار ســاله تنها در شبکههای
مجازی خالصه نمیشــود .پای ثابت صحبتهای
مردم ،گزینههای پیشنهاد شده برای این سمت مهم
و نقشآفرین است و هر کسی بنا به اطالعات و فهم
خودش نظراتــی را به دیگری عنوان میکند و اگر
چند دقیقهای آنها را دنبال کنی متوجه میشوی
توقعشان از استاندار اشتغال ،مسکن ،امنیت و فراهم
کردن ازدواج است.
بینش و درک سیاسی مردم نسبت به قبل آنقدر
قوت گرفته که کمتر کسی است نگران استاندار این
دوره نباشد و با وظایف و نقشهای او آشنایی نداشته
باشد .امروز تمامی اقشار جامعه با هر سن و سالی در
تب و تاب رخدادهای مهم مملکتشان دخیل هستند
و به عنوان شهروند نه تنها با وظایف شهروندی خود
آنهم در دومین کالن شهر کشور آشنایی کامل و
جامع دارند ،بلکه انتظاراتشان از شخصیتهای مهم
استانی و کشوری روشن و منطقی است.
آنها از استاندار فقط نامی به قدرت و گستردگی
اســتان نمیخواهند ،شخصی آشنا با شاخصههای
کلی و جزئی خراسان رضوی ،دارای بینشی عمیق
از کاستیها و کمبودهای جامعه در تمامی جهات،
سخنگویی وظیفه شناس ،مدیری مقتدر و دلسوز را
از دولت تدبیر و امید برای شهرشان خواستارند تا شاید
با تصمیمات خردمندانه و گامهای استوار او ،رونق،

دنیای اقتصاد ،ناهیــد کاویانی -برگزاری
کنســرت علیرضا قربانی در مشــهد روز
پنجشنبه 23شهریورماه امسال در هتل ثامن
مشهد با استقبال فراوان از سوی شهروندان
همراه بود .پس از لغو کنسرتها در سالهای
اخیر در مشــهد و برخی از شهرستانهای
خراسان رضوی ،برگزاری این برنامه شاید نور
امیدی برای مردم این شهر بود .مردمی که روز
پنجشنبه در سالن اجرای موسیقی هنجارهای
الزم را رعایت کردند تا نشان دهند جای نگرانی
برای احتمال هنجارشکنی در کنسرتها در
مشهد وجود ندارد و میتوان در محیطی سالم
از برنامههای فرهنگی لذت برد.
علیرضا قربانی در پایان این برنامه که با حمایت
گروه ســفرهای مارکوپولو و تهیه کنندگی مجید
احدزاده که پیش از این نیز برگزار کننده کنسرتهای
لغو شده قربانی در گلبهار و چناران بود برگزار شد
در جمع مردم حاضر در سالن ،گفت :امشب ،شبی
بسیار به یادماندنی برای من و دوستان عزیزم روی
صحنه بود و اغراق نیســت اگر بگویم در پوســت
خودم نمیگنجم .وی تاکید کرد :هنرمندان واقعی
هنجارهای جامعه را به خوبی میشناسند و از همه
کســانی که کمک کردند تا کنســرت من با همه
ســختیهایی که وجود داشت ،بار دیگر در مشهد
برگزار شود ،سپاسگزارم ۷.اسفند ۹۳بود که کنسرت
علیرضا قربانی در شهرستان چناران ( ۵۰کیلومتری
مشهد) لغو شد .فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
شهرستان چناران با برگزاری کنسرت او موافقت کرده
بودند ،اما دادستانی این شهرستان آنچه را که به گفته
او نگرانی «امت حزباهلل» نامیده ،دلیل لغو کنسرت
دانسته است .پس از لغو کنسرت ،مدیر برنامههای
علیرضا قربانی با عذرخواهی از مردم ،گفته بود که

در مشهد میدهد و مردم این شهر را امیدوار کرده
است که میتوانند گاهی از نوای موسیقی زنده در
شهرخودلذتببرند.قربانیهمچنینعصرروزجمعه
 24شهریور ماه در کنار سامان صمیمی در جشن
امضای آلبوم فروغ در پردیس کتاب مشهد حضور
یافت و از نزدیک با جمعی از مردم شهر دیدار و به
سواالتشان پاسخ گفت.

پول بلیتهای آنها بازگردانده خواهد شد.
علی جنتی ،وزیر وقت ارشاد هم بعد از لغو کنسرت
قربانی گفته بود« :اگر آقای قربانی را هم نتوانیم تحمل
کنیم چه کسی را میخواهیم تحمل کنیم؟»
روزنامــه دنیای اقتصاد در ســال  94با انتشــار
گزارشی با عنوان «مشهورترین کنسرتهای لغو شده
در یک ســال اخیر» به این موضوع پرداخت .از 12
کنســرتی که در این گزارش به آن اشاره شده ،سه
مورد مربوط به اســتان خراسان رضوی بوده است؛
کنسرت شهرام ناظری که از برگزاری آن در هفته
فرهنگی نیشــابور جلوگیری شد .با این کنسرت،
شورای تامین شهرستان نیشابور مخالفت کرده بود.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد نیشابور در اینباره
گفته بود« :متاسفانه در کنسرتها حرکتهای زشتی
ی دیده شده است .ما قادر به
صورت میگیرد .بدحجاب 
برگزاری چنین کنسرتهایی نیستیم».
در کنسرتی دیگر در مشهد ،حریر شریعتزاده،
همســر ســاالر عقیلی که او را همراهی میکرد و
نوازنده پیانو بود ،مجبور بهترک صحنه شد .پس از
این ماجرا ،ساالر عقیلی گفت« :کنسرت لغو نشد و
من به احترام مردم کنسرت را ادامه دادم .بسیاری

گزینههای استانداری خراسان رضوی بررسی میشود

خیابان بهار در انتظار میهمان جدید؟

امیر شهال افزود  :طی سالهای اخیر اقدامات
خوبی ازسوی دستگاههای اجرایی و دادستانی
برای ساماندهی کشــف رود صورت گرفت و
قســمت باالدســت این رودخانه پاکسازی و
درختکاری شد .وی ادامه داد :با وجود ساماندهی
باالدست رودخانه اما مشکالت به قسمت پایین

zبازگشت مهرعلیزاده به مشهد

گزینه دیگری که این روزها سخن
از آمدنش به استانداری خراسان
رضوی است ،چهره اصالح طلب و
شــناخته شــده ملی ،محســن
مهرعلیزاده است .وی در دولت اول
خاتمی استاندار خراسان رضوی و در دولت دوم به
عنــوان معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان
تربیتبندی مشغول به کار بود.
مطالب زیــادی در دولت یازدهم و دوازدهم برای
تصدی پســتهای مختلف ازسوی مهرعلیزاده در
رســانهها منتشر شــده بود که آخرین آن موضوع
رفتن وی به شهرداری تهران و استانداری خراسان
رضوی است.
مهرعلیزاده اگر چه بومی خراسان رضوی محسوب
نمیشود ،اما سابقه اصالح طلبی و تجربه کاری در
استانداری این استان باعث شده تا به عنوان یکی از
گزینههای تصدی نماینده دولت در خراسان رضوی
مطرح شود.

zاستاندار سمنان به مشهد میآید

امید ،شادی و رضایت در این شهر رنگی به روشنی
آفتاب گیرد و دست یابی به افق دور از ذهنها نباشد.
مشهد ،شهری با جاذبههای فرهنگی و توریستی،
اولین کالن شهر بزرگ مذهبی دنیا ،جوانانی محکم
و با ارادهای دارد که فکرشان نمود اندیشههایی نو و
بکر برای اجرا ،دستانشــان قدرتی برای حک کردن
راستیها و قدمهایشان با صالبت است و در این بین،
انتخاب یک استاندار فهیم و الیق آنها را به اهدافشان
نزدیک میکند و بیشک او میتواند شاهراهی برای

رسیدن به ترقی و توسعه همه جانبه در مشهد باشد.

zپژمان گزینه اصلی استانداری خراسان رضوی تا دیروز

در این میــان یکی از گزینههای
جدی دولــت برای اســتانداری
خراسان رضوی شــهردار اسبق
مشهد و معاون وزیر راه و شهرسازی
در دولت یازدهم بوده است.
سید محمد پژمان پیش از این نیز در اواسط دولت
یازدهم با قوت گرفتن تغییر در استانداری خراسان

تشکیلکمیته نجات پایین دست کشفرود

ایرنا -عضو شورای اسالمی شهر مشهد
گفت :روزانه هــزار مترمکعب فاضالب
تانکری در پایین دســت کشف رود در
حاشیه این کالنشهر تخلیه میشود.

برای دیدن اجرای من از شهرهای دور آمده بودند و
این انصاف نبود که برنامه را لغو کنم ،اما به هر حال
همسرم مجبور ب ه ترک صحنه شد».
در مرداد ماه امسال هم کنسرت شهرام و حافظ
ناظری در قوچان لغو شد و دادگستری این شهرستان
دلیل این موضوع را نامناسب بودن سالن برگزاری
عنوان کرده بود!
اما امســال و در جشن پیروزی اصالح طلبان در
مشــهد با عنوان جشن «تکرار امید» که با حضور
جمع زیادی از اعضای ســتادهای تبلیغاتی دکتر
روحانی ،اعضای منتخب شورای اسالمی مشهد و
مردم این شهر در سالن ورزشی کارگران برگزار شد،
گروه موسیقی اشتیاق به سرپرستی علیرضا قربانی
پس از سخنرانی هایی که برای این برنامه تدارک
دیده شــده بود ،چهار ترانه ارغوان ،شب دهم ،مدار
صفر درجه و بیتابــی را اجرا کرد .پس از آن و در
ابتدای شهریورماه امسال نیز ساالر عقیلی در دهکده
شاندیز و در حضور جمعیتی  2000نفری به اجرای
زنده موسیقی پرداخته بود .برگزاری سه برنامه اجرای
موسیقی زنده در دو ماه اخیر در مشهد نوید روزهای
خوبی ر ا برای هنردوستان و عالقمندان به موسیقی

zحواشیکنسرتعلیرضاقربانی:
 این برنامه با پخش کلیپی درباره شهید محسنحججی آغاز شد.
 علیرضا قربانی در این کنسرت در یک نوبت وبه مدت  90دقیقه به اجرای برنامه پرداخت .ارغوان،
رسوای زمانه ،مدار صفر درجه و پردهنشین از جمله
قطعاتی بود که ازسوی این خواننده اجرا شد.
 این برنامه با حضور جمعی از جانبازان مشهدیدر سالن ایثار هتل ثامن واقع در ابتدای جاده مشهد
 طرقبه برگزار و در جریان مراسم از آنها تقدیر شد. شهناز رمارم عضو کمیسیون فرهنگی و محمدحاجیان شهری رئیس کمیسیون خدمات شهری
شورای شهر مشهد از حاضران در این برنامه بودند.
 درهــای ســالن راس ســاعت  8:30به رویمراجعهکنندگان گشوده شد و اجرای برنامه طبق
برنامهریزی با اجرای قطعه پردهنشین که به موضوع
شهدا اختصاص دارد ،انجام شد.
 با وجود اینکه کنسرت علیرضا قربانی مربوط بهموسیقی سنتی بود و بیشتر آهنگهای حزنانگیز در
آن اجرا شد اما مردم از برگزاری این برنامه به وجد
آمده و بسیار خوشحال بودند.
 قیمت بلیت این کنســرت از  70تا  130هزارتومان بود و شنیده ها حاکی از این است که تعدادی
بلیت تا  400هزار تومان در سایت دیوار به فروش
گذاشته شده بود.

دست کشف رود منتقل شده و وضعیت زیست
محیطی نامناسبی را رقم زده است .عضو شورای
شهر مشهد به تخلیه روزانه  350تا  400تانکر
فاضالب در این قسمت اشاره و بیان کرد :این
فاضالبها به زمینهای کشاورزی سرازیر شده و
مشکالت زیست محیطی و بهداشتی عدیده
ای در آن مناطق ایجاد کرده است .وی گفت:
این امر موج نگرانی فعاالن محیط زیســت و
سازمانهای مردم نهاد را در پی داشت و از این
رو با تعدادی از ســمنها جلساتی برای نجات
کشــف رود طی یک ماه اخیر برگزار و کمیته

نجات کشف رود شکل گرفت.
شــهال افزود :هدف از تشــکیل این کمیته
استفاده از ظرفیت سمنها و تشکلهای مردمی
برای جلب توجه مسئوالن به معضالت زیستی
کشف رود و استفاده از ظرفیت افکار عمومی
برای ساماندهی کشف رود است.
وی ادامه داد :هم اکنون پساب تصفیه خانه
فاضالب التیمور به دلیل نبود خط انتقال ،به
کشف رود سرازیر می شود .پروژه خط انتقال
پساب تصفیه خانه التیمور به دشت مشهد باید
در اولویت پروژه های عمرانی استان قرار گیرد

رضوی قرار بود به عنوان استاندار این استان منصوب
شود و کار تا تنظیم حکم وی نیز پیش رفت اما به
دالیلی این امر انجام نشد.
دولتمردان در انتخاب استانداران دولت دوازدهم
دوباره به ســراغ پژمان رفتهبودند تا از وی به عنوان
نماینده خود در خراسان رضوی بهره گیرند.
آشنایی کامل با موضوعات خراسان رضوی ،بومی
بودن ،سوابق متعدد اجرایی و رعایت اعتدال در موضع
گیریهای سیاسی از جمله نقاط قوت پژمان است.

تا از این پساب برای تغذیه سفره های زیرزمینی
دشت مشهد استفاده شود.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد گفت :ابتدای
امسال پروژه تصفیه خانه تانکری در کشف رود
با  240میلیارد ریال اعتبار توسط استانداری و
آب و فاضالب مشهد کلید خورد و این پروژه با
حدود  13درصد پیشرفت در دست انجام است
که باید به زودی به سرانجام برسد .وی افزود:
باید خواست جمعی برای ساماندهی وضعیت
کشف رود شــکل گیرد و همه دستگاههای
مرتبط پای کار باشند.

گزینه بعدی که این روزها نامش
برای استانداری خراسان رضوی بر
سر زبانها افتاده محمدرضا خباز
نماینده اسبق شهرستان کاشمر در
مجلس شورای اسالمی و استاندار
ســمنان در دولت یازدهم است که از اعضای حزب
اعتماد ملی به شمار میرود و سابقه اصالح طلبی دارد.
وی این روزها نامش برای تصدی پســت استاندار
خراسان رضوی و آذربایجان غربی مطرح است.

zلزوم مشورت با نمایندگان استان در مجلس

در انتخاب استاندار ،معمول بر این است که استاندار
خراسان رضوی با مشــورت تولیت آستان قدس و
نمایندگان استان انجام شود ،اما بنا به گفته برخی
نماینــدگان با وجود معرفی گزینهها به دولت هیچ
مشورتی در این خصوص باآنها نشده است و این
مساله اما و اگرهایی را به وجود میآورد.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

صبح دیروز انجام شد؛

صدور حکم شهردار مشهد
ازسوی وزیر کشور
دنیای اقتصاد -بر اساس حکمی از
سوی عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر
کشور،قاسمتقیزادهخامسیبهعنوان
شهردار مشهد منصوب شد.
در این حکم آمده است« :در اجرای تبصره
 3ذیل بند یک ماده  80قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات
شــوراهای اسالمی کشور و انتخاب شــهرداران مصوب یکم
خردادماه  ،75با اصالحات بعدی و با توجه به پیشنهاد شورای
اسالمی شهر مشهد و نظر به تجارب ارزنده ،به موجب این حکم
جنابعالیرابهسمتشهردارمشهدمنصوبمینمایم».دربخش
دیگری از حکم شهردار مشهد تصریح شده است« :امیدوارم با
استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسیدگی
به مناطق ،مراقبت از انضباط مالی ،مطالعه و بهرهگیری از همه
ظرفیتها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری ،نیل به اهداف
عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی و منویات و مطالبات مقام
معظم رهبری و سیاستهای دولت تدبیر و امید میسر گردد.».

معاون استاندار خراسان رضوی:

پارلمان مجازی زنان خراسان رضوی
راهاندازی میشود
تسنیم -معاون استاندار خراسان
رضوی گفت :عالوه بر پارلمان مشورتی،
پارلمان مجازی زنان استان خراسان
رضوی راهاندازی میشود.
ســید جواد حســینی در نشســت مدیران حوزه معاونت
استانداری خراسان رضوی اظهار کرد :بعد از راهاندازی پارلمان
مشــورتی زنان  28شهر استان به زودی پارلمان مجازی زنان
اســتان راه اندازی خواهد شد و پارلمان مجازی بستری برای
ارتباط بهتر این پارلمانها خواهد بود .وی با تاکید بر پیگیری
انجام میز گفتگو با اقشار گفت :در راستای مشارکت اقشار مردم
در امر توسعه ،الزم است میز گفتگو با کارگران ،اقوام و جوانان
با جدیت بیشتر فعال شود .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اســتانداری خراسان رضوی با اشاره به تدوین نظامنامه تعامل
نخبگان با دولت گفت :یکی از مولفههای این نظامنامه ،راهاندازی
ماهانه میز گفتگوی موضوعی دولت با نخبگان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مشهد:

امسال کسری برنج  850هزار تن است
فارس -معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی
گفت :طی  5ماه نخست امسال 550 ،هزار تن واردات
برنج به کشور داشتهایم.
عباس کشــاورز درباره واردات انجام شده برنج در کشور،
اظهار کرد :طی  5ماه نخســت امسال 550 ،هزار تن واردات
برنج به کشور داشتهایم و میزان کسری برنج در طول سال به
 850هزار تن میرسد .وی ادامه داد :کاشت هندوانه نیاز به
آب زیادی ندارد و محصول پرآبی نیست ،به این علت که در
بعضی از مناطق بهصورت دیم کاشت میشود.
معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی درباره مدیریت
کاشت هندوانه در کشور ،افزود :به سازمانهای جهادکشاورزی،
نســخهای برای کشــت محصول هندوانه داده شده که هر
کشــاورزی بر طبق آن نســخه پیش رود ،مصرف آب برای
آبیاری محصوالت به  20درصد موجود میرسد.
کشاورز در خصوص مسئله خودکفایی شکر ،متذکر شد :از
جمله برنامههایی که در دست کار داریم ،توسعه کشت پاییزه
بوده که به صورت جدی در حال پیگیری هستیم و فکر میکنم
که تا سه سال آینده مشکل حل میشود.

رئیس هیاتمدیره گروه شرکتهای پدیده:
مدیرعامل پدیده بهزودی معرفی میشود
تسنیم -رئیس هیاتمدیره گروه شرکتهای پدیده
شــاندیز گفت :در مدتی که من در شرکت حضور دارم
گزینههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و بهزودی
مدیرعامل معرفی میشود.
حسین زارعصفت اظهار کرد :تالشمان این بود فردی را انتخاب
کنیم که با مسائل شرکت و کار اقتصادی آشنا باشد .همچنین
ضمن قبول مسئولیت به مسائل پدیده در بورس نیز اشراف داشته
باشد .وی ادامه داد :در بررسیهای مختلفی که انجام دادیم از
بین افراد مختلف چند نفر را انتخاب کردیم که نسبت به سایر
رقیبان برتری داشته باشد .زارعصفت در پاسخ به این سئوال که
آیا این فرد از مدیران استانی است ،تصریح کرد :تالشمان این
است که افرادی استانی که در سطح کالن کار کرده باشند و از
همه مهمتر با نوع فعالیتهای اینچنینی آشنا باشند را انتخاب
کنیم .این فرد باید سابقه خوبی در مدیریت و سابقه کاری خود
داشته باشد چراکه مدیریت خوب در پدیده بسیار مهم است،
ضمن اینکه خوشبختانه اینگونه افراد در استان نیز کم نیستند.
رئیس هیاتمدیره گروه شرکتهای پدیده شاندیز با اشاره به
اینکه فردی که انتخاب شدهنسبت به سهامداران تعلق خاطر دارد،
گفت :البته برای ما استانیبودن مالک اصلی نبود اما شخصی که
در در استان مستقر است و بتواند مسائل مربوط به پدیده را در
خارج از استان به خوبی پیگیری کند ،بیشتر مورد تایید بود .وی
با اشاره به اینکه پیگیری بیشتر مسائل پدیده مربوط به خارج از
استان است ادامه داد :مسائل مربوط به پدیده بیشتر در خارج از
استان قابل پیگیری است و باید فردی را انتخاب میکردیم که
تمامی این ویژگیها را داشته باشد.

