تولید ایران را چه شده است؟
محمد حسین روشنک

رئیس کانون کارآفرینان
خراسان رضوی

ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه4
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دنیای اقتصاد وضعیت شاخص سهولت کسب و کار را بررسی میکند

ساختار غلط اقتصادی
منشأ مشکالت کسب و کار امروزی
احمد اثنی عشری

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
خراسان رضوی

مشکالت کسب و کار واحدهای تولیدی امروزی ،عمدتا ناشی از ساختار غلط اقتصادی
کشور است که سالهاست گرفتار آنیم؛ اقتصاد ما یک اقتصاد سیاستزده است .در دنیای
امروز و در کشورهای توسعهیافته ،سیاست در خدمت اقتصاد است و در هر نوع تصمیمگیری
سیاسی در کشورها ابتدا تبعات اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار میگیرد .در حالیکه در کشور
ما یک شبه یک تصمیم یا حرکت سیاسی تمام اقدامات اقتصادی را به چالش میکشد.
از دالیل عدم توفیق اقتصاد کشور ،مشکالت در مناسبات و روابط خارجی کشور است .ما
به دالیل سیاســی و فکری نتوانستهایم فضای مناسب و بستر سیاسی الزم را برای ورود
ســرمایهگذاران خارجی فراهم کنیم ،سرمایه خارجی میتواند تولید و اشتغال را تحریک
کرده و به رونق اقتصادی بیانجامد .وضوع مهمتر فرسودگی و عقبماندگی تکنولوژیهای
تولید و صنعتی است ،صنایع ما به دلیل ضعف سیستم بانکداری و نبود نقدینگی و کمبود
سرمایه قادر نیستند تکنولوژیهای خود را به روزرسانی و کارآمد کنند و قیمت تمام شده
محصوالت ما قابل رقابت با دنیای خارج نیست.
قیمت پایین ارز دلیل دیگری است که کاالی وارداتی را مقرون به صرفه و ارزانتر از کاالی
داخلی میتوان تهیه کرد .تمام اقدامات در زمینه ورود کاالی قاچاق تاکنون بینتیجه بوده
و در بازار شاهد وجود حجم گسترده کاالهای خارجی به ویژه پوشاک هستیم که به صورت
قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور میشود.
ما برای رفع مشکل اشــتغال در مناطق مرزی به حرفه کولبری رسمیت بخشیدهایم
و امروزه هزاران نفر از این مســیر غلط کســب درآمد میکنند و به دســت خود اشتغال
بخشــهای تولیدی در ســایر مناطق کشــور را نابود کردهایم .اگر قیمت ارز واقعی شود
کمتر شــاهد شــکلگیری و توســعه این فعالیت غلط اقتصادی خواهیم بود .از فرصت
اســتفاده کرده به مدیران واحدهای صنعتی و ســرمایهگذاران صنعتــی توصیه دارم از
شــرایط فعلی قیمت پایین ارز اســتفاده کرده و تکنولوژی خود را به روز رســانی کنند.
قطعا این فرصت دیری نخواهد پائید که از دست میرود زیرا در هر حال بازار فشار به سمت
تعادل را خواهد داشت .بانکها از دیگر مشکالت امروز صنعتاند ،بانکهای ما به سرمایهگذاری
بدون خطر عادت کردهاند ،درحالیکه با ریسکپذیری میتوانند در سرمایهگذاریهای صنعتی
با کارآفرینان مشارکت کرده و به جای سود تضمین شده در سود مشارکت سهیم باشند .البته
طرحهای سرمایهگذاری باید امکانسنجی شده و شرکتهای بیمه نیز با تعریف بیمههای
جدید این سرمایهگذاریها را بیمه کنند.
ادامه در صفحه 3

قوانین پیچیده ،مانع بزرگ کارآفرینان

صفحه 3

دنیای اقتصاد -شــاخص سهولت کسب و کار
به عنوان نخستین شاخص بهبود مستمر محیط
کســب و کار است که توسط بانک جهانی مطرح
شده و رتبه باالتر در آن نشاندهنده مقررات بهتر
و معموالً سادهتر برای کسب و کارها و حمایتهای
قویتر از حقوق مالکیت خصوصی بوده و اثر بهبود
این مقررات بر رشد اقتصادی قابل توجه است.
در گزارش هفته گذشته دنیای اقتصاد ،به تشریح
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و وضعیت و
رتبه ایران در این زمینه اشاره کردیم .شاخص محیط
کسب و کار بر پایه  11شاخص کوچکتر با عناوین
سهولت کسب و کار ،شــروع کسب و کار(ثبت
شرکت) ،اخذ مجوزهای ساختمانی ،ثبت دارایی،
اخذ اعتبار ،حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران
جزء) ،پرداخت مالیات ،تجارت برون مرزی ،اجرا و
الزام آور بودن قراردادها ،استخدام و اخراج نیروی
کار و انحالل کسب وکار است.
در این شماره به بررسی نخستین شاخص یعنی
سهولت کسب و کار میپردازیم البته ناگفته نماند
این شاخص ویژگی دربرگیرندگی تمامی  10شاخص
پس از خود را دارد.

مروری بر مراسم تودیع و معارفه شهرداران مشهد؛

دوصد گفته چون نیم کردار نیست
صفحه 4

صفحه 3

معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد

حضور  1200بانوی توانمند
در پارلمان مشورتی بانوان خراسان رضوی

در نشست مشترک هیأت اقتصادی روسیه
با خانه صنعت خراسان رضوی مطرح شد

بازار روسیه آماده حضور شرکتهای خراسانی است

صفحه 2

در مراسم معرفی خودروی جدید ایران خودرو مطرح شد

آغاز فروش «هایما » S5در پایتخت معنوی ایران

شاسی بلند جدید ایران خودرو قرار است امسال با قیمت حدود 80میلیون تومان در بازار عرضه شود

بیژن زاهدیفرد در اين مراسم با اشاره
به اشتغال مستقيم  ٥هزارنفری در اين
شركت گفت :در دو سال گذشته توليد
خودرو در اين شــركت انحصاری شده
و توليد  ٤٠٥و شاســی بلندهای گروه
صنعتی ايران خودرو به اين شــركت
واگذار شده است.
مدیرعامل ایران خودرو خراســان با
اشــاره به روی كار آمــدن مدير عامل
ايران خــودرو در ســال  ٩٣و تدوين
اســتراتژی مدون مبنی بر استفاده از
همه ظرفيتهای خطوط توليد ،افزود:
در سال  ٩٣ظرفيت توليد اين كارخانه
روزانه  ٢١٠تا  ٢٢٠دســتگاه بود كه با
اجرای برنامه افزايش ظرفيت اين ميزان
به روزانه  ٦٠٠دستگاه رسيد.
زاهدیفرد ادامه داد :پس از واگذاری
توليد خودرو  ٤٠٥و شاســی بلندها به
ايران خودرو خراسان ،مقرر شد هرساله
يك محصول به ســبد توليد اين خط

توليد اضافه شود كه هم اكنون اين امر
محقق شده ،به طوری كه در سال ٩٤
موفق به معرفی هايما اس  ٧و در سال
بعدی هايما اس  ٧توربو و در سال جاری
هايما اس  ٥به بازار عرضه شد.
مديرعامل ايران خودرو خراســان از
برنامهريزی برای افزايش تيراژ به ٢٦٠
هزار دستگاه در سال خبر داد و تصريح
كرد :بر اساس دستور مديرعامل ايران
خودرو سهم  ٢/٢درصدی ايران خودرو
خراسان در توليد شاسی بلندها بايد به
 ٢٢درصد افزايش يابد.
وی با بيان اينكه هایما در چین تحت
لیسانس مزدا تولید میشد و بعد از آن از
سوی شرکت فاو خریداری شده است،
تاکید كرد :در راســتای منويات رهبر
معظم انقالب حــدود  ١٤هزار خودرو
ناقص در كف كارخانه وجود داشت كه با
دستور مديرعامل در خرداد همان سال
همه اين خودروها جمع شدند و توليد
از  ٦٠هزار دستگاه به  ٩٠هزار دستگاه
در ســال افزايش يافت .زاهدیفرد در
ادامه افزود :سهم قطعه سازی خراسان
در تامین صنایع داخلی کشور سهمی
معــادل  ٢٥درصد دارد بنابراین تولید
خودروهایی که از قطعات تولیدی استان
استفاده میکنند منجر به اشتغالزایی
و افزایش رونق صنعت قطعه ســازی
شده است.

zکمک 200میلیارد تومانی

به خودرو سازان
سرپرســت معاونت هماهنگی امور
اقتصادی و توســعه منابع استانداری
خراســان رضوی با بیــان اینکه 200
میلیارد تومــان برای کمک به خودرو
سازان داده میشــود ،گفت :خراسان
رضــوی نقــش  18درصــدی در
قطعهسازی کشور را دارد.
علی رســولیان با اشــاره به اینکه
یکــی از بخشهای اثرگــذار صنعت
خودروسازی بحث قطعهسازی است،
ادامه داد :صنعت خودروسازی کشور
بــا موانعی رو به رو بوده که این موانع
از تحریمهــا و نوع نگاههایی که وجود
دارد ،بوده است.
وی افــزود :با باال بردن اســتفاده از
تکنولوژی و تولیــد خودروهای برقی

باید ســطح صنعت خودروسازی را در
کشور باال ببریم و بتوانیم اشتغال قابل
توجهی ایجاد کنیم.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور
اقتصادی و توســعه منابع استانداری
خراســان رضوی ضمن اشاره به اینکه
خراسان رضوی رتبه دوم خودروسازی
در کشــور را دارد ،یــادآور شــد :در
سال گذشــته اعتباری  200میلیارد
تومانی برای کمک به خودروســازی
داده شد که امســال هم دوباره 200
میلیارد تومان اعتبار از بانک صادرات
داده میشود .رسولیان با اشاره به اینکه
خراسان رضوی نقش  18درصدی در
قطعهسازی کشور را دارد ،متذکر شد:
صنعت خودروسازی صنعت پیچیدهای
است و در تولید ،فروش و تامین مالی
نیاز به توجه ویژه دارد.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد

صدور 101فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی از ابتدای سال96

دنیای اقتصاد -رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :طی  5ماه ابتدایی امسال  101فقره
پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری 16هزار و 859میلیارد
ریال و اشتغال  2334نفر در استان صادر شده است.
به گزارش ایســنا ،راضیه علیرضایی اظهار کرد :از کل
پروانههــای بهرهبرداری صادر شــده در این مدت بخش
استخراج کانههای فلزی با اختصاص  14هزار میلیارد ریال
( 82درصد از کل سرمایهگذاری) ،بیشترین سهم را در بین
صنایع داشته است.
وی تصریح کرد :در بین پروانههای صادره اســتان در 5
ماهه سال  ،96شهر خواف با سرمایه  14هزار و  13میلیارد

ریال( 83درصد از کل سرمایه استان) بیشترین سهم را از
کل سرمایه در استان داشته است.
علیرضایی با بیان اینکه از مهمترین پروانههای شاخص
صادره در این مدت ،میتوان به شرکت صنایع معدنی فوالد
سنگان خراسان با سرمایه گذاری  14هزار میلیارد ریالی
اشاره کرد ،گفت :این شرکت در زمینه تولید گندله آهن،
شرکت پویا پالستیک شرق با سرمایهگذاری  1015میلیارد
ریال در زمینه تولید لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمان،
حوله یاس سپید مشهد با سرمایهگذاری  409میلیارد ریال
در زمینه تولید حوله و روتختی و یکتا الیاف شرق با سرمایه
گذاری  142میلیارد ریال در زمینه تولید الیاف استیپل پلی

استر با فرآیند بچ(از چیپس یا گرانول) اشاره کرد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
گفت :خراســان رضوي بــا  5595واحد صنعتي فعال و
سرمايهگذاري بالغ بر  13هزار ميليارد تومان و اشتغال حدود
از  185هزار نفر از نظر تعداد و اشتغال پس از استانهاي
تهران و اصفهان رتبه ســوم و از حيث سرمايهگذاري در
جايگاه ششم بعد از استانهاي اصفهان ،خوزستان ،تهران،
مركزي و آذربایجان شرقی قرار گرفته است .
وی افزود 7 :درصد تعداد واحدها 6 ،درصد سرمايهگذاري
كل كشور و  8درصد اشتغال صنعتي كشور مربوط به استان
خراسان رضوي است.

صفحه 3

در مراسم معرفی خودروی جدید ایران خودرو مطرح شد

آغاز فروش «هایما » S5
در پایتخت معنوی ایران
همین صفحه

عکس :محمد زائرنیا

یادداشت

دنیای اقتصاد -مدیرعامل ایران
خودرو خراسان در مراسم معرفی
خودروی جدید هایما  S5با اشاره
به شروع پیش فروش این خودرو
گفت :پیش فروش شاســی بلند
جدید ایران خودرو آغاز شــده و
عرضــه آن در دی و بهمن آغاز
میشود.

دوشنبه 3 /مهر ماه  4 /1396محرم 1438
 25سپتامبر  /2017سال پانزدهم/شماره 4/ 4153صفحه  /ضمیمه رایگان

دوشنبه  3مهر ماه 1396

خبر
خراسان شمالی و جنوبی

محمدرضاصالحی
بهعنوان استاندار خراسان شمالی ابقا شد
تســنیم -نماینده مردم شیروان در
مجلس شورای اســامی گفت :حضور
محمدرضا صالحی بهعنوان اســتاندار
خراسان شمالی قطعی بوده و وی برای یک
دوره دیگر در این سمت ابقا شده است.
عبدالرضا عزیزی اظهار کرد :در جلسهای که
هفته گذشــته با وزیر کشور برای تعیین تکلیف استاندار خراسان
شمالی برگزار شد ابقای استاندار خراسان شمالی به تصویب رسید
و محمدرضا صالحی برای یک دوره دیگر استاندار خراسان شمالی
اســت .وی افزود :با توجه به تجربه موفق وی در اســتان خراسان
شمالی و نیاز استان به طرحهای سرمایهگذاری مقرر شده حاال که
صالحی با شــرایط استان آشنا شده است و برای راه افتادن چرخ
اقتصادی استان وی در خراسان شمالی ابقا شود.
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی با تاکید
بر حمایت قاطع از اســتاندار خراسان شمالی تصریح کرد :مجمع
نمایندگان استان حمایت خود را از استانداری صالحی اعالم کرده
و ی باز هم در خراسان شمالی ماندگار است.
عزیزی با رد شــایعات مربوط به بسته شدن پرونده صالحی در
اســتان و ادامه خدمت در استان گلستان ،گفت :پرونده شایعات و
اظهارنظرها در این زمینه بسته شده و وی استاندار خراسان شمالی
است و به هیچ جای دیگری هم فکر نمیکند.

تحقق  24درصد از تعهد ایجاد  10هزار شغل
در خراسانشمالی

ایسنا -مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسانشمالی
از تحقق  24درصد از تعهد ایجاد  10هزار نفر اشــتغال در
استان خبر داد.
حسن نوری در پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان
اظهار کرد :ایجاد حداقل  10هزار شغل در استان طی امسال موضوع
کف تعداد شغلی است
مدنظر اســتاندار بود که بارها اعالم شد که ِ
که انتظار داریم در استان ایجاد کنیم.
وی افزود :براســاس برنامهریزیهای انجام شده ،ایجاد  14هزار
و  500شــغل در استان هدفگذاری شــده که در این راستا سهم
هر دســتگاه نیز مشخص شده اســت ،تاکنون  16.5درصد از این
تعهد انجام شــده و اطالعات و آمار آنها در سامانه رصد به ثبت
رسیده است.
وی خاطرنشــان کرد :از آنجایی که درشــش ماهه دوم ســال،
اعتبارات بیشــتری در دسترس است و تخصیص ها نیز انجام می
شود ،ایجاد اشتغال و فعالیت های این حوزه توسط تمامی دستگاه
های استان بیشتر خواهد بود.
نوری تاکید کرد :اشتغال یکی از مهمترین موضوعات اولویتدار
کشور است و در استان نیز مقوله اشتغال باید از اولویتهای اصلی
مدیران باشد .وی با اشاره به اختصاص 30هزار میلیارد ریال برای
اجرای برنامه ملی اشــتغال در سطح کشور ،گفت :این اعتبار قرار
اســت در دو حوزه اشتغال فراگیر با اعتبار 200هزار میلیارد ریال
و حوزه اشــتغال روستاییان و عشــایر با اعتبار  100هزار میلیارد
ریال تزریق شود.
نوری خاطرنشــان کرد :سهم خراسان شمالی از اعتبارات برنامه
اشتغال فراگیر سه هزار و  340میلیارد ریال بوده و سهم این استان
از اعتبارات حوزه اشتغال روستاییان و عشایر هنوز اعالم نشده است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به
اجرای طرح کارورزی در اســتان ،گفت :تاکنون شش هزار و 400
متقاضی جهت شرکت در این طرح در استان ثبتنام کردهاند.
وی افزود :از این تعداد ،چهار هزار و  180نفر واجد شرایط این
طرح بودند و  200واحد پذیرنده نیز برای جذب کارورزان ثبتنام
کردهاند که مجوز  60واحد تاکنون صادر شده و سایر واحدها نیز
در مرحله تکمیل مدارک و مراحل پایانی صدور مجوز هستند.
نوری عنوان کرد :تاکنون  45قرارداد بین کارورزان و واحدهای
پذیرنده کارورز در اســتان منعقد شده است که از این حیث رتبه
برتر کشور را داریم.

زیرکوه رتبه نخست برداشت زرشک را
در کشور دارد

ایرنا  -مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه گفت :این شهرستان
رتبه نخســت برداشت زرشــک را در خراسان جنوبی و
کشور دارد.
ی اسدی افزود :برداشت زرشک از سطح سه هزار و 160
علیرضا بن 
هکتار از باغهای بارور شهرستان آغاز شد و تا اواخر آبان ادامه دارد.
وی بیان کرد :پیشبینی میشــود امســال سه هزار و  600تن
زرشک خشــک از باغ های شهرستان زیرکوه به ارزش حدود 80
میلیارد تومان برداشت شود.
بنی اســدی از زرشککاران شهرستان خواست محصول خود را
در بارگاههای بهداشتی خشک کنند ،جهاد کشاورزی برای احداث
بارگاه بهداشتی زرشک تسهیالت کم بهره پرداخت میکنند.
مدیر جهاد کشــاورزی زیرکــوه گفت :هم اکنون بســیاری از
کشــاورزان محصول خود را به صورت ســنتی در خرمن خشک
میکنند و با توجه به همزمان شدن فصل برداشت با ریزش نزوالت
جوی ،خسارت زیادی به کشاورزان منطقه وارد میشود.
وی یکی از مشــکالت شهرستان زیرکوه را نبود سردخانه برای
فروش تازه خوری محصول زرشــک و صادرات به سایر استان ها
ذکر کرد.
بنی اســدی گفت :هفته دولت امسال عملیات اجرایی نخستین
کارخانه بسته بندی زرشک شهرستان با اعتبار یک میلیارد و 800
میلیون تومان آغاز شد.
خراســان جنوبی با  14هزار و  228هکتار باغ زرشــک و تولید
ساالنه  14هزار و  999تن98 ،درصد زرشک تولیدی کشور را در
اختیار دارد.
ایران در عرصه تجارت جهانی بزرگترین تولید کننده زرشــک و
خراسان جنوبی تولید کننده عمده این محصول است ،شهرستان
زیرکوه رتبه نخست تولید این محصول را نه تنها از نظر تولید بلکه
به لحاظ خرید و فروش انواع زرشک پفکی و معمولی داراست.
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معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد

حضور 1200بانوی توانمند
در پارلمان مشورتی بانوان خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی اســتانداری خراسان رضوی
گفت :با تشکیل  29پارلمان مشورتی در
شهرستانهای خراسان رضوی ،یکهزار
و  200نفر در تصمیمگیریها مشــارکت
میکنند.
به گزارش فارس ،سیدجواد
حســینی در نشســت
مشترک اعضای شورای
آموزش و پرورش ،هیات
رئیســه پارلمانهــای
معلمان ،دانشآموزان ،اولیا
و مربیان و مدیران آموزش و پرورش کاشمر با
پارلمان مشورتی بانوان این شهرستان اظهار کرد:
تاکنــون پارلمانهــای معلمــان ،مدیــران،
دانشآموزان ،اولیاء و اخیرا پارلمان مشــورتی
بانوان از  25قشر جامعه تشکیل شده و بالغ بر
 1200بانوی توانمند تحصیلکرده و باتجربه در
آن حضور دارند .حسینی با بیان اینکه با تشکیل
این پارلمان بــدون یک ریال هزینه بر فرآیند
تصمیمگیری شورای برنامهریزی و توسعه استان
خراســان و  13کارگروه وابسته به ایفای نقش
میکنند ،عنوان کرد :تشــکیل پارلمان مبنای
تئوری دارد که توسعه مشارکت نظاممند زنان
در تصمیمگیری است.
وی با اعالم اینکه در این پارلمان میخواهیم
از فکــر و ایده زنان برای تصمیمگیری در تمام
سطوح شهرستانها بهره بگیریم ،اظهار کرد3 :

میلیون زن در خراسان رضوی  1200نماینده
برای پارلمان مشــورتی بانوان معرفی کردهاند
که در بخشهای مختلف تصمیمســازی به ما
کمک کنند.
حســینی با بیان اینکــه در کاهش طالق و
آســیبهای اجتماعی این بانوان به ما کمک
میکنند ،بیان کرد :روند کار به این ترتیب است
که لوایح پیشنهاد شده از دستگاههای مختلف
و نیز طرحهای ارائه شــده توسط خود اعضای

در تامین حقوق آنها مشــکل دارد ،بیان کرد:
یکی از مشکالت استراتژیک این بوده که فکر
میکردیم باید با اتکاء به دولت منابع مورد نیاز
را تامین کنیم.
وی عنوان کرد :در یک سخنرانی در حضور
شخص رئیس جمهور به وی گفتم اگر کشوری
میخواهد شاهد تحول در آموزش و پرورش خود
باشد باید حداقل  ۲۰درصد اعتبارات خود را به
این سازمان اختصاص دهد در صورتی که اکنون

حسینی :در این دولت میانگین حقوق معلمان از یک میلیون و ۱۵۰
هزار تومان به  2میلیون تومان و بیشتر افزایش یافته و سهم اعتبارات
آموزش و پرورش از مجموع اعتبارات کشوری افزایش یافته است اما
باید به همان سهم  ۲۰درصدی برسد
پارلمان بانوان در پارلمان مطرح و در صورتی که
رأی آورد ،به رئیس پارلمان ارجاع داده میشود
و سپس در دستور کار قرار میگیرد و موافقان و
مخالفان نظرات خود را در مورد آن مطرح کرده
و اگر در نهایت به تصویب رسید توسط رئیس
پارلمان به فرماندار ارائه میشــود و فرمانداران
در سطح شهرستانها موظفند ظرف یک هفته
این طرح را به کارگروههای مربوطه ارجاع داده
تا پیرامون آن تصمیمگیری شود.
معاون اســتاندار خراســان رضوی با بیان
اینکه دولت بیش از  5میلیون کارمند دارد که

 11/9دهم درصد اعتبارات کشور به آموزش و
پرورش اختصاص دارد.

zسهم آموزش و پرورش در تولید ناخالص
داخلی باید به  6/7درصد برسد

حسینی با اشــاره به اینکه اکنون  1/7سهم
تولید ناخالص ملی از آموزش و پرورش اســت
کــه الاقل باید به  6/7برســد ،گفت :در دولت
تدبیر و امید اعتبارات آموزش و پرورش از 15
هــزار میلیارد تومان به  30هزار میلیارد تومان
افزایش یافته است .وی با بیان اینکه دولت برای
اولین بار  4هزار و  700میلیارد تومان برای حلقه

اول رتبهبندی معلمان خارج از بودجه سنواتی
اختصاص یافته است ،افزود :تنها وزارتخانهای که
100درصد اعتبارات آن تخصیص یافت آموزش
و پرورش بود.
معاون استاندار خراسان رضوی با اعالم اینکه
در این دولــت میانگین حقوق معلمان از یک
میلیون و  ۱۵۰هزار تومان به  2میلیون تومان و
بیشتر افزایش یافته و سهم اعتبارات آموزش و
پرورش از مجموع اعتبارات کشوری افزایش یافته
است اما باید به همان سهم  ۲۰درصدی برسد.
حســینی با بیان اینکه اگر دولت و مجلس
ظرفیتهــای آموزش و پــرورش را آزاد کنند
حتی اگر اعتبار هم نباشد به یک ریال بودجه
دولتی هم نیازی نخواهیم داشت ،افزود :آموزش
و پرورش سازمانی با داراییهایی بسیار باال است.
وی با اشــاره به اینکــه امکاناتی که آموزش و
پرورش دارد هیچ اداره دیگری ندارد ،بیان کرد:
باوجود اینکه همه امکانات و پتانسیلهای الزم
را داریم اما تنها اختیارات الزم را نداریم.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زمینهای
بســیاری دارد که اگر تغییر کاربری داده شود
در راستای محصوالت آموزشی ساخته و یا به
فروش برسد درآمدهایی کسب میکند که نیازی
به جای دیگری نخواهیم داشت ،افزود :نیازهای
بسیاری آموزش و پرورش دارد که اگر بتوانیم
این نیازها را با دستان خود دانش آموزان تولید
کنیم و به فروش برسد به اعتبارات دولتی نیازی
نخواهیم داشت.

مشکالت این روزهای اصناف بررسی میشود

روند کُند ادغام اتحادیهها در اتاق اصناف مشهد

دنیای اقتصاد -با وجود اینکه برخی از
رؤسای اتحادیهها در مورد تداخالت صنفی
بارها شکایت کردهاند اما روند ادغام این
تشکلها با یکدیگر در اتاق اصناف مشهد
روندی بسیار کند دارد.

کردهایم و از نظر شــخص بنده از تعداد 103
اتحادیــه موجود در اتاق اصنــاف  50اتحادیه
باید در دیگرانم ادغام شــوند این موضوع روند
رسیدگی و نظارت را نیز تسریع کرده و سیستم
را چابکتر میکند.

به گزارش تســنیم ،وجود برخی تداخالت
صنفی در اتاق اصناف مشهد و کند بودن روند
ادغام اتحادیهها یکی از موضوعاتی اســت که
ممکن اســت برای ادامــه فعالیت در برخی از
حوزهها مشکالتی را ایجاد کند .به عنوان مثال
بســیار کم پیش میآید که شما به یک مغازه
گوشت فروشی مراجعه کنید و درون آن مرغ و
ماهی فروخته نشود و این در حالی است که این
گروه کاالیی  2اتحادیه جداگانه دارند.
این موضوع که اتاق اصناف از یک تشــکل
خودجوش و کامال مردمی که باید مشــکالت
صنفی را پیگیری کند به یک دستگاه شبه اداری
با بروکراسی ویژه تبدیل شده تا حدی درست
است و این مسئله با اصل موضوع یعنی افزایش
قدرت و توان بخش خصوصی در راستای کاهش
مسئولیتهای بخش دولتی تضاد دارد.
به عبارت دیگرحوزه ستادی بخش صنفی در
مشهد مقدس بیشتر از اینکه شبیه به یک نهاد
خصوصی باشد به شکل و شمایل دستگاههای
دولتی با همان کاغذبازیهــا و اداری بازیها
درآمده و این موضوع به جایی رسیده که برخی
از رؤسای اتحادیهها که در واقع از جنس خود
صاحبان واحدهای صنفی هستند به ساختمان
اتحادیه نام اداره را نسبت داده و با موضوعاتی
مانند اتوماسیون و سایر مواری از این نوع در حال
دست و پنجه نرم میکنند.
این مساله به خودی خود شاید به نظر مشکلی
ایجاد نکند اما در نظر بگیرید در شهری مانند
مشهد  103اتحادیه 103 ،ساختمان اداری103 ،
مســئول دفتر رئیس و همه دیگر ساختارهای
شبیه به دستگاههای دولتی به وجود آمده و البته
این موضوع تازه ابتدای داستان است.
تفکیک تا به این حد ریز در تشکیل اتحادیهها

zپیشنهادات کمیسیون نظارت برای ادغام
بررسیمیشوند

در مورد برخی از گروههای کاالیی مشــکالت
بزرگتری ایجاد میکند به عنوان مثال اعضای
صنف فروشندگان آهن آالت ساختمانی سابق بر
این بسیار گلهمند بودند که فروشندگان آهن باید
مبالغ بسیار سنگینی بابت مالیات پرداخت کنند
و این در حالی است که در صنف لوله و پروفیل
و یا مصالح ساختمانی نیز گاهی خرید و فروش
آهن انجام شده اما مالیات تا این حد باال برای
آنها محاسبه نمیشود؛ به همین علت برخی از
اعضای این صنف پروانههای خود را ابطال کرده
و به ســمت گرفتن مجوز از اتحادیههای دیگر
یکنند.
سوق پیدا م 
ایــن موضوع در بســیاری از موارد دیگر نیز
صدق میکند و به همین علت رؤســای برخی
از اتحادی هها در این زمینه اعتراضاتی داشتهاند.
سابق بر این علی غفوری مقدم معاون بازرگانی
داخلی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی در این زمینه در گفتوگو با رســانهها
اعالم کرده بود که برنامه این اســت که تعداد
اتحادیههای موجود در اتاق اصناف مشهد مقدس
به حدود  90عدد کاهش پیدا کند و در این زمینه
اقداماتی نیز آغاز شده است.
البتــه اینکه اقدامات تا حدودی آغاز شــده

درست است چراکه تعداد  108اتحادیه موجود
در اتاق اصناف مشهد مقدس امسال به  103عدد
کاهش پیدا کرده که به نظر میرسد با توجه به
اظهار نظر معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی باید از این تعداد نیز کاسته شود.
 50zاتحادیه برای اتاق اصناف مشهد کافی است

مهدی لســان طوسی
رئیس اتحادیه پوشاک
مشــهد در این زمینه
میگوید :این مسئله
یک موضوع بسیار مهم
اســت که باید به آن
توجه داشــت چراکه
تداخالت صنفی در برخــی از موارد میتواند
مشکل ساز باشد.
وی ادامه میدهد :ســابق بــر این در حوزه
پوشــاک در حدود  6اتحادیه وجود داشت اما
حاال این تعداد کاهش پیدا کرده و همین تعداد
نیز باید کاهش یابد زیرا تعداد زیادی از آنها در
واقع یک گروه کاالیی را توزیع میکنند.
رئیس اتحادیه پوشــاک مشهد خاطرنشان
میکنــد :ما بارها برای این موضوع نامه نگاری

ابوالقاسم کاشفی نایب
رئیس اتــاق اصناف
مشــهد در این زمینه
میگویــد :از  3راه
میتوان بــرای ادغام
اتحادیهها در یکدیگر
اقدام کرد نخست اینکه
بر مبنای پیشنهادات کمیسیون نظارت به این
نتیجه رسیده شود که تداخل صنفی روی داده
و باید  2اتحادیه در یکدیگر ادغام شوند.
وی ادامه میدهد :همچنین در صورتیکه در
انتخابات دور ســوم اتحادیه تعداد اعضا به حد
نصاب نرسند باز هم برای ادغام اتحادیهها اقدام
میشود و سوم اینکه خود اتحادیهها پیثشنهاد
ادغام را به کمیسیون نظارت ارسال کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف مشــهد خاطرنشان
میکند :از ابتدای سال برخی از اتحادیهها مانند
اتحادیه فروشــندگان آهن آالت ساختمانی و
جوشکاران و فروشندگان و مواد غذایی در هم
ادغام شدهاند و این روند در صورت نیاز ادامه پیدا
میکند .به نظر میرسد با توجه به توضیحات
آورده شــده در گزارش روند ادغام اتحادیهها
برای چابکسازی نظام صنفی آن هم در مشهد
که نیاز به این موضوع بسیار زیاد است باید به
شدت مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط
به آن اجرایی شود.
هر چه قدر روند این امر زودتر انجام شــود
در موضوعــات نظارتی بــه علت تجمیع توان
اتحادیهها میتــوان اقدامات بهتری را صورت
داد که این مساله در شهری مانند مشهد جزو
ضروریات است.

تخفیف 50درصدی هتلهای مشهد به سفرهای گروهی

دنیای اقتصاد -رئیس اتحادیه هتلداران خراسان
رضوی از تخفیف  50درصدی هتلهای مشهد در هفته
جاری برای سفرهای گروهی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد قانعی اظهار کرد:
به مناســبت روز جهانی جهانگردی این
هفته هتلهای مشهد به سفرهای گروهی،
 50درصد تخفیف و به سفرهای انفرادی
 30درصد تخفیف ارائه میدهند.
وی یادآور شــد :این تخفیف از طریق کلیه هتلها به

جز هتلهایی که قبال رزرو شــدند ارائه میشــود .سعی
کردیم در این طرح تخفیف بیشــتر از سفرهای گروهی
حمایت کنیم و فرهنگ ســفر گروهی را با این اقدام جا
بیندازیم ،زیرا سفر گروهی با هزینه و بدون حاشیه کمتر
و تخصصیتر است.
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی میزان اشغال
هتلهای مشــهد را در حال حاضر  45درصد برشمرد و
افزود :باتوجه به باز شــدن مدارس و پایان تعطیالت در
سطح اشــغال ظرفیت هتلها تغییراتی رخ داده است و

میزان اشــغال به  45درصد رســیده است .قانعی درباره
وضعیت اشــغال در اواخر هفته ،تصریح کرد :با توجه به
اینکه در ایام تاســوعا و عاشورا بیشتر مردم به شهرهای
خود برای اجرای آئینهای مذهبی سفر میکنند تفاوت
عمدهای را از نظر ســطح اشــغال مراکز اقامتی احساس
نخواهیم کرد .وی خاطرنشان کرد :مشهد به میزان کافی
از مراکز اقامتی رسمی همچون هتل ،هتل آپارتمان و...
برخوردار است و به مسافران توصیه میکنیم که به مراکز
اقامتی غیررسمی مراجعه نکنند.

خبر

اولویتهای شهردار مشهد؛

خطوط قطار شهری اضافه میشود
دنیای اقتصاد -شهردارمشهد گفت :اولویت
اصلی من در شهر مشهد توسعه خطوط ریلی
است و امیدوارم با کمک دولت بتوانیم شاهد
توسعه خط  2و  3قطار شهری مشهد باشیم.
به گزارش تابناک رضوی ،قاسم تقیزاده خامسی در
مورد اولویتهای خود در مدیریت شهری اظهار کرد:
اولویت اصلی من در شهر مشهد توسعه خطوط ریلی است و امیدوارم با کمک
دولت بتوانیم شاهد توسعه خط  2و  3قطار شهری مشهد باشیم .شهردار مشهد
گفت :شهرداری مشهد با توجه به برنامههایی که من در ذهن دارم هیچ راهی
جز جذب سرمایهگذاری خارجی ندارد .وی افزود :اولویت بعدی من رسیدگی
به پوســته میدان شهدا اســت زیرا من به هیچ وجه از وضع فعلی این میدان
رضایت ندارم و امیدوارم بتوانیم تغییراتی در پوسته طرح ایجاد کنیم .تقیزاده
خامسی با بیان اینکه حاشیهنشینی نیز باید اولویت شهرداری مشهد باشد ،بیان
کرد :روش من در این حوزه توانمندسازی مردم است نه اینکه کمکهایی به
مردم شود و هیچ نتیجهای برای آنها نداشته باشد .شهردار مشهد افزود :باید با
حرفهآموزی ،آموزش و توانمندسازی بتوانیم مردم این مناطق را توانمند کنیم
و دارای شــغل شوند زیرا اصلیترین مشکل ما در حاشیه شهر ،بیکاری است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد سرمایهگذاریهای خارجی در کالنشهر مشهد
گفت :شهرداری مشهد هیچ راهی جز جذب سرمایهگذاری خارجی ندارد زیرا
سرمایهگذاری داخلی نمیتواند طرحهایی که من در ذهن دارم را پوشش دهد
و در این راستا من به دنبال تشکیل یک نهاد عمومی هستم که در این نهاد همه
مسلمانان جهان سرمایهگذاری کرده و حتی در بورسهای بینالمللی مطرح
یزاده خامسی افزود :مشهد ساالنه پذیرای بیش از  25میلیون زائر است
شود .تق 
و با این توانایی میتوان سرمایههای مسلمانان و شیعیان را جذب کرد و شاهد
تغییراتی جدی در شهر مشهد بود.

استاندار خراسانرضوی:

بیشاز ۹۰۰پروژهآموزشیدرآموزشو
پرورشخراسانرضویبهسرانجامرسید
دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی گفت :در سالهای اخیر در
استان خراسانرضوی به همت خیران و آموزش و پرورش بیش از ۹۰۰
پروژه آموزشی به سرانجام رسید.
علیرضا رشیدیان در مراسم نواختن زنگ مهر و ایثار به مناسبت بازگشایی
مدارس در نخستین روز مهرماه ،شرط پویایی نظام تعلیم و تربیت کشور را سه
مقوله محتوا ،نرمافزار و سختافزار دانست و افزود :سند تحول بنیادین به عنوان
یک نرم افزار سند راهبردی آموزش وپرورش است و تمامی ارکان مدرسه اعم از
معلم ،دانشآموز و اولیا در کنار هم باید در راستای اجرایی شدن سیاستهای نظام
تعلیم و تربیت همکاری کنند .استاندار خراسانرضوی گفت :در طول سالهای
اخیر در استان خراسانرضوی بههمت خیران و آموزش و پرورش بیش از 900
پروژه آموزشی به سرانجام رسید و چهار هزار و  800کالس درس جدید با هزینه
 520میلیارد تومان محیا شد .روح آموزش و پرورش توجه به حوزه فرهنگ است
که در این زمینه باید سبک زندگی ایرانی اسالمی ترویج داده شود.
وی بازه زمانی مناسب برای توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،بسترسازی
برای مؤلفههای مشارکت پذیری و تعامل اجتماعی را از دوران دانشآموزی خواند
و ادامه داد :فضای حاکم بر آموزش و پرورش باید توام با فرهنگ ایرانی اسالمی،
روحیه نشاط و علم و علم آموزی باشد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد

کشف دومیلیارد ریال کاالی قاچاق
از هفت انبار در مشهد

مهر -فرمانده انتظامی خراســان رضوی گفت :بیش از  ۲میلیارد
ریال کاالی قاچاق از هفت انبار در مشهد کشف
و ضبط شد.
ســردار قادر کریمی اظهارکرد :کارآگاهان پلیس
آگاهی خراسان رضوی موفق شدند  ۹فرد سودجو که
کاالهای قاچاق خارجی را بدون مجوز از استانهای
جنوبی کشور به مشهد قاچاق میکردند شناسایی و
پس از کنترل و مراقبتهای نامحسوس آنها را دستگیر کنند.
وی افزود :همچنین در بازرسی از دپوی کاالهای قاچاق در خیابانهای شهید
بابانظر ،خلج و کوشش  ۷انبار با هماهنگی مراجع قضایی مورد بازرسی قرار
گرفت و اقالمی از جمله رینگ خودرو های سواری۱۵۷ ،عدد الیه پارچه چینی،
۱۲۰عدد انواع باند و بلندگوی سیستمهای پخش ،تعداد  ۴۰دستگاه جارو برقی
شارژی ،بیش از یک تن فلفل ویتنامی ،یک نیم تن پسته کوهی پاکستانی و
 ۱۰دستگاه چرخ خیاطی به ارزش  ۲میلیارد ریال کشف و ضبط کردند .وی
در ادامه به اجرای عملیات ارتقای امنیت عمومی در خراسان رضوی اشاره کرد
و گفت :در این عملیات که ســومین مرحله از طرح ضربتی مقابله با عامالن
تهیه و توزیع مواد مخدر در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به اجرا
درآمد  ۴۷تن از عامالن اصلی تهیه و توزیع مواد افیونی با اقدام غافلگیرانه پلیس
مبارزه با مواد مخدر استان در پاتوق هایی از قبل شناسایی شده دستگیرشدند.
کریمی تصریح کرد :از این افراد بیش از  ۶۶کیلوگرم انواع مواد مخدر به همراه
یک قبضه اسلحه شکاری ۴۳ ،تیر فشنگ جنگی و  ۵فشنگ اسلحه شکاری
کشف شد .فرمانده انتظامی خراسان رضوی در ادامه خاطرنشان کرد :ماموران
پلیس امنیت عمومی نیز در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با مطالعه دقیق
و گزارشهای مردمی و اقدامهای اطالعاتی  ۹نفر از عامالن شرارت های خیابانی
که از اراذل و اوباش بودند را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند .فرمانده انتظامی
خراسان رضوی گفت :پلیس پس از کنترل و مراقبتهای نامحسوس این اراذل
و اوباش را در اقدامی ضربتی دستگیر کرد.
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گزارش

دنیای اقتصاد وضعیت شاخص سهولت کسب و کار را بررسی میکند

یادداشت

قوانین پیچیده ،مانع بزرگ کارآفرینان

ساختار غلط اقتصادی
منشأ مشکالت کسب و کار امروزی

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -شــاخص سهولت
کسب و کار به عنوان نخستین شاخص بهبود مستمر
محیط کسب و کار است که ازسوی بانک جهانی اعالم
میشود و رتبه باالتر در آن نشاندهنده مقررات بهتر
و معموالً سادهتر برای کسب و کارها و حمایتهای
قویتر از حقوق مالکیت خصوصی بوده و اثر بهبود
این مقررات بر رشد اقتصادی قابل توجه است.

جرایمشــان بخشیده میشود و بانکها هم همین کار را
میکنند .البته ناگفته نماند که اینها در شــرایط رکود و
بحران الزم است و در سایر کشورها هم اتفاق میافتد اما
سوال اینجاســت که برای فردی که به درستی کارها را
انجام میدهد هم مزیتی قائل میشویم؟ متاسفانه اصوال
بحث مشوقها در کشور ما کمتر دیده میشود و تنبیهها
و به دنبالش بخشودگی جرایم در نظر گرفته میشود.

در گزارش هفته گذشته دنیای اقتصاد ،به تشریح قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار و وضعیت و رتبه ایران در
این زمینه اشاره کردیم .شاخص محیط کسب و کار بر پایه
 11شاخص کوچکتر با عناوین سهولت کسب و کار ،شروع
کسب و کار(ثبت شرکت) ،اخذ مجوزهای ساختمانی ،ثبت
دارایی ،اخذ اعتبار ،حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران
جزء) ،پرداخت مالیات ،تجارت برون مرزی ،اجرا و الزام آور
بودن قراردادها ،استخدام و اخراج نیروی کار و انحالل کسب
وکار است .در این شماره به بررسی نخستین شاخص یعنی
سهولت کسب و کار میپردازیم البته ناگفته نماند این شاخص
ویژگی دربرگیرندگی تمامی  10شاخص پس از خود را دارد.

zشرایط برای سهولت کسب و کار فراهم نشده است

قوانین دست و پاگیر مهمترین و نخستین
عامل در ناموفق بودن ایران در شاخص
سهولت کسب و کار است .قوانینی که هر
ساله با آئیننامهها و دستورالعملهای جدید
دستخوش تغییر شده و در بسیاری از موارد
به جای اصالح امور ،کار را سختتر از
آنچه هست ،میکند
همیشه اولین قدم در راه اندازی کار و انجام یک فعالیت،
سختترین قدم است .اما در ایران ،شاید این قدم اول آنقدر
سخت باشد که باعث شود یک فعال اقتصادی و کارآفرین
همان ابتدای کار قید انجام آن را بزند .طبق گزارش بانک
جهانی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار مطلوب
نیســت به طوریکه طی این  ۱۰سال بدترین رتبه ایران
مربوط به سال  ۲۰۱۴با عدد  ۱۵۲و بهترین رتبه مربوط به
ســال  ۲۰۱۶با عدد  ۱۱۸بوده و آخرین رتبه ایران در این
شــاخص مربوط به سال  ۲۰۱۷با رتبه  ۱۲۰در میان 189
کشور جهان است.
قوانین دست و پاگیر مهمترین و نخستین عامل در ناموفق

بودن ایران در شاخص سهولت کسب و کار است .قوانینی که
هر سال با آئیننامهها و دستورالعملهای جدید دستخوش
تغییر شده و در بسیاری از موارد به جای اصالح امور ،کار را
سختتر از آنچه هست ،میکند .از طرفی موازی کاری در
برخی از ادارات و سازمانها مانع از سرعت عمل در فرایند
راهاندازی یک کسب و کار در کشور میشود.
zلزوم اصالح تمامی مولفهها برای بهبود وضعیت محیط
کسب و کار

در کنار اینها باید به وضعیت اقتصادی کلی کشور و اتفاقات
سیاسی و اثرگذاری آن در اقتصاد و کسب و کارها اشاره کرد؛
محیطی که بخش خصوصی در آن فعالیت میکند ،محیطی
نیست که صرفا قوانین و مقررات بر آن حاکم باشد؛ این فضا
تحت تاثیر مولفههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستی
نیز هست و آنچه شاخصهای فضای کسب و کار را بهبود
میبخشد ،صرفا اصالح قوانین نیست ،بلکه بهبود وضعیت
محیط کسب و کار مستلزم آن است که همه این مولفهها
همزمان تغییر کند.
جایگاه فضای کسب و کار ایران در سالهای گذشته دچار
تنزل شده اســت؛ رکود در شهرکهای صنعتی احساس
میشود و نبود شفافیت و کندی پاسخگویی به ارباب رجوع
در ادارات قابل لمس اســت .رســیدن ایران به جایگاهی
مناسبتر در منطقه و رقابت جدی بر سر جذب سرمایههای
بینالمللی نیازمند تالشهای جدیتر است؛ به ویژه آنکه بر
اساس اطالعات منتشرشده ازسوی بانک جهانی ،کشورهایی
همچون افغانستان و مصر در زمره اقتصادهایی هستند که

در چند سال گذشته جهش چشمگیری در انجام اصالحات
مرتبط با تسهیل شرایط ثبت شرکت داشتهاند.
zنادیدهگرفتنمشوقها

امیرمهدی مــرادی ،دبیر انجمن
مدیران صنایع خراسان رضوی نیز
بر وجود قوانین پیچیده و تاثیر آن
در آسان نبودن فضای کسب و کار
ایران صحه میگذارد ،او میگوید:
در سالهای اخیر در زمینه سهولت
کسب و کار در کشــور و استان
تغییــر چندانی نداشــتیم و اگر هم تغییری در کشــور
داشتهایم سطحی بوده است .حال آنکه میبینیم جهان با
چه ســرعتی پیش میرود ،خود را بــه روز میکند و به
سهولت کسب و کار اهمیت میدهد تا کارآفرینان تشویق
شوند .به طوریکه شروع کسب و کار در برخی از کشورها
ممکن اســت طی یک روز انجام شــود اما در ایران برای
ثبت شــرکت و حتی نام شرکت و تایید آن و هر بخش
دیگر ،پروســهای زمانبر وجود دارد و ممکن است فرد از
کارش پشیمان شود.
وی با بیان اینکه نامشخص بودن بخشی از چرخههای
اقتصادی در کشــور ما به آنهایی که سالم کار میکنند،
ب زده است ،میافزاید :قوانین و بخشنامههایی
همیشه آسی 
که ازسوی دولت و مجلس گذاشته میشود همیشه و به
طور عملی از بدحسابها و بداخالقها حمایت میکند؛
کســانی که به تامین اجتماعی بدهــی دارند ،در نهایت

این در حالی است که بسیاری از کشورها برای تحریک
تقاضــا و تحریک تولیــد برنامههای ویــژهای را در نظر
میگیرند .کســی که در شــرایط اقتصادی ایران تولید
میکند و وقتی ســایر واحدها تعطیل میشــوند روی پا
مانده و تولیدش را توسعه میدهد ،باید تشویقهایی مثل
بخشودگی مالیات و کمتر کردن مالیات شامل حالش شود
اما همیشــه واحدهای خوب تحت فشار قرار میگیرند و
اینها همه از ســختی کســب و کار است و شرایط برای
ســهولت کسب و کار برای فعاالن اقتصادی در کشور ما
عملی نشده است.

شایدمسئوالنهمدوستداشتهباشندکسب
و کار را آسان کنند اما قوانین
برای شروع یک فعالیت آنقدر دست و پاگیر
است که عمال شرایط برای سهولت
کسب و کار فراهم نشده است
مرادی تاکید میکند :شاید مسئوالن هم دوست داشته
باشند کسب و کار را آسان کنند اما قوانین برای شروع یک
فعالیت آنقدر دســت و پاگیر است که عمال شرایط برای
سهولت کسب و کار فراهم نشده است .به طور مثال برای
انجام یک فعالیت صنعتی ،روندهایی طی میشود و بعد از
گرفتن همه مجوزها ،ممکن است آخرین اداره و ارگانی که
باید مجوز بدهد ،از این کار امتناع کند و به کارآفرین جواب
منفی بدهد .سوال اینجاست که چرا شرایطی فراهم نشده
که مجوزها با دولت الکترونیکی که قرار بود ایجاد شود ،به
یکباره و از طریق سیستم ارائه شود تا کارآفرینان معطل
نشوند و چرا در نهایت پس از ماهها پیگیری ،پاسخ منفی
دریافت میکنند و چرا هزینه و زمان آن شخص در این
میان اهمیتی ندارد و سواالتی از این دست.

احمد اثنی عشری*
ادامه از صفحه اول
تصمیمگیران اقتصادی کشــور باید از بین کارآفرینان و مدیران اقتصادی مجرب و فعال در بخش
عمومی و خصوصی که اقتصاد را درک کرده و آن را میشناسند انتخاب شوند .مدیران دولتی و بدون
تجربه که فقط تئوریهای اقتصادی منسوخ شده را میشناسند ،توفیقی نخواهند داشت.
از اشتباهات بزرگ دولت نهم توزیع غلط یارانهها بود که حجم باالی نقدینگی را از سرمایهگذاری به
مصرف سوق داد .به بیش از  70میلیون نفر یارانهای داده شد که  80درصد آنها نیازمند این یارانه نبودند
یتوانستیم با حذف افراد غیرمشمول دریافت یارانه ،این پول را به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران
وم 
صنعتی به صورت وام کم بهره و یا بالعوض داده و توسعه صنعت را رونق بخشیم .این اشتباه بزرگی
بود که دولت یازدهم نیز حاضر به اصالح اساسی آن نشد .قوانین و مقررات کار با تامین اجتماعی و
مالیات و پولی و بانکی از موانع دیگر توســعه و بهبود فضای کســب و کار در ایران میباشند که توان
مدیران و کارآفرینان اقتصادی را تحلیل برده و مانع بزرگی برای فعاالن اقتصادی است و مهمتر از عدم
کفایت قانون ،بخشنامهها ،آییننامهها ،دستورالعملها و اعمال سلیقههای فردی است که همه روزه در
سازمانهای متولی امر در این مقولهها با آن مواجهیم.
*عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

کاهشسهدرصدیتخریبوتصرفاراضیدرخراسانرضوی

ایرنا -مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت :پروندههای تخریب و
تصرف عرصههای ملی طی نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال سه درصد
کاهش دارد.
هادی باقری افزود :شمار پرونده های تخریب و تصرف در نیمه اول پارسال  454فقره در مساحت
حدود  1300هکتار بود که این میزان امسال به  439فقره در مساحت  550هکتار کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه خلع ید از اراضی تصرفی توسط متخلفان در نیمه نخست پارسال  127فقره
در مساحت  186هکتار ثبت شده است ،افزود :امسال این میزان به  138فقره و مساحت  242هکتار
ب با مراجع
افزایش یافته که این امر با ترویج فرهنگ منابع طبیعی و تعامل و هماهنگی بیشتر و مناس 
قضایی ،تقویت اداره حقوقی شهرستانها ،مدیریت با برنامه و حساب شده منابع مالی و پرداخت به
موقع هزینه های دادرسی به دست آمده است .باقری اظهار کرد :همچنین در پی تالش نیروهای یگان
حفاظت منابع طبیعی استان و برخورد جدی با متخلفان  ،کشفیات امسال نیز در این زمینه افزایش
داشته است .وی گفت :در نیمه اول امسال  25فقره انواع محصوالت شامل  32مترمکعب چوب به تعداد
 602اصله  6 ،استر هیزم 6279 ،کیلو گرم ذغال 3169 ،کیلو گرم محصوالت فرعی مرتعی و  8استر
بوته از متخلفان کشف و ضبط شده است .وی افزود :سال گذشته  11فقره شامل  171کیلوگرم ذغال،
 125کیلوگرم محصوالت فرعی مرتعی 16 ،استر هیزم و حدود  12مترمکعب چوب کشف شده بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی ادامه داد :در اجرای مواد  13و  39قانون
حفظ وحمایت از جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور از ابتدای سال  1396این اداره کل به رغم عدم
تخصیص اعتبار به صورت امانی و با همکاری و مشــارکت همکاران و نقشه برداران بخش ممیزی و
حدنگاری اراضی شهرستانهای تابعه 33فقره سند تک برگی اراضی ملی به مساحت حدود  22هزار و
 582هکتار را در قالب دستورالعمل کاداستر اخذ نموده است.

برگزاری نشست مشترک هیأت اقتصادی روسیه با خانه صنعت خراسان رضوی

بازار روسیه آماده حضور شرکتهای خراسانی است

دنیای اقتصاد -هیأت اقتصادی روسیه در نشستی
مشترک با مســئوالن خانه صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی از آمادگی کامل فدراسیون روسیه برای
ورود کاالهای ایرانی به بازار بزرگ این کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در این دیدار رجب صفر ا ُف ،رئیس
شورای روابط ایران و روسیه ،در سخنانی توانمندیها و
پتانسیلهای شرکتهای خراسانی را برای صدور کاال به
این کشور عالی توصیف کرد و گفت :شرکتهای ایرانی
ظرفیت فوقالعادهای برای همکاری با شرکتهای روسی
در حوزه تجارت دارند اما متاسفانه شناخت این شرکتها
و واحدهای تولیدی از قوانین و مقررات تجاری روسیه
بسیار ضعیف است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای روسیه
برای صدور کاال و ثبت شرکت های تولیدی ایران در این
کشور گفت :با توجه به روابط بسیار خوب میان دو کشور،
روسیه از صادرات کاالهای ایرانی استقبال میکند.
صفر ا ُف سفر به خراســان رضوی را آرزوی دیرینه
خود دانســت و گفت :سفر به  14استان ایران با هدف
افزایش تعامالت اقتصادی صورت گرفته اما در این میان
خراسان رضوی با توجه به ویژگیهای صنعتی ،تولیدی
و برخورداری از زیرساخت های الزم از جمله فرودگاه و
حمل و نقل ریلی و نزدیکی به مرزهای کشورهای آسیای
میانه از اهمیت ویژه ای برای روسیه برخوردار است.
وی با اعالم آمادگی دولت و فعاالن اقتصادی روسیه

بــرای همکاری تکنولوژیکی با ایران گفت :تاســیس
شرکت های خراسانی-روسی کمک ویژه ای می تواند به
این کارکند و دولت روسیه آماده همکاری الزم در این
خصوص است .متاسفانه به دلیل فقدان مطالعه بازار و
عدم شناخت کافی از بازار روسیه ،ایران میلیاردها دالر
از این بازار بزرگ را از دست داده است.
فرهاد پرند ،رایزن بازرگانی ایران در روســیه ،هم از
حمایت دولت از شرکت های ایرانی برای حضور پایدار در
بازار روسیه خبر داد و گفت :روسیه تنها در بحث قطعات
خودرو  ،ساالنه  15میلیارد دالر واردات دارد و این فرصت
بسیار خوبی برای قطعه سازان خراسانی است.
وی خواســتار تاسیس شرکت های ایرانی و تبلیغات
کاالهای ایرانی در روسیه شد و گفت :همه زیرساخت ها
برای ورود کاالهای خراسانی به بازار روسیه فراهم شده
اســت و در این خصوص دفتر تحکیم وحدت مسکو-
تهــران و رایزن بازرگانی آمــاده همکاری با واحدهای
تولیدی است.
در این نشست همچنین سیدحسن حسینی ،رئیس
خانه صنعــت ،معدن و تجارت خراســان رضوی ،در
سخنانی با اشــاره به مشکالت شرکتهای ایرانی برای
ورود به بازار روســیه گفت :همکاری سفارت ایران در
روسیه و رایزن بازرگانی کشورمان با فعاالن اقتصادی
تضمین کننده حضور موثر شــرکت هــای ایرانی در
روسیه است.
وی گفت :خانه صنعت ،معدن و تجارت خراســان
رضوی با برخــورداری از  29انجمن تخصصی صنایع
همگن و شرکت های توانمند برای توسعه روابط تجاری
میان ایران و روسیه آمادگی کامل دارد.

اسکان و تغذیه 160هزار زائر توسط ستاد اربعین خراسان رضوی
دنیای اقتصــاد -معاون هماهنگی و مدیریت
امور زائران اســتانداری خراسان رضوی گفت:
بر اساس سهمیه تعیین شده ،ستاد اربعین این
استان اسکان و تغذیه روزانه  160هزار نفر از زائران
اربعین حسینی را در مسیر کربال بر عهده دارد.
به گزارش ایرنا ،محمد حسن
واحدی افزود :برنامه ریزی برای
خدمات دهی به زائران حضرت
امام حسین (ع) در مسیر کربال
و همچنین زائران حضرت امام
رضا (ع) در مسیر مشهد طی
دهه پایانی ماه صفر آغاز شده
است .وی اظهار کرد :عالوه بر زائران اربعین حسینی،
اســتان خراسان رضوی در دهه آخر ماه صفر پذیرای
میلیون ها زائر و عزادار خواهد بود.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این استان در

ایــام پایانی ماه صفر پذیرای بیش از  3.5میلیون زائر
باشد گفت :در مدت مشابه سال گذشته سه میلیون و
 200هزار زائر عزادار وارد این استان شدند.
واحدی افزود :خدمات دهی و ساماندهی زائران پیاده
حرم مطهر رضوی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه برآوردها حاکی از ورود  350هزار زائر
پیاده به مشهد در روزهای پایانی ماه صفر است اظهار
کرد :این تعداد در مدت مشابه پارسال  298هزار زائر
پیاده بود.
معاون اســتاندار خراســان رضوی گفت :بر اساس
هماهنگی های صورت گرفته جمعیت هالل احمر و
گروه های امداد و نجات از  10استان کشور برای کمک
و خدمات دهی به زائران پیاده به این استان می آیند
و سه فروند بالگرد هم در این حوزه فعال خواهد بود.
وی ادامه داد :همچنین برای بازگشت این زائران از
طریق پایانه های مسافربری مشهد چهار هزار دستگاه

اتوبوس در نظر گرفته شده و خروج آنان با کمک نیروی
انتظامی مدیریت خواهد شد.
واحدی افزود :طی سال گذشته در طول مسیرهای
منتهی به مشهد  276ایستگاه صلواتی خدمات دهی
به زائران ایجاد شــده بود که امسال تالش بر آن است
این خدمات دهی گسترده تر شده و تمام استان های
کشور نیز به کمک بشتابند.
وی با بیان اینکه پارسال  21استان کشور در این حوزه
مشارکت داشتند ابراز امیدواری کرد امسال نیز هر استان
کشور خدمات دهی در یک ایستگاه صلواتی را متعهد
شــده و در این راستا ظرفیت خیرین برای خدمت به
زائران رضوی به کار گرفته شود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت :پارسال عالوه
بر ایستگاه های بین راهی  400ایستگاه نیز در مشهد
دایر بود که امسال ســاماندهی بهتری در این زمینه
انجام خواهد شد.

اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن وکشاورزی استان خراسان رضوی
با هدف گسترش روابط اقتصادی برگزار میکند

ااتقبازرگانی،صناعی،معادنوکشاورزیخراسانرضوی

اعزام هیات تجاری  -بازاریابی به کشور عمان (مسقط)
نالمللی غذا و نوشیدنی ،فنآوری پردازش موادغذایی
همزمان با نمایشگاه بی 
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یادداشت

تولید ایران را چه شده است؟
محمدحسین روشنک*

ی است هر روز موضوعی بنام کولبری در مرزهای ایران
چند سال 
از جمله کردستان در رسانههای کشور و فارسی زبان دنیا مطرح
است و مردم ایران را رنج میدهد.
تلویزیون دولتی انگلستان این خبر را با هدف زیر سوال بردن
جمهوری اســامی پیگیری کرده و میکند ،اینکه کولبران چه
افرادی هســتند و چه اتفاقاتی در جریان کولبری میافتد و چرا
دولت با کولبران برخورد میکند ،موضوع یادداشــت نیست بلکه برحسب وظیفه با
سرکشی به مسائل اقتصادی میخواهد ببیند چرا کولبری کاال از کردستان عراق به
ایران؟ مگر کردستان عراق چه تولیداتی دارد که کولبران با وجود خطرات تالش دارند
آن محصوالت را بهصورت قاچاق به ایران منتقل کنند اصال مگر در کردستان تولیدی
وجود دارد که در ایران تولید نشود.
کاالهایی که به ایران قاچاق میشود تولید کشورهای امریکا ،اروپا ،چین ،ژاپن ،کره
و ...هستند که از مبدأ به بنادر مختلف از جمله ایران ،ترکیه و عراق وارد و از آنجا با
وجود جنگ داخلی در عراق به سختی و با هزینه بسیار زیاد با هدف نهایی بازار ایران
به کردستان عراق رسانده میشود ،جالب است بدانیم بهجز کاالهای ممنوعه مانند
مشروبات الکلی و سیگار و ...اکثر کاالهایی که با آن شرایط به کردستان عراق رسانده
میشــود وکولبران با وجود خطرات بسیار به صورت قاچاق (نادیده گرفته شده) به
کردستان ایران و از آنجا بصورت نیمه قاچاق و با کرایه بسیارگران به سراسر کشور از
جمله خراسان میرسد در ایران هم تولید شده و در بازار موجود است .
سوال این است که چرا باوجود تولید انواع کاال در ایران باید محصول کشورهای دیگر
از کردســتان به ایران کولبری شود ،چه توجیه اقتصادی باعث شده این محصوالت
دنیا را دور زده تا به عراق رســیده و از آنجا بصورت بردوش آدم ها به ایران و مشهد
یشود در حالی که نوع مشابه آن کاال در جای جایِ ایران از جمله مشهد
رسانده م 
تولید میشود ،همان سوال را بار دیگر به بهانه حمایت از کولبران زحمتکش مطرح
کرد تا شاید پاسخی پیدا شود .
چرا و به چه دلیلی تولید در ایران به این روز افتاده که قادر نیســت با کاالیی که
با هزینه سنگین دنیا را دور زده و به کردستان عراق برده شده و از آنجا کیلومترها
بر دوش آدمهای زحمتکش و البته جویای درآمدی بیش از شــغلهای معمولی به
کردستان ایران رسیده و از آنجا به سراسر ایران و خراسان رسانده شده مسیری که
حداقل معادل قیمت تمام شده کاال در کشور مبدأ هزینه داشته است ،رقابت کند .
اما هدف از این یادداشت قاچاق و نوع قاچاقچیان و کسانی که از آن سودهای سرشار
و باد آورده میبرند نیست ،بلکه این سوال را مطرح میکند که چرا تولید در ایران به
اینجا رسیده که دولت به بهانه حمایت از آن دیوار تعرفه ها را به حدّ ی بلند کند که
قاچاق کاالی مشابه آنقدر توجیه اقتصادی داشته باشد که همان مقدارکم که به پنچ
درصد کل قاچاق نمیرسد صدها و هزارها کولبر را با وجود کشته شدن گاه و بیگاه
یک یا چند نفرشان به این راه میکشاند.
مقصر افزایش قیمت تمام شده کاال و خدمات در ایران که تحقق اقتصاد مقاومتی
را با مشــکل مواجه کرده کدام اســت؟ تعرفه ،درمان مریضی اقتصاد تولیدی کشور
نیست .بلکه فقط میتواند مُسکنی موقت باشد که اگر مصرف آن طوالنی شود برای
تولید و خزانه اعتیادآور و سرطانزا است .بویژه وقتی تعرفه دریافتی بهعنوان درآمد
دولت به خزانه واریز شود.
در کشــوری که یکی از باالترین نرخهای تعرفه وجود داشته باشد به دلیل اینکه
دریافت تعرفه به نفع خزانه و نوعی مالیات پنهان از کارگران و کارفرمایان است ،قیمت
تمام شده تولید افزایش یافته و قاچاق کاال دارای توجی ه و نهادینه شده و نمیتواند
اقتصاد تولیدی سالمی داشته باشد ،لذا دولت مجبور است هر سال به بهانه حمایت
از محصوالت بنگاههای تولیدی و کسب درآمد بیشتر برای خزانه تعرفههای سنگینتر
برای واردات تعیین و تعرفههای گذشته را افزایش دهد .بهطوری که خواسته یا ناخواسته
بازارهای خود را به جوالنگاه قاچاق کاالی دیگر کشورها از طرق مختلف تبدیل کند.
ضمن اینکه در این کشــور تولید با هدف صادرات معنی ندارد ،چرا که اگر کاالی
دارای توجیه صادراتی نیز داشته باشد کشورهای دیگر با اعمال اقدام متقابل تعرفه
واردات کاالهای از آن کشور را به قدری باال میبرند که توجیه صادرات آن محصول
نیز منتفی میشود ،لذا کشــورهای با تعرفه واردات سنگین دیگر تولید رقابتپذیر
نداشته و مبدأ صادرات نبوده و پذیرای قاچاق گسترده خواهند بود شرایطی که ایران
امروز در آن گرفتار شده است.
چه عواملی مقصر بوجود آمدن افزایش قیمت تمام شــده ،قاچاق فراوان ،صادرات
کم رونق ،تولیدکننده درمانده ،معیشت گران و سخت برای مردم ایران بوده است؟
دولتهای نهم و دهم ،مجلسهای گذشــته ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،دولت
یازدهم که پس از ادغام بر اساس شرح وظایف محول شده از طرف مجلس به وزارتخانه
همه کاره تولید و تجارت و مغازهداری تبدیل شده است ،تشکلهای بخش خصوصی،
تولیدکنندگان ،بازرگانان و...در پانزده سال گذشته چه کردهاند که چنین وضعیتی در
تولید کشور بوجود آمده است؟
آیا آنگونه که این روزها عمدتا بدهکاران معوقه بانکها و بعضی از مدیران ناموفق
وزارت صنعت و تجارت و مغازهداری دولت یازدهم مطرح میکنند بهره و یا به گفته
آنها نزول بانکی مقصر اصلی شرایط ایجاد شده برای اقتصاد تولیدی کشور بوده است
که پیرامون آن جنجالهای فراوان برپا کردهاند تا دولت بهانه دیگری برای دستکاری
در ساختارها و دست کردن در جیب طبقات پایین جامعه چون کارگران و کارمندان
و روســتائیان کرده و ســود پس اندازهای کوچک آنان را به نفع ظاهری گیرندگان
تسهیالت کم کند تا نارضاینی عمومی نزد افراد طبقات پائین جامعه ایجاد شود؟
آیا عامل مشکالت و رکود ایجاد شده در تولید و تجارت کشور همان چند درصد
سود بانکی اضافی برای واحدهایی که با قرض اداره میشوند بوده که توسط متولیان
امر تولید کاسه و کوزهها سر آن خراب شود؟
اگر فقط چند درصد سود اضافی بانکها باعث گرانی تولید و مشکالت بنگاههای شده
است چرا تولید کنندگانی که بدهی بانکی ندارند با مشکل و رکود مواجه هستند؟ بله
حتما هزینه پول نیز در ایجاد شرایط یاد شده نقش داشته است اما نه به آن پر رنگی
که همه تریبونهای بخش خصوصی و دولتی و صدا و سیما پیرامون آن جنجال بپا
کرده و قوانین کشور را زیر سوال برده اند.
چرا که اگرعامل باال بودن قیمت تمام شــده تولید فقط سود اضافی بانکها بوده
است ،اکنون که سود بانکی کاهش یافته میبایست تعرفههای واردات حذف ،قاچاق
کاال متوقف و مردم ایران نیازهای خود را به قیمت مردم دیگر کشــورها دنیا تامین
کنند .مثال خودرویی که ازســوی بنگاههای دولتی در بازار به بیش از دو برابر دیگر
بازارهای دنیا به مردم ایران فرخته میشود به نصف کاهش پیدا کند.
اما اگر اینگونه نشود جنجال بر سر کارکرد بانکها را میتوان دادن آدرس اشتباه
دیگــر بمنظور ایجاد تاخیر درطرح مطالبات عمومی و چرایی گرانی تولید در ایران
بوده دانســت  .همانگونه که ذکر شد یقینا سود اضافی بانکها در قیمت تمام شده
تولید واحدهای بدهکار اثر داشته و دارد اما آیا این اثر بیش از نصف وجهی است که
دولت به بهانه مالیات و عوارض ارزش افزوده از همه واحدهای تولیدی بدهکار و غیر
بدهکار اخذ میکند ،بوده است؟
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مروری بر مراسم تودیع و معارفه شهرداران مشهد؛

دوصد گفته چون نیمکردار نیست

معاون وزیر آموزش و پرورش در مشهد:

معلمان حق التدریس واجد شرایط
جذب آموزش و پرورش می شوند

استمدادرئیسشورایشهرازعلمایمشهدبرایتعییناولویتهزینهبودجهشهرداری

دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو -مراسم تکریم و معارفه شهردار مشهد پنج شنبه
گذشته با حضور رشیدیان استاندار خراسان رضوی ،علی جنتی استاندار اسبق
خراسان و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حجتاالسالم سیدهادی خامنهای،
رئیس و اعضای شورای شهر مشهد ،معاون سیاسی اجتماعی استاندار و مسئوالن
استانی و چهرههای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی استان چون نمایندگان مجلس
zسخنرانیبلندمرتضویوسخنانکوتاهتقیزاده

قاسم تقي زاده خامسي که مردادماه امسال
با  15رای اعضای شــورای شهر به عنوان
شهردار مشهد انتخاب شده بود متولد 1336
مشــهد و دارای مدرک کارشناسی ارشد
عمران است ،او در سالهای  66تا  71معاون
فنی و عمران استانداری خراسان بزرگ بوده
و در ســه حوزه معاونت خدمات شهری ،معاونت فنی و عمران و
معاونت شهرسازی ،با غالمحسین کرباسچی همکاری کرده است.
در مراسم معارفه شهردار جدید مشهد پس از سخنرانی میهمانان،
تقیزاده به عنوان سخنران آخر مراسم در جایگاه قرار گرفت و در
ســخنانی کوتاه گفت :با عملم سخنان مردم و مسئوالن را پاسخ
میدهم ،من نیتم فقط خدمت به زائران و مجاوران امام رضا و دعای
رهبری و خشنودی خانواده شهدا و ایثارگران است.
پیشازاوشهردارپیشینمشهدپشتتریبون
قرار گرفته بود ،صولت مرتضوی که در مراسم
معارفــه خود از ضــرورت توجه به اقتصاد
شــهری و نه اقتصــاد شــهرداری ،جلب
مشارکتهای بینالمللی ،ملی و منطقهای
برای ایجاد توسعه اقتصادی و اشتغال گفته
بود و اولویت اول کاری خود را توسعه متوازن مشهد در همه ابعاد
دانسته بود ،بدون اشاره به نتیجه آن وعدهها پس از  4سال گفت:
قطار شهری پروژه به گِل نشسته شهرداری بود که در  ۵سال ۱۷
درصد پیشــرفت داشــت ولی در این چهار سال بالغبر  ۸۲درصد
پیشرفت رسیده است و برای اولینبار در ایران خط مترو به فرودگاه
رسیده است و خط دو قطار شهری در نقطه تقاطع با خط یک آماده
بهرهبرداری است.
مرتضوی در ادامه با اشاره به رکود اقتصاد در سال  92از متوقف
نشدن هیچ پروژهای در مشهد گفت و اضافه کرد :یک مثقال زباله در
این شهر دور ریز نمیشود و همه آن جمعآوری و فرآوری میشود.

حیدری :در حالی که کشفرود یک تهدید
جدی برای زیست مشهد محسوب میشود
توآمد برای معلوالن و
و مسیرهایرف 
سالمندان شرایط مناسبی ندارد و فاصله جدی
استانداردهای مناطق شهرداری در مناطق
کمبرخوردار و دهها مسئله اجتماعی و فرهنگی
وجود دارد ،پرداختن به امور غیرمرتبط
چه حکمی دارد؟
zاستمداد از علمـای مشهـد بـرای تعییـن اولویـت هزینـه
بودجه شهرداری

رئیس شورای شــهر مشهد نیز در مراسم
معارفه تقی زاده خامسی گفت :مردم ایران
با تأسی از شعار میزان رأی ملت است ،جلوه
باشــکوهی از مردمساالری دینی در سطح
ملی و محلی به نمایش گذاشــتند و امروز
ثمره رأی مردم با معارفه شهردار مشهد به

نتیجه رسید.
محمدرضا حیدری درخصوص مهمترین نیاز مدیریت شــهری

و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در تاالر ساختمان برج سفید برگزار شد.
این در حالی بود که چهار سال قبل مراسم تودیع سید محمد پژمان و معارفه سید
صولت مرتضوی در غیاب رئیس شورای چهارم و تنها با حضور نصراهلل پژمانفر و قائم
مقام تولیت آستان قدس رضوی به عنوان مهمانان ویژه در  25مهرماه  ،92در سالن
همایشهای صدا و سیما برگزار شد.

مطرح کرد :اصالح رویکرد به شهرداری و شورای شهر مهمترین نیاز
مدیریت شهری مشهد است .قانون شوراها وظیفه ما را مشخص کرده
است و همه درآمدهای شهرداری باید صرفاً در حوزه شهرداری هزینه
گردد .وی ادامه داد :ما خواهان آن هستیم که علما ما را راهنمایی
کنند .در شرایطی که تعهدات و ماموریتهای معطل بسیاری در
حوزه وظایف قانونی شــهری داریم ،انجام مأموریتهایی در خارج
از حوزه شــهرداری چه حکمی دارد؟ در حالی که پیمانکاران ۱۰
ماه است که به کارکردهای خود دست پیدا نکردند و با وامهای با
سود باال پاسخگوی کارگران خود هستند و حتی به اخراج کارگران
و تهدید همین اشتغال موجود روی آوردهاند ،پرداختن شهرداری
به امور هرچند مقدس که در حوزه فعالیت قانونیاش نیست ،چه
حکمی دارد؟
رئیس شورای شهر مشهد اضافه کرد :در حالی که کشفرود یک
تهدید جدی برای زیســت مشهد محسوب میشود ،در حالیکه
توآمد برای معلوالن و سالمندان شرایط مناسبی
مســیرهایرف 
ندارد و فاصله جدی اســتانداردهای مناطق شهرداری در مناطق
کمبرخوردار و دهها مسئله اجتماعی و فرهنگی وجود دارد ،پرداختن
به امور غیرمرتبط چه حکمی دارد؟ لذا ما در شورای پنجم صرفاً بر
مدار قانون و رضایت مردم حرکت خواهیم کرد.
zاحمد آباد را بدون پرداخت هزینه تعریض کردیم

شهردار مشهد در دهه شصت نیز یکی دیگر
از میهمانان این مراسم بود با ذکر تاریخچه
ای از تغییر و تحوالت توسعهای و جمعیتی
مشهد طی یک قرن گذشته گفت :زمانی که
شهردارشدممهمترینمشکلمشهدترافیک
بود و برای رفع مشــکالت ترافیکی معابر
تعریض می شد ،خیابان احمد آباد ،فلسطین و  22بهمن را بدون
پرداخت هزینهای تعریض کردیم ،اما اکنون شــهرداری برای یک
ســانتی متر تعریض هم باید پول پرداخــت کند .اکبر صابریفر
خاطرنشان کرد :همه از جمله نمایندگان مجلس باید به مدیریت
شهری کمک کنند و گرنه شهر مشهد با توجه به آلودگی هوا غیرقابل
سکونت خواهد شد .وی با بیان اینکه در زمان مدیریتم به مرحوم
هاشــمی رفسنجانی پیشنهاد کردم برای ارائه خدمات به ازای هر
زائری که وارد مشهد میشود یک دالر به این شهر اختصاص یابد،
تصریح کرد :مشکالت شهر با عوارض شهرداری و تراکم فروشی قابل
حل شدن نیست.
zجهانشهرمشهدنیازمندهمکاریهمهدستگاههاست

استاندار خراسان رضوی هم در ادامه مراسم
بــا کنایه به اکبر صابری فر که برای لمس
تغییرات وسعت و جمعیت مشهد از دوران
ناصرالدین شاه مثال آورده بود ،گفت :از آن
زمان کــه یادمان نمی آیــد اما تغییرات
جمعیتی از سال  ۹۰تا  ۹۵هم زیاد بوده و
این تغییر پاسخهای مناسب را میطلبد و همه این پاسخها به عهده
یک دستگاه نیســت و مشارکت همه از دســتگاههای دولتی و
غیردولتی ،دانشگاهیان ،مردم و ...را میطلبد .علیرضا رشیدیان
افزود :ورود ساالنه بیش از  ۲۷میلیون زائر ،مشهد را تبدیل به یک
جهانشــهر کرده است .ما در مشــهد بیش از  ۳۲۰هزار اتباع و
پناهجوی خارجی داریم و حتی از کشــورهای دورتر به مشــهد
میآیند .وی گفت :در روز فقط  ۲۰۰0تن زباله در مشهد جمعآوری
میشود که عالوهبر زحمت ،ظرفیت باالیی هم محسوب میشود

و طالی کثیف نامگذاری شده است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه گفت :توسعۀ متوازن ،حاشیۀ
شــهر ،مسائل زیستمحیطی ،پیشبینی معضالت احتمالی ،آب
ســالم ،هوای ســالم ،ظرفیت برای ورزش و تحرک مردم ،ارتقاء
شاخصهای کیفیت زندگی شهری و حملونقل در حالیکه روزانه
حدود  6میلیون مسافرت درونشهری در مشهد داریم ،از مسائل
جدی است .وی ادامه داد :هوشمندسازی شهر همزمان با مباحث
پایتخت فرهنگی جهان اسالم پررنگ شد .بافت پیرامون حرم مطهر
و تناسب توسعه اطراف حرم و ساختوسازهای هماهنگ با حرم نیز
ش روی مدیریت شهری است.
از مسائل پی 

zتقی زاده برای شهرداری تهران هم مناسب بود

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در
مراسم معارفه شهردار مشهد با بیان اینکه
مشهد دچار مشکالت عدیدهای است گفت:
حتماً باید در کنار شهرداری ،دولت و آستان
قدس رضوی به بهبود اوضاع کمک کنند.
علی جنتی خاطرنشان کرد :چالشهای
مختلفی از جمله بافتهای فرســوده ،آلودگیهایی که بهخاطر
جمعیت زیاد بهوجود آمده ،چالشهای زیســتمحیطی ،مشکل
آب و مدیریت مصرف آب ،توســعۀ نامتقارن شــهر و چالشهای
حوزه فرهنگی حاشیه نشینی ،حملونقل و ترافیک علیرغم همه
تالشهای این سالها کماکان در مشهد وجود دارد.

جنتی :تقیزاده خامسی اولین فرهنگسرا را
در تهران ساختند و سایر فرهنگسراها پس از
ایشان ساخته شد .در روزنامه همشهری فعالیت
داشتند .فروشگاههای زنجیرهای شهروند
را بنیانگذاری کردند.
از نظر شخصیتی هم فردی باتجربه،
ِ
باصراحت لهجه ،دارای شجاعت
در تصمیمگیری و سالم است
جنتی تاکید کرد :باید دست به دست هم دهیم و از همه نخبگان
دانشگاهی و حوزوی برای حل معضالت و حفظ هویت فرهنگی این
شهر بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم استفاده کنیم .انتخاب
مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم ازسوی یک سازمان
بینالمللی تالش برای حفظ این هویت شهر است .وی گفت :این
دوره شورای اسالمی شهر مشهد متشکل از عناصر فرهیخته ،آگاه،
دانشگاهی ،باتجربه و باسابقه است که برای این اعتماد مردم به شما
تبریک میگویم و امیدوارم این شورا منشأ خدمات فراوانی برای
زائران و مجاوران باشد .جنتی با اشاره به خدمات ارزنده تقیزاده
خامســی در تهران و مشهد گفت :ایشان اولین فرهنگسرا را در
تهران ساختند و سایر فرهنگسراها پس از ایشان ساخته شد .در
روزنامه همشهری فعالیت داشتند .فروشگاههای زنجیرهای شهروند
را آقای مهندس تقیزاده بنیانگذاری کردند .از نظر شخصیتی هم
باصراحت لهجه ،دارای شجاعت در تصمیمگیری
ِ
فردی باتجربه،
و سالم است.
جنتی گفت :تقیزاده یکی از بهترین نیروها درشهرداری تهران
بود .من این انتصاب را هم به شــورا و هم به جناب مهندس تقی
زاده تبریک میگویم.

افزایش سطح کشت پاییزه جو در خراسان رضوی
دنیای اقتصاد -معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :سطح زیر کشت
پاییزه جو در این استان طی سال زراعی جاری در مقایسه
با مدت مشابه پارسال  20درصد افزایش یافت.
نجفقلی صالحی افزود :پارسال به دلیل سرمای هوا و کاهش

 15درصــدی قیمت جو در بــازار  110هزار هکتار زمین در
خراسان رضوی زیر کشت پاییزه جو رفت اما امسال با مساعد
بودن شرایط افزون بر  130هزار هکتار کشتزار زیر کشت این
محصول قرار گرفته اســت .وی ادامه داد :نهاده ها ،کود و بذر
مورد نیاز در این زمینه بطور کامل در اختیار کشــاورزان قرار

گرفت و کمبودی وجود ندرد .پیشبینی میشود از هر هکتار
زمین زیر کشت  3400کیلوگرم جو در چارچوب کشت پاییزه
برداشــت شود که میزان قابل قبولی است .سال زراعی جاری
هزار هکتار زمین در خراسان رضوی زیر کشت دیم جو و 125
هزار هکتار زیر کشت آبی این محصول رفت.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

عکس :داود بهگام /پایگاه اطالعرسانی شورای شهر مشهد
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روزنامه اقتصادي صبح ايران

سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

ایرنا -معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزیر آموزش
و پرورش گفت :امسال معلمان حق التدریس واجد شرایط
که مشمول قانون«تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق
التدریس و آموزشــیاران نهضت سواد آموزی» مجلس
شورای اسالمی هستند ،جذب این وزارتخانه میشوند.
علی اللهیار ترکمن افزود :اختیارات مربوط به اعالم تعداد افراد
حــق التدریس برای جذب در وزارتخانه به ادارات کل آموزش و
پرورش استانها واگذار شده است .وی درباره مطالبات فرهنگیان نیز
گفت :مطالبات این قشر تحت مدیریت است و فرهنگیان تا  2هفته
دیگر خبرهای خوبی از وزارت آموزش و پرورش دریافت میکنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت :عمدهترین مطالبات باقیمانده
از فرهنگیان مربوط به حقالتدریس شاغلین سال  ،95حقالزحمه
بخش امتحانات فرهنگیان و هزینههای جاری امسال است.
اللهیــار ترکمن در باره صنــدوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت:
آمارهای مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت مشخص
و شفاف است .وی درباره بازماندگان از تحصیل امسال نیز گفت:
هنوز آمار مشخصی در این زمینه در دسترس نیست و ادارات کل
آموزش و پرورش در اســتانها با همکاری شوراهای اسالمی شهر
و روستا ،استانداریها و فرمانداریها در حال شناسایی بازماندگان از
تحصیل هستند تا در اسرع وقت در مدارس ثبت نام کنند.
معــاون وزیر آموزش و پرورش افــزود :تا  2هفته دیگر تعداد
بازماندگان از تحصیل که زیر پوشــش آمــوزش و پرورش قرار
نگرفته اند در سراسر کشور مشــخص میشود .وی اظهار کرد:
در ســال تحصیلی جدید  12میلیــون و  960هزار دانش آموز
تاکنون در مدارس کشــور ثبت نــام کرده و  980هزار فرهنگی
مشغول کار شدند.

مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری مشهد خبر داد:

کاهش سه ساعته اجرای
طرح ترافیک در هسته مرکزی مشهد

مهر -مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری مشهد گفت:
از ابتدای مهر ساعت اجرای طرح ترافیک در مشهد سه
ساعت کاهش مییابد.
سید مهدی امامی میبدی اظهار کرد :طرح ترافیک مشهد به
منظور کاهش ترافیک هســته مرکزی این شهر و اطراف حرم
مطهر رضوی چند سالی است که اجرایی شده است .وی افزود :این
طرح در حال حاضر به صورت زوج و فرد و بر اساس پالک وسایل
نقلیه اجرایی میشود و در مبادی ورودی طرح ترافیک تابلوهایی
برای اطالع رانندگان نصب شده است .مدیرعامل سازمان ترافیک
شــهرداری مشهد تصریح کرد :در تمامی مبادی ورودی به طرح
ترافیک دوربینهای پالک خوان نصب شده و در صورت ورود غیر
مجاز وسایل نقلیه ،پالک خودرو ثبت و جریمه الزم اعمال میشود.
امامی میبدی خاطرنشان کرد :ساعت اجرای طرح ترافیک در
شش ماهه اول سال جاری با توجه به حضور زائران در مشهد از
 ۷تا  ۲۳بود اما با توجه به آغاز فصل پاییز و شش ماهه دوم سال
طرح ترافیک ســه ساعت کاهش پیدا کرده است .امامی میبدی
گفت :در این راستا ساعت اجرای طرح ترافیک مشهد از ساعت ۸
تا  ۲۰خواهد بود که از اول مهر ماه اجرایی میشود.

سنگینی آب کالت برطرف شد
ایرنا -فرماندار شهرستان کالت از فعالیت و مشارکت
بخش خصوصی در تصفیه آب شرب مرکز این شهرستان
و رفع سنگینی آب این شهر خبر داد.
سید اصغر موسوی تبار گفت :سنگینی آب شرب شهر کالت نادر
که از چاه و سد تامین میشود یکی از مشکالت این شهر است.
وی با اشاره به مصرف آب معدنی توسط برخی اهالی منطقه افزود:
بر اساس اعالم کارشناسان مصرف مداوم آب معدنی در درازمدت
می تواند مشکالتی را در بدن ایجاد کند اما یک واحد خصوصی
تصفیه آب با تنظیم میزان امالح از طریق یونیزاســیون آب این
مشکل را بر طرف کرده است.
وی با اســتقبال از راه اندازی اینگونه واحدها و ایجاد اشتغال
در منطقه اظهار کرد :هر لیتر آب تصفیه شده در این واحد هزار
ریال عرضه میشود.
موسوی تبار هزینه ساخت ،مونتاژ و راه اندازی این مجموعه را
 190میلیون ریال عنوان کرد و گفت :خروجی این دستگاه روزانه
هشت هزار لیتر آب تصفیه شده است و بر اساس استاندارد تعریف
شده برای آب شــهر کالت نادری 66 ،درصد آب ورودی به این
واحد تصفیه میشود و یک سوم دیگر آن پساب است .وی ادامه
داد :پســاب این واحد که دارای امالح متعدد است برای مصارف
کشاورزی استفاده میشود.

ساخت شهرک صنفی فروشندگان
پرندگان زینتی در مشهد
تسنیم -رئیس اتحادیه فروشندگان پرندگان زینتی مشهد
گفت :مشکالت زیادی توسط ادارات مختلف برای کسب و
کار ما به وجود آمده و به همین علت اعضای اتحادیه در بلوار
توس و در محدوده کال زرکش زمینی به مســاحت ۱۵هزار
متر خریدهاند تا همه اعضا بتوانند در آن ساماندهی شوند.
مجتبی جاودانی افزود :این زمین توسط بخش خصوصی خریداری
شده و شهرداری برای ساخت و ساز آن ۳میلیارد تومان مطالبه کرده و
به همین علت خود اعضا برای ساخت آن نیز اقدام کردهاند .وی تأکید
کرد :هم اکنون  74واحد فروش پرندگان زینتی مجاز در شهر مشهد
فعالیت دارند اما در ازای این تعداد واحد مجاز در حدود  200واحد نیز
به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند که باید اقداماتی برای ساماندهی
آنها در نظر گرفته شود .جاودانی گفت :این مسئله که حرفهای مانند
فروش پرندگان زینتی همچنان به صورت سنتی و با استفاده از ساز
و کارهای قدیمی در مشهد انجام میشود جای نگرانی دارد و در واقع
باید سختگیریهای بیشتری در مورد آنها نشان داده شود.

