روز مشهد
سعید مهرپویا

معمار و پژوهشگر

وقتی هفت ه پیش گزارش «روز مشهد» را در روزنامه شهرآرا
دیدم و خواندم ،یاد همین دغدغه افتادم که چرا باید شهرها
روزی ویژه به نام خود داشته باشند ،این روز چه اهمیتی دارد
و اینکه کدام شهرها باید این روز را پیگیر باشند...

ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه4

یادداشت

بهبود فضای کسب و کار
محور توسعه پایدار
سعید کمالی

کارشناس اقتصادی

مهمترین اهداف دولت ،توســعه بازار ،افزایش سرمایهگذاری داخلی و جذب
سرمایهگذاری خارجی ،تولید همراه با اشتغالزایی و دستیابی به رشد اقتصادی
پایدار اســت .تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی انکار
ناپذیر است.
كسب و كار عبارتاست از هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از
قبيل توليد ،خريد و فروش كاال و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي .نتایج
برخی پژوهشها نشان میدهد که افزایش یک درصدی در شاخص کسب و کار
منجر به افزایش رشد اقتصادی به میزان  0.06درصد میشود .الزمه دستیابی به
این اهداف کمک به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد و گسترش فعالیتهای
اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است .مطالعات نشان میدهد که تنها در
شرایط مساعد کسب وکار ،یک بنگاه اقتصادی میتواند به صورت کارآ و بهینـه
عمل کنـــد .منظور از فضای کســب وکار ،عوامل موثر بر عملکرد بنگاههای
اقتصادی است که خارج از حیطه اختیارات مدیران بنگاهها بوده و امکان تغییر
یا بهبود این عوامل برای مدیران وجود ندارد .از شــاخص فضای کسب و کار،
به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکلگیری بخش خصوصی و
افزایش رشد اقتصادی نام برده میشود .فضای کسب و کار نامناسب با تحمیل
هزینههای اضافی به بنگاهها ،کاهش سرمایهگذاریهای خرد و کالن را در پی
خواهد داشــت .به منظور ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و
کار «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» شانزدهم بهمن 1390به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابالغ شد.
با توجه به اهمیت اســتفاده از خرد جمعی و تجربه فعاالن بخش خصوصی در
اصالح و تدوین مقررات و آییننامهها و رویههای اجرایی و به منظور کاربردی بودن
این مقررات ،طبق ماده ( )2قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت مکلف
است که در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصالح و
تدوين مقررات و آييننامهها ،نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشكلهاي ذيربطي
كه عضو اتاقها نيستند ،اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و
هرگاه الزم ديد آنان را به جلسات تصميمگيري دعوت کند.
ادامه در صفحه 3
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پیچوخمهایاداری،گره امروزکسبوکار
دنیای اقتصاد چند و چون ثبت شرکت و شروع کسب وکار در خراسان رضوی را بررسی میکند

دنیای اقتصاد -در شمارههای  187و  188ضمیمه
خراسان دنیای اقتصاد به وضعیت اجرای قانون بهبود
محیط کسب و کار در خراسان رضوی ،معرفی مولفهها
و شاخصهای این قانون و سهولت کسب و کار به عنوان
نخستین شاخص بهبود مستمر محیط کسب و کار از
دیدگاه بانک جهانی پرداختیم .در این شماره وضعیت
دومین شاخص یعنی شروع کسب و کار یا ثبت شرکت
در استان را بررسی میکنیم.
براساس گزارش بانک جهانی جزئیات و مراحل شروع
کسب و کار در ایران شامل  ۸مرحله است؛ مرحله اول
دریافت گواهی عدم سوء پیشینه که حدود ۳تا ۷روز
زمان میبرد و براساس ماده  ۱۱۱و  ۱۴۷قانون تجارت،
گواهی سوء پیشینه مدیران و بازرسان شرکت برای
ثبت شرکت الزم است.
مرحله دوم ذخیره نام منحصر بفرد برای شــرکت
اســت که  ۳روز زمان برای انجام این کار پیشبینی
شده است .متقاضی از میان لیست اسامی شرکتهای
پیشنهادی یک نام ذخیره کرده و یک یا دو نام پیشنهاد
میدهد.نامپیشنهادیبهوسیلهمتقاضیدردرخواست
ثبتنام به عنوان نام شرکت مورد اشاره قرار میگیرد.
مرحله سوم تودیع سرمایه و اخذ گواهی سپرده سهام
شرکت نزد بانک است که طی یک روز انجام میشود
و شامل ســپردن حداقل  35درصد سهام شرکت
در حساب بانکی و اخذ گواهی بانک مبنی بر تودیع
سرمایه میشود.

صفحه 4

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی:

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد

برای دفاع از حق کارگر ،با کسی معامله نمیکنیم
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سکونتشهردارانخراسانرضویدرمحدودهخدمتی

صفحه 4

صفحه 2

صفحه 4

نامنویسی کردند.
وی گفت :ثبتنام کنندگان زنان و مردانی بودند که
یکــی از آنها دارای کارت آمایش مرحله یازدهم بود اما
همســر و فرندانشان مدرک اقامتی نداشتند ،یا اعضای
خانواده دانشآموزان غیرمجازی که در سالهای  94و95
در مدارس دولتی ثبتنام شدند و یا مردان خارجی فاقد
مدرک اقامتی بودند که با زنان ایرانی ازدواج کرده بودند
اما خود و فرزندانشان فاقد مدرک بودند.
عجمــی گفت :در مرحله دوم طرح هم اتباع خارجی
دارای مدارک اقامتی نامعتبر و نیز جمعیتی که دارای
گذرنامه خانواری بودند از  17مردادماه تا اول مهرماه نوبت

دهی شدند .وی عنوان کرد :بخشی از  73هزار نفر افراد
ثبتنامی کسانی بودند که دارای گذرنامه خانواری بودند.
به گفته مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان
رضوی ،این جمعیت در استان  36هزار نفر هستند .وی
افزود :بر اساس برآوردهای اولیه بیش از  70هزار تن از
اتباع غیرمجاز خارجی در استان خراسان رضوی وجود
دارند که بخشی از این جمعیت تاکنون در طرح شرکت
نکرده اند.
عجمی عنوان کرد :ثبتنام کنندگان در این طرح فعال
میتوانند با همان رسید شرکت در طرح تردد و اقامت
داشته باشند تا در آینده وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسانرضوی:

12هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی است
بیان کرد :در نظر است برای پیشگیری از تضییع سرمایههای
به کارگرفته شده در این واحدها برای تبدیل این تعداد به
واحدهای مسکن اجتماعی برنامهریزی شود تا بتوان با در
نظر گرفتن شرایط مناسب آنها را به فروش رساند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد:
همچنین تفاهمنامهای برای ساخت هزار واحد مسکن
اجتماعی در مناطق حاشیهای منعقد شده و عالوه بر
این خراســان رضوی رتبه دوم در مشارکت مردم در
صندوق پس انداز یکم را پس از استان تهران به خود

اختصاص داده است.
اخــوان عبداللهیان در ارتباط با برنامههای در نظر
گرفته شده برای شهر جدید گلبهار تأکید کرد :با توجه
به برنامهریزیهای انجام شده در بخش مسکن مهر این
شهر که در حدود  200هزار نفر جمعیت را در خود
جای میدهد باید ساختارهای متناسب طراحی شود.
وی تأکید کرد :برخی از زیرساختهای متناسب با شهر
هوشمند هم اکنون در شهر جدید گلبهار ساخته شده
و ادامه آنها نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

رونق تولید در گرو توجه خاص به صادرات است

رئیس کمیســیون بهبود
محیــط کســب و کار اتاق
بازرگانی خراسان رضوی گفت:
اگر این باور شکل گرفت که
اهمیت صادرات فراتر از چاه
نفت است و تالش برای اتکای
به آوردههــای این عرصه بر
درآمدهای نفتی اولویت یافت در آن صورت هم تولید
و هم صادرات رونق میگیرد.
به گزارش ایرنا ،رضا حمیدی ازغدی در میزگرد«چالش
های پیش روی صادرات در خراســان رضوی» که توسط
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی خراسان رضوی
برگزار شد ،افزود :تحقق توسعه نه فقط در بخش صادرات
بلکه در تمامی حوزههای اقتصاد ،زمانی میسر میشود که
همه ارکان جامعه و از آن مهمتر صدر تا ذیل ساختارهای
دولتی و حکومتی به ضرورت این امر باور داشته و همدالنه
در راستای رسیدن به این مهم گام بردارند.

کاشیشکستگانیم

استاندار خراسان رضوی خواستار شد

سرشماری 73هزار خارجی غیرمجاز در استان

مدیرکل راه و شهرسازی
خراسانرضوی گفت :در حال
حاضر  ۱۲هزار واحد مسکن
مهر خراســانرضوی فاقد
متقاضی است.
به گزارش تسنیم ،محمدرضا
اخوان عبداللهیان اظهار کرد :در
خراسان رضوی از مجموع  102هزار واحد مسکن مهر که
وجود دارد حدود  12هزار واحد بدون متقاضی هستند .وی

بیمهری فرهنگی اینبار گریبان عثمان خوافی را گرفت

صفحه 3

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی خبر داد

مدیــرکل امــور اتباع و
مهاجرین خارجی خراسان
رضوی گفت 73 :هزار تن از
اتبــاع خارجی غیرمجاز در
این استان در  2مرحله اجرای
طرح سرشــماری شرکت
کردند.
به گــزارش ایرنا ،محمد عجمی افزود :سرشــماری
اتباع غیرمجاز از اواخر اســفند پارسال آغاز شد که در
مرحله نخست آن که تا آخر خردادماه ادامه یافت53 ،
هزار نفر از اتباعی که فاقد هر نوع مدرک اقامتی بودند،
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وی گفت :بررســی چالش های عرصه صادرات با نگاهی
واقعبینانه ممکن میشود و از این منظر ،ضعفهای درونی را
نیز باید مورد بررسی قرار داد یعنی ضعفهایی متوجه فعاالن
اقتصادی کشور است که وابستگی آنها را به حمایتهای مکرر
دولت رقم زده است.
حمیدی افزود :باید اذعان کرد که دستهای از تولیدکنندگان
که دچار کوتاهی در رویکردهای خود بوده اند و نتوانستهاند
جایگاه خود را منهای حمایت های دولتی حفظ کنند توان
رقابت در این عرصه را ندارند .وی گفت :صادرکنندگان موفق
افرادی هستند که در کارزار اقتصادی باورمندانه جنگیده و
دســت از رسالت خویش نمی کشند و البته که توفیق در
این مبارزه بدون حمایت و اصالح ساختارها ممکن نیست.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی
خراســان رضوی افزود :تا زمانی که صادرات را یک جنگ
تلقی نکنیم ،هر آنچه در این نوع نشست ها بگوییم ،جنبه
فرمایشی دارد و راه به جایی نمیبرد.
حمیدی یکی از عوامل و مشــکالت حاد بخش تولید را

که دامنگیر عرصه صادرات شده ،صدور مجوزهای بیرویه و
ایجاد مراکز تولیدی مشابه بدون توجه به نیاز بازارهای داخلی
و خارجی دانســت و گفت :از  750واحد فرش ماشینی که
در کاشان ایجاد شده ،هم اکنون حدود  500واحد فعالیت
خود را متوقف کردهاند چرا که بازاری برای عرضه محصوالت
خود ندارند و توان رقابت را از دســت دادهاند .وی گفت :در
چنین شــرایطی باید از مسئوالن و متولیان امر پرسید که
چرا در برهههای مختلف با وجود اشباع بودن بازار ،باز هم
مجوز تاســیس این مراکز تولیدی صادر شده است .عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین از
به روز نبودن آموزشهای دانشگاهی انتقاد کرد و افزود :تفاوت
آموزشهایی که در حال حاضر در مراکز دانشگاهی ما ارائه
میشود با آنچه حدود 30سال پیش تدریس میشد ،شاید
حدود  2درصد باشد و متاسفانه مقوله مهم دیگری که در این
حوزه مورد غفلت قرار گرفته ،موضوع تربیت نیروی متخصص
است و تنها در صورتی میتوان در این عرصه موفق شد که
همه با این بخش و تغییر در زیرساختهای آن همراه باشند.

دوشنبه  24مهر ماه 1396

خبر

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد
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تقویت اعتماد بین بخش خصوصی
و دولت با شورای گفتوگو(بخش اول)
علی اکبر لبافی*
تعامل پویای دولت و بخش خصوصی در اقتصاد
جهانی از عوامل اثرگذار بر توســعه همه جانبه و
رونق فضای کسب وکار کشورها است .در ایران نیز
در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
(مصوب  )1390/11/16که ازسوی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی پیشنهاد شــده ،شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی غیر انتفاعی در راستای
نیل به اهداف چشــمانداز و به عنوان یکی از دستاوردهای برنامه
پنجم توســعه کشور در استانها و کشور تشکیل شد .این شورا به
عنوان نهادی خالق و مبتکر به تقویت اعتماد بین بخش خصوصی
و دولــت کمک کرد و از طریق تقویــت کمی و کیفی تعامالت
بخش خصوصی و دولتی موجب همگرایی در خواستههای دولت
و بخش خصوصی شــده اســت و در نهایت زمینههایی را برای
ارائه راهکارهای موثر و کارآمد برای رفع موانع رشــد و توســعه
فراهم کرد .شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که ماحصل
این بلوغ فکری در اقتصاد ایران و اســتان میباشد ،موجب حضور
بخش تعاونی و خصوصی در تصمیمسازی و تصمیمگیری قوای
سه گانه شده و این مهم زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی
و اشتغال را بوجود آورده است.استان خراسان رضوی با درک این
مهم و توجه جدی به موضوع شــورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی با برگزاری بیش از 45جلسه مستمر کارشناسی و دبیرخانه
شــامل  91دستور کار ارائه شده ازسوی تشکلهای توانمند بخش
خصوصی استان و همچنین  12جلسه شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی از مردادماه  1395تا مردادماه  1396زمینه ساز 89
مصوبه ارزشمند در حوزههای مهمی همچون تعیین تکلیف حدود
 1800واحد صنعتی و تولیدی محور غرب مشهد از طریق تفاهم
و گفتگو بین شهرداری ،شورای شهر و بنگاههای اقتصادی محور
غرب و سایر دستگاههای موثر استانی ،توافقات در حوزه مالیات بر
عملکرد و ارزش افزوده اتحادیه هتلداران و انجمن دفاتر خدمات
مسافرت هوایی ،جهانگردی و زیارتی استان ،پیشنهادهای حوزه
اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه اسالمی ،اخذ بیمهنامه به عنوان
ضمانتنامه بانکی در خصوص ترانزیت میوه و ترهبار ،رفع مشکل
حریم واحدهای گلخانه ،تغییر اساسنامه شرکتهای تعاونی حمل و
نقل ،موضوع ایجاد پایانه پروتئین که مرکزی برای عرضه مستقیم و
بیواسطه محصوالت است ،اعمال تخفیف در پایه حمل محصوالت
صادراتی که در فواصل کمتر از  201کیلومتر از مرکز استان قرار
دارند ،توافقات حوزه اصناف و شــهرداری و ...که امید بر آن است
که در شمارههای آتی روزنامه ،موضوعات به صورت مفصل همراه
با جزئیات ارائه شود.

*رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی

خبر

اعطای 10میلیارد ریال کمک بالعوض
به زلزلهزدگان خراسانشمالی
ایسنا -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
و انقالب اسالمی خراسانشمالی از اعطای  10میلیارد ریال
کمک بالعوض به زلزلهزدگان استان خبرداد.
علی روحانی اظهارکرد :از محل حساب  100امام خمینی (ره)
 10میلیارد ریال کمک بالعوض به زلزلهزدگان استان اعطا شد.
وی با بیان اینکه میزان کمک های بالعوض دولت به زلزلهزدگان
در مناطق روســتایی  50میلیون ریال و در مناطق شهری 60
میلیون ریال اســت ،گفت :این کمک های بالعوض به افرادی
تعلق میگیرد که منازل آنان در زلزله کامال تخریب شده و باید
دوباره آن را بســازنند .روحانی ادامه داد :در مرحله اول به همه
روستاییان  30میلیون ریال اعطاء شده و در مرحله دوم نیز 20
میلیون ریال پرداخت خواهد شد .وی با اشاره به اینکه باید دو
هزار و  49واحد مسکونی در مناطق روستایی و دو هزار و 500
واحد نیز در مناطق شهری دوباره احداث شود ،افزود :کمک های
بالعوض به همه این افراد تعلق می گیرد و این در حالیست که در
مناطق شهری فقط به  22نفر که فندانسیون واحد مسکونی خود
را کار کرده اند  30میلیون ریال پرداخت شده است.
روحانــی با بیان اینکه به جــز کمک های بالعوض دولت به
زلزلهزدگان استان آنان از تسهیالت کمک معیشت نیز برخوردار
خواهند شــد ،گفت :با توجه به شروع فصل سرما و در راستای
تامین لوازم و مایحتاج اولیه از ســوی دولت به زلزلهزدگان 20
میلیون ریال تســهیالت کم بهره اعطا میشود .وی یادآورشد:
برای ساخت واحدهای مسکونی در مناطق زلزلهزده در روستاها
 200میلیون ریال با کارمزد چهاردرصد و در مناطق شهری 300
میلیون ریال با کارمزد پنج درصد پرداخت میشود.

بیش از یک هزار میلیارد ریال مالیات
در خراسان جنوبی وصول شد
ایرنا  -سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
با بیان اینکه در 6ماهه نخست امسال یکهزار و 71میلیارد
ریال مالیات در اســتان وصول شد ،گفت :از این میزان
حدود  677میلیارد ریال مربوط به مالیات مســتقیم و
 394میلیارد ریال متعلق به مالیات غیرمستقیم (ارزش
افزوده) است.
محمدرضا پاکگهر افزود :وصول درآمدهای مالیاتی اســتان
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد :در پنج ماهه نخست امسال 128میلیارد ریال به
حساب شهرداریها و مبلغ  57میلیارد ریال به حساب دهیاریهای
استان واریز شد .پاکگهر یادآور شد :بیش از 17درصد مجموع
مالیات وصول شده در استان به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز
شده که بخشی از خدمات شهرداریها و دهیاریها در حوزههای
عمرانی ،خدماتی و رفاهی از محل مشارکتهای مردم با واریز
مالیات است.
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عضو هیات علمی گــروه زراعت و اصالح
نباتات دانشگاه فردوسی مشهد گفت :باید
یک بانک ژن زعفــران در ایران به منظور
مطالعات ژنتیکی بر روی آن راهاندازی شود،
شاید این اقدام مشکل باشد ،اما یک تصمیم
اســتراتژیک و ملی در راستای ثبت هویت
ایرانی این محصول در جهان است.
به گزارش ایســنا ،رضا توکل
افشــار با اظهار تاسف از نبود
بانک ژن زعفــران در ایران،
اظهار کرد :ایــران در زمینه
زعفران ،پســته و خاویار در
جهان برند است ،اما متاسفانه
ما هیچ فعالیت پژوهشــی بــر روی ژنتیکها و
فونوتیپهای این محصوالت نداریم که این اقدام
باعث میشود که دیر و یا زود این محصوالت هویت
ایرانی خود را از دست بدهند.
وی ادامه داد :در حالحاضر اکثر پایاننامههای
دانشجویی بر روی مســائل کاربردی زعفران در
کشور متمرکز شده است که در جهان امروز چنین
پژوهشهایی در حوزه زعفران اهمیتی ندارد و اکثر

محققان خارجی در حال تحقیق بر روی ژنتیک و
فونوتیپهای محصوالت کشاورزی هستند ،بنابراین
ما نیز در زمینه زعفران باید وارد این قبیل پژوهشها
شویم تا بتوانیم این محصول را به نام کشور خود
ثبت جهانی کنیم.
عضــو هیات علمی گروه زراعت و اصالح نباتات
دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد :باید از مناطق
زعفرانخیز کشــور نمونه ژنتیکی از این محصول
جمعآوری شود و پس از انجام پژوهش بر روی آن
مسئوالن کشور باید تالش کنند تا این محصول را
به نام ایران ثبت کند.
توکل افشار عنوان کرد :باید در خصوص زعفران
ایران مقاالت علمی متعددی نوشته شود تا در جهان
به آن هویت دهند و جامعه دانشگاهی ما نباید از
این موضوع غافل شوند ،زیرا هر چه تعداد مقاالت و
پژوهشهای علمی در مورد این محصول در کشور
بیشتر باشد ،بر هویت ایرانی این محصول در جهان
تاکید جدیتری خواهد داشت.
zاهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی کشور کمتر از
انرژیهستهاینیست
وی با تاکید بر اینکه محصوالت برند ایران باید

در ایران خودرو خراسان صورت گرفت

بهره برداری از سایت نگهداری
و پرورش آهوی ایرانی

معاون وزیر صنعت در سبزوار خبر داد

تکمیل 6هزارواحدصنعتیباظرفیت
اشتغال 35هزارنفردرکشور

zاختصاص بیش از چهار هزار میلیارد ریال برای
نوسازی صنایع خراسان رضوی

معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و
تجارت گفت :در راســتای اجرای سیاست
های اقتصاد مقاومتی ،امسال  6هزار واحد
صنعتی با ظرفیت اشتغال برای  35هزار نفر
در کشور تکمیل می شود.
به گزارش ایرنا ،محسن صالحینیا در حاشیه
بازدید از طرحهای صنعتی سبزوار افزود300 :
هــزار میلیارد ریال تســهیالت بــرای تکمیل
طرحهای نیمهتمام ،نوســازی و تامین سرمایه
در گردش آنها تخصیص یافته است .وی ادامه
داد :برای طرحهای کوچک و متوسط با پیشرفت
فیزیکی باالی  60درصد 100 ،هزار میلیارد ریال
اعتبار تعیین شده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :طرحهای نیمهتمام از طریق سامانه بهین
یاب و هماهنگی با بانک مرکزی تا پایان ســال
یرسند.
به بهرهبرداری م 
صالحینیا افزود :برای بازسازی و نوسازی پنج
هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور نیز 100
هزار میلیارد ریال تعیین شــده که واحدهای
صنعتی با دریافت این تســهیالت ،نســبت به
تکمیل ماشین آالت ،به روزرسانی خطوط تولید
و کاهــش مصرف انرژی و افزایش توان رقابتی
خود اقدام میکنند.
وی اظهار کرد :بــرای واحدهای تولیدی نیز
 100هزار میلیارد پیشبینی شده که از طریق
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،نسبت به معرفی
سرمایهگذاران به بانکها اقدام میشود.
صالحینیا گفت :برای آســان ســازی ارائه
تسهیالت به سرمایهگذاران شهرستان سبزوار و
رونق تولید و اشتغال ،سرپرستی بانک صنعت و
معدن خراسان رضوی به سبزوار تفویض میشود.
وی گفت 70 :درصد واحدهای صنعتی سبزوار
در ردیف طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی
باالی  60درصد بوده و یا نیاز به تسهیالت برای
نوســازی و تامین سرمایه دارند که پرونده آنها
در کارگروه رفع موانع تولید بررسی میشود.

رئیــس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
خراسان رضوی نیز گفت :از محل رونق تولید،
امسال چهار هزار و  800میلیارد ریال اعتبار برای
نوسازی و بازسازی صنایع استان اختصاص یافت.
راضیه علیرضایی افزود :این اعتبارات با اولویت
اقتصاد مقاومتی برای نوسازی ،بازسازی ،افزایش
ظرفیت تولید و تکمیل طرحها هزینه میشود.
وی ادامه داد :از ابتدای امسال  18هزار میلیارد
ریال پروانه بهرهبرداری در خراسان رضوی صادر
شده که بیانگر روند توسعه در حوزه صنعت این
منطقه است.
علیرضایی افزود :تاکنــون از  24قلم کاالی
اساســی منتخب اســتان  21مورد رشد تولید
مناسبی داشته است .وی با تاکید بر اینکه مصرف
گاز صنعتی در اســتان  12درصد رشد داشته،
گفت :امید است بانکها در ارائه تسهیالت بانکی
به صنعتگران بیشتر از گذشته کمک کنند.
علیرضایی با اشاره به برگزاری ستاد رفع موانع
تولید در ســبزوار ،گفت :برای نخستین بار در
سبزوار رویکرد توسعهای بیشتر از رویکرد رفع
موانع بوده اســت و با  90درصد مســائل مالی
پروژههای نیمهتمام موافقت شده است.
zرشد  5برابری صنعت سبزوار

عضو کمیســیون صنایع و معادن و نماینده
سبزوار در مجلس شــورای اسالمی نیز گفت:
 10درصد از اعتبارات صندوق توســعه ملی از
محل درآمدهای نفت برای توسعه شهرکهای
صنعتی و سرمایهگذاری به بانکها اختصاص یافت
تا در قالب تسهیالت در اختیار سرمایهگذاران
قرار گیرد .رمضانعلی سبحانیفر افزود :برگزاری
جلسات رفع موانع تولید و پرداخت تسهیالت
توســط کارگروههــای اســتانی باعث تکمیل
طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی 60
درصد ،رفع موانع تولید و ایجاد رونق اقتصادی
در بخش صنعت میشود.
وی با اشــاره به رشــد پنــج برابری صنعت
شهرســتان سبزوار در پنج سال گذشته ،اظهار
کرد :تا پایان امسال  11واحد صنایع تبدیلی در
شهرک شماره دو این شهرستان به بهرهبرداری
میرسد که زمینه اشــتغال حدود  500نفر را
فراهم میکند.

از نظر هویت و کیفیت به نام خود این کشور ثبت
شوند ،گفت :ما زمانی میتوانیم در خصوص زعفران
در جهان حرفی را بزنیم که یک بانک ژنتیکی خوب
از آن محصول داشته باشیم .کشور ما از نظر منابع
ژنتیکی در دنیا بینظیر است و اهمیت حفظ ذخایر
ژنتیکی کشور کمتر از انرژی هستهای نیست.
عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه فردوسی
مشهد با اشاره به هدر رفت منابع ژنتیکی زعفران
در کشــور ،گفت :وزارت جهاد کشــاورزی باید
بودجهای را برای جمع آوری منابع ژنتیکی ایران
اختصاص دهد که این اقدام شاید مشکل باشد ،اما
یک تصمیم استراتژیک و ملی محسوب میشود.
توکل افشــار با اشاره به اینکه ما نمیگوییم در
زمینه حفظ هویت زعفران در جهان تنها مسئوالن
کشور مقصر هستند ،بلکه ما پژوهشگران نیز در
این زمینه کاهلی کردهایم ،اضافه کرد :ما اگر در
خراســان ادعا میکنیم که بــر روی زعفران کار
میکنیم ،پس باید پایان نامههای ژنتیکی و پایهای
را در این حوزه ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه منشــا زعفران خراسان است
و اگر بخواهیم آن را در بین دنیا بررســی کنیم

تنها می توان نمونه با کیفیت این محصول را در
مناطق قائن ،گناباد ،تربت حیدریه زعفران یافت،
اضافه کرد :کشور ما قابل رقابت در تولید زعفران
با هیچ کشــوری در جهان نیســت و ایران جزو
تولیدکنندگان اول زعفران در جهان محســوب
میشــود؛ در کشورهایی مانند اسپانیا و مراکش

دنیای اقتصاد -در راستای حفاظت از محیط زیست و حیوانات در معرض
انقراض ،سایت نگهداری و پرورش آهوی ایرانی در شرکت ایران خودرو
خراسان به بهرهبرداری رسید.
در مراسم بهره برداری از این سایت ،مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان
گفت :یکی از مهمترین مسائلی که شرکتهای صنعتی و غیر صنعتی و حتی خود
انســانها باید به آن توجه داشــته باشند تعهدات اجتماعی و زیست محیطی در
قبال زمینی است که بر روی آن زندگی میکنیم.
بیژن زاهدی فرد افزود :شرکت ایران خودرو خراسان برای حفظ محیط زیست
در چند سال گذشته اقداماتی انجام داده است که میتوان به پروژههای تصفیهخانه
پساب صنعتی با بازگرداندن روزانه 800متر مکعب آب به چرخه تولید ،صرفه
جویی آب در ســالن رنگ با کاهش مصرف آب به میزان  7دهم مترمکعب به
ازای تولید هر خودرو و دفع پسماندهای سالن رنگ اشاره کرد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر از 760هکتار زمینی که در تملک ایران
خودرو خراسان قرار دارد فقط 100هکتار آن دارای ساختمان و تاسیسات صنعتی
اســت گفت :یکی از اهدافی که ما از سال گذشته پیگیر بودیم استفاده مناسب
از این اراضی در راســتای حفظ محیط زیست بود که با بررسیهای انجام شده با

سطح زیرکشت زعفران قابل مقایسه با ایران نیست
و تولید قابل توجهی ندارند و در واقع میتوان گفت
حــدود  80درصد تولید زعفران جهان مربوط به
ایران است؛ اما اینکه چرا ما تاکنون نتوانستهایم
در تولید این محصول درجهان را به نام خود ثبت
کنیم به خاطر ضعف در بازاریابی ما است.

رها سازی یک جفت آهوی ایرانی این سایت عمال مورد بهره برداری قرار گرفت.
مدیر عامل شــرکت ایران خودرو خراســان در توضیح هدف از راه اندازی این
پروژه گفت :هدف ما در مرحله اول ایفای نقش ســازمان در حیطه مسئولیتهای
اجتماعی و کمک به نجات نســل در حال انقراض آهوی ایرانی و در مرحله بعد
ایجاد و انتقال فرهنگ احترام به محیط زیست در بین کارکنان و خانواده ایشان
اســت .امیدواریم در سالهای آینده بتوانیم با گسترش این فضا نقش خود را در
حفاظت از گونههای گیاهی نیز با توجه به وســعت زمینی که در اختیار داریم
به درستی ایفا کنیم.
در ادامه مهدی پور ،مدیر پشتیبانی و مسئول سایت نگهداری و پرورش آهوی
ایرانی نیز با اشاره به این که اقدامات آغاز این پروژه از فروردین ماه  1395آغاز
شده اســت گفت :پس از جلسات متعدد با سازمان حفظ محیط زیست ،تفاهم
اولیــه انجام و اقدامات الزم برای رعایت اســتانداردها ،اخذ مجوزها و در نهایت
انعقاد قرار داد با ســازمان دامپزشکی ،این سایت به مساحت یک هکتار تاسیس
شــد و با رها سازی یک جفت آهو ایرانی مورد بهره برداری قرار گرفت .به گفته
وی با تکثیر این دو راس ،فضای نگهداری از این گونه حیوانی در سالهای آینده
افزایش خواهد یافت.
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گزارش

دنیای اقتصاد چند و چون ثبت شرکت و شروع کسب و کار در خراسان رضوی را بررسی میکند

پیچ وخمهای اداری ،گره امروزکسب وکار

zتمکینحداقلیازقانونبهبودمحیطکسبوکار
عضو هیــات نماینــدگان اتاق
بازرگانی خراسان رضوی درباره
آغــاز کســب و کار در ایــران
میگوید :برای شروع یک کسب
و کار مراحل زیــادی باید طی
شــود؛ اولین و مهمترین بخش
برای یک کسب و کار موفق ،ایده است .هر چند بسیاری
از ایدههای ارزشمند در عمل منتج به موفقیت نشدهاند
ولی هرگز بدون یک ایده خوب و اقتصادی موفقیت به
دست نخواهد آمد .گام بعدی تبدیل ایده به یک برنامه
اجرایی با الزامات خاص خود است که مشاوران زیادی
در این خصوص فعالیت و همکاری میکنند.
جواد باقری بوروکراسی سنگین اداری و مجوزهای
متعدد و متنوعی که باید ازسوی دستگاههای مختلف
صادر شــود را یکی از موانع شــروع کســب و کار در
کشــورمان میداند .وی اظهار میکند :در حال حاضر
 50نهاد دولتی و حکومتی جوازهای الزم برای کسب و
کار را صادر میکنند ،عمدتا هم به طور مستقل و بدون
در نظر گرفتن شرایط سایر بخشها اظهار نظر کرده که
بعضا متناقض یکدیگر بوده و باعث سر درگمی ارباب
رجوع میشود؛ این اتفاق نامبارک ناشی از پیچیدگی
ســاختار ،عدم شفافیت ،عدم نظارت و مهمتر از همه
عدم انطباق کامل عملکرد دســتگاهها با شرح وظیفه
و مأموریت آنهاست .رئیس کمیسیون سرمایهگذاری
اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان میکند :قانون
بهبود مستمر فضای کسب و کار محل مناسبی برای
اصالح این رویه ،تسهیل شروع کسب و کارهای جدید،
توسعه اشتغال و رواج کارآفرینی است ولی متاسفانه
تمکین از آن حداقلی و اثر بخشی قانون بسیار اندک
است .برای جبران این مشکل ،اصالح ساختار و کاهش
تعداد مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کارها،
شفافسازی ،شرح عمل و شاخصهای مورد نظر هر
دستگاه و از همه مهمتر هماهنگی بین دستگاهها به
منظور حفظ منافع ملی و هم راستایی با اولویتهای
برنامه دولت ،مهم است .وی میافزاید :ایجاد یک پنجره
واحد پاسخگو به متقاضیان شروع کسب و کار میتواند
گام اول در این راستا باشد .اتاق بازرگانی نیز به عنوان
نماینده بخش خصوصی بهطور مستمر پیگیر تسهیل
و بهبود فضای کسب و کار بوده و آمادگی همکاری با
دستگاههای ذیربط را دارد.
zبوروکراسی طوالنی و پیچیدگیهای قوانین
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراسان رضوی میگوید:
تصمیمی که دولت برای حمایت
از راهاندازی کسب و کار گرفته و
تالشی که برای برداشتن موانع
کسب و کار میکند ،قطعا بیتاثیر
نبوده است؛ اما نکته مهم در فرایند شروع کسب و کار
این است که در گذشته پایه و اساس صنعت چطور بنا
شده است؛ ما در گذشته کشوری صنعتی نبودیم و بعد
از انقالب تالشهای زیادی شد تا صنعتی شویم ،ابتدا
بر پایه اقتصاد نفتی حرکت میکردیم و االن در بحث
صنعت و صادرات و حتی صادارت دانش فنی و فناوری
جایگاهی پیــدا کردیم و پیش میرویم که البته عمر
کاریمان زیاد نیست و در حد  15تا  20سال است وارد
این مباحث شدهایم.

در حال حاضر  50نهاد دولتی و
حکومتی جوازهای الزم برای کسب و
کار را صادر میکنند ،عمدتا هم به طور
مستقل و بدون در نظر گرفتن شرایط
سایر بخشها اظهار نظر کرده که بعضا
متناقض یکدیگر بوده و باعث سر درگمی
ارباب رجوع میشود
عبداهلل یزدانبخش با تاکید بر اینکه فرهنگ و نگاه ما
به راهبری و سرعت در کار باید عوض شود ،میافزاید :با
اعتمادسازی ،بوروکراسی به حداقل میرسد اما بسیاری
از قوانینی که در حوزه کســب و کار فعال شده بسیار
طوالنی و پیچیده است .مجلس و نمایندگان هم این
را میدانند و اگر نتایج نهایی را پیشبینی کنند ،قطعا
متوجه میشــوند که با حذف بخشــی از بوروکراسی
میتوان از زمان اســتفادهای بهینه داشــت .از طرفی
موازیکاری بین سازمانها نیز باعث طوالنی شدن مسیر
شروع کسب و کار میشود.
وی خاطرنشان میکند :مجلس و مسئوالن با تصویب
قانون بهبود محیط کسب و کار برای از بین بردن موانع
در این زمینه تالش کردهاند و نگاه مسئوالن اجرایی در
استان خراسان رضوی نیز بعد از تصویب این قانون بسیار
مطلوب شــده است؛ استانداری ،سازمان صنعت ،امور
اقتصادی و دارایی و بیمه نگاه مهربانتری به این موضوع
دارند و ما این را حس میکنیم اما پیچیدگیهای قوانین
از  10،15سال قبل به یک گره تبدیل شده و اصالح این
وضعیت نیازمند حرکتی ملی است .این گره عاملی شده
که امروز دست بانکها در زمینه ارائه تسهیالت بسته است
و سازمان امور مالیاتی هم مشکالت خاص خودش را
دارد و باید مالیات را دریافت کند .اینها گرههایی است

قانون بهبود محیط کسب و کار تاثیری در کاهش مدت زمان ثبت یک شرکت داشته است؟

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -در شمارههای 187و 188ضمیمه خراسان
دنیای اقتصاد به وضعیت اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در خراسان
رضوی ،معرفی مولفهها و شاخصهای این قانون و سهولت کسب و کار
به عنوان نخستین شاخص بهبود مستمر محیط کسب و کار از دیدگاه
بانک جهانی پرداختیم .در این شماره وضعیت دومین شاخص یعنی شروع
کسب و کار یا ثبت شرکت در استان را بررسی میکنیم .براساس گزارش
بانک جهانی جزئیات و مراحل شروع کسب و کار در ایران شامل ۸مرحله
است؛ مرحله اول دریافت گواهی عدم سوء پیشینه که حدود ۳تا ۷روز
زمان میبرد و براساس ماده  ۱۱۱و  ۱۴۷قانون تجارت ،گواهی سوء پیشینه
مدیران و بازرسان شرکت برای ثبت شرکت الزم است.
مرحله دوم ذخیره نام منحصر بفرد برای شرکت است که  ۳روز زمان
برای انجام این کار پیشبینی شده است .متقاضی از میان لیست اسامی
شرکتهای پیشنهادی یک نام ذخیره کرده و یک یا دو نام پیشنهاد
میدهد .نام پیشنهادی به وسیله متقاضی در درخواست ثبتنام به عنوان
نام شرکت مورد اشاره قرار میگیرد .مرحله سوم تودیع سرمایه و اخذ
گواهی سپرده سهام شرکت نزد بانک است که طی یک روز انجام میشود
و شامل سپردن حداقل  35درصد سهام شرکت در حساب بانکی و اخذ
گواهی بانک مبنی بر تودیع سرمایه میشود.
مرحله چهارم ثبت شرکت است که  ۳روز برای انجام آن پیشبینی
شــده است؛ برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها اسنادی شامل
اساسنامه امضا شده ازسوی همه سهامداران ،اظهارنامهای که بیانگر
پذیرهنویسی همه سهام است ،اظهارنامه مشعر به تعهد کلیه سهام،
صورتجلسه مجمع عمومی موسسان و اعضای هیات مدیره ،گواهینامه
بانکی و ...الزم است.
مرحلــه پنجم درج اطالعیه ثبت شــرکت در روزنامه رســمی و
کثیراالنتشار در یک روز اســت .برای اینکار دو راه وجود دارد؛ اول
انتشار مستقیم اطالعیه تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه
که از گذشته وجود دارد و برای باز شدن آن ،باید اصالح
قوانین و تصویب قوانین جدید صورت بگیرد.
یزدانبخش ادامه میدهد :برای شــروع یک کسب
و کار ،ســرمایهگذاری از یک شخص شروع میشود و
مراحل مختلفی در اخذ زمین از شهرکهای صنعتی
و ...باید طی شود و مرحله بعدی فرایند اخذ موافقتهای
صنایع است که طبق اطالع من در استان به خوبی در
این زمینه عمل میشود؛ اما در مجموع بحث مالی کسب
و کار که به موضوعی به نام تســهیالت برمیگردد که
ارزان نیست .تسهیالت بسیار گرانی داریم و این با توجه
به شرایط اقتصادی برای سرمایهگذار ضرر زیادی دارد
و در آیندهای که به بازگشــت سرمایهاش برمیگردد،
نمیتواند این موضوع را حل کند.
عضو هیات رئیســه انجمن مدیران صنایع خراسان
رضــوی اظهــار میکند :نکته دیگــر ،موضوع صدور
مجوزهاســت که باید کنترل شــود و ابتدا به صنایع
مشــابه و کارخانجاتی که هنوز ظرفیت خالی دارند و
آماده راهاندازی دوباره با سرمایهگذاری حداقلی هستند،
توجه شود .اینها خطراتی است که سرمایهگذاران ما را با
مشکالت زیادی روبرو میکند.
zامکان برقراری ارتباط از طریق پنجره واحد
الکترونیکیفراهمنشدهاست
هیات وزیران  24اردیبهشت ماه
امسال در مصوبهای وظایفی را
برای دســتگاههای اجرایی در
راســتای ارتقای شاخصهای
عملکرد بهبود محیط کسب و کار
مشخص کرد؛ طبق این مصوبه،
سازمان تامین اجتماعی مکلف است ارتباط خود با اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری برای اموری مثل
ثبت کارگاهها و کارکنان در این سازمان و اخذ مفاصا
حســاب تامین اجتماعی را از طریق یک پنجره واحد
الکترونیکی برقرار کند تا امور در کمتر از یک روز صورت
پذیرد .این مهم در کاهش زمان برای شروع یک کسب
و کار اثرگذار اســت .برای جویا شدن از وضعیت این
پنجــره واحد الکترونیکی و کم و کیف کار به ســراغ
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی رفتیم.

کثیراالنتشــار یا تحویل مدارک به اداره پست برای ارسال به روزنامه
رسمی .این فرایند بین  15تا  30روز طول میکشد و با این روش ضرورتی
برای معطل شدن صاحبان کسب و کار تا زمان انتشار وجود ندارد .راه
دوم این است که به محض تحویل اطالعیه ثبت به روزنامه رسمی برای
انتشار ،تصویری از اطالعیه ممهور به مهر روزنامه رسمی میشود که به
منزله در فرایند انتشار بودن اطالعیه است.
مرحله ششــم اخذ دفاتر الک و مهر شده حسابداری  30روز پس از
تاریخ ثبت میزان است و هزینه به تعداد صفحات دفاتر الک و مهر شده
حسابداری بستگی دارد ،انجام این مرحله در یک روز امکانپذیر است.
مرحله هفتم پرداخت حق تمبر گواهی سهام ظرف  60روز پس از تاریخ
ثبت شرکت است که این مرحله نیز در یک روز انجام میشود.
و در نهایت مرحله هشتم ثبتنام کارگران در نظام تأمین اجتماعی،
تشکیل پرونده برای آنها در اداره کار و اخذ کد کارگاه به منظور تشکیل
پرونده در نظام تامین اجتماعی است و متقاضی تصویری از اولین گزارش
پرداخت حقوق ماهانه را به همراه  33درصد حقوق ماهانه کارمندان به
اداره کار ارسال میکند .براساس این گزارش مجموع زمان تقریبی برای
شروع یک کسب و کار در ایران  ۱۶روز است اما نباید فراموش کنیم که
در مرحله عمل ،زمان از این مقدار گاهی بیشتر است؛ مثال گاهی اوقات
برای پیدا کردن نام مناسب برای شرکت که اداره ثبت شرکتها آن را
قبول داشته و پیش از این پر نشده باشد ،باید چندین روز پیگیری کرد.
باید دید قانون بهبود محیط کسب و کار تاثیری در کاهش مدت زمان ثبت
یک شرکت داشته است و آیا سازمانهای مختلف همکاری الزم در اجرای
این قانون را دارند؟ در این گزارش ابتدا به وضعیت شروع کسب و کار و
سختیهای پیش روی فعاالن اقتصادی در این زمینه میپردازیم و سپس
به سراغ سه سازمان اثرگذار در این مرحله میرویم و از زبان مسئوالن،
تغییرات به وجود آمده پس از اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار در
شروع یک فعالیت اقتصادی را تشریح میکنیم.

سیدمحسن نظام خیرآبادی میگوید :نه تنها سازمان
تامین اجتماعی بلکه دیگر ادارات هم زیرساختهای الزم
را برای برقراری ارتباط از طریق پنجره واحد الکترونیکی
ندارند زیرا شــبکههای مورد نیاز بــرای انجام برخط
استعالمها هنوز ایجاد نشده و استعالمها مانند گذشته
به صورت دستی انجام میشود .این موضوع قطعا باعث
زمانبر شدن دریافت استعالم ازسوی متقاضی میشود
و بسته به نوع درخواست ،زمانها متفاوت است؛ گاهی
پرونده مراجعهکننده بدهی قبلی نداشته و بازرسی جدید
هم دارد و در این صورت کار استعالم در  30دقیقه انجام
میشود اما اگر پرونده بدهی داشته ،یا بازرسی جدیدی
در خود نداشته و نیاز به محاسبه داشته باشد ،ممکن
است کار بین  10روز تا دو هفته به طول بیانجامد.
وی میافزاید :تمام ســعی همکاران ما این است که
کار هر چه سریعتر انجام شود .از زمان ابالغ قانون بهبود
محیط کســب و کار هم به طور قطع تاکید زیادی بر
سرعت عمل در کار داریم .اغلب کارگاههایی که از ما
اســتعالم میگیرند ،نیاز به بررسی ندارند و ملکشان
شرایط خاصی ندارد ولی گاهی نیاز به بازرسی هست و
یک نفره و یا به طور تحقیقی ازسوی دو نفر باید انجام
شود و بســته به این شرایط زمان استعالمها و صدور
مجوز متفاوت میشود.
مدیــرکل تامین اجتماعی خراســان رضوی اظهار
میکند :در زمان شروع کسب و کار ،فقط شماره بیمه
و شماره کارگاه از تامین اجتماعی اخذ میشود اما اگر
نیاز به تمدید کارت بازرگانی و ..باشــد باید از مراجع
ذیصالح استعالم گرفته شود تا تمدید صورت بگیرد.
وی ادامه میدهد :زمانی که بین کارگر و کارفرما رابطه
حقوق بگیری ایجاد میشود و کسب و کار آغاز شده،
براساس قانون کارفرما ملزم است لیست حق بیمه را به
تامین اجتماعی ارائه دهد.
نظــام خیرآبادی بــا بیان اینکــه ابالغهای تامین
اجتماعی در حال حاضر به صورت الکترونیکی انجام
میشــود ،میگوید :نهضت آیتی در تامین اجتماعی
اتفاق افتاده ،پروندههای جدید بیمه شدهها الکترونیکی
است و پروندههای قدیمی هم در حال انجام است و در
این زمینه گامهای بزرگی برداشته شده است .اینکار
نزدیک به دو ســال است که انجام میشود .از طرفی

کارفرمایان هم میتوانند لیســت بیمــه را به صورت
اینترنتی ارســال کنند و به صــورت آنالین و برخط
هزینهها را پرداخت کنند.
وی یادآور شــد :امور مربوط به حق بیمه به صورت
الکترونیکی انجام میشود اما در مورد استعالمها هنوز
زیرساختها آماده نیست و متاسفانه در این زمینه ما در
استان تصمیمگیرنده نیستیم و باید از مرکز تعریفی در
نرمافزارها صورت بگیرد؛ مثل استعالم سابقه بیمه شدهها
که زیرساخت الزم برای آن ایجاد شده است.
zثبت  1802شرکت تجاری و تعاونی در شش ماه
نخستامسال
رئیس اداره ثبت شــرکتها و
موسسات غیر تجاری مشهد از
ثبت  1641شرکت تجاری161 ،
شرکت تعاونی و  320موسسه
غیــر تجاری در نیمه نخســت
امســال خبر داده و میگوید :از
 102هزار شرکت و موسسه موجود در استان خراسان
رضوی 351 ،شرکت تجاری و تعاونی و  16موسسه در
شش ماهه نخست امسال منحل شده است.
طلعت سادات شریعتزاده با اشاره به تحوالت صورت
گرفته پس از مصوبات قانون بهبود محیط کسب و کار،
میگوید :انجام امور مرتبط به ثبت و تغییر شرکتها به
صورت الکترونیکی و برخط موجب عدم نیاز مراجعات
متعدد حضوری متقاضیان به اداره ثبت شــرکت ها
شده است .با راهاندازی سامانه جامع ثبت شرکتها در
کل کشور دیگر نیاز به مراجعات مکرر ارباب رجوع به
اداره ثبت شرکتها نیست و ثبت تاسیس و تغییرات
به صورت برخط و لحظهای در هر ساعت از شبانهروز
در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
به آدرس  irsherkat.ssaa.irامکانپذیر است.
وی میافزاید :متقاضیان باید پس از ثبتنام اینترنتی
مدارک خود را از طریق پســت به اداره ثبت شرکتها
ارسال و از طریق همان سامانه روند انجام درخواست
خود را پیگیری کنند و الزم است فقط یکبار و پس از
اتمام فرایند کاری برای امضای دفاتر الکترونیک به اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مراجعه کنند.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
مشــهد درباره ارائه خدمات در شهرستانها نیز اظهار
میکند :در راستای سیاستهای سازمانی تمام امور مرتبط
با ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در مرکز استان
به صورت متمرکز انجام میشود و متقاضیان ساکن در
شهرستان نیز پس از طی مراحل تکمیل درخواست در
سامانه جامع ثبت شرکتها و ارسال مدارک با مراجعه
به ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستان محل سکونت
و امضای دفتر الکترونیک آگهی تاسیس یا تغییرات خود
را دریافت میکنند.
وی درباره زمان انجام درخواست تغییرات و تاسیس
برای اشخاص حقوقی نیز میگوید :مراجعان از زمان
وصول مدارک از طریق پست و در صورت کامل بودن
مدارک ارسالی پس از  48ساعت میتوانند برای اخذ
شنویس و امضای دفاتــر الکترونیک به اداره ثبت
پی 
شــرکتها مراجعه کنند و پاسخ به درخواست تعیین
نام شرکتها به روز انجام میشود.
شریعتزاده وجود نواقص در مدارک ارسالی از سوی
متقاضیان را دلیل طوالنی شدن روند انجام کار دانسته
و میافزاید :متقاضیان با مطالعه دقیق راهنمای سامانه
و اعالمیههای شماره  9و  11که مربوط به موارد نقص
ورود اطالعات است ،نسبت به ارسال درست مدارک و
اطالعات اقدام کنند.
وی تاکید میکند :از مراجعان ثبت تاسیس یا تغییرات
شرکت و موسسات درخواست میکنیم؛ بدون مراجعه
به واسطهها و تحمیل هزینههای اضافی به سامانه جامع
ثبت شرکتها مراجعه و شخصا اقدام کنند.

zزمان 5روزه برای اخذ مجوزهای صنعتی و معدنی
برای اطالع از تغییرات در روند
صدور مجوزها از سوی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان
پس از اجرای قانون بهبود محیط
کسب و کار درخواست دیدار و
مصاحبه بــا راضیه علیرضایی،
رئیس این سازمان را داشتیم که طبق نظر وی ،معاونت
برنامهریزی و سرمایهگذاری سازمان ،باید به سواالت ما
پاسخ میگفت .البته معاونت سازمان هم حاضر به انجام
مصاحبه حضوری و یا تلفنی نشــد و به پاسخگویی
سواالت به صورت مکتوب بسنده کرد.
آزاده آژیر درباره نخســتین اقدامات الزم از ســوی
متقاضیــان راهاندازی کســب و کار در بخش صنعت
و معدن میگوید :همه متقاضيان ســرمايهگذاري در
حــوزه صنعت باید طرح اوليه خود را براســاس نوع و
زمينه فعاليت مورد نظر تنظيم و سپس تقاضاي خود
را از طريق سامانه بهينياب به صورت سيستمي ارائه
کنند كه پس از بررسي ازسوی كارشناس و سير مراحل
اداري ،جواز تأسيس به نام اشخاص حقيقي و يا حقوقي
صادر میشود.

مدیرکل تامین اجتماعی
خراسان رضوی :گاهی پرونده
مراجعهکننده بدهی قبلی نداشته
و بازرسی جدید هم دارد و در این
صورت کار استعالم در  30دقیقه
انجام میشود اما اگر پرونده بدهی
داشته ،یا بازرسی جدیدی در خود
نداشته و نیاز به محاسبه داشته باشد،
ممکن است کار بین  10روز تا دو
هفته به طول بیانجامد
وی میافزایــد :كل این فرآيند در مجموع حداكثر
 2تــا  3روز زمان نياز دارد .اخذ پروانه بهرهبرداري نيز
باید از طريق ســامانه بهينياب صورت پذيرد كه كل
فرآيند تا زمان صــدور پروانه بهرهبرداري پس از اخذ
موافقت سازمان حفاظت محيط زيست حداكثر ظرف
مدت  2روز كاري انجام ميگیرد .معاون برنامهریزی
و ســرمایهگذاری ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی یادآور میشود :به منظور ايجاد كسب
و كار صنعتي ،متقاضي تنها نياز به اخذ جواز تأسيس
دارد كه پيرو آن باید نســبت به تأمين زمين و ساير
زيرساختها اقدام کند .در زمينة معدن نيز ميبايست
ابتدا نسبت به مطالعه منطقه معدني و شناسايي عناصر
و مواد معدني ،بررســي ذخيره ماده معدني ،آناليز آن
اقدام و سپس گواهي كشف را از اين سازمان اخذ کند.
آژیر میگوید :بهبود فضاي كســب و كار در حوزه
صنعت ،معدن و تجارت به مفهوم ايجاد بستر مناسب
برای فعاليتهاي صنعتي ،معدني و تجاري و همچنين
افزايش بهرهوري اشــاره ميكند .در اين ارتباط اتاق
بازرگاني از سوی بخش خصوصي به همراه بخشهاي
دولتي اقدام به برگزاري جلســات مشــترك مستمر
برای حذف قوانين زائد و دســت و پا گیر کرده است،
هدف از این جلســات ايجاد بســتر مناسب و وحدت
رويه در برخورد دســتگاههاي دولتي با سرمايهگذاري
بخش خصوصي اســت و در واقع موضوعات مختلف
از طرف بخش خصوصي و دولتي در جلسات شوراي
گفتگوي بخش خصوصي و دولتي طرح و مورد بررسي
قرار ميگيرد.

یادداشت

بهبودفضایکسبوکار
محورتوسعهپایدار
ادامه از صفحه اول
همچنین طبق بند (ب) ذیل ماده ( )1این قانون ،قانونگذار
دولت و کلیه دســتگاههای اجرایی را مکلف کرده است که
در هنگام تدوين يا اصالح مقررات ،بخشــنامهها و رويههاي
اجرایي نظر تشكلهاي اقتصادي ذيربط و اتاقها را دریافت و
مورد توجه قرار دهند.
منظور از اتاقها ،اتاق ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري
اسالمي ايران و منظور از تشــكلهای اقتصادي ،تشكلهايي
هســتندكه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني
اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم
از حقيقي و حقوقي ،به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه
ازسوی مديران صنايع و معادن ،كشاورزي ،بازرگاني ،خدمات
و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا
ســاير مراجع قانوني ثبت شده يا ميشوند .از طرف دیگر با
توجه به اینکه دسترسی به موقع به اطالعات صحیح و دقیق
از مهمتریــن ابزارهای راهبــردی در تصمیمگیری مدیران
میباشد که کمک شــایانی به گرفتن تصمیمات کارا و اثر
بخش میکند ،طبق مواد ( )4و ( )6قانون باال گفته اتاق ها و
مرکز آمار ایران موظف گردیدهاند که شاخصهای ملی محیط
کسب و کار و اطالعات آماري مورد نياز براي فعاالن اقتصادي
و سرمايهگذاران در ايران را به طور منظم تهیه و ارائه کنند.
اقتصاد ایران دارای مشکالت ساختاری فراوانی است .اگرچه
سیاســت گذاریهای کوتاه مدت و حل مشکالت بنگاههای
اقتصادی به صورت موردی با استفاده از چتر حمایتی دولت
دارای آثار تسکینی بر اقتصاد میباشد ولی برای دستیابی به
یک اقتصاد پایدار ضروری است با اصالح ساختار حمایتها،
تمرکز سیاســت گذاریها بر ارائــه راهبردهای بلند مدت
اقتصــادی قرار گیرد و در تدویــن قوانین و مقررات ،ضمن
دریافت نظریات نمایندگان بنگاههای اقتصادی ،عملیاتی و
اجرایی بودن این مقررات با توجه به فضای اقتصادی ایران و
مشکالت فراروی بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
مطالعات نشان میدهد که شاخص فضای کسب و کار از
مهمترین شاخصها در افزایش رشد اقتصادی است .با توجه
به تاثیر شاخصهای فضای کسب و کار بر جذب سرمایهگذاری
داخلی و خارجی ضروری اســت که سیاستگذاری الزم در
راستای بهبود این شــاخصها انجام شود مشروط به اینکه
هدفگذاریها به گونهای باشد که مساله اصلی بهبود واقعی
فضای کســب و کار باشــد نه فقط ارتقای جایگاه ایران در
گزارش ســالیانه این نهاد بینالمللی بدون اینکه هیچ گونه
تاثیر مشهودی بر رشد اقتصادی ایران داشته باشد.
مطالعات نشان میدهد که افزایش سالمت اقتصاد نتیجه
شــفافیت فضای اقتصادی است که این امر منجر به بهبود
شاخصهای اقتصادی میشود لذا ضروری است که با استفاده
از سیاستها و مقررات تدوین شده شفاف و غیر مبهم جلو
امکان تفســیر مقررات و ایجاد رانت و انحصار گرفته شود و
همه بنگاههای اقتصادی در یک فضای شــفاف و یکسان به
فعالیت بپردازند.

خبر

توسعه روابط تجاری خراسان رضوی
با تایلند کلید خورد
رئیــس اداره بازرگانی خارجی
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسانرضویگفت:مقدماتتوسعه
روابط تجاری با تایلند به عنوان یکی
از اهداف صادراتی اســتان در سال
جاری و زمینه اعزام نخستین هیات
تجاری از استان به این کشور با برگزاری دوره آموزشی
برای تجار فراهم شد.
بــه گزارش ایرنا ،محمدعلی امیرفخریــان افزود :هدفگذاری
امسال استان توسعه روابط تجاری با کشورهای جدیدی از جمله
اســترالیا ،مکزیک ،تایلند ،کانادا و ژاپن بوده است که مقدمات
توســعه روابط با تایلند از طریق برگزاری دوره آموزشی ورود به
بازار این کشور فراهم و اعزام هیات از استان به آن کشور قطعی
شد .وی اظهار کرد :امسال هیچ هیات تجاری از کشور تایلند در
استان خراسان رضوی پذیرش نشده و متقابال هیچ هیاتی نیز از
این استان به تایلند اعزام نشده است ،از این رو نخستین هیات
تجاری برای توسعه روابط از خراسان رضوی در آذرماه امسال به
تایلند اعزام میشود.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :براساس آخرین آمار گمرک ایران ،در چهار
ماهه امسال  12تن کاال به ارزش  14هزار دالر شامل کاالهایی
مانند خشکبار ،کاشی ،ظروف شیشهای و بطری از این استان به
تایلند ارسال شده است .امیرفخریان افزود :با بررسیهای انجام
گرفته مشخص شد که ظرفیت صادرات اقالمی مانند زعفران،
میوههای سردســیری ،محصوالت صنایع غذایی ،طال ،مالس،
آهن آالت و ضایعات مرغ از خراسان رضوی به تایلند وجود دارد
که یکی از برنامههای هیات اعزامی از استان به آن کشور فراهم
کردن بستر صادرات این نوع کاالها خواهد بود.
وی اظهار کرد :در سالیان گذشته ایران بیشتر وارد کننده برنج از
تایلند بود اما اکنون واردات برنج بسیار کم شده و کاالهایی مانند
قطعات سرد کنندهها ،دستگاههای تهویه و اسپلیت ،ذرت شیرین،
ماشینهایظرفشویی،طناب،کائوچو،کمپرسورهایبرودتی،ماهی
تن و شــیره کائوچو از این کشور وارد میشود .استان خراسان
رضوی پنج گمرک در لطف آباد ،سرخس ،باجگیران ،دوغارون و
مشهد و  2بازارچه مرزی در تایباد در مرز افغانستان و باجگیران
در مرز ترکمنستان دارد .کشورهای اول مقصد صادراتی خراسان
رضوی به ترتیب افغانستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان و کشورهای
آسیای میانه هستند و سیمان ،مواد غذایی و زعفران عمده ترین
کاالهای صادراتی این استان را تشکیل می دهد.

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com
یادداشت

روز مشهد

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

استاندار خراسان رضوی خواستار شد

سکونتشهردارانخراسانرضوی
درمحدودهخدمتی

دنیای اقتصاد -اســتاندار خراســان رضوی گفت :امیدواریم احکام
شــهردارانی که هنوز صادر نشده به زودی صادر شود و شهرداران باید
توجه کنند که نباید شــهردار پروازی باشند بلکه سکونت در محدوده
خدمت آنها ضروری است.
به گزارش تسنیم ،علیرضا رشیدیان در نشست شورای همیاری شهرداریهای
خراســان رضوی اظهار کرد :شهرداریها باید نسبت به اجرای قوانین و التزام به
ضوابط شهرسازی با دقت و وسواس عمل کنند .وی با بیان اینکه نباید برای منافع
کوتاه مدت مسائل بلندمدت یک شهر و مجموعه انسانی را به خطر انداخت ،افزود:
امسال که به نام «اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» نامگذاری شده توجه جدی
به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در همه امور به ویژه در فعالیتهایی که شهرداری
بر عهده دارد ،ضروری است.
اســتاندار خراسان رضوی توازن منطقهای و توجه به عدالت را در ارائه خدمات
شهرداری ضروری توصیف و بیان کرد :یکی از سیاستهای جمهوری اسالمی بزرگ
نشدن شهرها و کوچک نشدن روستاها است .باید خدمات را با نرخ مناسبتری در
اختیار روستاییان قرار دهیم و سیاستهای ترغیبی و تشویق انجام شود تا جمعیت
روستاها کاهش نیابد و یا مهاجرت از شهرها به روستا انجام شود .رشیدیان گفت:
یکی از مشکالت موجود توسعه برخی شهرداریها بدون توجه به منابع درآمدی
است .از توسعه بدون پیشبینی منابع درآمدی باید پیشگیری کرد و در کنار آن
شهرداریها باید منابع درآمدزایی خود را شناسایی و ظرفیتها را مطالعه و ارائه کنند
تا سرمایه گذاران را جذب کنند .وی افزود :تکمیل طرحهای نیمه تمام و استفاده از
ظرفیت بخش خصوصی در این موارد از اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه همچنین جداسازی آب شرب و آبیاری فضای
ســبز ،توجه به حوزه آی.تی و شــهر الکترونیک ،گسترش فضای سبز ،ایمنی و
ترافیک خیابانها را از دیگر موارد مهم برای فعالیت شــهرداریها ذکر و بیان کرد:
در مبلمان شهری و طرحهای عمرانی باید حرکت معلوالن و کمتوانان هم در شهر
مورد توجه قرار گیرد و شهرها و مناطق باید به گونهای باشند که عزت و کرامت آنها
حفظ شود.

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

کاشیشکستگانیم

معمار و پژوهشگر

خبر

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

بیمهری فرهنگی اینبار گریبان عثمان خوافی را گرفت

سعید مهرپویا

وقتی هفتهی پیش گزارش «روز مشهد» را در روزنامه شهرآرا دیدم و خواندم،
یاد همین دغدغه افتادم که چرا باید شهرها روزی ویژه به نام خود داشته باشند،
این روز چه اهمیتی دارد و اینکه کدام شهرها باید این روز را پیگیر باشند .نفس
موضوع نیکو و بهجا است اما چگونگیاش میتواند با ظرافت و سلیقه و همدلی
و همگرایی بهتر و بیشتری دنبال شود؛ چه آنکه هر چه پای همنظری بیشتری
در میان باشد ،رونق آن روز و اقبال به آن افزونتر خواهد بود.
اکنون که فضای مجازی در دسترستر است و رسیدن به نظر مردم و یافتن
افکار عمومی آســانتر؛ بد نیست که به راه رفته بسنده نشود و دوباره بحث و
گزینهها به میان جامعه متنوع و متکثری کشیده شود که با فرهنگ و تاریخ و
کوچه و خیابان شهر خاطره و خلوت دارند.
عامدانه به جامعه اشــاره میکنم تا به دام دیدگاه نخبگانی و محدودکننده
نیفتیم .باری؛ به جز آنچه گفته شــد ،به دو پیشنهاد مکمل زیر هم برای این
موضوع میتوان اندیشید:
 -۱در دنیا شهرهایی که روز خاصی را در تقویم به نام خود داشته باشند ،اندکند.
به جای آن تالش میشود تا نخست هر شهری با صفتی ویژه و کیفیتی متمایز
در ذهن عموم نشانده شود و با یادآوری آن معنایی یگانه با بار انگیزشی مثبت
به ذهن متبادر شود (برندینگ) و دوم اینکه به جای جستوجوی یک روز در
تقویم ،فهرستی از مناسبتها و برنامهها با محتواهای متنوع و متناسب با گردش
تقویم تنظیم میشود تا به گردشگران و شهروندان اجازه داده شود در فرصتی
مناسب برنامهریزی سفر و حضور در آن رویداد را انجام دهند .رویدادهای منظم
ساالنه یکی از ظرفیتهای ویژه هر شهر و فرصت مغتنم میزبانی از سلیقهها و
عالقههای گوناگون گردشگران است .برای مشهد این قابلیت ویژه وجود دارد تا
در کنار حفظ و تقویت رویکرد مهم زیارت ،ضمن اندیشیدن به رویدادهای مبتنی
بر تقویم خورشیدی از ظرفیت خاص گردش تقویم قمری و انطباق آن با فصلها
و ماههای گوناگون و آیینها و مناسبتهای مذهبی بهره برد.
 -۲اگر شهری به اختصاصدادن روزی خاص در تقویم میاندیشد ،مبانی و
قواعدی نیز برای آن در نظر گرفته میشود .این مبانی عاملی میشود برای پیوند
دادن دیدگاههای متنوع شهروندان؛ به عنوان مثال هماکنون در تهران چندین
روز مانند  ۱۴مهر و اول آبان به عنوان روز تهران نامگذاری شده است که این
ال مطلوب نیست .از جمل ه این مبانی میتوان به این موارد اشاره
گسستگی اص ً
کــرد :عمق تاریخی مطلوب آن ،همنظری جمع بزرگی از گروههای گوناگون
مذهبی ،فرهنگی و قومی ،اثرگذاری ویژه آن روز در شــکلگیری یا دگرگونی
مناسب کالبد یا ساحت فرهنگی و هویتی شهر ،قرارگیری آن در زمانی مناسب
با توجه به سایر رویدادهای ملی یا مذهبی و. ...
اجماالً اینکه ســال آینده به تقویم خورشــیدی ۱۲۰۰ ،سال از شهادت و
خاکســپاری حضرت رضا (ع) در والیت توس میگذرد و فرصت یگانهای به
شهر میدهد تا جام ه وقوع بر تن این فکر بپوشاند .پیشنهاد میشود از میان
مناسبتهای زیر یکی یا چندتا که مورد وفاق گروههای پرشمار جامعه است ،به
گزینههای پیشتر انتخابشده شورای فرهنگ عمومی افزوده شود و با روشی
مناسب به عرص ه عمومی کشیده شود:
الف) روز شــهادت و خاکسپاری ولینعمتمان به تاریخ خورشیدی که ۱۹
شهریور (یا چند روز پس و پیش) سال  ۱۹۷خورشیدی بوده است؛
ب) ورود شاهرخ تیموری به مشهد پس از ویرانی تابران و دستور او بر کشیدن
بارو و ساخت ارگ مشهد (آغاز رسمی مدنیت مشهد)؛
پ) ایجاد ایوان جنوبی صحن عتیق (انقالب) و بخشی از دیواره جنوبی صحن
با طرح امیر علیشیر نوایی (شکلگیری فضای باز زیارتی با مفهوم صحن) و نیز
رساندن آب چشمه گلسب به مشهد؛
ت) ســفر شــاه عباس اول صفوی به مشهد و دســتور او بر تکمیل صحن
عتیق (انقالب) و کشیدهشــدن خیابان اصلی شرقی و غربی به عنوان یکی از
اثرگذارترین و مهمترین تغییرات کالبدی شــهر که میتوانست مبنایی برای
توسعههای آینده نیز باشد؛
ث) جاریشدن موقوف ه آب در زمان شاه عباس و اهمیت مساله همیشگی
آب برای مشهد (تیرماه )۹۹۳؛
ج)حضورشیخبهاییوانتخابیکیازاقدامهایمهمفرهنگی،فقهییامعماریاو؛
چ) انتخاب مشهد به پایتختی در عصر نادری؛
ح) زادروز یکی از شخصیتهای فرهنگی/مذهبی که اقبال عمومی و ملی دارد؛
خ) جاری شدن یکی دیگر از موقوفات مهم و اثرگذار بر شهر.

روزنامه اقتصادي صبح ايران

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

zشکسته شدن کاشی ،واکنش مسئوالن و
رسانهها
تنها کمتــر از دو ماه از نصب این کاشــی
میگذشــت که روزنامه خراسان  18مهرماه
سال جاری با تیتر «وندالیسم فرهنگی» خبر
از شکسته شدن کاشی ماندگار عثمان خوافی
داد و تعجب ،تاثر و تاسف همگان را برانگیخت،
خراسان در این خبر گوشزد کرده است که باید
از همان ابتدا بروز چنین اتفاق ناگواری پیش
بینی و کاشیهای ماندگار به صورتی طراحی
می شد که به این سادگی و شاید با شیطنتها
و شــوخیهای کودکانه رهگــذران ،صدمه و
آسیب نبیند.
پس از آن ایسنا هم دیگر رسانهای است که
در قبال این اتفاق ســکوت نکرد و روز جمعه
 21مهرماه در گفتوگویی که با پوریا سوری
مدیر ســابق روابط عمومی ســازمان میراث
فرهنگی کشــور انجام داده به آسیب شناسی
ایــن ناهنجاری اجتماعی پرداخته و به نقل از

بهعنوان فردی که عمر و تالشم
صرف راه خیر و هدفم رضایت
خالق بوده و الغیر ،این اقدام
کودکانه و نابخردانه شکسته شدن
کاشی را دور از ادب هر هم وطن
ایران دوست و بافرهنگ میدانم

وی نوشته اســت :به جز فرهنگسازی برای
مردم ،کار دیگری نه سازمان میراث فرهنگی و
نه هیچ گروه دیگری نمیتوانند انجام دهند،
نمیتوان که باالی سر هر کاشی ماندگار یک
دوربین مدار بســته نصب کرد ،باید این موارد
فرهنگی را فرهنگسازی کرد .سوری گفته ما
نمیتوانیم شهرهایی داشته باشیم که ادعای
ارجگــذاری هنر هنرمندان را دارد اما فرهنگ
عمومی شهر از آن مراقبت نمیکند .این یک
نوع تقبیح عمومی میخواهد که نسبت به این
نوع حرکات یک فرهنگســازی برای حفظ آن
انجام شــود .ایدهپرداز این طرح پیشنهاد داده
که فرهنگ عمومی مشهد باید این موضوع را
تقبیح کند و خود برای برطرف کردن این دست
مشکالت که در همه جای کشور وجود دارد،
دستبه کار شود .او همچنین در این گفتوگو
حکاکی روی سنگ بهجای کاشی را بهعنوان
گزینه جایگزین پیشنهاد داده است.
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری خراســان رضوی ،نیز پس از این
حادثه در نخستین اقدام بیانیهای منتشر کرد
که در بخشی از این بیانیه امده است :نصب این
کاشی ماندگار تنها به منظور حفظ و معرفی این
میراث معنوی و فرهنگی است تا مردم بهتر از
همیشه بتوانند با هنرمندان ارتباط برقرار کنند
و در حقیقت این کاشی ،آدرسی است که بیش
از همه ،اهالی یک محله به آن افتخار خواهند
کرد تــا به بگویند من در خیابان یا کوچه ای
زندگی میکنم که پالک ماندگار یکی از مفاخر

هنرمند دو تار نواز خراسانی در مشهد نصب شد .محمد رحیم رهنما مدیرکل اداره
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ،گفت :در آینده با
همکاری اداره ارشاد اسالمی ،مشاهیر و هنرمندان خراسانی را شناسایی و نسبت
به بزرگداشت نام و یاد این افراد کاشی ماندگاری را سر در منزل آنان نصب خواهیم
کرد .اما هنوز به هنرمند دوم نرسیده ،اولی را سنگ زدند...
کشورمان در آن نصب شده است.بپذیریم که
شکســتن و تخریب این کاشــی ماندگار ،بی
احترامی به هنرمندان ماندگار این آب و خاک
است ،بیاحترامی به هویت یک ملت.
zواکنشعثمانمحمدپرست
استاد عثمان محمد پرست هنرمند موسیقی
مقامی خراســان مدتی است در بستر بیماری
است ،او  90سال سن دارد اما سخن که میگوید
آثاری از کهولت و کهنگی در واژگانش نیست.
او نه فقط بخاطــر هنرش که بخاطر اقدامات
خیرخواهانهاش نیز در سطح جهانی شهره است.
همه ما منتظر واکنش خالق مقام نوایی به این
اقدام قبیح بودیم که پس از چند روز ســکوت
را شکســت و در واکنش به هتک حرمت به
هنر و فرهنگ و شکستن اولین کاشی ماندگار
خراســان ،در کانال رسمی تلگرامش اینگونه
سخن گفت:
هنر و عالقه به هنر از دیرباز نزد ایران و ایرانی
محبوب بوده و اعتقاد به این شاه بیت که :غیر از
هنر که تاج سر آفرینش است /بنیاد هیچ منزلتی
پایدار نیست ،از اولین اصول زندگیشان است.
لذا بنده بهعنوان فردی که عمر و تالشم صرف
راه خیر و هدفم رضایت خالق بوده و الغیر ،این
اقدام کودکانه و نابخردانه شکسته شدن کاشی را
دور از ادب هر هم وطن ایران دوست و بافرهنگ
دانسته و اطمینان دارم مردم شریف ایران بهدور
از هرگونه تعصب و خالی از عداوت به هنر اصیل
ایرانی ،قلوبشان متاثر از این موضوع گشته و این

اقدام نزدشان منفور خواهد بود .امیدوارم دولت
محترم نسبت به پیگیری این حمله فرهنگی
و مردم شــریف به جهت حفاظت از این آثار
ملی نهایت تالش خود را به کار بندد .خداوند
هنرمند و هنر آفرین یار و یاورتان باد /عثمان
محمدپرست خوافی /بیست ویکم مهرماه.1396
zواکنش مردم ،ترمیم موقت کاشی
اکنون این کاشی ماندگار بی سر و صدا و با
ابتکار مردم ،ترمیم و مجدد نصب شده است و
قطعا کاشی دیگری شاید با مقاومت بیشتر در آن
مکان خواهد درخشید ،از آنجا که بر اساس اعالم
اداره کل میراث فرهنگی استان ،کاشی ماندگار
سر د ِر منزل استاد محمدپرست در مشهد ،به
زودی جایگزین می شود و عالوه بر آن در شهر
خواف زادگاه این اسطوره موسیقی مقامی نیز
کاشــی مشــابهی نصب خواهد شد .اما کاش
درمانی هم برای بیماران «وندال» پیدا میشد.

بر اساس اعالم اداره کل میراث
در
فرهنگی استان ،کاشی ماندگار سر ِ
منزل استاد محمدپرست در مشهد،
به زودی جایگزین
میشود و عالوه بر آن در شهر خواف
زادگاه این اسطوره موسیقی مقامی
نیز کاشی مشابهی نصب خواهد شد

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی:

برای دفاع از حق کارگر ،با کسی معامله نمیکنیم

شــغلی و انســانی کارگران که از اهداف انقالب
اسالمی هم بود ،وضعیت معکوس شده و کارگران
شــرایط بدتری را تجربه میکننــد به طوریکه
کارگری که حقوق کامل یک ماه را دریافت میکند
هرگز نمیتواند فکر خانهدار شدن در مشهد را در
سر داشته باشد.

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -دبیر اجرایی
خانه کارگر خراسان رضوی از عضویت 220
هزار نفر در این تشکل و دریافت خدمات برای
دورهای سه تا پنج ساله ازسوی اعضا خبر داد.

سیدحسین رســولی در نشست خبری گفت:
برگزاری کالسها و دورههای آموزشی در زمینههای
مختلف ،انجام مشاوره حقوقی در ارتباط با مسائل
قانــون کار و بیمه بیکاری ،ارائه برخی تخفیفات
تفریحی و خدماتی و اســتفاده از مراکز اقامتی
خانه کارگر استانهای مختلف در سفر از جمله
خدمات این تشــکل اســت اما رسالت اصلی آن
به عنوان تشکلی صنفی -سیاسی ،رسیدگی به
وضعیت کارگران است.
وی افزود :اســتحکام نظام برای ما مهم است
و علیه دولت نیستیم .خانه کارگر در زمینه حق
و حقوق کارگران بــا هیچکس معامله و یا دعوا
نمیکند اما در چارچــوب قوانین از حقوق آنها
دفاع میکند .یکی از مســائلی که این روزها در
حوزه کارگری بسیار مهم است ،موضوع تصمیم
وزارت بهداشت است .سازمان تامین اجتماعی هر
چند وقت دستخوش تغییرات میشود و این بار
تعویض مدیران این سازمان واقعا ضرر رسان است
و با این مشکل مواجهیم که وزارت بهداشت قصد
دارد بخش درمان تامین اجتماعی را زیر پوشش
بیمه سالمت قرار بدهد.
رســولی تصریح کرد :سازمان تامین اجتماعی
کشــور به دلیل برخی سوء مدیریتها با چالش
روبرو است و وزیر بهداشت به دنبال ادغام مایملک
تامین اجتماعی با بیمه ســامت است .این ظلم
فاحشی برای جامعه کارگری است زیرا به نسبت
حقوق  900هزار تومانی کارگر در ماه 300 ،هزار

کارگران خراسان رضوی به مراتب وضعیت بدتری در زمینه امنیت شغلی نسبت به دیگر استانها در کشور دارند

تومان به حساب تامین اجتماعی واریز میشود و
در صورت ادغام با بیمه سالمت ،کارگری که پول
بیمه میدهد ،در بیمارستان در کنار فردی که این

دنبال دارد و وقتی ناراضی باشند کسی نمیتواند
جلوی آنها را بگیرد.
وی با اعتقاد بر اینکه کارگران خراسان رضوی

با توجه به افت شدید آبهای زیرزمینی و سرمازدگی محصوالت
در ابتدای امسال ،وضعیت کارگران در این بخش و بخشهای صنعتی
وابسته به محصوالت کشاورزی هم ضعیف شده و مورد تهدید است
زمینه را پرداخت نمیکند از یک شرایط برخوردار
خواهد بود ،یعنی کســی که  30سال حق بیمه
داده با کسی که هیچ پولی پرداخت نکرده برابری
میکند و این حقالناس است.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی تاکید
کرد :ما پای انقالب ایستادهایم اما نمیتوانیم در
این موضوع ســاکت بنشــینیم .این یک هشدار
است و اعالم میکنیم که کار اشتباه و خطرناکی
اســت و اگر اتفاق بیافتد نارضایتی کارگران را به

به مراتب وضعیت بدتری در زمینه امنیت شغلی
نسبت به دیگر استانها در کشور دارند ،اظهار کرد:
استان ما صنعتی نبوده و اقتصادش بیشتر بر پایه
کشــاورزی اســت .با توجه به افت شدید آبهای
زیرزمینی و ســرمازدگی محصوالت در ابتدای
امسال ،وضعیت کارگران در این بخش و بخشهای
صنعتی وابسته به محصوالت کشاورزی هم ضعیف
شده و مورد تهدید است.
رسولی ادامه داد :هر روز به جای ارتقای امنیت

اخبارکوتاه

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبر داد

ارتقای اینترنت در  ۲۴۰سایت مخابراتی
مشهد از نسل سوم به نسل چهارم

اکنون این کاشی ماندگار بی سر و صدا و با ابتکار مردم ،ترمیم و مجدد نصب شده است

دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو 27 -اردیبهشت امسال و همزمان با آغاز هفته
میراث فرهنگی طرح نصب کاشی ماندگار بر سردر منازل مشاهیر هنری کشور اجرا
شد .این طرح که به پیشنهاد مدیرکل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی وقت
ارائه شده بود در مشهد نیز مورد اقبال قرار گرفت .بنابراین هشتم شهریورماه سال
جاری در نخستین گام ،کاشی ماندگار سردر خانه «عثمان محمدپرست خوافی»

سامانه ارتباطی3000224800:

zعقبافتادگی کارگران ایران از روند توسعه
رئیس کانون شــوراهای اسالمی کار خراسان
رضوی و عضو هیات اجرایی خانه کارگر اســتان
نیز گفت :کارگران متاسفانه از روند توسعه عقب
افتادهاند و مسئوالن نظام جمهوری اسالمی باید
ببینند که این قشر از حقوق اولیه محرومند.
خدابنده تصریح کــرد :کارگران در ایران حق
چانهزنــی ندارند و کارگری که در مجموعه خود
اعتراض کند ،یا اخراج میشود و یا تهدید به اخراج.
بنابراین الزم است حداقل نمایندگانی از این بخش
بزرگ جمعیت ایران در مجلس شورای اسالمی در
تصمیمگیری و برنامهریزی کشور حضور داشته
باشند تا بتوانند از حق آنها دفاع کنند.
وی بــا اشــاره به انجام یــک تحقیق میدانی
دانشگاهی در مورد سبد اقتصادی خانواده کارگر،
اظهار کرد :با بررســی که بر روی سبد اقتصادی
یــک خانواده  4نفــره کارگر داشــتیم ،حداقل
دســتمزد برای این خانواده در ســال  96باید 5
میلیون و  600هزار تومان باشــد تا از فقر نجات
یابد .رئیس کانون شوراهای اسالمی کار خراسان
رضوی افزود :براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران
در سال  ،93نرخ بهرهوری در ایران برای هر کارگر
ساالنه  101میلیون تومان است حال آنکه از این
مبلغ تنها  22میلیون تومان یعنی  23درصد به
کارگر اختصاص مییابد.

تسنیم -مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت :در ۲۴۰
سایت مخابراتی مشهد اینترنت از نسل سوم به نسل چهارم
ارتقا پیدا کرده است.
رســول ســرائیان در مراســم تودیع و معارفه مدیرکل مخابرات
خراســانرضوی که از خدمات محمد ساالری تقدیر و علی کارگزار
به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مخابرات خراسان رضوی معرفی
شد ،اظهار کرد :توسعه خدمات الکترونیکی و انقالب چهارم صنعتی
در تمام دنیا آغاز شده و به همین علت ایران نیز باید به این مرحله
ورود پیدا کند.
وی توســعه فناوری اطالعات را جزئی الینفک از کسب و کار در
دنیای امروز دانســت و خاطرنشان کرد :اقدامات توسعهای مناسبی
در حوزه فناوری اطالعات در مشهد آغاز شده و هماکنون با توسعه
دسترســی مردم به فیبر نوری که از سال گذشته در این شهر آغاز
شده هر فردی در هر مکانی امکان اتصال پایدار و با سرعت مناسب
به اینترنت فراهم شده است.
مدیرکل سابق مخابرات خراسانرضوی نیز در این مراسم گفت :در
 2ســال گذشته  3300پروژه در حوزه مخابرات در خراسان رضوی
به بهرهبرداری رسیده است.
محمد ســاالری ادامه داد :برای این پروژهها اعتباری معادل750
میلیارد تومان مصرف شده و خراسانرضوی همواره در حوزه توسعه
زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور رتبه نخست را
به خود اختصاص داده و هماکنون در  240سایت مخابراتی مشهد
اینترنت از نسل سوم به نسل چهارم ارتقا پیدا کرده است.
مدیرکل جدید مخابرات خراسانرضوی نیز با اشاره به افتتاح تعداد
زیادی از پروژههای فناوری و اطالعات از مشــهدمقدس اظهار کرد:
با توجه به همین مساله در نظر است پروژه شهر هوشمند نیز از این
شهر مقدس آغاز شود.
علی کارگزار بیان کرد :باید کالنشهر مشهد در توسعه زیرساختهای
حــوزه فنــاوری و اطالعات تبدیل به ویترین و شــمای کلی تمام
کشور شود.

به منظور کاهش آلودگی هوا صورت می پذیرد؛

فعالیت شبانهروزی گشتهای کنترل
آالیندههای زیست محیطی در مشهد
مهر -افزایش آلودگی هوا در مشهد طی روزهای گذشته
موجب تشدید نظارت بر تردد خودروهای دودزا در این شهر
شده است.
مدیر محیط زیست شهری شهرداری مشهد از اجرای طرح ویژه
برای کاهش آلودگی هوای شهر مشهد خبر داد و گفت :گشتهای
کنترل آالیندههای زیست محیطی در نقاط مختلف سطح شهر حضور
دارند و با خودروهای دودزای سبک و سنگین برخورد میکنند.
محمد پذیرا افزود:با توجه به اینکه خودروهای سنگین بیشتر در
شب تردد می کنند دو گشت کنترل آالیندهها نیز در این زمان در
نقاط مختلف سطح شهر حضور دارند.
وی بیان کرد :همچنین سامانه «دیدهبان سبز» نیز راهاندازی شده
تا شهروندان موارد تخلفات زیست محیطی شهر را اطال ع دهند تا
اقدام الزم برای رفع آن صورت بگیرد.
مدیر محیط زیست شهری شهرداری مشهد درباره تردد خودروهای
سنگین شامل اتوبوس و کامیون اضافه کرد :با توجه به اینکه بخشی از
خودروهای سنگین از جمله اتوبوسهای شهری متعلق به شهرداری
میباشد لذا اقداماتی در خصوص کاهش آلودگی این خودروها انجام
شده است.
پذیرا گفت :در این راستا تمامی اتوبوسهای شهری مشهد سال
گذشته معاینه فنی اخذ کردهاند که این مهم ادامه دارد.
وی اضافه کرد :در اقدامی دیگر مقرر شده که اتوبوسهای شهری
در پایانهها هنگام تخلیه مسافر و یا مسافرگیری خاموش باشد که با
این اقدام در کنار کاهش آلودگی هوای شهر  ،در مصرف سوخت نیز
صرفهجویی می شود.
پذیرا ادامه داد :همچنین خودروهای حمل پســماند نیز در حال
نوســازی اســت و بر تردد دیگر خودروها که به نحوی در ارتباط با
شهرداری هستند ،نظارت ویژهای انجام میشود.در کنار این اقدامات
گشت کنترل آالیندههای زیست محیطی نیز با خودروهای سنگینی
که در سطح شهر تردد دارند ،برخورد میکنند.

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی:

افزایشقیمتدالرفرصتسازیاندکیدارد
ایسنا -عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
رضویگفت :افزایش قیمت دالر فرصتسازی اندکی دارد
زیرا حجم صادراتی که داریم خیلی قابل توجه نیست که به
این فکر کنیم که این افزایش قیمت برای صادرکنندگان اتفاق
خوبی را رقم میزند.
فرامــرز مرادی اظهار کرد :ارزش قیمت دالر در اصل باید چیزی
بیش از آنچه که تاکنون بوده ،باشــد و دولت با اعمال سیاستهای
خود قیمت ارز را پایین نگه میدارد که ارزش پول ایران را حفظ کند.
وی ادامه داد :از طرفی این تنشها باعث شــده مردم برای خرید
دالر شوق نشان بدهند .بر همین اساس تقاضا باال رفته و قیمت دالر
هم افزایش پیدا کرده است.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان
اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد که مانع افزایش
قیمت ارز خواهند شــد ،تصریح کرد :اگر قیمت دالر در همین حد
باشد ،گمان نمیکنم بر تولیدات و صادرات ما تاثیر بگذارد .اگر قیمت
افزایش پیدا کند ،تاثیر خوبی بر صادرات خواهد گذاشت ولی برای
تولیدات داخلی تورم ایجاد میکند.
وی خاطرنشان کرد :افزایش قیمت دالر فرصتسازی اندکی دارد
زیرا حجم صادراتی که داریم خیلی قابل توجه نیست که به این فکر
کنیم که این افزایش قیمت برای صادرکنندگان اتفاق خوبی را رقم
میزند .همچنین بخشی از مواد اولیه ما از خارج از کشور وارد میشود
که این موضوع در قیمت تمام شده نیز تاثیر میگذارد.

