درنشستهیاتتجاریپاکستان
با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی انجام شد

امضایتفاهمنامه
برایتعهداتتجاری
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صفحه 4

یادداشت

باغ وحش مشهد
بودن یا نبودن ،مساله این است!

حسین ثنایی نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

چندی است بحث بر سر باغ وحش مشهد باال گرفته است .برخی فضا
و شــرایط نگهداری حیوانات را در این باغ وحش استاندارد نمی دانند و
برخی دیگر مکان آن را به دلیل نزدیکی به منطقه مسکونی مناسب نمی
بینند .هر دو گروه سالهاســت تالش می کنند این مشکالت را برطرف
کنند .بعضا هم کار باال گرفته است و مراجع قضایی وارد عمل شده اند و
سازمان محیط زیست و شورای شهر و دیگرانی نیز.
اگرچه با همه اینها هنوز هیچ پیشرفتی هم در این زمینه حاصل نشده
است ،اما به گمان من یک مساله اصلی باید قبل از این مسائل مطرح و
پاسخ داده شود .اینکه اصوال هدف از وجود یک باغ وحش در شهر چیست؟
و آیا به فرض اینکه مشکالت باغ وحش موجود برطرف شوند ،آن هدف
برآورده خواهد شد؟
در دنیای کنونی بسیاری هستند که اصوال با محبوس کردن حیوانات در
قفس و یا فضای محدود مخالفند .زیرا ان را بر خالف حقوق حیوانات می
دانند و البته مضر برای پایداری طبیعی حیات وحش .از آن طرف موافقان
باغ وحش معتقدند که چنین مکانی می تواند عالوه بر ایجاد فضای تفریحی
عمومی ،فرصتی هم برای پژوهشگران و عالقمندان به حیات وحش ایحاد
کند تا مطالعات خود را توسعه داده و از این طریق به حفظ بقیه حیوانات
در محیط طبیعی حیات وحش کمک کنند!
ادامه در صفحه 3

دنیای اقتصاد از وضعیت ثبت مالکیت در ایران
به عنوان سومین شاخص کسب و کار جهانی گزارش میدهد

صفحه 4

صفحه 3

با حضور معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در مشهد آغاز شد

اجرای طرحملیالگویتوسعهمشاغلخانگی
درهشتاستان
صفحه 2

میکنند و دســتور مسدود شدن آنها صادر شد .معاون
دادستان مشهد تصریح کرد :هفته گذشته نیز لوله بزرگی
که چاههای این محدوده را تغدیه میکرد شناسایی شد
و در عمق زمین کار گذاشته شده بود.
بخشــی محبی تاکید کرد :بر این اساس دستوری به
آستان قدس رضوی صادر شد که در ابتدا همه مسیرهای
غیرمجاز بهسرعت شناسایی و بسته شود ،همچنین اجازه
ندهند تا آب به صورت غیرقانونی و غیرمجاز خارج شود.
وی تاکید کرد :اجازه استفاده غیر قانونی به هیچ فردی را
از آب پشت بند گلستان که متعلق به مردم است نخواهیم
داد و با متخلفان نیز برخورد خواهد شد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران:

خرید تضمینی زعفران باید امنیت صادرکننده را تأمین کند
ابتدا زعفران را به مراکز خرید تحویل داده و  30درصد
مبلغ آن را با توجه به تحلیلهای انجام شــده به افراد
پرداخت میکند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی
خاطرنشان کرد :مابقی مبلغ در بازهای  3ماهه به کشاوز
پرداخت میشود و اگر در این زمان پرداخت صورت نگیرد
کشاورز میتواند  30درصد ابتدایی را به جهاد کشاورزی
پس داده و محصول خود را تحویل بگیرد.
میری تأکید کرد :قیمت هرکیلوگر م زعفران هم اکنون
بین  4میلیون و  300هزار تومان تا  5میلیون و  700هزار
تومان بسته به آنالیزی که انجام میشود در نظر گرفته
شده اما هنوز نحوه خرید جهاد کشاورزی در این روش

مشخص نشده است.
وی بیان کرد :برای اینکه این طرح هم مانند تجربههای
تلخ گذشته با شکست روبهرو نشود باید ضوابط را مشخص
کرده و برمبنای آنها عملیات اجرایی را انجام داد همچنین
دولت نباید در این میان دیدگاه سودآوری داشته باشد
چراکه این اقدام ممکن است منافع صادرکنندگان را به
خطر بیاندازد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به آغاز فصل
برداشت زعفران از مزارع مختلف ،خاطرنشان کرد :به هیچ
عنوان نمیتوان در مورد میزان برداشت محصول از مزارع
پیشبینی انجام داد اما باید گفت که سطح زیر کشت به
شکل قابل توجهی افزایش داشته است.

 34میلیارد ریال ،نیاز مطالعات انتقال آب عمان به شرق کشور

دنیای اقتصاد -معاون طرح و توســعه شرکت
آب منطقهای خراسان رضوی گفت :اجرای مرحله
نخست یا مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان
به شرق کشــور در مجموع نیازمند  34میلیارد
ریال اعتبار است.
بــه گزارش ایرنا ،علیرضا طاهری از موافقت ســازمان
برنامه و بودجه برای اختصاص ردیف بودجه ملی برای
اجــرای مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان برای
ســه استان شرق کشور خبر داد و گفت :مطالعات این
طرح که استانهای خراسان جنوبی ،رضوی و سیستان
و بلوچستان را پوشش میدهد به شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی واگذار شده است.
وی بیان کرد :با حمایتهای اســتانداری خراســان
رضوی ،به ویژه شــخص اســتاندار ،تاکنون بخشی از

حاصلهجرت همسایة شرقی

دنیای اقتصاد -گزارش این هفته دنیای اقتصاد از سلسله گزارشهای مربوط
به شاخصهای کسب و کار جهانی ،به شاخص ثبت مالکیت و وضعیت فعاالن
اقتصادی ایران و به ویژه خراسان رضوی در گذار از این مرحله برای راهاندازی
یک کسب و کار اختصاص دارد.
طبق گزارش بانک جهانی ،شاخص ثبت مالکیت دارای سه مولفه هزینههای
مترتب ،زمان انجام و رویهها اســت .براساس گزارش سال  2013این بانک،
جمهوری اسالمی ایران در شاخص سهولت ثبت مالکیت رتبه جهانی  165و
در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز رتبه  21را به دست آورده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،باتوجه به اینکه
در گزارش بانک جهانی در خصوص کشور ما اطالعات نادرست و ناقصی درباره
رویهها ،زمان انجام و هزینههای مترتب بر ثبت مالکیت درج شــده است ،با
تصحیح اطالعات و مالحظه وضعیت واقعی کشور ،رتبه ایران از  165که در
گزارش بانک جهانی انعکاس یافته میتوانست به رتبه 52برسد .در گزارش سال
 2017بانک جهانی رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت با 7مرحله و 12روز زمان،
به عدد  86رسیده است ،نکته جالب توجه در این زمینه رتبه سوم گرجستان
در جهان به عنوان یکی از کشورهای منطقه چشمانداز در این شاخص است؛
ثبت مالکیت در گرجستان در یک روز و با یک مرحله انجام میشود.

کشف لولههای زیرزمینی انتقال غیرقانونی آب«بند گلستان»

دنیای اقتصاد -نایب رئیس شورای ملی زعفران
گفت :ســاز و کار خرید تضمینی زعفران باید به
گونهای باشد که امنیت خاطر صادرکننده درباره
تأمین جنس مورد نیازش را به دنبال داشته باشد.
بهگزارشتسنیم،غالمرضامیریتصریح
کــرد :دولت اگر قصد خرید زعفران را
داشــته باشد باید ســاز و کار آن را به
صورتی تعیین کند که عالوه بر حمایت
از تولیدکننــده ،امنیت خاطر تأمین
جنس را برای خریداران و صادرکنندگان نیز ایجاد کند.
وی بیان کرد :هم اکنون جهاد کشــاورزی ساز و کار
خرید زعفران را به گونهای در نظر گرفته که کشاورز در

دنیای اقتصاد از حال و روز مردم افغانستان در ایران با گذشت  30سال از مهاجرت ،گزارش میدهد

کاغذبازیهای
نفسگیر

معاون دادستان مشهد خبر داد

دنیایاقتصاد-معاوندادستانمشهدازکشفچند
لولهزیرزمینیبرداشتغیرقانونیآباز«بندگلستان»
خبر داد.
به گزارش مهر ،قاضی محمد بخشی
محبی اظهار کرد :پس از موافقت آستان
قدس برای قرارگیری بند گلستان در
اختیار عموم مردم ،متوجه کاهش آب
دریاچه پشت این بند شدیم که پیگیری
ها برای بررسی دالیل این امر آغاز شد .وی افزود :پس
از انجام تحقیقات الزم متوجه شدیم که زیر بستر بند
لولههایی وجــود دارد که آب را به خارج از بند هدایت
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مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور
با اختصاص پنج میلیارد ریال انجام شده که تاکنون 2
میلیارد ریال آن تخصیص یافته و در صورت اختصاص
دیگر اعتبارات ،مطالعات آن در اواخر بهار ســال آینده
پایان مییابد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای خراسان
رضــوی افزود :طول خط انتقال آب از دریای عمان به
استان خراسان رضوی یک هزار و  670کیلومتر برآورد
میشــود که این آب تنها برای مصرف شرب و صنعت
پیشبینی شده است.
طاهــری اظهار کرد :در قالب این مطالعات چرایی و
چگونگــی این طرح به لحاظ فنی ،اجتماعی ،محیطی
اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد و اجرای
طرح در گرو نتایج مطالعات مربوطه است.

وی با اشــاره به لــزوم انتقــال آب از دریای عمان
به خراســان رضوی گفت :خشکســالیهای متوالی،
کاهش بارندگی ،وضعیت بحرانی دشــتهای اســتان،
افت شــدید ســطح آبهای زیرزمینی و لــزوم ترمیم
آبخوانهــای بحرانی و همچنیــن افزایش جمعیت،
چارهای به جز انتقال بین حوزهای آب ،برای مسئوالن
نگذاشته است.
خراسان رضوی یکی از بحرانیترین استانهای کشور
به لحاظ افت آبهای زیرزمینی است به طوری که منابع
زیرزمینی این استان با کسری مخزن یک میلیارد و 200
میلیون مترمکعبی در سال مواجه است.
در حال حاضر چاهها و منابع زیرزمینی ســهم 80
درصدی را در تامین آب آشــامیدنی اســتان خراسان
رضوی با جمعیت  6میلیون نفری دارند.

اموال«فرشتگان»تقسیمشد
صفحه 2

معاون دادستان مشهد خبر داد

کشفلولههایزیرزمینی
انتقالغیرقانونیآب«بندگلستان»
همین صفحه
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خبر
خراسان شمالی

تعطیلیدوبارهجایگاههایگاز
شهربجنورد

ایسنا -رئیسکمیسیونعمران
و ترافیک شورای اسالمی شهر
بجنورد گفت  :بدهی شهرداری
به شرکت گاز دوباره جایگاههای
گاز شهر بجنورد را تعطیل کرد .
سید محسن موسوی افزود :در حال حاضر شرکت گاز
جایگاه گاز شــهرداری بجنورد را به علت عدم پرداخت
مطالبات ،تعطیل کرده است .
وی با اشــاره به اینکه شــهرداری بجنورد دارای سه
جایگاه گاز است ،ادامه داد :باید شهرداری بجنورد نسبت
به پرداخت مطالبات هر چه سریعتر اقدام کند تا مشکالت
به وجود آمده مرتفع شود.
موســوی اظهار کرد :تعطیلی جایگاههای گاز سبب
شــده است تا صفهای طوالنی در سایر جایگاههای گاز
ایجاد شود.

واردات کاالهای اساسی
بهخراسانشمالیکاهشیافت
تســنیم -مدیرکل صنعت و
معدن خراســان شمالی گفت:
واردات خراســان شمالی در ۶
ماهه ابتدای سال ۳.۴۵ ٬میلیون
دالر از نظر ارزشی و  ۱.۵۶هزارتن
از لحاظ وزنی بوده است که نسبت به سال گذشته
کاهش داشته است.
یحیی نیکدل افزود :صادرات استان طی  4ماهه اول
ســال به ارزش  38.5میلیون دالر و از نظر وزنی 192
هزارتن میباشد که  22.6درصد برنامههای سال  96به
ارزش  170میلیون دالر محقق شــده و نسبت به سال
گذشته به لحاظ ارزشی  108درصد و از لحاظ وزنی 15.6
درصد رشد داشتیم.
وی افزود :عمده صادرات توســط واحدهای صنعتی
بــزرگ صورت گرفته اســت؛ اوره مالمیــن آمونیاک،
محصوالت فــوالدی ،محصوالت پالســتیکی و مواد
غذایی و کشــاورزی از جمله محصــوالت صادراتی در
اســتان است .بیشــتر حجم صادرات نیز به کشورهای
افغانستان،ترکمنستان ،عراق و هند بوده است.
مدیرکل صنعت و معدن خراسان شمالی تصریح کرد:
 60درصد صادرات اســتان ما محصوالت پتروشــیمی
اســت .پتروشیمی از نظر ارزشی  22.586میلیون دالر
و از نظر وزنی  90.291هزارتن از ســهم صادرات را به
خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته از
نظر ارزشــی  89درصد و از نظر وزنی  116درصد رشد
داشته است.
نیکدل ســهم گمــرک در ســال  95را  47درصد
دانســت و گفت :این میزان در چهارماهه اول سال 96؛
 69درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.
پیشبینی میشود با کاهش قیمت محصوالت پتروشیمی
در بازارهای جهانی در سال های آتی صادرات استان با
افت و کاهش رو به رو شود.
وی با اشاره به واردات استان خراسان شمالی در ابتدای
ســال  96افزود :واردات ما در  4ماهه ابتدای سال 3.45
میلیون دالر از نظر ارزشی و  1.56هزارتن از لحاظ وزنی
بوده است .که نسبت به یک سال گدشته  61.6از لحاظ
ارزشی و  71.6از نظر وزنی کاهش پیدا کرده است.

 ۱۸۸روستایخراسانشمالی
ازآبشرببرخوردارنیستند
مهر -مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب روســتایی خراسان
شــمالی گفت :هماکنون ۱۸۸
روستای استان با جمعیت ۳۸
هزار و  ۸۷۹نفر هنوز از آب شرب
برخوردار نیستند.
حمید روشنروان اظهار کرد :طی هفته دولت امسال
با بهرهبرداری از  ۱۰پروژه آبرسانی شاخص بهرهمندی
از آب شــرب در خراســان شــمالی به  ۷۴.۱۹درصد
افزایشیافته است.
روشنروان افزود :طی  ۶ماه نخست امسال آبرسانی به
 ۵۷روستا انجامشده که بیش از  ۲۵هزار نفر از جمعیت
این روستاها از آبرسانی سیار بهرهمند شدند
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی خراسان
شمالی بابیان اینکه در حال حاضر با شروع فصل زمستان
از تعداد روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار کاسته
شده ،تصریح کرد :طی  ۶ماه نخست امسال  ۶۹روستای
استان با بیش از  ۳۱هزار و  ۴۳۱نفر جمعیت مواجه با
بحران کمآبی و بیآبی بود که آبرسانی سیار برای این
روستاها انجام شد.
وی با اشــاره به اینکه هدف شــرکت آب و فاضالب
روستایی از اجرای پروژههای آبرسانی به روستاها افزایش
ســطح رفاه ،بهداشت و خدمات عمومی ،رونق تولید و
افزایش اشتغال و جلوگیری از مهاجرت است ،افزود :در
حال حاضر یک هزار و  ۳۰۰روستا در استان وجود دارد
که از این تعداد  ۸۴۱روســتا دارای سکنه و  ۶۶۸روستا
با جمعیت  ۳۳۸هزار و  ۶۵۴نفر تحت پوشش خدمات
آب و فاضالب قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستای استان بیان
کرد :عواملی همچون کاهش بارندگیها ،افت آبهای
زیرزمینی و افزایش میزان مصرف آب آشامیدنی در فصل
تابستان سبب شد تا در تأمین آب موردنیاز روستاییان
با مشکل روبهرو شــویم .روشنروان گفت :مصرف آب
تولیدی برای شرکت آب و فاضالب بهمنظور مصارف غیر
آشامیدنی ،انشعابات غیرمجاز از دیگر دغدغههای تأمین
آب آشامیدنی در مناطق روستایی است که از روستاییان
انتظار میرود از استفاده آب تولیدی برای مصارف غیر
آشامیدنی اجتناب کنند.
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با حضور معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در مشهد آغاز شد

اجرای طرحملیالگویتوسعهمشاغلخانگیدرهشتاستان

دنیای اقتصاد -اجرای طرح ملی الگوی توســعه
مشاغل خانگی در هشــت استان شنبه شب طی
مراســمی با حضور معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در مشهد آغاز شد.
به گزارش ایرنا ،معاون توسعه کارآفرینی
و اشتغال وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در این مراسم گفت :این یک طرح سه
جانبه با مسئولیتهای وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،سازمان جهاد دانشگاهی
و صندوق کارآفرینی امید است که سازمان جهاد دانشگاهی
به عنوان یک ارگان تسهیلگر در نظر گرفته شده تا پروژههای
مبتنی بر این طرح به صورت هدفمند اجرا شــود .عیسی
منصوری افزود :در گام نخست ،هشت استان از جمله خراسان
رضوی به صورت آزمایشــی برای اجرای این طرح در نظر
گرفته شده که ابتدا ،ایجاد چهار هزار فرصت شغلی در قالب
ارائه پروژه های اشتغالزا از محل تامین تسهیالت این طرح،
برای خراسان رضوی تا پایان امسال تکلیف شده است .اگر
بتوان از ظرفیت های ایجاد شده به نحو مطلوب بهره گرفت،
این طرح ملی تا پایان امسال به کل استانهای کشور تسری
می یابد.
وی خاطرنشــان کرد :امســال  200هزار میلیارد ریال
تســهیالت با یارانه  2تا هفت درصد در اختیار طرحهای
مبتنی بر توسعه اشتغال خانگی قرار گرفت و همچنین از
محل بودجه امسال ،یکهزار میلیارد تومان کمکهای فنی و
اعتباری با یارانه سود تسهیالت به این بخش اختصاص یافت.
zلزوم تسهیل ضمانتها برای اجرای طرح الگوی توسعه
مشاغلخانگی
استاندار خراسان رضوی گفت :طرح ملی
الگوی توســعه مشاغل خانگی بویژه با
بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناوری
در تکمیل زنجیره تولید و اشتغال استان
بسیار موثر است .علیرضا رشیدیان افزود:
بهتر است به جای عنوان مشاغل خانگی در این طرح ،مشاغل
خرد و خانگی در نظر گرفته شــود که این مهم راهگشای
فراگیر شدن این طرح در جامعه هدف خواهد بود .وی بیان
کرد :خراسان رضوی شرایط متفاوتی با دیگر استانها دارد زیرا
دارای ظرفیتهای قابل توجه در حوزه زیارتی و گردشگری،
معدنی ،صنعتی ،کشاورزی ،علم و فناوری ،آی تی ،صنایع
دستی و سوغات است لذا شناسایی طرحهای اشتغالزا بویژه
دانش بنیان بودن آنها بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد :خراســان رضوی دارای  270دانشگاه و

امسال  200هزار میلیارد ریال تسهیالت با یارانه  2تا هفت درصد در اختیار طرحهای مبتنی بر توسعه اشتغال خانگی قرار گرفت

مرکز آموزش عالی 300 ،هزار دانشــجو و پنج هزار عضو
هیات علمی و بیش از یکهزار نخبه دارای رتبه اســت ،لذا
توانمندسازیمتقاضیاندرطرحالگویتوسعهمشاغلخانگی
باید همراه با علم ،تجربه ،مشاورههای علمی و حقوقی و مالی
باشد تا کارآفرین در کنار اشتغال مهارت مورد نظر را نیز به
دســت آورد .استاندار خراسان رضوی بیان کرد :کشاورزی
خراسان رضوی در هشت حوزه رتبه نخست کشور را دارد و
کارشناسان در این حوزه مطالعات خوبی برای توسعه داشتهاند
لذا جهاد دانشگاهی میتواند کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط
با این بخش را هماهنگ و برای توسعه مشاغل خرد در حوزه
کشاورزی گام بردارد .رشیدیان با بیان اینکه همدلی الزم
برای اجرای یک طرح مشترک در بین دستگاههای اجرایی
خراسان رضوی وجود دارد ،افزود :وزارت نیرو با اجرای یک
طرح اشتغالزا برای مددجویان کمیته امداد توانست 600
نیروگاه خورشیدی کوچک را در خراسان رضوی ایجاد و 2
هزار نیروگاه خورشیدی دیگر در استان هدفگذاری کند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اجرای نخستین طرح
توسعه سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی استان در بجستان
گفت :امســال با همکاری بانک سینا ،بنیاد مستضعفان و
معاونت مناطق محروم و روستایی معاونت ریاست جمهوری،
 500میلیارد ریال برای توسعه روستاهای استان اختصاص
یافــت که از این میزان  380میلیارد ریال در قالب طرح و
پروژه در روستاها اجرا شده است.

وی خواستار تسهیل ضمانتها برای طرح الگوی توسعه
مشــاغل خانگی و تسریع در تخصیص اعتبارات این طرح
به استان شد .رشیدیان اظهار کرد :هدفگذاری طرح ملی
الگوی توسعه مشاغل خانگی 20هزار فرصت شغلی در استان
است و امسال با همکاری ارگانهای بخش خصوصی و دولتی،
نتایج خوبی در اشتغال به دست آمد به طوری که نرخ بیکاری
استان امسال از  14درصد به  10.1درصد کاهش یافت.
zنقش تسهیلگری جهاد دانشگاهی در طرح الگوی
توسعهمشاغلخانگی
رئیس سازمان تجاریسازی فناوری و
اشتغال دانشآموختگان جهاد دانشگاهی
نیز در این نشست گفت :جهاد دانشگاهی
به عنوان یکی از نهادهای دست اندرکار
در طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی
نقش تســهیلگر را ایفا میکند و قرار است شیوه توسعه
مداخلهای را در پیش گیرد.
محمدصادق بیرجندی افزود :استفاده از تمام ظرفیتهای
جهاد دانشگاهی در بخش علمی ،پژوهشی ،تجاریسازی و
اشتغال دانشآموختگان ،استفاده از بستر آی.تی برای پیگیر
شــدن فرد متقاضی در فرآیندهای اجرایی در طرح الگوی
توسعه مشاغل خانگی دیده شده است.
وی بیان کرد :مدیر ارشــد هر استان ناظر بر فعالیتهای
دستگاههای اجرایی در اجرای طرح الگوی توسعه مشاغل

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد:

پیمانکاران شهرداری ملزم به مناسبسازی
پروژهها برای معلوالن شوند

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای
شهر مشهد گفت :پیمانکاران شهرداری باید ملزم به رعایت
اصول مناسبسازی پروژههای شهری برای معلوالن شوند.
به گزارش مهر ،محمد حاجیان شهری در
بازدید از دفتر جامعه معلوالن خراسان رضوی
اظهار کرد :بیشتر پیمانکاران طرف قرار داد
شهرداری نیازهای اجتماعی افراد خاص را
درک نمیکنند لذا باید در اجرای هر پروژه
پیوستی ویژه معلوالن تدوین و پیمانکار ملزم به رعایت آن شود.
وی افــزود :با معاونت خدمات شــهری مذاکره میکنیم تا
پارکهای در حال ســاخت قبل از بهرهبرداری ،مطابق آنچه
که در قانون آمده است جهت استفاده معلوالن مناسبسازی
شود .عضو شورای اسالمی شهر مشهد گفت :برای رفت و آمد
یهای اینترنتی
آسانتر معلوالن در سطح شهر سامانه تاکس 
جدید به ازای هر  100تاکسی تعدادی از تاکسیهای خود را
ویژه معلوالن تجهیز کنند.
حاجیان شهری تاکید کرد 90 :درصد فضاهای شهری برای
حضور معلوالن در شــهر آمادهســازی نشده و در  10درصد
فضای مناسبسازی شده نیز استانداردهای الزم مثل شیب
مالیم برای اســتفاده معلوالن رعایت نشده است و اغلب این

فضاها فقط حالت نمایشی دارند.
وی پیشنهاد کرد در صورتی که ساختمانهای تجاری ،دولتی
و فروشگاههای بخش خصوصی نسبت به مناسبسازی فضاها
اقدام کنند ،شهرداری برای آنها تخفیف تشویقی در پرداخت
عوارض داشته باشد.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد بیان کرد :مدیران تصمیمگیر
و تصمیمساز به معلولیت نگاه درستی ندارند زیرا قانون جامع
حمایت از معلوالن که در سال  83ابالغ شد به درستی اجرایی
نشده است .وی افزود :تمام دستگاههای دولتی موظفاند در
ساخت و طراحی ساختمانها به نحوی عمل کنند که امکان
دسترسی آسان برای معلوالن فراهم شود و معلوالن میتوانند
از خدمات حمل و نقل به صورت نیمهبها استفاده کنند .عضو
شــورای اسالمی شهر مشهد بیان کرد :دولت موظف است 5
درصد از فرصتهای شغلی که در مشاغل تعیین شده است را
به معلوالن اختصاص دهد.
حاجیان شهری ادامه داد :در دنیا خدمات زیادی به معلوالن
اختصاص میدهند اما در کشــور ما با وجود این که هرساله
تعداد  100هزار معلول بخاطر ســوانح و تصادفات جادهای به
جمعیت معلوالن کشور افزوده میشود ،خدمات ارائه شده به
آنها در حد بسیار ناچیزی است.

قائم مقام کمیته امداد در مشهد:

الگوهاینوینفقرزداییدرکمیتهامداداجراییمیشود

دنیای اقتصاد -قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) از
اجراییشدن الگوهای جدید فقرزدایی در کمیته امداد
خبر داد.
به گزارش تسنیم ،سید امیرمنصور برقعی در
جمع مدیران کمیته امداد استان خراسانرضوی
اظهار کرد :کمیته امداد امام خمینی(ره) در
سالهای اخیر در امر خدمترسانی به محرومان
و نیازمندان کشــور مدلهای مختلفی را در
زمینة فقرزدایی طراحی کرده که این مدلها در ســطح جهان
بینظیر هستند.
وی افزود :کارایی چنین مدلهایی برای فقرزدایی سبب شده تا
نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان با سفر به کشورمان خواستار
بهرهگیری از تجربیات کمیته امداد در این زمینه شوند که آخرین
مورد در این زمینه دیدار مقاماتی از کشورهای ونزوئال و اکوادور با
مسئوالن این نهاد بوده است.
قائممقام کمیته امداد راهاندازی صندوق قرضالحسنه امداد والیت
را از جمله برجستهترین مدلهای فقرزدایی عنوان و گفت :صندوق
قرضالحســنه امداد والیت به دلیل سبک فعالیت ،منابع مالی و
خدمات کمنظیری که به مردم نیازمند ارائه میدهد از نمونههای
کمنظیر مدلهای فقرزدایی در جهان است و خدمات این صندوق
الگویی موفق برای سایر نیکاندیشان شده است.

برقعی ضمن تشریح بندهای اسناد راهبردی کمیته امداد و اشاره
به برنامههای این مجموعه ب ه ویژه برنامههای فرهنگی این نهاد،
تصریح کرد :از سیاستهای فرهنگی کمیته امداد این است که
میراث گذشته این نهاد انقالبی و تجربیات گذشتگان این مجموعه
نهتنها فراموش نشده ،بلکه براساس مدلهای کنونی و امروزی
تقویت و بهروزرسانی شود.
وی تأکید کرد :در بندهای  4تا  9اســناد راهبردی کمیته امداد
نگاه فرهنگی به خانوادههای نیازمند و تکلیف این مجموعه در این
زمینه تشریح شده که از جمله این موارد میتوان به مصونسازی
خانوادههای نیازمند از تهاجم فرهنگی و بصیرتافزایی مددجویان
تحت پوشش اشاره کرد.
عضو هیئتامنای کمیته امداد با بیان اینکه انفاق در حوزه ادبیات
دینی کشــور ما ،یکی از راهکارهای اصلی خروج از فقر اســت،
خاطرنشان کرد :ترویج فرهنگ حسنه انفاق و نیکوکاری در جامعه
یکی دیگر از مأموریتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده و
فراگیرشدن فرهنگ انفاق و نیکوکاری با همه ابعاد آن برعهده این
نهاد گذاشتهشده است.
برقعی گفت :تقویت نهاد خانواده و ترویج سنت حسنه ازدواج سالم،
آسان و بههنگام در میان خانوادهها از برجستهترین سیاستهای
فرهنگی کشور بوده که باید اثر آن در تصمیمات و خدمات روزانه
این نهاد انقالبی مشخص باشد.

خانگی خواهد بود و استاندار میتواند به صورت آنالین به
همه اطالعات مربوط به این طرح دسترسی داشته باشد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز
گفت :ســهم تسهیالت برای اشتغالزایی در استان در سال
گذشته  72میلیارد ریال بود که این میزان به  540میلیارد
ریال افزایش یافت .محمود احمدی افزود :سهمیه تسهیالت
مشاغل خانگی خراسان رضوی در سال گذشته  42میلیارد
ریال بود که تا امروز از این بخش  380میلیارد ریال به استان
تخصیص یافته است .وی بیان کرد :سهمیه امسال خراسان
رضوی در تسهیالت مشاغل خانگی نیز نسبت به پارسال 9
برابر شده است.
zلزوم ایجاد  123هزار فرصت شغلی در سالجاری
در استان
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی نیز گفت :سال
گذشته  100هزار فرصت شغلی معادل
 16درصد از اشتغال ایجاد شده کل کشور
و از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه
نیز  184هزار فرصت شغلی معادل  23درصد از اشتغال ایجاد
شده در کشور در خراسان رضوی شکل گرفته است .علی
رسولیان افزود :در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه باید
نرخ بیکاری استان به هفت درصد ،معادل ایجاد  430هزار
فرصت شغلی برسد و براساس این هدفگذاری باید امسال
 123هزار فرصت شــغلی ایجاد شود ،ضمن اینکه تکلیف
تعیین شده از سوی دولت برای این استان ایجاد  160هزار
فرصت شغلی تا پایان امسال است.
وی بیان کرد :در طرحهای بزرگ ،امید استان به تسهیالت
صندوق توســعه ملی و فاینانسهای خارجی و شرکتهای
توانمند سرمایهدار است و امسال طبق برنامه ششم توسعه،
خراسان رضوی باید به  630هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری
دست پیدا کند .وی اظهار کرد :امسال از محل کمکهای فنی
و اعتباری 240میلیارد ریال اختصاص یافت که جوابگوی نیاز
نیست ،از این رو طرحهای کوچک و خوداشتغالی در استان
برای تحقق اشتغال نیازمند حمایت و راهبری هستند و باید
متقاضیان ،تسهیالت را به آسانی دریافت کنند .مدیرکل دفتر
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت :این
استان در توسعه مشاغل خرد دارای ظرفیتهای فوق العاده و
کارنامه موفقی است لذا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باید
توجه ویژه به استان کرده و سهم اعتباری صندوق کارآفرینی
امید برای طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی این استان را
خارج از اعتبارات ساالنه استانی قرار دهند.

اموال «فرشتگان» تقسیم شد
دنیای اقتصاد -تازهترین نتایج شناسایی
و ارزیابی داراییهای تعاونی منحل شــده
فرشــتگان از وجود  ٦٨فقره ملک تاکنون
حکایت دارد .هیات تصفیه مکلف شــده
داراییهای این تعاونی را در سه بخش تقسیم
و گزارش ویژهای در این باره به کمیته نظارت
ارائه کند.
به گزارش ایسنا ،بیش از دو ماه از توقف تعیین
تکلیف سپردهگذاران تعاونی فرشتگان به عنوان
یکی از زیر مجموعههای موسسه کاسپین میگذرد.
مسدود شدن حسابها با دستور قوه قضائیه دلیل
اصلی این توقف در پرداخت بود .در عین حال که
بنا بر اعالم دســتگاه قضا توقیف اموال به منظور
ممانعت از سوءاستفاده مدیران متخلف و شناسایی
اموال انجام شد.
در جریان شناسایی و ارزیابی امالک فرشتگان
اخیرا نخستین جلســه کمیته نظارت بر تعیین
قیمت و انتقال داراییهای این تعاونی تشکیل شد؛
چرا که به هر حال با توجه به اینکه پرداخت وجوه
سپردهگذاران منوط به پاسخگویی اموال فرشتگان
است ،حساسیت خاصی در خصوص قیمتگذاری
منصفانه داراییهای تعاونی منحله شده فرشتگان
وجود دارد و آن طور که پیش از این بانک مرکزی
تاکید کرده هر آنچه از اموال فرشتگان وجود داشته
و شناسایی شود متعلق به سپردهگذاران آن است
و پرداختی وجوه بر این اساس انجام خواهد شد.
حدود ســه ماه پیش بانک مرکزی در گزارشی
اعالم کرده بود کــه در نتیجه ارزیابی داراییها و
بدهیهای فرشتگان حدود  ۳۱۰۰میلیارد تومان
شناســایی شده اســت؛ به اضافه حدود  ۳۰فقره
ملک شخصی و سایر امالکی که از سوی مدیران
کاسپین خریداری شده بود .اموالی که البته مدیران
وقت فرشــتگان عمده آن را صرف خرید امالک و
خودروهای لوکس کرده بودند .ولی در جلسه اخیر
کمیته نظارت گزارشــی که وکیل هیات تصفیه
تعاونی منحل شــده فرشتگان ارائه کرده نشان از
شناسایی حدود  ٣٨فقره دیگر ملک از این تعاونی
دارد؛ به طوری که اعالم شــده در حال حاضر ۶۸
فقره ملک متعلق به فرشتگان وجود دارد.
در این جلسه تصمیم بر این شده تا هیات تصفیه،
داراییهای تعاونی را به سه دسته تقسیم و گزارش
آن را به کمیته نظارت ارائه کند .بر این اساس دسته
اول اموالی اســت که در حال حاضر دارای خریدار
بوده و امکان فروش آنها به باالترین قیمت وجود
دارد .این اموال باید فروش رفته و وجوه حاصل از
فروش این امالک با نظارت مرجع قضایی و بانک
مرکزی به حساب سپردهگذاران واریز شود.
دســته دوم اموالی است که درباره قیمت آنها،
هیات تصفیــه تعاونی با هیات مدیره موسســه
اعتباری کاســپین توافق دارد و باید برای تسریع
در پرداخت سپردههای سپردهگذاران به موسسه

مذکور منتقل کند.
همچنین دسته سوم آن دسته اموالی است که
هیات تصفیه قیمت آنها را بیشــتر از قیمت های
تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری
میدانــد؛ از این رو باید برای بررســی به کمیته
نظارت ارائه کند.
در این جلسه مقرر شده کمیته نظارت پس از
ارائه گزارش هیات تصفیه در اسرع وقت ،مراتب را
بررســی و نتیجه را برای حصول توافق و اجرا به
هیات تصفیه تعاونی منحل شده فرشتگان و هیات
مدیره موسسه اعتباری کاسپین ابالغ کند تا تعیین
تکلیف سپرده گذاران با سرعت بیشتری انجام شود.
ارزیابی دارایی و بدهی فرشتگان نشان میدهد که
این تعاونی حدود  ۸۶۰۰میلیارد تومان بدهی دارد
که از این رقم  ۵۶۰۰میلیارد تومان اصل بدهی و تا
 ۳۰۰۰میلیارد تومان دیگر مربوط به سودهایی است
که به سپردهگذاران بعد از شهریور  ( ۱۳۹۴زمان
انحالل تعاونی) اختصاص پیدا کرده است .البته طبق
توافقی که بین بانک مرکزی و قوه قضاییه شکل
گرفت ،پرداخت سودهای تحقق نیافته از شهریور
 ۱۳۹۴به بعد منتفی شد؛ چرا که از سویی منابع
فرشتگان پاسخگوی چنین پرداختی نبود و از سوی
دیگر در زمان انحالل ،فعالیتی از سوی تعاونی شکل
نگرفته که قرار باشد به آن سود تعلق گیرد؛ بنابر
این هر گونه پرداختی منوط به پاسخگویی منابع و
اموال فرشتگان خواهد بود.
این در شــرایطی است که با توجه به افزایش
اموال شناسایی شده این امید وجود دارد که روند
پرداخت وجوه تسریع شود .به هر حال با وجود اینکه
که تمامی اموال فرشتگان باید برای پرداخت وجوه
سپرده گذاران صرف شود ولی تا کنون پرداختیها
عمدتا توسط خط اعتباری که بانک مرکزی با وثیقه
گرفتن اموال شناسایی شده اختصاص داده انجام
شده است که طبق آخرین آمار این خط اعتباری
به حدود ١٥٠٠میلیارد تومان رسیده است.
بعد از گذشــت چند ماه از مسایلی که موسسه
کاسپین در گیر آن شد و به ویژه شرایط متفاوتی
که برای تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از هشت زیر
مجموعه این موسسه ایجاد شد ،از آخر اردیبهشت
ماه امسال تعیین تکلیف مرحله سپردهگذاران آغاز
و تا سقف  ٢٠٠میلیون تومان نیز پیشرفته بود که با
دستور توقیف اموال از سوی قوه قضائیه پرداختیها
و روند تعیین تکلیف متوقف شد.

خراسان جنوبی
رئیس سازمان صنعت و تجارت خراسان جنوبی:

 ۳۰۲واحد صنعتی استان  ۱۷۷میلیارد
تومان تسهیالت دریافت کردند
دنیای اقتصاد -رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان
جنوبی گفت :با اجرای طرح رونق
در سال گذشــته به  ۳۰۲واحد
تولیدی ،صنعتی و کشــاورزی
خراســان جنوبی بالغ بــر  ۱۷۷میلیارد تومان
تسهیالت پرداخت شد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراســان جنوبی ،داود شــهرکی اظهار کرد:
متقاضیان تســهیالت رونق تولید میتوانند در فرصت
باقیمانده با مراجعه به سامانه بهین یاب بخش تامین مالی
واحدها و تکمیل مراحل ثبتنام اقدام کنند.
وی افزود :متقاضیان تســهیالت بازسازی و نوسازی
نیز برای ثبت نام و در خواســت تسهیالت خود نسبت
به ثبت درخواســت خود به بخش بازسازی و نوسازی
صنایع و معادن در سامانه بهین یاب به آدرس اینترنتی
 behinyab.irمراجعه کنند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی
گفت :طرحهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی باالی 60
درصد که دچار مشکالت مالی هستند نیز میتوانند با
مراجعه به این سامانه درخواست خود برای تسهیالت را
ثبت کنند .این تسهیالت با نرخ مصوب شورای پول و
اعتبار پرداخت میشود.
وی افزود :با اجرای طرح رونق در سال گذشته به 302
واحد تولیدی ،صنعتی و کشاورزی خراسان جنوبی بالغ بر
 177میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد.

احداث۴۰پروژهدرمانیتوسطمجمع
خیرینسالمتدرخراسانجنوبی
مهر -مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان
جنوبی گفت :در حال حاضر  ۴۰پروژه بهداشتی و
درمانی خیرساز در استان در حال احداث است.
محمد حسینی در مراسم افتتاحیه پایگاه اورژانس۱۱۵
شــهری شعبانیه بیرجند اظهار کرد :برای بهره برداری
از ایــن پروژه بالغ بر یک میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال
توسط خیران هزینه شده است .وی بیان کرد :همچنین
برای تامین آمبوالنس و تجهیزات اداری این پایگاه بالغ
بر چهار میلیارد ریال از ســوی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند هزینه شده است.
مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی،
متــراژ این پایگاه را  ۵۰۰متر مربع عنوان کرد و گفت:
این پایگاه در زمینی به مساحت  ۱۵۰متر مربع احداث
شده است.
حســینی افزود :در حال حاضر  ۴۰پروژه بهداشتی و
درمانی با کمک خیران و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی
در سطح استان در حال احداث است.
حســینی با انتقاد از اینکه مشارکت دولت در اجرای
این پروژه ها همگام با خیران نیســت ،اظهار کرد :باید
این انگیزه در بین خیران ایجا شود و اگر از سوی وزارت
بهداشــت و درمان مورد حمایت قرار گیریم ظرف یک
یا دو ســال می توانیم نیاز استان در بخش پایگاه های
اورژانس تامین کنیم.

پیشبینیبرداشت 54تنزعفرانخشک
ازاراضیزیرکشتخراسانجنوبی
ایســنا -رئیس ســازمان
جهادکشاورزی خراسانجنوبی
با اشــاره به اینکــه  36هزار
زعفرانکار خراسان جنوبی ،تا
پایان آبانماه امسال محصول
خود را برداشت میکنند ،گفت :پیشبینی میشود
امسال 54تن زعفران خشک از اراضی زیر کشت
این محصول در استان برداشت شود.
هاشم ولیپور مطلق اظهارکرد :زعفران به عنوان یکی از
محصوالت مهم و ارز آور در دنیا برای کشورمان به حساب
میآید .وی افزود :خراسانجنوبی نزدیک به15هزار هکتار
از اراضی سطح زیر کشت زعفران را به خود اختصاص
داده است که  51و نیم تن زعفران خشک از این میزان
زمین برداشت میشود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسانجنوبی ادامه داد:
شهرستان قاینات ،بزرگترین شهرستان خراسانجنوبی در
حوزه کشاورزی و به خصوص زعفران است.
ولیپورمطلق بیان کرد 4500 :هکتار از زعفران استان
در شهرستان قاینات است و نزدیک به 17تن از 51تن
زعفران خشک استان ،منحصر به شهرستان قاینات است.
وی اظهار کرد :خراسانجنوبی از نظر میزان تولیدات علی
رغم اینکه زادگاه زعفران است و برند زعفران در کشور
به عنوان زعفران قاینات شــناخته میشود ،اما دومین
تولیدکننده پس از خراسانرضوی است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسانجنوبی با بیان
اینکه برداشــت زعفران از یک هفته قبل آغاز شده و تا
پایان آبانماه ادامه دارد ،تصریح کرد :نکته مهم این است
که کیفیت زعفران خراسانجنوبی رتبه اول را در کشور
به خود اختصاص داده است.
ولیپور مطلق افزود :زعفران خراسانجنوبی به دلیل
کیفیت باال مشــتریان زیادی در کشورهای خارجی از
جمله آلمان ،آمریکا ،اسپانیا و کشورهای حاشیه خلیج
فارس دارد.
وی با بیان اینکه امسال سازمان تعاون روستایی برای
خرید زعفران اعالم آمادگی کرده اســت ،تصریح کرد:
امیدواریم که قیمت زعفران نسبت به سالهای گذشته
با یک روند نزولی مواجه شود.
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گزارش
یادداشت

دنیای اقتصاد از وضعیت ثبت مالکیت در ایران به عنوان سومین شاخص کسب و کار جهانی گزارش میدهد

کاغذبازیهاینفسگیر

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -گزارش این هفته دنیای اقتصاد از سلسله گزارشهای مربوط به شاخصهای کسب و کار جهانی ،به شاخص ثبت مالکیت
و وضعیت فعاالن اقتصادی ایران و به ویژه خراسان رضوی در گذار از این مرحله برای راهاندازی یک کسب و کار اختصاص دارد.
طبق گزارش بانک جهانی ،شاخص ثبت مالکیت دارای سه مولفه هزینههای مترتب ،زمان انجام و رویهها است .براساس گزارش سال  2013این بانک،
جمهوری اسالمی ایران در شاخص سهولت ثبت مالکیت رتبه جهانی  165و در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز رتبه  21را به دست آورده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،باتوجه به اینکه در گزارش بانک جهانی در خصوص کشور ما اطالعات نادرست و ناقصی
درباره رویهها ،زمان انجام و هزینههای مترتب بر ثبت مالکیت درج شده است ،با تصحیح اطالعات و مالحظه وضعیت واقعی کشور ،رتبه ایران از 165
که در گزارش بانک جهانی انعکاس یافته میتوانست به رتبه  52برسد.
zرتبه  86ایران و رتبه  3گرجستان در جهان
در گزارش ســال  2017بانک جهانی رتبه ایران در
شاخص ثبت مالکیت با  7مرحله و  12روز زمان ،به عدد
 86رسیده است ،نکته جالب توجه در این زمینه رتبه
ســوم گرجستان در جهان به عنوان یکی از کشورهای
منطقه چشــمانداز در این شاخص است؛ ثبت مالکیت
در گرجستان در یک روز و با یک مرحله انجام میشود.
از طرفــی هزینه ثبت مالکیــت در ایران  5/7درصد از
ارزش دارایی اســت و در مقابل ،این امر در عربســتان
و گرجستان بدون هیچ هزینهای انجام میشود .سوال
اینجاست که ایران با وجود دارا بودن ظرفیتهای باالی
علمی و تکنولوژی نسبت به کشوری مانند گرجستان،
چرا تاکنون نتوانســته است با تصحیح قوانین اداری و
کاهش مراحل زمان ثبت مالکیت ،رتبه خود را در این
شاخص بهبود ببخشد.

برخی از کشورهای منطقه مثل امارات با
ایجادبستری،سیستمیکپارچهاطالعاتی
ایجاد کردند تا مراجعه به ادارات را برای
فرد متقاضی کاهش دهند و متقاضی با یک
مراجعه و یک حرکت کار را پیش میبرد
برای ارتقای رتبه کشور و دستیابی به جایگاه مناسب
و مدنظر در سند چشم انداز توسعه ،ضروری است که
طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه تمام مراحل انتقال
مالکیت به صورت آنی و الکترونیک انجام شود .از اواخر
شهریور ماه سال  92سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
بر مبنای تکالیف مقرر در برنامه پنجم توسعه اقدام به

اجرای طرح ثبت آنی کرده است که بر مبنای آن تنظیم
ســند ،استعالم از سازمان ثبت و سازمان ثبت احوال و
دادگاهها (برای شناسایی افراد ممنوعالمعامله) از طریق
سامانه الکترونیک نصب شده در دفاتر اسناد رسمی و
به صورت برخط انجام میشود.
یکی از مهمترین قوانین حاکم بر نقل و انتقال رسمی
مالکیت و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی در کشور ما،
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب
مرداد ماه سال  85است؛ مطابق این قانون سه رویه اصلی
در هر انتقال ملک در ایران عبارتند از :دریافت گواهی
پایان کار ساختمان یا عدم خالف ،گواهی مفاصاحساب
مالیاتی صادر شده از سازمان تامین اجتماعی و گواهی
مفاصاحساب بدهی.
پس از طی این ســه رویه ،با مراجعه به دفتر اسناد
رسمی برای استعالم از دفتر امالک سازمان ثبت محل
و سپس تنظیم سند رسمی که جمعا پنج رویه را تشکیل
میدهد ،سند انتقال ملک تنظیم میشود.
zمسئول مورد نظر پاسخگو نمیباشد!

برای اطالع از نحوه ثبت مالکیت در اســتان پس از
ابالغ قانون بهبود محیط کسب و کار به سراغ اداره کل
ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی رفتیم اما متاسفانه
گیر افتادن در پیچ و خمهای اداری عالوه بر متقاضیان
ثبت ،گریبان خبرنــگاران را هم میگیرد! رئیس اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد اعالم میکند
اجازه انجام مصاحبه را ندارد و پاسخ سواالت ما آن هم
نه همه ســواالت ،از طریق روابط عمومی و به صورت
مکتوب داده میشود!
اداره کل ثبت اســناد و امالک خراســان رضوی به
سواالت ما درباره هزینه ،تعداد مراحل و زمان مورد نیاز

برای ثبت مالکیت در اســتان پس از ابالغ قانون بهبود
محیط کسب و کار ،فعالیت سامانه ثبت آنی و مشکالت
اجرایی این ســامانه به طور مختصر و اینگونه پاســخ
میدهد :حق ثبت امالک بر اساس قیمت منطقهبندی
دارایی محاســبه و وصول میشود .انجام مراحل صدور
سند انتقالی در مشهد در صورت نبود مشکالت ملکی،
ظرف مدت یک هفته و در شهرستانها ظرف مدت یک
تا دو روز انجام میپذیرد.
ســامانه ثبت آنی از  26شهریورماه امسال در استان
راهاندازی شد که تاکنون  ۴میلیون و  ۲۵۲هزار و ۵۶۱
سند و  ۱۷۰هزار و  ۷۲۳خدمت ثبتی از طریق سامانه
مذکور انجام گرفته است .در هفت ماهه نخست امسال
 ۵۲۸هزار و  ۲۹۳ســند صادر شد که رشد یک و نیم
درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان
میدهد همچنین در همین مدت  ۳۶هزار و  ۵۲۹خدمت
ثبتی نیز ارائه شده است.

در گزارش سال  2017بانک جهانی
رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت با
 7مرحله و  12روز زمان ،به عدد 86
رسیده است ،نکته جالب توجه در این
زمینه رتبه سوم گرجستان در جهان
به عنوان یکی از کشورهای منطقه
چشمانداز در این شاخص است؛ ثبت
مالکیت در گرجستان در یک روز و با
یک مرحله انجام میشود

باغوحشمشهد
بودنیانبودن،مسالهایناست!
حسین ثنایی نژاد*

سامانه ثبت آنی از زمان راهاندازی تاکنون در حال بروز رسانی است و در حال حاضر با اداره ثبت احوال برای تایید هویت اشخاص ارتباط دارد

خبر مرتبط

نبود زیرساخت الزم برای سرعت بخشی
به ثبت مالکیت در ایران

به رغم تمایل ما برای شنیدن
نظرات مختلف از سوی فعاالن
اقتصادی ،محمد علی چمنیان
تنها فردی بود کــه حاضر به
گفتوگو دربــاره ثبت مالکیت
در ایران شد.
عضو هیات رئیسه
انجمــن مدیران
صنایع خراســان
رضوی به دنیای
اقتصاد میگوید:
در موضــوع ثبت مالکیــت میزان
ساختارمندیونظاممندیفرایندهای
یک کشور و سیستم حاکمیتی بسیار
مهم است به طوریکه کسانی که به
دنبال راهاندازی یک کســب و کار
هســتند ،بتوانند در عین ضابطه و
قانونمندی ،با ســهولت و ســرعت
مناسبی کار را انجام بدهند اما بسیاری
از فعاالن در زمان ثبت مالکیت خود
و ثبت شرکت صدها مانع میبینند و
کار به طول میانجامد.
چمنیان خاطرنشان میکند :این
درحالیست که برخی از کشورهای
منطقه مثل امارات با ایجاد بستری،
سیســتم یکپارچه اطالعاتی ایجاد
کردند تا مراجعه بــه ادارات را برای
فرد متقاضی کاهش دهند و متقاضی
بــا یک مراجعه و یک حرکت کار را
پیش میبرد .در کشوری مثل امارات
غالبا کارهــای ثبتی در کمتر از ، 4
 5روز برای شــرکتهای ایرانی در
گذشته ثبت میشد و در عرض دو یا

سه روز حساب بانکی دریافت میشد
و فعالیت اقتصادی خود را شــروع
میکردند در حالیکه این پروسه در
ایران بسیار پیچیده است.چمنیان
با اشاره به نبود زیرساختهای الزم
در سرعت بخشیدن به ثبت شرکت
و ثبت مالکیــت در ایران میگوید:
حتی برای تعیین اسم یک شرکت
زمان زیادی صرف میشــود و تایید
آن از تهران و مرکز چندین روز زمان
میبرد و اینکار ازسوی شرکتهای
واســطه و دالل انجام میشود .برای
رفع این مشــکالت ما نیازمند یک
بانک اطالعاتی هستیم .سیستم ثبت
باوجود اینکه الکترونیک شده ،بارها و
بارها متقاضی را دچار مشکل میکند
و حتی برای ثبت و یا تغییر یک کلمه
باید مدام با سیستم کار کنیم.
zضرورتورودبهموضوعکپیرایت
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراســان رضــوی تاکید
میکند :برای افزایش سرعت نیاز به
بسترهای مناسب دولت الکترونیک
و انجام کارهای سیستمی به صورت
یکپارچــه داریم .همچنین یکی از
موارد ضروری در ثبت مالکیت در
ایران ورود بــه موضوع کپی رایت
اســت .در گذشته که همه چیز از
خارج وارد میشــد ،همه از کپی
رایت اظهار خوشحالی میکردند؛
مثال نرمافزاری که  500دالر هزینه
دارد ،با هزار تومان کپی میشــد و

در تصور عامه این موضوع شــکل
گرفت که بدون رعایت قانون کپی
رایت ،از محصوالت دیگر کشورها
استفاده میکنیم.
وی اضافه میکند :به مرور زمان
مشخص شــد که این رویه خوب
نیست و وقتی قرار است خودمان
تولید محتوا کنیــم و نرمافزارهای
خوبــی تهیه کنیم و در کســب و
کارهای مختلفی مثل دانش بنیان یا
موسیقی و فیلم سازی فعالیت کنیم،
میبینیم که کپی رایت چقدر ضربه
میزند و به همین دلیل بسیاری از
نخبهها از کشور مهاجرت میکنند.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایعخراسانرضویاظهارمیکند:
در کشور ما یکی از معضالت بزرگ
صنایع دانــش بنیان که دائما باید
نوآوری کنند و باعث از دست دادن
انگیزه برای نوآوری و کار جدید شده،
مشکل کپی رایت است.
این مســاله حتی باعــث فرار
مغزها میشــود و برخی نخبهها
بــرای جلوگیری از کپی شــدن
کارشان به خارج از کشور مهاجرت
کردهاند .چمنیان یادآور میشــود:
بیشترین تاثیر قوانین ثبت مالکیت
در مالکیتهای معنوی و داراییهای
نامشهود است؛ مواردی مثل فرآوری
و برند و اختراع که تا حدودی قوانین
برای آنها ثبت شــده اما متاسفانه
فرهنگ رعایت آن قوانین نهادینه
نشده و کسی آنها را جدی نمیگیرد.

نوبخت خبر داد

ردیف اعتباری برای خطوط مترو در بودجه97

دنیای اقتصاد -رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت:باتوجهبهسیاستهایدولتدرمقولهتوسعه
خطوط مترو ،در بودجه سال آینده ردیف اعتباری
برای این مهم گنجانده خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از
خط دوم قطارشهری مشهد در جمع خبرنگاران و در
پاسخ به پرسشی در مورد اجرا نشدن مصوبه تخصیص
ســهم  2میلیارد دالری برای توسعه خطوط مترو در
کالنشهرها از زمان دولت دهم و سیاست دولت دوازدهم
در خصوص این مصوبه ،افزود :تســهیل عبور و مرور
مردم در جغرافیای شهر از طریق توسعه قطارشهری از
مهمترین سیاستهای دولت است .وی ادامه داد :شورای
اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بهدنبال آن هستند در
بودجه ســال آینده این سیاست را با گنجاندن ردیف
اعتباری ادامه دهند.
معاون رئیس جمهوری در ادامه همچنین به سهم
شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده اشاره و بیان
کرد :سهم شهرداریها از این محل حدود  15هزار میلیارد
تومان است .در این خصوص هیچ کاهشی رخ نداده و
دولت ریالی از این مبالغ را استفاده نمی کند.
وی گفت :در قالب برنامه ششــم توسعه نیز بحثی
مطرح بود که ساز و کار وصول مالیات و تخصیص آن

به شهرداریها از کانال خزانه عمومی عبور کند.

 zتامین سهم  15درصدی دولت در پروژه قطار
سریع السیر مشهد  -تهران

معاون رئیس جمهــوری در ادامه همچنین گفت:
برخی اســتانهای کشور فاقد خطوط ریلی هستند .با
توجه به وضعیت ویژه مشهد و میزبانی شایسته زائران
داخلــی و خارجی همواره این کالنشــهر مورد توجه
دولت بوده است.
وی افــزود :اجرا و تعدد خطــوط متعدد مترویی و
همچنین مساعدت دولت برای اجرای پروژه قطار سریع
السیر برقی مشهد  -تهران که بسیار هزینه بر است گواه
این موضوع می باشد .نوبخت ادامه داد :دولت  15درصد
سهم خود را برای اجرای این پروژه با همه سختیها تامین
کرده است .همواره مشهدالرضا(ع) متفاوت از سایر نقاط
کشور دیده می شود که البته این التفات نیست بلکه
وظیفه و ضرورت است.
وی گفت :این یک وظیفه است که تمام امکانات را
برای رفــاه حال زائران داخلی و خارجی فراهم کنیم.
استاندار خراسان رضوی نیز همیشه مسائل مشهد را به
ما منعکس می کرده و می کند ،هم اکنون نیز شهردار
مشهد با برنامه ای که دارد در بحث مترو پیشرفتهای
خوبی در این کالنشهر حاصل خواهد شد.

ادامه از صفحه اول
شاید این تنها دلیلی باشد که تحت شرایط خاص تا
حــدودی قابل قبول به نظر آید ،وگرنه محبوس کردن
حیوانات در محیط های بســته و محــروم کردن آنها
از محیط طبیعی خودشــان برای اهداف تفریحی و تا
حدودی اقتصادی مطلقا برای طرفداران حقوق حیوانات
قابل قبول نیست!
به ویژه در شرایط موجود که امکانات تفریحی بسیاری
را می توان بدون آزار رساندن به حیوانات فراهم ساخت.
در واقع بشر امروز و یا همین شهروندان و زائران مشهد،
آنقدرها دچار کمبود موضوع تفریحی نیســتند که باغ
وحش بخواهد گرهی از کارشان بگشاید!
از سوی دیگر پژوهش های علمی بر روی حیات وحش،
امروزه بسیار پیشرفته تر از آن شده است که محبوس
کردن حیوانات وحشی کمک شایانی به آنها باشد .موضوع
شــناخت و آشنایی مردم و به ویژه کودکان با حیواناتی
که در زندگی معمولی شان شانس و فرصت آشنایی با
آنها برایشان میسر نیست هم نمی تواند دلیل محکمی
محسوب شود .زیرا امروزه تکنولوژی های تصویری بسیار
پیشرفته چنین امکانی را برای همگان فراهم می سازند.
به عنوان مثال تلویزیون و نیز پایگاه اینترنتی «نشنال
جئوگرافیک» به طور مرتــب برنامه های متنوع زنده
بسیاری از زندگی طبیعی حیوانات مختلف را در اقصی
نقاط جهان با جزئیات و وضوح کافی پخش می کند که
بسیار هیجان انگیز و سرشار از اطالعات ناب علمی در
باره حیوانات مختلف است .بنابراین برای آشنایی عموم
مردم و کودکان با حیات وحش و نیز اهداف آموزشــی
می توان از چنین برنامه هایی سود جست.
با این توضیحات به گمان من اگر بخواهیم مساله باغ
وحــش را اصولی تر حل کنیم باید بودن و نبودن آن را
بررسی کنیم که با استدالل های فوق نبودنش بهتر است.
صد البته اگر محیط های طبیعی مانند پارک ملی تندوره
درگز را بتوان ساماندهی کرده و به صورت حفاظت شده
در اختیار بازدید های عمومی قرار داد ،مسلم است که
بسیار خوب و پسندیده خواهد بود.

خبر

برخیمصوباتدبیرخانهشورایگفتوگوی
دولتوبخشخصوصیخراسانرضوی
با توجه به اینکه در حوزه مالیات بر عملکرد و
ارزش افزوده اتحادیه هتلداران و انجمن دفاتر
خدمات مســافرت هوایی ،جهانگردی و زیارتی
استان مشکالتی وجود داشت ،توافقاتی در این
زمینه با اداره کل مالیاتی استان حاصل شد.
هتلداری در استان خراسان رضوی جایگاه ویژهای دارد
و بیشترین تقاضا در کشور نیز مربوط به این استان است.
بسیاری از هتلها در مشهد با میانگین پایین درصد اشغال
در حال فعالیت هستند که در حوزه مالیات سبب ایجاد
مشکالتی برای آنها شده است.
همچنین شــرکتهای خدمات مســافرت هوایی و
جهانگردی نیز معتقد بودند که در حوزه مالیات مبنای
تشــخیص بدون مستندات و کارشناسی الزم در حوزه
عملکرد ،عدم پذیرش دفاتر به دالیلی در حوزه عملکرد،
صدور مبنای تشخیص در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در
استان اتفاق میافتد .لذا موضوع ازسوی اتحادیه هتلداران
و انجمن دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی
خراسان رضوی در جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای
گفتوگو طرح شد و در نهایت در چهل و یکمین جلسه
شورای گفتگو با توافق طرفین مقرر شد:
 -1در ارتباط با نحوه مطالبه مالیات و عوارض ارزش
افزوده فعاالن شاغل در صنف هتلداران ،صرفاً عملکرد
مالک عمل قرار نگیرد بلکه مواردی همچون نرخنامه،
درصد اشغال ،ظرفیت اشغال ،دوران پیک و غیر پیک،
تخفیفات داده شده به مسافران و محدودیت زمانی مد
نظر قرار گیرد.
 -2در خصــوص دفاتــر خدمات مســافرت هوایی،
جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی:
الف) دفاتری که به ارائه خدمات فروش بلیت هواپیما
یا قطار برای شرکتهای هواپیمایی و ...اقدام میکنند از
ماخذ کارمزد دریافتی ،مشمول مالیات و عوارض موضوع
قانون بوده و مالیات و عوارض متعلقه از کارمزد دریافتی
مطالبه شود.
ب) در خصوص خدمات به آژانسهای دیگر برای تکمیل
تورهای مســافرتی با ارائه قرارداد فی مابین ،مالیات و
عوارض متعلقه از ماخذ کارمزد دریافتی محاسبه شود.
ج) دفاتری که اقدام به ارائه خدمات گردشــگری به
مشــتریان خود (شــامل خدمات ویزا ،اجرای تورهای
خارجی ،هتل ،غذا و گشت) از طریق برگزاری تورهای
داخلی و خارجی کنند ،ماخذ مورد محاســبه مالیات و
عوارض از مبلغ کل صورتحسابهای ارائه شده (با رعایت
موارد معاف و مشمول) که توسط آژانس برای مشتریان
به صورت جداگانه صادر شده ،محاسبه شود.
د) برگهای تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که
تاکنون قطعی و به مؤدی ابالغ نشده ،مبنای تصمیمگیری
تفاهمنامه شماره /260/1506د باشد.
 -3انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
خراسان رضوی ،اتحادیه هتلداران مشهد و اتحادیه هتل
آپارتمانداران و مهمانپذیران مشهد به عنوان نمایندگان
قانونی صنف مورد نظر در مراجعه به اداره کل مالیاتی
بوده و در صورت هرگونه اتخاذ تصمیم در این خصوص،
از تشکلهای مذکور دعوت بعمل آید.
دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت وبخش
خصوصی استان خراسان رضوی
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یادم نیست کی فهمیدم
افغانستانیهستم
دقیقا یادم نیســت که چه زمانی فهمیدم
افغانستانی هستم .چون از وقتی چشم باز
کردم ،آخر همه خیابانهای شهرم یک گنبد
طالیی رنگ بود که چشم نوازی میکرد .اما
به یاد دارم ،اواســط دهه هفتاد ،تلویزیون
کوچک سیاه و سفید خانه داشت گزارشی
از جنگ بوســنی و آوارگان این جنگ پخش میکرد که من با آن
گزارش گریه کردم .احتماال به این دلیل که میدانستم آواره شدن،
اول روزهای سخت زندگی است گریه کردم.
هر چه بزرگتر شدم بیشتر متوجه تفاوتم با دیگر همسن و سالهایم
شدم تا اینکه فهمیدم من یک افغانستانی هستم .افغانستانی که تا
 26سالگی ندیدمش ،اما همیشه نامش را با خود داشتم .مثال وقتی
فصل بازگشــایی مدارس از راه میرسید ،من چون مهاجر بودم تا
بخشنامة آموزش پرورش به مدرسه نمی رسید ،نمی توانستم مثل
بقیه به مدرسه بروم و کمتر به یاد دارم که اول مهر سرکالس درس
بوده باشم .سالها گذشت تا اینکه قرارشد به پیش دانشگاهی بروم و
کم کم مقدمات حضور در دانشگاه برایم فراهم شود .سال تحصیلی
 ۱۳۸5 -۱۳۸6مــا دانش آموزان افغانســتانی مجبور بودیم ،دوره
پیش دانشگاهی را در سیستمی جدید به نام «آموزش از راه دور»
بخوانیم ،البته از آبان ماه یعنی عمال یک ماه از همه رقبای کنکوری
مان عقب تر بودیم.
بــا تمــام این تفاســیر ســال  ۸۶وارد دانشــگاه شــدم و چون
افغانســتانی بــودم باید بــرای ادامه تحصیل ویزای دانشــجویی
میگرفتم که این خودش اول یک ماجرای دشــوار و طوالنی بود.
اینها را نوشتم که با بخشی از مشکالت افغانستانیهای مهاجر که
سالهاست در کنار برادران و خواهران ایرانیشان زندگی میکنند،
آشنا شوید .در این سالها تحصیل ،زندگی اجتماعی ،کار و بخشهای
مختلف دیگر زندگی ،همه و همه برای ما افغانستانی ها مشکالت
زیادی داشته که مجالی برای بیان آنها نیست .البته نا گفته نماند که
ایران در طول بیش از سه دهه میزبانی از مهاجران هم زبان و هم دین
افغانستانی خود با مهربانی برخورد کرده ،به خصوص در سالهای اول
مهاجرت که آن روزها ،سالهای دفاع مقدس هم بود و خود جمهوری
اسالمی مشکالت زیادی داشت.
اما من به عنوان یک افغانستانی مهاجر هیچ وقت نفهمیدم که چرا
خیلی از کارهای مربوط به مهاجران که با آســانی قابل حل است
اینقدر حاشیه دارد.
مثال اینکه چرا بعضی از افغانســتانیهای مهاجر که کارت هویت یا
آمایــش دارند و در ایران به دنیا آمده و این روزها در ســالهای اول
دهه ســوم زندگی خود هســتند ،نمیتوانند گواهینامه رانندگی
داشــته باشند؟ (البته آنهایی که کارت هویت از ادارات اتباع دارند)
چرا تا قبل از درایت و دستور رهبری برای تحصیل مهاجران افغانستان،
هرسال ما شاهد یک سناریوی جدید در این باره بودیم؟
چرا پدر من که کارت هویت دارد ،برای رفتن به تهران مجبور است
با مراجعه به اداره اتباع نامه تردد بین شهری بگیرد؟
چرا تحصیل کردگان مهاجر که بخشی شان نخبه هستند ،بعد از
پایان تحصیل مجبور به ترک کشور هستند ،البته که حاال این مورد
اختیاری است و در صورت ماندن در کنار خانواده باید کارهای نامرتبط
با تخصص شان انجام دهند؟
مثل این ها و سواالتی دیگری از این دست همواره در ذهن من بوده
و هست .اما من همیشه خود را در برابر قانون مطیع میدانم و به آن
احترام میگذارم .امیدوارم مثل این سالهای اخیر که حقیقتا شرایط
زندگی برای مهاجران افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی
میکنند ،در مقایسه با سالهای گذشته کمی بهتر شده این روند ادامه
داشته باشد و جمهوری اسالمی ایران هم مانند همیشه میزبان مهربانی
برای ما افغانستانی ها باشد.
*روزنامهنگار
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دنیایاقتصاد،ضحیزردکانلو-
شاید یک تشــابه بیسابقه
باشد! تشابه در فرهنگ ،زبان،
تاریخ ،ادبیات و دین بین دو
کشــور ایران و افغانستان را
میگویم .هرچند برخی از ما
ایرانیان با نگاه از بــاال به پایین ،خودمان را برتر از
خواهران و برادران افغانستانی میدانیم اما واقعیت به
استناد تاریخ ،چیزی جز ریشههای مشترک نیست.

حضور افغانســتانیها در ایران بــه یکباره اتفاق
نیفتاده اســت؛ پس از جدایی سیاسی دو کشور و
تعیین مرزهای جغرافیایــی روابط همچنان از دو
سوی مرزها برقرار بوده است .پس از انقالب اسالمی
در ایران و کودتا در افغانستان که منتهی به جنگ
مجاهدین با نیروهای شوروی و طرفداران آنها شد،
دولت ایران از افغانستانیها حمایت کرد و مرزهای
ایران را برایشان باز گذاشت .بیشترین موج مهاجرتها
نیز در این دوره آغاز شد و تداوم جنگ در این کشور
به افزایش مهاجرتها دامن زد .از آنجایی که افغانستان
همسایه شرقی ایران است ،عموما بیشترین مهاجران
افغانســتانی در شــرق ایران و مشخصا در مشهد
ساکنند .از میان  3میلیون مهاجر افغانستانی400 ،
هزار نفر در استان خراسان زندگی میکنند ،که از این
میان  70هزار نفر دانش آموز و  5هزار نفر دانشجو
هستند .یک رقم قابل توجه که دو راه نگرشی را پیش
روی ما میگذارد ،تهدید یا فرصت؟
 30سال از حضور مردم افغانستان در ایران گذشته
اســت ،اما هنوز ما نتوانستیم مهاجران را در قالب
مشخصی و با شرایط ،ضوابط و قوانین یکسان اداره
کنیم .مشکالت کاری ،تحصیلی ،نداشتن امتیازات
حقوقــی ،اجتماعی و مدارک شناســایی از جمله
مسائلی است که هنوز برای مهاجران که عموم آنان را
افغانستانیها تشکیل میدهندحل نشده است .شرایط
قانون کار برای مهاجران پیچیده است ،بطوریکه این
افراد به ســختی میتوانند مجوز کار بگیرند .جالب
اســت بدانید که پیش از دســتور رهبری مبنی بر
آزادی تحصیل برای مهاجران ،این افراد با دایر کردن
مدارس خود گردان و با مشکالت بسیار به تحصیل
خود ادامه میدادند.
zافغانستانیها در ایران به چند گروه تقسیم میشوند؟
شاید برایتان جالب باشد که بدانید افغانستانیها در
ایران چگونه تقســیم بندی میشوند؟  3میلیون
افغانستانی در ایران یا با گذرنامه ،یا با کارت آمایش
و یا بصورت غیرقانونی زندگی میکنند .کسانیکه
در ایران دارای گذرنامه هستند وضعیت بهتری به
نسبت سایر هموطنان خود دارند ،بهجز افرادی که
موفق به دریافت گذرنامه اقامتی میشوند ،روحانیون
بهصورت مادامالعمر و دانشجویان نیز تا زمان پایان
تحصیل خــود گذرنامه دریافت میکنند .ســایر
افغانستانیهایی که بصورت قانونی در ایران حضور
دارند دارای کارت آمایش هستند که باید هرسال
برای تمدید اعتبار آن اقدام کنند .کسانیکه کارت
آمایــش دارند از امکانات محدودتری برخوردارند،
مثال نمیتوانند گواهینامه رانندگی داشته باشند و
برای تردد در شهرهای ایران باید سلسله مراتب اخذ
برگه تردد را طی کنند اما از آنجاییکه این افراد زیر

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -در جلسهای با حضور هیات تجاری
پاکستان ،برخی از فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی،
یادداشت تفاهم میان اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان-
ایران و اتاق بازرگانی استان امضا شد .در این تفاهمنامه آمده است:
مفاد تفاهمنامه باید قوانینی را برای ایجاد یک اتحاد ممکن بین
طرفین برای انجام وظایف و تعهدات تجاریای که به طور کامل
شــرح داده شده است ،برای بهبود بخشهای تجاری ،صنعتی و
خدماتی وضع کند.
zارتباطاقتصادیایرانباپاکستانمحدودبهتجارتسنتیاست
سرپرست امور بین الملل اتاق بازرگانی خراسان
رضوی در این نشست گفت :بدون تردید رابطه
کشور ما با پاکستان از نظر همسایگی و تاریخی
رابطهای عمیق ،ممتاز و متفاوت است .سران دو
کشور عالقه زیادی به توسعه روابط دوجانبه دارند
و در آخرین سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان،
صادرات  5میلیارد دالری به این کشور مورد هدف قرار گرفت .اما علیرغم
همه اشــتراکات قابل توجه ،در روابط اقتصادی بین دو کشور توفیق
چندانی وجود نداشته و روابط اقتصادی ما متناسب با روابط سیاسی و
فرهنگی حرکت نکرده است .فرشید منوچهری افزود :ایران و پاکستان
در سازمان اقتصادی اکو عضویت دارند اما فعاالن اقتصادی دو کشور
نتوانستهاند از این حضور استفاده الزم را ببرند .ما وارد فصل جدیدی از
روابط اقتصادی با دیگر کشــورها شدهایم و در این راستا اولویتهای
ویژهای برای کشورهای همسایه به ویژه کشورهای مسلمان قائل هستیم.
پاکستان نیز کشور مسلمان و همسایه ماست ،بنابراین فعاالن اقتصادی
دو کشور باید از این فرصت استفاده کنند.
وی معتقد است بهرغم وجود ظرفیتهای اقتصادی بین دو کشور
و وجود واحدهای تولیدی در رشتههای مختلف و نیز نیازهای تجارت
خصوصی دو کشور ،متاسفانه باز هم محدود به تجارت سنتی هستیم.
منوچهری اظهــار کرد :ما میتوانیم در زمینههای عمران ،توســعه
زیرســاختها ،خدمات فنی ،انرژی ،نیروگاهها و صنایع غذایی کاری
اساسی با پاکستان شــروع کنیم .در صنایع نساجی هم میتوانیم از
تجربیات این کشور استفاده کنیم و در زمینه صنایع تکمیلی به ویژه

راغی :به لطف مقام معظم رهبری مشکل تحصیل دانش آموزان ما حل شده و خدمات بسیاری در ایران به ما ارائه شده است

نظر سازمان ملل متحد در امور پناهجویان جنگی
هســتند و سازمان ملل در قبال این افراد خودش
را مســئول میداند ،لذا ممکن است برای دریافت
گذرنامه تعلل کننــد .طی گفتوگوهای میدانی
که با مهاجران افغانستانی در مشهد داشتم به این
نتیجه رسیدم که این مهاجران بیشترین مشکالت
را در دولــت نهم و دهم تجربــه کردهاند و اکنون
چند سالی اســت که با تسهیل در امر تحصیل و
نیز رایزنیهایی مبنی بر امکان دریافت گواهینامه
رانندگی روزهای بهتری را تجربه میکنند .از دیگر
اقدامات مفیدی که این روزها در حال انجام است،
تعویض گذرنامههای دستنویس با گذرنامههای
الکترونیکی است که برای نخستین بار در مشهد و
با همت کنسولگری افغانستان در کشور آغاز شده
و همچنان در حال پیگیری است.

zامیدواریم به سمتی پیش رویم که نسلهای
جدیدمان احساس نکنند مهاجرند

محمدکاظم کاظمی شــاعر و
نویسنده اففانستانی به دنیای
اقتصاد میگوید :علیرغم اینکه
مــدت اقامت مردم ما در ایران
طوالنی اســت امــا مثل اکثر
کشــورها که مهاجران پس از
زمانی مقرر ،عضوی از آن جامعه بهشمار میروند ما در
ایران از حقوق اولیه برخوردار نیستیم.
عضو فرهنگســتان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه
عالوه بر رنج مهاجرت ،محدودیتهای موجود فرد مهاجر
را از لحاظ روحی فرســوده میکند و هیچ سودی هم
از این فرسودگی عاید کسی نمیشود ،میگوید :تصور
شاید این است که ما باید بهای زیادی برای مهاجرت

کاظمی :من عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم ولی این عضویت بار حقوقی
نداشته و هیچ تسهیالت قانونی برای من ندارد .میتوان گفت من یک فرد روزمزد
فرهنگیهستمچونافغانستانیام
چند روز گذشته نیز مدیرکل امور اتباع و مهاجران
خارجی استان در یک نشست خبری ،از احتمال
صدور گواهینامه رانندگی برای اتباع دارای کارت
آمایــش ،خبر داده و گفته هماهنگیهای الزم در
این خصوص انجام شده اما هنوز این موضوع ابالغ
رسمی نشده است .محمد عجمی یادآور شده که
این مهم در دست پیگیری کمیسیون ساماندهی
اتباع خارجی کشور است.
اما پس از آنکه حرف و حدیثهایی به گوش رسید
مبنی بر اینکه احتمال صدور گواهینامه برای این
افراد بسیار کم است ،بر آن شدم تا شناخت بیشتری
از شــرایط زندگی خواهران و برادران مهاجری که
سالهاست دستکم همشهری ما هستند پیدا کنم
و نتایج آن را با شما خوانندگان در میان بگذارم .با
مهاجران بسیاری در مشهد گفتگو کردم که نتایج
آن مکالمات از نظرتان گذشت ،اما برای ملموستر
شدن موضوع بحث در ادامه سخنان دو افغانستانی
ساکن مشهد را نیز میخوانید .محمدکاظم کاظمی
شاعر نامی افغانســتان و نوراهلل راغی سرکنسول
افغانستان در ایران.

خود پرداخت کنیم تا انگیزه برای ماندن نداشته باشیم
اما چه بسا مهاجرانی که در ایران بهدنیا آمدند و کشور
اجدادشان برایشان بیگانه است و نسل اول مهاجر نیز
دیگر به مرحلة پیری رسیده است .کاظمی خاطرنشان
میکند :شاید بسیاری از انرژی و توانی که میشود صرف
کمک به مهاجر شود صرف سختگیری برای او میشود.
ما همچنان امیدواریم نگاه مثبتی که در سالهای اخیر
در بین مسئوالن و رسانهها نسبت به مهاجران ایجاد
شده ،تنگناها و محدودیتهای مهاجرت را کاهش دهند.
وی تصریح میکند :ما امیدواریم به سمتی پیش برویم
کهنسلهایجدیدماناحساسنکنندکه مهاجرهستند
و به جامعه مقیم خدمت کنند و توان و انرژیشان را
صرف کار کنند نه مسائل و مشکالت مهاجرت.
کاظمی از اشتغال به عنوان مهمترین معضل مردم
افغانستان یاد میکند و میگوید :بسیاری از افغانستانیها
مجبورند بهصورت پنهان و غیرقانونی کار کنند ،مساله
دوم ما تحصیل اســت تحصیلی که منجر به اشتغال
نشود عمال بیفایده است .خدمات درمان ،تردد ،دریافت
گواهینامه و سند مالکیت از دیگر مسائل و مشکالت
ماســت .ما حتی برای داشتن یک خط تلفن اعتباری

در نشست هیات تجاری پاکستان با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی انجام شد

امضایتفاهمنامهبرایتعهداتتجاری

لبنیات با برادران پاکستانی ارتباط کاری برقرار کنیم.
سرپرســت امور بینالملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر
توانایی برقراری ارتباط دوجانبه و سه جانبه تجاری بین ایران ،پاکستان
و کشورهای آســیای میانه ،افزود :با توجه به اتصال راه آهن ایران به
پاکستان و اتصال آن به آسیای مرکزی و چین از یک طرف و اتصال
به اروپا از طرف دیگر ،میتوانیم در زمینه حمل و نقل همکاریهای
خوبی داشته باشیم .وی یادآور شد :با توجه به وجود مرقد امام رضا(ع)
و عالقه مردم پاکستان به زیارت و حضور در حرم مطهر ،میتوانیم در
توسعه صنعت گردشگری و نیز گردشگری سالمت با توجه به امکانات
پزشکی ایران همکاری خوبی داشته و ارائه خدمات به پاکستانیها را
در دستور کار قرار دهیم.
منوچهری گفت :با شناسایی قابلیتهای دو کشور و به انجام رساندن
استعدادهای بین آنها ،حجم و رقم مبادالت تجاری بین دو کشور میتواند
به چندین برابر میزان فعلی افزایش یابد .وی قرارداد تعرفه تدریجی را

یکی از ابزارهای کاهش قاچاق کاال دانست و افزود :این قراردادها ضمن
توســعه روابط تجاری ،قاچاق کاال را از بین برده و تجارت رســمی را
جایگزین میکند .یکی دیگر از راههای افزایش تجارت رسمی شناخت
بیشتر فعاالن اقتصادی ایران و پاکستان از یکدیگر است که اتاقهای
بازرگانی میتوانند در این زمینه نقش قابل توجهی داشته باشند و ما
آمادگی انجام این کار در استان خراسان رضوی را داریم.
zصادرات 44میلیون دالری پاکستان به ایران
رئیس اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان نیز با اشاره به استقبال
پاکستان از توسعه روابط تجاری با ایران ،گفت :پتانسیلهای زیادی
برای همکاری کشــور ما با ایران وجود دارد .همکاری تجاری بین
ایران و پاکستان عمدتا شامل صادرات گاز و نفت از ایران و گوشت
و برنج از پاکستان میشود.
والی محمد افزود :دیگر محصوالت صادراتی ایران به پاکســتان

امکان مالکیت نداریم .قبلترها کسیکه گذرنامه داشت
سند اتوموبیل به نامش ثبت میشد اما امروز دوباره این
امکان وجود ندارد.
دبیر علمی یازدهمین جشنواره شعر فجر میگوید :من
غالبا به خاطر ممنوعیت اشتغال همیشه به صورت آزاد
کار میکنم و نمیتوانم در جایی استخدام شوم هرچند
که عالقه و نیاز به استخدام من و امثال من در جامعه
وجود داشته باشد .مثال یکی از روزنامههای معتبر از من
خواست تا مسئول صفحه فرهنگ و هنرش باشم اما
اداره کار ممنوعیت ایجاد کرد .کاظمی ادامه میدهد:
نویســندگی من هم شغل غیر مجاز است .عضویت و
همکاریهای ما افتخاری است .من عضو فرهنگستان زبان
و ادب فارسی هستم ولی این عضویت بار حقوقی نداشته
و هیچ تسهیالت قانونی برای من ندارد .میتوان گفت
من یک فرد روزمزد فرهنگی هستم چون افغانستانیام.
این نویسنده در خاتمه میگوید :دغدغههای امنیتی
و اجتماعی که نســبت به مهاجران وجود دارد باعث
شده که بهعنوان یک آسیب اجتماعی تلقی شوند ،اما
مقدار زیادی در این دیدگاه اغراق شده است و میشود
تواناییهای این افراد را بهعنوان فرصت دید.

zصدور بیش از  3هزار گذرنامه الکترونیکی برای
افغانستانیهایمقیمایران
سرکنسول افغانستان در مشهد
نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد
میگوید :طرح صدور گذرنامه
الکترونیکی در دست اجراست و
آمادگی کامل برای پذیرش افراد
بیشتر وجود دارد .تا کنون بیش
از  3هزار گذرنامه برای افغانستانیهای مقیم ایران توزیع
شده است .سید نوراهلل راغی با اشاره به مشکالت اخذ
گواهینامه رانندگی میگوید :گواهینامه رانندگی فقط
به کسانیکه گذرنامه داشته باشند داده میشود .صدور
گواهینامــه برای افرادی کــه کارت آمایش دارند نیز
هماکنون از خواستههای ماســت .وی با بیان اینکه
گواهینامه بین المللی که خود افغانستان به مردمش
میدهــد نیــز در ایران اعتبــار نــدارد و این خالف
توافقنامههای دو کشــور اســت ،میگویــد :یکی از
خواستههای ما این است که همانطور که صدها کامیون
ایران با گواهینامههای بینالمللی ایرانی وارد افغانستان
میشوند ،گواهینامههای مردم افغانستان نیز در ایران
معتبر باشد .راغی ممنوعیت دریافت گواهینامه برای
خانمهای مجرد را نیز از دیگر مشکالت موجود دانسته
و ادامه میدهد :افراد زیر  65ســال نیز همه مجبورند
کارت کار دریافت کنند ،اما مشکل اینجاست که تمام
این افراد کار پیدا نمیکنند .سرکنسول افغانستان در
مشهد با ذکر این مهم که به لطف مقام معظم رهبری
مشکل تحصیل دانش آموزان ما حل شده و خدمات
بسیاری در ایران به ما ارائه شده است ،میگوید :اما پس
از طی مدارج تحصیالت عالی سند و مدرک معتبر به
فرزندان ما داده نمیشود .شاید دیگر وقتش رسیده با
شنیدن نام افغانستان و مردمش ،تصویر طالبان ،کارگر
افغانی و مجرم افغانی را از جلو چشمانمان دور کنیم.
مگر کشورهای توسعه یافته و جهان اول از کجا شروع
کردند؟ از همین تغییر نگرشهایشان و رسیدن به واژة
برابری .برابری آدمها و نژادهایشان .فرهنگ چیزی نیست
که جز با اصالح و تغییر نگرش فرد شکل بگیرد .پس
باید از خودمان شروع کنیم.

شامل آهن ،خرما ،محصوالت پاک کننده و تبدیلی ،مواد شیمیایی
و قیر است و میوهجات تازه ،پارچه و ماشینآالت صنعتی از دیگر
محصوالت صادراتی پاکستان به ایران است .در سالهای اخیر صادرات
ما به ایران با محصوالتی مثل انبه ،سیب زمینی ،پنبه ،حوله ،کاغذ و
تجهیزات جراحی افزایش یافته است.
وی ارزش صادرات پاکستان به ایران را  44میلیون دالر و ارزش
صادرات ایران به پاکستان را  186میلیون دالر اعالم و اظهار کرد :ما
هم مانند ایران عالقمند به توسعه روابط دوجانبه هستیم .در حال
حاضر پاکستان امکانات خوبی برای سرمایهگذاری و بخش خصوصی
ارائه میدهد و امیدواریم اتاق مشترک ایران و پاکستان موجب افزایش
صادرات هر دو کشور و تقویب برادری تاریخی آنها شود.
zواردات ایران از پاکستان بیش از آمار ارائه شده است
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی
نیز گفت :نکتهای که در تجارت بین دو کشور
وجود دارد این است که ما به ظاهر عدم تعادل
بین صادرات و واردات با پاکستان را مالحظه
میکنیم که این غیرواقعی است چون بخشی
از تجارت دو کشــور از کانالهای غیرمعمول
صورت میگیرد و این امر در آمار واردات و صادرات خود را نشــان
نمیدهد و در واقع واردات ایران از پاکستان بیشتر از این آمار است.
محمدرضا توکلیزاده بر ضرورت تالش اتاقهای بازرگانی خراسان
و پاکستان در قانونی کردن مناسبات تجاری بین دو کشور تاکید و
یتوانیم در افزایش صادرات و واردات بین دو کشور
تصریح کرد :ما م 
با حفظ تعادل تالش کنیم و امیدواریم جلساتی که تشکیل میشود
ما را در رسیدن به این هدف کمک کند.
وی بــا بیان اینکه صدور گواهی مبدا جزو وظایف اتاق بازرگانی
اســت و اتاق های بازرگانی استانها موظف هستند در زمان صدور
کاال گواهی مبدا برای کاالی صادر شده را صادر کنند ،تصریح کرد:
در تفاهمنامهای که از سوی پاکستان ارسال شده بود ،درخواست
این بود که صدور گواهی مبدا از مسئولیتهای اتاق مشترک باشد
که این امر در ایران قانونی نیســت و صدور گواهی مبدا از وظایف
اتاق بازرگانی است.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

افزایش  50درصدی ترانزیت کاال
از پایانه مرزی دوغارون
ایرنا -مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
خراسان رضوی گفت :ترانزیت ورود و خروج
کاال از پایانه مرزی دوغارون در  6ماه نخست
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال  95به
ترتیب  42و  51درصد رشد داشته است.
ابراهیم نصری افزود :بروز برخی مشکالت در
پایانه مرزی میلک سیســتان و بلوچستان و جایگزین شدن دوغارون
توسط صاحبان کاالی ترانزیتی افغانستان ،مهمترین دلیل افزایش تردد
ترانزیتی در این پایانه مرزی بوده است.
وی به فاصله حدود  700کیلومتری میلک تا دوغارون اشاره و اظهار
کرد :رانندگانی که بار ترانزیتی به غرب و شمال افغانستان حمل میکنند
ترجیح میدهند بارشــان در کشور و جاده های امن جابه جا شود لذا
استقبال از پایانه دوغارون بیشتر شده است.
نصری گفت :میزان ترانزیت ورود کاال در این پایانه در نیمه نخست سال
گذشته 15هزار و  464تن بود که امسال به  21هزار و  958تن افزایش
یافت و ترانزیت خروجی نیز در بازه زمانی مذکور در سال گذشته 332هزار
و  747تن بود که امسال به  500هزار و  963تن رسید.
وی خاطر نشان کرد :در 6ماهه سال جاری بیش از  824هزار تن کاالی
وارداتی ،صادراتی و ترانزیتی توسط بیش از 38هزار دستگاه تریلی از طریق
پایانه دوغارون جابه جا شده که از این میزان  26هزار و  25دستگاه مربوط
به تردد ترانزیتی از این پایانه بوده است .آمار عبور و مرور ترانزیتی دوغارون
در مدت مشابه پارسال نیز  18هزار و  603دستگاه تریلی بوده است.

نبودسازوکارمناسببرایپیشگیریازتخلف
درفروشبلیتهایهواییاربعین
تسنیم -دبیر انجمن صنفی خدمات هوایی
سفر خراسانرضوی گفت :ساز و کار مناسبی
برای پیشگیری از تخلف در حوزه فروش
بلیتهای هوایی اربعین وجود ندارد.
مجید فرقانی اظهار کرد :در روزهای گذشــته
برای نظارت بر نحوه فروش بلیتهای کشور عراق
در ایام اربعین در خراسان رضوی به همراه نمایندهای از طرف سازمان
هواپیمایی کشوری بازدیدی از آژانسهای هواپیمایی به عمل آمد که در
طول این بازدیدها تخلفی مشاهده نشد.
وی بیان کرد :متأسفانه یکی از مشکالتی که در این بخش وجود دارد
این است که انجمن هواپیمایی کشوری تعداد ویژه و محدودی آژانس
در هر استان را برای فروش بلیت هواپیما در اربعین مشخص کرده که
این مساله به نوعی سبب ایجاد انحصار شده است.
دبیر انجمن صنفی خدمات هوایی سفر خراسانرضوی تأکید کرد :ایجاد
انحصار در این زمینه سبب میشود که تخلفات متعددی صورت گرفته
و نتوان از آن پیشگیری کرد.
فرقانی خاطرنشان کرد :تمام امکانات بازرسی انجمن صنفی خدمات
هوایی سفر خراسان رضوی به همراه سایر تیمها به کار گرفته میشود تا
خدمات مربوط به مسافران آن به ویژه در حوزه نرخ فروش بلیتها بدون
هیچگونه مشکلی به وجود آید.

۱۶عملبیماریقلبمادرزادی
دربیمارستانرضویانجاممیشود
مهر -مدیرعامل بیمارستان امام رضا(ع) از
انجام ۱۶عمل جراحی بیماری قلب مادرزادی
در این بیمارستان خبر داد.
قاســم ســلطانی در نشســت خبری که در
بیمارستان رضوی برگزار شد ،اظهارکرد :تالش
کردیــم در دوره جدید مدیریت آســتان قدس
رضوی به بیماران این بیمارستان تخفیف های ویژه ای را ارائه دهیم و
در این راستا در هفت ماه اول سال جاری  ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان
از صورت حســاب ها کاسته شده است .وی افزود :برخی از بیماران نیز
که وضعیت مالی مناسبی نداشته اند به صورت رایگان درمان شده اند.
مدیرعامل بیمارستان امام رضا(ع) با اشاره به برگزاری کنگرههای علمی
در این بیمارستان گفت :تالش میکنیم برگزاری این مجامع نتایج ملموس
داشته باشد و مورد استفاده متخصصان قرار گیرد.
مســئول برگزاری کنگرههای بیمارستان رضوی نیز در ادامه گفت:
نخستین کنگره بینالمللی کاســپین از  ۱۱تا  ۱۳آبان سال جاری در
بیمارستان رضوی برگزار میشود .بهزاد علیزاده بیان کرد :متخصصان
و جراحان  ۱۸کشــور دنیا در این کنفرانس حضور دارند و در خصوص
جراحیهای بیماریهای مادرزادی قلب به تبادل نظر خواهند پرداخت.
قرار اســت در جریان برگزاری این کنگره چند عمل جراحی با حضور
متخصصان و جراحان حاضر برای  ۱۶بیمار قلب مادرزادی انجام شود.

ضبطحجمزیادیازپرتقالهایآلوده
در خراسان رضوی
فارس -معاون بازرســی و نظارت سازمان
صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه حجم
زیادی از پرتقالهای آلوده ضبط شده است،
گفت :خوشبختانه بعد از ورود ما به مساله
واحدهای میادین عمده ،دیگر از خرید این
پرتقالها جلوگیری کردند.
علی باخرد اظهار کرد :خبری با عنوان پخش پرتقالهایی که با رنگهای
غیر خوراکی آلوده شده بودند در استان خراسان رضوی دریافت کردیم
و طی بررسیهای انجام شده به صورت نامحسوس در پنج روز گذشته
صحت این خبر تایید شد.
وی افــزود :با تایید این موضوع و تاکید معاون ســازمان حمایت از
مصرفکننده ،به صورت ضربتی به مساله ورود پیدا کردیم و حجم زیادی
از پرتقالهای آلوده را ضبط کردیم.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت و معدن و تجارت گفت :ما به
کمک اتحادیه عمدهفروشان و خردهفروشان اطالعرسانی کردیم و اعالم
شد هرکس از این پرتقالها وارد کند با آن برخورد سختی میکنیم.

