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بیمهای«بیمهبیکاری»

کارفرمایان  3درصد «بیمه بیکاری» می پردازند ،بیمه بیکاری به همه کارگران بیکار پرداخت نمی شود

ماجرایاختالفات حقبیمه
کارگرانساختمانیوبخشخصوصی
عليرضا قرايي *

سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در مهر ماه
سال  96تفاهمنامهای که در سال  94بین این سازمان
و سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور مبنی بر
تعييــن عناوين عوارض مــاده  5حق بیمه تامین
اجتماعی کارگران ساختمانی منعقد شده بود را به
صــورت یکطرفه ملغی کرد .در آن زمان ما به عنوان بخش خصوصی
وارد موضوع شــدیم و جلســات به این نتیجه رسید که سازمان تامین
اجتماعی خراسان رضوی در آبان و آذر ماه سال  96دومرتبه به تفاهمنامه
مذکور بازگشت .از ابتدای اسفند ماه سال  96مجدد این تفاهمنامه از طرف
سازمان تامین اجتماعی استان ملغی شد.
پشــتوانه سازمان برای این رفتار مصوبه مجلس مبنی بر اینکه باید 15
درصد از عوارض صدور پروانههای ساختمانی به عنوان حق بیمه تامین
اجتماعی دريافت شود ،بود .اما سازمان تامین اجتماعی بر این مبنا كليه
عوارض پروانههای ساختمانی را شامل اين قانون میدانست ولی بخش
خصوصی عناوین عوارض پروانههاي ساختماني را مواردي خاص ميدانست.
بر سر این موضوع اختالف نظرهای زیادی وجود داشت و دارد و جلسات
زیادی در این خصوص برگزار شد.
در مشهد به دلیل اینکه شهرداری بیشترین عوارض ساختمانی را بین
شهرداریهای کشور دریافت میکند ،این  15درصد رقم باالیی را شامل
میشد و همین مساله موجب اعتراض گسترده تر بخش خصوصی شد.
تيمي از طریق کمیته ماده  12مبنی بر رفع موانع تولید و سرمایهگذاری
وارد موضوع شدند.
جلسات به این نتیجه رسید که سازمان تامین اجتماعی استان باید به
تفاهمنامه سال  94بازگردد و قانون نیز از مجلس اصالح شود .بر همین
اساس سازندگان مناطق مختلف مشهد درخواستهای خود برای صدور
پروانه ساختمانی را متوقف کردند تا تکلیف این مساله روشن شود.
همین امر موجب شد شهرداری مشهد با یک خال  2ماهه برای صدور
پروانه ساختمانی مواجه شود.
به همین دلیل طي بخشنامهای اعالم کرد پروانههای ساختمانی را بدون
نیاز ارسال به تامین اجتماعی صادر میکند و شهرداری وظیفهای برای
ارجاع متقاضی به سازمان تامین اجتماعی ندارد.
ت بدون
همین موضوع موجب اشتیاق سازندگان برای اخذ پروانههای ساخ 
پرداخت عوارض تامین اجتماعی شد.
ادامه در همین صفحه

دنیــای اقتصاد -مالک اصلــی برقراری حمایتهــای قانونی از
بیمهشدگان بیکار ،غیر ارادی بودن بیکاری است .بنابراین کارگری
که به میل خود ترک کار کرده باشــد ،از شمول حمایت این قانون
خارج است .تشخیص ارادی و غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شدگان

بر عهده کمیتهای متشــکل از نمایندگان اداره تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است و شعب تامین اجتماعی بر
اساسمعرفیاداراتتعاون،کارورفاهاجتماعی،درخصوصبرقراری
مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان اقدام می کنند .در این میان

پشت پرده واگذاری «ایران ایرتور»
صفحه 4

سازمان تامین اجتماعی این ١٥صفحه را صرفا یک نظریه
دانست و به همان روال پیشین خود ادامه داد.
ما مجدد از وزارت کشور جلسات خود را در این خصوص
ادامه دادیم که نتیجه آن انعقاد تفاهمنامهای در آبان سال
 97بود که کامال برعکس روند جلسات منعقد شد.
در واقــع ،در این تفاهمنامه همــه عناوین پروانههای
ساختمانی شامل حق بیمه تامین اجتماعیشد و تنها
تغییر کاربری تجاری از این ماجرا مستثنی شد.
اما ســازمان تامین اجتماعی مجدد ،از کل مبالغی که
متقاضی به شهرداری پرداخت میکند 15،درصد عوارض
حق بیمه تامین اجتماعی را دریافت کرد ،آنهم محاسبه
 15درصد عوارض قبل از اعمال تخفیف روز شهرداري.
سازمانتامیناجتماعیحتیمستثنيشدنتغییرکابری
تجاری را هم قبول نمیکرد.
برای این موضوع مجدد ما به سازمان بازرسی شکایت
کرديم و از وزارت کشــور نیز درخواست شد این مساله
را شفاف کند.
نهایتا در هشــتم اسفند ماه سال گذشته ،وزارت کشور
نامهای صادر کرد که در آن عوارض ســرقفلی و تغییر
کابری تجاری را مستثنی از اخذ  15عوارض حق بیمه
یدانست.
تامین اجتماعی م 
سازمان باز هم این نامه را قبول نکرد .ما مجددا به كمك
مديران قضايي استان موضوع را در شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی استان طرح كرديم.
همزمان با طرح مســاله در شورای گفتوگو ،سازمان
تامین اجتماعی الیحهای در مجلس تحت عنوان «الیحه
پارامتریــک قانون تامین اجتماعی» مطرح کرد که در
آن تقاضا شــده اســت به جای اخذ  15درصد عوارض
تامین اجتماعی از کل پروانه ،از زيربناي كل پروانههای
ســاختمانی حق تامين اجتماعي دریافت شود و بحث
عناوین حذف شــود .بر این اساس  3.5درصد حداقل
دستمزد مصوب به ازای هر متر مربع از پروانه ساختمانی
به عنوان عوارض حق بیمه تامین اجتماعی دریافتشود.
zبهاينبخشدقتبيشتريبفرماييد:

در حال حاضر دســتمزد مصوب یک کارگر حدود یک
میلیون و  550هزار تومان اســت 3.5 .درصد این رقم
 55هزار تومان میشود .در واقع سازمان بر اساس الیحه
پیشنهادی خود در نظر دارد به ازای هر متر مربع از یک
پروژه 55 ،هزار تومان حق بیمه کارگران ساختمانی اخذ
کند .به عنوان مثال اگر مجموع یک پروانه ساختمانی
در منطقه  11يا  9مشــهد  1400مترمربع صادر شود،
عوارض پرداختي به شهرداري بصورت میانگین حدود
 300الي  400میلیون تومان میشود.
براساس روال فعلی 15 ،درصد حق تامين اجتماعي از
مبلغ کل پروانه قبل از تخفيف ،حدود  65میلیون تومان
میشود ،اما بر اساس اليحه پيشنهادي  80ميليون حق
تامين اجتماعي ميشود!
در واقع براساس الیحه پیشنهادی این سازمان ،مجدد

این اليحه به نفع سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
كه نماينــدگان مجلس و بخش خصوصي بايد در اين
موضوع دقت كامل را داشته باشند،
سازمان تامين اجتماعي به هيچ عنوان قابل اعتماد نيست.
انجمن صنفی کارگران خراسان رضوی در سال  97اعالم
کرد  57هزار کارگر ساختمانی در مشهد وجود دارد که از
این تعداد محتمل حدود  27هزار نفر در پروژههای دولتی
و شهری در حال کار هستند 30 .هزار کارگر باقی مانده
در پروژههای بخش خصوصی فعالیت دارند .در سال 97
حداقل حق بیمه یک کارگر  355هزار تومان بود .اگر این
رقم در  57هزار کارگر ضرب شود ،به رقم  125میلیارد
تومان میرسیم .یعنی در سال  97برای بیمه کارگران
ساختمانی مشهد باید  125میلیارد تومان اخذ میشد
اما سال گذشته مبالغ اخذ شده توسط سازمان تامین
اجتماعی بسیار فراتر از رقم محاسبه مذکور بوده است.
نمونه دیگر نشان میدهد سازمان تامین اجتماعی مبالغ
غیرواقعی از بخش خصوصــی دریافت میکند ،تعداد
پروانههای ساختمانی است .شهرداری مشهد در سال
 97اعالم کرد در نیمه اول ســال 3270 ،پروانه ساخت
صادر شده است .اگر فرض کنیم در هر پروژه از این تعداد،
 10کارگر شاغل را محاسبهه نماييم ،نتیجه ضرب این دو
رقم در یکدیگر عدد  32هزار و  700نفر را نشان میدهد.
حــال اگر همین رقم را در حق بیمه یک کارگر ،یعنی
 355هزار تومان ســال  ،97ضــرب کنیم ،عدد 11/5
میلیارد تومان به دست میآید .با تقسیم  11/5میلیارد
تومان بر  3270پروژه ،عدد حاصله  3/5میلیون تومان
به ازای هر پروژه است .یعنی عوارض حق بیمه کارگران
هر پروژه باید  3/5میلیون باشد .این در حالی است که
بخش خصوصی برای یک پروژه باید  70تا  80میلیون
تومان عوارض تامین اجتماعی پرداخت کند.
چه پول گزاف و بيهوده اي بدون ارائه خدمات در تمام
اين سالها تامين اجتماعي اخذ نموده است.
هم اكنون این مساله را ما از شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی استان به شورای قضایی استان بردهایم.
مدیران قضایی استان جهت سامان بخشیدن به اختالفات
موجود به این مساله ورود پیدا کردهاند و رایی صادر خواهد
شد که در استان الزماالجرا خواهد بود و نظر و دستور
مدیران قضایی استان برای طرفین الزماالجرا خواهد بود
و این فرآیند این هفته تعیین تکلیف خواهد شد.
به طور کلی هر مســالهای در رابطه با این ســازمان را
تشکلهای خصوصی باید پیگیری کنند تا رفع و رجوع
شــود .براساس اعالم دیوان عدالت اداری ،پرتعدادترین
پروندههای این دیوان ،مربوط به سازمان تامین اجتماعی
است.
البته برخی مشکالت نیز ناشی از قوانین مجلس است.
گاهی اوقات قوانین مجمل است و همین مساله مشکالتی
ایجاد میکند .در حال حاضر وضعیت برخی مصوبات
شــکل آزمون و خطا دارد؛ یعنی یک قانون تصویب و
اجرا میشود؛ سپس تاثیرات آن مورد بررسی قرار گرفته

ضرورتشکلگیری
مدیریتواحد
در مرز دوغارون

بر پایه قانون کار ،کارگران ساختمانی به دلیل نوسانات کاری ،موقتی
بودن کار ،پرداخت مستقیم حقبیمه توسط خود کارگر ،فقدان ابزار
الزمبرایکنترلاشــتغالوبیکاریفردبیمهشده،مشمولمزایای
«بیمهبیکاری»نمیشوند...
صفحه 4

پرده برداری نماینده مشهد از جریان های قدرت که به اسم خصوصی سازی شرکت ها را تصاحب کرده اند

ماجرای اختالفات حق بیمه کارگران ساختمانی و بخش خصوصی

رئیساتاقمشترکایرانوافغانستانعنوانکرد:

و وارد فرآیند اصالح میشود .اما متاسفانه فرایند اصالح
بيش از  2ســال طول میکشد .البته برخی سیاستها
نیز پشــت مصوبات مجلس وجود دارد و بعضا فرصتی
را به سازمان تامین اجتماعی میدهد تا از زمان موجود
حداکثر استفاده را برد.
در این میان خواسته بخش خصوصی این بوده که حل
مشکالت مربوط به اختالف نظرهای بین سازمان تامین
اجتماعی و بخش خصوصی با یک استفساریه از مجلس
صورت گیرد اما همین استفساریه نیز به راحتی صورت
نمیگیرد .نمایندگان مجلس بایستی به این مساله وارد
شــوند تا این استفســاریه پیش رود .باید توجه داشت
سازمان تامین اجتماعی متاسفانه وضعیت اسفناکی دارد
و در درازمدت نمیتوان روی آن حســاب کرد .در حال
حاضر محل درآمدهای ســازمان تامین احتماعی کلی
است و اگر محل این درآمدها جز جز و احراز شود ،این
محدودیت ،درآمد سازمان را کاهش خواهد داد كه اصال
دوست ندارد اين اتفاق بيفتد.

براساس اعالم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
بحران تامین اجتماعی از بحران موسسات مالی و اعتباری
مهمتر وپیچیدهتر است.
هر چه پیشتر میرویم و درگیریهای بخش خصوصی
و ســازمان تامین اجتماعی بیشــتر میشــود ،بخش
خصوصی بیشتر توانسته در جلب نظر مساعد مسئوالن
و دولتمردان موفق عمل کند و همین مســاله موجب
محدود شدن درآمدهای سازمان تامین اجتماعی میشود
که این مساله برای آن سازمان دردسرساز شده است.
براساس آمار ،ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی
در ســال  ،53عدد  25بوده که این رقم در سال  95به
 5.6سقوط کرده است .سو مديريت ،نارضايتي عميق
مــردم و بخش خصوصي از وجوه پرداختي خود و عدم
دريافت خدمات متناسب با آن و برخی قوانین به تامین
اجتماعی ضرر رسانده است.
به عنوان نمونه کاهش سن بازنشستگی در دوره رياست
جمهوري دكتر احمدینژاد ،این سازمان را متضرر ساخت.
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یادداشت

ادامه یادداشت
در این بین سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی این
حرکت را غیرقانونی دانســت و جریمه دیرکردی برای
تاخير در پرداخت عوارض خود اعمال کرد.
بر این اساس هر سازنده اي که پروانه ساخت وی بدون
پرداخت عوارض تامین اجتماعی صادر شود ،بايد به ازای
هر سال 25 ،درصد میزان عوارض تامین اجتماعی را به
عنوان خسارت دیرکرد بصورت روزشمار پرداخت کند.
اکثر ســازندگان اطالع زیادی از این ماجرا نداشتند و
هنگام مراجعه به سازمان تامین اجتماعی متوجه جریمه
دیرکرد میشدند.
آن زمان مجدد شکایتی به سازمان بازرسی کشور ارایه
کردیم که نتیجه آن ،این بود که سازمان بازرسی حق را
به سازمان تامین اجتماعی مبنی بر حق دریافت جریمه
دیرکرد عوارض داد.
ذکر این نکته الزم و جالب است؛ همین که این مساله
مورد تایید سازمان بازرسي قرار گرفت ،شورای شهر مشهد
نیز مصوبهای را از دستور گذارند که در آن تصریح شده بود
اگر شهروندان ،مودیان ،سازندگان ،مالکان و ...در پرداخت
عوارض خود به شهرداری تاخیر کنند ،شهرداری حق دارد
دیرکرد پرداخت عوارض را مانند سازمان تامین اجتماعی
دریافت کند! در واقع چون سازمان تامین اجتماعی مجوز
اخذ خسارت دیرکرد عوارض خود را داشت ،شهرداری
مشهد نیز خود را محق دریافت این عوارض میدانست!
سازمان تامین اجتماعی استان نیز به سازمان بازرسی
کشــور شکایت کرد که شــهرداری مشهد پروانههای
ساخت را بدون ارجاع مودیان به سازمان تامین اجتماعی
صادر میکند.
ســازمان بازرسی شهرداری را ملزم به ارجاع مودیان به
سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت عوارض دانست.
در واقع پس از  2ماه کش و قوس ،این شرایط به حالت
اول بازگشت.
با این حال در بخشنامه شهرداری مشهد تاکید شده بود
که متقاضی پروانه ساختماني وظیفه قانونی دارد به تامین
اجتماعی مراجعه کند.
همچنيــن اگر تامین اجتماعی پس از  10روز پاســخ
متقاضی را ندهد ،شــهرداری میتواند پروانه ساخت را
صادر کند .علت عدم پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی
به مودیان طی زمان کذکور نیز این بوده که این سازمان
مبالغ درج شده در پروانه صادر شده توسط شهرداری را
قبول نداشت .در واقع سازمان تامین اجتماعی محاسبات
شهرداری مشهد برای پرداخت عوارض تامین اجتماعی
را مــد نظر قرار نمیداد و بخش خصوصی در این بین
بالتکلیف مانده بود.
بر همین اساس ما به معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مراجعه کردیم و معاون حقوقی ایشــان ،در  15صفحه
نظریهای صادر کرد مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی
باید به همــان تفاهمنامه ســال  94بازگردد و جلوی
سردرگمی بخش خصوصی را بگیرد تا مصوبه اصالح شود.
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ناگفتههایمعاونسیاسیامنیتیاسبق
خراسان رضوی

حامیاندولت
در خراسان حق دارند
دلخورباشند
صفحه 2

دنیایاقتصادازروند
صدورمجوزهایصنعتیگزارشمیدهد

صدورمجوزهادر
دوراهی اشباع و رویش
صفحه 3

رئیسکمیسیونکشاورزیوآباتاقبازرگانی
خراسان رضوی:

طرحانتقالآب
ازدریایعمانمیتواندبرای
کشتزعفرانمفیدباشد
صفحه 3

سن بازنشستگی در دنیا  65سال است که این در ایران
به  50تا  55سال رسید .همچنین این مجوز داده شد که
افراد زودتر از موعد و استاندارد جهاني خود را بازنشسته
کنند .این تصميم پشتوانه مالی سازمان تامين اجتماعي
را تضعیف نمود .اما در كمال تعجب مديران سازمان با
وجود تمام كمبود منابع در الیحه اصالح قانون تامین
اجتماعی حداقل سن بازنشستگی را  50سال ذکر کرده
است! با آنكه سن بازنشستگی باید به مرور اصالح شود.
در پايان وظيفه خود ميدانم بيان کنم كه نتايج فرآیند
تامين اجتماعي متعلق به تمام انجمن ها و سمن هايي
اســت که در چندسال گذشــته هريك در هر مقطع
گوشهاي از كار را گرفتند و پيگيري نمودند ،مانند انجمن
انبوه ســازان خراسان رضوي ،انجمن توسعه و سرمايه
گذاري و عمران خراســان رضوي و انجمن مهندسان
مشاور استان و ....
*دبير كارگروه جمعيت سازندگان مناطق مشهد

دوشنبه  20خرداد 1398

خبر
خبر

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیخراسانرضوی
در شورای برنامه ریزی تشریح کرد

چگونگیتخصیصبودجهودرآمدهای
خراسانرضویدرسال98

دنیای اقتصاد -رئیس ســازمان مدیریت و
برنامهریزی خراسان رضوی گفت :درآمدهای
استان خراسان رضوی در سال  3 ،97هزار و
 547میلیارد تومان بوده که با  28درصد رشد
به  4هزار و  543میلیارد تومان در ســال 98

رسیدهاست.
به گزارش ایسنا رضا جمشیدی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه
استان اظهار کرد :در قانون بودجه درآمدهای کل کشور در سال گذشته
 215هزار میلیارد تومان بوده که با11درصد افزایش به 239هزار میلیارد
تومان رسیده است .واگذاری داراییهای سرمایهای از  107هزار میلیارد
تومان به  158هزار میلیارد تومان افزایش یافته و  47.3رشــد داشته و
واگذاریداراییهایمالینیز 18درصدکاهشداشتهاست.
وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 98سهم درآمدهای استانها
 10درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است ،تصریح کرد :درآمدهای
خراسان رضوی در ســال  3 ،97هزار و  547میلیارد تومان بوده که با 28
درصد رشــد به  4هزار و  543میلیارد تومان در ســال  98رسیده است.
رشــدی که برای استان پیشبینی شده نســبت به رشد سایر استانها
کمتر بوده و سهم ما از 3.7به 3.5درصد کاهش یافته است .میزان تحقق
درآمدهای ما در سال 97کامل نبوده و حدود 85درصد از کل درآمدهای
استاندرسالقبلمحققشدهاست.

 400zمیلیارد تومان اعتبار برای بازراچه های مرزی

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد:
در ابتدای سال گذشــته  595میلیارد تومان برای اعتبارت هزینهای به
استان ابالغ شد و در انتهای سال 647،97میلیارد تومان اعتبارت مصوب
ما بوده که  628میلیارد تومان قابل تخصیص بود و محقق شد .اعتباراتی
که در سال جاری بر اساس قانون بودجه ابالغ کردند 717،میلیارد تومان
اســت که  400میلیون تومان مربوط به بازارچههای مرزی و  9میلیارد
تومان مربوط به شرکت آب و فاضالب روستایی است .اعتبارت ما نسبت
بهعملکردمان 21.7درصدرشدداشتهاست.
وی با بیان اینکه در اجرای قانون بودجه ســال 98الزاماتی وجود دارد،
عنوان کرد :الزامات قانونی اعتبارات هزینهای بند ز تبصره 9اجازه داده که
یک درصد از اعتبارات هزینهای اختصاص یافته به دستگاههای اجرایی را
به پژوهش و توسعه فناوری اختصاص دهیم .امسال پیشنهاد ما این است
که یک درصد پژوهش را امســال نیز تجمیع کنیم تا یک میلیارد و600
میلیونتومانشود.
 zفعال 18درصد افزایش حقوق

جمشیدی گفت :در ارتباط با چگونگی افزایش حقوق سال جاری برای
کارکنان دولت ،بین مجلس و دولت اختالف وجود دارد ،بنابراین ما هنوز
از چگونگی اعمال ضریب اطالع دقیقــی نداریم .ما اعتبارات فروردین را
که توسط خزانه عمومی پرداخت شده 12 ،برابر کردیم ،لیست فروردین
ماه را برای تمام دستگاهها  18درصد رشد دادیم و عیدی کارکنان را یک
شبینیکردیم،فعالمالکما 18درصدرشد
میلیونو 200هزارتومانپی 
برای لیست فروردین ماه تمام دستگاههای اجرایی است .رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی خراســان رضوی اضافه کرد 20 :میلیارد تومان
مجموع مطالبات مرخصیهای اســتفاده نشده کارمندان دستگاههای
اجرایی اســت که در سال 96و 97بازنشسته شدند اما دستگاهها قادر به
پرداختمطالباتمرخصیآنهانبودند.امسال 20میلیاردتومانازمانده
پولخودرابهماندهمرخصیهایاستفادهنشدهاختصاصدادیم.

zابالغ اعتبارات جبران خسارات سیل

جمشیدی گفت :با توجه به سیلهایی که در سال جدید اتفاق افتاد،
هیات دولت مصــوب کرد که  117میلیارد تومان بــه صورت اعتبارات
هزینهای در اختیار استان خراسان رضوی قرار گیرد و آقای نوبخت این
مصوبه را اول خرداد ابالغ کردند .توزیع شهرستانی این اعتبارات توسط
مدیریت بحران مشخص شــده که  50درصد از این اعتبارات تخصیص
یافته و 50درصد در مرحله بعدی ابالغ خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان عنوان کرد:

ضرورت شکلگیری مدیریت واحد در مرز دوغارون
سیادت :مشکالت دوغارون ریشهای است و با یک رایزنی ساده قابل حل نیست

دنیای اقتصاد -ترافیک ناوگان حمل و نقل
تجاری در مرز دوغارون خبر تازه ای نیست و
هر از چند گاهی صف کامیون ها و تریلرها در
پشت این مرز ،طوالنی و فرسایشی می شود.
هفته گذشته باز هم خبر رسید که؛ «دوغارون
دوباره گره خورد !»
مدیرکل گمرک دوغارون در این
باره به رسانه ها گفته علت اصلی
معطلی راننــدگان ایرانی در مرز
دوغارون نبود زیرســاخت های
الزم در گمــرک اســام قلعــه
افغانســتان اســت .به گفته محمد کوه گرد گمرک
افغانستان فقط یک دستگاه باسکول در اختیار دارد و
همینمسئلهباعثازدحامکامیونهاپشتمرزشده
اســت .اما سریال تکرار این مشــکل را با رئیس اتاق
مشترک ایران و افغانســتان در میان گذاشتیم و او
ضمن تائید این مشکل عنوان می کند :برای گشودن
گره این مشکل قدیمی باید یک مدیریت واحدی در
مرز این دو کشــور با مشارکت طرفین شکل بگیرد.
قطعا تحقق چنین روندی به حل موانع و مشــکالت
قدیمی این مرز کمک خواهد کرد .به گزارش روابط
عمومی اتاق بازرگانی خراســان رضــوی؛ محمود
سیادت اظهار کرد :نبود یک مدیریت واحد در مرز دو
کشور باعث شــده تا به طور مثال اگر یکی از عوامل
مرزی به موقع فعالیت خود را آغاز نکند ،عمال دیگر
بخشهانتوانندفعالیتداشتهباشند.بهنظرمیرسد
ایجاد پست مدیریت واحد مرزی در منطقه ضروری
اســت تا تمامی بخش ها اعم از امنیتی ،انتظامی و
اداری از یک کانون در خصوص ساعات کاری و نحوه
برخوردوتعاملبایکدیگردستوربگیرند.
zضرورت تبعیت مدیران محلی از مدیریتی واحد

رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانستان(شــعبه
مشــهد) ادامه داد :اگر این مهم محقق شود بخش

های گذشــته از قبل ماه مبارک رمضان پیش بینی
کــرده بودیم که در پایان این مــاه و در ایام عید فطر
در مرز افغانستان با مشــکل مواجه خواهیم شد ،لذا
برایحلاینمسائلرایزنیهایالزمباعواملمستقر
در گمرک دوغارون ،مرزبانی ،نیروی انتظامی مستقر
در مرز و منطقه ویژه دوغارون و در آن طرف هم اتاق
بازرگانیهرات،گمرکاسالمقلعهصورتگرفت.
zمشکالت دوغارون ریشه ای است

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ( شعبه مشهد)  :کماکان میطلبد که یک بازنگری همهجانبه در بخشهای مختلف دوغارون انجام شود

وی در خصــوص وضعیــت فعلی تــردد در مرز در روزهای گذشته ،وضعیت بهتری را در حوزه حمل
اعظمی از مشکالت حل و فصل خواهد شد ،چرا که
دیگر ســازمان های مستقر در مرز به جای تبعیت از دوغــارون عنوان کرد :بــا افزایش ســاعت کاری و و نقل و ترانزیت در مرز شاهد هستیم .در واقع ساعت
سازمان مرکزی خود ملزم به تبعیت از مدیریت واحد هماهنگی مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی دوغارون کاری با همکاری اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و
افغانستان،اتاقهرات،سرکنسولگری
مرزی هســتند و این مسئله تا حدود
افغانستان ،تمامی عوامل گمرک و ...در
زیادی چالش ها و موانع موجود را حل مشکالت دورغارون بسیار ریشه ای است و لذا نمی توان با
هر دو ســوی مرز به منظور تسهیل و
وفصلخواهدکرد.اینچنینمدیریتی
می تواند ساعت یکســانی را برای آغاز یک رایزنی ساده در دو طرف مرز این مشکالت را حل و فصل تسریعحملونقل،افزایشیافت.
فعالیت تعریف کنــد .قطعا تعامل دو کرد .این منطقه ویژه اقتصادی کماکان در حوزه زیرساختی
ســیادت ادامــه داد :در این مقطع
کشــور برای این مهم ضروری است و و نرم افزاری با مشکالتی مواجه است که این مسئله نیازمند با هماهنگی صورت گرفته ،مشــکل
تراکم را به شــکل حاد شاهد نخواهیم
باور داریم که هر دو طرف تمایل به حل
بازنگری ،ساماندهی مجدد و کار بنیادین است
بود ،چرا که با توجه به تجربیات ســال
مشکلدارند.

حامیاندولت درخراسان حقدارند دلخورباشند
سید جواد حسینی :وزارت کشور و شخص وزیر کشور سبک کاری من را نمیپذیرفت

دنیای اقتصاد -با سروصدای زیادی وارد دولت شد اما در خاموشی و سکوت رفت .میگوید خودم خواستم تا در سکوت خداحافظی کنم چون دولت با انواع چالشها مواجه است و به
اندازهکافیدردسردارد،رفتنوآمدنمانبایدبهاندازهسرسوزنیبرگرفتاریدولتبیفزاید.بامماشاتزیادیبهاختالفاتشباوزیرکشوراشارهمیکندوازبرخیدرخواستهاازاوکهدر
خصوصانتصابفرماندارانصورتمیگرفتانتقادمیکند.معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیپیشیناستاندارخراسانرضویمیگوید:درفضایمدیریتسیاسیاستاننتوانستیم
آنگونهکهبایستهوشایستهاستمدیرانیراکهمطلوبخودماناستواردسیستمکنیم .آنچهدرادامهمیخوانیدچکیدهمهمترینقسمتهایگفتوگویتفصیلیایسناباسیدجواد
حسینیاست.معاونسیاسیاسبقاستانداریخراساندربارهچگونگیانتصابشبهاینسمتدرسال95گفت:کاربسیارسریعانجامشد،برخالفوضعیتکنونیکهوقتیمیخواهند
معاونیبگذارند 6،ماهزمانمیبرداماآنزمانحداکثر 10روزطولکشید.حدوددوسالدرمعاونتسیاسیاجتماعیوامنیتیوحدود 3تا 4ماهمشاوراستانداروسرپرستحوزهمعاونت
زیارتبودموبعدازآندورههمکاریماتمامشد.دیروزاعالمشدکهویبهعنوانسرپرستوزارتآموزشوپرورشتعیینشدهاست.
میدادکهفرماندارخوبیمانندفرماندارتربتجامرا
برداریمامامامقاومتمیکردیمویانیروهاییبودند
که مصاحبه کردیم و متوجه شــدیم که از ظرفیت
باالیی برخوردار نیستند و آنها را به عنوان فرماندار
نمیپذیرفتیم».
«رشیدیان»تمامساحتیبود

zباوزیرکشوراختالفینداشتم؛سبکمدیریتهم
رانمیپسندیدیم

سید جواد حسینی درباره رابطه اش با وزیر کشور
در دوره مدیریتش هم گفت :من با مدیرانی که کار
میکنم ،باالترین حد رابطه را دارم .وزارت کشور و
شخصوزیرکشورسبککاریمنرانمیپذیرفت،
همانطور که من نیز ســبک کاری ایشان را چندان
نمیپذیرفتم ،اصل قضیه این بود که باعث شد من
بروم.
زمانی که متوجه شدم نزدیک عید بود 5.یا 6ماه
بودامامنمتوجهنشدهبودم،زمانیکهمتوجهشدم
آقای وزیر تمایلی ندارند که من در این پست باشم،
بالفاصله استعفا دادم .استعفای من در اسفند سال
 96بود و از آقای رشیدیان خواستم که به طور جدی
فرد دیگری را معرفی کنند و خودم آقای نوروزیان را
معرفیکردم.
معاون سیاسی اسبق استانداری خراسان درباره
اختالفش با وزیر کشور که نهایتا منجر به برکناری
او شــد گفت :من تنها یک چیز را میتوانم بگویم و
اینکهمدیریتمنبهگونهایاستکهوفاداربهاصول
سازمانی هســتم .در آموزش و پرورش بسیاری از
دوستان از من ناراحت شدند .در جامعه افراد زیادی
هستند که میخواهند مدیر شوند اما من تابع این
نظراتنبودم،چهدرخصوصنمایندگانوچهگروه
سیاسی.درآموزشوپرورشبسیاریازمدیرانیکه
انتخاب کردیم ،بر اساس  23اصل مدیریتی بود که
بسیاریاینسبککاررانمیپسندند.
«زمانی که در معاونت سیاسی بودم ،فرمانداران
را بــا این مالکها انتخاب میکردیم .شــاید علت
این اختالف نظر این بود که وزارت کشــور دستور

معاون سیاسی اسبق اســتاندار خراسان درباره
استاندار ســابق خراســان گفت :زمانی که آقای
رشیدیان قصد رفتن داشــتند من متنی در نعت
ایشان نوشــتم .ایشان اســتاندار تمامساحتی در
تمام ســاحتهای امنیتی ،اجتماعی و سیاســی
بود .بااخالق ،پیگیــر ،زحمتکش و وفادار بود ،برای
تمام معاونان و فرمانداران ســنگتمام گذاشت و
ما کوچکترین مشکلی با ایشان نداشتیم .طبیعی
اســت که در مســائل کاری ممکن است اختالف
سلیقه وجود داشــته باشــد ،اما اختالف راهبرد
نداشــتیم .ایشــان از تمام کارهایی که در استان
انجام میدادیم ،حمایت میکردند .آقای رشیدیان
پیشــاپیش ما حرکت میکردند و یکــی از دوران
پرافتخار من همکاری با ایشان بوده که مرد اخالق،
صداقت،کاربود.
 zدلخوریحامیاندولتبهحقاست

فرماندار مشــهد در دولت اصالحات با تائید کم
توجهیدولتروحانیبهحامیانشدرمشهدگفت:
حامیان دولت دلخور هستند و تا حدود زیادی نیز
حق دارند،آنان اعتقاد دارند که دولت آنگونه که باید
و شاید به آنها توجه نشان نداده است .من به آنها
حقمیدهمکهدولتبایدبیشتربهحامیانخودکه
در خط مقدم هستند ،هزینه دادند و به راهبردها و
اصولی که دولت مطرح میکند ،معتقدتر هستند،
توجه میکــرد .این کمتوجهی به دالیل گوناگونی
اتفاق افتاده و این نارضایتی وجود دارد و به حق هم
هست.
«در اســتانداری من به عنوان معاون سیاســی
استاندار ابالغ صادر نمیکنم ،زمانی که قصد دارید
فردیرابهعنوانفرماندارانتخابکنید،بایدچندین
خوان طی شود اما جامعه سیاسی تمام این مسائل
را به نام معاون سیاسی مینویسد ،در حالی که من
میتوانم پاسخگوی تک تک انتصاباتم در آموزش
و پرورش باشم اما در اســتانداری اینگونه نبودم و

ممکن بود که فردی که انتخاب میکنم توســط
استاندار ،معاون سیاســی وزیر کشور و وزیر کشور
تاییدنشود».
مدیرکل اسبق آموزش و پرورش خراسان رضوی
گفت:مادرفضایمدیریتسیاسیاستاننتوانستیم
آنگونه که بایسته و شایسته اســت مدیرانی را که
مطلوب خودمان است وارد سیستم کنیم .با توجه
به این محدودیتها ،به اجبار تن به مدیریتهایی
میدادیمکهبااینقواعدسازگارباشد.
zمیزاندخالتنمایندگاندرانتصابات

حسینیبااشارهبهدخالتنمایندگانشهرستانها
در انتصابات گفت :متاســفانه این موضوع رویهای
شده که هم مردم شــهر از نمایندگان خود چنین
خواســتهای دارند که در انتصابات دخالت کنند و
همنمایندگاناینکارراانجاممیدهند،البتهبهجز
مشهد که من مشاهده نکردم نمایندگان مشهد در
انتصاباتدخالتداشتهباشنداماسایرشهرستانها
به این دلیل که خواســته مردم اســت ،رویه شده
که اشتباه است و باید اصالح شــود .وی ادامه داد:
نمایندگان در انتصابات بســیار دخالت میکنند و
میخواهند آنچه که نظر آنها است ،اعمال شود ،ما
نیزقطعانظرنمایندگانرامیگرفتیماماواقعیتاین
بود که در تصمیمگیریها اینگونه نبوده که هرچه
آنهامیگویندانجامدهیم.
 zماجرایسخنرانیعلیمطهری

معاون سیاسی اسبق اســتاندار خراسان درباره
حاشــیه های ســخنرانی علی مطهری در سال
 95گفت :معتقد بودیم زمانی که یک فرد رسمی،
فرزندآقایمطهری،نایبرئیسمجلس،قصددارد
پیرامون موضوعی مذهبی نه سیاســی سخنرانی
کند ،از نظر ما مشکلی برای چنین سخنرانی وجود
ندارد .هیچ نهاد امنیتــی و انتظامی نیز به ما اعالم
نکردهبودکهسخنرانیایشانمشکلدارد.حسینی
ادامه داد :آقای اســتاندار و بنده به دنبال این بودیم
که سخنرانی برگزار شــود ،اما موضوع رای قضایی
پیدا کرد که ما نمیتوانیــم در مقابل رای قضایی
ایســتادگی کنیم .رای داده بودند که نباید در آن
مکان سخنرانی برگزار شود .تصور برگزارکنندگان
این بود که آن مکان مشــکل دارد ،مکان دیگری
خواستندومابیانکردیمکهاگربرایاینمکانرای

قضایی وجود نداشته باشد ،از نظر ما مشکلی ندارد،
اما بار دیگر رای قاضــی مکان جدید را ملغی اعالم
کرد .ما تالش کردیم که هم به دستگاه قضایی و هم
نهادهای دیگر که ممکن است چالش ایجاد شود،
هماهنگ کنیم ،در این رابطه استاندار با رئیس قوه
مقننهوقضائیهنیزتماسداشتند.

 zوزیرشدنمشایعهنبود

وزارت آمــوزش و پرورش شــایعه نبوده ،من به
دولت رفتم ،با آقای جهانگیری صحبت کردم و قرار
بود با آقای روحانی نیز صحبت کنم ،کار رو به اتمام
بــود ،اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و فرد دیگری
انتخابشدکهمانیزخوشحالهستیم.برخیموارد
مانند شهرداری مشهد شایعه بوده ،نه فردی با من
صحبت کرده بود و نه من تمایلی به این کار داشتم
اما شایعه آن مطرح شده بود .شایعه به طور طبیعی
درخصوصافرادیکهدرعرصهسیاسیواجتماعی
هســتند ،وجود دارد و در خصــوص من نیز وجود
داشتهاست.
شایعه شد که من میخواهم استاندار سیستان
و بلوچســتان شوم که شــایعه نبود .بســیاری از
نمایندگان،گروههایسیاسیوآقایموهبتیتالش
زیادیکردندکهمناستاندارشوم،امااتفاقنیفتاد.
 zچرادرسکوترفتم

معاون سیاسی اسبق استانداری خراسان رضوی
درباره نحوه خارج شــدنش از دولت هم گفت :من
معتقدم ما باید به دولت کمک کنیم و نباید رفتن
ما به گونــهای اتفاق بیفتد که برای برخی ســوال
ایجاد شود چرا دولت با همراهان خود این برخورد را
میکند.یکدلیلکهدرسکوتخارجشدم،همین
بود.درفرصتیکهآقایرشیدیانرفتندوهنوزآقای
رزم حسینی نیامده بودند و ما نمیدانستیم که چه
کسی برای اســتانداری انتخاب خواهد شد ،من در
اینفرصتخارجشدمتاکسیمتوجهنشود.

رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانستان(شــعبه
مشهد) یادآور شد :در این فاصله شاهد اتفاق دیگری
مبنی بر انتقال گمرک هرات به اسالم قلعه بودیم که
این مسئله سردرگمیهایی را ایجادکردهبود .درواقع
با توجه به آنکه در گذشــته ،برخی از پرداخت هزینه
هایگمرکیسربازمیزدندومحمولهدرفاصلهمرزبا
هرات (فاصله  120کیلومتری) بدون هزینه گمرکی
منتقل می شد ،دولت افغانستان تصمیم گرفت که
گمرک را در منطقه مرزی مستقر کند .این اتفاق که
حدود یک ماه پیش رخ داد ،ســردرگمی و مشکالت
خاصی را در پی داشت که خوشبختانه در این مقطع
با هماهنگی همــکاران و فعاالن اقتصــادی هرات،
توانستیممشکالتراسامانببخشیم.
سیادت تصریح کرد :مشــکالت دورغارون بسیار
ریشه ای است و لذا نمی توان با یک رایزنی ساده در دو
طرفمرزاینمشکالتراحلوفصلکرد.اینمنطقه
ویژه اقتصادی کماکان در حوزه زیرســاختی و نرم
افزاریبامشکالتیمواجهاستکهاینمسئلهنیازمند
بازنگری،ساماندهیمجددوکاربنیادیناست.
رئیس اتاق مشــترک ایــران و افغانســتان ادامه
داد :کماکان می طلبــد که یک بازنگری همه جانبه
در بخــش های مختلف دوغارون بــا توجه به حجم
زیاد در حوزه ترانزیت صــورت گیرد تا مرز دوغارون
هم بــه لحاظ نــرم افــزاری و هم ســخت افزاری
بازسازی شود.

بورس خراسان

روایت معاون سیاسی امنیتی اسبق خراسان رضوی از فضای سیاسی حاکم و ماجرای انتصاب و استعفایش

راهکارنمایندهمشهد
برای احیای دیدگاههای امام خمینی(ره)

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس گفت:
بازخوانی صحیفه نور در همه بخشها اقدامی
ضروری اســت که به عقیده بنده باید توسط
مسؤوالن ،شــاگردان و یاران امام (ره) انجام
شود.
نصراهلل پژمانفر در گفتوگو با ایســنا ادامه داد  :در دنیای پر پیچ و خم
کنونی باید موضوع استقالل را جدیتر از گذشته بگیریم چرا که با تکیه
براستقاللداخلیطعمتوسعهپایدارورفاهعمومیراچشید.اینکهبرخی
تصورمیکنندبرایرسیدنبهتوسعهورفاهبایددرریلقدرتهایجهانی
قرارداشتهباشند،کامالغلطاست.
پژمانفر در پاســخ به این پرسش که چه کسانی از به فراموشی سپردن
دیدگاههای امام خمینی(ره) و یا تحریف این دیدگاهها سود می برند ،این
طور ابراز عقیده کرد :برخی در داخل امام (ره) را آنچنان در جایگاه بلند و
دست نیافتنی قرار دادهاند که گویا امام نمیتواند الگوی جامعه باشد در
حالی کــه به نظر بنده نباید امام را قاب کنیم و روی طاقچه بگذاریم .امام
شــخصیتی بودند که با مردم زندگی کردند و مشکالت آنان را به خوبی
درکمیکردندودرعمقدل،جانوذهنآنانحضورجدیداشتندوباید
این حضور پررنگ شود .نتیجه بیتوجهی به این مسئله این میشود که
امام به عنوان جریان نقشآفرین در جامعه به حساب نیاید .در این مسئله
عالوه بر عوامل خارجی ،جریانهای ثروت و قدرت بسته به منافعشان به
اینموضوعدامنمیزنند.جریانقدرتبرایبهحداکثررساندنمنافع از
بسترها و زمینههای قدرت سوء میکند و تالش جریان ثروت نیز همواره
این بوده اســت که اجازه ندهد سادهزیستی امام در جامعه نمود و الگوی
مردم باشــد .نماینده مردم مشهد در مجلس در پاسخ به این پرسش که
احیاء و ترویج دیدگاههای حضرت امام خمینی(ره) بر عهده چه کسانی
است و ســکوت این افراد چه خطراتی به دنبال خواهد داشت ،گفت :به
نظر بنده همه دستگاهها در این زمینه مسؤولیت دارند و بیتوجهی آنها
خسران جدی در پی خواهد داشــت .وزارتخانههای آموزش و پرورش،
علوم،بهداشت،همهدستگاههایفرهنگیوصداوسیمادرانتقالاندیشه
و دیدگاههای امام وظیفه دارند عالوه بر آنها دســتگاههای اجرایی نیز در
انتقال روش و منش امام در نحوه اداره حوزههای سیاســی ،اقتصادی و
فرهنگیازطریقاصالحشیوهمدیریتهابهمنصهظهوربرسد.
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تغییرات بورس
در هفته اخیر

دنیای اقتصاد -از این هفته در ســتونی با عنوان بورس
خراســان به اعالم تغییرات شاخص شرکت های مطرح
بورسی استان های خراسان می پردازیم و درصد بازدهی
آنهادرطولهفتهرامنتشرمیکنیم.
جــدول فوق  ،قیمــت پایانــی 5روز اخیــر معامالتی(تاپایان
ســاعت اداری شــنبه )  ،شــرکتهای فعــال در بــورس و
فرابــورس و تغییــر درصد یــک هفته اخیــر آنها را نشــان
میدهد.تغییرمثبتدرمجموعبازدهیبارنگسبزوتغییرمنفی
بارنگقرمزمشخصشدهاستودرصورتبدونتغییربودنرنگ
ستون خاکستری است .بر این اساس سهام شرکت رینگ سازی
مشهدبا 27.31درصدرشددر5روزمعامالتیاخیر،پربازدهترین
شرکتبورسیدرمیانشرکتهایفعالدرخراساناست.
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

خرینگ
(رینگ سازی مشهد)

27.31

2

وتوس
(توسعه شهری توس گستر)

21.44

3

غشان
(شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

14.88

4

غشهد(شهد ایران)

13.02

5

ثشرق(سرمایه گذاری
مسکن شمال شرق)

12.91

6

تبرک(گروه کارخانجات
صنعتی تبرک)

9.87

7

سقائن(سیمان قائن)

9.81

8

سخاش(سیمان خاش)

3.08

9

زبینا(کشاورزی و
دامپروری بینالود)

1.89

10

فخاس(فوالد خراسان)

1.74

11

غشهداب(کشت و صنعت
شهداب ناب خراسان)

1.23

12

خراسان
(پتروشیمی خراسان)

0.61

13

قشیر(قند و شکر قوچان
شیروان و بجنورد)

-2.95

14

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

-13.54

 zهمیشهبهانتخاباتفکرمیکنم

سیدجوادحسینیدرپاسخبهسوالیدربارهاینکه
آیا به انتخابات مجلس فکر می کنید یا نه گفت :بله،
من همیشه به انتخابات فکر میکنم .اکنون نیز به
این موضوع فکر میکنم ،اما به جمعبندی نرسیدم
که شرکت کنم یا نه .اگر شرایط مهیا باشد ،حضور
پیدامیکنم.

امور آگهیهای روزنامه «دنیای اقتصاد» در مشهد

0912 419 86 35

دوشنبه  20خرداد 1398
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گزارش

دنیای اقتصاد از روند صدور مجوزهای صنعتی گزارش می دهد

صدور مجوزها در دوراهی اشباع و رویش

اماباتوجهبهاینکهبسیاریازواحدهایتولیدیصنعتی
عالقه ای ندارند تا از این مشــاوره ها اســتفاده کنند،
بنابرایننمیتوانازاینبخشنیزکمکزیادیگرفت.

zبحران اقتصادی باعث سهولت صدور مجوزها
شده است

در حالیکه شــرایط اقتصادی و سیاســی کشور
دستخوش بحران است ،نگرانی از مماشات در صدور
مجوزها برای ارائه آمارهــای مثبت وجود دارد و این
مســاله می تواند آسیب هایی برای اقتصاد استان ها
به همراه داشته باشد .دغدغه ای که شاید در بعضی
موارد باعث ســهولت صدور مجوزهــا بدون درنظر
گرفتن مخاطرات زیست محیطی و منطقه ای شود
و در آینده باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیر شود.

zکلمهاشباعبرایتولیدتعریفنشدهاست

بالغ بر  2هزار و  600واحد صنفی
تولیدی و صنعتی در شهرک های
خراســان رضوی ساماندهی شده
اند و طی این مدت برای بالغ بر 75
هزار نفر نیز نیز شــغل ایجاد شده
است.این اعدادپاسخمعاونصنایعشرکتشهرکهای
صنعتیخراسانرضویبهخبرنگاردنیایاقتصاداست.
مجید علیخواه در پاســخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا
توسعهصنعتدرخراسانرضویبهنقطهاشباعرسیده
اســت یا خیر؟ می گوید :تولید امری زنده است و هم
رویش دارد و هم کاهــش ،بنابراین نمی توان برای آن
کلمهاشباعراتعریفکرد.

کتال حسینی :در شش ماهه اول سال
 97به  83درصد استعالمات در استان
های کشور پاسخ مثبت داده شده است
و تنها  17درصد جواب ها برای احداث
واحدهای صنعتی ،تولید و خدماتی
منفی بوده است
برای نمونه معــاون فنی محیط زیســت تهران در
اظهارنظری با اشاره به سیاست این سازمان در صدور
با سهولت مجوزها گفته است :در شرایطی که کشور
تحریم است تولید ملی و ایجاد اشتغال وظیفه ملی
اســت و هنگامیکه مقررات و ضوابط این حق را به
تولیدکننده و واحدهای تولیدی میدهند ،به عنوان
نماینده محیط زیســت نمیتوانیم مخالفت کنیم.
مهرداد کتال حســینی در ادامه گفته در شش ماهه
اول سال  97به  83درصد استعالمات در استان های
کشور پاسخ مثبت داده شده است و تنها  17درصد
جواب ها برای احداث واحدهــای صنعتی ،تولید و
خدماتیمنفیبودهاست.
zاین سهولت صدرو مجوزها در حالیست که

بهگفتهشکوهمیرشاهیمدیرکل
دفتر جذب و حمایت از سرمایه
گذاری اســتانداری خراســان
رضــوی و براســاس مصوبات
ســازمان محیط زیســت ،هیچ
مجوز رسمی نمی تواند بدون استعالم از این سازمان
چه در شــهرک های صنعتی و چــه در جاده های

علیرضایی :رشد  ۲۷درصدی صدور
پروانه های بهره برداری واحدهای
صنعتی خراسان رضوی ،افزایش ۱۱
درصدی سرمایه گذاری و  ۹درصدی
اشتغال زایی آنها در سال  97نسبت به
سال  96از جمله آمارهایی است که
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی به آن اشاره می کند

مریم نخعی سعدآباد دنیای اقتصاد -خیلی وقتها وقتی از مسئوالن صنعت درباره عملکردشــان سوال پرسیده می شود ،به ارائه آمار درباره مجوزهای
خبرنگار
صنعتی صادر شده می پردازند ،حتی این موضوع در شروع سال نیز دیده می شود و شاید مسئوالن با آمارها قصد دارند اعالم کنند
حوزهکاریآنهابدونهیچمشکلیپیشرفتهاست.امااینکهاینمجوزهاتاچهمرحلهایپیشرفتهوبهاجراشدنوعملیاتتولیدرسیدهیانه،موضوع
مهمیاست.ازطرفیبسیاریازفعاالناقتصادیمعتقدندصدورمجوزهاخیلیوقتهابدوننیازسنجیصنعتیصورتمیگیرد .اماباتوجهبهمجوزهای
صادر شده در شهرک های صنعتی ،توسعه صنعت می تواند به نقطه اشباع برسد یا خیر؟ آمایش های سرزمینی و مزیت ها و چالش های منطقه ای نظیر
مشکالتمحیطزیستیوآبچهتاثیریبرروندصدورمجوزهاداشتهاستودارد.
مختلف خراسان رضوی صادر شود و حتی نحوه قرار
گرفتن این واحدها در شهرک های صنعتی و جاده ها
نیــز بایــد طبــق مجــوز محیطــی زیســت
باشد.
zرشد  ۲۷درصدی صدور پروانه های بهره برداری
واحدهایصنعتی

رشــد  ۲۷درصــدی صــدور
پروانههایبهرهبرداریواحدهای
صنعتی خراسان رضوی ،افزایش
 ۱۱درصدی سرمایه گذاری و ۹
درصدی اشــتغال زایی آنها در
سال 97نسبتبه سال 96ازجملهآمارهاییاستکه
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراســان
رضوی به آن اشاره می کند و می افزاید :سال گذشته
 ۴۴۳فقــره پروانه بهره برداری صنعتی با ســرمایه
گذاری  ۴۲هزار و  ۱۳۶میلیارد ریال و اشــتغالزایی
 ۹هزار و ۵۰۰نفر در این استان صادر شد.
راضیه علیرضایی با گریزی به آمارهای ســال ،96
بیان می کند :این در حالی است که تعداد پروانه های
بهره برداری صنعتی صادر شــده سال ۱۳۹۶در این

استان  ۳۴۸فقره با ســرمایه گذاری  ۳۷هزار و ۹۹۱
میلیارد ریال و اشتغالزایی 8هزار و ۷۳۰نفر بود.
سهم خراســان رضوی در حوزه پروانه های بهره
برداری صنعتی ســال ۱۳۹۷در کل کشــور از نظر
تعداد ۶درصد ،از نظر سرمایه گذاری7درصد و از نظر
اشتغالزایی  ۹درصد است ،این نکته را رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی در حالی
مطرح می کند که به گفته وی جایگاه این اســتان
در عملکرد سال  ۹۷کشــور از نظر تعداد پروانه های
بهره برداری صادر شــده بعد از استان های اصفهان،
تهران و آذربایجان شرقی رتبه چهارم ،از نظر میزان
ســرمایه گذاری آنها پس از اســتان های هرمزگان
و منطقه ویژه اقتصادی بوشــهر رتبه ســوم و از نظر
اشتغالزایی آنها بعد از استان های اصفهان و البرز نیز
رتبهسوماست.
علیرضایــی ادامه می دهد :اکنــون 5هزار و۷۰۶
واحد صنعتی در خراســان رضوی با سرمایه گذاری
 ۱۹۳هزار و ۷۶۱میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۹۶هزار
و  ۵۴۱نفر وجود دارد که سهم آن از تعداد واحدهای
صنعتی کشور و ســرمایه گذاری صنعتی 7درصد و
اشتغال این بخش 8درصد است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

طرحانتقالآب ازدریایعمان
میتواندبرایکشتزعفران مفیدباشد

zصنعت فشار باالیی به محیطزیست وارد نمی کند

دبیر انجمــن صنایع خراســان
رضویبااشارهبهاینکهصدورمجوز
باید براســاس آمایش سرزمین و
چالش هایی همچون آب و محیط
زیســت باشــد ،به دنیای اقتصاد
می گوید :به نظر می رســد تعداد مجوزهایی که صادر
می شود تعادلی با نیاز کشور ندارد و حتی ممکن است
پایشیهمصورتنگیرد.
امیر مهدی مرادی اعتقاد دارد صنعت فشار باالیی به
محیط زیست وارد نمی کند و می افزاید :این در حالی
است که میزان خودروهای تولید شده یا منازل ساخته
شــده و همه مواردی از این دست در کنار هم می تواند
برایمحیطزیستمشکالتیراایجادکند،امامتاسفانه
اولین جایی که برای ایجاد مشکل برای محیط زیست
موردتوجهقرارمیگیرد،صنعتاست.فعالیتکلینیک
مشاوره کســب و کار که در شهرک های صنعتی آغاز
شده اتفاق خوبی است ،زیرا در آن واحدهای نیمه فعال
و فعال شناسایی می شــوند و برای ادامه درست تولید
مورد مشاوره قرار می گیرند ،این موضوع شاید بتواند به
صدور مجوزهای واحدهای تولیدی مذکور کمک کند
رئیسکمیسیونکشاورزیوآباتاقبازرگانی
خراســان رضوی در واکنش به مطرح شــدن
موضوع انتقال آب از دریــای عمان برای رونق
کشت زعفران گفت :بازار زعفران هنوز به بلوغ
و تکامل خود نرسیده است .اگر چه رشد کمی و
کیفی داشته ولی از نظر ارزآوری و کشت اصولی
درمرحلهتکمیلاست.اگردرکناراینطرحملی،
در جهت سرمایهگذاری اصولی در کشاورزی و
توسعه بازار زعفران حرکت شود ،قاعدتا چنین
طرحهاییبهنفعبازارخواهدبود.
علی شریعتیمقدم در گفتوگو با
خبرنگار دنیای اقتصاد با اشــاره به
تاثیرطرحهایملینظیرانتقالآب
دریــای عمــان بــر کشــاورزی
محصوالتی مانند زعفــران اظهار
کرد :ابتدا باید پرسید آیا توسعه کشت زعفران میتواند
بخشی از هزینههای این طرح را پوشش دهد و به توجیه
اقتصادی آن کمک کند یا خیر؟ الزم به یادآوری است
که آب ،یکی از مســائل اصلی کشــاورزی ماست و با
مشــکالتی برای تامیــن آن مواجه هســتیم .چنین
پروژههاییمیتواندبهکاهشایندغدغهکمککند.
zسرمایه گذاری روی بهرهوری آب مهمتر است

شریعتیمقدمادامهداد:بااینحال الزماستراندمان
آب در بخش کشــاورزی را افزایش دهیم .در واقع باید
پیش از سرمایهگذاری در حوزه آب ،سرمایهگذاریهای
مهمتری برای بهــرهوری از آب صورت گیرد .به عنوان
نمونه در کشت گلخانهای صرفهجویی زیادی صورت
میگیرد و ســرمایهگذاری در این حــوزه میتواند به
بهرهرویآبکمکشایانیکند.
رئیس کمیســیون کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی
خراســان رضوی با بیان اینکه زعفران ارزشمندترین
محصول کشاورزی جهان است ،تصریح کرد :البته باید
به دو نکته توجه کرد؛ نخســت اینکه بازار زعفران ،بازار
محدودی اســت و باید برای افزایش سرانه مصرف آن،
خصوصا در بازارهای خارجی ،تالش مضاعفی صورت
داد.
ویاضافهکرد:دوماینکهدرطرحهایکالناقتصادی

مرادی :میزان خودروهای تولید شده
یا منازل ساخته شده و همه مواردی
از این دست در کنار هم می تواند
برای محیط زیست مشکالتی را ایجاد
کند ،اما متاسفانه اولین جایی که برای
ایجاد مشکل برای محیط زیست مورد
توجه قرار می گیرد ،صنعت است
روزانه یک تعداد واحد تولیدی صنعتی تعطیل می
شوند و در مقابل تعدادی هم مجوز فعالیت دریافت می
کنند،نمیتوانبرایهیچاستانیتوسعهصنعتراقابل
رسیدن به نقطه اشباع دانست ،زیرا این کلمه در صنعت
جایگاهیندارد.
معاون صنایع شرکت شهرک های صنعتی خراسان
رضوی اعتقاد دارد آمایش منطقه ای برای صدور مجوز
واحدهای تولیدی و صنعتی انجام می شود ،البته زمانی
که افراد برای دریافت مجوز اقــدام می کنند ،عواقب
سرمایه گذاری با خودشان است ،اما آنها باید براساس
تقاضای منطقه ای که می خواهند مجوز واحد تولیدی
صنعتی خود را بگیرند ،به ســازمان صنعت ،معدن و
تجارتتوضیحدهند.

علیخواه :روزانه یک تعداد واحد
تولیدی صنعتی تعطیل می شوند و
در مقابل تعدادی هم مجوز فعالیت
دریافت می کنند ،نمی توان برای هیچ
استانی توسعه صنعت را قابل رسیدن به
نقطه اشباع دانست ،زیرا این کلمه در
صنعتجایگاهیندارد
باید زنجیره تولید محصوالتی که ارزش زیادی دارد نیز
مد نظر قرار گیرد .توجه به زنجیره ارزش که بخشی از
آن در تولید محصوالت جانبی اســت ،میتواند مکمل
طرحهای ملی ما باشــد .به همین جهت ضروری است
برای بازار زعفران و توســعه آن به صورت همزمان کار
شود.هماکنونزعفرانگردشمالیناچیزیدارد.بخش
عمدهای از زعفران ما به چند بازار مانند چین ،امارات و...
صادر میشود .از دیگر سو افزایش نرخ ارز نیز قیمت این
محصول را در بازارهای جهانی کاهش میدهد که این
یک حســن و یک عیب دارد؛ حسن آن رقابتیتر شدن
فضای بازار و عیب آن ارزش افزوده کمتر است.
zهزینه انتقال باعث استفاده منطقی از آب می شود

شریعتیمقدم خاطرنشــان کرد :اگر به طرحهایی
مانند انتقال آب از دریای عمان با دید مثبت نگاه کنیم،
درمییابیم هنگامی که بهای تمام شده آب منتقل شده
از دریای عمان باالتر میرود .این مســاله ما را به سمت
استفاده منطقیتر از آب سوق خواهد داد .بخشی از این
استفاده منطقی میتواند در کشت گلخانهای و بخشی
همدرکشتمنطقیزعفرانمتبلورشود.
رئیس کمیســیون کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی
خراسان رضوی تاکید کرد :بازار زعفران هنوز به بلوغ و
تکامل خود نرسیده اســت .اگر چه رشد کمی و کیفی
داشــته ولی از نظر ارزآوری و کشت اصولی در مرحله
تکمیل اســت .اگر در کنار این طــرح ملی ،در جهت
سرمایهگذاریاصولیدرکشاورزیوتوسعهبازارزعفران
حرکت شــود ،قاعدتا چنین طرحهایی بــه نفع بازار
خواهدبود.

شریعتیمقدم:اگربهطرحهاییمانند
انتقال آب از دریای عمان با دید مثبت
نگاه کنیم ،درمییابیم هنگامی که بهای
تمام شده آب منتقل شده از دریای
عمان باالتر میرود .این مساله ما را به
سمت استفاده منطقیتر از آب
سوق خواهد داد

خبر
مدیرعاملشرکتشهرکهايصنعتياستانخراسانرضويخبرداد

برگزاریکلینیککسبوکار
مشکالتواحدهایصنعتیخراسانرضوی

دنیــای اقتصاد -مدیرعامل شــرکت
شهرکهاي صنعتي خراسان رضوي از
برگزاری نخستین کلینیک کسب و کار
بررسی مشــکالت واحدهای صنعتی
استانخبرداد.
مسعود مهدي زاده مقدم در نخســتین نشست این کلینیک،
اظهار کرد :با توجه به تفویض اختیاری که توســط استانداری به
شرکت شهرکهاي صنعتی برای عارضه یابی واحدهای صنعتی
راکد و نیمه فعال در استان شده بود ،نخستین کلینیک کسب و کار
استان برگزار و مشکالت واحدهای صنعتی بررسی شد.
وي افزود :واحدهایی که مشــکلی دارند ،فــرم خود اظهاری را
تکمیل و در گروه های کارشناســی مربوطه با حضور مدیر واحد
بررسی می شوند و با احصای نیازها ،برنامه های بهبود آنها تعیین
و اولویت بندی می شود .مهدي زاده مقدم ادامه داد :برای مسائل
و مشکالتی که مربوط به دستگاه های اجرایی است موارد در ستاد
تسهیل مطرح و حداکثر مساعدت صورت خواهد پذیرفت ،اجرای
سایر برنامه ها بر عهده مدیریت واحد می باشد.
zاهدافکلینیککسبوکارخراسان

مديرعامل شــرکت شــهرکهاي صنعتي خراســان رضوي
خاطرنشان کرد :از اهداف کلینیک کســب و کار استان ،افزایش
بهره وری ،احصای نیازها ،ایجاد تغییرات الزم برای افزایش رقابت
پذیری در بازارهای داخلی و خارجی ،نوسازی و بازسازی ساختار
واحدها ،خود اتکایی صاحبان صنایع و توانمندســازی واحدهای
صنعتی و تولیدی است .مهدی زاده گفت :کلینیک های کسب و
کار برای واحدهای خارج از شهرکها و نواحی صنعتی نیز تشکیل
می گردد که این امر ارتباط بین صنعتگران خارج از شــهرکها و
داخل شهرکها را عمیق تر می کند و واحدهای صنعتی خارج از
شهرکها می توانند ارتباط مطلوبی در جهت مسائل خود داشته
باشند و از مجموعه شــهرکها و نواحی صنعتی کمک بگیرند تا
مسائل آنها رفع شود و موجب توسعه تولید و اشتغال شود.
وی در پایان گفت :در نخســتین نشست کلینیک کسب و کار
اســتان  15واحد صنعتی عارضه یابی و مشکالت آنها بررسی شد
و مدیران واحدهای صنعتی متقاضی استفاده از خدمات کلینیک
کسب و کار می توانند به حوزه معاونت صنایع کوچک این شرکت
مراجعهکنند.
معاونمحیطزیستانسانیسازمانحفاظتازمحیطزیستکشور
درخواستکرد

لزومتامینآبخارجازحوزهآبریزدرسنگان
دنیای اقتصاد -معاون محیطزیست انسانی
ســازمان حفاظت از محیطزیست گفت:
توصیه ما این است که تامین آب مورد نیاز
صنایع معدنی سنگان ،خارج از حوزه آبریز
باشد.
بهگزارشایسنامسعودتجریشیدرحاشیهنشستمشترکبامدیران
معادن و صنایع فوالدی معادن سنگ آهن سنگان خواف گفت :توسعه
منطقهای و هر نوع فعالیت صنعتی حتما عــوارض دارد و نباید انتظار
داشته باشــیم که یک فعالیت کارخانهای صورت بگیرد و هیچ عوارض
زیستمحیطینداشتهباشد.مهمترینکاریکهمیتوانکردشناسایی
و رفع عوارض و ارتقای بار مثبت و کاهش بار منفی زیستمحیطی یک
واحدصنعتیاست.
تجریشــی بیان کرد :برای انجام تعهداتی که صنایعی دارای مجوز
ارزیابی زیستمحیطی حول محور آب دارند ،یک مصوبه هیات وزیران
داریم که این آب باید خارج از حوزه آبریز تامین شود و یا اگر از حوزه آبریز
داخلیتامینمیشودمراحلقانونیراطیکند؛یعنیاگربخواهندمجوز
چاهکشاورزیرابخرندقانونمشخصکردهکهکشاورزنبایدضررکندو
بایدچاهدایر،دارایپروانهبهرهبرداریوبدونتغییرکاربریباشد.
وی گفت :تمام کارخانهها به لحاظ مســائل آلودگی هوا برای کنترل
گردوخاکبهاستفادهازباالترینتکنولوژیهاموظفهستندکهحدود
نیمی از کارخانهها این موضــوع را رعایت کردند و بقیه در حال تجهیز
کارخانههاهستند.
تجریشیدرموردباطلههایاهمانموادجامدباقیماندهنیزگفت:مقرر
شدمعادنیکهباطلههارارهاکنند،بستهشوندومستنداتاقداماتانجام
شدهرابرایرفعمشکلباطلههاتایکماهآیندهبهسازمانمحیطزیست
کشور ارسال کنند .در حال حاضر در معادن سنگ آهن سنگان بالغ بر
 40معدنپالسریو 7شرکتصنایعفوالدیبهفعالیتهایاستخراجو
فرآوریسنگآهنمشغولهستند.

مصرفبیشاز ۵میلیاردمترمکعبآب
در حوزه کشاورزی

ایسنا -رئیس بخش فنی و مهندســی تحقیقات و آموزش
کشاورزی خراسان رضوی گفت :در سال  96حدود  ۵میلیارد و
 ۲۲۳میلیونمترمکعبآبمصرفشدهوآمارسال 97بهصورت
رسمیازطریقشرکتآبمنطقهایاعالمنشدهاست.
ابوالقاسم حقایقی در نشست خبری دومین جشنواره ملی روز مزرعه
اظهار کرد :در سالیان گذشــته به موضوع آب به خوبی پرداخته شده و
به دلیل اهمیت آن ســرمایهگذاریهای خوبی در این زمینه در استان
و کشور صورت گرفته که از جمله میتوان به توسعه سامانههای نوین
آبیاری ،انتقال آب با لوله ،توســعه کشــتهای گلخانهای ،اصالح الگو
کشــت ،یکپارچهســازی اراضی و منابع آبی و ایجاد سایبان در باغات
اشاره کرد .وی ادامه داد :هوشمند سازی آبیاری رویکرد جدیدی است
کهدرکشوربهآنپرداختهمیشودوموضوعآیندهنگارانهایاستوباید
در ســالهای آینده به این موضوع وارد شویم .این شیوه در دنیا قدمت
زیادی ندارد و باید با یکسری تجهیزات الکترونیکی،مخابراتی ،سخت
افزاری و نرم افزاری بتوانیم برآورد دقیقی از نیاز آبی را تهیه و این نیاز را به
برنامهآبیاریتبدیلکنیم.
رئیس بخش فنی و مهندسی تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان
رضوی ادامه داد :سطح زیر کشت باغی و زراعی ،در سال ۹۶حدود۷۶۰
هزار هکتار اســت که از این حدود ۴۸۰هزار هکتــار آن زراعی و ۲۸۰
هزارهکتارآنباغیاست.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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zبالغ بر  18هزار نفر در استان بیمه بیکاری دریافت
میکنند

محمد سنجری ،مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان با بیان
اینکه بیمه بیکاری یک حمایت
اجتماعی به شمار می آید و نگاه ما
این است که این چرخه حمایتی
باید به درستی اتفاق بیافتد و ما نیز باید در قالب قانون
عمل کنیــم ،گفت :قانــون مکلف کرده اســت که
کارفرمایان سه درصد حق بیمه بیکاری را بپردازند و ما
نیز به عنوان امانتدار ملزم به حفاظت از این سه درصد
هستیم و حساســیت ها در این زمینه بسیار باالست.
تاکیدمابررعایتحقاستواینکههماکنونبالغبر18
هزار نفر در اســتان بیمه بیکاری دریافت می کنند،
نشانمیدهدکهمشکلیدراینزمینهوجودندارد.
در ایــن میــان اختالفاتی نیز میان شــرکتهای
مهندســی مشــاور و تامین اجتماعی وجــود دارد.
شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکار به دو صورت
حق بیمه بیکاری خــود را پرداخت میکنند یا همراه
با لیست بیمه یعنی ســه درصد از کل حق بیمه برای
بیمه بیکاری پرداخت میشــود و یا از محل قرارداد
کســر میشــود .یعنی  1/6از حق بیمــه برای بیمه
بیکاری پرداخت میشود و پرداخت این حق بیمه نیز
بر عهده پیمانکاران است .براساس قانون بیمه بیکاری
این حق بیمه باید به کارگرانی کــه بدون میل و اراده
خود بیکار میشــوند تعلق بگیرد اما سازمان تامین
اجتماعی و وزارت کار برای این شــرکتهای مشاور
محدودیتهایی را اعمال میکنند و معتقدند به دلیل
اینکه نیروها در پروژه مشــغول به کار هستند و زمان
اتمامکارخودرامیدانندبنابراینمشمولبیمهبیکاری
نمیشوند؛ زیرا بیکاری آنان با میل و اراده آنان است.
zنپرداختنبیمهبیکاریخالفقانوناست

برای بررســی جزئیات بیشتر و آگاهی از مشکالت
مهندسان مشــاور و کارفرمایان به سراغ عباس غيب
دوست ،دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی
رفتیم .غیب دوست میگوید :مهندسان ساختمان و
کارگران ساده طبق تعریفی مشخص کارگر محسوب
میشــوند و طبق گفته ســازمان تامین اجتماعی و
وزارت کار به دلیل اینکه کارگران در پروژه مشغول به
کار هستند و از زمان اتمام پروژه آگاه هستند مشمول
بیمه بیکاری نمیشوند .اما این حرف اشتباه است زیرا
پروژهها ممکن است متوقف ،فســخ و یا مدت زمان
آن تمدید شــود و در این زمان کارگران بدون میل و
اراده خود بیکار میشوند ،اما بیمه بیکاری به آنها تعلق
نمیگیرد.
ویمیافزاید:زمانیکهحقبیمهتوسطماپرداخت
میشود ،استفاده از حمایتهای بیمه بیکاری تا زمان

سنجری :ملزم به حفاظت از  3درصد
بیمهبیکاری هستیم و اینکه بالغ بر
 18هزار نفر در استان بیمه بیکاری
میگیرند ،نشان میدهد که مشکلی
در این زمینه نیست

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

کارفرمایان  3درصد «بیمه بیکاری» می پردازند ،بیمه بیکاری به همه کارگران بیکار پرداخت نمی شود

بیمهای «بیمه بیکاری»

مریم نخعی سعدآباد دنیای اقتصاد -مالک اصلی برقراری حمایتهای قانونی از بیمهشدگان بیکار ،غیر ارادی بودن بیکاری است .بنابراین کارگری که
خبرنگار
به میل خود ترک کار کرده باشد ،از شمول حمایت این قانون خارج است .تشخیص ارادی و غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر
عهده کمیتهای متشکل از نمایندگان اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است و شعب تامین اجتماعی بر اساس معرفی ادارات
تعاون،کارورفاهاجتماعی،درخصوصبرقراریمقرریبیمهبیکاریبرایبیمهشدگاناقداممیکنند.دراینمیانبرپایهقانونکار،کارگرانساختمانی
به دلیل نوسانات کاری ،موقتی بودن کار ،پرداخت مستقیم حقبیمه توسط خود کارگر ،فقدان ابزار الزم برای کنترل اشتغال و بیکاری فرد بیمهشده،
مشمولمزایای«بیمهبیکاری»نمیشوندوسهدرصدحقبیمهمربوطبهبیمهبیکارینیزازاینافراددریافتنمیشود .باوجوداینکهدربخشساخت
و ساز خراسان رضوی پیمانکاران طرف قرارداد دستگاههای اجرایی ،تعدادی از شرکتهای تاسیساتی ،ساختمانی و مشاوران مختلف این سه درصد
بیمهبیکاریرابهحسابصندوقبیمهبیکاریپرداختمیکننداماشفافیتالزمبرایبرخوردارینیرویکاردرمواقعیکهکارگاهتعطیلویاحجمکار
کاهش پیدا می کند وجود ندارد و در عمل بسیاری از این افراد نمیتوانند از حمایتهای بیمه بیکاری و تامین اجتماعی استفاده کنند .زمانی که قانون
بیمهبیکاریتصویبشد،تقریبا 90درصدکارگرانبهصورترسمیو 10درصدبهصورتقراردادیدربنگاههایاقتصادیمشغولبهکاربودندامابعداز
گذشتزمانوبهدلیلناپایداریهایایجادشدهدربنگاههایاقتصادی،اینفرمولبرعکسشد،یعنیتنها10درصدکارگرانرسمیو90درصددیگربه
صورتقراردادیمشغولبهکارشدند.پسازتغییرفرمول،انعطافهاییدرسازمانتامیناجتماعیووزارتکارلحاظگردیدکهبهعنوانمثالدرپایان
قرادادباماهیتکاردائمو یکسالسابقهکارمیتوانازبیمهبیکاریاستفادهکرد.
یافتن کار جدید حق قانونی کارگر است اما متاسفانه
این موضوع را قبول نمیکنند و اســتدالل آنها این
است که به دلیل اینکه حق بیمه شــما از کد  409و
 410ردشده،تحتبیمهبیکاری قرارنخواهیدگرفت.
این درحالی است که حق بیمه دریافت میشود ولی
خدماتی ارائه نمیشود و این امر به نحوی خالف قانون
است.
عالوه بر موضوع مطرح شده،موضوع کارگران دفاتر
مشاورهنیزازدیگرمعظالتموجوددراینزمینهاست.
سنجری معتقد است که مشکلی برای برقراری بیمه
برای این افراد وجود نــدارد اما مواردی وجود دارد که
مشاوران آن را رعایت نمیکنند .از جمله موارد مورد
اختالف این دو بخش ،محل پروژه اســت .مشاوران،
محل کار کارگــران را مبتنی بر دفاتر ســاختمانی
میدانند درحالی که این موضوع خالف قانون اســت
و بیمه کارگران باید در محل پروژه رد شود.
دبیرانجمنمهندسانمشاوردراینبارهخاطرنشان

طرح«یادایامدانشجویی»مجوزندارد

دنیای اقتصاد -مدیر دفتر ریاســت و
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد
با اعالم اینکه هــر فعالیتی در محیط
دانشگاه فردوسی نیازمند گرفتن مجوز
اســت ،گفت :طرح بنیاد دانشــگاهی
فردوسیبانام«یادایامدانشجویی”بدون
هماهنگی با دانشــگاه و سیر مراحل
قانونیاعالنشدهاستومجوزندارد.
به گــزارش ایرنا در ایام تعطیــات عید فطر
اطالعیهایباعنوانطرح«یادایامدانشجویی»
با نشــان بنیاد دانشــگاهی فردوسی و شبکه
حامیان دانشــکده مهندســی در شبکههای
مجازی منتشر شد که طی آن به دانشجویان
و دانش آموختگان پیشــنهاد شده بود با واریز
مبالغی به شماره حساب درج شده در اطالعیه،
یادگاریازخوددرایندانشکدهبهجایگذارند
و ایــن یادگاریها مــوارد متنوعی از نیمکت
پارکی ،پالک فلزی ،درخــت ،باغچه ،راهرو و
بوستانراشاملمیشد.
عادل ســپهر با تاکید بر اینکه دانشگاه نسبت
به این طرح معترض است و پاسخ قانع کننده
صادر کنندگان اطالعیه را خواســتار اســت
افزود :چنین طرحهایــی در دنیا برای جذب و
دریافت هزینه مرسوم است و حتی در بعضی
از بیمارســتانهای وابســته به دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد افراد خیر بعضی از تختهای
بیمارستانیولوازمتخصصیراازمسیرقانونی
ویاوقفدراختیارگرفتهاند.
وی ادامــه داد :حتی ایــن روش در بعضی از
دانشگاههای بزرگ دنیا نیز مرسوم بوده است
و با نام گذاری ساختمانها و یا نصب پالکهایی
به نام افراد شــاخص در راستای تأمین هزینه
فعالیتهایی انجام شده است .بنیاد دانشگاهی
فردوســی که این اطالعیه را صادر کرده است
مؤسســهای علمی ،فرهنگی ،غیرسیاســی،

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

غیرانتفاعی،عامالمنفعهومستقلازتشکیالت
رسمی دانشگاه فردوسی مشــهد است که با
اهداف خیرخواهانه از ســال  ۱۳۸۳نسبت به
جلب مشــارکت و کمکهــای مردمی اقدام
میکند.
وی ادامه داد :دانشــگاه فردوسی مشهد برای
تأمینهزینههایخودازمسیرهایتعریفشده
قانونی نسبت به جذب حمایتهای مالی اقدام
میکند و حتی وقفهایی نیز در دانشــگاه
فردوسی مشهد انجام شده ولی تاکنون چنین
طرحی در هیأت رئیسه دانشگاه مطرح نشده
استکهنسبتبهآننظرموافقیامخالفاعالم
شود.
zاطالعیه بدون هماهنگی با بنیاد فرهنگی
فردوسیمنتشرشدهاست

مدیر بنیاد دانشگاهی فردوسی هم در این باره
به ایرنا گفت :حدود یک ســال قبل مسئوالن
دانشکدهمهندسیدانشگاهفردوسیمشهددر
تماس با این بنیاد ،جذب حمایت مالی خیرین
بهدانشکدهمهندسیراخواستارشدند.
علیرضا ناظری افزود :توافقنامهای بین بنیاد
دانشگاهی فردوسی و شبکه حامیان دانشکده
مهندسی منعقد شد و در آن اعالم شد که بنیاد
میتواند شماره حسابی را به منظور کمک به
آن دانشــکده در نظر بگیــرد و پیش بینی
شد که برداشت از آن حساب با تقاضای رئیس
دانشکدهوبهامضادونفرازمدیرانبنیادخواهد
بود .وی اظهار کرد :در زمان تعطیالت عید فطر
این اطالعیه از سوی شبکه حامیان دانشکده
مهندسیدرفضایمجازیمنتشرشدوازصبح
امروز هر چه با رئیس دانشــکده تماس گرفته
میشود در دسترس نیستند که پاسخگوی ما
باشند و به همین علت در حال تکمیل نامهای
برای توضیح شــرح ماوقع خطاب به ریاست
دانشگاهفردوسیمشهدهستیم.

می کند :مهندســان مشــاور شــرایط متفاوتتری
نســبت به دیگر کارفرمایان دارند و دارای نیروهایی
در حوزههای مختلف هســتند .همچنین حق بیمه
در این انجمن در شــعبه مرکزی پرداخت میشود اما
در گروههای دیگر لیســت بیمه در محل پروژه بسته
میشود.یعنیاگرپروژدرشهرنیشابورباشد،حقبیمه

پژوم :سازمان تامین اجتماعی
در صورت مواجه با مشکالت و
معذوریتهاییهمچونکمبوداعتبار
یا مشکل در نقدینگی ،با توجه به
شرایط کنونی جامعه که بیشترین فشار
بر طبقه و دهک پایین جامعه است ،باید
بیمه بیکاری را پرداخت کند

در نیشابور پرداخت میشــود اما ما حق بیمه تمامی
پروژهای سراسر کشور را از شعبه نمایندگی پرداخت
میکنیم.
محمود پژوم ،رئیس هیات مدیره
انجمنانبوهسازانخراسانرضوی
نیزبانقدعدمتعلقبیمهبیکاریبه
کارگران پس از بیکاری بدون میل
و اراده آنان می گوید :درگذشــته
اگربههردلیلیکارگاهتعطیلویاپروژهمتوقفمیشد،
کارگران میتوانســتند از حق بیمه بیکاری استفاده
کنند و مشکلی نیز از این بابت وجود نداشت اما امروز
بنابهدالیلیمحدودیتهاییاعمالشدهاست.سازمان
تامیــن اجتماعی در صــورت مواجه با مشــکالت و
معذوریتهایی همچون کمبود اعتبار یا مشــکل در
نقدینگی،باتوجهبهشرایطکنونیجامعهکهبیشترین
فشــار بر طبقه و دهک پایین جامعه است ،باید بیمه
بیکاریراپرداختکند.

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

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :
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دراینخصوصدبیرخانهشورایگفتوگویدولتو
بخشخصوصیکههرهفتهمشکالتتولیدکنندگان
و فعاالن اقتصادی را بررسی و راهکارهایی به شورای
گفتوگو پیشــنهاد میدهد ،در آخرین جلسه خود
در ســال  ،97برای تعیین تکلیف کارگران شاغل در
پروژههای ســاختمانی بهویــژه پروژههای مرتبط با
دستگاههایپیشنهادیارائهکردهاست.
علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه
شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی ،در خصوص جزئیات
این پیشــنهاد به دنیای اقتصاد
می گوید :پس از ورود این موضوع
به دبیرخانه توافقهایی صورت گرفت که در وهله اول
در مــواردی که کارگران بــدون میــل و اراده بیکار
میشوند باید از بیمه بیکاری اســتفاده کنند و الزم
استمصادیقبیکاریبدونمیلوارادهمشخصشود.
لبافی در خصــوص توافقات مصادیق بیمه بیکاری
ادامــه می دهد :اگر در یک پــروژه عمرانی متعلق به
دســتگاه اجرایی یا نهاد عمومی به هر دلیلی بودجه
تخصیص نیابد یا تخصیص کمتر از آنچه باید باشــد،
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از دستگاه اجرایی
کارفرما اســتعالم میگیرد و پس از احــراز موضوع
کارگران بیکار شــده را مشــمول دریافت حق بیمه
اعالم میکند .یکی دیگر از مصادیق بدون میل و اراده
هنگامی است که به تشخیص کمیته دونفره ،پروژه به
دلیلبروزحوادثغیرمترقبهنظیرسیلوزلزلهتعطیل
شده باشد .این کمیته دونفره شامل نمایندگان اداره
کل کار و سازمان تأمین اجتماعی است که در اداره کل
کارمستقراست.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی با اشــاره به نیروهای کاری کــه در دفاتر
شرکتهای مهندسان مشاور ،شــغل موقت دارند،
می گوید :این افراد چون کد فعالیت موقت در لیست
بیمهشان رد میشــد ،نمیتوانستند از بیمه بیکاری
استفادهکنند.تصمیماعضایجلسهلحاظنکردناین
کدبود،بهاینصورتکهنیروهایبیکارشدهدرکمیته
دونفره بررســی و اگر هر کدام از موارد باال محرز شد،
مشمولدریافتبیمهبیکاریشوند.
اگر دلیل بیکاری کارگر ساختمانی موردی غیر از
موارد باال بود ،ماجرا به مراجع حل اختالف مندرج در
قانون کار که در ادارات کار مســتقر هستند منعکس
میشــود و در صورتی که بیکاریِ بدون میل و اراده،
تشــخیص داده شود کارگر ،مشــمول دریافت بیمه
بیکاریمیشود.

غیبدوست :زمانی که حق بیمه
توسط ما پرداخت میشود ،استفاده از
حمایتهای بیمه بیکاری تا زمان یافتن
کار جدید حق قانونی کارگر است اما
متاسفانه این موضوع را قبول نمیکنند
این درحالی است که حق بیمه دریافت
میشود ولی خدماتی ارائه نمیشود و
این امر به نحوی خالف قانون است

پرده برداری نماینده مشهد از جریان های قدرت که به اسم خصوصی سازی شرکت ها را تصاحب کرده اند

پشت پرده واگذاری «ایران ایرتور»

دنیای اقتصاد -عضو کمیســیون
فرهنگی مجلس شــورای اسالمی،
ضمن انتقاد از نحوه واگذاری شرکت
«ایران ایرتور» ،گفت :این شرکت500
میلیاردتومانمیارزد،اما34میلیارد
تومان آن هم بهصورت اقساط واگذار
میشود.
بهگــزارش خبرگزاری
فارس ،عضو کمیسیون
فرهنگیمجلسشورای
اسالمی ضمن اعتراض
بهنحوه واگذاری شرکت
هواپیمایی«ایرانایرتور»کهمرکزیتآندر
مشــهد اســت ،اظهار کــرد :بخشهای
مختلفــی ب ه اســم خصوصیســازی به
جریانهــای قــدرت و صاحبــان نفوذ و
ارتباطاتواگذارشدونتیجهآنهماینشد
که بخشهای قابل توجهی بیتالمال در
ظاهر بهبخــش خصوصی ،امــا در واقع
بهصاحبانرانتوقدرتواگذارشد.

تصویری از هواپیمای ایرباس  A300-600هواپیمایی ایرتور در فرودگاه مهرآباد

نصراهللپژمانفرادامهداد:ازجملهمیتوان
بهنحوه واگــذاری ابزار مهدی ،بخشهای
واگذار شده نیروگاهها و بعضی پروژههای
بزرگ کــه بعضا هــم حاکمیتــی بود،
اشــاره کرد .وی با اشــاره بهاینکه یکی از
واگذاریها موضوع واگذاری شرکت«ایران
ایرتــور» بود ،تصریح کرد :این شــرکت با
قیمت حدود  34میلیــارد تومان در یک
پرداخت سه ســاله واگذار شد که هنوز که

هنوزاست،اینمبلغازسویخریدارانواریز
نشــده اســت .پژمانفر اضافه کــرد :این
واگذاری با این قیمــت در حالی که طبق
گفته وزیر وقت راه (تنها برند یک شرکت
هواپیمایی بیــش از  500میلیارد تومان
ارزشدارد)،صورتگرفتهاست.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس
شورای اســامی افزود :این در حالی است
کهشرکتایرانایرتوردارایپنجهواپیمای

خبر مرتبط

شرکتهواپیماییایرانایرتور یکشرکتهواپیماییخصوصیایرانیاستکه
درسال۱۳۵۱توسط ایرانایر راهاندازیشد .خطوطهوایی آنمیانتهرانودیگر
شهرهای ایران و چند کشور آسیای میانه برجا است .پایگاه اصلی آن فرودگاه
بینالمللیمشهد استو 8هواپیمایعملیاتیداردکهازآنجمله 2فروندپرنده
پهن پیکر ایرباس A300-600را در نیمه دوم سال  97از شرکت ماهان خریداری
کردهاست.اینشرکتجزو۵شرکتهواپیماییعضویاتادرایراناستکهازسال
 ۱۳۹۵به عضویت رسمی این سازمان درآمده است .فعالیت پروازی ایران ایرتور
از سال ۱۳۷۱شروع و شهر مشهد مقدس به عنوان مرکز عملیات پروازی انتخاب
و بدین ترتیب ارتباط هوایی مستقیم مشهد با ۱۳مرکز استان میسر شد .عالوه

ام.دی و همچنیــن دارای اراضی امالک و
مســتغالت بود و تعداد زیادی هواپیمای
«توپولف» داشــت و امــوال و داراییهای
دیگری داشت که همه آنها به 34میلیارد
تومان فروخته شد و همانطور که گفتم،
پرداختنشدهاست.
وی ضمن بیــان اینکه بنــده در قالب
شــکایت از نحو واگذاری ،ایــن موضوع را
پیگیری کردم ،خاطرنشــان کرد :پرونده
هنوز در دستگاه قضا در حال بررسی است،
البتــه در ادامه کار هم نســبت بهطوالنی
شدنروندرسیدگیاعتراضخودمرااعالم
کردم و امیدوارم در دوره ریاست جدید قوه
قضائیهاینموضوعتعیینتکلیفشود.
پژمانفر تاکید کرد :حتما و مصرا ً پیگیر
شکایتم در رابطه با نحوه واگذاری شرکت
هواپیمایی «ایران ایرتور» هستم و بهتعبیر
امیرالمومنین «چنانچــه این داراییها در
مهریهزنانشانهمرفتهباشد،ماایناموالو
داراییرابهبیتالمالبازمیگردانیم».

بر آن مسئولیت انجام  ۵۵درصد از پروازهای حج عمره و حج تمتع از شهرهای
مختلف و پروازهای منطقه ای مانند دمشــق ،استکهلم ،مسکو ،عشق آباد و
تاشکند را با استفاده از  ۲۶فروند هواپیما برعهده داشت .بعد از بحث خصوصی
سازیدراواخردهه،۱۳۸۰اینشرکتکهتاسال،۱۳۸۹یکیازشرکتهایدولتی
محسوبمیشد،براساس اصل ۴۴قانوناساسی،ازابتدایسال ۱۳۹۰بهشرکت
تعاونی چند منظوره هسایار که یکی از زیرمجموعههای وزارت دفاع ایران بود،
واگذار شد؛ ولی به دلیل برگشــت خوردن ۴چک پرداخت متوالی این شرکت،
این واگذاری لغو و مزایده دیگری در  ۵دی  ۱۳۹۴انجام شد که به موجب آن ،این
شرکتهواپیماییبهبخشخصوصیواگذارشد.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

سوالازوزیردربارهعملکردسازمانصمت
خراسانرضوی

دنیایاقتصاد-نمایندهتایباد،تربتجاموباخزردر
مجلس شورای اسالمی گفت :وزیر صمت در باره
مدیریت ضعیف بخش صنعــت ،معدن و تجارت
خراسانرضویپاسخگوباشد.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفتوگو با قدس آنالین
گفت :وضعیت مدیریت حوزه بخش صنعت ،معدن و تجارت اســتان خراسان
رضویبسیارضعیفاست.رحیمیتصریحکرد:علیرغمآنکهچندبارضعفها
 ،مشــکالت و نارضایتی های فعاالن در مورد مدیریت این حوزه را به استاندار
اعالم کرده ایم ولی مشــخص نیســت که چرا دراین زمینه رسیدگی صورت
نمیگیرد .سخنگوی مجمع نمایندگان اســتان خراسان رضوی با بیان اینکه
وضعیت صنایع خراسان رضوی در شان این استان نیست ،افزود :پس از اینکه
برای رسیدگی به این موضوع در اســتان به نتیجه ای دست پیدا نکرده ایم در
مرحلهبعدبهسراغوزیرصمتخواهیمرفتواینموضوعرابهعنوانیکمطالبه
جدی از وی دنبال خواهیم کرد تا در این باره پاســخگو باشد و تصمیم جدی و
فوریگرفتهشود.
نماینده تایباد ،تربت جام و باخزر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
تمام مدیریت برخی مدیران اســتان در ارائه آمار خالصه می شود ،بیان داشت:
ضعفدرمدیریتبرخیازحوزههایاستانمشهوداستواینبهخاطراناست
که افراد متخصص و با دانش در این حوزه ها بکار گرفته نشده اند که خسارت و
هزینهادامهاینرویکرد بیشترازهمهمتوجهمردمخواهدشد.

آغازمجددپروازمشهد-تاجیکستان

ایسنا-مدیرکلفرودگاههایخراسانرضویگفت:
پروازمشهد-تاجیکستانپنجشنبههفتهگذشته
ازسرگرفتهشدویکروزدرهفتهانجاممیشود.
محمد باقر قاسمزاده افزود :پروازهای مشهد  -دوشنبه
تاجیکستان که طی چند ماه قبل متوقف شده بود ،از پنج
شنبهگذشتهازسرگرفتهشدواولینپروازاینمسیردیروزباهواپیمایبوئینگ
 ٧٣٧با ۹۰مسافرازمشهدبهدوشنبهتوسطشرکتهواپیماییوارشانجامشد.
وی تاکید کرد :در برخی رسانهها به اشتباه منتشر شده که پرواز در این مسیر
چندســال متوقف بوده اســت؛ در حالی که این پرواز از سال گذشته متوقف
شدهبود.
مدیرکل فرودگاههایخراسانرضویگفت:پرواز یاد شدهروزهایپنجشنبه
ساعت ٩از مشهد و ساعت ١٣همان روز از دوشنبه تاجیکستان انجام میشود و
شرکتوارشبراینخستینباردراینمسیرپروازیفعالشدهاست.
پیش از این دو شــرکت هواپیمایی «آسمان» و «تاجیک ایر» در مسیرهای
مشهد  -دوشنبه و دوشنبه به تهران پرواز داشتند که از سال گذشته این پروازها
قطع شده بود و مســافرانی که قصد عزیمت از ایران به تاجیکستان یا بالعکس
را داشتند ،باید از مسیری غیرمســتقیم و از طریق کشورهای ثالث مسافرت
میکردند که عالوه بر افزایش هزینه سفر ،موجب طوالنی شدن زمان سفر نیز
میشد.
فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد پس از فرودگاه مهرآباد تهران
دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که به طور میانگین روزانه ۱۸۰پرواز و در
زماناوجمسافرتهاروزانهتا ۲۵۰پروازورودیوخروجیدرآنانجاممیشود.

مدرسهمختلطمشهدویژهاتباعخارجیاست

ایرنا  -مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی
گفت :مدرسه مختلطی که در مشهد فعالیت دارد
یکمجتمعآموزشیویژهاتباعکشورهایخارجی
است .قاسمعلی خدابنده افزود :این مدرسه که در
قالبمجتمعآموزشیفعالیتداردمدرسهایخاص
محسوب میشود و ویژه دانش آموزان اتباع خارجی است که والدین
آنان با اهداف مختلف از جمله تحصیل برای مدت زمانی مشخصی در
مشهدوایرانزندگیمیکنند.
وی اضافه کرد :مدرسه یاد شده دارای حدود ۱۰۰دانش آموز است و تفکیک
جنسیتیدانشآموزانبهدلیلکمبودنشمارآنهاغیرممکناست.
مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویگفت:اینمدرسهبامجوزمستقیم
شورایعالیآموزشوپرورشتأسیسشدهوتمامیمجوزهایمربوطبهفعالیت
آن از وزارت آموزش و پرورش اخذ شده است.
خدابنده افــزود :اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی به عنوان نهاد
نظارتیاستانیدرطولسالازتمامیفعالیتهایآموزشیوتربیتیاینمدرسه
بازدید میکند و نتیجه تمامی بازدیدها نیز به وزارت آموزش و پرورش ارســال
شدهاست.
وی تاکید کرد :خط قرمز فعالیت در این مدرســه رعایت قوانین جمهوری
اسالمی با تاکید بر قوانین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و این مهم
درتمامیبازدیدهاینظارتیانجامشدهیادآوریشدهاست.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت :البته با توجه به تفاوتهای
فرهنگی دانش آموزان این مدرسه با سایر مدارس شهر مشهد برخی مسائل در
موردحجابوپوششدانش آموزاندختردر این مدرسهدچارخللبودکهچند
ماهپیشاینمواردتذکردادهواصالحشد.

 ۲۰۰هزارگردشگر
ازشهرستانکالتدیدنکردند

دنیای اقتصــاد -فرمانــدار کالت گفت :طی
تعطیالت چهار روز هفته گذشــته حدود ۲۰۰
هزار گردشگر از مناظر طبیعی و اماکن تاریخی
این شهرستان دیدن کردند.
مهدی ناصــری در گفتوگو با ایرنــا گفت :مناطق
ییالقی ارتکند و سررود در مسیر جاده مشهد-کالت و روستای بابا رمضان
در دهستان هزار مســجد بخش مرکزی این شهرستان پذیرای بیشترین
گردشگران طبیعی این شهرستان بوده اند.
وی ادامه داد :کاخ خورشــید ،مســجد کبود گنبد و ابنیه تاریخی شهر
کالت نادر نیز از جمله اماکن تاریخی این شهرســتان اســت که با اقبال
گردشگران مواجه بوده اســت و طی این روزها حدود پنج هزار نفر از کاخ
خورشــید دیدن کرده اند .فرماندار کالت گفت :با وجود اینکه اقامت این
تعداد گردشگر بیشــتر در مناطق طبیعی شهرستان بوده است و طی این
روزها نیز فضاهای متعددی برای بوم گردی و پذیرایی از گردشگران آماده
شده بود اما باز هم با کمبود اماکن اقامتی در شهرستان مواجه شده ایم که
با توجه به حجم چند برابری گردشگران نسبت به جمعیت  ۳۷هزار نفری
شهرستان این موضوع غیرقابل اجتناب بود.

