روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

فرخ نژاد -نمایندگان مرزنشینان استان در آخرین
جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت
که چندی پیش برگزار شد از چالش های پیش روی
این قشر گفتند و این که تغییر در قوانین توسط دولت
از سال  ،95صدور و ورود کاالها توسط مرزنشینان را
به صفر رسانده است طوری که مدت هاست عشایر
حتی یک دالر صدور و ورود کاال از مرزها نداشته اند
و همین اقدام سبب شده است تا زندگی آن ها مختل
شود .عالوه بر این ،سهمیه سوخت مرزنشینان مدتی
است به تعویق افتاده است و سبب شده تا آن ها نتوانند
این سهمیه را در استان جذب کنند .نمایندگان
مرزنشیناندراینجلسهبهدیگرتنگناهاوچالشهای
پیش رو اشاره کردند و خواستار برگزاری جلسه ویژه
با مسئوالن مرتبط در این زمینه شدند .اما آن طور که
مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت می گویند،
با به روز شدن سهمیه مرزنشینان و پیشنهادهایی که
به استان ها داده بودند و در مصوبه هیئت دولت لحاظ
شد تا حدودی از مشکالت پیش روی آن ها در زمینه
صدور و ورود کاالها کاسته شد و چالش های درون
استانی آن ها هم برای رفع در حال پیگیری است.
کمیبایددرچالشهایپیشرویمرزنشینانریزشد
و سپس به دنبال نسخه مسئوالن رفت.
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سهمیههابهروزشد

روزنههایصادراتیبرایمرزنشینان
بر عهده سازمان صمت نیست و ممکن است شرکت
فراورده های نفتی یک ماه یک میلیون لیتر و ماه دیگر
 3.5میلیون لیتر اختصاص دهد یعنی تعیین سهمیه
بستگی به منابع و ذخایر در اختیار این شرکت دارد و
هیچ گاه رقم ثابتی نبوده است .وی ،آخرین فهرست
ارائه شده توسط این سازمان را برای بهره مندی از
سهمیه سوخت سه هزار و  20خانوار اعالم و اظهار
کرد :جمعیت مرزنشین استان که کارت الکترونیک
دارند 170هزار نفر در قالب 47هزار خانوار هستند.
به گفته وی ،در گذشته و قبل از ابالغ مصوبه جدید
هیئتدولت،گالیهمرزنشیناناستانبهتغییرنوعورود
برخیازکاالهاازمرزهاتوسطآنهابودچراکهبراساس
مصوبهقبلیخیلیازکاالهارانمیتوانستندواردکنند
اما در مصوبه جدید که شامل 48ردیف کاالیی است تا
حدودیاینمشکلرفعشدهاست.

• •ورود دام زنده

دبیراتاقتعاوناستان:مشکالتمالیاتی
سال 95بهدلیلجهلبهقانوندرتعاونی
های مرزنشــینان اتفــاق افتاد و بــا وجود
پیگیری های مســئوالن نتیجه درســتی
نداشــت طــوری کــه در عمل ســبب قفل
شدنسامانههایشرکتهایتعاونیشد
تا نتوانند امسال برای جذب سهمیه ارزی
ریسککنند
مدیر عامل اتحادیه مرزنشــینان اســتان:
تصویبمصوبههایغیرکارشناسیسبب
شد تا صدور و ورود کاال توسط مرزنشینان
به صفر برسد طوری که اعمال مصوبه این
زمینه را فراهم کرد تا قراردادهای تجاری
که با تجار بسته شده بود همچنان کان لم
یکنباقیبماند
• •قفلشدنسامانههایشرکتها

بنا به گفته دبیر اتاق تعاون استان ،اگر ورود کاال توسط
مرزنشینانبهافغانستانبهبودیابدبهطورحتمترازورود
باالمیرود«.جهانی»،بااشارهبهمحققنشدنسهمیه
مرزی مرزنشینان ،ادامه داد :مشکالت مالیاتی سال
 95به دلیل جهل به قانون در تعاونی های مرزنشین
اتفاق افتاد و با وجود پیگیری های مسئوالن نتیجه
درستی نداشت طوری که در عمل سبب قفل شدن
سامانه های شرکت های تعاونی شد تا نتوانند امسال

برای جذب سهمیه ارزی ریسک کنند .به گفته او ،به
دلیل محدود بودن امکانات ،مرزنشینان نخواهند
توانستدرزمینهجذبسهمیهمرزنشینیموفقباشند
و اگر موضوع محدودیت صدور کاالها به افغانستان و
مشکل مالیاتی تعاونی ها رفع شود می توان امیدوار به
تحرکدرتعاونیهایمرزنشیناستانبود.

• •کمرنگبودننگاهحمایتی

مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان استان هم چالش های
پیش روی مرزنشینان را به سه بخش درون سازمانی،
استانیوملیتقسیمبندیکردوگفت:بهدلیلکمرنگ
بودن نگاه حمایتی ،بسیاری از چالش ها رفع و رجوع
نمی شود .به گفته «اسدزاده» ،تنگناهایی که به سطح
کالن کشور برمی گردد باید از طریق وزارتخانه ها
رفع شود که این موضوع هم عملیاتی نمی شود مگر
با برگزاری جلسه های خاص با حضور دستگاه های
اجرایی مرتبط برای انتقال آن به مرکز .او ،با اشاره
به تعویق افتادن سهمیه سوخت مرزنشینان ،افزود:
تصویب مصوبه های غیر کارشناسی سبب شده است
تا صدور و ورود کاال توسط مرزنشینان به صفر برسد
طوری که اعمال این مصوبه این زمینه را فراهم کرد تا
قراردادهای تجاری که با تجار بسته شده بود همچنان
کانلمیکنباقیبماند.بهگفتهاو،بااعمالاینمصوبه
سهمیه وزنی ارزی نصف شد و معافیت های مالیاتی
اقالم و بخش خوراکی صد در صد تقلیل یافت و در
بخش غیر خوارکی وزن و تعداد آن کم شد طوری که
به هیچ وجه واردات آن به صرفه نبود و خسارت های
غیر قابل جبرانی را به مرزنشینان به ویژه آن هایی که

قراردادهاییباتجارخارجیمنعقدکردهبودندواردکرد
ونتوانستندبهتعهداتخودعملکنند.

• •بهروزشدنسهمیهمرزنشینان

اما آن طور که رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :با به روز شدن سهمیه
مرزنشینان بسیاری از چالش های پیش روی آن ها
برای ورود کاال برداشته شد طوری که در فهرست ارائه
شدهپیشنهادهاودرخواستهایمرزنشینانخراسان
جنوبی هم لحاظ شده بود .مهندس«بهشتی» ،با
اشاره به ابالغ مصوبه نهایی فهرست کاالهای ورودی
مرزنشینان توسط هیئت وزیران طی روزهای اخیر،
ادامه داد :سهمیه سوخت مرزنشینان و عواید حاصل
از آن تغییر خاصی نکرده و مشمولیت آن هم که برای
خراسان جنوبی با پنج کیلومتر حاشیه امنیتی که در
نظر گرفته شده  25کیلومتر است و آن هایی که خارج
ازاینمحدودهقراردارندمشمولبهرهمندیازسهمیه
سوخت نمی شوند و افراد باید کارت الکترونیکی
مرزنشینی داشته باشند تا از این سهمیه سوخت بهره
مندشوند.بهگفتهاو،گالیهبیشترمرزنشینانبهفاصله
در نظر گرفته شده است که باید در قوانین تغییراتی
اعمال شود و کاری از دست مسئوالن استانی در این
زمینهساختهنیست.

• •مشخصنبودنسهمیهسوخت
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ﺑﺮاىﺣﺮﻓﻪاىﻫﺎوﻣﺒﺘﺪىﻫﺎ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﻴﺶازدودﻫﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖدرﺻﻨﻌﺖﺳﺮﮔﺮﻣ اﺮان،ﺑﻪﻣﻦ
ﻧﺸﺎنداده ﻪدوﮔﺮوهازاﻓﺮاد،ﺑﺎ ﻤ ﺗﻤﺮﻦ،ﺑﻪﺳﺎدﮔ ﺟﺬب
ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ»ﻧﻘﺶﺎب«ﻣ ﺷﻮﻧﺪ:
ﮔﺮوهاولﻫﻤﺎنﺳﻮدو ﻮﺑﺎزﻫﺎﻣﺎﻫﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.ﭼﻮن ﺳﺮﮔﺮﻣ

صدور و ورود کاالهای مرزنشینی توسط تعاونی های
مرزنشین انجام و هر چقدر سود داشت بین اعضای آن
که مرزنشینان هستند تقسیم می شود دیگر این که،
ورودبرخیازاقالمماننددامزندهفقطبرایمرزنشینان
نوار شرقی است و مرزنشینان دیگر نقاط کشور نمی
توانند آن را وارد کنند .به گفته وی موضوع دیگر این
است که گاهی سودی که تعاونی های مرزنشین از
محلصدوروورودکاالهاکسبمیکنندبهصورتکاال
مانند چای و برنج بین اعضا توزیع و درصدی از آن در
داخل استان مصرف می شود چرا که خروج این اقالم
از استان ممنوع بوده و فقط برای رفع نیاز مردم همان
استان است .مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی استان نیز با بیان این که نمی توان آماری از
سهمیهسوختاختصاصیافتهبهمرزنشینانارائهداد،
گفت :این سهمیه را کارگروهی در استانداری تعیین
میکندوبرایگرفتنپیمانکاربهمزایدهمیگذارد.به
گفته«مردانی»،سهمیهسوختمرزنشینانهیچگاهبه
تعویقنیفتادهاست.

 10تعاونی فعال مرزنشین
 14تعاونی مرزنشین در استان وجود دارد که از
این تعداد  10تعاونی فعال ،چهار تعاونی راکد و
غیر فعال است .مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان،
اظهارکرد:جمعیتمرزنشیناناستان 213هزارو
 173نفراستکهحدود 57هزارسرپرستخانوار
موفقبهدریافتکارتالکترونیکمرزنشینانشده
اند«.اسعدزاده»،ادامهداد:بقیهجمعیتمرزنشین
در مرحله دریافت کارت هستند یا هنوز کارت
الکترونیکآنهافعالنشدهاست.ویبابیاناین
که پیگیر واگذاری خدمات در بازارچه های مرزی

استان هستیم افزود :خدمات این بازارچه ها حق
مرزنشینان است در حالی که آن ها نقش کمرنگ
تری دارند .به گفته او ،بازگشایی بازارچه های
مرزی یکی از اقدام های مهمی است که با جدیت
پیگیر آن هستیم چون نقش موثری در اشتغال
مرزنشینان و صادرات دو طرفه دارد همچنین،
در این بازارچه ها مجوز مبادله کاالی پایاپای یا
خرده فروشی را گرفته ایم که قرارداد آن تنظیم
شده و امید است کاالهای مورد نیاز مردم توسط
مرزنشیناندربازارچههاعرضهشود.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻧﻪﭼﻨﺪانﺟــﺬابﺳــﻮدو ﻮوﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﭘﻴﭽﻴــﺪها ﻪﺑﺮا
ﺣﻞﺳﻮدو ﻮﻫﺎدﺷﻮارﺗﺮﺑﻪﮔﻮشﺷــﺎنﺧﻮردهاﺳﺖ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﻪاﻦﻋﺰﺰانﺗﺼﻮر ﻨﻨﺪ»ﺣﻞ ﺮدنﺳﻮدو ﻮ ﺎرﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺨﺘ اﺳــﺖوﺑﺮاﻣﺒﺘﺪﺎنﺑﺴﻴﺎردﺷﻮاراﺳــﺖ«!اﻟﺒﺘﻪ اﻦ
ﺗﺼﻮراﺷﺘﺒﺎهاﺳﺖوﺳﻮدو ﻮﻫﺎﺑﺴﻴﺎرﺳﺎدهوﺳﺎدهﺗﻮﺳﻂﻫﺮ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻣﺒﺘﺪ،ﻗﺎﺑﻞﺣﻞﺷﺪناﺳــﺖ،اﻣﺎاﻦﮔﺮوهازاﻓﺮاد
ﺑﺎدــﺪنﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﻪﻇﺎﻫــﺮزﺒﺎﺗﺮوﻗﻮاﻧﻴــﻦواﺿﺢﺗﺮ
دارﻧﺪ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﺬبﺗﻤﺎمﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺷﻮﻧﺪ.اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧﻘﺶﺎباﻣﺮوز ﻫﻢ ازﻫﻤﺎنﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻪﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
آﻏﺎزﺑﺮاورودﺑﻪﺟﻤﻊ»ﻃﺮﻓﺪارانﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻣﻨﻄﻘ «ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﻧﻘﺶﯾﺎبﭼﺎرﭼﻮب

ﺳﻮدو ﻮﺑﺮﭘﺎﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«ﺑﻨﺎﻧﻬﺎدهﺷﺪهاﺳﺖ،ذﻫﻦﺳﻮدو ﻮﺑﺎزﻫﺎ
ﺎﻣﻼآﻣﺎدهﺗﺤﻠﻴﻞ ﺮدنﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻣﻨﻄﻘ دﮕﺮ)ازﺟﻤﻠﻪاﻧﻮاع
ﻧﻘﺶﺎب( اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻧﻘﺶﺎب ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﻄﻖﺳﺎدهاﺑﻨﺎﺷﺪهاﺳﺖ ﻪﻣﻌﻤﻮﻻﭼﻨﺪانﻫﻢﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ
ازﺳﻮدو ﻮﻧﻴﺴﺖاﻣﺎدرﻋﻮض،ﻓﺮقﻧﻘﺶﺎبﻫﺎﺑﺎﺳﻮدو ﻮاﻦ
اﺳﺖ ﻪﭘﺲازﺣﻞ ﺮدنﺷﺎن،ﻻزمﻧﻴﺴﺖﺗﻌﺪادزﺎداﻋﺪادو
ارﻗﺎمرا ﻨﺘﺮل ﻨﻴﻢﺗﺎﻣﺘﻮﺟﻪﺻﺤﻴﺢﺎﻏﻠﻂﺣﻞﺷﺪنﺳﻮدو ﻮ
ﺷــﻮﻢ.ﺗﺼﻮﺮ ﻪﭘﺲازﺣﻞﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﺑﻪدﺳــﺖﻣ آﺪ،
ﺧﻮدشﮔﻮﺎاﻦاﺳﺖ ﻪ ﺪامﻗﺴﻤﺖازﻣﻌﻤﺎﻏﻠﻂﺣﻞﺷﺪه
اﺳﺖو ﺪامﻗﺴﻤﺖآندرﺳﺖاﺳﺖ.
ﮔﺮوه دوم ،آن دﺳــﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻪ ﻗﺒﻼ در ﺣﻞ ﺮدن
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺳﻮدو ﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .در اﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ،ﻗﻴﺎﻓﻪ

رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان
صمت :آخرین فهرست ارائه شده توسط
این ســازمان برای بهره مندی از سهمیه
سوخت سه هزار و  20خانوار است و البته
مرزنشــینان سهمیه ســوخت مشخصی
ندارند و شــرکت فراورده های نفتی ماه
به ماه این سهمیه را اختصاص می دهد
بهشــتی :بــا بــه روز شــدن ســهمیه
مرزنشــینان بســیاری از چالــش هــای
پیش روی آن ها برای ورود کاال برداشته
شــد طوری کــه در فهرســت ارائه شــده
پیشنهادها و درخواست های مرزنشینان
خراسان جنوبی هم لحاظ شده بود

خبرمرتبط

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪورودﺑﻪﺟﻤﻊ»ﻃﺮﻓﺪارانﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ¡ﻣﻨﻄﻘ«

بهشتی گفت :به عنوان مثال یکی از درخواست های
مرزنشینان در زمینه ورود کاالها ،واردات دام زنده بود
که در فهرست جدید قرار گرفته است طوری که هر دو
خانوار می توانند یک راس دام و یک نفر شتر با معافیت
صددرصدگمرکیواردکنند.دیگراقالمویژهمرزهای
شرقی کشور هم واردات به ازای هر نفر یک کیلو گرم
کنجد ،تخمه بوداده ،پودر نارگیل ،زیره سیاه و سبز،
بادام هندی ،چلغوز ،تخمه هندوانه و  ...است .او ،این
موضوع را هم یادآور شد که شرط ورود اقالمی که در
فهرستجدیدآمدهایناستکهنبایدبیشترازسهمیه
مرزنشینانکههرسال 180دالراستشودودیگراین
که سال قبل هم صدور کاال داشته باشند .همچنین،

اینمسئول،بابیاناینکهمرزنشینانسهمیهسوخت
مشخصیندارندوشرکتفراوردههاینفتیماهبهماه
اینسهمیهرااختصاصمیدهد،افزود:تعیینسهمیه

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.
 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

یادداشت

اقتصاد مرز
فرخ نژاد -یکی از قابلیت ها و مزیت ها یا همان نیمه
پنهان اقتصاد خراسان جنوبی به اقتصاد مرز آن برمی
گردد چرا که استان بیشترین مرز مشترک را در شرق
کشور با افغانستان دارد و بازار این کشور هم تشنه برای
ورود کاالهای ایرانی است .اما از این فرصت اقتصاد
بین المللی یا فراملی خراسان جنوبی چندان دشی
ندارد و آن هم به محدودیت ها و انسداد مرزهای تجاری
توسط کشور همسایه برمی گردد چون از چهار معبر
مرزی که برخی از آن ها زمانی در زمینه ورود و خروج
کاال در اوج بود و یکی از بنادر خشک تزانزیتی به حساب
می آمد به جز ماهیرود ،سه معبر دوکوهانه نهبندان،
گلورده درمیان و یزدان زیرکوه از طرف کشور همسایه
با محدودیت صادرات و واردات مواجه شده است و
فعالیتی ندارد که این سبب شده است تا اقتصاد مرز
در خراسان جنوبی فلج شود و مرزنشینان چاره را در
مهاجرت و خالی کردن مرزها ببینند.
هر چند در این زمینه نمی توان پیگیری و تالش های
مسئوالن استانی و ملی را در رده های مختلف با رایزنی
های دیپلماتیک در این سو و آن سوی مرزها نادیده
گرفت اما زمان بر شدن آن می تواند ضربه مهلکی را به
ساکنان هر دو سوی مرزها وارد کند که شاید غیر قابل
جبران باشد .دیگر این که فقط نباید در زمینه مراودات
تجاری با کشور همسایه به صدور و ورود کاال از مرزهای
موجود در استان به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها در
آن سوی مرز اندیشید بلکه باید از معبرهای مرزی دیگر
استان ها که زیرساخت ها در آن فراهم است و خواهان
کاالهای ایرانی هستند نیز بهره الزم را برد که از این
زمینه ها می توان به عنوان زوایای پنهان اقتصاد مرز
نام برد .هر چند زوایای پنهان اقتصاد فرا مرزی بیش
از این موضوع است و نیاز به واکاوی و پژوهش های
بیشتری در این زمینه و شناسایی نیازهای بازار تشنه
افغانستان دارد اما تا زمانی که مراودات تجاری به
روال عادی برگردد و شیوه های جدیدی در نظر گرفته
شود الزم است برای خروج از بن بست های اقتصادی
که مرزنشینان با آن مواجه هستند چاره اندیشی های
دیگری توسط مسئوالن و متولیان امر انجام شود تا
مسکنوالتیامیبرزخمهایاقتصادمرزنشینانباشد.
نسخههاییکهمیتوانبرایتقویتاقتصادمرزنشینان
تا راه اندازی مجدد معبرهای مرزی اندیشید ،اجرای
طرح ها و پروژه های اشتغال زاست آن هم متناسب با
شغل هایی که در این نقاط می تواند جوابگو باشد از
جمله بهره گیری از انرژی های پاک مانند خورشید،
طرح های پرورش دام و اصالح نژاد ،توسعه و گسترش
صنایع دستی ،زیست به روش های سنتی و  ...است.
اگر اجرای این طرح ها در دستور کار قرار گیرد عالوه
بر همراهی و همگامی مرزنشینان ،باید به طور حتم
دستگاه های اجرایی متولی نیز حمایت های الزم را از
مجریان طرح ها داشته باشند تا زمینه ایجاد اشتغال و
درآمد پایدار در مرزها فراهم شود.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
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ﺑﺮا¡ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ¡
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ¡
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ¡(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.
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ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¡
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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