آواربیمهریبرسرساکنان
مسکنمهردرزلزلهاخیر
حسین ثنایی نژاد
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه 4

یادداشت

بنگاه ها تا چه زمان باید انتظار بکشند؟
(بخش اول)

حسین متین راد

عضو هیات رئیسه
انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

مگر نه این اســت که قبل از تصمیم به اعالم جنگ و
رودر رویی فیزیکی باید با جنگ روانی و رجزخوانی افکار
عمومی را آماده و تقویت کرد و متناسب با ادعاها و توان
عملیاتی دشمن امکانات الزم را تدارک دید و پشتیبانیهای
لجستیکی را برنامهریزی نمود؟
مگــر نه این اســت کــه در ابتدا طرفیــن متخاصم،
زیرساخت ها و لجستیک یکدیگر را با آتش تهیه گسترده،
آماج حمالت خود میکنند؟
اوضاع خاص سیاسی -اقتصادی کشور و به ویژه موقعیت
و منافع ایران در خاورمیانه و چگونگی روابط با کشورهای
منطقه و بازیگران فرامنطقهای ،اتخاذ سیاستهای فوری
داخلی که متناسب با این شرایط خطیر باشد را ضروری
مینماید .برای این منظور ،بهرهبرداری و بهرهوری حداکثری
از امکانات و سرمایههای داخلی در همه بخشهای تولیدی
امری اجتنابناپذیر است.
ســازمان بازرسی کل کشور از جمله مهمترین دالیل
ورشکستگی شرکتهای تحت پوشش وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی را اینگونه به وزیر تعاون اعالم کرده است :
 مدرک تحصیلی غیر مرتبط مدیران غیر متخصص ،کم تجربه و سفارشیو این موارد به جز تهدیدهای محیطی و محدودیتهای
اقتصاد کالن حاکم بر فضای کسب و کار است.
از طرفی در حوزه ستادی وزارتخانههای اقتصادی نیز
کسانی به تصمیمسازی و تصمیمگیری مشغولند که اکثرا ً
به دلیل قرارداشتن در اردوی سیاسی گروه غالب به آن
مسئولیتها گمارده شدهاند و میزان توانایی و تفکرشان،
از اندازه حق معاش دولتی فراتر نیســت ،چراکه در غیر
اینصــورت میباید به عنــوان کارآفرین و متفکر بخش
خصوصی به فعالیتی ارزشآفرین مشغول میبودند.
ادامه درصفحه 2
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دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت اسکان و بازسازی
مناطق زلزلهزدة شرق کشور گزارش میدهد

«دنیای اقتصاد» وضعیت پرداخت مالیات را
بهعنوان یکی دیگر از شاخصهای کسب و کار بررسی میکند:

سوختن وساختن

عدالت و انصاف مالیاتی؟!

صفحه3

دنیای اقتصاد -تعطیالت نوروز که تمام شد ،سال  96را با زلزله آغاز کردیم 16 .فروردین،
 13روستای فریمان در شرقیترین نقطه خراسان رضوی با زمینلرزهای به بزرگی  6.1ریشتر به
میزان قابل توجهی تخریب شد ،هرچند به لطف زمان وقوع این حادثه و بیداری اهالی روستا،
جز یک نفر مابقی جان سالم به در بردند اما خانهها و آغلهای گِلی و فرسودة مردم تنگدست
روستاهای قلندرآباد ویران شد .روزهای نخست پس از زلزله سیل توجهات و امدادرسانیها
از جادههای پرپیچ و خم و خاکی به روستاهای زلزلهزده سرازیر میشد .کودکان با دیدن هر
خودرو بیگانه در ورودی روستایشان با شور و شوق به استقبال مراجعان میآمدند .کودکانی که
هنوز معنای بیخانمانی ،فقر و زلزله را آنچنان که باید نفهمیده بودند و شاید هیچگاه در طول
زندگیهای پنج ،شش سالهشان ،آدمهای شهری ،خودروهای مدل باال ،دوربینهای عکاسی و
فیلمبرداری ندیده بودند .اما همین خندههای کودکان به سن پدرها و مادرهایشان که میرسید،
روی صورتهای تکیدهشان خشک میشد و هرچند از چهرة پدربزرگها و مادربزرگهایشان
پس از ساعتها گفت وگو هم چیزی جز اندوه در نمیآمد ،اما انگار ته دلشان از وقوع این بالی
طبیعی خوشحال بود! میگفتند مسئوالنی که هر چهار سال یکبار فقط زمان رایگیریها و
انتخابات یاد ما میافتند حاال این روزها مدام به ما سر میزنند؛ زنی که پای تنور نشسته بود
و نان میپخت میگفت این زلزله کار خدا بوده تا شاید مسئوالن بیایند و وضعیت اسفبار ما
را ببینند .امید داشتند که شاید جادههایشان که در زمستان غیرقابل عبور است آسفالت
شود ،امید داشتند که شاید بچههایشان دیگر بهخاطر نبودن مدرسه مجبور به ترک تحصیل
و یا ترک خانواده نباشند .هرچند که این مردم نمیدانستند عمر این توجهات کوتاه است
اما حیات آدمی به امید اوست.
صفحه 4

بررسی فرصتها و تهدیدهای واگذاری اماکن ورزشی
به بخش خصوصی در خراسان رضوی

هیاتهایورزشیسالنهاراازدستمیدهند؟

برگزارینمایشگاههای
پ درمشهد
صنعتساختمانوچا 

صفحه 4

همین صفحه

پ درمشهد
برگزارینمایشگاههایصنعتساختمانوچا 

دنیای اقتصاد -بیستویکمین نمایشگاه صنعت
ساختمان و ششمین نمایشگاه چاپ و بستهبندی
از یکم آذر ماه در نمایشــگاه بینالمللی مشهد
برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی نمایشــگاه بینالمللی مشهد،
هفتمیننمایشگاهصنعتیسازیوفناوریهاینوینصنعت

ساختمان ،بیستمین نمایشگاه کاشی ،سرامیک ،چینی و
شیرآالتبهداشتیوهمچنینهشتمیننمایشگاهتخصصی
درب و پنجره ماشــیناالت و صنایع وابسته همزمان با
نمایشگاه صنعت ساختمان در نمایشگاه بینالمللیمشهد
برگزار میشود.
در این نمایشگاه 83 ،شرکت در قالب  276غرفه در فضای
 3هزار و  326متر مربع ،محصوالت و دستاوردهای خود را
در زمینههای کاشی ،سرامیک ،چینی بهداشتی ،شیرآالت،
کابینت ،درب و پنجره ،یراق آالت و لوازم ســاختمانی و
تأسیسات به نمایش میگذارند.
نمایندگیهایی از کشورهای ترکیه ،ایتالیا ،چین و آلمان نیز
در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
نیز حضور مییابند .
ششمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی نیز به صورت همزمان
با نمایشگاه صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاه

بینالمللی مشهد برپا میشود .در این نمایشگاه  75شرکت
در فضایی به مساحت چهار هزار متر مربع ،محصوالت خود
را در زمینههای چاپ صنعتی ،چاپ دیجیتال ،ماشینهای
اداری ،بستهبندی و ماشینآالت آن ،لفافهای بستهبندی
و صنعت کارتنسازی در معرض دید عموم قرار میدهند.
همچنین در حاشیه ششمین نمایشگاه چاپ و بستهبندی،
کارگاههای آموزشی با موضوعات جاذبههای بستهبندی،
الفبای چاپ ،آشــنایی با ماشینآالت چاپ ،خالقیت در
گرافیک ،ساختارهای بســتهبندی ،انواع بستهبندی در
صنایع غذایی ،خالقیت در بستهبندی و جشنواره طراحی
بستهبندی زعفران برگزار خواهد شد.
همچنین بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
ساختمانوششمیننمایشگاهبینالمللیچاپوبستهبندی
از یکم تا چهارم آذرماه و از ساعت  16تا  22برای بازدید
متخصصان ،عالقهمندان و عموم مردم دایر است.

صدور ۴۵۴۳کیلوگرمفرشازخراسانرضوی

دنیای اقتصــاد -رئیس اداره
فرش سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسانرضوی گفت :در
نیمــه ابتدایی امســال در
خراسانرضوی  ۴۵۴۳کیلوگرم
فرش دستباف از مبادی استان
به کشورهای دیگر صادر شده است.
به گزارش تســنیم ،سعید کاظمی اظهار کرد :در نیمه
ابتدایی امسال در خراسانرضوی  4543کیلوگرم فرش

دستباف از مبادی استان به کشورهای دیگر صادر شده
است.
وی بیــان کرد :ارزش این میزان فرش  359هزار دالر,
معادل  11میلیارد و  806میلیون ریال بوده که اکثر آنها
توسط بافندگان داخل استان بافته شده است.
رئیس اداره فرش ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
خراسانرضوی تأکید کرد :میزان صادرات فرش از نظر
ارزش دالری  1.5درصد نسبت به مدت زمان مشابه در
سال گذشته در خراسانرضوی افزایش داشته و شامل

انواع قالیچه ،فرش و فرشهای بزرگ پارچه بوده است.
کاظمی ادامــه داد :برای بهبود وضعیــت صادرات در
خراســانرضوی اقداماتی در دســت انجام هستند که
تغییر نقشــههای سنتی و تولید متناسب با نیاز بازار از
جمله آنها است.
وی با بیان اینکه بیشتر صادرات فرش در خراسانرضوی
از گمرکات استانهای دیگر صادر میشود ،خاطرنشان
کرد :این موضوع ســبب میشود که بخشی از صادرات
بافندگان خراسانرضوی در آمار سایر استانها آورده شود.

پرداختکاملمطالباتگندمکارانخراسانرضوی

دنیای اقتصاد -مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه  5گفت :در سال جاری بالغ بر  391هزار تن گندم
مازاد بر نیاز کشاورزان خراسان رضوی در قالب  47هزار
 669محموله خریداری و ذخیره سازی شده است.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا نوری با اشاره به قیمت پایه
 13هزار ریالی خرید گندم در سال جاری اضافه کرد  :به
دنبال تخصیص اعتبار الزم در راستای پرداخت مطالبات
گندم کاران 5110 ،میلیارد ریال به حساب ایشان واریز
و کلیه مطالبات کشاورزان استان پرداخت شده است.
نوری درباره مکانیزم خرید تضمینی گندم و محصوالت
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کشــاورزی در استان گفت  :با توجه به لزوم تسریع در
خدمت رسانی به گندم کاران استان در سال جاری 53
مرکز و کمیســیون خرید در ســطح سیلوهای دولتی،
خصوصی و کارخانجات آردســازی بــه عنوان مراکز و
کمیسیون های خرید و انبارهای تعاون روستایی به عنوان
مباشرین خرید تضمینی پیش بینی شد.
مدیر عامل شــرکت غله و خدمــات بازرگانی منطقه 5
عنوان کــرد :با همت بخش خصوصی و بهره برداری از
ظرفیت انباری ســازمان تعاون روستایی در سال جاری
بالغ بر  71درصد از خرید ازســوی مراکز وکمیســیون

های خرید بخش دولتی و  29درصد آن توسط مباشرین
صورت گرفته است.
وی افزود :در ســال جاری  7سیلوی دولتی 7 ،سیلوی
بخش خصوصی 8 ،کارخانه آرد و  31مرکز و انبار تعاون
روستایی به عنوان مباشر وظیفه خرید تضمینی گندم
مازاد بر نیاز کشاورزان استان را عهده دار بوده اند.
نوری بیشترین خرید استان را در شهرستان تربت جام
عنوان کرد و اضافه کرد :شهرستان های تربت جام با 63
هزار تن ،مشهد با  45هزار تن و چناران با  44هزار تن
بیشترین خرید گندم استان را به خود اختصاص داده اند.

سازمان آگهیهای روزنامه دنیای اقتصاد در خراسان

0912 419 86 35

رئیس کیمسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهد مطرح کرد

مدیریتبهرهبرداریومطالعاتبازار
کلیدگمشدهکاسبانبیمشتری
صفحه 2
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رئیس کیمسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهد مطرح کرد

یادداشت

بنگاهها تا چه زمان باید انتظار بکشند؟
حسین متین راد* بخش اول

ادامه از صفحه اول
این کارمندان خدمات ستادی وزارتخانههای سهگانه
اقتصادی (صمت ،تعاون ،اقتصاد و دارایی) اگر برای
آزمایش هم که شده جایشان را با صاحبان و مدیران
تولیــدی بخش خصوصی عــوض نمایند ،به خوبی
خواهند توانســت شــرایط تحریم و محدودیتهای
داخلی را که آســتانه تحمــل بخش خصوصی را به
حداقــل رســانده درک کنند و خودشــان نظارهگر
بهرهوری حداقلی ،منســوخ شدن تکنولوژی ،از دور
خارج شــدن محصول ،فضای نامناسب کسب وکار،
تولیــد با ظرفیت حداقلی به خاطر کمبود ســرمایه
در گردش و در نتیجه قیمت تمام شده باال بشوند.
به این مشکالت باید واردات بی رویه و قاچاق را نیز
که مزید بر علت و ظلم مضاعف شده است افزود .آنگاه
خواهند فهمید که عالوهبر افزایش هزینهها ،چگونه
تعهدات مالی معوق مانند آوار به صورت دومینوهای
پی در پی بر سرشان خراب خواهد شد.
گفتاردرمانی و قول و قرار و وعدههای بدون پشتوانه و
فاقد ضمانت اجرائی دولتیها ،چیزی به جز وقتکشی
و تحمیل هزینههای مضاعف نیست و برای رها شدن
از اینهمه گرفتــاری ،فقط باید معجزهای رخ دهد و
یکی از این معجزات تن دادن به تعطیلی برای پرهیز
از غرق شدن در مشکالت پیش گفته است.
در این شــرایط اســت که یک فعال اقتصادی بخش
خصوصی بی اعتباری را به جان میخرد و عطای تولید
را به لقایش میبخشــد تا الاقل زندگی خانوادگیاش
بحرانیتر نشود و جالب آنکه در چنین وضعیت پیچیده
ای ،تعریف و تمجیدهای دولتی و وعدههایی که باتوجه
به محدودیتها و عدم قاطعیت و ضعف اختیارات فقط
برای دفعالوقت داده میشودمکرر بازگو می شود.
و اینهمه ،کاربری و نتیجهاش فقط برای رفع ظاهری
تکلیف و روز مرگی است و چه سادهانگارانه امیدوارند
کــه حمایت کالمی در عمل نتیجه بدهد در حالیکه
این امیدواری سالهاســت به جز هزینه سودی برای
صنعت و تولید نداشــته اســت .ای کاش حداقل در
فرایند سخت ورشکستگی ،حسن ظن نشان میدادند
و از برخورد خصمانه نیز خودداری میکردند.
خروج بنگاههای مشکلدار و ورود شرکتهای کارآمد
با پشتوانه قویتر ،سازوکار طبیعی نظامهای مبتنی
بر بازار برای پاالیش حوزه تولید و افزایش بهرهوری
اســت .در حقیقت سهولت توقف فعالیت و خروج از
بازار (ورشکستگی) یکی از شاخصهای دهگانه مورد
اســتفاده نهادهای بینالمللی در رتبهبندی کشورها
از نظر «فضای کســبوکار» محســوب میشود .با
این همه ،به نظر میرسد زمینه الزم در کشور برای
پذیرش ورشکستگی ،بهعنوان یکی از ضروریات یک
اقتصاد مبتنی بر بازار وجود ندارد.
معاون اوّل رئیسجمهور اظهار داشــتهاند که زمانی
در کشور اعالم ورشکستگی برای بنگاههای اقتصادی
ننگ و عار محسوب میشد و فعاالن اقتصادی حاضر
نبودند به اعالم ورشکســتگی تن دهند ،اما متأسفانه
امروز قبح این کار شکسته است.
ایشان با اشاره به اقدامات بدهکاران کالن بانکی برای
فرار از پرداخت بدهی در اعالم ورشکستگی خاطرنشان
کردهاند که باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه
داشته باشیم و در این میان انتظار میرود قوه قضائیه
نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند.
وی همچنیــن گفته که برخــی بنگاههای اقتصادی
بهدلیل شــرایط اقتصادی با مشکل مواجه شدهاند و
قادر به پرداخت بدهیهای خود نیستند و باید حساب
این افراد را از سوءاســتفادهگران جدا کنیم و به آنان
در راهاندازی واحدهای تولیدیشــان که سرمایه ملی
است کمک کنیم تا بتوانند ضمن شروع فعالیت مجدد،
بدهیهای خود را پرداخت نمایند.
براساس این اظهارات ،بدهکاران کوچک و متوسط و
در حقیقت آن بخش بزرگ از بنگاههای اقتصادی که
بهدلیل سیاستهای کالن نامتجانس و اشتباه اقتصادی
گذشته با مشکل مواجه شــدهاند و قادر به پرداخت
بدهیهای خود نیســتند ،باید به انتظار کمک دولت
برای راهاندازی واحدهای خود بنشینند.
حال این پرســش مطرح میشــود که این بنگاهها تا
چه زمانی باید انتظار بکشند و آیا در این دوره انتظار
بدهیهای آنها آنقدر باال نخواهد رفت که بازپرداخت
آنها یکسره ناممکن شود؟
*عضوهیاترئیسه
انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

سال پانزدهم شماره 4198

دنیای اقتصاد -رئیس کیمســیون اقتصادی،
سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسالمی
شهر مشهد گفت :آمارها نشان میدهد که مشهد
نیازمند واحدهای تجاری هست اما آنچه مغفول
مانده مدیریت بهرهبرداری و مطالعات بازار است.
بــه گزارش فارس ،احمد نوروزی به ضرورت مطالعه و
پژوهش بیشتر شهرداری در سنجش نیاز شهروندان و
زائران اشاره و اظهار کرد :سرمایهگذاریهای شهرداری
باید براساس این نیازسنجی صورت گیرد و به سمت
برطرف کردن این نیازها هدایت شود.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و
مشارکتهای شــورای اسالمی شهر مشهد به حضور
ســاالنه  25میلیون زائر در مشهد اشاره کرد و گفت:
مشــهد با این شــرایط ویژه به طور طبیعی نیازمند
واحدهای تجاری بســیار زیادی اســت امــا رویکرد

مدیریت بهرهبرداری و مطالعات بازار
کلید گمشده کاسبان بیمشتری

تجاریســازیهای ما صرفــا به یک رویکــرد صرفا
فروشگاهی و مغازهای محدود میشود.
نوروزی با بیان اینکه ایجاد بسیاری از واحدهای تجاری
ما براساس مطالعات بازار نبوده است ،گفت :به همین
دلیل بسیاری از این واحدها مبتنی بر نیاز مخاطبان آن
طراحی نشده است .بنابراین میبینیم که نتوانستهاند
موفقیتی کسب کنند.
وی تأکید کرد :آمارها نشان میدهد که مجاوران و زائران
نیازمند واحدهای تجاری هستند اما سرمایهگذاران باید
به نوع خدماتی که زائران امام رضا(ع) نیاز دارند ،توجه
کنند و براساس نیاز شهروندان و زائران سرمایهگذاری
کنند .رئیس کمیســیون اقتصادی ،سرمایهگذاری و
مشــارکتهای شورای شهر در خصوص رویکرد شورا
برای ســاماندهی به وضعیت واحدهای تجاری بدون
مشتری گفت :این پروژهها باید مبتنی بر مطالعات بازار

مدیریت شوند و عالوه بر آن بحث مدیریت بهرهبرداری
هم در آن لحاظ شود.
وی با بیان اینکه خأل وجود واحدهای تجاری در شهر
سبب شد این مجموعهها با هر سیستمی ساخته و با هر
روشی به بهرهبرداری برسد ،گفت :اکنون دو نکته کلیدی
وجود دارد که باید به آن توجه شود و آن مطالعات بازار
و مدیریت بهرهبرداری است.
نوروزی ادامه داد :واحدها را میفروشــیم بدون اینکه
برای آن نظام بهرهبرداری تعریف کرده باشیم که چه
نوع تجارتی برای آنها در نظر گرفته شــود یا چه نوع
صنفی در آنها مستقر شود.
وی به ضرورت ایجاد بورسهایی برای کاالهای خاص
برای برآورده کردن نیازهای زائران و مجاوران اشــاره
کرد و گفت :برای اصالح این وضعیت شاید نیاز باشد
که برخی از این مجموعهها رویکرد خود را تغییر دهند.

مدیریتمصرفآبضرورتانکارناپذیر
دربخشکشاورزی

دنیای اقتصاد -خراسان رضوی  29سد
در حال بهرهبرداری در شهرستانهای تربت
حیدریه ،قوچان ،مشــهد ،خواف ،درگز،
سبزوار ،تایباد ،تربت جام ،چناران ،کالت
و فریمان دارد .ظرفیت ذخیره سدهای
بزرگ و در حال بهره برداری خراســان
رضوی در مجموع یــک میلیارد و 512
میلیون مترمکعب است که یک میلیارد
و  125میلیــون مترمکعب آن مربوط به
سد مشترک ایران و ترکمنستان با عنوان
«سد دوستی» است.
به گــزارش ایرنا ،هماکنــون  68درصد
ظرفیــت ســدها در خراســان رضــوی
خالی است.
تنها  32درصد مخازن این سدها آب دارد
و حجم ذخیره آب آنها در شــرایط کنونی
سه درصد نســبت به مدت مشابه پارسال
افزایش دارد .گرچه  31درصد ظرفیت سد
دوستی آب دارد اما وضعیت ذخیره آب آن
که سهمش در تامین آب شرب مشهد حدود
 50درصد نیاز این کالنشهر میباشد نسبت
به پارسال بهبود یافته است.
قائم مقام شــرکت آب منطقهای خراسان
رضوی چندی پیــش در جمع خبرنگاران
گفت :حــدود  76درصد از دشــتهای این
اســتان در وضعیت بحرانی آب قرار دارد .از
مجموع  37دشت تحت مطالعه این استان
 34دشت ممنوعه است که از آن میان 15
دشت ممنوعه بحرانی است.
محمد اعالئی به تــاش دولت از ابتدای
سال  1392برای کاهش مصرف آب اشاره و
بیان کرد :یکی از مهمترین سیاستهای دولت
در این مدت افزایش نقش سازمانهای مردم
نهاد زیست محیطی در حوزه فرهنگسازی
کاهش مصرف منابع آبی است.
وی به تداوم  18ساله پدیده مهم خشکسالی
در این استان اشاره و بیان کرد :اجرای طرح
هوشمندسازی چاههای آب اقدام بزرگی در
جهت کاهش مصرف منابع آبی با همکاری

موثر مردم ،کشاورزان و بهرهبرداران بخش
کشاورزی همراه بوده است.

 zکاهش آبدهی قناتها

مدیر امور آب ،خاک و
فنی مهندسی سازمان
جهــاد کشــاورزی
خراسان رضوی گفت:
 16.5درصد قناتهای
ایران در گســتره این
استان قرار دارند .شمار قناتها در سطح کشور
 41هزار و  109رشته است.
محمدابراهیــم بهبودی افــزود 6 :هزار و
 800رشته قنات به مجموع طول  13هزار
کیلومتر در خراسان رضوی وجود دارد که 60
درصدشان نیازمند مرمت ،احیاء و بازسازی
اســت .وی حجم آب قابل استحصال قناتها
را در خراسان رضوی  1.2میلیارد مترمکعب
اعــام و بیــان کرد :کاهش ســطح آبهای
زیرزمینی در استان ،تداوم خشکسالی ناشی
از تغییرات اقلیم ،حفر چاه در حریم قناتها و
سیاست نادرست حفاری چاه به جای قنات
موجب کاهش آبدهی آنها شده است.
وی هزینه مرمت و بازسازی هر کیلومتر
قنات را بین  2.5تا سه میلیارد ریال ذکر و
بیان کرد :امســال اعتبار مصوب ملی برای
مرمت قناتهای این اســتان منظور نشد اما
از محل اعتبارات اســتانی  87میلیارد ریال
برای مرمت قناتها مصوب شــد که تاکنون
 23درصد آن تخصیص یافته است .
بهبودی افزود :قناتها هر چند سال نیازمند
مرمت و بازسازی می شوند .تاکنون حدود
 40درصد قناتهای خراســان رضوی مرمت
و بازسازی شــده اند .قناتها و مرمت آنها از
منابع مهم آبی بدون نیاز به انرژی هســتند
و به همین دلیل در حوزه پدافند غیرعامل
نیز قناتها از منابع مهم تامین آب محسوب
می شوند.
 zجبران اضافه برداشت آب در بخش
کشاورزی

مدیــر اداره آب و خــاک ســازمان جهاد

مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان:

باشگاه سیاه جامگان موقتا رفع پلمب شد

مهر -مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان گفت :پلمب باشگاه سیاه
جامگان موقتا رفع شد و مشکلی برای دیدار با استقالل نداریم.
علی عباسی با بیان اینکه مشکل پلمپ باشگاه سیاه جامگان موقتا
برطرف شده ،اظهار کرد :پلمب باشگاه رفع شد و ما مشکلی برای بازی
با استقالل تهران نداریم و با رایزنیهایی که با مراجع ذیصالح داشتیم
چند روز مهلت گرفتیم تا اقدامات الزم برای تغییر نام باشگاه را انجام
دهیم .وی افزود :این پلمب به دلیل نام باشــگاه و با رای کمیســیون
ماده  ۵انجام شده است و به هیچ وجه بحث بدهی مطرح نیست.
دیدار دیروز ســیاه جامگان و استقالل در مشهد با نتیجه مساوی و
بدون گل به پایان رسید.

کشــاورزی خراسان رضوی گفت :با اجرای
طرحهای انتقال آب با لوله به ازاء هر کیلومتر
ســاالنه  70هزار مترمکعب در مصرف آب
کشاورزی صرفهجویی صورت میگیرد.
بهبودی افزود :انتقال آب از منابع با لوله
به مزارع تاثیر زیادی در صرفهجویی دارد لذا
با توجه به بحران کم آبی از راهکاریی است
که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد .وی
ادامه داد 24 :هزار کیلومتر از مزارع خراسان
رضوی شرایط اجرای طرحهای انتقال آب
با لوله را دارد .تاکنون در  12هزار کیلومتر
از زمینهای مستعد لوله گذاری در خراسان
رضوی طرح انتقال آب با لوله اجرایی شده
و بقیه آن در انتظار تخصیص اعتبار است.
مدیــر اداره آب و خاک ســازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی گفت :برای اجرای
طــرح انتقال آب با لوله خراســان رضوی
به پنج منطقه تقســیم شده است .اجرای
طرحهای آبیاری تحت فشار در  110هکتار
از زمینهای کشاورزی در سال  1393صرفه
جویی  616میلیون مترمکعبی در مصرف
آب را به همراه داشت.
وی افزود 750 :میلیون مترمکعب اضافه
برداشــت آب در بخش کشاورزی خراسان
رضــوی تا قبــل از این وجود داشــت .با
اجرای ســامانه های نوین آبیاری با سرعت
مطلوب موجود بین دو تا ســه سال آینده
اضافه برداشت در بخش کشاورزی جبران
میشود.نقیبی ادامه داد :با اجرای سامانههای
نوین آبیاری عالوه بر توقف اضافه برداشت
مشکل کم آبیاری نیز در بخش کشاورزی
نخواهیم داشت.
zکشتگلخانهایاولویتجدیبرایخراسانرضوی

رئیس ســازمان جهاد
کشــاورزی خراسان
رضوی نیز با اشاره به
مز ا یــا ی کشــت
گلخانهای ،توسعه این
کشت را از اولویتهای
امسال ذکر و بیان کرد :در این راستا توسعه
کشت گلخانه ای در استان در قالب  2برنامه
با جدیت دنبال میشود .مجتبی مزروعی
میــزان برداشــت آب از منابع زیرزمینی و
چاههای خراســان رضــوی را حدود پنج
میلیارد مترمکعب ذکر و بیان کرد :با توسعه
کشت گلخانهای به میزان قابل توجهی در
مصرف آب صرفهجویی میشــود .مزروعی
افزود :با اســتفاده از کشت گلخانهای رشد
محصوالت کشــاورزی تا  60برابر و میزان
بهرهوری آن نیز  30برابر کشــت ســنتی
افزایــش مییابد .با توجه به کاهش فراوان
مصرف آب در کشــت گلخانهای ،این نوع
کشت در وضعیت موجود به مراتب سودآورتر
و مناسبتر خواهد بود.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و
مشارکتهای شورای شــهر ادامه داد :به عنوان مثال
یکی از نیازهای بســیار مهم ما ایجــاد یک بازار برای
سنگهای گوهری است .جایگاه مشهد به عنوان مرکز
تولید سنگهای گوهری تثبیت شده و از نظر مجامع
مربوطه به رسمیت شناخته شده است اما ما هنوز یک
بازار منسجم و شفاف برای این موضوع نداریم.
وی همچنین به ضرورت وجود بازار سوغاتی اشاره کرد
و گفت :بازار سوغات شهر ما را کاالهای چینی پرکرده
است در حالیکه میتوان مجموعه بازاری را برای ارائه
هنر هنرمندان داخلی اختصاص داد.
نوروزی با بیان اینکه وجود بازار سوغات به شهروندان و
زائران هم کمک میکند تا برای تأمین نیاز خود سردرگم
نباشند ،گفت :از این قبیل موارد بسیار است که میتوان
در ساماندهی واحدهای تجاری از آنها بهرهمند شد.

بازارگلزعفرانگناباد
داغ شد

دنیای اقتصاد -بازار گل زعفران در گناباد با شروع فصل برداشت
و برخالف سردی هوا ،رونق گرفته و گرم شده است و مردم در حال
خرید و فروش طالی سرخ هستند.
به گزارش مهر ،خراســان رضوی یکی از قطبهای اصلی تولید زعفران در
کشور محســوب می شود که همه ساله درصد قابل توجهی از مزارع گناباد
به کشــت این محصول مهم اختصاص مییابد .اگرچه طی سالهای گذشته
خشکسالیهای پیاپی و نوسان قیمت زعفران در بازار باعث شده تا برخی از
کشاورزان مزارع خود را به باغهای پسته تبدیل کنند ،اما هنوز هم بسیاری با
گل زعفران زندگی خود را میگذرانند.
امســال دولت برای حمایت از کشاورزان زعفران کار خرید تضمینی این
محصول را آغاز کرده تا بخشــی از مشــکل آنها در فروش محصول و کوتاه
کردن دســت دالالن بر طرف شــود .از ابتدای آبان ماه جنب و جوش مردم
برای برداشت و فروش زعفران در گناباد آغاز شده و یکی در حال تهیه زمین
و دیگری در حال آبیاری آن است .تقریبا از نیمههای آبان تک گل بنفشی در
مزارع دیده میشود و حضور مردم نیز در ابتدای صبح قابل مشاهده است ولی
اوج برداشت گل زعفران در گناباد اوایل آذرماه است.
محمد مهدیان یکی از زعفران فروشــی های گناباد میگوید چند روزی
میشود که بازار گل در گناباد داغ شده و شاهد عرضه گل زعفران کشاورزان
در بازار هســتیم .وی می افزاید :قیمت یک کیلوگرم گل در گناباد  ۴۰هزار
تومان است ولی این قیمت در حد دو هزار تومانی نوسان دارد که معموال این
نوسان نیز به دلیل عرضه کم و یا زیاد گل در بازار است.
یکی از کشــاورزان میگوید :گل زعفران با این هزینههایی که وجود دارد،
ضرر است و در حال حاضر هزینه چیدن و گرفتن ریشه آن بسیار زیاد است
و زمانی که اقدام به فروش خود گل هم در بازار میکنیم تمام ســود آن را
داللها به جیب میبرند.
zآبیاری برخی از مزارع زعفران با تانکر

مدیر جهاد کشاورزی گناباد اظهار میکند :در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰
هکتار از مزارع گناباد زیر کشت زعفران است که نسبت به سال گذشته افزایش
میزان کشت زعفران در این شهرستان را نداشتهایم.
علیرضا حسینزاده میافزاید :امسال پیش بینی میشود از مزارع زعفران گناباد
درحدود  ۹تن زعفران خشک برداشت شود .به دلیل خشکسالی در منطقه
تعداد  ۱۲روستا مزارع زعفران خود را با تانکر آبیاری میکنند.
رئیس اداره تعاون روستایی گناباد میگوید :با هماهنگیهای صورت گرفته
زمینه خرید زعفران توافقی از کشاورزان در اداره تعاون روستایی گناباد مهیا
شده است.
محمدمهدی رضازاده میافزاید :زعفران خریداری شــده از کشاورزان باید
امسالی و با معرفینامه جهاد کشاورزی باشد تا دالل ها نتوانند در این حوزه
وارد شوند .وی میگوید :پس از تایید آزمایشات کیفیت محصول از طرف استان
در مرحله اول  ۴۰درصد ارزش زعفران تولیدی پرداخت میشود و مابقی آن
پس از فروش پرداخت خواهد شد.
وی ادامه میدهد :قیمتهای خرید در اداره تعاون روستایی گناباد را پوشال
معمولی زعفران به قیمت هر کیلو ۴۳میلیون تومان و پوشال مرغوب و نگین گل
به ترتیب  ۴۸میلیون تومان و  ۵۴ملیون تومان از کشاورزان خریداری میشود.

 27هزار میلیارد ریال طرح صنعتی
در خراسان رضوی آماده بهرهبرداری

دنیای اقتصاد -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان رضوی گفت27 :هزار میلیارد ریال طرح صنعتی در
این استان آماده افتتاح و آغاز بهره برداری است.
به گزارش ایرنا ،ســیدجواد حسینی در همایش
نمایندگان کارگران اســتان به مناسبت وز 29
آبانماه ،سالگرد تصویب قانون کار افزود :قرار است
بهرهبــرداری از ایــن طرح ها بــا حضور رئیس
جمهوری اسالمی ایران آغاز شود .وی عنوان کرد:
همچنین تا پایان امسال  105هزار میلیارد ریال طرح صنعتی دیگر
در استان آماده بهرهبرداری میشود که زمینه اشتغالزایی خوبی را

ایجاد میکند .وی با اشاره به وضعیت کارگری و اشتغال استان گفت:
امروز در خراسان رضوی یک هزار و  100تشکل کارگری فعال است
و  800هــزار کارگر در  200هزار واحد تولیدی و خدماتی فعالیت
میکنند .در واقع  49درصد اشتغال این کارگران در واحدهای توزیعی،
 18درصد تولیدی و  34درصد دیگر خدماتی است.
حسینی با بیان اینکه روند ایجاد و توسعه اشتغال در دولت تدبیر
و امید در خراسان رضوی روند افزایشی دارد ،گفت :تنها از تابستان
سال  95تا تابستان امسال  184هزار فرصت شغلی جدید در حوزه
های مختلف در استان ایجاد شده که معادل  23درصد اشتغال ایجاد
شده کشور در این سال است.

یادداشت

ممنوعالخروج کردن فعاالن اقتصادی
فرصت یا تهدید؟!

محمد بخشی محبی * بخش دوم
ســازمان امور مالیاتی به واسطه
تفســیر خاص از مــاده  ۲۰۲قانون
مالیاتهای مستقیم نسبت به ممنوع
الخروج کردن مدیران فاقد مسئولیت و
امضاء در اشخاص حقوقی و همچنین
مدیرانی که مالیات قطعی مربوط به
دوره مدیریت آنها نبود ممنوع خروجی را اعمال مینمود.
نهایتاً در سال  1393رئیس کل سازمان امور مالیاتی و
با استناد به آرای دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامهای
ادارات امور مالیاتی را مکلف کرد که صرفاً میتوانند نسبت
به ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی اقدام کنند
که بدهی مالیاتی در دوره آنها قطعی شده باشد و فقط می
بایست در خصوص مدیران دارای حق امضای اسناد تعهد
آور اعمال گردد .
در طول سالهای متمادی که برای مدیران ،کارآفرینان
و صاحبان کســب و کار بطورســليقه اي ازسوی دو نهاد
فوقالذکر ممنوعالخروجی اعمال میشــده ،آثار زیانبار و
مخربی در حوزه کسب و کار در کشور به جای گذاشته است
که میتوان به مواردی از آنها اشاره نمود ،فعالین اقتصادی و
کارآفرینان قطعاً به واسطه قبول ریسک و مسئولیت پذیری
در مقاطعی از دوران فعالیت و مدیریتشــان و بعضاً در اثر
نوسانات اقتصادی با بدهی های بانکی و مالیاتی مواجه می
شــدند و این پدیده برای کارآفرین و صاحب کسب و کار
ال طبیعی میباشد؛ به عبارتی بخشی از واقعیت
امری کام ً
زندگی اقتصادی و کارآفرینی آنها می باشد حال چنانچه
واکنش دستگاههای اجرایی دولتی به این واقعیت کسب
و کار ،واکنــش تند و خارج از منطق علم اقتصاد از جمله
ممنوع الخروجی ،ممنوع المعامله کردن و  ....باشد ،آن گاه
خواسته و ناخواســته باعث به وجود آمدن فضای ناامنی
برای کارآفرینان و سرمایهگذاران در حوزه اقتصاد شده ایم
چرا که ریسک مدیریت و قبول مسئولیت را باال برده ایم
که دیگر کمتر کارآفرین و فعالین اقتصادی ،که از سرمایه
های ارزشــمند انسانی کشور به حساب میآید حاضر به
قبول مسئولیت و انجام فعالیتهای مولد در راستای توسعه
و آبادانی کشــور می شود و با این وضعیت عمال ًدر تقابل
با هدف بهبود فضای کسب و کار و الزامات قانونی آن که
از اهمیت باالیی برای مسئولین عالی رتبه کشور برخوردار
است گام برداشتیم که متاسفانه در مقاطعی چنین شده و
شاهد آثار زیانبار آن بوده ایم.
از ســوی دیگر و از منظر قانونی نگاه دستگاه قضایی به
این قبیل اعمال فشارهای خارج از ضابطه و مغایر با دغدغه
نهاد قضایی در حوزه حفظ حقوق عامه و تکالیف دستگاه
قضایی در حوزه حمایت های مشــروع از سرمایه گذاری و
کارآفرینی می باشد.
از آنجــا کــه بــا وجــود صــدور بخشــنامه هــا و
دســتورالعمل های اصالحی بانک مرکزی و سازمان امور
مالیاتی که ذکر شــد ،فعاالن اقتصــادی و کارآفرینان و
همچنین تشــکلهای مربوطه از اجرای صحیح بخشنامه
هــای مذکور گله مند بودند و عنوان میکردند که آخرین
بخشــنامه های صادره نیز توسط دستگاه های اجرایی به
درستی مورد توجه قرار نمیگیرد .به همین دلیل در سال
گذشــته با ورود نهاد دادستانی استان خراسان رضوي به
موضوع ممنوع الخروجی فعاالن اقتصادی بررسی های دقیق
حقوقی و قانونی در خصوص این چالش تولیدکنندگان و
صاحبان کسب و کار انجام پذیرفت .
از آنجا که تشــکل ها و مجامع صنعتی تولیدی استان
با مراجعاتشــان به دادســتانی از اعمال بدون ضابطه این
محدودیت گله مند بودند ،نهایتاً دادستان مشهد با صدور
دستورالعملی به شماره ، 21910مورخ  1395/8/23توقف
بیضابطه ممنوع الخروج کردن مدیران واحدهای تولیدی
را به شــورای هماهنگی بانکهای اســتان خراسان رضوی
ابالغ کرد.
پدیده اعمال ممنوع الخروج کردن ،کارآفرینان و فعالین
اقتصادی چالشی ملی و از موانع جدی فضای کسب و کار
کشور میباشد به همین دلیل مسئولین مرتبط را در هیات
محترم وزیران متوجه موضوع نمود که نهایتاً جناب آقای
نعمتزاده وزیر سابق وزارت صنعت ،معدن و تجارت طی
نامه شماره  ،96-1660مورخ  96/6/13خطاب به معاون
اول محتــرم رئیس جمهور به عنــوان الیحه رفع ممنوع
الخروجــی ،ممنوع المعامله و ممنــوع الخدمات مدیران
بنگاههای اقتصادی پیشنویس الیحه ماده واحده ای را به
شرح ذیل ارائه دادند و خواستار آن شدند که «با توجه به
اهمیت موضوع دستور رسیدگی ویژه صادر شود».
zماده واحده :

بــا تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر منجمله قانون
گذرنامه مصوب  ،1351/ 12/ 10قانون ممنوعیت خروج
بدهکاران بانک ها مورخ  1359/ 2/ 27مصوب شــورای
انقــاب جمهوری اســامی ایران و مــاده ( )202قانون
اصالح مالیاتهای مســتقیم مــورخ  1394/ 4/ 31لغو و
بالاثــر می گردد .هیچ مقام و دســتگاهی اعم از دولتی و
غیردولتــی جز با ارایه مســتندات الزم به مراجع قضایی
ذیصالح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع الخدمات
ممنوع المعامله و یا ممنوع الخروج مدیران شــرکت های
تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی نیست.
با توجه به تهیه الیحه مذکور از سوی دولت آن هم در
ســطح هیات وزیران و در قالب ماده واحده قانونی بیانگر
توجه و دغدغه مسئولین نظام به این چالش فعاالن اقتصادی
و آثار پیدا و پنهان مخرب آن در حوزه کارآفرینی و تولید
می باشد و دلیل محکمی بر اهمیت رعایت دقیق و ضابطه
منــد قوانین فعلی در اعمال ممنوع الخروجی از ســوی
بانک ها و سازمان امور مالیاتی تا قبل از تصویب ماده واحده
مذکور می باشد.
*معاون امور اجتماعي و پيشگيري
از جرم دادسراي عمومي و انقالب مشهد
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گزارش

«دنیای اقتصاد» وضعیت پرداخت مالیات را به عنوان یکی دیگر از شاخصهای کسب و کار بررسی میکند:

عدالت و انصاف مالیاتی؟!

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -در ادامه سلسله گزارشهای مربوط به شاخصهای
کسب و کار جهانی به نماگر پرداخت مالیات میرسیم ،شاخصی که با انتقادات
زیادی از سوی فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش صنعت روبرو است و موضوع
مدنظر همه مودیان مالیاتی در کشور ،برقراری انصاف و عدالت در این زمینه است.
نماگر پرداخت مالیات در کسب و کار جهانی از سه مولفه تعداد دفعات پرداخت،
زمان الزم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مولفهها
در سه بخش مالیات بر سود ،مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه
یشوند .طبق گزارش سال  2013بانک جهانی ،امارات متحده عربی آسانترین نظام پرداخت مالیات
م 
و کشــور ونزوئال سختترین نظام پرداخت مالیات را داشت .ایران در آن سال رتبه  129جهان را
داشته و در آخرین جایگاه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته بود.
گزارشهای پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهمترین و بیشترین اصالحات انجام
zسقوط 50پلهای رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات

اما رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات بانک جهانی در
سالهای  2014و  2015به ترتیب  118و  122بوده ،در
بازنگری سالهای  2016و 2017رتبه ایران در این نماگر
به ترتیب به  99و  100رســیده اســت ،اما در بازنگری
سال  2018با  50پله سقوط این رتبه عدد  150را نشان
میدهد ،موضوعی که نشان از وضعیت نامطلوب پرداخت
مالیات در ایران دارد.

در دریافت مالیات باید بین فعالیت های
اقتصادی تفکیک قائل شویم و
برای فعالیتی که منجر به تولید و توسعه
اشتغالمناسبوسرمایهگذاریبلندمدت
میشود با فعالیت های واسطهگری
و سایر فعالیتها تفاوت قائل شویم
برقراری عدالت و انصاف در دریافت مالیات از ســوی
مسئوالن مهمترین درخواســت مودیان است؛ عدالت
مالیاتی یعنی همه شــهروندان در چتــر مالیاتی قرار
بگیرند و انصاف مالیاتی یعنــی نمیتوان از همه آحاد
کشــور با یک نرخ اخذ مالیات کرد .مشاغل و کسب و
کارهای کوچک با کســب و کار متوسط و بزرگ باید از
نظر نرخ و وظایف و تکلیف مالیاتی متمایز باشند و اگر
این اتفاق بیافتد ،به طور حتم مردم در پرداخت مالیات
مشارکت میکنند .البته موضوع مهم دیگر این است که

مردم باید آثار مالیات و هزینه شدن آن برای توسعه شهر
و کشورشان را ببینند.
zجلوگیریازفرارمالیاتیبافرهنگسازی

همانطور که حسین متین راد ،عضو
هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
خراســان رضوی چندی پیش به
دنیای اقتصاد گفته بود :طبیعی
است که در شرایط رکود و زمانی
که تولیدکنندگان تولید و ســود
چندانی نداشتند ،قانونگذار و حتی خود مجریان سازمان
مالیاتــی معتقدند باید پایههــای مالیاتی یعنی تعداد
واحدهایی که مالیات میدهند افزایش یابد نه اینکه از
همان مودیان قبلی دو برابر مالیات دریافت شود .از طرفی
وقتی نگاه طرفین به یکدیگر بدبینانه باشد ،ماجرا روی
دور باطل قرار میگیرد؛ هم واحد صنعتی سعی میکند
میــزان درآمد خود را کمتر اظهار کند و هم ســازمان
مالیاتی با نگاه بدبینانه سعی میکند مالیات بیشتری
مدنظر قرار دهد و تا رفتار طرفین اصالح نشــود دست
سازمان مالیاتی برای نپذیرفتن بخشی از هزینهها بازتر
اســت و تولیدکننده مجبور میشود مالیات بیشتری
بپردازد و در این موارد نقش دادستانی موثرتر میشود.
متاسفانه تا زمانی که این فرهنگسازی صورت نگیرد
که آبادی و آبادانی مملکت براساس مالیات باید اتفاق
بیافتد ،فرارهای مالیاتی باز هم وجود دارد .براســاس
بسیاری از قوانین مالیاتی ،مالیات دادن همیشه بد نیست
چون در بســیاری از موارد میتوان از آن استفادههای

شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در مولفه نرخ مالیات
بر سود بوده است ،اگر چه در دو سال اخیر مهمترین و بیشترین نوع اصالحات از نوع تبدیل نظام
پرداخت مالیات به سیستمهای الکترونیکی است .گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی
سال  ۲۰۱۸میالدی حاکی از بهبود  0/26درصد امتیازی ایران بوده و ایران با کسب امتیاز 56/48
از کشــورهای برزیل ،مصر ،لبنان و  ...پیشی گرفته است .شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک
جهانی با ارزیابی  ۱۰نماگر در حوزههای قانونی ،اجرایی و قضایی به بررســی محیط کسبوکار در
 ۱۹۰کشور جهان میپردازد .طبق این گزارش ،نماگرهای شروع کسبوکار رتبه  ،۹۷اخذ مجوزهای
ساخت رتبه  ،۲۵دسترسی به برق رتبه  ،۹۹ثبت مالکیت رتبه  ،۸۷الزامآور بودن اجرای قراردادها
رتبه  ،۸۰پرداخت مالیات رتبه  ۱۵۰و اخذ اعتبارات رتبه  ۹۰را در سطح بینالمللی کسب کردهاند.
مجموع عملکرد این نماگرها باعث شده که امتیاز شاخص کل بهبود یافته اما به دلیل عملکرد بهتر
سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه  ۱۲۴قرار گرفته است.
قانونی کرد اما فعال ادبیات بین مالیاتدهندگان بخش
خصوصی و مالیاتستانان دولتی باید به گونهای شود
که نه این طرف فرار داشــته باشد و نه آن طرف با این
فکر که ممکن است فرار صورت بگیرد ،رقمهای باالیی
را درخواست کنند .برای بررسی وضعیت مالیات ستانی
و پرداخت مالیات در خراســان رضوی به سراغ برخی
از کارشناســان و فعاالن اقتصادی و مسئوالن سازمان
امور مالیاتی در استان رفتیم .گالیهها و نظرات فعاالن
و کارشناسان را شنیدیم و آنها را به گوش مدیرکل امور
مالیاتی استان رساندیم اما متاسفانه وی به دلیل آنچه
مشغله کاری مطرح شد ،به سواالت خبرنگار ما پاسخ
نگفت .حال آنکه پاســخگویی به سواالت و گالیههای
مردم و فعاالن بخش اقتصادی یکی از مهمترین وظایف
مسئوالن در این بخش به شمار میرود.
zفعاالن اقتصادی خواستار پرداخت یک نوع مالیاتند

عضوکمیسیونمعدناتاقبازرگانی
خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد»
میگوید :وضعیت پرداخت مالیات
در مشــهد با دیگر کالن شهرها
متفاوت است؛ زیرا در این شهر ما
با رکود مضاعف مواجهیم و این به
دلیــل توقف پروژههای عظیم ســاختمانی و وضعیت
موسســات مالی و اعتباری اســت که موجب دغدغه
سرمایهگذاران جدید و پرهیز از سرمایهگذاری در این
شهر میشود.
علی اصغر پورفتحاله میافزاید :براســاس آمار اعالم

شده مسئوالن مالیاتی استان ،ساالنه  90درصد سهم
مالیاتی خراسان رضوی محقق میشود و در مقایسه با
اصفهان با وجود اینکه  98درصد صنایع استان ما مربوط
به بخش خصوصی است ،خراسان رضوی در اخذ مالیات
موفقتر است .وی خاطرنشان میکند :مشکل مالیاتی
کنونی کشــور ما این است که با توجه به لحاظ شدن
مالیات بر ارزش افزوده ،فعاالن اقتصادی هم اکنون دو
نوع مالیات پرداخت میکنند و در اداره مالیاتی باید به
دو واحــد مراجعه کنند و حوزه مالیات بر ارزش افزوده
از مالیات بر درآمد مجزاست .در حالیکه دریافت این دو
نوع مالیات برای سرمایهگذاران مشکل ایجاد میکند و
ما باید مثل سایر کشورها یکی از مالیاتها را بپردازیم.
پورفتــح اله با تاکید بر اینکه مســئوالن باید درباره
دریافــت یکــی از ایــن مالیاتها از فعــاالن اقتصادی
تصمیمگیــری کنند ،تصریــح میکنــد :مالیات بر
ارزش افزوده چالشهایی مثــل پایین آوردن تولید و
رقابتپذیری را به دنبال دارد .بهترین نوع مالیات که در
کشور هم دریافت میشود مالیات بر مصرف است و اگر
قرار است مصرف بیشتری داشته باشیم باید در همان
زمینه هزینههای بیشتری بدهیم.
وی با اشــاره به وجود بخشهای شفاف و غیرشفاف
در اقتصــاد ایران ،میگوید :با توجــه به الزامات برنامه
پنجم توســعه و رکود موجــود ،درآمد دولت از مالیات
افزایــش یافته و هر چقدر مالیات افزایش یابد ،کاهش
ســرمایهگذاری و سرمایهپذیری را به دنبال دارد .امروز
اگر امارات جایگاه خوبی در شاخص پرداخت مالیات در
منطقه دارد بخاطر این است که به دنبال جذب سرمایه
بوده و مالیات کمی دریافت میکند .بنابراین در دریافت
مالیات باید بین فعالیــت های اقتصادی تفکیک قائل
شویم و برای فعالیتی که منجر به تولید و توسعه اشتغال
مناسب و سرمایهگذاری بلندمدت میشود با فعالیتهای
واسطهگری و سایر فعالیتها تفاوت قائل شویم.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی
ادامه میدهد :الزم اســت در کشور این تعیین تکلیف
صــورت بگیرد که فعاالن اقتصــادی یک نوع مالیات
بپردازند؛ مجلس در گذشــته در ایــن زمینه اقدامی
کــرد اما از اقدامــش درباره مالیات بــر ارزش افزوده
عقبنشینی کرد.
وی با بیان اینکه همه فعاالن اقتصادی هم خواستار
پرداخت یک نوع مالیات هســتند ،میافزاید :از طرفی
اگر نگاهی به آمار مالیاتی کشــور داشته باشیم؛ بخش
صنعــت و تولید که  36درصد تولید ناخالص داخلی را
به دنبال دارد 67،درصد مالیات کشــور را میپردازد و
این درحالیســت که اصناف و مشاغلی که  33درصد
از تولیــد ناخالص داخلی را دارند 7 ،درصد از مالیات را
میپردازند .ضمن اینکه اینها بخشهای شفاف اقتصاد
ایرانند و بخشهایی که در این آمار نیستند اهمیت زیادی
دارند .با اینحال نباید فراموش کرد که بزرگ شدن دامنه
مالیاتی کشور برای مودیان موجود مشکل ایجاد میکند
نه برای کسانی که فرار مالیاتی دارند.
پورفتح اله موضوع عمومیت و اســتطاعت مودیان را
در دریافت مالیات بســیار مهــم میخواند و میگوید:
همه باید مالیات بدهند و هیچ سازمان و ارگان و فردی
چه دولتی و شــبه دولتی نباید از این قاعده مستثنی
باشند .هر کسی که فعالیت اقتصادی دارد و از امکانات
کشور استفاده میکند ،باید مالیات بدهد اما نکته این
اســت که چرا بخش مالیات دهنــده باید جور بزرگ
شدن کل مجموعه حاکمیت و دولت را بپردازند؟! چرا
مالیاتی که میدهیم به جای اینکه صرف آبادانی شود،
منجر به پرداخت حقوق کارکنان دولت میشود .بدنه
حاکمیت باید کوچک شود و هزینههایش کاهش یابد
تا مالیاتدهنده بخش خصوصی تاثیر مالیات خود را در
بودجههای عمرانی احساس کند .میبینیم که درصد
مالیات هر ســال در بودجه افزایش مییابد اما بودجه
جاری همه آن را میبلعد.
وی در پاســخ به این سوال که آیا الکترونیکی شدن
مراحل پرداخت مالیات محقق شده ،اظهار میکند :در
این زمینه در زیرساختها اقدام خوبی صورت گرفته است
و پرداخت مالیات به سمت الکترونیکی شدن رفته اما
هنوز با نقطه ایدهآل فاصله داریم.
zپایداری مالیات نیازمند کسب و کار پایدار است

فرار مالیاتی برخی از مردم و فعاالن
اقتصادی در سالهای اخیر یکی از
چالشهای مسئوالن سازمان امور
مالیاتی است ،موضوعی که گاهی
باعث فشار بیشتر بر روی مودیان
شناخته شده برای تامین درآمد
مالیاتی کشور شده است.
یک کارشناس امور مالیاتی و حسابداری نیز با بیان
اینکه امروزه فرار مالیاتی جرم تلقی میشود ،میافزاید:
خوشبختانه با ساز و کار موجود ،در حال حاضر بخش
زیادی از درآمدهای مالیاتی مربوط به شناسایی کسانی

براساس آمار اعالم شده مسئوالن مالیاتی استان ،ساالنه  90درصد سهم مالیاتی خراسان رضوی محقق میشود

است که تاکنون مالیات نمیدادند .بنا به اظهار مدیرکل
سازمان امور مالیاتی کشور در سال گذشته  300هزار
مودی جدید شناسایی شده و حال آنکه در گذشته از
 470هزار مودی اظهارنامه مالیاتی دریافت میشد.
غالمحسین دوانی معتقد است شناسایی  300هزار
مودی جدید ،نشان میدهد که اگر نظام مالیاتی کارآمد
باشد میتواند به سمت انصاف و عدالت مالیاتی برود .وی
خاطرنشان میکند :موضوعی که سازمان امور مالیاتی
باید به آن توجه کند این است که برای پایداری مالیات،
نیازمند کسب و کار پایدار هستیم اما امروز اوضاع کسب
و کار در کشور پایدار نیست.
دوانی با اشاره به لزوم برخورد با موضوع قاچاق از طریق
گمرک میگوید :درآمد گمرکی در کشور ما نسبت به
وارداتی که انجا م میشــود ناچیز است و باید به قاچاق
توجه بیشتری شود.
وی اظهار میکند :نکته دیگری که توسط مسئوالن
مالیاتی کشــور باید مدنظر قرار گیرد این است که در
بخش شناسایی درآمدها از مالک قرار دادن تراکنشهای
بانکی پرهیز کنند زیرا آنها ،تراکنشهای پولی است و
ممکن است تراکنشهای درآمدی نباشند اما االن شنیده
میشــود برخی از ادارات مالیاتی تراکنشهای پولی را
معیار اخذ مالیات گرفتهاند.
دوانی ادامه میدهد :هر چه پایههای مالیاتی گسترش
یابد از فشــار روی بخش مالیات پذیر کاسته میشود،
تاکنون بخش شفاف و شناسایی شده کشور بیشتر تحت
فشار بودند و هر چه چتر مالیاتی گسترش یابد خود به
خود فشار روی آنها کمتر خواهد شد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا مصوبات شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی و قانون بهبود محیط
کسب و کار در روند مالیاتستانی کشور تاثیری داشته،
میگوید :شورای گفتگو متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد
و بنابراین بسیاری از مصوبات آن اجرا نمیشود و سازمان
مالیاتی هم به این واقف اســت درحالیکه اگر سازمان
مالیاتی به دنبال درآمدهای پایدار برای ســنوات آتی
اســت باید برای رونق بیشتر کسب و کار و در نتیجه
افزایش درآمدها تالش کند.
این کارشــناس امور مالیاتی و حســابداری یادآور
میشود :گاهی با صدور بخشنامههایی عمال کسب و کار
متوقف میشود؛ مثل بخشنامه موضوع بند  3ماده 147
قانون تجارت که وصول چکهای دیگران را غیرممکن
کرده است در شرایطی که در فرایند کسب و کار ایران
این امر محققی بوده که عرفا سنوات زیادی انجام میشود
و این میتواند ماموران مالیاتی را به این تشخیص برساند
که این موضوع باعث جلوگیری از کسب و کارها میشود.
وی تاکید میکند :سازمان مالیاتی نباید صرف دریافت
مالیات را در بخشنامههای خود در نظر بگیرد .وزارت امور
اقتصادی و دارایی توسعه و برنامهریزی اقتصاد کشور از
طریق اخذ مالیات در بخش دارایی را در دستور کار دارد
و اگر فقط به دنبال اخذ مالیات باشد و بخش دیگر یعنی
توجه به کسب و کار را نادیده بگیرد ،این اتفاق خوبی
برای اقتصاد کشور نخواهد بود.
zاجرایی نشدن قانون معافیت بخش صادرات از مالیات

مسئول کمیسیونهای راهبردی
اتاق بازرگانی خراســان رضوی با
اشاره به معافیت بخش صادرات از
پرداخــت مالیــات در قانــون به
«دنیای اقتصاد» میگوید :با وجود
اینکه این موضوع در قانون لحاظ
شــده اما دوستان سازمان امور مالیاتی فقط کسانی که
اظهارنامه صادراتی به نام آنهاست را معاف میکنند؛ البته
درباره همان افراد هم مالیات بر ارزش افزوده را دریافت
میکنند و بازگشــت آن را به حسابرسی حسابها منوط
میکنند در صورتی که براســاس دستورالعملی صریح،
حداکثر تــا یک ماه این ارزش افزوده باید به حســاب
صادرکننده بازگردد و متاســفانه در سیستم اداری این
اتفاق نمیافتد.
محمود ســیادت خاطرنشان میکند :دریافت مالیات
بر ارزش افزوده یعنــی اخذ کردن آن از مصرف کننده
کاالی تولیــدی اما وقتــی کاالی صادراتی ما در داخل
کشــور مصرف نمیشــود ،چرا باید این نوع مالیات را
دریافت کنند؟ قانونگذار اعالم کرده ظرف حداکثر یک
مــاه باید این ارزش افزوده به فرد صادرکننده برگردانده
شــود اما این موضوع هیچگاه اتفاق نمیافتد و حتی به
چندین ماه و یکسال هم میرسد .حرف ما این است اوال
این مالیات نباید از صادرکننده اخذ شود و اگر دریافت
میشود ،ظرف یک ماه بدون مراجعه صادرکننده باید به
حسابش بازگردانده شود که این اتفاق نمیافتد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراســان رضوی
تصریح میکند :وقتی سرمایه صادرکننده در دست سازمان
امور مالیاتی قفل میشود و صادرکننده مطمئن نیست
که چه زمانی ارزش افزوده به او برمیگردد ،این موضوع
ناخودآگاه روی قیمت کاالی صادراتیاش اثر میگذارد و

در نتیجه باعث غیر رقابتی شــدن کاالی صادراتی ما در
بازار میشود .ما در این زمینه خواستار اجرای نص قانون و
بازگرداندن سریع ارزش افزوده به صادرکنندگان و معافیت
کل پروسه صادرات از پرداخت مالیات هستیم.

هر گاه از مالیات به عنوان ابزار تعادل
بازار استفاده نکنید و تنها آن را کمک
خرج دولت بدانید ،روش جاری را که با
اصول علم اقتصاد و سیاستهای حاکم برآن
منافات دارد ،انتخاب کردهاید
وی میافزاید :وقتی از معافیت بخش صادرات میگوییم؛
یعنی بخشهــای تولید کاالی صادراتی ،کســانی که
نمایشگاههای خارجی برگزار میکنند و کسانی که کاالها
را برای صادرات حمل میکنند همه در این پروسه قرار
میگیرند اما مسئوالن میگویند تنها کسی که اظهارنامه
صادراتــی دارد ،یعنی حلقه پایانی زنجیره صدور کاال و
خدمات ،از مالیات معاف است.
zناهمگونی نرخ مالیات با واقعیت بازار

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران
صنایع خراســان رضوی نیز درباره
وضعیت مالیات ستانی در این استان
نســبت به دیگر اســتانهای کشور
میگوید :استان خراسان رضوی با
توجه به وســعت خــود و امکانات
موجود همیشه یکی از استانهای کشور با بودجه مالیاتی
نسبتا باال بوده است که درصد قابل توجهی از این بودجه
از محل مالیات موسســات اعتباری و شرکتهایی مانند
پدیده و گردش مالی که توریســت و گردشــگر داخلی و
خارجی ایجاد میکرد ،تامین میشــد؛ اما در حال حاضر
موسسات اعتباری حذف و شرکتهای مانند پدیده با مشکل
پرداخت روبرو شدهاند و با تغییر الگوی گردشگری تامین
مالی از این روش هم با محدودیت اساسی روبرو است.

موضوعی که سازمان امور مالیاتی باید به
آن توجه کند این است که برای پایداری
مالیات ،نیازمند کسب و کار پایدار هستیم
اما امروز اوضاع کسب و کار در کشور
پایدارنیست
مهران مرشد میافزاید :ساختار واحدهای تولیدی استان
نیز عمدتا کوچک و متوسط است لذا در مقابل تغییرات
بازار به شدت شکننده هستند و تلفیق این دو مولفه دلیل
عمده فشار مالیاتی بر این واحدها است.
وی درباره تاثیر اصالحات قانون مالیاتی در جلوگیری
از فرار مالیاتی ،اظهار میکند :قطعا در این زمینه تغییر
نگرش ایجاد شــده است و بحث شفافیت بیشتر مطرح
است اما باید یادآوری کنم که قانون تا سال  1398هنوز
تغییر اساسی در روش اخذ مالیات ندارد و این دوگانگی
نه تنها عدالت مالیاتی را خدشــهدار میکند که مالیات
دهندگان را نیز در نحوه ایجاد شــفافیت با ابهام مواجه
کرده است .مرشد معتقد است عدم تغییرپذیری و ناهمگونی
نرخ و نحوه پرداخت مالیات با واقعیت بازار و اقتصاد مبتنی
بر آن بسیار آشکار است .وی میگوید :هر گاه از مالیات به
عنوان ابزار تعادل بازار اســتفاده نکنید و تنها آن را کمک
خرج دولت بدانید ،روش جاری را که با اصول علم اقتصاد
و سیاستهای حاکم برآن منافات دارد ،انتخاب کردهاید.

دریافت مالیات بر ارزش افزوده یعنی اخذ
کردن آن از مصرف کننده کاالی تولیدی
اما وقتی کاالی صادراتی ما در داخل
کشور مصرف نمیشود ،چرا باید این نوع
مالیات را دریافت کنند؟
عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراســان
رضوی تصریح میکند :در دنیا هیچ فردی پرداخت مالیات
را دوست ندارد و افشاگری اخیر بهشت مالیاتی در غرب و
در سطح افراد و شرکتهای مهم دنیا خود موید این جمله
اســت اما میتوان برای آن استثناء هم در نظر گرفت اگر
بتوان در پرداخت مالیات حس خوب برای پرداخت کننده
ایجاد کرد؛ بهعنوان مثال میتوان در ارائه خدمات شهری
اعــام کرد که این خیابان و یا پل از محل وصول مالیات
شرکت الف و ب ایجاد شده است و یا دولت آمار قابل فهم
برای اقشــار جامعه از خدمات انجام شده مستقیم توسط
مالیات دریافتی اعالم کند و از طرف دیگر تا فرایند عدالت
مالیاتی نهادینه نشود (یعنی مالک وصول مالیات نباشد بلکه
عدالت مالیاتی باشد) نمیتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

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

آوار بیمهری بر سر ساکنان
مسکن مهر در زلزله اخیر
حسین ثنایینژاد *
همان زمان که رئیس دولت نهم در یکی از
سخنرانیهای شتابزده خود سخن از مسکن
مهر گفت و وعده داد که به زودی مشــکل
مســکن در کشــور حل خواهد شد ،اغلب
کارشناسان نگران شدند.
در عمل بنا بود ساالنه تعداد یک میلیون و
 ۵۰۰هزار واحد مسکونی در سطح کشور واگذار شود .در همین رابطه
یکی از دستاندرکاران این طرح اعالم کرده بود که از ابتدای دولت
نهم ساخت تعدادی بالغ بر  4.400.000واحد مسکن مهر در شهرها
و روستاها آغاز شده بود .بعدا ادعا شد که تعداد  1.500.000از این
تعداد تا خرداد  ۱۳۹۲تحویل میشوند و بقیه تا پایان دولت دهم.
نگرانی اصلی اما این بود که چنین پروژه عظیمی فقط با تخصیص
زمین دولتی مســئله خرید زمین را در معادله پیچیده مسکن به
صورت ناقص و ناشــیانه حل میکرد ،با این پیشفرض که حدود
 ۴۰درصد قیمت مسکن مربوط به زمین آن است .غافل از اینکه
این نسبت در شهرهای بزرگ و کوچک و به خصوص کالن شهرها
و باالخص در شهر تهران بسیار متفاوت است و خود عاملی میشود
برای تشدید مهاجرت به کالن شهرها و به ویژه تهران ،که شد! بقیه
مسائل در این طرح بی سر و ته به صورت مبهم وا نهاده شدند.
بنایراین در نظر کارشناســان انجام این پروژه با چنان حجم و
ســرعتی تقریبا ناممکن مینمود .اما در نهایت شگفتی و ناباوری
بخش قابل توجهی از این پروژه با همان حجم و همان ســرعت
به انجام رسید .در بدو امر همه آنها که صاحب مسکن شده بودند
خوشحال بودند اما کارشناسان میدانستند که دستیابی به چنین
حجم و سرعتی به چه بهایی بوده است ،به بهای استحکام بنا و
کیفیت ساخت آن همه سرمایه ملی.
در واقع شــرایط به گونهای بود که از همان زمان آغاز ساخت و
ساز ،هر فرد متخصص یا غیر متخصصی که از دور یا نزدیک به این
پروژههای ساختمانی که مثل قارچ در حاشیه شهرها و روستاها سر
از خاک برآورده بودند ،سری میزد ،کیفیت پایین مصالح و اجرای
ضعیف آنها چون خاری در چشــمش فرو میرفت و آه از نهادش
بر میآورد .اما هیچ آه و نالهای نتوانســت جلو اجرای بیکیفیت و
ضعیف این پروژه را بگیرد .پروژهای که حج م عظیم و بی سابقهای
از تسهیالت بانکی را میبلعید و باعث افزایش شدید نقدینگی در
جامعه و باال رفتن غیر قابل باور تورم میشد!
متاسفانه انتقادهای متخصصان امر به جایی نرسید و شرکتهای
ساختمانی بسیاری و بعضا خلقالساعه ،بدون حساب و کتاب فنی
و نظارت دقیق ،با دولت قرارداد بستند تا هر کدام طبقات بسیاری از
آپارتمانهای کوچک را بر روی هم بنا کنند و در کمترین زمان ممکن
صورت وضعیتشان را ارائه و پولشان را بگیرند و بروند.
روزگار گشت و گشت و ساکنان کم بضاعت این ساختمانهای
ضعیف ،اندک اثاثیه خود را برداشــتند و به زیر سقفهایی رفتند
که کارشناســان استحکام آنها را تایید نمیکردند! تشت رسوایی
ضعف این ســقفها اما در زمین لرزه اخیر کرمانشاه از بام سست
این ساختمانهای چند طبقه فرو افتاد و صدای رسواییاش را همه
شنیدند .همگان دیدند که چگونه این ساختمانهای جدیداالحداث
در حالی فرو ریخته بودند که ســاختمانهای دیگری در کنار آنها
تقریبا دست نخورده ،سرفراز از این بالی روزگار خارج شده بودند.
اگرچه مدتهاست با تصویب مجلس ساخت مسکن مهر متوقف
شده است ،اما هیچ تردیدی نیست که اکنون موقع آن رسیده است
که به پرونده این پروژه بد سرانجام رسیدگی کامل انجام شود .در
این رسیدگی باید قصور تمامی عوامل درگیر در این پروژه از صدر
تا ذیل مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مقصران وادار به پاسخگویی
و جبران خسارتهای وارده به مردم شوند.
*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دنیای اقتصاد -در راستای اجرای اصل  44قانون
اساسی و واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش
خصوصی و آییننامه ماده  88اماکن ورزشــی،
ادارات کل ورزش و جوانان در برخی استانها اقدام
به واگذاری سالنهای ورزشی به بخش خصوصی،
از طریق مزایده کردهاند.
به گــزارش ایرنا ،این در حالی اســت که تاکنون در
برخی اســتانها از جمله خراســان رضوی ،ســالنهای
ورزشــی برای تمرین از طریق اداره کل ورزش و جوانان
در اختیار هیاتهای ورزشــی قــرار میگرفت اما اخیرا
به دلیل ورود اداره کل بازرســی اســتان به این موضوع
ایــن امتیــاز از هیاتها گرفته و هیاتهــا نیز ملزم به
شــرکت در مزایده شــدهاند .از این رو ســالنهای در
اختیار هیاتها حدود  2هفته قبل به مزایده گذاشــته
شــد و بســیاری از ایــن هیاتها ،به علــت قیمتهای
باالی پیشــنهادی بخش خصوصــی در این مزایدهها،
زمین ها و سالنهای خود را از دست دادند.
خبرگزاری جمهوری اســامی خراســان رضوی در
میزگــردی با حضور معاون امور ورزش اداره کل ورزش
و جوانان خراسان رضوی ،روسای هیاتهای بسکتبال،
والیبال ،فوتبال ،انجمنهای ورزشی و نماینده هیات هندبال
خراسان رضوی به واکاوی این موضوع پرداخت.
zاجازه تغییر کاربری سالنهای تخصصی داده نمیشود

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
در این نشست در خصوص واگذاری سالنهای ورزشی در
اختیار هیاتها از طریق مزایده به بخش خصوصی اظهار
کرد :طبق مصوبه هیات دولت اماکن ورزشی باید از طریق
مزایده به بخش خصوصی واگذار شود و هیاتهای ورزشی
نیز میتوانند در این مزایده حضور داشته باشند.
امیر زارعی بیان کرد :البته پس از مزایده در شــرایط
مساوی سالن و زمین به هیاتهای ورزشی واگذار می شود
و نیت اداره کل ورزش و جوانان استان نیز در سالهای
گذشته همین بوده است .وی ادامه داد  :در سالهای قبل با
هدف حمایت و کمک به هیاتهای ورزشی سالنهایی در
اختیار هیاتهای ورزشی قرار می گرفت ولی در دو سال

دنیایاقتصاد،ضحیزردکانلو-
تعطیالت نوروز که تمام شد،
سال  96را با زلزله آغاز کردیم.
 16فروردین 13 ،روســتای
فریمان در شرقیترین نقطه
خراسان رضوی با زمینلرزهای
به بزرگی  6.1ریشتر به میزان قابل توجهی تخریب
شد ،هرچند به لطف زمان وقوع این حادثه و بیداری
اهالی روستا ،جز یک نفر مابقی جان سالم به در بردند
اما خانهها و آغلهای گِلی و فرسودة مردم تنگدست
روستاهای قلندرآباد ویران شد .روزهای نخست پس
از زلزله سیل توجهات و امدادرسانی ها از جادههای
پرپیچ و خم و خاکی به روستاهای زلزلهزده سرازیر
میشد .کودکان با دیدن هر خودرو بیگانه در ورودی
روستایشــان با شور و شــوق به استقبال مراجعان
میآمدند .کودکانی که هنوز معنای بیخانمانی ،فقر
و زلزله را آنچنان که باید نفهمیده بودند و شاید هیچ
گاه در طول زندگی های پنج ،شش سالهشان ،آدم
های شــهری ،خودروهای مدل بــاال ،دوربینهای
عکاســی و فیلمبرداری ندیده بودنــد .اما همین
خندههای کودکان به سن پدرها و مادرهایشان که
میرسید ،روی صورت های تکیدهشان خشک میشد
و هرچند از چهرة پدربزرگها و مادربزرگهایشان پس
از ساعتها گفت وگو هم چیزی جز اندوه در نمیآمد،
اما انگار ته دلشان از وقوع این بالی طبیعی خوشحال
بود! میگفتند مسئوالنی که هر چهار سال یکبار
فقط زمان رایگیری ها و انتخابات یاد ما میافتند
حاال این روزها مدام به ما سر میزنند؛ زنی که پای
تنور نشسته بود و نان میپخت میگفت این زلزله
کار خدا بوده تا شــاید مسئوالن بیایند و وضعیت
اســفبار مــا را ببینند .امید داشــتند که شــاید
جادههایشان که در زمســتان غیرقابل عبور است
آسفالت شود ،امید داشتند که شاید بچههایشان دیگر
بهخاطر نبودن مدرسه مجبور به ترک تحصیل و یا
ترک خانواده نباشند.
هرچند که این مردم نمیدانستند عمر این توجهات
کوتاه است اما حیات آدمی به امید اوست .حاال پس
از گذشت  7ماه اهالی روستاهای سفیدسنگ دادشان
درآمده که ما فراموش شدیم .و زلزله هم دست از
سر شرق ایران برنداشت .فارغ از پسلرزههای پیاپی،
بار دیگر در  23اردیبهشت سال جاری به بزرگی5.7
ریشــتر بیش از  14هزار واحد مسکونی در بجنورد
و روســتاهای خراسان شمالی را متحمل خسارت
کرد .مردم این منطقه هم که اغلب روستانشین و از
طبقه ضعیف و کمبرخوردار جامعه هستند ،ماه ها در
انتظار مصوبات هیات دولت برای دریافت وام و احداث
خانههایشان بودند و مدتها با هوای سرد و کوهستانی
خراسان شمالی دست به گریبان .و حاال ،در آبان
 ،96زمین لرزه دیگری با خشــمی بیشتر به غرب
کشــورمان یورش برد و هزاران نفر را بی خانمان و
داغدار و تمام کشور را عزادار کرد .بیش از یک هفته
از این حادثه تلخ که بار دیگر تمام مردم ایران را برای
هدفی مشترک بسیج کرد میگذرد .فارغ از زیبایی
حرکتهای مردمی ،حجم کمکهای اولیه آنقدر باال،
خودجوش و جزیرهای بود که از غرب کشــور اعالم
مازاد شد .شاید اگر مدیریت درستی وجود داشت تنها
با بخش کوچکی از این کمکها میشد حالی هم از
مردم شرق کشور پرسید که علیرغم گذشت  7ماه از
زلزله هنوز هم برخی از آنان بیخانمان و محتاج نان
شبند .این نگرانی نیز همچنان وجود دارد که چند ماه
دیگر حال و روز مردم زلزلهزدة سرپل ذهاب چگونه
است؟ آیا آنها هم مثل مردم دوقلعه براشک ،الغور،
سرچشمه و  ...از یادها میروند؟!
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علیرغم گذشت  7ماه از زلزله هنوز هم برخی از آنان بیخانمان و محتاج نان شبند

zخبرهایخوبمسئوالن

به سراغ بخشدار قلندرآباد رفتیم تا از آخرین وضعیت
مردم آن منطقه با خبر شویم.
حسن نباتی ،درباره اسکان مردم روستاهای زلزلهزده
میگوید :برای  292واحد تشکیل پرونده داده شد که
از این بین  290قرارداد بانکی منعقده شده و اکنون
 256واحد تا مرحله نهایی ساخت پیش رفتهاند و
 96درصد کار انجام شده است.
از نباتی پرسیدیم تکلیف آن 4درصدیهایی که هنوز
در چادر زندگی میکنند چیست؟! که از آزاد نشدن
وامشان توسط بانک مسکن میگوید و خاطرنشان
میکند :قسط آخر این تعداد محدود را بانک مسکن
آزاد نکرده اســت ،کســانیکه که در چادر زندگی
میکنند انگشت شمارند.

zوضعیت اسکان مردم زلزلهزده خراسان شمالی

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی نیز از آخرین
وضعیت اسکان زلزله زدگان خراسان شمالی به ما
میگوید.علیمحمدیمیگوید:علیرغمتاخیرمصوبه
هیات دولت برای بازسازی مناطق زلزله زده استان،
ما از روزهای نخست بازسازی روستاها را آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه  2335واحد مســکونی عملیات
پیکری خود را انجام دادهاند ،میگوید 2125 :واحد
نیز در مرحلة پیریزی و  1750واحد در مرحله ایجاد
اسکلت خانههایشان هستند.
محمدی با بیان اینکه مردم این روســتاها مشــکالت
آب ،برق و گاز ندارنــد ،میگوید :هزار واحد هم پایان
کار گرفتند و اکنون در خانههایشان اسکان دارند و بر
اساس بررسی ما اسکان در چادر تقریبا برابر با صفر است.

خانههای  4یا  5روستای قلندرآباد که عمدة خرابیها درآنجا بوده
تماما گلی و فرسوده است و صاحبانشان هم افراد تنگدستی هستند.
خانمی میگفت ما بعضی وقتها قند برای چای خوردن هم نداریم.
برف هم که ببارد کل مسیر روستا بسته میشود
بخشدار قلندرآباد استحکام این خانهها را نیز تایید
میکند و میگوید پیگیر ساخت آغل برای دام این
افراد نیز هستیم.
وی از معرفی  234واحد دامی به بانک کشاورزی
برای دریافت تسهیالت میگوید که تنها با 170
واحد بــرای پرداخــت وام  10میلیونی موافقت
شده است.
نباتی همچنین میزان وام دریافتی برای ســاخت
خانههای روســتاییان را 20میلیون تومان اعالم و
تصریــح میکند 5 :میلیون تومان وام بالعوض و 2
میلیون تومان وام قرض الحسنه برای خرید وسایل
به زلزله زدگان پرداخت شده و  180پاکت سیمان
برای هر واحد مسکونی نیز اهدایی رهبری است.

وی میزان وام پرداختی به مردم زلزله زده در شهر
را  30میلیون تومان و در روستا  20میلیون تومان
اعالم میکند و میگوید بازپرداخت این وامها  15ساله
است .وی یادآور میشود 6 :میلیون تومان به مردم
شهر و  5میلیون تومان به مردم روستا وام بالعوض
پرداخت شده است.
zروایتی مستند 7ماه پس از زلزله

سخنان مسئوالن و آمار و ارقامشان را شنیدیم اما
این تمام ماجرا نبود .باید حال و روز این مردم را از
زبان خودشان هم میشنیدیم .یک عکاس مشهدی
که چنــد روز پیش به دیدار مــردم این مناطق
رفته و با آنها گفت وگو کرده اســت ،مشاهدات،

عکسها و ویدیوهایش را در اختیار ما میگذارد.
مجتبی خاتمی که انگیزهاش را از سفرهای پیاپی
به مناطق زلزله زده دغدغههای اجتماعی عنوان
میکند پیش از هر چیز از فقر و محرومیت مردم
روستاهای زلزلهزده سخن میگوید :خانههای  4یا
 5روستای قلندرآباد که عمدة خرابیها در آنجا بوده
تماما گلی و فرسوده است و صاحبانشان هم افراد
تنگدستی هستند.
خانمی میگفت مــا بعضی وقتها قند برای چای
خوردن هم نداریم .برف هم که ببارد کل مســیر
روستا بسته میشود.
این عکاس مستند میگوید :کسانیکه اندوختهای
داشتند توانستند خانههایشان را کامل بسازند اما
کسانیکه تنگدســت بودند خانههایشان نیمهکاره
است ،آنها از خوراک خود نیز میزنند تا خانههایشان
کامل شود .اکنون شاید بیش از  20خانوار هنوز در
چادر زندگی میکنند.
او ادامــه میدهــد :بســیاری از افــرادی هم که
خانههایشان ساخته شده آغل گوسفند ندارند ،با
آغاز زمستان و نبود سرپناه ،دامهایشان تلف میشود.
خانوادهای بود که میگفت حاضرم خودم به چادر
باز گردم اما دامم آغل داشته باشد .دام تمام سرمایه
این افراد است.
خاتمی میگوید :پس از استحکام سازی پیمانکار،
باقی مراحل ساخت خانه با خود این افراد است و
باید مرحله به مرحله جلو بروند تا قسطهایشان آزاد
شود .این افراد درست است که در هر مرحله وامی
دریافت کردهاند اما از آنجاییکه خودشان بهجز مبلغ
وام هیچ پول دیگری نداشتند نتوانستند ساخت و
ساز خانههایشــان را پیش ببرند .خانوادههایی در
این روستاها هستند که تنها با پول یارانه زندگی
میکنند .من کســی را دیدیم که سیمان اهدایی
رهبری را بهخاطر اینکه پولی نداشــته نتوانسته
استفاده کند لذا سیمان هوا خورده و خراب شده
است .متاسفانه دردهایی هست که در گزارشات و
آمار مســئوالن مطرح نمیشود .مسئوالن درست
میگویند اما این همه ماجرا نیست.
خاتمی میگوید طی دو روز گذشته که عکسها و
ویدیوهای منطقه ســفید سنگ را در اینستاگرام
شــخصیاش به انتشار گذاشــته ،چندین تماس
داشــته که اعالم کردند میتوانند کمکهای اشباع
شدة منطقه کرمانشاه را به شرق ایران بفرستند.
وی ادامه میدهد :در سفید سنگ هرشب در ماه
رمضان برای مردم افطاری گرم میبردند اما بعدش
دیگــر خبری از غذای گرم نبــود .این افراد هنوز
نیازمند بدیهیات زندگی هستند.
مواد غذایی ،مواد بهداشتی و  ...همواره مواد مورد
نیاز این مردم است .خانههای این مردم هنوز لوله
کشی آب نشــده آنها فقط یک سرپناه دارند تا از
باد و باران و برف در امان باشــند .مگر  20میلیون
تومان وام چقدر است که بشود همه کارهای ساخت
خانه را انجام داد؟
زندگی پیش از وقوع زلزله این افراد هرچند در فقر
بوده اما شیرازه داشته ،اکنون این افراد زندگیشان
تکه تکه است .کسانیکه در چادر زندگی میکنند
ملتمسانه درخواست میکنند که وامهایشان آزاد
شود ،برخی از این افراد که به معنای واقعی تنگدست
هستند از مردم و مسئوالن تقاضای کمک دارند تا
بتوانند امورات زندگیشان را بگذرانند .باید به داد
این افراد رسید.
کاش فراموشــی تنهــا بــه ســراغ صاحبــان
درد بیایــد ،کاش زمــان ،مــا را غافــل نکند از
درد و غم یکدیگر.

اخبارکوتاه

مسدودشدن 2فقرهحسابغیرمجاز
کمکبهزلزلهزدگان

ایرنا -سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت 2 :
فقره حساب بانکی غیرمجاز کمک به زلزله زدگان غرب کشور
در مشهد مسدود شد.
قاضی حسن حیدری افزود :صاحبان این حسابها اقدام به جمع آوری
کمکهای نقدی مردم از طریق حسابهای شخصی خود می کردند.
وی با بیان اینکه جمع آوری کمکهای نقدی فقط باید از طریق حسابهای
مرتبط نظیر کمیته امداد ،هالل احمر و ستاد بحران کرمانشاه باشد اظهار
کرد :مردم از واریز کمکهای نقدی به حسابهای شخصی خودداری کنند.
وی همچنین از دستگیری یکی از مدیران شرکت پردیسبان خبر داد
و گفت :برخی از مدیران و عوامل مرتبط با پرونده این شرکت به اتهام
کالهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موســوم به سهام تحت
تعقیب قرار داشتند که تاکنون پنج نفر آنها دستگیر شده اند .حیدری
افزود :اواخر هفته گذشــته نیز یکی دیگر از این عوامل به اتهام 450
میلیارد ریال کالهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به
سهام ،بازداشت شد .شرکت پردیسبان که یک شرکت گردشگری و
سرمایهگذاری است ،در سالهای اخیر با تاسیس دفتر در مشهد اقدام به
فروش سهام کرد که از حدود  2سال پیش دفاتر فروش غیرقانونی این
شرکت باحکم دادستان عمومی و انقالب مشهد پلمب شد.

تآمایشمرحلهدوازدهماتباع
تحویلکار 
خراسانرضوی

مدیرکل اتباع خارجی اســتانداری خراسانرضوی گفت:
کارتهای آمایش مرحله دوازدهم برای اتباع خارجی تا ۳۰
آذرماه تحویل داده میشود.
محمد عجمی در گفتوگو با تســنیم اظهار کرد :تحویل کارتهای
آمایش مرحله دوازدهم برای اتباع خارجی مقیم استان خراسانرضوی
از  18مهر امسال آغاز و تا  30آذرماه ادامه دارد؛ همچنین صدور بخشی
از کارتهای مرحله دوازدهم اتباع خارجی ساکن خراسانرضوی انجام
شده و سایر آنها در حال صدور است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسانرضوی با اشاره
به عدم اعتبار کارتهای آمایش پس از تاریخ ذکر شده و امکان ارائه
خدمات اداری از سوی دستگاهها و نهادهای اتباع خارجی در صورت
اخذ کارت آمایش مرحله دوازدهم گفت :در اســتان خراسانرضوی
بالغ بر  150هزار تبعه خارجی دارای کارت آمایش سکونت دارند.
عجمی با اشــاره بــه نوبتدهی  25هزار نفر اتبــاع خارجی مقیم
خراســانرضوی با حضور در دفاتر کفالــت و دریافت کارت آمایش
دوازدهم توسط  6هزار نفر از این دسته خاطرنشان کرد :افراد دارای
برگه تردد معتبر با عنوان اصطالحات و تغییرات نیز ،همراه دارندگان
کارت آمایش مرحله دوازدهم در طرح ذکر شــده شرکت میکنند؛
همچنین 17دفتر کفالت در مشهد مشغول به فعالیت است.

بهدلیلبیماریحادپرندگان؛

جمعهبازارپرندگانقوچانتعطیلشد
رئیس شبکه دامپزشکی قوچان گفت :طبق دستور دادستانی
قوچان جمعه بازار پرندگان این شهرستان به دلیل بیماری حاد
پرندگان تعطیل شد.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،علیرضا قدرتی اظهار کرد :در فصل پاییز با
توجه به سردی هوا ،ماندگاری ویروس آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در
محیط افزایش می یابد که این موضوع باعث انتقال بیشتر و راحت تر
به نقاط دیگر می شود .وی افزود :بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
از طریق ورود پرندگان مهاجر به تاالب ها و دریاچه های کشور شیوع
پیدا کرده و با آلوده شدن طیور بومی زمینه ابتالی طیور صنعتی نیز
فراهم می شود .رئیس شبکه دامپزشکی قوچان خاطر نشان کرد :به
همین دلیل برای با دستور دادستانی قوچان جمعه بازار پرندگان این
شهرستان به دلیل بیماری حاد پرندگان تعطیل شد.

بررسی فرصتها و تهدیدهای واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی در خراسان رضوی

هیاتهای ورزشی سالنها را از دست میدهند؟
اخیر اداره کل بازرسی استان به این موضوع ورود و اعالم
کرده این موضوع خارج از قانون و دور از واقعیت اســت.
زارعی با بیان اینکه قانون به ما اجازه واگذاری بدون مزایده
را نمیدهد ،افزود :امسال طبق مکاتبات صورت گرفته بین
وزارتخانه و این اداره کل مقرر شد همه سالنهای ورزشی
استان و سالنهای دراختیار هیاتها به مزایده گذاشته
شود .وی خاطرنشان کرد :رایزنیهایی صورت گرفت تا
هیاتهای ورزشی بتوانند سهمی در این سالنها داشته
باشند و در سفر اخیر وزیر ورزش و جوانان به مشهد نیز
تالشــهایی انجام شد تا بتوانیم مجوزی برای در اختیار
گذاشتن سالنهای تخصصی به هیاتها بگیریم ولی این
مهم عملیاتی نشد.
زارعی افزود  :در اداره کل تصمیمگیری شــد چنانچه
هیاتهای ورزشی برنده مزایده نباشند سالنهای تخصصی
در مقاطعی توسط اداره کل اجاره و برای تمرین در اختیار
ایــن هیاتها قرار گیرد و مبلغی نیز به عنوان کمک به
هیاتها پرداخت شود .تغییر کاربری سالنهای اختصاصی
واگذار شده از طریق مزایده برای کسب درآمد بیشتر از
دغدغه های بسیاری از دســت اندرکاران حوزه ورزش
است .وی در این خصوص گفت :نظارت اداره کل در این
خصوص تشدید میشود؛ اشخاص حقیقی که در مزایده
شرکت کرده و برنده شدهاند به هیچ عنوان اجازه تغییر
کاربری از یک رشته به رشته دیگر را ندارند.
زارعی افزود :مزایده در خصوص سالنهای مازاد صورت
میگیرد و تعیین موارد قابل واگذاری برعهده باالترین
مقام اجرایی و وزارتخانه است .وی گفت :اینکه اعالم شود
سالن مازادی برای مزایده نداریم باید توسط وزارتخانه و از
طریق مکاتبه با هیات دولت انجام شود و استانها اجازه

والیبال با پیشــنهاد  114میلیون تومان برای در اختیار
گرفتن سالن اختصاصی در مزایده ،برنده شده است ،افزود:
قیمتهای ارائه شده در مزایده قیمتهای غیرواقعی است و
مشخص نیست بخش خصوصی از چه طریقی می خواهد
از یک سالن درآمد نجومی داشته باشد.
zهدف اصلی ورزش به حاشیه میرود

این مکاتبه را ندارند .
وی در خصــوص نحوه مزایده نیز گفــت :مزایده در
خصوص ســالن های با مبلغ اجــاره باالی  22میلیون
تومان انجام میشود ،برای سالنهای زیر این مبلغ مزایده
برگزار نمیشود و اداره کل اجازه واگذاری این سالنها به
هیاتهای ورزشی را دارد .زارعی با بیان اینکه قیمتگذاری
سالنها توسط نماینده دادگستری انجام میشود ،افزود:
البته فدراسیون شنا نیز از وزارتخانه مجوزی اخذ کرده تا
امکان واگذاری سالنهای شنا ،خارج از مزایده به هیاتها
وجود داشته باشد.
zوظیفه ادارات ورزش و جوانان تجاریسازی است؟

رئیس هیات والیبال خراسان رضوی اظهار کرد :واگذاری

سالنهای دراختیار هیاتها به بخش خصوصی طرحی
است که با شکست همراه خواهد بود و آیا وظیفه ادارات
ورزش و جوانان تجاریســازی است؟ هیاتهای فعال
در شهرســتانها حتی درآمد خرید یک توپ را ندارند و
هیاتهای ورزشی در استانها از طریق درآمد سالنهای
دراختیار نســبت به تامین هزینه های نگهداری سالن،
اعزام تیمها و تجهیز هیاتهای شهرستانها اقدام می کنند.
محمدرضا حســین زاده که از برندگان مزایده اخیر
سالنهای ورزشی خراسان رضوی نیز هست ،افزود :وزیر از
کجا می داند که ما در استان سالن مازاد داریم که دستور
برگزاری مزایده برای واگذاری آن را بدهد.
رئیس هیات والیبال خراسان رضوی با بیان اینکه هیات

رئیس هیات بسکتبال خراسان رضوی نیز اظهار کرد:
اغلب شرکت کنندگان در مزایده افراد غیرورزشی هستند
که با هدف درآمدزایی در این حوزه ورود می کنند و هدفی
جز کسب درآمد ندارند وگرنه چگونه می توان برای یک
سالن ورزشی در بازه زمانی  10ماهه مبلغ  235میلیون
تومان برای برنده شــدن در مزایده پیشنهاد داد و اجاره
پرداخت کرد .علیرضا پوررضایی افزود :در استان تنها یک
سالن استاندارد بسکتبال داریم که با واگذاری آن به بخش
خصوصی برای تمرینات مشکل خواهیم داشت .وی ادامه
داد  :هیات استان در رشته بسکتبال در هشت رده سنی
فعالیت می کند و دارای سه تیم پسران و  2تیم دختران
در لیگ برتر اســت و امسال به جز سالن اختصاصی از
سالنهای دیگر نیز برای تمرین استفاده کرده ایم.
zهیات فوتبال را از استادیوم تختی محروم کرد هاند

سامانه ارتباطی3000224800:

رئیس هیات فوتبال خراسان رضوی نیز در این خصوص
گفت :هیات فوتبال استان جز ورزشگاه پیر تختی زمین
دیگری ندارد حال اگر این پدر پیر را هم از ما بگیرند دیگر
چه چیزی باقی نمیماند؟
مهدی برادران افزود :این هیات امسال حدود  60میلیون
تومان برای تعمیر و نگهداری زمین تختی هزینه کرده و
اجاره را نیز طبق روال قانونی پرداخت میکرده ،اکنون با
چه توجیهی این هیات را از این زمین محروم کردهاند؟

برادران با بیان اینکه برخی شرکت کنندگان در مزایده
با هدف سوداگری مالی وارد این مقوله شده اند  ،افزود:
تعداد زیادی از این افراد هیچ شناختی از ورزش ندارند و
دستهای پشت پرده در مزایده مشهود است.
رئیس هیات انجمن های ورزشی خراسان رضوی نیز
گفت :هم اکنون  22رشــته ورزشی در زیرمجموعه این
هیات فعالیت میکنند و از ابتدای امســال در  90درصد
رشتهها ورزشکار به مسابقات اعزام کردهایم .با این حجم
فعالیت تنها یک سالن و آن هم در شهرک شهید رجایی در
اختیار هیات بود که درآمد آن فقط پاسخگوی هزینههای
جاری بود .محسن قهرمانی افزود :طبق آخرین شیوهنامه
ابالغی وزارت ورزش و جوانان به ادارات کل در خصوص
مزایده زمینهای ورزشی ،افراد شرکت کننده در مزایده باید
دارای مدرک تربیت بدنی بوده و یا از هیاتهای ورزشی
باشند ولی در مزایده اخیر در مشهد افرادی برنده مزایده
شدند که این شرایط را ندارند.
zتنها امکان کمک به هیاتهای ورزشی گرفته شد

نماینده هیات هندبال خراسان رضوی نیز در این نشست
گفت :هندبال مانند برخی رشتهها حامی مالی ندارد و
با گرفتن زمین و سالن تمرین از این هیات دیگر چیزی
باقی نمیماند .احسان خزائی افزود :هماکنون  2تیم در
رقابتهای دسته یک بانوان داریم و حداقل توقع این تیمها
برخورداری از سالنی برای تمرین بود که این امکان نیز
از هیات گرفته شد.
 zوعده بازنگری قانون واگذاری سالنهای ورزشی به
بخشخصوصی

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان
رضوی با بیان اینکه وظیفه ما حمایت از هیاتهای ورزشی
است ،افزود :در سفر اخیر وزیر ورزش و جوانان به مشهد،
موضوع واگذاری سالنهای ورزشی مطرح شد که وزیر
اعالم کرد در سال  97این قانون بازنگری می شود.
زارع افــزود :در مزایده اخیــر که حدود  2هفته قبل
برگزار شد سالنهای ورزشی برای مدت  10ماه در اختیار
برندگان قرار میگیرد و امیدواریم از سال آینده با بازنگری
قانون این سالنها به هیاتهای ورزشی برگشت داده شود.

