شهردارمشهد:

دولت دست شهرداریها
را در تأمین درآمدهای
پایدار باز بگذارد

ضمیمه استانهای خراسـان

صفحه 2

یادداشت

داللتاقتصادنهادی
وکار(بخشچهارم)
برایبهبودمحیطکسب
علی نصیری اقدم

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

زینب مرتضویفر

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران

بانك جهاني براي سنجش توانایی کشورها در مدیریت
تعارض منافع و حمایت از ســرمایهگذاران اقلیت در برابر
سهامدارانعمده 6،مؤلفهراموردارزيابيقرارميدهد:
*میزانافشا:اینشاخصمیزانافشایمعامالتشرکت
به ویژه معامالتی را بررسی میکند که مدیران در آنها ذی
نفع هستند .در واقع ،ســرمایهگذاران باید آگاه باشند که
مدیران شرکت چه منافعی در معامالت پیشنهادی دارند
به طوری که بتوانند معامالتی را که به منافع آنها آســیب
میرســاند ،متوقف ســازند یا برای دریافت خسارت اقامه
دعوی کنند .این آگاهــی میتواند تعارض منافع مدیران و
سهامدارانراکاهشدهد.
*میزان مســئولیت مدیر :این مؤلفه میزان مسئولیت
مدیران شــرکت در قبال معامله با خود را بررسی میکند و
توانایی سهامداران برای مســئول قلمداد کردن اشخاص
ذینفع را مورد سنجش قرار میدهد .در واقع ،این شاخص
توانايي سهامداران شاکي را براي پيگرد قانوني مستقيم يا
غيرمستقيم ،بابت خسارتي که معامله براي شرکت به بار
آورده است ،بررســی میکند .اینکه آيا دادگاه ميتواند به
واســطه ادعاي صحيح يکي از سهامداران شاکي ،معامله را
فسخکندياخير؟
*سهولتشکایتسهامدارخرد:درایاالتمتحدهآمریکا
که برای مدت طوالنی مقصد اصلی سرمایههای بینالمللی
بوده اســت از طریق نظام دادگاهی و نقد و بررسی گسترده
اقدامات مدیران ،از ســرمایهگذاران حمایت میشــود .در
جریانمحاکمه،همهاسنادشرکتکهباپروندهمربوطاست
برایبازرسیدراختیاردادگاهقرارمیگیرد.
ادامه درصفحه 3

202

دوشنبه11 /دی ماه  13 /1396ربیع الثانی 1439
اول ژانویه /2018سال شانزدهم/شماره 4/ 4230صفحه  /ضمیمه رایگان

اظهارات معاون اول رئیس جمهور
درباره بستر توسعه در خراسان رضوی:

فرصتهای
بیشمارتوسعه
دنیای اقتصاد -روزهای پایانی هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس
جمهور و وزیر صنعت ،معدن و تجارت طرحها و پروژههای عمرانی و تولیدی
در خراسان رضوی افتتاح شد .جهانگیری و شریعتمداری پس از افتتاح
چند طرح در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان در مشهد حاضر شدند.
معاون اول رئیس جمهور در این نشست در خصوص وضعیت خراسان
رضوی گفت :این اســتان از نظر تاریخی ،فرهنگی و تمدنی نه تنها برای
ایران ،بلکه برای جهان اسالم نقطه ای افتخارآمیز است .فرصتهای زیادی در
استان وجود دارد که مدیران باید از این ظرفیتها برای توسعه استفاده کنند.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه خشکسالی از مهمترین چالشهای این
اســتان است ،افزود :برای کاهش این بحران راهی جز انتقال آب از خلیج
فارس و دریای عمان ،صرفهجویی در مصرف و مدیریت منابع آب نداریم.
جهانگیری با اشاره به امضای قرارداد برقی کردن راه آهن مشهد  -تهران با
طرف چینی ،افزود :ال.سی آن باز شده است و پروژه راه آهن مشهد -زاهدان
نیز که جزو برنامههای منطقهای بسیار مهم است کلنگزنی میشود .وی
تاکید کرد :مناطق آزاد نباید تنها پایگاه واردات کشــور باشند بلکه باید
پایگاه صادرات باشند.

دفاع اهالی اتاق خراسان رضوی از سالمت کاری بازرگانان استان

خبریازسوء استفادهنیست
صفحه 3
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استاندار خراسان رضوی:

اجازه نمیدهیم خواب دشمن تعبیر شود
صفحه 2

قائم مقام وزیر بهداشت خبر داد

ایجاد نخستین مرکز نوع  ۲یونسکو در مشهد
صفحه 4

دبیر انجمن انبوهسازان خراسان رضوی خبر داد

رشد  35درصدی ساخت و سازها در مشهد
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استاندار خراسان رضوی:

خبر

اجازهنمیدهیمخوابدشمنتعبیرشود

نایبرئیسشورایملیزعفرانخبرداد

کاهش20درصدیقیمتزعفران

دنیایاقتصاد-نایبرئیسشورایملی
زعفران گفت :امسال قیمت زعفران در
بازار خراســان رضوی نسبت به سال
گذشــته  20درصد کاهش یافت که به
ضررکشاورزاناست.
به گزارش ایرنا ،غالمرضا میری افزود :از
 20مهرماه امسال که زعفران جدید وارد بازار شد ،قیمت آن روند
نزولی یافت به طــوری که حداقل هر کیلوگرم زعفران به قیمت
 32میلیون ریال و حداکثر هر کیلو به قیمت  47میلیون ریال از
کشاورزان خریداری شد .وی یکی از دالیل کاهش قیمت زعفران
را ورود دولت برای خرید زعفران از کشــاورزان دانست و گفت:
سازمان تعاون روســتایی با ساز و کاری که منطق بازار نیست به
قصد کمک به کشاورزان ،به بخش خرید زعفران ورود پیدا کرد
و حال آنکه تشکلهای قدرتمندی هستند که میتوانند در بحث
خرید و صادرات نفع بیشتری به کشاورزان برسانند.
نایبرئیسشورایملیزعفراناظهارکرد:هرچندسازمانتعاون
روستایی زعفران کشــاورزان را با قیمت بیشتر از بازار خریداری
میکند اما مبلغ خرید با تاخیر به کشــاورز پرداخت میشود که
این به ضرر آنان است و کشاورزان ترجیح میدهند محصول خود
را به صورت مستقیم به بازار بفروشند.
میری گفت :از سوی دیگر حجم خرید زعفران از کشاورزان بسیار
زیاد اســت لذا ممکن اســت امکان انجام آزمایش دقیق بر روی
همه محصوالت فراهم نباشــد که این امر میتواند برای مصرف
کنندگان مشــکل ایجاد کند .نایب رئیس شورای ملی زعفران
پیشنهاد کرد که خرید زعفران از کشاورزان به تشکلهای بخش
خصوصی واگذار شود تا شــرایط بهتری برای کشاورزان ایجاد
شــود .میری درباره میزان صادرات زعفران بیان کرد :در حوزه
صادرات نیز تا پایان هشت ماه امسال 115 ،تن زعفران به ارزش
 164میلیون دالر از خراسان رضوی به  47کشور دنیا صادر شد،
این در حالی اســت که در کل سال گذشــته  220تن زعفران از
استان صادر شده اســت .به گزارش ایرنا ،استان خراسان رضوی
با  82هزار هکتار کشتزار زعفران و  256تن محصول معادل 79
درصد از تولید طالی سرخ کشور را در اختیار دارد.
بهطور میانگین از هر هکتار زمین چهار تا پنج کیلوگرم زعفران
برداشــت میشــود 138 .هزار بهرهبردار بخش کشاورزی این
استان در حوزه کشــت و تولید زعفران فعالیت دارند .همچنین
 800هزار نفر در خراســان رضوی بطور مســتقیم درگیر امور
مربوط به کشت ،تولید و برداشت زعفران هستند.

رئیسادارهفرشسازمانصنعت،معدنوتجارت
خراسانرضویمطرحکرد؛

صادرات  409هزار دالری فرش
در سال جاری

دنیای اقتصاد -رئیس اداره فرش ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسانرضوی گفت :میزان صادرات فرش در هشت
ماهه نخست سال جاری 409هزار و 709دالر بوده است.
به گزارش ایســنا ،ســعید کاظمی در خصوص میزان واردات
انجام شــده در هشت ماهه نخست ســال جاری اظهار کرد :در
کشــور ما واردات فرش صورت نمیگیرد ممکن است در حوزه
فرش ماشینی صورت گیرد اما با توجه به تعرفههای گران فرش
دستباف ،واردات آن صورت نمیگیرد.
وی در خصــوص میزان صادرات انجام شــده نیزعنوان کرد :در
هشت ماهه نخست سال جاری از نظر دالری در حدود  409هزار
 709دالر که از نظر ارزش ریالی  1میلیارد و  580میلیون تومان
بوده است .رئیس اداره فرش ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی افزود :همچنین از نظر وزنی نیز  7122کیلوگرم
بوده که عمدهترین مقاصد صادراتی ما کشورهای ژاپن ،آمریکا،
قطر ،استرالیا و بحرین بوده است.
کاظمی در خصوص تاثیر صادرات بر اشــتغالزایی تصریح کرد:
زمانی که دامنه صادرات ما گسترده باشد با ایجاد اشتغال رابطه
مســتقیم خواهد داشت اما در ســال اقتصاد مقاومتی به دنبال
کسبتسهیالتجدیدبرایافرادهستیم.
وی خاطرنشان کرد :در این زمینه اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
با اداره فرش ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسانرضوی
همکاری الزم را به انجام رسانده است .همچنین در بخش مشاغل
خانگیوپشتیباناننیزدر حال فعالیتهستیم .رئیس اداره فرش
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد :در
همین راستا افراد مدنظر را به بانکها معرفی کردیم که تاکنون
در بخش پشتیبانان حدود  16نفر معرفی شــدهاند و به هر نفر
حدود 50میلیون تومان اختصاص داده شده است.
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دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی گفت:
بهعدهایکهبهدنبالبرآوردهکردنآرزوهایباطل
دشمنان این ملت و کشور هستند و میخواهند
جایگاه منطقهای و بینالمللی ایران را مخدوش
کننداجازهنمیدهیمخوابآنهاتعبیرشود.
به گزارش ایرنا ،علیرضا رشیدیان در حاشیه آیین تقدیر
از برگزیدگان صدا و سیمای خراسان رضوی در جشنواره
تولیدات مراکز استانها و اجالس سراسری فناوری رسانه
در جمع خبرنگاران افزود :مســئوالن در خدمت مردم
هســتند و در حوزه مطالبات آنها و رفع مشکالت تالش

شهردارمشهد:

میکنند و خود را موظف به پاســخگویی به دغدغ ه های
مردم میدانند .وی ادامه داد :اســاس کشور و نظام ما بر
مبنای مردمساالری دینی اســت و ارکان اجرایی آن بر
اســاس رای مستقیم مردم انتخاب میشوند و مسئوالن
خود را خادم مردم میدانند و مسلماً در کارهای اجرایی
اشــکاالت ،نواقص و انتقاداتی وجــود دارد که در قانون
راهکار رفع آن نیز دیده شده است.
رشیدیان با اشاره به تجمعات روزهای اخیر در مشهد
گفت :شــهروندان به تجمعاتی که فراخــوان آنها از آن
سوی مرزها و بدخواهان صورت میگیرد ،توجهی نکنند

و خانوادهها هــم از فرزندان خود مراقبت کنند که تحت
تاثیر هیجانات و احساسات جوانی مورد طمع واقع نشده و
فریبرسانههایبیگانهرانخورند.
استاندار خراســان رضوی با بیان اینکه مردم با حضور
گســترده در راهپیمایی  9دی ثابت کردند که با نظام و
انقالب هستند ،افزود :افرادی که انتقاداتی دارند و مایل
هســتند تجمع برگزار کنند طبق قانون باید درخواست
خود را به مراکز مســئول بدهند و بعــد از موافقت برای
برگزاری تجمع ،نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت آنها
اقداممیکنند.

دولت دست شهرداریها را در تأمین درآمدهای پایدار باز بگذارد

دنیای اقتصاد -شهردار مشهد گفت :دولت
دست شــهرداریها را در تامین درآمدهای
پایداربازبگذارد.
به گزارش ایسنا ،قاســم تقیزاده خامسی در نود و
چهارمین نشست شهرداران کالنشهرهای کشور بر
ضرورت حسابرسی مستقل درآمد شهرداریها بهدور
از سالیق و عالیق شــخصی تاکید کرد و افزود :دولت
دست شــهرداریها را در تامین درآمدهای پایدار باز
بگذارد .مانند همه شهرداریهای سراسر دنیا ،به جا
است شهرداریهای کشور نیز روی پای خود ایستاده
و خودکفا شوند.

وضعیت بافت پیرامونی اطراف حرم مطهر
در حال حاضر به گونهای است که نه زائر
میتواند مسیر خود را بیابد ،نه مجاور ،لذا
باید در خصوص تسریع در امر نوسازی و
بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر
مساعدتهای الزم صورت گیرد

وی ادامه داد :ســازمان امور مالیاتی کشــور بنا به
دالیلی اجازه نمیدهد شــهرداریها از قانون مالیات
بر ارزش افزوده جدا شــوند .گرچه در ســال  90و بر
طبق برنامه پنجم توسعه کل کشور دستور داده شده
درآمدهای پایدار شــهرداریها به صورت مســتقل
بررسیشود.
تقیزاده خامسی اضافه کرد :این بدان معنا است که
عالوه بر قانون مالیات بر ارزش افزوده ،قانون دیگری
وجود دارد کــه اجازه میدهد درآمد شــهرداریها
مستقل از درآمد دولت حسابرسی شود .این در حالی
است که ســازمان امور مالیاتی کشــور بنا به دالیل
سلیقهای و شخصی اجازه اجرای این مهم را نمیدهد.
شــهردار مشــهد با بیــان اینکه «درواقع ســهم
 3درصدی مالیــات بر ارزش افزوده نیز اخذ شــد تا
شهرداریبهصورتمستقلحسابرسیشود»،تصریح
کرد :اما برای اینکه ماخذ سازمان امور مالیاتی کشور
سود است و شــهرداریها نیز بخشی از فرآیند تولید
کاالی خدمت هستند ،قانون مالیات بر ارزش افزوده
رعایتنمیشود.
وی افزود :با توجه به اینکه مبانی استقالل حقوقی و
علمی شهرداریها نگاشته شده ،ضرورت دارد موضوع

دبیرانجمنانبوهسازانخراسانرضویخبرداد

رشد 35درصدی ساخت و سازها در مشهد

دنیای اقتصاد -دبیر انجمن انبوهســازان خراسان
رضویبااشارهبهوضعیتساختوسازدرمشهدومیزان
رشد آن عنوان کرد :در  ۸ماهه اول سال پروانههایی که
در مشهد صادر شده حدود  ۳۵درصد رشد داشته که
نشاندهندهرشددراینحوزهبودهاست.
به گزارش ایسنا ،نعمتاهلل ظریف در
خصوصنگرانیهاازوضعیتمسکن
مهر در استان خراسان رضوی اظهار
کرد:باتوجهبهشدتزلزلههایاخیر
بیشــتر بحث در خصوص دیوارها و
طبقهبندیهایساختمانهایمسکن
مهربود.بایدتوجهداشتایستاییساختمانهاقابلقبولبودو
ساختمانآوارنشد.
وی ادامه داد :از زلزلههای ۶.۵و ۷ریشــتر به باال توقع این
است که ساختمان بر سر ساکنان آوار نشود .به عبارتی دیگر
به ساکنان آن ساختمان فرصت فرار داده شود .در مسکنهای
مهردرکرمانشاهتیغههایآنریختهکهدراجرایوالپستها
ضعف داشته است .دبیر انجمن انبوهسازان خراسان رضوی
با بیان اینکه نظارت نیز یک امر نســبی است ،تصریح کرد:
دلیل بر این نیست اگر در ناحیه و یا منطقهای اتفاقی مانند
زلزله اخیــر رخ داد ،در بقیه نواحی نیز آن اتفاق رخ دهد .باید

این نکته را در نظر گرفت که در دولت نهم ،ساختمانی که به
صورت دستوری باید متری ۳۰۰هزار تومان ساخته میشد
وبه سود و صرفه سازندگان و انبوهسازان توجهی نمیشد ،آن
ساختماندربعضیمواردضعفدارد.
ظریف در خصوص تعداد ســاکنان مسکنهای مهر در
کشور تصریح کرد :در کشور حدود 2/5تا  ۳میلیون مسکن
مهرساختهوتحویلمردمدادهشدهاست.اگربهطورمتوسط
درهرمسکن ۴نفررادرنظربگیریم،حدود ۱۲میلیوننفردر
مسکنمهرسکونتدارند.
وی خاطرنشان کرد :همچنین دولت نیز باید در خصوص
بیمه و مالیات ســازندگان را حمایت و قوانین خود را شفاف
کند تا ســازمانهای دولتی نیز آن مقررات را اجرا کنند .به
عنــوان مثال بیمه تامین اجتماعی به خوبی از ســازندگان
حمایت نمیکند .تامین اجتماعی در محاســبه حق بیمه
برای پروژههای مسکن مهر به درستی برخورد نکرده است.
دولت به عنوان کمک برای کاهش هزینهها زمین در اختیار
خودش را اجاره ۹۹ســاله داد کــه یعنی قیمت زمین صفر
شد .دبیر انجمن انبوهســازان خراسان رضوی با بیان اینکه
دولت همانگونه که قیمت مســکن مهر را دستوری تعیین
کرد ،خدمات آنها را نیز دســتوری تعیین کرد ،عنوان کرد:
متاسفانهسازمانتامیناجتماعیزیربارنمیرود.

پیگیریشود.
تکمیل طرح نوســازی اطراف حرم مطهر تسریع
شود
تقیزاده خامسی با اشاره به اینکه «کالنشهر مشهد
با مشکالت بسیاری در ســاخت و سازهای پیرامون
حرم مطهر رضوی مواجه است» ،بیان کرد 22 :سال از
تصویب پروژه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف
حرم مطهر رضوی میگذرد و طی این سالها ،تنها44
درصد پیشرفت حاصل شده است.
وی ادامه داد :اگر به همین شیوه کار تداوم یابد ،باید
 25سال دیگر اولین ساختمان احداث شده در طرح
را مجددا تخریب کــرد .به همین منظور صحبتها و
رایزنیهایی بــا وزارت راه و شهرســازی و نهادهای
استانی صورت گرفته تا این پروژه بزرگ که پروژهای
ملینیز محسوب میشود ،به سامان مشخصی برسد.
شهردار مشــهد خاطرنشــان کرد :وضعیت بافت
پیرامونی اطراف حرم مطهر در حال حاضر به گونهای
است که نه زائر میتواند مسیر خود را بیابد ،نه مجاور،
لذا باید در خصوص تسریع در امر نوسازی و بهسازی
بافت فرسوده اطراف حرم مطهر مساعدتهای الزم
صورتگیرد.
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دفاع اهالی اتاق خراسان رضوی از سالمت کاری بازرگانان استان

یادداشت

خبری از سوء استفاده نیست
دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -سوء استفاده از کارتهای بازرگانی موضوعی است که سالها مطرح بوده و تخلفات زیادی از این راه صورت
گرفته است و افراد سودجو و متخلف معموالً از این کارتها تا حداکثر ممکن سوءاستفاده کردهاند و براساس خبرهایی که در سالهای
گذشته در رسانهها آمد ،بدهی گمرکی و مالیاتی این افراد سر از چند صد میلیون و میلیارد درمیآورد و ابتدای سال گذشته کار به جایی
رسید که لزوم حذف این کارتها از سوی نعمتزاده ،وزیر صنعت و معدن وقت مطرح شد.
ی که اطالع
درو اقع ،سوءاســتفاده از کارت بازرگانی دیگران به نحوی صورت میگیرد که تعدادی افراد سودجو و متخلف ،با فریب افراد 
چندانی از قوانین ندارند ،آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق میکنند و بعد کارت صادره را در قبال مبالغی اغلب ناچیز از دارندگان
میخرند یا اجاره میکنند .این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد ،با سوءاستفاده از این کارت ،یعنی با گرفتن وکالت کاری تاماالختیار از دارنده کارت ،مبادرت
به صادرات و واردات کاال میکنند که البته سوءاستفاده از کارت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق میافتد .این سودجویان کاالهایی را وارد میکنند
و در بازار به فروش میرسانند بدون اینکه تعهدات قانونی فروش یعنی مالیات بر ارزشافزوده یا مالیات بر درآمد را در پایان سال بپردازند .بخش دیگری از این
سوءاستفادهها از کارت بازرگانی دیگران مربوط به تخلفات گمرکی است که طی آن افراد سودجو برای افزایش منفعت انجام میدهند؛ برای مثال کماظهاری
میکنند و ارزش واقعی کاال را کمتر اظهار میکنند تا حقوق گمرکی کمتری بپردازند .معموالً افرادی که کارت بازرگانی متعلق به خودشان است ،به این موضوع
آگاه هستند که اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند ،دیر یا زود این تخلف قابل شناسایی خواهد بود و برای دریافت این مطالبات سراغشان خواهند آمد.بنابراین،
درصد سوءاستفاده افراد از کارتهای شخصی متعلق به خودشان بسیار پایینتر است .برای بررسی دالیل سوء استفاده از کارتهای بازرگانی ،وضعیت این تخلفات
در استان خراسان رضوی و عملکرد اتاق استان در این زمینه و نیز راهکارهای جلوگیری از این تخلفات با دستاندرکاران اتاق استان به گفتوگو پرداختیم:
zاتاق مقصر تخلف دارندگان کارت بازرگانی نیست

نایــب رئیس اول اتــاق بازرگانی
خراســان رضوی از صدور کارت
بازرگانی ،کارت عضویت و صدور
گواهــی مبــدا بــرای کاالهای
صادراتی به عنوان برخی از وظایف
اتاق نام بــرده و میگوید :تمامی
فعاالن اقتصادی که به دنبال صــادرات و واردات کاال و
خدمات هستند باید با رعایت شرایط و دستورالعملها
برای دریافت کارت بازرگانی به اتاق مراجعه کنند؛ اتاق
بازرگانی براساس ضوابط و دســتورالعملهای ابالغی
دولت ،پس از دریافت مدارک و بررسیهای الزم نسبت به
جمعآوری اسناد اقدام و مدارک را برای بررسی نهایی به
سازمان صنعت و معدن ارســال میکند و پس از تایید
ازسوی این سازمان نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام

محمودی :ما تمام مقررات و دستورالعملها
را رعایت میکنیم و چنانچه در صدور
کارتهایبازرگانیمشکالتیهست،
اصالحات الزم باید در قانون صورت گیرد
مر قانون را رعایت میکنیم و اگر
وگرنه ما ّ
اتاق بازرگانی به قوانین عمل نکند ،میتواند
مورد سرزنش قرار گیرد
میشود.
حســین محمودی خراســانی با تاکید بر اینکه کارت
عضویت اتاق به هیچ وجه برای صــادرات و واردات کاال
مورد اســتفاده قرار نمیگیرد ،میافزاید :در واقع کارت
عضویت به معنای مجوز برای فعالیت اقتصادی نیست
بلکه دارنده این کارت فقــط میتواند از برخی امتیازات
اتــاق بازرگانی مثل حضــور در محافــل ،همایشها و
برنامههای اتاق اســتفاده کند؛ دریافت کارت عضویت
هم شــرایطی دارد و براساس آن شرایط ،کارت برای فرد
صادر میشــود .وی با اشــاره به ایراداتی که گاهی برای
صدور کارتهای بازرگانی گرفته میشود ،اظهار میکند:
ما تمام مقررات و دســتورالعملها را رعایت میکنیم و
چنانچه در صدور کارتهای بازرگانی مشکالتی هست،
اصالحات الزم باید در قانون صــورت گیرد وگرنه ما م ّر
قانون را رعایت میکنیم و اگر اتــاق بازرگانی به قوانین
عمل نکند ،میتواند مورد سرزنش قرار گیرد .از طرفی اگر
کسی بعد از گرفتن کارت بازرگانی تخلفی انجام میدهد
خودش باید پاســخگو باشــد همانطور که وقتی فردی
گواهینامه رانندگی میگیرد و تصادفی مرتکب میشود،
راهنماییورانندگیپاسخگویاشتباهاونیست.
نایبرئیساولاتاقبازرگانیخراسانرضویخاطرنشان
میکند:خوشبختانهتاکنونسوءاستفادهایازکارتهای
بازرگانی در استان ما اتفاق نیفتاده و این به دلیل عملکرد
دقیق اتاق بازرگانی اســت .در صورت تخلف در ســایر
اســتانها با کارت بازرگانی هم اتاق و ســازمان صنعت و
معدن مقصر نیستند بلکه دارنده کارت مقصر است .وی

اظهار میکند :در صورت دریافت گزارشی مبنی بر تخلف
دارنده کارت بازرگانی نسبت به این کارت ،اتاق بازرگانی
ضمن برخورد جدی ،تا لغو کارت هم اقدام میکند و آن
فرد را به مراجع قضایی معرفی میکند.
zکاهش تخلفات با اتصال سامانه اتاق به سازمانهای مرتبط

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی
با بیــان اینکــه کارت بازرگانی
شناســنامه یک بازرگان اســت،
میگویــد :بــرای اینکــه فعال
اقتصادی بتواند فعل تجاری انجام
دهد نیازمند مجوزی به نام کارت
بازرگانی اســت و این کارت براســاس ضوابطی صادر
میشود که آن ضوابط از ســوی اتاق تعیین نشده بلکه
دولت آن را تدوین کرده و با عنوان آییننامههای اجرایی
مقررات صادرات و واردات و با ضوابط تعیین شده به اتاق
ابالغ میشــود و وزارت صنعت و معدن ناظر بر عملکرد
اتاق در این زمینه اســت و تا زمانی که کارت بازرگانی از
سوی وزارت صنعت تایید نشــود ،قابلیت بهرهبرداری
ندارد.
علی کبیر با اشــاره به مطرح شــدن مباحث مختلف
درباره فرارهای مالیاتی ناشــی از کارت بازرگانی اظهار
میکند :بســیاری از اعدادی که اعالم میشود مربوط
به گذشــته اســت و در حال حاضر به دلیل فعال شدن
سامانههای الکترونیکی اتاق بازرگانی ،سازمان صنعت
و دیگر ســازمانها و ارتباط الکترونیکی آنها در استفاده
از اطالعات یکدیگر ،تخلفات کاهش بسیار محسوسی
داشته است .این سامانهها در حال تکمیل شدن و اتصال
به یکدیگرند و اتصال کامل آنها بسیار موثر است.
وی ادامه میدهد :یکی از اســنادی که بــازرگان برای
دریافت کارت باید ارائه دهد ،مفاصا حســاب ماده 186
است که باید از سازمان امور مالیاتی اخذ شود و در حال
حاضر با اتصال ســامانه نظام مالیاتی به ســامانه اتاق،
درخواست به صورت الکترونیکی داده میشود و پاسخ
هم به همین صورت دریافت میشود بنابراین بسیاری از
بوروکراسیهاکاهشیافتهوجلویبسیاریازاشتباهات
و تخلفات هم گرفته شده اســت .در واقع اتاق بازرگانی
مطابق قانون موظف است براساس اسناد و مدارک کارت
بازرگانی را صادر کند.
کبیر تصریح میکنــد :ما نمیگوییــم در حال حاضر
نواقصی وجود ندارد اما معتقدیم نواقص بســیار کاهش
یافته اســت .از طرفی همه فرارهای مالیاتی که عنوان
میشود مربوط به کارت بازرگانی نیست و چیزی فراتر
از این موضوع به نــام قاچاق کاال داریم که اگر به صورت
ریشهایحلشودبسیاریازمشکالتفعاالناقتصادیو
صنایعداخلیرفعمیشود.
وی با بیان اینکه دارنده کارت بازرگانی مجوزی را برای
ورود و صدور کاال از مبادی رسمی دریافت کرده ،اظهار
میکند :اگر تدابیری اندیشیده شود که کاالهای وارداتی
به طور صحیح در نظام مالیاتی کدگذاری و ردیابی شود،
جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد.
دبیر اتاق بازرگانی خراســان رضوی درباره مدت اعتبار

کارتهای بازرگانی نیز میگویــد :طبق ضوابط کارت
بازرگانی برای بازرگانان به صورت یکساله صادر میشود
و پس از آن در صورت تقاضای تمدید ،فرد باید مدارکی
از جمله مفاصا حساب مالیاتی ارائه دهد تا کارت تمدید
شــود .برای واحدهای تولیدی کارت بازرگانی برحسب
تقاضای خود واحد تا حداکثر  5ســال قابل صدور است
البته این بنگاهها موظفاند هر سال مدارک خود را بهروز
رسانی کنند .در واقع واحدهای تولیدی برای ساماندهی
تولیــد و وارد کردن مواد اولیه و ماشــینآالت به کارت
بازرگانیاحتیاجدارند.
zحساسیت اتاق استان در صدور کارتهای یکبار مصرف

عضو هیــات نماینــدگان اتاق
بازرگانــی خراســان رضوی نیز
دربــاره عضویت افــراد در اتاق و
دریافت کارتهــای عضویت و
بازرگانی میگوید :از ابتدا قرار بر
این بــوده که عضویــت در اتاق
متعلق به فعــاالن اقتصادی و بــزرگان فعال در بخش
خصوصی باشد؛ کسانی که صاحب بنگاه اقتصادی در
بخشهای بازرگانــی ،صنعت ،معدن و کشــاورزی و
افرادیشفافوکامالمشخصوشناختهشدههستندنه
اینکه هر کسی مراجعه کرد کارت عضویت را با پرداخت
مبلغی دریافت کند و معلوم نباشد که فعال اقتصادی و
صاحب بنگاه و مدیر آن هست یا خیر.
محمدحسین روشنک با بیان اینکه قرار بوده اتاق مقر
و جایگاه فعاالن شفاف ،سرشناس و مشخص اقتصادی
از بخش خصوصی باشد ،میافزاید :اگر از ابتدا مشخص
کردیم که فقط افراد شفاف صاحب و یا مدیر بنگاه و نه
زیرپلهایکهپروندهمالیاتیوتامیناجتماعیمشخصی
ندارند میتواننــد کارت بازرگانی یا عضویت را دریافت
کنند ،مشکلی نیســت اما اگر از این روال خارج شد و
به شکل دیگری رقم خورد هرگونه اشکالی در آن پیدا
میشود.
وی ادامــه میدهد :بخش دولتی که نظــارت بر حوزه
اتاق دارد و خود اتاق باید دقت کنند و به کســانی اجازه
عضویت بدهند که اگر جایــی کارت عضویت یا کارت
بازرگانی خود را ارائه کرد به عنوان عضو فعال اقتصادی
سرشناس و شناســنامهدار او را بشناسند؛ اگر اینطور
باشــد بحث کارتهای یکبار مصرف و سوء استفاده از
کارتهای بازرگانی از بین میرود .در واقع وقتی کارت
بازرگانی را برای این افراد صادر کنید ســوء اســتفاده
از کارت وجود نخواهد داشــت .روشنک با بیان اینکه
موضوع ســوء اســتفاده از کارتهای بازرگانی در کل
کشور وجود دارد ،خاطرنشان میکند :این اشکال به این
خاطر است که هر کســی اقدام به دریافت کارت کرده
سرشناس ،شــفاف و شناخته شده نبوده است .البته ما
در خراسان رضوی به دلیل حساسیت اتاق استان چیزی
به نام کارتهای یکبار مصرف نداریم یا اگر باشد بسیار
اندک است و این حساسیت در جای دیگر وجود ندارد.
وی میگوید :در بسیاری از استانها سرنوشت انتخابات
اتاق با کارتهای  250هزار تومانی مشخص میشود اما

داللت اقتصاد نهادی
برای بهبود محیط کسبوکار (بخش چهارم)

میزان سوءاستفاده افراد از کارتهای بازرگانی متعلق به خودشان بسیار پایینتر است

در اتاق خراســان چون بین هیات نمایندگان رقابت
وجود داشــته این موضوع کنترل شده است .در واقع
اولین چیزی کــه در انتخابات اتاق باید تعریف کنیم
این اســت که اگر کســی کارت عضویت دارد هویت
بنگاهش مشخص باشد و براساس مدیریت آن بنگاه
عضو اتاق و سپس منتخب شده باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی
تاکید میکند :زمانی ســوء اســتفاده وجود دارد که
کارت برای افرادی صادر شود که صاحب بنگاه نبوده
و آدرس مشخص و شفافیت مالیاتی و بانکی نداشته
باشــند .عدهای در استانهای دیگر برای اینکه مالیات
ندهند یک کارت  250هزار تومانی برای عضویت اتاق
گرفتند اما ردپــای پرونده مالیاتی و تامین اجتماعی
ندارند؛ آنها برای صــادرات و واردات از طریق فردی
از جایی نامشــخص که دارای کارت بازرگانی است و
وکالتی کارت او را گرفتهاند واردات را انجام میدهند
و این اتفاق در استانهایی میافتد که حساسیتها وجود
نداشته اســت و در خراســان به دلیل حساسیت در
کنترل داخلی خوشبختانه این اتفاق نیافتاده است.
وی یادآور میشود :در واقع در این موارد صاحب بنگاه
چون پرداخت مالیات نداشــته ،نمیتوانسته کارت
بازرگانی بگیرد و تنها کارت عضویت دریافت کرده و
از طریق کارت بازرگانی فرد دیگری فعالیت اقتصادی
میکند.
zتاثیر سازما نهای دولتی در سوء استفاده از
کارتهای بازرگانی

رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان خراســان رضوی
میگوید :یکی از عواملی که باعث این اتفاقات شــده
رفتار ســازمانهای مالیاتی و تامین اجتماعی است،
وقتی ســازمان مالیاتی عرصه را به افراد شفاف تنگ
میکند ،شــفاف نبــودن رواج پیدا میکنــد؛ عدم
شــفافیت و عدم رعایت حقوق شفافها و افراد صادق و
خوشحســاب و تنبه آنها در برابر تشویق بدحسابها و
غیرشفاف به تدریج اقتصاد کشور را غیرشفاف کرده و
هر روز بدتر میشود.
وی تصریح میکنــد :وقتی تعرفــه کاال به حدی باال
میرود که از همه کشورها بیشــتر است خود به خود
قاچــاق رواج مییابــد این نشــاندهنده تصمیمات
نادرســت اســت .با این حال میتوان آیــا گفت اتاق
بازرگانی باعث قاچاق کاالســت و در این زمینه نقش
دارد؟ آیا اتاق در  20میلیارد دالر قاچاقی که به کشور
وارد میشود و در تصمیماتی که منجر به این قاچاقها
میشــود ،نقش دارد؟ ما باید ببینیم چه تصمیماتی
گرفته شــده که  20میلیارد دالر قاچاق کاال در کشور
داشتهایم.
روشنک میافزاید :سوال اینجاست چرا تعرفههایی که
از واردات کاال میگیرند به حساب خزانه واریز میشود
در حالیکه باید در ازای یــک دالر واردات یک دالر به
صادرات یارانه بدهند تا تراز تجاری کشور تنظیم شود.
متاسفانه مبنای این کار در دولت احمدینژاد گذاشته
شــد و سیاســتهای غلط اقتصادی موجب میشود
برخیها راههایی مثل گرفتــن کارت بازرگانی به نام
فرد دیگری پیدا کنند .وی یادآور میشــود :البته اتاق
بازرگانی مختار به گرفتن عضو نیســت بلکه مجبور
است برای کســی که مراجعه میکند و مدارک الزم
را ارائــه میدهد ،کارت صادر کند و ســازمان صنعت
باید در هنگام مهر دوم بررســی الزم را انجام دهد .من
نمیخواهم اتاق را تبرئه کنم بلکه الزم است دقت کافی
داشته باشد اما ســازمان نظارتی هم باید کار خود را به
درستی انجام دهد.
zضرورت برخورد جدیتر با متخلفان

دیگر عضو هیــات نمایندگان
اتاق بازرگانی خراسان رضوی
نیز درباره موضوع سوء استفاده
از کارتهای بازرگانی میگوید:
عمده سوء استفادهها از کارت
بازرگانی در حوزه واردات است و
نه صادرات؛ در زمینــه واردات ارزشگذاری کاالهای
وارداتی موضوع مهمی است که بعضیها که اهل سوء
استفادهاند عمدتا با زد و بند با مسئوالن و کارشناسان
دولتی در حوزه واردات به شــکلی عمل میکنند که
بتوانند در اظهارنامه گمرکی عدد کمتری بپردازند.
براســاس قانون ،گمرک تا  8ماه پس از ترخیص کاال
میتواند نســبت به مبلغ اظهارنامــه اعتراض کند و
مابهالتفاوت مبلــغ دریافتی خــود را از واردکننده
بخواهد ،اما پس از  8ماه با فردی مواجه میشــود که
بنیه مالی ندارد و پاسخگو نیست و به این کارتهای
بازرگانی،کارتیکبارمصرفمیگویندکهدرخراسان
رضوی خوشبختانه به شدت محدود بوده و یا در بازه

زمانی مشــخصی به دلیل کنترلهای شدید وجود
نداشتهاست.
محمــود ســیادت میافزایــد :در فراینــد صدور
کارت بازرگانــی هم اتــاق و هــم وزارت صنعت با
سیاســتگذاریهای خود و مجلس و هیات دولت
دخالتدارند.

کبیر :اگر تدابیری اندیشیده شود که
کاالهای وارداتی به طور صحیح در
نظام مالیاتی کدگذاری و ردیابی شود،
جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته
خواهد شد
ما در اتاق بازرگانی نمیتوانیم به کسی که درخواست
کارت میکنــد و مدارک ظاهریاش کامل اســت،
جــواب رد بدهیم بنابراین الزم اســت بــرای صدور
کارت در قانون تغییراتی ایجاد شود و مسئوالن اتاق
هم پیشنهاد برگزاری جلســاتی با مسئوالن دولتی
ذیربــط در این زمینه داشــتهاند .وی درباره ســوء
اســتفاده از کارتهای بازرگانی برای فرار مالیاتی نیز
اظهار میکند :این ضعف سیستم مالیاتی است و اگر
امروز مطالبه عملکرد مالیاتی دو ســال قبل را داشته
باشیم ،دچار مشکل میشویم و به راحتی نمیتوان به
اطالعاتدسترسیداشت.
البته در یکی دو ســال گذشته  4درصد ارزش کاالی
وارداتــی از واردکنندگانی که اعتبار و ســابقه توان
مالیشان محرز نیست به صورت علیالحساب از سوی
گمرک دریافت میشود که این قدم بزرگی است اما
آنچه مسلم است ما در حوزه واردات سوء استفادههای
فراوانی را شاهدیم که هر از گاهی رسانهای میشود که
دلیلش اشکاالتی در صالحیت واردکنندهها و نیز در
رفتار بخش دولتی است .بهطوریکه متاسفانه شاهد
سوءاستفادههاوبدهبستانهایغیرقانونیهستیمکه
منجر به فرار از پرداخت حق و حقوق دولتی میشود و
در این بخش باید جدیت بیشتری داشته باشیم.

روشنک :یکی از عواملی که باعث این
اتفاقاتشدهرفتارسازمانهایمالیاتی
و تامین اجتماعی است ،وقتی سازمان
مالیاتی عرصه را به افراد شفاف تنگ
میکند ،شفاف نبودن رواج پیدا میکند
ســیادت بــا تاکید بر لــزوم برخــوردی جدیتر با
واردکننــدگان متخلــف دارای کارت بازرگانــی و
نیز کارمنــدان دولتی که به عمد بــه تخلف کمک
میکنند ،میگوید :این افراد باید ســالها از حقوق
اجتماعی محروم شــوند و تنبیهات جدیتری برای
آنها درنظر گرفته شــود تا عامل بازدارنده باشد .وی
خاطرنشان میکند :اخیرا رسانهها خبرهایی درباره
ورود کامیونهــا بــدون پرداخت عوارض و یا ســوء
اســتفاده شــرکت بزرگ مونتاژ کار که سالهاست
از ضعــف و خال قانونی در ایران بهــره میبرد و بدون
رعایت درصد ساخت داخل ،کاالهایش را وارد کشور
میکرده ،منتشر کردند اما میبینیم از جریمه چند
صد میلیاردی آن شرکت چشمپوشی شد حال آنکه
در کشور کره با یکی از شــرکتهای بزرگ به دلیل
پرداخت رشوه برخوردی جدی میشود.

سیادت :اگر عامل بازدارنده قوی نباشد
قطعا باز هم شاهد این تخلفات خواهیم
بود زیرا ایران موقعیت ویژه اقتصادی
دارد و با  15کشور همسایه است؛ ما
مرزهای مشترک و بازارچه و مناطق
ویژه اقتصادی زیادی داریم و هر کدام به
ویژه مرزهای جنوبی و دریایی میتواند
منفذی برای ورود کاالی قاچاق و یا عدم
پرداخت حق و حقوق دولت باشد
رئیساتاقمشترکایرانوافغانستانتصریحمیکند:
اگر عامل بازدارنده قوی نباشد قطعا باز هم شاهد این
تخلفات خواهیم بود زیرا ایران موقعیت ویژه اقتصادی
دارد و با  15کشور همسایه است؛ ما مرزهای مشترک
و بازارچه و مناطق ویــژه اقتصادی زیادی داریم و هر
کدام به ویژه مرزهــای جنوبی و دریایــی میتواند
منفذی برای ورود کاالی قاچاق و یا عدم پرداخت حق
و حقوق دولت باشد.

ادامهازصفحهاول
در دادگاه ،شاکیان پرونده میتوانند به طور مستقیم از همه شهود
و همچنین از متهم سؤال کنند بدون اینکه نیازی به بررسی قضایی
پرسشهای آنها باشد .مدیران باید مدارکی ارائه کنند که نشان دهد
معامالت آنها از نظر قیمت و رفتار منصفانه بوده است .این اقدامات
موجب شده است که آمریکا یکی از آسانترین کشورها برای طرح
دعاوی حقوقی سهامداران باشــد .پروژه سهولت کسبوکار بانک
جهانی برای بررسی توان دادگاهها در حمایت از حقوق سهامداران
خرد مؤلفه «سهولت شکایت ســهامدار خرد» را برای ارزیابی این
موضوعطراحیکردهاست.
*شــاخص کیفیت حکمرانی :پروژه کســبوکار در این مؤلفه،
الزامهای قانونی را بررسی میکند که کیفیت حکمرانی شرکتها
را تقویــت میکنــد .از جمله ایــن الزامها میتوان به «اســتقالل
هیأتمدیــره»« ،تفکیک وظایف»« ،وجــود کمیتههای جبران و
حسابرسی»و«محدودیتهایسهامداریمتقابلومالکیتتابعی»
اشارهکرد.اینشاخصاندازهگیریمیکندکهآیاتقسیممسئولیتها
بینسهامداران،کارکنان،مدیران،حسابرسانخارجیوتنظیمگران
در مواقع تعارض منافع به صورت شــفاف و بندبند مورد توجه قرار
گرفته است یا خیر .آیا حقوق سهامداران خرد برای اطالع و مشارکت
در مجمع عمومی ســهامداران و تصمیمات مرتبــط با معامالت
غیرمعمول مورد توجه قرار گرفته است .عالوه بر این ،آیا قواعد حاکم
بر معامالت مبتنی بر اطالعات نهانی رعایت شده و اینکه آیا با تمام
سهامداراندرطبقاتمختلفیکسانبرخوردمیشودیاخیر.
*شاخص گستره شفافیت شرکت :یکی از مشکالت بازار سرمایه،
تعارض منافعی اســت که در اثر عدم تقارن اطالعات ایجاد میشود.
یک راه کاهش اطالعات نامتفارن بین شــرکت و ســرمایهگذاران،
گزارشدهیمالیاست.پروژهکسبوکاربانکجهانیهمدرراستای
کاهش اطالعات نامتقارن میان طرفین معامله شــاخص «گستره
شفافیت شرکت» را مطرح کرده است و سؤاالتی را مطرح میکند تا
بتواندشفافیتشرکتراازطریقافشایاطالعاتمالیموردسنجش
قراردهد.
*شاخص گستره حقوق سهامداران :مطالعات نشان میدهد که
بیشترشدنقدرتسهامدارانمیتواندمنجربهتوجهبیشترمدیریت
به منافع ســهامداران و در پی آن افزایش ســرمایهگذاری شود .در
شاخص گستره حقوق ســهامداران توزیع قدرت بین سهامداران و
مدیران مورد توجه قرار میگیرد .در این شاخص توانایی سهامداران
ازنظرتأثیرگذاریبرتصمیماتشرکتنظیرتعیینوبرکناریاعضای
هیأتمدیره ،انتشار سهام جدید و اصالح اساسنامه شرکت ،ارزیابی
میشود .هدفازاینقسمتتصریحایننکتهبودکهشاخصحمایت
ازسهامدارناینپرسشکلیدیراسرلوحهکارخودقراردادهاستکه
کشورهاچگونهو تاچهحدموفقشدهاندتعارضمنافعموجودمیان
سهامداراناقلیتواکثریترامدیریتکنندوبهاینطریقتوانستهاند
اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده ،سرمایه آنها را در اختیار تولید
قرار دهند .در واقع ،ایده این است که «بدون حمایت از سرمایهگذار،
بازارهایسرمایهتوسعهپیدانکردهوبانکهابهتنهامنبعتأمینمالی
تبدیلمیشوندودرنتیجهبنگاههایاقتصادیبهدلیلانبوهمشکالت
تأمین مالی به سطح کارای فعالیت خود نمیرسند و رشد اقتصادی
آنانمتوقفمیشود».
zجمعبندی :داللت اقتصادی نهادی برای بهبود محیط
کسبوکار

ادعای مقاله حاضر این اســت که برای بهبود اساســی در محیط
کســبوکار چارهای نیســت جز مدیریت منافع متعارض میان
کنشگران اقتصادی از یک سو و میان کنشگران اقتصادی و دولت از
سویدیگر.بهعبارتدیگر،بایددر فرآیندیمستمرمنافعمتعارض
شناساییشودوبرایمدیریتآنتدابیریاندیشیدهوقواعدیبسط
داده شــود .برای شناسایی راهکارهای مناســب ضرورت دارد همه
کنشگران فردی وارد کنشی جمعی شوند و با انعکاس خواستهها و
محدودیتهای خود و با در نظر گرفتن خواستهها و محدودیتهای
دیگرکنشگرانبهطراحینهادهاییدستیازندکهنوعیسازگارییا
نظممیانمنافعمتعارضایشانایجادکند.
در این مقاله گفته شــد که شــاخص سهولت کســب اعتبار به
ســنجش زمان الزم برای دریافت وام نمیپردازد ،بلکه از یک طرف
به ارزیابی میزان شــفاف شــدن ســابقه اعتباری وامگیرنده برای
وامدهنده میپردازد و از این طریق مانع از متضرر شــدنِ (پس انداز
کنندگان و ســهامدارانِ) بانک میشــود و از طرف دیگر به ارزیابی
حقوق اعتباردهندگان و نقدشــوندگی وثایق میپــردازد و به این
سؤال پاســخ میدهد که اگر وامگیرنده اقساط خود را پرداخت نکرد
و موجبات ضــرر و زیان وامدهندگان را فراهم کــرد ،آیا راهی برای
استیفای حقوق ایشــان وجود دارد یا خیر .اگر میان طرفین مبادله
توازن برقرار نشود ،مبادله اعتبار تحقق نخواهد یافت و کسب اعتبار
به عنوان یک مشکل اقتصادی پابرجا خواهد ماند .همچنین نشان
داده شد که یکی از دالیل عدم توســعه بازار سرمایه به عنوان روش
کمهزینه تأمین مالی برای بنگاههای بزرگ ،عدم حمایت حقوقی از
منافع ســهامداران اقلیت در برابر مدیران و سهامداران عمده است و
آنچه شاخص بانک جهانی اندازهگیری میکند توانایی کشورها در
تضمینمنافعسهامدارانخرداست .ایننمونههامشتنمونهخروار
است .هم در سایر شــاخصها میتوان رد پای این موضوع را یافت و
هم در جستوجو برای یافتن شاخصهای جدید میتوان از دریچه
«تعارض منافع» به موضوع نگریست .برای مثال ،معامالت دولتی را
در نظر بگیرید .دولت و شــرکتهای دولتی برای انجام وظایف خود
نیازبهخریدکاالهاوخدماتمختلفیدارند.وقتیکهدولتبهعنوان
یک خریــدار بزرگ ،محصول مورد نیاز خــود را از یک تولیدکننده
میخرد به او نفع میرساند و در صورتی که تولیدکننده مذکور را از
طریق یک فرآیند رقابتی و شفاف انتخاب نکرده باشد ،قدرت رقابت
رقبای او را به طور نسبی تضعیف میکند .اگر بخواهیم این تعارض
منافع میان تولیدکنندگان مختلف یک محصول از بین برود باید به
دنبالمکانیسممنصفانهایباشیمکهدرفرآیندرقابتکسیبرگزیده
شود که کیفیت بهتر و قیمت مناسبتری دارد نه کسی که ارتباط با
مسئوالن خرید دولتی دارد .قانون برگزاری مناقصات در سال1383
با چنین بینشی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و امروز در
فرآیند اصالح آن باید در مســیر رفع منافع متعارض گام برداشت تا
تنها دلیل موفقیت در رقابت میان بنگاهها تواناییها و قابلیتهای
خودشانباشد،نهارتباطشانبادولت.

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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دنیای اقتصاد -روزهای پایانی هفته گذشته
با حضــور معاون اول رئیــس جمهور و وزیر
صنعت ،معدن و تجارت طرحها و پروژههای
عمرانی و تولیدی در خراسان رضوی افتتاح
شد .جهانگیری و شریعتمداری پس از افتتاح
چند طرح در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی
استان در مشهد حاضر شدند.
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مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره بستر توسعه در خراسان رضوی:

فرصتهای بیشمارتوسعه

معــاون اول رئیــس جمهور در این نشســت در
خصوص وضعیت خراسان رضوی گفت :این استان
از نظر تاریخی ،فرهنگی و تمدنی نه تنها برای ایران،
بلکه برای جهان اســام نقطه ای افتخارآمیز است.
فرصتهای زیادی در اســتان وجود دارد که مدیران
باید از این ظرفیتها برای توسعه استفاده کنند.
اســحاق جهانگیری با بیان اینکه خشکســالی از
مهمترین چالشهای این استان است ،افزود :برای
کاهش این بحران راهی جز انتقال آب از خلیج فارس
و دریای عمان ،صرفهجویــی در مصرف و مدیریت
منابع آب نداریم.
جهانگیری با اشاره به امضای قرارداد برقی کردن
راه آهن مشهد  -تهران با طرف چینی ،افزود :ال.سی
آن باز شده اســت و پروژه راه آهن مشهد -زاهدان
نیز که جزو برنامههای منطقهای بســیار مهم است
فردا کلنگزنی میشود .وی تاکید کرد :مناطق آزاد
نباید تنها پایگاه واردات کشور باشند بلکه باید پایگاه
صادرات باشند.

امسال چند تصمیم گرفتهایم که یکی
از آنها این است که  50هزار میلیارد
تومان منابع بانکی در اشتغال بکار
گرفته شود 20 .هزار میلیارد تومان آن
برای مشاغل کوچک و  20هزار میلیارد
تومان در اختیار وزارت صنعت ،معدن
و تجارت است و  10هزار میلیارد تومان
هم برای بهسازی و نوسازی است
معاون رئیس جمهــوری در خصــوص فعالیت
جناحهــا و گروههای مختلف در دولــت نیز اظهار
کرد :طبیعی است اکثریتی که به دولت روحانی رای
دادهاند باید حضور پررنگتری در دولت و مدیریت
کشور داشته باشــند .البته از توانمندی همه اقشار
و جریانهای سیاســی در اداره کشــور بهره گرفته
میشود.
zرشد6درصدیبیانگروضعیت مطلوباقتصادیاست

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تالش
خیلیها برای نشاندادن چهرهای ضعیف و ناکارآمد
از جمهوری اسالمی گفت :خط اصلی دشمنان این
است که جمهوری اســامی در آستانه  40سالگی
نتوانســته مشــکالت کشــور را حل کند .طبیعت
دشمن و کســانی که با ما سر ســتیز دارند ،همین
است.

سال آینده یکی از کارهای بزرگ
ما نهضت بازسازی و نوسازی
ساختمانهایشهرهاخصوصاتهرانو
روستاهای کشور خواهد بود .اینکه
در این استان ظرف  8ماه خانه های
روستایی زلزله زده بازسازی شده،
نشان میدهد توان مدیریتی این
امر وجود دارد
آنچه که گاهی ما را غصهدار می کند ،این است که
برخی از این حرفها بر زبان دوستان جاری میشود.
یکی از این دســته کسانی هســتند که میگویند
چون کسانی که سر کار هستند ،از ما نیستند و این
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 12میلیون تومان ســهم شدهاند .امســال نیز این
ســهامداران میتوانند از خصوصیسازی سود سال
گذشــته خود را دریافت کنند که میــزان آن 150
هزار تومان اســت .وی بیان کرد :مســاله استحکام
بخشی به ساختمانها مساله دیگر است .سال آینده
یکی از کارهای بزرگ ما نهضت بازسازی و نوسازی
ساختمانهای شــهرها خصوصا تهران و روستاهای
کشــور خواهد بود .اینکه در این استان ظرف  8ماه
خانه های روســتایی زلزله زده بازسازی شده ،نشان
میدهد توان مدیریتی این امر وجود دارد.
zرشد  5درصدی بخش صنعت و  3درصدی بخش معدن

در ادامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :رشد
پنج درصدی در بخش صنعت و رشــد سه درصدی
در بخش معدن از جمله موفقیتهای کشور است.
محمد شریعتمداری اظهار کرد :امسال  100هزار
میلیارد ریال اعتبار برای توســعه و نوسازی صنعتی
کشــور در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است .وی
افزود :کشور به شدت نیازمند نوسازی صنعتی است
که تحقق این امر در گرو تخصیــص منابع بانکی با
نرخ ترجیحی اســت ،در غیر این صورت موثر واقع
نمیشود.
وی با بیان اینکه در خراسان رضوی بیش از 115
میلیارد ریال از محل منابع اســتانی برای پرداخت
تسهیالت ارزان قیمت به منظور نوسازی و بازسازی
صنعتی تخصیص یافته اســت ،افزود :بــا این روند
پیشبینی میشود استان خراسان رضوی موفق به
نوسازی صنعتی شود.
بانوان تحصیلکرده نباید احساس کنند از حقوق خود محروم میشوند

حرفها مردم را به آن ها بدبین میکند ،این سخنان
را میگویند .برخی هم از ســر ندانســتن حرفهایی
میزنند.
معاون اول رئیس جمهور درباره شرایط اقتصادی
کشــور اظهار کرد :مــردم ما از خیلی مســائل رنج
میبرند .کل بیکاران ما  3میلیــون و  100هزار نفر
اســت .مردم ما از وضع رفاه خود راضی نیســتند و
این زیبنده مردم نیســت و ما باید وضعیت را بهبود
بدهیم .ما میتوانیــم این کار را بکنیم چون خداوند
منابع زیادی در این کشور قرار داده است .اگر از این
فرصتها استفاده شود ،میتوان درآمد مردم را باال برد.
یک عده وظیفه خود را در این نبینند که چوب الی
چرخ مدیران بگذارند .عدهای نباید بهگونهای رفتار
کنند که بــه نام رصد کردن جرات و جســارت را از
مدیران بگیرند .جفاســت به مدیریت کشور که این
کار را بکنیم .وظیفه مشترک ما حل مشکالت مردم
است.
وی ادامه داد :اگر  100کارخانه خوب کار میکند
و  20کارخانه مشکل دارد ،نمیتوان گفت آن 100
مورد ربطی به سیاســتهای اقتصادی ندارد و این
 20مورد تحت تاثیر سیاســت ماســت .سیاســت
خارجی ،فرهنگی و سیاســت مالی و پولی کشور بر
اقتصاد تاثیر دارد ولی ســاختارهای درون بنگاهها
نقش زیادی در توســعه اقتصــادی دارد .باید دید
شاخصهای اصلی از اقتصاد چه نشان میدهد .سال
گذشته رشد اقتصادی کشور باالی  9و طبق گزارش
بانک مرکزی باالی  12درصد بود .گفته میشد که
این عمدتا به دلیل نفت بوده است.
رئیس ســتاد اقتصاد مقاومتی کشور تصریح کرد:
رشــد همه بخشهای اقتصادی کشــور در  3ماهه
انتهایی ســال مثبت بوده است .طبق گزارش مرکز
آمار رشد  6ماهه سال جاری 5/6 ،است که این رقم
بدون نفت  6درصد است .امسال نفت رشد کمتری
داشته اســت .کشــورهای عضو اوپک پیشبینی
میکنند3/5درصد رشد داشــته باشند .اگر همین
فرایند برای ما تا آخر سال ادامه یابد ،معلوم میشود
جزو کشــورهای خوب از نظر رشد اقتصادی در دنیا
هستیم.

zکاهش تورم از  40درصد به زیر 10درصد

جهانگیری ادامه داد :حال که بورس رشد داشته،
کســی نمیگوید دولت و ملت مبارکتان باشــد .در
حوزه تورم نیز همین است .برخی گرانیها روی برخی
کاالها وجود دارد و ما ایــن را قبول داریم ولی تورم
روی حرکت قیمتها تاثیر دارد .تــورم از  40درصد
به زیر  10درصد رســید و دو سال است که این نرخ
در کشــور تک رقمی است .این کار بزرگی است و به
این سادگی نیست .ممکن است در این شرایط برخی
کاالها افزایش قیمت داشته باشد .تالش دولت این
خواهد بود که این دستاوردها با تمام وجود حفاظت
شود .وی خاطرنشان کرد :توان اشتغالزایی در این
اقتصاد مشخص اســت .بهترین دوره اشتغالزایی
دوره دوم اصالحــات بوده که میــزان آن  600هزار
نفر در سال بوده است .امســال در  6ماهه اول 700
هزار شغل نسبت به سال قبل داشتهایم .آیا وضع این
اقتصاد خوب نیســت؟ این به معنای این نیست که
همه نمرات ما خوب باشــد .برخی کاالها گران شد.
سال گذشته یک بیماری پرندگان وارد ایران شد که
 12تا  13هزار مرغ را معدوم کردیم .بخشــی از اینها
مرغ تخمگذار بود .حتمــا در مقطع کوتاهی قیمت
تخم مرغ نیز تنظیم میشود.
وی گفت :واقعا یک جاهایی اشــکاالتی که گفته
میشــود ،وجود ندارد .مجموعا ریل اقتصاد خوب
است و دســتاوردها قابل ارائه است .ما باید در بخش
عرضه ارز ببینیم قدرت تامین بانک مرکزی چیست
و در بخش تامین ارز بایــد ببینیم وضعیت واردات
چگونه اســت .ما در عرضه ارز مشکل جدی نداریم.
این کشــور ذخایر خوبی دارد .اینکه مــا به برخی
ذخایر دسترســی نداریم بحث دیگری اســت .این
کشــور حدود  100میلیارد دالر ذخایر دارد .ساالنه
 50میلیارد دالر صادرات نفتــی و  50میلیارد دالر
صــادرات غیرنفتــی دارد .مــا از صادرکننــدگان
میخواهیم ارز را در بخش رسمی اقتصاد بکار گیرند.
اگر این اتفاق بیافتد ما هر ســال مازاد ارزی خواهیم
داشــت .معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد :اینکه
ارز در طول ســال تا  7درصد تغییر میکند ،طبیعی
است و اگر قیمت آن جهشــی حرکت نکند ،مساله

وحشتانگیزی نیســت .وی به برخی از برنامههای
اقتصادی دولت در آینده اشاره و اظهار کرد :امسال
چند تصمیم گرفتهایم که یکی از آنها این اســت که
 50هزار میلیارد تومان منابع بانکی در اشتغال بکار
گرفته شود 20 .هزار میلیارد تومان آن برای مشاغل
کوچک و  20هزار میلیــارد تومان در اختیار وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت اســت و  10هزار میلیارد
تومان هم برای بهســازی و نوســازی است .رئیس
ستاد اقتصاد مقاومتی کشور بیان کرد :ما به بانکها
این حق وتــو را دادهایم که به برخی طرحها که قادر
به اعطای وام نیست تســهیالت نپردازد .مصوبهای
داشــتهایم که  1.5میلیارد دالر از صندوق توســعه
برای اشتغال روســتایی برداریم .این در مجموع 12
هزار میلیارد تومان میشود.
zلزوم استفاده از ظرفیت زنان درسطوح مدیریتی

وی به مدیران اســتانی بر استفاده از ظرفیت زنان
درســطوح مدیریتی تاکید کرد و گفت :این بانوان
تحصیلکرده نباید احســاس کننــد از حقوق خود
محروم میشوند.
زیبنده استان نیست که در این جلسه  200نفری
فقط یک مدیر زن حضور داشــته باشد درحالیکه
خراسان زنان توانمند زیادی دارد.
معاون اول رئیس جمهور درباره برنامه دولت برای
فقرزدایی تصریح کرد :ما به طــور جدی دنبال این
هستیم که کسی سر گرســنه به بالین نگذارد .فعال
به خانوادههای تحت پوشــش یارانــهای پرداخت
میکنیم که ایــن برای خانوادههــای  5نفره 700
هزار تومان است و دو برابر ســال گذشته است .هر
ایرانی در هر نقطهای اعالم کند که  5نفره اســت و
تحت پوشش هم نیستم ،به همین میزان به آن نیز
پرداخت خواهد شد .سهام عدالت برای  50میلیون
نفر در نظر گرفته شده است؛ ما  3سال وقت گذاشتیم
که ببینیم چه میتوانیم در خصوص این سهام انجام
دهیم .تا این لحظه ســود یک میلیون تومانی افراد
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از محل سود
کارخانجات پرداخت شده است.
جهانگیــری تصریــح کــرد :این افــراد صاحب

در زمینه جذب منابع
در نظر گرفته شده برای طرح
رونق تولید تاکنون  41هزار و 740
واحد ثبت نام کردهاند
که  12هزار و  315واحد از این تعداد
موفق به دریافت تسهیالت
از نظام بانکی شدهاند
شــریعتمداری با اشــاره به وجود  6هــزار واحد
صنعتی نیمه تمــام با باالی  60درصد پیشــرفت
فیزیکی در کشــور که قرار اســت امســال تکمیل
و بهرهبــرداری شــود ،افزود :تاکنون چهــار هزار و
پنج طرح از این تعداد با ســرمایهگذاری  220هزار
میلیارد ریالی به بهرهبرداری رسیده است .وی افزود:
از این تعداد پروژه بهرهبرداری شــده 166 ،واحد در
خراســان رضوی قرار داشته که این از افتخارات این
استان است.
وی با بیان اینکه سهم خراسان رضوی  4.8درصد
از منابع بوده اما با توجه بــه جذب باالی این خطه،
تاکنون باالی هفت درصد از مجموع منابع کشــور
جذب این استان شده است.
وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت اظهــار کرد :در
زمینه جذب منابع در نظر گرفته شــده برای طرح
رونق تولید تاکنون  41هــزار و  740واحد ثبت نام
کردهاند که  12هزار و  315واحد از این تعداد موفق
به دریافت تسهیالت از نظام بانکی شدهاند.

کل بیکاران ما  3میلیون
و  100هزار نفر است .مردم ما از
وضع رفاه خود راضی نیستند و این
زیبنده مردم نیست
و ما باید وضعیت را
بهبود دهیم
وی افزود :منابع دریافت شده ازسوی این واحدها
 86میلیارد ریال است که سهم خراسان رضوی از آن
پنج درصد است.

قائم مقام وزیر بهداشت خبر داد

ایجاد نخستین مرکز نوع ۲یونسکو در مشهد

دنیای اقتصاد -قائممقام وزیر بهداشت در
امور بینالملل گفت :نخســتین مرکز نوع ۲
یونسکو در میان دانشگاههای علوم پزشکی
کشور در مشهد ایجاد شده است.
به گزارش تســنیم ،محســن
اسدیالری در نشست معاونان
و مدیــران بینالملــل کالن
منطقه علوم پزشــکی کشور،
اظهار کرد :افزایــش توقعات
بخشهــای متعــدد از روابط
بینالملل بهدلیل وجود سیاستخارجی کارآمد در
دولت یازدهم و دوازدهم ،سبب ایجاد فرصت بسیار
مناســب برای تمامی بخشها اعم از بخش سالمت
شده است.
قائم مقام وزیر بهداشــت در امور بین الملل گفت:
کالن مناطــق و زیرمجموعــه آنها عهــدهدار امور
ســنگینی در بخشهای متعدد بوده و خواســتار

تبدیــل فرصتها بــه عرصه عمــل در بخشهای
مختلف آموزشی ،دارو ،تجهیزات ،درمان ،مدیریت
بحران ،حوزه اجتماعی ،حوزه ارتباط با سازمانهای
بینالمللی و ســایر حوزههــای به وجــود آورنده
مراودات بینالمللی است.
اسدی خاطرنشــان کرد :خواســتههای ناشی از
تمامی این اقدامات در سه بخش ستاد ،کالن مناطق
و زیرمجموعه کالن مناطق رفع میشود؛ در نهایت
ایجاد ارتباط استاد به استاد موفق جهت بینالمللی
سازی دانشگاهها انتظار میرود.
وی تصریح کرد :برای رفع نیاز ایجاد پیوند بخشها
و مراکز دانشکدهها صورت گرفتن تسهیالت و ایجاد
ســاختار مناسب الزامی اســت؛ در این راستا نتایج
بســیار رضایتبخشی در سطح ســتاد با همکاری
معاونتهــای متعــدد بهمنظــور عملیاتی کردن
رایزنیهای وزیر بهداشت حاصل شده است.
اســدی بیان کرد :در حــال حاضــر رتبهبندی

دانشگاهها انجام نشده اما سازمان ،به دانشگاه علوم
پزشکی مشهد در خصوص ارائه گزارش بسیار خوب
آن در حوزه بینالملل تبریک میگوید.
قائم مقــام وزیر بهداشــت در امور بیــن الملل
ادامه داد :نخســتین مرکز نوع  2یونســکو در میان
دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،در نوامبر  2017به
تصویب مجمع عمومی یونسکو در پاریس رسید و در
حال حاضر در مشهد ایجاد شده است.
اســدی گفت :ایجاد رویدادهای بســیار خوب در
دانشگاهها و توســعه مشــارکتها در داخل کشور
ازســوی این اقدامات عالی پیشبینی میشود .وی
خاطرنشــان کرد :ایجاد ارتباطات خوب این دانشگاه
با کشورهای همســایه اعم از افغانستان با تالش در
راســتای تربیت نیروهای مورد نیاز در افغانســتان و
انجام عملهای پیوند و همچنین روسیه با تالش در
راستای انتقال تکنولوژی و اقدامات در حال انجام در
زمینه شبیهسازهای عملهای جراحی میان دانشگاه

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

روزانه  ۳۰تن تخم مرغ با نرخ مصوب
در مشهد توزیع میشود
مهر -مدیر کل دفتــر هماهنگی امور
اقتصادی و بینالملل استانداری خراسان
رضوی از توزیع روزانه  ۳۰تن تخم مرغ با
نرخمصوبدرمشهدخبرداد.
علی رســولیان اظهار کرد :خوشــبختانه از
دهم دیمــاه به صورت روزانــه ۳۰تخم مرغ با
نرخ مصوب به منظور تعدیل قیمتها در بازار عرضه میشود .این میزان
تخم مرغ بر اساس برنامهریزی انجام شده در  ۱۲مرکز عرضه مستقیم
توزیعمیشودوبرنامهریزیبرایافزایشتعدادمراکزعرضهبهحدود۴۰
مورد هم در دست انجام است .مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و
بینالملل استانداری خراسان رضوی عنوان کرد :در این مراکز هر شانه
تخم مرغ به وزن یک کیلــو و ۸۵۰تا ۲کیلوگرم به قیمت مصوبه۱۱۶
هزارریالبهمصرفکنندهعرضهمیشود.ویخاطرنشانکرد:بهمنظور
تعدیل نرخ نهادههای دام و طیور در مرحله نخست شش هزار و ۵۰۰تن
جوبانرخمصوبعرضهمیشود.
مدیرکلدفترهماهنگیاموراقتصادیوبینالمللاستانداریخراسان
رضویبرنظارتوکنترلجدیودقیقبربازارتاکیدوعنوانکرد:بایداین
نظارتهاتشدیدشدهوتاجلویهرگونهافزایشقیمتیغیرعادیازسوی
افرادسودجوگرفتهشود.
وی تاکید کرد :اگر افزایش نرخی روی میدهد باید منطقی و کنترل
شده باشــد و در غیر این صورت با افراد ســودجو ،از سوی دستگاههای
نظارتیبهشدتبرخوردمیشود.

مدیربازرسیاصنافاستانخراسانرضوی:

بیشترینتخلفاتشبیلدادرحوزهآجیلو
خشکباررخداد

ایسنا -مدیر بازرســی اصناف استان
خراسان رضوی گفت :بیشترین تخلف
صورت گرفته در شب یلدا در حوزه آجیل
و خشکبار و خردهفروشان میوه رخ داده
است.
سیدجمال کاظمی اظهار کرد :در طرح شب
یلدا 683تخلفدرحوزهسالمترسیدگیکردیمکه  203فرمتخلفدر
این حوزه صادر شده است و این نشان میدهد که بازار و حوزه سالمت را
رها نخواهیم کرد و تخلفاتش را به صورت ویژه شناسایی خواهیم کرد .از
134میلیونتومانجریمهانجامشدهدرطرحشبیلدا67میلیونتومان
درحوزهسالمتبودهاست.
وی با بیان اینکه بیشــترین تخلــف در حوزه آجیل وخشــکبار و
خردهفروشــان میوه بود ،عنوان کرد :حوزه بازرســی عرضهکنندگان
شیرینی و رستورانداران امســال به طرح ما اضافه شده و  59گشت با
کارشناساناتحادیههاوقاضیسیارتعزیراتدرشبیلداانجامشدالبته
تمامگشتهاباقاضیتعزیراتهمراهنبودهاست.

رئیسکمیسیونفرهنگیشورایاسالمیشهرمشهد:

یسالهایگذشتهطرح«خانهبهار»
کاست 
برطرفمیشود

تسنیم -رئیس کمیســیون فرهنگی
شورایاسالمیشهرمشهدگفت:کاستی
سالهای گذشــته طرح «خانه بهار» در
مشهدمقدسبرطرفمیشود.
احسان اصولی در مراسم افتتاحیه جشنواره
«خانه بهار» که در تاالر ابن ســینا برگزار شد،
اظهار کرد :در جشنواره خانه بهار از هنرهای نمایشی ،موسیقی و سایر
هنرهایی که هنرمندانشان در این شهر نفس میکشند دعوت به عمل
آورده و در داوریها سعی کردهایم تا طرحهایی به نمایش گذاشته شود
که حرفی برای گفتن داشته باشند .وی تصریح کرد :طرح خانه بهار در
سالهایکاستیهایداشتهکهسببنارضایتیهنرمندانشدکهامسال
سعیکردهایماینکاستیهارابرطرفکنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد با بیان اینکه جلسات
متفاوتی در این حوزه برگزار شده اســت ،بیان کرد :در نوروز سال  97از
طرحهاییاستفادهخواهیمکردکهبتوانازآندرسالهایسالاستفاده
کرد .کیوان ساکت نیز در این مراسم گفت :هیچچیز جز هنر نمیتواند
هویت انســان را به او برگرداند و او را به سرمنزل مقصود برساند که شاید
این موضوع از مهمترین دالیلی باشد که مردم در حوزه ساخت المانها
بهگذشتهوسنتتوجهمیکنند.اینهنرمندکشوریبابیاناینکهحس
زیباییشناسیانسانبامشاهدهآثارهنریفاخربهمرورزمانرشدوتعالی
پیدامیکند،تصریحکرد:یکهنرمندارزشمندرادردنیانمیتوانیدپیدا
کنیدکهکسیرارنجاندهیایکمشکلبرایدنیابهوجودآوردهباشد.

طیحکمی ازسویتقیزادهخامسی؛

کالییبهعنوانمعاونمالیوپشتیبانی
شهرداریمشهدمعرفیشد

علومپزشکی مشهد و روسیه ،در ابعاد انساندوستانه،
ســامت و امنیت حائز اهمیت است .اسدی تصریح
کرد :دانشگاه علوم پزشکی مشهد روابط بسیار خوبی
با دانشــگاههای خارجی اعم از فرایبورگ و نظایر این
دانشــگاهها در آلمان با مشــارکت دانشگاه اصفهان
ایجاد کرده است.
قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل بیان کرد:

مدرک  60دانشجوی اخذشده از آلمان ،دانشجویان
رزیدنت PDH ،و  13دانشــجوی پســتاک ازسوی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،بهصورت مشترک میان
دانشگاه مشهد و دانشگاه آلمان ارائه میشود .اسدی
ادامه داد :در این نشست ،پس از بررسی اقدامات سال
 96در کالن منطقه ،بــه گزینشهای بینالمللی در
دوران دوم دولت دکتر روحانی نیز میپردازیم.

مراســم تودیع و معارفه معاون مالی و
پشتیبانیشهرداریمشهدبرگزارشد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری
مشهد مقدس ،طی حکمی از سوی تقیزاده
خامسی شــهردار مشهد مقدس ،محمدرضا
کالیی به عنــوان معاون مالی و پشــتیبانی
شــهرداری مشــهد مقدس منصوب شــد .کالیی پیش از این قائم
مقام معاونت برنامهریزی ،توســعه شــهری و امور شورای شهرداری
تهران ،مدیرکل نظارت و ارزیابی اقتصــادی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و پژوهشــگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
بوده اســت .محمد آذری پیش از این معاون اداری و مالی شهرداری
مشهدمقدس بود.

