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یادداشت

سایه روشنهای بودجه97
حسین محمدی*

رئیــس جمهــوری ،نوزدهم
آذرماه سال جاری الیحه بودجه
سال 1397را به مجلس شورای
اســامی تقدیم کرد .الیحهای
که از همان آغــاز نقاطی از آن
برجسته شــد و برخی بندهای
آن واکنشهایی در ســطح محافل علمی ،اجرایی و
اجتماعیدربرداشت.
براســاس متن الیحه بودجه  97کل کشــور ،جمع
منابع برابر یک میلیــون و 194هزار میلیارد تومان و
بودجه عمومی 424هزار میلیارد تومان پیشبینی
شده است .در این یادداشت ،نکاتی کلی در خصوص
الیحــه بودجه پیشــنهادی دولــت و تغییراتی که
کمیســیون تلفیق مجلس پیشــنهاد داده اســت
مطرحمیشود.
بودجه یک ســند برنامهریزی کوتاهمدت است که
جهتگیریهای یکســاله را روشــن میســازد و
ی دولت در تجهیز و
شاخصی برای ســنجش توانای 
تخصیص منابع برای دســتیابی بــه اهداف تعریف
شده است .بودجه بهعنوان بازوی اجرایی برنامههای
توسعه اســت و همجهت بودن بودجههای ساالنه با
برنامههایتوسعهالزامیاست.
اگرچه سند بودجه تنها برای یک سال تهیه میشود
اما تأثیرات آن تا چند سال ادامه دارد و از اینرو توجه
به وضعیت بودجهریزی و مشــکالت و تأثیرات آن بر
شاخصهای اقتصادی بهعنوان مهمترین سیاست
مالی دولت ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نگاهی به بودجههای ســاالنه طی ســالیان مبین
مشــکالت بنیادین و تکراری است که حتی با عوض
شــدن دولتها ،راهکار مشــخصی برای آنها ارائه
نمیشود و الیحه بودجه ســال  97نیز از این قاعده
مستثنینبودهاست.
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رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسالمی شهر مشهد:

آثار عدم حمایت از تولید داخلی
و قوانین مخل کسب و کار بر افزایش قاچاق

همه ایران باید در توسعه توس
مشارکت داشته باشند
صفحه 2

دنیای اقتصاد -پدیده قاچاق یکی از مهمترین معضالت کنونی جامعه اســت که
بخشهای مختلف اقتصادی از تولید تا صادرات را تحت تاثیر خود قرار داده و مشکالت
زیادی را برای فعاالن این عرصه به وجود آورده است و میتوان گفت عدم حمایت الزم
از تولید و به دنبال آن تعطیلی برخی از صنایع و واحدهای تولیدی فضا و زمینه را برای
حضور کاالهای قاچاق در بازار باز کرده اســت .پدیدهای که اگر نبود ،بازارها به دست
عدهای افراد ســودجو نمیافتاد و تولیدکنندگان ضرر بیشتری متحمل نمیشدند .در
سالهای اخیر موضوع بهبود محیط کسب و کار و لزوم ارتقای رتبه ایران در این زمینه
در عرصه جهانی مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است و یکی از موضوعاتی که به گفته
فعاالن اقتصادی مانع از بهبود وضعیت تولید و فضای کسب و کار ایران میشود ،پدیده
قاچاق و آثار زیانبار آن است .خراسان رضوی از استانهای هدف و مقصد قاچاق است
و با اینکه اســتانی مرزی است ،مبدا آن به شمار نمیرود .امروز مبدا اصلی قاچاق کاال
استانهای غربی و جنوبی و بنادر هرمزگان است اما کاالی قاچاق بعد از اینکه وارد کشور
میشود به سمت مصرفکنندگان میرود و یکی از بازارهای هدف عمده و بسیار خوب
برای قاچاقچیان بازار مشهد است و دلیل این موضوع جمعیت سه میلیون نفری این شهر
و نیز ظرفیتهای مسافرپذیری و گردشگری آن است .در  9ماهه امسال ،بیش از 1395
میلیارد ریال کاالی قاچاق در خراسان رضوی کشف شده که این مقدار نسبت به مدت
مشابه سال گذشته 7 ،درصد افزایش داشته است.
صفحه 3

رئیس اتاق ایران از بیتوجهی به یکسانسازی نرخ ارز ابراز نگرانی کرد

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی:

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 2

تولید رانت با چندگانگی نرخ ارز

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد تاکید کرد

تبدیلارتفاعاتجنوبیوکمربندسبزبهقطبتفریحی

دنیای اقتصاد -رئیس شورای
اسالمی شهر مشــهد گفت:
ارتفاعات جنوبی و کمربند سبز
مشــهد به قطــب تفریحی و
گردشگریتبدیلخواهدشد.
محمدرضا حیــدری در بازدید از
ارتفاعاتجنوبیوکمربندسبزمشهدبابیاناینکهاینبازدید
میدانی در راســتای نگرانی برخی از مردم و ســازمانهای
مردمنهاد در ارتباط با تاثیر کمربند جنوبی مشهد بر فضای
محیط زیســت و تخریب آن صورت گرفت ،اظهار کرد :در
قسمت جنوبی کمربند سبز مشــهد که بزرگراهی در آن

قسمت در حال ساخت اســت ،امکان هیچگونه ساخت و
سازی وجود ندارد چرا که درختکاری شده و مابقی فضاهای
خالی در اولویــت قرار گرفته و تا لبــه بزرگراه درختکاری
میشــود .حیدری افزود :طبق پیشبینیهایی که در این
قســمت صورت گرفته ،حوزه تفریحی و گردشگری مورد
توجه جدی واقع شــده که بیشتر رویکردی سنتی خواهد
داشــت و لذا اجازه ساخت و سازهایی که با طبیعت سازگار
نباشند ،داده نمیشود؛ در ضلع جنوبی هیچ نگرانی وجود
نخواهد داشــت .وی به ضلع شــمالی کمربند سبز اشاره
کرد و افزود :در این ضلع ،این امکان وجود دارد که مشــاور
طرح تفصیلی از لبه بزرگراه تا هر عمقی که االن به وضعیت

موجود شهر متصل میشود ،بارگزاری فضای سبز ،ورزشی
و متناسب با آن انجام دهد؛ دوطرف بزرگراه به لحاظ هرنوع
کاربری به جز کاربری فضای سبز ایزوله خواهد بود .رئیس
شورایاسالمیشهرمشهدبابیاناینکهاینمحدودهبهیک
قطب و جاذبه گردشگری تبدیل خواهد شد ،افزود :اراضی و
زمینهایاینمنطقهکهدرتملکاشخاصحقیقیهستند
موظف به کشت و زرع بوده و حتی اجازه درختکاری ندارند
و کامال تحت کنترل هستند؛ در این خصوص توافقاتی در
حال شکلگیری اســت تا این اراضی به مالکیت شهرداری
درآید و در قبال آن شهرداری امکاناتی را در اختیار مالکان
قراردهد.

با هدف افتتاح مرکز عرضه تولیدات ایران در مسقط صورت گرفت

اعزامهیاتتجاریبازاریابخراسانرضویبهعمان

دنیای اقتصاد -رئیــس اداره
بازرگانیخارجیسازمانصنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی
گفت :هیاتی متشکل از رئیس
این سازمان و تولیدکنندگان و
فعاالن اقتصادی استان هشتم
بهمنبهعمانسفرکرد.
محمدعلــی امیرفخریان افزود :هــدف این هیات افتتاح
مرکز عرضه تولیدات ایران در مسقط ،معرفی محصوالت
تولیدکنندگان ایرانی به منظور توســعه روابط ،افزایش
حجم صادرات غیرنفتی و ارتقا ســطح مبادالت تجاری
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به عمان اســت .وی افزود :با افتتاح این مرکز چشــمانداز
تجاری را در روابط تجاری بین دو کشور شاهد خواهیم بود
وتولیدکنندگانخراسانیفرصتمناسبیبرایعرضهکاال
و خدمات خود در عمان خواهند داشت.
رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراســان رضوی درباره اعزام و پذیرش هیاتهای
تجاری نیز گفت :امسال برای اعزام 11هیات تجاری از این
استان به اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه ،تایوان ،تاتارستان ،هنگ
کنگ ،قزاقستان و افغانستان برنامهریزی کردیم و تاکنون
براساس برنامه بخشــی از آنها محقق شده است .پارسال
 9هیات تجاری از خراســان رضوی به کشــورهای هدف

صادراتی اعزام شــده بودند .وی افزود :پذیرش هیاتهای
تجاری از کشورهای هدف صادراتی نیز امسال شامل 12
هیات از روسیه ،مکزیک ،افغانســتان ،پاکستان ،آلمان،
عراق ،ترکمنستان و ترکیه بود .کشورهای هدف صادراتی
خراســان رضوی به ترتیب افغانســتان ،ترکمنســتان،
تاجیکســتان و کشورهای آســیای میانه هستند و مواد
غذایی و زعفران عمدهترین کاالهای صادراتی این استان
را تشــکیل میدهند .امیرفخریان ادامه داد :ظرف  9ماه
گذشته امســال یک میلیون و  558هزار تن کاال به ارزش
یک میلیارد و  421میلیون دالر از گمرکات و بازارچههای
مرزی خراسان رضوی صادر شد.

مشکلی به نام مازاد پیاز زعفران

پول نقد برای پرداخت به ادارات نداریم

سهشنبه 10بهمن ماه 1396

خبر
خراسان شمالی

بهزودی

صدای سوت قطار در اسفراین شنیده میشود

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان شمالی
با اشــاره به طــرح راه آهن جوین-
اسفراین -بجنورد -شیروان که به مشهد
منتهی میشود ،تصریح کرد :در قانون
بودجه  97این طــرح تا بخش زیادی
عملیاتی میشود و به زودی صدای سوت
قطار در اسفراین شنیده خواهد شد .همچنین با ورود آستان
قدس رضوی به طرح راه آهن بجنورد به گرگان ،این خط
که از اهمیت ترانزیتی بیشتری برخوردار است ،عملیاتی
میشود.
به گزارش تسنیم ،محمدرضا صالحی در نشست خبری با اصحاب
رسانه استان خراسان شمالی با اعالم برخی از دستاوردهای دولت در
این استان به بیان و تشریح برنامههای آتی پرداخت و اظهار کرد:
نرخ بیکاری در استان خراسان شمالی در ابتدای دولت تدبیر و امید،
 12/4درصد بود که این میزان هماکنون کاهش یافته و قو ل دادهایم
که نرخ بیکاری در استان تا سال  ،1400به زیر  5درصد برسد.
وی افزود :نرخ تورم در استان خراسان شمالی از  36/8در سال ،92
به9/7درصد در سال  96کاهش پیدا کرده و نرخ مشارکت اقتصادی
استان از  40/6دهم به  47/4دهم افزایش داشته داشته است.
استاندار خراسان شــمالی ادامه داد :واحدهای تولیدی بخش
صنعت ،معــدن و تجارت از  318واحد بــا میزان تولیدی فعال
به  355واحد افزایش پیدا کرده و واحدهای راکد اســتان ،از 99
واحد به  69واحد کاهش داشــت ه است .به تعبیر دیگر  31درصد
واحدهای تولیدی صنعت ،معدن و تجارت در سال  92راکد بودند
که این میزان هماکنون به  19درصد رسیده و برای رونق آن نیز
برنامههایی داریم.
وی به برنامههای اشــتغالزایی استان در سال  96اشاره کرد و
گفت :با ثبت 8هزار و  410شــغل ایجادشــده در استان تا پنجم
بهمن ماه ،تاکنون حدود  90درصد سهمیه و 84درصد هدفگذاری
اشتغال سال جاری خراسان شمالی محقق شده است.
صالحی گفت :گازرســانی به همه شهرهای استان در سال 96
تکمیل شــده و گازرسانی روستایی نیز تا پایان سال  97به اتمام
میرســد .همچنین در پوشش دیجیتال شــبکههای رادیویی و
تلویزیونی ،در سال  97به عنوان اولین استانی که پوشش کامل را
دارد ،معرفی میشویم.
zسود سرمایهگذاری در استان خراسان شمالی را تضمین میکنم

رئیس شورای توســعه و برنامه ریزی خراسان شمالی با اعالم
حمایت از سرمایهگذاری در این استان گفت :برای حمایت کامل
از سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،آمادگی کاملی داریم و در حال
حاضر نیز شرکتهایی از ترکیه و آلمان برای تهیه طرحهای مربوط
به نیروگاه برق خورشیدی در منطقه جاجرم فعال شدهاند.
وی افزود 175 :روستای استان تا پایان سال تحت پوشش اپراتور
دوم تلفن همراه قرار گرفته و از نظر رشد خوبی را شاهد هستیم.
همچنیــن در دولت تدبیر و امید6 ،هزار و 253پروژه عمرانی در
خراسان شمالی با هزینه 3100میلیارد تومان به بهره برداری رسیده
که 2هزار و 914پروژه با 2هزار و 170میلیارد تومان آن در زمان
مسئولیت من بوده است.
اســتاندار گفت :در دهه فجر سال جاری  4کیلومتر از بزرگراه
بجنورد به گلستان زیر بار ترافیکی رفته و به بهرهبرداری میرسد.
البتــه تاکنون بیــش از  59کیلومتــر آن در نقاط مختلف مورد
بهرهبرداری قرار گرفته ولی ما گفتهایم تا این بزرگراه افتتاح رسمی
نشده است ،آن را رسانهای نمیکنیم.
zافتتاح  766پروژه در دهه فجر امسال
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سازمان آگهی های دنیای اقتصاد در خراسان

استاندار خراسان شــمالی با اعالم برنامههای دهه فجر  96در
استان اظهار کرد 766 :طرح و پروژه عمرانی ،خدماتی و زیربنایی
در خراسان شمالی در این ایام به بهره برداری میرسد.
وی افزود :راه اندازی پوشش شبکه همراه دوم برای  175روستای
استان ،گازرسانی  36روستا ،آبرسانی به  28روستا ،طرحهای عمران
روستایی ،تحویل  625واحد مسکن روستایی و مددجویی و زلزله
زده ،طرح های راه سازی ،اماکن ورزشی و فرهنگی ،پروژه های آب
و خاک و کشاورزی 16 ،مرکز جدید بهداشتی و درمانی شهری و
روستایی ازجمله طرحهای دهه فجر در استان خواهد بود
صالحی ادامه داد 60 :طرح تولیدی و خدماتی با سرمایهگذاری
بخش خصوصی نیز در زمره ط رحهای آماده بهرهبرداری دهه فجر
در استان است.
استاندار از برنامه خود برای حضور در شهرستانها طی دهه فجر
به منظور دیدارهای مردمی و بهرهبرداری طرحها خبر داد و گفت:
اولویت با روستاهای سبز ،هدف گردشگری یا بدون بیکار است.
وی در خصوص بازسازی مناطق زلزلهزده استان خراسان شمالی
نیز تصریح کرد :تاکنون  1100واحد زلزلهزده اســتان تکمیل و
بازسازی شده است و این در حالی است که اگر به امید پرداخت
تســهیالت و ابالغ اعتبارات دولتی بودیم ،شاید تا کنون فقط 25
منزل آسیبدیده تعمیر میشــد .البته  2روستا نیز باید به طور
کلی جابجا شوند.
صالحی با اشاره به اهمیت فضای مجازی برای بیان دستاوردهای
دولت ،گفت :فضای مجازی را بهعنوان یک فرصت میدانیم ولی
معتقدیم نباید در این فضا هرج و مرج باشد.
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سال شانزدهم شماره 4255

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسالمی شهر مشهد:

همه ایران باید در توسعه توس مشارکت داشته باشند
دنیای اقتصاد -آرامگاه فردوسی در توس بعد از
حرم مطهر رضوی مهمترین جاذبه گردشگری
مشهد است که داشتن زیرساختهای مناسب،
امکانات مطلوب و توجه برای رونق بخشیدن به
فضای این مکان توریستی ،برای جذب بیشتر
مسافران در بازدید از این مکان و افزایش مدت
زمان ماندگاری گردشگران در مشهد امری الزم
و ضروری است.
اما به نظر میرسد در عمل آنطور که باید ،به این
موضوع توجه نمیشود و این درحالیست که به طور
مثال در شهر شیراز که مهد آثار تاریخی و باستانی
اســت و به لحاظ دارا بودن جاذبههای گردشــگری
و تاریخی قابل مقایســه با مشهد نیست ،حافظیه و
ســعدیه از بزرگترین مکانهای گردشگری این شهر
به شــمار میروند و توجه ویژهای به این دو مکان از
سوی مسئوالن صورت گرفته است .بیستم دی ماه
امسال ،شهردار مشهد در نامهای خطاب به نمایندگان
مردم این شهر در مجلس شورای اسالمی ،تخصیص
اعتبارات ملی و استانی برای احیای توس را خواستار
یزاده خامسی در این نامه با اعالم فهرست
شد .قاسم تق 
پروژههای مد نظر برای اجرا در این محدوده تاریخی،
از نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
درخواست کرد بودجههای مورد نیاز این پروژهها را که
قابلیت استفاده از اعتبارات ملی دارد ،پیگیری کنند.

علیرغم دستورات مقام معظم رهبری
جای شگفتی است که بودجه ناچیزی
برای توسعه و عمران توس در نظر
گرفته شده است
در نامــه تقیزاده به نمایندگان مجلس شــورای
اسالمی آمده است « :مشهد مقدس افتخار دارد ذیل
انوار تابناک امام رضا (ع) وارث شهر تاریخی و اسالمی
توس باشد ،شهری خفته که روشنای نام آورانش در
عرصههای دانش ،ادب ،فقه و سیاست برتارک گیتی

میدرخشد و آرامگاه فردوسی سترگ کانون توجه
دلدادگان به فرهنگ و ادب ایران اسالمی است .جایگاه
و اهمیت این خطه ارزشمند در کالم و دستورمقام
معظم رهبری در  ۱۹تیر  ۱۳۷۵بیش از پیش عینیت
یافته است و ایشان همگان را موظف به حفظ و آبادانی
این شهر پر قصه کردهاند .از این رو این منطقه بهعنوان
بخشی از محدوده شهر مقرر است بهعنوان منطقه
بینالمللی گردشگری ایفای نقش کند .با وجود ردیف
اعتبار در سر فصل قانون بودجه کشور تحت عنوان
«کمک به احیای مجموعه فرهنگی وتاریخی توس»
نه تنها هیچ اعتباری به شهرداری تخصیص نیافته بلکه
اعتبار تخصیصی به سازمان محترم میراثفرهنگی
نیز در شــأن جایگاه شهر تاریخی توس و متناسب
با نارســاییها و کمبودهای موجود نیست .بنابراین
خواهشمند است حضرتعالی که دل در گروی اجرای
فرامین مقام معظم رهبری و آبادانی این خطه عالم
پرور دارید به نحو مقتضی به درج و تخصیص اعتبارات
مورد نیاز بر اساس اولویتهای جدول پیوست اهتمام
شایسته مبذول فرمایید».
zفردوسی متعلق به همه مردم ایران است

اما رئیس کمیسیون توسعه و
عمران توس شورای اسالمی
شهر مشهد در گفتوگویی به
این نامه و اهمیت موضوع توس
اشاره و اظهار کرد :فردوسی
متعلق به همه مردم ایران است
و ایرانیها زبان و قسمت عمدهای از هویت ملی خود
را مدیون فردوســی بزرگ و مردمانی هستند که در
توس روزگار گذراندهاند از همین روی همه ایران باید
در توسعه توس مشارکت داشته باشند .سید مسعود
ریاضی درباره نامه شــهردار به نمایندگان مشهد در
مجلس شورای اسالمی گفت :شهردار طی نامهای به
نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسالمی خواستار
دریافت بودجه ســرفصل کمک به احیای مجموعه
فرهنگی و تاریخی توس در بودجه ملی شد .وی ادامه

داد :مدت زیادی از ایجاد این ردیف بودجه نمیگذرد،
سال گذشته حدود  4الی  5میلیارد تومان به سازمان
میراث فرهنگی اختصاص یافت اما امسال این بودجه
در قالب اسناد خزانه پیشنهاده شده و محقق شدن
آن نیز به سالهای بعد موکول شده است.
رئیس کمیسیون توســعه و عمران توس شورای
اسالمی شهر مشــهد تاکید کرد :شهرداری مشهد
برای اجرای کلیه فعالیتها نیازمند دریافت مجوز از
میراث فرهنگی است اما توانسته مبلغ  200میلیون
تومان اعتبار عمرانی برای بهسازی قبرستان سفالقان
به شــهرداری منطقه  12اختصاص دهد .وی افزود:
وضعیتکنونی شهر تاریخی توس مانند پدر سالمندی
است که با بیتوجهی به خانه سالمندان سپرده شده
و فرزندانش هزینه نگهداریاش را نمیپردازند .رئیس
کمیسیون توسعه و عمران توس شورای اسالمی شهر
مشــهد یادآور شد :ادعا میکنیم فردوسی پدر زبان
فارسی و احیاکننده زبان و بخشی از هویت ملی ایران

است اما حاضر به مساعدت و احیای این شهر تاریخی
نیستیم ،علیرغم دستورات مقام معظم رهبری جای
شگفتی است که بودجه ناچیزی برای توسعه و عمران
توس در نظر گرفته شده است .ریاضی درباره آخرین
وضعیت تفاهمنامه بین میراث فرهنگی و شهرداری
مشهد گفت :این تفاهمنامه در زمان مدیرعامل سابق
این سازمان منعقد شد لذا تبدیل تفاهمنامه به قرار
داد به تعویق افتاده و برای ورود به فاز اجرایی منتظر
تصمیمات رئیس جدید میراث فرهنگی هستیم .وی
ادامه داد :مطابق با این تفاهمنامه هزینه اجرای پروژه
برعهده شــهرداری است اما درصورتی که به میراث
فرهنگی اعتباری تعلق بگیرد میراث نیز بایستی در
این کار مشارکت داشته باشد .رئیس کمیسیون توسعه
و عمران توس شورای اسالمی شهر مشهد خاطر نشان
کرد :شهردار مشهد از وقوع اتفاقات خرسند کننده
در تــوس خبر داده بود اما با تغییر مدیر کل منتظر
تصمیمات جدید هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی:

پول نقد برای پرداخت به ادارات نداریم

دنیای اقتصــاد -رئیس
ســازمان مدیریــت و
برنامهریزیخراسانرضوی
با اشاره به آخرین وضعیت
مالی اســتان گفت :در
شرایط کنونی اعتبارات
تخصیص یافته نقدی در اختیار استان نیست تا
به ادارات پرداخت شود.
به گزارش ایسنا ،رضا جمشیدی در شورای اداری
استان که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد ،با
اشاره به آخرین وضعیت اعتبارات استان ،اظهار کرد:
از مجموع 1967میلیارد تومان اعتبارات امسال استان،
تاکنون  959میلیارد تومان که معادل  48.8درصد
است تخصیص یافته است.

وی ادامــه داد :از این میزان  592میلیارد تومان
اعتبــارات هزینهای بوده و تاکنــون  73درصد آن
تخصیص یافته که مشکالت زیادی را ایجاد کرده است.
همچنین از کل اعتبارات استان 1375 ،میلیارد تومان
اعتبارات عمرانی بود که تاکنون  525میلیارد تومان
آن معادل  38درصد تخصیص یافته است.
جمشیدی با بیان اینکه «در شرایط کنونی اعتبارات
تخصیص یافته نقدی در اختیار استان نیست تا به
ادارات پرداخت شود» ،تصریح کرد :از محل اعتبارات
اسناد خزانه اسالمی 467 ،طرح به مبلغ  163میلیارد
تومان در استان معرفی شده که تاکنون از این تعداد
اعتبارات  254طرح تخصیص شــده ،اما هنوز 213
طرح دیگر به مبلغ  83میلیارد تومان هیچ تخصیصی
نداشتهاند .وی افزود :ثبت اطالعات در سامانه استان

خراسان رضوی وضعیت مطلوبی نداشته و از تخصیص
تنها  5درصد را ثبت کردیم در صورتی که استانهایی
داریم که بیش از  80درصد را ثبت کردند و تخصیص
را در اختیار پیمانکارانشان قرار دادهاند.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان
رضوی با اشاره به اینکه «دستگاههای اجرایی استان
تنها تا  15بهمــن برای دریافت اعتبارات طرحهای
باقیمانده مهلــت اقدام دارند» ،خاطرنشــان کرد:
همچنین در قانون کشور برای اوراق تسویه به منظور
انجام تهاتر برای رفع بدهیهای دولت 1500 ،میلیارد
تومان برای امسال پیشبینی شده که  1000میلیارد
آن ثبت شده و سهم خراسان رضوی از این مقدار 55
میلیارد تومان بوده و تنها امکان ثبت  500میلیارد
آن وجود دارد لذا از دستگاهها تقاضا میشود هرچه

سریعتر نسبت به ثبت پروژههای خود اقدام کنند.
وی عنوان کرد :دستگاههای اجرایی استان از طریق
ثبت نام در سامانه مورد نظر برای دریافت اوراق تسویه،
 38میلیارد تومان از سهم استان را جذب کردهاند و
آخرین مهلت برای جذب باقی اعتبارات 11 ،بهمن ماه
است و ما از تمام ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده
کردیم و اطالعرسانی را انجام دادیم تا از حداکثر این
ظرفیت برای استان خراسان رضوی بهرمند شویم.
جمشیدی همچنین با اشاره به لزوم راهاندازی میز
خدمت در تمام دستگاههای اجرایی شامل ماده 17
قانون حقوق شهروندی تا  15بهمن ماه ،گفت :بر این
اســاس باید همه دستگاههای مشمول تا این زمان
گــزارش اقدامات خود در این زمینه را به ســازمان
مدیریت و برنامهریزی استان ارائه دهند.

با هدف ارتقای آگاهی فعاالن اقتصادی در مشهد انجام شد

برگزاری سمینار اصول کاربردی قوانین مالیاتی کشور

دنیای اقتصاد -سمینار جامع اصول کاربردی
قوانین مالیاتی کشور و کارگاه آموزشی بررسی
کاملآییندادرسیمالیاتی،باهدفارتقایآگاهی
فعاالن اقتصادی نسبت به مباحث تخصصی این
حوزه ،از سوی مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان
رضوی برگزار شد.
احمد غفارزاده ،عضو هیات مستشاری امور مالیاتی
مرکز عالی دادخواهی مالیاتی که به عنوان مدرس در
این برنامه حضور داشت ،در خصوص مباحث آموزشی
ارائه شــده به مخاطبان گفت :فعاالن اقتصادی اغلب
در موضــوع مالیاتهای مســتقیم و ارزش افزوده ،با
چالشهایی روبرو هستند .این مشکالت ،هم مودیان
مالیاتی و هم دستگاه مربوطه را به خود مشغول داشته
است .در این راستا ،در این دوره آموزشی تالش شد تا
مهمترین ابهامات و دغدغههایی که در این زمینه وجود

دارد ،پاسخ گفته شــود .وی از طرح موضوع دادرسی
مالیاتی در قالب سمیناری یک روزه گفت و متذکر شد:
در این فرصت ،مراحل ،مراجع و حتی نحوه تدوین لوایح
را نیز تشریح کردیم.
غفارزاده یادآور شــد :در موضوع مالیاتهای مستقیم
و ارزش افزوده ،ابهامات قانونی و مباحث بخشنامهای
متعددی وجود داشت که در قالب طرح سوال از سوی
مخاطبان این دوره آموزشی ،به آنها پاسخ گفته شد.
وی یکی از چالشهای مودیان مالیاتی را در موضوع
دادرسی های مالیاتی دانست و یادآور شد :از آنجا که روند
رسیدگی در این هیاتها به صورت مستقل و بیطرفانه
نیست ،این امر باعث اطاله دادرسی میشود و نهایتا هم
شاید رای صادره مودی را اغناء نکند .به هر رو ،آشنایی
فعاالن اقتصادی با زیر و بم قانون میتواند در این رابطه
موثر واقع شود .عضو هیات مستشاری امور مالیاتی مرکز

عالی دادخواهی مالیاتی بخشــی از ابهاماتی که امروز
گریبانگیر قانون مالیات بر ارزش افزوده است را ناشی از
تداوم اجرای آزمایشی آن طی یک دهه گذشته و رفع
نقایص آن دانست و خاطرنشان کرد :استقبال صورت
گرفته از این دوره مطلوب بود ،البته نظر به ظرفیت شهر
مشهد و وجود انبوه صنایع کوچک و متوسط و کسب
و کارهای تجاری در آن ،انتظار حضور پرشورتر مودیان
مالیاتی را داشتیم .بر این باوریم که برگزاری این چنین
دورههای آموزشی به رفع مشکالت زیادی کمک میکند
و باعث میشود تا مودیان با اطالع از حقوق قانونی خود،
مسائل مالیاتیشان را پیگیری کنند.
اســماعیلی ،دیگر مدرس این دوره و عضو شورای
عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی كشور نیز گفت :در
مواجهه با فعاالن اقتصادی شاهدیم که اغلب نمیدانند
برای پیگیری امور مالیاتی خود به ویژه در هیاتهای

حــل اختالفی چه مراحلی را باید طی کنند و از نحوه
تنظیم لوایح نیز بیاطالع هستند .همین موضوع باعث
میشــود تا در مرحله رسیدگی نتوانند به حقوق خود
آنچنان که باید ،دست یابند .از این منظر ،در این دوره
آموزشی ،گام به گام ،مراحل پیشبرد کار در دادرسیهای
مالیاتی تشریح شد .وی ادامه داد :با وجود انبوه قوانین و
بخشنامهها ،بیاطالعی فعاالن اقتصادی از جزئیات آنها
امری طبیعی اســت و قطعا ارائه این جنس آموزشها
میتواند گرهگشا باشد.
عضو شــورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی
كشور اذعان کرد :نقش اتاقهای بازرگانی در مقام پارلمان
بخش خصوصی برای ارائه این جنس آموزشها ضروری
است و از این منظر باید تمهیدی اندیشیده شود تا فعاالن
اقتصادی مرتبط با این حوزه شناسایی و ترغیب به حضور
در این دورههای آموزشی شوند.

آگهی تغییرات شرکت عمران شهر جدید گلبهار سهامی خاص به شماره 6423و شناسه ملی 10380222428

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1395/10/15تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
ترکیب جدید هیئت مدیره به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
آقای محمدرضا اخوان عبدالهیان به شماره ملی  0940696584به
سمت عضو و رئیس هیات مدیره ،آقای هومن گریوانی به شماره ملی
 0680357211به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای
سعید حاجی محمدی به شماره ملی  0941799247عضو و منشی
هیات مدیره انتخاب گردیدند و در اجرای مفاد بند  11از ماده  20و ماده
 26اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار ،آقای هومن گریوانی
به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای سعید
حاجی محمدی به عنوان عضو و منشی هیات مدیره ،صاحبان امضاء

مجاز شرکت جهت امضاء ذیل چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و
قراردادها معرفی شدند .چکها عالوه بر امضاء افراد فوقالذکر به امضاء
ذیحساب یا جانشین قانونی وی نیز خواهد رسید.
 اعضاء هیات مدیره حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل شرکت رابه شرح مندرج در مواد  23و  24اساسنامه تصویب کردند.
 در تاکید ماده  23و مستفاد از ماده  20اساسنامه ،اعضاء محترمهیات مدیره ضمن تاکید و تایید نمایندگی مدیرعامل شــرکت در
مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی شرکت؛ نمایندگی از
سوی شرکت یا حق توکیل به غیر در مراجع قضایی و شبه قضایی با
اختیارات کامل راجع به امر دادرسی من جمله اقامه دعوی یا دفاع در
مقابلدعاویمطروحه،اعتراضبهرای،تجدیدنظر،فرجامخواهیواعاده

		
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

دادرسی ،مصالحه و سازش پس از طی تشریفات مندرج در اساسنامه،
طرح ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
تعیین جاعل ،ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور پس از طی تشریفات
مندرج در اساسنامه ،تعیین مصدق و کارشناس ،طرح دعوای خسارت،
استرداد دادخواست یا دعوا ،جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
ورود به عنوان ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،طرح دعوای متقابل و
دفاع در قابل آن ،قبول یا رد سوگند را مورد تایید و تاکید قرار دادند .با
ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره ،تعیین
دارندگانحقامضاء،تفویضاختیاراتهیاتمدیرهبهمدیرعاملانتخاب
شدهتوسطمتقاضیدرسوابقالکترونیکشخصیتحقوقیمرقومثبت
و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترسی است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد

خراسان جنوبی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی:

۱۵۰طرح اشتغال و خودکفایی
به بهرهبرداری میرسد

مهر -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی
(ره) خراسان جنوبی از بهرهبرداری ۱۵۰
طرح اشــتغال و خودکفایی این نهاد
همزمان با دهه فجر در استان خبر داد..
رضا سلمآبادی با اشــاره به برنامه های
شــاخص کمیته امداد در طول دهه فجر،
عنوان کرد :همایش جوانان ،اقتصاد مقاومتی ،همایش ارزشهای
اســامی ،دیدار حامیان و خیرین با ایتام تحت حمایت ،کارگاه
آموزشی زکات ،برپایی نمایشگاه ویژه دهه فجر و برگزاری مسابقه
نقاشــی با موضوع کودکان و انقالب اسالمی از جمله برنامههای
کمیته در دهه فجر خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر حدود یک هزار و  ۸۰۰بیمار
صعبالعالج تحت حمایت امداد استان هستند ،اظهار کرد :عیادت
از بیماران صعبالعالج اســتان و اهدای  ۲۰۰ســری جهیزیه به
نوعروســان به ارزش  ۴۰۰میلیــون تومان از دیگر برنامههای ما
در دهه فجر است.
سلمآبادی با اشــاره به اینکه  ۱۵۰طرح اشتغال و خودکفایی
نیز در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد ،بیان کرد :در سال جاری
ایجاد  2400شغل نیز برای مددجویان پیشبینی شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با بیان
اینکه کمیته امداد استان در سال جاری سهمیه ایجاد  ۶۰نیروگاه
خورشیدی را دارد که  ۲۰نیروگاه در منازل مددجویان در طول
دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد ،افزود ۲۰ :دستگاه نیسان نیز
در دهه فجر به خانوادههای هدف تحویل می شود.
وی با اشــاره به اینکه اهداء  ۲۱۰سبد غذایی نیز در دهه فجر
امسال به ارزش هر بسته  ۲۰۰هزار تومان به خانوادههای دارای
بیماران صعبالعالج در استان اهدا خواهد شد ،گفت :همچنین
 ۲۱۰کارت هدیه  ۲۰۰هزار تومانی به خانوادههای دارای بیماران
زمینگیر و نیازمند نگهداری اعطا خواهد شد.
سلمآبادی با بیان اینکه  ۵۰۰نفر از مددجویان در مراکز بهداشتی
و درمانــی به صورت رایگان در دهه فجر معاینه و درمان خواهد
شد ،عنوان کرد ۲۰۰ :فقره وام کارگشایی به مبلغ  ۶۰۰میلیون
تومان نیز به نیازمندان استان اعطا خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه بیش از  ۶۰درصد اعتبارات دولتی امداد
در زمینه مستمری پرداخت میشود ،بیان کرد :در هر دوره پنج
میلیارد تومان هزینه مستمری به مددجویان استان اعطا میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه
داد :از  ۳۵میلیارد تومان اعتبار اشتغال استان تاکنون  ۳۲میلیارد
تومان به بانکها ابالغ و  ۱۷میلیارد تومان پرداخت شده است.

افتتاح 333پروژهکشاورزیخراسانجنوبی
دردههفجر

ایسنا -رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسانجنوبی از افتتاح  333پروژه
در مجموع جهادکشاورزی استان در
ده ه فجر خبر داد.
هاشم ولیپور مطلق اظهارکرد :در دهه
فجر ســال جاری  ٣٣٣پروژه در مجموعه
جهاد کشــاورزی خراســانجنوبی افتتاح میشود که مبلغ کل
ســرمایهگذاری برای تکمیل و پایان این پروژهها  ۵ ٣ ۴میلیارد
ریال اســت .وی با اشاره به اینکه جامعه برخوردار از این پروژهها
 ١٨هزار نفر اســت ،افزود :همچنین  ۵ ١٧شــغل جدید نیز با
افتتاح این پروژهها ایجاد میشود .رئیس سازمان جهادکشاورزی
خراســانجنوبی ادامه داد :همچنین با افتتاح این پروژهها ٨٩٠
شــغل گذشته در حوزه کشاورزی تثبیت میشود که این مهم با
توجه به خشکسالیهای اخیر بسیارحائز اهمیت است.
ولیپــور مطلق تصریح کرد :از این تعداد پروژه  ٢١٣پروژه در
حــوزه آب و خــاک ۵ ،پروژه در امور دام ،یــک پروژه در بخش
عشــایری ۶ ،پروژه در بخش باغبانی و یک پروژه در حوزه تعاون
روستایی است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراســانجنوبی بیان کرد:
همچنین سه پروژه در بخش شیالت ۱۷ ،پروژه در زمینه صنایع
تبدیلی و تکمیلی ۷۹ ،پروژه در بخش مکانیزاســیون و هشــت
پروژه در زمینه منابع طبیعی است .وی یادآور شد ١٨ :پروژه در
شهرســتان بشرویه ۴۶ ،پروژه در بیرجند ١٠ ،پروژه در خوسف،
هشــت پــروژه در درمیان٣٣ ،پروژه در زیر کــوه ۶ ٣ ،پروژه در
سرایان٧ ۴ ،پروژه در سربیشه٠ ۴ ،پروژه در طبس ١٩ ،پروژه در
فردوس ۵۵ ،پروژه در قاین و ٢١پروژه در نهبندان افتتاح میشود.

رشد 65درصدی صادرات کاال
ازپایانهمرزیماهیرود

تســنیم -مدیر پایانه مرزی ماهیرود گفت :در  ۱۰ماهه
سالجاری  ۲۱هزار و  ۵۸۶دستگاه کامیون از پایانه مرزی
ماهیرود در خراسانجنوبی خارج شدند که میزان تردد
در بحث صادرات نسبت به سال گذتشه  ۶۵.۵درصد رشد
داشته است.
علی مزیدی اظهار کرد :پایانهمرزی (میل  )78تنها معبر رسمی
فعال در خراســانجنوبی اســت که در فاصله  200کیلومتری
مرکز استان خراســانجنوبی  130کیلومتری مرکز استان فراه
(افغانســتان) واقع شــده اســت .وی افزود :میزان افزایش تردد
در ســال  96نسبت به ســال 95در بحث صادرات  65.5درصد
افزایش داشته است.
وی بیان کرد :طی  10ماهه سالجاری  21هزار و  586دستگاه
کامیون از پایانه مرزی ماهیرود خارج شدند .مزیدی افزود :تردد
در پایانه مرزی ماهیرود در ده ماهه اول سال  95یک هزار و 637
سفر کامیون صادرات و از ابتدای امسال نیز  20هزار و  919سفر
کامیون صادرات و میزان ترانزیت  667سفر کامیون بوده است.
مدیر پایانه مرزی ماهیرود یادآور شــد :میزان افزایش تردد در
ســال  96نسبت به سال 95در بحث صادرات  65.5درصد بوده
اســت .وی گفت :عمدهترین کاالهــای صادراتی از پایانه مرزی
محموالت سوختی و عمدهترین کاالهای ترانزیتی مرغ ،بنزین و
کود بوده است .مزیدی خاطرنشان کرد :میزان تردد مسافر در ده
ماهه سال گذشــته  17هزار و  385مسافر و از ابتدای سال 23
هزار و  485مسافر بوده است که این میزان تردد نسبت به سال
گذشته  35درصد افزایش داشته است.

سهشنبه 10بهمن ماه 1396

zضربهسنگینقاچاقبرپیکرهکسبوکار

رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراســان رضــوی قاچاق را
ضایعهای بزرگ برای محیط کسب و
کار استان میداند و به دنیای اقتصاد
میگوید :امر قاچــاق که نه دولت
هزینه سهم ورودی آن را میگیرد و
نه سازمانهای دارایی و مالیات و شهرداری به حق و حقوق
خود در قبال آن میرسند ،باعث وارد آوردن ضربه سنگینی
به محیط کسب و کار ما میشود و هر صنعتی که کاالی
مشابه تولیدیاش در حال قاچاق است ،به مرز توقف و کاهش
سوددهی و افزایش زیاندهی میرسد و مدتی پس از تحمل
زیان ،کارخانه تعطیل یا ورشکسته میشود.
رضا حمیدی میافزاید :اگر بتوان از ورود کاالی قاچاق تا
حد زیادی جلوگیری کرد به بهبود محیط کسب و کار بسیار
کمک میشــود و این از هر قانون و دارویی موثرتر خواهد
بود .وی معتقد است با کاهش هر یک درصد میزان قاچاق
در هر سال  7500فرصت شغلی در کشور ایجاد میشود و
اگر نیروهای انتظامی و دیگر سازمانهای ذیربط حتی یک
درصد قاچاق را کاهش دهند ،افزایش اشــتغال و کاهش
بیکاری را شاهد خواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان
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سال شانزدهم شماره 4255

آثار عدم حمایت از تولید داخلی و قوانین مخل کسب و کار بر افزایش قاچاق

یزند
غفلتی که به قاچاق دامن م 
دنیای اقتصاد -پدیده قاچاق یکی از مهمترین معضالت کنونی جامعه اســت که بخشهای مختلف اقتصادی از تولید تا
زهرا صفدری
خبرنگار
صادرات را تحت تاثیر خود قرار داده و مشکالت زیادی را برای فعاالن این عرصه به وجود آورده است و میتوان گفت عدم
حمایت الزم از تولید و به دنبال آن تعطیلی برخی از صنایع و واحدهای تولیدی فضا و زمینه را برای حضور کاالهای قاچاق در بازار باز کرده است.
پدیدهایکهاگرنبود،بازارهابهدستعدهایافرادسودجونمیافتادوتولیدکنندگانضرربیشتریمتحملنمیشدند.درسالهایاخیرموضوع
بهبود محیط کسب و کار و لزوم ارتقای رتبه ایران در این زمینه در عرصه جهانی مورد توجه مسئوالنقرار گرفته است و یکی از موضوعاتی که به
گفتهفعاالناقتصادیمانعازبهبودوضعیتتولیدوفضایکسبوکارایرانمیشود،پدیدهقاچاقوآثارزیانبارآناست.
خراسان رضوی از استانهای هدف و مقصد قاچاق است و با اینکه استانی مرزی است ،مبدا آن به شمار نمیرود .امروز مبدا اصلی قاچاق کاال استانهای غربی و
جنوبیوبنادرهرمزگاناستاماکاالیقاچاقبعدازاینکهواردکشورمیشودبهسمتمصرفکنندگانمیرودویکیازبازارهایهدفعمدهوبسیارخوببرای
قاچاقچیانبازارمشهداستودلیلاینموضوعجمعیتسهمیلیوننفریاینشهرونیزظرفیتهایمسافرپذیریوگردشگریآناست.در9ماههامسال،بیش
از 1395میلیاردریالکاالیقاچاقدرخراسانرضویکشفشدهکهاینمقدارنسبتبهمدتمشابهسالگذشته 7،درصدافزایشداشتهاست.عمدهکاالهای
قاچاق کشف شده در این استان پارچه ،پوشاک ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،مواد غذایی ،طال ،نقره و مصنوعات و لوازم خانگی و دارو بوده است که سهم پلیس
مبارزهباقاچاقکاالوارزدراینکشفیات 88درصد،سازمانصنعت،معدنوتجارت 3درصد،گمرکات 7/3درصدومرزبانی 1/3درصدبودهاست.

حمیدی :با کاهش هر یک درصد
میزان قاچاق در هر سال  7500فرصت
شغلی در کشور ایجاد میشود
و اگر نیروهای انتظامی و دیگر
سازمانهای ذیربط حتی یک درصد
قاچاق را کاهش دهند ،افزایش
اشتغال و کاهش بیکاری را شاهد
خواهیم بود
اینکه در بهبود محیط کسب و کار اصل موضوع رها شده و
به قوانینی که کمی محیط کسب و کار را بهبود میبخشد،
توجه شده است ،تصریح میکند :متاسفانه اجرای همان
قوانین هم به دست کسی سپرده میشود که یا معتقد به
آن نیســت یا متوجه اهمیت موضوع نبوده و یا توانمندی
اجرای آن قانون را ندارد.
حمیدی با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی استان نسبت
به  5سال پیش و رکودی که بر مملکت حاکم است ،صنعت
را از پای درآورده ،میافزاید :متاسفانه خرید جنس ایرانی
برای اکثر مردم ایران هنوز به یک ارزش تبدیل نشده و ورود
کاالی قاچاق و خرید آنها از سوی مردم باعث از بین رفتن
فرصتهای شغلی در ایران و بیکاری نیروهای کار میشود.
وی خاطرنشان میکند :اگر تنها نیمی از اجناس خارجی
که ایرانیان میخرند ،داخلی باشــد فضای کسب و کار به

در  9ماهه امسال ،بیش از  1395میلیارد ریال کاالی قاچاق در خراسان رضوی کشف شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 ،درصد افزایش داشته است

حدی بهبود مییابد که قابل اندازهگیری نیست .قدرتمندان
باید جلوی قاچاق را بگیرند؛ در همین شهر مشهد اجناس
قاچاق زیادی فروخته میشود و این باعث بیکاری و فساد
در بین مردم میشود و کسی به این مساله که چه ارتباطی
بین قاچاق و بهبود محیط کسب و کار وجود دارد ،توجه
نمیکند.
رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی zتاثیرمالیاتبرارزشافزودهبرقاچاق

خراسان رضوی 50درصد مشکالت بخش صادرات را مربوط
به موضوع قاچاق میداند و میگوید :واحد صنعتیای که
به دلیل وجود کاالی قاچاق در بازار ،توان تولید خود را از
دست داده و قدرت بهروز شدن ندارد ،همانطور که در داخل
کشور نمیتواند با جنس خارجی به خوبی رقابت کند ،در
خارج از کشور هم توان این کار را ندارد.

دبیــر کمیســیون برنامهریزی،
هماهنگــی و نظارت بر مبارزه با
قاچــاق کاال و ارز اســتانداری
خراسان رضوی با بیان اینکه در
مبارزه با قاچاق تنها دستگیری
قاچاقچیان و ضبط کاالها اثرگذار
نیست ،میگوید :پیشگیری از وقوع قاچاق مهمترین رکن
در مبارزه با این پدیده است؛ بسیاری از قاچاقهایی که
صورت میگیرد به دلیل مشکالت موجود در مسیر تجارت
قانونی و تعرفههای باالی واردات است که باید اصالح شود.
محمدابراهیم افشاری درباره قوانین تاثیرگذار در قاچاق
طــا و نقره اظهار میکند :از زمانی که قانون مالیات بر
ارزش افزوده بر واردات شمش طال و نقره اعمال و اجرایی
شد ،یک کیلوگرم شمش طال و نقره به صورت قانونی وارد
کشور نشده زیرا برای واردکنندگان به صرفه نیست و باید
 9درصد مالیات را پرداخت میکردند .این مانع قانونی باید
برطرف شود تا دیگر بیش از یک میلیارد دالر قاچاق شمش
طال و نقره و مصنوعات آنها را شاهد نباشیم .ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز به دنبال اصالح این رویههاست و این
موضوعات مبنای پیشگیری است.
وی با اشاره به قاچاق  12میلیارد نخ سیگار در سالهای
گذشته ،خاطرنشان میکند :با ترغیب برندهای خارجی
تولیدکننده سیگار برای تولید محصولشان در داخل کشور
در سال گذشته ،امروز  93درصد مصرف داخلی سیگار از
تولید داخلی است و فقط  3میلیارد نخ سیگار به صورت
قاچاق وارد کشور میشود .افشاری ادامه میدهد :زمانی
که  20برند معروف از داخل کشور ما ترانزیت میکردند
و ســپس همان کاالهای خارج شده به صورت قاچاق
کولبری دوباره وارد کشــور میشد ،ترانزیت  18برند را
از داخل کشورمان ممنوع کردیم و به این ترتیب رسوب
ســیگار و ترازیت در داخل کشور گرفته شد .وی درباره
اعتراض برخی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی مبنی
بــر فک پلمب کانتینرها در گمرک با ظن وجود کاالی
قاچاق در آنها میگوید :چنین چیزی امکان ندارد؛ وقتی
روزانه بیش از  3هزار کانتینر از طریق بندر شهید رجایی
وارد کشــور میشود و مقصد داخلی داشته و یا ترانزیت
میشــود ،این سوال به ذهن میآید که ما چقدر نیروی
انسانی و امکانات داریم که همه کانتینرها را باز کنیم؟! در
واقع فک پلمب به صورت رندومی و در صورت مشکوک
بودن کانتینر صورت میگیرد .یکی از شیوههای قاچاق
رسوب ترانزیت و تخلفاتی است که برخی از شرکتها و
بعضا رانندهها و کسانی که کار ترخیص در گمرک را انجام
میدهند ،مرتکب میشوند .این باعث شده قسمتی از بار
ترانزیت ما در کشور رسوب کند و تبدیل به قاچاق شود.
zکاهش6هزار دالری قاچاق سوخت از استان

دبیر کمیســیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری خراسان رضوی در
زمینه قاچاق سوخت از کشور هم میگوید :در سال 92
حدود  6.5میلیارد دالر قاچاق سوخت از کشور صورت
میگرفت و دیدیم که صرفــا برخورد با باک اضافه و
گالنکشان در این زمینه جواب نمیدهد .وقتی مبنای
مبارزه با قاچاق سوخت بر پیشگیری قرار گرفت ،یکی
از طرحها تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش به ناوگان
حمل و نقل دیزلی کشور و یا ابطال بیش از 6هزار کارت
سوخت موتور سیکلت و وانت و ...بود .پس از انجام این
اقدامات در سال  95قاچاق سوخت از کشور ما به 500
میلیون دالر رسید و کاهشی  6میلیارد دالری داشت.
این موضوع نمونهای از پیشگیری است و نشان میدهد
اگر در این زمینه جدی عمل کنیم ،موفق خواهیم شد.
وی میافزاید :با انجام اقدامات پیشگیرانه ،روزانه تا 12
میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل

گزارش
دیزلی را شــاهد بودیم که همین میزان در سالهای
گذشــته قاچاق میشد .وی یادآور میشود :بیشترین
قاچاق سوخت از استان خراسان رضوی به افغانستان و
در مرز دوغارون انجام میشد که روزانه  200کامیون
و تریلی افغانستانی وارد بازارچه و پایانه و منطقه ویژه
اقتصادی ما میشدند و به لحاظ قانونی جایگاهی برای
ارائه سوخت به آنها نداشتیم ،بنابراین سوخت مورد نیاز
خود را یا از کامیونهای ایرانی وارد شــده به افغانستان
میگرفتند و یا از گالنکشهایی که سوخت را به صورت
گالنی میفروختند و قاچاق عمال در مرز اتفاق میافتاد
و برای پیشــگیری از این موضوع ،جایگاه سوخت در
بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی با قیمت تعادلی لیتری
 1950تومان برای فروش به ناوگان افغانی احداث شد.
zتعطیلیکارگاههایداخلیوافزایشقاچاقمصنوعات
نقرهدرمشهد

در سالهای گذشــته قاچاق مصنوعات نقره به مشهد
تعطیلی بسیاری از کارگاههای نقره این شهر را به دنبال
داشــت .در گذشته مشــهد به عنوان قطب نقره کشور
شناخته میشد و نقره یکی از مهمترین کاالهای سوغات
این شــهر به شمار میرود .این صنعت نقش بسزایی در
اشتغال و اقتصاد گردشگری مشهد این شهر ایفا میکرد
اما طی چند سال گذشــته قاچاق بیرویه نقرهجات از
کشــورهایی مانند چین ،تایلند و ترکیه ،تقریبا بازار را
اشغال کرده و بسیاری از کارگاههای مشهد را زمینگیر
کرده بود و افراد زیادی نیز کار خود را به همین علت از
دست داده بودند.
در سالهای گذشته عدهای سودجو نمونه کارهای تهیه
شده و مورد قبول عموم مردم در ایران را به تایلند بردند و
این محصوالت به صورت ماشینی در این کشور تولید شد
و در حجم بسیار وسیعی به استان واردشد.
رئیس اتحادیه صنف طال ،جواهر
و نقره مشهد در اینباره میگوید:
در سالهای گذشته شهر مشهد
در زمینه مصنوعات نقره یکی از
شهرستانهای مطرح کشور بود و از
زیباترین مصنوعات در این شهر
ساخته میشد اما متاسفانه عدم نظارت اداره استاندارد و
نبود هماهنگی الزم ،باعث صدور نقرههایی با عیار پایین
به دیگر کشورها و در نهایت برگشت خوردن مصنوعات
خارج شده از کشور شد .از طرفی مشکل مالیاتی ناشی از
اعمال مالیات بر ارزش افزوده مزید بر علت شد و واحدهای
تولیدی نتوانستند آنطور که باید کار کرده و به سود برسند.

افشاری :زمانی که  20برند معروف
از داخل کشور ما ترانزیت میکردند
و سپس همان کاالهای خارج شده
به صورت قاچاق کولبری دوباره وارد
کشور میشد ،ترانزیت  18برند را از
داخل کشورمان ممنوع کردیم و به
این ترتیب رسوب سیگار و ترازیت در
داخل کشور گرفته شد
باقر معبودینژاد با اشاره به مشکالت ناشی از پرداخت
 30درصد هزینــه بیمه کارگران توســط کارفرمایان
کارگاههای نقره در شرایطی که هزینهها باال و سودها کم
بود ،تصریح میکند :این موضوع در کنار دیگر مشکالتی
که عنوان شد ،موجب تعطیلی تعدادی از کارگاهها شد.
پس از تعطیلی برخی از کارگاههای ساخت مصنوعات
نقره ،با توجه به میزان گردشگری که وارد مشهد میشد
و نیاز باال به مصرف و مقدار خرید مصنوعات نقره ،برای پر
شدن خالیی که وجود داشت کمبودها از طریق مصنوعات
قاچاق در بازار تامین میشد.
وی خاطرنشان میکند :با تمهیداتی که ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز در پیش گرفت تا حدی از قاچاق نقره و
ورود آن به بازار جلوگیری و برخی از مصنوعات قاچاق از
رده خارج شده و آنهایی که ضبط شده به تعزیرات رفته
است .معبودینژاد میافزاید :خوشبختانه در حال حاضر
درصد باالیی از کارگاههای ما بار دیگر به تولید بازگشتهاند
و درخواست ما از مسئوالن این است که به تولید کمک
کنند و زمانی از کارگاهی توقع مالیات داشــته باشــند
که آن را حمایت و تشــویق کرده و تسهیالتی با سود و
بهره کم در اختیارش بگذارند تا کارگاه تولیدی به تولید
پرداخته و به سوددهی برسد و سپس مالیات بپردازد اما
دولت هیچ تسهیالتی نمیدهد و در کنار آن مشکالت
مالیاتی و بیمهای برای این کارگاهها به وجود میآورد و
آنها که سوددهی ندارند ،ضرر میکنند .وی با تاکید بر
اینکه باید تولید خود را حفظ کرده و نباید دوباره به آن
روزها برنگردیم ،میگویــد :باید کمک کنیم تا از ورود
قاچاق نقره به کشور جلوگیری شود و همه در رونق این
صنعت سهیم باشند.

معبودی :پس از تعطیلی برخی از
کارگاههایساختمصنوعاتنقره،
با توجه به میزان گردشگری که وارد
مشهد میشد و نیاز باال به مصرف و
مقدار خرید مصنوعات نقره ،برای
پر شدن خالیی که وجود داشت
کمبودها از طریق مصنوعات قاچاق
در بازار تامین میشد
رئیس اتحادیه صنف طال ،جواهر و نقره مشــهد با
اشاره به فعالیت  123کارگاه تولیدی نقره دارای پروانه
کار در مشهد با حداکثر ظرفیت خود ،اظهار میکند:
خوشبختانه با تمهیدات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،امروز نقره خارجی وارد مشهد نمیشود .ما هم به
واحدهای تجاری نقره از طریق اتحادیه اطالعرسانی
کردیم و آنها در این زمینه همکاری کردند و از فروش
نقره قاچاق جلوگیری کردند.

یادداشت

سایه روشنهای بودجه97
حسین محمدی*
ادامهازصفحهاول...

برخیازایننکاتکلیعبارتنداز:
نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور بهگونهای بوده است که به
حجیمشدندولتوتنگیفضابرایبخشخصوصیمنجرشده
است .در الیحه بودجه ،97بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و
مؤسسات انتفاعی وابســته به دولت ،حدود 68درصد از بودجه
کل کشور را تشکیل میدهند که با روح سیاستهای اصل  44و
خصوصیسازیمغایراست.
میزان وفاداری دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز و تصمیمگیر
به بودجه برنامهریزی شــده مخصوصا در حوزه ایجاد اشتغال،
توسعهامکاناتبخشخصوصی،فعالیتهایعمرانیونظایرآن
نکته دیگری است که عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد
نمیتوانخیلیبهاینموضوعامیدواربود.
نکته بعد در خصوص ســهم بودجه جاری و عمرانی در الیحه
بودجه  97است که ســهم بودجه عمرانی با کاهشی در حدود
 10هزار میلیارد تومان نســبت به قانون بودجه 96مواجه شده
اســت .قطعا کاهش بودجه عمرانی و افزایــش بودجه جاری
میتواند تبعــات نگرانکنندهای برای تدوام رشــد اقتصادی
کشور و توسعه زیرساختها داشته باشــد ،ضمن آنکه با هدف
کوچکسازی دولت نیز ناســازگار خواهد بود .براساس گزارش
مرکزپژوهشهایمجلس ،در دودههگذشتهحدود 97درصد
از اعتبارات جاری ساالنه محقق شــده درحالیکه از اعتبارات
عمرانی تنها حدود 69درصد تحقق یافته است ،این امر نشانگر
آناستکهازنظردولتهایمختلفهموارهپرداختهزینههای
جاری بر پرداختهای هزینه عمرانی اولویت دارد که نتیجه این
رویکرد،طوالنیشدنمدتزماناجراوافزایشقیمتتمامشده
طرحهای عمرانی حداقل بهمیزان 2الی 3برابر برآوردهای اولیه
است ،انتظار میرفت که در الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده
در این رابطه بازنگری اساســی بهعمل آید که این اقدام صورت
نگرفتهاست.
تداوم شرایط رکودی کشور موجب شــده است که بسیاری از
فعالیتهای تولیدی با دشــواریهای متعددی مواجه شود و در
این شرایط افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای
کشور میتواند به شرایط رکودی دامن زده و تولیدکنندگان را با
مشکالت بیشتری مواجه سازد .در الیحه بودجه 97شاهد رشد
حدود15درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال96
هستیم.افزایشمالیاتهابدونگستردهشدنپایههایمالیاتی
و عدم شناسایی فعالیتهایی که از شفافیت برخوردار نیستند،
میتواند در دوره رکود فشــار مضاعف بــه بخشهای تولیدی
وارد آورد.
طی ســالهای اخیر دولت برای پوشش هزینهها و در راستای
تراز کردن سند بودجه ،منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت
و اســناد خزانه ،در نظر گرفته که خطر عــدم توازن وضع مالی
دولت در ســالهای آتی را در پی دارد .در الیحه بودجه ســال
 97کشور مقرر شده اســت که حداقل معادل 83هزار میلیارد
تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه (صدور اوراق مشارکت،
صکوکواوراقخزانه)،تأمینومورداستفادهدولت،شرکتهای
دولتی و سایر بخشها قرارگیرد .با توجه به پایین بودن ظرفیت
بازار ســرمایه در تأمین منابع مالی ،به هر میزان که دولت اتکاء
خود را در تأمین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد به
همانمیزان،عرصه،برایتأمینمالیموردنیازبخشخصوصی
وتعاونیتنگترخواهدشد،ایندرحالیاستکهبخشیازمنابع
مالی تأمینشده از این طریق به مصرف هزینههای جاری دولت
میرسد ،بهطور مثال در ســال  96و  ،97بازپرداخت بخشی از
بدهیهای سالهای گذشــته نیز ،از طریق انتشار مجدد اوراق
بدهی یادشده صورت گرفته و ادامه این وضعیت ،باعث افزایش
روزافزون بدهیها و بغرنجتر شدن وضعیت مالی دولت میشود
کهبایدازاینامراجتنابشود.
اگر چه در الیحه و قانون بودجه برنامهها و اصول کلی درآمدها
و هزینهها ذکر میشــود ولی معموال در خصــوص جزئیات و
راهکارهای عملیاتی کردن درآمدها و یا اهداف نیز مستنداتی
اشاره میشود .یکی از مشکالتی که در فرایند تدوین و تصویب
بودجه وجود داشته اســت ،غیرعملیاتی بودن برخی اهداف و
کلیگوییهایی است که معموال نیز به دلیل ابهام در روشها ،به
مقصود نمیرسد .مثال هدف ایجاد 800هزار شغل ،بدون اشاره
بهراهکارهایعملیاتیآنوصرفاباتزریقمنابعپولیبهبخشهای
اقتصادی قطعا محقق نخواهد شــد و ممکن است دولتیها با
ارائه آمار و ارقام از شــغل ایجاد شده دفاع کنند ولی عموم مردم
واقعیتها را درک کرده و میدانند که این اهداف محقق نشــده
است .در کل اگر قرار بود با تزریق پول به جامعه مشکل اشتغال
حلشود،بادرآمدهایسرشارنفتیدولتهاینهمودهم،خالص
اشتغالصفرنمیشد.ازاینرومسئوالنمحترمبایدباخودشان،
مردم ،کارشناســان و اقتصاددانان صادق باشند و اهداف واقعی
با راهکارهای عملیاتی پیشنهاد دهند و بهتر است به جای تکیه
بر آمار و اطالعات غیرواقعی در خصوص ایجاد شــغل ،به داخل
جامعه و عموم مردم مراجعه کنند و میــزان توفیق دولت را در
دستیابی به این اهداف سنجش کنند .به عنوان نمونهای دیگر
پیشبینی شده است که  174هزار میلیارد ریال برای اشتغال
فارغالتحصیالن دانشــگاهی پرداخت شــود ولی در خصوص
راهکارهایعملیاتیچندانبحثنشدهاست.
نکته آخر ،تغییراتی اســت که کمیسیون تلفیق مجلس و در
نهایت مجلس در الیحه پیشــنهادی دولت صــورت داده و در
صورت تصویب نهایی در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد که
ممکن است با اهداف برنامهریز و سیاستگذار تفاوت فاحشی
داشتهباشدکهدرنهایتموجبعدمتحققبخشهاییازقانون
مصوب بودجه خواهد شد .تغییراتی مثل افزایش پلکانی حقوق
کارکنان دولت از جمله این موارد اســت که در صورت تصویب
در صحن مجلس ،برنامهریزی اولیه را دچار اشــکاالتی خواهد
ساخت .در ضمن در مواردی که بار مالی بر دوش دولت تحمیل
میشود ،چنانچه منبع درســتی برای این تعهدات شناسایی
نشود،قطعاموجبمشکالتوکسریهاییدربودجهسالآینده
خواهدشد.
*عضوهیاتعلمیدانشگاهفردوسیمشهد

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده
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دنیای اقتصاد -رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی ایران از عــدم توجه به
ضرورت یکسانســازی نرخ ارز در بودجه 97
انتقاد و از چندگانگی این نرخ که ممکن است
بستر سوء استفاده و تولید رانت را فراهم آورد
ابزار نگرانی کرد.
غالمحسین شــافعی که در چهل و هفتمین جلسه
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سخن
میگفت ،ادامه داد :یکی از ایرادات اساسی که از گذشته بر
نظام بودجهریزی کشور وارد بوده ،متوجه عدم تناسب در
دخل و خرج آن است .یعنی ابتدا بستر هزینهای ایجاد می
شود و در پ ِی تامین منابع اعتباری آن برمیآییم .همین
موضوع باعث شده تا دخل ما تناسبی با مخارج نداشته
باشد و در بلندمدت با مشکل مواجه شویم.
به گفته رئیس اتاق ایران ،اتاقهای بازرگانی ،اصناف و
تعاون ایران در نامهای مشترک که تقدیم رئیس مجلس
شورای اسالمی شده است ،دغدغهها و پیشنهادات خود
را که چکیدهای از دیدگاههای بخش خصوصی اســت،
پیرامون الیحه بودجه ســال  1397ارائه کردند و عالوه
بر تذکر ایرادات نظام بودجهریزی کشــور انتشار اوراق
مشارکت را رویکرد غلط دیگری دانستهاند که عرصه را
در آینده بر بخش خصوصی تنگ میکند.

یکی از ایرادات اساسی که از گذشته
بر نظام بودجهریزی کشور وارد بوده،
متوجه عدم تناسب در دخل و خرج آن
است .یعنی ابتدا بستر هزینهای ایجاد
می شود و در ِپی تامین منابع اعتباری
آن برمیآییم .همین موضوع باعث شده
تا دخل ما تناسبی با مخارج نداشته باشد
و در بلندمدت با مشکل مواجه شویم
شــافعی یادآور شد :رویکردهایی از این جنس ،نظام
مالی کشور را با چالش رو به رو می کند و بانکهای ما
را در آینده مقروض خواهد کرد .وی ادامه داد :انتشــار
این اوراق در رویکرد صحیح دولت برای ســوق دادن
شــرکتهای بزرگ به سمت استفاده از بازار سرمایه و
باقی ماندن منابع محدود بانکی برای واحدهای کوچک
و متوسط ،خلل ایجاد خواهد کرد .چرا که در حال حاضر
نرخ تسهیالت بانکی  18درصد بوده و این اوراق با نرخی
باالتر عرضه می شوند و همین روند چالشزا خواهد بود.
شــافعی همچنین از پیشبینی دولت برای افزایش
درآمدهای مالیاتیاش در الیحه بودجه  97ابراز نگرانی
کرد و گفت :آنچه دغدغه ماست ،محل تامین این افزایش
است .اگر فرارهای مالیاتی مهار و معافیتهای بعضی
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تولید رانت با چندگانگی نرخ ارز

رشیدیان :در افق برنامه ششم توسعه خراسان رضوی ،جذب  620هزار میلیارد ریال سرمایه پیش بینی شده و باید این مهم را محقق کنیم

بخشهای خاص حذف شــود ،بخش خصوصی نیز از
این افزایش استقبال میکند .اما نگرانیم فشار این حوزه
بر بنگاههای رسمی اقتصادی وارد آید که قطعا این روند
به ایجاد مشکالتی جدی منجر خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از ضرورت واقعی
شــدن قیمت حاملهای انرژی گفت و این اتفاق را در
درازمدت به نفع اقتصاد ایران دانست.
zتشکیلکمیتهاضطراریبرایکمکبهواحدهایتولیدی

شافعی با بیان اینکه در تازهترین جلسه شورای پول
و اعتبار درباره تنگناهایی که واحدهای تولیدی کوچک
و متوسط به آنها دچارند ،بحث و بررسی انجام گرفت،
گفت :مقرر شد تا کمیتهای به منظور رسیدگی فوری به
مشکالت این واحدها تشکیل شود .اعضای این کمیته
مشخص شد و از هفته آینده نیز جلسات آن به منظور
پیگیریهای اضطراری در این حوزه ،برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :همچنین مقرر بود با توجه به بخشنامه
تاکیدی سازمان امور مالیاتی ،استرداد مالیات بر ارزش

عللکاهشصادراتبهتاجیکستان

انجام شده بپردازند ،تصریح کرد :مساله دوم مربوط به
بابک زنجانی بود که ادعا شد بخشی از هزینههایی که در
تاجیکستان انجام داده متعلق به ایران بوده و در نهایت
مســاله سوم که از همه مهمتر است آمدن فرد مخالف
دولت فعلی تاجیکستان به دعوت یک سازمان در ایران
بود که آمدن آن تبعه برای دولت تاجیکستان خوشایند
نبود .روشنک ادامه داد :همچنین از سوی دیگر عربستان
سعودی به دنبال این بود که دولتهای منطقه را از ما
دور کند و خود به خود آن دعوت و اهداف عربســتان
و مورد بابک زنجانی همه دســت به دست هم داد که
صادرات ایران به تاجیکستان با کاهش روبهرو شود .وی
خاطرنشــان کرد :این عوامل تاثیر بسیاری در تجارت،
صادرات و مبادالت کشور ما گذاشته اما بعد از این قضایا
با ســفری که وزیر امور خارجه به تاجیکستان داشت و
مذاکراتی با رئیس جمهور آن کشور انجام داد روابط ما تا
حدودی رو به بهبود رفت .رئیس اتحادیه صادرکنندگان
خراسان رضوی تاکید کرد :ما بعد از سفر دکتر ظریف با
مسئوالن استانی و کشوری سفری دیگر به تاجیکستان
داشتهایم و با صحبتهای انجام شده امیدوار هستیم این
روابط دوباره با تعامل بیشتر ادامه داشته باشد.

مدیر شبکه محیط زیست سازمانهای مردمنهاد خراسان رضوی مطرح کرد

خودروهایبیکیفیت،
متهمردیفاول 80درصدآلودگیهوا

دنیای اقتصاد -مدیر شــبکه محیط زیست
سازمانهای مردمنهاد خراسان رضوی گفت:
حداقل  80درصد آلودگی هوا از اتومبیلهای
بیکیفیت است.
به گزارش تابناک رضــوی؛ حمید طراوتی اظهار
کرد :مشکل اصلی هوای پاک در ایران و شاید در کل
جهان بیشتر مساله اتومبیل است و حداقل  80درصد
این آلودگی که ما داریم از اتومبیلها است .وی افزود:
اکنون که در ایران به این مشکالت برخورد کردهایم،
به خصوص تهران و مشــهد کــه دچار آلودگیهای
عظیمی هســتند به روشنی به ما نشان میدهد که
باید سیاستمان را در رابطه با اتومبیل عوض کنیم.
مدیر شبکه محیط زیست سازمانهای مردمنهاد
خراسان رضوی تاکید کرد :چرا باید در مشهد هرچه
ماشین میآید شماره شود؟ دیگر این شهر جا ندارد.
طبیعت مشهد ظرفیت نگه داشت این حجم از اتومبیل
را ندارد و فضای محدودی دارد .باید تردد اتومبیلها

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

رئیس اتاق ایران از بیتوجهی به یکسانسازی نرخ ارز ابراز نگرانی کرد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تشریح کرد

دنیای اقتصاد -رئیس اتحادیه صادرکنندگان
خراسان رضوی گفت :علل کاهش صادرات استان
به تاجیکستان دالیل مختلفی داشته که میتوان
به تیرگی روابط میان ایران و تاجیکستان به عنوان
مهمترین دلیل اشاره کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدحسین
روشــنک در خصوص افزایش
صادرات اســتان به هنگکنگ
اظهار کــرد :آنچه میگویند که
صادرات استان ما به هنگکنگ
افزایش داشته باید در ابتدا بدانیم
عدد آن چند بوده و در حال حاضر آن رقم تا چه میزان
افزایش پیدا کرده است .وی در خصوص کاهش صادرات
استان به تاجیکستان نیز عنوان کرد :در رابطه با کاهش
صادرات از استان ما به تاجیکستان باید بگویم که یکی
از عوامل کاهش صادرات ما تیرگی روابط بین ایران و این
کشور بر سر سه مساله عمده بوده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان
اینکه مساله اول این بوده که تاجیکستان تمایل نداشت
مطالبات ما را بابت اقدامات عمرانی که در تاجیکستان

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

و شمارهگذاری محدود شود.
این فعال محیط زیست با بیان اینکه اتومبیلهایی
که حداقل  15ســال ســابقه دارند باید از رده خارج
شــوند و باید برای این کار هزینه شود ،گفت :نباید
به شــخصی که اتومبیل از کار افتاده دارد هزینهای
هم تحمیل کنند که وام سنگینی با قسط باال بگیرد
تا اتومبیلش را تعویض کند .زندگی او با آن اتومبیل
تامین میشود و باید از یک طریقی این هزینه انجام
شود و این نیازمند بودجه است.
طراوتی خاطرنشان کرد :هیچوقت نمیشود آلودگی
را بــدون ایــن که بودجهای مصرف شــود کم کرد.
نباید این حجم از اتومبیــل را وارد کنیم .چرا نباید
اتومبیلهایمان را برقی کنیم؟ برقی کردن موتور که
دیگر تکنولوژی باالیی نمیخواهد و هزینه زیادی ندارد.
این کار را میتوانیم انجام بدهیم .مسیرهای دوچرخه
را میتوانیم بهسازی کنیم و در خیابانها قسمتهایی
را به مسیرهای دوچرخه اختصاص دهیم.

افــزوده صادرکنندگان ،حداکثر ظرف مدت یک ماه
انجام پذیرد اما این موضوع محقق نشد و در خراسان
رضوی نیز فعاالن اقتصادی ما با این مشکل مواجهند،
از این رو ،چند روز پیش مجددا این سازمان با تاکید
بیشتری ،این بحث را به استان ها ابالغ کرد و چنانچه
در آینــده ،فعاالن اقتصادی با نقض این بحث مواجه
شدند ،ما را برای پیگیری آن مطلع سازند.
zافزایشدرآمدهایمالیاتیدولتنبایدبهمعنایفشار
مضاعفبربخشخصوصیباشد

در ادامه این نشست اســتاندار خراسان رضوی به
بررسی الیحه بودجه  97در مجلس اشاره کرد و گفت:
مجلس به روال معمول خود ،این الیحه را در کمیسیون
های تخصصی و تلفیق ،مورد بحث و بررسی قرار داده و
در صحن علنی آن به تصویب می رساند و نهایتا پس از
صحه گذاشتن وکالی مردم بر خروجی کار این الیحه به
قانون تبدیل شده و بستر اجرایی پیدا میکند.
علیرضا رشیدیان ادامه داد :ما نیز معتقدیم افزایش

درآمدهای مالیاتی دولت نباید به معنای فشار مضاعف
بر بخش خصوصی و بخش رسمی اقتصاد باشد چرا که
همین حاال هزینههای مختلف باعث شده تا کار تولید
مقرون به صرفه نباشد.
استاندار خراســان رضوی با اشاره به هدف گذاری
برای ایجاد  160هزار فرصت شغلی در استان تا پایان
سال جاری گفت :خوشبختانه تاکنون پیشرفت خوبی
در تحقق این هدف داشتهایم و اگر در دو ماه باقیمانده
از سال نیز با همین رویه پیش برویم ،به رقم پیشبینی
شده نزدیک خواهیم شد .البته که این میزان اشتغال
تنها  1/5درصد از نرخ بیکاری استان را کاهش میدهد،
لذا راه زیادی برای حل مشکل بیکاری در استان داریم.
این مقام مسئول در ادامه گوشه چشمی به اقدامات
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی داشت
و گفت:این مجموعه در سال جاری در صدور پروانههای
بهرهبرداری و ظرفیت سازی برای به سرانجام رسیدن
طرح های نیمه کاره اقدامات خوبی را انجام داده است.
بر این اساس ،سرمایه گذاری در بخش صنعتی و معدنی
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استان  670درصد رشد را تجربه کرده و از این منظر
در جایگاه نخست کشور قرار داریم.
zمالیات واحدهای بزرگ تولیدی ،باید سهم خود
استان شود

رشیدیان همچنین در بخش دیگری از این نشست
گفت :مالیات و عوارض پرداختی از ســوی واحدهای
بزرگ تولیدی اســتان ،باید صرف همین خطه شود.
رویکردی که در مورد ایران خودرو خراسان یا معادن
بزرگ آن شاهدیم ،غلط است و سهم مالیاتهای استان
نباید روانه تهران شود .وی اعالم کرد :این رویکرد غلطی
است که خراســان رضوی واحدهای تولیدی بزرگی
نظیر ایران خودرو را داشــته باشد و مشکالت آنها
را بر دوش بکشــد اما درآمدهای حاصل از این چنین
واحدهایی سهم همین استان نشود .همین مساله را
در مورد معادن اســتان نیز شــاهدیم که بعد از ابالغ
قانون مربوط به برگزاری شــوراهای معادن در استان
ها و تشکیل این شورا ،یکی از مصوبات آن تخصیص
درآمد حاصل از مالیات و پرداخت حقوق دولتی معادن
به خود استان بود.
وی در بخــش دیگری از اظهارات خود ،به برگزاری
نشستهای مشــترکی با نمایندگان دستگاه قضا در
استان پیرامون تسهیل شرایط سرمایه گذاری در این
منطقه اشاره کرد و گفت :خوشبختانه در این نشستها
به درک متقابلی در این زمینه رسیدیم و امیدواریم این
تعامالت به تسهیل این بخش بیانجامد چرا که در افق
برنامه ششم توسعه خراسان رضوی ،جذب  620هزار
میلیارد ریال سرمایه پیش بینی شده و باید این مهم
را محقق کنیم.

ما نیز معتقدیم افزایش درآمدهای
مالیاتی دولت نباید به معنای فشار
مضاعف بر بخش خصوصی و بخش
رسمی اقتصاد باشد چرا که همین حاال
هزینههای مختلف باعث شده تا کار تولید
مقرون به صرفه نباشد
در ادامه این نشســت چهار دستور جلسه پیگیری
برای انتقال روند رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی
به استانها ،ضرورت فراهم سازی زیرساخت ها برای
شفاف سازی در معامالت اقتصادی ،بررسی روند اجرای
تبصره  3ماده  147قانون مالیات های مستقیم و اجرای
ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف
سایر عوارض موضوع مصوبات شورای شهر مورد ارزیابی،
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان شد

مشکلی به نام مازاد پیاز زعفران

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -مشکالت مربوط
به تامین سرمایه درگردش برای تولید و صادرات
زعفران ،مســائل مربوط به خرید توافقی این
محصول ،مازاد پیاز زعفران و نحوه مدیریت آن
و تالش بــرای جلوگیری از خروج مدیریت این
محصول از استانهای خراسان رضوی و جنوبی
از جمله مسائلی بود که در کمیسیون کشاورزی
و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیســیون کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی
خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به نحوه اجرایی
کردن تفاهمنامه منعقد شــده بین این کمیسیون و
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در خصوص
مسائل مربوط به زعفران گفت :تامین سرمایه در گردش
مورد نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران با نرخ4
درصد از بندهای مهم این تفاهمنامه در خصوص زعفران
است که دوستان پیشنهاد دادند سرمایه در گردش مورد
نیاز از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود.
علی شریعتیمقدم افزود :اخیرا تسهیالتی برای توسعه
روستایی اختصاص یافته که کمیسیون با کمک شورای
ملی زعفران میتواند برای اختصاص بخشــی از آن به
بخش زعفران پیگیری کند و از طریق شورای گفتوگو
هم میتوانیم برای اخذ بخشی از منابعی که در سطح
استان وجود دارد ،پیگیری کنیم.
شریعتی مقدم ،با اشاره به لزوم خرید توافقی زعفران
با تایید شورای ملی زعفران به عنوان یکی از بندهای
این تفاهمنامه گفت :شورای ملی زعفران تشکلی ثبت
شده در موضوع این محصول است و در زمینه بازاریابی،
صنعت ،فراوری و محصوالت جهانی زعفران بیشتر از
دیگر محصوالت اقداماتی انجام شده است.
وی افزود :اما در بخش تولید زعفران مشکالت زیادی
وجود دارد و الزم اســت در صورت وجود منابعی برای
حمایت از تولید ،آن را پایدار کنیم و تشریک مساعی
صورت گیــرد .منافع ملی هیچ محصولی از مســیر
همکاری با رقبای خارجی به دست نمیآید بلکه باید
به سراغ افرادی برویم که سالها در زمینه این محصول
کار کردهاند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان رضوی

یادآور شــد :مدیریت زعفران اگر از دو استان خراسان
رضوی و جنوبی خارج شود به نفع تولید و صادرات این
محصول نیست زیرا افراد خارج از این دو استان اطالع
و شناخت کافی در این زمینه ندارند.
وی درباره قیمت خرید توافقی زعفران هم اظهارکرد:
پیشنهاد ما این بود که چند شرکت پیشرو منابع خود
را پای کار بگذارند و در کنار دولت خرید توافقی را انجام
دهند .اگر این کار پایهگذاری شود قیمت خرید به نفع
کشاورز هم خواهد بود.

zهیچ سازمانی برای توسعه صادرات زعفران تالش
نکرده است

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران نیز با اشاره
به تالش چند ساله اعضای این شورا برای بازاریابی و
معرفی زعفران به عنوان کاالیی مهم و استراتژیک در
حوزه اقتصاد گفت :تا امروز که میزان تولید زعفران به
 300تن در سال رسیده است ،هیچ ارگان و سازمانی
برای توسعه صادرات آن اقدامی انجام نداده است اما آنچه
بیــش از همه در حوزه رعفران در حال حاضر اهمیت
دارد ،موضوع خرید توافقی زعفران و پیاز آن اســت.
سیدعلی حسینی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی
به جای حل مشکل پیاز زعفران مازاد کشاورزان روی
خرید توافقی این محصول تمرکز کرده اســت ،افزود:
امروز وزارت جهاد کشاورزی زعفرانی که دارای بهترین

کانالرسمیروزنامهدنیایاقتصاد

کیفیت است را میخرند که این کیفیت یک شبه به
دست نیامده است و پیش از آن هم باید فکری به حال
پیاز مازاد داشــته باشند زیرا امروز داللها و واسطهها
مــازاد پیازرا خریداری کــرده و به مرز میبرند و وارد
افغانستان میکنند .با این وضعیت دیری نخواهد بود
که شاهد ورود زعفران ارزانقیمت چین و افغانستان
به بازار ایران باشیم.
حسینی بر لزوم تشکیل پایانه ضبط پیاز زعفران و
توزیع و بستهبندی آن زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی
تاکید و اظهار کرد :دولت راهکاری برای چگونگی ورود
بخش خصوصی به این موضوع بدهد .ما میتوانیم پیاز
خوب و اســتاندارد را به مناطق غرب کشور که دچار
خشکسالی شده و به دنبال کشت زعفران است بدهیم
و از خروج آن از کشور جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد :درحال حاضر چند نهاد بدون
در نظر گرفتن شورای ملی زعفران در حال خرید نوعی
از زعفران هســتند که به نظر من این کار اشتباه است
که فقــط زعفرانهای مطلوب را خریداری کنند و در
این زمینه پای داللها و واســطهها هم در میان است.
زعفرانکاران ما خردهمالک هستند و اینکه یک نفر در
یک هفته  400تا  500کیلوگرم زعفران را به سازمان
تعاون روســتایی عرضه میکند نشــاندهنده نقش
واسطهای اوست.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

مشارکت نظاممند زنان در تصمیمگیریها
از طریق پارلمان مشورتی

مهر -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری خراسان رضوی گفت :پارلمان
مشورتی زنان استان مشارکت نظاممند
بانوان در تصمیمگیریها را تحت یک
ساز و کار پارلمانی فراهم میکند.
سیدجوادحسینیدرکارگروهتخصصیزنان
و خانواده که در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی
برگزار شد ،اظهار کرد :در خراسان رضوی  ۲۸پارلمان مشورتی داریم و
در مشهد نیز ۱۰۵نفر از زنان فرهیخته استان عضو این مجمع هستند.
وی تصریــح کــرد :هدف ما این بود که همه زنان اســتان را در
تصمیمگیریها دخیل کنیم به همین دلیل کل جامعه را به  ۲۵قشر
تقسیم کردیم و در استان هم با استفاده از مکانیزم انتخابی نمایندگانی
انتخاب شدند و در نتیجه پارلمانی تحت عنوان پارلمان مشورتی زنان
استان با حضور  ۱۱۳نفر از اعضای شهرستانها تشکیل شد.
حسینی با اشاره به پیشنهاد استفاده از واژه فارسی مجمع به جای
پارلمان ابراز کرد :این پارلمان که  ۵کمیسیون دارد زمینه مشارکت
هزار و  ۲۰۰نفر از زنان فرهیخته و تحصیل کرده اســتان را فراهم
کرده اســت .ما عجلهای برای تصویب طرحها نداریم و در جلســه
امروز خوشحالیم که نخستین مصوبات این مجمع را بررسی کردیم.

 ۱۸۰۰واحدمحورغربمشهد
تعیینتکلیفشد

تسنیم-رئیسدبیرخانهشورایگفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
گفت :با مصوبات شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی در خراسان رضوی ۱۸۰۰
واحدمحورغربمشهدتعیینتکلیفشد.
علی اکبر لبافی افزود :از مردادماه سال 1395
تا آبانماه امسال 54جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی تشکیل شده که در این حوزه بیش از  100دستور کار مورد
پیگیری قرار گرفته است .در این مصوبات حدود  1800واحد تولیدی
در خراسان رضوی که در محور غرب قرار داشتند با انعقاد تفاهمنامه با
دستگاههای زیربط مانند شهرداری تعیین تکلیف شدند.
وی اظهــار کرد :توافقات حوزههای مختلف مانند حوزه اصناف و
شــهرداری ،اعمال اصالحــات الزم در قراردادهای پیمانکاری ،ارائه
راهکارهای پیشگیری از موازیکاری در ادارات مختلف و سایر مواردی
از این دست از جمله اقداماتی بوده که در شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد :در نیمه نخست امســال عملکرد شورای
گفتوگوی اســتان مناســب بوده بهگونهای که مقام سوم در بین
استانهای کشور را از نظر ثمربخشی بهدست آورده است.

تولیدتخممرغدرخراسانرضوی
کاهشینداشتهاست

ایسنا -مدیر طرح تنظیم بازار خراسان
رضوی گفت :تولید تخممرغ در استان
کاهشی نداشته است.
سید حمیدرضا جوادی با بیان اینکه قیمت
تخممرغ در اواخر هفته گذشته درب مراکز
مرغداری  400تومان کاهش پیدا کرد ،افزود:
تمهیداتی را برنامهریزی کردیم تا ظرف یک یا دو روز آینده به صورت
ویژه عرضه مستقیم تخممرغ را با قیمت مصوب داشته باشیم .وی
با بیان اینکه برای نظارت بر بازار ،معاونت بازررسی سازمان صنعت،
معدن و تعزیرات با واحدهایی که بیش از قیمت مصوب تخممرغ را
به فروش میرسانند برخورد خواهد کرد ،گفت :در حال حاضر تقاضا
بیشتر از عرضه است ،به دلیل موضوع آنفوالنزا مرغداریها به شدت
آسیب دیدند و این مساله خاص کشور ما نیست .مدیر طرح تنظیم بازار
خراسان رضوی خاطرنشان کرد :قیمت تخممرغ وارداتی نیز باالست،
قیمت تخممرغ در ترکیه و اوکراین هم که صادرکننده تخممرغ به
کشور ما بودند افزایش پیدا کرده ،چون این کشورها هم درگیر آنفوالنزا
هستند .جوادی با اشاره به اینکه قیمت مصوب هرکیلوتخممرغ5300
تومان درب مرغداری و 5800تومان برای مصرف کنندگان است ،ادامه
داد :از آنجا که ما در استان بیماری آنفوالنزا را نداشتیم تولیدمان نه
تنها کاهش نداشته بلکه افزایش هم داشته اما باید قیمتها را کنترل
و تالش کنیم تا از قیمت مصوب افزایش پیدا نکند.

بخشخصوصی،مجریبزرگترین
طرحتامینآبشرقکشورازعمان

ایرنا  -مجری طرح مطالعات شیرینسازی و انتقال آب از
دریای عمان به استانهای مرزی شرق کشور گفت :اجرای
بزرگترین طرح انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرق
کشــور توسط بخش خصوصی و با هزینه  150هزار میلیارد
ریال انجام میشود.
علی عبداللهی باغسیاهی افزود :طرح انتقال آب از دریای عمان به
شــرق کشور برای جبران کمبود آب در استانهای خراسان رضوی،
جنوبی و سیستان و بلوچستان پیشبینی شده است .وی گفت :کسری
مخازن آب کشور در مجموع  10/5میلیارد متر مکعب است که 1/7
میلیارد متر مکعب آن مربوط به سه استان سیستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی و خراسان رضوی است.
عبداللهی خاطرنشان کرد :اجرای مطالعات طرح انتقال آب از دریای
عمان به شرق کشور که اکنون از پیشرفت  70درصدی برخوردار است
به شــرکت آب منطقهای خراسان رضوی واگذار شده که در ابتدای
سال آینده این مطالعات پایان مییابد.
وی هزینه اجرای مطالعات طرح مزبور را  35میلیارد ریال عنوان
کرد که عملیات اجــرای این طرح پس از پایان طرح مطالعاتی در
ســال آینده آغاز خواهد شد .عبداللهی گفت :طبق مطالعات انجام
شــده طول خط انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور که مبدا
آن دریای عمان و مقصد نهایی آن خراسان رضوی است ،حدود یک
هزار و  600کیلومتر پیشبینی شده که این آب تنها برای آشامیدن
و صنعت به مصرف خواهد رسید.

