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رویکردمطالبهگری اتاقبازرگانیازدولت
در نشست خبری پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» مطرح شد

تاثیرات شگرف مالیات بر اقتصاد
محمدطاهر احمدی شادمهری*
به جــرات میتوان گفت مالیات ســابقهای به
شکلگیری دولتها و حکومتها در تاریخ دارد و
مهمتر اینکه از همان ابتدا مورد بحث و جدل و
حتی مناقشه بوده است .بهگونهای که عیاران در
خراسان و رابینهود در انگلستان بر ضد آن عمل
میکردند .مالیات یکی از مهمترین متغیرهای
اقتصادی است که تاثیرات شگرفی بر روی اقتصاد میگذارد .از نقش مهم
آن در تامین منابع مالی دولت ،بهگونهای که در حال حاضر در بسیاری
از کشورها بخصوص کشورهای توسعهیافته مهمترین منبع درآمدی در
بودجه دولتهاست گرفته تا تاثیر بر روی تخصیص مجدد منابع تولیدی
به کاالهای مختلف و شاید از همه مهمتر تاثیر بر روی توزیع درآمد و
تعدیل شکاف طبقاتی .اخیرا نیز با معرفی «مالیات سبز» تاثیرگذاری آن
بر محیط زیست مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و محققان قرار گرفته
است .عالوه بر اینها ،هر چند که مالیات بهعنوان منبع اصلی تامین مالی
دولت در نقش یک ابزار مهم سیاســتگذاری بیشتر در طرف تقاضای
اقتصاد مورد توجه بوده است اما با ظهور مفهوم منحنی الفر در دهه 80
میالدی از طرف اقتصاددانان طرف عرضه ،اهمیت آن در تاثیراتی که در
طرف عرضه اقتصاد بر سطح تولید و اشتغال بر جای میگذارد بیشتر مورد
توجه قرار گرفت .بهگونهای که نرخ مالیات بهینه به یکی از مفاهیم مهم در
مالیه عمومی تبدیل گشت .لذا از این به بعد مالیات بهعنوان ابزاری برای
تاثیرگذاری در دو طرف عرضه و تقاضا به شدت مورد توجه بوده است.
این چکیده مهم از نظریات مربوط به مالیات یک نکته مهم را به ما گوشزد
میکند و آن اینکه در دنیای امروز مالیات دیگر ابزاری نیست که دولتها
به راحتی و بدون در نظر گرفتن آثار گسترده آن بر اقتصاد به دلخواه در
مورد آن تصمیمگیری کنند.
مالیات ارزشافزوده از سال  1954در کشورهایی مانند آلمان ،فرانسه،
دانمارک و ...به عنوان مالیات جایگزین به کارگرفته شد و به زودی در
سراسر اروپا و حتی خارج از اروپا گسترش پیدا کرد .بهگونهای که امروز
در اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر مهمترین منبع درآمدی دولتهاست.
تجربه ما از اجرای این نوع مالیات در سالهای گذشته مملو از مشکالت و
معضالتی است که قبل از نهایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در
مجلس شورای اسالمی باید مورد کنکاش و آسیبشناسی قرار گرفته
تا بتوان با اصالحــات الزم در آن مالحظات تمامی بخشهای اقتصاد
مدنظر قرار گیرد.
*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دنیای اقتصاد-نایب رئیس اتاق بازرگانی خراســان
رضوی گفت :اتاق منتقد دولت نیست بلکه مطالبهگر
است؛ اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار از مطالبات
ماست و در صورت تحقق آن بسیاری از مشکالت فعاالن
اقتصادی مرتفع خواهد شد.
حسین محمودی خراسانی در نشست خبری پنجمین
همایشملی«توسعهپایداربارویکردبهبودمحیطکسب
و کار »که با حضور برخی از عوامل اجرایی این همایش
برگزار شد ،افزود :برگزاری همایشهای مختلف از جمله
اینهمایشنشاندهندهمطالبهگریماست.درپنجمین
دوره این همایش از  130نفر از کارشناســان ادارات و
سازمانهایدولتیکهبهطورمستقیمبافعاالناقتصادی
در ارتباطند برای اولینبار دعوت به عمل آوردهایم .این
همایش با همکاری اتاقهای بازرگانی تهران ،شــیراز،
اصفهان و تبریز و با حضور نخبگان اقتصادی کشــور
یشود.
برگزار م 
وی از راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگرهای
تجارت فرامــرزی ،حمایت از ســرمایهداران خرد،
ورشکستگی و پرداخت دیون بانکی ،شروع کسب و کار
و اخذ اعتبارات کسب و کار بانک جهانی به عنوان 5محور
اصلی این دوره همایش نام برد و اظهار کرد :جمعبندی
مباحث مطرح شده در این همایش در قالب بیانیهای در
اختتامیه آن قرائت خواهد شد و برای پیگیری و اجرا به
نهادهای ذیربط ارسال خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از تصمیمگیریهای غیر همگرای سازمانهای دولتی انتقاد کرد

گالیه از تصمیمات منفعل در حوزه اقتصاد

در حال حاضر هر سازمان و ارگانی در بحث صادرات کار خودش را میکند

صفحه 3

استاندار خراسان رضوی خبر داد

بهرهبرداری نیمی از پروژههای
صنایع فوالدی
صفحه 4

فرماندارمشهد:

نباید هر دستگاهی برای خود هتلداری کند

دنیای اقتصاد -فرماندار مشــهد گفت :واحدهای
اقامتی هزینه زیادی دارند ،دستگاهها اگر یک سوم
هزینهرابههتلهابدهند،سرمایهگذاریهتلهاازبین
نمیرود ،ما به دنبال این هستیم که دامنه واحدهای
اقامتی در مشهد جمع شــوند و نباید هر دستگاهی
برایخودهتلداریکند.
به گزارش فارس ،رحیم نوروزیان در
دهمیــن جلســه شــورای اداری
شهرستان مشــهد که در فرمانداری
برگــزار شــد ،با اشــاره بــه تفاوت
مسئولیت در مشهد با سایر شهرها،
اضافه کرد :به نظر من باید در مشهد
 ۲۴ســاعته فعالیت کرد ،چراکه در این شهر در کل ایام سال
دائما زائر دارد و دشــمنان از روز اول ،مشهد را به عنون هدف
تروریســتی انتخاب کردند ،این شهر حساسیتهای زیادی
دارد ،برای همین آمادگی باید دائمی باشــد و خدمت در این
شهرباسایرشهرهامتفاوتاستوتعطیلوغیرتعطیلندارد.

وی با اشاره به کمبود بارشها در مشهد ،تصریح کرد :امسال
باید آمادگی بیشــتری برای خدمات بیشــتر داشته باشیم،
چراکهمتاسفانهبهدلیلکاهشبارشهانشاطوشادابیکمتر
شدهاست.
فرماندار مشهد ادامه داد :هرچند در شهرداری زیباسازی
فضایسبزوضعیتخوبیدارد،اماباتالشمضاعفمسئوالن
نشاط و شادابی باید بیشتر شود و جبران نامالیمتی طبیعت
را کنند ،اما بر خالف آنچه گفته شد ،موضوع کمآبی را بحران
نمیدانیم،چراکهیکیازویژگیهایبحران،غیرمنتظرهبودن
آن است ،اما این موضوع از چند سال پیش شروع شده است.
وی با اشاره به ازبینرفتن سرمایهگذاری هتلها در مشهد،
متذکرشد:یکیازمشکالتهتلهاایناستکههردستگاهی
واحد اقامتی برای کارمندان خود دارد و هتلها ظرفیت خالی
زیادی دارند ،به همین دلیل معتقدیم نباید به سمت زائرسرا و
ارزانسرابرویمواینهابایدبرایعدهایکمباشد.
نوروزیان تصریــح کرد :واحدهای اقامتــی هزینه زیادی
دارند ،دســتگاهها اگر یک ســوم هزینه را به هتلها بدهند،

سرمایهگذاری هتلها از بین نمیرود ،ما به دنبال این هستیم
که دامنه واحدهای اقامتی جمع شوند و نباید هر دستگاهی
برایخودهتلداریکند.
وی با اشاره به اختالفات دستگاهها با یکدیگر ،بیان کرد :اگر
دستگاهها باهم اختالفی دارند ،باید به فرمانداری اعالم شود و
هیچ دستگاهی نباید خالف آییننامه ابالغی اختالف خود را
به دســتگاه قضایی ببرد ،بلکه با اعالم به فرمانداری جلساتی
میگذاریمکهقابلحلاست.
نوروزیان با اشاره به خدمات دولت در حاشیه شهر ،افزود :در
چهار سال اخیر ۹۷۰،میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی
و امسال ۵۰پروژه که حدود ۱۰۳میلیارد تومان بود در حاشیه
شهر تعریف شده که در حال انجام است و در هفته دولت و ایام
دههفجربخشیازپروژههامربوطبهحاشیهشهربود.
وی خاطرنشان کرد :برای حفظ تقویت امنیت حاشیه شهر
توسط سپاه و بسیج ۲ ،میلیارد تومان از بودجه حاشیه شهر
تخصیص پیدا کرده اســت و به نسبت  ۹ماه گذشته ،کاهش
جرایمداشتهایم.

تداکساميد درمشهد

دنیای اقتصاد« -ت ِد اکس اميد» جمعه  27بهمن در
تاالرشهرمشهدبرگزارشد.
تد یک ســازمان غیرانتفاعی اســت که به «گسترش
ایدههای ارزشــمند» اختصاص داده شــده اســت .این
ســازمان که در ســال ۱۹۸۴کار خود را بــه عنوان یک
کنفرانس در کالیفرنیا آغــاز کرد ،هماکنون در قالبهای
متنوعی از ایدههای ارزشــمند حمایت میکند .در یک
کنفرانس تد ،از رهبران اندیشــه و عمل خواسته میشود
تا بهترین سخنرانی زندگیشان را در کمتر از  ۱۸دقیقه یا
کمتر انجام دهند .از سخنرانان تد در دنیا میتوان به راجر
ایبرت ،شیرل ســندبرگ ،بیل گیتس ،الیزابت گیلبرت،
بنویت مندلبرایت ،فیلیپ ستارک ،انگوزی اکانجو ایویال،
براینگرینوایزابلالنداشارهکرد.

صفحه 4

عکس :امید وهابزاده /فارس

یادداشت

«ت ِد اکس» برنامه اي شامل رويدادهاي بومي و مستقل
اســت که مخاطبان خود را براي تجربه رويدادي شــبيه
به کنفرانــس «ت ِد» گرد يکديگر مــيآورد .از آنجا که در
سراسر جهان از جمله ايران درخواستها براي شرکت در
کنفرانسهاي«ت ِد»بسيارزيادبودهاست،بنياد«ت ِد»برآن
شده تا با دادن مجوز برگزاري اين کنفرانس به کشورهاي
مختلف دامنه تاثير ايدهها را بســيار گستردهتر کند و در
همينراستا«ت ِداکساميد»درمشهدنیزبهاجرادرآمد.
از ســخنرانان این برنامه در مشــهد میتوان به «علي
صاحبي» مربی ارشد موسسه بینالمللی ویلیام گالسر،
«حميدفدايي»خالقآقایگیمیفیکیشنواستراتژیست
هک رشد« ،محمدعلي چمنيان» کارآفرین و مدیر ارشد
گروه نیان الکترونیک« ،امير شهال» عضو شوری اسالمی

شــهر مشــهد« ،بابک بادکوبه» مدیر آژانس تبلیغاتی
بادکوبه« ،داريوش محجوبي» استاد کارآفرینی و نوآوری
دانشــگاه تگزاس« ،روبن غنيپور» مدیر تجاریسازی و
توســعه برندهای گروه ســرمایهگذاری او ل سازان -اول
مارکتو«احمدرضاکاظمي»روزنامهنگاراشارهکرد.
اینبرنامهباهمکاري«انجمنمديرانصنايعخراسان»،
«پارک علم و فناوري خراســان»« ،کانــون کارآفرينان
خراسان رضوي»« ،خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوي»« ،کميسيون اقتصادي و سرمايهگذاري شوراي
اسالمي شهر مشــهد»« ،معاونت برنامهريزي و توسعه
سرمايه انساني شــهرداري مشهد» و «معاونت اقتصادي
شهرداريمشهد»جمعه 27بهمنماهسالجاریدرتاالر
شهرمشهدبرگزارشد.

تداکس اميد در مشهد
همینصفحه

فرماندار مشهد:

نباید هر دستگاهی
برای خود هتلداری کند
همین صفحه
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 23zروستای شیروان با مشکل حاد منابع آب روبرو هستند

zلزوم هدفگذاری برای کاهش 10درصدی مصرف آب در
بخش کشاورزی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز
در کارگروه آب کشاورزی استان گفت :با توجه به اینکه حدود
 90درصد از آب مصرفی در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار
میگیرد اگر بتوانیم از این  90درصد 10 ،درصد کاهش مصرف
داشته باشیم اقدام موثری را انجام دادهایم.
محمدحسین علینیا اظهار کرد :برای رسیدن و تحقق این
هدفگذاری باید از تمام ظرفیتها و توانمندیها ب ه ویژه توسعه
تکنولوژی و روشهای نوین نظیر شــبکههای آبیاری ،کشت
گلخانهای و مباحث مکانیزاسیون بهره ببریم .وی افزود :باید با
اطالعرسانی درباره نحوه مصرف آب و آموزش و تغییر الگوی
کشت بتوانیم مساله کم آبی را به درستی مدیریت کنیم و در این
خصوص برنامهریزی و انجام اقدامات عملیاتی الزم و ضروریست.
علینیا تاکید کرد :دستگاههای متولی باید گزارش ارزیابیهای
خود را در زمینه نتایج کاهش مصرف ارائه کنند تا شاهد کاهش
مشکالت حوزه آب باشیم و تمامی موارد نیز مورد آسیبشناسی
قرار گیرد.
وی به نقش مهم و تأثیرگذار رســانهها برای اطالعرسانی از
پیامدهای کم آبی در جامعه اشــاره کرد و گفت :رسانههای
جمعی و اصحاب رســانه ،وظیفه مهمی در آگاهســازی افکار
عمومی و تحلیل و بررسی وضعیت منابع آبی و نهادینه شدن
فرهنگ صرفهجویی در جامعه برعهده دارند و باید مانند گذشته
مسئوالنه در این زمینه عمل کرده و مردم را از مخاطرات مصرف
بیرویه آب آگاه کنند.
zکاشت برنج تهدیدی برای منابع آبی استان

با اینکه منابع آبی اســتان خراسان شمالی بهعنوان استانی
نیمه خشک در پایینترین سطح ممکن است هنوز در برخی
از نقاط استان محصوالتی همچون برنج کاشته میشود که به
اعتقاد کارشناســان حوزه زراعت مهمترین تهدید برای منابع
آبی محدود استان است.
در اســتان خراسان شمالی بیش از  200کشاورز در زمینه
تولید برنج فعالیت میکنند و این بهمعنای وجود بیش از 200
شالیزار کشت برنج است .بیش از  80هکتار اراضی شالی در دو
شهرستان بجنورد و مانه و سملقان وجود دارد که از منابع آبی
استان برای رونق تولیدات خود استفاده میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز با اعالم این
خبر که کشت برنج در هر منطقهای از استان ممنوع است افزود:
متاسفانه اهرم قانونی برای این موضوع وجود ندارد.
عبداهلل یوسفی گفته است :این سازمان هیچ خدماتی به برنج
کاران ارائــه نمیدهد و برنج کاران از دریافت هر نوع خدمات
همچون دریافت کود و یا آموزشها ،بیبهره هستند.
وی معتقد اســت :در برنامه ششم توسعه تالش شده است
تا ســاز و کار قانونی برای برخورد با کشت برنج دیده شود و
مطابق این سیاســتها در برنامه ششــم توسعه ،کشت برنج
تخلف محسوب شــده و برخورد قانونی با برنج کاران در این
استان انجام میشود.
به هر حال به نظر میرسد صرفهجویی در مصرف آب در تمام
بخشها در حال حاضر بهترین راه مقابله با کمآبی بیسابقهای
است که گریبان خراسان شمالی را گرفته است.

تهدیدبیماریآنفوالنزایفوقحاد
درجمعیتطیورخراسانجنوبی

عکس :محسن اسماعیلزاده/دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد -منابع آبی اســتان خراسان شمالی بسیار
کاهش یافته و تنش آبی در تابستان سالی که پیش رو است ،دور
از ذهن نیست .به گزارش تسنیم ،سال  1396با کاهش شدید
بارشها ،خبر از فرا رسیدن سال سخت آبی را برای تمام نقاط
کشور میدهد .خراسان شمالی نیز در این میان وضعیتی بهتر
از سایر مناطق کشور ندارد و منابع آبی استان به شدت کاهش
یافته است .بر اساس اطالعات و آمار موجود ،میزان بارشها در
شهرهای مختلف استان خراسان شمالی نسبت به سال آبی
گذشته ،بیش از  59درصد و نسبت به دراز مدت ،بیش از 71
درصد کاهش را نشان میدهد .بر این اساس ،شهرستان جاجرم
با بیش از  80درصد کاهش میزان بارشها نسبت به سال آبی
 96-95بیشترین تنش آبی را در سال آینده خواهد داشت.
نگاهی به منابع آبهای پشــت ســدهای خراسان شمالی
نیز نشــاندهنده کاهش شــدید این منابع آبــی در دومین
شــهر بزرگ اســتان و لزوم صرفهجویی در مصرف آب است.
فرماندار شهرستان شــیروان چندی پیش در نشست منابع
آب این شهرســتان با بیان اینکه میزانبارندگی در شــیروان
 40درصــد کاهش داشــته اســت افزود :با توجــه به منابع
اعتبــاری محدود ،مدیران کل از اعتبــارات ملی کمک حال
شهرستان باشند.
مرآتی گفت :ســد باروز  28درصد آب ذخیره دارد که بنابر
احتیاج سازه سد به این میزان آب ذخیره ،نمیتوان خروجی
داشــت و این یعنی زنگ خطر برای شیروان که امیدواریم با
صرفهجویی و مدیریت منابع آب از بحرانها عبور کنیم .وی با
بیان اینکه ذخیره آب چشــمهها به شدت کاهش یافته است
افزود 25 :درصد آب رودخانهها کاهش یافته است .در سد باروز
 6/12میلیونمتر مکعب آب داریم که طبق پیشبینی ،از این
میزان  8میلیون رســوب است و  6/4میلیون متر مکعب آب
پشت سد باروز ذخیره داریم.
فرماندار شیروان با بیان اینکه  23روستای شیروان با مشکل
حاد منابع آب روبرو هستند ،تاکید کرد :میتوانیم عنوان کنیم
در حال حاضر سد باروز  28درصد آب ذخیره دارد و این میزان
موجود فقط برای حفظ سازه سد باید حفظ شود و نمیتوان
خروجی داشت.

خراسان جنوبی

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -مراسم تجلیل
از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی خراسان
رضویباحضورمسئوالندولتی،فعاالناقتصادی
و صادرکنندگان برتر در سالن همایشهای اتاق
بازرگانی مشهد برگزار و  30صادرکننده نمونه
استانی 6،صادرکننده نمونه ملی و 4صادرکننده
شایسته تقدیر معرفی و تجلیل شدند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این
مراســم نبود تنــوع در اقالم
صادراتی را یکی از کانونهای
آسیبپذیر اقتصاد کشور دانست
و گفت :اگر قرار است اقتصاد ما
از تکانههای تجاری دچار مشکل
حادی نشود ،رگ حیات ما نباید به نفت وابسته باشد.
اما متاسفانه دایره تنوع ما در صادرات بسیار تنگ است
و کاالهای معدود ما که  ۱۰تا  ۱۵قلم است به صورت
سنتی و بیشتر به صورت خام صادر میشود.

اقتصاد و بخش صادرات ما به مانند
ارکستری بزرگ است که هر کس در
آن ساز خودش را میزند و متاسفانه
سازها هم کوک نیست
غالمحسین شافعی افزود :طبق آمار یک تا یکونیم
درصد کاالهای صادراتی ما از دانش روز برخوردار بوده
و دانش بنیان اســت و این رقم بسیار پایینی است.
تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و برنامهریزان کشور باید
برای آینده صادرات فکری جدی کنند و از هم اکنون
به فکر تغییرات احتمالی الزم باشند.
وی با اشــاره به میانگین ارزش  331دالری هر تن
کاالی صادراتی ،اظهار کرد :این درحالیست که ارزش
هر تن کاالی وارداتی ما  1308دالر است و با توجه به
این موضوع ،از نظر ارزش افزوده در کاالها هم نیازمند
تجدیدنظری جدی هستیم.
شافعی با بیان اینکه صادرات موفق باید از پشتوانه
تولیدی باکیفیت برخوردار باشد ،افزود :اقتصاد و بخش
صادرات ما به مانند ارکستری بزرگ است که هر کس
در آن ساز خودش را میزند و متاسفانه سازها هم کوک
نیســت و تصور کنید چه آهنگی از چنین ارکستری
خارج میشود.
وی خاطرنشان کرد :در وضعیت فعلی ،در فعالیتهای
برون مرزی تالشی سازنده آغاز شده اما خیلی بیشتر
از این میزان باید در مجامع بین المللی حضور یابیم.
یکی از مشــکالت کنونی ما این است که بسیاری از
کاالها قابل رقابت در جهان نیست ،قیمت تمام شده
کاال باالست ،کیفیت چندانی ندارد و با حرف نمیتوان
این مشکالت را رفع کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به مشکل انتقال پول در
بخش صادرات اشاره و تصریح کرد :صادرکننده ایرانی
برای اینکه به پول خود دست یابد باید چندین سند
در بین کشورها جابه جا کند و این انتقال سند هزینه
صادرات کاال را  12تا  20درصد افزایش میدهد.

با توجه به درنظر گرفتن کمکهای
فنی اعتباری برای صادرات ،در
پرداختتسهیالتبهصادرکنندگان
مشکلی نداریم و این اعتبار درنظر
گرفته شده هنوز جذب نشده است

وی تاکید کرد :اگر صادرات برای رونق اقتصاد کشور
قابل اهمیت است با  100یا  200میلیارد تومان جوایز
صادراتی ،توسعه در این بخش محقق نمیشود و باید
از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بخش صادرات
کمک کرد .اما با توجه به تجارب تلخی که استفاده از
منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان
داشته و صادرکننده هنگام گرفتن ارز از بانک مجبور
بود سه یا چهار برابر آن را به بانک بازگرداند ،دیگر این
قشر تمایلی به استفاده از این منابع ندارند زیرا ریسک
کار را برای آنها افزایش میدهد.
شافعیخواستارایجادوجهتمایزیبینصادرکنندگان
نمونه با دیگر صادرکنندگان از سوی برنامهریزان شد و

افزود :آنها باید بتوانند از این نمونه بودن خود و عنوانی
که کســب میکنند استفاده کنند و با اینکار رقابت
بیشتری ایجاد خواهد شد.
zضرورتتشکیلکنسرسیومدرتوسعهصادرات

استاندار خراســان رضوی نیز
گفت :در سال جاری چرخهای
که باید به صادرات منتهی شود
و نیز شناسایی مزیتهای بالقوه
با کمک بخــش خصوصی در
اســتان صورت گرفت و روی
بازارهای جدید هم کار مطالعاتی انجام شد بهطوریکه
با برنامهریزیهای انجام شده ،کشورهای هدف صادرات
استان طی یک سال گذشته از  80کشور به  90کشور
افزایش یافته است.
علیرضا رشیدیان با اشاره به درخشش شرکتهای
ش بنیان خراسان رضوی در عرصه صادرات در سال
دان 
گذشته ،اظهار کرد :با توجه به ظرفیتها و مزیتهای
اقتصادی خراســان رضوی ،تالش شــد در کاالهای
صادراتی اســتان تنوع ایجاد شده و به سوی صادرات
کاالهــای دانشمحور و جدید برویم .در این راســتا
شــرکتهای دانش بنیان استان موفق شدند برخی
تجهیزات و کاالهای ساخت خود را در سال گذشته به
کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی صادر کنند.
وی با اشــاره به اهمیت تشکیل کنسرسیوم برای
حضوربیشترکاالهایتولیدیاستاندرکشورهایدیگر
بویژه در کشورهای اطراف گفت :الزم است برنامهای
نظاممند برای تولید و صادرات کاالهای دارای مزیت
و بازار مناسب در قالب این کنسرسیوم تدوین شود.

رشیدیان با بیان اینکه برای پرداخت تسهیالت به
حوزه صادرات در استان ظرفیت داریم ،تصریح کرد :با
توجه به درنظر گرفتن کمکهای فنی اعتباری برای
صادرات ،در پرداخت تســهیالت به صادرکنندگان
مشکلی نداریم و این اعتبار درنظر گرفته شده هنوز
جذب نشده است.
وی یادآور شــد :تمام تالش رئیــس جمهوری و
اعضای کابینه دولت آن است که مشکالت از سر راه
تولیدکنندگان و صادر کنندگان کشور برداشته شود
و همدلی و همکاری بین بخش خصوصی و دولت در
سالهای اخیر توانسته از حجم مشکالت بکاهد.
استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد :در مراسم
تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال آینده بگوییم به
جای  ۹۰کشور به  ۱۹۰کشور صادرات داریم.
zصدورکاالهایاستانبهصورتامانیبهدیگرکشورها

رئیس اتحادیه صادرکنندگان
خراســان رضوی نیز در این
مراســم گفت :هیــچ یک از
صادرکنندگان خراسان رضوی
از صنــدوق ضمانت صادرات،
السی و گشایش اعتبار استفاده
نمیکنند و کاالهای خود را به صورت امانی به بازارهای
هــدف صادر میکنند و از این نظر با بازرگانان دیگر
استانها متفاوتند.
محمدحســین روشــنک با اشــاره بــه گالیه
صادرکنندگان از مالیات ارزش افزوده و مشــکالت
مالیاتی ،اظهار کرد :قانون صادرکنندگان را از مالیات
معاف کرده اما مالیات به بهانههای مختلف از ما اخذ

میشود و در مقابل با وجود اینکه ظرف یک ماه باید
مبلغ ارزش افزوده به صادرکننده بازگردانده شــود،
این اتفاق نمیافتد.
وی ادامه داد :صادرکنندهای که مالیات ارزش افزوده
را میپردازد چون از بازگشت این مبلغ مطمئن نیست،
این هزینه را روی قیمت کاالی خود اضافه میکند و
در نتیجه توان رقابت را در بازار هدف از دست میدهد.
سوال اینجاست که چرا نمایندگان مجلس به اهمیت
این موضوع توجه نمیکنند؟ حرف ما این است که
اگر قرار است ارزش افزوده به صادرکننده بازگردانده
شود ،از ابتدا این مبلغ از او دریافت نشود.
رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان
رضوی اعالم کرد :ما هنوز نتوانســتهایم حمایت از
صادرات را تبدیل به یک فرهنگ کنیم و این فرهنگ
که صادرات محور توسعه اقتصادی است را نتوانستیم
جا بیاندازیم.

هیچ یک از صادرکنندگان خراسان
رضوی از صندوق ضمانت صادرات،
السی و گشایش اعتبار استفاده
نمیکنند و کاالهای خود را به صورت
امانی به بازارهای هدف صادر
میکنند و از این نظر با بازرگانان
دیگراستانهامتفاوتند
وی گفت :از ابتدای سال تاکنون در خراسان رضوی
رشد  ۱۷درصدی صادرات داشتهایم و امیدواریم با توجه
به افزایش نرخ ارز این رقم را به  ۲۰درصد برسانیم و
اینکه سرانه صادرات اســتان را به سالیانه  ۵۰۰دالر
برسانیم از اهداف ماست.
 3400zمیلیارد تومان سرمایهگذاری صنعتی در
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در پایان این مراسم از شرکتهای بازرگانی زعفران اسفدان ،بازرگانی
سعید موسوی ،زعفران بدیعی ،گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک ،مهتا رنگ
توس و موکت نگین مشهد به عنوان صادرکنندگان نمونه ملی از خراسان
رضوی تقدیر شد.همچنین اسامی شرکتهای صادرکننده نمونه استانی سال
 96به این شرح است:
آریا بارون توس ،افالک الکتریک خراسان ،ایراک تجارت ایران ،ایرانشرق
نیشابور ،ایران مالس ،بازرگانی پیلهوریان آریا ،پیشگامان پالستیک خراسان،
تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس ،تولیدی شادگل نیشابور،
چینی سارگل شرق(گروه کارخانجات مقصود) ،خاوران الیاف پارسیان،
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پردیسانسیر خاوران ،خوشنام
خراسان ،زرین صدور توس ،سیمین تجارت توس ،شاهسوند زرین ،شیر
پاستوریزه پگاه خراسان ،صداقتیاران توس ،صنایع پخت مشهد ،صنایع
پروفیل سیناشرق ،صنایع پودر شیر مشهد ،صنایع سیم و کابل مشهد ،صنایع
غذایی طوس تایماز ،صنایع معدنی اپال پارسیان سنگان ،کاروان تندیس
توس ،کفساز شرق ،گروه صنعتی اترکشیمی شرق ،گرینوب سامانه نوین،
گوهر زعفران ،مجتمع فوالد خراسان ،آراد سیر بارثاوا و گیاهان معطر پرند.
گفتنی است شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع مواد اولیه و محصوالت تولیدی
تولیدکنندگان پلیمر مشهد ،تولیدی کشمش سبز سیمین کاشمر و خیام
الکتریک به عنوان سه صادرکننده شایسته تقدیر معرفی و تجلیل شدند.

در ادامه ،رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی
با اشــاره بــه اولویتدهی به
مواردی از سیاستهای تجاری
استان گفت :در اولویت توسعه
تجارت،پشتیبانیاز محصوالتی
که روی آنها سرمایهگذاری بیشتری کردهایم ،را مدنظر
قرار دادیم به طور مثال محصول زعفران و برخی دیگر
از محصوالت غذایی که سابقهای دیرینه در تولید و
صــاردات آنهــا داریم و یا در برخــی از صنایع مثال
ماشینسازی و قطعهسازی که زمینه تولید آنها را از
قبل داشتهایم.
راضیه علیرضایی اظهار کرد :سرمایهگذاری صنعتی
اســتان در  ۹ماهه امســال به ۳هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان رسیده و برای این مبالغ پروانه صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد :برای پشتیبانی از سیاستهای
تجاری استان نیازمند همکاری صادرکنندگان هستیم؛
شما صادرکنندگان نباید کاال را در بازار هدف رها کنید

در دنیای کنونی صرفا نمیتوانیم
به فروش کاال در کشورهای هدف
بپردازیم بلکه برای ماندن کاالها در
بازار هدف باید به نوعی از فرایندها
در بازارهای هدف توجه کنیم

بلکه خود به کشورهای هدف بروید ،شبکه فروش و
حمایت کاال را ایجاد کنید و اطالعات بازار درباره آن
کاال را به تولیدکننده بازگردانید و در این سیاســت
تجاری کاال را در کشــور هدف رها نکنید .در دنیای
کنونی صرفا نمیتوانیم به فروش کاال در کشورهای
هدف بپردازیم بلکه برای ماندن کاالها در بازار هدف
باید به نوعی از فرایندها در بازارهای هدف توجه کنیم.
علیرضایی از اعزام و پذیرش  26هیات تجاری در
10ماه امسال در خراسان رضوی خبر داد و گفت :باید
در سیاست تجاری خود رویهای اتخاذ کرد که ضمن
حمایت از تولید داخلی ،به مصرفکننده کشور هدف
صادراتی و به کار مشترک با فعال اقتصادی در کشور
هدف نیز فکر کرد.

ایسنا -سرپرست اداره طیور ،آبزیان و زنبور عسل اداره
کلدامپزشکیخراسانجنوبیبااشارهبهشیوعگسترده
بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در طیور کشــور
افغانستان ،گفت :با توجه به مبادالت کاال و محصوالت
بین خراسان جنوبی و افغانستان ،خطر شیوع این بیماری
به استان بیش از پیش احساس میشود .
قاسم عجم افزود :شیوع گسترده آنفوالنزای فوقحاد پرندگان
در کشورهای شرقی سبب تلفات سنگین در طیور تخمگذار شده
که در صورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینهای خطر
درگیری این بیماری برای صنعت طیور استان وجود دارد .وی
بر رعایت اصول اولیه امنیت زیستی در مرغداریها تاکید کرد و
ادامه داد :هرگونه تلفات غیر عادی در جمعیت طیور صنعتی
و بومی باید بالفاصله به دامپزشکی منعکس شود تا نسبت به
بررسی و نمونهگیری و آزمایشات الزم اقدام شود.
سرپرست اداره طیور ،آبزیان و زنبور عسل اداره کل دامپزشکی
خراسان جنوبی خواستار همکاری همه دستگاههای ذیربط شد
و خاطرنشان کرد :با توجه به اهمیت موضوع نیاز همکاری کلیه
دستگاههای دولتی و غیردولتی مرتبط ،بر اساس شرح وظایف
سازمانی با کمیته آنفوالنزای فوق حاد پرندگان احساس میشود.
عجم یادآور شــد :تمامی کاالهای مرتبط با دامپزشکی اعم
از جوجه یکــروزه ،تخممرغ نطفهدار ،تخممرغ خوراکی ،انواع
خوراک دام و طیور و انواع طیور زنده باید طبق ضوابط بهداشتی
و قرنطینهای و تحت نظارت و مجوزهای بهداشتی دامپزشکی
حمل و جابجا شوند.

عدمتوسعهصنایعتبدیلیمهمترین
مشکلبخشکشاورزیاست

ایرنا -رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
توسعه نیافتن صنایع تبدیلی را مهمترین مشکل بخش
کشــاورزی استان دانست و گفت :نبود زیرساختها در
استانبزرگترینمشکلبرایتوسعهصنایعتبدیلیاست.
هاشم ولیپور مطلق افزود :بازاریابی از دیگر
مشکالت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی
است .وی گفت :در سطح ملی حتما باید
با همفکــری ،وحدت کلمه و همدلی به
دنبال توسعه بازارهای بینالمللی باشیم
چراکه بــدون بازار تمامی تالشــها در
بخشهای مختلف بیفایده است چون توجیه اقتصادی ندارد .اگر
توسعه بازارهای بین المللی اتفاق نیافتد نباید به دنبال توسعه
کسب و کار و کشاورزی ،صنعت و خدمات باشیم.
وی با تاکید بر کمک به توسعه سرمایهگذاری خارجی ،تصریح
کرد :برای فتح بازارها باید مشکالت سرمایهگذار خارجی تسهیل
شود ،اگر به دنبال توسعه فرایند حضور سرمایهگذار خارجی در
استان هستیم باید ضعفها را شناسایی و رفع کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود :قوانین
صادراتی باید در کشــور اصالح و صادرات به تشکلهای بخش
خصوصی باید محول شود.
ولی پور مطلق گفت :در منابع ملی  100برابر افزایش اعتبار
داشــتهایم که اکثرا در حوزههای سیستمهای آبیاری ،آبیاری
کالسیک ،زیرسطحی ،آبیاری کم فشار و تحت فشار در حال اجرا
است .وی عنوان کرد :برای مدیرت آب و خاک روشهای مختلفی
از جمله کشاورزی حفاظتی ،کشت سبز ،کشت مستقیم ،بی
خاکورزی (در سطح  28هزار هکتار) در حال اجرا است.
وی اظهار کرد :ســال آینده دولت اعتبــارات فراوانی برای
نخســتین بار برای حوزه آبخیزداری در نظر گرفته که نهضت
بزرگی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
ولیپور یادآور شد :در نتیجه سازههای آبخیزداری که تا سال
گذشته در استان اجرا شده  80میلیون متر مکعب آب در سال
ذخیره سازی آب داریم .وی ادامه داد :در حوزه منابع آب علیرغم
همکاری مجموعه جهاد کشاورزی و دولت حدود  203میلیون
مترمکعب صرفهجویی در مصرف آب را شاهد هستیم.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به
ظرفیتهای بخش کشاورزی استان عنوان کرد :در حال حاضر
 155هزار هکتار اراضی زراعی و باغی با تولید ساالنه  597هزار
تن محصول در اســتان وجود دارد .وی ادامه داد :سطح زراعی
استان به نسبت کشو ر 66صدم درصد و میزان تولیدات زراعی
به نسبت کشور  54صدم درصد است.
وی اظهار کرد :ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی استان
نسبت به کشور تقریبا  85صدم درصد است که به نسبت میزان
تولیدلت از میانگین کشوری متعادلتر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه
 95درصد زرشک بیدانه دنیا در این استان تولید میشود ،یادآور
شد :همچنین  97درصد تولیدات عناب کشور ،رتبه پنجم گل
نرگــس ،رتبه  6تولید انار از دیگر ظرفیتهای تولیدی بخش
کشاورزی استان است.
ولیپور مطلق با اشاره به پرورش حدود  30هزار نفر شتر در
استان افزود :خراسان جنوبی بعد از استان سیستان بلوچستان
دارای بیشترین جمعیت شتر کشور است .وی عنوان کرد :در
کنار این شرایط ،مشکالتی نیز وجود دارد برای ایجاد کسب و
کارهای بخش کشاورزی باید ابتدا مشکالت را بشناسیم.
وی مهمترین و اولین مشــکل بخش کشــاورزی استان را
محدودیت منابع آبی و خشکســالی اعالم کرد و گفت :امسال
میزان بارندگی استان امسال  6/62میلیمتر است که مدت مشابه
سال قبل  41درصد و به نسبت بلندمدت  56/2درصد است.
ولیپــور وجود بازارهای متغیر ،مراتــع فقیر ،نبود علوفه و
نهادههای مورد نیاز دام ،واراتی بودن بسیاری از نیازهای طیور،
تکنولوژی نامناســب و غیره را از جمله مشکالت حوزه دام و
طیور در استان برشمرد.

سازمانآگهیهای
در خراسان
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در نشست خبری پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» مطرح شد

رویکرد مطالبهگری اتاق بازرگانی از دولت

در پنجمین دوره این همایش از  130نفر
از کارشناسان بدنه ادارات و سازمانهای
دولتی که به طور مستقیم با فعاالن
اقتصادی در ارتباطند برای اولینبار
دعوت به عمل آوردهایم
این همایش با همکاری اتاقهای بازرگانی تهران ،شیراز،
اصفهان و تبریز و با حضور نخبگان اقتصادی کشــور
یشود .وی از راهکارهای بهبود وضعیت ایران
برگزار م 
در نماگرهای تجارت فرامرزی ،حمایت از سرمایهداران
خرد ،ورشکستگی و پرداخت دیون بانکی ،شروع کسب
و کار و اخــذ اعتبارات کســب و کار بانک جهانی به
عنوان  5محور اصلی این دوره همایش نام برد و اظهار
کرد :جمعبندی مباحث مطرح شده در این همایش در
قالب بیانیهای در اختتامیه آن قرائت خواهد شد و برای
پیگیری و اجرا به نهادهای ذیربط ارســال خواهد شد.
محمودی با اشاره به اجرای عدالت مالیاتی در کشور و
در میان استانها به عنوان یکی از اصلیترین مطالبات
اتاق بازرگانی خراسان رضوی ،گفت :سهم خراسان از
جذب مالیات با توجه به مسائل پیش آمده در سالهای
گذشته(موسسات اعتباری و )...باید کمتر لحاظ شود.
 ۹۵درصد صنایع خراســان متعلق به بخش خصوصی

zآیا دولت میتواند جلوی قاچاق را بگیرد؟

در ادامه رئیس کمیسیون بهبود
محیط کسب و کار اتاق بازرگانی
خراسان رضوی گفت :بدون سر و
ســامان دادن به موضوع قاچاق،
تمام تالشهــای دولت و بخش
خصوصی برای رسیدن به فضای
کسب و کار مطلوب خنثی میشود.
رضا حمیدی اظهــار کرد :رعایت چند نکته مهم از
سوی دولت و مردم ،موجب رسیدن به فضای مطلوب
کسب و کار میشود؛ توجه به موضوع قاچاق مهمترین
نکته در این زمینه اســت .تا زمانی که نتوانیم به این
پدیده ســر و ســامان بدهیم ،تمام تالشهای دولت و
بخش خصوصی برای دستیابی به فضای مطلوب کسب
و کار خنثی میشود.
وی افزود :همه باید مبارزه با پدیده قاچاق را جنگی
واقعی بدانیم؛ قاچاق برخالف جنگهای نظامی به دست
خود هموطنانمان صــورت میگیرد و این موضوع از
جنگی که با حمله نیروهای بیگانه همراه باشد ،حساستر
است .هر یک میلیارد دالر قاچاق8 ،هزار فرصت شغلی
را در کشور نابود میکند و قاچاقچی از دشمن نظامی
کشور بدتر است .حمیدی از واردات غیر اصولی ،فساد
گسترده دردســتگاههای دولتی یا وابسته به دولت و
صدور مجوز تولید بیش از نیاز کشور و توان صادراتی به
عنوان برخی دیگر از موانع فضای کسب و کار اشاره کرد
و گفت :صدور بی رویه مجوزهای تولید باعث میشود
که تولیدکنندگان بــرای بقا به جان یکدیگر بیافتند؛
امروز واحدهای تولیدی حدود دو برابر نیاز کشور است
و صاحبان صنعت برای ادامه فعالیت و بقای واحد خود
مجبور میشوند کاالی خود را ارزانتر از قیمت تمامشده
بفروشند که این موضوع بهصرفه نیست.
وی با تاکید بر لزوم تولید کاالی باکیفیت به عنوان
یکی از مهمترین وظایف صنعتگر ،به رفتار وباور ناصحیح
برخی از هموطنان در خرید کاالی خارجی اشاره کرد
و افزود :متاسفانه برخی از مردم ما به دنبال این هستند
که کاالی مورد نظرشــان از ترکیه و نوع خارجی باشد
در صورتیکه بسیاری از کاالهای داخلی ما باکیفیتتر
از اجناس ترکیه و چین است.

عکس :محسن اسماعیلزاده/دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد ،زهرا صفــدری -نایب رئیس اتاق
بازرگانی خراسان رضوی گفت :اتاق منتقد دولت
نیست بلکه مطالبهگر است؛ اجرای قانون بهبود
محیط کسب و کار از مطالبات ماست و در صورت
تحقق آن بسیاری از مشکالت فعاالن اقتصادی
مرتفعخواهدشد.
حســین محمودی خراسانی در
نشست خبری پنجمین همایش
ملی« توسعه پایدار با رویکرد بهبود
محیط کسب و کار »که با حضور
برخــی از عوامــل اجرایــی این
همایش برگزار شد ،افزود :برگزاری
همایشهای مختلف از جمله این همایش نشان دهنده
مطالبهگری ماســت .در پنجمین دوره این همایش از
 130نفر از کارشناسان ادارات و سازمانهای دولتی که
به طور مســتقیم با فعاالن اقتصادی در ارتباطند برای
اولینبار دعوت به عمل آوردهایم.

است و هیچ استانی در این زمینه مانند خراسان رضوی
نیست؛ مطالبه ما نگاه منعتفتر دولت به بخش خصوصی
این استان است.

zلزوم قدرتمند شدن برندینگ

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی
بر ضرورت توجه بیشتر دولتمردان و صاحبان صنایع به
برندسازی و نیز اعمال تشویقهای واقعی و بیشتر برای
توســعه صادرات در بهبود فضای کسب و کار تاکید و
اضافه کرد :اگر مشوقهای صادراتی به موقع پرداخت
شود ،صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی بهتر میتوانند
رقابت کنند.
وی از صدور مقدار زیادی مواد اولیه از ایران به دیگر
کشورها و تبدیل آنها به کاال و واردات آن کاالها به عنوان
یکی دیگر از موضوعاتی که مانع بهبود فضای کسب و
کار میشــود نام برد و گفت :الزم است صنایعی که از
مواد اولیه داخلی استفاده میکنند را گسترش دهیم تا
به جای صادرکــردن آن مواد ،کاال را تولید کرده و به
خــارج صادر کنیم .امروز ترکیه و چین مواد اولیه ما را
گرفته و به کاال تبدیل میکنند و به خودمان میفروشند.
حمیدی خاطرنشان کرد :برای بهبود محیط کسب و
کار نیازمند گسترش تعامالت با دیگر کشورها هستیم؛
روابط همکاری تجاری و تعامالت با سایر کشوها باید
براســاس حفظ حقوق ایران و به طور اصولی باشد تا
تعامالتی قویتر را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای ورود به حوزه
تولید و صنعت باید به نیازهای کشور توجه کند ،تصریح
کرد :با تولید کاالی باکیفیت و مورد نیاز کشور میتوان
جنس خارجی را شکست داد همانطور که با افتتاح واحد
تولیدی حوله در استان و تولید کاالی مرغوب ،در آینده
شاهد ورود میزان کمتری از این کاال از ترکیه خواهیم
بود .اجناس ما باید خوب ،به مقدار کافی و از نظر قیمت
قابل رقابت با بازار جهانی باشد.

حمیدی :برای بهبود فضای کسب و کار راهی طوالنی در پیش داریم و نیازمند حمایت از سرمایهگذار داخلی هستیم

اشاره کرد و گفت :در سالهای اخیر حتی یک بار هم به
دلیل وجود رکود در کشور ،میزان مالیات دریافتی کمتر
نشده است .سوال اینجاست که چرا وقتی دررکود هستیم
و آمار تولید کاهش یافته ،باید مالیات بیشتری بپردازیم؟
ما خواهان اجرای عدالت مالیاتی هستیم و عدالت یعنی
اخذ مالیات از گردنکلفتان و مالیاتگریزان.
zدلیلی برای عدم پرداخت مالیات از سوی واحدهای
وابسته به دولت یا سایر نهادها نیست

وی ادامه داد :کشــور در گذشته با درآمد نفت اداره
میشد اما االن مالیات سهم بیشتری از نفت در بودجه
همه باید مبارزه با پدیده قاچاق را جنگی
دارد .به دو طریق میتوان مالیات بیشــتری اخذ کرد؛
واقعی بدانیم؛ قاچاق برخالف جنگهای نخست اینکه شرکتهای زیادی که از مالیات معافند و
از مواهب کشور استفاده میکنند باید مالیات بپردازند.
نظامی به دست خود هموطنانمان
متاسفانه برای برخی از شرکتها در قانون مصوب شده
صورت میگیرد و این موضوع از جنگی
کــه مالیات ندهند یا کمتر بپردازند در صورتیکه قانون
که با حمله نیروهای بیگانه همراه باشد ،برای همه باید یکسان باشد و هیچ دلیلی ندارد واحدی که
وابسته به دولت یا سایر نهادهای کشور است مالیات ندهد
حساستراست
و در مقابل ،مودیان همیشگی مالیات بیشتری بپردازند.
رئیس کمیســیون بهبود محیط کســب و کار اتاق حمیدی از نبود و کمبود شــغل در جامعه ،به عنوان
بازرگانی خراسان رضوی به مشکالت مالیاتی صنعتگران یکی از دالیل گسترش فساد در جامعه نام برد و گفت:
هر چه اشتغالزایی در یک کشور قدرتمندتر باشد فساد
کمتر است .برای بهبود فضای کسب و کار راهی طوالنی
در پیش داریم و نیازمند حمایت از سرمایهگذار داخلی
هستیم.

اگر رتبه ایران از منظر بانک جهانی در
شاخص بهبود محیط کسب و کار 160
است ،به این معنا نیست که وضع ما بدتر
شده ،بلکه سرعت بهبود وضعیت ما کندتر
از سایر کشورهاست
وی یادآور شــد :وقتی وزارت صنعت به طور بیرویه
به صنعت فرش ماشینی مجوز میدهد ،برخی از صنایع
ایــن بخش مجبورند در رقابت با دیگران کاالی خود را
زیر قیمت تمامشده بفروشند تا توان پرداخت بدهیهای
خود را داشته باشند .ایران ساالنه نیازمند  ۵۰میلیون متر
مربع فرش ماشینی برای مصرف داخلی و  ۱۰میلیون متر
مربع برای صادرات است اما صدور مجوز برای تولید ۱۰۰
میلیون متر فرش ماشینی چه معنایی دارد؟
حمیدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره
وضعیت فضای کســب و کار خراسان رضوی نسبت به
دیگر استانها گفت :برخی از صنعتگران مشهد ،توسعه
واحد خود را در استانهای دیگر انجام دادهاند چون رفتار
برخی از دستگاههای اجرایی در مشهد سختگیرانهتر از
دیگر نقاط کشور است ،از طرفی سرمایهگذاری دولتی هم
در خراسان نسبت به دیگر استانها کمتر شده حال آنکه
این استان با تمام وسعتش حقی به گردن دولت دارد.

zسرعت کند ایران در بهبود محیط کسب و کار

دبیر اتاق بازرگانی مشهد نیز درباره
دلیل تنزل رتبه ایران در وضعیت
محیط کســب و کار براساس آمار
بانک جهانی ،عنوان کرد :سرعت
سایر کشــورها در بهبود محیط
کسب و کار بسیار بیشتر از ایران
است ،به طور مثال میانگین گردش تجاری دنیا 18درصد
اعالم شده ،این در حالیست که رشد صادرات ما در سال
گذشته  11درصد بوده است .به بیان دیگر حدود  7درصد
از دنیا عقب هستیم .این به معنای آن نیست که ما رشد
نداشــتیم اما به واســطه گامهای کندی که در مسیر
اصالحات برمیداریم ،همچنان از میانگینهای جهانی
عقبتریم.
علی کبیر افزود :اگر رتبه ایران از منظر بانک جهانی در
شاخص بهبود محیط کسب و کار  160است ،به این معنا
نیست که وضع ما بدتر شده ،بلکه سرعت بهبود وضعیت
ما کندتر از سایر کشورهاست.
zبررسی  5نماگـر کسب و کار بانک جهانــــــی
 5اتاق بازرگانی

در ادامه ،رئیس دبیرخانه همایش
ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود
محیط کسب و کار» گفت :ابتدای
سال  96موضوعی در هیات مدیره
اتاق بازرگانی ایران تصویب شــد
مبنی بر تحقیق و بررسی  5شاخص
جهانی کسب و کار که ایران در آنها وضعیت ضعیفتری
دارد .بر این اساس ،بررسی شاخص تجارت فرامرزی به
اتاق تهران ،شاخص حمایت از سرمایهداران خرد به اتاق
اصفهان ،شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون بانکی به
اتاق مشهد ،شاخص شروع کسب و کار به اتاق تبریز و
شاخص اخذ اعتبار به اتاق شیراز واگذار شد .یاسر مهرآور
در بیــان تفاوت پنجمین دوره این همایش با دورههای
گذشته اظهار کرد :نتایج تحقیقات و بررسیهای پنج اتاق
در این همایش ارائه میشود و با بیانیهای در اختیار قوای
سهگانه قرار میگیرد .وی خاطرنشان کرد :متاسفانه در
 3،4ســال اخیر در کشور ما هدف بر روی کاهش رتبه
ایران در شــاخصهای بانک جهانی بوده در صورتیکه
هدف باید بهبود وضعیت کسب و کار در ایران باشد.
zارسال  60مقاله از طریق فراخوان عمومی و  5مقاله
سفارشی به دبیرخانه همایش

دبیر کمیته علمی همایش نیز گفت:
زنجیره تولید و تجارت در جامعه
که منشــا ایجاد اشتغال ،افزایش
درآمد و رفاه اقتصادی است ،بر پایه
ســرمایهگذاری اســتوار اســت؛
سرمایهگذاری نیز فرایندی پیچیده
و تحت تاثیر عواملی است که به آن فضای کسب و کار
میگوییم.

محمدطاهر احمدی شــادمهری تصریح کرد :فضای
کسب و کار هر کشوری انعکاس سیاستهای حاکمیت
در تمامی عرصههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی و
فرهنگی است .بنابراین پدیدهای چند بعدی است که به
راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت.

متاسفانه در  4-3سال اخیر در
کشور ما هدف برکاهش رتبه ایران در
شاخصهای بانک جهانی متمرکز بوده
در صورتیکه هدف باید بهبود وضعیت
کسب و کار در ایران باشد
وی افزود :مســائل مالیاتی ،تامین اجتماعی و قوانین
کار در برابر موضوعاتی مثــل امنیت اقتصادی ،آزادی
اقتصادی ،شــفافیت اقتصادی ،حقوق مالکیت فکری و
معنوی ،سیاستهای کالن اقتصادی دولت ،اندازه دولت
در اقتصاد ،حدود فعالیتهای دولت در اقتصاد و بازارهای
پولی و ...محلی از اعراب ندارند.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد همایش
«توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» را
نمایشگاهی از اندیشههای نخبگان دانشگاهی و فعاالن
اقتصادی و دولتی دانست و گفت :در این همایش موضوع
فضای کســب و کار که در رشد و توسعه کشور بسیار
سرنوشتســاز است را بررســی میکنیم و در راستای
رســیدن به اهدافمان این همایش را به شکلی متفاوت
با دیگر همایشهای رایج در کشور برگزار میکنیم و به
جنبه کاربردی نتایج آن تاکید داریم.

مسائل مالیاتی ،تامین اجتماعی و
قوانین کار در برابر موضوعاتی مثل
امنیت اقتصادی ،آزادی اقتصادی،
شفافیتاقتصادی،حقوقمالکیت
فکری و معنوی ،سیاستهای کالن
اقتصادی دولت ،اندازه دولت در
اقتصاد ،حدود فعالیتهای دولت در
اقتصاد و بازارهای پولی و ...محلی از
اعراب ندارند
وی با اشاره به ارسال  60مقاله از طریق فراخوان عمومی
و  5مقاله سفارشی به دبیرخانه این همایش تاکید کرد:
بهبود محیط کســب و کار یک مطالبه صنفی نیست
بلکه مطالبهای ملی اســت که رفاه و اشتغال و درآمد را
به دنبال دارد و فرایند کارآفرینی و تولید در این فضای
مطلوب شکل میگیرد.

از اسفند ماه در خراسان رضوی اجرایی میشود؛

راهاندازیسامانهالکترونیکیدریافتوپیگیری
شکایاتمتقاضیانمجوزکسبوکار

دنیای اقتصاد -مدیرکل دفتر جذب و حمایت از
سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی گفت:
سامانه الکترونیکی دریافت و پیگیری شکایات
متقاضیان صدور مجوز کسب و کار از نهم اسفندماه
در استان راهاندازی میشود.
شکوه میرشاهی افزود :شروع به کار
سامانه الکترونیکی دریافت شکایات،
انعکاس و پیگیری رســیدگی به
شکایات متقاضیان صدور مجوزهای
کسب و کار (دادور) در راستای ارتقا
فضای کسب و کار در سطح کشور
و به تبع آن خراسان رضوی اجرایی میشود.
وی اظهار کرد :بر اساس بررسیهای انجام شده یکی
از عوامل مهم مخل فضای کســب و کار کشور موضوع
اســتعالمات و اخذ مجوزهاست ،از همین رو مرکز ملی
پایش فضای کســب و کار کشور اقدامات اساسی را در
راســتای اصالح فرایند اخذ استعالمات و شفافسازی

فرایندهای شروع کسب و کار در حوزه اخذ مجوز را در
دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل دفتر جــذب و حمایت از ســرمایهگذاری
استانداری خراسان رضوی تصریح کرد :اجرای سامانههای
اطالعرسانی مجوزهای کشور (سام) ،سامانه الکترونیکی
دریافت شکایات ،انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات
متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) ،مرکز
تمــاس فوریتهای کســب و کار و پایــگاه اطالعات
مجوزها و اســتعالمات کشور از جمله برنامهریزیها در
این حوزه است .میرشاهی گفت :از جمله این سامانهها
«دادور» اســت که بــا هدف تقویــت هماهنگی بین
دستگاههای اجرایی برای صدور یک مجوز ،پاسخگویی
دستگاههای اجرایی ،پایش عملکرد دستگاههای اجرایی،
تولید گزارشهای ادواری ،ارتباط مستقیم با متقاضیان
مجوزها از طریق مرکز تماس فوریتهای کسب و کار،
مدیریت دریافت و پاسخدهی به شکایات ،شفافسازی
اطالعات مرتبط با مجوزها و قوانین و مقررات مرتبط با

آن اجرایی میشود.
وی خاطرنشــان کرد :در راهانــدازی کامل این طرح،
متقاضیان میتوانند ضمن ثبتنام در سامانه سام ،نسبت
به پیگیری شکایات و مشکالت خود در این حوزه از طریق
سامانه دادور اقدام کند که انتظار است بهبود چشمگیری
در روند اخذ مجوزات و به تبع آن بهبود فضای کســب
و کار استان باشــیم .مدیرکل دفتر جذب و حمایت از
سرمایهگذاری اســتانداری خراسان رضوی اظهار کرد:
شکایات ثبت شده در این سامانه با مسئولیت استاندار
توسط دستگاههای ذیربط مورد پیگیری قرار میگیرد.
میرشــاهی ادامه داد :به منظور راهاندازی این سامانه
مکاتبات الزم با کلیه دستگاههای اجرایی استان در این
خصوص انجام شده و با توجه به اینکه کلیه دستگاههای
اســتعالمگیرنده و پاسخدهنده به اســتعالمها در این
سامانه حضور خواهند داشت و تمامی دستگاهها باید به
نحو مطلوب همکاری الزم برای راهاندازی این طرح در
استان داشته باشند.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده
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ضرورتهای برپایی سیستم دوچرخههای اشتراکی
در پردیسهای دانشگاهی؛

درس هایی از طرح FUMBike

دردانشگاهفردوسیمشهد
دانیال جهانشاهی*

سیســتمهای دوچرخههای اشــتراکی
بهعنوان یک راهکار حمل و نقلی پاک و
به عنوان یک مد حمل و نقلی  52ساله،
از سالیان دور مورد توجه کشورهای توسعه
یافتهقرارگرفتهاست.ماهیتدوچرخههای
اشتراکی بدین صورت است که افراد برای
طی مسافت از یک نقطه به نقطهای دیگر از دوچرخههای سیستم
اســتفاده میکنند ،بدون آنکه مالک آن دوچرخه باشند .این
سیستم بعد از طی مسیرش از آمستردام در سال  1965تا امروز
با بیش از  1100طرح در دنیا بهعنوان یک برنامهریزی مفید در
تحرکات حمل و نقلی شهرها شناخته میشود .عالوه بر این،
امروزه این سیستم پا را از فضاهای شهری فراتر نهاده و یکی از
مدهای حمل و نقلی موجود در دانشــگاههای معتبر دنیا نیز
محسوب میشود.
دانشــگاه فردوسی مشهد نیز از اردیبهشــت  1395اقدام به
برنامهریزی در خصوص برپایی این طرح در پردیس دانشگاهی
خود کرده است .دانشگاههایی نظیر دانشگاه فردوسی مشهد با
برخورداری از پردیس دانشگاهی وسیع محیطی مناسب برای
برپایی طرحهای اینچنینی محسوب میشوند .در واقع اینطور
میتوان بیان کرد که دانشگاه همچون یک شهر و دانشجویان،
کارمندان و اساتید همچون شهروندان این شهر هستند .توجه
به این مســئله حائز اهمیت اســت که همبستگی و نزدیکی
خصوصیات فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان موجب دریافت
نتایج بهتری در برپایی یک سیستم خواهد شد .دانشگاهیان
عموما آگاهتر و دانش پذیرتر هســتند و پذیرش سیستمهای
جدید میتواند در فضاهای دانشگاهی راحت تر صورت پذیرد.
اما از نکات مهم در برپایی یک سیستم دوچرخههای اشتراکی،
انجام فعالیتهای قبل از اجرا اســت .فعالیتهای قبل از اجرا
میتوانند آماده ســازی زیرساخت فضایی دانشگاه باشند و یا
آماده سازی اذهان جامعه تحت پوشش طرح باشند .سیستم
 FUMBikeدر راســتای برنامهریزی ریزبینانة خود سعی بر
آن داشــته است که به میزانی باال از مشارکت دانشگاهیان در
طرحریزیها و برنامهریزیها استفاده کند .نتایج برپایی طرحهای
مختلف در جوامع نشــان دهندة این واقعیت است که جلب
مشارکت جامعة تحت پوشش یک طرح ،آن جامعه را متعهد و
پایبند استفاده از آن میکند.
از دیگر مســائل مورد توجه طــرح  FUMBikeمیتوان به
برنامهریزیهای مکانیابی ایستگاههای سرویس دهنده اشاره
کرد .ایستگاههای دوچرخههای اشتراکی باید یکپارچه با دیگر
مدهای حمل و نقلی ،داراری فواصل مناسب از هم و همچنین
در نزدیکی مراکز رفاهی ،اداری و دانشــگاهی باشند .مطالعات
نشان میدهند که پوشش گسترده اما نا کارآمد سیستمهای
دوچرخههای اشــتراکی بهعنوان عاملی مخرب عمل میکند.
در واقع مقبولیت این سیستم در طول شبکة آن نیست ،بلکه
در کیفیت شبکة آن است .بیان این واقعیت از درجة اهمیت
باالیی برخوردار است که شان و کالس اجتماعی افراد در دانشگاه
میتواند بهعنوان معضلی بازدارنده در خصوص استفاده از این
سیستم پاک و سودمند مطرح گردد .لذا ترغیب دانشجویان به
استفاده از این سیستم را میتوان در استفادههای اولیة سیستم
توسط اساتید و کارمندان جستجو کرد .بسیاری از دانشجویان،
استفادة اساتیدشان از طرح را موثر در استفادة خود میدانند و
به این مسئله توجه میکنند .نهایتا میتوان اینطور متذکر شد
که سیستم دوچرخههای اشتراکی نیاز به نگهداری و تجزیه و
تحلیل همیشگی اطالعات به منظور تغییرات مناسب و پویایی
سیستم دارد .یک طرح بدون بررسی و آنالیز کم کم به حال خود
رها شده و شکست میخورد .امید است با راه اندازی سیستم
 FUMBikeبخش عمده ای از مشکالت آلودگی هوای شهر
مشهد توسط دانشگاه فردوسی مرتفع شود.
*کارشناس ارشد مدیریت شهری و تحلیلگر مسائل
حمل و نقل غیرموتوری

خبر
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتخراسانرضویخبرداد

اعطای  415میلیارد تومان تسهیالت
در سال جاری به  647واحد صنعتی

دنیای اقتصاد -رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :بر اساس گزارشات ارسالی تا تاریخ
 14بهمن ماه سال جاری ،مبلغ 415میلیارد تومان تسهیالت
در سال  96به  647واحد صنعتی پرداخت شده است.
راضیه علیرضایی با اشاره به درصد موفقیت تسهیالت رونق تولید
و انحرافات آن اظهار کرد :تاکنون میزان تسهیالت پرداخت شده
در خراسان رضوی حدود  3.4درصد از تسهیالت پرداختی در
کشــور اســت .عالوه بر آن نیز هم اکنون  316میلیارد تومان،
تسهیالت مربوط به  425واحد در حال بررسی و بعضا مصوب
و عقد قرار داد شــده که به تدریج پرداخت میشود .این مبالغ
مذکور شامل مواردی است که در سامانه بهینیاب ثبت نام شده
و برابر مکاتبات انجام شــده سیستم بانکی ،مبالغ پرداختی به
حوزه صنعت چندین برابر ارقام ذکر شده بوده است .وی با اشاره
میزان تسهیالت رونق تولید پرداخت شده در استان تصریح کرد:
براساس گزارشات ارسالی تا تاریخ  14بهمن ماه سال جاری ،مبلغ
 415میلیارد تومان تسهیالت در سال  96به  647واحد صنعتی
پرداخت شده که از این مبلغ  98میلیارد تومان آن به  212واحد
که عمدتا دارای مشکالت بانکی بوده اند ،پرداخت شده است.
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استاندار خراسان رضوی خبر داد

بهرهبرداری نیمی از پروژههای صنایع فوالدی

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی
گفت :تا ابتدای سال  97نیمی از پروژههای
هدفگذاری شــده در حوزه تولید صنایع
فوالدی استان ،محقق شده و به بهرهبرداری
میرسد.
علیرضــا رشــیدیان اظهار کرد :بر اســاس
برنامهریزیها در ابتدای ســال  97میزان تولید
کنسانتره در استان به بیش از  12میلیون تن و
گندله  13میلیون تن میرسد .وی عنوان کرد:
تاکنون در حوزه تولید کنسانتره در استان سه
واحد احیا ســپاهان با ظرفیت  2/1میلیون تن،
اپال پارسیان با ظرفیت 2/6میلیون تن و شرکت
صنعتی معدنی توسعه ملی با ظرفیت  2/5میلیون
تن بهرهبرداری شده است.

اســتاندار خراســان رضوی خاطرنشان کرد:
پرو ژههای صنایع معدنی فوالد ســنگان هم با
ظرفیــت  5میلیون تن نیز هــم اکنون مراحل
نهایی خود را طی میکند و در نیمه اول ســال
 97به بهرهبرداری میرسد.
رشیدیان گفت :با راهاندازی این واحدها ظرفیت
تولید کنســانتره استان به حدود  12/2میلیون
تن افزایش مییابد کــه رقمی معادل نیمی از
کل ظرفیت  22/7میلیون تنی کنســانتره آهن
در استان است.
وی افزود :در حوزه تولید گندله نیز هم اکنون
دو واحد موجود یعنی صنایع معدنی فوالد سنگان
و اپال پارسیال به بهرهبرداری رسیده که هر یک
ظرفیت تولید  5میلیون تن گندله را دارد .

اســتاندار خراســان رضوی تاکید کرد :واحد
گندلهســازی فوالد خراســان به ظرفیت 2.5
میلیــون تن هــم به انجام رســیده و به زودی
بهرهبرداری میشود و واحد «قائم امید نور» هم
به ظرفیت  6دهم میلیون تن در اوایل سال 97
بهرهبرداری خواهد شد .رشیدیان بیان کرد :با
راهاندازی این دو میزان تولید گندله در اســتان
به  13/1میلیون تن افزایش مییابد که ظرفیت
قابل توجه و ارزشــمندی برای اســتانی است
که در حوزه صنایع فوالدی تا چند ســال قبل
جایگاهی نداشت .وی اضافه کرد :با بهرهبرداری
از این واحدهــا در واقع نیمی از ظرفیت 21/8
میلیون تنی تولید گندله در اســتان به انجام و
بهرهبرداری میرسد.

اســتاندار خراســان رضوی تصریح کرد :در
مجمــوع در کنار دو واحد تولیدی فعال گندله،
پنج طرح نیز بــا ظرفیت  11/8میلیون تن در
استان در دست انجام است که دو واحدها آن به
انجام رسیده و آماده بهرهبرداری است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از تصمیمگیریهای غیر همگرای سازمانهای دولتی انتقاد کرد

گالیهازتصمیماتمنفعلدرحوزهاقتصاد

دنیای اقتصاد -رئیس اتاق بازرگانی ایران
از تصمیمگیریهــای منفعل و غیرهمگرای
ســازمانهای دولتی در کشور در موضوعات
اقتصادی به ویژه صادرات انتقاد کرد و گفت
این یک ایراد بزرگ است.
غالمحسین شافعی در نشست کمیسیون تجارت
اتاق بازرگانی اســتان که با هدف طرح مســائل و
مشکالت صادرکنندگان برگزار شده بود ،گفت :در
حال حاضر هر سازمان و ارگانی در بحث صادرات کار
خودش را میکند و فقط به فکر خود است اما اگر به
طور مثال متولی اصلی امر ،سازمان توسعه تجارت
است  ،حرف اول و آخر را باید این سازمان بزند.
وی خاطرنشــان کرد :معتقدم باید راه فعالیت
صادرکننــدگان را باز کنیــم و در این زمینه فقط
سازمان توسعه تجارت و سازمان صنعت ،معدن و
تجارت اظهار و اعمالنظر کنند.
شافعی با اشاره به مالیات به عنوان مسالهای که
در صدر مشکالت فعاالن اقتصادی قرار دارد ،تصریح
کرد :در اینکه ما به عنوان مردم این کشور و فعاالن

در حال حاضر هر سازمان و ارگانی در
بحث صادرات کار خودش را میکند
و فقط به فکر خود است اما اگر به طور
مثال متولی اصلی امر ،سازمان توسعه
تجارت است  ،حرف اول و آخر را باید
این سازمان بزند

اقتصادی باید به مالیات رسمیت داده و مالیات حقه
دولت را بپردازیم شکی نیست همانطور که باالترین
جریمه و خطای یک فعال اقتصادی در دیگر کشورها
عدم پرداخت مالیات حقه دولت است.
وی به افزایش سهم مالیات استان خراسان رضوی
در هر ســال اشــاره کرد و گفت :این درحالیست
که مالیات برخی از واحدهای بزرگ اســتان مثل
ایران خودرو که همه ســختیها و آلودگیهای آن
را خراسانیها تحمل میکنند ،در تهران پرداخت
میشــود .این موضوع باید اصالح و سهم مالیاتی
اســتان کاهش یابد .رئیس اتاق بازرگانی ایران در
خصوص مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات هم
اظهار کرد :اینکه بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده
به صادرکننده منوط به زمان پاک بودن حسابهای
مالیاتی او باشد را نمیپذیریم .این مبلغ باید ظرف

یکماه و بدون توجه به بحثهای مالیاتی شــرکت
پرداخت شــود .وی با طرح این سوال که برگزاری
مراسم روز ملی صادرات برای منتخبان چه استفاده
و امتیازی دارد؟ گفت :صادرکنندگان منتخبی که در
بازار داخل کشور کار میکنند با تبلیغات از این مقام
خود استفاده میکنند اما کسانی که در بازار خارجی
کار میکنند هیچ استفادهای از این موضوع نمیبرند.
zتفاوتیبینصادرکنندهنمونهبادیگراناعمالنمیشود

شافعی با تاکید بر لزوم ایجاد رقابتی جدی برای
کسب عنوان نمونه در میان صادرکنندگان اظهار
کرد :در حال حاضر تفاوتی بین صادرکننده نمونه با
غیرنمونه در کشور اعمال نمیشود.
وی درباره اعداد و ارقام جوایز صادراتی و پرداخت
آن نیز گفت :اگر مسئوالن واقعا به این موضوع که
صادرات موتور محرک اقتصاد کشــور است اعتقاد

دارند ،باید برای آن بودجه بگذرانند .بخش صادرات
ما با بودجه ۱۰۰یا ۲۰۰میلیاردی تحریک نمیشود.
شافعی به موضوع ســهم و نرخ منابع بانکی برای
صادرات اشاره کرد و افزود :در مساله تامین نقدینگی
مشکل دیگری داریم که بسیار تعیینکننده است
و آن مشــکل اعتباری است .در گذشته بسیاری از
تاجران کار میکردند و پول خود را بنا به اعتبار طرف
مقابل بالفاصله دریافت نمیکردند اما امروز مقدار
زیادی از این حجم عظیم اعتباری در کار اقتصادی
حذف شــده است .وی یادآور شد :سهم صادرات از
تسهیالت بانکی در سال  ۵.۴ ،۸۵درصد بوده و این
سهم امروز به  ۰.۴درصد کاهش یافته است و این
درحالیست که از لزوم توسعه صادرات میگوییم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از حضور کمرنگ
خراسانیها در مجامع اقتصادی بینالملل و داخل
کشور گفت :هیچ انگیزهای از فعاالن اقتصادی استان
برای حضور در تشکلهایی که در اتاق بازرگانی ایران
تشکیل میشود نمیبینیم و الزم است این حضور
پررنگتر شود.

اینکه بازگرداندن مالیات بر ارزش
افزوده به صادرکننده منوط به زمان
پاک بودن حسابهای مالیاتی او باشد
را نمیپذیریم .این مبلغ باید ظرف
یکماه و بدون توجه به بحثهای
مالیاتی شرکت پرداخت شود

رئیس اتحادیه پوشاک مشهد:

پوشاک در ایام پایانی سال گران نمیشود
دنیایاقتصاد-رئیساتحادیهفروشندگانپوشاکدوختهمشهد
تصریح کرد :در ایام پایانی سال و شبهای عید ،با توجه به شرایطی
که در بازار وجود دارد و با رکود حاکم بر بازار و اجناسی که در سطح
شهر دپو شده ،افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،سیدمهدی لسانطوسی اظهار کرد:
با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و اضافه شدن
تقاضا در بازار هر ســاله تمهیدات ویژهای در این
خصوص اندیشیده میشود .همچنین یکی از وظایف
مهم دولت ایجاد امنیت اقتصادی برای کســبه و
اصناف است تا اصناف با آسودگی خاطر نسبت به
افزایش درآمدها تالش کند و با افزایش درآمدها دولت از قِبَل این موضوع
مالیات بگیرد .متاسفانه علیرغم اینکه اصناف از ابتدای انقالب همه جا پیشرو
و پیشگام بودهاند اما در حال حاضر روز به روز حقوق این صنف تضعیف
شده و با توجه به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال ظلم بزرگی
به اصناف میشود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشاک دوخته مشهد اضافه کرد :همه به
نوعی در بحث عرضه مستقیم کاال در اشتباه مطلق هستیم .نمایشگاه معنای
نمایش دارد و در همه جای دنیا به صورت تخصصی برگزار میشود یعنی
تولیدکنندگان اجناسی را که جدید تولید میکنند در اینگونه نمایشگاهها
نمایش میدهند و عرضه از محل درب کارخانه یا واحدهای صنفی دارای
پروانه شکل میگیرد.
لسانطوسی بیان کرد :یکی از مسایلی که موجب برپایی این نمایشگاهها
میشود ،تنظیم بازار است اما در واقع در برگزاری این نمایشگاهها مردم
را بــه نوعی گول میزنند چون در کنار این نمایشــگاهها به هیچ عنوان
دنیای اقتصاد -مدیر کل دفتر هماهنگی
امور اقتصادی و بینالملل استانداری خراسان
رضوی گفت :در حال حاضر مدیرکل اقتصاد
و دارایی اســتان مسئولیت برگزاری هیات
ماده  ۲۵۱را بر عهده گرفته و از ابتدای سال
 ۹۷فعالیتهای این هیات اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،علی رسولیان با اشاره به آغاز
فعالیت هیات  ۲۵۱مکرر در هر مرکز استان اظهار
کرد :این امر یکی از تفویض اختیاراتی بود که استان

تولیدکننده ،عرضهکننده و مصرفکننده منتفع نخواهند شد زیرا مقابل
تولیدکننده قرار میگیرند یعنی تولیدکننده به هیچ عنوان با قیمتهایی که
اجناس را به نمایشگاه میبرند ،نمیتواند چنین اجناسی تولید کند چون
این اجناس را واسطهها و داللهایی که کار و فعالیت آنها برگزاری همین
نمایشگاههاست ،با قیمتهای یک دهمی خریداری و با قیمتهای  5برابری
میفروشند .مردم نیز با این نگاه که قیمت این اجناس حدود  30درصد
از بازار پایینتر است ،این اجناس را خریداری میکند که کیفیت و کمیت
الزم را از نظر قیمت ندارد.
وی یادآور شد :در ایام پایانی سال نظارت در نوبت صبح و بعد از ظهر
بیشتر صورت میگیرد و اتاق اصناف و سازمان صنعت ،معدن و تجارت هم
وارد عمل می شوند .بازرسیها با توجه به اینکه در ایام آخر سال تقاضا بیشتر
و بازار دارای جنب و جوش فراوانتری است ،با دخالتها و پیشنهادات اتحادیه
شکایتمحور شده است .رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته مشهد
ادامه داد :در حال حاضر بازار رقابتی شده و محصوالت به اندازه کافی در
بازار وجود دارد .در حال حاضر به تعداد هر  20نفر یک واحد صنفی داریم
و نیازی به برگزاری نمایشگاه نداریم.
 6000zواحد صنفی فعال در حوزه پوشاک

لسان طوسی تصریح کرد :هم اکنون  6000واحد صنفی در این اتحادیه
فعال اســت که  4500واحد از این تعداد دارای پروانه دائم است و صدور
پروانه  1500واحد نیز در دست اقدام است .این تعداد واحد قطعا نیاز شهری
همچون مشهد را برآورده میکند .رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته
مشــهد در خصوص واردات کاالهای قاچاق اظهار کرد :تفکر ما این است
که این موضوع باید در مرزها و مبادی ورودی کنترل شود و همانگونه که
در بحث عدم ورود مواد مخدر و مشروبات الکی کنترلهای سفت و سخت

وجود دارد ،باید در این حوزه نیز به همین شیوه برخورد شود.
لسانطوسی گفت :ایران در دهه  50تنها صادرکننده پوشاک بود اما با
دامی که چین بعد از انقالب برای ما پهن کرد و با تدابیری که در جهت
گرفتن بازار پوشاک ما انجام داد ،توانست این بازار را را از ما بگیرد .چین
با روشی ناجوانمردانه تولیدکنندگان ما را یکی پس از دیگری از رده خارج
کرد .وی بیان کرد :از مشهد نیز صادرات داریم اما واحدهای صادرکننده ما
تمایلی برای شناخته شدن ندارند زیرا به محض اینکه مشخص شود ،شخصی
صادرکننده است ابتدا سازمان امور مالیاتی و پس از آن بیمه ،تامین اجتماعی
و سایر موارد به سراغ وی میروند .متاسفانه علیرغم سیاستگذاریهای هر
ساله در حوزههای اقتصادی هیچ حمایتی از تولید اتفاق نیافتاده است.
وی تصریح کرد :در ایام پایانی سال و شب های عید ،با توجه به شرایطی
که در بازار وجود دارد و با رکود حاکم بر بازار و اجناسی که در سطح شهر
دپو شده ،افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت .همچنین جهت بازرسی
گشتهای مشترک را هفتهای دو بار با حضور نماینده اداره اماکن برگزار
میکنیم و با واحدهای فاقد پروانه برخورد خواهد شد .در بازرسیهای اخیر
و با دستور دادستان مشهد لباسهای نامتعارف زیادی از برخی فروشگاههای
سطح شهر جمعآوری شده و نظارت بر مزونها و تولیدیهای زیر زمینی
در دستور کار است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد

آغازفعالیتهیات 251مکررازسالآینده

به طور جدی دنبال آن بود .وی با اشاره به وظایف
این هیات خاطرنشــان کرد :کسانی که از هیات
اختالف مالیاتی رد شدهاند اما شکایت دارند ،این
موارد در یک هیات به نام هیات  ۲۵۱مکرر مطرح
میشود .این هیات متشکل از یک نماینده اتحادیه

یا صنف مربوطه ،یک قاضی از قضات بازنشسته یا
کارشناسان رسمی و نماینده اداره کل امور مالیاتی
استان است .مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
و بینالملل استانداری خراسان رضوی تصریح کرد:
این هیات برای اعتراض فرد رای صادر میکند .اگر

فرد باری دیگر به این رای صادر شده اعتراض داشته
باشد ،دیگر در این هیات اعتراض مسموع نیست.
رسولیان ادامه داد :در گذشته هیات  ۲۵۱مکرر
با دستور وزیر اقتصاد در تهران تشکیل میشد اما
با این مصوبه این هیات در مرکز هر استان تشکیل
میشود که با راهاندازی آن تا حدی تفویض اختیارات
به استانها صورت گرفته است .مسئولیت این هیات
با مدیرکل مالیاتی استان نیست بلکه با مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی استان است.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

صدور  250مجوز ساخت برج در مشهد

ایرنا-سخنگویشورایعالیاستانها
گفت :اداره شهر از محل تراکم فروشی
و شــهر فروشــی ســادهترین و
خیانتبارترین راه است.
امیر شــهال افــزود :شــهرداری دارای
طرحهای جامع و تفصیلی است و در این
طرحها تراکم ساخت و سازها در مناطق مختلف مشخص شده
است .وی اظهار کرد :مدیریت قبلی شهر مشهد با تشکیل ستاد
عالی درآمد در شهرداری با عضویت شهردار ،معاونان شهردار
و شهرداران مناطق مختلف شهر ،به هرگونه انبوهسازی در هر
منطقه شهر با هدف درآمدزایی برای شهرداری اجازه ساخت و
ساز با تراکم زیاد را داده است.
رئیس شورای اسالمی استان خراسان رضوی ادامه داد :تاکنون
مجوز ساخت  250برج در شهر مشهد بدون توجه به عرض و
طول خیابانها و کشش ترافیکی مناطق صادر شده است .وی
گفت :فعالیت این ستاد غیرقانونی بود لذا شورای پنجم شهر
مشــهد این ســتاد را منحل و از تراکمفروشیهای بیضابطه
جلوگیری کرد.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد افزود :تعطیلی این ستاد منجر
به نارضایتی انبوهسازان شد اما برای خوشآمد همه نباید اجازه
داد هر کس در هر نقطه شهر با پرداخت مبلغی هر چه خواست
بسازد .وی اظهار کرد :شهر را نباید از محل فروش آسمان اداره
کنیم و باید به دنبال درآمد پایدار برای اداره شهر بود.

کشف ۲۷میلیاردریالکاالیقاچاقدرمشهد

تسنیم -رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی از کشف بیش از  ۲۷میلیارد
ریال کاالی قاچاق در بازرســی از ۲
دستگاهتریلیدرشهرمشهدخبرداد.
سرهنگ حمید رزمخواه اظهار کرد :روز
گذشــته پلیس آگاهی مرحلهای دیگر از
طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز را سطح شهر مشهد به
اجرا درآورد .وی تصریح کرد :در این راستا یکی از تیمهای اداره
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با کنترل نامحسوس مبادی ورودی
شــهر مشهد به  2دستگاه تریلی مشــکوک و آنها را با عالئم
هشداردهنده متوقف کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی افزود :کارآگاهان
پلیس آگاهی پس از بررسی مدارک رانندهها ،در بازرسی از این
 2خودرو تعداد  12هزار و  147عدد انواع لوازم و سرویســهای
بهداشتی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند.
سرهنگ رزمخواه با اشاره به اینکه ارزش کاالهای قاچاق 27
میلیارد و  300میلیون ریال برآورد شده است ،خاطرنشان کرد:
برابر دستور مقام قضائی خودروها توقیف و سه فرد متخلف پس
از تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شدند.

 ۱۲۹کیلومترراهروستایی
در خراسان رضوی احداث میشود

مهر-مدیر ساخت و توسعه راههای
اداره کل راه و شهرســازی خراسان
رضوی از عقد قرارداد برای ساخت
 ۱۲۹کیلومتر راه روستایی در استان
خبر داد.
محمد پارســا اظهار کرد :از ســال ۹۲
تاکنون در حوزه ســاخت و توسعه راهها برنامهریزی کردیم تا
ساالنه حداقل  ۳۰۰کیلومتر از پروژهها را به اتمام برسانیم .وی
افزود :طول کل راههای اســتان  ۱۴هزار و  ۱۵۲کیلومتر است
که راههای آسفالت  ۷هزار و  ۳۹۰کیلومتر است و برای ساخت
 ۱۲۹کیلومتر راه روستایی قرارداد بسته شده و  ۱۲۸کیلومتر
دیگر هم در حال مناقصه است.
مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضوی گفت :همچنین تاکنون  ۹۳،۲۲درصد راه روســتاهای
باالی  ۲۰خانوار اســتان آسفالت است که  ۱،۲درصد بیش از
میانگین کشوری است .وی با اشاره به اعتبار مصوب سال جاری
برای راههای روستایی افزود :اعتبار آن  ۵۵۸میلیارد ریال است
اما تخصیص اعتبار به مبلغ  ۹۲میلیارد ریال است و حدود ۷۰
درصد نقشــه راه و برنامهریزی که انجام دادیم در سال جاری
محقق شده است .پارسا با اشاره به مشکالت این حوزه گفت:
 ۷۳میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران روستایی در استان ،یکی
از مشکالت مالی است.

افزایش صادرات کاال از گمرک دوغارون

ایرنا -مدیر کل گمرک دوغارون گفت :صادرات کاال
از این گمرک طی  10ماه امسال نسبت به مدت مشابه
پارسال از نظر ارزش  14درصد و از نظر وزن  24درصد
افزایش داشت.
محمد کوهگرد افزود :طی  10ماه امسال یک میلیون و 519
هــزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و  224میلیون دالر از این
گمرک صادر شد .وی اظهار کرد :در این مدت ترانزیت خروجی
از گمرک دوغارون نیز  906هزار تن کاال به ارزش سه میلیارد
و  48میلیون دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
از نظر وزن  25درصد و از نظر ارزش  26درصد افزایش داشت.
وی گفت :روزانه یکهزار دستگاه کامیون از مرز دوغارون تردد
میکنند که در صورت بهبود زیر ساختها ،تامین امکانات رفاهی
و تجهیزات مورد نیاز فعاالن اقتصادی ،تردد کامیونها تا  2برابر
افزایش مییابد .گمرک دوغارون در  18کیلومتری شهر تایباد
در شــرق خراسان رضوی قرار دارد .این گمرک یک سوم نیاز
بازارهای افغانستان را تامین میکند و 50درصد صادرات خراسان
رضوی نیز از این مرز انجام میشود.

