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یادداشت

لزوم تدوین بسته حمایتی برای حمایت از تولید داخلی
حسین محمودی خراسانی*
موانعی جدی بر سر راه تولید ملی وجود دارد و تحقق
شعار سال منوط به این است که همه به وظایف خود
درتولید ملی درست عمل کنند .مالیات بر ارزش افزوده،
مشکالت درباره تامین اجتماعی و نرخ سود تسهیالت
بانکی از عمدهترین موانع موجود بر سر راه تولید است
که امید میرود شرایطی فراهم شود که با اصالح قوانین
از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود .از طرفی ،کاالهایی که مشابه ایرانی
دارند ،نباید وارد کشــور شوند اما متاسفانه باز هم شاهد واردات این کاالها
هستیم به این صورت که از روزنههایی که در قانون داریم ،استفاده میکنند
و قانون را دور میزنند .دولت برای حمایت از تولید داخلی باید یک بسته
حمایتی مناسب را تدوین کند و به صورت هماهنگ به مرحله اجرا درآورد
و جلوگیری از واردات غیرضروری یکی از این راهکارهاست که میتواند در
مسیر تولید و سرمایهگذاری بسیار راهگشا باشد اما متاسفانه برندهای زیادی
از کاالهای خارجی امروز در سطح بازار داخلی خودنمایی میکند که توان
تولید بسیاری از این اقالم در کشور وجود دارد .هدایت نقدینگی جامعه به
سمت بخشهای مولد از دیگر گزینههای کلیدی برای رشد تولید و توسعه
سرمایهگذاری در مملکت است؛ در حال حاضر نقدینگی کشور در مسیرهای
واقعی خود به مصرف نمیرسد و متاسفانه به یک معضل بزرگ در اقتصاد
تبدیل شده است .نقدینگی جامعه نه تنها در بخشهای واقعی مورد استفاده
قرار نمیگیرد بلکه جذابیت فعالیتهای تولیدی را نیز از بین برده است و با
توجه به این مساله و بسترهای موجود در بازارهای استان ،امیدواریم با حمایت
از تولیدکنندگان داخلی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به آنها ،شاهد رونق
چرخــه تولید شــویم .همچنین خریــداری کاالهای خارجی از ســوی
مصرفکننــدگان با وجود کاالهای باکیفیت داخلی در حقیقت خیانت به
اقتصاد داخلی کشور بوده و الزم است خرید کاالهای داخلی به عنوان یک
فرهنگ در جامعه نهادینه شود .شرکتهای تولیدی نیز باید در راستای جلب
اعتماد مشتریان کاالهای باکیفیت و مرغوب تولید کرده و زمینه رضایتمندی
مصرفکنندگان را فراهم کنند .حمایت از حقوق مصرفکنندگان از سوی
تمامی دستاندرکاران تولید ضروری است و توجه به ذائقه مصرفکنندگان
در تولید کاالها ضروری اســت؛ مصرفکننده حق دارد از حقوق خود دفاع
کند و از خرید کاالهای بیکیفیت و نامرغوب خودداری کند .نباید فراموش
کنیم که ســالم بودن زنجیــره تولید و تولید کاالهای باکیفیت ســبب
رضایتمندی مصرفکننده میشود و فراهم کردن رضایتمندی مصرفکننده
سبب افزایش سود شرکت تولیدی میشود.
* نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی

یادداشت

حمایت و حاکمیت قانون در حوزههای
تجاری ،اقتصادی و سرمایهگذاری
محمد بخشی محبی*بخش دوم
عوامل و موانع عدم موفقیت توسعه سرمایهگذاری
داخلی و خارجی در کشور
 -1عدم تدوین صحیح قوانین:
به دلیــل دارا بودن حجم انبوه قوانین در حوزه
اقتصاد و سرمایهگذاری ،از نظر کمیتی مشکلی
نداریم بلکه حتی اگر بگوییم با انباشت قوانین مختلف و بخشنامهها و
دستورالعملهایی که بعضاً متضاد هم هستند مواجهیم ،اغراق نکردیم.
اما مشکل از آنجا شروع میشود که در تدوین این قوانین مسیر صحیح
طی نمیشود به طوریکه ماهیت این قوانین اکثرا ً ریشه در تفکرات
دولتی مدیران و کارشناسان این بخشها داشته است .در واقع همواره این
قوانین در قالب پیشنویس لوایح و طرحها توسط کارشناسان و مدیران
دولتی آماده شده ،در جلسات کمیسیونهای مختلف دارای جایگاه
قانونی ،بدون حضور بخش خصوصی و مدیران و کارآفرینان و یا حضور
اندک و کمرنگ آنها به بحث گذاشته میشود و نهایتاً پیشنویسهای
مذکور بدون تغییر یا اندکی تفاوت با متن اولیه به قانون و مصوبه تبدیل
میشوند .پرواضح است که نتیجه این قبیل قوانین جز ناکارآمدی و
تبدیل شدن به موانع به جای تسهیل در حوزه کسب و کار چیز دیگری
نمیتواند باشد .استفاده مکرر و انبوه از عبارات «کارفرما مکلف است»در
قانون کار« ،مودی مکلف است » در قانون مالیاتها« ،تسهیالت گیرنده
مکلف است » دربخشنامهها و قراردادهای بانکی « ،بیمهگذار مکلف
است» در قوانین بیمه « ،صادرکننده مکلف است» در قوانین گمرکی»
و غیره که در قوانین ما بســیار مشهود است دلیلی بر این مدعاست.
حال آنکه چنانچه این قوانین در راستای حمایت از بخش خصوصی
و با مشارکت آنها تدوین میشد اکنون شاهد فراوانی عبارت « دولت
مکلف است» « ،بانک مکلف است «« ،سازمان امورمالیاتی مکلف است»،
«گمرک مکلف است » و ...بودیم  .نکته دیگر اینکه بعضاً دستگاههای
دولتی متولی قانون یا مراجع صدور دستورالعمل با بیخبری از یکدیگر
به طور مستقل با نگرش جزیرهای و بخشی به منافع خود با نگاه دولتی،
به وضع قوانین و تکالیف میپردازند .به همین دلیل اســت که شاهد
قوانین و تکالیف بعضاً متضاد ،مبهم و حتی ضد توسعه و سرمایهگذاری
در کشور هستیم  .جهان توسعهیافته امروز در اداره اقتصاد و توسعه
سرمایهگذاری به یک باور ارزشمند دست پیدا کرده است و آن اینکه
هیچ قانونی را وضع نمیکند مگر آنکه آن قانون یا تکلیف با مشارکت
گسترده و نهایتاً ائتالف و اعتقاد کارآفرینان و صنعتگران و دستکم
رضایت نسبی آنها تدوین شده باشد.
این یک امر واضح است که قانون یا مصوبه یا دستورالعملی که مشارکت
ذینفعان و حمایتهای آنها را در کنار خود نداشــته باشــد اثرگذار و
کارآمد نخواهد بود .موارد متعددی از این قوانین و بالاثر بودن آنها در
کشور وجود دارد بهعنوان مثال اگر نگاهی به قانون رفع موانع تولید
بیاندازیم مشــخص میشود که این قانون اکثرا ً بیان و تکرار قوانین و
بخشنامههای موجود قبل از خود بوده و در اصل حرف جدیدی نداشته
و جالب اینجاست که خود این قانون نیز به دالیلی که ذکر شد علیرغم
نامش به رفع موانع تولید کمکی نکرده است و بسیاری از بندهای آن
در مرحله اجرا معطل ماندهاند.
ادامه در صفحه 4

ضمیمه استانهای خراسـان

مسئوالن دولتی و فعاالن اقتصادی از تالش
برای توسعه صادرات غیرنفتی میگویند

به 
دنبال
بازارهایجدید

دنیایاقتصاد-اهمیتصادراتدررشدوتوسعهاقتصادیبرکسیپوشیدهنیست
و در این زمینه گزارشهای مختلفی منتشر کردیم .اما نامگذاری سال 97با عنوان
حمایت از کاالی ایرانی ما را بر آن داشــت تا این بار به سراغ تاثیر توسعه صادرات
غیرنفتی بر تحقق شعار سال برویم .سالهاست که کارشناسان اقتصادی بر لزوم
توسعه صادرات غیرنفتی برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر تاکید میکنند.
صادرات نفتی بیش از 60درصد ارزش صادرات ایران را شــامل میشود و صادرات
غیرنفتی شامل کاالهایی است که بر پایه نفت نبوده و تقریبا تمام صادرات استان
خراسانرضویدرایندستهقرارمیگیرد.توسعهصادراتغیرنفتیبهمعنییافتن
بازارهای هدف بیشــتر برای صادرات این کاالها و در نتیجه افزایش تقاضا و تولید
بیشترکاالهایداخلیاستوطبیعتاهدفگذاریمسئوالنوفعاالناقتصادیبرای
افزایشصادراتاینکاالتاثیرکمیدرتحققشعارسالنخواهدداشت.بایدببینیم
دستگاههای اجرایی چه برنامهای برای توسعه صادرات غیرنفتی و حل مشکالت
پیشرویصادرکنندگاندارند.
صفحه 3

اظهارات رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی
درباره میانگین اشغال هتلها در ایام نوروز امسال:

 60درصدظرفیتهتلهایمشهداستفادهشد
صفحه 4

استعفای معاون سیاسی ،اجتماعی استانداری خراسان رضوی
در گفتوگو با نماینده مجلس و فعاالن سیاسی بررسی شد

ماندنیارفتنمعاونسیاسیاستاندار

دنیای اقتصاد -در هفته گذشته اخباری مبنی
بر استعفای معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی
استانداری خراسان رضوی در فضای مجازی
منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس ،فعاالن سیاسی
و دانشجویی با ارزیابی مطلوب عملکرد معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی اســتاندار خراسان رضوی تاکید
کردند که در این مدت احزاب ،تشکلهای سیاسی و
سازمانهای مردم نهاد در استان تقویت شدهاند .ایجاد
خانهاحزاب،افتتاحنخستینخانهتشکلهایاجتماعی
غیردولتی(خانه سمنها) در خراسان رضوی و ایجاد
پارلمان مشورتی بانوان در مرکز استان و شهرستانهای
خراسان رضوی از شاخصترین اقدامات حسینی در
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری بوده
است .یک عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با
تایید استعفای معاون سیاسی استاندار گفت :دلیل
این استعفا مشخص نیست ،ظاهرا استعفایی ناخواسته
بوده که علت آن مربوط به تهران است .حمید گرمابی
همچنین با اشاره به جلسه نمایندگان استان که در
همین رابطه با ســخنگوی وزارت کشور برگزار شد
خاطرنشان کرد :ما در حال پیگیری هستیم تا وی در
سمت خود باقی بماند .تمایل به تغییر دکتر حسینی
از ســوی وزارت کشور است و استاندار در این رابطه
چنین خواسته و تمایلی ندارد .نماینده مردم نیشابور
در مجلس شورای اسالمی و عضو فراکسیون امید با
ارزیابی مثبت از عملکرد حسینی ،ایجاد پارلمان زنان
را یکی از حرکتهای قابل تمجید او برشمرد و افزود:
به نظر من تغییر معاون سیاســی استاندار ضرورتی
نــدارد ،زیرا وی در حال انجام وظایف خود اســت و
مدت زیادی هم نیست که معاون سیاسی شده است.
zگزینه بهتری برای معاونت سیاسی استانداری
وجود ندارد

محمدصادق جوادیحصار ،عضو شورای مرکزی
حزب اعتماد ملی با بیان اینکه حضور حســینی در
معاونت سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استان خراسان
ناموفق جلوه نکرده است ،عنوان کرد :حتما عملکرد
آقای حســینی برای بخشهایی قانعکننده نبوده یا
محصول شرایطی است که باید رصد شود ،این سوال
مطرح است که آیا این استعفا برای این صورت میگیرد
که وی را تنزل مقام داده باشند یا وجودش در وزارت
کشور نیاز نبوده است .این سواالتی است که وزارت
کشور و مسئوالن ذیربط باید پاسخ دهند.
این فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره به عملکرد
معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی گفت :بسیاری
از گروههــا عملکرد وی را در حوزه تغییر و تحوالت
مدیریت سیاسی رضایتبخش ارزیابی نمیکردند و
معتقد بودند که او باید فعالتر عمل میکرد و برخی
شخصیتهای سیاسی که باید در مقامات فرمانداریها

و بخشــداریها به کار گرفته میشــدند را استفاده
میکرد ،شاید توقعات آنها در حدی بوده که حسینی
نتوانســته برآورده کنــد .در مجموع توقعات بخش
سیاسی و معطوف به مدیریت استان پاسخ مثبتی در
این فاصله دریافت نکرده است و شاید عدهای قصد
داشــتند که این موضوع را به حساب آقای حسینی
بگذارند .محمد صابریان ،مســئول سیاسی سازمان
جوانان مجمع نیروهای خط امام(ره) در خراســان
رضوی نیز در همین رابطه با بیان اینکه گزینه بهتری
برای معاونت سیاسی استانداری وجود ندارد ،عنوان
کرد :من علت را نمیدانم ،اگر بحث ارتقا شخصی است
که ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم ،افراد در زمانی که
میتوانند سمت باالتری داشته باشند در سمت کنونی
خود بمانند اما اگر بحث ناکارآمدی و تغییر و بهبود
وضع استان است که من فعال گزینهای در سطح وی
نمیبینم .وی در خصوص عملکرد دکتر حسینی،
اظهار کرد :در حوزه سیاســی در تقســیمات اداری
اتفاقات خوبی افتاده و مدیرانی که در این مدت تغییر
کردند بیشتر همراه دولت بودند و در سال  96شاهد
انتخابات خوب و سالمی بودیم .در بحث اجتماعی نیز
وی در کاهش آسیبهای اجتماعی در حال فعالیت
و پیگیری است و همچنین توانسته از ظرفیتهای
سمنها و انجمنهای اسالمی به خوبی استفاده کند.
جواد آرینمنش ،رئیس خانه احزاب استان خراسان
رضوی نیز در این رابطه عنوان کرد :تغییر و تحوالت
مشکلی را حل نمیکند ،مگر آنکه با هدف مشخصی
صــورت گیرد ،اگر صرفا بدون مقدمه یا بر اســاس
فشارهای بیرونی و سلیقه افراد و گروههای خارج از
مجموعــه بخواهد تغییر و تحولی صورت گیرد ،این
امر مثبت نیست.
این فعال سیاســی اصولگرا بیان کرد :حســینی
اقداماتی را در زمینه توسعه سیاسی ،تقویت احزاب،
تشــکلها و نهادهای مردم نهاد در دو سال گذشته
داشت ه است؛ از جمله اقداماتی که وی پیگیر آن بوده،
ایجاد خانه احزاب و تشکلها بوده است که بیش از
 1000تشکل ،نهاد NGO،و حزب سیاسی در دوران
مدیریت ایشان سازماندهی شده و خانه احزاب نیز مورد
حمایتش بوده است.
با توجه به رضایت نسبی نمایندگان مجلس ،فعاالن
سیاسی و دانشجویی از عملکرد حسینی در معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی
و بیان این نکته که این گویا این استعفایی ناخواسته
بوده است ،مسئوالن وزارت کشور باید به این سوال
پاسخ دهند که آیا دولت به دنبال تغییر سیاست در
معاونتهای سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداریها
است و در این رابطه سیاست جدیدی را در پیش گرفته
یا این تغییرات به زعم دولت به دلیل کم کاری مدیران
استانی صورت میگیرد؟

استعفایمعاونسیاسی،اجتماعیاستانداریخراسانرضویدرگفتوگوبانمایندهمجلسوفعاالنسیاسیبررسیشد

ماندن یا رفتن معاون سیاسی استاندار

تجمعکارگرانکارتنمشهد
مقابلاستانداری
صفحه 2

محمدباقرنوبختدرمشهد:
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خبر
خراسان شمالی

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی  ۱٣٧شهرداری مشهد در بازدید خبرنگاران از این مرکز:

 ،137اورژانس شهری است

استاندار:

متوسطدرآمدسرانهمردمخراسانشمالی
پاییناست
دنیای اقتصاد -استاندار خراسان شمالی
گفت :متوسط درآمد سرانه مردم خراسان
شمالی پایین است.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا صالحی در نشست
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال
جاری گفت :قرار گرفتن خراســان شــمالی در
جایگاه نخست نرخ مشارکت اقتصادی و رتبه چهارم جدول پایینترین
نرخ بیکاری در ســال  ۹۶براساس شاخصها و معیارهای تعریف شده
سالهای گذشته کشور است بنابراین انتقاد افراد به آمار و ارقام اشتغال
ایجاد شده ،نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی استان در واقع باید
انتقاد به شاخصها باشد.
وی افزود :عملکرد استان بر اساس شاخصهای کشوری ارزیابی و اعالم
میشود که بر این اساس افراد ضمن پذیرش رتبههای پایین استان در
برخی شاخصها باید جایگاههای خوب استان در دیگر شاخصها را نیز
قبول داشته باشند.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر این که مخالفتها و نقدها را محرک
مدیران اجرایی استان میدانیم حتی اگر مبانی مخالفت آمار اشتباهی
باشد که به دســت افراد منتقد رسیده باشد ،افزود :در بحث مقایسه
شاخصهای عملکرد استانها دو دستورکار مطرح است؛ نخست ارزیابی
استانها با یکدیگر در همان شاخص و دیگری مقایسه عملکرد کنونی
استان نسبت به مدت زمان مشابه گذشته باز هم در همان شاخص است.
صالحی ادامه داد :ضمن اعالم ایجاد افزون بر  12هزار فرصت شغلی
ثبت شده در سامانه رصد در سال گذشته برای استان ،تاکید داریم باید
در کنار حفظ ضریب جینی خوب ،نرخ بیکاری پایین و نرخ مشارکت
اقتصادی باالی اســتان نســبت به میانگین کشوری ،توجه کنیم که
متوســط درآمد سرانه مردم خراسان شمالی پایین است و باید تالش
شــود این شاخص نیز بهبود یابد .وی گفت :کسب رتبه نخست نرخ
مشارکت اقتصادی سه فصل متوالی توسط خراسان شمالی مایه افتخار
استان است و دوباره تاکید میکنم عملکرد استان با شاخصهای کشوری
ارزیابی میشود بنابراین انتظار داریم تا در فضای همدلی و همراهی ،اظهار
نظرات ،نقدها و مخالفتها بتوانیم با کمک هم مشکالت اقتصادی استان
را برطرف کنیم .صالحی خطاب به مدیران بانکهای عامل استان تاکید
کرد :بانکها حق شکایت مستقیم از واحدهای تولیدی را به دادگستری
ندارند و در صورت بروز اختالف باید به حوزه معاونت اقتصادی استانداری
برای حل مشکل مراجعه کنند .وی تاکید کرد :عدم مراجعه متقاضیان
به بانکها برای دریافت تسهیالت مصوب در کارگروههای تخصصی به
ویژه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان باید توسط بانکهای عامل
به دستگاه اجرایی ذیربط اعالم شود و تاکید دارم اگر دستور عملی دیر
برای بانکها ابالغ شود ،تسریع در روند اجرایی شدن آن بر عهده بانکهاست.
صالحیادامهداد:طینشستتخصصیعدمپرداختتسهیالتمصوب
کارگروههای تخصصی به ویژه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
در سال گذشته علتیابی شود.

60درصدقناتهایخراسانشمالی
بهمرزخشکیرسیدهاست

دنیای اقتصاد -مدیر امور آب و خاک و فنی
ومهندسیسازمانجهادکشاورزیخراسان
شمالی با بیان اینکه خشکسالیهای اخیر
آبدهی قناتها را  20درصد کاهش داده است،
گفت :هماکنون  60درصد از قناتهای استان
به مرز خشکی رسیده است.
به گزارش ایرنا ،بهروز عربی اظهار کرد :قنات خشک شده قابلیت احیا
و مرمت ندارد و تنها بارندگیهای بسیار موثر میتواند از خشکی قناتها
جلوگیری کند .خراسان شمالی  629رشته قنات به طول بیش از 500
کیلومتر دارد که بیشترین آن در شهرستانهای اسفراین و شیروان و
کمترین آن هم در راز و جرگالن و بجنورد است.
وی با بیان اینکه میزان اســتحصال ساالنه آب قناتهای استان در
سال  83 ،93میلیون متر مکعب بوده است ،گفت :کاهش بارندگی و
خشکسالیهای چند سال اخیر استحصال آب در قناتها را به  75میلیون
متر مکعب کاهش داده اســت .عربی با بیان اینکه ساالنه یک میلیارد
متر مکعب آب از منابع مختلف استحصال میشود ،افزود 10 :درصد
این میزان آب از قناتها تامین میشــود .مدیر امور آب و خاک و فنی
و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت 70 :درصد
معادل  700میلیون متر مکعب آب اســتحصالی در بخش کشاورزی
استفاده میشود .وی گفت :هماکنون کشاورزان به این نتیجه رسیدهاند
که قنات یکی از بهترین و ارزانترین منابع آبی است که در چند ساله
اخیر برای احیا و مرمت این منابع آبی تالش زیادی شده است.
خراسان شمالی  ۱۱دشت دارد که هشت دشت آن دشتهای ممنوعه
و ممنوعه بحرانی است .استان  28هزار کیلومتر مربعی خراسان شمالی
بیش از  344هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی دارد که به علت کاهش
نزوالت جوی با مشکل کم آبی مواجه شده است.

خبر
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zسال  88نقطة عطفی در توسعة مرکز ارتباطات
مردمی شهرداری مشهد

دانش خاطرنشان کرد :مرکز 137فعالیت خود را در
ابتدای دهة هفتاد تنها با یک کارشناس و پاسخگویی
و دریافت کمتر از  30تماس ورودی روزانه آغاز کرد
تا اینکه در ســال  88نقطة عطفی در فعالیت مرکز
 137ایجاد شد.
این مقام مســئول تصریح کرد :سال  88ساختار
سازمانی 137شکل گرفت و رسیدگی به درخواستها
براساس استانداردهای خاصی همراه شد.
سرپرست اداره اطالعیابی ادارهکل روابط عمومی
و امور بینالملل شهرداری مشهد ادامه داد :پیش از
سال  88گردش پیامها به شیوة دستی انجام میشد
که تحلیل اطالعات را دشوار میکرد ،اما از سال 88
به بعد ،سرعت گردش پیام برای دریافت ،پاسخگویی
و پیگیری افزایش قابل مالحظهای پیدا کرد.
دانــش با بیان اینکه چنانچه شــهروندان نکاتی
پیرامون مسائل شــهروندی دارند یا خواستار ارائه
پیشنهادات و انتقادات خود به شهرداری هستند ،مرکز
 137آمــادة دریافت پیامها و انعکاس آن به مدیران
مربوطه است گفت :تمام مسائل شهروندان در قالب
 44دسته موضوع تقسیمبندی و این موضوعات نیز
به  360زیر موضوع دیگر منشعب میشود.
وی با اشاره به این مهم که اطالعات و آرشیو موجود

بیشترین مسائل مطرح شده توسط
شهروندان بهترتیب در حوزههای رفت
و روب ،سد معبر ،فضای سبز ،ساخت و
ساز و آسفالت است

معاونوزیرکارخبردربیرجندداد:

«zرفت و روب» بیشترین موضوع مطرح شده با137

طبق نظرسنجیهای انجام شده این مرکز توانسته باالی  81درصد رضایت مردمی را جلب کند

ضحیزردکانلو
دنیایاقتصاد-سرپرستادارهاطالعیابیادارهکلروابطعمومیوامور
خبرنگار
بینالملل شهرداری مشهد با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی 137
بستری برای نظارت بر عملکرد مدیریت شهری است ،گفت :این مرکز میتواند یک اورژانس
شهری تلقی شود .مهدی دانش در جمع خبرنگارانی که به بازدید مرکز ارتباطات مردمی137
رفته بودند ،گفت :سال گذشته 309هزار و 245تماس ورودی در این مرکز ثبت شده است که
 217هزارو 852تماسپسازپیگیریازطریقمســئوالنشهریو 170هزارو 942تماسدر
لحظه پاسخ داده شده اســت .وی با بیان اینکه این مرکز دارای 30خط ورودی است و روزانه
حدودهزارتماسرادریافتمیکند،میانگینمدتمکالماتمرکز137باهرشهروندرا2دقیقه
و 30ثانیهاعالموتصریحکرد:درمجموعسالگذشتهشهرداریمشهد 12هزارو 855ساعت
شنوندةشهروندانبودهاست.

در مرکز  137زمینة تحلیل و بررسی مسائل شهری
را فراهم میآورد ،گفت :این اطالعات میتواند ورودی

خوبی برای پروژههای شهری و برنامهریزی پیرامون
آنان تلقی شود.

دانش در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان
کرد :بیشترین مسائل مطرح شده توسط شهروندان
بهترتیب در حوزههای رفت و روب ،سد معبر ،فضای
سبز ،ساخت و ساز و آسفالت است.
وی ادامه داد :منطقه  2مشهد نیز به لحاظ وسعت
و جمعیت دارای بیشترین پیام ارتباطی برقرار شده
از ســوی شهروندان با مرکز  137است و پس از آن
مناطــق  3و  9در رتبههای دوم و ســوم ارتباطات
مردمی هستند.
این مقام مسئول در ادامة ارائة آمارهای این مرکز
در سال  96گفت :معاونت خدمات و محیط زیست
شهری ،معاونت فنی و عمران ،معاونت شهرسازی و
معاونت حمل و نقل و ترافیک به ترتیب بیشــترین
پیامها را در مرکز مردمی  ۱٣٧داشتهاند.
دانش در پایان ســخنان خود در پاسخ به سوال
خبرنگار دنیای اقتصاد مبنی بر میزان رضایت مردم
از عملکرد 137گفت :طبق نظرسنجیهای انجام شده
این مرکز توانسته باالی  81درصد رضایت مردمی
را جلب کند .وی یادآور شــد شهروندان میتوانند
از طریق موبایل ،مراجعه به سایت ،صندوق پستی،
ایمیل و مراجعه حضوری با این مرکز در ارتباط باشند.

معاونت خدمات و محیط زیست
شهری ،معاونت فنی و عمران ،معاونت
شهرسازی و معاونت حمل و نقل و
ترافیک به ترتیب بیشترین پیامها را در
مرکز مردمی  ۱٣٧داشتهاند

محمدباقرنوبختدرمشهد:

ردیف زیارت در بودجه امسال احیا شد

دنیای اقتصاد -معــاون رئیس جمهوری و
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور گفت:
ردیف زیارت امسال در بودجه احیا شده و تالش
میکنیم از اعتبارات ملی و استانی هم به این امر
اختصاص دهیم .
محمدباقر نوبخت در حاشــیه جلســه شورای
برنامهریزی و توسعه استان خراسان رضوی در گفتگو
با خبرنگاران اظهار کرد :این استان عالوه بر جمعیت
چند میلیونی خود حجم گستردهای از زائران داخلی
و خارجی را نیز پذیرایی میکند از اینرو باید بیش
از اعتباراتی که یک استان به طور متعارف از بودجه
عمومی دارد برای این خطه در نظر بگیریم .

وی در موضوع کشفرود و حاشیه شهر گفت:
تالش میکنیم در توافقهای سفر رئیس جمهوری
هم کشفرود و هم حاشیه شهر را ببینیم.
تاکنون برای حاشــیه شهر  109میلیارد تومان
پرداخت کردیم البته ظرفیت بزرگی برای بهسازی
در این منطقه وجود دارد .
نوبخت با اشــاره به طــرح بازآفرینی بافتهای
فرسوده به عنوان یکی از برنامههای امسال دولت
افزود :حاشیه شهرها یکی از محورهای این طرح
است که در برنامههای مقابله با آسیبهای اجتماعی
کــه همواره با حضور مقام معظم رهبری پیگیری
میشود 450 ،میلیارد تومان برای کاهش آسیبهای
اجتماعی مصوب شد که به طور قطع حاشیه شهر
مشهد به دلیل اهمیت و حساسیت از آن استفاده
میکند.
وی ادامه داد :برای کشفرود هم هر چند تاکنون
 14تا  15میلیارد تومان پرداخت شده باز هم با توجه
به ظرفیت خوب این منطقه برای استفاده از پساب
آن برای بخشهای کشاورزی و جمعآوری روان آبها
از سطح و جلوگیری از خسارت به مردم ،دولت خود
را متعهد میداند هم راجع به کشفرود و هم حاشیه

شهر بیش از گذشته اقدام کند .
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد :در سفر
قبلی رئیس جمهوری و هیات دولت به استان 723
میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای مختلف استان
تعهد و توافق شد و بیش از  1300میلیارد تومان
پرداخت شد اما در نهایت برای تکمیل این طرحها
این رقم به دو هزار و  21میلیارد تومان افزایش یافت
و دو هزار  200میلیارد تومان هم پرداخت شد .
نوبخت تصریح کرد :هنوز معتقدیم برای اتمام این
طرحها  300تا  400میلیارد تومان دیگر نیاز است .
 zاز سالمت نظام اداری دفاع میکنیم

وی در پاســخ به ســوالی در زمینه بازداشــت
مدیــران اســتان با بیــان اینکه با هر نــوع امر
غیرقانونــی و فســاد برخورد و مقابلــه خواهیم
کرد ،گفــت :از ســوی دیگــر با مدیرانــی که با
ســامت و صداقت فعالیت دارند ،دفاع میکنیم.
نوبخت افزود :تردیدی ندارم که اســتاندار که از
مدیران باتجربه نظام مدیریتی کشور است ،موضوع
را دنبال میکند .وی اظهار کرد :هنوز از جزئیات و
کم و کیف آن مطلع نیستم؛ البته گزارش اجمالی

در اختیار است و ما از سالمت نظام اداری دفاع کرده
و برای آن فعالیت میکنیم.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد :همه دشمنان
ما در منطقه و غرب کمر همت به تضعیف انقالب
اسالمی بستهاند و قدرتهای زورگو نیز از هیچ چیز
در این راستا مضایقه نمیکنند از اینرو باید بیش از
پیش در کنار هم باشیم و نسبت به تقویت مدیران
کشور در عمل به قانون گام برداریم.

نوبخت :حاشیه شهرها یکی از
محورهای این طرح است که در
برنامههایمقابلهباآسیبهایاجتماعی
که همواره با حضور مقام معظم
رهبری پیگیری میشود 450،میلیارد
تومان برای کاهش آسیبهای اجتماعی
مصوب شد که به طور قطع حاشیه شهر
مشهد به دلیل اهمیت و حساسیت از
آن استفاده میکند

مدیرعاملمجتمعفوالدخراسان:

 10درصد درآمد مالیاتی استان را تامین میکنیم

دنیای اقتصاد ،گــروه بنگاهها -مدیرعامل
مجتمع فوالد خراســان گفت :این مجتمع 10
درصددرآمدهایمالیاتیاستانخراسانرضوی
را تامین میکند.
به گزارش ایرنا ،سید حسین احمدی سلیمانی
در نشســت خبری با اصحاب رسانه افزود :میزان
فروش محصوالت این مجتمع در ســال گذشته
 18هزار میلیارد ریال و مالیات بر ارزش افزوده آن
یک هزار و  800میلیارد ریال بود .وی اظهار کرد:
درآمد این مجتمع از سال  90تا  96حدود سه برابر
شده و جمع کل مالیاتهای پرداختی با احتساب
مالیات بر ارزش افزوده فروشــها نیز در این مدت
پنج برابر شده است.
وی گفت :در راستای سیاستهای حمایتی دولت
فقط از معافیتهای مالیات صادرات استفاده کرده
و معافیت مالیاتی دیگری نداشت هایم.
احمدی سلیمانی افزود :در این مدت ظرفیت
واحد احیای این شرکت  2برابر و خط گندلهسازی

وارد مدار شده و امسال نیز میزان فروش این مجتمع
افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه امروز یکی از چالشهای پیشرو
بحران آب است اظهار کرد 40 :درصد از آب مصرفی
این مجتمع از طریق چاههای عمیق و  60درصد از
آب سد بار تامین میشود.
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان گفت :بر اساس

آمار مسئوالن امور آب نیشابور ،یک هزار و 900
حلقه چاه آب در دشت نیشــابور وجود دارد که
سرجمع آب استحصالی از این چاهها  550تا 600
میلیون متر مکعب در سال است و مقدار آبی که
در این مجتمع مورد استفاده قرار میگیرد  2و نیم
میلیون متر مکعب در سال بوده که کمتر از نیم
درصد آب استحصالی از چاههای این دشت است.

وی افــزود :این مجتمع بــرای انجام مطالعه،
پژوهش ،برگزاری کنفرانس و فرهنگســازی در
مهدکودکها و مــدارس در زمینههای حفاظت
از منابــع آب و جلوگیــری از هــدر رفــت آب
آمادگی دارد.
احمدی ســلیمانی با بیان اینکه مجتمع فوالد
خراسان باعث ایجاد اشتغال مستقیم برای  2هزار
و  800نفر شــده است ،اظهار کرد 2 :هزار و 500
راننده ســالیانه چهار میلیون تن مواد اولیه مورد
استفاده این مجتمع را تامین میکنند.
مجتمع فوالد خراسان در منطقهای به مساحت
یک هزار و  400هکتار در  15کیلومتری شمال
غرب نیشابور قرار دارد .این مجتمع شامل 6کارخانه
گندلهسازی با ظرفیت  2و نیم میلیون تن 2 ،واحد
احیای مستقیم با ظرفیت یک و  6دهم میلیون
تن 2 ،واحد فوالدســازی با ظرفیت یک و چهار
دهــم میلیون تن و کارخانه نورد با ظرفیت 640
هزار تن در سال است.

زعفران طرح حمایتی وزارت جهاد کشاورزی
در اختیار واحدهای فرآوری ،بستهبندی و صادراتی

دنیای اقتصاد -در آستانه روز کارگر ،کارگران واحد تعطیل شده
کارتن مشهد در مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.
کارتن مشهد از ابتدای مهرماه سال گذشته به دلیل حجم سنگین
بدهیهای بانکی تعطیل شد و با تعطیلی آن ،پارت کاغذ نیز به عنوان
زیرمجموعه این کارخانه تعطیل شد و  400کارگری که در گذشته در
این دو مجموعه فعالیت میکردند از کار بیکار شــدند .گفته میشود
دریافت حقوق عقب افتاده و تعیین تکلیف این واحدهای صنعتی از سوی
استانداری مهمترین درخواست کارگران این واحدها در تجمع روز یکشنبه
نهم اردیبهشت ماه امسال در مقابل استانداری خراسان رضوی بود.

دنیای اقتصاد ،گــروه بنگاهها -رئیس
سازمانتعاونیروستاییکشورگفت:زعفران
خریداری شده در طرح حمایتی وزارت جهاد
کشــاورزی در اختیار واحدهای فرآوری،
بستهبندی و صادراتی قرار می گیرد.
علی اوسط هاشمی در دیدار
بــا رئیــس کمیســیون
کشاورزیو آب اتاق بازرگانی
خراسان رضوی اظهار کرد:
سازمان تعاونی روستایی به
اهداف اصلی خود که تعیین

کف قیمت مناسب برای زعفران کشاورزان است
رسیده و طی روزهای آینده بخش عمده زعفران
خریداری شــده را از طریق بورس کاال با اولویت
فروش به واحدهای شناخته شده که در این بخش
سرمایهگذاری کردهاند به فروش خواهد رساند.
وی افزود :موقعیت بینالمللــی زعفران ایران
بایستی به سرعت و به نحو مطلوب متحول شود
و منافع کشور در این محصول استثنایی با مزیت
باال تأمین شود.
هاشمی بر اخذ گواهینامه معتبر ارگانیک برای
زعفران که موجــب خریداری زعفران با قیمتی

سی تا پنجاه درصد باالتر تاکید و اظهار کرد :این
گواهینامه برای سودآوری و موفقیت بیشتر در بازار
جهانی بسیار مهم است.

zلزوم اصالح و تحول در روشهای زراعی

علیشریعتیمقدم،مدیرعامل
گروه بینالمللی نوین زعفران
و رئیس کمیسیون کشاورزی
و آب اتاق بازرگانی خراسان
رضوی نیز گفت :برنامهریزی
بــرای تولید بهداشــتی با
باالتریــن کیفیــت و با راندمان بــاال و توجه به

خراسان شمالی

اتوماسیون میتواند ارزش افزوده و سود حداقل دو
تا سه برابری برای تولیدکنندگان داشته باشد و
اختصاص منابع و کمکهای بالعوض وزارت جهاد
کشــاورزی در بخش آبیاری نوین برای زعفران
ضروری و فوری است.
وی ادامه داد :همزمان لزوم اصالح و تحول در
روشــهای زراعی از انتخاب پیاز تا خشک کردن
زعفران ،توســعه بازار مصرف و تولیدات جانبی
و به خصوص معرفی هر چه گســتردهتر زعفران
در بازارهــای جدید و قدیمی جهانی نیز اهمیت
بسزایی دارد.

تخصیص1/5میلیارددالربرایاشتغال
روستاییان،عشایرومناطقمرزی

دنیای اقتصاد -معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:
 1/5میلیارد دالر برای بحث اشتغال روستایی ،عشایری و
مناطق مرزی تخصیص مییابد.
به گزارش رســانهها ،محمدامین سازگارنژاد در جلسه مشترک
کارگروه اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی
اظهــار کرد :انتخاب طرحها و تصویــب آنها در بانکها به گونهای
اقتضائی و کاریکاتوری نباشد که نتوانیم پاسخگوی مردم باشیم.
وی با بیان اینکه باید مکانهای محروم بهتر دیده شوند ،افزود:
در رابطه با طرحهای اشتغال مربوط به روستاها و مناطق عشایری
باید پراکندگی و توانمندی روستاها مدنظر باشد.
معاون امــور مجلس ،حقوقی و اســتانهای وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی گفت :هنرمســؤالن و بانکها این بوده که برای
توانمندسازی روستائیان ،عشایر و مرزنشینان کمک کنند که این
امر بسیار ارزشمند است.
ســازگارنژاد افزود :باید از ظرفیت شرکتهای تعاونی روستایی
اســتفاده شود و باید نگاه ارتقایی در حوزه اشتغال روستایی وجود
داشته باشد.
وی با بیان اینکه مکانیزم مشــخص برای کمک به روستائیان و
عشــایر باید اندیشیده شود نه اینکه طرحهای آنها رد و یا حذف
شــوند که در این صورت دور از عدالــت اجتماعی رفتار کردهایم
افزود :باید نقاط هدف برای طرحهای اشــتغال روستایی و مناطق
عشایری مدنظر قرار گیرند تا تنها تعداد اندکی از این طرحها موفق
به دریافت تسهیالت نشوند و درصد بیشتری از متقاضیان بتوانند با
ارائه طرحهای خود از این تسهیالت بهرهمند شوند.
ســازگارنژاد با بیان اینکه  1/5میلیارد دالری برای بحث اشتغال
روستایی ،عشــایری و مناطق مرزی مصوب شده است افزود :این
تســهیالت ویژه مناطق روستایی ،عشــایری و مرزی دیده شده و
اگر بتوانیم از این ظرفیت در استان استفاده شود کمک خوبی به
روستائیان و عشایر است و باید دستگاهها در نوشتن طرح و مراحل
دیگر به روستائیان برای بهرهمندی از این تسهیالت کمک کنند.
zسقف اعتبارات مشاغل خانگی خراسان جنوبی به  ۶میلیارد
تومان رسید

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت :سقف اعتبارات
مشاغل خانگی از دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان به شش میلیارد
رسیده که بسیار امیدوارکننده است.
محمدمهدی مروجالشریعه با بیان اینکه مسئوالن در چگونگی
پرداخت تسهیالت باید پاسخگو باشند ،افزود :در بازخواست اجرای
فرآیند اشــتغال پای کار هستیم و پاسخ مستحکم را قبول داریم.
وی با یبان اینکه باید پاسخگوی مشکالت مردم باشیم ،اظهار کرد:
باید امکانات در همه نقاط به طور متوازن به دست مردم برسد.
مروجالشریعه با بیان اینکه امروز عدالت به دست ما در حال اجرا
اســت ،افزود :افرادی که در توزیع امکانات دستی دارند ،بدانند که
دقیق رصد می شوند و باید پاسخگو باشند .وی با بیان اینکه رشد و
توازن مناطق از توزیع امکانات شروع میشود ،اظهار کرد :هر نقطهای
که رشد بهتری داشته باشد ،آرامش بیشتری نیز خواهد داشت.
استاندار خراســان جنوبی با اشاره به مشکل فراگیر اشتغال در
کشور بیان کرد :در اجرای فرایند اشتغالزایی ،پاسخی مستحکم از
مسئوالن درخواست خواهیم کرد .وی با اشاره به تسهیالت بانکی
برای اشــتغالزایی بیان کرد :نهبندان ،ســرایان ،درمیان و بشرویه
کمترین میزان تســهیالت در بخش کشاورزی را دریافت کردهاند
و این جای تاسف دارد.
مروجالشــریعه افزود :باید این شهرستانها که در حال حاضر در
انتهــای جدول توزیع اعتبارات قرار دارنــد ،مورد توجه ویژه قرار
گیرنــد .وی تاکید کرد :بانکها تنها به بانکداری نپردازند بلکه باید
عدالت اجتماعی و تناسبسازی همه نقاط را مدنظر داشته باشند.
وی با بیان اینکه تسهیالتی موثر است که منجر به اشتغال شود،
تاکید کرد :باید مشــکالت پیش روی پرداخت تسهیالت مشاغل
روستایی رفع شود .مروجالشریعه افزود :در سال جاری سقف اعتبارات
مشاغل خانگی از دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان به شش میلیارد
رسیده که بسیار امیدوارکننده است.
zافزایش مصارف بانکهای خراسان جنوبی در سال96

دبیر کمیســیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی نیز گفت:
میزان مصارف بانکهای اســتان در سال گذشته در مجموع 22.5
درصد نسبت به سال  1395رشد داشت.
حمید دهباشی افزود :مصارف بانکها در بخش بازرگانی  17درصد،
صنعت  ،21/5کشــاورزی  ،12/5مسکن و ساختمان  3/5درصد،
خدمات  54درصد و سایر موارد  58درصد رشد داشت.
وی اظهار کرد :در بخش بازرگانی یکهزار و  685میلیارد ریال،
صنعت و معدن سه هزار و  175میلیارد ریال ،کشاورزی پنج هزار و
 637میلیارد ریال ،مسکن و ساختمان یکهزار و  659میلیارد ریال،
خدمات هشت هزار و  555میلیارد ریال و سایر بخش ها یکهزار و
 888میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی گفت:
بخشهای خدمات ،کشاورزی و سپس صنعت و معدن سهم خوبی
در پرداخت تسهیالت داشتهاند.
وی مجموع تسهیالت قرضالحسنه پرداخت شده در بخشهای
خدماتی و تولیدی استان را  2هزار و  498میلیارد ریال اعالم کرد
و افــزود :همچنین یکهزار و  224میلیارد ریال در بخش ازدواج،
 144میلیارد ریال مشاغل خانگی 290 ،میلیارد ریال خوداشتغالی
و سایر  838میلیارد ریال بوده است.
دهباشــی میزان مطالبات معوق استان خراسان جنوبی را نیز 2
هزار و  646میلیارد ریال ذکر کرد و گفت :تقریبا یکی از استانهای
دارای کمترین میزان مطالبات کشوری محسوب میشود.
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گزارش

مسئوالن دولتی و فعاالن اقتصادی از تالش برای توسعه صادرات غیرنفتی میگویند

بهدنبالبازارهایجدید

دنیایاقتصاد -اهمیت صادرات در رشــد و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیدهنیست و در این زمینه گزارشهایمختلفی منتشرکردیم .اما
زهرا صفدری
خبرنگار
نامگذاری ســال 97با عنوان حمایت از کاالی ایرانی ما را بر آن داشت تا این بار به سراغ تاثیر توسعه صادرات غیرنفتی بر تحقق شعار سال
برویم .سالهاستکهکارشناساناقتصادیبرلزومتوسعهصادراتغیرنفتیبرایدستیابیبهرشداقتصادیبیشترتاکیدمیکنند.صادراتنفتیبیشاز 60درصد
ارزش صادرات ایران را شامل میشود و صادرات غیرنفتی شامل کاالهایی است که بر پایه نفت نبوده و تقریبا تمام صادرات استان خراسان رضوی در این دسته قرار
میگیرد.توسعهصادراتغیرنفتیبهمعنییافتنبازارهایهدفبیشتربرایصادراتاینکاالهاودرنتیجهافزایشتقاضاوتولیدبیشترکاالهایداخلیاستوطبیعتا
هدفگذاریمسئوالنوفعاالناقتصادیبرایافزایشصادراتاینکاالتاثیرکمیدرتحققشعارسالنخواهدداشت.بایدببینیمدستگاههایاجراییچهبرنامهای
برایتوسعهصادراتغیرنفتیوحلمشکالتپیشرویصادرکنندگاندارند.
zهدفگذاری برای دستیابی به صادرات  2میلیارد و 140
میلیوندالری

سرپرســت معاونت هماهنگــی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی با
اشــاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در
توسعه اقتصادی استان و تحقق شعار
ســال اظهار میکند :بــرای صادرات
غیرنفتی و رشد صادرات استان در برنامه
ششم توسعه برنامهای تدوین کردیم و مشخص شد رشد ما در
صادارت چقدر باشــد؛ سال گذشته رشــد  8درصدی را برای
صادرات پیشبینی کردیم که خوشبختانه این عدد به 15ونیم
درصد رشد نسبت به سال 95رسید .در سال گذشته یک میلیارد
و 676میلیون دالر صادرات بدون در نظر گرفتن صادرات خدمات
فنی و مهندسی از استان خراسان رضوی صورت گرفت که با
در نظر گرفتن خدمات فنی و مهندسی ارزش صادرات از مرز
دو میلیارد دالر گذشت .علی رسولیان برنامه امسال برای صادرات
استان را رشد 12درصدی عنوان و تصریح میکند :تا پایان سال
اگر اهداف برنامه را محقق کنیم به دو میلیارد و  140میلیون
دالر صادرات خواهیم رسید و در این زمینه تعیین وظایف الزم
برای دســتگاههای اجرایی انجام شده و با تشکلهای بخش
خصوصی هم جلسات الزم را برگزار کردهایم.

رسولیان :تا پایان سال اگر اهداف برنامه را
محقق کنیم به دو میلیارد و  140میلیون دالر
صادرات خواهیم رسید و در این زمینه تعیین
وظایف الزم برای دستگاههای اجرایی انجام
شده و با تشکلهای بخش خصوصی هم
جلسات الزم را برگزار کردهایم
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی از ایجاد تقاضا به عنوان بهترین راه برای رسیدن به هدف و
شعار سال یعنی حمایت از کاالی ایرانی نام برده و یادآور میشود:

البته ایجاد تقاضا در خارج از کشور یعنی بازار هدف برای صادرات
بهترین نوع تقاضا است زیرا عالوه بر ارزآوری که به دنبال دارد،
آثاری جدی در رقابتپذیری کاالهای ما نیز دارد.
وی میافزاید :در برنامه اقتصادی استان  41سرفصل مهم را
مشــخص کردیم که یکی از این موارد بحث صادرات است به
طور جدی پیگیر این موضوع خواهیم بود.
zجادهصادراتهموارنیست

با وجود خبرهای خوش رسولیان از رشد
صادرات ،ســید حسین حسینی ،عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان
رضوی معتقد است جاده صادرات هموار
نیست و دستاندازهای بسیاری دارد و
برای بهبود صادرات الزم اســت دولت
توجه ویژهای به این بخش داشته باشد.
حسینی با اشاره به اهمیت باال بردن کیفیت کاال در بهبود
وضعیت صادرات و افزایش بازارهای هدف میگوید :تولیدات ما
باید به گونهای باشد که تولیدکنندگان برای دریافت برچسب
ســاخت ایران برای صادرات هم مجوز دریافت کنند و روی
هر کاالیی نباید برچســب ساخت ایران بزنیم بلکه باید تمام
استانداردها در تولید آن کاال رعایت شده باشد و از نظر قیمت
هم قابل رقابت با کاالهای کشورهای دیگر باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی میافزاید:
در کشور ما میزان تولید بسیاری از محصوالت بیش از نیاز داخل
است و تنها راه برونرفت این است که راهی به سایر کشورها
پیدا کنیم و تولیدمان فرامرزی شود .در این راستا باید بتوانیم
سالیق کشورهای بازار هدف را شناسایی کنیم و کاالهایمان
براساس آن باشد همان کاری که در دنیا تمام تولیدکنندگان
کاال انجام میدهند.
وی با اشاره به لزوم توسعه صادرات غیرنفتی نسبت به صادرات
نفتی اظهار میکند :با توجه به برجام و سختگیریهایی که در
زمینه صادرات نفت مواجه هستیم ،صادرات نفت و برگشت
پول حاصل از آن بسیار سختتر از صادرات کاالهای غیرنفتی

است ضمن اینکه ذخایر نفتی فقط متعلق به ما نیست و نباید
حق نسلهای آینده را برداشت کنیم.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان
اینکه با بررسی کشورهای توسعهیافته میبینیم کشورهایی که
اقتصادشان بر پایه نفت نیست بهتر و توسعهیافتهترند ،میافزاید:
کشورهای اروپایی منهای کشورهای حوزه اسکاندیناوی نفتی
ندارند و با تولیدات خودشان کشور را به خوبی اداره میکنند و
ما هم باید از آنها الگو بگیریم و برای رقابت با کاالهای آنها تالش
کنیم .وی با انتقاد از وجود دیوانساالری و بروکراسی اداری در
مسیر صادرات میگوید :در ایران کاالهای زیادی داریم که با
هم رقابت میکنند اما آنقدر دیوانساالری و بروکراسی اداری
در راه صادرات زیاد هســت که صادرکننده را خسته میکند؛
جاده صادرات هنوز هموار نیست و دستاندازهای زیادی دارد
و توقع ما از دولت بهبود این وضعیت اســت .اگر ما در بخش
تولید وظایفی داریم و یکی از آنها کیفیت کاال و رقابتپذیری
از نظر کیفی و ارزشی است وظیفه دولت هم روانسازی بخش
صادرات است.
حسینی درباره صادرات کاالهای غیرنفتی از استان خراسان
رضوی اظهار میکند :در بخش صنایع غذایی امروز تقریبا تمام
مواد صادر میشــود البته باید تمام استانداردهای کشورهای
هدف را رعایت کنیم تا در بازار هدف مشارکت داشته باشیم.
صنایع غذایی مثل رب ،شیرینی و کیک و شکالت به وفور صادر
میشود .فرش ماشینی از دیگر کاالهای صادراتی استان ماست
که به کشورهای اروپایی و حتی چین صادر میشود و در بسیاری
از بخشهای صنعتی صادرات به خوبی صورت میگیرد اما همه
درگیر مشکالت هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراســان رضوی ادامه
میدهد :در حال حاضر آن سوی مرز دچار مشکالتی هستیم
چــون مبادالت ما از طریق بانک صورت نمیگیرد و باید مدام
نگران بازگشــت پولمان باشــیم .دولت بایــد قدر این بخش
خصوصی را بداند و تسهیالتی فراهم کند که صادرکننده و یا
تولیدکنندهای که به صادرات میپردازد از حضور در این مسیر
خسته و دلسرد نشود.

ایجاد تقاضا در خارج از کشور یعنی یافتن بازار هدف برای صادرات ،بهترین نوع تقاضا است

zافت شدید صادرات خراسان رضوی با اجرای مصوبه
بازگشت ارز حاصل از صادرات

اما براساس جزئیات مصوبه جدید دولت
در خصــوص بازگشــت ارز حاصل از
صادرات؛ صادرکنندگان تا شش ماه از
تاریخ صــدور پروانــه گمرکی موظف
خواهند بود تــا ۹۵درصد ارز حاصل از
صادرات را به سیســتم ارزی کشور از
روشهای مصوب بازگرداند۵ .درصد از ارز حاصل از صادرات برای
تامین هزینههای بازاریابی و تبلیغات یا دفاتر خارجی شرکتها
در اختیــار صادرکننده خواهد بود و نکته مهم این اســت که
صادرکنندگان به کشورهای افغانستان و عراق یا صادرات از طریق
بازارچههای مرزی تا اطالع ثانوی از این محدودیت مســتثنی
هســتند .نظر رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان
رضوی درباره این مصوبه جالب توجه است.
محمدحســین روشنک میگوید :اینکه صادرکننده ارز را به
نظام بانکی و رسمی برگرداند برای صادرکنندگان به کشورهای
آسیای میانه ،افغانستان و عراق اشکاالتی به وجود میآورد چون
عمدهفروشان ما به این کشورها ریال دریافت میکنند و دالری
از خریداران و مشتریان خود دریافت نمیکنیم .خوشبختانه با
پیگیریها برای افغانستان و عراق تا اندازهای مشکل حل شده و
مبنای قبلی را پذیرفتند و االن مشکل برای آسیای میانه است که
اگر تدبیر لحاظ نشود صادرات ما به این کشورها متوقف میشود
و چون عمدتا صادرات به این کشورها مربوط به خراسان رضوی
است صادرات استان ما با افت شدیدی مواجه خواهد شد.
وی میافزاید :کشــورهای آسیای میانه برای ما نوعی بازارچه
مرزی هســتند چون گشایش اعتبار نداریم و السی برای ما باز
نمیکنند؛ ما کاال را به آن کشورها میفرستیم و بعد از اینکه آنها
کاال را میفروشــند تبدیل به ارز میشود و ارز به کشور دیگری
میرود و از آنجا ارز را به کسی که قصد وارد کردن کاال به ایران
داشته میدهند و در مقابل صادرکننده در مشهد و استان ریال
دریافت میکند و االن اگر قرار باشد این چرخه قطع شود صادرات
با مشکل مواجه میشود .رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان
رضوی تصریح میکند :پیشنهاد و درخواست ما صادرکنندگان
خراسانی این است که اگر قرار بر صادرات به آسیای میانه است
و دولــت صادرکنندگان خردهپا را هم در نظر بگیرد ،صادرات از

مرزهای خراســان رضوی به کشورهای آسیای میانه هم مانند
افغانستان و عراق از شمول مصوبه مربوط به بازگشت ارز حاصل
از صادرات خارج شود .وی ادامه میدهد :این میزان صادرات به
یک میلیارد دالر در سال هم نمیرسد و بهتر است دولت از خیر
جابجایی این ارز بگذرد و صادرات از مرزهای خراسان برای کاالهای
غیر پتروشیمی و غیر از مواد اولیه به آسیای میانه طبق روال گذشته
باشد و مثل شیوهای که قرار است با افغانستان و عراق رفتار شود،
با صادرکنندگان خراسان رضوی به این کشورها هم رفتار شود.
zتوسعهصادراتباگسترشبازارهایهدف

رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
دربــاره برنامههای صادراتی امســال
میگوید :گسترش بازارهای صادراتی در
کنار توسعه صادرات به کشورهای هدف
کنونی مهمترین اهداف صادراتی استان
در ســال جاری اســت؛ ما به دنبال سهم بیشتری از بازارهای
کشورهایی هستیم که هماکنون مشتری ما هستند ،همچنین
ورود به بازارهای جدید صادراتی کشورهایی مثل روسیه ،ژاپن،
افریقای جنوبی ،کانادا ،عمان ،تایلند و استرالیا را در دستور کار
داریم .محمدعلی امیرفخریان میافزاید :یکی دیگر از اقدامات
امسال تنوعبخشی به محصوالت صادراتی و عمال تمرکز بر روی
صادرات محصوالت دارای مزیت رقابتی است تا آسیبپذیری
کمتری در بازارهای هدف داشته باشیم .از طرفی به دنبال ارتقای
ســطح کیفی محصوالت صادراتی استان و حرکت از صادرات
کاالهای با تکنولوژی پایین و متوســط به ســمت کاالهای با
تکنولوژی باال هستیم .وی با اشاره به صادرات خدمات فنی و
مهندســی به عنوان یکی از حوزههای مهم صادراتی اســتان
میگوید :در صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به دوران
بازسازی کشورهای عراق و سوریه ظرفیت زیادی خواهیم داشت.
در عراق و ســوریه برای زیرساختهایی مثل راه و مسکن و در
افغانستان در زمینه تولید مشترک با آن کشور برای تامین نیازهای
داخلیاش به خصوص در زمینه مواد غذایی صادرات خدمات
فنی و مهندسی خواهیم داشت .امیرفخریان خاطرنشان میکند:
برای دســتیابی به رشد صادراتی پیشبینی شده برنامهای در
استان تدوین شده که براساس آن برای صادرات به هر یک از

کشورهای عراق ،افغانستان و هنگکنگ و کشورهایی که در
اهداف صادراتیمان هستند افزایش رشد پیشبینی شده است.
این افزایش رشد با برگزاری نمایشگاههای تجاری در کشورهای
هدف صادراتی و اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری خارجی صورت
خواهد گرفت و در این زمینه برنامه را به سازمان توسعه تجارت
ارســال کردیم که مجوز برای حضور در نمایشگاه کشورهای
ازبکســتان در مرداد ماه ،تاجیکستان در شهریورماه و ویتنام و
تاتارستان و آلمان در ماههای آینده صادر شده است .وی درباره
اثرگذاری نوسانات نرخ ارز و مصوبه ارزی دولت در صادرات استان
میگوید :در بحث ارز چالشی که پیش روی صادرکنندگان خواهد
بود آنچنان نیست که تاثیرگذار باشد و با توجه به اینکه افزایش
نــرخ ارز در کوتاهمدت افزایش صــادرات را به دنبال دارد و در
بلندمدت تاثیر سویی نخواهد داشت ،دغدغه زیادی در بحث ارز
نداریم .رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی یادآور میشود :بازارهای کشورهای هدف
صادراتی ما بیشتر افغانستان و عراق هستند که براساس بخشنامه
هیات دولت قرار است به صورت ریالی مبادله داشته باشند .برای
کشورهای آسیای میانه هم از وزارتخانه درخواست کردیم که
مثل افغانستان و عراق دیده شوند البته این به صورت دائم نیست
و به تدریج باید به سوی مبادله دالری با این کشورها برویم .وی
تاکید میکند :قاعدتا صادرات در حمایت از کاالی ایرانی نقش
بســیار مهم و مفیدی دارد اما الزاما تولیدکننده ما باید تولید
صادرات محور داشته باشد و براساس نیاز مشتری کشور هدف
باید تولید کند؛ ســلیقه و ذائقه کشورهای مختلف با هم فرق
میکند و اگر میخواهیم توفیقی داشــته باشیم باید براساس
سلیقه و ذائقه آن کشور تولید کنیم و این در حمایت از کاالی
ایرانی هم بسیار اثرگذار است.

روشنک :اگر قرار بر صادرات به آسیای میانه
است و دولت صادرکنندگان خردهپا را هم
در نظر بگیرد ،صادرات از مرزهای خراسان
رضوی به کشورهای آسیای میانه هم مانند
افغانستان و عراق از شمول مصوبه مربوط به
بازگشت ارز حاصل از صادرات خارج شود

در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد

از دغدغه آب تا نیاز به بازاریابی موثر

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق
بازرگانی خراسان رضوی گفت :یکی از اقدامات ما تالش
برای پیوند دادن تشکلهای بخش خصوصی با نهادهای
خدماتی است که در این راستا ،انجمن ارگانیک استان
میتواندباهمکاریشهرداریدرحوزهفرهنگسازیورود
کرده و استفاده از غذای سالم و ارگانیک را ترویج کند.

به عمل آید تا از این طریق ،سرمایهگذاری در استان توسعه یابد.
شریعتیمقدم با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی اتاق آماده
است تا یک همایش سالیانه را در حوزه صنعت غذا راهبری کند،
افزود :متاسفانه بسیاری از اقدامات کمیسیون کشاورزی به دلیل
مشکالت اداری و بروکراسی حاکم در کشور در نطفه باقی میماند
و ثمراتی که انتظارش را داشتهایم حاصل نمیآید.

علی شــریعتیمقدم در نخستین نشست این کمیسیون در
ســال  97که با حضور جمعی از فعاالن این حوزه و نمایندگان
دســتگاههای دولتی برگزار شــد ،اظهار کــرد :در حال حاضر
شهرداری ،اماکنی را در اختیار دارد یا در حال تدارک آنهاست که
در آنها به معرفی محصوالت کشاورزی خواهد پرداخت و نیازهای
مستمر مردم را از طریق عرضه این محصوالت مرتفع خواهد کرد.
در این ساختار اطالعات هر محصول ارائه شده و خوشبختانه بستر
مساعدی برای حضور واحدهای دارای پروانه که محصوالت سالم
و باکیفیت تولید و عرضه میکنند ،فراهم میشود.
وی یادآور شد :عالوه بر این تولیدات استان در بخش گلخانهای
منحصر به فرد است ،این محصوالت میتواند هم به استانها و هم
به سایر کشورها صادر شود .در واقع نیازمند یک مدیریت صحیح
بر کلیت محصوالت تولیدی در این بخش هستیم.
رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق اســتان با اشاره به اینکه
حضور موثــر و پایدار در بازار مصرفی از مهمترین دغدغههای
بخش کشاورزی است ،عنوان کرد :هر چند که بخش عمدهای از
گلهای فضای شهری ازسوی تولیدکنندگان استان تهیه میشود
اما بخشهایی از آن از سایر استانها به منطقه ما وارد میشود.
با این حال تولیدکنندگان استان در اولویت هستند ،لذا باید از
آنان برای حضور در کارگروه گلخانه و جلسه کمیسیون دعوت

zضرورتتمرکزبربخشهایزیربناییوعمرانی

ملی مطرح است که باید متناسب با آن تصمیماتی را در داخل
اســتان و منطقه اتخاذ و اجرا کرد .نکته حائز اهمیت دیگر آن
است که تاکنون از بُعد اقتصادی و حقوقی به مساله آب ورود پیدا
نکردهایم .رضوی خبیر ادامه داد :سرمایهگذاری خارجی چندانی
در بخش کشــاورزی صورت نگرفته ،از این رو بایستی تحولی
موثر به لحاظ تامین سرمایه در این بخش چه در حوزه صنایع
تبدیلی و چه در بخش کشت و کار بخش کشاورزی انجام گیرد.

در ادامه ،حمیدرضا رضوی خبیر ،مدیرعامل شرکت تعاونی
کشاورزان مشهد با اشاره به مشکالت موجود در بخش بازاریابی
محصوالت کشاورزی عنوان کرد :بازاریابی پس از تولید مهمترین
مســالهای اســت که باید مورد توجه قرار گیرد ،بدین منظور
باید کارگروهی در بحث اقتصاد کشاورزی ایجاد شود تا بتواند
مهمترین مشکالت را در این حوزه شناسایی کرده و برای آنها
چارهجویی کند .وی با بیان اینکه اصالح الگوی کشت تحقق با
روند موجود ،تحقق پیدا نخواهد کرد ،افزود :اصالح الگوی کشت
به دلیل دســتوری بودن سیاستها تحقق نمیپذیرد ،چرا که
این سیاستها دستوربردار نیست .ساماندهی تولیدکنندگان و
واردکنندگان نهادههای کشت و عملیات زراعی از دیگر مسائل و
مشکالتی است که باید در دستور کار قرار گیرد .رضوی خبیر با
تاکید بر تعریف یارانه تولید افزود :این یارانه باعث ارتقاء بهرهوری
میشود ،چنان که اگر بتوان امروز بیشتر تولید کرد یارانه بیشتری
از دولت میتوان دریافت کرد ،از همین رو باید ناخودآگاه خود را
بهروزرسانی کنیم .مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با
اشاره به اینکه بحران آب بزرگترین چالش کشور به شمار میآید،
افزود :متاسفانه تغییرات اقلیمی از مدتها قبل حادث شده است.
در این راستا رویکردی با عنوان «سازگاری با کمآبی» در سطح

zاعدادوارقامموجوددربحثآبمجازیبومینیست

زهره بنایی ،عضو هیات مدیره جمعیت ناجیان آب اســتان
خراســان رضوی در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد:
متاسفانه ضعف آماری یکی از مشکالت ما در حوزه آب به شمار
میآید .از این میان ،اعداد و ارقام موجود در بحث آب مجازی بومی
نیست و این اعداد به کشورهای اروپایی و آمریکایی تعلق دارند.
ظاهرا تحقیقاتی در حوزه آب مجازی در ایران وجود ندارد و اگر این
تحقیقاتی نیز آغاز شده به دلیل عدم هماهنگی میان بخشهای
مختلف ،تاثیرگذار عمل نکرده و به درستی معرفی نشده است.
وی افزود :لذا بخش خصوصی تقاضا دارد این مساله به سرعت
پیگیری شــود ،چرا که این مهم اساس تصمیمگیری در حوزه
کشاورزی است .سید هاشم قدمی؛ معاون پژوهشکده محیطهای
خشک نیز گفت :بحران آب مساله محوری استان و کشور است ،از
این رو باید برای تغییرات اقلیمی و مسائل متاثر از آن راهکارهایی
ارائه کرد ،همچنین کمیتهها و کارگروههای تخصصی همراه با
اســاتید صاحب نام به صورت تخصصی به این قضیه ورود پیدا
کنند .وی عنوان کرد :کمیســیون کشاورزی استان باید بستر
مناسبی برای نوآوری در زمینههای کشاورزی ،آب ،دام و منابع
طبیعی را فراهم کند.

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

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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حمایت و حاکمیت قانون در حوزههای
تجاری ،اقتصادی و سرمایهگذاری
محمد بخشی محبی*بخش دوم

ادامه از صفحه اول
 -2عدم اجرای قانون :
متاســفانه عدم اجرای صحیح و ضابطهمند همان قوانین مشکلدار
آمده در بند ،1امروزه به بزرگترین چالش اقتصاد در کشــور و حوزه
ســرمایهگذاری تبدیل شده اســت بهگونهای که از آن به عنوان ابر
بحران بخش اقتصاد ،تولید و ســرمایهگذاری نام میبرند ،عارضهای
مشهود ،بزرگ و در تضاد با حاکمیت قانون که در دستگاههای متولی
و اجرایی نهادینه شده است .از طرف دیگر دولت فربه و بزرگ است و
در عین حال در حوزه اقتصادی ناکارآمد .با وجود این وضعیت دولت
آن دسته از قوانینی را که به مصلحت میداند اجرا و آن دسته را که
به مصلحتش نداند ،اجرا نمیکند یا با تفســیری که خود دارد اجرا
میکند .آثار ســوء این وضعیت ایجاد ناامنی در فضای کسب و کار و
سرمایهگذاری و عالوه بر آن تزلزل و تضعیف حاکمیت قانون در فضای
کسب و کار است،چراکه قانون زمانی حاکمیت دارد که صحیح اجرا
شــود و وقتی که حاکمیت قانون در حوزه اقتصاد تضعیف شود عدم
ثبات ،ناامنی و تالطمهای نامطلوب در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری
را موجب خواهد شــد .مصادیق این وضعیت پرشمار است .ما قانون
بانکداری بدون ربا ،بخشــنامهها و مصوبات مرتبط با آن را از بیش از
سه دهه پیش در اختیار داریم همچنین قانون مالیاتهای مستقیم،
قانــون بیمه تامین اجتماعی و قانون گمرکات نیز به همین ترتیب.
ولی در مقام عمل و بدون پردهپوشــی باید عنوان کنیم در مقدمات
اجرایی شدن آنها هنوز گرفتار هستیم.
امروزه کارآفرینان و سرمایهگذاران کشور هنوز برای داشتن یک نسخه
از قراردادشان ،همچنین مشخص شدن نوع عقد تسهیالت دریافتی،
آزادسازی وثایقشان پس از تسویه و ارزیابی داراییهایشان که همگی
این موارد از بدیهیات قانون بانکداری اسالمی است ،در سیستم بانکی
گرفتار شدهاند؛ حال چطور میتوان سرمایهگذاران خارجی را که دست
و پنجه نرم کردن کارآفرینان و ســرمایهگذاران داخلی کشورمان در
حوزه اجرایی شدن بدیهیات قانون مشاهده میکنند را متقاعد کرد تا
در کشور ما سرمایهگذاری کنند.
در حــوزه قوانیــن مالیاتی که یکی از حســاسترین موارد از منظر
سرمایهگذاران و کارآفرینان به ویژه سرمایهگذاران خارجی است نیز
اجرای قوانین و مصوبات وضعیت مطلوبی ندارد؛ بیش از  ۱۰ســال
از اجرای آزمایشــی قانون مالیات بــر ارزش افزوده میگذرد( .با این
توضیح که به مدت یک سال دیگر برای سال  ۹۷نیز این قانون این
قانون تمدید شده است) اما با اینکه صادرکنندگان از پرداخت مالیات
و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند متاسفانه مرتباً از عدم استرداد
وجوه مالیات پرداختی ایشان برابر قانون گلهمندند .آنها معتقدند که
قانون حداکثر یک ماه به سازمان امور مالیاتی مهلت داده است ،حال
آنکه این ســازمان به دلیل عدم تحرک و کارایی الزم و تفســیرهای
متعدد از قانون بعضاً تا دو سال یا بیشتر استرداد وجوه صادرکنندگان
را به تأخیر میاندازد .چگونه میشود که یک سرمایهگذار خارجی که
با هدف صادرات به کشــورهای منطقه به سرمایهگذاری در کشور ما
میاندیشد را قانع کنیم با چنین وضعیتی در حوزه مالیاتها ،سرمایهاش
را به داخل کشور بیاورد.
قانون مالیاتها در حوزه مودی و مســئولیتهای وی صراحت دارد
اما در عمل و در مقام اجرا دستگاه مالیاتی کشور ،حتی مدیران فاقد
امضاء و مسئولیت را نیز در خصوص مالیات طرف قرار میدهد و آنها
را خارج از ضابطه مسئول میداند ،ممکن است این شریک فاقد امضا
و مسئولیت یک ســرمایهگذار خارجی باشد که در چنین وضعیتی
واضح است که با ایجاد ناامنی و عدم حاکمیت قانون برایش خواسته
و ناخواســته تکلیف را روشن کردهایم که چه تصمیمی باید بگیرد؟!
بحث عدم اجرای قوانین تا به آنجا گسترش و تعمیق یافته است که
متاســفانه نهادهای دولتی و اجرایی از آرای قضایی و مشخصاً دیوان
یکنند و یا برای تمکین آن ذینفع
عدالت اداری کشور نیز تمکین نم 
عــاوه بر زمان و هزینه که صرف گرفتن حکم کرده اســت باید به
دنبال اجرای آن نیز باشد.
بهعنوان مثالی دیگر ،قریب به دو ســال است که محرومیت فعاالن
اقتصادی و صاحبان ســرمایه دارای چک برگشتی مبتنی بر قانون،
عالوه بر آن که در خود قانون چک صراحت داشــته ،ازسوی دیوان
محترم عدالت اداری نیز تعیین تکلیف شــده است اما کارآفرینان و
سرمایهگذاران برای اجرای آن و تمکین سیستم بانکی معطل ماندهاند.
موارد متعدد از عدم اجرای قانون بســیار هستند که در حوصله این
مقاله نمیگنجــد اما با توجه به اینکه عنوان این همایش حمایت و
حاکمیت قانون در حوزههای تجاری ،اقتصادی و سرمایهگذاری است
باید عنوان کنیم که عارضه کهنه و سرطانگونه عدم اجرای قوانین،
مســتقیماً به اصل حاکمیت قانــون در حوزههای تجارت ،اقتصاد و
ســرمایهگذاری خدشــه وارد میکند که قطعا و به نظر اینجانب در
راس عوامل عدم توفیق در توسعه کارآفرینی و سرمایهگذاری داخلی
و خارجی کشور قرار دارد.
* معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادستان عمومی و انقالب مشهد

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :
نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

تفاهمنامه همکاری بین خانة صنعت خراسان رضوی و هیات جوان اقتصادی افغانستان امضا شد

همکاری اقتصادی خانةصنعتبا تاجران افغانستان

دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو -تفاهمنامة
همکاری بین خانــة صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی و اتحادیــة تاجران جوان
افغانستان به امضا رسید .این تفاهمنامه هفته
گذشتة طی مراسمی در خانة صنعت ،معدن و
تجارت استان خراسان رضوی ،به منظور توسعة
روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به امضای
فیروز ابراهیمی دبیرکل خانه صنعت ،معدن
و تجارت استان و زبیر رحیمی رئیس اتحادیه
تاجران جوان افغانستان رسید.

خیلی پایدار نباشد.
وی تصریح کرد :ما باید تالش کنیم این نشستها
صرفا با تفاهمنامهها تمام نشود چون تفاهمنامههای
بسیاری امضا میشود اما سرانجام آن پایش نمیشود.
zایران خانة دوم ماست

zباید به کار مشترک در سرمایهگذاری و
فعالیتهایصنعتیبپردازیم

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی در این مراســم با بیان اینکه مشارکتهای
تجــاری در صورتی دوام پیــدا میکند که به کار
مشترک در سرمایهگذاری و فعالیتهای صنعتی
بپردازیم ،گفت :افغانستان در آغاز توسعة زیرساختی
و زیربنایی است و ما که یکی از بزرگترین شرکای
تجاری افغانستان هستیم باید توجه کنیم که بازار
این کشور تغییرات مثبتی را تجربه میکند.
راضیه علیرضایی تصریح کرد :نوع فعالیتهای
تجاری ما هم باید متناســب با تغییرات این کشور
بهبود پیدا کند.
وی ادامــه داد :خانه صنعت ،معــدن و تجارت
خراسان رضوی ،به عنوان نمایندة تولیدکنندگان
استان همواره مسئولیتپذیری داشته است و از سال
گذشته با مطالعه وارد حوزة تجارت استان شده است.
علیرضایی یادآور شد :خانة صنعت ،معدن و تجارت

علیرضایی :امیدواریم در حوزة تولید
به صادرات اهمیت بیشتری داده شود.
مازمانیمیتوانیمتفاهمنامهبنویسیم
که از پایه یک رفتار برد-برد را
طراحی کرده باشیم

راه توسعه برای هردو کشور ،توسعة صادرات و مشارکت در پروژه های تولیدی در بازارهای هدف است

سعی میکند واحدهای صنعتی را برای حضور در
بازارهای جدید ترغیب کند .نیاز تجار افغانستان نیز
دستیابی به سرمایهگذاری مشترک در حوزة تولید
است .از این رو راه توسعه برای هردو کشور ،توسعة
صادرات و مشــارکت در پروژه هــای تولیدی در
بازارهای هدف است .وی خاطرنشان کرد :امیدواریم
در حوزة تولید به صادرات اهمیت بیشتری داده شود.
ما زمانی میتوانیم تفاهمنامه بنویسیم که از پایه
یک رفتار برد-برد را طراحی کرده باشیم .افغانستان
میخواهد به سمت بومی کردن و حمایت از کاالی
داخلیاش گام بردارد ،ما نیز به دستور مقام معظم
رهبری موظف به حمایت از کاالی داخلی هستیم
و برنامة حمایت از کاالی ایرانی داریم.
علیرضایــی ماشــینآالت صنعتــی را یکی از
بخشهایی دانست که کشور در تولیدش پیشرفت
خوبی داشــته اســت و گفت :تولید دانش فنی
و خدمــات فنــی مهندســی از توانمندیهــای
جوانان ماســت و ما باید بــرای حمایت از جوانان
دانشگاهی صدور این خدمات را در دستور کار خود
داشته باشیم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان

رضوی در پایان سخنان خود یادآورشد :امیدوارم پس
از امضای این تفاهمنامة همکاری ،گزارش عملکردی
از دو طرف قرارداد داشته باشیم .مهمترین آسیبی
که اینگونه تفاهمنامهها را تهدید میکند این است
که دو طرف تفاهمنامه آن را جدی نگیرند.
zایران همواره حامی افغانستان بوده است

رئیس خانة صنعت ،معدن و تجارت خراســان
رضوی نیز در این نشست ،با بیان اینکه پس از سال
 73میالدی ،افغانستان دچار التهابات و مشکالت
فراوانی در حوزههای اقتصادی و سیاسی شد و انواع
و اقســام ایدئولوژیها به این کشور آمدند ،گفت:
کشوری که همیشه با حفظ منافع و احترام متقابل
در کنار افغانستان بوده ایران است.
سید حسن حسینی ادامه داد :بیشترین صادرات
ما به افغانستان است و یکی از مشکالت موجود در
مبادالت تجاری دو کشور نابرابری حجم صادرات و
واردات ماست .حجم صادرات ما به افغانستان بسیار
بیشتر از واردات ما از این کشور است .از آنجاییکه ما
همیشه به دنبال منافع متقابل هستیم اگر منافعمان
بهطور مساوری تامین نشود شاید این ارتباط تجاری

رئیس اتحادیه تاجران جوان افغانستان نیز در این
جلســه با بیان اینکه این اتحادیه از سه سال پیش
تاسیس شده است گفت 60 :درصد مردم افغانستان
را جوانان تشکیل میدهند.
زبیر رحیمی ادامه داد :ایران خانة دوم ماســت و
در طول  4الی  5دهه ناآرامی در افغانســتان ،ایران
همیشه همراه و پشتیبان ما بوده است.
وی خاطرنشــان کرد :ما با راهنماییهای همتای
ایرانی خود به مشــهد آمدیم کــه به برکت خانة
صنعت ،معدن و تجارت مشهد زمینه را برای فعالیت
اقتصادی نسل جوان افغانستان مساعد کردند.
رحیمی نیز در ادامة سخنان خود ابراز امیدواری
کرد این تفاهمنامه در حد شعار و کاغذ باقی نماند.
وی خاطرنشــان کرد :اگر شرکتهای واردات و
صادرات ایران با تاجران جوان افغانستانی همکاری
کنند ،زمینه و بستر مناسب اقتصادی در هرات مهیا
است ،ما نیز آمادة سرمایه گذاری مشترک هستیم.
در پایان این جلسه هیات تاجران جوان افغانستانی
ضمن معرفی خود و زمینة فعالیتشان به بیان نظرات
و دیدگاههای خود پرداختند.

حسینی :حجم صادرات ما به
افغانستان بسیار بیشتر از واردات ما
از این کشور است .از آنجاییکه ما
همیشهبهدنبالمنافعمتقابلهستیم
اگر منافعمان بهطور مساوری تامین
نشود شاید این ارتباط تجاری خیلی
پایدارنباشد

اظهارات رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی درباره میانگین اشغال هتلها در ایام نوروز امسال:

 60درصد ظرفیت هتلهای مشهد استفاده شد

دنیای اقتصاد ،زهــرا صفدری -رئیس
اتحادیه هتلداران خراســان رضوی گفت:
در نوروز امســال فقط در سه روز نخست
تعطیالت حدود  90درصد ظرفیت هتلهای
مشهد اشغال شد و تا پایان تعطیالت این
میزان کاهش یافــت؛ در مجموع میانگین
اشغال هتلها در ایام عید به  60درصد رسید
و هم اکنون حدود  30درصد ظرفیتها در حال
استفاده است.
محمد قانعــی در گفتگو با
دنیای اقتصاد افزود :ظرفیت
هتلها در مشهد حدود 75
هزار نفر در شــرایط پیک
است 50 ،هزار تخت هتل در
مشهد وجود دارد اما در ایام
پیک و اضطراری امکان اضافه شدن به ظرفیت تا
 75هزار نفر هست.
وی از وجــود  230هتل فعال و  200هتل در
حال ساخت در استان خراسان رضوی خبر داد و
گفت :هتلهای در حال ســاخت ظرف 4،3سال
آینده به بهره برداری خواهد رسید.

هتلهای ما از نظر کیفیت از میانگین
کشوری یک درجه باالتر و از نظر
قیمتنسبتبهمیانگینهتلهایکشور
 30درصد پایین تر هستند و با قیمت
کمتری به ارائه خدمات میپردازند

رئیس کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی
خراسان رضوی یاداور شد :در کنار ظرفیت هتلها،
هتلآپارتمانها،مهمانپذیران،اقامتگاههایمتعلقبه
سازمانها و ارگانها ،خانهمسافر و خانههای غیرمجاز
در زمینه اقامت مسافران در مشهد فعالیت میکنند
و کمپهای مربوط به شهرداری و مدارس هم در ایام
عید مورد استفاده قرار میگیرد .در مجموع با همه
این اماکن اقامتی مشهد گنجایش اقامت حدود
 300هزار مسافر را دارد.
وی با اشــاره به فعالیــت  53درصد هتلهای
کشور در مشهد اظهار کرد :هتلهای ما مدرن و
نو هستند و در ایام عید هیچ افزایش قیمتی نسبت
به سالهای  95و  96نداشتیم و حتی بسیاری از
هتلها تخفیف  30تا  50درصدی را اعمال کردند
و پس از تعطیالت نوروز هم تا  70درصد تخفیف
را در نظر گرفتند .قانعی گفت :هتلهای ما از نظر
کیفیت از میانگین کشوری یک درجه باالتر و از
نظر قیمت نسبت به میانگین هتلهای کشور 30
درصد پایین تر هستند و با قیمت کمتری به ارائه
خدمات میپردازند .در حال حاضر هزینه اتاق های
معمولی از  75هزار تومان در هتلهای یک ستاره
تا  500هزار تومان در هتلهای پنج ستاره میرسد.
اما هزینه اقامت در اتاقهای دارای امکانات ویژه و
خاص در هتلهای پنج ستاره تا یک و نیم میلیون
و دو میلیون تومان هم میرسد.
وی با بیان اینکه امروز ظرفیت هتلهای مشهد
جوابگوی مسافران هست ،تصریح کرد :متاسفانه
اغلب سازمانها و ارگانها و نهادها در مشهد فضای
اقامتی ایجاد کردند و با وجود اینکه در قانون تاکید

شده که این هتلها یا به بخش خصوصی واگذار
شوند و یا تحت پوشــش قرار گیرند ،این اتفاق
تاکنون نیافتاده است .این مساله را یکبار در شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح
کردیم و حال بایــد به طور جدی تری پیگیری
کنیم تا نتیجه بگیریم.
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی تاکید
کرد :هتلهای مربوط به سازمانهای دولتی از بودجه
عمومی استفاده میکنند و هزینه آب ،برق ،گاز و
نیروی انســانی را از بودجه عمومی میدهند و به
همین دلیل رقابتی نابرابر با واحدهای اقامتی متعلق
به بخش خصوصی دارند و در صورت سازماندهی
و یا واگذار آنها شــاید کمکی به بخش خصوصی
شود.

این هتلها زیر نظر هیچ ســازمانی نیستند و
سازمان بهداشت ،نیروی انتظامی ،سازمان صنعت
و میراث فرهنگی بر آنها نظارتی ندارند.

هتلهای مربوط به سازمانهای
دولتی از بودجه عمومی استفاده
میکنند و هزینه آب ،برق ،گاز و
نیروی انسانی را از بودجه عمومی
میدهند و به همین دلیل رقابتی
نابرابر با واحدهای اقامتی متعلق
به بخش خصوصی دارند

هدفگذاری خراسانرضویبرای 120هزارمیلیاردریالسرمایهگذاریدرسال97
سازمان آگهی های
روزنامه دنیای اقتصاد
در خراسان

0912 419 86 35

اخبارکوتاه

بستهسرمایهگذاریتامینآب
درخراسانرضویتهیهشد

ایرنا -مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
خراسان رضوی گفت :بسته سرمایهگذاری دو
هزار و 360میلیارد ریالی برای عبور از وضعیت
تنش آبی امسال در این استان آماده شده
است.
حسین اسماعیلیان افزود :با توجه به چالش
آب در خراســان رضوی این بسته برای اجرای پروژههای اضطراری
تامین آب در قالب ماده  27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشــی از مقررات مالی دولت توسط شرکت آب و فاضالب استان
تهیه شــده است .وی ادامه داد :چنانچه دولت با این بسته موافقت
کند و اجرایی شود بخش زیادی از چالشهای کم آبی در خراسان
رضوی مرتفع میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی گفت :هم اکنون
 9پروژه ناتمام در بخش فاضالب و دو پروژه ناتمام در بخش آب این
استان وجود دارند که تکمیل آنها نیازمند  15هزار میلیارد ریال است.
وی افزود :تابستان پارسال  29شهر استان خراسان رضوی با مجموع
جمعیت یک میلیون و  400هزار نفر دچار تنش آبی بودند و امسال
 30شهر با تنش آبی و کسری  400لیتر در ثانیه آب مواجه هستند.
 48درصد آب مورد نیاز خراسان رضوی از چاهها 47 ،درصد از سدها،
سه درصد از قناتها و دو درصد از چشمه ها تامین میشود.

 ۹۷درصد قراردادهای کارگری ،موقت است

تسنیم -عضو هیات مدیره کانون شوراهای
اسالمی کار گفت :یکی از موضوعات بسیار
مهم در جامعه کارگری مساله قراردادهای
موقت بوده که هم اکنون حدود  97درصد
کارگران با این نوع از قراردادها کار میکنند.
احسان سهرابی افزود :شاهد این هستیم که با
وجود سرمایههای بسیار زیادی که در شرکتهای تأمین اجتماعی
وجود دارد برای درمان کارگران چالشهای زیادی موجود است.
وی ادامه داد :عالوه براینکه قراردادهای موقت مصونیت شغلی را از
کارگران میگیرد این نوع از قراردادها سبب میشود که نمایندگان
تشکلهای کارگری نیز آنگونه که باید نتوانند از حقوق کارگران دفاع
کنند چراکه به محض اقدامات برای احقاق حقوق کارگران قرارداد
خود آنها تمدید نمیشود.
سهرابی تأکید کرد :مساله نبود امنیت کارگران روی کیفیت تولیدات
ایرانی نیز تأثیر دارد چراکه وقتی کارگری نتواند روی شغل خود حساب
باز کند چگونه میتواند کاالی خوب تولید کند.
وی با اشــاره به کافی نبودن حقوق کارگــران برای اداره زندگی،
خاطرنشان کرد :متأسفانه ما شاهد این هستیم هنوز حقوق کارگران
افزایش نداشــته اجناس گران شده و کارگران حتی برای نیازهای
ابتدایی خود نیز مشکالتی دارند که این مساله با وجود منابع بسیار
زیادی که کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی میدهند به هیچ
عنوان درست نیست.

کشاورزان خراسان رضوی 5553میلیارد ریال
خسارتدیدند

استاندار:

استاندار خراسان رضوی گفت :این استان در سال  97و
مطابق هدفگذاریهای برنامه ششم توسعه ،نیازمند جذب
 120هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری است.
به گزارش ایرنا علیرضا رشــیدیان در ستاد سرمایهگذاری استان
افزود :باید از فرصت پیوســتن کشور به پیمان اوراسیا که در آینده
صورت خواهد گرفت ،برای توســعه صادرات اســتفاده کرده و از
ظرفیتهای معدنی استان نیز بهرهبرداری مناسبی شود.
وی به طرحهای عمرانی شــهرداری مشهد و حوزه انرژیهای نو
اســتان اشــاره و بیان کرد :اگر این حوزهها به درستی مطرح شود
میتوان از آن به شــکل مناســبی به منظور جذب سرمایهگذاری
سود برد.
رشیدیان افزود :هدفگذاری رشد اقتصادی  8/7درصدی تا پایان
برنامه ششــم ،کاهش بیکاری به  7درصد و ایجاد  434هزار شغل
جدید و رشد صادرات استان به  3/34میلیارد دالر در سال از دیگر
اهداف اقتصادی استان در سال جدید و برنامه ششم توسعه است .

سامانه ارتباطی3000224800:

وی همچنین به ســفر قریبالوقوع رئیس جمهوری به خراسان
رضوی اشاره و بیان کرد :برای این سفر  90طرح اقتصادی در استان
پیشنهاد داده شده که  22طرح نیازمند سرمایهگذاری  9هزار و 321
میلیارد تومانی و  994میلیون یورویی است.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد 10 :طرح نیازمند مجوز55 ،

طرح نیازمند تسهیالت و سه طرح معدنی نیز نیازمند سرمایهگذاری
برای تکمیل مطالعات اســت و از آن میان بخشهایی مانند آب و
فاضالب و حمل و نقل هر کدام با پنج طرح بیشترین سهم را دارند.
رشیدیان با دفاع از اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان به این
خطه گفت :برداشت کشورهای حوزه اقیانوس هند از این حوزه بسیار
بیشــتر از جمهوری اسالمی ایران است و اگر برداشت کشورمان از
این حوزه محقق شود سالها به طول میانجامد تا سهم مناسبی از
برداشت این حوزه آبی نصیب ایران شود.
رشــیدیان افزود :این منبع آبی برای  17استان ما به عنوان یک
منبع مطمئن مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت و هرگونه تعلل در
بهرهبرداری از این منبع آبی ،ظلمی در حق آیندگان است.
اســتاندار خراسان رضوی گفت :این که مشاور وزیر نیرو با وجود
ایجاد ردیف بودجه برای این طرح انتقال آب ،اظهار نظر شــخصی
کرده و بر خالف طرح مصوب از مسند مشاور وزیر اعالم نظر کرده
یدهد ،کار شایستهای نیست.
و آن را انعکاس م 

ایرنا -رئیس ســازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی گفت :بارش برف و باران از
ابتدای امســال تاکنون پنج هزار و 553
میلیارد و 450میلیون ریال خســارت به
بخش کشاورزی این استان وارد کرده است.
مجتبی مزروعی افزود :این میزان خسارت به
بخشهای زراعی ،باغی ،دام و طیور و منابع آبی این استان وارد شده
اســت .وی اظهار کرد :به همین سبب  57هزار و  835هکتار باغ و
 35هزار و  593هکتار مزرعه آسیب دید.
وی گفت :بیشترین خسارت وارده مربوط به محصوالت زراعی و
باغی از جمله گندم ،جو ،کلزا ،یونجه ،پنبه ،چغندر قند ،بادام ،زردآلو،
سیب ،گردو ،پسته ،انگور ،گیالس ،آلو و زعفران است.
درآمد ساالنه بخش کشــاورزی خراسان رضوی  13هزار و 223
میلیــارد تومان اســت 363 .هزار بهره بردار در بخش کشــاورزی
خراسان رضوی فعالیت دارند و حجم تولید ساالنه انواع محصوالت
باغی ،زراعی و دامی این استان هشت میلیون تن است .ساالنه یک
میلیون و  200هزار هکتار زمین در خراسان رضوی زیر کشت 83
نوع محصول میرود.

 ۲۰۰۰حلقهچاهغیرمجازدرخراسانرضوی
مسدودشد

تسنیم -معاون دادگستری خراسانرضوی
از مسدودکردن  ۲هزار حلقه چاه غیرمجاز
در استان خبر داد.
سید امیر مرتضوی اظهار کرد :مصارف خانگی
 4تا  7درصد مصرف آب را تشکیل میدهد و 85
درصد مصارف صرف امور کشاورزی میشود که
در این بین کشت و تولید یکسری محصوالت مثل هندوانه به حجم
باالیی از آب نیاز دارد؛ هدفگذاری ما در کارگروه صیانت از منابع آب
استان این است که به جای کشت این محصوالت ،محصوالتی دیگر
مثل زعفران که مصرف آب پایینی دارد تولید شود و خالء محصوالت
با مصرف آب باال از طریق واردات حل شود تا در مصارف کشاورزی
هم بتوانیم بحث مصارف آب را مدیریت کنیم.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از جرم دادگستری استان خراسان
رضوی با اشاره به پلمپ دو هزار حلقه چاه غیر مجاز در سال  96گفت:
هدفگذاری برای مسدود کردن چاههای غیرمجاز در سال  ،96هزار
حلقه چاه بود که با تالش و همکاری سازمانهای ذیربط توانستیم در
سال  96تعداد  2هزار حلقه چاه غیرمُجاز را مسدود کنیم.
مرتضوی بیان کرد :ســعی ما بر این بود که در این راســتا منافع
کشاورزان را نیز در نظر بگیریم و اگر به عنوان مثال در منطقهای 10
چاه غیرمُجاز وجود داشت ،هر  10حلقه چاه را مسدود نکردیم تا به
کشاورزان و محصوالتشان لطمه نخورد و این اقدام تدریجی و براساس
اولویتها و شاخصهها صورت پذیرد.

