کالییسرپرستشهرداریمشهد شد
دنیای اقتصاد -پس از پایانیافتن جلسه
تعیین سرپرست شهرداری مشهد که از
دیشب آغاز شده بود و در آن گزینههای
احتمالی به بیان برنامههای خود پرداخته
بودند،محمدرضاکالییبهعنوانسرپرست
و جدیترین گزینه تصدی شهرداری مشهد پس از تقیزاده
خامسی منصوب شد و امروز (دوشنبه) در جلسه علنی شورای
شهر ،شهردار مشهد مشخص میشود.
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دغدغههای رئیس ستاد انتخاباتی روحانی درباره گزینههای مدنظر اصالحطلبان برای تصدی مسئولیت استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد:

گذشته،نقشهراهآیندهاست
محمدحسین روشنک*

شایستگیهای شهردار مشهد مقدس از قبل تعریف
شــده ،لذا هنجارهای موجو د در مشــهد ،شورای
اسالمی را در انتخاب شهردار محدود ميكند.
هنجارهای موجود در مشهد ویژگی شهردار این
شــهر را به گونهای تعریف کرده است که لزوما فرد
شایسته شهرداری تهران نمیتواند مدیر مناسبی برای مشهد مقدس
باشد و این شهر را هماهنگ با هنجارهای مخصوص آن اداره کند در
حالی که اگر شــهرداری در اداره مشهد موفق باشد مدیر خوبی برای
شهرداری تهران و استانداری و حتی وزارت کشور خواهد بود .
مشهد مقدس شهری متعلق به همه مردم ایران بلکه همه مسلمانان
دنیا است و مسلمانان و حتی مردم دنیا برای مشهد مقدس احترامی
فراوان قائل هستند.
اکنون که بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان ،آقای تقیزاده
خامسی میبایست صندلی شهرداری مشهد مقدس را ترک کند چه
فردی شایسته نشستن بر این صندلی است که مدیران خوبی از جمله
پژمــان معتدل ،مرتضوی اصول گرا و تقی زاده اصالح طلب که ســه
شــهردار دوران آخر و هر سه شایسته و الیق وزارت بوده و هستند بر
آن نشسته اند.
اما اگر چه آقای تقی زاده خامسی به دلیل انتخاب بعضی از مدیران
برای حوزه ستادی و مناطق شهری که به توصیه حامیان قوی تر از آقای
تقی زاده خامسی «البته با برداشت خود آنها » بود ،در مواردی از جمله
فراهم کردن زمینه حضور کارآفرینان و سرمایه گذاران برای طرح های
زیر بنایی بهویژه پروژه های پیرامون حرم مطهر رضوی توفیق چندانی
نداشت و نتوانست روحیه سازندگی را در شهر ایجاد کند ،لیکن با کمک
اعضای شورا موفق به پایهریزی مدیریتی معتدل و هماهنگی با تفکرات
سیاســی اجتماعی دارای پایگاه کم و بیش مردمی در مشهد و ایجاد
فضای مدیریت در خور برای شورای پنجم و شهرداری که نیاز این شهر
مقدس است ،شد امری که در زمان انتخاب تقیزاده کمتر پیشبینی
میشد ،لذا اکنون که قانون منع بکارگیری بازنشستگان خراسان رضوی
و مشهد مقدس را از حضور مدیرانی با خصوصیات متفاوت ولی موفق
محروم میکند ،الزم است وزارت کشور و شورای اسالمی مشهد مقدس
استاندار ،فرماندار و شهردار شایسته با ویژگیهای مخصوص خراسان
رضوی و مشهد مقدس برگزینند .
ادامه در همین صفحه

تالش برای موازنه قوا در مشهد و خراسان

همینصفحه

بخشخصوصیازتالشهایاستاندارخراسانرضوی همزمانبا
آخرینحضورعلیرضارشیدیان درشورایگفتوگوتقدیرکرد

خداحافظی با مرد اخالق
صفحه 4

حال و هوای مزارع زعفران خراسان گردشگران داخلی و خارجی را
روانهروستاهاکردهاست

تالش برای افزایش ارزش افزوده از مبدا
صفحه 2

ضرورت نگاه بخش خصوصی برای اصالح قوانین مخل کسب و کار

بینشی بر مالیات
امیر سروری*

در ســال  ۱۳۹7شــاهد رکود در بازار
هستیم با این وجود باز هم سازمان امور
مالیاتی بر تحقق وصول بودجه تعیین
شده تاکید دارد .پس یک نتیجهگیری
ســاده از آن میتواند اینطور باشد که
بوکار اشخاص آمده و با علم به اینکه
بهرغم رکودی که بر کس 
اخذ مالیاتها طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص
ماده  ۱۰۶آن ،براساس درآمد مودیان (که نیازمند پویایی در
تولید و اقتصاد بوده) تشخیص میشود پس رکود حاکم در
سالهای اخیر باعث کاهش درآمدهای اشخاص و به تبع آن
کاهش درآمد مالیاتی خواهد شد ،چون در سنوات اخیر پایههای
مالیاتی که یکی از روشهای وصول بیشتر مالیاتها بوده رشد
چندانی نداشته است .با توجه به موارد فوق سعی سازمان امور
مالیاتی بر تحقق درآمد مالیاتی در این شرایط ،چیزی جز فشار
مالیاتی نمیتوان باشــد .همانطور که مشخص است فشار
مالیاتی بیش از اندازه به فعاالن اقتصادی که دارای حسابهای
شفاف هستند پیامدی جز تغییر فعالیتهای اقتصادی از بخش
رسمی به غیررسمی نخواهد داشت که این موضوع از طریق
اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید میتواند آثار
گوناگونی بر توزیع درآمد در جوامع داشته باشد .مودیان مالیاتی
انتظار داشتند کمی از فشار مالیاتی آنها بکاهد ،ولی وضعیت
موجود نشان دهنده آن است که باوجود عدم کاهش آن ،شاهد
افزایش فشار مالیاتی در سالهای اخیر بودهاند که الجرم تفکر
حرکت بهسوی اقتصادهای غیررسمی و تعطیلی فعالیتهای
اقتصادی را در ذهن فعاالن اقتصادی خواهد انداخت که همه
آنها اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتوگو ،آخرین حضور رشیدیان به عنوان استاندار در جمع اهالی اقتصاد استان بود /عکس :محسن اسماعیلزاده ()97/8/25

یادداشت

ادامه یادداشت
اینکه چه افرادی به عنوان استاندار و شهردار و فرماندار
انتخاب شــوند ،از وظایف وزارت کشور و شورای اسالمی
شهر مشهد است و دیگرانی چون بنده نباید با فضاسازی
انتخاب کنندگان را در تنگنا قرار دهیم البته میشــود از
شورای اسالمی مشهد مقدس خواست اگر قرار است فردی
انتخاب کنید که مستقال شهر را مدیریت کند و با مسئوالن
استانی و کشوری تعامل قدرتمند داشته باشد ،وقت خود را
پیرامون مدیران غیر معروف در بین مردم و مسئوالن استان
و کشــور صرف نکنند و به دنبال فردی دارای شخصیت
اجتماعی موفق که از احترام مدیریت اســتانی و کشوری
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مشخصات و توان وزیر کشور قرار ندهند و تعامالت شهری
را به اعضا وهیات رئیسه شورای شهر محول کنند و خود
به عمران و ســازندگی شهر بپردازد وگرنه توفیقی حاصل
نمیشود بلکه ممکن اســت به اختالفات و درگیریهای
سیاسی دامن زده و هنجارهای موجود مشهد را در مقابل
شورا و شهرداری قرار دهد .ضمن اینکه الزم است هر فردی
که شهردار شد اشــتباهات بزرگ گذشته را در خصوص
انتخاب مدیران کم توان و توصیهای ،تکرار نکند .

باالیی برخوردار باشد بگردند ،جایگاه صندلی شهردار مشهد
مقدس اگر از بسیاری وزرا مهمتر نباشد برابر است .البته راه
دیگر نیز برای مدیریت مشهد مقدس وجود دارد که خود
شورای شهر بیشتر وارد میدان شود و تعامالت و ارتباطات
و هماهنگی های بیرونی را خود انجام دهد تا شهردار بیشتر
به امور اجرایی و مدیریت بر کارکنان بپردازدکه چون شورای
فعلی کم و بیش از توان هماهنگی برخوردار است این روش
نیز میتواند موفق باشد.
اینگونــه مدیری در بین اعضای شــورا و معاونان فعلی
شــهرداری پیدا میشود ،مشــروط به اینکه این افراد اگر
شــهردار شدند اشتباه نکنند و خود را در جایگاه فردی با

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی

از منظر دیگر آیا الیحه جدید قانون مالیاتها و فرهنگ مالیاتی
بر خوداظهاری مودیان و اعتماد تاکید ندارد؟ پس سیر موارد
ارجاعی پروندههای اشخاص حقوقی به هیاتهای موضوع بند
 ۳ماده  ۹۷ق.م.م (شنیدهها از مراجع غیررسمی نشان دهنده
ارجاع بیش از  ۴۰درصدی پروندهها که قسمت اعظم آن را
مغایرتهای اندک در گزارشهای فصلی موضوع ماده ۱۶۹
ق.م.م تشکیل میدهد) که مغایر با هدف فوق و تنها خدشه
بر باور اعتمادی مودیان بر عدالت مالیاتی دارد.
شاید حذف ماده  ۹۷ق.م.م در الیحه جدید(که البته در تبصره
ماده مذکور زمان اجرای آن را تشکیل بانک اطالعاتی مربوط به
نظام جامع مالیاتی طی سه سال بعد از ابالغ این قانون اعالم
شده که تا آن تاریخ الیحه فوق پا برجاست) مرهمی بر این مورد
باشد .اگر راه حل جایگزین یعنی برآورد اظهارنامه برای مودیان
بر اساس اطالعات نظام جامع مالیاتی که خود شمشیری دولبه
است بتواند بهخوبی ایفای نقش کند.
نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود،
از نظامهای صرفا اداری و نظامهای دو مرحلهای اداری-قضایی
متفاوت است .در این سیستم نخستین گام ،مذاکره بین مودی
و ماموران تشخیص مالیاتی است که امکانی برای حل اختالفات
بهوجــود آمده را فراهم میکند .در صــورت تداوم اختالف
پیگیری اعتراض وارد فاز شبه قضایی میشود که در این بین
ابتدا هیاتهای حل اختالف (بدوی و تجدید نظر) و در ادامه
شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی
شکلی به آرای صادره این هیاتها را دارند.
به تجربه ثابت شده است با همه دقت و تالشی که کارشناسان
مالیاتی انجام میدهند ،با وجود آن (و شــاید بهدلیل کمبود
زمان برای رســیدگی پرونده مودیــان) از روی بیغرضی و
بینظری دچار اشتباه و خطا در تعیین درآمدهای تشخیص
مالیاتی مودیان میشوند (این مورد از طریق بررسی افزایش
پروندههــای ارجاعی به هیاتهای حل اختالف مالیاتی نیز

قابل بررسی است).
حال انتظار میرود هیاتهــای فوق بهعنوان مدافع حقوق
مودیان طبق ماده ۲۴۴ق.م.م ایفای نقش پررنگی داشته باشند؛
در حالی که سیر اعتراض مودیان درخصوص برخی هیاتها
نشان دهنده عدم تامل کافی نماینده سازمان امور مالیاتی در
هیاتهای فوق به موارد اعتراض و مستندات ارائه شده مودیان
بوده و عمدتا به تایید مبانی قبلی برگ تشخیص استناد شده
که نهایتا باعث صدور رای ناصحیح به لحاظ عدالت مالیاتی،
طوالنی شدن فرآیند وصول و عدم ایفای مناسب نقش این
هیاتها میشود .حال اگر موضوع اعتراض مودی در هیات حل
اختالف بدوی رفع نشود ،با اعتراض مودی در زمان مقرر موضوع
به هیات حل اختالف تجدید نظر ارجاع میشــود ،ترکیب و
اعضای هیاتهای حل اختالف تجدید نظر همانند هیات حل
اختالف بدوی است؛ در حالی که روح قانون از منظر تجدیدنظر
انتظار عالیتر بودن هیات فوق را دارد ،شاید استناد به بند ۵
ماده  ۱۴میثاق حقوق مدنی و سیاسی که صراحتا به این امر
تاکید کرده است «منظور از عالی و باالتر بودن این نیست که
دارای چنین عنوانی در بین تشکیالت قضایی باشد ،بلکه باید
ویژگیهایی داشته باشد که آن را کامال از دادگاه پایینتر متمایز
سازد» در این ارتباط مفید باشد.
انجام اصالحات ساختاری در الیحه جدید قانون مالیاتهای
مســتقیم که عمدتا تاکید آن بر نظام جامع مالیاتی بوده تا
ترمیم خألهای قانون فعلی ،شاید نتواند به بهبود کارآیی نظام
مالیاتی کشور و تحقق عدالت مالیاتی کمک کند .اخذ مالیاتها
در سایه اعتماد به عدالت در اخذ مالیاتها تحقق مییابد که
سازمان امور مالیاتی باید بر این اساس با مودیان برخورد کند تا
بتوان انتظار داشت خود اظهاری و فرهنگ مالیاتی بین مودیان
رواج یابد تا شاهد مواردی از جمله کاهش فرار مالیاتی ،کارآیی
نظام مالیاتها و تحقق درآمدهای دولت در این ارتباط باشیم.
*کارشناس مالیاتی

رئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایران:

دنیایاقتصادنقاطقوتوضعفکمیتهبندبماده12
برنامهتوسعهخراسانرضویرابررسیمیکند
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تغییرتیماقتصادیدولت
تنهاراهحلمشکالتنیست

پیشروی در اصالح قوانین مخل کسب و کار

دغدغه های رئیس ستاد انتخاباتی روحانی درباره گزینههای مدنظر اصالحطلبان برای تصدی مسئولیت
استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد:

تالشبرایموازنهقوادرمشهدوخراسان

زهرا صفدری
دنیای اقتصاد -ترک پســت
خبرنگار
بازنشستگان و تعیین جانشین
برای آنها موضــوع داغ این روزهای کشــور
و به ویژه اســتان خراســان رضوی و مشهد
است؛ خداحافظی علیرضا رشیدیان با صندلی
اســتانداری ،خداحافظی احمدعلی موهبتی با
صندلی فرمانداری و رفتن به استانداری سیستان
و بلوچستان و در نهایت بالتکلیفی در رفتن یا
ماندن قاسم تقیزاده خامسی بر مسند شهرداری
مشهد در روزهای اخیر حال و هوای خاصی را بر
شهر حاکم کرده است .اما انتخاب استاندار جدید
خراسان رضوی با حاشیه ای مانند اعتراض برخی
از نمایندگان استان مبنی بر عدم نظرخواهی دولت
از آنها برای تعیین استاندار در هفته گذشته همراه
بود .حمید بنایی ،رئیس مجمع نمایندگان استان
نیز در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفتوگو

با دنیای اقتصاد اعالم کرد :وزیر کشــور به قول
خود درباره نظرخواهی از نمایندگان مجلس برای
انتصاب استانداران جدید عمل نکرده و ما انتظار
داشتیم نظر ما را درباره استاندار جویا شود .پس
از ترک پست رشیدیان در موعد مقرر اولیه یعنی
 26آبان مــاه ،قربان میرزایی ،معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توسعه منابع استانی او به عنوان
سرپرست تعیین شد.
با ترک پست رشیدیان تب و تاب ویژهای در
میان اهالی و احزاب سیاسی استان به ویژه شورای
هماهنگی اصالح طلبان برای معرفی گزینه های
پیشنهادی خود برای استاندار خراسان رضوی
به وزارت کشــور گرفت .به طوریکه کمیته ای
برای بررســی این مهم تشکیل شد؛ این کمیته
متشکل از هیاترئیسه شورای هماهنگی احزاب
اصالحطلب ،مســئول کمیته سیاسی احزاب
اصالحطلب ،یک نفر از حزب اعتدال و توسعه ،یک

نفر از شورای شهر ،یک یا چند نفر از نمایندگان
مجلس استان خراسان رضوی همسو با دولت ،دو
نفر از شخصیتهای حقیقی و مسئول ستاد سابق
دکتر روحانی بود.
حسین امینی ،رئیس ستاد انتخابات روحانی در
سال  96و عضو کمیته رایزنی شورای هماهنگی
اصالحطلبان خراســان رضوی در این خصوص
به دنیــای اقتصاد میگوید :اعضای این کمیته در
جلســات اول در خصوص شاخصها و معیارهای
استاندار بحث و بررسی کردند و از جمله شاخصهای
مدنظر؛ ضرورت انتخاب افرادی اســت که قدرت
تعامل الزم را داشــته باشند ،موقعیت و نیازهای
استان را بشناسند قادر به اجرای سیاستهای دولت
باشند و از سیاستهای دولت قاطعانه دفاع کنند.
بر این اساس بعد از چند جلسه افرادی پیشنهاد
شد و در مجموع این کمیته به اجماع در خصوص
 8نفر رسید.
ادامه در صفحه2
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دغدغه های رئیس ستاد انتخاباتی روحانی درباره گزینههای مدنظر اصالحطلبان برای تصدی مسئولیت استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد:

روزبه فالح کریمی*

ادامه از صفحه اول

تالش برای موازنه قوا در مشهد و خراسان

 8zگزینه پیشنهادیبرایاستانداری

اگر نمیخواهید فع ً
ال برای تبلیغ بودجهای را صرف
کنید،بهترینپیشنهادایناستکهپیجهاییکهازنظر
میزانمخاطبدرسطحپیجشماهستندراپیداکنیدو
بهآنهاپیشنهادبدهیدبهصورتمتقابلپیجیکدیگر
راتبلیغکنید.
بدین ترتیب فالورهای هرکدام با آن پیج دیگر آشنا
میشوند .فقط نکتهای که باید توجه کنید این است
که این پیج مخاطبانی داشته باشد که بتوانند در گروه
مشتریان شما قرار گیرند .در ادامه چند ایده برای پیدا
کردنپیجهایموثرمیدهم:
-1پیجباموضوعمرتبطومخاطبمشترک:
پیج هایی پیــدا کنید که به نوعی موضوعشــان با موضوع
پیج شما مرتبط است اما رقیب شما نیستند و فالوورهای آنها
میتوانندمشتریهایشمانیزباشند.
مثال فرض کنید شــما یک گالــری طال و جواهــر دارید؛
طبیعی اســت که تقریبا تمام زوج های جــوان برای تدارک
مرلسم عروســی خود حتما برای خرید حلقه و جواهرات به
شــما مراجعه میکنند و همزمان برای خرید لباس عروس و
داماد ،آرایش عروس ،محل برگزاری مراســم و ...به مزون ها،
آرایشگاه ها و باغ تاالرها هم سر میزنند .پس مخاطب چنین
پیجهایی قطعا میتواند مشــتری شما هم باشد و در حقیقت
همکاری شــما و چنین پیج هایی یک همــکاری دوطرفه
و برد -برد است.
-2پیجبامخاطبشهرییامنطقهای:
فرض کنید در شــهر شــما مکانهای دیدنی ،رستورنهای
معروف و ...وجود دارد که پیج آنها طرفداران زیادی دارد .کافی
است شــما با آنها وارد تعامل شــوید و از آنها بخواهید شما را
معرفیکنندوشماهمایشانرامعرفیکنید.
با توجه به اینکه اکثر مخاطبــان چنین پیج هایی محلی و
شهری هســتند با این کار شما افراد زیادی را با پیج خود آشنا
کردهایدوحتیمیتوانیدمشتریحضوریجذبکنید.
-3پیجباموضوعغیرمرتبطولیمخاطبقابلقبول:
اما ایده ســوم پیج هایی هســتند که موضوع شان به پیج و
کسب و کار شــما مرتبط نیست ولی مخاطبان آنها میتوانند
مشتریانخوبیبرایشماباشند.
طبقهمانمثالقبلیاگرشماطالفروشهستیدمیتوانید
با پیج هایی که کارشــان زیبایی صورت(بوتاکس و برداشتن
چین و چــروک صورت) هســت ارتباط برقــرار کنید .اکثر
فالوورهایچنینپیجهاییخانمهاهستندوچهکسیبیشترو
بهتر از یک خانم از شما طال میخرد؟؟
این ایده ها میتوانند شــما را در جذب مخاطب های قابل
قبول کمک کنند اما نکته مهمی که میخواهم بگویم این است
که اگر میخواهید موفق باشید باید بودجه ای را برای تبلیغات
وفعالیتهایتولیدمحتواتخصیصدهید.
اگر بخواهید فقــط به صورت رایگان برنامــه ریزی کنید،
سرعت رشد و پیشرفت شما خیلی کم خواهد بود و زمانی که
از دست میدهید قطعا بیشتر از بودجهای که خرج نکرده اید
میارزد.
نکته :تشخیص میزان واقعی بودن فالوورهای پیج هایی که
میخواهید با آنها تعامل کنید نکته بسیار کلیدی هست که در
قالب مبحث نرخ تبدیل یا نرخ بازدهی با فرمولها و روشهایی
قابل تشخیص اســت که در کارگاههای آموزش اینستاگرام
مارکتینگ مفصلدراینموردصحبتمیکنم.
درشمارهبعدیخواهیدخواند:روالمشخصداشتهباشید
@parsiantd
*مشاوراینستاگراممارکتینگ

ویازغالمرضاانصاری؛نمایندهاسبقمشهددرمجلس
وعضوسابقشورایشهرتهران،هادیشوشتری؛نماینده
فعلی قوچان و فرماندار اســبق مشهد ،علیرضا کاظمی؛
معاون فعلی وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل ســابق
آموزش و پرورش استان ،علی محقر؛ معاون اسبق وزارت
کشور و نماینده مجلس و معاون کنونی دانشگاه تهران،
غالمحســین مظفری؛ معاون اسبق استانداری خراسان
رضوی ،نماینده پیشین مجلس ،مدیرعامل سابق بانک
شهر و مستشــار کنونی دیوان محاســبات کشور ،علی
مقدسزاده؛ شــهردار اسبق منطقه  6تهران و سرپرست
سابق معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران که در حال
حاضر معاون فنی و عمرانی اســتانداری اصفهان است،
قربانمیرزایی؛سرپرستفعلیاستانداریخراسانرضوی
و مسئول پیشین سازمان همیاری شهرداریهای استان و
شهیندخت موالوردی؛ معاون سابق امور زنان و خانواده
رئیس جمهور و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق
شهروندی در حال حاضر به عنوان گزینه های پیشنهادی
اینکمیتهبرایاستانداریخراسانرضویناممیبرد.
امینی خاطرنشــان میکند :قــرار بر این شــده این
اســامی طی نامهای رســمی هم به وزارت کشور و هم به
دولت معرفی شــود و امیدواریم مورد توجه وزارت کشور
و دولت قــرار گیرد تــا بتوانند خدمتگــزار مردم خوب
استانباشند.
وی با اشاره به حضور برخی از نمایندگان مجلس در این
کمیته تصریح میکند :با صحبتی که با دوستان نماینده
داشــتیم ،درخواســت کردیم افرادی را برای حضور در
جلسات به ما معرفی کنند و آقایان گرمابی ،نماینده مردم
نیشابور و شوشتری ،نماینده قوچان در برخی از جلسات
حضوریافتندوبعضاارتباطاتتلفنیهمباسایرنمایندگان
داشتیم؛ آنها باید از این پس هم در این راه کمک کنند زیرا
در مجلس دسترسی به مسئوالن کشوری راحتتر است و
باید برای رسیدن اسامی به دست مسئوالن تالش کنند و
جلساتیهمبرایپیگیریکارباآنهاداشتهباشند.
zاستاندار باید توان تعامل با جناحها و ارگانهای مختلف
را داشته باشد

استاندار باید توان و قدرت الزم برای هماهنگی با آستان قدس رضوی و امام جمعه ،نیروهای نظامی و انتظامی و قوه قضائیه در استان را داشته باشد

عضو کمیته رایزنی شــورای هماهنگی اصالحطلبان
خراسان رضوی درباره شــاخصهای استاندار خراسان
رضوی اظهار میکند :در دوره گذشــته وزارت کشــور
سیاســت این بود که از افراد بومی برای استانداری کمتر
استفاده شــود و ما در این لیست هم افراد بومی خراسان
رضوی و هم افراد بومی خراســان بزرگ را جای دادیم تا
در مجموع کســانی باشــند که هم نســبت به خراسان
عالقه داشته باشند و هم خراسان و کمبودها و معضالت
اقتصادی و اجتماعی و مســائل توســعه ای آن را مدنظر
داشتهباشند.
امینیتاکیدمیکند:استاندارمانهتنهاازلحاظسیاسی
بلکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی باید قدرتمند باشد زیرا
ایناستانویژگیهاییداردکهکمتراستانیدارد؛ماباچند
کشور هم مرز و مسیر ورود و خروج کاال از دیگر کشورها
به سمت سایر استانها و بالعکس هستیم و وسعت استان
و تعداد شهرستانها و زمینه های توسعه ای موجود مثل
سنگان خواف که خود یک عسلویه به شمار میرود و در
صورت شکوفایی اشتغال زیادی به دنبال خواهد داشت،

حال و هوای مزارع زعفران خراسان گردشگران داخلی و خارجی را
روانه روستاها کرده است

تالش برای افزایش ارزش افزوده از مبدا

دنیای اقتصاد ،سارا نیکان -این روزها حال
و هوای مزارع زعفران خراسان متفاوت است.
شــور و هیجان برپاست .فصل ،فصل برداشت
است .دشــتها به رنگ ارغوانی درآمده اند و
حاال حتی گردشگرانی خوش ذوق برای دیدن
زیبایی های روســتاهای هدف گردشگری به
منطقهآمدهاندوجشنوارهعکسینیزدرهمین
رابطه در تربت حیدریه در حال برگزاری است.
جاذبه ای مستتر در دل هزارتوی فرصت های

بی شــمار ایجاد ارزش افزوده از طالی سرخ
خراسان؛بزرگترینکشتگاهزعفراندنیا.
از جمله مهمترین فرصت های روســتاهای
خراســان رضوی می توان به تولید ،فرآوری،
بســتهبندی و عرضه زعفران اشاره کرد که در
حقیقت مبنای تشکیل دهنده اقتصاد بسیاری
از روســتاهای استان اســت .کشت زعفران
فرصت مناســبی اســت که میتواند سبب
شکلگیریفعالیتهایکارآفرینانهشود.

راه آهن و ...از ویژگیهای خراسان رضوی است و استاندار
جدید باید با در نظر گرفتن مســائل اجتماعی موجود در
اســتان و نگاه به تشــکلهای جوانان و بانوان میتواند در
مدیریتاستانعملکردمطلوبیداشتهباشد.

شورای شهر اگر زمان بیشتری در نظر
میگرفت و اجازه میداد کاندیداها
برنامههای خود را ارائه دهند ،نتیجه
بهتری میگرفت .اینکه مقدس زاده
نتوانسته نظر شورا را جذب کند
حاکی از عدم توان او نیست بلکه شورا
متاسفانه فرصتی نداد تا او و افراد
دیگریکهمیتوانستندشهرداران
موفقی در مشهد باشند خود را عرضه
کنند و حتی مالقاتی با آنها داشته باشند
در سال های گذشته مراحل خشــک کردن زعفران به
صورت ســنتی انجام میشد که روی کیفیت (رنگ ،عطر و
طعم) این محصول اثرگذار بوده اســت .بنابراین در راستای
افزایشکیفیتزعفران طرح«توسعهارزشهایروستایی»
با نام اختصاری «تار» توســط اهالــی بخش خصوصی و با
هدف توانمند سازی نرم افزاری و سخت افزاری کشاورزان
جهت ایجاد ارزش افزوده محصول زعفران برای روستائیان
کلید خورده است .علی شریعتیمقدم ،رییس کمیسیون
کشاورزی اتاق بازرگانی خراســان رضوی که مجری طرح
«تار» است و سودای توانمند کردن بیش از 20هزار کشاورز
روستایی را در ســر دارد درباره این طرح می گوید :بر اساس
مطالعات انجام شــده ،متوجه شدیم قراردادهایی که پیش
از این وجود داشــته مانند قراردادهای بانکی یک طرفه به
ضرر کشاورز بوده است .اما قراردادهایی که ما نوشتیم ،حق
انتخاب را به کشاورز میدهد و میگوییم که شما حق دارید
همه خدمات را دریافت کنیــد .همچنین محصول خود را
نه به ما ،بلکه به هر کســی که تمایل دارید ،بر اساس قیمت
روز ،به فروش برسانید .به گفته شریعتی مقدم ،با تحلیل40
زنجیره ارزش ،چندین هزار سبد و بستههای بهداشتی بین
کشــاورزان توزیع شده که در حمل گلهای زعفران کمک
میکند .وی ادامه میدهد :حدود  700دستگاه خشک کن
صنعتی و نیمه صنعتی را بین کشــاورزان توزیع کردیم که
تاثیریباافزایش 20تا 30درصدیکیفیتزعفرانبههمراه
دارد؛ این امر در قالب تســهیالت ،امانی و یا فروش اقساطی
بدون سود برای شــرکت اجرا می شود .عضو شورای عالی
زعفران کشــور میگوید :امیدواریــم بتوانیم با جمعآوری
صحیحاطالعاتبهمصرفکنندهنهاییبگوییمکهمحصول
چگونه و در چه روســتایی تولید شده تا بداند که با خریدن
محصولدرحالمشارکتدرتولیدارزشبرایچهمنطقهای
از کشور اســت .همچنین امیدواریم تمام روستاها را تحت
پوشش طرح «تار» قرار دهیم و بتوانیم تسهیالت صادراتی
رابرایتوسعهروستاییوایجاداینمشاغلدریافتکنیم.
zترکیبرسانهوهنر

شریعتیمقدم در خصوص تاثیر جشنواره عکس زعفران
تربت حیدریه در عملکرد کشــاورزان و ارائه بهترین نمونه

«استانداربایدتوانوقدرتالزمبرایهماهنگیباآستان
قدسرضویوامامجمعه،نیروهاینظامیوانتظامیوقوه
قضائیه در استان را داشته باشد و اگر این هماهنگی کامل
شود میتواند برای استان ما مفید و موثر باشد ».امینی با
بیان این نکته یادآور میشود :اگر وقت استاندار که باید در
خدمت مردم باشد ،صرف بگومگوهای بی حاصل و کش
مکش ها بشــود و در مسیر خدمتش سنگ اندازی شود،
قطعا توفیقی حاصل نخواهد شــد .استاندار موفق کسی
اســت که هم دیدگاه دولت را داشته باشد و هم از موضع
نمایندگیعالیدولتدراستانبتواندباافرادهمفکروافراد
مخالفوجریانهایمختلفبرایتوسعهوپیشرفتاستان
تعامل داشته باشد .آنچه بین همه جناحها مدنظر است؛
پیشرفت و توسعه استان و حرکت بر مدار قانون است که
باید مدنظر دولت باشد و همه با این دیدگاه باید به استاندار
کمککنند.

zدرخواست از شورای شهر مشهد

وی درباره عدم پذیرش علی مقدسزاده از سوی شورای
شهر برای سمت شــهرداری مشهد اظهار میکند :شورای

محصولشان ،تصریح میکند :این جشــنواره دارای جنبه
معرفی منطقه و نشــاندهنده اهمیت زعفران است .زیرا
هر سال عکاســان داخلی و بینالمللی برای شرکت در این
جشــنواره در این مناطق حضور پیدا میکنند که اهمیت
زعفران به لحاظ کیفیت و بهداشــت را افزایش میدهد؛ در
حقیقتبیشترترکیبرسانهوهنراست.
zعملکردمثبتدستگاههایخشککنزعفران

رامین اســمی ،مســئول واحد زعفران ســازمان جهاد
کشــاورزی خراســان رضوی هم درباره طرح «تار» اظهار
میکند :مجری طرح توســعه ارزشهای روســتایی (تار)
شــرکت نوین زعفران بوده که با همکاری وزارت کار ،بانک
کشاورزی و جهاد کشاورزی در حال اجراست؛ این طرحی
بوده که از مزرعه تا سفره کشــاورز را در برمیگیرد .درواقع
همانحمایتازتولیدکنندهاستکهبتواندمحصولیسالمو
باکیفیتبرایبازارهایصارداتیتولیدکند
وی در خصوص نحوه عملکرد دســتگاههای خشک کن
تصریح میکند :کیفیت زعفران به این بســتگی دارد که به
صورت اصولی و علمی خشــک شود؛ یعنی در مدت زمانی
کوتاه بتوان زعفران را پس از آنکه از گل جدا شــد ،خشک
کرد .درنتیجه دســتگاههایی تولید شده که در حال توزیع
میان کشاورزان است و تسهیالتی برای تهیه این دستگاهها
دراختیارکشاورزانقراردادهمیشود.
اســمی ادامه میدهد :همچنین کارگاههــای فرآوری
زعفران ایجاد شــده کــه آموزشهای الزم به کشــاورزان
داده شــود تا بتوانند محصولی با کیفیــت و زعفران نگین
تولیــد کنند .این امــر منجر بــه افزایــش ارزش افزوده،
صــادرات زعفرانــی مرغوب و کاهــش آلودگــی در آن
میشود .مسئول واحد زعفران ســازمان جهاد کشاورزی
خراسانرضویعنوانمیکند:بهمااعالمشدهکشاورزانیکه
در این طرح عالقهمند هستند را معرفی کنیم تا تسهیالت
کم بهره برای خریداری این دســتگاهها در اختیارشان قرار
گیرد.همچنین اگر تمایلی داشتند ،میتوانند زعفران خود
را در اختیار شرکتهایی که مسئول اجرایی طرح هستند،
قرار دهند .وی در خصوص کارکرد دســتگاههای خشک
کن بیان میکند :این دستگاهها باعث میشوند که کیفیت

شهر اگر زمان بیشــتری در نظر میگرفت و اجازه میداد
کاندیداهــا برنامههای خود را ارائــه دهند ،نتیجه بهتری
میگرفت.اینکهمقدسزادهنتوانستهنظرشوراراجذبکند
حاکی از عدم توان او نیست بلکه شورا متاسفانه فرصتی نداد
تا او و افراد دیگری که میتوانســتند شهرداران موفقی در
مشهدباشندخودراعرضهکنندوحتیمالقاتیباآنهاداشته
باشند .بعضی از اعضای شورا حتی چهره او را به یاد ندارند و
اینفرصتحاصلنشدوقطعااگرشورازمانبیشتریدرنظر
میگرفتوکاندیداهابرنامههایخودراارائهمیدادند،بیشتر
مورد توجه قرار میگرفتند .به خصوص شخص مقدسزاده
که ســابقه کاری وی در ارتباط با شــهرداری بوده و اصالتا
خراسانی است و در حال حاضر معاونت عمرانی استانداری
اصفهــان را برعهــده دارد .با توجه به اینکه شــهرداریها
بیشترینارتباطوهماهنگیرابااینمعاونتدراستانداریها
دارند ،او از چند و چون کار اطالع دارد .عضو کمیته رایزنی
شــورای هماهنگی اصالحطلبان خراســان رضوی ادامه
میدهد :علــی محقر هم معاون برنامه ریــزی و اقتصادی
وزارتکشوربودهودرسطحکالنکارکردهوباتوجهبهاینکه
ارتباطاتعمیقیبامسئوالنملیداشته،میتوانستبیشتر
موردتوجهاعضایشوراقراربگیرد.ویمیافزاید:درخواست
ما از اعضای شــورای شهر این اســت که با عجله شهردار را
انتخاب نکنند؛ انتخاب با خود آنهاست و ما قصد دخالت در
کارشاننداریماماپیشنهادمانایناستکهازبینافرادیکه
در شهرداریهای بزرگ کار کرده اند و اتفاقا افراد بومی نیز
در این زمینه کم نیستند ،انتخاب کنند .امینی خاطرنشان
میکند :اولویت با شــهردار بومی است اما مهمتر از آن حل
مشکالت شهر است تا مردم شاهد پیشرفت و رفع کمبودها
و تنگناها باشند .درخواست ما از شورا این بود که هم پیگیر
افراد بومی باشند و هم به دنبال چهرههای ملی عالقمند به
خدمت به شهر امام رضا باشند .وی درباره عملکرد تقی زاده
خامسی در یکسال فعالیتش در شهرداری مشهد میگوید:
او انصافا گرههای زیادی از شهرداری مشهد باز کرد و با توجه
به وضعیت مالی شــهرداری مشهد از گذشته و بدهیهای
بانکی آن ،با ارتباطات ملی و اســتانی توانست همکاری با
بانکها را اســتمرار دهد .از طرفی ،با رئیس جمهور و وزرا
برای بافت فرسوده مشــهد و اولویت یافتن آن برای دولت
مذاکراتیکرد.

زعفران از نظر رنگ ،عطر و طعم حفظ شــود چراکه گل به
سرعت خشک میشــود .زعفران بر اساس درصد رطوبت
خشک میشــود که با این دستگاهها کیفیت اولیه زعفران
حفظ خواهد شد و عطر باالیی خواهد داشت .همچنین بار
میکروبیآننیزکاهشخواهدیافت.
وی خاطرنشــان میکند :تاثیر استفاده از این دستگاهها
بسیارخوببودهزیراروشسنتیخشککردنزعفرانیک
تا دو روز زمان میبرد در حالی که زمان این فرایند توســط
دستگاههای خشــک کن تنها 30تا 40دقیقه است که در
نهایتزعفرانکیفیتبسیارباالتریخواهدداشت.
zهدفگردشگریجشنوارهعکسزعفران

مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی با اشاره به جشنواره عکس زعفران در تربت حیدریه
میگوید :جشنواره عکس زعفران در تربت حیدیریه منجر
به شناخته شدن این مناطق به عنوان منطقه گردشگری و
تولیدکنندگان زعفران میشــود .به طوری که گردشگران
داخلی و خارجــی مانند آنچــه در آئین برداشــت «گل
محمدی» در کاشــان رخ می دهد از ایــن مناطق دیدن
میکنند که درآمــدی نیز برای منطقه بــه همراه خواهد
داشتاسمی در خصوص نرخ کنونی زعفران عنوان میکند:
نرخ زعفران همانند طالســت که به روز تعیین میشــود؛
معموال با توجه به درجه کیفیت زعفران قیمت آن بین  8تا
 12میلیونتوماناست.بورسزعفرانمنجربهشفافشدن
قیمتهادربازارشدهکهبراساسهمانعرضهوتقاضاست.

حدود  700دستگاه خشک کن صنعتی
و نیمه صنعتی را بین کشاورزان توزیع
کردیم که تاثیری با افزایش  20تا 30
درصدی کیفیت زعفران به همراه دارد؛
این امر در قالب تسهیالت ،امانی و یا
فروش اقساطی بدون سود برای شرکت
اجرا می شود
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دنیای اقتصاد نقاط قوت و ضعف کمیته بند ب ماده  12برنامه توسعه خراسان رضوی را بررسی می کند

پیشروی در اصالح قوانین مخل کسب وکار

خبر
درکمیسیونمعدناتاقبازرگانی،صنایع،معادنو
کشاورزیخراسانرضویمطرحشد

معادنکوچکومتوسطفراموششدهاند

لبافی :خراسان رضوی الگوی سایر استان ها در اصالح قوانین مخل است

دبیر انجمــن مدیــران صنایع
خراســان رضوی نیز که همواره
پای ثابت جلسات کمیته بند ب
ماده  12و شــورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی اســت با
ابراز خرسندی از بررسی دقیق قوانین کسب و کار در
این کمیتــه می گوید :برخــی از قوانینی که بخش
خصوصی برای کســب و کار مناســب خود نیاز به
اصالح آن دارند در این کمیته به خوبی پیگیری شده
و نتایج خوبی نیز در پی داشته است.

zاز معافیت های مالیاتی بنگاه های اقتصادی تا شکل
گیری شورای عالی معادن در استان ها

خراســان رضوی در عرصه های مختلفی معموال
بعد از تهران پیشــرو اســت و همــگان علت این
پیشگامی را وجود ظرفیتهای این استان به برکت
وجود بارگاه منور رضوی اعالم مــی کنند ،اما این
موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود ،بلکه بسیاری
از مصوباتی که از جلســات استانی خراسان رضوی
به ســطح ملی رســیده به گونه ای بــوده که حتی
الگویی برای سایر اســتانها نیز شده است .رئیس
کمیته اســتانی بند «ب» ماده 12عــاوه بر اینکه
هدف این کمیته را شناسایی قوانین مخل کسب و
کار و پیگیری اصالح کارشناسی آن عنوان می کند،
می گوید :یکی از ماموریت های این کمیته منطبق
سازی قوانین و مقررات میان دستگاههای دولتی و
بخش خصوصی است.

میرشاهی :آنچه که سبب شده میزان
رضایت بخش خصوصی از اقدامات
انجام شده در کمیته بند ب ماده 12
باال باشد ،نتایجی است که از عملیاتی
شدن تغییر یا اصالح قوانین به دست
آمده است
علی اکبر لبافی اشاره ای به نحوه
تصویب قوانین کســب و کار در
کشورهای توســعه یافته دارد و
اضافه می کند :در این کشــورها
ابتــدا قوانین بخــش خصوصی
تاثیرگــذار در کســب و کار از نگاه ایــن بخش به
مســؤوالن دولتی پیشنهاد می شــود و در مرحله
پایانی این پیشنهادات تبدیل به قانون می شود ،اما
در ایران اوضاع متفاوت اســت و نتیجه این می شود
که یا دستگاه های دولتی قانون خاصی را اجرا نمی
کنند یا قانــون مذکور منطبق بر نیازها و شــرایط
بخش خصوصی نیست و باید اصالح شود.
لبافی به برخی از کارهای انجام شده در این کمیته
اشــاره می کند و می افزاید :رفع موازی کاریهایی
در حوزه دســتگاه های اجرایی ،ایجاد شورای عالی

لبافی :رفع موازی کاری هایی در حوزه
دستگاه های اجرایی ،ایجاد شورای
عالی معادن در استان ها ،معافیت های
مالیاتی مربوط به بنگاه های اقتصادی
درمناطق محروم و روستاها و پرداخت
مالیات در خراسان رضوی توسط
کارخانه هایی که در تهران دفتر دارند،
تنها بخشی از پیگیری های انجام شده و
به نتیجه رسیده این کمیته بوده است

دنیای اقتصاد -اقتصاد هر کشور در قالب بخش هایی از تولید ،کسب و کار ،سرمایه گذاری ،تجارت ،بازاریابی و بازرگانی
مریم نخعی سعدآباد
خبرنگار
مطرح می شود که هر کدام از این بخش ها با همراهی دولت و بخش خصوصی معنا می گیرد ،این در حالی است که اقتصاد
برای آنکه در مسیر رشد قرار بگیرد ،بی تردید دچار مشکالتی می شود که رفع آن مشکالت نیازمند بهره گیری از نگاه بخش خصوصی و مشارکت
دولت ها است .اگر نگاه دقیق تری به فعالیت های اتاق بازرگانی بیاندازیم ،کمیته های بسیاری در این تشکل بخش خصوصی فعال هستند و یکی از
آنها کمیته بند ب ماده  12برنامه توسعه است که به تغییر یا اصالح قوانینی که مخل کسب و کار تشخیص داده میشوند می پردازد و مصوبات نهایی
این کمیته به شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعالم و در نهایت پس از تصویب در این شورا ،قوانینی که جزو اختیارات هر استان است
تغییر می کند و یا اصالح می شود .کمیته بند ب ماده 12طبق آمار ارائه شده در 6ماه نخست سال گذشته به دلیل عملیاتی شدن مصوبات آن و کمک
به رفع مشکالت بخش خصوصی با کمک بخش دولتی موفق شــده جزو سه استان برتر در این حوزه باشد ،امسال اما هنوز هیچ کدام از مسؤوالن
آماریازوضعیترتبهاینکمیتهاستانیدرکشوراعالمنکردهاند،اماباتوجهبهبرگزاریمنظمجلساتشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیو
میزانرضایت اهالیاقتصادخراسان،بهنظرمیرسدامسالنیزاینکمیتهفعالیتهایخودرابهخوبیانجاممیدهد،گرچهبهنظرمیرسدهنوزراه
طوالنی در اصالح جاده پرسنگالخ قوانین مخل کسب و کار در پیش دارد.
معادن در اســتان ها ،معافیت های مالیاتی مربوط
به بنگاه های اقتصادی درمناطق محروم و روستاها
و پرداخــت مالیات در خراســان رضوی توســط
کارخانههایی که در تهران دفتر دارند ،تنها بخشــی
از پیگیری های انجام شــده و به نتیجه رسیده این
کمیته بوده که درســطح ملی نیز مورد بررسی قرار
گرفته و نتیجه آن بازهم الگو شدن خراسان رضوی
در سطح کشور بوده اســت .جلسات کمیته بند ب
ماده  12هر ماه قبل از برگزاری جلســات شــورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار
می شود که بسته به موضوعی خاص از «برق» گرفته
تا «معدن» ،از «نرخ ارز» گرفته تا «اشتغال بانوان»،
مسئوالن مرتبط با هر موضوع به این جلسات دعوت
می شــوند و هر کدام از دیدگاه حــوزه کاری خود
قوانین را بررســی می کنند و نظرات خود را درباره
نحوه اصالح آن بیان می کنند.
رئیس کمیته اســتانی بند «ب» مــاده  12حتی
به گردآوری مجموعــه ای  46صفحه ای مربوط به
قوانین مخل کسب و کار نیز اشاره می کند و برگزاری
جلســاتی میان اتاق بازرگانــی ،مجمع نمایندگان
مجلس ،استانداری خراسان رضوی و بانک مرکزی

برای بررســی لزوم اصالح قوانین کسب و کار را نیز
فعالیت های دیگر این کمیته بر می شمرد.
zضرورت انعکاس مشکالت بخش خصوص از
دیدگاه فعاالن این عرصه

آنچه که ســبب شــده میــزان رضایــت بخش
خصوصی از اقدامات انجام شــده در کمیته بند ب
ماده  12باال باشد ،نتایجی است که از عملیاتی شدن
تغییر یا اصالح قوانین به دست آمده است .این نکته
را در حالی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه
گذاری استانداری خراسان رضوی بیان می کند که
از ابــراز رضایت فعاالن بخش خصوصی در جلســه
هفته گذشته شورای گفتوگوخشنود است.
شکوه میرشــاهی باور دارد که اگر
مشکالت ناشــی از وجود قوانین
مخل کسب و کار از دیدگاه فعاالن
بخش خصوصی -که مســتقیما با
این مشکالت دســت و پنجه نرم
می کنند -در جلســه کمیته بنده ب ماده  12برنامه
توســعه بیان شود ،بی تردید با مشــارکت مدیران و
کارشناسان دولتی راحت تر و سریع تر رفع می شود.

zنقش خوب شورای گفتوگو در رفع مشکالت

رئیس اتحادیــه صادرکنندگان
خراســان رضــوی درخصوص
برگزاری جلســات کمیته بند ب
ماده  12و شــورای گفتوگوی
دولت و بخــش خصوصی نگاهی
مثبــت دارد و می گوید :اگرچه هنــوز این کمیته و
شــورا راهی طوالنی در پیش دارند اما خوشبختانه
هم این کمیته و هم این شورا نقش تاثیرگذار و خوبی
در رفع مشــکالت بخش خصوصی خراسان رضوی
داشته اند .محمد حســین روشنک پیشنهادی هم
برای این کمیته دارد :ممنوعیت صادرات براســاس
قانون ممنوع اســت اما دولت آن را اجرا می کند .به
نظر می رســد دلیل آن هم شرایط اقتصادی کشور
اســت ،اما معتقدم این کمیته می تواند این قانون را
نیز بررســی کارشناســی کند تا در صورت امکان
درراستای رونق کســب و کار و صادرات اصالحات
الزم انجام شود.

روشنک :ممنوعیت صادرات براساس
قانون ممنوع است اما دولت آن را
اجرا می کند.
به نظر می رسد دلیل آن هم نوع شرایط
اقتصادی کشور است ،اما معتقدم این
کمیته می تواند این قانون را نیز بررسی
کارشناسی کند تا در صورت امکان
درراستای رونق کسب و کار و صادرات
اصالحات الزم انجام شود
امیر مهــدی مــرادی مــی گویــد :موضوعات
مربوط به امور مالیاتی ،تامیــن اجتماعی و بیمه یا
قانون اســتاندارد از جمله موارد مهمی اســت که
بــه همت کمیته بنــد ب ماده  12بــه خوبی پیش
رفته ،تا جایی که حتی مســئوالن دســتگاه های
دولتی نیز به صورت ویــژه پای کار آمدند و توافقات
الزم را برای رفع مشــکالت بخــش خصوصی که
ناشــی از لزوم اصالح قوانین کســب و کار اســت،
انجام دادنــد .مقاومت های بی دلیل بــرای ارجاع
قوانین مخل کســب و کار به تهران از ســوی برخی
شرکت های دولتی و بررســی ُکند قوانین نیازمند
اصــاح در پایتخت از جمله نقاط ضعفی اســت که
وجود دارد و دبیر انجمن مدیران صنایع خراســان
رضــوی آنهــا را موضوعاتی ویژه در حــوزه صنایع
استان می داند معتقد است نیازمند بازنگری ویژهای
هستند.

مرادی :موضوعات مربوط به امور
مالیاتی ،تامین اجتماعی و بیمه یا قانون
استاندارد از جمله موارد مهمی است که
به همت کمیته بند ب ماده  12به خوبی
پیش رفته ،تا جایی که حتی مسئوالن
دستگاه های دولتی نیز به صورت ویژه
پای کار آمدند و توافقات الزم را برای
رفع مشکالت بخش خصوصی که ناشی
از لزوم اصالح قوانین کسب و کار است،
انجام دادند

zمقاومت های بی دلیل برای ارجاع قوانین مخل
کسب و کار به تهران

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران:

تغییر تیم اقتصادی دولت تنها راه حل مشکالت نیست

دنیای اقتصاد -رئیس اتاق ایران گفت :تغییر
تیم اقتصادی دولت به تنهایی مشکالت موجود
در عرصه اقتصاد کشور را حل و فصل نمیکند و
عمالاینبرنامههایدولتوالبتههماهنگیهای
این تیــم در درون و همچنیــن در تعامل با
بخشهای دیگر است که میتواند مالک عمل و
بسترسازتوفیقآنواقعشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشــهد ،غالمحسین
شافعی در حاشیه نشست ارزشآفرینان در مشهد و در
جمع خبرنگاران گفت :البته تجربه نشان می دهد که
متاسفانه هر کسی در دولت و در وزارتخانه های مختلف
به دنبال این اســت که گلیم خود را از آب بکشــد؛ در
حالیکه مشکالت ما در کشور و در عرصه اقتصاد کالن
بوده و باید عزمی باشد تا گلیم کشــور را از آب بیرون
بکشیم .وی اذعان کرد :البته نمی توانیم بگوییم که این
تغییرات تاثیرگذار نیســت اما به تنهایی تحولی ایجاد
نخواهد کرد و به حل و فصل کامل مشکالت اقتصادی
کشورمنجرنخواهدشد.
 zبخش خصوصی راه خود را پیدا خواهد کرد؛ اگر
مانعی بر سر مسیرش نگذارند

تقاضای بخش خصوصی از دولت و تیم
اقتصادی اش زیاد نیست و فقط از آنها
اجرای قانون را مطالبه می کنیم .بنا به
صراحت قانون ،در تصمیم سازی ها و
تصمیم گیری ها ،پیش از هر چیزی باید
به سهم بخش خصوصی توجه شود

وی در ادامه و در پاسخ به سوال دیگری در خصوص
تاثیرات و تنگناهای ناشــی از تحریم ها ،عنوان کرد:
مشــکالت اقتصادی ما به تحریم وابســته نیست و
آن ها تنها مشــکالت ما را سرعت می بخشند و اگر
حتی این وضعیت حاکم نبود ،باز هم چالش های ما
به قوت خود باقی بودند .بنابراین باید این دو واقعیت
را بپذیریم که اوال تحریم ها کاغذپاره نیستند و دیگر
آنکه همه مشــکالت اقتصادی ما نیــز از تحریم ها
نشات نمی گیرند .وی یادآور شد :تحریم ما را متوقف
نکرده و از این پس هم ما توقف نخواهد کرد اما اینکه
خوشــبینانه بگوییم اثری ایجاد نمی کند ،شــاید
منطقی نباشد .شــافعی تاکید کرد :ما در این حوزه
آزمون های زیادی را از ســر گذارنــده ایم و بخش
خصوصی مــا راه های متعــددی را بــرای عبور از
مشکالت تجربه کرده است .اگر بگذارند که اقتصاد
به دست بخش خصوصی جلو برود و موانعی بر سر راه
او ایجاد نکنند ،این بخش خود راهش را پیدا می کند.
معتقدم که این رویه می توانــد اثرگذاری باالیی در
همهبخشهاایجادکند.
تاکید دیگــر رئیس اتاق ایران ،مبارزه با مفاســد
اقتصادی بود .او گفت :رسوخ مفاسد اقتصادی زیاد
است و امیدواریم توجه و مبارزه با آن صرفا به شرایط
بحران محدود نشود و در شــرایط عادی نیز شاهد
شفاف سازی و سالم سازی این فضا و بستر باشیم.
zمطالبه ما از دولت ،نظرخواهی از بخش خصوصی در
تصمیم سازیها است

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران در ادامه خاطر نشان کرد :ما با وزرای اقتصادی
دولت ،چه قبــل و چه بعد انتخابشــان دیدارهایی

داشــتهایم .تقاضای بخش خصوصی از دولت و تیم
اقتصادی اش زیاد نیست و فقط از آن ها اجرای قانون
را مطالبه می کنیم .بنا به صراحت قانون ،در تصمیم
سازی ها و تصمیم گیری ها ،پیش از هر چیزی باید
به سهم بخش خصوصی توجه شــود .این موضوع
مــورد تاکید رهبر معظــم انقالب نیز بوده اســت،
توجه ایشان به این مقوله دو وجه دارد؛ اول آنکه می
دانستند این نظرخواهی انجام نمی گیرد و دیگر آنکه
ایشــان نیز اذعان دارند که نظر بخش خصوصی می
تواندکارآمدیایجادکند.
شافعی تاکید کرد :ما در شرایطی هستیم که باید
دولت و بخش خصوصــی را مکمل همدیگر بدانیم
و بیش از هر زمان دیگری،بســتر تعامل ســازنده را
میان دولت و بخش خصوصــی فراهم کنیم .بعد از
تاکیدات رهبر معظم انقالب خوشبختانه نشانه های
امیدبخشی را در تحقق این بحث شاهد بوده ایم.

zنباید منتظر بمانیم تا قافله برود و بعد بیدار شویم

خبرنــگار دیگــری از شــافعی در خصوص موج
برکناری بازنشســتگان از پست های کلیدی استان
و تاثیرات آن پرســید .وی در پاسخ ضمن تاکید بر
اهمیت میدان دادن بــه جوانان توانمند ایرانی برای
نقش آفرینی در عرصه های خطیرتر ،بیان کرد :البته
اجرای ضرب العجلی و پرشتاب این قانون  ،مشکالتی
را نیز در بحث جایگزینی مدیران صاحب کســوت و
تجربه رقم می زند.
وی اظهــار کرد :مســائل اقتصادی اســتان جدا
از مباحــث کشــوری نیســت و عمده شــرایط و
رویکردهایماندراستانمتاثرازآنچیزیاستکهدر
مرکز رخ می دهد.ما در خراسان رضوی اولویتهایی

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن کشــاورزی
خراســان رضوی گفت :تحریمهای اعمال شــده
شــرایطی را ایجاد کرده که بعضی بازارها که دارای
محدودیتهای کمتری هستند ،در بخش صادرات
پیشــی خواهند گرفت و میتوانند گامهای رو به
جلوییبردارند.
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از این بخشهاســت
که صادراتــش احتماال در قیاس با حوزههــای دیگر ،فراتر
خواهد رفت .به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ،علی اصغر
پورفتحاهلل در ســی و ششمین جلسه این کمیسیون افزود:
البته در این برهه ،عمده صادرات ما خامفروشــی است و به
نظر میرسد باید گامهای موثر و پُرشتابی در جهت تکمیل
زنجیره ارزش و فرآوری محصوالت این بخش برداریم تا بهره
بهتریدراینعرصهایجادشود.
وی ادامه داد :متاسفانه با همکاری موجود میان عربستان و
روسیه،قیمتنفتبسیارپایینآمد،البتهاینشرایطموجب
شــد تا توجه به بخش معدن افزایش پیدا کند .عالوه بر این
نفت را باید با کشــتی ها و تجهیزات مخصوص حمل و نقل
کرداماانتقالموادمعدنیباسهولتبیشتریانجاممیگیرد.
در مجموع بخش معدن ما دارای ظرفیتهای بسیاری است
و ســهم بخش خصوصی نیز در معرفی و تبیین مشکالت و
توامانظرفیتها،مهماست.
وی با بیا اینکه وزیر جدیــد  29برنامه در زمینه معدن به
مجلس ارائه کرده است ،اظهار کرد :به زودی اتاق فکری برای
حل مشکالت بخش معدن ایجاد خواهد شد و امید می رود
این اتاق فکر با مشارکت همه تشکل های بخش خصوصی
کار خود را آغاز کند و گرهگشای مشکالت بخش خصوصی
شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد افزود:
مســئله اکتشاف مهمترین مشــکل بخش معدن به شمار
میآید ،چرا که اکتشــاف بیش از هر چیزی بــه دانش روز
و تکنولوژی نیاز دارد و مــا در این بخش با خالءهایی جدی
مواجههستیم.
وی ضمن انتقاد از عملکرد برخی از مســئوالن که باعث
شــده تا عمده تمرکزها بر معادن بزرگ کشور باشد ،عنوان
کرد :معادن کوچک و متوسط مورد فراموشی واقع شده اند،
این در حالی اســت که معادن کوچک و متوسط ،اشتغال و
امنیت را برای مناطق محروم فراهم میکنند و باید به تقویت
زیرساختهاوتداومفعالیتآنهاکمکمیشود.
zمساحت کم در پروانههای اکتشافی نگرانکننده است

رضا شجاعی ،معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه از
سال  93تاکنون تقریبا  29میلیارد تومان حقوق دولتی در
بخش معدن داشــتیم ،عنوان کرد :تعداد پروانه های بهره
برداری صادره در هفت ماه ســال جــاری  27مورد بوده که
در مجموع مســاحتی بالغ بر  112کیلومتر مربع را شامل
میشود .عالوه بر این در همین بازه زمانی 28پروانه اکتشاف
نیز صادر شده که متوسط مساحت پروانه های صادره سه و
نیم کیلومتر است و این مسئله بسیار نگران کننده است ،چرا
که بسیاری از دستگاه ها در مرحله اکتشاف ،مخالفت های
خاص خود را دارند.
وی یادآور شد :برای اکتشافات معدنی باید از سازمان های
متعددی از جمله سازمان جهاد کشاورزی ،راهداری ،میراث
فرهنگی ،معاونت عمرانی استانداری خراســان رضوی و ...
استعالمات الزم انجام گیرد ،که معموال استعالمات دریافتی
حاکــی از مخالفت با اکتشــافات معدنی اســت .نتیجه آن
می شود که اعتبار پروانه بهره برداری تمام شده اما برداشتی
صورتنگرفتهاست،لذاانتظارمیرودمسئوالنذیربطوقت
بیشتریرابرایحلوفصلاینمباحثاختصاصدهند.
zبخش معدن برای خود مانع تراشی می کند

داریم که از قضا جایگاه کشــوری دارند .صرفنظر از
آمار باالی حضور گردشــگران در خراسان رضوی،
این خطه محور اقتصادی برای تعامالت با کشورهای
منطقه اســت .اما امکانات و ظرفیــت هایی که در
اختیار آن قرار می گیرد؛ متاسفانه قواره استانی دارد
نهملی.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
خراســان رضوی به موضوع توسعه راه ابریشم نقبی
زد و گفت :حدود 67کشــور دنیا بــه اتاق بازرگانی
جاده ابریشم پیوسته اند و این مسیر ،نقشی اساسی
در تعامالت اقتصادی آینده جهان و منطقه خواهد
داشــت .موقعیت خراســان رضوی در این نقشه و

آینده آن بسیار اســتراتژیک است و اگر خود را برای
بهرهمندیازظرفیتمذکورمجهزنسازیم،فرصتها
را از دست خواهیم داد .بنابراین نباید منتظر بمانیم تا
قافله برود و بعد بیدار شویم.

مشکالت اقتصادی ما به تحریم وابسته
نیست و آن ها تنها مشکالت ما را سرعت
می بخشند و اگر حتی این وضعیت حاکم
نبود ،باز هم چالش های ما به قوت خود
باقیبودند

در بخش دیگری از این نشســت ،آریوبــرزن مافی ،دبیر
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با بیان اینکه
بخشــی از مشــکالت این حوزه مربوط به بخش خصوصی
است ،یادآور شد :علی رغم اینکه سازمان ها و ادارات استعالم
شوندهملزمبهرعایتمصوباتکمیسیونتسهیلورفعموانع
معدنکاریبودندولیاینالتزاماجرایینشدهوبههمیندلیل
گرهگشاییرخنمیدهد.
وی تصریح کرد :بخش معدن آن طور که باید و شاید باری
از روی دوش شــورای عالی معادن برنمی دارد ،به طور مثال
زمانی که نیاز به تمدید پروانه اکتشاف باشد و تقاضای مهلت
داده شــود ،شــورای عالی معادن زمانی برای رسیدگی به
مباحثمهمتررانخواهدداشت.
مافی خاطرنشــان کرد :برای اکتشــافات معدنی باید از
سازمان های متعدد دولتی استعالمات الزم صورت بگیرد،
این در حالی اســت که برابر با قانون معادن ســازمانهای
اســتعالم شــونده ملزم بودند از زمان تصویــب این قانون
در مجلــس شــورای اســامی حداکثر ظرف شــش ماه
مناطق ممنوعه خــود را اعالم کنند اما با گذشــت بیش از
۶ســال از تصویب آن ،این مهم انجام نپذیرفته اســت .لذا
درخواســت ما شــتاب گرفتن روند معرفی این مناطق از
سوی تمامی ســازمان های مربوطه و کمک به تسهیل این
رویهاست.

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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رشیدیان :هر کسی به عنوان استاندار
میآید ،بابت بخش خصوصی خیالش
راحت است و بخش خصوصی استان
میتواند به عنوان پشتوانه ای قدرتمند
به دستگاهها و ملت و نظام کمک کند
زیرا هرگاه در هنگام مشکالت از آنها
کمک خواستیم دست ما را رد نکردند
وی با اشاره به عدم پذیرش گشایش اعتبار از سوی
بانکهای خارجی تصریح کرد :در این وضعیت فعاالن
اقتصادی مجبورند به صورت حواله وجه خود را خارج
کنند و در چنین موقعیتی دست فروشنده خارجی باز
است که کاال را بدهد یا ندهد چون پول به دستش
رسیده و اگر آن فروشنده کاال را ندهد ،قانون داخل
کشور برخورد می کند که چرا خروج ارز داشتید و
کاالیی نیاوردید .این فعال اقتصادی به ارائه راهکاری
در این زمینه پرداخت و از همکاری شرکتهای بیمه
و یا کنسولگری کشورها به عنوان راهکارهای این
موضوع نام برد و گفت :اگر شخص گشایش کننده
مــدارک مورد نیاز برای تبرئه را داد نباید جریمه و
مجازات شود و بیمه هم پولش را بپردازد .همچنین
دولت باید مطالبات این فرد را از فرد خاطی و کشور
خاطی اخذ کند اما عدم وجود این امکان در کشور
ما به اقتصاد آسیب می زند.
وی به خرید ارز از صرافیها به عنوان یکی دیگر
از موضوعاتی که ممکن است در آینده ای نزدیک
مشکالتی به دنبال داشته باشد ،اشاره و اضافه کرد:
ممکن است با این موضوع به زودی مشکلی که در
برخی از موسسات قرض الحسنه به وجود آمده بار
دیگر پیش بیاید ،بنابراین درخواست میکنیم از این
اتفاق پیشگیری شود .هم اکنون متقاضیان می توانند
در سامانه نیما ارز بخرند و از طرفی ،صرافی ها هم
برای فروش ارز فعالند .بانک مرکزی هم می گوید
هیچ تضمینی برای پاسخگویی به این موضوع نمی
کنم و با چند گشایش اعتبار با رقمهای سنگین بار
دیگر اقتصاد ما دچار مشکل می شود.
محمدزاده متذکر شــد :بانک مرکــزی در این
زمینه حداقل کاری که می تواند انجام دهد ،ایجاد
یک حساب واسطه ای است تا متقاضی ،پول را در
حســاب واسطه واریز کند و صراف هم ارز را در آن
حساب واریز کند تا نظارت الزم از سوی بانک مرکزی
صورت بگیرد.
رشیدیان نیز با اشاره به جلسه استانداران با تیم
جدید اقتصادی دولت ،اظهــار کرد :مطالب آقای
محمــدزاده را در آن جلســه در قالب چند محور
بیان کردیم؛ نخســت ریسک پذیری ارز ،گشایش
اعتبــار و بحث بیمه و دیگر موضوع تبادالت ارزی
بود که درخواست کردیم بخش خصوصی بتواند با
پول ملی معامله کند .همچنین الزم است با برخی
از کشورها ،بانکی مشترک داشته باشیم و هر کدام
با ارز خود معامله را انجام دهیم؛ بانک مرکزی باید
در این زمینه اقدام کند.
وی افزود :درباره حمایتهای کنسولی از سرمایه

بنایی :خراسان رضوی نسبت به دیگر
استانها شرایط خاصی دارد و مشهد
نیز دارای شرایط خاصتری است ،اما
رشیدیان توانسته به خوبی این شرایط را
مدیریتکند

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

بخش خصوصی از تالشهای استاندار خراسان رضوی همزمان با آخرین حضور علیرضا رشیدیان
در شورای گفتوگو تقدیر کرد

خداحافظی با مرد اخالق

رشیدیان :خراسان رضوی بخش خصوصی نجیبی دارد که مشکالت را تحمل میکنند
شافعی :دلتنگ میشویم

پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتوگو ،آخرین حضور رشیدیان به عنوان استاندار در جمع اهالی اقتصاد استان بود ()97/8/25

دنیایاقتصاد-پنجاهوهشتمینجلسهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضویحالوهوایخاصیداشت؛آخرین
زهرا صفدری
خبرنگار
حضورعلیرضارشیدیاندراینشورابودوبخشیازایننشستبهبیاننظراتوتقدیرفعاالناقتصادیازعملکرداستانداردرحوزه
صنعت،تولیدورفتاربابخشخصوصیوتالشبرایگرهگشاییازمشکالتاینبخشگذشت .دراینجلسهغالمحسینشافعی،رئیساتاقبازرگانی
ایران و اســتان از رشیدیان درخواست کرد تا در مراسم تودیعی که به همت فعاالن بخش خصوصی استان برگزار میشود ،شرکت کند؛ رشیدیان اما
درخواستکرددرشرایطیکهمردمدچارمشکلاندوگرفتنمراسمپرطمطراقجزآزردهکردنخاطرآنهاچیزیبهدنبالندارد،خداحافظیدرمحفلی
سادهوصمیمانهبرگزارشود .شافعیبابیاناینکهاستقبالازمسئولجدیدممکناستشائبههاورنگهاییبههمراهداشتهباشد،گفت:دربدرقهآنچه
برمیآیدازدلاست؛اخالق،سالمت،عشقومسئولیتاجتماعیرشیدیانازبرجستهترینویژگیهایاوستوبابتازدستدادناینبرجستگیها
دلتنگمیشویم .آنچهافرادرادراذهانماندگارمیکند،مکنتوجاهومقامنیستبلکهاخالقوشخصیتوقلبآنهاست.علیرضارشیدیان،استاندار
ورئیسشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضوینیزصداقترابهترینسیاستدرتعاملبامردمومسئوالندانستوگفت:استان
خراسانرضویبخشخصوصینجیبیداردکهمشکالتراتحملمیکنندزیراحسمیکنندهممردموهمکشورشاننیازمندتالشوکاربیشتراست.
ازطرفیحسمیکنندکسانیکهدردستگاههایاجراییاستانفعالیتمیکنندموضعیدرتقابلباآنهاندارندبلکهدرکناروپشتسرآنهاهستند.وی
افزود:هرکسیبهعنواناستاندارمیآید،بابتبخشخصوصیخیالشراحتاستوبخشخصوصیاستانمیتواندبهعنوانپشتوانهایقدرتمندبه
دستگاههاوملتونظامکمککندزیراهرگاهدرهنگاممشکالتازآنهاکمکخواستیمدستماراردنکردند.
گــذاران ایرانی خصوصا در کشــورهایی که دچار
مشکلیم هم موضوع را منعکس کردیم و سازوکاری
در این خصوص پیدا نکرده ایم.
zرشیدیان به خوبی از پس شرایط خاص مشهد و
استان برآمده

حمید بنایــی ،رئیس مجمع نمایندگان مجلس

خراســان رضوی نیز با اشاره به زحمات رشیدیان
در این استان گفت :خراسان رضوی نسبت به دیگر
اســتانها شــرایط خاصی دارد و مشهد نیز دارای
شرایط خاصتری اســت ،اما رشیدیان توانسته به
خوبی این شرایط را مدیریت کند و وقتی به خروجی
استانداری نگاه می کنیم ،می بینیم اقدام و عمل به
خوبــی صورت گرفته و بازدیدها و عملکرد میدانی

استاندار اقدام بسیار مطلوبی بوده است .از طرفی ،او
در تجمعات و اتفاقات دی ماه  96مشهد مدیریت
خوبی داشته اســت .وی ابراز امیدواری کرد بعد از
رفتن استاندار بداخالقیهایی که بعد از رفتن مدیر
در کشور ما مرسوم شده را شاهد نباشیم.
بنایی اظهار کرد :ما در مجمع نمایندگان درخواست
کردیم استانداری معرفی شود که به خوبی فعال بوده

استاندار خراسان رضوی:

وسواسهامشکلاصلیدرانتخاباستانداراست

استاندار خراسان رضوی گفت :یکی از دغدغههایی
که در هر دوره در انتخاب اســتاندار برای خراسان
رضوی مشــکل ســاز میشود ،وســواسها در
انتخاباست.
علیرضا رشیدیان در حاشیه پنجاه و هشتمین
جلسه شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع
خبرنگاران در خصوص مهمترین دستاوردهای شورا در دوره فعالیت
خود اظهار کرد :به دلیل قرابت و نزدیکی میان دستگاههای موجود،
شورای گفتوگو توانست بسیاری از موازی کاریها و قوانین مخل در
مسائل محیط کسب وکار و فعالیتهای اقتصادی را استخراج کند که
دراینراستاکمکهایبسیاریدراینحوزهبهدولتکرد.
ویبااشارهبهآخرینمرحلهتاثیرگذاریشورایگفتوگویاستان،
عنوان کرد :حذف بند  5مصوبه هیات دولت در خصوص مابهالتفاوت
ارزکاالهایسفارشدادهشدهظرفیکهفتهبهنتیجهرسید.
استاندار خراسان رضوی درباره جانشــین خود بیان کرد :دولت
تغییر نکرده و خراســان رضوی در دیدگاه دولت و آقای روحانی از
جایگاه با اهمیتی برخوردار اســت .وی ادامه داد :همواره در تالشند
شخصی را برای استان ما انتخاب کنند که ظرفیت و توانمندی الزم
را داشته باشــد .امیدواریم با توجه به این حساسیتهای موجود،
جایگاهمشهدمقدس،خراسانرضویووجودبارگاهرضویوظرفیت
فرهنگی و تاریخی مردم خراسان ،استانداری شایسته برای استان
منصوب شود .وی با بیان اینکه ما یک سلسه بهم پیوسته هستیم،
تصریح کرد :اســتاندار بعدی باید یک سرو گردن از من باالتر باشد.
بنابراین با همکاری معاونتها ،فهرست اهم اقداماتی که در این دوره
و در حوزههای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و ...انجام شده را تهیه
کردیم.
استاندار خراسان رضوی افزود :استاندار جدید باید اقداماتی که
اکنون در حال انجام شدن هستند و مسائلی که با آن مواجه هستیم

و اموری که بر اساس اسناد باال دستی است را دنبال کند و به سرانجام
برساند .البته ســلیقه و نوع نگاه استاندار جدید بر این مسائل تاثیر
خواهد داشت اما با توجه به اینکه دولت تغییر نکرده است ،استاندار
جدیددراینچارچوبمیتواندازایناسنادبهرهببرد.
رشیدیان با تاکید بر اینکه مهمترین مساله در خصوص استاندار
جدید صداقت ،پرکاری و حضور صحنهای در امور اجرایی اســت،
افزود :اگر امروز شــاهد چنین روحیهای در صنعت هستیم ،به این
علتاستکهباصنعتبهشکلواسطهمواجهنشدیم.درحقیقتباید
بدانیمکهمشکالتاستانومردمماچهچیزیهاییاستوتکلیفما
چیست و در نهایت به عملکرد خود امتیاز دهیم تا ببینیم تا چه حد
اینمشکالتراحلکردهایم.
وی در خصوص میزان اعتبارات استان بیان کرد :اعتبارات عمرانی
استان متناسب با جمعیت و وسعت استان نیست بلکه باید  8درصد
از بودجه کشــور به استان ما تعلق گیرد و این در حالیست که تنها5
درصدازکلبودجهکشورسهماستاناست.
رشیدیان خاطرنشانکرد :خراسان رضوی در سال پذیرای بیش از
 30میلیون نفر بوده که فشار مضاعفی بر همه زیرساختهای استان
و واحدهای خدماتی میآورد و یکی از بزرگترین مشکالتی که مانع
توسعه استان بوده ،کمبود اعتبارات است .استاندار خراسان رضوی
در خصوصتفویض اختیاراتبه استانها ،اظهار کرد :در دستگاههای
مرکزی،بیماریدرخصوصتمرکزقدرتوجوددارد.اگرایناختیارات
بیشتربهاستانهاتفویضشودواستانهابتوانندتصمیمگیریکنند،
بسیاری از مشــکالت که در ظاهر غیرقابل حل شدن هستند ،حل
خواهندشد.
رشیدیان بیان کرد :سال گذشــت ه حدود  2میلیارد دالر صادرات
و حدود  700میلیون دالر واردات داشــتیم که نسبتآنها حدود 30
درصد است .ما توانایی این را داریم که ارز و اعتبار مورد نیاز واردات
کاالیخودراتامینکنیم.
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و بخش خصوصی ما را بشناسد و اگر وضعیت موجود
را حفظ کنیم .ما در کنار بخش خصوصی هستیم
و برای هر موردی که از حوزه اتاق انجام می شــود
و کاری که نیاز است از طریق مجلس انجام دهیم،
اعالم آمادگی می کنیم و انتظار داریم استاندار جدید
با همین شاخصه ها بیاید.
 95zدرصد پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتوگو
تصویبشدهاست

علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی اســتان نیز با اشاره به 4
دستور کار تعیین شده برای طرح و بررسی در این
جلسه ،به بیان بخشی از عملکرد شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی استان تاکنون پرداخت و
گفت :از مجموع  47جلسه تشکیل شده شورا44 ،
جلسه به ریاست استاندار برگزار شده است.
وی افزود :حدود  90درصد تصمیمات و پیشنهادات
دبیرخانه بین بخش خصوصی و دولتی توافقی بوده و
حدود 95درصد پیشنهادات دبیرخانه در شورا تصویب
شده است .از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و بخش
خصوصی و سایر قوا در این  4سال به خوبی استفاده
شــده و کمک خوبی هم از سوی نمایندگان و قوه
قضائیه شــاهد بودیم .در مجموع حدود  70درصد
مصوباتی که اســتانی و ملی بود ،اجرایی شده یا در
حال اجراست و در  30درصد نتیجه نگرفتیم.

عکسها :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

zآثارشومتصمیماتخلقالساعهبراقتصادکشور

اما پس از بیان نقطه نظرات برخی از حاضران جلسه
در خصوص رشــیدیان ،مجید محمدزاده طبسی،
مشــاور اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به دستور کار
جلسه ،سرمایهگذاری و جذب سرمایه را بسیار عالی
دانست اما نگاهداشت و حفظ سرمایههای موجود را
کم هزینهتر و مطلوبتر خواند و گفت :این امر نیازمند
مراقبت و دقت است که البته سخت نیست و اتاق
بازرگانی فرمول آن را دارد .اگر مشخص کنیم برای
جذب و حفظ سرمایه می خواهیم از کدام کشور الگو
بگیریم می توانیم قوانین و مصوبات و برخورد آنها
با سرمایه دار و جذب سرمایه را الگوبرداری کنیم.
وی با اشــاره به دغدغه خال تامیــن مواد اولیه
واحدهــای صنعتی در گشــایش اعتبارات و ثبت
سفارشات اظهار کرد :تمام گشایش اعتباراتی که بعد
از  2تا  4ماه پیگیری ،منتظر کسب مجوز نهایی بود،
بدون اطالع قبلی تماما به وزارت صنعت عودت داده
شد و هفته پیش بعد از دو -سه هفته برخی از این
پرونده ها از سوی بانک مرکزی تایید شد و برگشت.
اما سه روز قبل بار دیگر بانک مرکزی اعالم کرده که
تمام پروفورمایی که با ارز دالر است را به سایر ارزها
باید برگردانیم و تبدیل کنیم که این نیازمند زمانی
دو تا سه ماهه است و این چند ماه عدم تامین مواد
اولیه یقینا در بازار تقاضای کاذب و اختالل ایجاد می
کند و نظم بازار را برهم می زند.
محمدزاده خواســتار انتقال این موضوع از سوی
نمایندگان و مسئوالن دولتی به بانک مرکزی شد
و افزود :این تصمیمات خلق الســاعه آثار شومی بر
اقتصاد کشــور دارد و عــده ای دیگر در این زمینه
بازخواست می شوند.
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خدادادی :ما میدانیم بنگاههای
تولیدی چه مشکالتی دارند  .پولی که
بابت هزینه اجرای مفاد اسناد
الزم االجرا دریافت میکنیم
به حساب خزانه واریز می شود و اگر
الزم به برگشت پول بود هیچ مشکلی
وجود ندارد

لبافی با اشاره به چگونگی اجرای بند پ ماده 117
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عنوان نخستین
دستور کار این جلسه گفت :بر اساس این ماده ،هزینه
اجرای مفاد اســناد الزم االجرا صرفا از محل اموال
توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات
متعهد له سند ،به وسیله اجرای ثبت وصول می شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان اظهار
کرد :پیشنهاد دبیرخانه به عنوان مصوبه شورا این
اســت که اجرای کامل بند پ مــاده  117صورت
بگیرد تا موضوع پیگیری شود و تا اجرای کامل به
هر نحو ممکن از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از
عدم اجرای دستگاه مجری جلوگیری شود و مبالغ
دریافتی از تاریخ الزماالجرا شدن قانون برنامه ششم
به ذینفعان برگشت داده شود.
رئیس اتاق ایران در این خصوص اظهار کرد :اگر
این قانون است باید اجرا شود و اگر نشد باید به دیوان
عدالت اداری ارجاع داده شود و دیوان حتما به این
موضوع رای خواهد داد .اینکه ســه ماه پاسخ یک
نامه داده نمی شود را باید از طریق دیوان پیگیری
کرد .سازمانهای دولتی برای دریافت پول از بخش
خصوصی یک ساعت هم مهلت نمی دهند ولی وقتی
می خواهند وجهی را برگردانند ،تعلل می کنند.
خدادادی ،مدیرکل جدید ثبت اســناد اســتان
در واکنش به ســخنان مطرح شده اذعان کرد :ما
میدانیم بنگاههای تولیدی چه مشــکالتی دارند و
پولی که بابت هزینه اجرای مفاد اسناد الزم االجرا
دریافت می کنیم به حساب خزانه واریز می شود و
اگر الزم به برگشت پول بود هیچ مشکلی وجود ندارد.
zپیشنهاداتی برای کاهش هزینه های دادرسی

لبافی در تشریح دســتور کار دوم جلسه درباره
کاهش هزینه های دادرســی نیز گفت :در شرایط
موجود اقتصادی واحدهای زیادی به ویژه واحدهای
کوچک در پرداخت حقوق و انجام تعهدات خود دچار
مشکل می شوند و از طرفی هزینه های دادرسی و
اجرایی برای این واحدها در مراحل مختلف مشکالت
مضاعفی ایجاد کرده و بعضا از حقوق قانونی خود در
مرحله واخواهی تجدیدنظر عقب می مانند و هزینه
های واخواهی بیش از  30درصد است.
وی افزود :پیشنهاد ما کاهش هزینه های دادرسی
و هزینه های نیم عشــر عملیات اجرایی در مورد
بنگاههای اقتصادی اســت که به لحاظ شــرایط
اقتصادی دچار مشــکل نقدینگی شدهاند .کاهش
هزینه های دادرسی می تواند به این صورت باشد
که کلیه درصدهای هزینه های فعلی از جمله هزینه
های دادخواست ،واخواهی ،تجدیدنظر ،وکیل و غیره
برای بنگاههای اقتصادی به این شهر تغییر یابد؛ هزینه
دادخواست ۲درصد ،هزینه واخواهی حدود  ۲درصد،
هزینه تجدیدنظر ،وکیل و وکیل و بانک هرکدام 2
درصد و اجرای ثبت به  2.5درصد کاهش یابد.

لبافی:ازظرفیتهایدستگاههای
اجرایی و بخش خصوصی و سایر قوا
در این  4سال به خوبی استفاده شده
و کمک خوبی هم از سوی نمایندگان و
قوه قضائیه شاهد بودیم

سامانه ارتباطی3000224800:
یادداشت

 6پرسشازنمایندگانشورایشهر
الیاس علیپور*

بیش از  14ماه از حضور اصالحطلبان در شورای
شهر مشــهد میگذرد .به گمانم زمان مناسبی
است که چند پرســش را از پرچمداران شفافیت
بپرسیم:
آقای محمدرضاحیدری (رئیس شورای شهر)
در مصاحبهای در خرداد ماه  96اظهار کرد« :در چارت قانونی وزارت
کشــور تعداد 3600نفر باید در شــهرداری فعالیت کنند ،اما طبق
گزارشهای رسیده در حال حاضر  8000نفر در شهرداری فعالیت
میکنند».
پرسش اول :از زمان روی کار آمدن شورای پنجم چند نفر به بدنه
شهرداری و شورای شهر مشــهد افزوده شدهاند؟ (شنیدهها از تعداد
چندصدتایی حکایت دارد ).لطفا لیستی از اسامی با جزئیات و علل
وضرورتهایجذبمنتشرکنید.
پرســش دوم :افزایــش تعــداد کارکنــان بــا شــعارهای
چابکســازی همخوانــی دارد یــا خیــر؟ در بحــران درآمدی
شــهرداری و رکود تورمی در عرصــه ملی ،هزینههــای کنونی و
آتی این اســتخدامها چگونــه و از چه منابعی تامین خواهد شــد؟
پرسش سوم :چند درصد از افراد جذب شده ،به صورت مامور از
ارگانهایدیگرآمدهاندوضرورتواولویتجذبآنهاچهبوده؟
سال گذشــته آقای وحید موسویان دبیر ســتاد اربعین ،اعتبار
حمایتی شهرداری مشــهد برای اربعین را  40میلیارد ریال عنوان
کرد .طبق آمار ایشان ،ســال گذشته 600نفر پاکبان 200،اتوبوس
و ...اعزام شده بودند .امسال آقای محمدرضا کالیی ،دبیر ستاد اربعین
شــهرداری اعالم کردند 600« :نفر پاکبان 100،اتوبوس و ...به عراق
اعزامشدهاند».ودرادامهگفتهبودندبودجهاختصاصیافته 50درصد
نسبتبهسالگذشتهکاهشداشتهاست.
پرسش چهارم :هر چند اختصاص بودجه به ستاد اربعین امری
الزم و شایسته اســت،اما هرچه کوشش کردم نه ردیف بودجهای در
بودجه سال  1397برای ستاد اربعین یافتم و نه ردیف مشخصی در
برنامه عملیاتی  1397-1400بــرای آن پیدا کردم .لطفا به صورت
شفافاعالمکنیداینبودجهازچهمنبعوردیفیتامینشدهاست.
پرسش پنجم :در سالی که ارزش ریال سقوط کرده و بسیاری از
کاالها نسبت به ســال گذشته تا چهار برابر افزایش قیمت داشته اند
(ارزشدالراز3600به12هزارو600تومانافزایشیافتهاست)،چگونه
بودجهاختصاصیافتهشهرداریبهستاد اربعین(که درضرورتآن
تردیدی نیست) برای ارائه خدماتی تقریبا مشابه نسبت به سال قبل
 50درصدکاهشیافتهاست؟
چشمانتانراببندیدوسوارماشینزمانشوید.فرضکنیدسال95
است و آقای صولت مرتضوی شهردار مشهد است .قانونی به نام منع
بکارگیریبازنشستگاندرمجلستصویبشدهوایشانهممشمول
اینقانوناست.شهررامعطلخودشکردهوبههردرودیواریمیزند
که روی صندلیاش بماند .نمایندگان شورا ،رسانههای شهرداری و
موسسهشهرآراهمازایناقداماوحمایتمیکنند.
پرسشششم:سوگندتانمیدهمبگوییدچهمیکردید؟حمایت
میکردید؟ سکوت میکردید؟ انتقاد توام با هیاهو راه میانداختید؟
بعید میدانم موضعتان این بود که ایشان تا آخرین مهلت قانونی وقت
داردیکتبصرهپیداکندکهازاینقانونمعافشود!
*فعالاجتماعی،اقتصادی

خبر

کالییسرپرستشهرداریمشهدشد

دنیای اقتصاد -پس از پایانیافتن جلسه تعیین
سرپرست شهرداری مشهد که از دیشب آغاز
شده بود و در آن گزینههای احتمالی به بیان
برنامههای خود پرداخته بودند ،محمدرضا کالیی
بهعنوان سرپرست و جدیترین گزینه تصدی
شهرداری مشــهد پس از تقیزاده خامسی منصوب شد و امروز
(دوشنبه) در جلسه علنی شورای شهر ،شهردار مشهد مشخص
میشود.
پس از کشوقوسهای فراوان و در حالی که قاسم تقیزاده خامسی
به طرق مختلف بر بازنشستهنبودن خود تأکید کرده بود ،اما ظهر
دیروز (یکشــنبه) ،با محرز نشدن عدم بازنشستگی او ،با تصمیم
شورای شهر مشــهد مبنیبر انتخاب سرپرست ،فعالیت وی در
ال به پایان رسید .محمدرضا کالیی که معاون
شهرداری مشهد عم ً
مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد است ،متولد سال  1359و دارای
مدرک تحصیلی دکترای علوم اقتصادی است .مدیرکل نظارت و
ارزیابی اقتصادی وزارت کار و پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی از سوابق کاری اوست.

قربانمیرزایی
سرپرستاستانداریخراسانرضویشد

ایرنا -معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعهمنابعاستانداریدرپیبازنشستگی
علیرضا رشیدیان ،به عنوان سرپرست
استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
قربان میرزایی روز یکشنبه انتصاب خود را به
این سمت تایید و بیان کرد :همزمان در سمت معاونت هماهنگی
امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری نیز به خدمت ادامه
میدهم .وی که از مدیران با سابقه در حوزه اقتصاد و دارای سوابق
خدمت ارزنده در نهاد ریاســت جمهوری است ،خرداد  1397به
عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
خراسان رضوی منصوب شده بود.
مدیرعاملی سازمان همیاری شــهرداریهای خراسان رضوی
و معــاون امور اقتصادی ،همیاری و بازرگانــی این نهاد از دیگر
مسئولیتهای میرزایی بوده اند.

