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رقابت فعاالن اقتصادی خراسان رضوی برای نمایندگی در پارلمان بخش خصوصی آغاز شد

بخشیازهزینههایانتقالآبازدریایعمان
بهمدیریتآباختصاصدادهشود
محمدعلی قنادزاده *

شرق کشور با بحران کم آبی مواجه شده است اما
برای مقابله با آن ،روشهای گوناگونی از ســوی
کارشناســان و مسئوالن مطرح میشود؛ یکی از
راههای ارائه شده برای مقابله با این بحران ،انتقال
آب از دریای عمان است اما این امر ،مسالهای چالش
برانگیز است و در خراسان رضوی و به ویژه مشهد تمامی مسئوالن
شهری آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند .از طرفی ،با توجه به
اهمیت بحران کم آبی ،مسئوالن کشوری نیز به این مساله ورود پیدا
کردند زیرا اقلیم شرق کشور گرم و خشک است و بحران کم آبی در
این نواحی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نکته ای که در این میان وجود دارد این است که انتقال آب از جنوب
کشــور به خراســان از دیدگاه محیط زیستی درست نیست؛ اما از
منظر استراتژیک بودن شهر ،وجود بیش از 20میلیون زائر در مشهد
مقدس و همچنین با توجه به وجود شهروندانی که در حاشیه شهر
و نیمی از جمعیت اســتان در این شهرستان قرار گرفتند ،باید نیاز
آبی تمام شهروندان و زائران تامین شود به طوریکه از پیشنیازها و
اصولی اســت که هر مسئول باید نسبت به آن پایبند باشد و آن را
انجام دهد .در نتیجه چاره دیگری وجود ندارد؛ در حقیقت به جای
آن که چاههای خود را عمیقتر کنیم و برای دشت مشهد مشکالت
دیگری را به وجود بیاوریم ،بهتر است آب را از منطقه دیگری به استان
انتقال دهیم.
میدانیم که آب قابلیت تولید ندارد؛ یعنی نمیتوان آن را تولید کرد؛
بنابراین به ناچار باید آن را استحصال کرد .بنابراین مدیریت آب در
حیطه مواردی قرار گرفته که باید بیشــتر به آن توجه شود .البته
برای طرح انتقال آب از دریای عمان باید هزینههایی اعم از حفاری،
لولهگذاری ،انتقال آب و ...را انجام داد اما درصدی از آن هزینهها باید
صرف مدیریت آب دشت مشهد و خراسان رضوی شود .درنتیجه،
اگر این دو مساله با یکدیگر توامان روی دهد ،اتفاقات خوبی را برای
شهر خود شاهد خواهیم بود.
*رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی خراسان رضوی

گرمشدن تنورانتخابات اتاق بازرگانی

دنیای اقتصاد  ۱۱ -اســفندماه امســال نهمین
دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی برگزار میشــود
و فعاالن اقتصــادی دارای کارت بازرگانی و واجد
شرایط رایدهی در خراسان رضوی همچون سایر
استانها ،منتخبان خود را برای عضویت در هیات
نمایندگاناتاقتعیینمیکنند.
سرشماری نامزدهای ثبتنام شده در اتاق مشهد
از حضور  74داوطلب برای تصاحب کرســیهای
هیات نمایندگان اتاق حکایت دارد؛ از این تعداد،
 32نفر از بخش بازرگانی 23 ،نفر از حوزه صنعت،
 7نفر از بخش معدن و  12نفر از حوزه کشــاورزی
ثبت نام کرده اند تــا در نهایت در بخش بازرگانی
 5نفر ،صنعت 5نفر ،برای معــدن  2نفر و در حوزه
کشاورزی 3نفر برای عضویت در هیات نمایندگان
اتاق مشهد انتخاب شــوند .نامزدهای این دوره از
انتخاباتکههرچهارسالیکباربرگزارمیشود،بعد
ازتاییدصالحیتمراجعذیربطزمانکافیدارندتا
با تبلیغات ،رایزنی و البی با فعاالن بخشخصوصی
حداکثــر آرا برای تکیه بر کرســیهای پارلمان
بخشخصوصیرادراستانکسبکنند.
۲۷بهمنماهنیزحداکثرزمانیاستکهافرادداوطلب
تایید صالحیت و معرفی خواهند شــد .اما بررسی
چهرههای نامزد شــده در دوره نهم انتخابات اتاق
بازرگانیخراسانرضوینشانمیدهد،اعضایفعلی
هیاتنمایندگاناتاقمشهددراینانتخاباتثبتنام
کرده اند و تنها سیدمحمد بحرینیان و حمید طیبی
از هیات نمایندگان کنونی ،دو چهره نامآشــنایی
هستندکهدرایندورهثبتنامنکردهاند 3.نامزدزن
همبرایایندورهازانتخاباتثبتنامکردهاندوبهنظر
میرسد انتخابات این دوره اتاق بازرگانی استان بین
دو لیستی باشد که در دوره گذشته هم رقابت اصلی
رابرعهدهداشتند.
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گزارشیازنشستکمیسیون
سرمایهگذاریوتامینمالیاتاقمشهد

استاندار جدید در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسانی اعالم کرد

نماینده بخشخصوصی دردولت هستم

بهرهبرداری ازتصفیهخانهچرمشهرتاشهریورسالآینده

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
با اشاره به ساماندهی صنوف در شهرکها به عنوان یکی از
مهمترین نیازمندیهای شهرکهای صنعتی عنوان کرد :ما
توانستیم بخشی از صنوف را به شهرکها و نواحی صنعتی
در اطراف شــهر انتقال دهیم .شهرکها نقش خوبی در
استفاده بهینه از منابع و امکانات برای صنوف دارند .وظیفه
دوم و اساسی ما ،تمهید و تسهیل امور صنایع کوچک است.
وی با اشــاره به ســهم  1.8درصدی بخش صنعت از
مصرف آب در کشــور گفت 0/14 :درصد از کل آبی که
در استان مصرف میشود ،مربوط به شهرکهای صنعتی
است؛ این درحالیست که به ازای هر هکتار زمینی که به ما
داده شده ۵۴ ،نفر اشتغال ایجاد کردیم و متوسط کشوری
در این زمینه  42نفر است؛ بر اساس همین آمار ،به ازای
هر لیتر بر ثانیه آبی که در شهرکها مصرف میشود۸۳ ،
نفر اشتغال ایجاد شده در حالی که متوسط کشوری ۵۵
نفر اســت .به ازای هر مگاوات برق در شهرکها و نواحی
صنعتی که به ما داده شده نیز ۱۱۶نفر اشتغال ایجاد کردیم
و متوسط کشوری  ۹۵نفر است .مهدیزاده مقدم با اشاره
به تشکیل کارگروه حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع
در دستگاه قضایی اســتان گفت :این کارگروه در جهت
حمایت از واحدهای تولیدی و بررسی مسائل و مشکالت
تشکیل میشود و امروز  ۱۱شهرک صنعتی در کمیسیون
حمایت قضایی از سرمایهگذاری فعال هستند .وی با اشاره به
وجود بزرگترین آزمایشگاه مرجع صنایع غذایی درشهرک
صنایع غذایی مشهد گفت :کیفیت این آزمایشگاه در حد
خاورمیانه است که با سرمایهگذاری بیش از  ۲۵میلیارد
تومان توسط بخش خصوصی ایجاد شده و پیشرفتهترین
تجهیزات آزمایشگاهی روز دنیا را دارد .مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی در خصوص
پروژههای دهه فجر ،عنوان کرد :در پروژههای دهه فجر
 ۷پروژه بالغ بر  ۲۰میلیارد ریال آماده بهرهبرداری داریم.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی خبر داد

مشهد دریکقدمیبرگزاریکاملجشنواره فیلمفجر

دنیای اقتصاد -معاون هنری و سینمایی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت :به
احتمال  ۹۰درصد ،هر  ۲۲فیلم جشنواره فیلم فجر
در مشهد اکران خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا محمدی در
خصوص اکران فیلمهای جشنواره فیلم
فجر در مشهد اظهار کرد :در حال تالش
در این مورد هســتیم که هر  ۲۲فیلم
جشنواره فجر به مشهد راه یافته و اکران
شود .ضمنا تعداد فیلمهایی که تهران در اختیار ما میگذارد،
حدود  ۱۴اثر خواهد بود و مابهالتفاوت این رقم با تعداد کل
فیلمها باید برای اکران و انتقال به مشهد خریداری و هزینه

آن تامین شود که به احتمال باالی  ۹۰درصد این اتفاق در
مشهد رخ خواهد داد.
وی در مورد امکان ســینماهای مشهد برای صحبت با
کارگردانان فیلمهای جشــنواره فجر در جهت اکران این
فیلمها در مشهد بیان کرد :این امر باید حتما از کانال اداره
کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی اتفاق بیفتد و از آنجا
که یک رویداد فرهنگی و هنری در استان خواهد بود ،زیر
نظر این اداره کل بوده و با توجه به سازمان سینمایی این
امکان محقق خواهد شد .معاون هنری و سینمایی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با بیان این که در
حال رایزنی با تهران برای گرفتن سهمیه بیشتر سالنهای
اکران فیلمهای جشــنواره فجر هستیم ،عنوان کرد :بنای

بهرهبرداری ازتصفیهخانه
چرمشهرتاشهریور
سالآینده
همینصفحه

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضویخبرداد

و امیدواریم کار به تعطیلی واحدها نرســد اما اگر واحدها
در خصوص تصفیــه فاضالب خود تمکین نکنند ،قطعا
دستگاههای قضایی ورود پیدا میکنند .ما به واحدها یک
دوره اخطــار دادیم و مجددا برای دو مرحله دیگر اخطار
خواهیــم داد .مهدی زاده مقــدم در خصوص وضعیت
شهرکهای صنعتی استان اظهار کرد :در حال حاضر 48
شــهرک و ناحیه صنعتی در استان مستقر است؛ ۸۶۰۰
هکتار اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی در اختیار ما بوده
که ۵۴۰۰هکتار اراضی در فاز عملیاتی است .امروز در سطح
استان  ۴۱۰۰قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی داریم
که حدود  ۲۵۷۰واحد در آنها در حال بهرهبرداری هستند.
وی در خصوص ســهم شرکت شهرکهای صنعتی از
صنعت استان ،گفت :حدود  ۵۷۰۰واحد تولیدی با اشتغال
 190هزار نفر در سطح استان وجود دارد .حدود  ۴۳درصد
تعداد واحدهای صنعتی در شهرکها مستقرند و 40درصد
اشتغال صنعتی استان در شهرکها و نواحی صنعتی است.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتی
خراسان رضوی خبر داد

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

یادداشت

دنیای اقتصاد،نگارمقدسی -مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از بهرهبرداری
تصفیهخانه شــهرک صنعتی چرمشهر مشهد تا
شهریور سال آینده خبر داد.
مسعود مهدیزاده مقدم در نشست
خبــری خود در خصــوص وضعیت
تصفیهخانه چرمشــهر ،بیــان کرد:
تصفی هخانهچرمشهردرسال 83افتتاح
شد اما عمر مفید آن کم بود .ما سال
گذشته پروژه جدیدی را شروع کردیم که قرارداد آن بسته
و کلنگزنــی شــد و هدف آن ارتقاء و توســعه ظرفیت
تصفیهخانه مبنی بر استانداردهای روز چرم است.
وی با بیان اینکه عملیات ساخت تصفیهخانه در حال
حاضر به لحاظ فیزیکی  ۹۰درصد پیشرفت دارد ،توضیح
داد :با بهره برداری از این پروژه ،ظرفیت تصفیه فاضالب
در این شهرک از هزار به  ۳هزار مترمکعب خواهد رسید
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تصمیمگیری تهران بر این بوده که در مرکز هر استان دو
سالن در نظر گرفته شود که برای مشهد نیز همین تعداد
بیان شده است؛ البته رایزنیهایی مبنی بر گرفتن سالن سوم
صورت دادیم که این امر تقریبا قطعی شده و طی یکی دو روز
اخیر به ما ابالغ خواهد شد تا سالن سینما سیمرغ را نیز به
دو سالن هویره و اطلس برای اکران فیلمهای جشنواره اضافه
کنیم .محمدی در تکمیل سخنان خود ادامه داد :احتماال
امروز(دوشنبه) جلسه دبیرخانه شانزدهمین جشنواره فیلم
فجر اســتان را تشکیل داده و کار را به صورت رسمی آغاز
خواهیم کرد .شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد همزمان
با سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر در تهران از دهم بهمنماه
برگزار خواهد شد.
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معاونآبخیزداریادارهکلمنابعطبیعیخراسانرضویخبرداد

جمعآوریساالنه 450میلیونمترمکعبسیالب
دنیای اقتصاد -معاون آبخیزداری اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت :با اجرای
پروژههایآبخیزداریساالنه 450میلیونمترمکعب
آب ســیالب و روان آب در سطح این استان جمع
آوری می شود.
به گزارش ایرنا ،محمود روشندل افزود :استحصال این
میزان آب کمک فراوانی به حفظ منابع آبی و سفره های
آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی است.
وی خراسان رضوی را جزو استانهای موفق کشور در
اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری ذکر و بیان کرد:
امسال اجرای پروژه های آبخیزداری در دو بخش اعتباری
شامل اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات ملی و استانی
در این استان اجرا شده اند.
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان
رضوی ادامــه داد :در همین چارچوب از محل اعتبارات
صندوق توســعه ملی برای اجرای  64پروژه آبخیزداری
در قالب عملیات فیزیکی و بیولوژیکی  264میلیارد ریال
اختصاص یافته است.
وی گفت :همچنین  113پروژه از محل اعتبارات استانی
و ملی با هزینه  320میلیارد ریال و مشارکت مردم شامل
بندهای خاکی ،بندهای سنگی مالتی ،سدهای زیرزمینی و

هشت هزار هکتار عملیات بیولوژیک هم اینک در حوزههای
آبخیز خراسان رضوی در حال انجام است.
هشت میلیون و  200هزار هکتار از مساحت  11میلیون
و  727هزار هکتاری خراسان رضوی عرصه منابع طبیعی
و حوزه فعالیتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است.
خراسان رضوی دارای  15کانون بحرانی فرسایش بادی در

 17منطقه و  15شهرستان است .همچنین وسعت مراتع
خراسان رضوی شــش میلیون و  566هزار و  29هکتار
معادل 56درصد از کل مساحت این استان است .جنگلهای
خراسان رضوی نیز با محاسبه بیشه زارها ،درختچه ها و
جنگلهای دست کاشت حدود یک میلیون هکتار یعنی8،5
درصد از وسعت استان را شامل می شود.
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رقابت فعاالن اقتصادی خراسان رضوی برای نمایندگی در پارلمان بخش خصوصی آغاز شد

خبر

ثبتسفارشتاسقف 300میلیوندالر
بدونانتقالارزمجازاست
دنیای اقتصاد -رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گفت:
طبق مصوبــه هیات وزیــران ،ثبت
سفارشووارداتمواداولیهتاسقف300
میلیوندالربدونانتقالارزمجازاست.
غالمحسین شافعی در جلســه هیات نمایندگان اتاق مشهد
تصریح کــرد :در چارچوب رایزنی های پارلمان بخش خصوصی
برای حل مشکالت ارزی صاحبان صنایع به ویژه به منظور تامین
مواد اولیه و قطعاتشــان ،اخیرا هیات وزیران مصوب کرد تا ثبت
سفارش و واردات مواد اولیه ،قطعات و ملزومات ضروری خطوط
تولید تا سقف 300میلیون دالر بدون انتقال ارز (برای تسهیل در
فرایندتولیدداخلی)تاپایانسال 1398مجازباشد.

 58واحد تولیدی خراسان رضوی
به بخش خصوصی واگذار شد

دنیــای اقتصــاد -مدیــرکل دفتر
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
خراسانرضویگفت 58:واحدتولیدی
و صنعتی تحت تملک بانکها در این
استان ظرف یک ســال و نیم اخیر به
بخشخصوصیواگذارشدهاند.
علی رسولیان اظهار کرد :پارسال  23واحد تولیدی و صنعتی
در اختیار بانکها به بخش خصوصی واگذار و دوباره فعال سازی
شــدند .ارزش مجموع این واحدها  155میلیــارد ریال بود .وی
افزود :امسال نیز  35واحد تملک شده به بخش خصوصی واگذار
شــد که ارزش آنها  200میلیارد ریال بوده است .مدیرکل دفتر
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی ادامه داد:
همچنین  112واحد صنعتی و ساختمانی تحت تملک بانکها
در این استان شناسایی شــده اند .پیگیری برای واگذاری هرچه
سریعتر این واحدها در دســت انجام است تا زمینه واگذاری آنها
به بخش خصوصی فراهم شــود .وی گفت :تمامی این واحدها و
بنگاههای اقتصادی بســترهای الزم را برای فعال سازی مجدد
دارند و در این راستا برنامه ریزی انجام شده است .خراسان رضوی
با پنج هزار و  616واحد صنعتی فعال ،ســرمایه گذاری صنعتی
 120هزار میلیارد ریال و اشــتغال حدود  185هزار نفر در آنها از
نظر تعداد واحدها و اشــتغال پس از استانهای تهران و اصفهان
رتبه سوم و از نظر میزان سرمایه گذاری رتبه ششم کشور را دارد.
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دنیای اقتصاد ۱۱ -اسفندماه امسال نهمین
دوره انتخابــات اتاقهــای بازرگانی برگزار
میشــود و فعاالن اقتصــادی دارای کارت
بازرگانی و واجد شرایط رایدهی در خراسان
رضوی همچون سایر استانها ،منتخبان خود
را برای عضویت در هیــات نمایندگان اتاق
تعیینمیکنند.
آمار نامزدهای ثبتنام شــده در اتاق مشــهد از
حضور  74داوطلب برای تصاحب کرسیهای هیات
نمایندگان اتاق حکایــت دارد؛ از این تعداد 32 ،نفر
از بخــش بازرگانی 23 ،نفر از حــوزه صنعت 7 ،نفر
از بخش معــدن و  12نفر از حوزه کشــاورزی ثبت
نــام کرده اند تا در نهایت در بخــش بازرگانی  5نفر،
صنعت  5نفر ،برای معدن  2نفر و در حوزه کشاورزی
 3نفر برای عضویت در هیات نمایندگان اتاق مشهد
انتخابشوند.
نامزدهای این دوره از انتخابات که هر چهار ســال
یکبار برگزار میشود ،بعد از تایید صالحیت مراجع
ذیربط زمان کافی دارند تا با تبلیغات ،رایزنی و البی
با فعاالن بخشخصوصی حداکثــر آرا برای تکیه بر
کرســیهای پارلمان بخشخصوصی را در اســتان
کسب کنند ۲۷.بهمنماه نیز حداکثر زمانی است که
افراد داوطلب تایید صالحیت و معرفی خواهند شد.
اما بررســی چهرههای نامزد شــده در دوره نهم
انتخابــات اتاق بازرگانی خراســان رضوی نشــان
میدهد ،اعضای فعلی هیات نمایندگان اتاق مشهد
در این انتخابات ثبت نام کرده اند و تنها سیدمحمد

آمار نامزدهای ثبتنام شده در اتاق
مشهد از حضور  74داوطلب برای
تصاحبکرسیهایهیاتنمایندگان
اتاق حکایت دارد؛ از این تعداد،
 32نفر از بخش بازرگانی 23 ،نفر از
حوزه صنعت 7 ،نفر از بخش معدن و 12
نفر از حوزه کشاورزی ثبت نام کرده اند

گرم شدن تنور انتخابات اتاق بازرگانی

بحرینیان و حمید طیبی از هیات نمایندگان کنونی،
دو چهره نامآشنایی هستند که در این دوره ثبتنام
نکردهاند .سه نامزد زن هم برای این دوره از انتخابات
ثبت نام کرده اند و به نظر میرسد انتخابات این دوره
اتاق بازرگانی استان بین دو لیستی باشد که در دوره
گذشته هم رقابت اصلی را برعهده داشتند.
از اداره اتاق به شــکل کنونی و برگزاری انتخابات
منظم چهارســاله ســه دهه میگذرد .در ابتدا اتاق
تنها محل گفتوگــوی بازرگانان بــود ،اما به مرور
زمان صنعتگران ،فعاالن بخش معدن و کشاورزی
نیــز حضور پیدا کردنــد تا همه فعــاالن اقتصادی
بخشخصوصی بتوانند خواستههای خود را پیگیری
کنند .آنچه در ایــن دوره از برگزاری انتخابات هدف

درکمیسیونگردشگریوخدماتاتاقمشهدمطرحشد

عملکردجزیرهایبخشخصوصیودولتدربخشگردشگری

دنیایاقتصاد-رئیساتاقایرانیکیازمشکالت
کنونیدرحوزهگردشگریرانگاهمسئوالندولتی
بهاینحوزهبهچشمیککاالیلوکسدانست.
غالمحسین شافعی در جلسه کمیسیون گردشگری
اتــاق بازرگانی مشــهد و در جمع فعاالن گردشــگری
خراســان رضوی گفت :با کمال تاسف یکی از مشکالت
حوزه گردشگری ،به نگرش و ذهنیت اشتباه مسئوالن باز
می گردد ،آنان گردشگری را به چشم یک کاالی لوکس
می نگرند و تصور می کنند که درجه اهمیت گردشگری
بسیارپایینترازبخشهایدیگراقتصادیاست.
وی با بیان اینکه اغلب در کشور ما فرصت ها همچون
قافله ای می گذرند و ما در خواب غفلت به ســر می بریم،
تاکید کــرد :این آمادگی را داریم کــه کمک های مادی
و معنوی به اتاق های مشــهد و ایران داشته باشیم تا در
صنعت گردشگری از قافله پرشتابی که در حرکت است،
عقبنمانیم.
شــافعی با اشــاره به ظرفیت باالی عرصه گردشگری
«سالمت» در ایران و به ویژه خطه خراسان رضوی اظهار
کرد :به رغم این پتانســیل های مطلوب ،زیرساخت ها
و نظارت ها در این حوزه باید ســامان بگیرند .گردشگران
سالمت باید از تمامی امکانات استاندارد پزشکی بهره مند
شوند و تورگردانان حرفه ای باید به این حوزه ورود داشته
باشند تا دست واسطه گران در این عرصه کوتاه شود .وی
اظهارکرد:دولتوبخشخصوصیمکملیکدیگربهشمار
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می آیند ،اما اگر در عمل این باور محقق نشــود ،چالش
های فراوانی رقم خواهد خورد و لطمات آن متوجه بخش
خصوصی خواهد بود .بر همین اســاس بخش خصوصی
باید به دولت کمک کند تا در بسیاری از مسائل به موفقیت
دســت یابد و متقابال دولت نیز باید به پیشنهادات بخش
خصوصیگوشفرادهدوبهاینمسائلباورداشتهباشد.
رئیس اتاق ایران در ادامه به دغدغه های مالیاتی فعاالن
بخش خصوصی در خراســان رضوی ،به واســطه سهم
سنگین مالیاتی این خطه اشاره و تصریح کرد :متاسفانه
بسیاری از تحوالت و اتفاقات استانی در محاسبه مالیات
لحاظ نمی شــود ،چنان که موسســات مالی و اعتباری
بسیاری در سنوات گذشته در مشهد بوده اند که در حال
حاضر وجود ندارند و پروژه های بزرگ اقتصادی نیز بنا به
دالیلی خوابیده اند این مســائل باید در محاسبه مالیات
استانلحاظشود.امیدمیرودکهمالیاتاستاندرتمامی
بخشهاکاهشیابد.
 56zدرصدظرفیتاقامتگاههایاستانخالیاست

محمد قانعی ،رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات
اتاق مشهد نیز گفت :بیش از  55درصد از امکانات اقامتی
کشور در این شهر متمرکز است اما با این وجود 65 ،درصد
ظرفیتاقامتگاههایماخالیمیماند.
قانعیاظهارکرد:چهبخشخصوصیوچهبخشدولتی
در عرصه گردشگری به صورت جزیره ای عمل کرده اند،
مجوزهایبیرویهدربخشآژانسهایخدماتمسافرتی

و مراکز اقامتی صادر شده اســت؛ به طوری که بیش از 7
هزار فضای اقامتی در مشــهد وجود دارد و بســیاری از
هتل های ما خالی هستند .وی ادامه داد :در سمت دیگر
شــاهدیم که خانه مسافرها در مشــهد بدون هیچ گونه
مجوزیفعالهستند،ازاینروپیشنهادمیشوددرصدور
مجوزواحدهایاقامتی،حتمایکنمایندهازاتاقبازرگانی
حضورداشتهباشد.
رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی
خراســان رضوی یادآور شــد :در حال حاضر در بخش
اقامتگاه ها بیــش از  002هتل فعال ،بیش از  053آژانس
ودفترخدماتمسافرتیفعال،بیشاز004هتلآپارتمان
و 006مهمان پذیر فعال وجــوددارد 005.واحد اقامتی
مربوطبهنهادها،سازمانهاوارگانهایمختلفدرمشهد
وجودداردکهغیرقانونیوبدونمجوزفعالیتمیکنند.
در واقع این مراکز فاقد مجوز سازمان میراث فرهنگی
هســتند و از بودجه دولتی به صورت غیرقانونی استفاده
میکنند.
قانعی خاطرنشــان کرد :با توجه بهبــود نگرش ها به
حوزه گردشگری ،امید می رود سال  9102وضعیت این
صنعت در کشورمان بهبود را تجربه کند .وی یادآور شد :با
اطالع رسانی صحیح می توان جایگاه صنعت گردشگری
کشورمانرادرعرصهبینالمللیبهبودببخشیم.متاسفانه
فضای تبلیغات در عرصه گردشــگری ســنتی است ،به
طوریکههنوزدرتبلیغاتحوزهگردشگری ازروشهای
قدیمی همچون بروشــور ،کاتالوگ و روزنامه اســتفاده
می شود .از این رو ورود موثر به فضای مجازی و بهره مندی
از ظرفیت آن برای معرفی پتانســیل های گردشــگری
استان و کشورمان ،یک ضرورت است.
عباس قلــی زاده؛ مدیرعامل ( RICCمركزمشــاوره،
نوآوري وپژوهش) نیز عنوان کرد :بخش گردشــگری از
تحریم ها ضررهای شــدیدی را متحمل شد ،حال صرف
نظر از تحریــم ها ،قبوض و عوارض شــهرداری ،مالیات
و دشــواری در دریافت تسهیالت بانکی بر مشکالت این
بخش افــزوده اســت .وی تصریح کرد :شــهرداری می
تواند بیلبوردهای سطح شهر را برای تبلیغات رایگان در
اختیار بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت گردشگری
قرار دهد.
قلی زاده خاطرنشان کرد :شهرداری باید برای دریافت
عوارض شــهری ایام پیــک و غیرپیک را لحــاظ کند و
براساس ضریب اشتغال مراکز اقامتی هزینه های مذکور
را محاسبه کند .این مسئله در حوزه مالیاتی نیز مصداق
پیدا میکند.

قــرار داده شــده ،تشــویق بخشخصوصی برای
مشــارکت در این انتخابات صنفی اســت .حضور
کاندیداهای مختلف از حوزههای متفاوت با نگرشها
و دیدگاههای متنوع میتواند به کیفیت انتخابهای
نهاییکمککند.
دوشــنبه دهم دیماه امســال با انتشــار آگهی
برگزاری نهمیــن دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی،
صنایــع ،معادن و کشــاورزی سراســر کشــور،
جریانهای انتخاباتــی پارلمان بخشخصوصی در
کشوررسماکلیدخورد.
zچند و چون فرایند تایید و رد صالحیتها

برای اداره امور انتخابات و نظارت بر مراحل مختلف

برگزاری آن در اســتانها ،هیات نظارت بر انتخابات
با حضور نماینــده وزیر صمت و چهــار نفر از میان
اعضایخوشناماتاقبهپیشنهادهیئترئیسهوتایید
رئیس اتاق ایران و همچنین با حکم انجمن نظارت
بر انتخابات اتاقهای کشور تشکیل شده و مقدمات
برگزاری انتخابات را فراهم میکنند که ریاست هیات
نظارت بر انتخابات اتاق مشــهد مانند دوره گذشته،
برعهده فرامرز مرادی ،عضو هیات رئیســه انجمن
مدیرانصنایعاستاناست.
بررســی پرونده ها و تایید یــا رد صالحیت ثبت
نام شدگان و نهایتاً اعالم اســامی واجدین شرایط
کاندیداتوری در انتخابات اتــاق برعهده این هیات
است؛ پرونده هر یک از نامزدها توسط واحد خدمات

بازرگانی اتــاق و واحد حقوقی هیات بررســی و در
صورت وجود ایراد یا نقص پرونــده ،مراتب گزارش
می شود .این ســاختار پس از بررسی نهایی پرونده،
موضوع را بــه نامزد مربوطه اعالم می کند و چنانچه
مشکلی وجود نداشته باشــد ،هیات موضوع تأیید
واجد شــرایط بــودن نامزد مورد نظــر را به صورت
مکتوب به وی اعالم میکنــد .اما از طرف دیگر ،اگر
شــرایط فرد برای نامزدی احراز نشــود و وی به این
موضوعاعتراضداشت،مراتببرایبررسیبهانجمن
نظارت بر انتخابات اتاقهای سراسر کشور منعکس
میشــود و طبق نظر انجمن مذکور اقدامات بعدی
صورتمیگیرد.
به گفته مــرادی ،رئیس هیات نظارت بر انتخابات
اتاق مشــهد تایید صالحیت ها مطابق با قانون اتاق
و آیین نامه انتخابات اســت که براساس آن ،کارت
بازرگانی داوطلبان باید دارای اعتبار کافی باشد ،نباید
ورشکسته باشند ،در رشته تخصصی مرتبط با کارت
خود ثبت نام کرده باشند و محکومیت قضایی منجر
به سلب حقوق اجتماعی نداشته باشــند .در واقع،
بدهی مالیاتی و بانکــی در تایید صالحیت نامزدها
تاثیریندارد،مگراینکهمنجربهمحکومیتقضاییو
سلبحقوقاجتماعیشدهباشد.
براساس آخرین آمار ،تعداد اعضای اتاق بازرگانی
خراســان رضوی در نیمه نخست امسال  2555نفر
بود که  2062نفر از این تعداد دارای کارت بازرگانی
بوده و  493نفر که فعالیت صادراتی و وارداتی نداشته
و نیازی به کارت بازرگانی ندارند ،تنها در عضویت اتاق
هستند .قراراستبراساسدستورشافعی،رئیساتاق
ایران ،اســامی واجدان شرایط رای دهی در وبسایت
اتاق های بازرگانی قرار گیرد.

سیدمحمدبحرینیانوحمیدطیبی
از هیات نمایندگان کنونی ،دو چهره
نامآشنایی هستند که در این دوره
ثبتنامنکردهاند

گزارشیازنشستکمیسیونسرمایهگذاریوتامینمالیاتاقمشهد

راهنماییبرایسرمایهگذاریصنعتیدرخراسانرضویوجودندارد

دنیایاقتصاد-درسیودومیننشستکمیسیون
سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد ،مشکالت
حوزهسرمایهگذاریاستانوخالهایموجوددراین
حوزهبررسیشد.
جواد باقری شــیروانی ،رئیس این کمیسیون با اشاره به
انتخاب استاندار جدید برای این خطه ،عنوان کرد :رویکرد
و ادبیات «رزم حســینی» و برنامه ای کــه او تحت عنوان
«مثلتتوسعهاقتصادی»برایاستانمانارائهدادهاستودر
قاعده اضالع آن؛ سرمایه گذاران و کارآفرینان هستند؛ این
امیدواری را در بخش خصوصی ایجاد می کند که تحوالت
و رونق مثبتی با همکاری همه بخش ها و دستگاه در اقتصاد
استانرقمبخورد.
وی ادامه داد :در کتابچه ای کــه نماینده عالی دولت در
استان ،با محوریت سیمای برنامه های خود ارائه کرده بود،
مواردی به چشم می خورد که خوشبختانه مدتیاست در
این کمیسیون و اتاق مشهد پیگیری شده است .کمیسیون
سرمایه گذاری اتاق مشــهد این آمادگی را دارد تا در مسیر
تحققآنبرنامهها،همکاریهاییرارقمبزند.
باقری عنوان کرد 323 :نفر از فعاالن بخش های مختلف
اقتصادی،دانشگاهیودولتیدراینمدتماراهمراهیکرده
اند و آنچه به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری پیگیری و
محققشده،ماحصلاینحضور،همفکریوتالشاینجمع
بودهاست.ویادامهداد:درحوزهفرصتهایسرمایهگذاری
نیزیکیازاقداماتاینکمیسیون،پیگیریبرایایجادمرکز

سرمایهگذاریوتدوینراهکارهاومتدولوژیتعیینفرصت
های سرمایه گذاری براساس مزیت ها بود که خوشبختانه
موردتاییدبخشدولتینیزقرارگرفتواینپافشاریبخش
خصوصیبهایجادچنینساختارتخصصیدرحوزهمذکور،
باعثشدتااینسازوکارامروزدرمراحلپایانیپیگیریخود
باشد .امیدواریمدرچندماهآیندهبهیکبرنامهجامعسرمایه
گذاری در استان با نگاهی به ظرفیت ها و ضرورت های این
حوزهبرایتمامیبخشهایاقتصادیدستیابیم.
وی در ادامه از حوزه «ابزار تامین مالی» در اســتان سخن
گفت و متذکر شد :جلسات متعددی داشتیم و کمیته های
مختلفی برای این منظور شــکل گرفت و خوشبختانه تیم
موجود در بدنه شــورای عالی هماهنگی بانک های استان
این امیدواری را ایجاد می کند تــا رویه های بهتری در این
حوزه-بادرنظرگرفتنساختاروقوانینموجودبانکی-برای
اســتانمان رقم بخورد .آخرین کاری که انجام شده ،ایجاد
کمیته تفاهمات و محتوا بوده است و یکی از پیگیری های
ماتفویضبعضیاختیاراتبهاستانهااست.اذعانداریمکه
تغییرقوانینیکهدرمرکزمصوبشدهاند،آساننیستامابر
این باوریم که با همین مقررات موجود نیز می توان اقدامات
راهگشاییراصورتداد،بهشرطآنکههمراهیهایالزمنیز
وجودداشتهباشد.
zسرمایهگذاریبایدمطابقبا امکاناتاستانباشد

به گزارش ایرنا ،حسن حســینی ،نایب رئیس دوم اتاق
مشهدبااشارهبهتشکیلهدفمندکمیسیونسرمایهگذاری

و تامین مالی در دوره کنونی فعالیت اتاق بازرگانی اســتان
گفت :هنوز توانمندیهای اقتصادی استان خراسان رضوی
به صورت مدون تهیه نشده و سند آمایش سرزمینی استان
همناقصاستلذانخستینوظیفهایکهکمیسیونسرمایه
گذاری و تامیــن مالی اتاق بر عهده گرفت ،هدفمند کردن،
مدلسازیومزیتسنجیسرمایهگذاریدراستانبودودر
این زمینه خروجی کمیسیون سرمایه گذاری اتاق خراسان
رضویبسیارملموسبودهاست.
ویگفت:سرمایهگذاریبایدبهگونهایباشدکهامکانات
استان اجازه ســرمایه گذاری را بدهد بطور مثال در صنایع
فوالد کشور هر چه ســرمایه گذاری کنیم کم است اما باید
دیدکه آیا خراسان رضوی توان سرمایهگذاری در اینبخش
را دارد یا خیر.
نایب رئیس دوم اتاق مشــهد افزود :طی ســالهای اخیر
مشکلصندوقهایمالی،اعتباریدرایناستانایجادشدکه
هنوزهماینصندوقهاحدوددوهزارمیلیاردتومانمالیاتبه
سازمان امور مالیاتی استان بدهکار هستند و شرکت پدیده
همکهساالنهبیشاز006میلیاردتومانمالیاتمیداددیگر
این مبلغ را نمی دهد .وی ادامه داد :همه این ارقام از ســبد
مالیاتی استان حذف شــده است اما سهم مالیات خراسان
رضوی در تامین درآمدهای دولت به همان میزان قبل باقی
ماندهاستلذااینمبلغرابایدسایرفعاالناقتصادیبپردازند.
وی گفت :از سوی دیگر رشد اقتصادی بنگاههای اقتصادی
خراسانرضویهمزیادنیستولیسهمیهمالیاتیاستاندر
الیحه پیشنهادی دولت در سال  8931افزایش یافته است.
ضرورتایجادمرکزیبرایمشاورهسرمایهگذاریدراستان
مسعودمهدیزادهمقدم،مدیرعاملشرکتشهرکهای
صنعتی خراســان رضوی نیز گفت :نســخه درستی برای
راهنمایی سرمایه گذاری صنعتی در این استان وجود ندارد
لذا وجود یک مرکز ارائه مشــاوره سرمایه گذاری در استان
ضروریاست.
ویگفت:مهمترینچالششرکتشهرکهایصنعتی،
نداشتن عرصه مناسب برای سرمایه گذاری در شهر مشهد
اســت و در این راستا هر چند شهرک کالت را توسعه داده و
فضایی برای استقرار واحدهای تولیدی در آن فراهم کردیم
ولیاینفضاکفایتنمیکندوبهدنبالتوسعهآنهستیم.
مهدی زاده افزود :هم اکنون به دنبال ایجاد فضایی برای
استقرار شــرکتهای دانش بنیان و فناور تولیدی هستیم
که تاکنون نتوانسته ایم پذیرای آنها در مشهد باشیم ولی در
محور غرب مشهد برای ایجاد شهرک فناوریهای برتر یک
مصوبه از دولت گرفته شده که امید است بتوانیم به سرانجام
برسانیم.

امورآگهیهای روزنامه
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گزارش

درشصتمیننشستشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضویچهگذشت؟

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -شصتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصادف شد با نخستین حضور
زهرا صفدری
خبرنگار
علیرضارزمحسینیاستاندارجدید،بهعنوانرئیساینشورا .رزمحسینیکهاینروزهادرمحافلدولتیوبخشخصوصیحرفازکتابچه
برنامهاقتصادیاشبرایاستاندرمیاناستومثلثتوسعهاقتصادیاشازنکاتیاستکهتقریبادراکثرجلساتیکهحضورداشتهبهآناشارهکرده،درتازه
ترین نشست شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم به تشریح کامل این مثلث و انتظارات خود از کارگزاران حکومتی ،نمایندگان
مجلس و فعاالن بخش خصوصی به عنوان سه ضلع این مثلث و نقش نهاد ائمه جماعات به عنوان ناظر بر این شکل هندسی ترسیم شده برای توسعه استان
پرداخت .فعاالن اقتصادی حاضر در این نشســت هم که از حضور استانداری برخواسته از دل بخش خصوصی در استان خرسندند و گمان میکنند زمان آن
رسیدهکهنگاهویژهایازسویدولتبهبخشخصوصیدرخراسانرضویرالمسکنند،درایننشستازامیدهایخودبرایبهبودفضایکسبوکارخراسان
رضویباهمراهیرزمحسینیگفتند .استاندارخراسانرضوییکروزقبلازنشستشورایگفتوگودرهمایشتجلیلازصادرکنندگانبرتراستانبرلزوم
تمرکززداییدولتتاکیدکردهوتمرکزدولتدرمرکزرایکیازمشکالتکنونیدرمسیرتوسعهاقتصادیخواندهبود،اوگفتهبوداستانهابایداختیارادارهخود
راداشتهباشند.رزمحسینیدرشورایگفتوگوهمبرلزومتمرکززداییازمرکزاستانبرایپیادهسازیبرنامههایاقتصادیتاکیدکردوازتصمیمخودبرای
ایجاد ١٢منطقه اقتصادی در 12حوزهمنتخبخراسان رضویوسپردنمسئولیتتوسعهبهشرکتهایتوسعهگرای هرمنطقهوحضور دستگاه های دولتی
به عنوان تسهیل گر در خدمت مدیر توسعه منطقه ای گفت .او بر این نکته هم تاکید کرد که فعاالن اقتصادی آگاه هستند اما باید آگاهتر باشند که تصمیمات
پیرامونسیاستهایکالناقتصادیشاملسیاستهایپولیومالی،نرخسودبانکی،تعرفههایگمرکی،مسائلمربوطبهمحیطزیستو...درمرکزاخذمی
شود.بنابرایندرسطحاستاننمیتوانیمبگوییمکهازفرداسودبانکیاخذنشودیادرمسائلارزینقشخاصیایفاکنیم.بااینحال،درسطحاستانبهدنبال
روانترکردنهمانسیاســتهایتصویبشدههستیم،نقشمادراستانتسهیلگریاستتافعاالناقتصادیدراینمسیربهتروراحتترعملکنندبه
خصوصکهدرشرایطویژهاقتصادیوجنگاقتصادیقرارداریموبهطورمثالبهراحتینمیتوانثبتسفارشانجامدادوارزگرفت.
zبخش خصوصی نباید در دام اعتیاد به حمایتهای مستمر
دولتیبیافتد

اما دستور کار شصتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی استان به موضوعات بانکی و بیان راه حلها برای
برطرف کردن موانع این حوزه در راستای بهبود محیط کسب و
کار در استان اختصاص داشت؛ موضوع نسبت مصارف به منابع
بانکی که در زمان ریاست رشــیدیان بر شورای گفتوگو هم به
بهبود آن تاکید شــده بود ،در تازه ترین جلسه شورا باز هم مورد
تاکیدقرارگرفتوازنامناسببودنایننسبتسخنبهمیانآمد؛
تا جایی که غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران رتبه استان در
این شاخص را بیست و ششم در کشور خواند.
شــافعی در خصوص رویه اعطای تسهیالت بانکی ،این سوال
را مطرح کرد که باید مشــخص شــود که اتاق بازرگانی و بخش
خصوصی و بانک ها باهم شــریک هستند یا خیر و اگر شریکند
منافعمتقابلدارندیانه؟مثالبرایطیشدنروندتجدیدارزیابی
یک ملک که قرار است وثیقه دریافت یک وام سه یا چهار میلیارد
تومانی باشد ،کارشناس بانک یک ساعت وقت می گذارد و بابت
آن یک صورتحساب15میلیون تومانی برای واحد تولیدی صادر

می کند .اگر اتاق و بخش خصوصی با بانــک ها به نوعی در این
فضای اقتصادی شریکند ،باید حافظ منافع متقابل همدیگر نیز
باشند».
شافعی البته اشاره ای هم به برخی از فعاالن اقتصادی و توقع
آنها از حمایتهای همیشگی دولت کرد و گفت :آیا منطقی است
حمایت از بخش خصوصی مادام العمر باشــد؟ کودکی که مورد
مراقبت قرار می گیرد تا قد بکشد ،آیا در بزرگسالی نیز باید تحت
پوششهمانحمایتهایگذشتهقراربگیرد؟یاقراراستبالنده
شودواستقاللپیداکند؟درواقعاینجنسحمایتهابایدهدف
دار و کاهنده باشند .این بخش نباید در دام اعتیاد به حمایت های
مرسومومستمربیفتد؛چراکهمنطقیپشت سراینجنسرویه
هانیستوبهاسرافمنابعمنجرمیشوند،چنانکهامروزشاهدیم،
واحدهایی با همین جنس حمایت ها به فعالیت مشــغولند اما
محصول تولیدی آن ها فاقد توجیــه بوده و حتی در بازار داخلی
نیزمشتریندارد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به گالیه های
شــدید در خصوص موضوع «ذینفع واحد» که اخیرا در شورای
پول و اعتبار مطرح شده اشــاره و اظهار کرد :دلیل گالیه ها این

بود که این شورا خودروســازان را از این بحث مستثنی کرد که
اقدامعادالنهاینبود.انگیزهبانکهابرایبرخوردجدیباموضوع
«ذینفع واحد» هم وجود شــرکت های صوری متعدد است؛ اما
نبایدهمهشرکتهارابایکنگاهنگریست.
وی درباره بهره مندی از منابع صندوق توسعه ملی نیز تصریح
کرد :عمدتا دستگاه های دولتی از منابع صندوق مذکور بهره مند
می شــوند .من در آخرین جلسه هیات امنای این صندوق که با
حضور رئیس جمهور برگزار شد به این نکته اشاره کردم که اگر
همین فردا تمامی منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی
اختصاص یابد ،باز هم کســی از این بخش داوطلب اســتفاده از
منابع مذکور نمی شــود؛ زیرا در گذشته بازرگانان ارز را به بهای
1200تومان دریافت کردند اما در ادامه به آن ها اعالم شــد که
بایدارزرابانرخ 3تا5هزارتومان پسدهند.ازاینمنظر،پیشنهاد
دادیم تا ریسک پذیری این منابع برای سرمایه گذاری های مولد
در بخش خصوصی کاهــش پیدا کند و تنهــا  10تا 15درصد
تغییرات و نوسانات بر دوش بخش خصوصی گذاشته شود تا این
منابع جذب و صرف توسعه شوند .در این مسیر به کمک استاندار
نیازمندیم.

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

رفتاربانکها
زیر ذرهبین دولت و بخشخصوصی

درحالی که  56درصد مصارف بانکی کشور در تهران صرف میشود ،سهم خراسان رضوی از این منابع تنها  3/1درصد است

zاز افزایش درآمد مالیاتی در خراسان رضوی جلوگیری شود

دولت در ادوار مختلف توجهی به حال و روز صنعت و تصویب
درآمدهای استانی براســاس این موضوع نکرده ،امروز با توجه
به حال و روز صنعت ،رشــد درآمد مالیاتی در برخی از استانها
می تواند منفی باشد ،موضوعی که دیگر کشورها هم آن را تجربه
کردهاند .اینبخشیازنکاتاستکهسیدحسنحسینی،رئیس
خانه صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی در این نشست
مطرح کرد؛ او درخواست کرد با توجه به وضع درآمدهای صنعت
استان ،در سال 98یا از افزایش درآمد مالیاتی جلوگیری شود و یا
این عدد از سوی دولت برای خراسان رضوی منفی شود.
مجید محمدزاده طبسی ،فعال اقتصادی و مشاور اتاق مشهد
نیز بــه تمرکززدایی از ســوی وزارت صمــت و تفویض اختیار
به اســتانها برای صدور مجوزهای واردات اشــاره کرد و گفت:
همزمانایناقدامخوببهبدترینشیوهودربدترینزماندرحال
اجراستواینموضوعآسیبجدیبهاقتصادمامیزند.گشایش
اعتبارها در استان ما بدون ساز و کار الزم صورت گرفته و در سایر
اســتان ها نیز حداکثر  20درصد از کار در دو ماه گذشته انجام
شده و این یعنی 80درصد درخواست ها بدون پاسخ مانده است؛
این درحالیست که سازمان صمت استان تالش بسیاری دارد اما
دستورالعملی که صادر شده شروط ،بندها و قیود زیادی دارد که
انجامآنهاازسوینهاداستانیباریسکباالییهمراهاست.

شریعتیمقدم:متاسفانهدرمقاطع
مختلف ،شعار حمایت از صادرات بیان
می شود اما در عمل ،آنجا که مشوق ها
و نرخ های صادراتی باید به مدد این
جریان بیایند ،شاهدیم که بهگونهای
دیگر عمل می شود و توان ما در این
بخش تحلیل می رود
2zهزار و 602پرونده در انتظار ثبت سفارش

اما راضیه علیرضایی ،رئیس سازمان صنعت ،معادن و تجارت
خراسان رضوی در پاســخ به نکاتی که محمدزاده مطرح کرد،
گفت :موضوع ثبت ســفارش ها حدود20روز است که به استان
تفویض اختیار شده و از همان روز  3300درخواست به یکباره
به کارتابل کاری ما وارد شــد و به طور مرتب روزانه همین میزان
تقاضا به دست ما می رســد .کنترل و نظارت بر این بحث دشوار
و نیازمند صرف نیروی زیادی است ،به ویژه آنکه ثبت سفارش و
تقاضا به نسبت سال گذشته 74درصد افزایش یافته است .البته
این دغدغه به وجود می آید که آیا نیــاز این حوزه نیز به همین
میزانرشدداشتهاست؟
علیرضایی افزود :آخرین آمار پرونده های موجود در کارتابل
کاری سازمان صمت خراسان رضوی دو هزار و 602پرونده است
کــه 704مورد آن را تایید نهایی کرده ایم و برای264پرونده نیز
گزارش کارشناسی ارائه شده است .برای پیشبرد هر چه سریعتر
روند بررسی و افزایش نظارت و فیلتر کردن 74درصد نیازی که
به این بخش اضافه شده ،نیازمند همراهی تشکلها هستیم و از
نمایندگان تشکل ها نیز برای این موضوع دعوت به عمل آورده
ایم.ویافزود:درچارچوباینمشارکتچندموضوعمهمکنترل
خواهد شــد؛ اول اینکه نیاز مذکور برای حوزه تولید باید دارای
اولویت باشد .دیگر آنکه ،با توجه به تحریم ها ،فرصتی فراهم می
شود تا بعضی ظرفیت های موجود داخل به کار گرفته شوند؛ از
این منظر ،باید بررسی شود که آیا ما بهازای داخلی برای سفارش
مذکور وجود دارد یا خیر؟ مســاله آخر تعرف منطقی و درست
قیمتهااست.
zضرورت حل مشکالت تعرفه ای در کشورهای هدف
صادرات زعفران

علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیســیون کشاورزی و آب اتاق
مشــهد نیز در بیان انتظارات خود از اســتاندار جدید ،خواستار
پیگیری های جدی برای حل مشکالت تعرفه ای در کشورهای
هدف صادرات زعفران و تعمیق حضور ایران در بازار آنها شد .وی
گفت :متاسفانه در مقاطع مختلف ،شعار حمایت از صادرات بیان
می شود اما در عمل ،آنجا که مشوق ها و نرخ های صادراتی باید به
مدداینجریانبیایند،شاهدیمکهبهگونهایدیگرعملمیشود
و توان ما در این بخش تحلیل می رود.
شــریعتی مقدم خاطرنشــان کرد :شــورای ملی زعفران با
همکاری دانشگاه در حال پیش بینی طرحی است که می تواند
ظرفیتصادراتزعفرانمارابه 1/2میلیارددالربرساند.

 381zواحد تولیدی در تملک بانکهای استان است

ســپس علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی

دولت و بخش خصوصی ،موضوع را به ســمت دســتورکار این
نشست کشاند و گفت :سهم بخش های اقتصادی از تسهیالت
بانکی در اســتان ما به گونه ای اســت که بخش تولید همواره با
کاهشاینسهمروبهروبوده؛براساسبخشنامهبانکمرکزی55
درصد پرداخت تسهیالت باید به بخش های کشاورزی و صنعت
و معدن اختصاص یابد اما بهترین عملکرد پرداخت تســهیالت
در بخش کشــاورزی در خراسان رضوی مربوط به سال 93بوده
و با وجود پیش بینی ســهم بیش از  20درصــدی این بخش از
تسهیالت استان در ســال جاری ،این مقدار به  9درصد رسیده
اســت .همچنین سهم تســهیالت صادراتی هم در سال جاری
رشدی منفی داشته است .وی افزود :در  8ماهه امسال بیشترین
روندرشدتسهیالتدربخشبازرگانیوخدماتوکشاورزیبوده
اما در بخش صنعت میزان رشد بسیار پایین بوده است .در ارتباط
با سپرده های ارزی نیز سپرده های ارزی مانده در  12ماهه  96و
مانده 8ماهه 97رشدیمنفیداشتهاست.
لبافی با اشــاره به ســهم  4/6درصدی خراســان رضوی از
ســپردههای بانکی در کشــور گفت :عدد تســهیالت دهی در
استان بسیار کمتر از این سهم اســت؛ البته برخی از بانکهای
عضو کمیسیون اعداد و ارقام مربوط به سپرده و تسهیالت خود
رامنعکسنمیکنندوبههمیندلیلآمارنسبتمصارفبهمنابع
بانکی اســتان با آنچه بانک مرکزی ارائه می دهد متفاوت است؛
طبق گزارش کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان رضوی،
نســبت مصارف به منابع در اســتان حدود  63درصد و با لحاظ
مطالبات حدود  70درصد اســت اما طبق سامانه بانک مرکزی
ایننسبتحدود 56درصداست.از طرفی،درحالیکه 65درصد
مصارف بانکی کشــور در تهران صرف می شود ،نسبت مصارف
استان خراســان  3/1درصد از منابع کشور اســت .وی درباره
واحدهای تحت تملک بانکها در اســتان نیز گفت :طبق آمار
دبیرخانهشورایهماهنگیبانکهایاستان،درحالحاضر381
واحد در تملک بانک هاســت که 113مورد آن «واحد تولیدی»
بوده 221 ،مورد «واحد مســکونی» است و مابقی نیز واحدهای
تجاریومتفرقههستند  .
zرشد 11درصدی سپرده های بانکی استان در سال جاری

اما حسن مونسان ،دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان
رضوی ،درباره واگذاری و فروش واحدهای تملیک شده از سوی
بانکهایاستانگفت:بایدبهبرخیازواحدهاکهبهدلیلشرایط
اقتصادی دچار بحران شــده اند ،با وجود داشتن بدهی معوق ،با
ارائه تســهیالت کمک کنیم؛ اما در مقابل ،عده ای تولیدکننده
نما هستند که  12سال پیش مشــکلی نداشتند و بدهی خود
را نپرداختنــد .بنابراین ،تقاضای ما تشــکیل کارگروهی برای
تشخیص این موضوع اســت .وی خاطرنشــان کرد :براساس
خوداظهاری بانک ها؛ در سال جاری 35 ،واگذاری واحد تملیک
شده داشتیم ،در حالی که در ســال گذشته 23 ،مورد واگذاری
صورت گرفت .با اینکه نگهداری امالک برای بانکها هیچ سودی
ندارد ،موانع زیادی برای واگذاری واحدها وجود دارد.
مونسان از عدم ارائه آمار و ارقام مربوط به سپرده ها و تسهیالت
برخی از بانکهای اســتان گالیه کرد .به گفته او ،در حال حاضر
 13بانک آمار و اطالعات خود را به دبیرخانه شــورای هماهنگی
بانکهای استان ارائه نمی دهند که از این تعداد 4 ،بانک عضو این
شورا نیستند؛ آمارهای فعلی مربوط به 25بانک استان است و این
موضوععلتاختالفارقامشورایهماهنگیبانکهابابانکمرکزی
است.اوالبتهاینراهمگفتکهمدیراناستانیبانکهایخصوصی
با این شورا همکاری الزم را دارند اما از تهران اجازه ارائه آمار به آن ها
داده نمی شود.
مونســان با بیان اینکه میزان رشد سپرده های استان در سال
گذشــته 23درصد بوده ،گفت :این رقم تا پایان آذرماه امسال به
 11.7درصد رســید .وی یکی از دالیل عدم رشد منابع بانکی در
سال جاری را خروج منابع اتباع از بانک های استان به دلیل تغییر
نرخ ارز خواند .دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
رقم منابع بانکی موثر اســتان را  778هزار میلیارد ریال اعالم و
تصریح کرد :مقایسه ترکیب سپرده های ارزی ما نشان می دهد
امسال علی رغم اعالم بانک مرکزی مبنی بر تضمین شدن همه
سپرده های ارزی ،هنوز نتوانسته ایم اعتماد مردم را جلب کنیم و
منابع ارزی زیادی در صندوق های خانگی باقی مانده است .دلیل
این امر سیاستی است که در سال 90برای تبدیل ارز به ریال اخذ
شد و باعث بی اعتمادی مردم شده است.
محمدحسین روشنک ،رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد
نیز درباره خروج ســرمایه های اتباع خارجی از بانکهای استان
گفت :اتباع خارجی به اشکال مختلف با همراهی شرکای داخلی
خود در بانک ها یا بخش های سودده سرمایه گذاری کرده بودند
اما نوسانات ارزی عاملی شد تا ارزش سرمایه آن ها کاهش زیادی
پیدا کند و متضرر شوند و درنتیجه سرمایه خود را از ایران خارج
کنند؛کسیهمپاسخگویاینضررنبود.

zلزوم ارزیابی جامع عملکرد بانکها و دستگاههای متولی
در اخذ اعتبارات

رضا جمشــیدی ،رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی
خراسانرضوینیزبابیاناینکهسالگذشتهاولینوتنهااستانی
بودیم که کمکهای فنی و اعتباری را بهصورت عملیاتی انجام
دادیم ،گفت :در این حوزه در مجموع پارسال 54میلیارد تومان
پول نقد داشــتیم که21میلیارد تومان آن را به کمک های فنی
و اعتباری تخصیص دادیم .یعنی یارانه سود تسهیالت ،فقط در
حوزه تولید صرف شد و عمدتا در بخش های صنعت ،کشاورزی و
فعالیت های گردشگری تمرکز یافت .البته بانک ها در این بخش
با ما همکاری داشــتند اما نه در حدی که انتظار می رفت .ما در
شورای برنامه ریزی اســتان تصمیم گرفتیم تا برای طرحهای
ایجادی 5درصد و برای ســرمایه در گــردش 3درصد از میزان
تســهیالت مذکور را به عنوان کمک بالعوض و فنی و اعتباری
تخصیص دهیم .که آن هم در مرحله انعقاد قرارداد ،همه بانک ها
پایکارنیامدند.جمشیدیخاطرنشانکرد:قانونتصویبکرده
که اگر ظرف یک سال این کار انجام نشود ،این پول باید به خزانه
برگردد؛پولیکهمابامشکالتفراوانتامینکردیم،برایجذبش
بامشکالتبسیاریمواجهشدیموامسالنیزبههمیندلیلتااین
لحظهظرفیتمذکورراعملیاتینکردهایم.بهنظرمیرسدبایددر
اینحوزهارزیابیجامعیازعملکردبانکهاودستگاههایمتولی
انجامبگیردوبعدابرایسال 97تصمیماتالزماخذشود.

لبافی :طبق آمار دبیرخانه شورای
هماهنگی بانک های استان ،در حال حاضر
 381واحد در تملک بانک هاست که 113
مورد آن «واحد تولیدی» بوده221 ،
مورد«واحد مسکونی» است و مابقی نیز
واحدهای تجاری و متفرقه هستند
محمد سنجری مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
هم با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن سهم بخش های مختلف در
اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان ،با هدف تخصیص موثر
تســهیالت بانکی به آن ها گفت :هم اکنون بخش کشاورزی
 19/9درصد ،صنعت 31/9و خدمات 43/8درصد از اشــتغال
اســتان را ایجاد کرده اند اما در بحــث تولید ناخالص داخلی،
بخش کشــاورزی  15/7و صنعت با لحاظ ســهم مسکن 29
درصد را به خود اختصاص می دهند .وی افزود :سهم تسهیالت
باید براســاس خروجی هر یک از این بخش ها باشد زیرا برون
داد بحث توسعه و سرمایه گذاری ،ایجاد اشتغال است .سپس
حمید بنایی ،رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی بر لزوم
اصالح ساختار در بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد :شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون مصوبات
خوبی داشــته که حدود50درصد آن در حال اجراست .وی به
پیشنهاد نمایندگان استان مبنی بر تشکیل شورای گفتوگو
در شهرســتان ها اشــاره و اظهار کرد :بخش خصوصی باید
به شهرســتان ها هم توجه ویژه ای داشــته باشد و مشکالت
شهرستانهادرحوزهداراییوبیمهوبانک ،سامانیابد.
در پایان این جلسه ،پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی استان پیرامون دستورکار جلسه مورد
تاییداستاندارورئیسشوراقرارگرفت.

مونسان :امسال علی رغم اعالم بانک
مرکزی مبنی بر تضمین شدن همه
سپرده های ارزی ،هنوز نتوانسته ایم
اعتماد مردم را جلب کنیم و منابع ارزی
زیادی در صندوق های خانگی باقی مانده
است .دلیل این امر سیاستی است که در
سال  90برای تبدیل ارز به ریال اخذ شد و
باعث بی اعتمادی مردم شده است
استاندار خراســان رضوی بر لزوم ارائه آمار و ارقام الزم از سوی
بانک هایی که عضو شورای هماهنگی بانک های استان هستند
تاکیدوتصریحکرد:سعیمیکنیممدیراناینبانکهارادرمرکز
نسبتبههمکاریموثرترمتقاعدکنیم.
رزم حسینی گفت :این حق اســتان ها است که سپرده های
بانکیشان در حوزه استانی خودشان مصرف شود و از این منظر،
اولویت داشته باشند .یک موسسه مالی و اعتباری نمی تواند در
این استان سپرده ها را بگیرد و آمار و ارقام ندهد.

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com

zراه اصلی تاب آوردن در برابر تکانههای اقتصاد،
توسعهصادراتغیرنفتیاست

در ادامه ،تریبون در اختیار غالمحســین شــافعی،
رئیس اتاق بازرگانی ایران ،قرار گرفت و او دســتیابی به
توسعهپایداررانیازمندصادراتیمتکیبرتولیداتناشی
از تکنولوژی پیشرفته روز دانست و افزود :در این زمینه
با مشــکل زیادی مواجهیم و تولید ما با مسائل بسیاری
روبهروســت؛ امروز درصد پایینــی از صادرات ما یعنی
حدود  4/3درصــد را کاالهای تولیدی با تکنولوژی باال
تشکیلمیدهند،سایرکاالهایاباتکنولوژیپایینتولید
می شود و یا کاالهای سنتی بوده که متکی بر مواد خام
کشوراست.ویبااشارهبهترسیممثلثاقتصادیاستان
از سوی استاندار خراسان رضوی گفت :استاندار فعاالن
اقتصادی و بخش خصوصی را به عنوان قاعده این مثلث
توصیفکردهودولتومجلسدوضلعدیگرآنهستند.
بخشخصوصیآمادگیمشارکتفعالوتعاملسازنده
بااستانداردرالگوسازیاینموضوعدرکشوررادارد.
شافعی با اشــاره به نگاه اســتاندار به رابطه صادرات
با اقتصاد مقاومتی گفت :باید ببینیــم نقش صادرات

رزم حسینی :بوروکراسی مانع
جدی فعاالن اقتصادی است و کسی
تاکنون جرأت نکرده به خود اجازه
دهد برای اصالح این وضعیت گامی
بردارد و هیچکس در عمل دست به
اقدام نزده است

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

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

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370

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

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

استاندار جدید در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسانی اعالم کرد

80zدرصد سبد خانوار ایرانی از کاالی داخلی است

نماینده بخشخصوصی دردولت هستم
رزم حسینی :نا امیدی آفت توسعه اقتصادی است

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

zنمایندهبخشخصوصیدردولتهستم

علیرضا رزم حســینی ،اســتاندار تازه منصوب شده
خراسان رضوی هم در این مراسم یکی از آفتهای نظام
اداری کشــور را پیر بودن و بوروکراسی بیش از یکصد
ساله ایران دانســت و گفت :این بوروکراسی مانع جدی
فعاالن اقتصادی است و کسی تاکنون جرأت نکرده به
خود اجازه دهد برای اصالح این وضعیت گامی بردارد و
هیچکسدرعملدستبهاقدامنزدهاست.
وی دومین چالش در اقتصاد ایران را قوانین مزاحم و
بیشماری خواند که بر چرخه اقتصاد کشور وارد شده و
هر روز از سوی نمایندگان نوشته میشود .رزم حسینی
تصریح کرد :ما قوانیــن مزاحم را در گذشــته در اتاق
بازرگانی احصا کردیم و به دولت و مجلس ارائه کردیم اما
هیچاتفاقیبرایحذفیااصالح آنهانیفتاد.
رزم حســینی تمرکزگرایی دولت را یکــی دیگر از
مشکالتکنونیدرکشورخواندوافزود:الزماستتمرکز
زدایی صورت بگیرد و حکومت مرکزی باید به استانها
اختیارادارهخودرابدهد.
استاندار خراســان رضوی با تاکید بر اینکه ما با عدم
فرهنگ فراگیر اقتصــادی مواجهیم ،عنوان کرد :اینکه
بخش خصوصــی را زالوصفت و ســرمایهبر بدانند نه
سرمایهگذارومجاهداقتصادی،فرهنگینادرستاست
زیرااگرسرمایهانسانینباشد،کشورتوسعهنمییابد.
رزم حسینی با بیان اینکه آفت جدی و مزمن ۴۰ساله
ما جناح بندی های سیاســی و درگیریهای سیاسی
است ،تاکید کرد :ما یک جناح داریم و آن جناح خدمت
اســت؛ ناامیدی آفت توسعه اقتصادی است .کارگزاران
حکومتیدرکنارنمایندگانوکارآفرینانسهضلعمثلث
توسعهاقتصادیراتشکیلمیدهند.
وی با طرح این ســوال که آیا باید دست روی دست
گذاشــت و تماشــاگر اوضاع کشــور بود ،گفت :مردم
نمایندگان مجلس را برای توســعه استان و کشور خود
انتخاب میکنند ،آنها به نمایندگان خود رای ندادند که
اختالف ایجاد کنند بلکــه آنان را انتخاب کردند تا برای
توسعه و آبادانی اســتان تالش کنند .استاندار خراسان
رضوی خطاب به صادرکننــدگان و فعاالن اقتصادی
خاطرنشان کرد :من در کنار شما هستم ،برای تسهیل
سرمایهگذاری ،رفع موانع تولید و رفع موانع بوروکراسی
در حــد امکان و این بســتگی به عالقهمندی شــما و
پیگیریتان در ایــن موضوع دارد .مــن نماینده بخش
خصوصیدردولتهستم.
وی تصریح کرد :دولت باید کوچک و کوچکتر شود و
مردم بزرگ و بزرگتر .رزم حسینی اضافه کرد :صادرات
نفت خام اقتصاد مقاومتی نیست .مقام معظم رهبری
همگفتنداقتصادمقاومتیاقتصادیمردمیاستواین
یعنیشرکتهاینامداروتوسعهگراوخیرینتوسعهباید
درمناطقمحرومدارایمسئولیتباشندواعتباراتبرای
توسعهمنطقهخرجشود.
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روزنامه اقتصادي صبح ايران

سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

شافعی :اگر نفت فردا به بشکهای  ۲۰دالر برسد و صادرات نفتی ما کاهش یابد ،راه اصلی برای تاب آوردن در تکانههای اقتصاد ،توسعه صادرات غیرنفتی است

دنیایاقتصاد -درمراسمتجلیلازصادرکنندگانبرترسال ۹۷خراسانرضوی،از ۳۰فعالاقتصادیاینحوزهتقدیرشد.
افسانه آشفته
خبرنگار
دراینمراسمکهباحضورسرپرستسازمانتوسعهتجارت،رئیساتاقبازرگانیایران،مدیرعاملصندوقضمانتصادرات،
استاندارخراسانرضویوبرخیازمسئوالناستانیوفعاالناقتصادیبرگزارشد،سخنرانانازمشکالتچندسالهصادراتگفتند،ازعدم
پرداخت جوایز صادراتی توسط دولت ،نبود امکان گشایش اعتبارات اسنادی به ویژه برای صادرات به افغانستان تا مشکل 18ساله کمبود
واگنهایترانزیتی.علیرضارزمحسینی،استاندارخراسانرضوی،دراینهمایشازعزمجزمخودبراییاریرسانیبهبخشخصوصیونگاه
ویژهبهاینبخشگفت.محمدرضامودودی،سرپرستسازمانتوسعهتجارتازصادرکنندگانخراسانرضویخواستکهنگاهخودراازسوی
ضعفهابهقوتهاتغییردهندزیرادررویاروییباتحریماینظرفیتوجودداردکهسهمخودرادربازارهایجهانیبهوسیلهصادراتافزایش
دهیم .ویباتاکیدبراینکههمههدفآمریکاتجارتخارجیماست،تصریحکرد:اینکشورباتحریمبهدنبالافزایشمصارفارزیوکاهش
درآمدهایارزیماست.درهمسایگیایران۱۵کشورقرارگرفتهکهساالنه۲۰۰میلیارددالروارداتانجاممیدهندوبیشازاینهاصادرات؛این
درحالیاستکهماهزارانکیلومتر،مرززمینیودریاییداریمکهکنترلآنتوسطآمریکاییهاممکننیست.
در اقتصاد مقاومتی که روزانه دهها بار تکرار میشــود،
چیســت؟ هدف از اقتصاد مقاومتی این است که تاب
آوری اقتصاد ما در مقابل تکانه هــای خارجی باال رود.
اگر تکانههای خارجی ایجاد شود باالترین اثر اقتصاد را
در کشــور ما روی نفت دارد که ما اختیاری بر فروش و
درآمدهایآننداریم.
یاستکهمیتواند
ویبابیاناینکهصادراتتنهاچیز 
مسئلهتکانههایشدیداقتصادیراجبرانکند،تصریح

کرد :اگر نفت فردا به بشکهای  ۲۰دالر برسد و صادرات
نفتــی ما کاهش یابــد ،راه اصلی برای تــاب آوردن در
تکانههایاقتصاد،توسعهصادراتغیرنفتیاست.
رئیس اتاق ایران بــا بیان اینکه معتقدیم بخش دولتی
و خصوصی مکمل هم هستند اما این راه کامال باز نیست
و نیازمند اعتماد بســیار باالیی اســت ،افزود :در برخی از
تحوالتی که در کشــور ایجاد می شود ،این اعتماد خدشه
دار می شود و ایجاد اعتماد بین دو بخش بسیار مهم است.

در شــرایط کنونی و با ممنوعیت صادرات کاال نمیتوانیم
برندسازیکنیم،دراینشرایطنبایدتوقعبرندسازیداشت.
شافعیباتاکیدبراینکهبخشخصوصیدرایرانگرگباران
دیدهشدهوآمادهکمکدرشرایطسختبهدولتهستیم،
عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا را سرچشمه جدیدی به
ویژه برای استانهای خراسان در توسعه صادرات دانست
و گفت :باید آمادگی حرکت مناسب برای تحوالت آینده
تجارتدراینحوزهراداشتهباشیم.

رونماییازصادرکنندگاننمونه۹۷

دنیای اقتصــاد -در مراســم تجلیل از
صادرکنندگاننمونهخراسانرضویازفعاالن
اینعرصهتقدیرشد.
در این مراســم از علی شریعتی مقدم مدیرعامل
نوینزعفرانواحمدبدیعیمدیرعاملزعفرانبدیعی
بهعنوانصادرکنندگاننمونهملیتقدیرشد.
همچنینازخلیلمحمدزادهمدیرعاملآریابارون
توس ،حسین محمدیان شــرکت افالک الکتریک
خراسان ،حسنعلی صیرفی شــرکت ایران مالس،
محمد حســین روشــنک از ایمان تجارت روشن،
محمد ســلیم قناویزیان از بازرگانی پیله وران آریا،
علی ساالری از بازرگانی زعفران اسفندان ،ابوالفضل

باامضایتفاهمنامهبینشهرداری،نظاممهندسیوثبتاسناد

روندصدور پروانهپایانکارساختمان
درمشهدآسانشد

سوقندی شرکت پاک فیروزه ،سید عمید میرعاقل
شــرکت تعاونی تولیدی صادراتی پلیمر مشــهد،
اسماعیل آذری مدیرعامل تعاونی مرزنشینان سفیر
بخشسرخس،مجتبیزینالعابدینزادهمدیرعامل
موکت نگین مشــهد ،محمد صادق مروارید از نان
قدس رضوی ،رضا هاتفی اوالیی از شــرکت نسبی
رضاهاتفیوشرکاوعلیاصغرفیاضمدیرعاملتوس
پخشستارهکیشاست.
همچنینازجواد نیشابوریحسینپور،ازتولیدی
حبابکفتوس،علیعابدی،شرکتتولیدیکیسه
ســتاره طاها ،میثم هاونگی مدیر خدمات مسافرت
هوایی پردیسان سیر خاوران ،سید مهدی حسینی

دنیای اقتصاد -در پــی انعقاد تفاهم نامه بین
شهرداری مشــهد ،ســازمان نظام مهندسی
ساختمان و اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان
رضوی ،بخشــی از فرآیند صدور پروانه پایان
کار ساختمان حذف و روند آن برای شهروندان
آسانشد.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا کالیی ،شهردار مشهد در
حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت :شعار شهرداری در
دوره جدید مدیریتی ،هوشمندســازی خدمات رسانی
به شــهروندان است که تفاهم نامه مزبور در این راستا به
امضا رسیده اســت .وی افزود :شهروندانی که برای اخذ
پروانه پایان کار ســاختمان به شــهرداری مراجعه می
کردندبهدلیلمغایرتهاییکهدرروندصدورپروانهبین
سازمان نظام مهندسی ساختمان ،اداره کل ثبت اسناد
و امالک و شــهرداری وجود داشــت ،برای پاسخگویی
و صدور پروانه با مشــکل و معطلی مواجه می شــدند.
کالیی تصریح کرد :با انعقاد این تفاهــم نامه یکی از دو
بازدید مــوازی نهادها از محل احداث ســاختمان برای
صدور پروانه پایان کار ،حذف و سیســتم پاسخگویی به
شهرونداندراینزمینهیکپارچهمیشود.
محمدرضا حسین نژاد ،معاون شهرسازی و معماری

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سیر بارثاوا،
محمدسعید فیصل از شاهسوند زرین ،محمد بزم آرا
از شیر پاستوریزه پگاه خراسان ،حیدر ساکن برجی
مدیرعامل صداقت یاران توس ،ابوالقاســم اسحاق
آبادی مدیرعامل صنایع پخت مشهد ،مارتین آواک
از صنایع پودر شیر مشهد ،محمد طغرایی از صنایع
ســیم و کابل مشــهد ،حمیدرضا خاکی از کاروان
تندیستوس،علیرضادربانثانیشرکتکاالکودک
توس،مهدینعیمیپورازاترکشیمیشرق،حسین
احمدیسلیمانیمدیرعاملفوالدخراسانبهعنوان
دیگر صادرکنندگان نمونه اســتانی در سال 1397
تجلیلشد.
شهردار مشهد نیز در این باره گفت :مغایرت هایی که در
روند کار صدور پروانه پایان کار ساختمان وجود داشت،
وقت شهروندان را می گرفت که با انعقاد این تفاهم نامه
بازدیدشهرداریازرونداحداثساختمانحذفوبررسی
این نهاد بر مبنای اطالعات نقشه برداران سازمان نظام
مهندسیساختمانخواهدبود.
ویافزود:باامضایاینتفاهمنامهنقشهبردارانسازمان
نظام مهندسی ساختمان به شبکه اطالعات شهرداری
متصلمیشوندتاهمعواملشهرداریازاطالعاتنقشه
برداران در این شــبکه بهره گیرند و هم نقشه برداران از
اطالعاتمربوطبهشهرداریاستفادهکنند.
 80zدرصد مراجعات به شهرداری مربوط به
دریافت پروانه ساختمان است
محمدهادی مهدی نیا ،رئیس کمیســیون عمران و
شهرسازی شــورای اسالمی شهر مشهد نیز اظهار کرد:
 80درصد مراجعات به شــهرداری مربــوط به دریافت
پروانه ساختمان است و عمده نارضایتی های شهروندان
از طوالنی بودن فرآیند صدور پروانه پایان کار است .وی
ادامه داد :یکی از بزرگترین چالش های این کمیسیون
اطاله زمان مجوزهای پایان کار ساختمان است که این
امر به فرآیند امور در شهرداری و زمان و هزینه شهروندان

در ادامه تریبــون در اختیار افروز بهرامی ،مدیرعامل
صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گرفت .خانم بهرامی
با تاکید براینکه در سبد خانوار ایرانی  ۸۰درصد کاالی
ایرانی وجود دارد ،گفت :تنها حدود  ۲۰درصد کاالهای
مصرفی خانوادههــای ایرانی در هر ســال به کاالهای
خارجی اختصاص مییابد .اما این ســوال مطرح است
که چرا وضعیت صنعت ما با این حجم از مصرف داخل
اینگونهاست؟دلیلاینموضوعفاصلهبینعرضهوتقاضا
اســت که تنها باید از طریق بازارهای بین المللی آن را
پوشش دهیم و برای حمایت از کاالی ایرانی هیچ راهی
موثرترازصادراتنیست.
بهرامی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران
ریسکهای سیاسی و تجاری را پوشش میدهد ،عنوان
کرد :صادرکنندگان با این ریســکها مواجه هستند و
تحقق هر یــک از آنها میتواند وصــول مطالبات آنها
را با مشکل مواجه کند .ما در شرایط تحریم بستههای
ویژهای طراحی کردیم ،بیمهنامههای خاص صادراتی،
بیمهنامههای صادرات و خرید دین اســناد صادراتی را
داریم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کشــور گفت:
در شرایط موجود با توجه به اینکه صادرکنندگان ما به
طور سنتی عالقهمند به فروش نقدی هستند ،اگرچه
کمریسکترین روش برای وصول مطالبات است اما به
نوعی واگذاری بازار رقابــت به رقبایی بوده که اعتباری
میفروشند.
میتوانیم ایــن امکان را در اختیــار صادرکنندگان
بگذاریم که اگر بخواهند به خصوص در شــرایط حاضر
اعتباری و مدتدار در بازار ورود پیدا کنند و بفروشــند،
ریسک این امر را که  6ماه بعد خریدار پول شما را ندهد،
بیمهمیکنیم.

zرشد 5/6درصدی صادرات در سال97

در ادامه راضیه علیرضایی ،رئیس ســازمان صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضوی ،با بیــان اینکه ما در
سال ۹۴باکمکومسئولیتاتاقبازرگانیمشهدبرنامه
توســعه صادرات اســتان را تدوین کردیم ،اظهار کرد:
این برنامه در کارگروه توســعه صادرات مصوب شــد و
پیشبینی آن برای سال ۹۶حدود ۲میلیارد دالر بود که
 ۱۲درصد برای توسعه و افزایش در سال  ۹۷پیشبینی
کرده بودیم که در ســال  97تاکنون  ۲۵درصد رشــد
صادراتراباوجودتماممشکالتداشتیم.
وی ادامــه داد :زمانی که تحریمها شــدت پیدا کرد،
سهم صادرات استان از صادرات کشور افزایش پیدا کرد،
سال گذشته ســهم ما در صادرات کشور4/7درصد بود
که اکنون افزایش یافته و به  5/6درصد از سهم صادرات
کشوررسیدهیعنیمادرازایبازارهاییکهدرایامتحریم
برای کشور سختگیرانهتر هســتند ،در بازارهایی قرار
داریمکهبرایزمانتحریمبهترهستند.

zزخمچندینسالهواگنبرصادرکنندگان

محمدحسینروشنک،رئیساتحادیهصادرکنندگان
خراسانرضوینیزدراینهمایشگفت:مشکلکمبود
و نبود واگن در خراســان رضوی حدود  18سال است
که صادرکنندگان را آزار می دهد .وزارت راه و ســازمان
توسعه تجارت ایران باید یارانه صادرات ریلی به خراسان
رضــوی اختصاص دهند در غیر ایــن صورت کاالهای
صادراتی در انبار می ماند و بعد هم با ممنوعیت صادرات
مواجه می شــود .وی ادامه داد :امسال حدود ۴۰درصد
افزایشصادراتدراستانداشتیمکهاینیکتحولبود.
اگر بتوانیم در یکسال آینده حجم صادرات را فعال نگه
داریم،کاربسیاربزرگیکردهایم.درخواستماازصندوق
ضمانت صادرات این است که به استان ما به طور ویژهای
نگاهکنندزیرامادرصادراتبهافغانستانامکاناستفاده
ازالسیوگشایشاعتباررانداریم.
در پایــان این همایــش تمبــر اختصاصی تجلیل
از صادرکنندگان خراســان رضوی رونمایــی و از ۳۰
صادرکنندهبرتراستانتجلیلشد.

شافعی :امروز درصد پایینی از
صادرات ما یعنی حدود  ۴.۳درصد
را کاالهای تولیدی با تکنولوژی باال
تشکیل می دهند ،سایر کاالها یا با
تکنولوژی پایین تولید می شود و
یا کاالهای سنتی بوده که متکی بر
مواد خام کشور است
آسیبمیزند.
مهــدی نیا یادآور شــد :با توجه به تجربــه ای که در
سازمان ثبت اسناد و امالک در باره اجرایی شدن قانون
حدنگار بویژه اجرای ماده  9این قانون توســط سازمان
نظام مهندسی وجود داشت ،قرار شد از این تجارب برای
کاهشبوروکراسیاداریبهرهگیریم.
براساستفاهمنامهامضاشده،بازدیدشهرداریدراین
زمینه حذف شد و بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد
و امالک و سازمان نظام مهندسی اتصال شبکه اینترنتی
ایجاد شــد تا تعارضات در فرآیند صدور پروانه پایان کار
ساختمانکاهشیابد.
محمدحسین شرکا ،رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان اســتان نیز گفت :امضا تفاهمنامه در راستای
حذف موازیکاریها اولین قدم نیست و آخرین قدم هم
نخواهدبود.ویادامهداد:تاکنونبانزدیککردناقدامات
مشترکشهرداریمشهدوسازماننظاممهندسیپاسخ
بازدیدهایی که برای تهیه نقشه جهت دریافت پروانه و
پایانکار ظرف  3هفته انجام میشد با ارتباط لینکهای
شهرداری و سازمان نظام مهندسی به 15دقیقه کاهش
پیداکردهاستوآمادگیداریمتابرایحذفسایرموازی
کاریهانیزهمکاریکاملداشتهباشیم.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

سهم خراسان رضوی از بودجه  98مناسب نیست

ایرنا -نماینده مردم شهرستان های نیشابور و فیروزه
در مجلس شورای اسالمی گفت :سهم استان خراسان
رضوی از بودجه  98نسبت به جمعیت آن در مقایسه
با سایر استانها  2درصد کمتر است.
حمیــد گرمابی افزود :بیش از  10اصالحیه در ارتباط با
بودجه  98به کمیسیون تلفیق ارائه کرده ام و این موضوع هفته گذشته در اولین
جلسه مجمع نمایندگان استان با استاندار جدید خراسان رضوی نیز مطرح شد.
وی اظهار کرد :یکی از دالیل این مشــکل که در گذشــته هم وجود داشته
حجم قابل توجه سرمایه ای است که توسط زائران حضرت امام رضا (ع) وارد
این استان می شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت :بودجه طرح های سفر رئیس
جمهوری به نیشابور هنوز اختصاص پیدا نکرده و سهم این شهرستان در بودجه
سال آینده با توجه به جمعیت و ظرفیتهای آن کافی نیست.

تخفیف 90درصدیصدورپروانه
دربرخیپهنههایشهرمشهد
دنیای اقتصاد -معاون شهرسازی و معماری شهرداری
مشهد از ارائه تخفیف  90درصدی در صدور پروانه در
برخی پهنه های خاص شهر مشهد خبر داد.
محمدرضا حسیننژاد در خصوص پهنههایی که طرح
جامع نتوانسته فضاهای خدماتی آنها را تعیین کند ،گفت:
اگر توسعهگران تمایل به ورود در این محدودهها را دارند ،با توجه به مکانیزم که
در آینده تایید نهایی و ابالغ خواهد شد ،میتوانند از تخفیف  90درصدی در
صدور پروانه بهرهمند شوند تا توسعه متوازن در این محدودهها نیز به وجود آید.
وی با تاکید بر اینکه تامین خواســتههای سرمایهگذاران با تصویب طرح
تفصیلی شهر امکان پذیر اســت ،افزود :اگر یک طرح به صورت دستوری
ابالغ شــود و صالح و نیازهای مردم در آن در نظر گرفته نشود ،با شکست
مواجه خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با تاکید بر تصویب پهنههای
بلندمرتبه ،خاطرنشان کرد :ضرورت دارد از نظرات سرمایهگذاران و فعاالن
حوزه ساخت و ساز در تعیین ضوابط طرح تفصیلی استفاده شود تا مشکالت
به حداقل برسد و مراجعات به کمیسیون ماده  5کاهش یابد.

بهرهبرداری از 35اقامتگاه بومگردی در خراسان رضوی
ایسنا -مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراســان رضوی از بهره برداری از 35
اقامتگاه بومگردی در استان خبر داد.
ابوالفضل مکرمیفر گفت :در استان خراسان رضوی3281
روستای دارای سکنه و بیش از  4هزار روستای بدون سکنه
داریم که بخش زیادی از این روستاها ظرفیت های بالقوهای در زمینه گردشگری
و ایجاد اقامتگاه بومگردی دارند.
وی افزود :تاکنون مجوز اولیه ایجاد 130اقامتگاه بوم گردی در استان صادر شده
که  35اقامتگاه از این تعداد ،به بهره برداری رسیده است البته با توجه به این که
در استان حدود  3هزار روستا داریم تعداد اقامتگاههای بومگردی باید افزایش یابد.
مکرمیفر با اشاره به این که اقامتگاههای بوم گردی شهرستان هایی مانند
خواف و رشتخوار توسط گردشگران اروپایی رزرو شده است ،ادامه داد :در گذشته
درخواست خریداری خانههای ثبت تاریخی گناباد با  20تا  30میلیون وجود
داشت اما اکنون با تبدیل خانه های قدیمی به اقامتگاه با  10برابر قیمت قبلی
هم حاضر به فروش نیستند.

افزایش ۳۰درصدیگردشگرانخارجیسالمت
درمشهد
مهر-مدیرگردشگریسالمتدانشگاهعلومپزشکی
مشهدگفت:شمارگردشگرانسالمتخارجیمشهد
نسبت به سال گذشته ۳۰درصد افزایش داشته است.
محمد اسماعیل خیامی اظهار کرد :ساالنه بیش از ۱۵۰
هزار گردشگر سالمت در کلینیکها و مراکز درمانی مشهد
پذیرش و درمان می شــوند؛ این گردشگران از خدمات مراکز درمانی سرپایی
نظیر درمانگاه های تخصصی چشــم ،درمان ناباروری ،زیبایی ،پوست ،ژنتیک
و مراکز جراحی محدود و نیز مراکز تشــخیصی مانند رادیولوژی ،آزمایشگاه و
فیزیولوژی بهره می گیرند.
وی افزود :شمار گردشگران سالمت امسال در مشهد نسبت به پارسال ۳۰
درصد بیشتر شده است .گروهی از گردشگران سالمت در بیمارستانهای مشهد
از خدمات بســتری بهره مند می شوند که این تعداد از ابتدای امسال تاکنون
حدود  ۱۰هزار نفر برآورد می شود.
مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد :بررسی ها
نشان می دهد گردشگران سالمت از  ۳۰کشور جهان در مشهد حضور دارند اما
بیشترین تعداد به ترتیب از کشورهای عراق ،افغانستان ،ترکمنستان و کشورهای
حاشیه خلیج فارس هستند.

بههیچعنوانوارداتقانونیپوشاکنداریم
ایسنا-نایبرئیساتحادیهفروشندگانپوشاکمشهد
گفت :از ابتدای سال  97واردات توسط برندها ممنوع
شد و در حال حاضر به هیچ عنوان واردات پوشاک به
صورت قانونی نداریم.
مهدی لسانطوسی در خصوص مشکالت بازار پوشاک،
اظهار کرد :ما در زمینه تامین مواد اولیه مشکل داریم و با وجود اینکه همواره بحث
حمایت از تولید در میان است ،هیچ اتفاقی برای حمایت از تولید رخ نداده است.
وی افزود :دولت در خصوص مواد اولیه که یکی از ملزومات تولید بوده و در
حال حاضر مشکل اصلی تمام کارگاههای تولیدی ما به شمار میرود ،کاری انجام
نداده ،حتی ما درباره اختصاص ارز با سازمان صنعت ،معدن و تجارت صحبت
کردیم که ارزی را به مواد اولیه تخصیص دهند.
لسانطوسی با بیان اینکه همواره بحث کاالی قاچاق مطرح بوده و سطح عرضه
به شدت ناامن است ،عنوان کرد :اکنون در حال جمعآوری سطح عرضه کاالهای
خارجی هستند که قطعا باید چیزی جایگزین این بازار و تقاضاها شده و تقاضاها
از داخل تهیه شود اما به هیچ عنوان این اتفاق رخ نمیدهد و این خال وجود دارد.

