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گاماولمقابلهباکمآبی
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برای تامین آب مورد نیاز شرق کشور راهحلهای متعددی
وجود دارد؛ در گام اول ،باتوجه به شــرایط آبی موجود،
تغییر رویکردهای توســعه در شــرق کشور و انطباق
برنامههای توسعه در این نواحی ضروری است که این
موضوع باید مد نظر قرار گرفته شود.
به عنوان مثال ،اگر با کمبود منابع آبی مواجه هستیم ،نباید صنایعی را ایجاد
کنیم که نیاز بسیاری به آب دارند و یا نباید محصوالتی را تولید کرد و توسعه
داد که آببر محســوب میشوند .از طرف دیگر ،حق نداریم سکونتگاههای
خود را بدون توجه به میزان آب توسعه دهیم؛ چنین مسائلی در وهله اول
باید صورت گیرد چرا که باید از این میزان منابع آبی که در اختیار داریم به
درســتی و بهینه استفاده کنیم درحالیکه الگوهای مصرف ما در حوزه آب
شرب و کشاورزی از الگوهای مطلوبی به شمار نمیرود.
سپس در گام دوم ،در برخی از مناطق مانند سیستان و بلوچستان که به
آبهای مرزی افغانستان دسترسی دارند ،میتوان از این شرایط جغرافیایی
استفاده کرد اما لزومی ندارد که به این دسته از آبها وابستگی داشته باشیم
زیرا در موارد نهایی ممکن اســت که چارهای جز این نداشته باشیم که در
پروژههای بلند مدت از آب دریا بهره ببریم؛ البته با پیشرفتهایی که در حوزه
نمک زدایی صورت گرفته ،انجام این کار را آسان خواهد کرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان ،انتقال آب از دریای عمان به مناطق شرق کشور
بنابر دالیل متعددی توجیه دارد .اقتصادی بودن انتقال آب از دریای عمان به
شرق کشور ،به هزینه آن و نوع استفادهای که از آب میشود ،بستگی دارد؛ اگر
قرار باشد آبی را که انتقال میدهیم با همین وضعیت مصرف کنیم و راندمان
تولید محصوالت کشاورزی همانند حال حاضر باشد ،قطعا به صرفه نخواهد
بود اما اگر از آن آب با بهرهوری باال و رویکرد اقتصاد بازار استفاده کنیم ،این
طرح انتقال آب اقتصادی به شمار میرود .در نتیجه طرح انتقال آب به دلیل
حفظ سکونتگاهها و مسائل امنیتی توجیه خواهد داشت.
آب مایه پایداری و حیات اجتماعی در شــرق کشــور است و از این منظر
پرداختن به بحران آب در این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار اســت .با
توجه به محدودیت های آبی در کشور ما ،این منطقی است که تولید برخی
بب َر را به کشورهای پیرامونی بسپاریم؛ آیین نامه این موضوع
از محصوالت آ 
در دولت تصویب شده اما در حوزه اجرا متاسفانه ضعیف عمل شده است.

تشکلهای بخش خصوصی خراسان رضوی از لزوم وحدت برای نقشآفرینی در توسعه میگویند

یکیبرایهمه،همهبراییکی

دنیای اقتصــاد  -در دنیای امروز آنچه بیش از هر چیزی باعث
به نتیجه رسیدن خواســته گروهها و تشکلها شده ،وحدت،
همکاری و یکصدایی بین آنها بوده اســت .همان َمثَل قدیمی

«یکدســتصداندارد»،مصداقبارزیاســتبراهمیتهم
افزایی بین تشکلها به عنوان نمایندگان آحاد مردم .براساس
ماده ۵قانونبهبودمستمرمحیطکسبوکار،اتاقهایبازرگانی

مکلف به ســاماندهی ،ایجاد و ثبت تشکلهای اقتصادی شده
و در فعالیتهای موازی ،زمینه ساز ادغام ،شبکهسازی و نهایتا
انسجاماینگونهتشکلهاهستند.
صفحه 4

درنشستشهردارمشهد
بامدیرانشرکتهایدانشبنیاناعالمشد

شناسایی 500موضوع
مدیریتشهریبرای
واگذاریبهشرکتهای
دانشبنیان

صفحه 4

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی
خراسان رضوی اعالم کرد

در میزگرد «دنیای اقتصاد» با موضوع «نگاه بخش خصوصی به برنامه اقتصادی استاندار خراسان رضوی و ارزیابی عملکرد تشکلها» مطرح شد

توسعه از گذرگاه بخش خصوصی

حریموحاشیهشهرنیازمندتدوینافق ۲۰سالهاست
راه برای افق  20سال آینده این شهر تهیه شود؛ اگر اکنون هم
این نقشه  20ساله را تهیه کنیم در سه تا چهار سال آینده با
مشکالت جدی در بخشهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی
مواجهخواهیمشد.
خوش نیت افزود :راهی جز اجرای نگاه عالمانه نداریم و اگر
بخواهیم باز هم احساسی و با یک نگاه بخشی نگر رفتار کنیم
هیچ اتفاق مثبتی در این رابطه نخواهد افتاد .وی با اشــاره به
اینکه  39روستای حریم مشهد برای الحاق به تایید رسیده
گفت :در حال حاضر  29روستا داخل حریم شهر واقع شده
و  39روســتا برای الحاق به تایید رسیده است.روستاهای ما
در حریم شــهر مشهد با مشکل آب شــرب ،معابر عمومی،

زیرســاختهای حمل و نقل ،خدمات بهداشت و فضاهای
آموزشیمواجههستند.
سرپرست فرمانداری مشــهد اظهار کرد :در طرح هادی،
نســخههایی که برای روستاهای حریم شــهر مشهد ارائه
میشود مسلما از نسخههای روســتاهای دورتر باید تفاوت
اساسی داشته باشــد چرا که مشکالت این روستاها در چند
سالآیندهمشکالتشهرخواهدشد.
خوش نیــت ادامــه داد :نتیجــه این عدم تفــاوت بین
راهکارهای روســتاهای حریم و روســتاهای دورتر ،شکل
گرفتن آلونکهایی اســت که در اطراف مشــهد مشاهده
میکنیم.

ظرفیتتولیدبرقدرخراسانبه 5200مگاواترسید
شرکت برق دو هزار و  787کیلومتر مدار خط  400کیلوولت
و  9هــزار و  161کیلومتر مدار خــط  132کیلوولت در کل
خراســان اجرا کرده اســت .محمودی ادامــه داد :افزون بر
فراهم شدن امکان انتقال برق به اقصی نقاط استانهای سه
گانه خراسان ،شبکه برق این منطقه از طریق خطوط انتقال
به شبکه برق استانهای سمنان ،گلستان ،یزد ،سیستان و
بلوچستان متصل شده است .معاون برنامه ریزی و تحقیقات
شرکت برق منطقه ای خراسان گفت :شبکه برق خراسان به
ترکمنستان و افغانستان متصل شده و با آن کشورها تبادل
انرژی دارد .هم اکنون مذاکراتی برای افزایش ظرفیت انتقال
برق به افغانستان در حال انجام است .زیرساختهای الزم برای
تحقق صادرات ساالنه 140مگاوات برق به افغانستان وجود

دارد .وی افزود :ساخت خط انتقال  400کیلوولت برای تامین
نیاز افغانستان در فصل زمستان مطرح شده و در صورتی که
زیرساخت های آن در افغانستان تامین شود امکان صادرات
برق به آن کشور تا  300مگاوات در سال وجود دارد.
ظرف چهار دهه گذشته  9نیروگاه بزرگ حرارتی ‹توس،
گازی شــریعتی ،گازی قاین ،سیکل ترکیبی خیام ،سیکل
ترکیبی شــریعتی ،ســیکل ترکیبی کاوه ،سیکل ترکیبی
فردوسی ،سیکل ترکیبی شیروان و گازی شمس سرخس›
در خراسان ساخته و راه اندازی شده اند.
هم اینک ســه میلیــون و 346هزار و 366مشــترک در
استانهایخراسانشمال،خراسانرضویوخراسانجنوبی
وجود دارد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی خبر داد

رشدقابلمالحظهصادراتبهویتنام

دنیــای اقتصاد -رئیــس اداره
بازرگانی خارجی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی از
رشــد قابل مالحظه صادرات به
ویتنام به عنــوان مقصد جدید
کاالهایصادراتیاستانخبرداد.
محمدعلی امیرفخریان اظهار کرد :در  9ماهه سال جاری

صفحه 4

پنجتفاهمنامهتوسعه
اقتصادیدرخراسان
رضویبهامضارسید

فرماندارمشهد:

دنیای اقتصاد -معاون برنامهریزی
و تحقیقات شرکت برق منطقهای
خراسان از افزایش ظرفیت تولید
برق این اســتان به  5200مگاوات
خبرداد.
به گزارش ایرنا ،حسین محمودی افزود :سال  1357طول
شبکه انتقال برق در کشور بسیار محدود و خراسان نیز فاقد
شبکه انتقال بود اما طی  40سال اخیر شبکه انتقال و توزیع
برق در کشور توسعه زیادی داشته و برق تولیدی نیروگاهها
از طریق خطوط انتقال  400کیلوولت به سراسر ایران منتقل
شدهاست.
وی افزود :در ســالهای پس از پیروزی انقالب اســامی

پاسکاری
تامیناجتماعیومالیات

صفحه 3

*رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی

دنیــای اقتصاد -سرپرســت
فرمانداری مشهد گفت :حریم و
حاشیهشهرمشهدنیازمندتدوین
افق  20ساله است و باید سریعتر
اینکارصورتبگیرد.
به گزارش تســنیم ،حیدر خوش نیت اظهار کرد :در حال
حاضر یک میلیون و  820هزار حاشیهنشین در حاشیه شهر
مشــهد زندگی میکنند و علت این گســترش بیرویه در
حاشیهنشینی ناشی از عدم مدیریت صحیح و عقب ماندن
ازتامیننیازهایمردماست.
سرپرست فرمانداری مشهد گفت :نیاز است تا یک نقشه

مشکلواگذاریواحدهای
تملیکشدهبانکیچیست؟

 4میلیون و  125هزار تن کاال به ارزش بیش از  5.44میلیون
دالر به کشــور ویتنام صادر شده اســت که نسبت به مدت
مشابه سال قبل از رشــد قابل توجهی از نظر وزنی و ارزشی
برخوردار بوده است .وی افزود :در مدت مشابه سال قبل 514
کیلوگرم کاال به ارزش  246هزار دالر به ویتنام صادرشده بود
که با برنامهریزیهای صورت گرفته به منظور ارتقاء صادرات
به کشــورهای جنوب شرقی آســیا به عنوان یکی از اهداف

صادراتی اســتان ،شاهد این رشــد بودهایم و در حال حاضر
این کشور به عنوان نهمین مقصد صادراتی کاالهای استان
مطرح است .رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضوی تصریح کرد :عمده ترین
اقالم صادراتی استان به این کشور شامل زعفران ،انجیرتازه،
محصوالت بهداشتی ،ســایر نباتات و مواد قابل مصرف در
عطرسازی و داروسازی بوده است.

همکار گرامی

سرکار خانم افسانه آشفته

درگذشت دایی گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض
میکنیم و از خداوند منان برای شما صبری به وسعت غمتان طلب
میکنیم.

همکارانشمادرتحریریهروزنامهدنیایاقتصاد
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zبخش خصوصی قصد همکاری با استاندار را دارد

معاوناقتصادیشهردارمشهدخبرداد

یمودیانمتقاضی
تخفیف24درصدیبده 
اخذمجوزهایساختمانی

دنیای اقتصــاد -معــاون اقتصادی
شــهرداری مشــهد گفت :به منظور
مساعدت ،تشــویق و رونق بخشی به
صنعت ســاخت و ســاز شهر مشهد،
پرداخت های نقــدی بدهی مودیان
متقاضی اخذ مجوز های ساختمانی از  ۱۲بهمن لغایت
 ۱۲اســفند به مدت یک ماه 24 ،درصد تخفیف تعلق
میگیرد.
رضا خواجه نائینی اظهار کرد :طبق روالی که در سال های
قبل در شهرداری وجود داشته است ،مردم در پایان سال انتظار
ارائه تخفیفاتی از سوی شهرداری را دارند و با توجه به رویکرد
شــورای پنجم تالش شده این تخفیفات بر اساس معیارهای
اقتصادی بهینه شود.
وی افزود :از امروز به مدت یک ماه بابت کلیه پرداخت های
نقدی برای صدور مجوز ساختمانی 24 ،درصد تخفیف در کلیه
شهرداری مناطق به متقاضیان ارائه می شود و از  13اسفند ماه
این تخفیف به  20درصد کاهش خواهد یافت.
معاون اقتصادی شهرداری مشهد با بیان اینکه یکشنبه هفته
گذشــته این الیحه با قید دو فوریت به شــورا ارائه و پس از
تصویب در صحن علنی شورا با انجام تشریفات اجرایی قانونی
به شــهرداری مناطق ابالغ شد ،تصریح کرد :برای سال آینده
نیز پرداختهای نقدی تنها  16درصد تخفیف خواهند داشت
در حالی که قبل از  12بهمن این مقدار 18 ،درصد بود ،یعنی
در سال آینده دو درصد کمتر تخفیف خواهیم داد.
خواجــه نائینــی ادامه داد :معموال هر ســال بــا توجه به
تورمــی کــه دولت اعالم مــی کنــد ،افزایش رقــم پروانه
خواهیم داشت.
برآورد من این است که با توجه به افزایش قیمت هایی که
سال آینده خواهیم داشت و تخفیفی که کاهش می یابد ،هزینه
صدور مجوزهای ســاختمانی حداقل  25درصد نسبت به این
یک ماه مجوزهای ساختمانی از جمله پروانه و پایانکار در سال
آینده گرانتر خواهد بود ،بنابراین پیشنهاد می کنم که افرادی
که می خواهند پروانه بگیرند در این یک ماه اقدام به دریافت
آن کنند تا از تخفیفات برخوردار شوند.
وی تاکیــد کرد :در مصوبه ای دیگر هم تا پایان ســال 24
درصد تخفیف برای بهای خدمات پســماند را داشــتیم که
در قبض های عوارض نوســازی اعمال می شــود ،همچنین
برای مســاعدت به صنوف شهر به متقاضیان پرداخت نقدی
عوارض کســب و پیشــه نیــز تخفیف  ۲۴درصــدی تعلق
خواهد گرفت.

روشنک:ما نمیتوانیم نمره قبولی به هیچ یک
از تشکلها بدهیم اما اگر قرار بر ارزیابی باشد،
مدعی ام که تشکلهای استان ما نمره بهتری
در کشور میگیرند .سازمانهایی که معتقدند
تشکلهای خراسان با هم وحدت نظر ندارند؛ به
این توجه کنند که وظایف هر تشکل مشخص است
و اگر تشکلی در وظایف دیگری مداخله کرد ،آنها
نباید به آن مداخله پر و بال بدهند
روشــنک :یکی از خصوصیات اســتاندار جدید خراسان رضوی
معتدل بودن و عدم وابستگیاش به هیچ جریانی است؛ همین موضوع
موجب پذیرش وی از ســوی اصالحطلبان و اصولگرایان کرمان شده
است .اما در بحث مثلث توسعه اقتصادی ،هنوز موضوع برای ما کامال
مشخصنشده؛آقایرزمحسینیاینتجربهرادرکرمانداشتهوموفق
بوده ولی نمیدانیم که آیا همه تجارب قابل انتقال از استانی به استان
دیگر هستند یا خیر .بخش خصوصی قصد همکاری با استاندار را دارد
و در خواست ما این است که در برنامه توسعه استان با بخش خصوصی
مشورتشود.
اطالعی از اینکه معین اقتصادی قرار است در یک منطقه چه کاری
انجام بدهد و چه برنامهای در نظرگرفته شــده ندارم؛ اما زمانی آقای
محســن رضایی ،طرحی را دنبال میکرد به نام طرح ایالتی و همین
موضوع تفویض اختیار به استانداران در آن طرح دیده شده بود.
اگر تکلیف مشخص شــود و فردی که وارد استان میشود بداند چه
اختیاراتی دارد ،موفق خواهد بود .در خراســان رضوی ،اســتانداری،
سازمان صمت و دیگر استانها تمام همت خود را برای رفع مشکالت
به کار میبندند اما اینکه هنوز مشــکالت به قوت خود باقی اســت،
نشــان از نبود اختیارات کافی در استان دارد .ما هنوز نمیتوانیم ثبت
ســفارش را به درســتی انجام دهیم و این به همــان بحث اختیارات
برمیگردد.
اولین انتظار مــا از حاکمیت (چون اختیارات دولت به تنهایی برای
یکاستاندارکفایتنمیکند)تفویضاختیاراتبیشتراست.

باتفاهمنامهشهرداریباادارهکلپستصورتگرفت

ارائهخدماتپرداختعوارضکسبوپیشه،
نوسازیوخودرودردفاترپستی

دنیای اقتصاد -مدیر کل درآمدهای عمومی
شهرداری مشــهد گفت :شهروندان می
توانند با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان
دولت و دفاتر پست دولتی از ارائه خدمات
عوارض کسب و پیشه ،نوسازی و خودرو

خود را ارائه بدهد تا ببینیم نسبت به برنامه ای که داده ،جلوتر است یا
عقب .در غیر این صورت بعد از اتمام دوره خدمتش ،عده ای میگویند
بهخوبیعملکردهوعدهایمخالفندامافقطکارشناسانمیتواننددر
این خصوص به درستی نظر بدهند زیرا مردم عادی اگر ببینید مقدار
گوشت در بازار کم بوده و سپس فراوان شده ،میگویند او مدیر خوبی
بودهایندرحالیستکهممکناستقیمتگوشتآنقدرباالرفتهباشد
که اگر به جای آن نان و پنیر میخوردیم ،به نفعمان بود .ما باید ببینیم
درعملکردمدیریتیافراد،کدامبخشفدایبخشیدیگرشدهاست.

0912 419 86 35

توسعه از گذرگاه

حمیدی :اکثر مقامات ما با سیاست پوپولیستی کار
میکنند و حرفهایی میزنند که مردم خوشحال
شوند اما پس از یک هفته مردم قول آنها را
فراموش میکنند .باید از استاندار بخواهیم به طور
صریح توضیح دهد که چند هدف را با چه امکانات
و اختیاراتی قرار است ،انجام دهد
حمیدی :براساس شنیده های ما ،رزم حسینی ویژگیهای خوبی
برایمدیریتمقطعکنونیاستانخراسانرضویدارد؛امااوبایدبهاین
نکتهتوجهکندکهامکاناتکرمانباقابلیتهایویهماهنگشدهبود
و باید در خراسان هم تشکلهای بخش خصوصی و امکانات موجود را با
دانستههایخودتطبیقدهدتاموفقشود.
معتقدم نخســتین کار یک مدیر و اســتاندار این است که منابع و
نقایص را با کمک بخش خصوصی ببیند؛ در همین راســتا ،استاندار
خراســان رضوی هم باید در اســرع وقت از توانمندیها ،معضالت،
منابع و کمبودهای اســتان شناخت الزم را کسب کند و سپس با تیم
مشاور خود برنامه ریزی اجرایی کند .آقای رزم حسینی باید از مردم و
تشکلهای بخش خصوصی کمک بخواهد و در ماه دو مرتبه عملکرد

خندان دل :بخش خصوصی ابزاری برای دولت
شده است که درمواردی که نیاز دارد از آنها
استفاده کند؛ به طور مثال ،وقتی رئیس سازمان
صمت از خانه صنعت درخواست میکند که مقوله
ثبت سفارش را پیگیری کند ،باید ببینیم خانه صنعت
کجای این مقوله است؟ پس نقش اتاق بازرگانی
چه میشود؟ آیا این یک برداشت سلیقه ای و نگاه
بخشینیست؟
خنداندل :با توجه به ســابقه خوبی که آقای رزم حســینی دارد،
میتوان گفت او فردی توانمند اســت و امیدواریم در استان خراسان
رضوی که تفاوتی جدی با دیگر اســتانها دارد هم موفق باشد؛ از نگاه
مهندسی ،در هر اقدامی تهیه طرح توجیهی و سپس تعریف یک روش
اجرایی برای آن بسیار مهم اســت؛ اگر این دیدگاه در طراحی مثلث
توسعه رزم حسینی وجود داشته باشد ،جای خوشحالی دارد اما من به
عنوان بخش خصوصی از طرح توجیهی و شیوه اجرایی این مثلث بی
اطالعم و نمیدانم سهم بخشی و گروه بندی براساس چه معیارهایی
صورت گرفته است .ما معتقدیم بخش خصوصی باید در مسیرهایی
قرار گیرد که حق انتخاب داشته باشــد و امیدواریم در خراسان فارغ
از محدودیتها و موانع و مزیتهای نسبی موجود ،اطالع رسانی الزم به
بخشخصوصیدربارهتصمیماتصورتگیرد.
اما هدف من زیر ســوال بردن مدیریت افراد نیست ،بلکه به چالش
کشیدن آنهاست؛ در اصول اولیه علم مدیریت ،برای اجرای یک رفتار
مدیریتینیازمندچندشاخصهستیمتابتوانیمبراساسآناستراتژی
طراحی کنیم؛ اولین اتفاق در هر طراحی استراتژی مدیریتی ،شناخت
کافی نسبت به آن حوزه است تا براساس آن برای دستیابی به اهداف
برنامه ریزی کنند و ســپس ارزش یابی کنند؛ اما در هیچ دوره ای در
خراسان رضوی چنین اتفاقی نیافتاده و امروز هم از طراحی استراتژی،
هدفگذاریوشناختابزارونیرویانسانیدربرنامهآقایرزمحسینی
بی اطالعم .این بی اطالعی از نظر من بدین معناســت که این اتفاق
نیافتاده است؛ وقتی ما آگاهی نداریم و از تفکرات مدیریتی حاکم شده
اطالع نداریم ،انتقاد و تعریف ما با نگاهی بسته صورت میگیرد اما به
مدیر انتقاد وارد اســت چون نتوانسته جامعه هدف خود را به درستی
از رفتار مدیریتی که انجام میدهد مطلع کند تا تحت ارزشــیابی قرار
گیرد.
zدرک مشترکی از استراتژی توسعه در خراسان رضوی نیست

شرکا :در استان خراسان رضوی درک مشترکی از استراتژی توسعه
نیست؛ این استان پیچیدگیهای خاص خودش را دارد و سالیق در آن
متفاوت اســت .اگر هر استانداری با فرضیات خود کار کند ،عاقبت ما
مثل وضع کنونیمان میشود و در نهایت همه چیز را بر گردن تحریم
میاندازیم .رزم حســینی باید با اندیشمندان بخش خصوصی و افراد
صاحب نظر یک اســتراتژی اقتصادی برای استان تدوین کند؛ اینکه
رشیدیاناستانخراسانراباچهآماروارقامیگرفتهوتحویلدادهمهم
اســت اما مهمتر از آن ،اختیارات و تفویضهایی است که در موفقیت
استاندار اثرگذار است .استاندار خراسان رضوی باید ساالنه  20درصد
از سهم بودجه ملی استان بکاهد تا ظرف  6-5سال خراسان رضوی از
نظر بودجه خودکفا شود و این موضوع مشروط بر این است که استاندار
اختیاراتمعاوناجراییرئیسجمهورراداشتهباشد.
موضوعی که در برنامه اقتصادی آقای رزم حسینی اهمیت دارد ،این
است که این برنامه تا چهزمان تداوم دارد؛ آیا این برنامه فقط مربوط به
استاندارکنونیاست؟یافردبعدیهمآنراقبولدارد؟استاندارکنونی
خراســان رضوی باید تمام توان خود را برای تدوین یک اســتراتژی
بلندمدت به کار ببندد؛ مثلث توســعه او باید در جایی نهادینه شــود
تا دیگران و آیندگان در امتداد آن حرکت کنند .در خراســان رضوی
برخالف بســیاری از استانهای بزرگ چون خوزســتان و اصفهان،

امورآگهیهای روزنامه
درمشهد

در میزگرد «دنیای اقتصاد» با موضوع «نگاه بخش خص
ارزیابی عملکرد تش

zبخشخصوصیبایدحقانتخابداشتهباشد

zلزوم تطبیق توانمندیهای استاندار با امکانات

بهرهمند شوند.
محمود برهانی با اعالم این خبر عنوان کرد :تعدد درخواستهای
شهروندان در خصوص تسهیل شرایط پرداخت عوارض کسب و
پیشه ،نوســازی و خودرو امری بود که شهرداری مشهد را برآن
داشت تا طی جلسات مشترک با نمایندگان اداره کل پست ،اقدام
بــه عقد تفاهمنامه ای در خصوص ارائه خدمات پرداخت عوارض
در شعب پستی کند.
وی افــزود :انعقاد این تفاهمنامه امکان جدیدی اســت که در
راستای مدیریت یکپارچه شــهری ،تعامل با دیگر دستگاه های
دولتی ،تسهیل شرایط پرداخت برای شهروندان وافزایش وصول
درآمدهای شــهرداری صورت پذیرفته ،از این رو شهروندان می
توانند با مراجعه به دفاتر منتخب پیشــخوان دولت و دفاتر پست
دولتی با اخذ فیش چاپی ،عوارض مرتبط با کسب و پیشه ،نوسازی
و خودرو را پرداخت کند.
برهانی به دیگر خدمت شهرداری مشهد در تسهیل امور پرداخت
عوارض اشاره و اظهار کرد :در راستای کاهش زمان و صرفه جویی
در هزینهها ،شهرداری مشهد سامانه پرداخت عوارض شهرداری را
به آدرس اینترنتی  www.avarez.mashhad.irایجاد کرده
اســت که مودیان از طریق این سامانه می توانند برای جلوگیری
از تعلیق جرایم دیر کرد عوارض مربوطه را پرداخت و از خدماتی
چون اطالعات سوابق پرداختی ،میزان بدهی و پرداخت عوارض
بهره مند شوند .این در حالی است که در سال جاری توزیع حجمی
قبوض نوسازی و کسب و پیشه صورت نمیگیرد.
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رئیسهیاتمدیرهانجمنانبوهسازان
خراسان رضوی خبر داد

رشد 20درصدی
قیمتمسکندرسالآینده

دنیای اقتصاد -نزدیک به یک ماه از حضور علیرضا رزم حسینی در خراسان رضوی میگذرد؛ استاندار
زهرا صفدری
خبرنگار
جدید از همان آغازین روزهای حضورش استراتژی خود برای اقتصاد خراسان رضوی را با عنوان مثلث
توسعهاقتصادیبههمگانمعرفیکردوازکارآفرینانوسرمایهگذارانبهعنوانقاعدهاینمثلثوعنصریمهمدرتحقق
اینبرنامهنامبرد؛دیگراضالعاینمثلثراکارگزارانحکومتیونمایندگانمجلستشکیلمیدهند.اودرمعرفیبرنامههای
اقتصادی خود ،به لزوم ایجاد  21منطقه اقتصادی در  21حوزه انتخابی اســتان هم تاکید کرد و گفته بود برای هر یک از این
مناطقیکمعیناقتصادیمشخصمیشود؛درهمینراستا،رزمحسینیطیتفاهمیباشهرداریمشهد،اینارگانرابه
عنوانمعینمنطقه3یعنیشهرستانمشهدانتخابکرد،گامبعدیاو،معرفیآستانقدسرضویبهعنوانمعینمناطق4
و7یعنیسرخسوچنارانبود.استاندارخراسانرضویدرسفراخیرخودبهتربتجامنیز،شرکتتبرکرابهعنوانمعین
بخشبوژگانتربتجامتعیینکرد.اماچگونگیتعیینمعیناقتصادیدرمناطقمختلف،میزاننظرخواهیوتوجهبهبخش
خصوصی در استراتژیمثلثتوسعه،چالشهای پیش روی رزمحسینی درخراسان رضویو پتانسیلهایموجود در این

سرمایه گذاری بزرگی در صنایع مادر صورت نگرفته و ظرفیت
بخش خصوصی این استان در صنعت پررنگتر است؛ با اینحال
در مراســم معارفه اســتاندار ،حتی یک نفر از بخش خصوصی
به عنوان نماینده این ســرمایه گذاران و کارآفرینان برای بیان
انتظاراتونقطهنظراتخوددرسخنرانیدعوتنشد.
دومینبخشاینمیزگردمربوطبه«چالشهایپیش
رویاستاندارخراسانرضویدرحوزهاقتصاد،ازدیدگاه
بخش خصوصی» بود که در ادامــه نظرات حاضران را
میخوانید:
zمعینمنطقهاقتصادیبایدموردتاییدبخشخصوصیباشد

روشنک :در خراسان رضــوی برای ایجاد یک شغل به یک سوم
ســرمایه مورد نیاز برای این موضوع در اصفهان نیاز داریم اما ما به
همینرقمهمنمیرسیم؛مادرخراسانبرای 10شغلبهعددینیاز
داریم که در برخی استانها برای یک شغل نیاز است و دلیل آن عدم
سرمایهگذاریدولتدراستانماست.منمعتقدمآقایرزمحسینی
باید با بخش خصوصی همکاری و مشــورت کند و اگر قرار اســت
شرکت و ارگانی از سوی او به عنوان معین یک منطقه مشخص شود
و نماینده استاندار باشد ،باید در بدنه بخش خصوصی هم مورد تایید
باشد و باید ببینیم آن معین نسبت به ما تشکلها چه اقدامی انجام
خواهد دهد و تکلیفش نسبت به تشکلها چیست؛ اینها ابهاماتی
اســت که باید در موضوع مناطق اقتصادی و تعیین معین منطقه
روشن شود.

دنیای اقتصاد -رئیس هیأت مدیره
انجمن انبوه سازان خراسان رضوی
گفت :سال آینده با رشد  20درصدی
قیمت ساختمان روبهرو خواهیم بود.
محمــود پژوم در نشســت خبــری با
خبرنگاران گفت :باوجود ظرفیت ساخت
 40هزار واحد مســکونی برای سال آتی
چنانچه آهنگ ساختوسازها هماهنگ
و به خوبی پیش نرود بــا رکود تورمی در
بخش مسکن مواجه خواهیم بود.
ت ساختوساز در
وی با اشــاره به فعالی 
شورای شهر گذشــته ،بیان کرد :در دوره
قبلی شــورا با وجود فضای بســیار برای
ســرمایهگذاری به دلیــل فراهم نبودن

شرایط ،شــاهد خروج ســرمایهگذاران
از اســتان و ســرمایهگذاری آنهــا در
اســتانهای دیگر بودهایم ،اما باتوجه به
اینکه شــورای پنجم توجه ویــژهای به
بخش خصوصی دارد اما به دلیل شــرایط
اقتصادی حاکم برکشور در این خصوص
نتوانستهایم عملکرد خوبی داشته باشیم.
پژوم با بیان اینکه ســال آینده رشد 20
درصــدی قیمت ســاختمان را در پیش
خواهیم داشــت ،بیان کرد :زمانی که نرخ
دالر افزایش مییابد تاثیر مســتقیمی بر
فوالد و تاسیســات ســاختمانی دارد که
در نتیجه منجر به افزایــش قیمت تمام
شده ساختو ساز میشــود از این جهت

zسیاستپوپولیستیمدیران

حمیدی :استان خراسان به شدت با تهدید بیآبی مواجه است
وبایدببینیماینموضوعدرکجایبرنامهکاریآقایرزمحسینی
قرار دارد؛ مشکل آب و حمل و نقل در پشت پرده به اقدامات جاه
طلبانه نمایندگان مجلس وصل است .اکثر مقامات ما با سیاست
پوپولیستی کار میکنند و حرفهایی میزنند که مردم خوشحال
شوند اما پس از یک هفته مردم قول آنها را فراموش میکنند .باید
از استاندار بخواهیم به طور صریح توضیح دهد که چند هدف را با
چه امکانات و اختیاراتی قرار است ،انجام دهد .امروز بخش مهمی
از صادرات ما مواد اولیه و خام است؛ ما سنگ آهن را به هندوستان
صادر میکنیم و ســپس به آهن تبدیل میشــود و به خودمان
برمیگرددواینیعنیخروجسرمایهازاستان.

zسهم خواهی دستگاههای اجرایی

خنداندل :از چالشهای موجود در خراسان رضوی ،بخشی
نگری در حوزه مدیران اجرایی اســت که ایرادات در رفتارهای
بخش خصوصی هم به واسطه عدم رفتارهای صحیح مدیریتی
در این استان شکل میگیرد؛ مدیران ما با نگاه بخشی به دنبال
سهم طلبی هســتند ،آنها با خرد جمعی کار نمیکنند و بعضا
در جلسات میبینیم که نمایندگان دو دستگاه با دیدگاههایی
متفاوت به دنبال سهم خواهی برای ســازمان خود هستند .از
طرفی ،دستورالعملهایی که از سوی دستگاهها برای یک ماده
قانونیصادرمیشود،صدمهزیادیبهبخشخصوصیمیزند.

اگر قیمت دالر در سال آینده حفظ شود،
ســال آتی با رشــد  20درصدی قیمت
ساختمان روبهرو خواهیم بود.
وی اظهــار کــرد :دولــت در دهه فجر
امســال عملیات اجرایی  400هزار واحد
مسکونی را در کشــور آغاز می کند که از
این تعداد  100هزار واحد در شــهرهای
جدید 100 ،هزار واحد در شهرهای کمتر
از  25هزار نفر جمعیت و  200هزار واحد
در محالت هدف بازآفرینی ســاخته می
شود.
پژوم اظهار کــرد :به نظر می رســد از
این تعداد  10هزار واحد مســکونی سهم
خراسان رضوی باشــد ،با این حال انبوه

سازان آمادگی خو
 50هزار واحد مسک
در این اســتان اعال
این طرح مشارکت
رئیس هیأت مد
بیان کرد :انبوه سـ
پروژه پنج ساله سـ
واحد مســکونی ر
در قالب طرح «زند
کرده اند.
وی افــزود :بــا
اقتصــادی مــردم
تســهیالت بانکی
ســاکنین این منا
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صوصی به برنامه اقتصادی استاندار خراسان رضوی و
شکلها» مطرح شد
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سال هفدهم شماره 4540

بدانیم .همچنین باید به این نکته توجه کنیم که ما به اندازه بســیاری
از استانها از ظرفیتهای بالقوه خود استفاده نکردیم .خراسان رضوی
دارای آمار قابل توجهی توریســت زیارتی و درمانی اســت و در حوزه
کشاورزی ارزشمندترین محصول کره خاکی را دارد اما سوال اینجاست
که چقدر از این بخش حمایت شــده و توانسته ایم ارزش افزوده ایجاد
کنیم و مشکالت موجود بر سر راهش را برداریم.
امروز متاسفانه بسیاری از اقدامات کارآفرینانه در خراسان رضوی به
محاقمیرود؛مادرشهرکصنعتیتوسچندینسالاستکهبهدنبال
توسعه هســتیم اما باید دید چقدر به این مهم دست یافته ایم .هنوز در
این اســتان تنگ نظریها و نگاه محدودتری نسبت به دیگر استانها
شــاهدیم که از بخش خصوصی و صنعت حمایت نمیکنند .یکی از
بزرگترین مشکالت کشور ما فرصت سوزی و از دست دادن زمانهاست؛
من با وجود اینکه  9دوره صادرکننده نمونه شده ام ،هنوز نتوانسته ام به
برنامههای عملیاتی خود دســت یابم و این درحالیست که هر صنعت
بزرگی در دنیا در مقطعی مورد حمایت واقع شده است.
«تشــکلهای بخش خصوصی خراســان رضوی ،میزان
وحدتآنهاوارزیابیعملکردتشکلهابهویژهاتاقبازرگانیدر
 4سال اخیر» ســومین بخش از این میزگرد بود که حاضران
نظراتخودرادراینخصوصاعالمکردند.

بخش خصوصی

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

zرقابت در تشکلهای بخش خصوصی برای خدمت است

استان از نکاتی بود که نمایندگان برخی از تشکلهای اقتصادی در میزگردی که روزنامه «دنیای اقتصاد» با موضوع «نگاه
بخش خصوصی به برنامه اقتصادی استاندار خراسان رضوی و ارزیابی عملکرد تشکلها» ترتیب داده بود ،مطرح کردند.
همچنیندرآستانةبرگزارینهمیندورةانتخاباتهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیدراینمیزگردکهباحضوررضاحمیدی،
رئیسهیاترئیسهانجمنمدیرانصنایعخراسان،محمدحسینروشنک،رئیساتحادیهصادرکنندگانخراسانرضوی،
علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد ،محسن خندان دل ،عضو هیات مدیره انجمن
شرکتهایفنی،مهندسیومشاورهایخراسانرضویومحسنشرکا،رئیسهیاتمدیرهکانونکارآفرینانتوسعهگرای
استانهایخراسانبرگزارشد،عملکردتشکلهایبخشخصوصیموردبحثوبررسیقرارگرفت.
«رویکرد استاندار خراسان رضوی نسبت به بخش خصوصی و تدوین مثلث توسعه اقتصادی با تاکید بر کارآفرینان و
صنعتگرانبهعنوانقاعدهاینمثلث»نخستینموضوعیبودکهدراینمیزگردمطرحشد؛مشروحنظراتمهمانانحاضر
درایننشسترادراینخصوصمیخوانید:
 zبیاعتمادیمردم،بزرگترینچالشرزمحسینی

شرکا :در استان خراسان رضوی درک
مشترکی از استراتژی توسعه نیست؛ این استان
پیچیدگیهای خاص خودش را دارد و سالیق
در آن متفاوت است .اگر هر استانداری با
فرضیات خود کار کند ،عاقبت ما مثل وضع
کنونیمان میشود و در نهایت همه چیز را بر
گردنتحریممیاندازیم

ود را برای ساخت  40تا
کونی طی دو سال آینده
الم کرده و می توانند در
ت داشته باشند.
دیره انجمن انبوه سازان
ــازان یک ماه است که
ــاخت دو هزار و 120
را در حاشیه شهر مشهد
دگی در رســالت» آغاز

توجه به کاهــش توان
م ،بهتــر اســت دولت
ی بیشــتری را به مردم
اطق اختصاص دهد تا

شرکا :امروز بزرگترین چالش آقای رزم حسینی ،بازگرداندن
اعتماد مردم برای ســرمایه گذاری در این استان است؛ در این
سالها اعتماد مردم به دولت کم شده زیرا بخش قابل توجهی از
فسادنظامپولیکشورتحتنامائمهاطهارباعنوانثامنالحجج،
فرشتگان و ..از خراسان آغاز شــد و مجموعه ای با بیش از یک
میلیون متر مربع زیربنا و اشــتغالزایی بیش از 130هزار نفر در
شاندیز نیز با شکست مواجه شــد .اعتماد مردم کم شده و این
موضوع برای اســتان ما هزینه خواهد داشت و نیازمند سرمایه
گذاری برای بازگشت اعتماد هستیم؛ استاندار زمان زیادی برای
بازگرداندن اعتماد جامعه ندارد؛ تشکلها و نهادهای مدنی باید
پای کار بیایند و استراتژی الزم در این زمینه را با یکدیگر تدوین
کنیم .آقای رزم حســینی باید معاونانی انتخاب کند که حتما
در آن حوزه یک ســر و گردن باالتر باشند و مشاورانی از بخش
خصوصیداشتهباشدکهرجلاینبخشبهشماربیایند.
zاقدامات کارآفرینانه در خراسان رضوی به محاق میرود

شــریعتی مقدم :بخش عمده ای از چالشهای خراسان
رضوی از چالشهای امروز کشــور جدا نیست و به طور مثال،
مســائل نظام مالی و بانکی از محیط کســب و کار کشور متاثر
اســت .اما در سطح استان ما آنچه بیشــتر باید توجه شود ،هم
افزایی بیشتر بین بخشها است؛ شاید هنوز شناختی که باید
نسبت به مجموعه های سرمایه گذاری داشته باشیم ،به تکامل
نرســیده؛ باید قدر ســرمایه های موجود در خراسان را بیشتر

بتوانند قیمت خانه های ســاخته شــده
توسط انبوه سازان را پرداخت کنند.
رئیس انجمن انبوه ســازان خراســان
رضــوی مشــکل دیگــر ایــن فعاالن
اقتصــادی را تاخیــر دســتگاههای
اجرایــی در تکمیــل تاسیســات
زیربنایــی پروژه ها نظیــر آب ،برق و گاز
ذکر کرد.
پژوم گفت :با اینکه پروژه مســکونی -
تجاری محور خیابان صاحب الزمان (عج)
تا خیابان دانشــگاه توسط انبوه سازان به
اتمام رســیده و  70درصــد از واحدهای
آن در حــال بهره برداری اســت ،بیش از
دو سال است که تاسیسات زیربنایی این

پروژه کامل نشده است.
وی افــزود :همچنیــن چهــار ســال
اســت که پروانه ســاختمانی و پایان کار
واحدهــای این پروژه را نتوانســته ایم از
شــهرداری دریافت کنیم و این در حالی
اســت که شــهرداری خود در این پروژه
شریک است.
وی با اشــاره به  600عضو حقیقی این
انجمن در خراســان رضوی اظهار داشت:
بسته پیشــنهادی انبوه سازان برای سال
آینده ،ســاخت  30هزار واحد مسکونی
در استان اســت ،با این حال انبوه سازان
ظرفیــت ســاخت ســاالنه  15میلیون
مترمربع زمین را دارند.

روشنک :معتقدم ما در خراسان رضوی بهترین تشکلها را داریم،
البتهمنظورمایننیستکههیچعیبینداریمامانسبتبهدیگراستانها
وضعیتمطلوبتریداریم؛دربرخینقاطتشکلهابایکدیگرکشمکش
دارند اما در خراســان رضوی اینگونه نیست .ما نمیتوانیم نمره قبولی
به هیچ یک از تشکلها بدهیم اما اگر قرار بر ارزیابی باشد ،مدعی ام که
تشکلهای استان ما نمره بهتری در کشور میگیرند .سازمانهایی که
معتقدندتشکلهایخراسانباهموحدتنظرندارند؛بهاینتوجهکنند
که وظایف هر تشکل مشخص اســت و اگر تشکلی در وظایف دیگری
مداخلهکرد،آنهانبایدبهآنمداخلهپروبالبدهند.
رقابتها در تشکلهای بخش خصوصی برای خدمت است و باید قدر
این رقابتها را بدانیم و در جهت ســالم سازی آن تالش کنیم .مردم و
مخاطبان ما به خوبی میدانند که اگر تشکلی کاری انجام میدهد با چه
هدفی اســت ،کارآفرینانی که مخاطب ما هستند ،در این زمینه بسیار
باهوشندومیدانندسخنیکهگفتهمیشودباچههدفیبیانمیشود.
درباره عملکرد اتاق بازرگانی باید بگویم یکی از اشکاالت موجود این
است که اختیارات تشــکلهای بخش خصوصی را بیش از آنچه وجود
دارد ،میدانیم .این درحالیست که ما در اتاق و سایر تشکلها اختیاری
نداریم .قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد اما مجری
آن اتاق بازرگانی نیســت که اگر بود میتوانست به خوبی مطالبه گری
کند .ذینفع این قانون بخش خصوصی و تشکلها هستند اما مجری آن
دولت است .اتاق در حد اختیارات و توانی که داشته در کشور تالش کرده
و تشــکلهای دیگر هم تالش کرده اند و رقابت داشته اند اما اگر تالش
کردیمونشد،بهدلیلنبوداختیاراتاست.دربارهجوایزصادراتی وواگن
بسیار گفته ایم و تالش کرده ایم و به نتیجه ای نرسیده ایم .به نظر من،
توقع از اتاق و تشــکلها را باال برده ایم ،این تشکلها صاحب اختیارات
نیستندحتیدرموضوعکارتبازرگانیکهفکرمیکنیماتاقآنراصادر
میکند ،اتاق طبق قانونی که به آن داده اند ،عمل کرده و اسناد و مدارک
راصادرمیکند.
حمیدی :وضعیت تشــکلهای خراسان رضوی هنوز به طور کامل
مطلوب نیست اما نسبت به دیگر استانها از انسجام و همدلی بیشتری
برخورداریم؛ ما در همه تشــکلها تالشــمان این اســت که همدلی
و وفاقمان را افزایش دهیم زیرا اگر همه یک فکر و ایده داشــته باشیم
توانمندیبیشتریخواهیمداشت.

گزارش
اگر به مثلث توســعه اقتصادی استان برگردیم ،باید بپرسیم از کدام
بخش خصوصی در این باره به شکل تخصصی نظرخواهی شده که بعد
نمره مثبت یا منفی به این بخش بدهیم؟ این درحالیســت که اگر این
برنامه موفق بود ،موفقیت را به پای خود مینویســند و اگر ناموفق بود،
آن را از ضعــف بخش خصوصی میدانند .نکتــه ای که وجود دارد این
است که هیچگاه در اتفاقات اقتصادی و اجتماعی و تخصصی کشور ما
و در تصمیم سازیهای مدیریتی ،بخش خصوصی به بازی گرفته نشده
است .این درحالیست که ما شورای گفتوگو را داریم که دبیرخانه آن در
خراسان رضوی بسیار فعال است و سوال اینجاست که چه ساز و کاری
برای اثرگذاری این شــورا به عنوان باالترین مقامی که میتواند انتقال
مفاهیم بین بخشهای خصوصی و دولتی را به طور رو در رو انجام دهد،
تعریفشدهاست؟

درنشستشهردارمشهد
بامدیرانشرکتهایدانشبنیاناعالمشد

شناسایی500موضوعمدیریتشهریبرای
واگذاریبهشرکتهایدانشبنیان

zنمیتوان توقعات را از بخش خصوصی افزایش داد

شرکا :آنچه مسلم است تا زمانی که بخش خصوصی صحنه گردان
اقتصاد نباشــد ،رشــد اقتصادی ایجاد نمیشــود .در این میان دولت
فقط باید بسترسازی کند و با نظارت عالیه در راستای پیشرفت بخش
خصوصی تالش کند و از نفت فروشــی دست بردارد .کشور ما همواره
حرکت سینوسی داشته اما بخش خصوصی در مسیر رشد قرار گرفته
است.بااینحال،امروزنمیتوانیم توقعمانراازاینبخشزیادکنیمزیرا
ازایدهآلهابسیارعقبیم.
در خراسان رضوی از ظرفیتهای موجود به خوبی استفاده نشده؛ ما
ساالنهاز30میلیونزائروگردشگرمیزبانیمیکنیماماچرابایدمیانگین
درآمدسرانهمردمایناستان 25درصدکمترازمیانگینکشوریباشد؟
خراسان باید یک منطقه پاک رو به رشد باشــد؛ برای این مهم نیاز به
هم افزایی داریم .ورود مدیرانی با نگاه تســهیل گری و توسعه ،توجه به
بخش صنعت را به همراه دارد و در راستای حل مشکل این بخش تالش
میکننداماممکناستمدیربعدیبادیدگاهیدیگرواردشود.
مهمترین وظیفه استاندار هماهنگی بین مدیرانش در جهت توسعه
است؛ ما از آقای رزم حســینی در کوتاه مدت انتظار معجزه نداریم اما
به عنوان یکی از کســانی که بیش از  48ســال در صنعت این استان
نقش دارد از او تقاضای توجه به نخبگان و پختگان بخش خصوصی را
دارم .ما تالش میکنیم اعتماد را بار دیگر به این اســتان بازگردانیم و
امیدواریم از دیدگاههای بخش خصوصی واقعی و تشــکلها بیشــتر
استفادهشود.
zاتاق بازرگانی باید به سوی تصمیم سازی برود

شریعتی مقدم :امروز متاسفانه بسیاری از
اقدامات کارآفرینانه در خراسان رضوی به محاق
میرود؛ ما در شهرک صنعتی توس چندین سال
است که به دنبال توسعه هستیم اما باید دید چقدر
به این مهم دست یافته ایم .هنوز در این استان
تنگ نظریها و نگاه محدودتری نسبت به دیگر
zنگاهسلیقهایبرخیمدیرانبهتشکلها
خندان دل :تشــکلهای بخش خصوصی امروز به تریبون بخش استانها شاهدیم که از بخش خصوصی و صنعت
خصوصی تبدیل شــده اند و ابزار اجرایی قابل اتکایی در اختیار ندارند؛ حمایت نمیکنند

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شده و اتاق بازرگانی به
عنوان متولی آن مشخص شده اما سالهاست که این قانون به شکل ابتر
باقی مانده و هیچ رفتار اجرایی از آن بیرون نمی آید.
ما از وعده هــای غیرعملیاتی دولتــی در تقویت بخش خصوصی
و مشخصا تشــکلهای این بخش شــروع کردیم که مشارکت دولت
و بخش خصوصی را تحت شــعاع قرار میدهد و به یک عدم تعادل در
بخش خصوصی و نیز کمبود مشارکت این بخش در تصمیمات دولتی
رســیدیم و در نهایت بخش خصوصی ابزاری برای دولت شده است که
درمواردی که نیاز دارد از آنها اســتفاده کند؛ به طور مثال ،وقتی رئیس
سازمانصمتازخانهصنعتدرخواستمیکندکهمقولهثبتسفارش
را پیگیری کند ،باید ببینیم خانه صنعت کجای این مقوله است؟ پس
نقش اتاق بازرگانی چه میشود؟ آیا این یک برداشت سلیقه ای و نگاه
بخشی نیست؟ این نگاه بخشی و جزیره ای و فقدان شیوه نامه مثبت در
حوزه مدیریتی در کنار نبود برنامه کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت
در بخش خصوصی نمود میکند و بعد میبینیم که مدیران میگویند
تشــکلهای بخش خصوصی نمره قبول نمیگیرند .سوال اینجاست
که بخش خصوصی چه ابزار و اختیــاری دارد که آن را در بوته نقد قرار
میدهیم و میگوییم هیچ تشــکلی نمره قبولی نمیگیرد؟! هر کسی
باید در ظرف و پیمانه خود سنجیده شــود .من از حوزه عملیاتی خود
دفاعمیکنمواعالممیکنمدرحوزهفنی،مهندسیومشاورهای3هزار
واحد فعال در این اســتان وجود دارد که حداقل با  2300واحدا ارتباط
برقرارکردهام،پسعملکردمقابلدفاعاست.
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شریعتی مقدم :در بحث تشکلهای خراسان رضوی به ویژه اتاق
بازرگانی این شــانس را داریم که رئیس اتاق خراســان و ایران یک نفر
است؛ این تشکل در اســتان فرصتهایی چون گفتوگو با دولت را از
طریقشورایگفتوگوایجادکردهاست.
اتاق مشــهد به عنوان پارلمان بخش خصوصی توانسته یک پلکان
ترقی را طی کند و در شرایطی که اقتصاد دستوری در ایران حاکم است
و تصمیم گیریها به صورت یک طرفه انجام میشــود ،وجود فضاهایی
چون شــورای گفتوگو و اعــام نظر بخش خصوصی بــرای تعامل،
اگرچه کند اما مطلوب اســت که البته کندی از طرف بخش خصوصی
نبوده و به دلیل عدم بکارگیری توصیه های این بخش از ســوی دولت
بوده است.
معتقدم اتاق باید به سمت و ســویی برود که تصمیم سازی کند .در
حالحاضرفرصتهاییبرایشنیدهشدنتشکلهایبخشخصوصی
فراهم شده و در تصمیم گیریها مشارکت داده شده اند اما این وضعیت
برای گذشته خوب است و برای آینده اتاق باید پای تصمیم سازی باشد
و برای عملی شدن تصمیماتش بتواند ابزارهای الزم را در اختیار بگیرد.
بایدبهسمتیبرویمکهبخشخصوصیحضوریواقعیدردولتداشته
باشد .بخش خصوصی واقعی کسانی هستند که در همه حال پای کارند
وریسکمیکنندوباهمهمشکالتتوانستهانددراینکشورکارکنندو
درهمهجایدنیابهدنبالاینکارآفرینانهستند.

دنیای اقتصاد -شهردار مشــهد با اشاره به راهاندازی
مرکز نوآوری شهری و امضای تفاهمنامه راهاندازی کارخانه
نوآوری با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت :این
اقدامات در راستای حل مسائل و مشکالت مدیریت شهری
از طریق علمی و روشهای نوآورانه است که در این مسیر از
شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها حمایت خواهیم کرد.
محمدرضا کالیی در نشســت صمیمی با تعــدادی از مدیران
شرکتهای دانش بنیان و استارت آپهای فعال در پارک علم و
فناوری که با حضور رئیس پارک علم و فناوری خراســان رضوی
برگزار شد ،پس از شنیدن دغدغههای آنها در خصوص مشکالت
انعقاد قرارداد بــرای دریافت پیش پرداخت ،دریافت مطالبات و
حمایت از شــرکتهای دانشبنیان در تبلیغ محصوالتشان در
فضای شهری و سایر موارد افزود :نگاه مدیریت شهری به فعاالن
در شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها حمایتی است.
وی اضافه کرد :برای رفع مشکل عقد قرارداد و پیش پرداخت به
شرکتهای دانشبنیان و استارت آپها که با معاونتها ،سازمانها
و بخشهای مختلف شهرداری مشهد همکاری میکنند باید بررسی
شود چه راهکارهایی میتوان در نظر گرفت.
شهردار مشهد با اشاره به درخواست مدیران شرکتهای دانش
بنیان در خصوص پرداخت مطالباتشان از سوی شهرداری اظهار
کرد :پرداخت مطالبات شرکتهای دانش بنیان از شهرداری مشهد
باید پیگیری و مطالبات آنهایی که صورت وضعیت دارند ،طی تفاهم
نامهای پرداخت شود.
کالیی در پاســخ به گالیه مدیران این شــرکتها از مشخص
نبودن مرجعی به عنوان طرف حســاب شرکتهای دانش بنیان
در شهرداری مشهد نیز گفت :در راستای یکپارچگی و تسهیل در
پاســخگویی ،از این پس دفتر آمار ،پژوهش و مطالعات راهبردی
شهرداری مشهد طرف حساب شرکتهای دانشبنیان و استارت
آپها و پاسخگوی درخواستهای این شرکتها خواهد بود.
شهردار مشهد همچنین در خصوص استفاده شرکتهای دانش
بنیان از فضاهای تبلیغاتی شهری افزود :در این راستا باید همفکری
انجام و در قالب فرهنگســازی بســتهای تدوین شود تا بتوانیم
شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها را برای پیدا کردن مشتری
و افزایش آن با استفاده از فضای تبلیغات شهری کمک کنیم.
وی در پاســخ به درخواســت دیگر مدیران شرکتهای دانش
بنیان در حمایت از تولیدات و محصوالت این شــرکتها در برابر
تولیــدات خارجی اظهار کرد :بحث اســتفاده از کاالی ایرانی در
شهرداری مشهد بسیار جدی است و طبق مصوبه شورای شهر نیز
اســتفاده از کاالهای خارجی که مشابه استاندارد ایرانی دارند در
شهرداری مشهد ممنوع است؛ برای نظارت بر اجرایی شدن این
مصوبه کمیتهای در شهرداری وجود دارد که در زمان تصدی بر
معاونت مالی شهرداری مشهد من نیز عضو این کمیته بودم لذا
اســتفاده از کاالهای ایرانی و حمایت از آن در شهرداری مشهد
بسیار جدی است.
zراه اندازی کارخانه نوآوری در میدان پژوهش

کالیــی افزود :در نظر داریم که کارخانــه نوآوری را در میدان
پژوهش(کوکا) راهاندازی کنیم که در این مســیر شــرکتهای
دانشبنیان و استارت آپها نیز میتوانند مشارکت داشته باشند.
محمد مهدی کریمی ،مدیرکل دفتر آمار ،پژوهش و مطالعات
راهبردی شهرداری مشهد نیز در این نشست گفت :مدیریت شهری
به ویژه شهردار مشــهد دغدغههای فعاالن حوزه استارت آپی و
شرکتهای دانشبنیان را میداند و نگاه جدیدی به این حوزه دارد.
وی افزود :با توجه به همین نگاه جدید چندی پیش مرکز نوآوری
شهری با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح و تاکنون  500موضوع
و مساله شهری برای واگذاری به شرکتهای دانش بنیان و استارت
آپ ها جهت پیدا کردن راهکار مناسب شناسایی شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه هدف مدیریت شــهری در حمایت از
شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ ها تجاری سازی محصوالت و
توانمند شدن آنها است ،اظهار کرد :اما برای اینکه در حوزه نوآوری
و کسب و کارهای استارتاپی و شرکتهای دانش بنیان مداخله
نکنیم در واگذاری کار از شتابدهندهها استفاده میکنیم.
کریمــی ادامه داد :همچنین از شــهردار قــول گرفتهایم که
محصوالت تیمهای اســتارتآپی و شرکتهای دانشبنیانی که
مشکالت مدیریت شهری را حل کنند خریداری و فضاهای کاری
و تبلیغاتی شــهری را جهت آزمایش و معرفی محصوالتشان در
اختیارشان بگذاریم.
zمدیران دستگاههای دولتی و عمومی از شرکتهای دانشبنیان
حمایتکنند

در ادامه این نشســت ،رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری
خراســان رضوی نیز گفــت :مدیران دولتی و عمومــی باید از
شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها که بخش خصوصی هستند
حمایت کنند.
وی تصریــح کرد :ما برخی از خواســتههای ایــن حوزه را در
پارک علم و فناوری شناسایی کردهایم که یکی از آنها در خصوص
مشخص نبودن طرف حســاب آنها در شهرداری است زیرا این
شــرکتها شــهرداری را به طور کلی طرف حساب میدانند اما
در زمان پاسخگویی با بخشهای مختلف روبرو میشوند که این
موضوع باید حل شود.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی ادامه داد :راهاندازی
کارخانه نوآوری توســط شــهرداری مشهد خبر خوبی است که
امیدواریم در این حوزه مشارکت داشته باشیم.
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یکی برای همه ،همه برای یکی

تفاهمدارویی«نوینزعفران»
بادانشگاهبجنورد

سندیکایصنایعآسانســورو
پلهبرقیایران وخدماتوابسته

دنیای اقتصاد ،گروه بنگاه ها -برای اســتفاده از امکانات،
استعداد و توانایی های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
خراسانشمالیودرراستایرفعنیازهایپژوهشیوتحقیقاتی
شرکت نوین زعفران ،تفاهم نامه ای در حوزه های نانو فناوری،
زیست فناوری و گیاهان دارویی با حضور اعضای هیات علمی
گروه فناوری های نوین دانشگاه در مشهد منعقد شد.
مدیرگروه فناوری های نوین و رئیس مرکز رشــد دانشــگاه بجنورد
دربــاره این تفاهم نامه گفت :بر مبنــای این تفاهم نامه ها پروژه هایی
با نفع شــرکت ها و با واســطه گری دانشــگاه انجام می شود .هدف از
اجرای این تفاهم نامه این اســت که مشــکالت شــرکت ها با امکانات
دانشگاه ها حل شود و از خالل آن اشتغال دانشجویان به ارمغان بیاید.
امیر امانی ادامه داد :با این تفاهم نامه ها ما از پژوهش برای پژوهش به
ســمت پژوهش برای تولید می رویم .مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و
مرکز فناوری های نوین با زیرگروه های نانوفناوری پزشــکی و زیســت
فناورزی پزشــکی در دانشگاه بجنورد امکانات خوبی دارند که می تواند
در این راستا اقدام کنند .فاطمه عروج علیان عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشــکی بجنورد هم در این جلسه با اشاره به داروی های تولیدی
از گیاهان گفت :داروی ضدســرطان نانوکرکومیــن از زردچوبه گرفته
می شود و هدف ما شناساندن زعفران با توجه به ظرفیت های باالی دارویی
آن به صورت آن چیزی اســت که در مورد زردچوبه اتفاق افتاد ،است و
حمایت از پایان نامه های دانشجویی در این راه می تواند مثمر ثمر باشد.
zدانشگاهیانحقزیادیبهگردنتوسعهزعفراندارند

پیمان آل شیخ ،رئیس مرکز تحقیقات فراورده های طبیعی وگیاهان
دارویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد هم با اشاره به دلبستگی ایرانیان به
زعفران گفت :در کاری تحقیقاتی قصد داریم گیاهان دارویی استان را در
مرحله اول به هموطنان مان بشناسانیم .تلفیق گیاهان دارویی و فناوری
های نوین می تواند در راستای اعتالی این محصوالت گام برداریم و از
صادرات تولیدات خام به سمت صادرات فراوردها پیش برویم.
علی شــریعتی مقدم مدیرعالی گروه نوین زعفران هم در حاشیه
امضای تفاهم نامه گفت :بیش از  20ســال قبل همکاری مان را با
دانشکده داروســازی دانشگاه فردوسی شروع کردیم و نتایج خیلی
خوبی هم گرفته ایم و اساتید این دانشگاه و تحقیقاتشان حق زیادی
به گردن توسعه زعفران دارند .وقتی ما  96درصد زعفران دنیا را تولید
می کنیم قاعدتا بایستی منشاء حرکت های علمی و فرهنگی زعفران
باشیم چراکه ما مسئول اقتصاد و اشتغال این محصول هستیم.
شریعتی مقدم ادامه داد :اکوسیستیم زعفران در ایران شکل گرفته
اســت و می توان گفت زعفران آخریــن بازمانده از محصوالت ملی
ماست؛ چراکه محصوالت دیگر ما مثل پسته و خاویار و فرش ایرانی
امروز دستخوش رقابت های مثبت و منفی در سطح جهان هستند
و ما دیگر رتبه اول مان را در تولید این محصوالت از دست داده ایم.
شریعتی با اشاره به نهایی شدن بانک اطالعات زعفران تا پایان سال
 97ادامه داد :در طرح جدید توسعه ارزش های روستایی(تار) در نظر
داریم تا برای محصوالت دیگری که هم خانواده زعفران هستند و در
این مناطق تولید می شوند با استفاده از دانش و فناوری و صرفه جویی
در مصرف آب ،ارزش افزوده ایجاد کنیم .تحقیقات مختلف دانشگاهی
خواص ضد سرطانی زعفران به ویژه سرطان پوست را به اثبات رسانده
است اما تاکنون محصولی در این زمینه تولید نشده است و هدف اصلی
ما تولید محصوالتی نوین و ایجاد ارزش افزوده باالتر از زعفران است.
ایجاد ســاختار حمایت از بخش های دانش بنیان و استارتاپ ها،
فناوری های نوین و شتاب دهی به آنها ،ایجاد کریدور علمی زعفران و
حمایت از تحقیقات کاربردی ،چاپ کتب ،نشریات و مقاالت کاربردی
با حمایت از پایان نامه های دانشجویی به ویژه در رشته نانوتکنولوژی
و بیوتکنولوژی در گروه فناوری های نوین دانشــگاه علوم پزشــکی
خراســان شمالی از جمله اهداف این تفاهم نامه است که به امضای
معاون تحقیقات و فناوری این دانشگاه و مدیرعامل گروه نوین زعفران
رسیده است.

دردنیایامروزآنچهبیشازهرچیزیباعثبهنتیجهرسیدنخواستهگروههاوتشکلهاشده،وحدت،همکاریویکصداییبینآنهابودهاست.همان َمثَلقدیمی«یک
افسانهآشفته
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داخل و خارج از اتاق و پرهیز از موازی کاری این همگرایی را افزایش دارد تا صدای واحدی شنیده شود .از جمله اقدامات مثبت و معنی دار پیوستن ماه گذشته خانه صنعت ومعدن استان
تهرانبهاتاقتهرانبودکهبهنمادیازهمدلیبدلشد.البتهاتاقهانیزبایددغدغهومطالباتتشکلهایقدیمیرادرنظرگرفتهوازرویههایسنتییکجانبهگراییپرهیزکنند .بهمنظور
بررسیمشکالتاینهمصداییدرگزارشپیشرونظربرخیازمدیرانواعضایهیاتمدیرهچندتشکلخراسانرضویرادرخصوصوحدتوهمصداییدراینبخشمیخوانید:
 zتشکلهابایدازدولتمطالبهگرباشند
حمید بابازاده ،رئیــس اتحادیه
صادرکننــدگان خدمــات فنی
ومهندسی خراســان رضوی نیز
میگویــد :اگر وحــدت در یک
جامعــه وجود داشــته باشــد،
میتواندسهمخودرادراقتصادکشوربهلحاظاقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی به دست آورد.وی در خصوص هم
افزایی تشــکلهای بخش خصوصــی اظهار میکند:
تشــکلها میتوانند امور مشــترک خود را با وحدت و
انســجام از طریق بزرگترین پارلمان بخش خصوصی
یعنی اتاق های بازرگانی ،مطالبه کنند البته مشروط به
اینکه اعضای هیات نمایندگان افرادی باشند که در فکر
توســعه همگانی جامعه خود باشند و فردگرا نباشند و
همچنین توانایی پاسخگویی به اعضا و تشکلهای زیر
مجموعه خود را داشــته باشــند و از دولت مطالبه گر
باشــند .اما در کنار این وحدت و انسجام گرایی باید از
سوی اتاق حمایتهایی از این تشکلها صورت گیرد که
نیازبهتعریفاینحمایتداریم.بهگفتهبابازاده،حمایت
بایددرابعادمختلفاعمازحقوقی،مالی،کاریوسیاسی
تعریف شــود تا آییننامهای برای کمک و حمایتهای
مدون شــود .اگر حمایتها تنها بر زبان بیایند و تعداد
کمی از آن جامه عمل بپوشــند ،نتایج مثبتی به همراه
نخواهند داشت .نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی
مهندســی خراســان رضوی عنوان میکند :البته این
حمایتها باید بهروزآوری و بازنگری شــود .تشکلها
میتوانند در سایه این حمایتها به رشد و توسعه دست
پیدا کنند و در نتیجه تشــکلهایی بسیار قوی در اتاق
ایرانواتاقاستانهاشکلگیردکهدرسایهآنمیتوانند
خواستار مطالبات و ســهمهای خود از دولت شوند .از
سوی دیگر ،اقتصاد کشــور ما با سیاست عجین شده؛
یعنی سیاست در اقتصاد نقشآفرینی میکند و پاره ای
اوقات در کشــور در صورت عدم حمایتهای سیاسی،
مســایل مالی و حقوقی نیز زیر سوال میرود؛ بنابراین،
همانطور که نمایندگان مجلس از بســیاری از مسائل
مصون هستند ،اعضا و تشکلهای بخش خصوصی نیز
باید از برخی مســائل همچون مسائل سیاسی مصون
باشند تا به راحتی خواسته و مطالبه خود را بیان کنند و
نگرانیدراینبارهنداشتهباشند.
zبرخی تشکل ها برای بقا به ناچار تبدیل به یک
بنگاهشدهاند

محســن شــرکا ،رئیس هیات
مدیــره کانــون کارفرمایــان
توسعهگرایاستانهایخراسان
و رییس ســابق خانه صنعت و
معدن خراسان هم معتقد است

مشکلواگذاریواحدهایتملیکشدهبانکیچیست؟

پاسکاریتامیناجتماعیومالیات

دنیای اقتصاد -در تازه ترین نشست دبیرخانه
شــورای گفتوگوی دولــت و بخش خصوصی
خراسان رضوی ،موانع واگذاری واحدهای تحت
تملک بانک های استان از ســوی فعاالن بخش
خصوصی و نمایندگان بانک ها و دســتگاه های
دولتی متولی در استان به بحث و بررسی گذاشته
شد و پیشــنهاداتی در جهت گرهگشایی از این
موضوعارائهشد.
علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شــورای گفتوگوی
دولتوبخشخصوصیخراسانرضویبااشارهبهموضوع
واگذاری و فعال شــدن بنگاه های اقتصادی تحت تملک
سیستم بانکی استان به عنوان دســتور کار این نشست

گفت :حدود  183مورد بنــگاه اقتصادی و تضامینی که
مرتبط با بنگاه های اقتصادی اســت ،در تملک سیستم
بانکی خراسان رضوی اســت و مجموع سرمایهای که در
اینواحدهامسکوتمانده،بسیارزیاداست.رویکرداستان
بازگشت این واحدها به چرخه تولید و فعال سازی آنها با
اولویتصاحباصلیوالبتهبااخذتعهداتالزماست.
وی افــزود :در تهــران فراینــدی طی و مقرر شــد تا
دستورالعمل واگذاری واحدهای تحت تملک بانک ها که
مربوط به سال  68است ،اصالح شود .طبق دستورالعمل
مذکور ،پیش پرداخــت  02درصد و بازپرداخت  63ماهه
از شروط واگذاری واحدها بود اما سیستم بانکی مدعی بود
که طبق آن مصوبه کسی برای در اختیار گرفتن واحدها

کهنهادهایبخشخصوصیدربارهاصولاقتصادنباید
اختالف نظر چندانی با یکدیگر داشــته باشــند .او
میگوید :در ابتدا باید درباره مسائل کلیدی گفتوگو
کرد و به یک تعامل مشــترک رســید چراکه همه
تشکلهابرایرشدوتوسعهاقتصادتالشمیکننداما
بایددرچارچوباساسنامهخودرفتارکنند.
شرکابابیاناینکهتشکلهانبایددرموردمسائلیچون
نرخ ارز اختالف نظر داشته باشــند ،میافزاید :در این
مسائل باید کار علمی و کارشناسی صورت گیرد تا به
یک نقطه نظر واحد دست پیدا کرد تا بهتر بتوان برای
حلمشکالتمطالبهگریکرد.
رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایان توســعهگرای
اســتانهای خراســان درباره چگونگی حمایتها از
تشکلها تصریح میکند :این حمایتها باید قانونمند
باشــند و در ابتدا باید دولت حامــی نهادهای مدنی
بســیاری از این نهادها که دارای اهداف غیرسیاسی
و غیراقتصــادی بودند ،با وجــود اینکه تالش کردند

سیاسی نباشند ،به ناچار تبدیل به یک بنگاه اقتصادی
شــدهاند؛ یعنی برای بقا و امرار معاش خود دســت
بــه اقداماتی زدند که منجر به انحــراف در این حوزه
میشود.
وی تاکید میکند :ابتدا باید دولت به نهادینه شــدن
اعتقاد داشته باشد تا تشــکلها در این زمینه با رشد
بیشتری حرکت کنند چرا که پذیرش نهادهای مدنی
ریشه در توسعه دارد و در نهایت منجر به توسعه ،رشد
و بلوغ در اقتصاد کشور میشود و با اعتقاد ،بدون تردید
قوانینحمایتمعنوینیزایجادخواهدشد.
zاقتصاددولتیتر=توسعهاقتصادیکمتر

«متاسفانه تشکلهای بخش
خصوصی در کشور ما به خوبی
شناخته نشدهاند و شاید باید
بیش از گذشته به آنها بها داده
شــود» .این اعتقاد محســن

شادمان :هر کشوری که دارای توسعه اقتصادی بیشتری باشد،
تشکلهای بخش خصوصی در آن کشور بیشتر توسعه پیدا کردند
اما از طرف دیگر هر چه اقتصاد ما دولتیتر باشد
یا ساختار دولتی داشته باشد،
تشکلهاکمتر توسعه یافتهاند

داوطلب نیست و واگذاری ها به کندی انجام میشود؛ در
اصالحیهآندستورالعملمقررشدتامیزانپیشپرداخت
به  01درصد کاهش و بازپرداخت  63ماهه به  01ســال و
بیشــتر افزایش یابد و برای ارزش گذاری بر روی واحدها،
کانون کارشناســان اســتان به جای کارشــناس بانکی
اظهارنظرکندواولویتواگذاریبافردقبلیباشد.
لبافی خاطرنشان کرد :حسب گزارش سیستم بانکی
استان ،یکی از موانعی که در نقل و انتقال بانکها در بحث
تملک و واگذاری ها مطرح اســت ،ماده  73قانون تامین
اجتماعی است؛ طبق گزارش شورای هماهنگی بانک ها،
سیستم بانکی در تملک و واگذاری ها با مشکالتی مواجه
است و این باعث شده تا واگذاری ها به موقع اتفاق نیفتد؛
براســاس ماده  73قانون تامین اجتماعی ،برای انجام هر
نقلوانتقالبانکی،همهمواردمربوطبهبدهیهایمرتبط
باتامیناجتماعیبایدپرداختشوندتاامکاننقلوانتقال
وجودداشتهباشد.
zگرهی که با توافق و ارائه تعهد گشوده می شود

افسریان ،دبیر کمیســیون حقوقی شورای هماهنگی
بانک های خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد:
در زمانی که ترهین واحد صــورت می گیرد ،ملک به نام
شرکت شهرک های صنعتی است و وقتی بانک جایگزین
می شود هم ملک به نام این شــرکت است 41 .شهریور
مقرر شد برای واگذاری ها استعالم از تهران صورت گیرد
تاوحدترویهداشتهباشیم.
وی تصریح کرد :بانک هــا مدعیاند که برای واگذاری،
نقل و انتقالی انجام نمیشــود که نیاز به اجرای ماده 73
قانون تامین اجتماعی باشد بلکه در واقع اذن انتفاع از آن

ملک مدنظر است .در همین راستا ،الیحه بانک ها و تامین
اجتماعی به قوه قضائیه در تهران ارســال شده و منتظر
پاسخاینموضوعهستیم.
سیدحســین ســاداتی ،کارشــناس اداره کل تامین
اجتماعی خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت :در بحث
ماده  73قانون تامین اجتماعی ،اکثر واحدها چون دفاتر
قانونی خود را به ما نمیدهند ،در موضوع نقل و انتقال به
مشکل می خوریم؛ تقاضای ما این است که اداره کل امور
مالیاتی در ایــن زمینه با ما همکاری کند تا بتوانیم امور را
بهتر راه اندازی کنیم اما هر استعالمی که انجام می دهیم
این اداره می گوید امکان اینکه اظهارنامههای مالیاتی را به
غیربدهیم،وجودندارد.
وی مدعی شد :وقتی شرکت به تعهداتش عمل نکند،
بانک جانشــین آن می شود؛ بنابراین ترهین نوعی نقل و
انتقال است که در ماده  73به آن اشاره شده است.
ســاداتی افزود :اگر نماینــدگان اداره کل مالیاتی با ما
همکاریکنند،مشکلینیست.مابرایاجازهنقلوانتقال،
نیازمند صورت حساب های ســود و زیان و ترازنامه های
داراییواحدهاهستیم.

zخریدار داریم اما به دلیل عدم پاسخگویی تامین
اجتماعی،واحدهابالتکلیفماندهاست

اما افشــین محمودیان مقدم ،رئیس امور حسابرسی
مالیاتیخراسانرضویبااشارهبهعدمامکانارائهاطالعات
مودیان به تامین اجتماعــی در موضوع واگذاری واحدها
گفت :مطابق قانون اطالعات مودی محرمانه اســت ،مگر
اینکه براساس «ماده قانونی» برای ارائه اطالعات مذکور
دســتور صادر شود .اینکه قرار اســت چگونه از اطالعات

شــادمان ،رئیس ســندیکای صنعت برق ایران-
شعبهخراسانرضویاست.
او میگویــد :بــا بررســی در دیگر کشــورها به
این نتیجه میرســیم کــه توســعه اقتصادی با
شاخصههای توسعه تشکلهای بخش خصوصی
تطابق دارد؛ یعنی هر کشــوری که دارای توسعه
اقتصادی بیشــتری باشد ،تشــکلهای بخش
خصوصی در آن کشــور بیشتر توسعه پیدا کردند
اما از طرف دیگر هر چه اقتصاد ما دولتیتر باشــد
یا ســاختار دولتی داشته باشــد ،تشکلها کمتر
توسعهیافتهاند.
شــادمان با بیان اینکه وحدت تشکلها در جهت
اهدافبخشخصوصیورقابتسالممیتواندموثر
واقع شــود ،ادامه میدهد :اتاق بازرگانی به عنوان
پارلمان بخش خصوصی میتواند نقش بســیار
جدی در این مســاله ایفا کند .عبــارت «پارلمان
بخش خصوصــی» عبارت درســتی اســت اما
متاسفانه اتاق هنوز هم نتوانسته نقش واقعی خود
را اجرا کند و ممکن است که در برخی از تشکلها
از لحاظ ساختاری اشــکاالتی وجود داشته باشد.
همچنین به نظر می رسد اتاق به نحوی ناخواسته
گرفتار یک ساختار دولتی شده و یک بوروکراسی
در اتاق ها شکل گرفته است.
بهگفتهرئیسسندیکایصنعتبرقایران-شعبه
خراســان رضوی ،اتاق باید به نقش خود بیشتر از
گذشته اهمیت دهد و بر وظایف خود واقف باشد
به عبارت دیگر حضوری فعالتــر و موثرتر برای
حمایتازبخشخصوصیداشتهباشد.
وی تصریح میکند :ما به عنوان سندیکای برق از
حمایتهایاتاقاستفادهکردیمامابهلحاظکمک
مالی ،ســاختاری و حمایت قانونی و موثر توقع ما
بیشترازآناست.اتاقهرسالهمبالغیراازدارندگان
کارت بازرگانی دریافت میکند و از این محل می
تواندبیشتربهتشکلهایزیرمجموعهخودکمک
کند و محلهایی برای اســتقرار این تشکلها که
عمدتا با مشکل مکان مواجه هستند ،تعیین کند
اما از همه مهمتر اتاق بازرگانی باید حمایت پدرانه
از تشکلهای خود داشته باشد چرا که قبل از تمام
این حمایتها ،بیشــتر به حمایتهای معنوی و
ارتقایساختاریبایدتوجهشود.
شادمان همچنین با اشاره به نظرخواهی دبیرخانه
شــورای گفتوگو از تشکلها برای رفع مشکالت
آنها و تالشــی که در این زمینه صورت میگیرد،
میافزاید:متاسفانهبرخیازمصوباتیکهدراینشورا
به تصویب میرسد ،به دلیل نبود اهرم اجرایی ،با
بیتوجهیدستگاههایدولتیهمراهاست.

استفاده شود را نمی دانیم و مودی هم می تواند نسبت به
ارائهاطالعاتشبهتامیناجتماعیمدعیشود.
ساقی ،نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز
اظهار کرد :در حال حاضر تمام پرونده های ما مســکوت
مانده و این درحالیست که خریدار داریم اما به دلیل عدم
پاســخگویی تامین اجتماعی ،واحدها بالتکلیف مانده؛
درخواستمااز شورایگفتوگوحلاین مشکلاست.
لبافــی ،رئیس دبیرخانه شــورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی در جمع بندی این مباحث گفت :امروز
در شرایط عادی قرار نداریم و اینکه  6هزار میلیارد تومان
سرمایه به صورت معطل باقی مانده ،اصال مطلوب نیست؛
باید با گفتوگو و تفاهم ،مشکل را حل کنیم .در حل این
موضوع نباید بر اجرای قانون تاکید کرد چون این جلسه
می تواند مصوبه ای برای اصالح بند و ماده ای قانونی بدهد.
وی ادامه داد :تامین اجتماعی باید بداند اگر  001سال
دیگراینوضعیتادامهپیداکند،بهطلبخودنمیرسداما
اگر به راه اندازی مجدد واحد کمک کند ،به طلب خود هم
خواهد رسید .رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی اســتان به ارائه پیشنهاد برای حل این
مشکل پرداخت و اظهار کرد :پیشــنهاد می شود انتقال
دهنده و دریافت کننده واحد با تعهد الزم ،در قالب قرارداد
توافق کنند که در زمان فعال شدن واحد ،مطالبات تامین
اجتماعی را به نحوی پرداخت کنند .همچنین در مواردی
که فرد آمادگی دارد ،حسب درخواست او اداره کل مالیاتی
صورت حســاب مالیاتی را به تامین اجتماعی بدهد و از
طرفی حل این مشکل را می توان از طریق دستگاه قضایی
پیگیریکرد.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

کاهش تورم در خراسان رضوی

ایرنا -رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی خراسان رضوی گفت :میزان
تورم طی دی ماه  1397نسبت به ماه
آذر گذشته کاهش یافته است.
رضا جمشیدی افزود :تورم نسبت به ماه
پیش در کل خانوارهای خراســان رضوی طی دی ماه دو
درصد است که نسبت به ماه قبل از آن  1/3درصد کاهش
یافته است .وی ادامه داد :این شاخص برای خانوارهای شهری
خراسانرضوی 1/8درصدوبرایخانوارهایروستائی 2/7درصد
می باشــد که به ترتیب  1/2درصــد و  1/9درصد کاهش
یافته است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی
گفت :میزان تورم نســبت به ماه قبــل در کل خانوارهای
کشــور نیز در دی ماه امسال دو درصد است که نسبت به
ماه قبل شش دهم درصد کاهش یافته است.
وی افزود :این شاخص برای خانوارهای شهری در کشور
و نیز برای خانوارهای مناطق روستائی دو درصد می باشد
که به ترتیب نیم و یک درصد کمتر شده است.
پدیــده تورم از بر هم خوردن تعادل میان کاالی موجود
در جامعــه با مقدار نقدینگــی یا پول در گردش پدید می
آید .بــه عبارت دیگر وقتی کاال کمیــاب و پول یا قدرت
خرید برای مالکیت آن زیاد باشد خالء حاصل از آن پدیده
اقتصادی تورم است.

پنجتفاهمنامهتوسعهاقتصادی
درخراسانرضویبهامضارسید
ایرنــا -مدیــرکل هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان رضوی
گفت :تاکنون پنج تفاهم نامه توسعه
اقتصادی با رویکرد مشــارکتی در
چهارچوب استراتژی استاندار جدید
خراسان رضوی در این استان به امضا رسیده است.
علی رســولیان افزود :از این تعــداد چهار تفاهم نامه در
شهرستانهای اســتان و یک تفاهم نامه در مشهد به امضا
رسیده است .وی اظهار کرد :در این راستا شهرداری مشهد
معین اقتصادی شهرســتان مشهد ،منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون معین اقتصادی شهرستان تایباد ،شرکت صنایع
فوالد ســنگان معین اقتصادی شهرستان خواف ،مجتمع
سنگ آهن ســنگان ،معین اقتصادی شهرستان رشتخوار
و شــرکت توسعه ســرمایه گذاری و صنعتی تبرک معین
اقتصادی بخش محروم بوژگان تربت جام شده اند.
وی گفت :همزمان با این تفاهم نامه ها با حضور استاندار
در شهرهای مرزی استان تفاهم نامه های سرمایه گذاری
بین سرمایه گذاران و مسئولین شهرستانی در شهرستانهای
خواف ،تربت جام ،تایباد و صالح آباد هم به امضا رسیده است.
رســولیان افزود :در اجــرای این تفاهــم نامه ها 125
طــرح با هــزار و  607میلیارد تومان ســرمایه گذاری به
اجــرا در خواهد آمد کــه پنج هزار و  227شــغل ایجاد
خواهد کرد.

محورسنگانبهتربتحیدریه ۴باندهمیشود
تســنیم -نماینده مــردم خواف و
رشتخوار در مجلس شورای اسالمی
گفت :قرار است جاده سنگان به سمت
نشتیفان و تربت حیدریه چهار بانده
شود.
محمود نگهبانســامی اظهــار کرد :معاونــان وزرای راه
و شهرســازی و صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه تازگی از
زیرساختهای مجتمع سنگان خواف بازدید کردند که در آن
جلســه قرار بر تأمین نیمی از هزینه این طرح توسط وزارت
راه و شهرســازی و نیم دیگر آن نیز توسط سازمان توسعه و
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای معدنی
شده است.وی گفت :دلیل این امر ،رفت و آمد بسیار خودروها
و الزام چهار بانده شدن جادههای سنگان است ،هزینه اجرای
این طرح از سنگان به تربت حیدریه و نشتیفان به قاین به گفته
مشاور این طرح حدود  5هزار میلیارد ریال بوده است ،همچنین
هزینه احداث آزادراه در همین مســیر بــه  12هزار میلیارد
ریال رسید .نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :جادههای اطراف و منتهی به مجتمع سنگان
خــواف ،ظرفیت حجم زیاد ترافیــک و رفت و آمد کامیون و
خودروهای سنگین نیســتند و باید چهاربانده شوند ،در این
راستا به زودی اقداماتی صورت میپذیرد و به مسائل موجود
رسیدگی میشود.

پلمب ۷۰مرکزدرمانیغیرمجازدرمشهد
دنیای اقتصاد -رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
از پلمپ  ۷۰مرکز درمانی غیرمجاز خبر داد.
دارابــی اظهار کرد :تاکنون بیــش از  ۷۰مرکز غیرمجاز
درمانی در مشهد که فعالیتی زیرزمینی و سودجویانه داشتند
شناسایی و پلمب شدند و متخلفان آن به دستگاه قضایی
ارجاع داده شدهاند .همچنین بیش از  ۷۰آرایشگاه زنانه در
مشهد بهصورت غیرقانونی با اقداماتی همچون تتو در حوزه
سالمت وارد شدهاند ،تعطیل شده اند.
وی همچنیــن عنوان کرد :معوقات بســیاری از تمامی
بیمههای طرف قرارداد داریم .حتی در بحث هزینهها بیش
از  ۳۰میلیارد تومان تخفیف قائل شــدهایم ،اما در ســوی
مقابل مجموعههایی همچون بیمهها ،ب ه ویژه بیمه سالمت
کملطفی میکنند.

