در صفحه  3بخوانید

کارآفرینانخراسانرضویچگونه
به ایفای نقش در حوزه
مسئولیتهایاجتماعیمیپردازند؟

یاریجامعهیاوری
دست ِ

ضمیمه استانهای خراسـان

256

دوشنبه6/اسفندماه 19/1397جمادیالثانی1440
 25فوریه  /2019سال هفدهم/شماره4/ 4555صفحه  /ضمیمه رایگان

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شد

یادداشت

زیستخاوررامیتوانایمنکرد
محسن طبسی *

وجود ایمنی در همه ساختمانهای دولتی و خصوصی
اعم از هتلها ،مجتمعهای تجاری ،سینماها و ادارات
و ســازمانها ضروری است ،این موضوع خود دارای
چند بخش است که میتوان به استفاده از معماری
بــرای ایجاد ایمنی و وضعیت تجهیز امکانات مانند
سیستم اعالم حریق و مانند آن اشاره کرد.
میزان ایمنی در ساختمان های اداری تقریبا مناسب است زیرا در قوانین
دولتی به این موضوع تاکید شده که اگر ساختمانی با بودجه دولتی ساخته
می شــود باید حتما به نکات ایمنی و استاندارد توجه کند .اما موضوع
در مراکز غیر دولتی و بخش خصوصی متفاوت است ،زیرا هیات امنای
مجتمعها و هتلها حاضر نیســتند بودجه زیادی برای ایجاد ایمنی یا
بهروزرسانی آن انجام دهند و حتی نمیخواهند به این موضوع که برخی
هزینهها حتی بسیار ضروری است ،توجهی کنند.
باید به این نکته تاکید کنم که ایمن سازی ساختمانهای قدیمی ناممکن
نیست ،فقط هیات امنای بخش خصوصی حاضر به پرداخت هزینه برای
بهروزرسانی آن نیستند؛ همانطور که در مشهد ساختمانهای فرسودهای
وجود دارند که سالهاست فعال بوده و در حوزه ایمنی شرایط خوبی ندارند؛
به عنوان مثال ساختمانهایی چون زیست خاور یا برخی از هتلهای
اطراف حرم مطهر ایمنی ندارند یا این مقوله را بهروزرسانی نکردهاند .در این
ساختمانها که معموال با هدف 100سال ساخت ساخته شدهاند ،معماری
به گونهای است که برای نصب تجهیزات ایمنی هیچ مشکلی وجود ندارد.
طی سالهای اخیر که حوادثی همچون حریق در برج سلمان و پالسکو
اتفاق افتاد ،در مدت کوتاهی مسئوالن به فکر این بودند که میزان ایمنی
این ساختمانها را افزایش دهند ،گرچه این موضوع تنها در دورهای خاص
رخ داد ،اما همچنان سازمانهایی همچون آتش نشانی به شدت به این
مهم توجه دارند و به طور مستمر آن را نظارت و پیگیری می کنند.
در تعامالتی که با برخی از هیات امنای مجتمعهای تجاری صورت گرفت،
به این مهم تاکید شد که با انجام پروژههای مطالعاتی و ارائه نتیجه آن به
دستگاههای مربوطه و تایید آنها میتوان در یک دوره چند ماهه ایمنی
این مجتمعها و هتلها را ارتقا داده و بهروزرســانی کرد ،اما متاسفانه
بازهم هیات امنای مذکور از انجام این فعالیت خودداری کردند و حال
سئوال اینجاست که اگر برای این موارد هزینه نشود ،بعد از وقوع حادثه
و از دست دادن مال یا جان انسانها چه کسی میتواند پاسخگو باشد؟
ادامه در صفحه4

واگذاری تصدیگری گمرکات به بخشخصوصی

دنیای اقتصاد  -رئیس اتاق بازرگانی ایران در شصت و دومین
نشست شورایگفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی خواســتار زمینه سازی برای تصدیگری گمرک مرز
دوغارون و سرخس توسط بخش خصوصی خراسان رضوی
به عنوان الگویی برای کشــور شد .شصت و دومین نشست
شورایگفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با
بررسیچنددستورکاربرگزارشد؛افزایشاختیاراتاستانی
ماده  ۲۵۱مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم ،اجرای بند ه
تبصره ۶قانون بودجه سال ،۹۷بررسی ماده ۳۷قانون تامین
اجتماعی به عنوان یکــی از موانع واگذاری واحدهای تحت
تملک بانکها ،افزایــش و حذف مهلت ارزیابی داراییهای
بنگاههایاقتصادیوپیشنهاداتاصالحیقانونمشوقهای
سرمایهگذاری خارجی کارگزاری ها به عنوان پیشنهادات
دبیرخانه از دســتور کارهای این نشست بود .غالمحسین
شــافعی در این نشست به درخواست ســال گذشته اتاق
ایران از کرباسیان ،وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مبنی
بر واگذاری تصدیگری گمرکات کشــور به اتاق بازرگانی
با الگوبرداری از دیگر کشــورها از جمله ترکیه اشاره کرد.
او در بخش دیگری از سخنانش توسعه را از مسیر روستاها
امکان پذیر دانست و خواستار اســتفاده از تجربیات اتاق
ایران در بررسی چند روستا شد و استفاده از این تجربیات
را در مهاجرت معکوس موثر دانست .علیرضا رزم حسینی،
استاندار خراسان رضوی هم از تصدی گری بخش خصوصی
به ویژه اتاق بازرگانی در گمرکات و نقش فعال این بخش در
توسعه استان استقبال کرد و خواهان برنامه ریزی و اقدام در
اینزمینهشد.
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واگذاری تصدیگری گمرکات به بخش خصوصی

در حالی که تنها 5روز به موعد برگزاری نهمین دوره انتخابات هیات
نمایندگان اتاقهای بازرگانی باقی مانده است ،در یکی دو روز گذشته
بحث بر سر حمایت تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی از لیستهای
انتخاباتیباالگرفتهاستوبازارتائیدوتکذیبهاداغاست.
در قدم اول و پس از گنجاندن عبارت « 30انجمن تخصصی صنایع
همگن» زیر تبلیغات انتخاباتی لیســت «تغییر و توســعه» که مورد
حمایت خانه صنعت اســت ،بعضی انجمنهای عضو نســبت به این
موضوع واکنش نشــان داده و از این موضوع ابراز بیاطالعی کردهاند.
حضوربعضیچهرههایسرشناساینانجمنهادرلیسترقیبیعنی
«اتاقتصمیمساز»بهتردیددرخصوصاینموضوعدامنمیزند.
واکنش به کلیپ تبلیغاتی یکی از نامزدها که در آن از چرایی امکان
کاندیداتوری بدون محدودیت و پرداخت یک هــزارم فروش به اتاق
عالوه بر حق عضویت انتقاد میکند هم ،بخش دیگری از جذابیتهای
فضایگروههایانتخاباتیومحفلهایستادیاست.
در یکی از این واکنشها فردی با خطاب قرار دادن این کلیپ نوشته:
« ای کاش افرادی که داوطلب نمایندگی اعضای اتاق در پارلمان بخش
خصوصی هستند( ،پارلمانی که به عنوان بازوی توانمند سه قوه است)
کمیقبلازنامنویسیقوانینرامرورمیکردند.دوستعزیز!قانونیک
درهزاروسهدرهزارراهیاتنمایندگاناتاقنیاوردهاندکهباآمدنشما،
بخواهد حذف شود .الزم است بدانید این قانون مصوب مجلس شورای
اســامی است و رد آن ان شــااهلل با حضور شما در مجلس امکانپذیر
است».
خبر دیگر اینکه عبــداهلل یزدان بخش ،رئیس کانــون کارفرمایان
خراســان رضوی و عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع ،انصراف
خودراازنامزدیانتخاباتهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیمشهدبهنفع
ائتالف«اتاقتصمیمساز»اعالمکرد.

خبر

همکاریخراسانیهاباکمیسیونانرژی
مجلسدومایروسیه

دنیای اقتصاد ،گروه بنگاهها -شرکت نیانالکترونیک به
منظورگسترشهمکاریهابرایبهبودوضعیتتامینانرژی،
با کمیســیون انرژی مجلس دومای روســیه مذاکره کرد
تا تکنولوژی و دانــش این شــرکت در زمینههای تامین
انرژی شــبکههای مخابراتی و بهبود وضعیت اســتفاده از
انرژیهایتجدیدپذیربهروسیهانتقالدادهشود.
محمدعلی چمنیان ،مدیرعامل شــرکت نیانالکترونیک طی
سفری به روسیه در فوریه  2019که با دعوت «گنادی اسکیلیار»
نماینده مجلس دومای روسیه انجام شد ،مذاکراتی برای گسترش
همکاریها در راســتای بهبود وضعیت تامینانرژی انجام داد؛ در
این جلسه توانمندیها و عملکرد 25ساله شرکت نیانالکترونیک
در طراحی و تولید مبدلهای انرژیالکتریکی ارائه شــد که مورد
استقبالهیاتروسیقرارگرفت.
zتجربهموفقایراندربومیسازیتکنولوژیها

چمنیان در این جلســه گفت :مقرر شد در بخش مخابرات برای
مدرن سازی منابع تغذیه مخابراتی ،تامین انرژی و کاهش مصرف
انرژی در شــبکههای مخابراتــی ،راهکارهای جامع و مناســب
شرایط اقلیمی و جمعیتی این کشور ارائه شود .همچنین با توجه
به نیاز اســتفاده از نیروگاههای خورشــیدی خانگی و صنعتی در
روسیه ،مذاکراتی برای انتقال تکنولوژی و کمک به بهبود وضعیت
بکارگیریازانرژیهایتجدیدپذیرانجامشدکهامیدواریمبادانش
و تجربیات موفق شرکت نیان الکترونیک ،بزودی شاهد راه اندازی
یک مجموعه صنعتی برای تولید سیستمهای تغذیه مخابراتی و
انرژیهایتجدیدپذیردرروسیهباشیم.
گنادی اسکیلیار ،عضو کمیسیون انرژی مجلس دومای روسیه
نیز اعالم کــرد :قوانینی برای خودکفایی صنایع روســیه در حال
تصویب اســت که در آن صنایع زیر بنایی این کشور به استفاده از
تولیدات داخلی هدایتشــده و دولت نیز مشوقهای خوبی برای
ســرمایهگذاران خارجی در نظر میگیــرد ،از جمله این برنامهها
میتوان به طرح کمیســیون انرژی مجلس اشــاره کرد که در آن،
نیروگاههای خورشــیدی  10کیلو واتی خانگی تولید و راهاندازی
میشــوند ،اما در حالحاضر شــرکتهای معدودی هستندکه
بتوانند راهکارهای مناســبی در حوزههای مدرن سازی و تامین
انرژی شبکههای مخابراتی و همچنین بهبود وضعیت استفاده از
انرژیهاینوارائهدهند.ویادامهداد:ایرانبهعنوانیکنمونهموفق
درشرایطتحریمهاتوانستهباخودکفاییوبومیسازیتکنولوژیها
از این بحران عبور کند و شرکت نیانالکترونیک با توجه به تجربه
و دانشــی که در حوزههای طراحی و تولید تجهیزات تامین انرژی
ی مناســبی در این زمینهها با کشور روسیه
دارد میتواند همکار 
داشتهباشد.

zبخش خصوصی خراسان رضوی پیشگام تصدیگری
گمرکباشد

علیرضا رزم حسینی ،استاندار خراسان رضوی نیز
در این نشســت گفت :تصدی گری گمرکات توسط
بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی کار ارزشمندی
است و خراسان رضوی میتواند در این زمینه پیشگام
باشد.اوباتقدیرازنقشمطالبهگراتاقبازرگانیگفت:
نتیجه نهایی مطالبهگری نجات مردم ایران اســت و
برای تمرکز بر این موضوع باید لوازم را فراهم کنیم و
تصدیگریبرایگمرکاتهماقدامبسیارشایستهای
اســت که از ســوی اتاق و بخش خصوصــی انجام
خواهدشد.
رئیس شورایگفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی تاکید کرد :باید موانع عدم رسیدن به
تمدن بزرگ اســامی را بیابیم و اتاق بازرگانی هم بر
هماناساس،بهطورجدیمطالبهگرباشد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی با پیشینه تاریخی
خود،شایستگیپیشگامیدراینامرراداردومیتواند
به عنوان استان اول ارائه دهنده راهکارهای عملیاتی
درهربخشیباشد.
استاندار خراسان رضوی درباره واگذاری واحدهای
تملیک شده بانکی نیز اظهار کرد :لیست  113واحد
تولیــدی تملیکی در اختیار اســتانداری قرار گیرد؛
میتوان پیشنهاد داد که واگذاری این واحدها از ابتدا
قسطی و بدون پیش پرداخت و با بازپرداخت 60ماهه
باشد ،اما شاید با این شــرایط هم کسی درخواست

شافعی :بهتر است سرمایه دارانی که
اهلیت حرفه ای دارند و میتوانند
کارخانه های تملیک شده را راه
بیاندازند ،نسبت به این موضوع پیشگام
شوند و برای واگذاری واحدهای
تعطیل به آنها الزم است کمیته ای ایجاد
شود؛ اگر کسی اهلیت حرفه ای دارد،
زمان برای او غیرعادی تلقی شود و
قانون عادی تعدیل شود

عکس :زهرا اعیانی  /دنیای اقتصاد

zهراس مرکزنشینان از تفویض اختیارات استانی

رئیس اتــاق بازرگانی ایــران در خصوص تصدی
گری اتاق در گمرکات گفت :در این خصوص طرحی
تهیه و به وزیر ارائه کردیم که با استقبال بسیار باالیی
مواجه شد و در نهایت دو منطقه از ایران برای اجرای
اولیه این طرح و ارائه الگو به دیگر نقاط انتخاب شــد؛
این دو منطقه شامل استان کرمانشاه برای مرز عراق
و خراســان رضوی برای دو مرز دوغارون و سرخس
است .وی افزود :خوشبختانه در بودجه سال  98اتاق
بازرگانی به این موضوع توجــه و برای تامین بودجه
سرمایه گذاری گمرکات این دو منطقه موافقت شده
و بهتر است موضوع در دستور کار دبیرخانه شورا قرار
گیردتاخراسانآغازگراینحرکتباشد.
رئیس اتاق ایــران توجه به روســتاها را در تحقق
توسعهمتوازنامریضروریدانستوگفت:مطالعات
میدانی دیگر کشورها نشــان میدهد که اگر توسعه
متوازن از روســتاها آغاز نشــود ،به نتیجه مطلوبی
نخواهیم رســید .در حقیقت ،تمرکز روی توســعه
شــهری نتیجه ای جز مهاجرت روستاییان به شهر
و تخلیه روســتاها و بزرگتر شدن حاشیه نشینی در
شهرها ندارد و در شرایط کنونی کشور ما اگر قرار باشد
توسعهمتوازنپایداریدرکشورآغازشود،نقطهشروع
حرکت و مطالعه باید از روستاها باشد .وی تاکید کرد:
در ارتباط با توسعه پایدار روستایی تحقیقاتی از سوی
اتاق بازرگانی ایران در  ۷-۶روستای کشور انجام شده
کهنتایجفوقالعادهایداشتهودرصورتاحساسنیاز
از سوی استان ،دست اندرکاران این مطالعات از تهران
در مشهد حضور یابند و نتایج را ارائه دهند .نخستین
روستا در این کارشناسیها در خراسان جنوبی بوده و
نتیجهاینتحقیقاتوبرنامهعملیاتیموجبمهاجرت
معکوس جوانانی شده که در پی یافتن شغل ،روستای
خود را ترک کرده و به شهر مهاجرت کرده بودند .اتاق
ایران میتواند راه عملی طی شده را ارائه دهد و در ارائه
الگوبرایتوسعهروستاهایاستانموثرواقعشود.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران با انتقــاد از دیدگاه
مسئوالن کشوری نســبت به تفویض اختیارات به
اســتانها گفت :تفویض اختیار انگار به معنای قطع
دست راست برای مرکزنشــینان است و آنها در برابر
این موضوع مقاومت میکنند .وی خاطرنشان کرد:
ما گرفتار یک مشکل اساسی در کل کشور هستیم؛
موقعیتکشورعادینیستاماقوانینعادیهمچنان
اعمال میشود؛ سازمانهای تامین اجتماعی و مالیاتی
در راه اندازی مجدد واحدهای تحت تملک بانکها در
اینشرایطهمچنانبهقوانینعادیخودتاکیددارند؛
این درحالیست که آنها به این توجه نمیکنند که اگر
کارخانهباردیگرراهبیافتد،بهمطالباتشانمیرسند.
شافعی گفت :بهتر است سرمایه دارانی که اهلیت
حرفه ای دارند و میتوانند کارخانه های تملیک شده
را راه بیاندازند ،نســبت به این موضوع پیشگام شوند
و برای واگذاری واحدهای تعطیل به آنها الزم اســت
کمیته ای ایجاد شــود؛ اگر کســی اهلیت حرفه ای
دارد ،زمان برای او غیرعادی تلقی شود و قانون عادی
تعدیلشود.

دنیای اقتصاد -رئیس اتاق بازرگانی ایران در شصت و دومین نشست شورایگفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
زهرا صفدری
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zپیشنهاد افزایش پلکانی سهم استانی در اختیارات
مالیاتی

در ادامــه این نشســت ،علی اکبــر لبافی ،رئیس
دبیرخانه شورایگفتوگو در تشریح موضوع افزایش
اختیارات استانی ماده  ۲۵۱مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم به عنوان نخستین دستور کار جلسه گفت:
طبق ایــن قانون ،در مــورد مالیات هــای قطعی و
مالیاتهای غیرمســتقیم که در مرجع دیگری قابل
طرح نباشــد ،وزیر اقتصاد و دارایی می تواند پرونده
را به هیاتی متشکل از ســه نفر به انتخاب خود برای
رسیدگی ارجاع کند؛ با تفویض اختیار انجام شده از
سال  ۹۶به استانها و با تعیین سقف در خصوص این
پروندهها،مقررشدهاستانهابرایاشخاصحقیقیتا
 ۵۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا  ۵۰۰میلیون
تومان امکان رسیدگی و تفویض اختیار داشته باشند
تا با ایــن رویکرد مثبت ،بهبود محیط کســب و کار
حاصل شود .وی درباره پیشــنهاد دبیرخانه نسبت
به این مــاده قانونی اظهار کرد :پیشــنهاد دبیرخانه
این اســت که با توجه به افزایش تعــداد مراجعان با
اقداماتی از قبیل ساماندهی دبیرخانه مستقل و انجام
کارشناسیهای الزم ،شــرایط استانهای مختلف
سنجیده شود و این ســقف برای هفت استان بزرگ
کشور در خصوص اشخاص حقیقی از  ۵۰میلیون به
 ۱۰۰میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی از پانصد
میلیونبهیکمیلیاردتومانافزایشپیداکند.درواقع
ما خواهان این هستیم که دستوری داده شود تا سهم
اختیاراتخراسانرضویبهدوبرابرافزایشیابد.
لبافی در خصــوص اجرای دقیق بنــد ه تبصره 6
قانون بودجه ســال  97به عنوان دومین دستور کار
نیز اظهار کرد :این موضوع از ســوی دبیرخانه ،آقای
شافعی و استاندار سابق پیگیری شد و پیگیریهای ما
در ضوابط اجرایی بودجه  97آمد؛ طبق این ضوابط،
محل اخــذ مالیات واحدها و شــرکتها ،باید محل
استقرار آنها باشد اما موضوع این است که امروز تنها
 50درصد اینکار اجرا میشود .وی ادامه داد :پیشنهاد
دبیرخانه شورایگفتوگو در این خصوص این است
که آن بخــش از درآمدهای انتقالــی مربوط به این
واحدها به خارج از اســتان ،در پایان هر ماه از طریق
سازمان مالیاتی به استان خراسان رضوی تخصیص
و در سهمیه وصولی این استان منظور شود .همچنین
در مورد عوارض متعلق به شــهرداری مشهد ،مبالغ
به حســاب مربوطه منتقل شــود و از فشار مضاعف
برای جبران ســهم مالیاتی اســتان بر سایر واحدها
جلوگیریشود.
zدیدگاه مدیران استانی درباره اصالحات قوانین مالیاتی

مهدی رمضانی ،مدیرکل امــور اقتصادی و دارایی

استان نیز در خصوص دستور کار اول گفت :پیشنهاد
افزایش سقف یا برداشتن سقف برای اعمال اختیارات
استانها در ماده  251مکرر قبال ارائه شده اما به نظر
میرسد همان پیشنهاد دبیرخانه شورایگفتوگو
یعنیافزایشپلکانیاینسقفبهترازبرداشتنیکباره
آن باشد و امکان اجرایی شدن دارد.

روشنک:قوانینسختگیرانهبخش
خصوصی را اذیت میکند .باید از
مودیان بپرسیم که چرا دفاتر خود را
به تهران میبرند؟ این شاید به دلیل
سختگیری در استان است.
این مشکلی است که ما در تمام
بخشنامههاداریم
طبق ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مودیان
مکلفند اظهارنامه را در شهر و استان محل فعالیتشان
ارائه کنند؛ یحیی یعقوب نژاد ،مدیرکل امور مالیاتی
خراســان رضوی با بیان این نکته درباره دستور کار
دوم اظهار کرد :ما هم از ابتدای امســال با ســازمان
امور مالیاتی کشــور مکاتباتی داشــتیم و بر همین
اساس 37،شــرکت که از بنگاههای اقتصادی بزرگ
به شــمار میروند را شناسایی کردیم؛ این شرکتها
از لحاظ گردش مالی از واحدهای مهم استان هستند
که مالیاتشــان در تهران و یا سایر استانها پرداخته
میشود؛ از این میان تاکنون وضعیت پرداخت مالیات
تنها  4شرکت اصالح شــده و محل پرداخت مالیات
مابقی در سایر استانهاست؛ تالش ما در استان باید
برای افزایش ظرفیت قانونی قانون مالیاتی باشــد تا
پروندهاینشرکتهابهخراسانرضویبرگردد.
در ادامه ،احسان قاضی زاده هاشمی ،عضو مجمع
نمایندگان استان در اینباره گفت :برای این موضوع
حکم سریع داده شده و سازمان مالیاتی مکلف است
دفاتر شرکتهای وابسته خود را به استانها منتقل
کند؛بااینحالشرکتهایایرانخودروخراسانوگاز
خانگیران هنوز تمام مالیاتشان را در تهران میپردازند
وبااینکهدفاترعملیاتیاینشرکتهادراستاناست،
برایگازخانگیران120میلیاردتومانبرگهتشخیص
مالیاتی در مرکز صادر شده است .این موضوع درباره
شــرکتهای کوچکتر هم صدق میکنــد و دهها
شرکت هستند که دفاتر اصلی شان در تهران است
ومالیاتیدرخراسانرضویپرداختنمیکنند.البته
امیدواریم با تغییر و تحولی که در سازمان مالیاتی رخ
داده،ایندفاتربهاستانمنتقلشود.
رضا جمشیدی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی خراسان رضوی هم گفت :در الیحه بودجه 98

این حکم تکرار شده و بحث پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده شــرکتها در استان محل فعالیتشان بسیار
موثر اســت؛ سهم خراســان رضوی در مالیاتهای
کشور  3.7درصد است و شاید عدم شفافیت میزان
پرداخت مالیات همه شــرکتهای مستقر در این
استانباعثعدماجرایاینقانونمیشود.
حســن حســینی ،رئیس خانه صنعت ،معدن و
تجارت خراســان رضوی نیز در خصوص دستور کار
نخست این نشســت گفت :یکی از راههای رسیدن
به توســعه متوازن ،تفویض اختیارات اســت .بحث
ماده  251مکرر مربوط به سال  96است و ما در سال
جاری شــاهدیم با توجه به کاهش ارزش پول ملی،
دستگاههای مالیاتی مطالباتشان از مودیان بیشتر
خواهد بود و من درخواست برداشتن سقف تفویضی
را دارم.
اماعلیشریعتیمقدم،رئیسکمیسیونکشاورزی
و آب اتاق مشهد که ریاســت هیات مدیره شهرک
صنعتی توس را برعهــده دارد ،از عــدم انتفاع این
شهرک صنعتی از مالیاتهای پرداختی سخن گفت
و اظهار کرد :با اینکه این شهرک که یکی از قطبهای
صنعت کشور است ،بیشترین مالیات بر ارزش افزوده
و درصــد باالیــی از مالیات بر عملکــرد را پرداخت
میکنــد ،اما واحدهــای آن از نتایــج مالیات دهی
منتفع نمیشوند و بهتر است آثار این پرداخت مالیات
دیدهشود.
محمدحسین روشنک ،رئیس کمیسیون تجارت
اتاق مشــهد هم بر جلوگیری از اجرای سختگیرانه
قوانین تاکید و اظهار کرد :قوانین سختگیرانه بخش
خصوصی را اذیت میکند .باید از مودیان بپرســیم
که چرا دفاتر خود را به تهران میبرند؟ این شــاید به
دلیل سختگیری در استان است .این مشکلی است
که ما در تمام بخشــنامه ها داریــم .وی افزود :چرا
اینجا نمیتوانیم تسهیالت بگیریم و در جایی دیگر
تسهیالت به راحتی پرداخت میشــود؟ دلیل این
موضوع این اســت که اقتصاد ما در اســتان دولتی و
خصولتی نیست و بانکها جرات کار کردن با صنایع
راندارند.
رئیس دبیرخانه شورایگفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراســان رضوی در جمع بندی مباحث
مربوط به دو دستور کار گفت :طبق بررسی های ما در
ماده251مکررقانونمالیاتهایمستقیم،بهتراست
افزایش سقف اختیارات را پلکانی پیش برویم و سقف
اختیارات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به دو برابر
افزایش یابــد .وی درباره بند ه تبصره 6قانون بودجه
تصریح کرد :با توجه به مشورت با کارشناسان خبره
دولتی و بخش خصوصــی ،در اجرای این بند قانونی
دچار مشکل هســتیم ،الزم اســت تا زمان اجرایی
شدن این قانون ،مالیاتهای پرداختی شرکتهای

خراســانی در تهران ،به عنوان ســهم این استان از
مالیاتکشورلحاظشود.
لبافی از موضوع مــاده  37قانون تامین اجتماعی
به عنوان یکــی از موانع واگذاری واحدهای تملیکی
بانکها نام برد و گفت :در اســتان خراســان رضوی
 381واحد در تملک بانکها هستند که  113واحد
از این تعداد تولیدی 221،واحد مســکونی و تجاری
و بقیه مربوط به ســایر حوزه ها اســت .اما مجموع
واحدها حدود 6هزار میلیارد تومان سرمایه را به خود
اختصاص میدهند که همه آنها غیرفعال نیستند.
بنابراین ظرفیت بســیار خوبی در استان مهیاست
و سیســتم بانکی هم آماده واگذاری آنهاســت .وی
تصریح کرد :یکی از موانع واگذاری این واحدها ماده
 37قانون تامین اجتماعی است؛ طبق این ماده برای
هرگونه نقل و انتقال و اجاره و ...به هر شکلی باید ابتدا
محاسبات بیمه ای صورت بگیرد؛ به همین منظور
تامین اجتماعی از اداره کل مالیاتی درخواست ارائه
آمار و ارقام را میکند امــا اداره مالیاتی نمیتواند به
لحاظقانونیاعدادوارقاممشتریرابهتامیناجتماعی
بدهد .لذا این واحدها بالتکلیف مانده اند و برخالف
اینکهدردنیاواحدهایتولیدیروزانه19ونیمساعت
کار میکنند ،در کشور ما 5ونیم ساعت با  30درصد
ظرفیت اداره میشوند .ما در دبیرخانه شورا برای حل
این مشکل با تامین اجتماعی مذاکراتی کردیم و در
دو بند توافقاتی صــورت گرفت اما در یک بند توافق
نشد.
نظــام خیرآبادی ،مدیرکل تامیــن اجتماعی نیز
در این خصوص گفت :ما در محاســبه میزان بدهی
شــرکتها و کارخانجاتی که دفاتر دارند ،مشکلی
نداریم؛ آنچه بانکها با آن مشکل دارند ،شرکتهایی
اســت که دفاتر ندارند و یا مالکشان نیست .برای این
واحدها ،نخستین مشکل تعیین میزان بدهی است و
دومینمسالهایناستکهقوانینیبرایوضعیتفوق
العاده نداریم .وی تاکید کرد :ما باید همچون بسیاری
از کشورها قوانینی به حالت فوق العاده داشته باشیم؛
برای اینگونه مشــکالت قوانین عــادی نمیتواند
اثرگذار باشــد زیرا گاهی بدهی کارگاههای کوچک
شایددو تا سهبرابر ملکباشد.
لبافیدرتوضیحپیشنهاداتدبیرخانهبرایرفعاین
مشــکل گفت :در مواقعی که انتقال گیرنده و انتقال
دهنــده توافقی انجام داده که به هنــگام واگذاری و
بهره بــرداری واحد ،امکان پرداخت مطالبات تامین
اجتماعی با راه اندازی واحد و بهره برداری به صورت
اقساطوتوافقصورتگیرد،تامیناجتماعیپیرامون
توافق مساعدت های الزم را به عمل آورد و در مواقعی
که بنگاه اقتصادی به صــورت مکتوب تقاضای اخذ
صورتهــای مالی از اداره کل مالیاتی اســتان برای
ارائه به تامیــن اجتماعی را کند ،اداره کل مالیاتی در
این خصوص مســاعدت هــای الزم را به عمل آورد.
وی ادامــه داد :همچنین به منظور ایجاد مزیت های
الزم برای واگذاری و فعال کــردن واحدهایی که در
تملک بانک ها قرار دارنــد ،به میزانی که بانک ها در
فرایند واگذاریها تســهیل کرده اند و در ســنوات
 ۱۰تا  ۱۵ســال و پیش پرداخت  ۵تــا  ۱۰درصد به
قیمت کارشناسی روز تغییر داده اند ،سازمان تامین
اجتماعی نیز برای تسهیل در واگذاری این واحدها به
همیننسبت مساعدتکند.
رئیس دبیرخانه شــورای گفــت و گوی دولت و
بخشخصوصیاستانهمچنیندرتبیینمصوبات
وپیشنهاداتتوافقشدهدبیرخانهدرخصوصقانون
مشوقهای ســرمایهگذاری خارجی کارگزاریها
گفت:پیشنهاداتدردوقالباستفادهازظرفیتهاو
اختیاراتقانونیدروناستانیواخذمجوزملیوبعد
ازاصالحقوانینومقرراتودستورالعملهایذیربط
ارائهمیشودتاباتصویبشورایگفتوگویدولتو
بخشخصوصیزمینهالزمبرایایجادظرفیتهای
موثرتر ایجاد شود؛ در زمینه استفاده از ظرفیتها و
اختیاراتقانونیدراستانمیتوانبهفقدانطرحها
و پروژههای کارشناسی شده و آماده سرمایهگذاری
برای معرفی به ســرمایهگذاران خارجی اشاره کرد
که در این زمینه مقرر شــد عالوه بر دستگاه های
صنعتمعدنوتجارتوجهادکشاورزیدستگاهها
و ســازمانهایی که صادرکننده مجوز هســتند و
اثرگذاری در حوزه سرمایه گذاران خارجی دارند نیز
طرحهایی را با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی
مرکز خدمات ســرمایه گذاری و بخش خصوصی
تهیه کنند و بــه مرکز خدمات ســرمایه گذاری
ارائه دهند.
سایر پیشنهادات دبیرخانه در خصوص این دستور
کار نیز به تصویب شورایگفتوگوی دولت و بخش
خصوصیخراسانرضویرسید.

قاضیزادههاشمی:
شرکتهای ایران خودرو خراسان و
گاز خانگیران هنوز تمام مالیاتشان را
در تهران میپردازند و با اینکه دفاتر
عملیاتی این شرکتها در استان
است ،برای گاز خانگیران  120میلیارد
تومان برگه تشخیص مالیاتی در مرکز
صادر شده است

دو شنبه  6اسفندماه 1397

zاتاقمشهدومسوولیتاجتماعی

دغدغه مسوولیت های اجتماعی کارآفرینان ایرانی
موضوع تازه ای نیســت و به درازای تاریخ این کشــور
ســاخت کاروانسراها  ،مدارس  ،مســاجد  ،ابنیه ،چاه و
آبند گرفته تا کمک به نیازمندان وســاخت ســرپناه و
کمک به ســازمان های خیریه اقدامی مستمر به شمار
می رفته است .خراسان بزرگ نیز با توجه به وجود بارگاه
معنوی و پر برکت ثامن الحج (ع) پیشتاز نیکوکاری و
نیک اندیشی بوده که بخش مهمی از گذشته تاکنون به
عهده کارآفرینان نوع دوست و با ایمان می باشد  .جمع
کثیری از این نیکوکاران عضو اتاق مشــهد بوده که به
تنهایی و با صالحدید خود به اشکال مختلف اقدام می
کردندوعالقمندبهارایهاینخدماتدرقالبکمکهای
هدفمند ودرون زا بوده بنابراین پیشــنهاد آنها به هیت
رییسهبرایتاسیستشکیالتیمنجربهاتخاذتصمیمی
راهبردی شــد .از ســال  1389به همت دکتر محمد
نهاوندیان و مهندس غالمحسین شافعی ،رئیس و نایب
رئیسوقتاتاقایرانوجمعیدیگرازاعضاومدیراناین
اتاق جامعه نیکوکاری ابرار در اتاق ایران تاسیس شد که
ازآنزمانبابسیجفعاالناقتصادینیکاندیشاقدامات
قابل توجهی را در راســتای مسوولیت اجتماعی انجام
داده است.
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گزارش

کارآفرینان خراسان رضوی چگونه به ایفای نقش در حوزه مسئولیتهای اجتماعی میپردازند؟

یاری جامعه یاوری
دست ِ

zماندنازتحصیلسببسرعتگرفتنتوسعهنیافتگیمیشود

یکی دیگــراز اعضای جامعه یاوری خراســان نیز به
دنیای اقتصاد می گوید :مهم ترین و اصلی ترین موضوع
برای گســترش علم ،مدرسه است ،بنابراین باید فضای
آموزشی الزم ساخته شود تا دانش آموزان بتوانند علم
رافراگرفتهودرآیندهبهپیشرفتجامعهکمککنند.
نعمت طائفی می افزایــد :افرادی که نیاز به تحصیل
دارند ،اما از فضای آموزشی به عنوان نخستین نیاز علمی
بی بهره اند ،نمی توانند تحصیــل خود را ادامه داده و در
آیندهدرجامعهموثرباشند.
او جامعه یاوری خراســان را تشکلی موفق در عرصه
ساخت مدارس عنوان و بیان می کند :ماندن از تحصیل
سببسرعتگرفتنتوسعهنیافتگیمیشود.

zضرورت ارائه امکانات به مدارس

یکی دیگر از اعضای جامعه یاوری خراســان اعتقاد
به کار خیر و ســاخت مدارس ،هنرستان و دانشگاه ها را
عاملیبرایکاهشمحرومیتدرکشورواستانمیداند
و اضافه می کند :کمک به دیگران و همدلی و همکاری
بایددرجامعهفراگیرشود.
گلبان با ابراز خرسندی نسبت به فعالیت های جامعه
یاوری ،بیان می کند :به نظر می رســد ،در حال حاضر
مدرسه ســازی کافی اســت ،چون تعداد آن نسبت به
گذشته مناســب اســت ،اما آنچه که اهمیت دارد این
اســت که مدارس نیازمند ارائه امکانات هســتند ،زیرا
اگر امکانات آنها در مناطق کم برخوردار مناســب باشد
حوادثی مانند آتش گرفتن کالس که چند ماه قبل رخ
داد،صورتنمیگیرد.

zاتاق مشهد و جامعه یاوری خراسان

از سال  1392هیات رییسه اتاق مشهد به منظور هم
افزایی و کمک های هوشمندانه فعاالن اقتصادی برای
توانمند ســازی زیر ساختی تصویب کرد تا کمک های
کارآفریناندرچارچوبتشکیالتیقانونمندوثبتشده
هدایت شود .
از آنجا که چنین تشــکیالت خوشــنامی از ســال
1365بوسیله افراد سرشناس و نیکوکاری چون مرحوم
دکتر مجتبی کاشانی  ،مهندس غالمحسین شافعی ،
استاد عثمان محمدپرست ،مرحوم جواد شهرستانی و
سایرافراد نیک اندیش تاسیس شده و خدمات بسیاری
در حوزه مدرسه ســازی  ،خانه ها ی بهداشت ،اورژانس
جادهای و ساخت هنرستان های فنی و کتابخانه انجام
گرفته بود ،با موافقت متقابل هیات رییسه جامعه یاوری
این تشــکیالت از اول دی ماه 1392تحت پوشش اتاق
بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشــاورزی خراسان رضوی
قرار گرفت .این تشکل از سال 65در کشور فعالیت خود
را آغاز کرده و در سال  83جامعه یاوری خراسان رضوی
از جامعه کشوری جدا شــد و تاکنون در حوزه ساخت
مدارس ،هنرســتان ها و حتی حمایــت مالی از دانش
آموزان نخبه در مناطق کــم برخوردار به کار خود ادامه
داده است.
zاجرا و کلنگزنی  548پروژه توسط جامعه یاوری
خراسان

 5دی  85زلزلــه بزرگ چند ریشــتری در بم عالوه
بر اینکه ســبب فوت تعداد زیادی از هموطنانمان شد،
بسیاری از منازل را نیز تخریب کرد ،یادآوری این حادثه
تلخ تنها برای این است که طی این واقعه ،جامعه یاوری
خراسانرضویدسترویدستنگذاشتودرسابقهای
طوالنی که در ساخت مدارس ،خوابگاههای شبانهروزی
دانش آموزی  ،ساخت مراکز فنی و حرفه ای سایر مراکز
خدماتی در مناطق محروم دارد ،هنرســتان  470نفره
دارالفنون توس را با زیربنای تقریبی  3170مترمربع در
سه طبقه با  16کالس درس  30نفره با گنجایش 480
هنرجودراینشهرتاسیسکرد.

علی دادور  :سال  83جامعه یاوری
خراسان مستقل شد از آن زمان تا کنون   
عالوه بر ساخت مدرسه و خوابگاه شبانه
روزی در حوزه ساخت مرکز بهداشت
روستایی ،اورژانس جاده ای  ،آزاد کردن
زندانیان دیه  ،ساخت کتابخانه و حامی
تحصیلی اقدامات قابل توجهی به همت
کارآفرینان و خیر اندیشان انجام شد

جمله تامین داروی بیماران نیازمند ،ساخت اورژانس یا
درمانگاه و مواردی از این دست نیز اقدام کرده تا در کشور
واستانودررفعمشکالتتاثیرگذارباشد.
او بیان می کند :مــن در همه بخش هایی که جامعه
یاوری احســاس نیاز کند تا جایی که در توانم باشــد
کمک می کنم و فرقی نمی کند ساخت درمانگاه باشد
یاحمایتازتحصیلدانشآموزاندرمناطقمحروم.

zخاطرات تلخ و شیرین

دنیایاقتصاد-مسئولیتاجتماعیولزومتوجهبهآندرسازمانهاونهادهایمختلفبرکسیپوشدهنیست.بسیاریازبزرگان
مریمنخعیسعدآباد
خبرنگار
وصاحبنظرانبراینموضوعاتفاقنظردارندودستیابیبهرشدوتوسعهدرسازمانها وبنگاههارادرگروایفایمسئولیتهای
اجتماعی میدانند .با نگاهی به وضعیت جهان درمییابیم که انسان امروز در معرض هجوم انواع بحرانهای زیست محیطی روزگار میگذراند .تغییرات
جهانی وضعیت جوی نشان از بزرگترین چالشهای زیست محیطی در آیندهای نهچندان دور دارد.تأمین مسایل رفاهی ،معیشتی و امنیتی میلیاردها
انسان در سراسر جهان از جمله دغدغههایی هستند که توسط جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته شدهاند .امروزه الزم است تا حدی از رویکردهای
صرف ًابازارمحورومتمرکزبرتوسعهبازارهایمالیفاصلهگرفتهوخطمشیهاییرامکمل آنکنیمکهدغدغههایاجتماعیراموردتوجهقرارمیدهند.
اهمیتتوجهبهمسئولیتهایاجتماعیسازمانهاوتشکلهابهحدیرسیدهاستکههماکنونبهعنوانیکیازمؤلفههاوشاخصهایاصلیسنجش
ورتبهبندیبنگاههایبرتربرآوردمیشود.
در حادثه تلخ غرب کشــور و جــان باختن تعدادی
از هموطنان نیز ،جامعــه یاوری تالش خــود را برای
جمعآوری و ارســال کمکهای نقدی و غیرنقدی به کار
بست.،

zساختهنرستانتکمیلکنندهراه

مدیرعامل جامعهیاوریخراسانبهاهدافاینتشکل
تاکید دارد و می گوید :مدرسه سازی که سبب رشد علم
در استان و کشور می شود ،مهم ترین هدف این جامعه
است.
علیدادوربااشارهبهاینکهبههمت آقایانغالمحسین
شافعی و مجتبی کاشانی بنای جامعه یاوری نهاده شد،
درپاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این تشکل در دیگر
استان ها نیز فعال است یا تنها در خراسان فعالیت دارد،
بیان می کند :از سال 65که جامعه یاوری کشور تاسیس
شده بود با توجه به ظرفیت ها و نیاز خراسان به مدرسه
ســازی ،ســال 83جامعه یاوری خراسان مستقل شد
از آن زمان تا کنون عالوه بر ســاخت مدرسه و خوابگاه
شبانه روزی در حوزه ساخت مرکز بهداشت روستایی،
اورژانس جــاده ای  ،آزاد کردن زندانیان دیه  ،ســاخت
کتابخانهوحامیتحصیلیاقداماتقابلتوجهیبههمت

کارآفرینان و خیر اندیشان انجام شد .از سوی دیگرپس
از ساخت تعداد مشخصی مدرسه به این نتیجه رسیدیم
که شمار فارغ التحصیالن بیکار در خراسان بسیار است،
بنابراین به این فکر افتادیم که هنرستان بسازیم با این
هدف که دانش آمــوزان مهارت های مختلف و نیاز روز
کشورواستانرافراگیرند.
مدیرعامل جامعه یاوری خراســان بــه یکی دیگر از
فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی این تشکل اشاره
و بیان می کند :با توجه به شــرایط اقتصادی موجود در
کشــور ،به فکر افتادیم از طریق ایجاد شبکه شناسایی
دانش آموزان با هــوش باال در مناطق کــم برخوردار
خراســان از این افراد حمایت کنیم ،زیرا آنها نیز آینده
ســازان استان و کشور هســتند و با حمایت می توانند
توانمندشدهوآیندهخوبیبرایاستانوایرانرقمبزنند.
دادور در پاسخ به ســئوالی درخصوص تعداد اعضای
اینجامعهیادآورمیشود:درگذشتهتعداداعضابه400
نفر می رســید ،اما با توجه به مشکالت اقتصادی تعداد
اعضایاینتشکلکمترشدهاست.
zمسئولیتهایاجتماعیابعادمختلفیدارد

عضو جامعه یاوری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه

همه فعاالن عرصه صنعت و همه اقشــار تا جایی که در
توان دارند باید به انجام مسئولیت های اجتماعی توجه
کنند ،می گوید :این مســئولیت ها ابعاد مختلفی دارد،
همچنیناینموضوعمیتواندهمبرایمادرحالحاضر
وهمبرایآیندگانفرهنگسازیشود.
مجید محمــدزاده کار آفرین نیم نگاهی به وضعیت
انجاممسئولیتهایاجتماعیدرجهانداردواضافهمی
کند:جالباستبدانیدافراددرکشورهایمختلفبسته
بهاجرایاینمسئولیترتبهبندیمیشوند.
محیط زیست یکی از موضوعاتی است که می تواند در
زمره مسئولیت اجتماعی قرار بگیرد ،جامعه یاوری نیز
یکی از مسئولیت های اجتماعی محسوب می شود که
سببشدهکارآفرینانجذبآنشوند.
عضو جامعه یــاوری خراســان رضوی با اشــاره به
مشکالتموجوددرجامعه،بهایننکتهتاکیدداردکهدر
ابتدافعالیتهایجامعهیاوریساختمدرسهومواردی
از این دســت بود ،اما اکنون مواردی همچون کمک به
تحصیل دانش آموزان نیز در دستور کار آن قرار گرفته
است.
محمدزاده می گوید :امروز جامعه یاوری اقداماتی از

در سایت جامعه یاوری ()http://yavari-soc.ir
ودر بخشی از خاطرات غالمحسین شافعی مطالبی تلخ
از محرومیت ها و در عین حال امید به آینده آمده است:
با توســعه فعاليتهاي جامعه ياوری و بي نياز شــدن
خيلي از روستاها از مدرسه ساخت خوابگاههاي شبانه
روزي مردمي آغاز شد .بســياري از بچه ها ديگر ترك
تحصيل نكردند و خوابگاههاي شبانه جامعه یاوری ما
من خوبي براي آنان شــد  ،ازهمه مهمتر مي توانستند
از حداقل غذاي ســالمي برخوردار شوند  .ساخت اين
خوابگاهها ســطح تحصيالت روستاهاي كوچك را كه
تنهايكدبستانداشتندباالبرد.دادنبورسيهتحصيلي
در دستور كار جامعه ياوري قرار گرفت و در حال حاضر
از دورافتاده ترين روســتاهاي جنوب خراســان فارغ
التحصيلدانشگاهداريمكهجامعهياوريدراشتغالآنها
بعدازتحصيلنيزتالشميكند.
هفت يا هشت سال پيش بود كه زلزله قائن بيرحمانه
زير كوه قائن را غربال كرد  .كاشــاني سراسيمه خود را
به زير كوه قائن رســاند به سراغ بچه هاي جامعه ياوري
رفت وبســياري از آنها را نيافت اما خيلي عجيب بود كه
تمام مدرسه هاي جامعه ياوري در روستاها كامال سالم
مانده بودند و هيچ مدرســه اي از جامعه ياوري آسيب
نديده بود.

با توجه به شرایط اقتصادی موجود در
کشور ،به فکر افتادیم از طریق ایجاد
شبکه شناسایی دانش آموزان با هوش
باال در مناطق کم برخوردار خراسان
از این افراد حمایت کنیم ،زیرا آنها نیز
آینده سازان استان و کشور هستند و با
حمایت می توانند توانمند شده و آینده
خوبی برای استان و ایران رقم بزنند

 47پروژهعمرانیدرشهرکهایصنعتیخراسانرضویاجراشد

ایرنا -مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
گفت :از ابتدای امســال تاکنون  47پروژه عمرانی با هزینه 185
میلیارد ریال در شــهرکها و نواحی صنعتی این اســتان اجرا
شدهاست.
مسعود مهدیزاده مقدم در نشســت کارگروه اقتصاد
مقاومتی و کارآفرینی شــرکت شهرکهای صنعتی
خراســان رضوی افزود :این پروژه ها در حوزه برق ،راه و
ابنیه ،روشنایی ،آبرســانی و مخابرات برای صنعتگران
تعریف شــده و مورد بهره برداری قــرار گرفته اند .وی
تکمیلوتوسعهمتوازنزیرساختهایعمرانیدرشهرکهاونواحیصنعتیو
تقویتابزارهایحمایتیازصنایعکوچکراوظیفهاصلیشرکتشهرکهای
صنعتیذکروبیانکرد:باتمهیداینمواردامنیتحضورسرمایهگذارانبرای
ساخت و راه اندازی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری صنعتی در راستای
تولیدملیواشتغالمولدمهیامیشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی شمار واحدهای
صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان را دو هزار و 569واحد

اعــام و بیان کرد :در مجمــوع 43درصد واحدهای صنعتــی 23،درصد
سرمایه گذاری صنعتی و  39درصد اشــتغال صنعتی خراسان رضوی در
حوزه شهرکها و نواحی صنعتی است .مهدیزاده سهم شرکت شهرکهای
صنعتی خراســان رضوی از کل آب صنعتی استان را 14صدم درصد اعالم
کرد و افزود :این شــرکت به ازای برخورداری هر یک لیتر بر ثانیه آب ،برای
 83نفراشتغالایجادکردهدرحالیکهمتوسطکشوریاینشاخص 55نفر
است .وی همچنین ظرفیت تامین گاز را در شهرکهای صنعتی خراسان
رضوی 500هزارمترمکعبدرساعتاعالموبیانکرد:هماینک 34شهرک
صنعتی از گاز برخوردارند و 22شهرک مجهز به فیبرنوری هستند .تا پایان
امسال شهرکهای دارای گاز به  37شهرک و شهرکهای دارای فیبرنوری
به 28شهرکتاپایانسالمیرسد.مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتی
خراسان رضوی افزود :این شرکت به ازای واگذاری هر هکتار زمین به واحد
صنعتی ،برای 54نفر شــغل ایجاد کرده در حالی که متوسط کشوری این
شاخص  42نفر است .شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به ازای
دریافت هر یک مگاوات برق برای  116نفر شــغل ایجاد کرده در حالی که
متوسطکشوریدراینزمینه 95نفراست.

دنیایاقتصاد-بستهپیشنهاداتواصالحات
قانونی شــورایگفتوگوی دولت و بخش
خصوصیخراسانرضوی،بامحوریتقوانین
و مقررات مخل کســب و کار در حوزههای
بانکی ،مالیاتی ،ســرمایه گذاری و ...که به

استناد نظرات تشکل های بخش خصوصی و نهادهای دولتی
مرتبطجمعبندیشدهبود،بهوزیراقتصادوداراییارائهشد.
علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه این شورا درگفتوگو با خبرنگار
ما ضمن اعالم این مطلب ،عنوان کرد :مجموعه ای از مســائلی که به
نوعی با حوزه فعالیت وزارت اقتصادی مرتبط بود ،استخراج شد و در

قالببستهایجامعبهانضمامپیشنهاداتاصالحیاینشورا،بهفرهاد
دژپسندوزیراقتصادکهمیهمان جلسهشورایگفتوگویاستانبود،
ارائه شد.همچنین روندبررسیبسته مذکور را از طریق اداراتکل امور
مالیاتیواقتصادوداراییاستان،دروزارتخانهمربوطهپیگیریخواهیم
کرد .وی به کلیات این بســته پیشنهادی اشاره و بیان کرد :مجموعه

مدیرکلهماهنگیاموراقتصادیاستانداری
خراسان رضوی خبر داد

تعدادمعینهایاقتصادمقاومتی
به عدد 100خواهد رسید

دنیای اقتصاد -علیرضا رزم حسینی،
استاندار خراسان رضوی از ابتدای
حضور خود در این استان به گونهای
سخن گفته که نشان میدهد داعیه
تحقق اقتصاد مقاومتی در نقاط دور
و نزدیک استان را دارد و برای تحقق این امر شروع
به تعیین بنگاههای اقتصادی و برخی از تشکلها به
عنوان معین اقتصاد مقاومتی کرده اســت اما برای
خیلیها این سوال باقی است که نقش معین اقتصادی
چیست و قرار است چه اقداماتی انجام دهند؟
اســتاندار خراســان رضوی در همــان آغازین روزهای
حضورش در این اســتان ،مفهومــی تحت عنوان «مثلث
توســعه اقتصادی خراسان رضوی» را ارائه کرد و در قاعده
آن «بخش خصوصی» را نشــاند .او کارگزاران حکومتی و
نمایندگان مجلس را نیز به عنوان دیگر اضالع این مثلث
تعریف کرد و در نهایت ،ائمه جمعه و نقش نظارتی آن ها را
در مرکز این مثلث قرار داد.
در کنار این ها ،موضوع مشخص شدن  12منطقه اقتصاد
مقاومتی در  12حوزه انتخابیه خراسان رضوی را مطرح و
اعالم کرد معینهای اقتصادی نقش اصلی مدیریت اقتصاد
این مناطق را برعهده خواهند داشت.
در هفتههای اخیر 16معین اقتصادی برای استان مشخص
شده و تفاهم نامه این موضوع بین آنها و استاندار به امضا
رســیده است؛ شهرداری ،آســتان قدس رضوی ،برخی از
بانکها و شرکتها و مجموعههای تولیدی به عنوان معین
معرفی شــدهاند و اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم طی
تفاهم نامهای به عنوان معین اقتصاد مقاومتی منطقه گناباد
معرفی شد.
برای روشن شدن نقش و وظایفی که معینهای اقتصاد
مقاومتی قرار اســت ایفا کنند و تشریح چند و چون این
کار به سراغ مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی میرویم.
zبرنامهایبامحوریتآموزشوتوانمندسازیمردمومسئوالن

رســولیان در اینباره میگوید :این نگاه در استان ما هم
پیاده میشود؛ بر اساس تعریف مناطق و تعیین معین های
اقتصاد مقاومتی ،محوریت بخش را طبق توانمندســازی
محلی به شرکت های توانمند و دارای ایده می دهیم؛ ابتدا
منطقه را به صورت علمی شناسایی می کنیم و با مطالعات
قدیمی تلفیق می کنیم و با برگزاری دوره های آموزشی برای
فرمانداران و بخشداران ،آن ها را با معین اقتصادی هماهنگ
و همراه می کنیم .سپس به سراغ آموزش مردم می رویم
و براساس ظرفیت مناطق مختلف در حوزه کشاورزی ،به
مردم میگوییم چطور محصوالت را کشــت کنند تا توان
اقتصادی آن ها افزایش یابد.
وی با تاکید بر لزوم ایفای نقش دســتگاه های اجرایی و
استفاده از ظرفیت آن ها در همراهی با معین اقتصاد مقاومتی
اظهار میکند :ما معتقدیم در خراســان پول و سرمایه در
دســت مردم به وفور وجود دارد و آن ها باید جایی را پیدا
کنند که اعتماد داشته باشند و روشی باشد که پول شان
از بین نرود.
پیش از این ،صندوق هایی در قالب های مختلف ایجاد
شــده و ما با اســتفاده از ظرفیت معین ها صندوق ها را
توانمندتر می کنیم و آن ها را در استان گسترش می دهیم .از
طرفی ،در استانداری برای صندوق ها پروژه تعریف می کنیم.
رســولیان تصریح میکند :ما معتقدیم با علمی شــدن
بســیاری از کارهایی که کشاورزان انجام می دهند ،درآمد
اقتصادی بیشتری برای آن ها به وجود خواهد آمد؛ همان
طور که در کالت دامداری علمی شده و درآمد را باال برده
و در بخش انرژی خورشــیدی و ...هم سود خوبی نصیب
سرمایه گذاران شده است.
وی بــا بیان اینکه در وهله اول نگاه به معینها کمک و
ایجاد توسعه اقتصادی است ،توضیح میدهد :شرکتهایی
که در این زمینه انتخاب کردهایم ،نیاز مالی ندارند؛ بانک ها،
شهرداری ،آستان قدس رضوی و شرکت های بزرگ مثل
ســنگان و فوالد خراسان و اتاق بازرگانی نام های معتبری
هســتند که خود در حال کار هستند و توانمندسازی در
محالت به نفع آنها خواهد بود.
zافزایش تعداد معینهای استان

رئیسدبیرخانهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضویخبرداد

ارائهبست هپیشنهادیشورابهوزیراقتصاد

خبر

ای از قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزههای بانکی ،مالیاتی،
ســرمایه گذاری و ...جمع آوری شده است .مبنای تهیه این قوانین،
تشکلهایبخشخصوصیودستگاههایدولتیمتولیبودهاست.در
جلسه ای که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد ،وی قول پیگیری آن ها را
دادومانیزدردبیرخانهشورا،مجدانهپیگیراینبحثهستیم.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان
رضوی درباره نقش آفرینی اتاق بازرگانی به عنوان یکی از
معین های اقتصاد مقاومتی استان میگوید :اتاق به دنبال
ایفای مسئولیت اجتماعی این کار را انجام میدهد و قبال
هم چنین کاری را در یکی از روستاهای قائنات انجام داده
و آقای شافعی با علم به این موضوع و تجربه ای که داشته
وارد این کار شده است .وی اضافه میکند :ما در استانداری
شیوه نامه مشخصی براساس تجارب گذشته برای ایفای نقش
معیــن ها تدوین می کنیم و به آن ها و فرمانداران تقدیم
میکنیم .همچنین یک نهاد اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهیم
کرد و نقش ائمه جمعه ،کارگزاران و معین ها را در آن نهاد
تعیین می کنیم تا مسیر کار مشخص شود.
رسولیان یادآور میشود :طرح تعیین معین های اقتصادی
چند هفته است که مطرح شده و تاکنون  13معین مشخص
شده اند .ما کار را شروع کرده ایم اما با توجه به اینکه این کار
نیازمند سه ماه شناسایی و شش ماه آموزش است ،حداقل
نه ماه زمان می برد تا عملیاتی شود.
وی تاکید میکند :تعیین تنها یک معین برای هر یک از12
منطقه اقتصاد مقاومتی کافی نیست و هر شهرستان حداقل
 5معین خواهد داشت و تالش می کنیم تعداد معینهای
استان به عدد  100برسد.

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com
یادداشت

زیستخاوررامیتوانایمنکرد

ادامه از صفحه اول
تعداد ساختمانهایی که امکان ارتقای ایمنی را دارند در مشهد کم
نیست،میتواناینمقولهرابهبهترینشکلممکنباانجامپروژههای
مطالعاتیارتقادادوبهروزرسانیکرد.
بایدپذیرفتکهرخدادنحادثهبهخصوصآتشسوزیبرایهمه
ساختمانهاییکهبهایمنیتوجهنکنند،پیشمیآید،بنابرایناین
موضوع ارتباطی به جدید یا قدیمی بودن ساختمان ندارد ،به عنوان
مثال،وقتیآتشسوزیدربرجسلماناتفاقافتاد،اینسئوالمطرح
شدکهاینبرجکهبهتازگیساختهشده،چرابایدبهاینصورتمورد
آتش سوزی قرار گیرد؟ پاسخ این سئوال عدم توجه به نکات ایمنی
است ،زیرا این مقوله اصولی دارد که باید در همه ساختمان ها مورد
توجهقرارگیرد.
توجهبهاصولایمنیدرساختمانهایجدیدالتاسیسیاتازهساز
یا در حال ساخت نیز از همیت ویژه ای برخوردار است ،زیرا با توجه به
شرایط امروز جامعه و سرعت در زندگی مردم ،ممکن است حوادث
غیرمترقبه ای برای افراد به دلیل عدم توجه به محیط اطراف ایجاد
شود،بهعنوانمثالیکیازنکاتیکهدرساختساختمانهایجدید
یا در حال ســاخت باید مورد توجه قرار بگیرد ،ساخت راه پله های
عریض است ،یا اســتفاده از مصالحی که در صورت رخ دادن حادثه
آسیبیبهافرادواردنکند.
به نظر می رسد حلقه مفقوده نبود ایمنی در همه ساختمان های
غیردولتی ،عدم نظارت مناسب مسئوالن و در پی آن نبود جریمه
هایمشخصیاسنگیناست،زیرااگرنظارتهاشدتبگیردوهمه
دســتگاه ها با اجبار دولتی وارد عمل شوند ،بخش خصوصی نیز به
ارتقایایمنیدرمجتمعهایتجاریوهتلهاتوجهمیکند.
*عضوهیأتعلمیگروهمعماریدانشگاهآزاد

یادداشت

«خستگیتصمیم»چیست؟
و چگونه از آن در امان باشیم؟ (بخش دوم)
* رامين طيبى

چهکنیم؟
 -1وقتــی از «مــارک زاکربــرگ» بنیانگذار و
مدیر فیسبوک پرسیدند چرا همیشه یکنوع
تیشرت میپوشی پاســخ داد :نمیخواهم هر
روز صبح درگیر تصمیمگیــری درباره اینکه
کدام لباس را بپوشم ،شــوم .او با اینکار در واقع ،یکی از تصمیمات
صبحگاهیاشراحذفوانرژیآنرابرایتصمیمگیریهایمهمتر
کاری،ذخیرهمیکند.
خانم «آنگال مــرکل» صدر اعظم آلمان هم از این روش اســتفاده
میکنــد و اکثرا ًیکنــوع لباس میپوشــد« .اســتیو جابز» نیز
همینگونهبود.
برای اینکه «خستگی تصمیم» دیرتر رخ بدهد ،تا حد امکان خود را
درمعرضتصمیمگیریهایکماهمیتقرارندهیم.راهشایناست
که دربــاره برخی چیزها ،یک تصمیم ثابت بگیریم .بهعنوان مثال،
بهجای اینکه هر روز تصمیم بگیریم امروز چه غذایی درست کنیم،
یکبرنامهیهفتگییاماهانهتدوینکنیموازقیدتصمیماتروزمره
خالصشویموانرژیمغزمانراذخیرهکنیم.
یا یک مدیر میتواند جلســات خود را فقط در روزهای چهارشنبه
برگزار کند و هر که از او وقت بخواهد ،بهجای اینکه فکر کند و درباره
زمانجلسهبااوتصمیمبگیرد،روزچهارشنبهرابااووعدهکند.یایک
پدر روز خاصی را در هفته ،برای بیرون بردن بچهها در نظر بگیرد و....
(هر کسی میتواند به فراخور زندگیاش ،چند مورد را مشمول یک
تصمیمواحدکندوازتصمیمگیریهایمتعددراحتشود).
 -2تصمیمات مهم را «صبح» بگیریم .یادمان باشد که هر چه از روز
میگذرد،به«خستگیتصمیم»بیشترنزدیکمیشویم.
 -۳وقتی گزینههای قابل انتخاب برای تصمیمگیری زیادتر باشد،
«خستگیتصمیم»نیزبیشترمیشود.
اگربرایخریدکاغذدیواریبهخیابانیکهبورسکاغذدیواریاست
برویم ،در دهها فروشــگاه ،صدها طرح میبینیم و تعدد گزینهها ما
را ســردرگم میکند .در واقع ما بعد از دیدن دهها طرح اولیه ،دچار
«خستگیتصمیم»میشویموبعدازمدتییکیازطرحهارانهازسر
شوقوعالقهکهبهخاطر«خستگیتصمیم»وگریزازادام هاینروند
انتخابمیکنیم.
یکی از راههای مواجههی منطقی با تعدد گزینهها ،این اســت که
بهجایآنکهمث ً
ال ۱۲گزینهرایکجابررسیکنیموبهیکیبرسیم،
آنها را به چند گروه کوچکتر تقســیم کنیم و سه تا سه تا بررسی
کنیمتابهانتخابنهاییبرسیم.
-4وقتیدچار«خستگیتصمیم»هستیم،تصمیمنگیریم؛فرصتی
بهمغزدهیمتاخودرابازسازیکند.
کمی اســتراحت و خوردن اندکــی غذا که گلوکز مغــز را تأمین
کند ،میتواند «خســتگی تصمیم» را کاهش دهد .نیمســاعت
خواب در وســط روز ،میتواند در جلوگیری از خســتگی تصمیم
مؤثرباشد.
 -5انســانهای کمالگرا که میخواهند بهترین خروجی را داشته
باشند،بیشازبقیهدچارخستگیتصمیممیشوند.
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دنیای اقتصاد میزان ایمنی هتلها و مراکز تجاری فرسوده در مشهد را بررسی میکند

نبود قدرت اجرایی شهرداری و آتشنشانی؛ حلقه گم شده ایمنی
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر :شهرداری ها و آتش نشانی ها قدرت اجرایی برای بهبود ایمنی در مراکز فرسوده را ندارند

استانداری و مسکن و شهرســازی را نیز مد نظر
قراردهند.
متاسفانهقوانینتاحدزیادیاجرانمیشودوالبته
این موضوع ممکن است به دالیل مختلف اقتصادی
و اجتماعی باشــد ،از سوی دیگر دستورالعمل های
مربوطبهایمنینیزبهصورتمستمرتغییرمیکند،
چراکهاینمقولههموارهنیازمندبهروزرسانیاست.

zزیستخاورپالسکویدومنشود!

ماجرای جمله « زیســت خاور پالســکوی دوم
نشــود!» که از ســال گذشــته در فضای مجازی و
رسانهها اعالم شد ،این است که طی سه سال اخیر
ابتدا علت مهم آتش سوزی گسترده در برج سلمان
مشهد و بعد آن ســاختمان پالسکو در تهران عدم
توجه به ارتقای ایمنی در این ساختمان ها و پس از
بیاحتیاطیاست.
این را هم بایــد اضافه کرد که به گفته مدیرعامل
آتش نشانی مشهد ،در این شهر حدود 320مجتمع
تجاریوحدود 210هتلوجودداردکهزیستخاور
به عنوان یکی از مجتمع های قدیمی تجاری با 40
سال قدمت بیش از همه نیازمند ارتقا و بهروزرسانی
ایمنیاست.
وقتی درباره میزان ایمنی این مجتمع سراغی از
برخی مغــازه داران می گیرم ،یکی از آنها می گوید:
می دانیم که ایمنی در این مجتمع از شرایط خوبی
برخوردار نیســت ،اما با توجه به گرانی مغازه ها در
مجتمعهایدیگروافزایشقابلتوجهاجارههاامکان
خریدیااجارهمغازهدراماکندیگررانداریم،بنابراین
چارهایجزماندندراینمجتمعوجودندارد.
یکی دیگر از مغازه داران به حضور بســیار زائران
و مجاوران در این مجتمع اشــاره دارد و می افزاید:
به دلیل رونق اقتصــادی در این مجتمع برای مغازه
داران ،از مســئوالن درخواســت می کنیم به جای
حذف صورت مســئله بــه ارتقای ایمنــی در این
مجتمع بیاندیشــند و ما نیز حاضریم در هر کالس
آموزشــی الزم شــرکت کرده یا با مسئوالن آتش
نشــانی برای بهروزرســانی ایمنی در زیست خاور
همکاریکنیم.
zنظارتشدیدبرارتقایایمنیدرهتلهایفرسوده
مشهد

رئیس اتحادیه هتلداران مشهد
درابتداهتلهاراساختمانهای
بین المللی عنوان می کند که
براســاس نیاز و خواسته همه
ملت ها ساخته شــده اند و به
دنیایاقتصادمیگوید:باتوجهبهاینموضوعتفاوتی
در میان های هتل های ایران و کشورهای خارجی از
نظر امکانــات ایمنی وجــود ندارد ،تنهــا باید به
بهروزرسانی این مقوله مهم در این ساختمان ها به
ویژهنوعفرسودهآنپرداخت.
محمد قانعی نســبت به نظارت شدید بر ارتقای
ایمنی در همه هتل های مشهد به ویژه نوع فرسوده
آن که ساالنه انجام می شود ،ابراز خرسندی می کند
و ادامه می دهد :خوشبختانه این نظارت سبب شده

در این شهر حدود  320مجتمع
تجاری و حدود  210هتل وجود
دارد که زیست خاور به عنوان یکی
از مجتمع های قدیمی تجاری با
 40سال قدمت بیش از همه نیازمند
ارتقا و بهروزرسانی ایمنی است

دنیای اقتصاد -اعضــای اتحادیه مرغ
تخمگذار خراســان رضــوی و برخی از
صادرکنندگان در این حوزه در نشســتی
خبری در کانون کارآفرینان این اســتان به
بیان مشکالت خود به ویژه در چند ماه اخیر
پرداختند؛ ممنوعیت صادرات تخم مرغ،
فقدان توازن بین قیمت تولید و نرخ فروش
تخم مــرغ در بــازار و واردات آن ،از جمله
مشکالتی بود که مطرح و نسبت به آن ابراز
ناخرسندی کردند و خواستار اصالح قیمت
تخممرغدرطرحتنظیمبازاروهمچنینرفع
ممنوعیتصادراتمرغوتخممرغشدند.
سیدحسن موســوی ،مدیرعامل اتحادیه مرغ
تخمگذار خراســان رضوی در این نشست گفت:
خراسان رضوی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ در ایران اســت و
هیچمشکلیدرتامیننیازمردمندارد.بااینوجود
درپیافزایشقیمتهاواختصاصنیافتنارزدولتی
به برخی نهاده های پــرورش طیور قیمت تمام
شده تولید تخم مرغ به شــدت باال رفته بطوری
که هم اینک قیمت هــر کیلوگرم تخم مرغ برای
تولیدکنندهبه 72هزارریالرسیدهاست.
وی ادامــه داد :ایــن در شــرایطی اســت که
ســازمان تعزیرات حکومتی هنوز نرخ  53هزار و
 500ریال دو ســال پیش را مالک ارزیابی قیمت
تخم مرغ بــرای تولیدکننده قرار داده اســت .بر
این اساس مرغدار برای فروش هر کیلوگرم تخم

zایمنیوظیفهشهرداریهااست

دنیایاقتصاد-تیرماهسال 95بودکهآتشسوزیدربرجتجاری
مریمنخعیسعدآباد
خبرنگار
سلمان در مشهد ،زنگ خطر را برای سایر مجتمع های تجاری و
ساختمانهای بلندمرتبه این شهر که ایمنی الزم را نداشتند به صدا درآورد؛ پس از آتش
سوزیساختمانپالسکوتهراندردیماههمانسال،خبرهاییدرخصوصهشدارآتش
نشانیمشهدبهمجتمع زیستخاورمنتشرشد؛ اما از آنموقعتاحال کهحدوددوسالو
اندیمیگذرد،میبینیماینمجتمعقدیمیومعروفمشهدهمچنانناایمناست.شاهد
اینامر،سخناناخیرشهردارمنطقه 8مشهددرخصوصهشدارهابهکسبهزیستخاور
درخصوصلزومایمنسازیاینمجتمعاست.شهردارمنطقه 8مشهدماهپیشگفتهبود
از ابتدای سال جاری بیش از 130مکان از موارد سه گانه مدنظر کارشناسان آتشنشانی به
مامعرفیشدهاندتاهرچهزودترنسبتبهرفعنواقصایمنیودریافتگواهیایمنیاقدام
کنندکهدربیناینفهرست 23پاساژمعروف،هتلبزرگوپروژههایمهمدرحالساخت
وجود دارد .حجت فرقانی اواخر بهمن ماه امسال هم گفته ساختمانهای ناایمن منطقه8
در3دستهاماکنعمومیبزرگتجاریومسکونی،اماکناقامتیوساختمانهایمسکونی
ویژهتقسیمبندیمیشوندکهطیبررسیهایصورتگرفتهبالغبر 300ساختمانناایمن
درمنطقه8شناساییشدهوچندساختمانازبین 300ساختمانازوضعیتناایمنبدتری
به خاطر موقعیت مکانی و مراجعه بیشتر شهروندان برخوردارند که زیست خاور ،بازار
قماش ،بازار بلور و حکیم از جمله این ساختمانها هستند ،از راه قانونی برای ایمنسازی
این ساختمانها وارد شدیم .در این گزارش به دنبال بررسی وضعیت ایمنی مراکز تجاری
قدیمی و هتلهای بزرگ مشهد (با تکیه بر زیست خاور و بازارهایی که شهردار منطقه 8
به آنها اشاره کرده) و تالش برای اصالح ناایمنها از سوی شهرداری و و اداره کل مدیریت
بحراناستانهستیم.
عالوه بر اینکه ایمنی در این نوع از ساختمان ها ارتقا
یافته و بهروزرسانی شود ،هتل هایی که به این مقوله
مهمتوجهنمیکنندنیزنتوانندفعالیتخودراادامه
دهندوتعطیلشدهاند.
او به یکی از هتل هایی کــه در اطراف حرم بوده و
چندماهیاستبهدلیلعدمتوجهبهایمنیتعطیل
شده ،اشــاره و اضافه می کند :تالش شده با کمک
سازمان هایی همچون آتش نشــانی در هتلهای
جدیدالتاســیس هم عــاوه بر توجه بــه ایمنی،
اســتانداردهای الزم نیز در ایــن خصوص مد نظر
قراربگیرد.
zشهرداری ها و آتش نشانی ها قدرت اجرایی برای
بهبودایمنیدرمراکزفرسودهراندارند

رئیــس کمیســیون خدمات
شهری ،بهداشــت ،سالمت و
محیط زیست شورای اسالمی
شهر مشهد با اشاره به وظایف
آتش نشانی در رفع حوادث ،می

گوید :دستورالعملی برای تکمیل وظایف شهرداری
در حوزه ارتقا و بهروزرســانی ایمنی از سوی شورای
شهر به آتش نشانی مشهد ارائه شد که براساس آن
اینسازمانبایدبازدیدهایدورهایازمراکزتجاریو
هتلهابهویژهنوعفرسودهآنانجامدهدودرصورتی
که مجتمع یا هتلی بــه ایمنی توجه نکرده بود ،این
موضوع را به مسئوالن مربوطه گزارش دهد و اگر در
بازدید بعدی ماموران آتش نشانی بازهم با تکرار این
موضوع روبه رو شدند ،به آن مسئوالن آن ساختمان
تذکردهند.
محمــد حاجیان شــهری اضافه مــی کند:
متاسفانه شــهرداری ها و آتش نشانی ها قدرت
اجرایــی برای عملی شــدن توجه بــه ایمنی و
بهروزرســانی آن را به مدیران هتــل ها و مراکز
تجاری ،سینماها و ســایر اماکن ندارند ،بنابراین
به نظر می رســد ،الزم اســت کارگروه مدیریت
بحران عالوه بر ارائه قدرت مذکور به شــهرداری
و آتش نشــانی ،همکاری بین دستگاهی میان
ســازمان ها و ارگان هایی از جمله دادســتانی،

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی

نیازیبهوارداتتخممرغنیست

مرغ بین  15هزار تــا  17هزار ریال ضرر می کند.
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی
گفت :افزایش هزینه هــای تولید برای مرغداران
باعث شده چرخه تولید جوجه ریزی تا تولید مرغ
و تخم مرغ از شرایط عادی خارج شود به نحوی که
اکنون دو میلیون قطعه مرغ تخمگذار باید راهی
کشتارگاه شوند .در این شرایط دولت نیز صادرات
مرغ و تخم مرغ را ممنوع کرده و همین باعث ضرر
مرغدارانشدهاست.
موســوی افزود :از سوی دیگر در حالی که هیچ
نیازی به واردات تخم مرغ نیســت دولت طی دو
ماه گذشته مجوز واردات 20هزار تن تخم مرغ کم
کیفیتازترکیهصادرشدهاست.یکیازرسالتهای
مهم «شــرکت پشــتیبانی امور دام» حمایت از
صنعت دام و طیور است اما از زمانی که مسئولیت
تنظیمبازاربرعهدهوزارت صنعت ،معدنو تجارت
گذاشته شد این شرکت عمال رســالت خود را از
دســت داد .وزارت جهاد کشاورزی نیز در تنظیم
بازارنقشخودراایفانمیکند.
مشــکل در عرضه تخم مرغ و بیکاری کارگران
سیدمهدیسعیدموسوی ،یکیازصادرکنندگان
مــرغ و تخم مــرغ نیــز در این نشســت گفت:
ســال 1394به میزان  100هزار تن تخم مرغ از

ایران صادر شــد و دولت در همان زمان اعالم کرد
که اگر روزی ناگزیر به واردات تخم مرغ شــدیم
هیچگاه مانع از صادرات تخم مرغ نخواهیم شــد.
اما هم اینــک در پی ممنوعیت صادرات این اقالم
سرمایه صادرکنندگان در انبارها بلوکه شده است.
وی افزود :هم اینک هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار
 150هزار ریال به فروش می رســد و عرضه تخم
مرغدچارمشکلشدهاست.
اگر به مشکالت این بخش توجهی نشود چند
ماهدیگرتخممرغنیزبهسرنوشتمرغدچارشدهو
بسیاریازمرغدارانرامجبوربهتعطیلیواحدهای
خود می کند .سید هادی مظلومان ،عضو اتحادیه
مرغ تخمگذار خراسان رضوی نیز گفت :سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی نرخ هر
کیلوگرم تخم مرغ را  78هزار ریال اعالم می کند
در حالی که از مرغداران به نرخ هر کیلو  56هزار تا
 60هزار ریال خریداری می شود.
وی افــزود :نرخهایی که از ســوی ســازمان
صنعــت بــرای خرید تخم مــرغ از مرغــداران
اعالم می شــود غیرواقعی اســت و بر اســاس
همین نرخهــای غیرواقعی کار تنظیــم بازار را
انجاممیدهد.
مظلومان ادامه داد :در شــرایطی که نهاده های

مدیــرکل مدیریــت بحران
استانداری خراسان رضوی در
گفتوگوبادنیایاقتصادایمنی
را وظیفه شهرداری ها عنوان و
بیان می کند :با توجه به حوادث
حریق در برج ســلمان مشهد و پالســکو تهران،
دستورالعملی را به شورای شهر مشهد ارائه کردیم تا
به ارتقای ایمنی هتل ها و مراکز تجاری به ویژه نوع
فرسودهآنتوجهبیشتریشود.
حجتشایانفرادارهکلمدیریتبحراناستانداری
خراسان رضوی را اداره ای سیاستگذار و هماهنگ
کننده توصیف و اضافه می کند :این اداره کل موظف
اســت در حوزه بحران ها در سطح کالن وارد و آن را
مدیریت کنــد .به گفته او این دســتورالعمل برای
ساختمان هایی همچون سینماها ،مراکز تجاری و
هتلهاتهیهوبهشورایشهرمشهدارائهشدهاست.

zمراجعه بیشتر هتل ها به آتش نشانی مشهد برای
ارتقایایمنی

معاون آموزشــي و پیشگیری
سازمان آتش نشاني مشهد به
تذکرهایی که این ســازمان به
مراکز تجــاری و هتــل های
فرسوده برای ارتقای ایمنی طی
سال های اخیر داشته ،اشــاره می کند و می گوید:
تاکنون بیشتر هتل ها با هدف بهروزرسانی ایمنی به
آتشنشانیمراجعهکردهاند،اماهنوزتعدادزیادیاز
مراکزتجاریبهاینسازمانمراجعهنکردهاند.
غالمحسين حاجیزاده ایمنی را مقوله ای نسبی
می داند و اضافه می کند :بــه همه هتل ها و مراکز
تجاری که برای ارتقا و بهروزرســانی ایمنی به آتش
نشــانی مراجعه می کنند ،تاییدیه یکساله ارائه می
شود،امانظارتهاهمچنانباقیاست.
درصورتیکهمتقاضیبرایفراگیریآموزشهای
الزم درخصوص بهروزرسانی و ارتقای ایمنی مراکز
تجاری و هتل های فرسوده وجود داشته باشد ،آتش
نشانیمشهدآمادگیبرگزاریکالسهایآموزشی
الزم به آنها را دارد.

حاجیزاده :تاکنون بیشتر هتل ها با
هدف بهروزرسانی ایمنی به
آتشنشانی مراجعه کرده اند ،اما
هنوز تعداد زیادی از مراکز تجاری
به این سازمان مراجعه
نکرده اند

مصرفی طیور(انواع دان مرغ) را باید به ســه برابر
قیمت نســبت به پارســال خریداری کنیم ،چرا
تخم مرغ را از ما کمتر از قیمت پارسال خریداری
میکنند.

zنهادههای دو نرخی

سیدعلی سادات ،یکی دیگر از تولیدکنندگان
مرغ و تخم مرغ هم اظهار کرد :دو ســال است که
واحدهای تولیدی مرغ و تخم مرغ در خراســان
رضوی عــاری از آنفلوآنزای پرندگان هســتند و
هزینه زیادی برای تجهیز مرغداریها و نگهداری و
پرورش مرغ انجام داده اند.
وی تصریح کرد :در این شرایط که قیمت تخم
مرغ پایین نگه داشته و صادرات ممنوع شده است
تولیدکنندگان قادر به تامیــن هزینه های خود
نیستند و مجبور می شــوند واحدها را تعطیل یا
میزان تولید را کاهش دهند که این مهم به بیکاری
کارگران می انجامد .محمد نوری فرد یکی دیگر از
تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در خراسان رضوی
هم گفت :برای نهاده ها دو نرخ در بازار وجود دارد،
یک نرخ مربوط به نهاده ای اســت که با ارز دولتی
 4200تومان وارد کشور می شود اما سه ماه طول
میکشدبهدستتولیدکنندهبرسد.
نرخ دوم نیز مربوط به بازار آزاد است که عده ای
نهاده را  60درصد گرانتر از نرخ رسمی آن در بازار
عرضه می کنند و تولیدکننده به دلیل اینکه نهاده
با نرخ دولتی با تاخیر سه ماهه به دستش می رسد
ناگزیراستنهادهگرانتررابخرد.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

نخودرو»شانزدهمینمعین
«ایرا 
اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -ایرانخودرو خراسان با امضاء تفاهمنامهای با
استاندار خراسان رضوی ،امام جمعه و نماینده مردم در مجلس
و جمعی دیگر از مسئوالن محلی به عنوان معین اقتصادی
بخش احمدآباد شهرستان مشهد تعیین شد.
بر اساس این تفاهمنامه که در حاشیه ستاد اقتصاد مقاومتی استان
امضا شد 109 ،میلیارد تومان پروژه اقتصادی در حوزههای مختلف
دارای مزیت این بخش طراحی شــده که زمینه اشتغال  300نفر و
تولید و توسعه را فراهم میکند.
ضمن آنکه در اجرای طرح توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مشارکت
تمام ارکان از دادگستری تا حوزههای اجرایی و بیش از همه مردم،
بسیار گسترده و مهم بوده که به خوبی دیده شده است.
تحقق رویکرد دولت در دســتیابی به عدالــت اجتماعی و توازن
منطقهای به تناسب شرایط اقتصادی ،اجتماعی و مزیتهای فرهنگی
و طبیعی منطقه با تکیه بر قابلیتهای بومی و طبیعی در راستای
مردمی و درونزا کردن اقتصاد و توانمندسازی مردم منطقه از طریق
ایجاد سازوکار فعالسازی آنها در امر توسعه و با اولویت رفع محرومیت
و توسعه اقتصادی و فرهنگی مردم در روستاها بر مبنای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی محور اجرای این طرح است.

اجراىبيشاز ٨پروژهكالنعمرانیمشهد
در سال98
دنیای اقتصاد -عضو شــورای اسالمی شهر مشهد گفت:
در سال  ،98بخشهايی از شهر را به کارگاه عمرانی تبدیل
خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا ،بتول گندمی ،در جلسه مشترک انجمن اسالمی
مهندسان ایران شاخه خراسان رضوی با چند تن از اعضای شورای
شهر و نمایندگان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان،کشاورزی و
معدن که به منظور بزرگداشت روز مهندس برگزار شد ،گفت :وعده
میدهیم که در سال  ،98شهر را به کارگاه عمرانی تبدیل کنیم .هشت
پروژه شامل تقاطع غیر همسطح و اتوبان با اعتبار بیش از  300میلیارد
تومان در دستور کار قرار گرفته که در سال  99افتتاح خواهد شد.
وی افزود :در حال حاضر شهرداری چهار هزار و  700میلیارد تومان
از دســتگاهها و نهادها طلب دارد و این مقدار را همراه با بدهیهای
شــهرداری در اختیار دولت قرار داده و منتظر نتیجه آن هستیم و
امیدواریم که بخش زیادی از بدهیهای شهرداری به بانکها رفع شود.
گندمی تاکید کرد :دررابطه با طرح پیرامون حرم مطهر نیز با برگزاری
نشستهای تخصصی با دولت بر آن شدیم تا سه هزار و  100اوراق
بهادار و با تعهد  50درصدی دولت را منتشر کنیم و در این رابطه 13
نماینده استان نیز با ما همراه شدند.

 506روستاهدفطرحتوسعهاقتصادی
خراسانرضویقرارگرفتند
ایرنا -مسئول علمی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
روستایی خراســان رضوی گفت :مرحله دوم این طرح هم
اکنون در  506روســتا در قالب  28دهستان این استان در
حال اجراست.
علی ســروری افزود :این طرح از ســال گذشته با هدف شناخت
ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ،رفع موانع توسعه ،رونق اقتصادی روستاها
و بهره گیری از توان صاحبنظران و نخبگان در این زمینه آغاز شد و
 462روستا در قالب  31دهستان زیرپوشش مرحله نخست آن قرار
گرفت .وی اظهار کرد 632:روستای استان نیز در سال آینده زیرپوشش
مرحله ســوم این طرح قرار می گیرد و این روستاها به عنوان نقاط
پایلوت و الگو برای توسعه دیگر مناطق روستایی مورد توجه خواهند بود.
ســروری گفت :در مرحله نخست  15طرح کسب و کار متناسب با
ظرفیتهای مناطق روستایی مشخص شد و در مرحله دوم به تکمیل
زنجیره های ارزش به هم پیوســته برای توسعه کمی و کیفی این
فعالیتهای اقتصادی و بهره گیری از آنها برای افزایش مشارکت عمومی
در فرآیند توسعه اقتصادی توجه خواهد شد و با اجرای این طرح در
نهایت سند توسعه اشتغال روستایی هر شهرستان تدوین می شود.

ارائهغرفهدرنمایشگاهبهاره
بهافراددارایمشاغلخانگی
ایسنا -مجری نمایشگاه بینالمللی بهاره مشهد گفت:
کســانی که دارای مشاغل خانگی هســتند و تاکنون
نتوانستند مجوز الزم برای فعالیت خود را دریافت کنند،
میتوانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند .درواقع
همه ساله فضایی در اختیار این افراد قرار میگیرد تا بتواند
محصوالت خود را عرضه کنند.
مجتبی احمدیراد درباره شیوه قیمتگذاری بر کاالهای عرضه
شده در این نمایشگاه اظهار کرد :اتحادیه هر کدام از تولیدات ،پیش
از برگزاری جشنواره بهاره قیمت کاالهای عرضه شده در نمایشگاه را
مشخصمیکند.همچنینتعزیراتدرنمایشگاهحضورخواهدداشت
تا بر عملکرد غرفهداران و قیمتی که کاالهای خود را به مشتریان
عرضه میکنند نظارت داشته باشد ،بنابراین اگر در فروش اجناس،
گرانفروشی اتفاق افتاد تعزیرات رسیدگی خواهد کرد .در نمایشگاه
بهاره ســال جاری همه نوع کاال چون کیف ،کفش ،پوشاک ،لوازم
خانگی ،مواد غذایی ،آجیل و ...عرضه خواهد شد.
وی در خصوص افرادی که برای نخســتین بار قصد حضور در
این نمایشگاه و دریافت غرفه را دارند ،توضیح داد :افرادی که دارای
مجوز رسمی از اتحادیه مربوطه بوده یا اینکه واحد تولیدی صنعتی
بوده و دارای پروانه بهرهبرداری و ســاخت استاندارد از سازمان
صنعتومعدنهستندیاکسانیکهکارخان هداروتولیدکنندهاتحادیه
هستند ،میتوانند در این نمایشگاه غرفه دریافت کنند .حتی کسانی
که مشاغل خانگی دارند و تاکنون نتوانستند مجوز دریافت کنند،
میتوانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند .درواقع همه ساله
فضایی در اختیار این دوستان قرار میگیرد تا بتواند محصوالت
خود را عرضه کنند.

