در صفحه  2بخوانید
سفیر اوکراین در دیدار با رئیس اتاق ایران
درمشهددرخواستکرد

بهحرفبسندهنکنیم و
واردعملشویم

ضمیمه استانهای خراسـان

266

دوشنبه 13/خرداد ماه  28 /1398رمضان 1440
 3ژوئن  /2019سال هفدهم/شماره 4/4623صفحه  /ضمیمه رایگان

یادداشت

عضوهیاتنمایندگاناتاقمشهدعنوانکرد

سید سعید ملکالساداتی *

نگاهی به تحوالت اقتصادی سالهای اخیر خراسان
رضوی نشان میدهد که نرخ بیکاری این استان که
تا سال  1392از میانگین کشوری پایینتر بوده ،از
سال 1393به بعد از میانگین کشور باالتر رفته است.
از طرفی ،نسبت اشتغال صنعتی استان از سال1393
کاهش معناداری نسبت به میانگین کشوری پیدا کرده است.
رکود بخش مسکن (بر حسب تعداد پروانههای مسکونی صادر شده)
نیز در استان خراســان یک سال زودتر از کشور و از سال  1392آغاز
شده و در سال  1394به شدیدترین مقدار خود رسیده است و اگرچه
انتظار میرود نسبت تسهیالت به سپردهها در استانهای بزرگ کمتر
از میانگین کشور باشد ،اختالف میان این نسبت در استان خراسان و
کشور از  1393تشدید شده است.
اما با همه اینها ،در این سالها همواره نرخ رشد مالیاتهای وصولی از
خراسان رضوی از نرخ رشد تولید ناخالص این استان بیشتر بوده است
که این امر به تعمیق رکود در استان و کاهش سرمایهگذاری و اشتغال
دامن زده است .این درحالیست که در سالهای اخیر خراسان رضوی
بخش عمدهای از ظرفیت مالیاتی خود را دست کم به دالیلی چون بحران
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ،غیر قابل وصول شدن بدهیهای
مالیاتی شرکت پدیده ،افول صنعت گردشگری استان و خروج حسابهای
دفتری شرکتهای استان بر خالف بند «ه» تبصره  6قانون بودجه 97
از دست داده است .تحوالت اقتصادی سالهای اخیر خراسان رضوی
نشان میدهد که توقف فعالیت شرکت پدیده و پیمانکاران فرعی آن،
کاهش  200میلیون تومانی ظرفیت مالیاتی استان از مجموع مالیات
بر حقوق ،عملکرد و ارزش افزوده این شرکت را به دنبال داشته است.
بحران به وجود آمده برای موسسات مالی و اعتباری (میزان ،ثامن الحجج،
افضل توس و تعاونی اعتبار فرشتگان) نیز بدهی مالیاتی آنها را به دنبال
داشته به طوریکه بدهی معوق شده این موسسات مالی تا  2000میلیارد
تومان برآورد شده است؛ این موسسات در سال  94حدود  600میلیارد
تومان ،در سال  95حدود  200میلیارد تومان و در سال 96حدود 40
میلیارد تومان مالیات پرداخته اند.
افول صنعت گردشــگری خراسان رضوی در سال  1394و  1395نیز
در کاهش درآمدها از این محل و کاهش ظرفیت مالیاتی استان اثرگذار
بوده است؛
ادامه در همین صفحه

آیا وعده مقامات خراسانی برای جلوگیری
از خروج منابع مالیاتی از خراسان رضوی عملی شد؟

بهنامخراسان
بهکام دیگران

دنیای اقتصاد -مالیات و فشــار مالیاتی سالهاست که یکی از مهمترین مشکالت بنگاههای
اقتصادی خراسان رضوی است و هر بار که از فعاالن اقتصادی درباره مشکالتشان میپرسیم،
به سختگیریهای مالیاتی در استان به عنوان یکی از مسائلی که همواره با آن دست و پنجه نرم
میکنند اشاره دارند .این سختگیریها در خراسان رضوی تا جایی بوده که زمزمههایی درباره
کوچبرخیازواحدهایاقتصادیوشرکتهایتولیدیازاستانشنیدهشد؛نمونهاشهمشرکت
چی توز بود که بخشی از خطوط تولید خود را به کرج منتقل کرد .هر چند قائم مقام این شرکت
در گفتوگویی موضوع انتقال کامل این بنگاه اقتصادی از استان را تکذیب کرده بود اما عوامل
این کارخانه بارها گفته بودند که از وضع مالیات ستانی در استان گلهمند هستند .بهطور مثال،
مالیاتیکهدراســتان 10میلیاردتومانمحاسبهشدهوبایدپرداختکنند،باهمان ظرفیتدر
استاندیگریدومیلیاردتوماناستواینطبیعیاستکهسرمایهگذاروفعالاقتصادی،شرایط
را بسنجد و درباره حضورش در استان تجدید نظر کند .اما پارسال و در آخرین هفتههای حضور
علیرضارشیدیانبهعنواناستانداردرخراسانرضوی،موضوعجدیدیدرحوزهمالیاتاستان
سروصدابهپاکردوآنهمخروجمنابعمالیاتیازخراسانبود!موضوعیکهناشیازاجرایبند«ه»
تبصره۶قانونبودجهسال۹۷بود؛طبقاینبندقانونیواحدهاییکهدراستانهامستقرهستند،
بایدمالیاتوارزشافزودهخودرادرهمانمحلپرداختکنندیعنیبایدکلدفاترمالیاتیآنهابه
استانمحلفعالیتخودبازگرداندهشود.
صفحه 3

اثر مخرب افزایش درآمد مصوب مالیاتی خراسان

ادامه یادداشت
براساس پیمایش انجام شده در سال  ،1393کاهش 40
هزار نفری گردشگران خارجی مقیم هتلها با احتساب
میانگیــن  768دالر برای مخارج هر نفر (با دالر4200
تومانــی) کاهش  130میلیارد تومانی را در درآمدهای
استان و کاهش  30میلیارد تومانی را در ظرفیت مالیاتی
استان (با نرخ  25درصد) به دنبال داشته است.
با این حال ،برآورد تولید ناخالص اســتان در سالهای
 1394و  1395با یکســان انگاشــتن استان و کشور
انجام شده اســت در حالی که شرایط سالهای اخیر
نشان میدهد رشد استان کمتر از کشور بوده است .از
طرفی نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که در تولید
ناخالص استان ،فعالیت های آستان قدس رضوی لحاظ

صفحه 3

شده ولی در مالیاتها فعالیت این نهاد لحاظ نشده است.
بخش کشاورزی نیز سهم قابل توجهی در تولید ناخالص
استان دارد ،در حالی که این بخش از مالیات معاف است.
همچنین ،در استان خراسان رضوی تعداد شرکتهای
دولتی در مقایسه با کشــور اندک است و بیش از 90
درصد صنایع این استان صنایع کوچک و متوسط هستند.
افزایش درآمــد مصوب مالیاتی بدین معناســت که
واحدهای اقتصادی باقی مانده باید بار مالیاتی واحدهای
تعطیل شــده استان را نیز به دوش بکشند که نتیجه
آشکار این رویه ،بروز تنگناهای مالی و فشارهای اقتصادی
بیشتر بر این واحدها بوده و آنها را نیز به مسیر بحران و
تعطیلی خواهد کشاند.
مقایسه درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی با استانهای

اصفهان ،فارس و مازندران آمار قابل توجهی را نشــان
میدهد؛ رشد درآمد مالیاتی مصوب  96نسبت به سال
 95در کشور  9درصد بوده و این رقم در استان خراسان
رضوی  8/7درصد و باالتر از سه استان دیگر است .این
رقم در اســتان اصفهان  2درصد ،فارس  6/6درصد و
مازندران  5/4درصد بوده است.
بدون شــک تعیین درآمدهای مالیاتی مصوب استان
با نادیده انگاشــتن مالحظات موجود در اســتان که
برخی دالیل و مصادیق آن در این مطلب ذکر شد ،در
سالهای آتی به تعمیق رکود اقتصادی استان و کاهش
سرمایهگذاری و اشتغال منجر خواهد شد.

بافراخوانمعاونتاقتصادیشهرداری
انجاممیشود

تهاتر 75درصدی پروژه
میداننمایشگاهمشهد
صفحه 2

سرپرستفرمانداریمشهد:

 30درصداعتبارات
دستگاههابایددر
حاشیهشهرهزینهشود
صفحه 2

مدیرعاملشرکتبازآفرینیشهریکشور
خواستارشد

درخواستازآستانقدس
برایارائهحداکثر
تسهیالتبهمستاجران
دنیای اقتصاد تاثیر حضور افغانستانیها بر اقتصاد خراسان رضوی را بررسی میکند

اقامت قانونی برای سرمایه گذاریهای بیشتر
صفحه 4

نمایی از کنسولگری افغانستان در مشهد

اثرمخربافزایشدرآمد
مصوبمالیاتیخراسان

رایزنیصادرکنندگان
خراسانیبابانکمرکزی

صفحه 4

سرمایهگذاری
8هزارمیلیاردیدولت
درتربتحیدریه
صفحه 4

مدیرکلحفاظتمحیطزیستخراسانرضوی:

هوایمشهدبرایدومینروزمتوالیپاکاست

* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

وقتی سیل آمد «امداد و نجات» چگونه عمل کرد؟
سیدحسین ثنایینژاد

عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

جاده ای خلوت را در حاشیه کارون گرفته و با سرعت کم
به سمت خرمشهر می رانیم .آب تا کنار جاده آمده است.
حدود  ۳۵کیلومتر پیش می رویم فقط یک دستگاه بیل
مکانیکی را می بینیم که مشغول ایجاد خاکریز نازکی در
کنار جاده است ،برای اینکه جلو پیشرفت بیشتر سیل را
بگیرد .پیش تر می رویم و به تدریج جاده در آب غرق
می شود .در اطراف جاده روستاهایی تا نزدیک سقف در
آب فرو رفته اند .هیچ نیروی امدادرســان رسمی دیده
نمی شود .چند قایق محلی اما مشغول امداد هستند.
پیاده می شویم و با آنها گفتوگو می کنیم .معلوم می
شود خود سیل زده اند ولی در حال کمک به روستاهای
سیل زدهای که وضعشان خرابتر از آنهاست.
در جاده سوسنگرد و بستان اما نیروهای امدادی رسمی
بیشترند .در حمیدیه خیلی بیشتر .در اطراف حمیدیه
اردوگاه هایی برای امداد برپا شده اند ،برخی در داخل
پادگان های نظامی .ما را برای بازدید به یکی از همینها
میبرند .یک مرکز مشاوره روانی با همکاری دانشگاه اهواز
در آنجا مشغول خدمت است .اوضاع اردوگاه چندان به
سامان نیست!
در استانگلستان ،در گمیشان و آق قال تمرکز نیروهای
امدادی بیشــتر است .اما هر گروه کار خود را می کند.
نیروهای جهادی با لباس نظامی ،برخی نیروهای ارتش
و چند روحانی ،این سو و آن سو به چشم میخورند.
در برخی نقاط به نظر می رسد کارهای مهندسی موثر
و خوبی برای کنترل ســیل انجام شــده و در بسیاری
جاهای دیگر سیل به امید خدا رها شده تا از هر کجا که
خواست سر درآورد.
واقعیتی که به آسانی دیده می شود این است که همه

نیروهای امدادی برای کمک رســانی در تالشی پیگیر
هستند ،اما سازمان دهی متمرکز موثری مشاهده نمی
شــود .به همین دلیل در برخی نقاط تراکم نیروهای
امدادی زیاد است و در بسیاری جاهای دیگر هیج اثری از
آنها نیست .نکته مهم در امداد رسانی هایی از این دست،
توزیع مناســب مکانی نیروهای امدادی است و تعیین
اولویت امداد به مناطق مختلف .یا وجود تکنولوژی های
پیشرفته موجود ،مانند سیستم های اطالعات جغرافیایی
به آسانی میتوان چنین خدماتی را به نیروهای امدادی
داد .اما متأســفانه هیچ اثری از چنین سیستمی را در
مناطق آسیب دیده ندیدم.
در ستاد مدیریت بحران خوزستان یک سیستم پایش
نســبتا پیشــرفته ای بود که وضعیت سیل گرفتگی
و دبــی هــای ورودی و خروجــی رودخانه هــا را به
صورت زنده بر روی نقشه نشان
می داد .اما مســیریابی امداد،
اولویت ســنجی امدادرسانی،
موقعیت نیروهــای امدادی در
مکانهای سیل زده و بسیاری
پارامترهای تحلیل مکانی دیگر
در آن دیده نمی شدند.
برخــی از نیروهای ســازمان
رسمی امدادگر را هم دیدم که
خسته بودند و برای بازگشت به
خانه لحظه شماری می کردند.
خستگی و یا نبودن انگیزه کافی
در نیروهای امدادگر به فرایند
امدادرسانی آسیب جدی میزند.
زیرا امــداد و نجات کار پر درد
سر و پر زحمتی است و اندکی
سستی در نیروهای امدادگر می
تواند به فراینــد امداد و نجات
آســیب جدی بزند .به همین

دلیل است که سازمان های امدادرسان در کنار نیروهای
رسمی از نیروهای داوطلب بسیاری استفاده می کنند.
زیرا نیروهای داوطلب معموال با انگیزه تر هستند ،برای
امداد و نجات خود را بیشتر به آب و آتش می زنند و در
نتیجه بازده کارشان خیلی بیشتر است.
به عنوان نتیجه گیری باید بگویم که تمام سازمانهای
امداد و نجــات در مناطق ســیل زده حضوری فعال
داشتند ،اما به دلیل عدم مدیریت متمرکز ،عدم توزیع
مکانی مناســب ،عدم اولویت بندی برای امداد رسانی،
عدم هماهنگی کامل بین قسمت های مهندسی و امداد
اجتماعی و نجات ،تداخل وظایف سازمان های امدادگر
و نظایر اینها امداد رسانی سیل دشوار ،گاه غیر موثر و در
موارد بسیاری غیر فراگیر بود.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دنیای اقتصاد -مدیرکل حفاظت
محیط زیست خراسان رضوی
گفت :در پی بارشهای روز شنبه
11خردادماه در مشهد کیفیت
هوای این کالنشهر روز یکشنبه
برای دومین روز متوالی در وضعیت پاک قرار گرفت.
بــه گــزارش ایرنا ،تــورج همتی میانگیــن کنونی
شاخص کلی کیفیت هوای مشهد را  ۴۷ای.کیو.آی به

معنــای وضعیت پــاک اعالم کرد و افــزود :هم اکنون
شــاخص کیفیت هوا در  ۱۰منطقه این کالنشــهر در
وضعیت پاک قــرار دارد .وی اظهار کرد :شــاخص ۱۳
ایســتگاه دیگر ســنجش هوا در مشهد نیز در وضعیت
سالم است.
قرار داشــتن شاخص کلی کیفیت هوا تا  ۵۰ای.کیو.
آی به معنای وضعیت پاک و بین  ۵۱تا  ۱۰۰به معنای
وضعیت ســالم است .قرار داشتن شاخص کلی کیفیت

هوا بین اعداد  ۱۰۱تا  ۱۵۰ای.کیو.آی به معنای آلودگی
هوا برای افراد حســاس و کــودکان و بین اعداد  ۱۵۱تا
 ۲۰۰ای.کیو.آی به معنای آلودگی برای همه ســنین
محسوب میشــود .همچنین قرار داشتن شاخص کلی
کیفیت هوا بین اعــداد  ۲۰۱تا  ۳۰۰ای.کیو.آی حالت
اضطرار و باالتر از عدد  ۳۰۰نیز حالت بحرانی را نشــان
میدهد .مردم مشهد طی سال گذشته  ۴۵روز هوای پاک،
 ۲۷۵روز هوای سالم و  ۴۵روز هوای ناسالم تنفس کردند.

دوشنبه  13خرداد 1398

خبر
یادداشت

سیالبهایاخیروضرورتتوجهبه
آبخیزداریحوضهسدها
محمود آذری *

در پی وقوع سیالبهای اخیر در بخش هایی از
کشــور ،نظرات مختلفی دربــاره دالیل وقوع
سیالبونقدعملکرددستگاههایمرتبطمطرح
میشــود .برخی بر این عقیده اند که ســدهای
احداث شده بر روی رودخانههای کرخه و کارون
ناجی خوزستان شد و تکمیل ســدهای در حال مطالعه را تنها راه
مقابلهباسیالبدرآیندهمیدانند.
گروهی نیز احداث بندهای آبخیزداری در باالدست حوضه ها را
دلیلی بر عدم وقوع سیالب در زیرحوضه های دیگر بیان میکنند.
در استان گلســتان نیز الیروبی نکردن آبراهه ها و رودخانه ها یکی
از دالیل به زیر آب رفتن شهرهای ساحل رودخانهها عنوان میشود
در حالی که گروهی معتقدند کنترل فرسایش خاک و تولید رسوب
آبخیزهای باالدست راهکار کاهش ورود رسوب و افزایش ظرفیت
رودخانههااست.
ایــن اظهار نظرها که به نوعی تقابل طرفــداران اقدامات کنترل
سیالب آبخیزداری و سد سازی است حاوی چند نکته است .نکته
اول اینکه مجموعه اقدامات حفاظت آب و خاک که با نام آبخیزداری
در کشور رواج پیدا کرده است در راستای حفاظت کیفی آب ورودی
به سدها است و در تضاد با سدسازی نیست.
پیشینه تاریخی آبخیزداری نیز نشان می دهد که این اقدامات در
ابتدادرپیمشکلرسوبگذاریدرسدهایبزرگوهمچنینسیالب
در مناطق پایین دست در اروپا و آمریکا رواج پیدا کرده است .امروزه
نیز با وجود تالشهای ثمربخش در اصالح بنیادی مشــکل رسوب
در باالدســت آبخیزها ،حفاظت کیفی منابع آبی سدها ،تاالب ها و
اکوسیستمهایآبیازاولویتهایآبخیزداریدراینکشورهااست.
دراینراستا،امروزهخدماتهیدولوژیکیاکوسیتمهایآبخیزکه
بخشیازآنتنظیمجریانرودخانههاوکنترلرسوباست،درصدر
توجهاتمدیرانآبوحافظانمحیطزیستقراردارد.
در ایران نیز شــروع فعالیتهای آبخیزداری با کنترل رســوب
ورودی به سدهای کشور انجام شده است ولی به دلیل ضعف ساختار
مدیریت آبخیزها و نبود مدیریت جامع ،گذر از کنترل فرســایش
خاک و رســوب تاکنون محقق نشــده اســت و همچنان کنترل
فرسایش خاک و رسوب حوضه های مشــرف به سدها در اولویت
آبخیزداریاست.
بنابراین ،اجرای برنامههای آبخیــزداری به منظور بهره برداری
پایدار از منابع آب یک حوضه و اطمینان از کارایی ســدها در مواقع
سیالب امری ضروری اســت؛ در غیر اینصورت ،احداث سدهای
جدید با توجه به مقادیر متوســط فرسایش خاک ساالنه کشور که
تا  30تن در هکتار هم گزارش می شود ،توجیه اقتصادی مناسبی
ندارد .نکته دوم اینکه با توجه به تغییرات اقلیمی و وقوع بارشــهای
شــدید ،اتکای بیش از حد به مخازن سدها برای مدیریت سیالب،
خطر زیادی دارد؛ از این رو الزم اســت بــه موازات مدیریت مخازن
سدها ،برنامه های کاهش رواناب در ســطح حوضه نیز اجرا شود.
در این راســتا توجه به کارکردهای هیدرولوژیکی اکوسیستمهای
باالدستحوضههامخصوصاجنگلهاومراتعاهمیتمضاعفیدارد؛
زیرادر سالهایاخیربهدلیلخشکسالیوتغییراقلیم،بخشزیادی
از این عرصهها تخریب شده است و کارکرد گذشته را ندارد.
همچنین،برخیازسیاستهایاقتصادینیزمنجربهبهرهبرداری
بیش از حد از این منابع شــده که این نیز سرعت تخریب را افزایش
داده اســت؛ بنابراین ،ضروری است بهره برداری از منابع طبیعی با
مالحظات کارکرد هیدرولوژیکی در برنامههای کنترل سیالب آتی
مورد توجه قرار گیرد .نکته آخر ،در سالهای اخیر به دلیل مدیریت
نادرست منابع آب و خشکسالی بیســابقه ،چالشهای زیادی در
کشور ایجاد شد که افت سفرههای آب زیرزمینی دشتها ،خشک
شــدن تاالبها و رودخانهها ،از بین رفتن اکوســیتمهای طبیعی و
معضالت ریزگردها و طوفانهای گرد و غبار ،بخشــی از مشکالت
محسوس است .اکنون که ابعاد مشــکالت مربوط به عدم توجه به
رژیم هیدرولوژیکی رودخانهها و کارکردهای متنوع آن را در کشور
تجربه کرده ایم  ،بهتر است سازمانهای مرتبط با آب کشور ،به جای
تقابل و فرافکنی و حذف همدیگر از چرخه مدیریت آبخیز ،به دنبال
دستیابی به یک چارچوب مدیریتی مناســب برای استفاده پایدار
از منابع آب و کاهش خســارات باشــند تا ظرفیت حداکثری برای
مواجههوسازگاریباشرایطاقلیمیآیندهفراهمآید.
*استادیاردانشکدهمنابعطبیعی
ومحیطزیستدانشگاهفردوسیمشهد
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سفیر اوکراین در دیدار با رئیس اتاق ایران در مشهد درخواست کرد:

به حرف بسنده نکنیم و وارد عمل شویم

دنیای اقتصاد -رئیس پارلمان بخش
خصوصی ایران ،در محل اتاق مشــهد
میزبان «ســرگئی بوردیلیاک» سفیر
اوکراینبود.

سرگئی بوردیلیاک سفیر اوکراین با تقدیر
از میزبانی اتاق مشهد خواســتار باالتر رفتن
ســطح همکاری ها از مرحلــه حرف به عمل
گفت :اخیرا گفتوگویی با رئیس اتاق بازرگانی
اوکراین داشــتم و او برای سفر مجدد به ایران
ابراز تمایل کرد .اگر این آمادگی برای اتاق های
ایران و خراســان رضوی جهت میزبانی وجود
داشــته باشــد ،می توانیم زمینه سفر هیات
نماینــدگان اتاق اوکراین را در پاییز امســال
فراهمکنیم.
وی با اســتقبال از توسعه همکاری های دو
کشور در سطح مناطق و اســتان های آن ها،
تاکید کرد :برای نمونه اســتانهای خرسون،
پولتاوا ،خارکیــف و ...در اوکرایــن اتاق های
بازرگانی فعالی دارند که می توانند با توجه به
ظرفیت هایشان با بعضی اســتان ها در ایران
مرتبط شوند .از سویی به نماینده وزارت امور
خارجه در شــمال و شرق کشــور پیشنهاد
همکاری استان خراسان رضوی با دو منطقه
از کشور اوکراین را ارائه دادیم.
بوردیلیاک ،اشــاره ای نیز بــه فعالیت اتاق
مشــترک بازرگانی ایران و اوکراین داشــت و

متذکر شد :به نظر می رســد که فعالیت این
اتاق کمرنگ شده است و اگر به دنبال توسعه
تعامالت اقتصادی هســتیم و می خواهیم که

گام های موثری در این رابطه برداشــته شود،
باید فعاالنهتر حرکت کنیم و به حرف و تاکید
بسندهنشود.

به نظر می رسد که فعالیت این اتاق کمرنگ شده است و اگر به دنبال
توسعه تعامالت اقتصادی هستیم و می خواهیم که گام های موثری
در این رابطه برداشته شود ،باید فعاالنهتر حرکت کنیم و به حرف و
تاکیدبسندهنشود
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zاز فعالیت احزاب شناسنامه دار در انتخابات
مجلساستقبالمیکنیم

خوش نیت به برگزاری دو
انتخابات مجلس شــورای
اســامی و میانــدوره ای
خبرگان رهبری در استان
خراسان رضوی اشاره کرد و
گفت :طبق مــاده ۱۱قانون انتخابات ،مدیران
دســتگاههای اجرایی باید کارکنان و ســایر
امکاناترابهعنوانیکتکلیفقانونیدراختیار
عواملاجراییانتخاباتقراردهندکهاستفادهاز
کارکنــان ادارات در روند انتخابــات نیازمند

استاندار خراسانرضویدرجلسهکارگروهتوسعه
مدیریتاستانداریدرخواستکرد

تالشبرایحذففرایندهایاداری
مزاحماربابرجوعان

zبرایتوسعههمکاریهابهتعاملبیشترنیازداریم

غالمحسین شــافعی در این دیدار ،با اشاره
به ظرفیت های موجود برای توسعه تعامالت
اقتصادی میان بخش خصوصــی و اتاق های
بازرگانی دوکشــور ،بر بهره گیری از پتانسیل
های مشترک در شــکل دهی به حلقه روابط
اقتصادی ایران و اوکراین تاکید کرد .وی گفت:
تاکنون اقداماتی در راستای توسعه همکاری
ها در بخش کشاورزی و کشت فرا سرزمینی
با اوکراین انجام گرفته است .کشور شما دارای
قابلیت های بسیار خوبی در این حوزه است و
همین امر می تواند بسترساز ارتقای تعامالت
در این بخش شود .شافعی با اشاره به ظرفیت
های صنعتــی و معدنی خراســان رضوی و
همچنین فعالیت واحدهای بزرگ تولید آهن،
فوالد و ...در این استان عنوان کرد :برای توسعه
بسترهایهمکاری،بهگفتوگووتعاملبیشتر
نیاز داریم و در این راســتا با تبادل هیات های
اقتصادیمیتوانیماینمهمراشتابببخشیم.
اتاق بازرگانی نیز حمایت کامل خود را در این
رابطه اعالم می کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران یادآور
شــد :بعضی اقالم نظیر خوراک دام ،ماشین
آالتکشاورزی،تجهیزاتپزشکیو...میتواند
از اوکراین وارد ایران شوند .البته در حال حاضر
موضوع تهاتر کاال در اولویت ما است و برای این
منظور نیز امکانات و ظرفیت های باالیی داریم.

سرپرست فرمانداری مشهد:

دنیای اقتصاد -سرپرست فرمانداری
مشــهد گفت ۳۰:درصــد از اعتبارات
دســتگاه های اجرایی این شهرستان
طبق قانون باید در حاشیه شهر از جمله
ســکونتگاه های غیررسمی آن هزینه
شود .به گزارش ایرنا ،حیدر خوش نیت
درجلسهشورایاداریشهرستانمشهد
افزود :فرمانــداری عمل به این تکلیف
قانونی دستگاههای اجرایی شهرستان را
بویژه در حوزه عمرانی رصد میکند .وی
به ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی
مشهد اشــاره و اظهار کرد ۲۶ :دستگاه
عضو ستاد بازآفرینی شــهری در این
زمینه مأموریت دارند و تکالیف قانونی
هر دستگاه نیز مشــخص شده است.
وی بر لــزوم توجه مدیــران به پدافند
غیرعامل اشاره کرد و گفت :هر دستگاه
اجرایی براساس برنامه ششم توسعه باید
کمیتهپدافندغیرعاملرادرزیرمجموعه
خودتشکیلدهد.

یادداشت

دستگاههایمختلفشدهاست.
  قامتی اظهار کــرد :حداکثر ظرف یک ماه
آینده مانور زیستی در حوزه پدافند غیرعامل
در مشهد برگزار می شود که باید مالحظات در
زمینهانعکاسایناقدامموردتوجهقرارگیرد.

 zرتبه سوم مشهد در بافت فرسوده شهری
کشور

درخواستعواملاستانیشوراینگهباناست.
وی حضور مدیران به عنوان یک شــهروند
معمولی در کارزارهای انتخاباتی طی ساعات
غیر اداری را بالمانع دانســت و گفت :شایسته
استبانزدیکشدنبهانتخاباتپیشرواحزاب
فعالیت خود را در این زمینه شروع کنند ،این
نوع فعالیت موجب مشــارکت بیشــتر مردم
در انتخابات خواهد شــد لذا از فعالیت احزاب
شناسنامهداروقانونیاستقبالمیکنیم.
 zانتخابات بزرگترین پروژه سال جاری

مدیر کل پدافند غیر عامل
استانداری خراسان رضوی
نیز گفت :براســاس بیانات
رهبری شرایط امروز کشور
در مواجهــه با دشــمنان،

شرایط جنگی اســت و مدیران نمی توانند با
مدیریــت عــادی و ســابق عمــل کننــد.
علیرضا قامتــی ،انتخابات مجلس شــورای
اسالمیرابزرگترینپروژهامسالتوصیفکرد
و افزود :مشارکت مردم در انتخابات بنیان های
حاکمیت را تحکیم میکند لذا باید شرایط را
برای انتخابات ســالم ،قانونی و همراه با امنیت
تأمینکرد.
وی هر اقدام غیر نظامی تهدید کننده کشور
را در حوزه پدافند غیرعامل دانســت و اظهار
کرد :تهدیدات غیر نظامی دشــمن به شکل
ترکیبی بــروز میکند و بیوتروریســم ،حوزه
زیستی ،مسائل سایبری و سرقت اطالعات از
جمله مصادیق این نوع تهدیدات اســت که در
بخش حمالت سایبری توصیه های فراوان به

مدیرعامــل ســازمان
بازآفرینیشهریشهرداری
مشــهد نیز گفت :مشهد
همانگونــه کــه دومیــن
کالنشــهر کشــور است
جایگاهدومکشوردرسکونتگاههایغیررسمی
و رتبه سوم کشــور در بافت فرسوده شهری را
دارد.
مجتبی شــاکری روش افــزود :بیش از ۳۰
درصد جمعیت مشــهد ســاکن بافت های
ناکارآمد شهری هستند که ۱۷درصد مساحت
شهری را اشغال کرده است.
وی اظهار کرد :پیش از این رویکرد کالبدی به
موضوعسکونتگاههایغیررسمیحاکمبودکه
ناکارآمدیو معضالت فرهنگی متعددرادراین
محدودهایجادکردهبود.
شــاکری روش گفت :ایراد مهم این اقدامات
عدم توجه به توانمند ســازی مردم و رویکرد
اجتماعیبهساکنانمحلیبود،لذابرایتوانمند
سازی مردم ستادهای بازآفرینی در این بافت
ها پیش بینی شــد تا منابع و اقدامات را در این
راستا متمرکز کند .وی افزود ۲۶ :دستگاه عضو
ستادبازآفرینیشهریدرراستایاجراییشدن
مصوبات این ستاد به همکاری یکدیگر احتیاج
دارند و مدیران نیز باید این همکاری را سرلوحه
اقداماتخودقراردهند.

استاندار خراســان رضوی گفت :هر گونه اقدامی در جهت
تحول اداری باید موجب رضایمتندی مردم شود برای همین
دستگاه های اجرایی باید به ســمت حذف فرایندهای اداری
بروندکهموجبنارضایتیاربابرجوعمیشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی علیرضا
رزم حسینی در جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری که در محل
دفتر استاندار برگزار شد ،گفت :آثار هر گونه اقدامی که در جهت تحول
اداری انجام می دهیم باید در ســامت اداری ،فضای کسب و کار و در
کاهش هزینه ها خودش را نشــان بدهد یا به عبارت دیگر موجب روان
سازیدرخدمات شدهورضایتمندیراایجادکند.
وی اذعان کرد :برنامه های ارائه شده در خصوص سالمت اداری به نوبه
خود خوب هستند اما این مسائل باید به صورت عملیاتی اجرایی شود تا
آثار خودش را در بدنه دولت نشان بدهد.
استاندارخراسانرضویخاطرنشانکرد:بایددیواربزرگبیاعتمادی
برخیمردمنسبتبهدستگاههایاجراییرابرداریمومردمپیشنهادات
سازنده خود را به راحتی بتوانند مطرح کنند و البته این پیشنهادات به
دستمدیرانبرسدتاتصمیماتسازندهایگرفتهشود.
رزم حسینی در همین رابطه افزود :باید به سمت حذف فرایندهایی
برویمکهموجبنارضایتیاربابرجوعمیشود.

رئیسکمیسیونتوسعهوعمرانتوسشورایشهرمشهدمطرحکرد

پردیستوس؛
بزرگترینپروژهمطالعاتیشهرداری

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون توسعه و
عمران توس شورای شهر مشهد گفت :پروژه
پردیس توس بزرگترین پــروژه مطالعاتی
شهرداری اســت که حدفاصل کشفرود تا
جلوخانآرامگاهفردوسیراشاملمیشودو
دارایمساحت ۳۰هکتاراست.
مسعودریاضیدرنشستیخبریافزود:زیرسطحاینپروژه،یکشهر
تاریخی با قدمت ۱۰۰۰سال قرار دارد؛ بنابراین کاشتن درخت ،ساخت
المان و ...در آن نیاز به دقت بسیار و حساسیت زیادی است.
وی اظهار کرد :از دیگر برنامهها در این منطقه میتوان به پروژه رودباره
کهشاملمحدودهرودخانهکشفرودمیشود،اشارهکرد.درحالحاضر
این محدوده ،فضای نابســامان و نازیبایی دارد .در همین راستا تالش
داریم با هماهنگی سازمان آبوفاضالب یک پارک خطی در آن ایجاد
کنیم .باید توجه داشت که این پروژه دارای مشکالتی چون قرار داشتن
درحریممیراثفرهنگیوحریمرودخانهبوده،همچنینتملکهاییدر
آن محدوده انجام شده که نیازمند رفع مشکالت مالکان است .درواقع
کار کردن در توس به آســانی انجام نمیشود؛ چراکه در طول این مدت
زمان،سیستممتمرکزیبرایمدیریتاینمنطقهوجودنداشتهاست.
رئیس کمیسیون توســعه و عمران توس شورای شــهر با اشاره به
برنامههای عمرانی در بلوار توس گفت :ســهراه شاهنامه فردوسی فاقد
ورودی مناسبی است ،در این راستا صحبتهایی شده تا فضایی شهری
برای ورودی بلوار شاهنامه در نظر گرفته شود .نکته اینجاست که برای
مسیر بلوار شاهنامه ،مســابقهای برگزار و برندهای هم تعیین شده بود،
اما از آنجاکه طرحهای باالدستی وجود نداشت؛ بنابراین نمیتوانستیم
بدونطرحساماندهیدراینبلوار،اقدامیراانجامدهیم.
ریاضی با بیان اینکه «با تکمیل طرح راهبردی توس میتوان به پروژه
رهباغشاهنامهپرداخت»گفت:موضوعدیگریکهدربخشفرهنگیبه
آن توجه شده ،بحث ساعت شاهنامه در مدارس است و گفتوگوهایی با
سازمان آموزشوپرورش برای امضای تفاهمنامهای در این زمینه انجام
شدهاست.

با فراخوان معاونت اقتصادی شهرداری انجام میشود

تهاتر 75درصدیپروژهمیداننمایشگاهمشهد

دنیای اقتصــاد -معاونت اقتصادی
شهرداری مشهد خبر داده که به دنبال
جذب ســرمایهگذار بــرای عملیات
اجرایی تقاطع چندســطحی میدان
نمایشگاه بینالمللی مشهد با قرارداد
حدود 187.5میلیارد تومانی است که
 ۷۵درصد آن با تهاتــر پروانه و امالک
شهرداریانجاممیشود.
این پروژه شامل پل های روگذر ،دو دستگاه
پل رمپــی ،پل رودخانه چهل بــازه ،زیرگذر،
دیوارهای حائل رمپ پل های روگذر ،احداث
زیرگذرهایعابرپیاده،عملیاتکاملسیویال
در محل تقاطع و سایر عملیات مورد نیاز برای
بهره برداری از تقاطــع و محورهای ارتباطی
مذکوراست.اینقرارداددرمدت ۲۴ماهاستو
نحوهپرداختهزینههایسرمایهگذاریبهصورتحداکثر
 ۲۵درصد نقد و ۷۵درصد غیر نقدی با چهار رویکرد خواهد
بود؛ واگذاری زمین و امالک متعلق به شهرداری بر مبنای
قیمت گذاری هیئت کارشناســان رســمی دادگستری،
اعطایپروانهساختمانیبااحتسابتخفیفنقدیروزدر30

پالک در هر یک از مناطق شهرداری مشهد (حداکثر تا۲۰
درصدتخفیفدرمبلغپروانهساختمانی)،تهاترآندستهاز
بدهیهاینقدیتاییدشدهاشخاصبهشهرداریکهبهروز
بوده یا قابلیت به روز شــدن دارند ،به صورت وضعیت های
ارائه شده مورد تایید شهرداری و ترکیبی از سه حالت فوق،
چهاررویکردشهرداریدراینقراردادراشاملمیشود.

متقاضیان حقیقی و حقوقی که تمایل به
شرکت در این فراخوان شهرداری را دارند باید
در سامانه تامین کنندگان شهرداری مشهد
ثبتنامکردهواسنادفراخوانراتحویلبگیرند.
پسازارزیابیکیفیتوانفنیوبررسیسوابق
کاری برای ارائه پیشنهاد قیمت از پیمانکاران
ارزیابی شــده ای که صالحیت الزم را کسب
کننددعوتبهمناقصهمیشود.
گفتنی اســت طبق اعالم شهرداری کلیه
شرکت های متقاضی شــرکت در فراخوان
باید دارای رتبه یک رشــته راه آهن ،راه و باند
فرودگاه باشند و ظرفیت خالی و آزاد انجام کار
برای اجرای پروژه موضوع فراخوان را داشــته
باشند،همچنینشرکتهابایدحداقلاجرای
ســه تقاطع غیر همسطح در مقیاس شهری
را که به صورت قطعی یا موقت تحویل کارفرما شــده ،در
رزومه کاری داشته و از توان مالی کافی برای اجرای موضوع
فراخوان برخوردار باشند .طبق فراخوان شهرداری ،آخرین
مهلت ثبت نام متقاضیان تا پایان وقت روز چهارشنبه 22
خردادماه 98است.
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گزارش

آیا وعده مقامات خراسانی برای جلوگیری از خروج منابع مالیاتی از خراسان رضوی عملی شد؟

دنیای اقتصاد -مالیات و فشــار مالیاتی
سالهاست که یکی از مهمترین مشکالت
بنگاههای اقتصادی خراســان رضوی است
و هر بار کــه از فعاالن اقتصــادی درباره
مشکالتشان میپرسیم ،به سختگیریهای
مالیاتی در استان به عنوان یکی از مسائلی
که همواره با آن دست و پنجه نرم میکنند
اشارهدارند.
این سختگیریها در خراســان رضوی تا جایی
بوده که زمزمههایی درباره کوچ برخی از واحدهای
اقتصادی و شــرکتهای تولیدی از استان شنیده
شــد؛ نمونه اش هم شرکت چی توز بود که بخشی
از خطوط تولید خود را به کرج منتقل کرد .هر چند
قائم مقام این شرکت در گفتوگویی موضوع انتقال
کامل این بنگاه اقتصادی از استان را تکذیب کرده
بود اما عوامل این کارخانــه بارها گفته بودند که از
وضع مالیات ســتانی در اســتان گلهمند هستند.
بهطور مثال ،مالیاتی که در استان 10میلیارد تومان
محاسبهشدهوبایدپرداختکنند،باهمان ظرفیت
در اســتان دیگری دو میلیارد تومان اســت و این
طبیعی است که ســرمایهگذار و فعال اقتصادی،
شــرایط را بســنجد و درباره حضورش در استان
تجدیدنظرکند.
اما پارسال و در آخرین هفتههای حضور علیرضا
رشیدیان به عنوان اســتاندار در خراسان رضوی،
موضــوع جدیدی در حوزه مالیات اســتان ســر
و صدا بــه پا کرد و آن هم خــروج منابع مالیاتی از
خراسانبود!

رسولیان :این مساله بر اساس قانون
است و اجرایی شدن آن سود و
منافع مطلوبی برای استان رقم
میزند اما به این معنا نیست که اگر
شرکتی مالیات خود را در استان
بپردازد از مالیات سایر شرکت ها
کاستهمیشود
موضوعی که ناشــی از اجرای بنــد «ه» تبصره
 ۶قانون بودجه ســال  ۹۷بود؛ طبق این بند قانونی
واحدهایی که در استانها مســتقر هستند ،باید
مالیــات و ارزش افــزوده خــود را در همان محل
پرداخت کنند یعنی باید کل دفاتر مالیاتی آنها به
استان محل فعالیتخودبازگردانده شود.
فعاالن اقتصادی در جلسات شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خواســتار پیگیریهای
استاندار برای پرداخت مالیات شرکتهایی که در
استان تولید میکنند اما مالیاتشان در جایی دیگر
پرداخت میشــود ،شدند؛ این شــرکتها عمال از
امکانات خراسان رضوی اســتفاده میکنند اما به
دلیل اســتقرار دفاتر اصلیشــان در تهران و دیگر
استانها ،مالیاتشــان در آنجا پرداخت میشود و
بنابراین فشار بیشتری بر دیگر واحدهای تولیدی
وبنگاههایاقتصادیخراسانرضویبرایپرداخت
مالیات و تحقق سهم مالیاتی استان در بودجه هر
سال وارد میشود.

با  ۳۷شرکت که دفاتر آنها در سایر
استانها قرار دارد ،مکاتباتی را
انجام دادهایم به طوریکه  ۴پرونده
به استان منتقل شد ،اما  ۷شرکت
با انتقال به استان مخالفت کردند
و با الباقی آنها در مرحله
مکاتبات هستیم
از طرفی همگان واقفند کــه دولت نیز از وصول
مالیات ناگزیر است اما فعاالن اقتصادی خراسانی
معتقدند فشــار مالیاتی بر روی آنها بسیار است؛ با
توجه به اینکه در شــرایط رکود قرار داریم ،درآمد
مالیات در شرایط رکود بیشــتر از دوره رونق است
که باعث شده فشــار زیادی بر واحدهای تولیدی و
صنعتی وارد شــود در حالیکه این واحدها در کار
خود به طور شفاف عمل میکنند.
علی رســولیان ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراســان رضوی درباره اقدامات انجام
شده برای انتقال دفاتر شرکتهای تولیدی به درون

اثنیعشری :یکی از بزرگترین
شرکتهای استان که مالیاتش در
مرکز پرداخت میشد،
«ایران خودرو» بود که مالیات آن
میتوانست با صدها شرکت در مشهد
برابر باشد اما دفاتر خود را به تهران
انتقال داد در حالیکه از مزایای
استان بهره میبرد

بهنامخراسان،بهکامدیگران

خراسان میگوید :سال گذشته مکاتبات متعددی
با شرکتها و سازمان امور مالیاتی در سطح تهران
انجام شد و درخواست کردیم که مالیات شرکتها
در خود اســتان پرداخت شــود .همچنین ســال
گذشته دادستانی پیگیریهایی در راستای اجرای
قانون در خصوص این مساله انجام داده بود.
رسولیان میافزاید :این مساله بر اساس قانون است و
اجرایی شدن آن سود و منافع مطلوبی برای استان رقم
میزند اما به این معنا نیســت که اگر شرکتی مالیات
خود را در اســتان بپردازد از مالیات ســایر شرکتها
کاسته میشــود .هر شــرکتی باید بر اساس قوانین
و مقــررات و حق خود ،مالیات بپــردازد و در خارج از
چارچــوب قوانین و مقررات از هیــچ بنگاه اقتصادی
مالیات اخذ نمیشــود .البته این گفته آقای رسولیان
با صحبتهای عوامل شــرکت چیتوز که در ابتدای
گزارش به آن اشاره شد ،تناقض دارد .معاون هماهنگی
اموراقتصادیاستانداری تاکیدمیکند:بایدبنگاههای
اقتصادی را موظف کنیم که اگر در خراســان رضوی
فعالیت دارند ،مالیاتشــانرا در استان پرداخت کنند
البتهبرخیازشرکتهاجزوهلدینگهاییهستندکه
مرکز آنها در استان دیگر قرار دارد؛ یعنی شرکتهای
مادر آنها در استانهای دیگر فعالیت دارد که مالیات
آنها در استانی که شرکت مادر قرار دارد ،اخذ میشود
و البته گفتنی است که در ارزیابی شاخصهای بهبود
فضای کسب و کار ،وضعیت رضایت از سازمان مالیاتی
افزایشیافتهاست.
zتقسیط بیس از  700میلیارد تومان مالیات در
خراسان رضوی

رسولیان به برخی اقدامات ستاد
تسهیل و کارگروههای مربوطه
برای بهبود روند مالیات ستانی
در اســتان اشــاره میکنــد و
میگوید :تقسیط و کمکهای

مالیاتی یکی از این اقدامات است؛ تاکنون بیش از
 ۷۰۰میلیارد تومان مالیات در استان تقسیط شده و
ســتاد تســهیل کمک میکند تا جرایم مالیاتی
بخشیده شــود چراکه به هر حال تولید باید مورد
حمایت قرار گیرد .وی یادآور میشــود :مســئله
مالیات در سطح ملی تعیین تکلیف می شود و اگر
شــرایط فراهم شود که بخشــی از تصمیمات در
خصوص مالیات در استان گرفته شود ،بسیاری از
مشکالتکاهشمییابد.
zدفاتر چهار شرکت به استان بازگشتند

برای اطالع از اقدامات انجام شده توسط اداره کل
مالیات درباره انتقال دفاتر شــرکتها تماسهای
زیادی با مدیرکل این سازمان داشتیم اما همانطور
که در گزارش اسفندماه پارسال دنیای اقتصاد ،در
ارزیابی نحوه پاسخگویی مدیران اقتصادی استان،
خبرنگاران به یحیی یعقوب نژاد نمره خوبی نداده
بودند ،باز هم موفق به ارتباط تلفنی نشدیم و روابط
عمومی ما را به مســئول دفتر مدیرکل و مسئول
دفتر هم ما را به مشاور مدیرکل ارجاع میدهد.
آقایمشاورهمبهکلیگوییدربارهاقداماتانجام
شده بسنده میکند و آماری از میزان خروج مالیات
از استان ارائه نمیدهد و عمال دستمان را در پوست
گردومیگذارد!
«ما پیگیریهــای خود را انجام دادیــم و با ۳۷
شرکت که دفاتر آنها در سایر اســتانها قرار دارد،
مکاتباتــی را انجام دادهایم بــه طوریکه  ۴پرونده
به استان منتقل شــد ،اما  ۷شــرکت با انتقال به
اســتان مخالفت کردند و با الباقــی آنها در مرحله
مکاتبات هســتیم» اینها بخشی از سخنان عباس
مباشریزاده ،مشاور مدیرکل سازمان امور مالیاتی
خراسان رضوی است ،او میگوید :البته زمان اصالح
این مساله به همکاری شــرکتها و سایر ارگانها
بســتگی دارد و باید موافقت خــود را اعالم کنند.

استانداری ،اداره کل بازرسی و دیوان محاسبات در
جریاناقداماتماهستند.
وی در واکنش به این ســوال کــه «چرا فعاالن
اقتصادی میگویند مالیات اخذ شــده در اســتان
بیشازدیگراستانهاست»تصریحمیکند :قوانین
و مقررات در کل کشــور بر اســاس قانون مالیات
مستقیم ،بخشــنامهها و دســتورالعملها است.
اینکه یک شرکت مشابه در اســتان دیگر مالیات
کمتری نســبت به خراســان رضوی میپردازد،
منطقی نیست و با قانون مالیات مستقیم همخوانی
ندارد.
البته ما به ایــن گفته آقای مباشــری زاده قانع
نمیشویم و بحث را به ســمت عملکرد سلیقه ای
استانها نســبت به دســتورالعملهای سازمان
مالیاتی و سختگیری خراســان رضوی نسبت به
سایر استانها میکشانیم که او پاسخ هم نمیدهد.
zدولت وقت خود را صرف مالیات گریزان کند

اما به گفته احمد اثنیعشــری،
عضو هیــات رئیســه انجمن
مدیران صنایع خراسان ،یکی از
بزرگترینشرکتهایاستانکه
مالیاتــش در مرکــز پرداخت
میشــد« ،ایــران خودرو» بــود کــه مالیات آن
میتوانست با صدها شرکت در مشهد برابر باشد اما
دفاتر خود را به تهران انتقال داد در حالیکه از مزایای
اســتان بهره میبرد و شنیده شــده که تعدادی از
شرکتهای دیگر نیز دفاتر خود را به تهران منتقل
کردند و مالیات را در همان محل پرداخت میکنند؛
علت آن هم این اســت که استان ما نسبت به سایر
استانهاسختگیرانهعملمیکند.
وی با تاکید بر اینکه دولــت باید حجم زیادی از
وقت خود را بر روی واحدهای مالیات گریز بگذارد،
اظهار میکند :بســیاری از شــرکتها به صورت

کاهش 35درصدی فشار مالیاتی بر صنایع خراسان
در صورت انتقال دفاتر شرکتها

دنیای اقتصاد -علی کبیر،
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی
خراسان رضوی نیز در این
خصوص اظهــار میکند:
سیاســت دولت بر این
اساس است که سهم درآمدهای خود را از
نفت به سمت و ســوی درآمدهای مالیاتی
تغییر و سوق دهد .این سیاست بر مبنای
اجرای سیاســت بند  ۱۷اقتصاد مقاومتی
است؛ یعنی باید درآمدهای دولت به سمت
درآمدهای مالیاتــی پیش رود در حالیکه
توانمالیاتستانییکدولتبراساستوان
تولیدیکشورشاست.
وی ادامه میدهد :هر چه ســهم مالیاتی
یا به عبارت دیگــر ،درآمدهای مالیاتی
بیشتر از توان تولید کشور باشد ،منجر به
آسیب دیدن تولید میشود .بنابراین نقش
واحدهایی که در اســتان فعالیت دارند و
مالیات خود را خارج از اســتان پرداخت
میکنند ،در این زمینه پررنگ است؛ چراکه
بار مالیاتی سنگینی بر دوش سایر صنایع
میگذارند و فشار مضاعفی از نظر پرداخت
مالیات به این واحدها وارد میشــود .به
اصطالح «دود آن را خراســان میخورد و
سودشرااستانیدیگر».
به گفته کبیر ،در سال  ۹۱به دلیل تحوالت

اقتصادی در استان ،سهم مالیات خراسان
رضوی افزایش یافت اما درآمدهای مالیاتی
کهدولتمتصورشدهبود،محققنشد.سهم
درآمدهای مالیاتی خراســان رضوی که
دولت متصور شــده بود ،در سال  91حدود
 ۱۰۰۰میلیاردتومانبوددرحالیکهاینمیزان
در سال  ۹۸به  ۳۲۰۰میلیارد تومان رسیده
است .دولت تصور داشت که رونق همچنان
ادامــه دارد در حالیکه وضعیت تغییر کرد
و بســیاری از واحدها تا مرز تعطیلی پیش
رفتند اما درآمدهــای مالیاتی ک دولت از
قبلمدنظرداشت،کاهشپیدانکرد.
دبیــر اجرایی اتــاق مشــهد یکی از
راهکارهای کاهش فشار مالیاتی بر صنایع
استان را بازگشت دفاتر شرکتهایی که در
دیگر استانها مالیات میپردازند ،به محل
فعالیتشانمیداندومیافزاید:بنابرآخرین
اطالعاتتاکنونواحدیبهاستانبازنگشته
است و این درحالیست که پیگیریهایی از
سوی اتاق بازرگانی ،سازمان امور مالیاتی
استان و سایر ارگانها صورت گرفته است.
البته در این میان ســازمان امور مالیاتی و
اقتصاد و دارایی اســتان مقصر نیستند و
این معضالت به سازمان امور مالیاتی کشور
بازمیگردد که باید شرکتها را موظف در
انجام این قانون کند زیرا ارگانهای استانی

توانبازگرداندناینشرکتهاراندارند.
اما درحالیکه اداره کل مالیاتی اســتان
تعداد این شــرکتها را  37شرکت اعالم
میکند ،کبیر تعداد شــرکتهایی که در
اســتانهای دیگر مالیات خود را پرداخت
میکنند را حدود  ۷۰شــرکت میداند و
عنوان میکند :از این تعداد  ۳۰شــرکت
بزرگ هستند که اگر دفاتر خود را به استان
انتقال دهند ،درآمدهای مالیاتی اســتان
افزایش مییابد و از سوی دیگر باری که بر
روی دوش سایر فعاالن اقتصادی در استان
است ،حدود ۳۵درصد کاهش مییابد.

zمانعی برای بازگشت واحدها وجود ندارد

کبیر با اشــاره به اینکه مانعی بر سر راه
بازگشــت این واحدها وجود ندارد ،تاکید
میکند:دولتبایدبراجرایاینمادهقانونی
مصمم شود؛ مانع اصلی آن عدم پیگیری
جدی دولت نسبت به موضوع پروندههای
این بنگاههای اقتصادی در استانها است.
با توجه به اینکه اســتاندار جدید فردی
اقتصادی بوده روی این مساله تاکید جدی
دارد البته باید این مســئله پیگیری شود
و قطعا در شــورای گفتوگو و جلســات
اقتصادی اســتان به عنوان مطالبه جدی
فعاالنبخشخصوصیمطرحمیشود.

خبر

عضوهیاتنمایندگاناتاقمشهدعنوانکرد

رایزنیصادرکنندگانخراسانی
با بانک مرکزی

زیرزمینــی فعالیت میکنند و در ایــن میان فرار
مالیاتی زیادی صورت میگیــرد .از آنجا که محل
دفاتر واحدهای صنعتی و تولیدی مشخص است
و به طور شــفاف عمل میکنند ،راحتترین محل
برای ممیزان مالیاتی است تا مالیات مورد نظر خود
را وصول کنند و متاســفانه ممیزان مالیاتی برای
شناســایی و اخذ مالیات از مالیات گریزان تالش
چندانینکردهاند.
«البتــه همانطور کــه میدانید شــرکتهای
زیرمجموعه آســتان قدس نیــز از مالیات معاف
هســتند و تنها باید اظهارنامه خود را ارائه دهند.
بر این اساس فشــار مالیاتی بر روی سایر واحدها
قرار میگیرد که از نظــر رقابت نیز صحیح به نظر
نمیرسد ».اثنی عشــری با بیان این مطلب تاکید
میکند :اگر تعدیل مالیاتی وجود داشــته باشــد،
فعاالن اقتصادی از دل و جــان مالیات را پرداخت
میکنند .وی میافزاید :سازمانهای دارایی و مالیات
به دفاتــر و صورتهای مالیاتی دفاتر شــرکتها
اعتمادی ندارند و بر اساس ضریبهای انجام شده
خود عمل میکنند تا مالیات موردنظر خود را اخذ
کنند .و تنها شرایط مالیاتی سختگیرانه نیست که
منجر به انتقال دفاتر به دیگر استانها شده بلکه از
نظر بانکی نیز مسائلی وجود دارد.

اثنیعشری:شرکتهایزیرمجموعه
آستان قدس نیز از مالیات معاف
هستند و تنها باید اظهارنامه خود
را ارائه دهند .بر این اساس فشار
مالیاتی بر روی سایر واحدها قرار
میگیرد که از نظر رقابت نیز صحیح
به نظر نمیرسد
عضوهیاترئیسهانجمنمدیرانصنایعخراسان
در اینبــاره میگوید :تســهیالت اعطایی بانکها
به واحدهای تولیدی در ســایر استانها از شرایط
بهتری برخوردار اســت؛ تســهیالت مالی که به
ســرمایهگذار اعطا و امکاناتی که ارائه میشود ،در
سایر استانها شــرایط مطلوبتری دارد .بنابراین
ســرمایهگذاران به محلی می روند که سرمایه آنها
بازدهبهتریداشتهباشد.
zسختگیریهایمالیاتی،دلیلاصلیکوچبنگاههای
اقتصادی

حسینمتینرادبهعنوانیکیاز
فعــاالن اقتصادی اســتان نیز
دربــاره موضوع خــروج منابع
مالیاتی از استان به ایران خودرو
اشاره میکند ومیگوید :از آنجا
که زور ایران خودرو به سازمان امور مالیاتی استان
نرسید ،هیات مدیره این شرکت در تهران تصمیم
گرفــت که تولید خودرو را در خراســان به صورت
کارمزدی در نظر گیرد یعنی به جای آنکه مالیات بر
سود تولید خودرو اخذ شود ،باید بر اساس کارمزد
ایران خودرو صورت میگرفت.

متینراد :ایران خودرو در آن
زمان باید  ۱۶۰میلیارد تومان مالیات
پرداخت میکرد که هیچگونه
پرداختی از سوی ایران خودرو انجام
نشد و در عوض سازمان امور مالیاتی
به سراغ  ۵تا  ۱۰میلیون تومان مالیات
بنگاههایکوچکرفت
وی ادامه میدهد :ایران خــودرو در آن زمان باید
 ۱۶۰میلیــارد تومان مالیات پرداخــت میکرد که
هیچگونه پرداختی از ســوی ایران خودرو انجام نشد
و در عوض ســازمان امور مالیاتی به ســراغ  ۵تا ۱۰
میلیون تومان مالیات بنگاههای کوچک رفت و علی
رغم تاکیدات آقای رشیدیان به این مساله نتیجهای
شاهد نبودیم .و حتی آنطور که شنیده ایم ۴شرکت
دیگر دفاتر خود را از اســتان انتقال دادند و به استان
دیگری بردند .متین راد اضافه میکند :در واقع حجم
زیادی از مالیات بر عهده این شرکتها بوده اما به دلیل
سختگیریهای ســازمان امور مالیاتی دفاتر خود را
انتقال دادند .البته طبق قانون شرکتهایی که زیانده
هستند ،نباید از آنها مالیات گرفته شود اما با این حال
اعداد و ارقام را تغییر میدهند تا مالیات اخذ شود.

 ۳۰شرکت بزرگ هستند که اگر
دفاتر خود را به استان انتقال دهند،
درآمدهای مالیاتی استان افزایش
مییابد و از سوی دیگر باری که بر
روی دوش سایر فعاالن اقتصادی
در استان است ،حدود  ۳۵درصد
کاهشمییابد

دنیای اقتصاد -عضو هیات نمایندگان اتاق مشــهد از
رایزنی با بانک مرکزی برای رفع مشکالت صادرکنندگان
زعفران و گیاهان دارویی خبر داد.
علی شــریعتی مقدم گفت :متاســفانه اغلب صادرکنندگان
این محصوالت در سال  97با مشــکالت عدیده ای مواجه بودند،
البته این مشــکالت در حوزه زعفران به مراتب جدی تر است چرا
که قاچــاق محصول زعفران به دلیل کم حجــم و گران بودن امر
متداولی اســت .کما اینکه بخش عمده ای از این محصول توسط
صادرکنندگان غیرواقعی به مقاصد هدف صادر شده است.
نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با بیان اینکه
تمامی خریدهایی که توسط کشــورهای چین ،امارات و ...انجام
گرفته به صورت ریالی بوده اســت ،افزود :بخشنامه هایی که برای
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور صادر شده
نیز حکایت از آن دارند که متداول ترین راه برای تحقق این امر آن
است که صادرکننده بتواند واردات انجام دهد و یا ارز صادراتیاش
را واگذار کند .این در حالی اســت که صادرکنندگان واقعی امکان
واردات ندارند ،چــرا که صددرصد فعالیت آن ها متمرکز در حوزه
صدورکاالست.
zقیمت تمام شده با نرخ آزاد

شریعتیمقدمبااشارهبهاینکهقیمتتمامشدهمحصولزعفران
و گیاهان دارویی با نرخ آزاد بازار ارز اســت ،تصریح کرد :متاسفانه
صادرکنندگان بــا کاهش جدی صــادرات و افزایش هزینههای
سربار در سال  97رو به رو بوده اند ،از این رو اغلب آنان دچار ضرر و
زیان شــده و به دلیل آن که فروششان به صورت ریالی بوده است،
نتوانســته اند ارزی را به چرخه بازگردانند که این مســائل جای
نگرانیدارد.
وی با اشــاره به اینکه نرخ صادراتی زعفران بسیار رقابتی است،
افزود :افرادی که به صورت کارمزدی برای خریداران عمده زعفران
در کشــورهای بازارهای هدف کار می کننــد ،عمدتا به صورت
ریالی نســبت به فروش زعفران اقدام می کنند .عالوه بر این نرخ
فروش آنها به نرخ های کشور ما بسیار نزدیک است .این مسئله
موجب می شود تا حجم صادرات صادرکنندگان واقعی به شدت
کاهشیابد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد ادامه داد :همچنین انتظار
می رود صادرکنندگان واقعی و خوشنام واحدهای تولیدی صاراتی
با مشــکالت مالیاتی ،قضایی و  ...مواجه نشــوند و در فرآیند خود
اظهاری و حمایت و فرصت مقتضی را کســب کرده و با هزینه کم
تری امکان رفع تعهد پیدا کنند.
zبانک مرکزی باید بین صادرکنندگان واقعی و غیرواقعی زعفران
تمیز قائل شود

شــریعتی مقدم اظهار کرد :در دیدار بــا نماینده بانک مرکزی،
جنبههای مختلف تجارت خارجی محصــول زعفران و گیاهان
دارویی تشریح شــد و طی این جلســه به این تشریک مساعی و
واقع بینی رسیدیم که باید برای توسعه صادرات زعفران تدبیری
اندیشــیده شــود و صادرکنندگان واقعی مورد حمایت بیشتری
قرار گیرند .وی عنــوان کرد :از آنجا که بخش عمده ای از صادرات
زعفران توسط افراد غیرمتخصص و خارج از چرخه تولیدکنندگان
انجام می گیرد ،بانک مرکزی و مراجع ذی صالح باید بتوانند پس
از بررسی ،تصمیمات الزم را اتخاذ کنند .در واقع بانک مرکزی باید
بتواند میان صادرکنندگان واقعی و باتجربه ،با کسانی که به صورت
کارمزدی یا به هــر نحو دیگری صادرات انجــام می دهند ،تمیز
قائلشود.
شریعتی مقدم خاطرنشان کرد :خوشبختانه در جلسه توسعه
صادرات گیاهان دارویی که با حضــور نمایندگان بانک مرکزی،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ســازمان توسعه تجارت صورت
گرفت ،اطمینان بیشتری به صادرکنندگان واقعی و تشکلهای
مربوطه داده شــد؛ به طوری که بانک مرکزی اعالم آمادگی کرد
تا در کنــار صادرکنندگان ،به رفع موانع کمــک کند و به روش
های مختلفی به ماهیت رقابتی بــازار زعفران نظم بهتری بدهد
تا صادرکنندگان بتوانند ارزشــان را با ســهولت بیشــتری به
چرخه اقتصــاد بازگردانند .قطعا این حمایــت ها باعث دلگرمی
صادرکنندگانوتشکیالتمربوطهخواهدبود.
«zکارت اهلیت» در انتظار صادرکنندگان

وی افزود :همچنین ظرفیت های محصول زعفران در جلســه
توســعه صادرات گیاهان دارویی بیش از گذشــته تشریح شد و
مسئوالن سازمان توسعه تجارت خبر از مساعدت برای ارائه کارت
اهلیت صادرکنندگان دادند تا از این طریق صادرکنندگان واقعی
شناسایی شوند و نظمی اساسی به صادرات زعفران بازگردد.
وی ضمن تقدیر از مدیــر کل دفتر صــادرات و واردات وزارت
صمت ،سازمان توســعه تجارت ،بانک مرکزی و سایر مسئوالن
ذی ربط عنوان کرد :در این جلسه مقرر شد تا تشکل های مربوطه
گزارشی را در ســطح کالن تهیه کنند و به بانک مرکزی تحویل
دهند تا به استناد بررســی آن ها ،نتیجه نهایی در جهت حمایت
از صادرات زعفران حاصل آید و در عملکرد دستگاه های مربوطه
اتخاذشود.
وی با بیان اینکه اشــتغالزایی و ارزش افزوده زعفران و گیاهان
دارویی در اقتصاد بســیار حائز اهمیت اســت ،تصریح کرد :امید
می رود شــورای عالی صادرات و سازمان توسعه تجارت در غالب
یک فرآیند حمایتی ،صادرات محصول زعفران را توســعه دهند و
همچنان شاهد بسته حمایتی برای صادرات زعفران باشیم تا این
محصول به جایگاه واقعی اش دست یابد.

ضمیمه استان های خراسـان
روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370
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 72zدرصد سرمایه گذاران خارجی خراسان رضوی
افغانستانی هستند

ازگذشتهاتباعافغانستانبهجهت
قرابــت های فرهنگــی ،زبانی و
مذهبیونیزهمجواریاینکشور
با ایران ،تمایل به شــروع کسب و
کار و ســرمایه گذاری در ایران به
ویژه در خراسان رضوی داشته اند ،در سالهای اخیر
نیز با وجود محدودیت های ایجاد شده در سطح بین
المللی ،تقاضای فعاالن اقتصادی افغانستان برای آغاز
کسب و کار در این اســتان افزایش یافته که افزایش
مناسبات تجاری و میزان ســرمایه گذاری خارجی
مصوب سال 1397موید آن است.
فاضل خیاط مدیر اجرایی مرکز خدمات ســرمایه
گذاری خراســان رضوی درباره اینکــه چند درصد
ســرمایه گذاران خارجی در مشهد و خراسان رضوی
را تجار افغانستان تشــکیل داده اند ،به دنیای اقتصاد
میگوید 320 :نفر از سرمایه گذاران خارجی حقیقی
وحقوقیتبعهافغانستاندر 135طرحاقدامبهسرمایه
گذاری کرده انــد و در مجموع  72درصــد از تعداد
سرمایهگذارانخارجیاستانراتشکیلمیدهد.
سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در خراسان
رضوی توسط اتباع افغانســتان در کلیه حوزه های
اقتصادی انجام شده ،اما باتوجه به زودبازده بودن طرح
های حوزه صنعت و وجود بازارهای صادراتی کاالهای
تولیدی در کشور متبوع ،بیشــترین حجم سرمایه
گذاری صورت گرفته توســط اتباع افغانستان در این
بخش است ،حوزه خدمات و گردشگری نیز در جایگاه
بعدیقرارمیگیرد.
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان
رضویبابیاناینمطلب،ادامهمیدهد:عمدهسرمایه
گذاران افغانســتانی با توجه به اختیاری بودن مجوز
سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده  6قانون تشویق
و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کشور ،بدون اخذ
اینمجوزاقدامبهورودسرمایهوآغازفعالیتاقتصادی
کرده اند ،برخی از آنها نیز با طی کردن مراحل قانونی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اخذ مجوز از وزارت
اموراقتصادیوداراییاقدامبهسرمایهگذاریدرحوزه
هایمختلفاقتصادیکردهاند.
خیاطبهتشریح آماروارقامیازسرمایهگذاریهای
افغانستانیها در مشهد و استان میپردازد و بیان می
کند :حجم سرمایه گذاری خارجی انجام شده تحت
پوشــش قانون تشــویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی کشور توسط ســرمایه گذاران افغانستان تا
پایان ســال 1397بیش از 150میلیون دالر و حدود
 13درصد رقم ســرمایه گذاری خارجی خراســان
رضویاست.
zتالش برای رفع مشکالت اقامتی سرمایه گذاران

بــا تصویب مصوبــه حمایت از
سرمایه گذاران خارجی در سال
 75اینگونه ســرمایه گذاری ها
سرعتوشتابقابلتوجهیپیدا
کرد .ایــن نکته ای اســت که
محمود ســیادت رئیس اتــاق مشــترک ایران و

دولت باید اقداماتی برای تسهیل
فرایند تجارت با دیگر کشورها انجام
دهد؛ بر همین اساس ،ابتدا باید
مسایلی مانند انتقال پول را حل کند که
متاسفانه ما در این زمینه با افغانستان
و دیگر کشورها دچار مشکل هستیم،
در مرحله بعد هم باید مشکل باال بودن
سود تسهیالت را حل کند
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لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

دنیای اقتصاد تاثیر حضور افغانستانیها بر اقتصاد خراسان رضوی را بررسی میکند

اقامت قانونی برای سرمایهگذاریهای بیشتر

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

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

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

ریالی بسته شدهاند ،همچنین در مجموع در دولت
یازدهم حدود ۲هزار و ۵۰۰مجوز اماکن و تجهیزات
گردشــگری صادر شده ،در حالی که تا دی ماه سال
گذشته در دولت دوازدهم حدود  ۳هزار مجوز صادر
شدهاست.
احمد دیناری معاون ســرمایه گــذاری و تامین
منابــع اداره کل میراث فرهنگی خراســان رضوی
به عالقمندی سرمایه گذاران افغانستانی در حوزه
گردشگری اشاره دارد و می گوید :حدود  70درصد
سرمایه گذاری های خارجی در حوزه ساخت هتل
انجام می شــود و این بخش بیشتر توسط سرمایه
گذاران افغانستانی صورت می گیرد .در واقع سرمایه
گذاری در بخش ساخت هتل ،آژانس های مسافرتی
و مراکز تفریحی از جمله موضوعاتی اســت که در
حوزه سرمایه گذاری گردشگری مورد توجه سرمایه
گذاران است؛ این بخش به دلیل اینکه در مدت زمان
کمتریساختهمیشودوسودآنباسرعتبیشتری
به سرمایه گذاران باز می گردد ،مورد توجه آنها قرار
گرفتهاست.

zگوش شنوایی برای حل مشکالت اقامت سرمایه
گذارانافغانستانینیست

مریم نخعی سعدآباد دنیای اقتصاد 19-اردیبهشت ماه امسال بود که معاون وزیر امور خارجه در مصاحبه ای تلویزیونی درباره خروج اتباع افغانستانی
خبرنگار
از خاک ایران سخنانی به زبان آورد که واکنشهای زیادی به ویژه در فضای مجازی به دنبال داشت ،آقای عراقچی در آن مصاحبه
مهایآمریکافروشنفتمارابهصفربرساندمجبورخواهیمشدازاتباعافغانبخواهیمبهدلیلهزینههایزیادماندنشان،کشور
گفتهبود«اگرتحری 
را ترک کنند».او گفته بود «همین االن بیش از 3میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند و بیش از 2میلیون فرصت شغلی را در ایران اشغال کردهاند
و  3تا  5میلیارد یورو را از کشور ما خارج میکنند ».هر چند عراقچی فردای همان روز در اظهاراتی تاکید کرد که موضوع بیرون کردن یا بازگرداندن
مهاجران و پناهندگان به هیچ وجه در دستور کار دولت ایران قرار ندارد .اما اظهارات معاون وزیر امور خارجه ما را بر آن داشت تا بعد دیگری از حضور
اتباعافغانستانیدرخراسانرضویومشهدرابررسیکنیم،افغانستانیهاشایدهمانقدرکهفرصتهایشغلیرادرایناستاناشغالکردهاند،سرمایه
گذاریهایی هم انجام داده اند که خروج آنها از کشور قطعا تاثیر بســیاری بر اقتصاد این استان خواهد گذاشت .از طرفی ،افغانستان مهمترین بازار
کاالهایایرانیدرخارجازکشوربهشمارمیرودکهخروجاتباعاینکشورازایران،قاعدتادررویکردآنهانسبتبهکاالهایایرانیهمتاثیرگذارخواهد
بود و ممکن اســت حجم قابل توجهی از بازار خارجی را از دست بدهیم .تصویب الیحه «اصالح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی» در مجلس ،شاید موجب دلگرمی اتباع افغانستانی به سرمایه گذاری در ایران و به ویژه استان های شرقی باشد؛ زیرا به گفته حیدر
خوشنیتسرپرستفرمانداریمشهدحدود20هزارنفردرشهرستانمشهدحاصلازدواجزنانایرانیبااتباعخارجیهستندکهبخشقابلتوجهی
از این تعداد ،اتباع افغانستانیاند.به همین روی ،بر آن شدیم که میزان سرمایه گذاری افغانستانیها در مشهد و خراسان رضوی و مشوقهای محلی
برایحمایتازاینسرمایهگذارانومشکالتآنهاراارزیابیکنیم.
افغانستان به آن اشاره میکند و ایجاد مرکز خدمات
ســرمایهگذاری خارجی در اســتان را یکی دیگر از
اقدامات اثرگذار در حمایت از این نوع سرمایه گذاری
میدانــد .وی تصریح میکند :یکــی از موضوعات
حمایتی که در دســتور کار این مرکز اســت ،رفع
مشــکالت اقامتی برخی از سرمایه گذاران از جمله
تجار افغانستانی است که تالش های بسیاری در این
زمینه انجامشدهاست.
وی معتقد است بســیاری از مشکالت همچون
اقامت قانونی سرمایه گذاران خارجی را می توان با
پیگیریرفعکردتاسرمایهگذارانیکهایدهوسرمایه
خوبی دارند بتوانند به راحتی اقدام کنند و به توسعه
اقتصــادی و صادراتی مشــهد و خراســان رضوی
کمککنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به
ظرفیت های مطلوب مشهد و خراسان رضوی برای
جلب نظر سرمایه گذاران افغانستانی اظهار میکند:
دولت باید اقداماتی برای تســهیل فرایند تجارت با
دیگر کشورها انجام دهد؛ بر همین اساس ،ابتدا باید
مســایلی مانند انتقال پول را حل کند که متاسفانه
ما در این زمینه با افغانســتان و دیگر کشورها دچار
مشکل هستیم ،در مرحله بعد هم باید مشکل باال
بودنسودتسهیالتراحلکند.
ســیادت با بیان اینکه افغانستان تمایل بیشتری

در نشست تجار و فعاالن اقتصادی مشهد و افغانستان تاکید شد

ضرورت ایجاد انجمن
سرمایه گذاران افغانستانی

دنیای اقتصاد -نایب رئیس اتاق بازرگانی
مشهد گفت :ایجاد یک انجمن یا تشکل واحد
برای ســرمایه گذاران افغانستانی در ایران،

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

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

کمک خواهد کرد تا صدای واحدی شــکل
بگیرد و پیگیری موانع و مشکالت این گروه از
فعاالناقتصادی،باروندبهتریانجامپذیرد.

بــرای تجارت بــا ایــران دارد و روز بــه روز تمایل
سرمایهگذاراناینکشور برایخریدماشینآالتبه
جای کاال افزایش می یابد ،تصریح میکند :ما باید از
این رویکرد استقبال کنیم و به دنبال سرمای ه گذاری
یبااینکشورباشیم.
هایمشترکوایجادتکنولوژ 

zچه مشوق هایی برای حمایت از سرمایه گذاران
خارجی در استان اعمال میشود؟

شــکوه میرشــاهی مدیردفتر
ی اســتانداری
ســرمایهگذار 
خراسان رضوی در این باره می
گوید :درست است که بیشترین
تعداد سرمایهگذاری خارجی در
خراســان رضوی مربوط به افغانســتان است  ،ولی
کشورهایعربیهمسرمایهگذاریهاییداشتهاندو
این سرمایهگذاریها بیشتر در حوزه خدمات بوده
است.
شکوه میرشاهی با بیان اینکه سرمایهگذاریهای
خارجی که در گذشــته صــورت گرفته همچنان
پابرجاهستندوکارخودراادامهمیدهند،یادآورمی
شــود :با توجه به اینکه نرخ برابری ارز در کشور ما با
سایر کشورها متفاوت است ،همسایگان ما سرمایه
گذاریهای خود را داشتهاند و ما همان روال قبل را
ادامه میدهیم ،بنابراین این موضوع اثر منفی زیادی
درسرمایهگذاریهایخارجیمانداشتهاست.
محمود ســيادت در نشســتی با تجار و فعاالن
اقتصادیافغانستاندراتاق مشهد،براهمیت تعامل
بیشتر در مســائل مختلف میان بخش خصوصی
ایران و افغانستان تاکید کرد و یادآور شد :متاسفانه
گاه در مسائل جزئی متوقف می مانیم و از برداشتن
گام های بعدی اجتناب می ورزیم.

zاتاقهای بازرگانی بستر مطلوبی برای تعامل با
کشورهای همسایه رقم زدهاند

به هر رو باید پذیرفت که مســائل سیاسی مکرر
دستخوش تحول هســتند و رویه ها به همین قرار
نمی مانند؛ پس مباحث سیاسی نباید ما را متوقف
کند .پیوندهای دو ملت مبتنی بر تعامالت دیرین
و پایدار آن هاســت که قوام روابط اقتصادی را نیز
منجر شــده اســت .به گزارش روابط عمومی اتاق
مشهد ،سیادت به فعالیت اتاق های مشترک ایران با
کشورهایافغانستان،ترکمنستانوتاجیکستاندر
مشهد اشاره و عنوان کرد :به واقع این اتاق ها فعالیت
های چشمگیری در منطقه شرق کشور داشته اند
و بستر مطلوبی برای تعامالت با کشورهای همسایه
رقم زدهاند.
رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانستان (شعبه
مشهد) بر اهمیت ایجاد انجمن ســرمایه گذاران
افغانســتانی در ایــران تاکید کرد و گفــت :باید از
فرهنگ فردگرایی پرهیز شــود .در چارچوب یک
ســاختار جمعی ،صدایی رساتر برای مطالبه گری
و پیگیری مشــکالت و موانع خواهید داشت .یک

وی خاطرنشــان میکند :از گذشته مشوقهایی
برای جذب ســرمایه گذاران خارجی داشــتیم که
همچنان ادامه دارد ،این مشوقها شامل تسهیالت
در بحث اقامــت ،ورود و خروج ،گواهینامه رانندگی
و ...است ،همچنین با توجه به مشوقهایی که ترکیه
ایجاد کرده ما هم پیشنهاداتی به سیستم دولت ارائه
کردیم مبنی بر اینکه مشــوقهای ویژهتری برای
سرمایه گذاران خراسان رضوی در نظر گرفته شود
که امیدواریم با توجه به شــرایط موجود مورد تایید
دولتقراربگیرد.

zعالقمندی بسیار سرمایه گذاران افغانستانی در
حوزه گردشگری

تاثیر قابل توجه سیستم حمل و
نقل بر گردشــگری ،بلند مدت
بودن زمان بازگشــت سرمایه و
افزایش شرکتهای بزرگ چند
ی های
ملیتی ،از جملــه ویژگ 
عمدهومهمیاستکهسرمایهگذاریدرگردشگری
را متمایز کرده؛ از سوی دیگر ،آمارها نشان می دهد
در دولت یازدهم برای  ۲۱پروژه به مبلغ بیش از یک
میلیارددالردرحوزهگردشگریسرمایهگذاریشده
و بایــد در نظر گرفت که این تعــداد تنها مربوط به
پروژههــای دالری اســت و برخــی پروژههــا که
سرمایهگذارخارجیهمداشتند،بهطورمشارکتیو
تشکل منسجم می تواند بسیار راهگشا باشد و این
کار باید از سوی شما دنبال شود.
وی توضیح داد :در چارچوب این تشکل می توان
به خدمات تخصصی در حوزه های حقوقی ،مشاوره،
تعریــف و نظارت بــر طرح های ســرمایه گذاری
مشترک و  ...برای فعاالن افغانستانی ورود پیدا کرد
و مشکالت این قشر را با نگاهی جدی تر دنبال کرد.
ســیادت بر اهمیت ایجاد منطقه آزاد یا ویژه در
بخش اسالم قلعه افغانستان تاکید کرد و خواستار
پیگیری این موضوع از ســوی فعــاالن اقتصادی
افغانستان شد .وی تاکید کرد :از تمام ظرفیت های
اتاق مشترک ایران و افغانستان (شعبه مشهد) برای
کمک به توســعه تعامالت اقتصادی افغانستان و
خطه خراسان رضوی بهره خواهیم برد.
zدرخواست رئیس اتاق هرات برای حل مشکالت
گمرکی دو کشور

ســعد خطیبی رئیس اتاق بازرگانی هرات نیز در
این جلسه عنوان کرد :اتاق های بازرگانی مشهد و
هرات ،هر دو در چارچوب حفــظ اصول ،به دنبال
حمایــت جدی از فعاالن اقتصادی هســتند و چه
خوب اســت که از ذخایر و ظرفیت هایی که داریم
بهره الزم را جهت توسعه زیرساخت ها ببریم.
وی با صحه گذاشتن بر ضرورت تشکیل انجمنی
برای سرمایه گذاران افغانســتانی در ایران ،یادآور
شد :البته که باید نسبت به حوزه اختیارات و ظرفیت

میراث ســلیمان خیــر یکی از
ســرمایه گذاران افغانستانی در
مشهد اســت؛ او زندگی و کار در
ایــران را عشــق مــی دانــد و
می گوید :عالوه بر ایران در بیش
از 11کشور از جمله ترکمنستان ،ازبکستان و ترکیه
سرمایهگذاریانجاممیدهمامادوستدارمبهمردم
ایران ،که هم دین و هم فرهنگ هســتیم ،خدمات
بیشتریارائهکنم،دراینکشورامنیتوآرامشدارم
و فرزندانم با دانش آموزان ایرانی به مدرسه ایرانی می
روند و تحصیل می کنند .وی که در حوزه ســوخت
سرمایهگذاریهاییانجامداده اظهار میکند:عالوه
براینکهبیشاز 50ماشینبرایانتقالسوختهایی
چون بنزیــن و گازوئیل خریــداری و برای  71نفر
اشتغالمستقیمایجادکردهام.
این سرمایه گذار افغانســتانی معتقد است هیچ
گوش شــنوایی برای رفع مشکالت اقامت سرمایه
گذاران افغانســتانی وجود ندارد و اضافه می کند:
متاسفانه اقامت یک ساله ما مشکل دارد ،همچنین
پاســپورت و ویزای من مدام به خاطر ثبت یک مهر
دســت نیروی انتظامی یا نمایندگی وزارت خارجه
شــرق کشور اســت ،این موضوع ســبب شده که
نتوانم به موقع به کشورهای مختلف سفر کنم ،این
در حالی است که ترکیه با ارائه یک ویزا امکان سفر
راحتبهچندینکشوراروپاییرابدونهیچمشکلی
به سرمایه گذار خارجی می دهد ،همچنین ترکیه
به ســرمایه گذاران خارجی خود بــا خرید زمین یا
ساختمان یا مواردی از این دست سریعا اقدام به ارائه
ســند به ملک می کند در حالی که در ایران اینگونه
نیست!
او تاکید میکند :تجارت موضوعی برد -برد است،
من دوســت دارم به مردم ایران به ویژه مشــهد و
خراسان رضوی خدمات بیشتری در قالب سرمایه
گذاری ارائه کنــم ،اما در مقابل درخواســت دارم
تا مســئوالن برای رفع مشکالت ســرمایه گذاران
افغانستانیفکرجدیکنند.

با توجه به اینکه نرخ برابری ارز در
کشور ما با سایر کشورها متفاوت است،
همسایگان ما سرمایه گذاریهای خود
را داشتهاند و ما همان روال قبل را
ادامه میدهیم ،بنابراین این موضوع
اثر منفی زیادی در سرمایه گذاریهای
خارجی ما نداشته است
عملکردیاینجنسساختارها،واقعبینباشیم.
وی با اشاره به تداوم مشــکالت در گمرکات دو
کشور،خواستارتقویترایزنیهابرایحلمشکالت
شد .سیادت نیز به پیگیری هایی اشاره کرد که تا به
امروز در موضوع ترافیک مرز دو کشور انجام گرفته
و خواستار مشارکت بیشــتر همه افراد ذی نفع در
این حوزه شد.
حاجی عبــداهلل آرزو از فعاالن اقتصادی کشــور
افغانستان نیز در ســخنانی ،بر ضرورت همگرایی
بیشــتر در این حوزه تاکید کرد و گفت :فرصت ها
محدود هستند و اقدامات بزرگ زیادی را می توان
در چارچوب تعامل بخش خصوصی دو کشور رقم
زد اما باید در این رابطه تعجیل شــود و فرصت ها
غنیمتدانستهشوند.
وی تاکید کرد :این دو ملت ســال ها در کنار هم
بــوده اند و نباید به دنبال آدرس های سیاســی در
رابطه عمیق آن ها بود ،بلکه مشترکات فرهنگی و
زبانی ،ایرانیان و افغانســتانی ها را به یکدیگر پیوند
داده است.
در ادامه این جلســه فعاالن اقتصادی افغانستان
از دغدغــه هــای خــود در خصوص مشــکالت
تمدیــد کارت بازرگانــی ،موانع قانونــی ،اخذ و
اعمال تصمیمــات خلق الســاعه در بخش های
مختلف اقتصادی و ...ســخن گفتند و بر ضرورت
توســعه تعامــات بخــش خصوصی دو کشــور
تاکیدکردند.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

مدیرعاملشرکتبازآفرینیشهریکشورخواستارشد

درخواستازآستانقدس
برایارائهحداکثرتسهیالتبهمستاجران

دنیای اقتصاد -مدیرعامل شــرکت بازآفرینی
شهریکشــورگفت:بسیاریازساکنانمحالت
هدف بازآفرینی فاقد مالکیت هســتند و از دید
موقوفه ،این افراد متصرف محســوب میشوند؛
آستان قدس میتواند به کمک و مساعدت اقشار
محروماینمناطقبیایدوحداکثرتسهیالترابرایآنهامنظورکندتا
شاهدتسریعدرنوسازیوبهسازیبافتهایناکارآمدباشیم.
سید محمد پژمان در حاشیه نشست مشــترک با رئیس و اعضای شورای
شهر ،شهردار مشــهد و جمعی از مسئوالن شهری و اســتانی ،با بیان اینکه
پیشتر گفتوگوهای مفصلی در مورد نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهر مشهد با نهادهای ذیربط از جمله مدیریت شهری ،آستان قدس رضوی
و اداره کل مســکن و شهرســازی انجام شــده بود ،اظهارکرد :این موضوع از
پیچیدگیهایبسیاریبرخورداراستوبایدباجدیتپیگیرتحققآنشویم.
ویافزود:دربهسازیونوسازیاینبافتها،مردم،توقعاتاجتماعی،اقتصادی
ومسائلحقوقیآنهارابایدپیوستهمدنظرداشتهباشیم.
پژمان خاطرنشــان کرد :بســیاری از ســاکنان این مناطق فاقد مالکیت
هســتند و از دیــد موقوفه ،ایــن افراد متصرف محســوب میشــوند که
قائل شــدن حقی برای ایــن ســاکنان و پیشبینی تمهیداتی بــرای آنها
مهماست.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری کشــور با بیان اینکه هیات اجرایی
نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد و فرسوده برای مشهد و استان تعریف
کردهایم ،گفت :به این هیات اختیار داده شد برای پیشبرد اهداف بازآفرینی با
سرعت تالش کند و محدوده و محله مشخصی را برای فعالیت خود مشخص
کند؛تمامیمناطقرابهیکبارهنمیتواندردستورکارقرارداد.
معاونعلمیوفناوریرئیسجمهورتاکیدکرد

ضرورتتجاریسازیمحصوالتدانشبنیان
درکاشمر

ایسنا -معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
گفت :با در نظر گرفتن پتانســیلها و مزیتهای
شهرستان کاشــمر باید ابتدا برروی محصوالت
دانشبنیانکارکردوسپسدرزمینهتجاریسازی
ویافتنبازارو...اقدامشود.
ســورنا ســتاری در دیدار با نماینده مردم کاشمر در مجلس و رئیس مرکز
آموزش عالی کاشــمر ،برای تجهیز و تأمین امکانات مورد نیاز مرکز نوآوری
منطقهترشیزقولمساعددادوعنوانکرد:ماازنیروهایخالقوصاحبایدهبنا
بهمسئولیتمانحمایتهایالزمراخواهیمداشت؛تالشداریممسیرتوسعه
کســب و کارهای حوزه فناوری و محصوالت دانشبنیان را فراهم و تسهیل
کنیم.
ویتاکیدکرد:دانشگاهبایدبتوانددرقالبمسئولیتهایاجتماعیمشکالت
را حل و متناسب با ظرفیتهای منطقه اقدام کند؛ از سویی ما در دانشگاههای
منطقه به دنبال این هستیم که در حوزه کارآفرینی به واسطه دانشگاه اقداماتی
انجامدهیمبهویژهآنکهمرکزنوآوریهمدرمنطقهفعالیتدارد .ستاریافزود:
صندوقپژوهشوفناورینیزدرپارکهایفناوریاستانهافعالشدهوبراساس
تفاهمنامه صورت گرفته؛ برای ارائه تسهیالت به واحدهای فناور اقدام میکند.
وی اظهار کــرد :با توجه به وجود ایدههای خالقانه در زمینه مزیتهای منطقه
ازجملهکشاورزیودامپروریمیتوانپروژههایخوبیرادرمنطقهاجراکرد.
معاونبرنامهریزیشهردارخبرداد

رونماییازاولینشهرداریالکترونیک
دریکیازمناطقمشهد

دنیایاقتصاد-معاونبرنامهریزیوتوسعهسرمایه
انسانی شــهرداری مشــهد از رونمایی از اولین
شــهرداری الکترونیک در یکی از مناطق شهر
مشهدبعدازماهمبارکرمضانخبرداد.
شهریار آل شــیخ در حضور جمعی از سرمایهگذاران،
کارآفرینان ،مدیران دولتی و دانشگاهیان در دانشگاه فردوئسی گفت :تعامل
مدیریت شــهری با شهروندان موضوع مهمی است که در این خصوص بعد از
ماهمبارکرمضان،اولینشهرداریالکترونیکدریکیازمناطقافتتاحخواهد
شد که با الکترونیکی شدن 142خدمت ،بخش زیادی از مراجعات مردمی به
شهرداری کاهش میباید؛ با این اقدام روند خدمات شفافتر ،بهتر و دقیقتر
انجاممیشود.
وی تصریــح کرد :از ســویی دیگر برای جلب مشــارکت شــهروندان در
تصمیمگیریها ،مدیریت شــهری نیاز به زیرساختهایی دارد که در همین
راستا ایجاد اپ و پلتفرم شهروندی مورد تاکید ماست؛ زمانی استفاده مکرر از
پلتفرم اتفاق میافتد که سرویسهای مورد استفاده شهروندان در آن تعریف
شود که در این خصوص تعامل با بخش خصوصی در حال انجام است .آل شیخ
به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوآوری اشاره و اظهار کرد :در حوزه نوآوری،
مدیریتشهریبهدنبالایناستتاازظرفیتهایبخشخصوصیواستارت
آپهادرراستایحلمسایلشهریاستفادهکند.

سرمایهگذاری8هزارمیلیاردیدولت
درتربتحیدریه

ایرنا-معاوناستانداروفرماندارویژهتربتحیدریه
ازسرمایهگذاریهشتهزارمیلیاردتومانیدولت
برای اجرا و تکمیل طرحهای عمرانی مختلف طی
سهسالگذشتهدراینشهرستانخبرداد.
علی رســتمی افزود :دولت این میزان اعتبــار را برای
اجرای ۴۰طرح عمرانی ســرمایه گذاری کرده است که بخشی از این طرحها
افتتاحشدهوبخشیدیگرنیزدرحالاجراست.
وی رویکــرد اصلی دولت را حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب
پرداخت تســهیالت و احیای دوباره واحدهای نیمه فعــال و راکد ذکر کرد و
گفت:اینشهرستاناکنونبهیککارگاهبزرگعمرانیتبدیلشدهواقدامات
گستردهایدربخشهایمختلفازجملهاجرایطرحهایعمرانی،فرهنگیو
اجتماعیصورتگرفتهاست.

