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ماجرای رشد عوارض ساختوساز
از کجا آغاز شد؟
عليرضا قرايي *

براساس ماده  ٦٤قانون مالیاتهاي مستقیم ،تعیین
ارزش معامالتی امالک بر عهده «کمیسیون تقویم
امالک» اســت .ارزش معامالتی تعیین شــده اين
كميســيون یک ماه پس از تاریــخ تصویب نهایی
کمیســیون تقویم امالک ،الزماالجرا و تا برگزاري
جلسات سال بعد و تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است اما بر اساس
تبصره  ۲همان قانون ،در مواردی که کمیسیون تقویم امالك پس از دو
مرتبه دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی
در مورد تعیین ارزش معامالتی حاصل نشود ،سازمان امور مالیاتی کشور
مکلف است آخرین ارزش روز امالک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم
را با شاخص بهای کاالها و خدمات اعالمی توسط مراجع قانونی ذیصالح
تعدیل و ارزش معامالتی را تعیین کند.
براي تبديل ارزش ريالی يك مبلغ در يک مقطع زمانی نسبت به مقطع
زمانی ديگر كه در گذشته واقع شده ،از عنوان شاخص «بهای کاالها و
خدمات مصرفی» استفاده میشود كه به آن « »CPIهم ميگويند .به
طور مثال اين شــاخص در سال  ٩٦برابر  9.6درصد بوده؛ يعني به طور
مثال يك ميليون تومان سال  ٩٥برابر یک میلیون و  96هزار تومان در
ســال  ٩٦بوده است .براساس تبصره  ،۳در مواردی که ارزش معامالتی
مطابق قوانین ،ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قرار میگیرد ،ماخذ محاسبه
عوارض و وجوه یاد شده ،بر مبنای درصدی از ارزش معامالتی است که به
تصویب هیات وزیران میرسد.
طبق قانون ضريبي داريم كه هیات وزيران تصويب ميكند و سازمانهايي
كه از ارزش معامالتي در محاسبه عوارض خود استفاده ميكنند ،بايد از
اين ضريب اســتفاده کنند .نكته بسيار مهم تبصره این است که درصد
مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد
شــده بیش از نرخ تورم رسمی اعالمی از طرف مراجع قانونی ذیربط
افزایش نیابد.
البته در اين قانون آمده كه کمیسیون تقويم امالك موظف است ارزش
معامالتی را در سال اول معادل  2درصد میانگین قیمتهای روز منطقه
با لحاظ مالکهای بيان شده تعیین کند .این شاخص هر سال بهمیزان
 2درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معامالتی هر منطقه به 20
درصد میانگین قیمتهای روز امالک برسد.

دنیای اقتصاد آثار عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در مشهد را رمزگشایی کرد

سهم شهرداری ازافزایشقیمت مسکن

در ســال  ٩٤با دعوت كميسيون تقويم امالك ،نماينده
كارگروه جمعيت سازندگان مناطق مشهد در جلسات اين
كميسيون به عنوان كارشناس بدون حق راي شركت يافت.
به دليل عدم تعيين چند ساله ارزش معامالتي شهر مشهد از
تصويب قانون نمايندگان اين كارگروه در اين جلسات تالش
کردند با ساير اعضاي اين كميسيون با داليل منطقي صحبت
کنند كه ارزش معامالتي شهر مشهد را در سال  ٩٥نبايد
به يكباره تغييري فاحش داد و شوكي به جامعه وارد کرد
و با كمك ساير اعضا البته با مخالفت نمايندگان شهرداري
و شوراي وقت مشــهد ،ارزش معامالتي شهر مشهد را با
تغييراتي اندك نسبت به سال  ٩٤تعيين کنند.
همه نگراني ما اين بود كه روند رشد ارزش معامالتي چند
سال گذشــته اين كميسيون در شهر مشهد كند بوده و
افزايش چندين برابري آن براســاس يك قانوني كه مورد
اعتراض فعاالن بخش خصوصي نيز هست ،صالح نیست.
ما وظيفه خطيري در حفظ ثبات قيمتها و هزينه زندگي
در شهر مشهد داريم زيرا تصميمات اين كميسيون تاثير
مستقيمي بر زندگي شهروندان دارد.
در همان مقطع هم نماينده شورا و شهرداري مشهد بر مبالغ
تعيين شده اين كميسيون در انتهاي سال ٩٤برای اعمال در
سال  ٩٥اعتراض داشت و در نهايت با رايزني گسترده مانع
از تصويب دفترچه ارزش معامالتي سال  ٩٥مشهد شدند.
مجددا جلسات اين كميسيون در پايان نيمه اول سال ٩٥
بدون دعوت از نمايندگان اين كارگروه تشكيل و در نهايت
اعضاي حاضر در اين كميسيون ارزش معامالتي شهر مشهد
را در مناطق مختلف حدود  ٨٠٠تا  ١٤٠٠درصد افزايش
دادند! اين دفترچه در نيمه دوم سال  ٩٥مورد تصويب قرار
گرفت و برای اجرا در اختيار سازمانهاي استفادهكننده از
آن قرار گرفت .شهرداري مشهد سالها از شاخص غيرقانوني
و مندرآوردي در محاسبات خود با نام (’pپپريم) استفاده
ميکرد كه ناچار شد در پايان سال  ٩٥محاسبات خود را
از ( ’pپپريم) به ، Pارزش معامالتي عرصه و اعيان امالك،
تغيير دهد .فقط براي اينكه مبادا در درآمد شهرداري خللي
ايجاد شود ،به Pضرايبي دادند كه برابر قبل درآمد شهرداري
را تضمين کند اما اكنون مشــكل مضاعف شده بود .اگر
ميخواست  Pجديد را كه گفتيم  ٨٠٠الي  ١٤٠٠درصد
نسبت به  Pقبل افزايش يافته بود را در فرمولهاي جديد
قرار ميداد عوارض افزايش عجيبي مييافت.

علیرضا راشکی

عضو هیات علمی
گروه مدیریت مناطق خشک و
بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد

تکنیکهای مختلفی برای کاهش انتشار گرد و غبار وجود دارد
هر چند انجام چنین اقداماتی در مناطقی که سطح وسیعی
منبع انتشار هستند بسیار مشکل است ولی خطرات ناشی

چراپروژهها
بهبخشخصوصی
واگذارنمیشود؟
مصوبهاراضیآبشارو
لشکرمشهدابالغشد
صفحه 4

شریعتیمقدمخبرداد

تفاهم بخشخصوصی
خراسانرضوی
با سازمان غذا و دارو
صفحه 3

در شصت و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چهگذشت؟

ادامه ماجراهای تامین اجتماعی
صفحه 2

ضريب 15/6درصد بوده است.
دوبــاره از اول فروردين ماه  ٩٦ضريب حدود ١٠درصد را
به كليه عوارض شهرداري مشهد اعمال كردند يعني از ٢٣
بهمن  ٩٥تا اول فروردين  ٩٦و در كمتر از چهل روز عوارض
در شهر مشهد حدود  ٢٥درصد افزايش يافت .در سال ٩٧
ما شــاهد تورم و افزايش ماه به ماه اين ضريب بوديم و به
طور مثال در سال  ٩٧از فروردين الي آبان ماه اين شاخص
يا ضريب بدين صورت افزايش يافته است٩.٤ ، ٩.٢ ، ٩.٢ :
. ١٨.٤ ، ١٥.٩ ، ١٣.٥ ، ١١.٥ ، ١٠.٢ ،
بر اين اساس مديران درآمدي شهرداري مشهد به فكر افتادند
كه روند افزايش تورم در نيمه دوم سال  ٩٧را به طوري در
محاسبات خود اعمال نمايند .بر اين اساس در اواخر سال
 ٩٧عدد ( ’pپپريم) ضريب 19/4درصد اعمال کردند كه
قبل از آن سابقه نداشت.
اگر شاخص فوق يا ضريب تورمي را در تاريخ اين كشور دنبال
كنيم متوجه ميشويم تجربه ضريب منفي اين شاخص و
حتي واحدي كوچكتر از يك را داشته ايم و تجربه نموده ايم.
ولي اگر به سي سال اخير دقت كنيم وقتي ضريب تورمي
يك رقمي يعني زير  ١٠را تجربه كرده ايم چند سال بعد
از آن اين ضريب باالي  ٢٠بوده است و روند افزايشي خود
را تا ارقام باالتر ادامه داده است.
به طور مثال در سال  ٦٩ضريب  ٩را تجربه كردهايم اما از
سال  ٧٠الي  ٧٤اين شاخص بدين صورت افزايش داشته
اســت . ٤٩.٤ ، ٢٣ ، ٢٤.٤ ، ٢٠.٧ :رونــد افزايش را دقت
بفرماييد .از سال  ٩٠الي  ٩٢نيز روند افزايشي بدين صورت
بوده است34/7 ، 30/5 ، 21/5 :
با آنكه اين شاخص در سال  ٨٩برابر  ١٢.٥بوده و اين شیوه
افزایش خبر خوبی برای سازندگان نیست .يعني احتماال
روند افزايش شاخص امســال و سال آينده نيز ادامه مي
يابد .اكنون سوال اين است اگر بر اساس اين تجربه تاريخي
و اقتصادي اين روند افزايش ادامه داشته باشد ،آيا مديران
مالي و درآمدي شهرداري مشهد ميخواهند سالي دوبار
عوارض را افزايش دهند؟!
بيان كرديم كه شهرداري مشهد نسبت به شاخص اعالمي
بانك مركزي ضريب باالتري را اعمال میکند ،بر اين اساس
اســت كه جمع شاخصهاي ســال  ٩٤تا  ٩٨حدود ٤٩
ميشود اما هماكنون محاسبات عوارض شهرداري مشهد
رشد حدود  ٥٢درصدي داشته است.
* دبير كارگروه جمعيت سازندگان مناطق مشهد

اقداماتی برای کاهش انتشار گرد و غبار
از این مناطق بهتر از زمانی که گرد و غبار حمل می شــود،
مدیریت می شوند .بنابراین در چنین مناطقی باید اقداماتی
صورت گیرد تا فرســایش بادی رخ ندهد .باید بین تکنیک
هایی طراحی شــده برای به حداقل رساندن ریسک واقعی
(کوتاه مدت ،از قبیل شیوههای کشت مانند حداقل شخم)،
و آنهایی که ریسک بالقوه را به حداقل میرسانند تمییز داده
شود .در مناطق کشاورزی آبی و دیم رها شده اقدامات زراعی
(مدیریت زراعی) مدیریت خاک و موانع حفاظتی که باعث
کاهش سرعت باد و افزایش مقاومت خاک می گردد توصیه

صفحه 3

صفحه 4

ماجرای رشد عوارض ساختوساز از کجا آغاز شد؟
اعتراضات اين كارگروه و رايزني گسترده با نمايندگان شورا
باعث شد كه شوراي چهارم مشهد مصوب کرد:
با عنایت به اینکه مطابق دفترچه ارزش معامالتی امالک
مصوب کمیسیون ماده  ٦٤قانون مالیات مستقیم در سال
 ،٩٥ارزش معامالتی  Pبه میزان  ٣٠٠تا  ٨٠٠درصد افزایش
یافته ،لذا در مصوبات شورای اسالمی شهر مقرر شده ،حداکثر
میانگین افزایش ساالنه عوارض هرسال نسبت به سال قبل
به میزان تورم اعالمی بانک مرکزی خواهد بود.
اما جذابترين قســمت اين مصوبه ،در پاسخ اعتراضات
و پيگيريهاي گســترده اين كارگروه ذكر شــده است.
«بر این اســاس نه تنها در ایــن مصوبات افزایش عوارض
صورت نگرفته بلکه تعدیل نیز صورت پذیرفته و مخالفت
با این مصوبات موجب افزایش عوارض به میزان  ٣٠٠الی
 ٨٠٠درصد خواهد شد».
با پيروزي ليســت اميد در انتخابات شوراي پنجم مشهد،
جلسات كميسيون تقويم امالك در نيمه دوم سال  ٩٦با
حضور عضو جديد شورا تشكيل شد و بر اساس صحبت هايي
كه با اين عضو و رايزني و جلسات ديگر با ساير اعضاي اين
كميسيون داشتيم توانستيم كميسيون را به عدم افزايش
عدد  pمجاب کنیم و در نتيجه در ســال  ٩٦كميسيون
تقويم امالك شــهر مشــهد بدون اتخاذ افزايشي براي p
تشكيل و به كار خود پايان داد كه اين اتفاق ارزشمندي در
شهر مشهد بود .اما كميسيون تقويم امالك در نيمه دوم
ســال  97تشكيل شــد و عدد  pسال  ٩٨مشهد را با 80
درصد افزايش تعيين کرد ولی اعمال عدد  pدر محاسبات
و ضوابط هر سال شهرداري مشهد نيازمند تصويب شورا
است و تاكنون شورا در اين ارتباط تصميمي اتخاذ نکرده
اســت و تا لحظه نگارش این یادداشت عدد  Pاعمالي در
ســال  ٩٨در شهرداري مشهد همان  Pسال  ٩٥است ،با
اين تفاوت كه ضريب تورمي هرسال را به آن اعمال کردهاند.
در شــوراي چهارم مشهد اين ضريب را به اسم حمايت از
شــهروندان تا  ٢٣بهمن  ٩٥اعمال نكردند .اما با توجه به
مصوبه شورا كه پیشتر گفته شد به شهرداري اجازه نمیهد
در افزايش عوارض از نرخ تورم هر سال پيشي بگيرد .مديران
وقت شهرداري مشهد براي آنكه از كنترل افزايشها عبور
کنند از  ٢٣بهمن  ٩٥ضريب تورمي يا همان شاخص بهاي
كاالها و خدمات ســال  ٩٥را به كليه محاسبات عوارض
شــهرداري مشهد اعمال کردند .اين ضريب در آن مقطع
 ١١.9درصد عنوان شــد اما دفاتر شهرداري معتقدند اين
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میشــود .در اقدامات زراعی برای کنترل فرسایش خاک از
پوشش گیاهان زنده و یا بقایای محصول برداشت شده برای
حفاظت از خاک در مقابل باد استفاده می شود .یک رابطه
کلی نمایی بین تخریب خاک و پوشش پوشش گیاهی (زنده
یا مرده) وجود دارد .اگر نســبت خاک از دست رفته در یک
سطح محافظت نشده و بایر را عدد یک در نظر بگیریم پوشش
حدود  40درصد به سرعت میزان فرسایش را به  0.2کاهش
می دهد .در اراضی مرتعی بیشــتر روش ها به کنترل فشار
چرا محدود می شود.
ادامه درصفحه 2

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

سهم خراسان
از ترک اعتیاد نفتی

دبیرانجمنمدیرانصنایعخراسانازرویکرد
هفتمینهمایشملیبرندینگمیگوید

توانمندسازیبرندهاو
رونقاقتصادی
صفحه 2

دنیایاقتصادآثارعوارضشهرداریبرقیمتمسکندرمشهدرارمزگشاییکرد

سهم شهرداری از افزایش قیمت مسکن

ک برخی مناطق شهری نشان میدهد که قیمت مسکن در بعضی از
دنیای اقتصاد -بررسیهای میدانی آپارتمانهای مسکونی در امال 
افسانهآشفته
خبرنگار
مناطق مشهد از متری ۲۰میلیون تومان در سال ۹۸عبور کرده است .قیمت مسکن از تابستان سال گذشته مانند دیگر نقاط ایران گران
شــد؛ با این حال امسال هم نسبت به بهار پارسال افزایشی تقریبا سه برابری در قیمتها مشاهده میشود و همچنان رشد قیمت مسکن روند خود را به
ویژهدرتابستانادامهمیدهدکهدرشماره 265بهبررسیقیمتبرخیمناطقمشهدپرداختیم.اینرشدناگهانیقیمتمسکنازشهرتهرانآغازشدو
بهفاصلهیک،دوفصلسایرکالنشهرهارانیزدربرگرفت.درپینوساناتنرخارزوافزایشقیمتنهادههایساختمانیوتورم،قیمتهرواحدمسکونیدر
مشهد افزایش قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته داشته اما به گفته کارشناسان مصوبات شورا و شهرداري تاثير بسيار مهمي بر رشد قيمت مسكن
گذارده است ،به طوری که بنا بر محاسبه کارگروه سازندگان مشهد سهم مصوبات و عوارض پروانههاي ساختماني در هزينه ساخت يك واحد مسكوني
حدود ۱۷درصد است و این در حالی است که شورای شهر معتقد است تنها 3تا 5درصد بر قیمت نهایی تاثیر گذاشته است و تنها در صورت تخلفاتی مثل
طبقه اضافه و پیشــروی طولی این نرخ حداکثر به 15درصد می رسد .عوارض شهرداری مشهد برای سال 96به نسبت سال قبل 9درصد افزایش قیمت
داشتهوسال 97هم 9/06درصدبهنسبتسال 96افزایشپیداکردهبود.امسالهماینعوارضنسبتبهسالگذشتهافزایش 26/9درصدیراتجربهکرد.
در واقع از سال 93به این سو عوارض شهرداری به نسبت حدود 54درصد افزایش یافته است و بر اساس این محاسبه با مصوبه بانک مرکزی درباره تناسب
عوارضونرختورمرسمیهمخوانینداردامامدیرانشهریمعتقدندبیشازتورمرسمیبرعوارضنیفزودهاند.
ادامه درصفحه 4

وقتی سیل آمد وضعیت حوضه های آبریز چگونه بود؟
سیدحسین ثنایینژاد

عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

باران که می بارد ،دره های عمیق و بزرگ کوهستان ها مانند
یک قیف عظیم قطرات باران را بر روی سطح شیب دار خود
هدایت کرده و آنها را در جریان های بزرگ آبی به نام رودخانهها
و رودها به هم می پیوندند .بر همین اســاس «حوضه آبریز»
تعریف می شود که عبارتاست از تمام منطقه ای که آب جاری
شده بر سطح آن به یک خروجی ختم می شود.
با اینحال ویژگی های ه ر حوضه آبریز مانند شــکل ظاهری
درهها از نظر شیب و جهت شیب(فیزیوگرافی) ،جنس خاکی که
کوهستان ها را پوشانده است ،مقدار و نوع پوشش گیاهی روئیده
بر گستره کوه ها و دره ها و مقدار سطح پوشیده از برف این پهنه
های ناهموار ،بر عملکرد این قیف عظیم برای به هم پیوستن
جریان های آب جاری شده بر سطح آنها تاثیر زیادی دارند .به
همین دلیل مدیریت آبخیزداری که در واقع کار نظارت بر همین
ویژگی های حوضه های آبریز را انجا م می دهد ،میتواند نقش
تعیین کننده ای در شکل گیری سیالب ها داشته باشد .هر قدر
که حوضه های آبریز بزرگتر باشند و تغییرات مکانی ویژگی
ن مدیریت پیچیده تر است .سیل های
های آنها متنوع تر ،ای 
شمال و جنوب کشور از قضا در دو حوضه بسیار بزرگ رخ داده
اند .حوضه آبریز کرخه که از استان های کرمانشاه و کردستان
در شمال تا استان های ایالم و لرستان و خورستان در جنوب
را شامل می شود با تنوع فیزیوگرافی و پوشش گیاهی بسیار
متنوع و نیز حوضه آبریز گرگان رود که اگر نه به پیچیدگی
کرخه ولی با درازای بیش از  ۲۰۰کیلومتر شرایط خاصی را
دارند که همواره مستعد سیالبهای بزرگ می باشند .وقتی
برای بازدید از ســیل استان گلستان رفته بودم ،خوشبختانه
مسیر هواپیمایی که با آن سفر کردم درست در امتداد گرگان

رود بود و فرصت بسیار استثنائی برایم فراهم گردید تا با دقت
وضعیت فیزیوگرافی و پوشش گیاهی این حوضه آبریز عظیم
را مستقیما با چشم غیر مسلح از باال مطالعه کنم .عکس هایی
هم از آن مشــاهدات تهیه کردم .یک نکته واضح و غیر قابل
انکار از این بازدید برایم مسجل شد .اینکه متاسفانه پوشش
جنگلی این حوضه در مقیاس بسیار گسترده هزاران هکتاری
به طور کامل نابود شــده و جای آن را زمین های کشاورزی
گرفته بودند .این موضوع را می توان در عکس های ماهواره ای
هم به آسانی دید .هیج تردیدی نیست که این جنگل زدایی
که در نتیجه مدیریت ناصحیح آبخیزداری انجام شده است،
تاثیر به ســزایی بر شدت و مدت سیل گلستان داشته است.
در پایین دست نیز تغییرات عظیمی که در بستر رودخانهها
ایجاد شده اند و سدهایی که برای کنترل سیالب احداث شده
اند ،داســتان سیالب ها را
پر ماجراتــر میکنند .این
تغییرات به گونه ای هستند
که بعضا باعث انحراف سیل
شده و یا باعث ذخیره موقتی
آب و سپس رها شدن آنها و
تشدید جریان اصلی سیالب
می شوند .در همین جاست
که مدیریت سدهای احداث
شــده نیز خود را نشان می
دهد .سدهایی که گاه برای
کنتــرل ســیالب احداث
شــدهاند ولی خــود باعث
تشدید سیالب می شوند.
بررســی زمان آب گیری و
ســطح آب پشت سدهای
بوستان ،گلستان و وشمگیر
در گرگان رود و ســدهای
کرخــه و کارون و دز در

حوضه های آبریز جنوب کشــور مبین اشــکاالت جدی در
مدیریت این سدها در زمان وقوع سیل های امسال است.
ایجاد مستحدثات مختلف در حاشیه رودخانه ها نیز از جمله
مداخالت خطرناک انســان در حوضــه های آبریز در جهت
افزایش قدرت تخریبی ســیل است .مواردی از این دست را
در همین رودخانه هایی که دبی چندان زیادی هم ندارند می
توان دید مانند رودخانه های زشک ،کالت ،بوژان و نظایر اینها!
اگرچه عمق فاجعه در مسیر رودخانه های استان لرستان مانند
شهرهایی نظیر پل دختر بسیار بیشتر بودند.
با توجه به این توضیحات مختصر معلوم می شود که مهمترین
و اولین مسئله در مدیریت سیالب ،مدیریت آبخیزداری و به
تبع آن مدیریت هوشمندانه و درست سدهای موجود در همه
حوضه های آبریز کشور است.
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در شصت و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چهگذشت؟
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ادامهماجراهایتامیناجتماعی

رئیسکلدادگستریخراسانرضوی:

آمادهصدورحکمپدیدههستیم

دبیرانجمنمدیرانصنایعخراسانازرویکردهفتمینهمایش
ملیبرندینگمیگوید

توانمندسازیبرندهاورونقاقتصادی

زهرا صفدری

دنیای اقتصاد -نشســت خبری حجت االسالم علی مظفری،
رئیس کل دادگستری خراســان رضوی که در آستانه هفته قوه
قضائیه برگزار شد ،با توضیحاتی صریح درباره آخرین وضعیت
پرونده های پدیده ،مجتبی مزروعی ،امیر شهال ،کمربند جنوبی،
کوهستانپارکو...همراهبود.
مظفری با بیــان اینکه در دوره آمادگی صــدور رای برای پرونده پدیده
هستیم ،گفت :بعد از هفته قوهقضاییه این پرونده تعیین تکلیف میشود.
برخیدرخصوصایندادگاهاقدامبهشایعهپراکنیکردهاند.ایناطمینانرا
بهمردموذینفعاناینمجموعهمیدهیمکههدفاصلیاینمحاکمحفظ
حقوق افراد اســت .در درجه اول حقوق آنها رعایت میشود و در مرحله
بعدی مجازات خواهد بود .هدف از مجازات هم احقاق حقوق مردم اســت.
ستاد تدبیر نیز به این جمعبندی رسیده که خواستههای خود را به دادگاه
اعالمکندکهدررابطهباشرکتچهتصمیمیگرفتهشود،امیدواریمدادگاه
این موارد را در رای خود نیز لحاظ کند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی از فعاالن اقتصادی حمایت میکند،
افزود :از چند سال قبل کمیته ویژهای در این خصوص تشکیل شد .دستگاه
قضایی تالش دارد تمام موانع کســب و کار را بردارد و از تعطیلی بسیاری
از کارخانههــا و کارگاهها جلوگیری کند .به اســتاندار نیز این اطمینان را
میدهیم که به پیشــبرد این مثلث اقتصادی کمک کنیم و از آن حمایت
داریم ،دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برکات زیادی داشــته و برای نخستین
مرتبهمشاهدهشدکهبعدازصدورحکمدریکپروندهدیگرمردمازتصمیم
دستگاهقضاییحمایتکردند.
رئیس کل دادگستری خراســان رضوی ادامه داد :بعد از صدور و اجرای
حکم ،مدیران متخلف دولتی و غیردولتی که در زمان تاسیس این شرکت
دخالت داشتهاند ،این مسائل را دیدند و با سکوت خود به آن کمک کردند،
باید حتما سراغ آنها بروند و پای میز محاکمه بیاورند ،رای دادگاه همانی
است که در سایت دادگستری منتشر میشود و همان مالک است .به این
دلیل که قیمتها واقعی نبوده تراز مالی زمانی مشــخص میشود که پایه
ثابتیوجودداشتهباشد،اینشرکتازابتداترازمالینداشتهاست.
مظفــری در خصوص پرونده عضو شــورای شــهر مشــهد هم گفت:
اگــر برخــی اقدامات به جهــت حمایت از آقای شــهال در شــبکههای
اجتماعی نبود ،تا امروز مســاله حل میشــد .ایراد عمده پرونده این بود
که بعد از مســاله باید وی از کار معلق میشــد .دادگاه این مســاله را ایراد
کــرد و دوباره بــرای رفع این مســاله پرونده برای تحقیقات بازگشــت.
از ناحیه دادســرا اعالم شــده که وی از نظر قانونی نباید ســر کار حضور
داشتهباشد.
وی درباره وضعیت رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان هم با
اشاره به اینکه اگر مساله بیماری رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعالم شود،
مداوا شــده و حتی الزم باشد به خارج زندان منتقل میشود ،تصریح کرد:
پرونده وی پرونده مالی و مربوط به دوره مالی اســت که طبیعتا رسیدگی
به آن بســیار زمان میبرد .بخشی از طوالنی شــدن پرونده وی مربوط به
حسابرسیها بوده و قرار تامین صادر شده است ،وثیقه هم ارائه نمیکنند
و به تناسب اتهام ایشان ،نمیتوانند ارائه کنند ،تامین و تکلیف آن مشخص
شده اما پرونده آماده طرح در محکمه نبوده و به لحاظ آمادگی هنوز آماده
رسیدگینیست.

یادداشت

اقداماتیبرایکاهشانتشارگردوغبار

ادامه یادداشت
گزینه های زیادی برای جلوگیری از تولید گرد و غبار در معادن وجود دارد.
از لحاظ فیزیکی پوشاندن آنها با پوشش گیاهان بومی منطقه و مقاوم به
خشکسالی و فلزات  ،قلوه سنگ از مالچ های شیمیایی و یا بیوپلیمرهای
تجدید پذیر و یا استفاده از موانع حفاظتی به عنوان بادشکن توصیه می
شود .ضمن اینکه روش های بخصوص برای کاهش انتشار گرد و غبار در
حین عملیات معدن کاوی نیز پیشنهاد میشود.
برای کنترل موثر گرد و غبار باید یک رویکرد یکپارچه چندگانه و چند
منظوره وجود داشته باشد .اقدامات کنترلی برای حفاظت از خاک و کاهش
سرعت باد در سطح زمین باید با یک چشم انداز گسترده تر کاهش انتشار
گرد و غبار و افزایش ته نشست گرد و غبار از جو با هم تلفیق شوند .چنین
مدیریت یکپارچه سرزمین باید به طور همزمان شناسایی شوند طوری
که اجزای مختلف سرزمین مانند زمین های کشاورزی ،مراتع ،معادن و
 ...را شناسایی و مدیریت کند .یک رویکرد یکپارچه سرزمین  ،مخصوصا
با توجه به ماهیت فرامرزی پدیده گرد و غبار در اســتان و اثرات آن،
بسیار مهم است .چنین رویکردی برای مدیریت منابع آبی نیز مهم است
که در بسیاری از موارد در ارتباط با انتشار گرد و غبار است .اقدامات مورد
نیاز برای کاهش گرد و غبار در این منابع باید بخشی از استراتژی های
مدیریت پایدار یکپارچه منابع آبی باشند .این برنامه ها،چه درسطح ملی
و چه بین المللی ،باید مسائل مربوط به گرد و غبار را نیز در نظر بگیرند.
اقدامات طراحی شده برای مقابله با اثرات متعدد طوفانهای گرد و غبار
در ارتباط با انتقال و ته نشست آنها ،توسط طیف وسیعی از پایش ،پیش
بینی و پیش آگاهی تسهیل می شود .روش های متعددی برای پهنه بندی
مناطق با خطر فرسایش باد طراحی شده اند و پیش بینی های گرد و غبار
در سال های اخیر در تعدادی از مراکز در سراسر جهان توسعه یافته است،
بسیاری از این سیستم ها (از جمله  )SDS-WASدر حال حاضر به
عنوان زیرمجموعه سازمان هواشناسی ( )WMOدر حال فعالیت هستند
که پیش بینی های روزانه گرد و غبار را در مناطق مختلف با استفاده از
مدل های متنوع انجام می دهند .مخابره کردن هشدار های مربوط به
خطرات احتمالی گرد و غبار ،مشــاوره در مورد خطرات بهداشتی آن و
گزینه های کاهش اثرات آن توسط رادیو و تلویزیون و حتی پیامک می
تواند بسیار مورد اثر باشد .چنین سیستم های هشدار دهنده می تواند
تاثیرات یک رویداد گرد و غبار را کاهش دهد .به عنوان مثال بیمارانی که
از بیماری های در ارتباط با گرد و غبار رنج می برند می توانند جداگانه
شناسایی شوند و پیغامهایی مخصوص آنها ارسال شود تا کمتر مورد آسیب
قرار گیرند .با این حال ،فقدان درک ارتباط سببی که نشان دهنده آگاهی
ما از بسیاری از بیماری های گرد و غبار است ،هنوز هم می تواند بر روی
توصیه های کاهش آسیب پذیری تاثیر بگذارد.

دنیایاقتصاد-وقتیفعاالناقتصادیاز
موانع کسب و کار و سختی های کارشان
صحبت میکنند و از تامین اجتماعی
به عنوان یکی از این موانع نام میبرند،
شایدکمترکسیتصورکندکهاینموانع
به بند بند و ماده به ماده قوانین کهنه و
پوسیده تامین اجتماعی مربوط باشد و
تصورهمهازمانعکسبوکار،تنهابهباال
بودن سهم حق بیمه کارفرما و خدمات
بیمهبهکارگرانختممیشود!
اما جلســات اخیر شورای گفتوگوی
دولتوبخشخصوصیخراسانرضوی
فرصتی بود تا بخش خصوصی ،تامین
اجتماعی ،بانکها و ...رو در روی هم از
عملکرد یکدیگر صحبت و انتقاد کنند؛
در این میان قوانین دست و پاگیر تامین
اجتماعی یکــی از موضوعاتی بود که
همگان به آن نقد داشتند؛ قوانینی که
امروز خود دست اندرکاران و مجریان
تامین اجتماعی هم به پوســیدگی آن
صحه می گذارند و بر ضرورت اصالح و
بهروزرسانیآنتاکیددارند.
شصت و ششمین نشست شــورای گفتوگوی
استان همچون جلسه گذشــته ،به بررسی و بحث
درباره مســائل بیمهای گذشــت و این بار موضوع
مربوطبهمانعتراشیماده ۳۷قانونتامیناجتماعی
در واگــذاری واحدهای تملیکی اســتان بود .اداره
کل تامین اجتماعی که در نشست اردیبهشت ماه
شــورای گفتوگو و در موضوع ماده  5قانون بیمه
کارگران ساختمانی نتوانســت مسئوالن دولتی و
فعاالنبخشخصوصیراقانعکند،اینباربرایدفاع
از مواضع خود ،دست به دامن مرکز نشینان شده بود
و سازمان تامین اجتماعی نماینده ای را برای حضور
در این نشست به مشــهد اعزام کرده بود .اما محمد
محمدی ،مشــاور معاونت بیمه ای این سازمان که
به عنوان میهمان در این جلسه حاضر شده بود هم
با تفسیر قوانین نتوانست مسئوالن استان و فعاالن
اقتصادی را مجــاب کند و در نهایــت در موضوع
واگذاری واحدهای تملیکی اســتان ،قرار شد که او
مشکل بیست و چند واحدی که کارشان با ماده 37
قانون تامین اجتماعی گره خورده و امکان واگذاری
شان وجود ندارد را به طور موردی حل و فصل کند.
به این معنا که اگر در آینده باز واحدی تحت تملک
بانک قرار گرفت و سپس بانک اقدام به واگذاری آن
واحد انجام داد ،ممکن اســت باز این مشکل و مانع
به وجود بیاید و حل مشــکل فعال به طور تزریقی و
مسکنیصورتمیگیرد!
zمشکلکجاست؟

اما بیایید ببینیم مشــکل واگــذاری واحدهای
تملیکیدربرخوردباماده 37قانونتامیناجتماعی
چیست؟ طبق قانون تامین اجتماعی بانکها برای
واگذاری واحدهایی که در تملک گرفته اند باید ابتدا
بدهیهایبیمهایمعوقواحدرابهتامیناجتماعی
بپردازند؛ تــا اینجای ماجرا هیچکس با این موضوع
مشکلی ندارد .اما مشکل از آنجایی شروع میشود
که تامین اجتماعی میگوید چون در متن قانون به
پرداخت بدهی «کارگاهها» اشاره شده ،بانک برای
واگذاری واحد صنعتی باید ابتدا تمامی بدهیهای
بیمه ای کارگاهها و واحدهایی که به نام مالک قبلی
آن کارگاه اســت را بپردازد .این موضوعی است که
بانکزیربارآننمیرود؛زیرابانکتنهامالکیتیکی
از واحدها را در اختیــار دارد و قصد واگذاری همان
واحد را دارد.
این مساله سبب شــده که امروز امکان واگذاری
بیش از  20واحــد از  137واحد تملیکی بانکهای
استان وجود نداشته باشــد و سرمایه ای چند هزار
میلیاردی در اســتان معلق بماند .مســاله ای که
در نشســت شــورای گفتوگو مطرح شد و تامین
اجتماعــی از مواضع خود کوتاه نیامــد و در نهایت
قول داد که مشکل آن بیست و چند واحد را به طور
موردی بررسی و حل و فصل کند .اما این به معنای
حل ریشــه ای مشکل نیست چون موضوع به قوت
خودباقیاست.
zبیانمشکالتکافیاست،پیشنهادسازندهبدهید

اما این نشست عالوه بر دستورکارهای بیمه ای،
حال و هوای دیگری هم داشت؛ اولین نشست بعد از
انتخابرئیساتاقبازرگانیایرانبودوبازارتبریکات
به شافعی که برای سومین دوره متوالی رای اعتماد
پارلمانبخشخصوصیکشوررااخذکرده،گرمبود
و مسئوالن حاضر در نشســت ،انتخاب رئیس اتاق

شافعی :بخش خصوصی مدام
ایرادات را عنوان می کند و
مخاطبش دولت و سایر قوا هستند
اما دولت و قوا هم باید آنچه از
بخش خصوصی انتظار دارند
و مشکالتی که در این بخش
مشاهده می کنند را یادآوری و
مطرح کنند تا این رابطه دو سویه
به نقطه مطلوب تری برسد

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

خبرنگار

مواد 16و 17قانونرفعموانعتولیدبانکهارامکلفبهواگذاریواحدهایتملیکیکردهوایندرحالیستکهمنابعمردمیکهبایدبهچرخهاقتصادیکشوربرگردد،راکدماندهاست

مشهد به ریاســت اتاق ایران را فرصتی مغتنم برای کلمه «کارگاهها» استفاده شده ،بنابراین اگر کسی
می خواهد نقل و انتقالی انجام دهد ،باید بابت تمام
خراسانرضویخواندند.
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم ابتدای کارگاههایش با تامین اجتماعی تسویه انجام دهد؛
این نشســت بر لزوم ارائه پیشنهادات سازنده برای این نوع برخورد باعث مشکل در واگذاری واحدهای
حل مشکالت از سوی شــورای گفتوگو تاکید و صنعتی تملیکی شده و به این ترتیب حدود  8هزار
اظهارکرد:دراینساختارتعاملیباحضورمسئوالن میلیارد تومان از ســرمایه های اســتان درگیر این
دستگاه های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ،موضوع اســت .در واقع ،در کشــور ما چون نظرات
مسائل و مشــکالت را مرتب تکرار می کنیم؛ تا به کارشناســی هزینه ای در بر ندارد ،کارشــناس به
امروز مشــکالت به دفعات مطرح و تشــریح شده راحتی اعمال سلیقه کرده و به تفاسیری که از قانون
اند و تالشــمان باید این باشد که از این پس به سراغ دارند و توامان عواقب آن بیتوجه هســتند و نهایتا
ارائه پیشنهادات ســازنده برویم .نمایندگان بخش تبعاتتعطیلیکسبوکارهارانیزنمیپذیرند.
خصوصی ،اصناف و تعاون باید بر ارائه پیشنهاداتی
حسن مونسان دبیر شورای هماهنگی بانکهای
برای مقابله به منظور مشکالت کشور تمرکز کنند .خراســان رضوی هم کــه دل پــر دردی از تامین
وی این نکته را هم متذکر شــد که « اینجا شورای اجتماعی داشــت ،با گالیه از این اداره کل در نحوه
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اســت؛ بخش پاسخگویی به استعالمات بانکهای استان اظهار
خصوصیمدامایراداتراعنوانمیکندومخاطبش کرد :تامین اجتماعی به اســتعالمات ما پاسخ نمی
دولتوسایرقواهستندامادولتوقواهمبایدآنچهاز دهدوتقاضایماایناستکهموضوعبهطوراساسی
بخش خصوصی انتظار دارند و مشکالتی که در این برطرف شــود؛ زیرا اگر قرار است کاری انجام دهیم
بخش مشاهده می کنند را یادآوری و مطرح کنند همهبایدکمککنیم.درخراسانرضوی 137واحد
تملیکیوجودداردکهبعضابیشاز 12تا 15سالبه
تااینرابطهدوسویهبهنقطهمطلوبتریبرسد».
شــافعی در بخش دیگری از سخنانش خواستار دلیل حل نشدن مشکل ماده 37راکد مانده و اموال
تشکیلکمیتهایمشترکمیانسهاستانخراسان آنها از بین رفته و تخریب و یا ســرقت شدهاند و اگر
رضوی ،جنوبی و سیستان و بلوچستان برای توسعه اینمشکلحلنشود،بایدببینیمچقدرمنابعملیاز
و تمرکز بر تبادالت پایاپای کاالیی با پاکستان شد و بین خواهد رفت .وی تاکید کرد :بانک ها باید مکلف
گفت:باتوجهبهاینکهدرحالحاضربیشترینارتباط به پرداخت بدهی های واحدی که تملیک کردهاند
پایاپای کاالیی را با کشور پاکستان شروع کردهایم ،باشندنهاینکهتواماندیگربدهیهایقبلیراهمکه
اتاق بازرگانی پیشــنهاد دارد که بین این سه استان متعلق به واحدهای مالک پیشین آن واحد صنعتی
کمیته ای مشترک صرفا برای
بوده ،بپردازند .چنین رویه ای
تمرکز بر بازار پاکستان شکل رزمحسینی:مسئوالن مانع از حل مشــکالت خواهد
بگیرد .با توجه به ظرفیت ها و
بــود و تقاضای مــا اصالح این
قابلیت های موجود ،این ســه باید فضای موجود را
بحثاست.
یک جنگ اقتصادی
خطه مــی توانند در شــرایط
مونسان خاطرنشان کرد :از
کنونی اقدامــات مفیدی را در بدانند و در این شرایط طرفی ،مواد  16و  17قانون رفع
رابطه بــا در ارتباط با
موانع تولید بانــک ها را مکلف
مبادالت تصمیمات باید سریع و به
پایاپای کاال با این کشور انجام
به واگذاری واحدهای تملیکی
دهنــد .در صــورت موافقت موقع و با اختیارات الزم کــرده و این درحالیســت که
اســتاندار ،پیشنهاد می کنیم اخذ شود و دستگاه های منابع مردمی که باید به چرخه
اقتصادی کشور برگردد ،راکد
این کمیته مشترک به سرعت اجرایی نیز مسیر امور را
ایجادوفعالیتخودراآغازکند.
ماندهاست.
هموارترسازند
zازنظرقانونیبانکنبایدتمام
استاندار خراسان رضوی هم در
پاسخ به این درخواست شافعی
بدهیهارابپردازد
سیدامیرمرتضوی،معاونرئیسکلدادگستری
اعالمآمادگیکردوگفت:چنیناقداماتیزمینهساز
ســرمایهگذاری های بیشتر برای توسعه ارتباطات خراسانرضویهمگفت:درارتباطباماده 37قانون
تامیناجتماعیتاکنونچندینجلسهتشکیلداده
تجاریخواهدبود.
zدر شرایط جنگ اقتصادی ،از تحریم داخلی ایم؛ نظر ما این است که اگر واحد تملیک شده یک
کارگاه اســت ،بدهی تامیــن اجتماعی همان یک
پرهیزکنیم
علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه در حال حاضر کارگاه باید محاسبه شــود و اینکه بدهی بیمه ای
کشورباشرایطویژهایروبهروستواحتمالتشدید همه واحدهای مالک قبلی واحد تملیک شده باید
فشارهایفزایندهخارجینیزوجوددارد،تاکیدکرد :پرداخت شــود ،با عقل و عدالت و قانون همخوانی
برای تاب آوری در این شرایط الزم است توجه ویژه ندارد؛ زیرا اگر بانک تمام بدهــی ها را بپردازد؛ باید
ای به ظرفیت ها و مباحث داخلی داشته باشیم و تا پاسخگوی دســتگاه قضا باشــد و اجازه ندارد جز
حد ممکن از تحریم داخلی پرهیز کنیم .مسئوالن پرداخت بدهی های همان پالکی که تملیک کرده،
باید فضای موجــود را یک جنگ اقتصادی بدانند و بدهی دیگــری را پرداخت کند .ایــن موضوع را به
در این شــرایط تصمیمات باید سریع و به موقع و با دستگاه قضایی کشور منتقل کردیم و منتظر پاسخ
اختیارات الزم اخذ شود و دستگاه های اجرایی نیز هســتیم .اگر این مشکل حل نشــود ،کسی از این
مسیرامورراهموارترسازند.استاندارخراسانرضوی جانشینیبانکاستقبالنخواهدکردومواد 16و17
از برنامه ریزی برای بازدید از شهرک های صنعتی قانونرفعموانعتولیدهمقابلاجرانیست.
سپس ،محمد محمدی مشاور معاونت بیمه ای
اســتان خبر داد و گفت :در حوزه صنعت اســتان،
راه اندازی کلینیک صنعتی بــا هدف عارضه یابی ســازمان تامین اجتماعی کشور به دفاع از عملکرد
مشکالتواحدهایتولیدیوصنعتیانجامپذیرفته این ســازمان در اجرای ماده 37پرداخت .محمدی
و مشکالت صنایع باید کارخانه به کارخانه و واحد به گفت :قانون ماده  37تامین اجتماعی مربوط به 47
واحد احصاء و واحدهای نیمه فعال ،راکد و یا تعطیل سالقبلاستوتاکنونکسیبهآنایرادنگرفتهبود.
وی در توضیح کلمه «کارگاه» که در این ماده قانونی
شده،تعیینتکلیفشوند.
8zهزار میلیارد تومان سرمایه استان درگیر آمده ،اظهار کرد :منظــور از کارگاه در قانون تامین
اجتماعی ،شخصیت حقیقی و حقوقی است .ماده
واگذاریواحدهایتملیکیاست
درادامهنشست ،علیاکبرلبافی،رئیسدبیرخانه  37درسال 85اصالحشدهودرایناصالحیهآمده؛«
شــورای گفتوگوی اســتان به تشریح مشکالت مفاصاحسابحتمابایداخذشودالبتهاینهماضافه
ناشــی از ماده  37قانون تامین اجتماعی به لحاظ شده مگر اینکه انتقال دهنده و انتقال گیرنده با هم
فعال سازی واحدهای تملیکی پرداخت و گفت :این توافقکنندواینموضوعبارمالیسنگینیبهانتقال
مادهقانونیمشکالتیرارقمزدهاست؛نخستاینکه گیرنده ها وارد کرد .منظور کلمه کارگاه ها نیســت
در نقل و انتقاالتی که اتفاق می افتد ،برداشتهای بلکه شخصیت حقیقی و حقوقی است؛ شخصیت
کارشناســی بر این امر اتکا دارد که چون در قانون حقوقییکداراییدارداماشخصیتحقیقیممکن

استچندداراییداشتهباشد».
وی افزود :پیشــنهادی که برای حل مشــکالت
واحدهــای تملیکی در این جلســه مطرح شــد،
غیرقانونی است اما می توانیم مشکالت  137واحد
رابهطورموردیحلکنیم.استاندارخراسانرضوی
نیز بر لزوم حل موردی مشکل واحدهای تملیکی
تاکیدکرد.
zجدال دادگستری و تامین اجتماعی در موضوع
بیمهکارگرانساختمانی

موضوعماده 5قانونبیمهکارگرانساختمانیهم
که ماه پیش در نشست شورای گفتوگو مطرح شد
هم هنوز حل و فصل نشــده؛ در آن جلسه استاندار
دســتور داد کمیته ای مرکب از بخش خصوصی،
تامین اجتماعــی و معاونت عمرانی اســتانداری
تشــکیل شــود و تفاهم نامه ای کــه بین انجمن
صنفی ،تامین اجتماعی و شهرداری منعقد شده را
اجرا کنند و معاونت عمرانی استاندار بر اجرای این
توافق نامه نظارت داشته باشــد .اما دو هفته پیش
معاون دادگســتری خراســان رضوی در نامهای از
تامیــن اجتماعی خواســت در خصوص مصادیق
عوارض ماده ۵قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران
ساختمانی ،به مصوبات شورای شهر عمل کند .اما
مدیرکلتامیناجتماعیدرپاسخبهایندرخواست
درنامهاینوشتهبودقبولاینکارخطربالقوهتعیین
مصادیق به تعداد شــهرهای دارای شورای شهر را
به همــراه دارد و بر اجرای تفاهمنامه کشــوری۱۳
آبان ماه پارســال بین سازمان شهرداری ها و تامین
اجتماعیتاکیدکردهوگفتهبودمرجعتفسیرقانون
مجلساستنهنهادهایدیگر!
مرتضوی معاون رئیس کل دادگســتری استان
به عدم حل مشکل حق بیمه کارگران ساختمانی
اشاره کرد و گفت :تامین اجتماعی اگر اعتراضی به
مصوبه کشوری در این خصوص دارد ،باید از طریق
دیوان عدالت اقدام کند .این اداره کل مصوبه شورای
اسالمیشهرمشهدراکهفرمانداریدرهیاتتطبیق
تایید کرده و ما هم قبول داریــم ،نمی پذیرد و اگر
این تصمیم مورد قبول ساختار مذکور نیست ،باید
موضوع را از طریق دیوان عدالت پیگیری کنند زیرا
مشکالت ناشــی از این همکاری نکردن نارضایتی
بسیار شدیدی برای مردم و سازندگان ایجاد کرده
است.
محمدی ،مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین
اجتماعی هم در این خصوص گفــت :قانون بیمه
کارگران ساختمانی تنها قانونی بود که سازمان ما را
زمینگیر کرد .ما  800هزار نفر را به طور ثابت بیمه
کردیم و 5هزار و  300میلیــارد تومان از این محل
کسری منابع برای ســازمان ایجاد شد .این قانون با
آیین نامه هایش چندین بار اصالح شــده و آخرین
پیشنهادی که نمایندگان مجلس ارائه داده اند این
است که مابه التفاوت حق بیمه کارگران ساختمانی
از محل مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها تامین
شود .این طرح در کمیسیون بهداشت و کمیسیون
عمران مجلس نیز تایید شــده و اگر نهایی شــود،
مجموع مشکالت مرتبط با این موضوع حل و فصل
می شود .وی خاطرنشان کرد :ما  71هزار نفر کارگر
ســاختمانی را در مشــهد بیمه کرده ایم و 1100
میلیارد تومان از کســری منابع ما مربوط به استان
خراسانرضویاست.
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واحد تملیکی وجود دارد که بعضا
بیش از  12تا  15سال به دلیل
حل نشدن مشکل ماده  37راکد
مانده و اموال آنها از بین رفته و
تخریب و یا سرقت شدهاند و اگر
این مشکل حل نشود ،باید ببینیم
چقدر منابع ملی از بین
خواهد رفت

دنیای اقتصاد -هفتمین همایش برندینگ به
همتانجمنمدیرانصنایعخراسانقراراست
درنیمهدوممردادماهدرمشهدبرگزارشود.
امیرمهدی مرادی دبیــر انجمن مدیران صنایع
استان با اشاره به اهداف برگزاری همایش برندینگ
اظهارکرد:مابااعتقادبهاینمهمکهموفقیتدربرندسازیضمنتوسعه
بازارهای صادراتی به اعتبار بینالمللی کشورها نیز میافزاید و موجب
خواهد شد که درآمد حاصل از واگذاری برند به شرکتهای عالقهمند
درخارجبردرآمدناشیازصدورمستقیمکاالپیشیبگیرد،اینهمایش
را طراحی و طی  7سال متوالی با دعوت از خبرهترین اساتید حوزه برند
برگزارکردهایم.ویادامهداد:همچنینباتوجهاینکهیکیازمطمئنترین
راههای نجات اقتصاد کشور از رکود فعلی ،شکستن مرزهای اقتصادی و
راهیابی به بازارهای بینالمللی است ،اعتقاد داریم این مهم هم محقق
نمیشودمگرآنکهبرندهایماازاستاندارهایالزموقابلقبولدرکالس
جهانی برخوردار باشد .در همین راستا همایش برندینگ با رویکردهای
متفاوت که تمام مسائل روز اقتصاد کشــور را رصد و مورد بررسی قرار
میدهد ،طراحی وبرگزار شده است .دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع
خراســان رضوی تصریح کرد :افزایش سطح دانش عمومی بنگاههای
اقتصادیدرخصوصبرندبهعنوانیکدارایینامشهود،آشناییفعاالن
اقتصادی با مشکالت و چالشهای جدی پیش رو در صورت عدم توجه
به مبحث برندینگ و آموزش برندآفرینی و توسعه فرهنگ برندسازی
از اهداف اصلی این همایش است .این همایش توانسته در جا انداختن
مفهومبرندینگدرواحدهایصنعتیموفقعملکند.ماطیاینسالها
تالش کردیم این نکته مهم را یادآوری کنیم که برند ،چیزی فراتر از نام
تجاری یا یک لوگوی گرافیکی اســت و برندسازی ،کاری نیست که در
مدتی محدود رخ دهد .برندســازی باید قبل از شروع فعالیت اقتصادی
ایجادوپرورشیابدوتاآخرینروزیکهآنفعالیتپابرجاست،محافظت
شــود .مرادی ادامه داد :قرار گرفتن تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان و
فعاالن بخشهای تولیــدی در کنار هم به منظور اســتفاده بهینه از
ظرفیتهای یکدیگر از دســتاوردهای دیگر همایش برندینگ است.
همچنین همکاری ،مشــارکت و پشتیبانی معنوی تشکلهای بخش
خصوصیازاینهمایش،بهعنوانیکرویدادمعتبراستانیکهمیتواند
در آینــدهای نزدیک به یــک همایش ملی بدل شــود .وی اضافه کرد:
ایجاد باور و جلب اعتماد دولتمردان و مسئوالن دستگاههای اجرائی از
جمله استانداری ،ســازمان صمت ،شرکت شهرکهای صنعتی و ...در
حمایت از رویدادهایی که میتواند به رونق اقتصادی ،حداقل در سطح
منطقهای ،کمک نماید ،از دیگر دستاوردهای این همایش بوده است .از
دستاوردهایایناعتمادمیتوانبهتفویضمسئولیتکمیتهاستانیبرند
از سوی استانداری خراسان به انجمن مدیران صنایع استان و واگذاری
مسئولیتکلینیکبرندازسویشرکتشهرکهایصنعتیخراسانبه
دبیرخانههمایشاشارهکرد.مرادیبابیاناینکهباعنایتبهنتایجحاصل
ازارزیابیبرندهادرطول 6سالگذشته،تاحدودیامکانشناسائینقاط
قوت و ضعف شرکتهای فعال استان در حوزه برند فراهم شده ،گفت:
نتایجاینمسالهمیتوانددرتدویناستراتژیهایمیانمدتوبلندمدت
توسعهصنعتیاستانچراغراهباشد.ویدربارهرویکردهایبرگزاریاین
دوره از همایش برندینگ خاطرنشان کرد :امسال نیز همچون سنوات
گذشته،باعنایتبهرویکردهمایشتحتعنوان«توانمندسازیبرندها
ورونقاقتصادی»ازاساتیدخبرهدعوتشدهاست.همچنینبهرهمندی
از تجارب صاحبان و خالقان برندهــای مطرح ملی و بینالملی از دیگر
برنامههای همایش سال جاری است که با تنی چند از مالکان برندهای
معتبردرحالمذاکرههستیم.

بورس خراسان

تغییراتبورس درهفتهاخیر
جدول فوق  ،قیمت پایانی  5روز اخیر معامالتی  ،شرکتهای فعال
در بورس و فرابورس و تغییر یک هفته اخیر آنها را نشــان می
دهد .در مجمع ساالنه پتروشیمی خراسان با نماد "خراسان " در
روز 29خرداد ماه  ،مبلغ  2700ریال سود به هر سهم تعلق گرفت.
با توجه به ادامه دار بودن روند منفی اکثر سهمهای بازار در هفته
گذشته ،شنبه نیز شاهد صفهای فروش سنگین در بازار بودیم که
این روند در روز یکشنبه تغییر یافت و تابلوی بورس به رنگ سبز
تغییر کرد و شاهد صف خرید اکثر سهم های بازار بودیم .یکشنبه
 2خرداد شاخص کل با عدد  237459/91و رشد  3573واحدی
به کار خود پایان داد.
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان شیروان
و بجنورد)

3/31

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

0/77

3

غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

-4/88

4

غشهداب(کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان)

2/85

5

غشهد(شهد ایران)

-7/11

6

تبرک(گروه کارخانجات صنعتی تبرک)

-5/68

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

-0/31

8

سخاش(سیمان خاش)

-6/44

9

سقاین(سیمان قائن)

21/32

10

خرینگ(رینگ سازی مشهد)

-1/62

11

خشرق (الکتریک خودرو شرق)

7/02

12

ثشرق(سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

15/44

13

وتوس (توسعه شهری توس گستر)

-0/5

14

خراسان (پتروشیمی خراسان)

5/97

15

فخاس(فوالد خراسان)

-4/07

16

زبینا(کشاورزی و دامپروری بینالود)

-4/54
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zمشکـل نفـت نیست؛ مدیریت درآمدهــای
نفتیاست
درهمینرابطهعلیچشمی،عضو
هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه
فردوســی ،با اشــاره بــه طرح
پیشــنهادی مرکز پژوهشهای
مجلس شــورای اســامی برای
پاکســازی بودجه از نفت اظهار میکند :به نظر من
اصطالح «اقتصاد بدون نفت» به لحاظ مبنایی صحیح
نیست .هنگامی که ایران کشــوری برخوردار از منابع
نفتی است ،چرا باید اقتصاد بدون نفت داشته باشد؟ در
دوره ملی شــدن صنعت نفت به جهت اینکه حضور
شرکتهای خارجی در صنعت نفت محدود شد ،این
مساله مطرح شــد؛ در حال حاضر نیز به جهت فشار
امریکاییها و ایجاد محدودیت برای فروش نفت ایران،
این مساله مطرح شده اســت .در واقع این اصطالح در
شــرایط خاص مطرح میشــود؛ در غیر این صورت،
اقتصاد بدون نفت اصال معنایی ندارد .هنگام یاد کردن
از اقتصاد بدون نفت ،نباید ذهن ما به سمت برنامههای
بلندمدت برود بلکه چنیــن طرحی برنامهای موقتی
است .شاید چنین برنامهای برای سال 98طراحی شده
باشد.
چشمی مشکل کشور را نه برخورداری از منابع نفتی
بلکه اســتفاده ناصحیح از درآمدهای نفتی و مدیریت
نادرست منابع نفتی میداند؛ او میگوید :برنامه ما باید
این باشــد که در بلندمدت در جهت مدیریت صحیح
این منابع گام بردایم؛ مدیریــت صحیح منابع نفتی
یعنی این منابع نتوانــد ثبات اقتصادی ما را بر هم زند.
یکی از نمونههای مدیریــت ناصحیح منابع نفتی در
ســال  95رخ داد که به جهت برطرف شدن تحریمها
کشور رشدی  12.5درصدی را تجربه کرد اما در سال
 97این رشد به منفی  5درصد رسید .این اعداد و ارقام
آســیبهایی که ما از مدیریت ناصحیح منابع نفتی
دیدهایمرانشانمیدهد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشــگاه فردوسی
میافزاید :دولت تاکنون شــعار عمل به بسیاری از این
راهکارها را داده و ســعی کرده که از این محل درآمد
کســب کند اما موفق نشــده اســت .به عنوان نمونه
یکی از شــعارهایی که خیلی گفته میشود ،این است
که حجم معافیتهای مالیاتی در کشــور زیاد است.
این اصال سخن دقیقی نیســت .در طرح پیشنهادی
پاکســازی بودجه از نفت چند ده هزار میلیارد تومان
از محل کاهش معافیتهای مالیاتی پیشبینی شده
است .طبق محاسبات بانک جهانی شرکتهای بخش
خصوصی در کشــور ما حدود  44درصد از سود خود
را به عنوان مالیات میپردازند .این رقم در کشورهای
حاشیهخلیجفارس 10درصداست.
چشــمی اظهار میکند . :یکی از موضوعاتی که به
استان خراسان رضوی نیز بازمیگردد ،همین مساله
اســت .در واقع در شــرایطی که اقتصاد این اســتان
غیرنفتیاستامابرنامههایدرآمدزاییازقبیلکاهش
معافیتهای مالیاتــی بار مالــی را روی دوش تولید
میاندازد .بنابراین چنین برنامههایی به اقتصاد استان
آســیب زیادی خواهد زد .در آن زمانی که درآمدهای
نفتیوجوددارد،استانمابازهمآنچنانبهرهمندازاین
درآمدها نیست؛ امروز که نفت نیست ،استان ما باید بار
مالیاتیبیشتریراتحملکند.
zلزوم مدیریت دارایی های دولت
چشــمی به بندهای دیگر این طرح اشاره میکند
و میگوید :یکی دیگــر از مواردی که بــرای افزایش
درآمدهــای غیرنفتی پیشبینی شــده ،اخذ مالیات
از عایدی ســرمایه اســت .چنین چیزی بیشــتر در
کشــورهایی میتواند موفق باشــد کــه از یک ثبات
نسبی اقتصادی برخوردار اســت .در کشور ما که دالر
چند صد درصد افزایش نرخ داشــته و بازار داراییها با
بیثباتیهای عجیب و غریبی روبهرو است ،نمیتوان
روی درآمدزایی از محل چنین مالیاتهایی حســاب
بازکرد.
وی ارزیابی خود از اقتصاد خراسان رضوی در شرایط
کنونیرااینچنینتشریحمیکند:طیدهههایاخیر
خراســان رضوی به صورت تدریجی ســهم خود را از

چشمی:طبقمحاسباتبانکجهانی
شرکتهایبخشخصوصی
در کشور ما حدود  44درصد
از سود خود را به عنوان مالیات
میپردازند .این رقم
در کشورهای حاشیه خلیج فارس
 10درصد است.
چنین رقمی خیلی باالست
و بخش خصوصی توان زیادی
برای پرداخت این مبالغ ندارد
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گزارش

دنیای اقتصاد از اثرات طرح کاهش وابستگی کشور به پول نفت بر اقتصاد خراسان رضوی گزارش می دهد

سهم خراسان از ترک اعتیاد نفتی

درسالهاییکهدرآمدهاینفتیکممیشود،استانهاییمانندخراسانرضویکهوابستگیکمتریبهدرآمدهاینفتیدارد،اوضاعبهتریباوجودفشارهایمالیاتیدولتپیدامیکند

دنیای اقتصاد -نفت از گذشته تاکنون به صورت همزمان یکی از عوامل توسعه و همچنین نگونبختی کشورهای برخوردار
سعیدکریمپور
خبرنگار
از این نعمت الهی دانسته شــده است .بسیاری نفت را عامل بیماری اقتصاد کشور میدانند؛ با این حال با نگاهی پرحسرت
به پیشرفت کشورهای نفتخیز همسایه مینگرند .در این کشمکش مشخص نیست باالخره نفت برای اقتصاد خوب است یا بد .باید دانست
سیاستهایکشورمااززمانآشناییبانفت،متاثرازاینمادهارزشمندبودهاماهیچگاهنتوانستهایمبرایکاهشاینتاثیر،چارهایبیاندیشیم.
به عقیده بسیاری ،سالهای رونق نفتی مخاطرات اقتصاد تکمحصولی را از یاد مسئوالن میبرد .کشورهای زیادی وجود دارند که کمتر از این
مخاطراتآسیبدیدهانداماقطعاایرانجزوآنهانیست.باهمهاینهامشخصنیستچرانتوانستهایمگامبهگاماثرسیاهنفتبراقتصادکشور
راکمرنگکنیم.البتهنبایدازانصافدورشد؛حداقلدرخاورمیانهودرمیانکشورهاینفتخیز،درآمدهاینفتیایراندربودجه،سهمکمتری
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اقتصاد کشور از دست میدهد .این مساله دالیلی نظیر
وابستگی اقتصاد کشور به نفت دارد .بودجههای نفتی
درهراستانیکهبرود،بهآنرونقبهتریمیدهد.طبق
برخی گزارشهای مرکز آمار ،در سیستان بلوچستان
تولید به ازای هر نفر 6میلیون تومان بوده اســت اما در
استانهاینفتیاینرقمبه 46میلیونتومانمیرسد.
این عدد در خراسان رضوی 10میلیون تومان است .در
واقعخراسانرضویازنظرتولیدسرانهجزواستانهای
پایین رتبه به شــمار میرود .چشمی اضافه میکند:
ن سالها مدرن
تولیدات سنتی خراسان رضوی طی ای 
نشده است .باید توجه داشت که عمده اقتصاد استان
بر محور گردشــگری و تولید مواد غذایی میچرخد و
هرچند حرکتهای خاص و موردی در اســتان وجود
داشتهامااینمواردفراگیرنشدهاست.بهطورکلیروند
اوضاع اقتصادی استان مناسب نبوده و خراسان رضوی
نتوانســته منابع مالی خوبی جذب کند و حتی خروج
منابعمالیهمداشتهاست.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشــگاه فردوسی
تاکید دارد :البته اگر شرایط کاهش درآمدهای نفتی
باثبات باشد ،به نفع استانی مانند خراسان رضوی است
چون معموال اختالف تولید در استانها به کمک نفت
ایجاد میشود .در واقع در ســالهایی که درآمدهای
نفتی کم میشود ،استانهایی مانند خراسان رضوی
که وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد ،اوضاع
بهتری با وجود فشارهای مالیاتی دولت پیدا میکند.
به نظر من از ســالهای  97و  98تاکنون این اســتان
ظرفیتهــای خوبی ایجاد کرده اســت .همین طرح
مثلث توســعه اقتصادی نیز میتواند به اســتفاده از
این ظرفیت کمک کند اما متاسفانه کارها کند پیش
میرود.
zسیاستاقتصادی کشورفشاربرمودیانمالیاتی
نیست
یحیی یعقوبنژاد ،مدیرکل امور
مالیاتی خراســان رضــوی ،در
خصوص طرحهــای موجود برای
پاکسازی بودجه از نفت ،را مسبوق
به ســابقه میدانــد و میگوید :با
نگاهی به قوانین  5ســاله توســعه اقتصادی ،ســند
چشمانداز  20ســاله نظام ،بســته مربوط به اقتصاد

دنیای اقتصاد  -فرآیند طوالنی تصمیمگیری وزارت کشور
برای استان خراســان رضوی اگر قبال محدود به انتخاب
استانداربودحاالبهفرمانداریمشهدنیزرسیدهاست.
به گزارش ایسنا بالتکلیفی حدودا 7ماهه در انتخاب استاندار در سال
اولدولتتدبیروامیدازهماناولنشاندادکهانگار«تصمیمگیری»
و «انتخاب» در خراســان رضوی برای وزارت کشور به آسانی دیگر
استانهانیست.
علیرضا رشیدیان که پس از 7ماه انتظار و بالتکلیفی در 14اسفند
ماه سال  92استاندار خراسان رضوی شد ،پس از  5سال در آبان ماه
سال گذشته به دلیل تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان از
خراسانرضویخداحافظیکرد.
اســتانداری خراســان رضوی از تاریخ  26آبان تا  12دی ماه 97

یعقوبنژاد :در سال  1397حدود
 3100میلیارد تومان درآمد مالیاتی،
اعم از مستقیم و غیرمستقیم ،برای
خراسان رضوی پیشبینی شده بود که
حدود  2800میلیارد تومان از
دو منبع مالیاتهای مستقیم و
غیرمستقیموصولشد
مقاومتی و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری متوجه
میشویم که یک بند همه این موارد داللت بر این دارد
که باید تالش کرد اقتصاد کشور از وابستگی به نفت رها
شود و به یک منبع درآمد پایدار داخلی دست یافت .در
این موضوع ،همه اقتصاددانان بر این باور هستند که در
بین درآمدهای داخلی ،بهتریــن نوع ،درآمد مالیاتی
است چون با اتکا به گردش درآمد ،ثروت و مصرف در
اقتصاد داخلی ایجاد میشــود .در واقــع درآمدهای
مالیاتی جزو درآمدهای پاک و سفید است .مقام معظم
رهبری نیز در چندین ســخنرانی بر این مساله تاکید
داشتهاندکهدرآمدهاینفتیاقتصادکشورراوابستهبه
بیگانهخواهدکرد.
او ادامه میدهد :نفت یک درآمد متزلزل و متعلق به
همه نسلهاست .ما نباید از این ثروت برای هزینههای
جاری استفاده کنیم تا نســلهای بعدی از این منابع
بیبهرهبمانند.درهمهکشورهااینمسالهپذیرفتهشده
که درآمدهای نفتی در صندوق ذخیره ملی پسانداز

توکلی زاده :طرح پاکسازی بودجه از
نفت برنامهای ممکنالوصول است اما
طی این مسیر خیلی دشوار خواهد بود
چون ما عادت کردهایم که این منابع
در اختیار ما باشد .اگر قرار باشد این
منابع حذف شود ،باید جای خالی آن
را پر کرد .این جایگزینها درآمدهای
مالیاتی ،گمرکی و ...است

و صرف هزینههای ســرمایهای شــود تا منافع آن به
همه نســلها بازگردد .در سالهای اخیر نیز در توازن
بین درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در کشــور،
درآمدهایمالیاتیپیشیگرفتهواینسیاست،هرچند
دیر اجرا شده اما در حال حاضر با توجه به تحریمهای
ظالمانه امروز ،همه متوجه این مســاله شــدهاند که
پاکســازی اقتصاد از نفت یک موضــوع راهبردی در
اقتصادکشوراست.
یعقوبنژاد با بیــان اینکه  3درصــد از درآمدهای
مالیاتــی کشــور بر عهده خراســان رضوی اســت،
تصریح میکند :بر این اســاس در سال  1397حدود
 3100میلیارد تومان درآمد مالیاتی ،اعم از مستقیم
و غیرمســتقیم ،برای خراســان رضوی پیشبینی
شــده بود که حدود  2800میلیارد تومان از دو منبع
مالیاتهای مســتقیم و غیرمســتقیم وصول شــد.
در واقع طی ســنوات گذشــته تالش زیادی شده تا
با اســتفاده از معوقات و شناســایی پایههای جدید
مالیاتی و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای مربوط
به فرارهــای مالیاتی این سیاســت و راهبرد کلیدی
اقتصاد کشــور محقق شــود تــا وابســتگی به نفت
کاهش یابد .مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در
خصوص فشار مالیاتستانی بر بخشهای اقتصادی
میگوید :سیاســتهای کالن اقتصادی و مالیاتی به
خصوص با اصالحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم
دقیقا رویکرد حمایتی دارد .در اصالحیه جدید میزان
مشــوقها و معافیتهای مالیاتی افزایش و نرخهای
مالیاتیکاهشپیداکردهاماازدیگرسو،ضمانتاجرای
قانون افزایش داشته اســت .در واقع سیاست مالیاتی
کشور فشار بر مودیان موجود نیست .همه اقتصاددانان
بر این باور هستند که کشور ما ظرفیت بیشتری از عدد
کنونی مالیاتی را دارد منتها سازوکار مشخصی که که
از طریق آن بتوان همه فرارها و معوقات را شناســایی
کرد ،در قالب طــرح جامع مالیاتی بــه مرور محقق
خواهدشد.
وی اضافه میکند :سال گذشته در خراسان رضوی
بالغ بر  700میلیــارد تومان از بدهی فعاالن اقتصادی
کهغالباشرکتهایتولیدیبودند،بهصورتبلندمدت
تقســیط شــده که این یک فرصت مالیاتــی برای
واحدهایی است که دچار مشکل نقدینگی شدهاند تا
بتوانندبهتولیدخویشادامهدهند.

مشهددرسالانتخاباتهنوزفرماندارندارد
که علیرضا رزمحسینی به عنوان استاندار انتخاب شد ،با سرپرست
ی قرار گرفت اما
اداره میشــد و باز هم در انتهای لیست تصمیمگیر 
انتظار میرفت وزارت کشــور با توجه به ابالغ قانون منع بکارگیری
بازنشستگان از شهریور ماه ،برای اســتانهایی که استاندارانشان
شاملحالاینقانونمیشدند،زودترتصمیمگیریکند.
ماجــرا در فرمانداری مشــهد در دولت تدبیــر و امید حاال کمی
متفاوتتر شده است .حسن موحدیان که از سال  84به مدت  9سال
فرماندار مشهد بود ،در  5آبان ماه سال  93جای خود را به علیمحمد
گلستانیفر داد که او نیز کمتر از یک سال در فرمانداری مشهد نماند
و به دلیل آنچه که شرکت در انتخابات مجلس اعالم شد ،از سمتش
کنارهگیری کرد .پس از او در  11تیر ماه ســال  94رضا منصوری به
عنوان فرماندار مشهد معرفی شد .منصوری حدود دو سال فرماندار

مشــهد ماند تا وقتی که محمدرحیم نوروزیان از اســتان خراسان
شــمالی به خراســان رضوی آمد و در تاریخ 29آبان ماه سال 95به
سمت فرماندار مشهد منصوب شــد .وی نیز پس از حدود  2سال،
در خرداد ماه ســال  ،97از فرمانداری به معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری خراســان رضوی نقل مکان کرد و فرمانداری
مشهدتازمانانتصاباحمدعلیموهبتیدرتاریخ 10مردادماهسال
 97به مدت  2ماه با سرپرستی حیدر خوشنیت اداره شد .مدیریت
موهبتی هم در فرمانداری مشــهد دوام زیادی نیــاورد و او پس از3
ماه ،در آبان ماه ســال  97به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان
منصوب شد .فرمانداری کالنشهر مشهد از 23آبان ماه سال گذشته
تا همین امروز همچنان با سرپرســت اداره میشود و در ایام خاصی
همچون تعطیالت عید نوروز و حضور چشــمگیر زائران ،مشــهد

zجراحی ساختارها ،راهکاری برای تحقق
هدف اقتصاد بدون نفت
محمدرضا توکلیزاده ،عضو هیات
رئیســه اتاق بازرگانی خراســان
رضوی،بااشارهبهبرنامههایینظیر
راهاندازی صندوق توسعه ملی که
برای استفاده صحیح از درآمدهای
نفتیپیادهسازیشدهبود،میگوید:البتهاینبرنامهدر
بیشتر اوقات محقق نشــد چون هر از گاهی وضعیت
اضطراری در کشــور به وجود میآمــد و این منابع به
همینمصارفمیرسید.
او ادامه میدهد :در این میان ،خراسان رضوی نسبت
بهسایراستانهاازوضعیتبهتریبرخورداربودهاست.
این استان برای حرکت به ســمت بودجه بدون نفت
مسیر آســانتری در پیش دارد چون همیشه منابع
بودجه جاری استان توســط خودش تامین میشده
است.البتههمیشهدرحوزهبودجهعمرانیکمبودهایی
بوده و این بودجه ،در آن حد مورد نیاز استان ،هیچگاه
تامین نشده است .اگر هم چنین بودجهای تامین شده،
بعضاجذبمصارفعمومیاستانشدهاست.
توکلی زاده خاطرنشــان میکند :طرح پاکســازی
بودجه از نفت برنامهای ممکنالوصول اســت اما طی
این مســیر خیلی دشــوار خواهد بود چون ما عادت
کردهایم که این منابع در اختیار ما باشد .اگر قرار باشد
این منابع حذف شــود ،باید جای خالی آن را پر کرد.
این جایگزینها درآمدهای مالیاتی ،گمرکی و ...است.
همچنین باید قیمت انرژی به ســمت واقعیتر شدن
حرکت کند .در حال حاضــر یارانههای پنهان زیادی
وجود دارد که باید حذف شود.
توکلیزاده تاکید میکنــد :البته باید قبول کرد که
ایرانکشوریاستکههزینههایجاریبسیارمتورمی
دارد و بخش عظیمی از جمعیت کشور در سازمانهای
دولتیمشغولبهکارهستند.اینبخشهانیزراندمانی
پایین داشــته و به نوعی منابع موجــود را صرف خود
میکنند .برای پاکسازی بودجه کشور از نفت باید این
مشکالت حل شود .در واقع ما نیازمند جراحی عمیق
درکلاقتصادکشورهستیم.
zالزمه پاکسازی اقتصاد از نفت ،بهبود فضای
کسب و کار است
ی شــریعتیمقدم ،عضو هیات
عل 
نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان
رضــوینیــز طرحهایــی نظیر
پاکسازی بودجه از نفت را در سطح
کالن برای اقتصاد کشــور مفید
میداند و میگوید :این اتفاق باید سالها قبل رخ می
داد .بیش از 100سال است که اقتصاد ما به نفت وابسته
بوده اســت .گرچه صادرات غیرنفتی یک اولویت بوده
ولی بــه عنوان یک واقعیت ،حرکــت در جهت ایجاد
فضای کسب و کاری که منجر به توسعه صادرات شود،
صورت نگرفته است .در حال حاضر  22سال از زمانی
کهبرنامهتوسعه صادراتغیرنفتیآغازشده،میگذرد
اماازفرصتهایموجودبرایتقویتاینبخشاستفاده
نشده است .او ادامه میدهد :زیربخشهای مورد نیاز
این امر مانند مشــارکت دادن بخــش خصوصی در
تصمیمسازیها به خوبی محقق نشده است .البته در
دورههای اخیر اتاق بازرگانی ارتباط خود را با دولت به
عنوان بازوی مشــورتی به خوبی حفظ کرده اما هنوز
تصمیمات زیادی است که بدون توجه به نظرات بخش
خصوصــی اتخاذ میشــود .یکــی از نمونههای این
تصمیماتمسالهنرخارزاست.شریعتیمقدمتاکیدمی
کند :تحقق اقتصاد بدون نفت در کشور با بهبود فضای
کسب و کار میســر خواهد بود .البته سایر مسائل نیز
اهمیت خود را دارد؛ مثال باید ارتباطات کشور در فضای
بینالمللیونظامبانکیجهاناصالحومشکالتخودرا
با انعقاد توافقنام ه با دیگر کشــور برطرف کرد .در این
زمینه خراسان رضوی میتواند سهم بیشتری داشته
باشــد؛ البته این مســاله منــوط به این اســت که
پیششرطهایگفتهشده،تحققیابد.

شریعتیمقدم :بیش از  100سال
است که اقتصاد ما به نفت وابسته
بوده است .گرچه صادرات غیرنفتی
یک اولویت بوده ولی به عنوان یک
واقعیت ،حرکت در جهت ایجاد
فضای کسب و کاری که منجر به
توسعه صادرات شود ،صورت نگرفته
است .در حال حاضر  22سال از
زمانی که برنامه توسعه صادرات
غیرنفتی آغاز شده ،میگذرد اما از
فرصتهای موجود برای تقویت این
بخش استفاده نشده است

فرماندار نداشــته اما حاال با نزدیک شــدن به ایام انتخابات استمرار
این بالتکلیفی نگرانیها را بیشتر میکند .با گذشت  220روز از اداره
فرمانداری مشهد توسط سرپرست ،علیرضا رزمحسینی ،استاندار
خراســان رضوی در خصوص علت طوالنی شــدن فرآیند انتخاب
فرماندار مشــهد میگوید :امسال ،ســال انتخابات است .امیدوارم
فرماندارانسریعانتخابشوند.اکنوننیزفرماندارانشهرستانهابه
تدریجانتخابشدند.ویگفتهانتخابفرماندارمشهدطوالنینشده
ومسیرخودراطیمیکند.برخیفرماندارانقصداستعفاداشتندکه
وزارت کشور درخواســت کرد افرادی که میخواهند ،استعفا دهند
تا سپس فرمانداران تعیین تکلیف شوند .معرفی فرماندار مشهد نیز
مشهد انجام میشود .ما گزینهها را پیشنهاد میدهیم و وزارت کشور
بررسیمیکند.

خبر
شریعتیمقدمخبرداد

تفاهمبخشخصوصیخراسانرضوی
با سازمان غذا و دارو
دنیای اقتصــاد -عضو هیات
نمایندگاناتاقبازرگانیخراسان
رضوی به تشــریح تفاهم انجام
شــده با ســازمان غذا و دارو
برای بهبــود کیفیت تولیدات و
پاکسازیبازارپرداخت.
علی شــریعتیمقدم با اشاره به
گفتوگوهای انجام شــده از سوی
نمایندگان بخش خصوصی خراسان با سازمان غذا و دارو در حوزه
محصوالت کشاورزی گفت :یکی از مسائلی که با دکتر وحید مفید
مدیرکلامورغذایی،بهداشتیوآرایشیسازمانغذاوداروداشتیم
این بود که دریافت گواهینامههای بهداشتی برای تولیدکنندگان
محصوالت محلی با کمک سازمان غذا و دارو ،اداره کل استاندارد و
سایر بخشهای حاکمیتی در حوزههایی که خطرپذیری محصول
پاییناست،تسهیلشودتااینمسالهبهحفظتولیدواشتغالکمک
کند .وی ادامه داد :یکی از راهکارهایــی که برای این منظور ارائه
شد ،این بود که شرکتهای بزرگی که ساختارهای آزمایشگاهی
دارند ،در کنار جمعیتی از تولیدگران محلی قرار گیرند و مسئولیت
ایمنییکمحصولرابپذیرند.اینمسالهموجبمیشودمشکالت
ردیابی محصول و صدور گواهینامه حل شود.
شریعتیمقدم با اشاره به مســاله ضایعات در بخش کشاورزی
عنوان کرد :ضایعات در بخش کشــاورزی ما بسیار زیاد است و اگر
در روشهای فرآوری و حمل و نقل تجدیدنظر کنیم و بخشــی از
فرایند فرآوری را به بخشهای محلی ببریم ،ضایعات  30درصدی
ما در بخش کشــاورزی کاهش خواهد داشــت که همه اینها به
معنایصرفهجوییدرآبوتوسعهاقتصادیاست.الزمهاینمساله
این است که تشکلهای صنعت غذا و تولیدکنندگان پیشرو در
کنار بخشهای حاکمیتی روشها و ســاختارهای مختلفی برای
حل مسائل و مشکالت محصوالت غذایی طراحی و به اجرا گذارند.
محصول ملی ما زعفران است
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطرنشان کرد :در بسیاری
از کشــورها یک محصول به عنوان محصول ملی مورد حمایت و
توجه زیاد است .ما اگر بخواهیم یک محصول را به عنوان محصولی
ملی انتخاب کنیم و با شــاخصهای بینالمللی در جهت توسعه
آن گام برداریم ،آن محصول زعفران اســت چراکه خاستگاه این
محصول ایران اســت و  95درصد تولید آن به ایران تعلق دارد .ما
در تکمیل زنجیرههای ارزش زعفــران و جاانداختن آن به عنوان
یک طعمدهنده و محصولی برای سالمتی باید گامهای بلندتری
برداریم .پیشنیاز این مساله این است که از صدور محصوالتی که
به جای زعفران عرضه میشود ،جلوگیری شود.
وی اضافه کرد :با حضور دکتر مفید در خراسان رضوی گامهای
اولیه در این زمینه برداشــته شده و امید میرود محصول آینده با
حمایت سازمان غذا و دارو جایگاه باالتری پیدا کند.
شــریعتیمقدم بیان کرد :خواســته ما این بود کــه در حوزه
محصوالت جانبــی زعفران بــرای واحدهای نمونــه و پیشرو
تســهیالتی داده شود تا فرایندها ســرعت داده شود و این مساله
به تکمیل حلقههــای زنجیره زعفران کمک کنــد .دکتر مفید
نیز با اشــاره به بررســی واحدهای تولیدی و رتبهبندی آن تاکید
داشت این مساله را رســیدگی خواهد کرد .براساس اعالم وی در
کوتاهمدت نیز حمایت بیشتری از تولیدات جانبی زعفران صورت
خواهد گرفت .وی افزود :همچنین تفاهم شــد کارگروهی برای
پایش بازار ،به خصوص برای بررســی کاالهای تقلبی که به وفور
در بازار وجود دارد ،تشکیل شــود .تشکلها و بخش خصوصی با
بخشهای حاکمیتی نیز باید به ســمت طرحی برای پاکسازی
بازار دست یابند .همچنین در جلسات ما در جهت یکسانسازی
روشهای کنترل کیفیت تفاهم شــد چون در برخی اســتانها
تخصص تولید زعفران در این سطح کیفی وجود ندارد و الزم است
این تجربه به این اســتانها نیز منتقل شود تا به صورت یکدست
تولیدزعفرانصورتگیرد.

انعقاد 62تفاهمنامه
توسطمعینهایاقتصادی

دنیای اقتصاد -دبیر نهاد مردمــی اقتصاد مقاومتی
خراسان رضوی از انعقاد  62تفاهم نامه توسط معین های
اقتصادی استان در دو ماه اخیر خبر داد.
علی اکبر لبافی در دومین نشســت معینهای اقتصادی استان
گفت :از مجموع  26فرمانداری شهرســتان هایی که تفاهم نامه
مثلث توسعه اقتصادی را امضا کرده اند 70 ،درصد فرمانداری ها
به مکاتبات ما پاسخ داده اند .وی ادامه داد :براساس ارزیابی های
ما نشان می دهد که از  62تفاهم نامه منعقد شده در مناطق 12
گانه خراسان رضوی با معین های اقتصادی 84 ،درصد آن ها در
بهمن و اسفندماه پارسال امضا شده است که البته  9درصد از این
تعداد هنوز عملیات اجرایی خود را شــروع نکرده اند 66 ،درصد
معین ها در گام اول و دوم برنامه ها هســتند و  25درصد در گام
های سوم و چهارم قرار دارند.
لبافی گفت :اطالعات جمع آوری شــده معین ها حاکی از آن
است که  94تســهیلگر تاکنون در شهرستانها آموزش دیده اند،
 11صندوق خرد روستایی و شــهری ایجاد شده 598 ،قرارداد
در شهرستان ها امضا شــده که مبلغ پیش بینی شده برای این
قراردادها  9820میلیارد تومان و اشــتغالزایی پیش بینی شده
برای آن ها  49هزار فرصت شغلی است.
وی میزان پیشــرفت در اجرای قراردادهــا را بین صفر تا 20
درصد اعالم کرد و افزود 36 :هسته کار و زندگی در شهرستان ها
تشکیل شده و  33هسته هم نیز در حال تشکیل است.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان در تشریح مهم ترین
موانع موجود در روند اجرای مثلث توســعه اقتصادی اســتان
تصریح کرد :برخی از معین هــا تخصص خاصی دارند و فقط در
یک حوزه می توانند اقدامات توسعه گرای خود را صورت دهند،
به همین منظور طبق برنامه ریزی ما ،امکان الحاق معین ها برای
انجام امور همه حوزه ها وجود دارد.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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یکصدقهرمانداوطلب
شهناز رمارم *
یکصد بانوی آتشنشان داوطلب از سال  ۱۳۹۲در شهر
مشــهد و بنا به ضرورت در عملیات سخت اطفای حریق
مداخله میکنند و در شــیفتهای مشــخص گوش به
زنگاندوآمادهباش!
این یعنی اینکه امورات روزمره زندگی این بانوان تحت
تاثیر ماموریت داوطلبانهای کــه برای خود تعریف کردهاند قرار گرفته و یعنی
در زمان آمادهباش ،آن هم نه در محــل اداره که در منزل نه مهمانی میروند،
نــه میتوانند میهمان دعوت کننــد و نه میتوانند با خانواده و فرزندانشــان
وقت بگذرانند بلکه تمام عیار آماده باش هستند تا در صورت فراخوان تلفنی از
منزلباوسیلهنقلیهشخصیبافوریتتمامبهمحلحادثهاعزامبشوندوبهزنانی
کهدرسوانحنیازمندامدادوکمکهستند،کمککنند.
دقیقا مانند یک مرد آتشنشان فقط با این تفاوت که محل کار ندارند! حقوق
نمیگیرندوپستسازمانیبهنامز نآتشنشاندرشهرداریهانداریم!
ماجرای ضرورت بکارگیری زنان در عملیات آتشنشانی در مشهد به سانحه
حریق سونای زنان در یک مجموعه آبی بازمیگردد که برای نجاتشان مردان
آتشنشان اعزام شــده بودند .از فردای همان روز سازمان آتشنشانی یکصد
بانوی آتشنشان را آموزش مستمر داده و شیفتبندی کرده است و این زنان
امروز و پس از  7سال حضور در مانورها و تمرینهای عملیاتی در سطحی قرار
گرفتهاند که آزمونهای سخت عملیاتی و ورزشی را همانند آقایان آتشنشان
برگزار میکنند اما جایگاه رســمی ندارند و فداکارانه زندگی شخصی خود را
صرفامدادرسانیبهشهروندانمشهدیکردهاند.
شورای اسالمی شهر مشهد به جد موضوع حضور بانوان را در ماموریتهای
مرتبطباتوجهبهشعائراسالمیرادردستورکارداردوپیگیربکارگیریرسمی
زنانآتشنشاندرسازمانآتشنشانیاست.مطمئناباتحققاینهدفمتعالی
حرکتضروریونوینیدرکشوررقمخواهدخورد.انشاهلل
*عضوشورایشهرمشهد

یادداشت

صادرکنندگانیکهوجودندارند
علی شریعتیمقدم *
یک سال گذشت و نمایشگاه اگروفود تکرار شد و مسائل و
مشــکالت ما همچنان مشابه ســال پیش است .یکی از
مشکالت ما در ســال گذشته مساله تعهد ارزی بود که در
جلســهای که در این خصوص برگزار شــد ،به مسئوالن
توضیحاتزیادیدادیمکهتنهاخواستهماصادراتاستاما
روش انتقال ارز با شــرایط موجود قابل انجام نیســت و تعهد ارزی مسائل و
مشکالتزیادیبهوجودمیآورداماپاسخهابینتیجهبود.
چرا باید تولیدکننده که با همه این مشکالت ،باز هم وظیفه خود را در تامین
امنیتغذاییانجاممیدهد،باچنینمسائلیمواجهباشد.درحالحاضردربازار
جهانی اغلب برندهای ما قابل دفاع و در این سالها رشد داشته است .در حال
حاضردرنمایشگاههایبینالمللیتا30غرفهازنمایندگانکشورماحضوردارد
درحالیکهدرگذشتهاینتعدادیکتادوغرفهبود.
این مساله نشــان میدهد بخش خصوصی طی 20سال گذشته در جهت
نهضتی که برای صادراتی کردن کاالها در بخش کشاورزی و صنعت غذا ایجاد
شده ،حرکت کرده است .زمانی که امکانات ســرمایهگذاری در کشور وجود
داشت ،پیشرفتهترین امکانات به وجود آمد تا کاالی تولید شده کیفیت باالیی
داشته باشــد .با همه اینها هنوز تولیدکننده نمیداند از نظر مالیاتی ،مسائل
ارزی،مقرراتوقوانین،میزانصادراتو...چهتکلیفیدارد.
بسیاری از وزرای ما هم نمیدانند برای بلندمدت چه برنامهای دارند .چطور
میشوداینکشتیبزرگتحتعنوانیککشورکهبخشیازآنامنیتغذایی،
زنجیره ارزش و ...اســت ،برنامهای نداشته باشد برای اینکه چگونه پیش رود.
تصمیماتازرویاستیصالوناچاریدرکوتاهمدتممکناستبهحلمسائل
کمک کند ولی این برنامهها در بلندمدت نیازمند بازنگری اســت .این مسائل
نیازمندواقعبینیوخردجمعیاست.بایددرتصمیماتاشتباهتجدیدنظرکرد.
تعهد ارزی برای فروش صادراتی عملی نیســت و امکان برنامهریزی را از ما
میگیرد .مشــکل نقدینگی با منابع ارزانقیمت باید جبران شود تا شرکتها
بتوانند ارزآوری و سودآوری داشته باشند .همچنین اقتصاد اغلب شرکتهای
بخش خصوصی کوچک شده است .این کوچک شدن در مقایسه با چند برابر
شدن قیمت مواد اولیه اســت .تسهیلگری و کاهش فشار همهجانبه و ایجاد
فضایتنفسبرایشرکتهایتولیدیمانندفشارهایمالیاتی،مسائلمرتبطبا
بروکراسیو...یکیدیگرازنیازهایفضایکنونیاست.
ماهمیشهبرنامههایخودراجلوتروپیشترمدنظرقرارمیدادیمامادرسال
 97امکان اجرای این برنامهریزی نبود .سال گذشته  281تن و  537کیلوگرم
زعفران صادر شده که ارزش آن 351میلیون دالر بوده است اما ارزش واقعی آن
کمتر از 200میلیون دالر محاسبه میشود چون تغییرات ارزی نه تنها موجب
ارزشافزودهنشدبلکهکاهشارزشرابهدنبالداشتهاست.
از میزان زعفران صادر شــده طی ســال گذشــته 51تن و 606کیلوگرم
توســط یک نفر صادر شــده که اصال در حوزه صادرات زعفران حضور ندارد.
وی پول گرفته و بیش از  71میلیون دالر صادرات داشته است .نفر دوم لیست
صادرکنندگان زعفران نیز 21تن و 190کیلوگرم به ارزش 26میلیون و175
هزار دالر صادرات زعفران داشــته اما چنین فردی وجــود خارجی به عنوان
صنعتگرزعفرانندارد.همهاینهادرحالیاستکهشرکتهایزیادیدراین
حوزهسرمایهگذاریداشتهاند.اینمسالهنتیجهبیتوجهیبهبخشخصوصی
است .این افراد نه مالیاتی پرداخت خواهند کرد و نه بخشی از ارز صادراتی خود
راتقدیمکشورخواهندکرد.
اینآماررابهبانکمرکزینیزدادهایم 80.درصدصادراتاینمحصولتوسط
صادرکنندهغیرواقعیصورتمیگیرد.اینمسائلنتایجتصمیماتاشتباهاست.
البته جلساتی در این خصوص برگزار شــده و به ما قولهایی دادهاند .براساس
قانون بودجه که مالیاتی بر بخش صادرات قرار داده ،اغلب صادرکنندگانی که
نتوانستهاند با ظرفیت کامل کارکنند ،به موجب این وضعیت دچار هزینههای
سربار شدهاند .ما باید برای تغییر فضای کســب و کار با یکدیگر در این مسیر
همدل و همراه و قویتر باشیم و در جهت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم .اگر
 22سال پیش نهضت صادرات در کشور آغاز شد ،واقعا این مسیر را به درستی
طیمیکردیمامروزبسیاربیشازاینصادراتداشتیم.
*عضوهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیخراسانرضوی
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دنیای اقتصاد آثار عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در مشهد را رمزگشایی کرد

سهمشهرداریازافزایشقیمتمسکنچقدراست؟

zمصوبات شورای شهر برای تعیین میزان
عوارض بیش از نرخ تورم نبوده است

محمدهــادی مهدینیا،
رئیس کمیسیون عمران و
شهرســازی شــورای
اسالمی مشــهد ،معتقد
اســت که آثــار مصوبات
شورای شهر روی عوارض ساختمانی همچون
پروانه ،پایان کار و ...است؛ اگر مصوبات در این
زمینهافزایشقیمتیراشاملمیشده،بیشاز
تورم ســاالنهای که بانک مرکزی اعالم کرده،
نبودهاست.البتهمصوباتیبودهکهموجبرونق
بخشی به حوزه ســاخت و ساز شود .مصوبات
تاثیرگذار بر حوزه مسکن به دو دسته تقسیم
میشود؛مصوباتمالیودرآمدییابهاصطالح
عوارضیومصوباتضابطهاییاشهرسازانه.
وی ادامه میدهد :در مصوبات مالی ،افزایش
قیمتی بیشــتر از اعالمیه تورم ســاالنه بانک
مرکزی صورت نگرفته اســت؛ چه یک ساله
و چه چندین ســاله .در مصوبــات مربوط به
شهرسازی موثر در ساخت و ساز مسکن ،سعی
داریم مصوباتی را مطرح کنیم که به دو مساله
کمککند؛شفافیتدرپاسخگوییپایانکارها
و پروانه ساختوســازها و کوتاه شدن دست
دالالن.
به گفته مهدینیا ،مصوبات شورا در راستای
رونق بخشــی به عرصه ساختوساز و مسکن
در قالب مشــوقها ،مرحلهای کــردن صدور
پروانه و ...بوده است .او ادامه میدهد :به عنوان
مثال تالش شده با اعطای تخفیف و مشوقها
برای ســرمایهگذاران کالن ،ســرمایهگذاری
در حوزههای مســکونی ،تجــاری ،اقامتی و
تفریحیتوجیهاقتصادیداشتهباشد؛کلیهاین
مصوبات طی دو سال گذشته بر حوزه مسکن و
توسازاثرگذاربودهاست.
ساخ 
رئیس کمیســیون عمران و شهرســازی
شورای اسالمی مشهد میافزاید :ممکن است
در برخــی از مناطق میزان نرخ افزایش قیمت
کمتر و یا بیشــتر باشــد اما الزاما رشد قیمت
مســکن در مناطق مختلف متناسب با رشد
ساالنه تورم بانک مرکزی نیســت .به عنوان
مثال تفاوت منطقــه الهیه با منطقه یک و ۱۱
کمترشده،یعنیرشدمنطقهالهیهو ۱۲بیشتر
شدهاست.
طبیعی است در مناطقی متناسب با افزایش
تعرفهها و عوارض شــورای شهر روبهرو باشیم
اما میانگین افزایش تعرفهها یا عوارض از تورم
ســاالنه اعالمی توســط بانک مرکزی بیشتر
نیست .به عنوان مثال در ســال  ۹۵نرخ تورم
افزایش داشت اما افزایشــی در میزان عوارض
صورت نگرفــت .بنابراین در ســال  ۹۷ناچار
هســتیم افزایش قیمت را برای دو سال اعمال
کنیم که این مطلب اثر خود را بر عوارض سال
 ۹۷یا  ۹۸نشان میدهد .از طرفی تالش داریم
افزایش عوارضهــا را کنترلکنیم که بیش از
نرختورمنشود.
zمصوباتدرراستایشفافیتبیشتر

وی با بیان اینکه قیمــت منطقهای با نحوه
محاسبهدفترچهمحاسباتیشهرداریمتفاوت
است ،تصریح میکند :قیمتهای منطقهای ما
در گذشــته بر مبنای  Pدر فرمول محاسباتی
قانون مالیاتهای مســتقیم محاسبه میشد
اما در راســتای دســتیابی به شفافیت تالش
ت منطقهای در شــهرداری براساس
شد قیم 
فرمول  Vبا قیمت دفاتر امالک یکســان باشد.
در حال حاضر معتقدیم که قیمت  Vمبتنی بر
قیمت واقعی مسکن در سال  ۹۷است .البته در
سالهای  ۹۷و  ۹۸افزایش قیمت بسیاری رخ
دادهکهمسالهدیگریاست.

مهدینیا :در مصوبات مربوط به
شهرسازی موثر در ساخت و ساز
مسکن ،سعی داریم مصوباتی را
مطرح کنیم که به دو مساله کمک
کند؛ شفافیت در پاسخگویی پایان
کارها و پروانه ساختوسازها و
کوتاه شدن دست دالالن
در واقع فرمول Vدر خصوص تعیین محدوده
و ارزش امالک بلوکهای همگن است؛ یعنی از
منظرمدیریتشهریهمانقیمتیاستکهآن
منطقه دارد اما به گفته این عضو شورای شهر در
این فرمول محاسبه عوارض ،بیشتر نشدن آن از
نرخ تورملحاظ شدهکه شهروند مابرایعوارض
خود بیشتر پرداخت نکند یعنی شهرداری به
نوعیگرانفروشینکند.
مهدینیا در پاسخ به این سوال که آيا در نيمه
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سال است افزایش در عوارض را بر اساس Pکه
بر مبنای نرخ تــورم افزایش مییابد را اعمال
میکنیم.

دومسال ٩٧مجدداافزايشيدرنحوهمحاسبات
درآمدي پروانههاي ساختماني صورت گرفته،
میگوید :طبق قانون موظف هســتیم که در
ســال یک مرتبه عوارض را تغییــر دهیم .در
سطح شهر  ۵منطقه درآمدی داریم که برخی zدالیلافزایشقیمتمسکندرمشهدچیست؟
دالیــل افزایــش قیمت
از مناطق با مناطق دیگر تفاوت قیمتی داشته
مســکن طبــق نظــر
اســت .ما مناطق درآمدی در سال  ۹۷را تغییر
کارشناســان بــه عوامل
دادهایم اما عوارض تنهــا و تنها یک مرتبه در
متعددی بســتگی دارد؛
بهمنماهتغییرپیداکردهاست.
عــدم ثبات در بــازار ارز و
به گفته وی نقش پروانهها در افزایش قیمت
عوارض ۱۷درصد نیست بلکه بین ۳تا ۵درصد افزایش ناگهانی نرخ ارز یکــی از دالیل عمده
است اما وقتی که تبدیل به تخلفاتی همچون محسوب میشــود .با افزایش نرخ ارز و کاهش
طبقه اضافه ،پیشــروی طولی ،تبدیل پلیوت ارزشپولملی،افرادتمایلبهسرمایهگذاریدر
به مسکونی و ...میشود ،پروانه و تخلفات بین کاالهای ســرمایهای مانند امالک داشــته و
جریان نقدینگی به بخش
 ۵تا  ۱۵درصد محاســبه
مسکن هدایت میشود .اما
خواجهنایینی:
خواهدشد.
در بازار مسکن مشهد ،بعد
مهدینیـــــا تصریـح از فروردین ماه سال
از ماه مبارک رمضــــان و
میکند :برخــی تخلفات گذشتهتاکنوننیزتغییری
آغــاز فصل تابســــتان،
در قالب کمیســیون ماده
 ۵بررســی و برای آن رای توسط شورا شهر اعمال شــــاهد رونــق بــازار
صادر میشــود کــه دیگر نشده است .در نیمه دوم مســــکن هســتیم و تا
تخلف نامیده نمیشــود و سال  97افزایش قیمتی حدودی قیمتها افزایش
داشته است .محمود پژوم،
آن ظرفیتی اســت که در
در عوارض نداشتیم
رئیس هیات مدیره انجمن
طرحها همچون واگذاری
و چندین سال است
انبوهســازان خراســان
طبقه اضافه و ...وجود دارد؛
از همینجاســت کــه ناف افزایش در عوارض را رضــوی ،در خصوص علت
درآمدی شــهرداریها به بر اساس Pکه بر مبنای افزایــش قیمتها معتقد
اســت در حال حاضر صرفا
درآمدهای ناپایدار بســته
نرخ تورم افزایش
قیمت مســکن بر اساس
شد؛ چون هزینه ساخت به
همان میــزان افزایش پیدا مییابد را اعمال میکنیم عوارض شــورای شــهر و
شهردارینیست.
کرده اســت؛ به طوری که
ویمیگوید:افزایشقیمتساختماندالیل
هزینه ساخت در سال گذشته بین یک میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان تــا یک میلیون و  ۵۰۰هزار مختلفــی دارد که میتــوان آن را در چندین
تومان بوده بهازای هر مترمربــع در حالی که بخش توضیح داد؛ اول افزایش بیرویه قیمتها
امسال 2میلیون و ۵۰۰هزار تومان تا ۳میلیون و اقالم مصرفی در صنعت ســاختمان اســت
که اصلیترین آن فوالد اســت .پس از آن هم
توماناست.
تجهیزاتمکانیکیوبرقیوسایراقالمقراردارد.
پژوم ادامه میدهد :عــاوه بر مواد مصرفی در
zشهرداری دستی در افزایش عوارض ندارد
رضا خواجه نایینی ،معاون ساخت وساز ،بحث اصلی بر تجهیزات زیربنایی
مالی و پشتیبانی شهردار و خدماترســانی همچون هزینه انشعاب آب
مشهد ،در پاسخ به اینکه و فاضالب ،گاز و برق اســت .در گذشته هزینه
عوارض ســاختماني در این خدماترسانی بر عهده ما نبود در حالی که
شورا و شهرداري مشهد از امروزاینهزینههاازمادریافتمیشود.بنابراین
ابتدای ســال  97تاکنون چند درصد افزايش این امر بر قیمت تمام شده ساختمان اثرگذار
يافتــه ،پاســخ میدهــد :افزایــش عوارض است .دولت باید به مساله ورود پیدا کند چراکه
ساختمانی توســط ما صورت نمیگیرد و در پرداخت اینگونه هزینههــا در نهایت بر عهده
فرمولهای محاسباتی پروانه متغیری به نام ،Pخریدار،یعنیمردم،خواهدبود.
همان منطقه ،وجود دارد؛ بر اســاس ماده ٦٤
قانون مالياتهاي مستقيم ،تعیین متغیر  Pیا zشهر وابسته به درآمدهای ناپایدار
صادق رحیمی ،کارشناس
ارزش معامالتی امالک ،هر ســال بر عهده یک
ارشد شهرسازی اما معتقد
نهاد فرابخشــی به عنوان «کميسيون تقويم
است که بخشی از درآمد
امالک»است.اينکميسيونمتشکلاز 5عضو
شــهرداری به شهرسازی
است که از نمايندگان ســازمان امور مالياتی،
متصل است واز اواخر دهه
اداره راه و شهرسازي ،سازمان جهاد کشاورزي،
ســازمان ثبت اســناد و امالک و شوراي شهر « 60شهرفروشــی» نیز رونق گرفته و در کل
تشکيلمیشود.دبيريجلساتاينکميسيون کالن شهرهای کشور این مســاله در حال رخ
بر عهده اداره امور مالياتی است که نماينده اين دادن است .به گفته وی ،در ســال  96و  97بر
اداره در اين کميسيون حق رأي ندارد .وی ادامه اساس تورم ساالنه به ترتیب به میزان  9و 9.06
میدهد :این کمیســیون رقم متغیر  Pرا به ما درصد بر عوارض ساختوســاز افزوده و اعمال
اعالم میکند که  Pیا قیمت در هر منطقه چه شد .همچنین از ابتدای امسال نیز  26.9درصد
میزان است؛ پروانه ســاختمانی ضریبی از  Pدیگر نیز بر عوارض ساختوســاز اضافه شده
است که معموال بر اساس نرخ تورم اعالم شده و اســت .دریافت عوارض براســاس مجوزها و
افزایــش قیمت بر اســاس تقاضاســت و این تراکمهای مجاز طرحهای تفصیلی اعمال شده
عوارض ساختمانی از  5تا  30درصد نسبت به روی کاربریهاســت که با توجه به تورم ،این
درصدهــا مبلغ چندانی بــرای دریافت مجوز
مناطقگوناگونمتغیراست.
معاون اقتصادی شــهردار مشهد با تاکید پروانههایساختمانینمیشود.
به گفته او موضوع «تراکم فروشــی» تحت
بــر اینکه هیچگونه افزایش قیمتی توســط
شهرداری انجام نمیشود ،عنوان میکند :در عنوان «پروانه مازاد زیربنا» وجــود دارد؛ این
واقع اداره کل مالیاتــی  Pرا در اختیار ما قرار مساله به این معناســت که به متقاضی اجازه
میدهد و ما آن را در فرمول میگذاریم اما در داده میشود  4طبقه روی پیلوت خود با سطح
صورتی که بخواهیــم آن را تغییر دهیم ،باید اشغال  60درصد ساخت و ساز کند .حال چون
مصوبه شورا را دریافت کنیم؛ از فروردین ماه برای مالک چنین طرحی توجیه مالی ندارد ،از
سال گذشته تاکنون نیز تغییری توسط شورا شهرداری درخواست اضافه زیربنا میکند .این
شهر اعمال نشده است .در نیمه دوم سال  97اضافه زیربنا همان عوارض پروانه مازاد اســت.
افزایش قیمتی در عوارض نداشتیم و چندین این اضافه زیربناها شــامل مســائل مختلفی

نظیر ساخت طبقه اضافه ،پیشروی طولی مازاد
بر طــرح مصوب و ...میشــود که مالکهایی
برای شــهرداریها بابت دریافت عــوارض از
تراکمفروشیاستکهشهرنیزوابستهبههمین
درآمدهایناپایدارشدهاست.
رحیمی تاکید میکند :چون درآمدی برای
شهر تعریف نمیشود ،به همین دلیل مجبور
به حرکت در این مسیر میشــود؛ این مساله
تبعات منفــی برای همه شــهروندان خواهد
داشــت .براســاس مصوبه  50مادهای شورای
شــهر در ســال  92دفترچه یکپارچهسازی
ضوابط شهرســازی تعریف شد .این مصوبه به
متقاضی میگوید بــرای افزایش زیربنا باید از
شــهرداری اجازه بگیرد؛ شهرداریها به خاطر
مسائل درآمدی با این افزایش تراکمها موافقت
میکنند.اینافزایشتراکم،درآمدتعریفشده
برای شهرداری میشــود .البته مشکل دیگر
این مصوبه این بود که توجه نداشــت مسئول
تراکمهاکمیسیونماده 5استونهشهرداری.
وی میافزاید :در آن مصوبه ضرایبی با توجه
به  5منطقه درآمدی شــهرداری تعریف شده
که شــهرداری براســاس آن حدود  10تا 33
درصد میتواند به ازای افزایش تراکم پروانهها
و توســعه بناها عوارض اخذ کند .ضرایب این
مصوبه همراه بــا افزایش تورم در ســال های
اخیر رشد داشته اســت .با این حال در برخی
مســائل تخلفاتی صورت میگیرد .به عنوان
نمونه شــهرداری در عقبنشینی جانبی طی
یک صلحنامه با متقاضی کنار میآید و این حق
را به وی اعطا میکند ولی آن ضریب مصوب در
سال  92را به طور کامل از وی اخذ نمیکند .در
صورتموافقتمتقاضیباپرداختبخشیازآن
ضرایب ،این مجوز به وی اعطا خواهد شد و این
تخلفات به جهت افزایش درآمد مناطق صورت
میگیرد.
رحیمی میگویــد :موارد دیگــر مربوط به
کمیســیون ماده 100شهرداری است .در این
کمیسیونتخلفاتیکهقابلیتتوسعهبناومازاد
پروانه ندارد ،بررسی می شود .نهایتا دو رای در
این موارد صادر می شود که یکی قلع بناست که
بسیاری از این آرا اجرا نشده است .دوم جریمه
است .در این اعمال جریمه آن ضرایب مربوط به
مصوبه سال  92که در سال  97توسط شورای
شهر افزایش یافت ،اعمال میشود .کمیسیون
درمحاسبهضریبتخلفاز 0.5تا 3برابراختیار
اعمال جریمه دارد و به نظر میرسد شهرداری
دنبال این است که امســال این ضریب را برای
درخواستهایمازادپروانهافزایشدهد.
این کارشــناس شهرسازی با بیان اینکه این
مسائل ترکیب بین شهرســازی و درآمدهای
شهرداری است ،اظهار میکند :در معامالت k
که قیمت معامالتی است ،ضریب آن بین 10
تا  33درصد در نوسان است اما عمال همان 33
درصد توسط شهرداری اعمال میشود؛ دلیل
این کارها آن است که چون تورم بانک مرکزی
کمتر از میــزان واقعی موجود در بازار اســت،
میخواهندباضرایبی kراافزایشبدهند.
به نظر می رســد مدیران شــهری با وجود
تالش برای ایجــاد درآمدهای پایدار برای اداره
شهر همچنان هر چند ناخواسته در بند منابع
سرشار ناشی از تخلفات ساختمانی هستند و
از طرف دیگر از آنجا که مبنای محاســبه بانک
مرکزی از نرخ تورم را با واقعیات بازار متناسب
نمی بیننــد و آن را تنها باعث بهــره برداری
ســازندگان می دانند در صــدد روش هایی بر
می آیند تا عوارض را با واقعیت موجود در بازار
نزدیک کنند و به زعم خودشــان مانع مصادره
به مطلوب سازندگان از نرخ تورم اعالمی بانک
مرکزی که متفاوت از واقعیات بازار است شوند.

رحیمی :دریافت عوارض
براساس مجوزها و تراکمهای
مجازطرحهایتفصیلیاعمال
شده روی کاربریهاست که با
توجه به تورم ،این درصدها مبلغ
چندانی برای دریافت مجوز
پروانههایساختمانینمیشود
بهنظرمیرسددرصورتیکهشهرداریبخواهد
بهصورتواقعیچشمبردرآمدناشیازتخلفات
و عوارض مترتب بر اضافه زیربناها بپوشد باید
رقم جریمه ها را بیش از قیمتی تعیین کند که
انجام آن با توجه به قیمت ملک در منطقه برای
سازندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد .اما در
آن صورت افزایش تعرفه مغایر با دستور العمل
بانک مرکزی است و کار را دچار اشکال می کند.
اشــکالی که فعال مدیران شهری هم از قبل آن
صاحبدرآمدهاییمیشوند.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

مصوبهاراضیآبشارولشکرمشهدابالغشد

تسنیم-رئیسکمیسیونعمرانوشهرسازیشورای
شهرمشهدازابالغمصوبهاراضیآبشارولشکرمشهد
خبرداد.
محمدهادی مهدی نیا اظهار کرد :مصوبه شــورای عالی
معماری و شهرسازی درباره طرح تفصیلی اراضی آبشار  2و
پادگانلشکر 77درنهایتبعدازگذشت 3ماهبا 12بندوچنداصالحیهبهعلیرضا
رزم حسینی استاندار خراسان رضوی ابالغ شد .وی گفت :راضی نیستیم خللی
در برنامه کاری ارتشیها که امنیت کشــور را ایجاد میکنند وارد شود .مهدینیا
ادامه داد :در صورتی که تحویل اراضی به شهرداری زیاد زمان نبرد ،احداث پارک
هفتاد و دو هکتاری که پیش از این بسیار وعده داده شده بود شاید بیشتر از  6ماه
طول نکشد .وی خاطرنشان کرد :ایجاد یک شهرک سالمت در محدودهای از این
اراضی یکی از ایدههایی اســت که میتوان اجرایی کرد؛ به طوری که کاربریهای
موجوددرمانیدرخیابانهایعارفوپرستاربهاینشهرکمنتقلوبهتبعآنازبار
ترافیکیشهرکاستهشود.


مجوز
نبایدپسازصدور
درمسیرکارسرمایهگذارخللیواردشود

مهر-علیرضارزمحسینیاستاندارخراسانرضوی
گفت :موانع پیش روی سرمایهگذاران باید برطرف
شود .براســاس قوانین کشور برخی دستگاههای
اجرایی متولی صدور مجوز سرمایهگذاری هستند
اما اگر در فرآیند صدور مجــوز انحرافی رخ داده
باشد،دستگاههاینظارتیمیتوانندبهموضوعورودکنند.
وی افزود :تاکید ما بر این اســت که پس از صدور مجوز سرمایهگذاری و شروع
عملیات اجرایی ،در مســیر کار سرمایهگذار خللی ایجاد نشود در غیر این صورت
سنگرویسنگبندنخواهدشدوامنیتسرمایهگذاریبهخطرخواهدافتاد.
استاندار خراســان رضوی ادامه داد :مشکالت  ۲۶۷پروژه سرمایهگذاری طرح
ثامن در حال برطرف شــدن اســت و این موضوع با برگزاری جلساتی با وزیر راه و
شهرسازی در حال پیگیری اســت .با اجرای این پروژه بیش از 5000شغل ایجاد
میشودکهامیدواریمدرمدتکوتاهیزمینهرفعمشکالتفراهمومجدداعملیات
اجراییآنآغازشود.

چراپروژههابهبخشخصوصیواگذارنمیشود؟

ایسنا-حمیدبناییرئیسمجمعنمایندگانخراسان
رضوی گفت :در حال حاضر 189پروژه در استان برای
واگذاری به بخش خصوصی شناســایی شده اما در
جلســاتی که با مدیران بخش خصوصی داشتیم،
متوجهشدیمکهدستگاههاتمایلیبهواگذارینشان

نمیدهند.
وی ادامه داد :مساله اصلی که تقریبا از یک سال و نیم پیش در حال پیگیری آن
هستیم،انتقالآبازدریایعماناستکهامیدواریمباپیگیریهایاستاندارتسریع
شود .همچنین در زمینه توسعه قطار شهری مشهد و بهبود بافت پیرامونی حرم
پیگیریهای زیادی انجام شده تا حدود  8000میلیارد تومان در بودجه  98برای
اینموارداختصاصیابد.

صدور ۱۵۸میلیاردپروانهجدید

ایرنا-رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتخراسان
رضویگفت:ظرف3ماهنخستامسال1588میلیارد
ریال پروانه بهرهبرداری صنعتی در خراسان رضوی
صادر شده که نشانگر روند رو به رشد سرمایهگذاری
صنعتی در این استان اســت .میزان سرمایهگذاری
صنعتی از 2950میلیارد ریال ســال ۹۲در خراسان رضوی به ۴۲هزار
میلیارد ریال در سال ۹۷رســید و پیشبینی میشود این رقم تا پایان
امسالبه۶۰هزارمیلیاردریالبرسد.
راضیــه علیرضایی افــزود :هماینــک 5807پروانه بهرهبــرداری صنعتی با
سرمایهگذاری ۱۹۷هزار و ۵۳۵میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۷هزار و۳۱۴
نفروهمچنین 2350جوازتاسیسواحدوطرحتوسعهباسرمایهگذاری ۲۹۶هزار
و ۲۷۵میلیاردریالواشتغالزاییبرای ۶۹هزارو ۶۰نفردراستانوجوددارد.

تشکیک در وجاهت اتحادیه هتلداران!

ایسنا  -یوســف بیدخوری ،سرپرســت معاونت
گردشگریادارهکلمیراثفرهنگیخراسانرضوی،
با بیان این که جامعه حرفــهای تنها مرجع قانونی
هتلداران اســتان اســت ،گفت :جامعه حرفهای
جایگزین اتحادیه هتلداران استان شده و دخالت
اتحادیههتلداراناستانوجاهتقانونیندارد.
وی افزود :فعالیت هتلها و موسســات گردشــگری زیر نظر سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری است و با توجه به قوانین و ضوابط موجود،
دیگر بخشها از جملــه اتحادیه هتلداران حق هیچگونــه دخالتی در فعالیت
تاسیســات گردشــگری را ندارند .تاسیسات و موسســات گردشگری نیازی به
اخذ مجوز و پروانه کســب از هیچ اتحادیهای ندارند و صرفا پروانه بهرهبرداری این
مراکز را ســازمان میراث فرهنگی صادر میکند .وی تاکید کرد :همچنین صدور
مجوز نرخگذاری ،درجهبندی و نظارت بر تاسیسات گردشگری بر عهده سازمان
میراث فرهنگی است .بیدخوری درباره تشــکیل جامعه حرفهای هتلداران در
خراسان رضوی اظهار کرد :تنها نماینده قانونی هتلهای استان خراسان رضوی
از نظر ســازمان میراث فرهنگی جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی است
که چندی قبل انتخابات آنها برگزار شــد و دارای پروانه بهرهبرداری از اداره کل
میراثفرهنگیاست.

مشکلپارکینگوموانعزیارتراحتزائرانحلشود

فارس -تولیت آستان قدس رضوی در بازدید از حریم حرم
مطهر رضوی ضمن بررســی مشکالت ترافیک اطراف حرم،
پارکینگها ،مسیرهای رفتوآمد زائران و ایستگاههای توقف
اتوبوس و تاکسی ،به قائم مقام آستان قدس رضوی دستور داد
نسبتبهحلمشکلپارکینگورفعموانعزیارتراحتزائران
اقدامات الزم را پیگیری کند و اقدامات الزم در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

