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دنیای اقتصاد نتایج یکساله اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی را بررسی میکند

یادداشت

اما و اگرهای یک بودجه پُرچالش
حسین محمودی خراسانی *

بودجه امسال نگرانیها و دغدغههای فراوانی
را در میان صاحبنظران و فعاالن اقتصادی
ایجــاد کــرده اســت .منابــع درآمدی
پیشبینیشده در بودجه  ۹۹و وضعیت
رکودی که گریبان اقتصاد را گرفته ،تحقق
درآمدهــای دولت در ســال آتــی را با
تردیدهایی روبهرو میکند و بهزعم کارشناســان ،کس ریهای
جــدی بودجه را تهدید میکند .اما مهمترین نقیصه وارده بر
الیحهای که دولت روانه مجلس کرده ،عدم نظرخواهی از بخش
خصوصی در تنظیم آن است ،اقدامی که باعث شده تا بازهم
این بودجه رنگ و بوی دولتی داشــته و بنگاههای وابسته به
دولت ،بهرغم زیاندهی ســهم بزرگی از منابع مالی و اعتباری
کشور را در اختیار بگیرند.
ادامه در همینصفحه

عیارسنجیمثلثتوسعهاقتصادی
دنیایاقتصاد-اززمانیکهعلیرضارزمحسینیزماماستانداریخراسانرضوی
را به دست گرفت؛ از یک طرح برای توسعه همه جانبه نقاط دور و نزدیک سخن

گفت؛ مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی  .در این طرح سه رکن (بخش دولتی،
نمایندگانوبخشخصوصی)بانظارتائمهجمعهامورمربوطبهتوسعهواجرای

طرحهاراانجاممیدهندودرهمینراســتابیشاز 100معیناقتصادیدرنقاط
مختلفشهریوروستاییتعیینشدهاند.
صفحه 4
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رئیسکمیسیونتجارتاتاقمشهدتشریحکرد

آثارتحوالتاخیر
براقتصادخراسان

برشاستانیالیحهبودجه
چهمیگوید؟
صفحه 3

محمود دانشور کاخکی *

شرکتآبمنطقهایاستاناعالمکرد

با توجه به سیاست گذاری توسعه استان
خراســان رضوی با رویکرد منطقه ای و
براساس الگوی اقتصاد مقاومتی و با عنایت
بــه تدوین و ابالغ الگوی مثلث توســعه
اقتصادی استان ،در این خالصه نقاط قوت
و ضعف این الگو مورد بررسی قرار گرفته
است .در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که شرایط حاکم بر
مناطق روستائی کشــور و از جمله استان خراسان بیانگر فقر
گسترده ،نابرابری و محرومیت های اجتماعی و رفاهی بوده که
روند رو به افزایش مهاجرت روســتائیان به مناطق شــهری و
گسترش پدیده حاشیه نشینی را بدنبال داشته و بشدت مبانی
اقتصاد روستائی و کشــاورزی و همچنین امنیت غذائی را به
مخاطره انداخته اســت .بنابراین در چنین شــرایطی اجرای
طرحهایی مانند الگوی مثلث توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر
و شاید هم ضروری به نظر آید.
ادامه در همینصفحه

طبیعتا کسب حدود  ۷۸هزار میلیارد تومان درآمد
از محل فروش نفت در سال آینده ،تنها در صورت
فروش دست کم یک میلیون بشکه نفت در روز محقق
میشود .البته که عملکرد کنونی کشور در صادرات نفت
نشان میدهد برآورد بودجه  ۹۹در این زمینه بسیار
خوشبینانه بوده است( .با توجه به میزان فروش نفت
در سال گذشته پیشبینی میشود به طور میانگین
صادرات نفت حدود  300هزار بشکه در روز باشد لذا
از این محل بودجه با  53هزار میلیارد تومان کسری
مواجه خواهد بود).
دولت جایگزین هایی را هم برای درآمدهای نفتی
خود قائل شده است که بخش غالب آن متعلق به
بند «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول
و غیرمنقول» است .طبق پیشبینی دولت ،از این
محل حدود  ۴۹هزار میلیارد تومان منابع به خزانه
کشور تزریق میشود اما تحقق این مهم نیز سوالهای
بیشتری را ایجاد می کند.
بودجه  99بر روی درآمدهای مالیاتی نیز حساب
بزرگی باز کرده است .درآمدهایی که در الیحه سال
آتی به  ۱۹۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید .دولت
امید دارد بتواند در مقایسه با قانون بودجه جاری ،در

صفحه 2

سال آینده معادل  13درصد درآمد بیشتر از این بخش
کسب کند اما اگر پایه های جدید مالیاتی تعریف نشده
باشند و تدبیری برای فراریان مالیاتی اندیشیده نشود،
باز این بخش شفاف اقتصاد است که باید این بار سنگین
را بر دوش بکشد و چه بسا زیر آن ،کمر خم کند.
بهمثابه لوایحی که در سنوات گذشته برای بودجه
ساالنه کشور ارائه میشد ،جای رویکردهای اصالحی
در بودجه  99نیز خالی است .کاهش هزینهها و مخارج
دولت یکی از آن گامهای اساسی است که میتواند از
صرف بخش بزرگی از هزینههای دولتی جلوگیری
کند .کوچکسازی دولت موضوع دیگری است که
سالها مورد تأکید قرارگرفته اما در عملکرد عملیاتی
دولتها به آن توجهی نشده است .به نظر میرسد در
برهه کنونی ،دولت باید از امر تولید و صادرات حمایت
بیشتری به عمل آورد .ماحصل چنین نگاهی ،رونق
فضای کسبوکار است که هم اشتغال و سرمایه آفرینی
را در پی دارد و هم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را
بیش از گذشته ممکن و میسر میسازد.
* نایبرئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراسان رضوی

موارد با قوانین و سیاست های پولی و مالی کشور
میتواند در تعارض باشد .ضمن آنکه صندوقهای
تعاون در چهار دهه گذشته گسترش یافته و در حال
حاضر موجود هستند و کارائی الزم برای تامین سرمایه
نداشته اند .مضاف بر آن ،جذب سرمایه از خارج از
استان و یا کشور میتواند با درونزائی اقتصاد منطقه
هم جهت نباشد.
یکی از مهم ترین موانع این الگو آنکه تحقق
برنامههای مدیریت کالن در آن عمدتا بر پایه معیارهای
شعارگرایانه و غیر دقیق ( 4رویکرد :جهادی ،مردمی
بودن ،درونزائی و برون نگری ،عدالت بنیان) استوار
بوده و هیچگونه توجهی به شاخص های کمی و دقیق
(کارائی ،بهره وری ،پایداری ،تاب آوری و )...برای تحقق
برنامه ها مشاهده نمیشود .در مثلث توسعه با سه
ضلع دولت ،مجلس و بخش خصوصی ،نقش تعیین
کننده ائمه محترم جمعه در ایجاد هماهنگی و نظارت
بر سه ضلع مثلث با توجه به ماهیت متنوع و متفاوت
برنامه های توسعه (فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی) بسیار گسترده منظور شده که در نهایت
موجب حجیم شدن فرایند نظارت ،طوالنی شدن
فرایند اجرایی و گستردگی دیوانی و ایجاد سازمانی
عریض و طویل خواهد شد که خود مغایر با اصول و
اهداف اولیه الگو است.
ادامه در صفحه 2

صفحه 2

عکس :محسن بخشنده  /ایرنا

تغییرچهرهمشهد
با نخستین برف زمستانی

نقاطضعفوقوتالگویمثلثتوسعهاقتصادی
استان میتوان آنها را از جنبه های مختلف نظری،
ساختاری و اجرائی مورد ارزیابی قرارداد.
الف  -نقاط ضعف در بعد نظری:
 عدم برخورداری از مبانی نظری بومی و تجربه شده فقدان نگاه نظام مند مبتنی بر توسعه پایدار بهمقوله توسعه منطقه ای
 مشخص نبودن ظرف زمانی الگو و دوره بازخوردنتایج حاصل از اجرای آن
 شفاف نبودن معیارها و مکانیزمهای مورد استفادهجهت ظرفیت سنجی مناطق روستائی ،ارزیابی نتایج و
چگونگی نیل به اهداف مطرح شده به منظورتضمین
موفقیت الگو در دوره زمانی بلند مدت
ب  -نقاط ضعف در بعد طراحی و اجرائی الگو:
عدم استفاده از بدنه جامعه علمی و مشخصا نهاد
دانشگاه و نیروهای تخصصی در فرایند طراحی ،استقرار
و اجرای الگو بعنوان مهم ترین مشکل و نقطه ضعف این
الگو بوده که در سرتاسر اجزای آن مشهود است.
در مورد برنامه های مدیریت کالن ستاد اقتصاد
مقاومتی(سام) -این برنامه ها به نوعی تداخل وظائف
در امور اجرائی و جاری سازمان ها می تواند تلقی شود
(نقش سازمان برنامه در استان).
مکانیزم ایجاد و تامین مالی خرد و استفاده از سرمایه
های شخصی بطور دقیق مشخص نبوده و در بسیاری

ابالغسهمخراسانرضوی
از آب دریای عمان

میزان بارش برف در خراسان رضوی
در  10سال اخیر بی سابقه است

اماواگرهاییکبودجه ُپرچالش

ادامه یادداشت
البته باید اشاره کرد که اجرای طرحهای توسعه مثلث
گونه در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است که از
جمله میتوان به مواردی از کاربرد آنها در هند در دهه
 1970و یا در کشورهای نیجریه ،پاکستان ،کره جنوبی،
چین ،ژاپن و آمریکا در دهههای  1980و  1990اشاره
کرد که در بیشتر موارد این تجارب بر ایجاد ارتباط بین
سه مولفه رشد آقتصادی ،فقر و نابرابری()PGI-TR
تاکید داشتهاند.
وجه تمایز الگوی مثلث توسعه اقتصادی استان در آن
است که بجای مولفه های سه گانه فوق در ساختار کلی
خود سه رکن دستگاههای اجرائی ،نماینگان مجلس و
کارآفرینان اقتصادی را بعنوان سه مولفه منظور داشته
است .به هر تقدیر ،اکنون که روند اجرایی یک چنین
طرح بزرگ و پر دامنه ای در سطح استان با جدیت
در حال انجام است ،میتوان مزایا و همچنین موانع
و محدودیت های آن را به اختصار مرور کرد .از مهم
ترین مزایا و نقاط قوت این طرح میتوان به ویژگی
یکپارچگی و همگرائی منطقه ای آن ،تکیه بر مشارکت
مردمی ،حذف بروکراسی و ایجاد همگرائی سازمانی و
نهادی و همچنین بکارگیری توان و تجارب کارآفرینان
اقتصادی بخش خصوصی اشاره کرد .اما در موضوع
موانع و محدودیت های طرح مثلث توسعه اقتصادی

رویارویی
بابودجهرویایی

صفحه 2

نقاط ضعف و قوت
الگوی مثلث توسعه اقتصادی

ادامه یادداشت
باید توجه داشت که مسئله اساسی بودجه،
تصمیمگیری در مورد منابع محدود است .منابع همه
دولتها محدود بوده و گاه بر اساس شرایط و اقتضائات
روز ،محدودتر هم میشوند .در چنین وضعیتی تصمیم
گیران و تصمیم سازان کشور با این انتخاب دشوار
روبهرو خواهند بود که هر یک تومان ،با اولویت به کدام
بخش تخصیص پیدا کند؟ اینجاست که «بودجه»
آیینهای از اولویتها ،تصمیمگیریها و خردورزیهای
دوراندیشانه دولتها و مجالس میشود .از سوی دیگر،
بودجه دولت به عامالن اقتصادی ،سیاسیون ،مردم و...
این عالمت را میدهد که ازلحاظ اقتصادی و مالی برای
سال آینده و حتی سالهای بعدازآن چه برنامهای دارد؟
آیا در مسیر توسعه گام برمیدارد یا اولویت بودجه
نویسان ،اجالتا گذران ایام است؟
اما اجازه بدهید در باب این الیحه و ابعاد آن چند نکته
مهم را متذکر شویم:
این الیحه ،درآمدهای نفتی را حدود ۴۸هزار میلیارد
تومان پیش بینی کرده و به درآمدهای بودجه نیز
سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات
نفت (حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان) را افزوده است.

نواقصالیحهبودجهسال:1399

رئیساتحادیهصنففروشندگان
آهنآالتمشهد:

کمشدنعرضهباعث
گرانیآهندرمشهدشد
صفحه 4
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نقاطضعفوقوتالگویمثلث
توسعهاقتصادی
ادامه از صفحه اول
دســتاوردهای مورد نظر الگو از قبیــل تمرکز زدائی ،حذف
دیوانساالری ،رفع تداخل سازمانی ،پیاده شدن دقیق اصل ،44
مردمی شــدن اقتصاد ،ترویج اقتصاد مقاومتی و رفع نزاع های
سیاسی ،اوال همگی بعنوان اهداف سیاستهای کلی یک نظام تلقی
میشوند و از حوصله و توان یک الگوی توسعه اقتصادی منطقه ای
خارج اند .ثانیا هیچگونه اولویت و زمانبندی معین برای تحقق
آنها تعیین نشده است.
در الگوی ارائه شده ،آیا توسعه استان با رویکرد منطقه ای در
چهارچوب طرحهای توسعه کالن کشور خواهد بود و یا بصورت
مستقل و فارغ از آنها اجرا میشود .اگر تابع طرحهای کالن کشور
باشد محدود به الزامات و چهارچوب های این طرحها بوده و در این
صورت توسعه استان با رویکرد منطقه ای معنی و مفهوم نخواهد
داشت (توجه به اهدافی مانند قانون بهره وری ،امنیت غذائی و
الگو های تعیین شده استانی ،منابع آب و تغییر اقلیم و .)...عالوه
برآن توسعه منطقه ای استان با کدام رویکرد مشخص ،کاهش
بوروکراسی با چه مکانیزمی و در نهایت رفع تضاد با سیاستهای
پولی و نظام بانکی کشور چگونه و با چه ابزاری تحقق خواهند یافت.
در مورد ضرورت ایجاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ،این نقش
و رسالتی که برای این نهاد تعریف شده در حقیقت دربرگیرنده
همان وظایف ذاتی استانداری ها بعنوان نماینده عالی دولت مرکزی
در استان های کشور است .در همین زمینه ایجاد و تشکیل یک
تیم حتی چابک برای اجرای برنامه های این نهاد خود میتواند
مجددا بوروکراســی زا باشد .در مورد اهداف کالن و خرد الگوی
مثلث توسعه اقتصادی ،بطور دقیق تبیین و تعیین نگردیده است
که چگونه و با چه رویکرد و منابعی رشد اقتصادی  8درصدی و یا
کاهش نرخ بیکاری به سطح  7درصد دست یافتنی خواهد بود .در
شرایطی که تحلیل رفتن سرمایه های اجتماعی نگران کننده است.
از دیگر مشکالت اساسی الگوی مثلث توسعه اقتصادی آنکه
به مسئله ثبات مدیریتی در کشور و استان و تاثیر آن بر پایائی
اینگونه طرحها که در بیشتر مواقع عمر آنها فقط به درازای عمر
مدیریتی مسئوالن است ،اشاره ای نشده است.
اینگونه الگوهای توسعه اصوال از طریق اجرای آن بصورت یک
طرح پایلوتی در فضا ،زمان و مکانی محدودتر مورد امکان سنجی
و ارزیابی قرار میگیرد و بر اســاس نتایج حاصله در مورد اجرا و
تعمیم الگو به الیه های وسیع تر تصمیم سازی میشود .در حالیکه
هیچگونه سابقه یا تجربه ای از اجرای این مدل بصورت پایلوت
در شرایط واقعی خراسان رضوی گزارش و یا مشاهده نمی شود.
مبانی پایه و اصول خدشه ناپذیر توسعه پایدار و همچنین تاب
آوری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی خانوارهای روستائی در
طراحی این الگو و فرایند اجرائی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
در مجموع و بطور خالصه ،هر چند که تالش برای ارائه الگوی
توسعه منطقه ای مبتنی بر واقعیات موجود و در راستای ایجاد
همگرائی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در شرایط فعلی
کشور و استان خراسان رضوی امری ضروری می نماید اما به یقین
بــدون توجه به موارد مذکور و صرف ارائه یک الگو برای نیل به
توسعه کفایت الزم را در بر نخواهد داشت و موفقیت آن مشروط
به رفع موانع پیش گفته است.
*عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

خبر

مدیر فناوری اطالعات شبکه دولت استانداری اعالم کرد

صرفهجویی ۲میلیاردیمصرفکاغذ
در خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -مدیر فناوری اطالعات شــبکه دولت
استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در استان حدود۷۵۰
هزار نامه الکترونیکی در ماه ارسال و دریافت میشود ،گفت:
در سال گذشــته حدود ۲میلیارد تومان صرفه جویی در
مصرف کاغذ از طریق این شبکه اتفاق افتاده است.
ســید حمیدرضــا روحبخش در ســومین جلســه کمیته
هوشمندســازی استان که با حضور شــرکتهای معین حوزه
هوشمندســازی و معاونین توســعه مدیریت و مدیران فناوری
اطالعات دســتگاههای اجرایی استان در محل تاالر اجتماعات
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد ،برگزار شــد ،اظهار کرد :با ورود
هوشمندســازی یا  inteligenseدر هر کسب وکار ،بازار یا
مارکت جدیدی ایجاد میشــود که این مارکت جدید افزایش
فرصت اشتغال جدید و تسهیلگری در خدمت رسانی به مردم،
صاحبان کسب و کار و حتی دولت را به دنبال دارد.
وی ادامه داد :در کمیته مذکور که با مشــارکت دستگاههای
اجرایی و شرکتهای توانمند بخش خصوصی به عنوان مسئول
پیگیری بخشهای مختلف هوشمندســازی و نهادهای دانشی
برگزار میشــود ارتقا و اعتالی هوشمندسازی استان در قالب
تعریف پروژههای مستقل مورد هدف است.
مدیر فناوری اطالعات شبکه دولت استانداری خراسان رضوی
افزود :در شــبکه دولت به عنوان شبکه اختصاصی ارتباطی فی
مابین دوایر دولتی ۴۲۱۳ ،ســاختمان اداری در اســتان به این
شــبکه متصل هستند و در ماه بطور متوسط  ۷۵۰هزار مکاتبه
الکترونیکی بین دوایر دولتی ارسال و دریافت میشود ،به نحوی
که در سال گذشته صرفا حدود دو میلیارد تومان صرفه جویی در
مصرف کاغذ از طریق این شبکه اتفاق افتاده است.
در ایــن نشســت اقدامــات و پروژهــای مختلــف حــوزه
هوشمندسازی ســامت با عناوین پرونده الکترونیک سالمت،
نظام ارجاع الکترونیک ،پزشــک خانواده ،نسخه نویس و نسخه
پیچ الکترونیک و حذف دفترچه کاغذی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلســه دو شرکت معین حوزه هوشمندسازی ،گزارش
و طرحهای خود برای تعامل و مشارکت با دستگاههای اجرایی
اســتان ،خدمترسانی بهتر به شهروندان ،توانمندسازی نیروی
انسانی و افزایش فرصت شغلی را ارائه کردند .همچنین در راستای
تحقق و توسعه راهکارهای سالمت هوشمند در استان و درمان
از راه دور تفاهم نامه اختصاصی سه جانبه بین شرکت ابرسالمت
سینا  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد و استانداری خراسان رضوی
منعقد شد.

شرکت آب منطقه ای استان اعالم کرد

ابالغسهمخراسانرضویازآبدریایعمان

دنیای اقتصاد -قائم مقام شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی گفت :سهم
استان خراسان رضوی از آب دریای عمان
طی جلسهای در این شرکت با حضور
دستاندرکاران طرح انتقال و شیرینسازی
آب از دریای عمان به سرمایهگذار بخش
خصوصیابالغشد.

به گزارش ایرنا ،علیرضا طاهری
افزود :در هفته جاری سهم آب
استانهایسیستانوبلوچستان
و خراسان جنوبی نیز از دریای
عمان به بخش خصوصی این
استانها ابالغ خواهد شد.
وی اضافه کرد :سهم خراسان رضوی از سواحل
چابهار  ۱۲۰میلیون متر مکعب ،سهم استان

سیستان و بلوچستان  ۲۲۸میلیون متر مکعب و
سهمخراسانجنوبی ۶۰میلیونمترمکعبدرسال
تعیین شده است .قائم مقام شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی گفت :در آینده ای نزدیک عملیات
اجرایی طرح بزرگ انتقال آب از سواحل چابهار به

سهاستانشرقیکشورتوسطبخشخصوصیآغاز
خواهد شد .طاهری افزود :شرکت «تابش» مخفف
کلمات «تکاپوی تامین آب و برق شرق کشور» که
مجموعه ای از سرمایه گذاران است اجرای طرح
انتقال و شیرینسازی آب از سواحل چابهار به شرق

کشور را با هزینه  ۳.۹میلیارد دالر بر عهده گرفته
است .وی با بیان اینکه مطالعات این طرح در سال
 ۹۵به آب منطقهای خراسان رضوی ابالغ شد ادامه
داد :علت واگذاری مطالعات این طرح به شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی ،تجربه مطالعه و اجرای
موفقیتآمیز انتقال آب از سد دوستی بوده است.
قائم مقام شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
گفت :آب انتقالی از سواحل چابهار به شرق کشور
برای مصارف صنعت و خدمات پیشبینی شده
و قیمت هر متر مکعب آن در شرایط حاضر
و برای انتهای خط  ۲.۹دالر برآورد شده است.
تفاهمنامه انتقال آب دریای عمان از سواحل چابهار
به استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان با حضور معاون وزیر نیرو در
امور آب و فاضالب و استانداران این سه استان 20
شهریور ماه امسال در مشهد به امضا رسید.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد تشریح کرد

آثار تحوالت اخیر بر اقتصاد خراسان

دنیای اقتصاد  -ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و
واکنشهای جهانی و منطقه ای به آن باعث شده تا نظرات و
کارشناسیهایمختلفیازوضعیتپیشرویاقتصادایران
مطرح شود .اما آنچه اقتصاد خراسان رضوی را متاثر از این
موضوع میکند ،واکنش کشورهای هم مرز با این استان و
انتقام سخت و احساسی است که در مردم مناطق میزبان
پایگاه های امریکایی از جمله افغانستان به وجود آورد .از
جمله این واکنشها ابراز همدردی گروه های افغانستانی
از جمله طالبان بود که برخی کارشناسان معتقدند این
موضوعبرامنیتراههاوبازرگانانایرانیدرآیندهومتعاقب
آن عالقه مندی مردم افغانستان به کاالهای ایرانی اثرگذار
خواهد بود.
در اینباره پای صحبتهای محمدحسین روشنک
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد که سابقه
خدمت در ســپاه پاسداران و همرزمی با شهید
شوشتری را دارد ،نشستیم؛ او میگوید :مردم دو
کشور به یکدیگر عالقه و نیاز دارند و از هم دفاع

میکنند و در کنار هم خواهند بود و ترور ســردار سلیمانی قطعا
همدلــی بین مردم را افزایش داده و بر مراودات اقتصادی هم آثار
مثبتی میگذارد.
وی خاطرنشان میکند :اگر دولت این کشور اجازه دهد ،یقینا تمام
مردم افغانستان از جمله طالبان که آنها هم مسلمانان افغانستانند و
در آنجا زندگی میکنند ،تمایل دارند که بازارشان با بازار جمهوری
اسالمی همکاری کند اما از شواهد پیداست که دولت تحت حمایت
امریکا در افغانستان اجازه اینکار را نمیدهد.
zباوجوداتفاقاتاخیر،اقتصادایرانوخراسانتنزلینخواهدداشت

وی در بخش دیگری از صحبتهایش به آثار شهادت سردار سلیمانی
بر اقتصاد ایران اشاره و اظهار میکند :اقتصاد ما به مرز داشته های
مقاومتی رسیده و متکی به خود است؛ لذا حتی اگر هم جنگ بشود
که امیدوارم این اتفاق نیفتد ،وضعیت اقتصاد ایران و خراسان پایینتر
از این حد نخواهد بود.
روشنک معتقد است :این اتفاق تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نخواهد
گذاشت این حوادث تاثیری بر واردات ،صادرات ،تولید ،تبادالت ارز و

اقتصاد ما نخواهد داشت .ما امروز هیچ وابستگی به توانهای خارجی
مثل درآمد حاصل از فروش نفت نداریم ،صادرات ما به کشورهایی
انجام میشود که در صورت بروز جنگ باز هم روند آن ادامه می
یابد و واردات هم از نقاطی که االن انجام میشــود ،تداوم خواهد
داشت .ارز را هم به مانند االن میتوانیم خارج کنیم؛ بنابراین این
اتفاقات تاثیر منفی بر اقتصاد ما ندارد.
وی معتقد است مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی تاثیری مثبت
بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ روشنک میگوید :از این جهت که
مردم در این مراســم وفاق ملــی را درک کردند و جهان حضور
مردم در دفاع از نظام جمهوری اســامی و ســربازان وطن را به
چشم خود دید .جنبه مثبت بدرقه سردار سلیمانی بسیار اثرگذار
است و خیلیها که میترسیدند و حاضر به سرمایه گذاری در ایران
نبودند ،بعد از این حضور میلیونی ،با تمام وجود به میدان آمدند.
در بدرقه شــهید سلیمانی دنیا و مردم ایران یقین کردند که این
نظام و انقالب متکی به خود است و مردم نظام و انقالب را دوست
دارند و با وجود همه سختیها پای ان هستند و این اعتماد ،اقتصاد را
رونق میدهد.

یک کارشناس بورس:

بازار به دنبال بهانهای برای اصالح قیمتها بود

ایسنا-یککارشناسبورسگفت:بازارسرمایه
بهدنبالبهانهایبرایاصالحقیمتهابود.
علیرضا باغانی درباره ریزش اخیر بورس اظهار کرد:
در بازار سرمایه قیمتها خیلی افزایش پیدا کرده
بود یعنی وقتی قیمت سهام به مقدار زیاد افزایش
پیدا میکند یک جایی باید قیمتها اصالح شود و
دائماازسمتکارشناسهایمختلفاحتمالریزش

بازار را میشنیدیم .وی ادامه داد :مهمترین دلیل
این رخداد ترور شهید سلیمانی است و ما در بازار
سرمایه به آن ریسکهای سیتماتیک میگوییم؛
یعنی ریسکی که سیستم به بازار تحمیل میکند
این اتفاق هم از جهت بزرگی ایشان هم از لحاظ
اثرگذاری که میتواند بر تحوالت ژئوپولیتیک داشته
باشد بازار سرمایه را با ترس مواجه کرد .باغانی بیان

کرد :پیش از حادثه شهادت سردار قاسم سلیمانی
بورس مسیر صعودی داشت و طی روزهایی به دلیل
شرایطی که پیش آمد دچار ریزش شد اما اگر برای
بورس مسجل شود که جنگی نخواهیم داشت و
با اســتراتژیهایی که وجود دارد تنش تشــدید
نمیشود در روزهای آینده روند بورس به گذشته
بازمیگردد .وی افزود :بازار سرمایه همچنان مورد

توجه دولت است و یکی از متغیرهایی که میتواند
بازار سرمایه را باال ببرد افزایش سرمایه شرکتها
از محل عملی شدن تجدید ارزیابی داراییها است
و هم معافیت مالیاتی آن ،اما بورس به این داستان
نگاه نکرد و خیلی از افراد هم در سود بودند و ترجیح
میدادند که با پنج درصد منفی بفروشند تا دوباره
در روز دیگر منفی شود.

میزان بارش برف در خراسان رضوی در 10سال اخیر بی سابقه است

تغییرچهرهمشهدبانخستینبرفزمستانی

دنیای اقتصاد -نخستین بارش زمستانی برف مشهد
و خراسان رضوی از شــنبه شب شروع شد و تا ظهر
یکشنبه ارتفاع برف در مشهد به حدود 14سانتیمتر
رسید.
طبق اعالم اداره کل هواشناسی خراسان رضوی ،این میزان
بارش برف که ظ رف  ۱۰ســال اخیر ســابقه نداشته ،مشهد،
نیشــابور ،تربتحیدریه ،قوچان ،ســرخس ،چناران ،گناباد،
تربتجام ،فریمان ،تایباد ،بجســتان ،کالت ،باخرز ،ریوش و

طرقبه شاندیز را فراگرفته است .در این میان بیشترین برف به
ارتفاع  ۷۸سانتیمتر در فریمان بر زمین نشست .همچنین ارتفاع
برف در شهرستانهای تربتجام ،تایباد ،باخرز و تربتحیدریه به
 ۲۰سانتیمتر رسیده است.

zبارش بیسابقه باران در سیستان و بوچستان

همزمان با بارش برف و باران در استان های خراسان ،دیگر
نقاط شــرق کشور چون سیســتان و بلوچستان هم پذیرای
نزوالت جوی بودند؛ با بروز بارندگیهای رگباری و بی سابقه در
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سیستان و بلوچستان ،اکثر شهرستانها درگیر سیالب شدهاند
و راه ارتباطی بیش از  500روستای جنوب استان نیز با مرکز
قطع شده و تعدادی از هموطنان مان فوت و یا مفقود شده اند.
بارش باران در استان سیستان و بلوچستان موجب تخریب
برخی منازل خشتی و گلی ،خسارت به خودروها و آسیب به
زمینهای کشــاورزی شده اســت .طی  48ساعت گذشته و
براساس نظر ستاد مدیریت بحران  6روستا از توابع شهرستان
کنارک در جنوب این استان تخلیه شدهاند.

خبر
در دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان رضوی انجام شد

هدفگذاری برای بهبود وضعیت
در شاخص های منفی کسب و کار

دنیای اقتصــاد -رئیس دبیرخانه شــورای گفت و
گوی دولت و بخش خصوصی خراســان رضوی گفت:
دستگاههای اجرایی مکلف به تعیین نماینده بهبود محیط
کسب و کار هستند و این معاونان بهبود باید در حوزه خود
قوانین مخل را شناسایی و ضمن پیگیری ،به شورای گفت
و گو ارائه کنند .در این زمینه ،برخی دستگاهها اقدامات
بسیار خوبی انجام داده اند و شمار دیگری ،کاری از پیش
نبرده اند.
علــی اکبر لبافی ادامه داد :در ارزیابی فصلی و  6ماهه ای که
از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت میگیرد ،خراسان رضوی در
برخی حوزه ها نسبت به میانگین کشوری از نگاه بخش خصوصی
فضای نامناسبتری دارد .ما با چند دستگاه مکاتبه کردیم که برای
افزایش کیفیت و بهبود نسبی برنامه ای ارائه دهند تا بدانیم چه
اقداماتی قرار اســت انجام بگیرد که در ماه های آینده به بهبود
نســبی منجر گردد .حمید صفایی نیکو معاون اعتباری بانک
ملی شــعب خراســان رضوی هم با اشاره به بانک ها به عنوان
یکی از نقش آفرینان در فضای کســب و کار اســتان و کشور،
گفــت :بانک ها به دلیل تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی
می توانند در فضای کســب و کار بسیار موثر باشند و اگر نگاه
آن ها سختگیرانه باشد و نگرش مدیران در این حوزه بر تسهیل
گری تکیه نکند ،ممکن است تامین مواد اولیه و نقدینگی برای
واحدها به خوبی انجام نگیرد و به نوعی در این حوزه به چالش
دچار شود .وی نقبی به نتایج بررسی های انجام گرفته در این
موضوع زد و خاطرنشان کرد:آمارها نشان می دهند که سیستم
بانکی اســتان در منابع و مصارف نسبت به سال گذشته رشد
بسیار چشمگیری داشته که این نشان دهنده تغییر خوبی است.
با این حال ،بانک ها هنوز هم ظرفیت خالی دارند و این ظرفیت
تا حدود  20درصد برآورد می شود که چند نکته را گواهی می
کند؛ نخست آنکه ،نگرش سختگیرانه مدیران میتوانسته عاملی
باشد تا منابع به هرترتیبی جذب نشوند .همچنین ممکن است
مراجعه ای صورت گرفته باشد اما نگاه کارشناس ،تسهیلگر نبوده
باشد و او قوانین را به عنوان موانعی برای این موضوع تلقی کرده
و یا اینکه زنجیره ای از قوانین در استان ما در حال شکل گیری
هستند که متقاضی را در اخذ تسهیالت ،به مشکل دچار میکند.
zصورتهای مالی بنگاه های اقتصادی عمدتا برای ارائه تسهیالت
بانکی قابل قبول نیست

صفایی نیکو با اشــاره بــه اظهارنامه مالیاتــی و صورت های
مالــی متفاوت واحدها در ارائه به بانک و دســتگاه متولی تصریح
کــرد :عمدتــا صورتهای مالی که بــه اداره کل امــور مالیاتی
استان ارائه میشوند ،براســاس فروش منطقی و واقعی نیست و
اساســا اگر واقعی هم باشــند ،وقتی آن را به بانک ارائه میدهند،
برای بانک قابل قبول نیســت و طبیعتا ســهمی از ســرمایه در
گــردش (به میزانی که نیاز هســت) ،برای این موضوع اختصاص
نمی یابد .این عدم شفافیت صورتهای مالی ما را بر سر دو راهی
قرار داده و با اظهارنامه های مالیاتی که ارائه میشــود ،نمیتوانیم
تســهیالت بدهیم .وی تاکید کرد :اگر قرار است کاری در حوزه
بانکی و دارایی صورت بگیرد ،باید زنجیر وار به هم ربط داده شود و
یکطرفه پیش نرویم تا مشکالت مرتفع گردد .باید در مواردی در
استان تصمیم بگیریم و منتظر تصمیم در مرکز باشیم .از مسئوالن
دعوت کنیم و یک بار برای همیشه مشکالت را در استان خودمان
حل و فصل نماییم .افشین محمودیان مقدم رئیس اداره حسابرسی
مالی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز گفت :شفافیت ،مولفه
مهمی برای دستیابی به نتایج مطلوب است .به نظر ما نه صورتهای
مالی که به اداره کل مالیاتی ارائه میشــود واقعی است و نه آنچه
به بانکها عرضه میگردد .در این زمینه باید برنامه ای دو تا ســه
ساله داشته باشیم تا به نقطه مثبت برسیم .در این خصوص ،بخش
خصوصی باید به مدد تشکلها پیگیر موضوع شود.

دوشنبه 23دیماه 1398

3

نواقص الیحه بودجه سال  ،1399انتقادات جدی
بخش خصوصی و صاحبنظران اقتصادی را در پی داشته است

zوزنه سنگین توقعات دولت از بخش درآمدهای مالیاتی

منبع :اقتصاد آنالین

دنیایاقتصاد،مریمسروش  -الیحهبودجه،99درهمین
یک ماه و چند روزی که از ارائه آن به مجلس می گذرد،
با واژگان متفاوتی وصف شده است« .بودجه رویایی»،
«بودجه غیرواقعی»« ،بودجه غیرقابل تحقق»« ،بودجه
غیرواقعبینانه»و...
دولت در بزنگاه دشوار تحریمهایی که درآمدهای نفتی
کشوررابهشدتتقلیلداده،باچالشتامینمنابعدرآمدی
خود روبه روست و اوزانی را در الیحه بودجه خود ردیف
کرده که چندان هم ردیف نیستند و تحقق آن ها به زعم
کارشناسان ،دشوار و بعضا با درصدهایی کمتر از میزان
توقع موجود ،ممکن می شود  .اما وضعیت استانها در این
بودجهبایکدیگرمتفاوتاست؛فعاالناقتصادیخراسان
رضویبهوضعیتبودجه 99انتقاددارند؛یکیازگالیههای
عمده بخش خصوصی این استان که وزن عمده اقتصاد
این خطه را بر دوش دارد؛ سهم این استان از درآمدهای
مالیاتی کشور است که تقارنی با ظرفیت های آن ندارد.
خراسان رضوی در سال  99باید حدود پنج هزار میلیارد
توماندرآمدمالیاتیبرایکشورتامینکند.دراینمجال،
مروریبرحوزههاییازالیحهبودجه 99داشتیمکهفعاالن
وتحلیلگراناقتصادیبهآنهامنتقدند:
zبخش اول :کسری های جدی

یکی از نقدهای جدی وارده به الیحه ای که دولت برای
بودجه خود در سال آینده ،روانه مجلس کرده ،متوجه
کسریهایمختلفدرمنابعیمیباشدکهدولتپیشبینی
کرده است .برای نمونه:
کسری قابل پیش بینی از محل صادرات یک میلیونبشکه نفت در روز و  10.5هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت
ارز ترجیحی (کسري 5.8هزار میلیارد تومانی).
 کسري منابع از محل مولدسازي دارایی هاي دولت باتوجه به ارقام عملکرد ناچیز در سال هاي گذشته(  49هزار
میلیارد تومان).
 کسري منابع از محل واگذاري اوراق مالی (  80هزارمیلیاردتومان)

zنگرانفشارمضاعفبربخشهایمولدهستیم

zبخش دوم :دغدغه های مالیاتی بخش خصوصی

اما شاید عمده ترین نگرانی بخش خصوصی از الیحه
ای که دخل و خرج کشور را در خود جای داده ،موضوعات
مالیاتی آن باشد« .رشد 13درصدی درآمدهای مالیاتی

نسبتبهرقممصوب«،»98رشد7درصدیمالیاتاشخاص
حقوقی»« ،رشد 31درصدی مالیات بر کاال و خدمات»،
«رشد 36درصدی مالیات بر ارزش افزوده» و ...عامل این
نگرانی ها هستند .قاعدتا رفع اتکای دولت بر درآمدهای
نفتیوجایگزینیدرآمدهایمالیاتیموردتاکیدهمهبخش
هاست ولی اگر این مهم محقق شود و متقابال پایه های
مالیاتیگسترشپیدانکنند،نتیجهفشارمالیاتیمضاعفبر
مودیان شناسنامه دار فعلی خواهد بود.
انتقاد فعاالن بخش خصوصی در این بخش به سهم
71درصدی مالیات اشخاص حقوقی (مربوط به مالیات
اشخاص حقوقی غیردولتی) است ،آن هم در حالی که
مالیات نهادها و بنیادهای انقالبی16.7میلیارد تومان درنظر
گرفته شده است.

zنگرانی بخش خصوصی از افزایش جهشی سهم درآمد
مالیاتی خراسان رضوی در سال99

در حالیکه آمارها نشان می دهد ،متوسط تحقق
درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی طی سالهای اخیر
حدود  90درصد بوده (که این به معنای تحقق نیافتن  9تا
 10درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سالهای اخیر
است) اما میزان درآمد مالیاتی ابالغشده به این استان در
قانون بودجه  98معادل  4100میلیارد تومان پیش بینی
شد .گفته می شود .خراسان رضوی در سال  99باید حدود
پنج هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای کشور تامین
کند .افزایش 900میلیارد تومان سهم درآمد مالیاتی استان
(از  4100میلیارد تومان سال  98به  5000میلیارد تومان

شریعتی مقدم :درخواست ما عدم
اعمال هرگونه مالیات و عوارض به
تولید صادراتی در بخشهایی است که
هیچ گونه نیاز یا مصرف ارزی از طریق
منابع دولتی وجود ندارد

خبر مرتبط

برشاستانیالیحهبودجهچهمیگوید؟
برش اســتانی الیحه بودجه برای خراسان
رضوی،ازرشدسهمدرآمدایناستاندرسال
 ۱۳۹۹حکایتدارد.
«رضاجمشیدی»،رئیسسازمان
مدیریت و برنامهریزی استان که
دستی بر اعداد و ارقام و اعتبارات
دارد ،بــر این نکته تاکید می کند
که؛«اگرچــه بودجه ســنواتی
سیماییازاعتباراتهراستانرامشخصمیکنداما
نهایتا میزان تخصیص ردیف هــای اعتباری حائز
اهمیتهستند».
او تصویری شفافتر از وضعیت بودجه ای استان به
استنادالیحهایارائهمیکندکههنوزدرکمیسیون
هایمجلسدردستبررسیاستومیافزاید:میزان
درآمدهای استان خراسان رضوی در الیحه بودجه
ســال آینده  5هزار و  ۶۲۰میلیــارد تومان درنظر
گرفته شده که نسبت به امسال ۲۳.۷درصد افزایش
دارد .این رقم  3.4درصد از درآمدهاي اســتانهاي
كشور را تشكيل ميدهد .وی اعتبارات ملی مربوط
به ســه درصد نفت و گاز استان را نیز1557میلیارد
ریال اعالم می کند و توضیح می دهد 5.6 :درصد از
درآمدهاي ملي اختصاص يافته به استانهاي كشور،
سهم خراسان رضوي شده است كه این رقم نسبت
به رقم مصوب سال قبل ( 2599ميليارد ريال)40/1
درصد کاهش یافته اســت .درآمدهاي اختصاصي
پيشبينيشدهنیزبرایسالآینده1010.4ميليارد

ريال می باشد كه  7درصد از درآمدهاي اختصاصي
استانهايكشورراتشكيلميدهد.
جمشیدیسراغیازسرفصل اعتباراتهزينهايو
تملك دارایي هاي سرمايهاي نیز می گیرد و توضیح
می دهــد :اعتبارات هزينهاي خراســان رضوي در
الیحه بودجه  1399با  11.9درصد افزایش نسبت
به رقــــم مشابه سال 1398معادل 7921میليارد
ريال ميباشــد و 5.6درصد از اعتبــارات هزينه اي
اســتان هاي كشور را تشــكيل مي دهد .این سهم
در قانون بودجه پارســال  5.7درصد بوده است .اما
ســرمايه اي

مجمــوع اعتبارات تملك دارایی هاي
خراســان رضوي نیز با  3.6درصد کاهش نسبت به
رقـــم مصوب ســال 1398معادل 6122ميليارد
ريال پیش بینی شده اســت .در واقع سهم استان از
مجموع این اعتبارات در الیحه بودجه 5/0 ،1399
درصد می باشــد که نسبت به ســهم سال 1398
معادل 0/4درصد کاهش یافته است .کاهش مذکور
اگرچه ناچیز بوده اما امیدواریم در تخصیص ها رشد
بیشتریراشاهدباشیم.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی استان به
جزئیان بیشتری از این الیحه می پردازد و می گوید:
در بخــش اعتبارات 0.27درصــد مالیات بر ارزش
افزودهنیزامسالسهماستان ۵۷میلیاردتوماناست
که این میزان در الیحه پیشنهادی دولت برای سال
آینده به حــدود ۸۹میلیارد تومان افزایش یافته که
معادل ۵۵درصدرشداست.

وی می افزاید :در بخش اعتبارات قانون اســتفاده
متوازن از امکانات کشــور در قسمت استانی امسال
 ۴۸12میلیارد ریال اعتبار وجود دارد که سال آینده
این میزان بــه  ۳۴55میلیارد ریال کاهش یافته که
سهمهمهاستانهادراینبخش 28.2درصدکاهش
دارد بنابراین ســهم استان ما امســال و سال آینده
معادل ۴.7درصد از اعتبارات استان ها را تشکیل می
دهد .وی خاطر نشان کرد :در اعتبارات قانون متوازن
استفاده از امکانات کشور(از محل ردیف ملی و ملی-
استانی) سهم خراسان رضوی 3418میلیارد تومان
پیش بینی شده که با  2062میلیارد ریال افزایش،
 ۶۵.۸درصد رشــد را تجربه کــرده و 4.7درصد از
اعتباراتاستانهاراتشکیلمیدهد.
از این مقام اســتانی در خصوص روند تخصیص
اســناد خزانه اسالمی در اســتان می پرسیم که در
جواب بیان می کند :در ســال جاری و تاکنون مبلغ
 5230314میلیون ریال اسناد خزانه اسالمی برای
پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای استان(
با سررسید در ســال های  1400 ، 1399و )1401
اختصاص یافته اســت .براین اساس سررسید مبلغ
 847992میلیون ریال (معادل16.2درصد) مربوط
به سال 1399می باشد .همچنین مبلغ1999147
میلیون ریال (یعنی معادل38.2درصد) در ســال
 1400سر رســید خواهد شد 2383175 .میلیون
ریــال از این مبلغ نیز (که معــادل 45.6درصد می
باشد)نیزبهسال 1401مربوطمیشود.

خبر

در سال ، )99همین حاال بخش شناسنامه دار اقتصاد استان
را با نگرانی های جدی روبه رو کرده است و تنها می توان
امیدوار بود که به تناسب این رشد ،پایه های مالیاتی جدید
نیز تعریف شده باشد.

رویارویی با بودجه رویایی

عدم همخوانی حساب و کتاب دولت در
این بخش ها عاملی می شود تا رئیس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران؛ الیحه بودجه  99را «رویایی»
توصیف کند .او به خبرنگار ما می گوید:
متاسفانه بر خالف سنوات گذشته از نظر بخش خصوصی در
تدوین این الیحه هیچ استفاده ای نشد .سالهای قبل الاقل
دیدگاه های کارشناسی فعاالن اقتصادی اخذ می شد و
صرفنظر از اینکه چه میزان مورد بهره برداری قرار می گرفت،
الاقل دولت از نظر بخش خصوصی مطلع می شد اما برای
تدوین الیجه بودجه ،99از همین اندک فرصت هم غفلت و
کوتاهی شد.
وی توضیح می دهد که بخش خصوصی رایزنی های خود
را این بار به کمیسیون های تخصصی مجلس برده تا بتواند
اصالحات پیشنهادی خود را در این مرحله و از این مرجع
پیگیریکند.
شافعی به تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه
سال آینده خوشبین نیست و نگران است که اگر اصالح الزم
بر روی این الیحه انجام نگیرد ،بخش خصوصی و عرصه های
مولد با فشاری مضاعف روبه رو شوند.
او گوشه چشمی به تالش پارلمان بخش خصوصی در این
حوزه دارد و تاکید می کند :ستاد ویژه بودجه در اتاق ایران
تشکیل شد و در یک بررسی فشرده ،نواقص الیحه مذکور
احصاء گردید و پیشنهادات الزم نیز برای آن تدوین شد تا
در اختیار مراجع مختلف قرار بگیرد .در حال حاضر نیز با
کمیسیون های تخصصی در حال رایزنی هستیم .امیدواریم
تدبیر موثرتری اتخاذ شود تا مشکالتی که از همین حاال قابل
پیش بینی هستند ،سال آینده گریبان فعاالن اقتصادی
را نگیرند.

سال هجدهم شماره 4802

عباس ُهشی ،تحلیلگر اقتصادی نگاهی
توام با جزئیات به ابعاد بودجه دارد .او می
گوید :شرایط موجود اگرچه ناگزیر
محدودیت هایی را در بودجه ایجاد کرده
اماالاقلبهکاهشوابستگیبهدرآمدهای
نفتی منجر شده است .طبیعتا اگر تصمیمگیران مجال
موجود را مغتنم بدانند ،اصالحات موثر اقتصادی می تواند
ماحصل این شرایط باشد.
او نقبی هم به درآمدهای مالیاتی می زند که دولت در
بودجه امسال برای خود پیش بینی کرده و به صراحت تحقق
آنها را دشوار توصیف و تاکید می کند :به نظر می رسد دولت
در این بخش با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
این عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از تصمیمات
سخت دولت در بخش مالیاتی سخن به میان می آورد و
می گوید :شناسایی درست و جامع درآمدها در بخش های
مختلف می تواند پایه های مالیاتی را افزایش دهد .در سمت
دیگر،ازمعافیتهاتافرارهایمالیاتیبایدحذفشوند.بعضی
بخش ها امروز از حمایت ها و کمک هایی بهره می گیرند که
دیگرعرصههاازآنمحرومهستندواینمخلعدالتمالیاتی
است .اگر دولت به دنبال آن است که نه فقط امسال ،بلکه طی
سنوات آتی نیز وابستگی خود را بر درآمدهای مالیاتی افزون
کند ،باید در مسیر اصالح معافیت ها و حذف آن ها و در یک
کالم اصالح قانون مالیاتی کشور بکوشد.
وی متذکر میشود :بخشهای اساسی اقتصاد ما از مالیات
معاف هستند .یکی از این بخشهای عمده که سود بزرگی
هم عاید سرمایهگذاران میکند ،حوزه سپردههای بانکی
است .عدالت اقتصادی اقتضا میکند تا درآمد حاصل
از سود سپردهگذاری در بانکها نیز همانند بسیاری از
فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد که برخالف این کار در
معرض ریسکهای زیادی قرار دارند ،مشمول پرداخت
مالیات شوند.
وی اشاره ای هم به بحث پُرحاشیه «مالیات بر خانه های
خالی» دارد که به گفته او باید در سال های گذشته اجرایی
می شد اما هر بار مانعی پیش روی تحقق آن انجام گرفت و
حاال زمزمه هایی از انجام آن در این دوره مطرح می شود.
اینتحلیلگراقتصادیمنابعمتعدددیگریراهمبرایاخذ
مالیات برمی شمارد که از جمله آن ها ،الزام نهادهای عمومی
غیردولتی به پرداخت مالیات است ،آن هم به تناسب سهمی
که در اقتصاد کشور دارند .او می افزاید :این نهادها پُرشمارند
و از جمله آن می توان به آستان قدس رضوی اشاره کرد.
طبیعتا ورود آن ها به عرصه مالیات دهی می تواند به تامین
درآمدهای خوبی برای دولت منجر شود.
zبخش سوم :بدهی هایی که به آینده موکول می شوند

دولت در الیحه بودجه  ۹۹مجاز شد هاست تا سقف
 ۵۵۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی ریالی– ارزی و
شرکتهای دولتی نیز تا  ۶۵هزار میلیارد ریال ،اوراق مالی
اسالمیریالیمنتشرکنند.
براساس تبصره ۵بند «ه» ،دولت باید اسناد خزانه اسالمی

عباسغیبدوست،دبیرانجمنمهندسانمشاورخراسان
رضوی در خصوص این اسناد به ما می گوید :چند سال است
که دولت از ظرفیت اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت
مطالبات ناشی از کارکردهای شرکت های مشاور و پیمانکار
بهره می گیرد .اما این اوراق نظر به نرخ باالی تنزیل ،می تواند
هزینه مضاعفی را برای دولت ایجاد کند .از سوی دیگر ،اوراق
اسناد خزانه اسالمی در اختیار پیمانکاران و شرکتهای
مشاورقرارمیگیردکهازدولتطلبکارهستند.عمدههزینه
شرکت های فعال در این بخش از نوع جاری بوده و به تامین
حقوق و هزینه دفاتر این شرکت ها برمی گردد و تسویه
بدهی آن ها در قالب اوراق ،مهندسان مشاور و پیمانکاران
را با مشکالت جدی در تامین هزینه هایشان با چالش جدی
روبهرو می کند .غیب دوست توضیح می دهد که این مسئله
در قالب مطالبه بخش خصوصی در کمیته استانی بند«ب»
ماده  12احکام دائمی توسعه مطرح شد و پیشنهاد گردید
تا 70درصد مطالبات مهندسان مشاور به صورت نقدی
و 30درصد در قالب این اوراق پرداخت شود .این موضوع
پس از تصویب در استان ،برای پیگیری به مراجع موجود در
مرکز ارائه شد .وی تاکید می کند :تعویق در پرداخت بدهی
مهندسین مشاور و شرکت های فعال در این حوزه ،باعث
تعدیل نیرو و چه بسا تعطیلی شرکت های کوچک فعال در
این بخش شده است.
او به کاهش 20درصدی اشتغال در این بخش طی سال
جاری اشاره می کند و می افزاید :فراموش نکنیم دولت ها مي
توانند با ساز و کارهایی از این جنس به نوعی استقراض کرده
و بعدا ًاز درآمد خود ،استقراض انجام شده را پس بدهند ،اما
اگر میزان استقراض به طور مداوم يا قابل توجهي از ظرفیت
درآمد آتي قابل وصول در سال هاي بعد يا ظرفیت بازارهاي
مرتبطبيشترباشد،چالشیمتوجهاقتصادمیشودومدیران
بعدی باید بار این بدهی ها را به دوش بکشند.

علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون
کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران که
این روزها مشغول رایزنی با نمایندگان
مجلس برای حل بخشی از مشکالت
ارزی فعاالن حوزه کشاورزی و صنایع
وابسته است ،به خبرنگار ما می گوید :بسته ای از پیشنهادات
اساسی این کمیسیون را برای درج در الیحه بودجه سال99
تدوین کردیم .در یکی از بندهای پیشنهادی ،موضوع ارز
مورد اشاره قرار گرفته است.
وی توضیح میدهد :درخواست ما عدم اعمال هرگونه
مالیات و عوارض به تولید صادراتی در بخشهایی است که
هیچ گونه نیاز یا مصرف ارزی از طریق منابع دولتی وجود
ندارد .مطالبه دیگر ما فراهم شدن امکان فروش تمامی ارز
صادراتی بخش کشاورزی با نرخ سنا و یا باالترین نرخ موجود
توسط واحدهای تولیدی صادراتی و صادرکنندگان دارای
اهلیت و اصالت (به تشخیص کمیته مشترک وزارت جهاد
کشاورزی ،سازمان توسعه تجارت ایران ،تشکل های تولیدی
و صادراتی تخصصی یا اتاق بازرگانی) برای پیشگیری از
انحراف صادرات کشور است .عالوه بر آن خواستار رفع مشکل
تعهد ارزی واحدهای تولیدی صادراتی و صادرکنندگان
دارای اصالت و اهلیت (در بخش کشاورزی و صنایع وابسته)
هستیمکهبهدالیلناخواستهوخارجازارادهخودوهمچنین
به واسطه تحریم های یکجانبه و ظالمانه اقتصادی ،موفق
به ارائه اسناد مورد پذیرش بازگشت ارز حاصل از صادرات
خود نشده اند.
ویتاکیدمیکند:پیشنهادماایناستکهمعافیتمالیاتی
و رفع هر گونه محدودیت در خصوص درآمدهای صادراتی
براساس رای این کمیته اعمال شود و تا زمان ارائه ساز و
کار عملی برای انجام رفع تعهد ارزی ،کمیته مذکور مرجع
رسیدگی به پرونده های فعاالن اقتصادی حوزه کشاورزی و
صنایعوابستهباشد.

zشرکت های مشاور و پیمانکار با چالش تامین مخارج
جاریمواجهند

zبخش چهارم :دغدغه هایی از جنس بازگشت ارز

در بخش «ارز» نیز مشکالت و دغدغه های بخش
خصوصی برای سال آینده کم نیست .پارلمان بخش
خصوصی ایران ،در این خصوص چند مشکل حاد را احصاء
کرده و راهکارهای خود را نیز برای آن بیان کرده است.
یکی از مهمترین مشکالت« ،تناقض موجود میان ماده34
قانون رفع موانع تولید و بند ج تبصره  8تبصره قانون بودجه
 » 98است .بر اساس ماده مذکور زمان استرداد مالیات بر
ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر یک ماه پس از ارائه برگه
خروجی صادره توسط گمرك مشخص شده در حالیکه بر
اساس بند (ج) تبصره  8قانون بودجه  98و بند (ن) تبصره
 6الیحه  ، 99استرداد مالیات مورد اشاره تا یک ماه پس از
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استان :خراسان رضوی
عنــــــوان

این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب
شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف
 ۲۰۰هزار میلیارد ( )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
به طلبکاران واگذار کند .بازپرداخت این اسناد در قوانین
بودجهها سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه
داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های
فصل مربوطه نسبت به تسویه آن اقدام کند.
اما تدابیر دولت برای تکیه بر اوراق در بازار بدهی ،چالش
هایی را نیز برای فعاالن بخش خصوصی رقم می زند.

ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور لحاظ شده است ،نتیجتا
استرداد آن حداقل5ماه به طول می انجامد.
محدودیت روش های برگشت ارز به چرخه اقتصاد
کشور ،انحصار صرافی ها در سامانه نیما ،عطف بهماسبق
شدن بخشنامه  31اردیبهشت امسال بانک مرکزی در
خصوص روش های بازگشت ارز ،مشکالت صادرات به عراق
و افغانستان و غیر واقعی بودن قیمت های پایه صادراتی از
دیگر مشکالت فعاالن اقتصادی با موضوع ارز هستند که به
نظر می رسد الیحه تدوینی دولت هم به رفع آن ها کمکی
نکرده است.
zبستهپیشنهادیبرایرفعمشکالتبخشکشاورزی

شافعی :سالهای قبل الاقل دیدگاه های
کارشناسی فعاالن اقتصادی اخذ می شد
و صرفنظر از اینکه چه میزان مورد بهره
برداری قرار می گرفت ،الاقل دولت از
نظر بخش خصوصی مطلع می شد اما
برای تدوین الیجه بودجه  ،99از همین
اندک فرصت هم غفلت و کوتاهی شد
رشد سال  1399به 1398
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منابع عمومی

منابع اختصاصی

جمع کل

منابع عمومی

منابع اختصاصی

جمع کل

منابع عمومی

منابع اختصاصی

جمع کل

جمعكل

45,429,505

1,104,408

46,533,913

56,120,936

1,010,383

57,131,319

24

9-

23

استانداري

74,985

0

74,985

84,000

0

84,000

12

0

12

اداره كل امور مالياتي

39,766,235

0

39,766,235

50,583,632

0

50,583,632

27

0

27

مالياتاشخاصحقوقيغيردولتي

8,318,349

0

8,318,349

9,712,103

0

9,712,103

17

0

17

مالیاتمعوقهاشخاصحقوقی
غیردولتی

42,931

0

42,931

0

0

0

100-

0

100-

مالياتحقوقکارکنانبخشعمومي

3,018,892

0

3,018,892

3,535,381

0

3,535,381

17

0

17

مالياتحقوقکارکنانبخشخصوصي

1,507,522

0

1,507,522

2,438,701

0

2,438,701

62

0

62

مالياتمشاغل

7,322,135

0

7,322,135

5,069,657

0

5,069,657

31-

0

31-

مالياتمستغالت

1,132,513

0

1,132,513

880,379

0

880,379

22-

0

22-

مالياتهايمتفرقهدرآمد

15,767

0

15,767

2,370

0

2,370

85-

0

85-

ماليات بر ارث

593,588

0

593,588

460,108

0

460,108

22-

0

22-

مالياتهاياتفاقي

7,550

0

7,550

2,053

0

2,053

73-

0

73-

مالياتنقلوانتقالسرقفلي

50,583

0

50,583

974,223

0

974,223

1,826

0

1,826

مالياتنقلوانتقالسهام

56,184

0

56,184

155,087

0

155,087

176

0

176

ماليات نقل و انتقاالت امالک

609,969

0

609,969

604,139

0

604,139

1-

0

1-

حق تمبر و اوراق بهادار

174,735

0

174,735

248,690

0

248,690

42

0

42

دودرصدمالياتسايركاالها(معوق)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

عوارض خروج مسافر ازمرزهاي كشور

358,801

0

358,801

461,016

0

461,016

28

0

28

ماليات بر فروش ســيگار -براساس
الزماالجــرا نبودن قانــون ممنوعيت
ورود برخــي از كاالهــاي غيرضرور
مصــوب  1374/6/22و مجاز بودن
تامين كسري سيگار از طريق واردات

4,071

0

4,071

10,626

0

10,626

161

0

161

مالياتبرنقلوانتقاالتاتومبيل

835,830

0

835,830

1,003,437

0

1,003,437

20

0

20

ماليات شماره گذاري خودرو

54,537

0

54,537

13,250

0

13,250

76-

0

76-

ماليات بر ارزش افزوده

13,051,898

0

13,051,898

20,843,677

0

20,843,677

60

0

60

درآمدحاصلازیکدرصدنرخمالیات
بر ارزش افزوده  -موضوع ماده37

2,610,380

0

2,610,380

4,168,735

0

4,168,735

60

0

60

اداره كل گمرك

103,292

0

103,292

80,016

0

80,016

23-

0

23-

درآمد حاصل از خدمات گمركي

95,625

0

95,625

51,938

0

51,938

46-

0

46-

درآمدهايمتفرقه

7,667

0

7,667

28,078

0

28,078

266

0

266

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي

32,919

0

32,919

51,299

0

51,299

56

0

56

درامد حاصل از  8در هزار حقوق
گمرکیبرایخدماتاستانداردسازی

32,919

0

32,919

51,299

0

51,299

56

0

56

اداره كل جهاد كشاورزي

9,368

0

9,368

13,388

0

13,388

43

0

43

درامد حاصل از خدمات كشاورزي ،
صنعتيومعدني

35

0

35

311

0

311

789

0

789

درآمد حاصل از فروش كاالها ي كشــاورزي

9,333

0

9,333

13,077

0

13,077

40

0

40

اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

1,278

0

1,278

1,109

0

1,109

13-

0

13-

درآمد حاصل از فروش ساير خدمات

420

0

420

30

0

30

93-

0

93-

درآمدحاصلاز جرايمومجازات قانونكار

858

0

858

1,079

0

1,079

26

0

26

اداره كل صنعت ،معدن و تجارت

2,058

0

2,058

31,007

0

31,007

1,407

0

1,407

درآمد حاصل از فروش ساير خدمات

2,058

0

2,058

1,507

0

1,507

27-

0
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زعفرانوفرصتهایپیشرو

(بخش دوم)

امیرعلی امیرفخریان *

zپیشنهاداتعملیاتیتوسعهصادراتزعفران:

طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده و براساس
اطالعات به دســت آمده از بازارهای صادراتی
ایران ،برنامه عملیاتی زیر برای افزایش صادرات
زعفران پیشنهاد می شود
-1کاهش قیمت تمام شــده محصول

( میان مدت )
 افزایش راندمان و بهره وری زمین های کشاورزی استفاده از متخصصان و دانش روز در زمینه کشت زعفران مصرف بهینه آب در تولید زعفران و افزایش راندمان -2ارتقاء کیفی محصول و کاهش آلودگی ( کوتاه مدت )
 آموزش به کشاورزان درخصوص نحوه جمع آوری بهداشتیگل زعفران و جداسازی کالله
 تولید ماشین جداسازی کالله زعفران -3تولید و بســته بندی محصول مطابق با نیاز و ذائقه
مصرف کننده نهایی ( کوتاه مدت )
 شناســایی نیازها و خواسته های مصرف کننده نهایی علیالخصوص کشورهای قرار گرفته درگروه 4جدول ماتریس و تولید
براساس اطالعات به دست آمده .برای این مهم تحقیقات بازار با
اعزام کارشناســان خبره و زبده سازمان توسعه تجارت و سازمان
صمت خراسان و با کمک رایزن اقتصادی مستقر درکشورهای
موصوف پیشنهاد می شود.
 -4تنوع تولیدات و ایجاد محصوالت بر پایه زعفران
 ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در این خصوص ( بلند مدت ) برون سپاری ایجاد محصوالت جدید به دانشگاه های معتبرایران و دانشگاه های معتبر جهان به منظور شناسایی استفادههای
جدید از زعفران مطابق با فرهنگ کشورها ( میان مدت )
 استفاده از تکنولوژی های روز در بسته بندی با ارائه تسهیالتارزان قیمت به واحدها ( کوتاه مدت )
 استفاده از تجارب بومی و محلی در تولید محصوالت مختلفاز زعفران با برگزاری مسابقه و ارائه جوائز ارزنده ( کوتاه مدت )
 انجام فعالیت های مشترک تحقیقاتی و بازاریابی با کشورهایبا تکنولوژی باال ( ) High techاز جمله آلمان و ژاپن (میان مدت)
 انجام تحقیقات کاربردی متنوع و گسترده بخصوص در موردخواص دارویی زعفران با همکاری شرکتهای تحقیقاتی دانشگاهی
و تولیدی معتبردارویی ( میان مدت )
 -5تجارت زعفران
 لزوم تدوین استراتژی پویا در صنعت زعفران و پایش و تحلیلمداوم بازارهای جهانی ،نوسانات قیمت و سهم بازارهای جهانی (
کوتاه مدت )
 تدوین استراتژی مناسب مطابق با شرایط بازارهای هدف و ورودو حفظ و گسترش بازارها مطابق ماتریس ارائه شده (کوتاه مدت)
 تمرکز رایزنان بازرگانی و رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلفبر چگونگی تطبیق زعفران با فرهنگ و ذائقه کشورهای هدف و
ارائه راهکارها ( کوتاه مدت )
 افزایش اقدامات در معرفی محصول با ایجاد سامانه ای چندزبانه و معرفی شرکت های توانمند با ارائه نام و نشانی و مشخصات
محصوالت زعفران و تبلیغات درخصوص سایت ( کوتاه مدت )
 اهداء زعفران به عنوان هدیه و ســوغات توســط مسئولینکشوری و دستگاه دیپلماسی در دیدارهاورویدادهای بین المللی
( کوتاه مدت )
 -6رقبای جدید در تولید زعفران :
 حضور پررنگ در بازارهای هدف صادراتی ( میان مدت ) تحرک بیشــتر حوزه دیپلماســی به منظور برقراری تعرفهترجیحی با کشورهای هدف صادراتی ( از جمله هند ) تعرفه هند
برای زعفران ایران حدود 40درصد و برای افغانستان صفراست
ویا کشور ایرلند با تعرفه صفر زعفران را از ویتنام وارد می نماید اما
تعرفه واردات از ایران 4/3درصداست(.کوتاه مدت )
 معرفی زعفران ایران از طریق رایزنان اقتصادی کشــور و یاکارشناســان وزارت امور خارجه به تجار و بازرگانان کشــورهای
مختلــف علی الخصوص تجــار و بازرگانان کشــورهای گروه 4
( کوتاه مدت )
-7تبلیغات و برند سازی:
 برندسازی زعفران ایران در کشورهای هدف صادراتی با کمکو تسهیالت دولتی ( کوتاه مدت و میان مدت )
 تبلیغات هدفمند در کشورهای واقع در گروه های  4با هدفافزایش سهم بازار در این کشورها( کوتاه مدت )
 تبلیغات هدفمند در کشــورهای واقع در گروه یک با هدفافزایش مصرف زعفران توسط خانواده ها ( کوتاه مدت )
 تبلیغات با هدف شناساندن ایران به عنوان خاستگاه زعفران ومعرفی ویژگی های ممتاز زعفران ایران در جهان ( کوتاه مدت )
 ایجاد روز ملی زعفران و برگزاری جشنواره ساالنه زعفران درشهر مشهد و دعوت از سفرا ،رایزنان کشورهای مختلف ،پذیرش
هیات های تجاری بویژه از کشورهای گروه  4و 1ماتریس ( کوتاه
مدت  ،میان مدت  ،بلند مدت )
 ایجاد پایانه صادراتی زعفران و گیاهان دارویی در مشــهد باهدف ســهولت خرید و صادرات این کاال به کشورهای مختلف
جهان از جمله آسیای میانه  ،کشورهای عربی و آفریقایی و اروپا
( میان مدت )
 افزایش صادرت به کشورهای عربی با ایجاد واحد بسته بندیدر عراق و بهره گیری از تعرفه صفر صادرات به کشورهای عربی
( میان مدت )
 ایجاد واحدبســته بندی در یکی از کشورهای عضو سازمانتجارت جهانی با هدف ارتقاء صادرات محصول به کشورهای عضو
( میان مدت )
 مشارکت در نمایشگاه های مرتبط در کشورهای گروه  1 ،4و2
خارجی
*مدرس دانشگاه و رئیس اداره بازرگانی
سازمان صمت خراسان رضوی

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

دنیای اقتصاد نتایج یکساله اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی را بررسی میکند:

عیارسنجیمثلثتوسعهاقتصادی

دنیای اقتصاد ،سعید کریمپور -از زمانی
که علیرضا رزم حسینی زمام استانداری
خراسان رضوی را به دست گرفت؛ از یک
طرح برای توسعه همه جانبه نقاط دور و
نزدیکسخنگفت؛مثلثتوسعهاقتصادی
و فرهنگی  .در این طرح سه رکن (بخش
دولتی ،نمایندگان و بخش خصوصی) با
نظارت ائمه جمعه امور مربوط به توسعه
و اجرای طرحها را انجام میدهند و در
همین راستا بیش از  100معین اقتصادی
در نقاط مختلف شهری و روستایی تعیین
شده اند .شاید بتوان یکی از مزیت های این
طرح را خاصیت مشارکتی آن دانست .این
روزهاهمهشاهداینهستیمکهفرایندهای
تصمیم گیری در کشور در کش و قوس های
نظرات نهادهای مختلف فرسوده شده و
تا به نتیجه رسد ،بارها پوست می اندازد.
این خاصیت در حکمرانی خراسان رضوی
نیز نهفته است؛ ضمن اینکه تمرکزگرایی
موجود در کشور بر این شرایط دامن زده و
اساسااجازهنمیدهدیکتصمیمبهنتیجه
نهاییبرسد.درچنینوضعیتیشایدبتوان
طرح مثلث توسعه اقتصادی را یک راهبرد
موثر دانست که از طریق به کارگیری همه
نهادهای موثر در تصمیم سازی ها توانسته
آنهاراگردهمآوردومانعازبروزاختالفات
شود.
آنچه از گفته های مسئوالن استان و نمایندگان
مجلس برمی آید این است که این طرح حداقل
در حد یک ایده توانسته اجماعی بین مسئوالن
استانی برقرار کند .این اجماع توانسته تا حدودی
مقابل وزن کشی های سیاسی را بگیرد .مسئوالن
استانداری خراسان رضوی از اهداف طرح مثلث
توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و سرمایه گذاری
بسیار زیادی که به دنبال دارد ،فراوان سخن
گفتهاند.
اما این طرح به مانند هر طرح اقتصادی دیگری
با مخالفتها و موافقتهایی روبروست؛ به گفته
برخی کارشناسان مشخص نیست که این طرح
یک الگوست و یا روش و ظرف زمانی الگو و دوره
بازخورد نتایج حاصل از اجرای آن هم مشخص
نیست؛ برخی منتقدان معتقدند با عوض شدن
استاندار،ممکناستاینطرحهمنیمهتمامباقی
بماند و آنطور که باید ،به نتیجه نرسد .مخالفان
مثلث توسعه اقتصادی میگویند ارقام و اعدادی
که درباره اشتغالزایی و سرمایه گذاری در این
طرح آورده میشود ،گاه دور از ذهن است و بعضا
بهنتیجهنخواهدرسید.
برخیکارشناسانمعتقدندویژگییکپارچگیو
همگرائیمنطقهایآن،تکیهبرمشارکتمردمی،
حذف بروکراسی و ایجاد همگرائی سازمانی و
نهادی و همچنین بکارگیری توان و تجارب
کارآفرینان اقتصادی بخش خصوصی مهمترین
مزایای این طرح است اما از دیگر سو ،این طرح
موانع و محدودیت هایی نیز دارد؛ شفاف نبودن
معیارهاومکانیزمهایمورداستفادهبرایظرفیت

متینراد :مردمی کردن اقتصاد
با توسعه اقتصادی امری متفاوت
است .مثلث توسعه اقتصادی
نگاهی مردمی و مشارکتی به
اقتصاد دارد اما این را نمی توان
یک مدل توصیف کرد بلکه چنین
رویکردی یک روش است

از سال  97که رزمحسینی استاندار خراسان رضوی شد طرح مثلث توسعه اقتصادی را مطرح کرد
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سنجی مناطق روستائی از جمله محدودیتهای یک وظیفه اجتماعی در جهت توسعه منطقه
نظری این طرح و عدم استفاده از بدنه جامعه دنبال کند .اما در مورد اینکه این طرح را یک الگو
علمیومشخصانهاددانشگاهونیروهایتخصصی بنامیم یا خیر ،باید روی این مساله کار علمی
در فرایند طراحی ،استقرار و اجرا ،از نقاط ضعف در صورت گیرد تا بتوان الگویی را استخراج کرد.
سخدری در مورد ارزیابی خود از موفقیت ها
بعد طراحی این الگو به شمار میرود.
zدر ادبیات توسعه اقتصادی مساله ای با عنوان و نقایص طرح الگوی مثلث توسعه اقتصادی
مثلثتوسعهنداریم
فرهنگی بیان می کند :این طرح در برخی مقاطع
«تفاوت بین استفاده از یک روش با یک مدل موفقیت هایی داشته است .برای تبدیل شدن
برای توسعه اقتصادی»این مطلبی است که این ایده به الگو باید ظرفیت آن مورد ارزیابی قرار
حسینمتینرادعضوکمیسیونمسئولیتهای گیرد .با تعیین اهداف این طرح می توان براساس
اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره یکسری پارامتر میزان موفقیت طرح را ارزیابی
طرح مثلث توسعه به ان اشاره و اظهار میکند :کرد .در حال حاضر وضعیت بیکاری استان بهتر
در ادبیات توسعه اقتصادی مساله ای تحت عنوان شده است؛ این شاخص کالنی است که نشان می
مثلثتوسعهاقتصادینداریم؛
دهد مجموعه فعالیت های
این طرح که یک ضلع آن سخدری :در حال حاضر استان در این حوزه تاثیرگذار
دولت ،ضلع دیگر آن بخش
بوده است .حال اینکه چقدر
خصوصی و قوانین و مقررات وضعیتبیکاریاستان
مثلث توسعه اقتصادی در این
بهتر شده است؛ این
و دیگری نیز ائمه جمعه باشد،
مساله نقش داشته ،باید در
حاکی از یک روش مشارکتی شاخص کالنی است که نظرگرفتهشود.
یا اجماع مدیریتی است.
بهعقیدهکارشناسانالگوی
نشان می دهد مجموعه
او ادامه می دهد :پس
مثلث توسعه اقتصادی می
از مدتی از اجرای این طرح فعالیت های استان در
تواند در چند بخش اقتصاد
بوده
جلساتی تشکیل می شود تا این حوزه تاثیرگذار
استان را به خوبی پوشش
تعدادی از افراد متخصص است .حال اینکه چقدر دهد .یکی از این موارد
بررسی کنند که آیا می شود مثلث توسعه اقتصادی در مشارکت جامعه محلی است.
این ایده را به مدل تبدیل
معین های اقتصادی می
کرد یا خیر؟ اما مردمی کردن این مساله نقش داشته،
توانند با مطرح کردن برخی
اقتصاد با توسعه اقتصادی باید در نظر گرفته شود ایده ها جامعه محلی را حول
امری متفاوت است .مثلث
یک محور به مشارکت وادارند
توسعه اقتصادی نگاهی مردمی و مشارکتی به که همین مساله موجب تولید ثروت و اشتغال
اقتصاد دارد اما این را نمی توان یک مدل توصیف خواهد شد .در حقیقت مثلث توسعه اقتصادی
کرد بلکه چنین رویکردی یک روش است .اینکه می تواند یک فعالیت فرهنگی برای توسعه کسب
چطور می توان با استفاده از این روش به توسعه و کار باشد.
اقتصادی دست یافت ،امری دیگر است.
سخدری می گوید :در قالب این طرح
کارآفرینان باتجربه وارد یک طرح می شوند
zطرحیبرای توجهبهبخش خصوصیدر توسعه و یک تجمیع سرمایه انسانی ،اجتماعی و
جوادسخدریسرپرستمرکز اقتصادی منطقه حول فرصت ها شکل می گیرد
رشد فناور یهای نوین که می تواند اقدام خوبی باشد .اگر تالش شود
سالمت مشهد هم با اشاره به دانشگاهیان و خبرگان در حوزه های اقتصادی
اینکه ایده مثلث توسعه این ایده را تبدیل به یک الگوی قابل تعمیم و
اقتصادی طرح خوبی برای تطبیق کنند ،می توان یک اهتمام جدی نسبت
نگاه به بخش خصوصی برای توسعه استان است ،به آن داشت.
می گوید :به نظر من باید به این مساله که استاندار
او تاکید می کند :ما نیازمند ایده های جدیدی
با یک ایده پای کار آمده که این ایده پیشتر در یک برای خروج از بن بست اقتصادی هستیم .توجه
استاندیگرنیزامتحانشده،مسالهایقابلتوجه به اکوسیستم کسب و کار و نگاه سیستمی به
است و می تواند به عنوان یک ایده بومی در آن است که منجر به موفقیت می شود .در واقع
خراسان رضوی نیز دنبال شود.
ما نیازمند تخریب خالق و ایده های جدید و
استان
های
مولفه
وی ادامه می دهد :البته
الگوهای راهبردی جدید برای توسعه اقتصادی
این
اما
دارد
زیادی
تفاوت
کرمان با خراسان رضوی
استان هستیم که از این منظر ایده مثلث توسعه
ترسیم
را
مسیری
و
تولید
ایده می تواند الگویی را
اقتصادی می تواند مسیری جدید برای استان
عنوان
به
را
خصوصی
بخش
کند تا نقش پررنگ
باشد.

zتلطیف قوانین با شرایط اقتصادی یکی از اهداف
اصلیطرحالگویمثلثتوسعهاقتصادی

علیاکبرلبافیدبیرنهادمردمی
اقتصاد مقاومتی خراسان
رضوی هم میگوید :با آغاز این
ایده ،طرح کسب و کار 1100
روستا که برگرفته از مطالعات
سازمان مدیریت برنامه ریزی و جهاد دانشگاهی
استان بود ابالغ شد و برای بیش از حدود  40درصد
روستاها اهداف الزم تعیین شد .در واقع این طرح به
دنبال تلطیف قوانین با شرایط اقتصادی بود .پروژه
های موجود در این طرح در دو قالب اقتصادی و
فرهنگی دنبال می شود که از 4رکن برخوردار است.
اینپروژههایااحداثییانیمهتماماست؛یاتوسعهای
بوده یا با ظرفیت کم کار میکرده و یا از پروژه هایی با
ظرفیت خالی بوده است .این قالب ها در یک بستر
فراگیر توسط معین های اقتصادی دنبال می شود.
وی با ارائه آماری در خصوص پیشرفت های موجود
در این طرح می گوید :آنچه که تاکنون به دست ما
رسیده 243،فعالیتاقتصادیاز مجموع 881طرح
ثبت شده در سامانه است که در قالب کسب و
کارهای بزرگ ،متوسط و کوچک تعریف می شود.
حجمکلیهسرمایهگذاریهایاین 243طرحتایید
شده حدود 667میلیارد تومان است .اشتغال پیش
بینی شده در این طرح ها حدود  3090نفر
است .اشتغال محقق شده تاکنون در اجرای این
طرح ها نیز 999نفر است .لبافی درباره نقاط ضعف
و قوت این طرح می گوید :هر مدل نقاط قوت و
ضعفی دارد؛ این کار اجرایی و عملیاتی است که باید
نقاطضعفآنراشناساییوبرایآنبرنامهعملیاتی
مطرحکرد.بهعنواننمونهیکیازانتقاداتیکهبهاین
طرح وارد می شود این است که این مدل وابستگی
شدیدی به شخص استاندار دارد و با تغییرات
مدیریتیدرسطحاستاناینمدلدراجرامتزلزلمی
شود .لبافی اضافه می کند :همچنین در کشور ما
کمتر به حوزه مسئولیت های اجتماعی فعاالن
اقتصادی توجه شده است .این یک اصل پذیرفته
شده در دنیاست اما در فضای اقتصادی کشور ما
نهادینهنشدهاست.انتقاددیگرایناستکهگفتهمی
شودبایدسازوکاریتعریفشودتاتغییراتمدیریتی
در استان بتواند این مدل را پایدار نگه دارد .ما نیز با
نشست های برگزار شده ،دنبال این هستیم تا به
صورتملیاینمسالهراضابطهمندکنیم.
دبیر نهادمردمیاقتصادمقاومتیخراسانرضوی
خاطرنشان می کند :این یک پویایی و همراهی در
استان ایجاد کرده تا همه به توسعه اقتصادی کمک
کنند .اینکه ائمه جمعه و مسئوالن بنشینند برای
اینگونهمسائلکارکنند،پدیدهایاستکهدرپیش
از این در خراسان رضوی نداشتیم.
این مساله در نرخ های بیکاری استان تاثیرگذار
بوده و بخشی از آن ناشی از اتفاقاتی است که در قالب
این طرح در روستاها رخ داده است .این مدل یک
مدل داوطلبی و اعتقادی و در قالب مسئولیتهای
اجتماعی بنگاه داری و شرکت داری است که در
عین حال همراهی و همسویی همه کسانی که در
بخشهایمختلفمسئولیتدارندرابههمراهدارد.

لبافی :با آغاز ایده مثلث توسعه،
طرح کسب و کار  1100روستا
که برگرفته از مطالعات سازمان
مدیریت برنامه ریزی و جهاد
دانشگاهی استان بود ابالغ و
برای بیش از حدود  40درصد
روستاها اهداف الزم تعیین شد

مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان:

صالحیت۸نماینده خراسان رضوی تایید نشد

دنیایاقتصاد   -مسئولدفترنظارتوبازرسیشوراینگهبان
خراسان رضوی گفت :از بین نمایندگان فعلی استان که برای
مجلسیازدهمنیزکاندیدشدهاند ۸،نفرصالحیتآنهاازسوی
شوراینگهبانتاییدنشدهاست.
محمدکمالسرویهاتصریحکرد:لیستنتایجبررسی
صالحیت کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی در اختیار فرمانداران و
بخشداراناستانقرارگرفتهوفرماندارانوبخشداران
نتایج را به افراد اعالم کرده اند و افرادی که صالحیت
آنها احراز نشده ،از امروز به مدت ۵روز فرصت دارند
دفاعیه خود را ارائه دهند .وی افزود :از بین۱۸نماینده فعلی استان که برای
مجلسیازدهمهمکاندیدشدهاند،صالحیت ۸نفرازسویشوراینگهبان
تاییدنشدهاست.سرویهاادامهداد۴:نمایندهمشهدهمکهبرایانتخابات
پیش رو مجددا از حوزه انتخابیه مشهد و کالت ثبتنام کردهاند از سوی
شوراینگهبانتاییدصالحیتشدهاند.ایناتفاقدرحالیستکهبنابراعالم

وزارت کشور خراسان رضوی جزو  ۵استانیست که باالی  ۶۰درصد
داوطلباننمایندگیمجلسدرآنتاییدصالحیتشدهاند.
zرد صالحیت تعداد زیادی از اصالح طلبان
تالش ما برای صحبت با حسن جعفری رئیس ستاد انتخابات
خراسانرضویویافرماندارمشهددرخصوصآخرینوضعیتتعیین
صالحیتها در استان بینتیجه ماند؛ این عدم پاسخگویی در حالی
است که شایعاتی مبنی بر رد صالحیت تعداد زیادی از نمایندگان
اصالحطلب استان در انتخابات مجلس با سرعت زیادی در فضای
مجازی دست به دست میشود .به گزارش از وبسایتهای خبری و
کانالهای تلگرامی ،علی حاتمیان ،بهروز بنیادی ،هادی شوشتری،
رمضانعلی سبحانی فر ،محمود نگهبان سالمی ،حمید بنایی ،جلیل
رحیمی جهان آبادی و حسین مقصودی  8نماینده ای هستند که
خبری از تایید صالحیت آنها به چشم نمیخورد .جلیل رحیمی
جهان ابادی نماینده تربت جام ،تایباد و خواف که هم اکنون ریاست
فراکسیون اهل سنت مجلس را برعهده دارد ،در گفتوگوگو با ایسنا،

علت رد صالحیت خود را عدم اعتقاد و التزام عملی به اسالم و نظام
جمهوری اسالمی خوانده و گفته اعتراض حق ماست و از این حق
استفاده میکنیم .علی حاتمیان نماینده درگز اما در گفتوگو با ایسنا
اظهارکرد:منوبسیاریازدوستاناصالحطلبردصالحیتشدهایم.
هر گز اعتراض نمیکنم و از این رد شدن لذت میبرم.
zگرمابی :رد صالحیتم صحت ندارد
حمید گرمابی نماینده نیشابور هم در گفتوگو با دنیای اقتصاد
اعالم کرد :در لیستی که در فضای مجازی درباره اسامی نامزدهای رد
صالحیتشدهانتشاریافته،بهاشتباهناممنوسعیدباستانینماینده
مردمتربتحیدریهدرجشدهبودکهصحتنداردوماتاییدصالحیت
شده ایم .همچنین در فضای مجازی صحبت از رد صالحیت
کاندیداهای شاخص اصالح طلب مشهد به چشم میخورد؛ آنطور
که در شبکه های مجازی عنوان شده ،اسامی 11نفر از رد صالحیت
شدگان دیده میشود که نامهای محمدصادق جوادی حصار و علی
صالح آبادی در میان آنها است.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن آالت مشهد:

کمشدن عرضه باعث گرانی آهن
در مشهد شد

ایرنا -رئیس اتحادیه صنف فروشندگان
آهنآالت و صنایع پروفیل مشهد گفت:
کاهــش عرضه آهن در بــازار باعث
افزایش قیمت آن در مشهد شده است.
محمد طیرانــی افزود :ایــن افزایش به
میزان  ۱۰تا  ۱۵درصد قیمت آن از آبان ماه گذشته تاکنون
بوده است.
وی با اشاره به فعالیت  ۲۵۰واحد صنفی مجاز آهن فروشی در
مشهد گفت :عمده آهن مورد نیاز در خراسان رضوی از کارخانه
ذوب آهن اصفهان تامین میشود و در این مدت عرضه آهن
توسط این کارخانه در بورس کاهش یافته و بر قیمت آن در بازار
اثر گذاشته است.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهنآالت و
صنایع پروفیل مشهد گفت :در صورتی که این کارخانه عرضه
محصول خود را افزایش دهد ،قیمت آهن کاهش مییابد.
در اطالعیه سازمان انتقال خون عنوان شد

کاهش ذخایر خونی در خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -روابط عمومی انتقال خون خراسان
رضوی در اطالعیهای با اعالم اینکه در حال حاضر ذخایر
خونی به شدت رو به کاهش است ،از مجاوران و زائران در
مشهد درخواست کرد تا با حضور در پایگاهها و اهدای
خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند.
در این اطالعیه با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاهها به
دلیل گرما و سیر نزولی آمار ذخیره خون استان و افزایش نیاز
مراکز درمانی به خون  ،تصریح شده که در حال حاضر ذخایر
خونی موجود به شدت کاهش یافته که با ادامه این روند در
روزهای آتی ،پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی با
چالش جدی مواجه خواهد شد.
مدیرکل تعاونی روستایی خبر داد

تولید 600هزار ُتن گوجهفرنگی
در خراسان رضوی

ایســنا -مدیر کل تعاون روستایی
خراسان رضوی گفت :در سال جاری
 600هزار تُن گوجهفرنگی در این استان
تولید شده است.
ایــرج ناصریمقدم اظهار کــرد :از این
مقــدار تاکنون  41هزار تُن گوجهفرنگی خریداری شــده و
پس از تبدیل شدن به رُب در  2کارخانه جهت عرضه به بازار
نگهداری میشود.
ناصریمقدم بیان کرد :در طرح حمایتی خرید این محصول
تاکنون  70درصد مبلغ توافقی به کشاورزان پرداخت و مابقی
به زودی پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد :طرح حمایتی خرید زعفران هم از  12آبان
آغاز و تا پایان آذرماه جاری ادامه داشــت و در این مدت 70
تُن و  974کیلوگرم از این محصول در استان خریداری شد.
مدیر کل تعاون روستایی خراسان رضوی با اشاره به پرداخت
 70درصد مبلغ خرید زعفران به کشاورزان گفت :تاکنون 55
تُن از محصول خریداری شده ،تایید و به استان ارسال شده و
 775میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است و مابقی
مبلغ پس از پیگیری پرداخت میشود.
وی اظهار کرد :تعاون روستایی خراسان رضوی در راستای
اهداف اقتصادی و با توجه به ظرفیت منطقه آزاد تجاری و مرز
دوغارون آماده ایجاد بارانداز محصوالت کشاورزی در شهرستان
مرزی تایباد است.
معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد اعالم کرد

آماده باش کامل تمامی عوامل خدمات
شهریمشهد

دنیای اقتصاد -مدیر کل هماهنگی و
نظارت بر خدمات شهری شهرداری
مشهد گفت :در پی بارش های شنبه
شب در مشهد تا ظهر یکشنبه ،تنها
یک نقطه آب گرفتگی در سطح شهر
گزارش شده است.
علیرضا صحراگرد با بیان این خبر خاطرنشــان کرد :پیرو
اطالعیه شــماره 38و متعاقبا اخطاریه شــماره  10سازمان
هواشناسی مبنی بر شرایط خاص وضعیت جوی ،از روز گذشته
مجموعه خدمات شهری شهرداری مشهد و سازمانهای بحران
مدار به حالت آماده باش درآمده اند.
وی افزود :در همین راستا با توجه به پیش بینی دو وضعیت
بارش باران و سپس برف ،بیش از  104دستگاه ماشین آالت
جمع آوری آب های ســطحی اعم از تانکر و پمپ ســنگین
خودمکش 129 ،دســتگاه موتورپمپ ســیار و کلیه عوامل
کارگری به صورت شیفت بندی شده در سطح شهر به فعالیت
پرداختند که علی رغم ایجاد تجمعات آب در برخی محل ها،
مشــکل خاصی در سطح شهر ایجاد نشد و تنها در محدوده
خیابان حر ،پورسینای  ۹آبگرفتگی ایجاد شد که توسط عوامل
مرتفع گردید.
صحراگرد تصریح کرد :باوجود آمادگی کامل  ۸۹دســتگاه
خودرو نمک پاش و  ۱۳۸دســتگاه ادوات برف روبی و گشت
های مداوم ناظرین مربوطه نیازی به نمک پاشی و یا برف روبی
در هیچ کجای شهر مشاهده نگردید.
وی اظهار کرد :در ادامه شــرایط و به منظور آمادگی جهت
بارش برف احتمالی طی امروز و فردا و با استفاده از ظرفیت
تعداد ادوات برف روبی به  ۱۸۲دستگاه افزایش می یابد.

