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نقش ایران و ترکیه در مسائل منطقه ای
وبینالمللیتعیینکنندهاست
سرکنسول ترکیه در مشهد مقدس در پایان ماموریتش در
اینشهر،بااستاندارخراسانرضویدیدارکرد.بهگزارش
روابط عمومی استانداری ،علیرضا رشیدیان در این دیدار
با اشاره به پیوندهای دیرینه تاریخی و مشترکات فرهنگی
و دینی ایران و ترکیه و نیز منافع و جایگاه موثر دو دولت در
غرب آسیا ،گفت :هر دو کشور دارای تاثیرگذاری مناسبی
در حوزه کشورهای اسالمی هستند و نقش آن ها در حوزه
مسائل سیاسی بین المللی و منطقه ای پررنگ است و این
جایگاه در روابط و تعامالت دو کشور هم بسیار نمود دارد.
وی بیان کرد :این تعامالت و روابط طی سال های اخیر در
صلح منطقه ای به ویژه در حوزه کشــورهای عراق و سوریه
بسیارموثربودهاست.
استاندار درباره مســائل مربوط به ترانزیت ،با اشاره به قرار
گرفتن دو کشــور ایــران و ترکیه در مســیر جاده ابریشــم و
ظرفیت های بسیاری که در این حوزه دارند ،گفت :همان
گونه که در مرز بازرگان صف های طوالنــی از خودروهای
عبوری وجــود دارد ،در مرزهای ســرخس و درگــز هم این
صف خودروها مشهود اســت .رشــیدیان افزایش سرعت
اقداماتگمرکیدرمرزرا بخشیازتالشهابرایتسهیل
تردد ناوگان ترانزیتی دانســت و ابراز امیدواری کرد که در
ســایه تعامالت بیشــتر ،تردد ناوگان ترانزیتی در خاک دو
کشورایرانوترکیهباسالمتوامنیتروندتوسعهاییابد.
وی در ادامه صحبت هایش توســعه گردشــگری را از دیگر
ظرفیتهای دو جانبه خواند و افــزود :در دو ملت عالقه به
تعامالت نزدیک تر وجــود دارد ؛ چنان کــه ترکیه به عنوان
کشوریمسلمانباقرابتهایفرهنگیبسیارمقصدسفر
بسیاری از ایرانیان و خراسانی هاست و در مقابل خراسان
رضویهمبهعنوانسرزمینیتاریخیوکهنباوجههقوی
مذهبیبهدلیلوجودبارگاهمنوررضوی،میتواندمقصد
بسیاریازگردشگرانترکیهباشد.
اســتاندار خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه راه انــدازی
سرکنسولگریترکیهدرمشهدطیچندسالاخیرگفت:
شروعهرکاریبادشواریهاییمواجهاستوایناقدامهم
باتالشهایانجامشده،آغازخوبیبرایتوسعهمناسبات
خراسان رضوی و ترکیه بوده اســت .سرکنسول ترکیه در
مشــهد هم در این دیدار با اشــاره به سه ســال و نیم حضور
خود در مشــهد گفت :در این مدت تالش شــد تــا در زمینه
برقراریمناسباتخراسانرضویوترکیهاقداماتموثری
انجامشود.محمتدوغانافزود:یکیازماموریتهایاین
سرکنسولگری توسعه روابط خراسان رضوی و ترکیه بود و
سعی کردیم بااستفاده از امکانات در اختیار ،در این زمینه
چندین هیئت تجاری و اقتصــادی ترکیه را به این اســتان
بیاوریموزمینهبرقراریارتباطباطرفهایخراسانرضوی
رافراهمکنیم.دوغانبااشارهبه امضایتفاهمیبادانشگاه
فردوسیدرزمینهتاسیسکرسیزبانترکیاستانبولیدر
مشهد افزود :از سال تحصیلی آینده این کرسی راه اندازی
می شــود؛ ضمن آن که به زودی تفاهــم نامه همکاری بین
دانشــگاه فردوســی و یکی از دانشــگاه های استانبول هم
امضامیشود.

مرغبهدنبالتخممرغ
گزارش

مسعودحمیدی

طی یک ماه گذشــته شــاهد افزایش قیمت گوشت
مرغ در استان بودهایم بهطوریکه از کیلویی حدود
 6700تومان در دیماه به کیلویــی  7700تومان
در شــهر مشــهد رســیده اســت .اگرچه این افزایش
قیمت نســبت بــه قیمت مــرغ در تابســتان امســال
چندان چشمگیر نیست اما همین تغییر قیمت طی
یک ماه اخیــر و افزایــش حــدود 1000تومانی این
ســؤال را در ذهن به وجودمــی آورد که علت افزایش
قیمت مرغ گوشــتی طی یک ماه اخیر چیســت؟ آیا
میزان جوجهریزی مرغگوشتی استانکاهشیافته
یــا آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان در اســتان شــیوع
پیداکردهاست؟
برای پیگیری پاســخ ایــن ســؤاالت ،ســراغ اداره کل
دامپزشــکی اســتان رفتیم .رئیــس اداره بهداشــت و
مدیریتبیماریهایطیوراینادارهباردموضوعشیوع
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اســتان ،به خراســان
رضوی گفت :با توجه به اطالعات ثبتشــده رسمی،
میزان جوجه ریزی مرغ گوشــتی اســتان در ماههای
آذر و دیماه بهطور متوسط حدود  5.5میلیون قطعه
بودهاستکهنسبتبهآمارمتوسطدرماههایگذشته
حدود یک میلیــون قطعه کاهــش را در جوجــه ریزی
شاهد بوده ایم .درنتیجه میزان تولید مرغ گوشتی در
اســتان در این ماهها طبق پیشبینی کاهش یافته که
افزایشقیمتگوشتمرغناشیازاینموضوعاست.

•افزایشقیمتجوجهیکروزه

•بهدلیلکاهشجوجهریزیباکمبود
عرضهگوشتمرغمواجههستیم

وی تأکید کرد :به دلیــل کاهش جوجه ریــزی ،ما با
کمبودعرضهگوشتمرغمواجههستیمواینموضوع
باعث افزایش قیمت گوشت مرغ شــده است؛ البته
بایدبهاینموضوعهمتوجهکردکهباتوجهبهشرایط
موجودوشیوعآنفلوآنزایفوقحادپرندگاندردیگر
اســتانها ،نقلوانتقال طیور زنده از سایر استانها
به داخل اســتان با محدودیت مواجه شده است و به
همین دلیل تأمین مرغ که سالهای گذشته از سایر
استانهاماننداستانگلستانانجاممیگرفت،کمتر
صورتمیگیرد.

•آمارها دقیق نیست ،جوجه ریزی کم نشد!

اما مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان،
آمارهای اداره کل دامپزشــکی را دقیــق نمیداند و

اقتصادی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد:

شهروندان بهینه مصرف نکنند،
سال آینده در مشهد چالش آب داریم

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب مشــهد ،بــه وضعیت
نامناسب منابع سطحی و ذخیره آب ســدها به دلیل نبود
بارندگی اشــاره و بیــان کــرد :در صورتی که شــهروندان
مشهدی مصرف بهینه آب را رعایت نکنند ،در سال آینده
با چالش جدی در زمینه تامین آب روبه رو خواهیم بود.
علیرضــا طباطبایی در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :تاکنون
اقدامات خوبی در زمینه اجرای پروژه های تامین ،انتقال
و توزیع آب نظیر حفر و تجهیز چاه های جدید ،مهندســی
مجدد و به سازی چاه ها ،ارتقای کمی و کیفی تصفیه خانه
شمارهیک،توسعهخطوطانتقال،پروژهجمعآوریچاهها،
اصالح و استانداردسازی شبکه و انشــعابات و نشتیابی
شبکه توزیع انجام شده اســت اما با توجه به چالش جدی
کم آبــی ،رعایــت مدیریت مصــرف از ســوی شــهروندان
مشهدی ضروری است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
مشهد گفت :تابستان سال آینده در صورتی بدون مشکل
سپری خواهد شد که مشترکان و شهروندان ،شرکت آبفا
را همراهی و همانند گذشــته در مصرف آب صرفه جویی
کنند.

با کاهش جوجه ریزی ،قیمت مرغ در یک ماه اخیر
 1000تومان گران شده است

شــهرام شــرقی ادامه داد :دو عامل مهــم در کاهش
میزان جوجه ریزی مرغ گوشتی در استان تأثیرگذار
بودهاســت؛ اول افزایش قیمت جوجه یــکروزه و از
ســوی دیگر تاخیر واحدهای پرورش مرغ گوشــتی
استان در جوجه ریزی که معموال در چنین مقاطعی
از ســال انجــام مــی گیرد.ایــن واحدهــا بهگونهای
برنامهریزی میکنند که در شــب عید و ایــام نوروز با
توجه به افزایش تقاضا بتوانند مرغ گوشــتی به بازار
عرضهکنندبههمیندلیلبرخیواحدهایپرورش
مرغ گوشتی یک ماه هیچگونه جوجه ریزی را انجام
نمیدهندوسولههایخودراخالیمیگذارند.

از میان خبرها

بابیــان این که کاهــش جوجه ریزی فقــط مربوط به
آذرماه بوده است اظهار کرد :کاهش جوجه ریزی در
آذرماهناشیازآنبودکهقیمتمرغگوشتیدربازار،
باعث متضرر شــدن واحدهای تولیدی شده بود و از
سوی دیگر شــیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در
کشــور این هراس را در بین مرغداران به وجود آورد
که جوجه ریزی به زیان آن ها تمام می شود .یا حقی
در گفت و گو با خراسان رضوی افزود:از سوی دیگر
عرضهمرغبهقیمتکیلوییکمترازهفتهزارتومان
به ضرر مرغداران اســت درحالیکــه در این مدت ما
شاهدافزایشقیمتنهادههایدامیهمبودهایم.
یاحقی افــزود :با تمهیداتــی که در نظر گرفته شــد،
مرغدارانرامتقاعدکردیمکهدردیماهجوجهریزی
خود را افزایش دهند؛ میزان جوجه ریزی در دیماه
قطع ًاخیلیبیشترازآنچهدامپزشکیعنوانکرده،
بودهاست؛زیرامعمو ًالآمارهایدامپزشکیبراساس
واحدهاییاستکهبرایواکسیناسیونبهایناداره
مراجعهمیکنند.
ویدرادامهبابیاناینکهمصرفروزانهگوشتمرغ
در استان حدود 300تن است و این میزان در ماه به
حدود  10هزار تن و ساالنه  120هزار تن میرسد،
اظهارکرد:باتوجهبهاینکهماذخایرخوبیدربخش
مرغمنجمددراستانداریم،نگرانیازبابتافزایش
افسارگسیخته قیمت گوشت مرغ نداریم و هر زمان
این افزایش قیمت جدی شــود ،ســتاد تنظیــم بازار
میتوانــد قیمتها را باعرضه مرغ گوشــتی منجمد
در بازار کنترل کند .از ســوی دیگر با توجه به این که
شــیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان فقط مربوط به
مرغداریهای تخممــرغ گذار اســت ،نگرانی برای

تأمینمرغگوشتیازدیگراستانهانداریم.

•آمارمان دقیق است،جوجه ریزی کم شد!
این اظهارات یاحقی در حالی اســت که رئیس اداره
بهداشــت و مدیریــت بیماریهــای طیــور اداره کل
دامپزشــکی اســتان بارد این موضوع و بیان این که
هیچواحدجوجهریزیدراستانوجودنداردکهبدون
واکسیناسیوندرحالفعالیتباشد،دربارهاختالف
آماریبینجهادکشاورزیودامپزشکیاظهارکرد:
واحدهایپرورشیکهقصددارندجوجهریزیانجام
دهند ،از جهاد کشــاورزی معرفینامــه میگیرند و
جهاد کشاورزی این آمار را در سامانههای خود ثبت
میکنداماادارهکلدامپزشکیمیزانمحققشدن
این جوجه ریزیها را در استان ثبت میکند لذا آمار
ادارهکلدامپزشکیکام ً
الدقیقاستوممکناست
واحدهادرخواستمعرفینامهفعالیتگرفتهباشند
اما جوجه ریزی نکرده باشند لذا آماری که اداره کل
دامپزشکیارائهکردهواقعیاست.
شــرقی تصریح کرد :حتی واحدهایــی که بهصورت
غیرمجاز در حــال فعالیت جوجــه ریزی در اســتان
هستند ،برای امنیت و سالمتی گله خود حتم ًا برای
واکسیناســیون به دامپزشــکی مراجعــه میکنند،
هرچندمیزانجوجهریزیبهمنماهکهتاکنونچهار
میلیونو 300هزارقطعهثبتشدهاست،آمارنهایی
نیستوممکناستبرخیواحدهاهنوزبرایانجام
امور دامپزشــکی خود به اداره مراجعه نکرده باشند
لذا آمار مربوط بــه بهمنماه تا  10روز دیگر رســمی
خواهد شد ولی آمار جوجه ریزی آذر و دیماه کام ً
ال
رسمیودقیقاست.

مدیر عامل شرکت غله منطقه  ۵خبرداد:

خرید  28هزار تن شکر و  2415تن
برنج برای تنظیم بازار آخر سال

مدیرعاملشرکتغلهوخدماتبازرگانیمنطقه 5ازخرید
و توزیع  28هزار تن شکر و توزیع بیش از  2400تن انواع
ارقام برنج به منظور تنظیم بازار آخر سال در سطح استان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی این شرکت ،حمید رضا
نوریافزود:درماههایمنتهیبهپایانسالوباهدفرونق
بخشی به صنعت قند و شکر منطقه و استانهای خراسان
و نیز حمایــت از چغندرکاران منطقه  ،طــی دو مرحله 28
هزارتنشکراستحصالیچغندرقندکارخانههاخریداری
شده است .نوری همچنین با بیان این که تامین نیاز شکر
روزهای پایانی ســال و تعطیالت نوروز از دیگر اهداف این
مدیریت تنظیم بازار اســت ،ادامه داد  :مرحلــه دوم خرید
شکر در جهت کشش بازار عملی خواهد شد .نوری درباره
قیمت شکرهای خریداری شــده هم گفت :هر کیلو شکر
به قیمت  27هــزار و  200ریال عرضه خواهد شــد .مدیر
عامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  5همچنین
دربارهتوزیعبرنجهایاینطرحدراستانگفت:بیشازدو
هزارو 415تنبرنجدردورقمهندیویکرقمتایلندیوبا
قیمت  56هزار ریال  26 ،هزار ریال و  39هزار ریال برای
مصرف کننده عرضه خواهد شد .نوری درباره نحوه توزیع
این اقالم نیــز اضافه کرد  :شــهروندان گرانقدر می توانند
از کلیه فروشــگاه های زنجیــره ای و تعاونــی های مصرف
کارکنان سراســری و محلی بــرای خرید این اقــام اقدام
کنند و همچنین فروشــگاه های دارای شرایط میتوانند
با اخذ مجــوز و معرفــی نامــه از مدیریت توســعه بازرگانی
جهادکشاورزیاستانبرای توزیعبرنجوشکراقدامکنند.

چهرهها وخبرها
مدیرکلسازماناموراقتصادیاستانخبرداد:

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان:

برنامه توسعه اقتصادی برای
 ۱۶۸۳روستایاستانتدوین میشود

صنعت ،گردشگری و کشاورزی حوزه های
اول سرمایه گذاری خارجی در استان

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی خراســان رضوی گفت  :براســاس
برنامهریزی انجام شده طی برنامه ششم توسعه در خراسان رضوی ،برنامه
توسعه اقتصادی و اشــتغال زایی برای  1683روستا تدوین می شــود .به گزارش روابط عمومی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان ،رضا جمشیدی روز گذشته در سومین جلسه کمیته راهبری استانی تدوین
برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان برلزوم همکاری هر چه بیشتر کلیه مدیران دستگاه
های اجرایی ،فرمانداران  ،بخشداران ودهیاران برای اجرای مطلوب تر این طرح تاکیدکرد.

اخبار
اقتصادی

نماینده مردم مشهد در مجلس:

مشکل کمبود آب در منطقهشاهنامه
برطرف می شود

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت :با حفر سه حلقه چاه جدید ،مشکل
کمبود آب مردم منطقه شاهنامه برطرف میشود .حجتاالسالم نصرا...
پژمان فر در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :برای مدیریت منابع آب تالش
خوبی در مشهد انجام شده است اما طرح احیا و مرمت آبهای زیرزمینی
چون منابع مالی خوبی ندارد ،کار را با چالش جدی در اســتان و مشــهد
مواجهکردهاست.جلساتیبادوستانآبمنطقهایوآبوفاضالبمشهد
برگزار شــد تا برآوردی در این زمینه انجام شــود .پژمان فــر گفت :تقریب ًا
 230تا  240میلیون مترمکعب نیاز آبی برای سال  97داریم که بخشی
از آن از طریق سد دوستی به اســتان و مشهد منتقل و بخشی نیز ازطریق
سد ارداک و طرق و کارده تأمین میشــود و با توجه به  458حلقه چاهی
که داریم 218 ،میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی منابع برداشت آبی در
مشــهد داریم و این اختالفی میان نیاز آبی و تعداد چاههاســت .نماینده
مردم مشــهد در مجلس گفت :آب و فاضالب مشهد برای تأمین آب مورد
مصرف مردم مشهد در بولوار شاهنامه ،مجوز سه حلقه چاه را ارائه کرد و
کار شروع شد و قرار اســت کمیتهای برای بازدید از چاهها تشکیل شود.
این کمیته باید تا  7اســفندماه امســال در جلســه ای که با حضور ریاست
آب منطقهای و آب و فاضالب مشــهد تشکیل میشــود ،جمعبندی الزم
را صورت دهد که آیا به حفــاری جدید نیاز دارد یا خیــر .باید قبل از پایان
امسال ،برآورد و برنامهریزی مشخصی برای تأمین منابع آبی داشته باشیم
تا سال آینده با مشکل آب مواجه نشویم.

برگزارینمایشگاهلیزینگوفروشاقساطی
کاالدرمشهد
یازدهمین نمایشــگاه لیزینگ و فروش اقســاطی کاال در مشــهد برگزار
میشــود.به گــزارش روابــط عمومــی ایــن نمایشــگاه بیــش از ۲۵۵
مشــارکتکننده داخلی در فضایی بیش از ۱۰هــزار مترمربع که عموما
از استانهای خراسانرضوی ،تهران ،آذربایجان شرقی ،اصفهان و البرز
هســتند ،آخرین تولیدات و محصوالت خــود را در زمینه مبلمــان ،لوازم
خانگی ،فرش ،لوستر و منسوجات خانگی ارائه میدهند.این نمایشگاه
در محل دایمی نمایشــگاه بین المللی مشــهد از  ۲۵تــا  ۲۹بهمن ماه از
ساعت  ۱۵تا  ۲۲میزبان عالقهمندان است.

مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری خبر داد:

راهاندازی 4سامانه
برای تسهیل فرایند سرمایهگذاری

مدیرکل سازمان اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت :تعداد طرح های
مصوب ســرمایه گذاری خارجی در این اســتان از ابتدای امســال تاکنون در
مقایسهباکلپارسال 3.5برابربیشترشدهاست.بهگزارشایرنا،سیدمهدیرمضانیافزود:ازابتدایامسال
تاکنون 21طرحسرمایهگذاریخارجیبهارزش 572میلیوندالردرخراسانرضویبهتصویبرسیدهاست.
باالترینحجمسرمایهگذاریخارجیانجامشدهازلحاظتعدادطرحدرزمینهصنعتوساختکارخانهبودهو
حوزههایگردشگری،کشاورزیوخدماتدررتبههایبعدیدرزمینهارقامبیشترسرمایهگذاریقراردارند.

درنشست معاون بانک مرکزی با برخی سپرده گذاران تعاونی های منحل شده مطرح شد

هم اکنون به دلیل کسری دارایی ها پرداخت اصل و سود
سپردههاممکننیست

جمعیازسپردهگذارانتعاونیهایاعتبارمنحلشده،عصر
سه شــنبه با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این حوزه و
بخشحقوقیبانکمرکزیدیدارکردند.
به گزارش اخبار بانک ،در این جلسه که با هدف آگاهی از روند
تسویهحسابسپردهگذارانتعاونیهایمنحلشدهازجمله
وحدت ،البرز  ،فرشــتگان و افضــل توس برگزار شــد ،معاون
نظارتبانکمرکزیدرابتدادربارهروندشکلگیریتعاونیها
و فعالیت غیرمجــاز آن هــا ،نحــوه ورود بانک مرکــزی به این
موضوعووضعیتکنونیداراییهاوبدهیهایاینتعاونیها
توضیحاتیداد.حیدریدربارهمسائلومشکالتمطرحشده
توسط سپرده گذاران در زمینه روند تسویه حسابها و به ویژه
موضوع پرداخت نشدن بخشــی از سود ســپرده ها برمبنای
قراردادهایاولیهگفت:بهدلیلکسریداراییهایشناسایی
شده این تعاونی ها ،هم اکنون پرداخت اصل و سود سپرده ها
به صورت کامل امکان پذیر نیســت؛ از ایــن رو الزم بود درباره
نحوه تقســیم دارایی هایی که تا کنون شناسایی شده است،
بین طلبکاران تصمیم گیری شــود.وی ادامه داد:بر اســاس
تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپردههای خرد تعیین
تکلیف شوند که این موضوع از ابتدای آذر ماه آغاز شده است
و تا آخر بهمن امســال پایان خواهد یافت .در ادامه در صورت
شناسایی دارایی های جدید و ارزیابی آنها ،زمینه پرداخت
سپردههایدیگراشخاصفراهمخواهدشد.حیدریبااشاره
به این که برای تحقــق این موضوع هیئت هــای تصفیه قبلی
تعاونی ها برکنــار و هیئت های تصفیه جدید از ســوی کمیته
منتخب ســران محترم قوا تعیین و مشــغول به کار شــده اند،
افزود :بدیهی اســت تعهد تعاونی ها در قبال ســپرده گذاران
بر اســاس قراردادهای منعقد شــده اســت و اقدامــات انجام
گرفته،نافیمسئولیتسهامدارانومدیراناینتعاونیهادر
قبال قرارداد های منعقدشده با سپرده گذاران نیست و باید
مسئوالنتعاونیهایمنحلشدهپاسخگویدیونخودباشند
و مسیر قانونی برای پیگیری حقوق مالباختگان هموار است.
حیدری درباره ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت بانک
مرکزی بر تعاونی های منحل شده تصریح کرد :بانک مرکزی
درابتدامسئولیتقانونیمبنیبرنظارتبرتعاونیهایاعتبار
نداشتهاستولیپسازتصویبقانونتنظیمبازارغیرمتشکل
پولی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ،سامان دهی

نهادهایغیرمجازازسال ١٣٨٦توسطبانکمرکزیآغازشد
و تا پایان امسال به انجام می رسد.
وی در پاسخ به ســپرده گذاران دارای سپرده کالن که معتقد
بودند اولویت دادن به ســپرده گذاران خرد به جای انطباق با
الزامات قانون ورشکســتگی به منزله اجحاف به آن هاســت،
گفت:براساستصمیماتاتخاذشده،مقررشددراینمرحله
برای مدیریت مسائل اجتماعی ،سپرده های سپرده گذاران
خرد تعیین تکلیف و در مراحل بعد و پس از شناســایی اموال
جدید ،وضعیت ســپرده گــذاران کالن تعیین تکلیف شــود.
انتظارمیرودوضعیتسپردهگذارانعمدهباشناساییدیگر
اموال تعاونی ها ،سهامداران و مدیران مربوط روشن شود.
ویافزود:براساستصمیماتاتخاذشده،تاکنونمشکل٩٨
درصد سپرده گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به
وضعیت دارایی های این تعاونی ها و اشخاص وابسته به آن ها
برایفراهمشدنامکانتادیهسایرسپردههامهیاشدهاست.
معــاون نظــارت بانک مرکــزی در پاســخ به گــروه دیگــری از
ســپردهگذاران که خود را قربانی ناهماهنگی میان دستگاه
های اجرایــی می دانســتند ،گفت :ســران محترم ســه قوه و
اعضای محترم کمیتــه منتخب و رئیــس کل بانک مرکزی با
اطالع کامل از وضعیت ســپرده گذاران و با تشکیل جلسات
هفتگی و صرف وقت بســیار ،نهایت مســاعدت را برای ایجاد
هماهنگی دستگاه های مسئول و حل وفصل مسائل سپرده
گذاران به عمــل آورده اند ،تخصیص خطــوط اعتباری بانک
مرکزیبرایتادیهسپردهها،تعقیبقضاییمتخلفانوتعیین
هیئتهایتصفیهبرایتعیینتکلیفهرچهسریعتروضعیت
تعاونی های منحل شــده از جمله اقدامات انجام شده توسط
کمیته منتخب ســران محترم قواســت .معاون نظارت بانک
مرکزی در پایان صحبت هایــش گفت :با این که بــا اقدامات
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران ،مساعدت بی شائبه
قوه قضاییه ،وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی ،اســتانداران
ودیگردستگاههاواشخاصمسئولهماکنون نهادپولیغیر
مجاز حائز اهمیتی در کشور فعالیت ندارد اما انتظار می رود
هموطنانگرامیدرصورتمواجهشدناحتمالیبانهادهای
غیر مجاز ضمــن اطالع به دادســتان محل ،بانــک مرکزی یا
نیرویانتظامی،از تودیعسپردههایخودنزدموسساتفاقد
مجوزاکیداخودداریکنند.

مدیرکلدفترجذبوحمایتازسرمایهگذاریاستانداری،ازراهاندازیچهار
ســامانه الکترونیکی در مرکز پایش ملی کســب و کار برای بهبود فرایندهای
سرمایهگذاریدرکشورواستانخبرداد.بهگزارشایسنا،شکوهمیرشاهیبااشارهبهاهدافایجادسامانههای
مرتبطباسرمایهگذاریبیانکرد:هدفازایجاداینسامانهها،تقویتهماهنگیبیندستگاههایاجراییبرای
صدور یک مجوز ،پاسخگویی دستگاههای اجرایی ،پایش عملکرد دستگاههای اجرایی ،تولید گزارشهای
ادواری،ارتباطمستقیمبامتقاضیانمجوزهاازطریقمرکزتماسفوریتهایکسبوکارو...است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

سهم مالیاتی خراسان رضوی باید کاهش یابد

رئیس اتاق بازرگانی ایران بااشاره به افزایش سهم مالیات استان
خراسان رضوی در هر سال گفت :این درحالی است که مالیات
برخــی از واحدهــای بزرگ اســتان مثل ایــران خــودرو که همه
سختی ها و آلودگی های آن را خراسانیها تحمل میکنند ،در
تهران پرداخت میشــود .این موضوع باید اصالح شــود و سهم
مالیاتی استان کاهش یابد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،غالمحســین شــافعی
در نشست کمیســیون تجارت اتاق بازرگانی استان که با هدف
طرح مســائل و مشــکالت صادرکنندگان برگزار شد ،مالیات را
صدر مشکالت فعاالن اقتصادی قرار دارد و تصریح کرد :در این
که ما به عنوان مردم این کشور و فعاالن اقتصادی باید به مالیات
رســمیت دهیم و حقوق حقه دولت را بپردازیم ،شــکی نیســت،
همان طور کــه باالترین جریمه و خطای یک فعــال اقتصادی در
دیگر کشورها ،پرداخت نکردن مالیات حقه دولت است.
وی همچنیــن از تصمیمگیر یهــای منفعــل و غیرهمگــرای
سازمانهای دولتی در کشــور در موضوعات اقتصادی و به ویژه
صادرات انتقاد کــرد وگفت :هم اکنون هر ســازمان و نهادی در
بحث صادرات کار خودش را میکند و فقط به فکر خود است اما
اگر برای مثال متولی اصلی امر ،سازمان توسعه تجارت معرفی
می شود ،پس حرف اول و آخر را هم باید این سازمان بزند.
وی خاطرنشان کرد :معتقدم باید مسیر فعالیت صادرکنندگان
تسهیل و تسطیح شود و در این زمینه فقط سازمان توسعه تجارت
و سازمان صنعت ،معدن و تجارت اظهار و اعمالنظر کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت هایش درباره مالیات
بر ارزش افزوده بخش صــادرات نیز اظهار کــرد :این موضوع را
که بازگردانــدن مالیات بــر ارزش افزوده بــه صادرکننده منوط
به تســویه بدهیهای مالیاتی او باشــد ،نمیپذیریــم .این مبلغ
باید ظرف یک مــاه و بدون توجــه به بحث های مالیاتی شــرکت
پرداخت شــود .وی به برگزاری مراســم روز ملی صادرات اشاره
کرد و گفت :صادرکنندگان منتخبی که در بازار داخلی فعالیت
میکنند ،از این عنوانی که کســب کردهاند به عنوان تبلیغ خود
بهره میگیرند اما افرادی که در بازارهای خارجی کار میکنند،
هیچ استفادهای از این موضوع نمیبرند.
شــافعی با تاکید بر لزوم ایجاد رقابتی جدی برای کسب عنوان
«نمونه» در میان صادرکننــدگان اظهار کرد :هــم اکنون امتیاز
خاصی به صادرکننده نمونه در کشور داده نمیشود.
وی درباره اعداد و ارقام جوایز صادراتی و پرداخت آنها نیز گفت:
اگر مســئوالن واقعا بــه این موضوع کــه صادرات موتــور محرک

اقتصاد کشور است اعتقاد دارند ،باید برای آن بودجه اختصاص
دهند .بخش صــادرات ما بــا بودجــه  ۱۰۰یــا  ۲۰۰میلیاردی
تحریک نمیشود.
شــافعی به موضوع ســهم و نرخ منابع بانکی برای صــادرات نیز
اشــاره کرد و افزود :در مســئله تامین نقدینگی مشــکل دیگری
داریم که بسیار تعیینکننده است و آن مشکل اعتباری است .در
گذشته بسیاری از تاجران کار میکردند و پول خود را بنا به اعتبار
طرف مقابل بالفاصله دریافت نمیکردند اما امروز مقدار زیادی
از این حجم عظیم اعتباری در کار اقتصادی حذف شده است.
وی یادآور شد :سهم صادرات از تســهیالت بانکی در سال ،۸۵
 5/4درصد بوده و این ســهم امروز به  0/4درصد کاهش یافته
است؛ این درحالی است که از لزوم توسعه صادرات میگوییم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از حضور کمرنگ خراسانیها
در مجامــع اقتصــادی بینالملــل و داخــل کشــور گفــت :هیچ
انگیزهای در فعاالن اقتصادی استان برای حضور در تشکلهایی
که در اتــاق بازرگانی ایران تشــکیل میشــود ،نمیبینیم و الزم
است این حضور پررنگتر شود.

• رشد صادراتی استان و الزامات پیش رو

در ادامه جلسه ،رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان
رضوی از رشــد  17درصدی صادرات اســتان نســبت به ســال
گذشــته خبر داد و گفت :امیدواریم این رقم تا پایان سال به 20
درصد و در سال آینده به  40درصد برسد .این درحالی است که
خراسان رضوی صادرات محصوالت نفتی و پتروشیمی ندارد و
عمده کاالهای صادراتی ما غیرنفتی محسوب میشود.
محمدحســین روشــنک افزود :در ســالی که گذشــت ،الزامات
توســعه صادرات در سطح اســتان را در اتاق بازرگانی ،به عنوان
اقدامی نو مورد بحث و بررســی قــرار دادیم و پس از طی شــدن
مراحل کار ،این موضــوع را در شــورای گفت وگوی اســتان نیز
مطرح کردیم و مصوبه بســیار خوبــی حاصل آمد کــه در صورت
اجرا ،بســیار موثر خواهد بود و گرههای زیــادی را در این بخش
میگشاید .وی خواستار کمک و حمایت رئیس اتاق ایران برای
حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده در بخش صادرات شد و گفت:
هنوز نتوانســتهایم این مســئله را حل کنیم و موضوع معافیت از
مالیات حوزه صادرات نیز محقق نشده است.
روشنک با اشــاره به روند طوالنی انتخاب صادرکنندگان نمونه
ملی و اســتانی اظهار کرد :واحدهای صادرات محور و کســانی
که تولید بدون کارخانه داشته و این مقام را کسب کردهاند ،باید
مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

