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تصویب  2پروژه سرمایه گذاری خارجی
از ابتدای امسال برای خراسان جنوبی

از ابتدای امسال دو پروژه ســرمایه گذاری خارجی برای خراسان جنوبی مصوب شــد«.جعفری گیو» مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان
جنوبی با اعالم این خبر پروژه های مصوب را ایجاد یک نیروگاه هفت مگاواتی خورشیدی در سربیشه با سرمایه گذاری  10.5میلیون یورو و یک
نیروگاه یک مگاواتی در بشرویه با سرمایه گذاری  600هزار یورو اعالم کرد که سرمایه گذاران هر دو پروژه خارجی هستند.

فرصت سوزی جذب سرمایهگذارخارجیدرخراسانجنوبی

...

یادداشت
فرخ نژاد

چرا فرش سرمایه گذاری خراسان جنوبی
پا نمی خورد؟
اگر بخواهیم فقط قابلیت های خراسان جنوبی را فهرست
کنیمشایدنیازباشددههاصفحهسفیدکاغذنوشتهشودزیرا
آن قدر به واسطه اقلیم خاص و ویژه و ثروت های خدادادی در
نقطه نقطه این استان توانمندی وجود دارد که می توان از
صدها سرمایه گذار استفاده کرد و ضمن بهره برداری از این
منابع  ،هم زمینه اشتغال فراوان و هم فرصت توسعه بیشتر
را برای منطقه فراهم کرد اما اگر سرمایه گذاری بخواهد از
فرصت توانمندی های خراسان جنوبی بهره گیرد و زمینه
اشتغال عده ای بیکار را نیز فراهم آورد ،باید بداند که این
سرزمین زر خیز دارای چه فرصت هایی است.درست است
که این استان حدود دو دهه به واسطه تغییر اقلیمی که در
آن رخ داده است ،با محدودیت هایی در منابع آبی در حوزه
کشاورزی و شرب مواجه شده است اما به دلیل این که از قرن
ها قبل ساکنان این دیار دریافته اند چه نوع محصولی با اقلیم
خراسان جنوبی همخوانی دارد محصوالت خاص و مزیت
داری کاشته اند که این استان را شهره ایران و جهان کرده
استوازجملهمیتوانبهزرشک،زعفرانوعناباشارهکرد.
خراسان جنوبی در این حوزه جایگاه اول کشوری و جهانی در
تولید زرشک ،رتبه اول کشور در تولید عناب و مقام دومی در
تولید زعفران ،رتبه سومی در تولید پنبه و ...را دارد.این خطه
غنی از ثروت های خدادادی ،ظرفیت های فراوانی در حوزه
میراث فرهنگی و گردشگری دارد که زیباترین سازه های
طبیعی توسط جریان باد مانند کوه های مریخی نهبندان،
کلوت هــای کویر لــوت و حــدود هــزار و  200اثــر تاریخی
شناسایی شده و ثبت بیش از  720اثر تاریخی ،فرهنگی،
طبیعیومعنویدرفهرستآثارملیکشور 10،منطقهنمونه
گردشگری و  13روستای هدف  ،تولیدات متنوع در صنایع
دستی و ...از جمله این قابلیت ها به حساب می آید.عالوه
بر این خراسان جنوبی زیست بوم های بی نظیری با حیات
وحش خاص دارد که می تواند مورد اقبال سرمایه گذاران
در ایران و جهان باشد.اما سوال این است که چرا فرش قرمز
فرصت های سرمایه گذاری که در خراسان جنوبی پهن شده
است کمتر پا می خورد وکمتر سرمایه گذاری حاضر می شود
مهمان این سفره رنگارنگ شود؟
شاید اساسی ترین دلیل به کمبود زیرساخت ها به ویژه
درحــوزه حمل و نقل برگردد که شامل هوایی ،ریلی و
جاده ای است.به عالوه برخی از قوانین مصوب از سوی
قانون گذار که به صورت عام معافیت ها و مشوق هایی را
برای سرمایهگذاری در نقاط برخوردار و غیر برخوردار
در نظرگرفته  ،سبب شــده اســت سرمایه گــذار به دلیل
محدودیت های زیرساختی و دوری از مرکز  ،کمتر خراسان
جنوبی را بــه عــنــوان مقصد سرمایه گ ــذاری برگزیند.
نکته حائز اهمیت دیگر به این موضوع بر می گــردد که
سختگیری برای دریافت مجوزها و استعالم ها ،زمان بر
بودن دریافت آن و از همه مهم تر اجرای مر قانون در خراسان
جنوبی از سوی برخی از دستگاه ها و کارشناسان سبب
شده است تا اگر فردی راغب به پا گذاشتن بر فرش قرمز
سرمایه گذاری خراسان جنوبی باشد از این کار منصرف
شود و عطای این کار را به لقایش ببخشد.بنابراین الزم
است ابتدا قوانین را دولتمردان و مجلسیان برای ایجاد
فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به گونه ای تغییر دهند و
سهل کنند که به نفع کارآفرینان و تولید کننده باشد.دیگر
این که تا حدودی دولتمردان برای فراهم کردن زیرساخت
های مورد نیاز سرمایه گذار همت کنند تا به واسطه تاخیرها
 ،لغو پروازها  ،نبود زیرساخت ها مانند راه آهن و ...سرمایه
گذار از پا گذاشتن بر فرش سرمایه گذاری خراسان جنوبی
منصرف نشود.الزم به یــادآوری است اگر تاکنون نیز در
خراسان جنوبی شاهد سرمایه گذاری های اندک خارجی
و داخلی بوده ایم به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی
به واسطه یا به اصطالح از صدقه سر شرایط اقلیمی و قابلیت
های خدادادی استان بوده است.پس همه مسئوالن باید
کمر همت بر حمایت از سرمایه گذار داخلی و خارجی در
خراسان جنوبی آن هم با تعامل و همکاری ببندند تا بتوان
در برهه ای که تخصیص منابع دولتی به حداقل رسیده
است و نمی شود با آن حتی پروژه های ناتمام را به پایان
رساند ،برای اجرای پروژه های زیرساختی این استان مانند
راه آهن و انتقال آب از دریای عمان که نیاز به هزینه های
گزاف دارد از طریق جذب سرمایه های سرمایه گذاران
داخلی و خارجی  ،چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم و
چه از طریق منابع اعتباری ارزی اقدام کرد.
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خارجی در حوزه انرژی های خورشیدی ،تکمیل چرخه
چدن فوالد خوسف و جذب فاینانسور برای پروژه های راه
آهن و انتقال آب در سال  97است.
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قابلیت ها و توانمندی های خراسان جنوبی ،فرصت
هایی است که نه در سال های پیش از تشکیل استان و
نه در سال های پس از آن چندان مورد توجه قرار نگرفته
است تا بتواند خود را در مسیر توسعه ای متناسب با دیگر
نقاط کشور قرار دهد .در این بین بسیاری از مدیران و
کارشناسان در حالی از غفلت و بی توجهی به این ظرفیت
ها سخن می گویند که آن طور که باید و شاید راه عملی
استفاده از این توانمندی ها را نشان نداده اند .یکی از
دالیل طی نکردن پله های ترقی و توسعه در استان نوپای
خراسان جنوبی ،سوق نیافتن چندان مطلوب سرمایه
های داخلی و خارجی به سمت فعال سازی و استفاده از
این توانمندی های اقلیمی و خدادادی است.اهل فن و
خبرگان اقتصادی نیز بر این باورند که اگر تمرکز و تزریق
سرمایه ها به ویژه خارجی در کسادی بازار تامین منابع
دولتی روی بالفعل درآمدن قابلیت های خراسان جنوبی
باشد به طور حتم می توان قدم هایی در زمینه رونق کسب
و کار و به حرکت درآوردن چرخ توسعه برداشت.یکی از
زمینه های سرمایه گذاری درکنار جذب سرمایه های
داخلی ،باز کردن پای سرمایه گذاران خارجی به میدان
استفاده از قابلیت ها و توانمندی های خراسان جنوبی
برای توسعه مطلوب است .در کنار این ،مسئوالن می
توانند آن چه را نیاز استان است به ویژه در زمینه عملیاتی
شدن پروژه انتقال آب و اتصال خراسان جنوبی به خطوط
ریلی ،از سرمایه گذاران خارجی از طریق تامین فاینانس
و خطوط اعتباری ارزی بخواهند.اما موضوع قابل تامل
این است که خراسان جنوبی اگر در این زمینه موفقیتی
داشته و توانسته سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در
این استان ترغیب کند ،به واسطه ثروت های خدادادی و
توانمندی هایش بوده است در غیر این صورت با قوانین
دست و پا گیر و کمبود و محدودیت زیرساخت ها همین
مقدار کم سرمایه گذاری خارجی را نیز نمی توانست در
کارنامه اقتصادی خود ثبت کند .حال سوال این جاست
که چرا خراسان جنوبی با این که ظرفیت های مناسبی
برای سرمایه گذاری دارد ،آن طور که باید و شاید دراین
زمینه موفق نبوده است؟ یا چه عواملی سبب شده است
نتواند آن چنان که باید و شاید به کورس رقابت با دیگر
استان ها در ایــن زمینه بپیوندد؟ در ایــن شرایط چه
تسهیالتی باید برای ترغیب سرمایه گذاران به حضور در
این منطقه ارائه شود؟
▪توانمندی قابل سرمایه گذاری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ،با اشاره
به قابلیت ها و ظرفیت های فوق العاده زیاد این استان در
زمینه های معدنی و انرژی های نو ،خراسان جنوبی را در
حوزه ذخایر معدنی جزو شش استان برتر کشور معرفی
می کند .عالوه براین تعداد روزهــای آفتابی خراسان
جنوبی را بر اساس آمار هواشناسی  320روز می داند که
شدت تابش آن نیز به گواه کارشناسان متخصص دراین
حــوزه ،برای ایجاد نیروگاه خورشیدی بسیار مناسب
است .دیگر توانمندی خراسان جنوبی برای سرمایه
گذاری ،در حوزه محصوالت مزیت دار و صنایع تبدیلی
آن است که باید به گفته «عیسی جعفری گیو» فضا و زمینه
فعالیت طوری فراهم شود که بتوان از سرمایه گذاران
خارجی در این بخش نیز استفاده الزم را برای توسعه
منطقه برد.
اما موضوع قابل تامل از دید وی این است که اگر محصول
تولیدی ،رقابتی و صــادرات محور نباشد به طور حتم
بعد از مدتی بازار خود را از دست می دهد .عالوه بر این
زمانی می تــوان در این وادی فعالیت کرد که سرمایه
گذار خارجی نیز ورود کند .این کارشناس اقتصادی به
تاکیدهای مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره می کند
و می افزاید :اگر خراسان جنوبی بخواهد عرض اندامی
در بازارهای جهانی داشته باشد ،باید کاالهایی را تولید
کند که از نظر کیفیت و قیمت بتواند با مشابه خارجی خود
رقابت کند و این خواسته حاصل نمی شود مگر این که از
همه ظرفیت های استان استفاده شود و همه سعی کنند
قوانین و مقررات را به نفع کار آفرینان و تولیدکنندگان
تغییر دهند یا حداقل تفسیرش به نفع آن ها باشد .به
گفته وی ،برای این که بتوانیم در استان جذب سرمایه
گذار خارجی داشته باشیم باید به طور حتم مشوق های
منطقهای درنظر گرفته شود زیرا معافیت های مالیاتی،
بیمه ای و ...که قانون گــذار بــرای سرمایه گــذاران در

▪ناموفق در جذب سرمایه گذار

شهرک هــای صنعتی و مناطق ویــژه اقتصادی لحاظ
کرده است به صورت عام است یعنی مشوق های سرمایه
گذاری برای نقاط برخوردار و دورافتاده به یک میزان
است بنابراین سرمایه گذار نیز وقتی می بیند قوانین در
همه نقاط کشور یکی است ،نقاطی با تمرکز جمعیتی
بیشتر و دسترسی راحت تر ،مناسب تر و سودآورتر را
انتخاب می کند .در کنار این موارد خراسان جنوبی در
زمینه زیرساخت حمل و نقل هوایی ،ریلی و جاده ای نیز
لنگ می زند که همین کمبودها می تواند در منصرف
شدن سرمایه گذار از حضور در این منطقه موثر باشد .به
گفته«جعفری گیو» همین مقدار سرمایه گذاری خارجی
که در خراسان جنوبی داریم نیز به واسطه شرایط اقلیمی
و قابلیت های خدادادی آن است پس به طور حتم باید
مشوق ها ،معافیت ها و جوایز صادراتی ویژه ای برای نقاط
کم برخوردار مانند خراسان جنوبی مد نظر دولتمردان
و مجلسیان باشد.پرسش دیگری که طرح می شود این
است که چه رایزنی هایی برای جذب سرمایه گذاران
خارجی به حضور در خراسان جنوبی انجام شده است؟
▪سفر  35هیئت سرمایه گذار به استان

پاسخ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی
به سوال طرح شده این است که سال گذشته بیش از 35
هیئت سرمایه گذار که عمده آن ها خارجی بودند به این
استان سفر کردند و جلسه هایی نیز با آن ها برگزار شد،
آن هم در زمینه سرمایه گذاری های مد نظر استان و حوزه
هایی که سرمایه گذاران راغب به ورود به آن ها بودند.
به گفته وی پیرو مذاکرات انجام شده برخی از سرمایه
گذاری ها در مرحله نهایی شدن است که از جمله می
توان به یک پروژه  20مگاواتی تولید انرژی خورشیدی
در بخش مود سربیشه اشاره کرد و امسال نیز عملیات
اجرایی این پروژه کلید می خورد .به عالوه درخواست
های زیادی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی از سوی
سرمایه گذاران خارجی به این اداره کل رسیده تا از طریق
فاینانس بتوانند در این بخش ورود کنند.البته موضوع
قابل یادآوری دراین زمینه از نظر او این است که خراسان
جنوبی در جذب سرمایه گذار خارجی از طریق فاینانس
باید بیشتر فعاالن اقتصادی کشورهایی را جذب کند که
ایران با آن ها خط اعتباری دارد .در این زمینه مراجعه
هایی از سوی سرمایه گذاران چینی برای مشارکت در
فاز سوم چدن خوسف و سرمایه گذاران آلمانی و لهستانی
برای اجرای پروژه فرو سیلیس در طبس به واسطه ماده
معدنی و ضایعات زغال سنگی داریم که به وفور دراین
شهرستان یافت می شود.
وی به این موضوع نیز اشاره می کند که ایجاد صنعتی
مانند پروژه فروسیلیس به زیرساخت های آب و برق نیاز
دارد و انرژی مورد نیاز این صنعت  400مگاوات برق است
که به اندازه کل مصرف برق خراسان جنوبی است .وی
به مکاتبات انجام شده برای تامین زیرساخت های این
صنعت با وزارت نیرو اشاره می کند تا هر طور شده این
زیرساخت ها فراهم شود.
▪پروژه های اولویت دار

همچنین سرمایه گــذاران دیگری برای بهره مندی از
فاینانس به خراسان جنوبی آمــده انــد که پــروژه های
اولــوی ـتدار استان مانند انتقال آب از دریــای عمان و

مقدار سرمایه گذاری خارجی که
در خراسان جنوبی داریم نیز به
واسطه شرایط اقلیمی و قابلیت های
خدادادی آن است پس به طور حتم
باید مشوق ها ،معافیت ها و جوایز
صادراتی ویژه ای برای نقاط کم
برخوردار مانند خراسان جنوبی مد
نظر دولتمردان و مجلسیان باشد
عملیاتی شدن قطعه اول راه آهن از کالشور تا گناباد
و احــداث پــروژه فاضالب برخی از شهرهای استان به
آن ها معرفی شده است و جذب سرمایه گذار برای این
پــروژه ها جزو اولویت های خراسان جنوبی به منظور
جذب سرمایه گذار خارجی است و مذاکراتی نیز با آن
ها به طور حتم انجام خواهد شد .از طرفی باید در نظر
داشت سرمایه گذارانی که برای بهرهمندی از فاینانس
به استان مراجعه می کنند ،ابتدا باید پروژه های مد نظر
به آن ها معرفی شود و سپس برای ادامه مذاکرات و نهایی
شدن کار به وزارتخانه ها معرفی شوند تا تایید نهایی را
وزارتخانه مربوط اعالم کند.به اذعان «جعفری گیو» در
شرایط فعلی با توجه به محدودیت منابع تملک دارایی
های سرمایه در استان و این که با بودجه های محدود
حتی نمی توان پروژه های ناتمام را به پایان رساند ،برای
این که خراسان جنوبی پله های ترقی و توسعه را طی
کند ،الزم است به سراغ پروژه هایی برویم که از طریق
فاینانس شروع شود یا به سرانجام برسد.وی با بیان این
که در خراسان جنوبی تا سال  92سرمایه گذاری خارجی
شایان توجهی نداشته ایم می افزاید :از آن سال به بعد که
تا حدود زیادی لزوم سرمایه گذاری خارجی در استان
احساس شد تا پایان سال گذشته  13پروژه در این حوزه
با سرمایه گذاری  735میلیون دالر برای خراسان جنوبی
مصوب شد که با احتساب دو پــروژه که در سال  97به
تصویب رسید به  15پروژه افزایش یافت.
▪سهم خراسان جنوبی در سال 96

این مسئول ،به تصویب  93طرح سرمایه گذاری خارجی
در سال گذشته اشــاره می کند که از این تعداد سهم
خراسان جنوبی شش طرح بود ،به طوری که از این بابت
در جایگاه هفتم و از نظر مبلغ که  563میلیون دالر بود
در جایگاه ششم کشور قرار گرفته است یعنی از نظر مبلغ
و تعداد ،بعد از استان های بزرگ کشور چون تهران و
خراسان رضــوی قــرار دارد .به عــاوه خراسان جنوبی
سال قبل یکی از استان های برتر کشور در زمینه سرمایه
گذاری خارجی بوده است .وی در پاسخ به میزان سرمایه
گــذاری انجام شده می گوید :این اداره کل ،آمــاری از
سرمایه گذاری خارجی که به طور مستقیم انجام شده
است ندارد زیرا برخی از سرمایه گذاران به طور شخصی
و مستقیم اقدام به سرمایه گذاری می کنند .وی با بیان
این که هنوز پــروژه ها و میزان سرمایه گــذاری مصوب
خارجی برای خراسان جنوبی در سال  97از سوی وزارت
اموراقتصادی و دارایــی اعالم نشده است می افزاید:
استان پیگیر اجرایی شدن تقاضای سرمایه گــذاران
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نماینده مــردم فــردوس ،ســرایــان ،بشرویه و طبس در
مجلس شــورای اسالمی نیز با اذعــان به این که وقتی
خراسان جنوبی در زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی
چندان موفق نیست به طور حتم نتوانسته است در زمینه
جذب سرمایه گذاران خارجی هم موفق باشد و مشکالت
خاص خود را در این حوزه دارد می افزاید :این موضوع
را نیز باید مد نظر داشت تا زمانی که مدیران خراسان
جنوبی بخواهند مر قانون را تمام و کمال در استان
اجرایی کنند به طور حتم نمی توان دراین زمینه راه به
جایی برد .به گفته دکتر«محمد رضا امیرحسنخانی»
درصورتی که بین مسئوالن استان تعامل برقرار شود،
می توانند هم قوانین را اجرایی کنند و هم سرمایه گذار
را فراری ندهند.درخواست وی از وزارت امور خارجه
و نمایندگی های آن ها در خارج از کشور این است که
اطالعات و قابلیت های خراسان جنوبی را به فعاالن
اقتصادی در خــارج از مرزها معرفی کنند .همچنین
سکاندار دیپلماسی می تواند هماهنگی های الزم را
با هیئت های خارجی که به ایران می آیند انجام دهد تا
سفری نیز به خراسان جنوبی داشته باشند .به گفته وی
اگر بعد از این کار سرمایه گذاری به استان آمد و خراسان
جنوبی نتوانست آن را جذب کند ،مسئولیتش بر عهده
مسئوالن استان است و وزارت امور خارجه به تعهدش
عمل کــرده اســت .وی با اذعــان به این که هیئت های
تجاری و سرمایه گذاران خارجی کمی به خراسان جنوبی
آمده اند می گوید :این هیئت ها نیز درگیر مسائل مختلف
هستند تا شرایط و مقدمات سرمایه گذاری برای آن ها
دراستان فراهم شود.

...

گفت و گو
معاون مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد:

 5.51؛ نمره خراسان جنوبی
در پایش فضای کسب و کار
فرخی -خراسان جنوبی در شاخص پایش فضای کسب و
کار با نمره  5.51جایگاه دهم کشور را به خود اختصاص
داد.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان
جنوبی با بیان این که درکشور ،قانون گذار وظیفه پایش
فضای کسب و کار را به اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
ایران واگذار کرده است افزود :این اتاق هر فصل تعدادی از
واحدهای تولیدی را مشخص می کند و بر اساس شاخص
ها و نرم هایی که دارد نمره پایش فضای کسب و کار در هر
استان را مشخص می کند.
«محمد بهروزی» گفت :بدترین نمره براساس شاخصی
که اتاق بازرگانی دارد  10و بهترین نیز صفر است و این
پایش ها هر فصل جداگانه انجام می شود .به گفته وی بر
اساس آخرین آمار اعالمی اتاق بازرگانی ایران که مربوط
به پاییز سال گذشته است خراسان جنوبی در این زمینه
روند رو به رشدی داشته است یعنی در پاییز سال  96نمره
استان  6.4و جزو چند استان آخر کشور بود اما در پاییز
سال گذشته با نمره  5.51در میان  31استان جایگاه دوم
را داشت.وی این رشد را نشان تالش مدیرانی دانست که
در فضای کسب و کار فعال بودند.
وی با اذعــان به این که فعالیت های انجام شده کافی
نیست گفت :باید به سمتی حرکت کنیم که همه فعالیت
ها و کارها به صورت الکترونیکی و سامانه ای انجام شود
زیرا اگر زمان دریافت مجوزها و استعالم ها برای سرمایه
گذار کوتاه تر شود به طور حتم سرمایه گذاران بیشتری
راغب به سرمایه گذاری در خراسان جنوبی خواهند شد.

▪بسترها فراهم شود

به گزارش «خراسان»  11اردیبهشت ماه امسال نیز مدیر
کل اطالعات خراسان جنوبی به ظرفیت های مهم استان
در حــوزه های مختلف اشــاره کرد و گفت :در خراسان
جنوبی با دو ظرفیت بسیار مهم و بزرگ و دو سرمایه عظیم
روبه رو هستیم .سرمایه اول نیروی انسانی خالق ،خوش
فکر ،متفکر و دارای هوش باال و سخت کوش در استان
است که هم ارزشی ،هم مهربان و هم والیت مدار هستند
و از طیف ها و گروه های مختلف و با وحدت در کنار هم
زندگی می کنند .به گفته «فاضل» سرمایه دوم ،برکات
مادی و معدنی و ظرفیت های خدادادی این استان پهناور
است که بر این اساس شاید بتوان مهم ترین موارد قابل
پیگیری استان را سرمایه گذاری خارجی ،حوزه پر اهمیت
گردشگری ،معادن و با ابــراز تاسف وجــود بوروکراسی
های اداری در بخش هایی از این استان دانست .به عقیده
وی باید با رعایت جوانب مختلف و بررسی های ضروری،
بسترهای الزم برای سرمایه گذاری خارجی در استان
فراهم شود .عالوه بر این بخشی از علل نبود سرمایه گذاری
در استان ،تحریم ها و محدودیت هایی چون برقرار نشدن
روابط بانکی استاندارد بین بانک های ایران با دیگر بانک
های دنیاست و نبود حفاظت قانونی برای شرکت های
خارجی فعال در ایران که ناشی از عضو نبودن کشورمان
در سازمان تجارت است بر این موضوع صحه می گذارد.
وی افزود :از سوی دیگر ،نبود قوانین محرمانگی تجارت
که سبب محافظت از اطالعات محرمانه سرمایه گذاران
در کشور می شود و عالوه بر آن وجود بوروکراسی پیچیده
و قوانین دست و پا گیر برای سرمایه گذاری خارجی و فساد
اداری هم موجب کاهش سرمایه گذاری در داخل کشور
شده است .برخی از این مشکالت در خراسان جنوبی نیز
وجود دارد و موجب شده است استان نتواند از ظرفیت
های مهم خود استفاده درستی داشته باشد .وی با بیان
این که کمک به تسهیل سرمایه گذاری خارجی می تواند
نقش مهمی در توسعه استان داشته باشد افزود :ایجاد
امنیت اقتصادی با کمک مردم و حضور مجموعه اطالعاتی
استان در کنار مردم و مدیران ،می تواند به جذب سرمایه
گذار خارجی در خراسان جنوبی کمک کند.وی اظهار
کرد :کل مبلغ سرمایه گــذاری شده خارجی مصوب در
استان از سال  1385تا  734/7 ، 1396میلیون دالر
و مبلغ سرمایه گذاری خارجی جذب شده در استان در
همین بازه زمانی  65/3میلیون دالر بود که این آمار کمی
تأمل برانگیز است.

وی خاطرنشان کرد :اگر به این سمت و سو حرکت شود که
برای همه دستگاه های مرتبط در کسب و کار یک پنجره
واحد به منظور دریافت استعالم ها و دیگر خدمات تعریف
شود ،همان طور که در بسیاری از کشورها این اتفاق افتاده
است به طور حتم می توان گام های مثبتی برای ایجاد
فضای کسب و کار در استان و کشور برداشت.
وی با اشاره به کارهای خوبی که در این زمینه شروع شده
است ابــراز امــیــدواری کرد با همراهی و همکاری همه
دستگاه ها بتوان گام های خوبی در این حوزه برداشت.
به عالوه الزم است از تجربیات کشورهای موفقی مانند
گرجستان و سنگاپور که پــروژه اصالحی در این زمینه
را شروع کردند و با مدیریت صحیح توانستند در مسیر
درستی قرار گیرند ،بهره برد.
وی با اشاره به پیش بینی های قانون گذار برای دست
یابی کشور به جایگاه جهانی در سال  1400گفت :ایران
در بین  189کشور جایگاه  124را دارد که به هیچ وجه
مطلوب نظامی مانند جمهوری اسالمی ایران نیست و باید
در افق  1400به جایگاه  100دست یابد و این امکان پذیر
نیست مگر با اصالح قوانین و بهبود فضای کسب و کار .وی
دستیابی به شرایط مطلوب در فضای کسب و کار را به
دونده هایی تشبیه کرد که در حال دویدن هستند و فردی
در این مسابقه موفق است که تالش بیشتری داشته باشد
و به طور قطع الزم است ایران تالش هایش را صد چندان
کند تا بتواند به جایگاه واقعی خود در جهان دست یابد .به
گفته وی مجموعه نظام باید تالش شان را بیشتر کنند تا
به اهدافی که قانون گذار برای ایران تا پایان برنامه ششم
تعریف کرده است ،دست یابیم.
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نویسنده "جهان نمایش و اراده است" -اسب تندرو - 6پسر
مازندرانی-بندریدرفرانسه-بیهوده-واحدیبرایاندازه
گیری حجم - 7با صداقت  -کتابی نوشته ماکسیم گورکی
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- 3قویونیرومند-گرداگرد- 4تکراریکحرف-واحدپول
بنگالدش  -خون را در بدن به گردش در می آورد  - 5نوعی
كاردنوكتیز-سورهبنیاسرائیل- 6معادلفارسیامکان-
واگذاركردن- 7ربالنوعآفتاب-بسیاربخشنده- 8بدنبی
سر!-برجكجایتالیا-بویرطوبت-9انتخابمحلقرارگرفتن

هنرپیشههاووسایلدرصحنه-نیكویی- 10لباسنو-داخلی
- 11مجمعالجزایریدرمشرقاسترالیا-ناشنوا- 12قصدو
آهنگ-پایتختكشورنامیبیا- 13مزهخرمالو-خاك-قیمت
بــازاری  - 14باز شکاری مناطق سردسیر  -پرنده ای آبزی با
منقار دراز - 15شهری در مازندران -دارای اندازه قابل قبول
-16راستودرست-پیشوا-17رشد-ازاعیادهندوهادراوایل
فصلبهار-معاونهیتلر- 18کنایهازفرزند-ستایش،وصف
-19نخستینفلزیکهکشفشد-رمانینوشتهبزرگعلوی20
-رهبرحزبنازی-وسیلهایبرایپهنكردنبتونهرویدیوار.
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