اشکالازقانوناستوگرنه
مامردمقانونمندرفتارمیکنیم!
حسین ثنایینژراد
صفحه 4

یادداشت

روشهای تامین مالی کسب و کارها
در ایران و موانع پیش روی آن
حسین محمدی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

رونق اقتصادی هر کشوری مستقیم و غیر مستقیم وابسته به
رونق اقتصادی کسب و کارها است .از این رو تالش مسئوالن
هر کشور برای ایجاد تحرک ،پویایی و رونق در کسب و کارها
میتواند مستقیما روی رشد اقتصادی کشور ،کاهش بیکاری و
کنترل سطح قیمتها اثرگذار باشد .برای ایجاد پویایی در کسب
و کارها باید تا حد امکان تالش کرد موانع پیش روی کسب و
کارها از جمله مقررات دســت و پاگیر ،مشکالت مالی و نظایر
آن کاهش یابد.
تامین مالی مناسب کسب و کارها از جمله راهکارهایی است
که میتواند موجب ایجاد انگیزههای کارآفرینی و گسترش کسب
و کارها در کشور شود .تامین مالی کسب و کارها در شرایطی
میتواند موجب رونق کســب و کارها شــود که ضمن ایجاد
حاشــیه سود مناسب برای کسب و کارها ،درگیریها و موانع
قبل و بعد از تامین مالی تا حد امکان کاهش یابد و بنگاههای
تامین مالی کننده اجازه بدهند کسب و کارها حداکثر تالش
خود را برای بهرهبرداری بهینه از منابع مختلف از جمله منابع
مالی به انجام رسانند.
منابع مختلفی در کشورهای مختلف توسعهیافته و در حال
توسعه برای تامین مالی کسب و کارها وجود داشته و دارد که
بســته به حجم کسب و کار تا حدودی متفاوت است .در یک
تقسیمبندی کلی اگر بتوان کسب و کارها را به کوچک ،متوسط
و بزرگ تقسیم کرد ،بدیهی است که منابع تامین مالی در هر
کدام از کســب و کارها بسته به اندازه واحد اقتصادی یکسان
نخواهد بود .در حالی که کســب و کارهای بزرگ میتوانند از
منابعی مثل تامین مالی خارجی و فروش ســهام بهرهبرداری
کنند ،کسب و کارهای کوچکتر امکانی برای حضور در بازارهای
مالی نداشته و بیشتر بر منابع داخلی و یا منابع محدود بانکی
متمرکز میشوند.
ادامه در صفحه 2
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دلیل افت قیمت زعفران چیست؟

دنیای اقتصاد راهها و موانع اخذ اعتبار
بوکار را بررسی میکند
برای انجام کس 

معادلةنامساویتولیدوفروش

معضلیبهنام
تأمینمالی

صفحه 4

دنیای اقتصاد -شاید بتوان اخذ اعتبار را یکی از مهمترین و البته سختترین
مراحل انجام یک کســب و کار در ایران لقــب داد ،مرحلهای که روشهای
گوناگونی میتواند داشــته باشــد اما معموال با تقاضای دریافت تسهیالت از
بانکها همراه است و دســتیابی به منابع مالی خصوصا از طریق نظام بانکی
یکی از عمدهترین مشــکالت حال حاضر بخش واقعی اقتصاد کشور است .در
سالهای اخیر خبرهایی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل
مشکالت مالی از شهرهای مختلف کشــور و به ویژه خراسان رضوی شنیده
میشد .مشکالت مالی و بانکی و نبود سرمایه در گردش دلیل اصلی توقف در
تولید این مجموعه است .در واقع نرخ باالی سود تسهیالت بانکی را میتوان
یکی ازمهمترین مشکالت در استفاده از تسهیالت در استان خواند ،معضلی
که در کنار جرایم بانکی ،گاه مبلغ پرداختی وامها را پس از چند ســال به دو تا
دو و نیم برابر مبلغ واقعی میرساند و این موضوع برای تولیدکنندگانی که در
سالهای اخیر با تحریمهای مختلف از جمله عدم فروش مواد اولیه ،تجهیزات
و ماشینآالت به ایران تا نخریدن محصوالت ایران ازسوی بسیاری از کشورها
مواجه بودند و چرخ تولید و فروش محصول و رسیدن به سود برای آنها به سختی
میچرخید ،مشــکالت زیادی را به دنبال داشت تا جایی که به ورشکستگی،
تعطیلی و یا در خ وشبینانهترین حالت به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو
ختم میشد.
صفحه 3

عکس :نیما نجفزاده/تسنیم

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ضمیمه استانهای خراسـان

در دیدار سفیر ارمنستان در ایران با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد

در جلسه کارگروه توسعه صادرات ،اولویتهای خراسان رضوی اعالم شد

مدیرعامل پدیده:

صفحه 4

صفحه 2

صفحه 2

روابطسیاسیکلیدبهبودروابطاقتصادی

توسعهصادراتبهکشورهایآفریقایی

آغازبرداشتزعفراناز 9500هکتاراراضیجنوبخراسانرضوی

دنیای اقتصاد -مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت:
برداشت زعفران از سطح  9هزار و  500هکتار اراضی
زراعی شهرســتانهای گناباد ،بجستان و خواف در
جنوب استان خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش ایرنا ،علیرضا حسینزاده افزود 3500 :هکتار از
اراضی شهرســتان گناباد در سال جاری به کشت زعفران
اختصاص داشــت .وی با اشاره به آبیاری  40هکتار از این

مزارع با تانکر سیار اظهار کرد :استمرار خشکسالی و کمبود
منابع آب مانع توسعه مزارع زعفران در گناباد شده بطوری
که سطح زیر کشت این محصول امسال هم مانند پارسال
در سطح  3500هکتار باقی ماند.
حسینزاده میزان برداشت زعفران تولیدی در شهرستان
گناباد طی سال گذشته را  9تن ذکر کرد و گفت :پیشبینی
میشود سال جاری هم همین مقدار زعفران از مزارع این
شهرستان برداشت شود.
مدیر جهاد کشــاورزی خواف هم گفت :سطح زیر کشت
زعفران در این شهرســتان با  20درصد افزایش نسبت به
پارسال به چهار هزار هکتار افزایش یافت.
رحمان دادپور به آبیاری  40هکتار از مزارع زعفران خواف با
تانکر اشاره کرد و افزود :با توجه به افزایش سطح زیر کشت
پیشبینی میشود برداشت زعفران در این شهرستان در سال
جاری به حدود  16تن افزایش یابد .وی اظهار کرد :ســال

گذشته حدود  15تن زعفران از مزارع خواف برداشت شد.
مدیر جهاد کشاورزی بجستان نیز از آغاز برداشت زعفران در
مناطق سردسیر و کوهپایه این شهرستان خبر داد و گفت:
 2هزار و  200هکتار از مزارع این شهرستان در سالجاری
زیر کشت این محصول رفت.
رمضانعلی قاســمی افزود 800 :هکتار مزارع زعفران این
شهرستان در سال زراعی جاری با کمبود آب مواجه بود که
کشاورزان را با مشکالت بسیار روبرو کرد.
وی اظهار کرد :سال گذشته حدود هفت تن زعفران از اراضی
شهرستان بجستان برداشت شد و در سالجاری نیز با توجه به
وضعیت موجود پیش بینی می شود برداشت این محصول
به چهار هزار و  500تن کاهش یابد .در مجموع  56هزار و
 500بهره بردار بخش کشاورزی در  48هزار و  326هکتار
از اراضی و باغات شهرستانهای گناباد ،خواف و بجستان در
جنوب استان خراسان رضوی فعالیت دارند.

افزایش 100درصدیتولیدچغندرقنددرمزارعجغتای

دنیای اقتصاد -مدیر جهاد کشاورزی جغتای گفت:
در سال جاری  120هزار تن چغندر قند از مزارع این

شهرستان برداشت شد که نسبت به سال گذشته 100
درصد افزایش دارد.
مهدی دســتورانی افزود 2 :هزار و  500هکتار از مزارع
جغتای زیر کشــت چغندرقند رفت که نسبت به سال
گذشــته حدود هزار هکتار افزایش داشــت .وی اظهار
کرد :میانگین برداشت چغندر قند از هر هکتار در این
شهرستان  48تن است که به کارخانههای قند جوین و
شیروان تحویل داده میشود.
وی گفــت :با توجه به کشــت  2ردیفــه و همچنین
بارندگیهای مناسب در اوایل کشت ،مزارع از تراکم باال

و مناسبتری نسبت به سال قبل برخوردار است بطوری
که عملکرد هر هکتار نسبت به مدت مشابه ،چهار تن
افزایش داشت.
دستورانی با بیان اینکه اقلیم این منطقه سازگار با کشت
چغندرقند اســت ،افزود :کنترل علفهای هرز ،افزایش
مواد آلی خاک و ایجاد تناوب در کشت از مزایای کشت
این محصول است .شهرستان جغتای دارای  52روستا با
 25هزار هکتار اراضی باغی است و  9هزار بهرهبردار در
بخشهای کشاورزی ،باغداری و دامداری این شهرستان
فعال هستند.

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

بسیاریازمدارساستانحتییکزمینورزشیندارند

دنیای اقتصاد-معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل
آموزش و پرورش استان با بیان اینکه ما فضای ورزشی
برای دانش آموزان و مخصوصا برای دانش آموزان
دختر نداریم ،گفت :مدارسی هم نداریم که در کنار
آنها سالن ورزشی وجود داشته باشد و مدارس بتوانند
از آنها استفاده کنند و خیلی از مدارس ما حتی یک
زمین ورزشی هم ندارند.
به گزارش ایسنا ،جواد پورجاهد بیان کرد :بسیاری از سالنهای
ورزشی سازمانهایی همچون شهرداری ،اداره کل ورزش و
جوانان و...صبحها خالی هستند یا اگر خالی نیستند به بخش
خصوصی داده شدهاند؛ در صورتی که قانون اساسی گفته
ورزش رایگان ،همانطور که گفته آموزش و پرورش رایگان.
واگذاری این ســالنها به بخش خصوصی به سمت تجارت
میرود .ما ازشهرداری ،تربیت بدنی کارگران ،آستان قدس،
اداره کل ورزش و جوانان و سپاه تقاضا داریم سالنهایی را
که امکان دارد در ظهر و بعدازظهر در اختیار ما قرار دهند که
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هنگام آلودگی هوا و حتی در زمانهایی غیر از آلودگی ،دانش
آموزان بتوانند از آنها استفاده کنند ،مخصوصا دانش آموزان
دختر که ورزش کردن آنها در حیاط مدرســه مالحظاتی
دارد .ورزش کردن دختران در سالنهای ورزشی مشکالت
آنها را کاهش میدهد.
وی تصریح کرد :در اطراف اکثر مدارس ما سالنهای ورزشی
مربوط به اداره کل ورزش و جوانان ،شهردای و سپاه وجود
دارد که اگر این ســالنها در اختیار ما قرار بگیرند وضعیت
خیلی بهتری پیدا خواهیم کرد.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش
استان در خصوص اینکه چرا در هنگام آلودگی هوا مدارس
مشهد تعطیل نمیشوند ،عنوان کرد :در شهر تهران از یک
روز قبل آلودگی هوا پیشبینی میشود و اگر آلودگی بسیار
شدید باشد منجر به تشکیل ستاد بحران در استانداری
میشــود و نسبت به تعطیلی مدارس اقدام میکنند .ما
در مشهد امکان پیشبینی آلودگی هوا را نداریم و مرکز

پاالیش آالیندهها هر روز ساعت  7تا  8صبح آلودگی هوا
را به ما اعالم میکند در حالی که آن موقع مدارس فعالیت
خود را آغاز کردهاند.
پورجاهد ادامه داد :اعالم تعطیلی مدارس برای آلودگی هوا
منوط به این است که از یک روز قبل خبر داشته باشیم که
آلودگی هوا چه میزان است تا بر اساس آن ستاد بحران
تشکیل شود و نسبت به تعطیلی مدارس اقدام کنیم.
وی اظهار کرد :ما میزان آلودگی هوا را به روسای ادارات
آموزش و پرورش اعــام میکنیم و آنها هم به مدیران
مدارس اعالم میکنند .شــبکهای را تشکیل دادهایم و
دستورالعملی هم ابالغ کردهایم؛ به طور مثال در روزهای
آلوده برای زنگ ورزش باید از سالنهای سرپوشیده استفاده
شــود و فعالیتهای هوازی کاهش یابد .دوسال است این
بخشــنامه را به مدیران مــدارس ابالغ کردیم و آنها هم
آماده هستند و به محض اعالم آلودگی هوا اقدامات الزم
را انجام میدهند.

قراردادکنسرسیومبانکیپدیدهامضامیشود

دوشنبه  15آبان ماه 1396

خبر
یادداشت

روشهای تامین مالی کسب و کارها
در ایران و موانع پیش روی آن
حسین محمدی*

2

سال پانزدهم شماره 4187

در جلسه کارگروه توسعه صادرات ،اولویتهای خراسان رضوی اعالم شد

توسعه صادرات به کشورهای آفریقایی

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی گفت :برای
تحقق اهداف صادراتی ،امسال توسعه صادرات به
کشورهای آفریقایی را در اولویت برنامههای صادراتی
خراسان رضوی قرار دادهایم.

ادامه از صفحه اول
بــه طور کلی برخی از عمدهترین منابع مالی در
تمامی کسب و کارها به قرار زیر است:
 -1تامین مالــی خانوادگی و یا تامین مالی
از آشنایان (استقراض) :سادهترین روش تامین
مالی اســت که از پسانداز خانوادگی و یا آشنایان
برای راهاندازی و یا رفع مشکالت کسب و کار بهره
میگیرد و معموال کم هزینهترین روش تامین مالی
اســت .بدیهی است علیرغم مزیتهای متعدد این
روش ،محدود بودن منابع مالی آشنایان ،گسترش
فضای بــی اعتمادی در جامعه ،هزینههای فرصت
منابع مالی مثل ســودهای بانکــی و نظایر آن به
شدت این روش تامین مالی را محدود کرده و فقط
در کسب و کارهای کوچک مقیاس آنرا امکانپذیر
میسازد.
 -2تامین مالی به صورت تعاونی :در این روش
افراد عالقمند در یک حوزه با مشــارکت یکدیگر و
با سرمایهگذاری مشترک ،کار تامین مالی کسب و
کارها را انجام میدهند که معموال روش مناســبی
است ولی مستلزم وجود شرکتهای تعاونی قدرتمند
و موثر در اقتصاد است.
 -3تامین مالی از صندوقهای قرضالحسنه:
یکی از مزیتهــای این صندوقهــا نرخهای بهره
مناسب است ولی بازهم محدودیت منابع مالی در
این صندوقها دامنه کســب و کارها را به کسب و
کارهای کوچک محدود میسازد.
 -4تامین مالی از بانکها و موسسات اعتباری:
شــاید رایجترین منبع تامین مالی برای کســب و
کارهــای کوچک و متوســط در ایران تامین مالی
از بانکهای تجاری و موسســات اعتباری باشــد
که نرخهای ســود بانکی باال که در سالهای اخیر
به باالی  25درصد نیز رســید ،مشکالت جدی را
برای کسب و کارها ایجاد کرد .نرخهای بهره باال به
همراه شرایط ضمانت و اعتبارگیری سنگین از جمله
محدودیتهای اصلی این روش در ایران به شــمار
میآید که هنوز حاکمیت نتوانسته است برای رفع
آن چارهاندیشی کند.
 -5تامین مالی از طریق فروش سهام :این روش
بیشتر در مورد شرکتهای سهامی مطرح میشود و
چنانچه شرکت اعتبار و سابقه خوبی در این زمینه
داشته باشد میتواند یکی از راههای مناسب تامین
مالی محســوب شــود .عالوه بر این در شرکتهای
سهامی ،سود ســهام توزیع نشده نیز میتواند یکی
دیگر از منابع تامین مالی محسوب شود.
 -6تامین مالی از طریق مشارکتهای دولتی:
معموال دولتها برای راهاندازی کســب و کارهای
خاص و یا اســتارتاپها ،منابعی را با کارمزد اندک
اختصاص میدهند و در صورت داشتن شرایط الزم
میتوان از این منابع برای راهاندازی کســب و کار
بهره جســت .استفاده از این منابع مستلزم داشتن
شــرایط خاصی است از جمله داشتن یک کسب و
کار خالقانه و نظایر آن.
 -7تامین مالی از طریق کمکهای خارجی
و فاینانس :در مواردی که کســب و کارها بزرگ
مقیاس بوده و نیاز به منابع مالی نسبتا باالیی برای
راهاندازی کسب و کار وجود داشته باشد ،پس از طی
یکسری مراحل قانونی و اداری میتوان روی فاینانس
از منابع مالی خارجی نیز حساب کرد .نرخهای بهره
این منابع معمــوال از منابع مالی بانکهای داخلی
کمتر است ولی نیازمند ارتباطات گستردهتر و جلب
شرکای عالقمند و رفع موانع قانونی و حقوقی است.
الزم به ذکر است که کسب و کارها معموال چهار
دوره شروع ،رشــد ،بلوغ و افول را طی میکنند و
تامین مالــی کنندگان به این مراحل توجه زیادی
دارند .معموال در مرحله شروع کسب و کار ،ریسک
بیشتر اســت ولی در مراحل رشد و بلوغ ،ریسک
تامین مالی کمتر خواهد بود .در نهایت به نظر میرسد
با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران ،تامین مالی کسب و
کارها بیشتر به منابع بانکی و موسسات اعتباری وابسته
شده است که آن هم به دلیل مشکالت مختلف از جمله
ســختیهای دریافت و بازپرداخــت اعتبارات ،نرخهای
بهره بــاالی بانکی ،رکود موجود در کســب و کارها و
هزینه فرصت منابع مالی ،به دشــواریهای کسب و کار
اضافه میکند و این مسیر را دشوارتر از همیشه ساخته
است .استفاده از طرحهای جدید و تشویقی برای تامین
مالی کســب و کارها مخصوصا کسب و کارهای کوچک
در مناطــق کمتر توســعه یافته با کمــک روشهایی
مثل ایجاد تعاونیهــای کوچک و حمایت مالی از آنها،
توانمندسازی اتحادیهها ،ایجاد انگیزههای کارآفرینی و
توسعه کســب و کار و نظایر آن میتواند در این زمینه
راهگشا باشد.
*دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اخبار خراسان شمالی و جنوبی

علیرضا رشیدیان در جلســه کارگروه توسعه صادرات
استان ،توســعه صدور خدمات فنی و مهندسی ،مصالح
ساختمانی و لوازم خانگی را به کشورهای آفریقایی مناسب
توصیف کرد و افزود :همچنین با توجه به شرایط سوریه و
عراق باید صدور خدمات فنی و مهندسی به آن کشورها
مورد بازنگری قرار گرفته و افزایش یابد.
وی افزود :در برخی کشورهای هدف صادراتی در آسیای
میانه شاهد رشد صادرات بودیم که این رشد در قزاقستان
 33درصد بوده است.
رشیدیان با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه اختصاصی
کاالی ایران در تاتارستان ،بیان کرد :هدف این نمایشگاه،
ورود به بازارهای روسیه و بارانداز کاالیی این استان است،
ضرورت دارد در کنار نمایشــگاه اختصاصی کاالی ایرانی
در تاتارســتان نمایشگاه غذای حالل نیز برپا شود و مواد
غذایی متناســب با نیاز بازار با بستهبندی مطلوب در آن
به نمایش درآید.
 6zصادرکننده خراسانی در جمع نمونههای کشوری
به گزارش ایرنا ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :امسال از  50واحد صادرکننده که
در کل کشــور از سوی سازمان توســعه تجارت ایران به
عنوان صادرکنندگان نمونه انتخاب شدند  6واحد مربوط
به این استان بودند.
راضیه علیرضایی افزود :این واحدها در رستههای نساجی،
صنایع معدنی ،زعفران ،مصالح ساختمانی فعالیت میکنند.
وی به رشد صادرات کاال در خراسان رضوی نیز اشاره و بیان
کرد :میزان صادرات کاال از گمرکات و بازارچههای مرزی
استان ظرف  6ماه نخست امسال یک میلیون و  36هزار
تن به ارزش  844میلیون دالر بود که در مقایسه با مدت
مشابه پارسال در وزن پنج دهم درصد کاهش اما در ارزش
 10درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
ادامه داد :همچنین در  6ماه نخســت امســال ترانزیت
خارجی استان در مبدا و مقصد یک میلیون و  529هزار
تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  21درصد
بیشتر شده است.
وی گفت :جهتگیری امسال خراسان رضوی در بخش

صادرات در تغییر اهداف صادراتی در میان کشورهای آسیای
میانه ،قزاقستان بود زیرا این کشور از توان مالی مناسبی
برخوردار است .جمهوری تاتارستان نیز به عنوان یک هدف
صادراتی برای ورود به بازار روسیه انتخاب شد و هنگ کنگ
هم به جمع خریداران محصوالت خراسان رضوی اضافه شد
و صادرات به این کشور به سرعت در حال افزایش است.
علیرضایــی به کاهش صادرات کاال به ترکمنســتان و
تاجیکســتان اشــاره و بیان کرد :هدف اصلی استان در
برنامههای صادراتی خود ،این نبود که بازار این دو کشور

امسال از  50واحد صادرکننده که در کل کشور
از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان صادرکنندگان نمونه انتخاب شدند
 6واحد مربوط به این استان بودند
را از دست بدهد بلکه هدف حفظ این بازارها و گسترش
روابط تجاری از طریق آنها با دیگر کشورهای آسیای میانه
بوده است .مشکل اساسی در بخش توسعه صادرات استان
مدیریت بازارهای صادراتی دارای اولویت در آسیای میانه
شامل ارمنستان ،تاتارستان و گرجستان است.
وی افزود :از سوی دیگر سهم افغانستان در بازار صادرات
خراســان رضوی در حال افزایش است و باید بازنگری در
رویه صادرات به آن کشور به ویژه در روشها و دیدگاهها
انجام گیرد .بر اساس رشد  10درصدی در ارزش صادرات
کاال از استان در  6ماه امسال میتوان اهداف صادراتی را تا
پایان سال و دستیابی به یک میلیارد و  805میلیون دالر

سپردهگذارانموسسهالزهرا(س)هم
پشتدروصولمطالبات

دنیای اقتصاد -دهها نفر از سپردهگذاران
موسســه منحله الزهرا (س) که در قالب
موسسه کاسپین ســاماندهی شده روز
یکشنبه با حضور در مقابل یکی از شعب
این موسســه در مشهد خواستار دریافت
مطالبات خود شدند.
به گزارش ایرنا ،یکی از سپردهگذاران موسسه
الزهرا (س) گفت :چند ماه اســت که دفترچه
کاسپین گرفتهایم و سه ماه است که سود پول را
یکنند.
به حساب ما میریزند اما پول پرداخت نم 
جــواد فیروزمنــش افــزود :چــرا فقط به
سپردهگذاران فرشتگان پول پرداخت میکنند
در حالی که موسسه فرشتگان آخرین موسسهای
بود که در موسســه کاســپین ادغام شد .وی
اظهار کرد :سپردهگذاران موسسه الزهرا (س)
هیچ پولی دریافت نکردهاند در حالی که شعب
مختلف شهر در حال پول دادن به سهامداران
موسسه فرشتگان هستند.
یکی دیگر از ســپرده گذاران نسبت به آنچه
اعمال تبعیض در پرداختها دانست انتقاد کرد و
گفت :به جای اینکه نیروی انتظامی با ما برخورد
کند باید مســئوالن این شعبه را که هم اکنون
تعطیل است وادار به پاسخگویی کند.
یکی از ســپردهگذاران که پیــش از این در
موسسه فرشــتگان ســپردهگذاری کرده بود
نیز گفت :موسســه کاســپین در مشهد تنها
به مشــتریان موسســه منحله فرشتگان پول

صادرات کاال را محقق کرد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
گفت :اعزام  9هیات تجاری در سال جاری به کشورهای
هند ،تایلند ،ماداگاسکار ،تاتارستان ،هنگ کنگ ،روسیه،
ویتنام ،ارمنستان و تاجیکستان ،برگزاری میزهای کشورها
در عراق ،ترکیه و ارمنستان ،برگزاری میزهای کاالیی برای
زعفــران ،تخم مرغ و صنایع غذایی و برگزاری همایش و
دورههای آموزشی برای صادرات به کشورهای تایلند ،ویتنام
و اندونزی از برنامه توسعه صادرات در سال جاری است.

پرداخت میکند که البته به این شیوه پرداخت
معترضیم.
نیما داوودی افزود :پرداختها در مشهد از روز
پنجشــنبه آغاز شده اما سودهای حسابهای ما
را در مــدت حدود  6ماه قبل در نظر نگرفته و
 10درصد از پول را نیز بلوکه میکنند و کسی
که در ابتدا  100میلیون تومان ســپرده داشته
اکنــون فقط حدود  40تا  50میلیون تومان را
میتواند برداشت کند.
وی اظهار کرد :همین پرداخت نیز با مشکالتی
از قبیل شــلوغی و ازدحام جمعیت ،مشکلدار
بودن برخی حســابهای دارای اقســاط و نوبت
گرفتــن از صبــح زود همراه اســت و شــاید
هر شــعبه نتوانــد به بیــش از  50نفر در روز
پاسخگو باشد.
از اواخر اردیبهشــت ماه امسال با اختصاص
خط اعتباری از ســوی بانــک مرکزی تعیین
تکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان
با حدود  ٥٠٠هزار ســپردهگذار آغاز شــد و تا
ســقف 2میلیارد ریال پیش رفت اما در مرداد
ماه به دســتور محاکم قضایی برخی حسابهای
کاسپین به درخواست شاکیان ،مسدود و روند
پرداخت متوقف شد.
از چنــد روز گذشــته پرداخــت مطالبات
ســپردهگذاران تعاونی منحل شده فرشتگان با
اختصاص خط اعتباری از ســوی بانک مرکزی
و رفع انسداد برخی حسابها توسط قوه قضائیه
تا ســقف  2میلیارد ریال از ســر گرفته شد و
مدیرعامل موسسه کاسپین زمان یک هفتهای
را برای این امر پیشبینی کرد.
موسســه اعتبــاری کاســپین در چارچوب
سیاستهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی و
تبدیل تعاونیهای اعتبار به موسسات از تجمیع
تعاونیهای اعتبار فرشتگان ،امید جلین گرگان،
کشاورزان مازندران ،حسنات اصفهان ،دامداران و
کشاورزان کرمانشاه ،الزهرا (س) مشهد ،بدرتوس
و پیوند از سال  1394شکل گرفته است.

وی افزود :ســه نمایشــگاه اختصاصی کاالی ایرانی با
محوریت استان خراسان رضوی تا پایان سال جاری در کابل
در تاریخ  24تا  27بهمن ماه ،در هرات در آذرماه ،در کازان
تاتارستان در تاریخ  29آذرماه تا اول دی ماه برپا میشود.
وی بیان کرد :با موافقت وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
پیگیری نمایندگان مردم در خراسان رضوی ،مقرر شد به
شرکت کنندگان در نمایشگاه تاتارستان یارانهای از سوی
دولت اختصاص یابد.
zباید از تغییر روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان
بهرهببریم
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در مشهد نیز در

نوسازی مدارس زلزله زده خراسان
شمالی ۶۰۰میلیاردریالاعتبارنیازدارد

این نشست گفت :شرایط در صادرات استان به افغانستان
رو به بهبودی اســت اما در برخی موارد بویژه حوزههای
مسئولیتی برخی سازمانها ضعیف عمل میشود که باید
یک بازنگری در روشها و دیدگاهها نسبت به تجارت با این
کشور ایجاد شود.
محمود سیادت افزود :تغییراتی در روابط اقتصادی کشور
افغانستان با پاکستان ایجاد شده که میتوان از این فرصت
به نفع توسعه روابط تجاری خراسان رضوی با افغانستان
بهــره گرفت .وی بیان کرد :ترانزیت کاال از طریق گمرک
دوغارون و ه م مرز با افغانستان دچار مشکل است و باید
در بخش ترانزیت نگاه جدیدی اتخاذ و شرایط به نفع طرف
افغانستانی تسهیل شود.
سیادت اظهار کرد :هیچ مکانیزمی برای صدور خدمات از
خراسان رضوی به کشور افغانستان وجود ندارد و باید یک
نقشــه راه مشخص و معینی در ابعاد مختلف برای صدور
خدمات به ان کشور تدوین شود.
zکاهشحجمصادراتخراسانرضویبهتاجیکستان
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان
رضــوی نیز گفت :پارســال میزان صــادرات کاال از این
استان به کشور تاجیکستان بسیار مطلوب بود اما امروز از
حجم صادرات کاال به این کشور کاسته شده که نیازمند
بررسی است.
محمد حسین روشنک با اشــاره به برنامه عملیاتی و
سیاستهای تدوین شده پیشنهادی برای توسعه صادرات
در ســال  96از ســوی بخش خصوصی گفــت :اتحادیه
صادرکنندگان خراسان رضوی و کمیسیون تجارت اتاق
بازرگانی مشهد به منظور دستیابی استان به اهداف کمی
تعیین شده در برنامه توسعه صادرات غیرنفتی در سالهای
برنامه ششم توسعه ،الزامات توسعه صادرات استان را در
قالب یک بسته پیشنهادی  24بندی در کارگروه توسعه
صادرات استان مصوب کردند.
وی بیان کرد :اهمیت و جایگاه تجارت کشور ،معافیتهای
مالیاتی ،بهبود فرآیندهای گمرکی و رویههای صادراتی،
پرداخت یارانههای صادراتی ،ایجاد فضای رقابتی مناسب،
ارائه موضوعات آموزشی ،ایجاد محیط امن برای صادرات،
ایجاد مناطــق آزاد تجاری ،حمایت از تشــکلها ،جذب
ســرمایهگذاری خارجی در این بســته پیشنهادی دیده
شده اســت .وی گفت :هم اینک مشکل صادرکنندگان
خراسان رضوی در بخش گمرک ،راه آهن و استانداردها
رفع شده است و فقط از دولت اختصاص جوایز صادراتی
را خواستار هستند.

مدیرعاملپدیده:

قراردادکنسرسیومبانکیپدیدهامضامیشود

دنیای اقتصاد -مدیرعامل شرکت
پدیده شاندیز عنوان کرد :قرارداد
ما با کنسرسیوم بانکی در دفترخانه
امضامیشودومقدمهتخصیصاعتبار
کنسرسیوم امضای این قرارداد است.
به گزارش ایسنا ،ابوالفضل انتظاری در
نشســت خبری گفت :مجموعه شرکت
پدیده شامل یک هلدینگ و  13شرکت
تخصصی اســت که دو ســایت بزرگ
عملیاتی در مشــهد و کیش دارد .پروژه
شاندیز شامل  47هکتار زمین است که
کاربریهای مختلفی دارد .بنا بر این است
طبق طرح مشــاور یک میلیون و 100
هزار متر مربــع در این عرصه بارگذاری
داشته باشــیم .در جزیره کیش نیز 44
هکتار زمین در اختیار است و بناست یک
میلیون و  200هزار متر مربع بارگذاری
تجاری و اقامتی و تفریحی در آن صورت
گیرد .انتظاری با بیان اینکه پروژه شاندیز
به لحاظ عملیاتی  55درصد پیشرفت و
پروژه کیش  11درصد پیشرف فیزیکی
داشــته ،گفت :بخشــی از این دو پروژه
مثل مجموعه رســتورانها و بازار کیش
در حال بهرهبرداری است .در شاندیز هم
مجموعههای تجاری و برخی کاربریهای
تفریحی در حال بهرهبرداری است.
مدیرعامــل شــرکت پدیده شــاندیز
تصریح کرد :خوشبختانه با حمایت ویژه
دستگاههای حاکمیتی بخشی از مجوزهای
الزم برای پروژه صادر شــده و پایان کار
مجموعه تجاری دریافت شده است .عدم
خالفی قسمتی که باید برای تعمیر آن از
کنسرسیوم اقدام کنیم نیز انجام شده است.
امروز(یکشنبه) قرارداد ما با کنسرسیوم
بانکی در دفترخانه امضا میشود.
وی خاطرنشــان کرد :بــا امضای این
قــرارداد تفویض الزم از بانک صادرات به

دنیای اقتصاد -در پی ســرقت از منزل شهید
اندرزگو در مشهد عالوه بر برخی لوازم منزل تعدادی
ازکتابهایخطیودستنوشتههایدرسیاینشهید
انقالب اسالمی به سرقت رفت.

به گزارش ایرنا ،فرزند شهید محمدعلی اندرزگو گفت:
جمعه شب گذشته  12آبان ماه جاری از طریق کلید دار
منزل از این سرقت مطلع شدیم.

نخستینکارگاهابریش مبافیدهکده
نساجیسنتیایراناحیاءشد
ایسنا -معاون صنایع دستی خراسان شمالی
گفت :در راستای احیاء و باز زندهسازی رشتههای
منسوخ شده صنایع دستی استان اولین کارگاه
ابریشم بافی روســتای روئین اسفراین(دهکده
نساجی سنتی ایران) راهاندازی شد.
علــی عابدی اعالم کرد :روســتای روئین با دارا بودن
بیشــترین بافنده و باالترین میزان تولیدات منسوجات
ســنتی به عنوان دهکده نساجی سنتی کشور مشهور
اســت که ساالنه  150هزار مترمربع حوله ،دستمال و...
تولید میکند.
وی گفــت :ابریشــم بافی یکی دیگر از منســوجات
هنرمندان روستای روئین است که از گذشته دارای سابقه
تولید بوده و از رونق خوبی برخوردار است که به مرور زمان
به دست فراموشی سپرده شده است.
عابدی افزود :اولین کارگاه ابریشــم بافی با هنرمندی
عشرت کاوه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

ورود دولت برای خرید زعفران
ازکشاورزانخراسانجنوبی

اســتان هم صورت گرفته که نخستین
تخصیص آن هم انجام میشــود و تصور
میشود اولین قسط آن تا پایان هفته واریز
شود و پیش پرداختها به پیمانکاران در
هفته آینده انجام خواهد شد .در این مرحله
حدود  90میلیارد تومان تخصیص مییابد.
zپدیده مثل بانک نیست که هر زمان
مراجعه کنید ،پول خود را بگیرید

انتظاری عنوان کرد :در حوزه سهامی
آنچه از مردم اخذ شــده ،صرف عمران
پروژه شده و این پروژه مانند بانک نیست
کــه هر زمان مراجعه کنید ،پول خود را
پس بگیرید .ما  134هزار سهامدار داریم.
اگر قرار باشد هیات مدیره را سهامداران
انتخابکنند،چگونهمیشوداینمجموعه
را جمع کرد؟ هیات مدیره فعلی موقت
اســت و هم اکنون دنبال این هســتیم
که ظرف دو هفتــه آینده  100تا 150
سهامدار بزرگ مجموعه را جمع کنیم تا
نمایندگانی برای حضور در همه جلسات
ما داشته باشند .باید همیشه این نگرش
باشــد که این هیات مدیره ستاد تدبیر
نباید همیشگی باشد .باید در هر زمانی

که میتوان کار را به سهامداران منتقل
کرد ،این اتفاق رخ دهد.
وی ادامه داد :هیــات مدیره تصمیم
گرفت برای اینکه سهامداران دچار مشکل
نشوند ،از محل سهام سهامداران اصلی این
کمبود را جبران کند .تا مقدمات اولیه این
امر فراهم نشــود ،امکان این کار نیست.
اگر وضعیت مالکیتی این مجموعه روشن
نشود و اقدامات دیگر صورت نگیرد ،کسی
برای سرمایهگذاری ورود نمیکند .گاهی
اوقات برخی حرکتهای ما خودزنی است.
اگر بخواهیم این پروژه به پویایی برسد،
نیازمند تصمیم و حمایت دستگاههای
حاکمیتی هستیم .سرمایه در بستر امنیت
و آرامش حرکت میکند و ما قاعدتا برای
اینکه بتوانیم پروژه را کامل کنیم ،نیازمند
مشارکت سرمایهگذاران هستیم.
مدیرعامل شرکت پدیده خاطرنشان
کرد :دســتگاههای حاکمیتی در مساله
پدیده ورود داشتهاند و از دیروز تاکنون
که ما درگیر قرارداد کنسرسیوم بودهایم
چند تن از مسئوالن استان نیمی از وقت
خود را در اختیار ما قرار دادهاند.

سرقتکتابهایخطیودستنوشتههایشهیداندرزگودرمشهد
حجتاالسالم سید مهدی اندرزگو افزود :عالوه بر سرقت
برخی لوازم از قبیل شیر آالت منزل ،تعدادی از کتابهای
خطی و دســت نوشتههای درسی شهید از دروس ادیب
نیشابوری نیز به سرقت رفته است .وی اظهار کرد :پیش از
این در زمینه نگهداری از این مکان که به نوعی جنبه ملی
دارد بارها به مسئولین شهری و استانی تذکر داده بودیم.
وی گفت :به توصیه رهبر معظم انقالب ،این منزل را به
همان شکل برای بازدید مردم و افراد عالقمند به این شهید

ایرنا -مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
خراسان شمالی گفت :نوسازی مدارس زلزله زده
و تعمیر آن در این استان  ۶۰۰میلیارد ریال اعتبار
نیاز دارد.
ابوالقاسم بایایی اظهار کرد :تالش داریم تا بخشی از این
اعتبارات از محل منابع استانی ،خیران و بنیاد برکت تامین
شود .وی افزود :وقوع زلزله  ۵.۷ریشتری  23اردیبهشت
ماه امسال به حدود  200باب مدرسه در شهر و روستاهای
استان خسارت وارد کرد که  33باب مدرسه نیاز به تخریب
و بازسازی و مابقی نیاز به تعمیر و مرمت پیدا کردهاند.
بابایی خاطرنشــان کرد 23 :باب مدرســه در شهر و
روستاهای شهرستان های بجنورد و  10باب مدرسه در
شهرستان مانه و سملقان باید بازسازی شوند .وی گفت:
مدیریت بحران اســتانداری تامین اعتبار برای بازسازی
یک باب مدرســه در شهر بجنورد را تعهد کرده است و
 2باب مدرسه  15کالسه نیز در شهر بجنورد با استفاده
از اعتبارات سفر رهبر معظم انقالب بازسازی میشود.
به گفته وی اعتبار بازسازی هفت باب مدرسه با مشارکت
خیران و بنیاد برکت و بازسازی پنج باب مدرسه روستایی
و شهری مانه و سملقان از اعتبارات رهبری تامین میشود.
مدیرکل نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان
شمالی درباره تامین اعتبار برای تعمیر و مرمت مدارس
خسارت دیده گفت :برای تعمیر مدارس خسارت دیده از
زلزله در شهرستان بجنورد  15میلیارد ریال و برای تعمیر
مدارس مانه و سملقان هفت میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال
اعتبار رهبری ابالغ شد که در شهرستان بجنورد تاکنون
 10میلیارد ریال برای انجام کارهای مرمت و تعمیر مدارس
هزینه شــده است .به گفته وی اکنون بازسازی  10باب
مدرسه در بجنورد آغاز و وارد مرحله عملیاتی شده است.

دســت نخورده گذاشته و زیر زمین منزل را نیز به عنوان
حسینیه آماده کرده بودیم.
اندرزگو از بازدیدهای مردم ،دانشجویان و دیگر اقشار از
این مکان خبــر داد و افزود :ما به دنبال منفعت مادی از
این مکان نیســتیم و از شهرداری مشهد و سایر نهادهای
ذیربط میخواهیم امکاناتی برای حفاظت از این منزل در
نظر بگیرند تا همگان بتوانند از این آثار ملی استفاده کنند.
قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

نیز گفت :در مرکز اســناد این بنیاد در مشهد چند نمونه
از آثار و اسناد مربوط به شهید اندرزگو نگهداری میشود
و در اولین زمان ممکن فهرستی از اسناد و آثار مربوط به
این شهید بزرگوار تهیه و ارائه خواهد شد.
قاسم ملکدار افزود :بسیاری از اسناد شهدا نزد خانوادههای
آنان یا دیگر نهادهای غیر مســئول نگهداری میشود که
امیدواریم بر اساس قانون آرشیو و نگهداری از این اسناد به
بنیاد شهید سپرده شود.

مهر -رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان
جنوبی از فعال شدن مراکز خرید زعفران در چهار
شهرستان استان خبر داد و گفت :دولت در جهت
حمایت از کشــاورزان برای خرید زعفران ورود
کرده است.
هاشــم ولیپور مطلق اظهار کرد :در راســتای ابالغ
دســتورالعمل خرید زعفران از سوی مقام عالی وزارت،
با پیگیری مداوم این ســازمان ،مراکز خرید زعفران در
استان تجهیز شد .وی با اشاره به فعال شدن این مراکز در
شهرستان های بیرجند ،قاینات و فردوس توسط سازمان
تعاون روستایی ،بیان کرد :کشاورزان میتوانند برای فروش
بدون واسطه زعفران خود از همین امروز اقدام کنند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان
اینکه اتحادیههای تعاون روستایی در شهرستانهای مذکور
آمادهاند تا نسبت به خرید زعفران نوع پوشال درجه یک
و دو اقدامات الزم را انجام دهند ،عنوان کرد :زعفران در
اتحادیههای تعاون روستایی به دو روش امانی و قطعی
خریداری میشود .ولیپور مطلق اضافه کرد :تالش کردیم
که قیمت خرید دولت به گونهای باشد که سبب افزایش
منافع کشاورزان شده و تفاوت فروش محصول کشاورزان
در بازار و اتحادیه کامال محسوس باشد.

تعهدکمیتهامدادخراسانجنوبی
برای ایجاد 2هزار و 456شغل
ایرنا  -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
خراسان جنوبی گفت :امسال تعهد اشتغال استان
 10هــزار و  233نفر بوده که از این تعداد ایجاد 2
هزار و  456شغل را کمیته امداد متعهد شده است.
رضا سلمآبادی با بیان اینکه  41درصد اشتغال جدید
در شهرستان درمیان توسط کمیته امداد ایجاد می شود،
افزود :همچنین برای اجرای هر بهتر طرح های اشتغالزایی
استان امسال  13هزار و  215بازرسی از این طرحها صورت
گرفت .وی با اشاره به اینکه در  6ماه گذشته  101طرح
اشتغالزایی با پرداخت یک میلیارد و  350میلیون تومان
تسهیالت در درمیان اجرا شد گفت :تاکنون  91درصد
برنامه اشتغال این شهرستان محقق شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد :امسال
پرداخت  16میلیارد و  433میلیون تومان تسهیالت از
محل صندوق والیت و  35میلیارد تومان از محل منابع
بانکی برای کمیته امداد مصوب شده که نسبت به سال
گذشته 122درصد رشد داشته است .وی گفت :همچنین
امسال چهار میلیارد و 600میلیون ریال تسهیالت اشتغال
برای کمیته امداد شهرستان درمیان مصوب شد.

دوشنبه  15آبان ماه 1396
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گزارش

بوکار را بررسی میکند
دنیای اقتصاد راهها و موانع اخذ اعتبار برای انجام کس 

معضلیبهنام تأمینمالی

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -شاید بتوان اخذ اعتبار را یکی از مهمترین و
البته سختترین مراحل انجام یک کسب و کار در ایران لقب داد ،مرحلهای
که روشهای گوناگونی میتواند داشته باشد اما معموال با تقاضای دریافت
تسهیالت از بانکها همراه است و دستیابی به منابع مالی خصوصا از طریق
نظام بانکی یکی از عمدهترین مشکالت حال حاضر بخش واقعی اقتصاد کشور
است .در سالهای اخیر خبرهایی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی
به دلیل مشکالت مالی از شهرهای مختلف کشور و به ویژه خراسان رضوی شنیده میشد.
مشکالت مالی و بانکی و نبود سرمایه در گردش دلیل اصلی توقف در تولید این مجموعه است.
zپرداخت  40هزار میلیارد ریال تسهیالت صنعت،
معدن و کشاورزی در استان
البته نباید فراموش کرد که توسعه خدمات مالی در ایران
به ویژه از سوی بانکها در صورتی به خوبی صورت میگیرد
که پیشنیازهای الزم مانند مسئولیتپذیری در پرداخت
به موقع تســهیالت با ســود مصوب ازسوی متقاضیان و
دریافتکنندگان وامها به خوبی صــورت بگیرد .در واقع
میتوان گفت قانونمندی بانکها در پرداخت تسهیالت و
پرهیز آنها از تمرکز بر ایجاد بخشنامههای مختلف در اجرای
قانون بانک مرکزی از یکسو و پرداخت به موقع اقساط فعاالن
اقتصادی از ســوی دیگر ،میتواند چرخه خوبی در حوزه
اخذ اعتبار ایجاد کند .آرزویی که با احساس مسئولیت دو
طرف و دلسوزی آنها برای توسعه اقتصادی ایران به خوبی
محقق خواهد شد.

باقری :بینظمی پولی در سیستم بانکی،
رفتار دولتها با بانکها ،عدم استقالل بانک
مرکزی ،عدم رعایت قانون توسط سیستم
بانکی ،نبود شفافیت و ...دست به دست
هم داده تا وضعیت تامین اعتبار پروژههای
اقتصادی به عنوان بزرگترین چالش پیش روی
فعاالن اقتصادی ارزیابی شود
طبق اعالم شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان
رضوی؛ بانکهای عضو این شورا در  6ماهه امسال ،در بخش
صنعت و معدن  27هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختهاند و
این رقم در بخش کشاورزی  13هزار میلیارد ریال بوده است.
داشتن حساب بانکی در یکی از شعب بانک تسهیالتدهنده،

خوشــنام بودن و نداشــتن چک برگشتی و بدهی معوقه
متقاضی و ارائه وثیقه لحاظ شده ازسوی مشتری را میتوان
مهمترین شروط دریافت تسهیالت دانست.
طبق گزارش سال  2015بانک جهانی ،جایگاه ايران در
شاخص اخذ اعتبار در بين  189كشور دنیا 89 ،بوده است.
برای امتیازدهی در این شاخص عوامل مختلفی مثل پوشش
و عمق اطالعات اعتباری ،مولفه های حقوقی و قانونی و...
دخیلند .اگر به رتبه های اول خاور میانه نظیر عربستان و
مصر در این شــاخص نگاه کنیم ،از نظر پوشش اطالعات
اعتباری ایران و عربستان تقریبا برابر بوده ،اما ایران از مصر در
این شاخص وضع مناسب تری دارد که درصد پوشش مصر
 20درصد بوده و این رقم برای کشورمان برابر با  46درصد
بوده اســت .در امتیاز مولفه های حقوقی هر سه کشور دو
امتیاز دارند و در این قسمت با یکدیگر برابرند اما در قسمت
عمق اطالعات اعتباری مصر و عربستان  8امتیاز داشته و
کشور ما  7امتیاز به دست آورده است و با راه اندازی سامانه
ثبت وثایق ملکی می توان تا  38پله در دنیا صعود داشت.
عالوه بر اخذ اعتبار از طریق سیستم بانکی ،راههای دیگری
برای تامین سرمایه در گردش و اعتبار برای انجام کسب و
کار در دنیــا وجود دارد که در این گزارش به برخی از این
روشها از زبان کارشناسان و امکان استفاده از آن روشها
در ایران و به ویژه استان خراسان رضوی خواهیم پرداخت.
zبانکها با روشهای خاص نرخ سود اسمی را باال میبرند
نماینده مردم نیشــابور در مجلس
شورای اســامی به دنیای اقتصاد
میگوید :اخذ اعتبار در ایران عالوه
بر بوروکراسی بســیار زیاد ،هزینه
باالیی دارد و در حقیقت تسهیالت و
پول بــرای ســرمایه در گردش و

در واقع نرخ باالی سود تسهیالت بانکی را میتوان یکی ازمهمترین مشکالت در استفاده از
تسهیالت در استان خواند ،معضلی که در کنار جرایم بانکی ،گاه مبلغ پرداختی وامها را پس از
چند سال به دو تا دو و نیم برابر مبلغ واقعی میرساند و این موضوع برای تولیدکنندگانی که
در سالهای اخیر با تحریمهای مختلف از جمله عدم فروش مواد اولیه ،تجهیزات و ماشینآالت
به ایران تا نخریدن محصوالت ایران ازسوی بسیاری از کشورها مواجه بودند و چرخ تولید و
فروش محصول و رسیدن به سود برای آنها به سختی میچرخید ،مشکالت زیادی را به دنبال
داشت تا جایی که به ورشکستگی ،تعطیلی و یا در خ وشبینانهترین حالت به کاهش ظرفیت
تولید و تعدیل نیرو ختم میشد.
نیازهای صنعت ،سود و هزینه باالیی دارد و این یکی از موانع
رشد و توسعه صنعت و اشتغالزایی در کشور ماست .در این
زمینه اقداماتی انجام شده و ما هم در مجلس بر لزوم کاهش
پلکانی نرخ بهره تاکید کردهایم اما متاسفانه هنوز هم نرخ
ســود باالست و عالوه بر آن بسیاری از بانکها با روشهای
خاص مثل تاکید بر سپرده گذاشتن قسمتی از تسهیالت،
نرخ اسمی را هم باال میبرند .نرخ سود امروز  18درصد است
اما نرخ واقعی برای دریافت کننده تسهیالت حدود  22تا
 24درصد تمام میشود.
حمید گرمابی تصریح میکند :وقتی این خالف به طور
معمول و روتین اتفاق میافتد و بانک مرکزی هم در جریان
است ،انتظارمان این است که بانک مرکزی بتواند کنترل
الزم را روی بانکها داشته باشد تا نرخ سود اعالمی به وقوع
بپیوندد .البته اگر نرخ سودهای اعالم شده بدون توجه به
واقعیت اقتصاد ما باشــد ،اجرای آن دشوار است اما به نظر
میرسد به ویژه در سالهای اخیر به واقعیت اقتصاد توجه
کافی میشود و نرخ سود با توجه به بستر اقتصادی موجود،
اعالم میشود ،بنابراین اعمال این نرخ سود و واقعی کردن
آنها چندان دشوار نخواهد بود.
نماینده مردم نیشابور در خانه ملت سرمایه گذاری خارجی
را یکــی از روشهای تامین مالی میخواند و میگوید :اگر
ســرمایهگذار خارجی برای پــروژهای اعالم آمادگی کند،
میتوان کاری مشــترک انجام داد کــه البته در صنایع و
پروژههای بزرگ این امکان وجود دارد .در شرایط پسابرجام
شــرایط فراهم است و ایران هم جذابیت کافی دارد و باید
سرمایهگذاران خارجی را ترغیب کنیم تا به کشور ورود کنند.
گرمابی یادآور میشــود :وقتی اقتصاد شرایط مناسبی
نداشــته و حال و روز خوشی ندارد ،همه عوامل دست به
دست هم میدهند و مشکل را پیچیدهتر میکنند؛ برخی
از بنگاههای تولیدی بخاطر شرایط خاص تولید در کشور،

نتوانســتهاند تعهدات خود را به بانکها عمل کنند و این
بدهیها انباشته شده و توان بانکها را گرفته است.
وی کمبــود تســهیالت و تعدد متقاضیــان را یکی از
موضوعات مشکلزا در اقتصاد ایران میخواند و میافزاید :با
ریشهیابی این موضوع میبینیم مثال کسی که تسهیالت را
در بخش صنعت دریافت میکند تا زمانی که واحد خود را
ایجاد ،تجهیز و راهاندازی کند و بتواند با فروش محصوالتش
اقســاط را بپردازد ،مســیر پرداخت تسهیالت نسبت به
کشورهای توسعه یافته برای او طوالنیتر میشود .بنابراین
همیشه تسهیالت کم و متقاضیان زیاد است .این درحالیست
که اگر برگشت تسهیالت به سرعت انجام شود ،قطعا پول با
سرعت بیشتری به چرخش درمیآید و تسهیالت بیشتری
در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
zکمبود پول سیستم بانکی ریشه در ماهیت اقتصاد
ایران دارد
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و
تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان
رضوی نیز میگویــد :تامین مالی
پروژههای اقتصــادی و فعالیتهای
عمرانی یکــی از دغدغههای جدی
حال حاضر ماست .تکالیف برنامههای
مختلف پنج ساله ،به ویژه برنامه ششم و تعیین نرخ رشد 8
درصدی نیاز به ســرمایهگذاری ساالنه  580هزار میلیارد
تومانی دارد .براساس همین برنامه حدود  50درصد از این
مبلغ باید از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه تامین شود
که با توجه به وضعیت فعلی بانکها کمی ســخت به نظر
میرسد.
محمدجــواد باقری میافزاید :کمبود پول در سیســتم
بانکی که باعث کمبود جدی در اعتباردهی به فعالیتهای
اقتصادی شده است ،دالیل متعددی دارد که برخی از آنها
ریشه در ماهیت اقتصاد ایران دارد .بینظمی پولی در سیستم
بانکی ،رفتار دولتها با بانکها ،عدم استقالل بانک مرکزی،
عدم رعایت قانون ازسوی سیستم بانکی ،نبود شفافیت و...
دست به دست هم داده تا وضعیت تامین اعتبار پروژههای
اقتصادی به عنوان بزرگتریــن چالش پیش روی فعاالن
اقتصادی ارزیابی شود.
وی یادآور میشود :اطالعات اعتباری شفاف به عنوان یکی
از شاخصهای امتیازدهی بانک جهانی است که اتاق ایران
در پی توافق با این مرجع بینالمللی برای تهیه این اطالعات
است ولی در حال حاضر چنین مرجعی در ایران وجود ندارد.
zسیاستهای جزیرهای دولت در اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی نیز میگوید:
از جمله روشهای تامین مالی که
امروز در حوزه کســب و کار وجود
دارد ،میتوان به تهاتر یا تبدیل ثروت
اشــاره کرد؛ به این صورت که افراد
داراییهــای ثابت خــود را به نوع
دیگری از ثروت یعنی آورده نقدی و سرمایهگذاری در سایر
حوزههای کسب و کار تبدیل میکنند و این تبدیل دارایی
ثابت به دارایی در جریان باعث ایجاد کسب و کار میشود.
محسن خنداندل میافزاید :روش دوم تامین منابع مالی
در حوزه کســب و کار ،خالقیت ،ابداع و افکار جدید است
که خود دارای ارزش است که میتواند با یک آورده بسیار
نازل نقدی اما فکر بلند ،باعث ایجاد کسب و کار جدید شود
و دنیا امروز نگاه ویژهای به این موضوع دارد.
وی ادامه میدهد :همچنین یکی از رایجترین روشهای
تامین مالی در کسب و کار ،تامین منابع مالی در حوزه اقتصاد
است که میتواند ازسوی افراد یا منابع مالی غیر حقیقی یا به

نرخ سود امروز  18درصد است اما نرخ واقعی برای دریافت کننده تسهیالت حدود  22تا  24درصد تمام میشود

نوعی دولتی با عنوان بانکها صورت بگیرد .در کشور ما عمده
تامین مالی از طریق سیستمهای بانکی صورت میگیرد و
سیســتم بانکی به دلیل وابستگی جدی به حوزه دولتی،
تابع قوانین و در چارچوب دستورالعملهای دولتی این کار
را انجام میدهد که این خود اصلیترین بحث چالش برانگیز
در اقتصاد ماست چون سیاستهای اقتصادی دولت جزیرهای،
غیر هماهنگ و در بسیاری از موارد غیرکارشناسی و با یک
رویکرد دولتی و نه خصوصی اســت و مشکالت عدیدهای
که امروز در حوزه کسب و کار میبینیم را به دنبال دارد.
این کارشــناس اقتصادی بــا اعتقاد بــه اینکه عمده
مشــکالت حوزه کارآفرینی و کسب و کار ما از تصمیمات
نابجا و نادرست در حوزه تامین مالی اتفاق میافتد ،تصریح
میکند :مثال در اقتصاد صنعتی که میتواند توسعه اقتصادی
گستردهای را ایجاد کند ،تامین منابع مالی از طریق سیستم
بانکی یکی از راهها است.
وی اظهار میکند :موانع کسب و کار ما در حوزه تامین
مالی به چند عامل برمیگردد؛ سیاســتهای نادرست و
غیرکارشناسی در حوزه تصمیمگیری ،ایجاد جزایر متعدد
غیر مرتبط با هم در حوزه تصمیمگیری ،ارائه بخشنامههای
کامال ناهمگون با یکدیگر در این حوزه ،نبود دستگاه نظارتی،
ایجاد رانتهای متعدد با درز اطالعات مالی به افرادی که
پیرامون قضیه قرار دارند.
خنداندل تاکید میکند :دنیا به دنبال سیســتمهای
نوینی برای تامین مالی کسب و کار رفته و یکی از روشها،
روش بانکی است .سیستم بانک خصوصی در دنیا وام  3تا
 5درصدی میدهد و ترکیه با وضعیت اقتصادی نامطلوبش،
وام  9درصــدی ،ژاپن صفر درصدی و اروپا  4درصدی به
بخش صنعت میدهند.
وی با بیان اینکه در کشــور مــا بانکها به عنوان تنها
تامینکننــده منابع مالــی معرفی شــدهاند ،میافزاید:
دســتورالعمل بانکها با توجه به شرایط صادر میشود و
به این ترتیب رقبا از صحنه خارج شــدهاند وگرنه تامین
مالی روشهای مختلفی دارد؛ مثل تامین منابع از طریق
ســرمایه خارجی که روشی بسیار مرسوم است و یا ایجاد
بازارهای خارجی که به واســطه آن ،بســیاری از کشورها
حاضر به ســرمایهگذاری و تولید در کشــوری دیگر برای
خودشان هستند.
این کارشــناس اقتصادی یادآور میشود :دستگاههای
بیمهای هم میتوانند کمک بزرگی در تامین مالی باشند
زیرا پول بزرگی از منابع مختلف در دست دارند که میتوانند
از طریق آن درآمدزایی کنند و چون هزینه مالی پرداخت
نمیکنند ،میتوانند نرخ بهره را کاهش دهند.
zبانکها با پرداخت تسهیالت ادامه حیات میدهند
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای
خراسان رضوی درباره وجود بانک
اطالعاتی تسهیالت گیرندگان ،به
دنیای اقتصاد میگوید :بانکها برای
دستیابی به سوابق افراد در پرداخت
تســهیالت و اعتبارات ،دارای بانک
اطالعاتی هستند که مدت زیادی است از آن استفاده میشود
و اطالعات الزم در آن مشخص است و براساس آن نسبت
به پرداخت تسهیالت اقدام میشود .اگر براساس اطالعات
بانک ،متقاضی بدهی قبلی داشته باشد ،تا تعیین تکلیف وام
قبلی ،نمیتواند وام جدید دریافت کند .متاسفانه بسیاری از
افراد هستند که حتی  5سال پیش وام گرفتند و هنوز اقساط
را پرداخت نکردهاند .این درحالیست که پولی که در دست
بدهکاران بانکی مانده غصبی است زیرا بانک به وکالت مردم
بیتالمال را به آنها داده است.
محمود منصوری در واکنش به این عقیده برخی مبنی

بر اینکه بانکها در پرداخت تسهیالت تعلل و سنگاندازی
میکنند ،میگوید :بانکها اگر تسهیالت ندهند امکان ادامه
حیات ندارند؛ کار پول زایش پول است ولی برخورد طرف
مقابل هم بســیار مهم است .بسیاری از مردم هستند که
مدت زیادی با بانک کار میکنند و مشکلی وجود ندارد و
در مقابل کسانی هم هستند که متاسفانه پول را میگیرند و
آن را برنمیگردانند و یا دیر میپردازند و بهانههای مختلفی
میآوردند اما حرام و حالل بودن موضوع مدنظرشان نیست.

کسی که با بانک قرارداد میبندد و خود
را مجاب به پرداخت اقساط میکند،
بار دوم و سوم به راحتی میتواند وام
دریافت کند اما برخی میگویند بانک
سنگاندازیمیکنددرحالیکهبانکها
وقتی مردم به موقع اقساط خود را
بپردازند،مشکلیندارند
و تسهیالت میدهند
وی تاکید میکند :کســی که با بانک قرارداد میبندد و
خود را مجاب به پرداخت اقساط میکند ،بار دوم و سوم به
راحتی میتواند وام دریافت کند اما برخی میگویند بانک
سنگاندازی میکند درحالیکه بانکها وقتی مردم به موقع
اقساط خود را بپردازند ،مشکلی ندارند و تسهیالت میدهند.
منصوری در پاسخ به این سوال که چرا بانکها با استفاده
از بخشنامههای داخلی ،قوانین بانک مرکزی را به طور کامل
رعایت نمیکنند ،تصریح میکند :موضوع اصلی بخشنامه
بانک مرکزی است و زمانی که به بانکها ابالغ میشود ،هر
بانک برای شعب خود در زیرمجموعه بخشنامهای صادر
میکند که در واقع معنــا و مفهومش با بخشنامه بانک
مرکزی یکسان است و بانکها در اندازهای که قدرت مانور
دارند ،میتوانند آن را کم و زیاد کنند .در واقع بانکها در حد
معمول خود میتوانند براساس سنجش نقدینگی ،مطالبات
و تسهیالتشان بخشنامه صادر کنند.

خندان دل :دستگاههای بیمهای هم
میتوانند کمک بزرگی در تامین مالی
باشند زیرا پول بزرگی از منابع مختلف
در دست دارند که میتوانند از طریق
آن درآمدزایی کنند و چون هزینه مالی
پرداختنمیکنند،میتوانندنرخبهره
را کاهش دهند
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
درباره گالیه فعاالن اقتصادی به وثایق و ضمانتهای
درخواســتی بانک برای پرداخت تســهیالت ،اظهار
میکند :ضمانت و یا وثیقه باید به نحوی اخذ شــود
که بازگشت پول برای بانک مسجل باشد و هر چقدر
در گذشته در این زمینه آسان گرفته شده ،پول بانک
دیرتر وصول شده و یا نشده است.
وی خاطرنشان میکند :ســامانه ثبت وثایق ملکی
در بانکهــا وجود دارد و هر بانکی برای خودش وثایق
گوناگون اعم از نقدی و شبه نقد مثل اوراق مشارکت،
اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار ،سفته ،غیر منقول و...
را ثبت کرده است.

تحققبند«و»تبصره 5قانونبودجهسال96
دراستانخراسانرضوی

با توجه به اینکه در بند «و» تبصره  5قانون بودجه
سال  1395مبلغ  12هزار و پانصد میلیارد تومان و در
سال  1396مبلغ  5هزار میلیارد تومان اعتبار برای
تسویه همزمان بدهیهاي اشخاص حقیقی و حقوقی
خصوصی و تعاونی بدهکار و طلبکار از دولت در نظر
گرفته شده بود ولی به دلیل مشکالتی که در طرح
وجود داشت ،بخش ناچیزی از آن محقق شد.

فعاالن اقتصادی معتقد بودند که در فرآیند صدور اوراق
تسویه خزانه مشکالتی وجود دارد که از جمله آن میتوان
زمانبر بودن فرآیند اجرا ،رفتار متفاوت دستگاه مالیاتی در
بخشودگی جرایم هنگامی که پرداخت نقدی صورت میگیرد
و زمانی که اوراق تسویه صادر میشود ،عدم در نظر گرفتن
هزینههای تنزیل اسناد خزانه و ...اشاره کرد.
لذا موضوع در ســی و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای
گفتوگوی اســتان در ســال  ،1395دوازدهمین جلسه
دبیرخانه شورا در سال  1396و چهارمین جلسه دبیرخانه
بند ب ماده  12قانون احکام دائمی توسعه در سال 1396

و در نهایت در چهلمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی استان مورخ  1396/05/05طرح و موارد
زیر مورد توافق واقع شد:
-1با توجه به قطعی بودن مالیات ابرازي ازسوی پیمانکاران
در اظهارنامه مالیاتی ،توافق و مقرر شد که مبالغ خود اظهاري
مالیاتی ازسوی پیمانکاران جزو بدهیهاي قطعی به سازمان
مالیاتی کشور و سایر دستگاههاي اجرایی لحاظ گردیده و
امکان تهاتر بدهی فراهم شود.
-2پیگیری پذیرش هزینه تنزیل اسناد خرانه اسالمی که
در فرابورس مورد معامله قرار گرفته است به عنوان هزینههای
قابل قبول مالیاتی ازســوی اداره کل امور مالیاتی استان و
شورای گفتوگوی کشور انجام شود.
-3در آییننامه اجرایی اوراق تسویه خزانه ،امکان تهاتر با
بدهیهای واحدهای پیمانکار که دولت به آنها بدهی دارند،
به سازمان تامین اجتماعی به صراحت قید شود.
-4رفتار سیستم مالیاتی درباره تسویه بدهیهای مالیاتی از
طریق پرداخت نقدی مالیات و از طریق تهاتر و صدور اوراق
تسویه به صورت یکسان باشد و در استفاده از اوراق تسویه

و تسویه بدهی مالیاتی ،جرایم مالیاتی قابل بخشش که وفق
قانون در حوزه اختیارات مدیر کل امور مالیاتی استان میباشد،
بخشودگی کل این جرایم از طریق شورای گفتوگو مورد
پیگیری قرار گیرد .این موضوع در راستای افزایش متقاضیان
استفاده از این اوراق است.
-5در مواردی که دستگاه طلبکار و بدهکار دولتی در یک
استان قرار دارند ،فرآیند اوراق تسویه خزانه تا مرحله صدور
در اســتان انجام شود و کل فرآیند اعم از بودجه استانی و
ملی به استان تفویض شود.
-6قابلیت پذیرش اسناد خزانه به عنوان وثایق(تضامین) و
قابلیت خرید دین مورد پیشنهاد قرار گیرد.
لذا با توجه به توضیحات اخیر نمایندگان ســازمان امور
اقتصادی و دارایی در استان ،میزان استفاده از این اوراق در
سال  1396با رفع برخی مشکالت نسبت به سال ،1395
حدود 700درصد رشد داشته است.
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی

ضمیمه استان های خراسـان

info@ donya-e-eqtesad.com

اشکال از قانون است وگرنه
ما مردم قانونمند رفتار میکنیم!
حسین ثنایینژاد *

تمام ارزش و اعتبار قانون به حرمت آن
است و ضمانت اجرایی آن .اگر قانونی
چنان باشد که قابلیت اجرا نداشته باشد،
یا به سادگی بتوان آن را نادیده گرفت
و یا اینکه عموم مردم آن را به رسمیت
نشناســند ،هم خــود آن قانون اجرا
نمیشود و هم باعث افت ارزش و اعتبار قانونگرایی در جامعه
می شود .برای هر کدام از موارد فوق مثالی را توضیح میدهم:
الف -قانونی که امکان اجرای آن نیست :بر اساس قانون
راهنمایی و رانندگی در محل خطکشیهای مخصوص عابر
پیاده ،حق تقدم مطلق با عابر پیاده است .حال تصور کنید
در مناطق شلوغ شهری رانندگان بخواهند این قانون را رعایت
کنند .در آن صورت باید تمام روز خیابان کامال بسته بماند،
زیرا همیشه عابری برای عبور از روی این خطکشیها وجود
دارد .بنابراین رانندگان چارهای بجز تخلف از قانون ندارند!
در واقــع باید یک چراغ راهنما در کنار این خطکشــیها
وجود داشته باشد تا با فرمان عابران فعال شود و در هنگام
شلوغی جمعیت عابران پیاده ،این چراغ راهنمایی بتواند برای
ســواره و پیاده به نوبت سبز و قرمز شود .البته در بسیاری
از کشــورها عالوه بر وجود چنین چراغ راهنمایی در محل
خطکشیهای عابر پیاده ،یک نوع خط عابر پیاده دیگر هم
بــرای خیابانهای خلوت وجود دارد که در آنجا حق تقدم
مطلق با عابر پیاده است.
ب -قانونی که به سادگی میتوان آن را نادیده گرفت:
اغلب قوانین اداری و دیوانی کشــور به سادگی قابل نادیده
گرفته شدن هستند .قوانینی مثل غیبت کارمند در محل کار،
کوتاهی در انجام وظیفه ،بی توجهی به ارباب رجوع و دهها
نمونه دیگر ،از این نوع هستند .در چنین مواردی یا مجازات
تخلف از آنها ناچیز است و یا اینکه مجریان و ناظران اجرای
قانون به درستی کارشان را انجام نمیدهند.
ج -قوانینی که گروههای قابــل توجهی آنها را به
رسمیت نمیشناسند :قانــون منع استفاده از ماهواره و
نیز قانون فیلتر کردن اینترنت در زمره این قوانین هستند.
این قوانین در نظر بســیاری قابل قبول نیستند .به همین
دلیل تقریبا مورد بی اعتنایی قرار میگیرند .بخصوص اینکه
برای مردم مطلقا قابل قبول نیســت که برخی از مدیران
کشــور و مجریان قانون ،خود به صورت علنی از ماهواره،
سایتهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی استفاده میکنند،
در حالیکه همانها برای عموم مردم ممنوع اعالم شدهاند.
بنابر مثالهایی که ارائه شد ،آحاد جامعه به صورت مداوم
و روزمره ناچار از تخلف و زیر پا گذاشــتن قوانین هستند.
بدیهی است با تکرار این تخلفات به وسیله عموم مردم ،قانون
حرمت خود را در همه صحنههای اجتماع از دست میدهد.
مسلما مردم یا از سر ناچاری و یا به دلیل ساده بودن نقض
قانون ،مدام بی قانونی میکنند ،اما متاســفانه این مسئله
چنان بغرنج شده است که حتی گاهی تن دادن به قانون،
سادگی و دست و پا چلفتی افراد قانونمدار تلقی میشود!
در چنین فضایی است که گاهی محترمترین آدمهای جامعه
هم به آسانی پارتی بازی میکنند ،رشوه میدهند و یا قوانین
دیگر را زیر پا میگذارند و یا حداقل در برابر نقض قانون به
وسیله دیگران واکنشی از خود نشان نمیدهند! همه اینها
به این خاطر اســت که به دالیل فوق نقض قانون و نادیده
گرفتــن آن برای عموم مردم یک موضوع عادی اســت و
نابهنجاری تلقی نمیشود!
بنابراین آنچه قانون گریزی را در جامعه شــایع کرده است
رفتار مردم نیست بلکه وضعیت نامناسب قوانین و شیوه اجرا
و نظارت بر اجرای آنهاست.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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دلیل افت قیمت زعفران چیست؟

دنیــای اقتصــاد ،ضحی
زردکانلو -چرا بزرگترین
تولیدکنندة زعفران در دنیا
با ساالنه  200تن صادرات،
بازار این محصــول را در
اختیــار ندارد؟بیــش از
90درصد زعفران دنیا در ایران تولید میشود اما
بازار این محصول در اختیار کشورهای دیگری
همچون اسپانیا ســت .کارشناسان دلیل این
ناکامی را عدم ثبات قیمت زعفران در بازارهای
جهانی میدانند و از عدم تناسب عرضه و تقاضا
بهعنوان یکی از دالیل مهم و اصلی عدم ثبات
قیمت یاد میکنند .این نوســان قیمت آنقدر
محسوس است که در گفتوگویی که با چهار
کارشناس زعفران داشتیم هیچکدام حداقل و
حداکثر قیمت دقیق این محصول را مانند هم
اعالم نکردند .در این گزارش که به بهانة آغاز
فصل برداشــت زعفران تدوین شده است ،به
معضالت و مشکالت هرســاله ارزشمندترین
محصول کشاورزی کشور و استان پرداختیم و
پس از طرح آنها راهکارهایی ارائه دادهشدهاست.

 zقیمتزعفران 4تا  5/5میلیونتومان
رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی خراسان
جنوبی با بیان اینکه به نسبت
توسعة ســطح زیر کشت در
کشور ما ،بازار و فرهنگ مصرف
زعفران در دنیا توســعه پیدا
نکرده و به تبع آن میزان تولید زعفران بیش از مصرف
جهانی آن است ،میگوید :همین موضوع باعث شده
که ما با افت قیمت زعفران مواجه باشیم.

احتشام  :علیرغم تالشهای
صادرکنندگان ایرانی در بازارهای
جهانی ،در بازارسازی و بازارگردانی
زعفران ،هم در داخل و هم در خارج
از کشور کوتاهی شده است ،از طرفی
هم شاهد تخلفهایی در بازار زعفران
هستیم که به این معضل دامن میزند
محسن احتشــام ،قیمت هر کیلوگرم زعفران را 4
تــا  5/5میلیون تومان اعــام و تصریح میکند :هم
صادرکنندگان و هم شورای ملی زعفران هدفشان ثبات
قیمت زعفران است .زعفران باید قیمت منصفانهای
داشــته باشد که هم برای کشاورز و هم برای مصرف
کننده مقرون به صرفه باشد ،تولید برای تولید نیست
تولید برای مصرف است.
وی با برشــمردن خواص دارویی زعفران عالوه بر
خــواص خوراکی آن ادامه میدهد :متاســفانه روی
بازارسازی زعفران و معرفی فواید این محصول کمتر
سرمایهگذاری و تبلیغ شــده است .ما نتوانستیم در
تبلیغات فواید زعفــران و تهیه محصوالت جانبی از
زعفران که موضوع بسیار مهمی است موفق عمل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
جنوبی میگوید :باوجــود تالشهای صادرکنندگان
ایرانی در بازارهای جهانی ،در بازارسازی و بازارگردانی
زعفران ،هم در داخل و هم در خارج از کشور کوتاهی
شده اســت ،از طرفی هم شاهد تخلفهایی در بازار
زعفران هستیم که به این معضل دامن میزند .وی با
بیان اینکه باید مردم را نسبت به این موضوع آگاه کرد،

ساالنه  30تا  40هزار کیلوگرم به تولید ما اضافه میشود ،اما بازار زعفران رونق خاصی پیدا نمیکند

ادامه میدهد :مثال در خیلی از رستورانها بهدلیل اینکه
مصرف کنندگان شناخت کافی از زعفران ندارند بهجای
زعفران از مواد رنگی استفاده میشود.
احتشام همچنین درباره تشــکیل بورس زعفران
در کشــور میگوید :بورس اگر درست مدیریت شود
میتواند در ثبات قیمت زعفران کمک کند .اما مشکل
بازارسازی زعفران را حل نمیکند .توسعه بازار در گرو
اجرایی کردن مفاهیم بازاریابی است .باید این بحث را
دنبال کنیم که چگونه متغیرهای اثرگذار بر تقاضای
این محصول را در سطح بازارهای جهانی اجرایی کنیم
که به ســمت برند سازی و توسعه بازار زعفران پیش
برویم .مشــکل زعفران را واحدهای صنعتی زعفران
حل میکنند.
وی با ذکر این مهم که بخش دولتی نتوانســته در
بحث بازاریابی و بازارگردانی زعفران به درستی ایفای
نقــش کند میگوید :ورود دولت به بحث زعفران اگر
با هدف کمک به کشــاورزان باشد که از افت قیمت
جلوگیری کند کار خوبی اســت .علیرغم اینکه این
بخش خصوصی اســت که توانسته برای محصوالت
کشاورزی در دنیا بازار بسازد ،ما امیدواریم اگر دولت
هم ورود کرده فقط برای ثبات بازار اقدام کند و اجازه
دهد صادرکنندگان و بخش خصوصی که این موقعیت
فعلی را ایجاد کردهاند کارشــان را انجام دهند تا یک
همافزایی مثبتی شکل گیرد.
zقیمت زعفران  4تا  5میلیون و صدهزار تومان
نایب رئیس شورای ملی زعفران
نیز قیمت هر کیلوگرم زعفران
را بین  4تا  5میلیون و صدهزار
تومان اعالم میکند و میگوید:
بر اســاس کیفیــت زعفران
قیمتها متغیر است و داللها
و واسطهها نیز در نوسان این قیمت تاثیر گذارند.
غالمرضا میری تصریح میکند :با توجه به بیبرنامگی
در اقتصاد و رکود ،افرادی در بازار این محصول اخالل
ایجاد میکنند ،در حالیکه مسیر اصلی زعفران این
است که کشــاورز محصول را به واحدهای صادراتی
و بسته بندی تحویل دهد؛ اما واسطهها زعفرانها را
میخرند و در خانههایشــان انبار میکنند که همین
موضوع باعث اختالل در بازار زعفران میشود.
میری با بیان اینکه  20ســال اســت که برای حل
مشــکالت زعفران راهکار میدهیم ولی مسیری که
تعیین میشود هرگز طی نمیشود ،خاطرنشان میکند:
ما  8سال است که «طرح جامع زعفران» را به مجلس
ارائه دادیم و مجلس هم تصویب کرده اســت ،اما این
طرح بهرغم اینکه در کمیسیون کشاورزی مجلس و
هیات دولت به تصویب رســیده اجرایی نشده است.
وی ایجــاد ثبات در بازار زعفران را در گرو توســعه،
بازارسازی و بازاریابی اعالم میکند و با بیان اینکه در

بخش داخلی ساالنه  650تن زعفران تولید میکنیم،
میگوید :از دولت میخواهیم که بانک زعفران ایجاد
کند تا صادرکننده و فروشنده زعفران را بخرد و آنرا
تحویل بانک دهد و پولش را بگیرد ،به این شکل این
زعفران ذخیره و منجر به ثبات بازار میشود .میری
ادامه میدهد :ما باید بتوانیم وارد بازارهای جدید شویم
اما متاسفانه نوسانات قیمت باعث میشود نتوانیم بازار
جدید ایجاد کنیم .وقتی ما نمیتوانم مشتری را تامین
کنیم مشتری به سراغ کشور اسپانیا میرود.
نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح میکند :ما از
ابتدای سال جاری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
معاون جهاد کشــاورزی ،نمایندگان سازمان توسعه
تجارت و سازمان صنعت ،معدن و تجارت صحبت و
مطرح کردیم برای اینکه کشاورز لطمه نبیند ،قیمتها
را پایین نیاوریم ،چراکه کاهش قیمت به جیب خریدار
خارجی میرود.
وی میگوید :ما از دولت خواســتیم تسهیالت در
اختیارمان بگذارد تا بازار را حفظ کنیم که اگر عرضه کم
شد از زعفران ذخیره استفاده و بازار را کنترل کنیم ،که
در حال حاضر دولت خودش ورود و شرکتهایی را در این
خصوص معرفی کرده که آشنایی چندانی با صادرات
ندارند ،سوال من این است که چرا این تسهیالت در
اختیار صادر کننده توانمند قرار نمیگیرد؟ ما زعفران
را تا  7میلیون و  300هزار تومان هم به دنیا فروختهایم
پس توانایی الزم در این خصوص را داریم.
zقیمت زعفران  4میلیون و دویست هزار تا
 5میلیون و صدهزار تومان
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی خراسان رضوی با
بیان اینکه تمــام محصوالت
کشــاورزی در فصل برداشت
یکسری نوساناتی دارند ،قیمت
هرکیلوگرم زعفران را بین  4میلیون و دویست هزار تا
 5میلیون و پانصد هــزار تومان اعالم میکند .علی
شریعتی مقدم معتقد است برخی از واسطهها که کار
سالم انجام میدهند برای بازار زعفران مشکلی ایجاد
نمیکنند ،او میگوید :باید افراد یا مغازهداران کوچکی
باشند که زعفران را از کشاورز گرفته و به صادرکننده
بفروشند ،لذا حضور این افراد در بازار زعفران منطقی
است .مدیرعامل شرکت نوین زعفران تصریح میکند:
البته کسانی هم هستند که زعفران را با مواد دیگری
مخلوط و در نتیجه تخلف میکنند ،همچنین گروهی
از داللها موجب افزایــش یا کاهش قیمت زعفران
میشوند که اگر حضور این افراد هدفمند نباشد قطعا
به بازار زعفران لطمه میزند.
وی با بیان اینکه امســال پیشرفت محسوسی در
صادرات زعفران شاهد نخواهیم بود ،میگوید :افزایش

صدور حکم  ۵۲نفر از شهرداران
در خراسان رضوی

صادرات باید با برنامهریزی و حمایت دولت همراه باشد
که متاسفانه این برنامه عملیاتی وجود ندارد .اگر قرار
باشد اتفاقی برای توسعه صادرات زعفران بیفتد نیاز
به یک حمایت جدی اســت چون بازارهای زعفران
متناســب با افزایش تولید رشــد نکردهاند .شریعتی
مقدم ادامه میدهد :ساالنه  30تا  40هزار کیلوگرم به
تولید ما اضافه میشود ،اما بازار زعفران رونق خاصی
پیدا نمیکند .اگر قرار باشد صادرات توسعه پیدا کند
باید عــزم و حمایت ملی اتفاق بیفتد زیرا زعفران به
عنوان پرچمدار صادرات غیر نفتی حرفهای بسیاری
برای گفتن دارد .رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
با اشاره به اینکه ما در بستهبندی محصوالت مشکلی
نداریم میگوید:ما هر بســته بندی مــورد نیاز بازار
خارجی را میتوانیم تولید کنیم ،مشکالت ما بیشتر
در بازگشــت پول به ایران و هزینههای باالی تولید و
مبادله در کشور است .ما به نقطه ای رسیدیم که حتما
باید برنامه منسجمی برای زعفران ایرانی داشته باشیم
و از سرمایهگذاریها و اقداماتی که در صنعت زعفران
شده حمایت جدی کنیم .وی با بیان اینکه بورس هر
کاالیی به عنوان زیرساخت برای سرمایه گذاری روی
یک محصول به شــفایت و ســالم سازی بازار کمک
میکند ،میگوید :در ایران بورس زعفران خیلی رونق
نگرفته چراکه ماهیت زعفران بسیار تخصصی است و
شــرکتهای بخش خصوصی هم نتوانستند در بورس
جایــی برای خود باز کنند ،که اگر این اتفاق بیفتد و
استاندارد سازی الزم انجام شود کمک شایانی به بورس
زعفران خواهد شد.

میری :ما از دولت خواستیم تسهیالت
در اختیارمان بگذارد تا بازار را حفظ
کنیم که اگر عرضه کم شد از زعفران
ذخیره استفاده و بازار را کنترل کنیم،
که در حال حاضر دولت خودش
ورود و شرکتهایی را در این خصوص
معرفی کرده که آشنایی چندانی با
صادرات ندارند
zقیمت زعفران  4میلیون و سیصد تا  5میلیون و
هفتصدهزارتومان
مسئول واحد زعفران سازمان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی
میگویــد :ســازمان جهــاد
کشــاورزی برای اینکه خیلی
قیمتها افت نکند برای خرید
زعفران وارد بازار شــده است.
رامین اسمی ،قیمت زعفران را هر کیلوگرمی بین 4
میلیون و سیصد تا  5میلیون و  700هزارتومان اعالم
میکند و میگوید :در هرمنطقهای که ارتفاعش از سطح
دریا باالتر باشد و کشاورز در پروسه تولید و برداشت
زعفران مدیریتی بهتری داشته باشد ،کیفیت زعفران
باالتر است .وی با بیان اینه چندسالی بود هرکسی که
پولی داشــت وارد بازار زعفران میشــد ،میگوید :از
آنجاییکه کشاورز احتیاج به نقدینگی داشت محصولش
را میفروخت .اسمی خاطرنشان میکند :خوشبختانه
اکنون با وجود بورس ،قیمت این محصول شفاف است
و امیدواریم ثبات بازار ایجاد شود .وی میگوید :بورس
ملی زعفران ایران از دی ماه ســال گذشته آغاز و در
یکــی دو مــاه گذشــته مــورد اســتقبال خوبی
قرار گرفته است.

در دیدار سفیر ارمنستان در ایران با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد

روابط سیاسی کلید بهبود روابط اقتصادی
عکس :ضحی زردکانلو

سفیرارمنستان:ازظرفیتهایباالیاقتصادیدوکشوراستفادهنمیشود

دنیای اقتصاد ،ورشان بزازان -سفیر ارمنستان در ایران با بیان اینکه خراسان رضوی ظرفیت اقتصادی باالیی در داخل و خارج از کشور دارد ،گفت:
روابط خوب سیاسی بین دو کشور ایران و ارمنستان مهمترین دلیل برای افزایش روابط اقتصادی و تجاری است.
آرتاشس تومانیان در دیدار با فعاالن اقتصادی و اعضای
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی خراسان
رضوی در مشهد با ذکر این موضوع که ایران و ارمنستان
در زمینه تجارت دوجانبه و ســرمایهگذاری مشترک
چیزی برای افتخار ندارند ،تصریح کرد :متاســفانه از
ظرفیتهای باالی اقتصادی دو کشور استفاده نمیشود،
اگر گاز و انرژی برق از مبادالت تجاری دو کشور حذف
شود شاید سهم هر شهروند ایرانی از این مبادالت نیم
دالر هم نباشد.
وی با اشــاره به شرایط مســاعد اقتصادی کشورش
خاطرنشــان کرد :ارمنستان با  3میلیون جمعیت در
حوزه اقتصاد از ثبات باالیی برخوردار است به طوری
که در سالهای اخیر نرخ تورم در ارمنستان از  3درصد
بیشتر نشده است.
تومانیان خطاب به فعاالن و سرمایهگذارن اقتصادی
ایران اعالم کرد :اگر برای ثبت شــرکت در ارمنستان

اقدام کنید بین  2تا  3روز کاری به نتیجه خواهید رسید.
وی ادامه داد :در زمینه کسب و کار هیچ محدودیت و
منع قانونی برای خارجیها وجود ندارد .ارمنستان دارای
جایگاه نهم در سهولت کسب و کار است.
سفیر ارمنستان در ایران با بیان اینکه ما در حوزههای
آی تی ،صنعت طال و جواهر و مواد غذایی جایگاه خوبی
داشته و حرفهای زیادی برای گفتن داریم.
وی با اشاره به عضویت ارمنستان در «اتحادیه اوراسیا»
گفت :ارمنستان قرارداد ویژه ای با  28کشور اروپایی و
نیز آمریکا ،کانادا و ژاپن دارد که طبق آن امکان ورود
کاال به آن کشورها با مالیات و عوارض نازل برایش وجود
دارد .از اینرو این امتیاز میتواند زمینهای برای کار و
سرمایهگذاری مشترک در ارمنستان باشد.
 57zمیلیون دالر ،حجم مبادالت تجاری ایران و
ارمنستان در نیمه اول سال
سرپرست اموربین الملل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن

و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت:
اصول و سیاســت خارجی ایران مبتنی بر برقراری
روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه است.
فرشــید منوچهری با بیان اینکــه حجم مبادالت
اقتصادی دو کشور در  5ماه نخست سال جاری 57
میلیون دالر بوده تصریح کرد :با توجه به توانمندی
و امکانات اقتصادی دو کشور این رقم راضی کننده
به نظر نمیرسد.
وی موانع نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی و
موانع احتمالی در بیمه و گمرک را از دالیل تضعیف
روابط اقتصادی دو کشور برشمرد و خاطرنشان کرد:
اتاق بازرگانی خراسان رضوی عالقهمندی و آمادگی
فعاالن اقتصادی اســتان را برای همکاری با کشور
ارمنستان اعالم میکند.
منوچهــری ادامه داد :خراســان بزرگ نقطه اتصال
خطوط ریلی و جاده ای با افغانســتان و کشورهای

آســیای میانه اســت و میتوانــد در زمینه صدور
محصوالت ارمنستان به آن کشورها اقدام کند.
سرپرست اموربین الملل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی خراسان رضوی در پایان گفت :احداث
خط لوله انتقال گاز از ایران به ارمنستان ،احداث دو
خط انتقال برق ،ساخت نیروگاه بادی ازسوی ایران
در ارمنســتان ،افزایش مبادالت مرزی ،لغو روادید
و اجتنــاب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشــور
را از موارد تســهیلکننده روابط اقتصادی ایران و
ارمنستان دانست.
zلزوم استفاده از ظرفیت روابط خوب با ارمنستان
رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک شــورای
شــهر مشــهد در گفتوگو با دنیای اقتصاد با بیان
اینکه برگزاری چنین جلساتی ضروری است گفت:
هر تولیدی اگر وارد بازارهای جهانی نشــود موفق
نخواهد بود.
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سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

مجتبی بهاروند تصریح کرد :برای نتیج ه بخش بودن
جلسات باید جلسات دیگری نیز برگزار کرد که در
نتیجه آن فعاالن اقتصادی ما بتوانند در بازار ارمنستان
حضور پیدا کنند.
بهاروند با بیان اینکه درحال حاضر در گردشــگری
یکطرفه با کشور ارمنستان حضوری پررنگ و از نظر
سیاسی نیز رابطه بسیار خوبی داریم خاطرنشان کرد:
اگر بتوانیم از این رابطه خوب سیاسی در رونق دادن
روابط اقتصادی دو کشور استفاده کنیم ،فرصت خوبی
ایجاد خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی
در پایان با ابراز عالقه به برگزاری جلسات بیشتری
با هیات های خارجی و با گالیه از مدیران دولتی که
برنامه سفرها را تنظیم می کنند ،خواستار اختصاص
زمان بیشتری به فعاالن اقتصادی در سفر هیات های
تجاری خارجی شد.

فــارس -مدیرکل دفتر امور شــهری و
شوراهای اســتانداری خراسان رضوی از
صدور حکم  52نفر از شهرداران این استان
خبر داد.
ســیدمجتبی علویمقدم گفت :تاکنون از
 73شــهرداری استان ،شــوراهای اسالمی 68
شهر ،نسبت به معرفی شهردار اقدام نمودهاند که  52نفر از شهرداران
احکامشان صادر و  16نفر در مرحله اخذ استعالم هستند.
وی افزود :تاکنون شــورای اسالمی  5شــهر فردی را برای تصدی
ســمت شهردار معرفی نکردهاند بنابراین تاکید میشود این شوراها تا
پایان آبانماه نسبت به این موضوع اقدام کنند.

بیشاز 1250پروژهنیمهتمامخراسانرضوی
بهاتمامرسید
ایرنا -مدیر کل دفتر فنی اســتانداری
خراســان رضوی گفت :از ابتدای دولت
یازدهم تاکنــون بیش از یک هزار و 250
پروژه نیمه تمام عمرانی در این استان به
اتمام رسیده است.
مهدی سالیانی با بیان اینکه این تعداد معادل
 68درصد پروژههای نیمه تمام اســتان است ،افزود :تعداد پروژههای
عمرانی نیمه تمام این استان در سال  92بیش از یک هزار و  850پروژه
بود .تکمیل این طرحها بر اساس برآورد اولیه دست کم  28هزار میلیارد
ریال اعتبار اولیه نیاز داشت .وی گفت :از  1250پروژه نیمه تمام 850
پروژه طی سالهای  93و  94تکمیل شده و حدود  400پروژه دیگر هم
سال گذشته به اتمام رسیده است.
سالیانی با بیان اینکه دولت طی این سالها با تنگناهای مالی بسیار
مواجه بود ،افزود :با این حال تالش شد پروژههای عمرانی استان متوقف
نشــود .وی اظهار کرد :در سال  93برای پروژههای عمرانی نیمه تمام
استان در مجموع  6هزار و  660میلیارد ریال تخصیص داده شد که این
رقم در سال  94با شدت یافتن مشکالت و محدودیتهای مالی دولت به
سه هزار و  340میلیارد ریال کاهش یافت.
وی گفت :در سال گذشته نیز چهار هزار و  380میلیارد ریال برای
پروژههای عمرانی نیمه تمام استان اختصاص یافت.
ســالیانی افزود :اعتبارات مصوب امسال برای حوزه عمرانی استان
 13هزار و  390میلیارد ریال است که تاکنون  2هزار و  670میلیارد
ریال آن تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  40درصد
افزایش دارد .وی اظهار کرد :در مجموع طی چهار سال گذشته از 44
هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب عمرانی معادل  17هزار و  50میلیارد
ریال برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان تخصیص یافته است.
وی گفت :امسال برای تکمیل  530پروژه نیمه تمام باقی مانده استان
برنامهریزی شده و عالوه بر آن  668پروژه جدید دارای اولویت نیز تعریف
و به اجرا درآمده است.

ظرفیتاقامتدرکالنشهرمشهد،
 90هزارنفرشب
ایرنا -رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری مشهد گفت :هم اکنون
ظرفیت رسمی اقامت در این کالنشهر 90
هزار نفرشب است که بیشترین ظرفیت در
میان شهرهای کشور محسوب میشود.
احمد دینــاری افزود :این ظرفیت مربوط به
واحدهای اقامتی رســمی و دارای مجوز شامل هتل ،هتل آپارتمان،
مهمانپذیر و خانه مسافر است.
وی با بیان اینکه برخی آمارها در زمینه ظرفیت اقامت این کالنشهر
غیر واقعی است ،اظهار کرد :با توجه به اینکه مشهد به عنوان مقصد
گردشــگری محسوب میشود ،هیچ استانی در زمینه ظرفیت اقامتی
نمیتواند با این شــهر رقابت کند و به همین دلیل مشهد و خراسان
رضوی از نظر ظرفیت اقامت رسمی رتبه برتر کشور را دارد.
دیناری گفت :هم اکنون یک هزار و  500واحد اقامتی رسمی و دارای
مجوز در مشــهد فعالیت دارد .وی افزود :کالنشهر مشهد در کمیت و
کیفیت ارائه خدمات اقامتی به مسافران نیز از سطح مطلوبی برخوردار
اســت و نظارتهای الزم بر فعالیت واحدهای اقامتی آن با حساسیت
بسیار انجام میشود.
ساالنه  25میلیون زائر و گردشگر داخلی و بیش از  2میلیون گردشگر
و زائر خارجی به استان خراسان رضوی سفر میکنند که مقصد بیش از
 95درصد آنها کالنشهر مشهد است.

بیمارستانصحراییرضوی
درمسیرنجفبهکربالبرپامیشود
مهر-بیمارستان صحرایی رضوی در مسیر نجف به کربال به
همت بیمارستان رضوی برپا میشود.
همزمان با حضور میلیونها عاشق حسینی در مسیر پیاده روی
نجف به کربال و لزوم خدمت رسانی درمانی به زائران ،بیمارستان
رضوی اقدام به برپایی بیمارستان صحرایی در این مسیر میکند.
بیمارســتان فوق تخصصی رضوی با ارســال حدود  ۷۰نفر از
پرســتاران و پزشکان خدمات درمانی را در بیمارستان صحرایی
رضــوی واقع در مســیر نجف بــه کربال به مراجعــه کنندگان
ارائه میدهد.
همچنین نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان مرکزی به
منظور پذیرایی و خدمترسانی به زائرین اربعین اباعبداهلل الحسین
علیهالسالم موکبی با نام امام رضا علیهالسالم را در جاده نجف به
کربال و در عمود  ۲۷۰برپا کرده است.
روزانــه  ۳۰خادمیار رضوی در این موکب به زائران حســینی
خدمترسانی میکنند .در این موکب روزانه  ۱۰هزار میان وعده
از جمله فتیر اراک(شیرمال) ازسوی خادمیاران رضوی ،تهیه و در
دو شیفت صبح و بعد از ظهر بین زائران حسینی توزیع میشود.

