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نابسامانیسرمایهدارانخرد
«دنیای اقتصاد» میزان حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از شاخصهای کسب وکار را بررسی میکند

یادداشت

چارهای کوتاهمدت
برای آلودگیهای شدید هوا در مشهد
حسین ثنایینژاد

عضوهیات علمی دانشگاه
فردوسی مشهد

قبال در یادداشــتی در همین روزنامه نوشتم که
منشاآلودگیهایهوادرمشهدعموماپدیدهوارونگی
است .وارونگی هوا زمانی رخ میدهد که در طول یک
شب صاف آرام ،دمای هوای الیه مجاور سطح زمین
سردتر از الیههای باالتر میشود.
در چنین شرایطی و نیز در موارد بسیار اندک دیگری
گسترش زبانه پرفشار سیبری به روی شمال شرق ایران
در عدم حضور سیســتمهای جوی مرطوب که از غرب
و شــمال غرب کشور میرسند ،هوای پایدار در منطقه
حاکم میشود.
وقتی در نتیجه هر کدام از موارد فوق هوا پایدار باشد
بدین معنی اســت که جریانهای صعودی هوا مختل
میشوند و غالبا باد هم نمیوزد .بنابراین تمام آلودگیهایی
که به وســیله منابع آلوده کننده وارد هوا میشوند ،به
دلیل فقدان جریانهای جوی ،در همان الیههای پایینی
هوای روی شــهر باقی میمانند و باعث افزایش غلظت
آالیندگیها تا حد غیر مجاز و خطرناک میشوند.
مســلما راه حل اساســی برای آلودگی شهر مشهد،
کاهش منابع آلودهکننده اســت .اما پرواضح است که
انجام این کار نه بدین ســادگی است و نه به این زودی
قابل حصول میباشد.
ادامه درصفحه 4

دنیای اقتصاد -میتوان سهامداران خرد را موتور حرکت و
پویایی بازار سرمایه دانست؛ کسانی که با سرمایههای اندک
خود نقش قابل توجهی در اقتصــاد دارند اما در تصمیمات
شرکتهایی که در آن سرمایهگذاری کردهاند نادیده گرفته
میشوند ،سرمایهداران کوچکی که نه نامی از آنها در رسانهها
مطرح میشود و نه نشان و ردپایی در تصمیمسازی و عضویت
در هیات مدیره شرکتها دارند.
حمایت از ســهامداران و سرمایهگذاران خرد یکی دیگر از
شاخصهای کسب و کار جهانی اســت که در این شماره به
بررسی آن میپردازیم؛ شاخصی که با بررسی آن و عمیقتر
شدن در موضوع ،به کماثربودن هر چه بیشتر بخشی مهم از
سهامداران پی میبریم .تاکید بسیاری از کارشناسان و اساتید
بازار ســرمایه حفظ حقوق این گروه از سهامداران است که
میتواند به رشد و شکوفایی بازار سرمایه و توسعه اقتصادی
کشور کمک کند؛ اگر خواســتار بازار سرمایهای فعال و پویا
هستیم ،به عنوان یک راهحل گریزناپذیر منافع سرمایهگذاران
خرد در تصمیمگیریهای کالن در هر شــرایطی بدون توجه
به میزان سهم آنان در بازار سرمایه باید در نظر گرفته شود.
موضوعی که سالهاســت مغفول واقع شده و در حد شعار و
حرف باقیمانده است .شــاخص حمایت از سهامداران خرد
به عنوان ششمین شاخص کســب و کار جهانی به بررسی
حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی عام و میزان
حمایتهای قانونی از این عده میپردازد.

در گفتوگو با کارشناسان درباره آلودگی هوا مطرح شد

خفگیخاموش
صفحه 4

صفحه 3

با انجام ارزیابی ازسوی وزارت کشور؛

شورایگفتوگویخراسانرضوی
ازبرترینهایکشورشد

در دیدار اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان با شهردار مشهد مطرح شد
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استاندار خراسان رضوی:

تالشمیکنیمنرخبیکاریدراستانتکرقمیشود

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی گفت:
تالش میکنیــم با بهرهبــرداری از طرحهای
سرمایهگذاری نرخ بیکاری در این استان را تک
رقمی کنیم.
به گزارش مهر ،علیرضا رشیدیان
در چهارمین جلســه شــورای
فرماندهــان انتظامی خراســان
رضوی با اشاره به اینکه در مدت
اخیر بیشترین حجم ورود زائر را
به مشهد داشــتیم ،اظهار کرد:
علیرغم حجم متراکــم ماموریتهای نیروی انتظامی
خراسان رضوی ،شاهد عملکرد خوبی از این ارگان بودیم.
وی با بیان اینکه سیاست دولت در حوزه امنیت ،افزایش
مشارکت عمومی و تحقق بیش از پیش مردم ساالری

دینی است افزود :شاهد این مدعا ،تامین امنیت بسیار
مطلوب انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی
شهر و روستا ،مدیریت برخی تجمعات ،ساماندهی و
ایجاد نظم در مناسبتهای مذهبی و ایجاد فضا و بستر
آرام برای جذب ســرمایهگذاری داخلی و خارجی در
استان است .استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه
از تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری۱۸۴ ،
هزار فرصت شغلی ،یعنی  ۲۳درصد اشتغال کشور ،در
خراسان رضوی ایجاد شده است گفت :بیش از  ۱۰هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان در بخش صنعت ،پنج هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان در حوزه گردشگری و خدمات ،نزدیک
به هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی و  ۳۲۰میلیارد
تومان در حوزه آی تی و آی ســی تی ،سرمایهگذاری
شده است.

وی افزود :به مدد توسعه اشتغال ،نرخ بیکاری خراسان
رضوی از  ،۱۴.۲در تابستان امسال به  ۱۰.۱درصد رسید
که با بهره برداری از طرحهای سرمایهگذاری شده؛ انتظار
میرود نرخ بیکاری تک رقمی شود.
رشیدیان با تاکید به اینکه نیروهای انتظامی و پلیس
باید ارتباط خود با مردم و بدنه جامعه را تقویت کنند
ابراز کرد :انقالب اسالمی با همت رهبری بزرگ و الهی،
شعار تحقق ارزش های دینی و ملی و همراهی مردم
شکل گرفت و تاریخ ثابت کرد هیچ تفکری مانند تفکر
دینی نتوانسته هویت ملی ما را حفظ کند .وی ادامه
داد :دشــمنان برای مقابله با این موضوع ،گروهکهای
تروریستی و داعش را ایجاد و حمایت کردند که باید با
ارائه چهره رحمانی و عقالیی دین مبین اسالم به مقابله
با این توطئه شوم پرداخت.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسانرضوی گالیه کرد

بیتوجهیبهسفرهایگروهیبهمشهد

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون گردشگری اتاق
بازرگانی خراسانرضوی گفت :به اندازهای که به
سفرهای گروهی مسافران از مبدأ مشهد به شهرها
و یا کشورهای دیگر توجه میشود به سفر گروهی
به مقصد مشهد مقدس توجه نمیشود.
به گزارش تسنیم ،محمد قانعی اظهار
کرد :یکی از عللی که سبب میشود
ماندگاری زائر در شهر مشهد مقدس
کاهش یابد این است که به جز زیارت
به ابعاد دیگر مسئله گردشگری در

این شهر توجه چندانی نشده است .وی بیان کرد :شهر
مشهد به سبب وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) دارای
جاذبه برای گردشگران بوده اما با این حال هنوز از تمام
ظرفیتها برای جذب گردشگر و ماندگاری وی در این
شهر استفاده نمیشود .رئیس کمیسیون گردشگری اتاق
بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد :همچنین مسئلهای
که در حوزه گردشگری در خراسان رضوی مغفول باقی
مانده ،این است که به اندازهای که به سفرهای گروهی
مسافران از مبدأ مشهد به شهرها و یا کشورهای دیگر
توجه میشود به سفر گروهی با مقصد مشهد مقدس

توجه نمیشود .قانعی با بیان اینکه از نظر زیرساختهای
حمل و نقلی و اسکان شهر مشهد دارای وضعیت بسیار
مناسبی است ،خاطرنشان کرد :اما با این حال برنامهریزی
دقیقی برای زائران انجام نمیشود تا با همه بخشهای
شهر مشهد آشنا و از تمام ظرفیتهای گردشگری آن
بهره ببرند.
وی گفت :همچنین موضوعی که باید به آن در شــهر
مشهد توجه شود ،آداب پذیرایی از مهمان و موضوعات
فرهنگی در حوزه تکریم زائران اســت که متأســفانه
وضعیت مناسبی از این باب در این شهر وجود ندارد.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خبر داد

سهم9.1درصدیاستان ازتسهیالتاشتغالفراگیرکشور

دنیای اقتصاد -مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی گفت :سهم این استان
از تسهیالت اشــتغال فراگیر کشور  9.1درصد
اســت که تاکنون نیمی ازآن به بانکهای عامل
ابالغ شده است.
به گزارش ایرنا ،علی رسولیان افزود:
آیین نامه اجرایی برنامه اشــتغال
فراگیر کشور به اســتان ابالغ و در
کارگروه اشتغال استان تعیین تکلیف
شده اســت .وی اظهار کرد :برنامه
استفاده از این تسهیالت در راستای ایجاد اشتغال و سهم

و نقش هر دستگاه در این زمینه مشخص و به آنها ابالغ
شده است .وی گفت :بر اساس این برنامه سهم خراسان
رضوی از تســهیالت  200هزار میلیــارد ریالی برنامه
اشتغال فراگیر 18هزار و  486میلیارد ریال می باشد.
رســولیان افزود :این تسهیالت با سود پایه  18درصد
اســت که به تناسب نوع طرح ها و قرارداشتن آنها در
مناطق محرم ،روســتایی یا مرزی ،سه تا هشت درصد
از میزان ســود پایه کاهــش مییابد .وی با بیان اینکه
فرآیند اختصاص و توزیع این تسهیالت آغاز شده است،
اظهار کرد :هم اکنون نیمی از تسهیالت این برنامه به
بانک های استان ابالغ شده و بقیه نیز به مرور در اختیار

قرار میگیرد.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی گفت :هشت بانک در استان به عنوان بانک عامل
به حوزه های تولیدی و برای ارتقای اشتغال و ایجاد شغل
های جدید در زمینه های خدمات  ،صنعت و کشاورزی
تسهیالت پرداخت میکنند.
رسولیان افزود :در این راستا برای  53دستگاه اجرایی
اســتان وظایف و تکالیفی مشــخص شد که در قالب
تسهیالت اشتغال فراگیر با جدیت دنبال میشود.
سهمیه خراسان رضوی در سال جاری ایجاد  160هزار
اشتغال جدید است.

افتتاحخانةرسانهدرمشهد
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استاندار خراسان رضوی:

تالشمیکنیمنرخبیکاریدراستانتکرقمیشود
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خبر
یادداشت

ممنوعالخروج کردن فعاالن اقتصادی
فرصت یا تهدید؟! (بخش اول)
محمد بخشی محبی *

ممنوعالخروج کردن افراد در اكثر
كشــورها از جمله کشــور ما
سابقهای طوالنی دارد و در رویهها
و قوانین قضایی کشور و همچنین
ســایر نهادهای غیر قضایی به
عنوان ابزاری بازدارنده و تامینی
و بعض ًا نظارتی اعمال میگردد و عمدت ًا شامل گروههای
زیر میباشد:
 -1افرادی که بر اساس مواد  ۱۸۸، ۲۷۴و  ۵۰۹قانون آیین
دادرسی کیفری تحت تعقیب قرار گرفتهاند و ممنوعالخروج
شدهاند .
 -2محکومان کیفری کــه دوران محکومیت خود را طی
نکردهاند و متواری میباشند.
 -3خانمهایی که برای خروج از کشــور اجازه از همســر
خود ندارند
 -4افرادی که در خارج از کشــور مرتکب اعمالی از قبیل
سرقت ،کالهبرداری ،تکدیگری شده و به هر دلیلی دارای
سوء شهرت باشند.
 -5فعاالن اقتصادی که دارای بدهی قطعی مالیاتی باشند.
 -6آن دسته از صاحبان کسب و کار که دارای تسهیالت
بانکی معوق باشند .
zمبانی قانونی و روش اجرا

موارد ممنوعالخروجی ذکرشده در بندهای  ۱تا  ۴یا با
حکــم قضایی و اختیارات حاصله از مواد 247،188و 509
قانون آیین دادرســی کیفری ،یا تشــریفات اجرای ثبتی
و در راســتای اختیار حاصــل از ماده  ۱۷قانون گذرنامه
مصوب  ۱۳۵۱اعمال میگردد.
امــا مبنای قانونی مورد  5مــاده  202قانون مالیاتهای
مستقیم و در خصوص مورد  6الیحه قانون ممنوعالخروجی
بدهــکاران بانکی مصوب  1359میباشــد به این ترتیب
که سیســتم بانکی با اســتناد به قانون مذکور نســبت به
ممنوعالخــروج کردن دارندگان تســهیالت معوق به این
شــکل اقدام میکند که مدیران عامل بانکها درخواست
ممنوعالخروجی افراد را به بانک مرکزی اعالم کرده و پس
از آن بانک مرکزی از طريق دادســرا ممنوعالخروج کردن
افراد را پیگیری و اعمال میکند.
zضرورت ممنوع الخروج کردن اشخاص

اگر دقیقتر به افراد و گروههایی که در کشــور نسبت به
آنها ممنوعالخروجی اعمال میشود نگاهی بیاندازیم متوجه
میشــویم که گروه  5و  6در ابتــدای این مرقومه فعاالن
اقتصادی ،تولیدکنندگان و کارآفرینانی هستند که بدهی
مالیاتی و بانکی دارند و تفاوت و تمایز بسیار زیاد و قابل تاملی
در خصوص این دو گروه با سایر گروهها یعنی افراد دارای
محکومیت کیفری و متواری ،کالهبرداران ،متکدیان ،افراد
دارای سوء پیشینه در خارج از کشور و  ...به چشم میخورد
و این سوال به ذهن متبادر میشود که اساساً ممنوعالخروج
کردن فعاالن اقتصادی دارای چه مزایا و معایبی است و آثار
پیدا و پنهان آن در بخش اقتصاد و تولید کشــور چیست؟
برای اینکه دقیقتر به این موضوع بپردازیم توجه به دالیل
وضع قانون ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی به استناد ماده
واحده الیحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها در
سال 1359میتواند به روشن شدن موضوع کمک نماید.
قانون مذکور متناسب با شرایط و فضای اقتصادی بعد از
پیروزی انقالب اسالمی و با هدف جلوگیری از فرار بدهکاران
بانکی که به رژیم سابق وابستگی داشتند وضع گردید که
اعمال در آن زمان ضروری به نظر میرســیده و مقتضای
همان دوران بوده است  .ماده  ۲۰۲قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب سال  1366مبنای ممنوعالخروجی فعاالن اقتصادی
دارای بدهی مالیاتی قرار میگیرد و از سوی دیگر مشکل از
آنجا تشدید میشود که سیستم بانکی و سازمان امور مالیاتی
با استناد به قوانین مذکور بخشنامهها و دستورالعملهای
متعددی در ســالهای مختلف تهیه و ابالغ میکنند که در
بسیاری از موارد با اعمال روشهای سختگیرانه همراه بوده
اســت و بعضــاً خارج از ضابطه و در تضــاد با خود قوانین
مذکور بودند و بیشتر با هدف سختگیری و فشار مضاعف
بر فعاالن اقتصادی بدهــکار و با توجيه وصول بيت المال
انشاء و ابالغ میشدند.
آراء متعدد دیوان عدالت اداری که این قبیل بخشنامهها
و یا بندهایی از آن را در طول سنوات مختلف ابطال کرده
است ،گواه این ادعاست و همچنین اصالحیههای خود نظام
بانکی و ســازمان امور مالیاتی در راستای تصحیح و تغییر
بخشنامههای صادره تایید دیگری بر انحراف استفاده از ابزار
ممنوعالخروجی توسط این دو نهاد بوده است؛ به طور مثال
شــعب بانکی در مقاطعی فعاالن اقتصادی با مبالغ پایین
و همچنین ضامن گیرندگان تســهیالت را ممنوعالخروج
میکردهاند ،عالوه بر آن چنانچه فعال اقتصادی وامگیرنده
دارای وثائق کافی نزد بانک بستانکار میبود باز هم در مورد
وی ممنوعالخروجی اعمال میگردید.
حال آنکه با یک نگاه منطقی محرز اســت که اساساً
آن افــرادی کــه دارای وثیقه درقبال تسهیالتشــان
میباشند نباید ممنوعالخروج شوند چرا که دیگر هیچ
دلیل منطقی برای آن وجود ندارد اما ســرانجام بانک
مرکــزی به منظور اصالح رویههای غیر صحیح و بعضاً
خارج از ضابطه با صدور بخشنامههایی در سنوات اخیر
شعب بانکها را از ممنوعالخروج کردن ضامن دریافت
کننــدگان و همچنین قبل از اقدام قانون نیروی وثائق
تســهیالت برحذر داشــت و نیز صرفاً ممنوعالخروج
کــردن را در خصوص اشــخاص حقوقــی محدود به
آخرین مدیران شخصیت حقوقی و آن هم در صورتی
که وثائقی نزد بانك نداشته باشند و مبالغ بدهي باالی
 500میلیون تومان باشد ،مجاز دانسته است.
*معاون امور اجتماعي و پيشگيري از جرم دادسراي
عمومي و انقالب مشهد
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شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی  31استان ازسوی وزارت کشور ارزیابی شدند

شورایگفتوگویخراسانرضویدرجمعبرترینهایکشور
دنیای اقتصــاد ،زهرا صفدری -براســاس
ارزیابیهای عملکرد شوراهای گفتگوی سراسر
کشور که طی نامه رسمی از سوی وزیر کشور به
رئیس جمهور اعالم شد ،استان خراسان رضوی در
بین سه استان برتر کشور معرفی شد.
مدیرکل دفتــر هماهنگی امور
اقتصادی و بینالملل استانداری
خراسان رضوی با اعالم این خبر
به دنیای اقتصاد گفت :بر اساس
آخرين گزارش منتشــر شــده
وزارت کشــور در  ٦ماهــه اول
ســالجاري ،استان خراسان رضوي جزو سه استان اول
كشور دربرگزاري موفق و عملكرد بهتر شوراي گفتگوي
دولت و بخش خصوصي قرار گرفته است.
علی رســولیان افزود :وزارت کشــور براساس تعداد
جلسات شــوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
و نوع مصوبات و اثرگــذاری آنها از نظر کیفی و کمی
استانها را ارزیابی کرده و به این ترتیب خراسان رضوی
در کنار استانهای کرمان و اصفهان به عنوان استانهای
برتر معرفی شدند.
وی اظهار کرد :از ابتدای امســال ،شوراي گفتگوي
اســتان  ٦جلسه رسمي ٢٣ ،جلســه دبير خانه و ٤٧
مصوبــه در زمينه اصالح ،حذف يا وضع مقررات بهبود
فضاي كسب و كار ،مهارتهاي شغلي و ارتقاء فرهنگ
كار ،ماليات ،اطالعات آماري و غيره داشته كه  ٣٧مصوبه
قابليت اقدام در استان و  ١٠مصوبه برای اقدام به تهران
ارسال شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل
استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد :در ارزیابی
وزارت کشور نوع مصوبات شوراهای گفتگو بسیار مهم

بوده اســت؛ مصوباتی که در شورای گفتگوی خراسان
رضوی داشتیم بیشتر در جهت بهبود فضای کسب و
کار بوده و به اقداماتی که تنها به یک واحد و دســتگاه
مربوط باشد ،ختم نمیشده بلکه ما به مشکالتی که حتی
در سطح ملی مطرح بوده ،پرداختهایم.
zتعاملمطلوببخشهایخصوصیودولتیدراستان

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی نیــز در گفتگو با دنیای
اقتصاد اظهار کرد :در ارزیابیهای
وزارت کشور از شوراهای گفتگوی
استانها ،برگزاری منظم جلسات،
انطباق عملکرد شــورا با وظایف و ماموریتی که دارد و

این موضوع از طریق شــورای گفتگو و اتاق بازرگانی و
استانداری در ارتباط با وزارتخانههای ذیربط و سازمانهای
ملی پیگیری و حل و فصل میشود.
لبافی با اشاره به دعوت از اعضای کمیسیون صنعت
و معدن و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
برای حضور در جلســات شــورای گفتگوی استان در
سالجاری ،عنوان کرد :در این جلسات در زمینه موانع
مخل کسب و کار گفتگو و آنچه مطرح شد در شورای
گفتگو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در قالب یک
راهبرد و برنامه اجرایی تصمیماتی برای آن اتخاذ شد.
وی درباره مهمترین خروجیهای امســال شــورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت:
در حوزه مالیاتی وگردشگری تفاهم خوبی با اداره کل
مالیاتی استان داشتیم و در جلسهای که مدیران مالیاتی و
تشکلهای گردشگری استان حضور داشتند ،با یکدیگر به
بحث نشستند و تفاهمات خوبی حاصل شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی افزود:
در مورد صنایع محور غرب مشهد نیز که بیش از 1700
واحد صنعتی 25 ،سال درگیر دریافت پایان کار صنعتی
بودند و هزینههای هنگفتی کرده و مشکالتشان حل و
فصل نشده بود 12 ،جلسه دبیرخانه شورای گفتگو برگزار
کردیم و موارد و طرحها در  2جلسه شورا مطرح شد .در
آن جلسات نمایندگان بخش خصوصی در محور غرب،
مدیران ســازمان صنعت ،معدن و تجارت ،شهرداری و
ســازمان حفاظت از محیط زیست با یکدیگر به تفاهم
رسیدند که بدون پرداخت وجهی پایان کار از باغی به
صنعتی صادر شــود و در آینده اگر بخش خصوصی به
دنبال تبدیل پروانه صنعتی به کشاورزی و باغی باشد،
باید هزینههای مربوطه را انجام دهد و این توافقات کمی
در استان ما نیست.

میزان پیگیری و اجرایی شدن مصوبات آن دارای اهمیت
بسیاری است.
علی اکبر لبافی با بیان اینکه امروز تعامل بسیار خوبی
بین بخشــهای خصوصی و دولتی استان برقرار است،
افزود :بخش خصوصی در جلســات دبیرخانه شورای
گفتگو مطالب خــود را مطرح میکند و مواردی که با
عنوان موانع کسب و کار در حوزه بخش خصوصی است،
در جلسات شورا طرح میشود .دستگاههای اجرایی هم
در جلسات حضور مییابند و بسیاری از موانع در قالب
گفتگو و تفاهم بین دو بخش حل و فصل میشود و نیاز
به پیگیری کشوری ندارد.
وی خاطرنشــان کرد :برای حل برخی از مشکالت و
موانع نیازمند اصالح بخشــنامه های ملی هستیم که

در دیدار اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان با شهردار مشهد مطرح شد

افتتاحخانةرسانهدرمشهد

دنیای اقتصاد ورشان بزازان -نخستین دیدار
اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات اســتان
خراسان رضوی با شــهردار مشهد صبح روز
یکشنبه در اتاق تقی زاده خامسی در شهرداری
برگزار شد.
شهردار مشــهد در این دیدار با بیان اینکه رسانهها
بايد خانهای برای گفتگو داشته باشند گفت :مکانی را به
عنوان خانه رسانه در یکی از فرهنگسراهای شهرداری در
اختیار خانه مطبوعات استان قرار میدهیم .قاسم تقی
زاده خامسی تصریح کرد :با مدیریت خانه مطبوعات تا
نوروز  ،97محلی را برای گفتگو و تعامل اهالی رسانه
افتتاح خواهیم کرد.
وی خطاب به نمایندگان اهالی رسانه استان گفت:
از اينكه برخاسته از جمع شما هستم افتخار ميكنم.
شهردار مشهد با اشاره به برگزاری نمایشگاه سراسری
مطبوعات در مشــهد گفت :ما یک سال فرصت داریم
که نظرات را برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات کشور
در مشهد جلب کنیم.
شهردار مشهد ضمن برشمردن امکانات و زیرساختهای

موجود در مشهد تاکید کرد :تمهیدات الزم را نیز برای
رسانههای کشور در مشهد فراهم خواهیم کرد تا میزبان
خوبی برای نمایشگاه مطبوعات کشور باشیم.
تقی زاده خامسی در ادامه با انتقاد از تمرکز گرایی در
تهران تصریح :هر شهری باید به عنوان مرکز یک رویداد
فرهنگی در کشور معرفی شود ،ما نیز اگر میخواهیم
مشهد برند شود ابتدا باید از توجه به فرهنگ و رسانه
شروع کنیم.
وی در همین راستا بر نهادینه کردن لهجه مشهدی
تاکیدکرد و گفت باید در این مورد فرهنگ سازی کنیم
و از اهالی خانه مطبوعات اســتان خواســت تا در این
زمینه همکاری کنند.
شهردار مشــهد همچنین با بیان اینکه هنرمندان
بسیاری در تئاتر کشور مشهدی بودند اما ما یک سالن
مناسب برای اجرای تئاتر نداریم ،تاکید کرد :اگر همه
باهم یکصدا باشیم میتوانیم اتفاقات بزرگی را در مشهد
رقم بزنیم.
سید جالل فیاضی رئیس خانه مطبوعات نیز در این
جلسه با تاکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای بینالمللی

فرماندارمشهد:

 ۱۱۰ایستگاهخدماترسانبهزائرانپیاده
شناسنامهدارشد

مهر -فرماندار مشــهد گفت ۱۱۰ :ایستگاه خدمات رسان به
زائران پیاده در مسیرهای منتهی به مشهد شناسنامه دار شد.
محمدرحیم نوروزیان اظهار کرد :امروز اقداماتی در جهت آماده شدن
ایستگاه های صلواتی ورودی بخش احمدآباد به مشهد صورت گرفته
که خوشبختانه با کمک خیرین و فعاالن این حوزه ،این ایستگاه ها در
حال آماده سازی هستند .وی افزود :خوشبختانه ایستگاه های پذیرایی
از زائران مشــکلی برای تامین ســوخت ،آب و امکانات ندارند و از روز
دوشنبه اکثر این ایستگاه ها آمادگی پذیرایی از زائران را خواهند داشت.
فرماندار مشهد تصریح کرد :پیش بینی ما این بود که  ۱۵۰ایستگاه
برای خدمات رســانی به زائران پیاده راه اندازی شود که تاکنون ۱۱۰
مورد از این تعداد آماده شده و شناسنامه دار شده اند.
وی با اشاره به اقدامات جمعیت هالل احمر خراسان رضوی گفت :این
جمعیت  ۶۰اکیپ را در مسیرهای زائران پیاده مستقر کرده و در بیش از
 ۲۷۰ایستگاه برون و درون شهری نیروهای امدادرسان مستقر شده اند.
همچنین  ۶۰۰نیروی امدادگر در این ایستگاه ها حضور خواهند داشت.

مدیرعاملخانهمطبوعاتخراسانجنوبی
معرفیشد

دنیای اقتصاد -مراســم تودیــع و معارفه مدیرعامل خانه
مطبوعات خراســان جنوبی طی مراسمی با حضور مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات
این استان برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نشست تودیع
و معارفه مدیر عامل جدید خانه مطبوعات این استان و جلسه آسیب
شناسی حضور خراسان جنوبی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات
کشور گفت :اتفاقات خوبی در این دوره از نمایشگاه مطبوعات رخ داد و
گامهای رو به جلویی از سوی خانه مطبوعات استان برداشته شد .محبی
همگرایی را راه پیشرفت و حل چالشهای جامعه مطبوعاتی استان دانست
و خواستار همراهی صاحبان رسانه و ایده و فکر این عرصه برای ارتقای
وضعیت پیش رو و حضور بهتر در نمایشــگاههای آتی شد .وی یادآور
شد :خانه مطبوعات یک نهاد صنفی است و باید پیگیری مطالبات اهالی
رسانه را در دستور و اولویت کاری خود قرار دهد .در این مراسم از خدمات
«غالمرضا لر» تقدیر و «سمانه ساالری» به عنوان مدیر عامل جدید خانه
مطبوعات خراسان جنوبی معرفی شد.

24میلیون دالر صادرات ازسوی
کنسرسیومهای صادراتی خراسان رضوی

کشور و مدیر سابق خانه مطبوعات استان نیز در این
جلسه با بیان اینکه ما در دوره قبل مدیریت شهرداری
درخواست دیدار با شهردار را داشتیم که محقق نشد،
گفت :در خیلی از استانها شهرداریها با خانه مطبوعات
تعاملی خوبی دارند که امیدواریم در مشهد نیز این تعامل
دو سویه و همیشگی باشد.
حسینعلی آریانی ،غالمرضا بنیاسدی ،ضحی زردکانلو
و جمال رستم زاده نیز از دیگر اعضای هیات مدیره خانه
مطبوعات بودند که در این جلسه حضور داشتند.

در مشهد به معرفی خانه مطبوعات ،فعالیتها و اقداماتش
پرداخــت و گفت :پیگیری مســائل رفاهی و صنفی
خبرنگاران در خانه مطبوعات ،از جمله وظایف هیات
مدیره خانه مطبوعات است.
علی پاکباز خسروشاهی مدیرخانه مطبوعات نیز با بیان
اینکه ما معتقدیم خانه مطبوعات باید خانه رسانهها باشد،
گفت :خانه مطبوعات و رسانه میتواند بازوی فرهنگی
مفیدی برای مدیریت شهری باشد.
مجتبی نوریان عضــو هیات مدیره خانه مطبوعات

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی خبر داد

مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی مطرح کرد

ساخت 1570خانهخسارتدیده
اززلزلهدراستان

لزومآمادگیمراکزحساساستان
برایاستفادهازسوختدوم

دنیای اقتصاد -معاون امور بازســازی و مسکن
روستایی بنیاد مســکن انقالب اسالمی خراسان
رضوی گفت :ساخت یکهزار و  570واحد مسکونی
خسارت دیده از زلزله  16فروردین ماه امسال در این
استان به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.
به گزارش ایرنا ،حسن حسینی گفت :در زلزله مزبور 137
روستا در شهرستانهای مشهد ،فریمان ،سرخس و تربت جام
خسارت دید که به منظور استفاده از تسهیالت حمایتی
ساخت مسکن از محل طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی تاکنون برای یکهزار و  738واحد روستایی پرونده
تشکیل و با بانک قرارداد الزم منعقد شده است.
وی اظهار کرد :اکنون با گذشت  6ماه از وقوع زلزله ،چهره
روستاهای خسارت دیده تغییر زیادی کرده و واحدهای
مقاوم جایگزین خانههای خشتی و گلی شده و جای بافت
فرسوده را گرفته است.
حسینی با بیان اینکه کار آواربرداری در مناطق زلزله زده
خراسان رضوی با حجم  364هزار و  664مترمکعب توسط
بنیاد مسکن انجام گرفته است ،گفت :در این مدت 519
هزار تن سیمان 380 ،قالب بلوک سقفی و  98تن میلگرد
نیز بین خسارت دیدگان توزیع شده است.
معاون بنیاد مسکن خراسان رضوی اظهار کرد :به منظور
شتاب بخشی به روند بازسازی مناطق زلزله زده با توجه به
هماهنگی انجام شده توسط دفتر مرکزی بنیاد مسکن و با
عنایت مقام معظم رهبری مقرر شد توسط بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی  18هزار تن سیمان رایگان به مناطق زلزله
زده خراسان رضوی تخصیص یابد که تاکنون هفت هزار تن
آن تحویل متقاضیان مناطق زلزله زده شده است.
وی خاطرنشــان کرد :برای نوســازی ایــن واحدها از
تسهیالت  200میلیون ریالی طرح ویژه بهسازی و نوسازی
مسکن روستایی بنیاد مسکن و کمک بالعوض  50میلیون
ریالی استفاده شد و پیشرفت اجرایی بازسازی واحدهای
خسارت دیده به طور متوسط بیش از  87درصد است.

اخبار

حسینی افزود :تاکنون  75میلیارد ریال در قالب کمک
بالعوض و مصالح ساختمانی به متقاضیان خسارت دیده
ناشی از زلزله پرداخت شده است .وی گفت :هماکنون از
مجموع یکهزار و  738واحد خسارت دیده ،دیوارچینی و
ســفت کاری یکهزار و  570واحد به اتمام رسیده و آماده
استقرار خانوادهها شده است.
وی بیان کرد :عالوه بر تخصیص تسهیالت ارزان قیمت
و کمک بالعوض به واحدهای مسکونی ،تسهیالت تامین
لوازم خانگی و معیشتی حداکثر  30میلیون ریال برای هر
متقاضی و نیز برای ساخت محل نگهداری دام روستاییان
خســارت دیده از زلزله حداکثر  100میلیون ریال برای
هر متقاضی تامین و متقاضیان به بانکهای عامل معرفی
شدهاند.
حسینی برخی مشــکالت و موانع بازسازی خانههای
خســارت دیده از زلزله در خراسان رضوی را پراکندگی
واحدهای خســارت دیده در چهار شهرســتان ،اشتغال
و درگیر بودن مردم به شــغل دامــداری در فصل بهار و
عدم مشارکت موثر برخی از آنان ،همزمانی آغاز بازسازی
واحدهای خسارت دیده با آغاز ماه رمضان و افزایش ناگهانی
قیمت آهن آالت برشمرد.
معاون بنیاد مسکن خراسان رضوی گفت :بازسازی به
صورت مشارکتی انجام میگیرد و این موضوع در ابتدا به
کلیه خسارت دیدگان اعالم شد ،لذا افرادی که مشارکت
موثری داشتهاند ساخت واحدهای آنها از پیشرفت خوبی
برخوردار اســت .وی ادامه داد :به لحاظ سرمای زودرس
مناطق زلزله زده و نیز برنامههای تعیین شــده بازسازی،
این بنیاد از محل منابع داخلی به منظور سرعت بخشیدن
به روند بازسازی واحدهای آسیب دیده ،نسبت به تجهیز و
راهاندازی کلیه کارگاههای زیر پوشش خود برای تولید انبوه
اسکلت پیش ساخته اقدام کرده است .زلزله  6ریشتری 16
فروردین ماه در چهار شهرستان خراسان رضوی یک کشته
و  40مصدوم بر جای گذاشت و به  137روستا آسیب زد.

دنیای اقتصاد -مدیرکل پدافند غیرعامل
خراسان رضوی با اشاره به آغاز فصول سرد
ســال بر لزوم آمادگی مراکز حساس استان
برای جایگزینی ســوخت دوم به جای گاز
طبیعی تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ،سیدابوالفضل احمدی اظهار
کرد :گاز طبیعی با جایگیری  65درصدی در سبد
سوخت کشور به عنوان انرژی اصلی جامعه قلمداد
می شود .هم اکنون قریب صددرصد جمعیت شهری
و  76درصد جمعیت روستایی خراسان رضوی گازدار
هستند و این مهم از دو منظر فرصت و تهدید قابل
بررسی است.
وی مصون سازی زیرساخت های استان به جهت
اطمینان از تهدیدات احتمالی را امری ضروری عنوان
کرد و افزود :به کار گیری تدابیر الزم در حوزه انرژی
منجر به استفاده ایمن جامعه از این انرژی می شود.
مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی با اشاره
به آغاز فصول ســرد ســال بر لزوم آمادگی مراکز
حساس استان برای پیش بینی جایگزینی سوخت
دوم به جای گاز طبیعی تاکید کرد و گفت :با توجه
به وابستگی شدید جامعه به این نعمت الهی باید
به فکر جایگزین کردن سیســتم های انرژی های
موازی نیز باشیم .
وی ادامه داد :با برنامه ریزی انجام شده تاکنون

زیرساخت استفاده مراکز حیاتی و حساس استان
به جهت اســتفاده از انرژی های جایگزین فراهم
شده است.
مدیرکل پدافند غیرعامل اســتانداری خراسان
رضوی ،تامین امنیت و فرماندهی زیرســاختها به
ویژه از منظر سایبری ،توجه به مباحث زیرساخت
های حفاظتی ،مالحظات پدافندی در توسعه پایدار
طرح های جدید ،اطمینــان از رعایت مالحظات
پدافندی ،طرح جامع یک پارجه مدیریت بحران و
مدیریت کارکنان در زمان تهدید را از مهمترین موارد
مطروحه در تاب آوری انرژی عنوان کرد.
وی ادامــه داد :کارگروهی در شــورای پدافند
غیرعامل استان خراسان رضوی با موضوع فرهنگی،
اجتماعی و آموزشی به ریاست صدا و سیمای استان
تشکیل شده که این فضا ظرفیت خوبی برای تهیه و
تدوین طرح های فرهنگی مرتبط با مباحث انرژی در
حوزه رسانههای شنیداری و دیداری است.
احمدی افزود :بی شک نقش آفرینی دستگاهها
در ایــن کارگروه میتواند فضای خوبی را برای هم
افزایی در بحث مسئولیت اجتماعی ایجاد کند .در
مجموع به عقیده من مباحث فرهنگ سازی ایمنی
باید با تعامل و همدلی انجام شــود تا از کنار این
همدلی بتوانیم شاهد ظهور دستاوردهای پایدار در
حوزه استانی و کشوری باشیم.

سازمان آگهیهای
روزنامه دنیای اقتصاد در خراسان

0912 419 86 35

دنیای اقتصاد -معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی
خراسان رضوی از 24میلیون دالر صادرات ازسوی کنسرسیومهای
صادراتی در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی،
«مجید علیخواه» اظهار کرد :این شرکت در راستای کمک به توسعه بازار
صنایع خرد ،کوچک و متوسط با ایجاد کنسرسیومهای صادراتی در بستر
خوشههای صنعتی توانسته طی شش ماهه اول سال جاری افزون بر 24
میلیون دالر صادرات به کشورهای مختلف مانند امارات ،هنگ کنگ،
اسپانیا ،کویت ،آلمان ،ایتالیا ،چین ،قرقیزستان و قزاقستان داشته باشد.
وی افزود :هرساله در اسفندماه پس از انجام مطالعات توسعه بازار و
تعیین بازارهای هدف صادراتی در استان برنامه عمل کنسرسیومها و
شرکتهای مدیریت صادرات اخذ و در جلسه شورای راهبری خوشهها
مطرح و در صورت تایید به عنوان برنامه عملیاتی سال آتی لحاظ میشود
و شرکت شهرکهای صنعتی استان با حمایتهای مالی و معنوی زمینه
الزم را جهت اجرایی کردن این برنامهها فراهم می کند .معاون صنایع
کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد :صادرات
محصوالت به كشورهاي هدف باید بیشتر از این شود تا بتوانیم محصوالت
بیشتری از واحدهای صنعتی را به کشورهای مختلف صادر و توسعه بازار
تقویت و رشد داشته باشد .علیخواه خاطرنشان کرد :با توجه به اهميت
مساعدت به واحدهاي صنعتي در راستاي صادرات محصوالت توليدي،
شــركتهاي مشاوره مديريت صادرات مستقر در مركز خدمات فناوري
كسب و كار با برخورداري از حمايتهاي اين شركت به واحدهاي توليدي
ارائه خدمات مشاورهای و نرم افزاری انجام میدهند.
وی گفت :همچنین خدمات دیگری نیز در حوزه مديريت صادرات و
واردات،کمک به ثبت برند داخلي و بين المللي و همچنين صدور بيمه
نامههاي صادراتي و ضمانتنامههاي صادراتي انجام تا به حفظ جايگاه
خراسان رضوي در صادرات كمك ارزندهاي شود.

به مناسبت گرامیداشت دکتر فاطمی برگزار میشود

همایش پیدا و پنهان نقش حسین فاطمی
در نهضت نفت

دنیای اقتصاد -به مناسبت گرامیداشت دکتر فاطمی ،همایشی با
عنوان پیدا و پنهان نقش حســین فاطمی در نهضت نفت با سخنرانی
محسن مدیر شانهچی و علی گرجی در مشهد برگزار میشود.
این همایش امروز؛ دوشنبه  22آبان ماه ،ساعت  18الی  20در انتهای
خیابان سناباد مشهد روبروی بانک خون قدیم ،پالک  904برگزار میشود.

دوشنبه  22آبان ماه 1396
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گزارش

«دنیای اقتصاد» میزان حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از شاخصهای کسب وکار را بررسی میکند

نابسامانیسرمایهدارانخرد

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -میتوان سهامداران خرد را موتور حرکت و پویایی
بازار سرمایه دانست؛ کسانی که با سرمایههای اندک خود نقش قابل توجهی در
اقتصاد دارند اما در تصمیمات شرکتهایی که در آن سرمایهگذاری کردهاند نادیده
گرفته میشوند ،سرمایهداران کوچکی که نه نامی از آنها در رسانهها مطرح میشود
و نه نشان و ردپایی در تصمیمسازی و عضویت در هیات مدیره شرکتها دارند.
حمایت از سهامداران و سرمایهگذاران خرد یکی دیگر از شاخصهای کسب و
کار جهانی است که در این شماره به بررسی آن میپردازیم؛ شاخصی که با بررسی آن و عمیقتر
شدن در موضوع ،به کماثربودن هر چه بیشتر بخشی مهم از سهامداران پی میبریم .تاکید بسیاری
از کارشناسان و اساتید بازار سرمایه حفظ حقوق این گروه از سهامداران است که میتواند به رشد
و شکوفایی بازار سرمایه و توسعه اقتصادی کشور کمک کند؛ اگر خواستار بازار سرمایهای فعال و
zنقش اساسی سهامداران خرد در بازارهای سرمایه

یک تحلیلگر بازار سرمایه در تعریف
اهمیت جایگاه سهامداران خرد به
«دنیــای اقتصــاد» میگویــد:
ســهامداران خرد ،اصل اساسی و
شالوده همه ســرمایهگذاریهایی
هستند که در کشور انجام میشود؛
تجمیع مبالغ ســرمایهگذاری سهامداران خرد گاهی در
شــکل ســهامداران عمده اتفاق میافتد و اصل اساسی
شــرکتهای حقوقی که به عنوان سهامداران عمده در
شــرکتهای سرمایهپذیر ســرمایهگذاری میکنند ،به
جمعآوری پولهای خرد از سرمایهگذاران انبوه در سطح
جامعه برمیگردد.

در واقع سهامداران عمده براساس مصالح و
منافعخودشانتصمیمگیریمیکنندو
به منافع سهامداران خرد در تصمیمات خود
لحاظ نمیکنند و این باعث تضییع حقوق
سهامداران خرد میشود
حمید میرمعینی میافزاید :این ســهامداران به دلیل
اینکه عمدتا نمیتوانند تجمعی اقدام کنند ،شاید متناسب
با تعددی که دارند و اثراتی که در ســرمایهگذاری دارند،
حقوقشان در نظر گرفته نشود و بعضی اوقات هم پایمال
شــود .البته قوانین ما در جهــت تامین امنیت و منافع
ســهامداران خرد قوانین بســیار کاملی نیست و عمدتا
منافع سهامداران عمده را تامین میکند و آنها میتوانند

پویا هستیم ،به عنوان یک راهحل گریزناپذیر منافع سرمایهگذاران خرد در تصمیمگیریهای کالن
در هر شرایطی بدون توجه به میزان سهم آنان در بازار سرمایه باید در نظر گرفته شود .موضوعی
که سالهاست مغفول واقع شده و در حد شعار و حرف باقیمانده است.
شاخص حمایت از سهامداران خرد به عنوان ششمین شاخص کسب و کار جهانی به بررسی حقوق
ســهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی عام و میزان حمایتهای قانونی از این عده میپردازد.
تمرکز این نماگر بر معامالتی است که مدیر یا مدیران شرکت بطور مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت
تحت مدیریت خود طرف معامله واقع میشوند .این نماگر به اندازهگیری قدرت حمایت از حقوق
سهامداران خرد در مقابل سوءاستفاده مدیران از داراییهای شرکت برای استفاده شخصی و یا معامله
با خود میپردازد و ســه مولفة میزان افشا (میزان افشای معامالت شرکت در مواردی که مدیران
شرکت در آن معامالت ذینفع هستند) ،میزان مسئولیت مدیران شرکت در قبال معامالت مذکور

به نفع خودشــان از قانون استفاده کنند؛ قانون تجارت
نیاز به بازنگری دارد و در قانون بازار ســرمایه هم وضع
همینطور است و نهاد متولی بازار سرمایه بارها نتوانسته
به نحو مناسبی از حقوق سهامداران خرد دفاع کند و از
تضییع احتمالی حقوق آنها جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه اکثر سیاســتگذاریهای عملیاتی
شرکتها و تصمیمات مجامع شرکتها براساس خواست
و میل سهامداران عمده اتفاق میافتد ،تصریح میکند:
این براســاس قانون تجارت اســت که ما از آن پیروی
میکنیم و مورد استفاده قرار میدهیم .بنابراین سهامدار
خرد در بســیاری از مواقع که منافعش در تضاد با منافع
سهامداران عمده است ،متضرر و حقوقش تضییع میشود.
در واقع سهامداران عمده براساس مصالح و منافع خودشان
تصمیمگیری میکنند و رویکردی به منافع سهامداران
خــرد در تصمیمات خود لحــاظ نمیکنند و این باعث
تضییع حقوق سهامداران خرد میشود.
zعمق بازار ایران کافی نیست

این کارشــناس مسائل اقتصادی با اعتقاد بر اینکه عمق
پایین بازار ما یکی از دالیل عدم تجمیع سهامداران خرد
اســت ،میگوید :وقتی نهایت عرضه سهام شناوری یک
شرکت حداکثر به  10درصد میرسد ،اتفاق اثرگذاری در
روند تصمیمگیریهای شرکت رخ نمیدهد .بنابراین همان
مدیریتی که قبل از عرضه و پذیرش شــرکت در بورس
اتفاق افتاده ،ادامه مییابد و نهایتا عرضه و پذیرشــی که
در بورس اتفاق میافتد اثر خاصی در جذب سرمایهگذار
در تصمیمات بنگاهداری نمیگذارد اما در کشــورهای
دنیا عمدتا عرضه سهام شناور و عمق بازار و تعداد افراد
جامعه که با بازار ســهام آشنا هستند و مشارکت دارند،

سازمان بورس بدون حمایت قوه قضائیه نمیتواند برای حمایت از سهامداران خرد کاری انجام دهد

بسیار باالست و نهادهای اثرگذار و دخیل در این زمینه
بسیار توسعهیافته و پیشرفته هستند ،مردم عمدتا از طریق
صندوقهای سرمایهگذاری وارد بازار سهام میشوند که
میتوان در این زمینه بازار آمریکا را مثال زد؛ این صندوقها
میتوانند در مواردی اشتراک منافع با هم داشته باشند و با
هم هماهنگ شوند و در تصمیمات شرکت اثرگذار باشند.
میرمعینــی متذکــر میشــود :متاســفانه در ایران
صندوقهای ســرمایهگذاری چندان مورد استقبال واقع
نشــدند ،عمق بازار قابل توجه نیست و ناامن بودن بازار
هم باعث شده متضررترین افراد جامعه در زمینه اقتصاد،

سهامداران خرد باشند .آسیب احتمالی سیاستگذاریهای
کالن دولت و بنگاههای اقتصادی به سهامدار خرد وارد
میشود و سهامدار عمده ضرری نمیکند چون مدیریت
شرکتها را دارند و منافعشان از جنبههای دیگر تامین
میشود .سهامداران خرد متاسفانه چون از طریق مجامع
میتوانند مشارکت کنند ،منافعشان ممکن است نادیده
گرفته شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است این موضوع قابل
اصالح است و متولی بازار سرمایه میتواند در مواردی که
تضاد منافع به نفع سهامدار عمده ایجاد میشود ،دخالت
کند و از تضییع حقوق سهامدار خرد و اتخاذ تصمیماتی
که عمدتا برخالف مصالح اکثریت سرمایهگذاران است،
جلوگیری کند.
وی اظهار میکند :ابزارهای کنترلی و نظارتی کافی برای
جلوگیری از برخی از مســائلی که برای سهامداران خرد
اتفاق میافتد ،در دست سازمان بورس به عنوان متولی بازار
سرمایه وجود دارد اما متاسفانه به دلیل مصلحتاندیشی
و یا زیاد شدن و خارج از حوزه کنترل بودن ،قابلیت اجرا
ندارد و این موضوع به ضرر ســهامداران خرد اســت .در
واقع متولی بازار ســرمایه به اتفاقاتی که میافتد آگاهی
دارد اما چگونگی اجــرای مکانیزمهای موجود موضوع
بسیار مهمی اســت و یک نهاد خاص به عنوان سازمان
بورس بدون پشتوانه قوه قضائیه نمیتواند در این زمینه
کاری انجام دهد.
zساختار سنتی تشکلهای سرمایهگذاران خرد

در مجموع سهامداران خرد چه در قالب شرکتهای
ســرمایهگذاری بورســی و غیر بورســی و چه
ســرمایهگذاریهای مستقیم نقشــی اساسی در
راهاندازی نهضت ســرمایهگذاری و جریانات آن در
بازارهای ســرمایه دارند و نمیتوانند نادیده گرفته
شوند .در واقع به این دلیل به آنها خرد گفته میشود
که هیچگاه نتوانستهاند به طور تجمیعی آرای خود را
به صورت یک قالب شکل بدهند و تصمیمگیریهای
غالب را در مجامع شرکتها اتخاذ کنند.
یک فعال اقتصــادی و کارآفرین
خراســان رضوی نیز میگوید :در
اقتصــاد ایران به دلیل عدم بلوغ و
توسعهیافتگی کامل ،محور اصلی
اشتغال و اقتصاد بر کسب و کارهای
متوسط و خرد میچرخد و با اینکه
بسیار تاثیرگذارند و ضمن کم هزینه بودن میتوانند در
سرنوشت و آینده کشور و بهبود فضای کسب و کار موفق
باشند ،به آنها توجهی نشده و دیده نمیشوند.
علیرضــا نبی میافزایــد :برای ایجاد اشــتغال پایدار
در صنعت پتروشــیمی حــدود  200میلیــون تومان
سرمایهگذاری نیاز است و مشکالت آب و هوایی و زیست
محیطی هم در کنار آن وجود دارد اما اگر در حوزه اصناف
یا سرمایهگذاری خرد بخواهید کسب و کاری راه بیاندازید
حتی با کمتر از  5میلیون تومان میتوان فعالیت کرد و
مشکالت کمبود آب و ...هم وجود ندارد.
وی با اشاره به نبود نمایندگی و تشکلهای تاثیرگذار
برای ســرمایهگذاران خرد ،اظهار میکند :تشــکلهای
سرمایهگذاران خرد سنتی و قدیمی است و ریشه آنها در
بازار و یا واحدهای کوچک مثل اتاق اصناف و اتحادیه ها
نهفته است ،بنابراین همزمان با تغییرات دچار تحول نشده
و اثرگذاری چندانی ندارند.
نبی در پاســخ به این ســوال که چرا سرمایهگذاران
و کســب و کارهای خرد دیده نمیشــوند ،میگوید :به
علت اینکه تشکلهای آنها سنتی است و حتی در حوزه
صنعــت هم مدیرعامل یک واحد کوچک ،دانش الزم را
متناسب با مجوزی که گرفته ندارد؛ امروز یک مدیرعامل
باید جنبههای مختلف روانشناســی ،جامعهشناسی و
اطالعات حداقلی نســبت به مســائل مالی و گمرکی و
بانکی داشته باشد.
این مدرس دانشــگاه در حوزه اقتصاد تاکید میکند:
اینکه فقط بگوییم دولتها از سهامداران و سرمایهگذاران

در مقابل شرکت و سهامداران آن و سهولت شکایت سهامدار خرد (سهامداران اقلیت با چه شرایط
و ساز و کاری میتوانند علیه مدیر یا مدیران شرکت در مورد معامالت مذکور طرح دعوا کنند) را
شامل میشود .طبق آمار بانک جهانی ،امتیاز ایران در این شاخص در سالهای  2013و 3/7 ،2014
از  10بوده اســت که امتیاز باالتر به معنی حمایتهای قویتر است .این امتیاز میانگین امتیازهای
کسب شده در سه مؤلفه میزان افشا ( 7از  )10و میزان مسئولیت مدیر ( 4از  )10و میزان سهولت
شکایت سهامداران ( 0از  )10است و میبینیم در مؤلفة سهولت شکایت سهامداران هیچ امتیازی
کسب نشده است .رتبه جهانی ایران در سال  2013در بین  185کشور در مؤلفه قدرت حمایت از
سهامداران خرد  150بوده و در سال  2014در بین  189کشور  147ثبت شده است .البته این بهبود
رتبه ناشی از عملکرد مثبت در حوزه قانون گذاری نبوده ،چرا که امتیاز کشورمان در این نماگر در
سالهای مذکور تغییری پیدا نکرده است.
خرد حمایت نمیکنند ،صحیح نیست بلکه باید بگوییم
این افراد هم رو به جلو حرکت شتابانی نداشته و تغییر را
نمیپذیرند و نسبت به تغییر واکنش نشان نمیدهند .امروز
میبینیم یک واحد صنعتی کوچک همان روال گذشته را
ادامه میدهد ،رشدی نداشته ،کالسهای مربوط به صنف
خود را شرکت نکرده و اتحادیهای که در آن عضویت دارد
هم جهش الزم را نداشته است.
مدیرعامل شــرکت زیتون «آرشــیا » دربــاره میزان
توجه سهامداران عمده به سهامداران جزء نیز میگوید:
متاســفانه هیات مدیرههای شــرکتهای بورسی فقط
در حال برگــزاری یک نمایش برای ســهامداران خود
هستند ،آنها مراقبند اخبار به بیرون درز نکند و به طور
مثال میبینیم سهامداران جزء بانک و موسسات مالی و
اعتباری با ورشکستگی موسسه مواجه میشوند که تنها
خسارت دیده ،آنها هستند و کاری از دستشان برنمیآید.
مــا نیازمند یک نوع پاالیش دیدگاه و پاالیش فکری در
حوزه نگاه به ســرمایههای خرد چه در بحث بورس ،چه
به عنوان سهامدار و چه مشاغل و کسب و کارهای خرد
هستیم و نگاهمان باید تغییر کند.
zنداشتن اتحاد ،نقطه ضعف بزرگ

یک کارشناس بورس نیز به «دنیای
اقتصاد» میگوید :در بازار سرمایة
کشور ما چون درصد سهام شناوری
شرکتها پایین است و بخش بزرگی
از سهام در اختیار شرکتهای شبه
دولتی و یا دولتی و نهادهای مختلف
است ،سرمایهگذار و سهامدار خرد به نوعی از سهامداران
عمده و صندوقهای بزرگ سرمایهگذاری و نهادهای فعال
در این بازار تبعیت میکند.
محمدهادی نورپوری میافزاید :میتوان گفت در مجموع
 20درصد از بازار سرمایه ما در اختیار عموم سهامداران
اســت و به همین دلیل ســهامداران عمده نســبت به
سهامداران جزء بیشترین نقش اثرگذار را در بازار سرمایه
دارند و سهامداران جزء شاید تنها در سهام شرکتهای
کوچک بتوانند نقش بیشتری ایفا کنند.
وی تصریح میکند :در تصمیمگیری شرکتهای بزرگ
حقوق ســهامداران خرد کمتر دیده میشود مگر اینکه
این افراد با یکدیگر متحد شوند و این امکانپذیر نیست
چون اشخاص حقیقی کانونی برای احیا و پیگیری حق و
حقوق خود و یا ایفای نقش در انتخاب هیات مدیره ندارند
و چون این اتحاد و هماهنگی وجود ندارد ،اثرگذاری آنها
در سیاستگذاری شرکتهای فعال بازار سرمایه کاهش
مییابد؛ این درحالیست که در برخی از نهادهای دولتی
مثل کارگزاران دولتی ،حقوق کارگزاران بورس پیگیری
میشــود .نورپوری خاطرنشان میکند :سهامداران خرد
میتوانند در قالب یک کانون سازماندهی شوند و منافع
خود و ریسکهای موجود در بازار را مدیریت کنند و حتی
در هیات مدیره هم عضویت داشــته باشند .در گذشته
فعالیتهایی برای تاســیس انجمن و کانون سهامداران
حقیقی انجام شــد اما به دالیل مختلف همکاری الزم
از ســوی نهادهای ذیربط نشد .این کارشناس بورس در
پاسخ به این سوال که در شرکتهای بورسی به خواسته
ســهامداران خرد نظیر شــفافیت یا اصالح صورتهای
مالی چقدر توجه میشود ،میگوید :سهامداران به حق
این خواســته را دارند و تقاضای آنها ،کم و بیش ازسوی
شــرکت بورس و فرابورس با توجه به رسالتی که قانون
برعهدهشان گذاشته و مکلف به انجامند ،بررسی میشود؛
سامانه «کدال» یکی از سایتهای رسمی است که سازمان
و شرکت بورس و فرابورس در آن درباره شرکتهای فعال
در بازار سرمایه به شفافسازی اطالعات میپردازند.
zضرورت تدوین آییننامهای برای حمایت از حقوق
سهامداران خرد

حمایت از حقوق ســهامداران جزء در تمام کشورها
از مهمترین اهداف سازمانهای نظارتی بازار سرمایه
برشمرده شده است .این موضوع در ایران طی مواد ۲
و ( ۷بند  )۱۱قانون بازار اوراقبهادار  ۱۳۸۴به صراحت
مورد اشاره قرار گرفته اســت و مواد دیگری چون
ماده  ۴۵و ماده  ۵۲نیز در این راستا تدوین شدهاند.
تصویب این مواد هرچند گام موثری برای حفظ حقوق
ســرمایهگذاران بوده است اما به تنهایی برای حفظ
حقوقسهامدارانخردکافینیست.شفافیتاطالعاتی
و اجرای اصول حاکمیت شرکتی از مهمترین مواردی
هستند که منجر به رعایت حقوق سرمایهگذاران خرد
میشوند و ضروری است اقدامات موثرتری در این دو
حوزه صــورت پذیرد .صالحیت الزم برای انجام این
اقدامات در حال حاضر در حیطه اختیارات دستگاههای
اجرایی نیست و نیازمند مداخله قوه قانونگذار یعنی
مجلس شورای اسالمی است.
دبیر هیات رئیسه گروه حسابداری
و حسابرســی کانون کارشناسان
رسمی دادگستری خراسان رضوی
درباره قوانین حمایتی از سهامداران
خرد میگوید :براســاس بند 11
مــاده  7قانون بــازار اوراق بهادار

جمهوری اســامی ایران مصوب سال  1384مجلس
شورای اسالمی «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات
الزم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران
در بازار اوراق بهادار» از وظایف ســازمان بورس اوراق
بهادار است .این سازمان با اعمال مدیریت و نظارت کافی
و شــفافیت در بازار سرمایه نقش مهمی در حمایت از
حقوق سهامداران و سرمایهگذاران (به خصوص خرد)
خواهد داشت .

در تصمیمگیری شرکتهای بزرگ حقوق
سهامداران خرد کمتر دیده میشود مگر
اینکه این افراد با یکدیگر متحد شوند
و این امکانپذیر نیست چون اشخاص
حقیقی کانونی برای احیا و پیگیری حق
و حقوق خود و یا ایفای نقش در انتخاب
هیات مدیره ندارند
امیر صفاریان میافزاید :عالوه بر این یکی از سیاستهای
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،حمایت از از بازار سرمایه و
حقوق سهامداران است؛ به عنوان نمونه میتوان به تشکیل
کمیته ویژهای از سوی کرباســیان ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی برای حل مشــکالت ســهامداران خرد شرکت
کنتورسازی ایران اشاره کرد.
وی یکی از مهمترین عوامل گســترش بازار سرمایه را
مشارکت بیشتر سهامداران خرد دانسته و میگوید :اتخاذ
رویههای مناســب و تدوین آییننامهای برای حمایت از
حقوق سهامداران خرد ضروری است و پژوهشهای انجام
شده بر روی  46کشور در حال توسعه در بازه زمانی2006
تا  2010حاکی از آن است که هر چه حمایت قانونی از
حقوق سهامداران خرد افزایش یافته ،ارزش بازار سهام نیز
افزایش داشته است.

ضمانتهای اجرایی موجود در مقررات
بازار سرمایه برحسب نوع تخلف عبارتند
از تذکر ،اخطار ،محرومیت از فعالیت
به مدت معین ،تعلیق مجوز فعالیت ،لغو
مجوز ،جریمه نقدی ،سلب صالحیت
مدیران برای مدت معین و...
صفاریان تاکید میکند :البته الزم به توجه اســت که
سهامداران کالن به دلیل توان و اعمال مدیریت از طریق
کنترل و یا نفوذ قابل مالحظه در شرکتهای سرمایهپذیر،
قدرت الزم بــرای حفظ منافع خــود را دارند .بنابراین
نظارت بر اطالعات ارائه شده که خالف واقع ،ناقص و یا
گمراهکننده نباشد ،ضروری است .
این کارشناس حسابداری و حسابرسی دادگستری در
پاسخ به این سوال که حقوق سهامداران خرد در شکایت
از شرکتها و کارگزاران چیست و ضامن پیگیری مطالبات
آنها کدام مرجع است ،تصریح میکند :با توجه به وظایف
ســازمان بورس اوراق بهادار براســاس قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسالمی ایران ،اداره رسیدگی به شکایات
و حمایتهای حقوقی با هدف پاسخگویی به شکایتها
و اعمال حمایتهای الزم از کلیه فعاالن بازار به منظور
تامین امنیت در بازار سرمایه و احقاق حقوق سهامداران
تشکیل شده و در این راستا سامانه رسیدگی به شکایات
«سمتا» راهاندازی شده است .

اینکه فقط بگوییم دولتها از سهامداران و
سرمایهگذارانخردحمایتنمیکنند،
صحیح نیست بلکه باید بگوییم این افراد
هم رو به جلو حرکت شتابانی نداشته
و تغییر را نمیپذیرند و نسبت به تغییر
واکنشنشاننمیدهند
وی ادامه میدهــد :ضمانتهای اجرایی موجود در
مقررات بازار ســرمایه برحسب نوع تخلف عبارتند از
تذکــر ،اخطار ،محرومیــت از فعالیت به مدت معین،
تعلیق مجوز فعالیت ،لغو مجوز ،جریمه نقدی ،ســلب
صالحیت مدیران برای مدت معین و ...و بدیهی است
که رسیدگی به جنبههای اختالفات مالی و یا انضباطی
ازسوی سازمان مانع از پیگیری جنبههای کیفری آنها
از طریق مراجع قضایی نیست .
صفاریان خاطرنشــان میکند :بهرغم حمایتهای
قانونی موجود از سوی مراجع مربوط ،آگاهی سهامداران
و سرمایهگذاران (به خصوص خرد) از حقوق خود طبق
قوانین موجود از جمله قانون تجارت و قانون بازار اوراق
بهادار میتواند مانع ضایع شدن حق آنها شود.

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

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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چارهای کوتاهمدت برای
آلودگیهای شدید هوا در مشهد
حسین ثنایینژاد *

ادامه از صفحه اول
zپسچهبایدکرد؟!

پیشــنهاد اینجانب که چند ســال قبل هم در
مصاحبه با روزنامه شــهرآرا مطرح کردم (البته
همین قسمت مصاحبه متاسفانه از قلم افتاد و
چاپ نشــد) این است که باید یک طرح جامع
کاهش آلودگی محیطی برای مشهد تدوین شود.
از این رو عنوان طرح جامع را بر آن میگذارم که
هر ســر این کالف سر در گم در یک سازمان و
اداره است .اگرچه بخشی از آن هم به عموم مردم
یگردد که جلب مشارکت آنهاست و باز هم
برم 
در گرو سازمانهای اداری .پیشنهاد من این است
که مسئولیت این طرح جامع را باید استانداری
خراسان رضوی و یا فرمانداری مشهد بپذیرد تا
قدرت ســتادی کافی برای هماهنگیهای الزم
وجود داشته باشد.
امــا تا زمانیکــه چنین طرح جامعــی تهیه و
اجرا نشــده است ،پیشــنهاد میکنم بر اساس
پیشبینیهایی که باید ســازمان هواشناســی
مشــهد برای اعالم شــرایط پایــداری جوی
طــی ســاعات آینــده در هر روز اعــام کند،
روزهایــی که انتظار میرود هوا پایدار بوده و در
نتیجه غلظت آلودگی جــوی تا حد خطرناک
افزایش خواهد یافت ،برخی از ســازمانهای پر
رفت و آمــد مانند آمــوزش و پرورش تعطیل
اعالم شوند.
تاکید میکنم که این کار باید بر اساس پیشبینی
و قبــل از وقوع پایداری هوا و در نتیجه افزایش
آلودگی تا مرحله خطرناک انجام شود.
آنچه گاهی تاکنون به صورت موردی انجام شده
اســت اعالم تعطیلی پس از رسیدن آلودگی به
مقدار خطرناک بوده اســت که اگرچه بیتاثیر
نبوده ولی دیر هنگام و غالبا نوش داروی پس از
مرگ سهراب بوده است!
اقدام دیگری که هرگز انجام نشده و میتواند در
دســتور کار قرار گیرد ،اعالم شروع کار اداری با
دو ساعت تاخیر است.
این اقدام برای مواردی از پایداری هواســت که
حاصل وقوع پدیده وارونگی باشــد .زیرا پدیده
وارونگــی هوا پــس از طلوع آفتــاب به تدریج
ضعیــف شــده و جریانهای صعــودی هوا تا
حدود دو تا ســه ســاعت پس از طلوع ،دوباره
از ســرگرفته شده و کاهش آلودگی را به همراه
خواهد داشــت .پیشبینی چنین وضعیتی نیز
به وســیله اداره هواشناســی مشهد قابل انجام
است.
*عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

دنیای اقتصاد -تداوم  17ساله پدیده خشکسالی
در خراسان رضوی  50درصد مساحت این استان
را در حد متوســط و بقیه گستره آن را در سطوح
خفیف ،شدید و بسیار شدید درگیر خود کرده است.
به گزارش ایرنا ،این در حالی است که استان  6میلیون
و  400هزار نفری خراســان رضوی با وسعت  118هزار و
 851کیلومترمربع منطقهای خشک و نیمه خشک است
که  75درصد وســعت آن در اقلیم بیابانی یعنی خشک،
نیمه خشک و فراخشک قرار دارد.
آژیر خطر بی آبی و برداشت بیرویه از سفرههای آبهای
زیرزمینی نزدیک به دو دهه اســت که در خراســان به
صدا درآمده و وضعیت ســفرههای آبی هر سال حادتر و
بحرانیتر میشود بطوری که هماکنون به اذعان مدیرعامل
آب منطقهای خراسان رضوی از مجموع  37دشت تحت
مطالعه این استان  34دشت ممنوعه شده که از آن میان
 15دشت «ممنوعه بحرانی» است.
طی چند سال گذشته تعداد شهرهای دارای تنش آبی
در استان به سرعت رو به فزونی است بطوری که به گفته
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان رضوی تعداد
شهرهای این استان که در آستانه تنش آبی قرار دارند از
 18شهر در تابستان سال  93به  28شهر در تابستان 94
و  29شهر در تابستان  96رسید.
حسین اسماعیلیان افزود :در تابستان امسال  29شهر
استان با جمعیت یک میلیون و  400هزار نفر دچار تنش
آبی بودند .اســماعیلیان افزود :با توجه به افت چاه های
زیرزمینی و توسعه شهرها در افق  1400از  73شهر استان
 53شهر با کســری آب به میزان  2هزار و  849لیتر در
ثانیه مواجه خواهد بود و در افق  1420نیز  71شهر دارای
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دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو-
هوای این روزهای مشهد سبز
نیست ،حتی زرد هم نیست،
نارنجی رو به قرمز است ،یعنی
ناسالم و شاخص کیفیت هوای
باالتر از  .100شــاید همه شما
ندانید که مواد سمی موجود در هوای آلوده تا چه میزان
میتواند کشنده باشد اما در این گزارش درباره این
مواد ســمی ،عوارض ناشــی از آن میخوانید و با
راهکارهای مقابله با آن آشنا میشوید .بیش از  80تا
 85درصد آلودگی هوا ناشــی از وسایل حمل و نقل
است .افزایش اســتاندارد خودروها ،استاندارسازی
سوختهاوتسهیلحملونقلعمومیمیتواندازجمله
راهکارهای موثر برای مقابله با آلودگی هوا باشــد.
براســاس آمار اداره کل حفاظت از محیط زیست
خراســان رضوی که ارگانی نظارتی است و بر نحوة
اجرای قوانیــن کاهش آلودگی هوا و آیین نامههای
اجرایی ابالغی ازسوی هیات دولت که براساس آن
تکالیفیبرعهدهنهادهایمسئولگذاشتهشدهنظارت
میکند( ،تا  17آبان ماه سال  )96شهر مشهد  9روز
هوای پاک180 ،روز سالم 41 ،روز ناسالم برای گروههای
حساس و  3روز ناسالم برای تمامی گروهها را تجربه
کرده است .این درحالیست که در مدت مشابه سال
گذشته ( 17 )95/8/17روز پاک 175 ،روز سالم و 37
روز ناسالم برای گروههای حساس و  4روز ناسالم برای
تمامی گروهها را داشتهایم.
این آمار تکاندهنده اعتراض شدید شهردار مشهد را
هم برانگیخته است ،تقیزاده خامسی هفته گذشته در
بخشی از سخنان خود در صحن علنی شورای اسالمی
مشهد گفت :آلودگی هوا با جان مردم سر و کار دارد
و شــوخی بردار نیست .شهرداری و اعضای شورای
شهر باید به این موضوع وارد شوند و وضعیت هوا را
رصد کنند .من تعجب میکنم که گاهی آلودگی هوا
در شرایط هشدار قرار میگیرد و جان بچهها به خطر
میافتد اما هیچ اتفاقی نمیافتد.
در ادامه در گفتوگو با کارشناســان و مسئوالن به
سواالتی که درباره آلودگی هوا ممکن است برایتان
پیش بیاید پاسخ دادیم.
zصحبتهای پدر علم سمشناسی از عملی نشدن
تحقیقاتش

من با  45سال سابقه دانشگاهی
و پژوهــش زندگــی راحتــی را
آنسوی دنیا رها کردم و بهخاطر
کمک به جانبازان شــیمیایی به
ایران برگشتم و آنچه فکر میکردم
درست و الزم است انجام دادم اما
آن قسمتی از کار که مربوط به خدمات اجرایی بوده کارش
را درست انجام نداده است .این بخشی از سخنان پدر علم
سمشناسی ایران است که به بهانة معضل آلودگی هوا در
مشهد پای سخنانش نشستم.

من با  45سال سابقه دانشگاهی و
پژوهش زندگی راحتی را آنسوی دنیا
رها کردم و بهخاطر کمک به جانبازان
شیمیایی به ایران برگشتم و آنچه فکر
میکردم درست و الزم است انجام
دادم اما آن قسمتی از کار که مربوط به
خدمات اجرایی بوده کارش را درست
انجام نداده است
پدر علم سمشناســی ایران که تاکنــون تحقیقات
گســتردهای در زمینه ارائه راهکار برای کاهش آلودگی
هوا انجام داده است ،میگوید :متاسفانه هیچگاه تحقیقات
کتابخانهای ما عملی و اجرایی نشد .سال گذشته قرار بود
یک طرح ملی با همکاری نهادهای ذیربط ارائه دهیم اما
هماهنگیهای بین بخشی انجام نشد و متولی اصلی که

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

در گفتوگو با کارشناسان درباره آلودگی هوا مطرح شد

خفگیخاموش
از شیرمرغ تا جان آدمیزاد آلودگی هوا

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

خراسان جنوبی ،محمد قربانی056-32235454 :
نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

کاهش آلودگی هوای مشهد ،بیشتر آلودگی هوا در مشهد
منشــا خودرویی دارد .حمید صالحی تصریح میکند:
آلودگی هوا متاثر از شاخصهای جوی است که عموما در
نیمه دوم سال به دلیل افزایش پدیده اینورژن (وارونگی
هوا) غلظت آالیندهها در سطح زمین افزایش مییابد.
وی متذکر میشــود :در کنار شــاخصهای جوی،
رفتارهای انسانی نیز در آلودگی هوا و تغییر شرایط کیفیت
هوا تاثیرگذار است .صالحی تغییر الگوی تردد در سطح
شهر و همکاری مردم در کاهش استفاده از خودرو شخصی
و استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی را از عوامل
موثر در کاهش آلودگی هوا اعالم میکند.
صالحی آلودگی هوای چند روز اخیر مشهد را بیشتر از
نوع ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرونی به صورت گرد و
غبار میداند و میگوید :این آلودگی ناشی از فعالیت کانون
غبار برون مرزی صحرای قره قوم است .این در حالی است
که رضا اسماعیلی ،مدیر اجرایی مرکز پایش آالیندههای
زیست محیطی مشهد در این خصوص به «دنیای اقتصاد»
میگوید :منشا آلودگی هوای مشهد داخلی و محلی است
و گردو غباری مثل صحرای قره قوم تنها موجب تشدید
این آلودگی میشود.
zسالمتی بچهها مهمتر از هر چیزی

از ابتدای سال تا  22آبان ماه سال  ،96شهر مشهد تنها  9روز هوای پاک داشته است

نماینده استانداری بود برای سومین روز متوالی به جلسات
ما نیامد .مهدی باللی مود میگوید :مساله آلودگی هوا
را از زمانی که تا این حد خطرناک نبوده و از ســه دهه
پیش بارها و بارها در سمینارهای مختلف داخلی اعالم
کرده و از مسئوالن ذیربط دعوت کردیم که نسبت به این
مساله هوشیار باشند.
وی با بیان اینکه مشکل آلودگی هوا در ایران ریشهای
است میگوید :متاسفانه فکر نمیکنم این مشکل به این
زودی حل شود ،اما باید جلو پیشرفتش گرفته شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیوکاسل انگلستان
تصریــح میکند :در تحقیقاتی که ما بهصورت پراکنده
انجام دادیم مشخص شده که اکنون  85درصد آلودگی
کالن شهرها ناشی از ترافیک شهری است که متاسفانه
نه وسایل نقلیه و بنزین ما استاندارد است و نه ترافیک
بهخوبی کنترل میشــود در نتیجه یک سیکل معیوبی
تشکیل شده که منجر به آلودگی هوا میشود.
zترکیبات هوای آلوده

عضو کمیته برنامهریزی ایمنی شیمیائی و سم شناسی
( )IPCSسازمان بهداشت جهانی در تشریح عوارض ناشی
از آلودگی هوا میگوید :در هوای آلوده مانند دود سیگار
 3دســته آالینده و مواد سمی وجود دارد که متشکل از
 4هزار ماده سمی است .وی ادامه میدهد :از سمیترین
گازهای سمی مونوکسید کربن یا قاتل نامرئی است که
هیچگونه رنگ و بویی ندارد .بعد گازهایی چون نیتروژن،
گوگرد و دی اکسید کربن و ...از دیگر گازهایی بسیار سمی
آالینده هوا هستند .دسته دیگر ذرات معلق در هواست
که از اگزوز خودروها مخصوصا از ماشینهای گازوئیلی
به صورت ذرات آلوده هیدروکربن نظیر فیلتر سیگار آزاد
میشوند و یک دسته دیگر فلزات سنگینی مثل سرب
هستند که هنوز هم در هوا وجود دارد .حال اگر پدیده
وارونگی هوا هم اتفاق بیفتد و باران هم ببارد این ترکیبات
تبدیل به باران اسیدی میشوند.
zبیماریهای اعصاب و روان مهمترین عارضة آلودگی هوا

رئیس جامعه سمشناســی پزشکی آسیا و اقیانوسیه
مهمترین بیماری ناشــی از آلودگــی هوا را بیماریهای
اعصاب معرفی میکند و میگوید :بیخوابی ،بیحوصلگی،
پرخاشگری ،تندخویی ،افسردگی و اختالالت رفتاری از
جمله عوارض ناشی از آلودگی هوا بر روی اعصاب است.
وی همچنین تنگی نفس ،بیماریهای پوستی ،خارش

و ســوزش چشم ،بی اشتهایی و اختالالت گوارشی را از
دیگر عوارض آلودگی هوا میداند.
وی با بیان اینکه ساالنه  6هزار نفر عمدتا با اختالالت
تنفسی و قلبی بر اثر آلودگی هوا در تهران جان خود را از
دست میدهند ،میگوید :عوارض و مرگ دیررس صدبرابر
این آمار است که به این زودیها تشخیص داده نمیشود.
باللی میگوید :در تهران اســتاندار هر هفته جلســه
کاری برگزار میکند و نهادهای ذیربط اقداماتی که برای
کاهش آلودگی هوا انجام میدهند را گزارش میدهند
اما همین کار را بعید میدانم استانداری خراسان رضوی
هم انجام دهد.
پدر علم سم شناســی ایران میگوید :ما تاکنون 14
کنگره سم شناسی تشــکیل دادیم و همواره مسئوالن
ســازمان حفاظت از محیط زیست را دعوت میکردیم
که در این کنگرهها شرکت کنند ،ما درباره آلودگی هوا،
عوارض و راهکارهای مقابله با آن صحبت میکردیم اما
هیچ وقت پاسخ مناسبی را از مسئوالن دریافت نکردیم.
عضو جامعه سم شناسان بالینی اروپا ادامه میدهد :در
دولت گذشته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست یک
فرد دانشگاهی مثل خانم ابتکار بود اما گویا مساله آلودگی
هوا در اولویت کاری این سازمان قرار نداشت .در تمام این
مدت تنها یک بار خانم ابتکار در یکی از سمینارهای ما
آنهم در زمان دولت اصالحات شرکت کرد و ما توانستیم
نظراتمان را به ایشان منتقل کنیم.
این دکتر ســم شناسی و فوق تخصص مسمومیت با
بیان اینکه ما طرح پیشنهادی مقابله با آلودگی هوا را در
قالب مقاله منتشر کردیم و در نشریات معتبر خارجی به
چاپ رسید ،میگوید :همه جای دنیا بنزین و نفت را از
ما میخرند ،در خارج شهر نیروگاه میزنند و مترو ،قطار،
اتوبوس و عموم وسایل حمل و نقل عمومی را با برق بهکار
میاندازند و بسیاری از ماشینها هم هیبریدی هستند .ما
هم میتوانیم این کارها را انجام دهیم و همه این حرفها با
برنامه ریزی و سرمایهگذاری قابل اجراست.
zدالیل آلودگی هوا به روایت مسئوالن

مدیرکل حفاظت محیط زیست
خراسان رضوی نیز ،آلودگی هوای
مشهد را ناشــی از منابع ثابت و
یداند و میگوید :باتوجه
متحرک م 
به برنامههای صــورت گرفته در
منابع مختلف از جمله طرح جامع

تشنگی و سفرههای بی آب دامنگیر خراسان رضوی است

افزایش شمار شهرهای دچار تنش آبی
کسری آب به میزان  6هزار و  948لیتر در ثانیه خواهد بود.
کاهش  30میلیارد مترمکعبی منابع آبهای زیرزمینی
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراســان رضوی با
بیان اینکه بیالن منفی دشــتهای استان یک میلیارد و
167میلیون متر مکعب است ،افزود :در  25سال گذشته
 30میلیارد مترمکعب از منابع راهبردی آبهای زیرزمینی
کم شــده است .اسماعیلیان ادامه داد :ظرف هشت سال
گذشته  225حلقه چاه در شهرهای استان حفر و حدود
پنج هزار لیتر در ثانیه ظرفیت تامین آب یجاد شــد .سه
هزار و  500لیتر در ثانیه از این ظرفیت ایجاد شده صرف
جبران کاهش آبدهی چاهها شد لذا با توجه به برداشت
بی رویه از ســفرههای آب زیرزمینی در صورت حفر چاه
جدید رقم خاصی به میزان آبدهی چاهها افزوده نمیشود.
وی بــا بیان اینکه حداکثر ظرفیت فعلی تامین آب در
 73شهر خراسان رضوی هفت هزار و  600لیتر در ثانیه
است ،گفت :با توجه به خشکسالیهای پیاپی در دهههای
اخیر سطح سفرههای آب زیرزمینی استان ساالنه یک متر
مکعب افت میکند و از  37دشت آبی استان  34دشت در
شرایط بحرانی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی افزود:
براساس استاندارد جهانی در شرایط مطلوب حداکثر باید

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

 40درصد از منابع آب تجدیدپذیر در هر کشور برداشت
شود اما این رقم در خراسان رضوی به طور متوسط ساالنه
 130درصد است .وی بیان کرد  :از این رو نه تنها کل منابع
آب تجدیدپذیر در استان استخراج میشود بلکه  30درصد
از ذخایر قبلی نیز استفاده میشود .اسماعیلیان خاطرنشان
کرد  :جمعیت زیرپوشش شبکه آبرسانی در  73شهر استان
تحت پوشش این شرکت شهرها یک میلیون و  750هزار
نفر است .وی گفت :برای تامین آب در شهرهای استان طی
سالهای آتی نگرانی وجود دارد و امیدواریم با برنامههایی
که در سطح ملی پیگیری میشود بتوانیم وضعیت دارای
اطمینان در تامین آب شرب داشته باشیم.

 zافزایش  362هزار مترمکعبی تولید آب در مشهد

به رغم حاد شدن وضعیت منابع آبی در خراسان رضوی
همچنان میزان تولید و مصرف آب رو به افزایش است.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب مشهد اظهار
کرد 67 :میلیون و  294هزار و  69متر مکعب آب در نیمه
نخست سال جاری در کالنشهر  3.5میلیون نفری مشهد
تولید شده است.
جوانشیر شــادمهری افزود :این میزان نسبت به مدت
مشابه ســال قبل  360هزار و  922متر مکعب افزایش
داشته است .تامین پایدار آب شرب نیازمند پایش مداوم

تاسیسات ،منابع تولید و توزیع ،برنامهریزی دقیق و بهبود
مستمر شبکه آبرسانی است.
 zتامین  80میلیون مترمکعب آب از سد دوستی

معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب مشهد گفت:
طبق برنامهریزی صورت گرفته در سال جاری  80میلیون
متر مکعب از آب مصرفی مشــهد از سد دوستی تامین
میشود .سال گذشــته نیز  79میلیون و  470هزار متر
مکعب آب از سد دوستی به مشهد منتقل شد.
وی بــا بیان اینکه میانگین مصــرف روزانه آب در این
کالنشهر هشــت هزار لیتر در ثانیه است ،بیان کرد :آب
آشامیدنی مشــهد از  420حلقه چاه ،سدهای دوستی،
کارده ،طــرق و ارداک و قناتهای امامیه و قاســم آباد و
چشمه اندرخ تامین میشود .وی با بیان اینکه حدود 19
درصد آب تولید در مشهد در نیمه نخست سال جاری به
صورت هدررفت در شبکه به حساب نمیآید ،تاکید کرد:
صرفهجویی به معنای کم مصرف کردن نیست بلکه باید
با مصرف درست و همچنین جلوگیری از هدررفت آب در
مراحل تولید ،توزیع و مصرف با جلوگیری از هدر رفت آب
شرایط گذر از تنش آبی را فراهم کرد.

 zفاجعه بزرگ آبی

مدیر جمعیت ناجیان آب خراســان رضوی نیز گفت:

معاون سالمت و تربیت بدنی اداره
کل آموزش و پرورش خراســان
رضوی نیز با بیان اینکه سالمتی
بچهها برای ما مهمتر از هر چیزی
است ،میگوید :براساس بخشنامه
وزارت کشــور در وضعیت هوای
نارنجی یا همان ناسالم برای گروههای حساس ،کاهش
فعالیت بدنی دانش آموزان در فضای باز ممنوع است و
در وضعیت قرمز یا ناسالم برای تمام افراد مدارس تعطیل
میشود .جواد پورجاهد ادامه میدهد :ما بخشنامهای را
به تمام مدارس ارســال کردیم تا براساس آن مدیران و
معلمان نرم افزار مرکز پایش را در موبایلشان نصب و سایت
مرکز پایش را نیز رصد کنند و در صورت مشاهده وضعیت
نارنجی دستورالعملهای الزم را انجام دهند.

صالحی آلودگی هوای چند روز اخیر
مشهد را بیشتر از نوع ذرات معلق کمتر
از دو و نیم میکرونی به صورت گرد و
غبار میداند و میگوید :این آلودگی
ناشی از فعالیت کانون غبار برون مرزی
صحرای قره قوم است .این در حالی
است که رضا اسماعیلی ،مدیر اجرایی
مرکز پایش آالیندههای زیست محیطی
مشهد در این خصوص به «دنیای
اقتصاد» میگوید :منشا آلودگی هوای
مشهد داخلی و محلی است و گردو
غباری مثل صحرای قره قوم تنها موجب
تشدید این آلودگی میشود
وی با بیان اینکه برای تعطیل شدن مدارس نیاز است
اطالعات به موقع به ما داده شــود ،میگوید :در مشهد
هم مثل تهران باید از روز قبل به ما اعالم شــود که در
هر ایستگاه وضعیت هوا چگونه است ،اما ما دستگاهها و
زیرساختها و امکانات الزم را در مشهد نداریم و بر اساس
احتماالت هم نمیتوانیم مدارس را تعطیل کنیم.
پورجاهــد تاکید میکند :مدیریت بعضی مهدکودک
ها در محدوده فعالیتهای اداره کل بهزیســتی است و
تعطیلی آنان جزو وظایف ما نیست اما آنها هم باید این
فرایند را رعایت کنند .آسیبی که در اثر فقر حرکتی برای
دانش آموزان ایجاد میشــود در آینده خودش را نشان
خواهد داد ،ما باید برای مقابله با آلودگی هوا مقابله کنیم
و فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی را ترویج دهیم
تا شرایط بهتر شود.
مشــهد در  25سال آینده برای شرب و بهداشت به 400
میلیون مترمکعب آب نیاز خواهد داشت.
مهدی جمشــیدی افزود :بر اســاس اســتانداردهای
بینالمللی برداشت آب از منابع زیرزمینی باید بین  20تا
 40درصد باشــد که این میزان در خراسان رضوی 200
تا  300میلیون مترمکعب برآورد میشــود .این در حالی
است که ساالنه یک میلیارد و  300میلیون مترمکعب آب
از ســفرههای زیرزمینی خراسان رضوی اضافه برداشت
میشود و در صورت عدم چارهاندیشی و با توجه به افزایش
رشــد جمعیت و نیاز آب در  20تا  25سال آینده اضافه
برداشت آب در خراســان رضوی به یک میلیارد و 600
میلیون متر مکعب در سال خواهد رسید که این به معنای
رخداد فاجعهای بزرگ است .وی ادامه داد :با بهرهبرداری
از سد دوستی در سال  84بر روی رودخانه مرزی هریرود
تا حدودی مشکل کم آبی در مشهد حل شد اما با ادامه
روند سدسازی درافغانستان آورده این سد تحت تاثیر قرار
گرفت و برنامهریزی برای تامین آب مشهد برای مدت 80
سال از آب سد دوستی ،به کمتر از یک دهه تقلیل یافت.
جمشیدی افزود :مســئوالن باید برای وضعیت دشت
مشهد و منابع آبهای زیرزمینی استان تدبیر جدی داشته
باشند تا در آینده فرزندانمان نگران تامین آب نباشند.
این وضعیت در حالیســت که به گفته محمدحسین
جعفری مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان 78
درصد منابع آب در این اســتان آبهای زیرزمینی و 22
درصد آن آبهای ســطحی است .همچنین از کل میزان
مصرف آب در این استان شش میلیون و  400هزار نفری
 89درصد آن متعلق به بخش کشاورزی 3 ،درصد بخش
صنعت و هشت درصد مربوط به بخش خدمات است.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

با هدف سرعت دادن به پرداخت مطالبات

زمانبندی مراجعه سپردهگذاران
فرشتگان لغو شد

ایسنا -در حالی روز شنبه موسسه کاسپین اعالم کرد که
سپردهگذاران فرشــتگان بر اساس برنامه زمانبندی شده
میتوانند به شعب موسسه مراجعه و وضعیت سپردههای
خود را مشخص کنند که طولی نکشید که زمانبندی اعالم
شده لغو شد.
از روز شنبه (  ۲۰آبان ماه) پرداخت مطالبات سپردهگذاران فرشتگان
در تمامی سقفها در شعب موسسه کاسپین آغاز شد .در اواخر روز
بود که موسسه کاسپین طی اطالعیهای جدول زمانبندی منتشر کرد
که سپردهگذاران بتوانند بر اساس آن مراجعه و تعیین تکلیف شوند.
بر این اساس قرار بود از بیستم آبانماه تا هفتم آذرماه به مدت ۱۴
روز کاری و براساس حروف الفبا مراجعات انجام شود.
با این حال طولی نکشید که موسسه کاسپین زمانبندی انجام شده
و نحوه مراجعه بر اســاس تقســیم بندی را حذف کرد .دلیل این
موضوع تسریع در پرداخت مطالبات سپردهگذاران تعاونی منحل
شــده فرشتگان اعالم شده است .بر این اساس کلیه سپردهگذاران
مشمول میتوانند بدون در نظر گرفتن جداول زمانبندی و محدودیت
زمانی به شعب کاسپین مراجعه کنند .طبق برنامهریزی انجام شده
از قبل ،قرار بر این شده تا تمامی سپردهگذاران امکان مراجعه برای
تعیین تکلیف حسابهای خود را داشته باشند .در این شرایط همه
سپردهگذارانی که پیشتر تا سقف  ۲۰۰میلیون تومان پیش رفته
بودند ،میتوانند با مراجعه به شعب ۱۰ ،درصدی که در مراحل قبلی
از حساب آنها کسر شده و تحت عنوان ذخیره احتیاطی باقی مانده بود
را دریافت کنند .همچنین سپردهگذاران تا  ۲۰۰میلیون تومانیای که
تعیین وضعیت نشده بودند امکان مراجعه خواهند داشت .همچنین
سپردهگذاران باالتر از این سقف که ارقام کالن را در بر میگیرند نیز
میتوانند با مشخص کردن شرایط حسابهای خود تا حداکثر ۲۰۰
میلیون تومان را فعال دریافت کنند؛ از این رو تمام ســپردهگذاران
فرشتگان فرصت مراجعه خواهند داشت.

مدیرکلارشادخراسانرضوی:

مشهد تا سال ٢٠٢٩
پایتخت فرهنگی جهان اسالم است
فارس -مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی با بیان اینکه مشهد تا
سال ٢٠٢٩پایتخت فرهنگی جهان اسالم
باقی میماند ،گفت :در این حوزه همت
کرده و پیوستهای فرهنگی و هنری را
برایچشماندازپایتختفرهنگیوهنری
تدوین کنید .سید سعید سرابی در جلسه اتاق گفتگوی اصحاب
فرهنگ و هنر با دولت ،اظهار کرد :اتاق گفتوگو بر این اساس تشکیل
شده است که همه هنرمندان برای توسعه شهر یک صدا شوند ،هرجا
توانستیم به یک صدای واحد برسیم ،بیتردید موفق میشویم و این
همصدایی ،توسعه شهر را نیز به دنبال دارد.
وی ادامه داد :مدیران شــهری میتوانند در توسعه فرهنگی شهر از
ظرفیت اصحاب فرهنگ و هنر که به صورت رسمی و مجوزدار فعالیت
میکنند ،استفاده کند ،در تعامالت مثبت قطعا اتفاقات خوبی میافتد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی با تاکید بر آنکه
امروز زمینه برای ارائه ایده برای توسعه شهری فراهم است ،افزود :با
تکیه بر متون ادبی خراسان باید به سمت هنرهای نمایشی برویم تا
بتوانیم مفاخر این شهر ازجمله فردوسی را معرفی کنیم.
سرابی با بیان اینکه تئاتر در مشهد به سمتی پیش رفته است که ما
 ٣٦٥روز سال اجرا داریم ،گفت :کارهای فاخر و شاخصی در حوزه
تئاتر اجرا میشود که امیدوارم تئاتر همچنان به رشد خود ادامه دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعالم کرد:

پرداخت70درصدمبلغخریدحمایتی
زعفرانبهکشاورزاناستان

ایرنا -رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی گفت 70:درصد از مبلغ
خرید حمایتی محصول زعفران از سوی
دولت به کشاورزان زعفرانکار در این
استان پرداخت شده است.
مجتبی مزروعی افزود :با اجرای طرح خرید
حمایتی زعفران از سوی دولت تاکنون افزون بر یک تن زعفران از
کشــاورزان در خراسان رضوی خریده شده است .وی ادامه داد :تا
کنون محصول زعفران در قالب پوشال معمولی به ازای هر کیلوگرم
 43میلیون ریال ،پوشال مرغوب  47میلیون ریال و نگین زعفران
 54میلیــون ریال خریداری و  70درصد از کل مبلغ به حســاب
کشاورزان واریز شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :خرید حمایتی
از امروز با افزایش قیمت روبه رو است لذا هر کیلوگرم پوشال معمولی
به نرخ  44میلیون ریال ،پوشال مرغوب  49میلیون ریال و نگین
زعفران به همان قیمت  54میلیون ریال خریداری می شــود .وی
افزود :همچنین عالوه بر مراکز شهرستانی خرید در کاشمر ،گناباد،
خواف و تربت حیدریه مراکزی در شهرســتانهای سبزوار ،تربت
جام ،تایباد و مشــهد نیز برای خرید حمایتی دایر شده است .در
هر یک از شهرستانهای دیگر خراسان رضوی هم به محض اعالم
آمادگــی برای فروش محصول زعفران در حد قابل توجه ،اقدام به
ایجاد مرکز خرید حمایتی می شــود .مزروعی درباره پیش بینی
میزان خرید حمایتی زعفران در خراسان رضوی نیز گفت :به دلیل
شدت سرمای زمستان گذشته ،گرمای تابستان و فقدان بارندگی
الزم در بهار امسال با کاهش تولید در استان مواجهیم اما با توجه
به جمع آوری گل زعفران ازســوی کشاورزان در حال حاضر پیک
خرید حمایتی زعفران طی دو تا سه هفته آینده آغاز می شود.
وی افــزود :خرید حمایتی زعفران تا پایان آذر ماه ادامه دارد و در
صورت نیاز این زمان بیشتر هم می شود .در خرید حمایتی زعفران
از کشاورزان  40درصد مبلغ خریداری شده در همان زمان خرید
پرداخت و بقیه نیز طی برنامه ریزی پرداخت می شود.

