استقاللواقعیکشور
درگرواستقاللاقتصادیاست
رضا حمیدی
رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
خراسان رضوی
صفحه 2

ضمیمه استانهای خراسـان
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مصطفیسلیمیفر

عضو هیات علمی دانشگاه
فردوسی مشهد

از ســال  2004که نتیجه گزارش «فضای کسب
و کار جهانی» منتشــر شده است ،تاکنون به تدریج
این شاخص ســالیانه که مرکب از 11مولفه مختلف
میباشد ،اهمیت بیشتری در بین کارشناسان اقتصادی،
سیاستگذاران و دانشگاهیان اقتصاد خوانده پیدا کرده
اســت به گونهای که تعداد قابل توجهی از آنان شاید
مهمترین دلیل (یا حداقل یکی از مهمترین دالیل)
توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران
را نامســاعد بودن فضای کسب و کار در این کشورها
میدانند .شاید علت این توجه ،ترکیب مولفههایی باشد
که در مجموع فضای کسب و کار یک کشور را ترسیم
میکنند؛ این مولفهها از زمان ،هزینه و فرایندی که اخذ
مجوز یک فعالیت اقتصادی در یک کشور فرضی نیاز
دارد تا چگونگی آمادگی زیرساختهای آن کشور برای
رونق فعالیت اقتصادی ،نحوه تامین مالی ،تحمیلهای
قانونی بر بنگاههای اقتصادی از قبیل قانون کار ،تامین
اجتماعی ،مالیاتها تا حضور در تجارت برون مرزی را
شامل میشوند .بنابراین باید اذعان کرد که مجموعهای
از عوامل واقعی تاثیرگذار بر شروع و ادامه فعالیتهای
اقتصادی در هر جامعه را به گونهای کمیسازی کرده
و ضمن تعیین یک نمره به فضای کســب و کار هر
کشور ،رتبه آن کشور را در بین سایر کشورهای جهان
مشخص میکند .به عالوه ،از آنجا که شاخص مذکور
هر ســال برای تقریبا تمامی کشورهای جهان تهیه
میشود ،مضاف بر امکان مقایسه بین کشوری ،توفیق
یا عدم توفیق کشور را در بهبود فضای کسب و کار در
طی زمان با نمره نشان میدهد ،ضمن اینکه در فرض
بهبود شرایط ،نرخ پیشرفت هر کشور را نسبت به دیگر
کشورها نشان میدهد.
ادامه درصفحه 3

شکاف یا
تراز تجاری؟

دنیای اقتصاد -تجارت فرامرزی یکی از شاخصهای کسب و کار جهانی
اســت؛ موضوعی که نقش قابل توجهی در موضوعات مختلف اقتصادی از
جمله تولیدات داخلی ،اشتغالزایی ،درآمد ،بازارهای خارجی و ...دارد و همین
امر نشاندهنده اهمیت باالی بحث صادرات و واردات در اقتصاد یک کشور
است .بانک جهانی در تازهترین گزارش خود از بهبود شاخص تجارت فرامرزی
ایران در سال  ۲۰۱۷خبر داده است ،هرچند براساس آخرین آمار این بانک در
شاخصهای کسب و کار ،بدترین رتبه کشور در سال  2017مربوط به مولفه
«تجارت فرامرزی» با عدد  170بوده است که نشان از ضعف جدی کشور در
فضای رقابتی بیرون داشــته و تنها اصالح ثبت شده در گزارش سال 2017
برای ایران ،بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش
اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است ،اما با توجه به پیشرفتهای
گستردهتر سایر کشورها ،رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از  167به 170
در سال  2017تنزل یافته است.
صفحه 3

در نشست هیات امنای شورای ملی زعفران و
با حضور رئیس اتاق ایران در مشهد مطرح شد:

ضرورتتوجهبهتوسعهبازارهایجهانی
صفحه 4

اعضای جدید هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان انتخاب شدند

سیسالگی انجمن مدیران
صفحه 2

بدهی1100میلیاردتومانیشهرداری
بهپیمانکاران
صفحه 2

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد خبر داد:

انعقادتفاهمهمکاریبادانشگاهآلمانیدرباره بازیافتپسماند

دنیــای اقتصاد -مدیرعامل
ســازمان مدیریت پسماند
شهرداری مشــهد از انعقاد
تفاهمهمکاریبادانشگاهفنی
تیو آلمان دربــاره بازیافت
پسماند خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،محسن
بحرینی گفت :طی چند روز گذشته رئیس دانشگاه تیو
برلین در سفر به شهر مشهد بازدیدی از کارخانجات
بازیافت و کارخانه کود کمپوســت سازمان مدیریت
پسماند شهرداری مشهد انجام داد.
وی افزود :این دانشــگاه قراردادی درباره اســتفاده از

انرژیهای پاک با وزارت نیروی ایران منعقد کرده است
که در این راستا این بازدید صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
تصریــح کرد :در این بازدید در خصوص اســتفاده از
سیستمهای روز بازیافت پسماند ،جمعآوری و استفاده
از انرژیهای زباله مذاکراتی انجام شد.
بحرینی بیان کرد :مذاکرات انجام شده با این دانشگاه
منجر به تفاهم هشتبندی با سازمان مدیریت پسماند
شهرداری مشهد و همچنین انعقاد تفاهمنامه با معاونت
خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد شد.
وی در خصوص این تفاهم هشتبندی توضیح داد :این
تفاهم در خصوص استفاده از تجربیات آلمان به منظور

افزایش مشارکت مردمی در خصوص تفکیک زباله از
مبدا ،ارائه مشــاوره فنی این کشور به منظور اجرای
پروژههای بازیافت خصوصا شیشــه ،برگزاری تورهای
ســرمایهگذاری از آلمان به منظور سرمایهگذاری در
خصوص حــوزه بازیافت ،ارائه کتابهای آموزشــی
به منظور فرهنگســازی در زمینه بازیافت و ...منعقد
شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
تصریح کــرد :به گفتــه رئیس دانشــگاه تیو آلمان
خوشبختانه شــهر مشهد در زمینه بازیافت پیشرفته
اســت و در برخی از حوزهها از شهر تهران نیز پیشی
گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی اعالم کرد

آمادگي38شهركوناحيهصنعتيبرایاستقرارصنوف

دنیای اقتصــاد -مديرعامل
شركت شهرکهای صنعتي
خراسان رضوي از آمادگي اين
شركت براي ســاماندهي و
استقرار صنوف مختلف در
تمامي شــهرکها و نواحي
صنعتي استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهای صنعتي
خراســان رضوي ،مسعود مهديزاده مقدم در نشست
ســاماندهي صنوف اظهار کــرد :در حال حاضر در دو
شهرك صنعتي از مجموع  38شهرك و ناحيه صنعتي
استان صنوف توليدي در حوزههاي فعاليت مختلفي
مانند فلزتراشان ،چاپ و نشر ،درودگران و مبل سازان و
آبکاران مستقر هستند كه از مزاياي حضور در شهركهاي
صنعتي بهرهمند شدهاند.
وي افزود :از جمله ســاير شــهرکها و نواحي صنعتي
میتوان به شــهرکهای صنعتي چنــاران ،قوچان،1

سبزوار ،2کاشــمر ،تربت جام ،تربت حيدريه 2و خيام
نيشــابور اشاره کرد كه از جاذبه مناسبي براي استقرار
صنوف برخوردار هســتند .مهدیزاده مقدم ادامه داد:
صنوف مختلف با استقرار در شهرکها و نواحي صنعتي
ميتوانند از مزايايي مانند استفاده حداكثري از ظرفيت و
امكانات زيربنايي ايجاد شده ،كمك به ساماندهي صنوف،
جلوگيري از پراكندگي ناموزون و كمك در جهت توزيع
متمركز اصناف ،امکان تعامل سريع و آسان با واحدهاي
صنعتي ،مســتثني بودن از قانون شهرداريها و امکان
صدور پروانه ســاختمان و پايان کار به صورت رايگان،
امکان پذيرش دفترچههاي قرارداد شــرکت به عنوان
وثيقه نزد بانکها و موسســات مالــي اعتباري ،امکان
تخفيف در قيمت مصوب حق بهرهبرداري شــهرک و
پرداخت هزينههاي مربوطه به صورت نقد و اقســاط،
امکان احداث واحدهاي صنفي براساس طرح تيپ مصوب
و فاقد محدوديت در تراکم و سطح اشغال بهرهمند شوند.
وی تأکیــد کرد :در حال حاضر تمام امكانات مورد نياز

از قبيل گاز ،آب ،برق ،معابر ،روشنايي ،تلفن ،اينترنت،
فضاي سبز ،نگهباني و ساير زيرساختهاي مورد نياز در
شــهركهاي صنعتي اســتان فراهم شده و اين شركت
آمادگي دارد زمينه استقرار اصناف را در اين شهرکها
فراهم آورد .مهدي زاده مقدم با بيان اينکه اصناف توليدي
در صورت اســتقرار در شــهرکهای صنعتي استان از
مزيتهاي شهرکها بهرهمند ميشوند ،گفت :صنوف
براي جابجايي نيازمنديهاي فراوان از قبيل تغيير کاربري
محلهاي موجود دارند که با ورود به شهرکها و نواحي
صنعتي ميتوانند از مزاياي استقرار برخوردار شوند .رئيس
هيأت مديره و مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتي
خراسان رضوي خاطر نشان کرد :ما آمادگي کامل داريم
تا با توجه به رسالت شرکت شهرکهای صنعتي خراسان
رضوي و حمايتهاي جديد ســازمان صنايع کوچک و
شهرکهاي صنعتي ايران ،صنوف مختلف به خصوص
آنهايي که آاليندگي بيشــتري دارند را در شهرکها و
نواحي صنعتي مستقر کنيم.

بهرهبرداريمجدداز48واحدصنعتيراکد

دنیای اقتصاد -معاون صنايع
کوچک شرکت شهرکهاي
صنعتي خراســان رضوي از
بهرهبرداري مجدد  48واحد
صنعتي راکد در شهرکها و
نواحي صنعتي استان خبر داد.
مجيد عليخواه اظهار کرد :با حمايت دولت تدبير و
اميد از صنعت ،اقدامات موثري در راستاي رفع موانع

توليد صنايع مختلف توليدي و صنعتي انجام شده و
 48واحدصنعتي که قبال بهرهبرداري و به دليل عدم
تامين مواد اوليه و نقدينگي تعطيل شده بودند مجددا ً
به چرخه توليد و فعاليت بازگشتند.
وي افزود :از اين تعداد یک واحد در بخش نساجي،
دو واحد كاني غيرفلــزي 25 ،واحد فلزي 7 ،واحد
غذايي 10 ،واحد شــيميايي ،یک واحد سلولزي و
دو واحد برق الكترونيك با مجوع اشتغال  900نفر

شهردار مشهد خبر داد

به چرخه تولید بازگشــتند .معاون صنايع کوچک
شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان رضوي با توجه
به حمايت ســازمان صنايع کوچک و شــهرکهاي
صنعتي ايران خاطرنشــان کرد :بــراي ايجاد رونق
بيشتر و هرچه بهتر در واحدهاي صنعتي و توليدي
استان مشوقات و دستورالعملهاي سازمان به صورت
برنامهريزي شده در حال انجام است تا واحدها ازآنها
بهرهمند شوند.

گزارشیازدالیلطوالنیشدنمرمتآرامگاهخیام

افسوسکهبیفایدهفرسودهشدیم
صفحه 4

عکی :محمد زائرنیا /پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

مالیاتها در آیینه فضای کسب و کار

«دنیای اقتصاد» از وضعیت شاخص تجارت فرامرزی
فضای کسب و کار گزارش میدهد
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خبر
یادداشت

طرح جامع پیشگیری از
حوادث و حمایت از زیاندیدگان
قاضی محمد بخشی محبی*

ازسال  ۷۷نخستینآمارهایرسمی
از جانباختگان حوادث ترافیکی در
کشــور جمعآوری شد .آمارهایی که
نشان میدهد از این سال تا پایان سال
گذشته  ۴۵۹هـــزارنفــــردر
حوادث ترافیکی جــان خــود را از
دستداده و  4/5میلیوننفرزخمیشدهاند.
طبق آمار ،در سال گذشته  ۸۱۲نفر جان خود را در حوادث
ناشــی از کار از دســت دادهاند و در حال حاضر ایران یکی از
پرحادثهترین کشــورها در حین انجام کار است .در بخش
حوادث کار ،ایران در رتبه دوم یا ســوم دنیا قرار دارد که آمار
بسیار نگرانکنندهای است و پرحادثهترین حوادث کار برای
کارگرانساختمانیرخمیدهد.
آمار باالی مرگ و میر و صدمات جســمانی و نقص عضو بر
اثر حوادثترافیکی ،حوادثکارو...درسطح کشور ،حکایت
از ضعف شــدید اقدامات پیشــگیرانه دارد .مبحث اولویت
پیشگیری از حوادث ،زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند
که بدانیم به دنبال خسارات جسمی و صدمات جانی ای
جاد شده ،عوارض و آســیبهای روحی و روانی وارده به افراد
به ســختی قابل جبران بوده و یا در برخی موارد غیر قابل
جبرانند.
رهبرمعظمانقالب اخیراتاکیدفرمودند کهاگرچهآمارتلفات
حوادث ترافیکی،کاهشیافتهاستاماآمار ،همچنانباالست
و دســتگاههای مســئول باید تالش کنند تا بهطور مستمر
کاهش یابد .قسمت اعظمی از این حوادث از دالیل روشنی
برخوردارند؛ در تحلیل حوادث ترافیکی و حوادث کار و آتش
ســوزی و ...شاهد این هســتیم که هیچ چیز به اندازه اراده
انســان ،آنها را رقم نمیزند .لذا برای پیشگیری از حوادث و
حفظ نظمعمومی جامعه،نیازمندیکعزموارادههمگانی و
عملیاتی از طرفمردمومسئوالنهستیم.ازطرفدیگرباید
تالش شــود در صورت بروز حوادث ،با همکاری شرکتهای
بیمه ،خســارتها به موقع و بدون تضییع حقوق زیاندیدگان
بهآنهاپرداختشود.
مقام معظم رهبری تاکید کردندکه بــرای فرد حادثه دیده
همان درد و رنج ناشــی از صدمات جسمی کافیست و سعی
شود حق و حقوق وی در اسرع وقت پرداخت شود .در همین
راستاو بهمنظور حفظحقوقعامهو پیشگیری از معضالت
و آسیبهای اجتماعی ناشی از حوادث و حمایت همه جانبه
از زیان دیدگان ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان ،بر خود الزم میداند که با همکاری
سازمانهاونهادهایمسئولدراینموضوعورودپیداکند.
اهداف طرح جامع پیشــگیری از حــوادث و حمایت از زیان
دیدگان:
 ساماندهی برنامهها و طرح های پیشــگیرانه ،آموزشی وحمایتی  
 تعامــل ،هماهنگــی و یکپارچگی عملکرد ســازمانها ودستگاههایمسئول
 برگزاری جلسات مشترک فی مابین سازمانها و نهادهایدولتی و غیر دولتی عمومی مسئول و متولی امر و استفاده از
ظرفیتهایمردمیوسازمانهایمردمنهاد
 آمــوزش ایمنــی و نحــوه پیشــگیری از حــوادث درجهت اغنای فرهنگ عمومی و افزایش آگاهی مردم به ویژه
نوجوانانوجوانان
 تهیه گزارش کامل از وضعیت ایمنی خیابان ها و جادهها،کارگاههــا و کارخانجات ،مجتمعهای تجاری و مســکونی،
گردشگریوتفریحیوکلیهاماکنعمومی
 شناسایی نقاط حادثهخیز در حوادث ترافیکی ،مشاغل پرخطر در حوادث کار و اماکن نا ایمن در مقابل آتشســوزی و
همچنین شناســایی افراد پر خطر در ایجاد حوادث مختلف
و ارســال اخطار قانونی به آنها از طرف مسئوالن مربوطه و در
صورتلزوممعرفیمواردبهمراجعقضایی
 تالش در جهت شناســایی حوادث عمدی و خسارتهایتقلبی و ساختگی به منظور تحصیل مال نامشروع و معرفی
عامالنبهمراجعقضایی
 ارائه پیشــنهادهای پوششــهای بیمهای عمومی با حقبیمههای مناسب و تعهدات مکفی برای حوادث مختلف در
قالب کنسرسیومی از طرف شــورای هماهنگی شرکتهای
بیمهاستان
 پرداخت به موقع خســارت زیان دیدگان حوادث از طرفشرکتهایبیمهاستان
 ارائهخدماتمشاورهای وکارشناسی حقوقیبهعمومبرایتسهیل در امر دریافت خســارت توسط کارشناسان بیمه و
مشاورانحقوقی
 تالش در جهت تقویت شورای هماهنگی شرکتهای بیمه واتحادوهمدلیومشارکتشرکتهایبیمهبایکدیگر
 پرهیز از رقابتهای ناســالم و نرخشــکنیهای غیر فنی ودامپینگ در ارائه پوششهای بیمهای که این کار در واقع نوعی
خودزنی است چون شرکتی که اینطور عمل کند در آینده در
صورتبروزخسارتنمیتواندجوابگویتعهداتخودباشد .
 تشکیلکنسرسیومهایمختلفدرانواعرشتههایبیمهایازسوی شــورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان برای ارائه
پوشش های بیمهای عمومی در سطح استان با حق بیمههای
مناسبوتعهداتمکفیبرایحوادثمختلفکهشایدازعهده
یک شرکت بیمه به تنهایی برنیاید و سهم پذیری هر شرکت
متناســب با ظرفیت و توانگری مالی خود که این خود از یک
طرف هم باعث مدیریت ریسک و افزایش توان ریسکپذیری
شــرکتها و هم از طرفی باعث رونق کســب و کار بیمهای و
مقابله با رکود و جلوگیری از ورشکســتگی شــرکت های
بیمه میشود.
*معاوناجتماعیوپیشگیریدادسرایعمومیو
انقالبمشهدوسخنگویشورایحفظحقوقبیتالمال
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اعضای جدید هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراسان انتخاب شدند

سیسالگی
انجمنمدیران

دنیای اقتصاد -همزمان با جشن سیامین
ســالروز تاســیس انجمن مدیران صنایع
خراسان ،مجمع عمومی ساالنه و پانزدهمین
دوره انتخابات این انجمن شنبه شب با حضور
شهردار مشهد ،تعدادی از مدیران کل ،اعضای
شــورای شهر و نخبگان بخش خصوصی در
محل ساختمان ساپکو برگزار شد و اعضای
جدیدهیاترئیسهاینتشکلبخشخصوصی
انتخاب شدند.
قاسم تقیزاده خامســی شهردار مشهد در این
مراسم با بیان اینکه در جمع اهالی صنعت “حرفی
کــه ندانند” برای گفتن ندارد ،بــا ذکر خاطراتی
از دوران تصدیگــریاش در معاونت اســتانداری
خراســان بزرگ راهکار حل مشکالت را عمل به
قانون دانست .تقیزاده که پس از صحبتهای راضیه

علیرضایی ،رئیس سازمان صنعت خراسان رضوی
پشت تریبون قرار گرفته بود با ذکر خاطراتی از چند
سفر به چین در دوران حضورش در شهرداری تهران
از تعهد به اجرای قانون به عنوان کلید اصلی حل
مشکالت یاد کرد.
راضیه علیرضایی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراسان رضوی هم در این مراسم با ابراز
خرسندی از حضور در ادوار مختلف مجمع عمومی
انجمن مدیران صنایع و یادآوری خاطرات سی سال
اخیر به ارائه گزارش عملکردی از فعالیت سازمان
متبوعش به افزایش صدور پروانهها در سال جاری
اشاره و ابراز امیدواری کرد :با حضور اهالی صنعت در
شورای شهر مشکالت حوزه شهری به ویژه مشکل
صنایع محور غرب حل شود.
امیر شــهال ،عضو شــورای شــهر مشهد دیگر

یادداشت

استقالل واقعی کشور در گرو استقالل اقتصادی است
رضا حمیدی*

سخنران این مراسم بود .عضو هیات امنای تشکل
صنایع محور غرب مشهد در سخنانی به تمجید از
فعالیتهای مثمرثمر فعاالن بخش خصوصی برای
زنده نگاه داشــتن تولید ایرانی پرداخت و با تقدیر
از پیشکســوتان عرصه صنعت به تمجید از طبع
لطیف و شاعرانه کارگزاران حوزه صنعت پرداخت
و با قرائت قطعه شعری از مرحوم مجتبی کاشانی
خواستار رفع مشکل واحدهای صنعتی ساکن در
غرب مشهد در دوره جدید مدیریت شهری با حضور
شهردار جدید مشهد شد.
قرائــت پیام رئیس هیات مدیره انجمن مدیران
صنایع کشــور ،تجلیل از فعالترین اعضای هیات
رئیسه انجمن طی ادوار  ۳۰سال گذشته و اهدای
لوح تقدیر به موسســان ،بریدن کیک سی سالگی
تشکل و تجلیل از خادمان صنعت از دیگر بخشهای

این مراسم بود.
در پایان این مراســم و با شــروع روند برگزاری
انتخابات پانزدهمین دوره هیات رئیسه این تشکل،
هر یک از نامزدان در مدت زمان  2دقیقه به معرفی
برنامههــای خود پرداختند و پس از آن رایگیری
انجام شد که بر اساس آراء مأخوذه و از میان نامزدها،
افراد زیر برای یک دوره به عضویت هیات رئیســه
این تشکل درآمدند:
آقایان رضا حمیدی (فرش مشهد) محمدعلی
چمنیــان (نیان الکترونیک) احمد اثنی عشــری
(بهسو صنعت)
جلیل افشارنژاد (پارت سازان) علی شریعتی مقدم
(نوین زعفران) فرامرز مرادی (قطعهساز مشهد) بیژن
زاهدیفر (ایران خودرو) مهدی نعیمیپور (اترک
شیمی) و عبداهلل یزدانبخش (پارت الستیک)

تشکیل شعبه اتاق مشترک ایران و اوکراین در مشهد

دنیای اقتصاد -ســفیر اوکراین در تهران
در مالقات با رئیس اتاق ایران در مشــهد
راههای گسترش روابط دو جانبه دو کشور
را مورد بحث و بررسی قرار داد ،در این دیدار
«یوروی لیاک» سفیر اوکراین در ایران ،ضمن
ابراز خرســندی از حضور در شهر مشهد از

ظرفیتهای صنعتی و کشــاورزی خراسان
رضوی به ویژه در حوزه توریسم مذهبی اظهار
شگفتی کرد و آمادگی کشور متبوع خود را
برای توسعه روابط در همه زمینهها اعالم کرد.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران و خراسان
رضوی در این دیدار با اشاره به حضور بیش از 25
میلیون توریسم مذهبی در سال در مشهد افزود:
مشهد از این لحاظ از جمله شهرهای استثنایی نه
تنها در ایران بلکه در دنیاست .
شافعی افزود :مشهد گلوگاه اقتصادی در آسیای
میانه است و در زمینه صنایع غذایی و محصوالت
کشاورزی و نیز تولید سیمان جزو استانهای برتر
کشور است.
رئیس اتاق ایران با برشــمردن سایر ظرفیتهای
موجود استان و مشهد تصریح کرد :مشهد به عنوان
بارانداز مهم مبادله کاالی اقتصاد منطقه و کریدور

ترانزیتی منطقه به شــمار میرود و از این حیث
در موضوع حمل و نقل نقش مهمی ایفا میکند.
شافعی با تشریح ســفر اخیر خود به اوکراین،
دستاوردهای این ســفر را مطلوب ارزیابی کرد و
افزود :ما در این سفر با ظرفیتهای صنعتی و معدنی
اوکراین آشنا شــدیم و متوجه شدیم اوکراین به
عنوان یک گلوگاه در حوزه انرژی در کل اروپاست
و اکثر خطوط انرژی از مســیر این کشور به اروپا
عبور میکند.
شافعی ادامه داد :خراسان رضوی در زمینه سنگ
آهن جزو مناطق کم نظیر در ایران و منطقه است و
با توجه به ظرفیت اوکراین در تولید فوالد و سنگ
آهن ما میتوانیم در این زمینه همکاریهای خوبی
با اوکراین داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران همکاریهای اقتصادی را پایه و
اساس تحکیم روابط سیاسی -اجتماعی و فرهنگی

شهردار مشهد خبر داد:

بدهی 1100میلیاردتومانیشهرداری
بهپیمانکاران

دنیای اقتصاد -شــهردار مشهد گفت :شهرداری
مشهد 1100میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است
و من از این لحاظ بسیار متاسفم.
به گزارش مهر ،قاســم تقیزاده خامسی در گفت وگوی
تلویزیونی با تاکید بر اینکه تا دوشــنبه  20آذرماه از طرح
جامع مشهد رونمایی خواهد شد و در نظر داریم طرح تفصیلی
آن را بالفاصله پیگیری کنیم ،افزود :شهرداری مشهد مبلغ
هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و من
از این لحاظ بسیار متاسفم اما تالش میکنیم به تدریج این
طلبها پرداخت شوند .شهرداری مشهد هم اکنون حدود
 ۵هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار اســت و بخشی از
بدهکاری نیز مربوط به زمینهایی است که از مردم خریداری
شده است .وی بابیان اینکه طرح تخریب بافت فرسوده اطراف
حرم طرح اشتباهی است که از قبل از انقالب آغاز شده بود،
گفت :خوشبختانه طی جلساتی که با حجتاالسالم رئیسی
برگزار شــد تالشهای بســیاری برای جلوگیری و حل این
موضوع در حال اجرا است.
خامســی ادامه داد :یکی دیگر از مباحث مهم با توجه به
زلزلههای اخیر در کشور این است که ما باید در پیشگیری
از زلزله و سیل کارهای زیادی انجام دهیم چراکه هم اکنون
در روستاهای اطراف مشهد سکونتگاههایی وجود دارند که
در مسیر سیل ساخته شدهاند و این آسیبپذیری مشهد را
بیشتر میکند.
zاتصال خط یک و دو قطار شهری در سال آینده

تقی زاده خامسی با اشــاره به پیشرفت ساخت خطوط
قطار شهری مشــهد تصریح کرد :با وجود اینکه خط یک
قطار شــهری مشــهد به صورت کامل اجرا شده است ،اما
مردم هنوز به اندازه کافی از آن اســتفاده نمیکنند و تنها
حدود  ۵۰درصد مردم از قطار شهری به عنوان وسیله نقلیه
عمومی استفاده میکنند و این موضوع باید آسیبشناسی
شود .خط دو قطار شهری نیز قبل از ورود من به شهرداری
افتتاح شده بود اما این خط که تا میدان شهدا ادامه دارد با
مشکالتی مواجه بود و سعی کردیم مشکالت آن را رفع کنیم .
وی بیــان کرد :تالش میکنیم هرچــه زودتر خط دو را
به خط یک متصل کنیم و امیدواریم حداکثر تا ۲ماه اولیه

سال آینده این مهم صورت گیرد .همچنین خط سه قطار
شهری برای مشهد اهمیت ویژه دارد و تالش میکنیم مسیر
پایانه مسافربری به میدان شهدا که اتصال با خط دو است
سریعتر انجام شود اما تمامی این کارها به اعتبارات فراوانی
نیازمند است.
شهردار مشهد اظهارکرد :فقط خط سه قطار شهری نیازمند
 ۶هزار میلیارد تومان اعتبار است که البته دولت وعده تامین
بخشــی از این اعتبارات را داده است و بخشی هم از طریق
اوراق مشارکت تامین خواهد شد.
zمردم از نحوه برخورد الیت ناراضی هستند

تقیزاده خامســی تاکید کرد :در بحث سیســتم پارک
حاشیهای من معتقدم مردم از هزینههای آن نگران نیستند
بلکه نارضایتی از نحوه برخورد الیت اســت و ما حدودا یک
ماه است که به فعاالن خود در حوزه فناوری ماموریتی دادیم
تا مردم خودشــان پرداخت کنند تا از این طریق به حقوق
شهروندان نیز احترام گذاشته شود.
شهردار مشهد با اشاره به موضوع ناوگان اتوبوسرانی فرسوده
مشهد اعالم کرد :مشهد از نظر اتوبوس کمبودی ندارد اما عمر
ناوگان اتوبوسرانی زیاد است که باید احیا شود .امیدواریم طی
یک ماه آینده تعداد قابل توجهی اتوبوس وارد ناوگان حمل
و نقل کنیم که خصوصیت مهم این اتوبوسها این است که
معلولین و جانبازان هم میتوانند از آن استفاده کنند .البته
ما به دنبال اتوبوسهای گازی و برقی هستیم و به همین دلیل
اندکی تعلل کردهایم.
وی ادامه داد :مشهد سه خط مصوب «بی.آر.تی» دارد که
در سال  ۹۴تصویب شدهاند و اخیرا عملیات اجرایی احداث
یک خط دیگر از حرم مطهر تا میدان استقالل آغاز شده است.
شــهردار مشــهد گفت :برای ایجاد درآمــد پایدار برای
شهرداری مشهد اگر دولت و مجلس اجازه بدهند ما سراغ
عوارض محلی میرویم چراکه ما ساالنه  ۲۷میلیون زائر در
مشهد داریم که این تعداد هیچ گونه سودی برای شهرداری
ندارند و اگر بخشــی از مالیاتی که گرفته میشود خصوصا
در بحــث حمل و نقل مقداری به عنــوان ارزش افزوده به
شــهرداری داده شــود این درآمد خوبی را برای شهرداری
فراهم خواهد آورد.

برشمرد و مشکالت بانکی میان دو کشور را قابل
رفع دانست و افـــزود :اخیرا ً با روسیه و ترکیه بر
روی مبادله پول ملی و محلی به تفاهم رسیدیم.
در این دیدار شافعی ،پیشنهاد تشکیل شعبه اتاق
مشترک ایران و اوکراین در مشهد را مطرح کرد که
مورد استقبال سفیــر اوکراین قرار گرفت.
یوروی لیاک سفیر اوکراین در این دیدار گفت:
ایران کشــور قدرتمند در منطقه است و این مهم
همــواره مورد تأکید مقامات عالی رتبه کشـــور
اوکراین بوده است.
وی افــزود :بدون همکاری با ایران هیچ موضوع
منطقهای حق و فصل نخواهد شد و ما باید برای
تحکیم و استحکام روابط دو جانبه یک استراتژی
و راهبرد مشخص و برنامهریزی شدهای را تدوین
و به مورد اجرا بگذاریم تا تحکیم روابط و توســعه
اقتصادی از حرف به عمل تبدیل شود.

چهرههای ارزشمندی برای تاسیس و حفظ و حضور فعال انجمن
مدیران صنایع خراســان رضوی در این سی سال تالش کردند و
انجمن به اتفاق سایر تشکلها همچون اتاق بازرگانی ،خانه صنعت،
معدنوتجارتوکانونکارآفرینانباهمافزاییتوانستمفیدترواقع
شودوهنوزهمجایتالشبیشتروجوددارد.ماانگیزهوتوانتداوم
راهوتحملسختیهاراازاعضایانجمنمدیرانگرفتیمکهتنهایمان
نگذاشتندوتعاملخوبیبادولتمردانایجادشدکهاینتعاملجایگسترشدارد.همهبه
خوبیمیدانیماستقاللواقعیکشوردرگرواستقاللاقتصادیاستکهآنهمبرپایههاینفت
استوار نباشد و باید توجه داشت که سود ناشی از حرکتهای اقتصادی در جامعه باید بیش از
ســود حاصل از داللیها و زمین بازی و معامالت غیرمولد باشــد در غیر این صورت به خطا
خواهیمرفت.برنامههایگسترشصنعتیبایدبراساسمطالعاتآمایشسرزمینونیازهاو
جانماییهایصحیحباشدوتوجهبیشتربهامنیتسرمایهگذاریهمراهباهدایتاستفادهاز
سرمایه موجب جذب بیشتر سرمایههای ایرانیان داخل و خارج کشور شود .رشد بهرهوری
بایدبهشدتافزایشیابدتاسرمایهگذاریهایبیشترجذبشوند.
توجه به برند و برندینگ امروز از واجبات اســت زیرا مردم بیشــتر به برند پول میدهند تا
اصالتهای سنتی .ملت ایران توجه خواهند کرد که مصرف کاالیی که خود تولید نمیکنیم
نهایتا رفتاری ضد رفاه ملی و ضد توســعه واقعی اســت و مصرف تولیدات ملی باید به یک
فرهنگ و ارزش تبدیل شود .درآمد نفتی کشــور  33/6درصد و درآمدهای مالیاتی حدود
 35درصدپیشبینیشده،اکنونشعاراقتصادبینالمللشنیدهمیشوداگردرآمدنفترااز
منابعمصرفیکسرکنیممیتوانیمبگوییمبرایتامینکسریهزینههایجاری،دولتبرای
مردم چه نقشهای میخواهد بکشد .دولت مالیات بر ارزش افزوده را که حدود 24درصد کل
درآمدهایمالیاتیکشوراستبهجایگرفتنازمصرفکنندهنهاییهمانندتمامکشورهای
جهان،ازتولیدکنندهایرانیمیگیرد؟بایدازدولتبپرسیمچهبرنامهایبرایگرفتنمالیات
ازمالیاتمعافانقدرتمندومالیاتگریزاندارید؟مگرهمهمابهطوریکسانازمواهبکشور
استفادهنمیکنیم؟چرابایدسنگینیبارهزینههایدولترویدوشبخشیازملتوصنایع
ایرانباشد؟انتظارمالیاتدهندگانفعلیازشماایناستکهباراهنماییمقاممعظمرهبری
ومجلسشورایاسالمیپروندهگریزمالیاتیمالیاتمعافانومالیاتگریزانرابرایهمیشه
باتوجه به اصل عدالت اسالمی ببندید .امیدواریم دولتمردان براساس حفظ مصالح ملی در
تلطیف روابط بینالمللی و تحریمها بیش از پیش بکوشــند .در مبارزه با قاچاق که هریک
میلیارد دالر قاچاق 70تا 80هزار فرصت شغلی جوانان بیگناه و شرافتمند ایران زمین را به
نابودیمیکشاندهمتبیشترینمایید.آموزشهایکشوردرتمامسطوحبراساسنیازبازار
کاربایدبازنگریشود،خواهشمیکنیمجوانیکهمیتواندکارمهارتیانجامدهدرابادادن
برگهلیسانستبدیلبهفردبیکارپرتوقعمنتقدولیحقبهجانبنکنید.درموردآبوانرژیو
مصرفبهینهآن20سالعقبهستیمواگرهیچاقدامینکنیم33سالدیگردراکثرمناطق
ایران نمیتوان زندگی کرد .صادرات مواد اولیه و خام کشــور را مورد بازنگری کمیتههای
متخصص ولی ملیگرا قرار دهید تا پیشــنهاد دهند .فریب آمار اشتغالزاییهای کاذب را
نخوریدزیرابهعنوانمثالکارخانهایبا 200کارگرتعطیلمیشودوهمزمانمرکزتجاری
یشود.اینآمارقابلجمعوکسرشدننیستند 200،کارگردر
با 200تا 300کارگرافتتاحم 
خدمتتولیدملیبیکارشدهو 200کارگردرخدمتفروشکاالیوارداتیاشتغالیافتند.
*رئیسهیاترئیسهانجمنمدیرانصنایعخراسانرضوی
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سال پانزدهم شماره 4208

گزارش

«دنیای اقتصاد» از وضعیت شاخص تجارت فرامرزی فضای کسب و کار گزارش میدهد

یادداشت

شکاف یا تراز تجاری؟

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -تجارت فرامرزی یکی از شاخصهای کسب و کار جهانی است؛ موضوعی که نقش قابل توجهی در موضوعات
مختلف اقتصادی از جمله تولیدات داخلی ،اشــتغالزایی ،درآمد ،بازارهای خارجی و ...دارد و همین امر نشاندهنده اهمیت باالی بحث
صادرات و واردات در اقتصاد یک کشور است .بانک جهانی در تازهترین گزارش خود از بهبود شاخص تجارت فرامرزی ایران در سال ۲۰۱۷
خبر داده اســت ،هرچند براساس آخرین آمار این بانک در شاخصهای کسب و کار ،بدترین رتبه کشور در سال  2017مربوط به مولفه
«تجارت فرامرزی» با عدد  170بوده است که نشان از ضعف جدی کشور در فضای رقابتی بیرون داشته و تنها اصالح ثبت شده در گزارش
سال  2017برای ایران ،بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است،
اما با توجه به پیشرفتهای گستردهتر سایر کشورها ،رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از  167به  170در سال  2017تنزل یافته است.
رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۶حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال  ۲۰۰۷به دست آمده است
که ایران توانسته در بین  ۱۷۵کشور رتبه  ۸۷را به دست آورد و بدترین رتبه ایران نیز مربوط به سال  ۲۰۱۶است که ایران در بین  ۱۸۹کشور رتبه  ۱۶۷را
بهدست آورده است .این در شرایطی است که ایران در سال  ۲۰۱۶در مقایسه با سال  ۲۰۱۵با  ۱۹پله تنزل مواجه شده و این نشاندهنده آن است که تجارت
با ایران دشوارتر شده است .از سویی رتبه ایران در سال  ،۲۰۱۵از بین  ۱۸۹کشور ۱۴۸ ،بوده است.
zصادراتیکمیلیارددالرکاالازاستاندر 7ماههامسال

باوجود تنزل سه پله ای رتبه ایران
در شــاخص تجارت فرامرزی در
سالجارینسبتبهسالگذشته،
آمار صــادرات خراســان رضوی
نشــان از افزایش میزان صادرات
این اســتان دارد؛ در  7ماهه اول
امســال 1204،هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و14
میلیون دالر از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر
شدهاستکهاینرقمدرمقایسهبامدتمشابهسالقبل
از نظر وزنی ،یک درصد و از نظر ارزشــی13درصد رشد
داشته است .کشورهای افغانستان ،ترکمنستان ،عراق،
امــارات متحده عربــی ،تاجیکســتان ،هنگ کنگ،
قزاقستان ،اسپانیا ،پاکستان ،قرقیزستان ،ازبکستان و
چین مهمترین کشــورهای هدف صادراتی اســتان
هستند.
به گفته رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضــوی اقالم عمده کاالهای صادراتی اســتان شــامل
مواد غذایی شــامل زعفران ،رب گوجهفرنگی ،پســته،
تخمپرندگان ،سیبزمینی و ســیب تازه ،انواع شیرینی
و شــکالت ،کفپوش ها از مواد نسجی ،روغن های سبک،
کاشی و سرامیک ،کابل و سایر هادی ها ،مصنوعات از مواد
پالستیکیوکیسهازپلیاتیلنویخچالهایخانگیاست.
راضیه علیرضایی میگوید :متوســط قیمت هر تن
کاالی صادراتی استان در این مدت 844،دالر است .وی
میافزاید :واردات استان نیز در 7ماهه اول سال157،96

هزار تن کاال به ارزش 197میلیون دالر بوده است که در
مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی 24درصد کاهش و از
نظرارزشی 4درصدافزایشداشتهاست.
وی با بیــان اینکه تراز بازرگانی اســتان در این مدت
 817میلیوندالرمثبتاست،اظهارمیکند:کشورهای
ترکیه ،پاکســتان ،امارت متحده عربی ،ازبکســتان،
جمهوری کره ،چین ،ســوئیس ،افغانستان ،قزاقستان،
روسیه و آلمان نیز مهمترین کشورهای شریک وارداتی
استانهستند.اقالمعمدهوارداتیاستانهمدرایندوره
شاملپنبهحالجینشده،برنج،کنجاله،دانههایکلزایا
کوئوال ،ســولفات آمونیوم ،واگن های باری راه آهن ،نخ،
شیرخشک اطفال ،اجزا و قطعات تلمبههای مایعات و
ماشینهایریسندگیوموادنساجیبودهاست.
zراه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی ،عاملی موثر
درکاهشهزینهوزمان

براســاس گزارش بانک جهانی،
ایران در سال  ،۲۰۱۶نمره ۳۹ /۳۸
ازمجموع ۱۰۰نمرهراکسبکرده
است .این شاخص در سال ۲۰۱۶
براساس چند معیار مورد ارزیابی
قرار گرفته که به این شرح هستند:
زمان الزم برای بررســی مدارک صادراتی  ۱۵۹ساعت،
زمان معطلی کاالهای صادراتی در مرز  ۱۰۷ســاعت و
زمان الزم برای حملونقل داخلی کاالهای صادراتی ۴۲
ساعت ،در مجموع زمان مورد نیاز برای صادرات یک کاال

در ایران ۳۰۸ساعت و هزینه الزم برای طی این فرآیند در
مجموع ۱۲۶۶دالر اســت .در بخش واردات ،زمان مورد
نیاز برای واردات یک کاال در ایران ۴۸۵ســاعت و هزینه
الزم برای طی این فرآیند  ۱۴۵۷دالر است .ایجاد پنجره
واحد الکترونیکی بــرای انجام امور مربــوط به تجارت
فرامرزی راهــی برای کاهش هزینه و زمــان صادرات و
واردات کاال است که در سه ســال گذشته در کشور راه
اندازیواجراییشدهاست.
ناظرگمرکاتخراسانرضویومدیرکلگمرکمشهد
دراینزمینهبهدنیایاقتصادمیگوید:ایرانروندصادرات
و واردات را با بهبود و گسترش خدمات ارائه شده از طریق
پنجره واحد تجارت فرامرزی آســان ساخته است و در
زیر شاخصهای کارایی فرآیندهای ترخیص کاال شامل
سرعت ،سادگی و قابل پیش بینی بودن تشریفات اداری
مثل فرآیندهای گمرکی در ارزیابی بانک جهانی 23پله
صعود داشته است که میتواند نشانه موفقیت آمیز بودن
اجرایپنجرهواحدتجاریباشد.
امید جهانخواه میافزاید :بررسیها حاکی از این است
که ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران از جمله
عواملی است که اثر خود را در صعود یک پلهای رتبه زیر
شاخص تسهیل تجارت فرامرزی و کاهش فاصله ایران از
شاخص پیشرو نشان داده است .گمرک ایران از نیم سال
دوم سال 1392اســتقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی
را در دستور کار خود قرار داد و در ســال  1393آن را راه
اندازی کرد و اکنون از پنجــره واحد تجارت فرامرزی به
عنوانیکدستاوردنامبردهمیشود.

مالیاتها در آیینه فضای کسب و کار
مصطفیسلیمیفر*

ادامه از صفحه اول

آمارها نشاندهنده افزایش  13درصدی ارزش صادرات و کاهش  24درصدی وزن واردات در خراسان رضوی است

وی خاطرنشــان میکند :طبق بند ج ماده  20قانون
رفعموانعتولیدرقابتپذیری،مسئولایجادپنجرهواحد
فرامرزی در موضــوع تجارت خارجی گمرک جمهوری
اسالمی ایران بوده و دستگاه های صادرکننده مجوز در
صادرات و واردات و ترانزیت موظف بودند پس از ابالغ این
قانون ،نمایندگان تاماالختیار خود را در گمرکات کشور
مستقروبهصدورمجوزمربوطهازطریقالکترونیکیاقدام
کنند .بنابراین ،گمرک ایران مســئول صدور مجوزهای
ترخیص کاالی صادراتــی و وارداتی نیســت و در این
موضوع 22سازمانمشارکتدارند.
جهانخواه تصریح میکند :روشهایی که گمرک به کار
برده و مکانیســمهایی که در ایجاد پنجره واحد تجارت
فرامرزیطراحیکرده،ضمنکاهشارتباطاربابرجوع
بامامورانگمرک،همدرسالمتسازیفضاکمککردهو
همدردرآمدهایگمرکاثرگذاشتهاست.
ناظر گمرکات خراسان رضوی به اتصال الکترونیکی
بارنامه ،پروژه درب خروج هوشمند ،راهاندازی بزرگترین
بانــک اطالعاتی تجــارت فرامرزی ،دریافــت گواهی
بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی ،آغاز تبادل
الکترونیکیاطالعاتمیانسازمانبنادروگمرک،سامانه
مانیتورینگ کاال ،راهاندازی ســامانه پیشخوان خدمات
الکترونیکی،الکترونیکیشدننظارتهادرگمرکوکیف
پول الکترونیکی به عنوان قابلیتهای پنجره واحد تجارت
فرامرزیاشارهمیکند.
وی تاکید میکند :پنجره واحد تجارت فرامرزی از آن
جهت در فضای کســب و کار اهمیــت دارد که در وهله
اول بهرهوری را از طریق کاهش زمان و هزینه بازرگانان
افزایش میدهد و در وهله دوم بازرگانان ،زمان کمتری را
برایاخذمجوزهاییهمچونترخیصکاالصرفخواهند
کرد .از ســوی دیگر ضمن آسان شدن دسترسی به آمار
و اطالعات گمرکی همه سازمان های دخیل در تجارت
میتوانند در لحظه و به صورت بر خط از اطالعات گمرک
استفادهکنند.
جهانخواه از کشــف کاالی قاچاق به عنوان یکی دیگر
از قابلیتهای اطالعات پنجره واحد تجارت فرامرزی نام
می برد و میگوید :با توجه به بخشنامههای گمرک ایران
تمام کاالها در مســیر سبز و زرد بدون ارزیابی به گمرک
مقصداعزامودرگمرکمقصدکمتراز 24ساعتازکشور
خارجمیشود.درموردکاالهایمسیرقرمزهمتشریفات
گمرکی حسب تقاضای شرکت تولیدی در محل واحد
تولیدیودربارهسایرصادرکنندگاندرمحلگمرکودر
حداقل زمان (کمتر از یک روز) انجام شده و به سمت مرز
خروجیارسالمیشود.
وی یادآور میشــود :در بحث صادرات کاال و خدمات
در حال حاضر هیــچ هزینه ای دریافت نمیشــود و از
پرداخت هزینه معاف اســت اما چنــد قلم کاال از جمله
علوفه های دامی و کنجاله و ...براســاس مصوبات هیات
وزیرانمشمولاخذعوارضصادراتیهستند.
zسیاستهاوقوانین،بازدارندهاصلیتجارتخارجیدرایران

رئیس هیات مدیــره کانون زنان
بازرگان خراســان رضوی نیز به
دنیای اقتصاد میگوید :در تجارت
خارجی باید مسائلی مثل قیمت
تمام شده ،کیفیت کاال و قیمت ارز
که در میزان صــادرات و واردات
بســیار موثر اســت و تغییرات آنها در کشــور غیرقابل
پیشبینی است ،به صورت ریشهای حل شود؛ به همین
دلیل در این حوزه نتوانســتیم روند خیلی خوبی داشته
باشــیم هر چند قطعا با برنامهریزی مناســب ،ایران در
کشورهایمنطقهمیتواندنقشخوبیداشتهباشد.امروز
ارتباطباافغانستان،عراق،سوریهوکشورهایحوزهCIS
میتواندبابازنگریدرروندانجامکاروشناساییبازارهای
آن کشورها و راهکار حمایتی دولت در موضوعات انتقال
پولوکنترلکیفیتکاالوانتقالارزصورتبگیردودولت
دوازدهم با برنامهای منســجم در ایــن زمینه میتواند
نقشآفرینیکردهوروندمثبتیدرپیشبگیرد.
نسرین یوسفی عارفی در پاســخ به این سوال که چرا
پس از برجام آنطور که پیشبینی میشــد ،شــاخص
تجارت فرامــرزی ایران بهبود نیافــت ،اظهار میکند:
برجام دچار فراز و نشیب هایی شــد ،شاید در ابتدای به
امضا رسیدن توافقنامه شاهد سیل عظیمی از شرکتها
و سرمایهگذاران خارجی به کشــور بودیم و بسیاری از
مسیرهابرایشرکتهایسرمایهگذاربازشدومحدودیت
هایی که برای برخی شرکت های بزرگ دنیا در ارتباط با
ایران وجود داشــت ،تا حد زیادی مرتفع شــد اما چون
نتوانستیم موانع جذب سرمایهگذاری در کشور را از بین
ببریم ،نرخ سهولت کسب و کار در ایران وضعیت خوبی
نداشته،ریسکسرمایهگذاریدرایرانباالستوبهدلیل

دیگرعواملیکهنقشموثریبرحوزهسرمایهگذاریدارد
وازسویسرمایهگذارخارجیبررسیمیشود،تمایلآنها
برای مراودات اقتصادی با ایران کمتر شده است .پس از
بررســی اینکه کدام عوامل به بخش خصوصی و کدام به
سیاست های دولت مربوط بوده ،میبینیم سیاست ها و
قوانینبیشترینعاملبازدارندهبودهاست.
وییادآورمیشود:ازطرفی،بخشخصوصیهمنقش
موثری در کیفیت قیمت تمام شده و ارتباطات خارجی
دارد و نتوانسته توانمندی الزم را به دلیل موانع زیادی که
همواره پیش رویش بوده ،برای خود ایجاد کند و در همه
حوزههاوقتیدرمنطقةریسکباشیمنمیتوانیمارتباط
بلند مدتی داشته باشــیم و تجارت خارجی را به خوبی
انجامدهیم.
یوســفی عارفی با بیان اینکه در مناطق مختلف زمان
و هزینه صادرات و واردات کاال متفاوت است ،میافزاید:
به طور مثال اتفاقی که در منطقه کردستان عراق افتاده
در وضعیت صادرکنندگان به آن منطقه اثرگذار است و
چوناقتصادمابسیارمتاثرازمسائلسیاسیمنطقهاست،
شرایطتجارتمانثابتنیستومدامدرحالتغییراستو
سرمایهگذارانهمبراساسریسکمنطقهاقداممیکنند.
zهزینهحملکاالیصادراتی،متاثرازقوانینکشورهایهدف

حمل و نقل و ترانزیت شاید یکی از
مهمترین بخشــهای صــادرات و
واردات یک کاال به دیگر کشــورها
باشــد ،بخشــی که هم در میزان
هزینه و هم در مدت زمان رساندن
کاالبهمقصدبسیاراثرگذاراست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی
خراســان رضوی میگوید :در هنگام انجام صادرات و یا
واردات یک کاال ،بسته به اسناد و مدارک کاال ،امور گمرکی
بر روی آن انجام میشود و اگر همه اسناد آماده باشد زمان
معطلی چندانی ندارد و زمان حمل هم بستگی به کشور
مقصد دارد؛ به طور مثال کاالیی که از ایران به ترکمنستان
صادر میشود در فاصله زمانی 4،3روزه و به ازبکستان7،6
روزهمیرسد.

پنجره واحد تجارت فرامرزی از آن جهت
در فضای کسب و کار اهمیت دارد که در
وهله اول بهرهوری را از طریق کاهش
زمان و هزینه بازرگانان افزایش میدهد
و در وهله دوم معاملهگران ،زمان کمتری
را برای اخذ مجوزهایی همچون ترخیص
کاال صرف خواهند کرد
احمد زمانیان یزدی میافزاید :ممکن است کاالیی که
از کشور صادر میشود ،از چند کشور عبور کند تا به مقصد
برسد و این بستگی به روان بودن مرزهای آن کشورها دارد
تا کاال ظرف زمان تعیین شــده به مقصد برسد .اگر مرزها
شــلوغ باشــد یا ضوابط و مقرراتی برای توقف و بازرسی
کامیونوجودداشتهباشد،کارزمانبرمیشوداماعرفاین
استکهدرمدتزماننرمال،جابجاییصورتبگیرد.
وی خاطرنشان میکند :به طور مثال ترکمنستان سال
گذشــته عوارضی را به یکباره برقرار کرد تا کاالیی که از
کشورش عبور میکند ،برای هر کیلومتر از مسیر یک دالر
پرداخت کند و این موضوع باعث توقف زیاد کامیون های
صادراتی و وارداتی شد .از طرفی ،برخی از کشورهای هدف
باصدوربخشنامههایی،شخصصادرکنندهوحملکننده
را وادار به انجام کاری میکنند بنابراین افراد باید مقررات
کشورهای هدف صادراتی را بدانند زیرا ممکن است در اثر
بیاطالعی از قوانینی که کشــوری به یکباره وضع کرده،
کامیون متوقف شود و هزینههای حمل کاال افزایش یابد.
درمجموع؛اگراینمسائلنباشدهزینهحملثابتمیماند
اما چون عوارض و هزینههای بین راهی ازسوی کشورها
باال و پایین میشود ،هزینه حمل همیشه در نوسان است
و نه صادرکننده و نه شــرکت حمل نمیتوانند از نرخها
مطمئنباشند.
زمانیان با اشــاره به نوســان نرخ حمــل و نقل کاالی
صادراتی ،اظهار میکند :شــرکت حمل براساس اینکه
امروز چه هزینههایی در کشــورهای مسیر باید پرداخت
شود،بهصادرکنندهنرخمیدهد.درحملونقلبینالمللی
نرخ ثابتی وجود ندارد و هزینهها به روان بودن مرزها و کم
بودن عوارض داخلی کشورها بستگی دارد .البته تاثیر نرخ
ارزبرهزینهحملکاالیصادراتیراهمنبایدفراموشکرد؛
در حمل و نقل بینالمللی در خارج از کشــورمان باید ارز
پرداخت کنیــم و آن را از بازار آزاد بگیریم و این موضوع در
کرایهحملاثرگذاراست.

با ذکــر این مقدمه اگر نگاهی به جایگاه کشــورمان
در میان سایر کشــورهای جهان در طی سالهای اخیر
بیندازیم ،خواهیم دید با وجود پیشرفت های قابل توجه
این سالها در ارتقای فضای کسب و کار ،همچنان نه در
مقایسههای جهانی از رتبه مناسبی برخورداریم و نه در
منطقه .براســاس آمار و ارقام موجود رتبه ایران در این
شاخص که در ســال  ،2013عدد  152بوده است ،در
ســال  2016به  118ارتقاء یافته و نشان از صعود 34
پلهای کشور در یک دوره سه ساله دارد که جای تقدیر
است گرچه گزارش ســال  2017حاکی از سقوط دو
پلهای کشــور نسبت به سال قبل اســت که این امر به
معنای بدتر شــدن فضای کســب و کار کشور نیست،
بلکه به معنای آن اســت که نرخ بهبود فضای حاکم بر
فعالیتهای اقتصادی در سایر کشورها در سال مذکور
از ایران سریعتر بوده است.
اما نگاهــی گذرا به مولفههای شــاخص مورد بحث
مبین آن اســت که بدترین رتبه کشور در سال 2017
در مولفه مربوط به «تجــارت فرامرزی» (با رتبه )170
بوده اســت که نشــان از ضعف جدی کشور در فضای
رقابتی بیرون داشــته و همچنین عدم تحقق یکی از
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی را به رخ میکشــد .از
سوی دیگر بهترین کارکرد کشور در مولفه «اخذ مجوز
ساخت» با رتبه  27بوده است .وضعیت کشور در مولفه
مهم «پرداخت مالیات» نیز در سال  2017رتبه  100را
نشــان میدهد که از متوسط  190کشور مورد بررسی
پایینتربودهاست.
براساس اطالعات موجود ،نرخ مالیات بر سود در ایران
 44.1درصد برآورد شده اســت که نه تنها از بسیاری
از کشــورهای جهان باالتر اســت که با نرخ مذکور در
کشورهای منطقه نیز فاصله زیادی دارد .به عنوان مثال
کشورهای عربستان ،کویت ،امارات ،قطر و بحرین نرخ
مالیات بسیار پایینتری نسبت به ایران بر درآمدهای
حاصل از فعالیتهای اقتصادی بنگاهها وضع میکنند .به
خصوص قطر که از این جهت گوی سبقت را از دیگران
ربوده اســت؛ به همین دلیل و دالیل دیگر که فرصت
طرح آنها نمیباشــد ،در شــاخص های فضای کسب
و کار در جایگاهی بســیار باالتر از ایران ایستادهاند .به
گونهای که براساس مطالعه مرکز پژوهش های مجلس
در حالیکه ایران جایگاه دهم را در بین کشورهای منا
( )Menaو رتبه شانزدهم را در بین  25کشور منطقه
دارد ،کشور امارات رتبه  22جهانی و اول کشورهای منا
را در سال  2017از آن خود کرده است.
شواهد موجود حاکی از آن است که در کشورهای با
عملکرد بهتر مالیاتی نسبت به ایران ،پایه مالیاتی وسیع
بوده و معافیتها اندک و نرخ مالیات ها نیز پایین اســت
که این موضوع مشــوق فعالیت های اقتصادی ازسوی
بنگاه ها بوده است .اما در کشــور ما از یکسو نرخ های
مالیاتی بــاال بوده و فرآیند تشــخیص و قطعی کردن
مالیات نیز طوالنی اســت و از سوی دیگر پایه مالیاتی
گســترش الزم را نیافته و معافیت های مالیاتی رانتی
متعددیدیدهمیشود.
درمطالعهمیدانیانجامشده،برخیازصاحبانصنایع
ومدیرانتشکلهایصنعتیاستانخراسانرضویباال
بودن نرخ مالیات در کنار بروکراسی پیچیده و طوالنی
بانکها برای اعطای تسهیالت و قوانین سختگیرانه
تعدیل نیروی کار در شــرایط رکود اقتصــادی و نیز
نرخ های باالی بیمه تامین اجتماعی را از مشــکالت
فراروی بنگاههای اقتصادی عنــوان کردهاند .از چهار
اصالح مهم مورد نیاز مالیاتــی که مرکز پژوهش های
مجلس شورای اســامی در سالهای گذشته برشمرده
است ،به نظر میرسد حداقل دو اصالح؛ «ساده کردن
اجرای قوانین و مقررات مالیاتی» و «کاهش نرخ مالیات
وگسترشپایهمالیاتی»هنوزبهسرانجامنرسیدهاست.
حضرت علــی(ع) در نامــهای که به مالک اشــتر
مینویســند از وی میخواهد در شــرایطی که رونق
اقتصادی وجود ندارد ،در گرفتــن مالیات از صاحبان
فعالیت های اقتصادی سختگیری نکند ،اما در کشور
ما در زمان رکود اقتصادی اصرار بر افزایش درآمدهای
مالیاتی بدون گســترش قابل توجه پایههای مالیاتی
وجود دارد .این امر عالوه بر آنکه بر اساس مبانی نظری
علم اقتصاد ،رکود را تشدید میکند ،موجبات گسترش
«بخش غیررسمی» اقتصاد را فراهم کرده و در نهایت اثر
منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت نیز خواهد گذاشت.
در پایان باید یادآور شــد که هر چند «فضای کسب
و کار» بر مبنای شــاخص تعریف شده تنها عامل موثر
بر فرآیند رشــد و توسعه اقتصادی کشــورها به شمار
نمیآید ،اما نقشــی انکارناپذیــر در روغن کاری چرخ
اقتصاد دارد .براســاس برخی برآوردها ،هزینه عوامل
محیطی بر تولید در کشــورهای با فضای نامناســب
کسب و کار  30درصد است ،در حالیکه در کشورهای
برخوردار از فضای مناسبتر کسب و کار ،این هزینه به5
درصدکاهشمییابد.
*عضوهیاتعلمیدانشگاهفردوسیمشهد
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مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای
گفتوگو در خراسان رضوی

با توجه به اینکه در حوزه مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده
اتحادیه هتلداران و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی،
جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی مشکالتی وجود
داشت ،توافقاتی در این زمینه با اداره کل مالیاتی استان
حاصل شد.
هتلداری در استان خراسان رضوی جایگاه ویژهای دارد و بیشترین
تقاضا در کشور نیز مربوط به این استان است .بسیاری از هتلها
در مشهد با میانگین پایین درصد اشغال در حال فعالیت هستند
که در حوزه مالیات موجب ایجاد مشکالتی برای آنها شده است.
همچنین شــرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نیز
معتقد بودند که در حوزه مالیات مبنای تشخیص بدون مستندات
و کارشناسی الزم در حوزه عملکرد ،عدم پذیرش دفاتر به دالیلی
در حوزه عملکرد ،صدور مبنای تشخیص در حوزه مالیات بر ارزش
افزوده در استان اتفاق میافتد.
بنابراین ،موضوع ازسوی اتحادیه هتلداران و انجمن دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی در جلسه کارشناسی
دبیرخانه شورای گفتوگو طرح و در نهایت در چهل و یکمین جلسه
شورای گفتوگو با توافق طرفین مقرر شد:
 -1در ارتباط با نحوه مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعاالن
شاغل در صنف هتلداران ،صرفاً عملکرد مالک عمل قرار نگیرد بلکه
مواردی همچون نرخنامه ،درصد اشغال ،ظرفیت اشغال ،دوران پیک
و غیر پیک ،تخفیفات داده شــده به مسافران و محدودیت زمانی
مد نظر قرار گیرد.
 -2درباره دفاتر خدمات مســافرت هوایی ،جهانگردی و زیارتی
استان خراسان رضوی:
الف) دفاتری که به ارائه خدمات فروش بلیت هواپیما یا قطار برای
شرکتهای هواپیمایی و ...اقدام میکنند از ماخذ کارمزد دریافتی،
مشــمول مالیات و عوارض موضوع قانون بوده و مالیات و عوارض
متعلقه از کارمزد دریافتی مطالبه شود.
ب) درباره خدمات به آژانسهــای دیگر برای تکمیل تورهای
مسافرتی با ارائه قرارداد فی مابین ،مالیات و عوارض متعلقه از ماخذ
کارمزد دریافتی محاسبه شود.
ج) دفاتری که اقدام به ارائه خدمات گردشگری به مشتریان خود
(شامل خدمات ویزا ،اجرای تورهای خارجی ،هتل ،غذا و گشت) از
طریق برگزاری تورهای داخلی و خارجی کنند ،ماخذ مورد محاسبه
مالیات و عوارض از مبلغ کل صورتحسابهای ارائه شده (با رعایت
موارد معاف و مشمول) که ازسوی آژانس برای مشتریان به صورت
جداگانه صادر شده است ،محاسبه شود.
د) برگهای تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که تاکنون
قطعی و به مودی ابالغ نشده ،مبنای تصمیمگیری تفاهمنامه شماره
/260/1506د باشد.
 -3انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان
رضوی ،اتحادیه هتلداران مشهد و اتحادیه هتل آپارتمان داران و
مهمانپذیران مشهد به عنوان نمایندگان قانونی صنف مورد نظر در
مراجعه به اداره کل مالیاتی بوده و در صورت هرگونه اتخاذ تصمیم
در این خصوص ،از تشکلهای مذکور دعوت به عمل آید.
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی

خبر

تشابهاسمییکموسسهویکصندوق
اعتباریدراسفرایندردسرسازشد

دنیای اقتصاد -انتشــار عکس صندوق قرضالحسنه
خاتماالنبیا اسفراین همراه با خبر غیرمجاز بودن موسسه
خاتماالنبیا ،در این شهرستان دردسرساز شد و مردم این
شهر را هراسان کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی موسسه قرضالحسنه خاتماالنبیاء فاقد
هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و فعالیت
تمام واحدهای آن تحت هر عنوانی غیرقانونی است.
بانک مرکزی همچنین به مردم توصیه کرد :به منظور جلوگیری
از به مخاطره افتادن اموال خود از هرگونه ارتباط با این موسسه به
خصوص افتتاح سپرده و اخذ گواهی در قبال فروش اموال منقول
و غیرمنقول خود خودداری کرده و از پذیرش گواهیهای موصوف
از اشخاص ثالث تحت هر عنوان اعم از ثمن معامله و ضمانت پرهیز
کنند .موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت موسسه مذکور به نیروی
انتظامی منعکس و نسبت به طرح شکایت از آن نزد مرجع قضایی
اقدام شده است .بعد از انتشار این خبر و به دلیل بی توجهی و یادر
اقدام عمدی یکی از کانالهای تلگرامی به انضمام بازنشر این خبر
ایرنا ،عکس صندوق قرضالحسنه خاتماالنبیا اسفراین را نیز منتشر
میکند که هیچ ارتباطی با موسسه مزبور ندارد .در نتیجه این خبر
موجب نگرانی و هجوم مردم اسفراین به صندوق خاتماالنبیا شد.
به گزارش ایســنا ،در پی این اتفاق ،فرماندار اسفراین از فعالیت
مجاز صندوق قرضالحسنه خاتماالنبیاء در اسفراین خبرداد و گفت:
براساس مصوبه بانک مرکزی صندوق قرضالحسنه خاتماالنبیاء
دارای مجوز فعالیت دائمی است.
وی با بیان اینکه فعالیت این صندوق قرضالحسنه کامال قانونی
است ،افزود :هم اکنون شرایط عادی بوده و نباید مردم سپردههای
خود را از این صندوق خارج کنند.
نوروزی با بیان اینکه آن چیزی که بانک مرکزی اعالم کرده مبنی
بر اینکه فعالیت موسسه مالی و اعتباری خاتماالنبیاء غیرمجاز است،
گفت :این یک تشابه اسمی است زیرا شعبه موجود در شهرستان
اسفراین در قالب یک صندوق قرضالحسنه فعالیت میکند.
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دنیای اقتصــاد ،ضحی
زردکانلــو 12 -آذرماه
سالروز درگذشت خیام
نیشابوری است و چندی
است آرامگاه این شاعر،
ستارهشناس ،فیلسوف و
ریاضیدان در سیطرة داربست است .آرامگاه
خیام در دهة چهل و ازسوی مرحوم هوشنگ
سیحون از اســاتید برجستة معماری ایران
طراحی شده است .آرامگاه فردوسی ،آرامگاه
نادر ،آرامگاه بوعلی سینا و آرامگاه کمال الملک
نیز از جمله آثار بهجای مانده از این هنرمند
فقید کشورمان است که سه سال پیش از دنیا
رفت .حال این روزها گردشگران و مسافرانی
که به دیدار خیام میروند با دیدن داربستهای
اطراف بنای زیبای آرامگاه توی ذوقشــان
میخورد .از طرفی مرمت این بنای  44ساله که
از شاهکارهای معماری معاصر ایران محسوب
میشود نیز الزم و ضروری است .خوشبختانه
اسکلت این بنای  22متری که تماما از بتن و
فلز است آسیبی ندیده و تنها بخشهایی از
سنگها و کاشیهای گنبد این اثر تخریب شده
است .اما طوالنی شدن بیش از حد این پروژه
در شهری مثل نیشابور که به گفتة رئیس ادارة
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
این شهر ساالنه نزدیک به دو میلیون گردشگر
دارد ،ما را برآن داشت تا دالیل اصلی آسیب
دیدن بنــا و زمان آغاز و پایــان پروژه را از
مسئوالن جویا شویم .برخی شاهدان محلی نیز
در تماس با ما از نحوة نادرســت مرمت بنا و
وقفههای بســیار در اجرای پروژه شکایت
میکردند ،در ادامه پاسخ مسئوالن و نظرات
کارشناسان را در این زمینه جویا شدیم که
میخوانید.
zآرامگاه خیام حداقل تا نوروز در سیطرة داربست

رئیــس اداره میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری نیشــابور با بیان اینکه بازسازی آرامگاه
خیام از اواخر شهریورماه آغاز و اکنون  60درصد کار
انجام شده است ،میگوید :پیشبینی ما این است که
تا نوروز ،داربست ها جمع و کار تمام شود.
هادی شریفان اعالم میکند :امیدواریم اداره کل
میراث فرهنگی استان همکاری الزم را برای تخصیص

در طرح اجرایی دو استاد کار داریم
که متناسب با سازه و هویت بنا بدون
هیچگونه دخل و تصرف در اثر کار
میکنند.خوشبختانهآقایکوثری
استادکاری که اکنون روی کاشیکاری
این بنا نظارت دارد ،کسی است که در
دهة  40و در زمان اجرای این پروژه
روی این بنا کار کرده است
اعتبار برای اتمام مرمت با ما داشته باشد.
وی با بیان اینکه از  52سال پیش که آرامگاه خیام
ساخته شده تاکنون هیچگونه مرمتی بر روی این
بنا صورت نگرفته است ،میگوید :برخی از سنگها
از اصفهان خریداری شده و برخی کاشیها تعویض
و برخی مرمت میشوند .شریفان همچنین با بیان
اینکه هزینة نهایی برای اتمام این پروژه مشخص و
قابل پیشبینی نیست ،اعالم میکند :با اعتبار کنونی
مرمت آرامگاه خیام به اتمام نمیرسد.
وی با اشــاره به  124اثر ثبت ملی در نیشــابور
میگویــد :به دلیل محدودیتهــای مالی میراث

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

گزارشی از دالیل طوالنی شدن مرمت آرامگاه خیام

افسوس که بیفایده
فرسودهشدیم

با اعتبار کنونی مرمت آرامگاه خیام به اتمام نمیرسد

فرهنگــی ،برخی مواقع برای حفظ ابنیه با مالکان
بناها به صورت مشارکتی همکاری میکنیم.
صنعت گردشکری اولین عامل اشتغال در نیشابور
رئیس ادارة میراث فرهنگی نیشابور با بیان اینکه
به این دلیل در این فصل از سال کار مرمت را انجام
دادیم که تعداد گردشگران کمتر است ،میگوید:
ســاالنه حدود  7تا  8میلیون نفر از نیشابور برای
سفر به مشهد عبور میکنند ،که از این بین حدود
 2میلیون نفر از نیشابور بازدید میکنند و ساالنه
حدود هزار تا دو هزار گردشگر خارجی هم از نیشابور
بازدید میکنند.
شریفان تصریح میکند :نیشابور یکی از قطبهای
گردشگری استان است ،باید زیرساختها برای حضور
گردشــگر در این شهر فراهم شــود .این شهر به
لحاظ دارا بودن از جاذبههای گردشگری و تاریخی
ظرفیتهای بالقوه بسیاری دارد .به طور مثال دو روز
ملی از  5روز ملی کشور به نیشابور اختصاص دارد.
نیشابور اولین شهر پایدار ایرانی است که ثبت
جهانی شده و جزو  5شهر تاریخی جهان است ،اما
متاسفانه زیرساختهای الزم از جمله فضای اقامتی
مناسب و کافی برای گردشگران در این شهر وجود
ندارد .وی خاطرنشــان میکند :اولویت کاری در
نیشابور صنعت گردشــگری است زیرا با توجه به
کمبود آب به نوعی کشاورزی دراین شهر تعطیل
است و رونق صنعت گردشگری در تولید و اشتغال
نیشابور بسیار حائز اهمیت است.
zوعدة موزه شدن خانة ارزشمند امین اسالمی در
نیشابور

از رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دســتی
نیشابور درباره آخرین وضعیت مسجد جامع نیشابور
و بنای امین اسالمی نیز میپرسم ،او میگوید :مرمت
مسجد جامع نیشــابور طی دو ماه آینده به پایان
میرسد .خانه امین اسالمی نیز از بناهای ارزشمند
نیشابور است.
باتوجه به اینکه اختالفاتی بین مالک این خانه و
شهرداری وجود دارد ،رایزنیهایی با مالک انجام دادیم

تا آنجا را تبدیل به موزه کنیم.

zدلیل آسیب دیدن آرامگاه خیام و بخشهایی که
بیشترین آسیب را دیده

کارشناس ناظر تزئینات معماری و مرمت آرامگاه
خیام در توضیح دلیل آسیب دیدن بخشی از آرامگاه
میگوید :به خاطر فرمــی که در انحنای بنا وجود
دارد از سنگهای نازک برشخورده استفاده شده تا
فرم و انحنای مورد نظر ایجاد شود ،از اینرو عوامل
آسیبرســان محیطی با مرور زمان در فصلهای
بارندگی ،به این بخشها که عموما گنبد بناســت
آسیب رساندهاند.
مژگان موســیزاده با بیان اینکه اسکلت بنا سالم
است ،تصریح میکند :در طرح اجرایی دو استاد کار
داریم که متناسب با سازه و هویت بنا بدون هیچگونه
دخل و تصرف در اثر کار میکنند .خوشبختانه آقای
کوثری استادکاری که اکنون روی کاشیکاری این بنا
نظارت دارد ،کســی است که در دهة  40و در زمان
اجرای این پروژه روی این بنا کار کرده است.
وی ادامه میدهد :ما سنگها و مالتهای پوسیده را
جمعآوری کردیم .حتی سنگهایی انتخاب کردیم که
با رنگ و ضخامت سنگهای اصلی تشابه داشته باشد.
کاشیهای آسیب دیده را نیز تغییر دادیم و کاشیهای
سالم مرمت شدند .موسیزاده زمان اتمام این پروژه را
در دو ماه یا دو ماه و نیم آینده اعالم میکند و میگوید:
مقبــرة خیام هم از نظر موقعیت مکانی و هم از نظر
افکار عمومی برای ما اهمیت بسیاری دارد ،یک سال
است که مرمت این بنا در دستور کار ماست و طرح
مرمتش نیز از پیش تهیه شده بود.
zتاکید و پیگیری یونسکو بر حفظ و نگهداری
معماریمعاصر

استاد مشاور دانشگاه السپینزا رم نیز با بیان اینکه
امروزه ســازمان جهانى يونسكو تاكيد ،پیگیری و
حساسيت بسیار زيادى به حفظ و نگهدارى معمارى
معاصر دارد ،میگوید :آثارى كه درگذشــته تحت
عنوان «انجمن مفاخر ايران» طراحى و اجرا شدند از
همه نظر بسيار اصولى و ارزشمند هستند.
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هدایت گواهی تصریح میکند :شــروع عمليات
حفظ ،نگهدارى و مرمت بناى آرامگاه خيام نیز عمل
مثبتى است ،اما به همان ميزان شيوة اجراى آنهم
بسيار مهم است.
zبنای دیگری با طراحی مرحوم سیحون که مورد
بیمهری واقع شده

این متخصص مرمت ابنیه تاریخی متذکر میشود:
در توس و دركنار آرامگاه فردوسى نیز بنايى با كاربرى
موزه و با طراحى مرحوم مهندس سيحون قرار دارد
كه فوقالعاده زيبا ،اصولى و ارزشمند است ،اما بسيار
باعث تاسف و شرمســارى است كه این بنايى كه
مستقيما زيرنظر و مديريت سازمان ميراث فرهنگى
است ،با ساخت ورودى براى آن آسيب دیده است.
اينكه هنرمند كم نظيرى چون مرحوم سيحون در
طراحى اوليه ،ایجاد چنين فضايى را الزم نديدهاند باید
برای مسئوالن مربوطه قابل تامل میبود .وی تصریح
میکند :خاطرم هست مرحوم سيحون تا زمانی که در
قيد حيات بود به كوچكترين ارتباطات و نامه نگاریها
پاسخ مىداد اما هرگز این كار انجام نشده است.
گواهی با انتقاد از رویکرد سازمان میراث فرهنگی
در حفظ و نگهداری ابنیه ارزشمند معاصر میگوید :به
اعتقاد من ميراث فرهنگى از توجه به ارزشمندى ابنية
معاصر دور اســت .با اين همه اميدوارم توجه به ابنية
ارزشمند معاصر تنها مربوط به فضاهاى آرامگاهى نباشد
و معمارى مسكونى و شخصى را در شهرها نیز تا دير
نیست در بربگيرد؛ مثال در مشهد كه به شدت بافت و
هويت تاريخىاش تخريب شده است ،توجه به معمارى
ارزشمند معاصر باید صدچندان باشد ،اما متاسفانه باید
اعتراف کرد که به طور نمونه تخريب مهدية مرحوم
عابدزاده نشــاندهندة ميزان جديت سازمان ميراث
فرهنگى نسبت به معمارى معاصر است.
zاگر اعتبار کافی باشد مرمت آرامگاه خیام نباید
زمان زیادی ببرد

یک کارشــناس مرمت بنا نیز میگوید :میراث
فرهنگی هرگاه که بودجه داشته باشد و نیاز ببیند،
کار مرمت ابنیه تاریخی را انجام میدهد.

اميدوارم توجه به ابنية ارزشمند
معاصر تنها مربوط به فضاهاى
آرامگاهى نباشد و معمارى مسكونى
و شخصى را در شهرها نیز تا دير
نیست در بربگيرد؛ مثال در مشهد كه
به شدت بافت و هويت تاريخىاش
تخريب شده است ،توجه به معمارى
ارزشمند معاصر باید صدچندان باشد
داوود نصرالهی خاطرنشان میکند :ما دو مقوله
مرمت و نگهداری داریم ،گاهی برنامه نویسی روی
مرمت کلی بناست ،گاهی نیز میراث فرهنگی بودجه
مصوب نــدارد و از بودجههای اضطراری به منظور
نگهداری از بنا اســتفاده میکند و مرمت مقطعی
انجام میدهد تا بتواند بنا را حفظ و نگهداری کند.
وی ادامه میدهد :اگر اعتبارات کافی باشد مرمت
بنای آرامگاه خیام نباید زمان زیادی ببرد و حداکثر
ظرف دو تا سه ماه به پایان برسد چون به سازه اصلی
یعنی بتن آسیبی نرسیده است.
نصرالهی تاکید میکند :با وضعیت مالی که میراث
فرهنگی دارد طبیعی است که مرمت آثار زمان ببرد.
ما بناهای تاریخی بسیاری داریم که در سطح استان
پراکنده است و نیاز به مرمت دارد .من اطمینان دارم
که میراث فرهنگی خواهان نگهداری و حفظ همه این
آثار است اما گاهی شرایط این اجازه را به او نمیدهد.

در نشست هیات امنای شورای ملی زعفران و با حضور رئیس اتاق ایران در مشهد مطرح شد:

ضرورتتوجهبهتوسعهبازارهایجهانی

دنیای اقتصاد -نشست هیات امنای شورای
ملی زعفران با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران
و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
اتاق مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ،رئیس شورای
ملی زعفران در این نشست که مسائل ،مشکالت و
چالشهای پیش روی تولید و صادرات زعفران مورد
بحث و بررســی قرار گرفت ،به ارائه آمار از وضعیت
تولید و صادرات این محصول استراتژیک پرداخت و
گفت :در پایان سال  1395سطح زیر کشت در کل
کشور  105هزار هکتار بود که از این میزان  83هکتار
یعنی  79درصد مربوط به خراسان رضوی14500 ،
هکتار یعنی  13/8درصد مربوط به خراسان جنوبی
و  7500هکتــار معــادل  7/2درصد مربوط به 22
استان دیگر است که به کشت زعفران اشتغال دارند.
محسن احتشام افزود :کل تولید زعفران کشور336
تن است که  259تن ،معادل  77درصد آن مربوط به
خراسان رضوی و  51تن معادل  15/2درصد مربوط
به خراسان جنوبی و  26تن معادل  7/8درصد مربوط
به سایر استانها است.
وی صـادرات زعفران در کل کشور براساس آمار
گمرک ایران را  203هزار و  549کیلوگرم به ارزش
 286میلیون دالر اعالم و اظهار کرد :براساس آمار
گمرکات استان خراسان رضوی از این میزان 172
هزار و  360کیلوگرم به ارزش  247/7میلیون دالر از

گمرکات خراسان رضوی و  31هزار و  189کیلوگرم
به ارزش  38/3میلیون دالر از سایر گمرکات کشور
صادر شده است .
احتشام با اشاره به مشکالت فراروی صادرات افزود:
در موضوع بازار و بازاریابی باید گامهای جدی برداریم
و در حــوزه فرهنگســازی برنامهریزی دقیقتری
داشته باشیم.
رئیس شورای ملی زعفران با اشــاره به رقبای ایران
در این محصول از اسپانیا و افغانستان نام برد و تصریح
کرد :توسعه بازارهای جهانی را باید در صدر برنامههای
خود قرار دهیم و اجازه ندهیم به راحتی زعفران ایران در

طرحها و بستهبندیهای جدید به نام سایر کشورها
در سطح جهانی وارد بازار شود.
وی از بازار چین و هند به عنوان دو بازار پر مصــرف
و نیازمند به محصول زعفـــران یاد کرد و توجه به
این دو بازار هدف را خواستار شد.
لــزوم تجهیز به فناوری روز برای ارتقای کیفیت
زعفران
رئیس اتاق ایران نیز به اهمیت زعفران به عنوان
یک محصول استراتژیک و ارزآور برای کشور اشاره
و اظهار کرد :ما باید با مجهز شــدن به فناوری روز،
مشکالت تولید و صادرات این محصول را رفع کنیم.

رقبای ما در جهان به ســرعت از ما در حال پیشه
گرفتن هستند .غالمحسین شافعی افزود :باید نقطه
اصلی اتصال به منابع اصلی مصرف در جهان را پیدا
کنیم و بر کیفیت محصول زعفران دقت و حساسیت
بیشتری داشته باشیم.
وی به پیوســتگی تولید و صــادرات زعفران با
فرهنگ و هنر تأکید کرد و گفت در بازاریابیها باید
به این موضوع توجه شود و از اقدامات و فعالیتهای
فرهنگی و هنری در حوزه معرفی زعفران به جهان
حمایت کنیم.
رئیس اتاق ایران افزود :ما باید برای ارتقاء کیفیت
زعفران به فناوری روز در تولید این محصول مجهز
شویم تا از رقبای سختکوش خود عقب نمانیم.
شــافعی خطاب به نماینــدگان تربت حیدریه و
کاشمر در مجلس شــورای اسالمی که در جلسه
حضور داشــتند ،گفت :مجلس شورای اسالمی به
ویــــژه نمایندگان استان های خراسان رضوی و
جنوبی میتوانند در رفع مشکالت تولیدکنندگان
و صادرکنندگان نقش مهمی داشته باشند و دولت
نیز میتواند با حمایت جدی از دست اندرکاران این
محصول گامهای اساسی در رفع تنگناها و مشکالت
موجود بردارد.
در این نشســت هر یک از اعضاء به طرح مسائل
و مشــکالت تولید و صادرات زعفران پرداختند و
پیشــنهادات خود را برای رفع چالشــهای موجود
بیان کردند.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسانرضوی:

خرید حمایتی زعفران
تا پایان آذرماه ادامه دارد

تسنیم -رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسانرضوی گفت :خریدهای حمایتی
زعفران از کشاورزان تا پایان آذرماه ادامه
دارد و به این صورت است که در ابتدا ۴۰
درصد مبلغ کل زعفران خریداری شده
پرداختومابقیدرسهماهبعدبه کشاورز

پرداخت میشود.
مجتبی مزروعی افزود :در حال حاضر  10مرکز خرید حمایتی زعفران
در استان خراســانرضوی فعالیت میکنند و در صورت اعالم نیاز از
سوی شهرستانهای استان که دارای حجم قابل قبولی زعفران هستند
مرکزی جدید در آن منطقه راهاندازی خواهیم کرد .وی با بیان اینکه
خرید حمایتی به کنترل بازار نیز کمک میکند ،تصریح کرد :تمامی
زعفرانهای خریداری شده آزمایش شده و در صورت وجود مشکل به
کشاورز اعالم میشود که با این اقدام نوعی آموزش به کشاورز نیز ارائه
میشود .رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسانرضوی گفت :زعفرانهای
خریداری شده تاکنون توسط مراکز حمایتی خرید زعفران کیفیت باالیی
داشتند و شهرستانهای کاشمر ،گناباد ،خواف ،تربت حیدریه از جمله
شهرستانهایی هستند که دارای مراکز خرید حمایتی هستند.

وجود 200هزارواحدمسکونی
بیشازحدمصرفدرمشهد

فارس -رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی ،با بیان اینکه
در مشهد  200هزار واحد مسکونی بیش
از حد مصرف وجود دارد ،گفت 40:درصد
از ساختمان های موجود در مشهد در
برابر حوادثی مانند زلزله پایداری دارند.
حسین کامران دیسفانی اظهار کرد :خوشبختانه حدود  90درصد
گسلهای مشهد شناسایی شدهاند در دوسال اخیر بصورت جدی بین
وزارت راه و شهرسازی ،دانشگاه فردوسی و سازمان نظام مهندسی
قرداد منعقد شده است و بررسیهایی در خصوص آن صورت گرفته
و در کمتر از شش ماه اجرایی کردن طرح های این قرداد به شهرداری
ابالغ میشود .وی افزود :در مشهد دو گسل در شمال مشهد که در
شمال شرقی یعنی در سفید سنگ و دیگری در قسمت شمالی در
شاندیز قرار دارد و در دوردستها به هم متصل میشوند و یک گسل
در دامنههای جنوبی مشهد که به گسل بینالود معروف است.
کامران دیسفانی درباره میزان ایمنی ساختمانهای مشهد در برابر
زلزله گفت :ساختمانهایی که در  20سال اخیر با سازههای فلزی و
بتنی ساخته شدهاند  80درصد در مقابل بالیای طبیعی مانند زلزله
پایدار هستند و ساختمانهایی که بیش از  20سال پیش با مصالح
آجر و سیمان ساخته شدهاند  50درصد ایمن هستند و این را بگویم
که  30درصد از بناها هیچ ایمنی ندارند و به طور کلی  40درصد از
ساختمانهای قدیم و جدید پایداری دارند.

ایجاد 704شغل در بازارچههای مرزی
خراسانرضوی

تسنیم -سرپرست معاونت اقتصادی
استانداری خراسان رضوی گفت۴۵۴ :
نفر به صورت مســتقیم و  ۲۵۰نفر به
صورت غیرمستقیم که مجموع آنها۷۰۴
نفر است در بازارچههای مرزی خراسان
رضوی به کار مشغول هستند.
علی رسولیان اظهار کرد :مجموع صادرات از بازراچههای مرزی استان
خراسان رضوی یعنی دوغارون و باجگیران  93میلیون و  300هزار
دالر با وزن  320هزار تن در  8ماهه امسال بوده است.
وی بیان کرد :بازارچههای مرزی خراسان رضوی توانستهاند در مناطق
محروم خراسان رضوی برای  454نفر اشغال به صورت مستقیم و
 250نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد کنند که ظرفیت برای افزایش
این میزان نیز وجود دارد .سرپرســت معاونت اقتصادی استانداری
خراسان رضوی ادامه داد :در  8ماهه ابتدایی امسال به طور متوسط
روزانه  318نفر از تجار ترکمنستانی از بازارچه مرزی باجگیران خرید
کرده و همچنین به طور متوسط  50کامیون افغانستانی کاالهای
مورد نیاز خود را از بازارچه دوغارون تهیه میکنند.
وی افزود :مجموع صادرات غیرنفتی از بازارچه باجگیران در  8ماهه
امسال  9میلیون و  500هزا دالر با وزن  1748تن بوده که میزان
آن از نظر ارزشی  18درصد و از نظر وزنی  29درصد در مقایسه با
مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
سرپرســت معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد:
همچنیــن مجموع صادرات کاالهای نفتــی و غیرنفتی از بازارچه
دوغارون  84میلیون دالر با وزن  218هزار تن بوده است.

ارسال کمکهای امدادی خراسان رضوی
بهمناطقزلزلهزدهکرمان

مهر -محموله کمک به زلزلهزدگان کرمان از سوی هالل احمر
خراسان رضوی به این استان ارسال شد.
زلزله روز جمعه کرمان که موجب تخریب منازل مسکونی در برخی
روستاهای این استان شد نیاز به امداد رسانی فوری به این مناطق را
نشان داد و در این راستا اولین محموله کمکهای هالل احمر خراسان
رضوی به مناطق زلزلهزده ارســال شد .در همین رابطه قائم مقام
مدیرعامل هالل احمر خراسان رضوی از ارسال دوهزار تخته موکت
و دو هزارشعله والور به مناطق زلزلهزده کرمان خبر داد.
محسن نجات گفت :بنا بر اعالم سازمان امداد و نجات کشور و نیاز
زلزله زدگان استان کرمان دوهزار تخته موکت و دو هزارشعله والور از
استان خراسان رضوی با سه دستگاه کامیون به مناطق زلزلهزده کرمان
ارسال شد .وی مهمترین اولویتهای فعلی زلزلهزدگان را کمک نقدی
دانست و گفت :مردم نوعدوست و مهربان میتوانند کمکهای نقدی
خود را برای آسیب دیدگان زلزله کرمان به شماره حساب 99999
جمعیت هالل احمر نزد بانکهای ملی ،ملت ،صادرات ،رفاه ،مسکن،
دی ،تجارت ،سپه ،پارسیان ،شهر ،آینده و رسالت واریز کنند.

