اعالمهشدار
وقوعخشکسالیپیشفصلی
حسین ثنایی نژاد
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
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یادداشت

داللت اقتصاد نهادی
برای بهبود محیط کسبوکار (بخش اول)
علی نصیری اقدم

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

زینب مرتضویفر

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران

فعاالن اقتصــادی و کارآفرینان برای تبدیل ایدههای خود
به کســبوکارهایی ســودآور و ارائه نوآوریهای مقوم رشد
اقتصادی باید مبادالت مختلفی را سازماندهی کنند و برای
این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند.
اگر محیط نهادی تسهیلکننده مبادالت باشد ،در اصطالح
گفته میشود محیط کسبوکار مناسب است و انتظار میرود
منافع مبــادالت از هزینههای آن فراتــر رود و به طریق اولی
نوآوریهایوابستهبهاینمبادالتتحققیابدوبرعکس.
در این مقاله با پیروی از آراء اقتصاددان بزرگ نهادی ،جان
آر .کامنز ،استدالل میشود که یکی از مسیرهای شناسایی و
طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع
میان فعاالن اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای همسوسازی
منافع ایشان اســت .در این چارچوب نشان داده میشود که
برخی از شــاخصهای کســبوکار بانک جهانی مربوط به
احصــای وجود یا عدم وجود نهادهای همســوکننده منافع
فعاالن اقتصادی اســت .اگر این اندیشه پذیرفته شود مؤلفه
بهبود محیط کســبوکار را میتوان فرآیندی تلقی کرد که
با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش
تعارض منافع عمــل میکند .میزان هزینــهای که فعاالن
اقتصادی از ناحیه محیط کســبوکار خود متحمل میشوند
امروزه اهمیتی دو چندان یافته اســت و سرمایهگذاران برای
تصمیمگیری در خصوص ســرمایهگذاری در یک کشور یا
تداومسرمایهگذاریهایقبلیخودبهعالئمیتوجهمیکنند
که از ناحیه محیط کسبوکار دریافت میکنند؛ اگر احساس
کنند هزینههای مبادالتی فعالیت در یک محیط اقتصادی
نســبت به محیطهای دیگر به طور بازدارندهای باال است به
تدریج در تصمیمات خود بازنگری کرده ،برنامه کســبوکار
خودراتغییرمیدهند.
ادامه درصفحه 2

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی خبر داد

«دنیای اقتصاد» از چگونگی شاخص الزامآور بودن
قراردادها در فضای کسب و کار گزارش میدهد

پایبندی
بهپیمان

دنیای اقتصاد -تنزل ده پلهای ایران در شاخص الزامآور بودن قراردادها
در فضای کسب و کار ،نشاندهنده این است که دیگر کشورها هر روز در
حال بهبود شرایط و اصالح قوانین خود و بهبود فرایند دادرسی هستند
اما ایران در این زمینه پیشرفتی که نداشته هیچ ،پسرفت هم داشته
است .بر اساس ارزیابی بانک جهانی که بر پایه آمار مربوط به یکساله
منتهی به ژوئن ( 2017خرداد  )96تهیه شده است فضای کسبوکار در
ایران نسبت به سال گذشته بدتر شده است .در واقع براساس این آمار،
در  4محور کسب مجوز ،ثبت داراییها ،برق و ورشکستگی وضعیت
ایران نسبت به سال قبل بدتر شــده است و ایران در این شاخصها
بهترتیب رتبههای  99 ،87 ،25و  160را در ردهبندی جهانی بهدست
آورده است .رتبه ایران در شاخص اجرای قرادادها نیز  80برآورد شده
اســت .حال آنکه رتبه کشورمان در یکساله منتهی به سال  2016در
اجرای قراردادها  70بوده است .دلیل این موضوع خأل قانونی یا هر چه
هســت باید هر چه سریعتر بهبود یابد تا در سالهای آینده از کاهش
رتبه ایران هم در این شاخص و هم به طور کلی در فضای کسب و کار
جلوگیری شود.
صفحه 3

اعطای 24میلیاردتومانیارانهسود
تسهیالتبهواحدهایصنعتیاستان
صفحه 4

ا ستاندار خراسانرضوی خبر داد

اختصاص  ۱۰۰۰میلیاردتومان
برایحمایتازتولیداتدانشبنیان
صفحه 2

با ابالغ طرح جامع صورت میگیرد

تبلیغ یک هتل هندی از مزارع زعفران کشمیری به عنوان جاذبه ای گردشگری که ادعا شده است قدمتی  ۲۵۰۰ساله دارد

دنیای اقتصاد ازخطر افزایش رقبای زعفران ایرانی گزارش میدهد

بهنام ایران بهکام دیگران
صفحه 4

یک نمونه از بسته بندی زعفران موسوم به هندی

عمرانوآبادانیبرای 4هزارهکتارازاراضیحاشیهشهرمشهد

دنیــای اقتصــاد -معاون
شهرســازی و معمــاری
شهرداری مشهد گفت :با ابالغ
طرح جامع 4 ،هزار هکتار از
اراضی حاشیه شهر مشهد به
متن تبدیل خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد،
محمدرضا حسیننژاد با بیان این مطلب ،اظهار کرد:
طرح جامع ،سند توسعه مشهد مقدس است و با ابالغ
آن قسمتهایی از حاشیه شهر به متن تبدیل خواهند
شــد .در این محدودهها یک میلیون و  200هزار نفر
حاشیهنشین مســتقر هستند که مساحتی بالغ بر 4
هزار هکتار در  8پهنه و  66محله را شــامل میشود.
بــا ابالغ طرح جامع تدارکاتی بــرای عمران و آبادانی
این محالت و محدودهها در نظر گرفته خواهد شــد.
وی با اشــاره به اینکه اولین طرح جامع مشهد طرح
خازنــی نام داشــت که مصــوب ســال  ۱۳۵۰بود،
گفــت :طرح تفصیلــی خازنی نیز با توجــه به عدم
تهیه طرح همچنان مالک عمل شــهرداری اســت.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با بیان
اینکه دومین طرح جامع مشهد طرح مهرآزان نام داشت

و شهردار جدید مشهد مقدس توقعات بدنه شهرداری
از طرح جامع به راه و شهرســازی انتقال داده شــد.
وی افزود :مالحظات در مصوبههای طرحهای تفصیلی
طی خواهد شد و با عزم شهردار مشهد طرح جامع طی
مراسمی امشب نوزدهم آذرماه رونمایی و ابالغ خواهد شد.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری مشــهد با
اشــاره به اینکه پس از ابالغ ،طرح جامع در یک دوره
 10ســاله اجرایی خواهد شــد ،گفت :شــهر در این
طرح به  7حــوزه میانی اطراف حــرم مطهر ،میانی
غربی ،میانی شــرقی ،شــمال غربی ،شمال شرقی،
جنوب شــرقی و جنوب غربی تقســیم شده است.
حســیننژاد در خصــوص نحوه و رونــد کار پس از
ابــاغ طــرح جامع ،بیان کــرد :پــس از ابالغ طرح
توسط شــهردار مشهد مقدس ،طرحهای تفصیلی به
کمیســیون ماده  5برای تایید ارســال میشود .البته
کار تخصصی و کارشناسی بر روی طرحهای تفصیلی
پیش از این انجام شــده تا اتالف وقت صورت نگیرد.
وی تصریح کرد :امید اســت تا نوروز  97به تدریج در
محدودههایی که حساســیت بیشتر است ،طرحها به
کمیسیون ماده  5ارسال شده و تاییدههای الزم دریافت
شود تا کار با سند توسعه مشخصی به پیش رود.

معاون استاندار خراسان رضوی:

ترویجفرهنگرضویخطقرمزبافتپیرامونیحرماست

دنیــای اقتصــاد -معاون
هماهنگــی و مدیریت امور
زائرین استانداری خراسان
رضوی گفــت :حفظ هویت،
مباحث مرتبط بــا ترویج و
تثبیت فرهنــگ زیارت و
اثرگذاری آنها در زائران و مجاوران خطوط قرمزی
اســت که باید در بافــت پیرامونی حرم مطهر
رعایت شود.
به گزارش فارس ،محمدحسن واحدی با اشاره به اینکه
بافــت پیرامونی حرم رضوی بایــد با فضای داخل آن
هماهنگ باشد ،اظهار کرد :این موضوعی طبیعی است
که در صحن و سرای حرم مطهر ،مسائل فرهنگی وجود

داشته باشد بنابراین بافت پیرامونی حرم نیز نباید تفاوت
زیادی با فضای داخل حرم داشته باشد.
وی توضیــح داد :بافت اطراف حرم دارای ســه حلقه
است که دستکم باید در حلقههای اول و دوم محیط
فرهنگی خوبی وجود داشــته باشد تا به عنوان مکمل
حرم مطهر عمل کند.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری
خراسان رضوی با بیان اینکه محیطهای رفاهی نیز
باید دارای کاربریهایی منطبق با شرایط اجتماعی،
ســنتی و میراثی بافت پیرامون حرم مطهر باشند،
گفت :اصناف و مشاغلی که در بافت پیرامونی حرم
مطهر فعالیت دارند نیز باید با فضای حرم هماهنگ
باشند و عالوه بر آن دارای سیما و منظر متناسب با

همین صفحه

فرماندار مشهد پیشنهاد داد؛

تشکیلشهرستانجدیدبرایحل
مشکالتروستاهایحاشیهشهرمشهد

با ابالغ طرح جامع صورت میگیرد

که سال  ۷۲مصوب شد ،افزود :این طرح با توجه به عدم
انطباق شهر با روند توسعه شهری و همچنین پیشبینی
نادرست جمعیتی نتوانست به عنوان ابزاری کارآمد در
کنار تصمیمگیریهای مدیریت شــهری قرار گیرد.
حسیننژاد با اشاره به تصویب طرح جامع سوم مشهد نیز
در سال  ،۹۵گفت :مقیاس طرح جامع یک هزارم است و
مقیاس طرح تفصیلی یک دو هزارم تهیه میشود تا بدین
ترتیب فرآیند صدور پروانه ،پاسخگویی به استعالمات،
کاربریهــا و نیازهای مردم عملیاتیتر دیده شــود.
وی با اشاره به آغاز بازنگری طرح جامع در سال ،1383
گفت :در سال  95این طرح با یکسری مالحظاتی در
شــورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید.
معــاون شهرســازی و معماری شــهرداری مشــهد
خاطر نشــان کــرد :در جریــان تهیه طــرح جامع
ســوم ،بالــغ بر  ۱۶هــزار نفر ســاعت کار تخصصی
صــورت گرفته و با هماهنگی دســتگاههای مختلف
ذی مدخــل و ذی نفــوذ تصویــب شــده اســت.
حسیننژاد با بیان اینکه طرح توسط استاندار خراسان
رضوی به شهرداری مشهد ابالغ شده است ،اظهار کرد:
مالحظاتی پیرامون اسناد پیوست طرح وجود داشت
و با فعالیت دور پنجم شورای اسالمی مدیریت شهری

عمرانوآبادانیبرای  4هزارهکتار
ازاراضیحاشیهشهرمشهد

معماری سنتی ـ ایرانی باشند.
واحــدی اضافه کــرد :در این بافت نیاز اســت ضمن
حفظ هویت ،مباحثی که میتواند سبب ترویج و ثبت
فرهنگ رضوی با اثرگذاری در زندگی مردم باشد؛ شامل
انســانهایی که خدمت میکنند ،مشاغل گوناگون و
همچنین مسائل فرهنگی مکملی که باید مورد توجه
قرار گیرند ،مشاهده شود.
وی با اشــاره به اینکه این موضوعات خطوط قرمزی
است که در بافت پیرامونی حرم باید در ابعاد مختلف،
برنامهریزی و مدیریت شود ،افزود :اگر اینگونه نباشد،
داخل حرم با فضایی معنوی مواجه هستیم و در خارج
از حرم با یک فضای متفاوت ،بنابراین در مقابل اثربخشی
شکل گرفته در حرم ،به ضد آن تبدیل میشود.

سازمان آگهی های دنیای اقتصاد در خراسان

0912 419 86 35
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داللت اقتصاد نهادی
برای بهبود محیط کسبوکار (بخش اول)

ادامهازصفحهاول
اینکه محیط کســبوکار چه هزینههایــی را به فعاالن
اقتصــادی تحمیل میکند به کیفیت نهادها ،شــیوههای
تدبیر امور (حکمرانی) و فرآیندهای دیوانساالری بستگی
دارد؛ وقتی ترخیص یک کاال از گمرک زمانبر میشــود و
فعال اقتصادی از این ناحیه متحمل هزینه میشود در واقع
دارد هزینه ناکارآمدی دیوانساالری حاکم بر گمرک کشور
و شیوههای ناکارآمد تدبیر امور را میپردازد.
وقتی یک فعال اقتصادی برای دریافت انشــعاب آب یا
اتصال به شــبکه تأمین برق مجبور بــه صرف مدت زمانی
مدید و رفتوآمد مکــرر به ادارات آب و برق یک کشــور
میشــود در واقع دارد هزینه ناکارآمــدی ادارات دولتی را
میپردازد .وقتی که یک ســرمایهگذار نمیتواند از طریق
بازار سرمایه تأمین مالی کند و مجبور میشود از روشهای
ناکارآمــد تأمیــن مالی اســتفاده کند به واقــع متحمل
هزینههایی میشــود که منبعــث از ناکارآمدی نهادهای
مرتبط با بازار سرمایه و قواعد حقوقی حاکم بر آنها است.
بامول توضیح میدهد اگر نهادهای حاکم بر یک اقتصاد
ناکارآمد باشند ،فعالیتهای کارآفرینانه به جای اینکه در
مسیرهای مولد جریان یابد به مسیرهای غیرمولد و حتی
مخرب سوق پیدا میکند .نظریه بامول مبتنی بر این فرض
اســت که کارآفرینان ،تالشهای خود را در مســیرهای
متفاوتی بهکار میگیرند و انتخاب ایشان در خصوص اینکه
در چه مســیر حرکت کنند به کیفیت نهادهای اقتصادی،
سیاسی و قانونی حاکم بر جامعه بستگی دارد.
اگر بپذیریم کیفیت نهادها ،نظام تدبیر امور و فرآیندهای
دیوانی تأثیری معنادار در شــکلگیری فعالیتهای مولد
دارد ،آنگاه این پرســش مطرح میشــود که با چه روشی
میتوان به مطالعه محیط کســبوکار پرداخت و از رهگذر
این مطالعه پیشــنهادهایی برای اصالح محیط استخراج
کرد.
ادعای این مقاله آن اســت که یک دلیل عمده باال بودن
هزینه مبادله در محیط فعالیــت اقتصادی وجود تعارض
منافــع میان فعاالن اقتصادی و ناتوانــی محیط نهادی در
مدیریت این تعارضات است و برای بهبود محیط کسبوکار
باید در فرآیندی مســتمر این تعارضات شناســایی شود
و برای همسوســازی منافع ذینفعــان ،تدابیر حقوقی و
سازمانی الزم اندیشیده شود.
در این چارچوب ،مقاله حاضر به این ترتیب سازماندهی
شده اســت :پس از مقدمه در بخش دوم با استفاده از آرای
اقتصاددانان نهادی و از جمله جان آر .کامونز ارتباط نهادها
و تعارض منافع تبیین میشود .در قسمت سوم مقاله چند
شاخص از شاخصهای کســبوکار بانک جهانی از منظر
تعارض منافع مطالعه شــده و ارتبــاط وضعیت مطلوب
شــاخصهای مورد نظر با همسوسازی منافع متعارض ذی
نفعان مورد مداقه قرار میگیرد .در قسمت چهارم ،مطالب
مقاله جمعبندی میشود.
بسیاری از انواع هزینه مبادله که مانع از تحقق معامالت
اقتصادی و کســب منافع آنها میشود ریشــه در تعارض
منافع میان فعاالن اقتصادی دارد.
اگر فعــاالن اقتصــادی نمیتوانند کســبوکار بزرگ
مقیــاس خــود را از طریــق بازار ســرمایه تأمیــن مالی
کنند و مجبور به اســتفاده از روشهــای پرهزینه تأمین
مالــی نظیــر اخذ تســهیالت بانکــی میشــوند تا حد
زیادی به دلیل آن اســت که ســرمایهگذاران نمیتوانند
مطمئن باشــند که ایــن فعاالن از ســرمایه ایشــان در
جهت منافع خــود و به زیــان ســهامداران بهرهبرداری
نمیکنند.
اگر مردم در تأمین مالی کاالهای عمومی و به طور کلی
زیرساختهای اقتصادی کشور مشارکت نمیکنند به این
دلیل اســت که اطمینان ندارند که دیگران هم در این کار
مشــارکت میکنند و تنها گیرنده سواری مجانی نیستند.
اگر مردم به راحتی مالیات پرداخت نمیکنند به این دلیل
است که مطمئن نیستند که دولت منابع حاصل از مالیات
را در جهت منافع ایشان هزینه میکند.
در طول تاریــخ ،نوآوریهــای نهادی و طراحی ســاز و
کارهای خاص برای غلبه بر تعــارض منافع ،باعث کاهش
هزینه مبادله و تحقق منافع تجارت شده است .غلبه کنند.
محققان زیادی با مثالهــا و وقایعنگاریهای مختلف این
ادعا را اگرچه نه با این بیان مستند کردهاند.
رونالد هریس در مقالهای با عنوان «نوآوریهای نهادی،
تئوریهای بنگاه و تشکیل شرکت هند شرقی» به خوبی
توضیح میدهد که شرکت سهامی عام چگونه در انگلستان
برای غلبه بر تعارض منافع شــکل گرفت« :ناخدای شجاع
یک کشتی در انگلستان سده هفدهم به سرمایهگذاران در
یک شهر بندری پیشــنهاد کرد که آنها هزینه مالی سفر
دریایی وی به آسیا را برای واردات ادویه تأمین کنند .سفر
بوهوا نامطمئن بوده
دریایی به طور ذاتی پرریسک است .آ 
و گذرگاههای دریایی ناشناخته و نامطمئن هستند.
دزدان دریایی هلندی ،کشــتیهای انگلیسی را غارت
میکنند و دزدان دریایی انگلیســی ،کشتیهای هلندی
را غارت میکنند و ســایر دزدان دریایــی از هر دوی آنها
غارت میکنند ،اما اگر ناخدا بتواند با محموله ادویه به بنادر
انگلیس برگردد ،آنها ثروت عظیمــی به چنگ خواهند
آورد .ناخدای کشتی باید ســرمایهگذاران را متقاعد سازد
که او میتواند چنین کاری بکند.
او نیاز به کشــتی بزرگی دارد که مناسب برای دو تا پنج
سال مسافرت باشد .ناخدا برای اینکه آنها را متقاعد سازد،
اسرار خود را درباره چگونگی رسیدن به آسیا و اینکه هنگام
ورود چهکار میکند برای آنها فاش خواهد کرد .ناخدا باید
به ســرمایهگذاران اعتماد کند کــه رازش را به آنها بازگو
کند و سرمایهگذاران باید به ناخدا اعتماد کنند تا کشتی و
ملزومات سفر را در اختیارش بگذارند.
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ا ستاندار خراسانرضوی خبر داد

اختصاص۱۰۰۰میلیاردتومان
برای حمایت از تولیدات دانش بنیان

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی
از اختصاص یک هزار میلیــارد تومان در
سالهای گذشته برای حمایت از تولیدات

دانش بنیان خبــر داد و گفت :اســتان
خراســانرضوی دارای بیش از  ۳۲۰تولید
دانش بنیان است که باید از ظرفیتهای آن
هابهبهترینشکلاستفادهشود.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری
مشــهد ،علیرضا رشــیدیان در جریان بازدید از
هجدمین نمایشــگاه پژوهش و فناوری اســتان
خراســانرضوی که به همت شهرداری مشهد و
تعدادی از دستگاههای اجرایی استان برگزار شده
است ،اظهار کرد :برپایی چنین نمایشگاههایی در
واقعبهدلیلهمراهیوهمکاریدانشگاهها،مراکز
رشد علم و فناوری دستگاههای اجرایی است .وی
ادامه داد :وجود جوانان دانشمند و اساتید دلسوز
در کنار هم و همکاری دستگاههای اجرایی باعث
شده نمایشــگاههای پژوهش هر سال نسبت به
سال گذشته جهش خوبی داشته باشد.

رشیدیان عنوان کرد :اســتان خراسانرضوی
دارای بیــش از  320تولید دانش بنیان اســت و
امیدواریم این عدد در سالهای آینده به چند هزار
برسد زیرا توسعه کشور ما با تکیه بر توسعه صنایع
مونتاژامکانپذیرنیست.
اســتاندار خراســانرضوی متذکر شــد :اگر
بتوانیــم از ایدهها و فکرهای دانش بنیان حمایت
کنیم ،آینده کشــور ما در سطح جهان و در حوزه
تولید علم و مســائل اقتصادی تامین میشــود.
وی ابراز امیدواری کرد :این نمایشــگاه ظرفیت
مناسبی برای پژوهشگران و دانشمندان جوان ما
باشــد و زمینه خوبی برای تعامل آن ها با ادارات،
دســتگاههای خصوصی و دولتی و حوزه صنعت
باشد که نتیجه آن توســعه استان با قیمت ارزان
تر و کیفیت باالتر خواهد بود.
رشــیدیان خاطرنشــان کرد :ما بیش از یک

دنیای اقتصاد -رئیس نمایندگی وزارت
امور خارجه در شمال و شرق کشور گفت:
جمهوری اسالمی ایران همواره خواستار
توسعه پایدار و دراز مدت همکاری در حوزه
های مختلف با کشورهای همسایه با اولویت
برنامههایاقتصادیبودهاست.
به گزارش ایرنا ،غالمعباس
ارباب خالص در ســفر به
شهرستان تایباد و گمرک
اســام قلعــه کشــور
افغانســتان اظهــار کرد:
همجواری استان خراسان
رضوی با افغانســتان عاملی برای توسعه روابط
اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگی بیــن ایران و

اختصاص 700میلیاردتومانتسهیالت
اشتغالزاییبرایخراسانشمالی

دنیای اقتصاد -اســتاندار خراســان شمالی با
تشــریح آخرین وضعیت طرحهای مهم عمرانی
و توسعهای این اســتان از جمله راهها و خط آهن،
هم چنین طرحهای بــزرگ صنعتی و برنامههای
اشتغالزای سال جاری ،از تعیین  700میلیارد تومان
تسهیالتاشتغالزاییبرایاستانخبرداد.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا صالحی
گفت :هم اکنون تســهیالت ارزان
قیمت در بخشــهای مختلف برای
اســتان آماده اســت و تعاونیها،
مشاغلخانگی،کارگاهها،شهرکها
و نواحی صنعتــی در اولویت برای
دریافت این تسهیالت هســتند که مردم میتوانند برای
استفاده از این مزایا به دستگاههای اجرایی مرتبط یا حوزه
ســرمایهگذاری اداره کل اقتصاد و دارایی و اســتانداری
مراجعه کنند .وی به برنامه ایجاد ساالنه 950هزار شغل در
کشور طی سالهای اجرای برنامه ششم توسعه اشاره کرد و
افــزود :با توجه به ســهم حدود یــک درصدی جمعیت
خراسان شمالی در کشور ،ایجاد اشتغال خالص برای 10
هزار نفر را هدفگــذاری کردهایم و برای تحقق این هدف
تســهیالت ویژهای در بخشــهای مخلتف از سوی دولت
پیشبینی شده اســت .صالحی ادامه داد :نرخ بیکاری در
خراسان شمالی در ابتدای کار دولت یازدهم  14.4درصد
بود که در انتهای دولت یازدهم به حدود ده درصد و در سه
ماهه تابستان امسال نیز به  9.9درصد رسید .وی تصریح
کرد :نرخ بیکاری در خراسان شمالی اکنون تک رقمی شده
و امیدواریم تا پایان ســال در همین حدود حفظ شــود و
برنامه مــا کاهش آن به  5درصد تا ســال  1400اســت.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری
استان تصریح کرد :میانگین ماهانه صادرات استان 10.4
میلیون دالر است که در مقایسه با مدت مشابه  33درصد

رشــد داشــته و میانگین ماهانه واردات ما هم نسبت به
گذشته 38درصد کاهش یافته است.
وی افزود :در بخش صنعتی در یکسال گذشته توانستیم
 29واحد تولیدی راکــد را فعال کنیم و  69واحد صنعتی
جدید را با ایجاد اشتغال برای  578نفر با  59میلیارد تومان
اعتباربهبهرهبرداریبرسانیم.
صالحی به عملکرد اســتان در اجرایی کردن تبصره 35
قانون بودجه  95اشاره کرد و افزود :حدود  5هزار نفر برای
حل مشکالت تســهیالتی خود به شعب بانکهای استان
مراجعه کردند که  22میلیارد تومان اصل پول به بانکها
بازگشــت و نزدیک  10میلیارد تومان سود و 2.5میلیارد
تومانجریمهدیرکردبهتسهیالتگیرندگانبخشودهشد.
وی ادامه داد :امسال نیز 27میلیارد تومان برگشت سرمایه
داشــتیم و  13.5میلیارد تومان سود و 1.2میلیارد تومان
دیرکردبهتسهیالتگیرندگانبخشودهشد.
استاندار خراســان شــمالی با یادآوری اختصاص 98
میلیارد تومان اعتبار به محور مواصالتی جنگل گلســتان
با دستور رئیس ســازمان برنامه و بودجه ،از پیگیری ویژه
تکمیل این محور با مساعدت وزیر راه تحت عنوان بزرگراه
بهشهر به مشــهد خبر داد و افزود :پیشــنهاد کردیم که
تخصیص اعتبارات این پروژه بر اساس تصمیمات و تعداد
دستورهای گرفته شده در استان های چهارگانه گلستان،
مازندران ،خراســان رضوی و خراســان شــمالی باشد تا
مشکالت بجنورد به تونل گلستان واقع در حوزه خراسان
شمالی زودتر برطرف شود.
وی به قابلیتهای اســتان در حوزه انرژی خورشــیدی
هم اشــاره کرد و گفت :با توجه به ظرفیتهای استان سعی
داریم تا خراسان شمالی به عنوان پایلوت استفاده از انرژی
خورشیدی در کشور مطرح شود و تا  310مگاوات ظرفیت
تولید برق خورشیدی در اســتان امضا شده و یا در دست
اجراست.

معاون اقتصادی شهردار مشهد خبر داد:

ک موسسه خیریه
اولین قرارداد مشارکتی شهردار مشهد با ی 

دنیای اقتصاد -قرارداد احداث پروژه مشــارکتی
علویه با موسســه خیریه مسکنسازان اهل بیت
توس(ع)بهامضایشهردارمشهدرسید.
رضا خواجه نائینی ،معاون اقتصادی
شــهردار و رئیــس ســازمان
ســرمایهگذاری و مشــارکتهای
شهرداریمشهدازامضاءوارائهالیحه
اولین قرارداد مشــارکتی توســط
شهرداری با یک موسسه خیریه برای
احداثپروژهایدرحاشیهشهرمشهدهمزمانباشبوالدت

رســول اکرم و امام صادق (ع) خبر داد .قرارداد احداث پروژه
مشارکتی علویه با موسســه خیریه مسکن سازان اهل بیت
توس(ع)بهامضایشهردارمشهدرسید.اینپروژهدرراستای
حمایت از خانوادههای محروم و یــا دارای معلول با زیربنای
 20847مترمربع و با ســرمایهگذاری  331میلیارد ریال با
مشارکت شهرداری مشهد طی مدت  ٤٢ماه در بلوار پنجتن
احداثخواهدشد.پروژهعلویهمشتملبر174واحدمسکونی
و دارای مراکز درمانی و فرهنگی خواهد بود که پس از احداث
توسط موسسه خیریه مسکن سازان اهل بیت توس (ع) در
اختیارافرادبیبضاعتقراردادهخواهدشد.

سلسلهسمینارهایآموزشیباموضوعفناوری
حلقهگمشدهصنعت

اگر بتوانیم از ایدهها و فکرهای
دانش بنیان حمایت کنیم ،آینده
کشور ما در سطح جهان و در
حوزه تولید علم و مسائل اقتصادی
تامینمیشود

توسعهروابطباکشورهایهمسایهازمهمترینبرنامههایدولتاست
افغانســتان اســت که موجب جلــب حمایت
سرمایهگذاران و تجار دو کشور میشود.
وی افزود :جمهوری اسالمی ایران همواره نگاه
کمک و توسعه روابط با کشورهای منطقه داشته
و بر اســاس آمار ارائه شــده تجاری ،بازار هدف
محصوالت و کاالهای اســتان خراسان رضوی،
افغانستانبهویژه شهرهرات میباشد.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال
و شرق کشور گفت :با توجه به اینکه بخش عمده
نیازهایکشورافغانستانازاستانخراسانرضوی
تامین میشود میتوان از این ظرفیت به بهترین
شکل برای افزایش تعامالت بین  2کشور بویژه در
حوزههایاقتصادیاستفادهکرد.
وی افزود :هم اکنون بیش از  57درصد کاالهای

انجمنتخصصیصنایعهمگنبرقوالکترونیکخراسانبرگزارمیکند:

هــزار میلیــارد تومان در ســالهای گذشــته
برای حمایــت از تولیدات دانــش بنیان هزینه
کردیم .امســال نیز بیــش از  24میلیارد تومان
به عنوان یارانه بــرای کمک به صنایع اختصاص
یافته اســت که بخشــی از آن مربوط به صنایع
دانش بنیان اســت و امیدواریــم صنعت دانش
بنیان مــا بتواند بخــش خوبی از ایــن اعتبار را
جذبکند.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور:
صادر شده اســتان خراســان رضوی از گمرک
دوغارون به کشور افغانســتان صادر میشود که
این نشــان از قدمت بســیار این گمرک دارد لذا
مسئوالن باید برای فراهم شدن بستر صادرات در
این خطه مرزی نگاه ویژهای داشته باشند.
ارباب خالص به نقش و حضور ســرمایهگذاران
در مناطق مرزی اشــاره کــرد و گفت :باید فضا و
بستر الزم برای حضور آنان در کشور فراهم شود
زیرا امروز رقابت اصلی در دنیــا ،رقابت در جلب
سرمایهگذاراناست.
هیــات  20نفــره از فعاالن اقتصادی اســتان
خراسان رضوی با هدف تسهیل در تردد رانندگان
ایران و افغانستان به گمرک اسالم قلعه در کشور
افغانستان سفر کردند .اســتان خراسان رضوی

خبر

 300کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که
 90کیلومتر آن در شهرســتان تایباد واقع است.
شهرستانتایباددر 225کیلومتریجنوبشرقی
مشهد قرار دارد.

با توجه به اینکه بخش عمده
نیازهای افغانستان از استان
خراسان رضوی تامین میشود
میتوان از این ظرفیت به بهترین
شکل برای افزایش تعامالت بین
دو کشور بویژه در حوزههای
اقتصادیاستفادهکرد

دنیای اقتصاد -انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان
 26آذرماه امسال ،سلسله سمینارهای آموزشی با موضوع فناوری ،حلقه
گمشدهصنعترابرگزارمیکند.
محورهای سمینار شامل :اولین گام در مدیریت فناوری را چه میدانید؟ اشتباهات
رایج در مدیریت فناوری چیست؟ روشهای کســب و توسعه فناوری کدام است؟
چگونه فناوری میتواند ارزشآفرینی کند؟ فناوری چه نقشــی در دریافت گواهی
دانش بنیان دارد؟
کارآفرینان و مدیران ارشد صنایع ،مشاوران سیستمهای مدیریتی ،ارزیابان شرکتهای
دانش بنیان ،مدیران فنی ،تولید ،تحقیق و توســعه ،دانشــجویان و اساتید رشتههای
مدیریتیوفنی،شرکتهایمتقاضیدردریافتگواهیدانشبنیانوارزیابانسیستمهای
اعتبارسنجی در بانکها و صندوقهای سرمایه گذاری مخاطبان این همایش هستند و
محمدعلی چمنیان ،مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک و برترین فناور بخش خصوصی
کشور که رتبه نخست دوازدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی را کسب کرده،
به عنوان مدرس این دوره حضور خواهد داشت .این دوره  26آذرماه  96از ساعت  8الی
 14در سالن آمفی تئاتر شهرک فناوری صنایع غذایی مشهد با ظرفیت محدود برگزار
میشــود .هزینه ثبت نام برای اعضای انجمن صنایع برق و الکترونیک مبلغ  750هزار
ریال و ثبت نام آزاد یک میلیون و  500هزار ریال است .عالقمندان برای شرکت در این
دوره و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05135421562تماس بگیرند.
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zلزومتعیینداوردرقراردادهابرایبررسیتخصصیدعاوی

رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی اتاق
بازرگانیخراسانرضویمیگوید:درانعقاد
قراردادهامادونوعالزامداریم؛نخستاینکه
یک نهــاد حکومتی یا اجرایی مــا را ملزم
میکندبهاینکهحتمادرمراوداتباخودیابا
دیگر کشورها ،قرارداد الزم منعقد شود که این موضوع در انعقاد
قراردادها با دولت انجام میشــود اما ممکن اســت برای مراوده
شرکتهای خصوصی با هم یا با دنیا رعایت نشود .مجتبی بهاروند
میافزاید:الزامدیگردرانعقادقرارداد،کسبوکارماستکهاگردر
دنیای نوین امروزی به مشکل برخوردیم از حالت کدخدامنشی
خارج شود چون برخی از افراد ممکن است روی حرف خود باقی
نمانند و هم اینکه اقتصاد امروز تا حدی پیچیده شده که دیگر از
طریق کدخدامنشی نمیتوان مسائل را حل کرد بنابراین الزامی
داریم که حتما قراردادی منعقد شود ،مشاور حقوقی آن را تنظیم
کرده باشــد و مرجع حکمیت و داوری هم مشخص شود؛ در غیر
اینصورت کســب و کار امروزی امکانپذیر نیست .وی خاصیت
کســب و کار نوین امروزی را الــزام در قراردادها اعالم میکند و
میافزاید:برایتعیینمرجعحکمیتورسیدگیدرقراردادها،اگر
طرفینبهدنبالرسیدگیتخصصیمسائلباشند،بایددرقرارداد
موضوع به داوری ارجاع داده شــود و داوران و مرجع رســیدگی
مشخصباشند؛دراینزمینهدردنیایکمرکزدارویبینالمللیو
جهانی و در کشورها هم مراکزی برای این موضوع وجود دارد .در
کشور ما مرکز داوری به عنوان مرجع تخصصی در اتاق بازرگانی
است و البته برخی از تشکلهای صنفی هم دارای مرکز داوری با
پشتوانه قانونی هستند .بهاروند یادآور میشود :اگر در قراردادها
داور مشخص نشده باشــد ،حل و فصل و رسیدگی به دعاوی از
طریق مرجع قضایی انجام میشــود و مرجع قضایی تا زمانی که
مراجعهصورتنگیرد،اقدامینمیکندمگرقراردادوموضوعیکه
امنیت ملی و منافع عموم را دچار اشکال کند .وی تاکید میکند:
اگر مسائل به وجود آمده در قراردادها از طریق داوری حل و فصل
شــود بهتر اســت چون رســیدگی به صورت تخصصی است و
بروکراسیسیستمقضاییوغیرتخصصیبودنبرخیازقضاتدر
مسائل اقتصاد را به دنبال ندارد .عضو شورای اسالمی شهر مشهد
خاطرنشان میکند :ساالنه چند میلیون پرونده قضایی در ایران
تشکیلمیشودوبههمیندلیلمراجعهبهسیستمقضاییوانجام
مراحل آن زمانبر بوده و ممکن است قضات هم دانش تخصصی
اقتصادیرانداشتهباشند.بهترینحالترسیدگیبهمسائل،مراکز
داوری است که تخصصی هســتند و بوروکراسی اداری ندارد .در
کشورهای پیشرفته هم مراکز داوری سریعتر از مراجع قضایی به
مسائل قراردادها رســیدگی میکنند و به صورت کارشناسی و
تخصصیرایمیدهند.
zقراردادها در ایران الزامآور نیست

سهولت اجراي قراردادها و الزامآور بودن آنها يكي از
شاخصهاي مهمی است كه به محيط حقوقي كسب و
كار ميپردازد .موضوعي كه تأثير بسزايي در افزايش يا
كاهشرتبهكشــورهاداشتهتاحديكهميتوانگفت
بعضا كارايي سيســتم قضايي هر كشور نيز با وضعيت
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سال پانزدهم شماره 4212

«دنیای اقتصاد» از چگونگی شاخص الزامآور بودن قراردادها در فضای کسب وکار گزارش میدهد:

پایبندیبهپیمان

شعب حل اختالف میتوانند بیشتر از اینها تخصصی شوند و با توجه به اینکه قوانین تجاری با سرعت تغییر میکنند و به تجارت جهانی نزدیک میشویم به همین میزان شعب ما باید تخصصیتر از موضوع باشند

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -تنزل ده پلهای ایران در شاخص الزامآور بودن قراردادها در فضای کسب و کار ،نشاندهنده این است که دیگر
کشورها هر روز در حال بهبود شرایط و اصالح قوانین خود و بهبود فرایند دادرسی هستند اما ایران در این زمینه پیشرفتی که نداشته هیچ،
پسرفت هم داشته است .بر اساس ارزیابی بانک جهانی که بر پایه آمار مربوط به یکساله منتهی به ژوئن ( 2017خرداد  )96تهیه شده است
فضای کسبوکار در ایران نسبت به سال گذشته بدتر شده است .در واقع براساس این آمار ،در  4محور کسب مجوز ،ثبت داراییها ،برق و
ورشکستگی وضعیت ایران نسبت به سال قبل بدتر شده است و ایران در این شاخصها بهترتیب رتبههای  99 ،87 ،25و  160را در ردهبندی
جهانی بهدست آورده است .رتبه ایران در شاخص اجرای قراردادها نیز  80برآورد شده است .حال آنکه رتبه کشورمان در یکساله منتهی به
سال  2016در اجرای قراردادها  70بوده است .دلیل این موضوع خأل قانونی یا هر چه هست باید هر چه سریعتر بهبود یابد تا در سالهای آینده از کاهش رتبه ایران
هم در این شاخص و هم به طور کلی در فضای کسب و کار جلوگیری شود .درباره اهمیت شاخص الزامآور بودن قراردادها میتوان گفت؛ قراردادها و بهویژه روند
اجرای آن ،بهعنوان مبنای هرگونه مبادله در فضای تجارت داخلی و بینالمللی میتواند بهبود یا عدمبهبود فضای کسب و کار را به همراه داشته باشد؛ ضمن اينكه
الزامآور بودن قراردادها عالوه بر تأثير مثبت در مبادالت تجاري ،ريسك سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادي را كاهش داده و اين امر بهخودي خود افزايش سطح
مبادالت تجاري را در تمامي زمينهها به همراه خواهد داشت .قرارداد زماني پايان مييابد كه طرفين تعهدات خود را انجام داده باشند و بديهي است كه اختالف
از جايي شروع ميشود كه يكي از طرفين ،مفاد قرارداد را در زمان مشخص و بهصورت كامل اجرا نكرده باشد .در اين شرايط ،الزامآور بودن قراردادها ،اصليترين
مولف ه براي به نتيجه رسيدن اختالف طرفين قرارداد در دادگاههاست.
اجراي قراردادها و الزامآور بودن آن سنجيده ميشود.
براساس مطالعه بانك جهاني در ســال 2006مواردي
مانند طوالني و پرهزينه بودن فرايند دادرسي ،قوانين

ومقرراتپيچيده،فقــداناطالعاتو...بهعنوانموانع
مهم و تأثيرگذار بر اجراي قراردادها قلمداد شده است.
از اينرو نبايد فراموش کرد كه آسيبشناسي و اصالح

فرايندها درخصوص هريك از این موارد ميتواند با
تأثيراتمثبتيهمچونكاهشمدتزمانرسيدگي
به پروندهها ،كاهش هزينههاي دادرســی و اصالح
رويههاي جاري ازجمله تســريع در ارائه خدمات
قضاييبهسهولتدرفضايكسبوكارمنجرشود.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراسان میگوید :در اجرای
قراردادهاموضوعاصلیایناستکه
چطور تمام طرفهای تجاری ملزم به
این میشــوند که تعهدات را امضا
کنند؛درواقعآنهابرایشکلگیریبسترکسبوکارقوی
وتوسعهواینکهسرمایهگذارانحوزهصنعتوکسبوکار،
روی کار اصلی خود و ایجــاد ارزش افزوده از آن متمرکز
شوند و وقتشان برای پیگیری مشکالت قراردادی صرف
نشود،بهامضایتعهداتاقداممیکنند.
محمدعلــی چمنیان با اشــاره به وجود مشــکالت
زیادی در حــوزه قراردادها در ایران ،اظهار میکند :امروز
تولیدکنندهایکهدریکزنجیرهتأمینقراردارد،ممکن
اســت دهها نوع قرارداد داشته باشــد و در صورت عمل
نکردنهریکازطرفینقراردادها،بهمشکلبرمیخوردو
بایدبرایرفعمشکلبهقوهقضائیهودادگاههامراجعهکند
امادردادگاههاوقتزیادیبرایپیگیریواثباتحقانیت
صرف میشــود و این موضوع انرژیبر است و بسیاری از
صاحبان کسب و کارها امروز درگیر چنین پروسههایی
هستند یعنی قراردادهایی بســتهاند و طرف مقابل به
تعهداتش عمل نکــرده و این قراردادها حتی شــامل
قرارداد کار میشود و در قراردادی که با کارگر میبندیم
هیچ عرفی وجود ندارد و کارگر هر زمان بخواهد میتواند
کار خود را ترک کند و در واقع قراردادها تعهدآور نیست.
ویمیافزاید:اجباررویقراردادهاوالزامآوربودنآنهاباید
ازسویسیستمقانونگذاریحمایتشودیعنیقوانینی
باشــد که در صورت عدم پایندی افراد به قرارداد ،برای
مدتی آنها را از کار تجاری خود محروم کند و دادگاههای
ویژهای برای رسیدگی به شکایت وجود داشته باشد تا به
سرعت مسائل را رسیدگیکند اما امروز مابرایکسیکه
پول یا جنسمان را نداده به دادگاه میرویم و ممکن است
پروسه آن برای رسیدن به نتیجه دو سال طول بکشد و به
این ترتیب ســرمایه کسی که در حال کسب و کار است،
گیرمیکند.
چمنیانبابیاناینکهاینموضوعنیازمندقانونگذاری،
ســرعت عمل و نگاه ویژه اســت ،تصریح میکند :امروز
مکانیزمیبرایملزمکردنافرادبهانجامتعهداتشانوجود
ندارد؛مثالکسیکهپولیدادهوجنسشرانگرفتهبایددو
سالبهدنبالجنسخودباشدووضعیتطوریاستکه
بسیاری از افراد به تعهدات خود عمل نمیکنند و راهی
برای تحت فشار قرار دادن آنها وجود ندارد و این به بستر
کسبوکارمابسیارآسیبمیزند.
ویدربارهنحوهرسیدگیبهدعاویمربوطبهقراردادها
ازسوی سیستم قضایی ،میگوید :متاسفانه پروندهها به
صورت رندومی به قضات متخصص ارجاع داده میشود
و سرعت کار در شعبه ویژه رسیدگی به این پروندهها که
بسیارمعدودهستند،پایینبودهورتبهایراندراینزمینه
بسیار پایین است چون هم قوانین خوبی برای حمایت از
اجرایقراردادهانداریموهمسازوکاریبرایلزوماجرای
قراردادهاوبرخوردباانجامنشدنتعهداتنداریم.
این فعال اقتصادی ادامه میدهد :حتی برخی بانکها
هم که با مردم قرارداد میبندند و ســودی باید پرداخت
کنند ،به تعهدات خود عمل نمیکنند و ضعف زیادی در
قوانینوجوددارد.امادردیگرکشورها،بهطورمثالوقتی

گزارش
شخصی در زمینه موسیقی با شرکتی قرارداد میبندد،
هیچ شرکت دیگری حق قرارداد بستن با او ندارد تا زمانی
کهدعوایحقوقیخودراباشرکتاولحلکند.بنابراین،
ملزم به حل دعوای خود میشود اما در ایران کسی که با
شرکتهای زیادی دعوای حقوقی دارد ،با شرکت دیگری
قرارداد میبندد و ساز و کار خاصی برای جلوگیری از این
کاراووجودندارد.
zتالشدستگاهقضابرایانعقادقراردادهایرسمی

توجه به سه عامل «هزينه ،زمان و تشريفات»
در مولفه اجراي قراردادها كه به تسهيل و تسريع
در حل و فصــل اختالفات ناشــي از قراردادها
متكي است اين نتيجه را در بر خواهد داشت كه
هزينههايبااليدادرسي،تشريفاتغيرضروري
در رســيدگي به پرون دهها و مدت زمان نسبتا
طوالني براي نهايي شــدن قراردادها منجر به
افزايشرتبهايراندراينشاخصخواهدشد.
دراينشرايطباتوجهبهتخصصي شدنتجارت
درفضايداخليوبينالمللي،تشكيلدادگاههاي
تخصصي تجاري با بهكارگيري قضات متخصص
در حقوق تجارت ،ازجمله راهكارهايي است كه
ميتواند براي برونرفت از اين وضعيت در دستور
كارقرارگيرد.همچنينافزايشحدنصابدعاوي
قابل طرح در شوراهاي حل اختالف و استفاده از
ظرفيت كامل سيستمهاي الكترونيك قضايي از
ديگرراهحلهابرايتحققاينهدفاست.
یککارشناسارشدمدیریتمالیو
کارشناس رسمی دادگستری نیز
میگویــد :دســتگاه قضایــی یا
دســتگاههای نظارتــی در زمینه
قراردادها افراد را به تنظیم اســناد
رسمیتشویقمیکند؛قراردادهادودستهعادیورسمی
هستند؛ در قراردادهای رسمی شرایط صراحتا در قانون
ذکر شــده اســت و آنچه واقعیــت دارد این اســت که
قراردادهای رســمی کمتر به چالش میخورد و آنچه در
سالهایگذشتهبیشتردچارمشکلمیشد،قراردادهای
عادی بوده اســت .احمد گلمکانی خاطرنشان میکند:
البته علیرغم اینکه خیلیها معتقــد بودند قراردادهای
عادیوجاهتقانونیچندانیندارد،درپایانسالگذشته
شوراینگهبانبانظرمشورتیخودتصریحکردکهاگردو
طرفدرقراردادعادیشرایطرابپذیرندوخللیبهقرارداد
واردنباشد،گزارشموردتاییداستوقابلیتاجراییدارد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی و نهادهای حکومتی
تالش کردند با تشــویق مردم به تنظیــم قراردادهای
رســمی مشــکالت را حل کنند ،میافزایــد :در حال
حاضر قراردادهای عــادی رواج زیــادی دارد و معموال
اگر یکی از طرفین نســبت به این قرارداد معترض باشد،
موضوع به مراجع قضایی رفته و مرجع قضایی از طریق
مکانیســمهای خود و کارشناســان موضوع را بررسی
میکندودربارهتحققیاعدمتحقققراردادنظرمیدهد.
گلمکانی درباره زمان و هزینه فرایند دادرسی پرونده
مربوط به قراردادها اظهار میکند :هزینههای دادرسی
به صورت مشخص و مدون تعیین شــده است .فرایند
دادرســی در استان ما در گذشــته زمان زیادی احتیاج
داشت اما طی یکی دو سال گذشته وضعیت بهتر شده و
اکثر پروندهها اگر به چالش خاصی برخورد نکند ،در دوره
زمانیمنطقیحلوفصلمیشود.
وی ادامه میدهد :قانون مدنی و تجارت همیشــه بر
قراردادها حاکم اســت و معموال اگر موضوع به مباحث
کارشناسی کشیده نشود و اثبات دین یا آثار محاسباتی
و ریالی مورد اختالف واقع نشود ،معموال در دوره زمانی
کوتاهی دادرسی انجام میشود اما معموال منشا طوالنی
شدن دورههای دادســتانی مربوط به پروندههایی است
که به مرحله کارشناسی میرسد .در این مرحله موضوع
کمی بغرنج میشود چون بسیاری از انتظاراتی که ما در
تهیه اســناد و مدارک مالی داریم مورد توجه اشخاص
حقیقی قرار نمیگیرد و وقتی مراجعه میکنند ،مبنای
مامستنداتاستومتاسفانهدرخیلیازمواقعمستندات
خیلی همگام و همخوان با واقعیت امر نیست و این ما را
دچارچالشمیکند.
اینکارشناسرسمیدادگستریاظهارمیکند:اینکه
مادرنظامقضائیمیدانیمچهرویدادیبهعدالتنزدیک
است اما مســتندات حاکی از این موضوع نیست ،باعث
میشود که ســعی کنیم از سایر روشهای رسیدگی به
اینموضوعبرسیموگزارشیصادرکنیمکهمورداستناد
دستگاهقضاباشدبههمیندلیلرسیدگیبهاینپروندهها
زمانبر اســت .وی در پاسخ به این ســوال که آیا قضات
متخصصدرحقوقتجارتبرایرسیدگیبهپروندههای
اقتصادی در استان وجود دارد ،میگوید :بله ،به خصوص
بعد از فعال شدن معاونت پیشگیری از جرم و کمیسیون
قضایی پیشگیری از جرم قضات متخصصی در خراسان
رضویفعالیتمیکنندچوناینموارداکثرابهواحدهای
تولیدی و صنعتی بزرگ برمیگردد ،در استان خراسان
شعب ویژه تخصصی در حوزه صنعت داریم و حتی برای
تســهیل امر در این اواخر یک هیات حــل اختالف در
شهرکصنعتیمستقرشدوازکارشناسانخبرهومطلع
دراینحوزهاستفادهمیشود.
گلمکانی یادآور میشــود :البته تصور ما این است که
شــعب حل اختالف میتوانند بیشتر از اینها تخصصی
شــوند و با توجه به اینکه قوانین تجاری با سرعت تغییر
میکنند و به تجارت جهانی نزدیک میشویم به همین
میزان شــعب ما باید تخصصیتر از موضوع باشند و این
انتظاریاستکهبایداتفاقبیافتد.
وی درباره راهکار استفاده از سیستمهای الکترونیکی
برای کاهش زمان در فرایند دادرسی اظهار میکند :سال
گذشته قسمت زمانبر فرایند دادرسی ،موضوع ابالغاتی
بودکهبهصورتدستیاتفاقمیافتادواالنبهطورکامل
الکترونیکی شده است و امیدواریم این موضوع در زمینه
پروندهها که میتواند رســیدگی را تسهیل و زمان را کم
کند و کیفیت بررســیها را افزایش دهد ،اتفاق بیافتد و
زیرساختآنبایدازسویقوهقضاییهفراهمشودتاهمراه
باابالغالکترونیکیموضوع،امکاندسترسیالکترونیکی
به اطالعــات پروندههــا و اســتعالمات الکترونیکی را
داشته باشــیم که میتواند در کاهش بروکراسی بسیار
اثرگذارباشد.
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فرآیند اجرایی پرونده تثبیت کاربری
صنایع غرب مشهد
علی اکبر لبافی*
موضوعبررسینتایجتصمیماتشورایگفتوگو
پیرامون صنایع غرب مشــهد ،یک بار دیگر در
دستور کار دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت تا
روند اجــرای مصوبات این شــورا در خصوص
پروندهمذکورموردبررسیقرارگیرد.
حدودا ًبیش از بیست ســال بود که به دلیل اختالف بین شهرداری و
ســایر دســتگاههای ذیربط با توجه به کاربریهای باغی و کشاورزی
زمینهایبنگاههایاقتصادیمحورغرب،مشکالتیبرایجابجاییاین
واحدها و عدم صدور مجوز پایان کار صنعتی ایجاد شده بود که از طریق
جذب وکیل و هزینهکرد مبالغ زیادی بــرای طرح دعاوی در دادگاهها و
مراجع مختلف منجر به نتیجه نشــد .لذا موضوع در بیست و ششمین
جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در
سال ،1395ششمین و هفتمین جلسه دبیرخانه و کارگروه ویژه صنایع
محور غرب در سال  ،1396سی و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی
اســتان مورخ1396/02/06و سی و نهمین جلسه شورای گفتوگوی
استانمورخ 96/03/27بررسیشدودرنهایتطرفینتوافقکردند.
توافقات صورت گرفته یک گام بزرگ برای حل این پرونده محسوب
میشودوپسازبرگزارینشستهایکارشناسیمتعددوتعریفبعضی
چهارچوبها در شورای اجرایی شهرداری مشهد پیرامون اجرایی شدن
تصمیماتوتوافقاتشورایگفتوگو،نشستهایمختلفباکارشناسان
ومسئوالنشهرداریطییکیدوماهاخیربرگزارشدهتاروندصدورپایان
کارراتسریعوواحدهایمحورغربتعیینتکیلفشوند.
در حال حاضر روند اجرایی بــرای صدور پایانکار و مجوزاتی که باید
صادر شود ،تعریف شده و تالش شده است ،تا حد ممکن گشایشهای
الزم انجام گیرد و رویکرد تعاملی شهرداری با این حوزه تا به امروز نتایج
مثبتی در برداشته است .تشکیل پرونده ،بازدید از ملک ،نقشهبرداری،
اعالم ضابطه ،اخذ توافق و امضای صلحنامه و هماهنگی برای گشــایش
مسیرها ،تحلیل،تنظیمواتخاذفرآیندکاربخشیازمراحلیهستندکه
اینواحدهادرمسیراخذمجوزها،طیمیکنند.
*رئیسدبیرخانهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی
خراسانرضوی

خبر

چگونگی پیشگیری از سوء استفاده
از کارتهای بازرگانی

درپیطرحموضوعاتمختلفدرخصوصکارتهایبازرگانی
ومباحثمرتبطباآنهاازجمله«کارتهایبازرگانیصوری»که
باهدففرارمالیاتیاخذمیشوند،ضروریبودتوضیحاتیکلی
درتکمیلمواردمطروحهدرروزنامهدنیایاقتصادبهاستحضار
خوانندگانرساندهشود:
zالف-کارتبازرگانیچیست؟

کارت بازرگانی ،مجوزی اســت که به دارندۀ آن اعم از شخص حقیقی یا
حقوقی اجــازه میدهد که به امر صــادرات و واردات کاال به صورت تجاری
مبادرت کند .این مجوز از ســوی اتاق بازرگانی و نیــز اتاق تعاون ،صادر و به
تأییدوزارتصنعت،معدنوتجارتمیرسد.مادۀ 10آئیننامهاجرائیقانون
مقررات صادرات و واردات به جزئیات شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی
برایاشخاصحقیقیوحقوقیومدارکموردنیازآنپرداختهاست:
صدوریاتمدیدکارتبازرگانیبرایاشخاصحقیقیوحقوقیتوسط
اتاق منوط بــه ارائه گواهی از ادارۀ امور مالیاتی ذیربط (گواهی مادۀ186
قانون مالیاتهای مســتقیم) مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی
مالیاتقطعیاست.
اعتبار کارتهایی بازرگانی یک ســـال اســت ،اما کلیۀ اشــخاص و
شرکتهائیکهپروانهبهرهبرداری،کارتشناساییکارگاهیاگواهیفعالیت
صنعتی معتبر از یکی از وزارتخانههای تولیدی داشته باشند میتوانند
برای صدور و تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یک سال تا پنج سال
درخواستبدهند.
zب-کارتعضویتچیست؟

تمامی اشــخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند ،عضویت اتاق را
نیز دارند و میتواننــد از مزایا و خدمات اعضاء بزرگترین پارلمان بخش
خصوصی کشور اســتفاده کنند ،لیکن کارتهایی عضویت اساساً فاقد
امــکان فعالیت در امر صــادرات یا واردات کاال هســتند و تنها با هدف
بهرهمندی از خدمات اتاق بازرگانی ،ازسوی فعاالن حوزههای مختلف
بازرگانی،صنعت ،معدن و کشــاورزی دریافت میشــوند و موجبات
نقشآفرینیایشاندرتصمیماتخردوکالناینمؤثرترینتشکلبخش
خصوصیرافراهممیکنند.
zپ -وظایف و تکالیف دولت و اتاقها در جلوگیری از استفادۀ
سودجویان از کارت بازرگانی:

هر چند صدور کارت براســاس قوانین ،به عهدۀ اتاقهای بازرگانی و
تعاون میباشد و ضوابط آن مطابق مصوبات هیأت محترم وزیران تدوین
میشود ،لیکن رصد عملکرد اشخاص به ویژه در خصوص فرار مالیاتی،
آنهم پس از انجام اســتعالمات الزم از سوی اتاق و اعالم تأیید صالحیت
نخستین ایشان (با احراز عدم وجود بدهی مالیاتی) ازسوی ادارۀ دارایی
قطعاً به عهده ادارات و سازمانهای ذیربط چون مالیات ،دارایی و گمرک
است و در این راستا چنانچه سازمانها و ادارات متولی مذکور به صورت
مدون و ســالیانه اقدام به حسابرســی مالیاتی از دارندگان کارتهایی
بازرگانی کنند ،گام بلندی در جهت جلوگیری از جمع شدن بدهیهای
چندسالۀمالیاتیوبعضاًفرارهایمالیاتیبرداشتهخواهدشد.
از طرف دیگر بــر مبنای قوانین موجود چنانچه گزارشــی از تخلف
دارندگانکارتبازرگانیکهموجبلغوصالحیتاشخاصاعمازحقیقی
وحقوقیباریداشتنکارتمذکورمیشود،بهاتاقهاواصلشود،ایشان
مکلفند بر مبنای بند 6مادۀ 10آییننامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات
و واردات« ،در صورتیکه بعد از صدور کارت بازرگانی برای وزارت صنعت،
معدن و تجارت مشخص شود که دارندۀ کارت فاقد یک یا چند شرط از
شرایط دریافت کارت میباشد یا بعد از صدور ،فاقد شرایط مذکور شده
است ،وزارت مذکور میتواند رأساً نســبت به ابطال کارت اقدام کرده و
موضوعرابهاطالعاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزییااتاقتعاون
حسبموردبرساند.لکندرصورتیکهاینامربرایاتاقبازرگانی،صنایع،
معادنوکشاورزییااتاقتعاونمشخصشود،بایدموضوعراجهتابطال
به وزارت صنعت ،معدن و تجارت منعکس کند» و نسبت به ابطال کارت
بازرگانیشخصمتخلفاقدامکنند.
روابطعمومیاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیخراسانرضوی
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اعالم هشدار وقوع خشکسالی
پیشفصلی
حسین ثنایینژاد*

*عضوهیاتعلمیدانشکدهکشاورزیدانشگاهفردوسیمشهد

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

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

دنیای اقتصاد از پایمال شدن حق زعفران ایران در صادرات این محصول از سایر کشورها گزارش میدهد
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با تاسف بسیار اعالم میکنم که تا
همین امروز خشکسالی پیشفصلی
در بسیاری از مناطق ایران و به ویژه
در مناطق مرکزی و شرقی و مشخصا
استانهای سهگانه خراسان به وقوع
پیوسته و آثار زیانبار آن بر کشاورزی
و منابــع آب ایــن مناطــق تحمیــل شــده و
گریزناپذیر است.
به عنوان نمونه بر اســاس آمار اندازهگیری شــده در
ایستگاههای هواشناسی اســتان خراسان رضوی به جز
دو شــهر قوچان و تربت جام که با بیشترین بارندگی در
کل استان ،حداکثر به ترتیب چهل درصد و پنجاه درصد
مقدار درازمدتشــان را در فصل پاییز داشتهاند ،در سایر
شهرها اوضاع بارندگی بسیار بدتر از اینهاست .به گونهای
که در تمام شهرهای دیگر ،بدون استثنا ،تنها بیست درصد
بارش میانگین درازمدت بر آنها باریده است .در این میان
کاشمر و سبزوار خشکترین پاییز را در میان شهرها داشته
و به ترتیب فقط دو دهم درصد و پنج درصد میزان بارش
درازمدت پاییزی نصیبشان شده است.
اگرچه هنــوز حدود  10روز دیگر از آذر باقی اســت،
ولی بسیار بعید اســت در این مدت کوتاه آسمان چنان
ســخاوتمندانه ببارد که بخل دو و نیم ماههاش را بتواند
جبران کند! بنابراین هیچ تردیدی نیست که فصل پاییز را
با خشکسالی پشت سر خواهیم گذاشت .فصلی که در سال
آبی اولین فصل اســت و خشکسالی در آن را خشکسالی
پیشفصلی مینامند .کمبود باران در این فصل بیش از هر
چیز بر بخش کشاورزی تاثیر میگذارد.
بارندگی در کشاورزی و به خصوص در کشاورزی دیم
مهمترین عامل به شمار میآید .حتی در زراعت آبی هم
بارندگی میتواند در صرفهجویی منابع آب زیرزمینی بسیار
موثر باشد .وقوع بارندگی در فصل کشت ،رطوبت الزم را
برای عملیات کاشــت بذر فراهم میآورد و برای مرحله
جوانهزنی هم بسیار حیاتی است .در کشت آبی اگر باران
نبارد ،با آبیاری مسئله را حل میکنند .ولی کمبود باران
در این فصل ،کشت دیم را اگر ناممکن نسازد ،صدمه جدی
به آن وارد میکند.
متاســفانه هنوز امکان پیشبینی فصلی بارش وجود
ندارد و نمیتوان گفت آیا این کمبود شــدید بارندگی در
فصلهای زمســتان و بهار پیش رو جبران خواهد شد یا
خیر! اما شایسته است از هم اکنون مراجع تصمیمگیری
و مدیریتی ذیربط ،آمادگی مواجهه با سالی کم آب را در
تابستان آینده داشته باشند.
اکنون پس از سالها وقوع خشکسالی و انجام مطالعات
و پژوهشهای بسیار در این زمینه ،انتطار میرود مدیران
و ســازمانهای ذیربط برنامههــای مدونی برای کاهش
آثار زیانبار خشکســالی داشته باشند .متاسفانه تاکنون
چنین بوده اســت که از اجرای برنامههای ســازگاری با
خشکسالی خبری نبوده و یا الاقل خبری منتشر نشده و
معموال تالشهای دولتی بیشتر به سمت جبران خسارات
بوده است.
از ســوی دیگــر با کاهش آبهای ســطحی ناشــی از
خشکسالی،متاسفانهفشاربیشتربرمصرفآبهایزیرزمینی
آمده است .این اتفاق بسیار ناگواری است که باید به سرعت
و جدیت کافی مدیریت شود وگرنه میتواند در سالهای
نه چندان دور آینده باعث بروز خشــکی مطلق شــود.
روزگاری که دیگر آبی برای بیرون کشیدن از سفرههای
آبی زیرزمینی وجود نخواهد داشت.
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دنیــای اقتصــاد ،ضحی
زردکانلو -ایران ســاالنه با
تولیــد بیــش از  300تن
زعفران ،حدود  96درصد
زعفران دنیا را تولید میکند
که در این بین خراســان با
تولید بیش از 90درصد زعفران ایرانی ،بزرگترین
تولیدکنندة طالی ســرخ در جهان محسوب
میشود؛ اما این نمیتواند باعث فخر و مباهات ما
باشد وقتی تنها  20درصد بازار جهانی در دستان
ماســت .اما چه شد که کشت زعفران در ایران
رونق گرفت و طی ســالها به رشد دهها برابری
رسید؟ پاسخ بیآبی و خشکســالی است! از
زمانیکه خشکسالی دامنگیر کشاورزان ایرانی
شد ،آنان از سر اجبار روی به کاشت محصولی
آوردند که نیاز به آب کمتری به نســبت سایر
محصوالت کشاورزی داشته باشد و از طرفی کفاف
هزینههای زندگی کشاورز را هم بدهد .از اینرو
طالی سرخ به مرور به یک سرمایه ملی تبدیل
شد که تنها با حمایت از کشاروز ،تولیدکننده و
صادرکننده میتوان از آن محافظت کرد.
ولی افسوس که نه تنها حمایت کافی از این اقشار
نمیشود بلکه با جلوگیری نکردن و دامن زدن به
صادرات غیرقانونی زعفران به کشورهای همسایه
که ماحصل آن صادرات زعفران ایرانی با نام و برند
کشورهای بیگانه است ،خود با دست خود هیزم
به این آتش میریزیم.
مدتی اسپانیاییها زعفران ما را میخریدند و به
نام خودشان صادر میکردند و حتی اکنون علیه
زعفران ایرانی بازارسازی میکنند ،اکنون نیز گویا
نوبت به افغانستان رسیده که زعفران ایران را با
نام افغانستان در دنیا عرضه کند .مثال بارز این
مدعا مصرف زعفران ایران با نام کشوری دیگر
در هندوستان ،بزرگترین مصرفکننده زعفران
دنیاست که به دلیل وضع کردن تعرفة سنگین
ورود زعفران ایرانی به این کشور ،عدهای برای
دور زدن این قانون ،زعفران ایرانی را بهصورت
غیرقانونی و قاچاق به افغانستان میبرند و این
کشور دوست و همسایه نیز زعفران ایرانی را با
نام افغانستان و با تعرفه صفر به هندوستان صادر
میکند و بدین ترتیب ضربه مهلکی به کشاورز،
تولیدکننده و صادرکننده ایرانی وارد میشود که
در دراز مدت ضرر و زیان اقتصادی و اجتماعی
ناشی از این امر محسوستر خواهد بود .چه بسیار
روستاییان کشاورزی که از سر فقر در شهرها
حاشیهنشین شدند و میشوند...
zصادراتزعفرانایرانبههندوستانازطریقکشوریدیگر

رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی خراسان
جنوبی در اینبــاره به دنیای
اقتصاد میگوید :زعفران ایرانی
بهصورت غیرمستقیم و از طریق
کشورهای افغانستان و امارات
وارد هندوستان میشود ،چون تعرفه ورود زعفران از
این کشورها به هندوستان صفر است.
محسن احتشام اعالم میکند :اگر هندوستان تعرفة
زعفران را برای ایران باال میبرد ماهم باید تعرفه ادویه،
برنج و چای هندی را باال ببریم .ما به مسئوالن وزارت

مصرف کنندگان زعفران در دنیا هستند و هردو کشور
هم تعرفههای سنگینی را برای ورود زعفران ایران به
کشورهایشان وضع کردهاند و ادعا دارند که مبادالت
تجاری خوبی با ما دارند .چطور مسئوالن ما نمیتوانند
این تعرفهها را کاهش دهند تا زعفران ما قاچاقی به
این کشورها صادر نشود؟ اما متاسفانه سالهاست این
اتفاق میافتد و مسئوالن ما قدرت مقابله با این معضل
را ندارند .هرکسی بخواهد میتواند از طریق گمرک
ایران زعفران به افغانستان ببرد .قاچاقچیان منافع آنی
خود را مالک قرار میدهند و به این فکر نمیکنند که
با این روند چه آیندهای در انتظار کشاورزان ماست.
عضو شورای ملی زعفران یادآور میشود :افغانستان
خــودش نیازی به زعفران ایران برای مصرف داخلی
خود ندارد و تمام زعفرانی که از طریق گمرک ایران
وارد کشور افغانستان میشود به نیت صادرات از این
کشور و با برند افغانستان است.
حســینی تصریح میکند :ما نمیتوانیم صادرات
زعفران را به افغانســتان ممنوع کنیم اما میتوانیم
تعرفهای سنگین برای افغانستان وضع کنیم تا شاهد
این اتفاق نباشیم .مسئوالن ما ،گمرک ما همگی شاهد
خروج صدها کیلوگرم زعفران به مقصد افغانســتان
میبرند هستند ،باید جلوی اینکار گرفته شود.
zلزوم توسعه بازار زعفران متناسب با افزایش تولید

تبلیغ داخل هواپیمایی خطوط هند

صنعت ،معدن و تجارت بارها این مســائل را گوشزد
کردیم .ما که قانونگذار نیستیم ،هشدار دادن نهایت
کاریست که از ما ساخته است.
رئیس شواری ملی زعفران ادامه میدهد :بازار و تقاضا
بــرای محصول زعفران وجود دارد و ما میتوانیم این
کاال را به نحو احسن بفروشیم اما این کشورهای بیگانه
هستند که دارند محصول ما را میفروشند.
وی با بیان اینکه این مشکالت نیز ناشی از کوتاهی
ماســت ،میگوید :ما خودمان به خودمان آســیب
میزنیم .ما بزرگترین تولیدکنندة زعفران هستیم اما
متاسفانه صنعت زعفران خود را حمایت نمیکنیم.
احتشــام بابیان اینکه زعفــران ما عموما در خود
هندوستان به مصرف میرسد ،خاطرنشان میکند:
هندوســتان خودش به تنهایــی یک مصرفکنندة
بزرگ زعفران اســت ،زعفران هم در مصرف غذایی و
هم در آیینهای مذهبی و فرهنگی مردم هند جایگاه
ویژهای دارد .خال هندی این مردم عموما از زعفران
تولید میشود.
 30zدرصد تعرفة ورود زعفران ایران به هند

عضو هیات رئیسه شورای ملی
زعفران نیز در اینباره میگوید:
وقتی ما اجازه میدهیم ادویه
هندی با تعرفه بسیار پایین وارد
کشورمان بشود در عوض باید
از کشور مقابل بخواهیم زعفران
ما نیز با تعرفه پایین وارد بازار هندوســتان شود .اما
واقعیت این است که در ازای هر کیلوگرم زعفرانی که
به هندوســتان صادر میشود  30درصد تعرفه ورود

دریافت میشود؛ در نتیجه زعفران ایران یا به صورت
غیرقانونی و قاچاق وارد هندوستان میشود یا از طریق
افغانستان و به نام زعفران افغانستان وارد این کشور
میشود.
علی حسینی با انتقاد از اینکه این پروسه به ضرر
ماســت ،میگوید :ما داریم با زعفران خودمان برای
کشور رقیب بازارسازی میکنیم .در این بین بزرگترین
خائنان کسانی هستند که زعفران ایران را به افغانستان
میبرند و باعث میشوند زعفران ایرانی با برند افغانی و
با تعرفه صفر وارد هندوستان شود.
وی تصریــح میکند :این افراد حاصل دســترنج
کشــاورزان ایرانی را به نفع کشــور بیگانه مصادره
میکنند .این افراد بیتعهــد و صادرکنندگان یک
شبه بازار ما را خراب میکنند .شاید اکنون آسیبهای
این معضل به چشم نیاید اما در آینده ضربه مهلکی
به کشــاورزان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما
خواهد زد.
حسینی میگوید :اکنون افغانستان ساالنه حداکثر
 3تا  4تن زعفران تولید میکند با این حال خیلی از
کشورها از قبیل هلند ،امریکا ،چین و  ...همگی از کشت
زعفران در افغانستان حمایت میکنند.
عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه هندوستان
بزرگترین مصرف کننده زعفران در دنیاست اما نسبت
به جمعیتش تولید اندکی دارد ،ادامه میدهد :تولید
زعفران در این کشور زیر  10تن است لذا تعرفه باالیی
که برای ورود زعفران ایرانی به این کشور برای حمایت
از تولیدکنندگان زعفران هندی وضع شــده ،باعث
قاچاق زعفران ایرانی به هند شده است.
حسینی خاطرنشان میکند :هند و چین بزرگترین

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق
بازرگانــی ،صنایــع و معادن
کشاورزی نیز با بیان اینکه توسعه
بازار زعفران متناسب با افزایش
تولیــد این محصــول اهمیت
بسیاری دارد ،میگوید :در چند
ســال اخیر تولید زعفران در ایران افزایش داشته ولی
متاسفانه به همان میزان بازارها توسعه پیدا نکرده است.
علی شریعتی مقدم خاطرنشان میکند :هندوستان
جزو کشورهای پرمصرف زعفران است و مردم این کشور
بسیار به این محصول عالقهمند هستند ،اما متاسفانه
این کشور جزو بازارهای ما برای صادرات زعفران نیست.
وی تصریح میکند :ما از هندوستان به میزان قابل
توجهی مواد غذایــی وارد میکنیم و در برخی مواقع
تعرفة ورود این مواد غذایی را بسیار کاهش میدهیم اما
هیچگاه از قدرت چانهزنی خود برای ورود کاالی ایرانی
به هندوستان با تعرفة پایین استفاده نکردیم.
شریعتی مقدم میگوید :بیشتر زعفرانی که از ایران به
افغانستان و سپس به هندوستان صادر میشود در خود
هندوستان مصرف میشود؛ اما واحدهای بستهبندی در
هندوستان زعفران ایرانی را با نام کشور خودشان توزیع
و یا صادر میکنند.
عضو شورای ملی زعفران میگوید :اکنون کشوری
مثل هندوستان که تولید انبوهی ندارد برای بازارسازی
زعفران کار میکنــد اما ما که بزرگترین تولیدکننده
زعفران هســتیم در نفوذ به بازارهــای زعفران عقب
افتادهایم .شــریعتی مقدم با بیان اینکه اگر واحدهای
تولیدی زعفران ایرانی حمایت شوند با توجه به تجربه
و مهارتــی که دارند میتوانند از رقبای خود پیشــی
بگیرند؛ میگوید :اما متاســفانه این موضوع در حال
حاضر محقق نمیشود .ما نیاز به بازارسازی و معرفی
هرچــه بهتر زعفران ایرانی داریم؛ اما نه از طرف وزات
جهاد کشــاورزی و نه از طرف سازمان صنعت ،معدن
و تجــارت هیچ برنامه عملیاتی و مدونی برای معرفی
زعفران در دنیا و ماندگاری در بازارهای جهانی نداریم.

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد

اعطای 24میلیارد تومان یارانه سودتسهیالت بهواحدهای صنعتیاستان

دنیای اقتصاد ،زهــرا صفدری -رئیس خانه صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی از اعطای  24میلیارد تومان یارانه سود
تسهیالت ازسوی استانداری به بخش تولید در خراسان رضوی
خبر داد و گفت :این مبلغ در اختیار ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت قرار گرفته و براساس آن برای سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی  3درصد و برای سرمایه ثابت  5درصد از سود تسهیالت
کاسته میشود.
سید حسن حسینی در نشست خبری با خبرنگاران گفت :یکی از عوامل
بازدارنده تولید ،صادرات و کسب و کار ،بروکراسی و دیوان ساالری موجود
در کشور و عوارضی است که تولیدکننده و صاحب کسب و کار باید بپردازد
و این نرخ آنقدر باالست که گاهی انجام فعالیت در حوزه صنعت و صنوف،
توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد.
وی تصریح کرد :بهرغم وجود مشکالت بسیار ،در  7ماهه امسال در
خراسان رضوی  13درصد رشد ریالی صادرات داشتیم و این درحالیست
که رشد صادرات در کل کشور منفی  3درصدبوده است.
حسینی با اشاره به اعزام  24تریلر حامل  220تن کمکهای واحدهای
صنعتی استان به مناطق زلزلهزده کرمانشاه اظهار کرد :تاکنون 55کانکس
از سوی خانه صنعت خراســان رضوی از وجوه نقدی واریزی برخی از

انجمنهای خانه به این مناطق اهدا شده است.
وی همچنین از همکاری مطلوب خانه صنعت با دانشگاههای استان
به ویژه دانشــگاه فردوسی مشهد در راســتای افزایش ارتباط صنعت
و دانشــگاه خبر داد و گفت :خانه صنعت با کمک دانشــگاه فردوسی
دانشجویانی که دارای رزومه تحصیالتی مطلوب و یا دارای پایان نامهای
که امکان تجاریسازی داشته باشد ،هستند را شناسایی کرده و دعوت
به همکاری میکند.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی از تشکیل بانک
تخصصی فارغالتحصیالن متقاضی کار در استان خبر داد و افزود :با ایجاد
این بانک اطالعاتی ،در نیمه نخست امسال  320نفر از فارغالتحصیالن
دانشگاهی را برای اشتغال به واحدهای صنعتی استان معرفی کردیم.
وی با اشاره به وجود  360شرکت دانشبنیان ثبت شده در استان اظهار
کرد :با توجه به ظرفیت محدود پارک علم و فناوری برای مستندسازی
دانستههای علمی این شرکتها ،توافق کردیم ظرفیتهای خالی بخشهای
مختلف صنعت را در اختیار پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان
قــرار دهیم و در حقیقت با این کار به دنبال ایجاد تولید بدون کارخانه
در استان هستیم.
حسینی موضوع پرداخت یارانه را یکی از موضوعات حساس اقتصاد
ایران دانست و گفت :اگر پرداخت یارانه به همین شیوه ادامه داشته باشد
 100درصد داستانی پوپولیستی و ضد توسعه خواهد بود .اگر حجم کالنی
از بودجه کشور با این بیبرنامگی در قالب یارانه به مردم پرداخت شود،
در آینــده نه پولی برای پرداخت به مردم خواهد بود و نه منابعی برای
تامین منافع کشور.
zراهاندازی اولین مرکز تجاری کاالهای ایرانی در عمان

دبیر خانه صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی نیز با بیان اینکه
تنها راه نجات کشــور تمرکز بر صادرات است ،گفت :ما امروز بازارهای

سنتی و مقاصد زعفران ،کشورهای سی.آی.اس و آسیای میانه را به عنوان
بازارهای هدف صادراتی خود داریم اما برای تداوم روند صادرات باید به
فکر بازارهای جدید باشیم.
فیروز ابراهیمی افزود :در این زمینه هدفگذاری خانه صنعت استان
بر  4کشور قطر ،عمان ،روسیه و عراق به عنوان بازارهای هدف است و
در همین راستا نخستین و بزرگترین مرکز تجاری برای فروش کاالهای
ایرانی در عمان و شــهر مسقط راهاندازی خواهد شد .تمرکز ما بر روی
صنعت غذا ،صنعت ساختمان و صنایع وابسته که از مزیتهای استان به
شمار میرود است و با توجه به اینکه عمان کشوری رو به توسعه و در حال
ساخت و ساز است ،صنایع ساختمانی در آن کشور ،کاربرد باالیی دارد.
وی با اشــاره به اهمیت حمایت دولت از بخش صادرات ،اظهار کرد:
امیدواریم حمایت دولت تداوم داشته باشد و قانون  150ساله تجارت کشور
بهروز رسانی شود .قانون امروز بسیار قدیمی است و امیدواریم مجلس
شورای اسالمی در این ایام که فرصت هست ،متناسب با نیازهای کشور
به تصحیح و بهروز رسانی این قانون اقدام کند.
zحضور 60شرکت ایرانی در مرکز تجاری عمان

نایب رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت:
امروز قدرت خرید مردم معادل سال  84و قدرت تولید به دو برابر رسیده
است .کاهش قدرت خرید و افزایش تولید باعث شده واحدهای تولیدی
بازار کافی برای عرضه کاال نداشته باشند و این مساله رکود سنگین بازار
را به دنبال داشته است .بنابراین اولین راه حل برای این موضوع ،توجه
به صادرات اســت زیرا این اضافه تولید باعث تعطیلی ساالنه  20درصد
واحدها شده است.
محمد اســتادی با اشاره به افغانستان ،عراق و آسیای میانه به عنوان
بازارهای اصلی صادرات خراسان رضوی ،گفت :افغانستان که بزرگترین
مقصد کاالهای صادراتی اســتان ماســت ،در ســالهای اخیر با رشد

سرمایهگذاری در حوزه صنعت همراه بوده و میزان تقاضای این کشور
برای کاالهای استان ما هم کاهش یافته است.
وی ادامه داد :کشورهای آسیای میانه هم به دلیل اینکه تحت تاثیر
روسیه هستند ،دچار کاهش قدرت خرید شدهاند و به مجرد اینکه عراق
هم ثبات الزم را پیدا کند ،بخشــی مهمی از بازارهای خود را از دست
خواهیم داد .بنابراین باید به دنبال بازارهای جدید باشیم که دارای قدرت
خرید خوبی باشند.
استادی گفت :تلقی ما این است که عمان بارانداز خوبی برای کاالهای
ما در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و شرق آفریقا و کشوری باثبات
است ،بنابراین بهترین نقطه برای حضور کاالی ایرانی است.
وی تصریح کرد :برای شــروع کار در مرکز تجاری این کشور ،فضای
تجاری به وســعت  5000متر مربع را در حاشــیه شــهر مسقط برای
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان پیشبینی کردیم کــه در این فضا
میتوانند کاالها و خدمات خود را عرضه و از امکانات ســکونت در آن
منطقه هم اســتفاده کنند .در گام اول  60شــرکت از استان خراسان
رضوی در محل مستقر میشوند تا بتوانند به بازاریابی پرداخته و کاالی
خود را به فروش برسانند.
نایب رئیس خانه صنعت خراسان رضوی با اشاره به نرخ ارز به عنوان
یکی از مباحثی که صادرات استان را به مخاطره انداخته ،تصریح کرد:
امروز نرخ برابری دالر متناسب و واقعی نیست .کشور ما امسال  22درصد
افزایش واردات از چین را داشته و این یکی از نشانههای عدم تعادل در
نرخ ارز است .در واقع ،این  22درصد اضافه سهمی است که از تولیدکننده
داخلی گرفته شده و به علت صرفه اقتصادی کاال از چین وارد شده است.
وی تاکید کرد :اگر نرخ ارز واقعی شود ،صادرات به شکل واقعی انجام
میشود و کاالهای معمولی ما با نرخهای مطلوب در بازارهای خارجی
مشتری خواهند داشت.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی اعالم کرد

اجرای یک هفتم پروژههای ریلی کشور
در استان

ایرنا-مدیرکلدفترفنیاستانداریخراسان
رضویگفت:یکهفتمپروژههایمهمریلی
در دســت اقدام کشــور در این استان
قرار دارد.
مهدی سالیانی افزود :یکی از مهمترین مباحث
در برنامه ششم توسعه کشور ،توسعه حمل و نقل
ریلی است که در این راستا  22طرح مهم ریلی به طول سه هزار و 430
کیلومتر در حال اجرا و انجام مقدمات اجرایی اســت .وی اظهار کرد :از
این تعداد سه طرح مهم شامل راه آهن مشهد  -بیرجند  -زاهدان در
مجموع به طول  770کیلومتر ،راه آهن مشهد  -فریمان  -دوغارون به
طول  220کیلومتر و خط ریلی مشهد به شهر جدید گلبهار  -چناران
هم با طول  50کیلومتر در استان خراسان رضوی است .سالیانی گفت :از
کل مسیر سه هزار و  430کیلومتر در مجموع  570کیلومتر آن در حوزه
استان خراسان رضوی می باشد که یک هفتم کل مسیر ریلی در حال
ساخت را شامل می شود .وی افزود :هم اکنون قرارداد زیرسازی قطعه اول
مسیر مشهد  -بیرجند  -زاهدان به طول  40کیلومتر از ایستگاه یونسی به
سمت گناباد طی هفته گذشته به استان ابالغ شده و تالش بر آن است با
انجام مقدمات کار عملیات اجرایی آن سریعتر آغاز شود.

رئیسسازمانجهادکشاورزیخراسانرضوی:

فرسایشخاکدرایران۳برابرمیانگین
جهانیاست

تسنیم -رئیس جهاد کشاورزی خراسان
رضوی گفت :در حــال حاضر ،میانگین
فرسایش خاک در ایران  ۳برابر میانگین
جهانی است.
مجتبی مزروعی در ششــمین همایش روز
جهانی خاک اظهار کرد :ایران یکی از  7کشور
آسیایی است که متاسفانه بیشترین هدر رفت آب و فرسایش خاک را
دارا است و ضرورت دارد ما با توجه به اقلیمی که داریم و در یک کمربند
خشک واقع شدهایم ،برای ادامه حیات و بهره وری بیشتر از منابع طبیعی
و خدادادی ،سرمایه گذاری مناسبی را در بخش خاک داشته باشیم.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه اگر در
بخش خاک ســرمایهگذاری نکنیم یا سرمایه انجام شده در بخش آب
جوابگو نخواهد بود و یا اینکه به میزان مورد انتظار ما پاسخ نخواهد داد،
خاطرنشان کرد :در سال  55فرسایش خاک یک میلیارد تن ،در سال ،75
 2.5میلیارد تن و در حال حاضر بالغ بر سه برابر میانگین دنیا فرسایش
خــاک داریم و تاکنون آن چنان که باید و شــاید در بخش حفاظت و
نگهداری از عرصههای طبیعی فعال نبودهایم که علت آن محدودیتها
منابع مالی ،فقر فرهنگی حاکم ،عدم اطالعرسانی حتی به قشر تحصیل
کرده و مسئوالن و مطلعان بخش بوده است.

فرماندارمشهدپیشنهادداد؛

تشکیلشهرستانجدیدبرایحل
مشکالتروستاهایحاشیهشهرمشهد

مهر -فرماندار مشهد گفت :حل مشکالت
روســتاهای واقع در حاشیه شهر مشهد
نیازمندتوجهویژهاستویکیازراهکارهای
پیشنهادیماباتوجهبهقوانینوساختارهای
کنونی و سیستم بودجه ریزی فعلی کشور
این است که حداقل یک شهرستان جدید
در این محدوده تشکیل دهیم.
محمدرحیم نوروزیان در جمع خبرنگاران اظهارکرد :در حال حاضر به
نظر میرسد این مهم به فوریت قابل تحقق نیست و از این رو گزینه های
دیگر برای رفع مشکالت می تواند تشکیل بخش ها و شهرهای جدید،
الحاق برخی از این روستاها به مشهد و توجه ویژه به این روستاها باشد .
فرماندار مشهد خاطرنشان کرد :در حال حاضر حدود  ۱۰۹روستا در حریم
شهر مشهد وجود دارد که از عواید حاصل ازحریم توسط شهرداری نیز
محرومند .تقریبا  ۳۲روستا از این تعداد نیز متصل به شهر مشهد هستند
که متاسفانه این روستاها شرایط و وضعیتی بسیار نامناسب دارند .نوروزیان
تصریح کرد :یکی از موضوعات مهم ،وضعیت روستاهای متصل به شهر
است که باید مشخص شود ،به چه شکلی می توان مشکالت آن ها را
برطرف کرد .به عنوان نمونه برخی از این روستاها جمعیتی تا  ۲۰هزار
نفر دارند که در واقع جمعیتی بیش از برخی مراکز شهرستان هاست و
بعضا رشد جمعیتی حتی  ۱۵درصد داشته اند.

مدیرعاملشهرکصنعتیچناران:

سودباالیبانکیواخذمالیات،
تراشکستهاست
کمرصنع 

فارس -مدیرعامل شهرک صنعتی چناران
مشکالت تولیدکنندگان دریافت سود 18
درصد از بخش صنعــت و نیز اخذ باالی
مالیات از صنعتگران را دو مشکل بزرگ
تولیدکنندگان دانست و گفت :این دو مورد
کمر صنعت را شکسته است.
علی دهقانزاده از خود محوری و کجسلیقگی برخی از بانکها انتقاد
کرد و با اشاره به نارضایتی صنعتگران از این موضوع گفت :این رویه به
مشکل بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل شده و بخش صنعت را با رکود
مواجه کرده است.
وی اضافه کرد :ملک شــهرک صنعتی کامال شخصی و قابل خرید و
فروش است و ارزش آن از سندهای دیگر کمتر نیست .دهقانزاده افزود:
در شهرک صنعتی چناران در حال حاضر حدود 200واحد صنعتی فعالیت
دارند و تعدادی هم به دلیل مشکالت اقتصادی راکد هستند که تالش
داریم تا با کمک به آنها بتوانند مجدد به چرخه تولید بازگردند .وی با
تشریح مشکالت تولیدکنندگان دریافت سود  18درصد از بخش صنعت
و نیز اخذ باالی مالیات از صنعتگران را دو مشکل بزرگ تولیدکنندگان
دانست و بیان کرد :این دو مورد کمر صنعت را شکسته است.

