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یادداشت

گالیههای کار آفرینان و فعاالن اقتصادی
از سازمان امور مالیاتی(بخشاول)
قاضی محمد بخشی محبی*

برابر با اصل ۵۱قانون اساسی «هیچ
نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به
موجب قانــون» اجرای صحیح و
عادالنه فرایند مالیات ستانی در
کشور ما و سایر کشورها از چنان
اهمیت و حساســیتی برخوردار
است که به عنوان یکی از اصول قانون اساسی بر آن تاکید
شده اســت و عالوه بر آن احساس اطمینان از رعایت
عدالت مالیاتی در زنجیره فرایندهای تشخیص محاسبه،
دادرسی مالیاتی و اخذ مالیات در عامه تودههای مردم از
مولفههای جدی و پر اهمیتی است که باید مستمرا ارزیابی
و مورد مداقه قرار گیرد در قانون مالیاتهای مستقیم کشور
هیاتهای حل اختالف مالیاتی به منظور رسیدگی به
اختالفات مالیاتی و نهایتاً اطمینان از اجرای صحیح قانون
پیشبینی شدهاند و از این رو عملکرد و کارکرد صحیح
و قانونی آنها میتواند عالوه بر آنکه به استقرار عدالت
مالیاتی کمک کند ،زمینه رشد و فعالیت مشروع صاحبان
کسب و کار ،تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را به دلیل
احساس امنیت آنها از رعایت دقیق قانون و عدالت را
فراهم آورد .در استان ما کارآفرینان و تشکلهای اقتصادی
در بخشهای مختلف تولیدی -صنعتی ،کشــاورزی،
گردشگری ،خدمات ،اصناف و ...با مراجعه به دادستانی
استان از اجرای صحیح فرایند دادرسی مالیاتی گلهمند
بوده و خواهان آن هســتند که مجموعه دادســتانی و
دادســتان به منظور حفظ حقوق عامــه و حمایت از
فعالیتهای مشــروع اقتصادی از یک سو و همچنین
جلوگیری از فرار مالیاتی و فعالیتهای زیرزمینی و داللی
از سوی دیگر بر روند دادرسی مالیاتی نظارت داشته باشند
تــا از اجرای صحیح این حوزه مهم اقتصادی اطمینان
حاصل کنند به هر حال وجود این شــائبه و این حجم
گسترده از اعتراضات زیبنده و مصلحت بخش اقتصاد
مالیاتی استان نیست.
ادامه درصفحه 4

«دنیای اقتصاد» وضعیت استخدام و اخراج نیروی کار
به عنوان یکی از موضوعات اثرگذار در فضای کسب و کار را بررسی میکند

جایخالی
عدالت؟

دنیای اقتصاد -شاخص اســتخدام و اخراج نیروی کار در چند سال اخیر از لیست
شاخصهای اصلی فضای کسب و کار برای ارزیابی وضعیت کشورها از سوی بانک جهانی
خارج شــده و در زمره شاخصهای فرعی قرار گرفته است ،بنابراین آماری از وضعیت
رتبه ایران در این شاخص در سالهای اخیر وجود ندارد .اما اهمیت این موضوع ما را بر آن
داشت که دیدگاه فعاالن عرصه کارآفرینی و نماینده کارگران را درباره قانون کار و شاخص
استخدام و اخراج نیروی کار بررسی کنیم .به گفته سید حسن هفده تن ،معاون وقت
روابط کار وزارت کار ،رتبه ایران در سال  94در اخراج و استخدام نیروی کار در بین ۱۴۸
کشور جهان  ،۱۰۹در زمینه حقوق و دستمزد  ،۱۳۸در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما
 ۱۲۸و در زمینه انعطافپذیری حقوق و دستمزد  ۱۳۸بوده است.
صفحه 3
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اتفاقنظرانجمنمدیراندرحلمشکالت

شرکتهای100هزارتومانیوبحرانورشکستگیدربنگاهها
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مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

رونقشهرکصنعتیهراتمرهونتولیدکنندگاناستاناست

دنیایاقتصاد-مدیرکلدفترهماهنگیاموراقتصادی
استانداری خراســان رضوی گفت :رونق تولید در
شــهرک صنعتی هرات مرهون همکاری و تالش
تولیدکنندگان این استان در به راه انداختن چرخ
تولید با انتقال دانش فنی به کشور افغانستان است.
به گزارش ایرنا ،علی رســولیان در نشســت همکاری
اقتصادی اتاق اصناف مشــهد و اتاق پیشــهوران هرات
افغانستان در مشهد افزود :توسعه ،پیشرفت و رفاه مردم
افغانستان بویژه در مرزها ،توسعه و پیشرفت و رفاه مردم
ایران بویژه اســتان خراسان رضوی است .وی اظهار کرد:
در ســال  ،1394نشست استانداران مرزی ایران و کشور
افغانستان با حضور وزیر کشور در مشهد برگزار شد که در
آن مشکالت مرزی بین  2کشور مورد بررسی قرار گرفت.
رســولیان گفت :در آن نشســت سه کمیته مشترک
بین خراســان رضوی و ایالت هرات افغانستان در قالب
کمیسیونهای مشترک همکاری بین  2منطقه تشکیل
شد و از آن زمان تاکنون اقداماتی در این زمینه از جمله
سفر استاندار خراسان رضوی به هرات انجام شد .وی افزود:
هم اکنون چهار کمیسیون مشترک بین استان خراسان
رضوی و اســتان هرات تشکیل شده که  2کمیسیون در

و افغانســتان گفت :با راهاندازی این مسیر ریلی ،هزینه
ترانزیت کاال به نحو قابل توجهی کاهش مییابد و تجارت
آسان میشود.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
خراسان رضوی افزود :تاکنون ساخت سه قطعه از مسیر
ریلی که بر عهده ایران بوده به اتمام رسیده و ساخت سه
قطعه نیز از این مسیر ریلی بر عهده افغانستان است که ایران
آمادگی دارد این مسیر را تا حد ممکن ادامه دهد .وی اظهار
کرد :در حوزه استفاده مردم افغانستان از خدمات درمانی
در خراسان رضوی ،بهترین استادان و پزشکان مشهد وارد
هرات شــدند تا دانش پزشکی و فناوری در این زمینه را
به آن منطقه منتقل و قدمی در مسیر توسعه آن بردارند.
رســولیان ادامه داد :نگاه خراســان رضــوی در حوزه
اقتصادی و تبادالت تجاری ،فقط افزایش صادرات کاال به
کشور افغانستان نیست بلکه انتقال دانش فنی و کمک به
بخش تولید افغانستان نیز مدنظر است .وی تسهیل روند
صادرات ماشینآالت صنعتی از طریق اتحادیه صنایع هرات،
اتخاذ تخفیف در تعرفه گمرکی برای سه نوع از محصوالت
کشاورزی که از افغانستان به خراسان رضوی صادر میشود،
توافقات اولیه با اتحادیه صرافان هرات برای رفع مشکالت
بانکی را از دیگر نتایج کمیســیونهای مشترک هرات و
خراسان رضوی برشمرد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
خراســان رضوی گفت :نگاه ایران به بازارچههای مرزی
مشترککمکبهمعیشتمرزنشینانوتامینامنیتکشور
است لذا تالش شده با توافق طرفین ،کاالهای مشخص در
وزن معین در بازارچههای مرزی  2کشور مبادله شود تا هر
دو طرف منتفع شوند.
در این نشست تفاهمنامه همکاری مشترک بین اتاق
اصناف مشهد و اتاق اصناف پیشهوران هرات افغانستان
به امضا رسید.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی خبر داد

ثبت 9/8درصد والدتهایکشور در استان

دنیای اقتصاد -میرکل ثبت
احوال خراسان رضوی گفت:
طبق آمار موجود در هشت ماه
ابتدای سال جاری  9/8درصد
از کل والدتهای کشور در این
استان به ثبت رسیده است.
به گزارش مهر ،حسین نیری در نشست کمیته تخصصی
شــورای راهبردی جمعیت خراسان رضوی در مشهد
اظهار کرد :طبق آمار موجود در هشــت ماه امسال ۹۹
هزار و  ۳۷۶مورد واقعه والدت در اســتان ثبت شد که

 9/8درصد از کل والدتهای کشور را شامل میشود.
وی افزود :نامهای امیرعلی ،ابوالفضل ،امیرحسین ،علی
محمد و حسین به ترتیب به عنوان محبوبترین نامهای
نوزادان پسر استان و فاطمه ،زهرا ،زینب ،حلما و یسنا به
عنوان محبوبترین نامها برای نوزادان دختر در این مدت
بوده است .نیری گفت :نسبت جنسی در ثبت والدت در
هشت ماه نخست امسال در خراسان رضوی ۱۰۴ ،پسر
به ازای هر  ١٠٠دختر بوده است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی با اشاره به آمار
ازدواج و طالق در این استان بیان کرد :در هشت ماه اول

ساز و کار « برتر شدن»

در نشست مشترک کمیسیونهای «بهبود محیط کسب و کار» و «سرمایهگذاری»
اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد

صفحه 2

هرات و  2کمیسیون در مشهد بوده است.
وی اظهار کرد :نتیجه این کمیسیونها ،تسهیل شرایط
حمــل و نقــل کاال در مرز دوغارون و ایجــاد رفاه برای
مســافران و حامالن کاالهایی است که قصد عبور از مرز
را دارند ،همچنین در کنار آن تالش شده است ترانزیت
از مرز دوغــارون افزایش یابد .مدیر کل دفتر هماهنگی
امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی گفت :در این
کمیسیونها مشــکالت امنیتی در مرز ویژه تبادل کاال و
تردد مســافر و موانع اقتصادی در مرز مطرح و برای آن
چارهاندیشی شــد .وی افزود :مشخص شدن ساعت کار
گمرک دوغارون ،کاهش هزینه گمرک برای عبور کامیون
های افغانستانی ،پیگیری برای تسهیل صدور گذرنامه در
مرز از دیگر نتایج برگزاری کمیسیونهای مشترک بین
هرات و خراسان رضوی بود.
رسولیان اظهار کرد :در این کمیسیونها مقرر شد ،یک
«سی.آی.پی» به منظور رفاه حال مسافران و تاجرانی که
مدتی در مرز دوغارون توقف دارند ،ایجاد شود که اقدامات
الزم در ایــن زمینه انجام گرفــت و تا  20روز آینده این
مکان افتتاح میشود.
وی با تاکید بر تسریع در گشایش مسیر ریلی بین ایران

دنیای اقتصاد از چند و چون برگزاری همایشها و فرآیند
انتخاب برگزیدگان گزارش میدهد

سال  ۹۶میانگین سن ازدواج مردان در استان  ۲۷سال
و  ۹ماه و زنان  ۲۲سال و  ۶ماه بوده است.
وی با اشــاره به روند کاهش ازدواج و افزایش طالق
در کشــور و به تبع آن در استان بیان کرد :نرخ طالق
در خراسان رضوی از  ۲.۴در سال  ۹۰به  ۲.۶۷در سال
 ۹۵رسیده است.
نیری ادامه داد :در هشــت ماه امسال  ۱۰هزار و
 ۳۰۲مورد واقعه طالق در اســتان به ثبت رسیده
که  ۲۶.۵درصد طالقهای ثبت شده در دوران عقد
رخ داده است.

صفحه 4

یک فعال اقتصادی:

عواملتوسعهموانعتوسعهاند
صفحه 2
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خبر
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رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد مطرح کرد

ضربهبزرگمالیاتبرارزشافزوده
برپیکرهصنعتطالوجواهر

دنیای اقتصاد -رئیس اتحادیه
طال و جواهر مشهد گفت :اخذ
مالیات بــر ارزش افزوده ضربه
بسیار بزرگی بر پیکره صنعت
طال و جواهر وارد کرده است.
به گزارش ایسنا ،باقر معبودینژاد
اظهار کرد :متاسفانه مسئوالن رده باالی ما به جای کمک
و مشورت راسا تصمیمگیری میکنند و به همین جهت
امروز شاهد آن هســتیم که مالیات بر ارزش افزوده برای
یک سال دیگر تمدید شده است.
وی ادامه داد :این امر ضربه بسیار بزرگی بر پیکره صنعت
طال و جواهر وارد کرده اســت .با وجود اینکه چندین سال
تمام وقــت ما در اتحادیــه و انجمن گرفته شــده و قول
مساعدی نیز در این زمینه به ما داده شد که متاسفانه این
قول نادیده گرفته شده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر مشــهد با بیان اینکه کشور
ما متاسفانه بازار خیلی خوبی را برای کشورهای همجوار
رقم زده که آنها تولید کنند و ما مصرف کنیم ،عنوان کرد:
امروز ما شاهد آن هستیم که صنعتگران و سازندگان ما از
این مساله شاکی هستند و دست آنها بسته بوده است .در
این زمینه نیز شاهد هستیم که کاالی خارجی وارد شده و
جای تولیدات داخلی را گرفته است.
معبودینژاد با اشــاره به اینکه ما امروزه بهترین برندها
را در شهر خود داریم که برای مجموعه صنف طال افتخار
بزرگی بهشمار میآید ،تصریح کرد :اما موضوع صادرات و
اشتغالزایی در کشــور ما نادید گرفته شده و فقط در حد
شعارگفتهمیشود.
وی خاطرنشــان کرد :در چند ماه گذشته در خصوص
اصالحات مالیات بر ارزش افزوده مطالبی مطرح شد اما باز
هم یک سال این امر را تمدید کردند .ما به مسئوالن خود
اعتماد کردیم .آنها گفته بودند موضوع مالیات بر ارزش
افزوده برای صنف طال و جواهر حذف شــده اما امروزه ما
شاهدچیزدیگریهستیم.

معاونرئیسجمهوردرامورزنانوخانوادهدرگناباد:

الیحه منع خشونت علیه زنان هفته
آینده به دولت ارائه میشود

دنیای اقتصــاد -معاون رئیس
جمهور در امــور زنان و خانواده
گفت :با همــکاری خوب قوه
قضاییهالیحهمنعخشونتعلیه
زنان تهیه شــده و هفته آینده
بــرای تصویب به دولــت ارائه

خواهدشد.
به گزارش مهــر ،معصومه ابتکار در حاشــیه بازدید از
مجموعهگردشگریریابگناباددرجمعخبرنگاراناظهار
کرد :بودجه مربوط به زنان به خصوص در وزارتخانههای
کلیدی مثل وزارت آمــوزش و پــرورش ،وزارت علوم و
وزارت بهداشت حداقل نیمی از ردیف بودجه آنها است و
در دستگاههای دیگر نیز بخشی از بودجه مربوط به زنان
است.
وی افزود :در بخشهایی فاصلههایی در آمار جنسیتی
داریم بطور مثال در آموزش و پــرورش دختران بازمانده
از تحصیل آمار بیشــتری نسبت به آقایان دارند که نیاز به
توجه جدی و مدارس تخصصی این گروه داریم .در حوزه
بهداشت نیز مشــکالت خاص بانوان را شاهد هستیم که
نیازمندتوجهویژهاست.
ابتکار اعالم کرد :نیمی از بودجه شورای اجتماعی کشور
که تمامی دستگاه ها عضو آن هستند در اختیار بانوان در
خصوصتوانمندسازیآنهاقرارمیگیرد.
معــاون رئیس جمهــور در امور زنان گفت :رشــد ۳۸
درصدی اعتبارات معاونت امور بانوان را امســال شــاهد
هستیم به گونهای که سال گذشته این بودجه  ۱۵میلیارد
تومان بود که امســال به  ۲۱میلیارد رسیده است .حوزه
کاری فراتری داریم ولی بودجه ما کافی نیست و باید ضمن
تعامل با دستگاههای دیگر این کسری را جبران کنیم.
وی تصریح کرد :مهمترین مسئلهای که دنبال میکنیم
اشتغال و توانمندســازی بانوان است که در سال گذشته
در این حوزه  ۲۰میلیارد تومان بودجه داشتیم که تاکنون
محققنشدهاست.
ابتکار در خصوص الیحه منع خشــونت علیه زنان نیز
اظهار کرد :این یکی از لوایح مهــم ما بوده که با همکاری
خوب قوه قضاییه نشســتهای جدی در این رابطه برگزار
کردهایــم و جمعبنــدی الزم انجام شــده و امیدواریم
این هفتــه الیحه جهــت ارســال به دولــت و مجلس
آماده شود.
معاون رئیس جمهور در خصوص ابالغ منشــور حقوق
شهروندی از ســوی رئیس جمهور نیز عنوان کرد :یکی
از محورهای منشــور حقوق شهروندی رئیس جمهور در
خصوص بانوان است که توجه به آموزش حقوق بانوان در
مدارس و دانشگاهها مورد توجه قرار دارد.
وی افزود :توجه به زنان روستایی از رویکردهای جدی
قنامهای را با وزارت جهاد کشاورزی در
ما اســت که تواف 
خصوص تولید محصوالت پاک و ارگانیک توسط بانوان به
امضاءرسیدهتابتوانندایجاداشتغالکنند.
ابتکار یادآوری کرد :در بودجه یک و نیم میلیارد دالری
اشتغال پایدار روستایی که از محل صندوق ذخیره ارزی
پرداخت خواهد شد ،کارگروهی تشکیل شده تا با تبیین
سیاستهایی از این مبلغ در جهت توانمندسازی بانوان در
حوزههای صنایع دستی و گردشگری استفاده شود.
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عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان مطرح کرد

اتفاق نظر انجمن مدیران در حل مشکالت

دنیای اقتصاد ،ضحــی زردکانلو -چندی
پیش جشن  30سالگی انجمن مدیران صنایع
خراسان در مشهد برگزار شد و اعضای جدید

هیات رئیسه این تشــکل هم برای یک دوره
دیگر انتخاب شــدند .یکی از اعضای هیات
رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان با بیان

اینکــه فرصتهای خوب و مــورد نیاز تمامی
مدیران در این انجمن وجــود دارد به دنیای
اقتصادمیگوید:پیشنهادمیکنمهمةمدیران
بیایند و در جلسات انجمن حضور پیدا کنند.
عبداهلل یزدانبخش ادامه میدهد :ما در انجمن
مدیران همیشــه اتفاق نظر و دیدگاه مثبتی
نسبتبهحلمشکالتداریم.
یزدانبخــش بــا بیــان اینکه
خراسان برای اولین بار در ایران
بعــد از تهــران بنــای چنین
انجمنی را پایهریزی کرد ادامه
میدهــد :بــرادر مــن ایرج
یزدانبخــش و جمعــی از
صنعتگران همدورهشــان از اعضای اولیة این انجمن
بودند .قائم مقام گروه کارخانجات پارت الســتیک
تصریــح میکند :با توجه به ســوابق و تجربیاتی که
اعضای هیات مدیره انجمن دارند معموال کسی که در
ایــن گروه فعالیت میکند ســابقه و تجربه کافی در
صنعت را دارد .اکنون حــدود  260نفر عضو انجمن

مدیران صنایع هستند و بهعنوان یکی از ارکان بخش
خصوصی در کنار اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی فعالیت میکنند .یزدانبخش خاطرنشان
میکند :یکی از مهمترین اقدامات اعضای این انجمن
این است که در کمیســیونهای مالیات ،دارایی ،رفع
موانع کسب وکار ،تامین اجتماعی و شورای گفتگوی
بخش خصوصی و دولــت و  ...شــرکت میکنند و
مشکالت اعضا را مطرح و برای حل و فصل آن رایزنی
میکنند .عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
خراســان تصریح میکند :با افتخار میتوانم بگویم
انجمنمدیرانصنایعجزوخصوصیترینسازمانهای
مردم نهاد موفق اســت که یکدســت و موفق عمل
میکنــد .بنده نیز اخیــرا افتخار این را داشــتم که
بهعنوان یکــی از اعضای هیاترئیســه این انجمن
انتخاب شــوم .انجمن مدیران صنایع فعالیتش را از
سال  70آغاز کرده است .این انجمن با هدف توجه به
بخش خصوصی ،کار تیمی و جمعی و پیگری مسائل
و مشــکالت مدیــران صنعت در اســتان شــکل
گرفتهاست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مشهد:

دولتمجوزیبرایافزایشقیمتنانندادهاست

دنیای اقتصاد -معاون وزیر جهاد کشاورزی
گفت :دولت به هیچ وجه مجوزی برای افزایش
قیمت نان نداده و تنها به دلیل آنکه نان در سه
سال گذشته افزایش قیمتی نداشته و از طرفی
هزینههای نانواییها بــاال رفته ،این بحث در
کارگروه تنظیم بازار به ریاست وزیر صنعت،
معدن و تجارت مطرح شده است.

به گزارش ایرنا ،یزدان سیف در
جمع خبرنگاران افــزود :این
کارگروه مقرر کــرد وضعیت
قیمتها ازســوی استانداران در
طول زنجیره تولید بررسی و در
صــورت لــزوم تــا  15درصد
افزایش قیمت نان اعمال شود که البته ممکن است
این بررسی به افزایش قیمت نان منجر نشود اما این
موضوع متاسفانه به گونهای اطالعرسانی شد که گویا
استانداران براســاس مصوبه دولت قیمت را افزایش
میدهند.
وی در خصوص تامین کســری گنــدم مورد نیاز
خراســان رضوی هم گفت :این استان پارسال گندم
مصرفی  20ماهه خود را ذخیره کرده بود ولی امسال
تنها به اندازه مصرف  9ماه گندم در انبار دارد ،لذا این
کسری گندم مورد نیاز خراســان رضوی ،از گندم با
کیفیت اســتانهای خوزســتان و گلســتان جبران
میشود.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی
ن اظهار کرد :امســال حدود هشــت میلیون و
ایرا 
 900هزار تن گندم از کشــاورزان خریداری و 116
هزار میلیارد ریال وجه محصول به آنان پرداخت شد
.بیش از  80درصد گندم مزبور از خرده کشــاورزانی
خریداری شده است که زیر پنج تن محصول برداشت
داشتهاند.
وی گفت :این به آن معنی است که دولت  116هزار
میلیارد ریال پول بین خانوادههای کشــاورزان خرد

میلیون تن گندم وارد کشــور شد اما در کیفیت نان
تولیدی تفاوتی حاصل نشــد لذا به نظر میرســد
اظهارات صورت گرفتــه در خصوص کیفیت گندم
داخلی بدون پایه و مبتنی بر فرضیات ذهنی اســت
و شــاید هم بیان این اظهارات منافعی را برای برخی
ایجادمیکند.
zخرید هشت هزار میلیارد ریال دانه روغنی از کشاورزان

کشور توزیع کرده است؛ پس میتوان گفت که تولید
گندم عالوه بر اقتصادی بــودن مقولهای اجتماعی
است که موجب تقویت اقتصاد روستاها و ماندگاری
روســتاییان میشود و بر این اســاس با خرید گندم
داخلی ،ارزش افزوده آن نصیب تولیدکننده داخلی
میشود.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی اضافه کرد :رویکرد
تولید گندم در کشورهای جهان نشان میدهد تولید
غذا در داخل مورد توجه دیگر کشــورهای جهان نیز
قرار دارد و مــا هم باید بتوانیم امنیــت غذایی را در
داخل رقم بزنیم در غیر این صورت ممکن است وضع
ذخیره گندم کشور مانند سال 91یا 92شود که تا10
روز بیشتر گندم در کشور ذخیره نداشتیم .
سیف اظهار کرد :باید نسبت به مساله تولید ،نگاه
عالمانه و بلندمدت داشت چرا که اگر در آینده میزان
تولیدگندمروسیهبههردلیلی 10میلیونتنکاهش
پیدا کند ،قیمت جهانی گندم باال خواهد رفت.
وی با اشــاره به برخی اظهارات در خصوص پایین

برای اولین بار در ایران و از «هایپراستار» شروع شد:

همکاری«نوینزعفران»و«کارفور»

دنیای اقتصاد ،گــروه بنگاهها -زعفران ایرانی
با برند «نوین زعفران» از این پس میهمان ویژه
فروشگاههایکارفوردرخاورمیانهخواهدبود.
گروه بينالمللى نوين زعفــران در جهت از بين بردن
ذهنيــت عمومى مبنى بــر تلقى زعفــران به عنوان
يك كاالى لوكس و گران قيمــت و قرار گرفتن آن به
عنوان كاالى عادى با نياز و مصرف روزمره با همكارى
فروشگاههاى زنجيرهاى از جمله گروه بينالمللى ماف
پارس (مالک هایپراستار و ســهامدار عمده كارفور در
خاورمیانــه) زعفران را برای اولین بــار در پایان هفته
گذشته به صورت پالت شده عرضه کرد.
پيــش از اين زعفــران در اغلب فروشــگاههاى ايران
داخل قفســههای غير قابل دســترس و قفل شده يا
توسط صندوقداران ارائه مىشــده ،اما هفته گذشته
فروشگاههای زنجیرهای هایپر استار نیز برای اولین بار

در ایران اقدام به فروش ویــژه این محصول به صورت
پالتچینی()Podiumشدهکردند.
على شريعتى مقدم ،مدیرعامل گروه بینالمللی نوین
زعفران معتقد اســت ،اگر چه زعفران ارزشمندترين
رستنىهاست ولى ميزان مصرف نوع خالص و مرغوب
آن در نوشيدنیها و غذاهاى مختلف به صورت روزانه
هزينه ناچيزى كمتر از نيم درصد نســبت به متوسط
هزينههایی كه براى غذا مصرف مىشود ،دارد.
وی که پیش از این به عنوان شــخصیت سال صنعت
غذاى ايران در ســال  1395انتخاب شده است ،اضافه
میکند :به ویژه اثر آن بر ســامتى و نشاطآور بودن و
به خصوص پيشگيرى از ســرطان و بيماريهاي قلبى
عروقى ،آلزايمر ،پيرچشــمى و… بســيار بيشــتر و
باالتر از آن اســت .گروه بينالمللى نويــن زعفران به
طور همزمان همكاریهایی را با كارفور در كشورهاى
ديگر براى معرفى و مصارف بيشــتر زعفران خالص و
مرغوب انجام مىدهد .کارفور شــرکت خردهفروشی
فرانسوی و چندملیتی است ،که شــعبه مرکزی آن،
در بولونی بیانکور ،فرانســه قرار دارد و به شکل عمده
در اروپا ،آرژانتین ،برزیــل ،چین ،کلمبیا و جمهوری
دومینکــن فعالیت میکنــد ،اما فروشــگاههایی در
آفریقای شمالی و بخشهایی از آسیا نیز دارد .کارفور
با بیش از  15هزار و  663فروشــگاه یکی از بزرگترین
فروشگاههایزنجیرهایجهانومالکبزرگترینشبکه
هایپرمارکتهایزنجیرهایدردنیاست.

بودن کیفیــت گندم تولید داخل ،گفت :بر اســاس
استانداردهای جهانی کیفیت گندم براساس میزان
پروتئین آن از یک تا ســه درجهبندی میشود که بر
این اساس در ســال  95درجات مزبور به ترتیب ،42
 25و  33درصد از گندم خریداری شده این شرکت از
کشاورزان را شامل میشده است.
سیف این نســبت را مطابق با استانداردهای تولید
گندم در دیگر کشــورها عنوان کرد و گفت :مقایسه
گندم تولیدی با گندم وارداتی از آن جهت که معموال
کشــورهای صادرکننده گندم درجه یک و مرغوب
خود را صادر کرده و حتی مشــوقهای صادراتی نیز
برای آن در نظر میگیرند ،به کلی غلط است.
وی عمــده گندم تولیدی اســتانهای گلســتان،
خوزستان ،فارس و اردبیل را درجه یک عنوان و بیان
کرد :بــرای تولید نان با کیفیت به روش نان تخت که
در کشور مرسوم است ،کیفیت گندم داخلی برای این
نوع نان مناسب است.
سیف ادامه داد :از طرفی در ســال  91حدود 7.5

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :امسال نزدیک به
 300هزار تن دانه روغنی به ارزش هشت هزار میلیارد
ریال از کشــاورزان خریداری شــد و حال آنکه قبال
همین میزان دانه روغنی به کشــور وارد میشد .وی
همچنین با اشاره به تولید شکر در کشور ،اضافه کرد:
در حوزه شــکر خام با تولید یک میلیون و  650هزار
تن در ســال  95رکورد  50ساله تولید این محصول
شکستهشد.
وی بــه واردات  1.2برابر مصرف شــکر در یکی از
ســالهای ابتدایی دهه نود اشــاره کرد و گفت :با آن
واردات کارخانجات تولید شــکر در کشور در آستانه
تعطیلی قرار گرفت اما در ســال جاری  6.5میلیون
تن چغندر تاکنون از کشــاورزان تحویل گرفته شده
و پیشبینی میکنیم این رقم تا پایان فصل خرید به
هفتمیلیونتنبرسد.
ســیف ادامه داد :فعالیت کارخانههای چغندر قند
رونق گرفته است و کارخانه تولید شکر خوزستان که
در هفته گذشــته ،پس از هفت سال تعطیلی ،دوباره
آغاز به کار کرد که این نشــان از رونق کشاورزی در
این حوزه دارد .
رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی
ن گفت :از اردیبهشــت سال آینده خرید
دولتی ایرا 
تضمینــی محصوالت کشــاورزان آغاز میشــود و
هماکنون در حال برنامهریزی برای آن هستیم .
سیف افزود :تخمین زده میشود در سال  97حدود
 13میلیون تن گنــدم و  500هزار تن دانه روغنی از
کشاورزان خریداری شود .

مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد خبر داد

برپایینمایشگاهمشاغلخانگیو
کسبوکارهایکوچکدرمشهد

دنیای اقتصاد -مدیر گردشــگری و امور
زائران شــهرداری مشهد گفت :نمایشگاه
ویژه مشاغل خانگی و کســب و کارهای
کوچک با حضــور کارآفرینــان عرصه
صنایعدستی و ســوغات در سطح عرصه
میدانشهدامشهدبرگزارمیشود.
بـــه گـــزارش پایـــگاه
اطالعرســانی مدیریــت
گردشــگری و امــور زائران
شــهرداری مشــهد ،علی
قناویزچیدرزمینهبرگزاری
نمایشگاه مشاغل خانگی و
کســب و کار اظهار کرد :شــهرداری براســاس
ظرفیتهــای در اختیار خود میتوانــد در کنار
دســتگاههای متولی حمایتهای الزم را جهت
ایجاد بستر مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشــتغال انجام دهد که این حمایتهای
میتواند فرصتی ایجاد کند تا سوغاتی با کیفیت و
قیمت مناسب تولید شده و در اختیار شهروندان و
زائران قرار گیرد.
وی با اشاره به امکان رونق کارآفرینی و گسترش
و توســعه اشــتغالزایی در این حوزه افزود :رفاه
حال شهروندان ،ترویج و نهادینهکردن تولیدات

صنایعدستی و مشــاغل خانگی ،توسعه صنعت
گردشــگری و هدایت گردشــگران و توریست
بــه محــل عرضــه مســتقیم کاال و حمایت از
تولیدکنندگان خرد و خانگی از مهمترین اهداف
برپاییایننمایشگاههستند.
مدیر گردشگری و امور زائرین شهرداری مشهد
گفت :بهادادن به مشاغل خانگی و امکان توسعه
و حمایت از کســب و کارهای کوچــک یکی از
مهمترین راهکارهای اقتصاد مقاومتی است و در
حال حاضر بستر این امکان در عرصه میدان شهدا
فراهم شده تا با حمایت از افراد فعال در حوزه کسب
و کارهای کوچک توانمندیهای آنان شــکوفاتر
شده و به سایر نهادها و مجموعهها جهت توسعه
مشاغل معرفی میشوند .وی خاطرنشان کرد :در
حالحاضراینامکانبهخوبیفراهمشدهوجمعی
از هنرمندان و کار آفرینان در حوزه مشاغل خانگی
و کسب و کارهای کوچک و همچنین کار آفرینانی
از نقاط مختلف کشور در زمینههایی چون تولید
چرم ،صنایع دســتی و ســوغات و کارآفرینی با
همکاری و هماهنگی نهادهای حمایتی در عرصه
میدان شهدا دارای غرفههای مختلف بوده و امکان
مراجعه شهروندان و بازدید و خرید از این غرفهها
فراهم شده است.

خبر
یکفعالاقتصادی:

عوامل توسعه موانع توسعهاند

دنیــای اقتصــاد ،ضحــی
زردکانلــو -مدیرعامــل
هلدینگ کوهسر در گفتوگو
با دنیــای اقتصاد میگوید :ما
نیازمنــد برنامهریزیهــای
درســتی در زمینه توسعه
هستیم تا چرخ توسعه به حرکت درآید .در کشور
مادستگاههاییکهبایدبهتوسعهکمککنندخود
مانع توسعه میشوند .مثال مقررات غلط سیستم
بانکــی ،وزارت اقتصاد و دارایــی تهدید اصلی
صنعتگرانوساختمانسازانهستند.
ســیدمهدی درهمی تصریح میکند :دستگاههای
خدماتی نظیر آب ،بــرق ،گاز و مخابرات همه بهجای
اینکــه در یک مــدل صحیح اقتصادی برای توســعه
تسهیلگر باشــند و کســی را که تصمیم به فعالیت
اقتصادی میگیرد کمک کنند ،او را تحت فشــار قرار
میدهند .فشارهای سنگین و شدید از طرف شهرداری،
دستگاههای خدماتی به گونهای است که هنوز پروژه به
اتمامنرسیدهانتظارتسویهحسابدارند.
وی ادامــه میدهد :نتیجه این فشــارها چیزی جز
رکود نیست .دســتگاههایی که از رونق صنعت و رونق
ساختمان میتوانستند کســب درآمد کنند با ایجاد
رکود در این بخشــها درآمدهای خودشان را هم از بین
میبرند .وقتی پروژه ای کار نشود هیچ پرداختی صورت
نمیگیرد اما وقتی پروژهای راه بیفتد همه به ســرکار
میروند و پرداخت کننده میشوند.
درهمی خاطرنشــان میکند :صنعت و ساختمان،
در کشــورهای در حال توسعه مثل ایران بخش مهمی
از اقتصاد را به خود اختصــاص میدهند و بیش از 50
درصد اقتصاد جوامع در حال توسعه ،مجموعا در بخش
صنعت و ســاختمان قرار میگیــرد .عمده فرصتهای
شغلی ،تولید ثروت و تحرک اقتصادی مربوط به همین
بخشهاست.
وی با طرح این سوال که چرا کالنشهری مثل مشهد
با نزدیک به ســه و نیم میلیون نفر جمعیت و با وجود
بارگاه رضوی یک اقتصاد کسل و راکد دارد؟ میگوید:
مدیریت در شهر و استان باید مارا به سمت یک اقتصاد
پویاپیشببردامادرواقعیتاینگونهنیست.اکنونآنچه
اتفاق میافتد عمال جامعه را به ســمت درستی پیش
نمیبرد.
این فعال اقتصادی با بیــان اینکه درک صحیحی از
نیازهای بخش خصوص از ســوی دولت وجود ندارد،
میگوید :دولت تنها با فعالیتهای نه چندان عملی مثل
برگزاری شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
وانمود میکند که دغدغههای بخش خصوصی را دارد،
در حالیکه هرچه در جامعه اتفاق میافتد حاکی از عدم
درک صحیح دولت از مشکالت بخش خصوصی است.
درهمی تصریــح میکند :تمــام اهرمهای کنترلی
کماکان در اختیار بخش دولتی مانده و بخش خصوصی
بدون اهرم و ابزار بین تمام مشکالتی که وجود دارد تنها
ماندهاست.
درتقدیرازبرترینهایبخشصنعت،معدنو
تجارتکشوردرهفتهپژوهشصورتگرفت

نیانالکترونیک؛شرکتدانشبنیان
برتردرصنعتکشور

دنیای اقتصاد ،گروه بنگاهها :مراسم تجلیل از
برترینهای ششمین جشنواره پژوهش و فناوری
در تاریخ  ۲۲آذرماه ســال ۹۶در محل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و با شعار «پژوهش تقاضا
محور و تجاریســازی فناوری؛ زیر بنای تولید
و اشتغال» برگزار و از برترینهای صنعت کشور
تجلیلشد.
در این رویداد ملی که با حضور معاون آموزش ،پژوهش
و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و جمع کثیری
از مقامات دولتی همراه بود ،از شرکت نیان الکترونیک
به عنوان « شــرکت دانش بنیان برتر کشــور» تقدیر
شد .برخی از شــاخصهای ارزیابی این انتخاب از جمله
نوآوری در محصوالت ،بــه کارگیری فناوری بومی در
ارائه خدمات و محصوالتِ دانش بنیان ،ســهم اشتغال
و  ...بوده است.
سال گذشته نیز در همین جشــنواره شرکت نیان
الکترونیک به عنوان «برترین مرکز تحقیق و توسعه»
و «واحد فنی و مهندسی نمونه» در کشور معرفی شد.
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گزارش

«دنیای اقتصاد» وضعیت استخدام و اخراج نیروی کار
به عنوان یکی از موضوعات اثرگذار در فضای کسب و کار را بررسی میکند

یادداشت

داللت اقتصاد نهادی
برای بهبود محیط کسبوکار (بخش دوم)

جای خالی عدالت؟

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -شاخص استخدام و اخراج نیروی کار در چند سال اخیر از لیست شاخصهای اصلی
فضای کسب و کار برای ارزیابی وضعیت کشورها از سوی بانک جهانی خارج شده و در زمره شاخصهای فرعی
قرار گرفته است ،بنابراین آماری از وضعیت رتبه ایران در این شاخص در سالهای اخیر وجود ندارد .اما اهمیت
این موضوع ما را بر آن داشت که دیدگاه فعاالن عرصه کارآفرینی و نماینده کارگران را درباره قانون کار و شاخص
استخدام و اخراج نیروی کار بررسی کنیم .به گفته سید حسن هفده تن ،معاون وقت روابط کار وزارت کار ،رتبه
ایران در سال  94در اخراج و استخدام نیروی کار در بین  ۱۴۸کشور جهان  ،۱۰۹در زمینه حقوق و دستمزد ،۱۳۸
در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما  ۱۲۸و در زمینه انعطافپذیری حقوق و دستمزد  ۱۳۸بوده است .در واقع ،رتبه  ۱۰۹استخدام و
اخراج کارگران در ایران در این ردهبندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه بوده است.شاخص استخدام و اخراج نیروی کار
براساس سه مولفه دشواری استخدام ،چسبندگی ساعات کار و دشواری اخراج نیروی کار (هزینه اخراج نیروی کار) بررسی میشود.
هدف از تدوین این شاخص محاسبه میزان انعطافپذیری قوانین کار ،استخدام و اخراج در شرایط وجود نیروی مازاد و نیز بررسی
میزان انعطافناپذیری ساعات کار در یک اقتصاد است .در حال حاضر وضعیت قراردادهای کاری در ایران نابسامان و دچار آشفتگی
است و دوره همکاریهای کارگران و کارفرمایان به حداقل یکماه و  ۲۹روز رسیده و برخی از نمایندگان کاگران معتقدند بسیاری
بدون دلیل نیروهایشان را اخراج میکنند و مراقبند تا شرایط قرارداد بر علیه آنها نباشد ،حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود.
کارشناسان میگویند فضای کسب و کار به نحوی است که سرمایهگذاران ترجیح میدهند حتی با وجود فعالیتهای دو سه دههای،
نیروی کارشان را به صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند.
zاحساسمسئولیتکارگر،موجبتمدیدقراردادشمیشود

عضوهیاترئیسهانجمنمدیرانصنایع
خراســان به دنیای اقتصــاد میگوید:
سیستمکارگریمادرگذشتهمشکالتی
رابرایکارفرمابهدنبالداشت؛مثالبرخی
از کارگران به درســتی کار نمیکردند و
یزدندوحقوقدریافتمیکردندکهاین
فقطساعتحضورم 
متاسفانه ناشی از فرهنگ برخی از افراد است و کارفرما هم به
دلیل قراردادی که داشــتند نمیتوانست آنها را اخراج کند و
نیرویبهتریجایگزینکند.

افشارزاده :اگر فرهنگ کارگری این
باشد که یک کارگر وقتی وارد محیط کار
میشود و کارش را به درستی انجام دهد
خودش برنده است و در نتیجه میتواند باز
هم آن کار را داشته باشد ،مشکلی وجود
نخواهد داشت .در واقع همه باید احساس
کنیم وقتی وارد محیطی برای کار کردن
میشویم آن کار متعلق به خودمان است

جلیلافشارنژادمیافزاید:وقتیکسیدرساعاتکاریخود
به کارهای شخصیاش میپردازد در واقع به خودش ضربه زده
است.االنهمکهقراردادهاموقتاستمتاسفانهفرهنگمابه
نوعی نیســت که کارگر را قانع کند وقتی کارش را به درستی
انجام دهد به نفع خودش است و موجب پیشرفت او در کارش
شدهوقرارداداوباردیگرتمدیدمیشود.
وی در پاســخ به اینکه قرارداد موقت موجب پایین آمدن
انگیزهکارگرمیشود،اظهارمیکند:اگرفرهنگکارگریاین
باشد که یک کارگر وقتی وارد محیط کار میشود و کارش را به
درستی انجام دهد خودش برنده است و در نتیجه میتواند باز
همآنکارراداشتهباشد،مشکلیوجودنخواهدداشت.درواقع
همه باید احســاس کنیم وقتی وارد محیطی برای کار کردن
میشویمآنکارمتعلقبهخودماناست.
افشارنژادتاکیدمیکند:دربحثبرسرموقتیادائمیبودن
قرارداد،مهماحساسمسئولیتفرداستوایناحساسباعث
موفقیتخودفردمیشود.
ویدرپاسخبهاینسوالکهنظارتانجمنمدیرانصنایعبر
روی کارفرمایان واحدهای صنعتی استان برای اجرای قوانین
کار چگونه است ،میگوید :انجمن مدیران نظارت توصیهای
بر مدیران صنایع دارد و نه نظــارت اجرایی .ما به آنها توصیه
میکنیمقانونرارعایتکنندوحقکارگررابدهندونمیتوان
برایاجرایقانوندستورداد.

علی نصیری اقدم

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

زینب مرتضویفر

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران

تحلیل دقیق شاخصهای کســبوکار که ازسوی بانک
جهانی معرفیشده ،نشــان میدهد که رفع تعارض منافع
یکی از دغدغههای اصلی در طراحی شــاخصهای نامبرده
است .برای ارائه شواهدی در تأیید این ادعا ،در این قسمت
یکیاز شاخصهای بانک جهانی از منظر تعارض منافع تجزیه
و تحلیل میشود:
zدریافتاعتباروحمایتازسرمایهگذاران

سرمایهگذاران ترجیح میدهند حتی با وجود فعالیتهای دو سه دههای ،نیروی کارشان را به صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند

اینعضوهیاترئیسهانجمنمدیرانصنایعبااشارهبهتاثیر
روابط سیاسی بر اوضاع اقتصادی کشور ،تصریح میکند :اگر
روابط سیاسی ایران با دنیا رونق پیدا کند 70درصد مشکالت
اقتصادی مرتفع میشود .در دهه 80میالدی به بعد اروپاییان
بخشــی از تولیدات خود را به کشورهای شــرقی واگذار و در
ویتنــام ،کره ،مالزی و هندوســتان ســرمایهگذاری کردند
درحالیکهایرانهممیتوانستجزوگزینههایآنهاقراربگیرد
امامتاسفانهمااحساسیعملکردیمومتضررشدیم.
zبهمریختگیحوزهروابطکار

تمامی کشورها در سراسر دنیا سیستمی از قوانین
و نهادها تأســیس کردهاند تا از این طریق از کارگران
حمایت کنند و حداقل استاندارد زندگی را برای مردم
تضمینکنند.اینسیستمبهطورکلیشامل4دستهاز
قوانینمیشودکهعبارتندازقوانینمربوطبهاشتغال،
روابط صنعتی ،تأمین اجتماعــی و قوانین مربوط به
سالمتوامنیتشغلی.
در گذشته مالک ارزیابی کشــورها از سوی بانک
جهانی در موضوع استخدام و اخراج نیروی کار در سه
شاخص بود؛ در زمینه استخدام نیروی کار ،ممنوعیت
انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم و نیز حداکثر
مدتقراردادهایموقتمالکبود.

در شــاخص انعطافناپذیری ساعات کار هم؛
بدونمحدودیتبودنكارشبانهوكاردرتعطيالت
آخر هفته ،تعداد روزها و ســاعات کاری هفته و
میزان مرخصی ســاالنه اعطا شده به کارگران با
سالهای مختلف تصدی مالک بود و در شاخص
دشواری اخراج؛ مجاز بودن اخراج كارگران مازاد،
لزوم اطالع به یــک اداره دولتی برای اخراج يك
كارگر مازاد و اینکه آيا در اســتخدام مجدد در
قوانين اولويتي وجود دارد؟ از جمله مواردی بود
کهبانکجهانیمالکارزیابیخودبراینمرهدادن
به کشورها قرار میداد و براساس ارزیابی در این
زمینهها ایران رتبه 109در میان 148کشور جهان
راکسبکردهبود.
رئیس کانــون انجمنهای صنفی
کارگری خراسان رضوی و دبیرکل
کانون عالی کارگری کشور به دنیای
اقتصاد میگوید :امروز در شرایطی
هســتیم که عرضه و تقاضای کار با
یکدیگر همخوانی ندارد و هم اوضــاع کار و هم کارگر و
کارفرما نامطلوب است و شاهد به هم ریختگی در حوزه
روابط کار هستیم؛ از یک طرف کارفرما به دنبال نیروی
آموزشدیــده و توانمند اســت و از طــرف دیگر تعداد
جویندگانکاربسیاراستامامتاسفانهبخشزیادیازآنها
آموزشهایفنیوتخصصیندیدهاندویافارغالتحصیالن
دانشگاهی هســتند و یا به دلیل بحث رکود در بازار کار،
نمیتوانندکاردائمیپیداکنند.

هادیابویمیافزاید:قراردادهایموقتباعثاحساس
عدمامنیتکارگرمیشودووقتیاوامنیتشغلیوانگیزه
وعرقخاصیبهکارشنداشتهباشدطبیعتاباتماموجود
کارنمیکند.درواقعاگرامروزهبهدنبالتولیدخوبوقابل
رقابتبانمونههایخارجیووارداتیونیزموردپسندمردم
باشیم ،باید به کارگران بیشتر توجه کنیم .وقتی انگیزه
کافی برای کارگر نداشــته باشیم نمیتوانیم برای آینده
برنامهریزی کنیم .از طرفی نباید فراموش کنیم که سود
بانکیباسودتولیدتطبیقنداشتهوتولیدباسودتسهیالت
 18درصدی،برایکارفرماتوجیهیندارد.
وی خاطرنشــان میکند :قانون کار ایران قانون بسیار
مترقی و خوبی است اما بنا به مصلحتاندیشی و شرایط
اقتصادی روز بخشــی از این قانون کوچک شده و امروز
کارگــر در صورت عدم دریافت حــق و حقوق خود باید
دادخواست بنویسد .برای پیشبرد بهتر اینکار ،الزم است
هر فرد در یک تشــکل کارگری عضویت داشته باشد اما
متاسفانه در این زمینه در جامعه کارگری ضعف داریم.
البته این ضعف به قراردادی بودن و موقت بودن کارگران
برمیگردد .دبیرکل کانون عالی کارگری کشور با اشاره
به عدم قرار دادن یک نســخه از قرارداد کار برای کارگر از
سوی کارفرما به عنوان یکی از نمونههای رعایت نشدن
قانون کار میگوید :این موضوع شاید از زیرکی کارفرما و
ناآگاهی کارگر باشد .اما قانونگذار و مجری قانون باید به
اینموضوعتوجهداشتهباشند.
ابوی درباره وضعیت انعطافپذیری ساعات کار اظهار
میکند:ساعاتکاربهسهدستهصبح،عصروشبتقسیم
میشود و با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد امروز،
کارگرانهیچوقتنمیگویندکارنمیکنیمواگرکارفرما
از سه شیفته شــدن حرف میزند همه کارگران پای کار
هستند.
براســاس قانون برای کارگری کــه صبح و بعدازظهر
کار میکنــد درصــدی از حقوق مشــخص شــده و
برای کارگر شــب تا صبــح درصد ویژهای مشــخص
شــده که در حقوق فرد اعمال میشــود امــا در موارد
معدودی هم کارفرما به درســتی حقــوق اضافه کاری
را نمیپــردازد و در ایــن خصوص کارگــران میتوانند
پیگیریکنند.
رئیس کانــون انجمنهای صنفی کارگری خراســان
رضوی تاکید میکند :هر کارگر روزانه بیش از  4ساعت
نمیتواند اضافه کاری داشــته باشــد اما ممکن است
کارگری 16ساعت کار کرده باشد و 8ساعت از آن اضافه
کاری باشد که در محاســبه ریالی و قانونی به بیش از 4
ساعتدر یکروزرایدادهنمیشود.

zضعفقانونکارفرماراترغیببهقراردادموقتمیکند

عضو هیــات مدیره خانه صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضوی
میگوید :متاسفانه قانون به حدی
نسبتبهکارفرماسختگیراستکه
بهتریــن راهکار بــرای آنها عقد
قرارداد موقت با کارگر است زیرا در قراردادهای دائمی،
اخراج نیرویی که مهارت یا شرایط الزم را ندارد بسیار
سختاست.

نوفرستی :در برخی موارد کارگر
توان الزم را برای انجام کار ندارد و
شاید در این بین برخی کارفرمایان
به دلیل عدم کارکرد مناسب فرد حق
و حقوق کارگر را کامل ندهند که او
میتواند این موضوع را پیگیری کند
غالمرضا نوفرســتی میافزاید :براساس قانون کار،
کارگران باید ســه ماه به طور آزمایشی کار کنند اما با
توجه به شرایط اقتصادی و رکود کشور و تالطمهای
بازار کار و فروش ،تعدیــل کارگری که قرارداد موقت
دارد ،راحتتر اســت و شاید به این سه ماه هم نرسد و
کارفرمامیتواندنیرویماهرتریجذبکند؛بههمین
دلیل اغلب کارفرمایان تمایل بــه انعقاد قراردادهای
کوتاه مدت ســه ماهه و ...دارند هر چنــد قوانین در
کارهای دائمــی در برخی موارد این اجــازه را به آنها
نمیدهد.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی موضوع بسیار مهم و
مورد بحث سالهای اخیر در کشور است ،خاطرنشان
میکند :کارگری که امنیت شــغلی داشــته باشد
اطمینان بیشتری از تداوم کارش دارد اما در قانون کار
ضعفهاییهستکهبرایکارفرمامشکلسازشدهوآنها
بهایننتیجهرسیدهاندکهگرفتننیرویکاربهصورت
موقت به نفعشان است .از طرفی برخی از کارگران در
حق کارفرما ظلم میکنند؛ کار نمیکنند یا انگیزه و
توانالزمراندارندبنابراین،اینبحثدوطرفهاست.
نوفرستیاظهارمیکند:درپرداختحقوق؛کارفرما
حداقل حقوق را میدهد ،البته برخی از واحدها فراتر
از مبلغ مصوب قانون کار را به کارگر میپردازند چون
معتقدند خط فقر باالتر از رقم قانون کار اســت و در
بســیاری از واحدها کارفرمایان فراتر از یک میلیون
تومانحقوقمیدهند.
وی ادامه میدهــد :در برخی مــوارد کارگر توان
الزم را برای انجام کار ندارد و شــاید در این بین برخی
کارفرمایان به دلیل عدم کارکرد مناســب فرد حق و
حقوقکارگرراکاملندهندکهاومیتوانداینموضوع
را پیگیری کند .حداقل قــرارداد قانون کار یک ماهه
و حداکثر تا 5ســال هم میرســد و هر قراردادی که
زماندارشد،موقتمحسوبمیشود.
عضو هیات مدیره خانه صنعــت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی میگوید :یکی از مشکالت اساسی
این است که برای جوانان کشــورمان به اندازه کافی
نتوانستهایم شــغل ایجاد کنیم .بنابراین تعداد ارباب
رجوع و متقاضی کار بسیار زیاد است و این ازدیاد افراد
متقاضی شغل باعث باز شدن دست کارفرما میشود.
ی هم هســتند که آنها حقوق را برای
البته االن افراد 
کارفرما تعیین میکنند .حتی پزشکانی داریم که در
واحدهایبیمارستانیودرمانگاهیباحقوققانونکار،
فعالیت میکنند و شاید چندین برابر سقف قانون کار
تقاضایحقوقکنند.

ابوی :وقتی انگیزه کافی برای کارگر
نداشتهباشیمنمیتوانیمبرایآینده
برنامهریزی کنیم .از طرفی نباید
فراموش کنیم که سود بانکی با سود
تولید تطبیق نداشته و تولید با سود
 18درصد بانکی ،برای کارفرما
توجیهیندارد
وی در پاسخ به این ســوال که آیا اخراج کارگران و
نیروهای مازاد توســط کارفرما به راحتی امکانپذیر
اســت ،اظهار میکند :خیر ،اخراج کــردن کارگران
دائمیبهراحتیامکانپذیرنیستواینمشکلکنونی
بخشیازواحدهایبزرگدارایقرارداددائمیاست.

کسب اعتبار آســان و ارزان از لوازم توسعه بخش خصوصی و رشد
فعالیتهای اقتصادی است؛ هر چه کســب اعتبار پرهزینهتر باشد،
فعالیت اقتصادی پرهزینهتر و رشــد اقتصادی محدودتر میشــود.
بنابراین ،پرسش کلیدی این است که چگونه میتوان دریافت اعتبار
را تســهیل کرد و هزینه آن را کاهش داد .ادعای اصلی این است که
بدون مدیریت تعارض منافع اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان امکان
کسب اعتبار آسان و ارزان فراهم نمیشود و این معنا در شاخصسازی
بانک جهانی لحاظ شده است.
در ادامه این قســمت ابتدا در خصوص تعــارض منافع موردنظر و
تبعات آن بحث میشــود و ســپس درباره چگونگی لحاظ شدن این
تعارض منافع در شاخص بانک جهانی نکاتی بیان میشود.
عدم تقارن اطالعات ریشه اصلی تعارض منافع میان اعتباردهندگان
و اعتبارگیرندگان اســت .عدم تقارن اطالعــات دو نوع مختلف دارد:
پیش از انعقــاد قرارداد (اطالعات مخفی) و پس از انعقاد قرارداد (عمل
مخفی) .اگر اعتباردهندگان نتوانند پیش از اعطای اعتبار ،شایستگی
اعتباری اعتبارگیرنده را تشخیص دهند ،نمیتوانند اعتبارات خود را
به نحو مناسب تخصیص دهند و با غربال مشتریان منابع را به بهترین
آنها اعطا کنند .نتیجه اصلی این نوع عدم تقارن اطالعات آن اســت
که مطالبات معوق بانکها افزایش مییابد ،به تبع آن نرخ تســهیالت
افزایش پیدا میکند و نسبت مشتریان پرمخاطره به مشتریان مطمئن
در سبد مشتریان بانک افزایش مییابد؛ چراکه برای مشتریان مطمئن
نمیصرفــد که با این نرخ فعالیتشــان را تأمین اعتبــار کنند .در این
چارچوب هر چه نرخها افزایش یابد ،ســبد مشتریان به طور متوسط
پرمخاطرهتر شده و وضع مالی مؤسســات اعتباری وخیمتر میشود.
این پدیده در ادبیات اقتصادی مشــهور به «انتخاب معکوس» است.
بنابراین ،عدم تقارن اطالعات پیش از اعطای اعتبار منجر میشود به -1
زیان دیدن اعتباردهندگان و همچنین اعتبارگیرندگان شایسته از نظر
اعتباری و  -2منتفع شدن اعتبارگیرندگان بی اعتبار به هزینه دیگران.
نــوع دوم عــدم تقــارن اطالعات مربوط اســت بــه بیاطالعی
اعتباردهنده از اعمال اعتبارگیرنده پــس از انعقاد قرارداد اعتباری،
یعنــی اعتباردهنده نمیتواند با نظارت مناســب مانــع از رفتارها و
تصمیمات پر مخاطره اعتبارگیرنده شــود .به این ترتیب ،محاسبات
اولیه اعتباردهنــده در خصوص مخاطره اعتبــاری متقاضی اعتبار
اشتباه از آب در میآید ،درصد بیشتری از مطالباتش نکول میشود،
برای بقای خود در بازار نرخش را باال میبرد و باز مشــتریان مطمئن
خود را از دست میدهد و این فرآیند گاهی تا جایی ادامه پیدا میکند
که امکان ارائه برخی از خدمات اعتباری از بین میرود و دسترسی به
اعتبارات کاهش یافته ،حتی از بیــن میرود (بازارهای مفقوده) .این
پیامد عدم تقارن اطالعات «خطر اخالقی» نام گرفته؛ چراکه ناشی از
عدم پایبندی وامگیرنده به تعهدات قراردادی است.
پس بــه دلیل عــدم اطــاع اعتباردهنــده از ســابقه اعتباری
اعتبارگیرنده و همچنین رفتارهای آتــی وی ،بین آنها نوعی تضاد
منافع ایجاد میشود که پیامد روشــن آن دشوار شدن کسب اعتبار
و کم شــدن عمق بازارهای اعتباری است .بنابراین ،باید راهحلهایی
برای مدیریت این تعارض منافع طراحی و اجرا شود.
بانک جهانی با استناد به رویههای بینالمللی اعطای اعتبار و دانش
شــکل گرفته در این زمینه ،دو راهحل اساسی را مورد توجه قرار داده
اســت :اول اینکه اگر بخشی از مشکل کســب اعتبار به بیاطالعی
اعتباردهنده از سابقه اعتباری اعتبارگیرنده مربوط است پس باید به
نحوی اطالعات اعتباری متقاضیان اعتبار را تجمیع کرد و در اختیار
اعتباردهندگان قــرار داد .در این چارچوب اولین جزء از شــاخص
کســب اعتبار بانک جهانی «تشریک اطالعات اعتباری» است« .این
شاخص قواعد و شیوههای مؤثر بر میزان پوشش ،دامنه و دسترسی
به اطالعات اعتباری موجود از طریق یک اداره اعتباری دولتی و یا یک
مؤسسه اعتباری خصوصی را اندازهگیری میکند»
«تشریک اطالعات اعتباری» باعث میشود که اعتباردهنده پیش
از اعطای وام تصویر روشــنی از اعتبار متقاضی وام و ریسک اعتباری
او پیدا کند؛ زیرا تشــریک اطالعات اعتباری تمام سوابق خوشایند و
ناخوشایند اعتباری متقاضی اعتبار را پیش روی عرضهکننده اعتبار
قرار میدهد :تعداد وامهایی که در ســالهای اخیر اخذ شده ،میزان
بدهی بالفعل متقاضی ،تعهد متقاضی به بازپرداخت به موقع بدهی،
تعــداد وامهایی که ضمانت کرده اســت ،بار تکفــل متقاضی ،نحوه
پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن ،رأی دادگاه در مورد اختالفات
مالی و ....این اطالعات به اعتباردهنده کمک میکند مشتریان خود
را غربال کند و به آنها با توجه به مخاطره اعتباریشــان امتیاز بدهد
و برای اعتبار پرداختی نرخ تعیین کند .قرضكنندگان هم وقتي كه
بدانند اطالعــات آنها در اختيار همه وامدهنــدگان قرار ميگيرد،
تمايل بيشتري به بازپرداخت ديون خود پيدا ميكنند .همچنین به
دليل در دسترس بودن سابقه اعتباري ،قرضكنندگان نيز از نرخهاي
بهره كمتر بهرهمند میشوند؛ چراكه بانكها در جذب مشتريان خوب
با يكديگر رقابت ميكنند .عالوه بر این ،اگر بخشی از دشواری کسب
اعتبار مربوط به رفتارهای اعتبارگیرندگان پس از دریافت اعتبار است
پس باید بتوان به طریقی آنها را وادار به ایفای تعهداتشان کرد .برای
این کار ،بانک جهانی بر حقوق اعتباردهندگان تأکید میکند و معتقد
است تقویت حقوق اعتباری منجر به تسهیل اعطای اعتبار میشود.
نکته اساسی این اســت که اگر حقوق اعتباردهنده ضعیف باشد و یا
ضمانت اجرا نداشته باشد ،اعتبارگیرنده به رفتارهای پر مخاطره خود
ادامه میدهد بدون آنکه نگران توقیف وثایق خود باشد.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده
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گالیههای کار آفرینان و فعاالن
اقتصادی از سازمان امور مالیاتی(بخشاول)

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

از آنجایی که دادستانی و مجموعه دادگستری استان
بنای ورود ماهیتی به محاســبه وتشخیص مباحث
مالیاتی را ندارد ولی از ســوی دیگر بر روند شــکلی
فرایند تشخیص ،محاسبه و دادرسی مالیاتی به منظور
حفظ حقوق عامه و حمایت از کارآفرینان و فعالیتهای
مشــروع اقتصادی اصرار و تاکید دارد که این امر در
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی در قوه قضائیه به شماره ۹۰۰/۲۸۵۴۸/۱۰۰
که اخیرا ً در مورخه  ۱۳۹۶/۶/۲۹و به ویژه در بندهای
الف و ب ماده  ۱۲و همچنین ط و ج ماده  ۱۳و مهمتر
از همه بند ه ماده  ۲۰آن ،این مسئولیت و تکلیف مورد
تاکید قرار گرفته و توسط ریاست قوه قضائیه جهت
اجرا ابالغ شده است.
عالوه بر آن ماده  ۴۹قانون محاسبات عمومی کشور
و همچنین ماده  ۶۰۰قانون مجازات اسالمی مشخصا
تصریح به منع اخذ وجوه خالف قانون را تاکید کردهاند
و مسئولیتهای دادگســتری و دادستانی را در حوزه
مالیات ستانی متذکر شده است.
در راســتای دســتور العمل و موارد قانونی مذکور
مکاتبات و بخشــنامههایی از سوی مقامات قضایی
کشــوری و استانی صادر و ابالغ شده که نشانهای از
دغدغه دستگاه قضایی درحوزه رعایت عدالت مالیاتی
در اســتان و کشور دارد .تعدد و تکثر بخشنامههای
متعدد و دستورالعملهای مرتبط در سالها و سنوات
پی در پی ازسوی خود ســازمان امورمالیاتی کشور
به اســتانها تاکید بر رعایت عدالت و اجرای صحیح
دادرسی مالیاتی و نحوه تشخیص مالیات خطاب به
مدیران و کارکنان اســتانها دارد .جالب اینجاست
که مضمون این بخشــنامههای داخلی سازمان امور
مالیاتی همه یکســان و شبیه به هم هستند که این
نشان آن اســت که مدیران ارشد این سازمان نیز از
اجرای دادرسی مالیاتی راضی به نظر نمیرسند لذا
نقش موثر هیاتهای حل اختالف مالیاتی به منظور
کاهش این عارضه بسیار مهم است.
عمده گلهمندی و شــکایات کار آفرینان و فعاالن
اقتصادی از سازمان امور مالیاتی به ترتیب ذیل است:
الف  -معتقدند در اکثــر هیاتهای حل اختالف
مالیاتی هر سه عضو (نماینده سازمان امور مالیاتی،
قاضــی منتخب و نماینده کارفرمــا) در طول زمان
رســیدگی به شکایات حضور ندارند و اتفاق میافتد
که صرفاً نماینده سازمان امور مالیاتی حضور داشته
یا خودش رسیدگی میکند و نهایتاً نظری را به عنوان
پیش نویس تنظیم و در یک مرحله زمانی دیگر بعد از
اتمام جلسه به امضای دو عضو دیگر میرساند .بدیهی
است که چنین آراء صادرهای برابر تصریح ماده ۲۴۴
قانون مالیاتهای مســتقیم و به ویژه بند ۱آن فاقد
وجاهت قانونی بوده و ارزش اجرایی ندارد چراکه عضو
قاضــی و عضو نماینده کارفرما باید اظهارات طرفین
دارای اختالف را در جلسه رسیدگی استماع کرده ،به
دقت بررسی و به طور مستقل و بیطرفانه به اعمال
نظر صحیح بپردازند.
ب -مورد دیگر که در قاطبه شــکایات مشــاهده
میشــود این اســت که در آن دسته از جلساتی که
قاضی و نماینده کارفرما حضور دارند ســازمان امور
مالیاتی رویهای را به عنوان مسئول برگزاری هیاتها
ال اجرایی کرده بدین مضمون که چنانچه اختالف
عم ً
دارای نکات حقوقی باشد یا نکاتی که مربوط به ماهیت
کسب وکار ،آنگاه درنکات حقوقی قاضی اظهارنظر
کند و در نکات مربوط به کسب وکار نماینده کارفرما
واز آنجا که اکثــر پروندهها فاقد نکات حقوقی بدان
ال اداره جلسات و نهایتاً
معنا هستند ،بدین ترتیب عم ً
صدور رای مطابق با نظر نماینده سازمان امور مالیاتی
تحریر و صادر میشود .حال آنکه وجود چنین رویهای
کامال در تقابل با استقالل و منطق قانونگذار در ایجاد
هیاتهای حل اختالف مالیاتی بوده هر یک از آنها
نظر مستقل خود را دارند و میتوانند در تمام کلیات
رای اظهار نظر کنند به همین دلیل است که در ماده
 ۲۶۹و  ۲۷۰قانون مالیاتهای مستقیم مسئولیتهای
اعضاء در خصوص صدور آراءشان متذکر شده است.
ج  -فعاالن و کارآفرینان در تشــکلهای اقتصادی
معتقدنــد در انتخاب نمایندهشــان برای حضور در
هیاتهای حل اختالف مالیاتی آزاد نیستند و مطرح
میکنند که ســازمان امور مالیاتی این حق ر ا برای
خود قائل است که آن دسته از نمایندگانی که به هر
دلیل با آنها موافقتی ندارد را برایشان جهت حضور
در هیاتها حکمی صادر نکند و طبعا دعوتی به عمل
نیاورد .با فرض وجود چنین رویهای ،باید عرض شود
ال تخلف و مغایر قانون است به ویژه در
که این امر کام ً
ماده  ۲۴۴قانون مالیاتیهای مستقیم ،چرا که قانون
فقط مسئولیت اداره جلسات هیاتهای حل اختالف
را به لحاظ دبیرخانهای به سازمان امور مالیاتی سپرده
است و تسری این مسئولیت به گونهای که در انتخاب
نمایندگان تشکلها دخالتی داشته باشد قانونی نیست.
*معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان
رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
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zحضورخودجوشمسئوالندرنمایشگاهصنعتغذا

مدیرمسئول و صاحب امتیاز کانون
سپهرپارسیانکهشرکتمتبوعش
نمایشــگاهی با عنوان برندهای
صنعت غذا ،شيريني و خوراكي در
مشهد را برای اولین بار برگزار کرده
است ،میگوید :فرایند انتخاب و
معرفی برندهای برتر صنعت غذا در این نمایشگاه ،از سوی
دبیرخانه که نماینده اتاق اصناف و اتحادیه مرتبط در آن
حضور داشتند ،انجام شد .تمرکز ما در معرفی برندهای برتر
در این نمایشگاه بیشتر بر روی رستورانها بود و براساس سه
پارامتر اصلی کیفیت غذا و محصول ،نحوه سرویسدهی و
مکان و امکانات فیزیکی رستوران مورد ارزیابی قرار گرفتند.
آرزو رجبپور میافزاید :ارزیابی ما در این نمایشــگاه از
بین رستورانهای شــرکتکننده بود و همه رستورانهای
شــهر مورد ارزیابی قرار نگرفتند و عالوه بر آن ،تعدادی از
پیشکســوتان و برخی از برندهای جوانی که کارهای نو و
باکیفیتی انجام دادهاند ،معرفی شدند .از شرکتکنندگان
بابت حضور در نمایشــگاه و غرفهسازی هزینهای دریافت
شــد چون برنامه متعلق به بخش خصوصی است و باید
هزینههای خود را پوشش دهد .وی ادامه میدهد :در واقع
تمام هزینه این نمایشگاه در ابتدا از طریق فروش غرفه به
شرکتکنندگان تامین شد و آنها اسپانسرهای برنامه بودند
و هزینه جداگانهای هم بابت معرفی و برتر شدن برخی از
شرکتکنندگان دریافت نشد.
رجبپور بــا بیان اینکه برای حضور مســئوالن هیچ
هماهنگی و رایزنی از سوی دبیرخانه نمایشگاه انجام نشده
است می گوید :این موضوع برای خودمان هم جای تعجب
داشت؛ در افتتاحیه نمایشگاه ،استاندار و معاونانش و برخی
از اعضای شورای شهر و در اختتامیه شهردار ،رئیس میراث
فرهنگی و مســئوالن اتاق اصناف ،اتحادیههای مرتبط و
اعضای شورای شهر در کنار ما بودند که البته محل برگزاری
نمایشــگاه یعنی هتل هما و امکان دسترسی به آنجا نیز
مزید بر علت بود .وی با اشــاره به کسب مجوزهای الزم
برای برپایی نمایشگاه از سازمان صنعت ،معدن و تجارت
میافزاید :تشکلها و واحدهایی که لوگوهایشان در پوسترها
و تبلیغات مربوط به نمایشــگاه درج شده ،همه به عنوان
حامیان معنوی نمایشگاه با درخواست ما ،با نامهای مکتوب
استفاده از لوگو در پوستر را مجاز دانستند.
zپرداختهزینهمراسمتوسطواحدهایمنتخب

همایش روز صنعت از همایشهای
مهم اقتصادی است که برگزاری آن
برعهده بخش خصوصی است و در
تیرماه هر ســال همزمان با روز
صنعت از سوی خانه صنعت ،معدن
و تجارت اســتان که از دهه 70
مشغول به فعالیت است ،برگزار میشود.
دبیر همایش روز صنعت خراسان رضوی نیز درباره فرایند
ارزیابی واحدهای صنعتی و معدنی برتر میگوید :شاخصهای
 21گانهای از سوی وزارت صنعت به استانها اعالم میشود
که براســاس آن واحدها ممیزی میشوند؛ این شاخصها
شامل میزان تولید ،میزان فروش ،صادرات ،هزینه تحقیق

سازوکار«برترشدن»

باتوجهبهاینکهدرروزصنعت،صنعتگرانبرتردرفرآیندیباهمکاریبخشخصوصیودولتیارزیابیومعرفیمیشوند،اعطاکردنعناوینمشابهدراینحوزهچهسازوکاروتوجیهیدارد؟

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -هر ســال همایشها و سمینارهایی بعضا با عنوان «تخصصی»از سوی
تشکلهای بخش خصوصی و دولتی و یا شرکتهایی که برای این منظور تاسیس شدهاند برگزار میشود و
طبق سنتی که چند سالی است رونق گرفته در پایان با معرفی برگزیدگانی پایان مییابد .این رویدادها گاهی
با همراهی نهادهای حاکمیتی همراه میشود و نمایش لوگوی سازمانی اسم و رسمدار بر اعتبار آن همایش
میافزاید و بعضا هم حضور چهره سرشناس دولتی هنگام اهدای جوایز همین کارکرد را پیدا میکند .اما
چه ساز و کاری برای برگزاری چنین رویدادهایی وجود دارد و آیا نظارتی بر فرآیند ارزیابی منتخبان این
دست برنامهها هست؟ اساسا آیا برای به راه انداختن کارزارهایی جهت معرفی برترینهای یک صنعت
نیاز به اخذ مجوزی وجود دارد یا این مخاطبان هستند که با استقبال یا عدم توجهشان ،جایگاه و اعتبار
آن رویداد و برگزیدگانش را تعیین میکنند؟
در اینکه یکی از خروجیهای قابل انتظار این قبیل برنامهها اطالعرسانی و تبلیغ کاال و خدمات برگزیده
شده و یا به نمایش گذاشته شده است ،شکی نیست اما با توجه به عدم شفافیت در چگونگی انتخاب
برگزیدگان و معرفی برترینها و همزمان درنظر گرفتن هزینههای زیادی که این شیوه تبلیغات احتیاج
دارد این شائبه ایجاد میشود که با خوشبینی و اگر نگوییم همه برگزیدگان سهمی از هزینهها را تقبل
میکنند ،حداقل تامین کنندگان مالی باید نقش مهمی در انتخاب «برترینها» داشته باشند .البته نباید
این را نادیده گرفت که بخش قابل توجهی از همایشها و سمینارهای برگزار شده توسط بخش خصوصی
عالوه بر نظارتهای دقیق ،خروجی مطلوبی به دنبال داشته و برگزیدگانی که معرفی میشوند به صورت
دقیق و حساب شدهای از سوی برگزارکنندگان و عوامل دبیرخانه و ستاد آن همایش گزینش و معرفی
میشوند و معیارهای الزم برای این انتخاب مشخص است .همچنین منطقی است که مانند همه دیگر نقاط
دنیا ،چگونگی تامین مخارج برگزاری چنین رویدادهایی باید در مرحله ثبت نام(و نه پس از مشخص شدن
منتخبان) به اطالع ثبتنام کنندگان و عموم مخاطبان برسد .همچنین متداول است که بخش دیگری
از هزینههای جاری برای بررسی اسناد توسط هیات ارزیابی ،هنگام ثبت نام و به صورت مساوی از همه
ثبت نام کنندگان دریافت شــود و بخش مهم دیگری از هزینهها از طریق واگذاری غرفهها و فضاهای
تبلیغاتی تامین میشود .برای بررسی بیشتر ابعاد موضوع و به دست آوردن اطالعات بیشتری در این باره
از برگزارکنندگان سه همایش درباره روند انتخاب برترینها ،چگونگی و هزینه ثبت نام شرکتکنندگان،
روند دریافت مجوزها و درج لوگوها و آرم شرکتها در پوستر همایش پرسوجو کردیم.
و توسعه ،هزینه نوآوری ،سود ابرازی ،عضویت در تشکلها و
نوآوری در محصول و فرایندها و ...است .اطالعات واحدها
در یک نرمافزار سنجیده میشود و امتیاز کسب میکنند
و براســاس نمره کسب شده به عنوان واحد برتر انتخاب
میشوند .در این ارزیابی هم واحدهای بزرگ هم متوسط و
هم کوچک را دخیل میکنیم و براساس دستور وزارتخانه،
 30درصد انتخابها باید جدید باشد و  30درصد از انتخابها
به شهرستانها تعلق میگیرد .همه تشکلهای اقتصادی در
ستاد مراسم روز صنعت عضوند و سازمان صنعت و معدن
ریاست ستاد و انجام نظارتها را برعهده دارد.
فیروز ابراهیمی از مراسم روز صنعت ،استاندارد ،صادرات

درنشستمشترککمیسیونهای«بهبودمحیطکسبو کار»و
«سرمایهگذاری» اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد

شرکتهای100هزارتومانیو
بحرانورشکستگیدربنگاهها

دنیایاقتصاد-اعضایدوکمیسیونبهبودمحیط
کسب و کار و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی خراسان
رضوی ،در نشست مشــترکی گردهم آمدند و
«راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشكستگي
در ایران» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی چشُ می مشاور اتاق
بازرگانی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه
فردوسی مشهد به نتایج بررسیهای اتاق مشهد پیرامون
این مولفه مهم اشاره کرد که بر جایگاه بینالمللی ایران
در شاخص بهبود محیط کسب و کار موثر است و در
ادامه گفت :در ســالهای اخیر شــاهد افزایش تعداد
پروندههای ورشکستگی در کشور بودهایم ،چنانکه تا
پیش از سال  88هر اداره تصفیه و امور ورشکستگی
در کشور (زیر نظر قوه قضائیه و در پنج استان) ،حدود
 20پرونده را در دســت اقدام داشت اما در سالهای

اخیر هر اداره حدود  100پرونده را پیگیری میکند.
وی همچنین به رتبه ایــران در نماگرحل و فصل
ورشکستگی و گفت:در سال  ،2017از میان 165کشور
جهان که سیستم ورشکستگی اشاره کرد دارند ،جایگاه
نماگر حل و فصل ورشکستگی ایران در رتبه 156قرار
دارد اما این رتبه در سال  2018برای ایران  160برآورد
میشود .در منطقه تنها کشورهایی نظیر افغانستان،
ســوریه ،عربستان و عراق عملکرد ضعیفتری در این
شاخص در مقایسه با ایران دارند.
وی افــزود :راه اندازی دادگاههــای تخصصی و به
کارگیری قضات مســلط به مباحث اقتصادی و حوزه
ورشکستگی نیز میتواند از برخی اشتباهات در روند
رســیدگی قضایی به این پروندهها جلوگیری کرده و
خسران را در این بخش به حداقل برساند.
zبحران صدور مجوزهای بی رویه

رضا حمیدی ،رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب
و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست

و کیفیت که در حوزه تولید و تجارت همه ســال برگزار
میشــود به عنوان همایشهای رسمی وزارت صنعت نام
برده و اظهار میکند :مراسم دیگری که برخی از تشکلهای
بخش خصوصی خود برگزار میکنند ،قواره جداگانهای دارد.
وی با بیان اینکه در همایش روز صنعت و معدن ،لوگوهای
اعضای این ستاد که قدمتی 20ساله دارد ،در پوستر همایش
درج میشود ،تصریح میکند :در تمام مراسمی که در سطح
استان یا ملی برگزار میشود ،به دلیل اینکه بودجه دولتی
برای مراسم نیست ،هزینهها بین واحدها اعالم و تقسیم
میشود؛ در مراسم روز صنعت در استان و در سطح ملی
نیز واحدهای منتخب هزینه را پرداخت میکنند.
عنــوان کرد :در حال حاضر بنگاههای اقتصادی داریم
که ورشکسته هستند اما یا خود نسبت به شرایطشان
آگاهی ندارنــد و یا بحرانی که بدان گرفتار آمدهاند را
نشان نمیدهند و همین باعث میشود تا با شرکتهای
دیگری وارد معامله شوند و در آتیه آنها را نیز به مشکل
و بحران دچار کنند.
وی یکی از عوامل و مشــکالت حاد بخش تولید را
صدور مجوزهای بیرویه و ایجاد مراکز تولیدی مشابه
بــدون توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی عنوان
کرد و یادآور شــد :در حال حاضر قریب به  500واحد
تولید فرش ماشینی در کاشان تعطیل شدهاند و سرمایه
کالنی که صرف ماشینآالت آنها شده ،بالاستفاده مانده
است چرا که بازاری برای عرضه محصوالت خود نداشته
و توان رقابت را از دست دادهاند ،حاال باید از مسئوالن
و متولیان امر بپرسیم که چرا در برهههای مختلف با
وجود اشباع بودن بازار ،باز هم مجوز تاسیس این مراکز
تولیدی صادر شده است؟
وی نابسامانی در تعرفه های گمرکی را عامل دیگری
دانست که به ســادگی میتواند فردی را ثروتمند یا
ورشکسته کند.
حمیــدی همچنین از سیاســتگذاریهای غلطی
گفت که ســرمایهگذاریها را به سمت بحران سوق
میدهند و عنوان کرد :در برههای مشوقهای فراوانی
برای احداث کارخانه نان ماشینی اعطا شد اما خالف
وعدههای معمول روند صدور مجوز برای مراکز تولید نان
سنتی متوقف نشد و امروز وجود 80هزار نانوایی سنتی
و در کنار دالیل متعدد دیگر ،کارخانجات نان ماشینی
را به مرز ورشکســتگی کشانده است .بهای وعدههای
عملنشده مسئوالن را بخش تولید باید بپردازد.
zامروز ورشکستگی را به عنوان پایان فعالیت بنگاه
اقتصادیمتصورمیشوند

جواد باقری ،رئیس کمیســیون ســرمایهگذاری و
تامین مالی اتاق بازرگانی خراســان رضوی در بخش
دیگری از این نشســت ،تاکید کرد :متولیان امر نباید
قانون ورشکستگی را ظرفیتی برای کالهبرداری تصور
کنند چرا که اگر به اتکای بعضی تخلفات ،رویکرد اصلی
دستخوش تغییر شود؛ آنگاه ظرفیت واقعی قانون مورد

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

تعادل در بازار میوه شب یلدا برقرار است

zلزوم تعریف معیارها در استفاده از عنوان «برتر»
برایبرندها

همایشبرندینگیکیازهمایشهای
معتبر اقتصادی به شمار میرود که
پنج ســال مداوم از سوی انجمن
مدیران صنایع خراسان با قدمتی
 30ساله برگزار شده است .دبیر این
همایش به دنیای اقتصاد میگوید:
روند کار ما برای انتخاب و معرفی برندهای برتر ،براساس
استانداردهای بینالمللی و فرم های ارزیابی است؛ هر سال
حدود  80واحد صنعتی در این ارزیابی شرکت کرده و فرمها
را پر میکنند و ما از آنها مســتندات الزم را درخواســت
میکنیم .ما یک پرسشنامه تلفیقی تهیه کردیم و هر سال
سعی میکنیم کار سختگیرانهتر شود تا انتخاب دقیقتری
داشته باشیم .امیرمهدی مرادی میافزاید :در ارزیابیها همه
چیز براســاس مستنداتی اســت که به ما ارائه میشود و
نظارتهای الزم از سوی سازمان صنعت ،نماینده استانداری،
نماینده سازمان استاندارد ،نماینده اتاق بازرگانی و اتحادیه
صادرکنندگان انجام میشود و واحدهایی که به عنوان برتر
برگزیده میشوند ،به سازمان صنعت اعالم میشود و تاییدیه
از سوی این سازمان ارائه میشود .بنابراین ،نظارت کاملی
از سوی بخش خصوصی و دولتی در معرفی برندهای برتر
صورت میگیرد .وی تصریح میکند :نکته این اســت که
وقتی از عنوان برتر برای یک برند در همایش و سمیناری
استفاده میشود ،باید معیارهایی تعریف کنیم و اینکه چه
شرکتی در چه سالی به عنوان برند برتر مشخص میشود.
وقتی از لفظ برتر استفاده میشود یعنی رقابتی وجود داشته
و تعدادی شرکت کننده حضور داشتند و از بین آنها یک یا
دو شرکت برگزیده شدهاند .اما متاسفانه افرادی بودند که
درباره هزینه برتر شدن از ما سوال میکردند.
مرادی خاطرنشان میکند :ما نه تنها هزینهای بابت برتر
شدن یک برند دریافت نمیکنیم بلکه حتی برای ثبتنام
هم وجهی دریافت نکرده و همایش را کامال رایگان برگزار
میکنیم ،اغلب مدعوین بدون پرداخت وجه شرکت کردند
مگر اینکه به دنبال کسب گواهی باشند و بابت ارائه گواهی
مبلغی دریافت کرده باشــیم در غیر اینصورت همه چیز
رایگان است .برای درج لوگو در پوستر همایش برندینگ
هم هر کس درخواســتی دارد اول باید به صورت مکتوب
ارائه کند و سپس اعتبار آن شرکت در هیات رئیسه انجمن
مدیران صنایع مورد بحث قرار میگیرد و در صورت اعتبار
و ارتباط داشتن با موضوع ،لوگو را در پوستر درج میکنیم.
وی معتقد است وقتی حرف از نمایشگاه برندهای برتر
میشود باید تعداد زیادی شرکت کننده باشد و از بین آنها
منتخبان معرفی شوند نه اینکه هر کسی که برای برنامه
ثبتنام کرد ،برتر است .ممکن است برندهای بزرگی در یک
همایش شرکت کنند اما اینکه به عنوان برتر دست یابند،
نیازمند مطرح شدن معیارهاست و برگزارکنندگان برخی
از نمایشگاهها پاسخی برای این موضوع ندارند .دبیر انجمن
مدیران صنایع خراسان یادآور میشود :متاسفانه میبینیم
لوگوی نام ارگانهای دولتی در پوستر برخی از مراسم قرار
گرفته و مســئوالن دولتی را به راحتی دعوت میکنند و
مسئوالن هم بدون دقت در نحوه ارزیابی برندهای برتر ،در
مراسم حضور مییابند.
اســتفاده قرار نمیگیرد .به بهانه سوء استفاده بعضی
افراد ،نمی توانیم ظرفیت های موجود را متوقف سازیم.
وی در عیــن حال قوانین مرتبط بــا این بخش را
کهنه توصیف کرد و گفت :سالها از تصویب این قانون
میگذرد و به رغم تغییر شرایط در بخشهای مختلف
اقتصــادی همچنان اتکای ما بــر یک روند قدیمی و
کهنه است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق
بازرگانی خراســان رضوی خاطر نشان کرد :آنچه که
باید رخ دهد ،اراده جدی در قوه قضائیه برای استفاده
از ظرفیتهای قانونی اســت .قانــون موجود اگرچه
قدیمیست اما بسترهای مستعدی دارد که باید مورد
بهره برداری قرار گیرد .از ســویی اتاق ایران هم باید با
اتخاذ یک رویه درســت ،از ظرفیت قانون موجود در
راستایکمکبه تولیدکنندگانو صنعتگرانبهرهبگیرد.
باقری خاطر نشــان کرد :توقف فعالیت یک بنگاه
اقتصــادی و عدم تامین بســتری بــرای احیای آن
موجبات بیاعتمادی سرمایه گذاران را فراهم میآورد
و هم شرکتهای وابسته و هم مردم را با مشکل مواجه
میکند.
وی کاهــش بودجه عمرانی ،افزایش بودجه جاری،
رشد مالیات ها و  ...بستری دانست که از ادغام دالیل
آن ،شاخص ورشکستگی تشدید میشود و برای حل
این مشکل باید تمامی عوامل دخیل در این بحث در
کنار هم دیده شوند.
zتبعات ایجاد شرکت تنها با100هزار تومان

علیرضا علیخانی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نیز
گفت :امروز می توان با 100هزار تومان شرکت احداث
کرد .چنین شــرکتی بدون سرمایه از همان گامهای
اولیه بدهکار است .در حقیقت سیستم صدور مجوز و
نظارت بر عملکرد بنگاه های اقتصادی به ضعف جدی در
گامهای ابتدایی دچار است که بعدا و در مراحل پیشرفته
تر به بحران منجر می شود و مردم از این عدم نظارت
صحیح متضرر میشوند .این استاد دانشگاه تاکید کرد:
مراکز اقتصادی که با این شرکتهای 100هزار تومانی
وارد معامله میشوند ،در صورت بروز بحران در شرکت
مذکور ،از تبعات آن مصون نمیمانند.

ایرنا -رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی گفت :تعادل و آرامش در
بازار میوه شب یلدا برقرار است و مشکلی
در توزیع و تامین میوه استان وجود ندارد.
مجتبی مزروعی افــزود :کمبود میوه به جز
انار وجود نــدارد که آن نیز به دلیل کاهش
 90درصدی تولید انار ناشی از سرمازدگی باغات این میوه است .وی
اظهار کرد :در صورت هرگونه کمبود میوه و نیاز به تامین آن شرایط
الزم برای تنظیم بازار مهیا است و آمادگی عرضه اقالم مورد نیاز در
بازار وجود دارد .مزروعی گفت :برای تامین میوههایی مانند پرتقال
و نارنگی هماهنگیهای الزم با استان مازندران انجام شده است.
هماکنون  363هزار بهرهبردار در بخش کشاورزی استان خراسان
رضوی فعالیت دارند که ساالنه هشت میلیون تن انواع محصوالت
باغی ،زراعی و دامی تولید میکنند .ساالنه یک میلیون و  200هزار
هکتار زمین در این اســتان زیر کشت  83نوع محصول میرود که
 900هزار هکتار آن مربوط به زراعت و  300هزار هکتار آن باغ است.

مدیر طرح تنظیم بازار خراسان رضوی خبر داد

واحدهای پخت شیرینی
میتوانند تخممرغ را ارزانتر تهیه کنند

ایسنا -مدیر طرح تنظیم بازار خراسان رضوی گفت :تخممرغ
در جهاد کشــاورزی هر کیلو  1000تومان ارزانتر از بازار در
اختیار واحدهایی که برای شــب یلدا پخت شیرینیجات
دارند ،قرار میگیرد.
سید حمیدرضا جوادی در واکنش به گرانی تخممرغ و مشکلساز
شــدن آن برای واحدهای تولید کیک و شیرینی اظهار کرد :امروز
برنامهای برای گرانی تخممرغ در نظر داریم اما واحدهایی که در شب
یلدا برای تهیه شیرینی برنامهای دارند به ما مراجعه کنند تا با قیمت
مناسب تخممرغ را در اختیار آنها قرار دهیم.
وی تاکید کرد :واحدهای تولید شیرینی فروشی میتوانند با مراجعه
به جهادکشاورزی و با قیمت حداقل هر کیلو  1000تومان ارزانتر
از بازار تخممرغ را خریداری کنند.

مدیرعاملتاکسیرانیمشهد:

الیحه جدید نظارت بر تاکسیهای اینترنتی
مشهد بهزودی تدوین میشود

تسنیم -مدیرعامل تاکسیرانی مشهد
مقدس گفت :الیحــه جدید نظارت بر
تاکسیهای اینترنتی مشهد به زودی
تدوین و به شــورای شهر مشهد ارائه
میشود.
سیدمهدی علویمقدم با اشاره به فعالیت
تاکسیهای اینترنتی اظهار کرد :براساس قوانین و خواستههای مراجع
قانونی اعم از شورای شهر ،تمامی فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل
باید زیر نظر شهرداریها انجام شوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد
مقدس با اشاره به تنظیم الیحه جدید به درخواست شرکتهای تاکسی
اینترنتی،گفت:اینالیحهباحضورنمایندگانشرکتها،اعضایکمیته
حمل و نقل ،حوزه نرمافزار معاونت برنامهریزی و سازمان تاکسیرانی
تنظیم شده است.
ی با اشاره به نگاه شورای پنجم به این مسئله و انجام عملیات
علو 
لغو مصوبه مرتبط با تاکسیهای اینترنتی خاطرنشان کرد :این الیحه
پس از امضای شهردار ،ارائه به شورای شهر و همچنین تصویب آن،
رسماً مصوبه شورای چهارم در ارتباط با تاکسیهای اینترنتی را لغو
میکند .وی با اشاره به وجود عاملی چون اطالعات خصوصی شهروندان
بهعنوان یکی از دغدغههای مرتبط با تاکسی تصریح کرد :در الیحه
جدید قرار بر دریافت مجوزهای نرمافزاری شرکتهای تاکسیرانی از
اتحادیه خدمات اینترنتی شده و فقط در همین شرایط بخش خدمات
اینترنتی را از حوزه فعالیت خود خارج کردیم .علوی بیان کرد :البته در
زمینه حمل و نقلی آن ،سازمان تاکسیرانی در بخش اخذ پروانههای
شرکت حملونقلی ،ناوگان و راننده تاکسیهای اینترنتی وارد شده و
پس از آن نظارت صورت میگیرد.

نوسازترینهتلهایکشوردرمشهد

ایرنا -رئیس اتحادیه هتلداران خراسان
رضوی گفت :مشهد دارنده نوسازترین و
جوانترین هتلهای کشور بوده و صنعت
هتلداری این کالنشهر به رغم قدمت زیاد
از پیشرفت به روزی برخوردار است.
محمد قانعی افزود :میانگین سن هتلها در
کشور  37سال است حال آنکه این میانگین برای هتلهای فعال در
کالنشهر مذهبی مشهد  6سال است .وی ادامه داد :عالوه بر جوان
بودن ،هتلهای مشــهد با تجهیزات نو ،مدرن و به روز در دنیا مجهز
شده اند و سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده در این هتلها نسبت
به بهای دریافتی از مسافر بسیار باال و در حد عالی است .رئیس اتحادیه
هتلداران خراسان رضوی گفت :مشهد تنها شهر کشور است که وارد
مسیر استانداردسازی هتلها شد و این مسیر را با اجرای استانداردسازی
در  90درصد هتلهای خود به خوبی طی کرده است.
وی افزود :این در حالی اســت که تطبیق استاندارد هتلهای این
کالنشــهر عالوه بر بومی ســازی مطابق و همگام با استانداردهای
جهانی شده است بگونه ای که استانداردهای بینالمللی در حد کمال
در هتلهای مشــهد به اجرا درآمده و به جرات می توان گفت حتی
از کشورهای همسایه در این زمینه جلوتر هستیم .قانعی ادامه داد:
حمایت از صنعت هتلداری و فراهم کردن زمینه فعالیت و سرمایه
گذاری در این بخش می تواند در رشد صنعت گردشگری و تحقق
مزایای این صنعت موثر و راهگشا باشد 214 .هتل در مشهد فعالیت
دارند .گنجایش اسمی پذیرش این تعداد هتل  50هزار نفر است که
در اوج فصل سفرها به  75هزار نفر نیز میرسد.

