گالیههای کارآفرینان و فعاالن
اقتصادی از سازمان امور مالیاتی
(بخش دوم)

قاضی محمد بخشی محبی

معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی
در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

یادداشت

قواعدورشکستگی
به عنوان قسمتی از نظام مالی کارآمد
علی چشمی*

ورشکستگیکسبوکارهابهدالیل
مختلفی اتفاق میافتد از جمله
بحرانهای مالــی و اقتصادی،
بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی
مثــل تحریمها و جنگ ،ســوء
مدیریت عمــدی و غیرعمدی
کسبوکارها ،کالهبرداری از بستانکاران و ظهور نوآوریها
و تکنولوژیهای جدید .بنابراین ،ورشکستگی در ذات
یک اقتصاد کارا و پویا وجود دارد و در نتیجه یک نظام
اقتصادی همانطور که برای ورود کمهزینه کسبوکارها
به بازار و رشد آنها برنامه دارد باید برای خروج (کمهزینه)
کسبوکارها نیز برنامه داشته باشد.
در ایران ،تعداد پروندههای ورشکستگی در سالهای
اخیر به شــدت افزایش یافته اســت .معموالً در یک
پرونده ورشکستگی (مشتریان ،تأمینکنندگان مواد،
وامدهنــدگان و )...تعداد زیادی بســتانکار به صورت
زنجیرهوار و به هم پیوسته درگیر هستند .پروندهای مثل
موسسه راهیان بانگ صبا که در سال  1386ورشکست
شده ،حدود  64هزار بستانکار داشت! گزارش کمیته
فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها در
بانک مرکزی نشان میدهد صدور احکام ورشکستگی
بدهکاران نظام بانکي ،زمینه و بستر سواستفاده از اصل
ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی و یکی از
عوامل رشد معوقات بانکی بوده است.
قواعد ورشکستگی با سایر زیرنظامهای مالی و اقتصادی
رابطه بسیار نزدیکی دارد ،از جمله با نظام تأمین مالی
(بانک ،اوراق ،سهام ،)...،با زنجیره تأمین ،با بهرهوری و
رشــد و به ویژه افزایش ریسک سرمایهگذاری داخلی
و به ویژه ســرمایه خارجی .حقوق قانونی کارآمد بین
اعتباردهنده و بدهکار و نظام ناتوانی مالی (ورشکستگی)
از عناصر مهمی در یک نظام مالی هستند.
ادامه درصفحه 3

در مراسم تقدیر از شرکت های نمونه حوزه
حمل و نقل خراسان رضوی تاکید شد

«دنیای اقتصاد» از وضعیت شاخص
ورشکستگی و پرداخت دیون گزارش میدهد

حلوفصل
ورشکستگی
دنیای اقتصاد -یکی از شاخصهای مهم در زمینه کسب و کار ،چگونگی حل و
فصل مشکالت مربوط به ورشکستگی و عدم توانایی بنگاه اقتصادی در پرداخت
دیون خود اســت .در این شماره ،به بررسی این شاخص به عنوان دهمین شاخص
فضای کســب و کار میپردازیم .نداشتن سرمایه کافی ،به جریان انداختن ضعیف
نقدینگی ،برنامهریزی نامناسب و ناکافی ،در نظر نگرفتن رقابت ،بازاریابی ضعیف،
نداشتن انعطاف پذیری الزم ،نادیده گرفتن قدم بعدی و عدم آیندهنگری ،سعی در
انجام دادن تمام امور بهطور کامل و بی عیب و نقص و ...را میتوان به عنوان برخی
از دالیل ورشکسته شدن کارآفرینان برشمرد .وجود قوانین و رویههای پیچیده در
مورد ورشکســتگی در کشورها که در برخی اوقات پرداخت مطالبات را تا سالها
به تعویق میاندازد ،از موانع عمده فضای کســب و کار به شمار میرود .بنابراین،
رفع مقررات زائد در این زمینه و آزادی بنگاههای اقتصادی برای کســب تجربه از
شکستهای قبلی و تشویق به شروع دوباره میتواند موجب رونق اقتصادی شود.
از طرف دیگر ،در کشورهایی که سیستم حل و فصل مباحث مربوط به ورشکستگی
ناکارآمد باشد ،شرکتهای ناموفق ،تا سالهای متمادی وجود دارند و از این طریق
ی اختصاص یابد را نزد
داراییها و سرمایههایی که میتواند به دیگرمشاغل تولید 
خود حفظ میکنند .رفع نقایص موجود در سیستم ورشکستگی میتواند زیان قابل
وصول طلبکاران را کاهش دهد.
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ساعد مشکی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
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خبر

گالیههایکارآفرینانوفعاالناقتصادی
ازسازمانامورمالیاتی
قاضی محمد بخشی محبی  -بخش دوم*
ازمهمترین مسائلیکهبهاحساسعدم
استقاللعدالتمالیاتیمنجرمیشود،
این اســت که هیاتهای حل اختالف
بعضا برای کمک به صدور آرای عادالنه
پرون دههایی را به کارشناسانی که تحت
عنــوان مجریان قرار هســتند ارجاع
میدهند که مجریان از کارکنان سازمان امور مالیاتی و به طور
دقیقتر همکار و حتی بعضاً کارمند تحت نظر فردی هستند
که برگه تشخیص صادره وی مورد اعتراض واقع شده است،
حال وی میبایست در خصوص چنین برگه تشخیصی اظهار
نظر کند .این شــائبه به وجود میآید که چنین فردی شاید
نتواند مســتقل عمل کند که فراوانی آن دسته از اظهار نظر
مجریانی که عیناً نظر برگه مورد اعتــراض را تایید کردهاند
میتواند باعث تقویت صحت این شــائبه شــود .البته اینکه
هیاتهای حل اختالف مجریان قرار را از میان کارکنان سازمان
امور مالیاتی انتخاب کنند ،در قانون مالیاتهای مســتقیم
مســکوت اســت به همین دلیل در دســتورالعمل معاونت
پیشگیریازجرمقوهقضائیهورئیسکلدادگستریخراسان
رضوی تاکید بر آن شده است که در صورت اعتراض مودی به
انتخاب کارشناس یا نظر مجری قرار ،هیاتهای حل اختالف
مالیاتی کارشناســی را به کارشناســان مســتقل رسمی
دادگستری با هزینه مودی ارجاع دهند .بهویژه در خصوص آن
دسته از پروندههایی که نظر مجری قرار شاغل در سازمان امور
مالیاتی با نظر مورد اعتراض عیناًیکی است .ممیزان و مجریان
قرار نیز توجه داشته باشند که برابر ماده  ۶۰۰قانون مجازات
اســامی در خصوص نحوه محاسبات و تشخیص برگههای
مالیاتی به طور کامل و شــخصاً مســئولاند .لذا قانونگذار
درصدد بوده این پیام را به ماموران محاسب و تشخیص دولتی
ال قانونی و
بدهد کــه در صدور و تایید برگههای صــادره کام ً
عادالنهعملکنند.
ه– مورد گله و شکایت دیگر کارآفرینان و صاحبان کسب و
کار شکایت از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی است
از قبیل مطالبه مالیات از غیر مودی و افرادی که مسئولیتی در
اشخاص حقوقی ندارند و اقدامات توقیفی و تامینی علیه آنها
به اجرا در میآید و همچنین عدم توجه دوایر اجرا به اســناد
رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری و نیز در
برخی موارد عدم ارجاع شــکایات آنها (اعمال ماده )۲۱۶از
نحوه اجرا به هیاتهای حل اختالف مالیاتی است.
و– دیگر موردی که موجبــات نارضایتی مودیان مالیاتی
را در مراجعه به دادســتانی فراهم آورده عدم توجه هیاتهای
حل اختالف مالیاتی به ادعای آن دســته از مودیانی است که
معتقدند رسیدگی به شکایتشان از برگه تشخیص موکول به
صدور رای یا رسیدگی به ادعایی در دیگر مراجع صالحیتدار
است .بدیهی اســت که هیاتهای حل اختالف در خصوص
برخی از شــکایات مرتبط با پروندههای مالیاتی مانند جعل
اســناد ،امور مربوط به جرایم رایانهای و تجارت الکترونیک
مواردمربوطبهظرفیتسنجیماشینآالتوخطوطتولیدی
و ...خصوصا آن دســته پروندههایی که در محاکم قضایی یا
مراجع ذیصالح دیگر دارای پرونده هستند ،صالح به رسیدگی
نیستند .برابر با تصریح بند  ۳۵دستورالعمل دادرسی مالیاتی
هیاتهای حل اختالف در این موارد باید با صدور قرار رسیدگی
و تجدید وقت ،رسیدگی به اعتراض مودی را تا اتخاذ تصمیم
از ســوی مراجع صالحیتدار متوقف کند ،پرواضح است که
آراء هیاتهایی که به این الزام قانونی توجه نکرده باشند فاقد
وجاهتاست.
سازمان امور مالیاتی و کارکنان آن باید توجه داشته باشد
که قبل از تالش برای تحقق اهداف درآمدیشان که از سوی
وزارتخانه یا دســتگاه اجرایی مرتبط ابالغ شده میبایست از
حصول احســاس عدالت مالیاتی در افــکار عمومی و عامه
مردم بهویژه کارآفرینان ،تولیدکنندگان و صاحبان کسب و
کار اطمینان حاصل کنند و اگر این مهم جدی گرفته نشود،
حضور مردم را در کنار خود نخواهند داشت و نتیجه آن عدم
توفیق آن سازمان محترم در انجام تکالیف قانونیاش خواهد
بود چرا که این اصل به اثبات رســیده اســت هر جا که مردم
حضور داشتهاند موجب تقویت اراده دســتگاهها در اجرای
قانون بودهاند .عالوه برآن یکی از تکالیف سازمان امور مالیاتی
مبارزه با فــرار مالیاتی بوده که مدنظر و مورد تاکید اســت.
حال اگر فعاالن اقتصادی شناسنامهدار ،متدین و مومن این
شائبه برایشان بهوجود بیاید که سازمان امور مالیاتی در اجرا
و استقرار عدالت موفق عمل نمیکند این نگاه نه تنها کمکی
به برخورد با فرار مالیاتی نمیکند بلکه ممکن اســت باعث
سرخوردگی و ناامیدی مودیان خوشــنام و درستکار شود و
آنها را نیز به ســمت گروه فراریان مالیاتی سوق دهد و مورد
مذکور یکی از آسیبهای جدی اجتماعی -اقتصادی ناشی از
عدم رضایت عامه مردم از اجراء صحیح عدالت مالیاتی است
و در تقابل با عدالت ترمیمی که مفهومی مترقی و مورد تاکید
در نظامهای نوین قضایی اســت ،قرار دارد زیرا که عامه مردم
خود را در اثر عدم اجرای صحیح عدالت مالیاتی بزه دیده فرض
میکنند و از سوی دیگر چنانچه فاصله آنها با سازمان امور
مالیاتیروزبهروزبیشتر شودآنگاه ممکناستآثار فاسدیدر
الیههای اجتماعی را موجب شود .دستگاه قضایی و دادستانی
با دقت و حساسیت فرایند دادرسی صحیح مالیاتی و اجرای
قوانین مرتبط با آن را به لحاظ شکلی رصد میکنند تا زمانی
که از شاخصههای احســاس رعایت عدالت مالیاتی در میان
عامه مردم بهویژه فعــاالن اقتصادی اطمینان حاصل کنند.
به همین منظور جلســاتی با هدف آموزش و تذکرات الزمه
با ممیزان ،مجریان قرار و مســئوالن هیاتهای حل اختالف
مالیاتی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی برگزار
شده که تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
*معاوندادستانعمومیوانقالبمرکزاستانخراسانرضوی
دراموراجتماعیوپیشگیریازوقوعجرم

در مراسم تقدیر از شرکتهای نمونه حوزه حمل و نقل خراسان رضوی تاکید شد

لزومنوسازیناوگانفرسودهحملونقلبینالمللی

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -مراسم تقدیر
و تجلیل از شرکتهای نمونه و پیشکسوتان
حوزه حمل و نقل خراسان رضوی با حضور
رئیس اتاق بازرگانی ایران ،معاون سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و ناظر
گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید
رجاییدرمشهدبرگزارشد.

غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران در
این مراسم با اشاره به اثرگذاری بخش حمل و نقل
در دنیــا و در عین حال کمرنگ بودن نقش آن در
اقتصاد کشور گفت :حمل و نقل یکی از حلقههای
تاثیرگذار زیرســاخت اقتصادی هر کشور است و
بررسی انقالب صنعتی در دنیا نشان میدهد که
این بخش یکی از محورهای تاثیرگذار در توفیق
انقالب صنعتی و یکی از حلقههای موثر در رقابت
جهانی بوده که متاسفانه توجه به این موضوع در
کشورماپررنگنیست.
شافعی با اشــاره به سرعت کند حمل و نقل ریلی

سرعت حمل و نقل ریلی ما از
بندرعباس تا کشورهای آسیای میانه
بیش از  20کیلومتر در ساعت نیست و
باید به این توجه کنیم که این سرعت
چه بر سر رقابت ما در مساله حمل و
نقل میآورد؟

ترانزیت اتاق بازرگانی میتواند در این زمینه برای
تجهیزروشهاینوینتالشکند.

zفعالیتبیشاز 300شرکتحملونقلبینالمللی
وداخلیدرخراسانرضوی

در ایران ،اظهار کرد :سرعت حمل و نقل ریلی ما از
بندرعباس تا کشورهای آسیای میانه بیش از 20
کیلومتر در ساعت نیست و باید به این توجه کنیم
که این سرعت چه بر سر رقابت ما در مساله حمل
و نقل میآورد؟
وی ادامه داد :از ســال  75تا  ،94به مدت  19سال
مصرف بنزیــن در ایران از نظــر ریالی  609هزار
میلیارد تومان بوده اســت که اگر تنها  10درصد
از این مبلغ صرف زیرســاختهای حمل و نقل یا
نوسازی ناوگان این بخش میشد ،اتفاقات بسیار
خوبی برای حمل و نقل و انرژی کشــور شــاهد
بودیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به فرسودگی
ناوگان حمل و نقل و نبود زیرساختهای مناسب
در حمل و نقل بینالمللی ،این موضوع را موجب از
دست دادن مزایای ارتباط شرق و غرب و بهرهمند
نشدن از فرصتهای جاده ابریشم دانست.
وی تصریح کرد :اگر قرار باشد به موقعیت طالیی
ترانزیتایرانتوجهکنیمبایدفکرجدیدیبهحال
ترانزیت ایران داشته باشیم .شیوههای گذشته رو
به منسوخ شدن اســت و با آن شیوههای سنتی
امکان رقابت در آینده نیست .بخش حمل و نقل
ما باید به روشهای نوین مجهز شود تا بتواند پا به
پای دنیا حرکت کند و کمیســیون حمل و نقل و

رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی شــرکتهای
حمل و نقل بینالمللی خراســان رضوی نیز در
این مراســم از فعالیت  132شرکت حمل و نقل
بینالمللی 259 ،شــرکت حمل و نقل داخلی4 ،
پایانه مرزی و یک پایانه بار در این استان خبر داد و
این موضوع را نشاندهنده نقش محوری خراسان
رضوی در حمل و نقل کشور دانست.
احمد زمانیان یزدی با اشاره به تشکیل کارگروهی
برای تعیین شرکتهای برتر و تقدیر از آنها در این
برنامه ،گفت :از بین  210شــرکت 10 ،شــرکت
نمونه 6،پیشکسوت و 4شرکت جوان حوزه حمل
و نقل استان انتخاب شدند.
در این مراســم از نخســتین نشــریه تحلیلی،
تخصصی حوزه و حمــل و نقل با عنوان «ترابرد»
رونماییشد.

بخش حمل و نقل ما باید به
روشهای نوین مجهز شود تا بتواند
پا به پای دنیا حرکت کند و کمیسیون
حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی
میتواند در این زمینه برای تجهیز
روشهای نوین تالش کند

ضرورت توجه به عکس تاریخی

دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو -چند سالی
است که  25آذرماه در تقویم ایران به عنوان
روز عکس تاریخی ثبت شده و در این سالها
رویدادی درخور این روز در مشــهد شکل
نگرفته است .امســال کانون هم اندیشی
معماری مشهد به منظور پاسداشت و تاکید
بر اهمیت این روز نشستی با حضور نسرین
ترابی پژوهشگر عکاسی و پاسکواله دوریا از
روزنامهنگارانفعالدر اینحوزهبرگزار کرد.
مســئول کانون هم اندیشی
معماری مشهد در این نشست
درتوضیحارتباطبینمعماری
و عکــس تاریخــی گفت :در
روزهایی کــه دگرگونیهای
پرشتاب فضاهای معماری و
شهری را بســیار متفاوت از گذشــته کرده است،
عکسها شــواهد بیبدیلی برای مطالعه و بررسی
تاریخمعماریوشهرسازیمعاصرند.

در روزهایی که دگرگونیهای
پرشتاب فضاهای معماری و شهری را
بسیار متفاوت از گذشته کرده است،
عکسها شواهد بیبدیلی برای
مطالعه و بررسی تاریخ معماری و
شهرسازیمعاصرند
عکسهــای متنوعی در بایگانیهای رســمی یا
شــخصی با وضعیتهای گوناگونــی نگهداری
میشــود .در میان این عکسها ممکن اســت
نمودهای دوری از فضاهای شهری ،مانند خیابانی
که تغییر کرده است یا کوچه و ساختمانی که دیگر
نیست ،وجود داشته باشــد .روز عکس تاریخی
میتواند فرصت مناســبی برای یافتن بصیرتی
نسبت به پیشینة شــهر و کشف داستان زندگی
و فرهنگی که شــهر و معماری در بستر آن شکل
گرفتهاستباشد

سعید مهرپویا خاطرنشان کرد :از ۱۷۵سال پیش
که نخستین عکس به شیوهی داگرئوتیپ در ایران
گرفته شد ،تاریخ عکاسی ایران روزهای درازی را
گذراندهاست.
وی ادامه داد :شهرها و فضاهای شهری همواره در
عکسها حاضر بودهاند و اگاهانه یا ناآگاهانه ،چه
موضوع و چه پسزمینه بستر روایت تصویرند .این
عکسها یا درستتر اسناد دیداری گنجینههای
پنهانی هســتند که حکم حافظ ه تاریخی روزگار
معاصر ما را دارند و منبع ارزشمند دانش و امکان
پیوندباگذشتهاند.مشهدنیزهموارهبخشمهمی
از موضوع عکاســی بوده اســت و قدیمیترین
عکسهای زیارتی مربوط به این شهر است.
مهرپویا تصریح کرد :قدیمیترین عکس زیارتی
جهان ،عکسی اســت که  ۱۵۹سال پیش آنتونیو
جانوتزی گرفته اســت .جانوتــزی ،عکاس اهل
ماترای ایتالیا ،در خدمت آموزش قشــون نظامی
عصر ناصری بوده اســت و در ســفری به مشهد
چندین عکس از دورنمای حرم مطهر ،مســجد
گوهرشاد،بنایهارونیه،آرامگاهنادرشاهو...گرفته
است.
این پژوهشگر معماری با بیان اینکه ماترا شهری
در جنوب ایتالیاست که در سال  ۲۰۱۹پایتخت
فرهنگی اروپا خواهد بود ،گفت :پاسکواله دوریا،
فعال فرهنگــی و روزنامهنگار اهــل ماترا ،در پی
نشانی از مکانهایی که همشهریاش نزدیک به
 ۱۶۰سال پیش دیده است ،به ایران و مشهد آمده
است .همزمانی این حضور با روز عکس تاریخی،
فرصتی است تا به بازخوانی تجربهی ماترا به حفظ
و مرمت فضاهای تاریخی ،آمادهسازی شهر برای
رویداد پایتخت فرهنگی و موضوعهای مشابه آن
پرداختهشود.
 zباید برای حفظ گنجینههای ارزشمند تاریخی با
یکدیگرهمکاریکنیم

این پژوهشــگر و روزنامهنــگار ایتالیایی در این
نشست با بیان این مهم که ما باید برای موفقیت

معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد:

الیت به شهروندان سپرده خواهد شد

دنیای اقتصاد -معــاون برنامهریزی و
توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
از واگــذاری مدیریــت و ثبــت پارک
حاشیهای«الیت»بهشهروندانخبرداد.
شــهریار آلشــیخ با بیــان اینکه بــرای رفع
دغدغههای شــهروندان دراینبــاره تجارب و
طرحهای مختلفی بررسی شده اســت ،اظهار کرد :در این راستا ،با
استفاده تجارب موفق مشــابه در جهان ،اعتماد به مردم بهترین راه
است و مدیریت و راهبری پارک حاشیهای به خود شهروندان واگذار
میشود .ضروری است این مهم در مدیریت شهری مشهد نیز تطبیق
داده شــود .وی بیان کرد :در همین راستا ،سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شــهرداری مشهد با همکاری حوزه حمل و نقل ترافیک
مشهد نرمافزارهایی طراحی و تهیه کرده است که امکان ثبت پارک
حاشیهای خودرو را به شهروندان ارائه میکند.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد اضافه
کرد :در این روش ،شهروندان زمان ورود و خروج پارک را با اینترنت یا
پیامک اعالم میکنند .از این سیستم در کشورهایی مانند استرالیا و
کانادا نیز استفاده شده است.
آلشیخ افزود :این نرمافزار دارای قابلیتهای متعددی است که امکان
استفاده بهینه از پارکینگهای حاشیهای در شهر را برای شهروندان
فراهم میکند .از این قابلیتها میتوان به امکان پایش آنالین فضای
پارک در سراسر شهر و همچنین انتخاب و رزرو فضا در پارکینگهای
مجتمعاشارهکرد.
با راهاندازی این نرمافــزار ،اعالم مدتزمان اشــغال فضای پارک و
همچنین تمامــی تراکنشهای مالی و پرداخت آن از ســوی خود
شهروندان انجام خواهد شد .عالوهبر اعتماد به مردم ،مشارکتپذیری
در نرمافزار پیشبینی شده است و دادههای نرمافزار به صورت  apiباز
در اختیار افرادی که قصد دارند نرمافزار را توســعه دهند قرار خواهد
گرفت و این افراد امکان را خواهند داشت که خدمات و نرمافزارهایی
جدیدارائهکنند.

پروژههایعمرانیخراسانرضوی
بهزودیبهبهرهبرداریمیرسد

بیشــتر در مســیر حفظ گنجینههای ارزشمند
تاریخی بــا یکدیگر همکاری کنیم گفت :شــما
روزنامه نگاران با انتشار این مطالب میتوانید در
اینزمینهموثرباشید.
پاســکوآله دوریا ادامه داد :مــن از دیدن بناهای
ایرانی از نزدیک که قبال عکسهــای آن را دیده
بودم شگفت زده شدم و در این بازدیدها احساس
کردم که همه میتوانیم در عین حفظ مذهب از
فرهنگ و معماری و اندیشه نیز لذت ببریم.
وی با بیان اینکه عکسهای کوچک تاثیرات بسیار
بزرگی در دنیا ایجاد میکنند تصریح کرد :اولین
راه برای شناخت شــهر ما در دنیا عکس است و
من اعتقاد دارم بهترین راه برای معرفی بهتر شهر
مشهد و جذت توریست ابتدا ایجاد حس تعلق در
میان مردم اســت و اینکه آنان حس کنند منافع
شهرشان به خود آنان خواهد رسید.
zاکثر شهرهای ایران در توجه به عکس تاریخی
غفلت کردهاند

یک پژوهشگر عکس تاریخی نیز در این نشست
با بیان اینکه اکثر شــهرهای ایران از جمله شیراز
در توجه به عکــس تاریخی غفلت کردهاند گفت:
مشهد سالیان زیادی اســت که در زمینه عکس

تاریخی فعالیت دارد و همواره تالشهای زیادی
در این خصوص انجام داده است.

پاسکوآله دوریا  :من از دیدن بناهای
ایرانی از نزدیک که قبال عکسهای
آن را دیده بودم شگفت زده شدم و
در این بازدیدها احساس کردم که
همه میتوانیم در عین حفظ مذهب از
فرهنگ و هنر نیز لذت ببریم
نسرین ترابی ضمن ذکر این مهم که تهران دومین
آرشــیو بزرگ عکس تاریخی پس از لندن را در
اختیار دارد یادآور شد :در تهران بیش از  40هزار
عکس منحصر به فرد از قرن  19در کاخ گلستان
وجود دارد که امیدواریم بتوانیم شرایط استفاده از
ن را برای پژوهشگران فراهم کنیم .ترابی تصریح
آ
کرد :ما باید بدانیم که حضور گردشــگران در این
شهر نیازمند این اســت که خود این شهر تالش
کند تا بتواند خود را برای میزبانی شایسته از این
میهمانان آمده کند و این به معنی مشارکت همه
مردم در امر میزبانی از گردشگران است.

مدیر کل راهآهن خراسان:

 51درصد حمل و نقل بار در راهآهن خراسان بینالمللی است

دنیای اقتصاد -مدیر کل راهآهن خراســان گفت :از مجموع 2
میلیون و  800هزار تن جابجایی ریلی کاال در این استان طی 9
ماه امسال 51درصد مربوط به حمل و نقل بینالمللی بوده است.
به گــزارش ایرنا ،محمدهــادی ضیایی مهر در
نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل در
مشهد افزود :این میزان جابجایی کاال در مدت
مزبور به وســیله  43هزار واگن باری انجام شده
که  19درصد افزایش داشــته است .وی اظهار
کرد :حمل و نقــل ریلی بینالمللــی راهآهن
خراسان شامل یک میلیون و  431هزار تن کاال بوده است که در قالب
صادرات ،واردات و ترانزیت انجام شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل
 20درصد افزایش داشته است.
وی گفت :یک میلیون تن از این مقدار کاال از طریق مرز ریلی سرخس
بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی به صورت ترانزیت جابجا شده
که مقصد 93درصد آن بندرعباس بوده است.
ضیایی مهر با بیان اینکه  80درصد ترانزیت ریلی کشــور از مرز ریلی
سرخس انجام میشود ،افزود :عمده ترانزیت کاال از این مرز مربوط به
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کشورهای ترکمنستان ،ازبکستان و تاجیکستان است که در مقایسه
با مدت مشابه پارسال  74درصد افزایش داشته است .وی اظهار کرد:
عمده کاالهای ترانزیتی در این مسیر نیز گوگرد ،پنبه ،کود شیمیایی و
مواد سوختی بوده است.
وی گفت :در  9ماه امسال از مرز ریلی سرخس  299هزار تن صادرات
و  174هزار تن واردات در مسیر کشورهای آسیای مرکزی انجام شده
که بخش صادرات  28درصد کاهش داشته است.
مدیر کل راهآهن خراســان افزود 70 :درصد از کل بارگیری کاالهای
صادراتی کشور به آسیای مرکزی از خراسان رضوی انجام شده است.
در مدت مزبور  9میلیون و  360هزار مسافر به صورت رفت و برگشت
در مســیر ریلی مشهد جابجا شــده اند که در مقایسه با مدت مشابه
پارسال هفت درصد افزایش دارد.
وی گفت :افزایش کیفیت خدمات و ارائه تســهیالت مختلف رفاهی
در واگنها و کاهش میانگین عمر آنها به  24سال ،کاهش  21درصدی
تاخیر ورود قطار به ایستگاه مشهد و حرکت طبق برنامه قطارها از این
ایستگاه از عوامل افزایش مسافر در مسیر ریلی مشهد بوده است.
ضیایی مهر افزود :هماکنون خط ریلی خواف-دوغارون ساخته شده

یتواند مورد بهرهبرداری قرار
و قابل استفاده است و در صورت تقاضا م 
گیرد .وی در زمینه خط آهن دوغارون تا هرات افغانســتان نیز اظهار
کرد :تمام مراحل زیر سازی و 50درصد ریل گذاری و روسازی در نقطه
صفر مرزی دوغارون تا ایستگاه جونو در کشور افغانستان به طول 75
کیلومترانجامشدهاست.
مدیرکل راهآهن خراســان ادامه داد :هزینه این طرح از ســوی ستاد
بازسازی افغانستان تامین و ازسوی پیمانکاران ایرانی انجام شده است
و راهآهن جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد با تکمیل این مسیر 70
کیلومتری  ،آن را مورد بهرهبرداری قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد :اقدامات مطالعاتی و ساخت خط آهن از ایستگاه
جونو تا شــهر هرات به طول  70کیلومتر نیز توسط کشور افغانستان
در حال انجام است .ضیایی مهر همچنین از راهاندازی نخستین موزه
راهآهن جمهوری اســامی ایران در مشهد در آینده نزدیک خبر داد.
از مجموع  12هزار و  500کیلومتر ظرفیت شــبکه ریلی کشور ،هزار
و  500کیلومتــر معادل  12درصد آن در خراســان رضوی قرار دارد.
همچنین  50درصد سفرهای ریلی کشــور از  27شهر و مرکز استان
کشور به مسیر خراسان رضوی و مشهد اختصاص یافته است.

دنیای اقتصاد -استاندار خراسانرضوی
گفت :با ســفر معاون اول رئیسجمهور،
پروژههــای عمرانی خراســانرضوی
بهزودیبهبهرهبرداریمیرسد.
علیرضا رشیدیان در جلسه شورای اداری استان
خراسان رضوی افزود :با هماهنگیهای مطلوب
بین همه قوا و نهادها و دستگاهها ،شرایط در استان آرام و روند توسعه
در حال شــتاب اســت چنان که در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی به
عنوان بزرگترین دغدغه دولت و رهبر معظم انقالب است توانستیم
موفقیتهای ارزشــمندی در راستای این تعامل و هماهنگی کسب
کنیم .وی عنوان کرد :ابتدای سال نرخ بیکاری در استان  14.2درصد
بود که در ســایه تالشهای صورت گرفته در آخر تابستان به 10.1
درصد یعنی کمتر از نرخ متوسط کشور رسید.
استاندارخراسانرضوی تصریحکرد:اینروندکاهشیهمچنانادامه
دارد و هم اکنون تعداد زیادی از واحدهای صنعتی آماده افتتاح است
که امیدواریم بخش قابل توجهی از آنها در ســفر معاون اول رئیس
جمهوری به زودی بهرهبرداری شود.
وی ادامه داد :این نشــان میدهد استان روند توسعه در حوزه تولید و
صادرات و اشــتغال را به خوبی طی میکند سال گذشته بیش از 33
درصد صادرات ما به تاتارستان به عنوان دروازه ورود تولیدات استان به
روسیهافزایشیافتهاست.رشیدیانبابیاناینکهظرفیتبسیارخوبی
برای مبادالتاقتصادیو تجاریوهمکاریهایبا تاتارستانوروسیه
وجود دارد ،افزود :در این میان نیازمندیها و درخواستها و مطالبات
از سوی این جمهوری برای حضور اقتصادی استان طرح شد که بسیار
گسترده و استقبال وسیع بود.
استاندار خراســان رضوی تصریح کرد :در واقع ما امروز نیازمند یک
ســاماندهی و ســازماندهی توانمندی اقتصادی در خارج کشور و
تسهیل صادرات و استانداردسازی کاالها هستیم.در حوزه فرهنگی
هم هماهنگیهای خوبی بین آســتان قدس ،حوزهها و بخشهای
فرهنگی وجود دارد و فعالیتهای فرهنگی هم روند رو به رشدی دارد.

خراسانشمالیکمترینکاهشاعتباراترا
در کشور دارد

ایرنا -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
خراسان شــمالی گفت :میزان اعتبارات
عمرانی این استان در الیحه بودجه سال97
در مقایسه با بودجه ســال جاری35/3 ،
درصدکاهشیافتهکهاینمیزاندرمقایسه
باسایراستانهاکمتراست.
مجید پورعیســی اظهار کرد :میزان کاهش این اعتبارات در کشور
 37/4درصد است و کمترین کاهش میزان اعتبارات عمرانی در بین
استانهای کشــور مربوط به خراسان شمالی است .وی افزود :در سال
 ،96یک هزار و  137میلیون ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای
برای انجام پروژههای عمرانی این اســتان مصوب شــد اما در الیحه
بودجه سال  97میزان اعتبارات عمرانی این استان  736میلیارد ریال
پیشنهادشدهاست.
پورعیسی اظهار کرد :اعتبار اســتان در سال جاری از محل3درصد
منابع حاصل از صادرات نفت و گاز که یک ســوم برای نفت خیر و دو
سوم به مناطق محروم اختصاص داده میشود 637 ،میلیارد و 272
میلیون ریال بود که این رقم در الیحه بودجه سال ،97به 641میلیارد
ریال رسیده است .وی گفت :میزان اعتبارات ارتقای شاخص توسعه
اقتصادی برای کمک به زیرســاختها و بخش خصوصی امسال یک
هزار و  56میلیارد و  660میلیون ریال است که با  68درصد کاهش به
 341میلیارد ریال در الیحه بودجه سال  97رسیده است.
به گفته وی میزان اعتبار از این محل در ســطح کشــور  68درصد
کاهشیافتهاست.
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گزارش

«دنیای اقتصاد» از وضعیت شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون گزارش میدهد

یادداشت

حل و فصل ورشکستگی

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -یکی از شاخصهای مهم در زمینه کسب و کار ،چگونگی حل و فصل مشکالت
مربوط به ورشکستگی و عدم توانایی بنگاه اقتصادی در پرداخت دیون خود است .در این شماره ،به بررسی این
شاخص به عنوان دهمین شاخص فضای کسب و کار میپردازیم .نداشتن سرمایه کافی ،به جریان انداختن ضعیف
نقدینگی ،برنامهریزی نامناسب و ناکافی ،در نظر نگرفتن رقابت ،بازاریابی ضعیف ،نداشتن انعطاف پذیری الزم،
نادیده گرفتن قدم بعدی و عدم آیندهنگری ،آینده نگری ،سعی در انجام دادن تمام امور بهطور کامل و بی عیب
و نقص و ...را میتوان به عنوان برخی از دالیل ورشکسته شدن کارآفرینان برشمرد .وجود قوانین و رویههای
پیچیده در مورد ورشکستگی در کشورها که در برخی اوقات پرداخت مطالبات را تا سالها به تعویق میاندازد ،از موانع عمده فضای
کسب و کار به شمار میرود .بنابراین ،رفع مقررات زائد در این زمینه و آزادی بنگاههای اقتصادی برای کسب تجربه از شکستهای
قبلی و تشویق به شروع دوباره میتواند موجب رونق اقتصادی شود .از طرف دیگر ،در کشورهایی که سیستم حل و فصل مباحث
مربوط به ورشکستگی ناکارآمد باشد ،شرکتهای ناموفق ،تا سالهای متمادی وجود دارند و از این طریق داراییها و سرمایههایی که
ی اختصاص یابد را نزد خود حفظ میکنند .رفع نقایص موجود در سیستم ورشکستگی میتواند زیان
میتواند به دیگرمشاغل تولید 
قابل وصول طلبکاران را کاهش دهد .در کشورهایی که سیستم مواجهه با ورشکستگی در آنها به طور صحیح مورد استفاده قرار
نمیگیرد ،اعتباردهندگان نمیتوانند وامهای معوقه خود را باز پس گیرند و در نتیجه دسترسی به اعتبار کم شده و وامهای پرداخت
نشده و ریسکهای مالی افزایش و میل به سرمایهگذاری شدیدا ً کاهش مییابد .این در حالی است که با وجود قوانین موثر و کارا در
سیستم ورشکستگی در کشور ،سرمایهگذاران ،نوآوران و کارآفرینان ترغیب به سرمایهگذاری و ایجاد کار میشوند .در چنین شرایطی،
امکان ورشکسته شدن و جبران آن از طریق سیستم موثر ورشکستگی ،باعث میشود تا سرمایه و نیروی انسانی به بهترین نحو
مورد استفاده قرار گیرند و نتیجه آن شرکتهایی با تولید و اشتغال بیشتر خواهد بود.
zرتبه 160ایران

ایراندرشاخصورشکستگیگزارشاخیربانکجهانیازفضای
کســب و کار چهار پله تنزل داشته اســت ،رتبه ایران از 156در
گزارش سال  2017انجام کسبوکار ()Doing Business
بهرتبه 160درگزارشجدیدایننهادبینالمللیافتکردهاست.

عبدالملکی :چون طلبکاران دیر به طلب
خود میرسند و سرعت کاهش ارزش
پول در کشور ما باالست و با توجه به
اینکهمدیونورشکستهخسارتتاخیر
نمیدهد ،نرخ بازستانی در شاخص
ورشکستگی کاهش یافته و با پایین آمدن
نرخ بازستانی رتبه ایران در میان دیگر
کشورهاکاهشمییابد
براساس آنچه در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران مصوب شده،
انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی بر روی 5شاخص بانک جهانی
که ایران در آنها وضعیت نامطلوبتری دارد ،به  5اتاق بازرگانی
استانی تفویض شده تا نتایج را به اتاق ایران منعکس کنند و اتاق

ایرانبرایبهبودرتبهکشوردرآنشاخصپیگیریالزمراداشته
باشــد .یکی از این شاخصها ،شاخص ورشکستگی و پرداخت
دیون بوده که مطالعه بر روی آن به اتاق بازرگانی مشهد تفویض
شــده و این اتاق ،بررسی شاخص را به کمیسیون بهبود محیط
کسبوکارخودواگذارکردهاست.
براساس مطالعات کمیســیون بهبود محیط کسب و کار اتاق
بازرگانی مشهد؛ گزارشهای سالیانه بانک جهانی در سالهای
گذشــته در مجموع بیانگر آن اســت که با فــرض وجود یک
پرونده عــادی و غیرپیچیده ،جایگاه ایران در نماگر حل و فصل
ورشكستگي در بین کشورهای منطقه و جهان نامطلوبتر شده
است .از میان  190اقتصاد مورد بررسی ،ایران از جایگاه  155با
یک پله نزول نسبت به سال قبل در جایگاه  156جهان در سال
 2017قرارگرفتدرحالیکهدرسال 2007دررتبه 109جهان
قرار داشــت .زمان الزم برای ختم تصفیه و پایان ورشکستگی،
هزینههایورشکستگیونرخبازستانیمولفههایاثرگذاردردر
رتبه ورشکستگی کشورها به شمار میرود؛ در سال ،2017نرخ
بازستانی در ایران  17/9سنت به ازای هر دالر برشمرده می شد
کهاینمؤلفهبهطورمیانگینبرایمنطقهخاورمیانه 26سنتو
کشورهای 73OECDسنتبهازایهردالربود.درسال2018
اما نرخ بازســتانی ایران با کاهش حدود2سنتی به15/4سنت
به ازای هر دالر رســیده است .این مولفه در منطقه خاورمیانه و
کشورهایپیشرفته OECDنیزکاهشداشتهوبهترتیببرای

قواعدورشکستگی
به عنوان قسمتی از نظام مالی کارآمد
علی چشمی*

ایران در شاخص ورشکستگی گزارش اخیر بانک جهانی از فضای کسب و کار چهار پله تنزل داشته است

هر کدام 25/5و 71/2سنت به ازای هر دالر است.
طلبکاران در ایران به طور میانگین باید 4/5سال منتظر مانده تا
بتوانندحقوقازدسترفتهخودرابدستبیاورندکهاینمولفهبه
ترتیببرایمنطقهخاورمیانهوکشورهای OECDبهترتیببه
 3سال و 1/7سال کاهش مییابد .در آمارهای جدید سال2018
نیزوضعیتزمانیطولمدتپروندهورشکستگیتفاوتیباسال
قبل ندارد .هزینه حل و فصل ورشکستگی در ایران ،سهمی15
درصدی از اموال یک ورشکسته را به خود اختصاص میدهد که
همین شاخص برای خاورمیانه و کشورهای  OECDبه ترتیب
 13/8و 9/1درصد اســت .امتیاز ایران در شــاخص استحكام
چارچــوب حقوقي ورشكســتگي 5از 16امتیاز بوده اســت.
امتیاز این شاخص طور میانگین برای منطقه خاورمیانه  5/4و
کشــورهای 12/1 OECDاست .الزم به یادآوری است که این
امتیاز 50،درصد در رتبهبندی کشــورها در نماگر حل و فصل
ورشکستگینقشدارد.
zروند طوالنی رسیدگی به ورشکستگی

یک کارشناس حقوقی مهمترین مشکل
موجود در بحث ورشکســتگی را طوالنی
بودنمدترسیدگیبهاینموضوعخوانده
و میگوید :به دلیــل طوالنی بودن زمان
رسیدگی و با توجه به باال بودن نرخ تورم در
کشــور ما ،ارزش طلب خود به خود کاهش مییابد و خسارت

تاخیرپرداختهمبهفردطلبکاردادهنمیشود.
مهدیعبدالملکیاصلیتریننکتهدرورشکستگیراحجم
طلب طلبکاران دانسته و میافزاید :چون طلبکاران دیر به
طلبخودمیرسندوسرعتکاهشارزشپولدرکشورما
باالستوباتوجهبهاینکهمدیونورشکستهخسارتتاخیر
نمیدهد ،نرخ بازستانی در شاخص ورشکستگی کاهش
یافتهوباپایینآمدننرخبازستانیرتبهایراندرمیاندیگر
کشورهاکاهشمییابد.
وی بــا تاکید بر لزوم ســرعت در فرایند بررســی و تایید
ورشکستگی،اظهارمیکند:بخشیازاینکاربهدادگستری
و بخشی به ارگان تصفیه امور ورشکستگی برمیگردد و با
توجه به دوگانگی ارگان تصفیه در قانون تجارت ،شــاهد
فعالیتسازمانتصفیهومدیرتصفیهدراستانهایمختلف
هســتیم که این امر پیچیدگیهایی به دنبال دارد؛ ارگان
تصفیه کنونی چون ســاختار دولتی دارد چابک نیست و
باید به دنبال ارگان تصفیه خصوصی و چابک باشــیم که
غیردولتیاستاماتحتنظارتدولتفعالیتمیکندتابه
سرعتکارتصفیهامورورشکستگیراانجامدهد.
عبدالملکــی با بیان اینکه فســاد در حــوزه تصفیه امور
ورشکســتگی کم اســت اما طوالنی بودن پروسه همه را
آزار میدهد ،میافزاید :اســتانهایی که دارای اداره تصفیه
هستند ،کارشــان از طریق اداره انجام میشود اما در دیگر
اســتانها مدیر تصفیه که به صالحدید قاضی مشــخص
میشــود با نظارت فردی به عنوان عضو ناظر ،بررسیها را
انجام میدهد که معموال مدیر دفتر دادگاه یا یکی از عوامل
دادگســتری به عنوان مدیر تصفیه مشخص میشود و در
این زمینه حرفهای نیســت و ممکن است به طور کامل از
مقررات ورشکستگی آگاه نباشد .از طرفی در اداره تصفیه
باوجودمشکالتبروکراسی،شخصبهطورحرفهایپیگیر
امور است .بنابراین الزم است به دنبال ایجاد ارگان تصفیه
حرفهای خصوصی و غیردولتی باشیم چون دولت به دلیل
محدودیتهایشیااحتیاطهاییکهدارد،نمیتواندچابک
باشد.
zسوءاستفاده برای نپرداختن دیون بانکی

یکی از امتیازاتــی که قانون برای شــرکتها و بنگاههای
ورشکستهدرنظرگرفته،حذفیاملغیشدنتمامیجرایم
بانکی مربوط به دیرکرد در پرداخت اقســاط تسهیالت آن
واحد است .در ســالهای گذشته برخی از شرکتها با دور
زدن قانون و ایجاد مدارک تقلبــی ،اقدام به اعالم دورغین
ورشکستگی برای فرار از پرداخت جرایم بانکی میکردند
که در ایــن زمینه هماکنــون از ســوی اداره تصفیه امور
ورشکستگیویامدیرتصفیهدرهراستانسختگیریهای
الزماعمالمیشود.
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای
خراســان رضوی دربــاره وضعیت
پرداخــت بدهیهــا و جرایم بانکی
ازســوی بنگاه ورشکسته میگوید:
کسیکهاعالمورشکستگیمیکنداز
زمان تایید ورشکســتگی ،همه سودهای بانکیاش باطل
میشــود و هر اقدامی که بانک برای به کارگیری وکیل و
خریدتمبرو...دراعمالجرایمکرده،ازبینمیرود.
محمود منصوری میافزایــد :از تاریخی که مدیر تصفیه
ورشکســتگی واحدی را تایید میکند ،مبلغ تسهیالت
آن واحد فریز میشــود و براســاس آن ،بدهیها یا از محل
فروش مال و اموال به بانک پرداخت میشود و یا با تقسیط
دوباره ،نســبت به پرداخت بدهی بانکی اقدام میشود .از
طرفی ،با راهاندازی دوباره واحد ،ســودهای گذشته بانکی
اعمال نمیشــود چون دســتگاه قضا و مدیر تصفیه امور
ورشکســتگی ،این موضوع را تایید کرده و بانک حق ندارد
نسبتبهپروندهقبلیتقاضایسودکند.
وی با اشــاره به سوءاســتفاده برخــی از افــراد در اعالم
ورشکستگیبراینپرداختندیونبانکی ،تصریحمیکند:
بسیاری از شرکتها در ســالهای گذشته از هر طریقی
برای اثبات ورشکستگی اقدام میکردند اما االن با توجه به
سوءاستفادههای گذشته ،مدارک و مستندات باید به طور
کاملودقیقارائهشود.
منصوری تاکید میکند :در گذشته ممکن بود کسانی که
ورشکستهنیستندمدارکیمبنیبرورشکستگیارائهدهند
و آنچه در این میان سیستم بانکی را آزار میداد ،این بود که
مثالفردیاز 4سالپیشمدارکورشکستگیارائهمیکرد
ودرطولآنسالهاکهبانکاطالعنداشتهپیگیریقضایی
راانجامدادهوباتاییدورشکستگی،همهآناقداماتبانکاز
درجهاعتبارساقطومطالباتبانکیوصولنمیشد.
وی میگوید :نپرداختن دیون مشکالت خاصی به وجود
میآورد و بانکها در این قضیه پافشاری و نسبت به حکم
اعتراض میکنند که اگر واحد و شرکتی واقعا ورشکسته
اســت ،این موضوع برایش اعمال شود و در غیر اینصورت
حقوق بیتالمال تضییع نشــود .در واقع نظر ما این است

که اگر شرکتی ورشکسته اســت از روزی که اداره تصفیه
میخواهدکارراشروعکندبهبانکاعالمکننداماموضوعرا
عطفبهماسبقنکنند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با بیان
اینکه بانکها توان تشخیص تقلب در اعالم ورشکستگی
را ندارند و اینکار به عهده دســتگاه قضاست ،خاطرنشان
میکند :به طور قطع دستگاه قضا با موضوع تقلب برخورد
میکندووقتیبحثورشکستگیمطرحاستمدیرتصفیه
که مورداعتماددستگاه قضاست مدارکرابررسی میکند
وبهاستنادقانونکارراپیشمیبرد.

منصوری :بسیاری از شرکتها در
سالهای گذشته از هر طریقی برای
اثباتورشکستگیاقداممیکردند
اما االن با توجه به سوءاستفادههای
گذشته ،مدارک و مستندات باید
به طور کامل و دقیق ارائه شود
zعدم شفافیت ورشکستگی در ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد»
میگوید :بــرای اینکه یــک واحد
صنعتی واجد شــریط ورشکستگی
باشد بروکراســی پیچیدهای را باید
بگذراندوبهراحتیامکاناعالمورشکستگیبنگاهنیستو
بعد از اعالم ورشکستگی هم موضوعاتی که از نظر قانونی
میتواند اســتفاده کند ،به راحتی امکا نپذیر نیست .در
حقیقت مقوله ورشکســتگی در ایــران موضوع چندان
روشنیبرایمردم،سرمایهگذارانوتولیدکنندگاننیست
ودرابهاماست.
سید حسن حســینی از عدم تامین مالی ،سوءمدیریت و
روابط بین ایران با دیگر کشورها به عنوان مهمترین دالیل
ورشکســتگی در کشــور نام برده و میافزاید :مولفههای
مختلفی در مســائل اقتصادی اثرگذار است و فقط تامین
مالی را نمیتوان مطرح کرد مثال تحریمها اثرات زیادی بر
واحدهایصنعتیوتولیدیگذاشتبهگونهایکهبسیاری
از آنها حتی تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند .وقتی یک
واحدتعطیلشدهونمیتواندحقوقدولتی،معوقاتبانکی
و حقوق کارگرش را بپردازد ورشکســته اســت و موضوع
نقدینگیفقطیکیازمباحثآناست.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی درباره تقلب برخی از بنگاهداران اقتصادی در اعالم
ورشکســتگی برای پرداخت نکردن دیون بانکی ،اظهار
ن کار را نمیکند و حتی
میکند :یک تولیدکننده واقعی ای 
شــرایط سختتری را هم در گذشــته تحمل کرده است
و علیرغم آگاهی از قانون نیمبند ورشکســتگی و مزایای
ورشکسته شــدن ،بســیاری از صنعتگران در شان خود
نمیدانندکهخودراورشکستهمعرفیکنند.
وی خاطرنشان میکند :البته برخیها هم که این موضوع
را تجربه کرده و به صورت تقلبی خود را ورشکســته اعالم
کردهاند هم نتیجه چندان مثبتی نگرفتند و تنها ســود
و جریمه بانکی را نپرداختهاند .حســینی با انتقاد از رفتار
بانکها در زمینه ســود تسهیالت و واحدهای ورشکسته
میگوید :وقتی یک بنگاه اقتصادی به تعهدات بانکی خود
عملنمیکند،طبققانونبانکبایدوثیقهرابفروشدوپول
خود را بردارد و مابقی را به فرد بدهکار بدهد اما بانک قبل از
اینکهارزشکاملتعهدفردبهبانکمشخصشود،وثیقهرا
بهاجرامیگذاردوچندسالصبرمیکنندتابهرهرویبهره
بیایدودرنهایتمبلغوثیقهبااصلدینبرابرشودوبعدآنرا
اجرامیکنند؛اینهارفتارهایغیراخالقیاستکهمتاسفانه
ازسویبرخیبانکهاانجاممیشود.
نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی خراســان رضوی در پاسخ
به این سوال که آیا همچون دیگر کشورها ،حمایت دولت
از شرکتهای ورشکســته به میزان کافی هست ،تصریح
میکند :خیر .در واقع باید بگوییم این حمایت پیشــکش
دولت ؛ ما نمیخواهیم از بنگاههای ورشکســته حمایت
کنند بلکه بهتر است از واحدهایی که االن سرپا بوده و فعال
هستند به درستی و منطقی حمایت کنند تا به سرنوشت
ورشکستههادچارنشوند.حرفدربحثحمایتهازیادبوده
اماعملکردنبهآنمهماست.
 در تماســی که برای پیگیری آخرین آمار ورشکستگیدر استان خراسان رضوی با مســئوالن اداره تصفیه امور
ورشکستگیدرمشهدداشتیم،باعدمپاسخگوییبهدلیل
دستور و ابالغ قوه قضائیه مبنی بر اینکه هیچ یک از اعضای
ستادی و قضایی تصفیه امور ورشکستگی حق مصاحبه با
مطبوعاتورسانههاراندارند،مواجهشدیم.

ادامهازصفحهاول
به همین دلیل ،اســتانداردهایی برای ورشکستگی توسط بانک
جهانی و سازمان ملل متحد تهیه شده و این نهادهای بینالمللی در
پی تکمیل و تکامل این عنصر مهم مالی هستند .بر هیمن اساس،
بانک جهانی ،نماگر حل و فصل ورشکستگی را به عنوان یکی از 10
نماگر شاخص سهولت محیط کسبوکار انتخاب کرده است .ایران
در سال  2018در این نماگر در رتبه  160جهان قرار گرفته است که
بسیارجایگاهنامطلوبیاست.
قواعد ورشکســتگی کارآمــد باید بتواند حقوق ســه گروه را به
طور متوازن حفظ کند :یکم ،حقوق کســب و کار ورشكســته به
منظور حفظ اشــتغال و تولید و داراییهای مشهود و غیرمشهود
آن .دوم ،حقوق بستانکاران شــامل بانکها ،تامینکنندگان مواد
اولیه و ماشین آالت و شــرکای تجاری و غیره که ابزار تامین مالی
فعالیتهای اقتصادی هستند .سوم ،حقوق دادگاه به عنوان بازوی
حافظ منافع عمومی .مشــکل اساسی در کشور در حال حاضر این
است که قواعد ورشکستگی ایران نمیتواند به خوبی حقوق کسب
و کارهای ورشکسته (چون کسب و کار ورشکسته منحل میشود و
امکان حفظ اشتغال و تداوم فعالیت آن بسیار محدود است) و حقوق
بســتانکاران (چون به طور میانگین فقط به  15درصد حقوق خود
میرسند) را حفظ کند و به زیان اجتماعی منجر شده است.
رهنمودهایــی جهانــی میتواند در اســتاندارد شــدن قواعد
ورشکســتگی ایران بــه کار رود .اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران با همکاری اتاق خراسان رضوی در پی تهیه برنامه
اصالح قواعد ورشکستگی کشور هستند .در این اصالحات باید سه
موضوع مهم در نظر گرفته شود.
zنقش اندک بستانکاران در فرآیند ورشکستگی

بستانکاران در ایران در انتخاب عضو ناظر و انتخاب مدیر تصفیه
قانــون تجارت ،نقشــی ندارند .همچنین ،در تامیــن مالی پس از
شروع فرایند ورشکستگی و تصمیمات بازســازماندهی و فروش
اموال بدهکار نیز نقشی در تصمیمگیری ندارند .فقط نقش بسیار
محدودی در قبول قرارداد ارفاقی دارند .در حالی که در کشورهای
پیشرفتهدرچنیناموریبارایبستانکارانتصمیمگیریمیشود.
zمسئله امکان نداشتن تأمین مالی ورشکسته پس از شروع فرایند
ورشکستگی

منابع مالي جديدی كه پس از شــروع رســيدگي بــه پرونده
ورشكستگي در اختيار يك شــركت ورشكسته قرار داده ميشود،
به عنوان «تأمين مالي پس از ورشكســتگي» شناخته ميشود و
ميتواند به كسبوكار كمك كند تا در طی فرایند ورشكستگي به
فعاليت خود ادامه دهد.
در قانون تجارت و قانون ورشکســتگی ایران ،اشارهای به تأمین
مالی تاجر ورشکســته طی دوره رسیدگی به ورشکستگی نشده و
از برخی مواد چنین استنباط میشود که تاجر با اعالم ورشکستگی
نمیتواند دیگر از اعتبارات اســتفاده کند .اما به نظر میرســد که
«کارگروه بانکی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و
شهرکهای صنعتی» تا حد زیادی کارکرد تامین مالی کسبکارها
پس از دوره ورشکســتگی را دارد اما چون کــه در فرایندی مجزا از
دادگاه و اداره تصفیه و امور ورشکستگی پیش میرود بانک جهانی
گزارش کرده اســت کــه در ایران تامین مالی پس از شــروع دوره
ورشکســتگی وجود ندارد .با این حال ،پروندههای مطرح شده در
این کارگروه نشــان میدهد موضوع اکثر درخواستها ناتوانی در
بازپرداخت بدهی است .در هر حال ،اگر راهکاری قانونی تنظیم شود
که این کارگروه در شروع فرایند ورشکستگی تعبیه شود میتوان از
طریق این ســتاد موضوع تامین مالی پس از شروع ورشکستگی را
بدون ایجاد نهاد اجرایی جدید به نوعی سازماندهی کرد.
zموضوع عدم امکان بازسازماندهی فعالیت کسب و کار ورشکسته

طبق قانون ،تصمیمگیری درباره ادامه جریان کار ورشکســته از
صالحیتهای اداره تصفیه امور ورشکستگی است .در مواردی دیده
شده که اداره تصفیه به پشــتوانه این حکم تالش میکند تا اموال
ورشکســته را اجاره داده تا وجوهی از طریق اجاره تدارک کند .این
امر بیش از آن که برای تداوم فعالیت ورشکسته و بازسازماندهی آن
مفیدباشدبهتطویلمدتورشکستگیمنجرمیشودوبهدلیلنرخ
ســود باال در ایران سبب میشود تا ارزش زمانی حقوق بستانکاران
(نرخبازستانی)کاهشیابد.
ناکارآمدبودن مقررات قرارداد ارفاقی نیز امکان بازســازماندهی
ورشکســته را در ایران از بین برده اســت .دشواری تصمیمگیری
درباره عقد قرارداد ارفاقی ،فقدان مقررات تهیه پیشنویس قرارداد
ارفاقی ،فقدان مهلت قانونی برای اتمام اجرای قرارداد ارفاقی و امکان
گســترده فســخ قرارداد ارفاقی از جمله علل ناکارآمدی مقررات
مربوط به قرارداد ارفاقی است.
به نظر میرســد در موضوع بازســازماندهی کســب و کارهای
ورشکستهنیزکارگروهبانکیستادتسهیلامورپشتیبانیواحدهای
تولیدی و شهرکهای صنعتی میتواند در تصمیمگیری برای تداوم
فعالیت ورشکسته نقش ایفا کند .در حالی که تاکنون بین این ستاد
و امور قانونی ورشکستگی هیچ ارتباطی وجود ندشته است.
تجربه سایر کشــورها نشــان میدهد نه تنها کشورهایی مانند
جمهوری چک ،لهستان ،قزاقســتان و مالزی برای بهبود وضعیت
خود در نماگر ورشکســتگی در  15ســال اخیر اقدامات اصالحی
متعددی انجام دادهاند بلکه کشورهای پیشرفتهای مانند آمریکا و
آلمان نیز همواره در حال بهبود قواعد ورشکســتگی خود هستند.
اما در ایــران نه تنها طی  15ســال اخیر هیچ اقــدام اصالحی در
قواعد ورشکســتگی کشور انجام نشده اســت بلکه مواد مرتبط با
ورشکستگی در قانون تجارت مصوب  1311و قانون ورشکستگی
مصوب  1318اســت که تاکنون اصالحی در آن انجام نشده است
مگر حکم مادهای که سهم اداره ورشکستگی از اموال ورشکسته را
در سال  1373افزایش داده است!
این شرایط ،ســکون و وادادگی عجیب نهادهای تصمیمگیری
کشور در اصالح موانع تولید را نشان میدهد .البته در دو دهه اخیر
حداقل  6پیشــنهاد متمایز برای اصالح فرایندهای ورشکستگی
کشور مطرح شده است که هنوز هیچ کدام به تصویب نهایی نرسیده
است :باب بازسازی و ورشکســتگی در الیحه تجارت پیشنهادی
دولت در  ،1384كتاب ورشكســتگي در الیحــه تجارت مصوب
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس در  ،1392مطالعه اتاق ایران
در سال  ،1392پیشــنهاد پژوهشــگاه قوه قضائیه ،1395 ،طرح
نمایندگان مجلس ،در خردادماه  1396و الیحه پیشنهادی دولت،
در آذرماه .1396
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عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

زینب مرتضویفر

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران

بــراي تصميمگيــري در مورد اعطــاي اعتبار و ميــزان آن،
اعتباردهنــدگان ميخواهنــد بدانند كه در صــورت كوتاهي
وامگيرنده ،چه ميزان از بدهي را ميتوانند بازپس گيرند .وثيقه،
موجب تقويــت انگيزه بدهكاران براي بازپرداخت وامهايشــان
ميشود .عالوه بر اين ،امكان تصاحب اموال بدهكار را فراهم کرده
و به این ترتیب هزينههاي وامدهندگان را در غربالگري متقاضيان
دريافت اعتبار ،كاهش ميدهد .اگر وثيقهها از طريق قراردادهاي
كامل به رهن گذاشــته شــوند ،فروش و نقد كردن شركتهاي
ورشكسته تسهيل ميشود .به اين داليل ،وثيقه را ميتوان عامل
تعيينكننده مهميدر مبادله وام در همه كشورها دانست.
در اکثر کشورها ،بانکها به کسی اعتبار نمیدهند مگر اینکه
اطمینان حاصــل کنند که وام گیرنده اعتبــار دارد و در صورت
بروز مشــکل ،بازپسگیری دیون امکانپذیر اســت .در نتیجه
کارآفرینانــی که فرصتهــای بازرگانی امیدبخشــی دارند در
صورتی که بانــک نتواند اطالعات کافی دربــاره ارزش دارایی و
پیشینه اعتباری آنها کسب کند و در صورتی که سیستم قانونی
از اعتباردهندگان حمایت نکند ،قادر به دریافت وام نخواهند بود.
در مجموع شــواهد نشــان میدهد که اگر اعتباردهندگان،
حقوق قانونــیِ قوی و اطالعــات اعتباری مناســب در اختیار
داشته باشند ،بنگاهها دسترسی بهتری به وام و شرایط اعتباری
خواهند داشــت .برای مثال ،در رومانی در سال  1999میالدی
دامنه وثیقههای قابل قبول گسترش یافت و عملیات اجرایی با
سرعت بیشتری انجام شد .با تأسیس «اداره ثبت وثیقه» که ثبت
را در شــبکههای رایانهای انجام میداد بیش از  200هزار پرونده
وثیقه به ثبت رســید .با انجام این اصالحات تعداد وامگیرندگان
سه برابر شــد ،حجم اعتبار  50درصد رشــد کرد و نرخ بهره نیز
کاهش یافت در اسلواکی نیز پس از تصویب قانون مجاز دانستن
وثیقه داراییهای منقول بیــش از  70درصد اعتبارات تجاری با
دریافت چنین وثیقههایی تضمین شد و اعتبارات دریافتی بخش
خصوصی به میزان  10درصد در سال رشد کرد.
هدف از این قســمت تشــریح این موضوع بود که  -1به دلیل
عدم تقارن اطالعات ،میان اعتباردهنــده و اعتبارگیرنده ،تضاد
منافع بنیادینی وجود دارد که منجر به دشــواری کسب اعتبار
میشود و  -2شــاخصهای بانک جهانی در زمینه سهولت کسب
اعتبار به سنجش توانایی کشورها در مدیریت این تعارض منافع
میپردازد؛ چنانکه گویی بدون نهادســازی برای حل مســأله
تعارض منافع ،امکان توسعه بازار اعتبارات وجود ندارد.
zحمایت از سرمایهگذاران

ســهامداران خرد ،موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه هستند
و بیتوجهی به منافــع آنها منجر به ناکارآمدی بازار ســرمایه
میشود .مطالعات مختلف در حوزه بازار سرمایه نشان میدهد،
هرچه حمایت از حقوق سهامداران خرد افزایش پیدا کند ،شاهد
بازار سرمایه بزرگتر ،تعداد بیشتر بنگاههای داخلی ثبت شده در
بورس و عرضههای اولیه بیشتر خواهیم بود.
يكي از عواملي كه مانع رشد و توســعه بازار سرمايه ميشود،
تضاد منافعي اســت كه ميان ســهامداران خــرد از یک طرف و
سهامداران عمده و مديران منصوب آنها از طرف دیگر وجود دارد.
دارنده سرمايه براي ســرمايهگذاري به دو اطمينان نياز دارد-1:
اطمينان از سودآوري -2 ،اطمينان از عدم تعرض به سرمايه او.
هنگامي که ســهامداران خــرد اقدام به ســرمايهگذاري در
شــرکت ميکنند با ريسکي مواجه ميشــوند که عبارت است
از سوءاســتفاده مديرانی که در شــرکت به نحــوي داراي حق
تصميمگيري هستند .اين ريســک ممکن است گاهي تا حدي
باشد که به دليل سوءاستفاده متصديان اداره شرکت ،سود حاصل
از سرمايهگذاري سهامداران خرد هرگز به ايشان پرداخت نشود.
بر اين اساس ،مديران شرکت به جاي اينکه سود حاصل از عمليات
شرکت را بين ســرمايهگذران خارج از شرکت توزيع کنند ،از آن
جهت تأمين منافع خود اســتفاده ميکنند .اين مصادرۀ اموالِ
متعلق به ســرمايهگذاران ازســوی مديران يا سهامداران عمده
در اصطالح «معاملــه با خود» يا «نقب زني» ناميده ميشــود.
سوءاســتفاده مدیران در اشــکال مختلفی ظهور مییابد ،نظیر
تصرف فرصتهای شــرکت ،قیمتگذاری نقلوانتقال ســهام،
غرامتها یا جبرانهای بیــش از اندازه ،بهرهبرداری از مبادالت
مالی به نفع خود و سرقت داراییهای شرکت.
بانک جهانی برای ســنجش حمایت از ســرمایهگذاران این
نکتــه را به بوته آزمون میگذارد که کشــورهای مختلف و نظام
حقوقی آنهــا در برخورد با چنین منافع متعارضی چگونه عمل
میکنند :چه کســی این معامله را تأیید میکند؟ چه اطالعاتی
باید افشــا شــود؟ ســرمایهگذاران به چه اســنادی از شرکت
میتوانند دسترســی پیدا کنند؟ ســهامداران اقلیت چه کاری
بایــد انجام دهند تا معامله را متوقف ســازند یــا از فرد نامبرده
خسارت بگیرند؟
از نظر بانک جهانی ،کشورهایی که بهترین حمایت را در برابر
«معامله با خود» میکنند چند وجه مشترک دارند؛ این کشورها
همه را ملزم به افشــای آنی معامالت و افشــای منافع ویژۀ آن
میکند .تأیید قبلی معامله ازســوی سایر سهامداران را ضروری
میدانند .قوانین این کشورها سهامداران را قادر میکند تا مدیران
شرکت را مسئول و پاسخگو ساخته و اگر شرایط معامله ناعادالنه
بود ،مدیران را مجبور به لغو معامله کنند .همچنین به سهامداران
اجازه میدهد تا مدیران شــرکت را به دلیل حمایت از معامالت
شخصی به دادگاه بکشــانند .با فراهم کردن این شرایط میتوان
منافع متعارض سهامداران و مدیران را همسو کرد.
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ساعد مشکی در گفتوگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد

جای خالی «دیزاین» درمشهد2017

متفاوتکارگاهبرگزارمیکنند،دانشجویانشانیکبعدی
و منحصر به آموزشهای آن دانشکده نمیشوند .در غیر
این صورت کارگاهها ممکن اســت نهایتا تلنگر کوچکی
باشندومعموالبهنتایجدرخشانینمیرسند.

zاز آن دست طراحان گرافیکی هستید که از عدم
تعامل گرافیک با جامعه انتقاد میکنید ،فکر میکنید
وضعیت کالنشهری مثل مشهد در این زمینه چگونه
است؟

مشکلی که در گرافیک شهری
وجود دارد خاص مشهد نیست،
تمامایراناینگونهاست،دلیلآن
هم از یکســو خــود طراحان
گرافیک و از سویی مسئوالن و
مدیرانهستند.بایدبهدیزاینبه
معنای اصلی آن توجه شود .متاســفانه برای دیزاین و
طراحی ( )DRAWINGدر فارســی کلمه طراحی را
استفادهمیکنیموبرایتفکیکایندودرطولمصاحبه
دیزاینرابهکارمیبرمتاگرافیکزیرمجموعةهنرقلمداد
نشود .فرض کنید برای یک رویداد فرهنگی در مشهد
فراخوانطراحیپوستردادهمیشود.پوسترهاییارسال
وتعدادیازآنهاانتخابمیشوند.امادرشهرمحلیبرای
نصب پوســتر نداریم! در نتیجه دیزاین که ماهیت آن
ارتباط با جامعه است ،ارتباطی با جامعه پیدا نمیکند.
پوسترها در نمایشگاهها نمایش داده میشوند و نهایتا
چند صد نفر از خودمان میآییم و پوسترها را میبینیم.
این دیگر نامش گرافیک محفلی است و هیچ ارتباطی با
دیزاینندارد.آثارتولیدشدهبایددرجامعهدیدهشوند.

zبرای ساختن شهری با گرافیک خوب نیاز به چه
اقداماتیاست؟

اگر مــا دیزاینرها (منظورم دیزاینرها از رشــتههای
گوناگون دیزاین اســت) جمع خوبی داشــته باشــیم
میتوانیم یک شــهر خوب بســازیم .اگــر معماران،
دیزاینرهای داخلی ،دیزاینرهای شــهری ،دیزاینرهای
صنعتی ،دیزاینرهای مُد و  ...همه دســت به دست هم
دهند شهر زیبا میشــود منتها الزمه همة اینها وجود
یک مدیریت هنری جامع و خوب است .یعنی پذیرش
نقش موثر دیزاین در زندگی شهری از سوی مسئوالن.
مشهدی که در سال  2017بهعنوان پایتخت فرهنگی
جهان اسالم انتخاب شد ،هیچ فرقی با گذشته نداشت.
ی درحد
تنها با طراحی یک نشــانه و یک هویــت بصر 
اوراق اداری و چند نمونۀ کوچک نمیتوانیم بگوییم که
پایتختفرهنگیدارایهویتشدهاست.

مشهدی که در سال  2017بهعنوان
پایتختفرهنگیجهاناسالمانتخاب
شد ،هیچ فرقی با گذشته نداشت.
تنها با طراحی یک نشانه و یک
ی درحد اوراق اداری و
هویت بصر 
چندنمونۀکوچکنمیتوانیمبگوییم
که پایتخت فرهنگی دارای هویت
شده است
zبه نظر شما در مشهد 2017بیش از همه چه نکتهای
درگرافیکمحیطیشهریرعایتنشدهبود؟

یکــی از چیزهایی که در مشــهد و بهطــورکل در
شــهرهای زیارتی و توریســتی خیلی مهم است و باید
رعایت شود ،دیزاینِ اطالعات است .چند سال پیش که
در یک سمینار شهری در مشــهد شرکت کردم گفتم
که اگر قرار است مشهد در سال2017پایتخت فرهنگی
جهان اسالم شود ،الزم است ساختار دیزاینِ مشخصی
داشته باشــد که به بهترین نحو روحیۀ چنین عنوانی را
معرفیکند.

ما دیزاینرها نتوانستهایم ارزش و
اهمیت حرفهمان را
به دیگران ،یا حداقل مراکز
دولتی و شهری منتقل و تفهیم
کنیم.مسئوالنهمنتوانستهاند
و ندانستهاند که نیازشان را باید
چگونه مطرح کنند و از چه کسی
کمکبخواهند
حداقل کاری که مسئوالن میتوانند انجام دهند این
اســت که از دیزاینرها برای طراحی راهنماهای شهری
کمک بگیرند؛ تا به نحوی طراحی شوند که گردشگران

zشمادرکارنامههنریتانفراوانتجربهطراحیآلبوم
موسیقی را داشتهاید ،یکی از این آلبومهای موسیقی
خونپاش و نغمهریز است که با هنرنمایی مرحوم
سمندری و مرحوم شریفزاده و دیزاین شما ،یک اثر
منسجم و حرفهای در جامعه منتشر شد .اتفاقی که به
ندرت در وادی موسیقی مقامی شاهدیم .ابتدا بگویید
چهشدکهاینهمکاریشکلگرفت؟
یکی از چیزهایی که در شهرهای زیارتی و توریستی خیلی مهم است و باید رعایت شود ،دیزاینِ اطالعات است

دنیای اقتصاد ،ضحی زردکانلو -دیزاینِ گرافیک با جامعه و زندگی روزمرۀ ما در
هم تنیده و تفکیک آنها از هم امکان ندارد .نه تنها دیزاینِ گرافیک بلکه کلِ
دیزاین در زندگی و جامعه معنا پیدا میکند .زندگی شهرنشینی امروز بشر را
نمیتوان بدون دیزاین متصور بود .از این رو باید امکانات برای بروز و استفاده از
دیزاینِ خوب فراهم شود .دیزاین با کاربردش معنا پیدا میکند ،وگرنه فرقی با اثر
هنری ندارد .ساعد مشکی ،گرافیست نام آشنای خراسانی با تاکید بر این عبارات،
اهمیت «دیزاین» در زندگی امروز شهری را گوشزد میکند و میگوید واژة طراحی معادل مناسبی برای
واژة دیزاین نیست .مثل خیلی از واژههای بیگانه که در زبان فارسی جا افتاده است این واژه را هم باید
به دایرة لغات خود بیافزایم و مهمتر از آن با مفهوم و کاربردش آشنا شویم .ساعد مشکی در این گفتوگو
عالوه بر تشــریح مفهوم دیزاین ،دربارة اهمیت گرافیک محیطی شهری ،تعامل بین دیزاینرها و
شهرداریها ،وضعیت فضاهای آموزشی و تجربه طراحی آلبوم موسیقی برای بزرگان موسیقی مقامی
خراسان صحبت میکند.
دراینشهرگمنشوندومثالدرهرنقطهازشهرکه
باشند
بتوانند به راحتی حــرم را پیدا کنند .طبعا انجام چنین
کاری در همه جای جهان به عهدة دیزاینرهای گرافیک
است اما فکر نمیکنم در این مورد کسی به دیزاینرهایِ
گرافیک مراجعه کرده باشــد .الزمه انجام چنین کاری
وجود تعامل خوب و مناسب بین دیزاینرها و شهرداری
است.
zفکر میکنید دلیل اینکه تعامل خوبی بین طراحان
گرافیکحرفهایومسئوالنشکلنگرفتهچیست؟این
ارتباطصحیحبهچهنحویبایدشکلبگیرد؟

بگذارید اول از صنف خودمان انتقاد کنیم؛ اول اینکه
ما دیزاینرها نتوانستهایم ارزش و اهمیت حرفهمان را به
دیگران ،یا حداقل مراکز دولتی و شهری منتقل و تفهیم
کنیم .ثانیاً مســئوالن هم نتوانستهاند و ندانستهاند که
نیازشان را باید چگونه مطرح کنند و از چه کسی کمک
بخواهند .چرا؟ چون آمــوزش کافی ندیدهایم و آموزش
کافی ندادهایم .در این لحظه ،اگر همۀ شــهرداری های
ایرانهمتصمیمبگیرندکهگرافیکشهریشانرااصالح
کنند ،ما دیزاینرهایــی که تخصص کافی در این زمینه
داشتهباشند،نداریم.
مفهوم دیزاین برای مســئوالن و حتی بســیاری از
دیزاینرهای ما جا نیافتاده است .چون آنچه که در اغلب
دانشکدهها تدریس میشــود دیزاین به معنای درست
کلمه نیست .اگر صریحتر بخواهم بگویم ،دانشکدههای
ما یا روش و برنامۀ آموزشی درستی برای آموزش دیزاین
ندارندویااگربرنامهایدارند،بسیارعقبماندهوبیمصرف
است .دیزاین یک فرایند است .یعنی یک فرایند را برای
تولیدیکاثرطیکنیم.آناثربایدکاربردیوبهدردبخور
باشد .در واقع دیزاینر باید مشکلی را حل کند و زندگی
را تسهیل کند .به ویژه زندگی دشوار و پر استرس امروز
شــهری را .آنچه در فرایند دیزاین تولید میشود ،صرفا
یک اثر هنری نیست .اگر تنها برای دل و سلیقۀ خودمان
دیزاین کنیم ،طراحان میگویند مشتریان نمیفهمند،
سفارشدهندههاهممیگویندطراحانمتوجهنیستند
کهماچهمیگوییموچهمیخواهیم.هردوهمحقدارند
چونهردوآموزشدرستیندیدهاند.درنتیجههیچوقت
ارتباطدرستیبینایندوگروهبرقرارنشدهاست.اکنون
زمانآنرسیدهکهرسانههااهمیتاینمسائلراجدیتر
تذکردهند.

zخود رسانهها بهعنوان پل ارتباطی بین جامعه و
طراحی گرافیک چقدر در گرافیک مطبوعات حق
مطلب را ادا کردهاند؟

هزینه کردن برای گرافیک مطبوعات در ایران ممکن
است برای روزنامهها مقرون به صرفه نباشد .وگرنه چه
بسیارنشریاتیکهدردنیامنتشرمیشوندومدامدیزاینِ
گرافیکشان هم به روز میشــود ،اما در ایران ماجرا فرق

میکند .با این حال تالشهایی شده و گاه شاهد اتفاقات
خوبیهستیم.
zشاید همین موضوع باعث شود که شاهد یکسری
کارهای غیرحرفهای از افراد غیرمتخصص و در نتیجه
انتشار آن باشیم ،برای رفع این معضل چه راهکاری
وجود دارد؟

این موضوع که به آن اشــاره کردید ،یعنی استفاده از
افراد غیر حرفهای در تمام دنیــا وجود دارد .اما در جایی
که سفارش دهنده ارگانی مثل شهرداری یا رسانه است،
مخاطب جامعه است و برای شهر یا بخشی از شهر قرار
است دیزاین انجام شــود ،دیگر این حق را ندارند که به
یک طراح مبتدی و غیرحرفهای سفارش دهند .چنین
چیزیدرکشورهایپیشرفتههرگزاتفاقنمیافتد.اماما
در اینجا گاهی چیزهایی میبینیم که نمیشود نامش را
دیزاینگذاشت.دلیلشایناستکههمیشهدرکارهای
مهم به آدم های حرفهای مراجعه نمیکنیم .مشــکلی
که در دیگر زمینهها هم شاهدش هستیم .مگر همیشه
وزارتاقتصادمابهیکاقتصاددانواگذارمیشود!؟
zفضاهای آموزشی ما چقدر در فرهنگ سازی این
مهمموثربودهاند؟

متاســفانه ما هیچگاه به دیزاین بهعنوان یک رشته
کاربردی و موثر در جامعه نــگاه نکردهایم .در نتیجه در
دانشــگاههای ما نیز گروه هنر و گروه دیزاین در یکجا
هســتند .و چون مــدام از هنر حرف زدهایــم ،دیزاین
هم شخصی قلمداد شــده و تقریبا ارتباطش با جامعه
قطع شــده اســت .تکثیر بیرویۀ مراکز آموزشی که از
حداقلهای برنامهریزی بیبهرهاند هم معضل دیگری
است .موضوع این است که ما اصال به این تعداد دیزاین ِر
گرافیک نیاز نداریم .تعدد دکترای گرافیک چیزی جز
یک توقع بزرگ ایجاد نمیکند .ما به متخصصان ویژه در
دیزاین نیاز داریم ،شهرداریها به دیزاینرهایِ محیطی
نیاز دارند .شــهرداریها میتوانند بجای برگزاری این
همهنمایشگاههایبیهودةپوستر 5،نفرراباتعهداتالزم
بورسیه کنند تا در دانشگاههای معتبر طراحی محیطی
تحصیلکنندوبعدازچهارسالبهایرانبازگردندوضمن
آموزش آن رشته ،برای شهرداریها هم دیزاین حرفهای
انجامدهند.
zبرگزاری کارگاه های آموزشی چقدر میتواند
موثرباشد؟

کارگاههای آموزشــی در کنار یک روند و برنامۀ مدون
آموزشی خیلی مفید اســت .تصور کنید که دانشگاهی،
برنامهای مشــخص برای آموزش دانشــجویانش دارد و
تکلیفش معلوم اســت که در پایان هــر مقطع ،چه نوع
دانشجویی فارغالتحصیل میشــود .وقتی در کنار این
نگرش
برنامۀمشخص،باطراحانمتفاوتوصاحبنگاهو ِ

ســالها پیش در یک برنامه رادیویی صــدای دوتار
مرحوم سمندری را شــنیده بودم .آن زخمۀ استثنایی
و بیمانند .چندســال بعد خیلی اتفاقی در نشر ماه ریز
 12ساعت ضبط شــده از دوتارنوازی زندهیاد سمندری
با خوانندگی زندهیاد شریفزاده به دستمان رسید .من
بیدرنگبرخریدنایناثرتاکیدکردموایناثرخریداری
شد.قراربوداز 12ساعتموسیقی 3،آلبوممنتشرکنیم.
آلبوماول،کهنامشراازشعرزندهیاداخوانثالثکهبرای
مرحو سمندری سروده شده انتخاب کردیم و با استقبال
بسیاریروبروشد.
zاما این آلبوم تجدید چاپ نشد و دو آلبوم دیگری که
گفتیدنیزهرگزمنتشرنشدند.دلیلشچهبود؟

بله متاسفانه نشــر ماهریز به دالیلی بعد از واگذاری به
شخصدیگری،تعطیلشدوحسرتتولیدنشدنآنبر
دلمنماندهاست.

zباتوجهبهمهجوربودنوانزوایموسیقیغنیوپرنغمة
مقامیبرایتکرارشدنچنینفرآیندیازتولیدتاضبط
وطراحیوانتشارحرفهایبایدچهکرد؟

بعضی از موسســات و ناشــران آلبومهای زیادی از
موسیقی مقامی منتشر کردهاند .گنجینۀ بسیار بزرگی
هم منتشر نشده ،موجود است که میتواند منتشر شود.
من فکر میکنم تنها یک نگرش در انتشار این آلبومها
وجود دارد و آن انتشار به شیوۀ خیلی کالسیک آن است.

چند سال پیش که در یک سمینار
شهری در مشهد شرکت کردم گفتم
که اگر قرار است مشهد در سال
2017پایتختفرهنگیجهاناسالم
دیزاین
شود ،الزم است ساختار
ِ
مشخصی داشته باشد که به بهترین
نحو روحیۀ چنین عنوانی را معرفی
کند .حداقل کاری که مسئوالن
میتوانند انجام دهند این است که از
دیزاینرهابرایطراحیراهنماهای
شهری کمک بگیرند؛ تا به نحوی
طراحی شوند که گردشگران در این
شهر گم نشوند
تصور من در آلبوم خونپاش و نغمهریز این بود که باید
در انتخاب قطعات امروزی فکر کرد .مثال شما یک قطعه
را هم بدون خواننده و هم با خواننده در یک آلبوم دارید.
کاری که به ندرت ممکن اســت یک ناشــر انجام دهد.
میتوان این گنجینهها را صرفا به عنوان آرشیو منتشر
نکردوامروزیترشانکرد.

هزینه کردن برای گرافیک مطبوعات
در ایران ممکن است برای روزنامهها
مقرون به صرفه نباشد .وگرنه چه
بسیار نشریاتی که در دنیا منتشر
دیزاین گرافیکشان
میشوند و مدام
ِ
هم به روز میشود
اگر مردم از آلبومی مثل خونپاش و نغمهریز استقبال
میکنند ،پس جای اینگونه آلبومها در بازار موســیقی
خالیاستومعلومنیستچراناشرانبهانتشارشرغبت
نشان نمیدهند .شما رســانهها میتوانید این ارتباط را
برقرارکنید.

کاهش  30درصدی تورم دستاورد دولت در خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -معاون سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت:
کاهش  30درصدی تورم و افزایش رشــد
اقتصادی به بیش از هفت درصد ،بخشی از
دستاوردهایدولتدرایناستاناست.
به گزارش ایرنا ،سید جواد حسینی در مراسم
معرفی فرماندار جدید شهرســتان فریمان افزود :رشــد  13درصدی
صادرات از دیگر تالشهای دولت در استان خراسان رضوی است که این

اقدامات به درستی برای مردم بیان نمیشود .وی با تاکید بر اینکه امروز
تمرکز دولت بر حل مشکل اقتصادی مردم از جمله بیکاری است ،اظهار
کرد :از تابستان سال گذشــته تا پایان تابستان امسال  184هزار شغل
جدید در این استان ایجاد شده که سهم  23درصدی در اشتغال کشور
دارد .این درحالی است که هیچگاه سهم استان خراسان رضوی با هشت
درصد جمعیت کشور به6درصد از بودجه کشور نرسیده است.
حسینی افزود :سهم و تعهد استان خراسان رضوی از اشتغال کشور
در سال جاری  160هزار شغل بوده که تاکنون بیش از  150هزار شغل

از این میزان ایجاد شــده است .وی فعالیت  940تشــکل مردم نهاد،
رشــد  50درصدی تعداد این تشکلها ،کاهش سهم پرداختی مردم در
حوزه سالمت ،حرکت به سوی اشتغال پایدار ،تحقق خودکفایی گندم
و کاهش طالق در این اســتان را از دیگر خدمــات دولت تدبیر و امید
عنوانکرد.
در این مراســم از خدمات محمد حســین یســاقی فرماندار سابق
شهرســتان فریمان قدردانی شد و عباسعلی صفایی به عنوان فرماندار
جدیدمعرفیشد.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

صدور مجوز واردات تخم مرغ
برای خراسان رضوی

ایرنا -مدیر تنظیم بازار ســازمان جهاد
کشاورزی خراســان رضوی گفت :مجوز
واردات تخم مرغ با هدف تامین بازار این
استانازسویوزیرکشاورزیصادرشد.
سید حمیدرضا جوادی افزود :با اجرای طرح
حمایتی و واردات تخم مرغ قیمت این محصول
که در هفتههای اخیر افزایش یافته بود به زودی شکســته میشود .وی
اظهار کرد :واردات تخم مرغ بدون ســقف معین و به میزان تشخیص به
منظور تنظیم بازار انجام میشــود .جوادی گفت :بــا توجه به نیاز روزانه
 100تا  110تن تخم مرغ برای مصرف خانگی و حدود  40تن برای بخش
صنعت تالش میشود دست کم 20درصد نیاز بازار از طریق واردات تامین
شــود .وی افزود :در تامین تخم مرغ برای این استان مشکلی وجود ندارد
و روزانه  200تن تخم مرغ در اســتان تولید میشود اما حذف  40درصد
واحدهای تولیدی این محصول در کشور به دلیل آنفلوآنزای مرغی ،بازار
خراسان رضوی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
مدیر تنظیمبازار سازمانجهادکشاورزیخراسانرضویاظهارکرد:به
رغم افزایش قیمت تخم مرغ در خراسان رضوی این استان جزو استانهای
دارایکمترینقیمتاینمحصولمحسوبمیشود.

آب شرب خراسانرضوی
استانداردهای الزم را دارد

تسنیم -مدیرعامل آبفای خراسانرضوی
ب در دشتهای خراسان
گفت :کیفیت آ 
رضویمتفاوتاستامادرتمامیشهرهای
استان آب براســاس استانداردهای الزم
ارائهمیشود.
حسین اسماعیلیان افزود :در حال حاضر 73
شهر استان خراســانرضوی زیر پوشش خدمات شرکت آبفا قرار دارند و
صد در صد جمعیت اســتان از آب شرب بهداشتی سالم برخوردارند و در
یازده شهر استان هم شــبکه فاضالب ایجاد شده است .وی گفت :عمده
منابع تامین آب شرب استان از چاهها و قنوات است و در حدود 450حلقه
چاه منبع اصلی تامین آب شهرهای استان خراسانرضوی است و فقط در
حدود  2درصد آبهای سطحی تامین میشود .استان خراسانرضوی به
 37دشت تقسیم شده است که 34محدوده در شرایط بحرانی و تنش آبی
قرار دارد و سبب شده است برای تامین آب شرب با مشکل مواجه بشویم.
اســماعیلیان اظهار کرد :براساس اســتاندارهای بینالمللی حداکثر
استفاده از آبهای تجدیدپذیر در یک کشــور باید  40درصد باشد ،این
شاخص در کشــور ما در یک اقلیم گرم و خشــک به بیش از  80درصد
میرسد و در استان خراسان رضوی متوسط مصرف آبهای تجدیدپذیر
ساالنه به 130درصد میرسد و ما از این حیث در کشور رتبه اول را داریم.

جادهکاشمردرالیحهبودجه 97قرارنگرفت

فارس -نماینده مردم کاشمر ،خلیلآباد و
بردسکن در مجلس شــورای اسالمی با
اشاره ب ه قرار نگرفتن نام جاده کاشمر در
الیحه بودجه 97گفت :کاهش 50درصدی
بودجههای عمرانی دست کارشناسان و
ســازمان برنامهو بودجه را بسته است اما
هنوز هم ناامید نیســتیم و در این زمینه نامهای را به کمیسیون
عمرانمجلسارائهکردیم.
بهروز بنیادی اظهار کرد :موضوع اجرای باند دوم جاده سهراهی شادمهر
به کاشمر ،خلیلآباد ،بردسکن و انابد از مصوبات دولت نهم در سال1385
است و با توجه به اینکه دولتها در آن زمان پول داشتند و میبایست این
پروژه در همان  11سال قبل عملیات اجرایی آن آغاز میشد اما متأسفانه
افرادیکهدرسالهاوادوارگذشتهدرسطحاستانوشهرستانمسئولیت
داشتندهیچکاریدراینزمینهانجامندادند.ویافزود:بسیاریازپروژهها
در کشــور فاقد مصوبه کمیسیون ماده 23هستند اما خوشبختانه پروژه
جاده کاشمر دارای مصوبه این کمیسیون اســت و قرار بود از اعتبار اولیه
این پروژه در سال نخست از سوی وزارت راه و شهرسازی در الیحه بودجه
سال  1397کشــور قرار گیرد .تالش کردیم تا امسال این پروژه در قالب
پروژههای وزارت راه و شهرسازی با تخصیص اعتبار ملی کار آن ادامه یابد
اما رئیسجمهور در زمان تهیه و تدوین الیحه بودجه ســال 97دســتور
دادند کــه 50درصد از بودجه عمرانی کاهش یابد بهطوریکه 50درصد
به پروژههای ملی تزریق و 50درصد دیگر در اختیار بخش خصوصی برای
تکمیلپروژههاینیمهتماماختصاصیابد.

معاینهفنیرایگانبیشاز 6هزارتاکسی
درمشهد

دنیای اقتصــاد -مدیرعامل ســازمان
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری
مشهدمقدسگفت:بیشاز 6هزارتاکسی
در مشــهد به صورت رایگان معاینه فنی
شدهاند.
سید مهدی علویمقدم درباره با معاینه فنی
تاکسی اظهار کرد :برای تاکســیرانان از بهمن سال گذشته معاینه فنی
رایگان در مشــهد آغاز شد و تا به امروز بیش از 6هزار تاکسی معاینه فنی
شده است .وی با اشاره به اجرای طرح آزمون مخازن گاز تاکسیها افزود:
این معاینه دو آزمون چشــمی و هیدرواســتاتیک دارد که اگر به صورت
چشمی مشکالت ظاهری داشت باید آزمون هیدرواستاتیک انجام شود.
علویمقدم بیان کرد :اخیرا ًدر حوزه معاینه فنی بر اساس قانونی مصوب،
آزمون مخازن گاز الزامی شد که برای تاکسیرانان مشکالتی ایجاد کرد اما
توانستیممهلتسهماهبرایآنبگیریمزیراآزمونهیدرواستاتیکزمانبر
بود .مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد
مقدس گفت :در حال حاضر تعداد مراکز معاینه فنی مخزن گاز در مشهد
کم اســت البته  5مرکز دیگر نیز در حال تجهیز است که میتواند بخش
مهمیازمشکالتراحلکند.

